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תהי<לים פרק פד
א לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַה ִּג ִּתית לִ ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מוֹר :ב ַמה ְ ּי ִדידוֹת
ִמ ׁ ְש ְּכנו ֶֹת ָיך יְ הוָ ה צְ ָבאוֹת :ג נִ כְ ְספָ ה וְ גַ ם ָּכלְ ָתה נַ פְ ׁ ִשי לְ ַחצְ רוֹת
יְ הוָ ה לִ ִּבי ּו ְב ָשׂ ִרי יְ ַר ְּנ נ ּו ֶאל ֵאל ָחי :ד ַּגם צִ ּפוֹר ָמצְ ָאה ַביִ ת
ּו ְדרוֹר ֵקן לָ ּה ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ָתה ֶאפְ ר ֶֹח ָיה ֶא ת ִמזְ ְּבחו ֶֹת ָיך יְ הוָ ה
צְ ָבאוֹת ַמלְ ִּכי וֵ אלֹ ָהי :ה ַא ׁ ְש ֵרי יו ׁ ְֹש ֵבי ֵב ֶית ָך עוֹד יְ ַהלְ ל ּו ָך
ֶּסלָ ה :ו ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם עוֹז לוֹ ָב ְך ְמ ִסלּ וֹת ִּבלְ ָב ָבם :ז ע ְֹב ֵרי ְּב ֵע ֶמק
ַה ָּבכָ א ַמ ְעיָ ן יְ ׁ ִשית ּוה ּו ַּגם ְּב ָרכוֹת יַ ְע ֶטה מו ֶֹרה :ח יֵ לְ כ ּו ֵמ ַחיִ ל
ֶאל ָחיִ ל יֵ ָר ֶאה ֶאל ֱאלֹ ִהים ְּבצִ ּיוֹן :ט יְ הוָ ה ֱאלֹ ִהים צְ ָבאוֹת
ׁ ִש ְמ ָעה ְתפִ ָּל ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה ֱאלֹ ֵהי יַ ֲעקֹב ֶסלָ ה :י ָמגִ ֵּנ נ ּו ְר ֵאה
ֱאלֹ ִהים וְ ַה ֵּבט ּ ְפנֵ י ְמ ׁ ִש ֶיח ָך :יא ִּכי טוֹב יוֹם ַּב ֲחצֵ ֶר ָיך ֵמ ָאלֶ ף
ָּב ַח ְר ִּתי ִה ְס ּתוֹפֵ ף ְּב ֵבית ֱאלֹ ַהי ִמדּ ּור ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ׁ ַשע :יב ִּכי ׁ ֶש ֶמ ׁש
ּו ָמגֵ ן יְ הוָ ה ֱאלֹ ִהים ֵחן וְ כָ בוֹד יִ ֵּתן יְ הוָ ה לֹ א יִ ְמנַ ע טוֹב לַ ה ֹלְ כִ ים
ְּב ָת ִמים :יג יְ הוָ ה צְ ָבאוֹת ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּב ְך:

<ליקוטי תפי<לות עו

יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְּלפָ נֶ ָיך יְ הוָ ה ֱאלֹ ֵהינ ּו וֵ אלֹ ֵהי ֲאבו ֵֹתינ ּוֶ ׁ ,ש ְּתזַ ֵּכנִ י
ראש
ְּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים לֵ ילֵ ְך וְ לִ נְ ס ַֹע לְ צַ דִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל ׁ
ַה ׁ ּ ָשנָ ה ,וְ לִ ְהיוֹת ְמ ֻק ׁ ּ ָשר ָּת ִמיד לְ צַ דִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶ ה
ֶאזְ ֶּכה לְ ַקדֵּ ׁש ֶא ת דַּ ְע ִּתי ּו ַמ ֲח ׁ ַש ְב ִּתי ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה גְ דוֹלָ ה וְ ַת ְחמל
ָעלַ י ְּב ֶח ְמלָ ְת ָך ַה ְּגדוֹלָ ה ,וְ ִת ְהיֶ ה ְב ֶעזְ ִרי וְ ַת ִ ּצילֵ נִ י ֵמ ַע ָּתה ִמ ָּכל
ִמינֵ י ַמ ֲח ׁ ָשבוֹת זָ רוֹת ּו ִמ ָּכל ִמינֵ י פְ גַ ם ַהדַּ ַעת ׁ ֶש ָּבעוֹלָ ם ּו ְת ָח ֵּנ נִ י
ֵמ ִא ְּת ָך ָחכְ ָמה דֵּ ָעה ִּבינָ ה וְ ַה ְשׂ ֵּכלּ ,ו ְתזַ ֵּכנִ י ְמ ֵה ָרה לִ ְק ֻד ׁ ּ ַשת
