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יש לך מושג מה השם 
שלך אומר עליך?

“מדוע קוראים לך בשמך”? “מה השם 
שאלות  אלו  שלך”?  המזל  על  אומר 
ונשאלים.  שואלים  שכולנו  בסיסיות 
אך  לתינוק,  שם  בבחירת  גם  כך 
המשמעות  מהי  מבינים  אנחנו  האם 
אנחנו מבינים  של שם האדם? האם 
והאושר שתלוי בשם  המזל  סוד  את 

האדם??? 

משמעות  מייחסת  הקבלה  תורת 
שהשם  ככל  לנושא.  ועצומה  עמוקה 
תהיה  שלו  ההשפעה  כך   – איכותי 
האדם  את  שילווה  המזל  על  חיובית 
שמרכיבה  אות  לכל  בעולם.  חייו  כל 
החיבור  על  משמעות  יש  השם  את 
על  ואפילו  לרוחני  גשמי  עולם  בין 
דרך כתיבת השם ואופן ההגייה שלו. 
שלהם  ובצורה  בשם  האלמנטים  כל 
יוצרים תדר שהוא מעין צינור שדרכו 
שבאדם  לנשמה  האנרגיה  עוברת 
חלילה  או  חיובית  להיות  יכולה  והיא 

לב  תשומת  לתת  צריכים  לכן  שלילית, 
גדולה מאוד לבחירת השם ולשימוש בו 

בחיי היום יום.

בספר הגלגולים כתוב ששמו של האדם 
הנקרא בהיוולדו ודאי מזדמן מאת השם 
ואמו, באשר הוא שמו  יתברך בפי אביו 
נקרא  הוא  וכך  הכבוד,  בכסא  למעלה 
ימיו.  כל  חיותו  והוא  בשמים  למעלה 
המקובלים  זקן  שהיה  מי  אמר  ולכן, 
בדור, הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש 
לברכה, שבבחירת שם ראוי מאוד לשים 
לב ולעשות זאת בכובד ראש ובמחשבה 

מרובה. 

האם ניתן לשנות או 
לשפר את המזל ע”י 

תיקון השם?
יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  קדושתו  כח 
זהו  אדם,  בני  של  בהבנה  נתפס  אינו 
כח רוחני כביר שיכול מאוד לעזור לכל 
אדם ובכל מצב, אך פעולותיו הקבליות 

והסנסיות של הצדיק יוצרות לנו מציאות 
כל מה שצריך  כי  ומוכיחות  בעולם  כאן 
ולמשוך  לצדיק  להתקשר  הוא  לעשות 
שפע  עלינו  להשפיע  העליון  כוחו  את 

ומזל טוב. 

הכוח  את  ואחת  אחד  לכל  לתת  כדי 
האנרגיה  ואת  שמם  חיות  את  להחזיר 
נכנסו  חייהם,  את  שתשנה  הנכונה 
מערת  אל  וצדיקים  גדולים  מקובלים 
ההידרא, מקום פטירת רשב”י, בה גילה 
את כל סודות הזוהר הקדוש וחולל נסים 
גלויים לעם ישראל – וכתבו את הקמיע 
כל  עכשיו.  מחזיקים  שאתם  המיוחד 
האדם  לשם  במיוחד  הוכן  וקמיע  קמיע 
על פי תורת הזוהר הקדוש ויש בו כלים 
קבליים חזקים ומיוחדים כדי לתת פתרון 

לכל מצב אישי לו אתם זקוקים.

רוצים לדעת איך זה עובד? 
קראו ותופתעו...

הקדמה
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פרק א'

סוד שם 
האדם

השם שלכם הוא הרבה יותר משם
הוא נבואה קטנה שקיבלו הוריכם
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שמע כמעט  אחד  כל 
בחייו  פעם  אי 
לפחות כמעט כל אחד שמע אי פעם 
בחייו לפחות סיפור אחד שנשמע לא 
בשם  קראו  בה  הדרך  על  מציאותי 

לילד. 

שלנו  לבן  שנקרא  ידענו  ההיריון  “כל 
מיכאל”, סיפרו הורים נרגשים כשבנם 
בדריכות,  מחכה  “אני  נולד.  השלישי 
המוהל  לאוזן  רוכן  בעלי  את  רואה 
ישראל.  ופתאום נשמע השם מלאכי 
עצמי.  עם  עושה  אני  מה  ידעתי  לא 
מהאולם”,  לברוח  רציתי  רגע  באותו 

לא הצליח  היולדת. בעלה  משחזרת 
יודע  לא  פשוט  הוא  תשובות.  לספק 
לא שם שהיה  גם  וזה  עליו  מה עבר 
פשוט  זה  מראש,  בשליפה  לו  מוכן 
יצא לו מהפה. לאחר שהלכו לשאול 
הרב  להם  אמר  רב,  של  בעצה 
נבואה  מהשמים  מקבלים  שההורים 
לברוח  אפשר  ואי  ואלוקית  קטנה 
מיוחד  כך  כל  שם  “נתתם  ממנה. 
לתינוק, תשמחו, כי השם שלכם הוא 
שלכם”,  מהזהות  נפרד  בלתי  חלק 
שמחים  הלכו  וההורים  הרב  אמר 

הביתה. 

השם  את  אוהבים  שמאוד  אנשים  יש 
חיים  חיבור,  אליו  מרגישים  שלהם, 
אנשים  יש  אבל  ובשלווה,  בשלום  אתו 
וזרות עם השם  ריחוק  שמרגישים קצת 
אותו,  מחליפים  שהיו  מדמיינים  שלהם, 
עצמם  את  מכנים  אחר,  שם  רוצים 

בכינויים שונים כדי להתרחק מהשם.

צריכים  שמתפספסת.  מהות  יש  וכאן 
קריאת  לעניין  אחורה  קצת  לחזור 
עוד  התחיל,  הכל  כיצד  ולהבין  השמות 

אצל אדם הראשון.

ּיֶצר יְ-ה-וָ-ה ֱא-לִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר  ִ “וַי
ּים,  ִ ַחי ַמת  נְִשׁ יו  ְבַּאָפּ ח  וַיִַּפּ ָהֲאָדָמה,  ִמן 
יְ-ה-וָ-ה  וַיִַּקּח  ַחיָּה...  לְנֶֶפׁש  ָהָאָדם  וַיְִהי 
ֵעֶדן  ְבגַן  וַיַּנִֵּחהּו  ָהָאָדם  ֶאת  ֱא-לִֹהים 
ֱא- יְ-ה-וָ-ה  וַיִֶּצר  ְמָרּה...  ּולְָשׁ לְָעְבָדּה 
וְֵאת  ֶׂדה  ַהָשּ ַחיַּת  ָכּל  ָהֲאָדָמה  ִמן  לִֹהים 
לְִראֹות  ָהָאָדם  ֶאל  וַיֵָּבא  ַמיִם  ַהָשּׁ ָכּל עֹוף 
ָהָאָדם  לֹו  יְִקָרא  ר  ֲאֶשׁ וְכֹל  לֹו,  יְִּקָרא  ַמה 
מֹות  מֹו. וַיְִּקָרא ָהָאָדם ֵשׁ נֶֶפׁש ַחיָּה הּוא ְשׁ
ַחיַּת  ּולְכֹל  ַמיִם  ַהָשּׁ ּולְעֹוף  ַהְבֵּהָמה  לְָכל 

ֶׂדה”. ַהָשּ

אדם  של  הראשונות  המלאכות  אחת 
הראשון בגן עדן הייתה נתינת שמות לכל 
בעלי החיים שבעולם. הוא עשה זאת על 
בשלמותו,  כשהיה  עוד  הבורא,  ציווי  פי 
לפני  כלומר,   – הדעת  עץ  חטא  לפני 
ובאדם  עדן  בגן  זה  חטא  שפגם  הפגם 

עצמו.

הברית’ מוסבר  לוחות  ‘שני  בספר 
שורשו  רמוז  חי  בעל  כל  של  שבשמו 
הרוחני ממנו הוא משתלשל אל העולם 
אדם  של  וחוכמתו   – הגשמי  הזה 
הראשון בקריאת השמות לבעלי החיים 
הייתה בכך שהוא ידע והשיג את המקור 
והשורש של כל נברא ונברא, וידע לקרוא 

לכל נברא ונברא בהתאם  שורשו.

כשנולדו לאדם וחווה ילדים, הוא התחיל 
רומז  שם  כל  פרטיים.  בשמות  לקרוא 
מהילד,  להורים  שיש  לשאיפה  למשהו, 
אהוב.  מישהו  של  זיכרון  לשאת  לרצון 
על  בהחלטה  טמון  רגש  מאוד  הרבה 

בחירת השם.

פרק א' | סוד שם האדם
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שם האדם הוא מפת 
הדרכים של החיים 

למה  הסברים  הרבה  יש  שלכם  להורים 
הם נתנו לכם את השם. לפעמים זה קשור 
לסבא  מסוימת,  לאישיות  מסוים,  לאירוע 
או לסבתא. לפעמים יש משמעות ייחודית 
שרוצים לבטא כמו ‘שי – לי’, להדגיש כמה 

הילדה הזו הגיעה לנו במתנה. 

היא  השם  שנתינת  היא  האמתית  האמת 
על  וסיפור  הקודש  רוח  של  נשגב  גילוי 
הוא  שלכם  השם  שלכם.  הנשמה  שורש 
בעצם הדי. אן. אי של החיים. כל המטען 
בשם.  טמון  לכם  שיקרה  מה  של  הגנטי 
העתיד  וכמובן  ההווה  העבר,  בו  מקופל 
רמוז  בחיים  לכם  שקורה  מה  כל  שלכם. 
באותיות של השם שלכם. הזוגיות שלכם, 
הפרנסה,  שלכם.  הילדים  של  הזוגיות 
החברים  ואפילו  הבית  שלום  הבריאות, 
שיהיו לכם והעבודות שתעברו בחיים. כן, 

הכול רמוז וכתוב בשם שלכם. 

אתם  ואם  עליכם  משפיע  שלכם  השם 
מושפעים  אתם  מישהו,  שם  על  קרויים 
ישראל  עם  לכן  צבר.  גם מהמטען שהוא 

של  שמות  על  לילדים  לקרוא  הקפיד 
אנשים  שמות  על  או  צדיקים,  אנשים 
שהשם  טובות,  מידות  להם  שהיו  טובים 
מצוות  של  חיובי  במטען  מלא  שלהם 

ומעשים טובים.

חכמת הקבלה מלמדת 
אותנו את הקוד הבלעדי 

של כל אות
שהעולם  אותנו  מלמד  הקדוש  הזוהר 
בכוח  נברא  עליונים,  עולמות  כמו  הזה, 
הקודש,  לשון  אותיות  ידי  על  הדיבור 
כמו  עולם  בורא  את  ששימשו  אותיות 
את  לברוא  כשרצה  היוצר  ביד  כלים 
אותיות  ושתיים  עשרים  הן  אלו  עולמו. 
רוחנית  לאנרגיה  מעטפת  המשמשות 
על  המשפיעים  שפע  כצינורות  עליונה 
הפרטי  בשם  הטמונה  העוצמה  האדם. 
מסלולים  מכמה  מתקבלת  האדם,  של 
כוח  ממוקדי  חיותם  כוח  את  שיונקים 
עוצמה  יש  בנפרד  אות  לכל  שונים. 
גולמית שונה עם יכולות משלה, וכאשר 
 – ברור  לצליל  אותיות  מספר  מצרפים 

מקבלים שם לכל אדם. 

