
 

 

 

  

ְמָחה ש ִ ְצוֹות ב ְ ִ ִמים ֶאת ַהמ   ְמַקי ְ

  כי תבאפרשת 
 תשפ"ב 

  129גיליון 

 )כו א( "והיה כי תבא אל הארץ"
 

 הוא.  שמחה' לשון והיה'   
לקיים ' הוא ארץ ישראלדהא עיקר כניסתם ל'

שמשה רבנו )סוטה יד(: , וכמאמרם מצוותיה
נתאווה להיכנס לארץ ישראל, דמצוות רבות 

. אלשנצטווו, אינן מתקיימות אלא בארץ ישר
שהיא לא  'ארץ ישראל'על )ח"א פד:(  'זוהר'וב

' היה'. וזהו 'ושיעבדו בה עבודת הנבראה כי אם 
 . בשמחהשל ארץ ישראל חיזוק לקיום המצוות  -

 

השמחה על )פרשת ראה( ' 'ב'בן יהוידעויעויין     
 'מצוות התלויים בארץ'.בקיום המיוחדת 

 

'מצות ואפשר להוסיף דמיד בהמשך כתוב   
 יתירא.שמחה דהייתה בה  ביכורים'

 

 )כ"ו א( "נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה"
 

נאמרה כאן. ואפ"ל ע"פ המובא  'לשון יחיד'ב   
'כל אחד מישראל יש )עא ב(: דליקוטי מוהר"ן 'ב

 לכל אחד ואחד.-' לך, וזהו 'לו חלק בארץ ישראל'
 

 )כו ג( "ואמרת אליו"
 

  שאינך כפוי טובה.': ספריע"פ ה' רש"יבדברי   
 

'הכרת בגימטריא:  ואמרת'ואפ"ל בדבריו: '
 . הטוב'

 

'ובאת אל כן אפ"ל, ע"פ תחילתו של הפסוק:   
'איש הוא  כהן'התכללות בכהן, והא ' – הכהן'

 . 'הכרת הטוב'זהו גם ענינו של ד ,החסד'
 

 )כו ה( "וענית ואמרת"
 

. נוכל ללמוד הרמת קול' לשון ועניתבפרש"י: '   
' הקול מעורר את הכונהמכאן מהא המובא ד'

)עיין ברכות כ"ד: ובהרא"ש ורבינו יונה שם ובש"ע 
, ולאחמ"כ הרמת קול -' ועניתדבריש: 'ק"א( 

אמירה בהבנה וכוונת הדברים, ע"ד  – ואמרת''
ליקוטי וב' 'כה תאמר לבית יעקב'.הפסוק: 

, בבחינת מעורר הדעת קולדה' )תורה כ(: מוהר"ן
, ונצעק"ובשביל זה: " מעורר הכונה' קול'ה

 ".נוקולוישמע את ולאחמ"כ: "
 

 )כו ה( "וענית ואמרת"
 

 'ביכורים'אפשר לומר בדרך רמז, דבמצוות    
)מצות עשה רמד(,  עניה ודיבורישנה מצוה של 

 בם'' הוא 'בכוריםדר"ת וס"ת של תיבת: '
ע"ד  לדבר'ואותיות הפנימיות הוא בגימטריא: '

 .דיבור', מצוה של ודברת בםהפסוק: '
 

'השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את 
 )כו טו( עמך את ישראל'

 

'עשינו מה שמוטל עלינו עשה מה בפרש"י:    
 . שיומשכו הברכות.שמוטל עליך

 אמירתם,בכאן הוא  המצוה והא סיום עשיית
 . 'ואמרת לפני ה'דהוא מצוות עשה של: 

 

בור הוא ישהד ' )תורה ל"ד(:ליקוטי מוהר"ןוב'   
 , שבהם מקבלים השפע. כמו שכתוב כלי השפע

  .כאשר דבר לכם" ויברך אתכם)דברים א'(: " 

 תִטיֶגער ַשב ָ ַא ֶלעכְ 
  

ה  ָ ְרש  ַ ִניֵני פ  ְ אנו קוראים את הפסוק: בתוכחה, בפרשייתנו,       פ 
  ."אלוקיך בשמחה תחת אשר לא עבדת את ה'"