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ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ִּב ׁ ְשלֵ מ ּות ֶּב ֱא ֶמת ּו ְב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים ַּת ְמ ִּתיק ּו ְת ַב ּ ֵטל
ָּכל ַהדִּ ינִ ים ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּו ֵמ ַעל ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד
ראש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ַעל יְ ֵדי ַה ַ ּצדִּ ִיקים
עוֹלָ ם ,וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַק ֵּבל ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ
ראש ַה ׁ ּ ָשנָ ה
ֲא ִמ ִּת ִ ּייםּ ,ולְ ַת ֵּקן ָּכל ַה ִּת ּק ּונִ ים ׁ ֶש ְ ּצ ִריכִ ין לְ ַת ֵּקן ְּב ׁ
ׁ ֶשה ּוא ְמקוֹר ַהדִּ ינִ ים ׁ ֶשל ָּכל ַה ׁ ּ ָשנָ ה וְ ִת ְהיֶ ה ַמ ֲח ׁ ַש ְב ֵּתנ ּו
ה ׁ ּ ָשנָ ה ַה ָּקדו ֹׁשראש ַ
ְקדו ׁ ָֹשה ּו ְטהו ָֹרה ָת ִמידּ ,ו ִבפְ ָרט ְּב ׁ
ָא ָּנא ַרח ּום ְּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים ְּת ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּוּ ,ו ְתזַ ֵּכנ ּו ּו ְת ָח ֵּנ נ ּו
ָאז לִ ְק ֻד ׁ ּ ַשת ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּביו ֵֹתר ,וְ ִת ׁ ְש ְמ ֵרנ ּו וְ ַת ִ ּצילֵ נ ּו ׁ ֶש ּ ֹלא
יַ ֲעלֶ ה ָאז ַעל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ֵּתנ ּו ׁש ּום ַמ ֲח ׁ ָש ָבה זָ ָרה וְ ִחיצוֹנָ ה ְּכלָ ל,
ַרק ְּב ׁ ִש ְמ ָך נָ גִ יל ָּכל ַה ּיוֹם ְּב ֵא ָימה ּו ְביִ ְר ָאה ִּב ְק ֻד ׁ ּ ָשה ּו ְב ָט ֳה ָרה
גְ דוֹלָ הְּ ,ב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹת ְקדו ֹׁשוֹת וְ זַ כּ וֹת וְ צַ חוֹת ְּב ַתכְ לִ ית ַה ַּזכּ ּות
כח ִה ְת ַק ׁ ּ ְשר ּות ַה ַ ּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים,
וְ ַה ְּב ִהיר ּותַ ,עד ׁ ֶש ִּנזְ ֶּכה ְּב ַ
ּ
ה ׁ ּ ָשנָ ה ,לְ ָב ֵרר ָּכל נִ יצוֹצוֹתראש ַ
ב
ְ
לְ ַת ֵּקן ּולְ ָב ֵרר ָּכל ַה ֵּבר ּו ִרים
ׁ
ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְּקלִ ּפוֹתּ ,ולְ ַה ְמ ִּתיק ּולְ ַב ּ ֵטל כָ ל ַהדִּ ינִ ים
ׁ ֶש ָּבעוֹלָ ם ֵמ ָעלֵ ינ ּו ּו ֵמ ַעל ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ יֻ ְמ ׁ ַש ְך ָעלֵ ינ ּו
"מ ֵר ׁ ִשית ַה ׁ ּ ָשנָ ה וְ ַעד
ַא ְך טוֹב וָ ֶח ֶסד וִ ׁיש ּו ָעה וְ ַר ֲח ִמים ְּגדוֹלִ יםֵ ,
ַא ֲח ִרית ׁ ָשנָ ה" וְ ִתכְ ְּת ֵבנ ּו וְ ַת ְח ְּת ֵמנ ּו ָאז לְ ַח ִ ּיים טו ִֹבים ֲאר ּוכִ ים
ּולְ ׁ ָשלוֹם ,לְ ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהם יִ ְר ַא ת ׁ ָש ַמיִ םַ ,ח ִ ּיים
ׁ ֶש ִּנזְ ֶּכה ָּב ֶהם לִ ׁ ְשמר ִמצְ וו ֶֹת ָיך וְ לַ ֲעשׂוֹת ְרצוֹנְ ָך ֶּב ֱא ֶמת ּו ְבלֵ ב
ׁ ָשלֵ םּ ,ולְ ַת ֵּקן ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ּ ָפגַ ְמנ ּו ֵמעו ֵֹדנ ּו ַעד ַה ּיוֹם ַה ֶּזה ,וְ ַת ׁ ְש ּ ִפ ַיע
