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צום  -תשרי' יום שני גד"בס

גדליה

שערי סליחה

סליחה בסדר היום

אתאישיבדףלכםכתבו

,קשרלכםישאיתםהדמויות

לבקשישדמויותמאילוחשבו

נסו.רכושלהחזיריש/סליחה

סליחהלבקשהיוםבמהלך

.הרכושאתולהחזיר

סליחה בהלכה
נודעלאואם,החטאאתבפניולפרטצריךמחברוסליחההמבקש

בפניולהתוודותהסליחהמבקשצריך,הרעלשוןעליושסיפרולחבר

החטאשפירוטיודעהואאםאמנם...מחילתואתולבקשכךעל

יתאמץאבל...החטאאתיפרטשלאעדיף,ובושהצערלחבריגרום

לספרשירבהידיעלהרעיםדבריוהשפעתאתלבטלכוחובכל

הפוגעלכתחילה.שאמרהקודמיםהגנותדבריאתויכחישבשבחו

סבורשהואאומתביישהואואם.בעצמוסליחהממנויבקשבחברו

..שליחידיעלסליחהיבקש,יותריתרצהחברושליחידיעלשדווקא

(מלמדאליעזרהרב,הלכהפניני)

סיפור של סליחה

ומשים שלום בין איש, ורודף שלום, אוהב שלום-הוי מתלמידיו של אהרן : הלל אומר

.ומקרבן לתורה, אוהב את הבריות, לאשתו
כדרך שהיה אהרן אוהב שלום, מלמד שיהא אדם אוהב שלום בישראל בין כל אחד ואחד? אוהב שלום כיצד

...בין כל אחד ואחד

, ראה חברך שמצטער מאוד, בני: אמר לו. הלך אהרן וישב אצל אחד מהם, שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה
!בושתי ממנו שאני הוא שפגעתי בו, אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, וקורע את בגדיו

מטרף  , בני ראה חברך מהו אומר: ואומר לו, והולך אהרן ויושב אצל האחר. והיה יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו
. בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו ? ואומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, את לבו וקורע את בגדיו

(יב, אבות דרבי נתן.      )התחבקו ונשקו זה לזה, וכשנפגשו זה בזה. הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו

מאכל של סליחה

בסליחה" ממולאים"קרטיבים אישיים 

כוסות חד פעמיות קטנות: חומרים

סוכריות על מקל

תרכיז של מיץ/ גלידה

.סליחה"פתקי 

ניתן  )כתבו על פתק בקשת סליחה : דרכי הכנה

(מסוייםלייחד למשהו 

.מלאו את הכוס במיץ או בגלידה מופשרת

דחפו לכוס את הפתק 

..והקפיאו( הפוכה)על מקל הסוכריההכניסו את 

שבו עם בני המשפחה לשיח  / שלחו לחברים*

...מרענן

מעשה של סליחה
במקוםוהניחו"סליחה"פתקילהכיןתוכלו

סוכריותסלסלתבצדשימו..בביתמרכזי

המשפחהבניאתוהזמינוכתיבהומכשירי

,לשניאחדמשפחתייםסליחהפתקילכתוב

...השבועבמהלך

הפתקיםאתלהחליףתוכלו,הסגרבמהלך

-לדלתמחוץפתקבהשארת,טלפוןבשיחות

.ועודמורחבתמשפחה,שכנים,חבריםעבור

שבינו לבין  ; יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם למקום"

"  עד שירצה את חברו, אין יום הכיפורים מכפר-חברו 

(ז, ח, יומא, משנה)