  

נלַמד מפסוק זה וירא קטז.( ) 'זוהר הקדוש'בדברי ה   
על השמחה לכלליות בני ישראל: 'כהנים, לווים  –

 )מתורגם ללשון הקודש(:  וישראלים', וכך הוא לשונו, 
תחת אשר לא עבדת ')דברים כח(: ראה מה כתוב   

בשמחה ובטוב לבב מרב כל'. פסוק זה  את ה' אלקיך
בזמן  -הוא סוד: 'תחת אשר לא עבדת בשמחה' 

שה'כהנים' היו מקריבים קרבנות ועולות, וזו היא 
 -'מרב כל' ואלו ה'לוים'.  -'בשמחה'. ו'בטוב לבב' 

שכתוב  כמו ...אלו 'ישראל' שהיו אמצעיים ביניהם
 'הרבית הגוי לו הגדלת השמחה'. שמחהישעיה ט(: )

 לכל בית ישראל. 
 

 התוכחה לא בכדי להפילנו, אלא אדרבה !
בדברי  –לנפש העייפה  הבה ונחזי שורות של חיזוק  

התוכחה הקשים בפרשייתנו, מדברי מוהרנ"ת על 
'בסוף בכור בהמה טהורה ד כ(:  ליק"ה)פסוק זה, 

תחת אשר לא 'התוכחה שהיא יראת העונש כתיב: 
שזה העיקר  -'. והבן היטב דת את ה' בשמחהעב

ידי יראת העונש. רק מפחד העונש -על לייפושלא 
יתחזק לקיים דברי הצדיקים אמתיים, שמזהירים 
את הגרוע שבגרועים להיות בשמחה בנקודות 
הטובות, שמוצא בעצמו עדיין כמבואר על הפסוק: 

     ליקוטי מוהר"ן'.''אזמרה לאלוקי בעודי', ב

עבודת השם בשמחה, על ועוד בדבריו המרווים     
'כי נקודת כל  : )ליקוטי הלכות אישות ג ח(בפסוק זה 

המצוות ומעשים טובים הוא השמחה, כמו שכתוב: 
'פקודי ה' ישרים משמחי לב'. וכמו שאנו מבקשים 
תמיד: ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. 
כי עיקר שלימות העבודה של תורה ומצוות, הוא 
דייקא כשזוכים לעשותם בשמחה, וכמובא 

מגודל האזהרה  -ובפרט בכתבי האר"י בספרים, 
לעסוק בתורה ובמצות בשמחה, וכמו שכתוב: 'תחת 
 אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב ...'

 

 דבר קדשו של רבי חיים ויטאל
בשמחה  –דברים יסודיים בעבודת קוננו בזה העולם 

ובחדוה. וגודל הכרחיותה לעובדא ולמעשה, ע"פ 
פסוק זה שבפרשה, כותב רבי חיים ויטאל בספרו 

 )ח''ב שער ד'(.'שערי קדושה' 
 

וכך הוא לשונו הטהור: העצבות גורמת מניעת    
העבודה, וקיום המצות ובטול עסק התורה, וכוונת 

 התפילה. ומבטל מחשבה טובה לעבוד את ה'.
פך, בהיותו עובד ה' יתברך בשמחה כמו יוהה  

שכתוב )תהלים ק' ב'(: 'עבדו את ה' בשמחה'. כי 
השמחה מוסיפה חשק רב ואהבה להתדבק בו 

'תחת אשר לא עבדת את )דברים כ"ח(: יתברך, וכתיב 
   ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב'. 