ָעלֵ ינ ּו ּ ַפ ְרנָ ָסה טו ָֹבה וְ ַר ֲח ִמים וְ ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹם וְ כָ ל טוֹב
ראש-
ִר ּבוֹנוֹ ׁ ֶשל עוֹלָ םַ ,א ָּתה יו ֵֹד ַע גּ ֶדל ַה ִח ּי ּוב לִ נְ ס ַֹע ַעל ׁ
ַה ׁ ּ ָשנָ ה לְ צַ דִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ,וְ גַ ם ַא ָּתה יו ֵֹד ַע ֶא ת עצֶ ם ִר ּב ּוי
ַה ְּמנִ יעוֹת ׁ ֶש ִּמ ְת ַּג ְּב ִרים ַעל זֶ ה ִמ ָּכל ַה ְ ּצ ָד ִדים חו ֵֹמל דַּ ִּלים

3

ח ּוס וַ ֲחמל ָעלֵ ינ ּו ,וְ ָעזְ ֵרנ ּו וְ זַ ֵּכנ ּו לְ ׁ ַש ֵּבר ָּכל ַה ְּמנִ יעוֹת ,וְ הו ֵֹרנ ּו
דְּ ָרכֶ ָיך ,וְ ַה ְד ִריכֵ נ ּו ַב ֲא ִמ ֶּת ָך וְ לַ ְּמ ֵדנ ּוֶ ׁ ,ש ִּנזְ ֶּכה לֵ ילֵ ְך וְ לִ נְ ס ַֹע
ה ׁ ּ ָשנָ הְּ ,באפֶ ן ׁ ֶש ִּנזְ ֶּכה ַעל יָ ָדםראש ַ
לְ צַ דִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל ׁ
לִ ְק ֻד ׁ ּ ַשת ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ֶּב ֱא ֶמת ִּכי ַא ָּתה יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ַעכְ ׁ ָשו ְּבע ּו ְקבוֹת
ראש-
ְמ ׁ ִש ָיחאִ ,ע ָּקר ְס ִמיכָ ֵתנ ּו וִ ׁיש ּו ָע ֵתנ ּו ִהיא ַרק ַעל יְ ֵמי ׁ
ַה ׁ ּ ָשנָ ה ַה ְּקדו ׁ ִֹשיםֲ ,א ׁ ֶשר ָּב ֶהם ָאנ ּו נִ ׁ ְש ָענִ ים לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ ָיך,
ראש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ַעל ָּכל
ּולְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך ֱאלֹ ה ּו ְת ָך ּו ַמלְ כ ּו ְת ָך ָעלֵ ינ ּו ֵמ ׁ
ה ׁ ּ ָשנָ הראש ַ
ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֻּכ ָּל ּה וַ ֲאנַ ְחנ ּו לֹ א נֵ ַדע ַמה ַּנ ֲע ֶשׂה ִּב ֵימי ׁ
ַה ְּקדו ׁ ִֹשים ,וְ ֵא ְיך לְ ַרצּ וֹת או ְֹת ָך ָאז ָּכ ָרא ּויֶ ׁ ,ש ִּנזְ ֶּכה לְ ַה ְמלִ יכְ ָך
ָעלֵ ינ ּו ְּב ֵא ָימה ּו ְביִ ְר ָאה ,וְ ֵא ְיך לַ ֲעמד ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ּשׂוֹנְ ִאים
י-אם ִּבזְ כ ּות
וְ ַה ְמ ַק ְט ֵרגִ ים לִ ְס ּתם ּ ִפי ַמ ְס ִטינֵ נ ּו ּו ְמ ַק ְט ְרגֵ ינ ּוִּ ,כ ִ
כח ַה ַ ּצדִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֲ ,עלֵ ֶיהם ָאנ ּו נִ ׁ ְש ָענִ ים ּו ָב ֶהם ָאנ ּו
וְ ַ
ּ
ּ
ּ
ְסמ ּוכִ יםִ ,כי ֵהם יִ ָל ֲחמ ּו לְ פָ נֵ ינ ּו ,וְ יַ כְ נִ יע ּו וְ יַ ִפיל ּו כָ ל שׂוֹנְ ֵאינ ּו
ה ׁ ּ ָשנָ ה ִּב ׁ ְשלֵ מ ּות ַעלראש ַ
וְ רו ְֹדפֵ ינ ּו ,וְ יַ ְמ ׁ ִשיכ ּו ָעלֵ ינ ּו ְק ֻד ׁ ּ ַשת ׁ
ֵּכן ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו לְ ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך ,וֶ ְהיֵ ה ְּב ֶעזְ ֵרנ ּו ׁ ֶש ִּנזְ ֶּכה לְ ׁ ַש ֵּבר ָּכל
ה ׁ ּ ָשנָ ה,ראש ַ
ַה ְּמנִ יעוֹת וְ נִ זְ ֶּכה לָ בוֹא לְ צַ דִּ ִיקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל ׁ