תשרי' יום שלישי דד"בס

שערי מחילה

מחילה בסדר היום

התפילהאתכתבו/הדפיסו

נֹו:שמעקריאתשלפני לִרּבֹו שֶׁ

ִניעֹוָלם ְלָכלְוסֹוֵלח  מֹוֵחלֲהֵרי

ִעיסִמי ִהְכ אֹואֹוִתיְוִהְקִניטשֶׁ

ָחָטא ְגִדישֶׁ אותההניחו"...ְכנֶׁ

הרגללכםוהקנו,המיטהליד

לפנימחילהעלמחשבהשל

.השינה

מחילה בהלכה
המעבירכל:חכמיםשאמרו,מלמחולאכזרייהיהשלאלנפגעראוי

גם,מתרצהאינוהואאםאבל.פשעיוכלעללומעבירים,מידותיועל

,לחברוימחלשאםהחושש..."עוונותיועלבשמייםלומתרציםאין

נו,בולפגועזהישוב שםעליוהוציאשחברומיוכן.לולמחולחייבאי

למחולחייבאינו,הטובבשמומשמעותיתלפגיעהשגרםבאופןרע

הדיבהשמוציאיודעיםואינםדיבתואתששמעושישמפני,לו

ואףבאמתהתחרטהדיבהמוציאאם,כןפ”ואע.כךעלהתחרט

מידת,הרעיםדבריוהשפעתאתלבטלוהשתדללרביםזאתסיפר

(הלכהפניני).לולסלוחוענווהחסידות

סיפור של מחילה

משפחתיבענייןדעתהלפינהגשלאעל,רבקההרבנית,מאימומחילהב"הרשביקשהכיפורים-יוםבערב

הוא.הכיפורים-ליוםלעירלנסועניק'יישובהתכונןאחתפעם.סיפורלךאספר:הרבניתלוהשיבה.מסויים

אחכהמסוייםלעץוכשאגיע,לאטאלך,לדרךיוצאאני:להםאמר.התמהמהוביתו-בניאך,מוכןהיהכבר

הםגםיצאוילדיו.לעץמתחתנרדםעייפותמרוב.בצילולנוחישב,העץאלוכשהגיע,לדרךהאביצא.לכם

התעוררערבלפנות.אליהםלצרפובלי,בדרכםוהמשיכוהעץלידעברו.לגמריאביהםאתושכחו,לדרך

הרים.מאוחרכבר-לחזור.החמהשקיעתלפניהעירהלהגיעיספיקושלאשכחוהושבניוהביןהוא.האב

נו":ואמרלמרוםעיניואתהאב אשרלבניךאתהאףמחול.להםמוחלאניאך,שכחוניילדיי!עולם-של-ריבו

(ד"חבאגודתצעירי)."לךמוחלתשאניכפי,לכולנוה"הקבימחלהלוואי":הרבניתוסיימה.!"שכחוך

מאכל של מחילה

"מחילה"מטבעות שוקולד של 

מטבעות שוקולד: חומרים

שוקולד להמסה

.ברכו ואכלו, פתחו את מטבע השוקולד: דרכי הכנה

.יישרו את עטיפת השוקולד, בגב הציפורן

ובצד השני  " מחילה"חרטו בצד אחד את המילה 

.שם של אחד מבני המשפחה

וצקו  ( במבוגר בשעת הצורךהעזרו)המיסו שוקולד 

..סגרו וקררו.. אותו לעטיפה החרוטה

,  מהקרורהוציאו את המטבע , לאחר כרבע שעה*

.פתחו את העטיפה החרוטה וחלקו לבני המשפחה

מעשה של מחילה

לאועדייןשנפגעתםמקרה/דמותעלחשבו

.סליחהלבקשבאו

נו אתלהביעושמחקטןשילדמותהכי

(בקשושלולמרות)מחילתכם

,מידותיועלהמעבירכל"..גדולהזכות

"פשעיוכלעללומעבירין

רחום וחנון ומוחל  ' יתשהוא , הולך האדם בדרכי המקום, בכך שמוחל לחברו

.  ה ימחל לו על עוונותיו"ויזכה בזה שאף הקב–לחטאים בשובם מדרכם 

(פפרהרב יהושע )



תשרי' יום רביעי הד"בס

שערי תשובה

תשובה בסדר היום

,התשובהבאורותקוקהרב

רקלאהיאתשובהכימדגיש

גםאלא,רעיםממעשים

.הטוביםבמעשיםהתקדמות

יומכםסדראתלכםכתבו

את(אור)בצהובומרקרו

להאיררוציםאותםהזמנים

.התשובהבאות

תשובה בהלכה
כלאתולתקןלשובכדי,אלובימיםבמעשיולפשפשלאדםראוי

לערוךישבמיוחד.(א,תרגח”אוא”רמ)השנהבמשךעיוותאשר

הכיפוריםיוםשאיןמפני,לחברואדםשביןבענייניםנפשחשבון

...חברואתתחילהשירצהבלאלחברואדםשביןעבירותעלמכפר

הכיפוריםליוםהשנהראששביןהימיםששבעת,י”הארבשםאמרו

עצמואתלתקןלאדםנכוןיוםובכל,השבועימישבעתכנגדהם

ביום.יוםבאותושפגםמהכנגד,טוביםובמעשיםבתורה,בתשובה

,שניבימישפגםמהשניוביום,ראשוןבימישפגםמהיתקןראשון

(הלכהפניני).הימיםבכלוכן

סיפור של תשובה

משפחתיבענייןדעתהלפינהגשלאעל,רבקההרבנית,מאימומחילהב"הרשביקשהכיפורים-יוםבערב

הוא.הכיפורים-ליוםלעירלנסועניק'יישובהתכונןאחתפעם.סיפורלךאספר:הרבניתלוהשיבה.מסויים

אחכהמסוייםלעץוכשאגיע,לאטאלך,לדרךיוצאאני:להםאמר.התמהמהוביתו-בניאך,מוכןהיהכבר

הםגםיצאוילדיו.לעץמתחתנרדםעייפותמרוב.בצילולנוחישב,העץאלוכשהגיע,לדרךהאביצא.לכם

התעוררערבלפנות.אליהםלצרפובלי,בדרכםוהמשיכוהעץלידעברו.לגמריאביהםאתושכחו,לדרך

הרים.מאוחרכבר-לחזור.החמהשקיעתלפניהעירהלהגיעיספיקושלאשכחוהושבניוהביןהוא.האב

נו":ואמרלמרוםעיניואתהאב אשרלבניךאתהאףמחול.להםמוחלאניאך,שכחוניילדיי!עולם-של-ריבו

(ד"חבאגודתצעירי)."לךמוחלתשאניכפי,לכולנוה"הקבימחלהלוואי":הרבניתוסיימה.!"שכחוך

יצירה של תשובה

"תודה שזכיתי"

תמונה אישית/ מראה: חומרים

חומר צריבה למראה/ חומרים מסגרת

התמונה האישית/ קשטו את המראה : דרכי הכנה

ביכולת של  , "אורות התשובה"באווירה של שמחה ב

כל אחד להתקדם ולהשפיע בחזרה בתשובה  

.ובקידום מעשיו הטובים

שזיכית אותי להיות משפיע כל  ' תודה ה: "בבחינת

".כך גדול בעולם המיוחד שבראת

.מראה במקום בולט בחדר/ תלו את התמונה*

מעשה של תשובה  

עלטובחבר/הורה/מורהעםביחדחשבו

בהלהאיררוציםשהייתםמסויימתנקודה

.התשובהאוראת

אתוכתבו"תשובהשלאורות"פנקסלכםצרו

.שלכםהתשובהשלהמיוחדיםהמעשיםכל

('כרך ב, פרקי זוהר), אין דבר בעולם העומד בפני תשובה 



תשרי' יום חמישי וד"בס

שערי תפילה

תפילה בסדר היום

יוםשלהמחזוראתפתחו

מבנימאחדבקשו,הכיפורים

קטע/פיוטלבחורהמשפחה

ותכינותלמדואותותפילה

קטע/הפיוטאמירתלקראת

יוםבתפילתהתפילה

.הכיפורים

תפילה בהלכה
מלמד,לאומרואפשראיכתובמקראאלמלא:יוחנןרביאמר“

סדרלמשהלווהראה,ציבורכשליחהואברוךהקדוששנתעטף

,הזהכסדרלפנייעשו–חוטאיםשישראלזמןכל:לואמר.תפילה

התברר,הנוראהחטאלאחרדווקא.(ב,יזה”ר)”להםמוחלואני

.אותומבטליםאינםהחטאיםוכל,נצחיהואלישראל’הביןשהקשר

באמונהמתעליםהננו,רחמיםמידותעשרהשלושאמירתידיעל...

שהחטאיםשמתבררעד,כךכלועליוןעמוקבאופן’האלומתקשרים

.בתשובהעליהםלשובקלותביתראפשרוממילא,וחיצונייםשוליים

(הלכהפניני)..