חכמת הקבלה מלמדת כי העולם נברא 
בעשרה מאמרות. המאמר הראשון “יהי 
שנראה  האור  את  רק  לא מבטא  אור”, 
אלא  ודם,  בשר  עיני  של  בפשטות  לנו 
מבטא אור אלוקי רוחני ועצום המתפשט 
מסוף העולם ועד סופו. האור העליון הזה 
וחייב  גשמית  במציאות  להידבק  צריך 
עשר  הן  ואלו  לכך  אותו  שיחברו  כלים 
הספירות ועשרים ושתיים אותיות השפה 

העברית, כפי שמובא בספר היצירה. 

המעניק  בלעדי  קוד  יש  אות  לכל 
להמשכיות  האנרגטי  הכוח  את  לה 
והתפשטות האור העליון. זו הסיבה שכל 
לה  יש  האדם,  לשם  שניתנה  ואות  אות 
ואי  משלה  ומשמעות  משלה  תפקיד 
אם  אחרת.  מאות  אותו  לקבל  אפשר 
אפשר  יותר,  עוד  להעמיק  אפילו  רוצים 
מצורת  המורכבות  לאותיות  להתייחס 
סינרגיה.  על  ומרמזות  שונות  אותיות 
אלכסונית  מוו  בנויה  א’  האות  לדוגמא: 
ויוד, האות  יוד. ה’ בנויה מדלת  ופעמיים 
של  הזו  להשתלבות  גם  ונון,  מריש  ת’ 
אסור  ולכן  בשם  משמעות  יש  האותיות 

לוותר על אף אות.

אמו  ובשם  האדם  בשם  מצפין  הקב”ה 

שורש  הוא  האם  שם  מזלו.  כוח  את 
ממנה  הבאר  את  ומייצג  האדם  נשמת 
מייחסת  הקבלה  תורת  המזל.  נשאב 
ולעוצמה  משמעות עליונה לשם האדם 
המצויה בו. פריצת הצופן והבנת הזרימה 
מגלה  הפרטי  השם  באותיות  הרוחנית 
הנסתר  ברובד  העמוקים  הפרטים  את 

אודות האדם ומזלו.

הקשר בין שם האדם 
למזל שלו בעולם

חכמת התורה וחכמת הקבלה מלמדות 
אותנו, היהודים, להאמין בכוח העוצמתי 
לו  להעניק  בכוח  האדם,  בשם  הטמון 
אורך  לכל  טובה  ואנרגיה  וברכה  מזל 

החיים. 

ההצלחה,  על  הכל:  על  משפיע  שם 
הזיווג.  על  הילדים,  על  הפרנסה,  על 
לקרוא  שנהוג  התנאים  שטר  בנוסח 
מראשית  'המגיד  כתוב  באירוסין,  אותו 
בספרים  טוב'.  שם  ייתן  הוא  אחרית 
כתוב: הראשית היא תחילת ביאתה של 
את  מקבלת  היא  שאז  לעולם,  הנשמה 

דם
הא

ם 
ש

ד 
סו

 | 
א'

ק 
פר
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השם שלה והשם הזה הוא הסיבה לכך 
שהזוג הזה בא בברית האירוסין ובעזרת 
השם יתברך יכנס תחת החופה. כי השם 

של האדם הוא הסיבה לזיווג שלו. 

סיפורם המופלא של 
אברהם אבינו ושרה אמנו

בשם  המזל  לעוצמת  מדהימה  עדות 
של  בסיפורם  בתורה  נמצאת  האדם, 

אברהם ושרה.

לאביו  נולד  אברהם  מהתחלה:  נתחיל 
תרח, שקרא את שמו ‘אברם’. רק בעת 
שקיבל ציווי על ברית המילה, הוסיף לו 
ברוך  הקדוש  של  משמו  ה’,  האות  את 
קרוב  שרי.  קודם  נקראה  שרה  הוא. 
להיכנס  שרה  מצפה  שנה  לתשעים 
להריון, אפשר לומר שהם כבר התייאשו 
מהרעיון שיזכו ללדת ילדים בעולם הזה. 
המזלות,  במפת  העמיק  כשאברהם 
אך  ילדים.  לו  מצפים  שלא  ראה  הוא 
מעל  הם  שישראל  אומרים  סתם  לא 
ה’,  ט”ו,  בבראשית  אומר  רש”י  המזל. 
“צא מאצטגנינות שלך, שראית במזלות 

לו  אין  אברם  בן.  להעמיד  עתיד  שאינך 
בן, אבל אברהם יש לו בן. שרי אין לה בן, 
אבל שרה תלד. אני קורא לכם שם אחר 

וישתנה המזל”.

הגמרא מסיקה מאז לדורות, כי ארבעה 
דברים קורעים את גזר דינו של האדם: 
צדקה, צעקה )תפילה(, שינוי השם ושינוי 
את  מביא  הרמ”א  גם  מכאן  המעשה. 
המסר הלכה למעשה לגבי אדם חולה, 
סימן  דעה  יורה  מתוך רמ”א  עלינו,  לא 
שלה,י: “נהגו לברך חולים בבית הכנסת 
השם  כי שינוי  חדש,  שם  להם  לקרוא 

קורע גזר דינו”.

שינוי המזל – מקשיים 
רבים לברכה גדולה

את  שהפיץ  צדיק  אדם  היה  אבינו  אברהם 
אמונת האלוקות בכל מקום, וגם שרה הייתה 
דמות פעלתנית בין הנשים, שהשפיעה עליהן 
יראת שמים ובכל זאת עברו שנים רבות של 
זה  כך  בילדים.  להיפקד  זכו  לא  גדול,  צער 
אנשים  רואים  אנחנו  פעמים  הרבה  בחיים, 

טובים שעוברים צער גדול.

אחרי שאברהם רואה במפה שלו שלא 
לו  ואומר  אליו  ה’ התגלה  ילדים,  לו  יהיו 
“אל  נמצא,  הוא  בו  המקום  את  לעזוב 
לו  נותן  גם  הוא  אראך”,  אשר  הארץ 
מברכיך  “ואברכה  מדהימה:  הבטחה 
ומקללך אאור”. כלומר, אתה תחזיק את 
יתגשם  ומה שתאמר –  מפתח הברכה 

מיד.

הרבה  ושרה  אברהם  עוברים  מאז 
של  הדרמטי  השינוי  וקשיים.  ניסיונות 
שלהם,  לשמות  ה’  האות  הוספת 
המזלות  במפת  גדול  עניין  מחוללת 

בשמים ונפתח הצינור לילדים.

פירושו,  השם  שינוי  הרמב”ם,  לפי 
אחרים  בעיני  האדם  של  שהדימוי 
כך משנה  כל  הוא  לחלוטין.  משתנה 
את מעשיו, עד שכל העיר מחליפה את 

המבט עליו ומכנה אותו בדרך אחרת. 

ר”ן על הרי”ף  דומה:  כותב הסבר  הר”ן 
כיון  דמילתא,  וטעמא  שם:  השנה  ראש 
תשובה,  לו לעשות  גורם  השם  ששינוי 
שהייתי  האיש  אותו  איני  בלבו:  שיאמר 

קודם לכן וצריך אני לתקן מעשי.

לפי הר”ן, פעולת שינוי השם, היא אקט 
את  לאדם לשנות  הגורם  פסיכולוגי 
החדש  שהשם  כיון  לחלוטין.  מעשיו 
מחדש  נולד  כאילו  תחושה  לו  מעניק 
ובכוחו לשנות את חייו לחלוטין. )במיוחד 
אם שינה את שמו לשם של אדם צדיק, 
ראוי  להיות  אותו  מעורר  בוודאי  שזה 

לאותו שם נעלה(.

הפירושים  שני  בין  השווה  הצד  כן,  אם 
שינוי שם  פעולת  על  הוא, שלא מדובר 
סתמית, אלא על תהליך פנימי המבטא 
פשטות  כאמור,  אולם,  אמיתי.  שינוי 
היא,  ושרה  לגבי אברהם  ורש”י  הגמרא 
כדי  להם  הספיק  השם  שינוי  שעצם 

לשנות את מזלם. 

והרי כך בוודאי מנהג ישראל לגבי חולה, 
לו  מועילה  השם  שינוי  פעולת  שעצם 

לשנות את מצבו מן הקצה אל הקצה.

למעשה, השם אינו רק תיאור של האדם, 
השם קובע את  מכך:  יותר  הרבה  אלא 
ההורים  שנותנים  השם  האדם!.  מהות 
על  ממשי  ומשפיע באופן  לילד, יוצר 
עיצוב האישיות והגורל שלו. כמו שאומרת 

הגמרא בברכות ז, ב: “שמא גרים”.
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האות א’ מסמלת יכולת חיבור בין האדם 
לאלקים )כמו המילים “אמונה”, אהבה”(, 
של  הפונטי  בציור  מתבטא  זה  וכך 
וקו  למטה  תג  למעלה,  תג  המילה: 
אלכסוני המחבר את שני התגים. האות 
“בית מגורים”(,  )כמו  יציבות  ב’ מסמלת 
ואכן הצורה הפונטית של האות ב’ היא 

אות יציבה שיושבת היטב על הארץ. 

הרי  בשם,  יו”ד  אות  היתה  שרה  אצל 
קראו לה שרי. האות י’ מסמלת צמצום 
ולידה.  מפריון  שהיא ההיפך   – ומיקוד 
יו”ד  לכן ה’ הורה לה להוציא את האות 
של “שרי” ותמורתה להוסיף אות “ה”א”, 
יכולת חדשה של פריון  וכך היא קיבלה 

והולדה.

דורות  שני  אמנו,  רחל  אצל  גם  רואים 
או  היתה עקרה.  היא  אחרי שרה, שגם 
ואמרה:  בלהה  השפחה  את  לקחה  אז 

“אולי אבנה ממנה”. 

לבלהה היו שתי אותיות ה”א בשם. אחת 
עבורה ואחת עבור רחל, שהיא היחידה 
האות  את  לה  היה  שלא  האמהות  בין 

ה”א בשם. 

חשוב לדעת: אסור למהר 
להחליף שם!

לפי כל הדעות, עניין בחירת שם וכמובן 
ואין  מאוד  חמור  הוא  שלו,  החלפה  גם 
וללא  הכוונה  ללא  כך  סתם  בו  לגעת 
שחווים  אנשים  יש  מוחלטת.  מודעות 
חוסר הצלחה בחיים ורוצים להחליף את 
לזכור שהשם שאדם  חייבים  אך  השם, 
תחת  שנרשם  השם  זה  בלידתו,  קיבל 
התקשורת  נוצרת  ודרכו  הכבוד  כיסא 
בין האדם לבין בורא עולם. לכן אם אין 
בשם.  נוגעים  לא  ועצומה,  גדולה  סיבה 
כתב הרבי מליובאוויטש בכתביו: “איתא 
במקובלים,  ובכלל  האריז”ל  בכתבי 
שקורא  הוא  ההורים  שנותנים  שהשם 
אין  ובמילא  ה’ בעולם העליון להנשמה, 
לשנות ולהוסיף שם מבלי סיבה חשובה”.

מי אני ומה שמי?
לזכור כמה  הנוגע לשמות צריכים  בכל 
לחפש  הוא  הראשון  חשובים.  כללים 
מלכתחילה שם טוב עם משמעות טובה 
ולקרוא בו לילד או לילדה. אם קראתם 

בשם, על פי רוב לא נוגעים בו. במקרים 
יש  ברירה,  בלית  ורק  מסוימים  מאוד 
מחייב  הדבר  אך  השם,  את  שמשנים 
משנה זהירות ואסור לעשות מעשה זה 
אלוקי,  מקובל  גדול,  לרב  ללכת  מבלי 
אדם נשגב שמבין בפרטי פרטים בנושא 
קריטי  מעשה  זהו  בשם  לגעת  השמות. 

במיוחד ואסור להקל בו ראש.