ּולְ ִה ְת ַק ׁ ּ ֵשר ֲאלֵ ֶיהם ֶּב ֱא ֶמת ,וְ לִ זְ כּ וֹת לִ ְק ֻד ׁ ּ ַשת ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה
ִּב ׁ ְשלֵ מ ּות ַעל יָ ָדם וְ נִ זְ ֶּכה לְ ַה ְמ ִּתיק ּולְ ַב ּ ֵטל ָּכל ַהדִּ ינִ ים,
ּולְ ַה ְמ ׁ ִש ְיך ָעלֵ ינ ּו ֲח ָס ִדים טו ִֹביםּ ,ו ְתזַ ֵּכנ ּו לְ ַה ִּכיר וְ לָ ַד ַעת
רו ְֹממ ּו ְת ָך ּו ֶמ ְמ ׁ ַשלְ ְּת ָך ָעלֵ ינ ּו ,וְ ִת ְמלֹ ְך ָעלֵ ינ ּו ִּבכְ בו ְֹד ָך ְמ ֵה ָרה
"וְ יֵ ַדע ָּכל ּ ָפע ּול ִּכי ַא ָּתה ּ ְפ ַעלְ ּתוֹ ,וְ יָ ִבין ָּכל יְ צ ּור ִּכי ַא ָּתה
יאמר ָּכל ֲא ׁ ֶשר נְ ׁ ָש ָמה ְּב ַא ּפוֹ ,יְ הוָ ה ֱאלֹ ֵהי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יְ צַ ְר ּתוֹ ,וְ ַ
ֶמלֶ ְך ּו ַמלְ כ ּותוֹ ַּבכּ ל ָמ ׁ ָשלָ ה"ּ ,ו ְת ַט ֲה ֵרנ ּו ּו ְת ַקדְּ ׁ ֵשנ ּו ִּב ְּק ֻד ׁ ּ ָש ְת ָך
ָה ֶעלְ יוֹנָ ה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹלָ ם ָא ֵמן ֶסלָ ה:

4

תפי<לה מרבי יצחק ברייטער הי"ד
<לזכות <לבוא <לציונו הק'
ִר ּבוֹן ָּכל עוֹלָ ִמיםֲ ,אדוֹן ָּכל ַה ְּנ ׁ ָשמוֹתַ .החו ׁ ֵֹשב ַמ ְח ׁ ָשבוֹת לְ ַבל
יִ דַּ ח ִמ ֶּמ ּנ ּו נִ דָּ חַ .א ָּתה זִ ִּכ ָיתנ ּו ְּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים ,לִ ְהיוֹת ִּבכְ לַ ל
זֶ ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ָב ֶד ָיך .וְ ֵק ַר ְב ָּת או ָֹתנ ּו ְּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּבים לְ צַ דִּ ֵיקי
ֱא ֶמת ,וְ נָ ַט ְע ָּת ָּבנ ּו ֱאמ ּונָ ְת ָך ַה ְּקדו ׁ ָֹשה ,לְ ַה ֲא ִמין ְּב ָך ּו ְבתו ָֹר ְת ָך
ַה ְּקדו ׁ ָֹשה ּו ְבצַ דִּ ֶיק ָיך ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ,לְ ַה ֲא ִמין ְּבכָ ל דִּ ְב ֵר ֶיהם
ַה ְּקדו ׁ ִֹשיםּ ,ו ְבכָ ל ִענְ יָ נָ םֲ ,א ׁ ֶשר ה ּוא ֱא ֶמת וְ יַ ִ ּציב וְ נָ כוֹן וְ ַק ָּים.
ַעל ֵּכן ח ּוס וַ ֲחמֹל ָעלֵ ינ ּוָ ,א ִבינ ּו ָאב ָה ַר ֲח ָמןׁ ,שו ֵֹמ ַע ְּתפִ ָּלה,
ִּכי ַא ָּתה ׁשו ֵֹמ ַע ְּתפִ ַּלת ָּכל ּ ֶפה ַע ְּמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּב ַר ֲח ִמים .וְ ָעזְ ֵרנ ּו
ַּב ֲח ָס ֶד ָיך ַה ְּגדוֹלִ יםֶ ׁ ,ש ִּנזְ ֶּכה ְמ ֵה ָרה לִ ׁ ְשמֹר וְ לַ ֲעשׂוֹת ּולְ ַק ֵּים,
ֶא ת ָּכל דִּ ְב ֵרי ַה ַ ּצדִּ ִיקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ,א ת ָּכל ֲא ׁ ֶשר הוֹר ּו
וְ לִ ְּמד ּו או ָֹתנ ּו ,לְ ַמ ַען נִ זְ ֶּכה ֻּכ ָּלנ ּו לָ ׁש ּוב ֵאלֶ ָיך ִּב ְמ ֵה ָרהַ ,על ָּכל
ַח ּט ֵ
ֹאתינ ּו וַ ֲעוֹנ ֵֹתינ ּו ּופְ ׁ ָש ֵעינ ּו ,וְ נִ זְ ֶּכה ָּכל ֶא ָחד לְ ַק ֵּבל ִּת ּק ּונוֹ
ַה ָ ּצ ִר ְיך לוַֹ ,על יְ ֵדי ְּב ִח ֵירי צַ דִּ ֶיק ָיך ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים.