כי העבודה אם היא בעיצבון, דומה לעבד העובד    
)משלי י' כ"ב(: לרבו בפנים עצבות וזועפות. וכתיב 

'ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה'. כי 
שהטילו  -העיצבון הוא נמשך מזהמת סמא"ל ונחש 

)בראשית ג' י"ז(: באדם וחוה, כמו שכתוב באדם 
תלדי 'בעצב  )שם ט"ז(:'בעיצבון תאכלנה' וכתיב 

 ושכינתו מסתלקים מעליו.  הקב"ה - ועי"כ בנים', 
   

שנסתלקה ממנו  -והראיה, מיעקב בחיר האבות   
שכינה ורוח הקדש, עשרים ושתים שנים שפרש יוסף 
ממנו. וכששמח בבשורתו כתיב: 'ותחי רוח יעקב', 

)פסחים ל ששרתה עליו רוח הקדש. ואמרו רבותינו ז"
אין שכינה ואין נבואה שורה לא מתוך עצבות  (:.קי"ז

)מלכים וכו'. וכן מצינו באלישע ובבני הנביאים, דכתיב 
 )שמואל א' י' ה'(:ן. וכתיב 'והיה כנגן המנגב' ג' ט"ו(: 

   'ולפניהם תוף וחליל וכינור והמה מתנבאים'.
צריך שיהיה  ,ואפילו בכל עבודת מצוה ותהילה    

נו באביי דהוה בדיח טובא בתכלית השמחה, כמו שמצי
משום דסמך  ,תפילין קא מנחנא. וכן רב ברונא :ואמר

 מפומיה כל ההוא יומא.  גאולה לתפלה, לא פסק חוכא
 

 ברוך ה' זכיתי ושמרתי שבת, הנחתי תפלין...
אדם )שיש"ק ו תיד(: וכך היה שח רבי לוי יצחק בנדר   

ואומר  הרע  שזכה וקיים איזו מצווה, בא אליו היצר
וכי כבר מה עשית, מה חשוב המצוה שעשית, אין ' לו:

המצוה שעשית שווה כלום. אינך מהדר באמת 
 יומם, ואינך עושה אותם לשם שמים וכדומה.בק

 

לאור זאת; צריך האדם בכל פעם ובכל אופן להתחזק   
בשמחת המצות. לפני קיומם יאמר לעצמו: מה חשוב 
וגדול קיום המצוה שהולך אני לקיימם, בפרט מצות 

כתפילין, שבת, ציצית ועוד. ואחר שקיימם  דאוריתא
לשמוח שוב במצווה שעשה, וישמח ויחזק עצמו ויאמר 
לעצמו: ברוך ה' זכיתי ושמרתי מצות השבת והנחתי 
תפלין וכו' וכו'. וכן בכל המצות והמעשים טובים 
שעשה יודה לה' על הזכות הגדולה שזיכה אותו. 

 המצוובויתפלל לה' ויאמר: אם באמת זיכיתני כבר 
יקרה כזו, עזרני להדר בה יותר ויותר ואזכה גם להשיג 

 .וה יותר ויותר, וחוזר חלילהומעלת המצ
 

אכן כן, הבה ונחשוב חשבונו של עולם; הרי ב"ה    
אנחנו מקימים את המצוות. לומדים, מתפללים, 
משתדלים בחסד ומוקפים אנו במצוות, למה שלא 
נשמח בכך? הרי שוויה, מעלתה ושכרה היא לאין ערוך 

ִעם נצרף לכך שמחה, הודאה לה'. זוהי שלימותם של  -
   המצוות, האם לא כדאי הוא הדבר?!

 

 עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה.     
 

ם ְבִשְמָחהַתַחת " ת ַהשֵּׁ ר לֹא ָעַבְדָת אֶׁ  "ֲאשֶׁ
את ִבפְ  י ַהְבִרית ְוַהתֹוָכָחה.ִנְקרֵּׁ  סּוקֵּׁ

 

מּות   ְבִשְמָחהִקּיּוָמם ב -ַהִמְצוֹות ְשלֵּׁ
נּו ָהֲאִר"י י ַרבֵּׁ ֹ  מּוָבא ְבִדְברֵּׁ  .ַהַכָּוָנה אתז

 

ם ְבִשְמָחה ת ַהשֵּׁ נּו ְנַקְּיָמּה - ִעְבדּו אֶׁ  ַבֲעבֹוָדתֵּׁ
ת ִבְרָנָנה בֶׁ כְ  ְך ַהְמָשרֵּׁ לֶׁ  !ַעל זֹאת ַהְזִכָּיה -ן מֶׁ

 

ם ְמַשְמ  י ַהשֵּׁ ב ִנְזֹכר ְבִקּיּום ַהִמְצָוהחֵּׁ ִפּקּודֵּׁ  י לֵּׁ
 ַכָדִאית ִהיא ַהִשְמָחה ְלַשְלָבּה ָבֲעבֹוָדה ַהַתָמה.