סיפור של תפילה
!!!בשמיםאבאישלכולנו

לתרוםורצה"תורהתלמוד"לעשיראישהגיע,"תורהתלמוד"בקטןילדל"זצאליהומרדכיהרבכשהיה

לילדיםשייתןממהשנייםפיייתןהואאבאלהםשאיןיתומיםשלילדיםלמלמדאמרהעשיר.לילדיםכסף

.האחרים

כשהילדים.השניבצדלעמודאבאלושאיןמיומכל,אחדבצדלעמודאבאלושישמישכלביקשהמלמד

להםשישהילדיםשללקבוצה(יתוםשהיהל"זצאליהומדרכיהרב)הקטןמרדכיהלךלקבוצותהתחלקו

לעבורהסכיםלאהקטןמרדכיאך,טעותואתלולהסבירוניגשבתמיההעליוהסתכלהמלמד.אבא

.קבוצה

להםשאיןלקבוצההלכתלאמדוע":אותוושאלהקטןלמרדכיהמלמדפנה,הלךשהעשירלאחר

!"שבשמיםאבא,אבאליישכי":הקטןמרדכיענה"?אבא

קישוט מקום של תפילה במגפה

וכך נהג אברהם , מצווה לייחד מקום קבוע לתפילה

,  יטבראשית )שנאמר , אבינו שקבע מקום לתפילתו

ד ו י ְשֵכם“(: כז ר ָעמ  ָמקֹום ֲאשֶׁ ל ה  ר אֶׁ קֶׁ ּבֹּ ְבָרָהם ּב  א 

ת ְפֵני ה משמע שהיה לו מקום קבוע שהיה  , ”'ָשם אֶׁ

ועיקר חשיבות הקביעות היא  . ’עומד בו לפני ה

.בתפילת עמידה

ישנה הזדמנות מיוחדת לייחד ולקשט את  , בשנה זו

.אם בחצר ואם בבית בבידוד.  מקום התפילה

.קופסא לטישו ועוד/ זר פרחים קטן/ מפה לבנה

מעשה של תפילה

נו לסידור/הכיפוריםיוםלמחוזרסימניההכי

.הרגיליםהימיםשל

לדייקתרצואותםמהתפילהקטעיםבחרו

והניחוהרצוןאת/המחשבהאתאצלכם

משפטשלקצרהתזכורתעםסימניותבמקום

.סימן/קטן

זה כחעד שכל העולם יבוא לבקש , תפילתם של ישראלכחעוד יתגלה בעולם מה גדול 

א"שליטהרב מלמד ". )כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים"והוא שנאמר , מישראל
(ה"הראיעל דברי 



תשרי' יום שישי זד"בס

שערי כפרה

כפרה בסדר היום

גדולמאודכפרהשלכחישנו

ביוםאומריםולכןיחידכלעל

.וידויפעמים10הכיפורים

הוידויאתלקחתמומלץ

על,שלנובמיליםלידוולכתוב

לנויכפר'שהרוציםהיינומה

.הסידורלמילותבהקשר

כפרה בהלכה

שלבעניינומקופלותוכולן,’כיפורים‘למילהישנןרבותמשמעויות

,הארוןאתשכיסתההכפורתכמו.כיסוימלשוןכפרה.הכיפוריםיום

,החלפה,כופרלשוןגםבכפרהיש.העוונותעלמכסההכפרהכך

ידיעללמקומוומוחזרמוחלףהטומאהמכוחותשבאשהחטא

שהכפרה,וניקויקינוחשלמשמעותגםויש.המשתלחהשעיר

ידישעל,פיוסלשוןגםבכפרהיש.החטאטינוףומנקהמקנחת

.(הלכהפניני).מתפייסהמקטרגאוהנפגע,וביטולוהחטאקינוח

הכנות לערב יום הכיפורים

נו1. ,כפרות,מפסקתסעודה,ארוחות,תפילותזמני:כיפוריוםלערביוםסדרההוריםעםביחדהכי

.המשפחהלקרוביטלפונים

נו-ב"עחברכות"ועשיריתשיעימתענהכאילוהכתובעליומעלהבתשיעיושותההאוכלכל"2. דבריהכי

.הזכויותלהוספת-שלוהברכהאתמאכלכללידציינו,מתיקה/מאכל

ראו)המשפחהבניעםבנחתלאמירהלכפרותמוגדרזמןהקדישו-הדעתוביישובבנחת-"כפרות"3.

"(בבידודכפרות"למטה

,הכיפוריםיוםבערבהילדיםאתמברכיםשההוריםמיוחדתתפילהישנה,לילדיםההוריםתפילת4.

.התפילהבסיוםלהםולתתלהוריםקטןשילהכיןתוכלו,בנוסף.להוריםהזכירו/הדפיסו

כפרות בבידוד
יוםבערבכפרותלעשותהואישראלמנהג

.הכיפורים

.תרנגול/דג/כסףשלאחרתבדרךנוהגיםביתבכל

/זקנים/בקהילהנוספיםאנשיםעללחשובנסו

באישור)קשראיתםצרו-שבבידודאנשים/חולים

עםלהםשתעזרוירצובההדרךעל(ההורים

.הכפרות

במנהגלהשתתףתוכלובהדרךעלחשבו,בנוסף

בהעברת/כסףדמילושישמי:הכפרותשלהחשוב

.הכספיתלתרומהפתקשלבהוספה,הכסף/האוכל

שמחה ונחת ביום הכיפורים

הואזובשנהובפרטשנהבכלהכיפוריםיום

,כוחות,מחשבההרבהשדורשיום

.התרגשות

אווירהלאפשרתוכלובהםדרכיםעלחשבו

בביתזהאם)התפילותבזמניושמחהרגועה

.התפילותשביןבזמנים(בחצראו

.לאחריםבעזרהוביןעצמיבעיסוקבין

"אביכם שבשמים–לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם , אשריכם ישראל



א תשרי"יום שלישי יד"בס

שערי עזרה

עזרה בסדר היום

בהם,ביוםזמניםלעםקבעו

עצמיכםעללקבלתנסו

אתבחנו.עזרהשל"קביעות"

היאהעזרהבהםהמוקדים

מבלי,להתמידונסוחשובה

/כליםשטיפת).שיזכירו

/ניקיונות/אשפהזריקת

(שמירה

עזרה בהלכה

.האדםבניכלכלפיאלא,אחריותלנוישעמנובניכלפירקלא

ניובכל,סדרישנוואמנם ישראללהקדיםישוהחסדהצדקהעניי

ישעודוכל,האדםבנילכללהיטיבהואהשלםהחזוןאולם,לנכרי

.הגאולההגיעהלאעודבעולםוסבלצער

וחפץהאדםבניכלאתאוהבשהיה,אבינומאברהםלמדנווכך

,אורחיםלהכניסמאודחפץהיהולכן,הבחינותמכללהםלהיטיב

להיטיבכדי,אמונהוללמדםולהשקותםלהאכילםעליהםטורחוהיה

(הלכהפניני).וגשמיותברוחניותלהם

סיפור של עזרה
לכלעוזרהיהושםלירידיםנוסעוהיהסוחרהיה,בחורכברכשהיהכימסלנטזונדליוסףרביעלמספרים