ִר ּבוֹנוֹ ׁ ֶשל עוֹלָ םָ ,מלֵ א ַר ֲח ִמים ַר ִּבים וַ ֲח ָס ִדים ְּגדוֹלִ ים ָּת ִמיד
ַעל ָּכל ַה ֲחפֵ צִ ים לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ ָיךַ .א ָּתה ָח ַמלְ ָּת ָעלֵ ינ ּו ַּבדּ וֹרוֹת
ֹאש ְּבנֵ י
ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ָה ֵא ֶּלהְּ ,ב ִע ְק ְב ָתא דִּ ְמ ׁ ִש ָיחא ,וְ ׁ ָשלַ ְח ָּת לָ נ ּו ר ׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִמ ִּתיַ ,ההוֹלֵ ְך לְ פָ נֵ נ ּו ּומו ֶֹרה או ָֹתנ ּו ֶא ת ַהדֶּ ֶר ְך נֵ לֵ ְך
ישן ּונְ ַא ֵּבד ֶא ת
ָּב ּה ,וְ ֶא ת ַה ַּמ ֲע ֶשׂה ֲא ׁ ֶשר נַ ֲע ֶשׂה ,לְ ַמ ַען לֹ א נִ ׁ ַ
יָ ֵמינ ּו ּו ׁ ְשנו ֵֹתינ ּוַ ,ה ּ ֹלא ה ּוא נַ ַ'חל נ'ו ֵֹבע ְמ'קֹר ָח'כְ ָמהַ ,ר ֵּבינ ּו
נַ ְח ָמן ֶּבן פֵ יגֶ א זְ כ ּותוֹ ָּתגֵ ן ָעלֵ ינ ּו ָא ֵמןֲ ,א ׁ ֶשר ה ּוא ְמעו ֵֹרר או ָֹתנ ּו
ִמ ׁ ְשנָ ֵתנ ּו ּו ְמלַ ֵהב (ַ -מ ְב ִעיר) ֶא ת לְ ָב ֵבינ ּו ָה ָאט ּוםּ ,ו ְמ ַח ֵּזק או ָֹתנ ּו
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לְ ִה ְת ַח ֵּזק וְ לַ ֲעמֹד ָּת ִמיד ַעל ָע ְמ ֵדנ ּוִּ ,כי ה ּוא הוֹלֵ ְך לְ פָ נֵ נ ּו
ּו ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ּו ַמ ְמלִ יץ טוֹב ַּב ֲע ֵדנ ּו .וְ ה ּוא יִ ֵחד ֵע ִדים נֶ ֱא ָמנִ ים ֲא ׁ ֶשר
ֹאמר
ַּגם ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלק ּותוֹ ָּכל ִמי ׁ ֶש ָּיבוֹא ַעל ִק ְברוֹ ַה ָּקדו ֹׁש .וְ י ַ
ׁ ָשם ַה ֲע ׁ ָש ָרה ִמזְ מו ֵֹרי ְּת ִה ִּליםַ ,ה ְ ּיד ּו ִעים וְ ַה ְּמ ֻס ָּגלִ ים לְ ַת ֵּקן ּ ְפגַ ם
ַה ְּב ִריתֲ ,א ׁ ֶשר ַה ַ ּצדִּ יק ַה ֶּזה הוֹצִ יא ַה ּסוֹד ַה ֶּזה ִמ ַּת ֲעל ּומוֹת
ִּב ׁ ְש ִביל ִּת ּק ּון נְ פָ ׁשוֹת ַה ִּנדָּ חוֹת ,וְ יִ ֵּתן ּ ְפר ּו ָטה לִ צְ ָד ָקה ֲעב ּורוֹ,
ֲאזַ י ֲאפִ לּ ּו ִאם ָּג ְדל ּו וְ ָעצְ מ ּו ֲעוֹנ ָֹתיו וַ ֲח ָט ָאיו ׁ ֶשל ָה ִא ׁיש ַהה ּוא
ְמאוֹד ְמאוֹד ַחס וְ ׁ ָשלוֹם ,יִ ְת ַא ֵּמץ וְ יִ ׁ ְש ַּתדֵּ ל ַה ַ ּצדִּ יק ַה ֶּזה
ְּבכָ ל כּ וֹחוֹ לְ הו ׁ ִֹשיעוֹ ּולְ ַת ְּקנוֹ ּולְ הוֹצִ יאוֹ ִמן ַה ׁ ּ ְשאוֹל ַּת ְח ִּת ּיוֹת