 
 

ה ָ ְרש  ַ יַרת ַהפ   ש ִ
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 ע"הומרת רחל בת ר' שבתי ז"ל  לעילוי נשמת ר' נחמן ב"ר משה הלוי  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

' ואמרתדמכיון שיש כאן '. וזהו בקשתם: הינו לפי הדבור כן השפע'
 . 'וברך את עמך את ישראל', לכך בקשתם: דיבורדזהו: 

 

 )כז יד( "וענו ואמרו אל כל איש ישראל קול רם"
 

 התגלות בתורה)כג לו(: דלפני ליקוטי מוהר"ן' ע"פ המובא ב'   
כמו היולדת דצועקת לפני הלידה, ע' קולין, , יש לצעוק: ועבודת ה'

 .'יענך ה' ביום צרה'תיבות שבמזמור ע' וכנגד 
 

שמיד  -' דנצטוו ע"כ 'קול רםואפשר לדייק על הכתוב בכאן    
ועבודת  לאור התורהדשם זכו  – לארץ ישראלבעמדם בכניסתם  

 .קול רם', צריך להיות: 'שמים
   

 כנגד הע' קולין. –' ע בגימ' – ם'' רלת של: 'קוואפשר להוסיף: דס"  
 

 )כו יז(  "את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים"
 

ן' )תורה פ"ד(: בליקוטי מוהר"', ו'אמירהמלשון ' –' האמרת'   
'. וזהו: להשם יתברך הוא על ידי התפילה דבקות'עיקר התחברות ו

' 'להיות לך לאלוקיםע"י אמירה לה',  – 'את ה' האמרת היום'
 להקב"ה כביכול.דביקות והתחברות 

 

 )כח י(  "וראו כל עמי הארץ כי שם יקו"ו נקרא עליך ויראו ממך"
'אלו ', ובלשונם: תפיליןבדבריהם )סוטה יז.( דפסוק זה סובב על '   

י כ'ארץ ה'מי ע'ל כ''ראו ו. ואפ"ל; דהר"ת של זה הפסוק: תפלין'
'ממך )עם אחד עשר התיבות( מיראו ו'ליך ע'קרא נ'קו"ק י'ם ש'

 .'אלו תפלין'עולה במספר: 
 

עליך כל הקללות  "והיה אם לא תשמע בקול ה' אלוקיך... ובאו
 )כח טו( האלה והשיגוך"

התוכחה היא ', שתיקוני זוהרע"פ ה' 'דגל מחנה אפרים'בדברי ה    
לא יניח אותך שתלך . שהקב"ה כביכול כולה ברכות גדולות

 . ע"כ.שמחה' לשון והיהה '. וזבדרכיך, רק בעל כרחו תהיה דבוק בו
 

' ר"ת ךהשיגו'וואפ"ל בדבריו; בתיבה האחרונה של פסוק זה:    
 רחמים בתוך התוכחה. – הוי"הכמנין  – 'כ"ו'הוא  –וס"ת 

 

 )כח מז( "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה"
 . 'מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד')תורה כד(: ליקוטי מוהר"ן' ב'  

 

'לא עבדת את הוי"ה אלקיך בשמחה ובטוב ואפ"ל בדרך רמז:' 
'דמצוה גדולה )עם האותיות, התיבות והכולל( גימטריא:  לבב'

 דבכאן לא קיימו מצוה זו. ודו"ק.. להיות בשמחה תמיד'
 

דעו כי אני ה' לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען ת
 )כט ה( אלקיכם'

, כי הם המרחיקים מהכתוב: 'לחם ייו ושכר'אפ"ל דנקט בדוקא    
כבר למדו חז"ל  - לחם זה'. דהא על 'למען תדע כי אני ה' אלקיכם

כבר נכתב על  'יין ושכר'. ועל 'לחם ששאלו שלא כהוגן')יומא עה:(  
'מיין ושכר יכלתם להרחיק את האדם מבוראו. וככתוב על 'נזיר': 

'יין . וכן הוא בארכה במפרשי התורה על הפסוק )ויקרא ט מ( יזיר'
' על ושכר אל תשתה אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד

 הזהירות בשתייתם. 