להשקותמיםבעצמומביאהיה,מהםשכחושהעגלוניםלסוסיםגם.הסחורהאתולפרוקלטעוןעגלון

.אותם

ללכתמתכווןוהוא,כתפיועלתלוייםמלאיםמיםדלייושניברחובהולךכשהואהרבאתפגשואחתפעם

...צמאותוהיובשוקשמעדוהבהמותלכיוון

כולםשאלו

?כךכדיעד,ריבנו-

,"ורחוםחנוןהיהאתהאף-ורחוםחנון(ה"הקב)הואמה"-בפשטותזונטליוסףרבילהםענה--

סיפורי:מתוך)...לבהמהאדםביןגםאלאלאדםאדםביןרקמבדילאינורחמיוכלעלשטובה"והקב

(רזשמחה/חסידים

עזרה בבידוד להתכונןישראלבתיכלזוכים,הכיפוריםיוםלאחר

.הסוכותלחג

לצאת/לבנותיכוליםשלארביםישנם,זובשנה

.מהבית

:עזרהלהגישתוכלובהםדרכיםעלחשבו

על-הלבאתמחממתטלפוניתשיחה1.

.ההתעניינות

.החגלשמחתואביזריםקישוטיםהכנת2.

אנשיםעלבחשיבה/הסוכהבבנייתעזרה3.

שיכולים

.החגלכבודומשמחטעיםאוכלבהכנתעזרה4.

שאלה של עזרה

המזמינותקבועותשאלותלעצמיכםאמצו

:לעזרה

?לעזורשאפשרמשהועודיש,סליחה1.

זאתולעשותלהתחלףיכולאניהאם2.

?במקומך

היוםלעשותשחשבתמשהועודיש3.

?במקומךשאעשהי/ותרצה

ג"שמות כ"  עזוב תעזוב עמו"...



ב תשרי"יום רביעי יד"בס

שערי שלום

תפילה של שלום

שהייתםדמותעלחשבו

,במיוחדעליהלהתפללרוצים

/אותהאוהביםשאתםמכיוון

דמות/קשייםלהשישדמות

והכניסו...ממנהשנפגעתם

בתפילותיכםשמהאת

.היוםבמהלךובמחשבות

שלום בהלכה

משפחהבין,לאשתואישבין,לחבירואדםביןשלוםלעשותמצווה

כמוושלא.(א”י’פקדושיםכ”תו)למדינהמדינהובין,למשפחה

מצוותאחר,לקיימןעליו,האדםבידנזדמנואםשרק,מצוותהרבה

ֵקש“:שנאמר,אקטיביבאופןלרדוףצריךהשלום ”ְוָרְדֵפהּוָשלֹוםּב 

(הלכהפניני).(השלוםפרקזוטאארץדרך;טו,לדתהלים)

כוחו של השלום

:מברדיטשוביצחקלוירביאמרוכך

.הםישראלנשמותריבואשישים,התורהאותיותריבואשישים,עולםשלרבונו"

,אחתאותואפילו,הימנהלמחוקאסור-(התורהבספר)שלמהבהיותההתורהכי,העולמיםריבון,נאראה

.עליהמחיקהאיסוראין-(התורהספרבתוךלא)לחומשיםמחולקתובהיותה

,כןישראלאף

גמורהבאחדותכשהם

"...בהםלשלוטיכולקטגורכלאין-

(רזשמחה/ואהובאוהב)

קישוט לסוכה עם כלל ישראל
:חומרים

צבעונייםדפיםשלרצועות

סלוטייפ/מהדק,כתיבהכלי

:פעולהדרכי

/שכנים/משפחהבנישיותרכמהעםקשרצרו

שותפים/דוור/במכולתהמוכר-מוכרותדמויות

.במניין

"שלום"לאיחוליםמהםבקשו

שלהשםציוןתוך)הרצועותעלהאיחוליםאתכתבו

גאולהמביאאמרובשםדברהאומר":שנאמרמי

"(לעולם

הםכי,לכולםוספרובסוכהתלו,שרשתצרו

שללשמחהתגרמוובכך-בסוכהאתכםנמצאים

.שלום

הרגל של שלום

ִּבי" ְתיָאר  ןמ  ְקִדיםֱהֵוי,אֹוֵמרָחָרשבֶׁ ִּבְשלֹוםמ 

('דאבות)".ָאָדםָכל

ושלוםפניםבמאורלפנותהרגללכםאמצו

.שפוגשיםאדםלכל

אורכמה,זאתיעשהאחדכלכי,דמיינו

.....בעולםישררוושלום

(עוקצין, משנה" )אין לך כלי שהוא מחזיק ברכה אלא שלוםחלפתאאמר רבי שמעון בן "



ג תשרי"יום חמישי יד"בס

שערי הוד והדר

"  לשם מצווה"

בהידור
מצוותבהידוררבותמשקיעים

גדולהזכותהוסיפו.סוכה

:שלטותלוהסוכהליושבי

אנחנובסוכהישיבהבמצוות

ענניתחתשישבנומזכירים

הואברוךושהקדוש,כבוד

."ממצריםהוציאנו

הוד והדר בהלכה

ְנוֵהּוֵאִליזֶׁה“:(ב,טושמות)שנאמר,במצוותלהדרמצווה –”ְוא 

,נאהשופר,נאהלולב,נאהסוכהלפניועשה;במצותלפניוהתנאה“

שלמנחתואת’השקיבלמצינווכן"...נאהתורהספר,נאהציצית

,קיןשלקרבנואתואילו,ומחלביהןצאנומבכורותקרבןשהביאהבל

-ג,דבראשית)קיבללא,הפשוטיםהאדמהמפירותוהביאשקימץ

(הלכהפניני)(;ה

ההידור המיוחד  של המצווה  
המגיד,מאביובירושהאליושהגיעו,וקדושותיקרותתפיליןהיול"זמְזלֹוטשֹובמיכלרביהקדושלרב