ּו ִמ ַּת ְח ָּתיוּ .ו ְבזֶ ה ַה ָּל ׁשוֹן ָא ַמרִ " :א ְיך וֶ ועל ִמ ְיך לֵ יגְ ען ִאין דֶּ ער
לֶ ענְ ג א ּון ִאין ֶדער ְּב ֵריטִ ,א ְיך זָ אל ִאים ַא טו ָֹבה ְט ָאהןַּ .בי ִדי
ּ ֵפאוֹת וֶ על ִא ְיך ִעם ַארֹיְ ס צִ ֶיהען פִ ין ׁ ְשאוֹל ַּת ְח ִּת ּיוֹת ּו ִמ ַּת ְח ָּתיו"
(א ִּניח ַעצְ ִמי לָ א ֶֹר ְך וְ לָ ר ַֹחב לְ ֵה ִיטיב ִע ּמוֵֹ .מ ַה ּ ֵפאוֹת ֶא ְמ ׁ ְשכֵ ה ּו וְ אוֹצִ ֵיאה ּו
ַ
ִמ ּׁ ְשאוֹל ַּת ְח ִּת ּיוֹת ּו ִמ ַּת ְח ָּתיו) .וְ ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִר ּבוֹנוֹ דְּ ַע ְּל ָמא ֻּכ ָּלא,

ֶא ת ָּכל ַמה ׁ ֶשעו ֵֹבר ָעלֵ ינ ּוַ ,על ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָּב ִע ִּתים ַה ָּלל ּו,
ּו ִבפְ ָרט ְּב ִענְ יַ ן ּ ְפגַ ם ַה ְּב ִריתֲ ,א ׁ ֶשר ה ּוא ּ ְפגַ ם ָּכל ַה ּתו ָֹרה ֻּכ ָּל ּה,
ַחס וְ ׁ ָשלוֹם ,אוֹי לִ י וַ י לִ יָ ,מה א ַֹמר לְ פָ נֶ ָיך יו ׁ ֵֹשב ָמרוֹם ּו ָמה
ֲא ַס ּ ֵפר לְ פָ נֶ ָיך ׁשוֹכֵ ן ׁ ְש ָח ִקים ֲהלֹ א ָּכל ַה ִּנ ְס ָּתרוֹת וְ ַה ִּנגְ לוֹת ַא ָּתה
יו ֵֹד ַע.
ִר ּבוֹנוֹ ׁ ֶשל עוֹלָ םָ ,מלֵ א ַר ֲח ִמים .יו ֵֹד ַע ַּת ֲעל ּומוֹתַ ,א ָּתה יו ֵֹד ַע
ָרזֵ י עוֹלָ ם וְ ַת ֲעל ּומוֹת ִס ְת ֵרי ָּכל ָחיַ ,א ָּתה חֹפֵ שׂ ָּכל ַח ְד ֵרי
ָב ֶטןּ ,ובו ֵֹחן ְּכלָ יוֹת וָ לֵ ב ,לְ פָ נֶ ָיך נִ גְ ל ּו ָּכל ַּת ֲעל ּומוֹתֵ ,א ְיך
ׁ ֶש ִּמ ְת ַּג ְּב ִרים ַה ְּמנִ יעוֹת וְ ַה ִּנ ְסיוֹנוֹת וְ ַה ְ ּי ִרידוֹת ָּב ֵעת ַה ּז ֹאתֲ ,א ׁ ֶשר
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ַה ְּכפִ ירוֹת וְ ַה ּ ְפ ִריצ ּות וְ ַה ַּת ֲאווֹת ִמ ְת ַּג ְּב ִרים ְּבכָ ל ּ ַפ ַעם יו ֵֹתר
וְ יו ֵֹתר .וְ ַה ּ ְפלֵ ָיטה ָה ַא ַחת ַה ִּנ ׁ ְש ֶא ֶרת לָ נ ּוַ ,א ַחר ִה ְס ַּת ְּלק ּות ַר ֵּבינ ּו
ַה ָּקדו ֹׁש ,ה ּוא צִ ּי ּונוֹ ַה ָּקדו ֹׁש ִּב ְק ֻד ׁ ּ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ׁ ֶשר
ְּבכוֹחוֹ לְ ַה ֲעלוֹת ּולְ ַת ֵּקן ַהכּ ֹל ֵאלֶ ָיךּ ,ו ַב ֲעוֹנ ֵֹתינ ּו ָה ַר ִּבים ַּגם זֶ ה
נִ ְט ָרף ֵמ ִא ָּתנ ּו ,וְ ָטרֹף ט ַֹרף יו ֵֹסף ,וְ לַ ּיוֹצֵ א וְ לַ ָּבא ֵאין ׁ ָשלוֹם,
דַּ ְרכֵ י צִ ּיוֹן ֲא ֵבלוֹת ִמ ְּבלִ י ָּב ֵאי מו ֵֹעד.