יש כללים שכדאי לדעת 
כאשר בוחרים שם לאדם:

השם חייב להיות אהוב 
ומקובל על ההורים

והסבתא  הסבא  נוהגים  רבים  במקרים 
בבחירת  הצעירים  להורים  להתערב 
מפעילים  לפעמים  שנולד.  לתינוק  השם 
כי השם  לזכור  צריכים  וכד’.  לחץ  קצת 
חייב להיות בהסכמה מלאה על ההורים. 
כדאי  הסכמה,  חוסר  או  ויכוח  יש  אם 
האם  להחליט  שיעזור  גדול  לרב  ללכת 

השם טוב וראוי. 

השם,  יהיה  מה  להחליט  מאוד  חשוב 

להעלות  אפשר  הלידה!  לאחר  רק 
הקביעה  אך  לכן,  קודם  גם  רעיונות 
אם  הלידה.  לאחר  רק  תיעשה  עצמה 
לדעת  מבקשים  אחרים  משפחה  בני 
מראש את השם, צריכים להסביר להם 
שההורים  הוא  מקובל  שמנהג  בעדינות 
לנתינתו.  סמוך  רק  השם  על  מחליטים 
אם אין הסכמה בין ההורים, צריך לחפש 
על  שמקובל  שם  שיימצא  עד  ולחפש 
שניהם, כי לפעמים אפשר לטעות והשם 

יכול לפגוע בילד בהמשך החיים.

בחירת שם בעל משמעות 
חיובית

ורבי  מאיר  רבי  על  מספרת  הגמרא 
רבי מאיר  יוסי שהלכו בדרך.  ורבי  יהודי 
“ֲהוָה ַדיֵיק ִּבְׁשָמא”. היה בודק את שמות 
יודע מה  ולפי משמעותם, היה  האנשים 
מקום  חיפשו  שבת  לקראת  מעשיהם. 
מצאו  שבת.  יחללו  שלא  כדי  בו,  ללון 
הבית  בעל  את  מאיר  רבי  שאל  פונדק. 
מאיר  רבי  אמר  “כידור”.  וענה  לשמו 
לחבריו כי אדם זה הוא אדם רשע, כמו 
רבי  ֵהָּמה”.  ַּתְהֻּפכֹות  ּדֹור  “ּכִי  שכתוב: 
את  בודקים  היו  שלא  יוסי  ורבי  יהודה 
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משמעות שם האדם, הפקידו אצל האיש 
שהוא  להם  היה  נראה  כי  כספם  את 
להפקיד  החליט  מאיר  רבי  טוב.  איש 
במוצאי  הקברות.  בית  ליד  הכסף  את 
לכידור  יוסי  ורבי  יהודה  רבי  באו  שבת 
וביקשו את כספם. ענה להם כידור, על 
לא  מעולם  מדברים?  אתם  כסף  איזה 
עם  לדבר  התחילו  מיד  כסף.  לי  נתתם 
רבי מאיר על משמעות שם האדם וענה 
ודאי  להם שעניין השמות הוא לא דבר 
ומוחזק לגמרי, אבל בהחלט יש בו סיבה 
לחשש. הלכו החכמים והשקו את כידור 
ביין, הם שמו לב שפיו מלוכלך מעדשים. 
ואמרו  לאשתו  הלכו  שהשתכר,  לאחר 
לה שכידור ביקש שתתן להם את הכסף 
ונתנו לה סימן: בבוקר  שהפקידו אצלם 
את  כששמעה  עדשים.  לאכול  לו  נתת 
בשליחות  שהם  בטוחה  היתה  הסימן, 
והלכו  הכסף  את  להם  נתנה  בעלה. 
ושמע  התפכח  כידור  כאשר  מהמקום. 
אשתו  את  הרג  עליו,  הערימו  שחכמים 

מרוב כעס. 

מאז אותו מקרה ביקשו החכמים מרבי 
שם  חוכמת  את  אותם  שילמד  מאיר 

האדם

מומלץ לבחור שם של 
אנשים טובים

אם קוראים לתינוק על שם אדם כלשהו, 
כדאי לוודא שהוא היה אדם חיובי, בעל 

מידות טובות. 

כפולה,  אם מדובר בשם עם משמעות 
רשע  של  שם  גם  שהוא  ישמעאל,  כמו 
אפשר  גדול,  כהן  שהיה  צדיק,  של  וגם 
לקרוא כך לילד אך בזמן הענקת השם 
של  השם  את  שנותנים  לכוון  צריכים 
שהיה  ישמעאל  שם  על  ולא  גדול  כהן 
בעל  הוא  נעמה  השם  גם  אדם.  פרא 
שהיא  נעמה  היתה  כפולה.  משמעות 
אחות של תובל קין, שחטאה והחטיאה 
את הנפילים, אז מכוונים לקרוא על שם 

נעמה אשת נח.

סבתא  או  סבא  שם  על  קוראים  אם 
שיודעים שלא היו בעלי מידות חיוביות, 
השם,  נתינת  בזמן  לכוון  אפשר 
אותו  את  לו  שהיה  לצדיק  שמתכוונים 
השם, או שנותנים שם נוסף שהוא בטוח 

שם של צדיק.

פנינים מתוקות על שם 
האדם

שם טוב יכול להשפיע 
לטובה על האדם 

שהיו  כותבים  לברכה,  זיכרונם  חכמינו 
אנשים שהיו להם שמות טובים ולמרות 

זאת חטאו. ואלו הם: 

 – כעורים  ומעשיהם  נאים  שמותיהן 
עושה,  שהוא  שמו  שמשמעות  “עשו” 
“ישמעאל”  ה’.  רצון  עשה  לא  ולמעשה 
שמשמעות שמו שומע-אל, ולמעשה לא 

שמע לה’.

שם  להם  שהיה  אחר,  מסוג  אנשים  היו 
שלה  המעשים  זאת  ולמרות  מכוער 
בכוח  הצליחו  הם  כלומר  טובים,  היו 
שלהם:  המזל  על  לגבור  הטוב  היצר 
עולי   - נאים  ומעשיהם  כעורים  שמותן 
ריק[,  ]כלי  בקבוק”  “בני  ששמם  בבל 
“בני חקופא” ]מלשון קוף[, “בני חרחור” 
]מלשון ריב וחולי[”, מעשיהם נאים שבנו 

את בית המקדש השני.

היו כאלה שהשם שלהם כבר רימז על 
המרגלים   : למשל  כמו  שלהם  העתיד 
שיוצאו  אנשים  שיהיו  כבר  רמז  ששמם 
את דיבת הארץ רעה, כפי שבסופו של 

דבר קרה. 

יעקב  בני  הצדיקים,  השבטים  את  והיו 
שלהם:  הצדיקות  על  רמזו  ששמותיהם 
הבנים  בין  בן  ראו  ראובן  “השבטים” 
שמעון שומע בקול אביו שבשמים. א”ר 
שבטים  של  שמותם  אין  חנינא  בר  יוסי 
כלומר   – להם”  חפות  אלא  להם  עכור 
הולמות  השבטים  של  היפים  שמותיהם 
ומתאימות את מידותיהם ומעשיהם, ולא 

כבגד גדול על גוף קטן וצנום.

למה אדם מתעורר מהשינה 
רק שקוראים לו בשם שלו?

הפלא  את  מסביר  הקדוש,  החיד”א 
שכולנו מכירים. בן אדם ישן וצריך להעיר 
אומר  אתה  שהיא.  כל  מסיבה  אותו 
לא  אדם  והבן  לידו  מסוימים  משפטים 
ואופס  בשם  לו  קורא  אתה  מתעורר. 
מיד הבן אדם קם: “כן. מה רצית”? הוא 

שואל. 
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היא,  לכך  שהסיבה  מסביר  החיד”א 
אדם.  הבן  של  המהות  הוא  שהשם 
הוא  מישהו,  ששונא  אדם  בן  גם  לכן 
ולהיפך  לומר את השם שלו  לא מסוגל 
מתענג  הוא  מישהו,  אוהב  אדם  כאשר 

לומר את שמו. 

מה הסיבה שהמלאך שאל 
את יעקב אבינו מה שמו?

אבינו,  יעקב  את  פגש  המלאך  כאשר 
אותו  שאל  שהוא  הראשונה  השאלה 
שאל  המלאך  מדוע  שמך?  מה  היתה, 
כתובה  התשובה  הזאת?  שאלה 
מהות  הוא  השם  הקדושים:  בספרים 
של  והמזל  והמוות  החיים  עיקר  החיים. 

האדם, תלויים בשמו. 

השם של האדם מכיל בתוכו 
את המזל שנשאו אלו שזה 

היה שמם 

כתב  שבו  הספר  מישרים,  מגיד  בספר 
הבית יוסף זיע”א, את הסודות שגילה לו 
של  שהשם  כתוב  השמים,  מן  המלאך 
האדם תלוי במזל שיש בשם הזה לאורך 
לו  שקוראים  אדם  למשל  ההיסטוריה. 
החסד  מידת  את  כבר  בו  יש  אברהם, 
אדם  השם.  לתוך  הכניס  שאברהם 
שקוראים לו יוסף למשל, יש לו את הכוח 
ולדאוג לפרנסתם  ניסיונות  להתגבר על 

של אנשים אחרים.
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פרק ב'

כך תזכו 
למזל טוב 

בחיים!

סוד הקבלה בהבאת
אנרגיות טובות לשם שלך!



השם הפרטי שלנו 
מחובר לפסוק בתורה 
הקדושה וממנו הוא 
שואב  את האנרגיה 

לפעמים האדם אינו מבין למה החיים 
לא זורמים לו כמו שהוא רוצה? מדי 
יום מתקשרים למוקד הישיבה אנשים 
מזל  חוסר  על  ובוכים  מוכשרים 
וחמודים  יפים  אנשים  או  בפרנסה, 
הזיווג  במציאת  אותם  תוקע  שהמזל 

וכד'. כולנו מרגישים לפעמים לאות או 
חוסר חשק לדברים מסוימים בחיים. 
ובכל  מיוחדת  סיבה  יש פעמים שאין 
אותנו,  מוריד  באנרגיה  משהו  זאת 
כתוב  להתרומם מעלה.  לנו  נותן  לא 
בספר מיכה, פרק ו' פסוק ט', "ותושיה 
מי  שכל  רש"י  מפרש  שמך".  יראה 
המתחיל  מקרא  יום  בכל  שאומר 
שמו,  ומסיים  שמתחיל  כמו  ומסיים 

התורה מצילתו מגהינם".

על פי הקבלה, השם של האדם הוא 
צינור החיות של הנשמה שלו. על ידי 

את  מחזק  אדם  הבן  הפסוק,  אמירת 
כתבו  עוד  הנשמה.  של  המחייה  הכוח 
המקובלים שעל ידי שאומר כל יום את 
לזכור  זוכה  שמו,  את  המזכיר  הפסוק 

את שמו בעולם הבא לעתיד לבוא. 

בפעולה  לפעמים  הכוונה?  מה 
שלנו,  הפסוק  של  אמירה  כמו  פשוטה 
מבפנים  הנשמה  את  מחזקים  אנחנו 
את  ולעשות  לפרוץ  לה  ומאפשרים 

פעולתה המקורית לטובתנו.

הפסוק של השם הוא 
שרש היסוד שמחיה את 

הנשמה
ולכל  הוריו  לו  שנתנו  שם  יש  אדם  לכל 
יתברך  הבורא  לנו  שנתן  פסוק  יש  שם 
פי  על  נקבע  שלכם  הפסוק  בתורתו. 
שני  לכם  יש  אם  שמכם.  של  האותיות 
שמות, לכל שם יש את הפסוק שלו. כל 
שונות  בצורות  בתורה  רמוז  ושם  שם 
לחיים:  מסר  בו  ויש  אחרים  ובפסוקים 
אדם  אין  ייחודית.  מטרה  יש  אחד  לכל 
אחד דומה לחברו, אין אדם שהמשימה 

הוא  אחד  כל  לאחר,  דומה  בחיים  שלו 
אתגר  לו  יש  אבל  ישראל,  מכלל  חלק 
התפקיד  על  מרמז  הפסוק  משלו. 
גדול  למסע  קטן  רמז  לאדם,  המיועד 

המסע של החיים שלכם. 