רצועשיריםחסידיםופעם,יקרמכללויקרותהיוהללוהתפילין.ל"זמדרּוהֹוביְטשיצחקרביהקדוש

.מרודענישהיהאףעללמכרןהסכיםלאהרביאבל,מאודגבוהבמחירלקנותן

שישמכיון,מהירושההתפיליןאתימכורבעלהכישעדיףחשבה,המשפחהלפרנסתמאודשדאגה,אשתו

.אותןמכרולאדעתועלעמדהרבאך,בביתפרנסהקצתויהיה,אחרותתפיליןגםלו

עםאורחמגיע,לפתע.דואגיםמסתובביםכולם,סוכותערב,בנמצאהיהולאהסוכותחגהתקרב,לימים

,ברירהלושאיןשראה,הרבי.גבוהמאודבמחירהאתרוגאתלמכורהסכיםהאורח.ומהודריפהאתרוג

,הרבמעשהאתאשתומששמעה.המהודרהאתרוגתמורתאותןומכרבירושהשקיבלהתפיליןהביא

שעשתהמהאתשראה,מיכל'ר.אותוופסלההאתרוגשלהפיטםאתשנשכהעדכךכלוכעסהכאבה

."באהבהמקבלאני-האתרוגשייפסלהעולםשלרבונו,לךניחאאם":אמראלאכללכעסלא.אשתו

האתרוגקנייתשלמהמעשהיותרגדול,כעסשלאהאחרןןשהמעשה,לוואמרבחלוםאביולונתגלה

.המהודר

הוד והדר בסוכה עם כלל ישראל
ליתוםלגרלהאכילחייבושותהאוכלכשהוא“

שנועלמיאבל,האומלליםהענייםשארעםולאלמנה

נו,ואשתוובניוהואושותהואוכלחצרודלתות ואי

מצווהשמחתזואין,נפשולמרילענייםומשקהמאכיל

(ם"הרמב)"כריסושמחתאלא

אתלשמחשיוכל,ומהודרקטןמשהועלחשבו

...האחרים

תוכלו-מהודרותאחרונותמנותמכיניםאתםאם1.

.לאחריםמנותכמהלהוסיף

קיפולי/צלחותתחתיות/מפיותחובקילהכיןתוכלו2.

החגלשחןקישוט/מפיות

הוד והדר בשמחת החג

ְחתָ “ ָתהְוָשמ  ָךא  (דברים)”ּוֵביתֶׁ

חגהוא-סוכות)רגל"בלשמוחמיוחדתמצווה

.)הרגליםמשלושתאחד

ונסו,המשפחהבניאתישמחמהחשבו

.השמחהלקיוםדרכיםעללחשוב

(ג"שבת קל. )אתנאה לפניו במצוות-( ו"שמות ט" )ואנווהוזה אלי "



ד תשרי"יום שישי  יד"בס

שערי חדוה

שמחה בסדר היום

באמירתהבוקראתפתחו

חשבו...בשמחה"אנימודה"

הטוביםהדבריםכלעל

בבוקראיתםלקוםשזכיתם

/פרנסה/משפחה/בריאות)

מגורים/בלימודיםהצלחה

(ועוד

שמחה בהלכה-חדוה
ְחתָ “:(יד,טזדברים)שנאמר,בחגיםלשמוחעשהמצוות ְוָשמ 

גֶָׁך המצווהעיקר(א:השמחהלמצוותישנםחלקיםארבעה...”ְּבח 

עלשמחהרגשישיקרין,יתירהשמחהבושישמיוחדדברלעשות

יפיםובגדיםטובותבסעודותלקדשם.ב(ממתקים/בגדים).החגכל

ריקוד,כשירה,בולשמוחרגיליםשאנשיםדברכל.ג...תורהוללמוד

,רוחוקורתשמחהשלטוברוחבמצבלהיותמצווה.ד.וטיול

.החגימיכלבמשךמצעריםמדבריםולהימנע

מעובד)

(הלכהפנינימתוך

חדוה-כוחה של שמחה

הלבנהברכתאתלברךהחסידיםיכלוולא,ברקיעהלבנהנראתהלא,הכיפוריםיוםבמוצאי,אחתפעם

זומצווהתחסראםכיהקודשברוחראה(טובשםהבעל)ט"הבעש.הקדושהיוםבמוצאיכנהוגולקדשה

לעבודזאתבכלוניסהמאודט"הבעשנעצב.ושלוםחס,ישראללעםהואטובלאסימן,דווקאזהבלילה

ושאל,פניהאתהלבנהתגלהבכךיצליחשאםקיווהט"הבעש.וביטחוןבהירהמחשבהמתוךאלוהיואת

עודתיראהלאהלבנהכיונראה,בעביםהתקדרוהשמיםאך"?הלבנההנראתה":תלמידיואתפעםמדי

.זהבלילה

מתוך,ושמחהסעודההקדושהיוםבמוצאיערכושנהוככל,רבםמחשבותאתידעולאט"הבעשחסידי

בעיניהםדומהשהיה,רבםבמחיצתשלהםהתפילהעבודתעלהיושמחים.התקבלהשתפילתםביטחון

היווכך.לפניוורוקדיםשמחיםהיוהקודשיםמקודשבשלוםשביציאתו,המקדששבביתהגדולככוהן

.קדושהבהתלהבותורוקדיםשמחיםהחסידים

.ט"הבעששלחדרואלונכנסודחקוהשמחהמשגברהואולם,החיצוניבחדרהחסידיםרקדותחילה

ט"הבעשעמדכך.הריקודבתוךרבםאתולקחועמהםשירקודמרבםלבקשהעזו,השמחהעודמשעלתה

יופייהבמלואהלבנהנראתההנהכיהקריאהלפתענשמעהכךבתוך.עמהםורקדהרוקדיםבאמצע

(זושא).הלבנהאתבשמחהלקדשכולםוהלכו,וטהרתה

קליפ של שמחה

לחגשקשורשיראפשר)שמחהשלשירבחרו

מכרים/שכנים/משפחהמקרוביבקשו...(הסוכות

נו..לשירהקשורותמיליםעםלהצטלם קליפממנוהכי

...החגלקראתלכולםושלחו

אנשיםאצלגםוגילהחדוה,ושמחהאהבהתרבוכך

.בגחלהתארחיוכלושלא

"מזמור לתודה"