 )כט ח( "ועשיתם אתם למען תשכילו את כל אשר תעשון"
''בדין  - 'למען תשכילו''. ובתרגומו: אמתאותיות: ' אתם'   

ב'ספר . וכמובא אמת מצליחים. שע"י הצלחהלשון  –' דתצלחון
 '.  מי שאומר תמיד אמת הוא מצליח' )הצלחה יד(: 'המידות

 

ִרים ְמִאיִריםיסִ  ו   פ 

 
 סיפורי פרשה במשנת רביה"ק מוהר"ן מברסלב ותלמידיו זי"ע

 

ךְ  ֵ ִנינֵ  ֶהְמש  ְ ה פ  ָ ְרש  ַ  י פ 

 (י)דברים כו  "הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'"
 

 בער אודסער -ראשית ימי חייו של רבי ישראל 
יתנכר נער, וראו עליו  –כבר בראשית ימי חייו של החסיד המופלא רבי ישראל בער אודסר 

 נהגותו דוגמא ומופת לילד נעלה ומרומם.תבה
     

החלו כבר משחר נעוריו, בשנותיו הצעירות  להש"ת תוותשוק אלוקים לקרבתגעגועיו    
 כ'ראשית חכמה' ועוד. ויראים בימי ילדותו הגה הרבה בספרי מוסר   ביותר.

 

קטנה היה  עששיתולאורה של  ,קם השכם היה הילד ,בעוד הלילה עוטף את היקום כולו   
 .אשמורת הבוקרבשעות אלו של  רב בהתמדה ובחשק לומד את לימודיו וסדריו הקבועים

 

באפשרותו לקנות סידור "כל  עד שהיה תקופה ניכרת בימי ילדותו קיבץ פרוטה לפרוטה   
 לות שונות.יתהלים, מעמדות ותפ בו", בו יוכל למצוא כאוות נפשו: סדר חצות,

   

תה מנסה למנעו מכך היה עושה ישמונה היה מתענה מפעם לפעם, וכשאמו הי כבן שבע או    
תה ממשפחת ייאביו נמנה על חסידי קארלין, ואמו ה  הדבר. כל טצדקי כדי להסתיר את
 חשובי חסידי בויאן. ברזל מנכבדי העיר טבריא ו

    

והיה  לבית הכנסת, בער חונך מעריסתו לתפילה בכוח, הוא נהג להקדים ולבוא-רבי ישראל   
 צועק את התפילה מתחילתה לסופה.

 

 .אף שזה לא בא בנקל באותם הימים מאז היכנסו למצוות לא החסיר טבילת מקוה בכל יום 
 

לאחר היותו בר מצוה נתחבב מאוד על רבי מאטל מסלאנים, וזה נהג ללמוד עמו גמרא    
   והמבקש.מופלא המרוב הערכתו וחיבתו לנער  והיה כבן בית אצלו ,משניות וזוהר

 

 נב(-)דברים כח. מט "ישא ה' אלוקיך עליך גוי מרחוק... והצר לך בכל שעריך"
 

 או אני או הוא !
עיר היה זה בשנת תקפ"ה, ה'צאר' הרוסי אלכסנדר הראשון מת, ואת מקומו ירש אחיו הצ

ניקולאי, שהיה שונא ישראל גדול, והרבה סבלו ממנו יהודי רוסיה. כשבין גזרותיו הקשות 
בלקיחת ילדי ישראל לצבא  -הייתה הגזירה הקשה שקרעה כל לב: 'גזירת הקנטוניסטים' 

הרוסי מגיל חמש, ל'עשרים וחמש שנה'. כן גזר גזירות רבות לשמירת התורה והמצוות בדרך 
שהפיץ בדעותיו הכפרניות את רוח ההשכלה לבני ישראל, ועם ישראל היהדות הצרופה, כ
 סבלו ממנו מרורות.