וְ ַע ָּתה ֵמ ַאיִ ן יָ בוֹא ֶעזְ ֵרנ ּוָ ,אנָ ה נִ ׁ ְש ּפ ְֹך ִשׂ ֵיחנ ּוָ ,אנָ ה ַה ָּמקוֹם
ֲא ׁ ֶשר נ ּוכַ ל ׁ ָשם לְ ִה ְתוַ דּ וֹת ַעל ָּכל ַמה ׁ ֶשעו ֵֹבר ָעלֵ ינ ּו ,לְ ַמ ַען
יִ ְת ַה ּ ְפכ ּו ָּכל יְ ִרידו ֵֹתינ ּו לַ ֲעלִ ּיוֹת וְ ָה ֲעווֹנוֹת לִ זְ כ ּויוֹת ,וְ נִ זְ ֶּכה
לָ צֵ את ִמ ָּכל ז ּו ַה ּמ ֵׇתנ ּו וְ כִ ע ּור ַמ ֲע ֵשׂינ ּו ּוכְ ִסיל ּות דַּ ְע ֵּתנ ּוַ .על
ֵּכן יֶ ְהמ ּו וְ יִ כְ ְמר ּו ֵמ ֶע ָיך וְ ַר ֲח ֶמ ָיך ָעלֵ ינ ּו ,וַ ֲע ֵשׂה לְ ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך
ַה ָּגדוֹל ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתף ְּב ׁ ֵשם ַה ַ ּצדִּ יק ָה ֲא ִמ ִּתי ,וְ ָעזְ ֵרנ ּו ִּבזְ כ ּותוֹ וְ כוֹחוֹ
ׁ ֶש ִ ּי ּ ָפ ְתח ּו ְמ ֵה ָרה ׁ ַש ֲע ֵרי צִ ּיוֹן ַה ְּנע ּולִ יםּ ,ופְ ַתח לָ נ ּו ׁ ַש ַער ְּב ֵעת
נְ ִעילַ ת ׁ ַש ַערִ ּ ,פ ְתח ּו לִ י ׁ ַש ֲע ֵרי צֶ ֶדק ָאבֹא ָבם או ֶֹדה יָ ּהִ ּ ,פ ְתח ּו
ׁ ְש ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹי צַ דִּ יק ׁש ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים .זֶ ה ַה ׁ ּ ַש ַער לַ ה' צַ דִּ ִיקים
אשיכֶ ם וְ ִה ָּנ ְשׂא ּו ּ ִפ ְת ֵחי עוֹלָ ם וְ יָ בוֹא
יָ בוֹא ּו בוְֹ ,שׂא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ֶמלֶ ְך ַה ָּכבוֹד ,וְ נִ זְ ֶּכה ֻּכ ָּלנ ּו לָ בוֹא ׁ ָש ָּמה ִּב ְרנָ נָ ה ּולְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵט ַח ַעל
ַה ִ ּצ ּי ּון ַה ָּקדו ֹׁש ִּב ְתפִ ָּל ֵתנ ּו ,וְ נִ זְ ֶּכה ְמ ֵה ָרה לְ ִה ְתעו ֵֹרר ִמ ׁ ְשנָ ֵתנ ּו
ָה ֲע ֻמ ָּקה ,וְ לָ ק ּום ִמ ְּנפִ ילָ ֵתנ ּו וְ לָ ׁש ּוב ֵאלֶ ָיך ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְשלֵ ָמה
ּו ְבלֵ ב ׁ ָשלֵ םּ ,ולְ ִה ְתנַ ֵהג ֵמ ַע ָּתה ִּכ ְרצוֹנְ ָך ַה ּטוֹבֲ ,אנַ ְחנ ּו וְ כָ ל ַע ְּמ ָך
ֵּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ לֹ א נָ ׁש ּוב עוֹד לְ כִ ְסלָ ה ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹלָ ם.
יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי פִ ינ ּו ,וְ ֶהגְ יוֹן לִ ֵּבנ ּו לְ פָ נֶ ָיך ה' צ ּו ֵרנ ּו וְ גו ֲֹאלֵ נ ּו
ָא ֵמן וְ ָא ֵמן.