השם הוא החלק החיצוני של האנרגיה, 
שמחייה  והיסוד  השורש  הוא  הפסוק 
האדם  של  החיבור  הוא  הפסוק  אותה. 
עם  של  הנצח  הקדושה-תורת  לתורה 
לתורה  מחובר  ישראל  עם  ישראל. 
אלף   600 שם  באותיותיה  הקדושה 
התורה  ישראל.  בני  כמספר  אותיות 
הנביאים וספרי הקודש, הם הדרך שלנו 

לקבל את המסר לחיים. 

נקודת  הוא  שלכם,  האישי  הפסוק 
החיבור שלכם לעולמות השפע. הפסוק 
הוא הסגולה שלכם. בספרים הקדושים 
את  בתפילה  יום  כל  לומר  שיש  כתוב, 
שהוא  פסוק  שלכם  המיוחד  הפסוק 
פסוק  שלכם,  השם  של  וסגולה  שורש 
לכם  שיהיה  פסוק  השראה  לכם  שייתן 

מקור לאנרגיה חיובית. 

בעצם, למה הדבר דומה? שימוש בשם 
הפרטי הוא כמו להשתמש ברכב. אדם 

פרק ב' | כך תזכו למזל טוב בחיים!
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לנסוע  ממנו,  ליהנות  יכול  רכב,  שקנה 
אתו ממקום למקום, אבל יש לו אפשרות 
רמות, לשכלל את  אותו בכמה  לשדרג 
המנוע, להוסיף אביזרים, להוסיף טורבו. 
זה מה שעושה לנו אמירת הפסוק לשם 
הפרטי, משדרגת את האנרגיות ועוזרת 

לנו לעוף קדימה וכמה שיותר גבוה.

הקמיע עם הפסוק האישי 
- השמירה שלכם 

קמיע  להחזיק  צריכים  מדוע  כן,  אם 
לא מספיק  עליו?  חרוט  יהיה  ושהפסוק 
ולהגיד  שלנו  הפסוק  מה  לדעת  לנו 
שאפשר  לכאורה  ברור  יום?  מדי  אותו 
כאשר  אך  הפסוק,  באמירת  להסתפק 
כוח  לו  יש  משהו,  על  חרוט  הפסוק 
אחת  על  יותר!  גדול  שפע  להשפיע 
בקמיע  מדובר  כאשר  וכמה,  כמה 
גדולים  ידי מקובלים  על  קדוש, שנכתב 
אחד  שהיא  ההידרא  במערת  וצדיקים, 
המקומות הקדושים ביותר בה גילה רבי 
יוחאי את כל סודות הקבלה  שמעון בר 
למערה  יש  היום  עד  בה.  נפטר  ואף 
כוח  כמה  ביותר.  עוצמתיות  סגולות  הזו 

מקבל קמיע שנכתב במערה הקדושה, 
קמיע שמכיל את הפסוק שהוא נשמת 
שלכם  האנרגיה  נקודת  שלכם,  החיים 
לאור ולשפע הקדוש. הקמיע הוא אישי 
הוא מכיל את הפסוק, שרומז רמז עמוק 
לתכלית החיים של כל אדם, ולכל אדם 
גדולי  עצמה.  בפני  ותכלית  מטרה  יש 
ההידרא  במערת  שישבו  המקובלים 
כתבו את הפסוק האישי לכל אחד מכם 
שקיבל את הקמיע וכיוונו בכוונות גדולות 
לה  האישית  הישועה  עבור  ועצומות 

אתם זקוקים.

האישית  הסגולה  היא  שלכם  הפסוק 
עליה,  שמרו  שלכם.  ביותר  החשובה 
באמצעותה תתחברו לעולמות גבוהים, 
הברכה  אתכם  תבוא  באמצעותה 
יתברך  הבורא  שלכם-ברכת  האישית 
בתורתו הקדושה שהיא מרומזת בפסוק 

האישי שלכם.

אירוע  בכל  בחיים,  שתלכו  תחנה  בכל 
הקמיע  ציון,  נקודת  בכל  משמעותי, 
בגיל  עבורכם.  שם  הוא  הפסוק  עם 
ההתבגרות, בזוגיות, עם הילדים, בזוגיות 
הפסוק  השלישי.  ובגיל  הילדים  של 
שלכם הוא המסר שלכם והקמיע שעליו 

חיובית  באנרגיה  אתכם  ימלא  הפסוק, 
משמעות  לכם  ויעניק  אור  של  בשפע 
ישראל  בין עם  חדשה לחיים של חיבור 

לתורת ישראל. 

דוגמה לפסוק על פי 
השם:

ומסתיים  א’  באות  מתחיל  ששמו  אדם 
יְהוָה  ָאנָּא  הפסוק:  את  יגיד  א’  באות 
נָּא  ַהְצלִיָחה  יְהוָה  ָאנָּא  נָּא  יָעה  הֹוִשׁ
לכל  כ”ה(.  פסוק  קכ”ח  פרק  )תהילים 
פסוק יש גם קשר ישיר לתהילים. בפסוק 
השלום  עליו  המלך  דוד  מבקש  זה 
במהרה  ולזכות  צרה  מכל  להינצל 

וישועה והמסר האישי של האדם שאומר 
קרובה  שלך  הישועה  הוא:  הפסוק  את 

מאוד וההצלחה שלך תבוא בקרוב.

דוגמה נוספת לאדם ששמו מתחיל באות 
א’ ומסתיים באות ב’, יגיד את הפסוק ָאז 
ַמְעגַּל  ָכּל  ִרים  ּוֵמיָשׁ ט  ָפּ ּוִמְשׁ ֶצֶדק  ִבין  ָתּ
זהו  פסוק-ט(.  ב,  פרק  )משלי   טֹוב. 
אנשים  על  פסוק מספר משלי שמדבר 
במצבים  בחיים  עצמם  את  שמוצאים 
שחוזרים על עצמם, הולכים במעגל כדי 
להגיע בסוף לשביל הזהב. מי שמקפיד 
לומר את הפסוק שלו, מסייע למזל שלו 
להיפתח ושביל הזהב של החיים יאיר לו 

את הדרך. ם!
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סגולת 
שמות 
הצדיקים

סוד קבלה נוסף: על ידי אמירת שמות 
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פרק ג' | סגולת שמות הצדיקים

סוד קבלה נוסף: על ידי 
אמירת שמות הצדיקים 
אפשר לשנות את הטבע

עוצמתי  הכי  הדבר  הוא  האדם  שם 
מהבורא.  כמתנה  לקבל  שיכולנו 
להעביר  וכלים  מהות  יש  שם  לכל 
את  לנו  יש  לכן  לאדם.  אלוקי  שפע 
ולהיות  עולם  בצדיקי  להיעזר  הזכות 
מזרימים  שהם  מהשפע  מושפעים 
ידי האנרגיה שלהם שלעולם לא  על 
רבי  כותב  המידות  בספר  נגמרה. 
הזכרת  ידי  שעל  מברסלב,  נחמן 
שמות הצדיקים יכולים להביא לשינוי 

במעשה בראשית. כלומר, לשנות את 
הטבע.

שמות הצדיקים הוא ספר המכיל את 
שמות כל הצדיקים המוזכרים בתנ"ך, 
במדרשים ובספר  בגמרא,  במשנה, 
רבים  נוספים  צדיקים  וכן  הזוהר, 
ראשונים ואחרונים עד  - גאונים, 

לדורו של רבי נחמן. 

סגולה  היא  הצדיקים  שמות  אמירת 
ואדירה לכל הישועות, לכל מי  נעלה 
הטבע  מעל  לנסים  או  לנס  שזקוק 
שהיו  רבים  אנשים  ועניין.  עניין  בכל 
זקוקים לישועות נושעו על ידי הזכרת 

שמות הצדיקים בנסי נסים!

ְתִפיּלָה לְָאְמָרּה ַאַחר ַהזְָּכַרת ְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים.

רֹון טֹוב ְלָפֶניָך ּוָפְקֵדנּו  ָמֵלא ַרֲחִמים, ָזְכֵרינּו. ְבִזּכָ
ֵמי ֶקֶדם,  ֵמי ׁשְ ְ ת ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ִמּשׁ ְפֻקּדַ ּבִ

ל  ְדמֹוִנים, ְזכּות ּכָ ּוְזָכר ָלנּו ה’ ֱאלֵֹקינּו ַאֲהַבת ַהּקַ
י  ְרּתִ ִהְזּכַ ים ָהֵאּלּו ׁשֶ דֹוׁשִ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ְוַהּקְ ּדִ ַהּצַ
ָאנּו ְצִריִכים  ֶ ָכל ַמה ּשׁ יֵענּו ּבְ ְזכּוָתם ּתֹוׁשִ ְלָפֶניָך, ּבִ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות.  ַגׁשְ גּוף ָוֶנֶפׁש ּוָממֹון, ּבְ ע ּבְ ׁשַ ְלִהּוָ
ים ֶחְלֵקנּו  ֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוָתׂשִ ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַתֲחִזיֵרנּו ּבִ
יִקים ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש  ּדִ ל ַהּצַ ִעם ּכָ
ָעְננּו,  ֱאֶמת ִנׁשְ דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ י ְבָך ָבָטְחנּו, ְוַעל ַחְסּדְ ּכִ

יִקים. ּדִ ָען ּוִמְבָטח ַלּצַ ה ִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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לנס שלך!

כוח הקמע: 
משיכת שפע מיוחד בכל עניין
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מיוחד קמע  חפץ  הוא 
לו  שמיוחסים 
רוב,  פי  על  נשגבים.  סגוליים  כוחות 
נכתבת  עליו  קלף  או  נייר  הוא  קמע 
של  אותיות  צירופי  מיוחדת,  ברכה 
שמות  מלאכים,  שמות  פסוקים, 
הזה  הקמע  ואת  וקדושים,  צדיקים 
אותו  מניח  או  גופו  על  אדם  נושא 
כדי  וזאת   – בביתו  שמור  במקום 

להבטיח את שלומו.

קדושה  בו  שיש  חפץ  הוא  הקמע 
יתירה. 

האותיות והסימנים שנכתבים בקמע, 
ואנרגטיים  רוחניים  כוחות  מביעים 

אותיות.  של  צירוף  באותו  שיש 
נושא אותו עליו  כשאדם אוחז קמע, 
או חי עמו בביתו, הוא למעשה נושא 
באותן  הנמצאת  הארה  של  ריכוז 
אותיות הכתובות בקמיע, המסוגלות 
השפע  את  עליו  ולמשוך  לעורר 
שלשמה  הקמיע  למטרת  המבוקש 

נכתב.

כתיבת הקמע חייבת 
להיעשות על ידי אדם 

בקי בחכמת הנסתר

פשוט  דבר  אינה  היא  קמע  כתיבת 
שחייבות  מסוימות  חובות  יש  כלל. 

על  אותה.  שכותב  האדם  על  לחול 
הכתיבה  לפני  נפשו  את  להכין  הכותב 
חשיבת  הכתיבה,  תהליך  כדי  ותוך 
בכדי שתהיה  וטהורות  נכונות  מחשבות 
הסיבה  זו  באותיות.  איכותית  עוצמה 
כעת  אוחזים  שאתם  הקמע  שאת 
שהם  המקובלים  גדולי  כתבו  בידיכם, 
הלומדים  מובהקים  חכמים  תלמידי 
יוחאי,  במקום שבתו של רבי שמעון בר 
ספר  ומחבר  הקבלה  חכמת  מגלה 

הזוהר הקדוש. 