 

היה זה בראש השנה שנת תקפ"ז, עוד טרם החל הצאר בגזרותיו, הבחינו באי ה'קיבוץ    
מגדולי  -הקידוש' באומן לימי 'ראש השנה', בהחסיד השרף רבי שמואל איזיק מדאשיב 

וך ושוב, פניו להבים וכל כולו נראה מוטרד מאימה ופחד, תלמידי רבינו, שהוא סובב הל
שמעו  –כשהטה אחד הנוכחים את אזנו לשמוע מה בפיו  כשהוא מלחש בשפתיו דבר מה.

 איך שהוא אמר: ''או אני או הוא"... אך עדיין לא ירדו לסוף דעתו.
 

מה יק יאיזוהדבר נשנה גם ב'שמחת תורה' בעת ריקודי ההקפות, כשנעצר רבי שמואל    
ר ! או אני או הוא' ! ער עֶׁ ער ִאיך ָאדֶׁ  פעמים בזעקתו: 'ָאדֶׁ

 

רבי שמואל אייזיק שצפה ברוח קדשו את הגזירות הקשות, ורוח הכפירה שתתפשט     
עם עלייתו של המושל החדש, עוד בטרם שהחל את גזירותיו, לא היה יכול לעמוד  –בעולם 

 כך קרה, שבשנה זו נפטר לבית עולמו. בצערם הגדול של בני ישראל, ואכן כדברתו
 

 )דברים כח י( "כי שם ה' נקרא עליך"
 פנים חדשות !

לפני עטיפת הטלית שבתפלת  כתפוית' על היה  זה פעם, עת שעמד רבי נתן עם ה'טל   
ה'תולדות בעל שחרית, סיפר לו אחד סיפור מהצדיק רבי ייבא מאוסטרהא, תלמידו של 

הלך פעם רבי ייבא לאסוף צדקה, ונכנס לביתו של עשיר גדול  יעקב יוסף', וכך היה סיפורו:
 לבקש הימנו מעות לצדקה, אולם העשיר לא אבה לתת לו ממתנת ידו. 

 

לבינתיים, הלך רבי ייבא וקיים איזה מצוה, ובסיומה חזר שוב לבית הגביר ובקש ממנו    
 שוב צדקה, והנה העשיר נותן לו צדקה ביד רחבה.

 

ורבי ייבא הטעים זאת, שבזכות עשית המצווה שקיים, קיבל פנים אחרות, ולכך כשבקש    
 צדקה פעם נוספת מהעשיר, נתן לו כבקשתו. 

 

סיפור זה, התעטף בהתלהבות בטליתו, ולאחר העיטוף כשגילה את פניו, בשמע מוהרנ"ת    
ער  ָהאב שֹוין "ִאיְך  - נכון יש לי כבר עתה פנים אחרות"?אמר לאלו שעמדו בסמוך לו: " ִאיְצטֶׁ

ער ָפִנים"...  ַא ַאְנדֶׁ
 

י  ְיָלִדים ְיָקִרים !    ת ְימֵּׁ רֶׁ ה ְכָבר ָבא רֹאש ַהָשָנה, ֲעשֶׁ י ָהַרֲחִמים ְוַהְסִליחֹות, ִהנֵּׁ ִנְמָצִאים ָאנּו ִבימֵּׁ
ם ָאנּו חֹו ָבהֶׁ  ּוַמְרִבים ִבְתִפָלה ּוְתִחָנה.   –ְזִרים ִבְתשּוָבה ְתשּוָבה ְויֹום ַהִכפּוִרים, ָיִמים שֶׁ

     