מזמור"בתהליםהפרקאתלכםאמצו

שישטובשלרגעיםמיניכלעל"לתודה

הצלחה/טובהבשורה/מנסיעהחזרה)בחיים

(במשימה

.  גילה. שמחה. ששון: עשרה שמות נקרא שמחה אלו הן

אבות :  )עליצה. תפארת. חדוה. עליזה. צהלה. דיצה. רינה

(דרבי נתן לד



ז תשרי"יום ראשון טד"בס

שערי פרנסה טובה
ִלי ָדיַוֲהִריֹקִתי"... ָרָכה ַעד בְּ (מלאכי ג". )ָלֶכם בְּ

ה"הקבזהשבחגכיון,הפרנסהעלהסוכותבחגלהתפללמפורסמתסגולה

לפי,"האסיףחג"גםסוכותנקראלכן.ישראללכללפרנסהשפעמשפיע

שהעצבותוהטעם.כולההשנהלכלהפרנסהשפעאוספיםזהשבחג

והיית":שכתובכמוהשמחהחגהואהסוכותשחגובהיות,לפרנסהמזיקה

/י"הארתלמידיבשם)לפרנסהזהבחגזוכיםאנולכן,"שמחאך
.(אקטואליק

.השנהלכלפרנסהאוספיםזהבחג–האסיףחגנקראהסוכותחג,וכן

טובהסוכותבחגלכן.ישראללעםפרנסהמשפיעה"הקבהסוכותבחג

(תהליםאתר).פרנסהעלגםלהתפלל

ִיְהיּו,ֲאבֹוֵתינּווֵאֹלֵהיֱאֹלֵהינּו'הִמְלָפנֶׁיָךָרצֹוןְיִהי ישֶׁ ְרנָָסִתיְמזֹונֹות  ּופ 

תּוְמזֹונֹות ְרָנס  תְמזֹונֹותִעםֵביִתיְּבנֵיּופ  ְרנָס  ,ִיְשָרֵאלֵּביתָעְמָךָכלּופ 

ל,ְּביְָדָךּוֻמְצָדִקיםּוְמֻאָמִתיםֻמְכָתִרים ְתנ תִליֵדיָתְצִריֵכִניְוא  ָּבָשרמ 

ֹּאוָָדם ְלוָָאָתםִליֵדיְול ְמֵלָאהְליְָדָךִאםִכי,ה  ְפתּוָחהה  ְקדֹוָשה,ה  ה 

ְרָחָבה אְכִתיּוְתֵהא.ְוה  לְמל  יְוכֹּ ֹּאִלְבָרָכהֲעָסק  ֲעִניּותְול ִיים,ל  ֹּאְלח  ְול

ֵכִני,ְלָמוֶׁת ֹּאּוְתז  ל ֵללשֶׁ ִיםֵשםִיְתח  לָשמ  ְהיֶׁה.יִָדיע  מֹוִעיִליםִמןְואֶׁ ה 

ְשִפיִעים לטֹובּומ  ֵלא,ָתִמידָאָדםְלכֹּ יָךיִָדיּוְתמ  ְּבֵענּוִמִּבְרכֹותֶׁ ְוש 

ָך ָעִשיתָ ְכמֹו,ִמּטּובֶׁ ִיםְליֹוְצֵאישֶׁ ָתהִכי,ִמְצר  ְכתָ 'הא  .ְלעֹוָלםּוְמָבֵרְךֵּבר 

לֵעיֵני יָךכֹּ ֵּברּוֵאלֶׁ ָתה,ְישֹּ  םנֹוֵתןְוא  תָלהֶׁ תפֹוֵתח  ,ְּבִעתֹוָאְכָלםאֶׁ אֶׁ

ָך ְשִּביע  ,יָדֶׁ יְלָכלּומ  ְשֵלְך.ָרצֹוןח  לה  ָךְוהּואְיָהְבָך'הע  ְלְכלֶׁ ִיֵתןלֹּא,ְיכ 

ִדיקמֹוטְלעֹוָלם צ  ן.ל  תֶׁ ְקדֹושֹותְנָשמֹותְוא  ְּטהֹורֹותה  ֲעִתירּו,ְוה  לה  אֶׁ

ֲעִדי'ה ְרִנייִָרים,ּוִבְגָלִליּב  ָזִליְוי ְגִּביה  ק  ן,מ  ע  ְּבֵלָבבְלָעְבדֹואּוכ לְלמ 

(תהליםאתר/דמעהשערי):ָאֵמןעֹוָלםְיֵמיָכלָשֵלם

המבודדים,החוליםמשפחות,העסקיםבעליכלעבורבתפילה

.ישראלביתעמךצרכיוכל



ז תשרי"יום שני יד"בס

שערי תשועה
(יוסף אומץ" )כהרף עין' תשועת ה"

לחנוכת,לאירוסיןאולחתונה,לשמחותאותוולשמורבסוכהייןבקבוקלתלות:בסוכותסגולה

(הידברות/לויחדוהמהרבניתסגולה).וכדומה,לברית,ביתלקנותשרוצהלמיבית

גליתאתהכי.הישועהממעיניורגעעתבכלרבותישועותלישלח,רחמיםמלאעולםשלריבונו

.פוסקשאינוהנובעכמעיןלעולםנפסקותשאינםישועהשלמעינותלךשישלנו
וזכותבכחוהושיעניזכני,האלההקדושיםממעינותואמתיותשלמותישועותוהושיעניעזרני

בששוןהתורהמימיולשאובולגלותלהשיגשזכו,הישועהמעיניבחינתשהםהאמתייםהצדיקים
להצילםבהםהחוסיםלכלולהושיעולהגןלעזרלנצחגדולכחלהםשיש,הישועהממעיני
האמתאדוןלפניךנגלהכאשרולנצחלעדעולםלחייולזכותם,ומתחתיותחתיותמשאול

.והשלום
חכמהעלילהמשיךמעתהלהתחיל,מעתהלהתחדששאזכה,בזכותםוזכניוהושיעניעזרני

להכניסאזכהרק,לאולתיעודאשובולא.המגונותומחשבותיהרעדרכילעזובאמתיתוישועה
אמיץבקשרתמידוהתפילההתורהאלמחשבתיולקשר.הקדושהבתורתךודעתיחכמתיכל

.השערהכחוטאפילוכללחוץלצאתהמחשבהאתלהניחולבלי.וחזק

ובוהומתוהו,מעמדואיןמצולהמיון,יםממצולות,הזדוניםממיםולהצילנילהוציאניותמהר
בעללפניךוידועגלויכי,הישועהממעינינפלאותבישועותורגעעתבכלותושיעני,ותהוםוחושך

התגברותמיניבכמהעתבכלמתגברהרעוהיצר,שעורבליממךרחוקישבעצם,הישועות
בכלונפלאותרבותישועותצריךאני,מספראיןעדשבלבועקמימיותובלבוליםועיכוביםומניעות

לנוומתחדשתנובעתהישועהשתהיה,הישועהמעיניהעצומיםברחמיךלנושתפתח,ורגעעת

הנפלאותישועתךבדרכי,להנצלצריכיןשאנוממהעתבכללהנצלשנזכהבאפן,ורגעעתבכל
.הישועהממעיניורגעעתבכלונובעיםהמתחדשים