שומר  יהודי  להיות  חייב  הקמע  כותב 
אות  כל  המבין  גדול  מקובל  מצוות, 
להיות  עליו  כותב.  שהוא  מילה  וכל 
הקבלה  ובספרי  הנסתר  בתורת  בקי 

סוגי  משמעות  את  להבין  המעשית, 
והשמות  ממשלתם  זמן  המלאכים, 
כל  ולדעת  עליהם  הממונים  הקודש 
הוא  פסוק  מאיזה  מקורו  מה  ושם  שם 
מדויקים  פרטים  עוד  ישנם  כמובן  יוצא. 
בכל  המופלג  הידע  שלולא  וחשובים, 

אלו, אין טעם לכתוב את הקמע.

להרבה  מיוחד  הוא  קמע,  כתיבת  עניין 
הצלחה,  שלנו:  בחיים  צרכים  מאוד 
הרע,  עין  הגון,  זיווג  רפואה,  פרנסה, 
נשיאת חן וחסד, אהבה בין איש לאשתו, 
ילדים  אצל  שונות  בעיות  ילדים,  חינוך 
בהלכה  מקורות  לכך  ויש  מבוגרים,  או 

שאינם ניתנים לערעור.

פרק ד' | כח הקמיע לנס שלך!
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פרק ה'

מתחברים 
לרבי שמעון 
וזוכים לנס!

מתחברים לרבי שמעון ומקבלים כוח 
ואנרגיה לשפע, ברכה והצלחה
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פרק ה' | מתחברים לרבי שמעון ומקבלים כוח 
ואנרגיה לשפע, ברכה והצלחה

רבי שמעון הבטיח: 
“יכול אני לפטור את כל 

העולם כולו מן הדין”
מושבם  קבעו  מקובלים  עשרות 
בישיבת המקובלים הקדושה בעולם 
אור הרשב”י שבמירון, מקום קבורתו 
בר  שמעון  רבי  האלוקי,  התנא  של 
תורת  את  שם  לומדים  והם  יוחאי 
מתפללים  תיקונים,  מתקנים  קודשו, 
רבבות  עבור  שליחים  ומשמשים 

אנשים מארץ ומהעולם שאינם יכולים 
בסיס  על  הקדוש  הקבר  את  לפקוד 
קבוע. רבי שמעון, שכוח הקדושה שלו 
אינו נתפס על ידי בשר ודם, משפיע 
אליו  שמתחבר  מי  כל  על  מלמעלה 
שמשאירות  ישועות  לעולם  ושולח 
האנשים  כל  לולא  פה.  פעורי  אותנו 
הרשב”י,  אור  למשפחת  שמחוברים 
הישועות  על  פיהם  במו  שמספרים 
עם  החיבור  מאז  זכו  להן  העצומות 
שמדובר  להאמין  היה  קשה  הצדיק, 
כמו  יותר  נראים  הדברים  במציאות. 

חלום.

סוד עניין החיבור לרבי 
שמעון בר יוחאי

העולם  את  יצר  עולם  בורא  כידוע, 
בשביל עם ישראל. האנושות כולה נולדה 
בינוניים  צדיקים,  למדרגות:  בחלוקה 
מאוד  הרבה  יש  מדרגה  בכל  ורשעים. 
שהשלימו  אנשים  הם  צדיקים  מדרגות. 
את העלייה במדרגות. עלו מדרגה ועוד 
את  שהשלימו  עד  אחת,  ועוד  אחת 
זיכוך  וכמובן  העבודה  התורה,  מלאת 

המידות עד לרמת אלוקות גבוהה.

בזכותם  הבריאה.  עיקר  הם  צדיקים 
העולם מתקיים. בגמרא כתוב שהעולם 
מתקיים אפילו בשביל צדיק אחד בלבד, 

ככתוב ‘צדיק יסוד עולם’. 

גם אם יש צדיק אחד, הוא יסוד העולם. 
הוא  שהצדיק  מסבירים  הקבלה  חכמי 
למעשה צינור שדרכו עובר שפע לעולם 
העולם  ‘כל  לקבל.  זוכים  כולם  וממנו 
כולו ניזון בשביל חנינא בני’, הכוונה היא 
שבדורו של רבי חנינא, כל העולם קיבל 
שפע רק בזכות צינור נשמתו של הצדיק.

להתחבר  ממש  מדאורייתא  מצווה  יש 
רבי שמעון  אליו.  ולהיות מקושר  לצדיק 
בר יוחאי הוא צדיק ענק ונשגב, שנמנה 
שנחשבים  צדיקים  מספר  מתי  על 
כביכול לבני לווייתו של הקדוש ברוך הוא 
בכבודו ובעצמו, משום שהעפילו לרמות 
תמותה.  בני  לכל  מעבר  הרבה  קדושה 
כי בזכות  משמים הבטיחו לרבי שמעון, 
ספרו נצא מהגלות אל הגאולה השלמה.

שליט”א,  סופר’  חתם  מ’חוג  האדמו”ר 
רבי  של  דבריו  על  מדהים  הסבר  נותן 
שמעון בר יוחאי: “יכול אני לפטור את כל 

העולם כולו מן הדין”. 

אם הקדוש ברוך הוא גזר גזירה ויש דין, 
וכך  אותה?  לסלק  שמעון  רבי  יכול  איך 
הוא מסביר, שדווקא רבי שמעון, שגילה 
של  והעצומים  העמוקים  סודותיה  את 
ויודע  לו  נהירים  שמים  שבילי  הקבלה, 
את השרש של כל דבר ודבר, הוא רואה 
כל צרה וגזירה מהשרש הכי עמוק שלה, 
וכשהוא מעלה את הדברים לשרש, הוא 

מחזיר אותם למקום. 

שפע  לנו  מוריד  הוא  ברוך  הקדוש  הרי 
של טובה וברכה מהשמים, אז למעשה 
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החיים שלנו היו צריכים להיות מושלמים. 
אנחנו  שאם  מכיוון  צרות?  לנו  יש  למה 
כלים  עם  הדברים  כל  את  מקבלים 
מעוותים  אנחנו  אם  ומלוכלכים,  פגומים 
ולא שומרים על ניקיון הצינורות שדרכם 
שאנחנו  היא  התוצאה  השפע,  יורד 
מקבלים חס ושלום קללות. לכן העבודה 
את  לנקות  היא  הזה  בעולם  שלנו 
ומוכנים  שלמים  שיהיו  לדאוג  הצינורות, 

לקבל את השפע.

כוח הצדיקים מעניק לנו 
את התיקון האישי

כבני אדם, לא תמיד יש לנו את הכלים 
או את הכוח לתקן את עצמנו כדי לקבל 
האנרגיה  את  הטוב,  את  השפע,  את 
להיות  צריכים  אנחנו  לכן  הנכונה, 
מחוברים ומקושרים לצדיקים שיש להם 
את הכוח להיות שליחים שלנו, להתפלל 

עלינו ולהיות הצינורות שיתחברו אלינו.

המקובלים הגדולים שלומדים את תורת 
בתורה  ובקיאים  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
כתיבת  מיוחד:  לפרויקט  יצאו  ובחכמה, 

שם  על  במיוחד  הנכתב  ייחודי  קמיע 
פי תורת הזוהר הקדוש. לא  האדם על 
מדובר  אלא  כללי,  קמיע  על  מדובר 
ידי סופר  על קמיע הנכתב במיוחד על 
ירא שמים, וכל קמיע מוקדש לכל אדם 
המיוחדות  הכוונות  ועם  אישי  באופן 
לישועה  הספציפי,  למצב  המותאמות 

האישית לה הוא זקוק.

בקמיע יש מספר כלים 
קבליים חזקים מאוד 
להביא לאדם פתרון 

למצבו:
• שמות 	  – הצדיקים  שמות 

נחמן  שרבי  ספר  הוא  הצדיקים 
לאדם  להביא  במיוחד  כתב 
בספר  למצבו,  חיוביות  אנרגיות 
וכל  הצדיקים  שמות  כל  ישנם 
אתו,  הספר  את  שלוקח  אדם 
מזל  לעצמו  מביא  הוא  הרי 
שהיו  קדושות  ואנרגיות  טוב 
לאדם  מגיע  הספר  לצדיקים. 
עם  ילך  והאדם  על מקרופילים, 

כל  גופו  על  הצדיקים  שמות 
הזמן.

• ספר הזוהר הקדוש – כל אחד 	
על  הזוהר  ספר  כל  את  יקבל 
מקרופיל כדי שכח הזוהר ישמור 
עליו בכל מקום שהוא הולך אליו.

• המקובלים 	  - האדם  שם  פסוק 
הפסוק  את  קלף  על  כותבים 

המיוחד השייך לשם האדם.
• קמיע 	  – הקדוש  הרש”ש  קמיע 

כפי  המזל.  את  להרבות  מיוחד 
הבטיח  הקדוש  הרש”ש  שידוע, 
שיישא  למי  מיוחדים  דברים 

קמיע זה.

יוחאי תעמוד לכם  זכות רבי שמעון בר 
האור  את  לכם  ותעניק  ביתכם  ולבני 

האלוקי בכל מקום אשר תלכו.

הקמיע עם הפסוק האישי 
-השמירה שלכם 

כאשר הפסוק חרוט על משהו, יש לו כוח 
להשפיע שפע גדול יותר. על אחת כמה 
שמכיל  קדוש,  בקמיע  שמדובר  וכמה, 

את הפסוק שהוא נשמת החיים שלכם. 
ולשפע  לאור  שלכם  האנרגיה  נקודת 
מכיל  הוא  אישי  הוא  הקמיע  הקדוש. 
את הפסוק, שרומז רמז עמוק לתכלית 
החיים של כל אדם, ולכל אדם יש מטרה 

ותכלית בפני עצמה. 

האישית  הסגולה  היא  שלכם  הפסוק 
עליה,  שמרו  שלכם.  ביותר  החשובה 
גבוהים,  באמצעותה תתחברו לעולמות 
הברכה  אתכם  תבוא  באמצעותה 
יתברך  הבורא  שלכם-ברכת  האישית 
בתורתו הקדושה שהיא מרומזת בפסוק 

האישי שלכם.

אירוע  בכל  בחיים,  שתלכו  תחנה  בכל 
הקמיע  ציון,  נקודת  בכל  משמעותי, 
בגיל  עבורכם.  שם  הוא  הפסוק  עם 
ההתבגרות, בזוגיות, עם הילדים בזוגיות 

של הילדים ובגיל השלישי. 

שלכם  המסר  הוא  שלכם  הפסוק 
אתכם  ימלא  הפסוק  שעליו  והקמיע 
ויעניק  אור  של  בשפע  חיובית  באנרגיה 
לכם משמעות חדשה לחיים של חיבור 

בין עם ישראל לתורת ישראל. 
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פרק ו'

כך 
תוושעו
בע”ה

סיכום הדברים והוראות הלכה 
למעשה: כך נושעים בעזרת ה'
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פרק ו' | כך תוושעו בע”ה

שהבאנו כל  החשוב  המידע 
האדם,  בנושא  כאן  לכם 
בעבר  ונכתב  שנבדק  מידע  הוא 
שונים  ובמקומות  שונות  בהזדמנויות 
שמבינים  ומקובלים  גדולים  ידי  על 
את  שלמדו  הזוהר,  בתורת  היטב 
התורה  ואורחות  הקבלה  חכמת  רזי 
ובקיאים עד מאוד בתורת שם האדם.