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"ז סיון תש"פ
בס"ד ,ט

שי לחצרות ה'
וגם כלתה נפ
נכספה

לב יחיל וינוע
רס
בזמן זה לב כל חסיד ב להתקבץ אצלו
נה
שמשים ובאים ,ובכל ש רעדה את ציווי רבינו ז"ל פת על עניין
רח
יל ו
ממ
ימי ר"ה הקדושים עופה אשכונה' ,לקיים בג כולו מטולטל והסכנה מ לב נפלה חובת
רות ,והעולם
רס
א
אנ"ש היקרים חסידי ב חיד ,שהקב"ה
'מי יתנני אבר כיונה הדרכים מסוג
לד יום ,ע"כ על
יד וי
ש
על ר"ה .ובשנה זו כ ש יודע מה יי
חינות ,וגם לרבות כל יח ושובה ונחת.
אי
ות
ום
'הקיבוץ הקדוש' ואין ולזעוק בציבור בשוועות שום מונע ועיכוב בשל לכם אין דבר
לי
מר
ות
היום להרעיש עולמ כל להיות אצלו על ר"ה ב פליג מאוד ,ואמר "מה או כידוע ,אין לנו
נו
"ז
ה
יחוס וירחם עלינו ש עניין הקיבוץ הנורא שלו ולכן חורק הס"מ שיניו ע נו רביז"ל "כי
מד
כ)
וידוע ומפורסם שעל וא ראש השנה" (חיי"מ ר פילה והתבודדות וכפי של פושי ברחמי
ני ה
וא
בת
גדול מזה" ו"כל עניי ב'קראו אל ה' בחוזקה' קלקו"מ ב') מעומקא דליבא סיעה של כל
ונ
אם
שום עצה ותבונה כי הישראלי הוא התפילה" ( ים והנעלמים ,שכל נסיעה את ומחוייבים
רא
ש
הז
עיקר כלי זינו של אי ות להכלל בתיקוניו הנו למען ציון לא נחשה' בעת אליו כמימים
ולזכ
שות יתקבצו
שכולנו נבוא ברינה בקץ הגאולה (כוכבי אור) .ו' וד שכל הנפ
בתחנונים מא
לק
ום גניזתו הק'.
הבעל"ט ליום
אחד ואחד יש לה ח ות ולהרבות
מק
וך שיח בדמע
מוז
ימימה בעיר אומן אצל שון ערב ראש חודש ת תפילה וזעקה
אנו לשפ
את יום רא
הם לעצרת
שי שלומינו היקרים הע"י בכל מקומות מושבותי ימות ופשיטות.
אנ
ש
"ק בתמ
לל אנ"
ענו ל
אמרו בצוותא
ע"כ קב ולמי ,אשר בו יתאספו כ ים ציוויו ורצונו של רביה עה ולאחמ"כ י
ינו שנוכל לקי
תפילה ע
עה לפני השקי
על
ש
חם
ם.
טן
יר
בי
ק
ו
ר
וס
כיפור
פילת
שיח
קפיטל פ"ד
רבים יתפללו מנחה ויום והן קל כביר לא ימאס ת תפילת מנחה
תפילות דלהלן,
בתפילת ה
ום ויום לאחר
וסדה ע"י רבי
שנ
י
ה
את אנ"ש לקבוע לומר בכל טי תפילות ,ואת התפילה וסיף מדיליה
ק ,וכל אחד י
בקשה לכלל
פילה ע"ו מלקו
נו ב
ביה"
ות בר"ה אצלו
מת
וגם הנ ון) שבתהילים ,ולאחריו ות להגיע ולהיות אצל ר מלתו נזכה להי
פדי
זכ
(מלשון יטער הי"ד על עניין זה ל לא בפה ,ובעזרת השי"ת וח ים קדמוניות.
ברי
שנ
תפילות בכל
א
יצחק ותולעת יעקב אין כחה נפשות באהבה ושמחה כב וכן יקבעו ה
כפי כוחו,
בשעה הנ"ל,
ה
ז"ל בהתכללות כל עם הציבור
הע"י יצטרפו
עוסקים בכל
"ר
ם.
שב
ויו
הת
ום
צלחת ה
בני הבית ו
י
יבוץ בכל העניינים ,ולה געים לשנה זו
חת הק
ים הנו
או כאו"א להתפלל להצל להצלחת העוסקים בדבר רחמים רבים
ולם ,וצריכים
יר
חד
ו ני הקיבוץ הנורא ,ובמיו שתקת את הע
עניי
שתוללת המ
ומ
ון.
כת
נכ
הל
על
קיים את הדבר
שמכה מ
יה
שהכל יה זרתו יתברך ל
ות נזכה בע
ויהי רצון כי בזכות התפיל הקדוש הזה.
הנורא ו ום ביום הנ"ל
באנו על החת
ו