.שבעולםהפגמיםומכלהכתמיםומכלהגילוליםומכלהטמאותמכלידםעלותטהרנוותקדשנו
גילוליכםומכלטומאותיכםמכל,וטהרתםטהוריםמיםעליכםוזרקתי“:שכתובמקראלנווקים

:”אתכםאטהר

שאנימהבכלמהרהוהושיעני,ברחמיםלטובהמשאלותנומלא,ישועותמצמיחעולםשלריבונו
ויקים,באמתאליךולהתקרבאליךלשובמעתהשאזכהבאפן,ורוחניותבגשמיותלהושעצריך

ליויהי',היהוזמרתעזיכיאפחדולאאבטחישועתיאלהנה“:שכתובמקראמהרהבנו
'ה.סלהברכתךעמךעלהישועה'לה“:ונאמר,”הישועהממעיניבששוןמיםושאבתם,לישועה
עתבכל–ישראלעמךכלאתולברךלברכנובעיניךיהיהוטוב.”קראנוביוםיעננוהמלךהושיעה

יהיו,בשלוםעמואתיברך'היתןלעמועז'ה“:שכתובמקראלנווקים,הטובבשלומךשעהובכל
שלוםיעשהברחמיוהואבמרומיושלוםעושה.”וגואליצורי'הלפניךלביוהגיוןפיאמרילרצון

:אמןואמרו,ישראלכלועלעלינו



ח תשרי"יום שלישי יד"בס

שערי שלוה
ִהי־ָשלֹום ֵחיֵלְך ַשלוה יְּ נֹוָתיְךבְּ מְּ ַארְּ (קכבתהלים )׃ בְּ

'כפרקתהילים

ֵצח  (א) ְמנ  ְנָך(ב).ְלָדִודִמְזמֹורל  ְבָךָצָרהְּביֹום'הי ע  גֶׁ ח(ג).י ֲעקֹּבֱאֹלֵהיֵשםְיש  ְזְרָךִיְשל  עֶׁ

ש דֶׁ ךָ ּוִמִציֹוןִמקֹּ ר(ד).ִיְסָעדֶׁ ָךָכלִיְזכֹּ תֶׁ ְשנֶׁהְועֹוָלְתָךִמְנחֹּ ָלהְיד  ן(ה).סֶׁ ָךְלָךִיתֶׁ ְוָכלִכְלָבבֶׁ

ֵלאֲעָצְתָך ְנָנה(ו).ְימ  ָךְנר  לֱאֹלֵהינּוּוְבֵשםִּבישּוָעתֶׁ ֵלאִנְדגֹּ יָךָכל'הְימ  ָתה(ז).ִמְשֲאלֹותֶׁ ע 

ְעִתי עִּבְגֻברֹותָקְדשֹוִמְשֵמיי ֲעֵנהּוְמִשיחֹו'ההֹוִשיע  ִכייָד  ה(ח).ְיִמינֹויֵש  כֶׁבֵאלֶׁ הָברֶׁ ְוֵאלֶׁ

ּסּוִסים ְחנּוב  ְזִכירֱאֹלֵהינּו'הְּבֵשםו ֲאנ  ְחנּוְוָנָפלּוָכְרעּוֵהָמה(ט).נ  ְמנּוו ֲאנ  'ה(י).ו ִנְתעֹוָדדק 

ְךהֹוִשיָעה לֶׁ מֶׁ .ָקְרֵאנּוְביֹוםי ֲעֵננּוה 

ל"קפרקתהילים

ֲעלֹותִשיר(א) מ  ִקיםה  ֲעמ  י(ב).'הְקָראִתיָךִממ  יָךִתְהיֶׁיָנהְבקֹוִליִשְמָעהֲאדֹּנָ ֻשבֹותָאְזנֶׁ ק 

יְלקֹול ֲחנּונָ ייָהִתְשָמרֲעֹונֹותִאם(ג).ת  ְּסִליָחהִעְמָךִכי(ד).י ֲעמֹּדִמיֲאדֹּנָ ןה  ע  (ה).ִתָּוֵראְלמ 

ְפִשיִקְּוָתה'הִקִּויִתי ְפִשי(ו).הֹוָחְלִתיְוִלְדָברֹונ  ָנינ  אדֹּ ְמִריםל  רִמשֹּ קֶׁ ּבֹּ ְמִריםל  רשֹּ קֶׁ ּבֹּ (ז).ל 

לִיְשָרֵאלי ֵחל ד'הִעםִכי'האֶׁ סֶׁ חֶׁ ְרֵּבהה  הְוהּוא(ח).ְפדּותִעמֹוְוה  תִיְפדֶׁ לִיְשָרֵאלאֶׁ ִמכֹּ

ָתיו .ֲעֹונֹּ

ב"קמפרקתהילים

ְשִכיל(א) ְמָעָרהִּבְהיֹותֹוְלָדִודמ  לקֹוִלי(ב).ְתִפָלהב  ְזָעק'האֶׁ לקֹוִליאֶׁ ן'האֶׁ נָ ְתח  (ג).אֶׁ

ְך ְשפֹּ ִגידְלָפָניוָצָרִתיִשיִחיְלָפָניואֶׁ ֵּטף(ד).א  יְּבִהְתע  ָתהרּוִחיָעל  ְעתָ ְוא  חְנִתיָבִתייָד  ר  זּוְּבאֹּ

ֵלְך חָטְמנּוֲאה  ֵּביט(ה).ִליפ  ִכירִליְוֵאיןּוְרֵאהיִָמיןה  דמ  ִניָמנֹוסָאב  ְפִשידֹוֵרשֵאיןִממֶׁ (ו).ְלנ 

ְקִתי יָךָזע  ְרִתי'הֵאלֶׁ ָתהָאמ  ְחִסיא  ְלִקימ  ץחֶׁ רֶׁ ִייםְּבאֶׁ ח  ְקִשיָבה(ז).ה  לה  לֹוִתיִכיִרָנִתיאֶׁ ד 

ד ִציֵלִניְמאֹּ יה  ִניָאְמצּוִכיֵמרְֹּדפ  ְסֵגרהֹוִציָאה(ח).ִממֶׁ תְלהֹודֹותנ ְפִשיִממ  ָךאֶׁ י ְכִתרּוִּביְשמֶׁ