כמובן שכל דבר הוא בעזרת ה’ יתברך, 
של  כחודו  פתח  לי  ‘פתחו  כתוב  אך 
כפתחו  פתח  לכם  אפתח  ואני  מחט 
הוא  ברוך  הקדוש  האם  אולם’.  של 
יכול לפתוח לנו מיד את הדלת?  לא 

בוודאי שהוא יכול. ובכל זאת מבקש 
מאיתנו פתח קטנטן, זו ההשתדלות. 
הוא רוצה שנהיה שותפים, הוא רוצה 
שנתאמץ גם אנחנו, שנביא עלינו את 
וכלל  עמו.  השותפות  בזכות  הברכה 
ולהעמיק  הקשר  את  לחזק  שרוצים 
לעשות  זכות  לנו  יש  השותפות,  את 
ידי חיבור לצדיקים אמתיים  זאת על 
משפיע  קדושתם  שכוח  וידועים, 
רעש  ובקול  מוכח  באופן  בשמים 
גדול. בזכות החיבור שלכם עם רשב”י 
מעלה  יעלה  שלכם  המזל  הקדוש, 

מעלה, יש לכם את הצדיק אתכם!!!

קחו את הקמיע עליכם!
שמכם  את  מזכירים  ויום  יום  בכל 
צדיקים  אנשים  ותחנונים  בדמעות 
ליראה,  לתורה,  עצמם  את  שמקדישים 
בתורת  ודבקים  ותפילות  מצוות  לקיום 

ה’.

הזדמנות  בכל  שלכם,  מהצד  כמובן 
הפסוק  את  אתם  גם  אמרו  שתוכלו, 
האישי שלכם, תודו לה’, תשתמשו כראוי 
תזכרו  לא  אם  גם  כמובן  אך  בשמכם, 

הללו,  הדברים  כל  את  תמיד  לעשות 
תוכלו להיות מקושרים לאנשים הצדיקים 

שיעשו זאת אתכם ויהיו שליחים שלכם.

זקוקים  אתם  בו  עניין  ובכל  זמן  בכל 
תתקשרו  מיוחדת,  ברכה  או  לעזרה 
אלינו ואנחנו נדאג להיות החוט המקשר, 
לתיקון,  לתפילה,  השמות  את  להכניס 
תראו  יתברך  ה’  שבעזרת  עד  לברכה, 

בקרוב את הישועה הגדולה והשלמה.

חייגו: 1-700-55-80-80אמן!!! 
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פרק ז'

פסוקים 
של שמות 

האדם

אנו מזמינים אתכם למצוא את הפסוק 
המסר  את  להבין  שלכם,  האישי 
ויום  יום  מדי  שתדעו:  חשוב  ובעיקר 
עורכים עבורכם גדולי המקובלים תיקונים 
כל  וקוראים  ותפילות  בקשות  מיוחדים, 
פסוק ופסוק ששייך לשם שלכם. בתפילות 
ובתיקונים אלו, מכניסים המקובלים את כח 
הקבלה העצמתי של רבי שמעון בר יוחאי 
לחייכם, ומזכירים עבורכם את כל הכוונות 
הפרטית  לישועה  שתזכו  כדי  המיוחדות, 

אותה ביקשתם, בשורות טובות!

< חשוב שתדעו
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פסוקים של שמות האדם

הוא נושא  האדם  שמות 
עומק.  ומלא  רחב 
ידוע המנהג לאמור בכל יום פסוק לפי 
שם האדם ויש לכך השפעות גדולות. 
האדם,  שמות  לפי  פסוקים  לפניכם 
והמסר  הפסוק  של  קצר  פירוש  עם 
מהו  יודעים  כיצד  שלכם.  האיש 
הפסוק  פשוט:  זה  האישי?  הפסוק 
הראשונה  האות  פי  על  הוא  שלכם 

לדוגמה,  והאות האחרונה של השם. 
שמתחיל  פסוק  יקבל  אליהו  השם 

באות א' ומסתיים באות ו'.

אם לא נמצא פסוק לשם שלכם, יש 
להתאים פסוק לפי השם השני. במידה 
ואין לכם שם שני, ניתן להתאים פסוק 
לכנות  שנוהגים  חיבה  כינוי  פי  על 
נחשב  חיבה,  שכינוי  ידוע  כי  אתכם, 
ותמבחינה מסוימת לשם שלכם ממש. 

בא
אשמות המתחילים  הפסוק  על  מיכה,  לספר  רש"י  פירוש 

 ) פסוק  ו,  )פרק  שמך"  יראה  "ותושיה 
הכותב כך – "שכל מי שאומר בכל יום 
מקרא המתחיל ומסיים כמו שמתחיל 
ומסיים שמו, התורה מצילתו מגיהינום".

נהגו לומר את הפסוק בסוף תפילת 'יהי 
שמונה  תפילת  בסיום  שאומרים  רצון' 

עשרה. 

צינור  הוא  האדם  שם  הקבלה,  פי  על 
ידי  על  שלו.  הנשמה  של  החיות 
את  מחזק  אדם  הבן  הפסוק  אמירת 

הכוח המחייה של הנשמה. עוד כתבו 
יום  כל  שאומר  ידי  שעל  המקובלים, 
זוכה  שמו,  את  המזכיר  הפסוק  את 
לעתיד  הבא  בעולם  שמו  את  לזכור 

לבוא. 

עורכים עבורכם  כי אנחנו  אל תשכחו 
הקדוש  הקבלה  תיקון  את  יום  כל 
ביותר כדי לפתוח לכם את המזל ואת 
צריכים  שאתם  פעם  בכל  הישועה. 
אל  דשמיא,  סיעתא  ישועה,  מזל, 
נעתיר  ואנחנו  תשכחו להתקשר אלינו 

עבורכם לנס ולרחמים.

המקור למנהג לומר כל יום את הפסוק של שמו של האדם 
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יָעה א-א ָאָנּא ְיהָוה הֹוִשׁ
ָנּא ָאָנּא ְיהָוה 

ַהְצִליָחה ָנּא )תהילים 
פרק קכ”ח פסוק כ”ה(

בקשה של דוד המלך 
ע”ה להינצל מכל 

צרה ולזכות במהרה 
לישועה 

הישועה שלך קרובה 
מתמיד וההצלחה 
בוא תבוא בקרוב 

ִבין ֶצֶדק א-ב ָאז ָתּ
ִרים  ט ּוֵמיָשׁ ָפּ ּוִמְשׁ

ל טֹוב. )משלי   ל ַמְעַגּ ָכּ
פרק ב, פסוק-ט(

פסוק מספר משלי 
שהמסר שלו 

שלפעמים בן אדם 
צריך ללכת במעגל 

כדי להגיע לשביל 
הזהב 

בקרוב המזל יפתח 
ושביל הזהב של 

החיים יאיר לך את 
הדרך

ָרה א-ג ה ֶאְזְכּ ֵאֶלּ
י  ָכה ָעַלי ַנְפִשׁ ְפּ ְוֶאְשׁ

ם  ֵדּ ְך ֶאַדּ ָסּ י ֶאֱעֹבר ַבּ ִכּ
קֹול  ית ֱאלִֹהים ְבּ ַעד ֵבּ

ִרָנּה ְותֹוָדה ָהמֹון 
חֹוֵגג. )תהלים  פרק מב 

פסוק ה(

פסוק מספר התהילים 
שבו דוד המלך מתאר 

את התחושות של 
בני ישראל בגלות 

שמתגעגעים לעלייה 
לרגל לבית המקדש 

ובזכות הגעגוע תבוא 
הגאולה. 

הגעגוע לרוחניות 
מקרב אותנו לגאולה 

הכללית ולגאולה 
הפרטית 

ַרֵחם א-ד  ה ָתקּום ְתּ ַאָתּ
י  י ֵעת ְלֶחְנָנּה ִכּ ִצּיֹון ִכּ
ָבא מֹוֵעד. )תהלים פרק 

קב פסוק יד(

דוד המלך בתהילים 
מבקש מהקב”ה 

שירחם על עם 
ישראל ויגאל אותם כי 

הגיע כבר הזמן. 

עידן הרחמים בפתח 
והגאולה הכללית 

והפרטית כבר אתנו 

ל א-ה יל ֶאל ָדּ ִכּ ֵרי ַמְשׂ ַאְשׁ
ֵטהּו  יֹום ָרָעה ְיַמְלּ ְבּ

ְיהָוה. )תהלים פרק  מא 
פסוק  ב

דוד המלך אומר 
מאושר הוא האדם 
שיש לו שכל לעזור 

לבני אדם. וביום פקודה 
יזכה שיטיבו אותו.

יש לך את הכוח 
לעזור לאחרים 

ובזכות זה לזכות 
שאחרים יעזרו לך 

י א-ו ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִכּ ַאָתּ
ְיהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים 

ֵאין עֹוד ִמְלַבּדו. )ספר 
דברים פרק ד’ פסוק ל”ה(

הפסוק בתורה קשור 
לגילוי הגדול שהיה 

במעמד הר סיני 
שעם ישראל ראה 

בחוש שרק הקב”ה 
מנהל את העולם ולא 

אף אחד אחר.

יש לך חיבור לתורה 
ולרוחניות בכוח 
האמונה אפשר 

להגיע רחוק 

ִאם חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה א-ז
ֶסף  ָעֶליָה ִטיַרת ָכּ

ֶלת ִהיא ָנצּור  ְוִאם ֶדּ
ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז. )שיר 
השירים פרק  ח, פסוק ט(

פסוק בשיר השירים 
שמתאר את האהבה 

בין הקב”ה לעם 
ישראל.

אהבת הקב”ה 
מביאה עלינו שפע 
של טוב ואור לחיים.

ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה א-ח ִאם ַתּ
י ִאם  לֹא ִייָרא ִלִבּ

קּום ָעַלי ִמְלָחָמה  ָתּ
זֹאת ֲאִני בֹוֵטַח.  ְבּ

)תהלים  פרק כז, פסוק ג(

פסוק מספר תהילים 
שמבטא את האמונה 

הגדולה של דוד 
המלך ע”ה בכוחו של 

הקב”ה להציל אותו 

על ידי האמונה אתה 
יכול לפתוח את שערי 

השפע והישועה.

אא
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ְנִטִעים א-ל ֵנינּו ִכּ ר ָבּ ֲאֶשׁ
ְנעּוֵריֶהם  ִלים ִבּ ְמֻגָדּ

נֹוֵתינּו ְכָזִוֹיּת  ְבּ
ְבִנית  בֹות ַתּ ְמֻחָטּ
ֵהיָכל )תהילים פרק 

קמ”ד פסוק י”ב(

דוד המלך משבח 
את הקב”ה על  

הבנים והבנות 
הגדלים לתפארת ויש 

להורים שלהם נחת 
מהם. 

המשפחתיות 
והחיבור למשפחה 

הם סוד הקסם 
של העם היהודי. 

מתחברים למשפחה 
וזוכים לברכה.

ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו א-מ
ֹתַתי  ְבּ יָראּו ְוֶאת ַשׁ ִתּ

מֹרּו ֲאִני ְיהָוה  ְשׁ ִתּ
ֱאלֵֹהיֶכם. )ויקרא פרק 

יט פסוק  ג(

הפסוק מלמד אותנו 
כמה חשוב לכבד 

את ההורים והשכר 
הגדול שיש בשמירת 

השבת 

העבר הוא הכבוד 
שלנו, מתחברים 

לעבר וזוכים לכבוד.

ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי א-נ ַאְשׁ
אֹור  ְתרּוָעה ְיהָוה ְבּ

כּון: )תהילים  ֶניָך ְיַהֵלּ ָפּ
פרק פ”ט פסוק ט”ז(

דוד המלך משבח 
את עם ישראל שהם 

יודעים את הסוד 
הגדול של תקיעת 

שופר שמבטלת את 
מידת הדין ומחליפה 

אותה במידת הרחמים 

שקשה וחשים 
שמידת הדין פועלת 

עלינו לדעת את 
סוד השופר ותפילת 
הצדיקים שהופכת 
את הכול לרחמים 

ִרים א-ס יק ֵמיָשׁ ִדּ אַֹרח ַלַצּ
יק  ל ַצִדּ ר ַמְעַגּ ָיָשׁ

ס. )ישעיהו פרק כ”ו  ַפֵלּ ְתּ
פסוק ז’(

הנביא מבקש 
מהקב”ה שיישר את 

הדרך של הצדיק 
ויפלס לו את מעגל 
החיים שלא יתקל 
במכשולים וקשיים.

מעגל החיים מתחיל 
להתיישר והקשיים 

שישנם ייעלמו בקרוב 

ַאְך הּוא צּוִרי א-ט
י לֹא  ִבּ ַגּ ִויׁשּוָעִתי ִמְשׂ

ֶאּמֹוט. )תהלים  פרק סב 
פסוק ז(

דוד המלך ע”ה, אומר 
שהקב”ה הוא הצור 

כלומר האבן החזקה 
שעליה הוא נשען 
והוא הישועה שלו 
ולכן הוא לא נופל.

האמונה היא הכוח 
הגדול של החיים 

שלך ופותחת לך את 
הברכה לחיים טובים 

יותר.

ֲאָבֲרָכה ֶאת ְיהָוה א-י
ִמיד  ָכל ֵעת ָתּ ְבּ

ִפי. )תהלים  תֹו ְבּ ִהָלּ ְתּ
פרק  לד פסוק ב(

דוד המלך ע”ה אומר 
שבכל עת גם בעת 

צרה הוא משבח 
ומהלל את הקב”ה.

שירים של שבח 
והודאה לקב”ה 

נותנים לך את הכוח 
להתמודד עם אתגרי 

החיים 

ַחר א-כ ַשּׁ ַקע ַכּ ָאז ִיָבּ
אֹוֶרָך ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה 

ִתְצָמח ְוָהַלְך ְלָפֶניָך 
בֹוד ְיהָוה  ִצְדֶקָך ְכּ

ַיַאְסֶפָך  )ישעיהו פרק 
נ”ח פסוק ח’(

הנביא מתנבא על 
הגאולה שתבוא כמו 

השחר והרפואה 
)ארוכתך( תצמח כמו 
עשב השדה והקב”ה 
יאסוף את עם ישראל 

הגאולה קרובה 
ושערי המזל והברכה 

נפתחים ועלינו רק 
להתחבר לישועה 

אא
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ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו א-ק 
ּוְלָאִחיו ֹיאַמר ֲחָזק. 

)ישעיהו  פרק מא, פסוק  ו(

הנביא אומר לנו 
שעלינו לעזור איש 

לאחיו ולחזק את אלו 
החלשים 

מי שנותן לשני 
מתחזק בעצמו 

ופותח את שערי 
המזל עבור עצמו 

והמשפחה.

ה ְיהָוה ְלעֹוָלם א-ר ַאָתּ
ְסֲאָך ְלֹדר  ב ִכּ ֵשׁ ֵתּ

ָודֹור: )מגילת איכה פרק 
ה’ פסוק י”ט(

הנביא ירמיהו בסוף 
מגילת איכה אחרי 

שהתנבא על החורבן 
מתנבא על הגאולה 

ואומר שכסאו של 
הקב”ה יעמוד לתמיד 

ובסוף עם ישראל יגאל 

התקווה שהגאולה 
בוא תבוא נותנת לנו 

כוח להתמודד עם 
קשיי החיים 

ל א-ש ָידֹו ֶנֶפׁש ָכּ ר ְבּ ֲאֶשׁ
ר  ַשׂ ל ְבּ ָחי ְורּוַח ָכּ
ִאיׁש: )איוב פרק י”ב 

פסוק י’(

איוב אומר שעלינו 
לדעת כי כולנו בידיו 

של הקב”ה ומזה 
אנחנו מתמלאים 
בכוח לעבור את 

אתגרי העולם הזה

מי שמאמין שהכול 
מאתו יתברך 

לא מפחד וזוכה 
שהקב”ה מגן עליו 

ט א-ת ָפּ ְמֵרי ִמְשׁ ֵרי שֹׁ ַאְשׁ
ה ְצָדָקה ְבָכל  עֵֹשׂ

ֵעת: )תהילים פרק ק”ו 
פסוק ג’(

דוד המלך אומר 
שמאושר הוא האדם 

ששומר על חוקי 
התורה ועושה הרבה 

צדקה בכל זמן שהוא 
יכול.

צדקה משפיעה על 
האדם ועושה אותו 
מאושר ופותחת לו 

את הדרך לחיים 
מאושרים וטובים

ה א-ע ֵרי ֱאנֹוׁש ַיֲעֶשׂ ַאְשׁ
זֹּאת ּוֶבן ָאָדם ַיֲחִזיק 

ת  ָבּ ֵמר ַשׁ ּה שֹׁ ָבּ
ֵמר ָידֹו  לֹו ְושֹׁ ֵמַחְלּ
ל ָרע.  ֵמֲעׂשֹות ָכּ

)ישעיהו פרק נ”ו פסוק ב(

הנביא אומר 
שמאושר האדם 

ששומר את השבת 
ומאושר האדם 

שנמנע מלעשות 
מעשים רעים 

שפוגעים בזולת 

הטוב שאתם עושים 
הוא שהופך אתכם 
למאושרים. תעשו 

טוב ויהיה לכם 
השפעות טובות.

ָך א-פ ְרֶכּ ֵלְך ָלֶבַטח ַדּ ָאז ֵתּ
ְוַרְגְלָך לֹא ִתּגֹוף. 

)משלי פרק ג, פסוק כג(

ספר משלי אומר לנו 
שאם אדם מחובר 

לאלוהים אז הוא 
זוכה בחיים ללכת 
בדרך בטוחה בלי 

להיתקל במוקשים 

הקושי נהפך לקל 
יותר בזכות האמונה 

והחיבור לצדיקים 
ובזכותם אתם יכולים 
להשיג דברים טובים 

יותר.

ט א-צ ָפּ אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְשׁ
ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה 

ָהָאֶרץ: )תהילים, פרק 
ל”ג פסוק ה’(

דוד המלך אומר לנו 
שלמרות שהקב”ה 

אוהב גם את הצדקה 
וגם את המשפט, 

הדבר הכי חשוב לו 
הוא החסד שאותו 

משפיע עלינו.

החסד היא היכולת 
שלנו להידמות 
כביכול לקב”ה 

ולהשפיע טוב ולזכות 
בחסד של הקב”ה 

אא
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ְטחּו ב-א ית ַאֲהרֹן ִבּ ֵבּ
ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָנּם 

הּוא: )תהילים, פרק קט”ו 
פסוק י’(

דוד המלך אומר 
לכהנים )בית אהרן( 

לבטוח בקב”ה כי 
הוא המגן שלהם 

מכל הצרות 

הביטחון מגיע 
דרך אמונה חזקה 

שהכול לטובה. אם 
מאמינים משיגים את 
הכוח להתמודד עם 

הקשיים.

ְך ב-ב ָחה ָלּ ְנָדָבה ֶאְזְבּ ִבּ
י  ְמָך ְיהָוה ִכּ ׁ אֹוֶדה ִשּ
טֹוב )תהילים, פרק נ”ד 

פסוק ח’(

דוד המלך אומר 
שהצדקה היא כמו 
קורבן נדבה ועלינו 
להודות לקב”ה כי 
הרי הוא מלך טוב 

הנדבה היא לתת 
משהו מעצמנו למען 

הזולת, כך נזכה 
לראות טוב גם עבור 

עצמנו.

ן ב-ג ָנָיה ֶבן ְיהֹוָיָדע ֶבּ ְבּ
ָעִלים  ִאיׁש ַחִיל ַרב ְפּ

ִמן ַקְבְצֵאל הּוא 
ֵני ֲאִריֵאל  ה ֵאת ְשׁ ִהָכּ

ה  מֹוָאב ְוהּוא ָיַרד ְוִהָכּ
תֹוְך ַהּבֹור  ֶאת ָהֲאִרי ְבּ

ֶלג )דברי  ׁ יֹום ַהָשּ ְבּ
הימים א’ פרק י”א פסוק 

כ”ב(

התנ”ך מספר לנו על 
הגבורה הגדולה של 

שר הצבא של שלמה 
המלך שביום אחד 
ניצח את הקצינים 

של מואב והרג אריה 
ביום של שלג.

גבורה נמדדת אפילו 
בדברים הקטנים של 
החיים. כל התגברות 

מאירה לכם את 
האישיות ואתם 

יכולים לקבל שפע 
מדהים. 
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ֵמד ב-ח  ִעים ִיָשּׁ ית ְרָשׁ ֵבּ
ִרים ַיְפִריַח:  ְואֶֹהל ְיָשׁ
)משלי, פרק י”ד, פסוק י”א(

הפסוק אומר שמי 
שהוא רשע סופו 

שמשפחתו אובדת 
ומי שהוא ישר דרך 
משפחתו ממשיכה

אם נהיה ישרים, נזכה 
לאריכות ימים ולחיי 

נצח בעולם הבא.

ִלּבֹו הּוא ב-ט ּבֹוֵטַח ְבּ
ָחְכָמה  ְכִסיל ְוהֹוֵלְך ְבּ

ֵלט: )משלי, פרק  הּוא ִיָמּ
כ”ח פסוק כ”ו(

ספר משלי מלמד 
אותנו שמי שיש לו 

ביטחון עצמי מופרז 
הוא בסופו של דבר 

נכשל ומי שהוא חכם 
וענו מרוויח.

תמיד להקשיב לעצת 
הזקנים והחכמים, 

יש להם חכמת 
חיים שלא תמיד יש 

לצעירים.

יֵצִני ב-י א ַיְרִבּ ֶשׁ ְנאֹות ֶדּ ִבּ
ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: 

)תהילים, פרק כ”ג, פסוק 
ב’( 

דוד המלך שהקב”ה 
נתן לו מנוחה במקום 
שיש בו מרבדי דשא 

ומוליך אותו בחיים 
בנינוחות וברוגע 

והכל בזכות האמונה 
החזקה 

אם נאמין באמת, 
יהיו לנו חיים שלווים 
ונוחים. כוח האמונה 

הוא כוח אדיר בחיים 
שלנו.

ה ב-כ                                ִגְבעֹון ִנְרָאה ְיהֹוָ ּבְ
ֲחלֹום  לֹמֹה ּבַ ֶאל ׁשְ

ְיָלה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  ַהּלָ
ן ָלְך:  ַאל ָמה ֶאּתֶ ׁשְ
)מלכים א’ פרק ג’ פסוק 

ה’(

הקב”ה נגלה לשלמה 
המלך, בלילה אחרי 

שהוא התמנה למלך 
ואומר לו שהוא יכול 
לבקש כל מה שהוא 

רוצה.

בחיים אפשר להשיג 
הרבה דברים, אבל 

חשוב לשים את 
המשקל על הדברים 

החשובים באמת.

ָכל יֹום ֲאָבֲרֶכָךּ ב-ד  ְבּ
ְמָך  ַוֲאַהְלָלה ִשׁ

ְלעֹוָלם ָוֶעד )תהילים, 
פרק קמ”ה פסוק ב’(

דוד המלך אומר 
בתהילים שבכל 

יום ויום הוא מברך 
ומהלל את הקב”ה 
על כל הטוב שהוא 

מקבל ממנו 

כל משהו טוב ואפילו 
הקטן ביותר שקורה 

לנו, עלינו להודות 
עליו לבורא עולם.