ל ַמְרִבים ַבֲאִמיַרת "ְתִהלִ     לּו ַעם ִיְשָראֵּׁ ָאה ְבָיִמים אֵּׁ ר ְתִהִלים יֵּׁש מֵּׁ פֶׁ ְבָכל סֵּׁ ים", ּוְכָבר ָכתּוב: שֶׁ
ם  ַרִבים הֵּׁ ר", שֶׁ ַבת "ַכפֵּׁ אֹות, ְכִמְנַין תֵּׁ ה ְשֹלש מֵּׁ ר ְתִהִלים זֶׁ פֶׁ ַוֲחִמִשים ִמְזמֹוִרים, ּוַפֲעַמִים ָכל סֵּׁ

פֶׁ  ת ָכל סֵּׁ לּו ַפֲעַמִים אֶׁ י ַרֲחִמים אֵּׁ  ְלַכָפַרת ָהֲעוֹונֹות.  -ר ַהְתִהִלים, ִכְסגָֻלה ַהנֹוֲהִגים ְלַסּיֵּׁם ִבימֵּׁ
  

ַעל     ל מֵּׁ ָאֲהבּו  תּוְבֹגדֶׁ י ְנָעִרים ְקַטִנים שֶׁ נּו: ָהָיה ַפַעם ְשנֵּׁ ר ַרבֵּׁ ִספֵּׁ ַהִספּור שֶׁ ַהְתִהִלים נּוַכל ִלְלֹמד מֵּׁ
ר ְמאֹוד ִמָכְך, ְוָשאַ  רֹו ִהְצַטעֵּׁ ם, ַוֲחבֵּׁ הֶׁ ָחד מֵּׁ ֱחָלש אֶׁ ָחד נֶׁ ה, ַפַעם אֶׁ ת זֶׁ ה אֶׁ ל ָמה ַלֲעשֹות ְמאֹוד זֶׁ

ָאַמר  ל לֹוַמר ְתִהִלים ִבְתִמימּות, ּוְבָכל ַפַעם שֶׁ חֵּׁ ּיֹאַמר ְתִהִלים, ְוהֵּׁ רֹו, ְוָאְמרּו לֹו שֶׁ ַּיְבִריא ֲחבֵּׁ שֶׁ
ֲעַדִין הּוא חֹו -ַכָמה ִמְזמֹוִרים  רֹו ִהְבִריא, ְוָכְך ָהָיה ַכָמה ְפָעִמים, ְוָאְמרּו לֹו שֶׁ ה, ָשַאל ִאם ֲחבֵּׁ לֶׁ

ָמה. ִמָכאן נּוַכל ִלְלֹמד כֹוַח ֲאִמיַרת ְתִהִלים. ָהָיה לֹו ְרפּוָאה ְשלֵּׁ  ְוָאַמר עֹוד ְתִהִלים, ַעד שֶׁ
  

י מוהר"ן    לֹו. –ָכתּוב ּוְבִלּקּוטֵּׁ ָחד ְוַהַשַער שֶׁ י ְתשּוָבה, ָכל אֶׁ ְתִהִלים ְמֻסָגל ִלְפִתיַחת ַשֲערֵּׁ    שֶׁ
ש.  ְך ִחְברֹו ְברּוַח ַהֹּקדֶׁ לֶׁ ָדִוד ַהמֶׁ לּו ַבֲאִמיַרת ְתִהִלים, שֶׁ ל ָיִמים ְקדֹוִשים אֵּׁ ה ַבֲאִמיַרת ְנַנצֵּׁ ַנְרבֶׁ

רֹות ָקשֹות, ִלְתשּוָבה, ּוְלָשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ל ְגזֵּׁ ה ְלַבטֵּׁ  . ְתִהִלים, עֹוד ִמְזמֹור ְועֹוד ִמְזמֹור, ְוִנְזכֶׁ
 

אֹוְמִרים ְתִהִלים  
 

 

ליקוטי מוהר"ן מ()

file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_8_0.htm%23E1536,0,פד%5e%5e1471068!
file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_8_0.htm%23E1536,0,פד%5e%5e1471068!
file:///C:/Users/This_User/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_7_0.htm%23E1587,0,א-תקג%5e%5e450960!