ִדיִקים לִכיצ  .ָעָליִתְגמֹּ



ט תשרי"יום רביעי יד"בס

שערי פדות
ַנע ַמֵגָפה ִמַנֲחָלֶתָך ֵכנּו מְּ .ָאִבינּו ַמלְּ



תשרי'  יום חמישי כד"בס

שערי רפואה שלמה
חֹוֵלי ַעֶמָך" ֵלָמה לְּ פּוָאה שְּ ַלח רְּ ֵכנּו שְּ "ָאִבינּו ַמלְּ

מצוותבסגולת-"הסוכהמןפטורהמצטער":ל"חזדבריאתמבאר"שלמהתפארת"ה

מצוותידיעלמצרותיו"פטורמצטער"שוהיינו,ומצוקותיומצערולהיפטראפשרסוכה

חולימכלנפטריןשיהיו-"הסוכהמןפטוריןומשמשיהןחולין"מבוארזהבאופן."סוכה"

.הסוכהידיעלהגוףורפואתהנפשרפואתויתרפאו,ומכאוב

.שלמהלרפואהסגולה,אותםלאכולסוכותולאחרתפוחיםבסוכהלתלותנהגו

.בריאותולבקשמהםאחדכללהחזיקכדאי.לבריאותמסוגליםהמיניםארבעת

."השנהיציבותשארגיש"תבקשי.השדרהולעמודגבלכאבימסוגל-לולב

.זכותלכףלדוןוכןטובלראותתבקשי,העינייםלרפואתמסוגל-הדס

,טוביםמעשיםשיותרכמהלעשותשאוכל,ובריאחזקלבלבקש.הלברפואת-אתרוג

.לבוטובתלבחכמתואהיה

,בכוונהלהתפללשאזכה-תהילתךיגידופיתפתחשפתיהשם:לבקש.שפתיים–ערבה

השםאתואכבדויפהצלולבקולשאשיר...הרעלשוןאדברשלא.טוביםדיבוריםלדבר

.מגרוני

(הידברות/ הרבנית חדוה לוי)

יָךָרצֹוןְיִהי יִָמְלָפנֶׁ ִיְהיּו,ֲאבֹוֵתינּווֵאֹלֵהיֱאֹלֵהינּוְי ישֶׁ ְרָנָסִתיְמזֹונֹות  תּוְמזֹונֹותּופ  ְרָנס  ְּבנֵיּופ 

תְמזֹונֹותִעםֵביִתי ְרָנס  ל,ְּביְָדָךּוֻמְצָדִקיםּוְמֻאָמִתיםֻמְכָתִרים,ִיְשָרֵאלֵּביתָעְמָךָכלּופ  ְוא 

ְתנ תִליֵדיָתְצִריֵכִני ְלוָָאָתםִליֵדיְולֹּאוָָדםָּבָשרמ  ְמֵלָאהְליְָדָךִאםִכי,ה  ְפתּוָחהה  ְקדֹוָשה,ה  ה 

ְרָחָבה אְכִתיּוְתֵהא.ְוה  לְמל  יְוכֹּ ֲעִניּותְולֹּאִלְבָרָכהֲעָסק  ִיים,ל  לֹּאּוְתז כִֵני,ְלָמוֶׁתְולֹּאְלח  שֶׁ

ֵלל ִיםֵשםִיְתח  לָשמ  ְהיֶׁה.יִָדיע  מֹוִעיִליםִמןְואֶׁ ְשִפיִעיםה  לטֹובּומ  ֵלא,ָתִמידָאָדםְלכֹּ יִָדיּוְתמ 

יָך ְּבֵענּוִמִּבְרכֹותֶׁ ָךְוש  ָעִשיתָ ְכמֹו,ִמּטּובֶׁ ִיםְליֹוְצֵאישֶׁ ָתהִכי,ִמְצר  יָא  ְכתָ ְי .ְלעֹוָלםּוְמָבֵרְךֵּבר 

יָךכֹּלֵעינֵי ֵּברּוֵאלֶׁ ָתה,ְישֹּ  םנֹוֵתןְוא  תָלהֶׁ תפֹוֵתח  ,ְּבִעתֹוָאְכָלםאֶׁ ָךאֶׁ ְשִּביע  ,יָדֶׁ יְלָכלּומ  ח 

ְשֵלְך.ָרצֹון לה  ָךְוהּואְיָהְבָךְייָ ע  צ ִדיקמֹוטְלעֹוָלםִיֵתןלֹּא,ְיכ ְלְכלֶׁ ן.ל  תֶׁ ְקדֹושֹותְנָשמֹותְוא  ה 

ְּטהֹורֹות ֲעִתירּו,ְוה  לה  ֲעִדיְייָ אֶׁ ְרִנייִָרים,ּוִבְגָלִליּב  י ְגִּביה  ק  ָזִליְו ן,מ  ע  ְּבֵלָבבְלָעְבדֹואּוכ לְלמ 

(תפילהאתר/דמעהשערי):ָאֵמןעֹוָלםְיֵמיָכלָשֵלם



א  "הושענא רבא כ-יום שישיד"בס

תשרי

שערי לימוד תורה
תוָרֶתָך ָהֵאר ֵעיֵנינּו בְּ ֹוֶתיָך. וְּ ִמצְּ ַדֵבק ִלֵבנּו בְּ .וְּ

ֵחם,ִמְלָפנֶׁיָךָרצֹוןְיִהי ְתר  לשֶׁ שםאתיאמר)ע 

ןְפלֹוִני:כך,אמושםואתמבקשהואשעליוהאדם (ְפלֹוִניתּבֶׁ

ְך ֲהפֹּ תְות  ֲהָבהְלָבבֹואֶׁ ,ִשְמָךּוְלִיְרָאהְלא 

ד ְקדֹוָשהְּבתֹוָרְתָךְוִלְשקֹּ ִמְלָפָניוְוָתִסיר,ה 

ִּסּבֹותָכל מֹוְנעֹותה  תֹוָרְתָךמשקידתאֹותֹוה 

ְקדֹוָשה תְוָתִכין,ה  ִּסּבֹותָכלאֶׁ ְמִביאֹותה  ה 

ְקדֹוָשהְלתֹוָרְתָך ָתהִכי,ה  ְתִפָלהשֹוֵמע  א 

ֲחִמים ָתהָּברּוְך,ְּבר  ְתִפָלהשֹוֵמע  'הא 

(אישהחזוןמאתתפילה)

להשתדל,ועכבותמניעותלושישמיובפרטתורהבלימודלהצלחהסגולה

לתלמודליבויפתחובזהמוסרספריביוםאחתשעהלפחותללמודיוםכל

(לרבניםהוראהדרכי/ל"זצאליהומרדכיהרב)באהבהתורתו