רּוְך ֲאֹדָני יֹום יֹום ב-ה  ָבּ
ַיֲעָמס ָלנּו ָהֵאל 
ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה 

)תהילים, פרק ס”ח פסוק 
ה’(

אנחנו מברכים את 
הקב”ה כל יום על כך 

שהוא עוזר לנו והוא 
הישועה שלנו לתמיד 

העזרה של בן אדם 
היא עזרה זמנית, 

העזרה של הקב”ה 
היא עזרה לנצח.

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ב-ו ַבּ
ְיהָוה ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת 

ְצִבי ְוִלְצִפיַרת 
ָאר ַעּמֹו:  ְפָאָרה ִלְשׁ ִתּ

)ישעיהו, פרק כ”ח, פסוק 
ה’(

הנביא מתנבא שביום 
הגאולה הקב”ה היה 
כמו קישוט של כלה 

וכתר מפואר לעם 
ישראל 

אהבת עם ישראל, 
היא הכוח המחבר 

בינינו. אם נדע 
להתחבר נוכל ביחד 

להתמודד עם כל 
הקשיים.

ָרֵאל ב-ז  ֵצאת ִיְשׂ ְבּ
ית ַיֲעֹקב  ְצָרִים ֵבּ ִמִמּ

ֵמַעם לֵֹעז )תהילים, 
פרק קי”ד, פסוק א’(

דוד המלך מתחיל 
לתאר את הניסים 

הגדולים שקראו לעם 
ישראל בעת שיצא 
ממצרים והתנתק 
מתרבות המצרית 

אותה הוא מכנה עם 
לועז 

המסורת היהודית, 
היא המסורת שלנו, 

עלינו להתחבר לעבר 
שלנו שהוא הכוח 

המניע שלנו כיהודיים.
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ר ב-ע ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיֻכּפַ ּבְ
ָעֹון ּוְבִיְרַאת ְיהָוה 

סּור ֵמָרע )משלי פרק 
ט”ז פסוק ו’(

מסר חשוב מאוד של 
שלמה המלך, למרות 

שאדם חטא יש לו 
את היכולת לכפר על 

החטאים באמצעות 
החסד והאמת.

מידת האמת, יכולה 
להשפיע על החיים 

שלכם ולהפוך אותם 
לטובים יותר.

ה ב-פ ְלֲעֵדי ֶאֱחֶזה ַאּתָ ּבִ
י  ַעְלּתִ ֹהֵרִני ִאם ָעֶול ּפָ

לֹא אִֹסיף: )איוב פרק 
ל”ד פסוק ל”ב(

איוב אומר לקב”ה, 
תגיד לי האם פעלתי 
נכון ואם לא אני לא 
אשוב לעשות זאת.

לחשוב טוב על 
הדרך בחיים, האם 

אנחנו צועדים בנתיב 
שמועיל לנו או 

שעלינו לצעוד בנתיב 
אחר

ָרא ב-צ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ַמִים  ָ ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ
ְוֵאת ָהָאֶרץ )בראשית 

פרק א’ פסוק א’(

הפסוק שפותח את 
ספר התורה, בסיפור 

של בריאת העולם 
שהתחיל מבריאת 

השמים והארץ.

התפקיד של האדם 
בעולם, הוא לחבר בין 

השמים לבין הארץ. 
לעשות את המוטל 
עליו פה ולקבל את 
השכר בעולם הבא.

א ב-ק ָ ׂשּ י ַוּיִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבַ
ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו 
קֹום  ְרא ֶאת ַהּמָ ַוּיַ

ֵמָרֹחק: )בראשית פרק 
כ”ב פסוק ד’(

התורה מספרת, 
על הרגע שבו 

אברהם אבינו הבחין 
לראשונה במקום 

הקדוש ביותר לעם 
היהודי-הר הבית.

עלינו להביט 
למרחוק, לראות את 
העתיד ולהבין שהוא 

צופן בתוכו הזדמנויות 
רבות.

ן ָאָדם חּוד ִחיָדה ב-ל ּבֶ
ית  ל ֶאל ּבֵ ּוְמׁשֹל ָמׁשָ
ָרֵאל: )יחזקאל פרק  ִיׂשְ

י”ז פסוק ב’(

יחזקאל הנביא 
מקבל משימה 

מהקב”ה, לבשר לבני 
ישראל בשורה בדרך 

של משל וחידה.

החיים של כולנו הם 
כתב חידה, התפקיד 

הוא לפענח אותה 
ולדעת את הדרך 

הנכונה.

ַמִים ב-מ ְדַבר ְיהָוה ׁשָ ּבִ
ל  יו ּכָ ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ
ְצָבָאם: )תהילים פרק 

ל”ג פסוק ו’(

דוד המלך מלמד 
אותנו, שכל יופי 

הבריאה שאנחנו 
רואים, כולו נעשה 

באמצעות דיבור של 
אלוקים

עלינו להכיר בכוח 
הכביר של הדיבור, 

ולהישמר מלדבר 
דיבורים רעים על 

אנשים אחרים.

ָכל ב-נ ַטח ֶאל ְיהָוה ּבְ ּבְ
יָנְתָך ַאל  ָך ְוֶאל ּבִ ִלּבֶ

ֵען )משלי פרק ג’  ָ ׁשּ ּתִ
פסוק ה’(

שלמה המלך, שהיה 
החכם מכל אדם, 

מעביר לנו את 
המסר: אל תסמכו 

על החכמה לכו אחרי 
האמונה.

גם אנחנו חושבים 
שיש לנו את כל 

החכמה שבעולם, 
האמונה היא 

העוצמה שלנו 
כיהודים.

יק ב-ס ָרכֹות ְלרֹאׁש ַצּדִ ּבְ
ה  ִעים ְיַכּסֶ ּוִפי ְרׁשָ
ָחָמס: )משלי פרק י’ 

פסוק ו’(

הראש של הצדיק, 
הוא מקור הברכה 

בעולם. הפה של 
הרשעים גורם לרשע 

ולרוע.

אם אדם מתחבר 
לראש של הצדיק 

כלומר לחכמה שלו, 
הוא זוכה לברכה 

בחייו.
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י ִהְפִליא ב-ר א רּוְך ְיהָוה ּכִ ּבָ
ִעיר ָמצֹור  ַחְסּדֹו ִלי ּבְ

)תהילים פרק ל”א פסוק 
כ”א(

דוד המלך, משבח 
את הקב”ה ואומר 

שהוא עשה לו 
חסדים מופלאים, 
דווקא בעת שהיה 

בתוך מצור.

גם ברגעים בחיים, 
שבהם יש תחושה 
של מצור, שהכול 
סוגר עלינו אנחנו 

צריכים להיות חזקים 
באמונה.

ָרֵאל ב-ש ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ּבֵ
י  אֹות ִהוא ְלעָֹלם ּכִ
ה  ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ׁשֵ
ַמִים  ָ ְיהָוה ֶאת ַהׁשּ
ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום 

ַפׁש  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ַהׁשּ
)שמות פרק ל”א פסוק י”ז(

התורה מספרת לנו, 
שהקב”ה יש לו סימן 
לקשר המיוחד בינו 
לבני ישראל, הקשר 

של השבת הקדושה.

האדם זקוק למנוחה, 
לפעמים בתוך מרוץ 
החיים לא מבחינים 

באמת של החיים.

י ֶאת ְיהָוה ב-ת ֲרִכי ַנְפׁשִ ּבָ
ַדְלּתָ  ְיהָוה ֱאלַֹהי ּגָ

אֹד הֹוד ְוָהָדר  ּמְ
: )תהילים פרק  ּתָ ָלָבׁשְ

ק”ד פסוק א’(

דוד המלך מהלל 
ומשבח את הקב”ה, 

על ההוד וההדר 
שלו שנגלה ביופי של 

היקום.

מידי פעם צריך 
להביט אל השמים, 

אל יופי הבריאה 
ולהתבונן מי יצר את 
כל הדבר המדהים 

והמופלא הזה.
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ם זֹאת ֵמִעם ְיהָוה ג-ה ּגַ
ְצָבאֹות ָיָצָאה ִהְפִליא 
ה:  ּיָ יל ּתּוׁשִ ֵעָצה ִהְגּדִ

)ישעיה פרק כ”ח פסוק 
כ”ט(

הנביא ישעיה אומר 
לנו, כי גם הדבר 
שאנחנו חושבים 
שהוא לא מאתו 

יתברך, גם הוא מאת 
ד’.

העיצות שאנחנו 
מקבלים בחיים, הם 
אם באים מאנשים 

צדיקים הם מאת ד’, 
על מנת לעזור לנו.

ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ג-ו
ַרע  ִני ָעִליָת ּכָ ֶרף ּבְ ִמּטֶ
ַאְרֵיה ּוְכָלִביא  ָרַבץ ּכְ

ִמי ְיִקיֶמּנּו: )בראשית 
פרק מ”ט פסוק ט’(

 

יעקב אבינו, רגע לפני 
פטירתו מברך את 

יהודה בנו, שיהיה לו 
כוח של מלכות כמו 
האריה שהוא מלך 

החיות.

מידת המלכות, 
מעניקה לאדם 

כוח. לפעמים הוא 
מנצל אותו לטובה 
כדי להוביל אנשים 

למשימות חברתיות 
ולפעמים הוא 

משתמש בזה רק 
כדי להשיג שלטון

עֹוז ְוִאיׁש ג-ח ֶבר ָחָכם ּבַ ּגֶ
ץ ּכַֹח:  ַעת ְמַאּמֶ ּדַ

)משלי פרק כ”ד פסוק ה’ (

שלמה המלך מלמד 
אותנו דבר חשוב, 
שהחכם עובד על 

הגנה ואילו איש דעת 
שהוא יותר מחכם 
משקיע בהתקפה.

בחיים חשוב לפעמים 
להשקיע בלשמר את 

מה שיש, אולם לא 
פעם צריך גם לנצל 

את הכוח וליזום.

ר ג-א ל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ּכָ ּגַ
ר  ָנַתן לֹו ָהֱאלִֹהים עֹשֶׁ

ִליטֹו  ּוְנָכִסים ְוִהׁשְ
את  ּנּו ְוָלׂשֵ ֶלֱאֹכל ִמּמֶ

מַֹח  ֶאת ֶחְלקֹו ְוִלׂשְ
ת  ֲעָמלֹו זֹה ַמּתַ ּבַ

ֱאלִֹהים ִהיא: )קהלת 
פרק ה’ פסוק י”ח(

שלמה המלך מלמד 
אותנו, שעלינו לשמוח 

בחלק שקיבלנו 
מהקב”ה ובעיקר 
להיות מאושרים 

ממה שהשגנו על ידי 
עמל.

אין תועלת ברווח 
שהגיע בלי עמל. 

האושר הגדול הוא 
בתוצאה של היצירה 

שמגיעה אחרי 
השקעה.

ֶהם ג-ב ָך ִנְזָהר ּבָ ם ַעְבּדְ ּגַ
ְמָרם ֵעֶקב ָרב  ׁשָ ּבְ

)תהילים פרק י”ט פסוק 
י”ב(

דוד המלך, משתבח 
בהיותו עבד של 

הקב”ה שנזהר גם 
בדברים הקטנים 

שעליהם בני אדם 
דורכים עם העקב.

לשים לב לנקודות 
הקטנות של החיים, 

אלו שלפעמים מרוב 
מרוץ החיים אנחנו 

שוכחים לשים אליהם 
לב ולהודות עליהם.

יֶלּנּו ג-ד ּפִ ׁשְ ֲאַות ָאָדם ּתַ ּגַ
ַפל רּוַח ִיְתמְֹך  ּוׁשְ

בֹוד: )משלי כ”ט פסוק  ּכָ
כ”ג(

שלמה המלך 
מלמד אותנו כלל 

חשוב לחיים: בן 
אדם שיש בו את 

מידת הגאווה, סופה 
שתביא להשפלתו. 

בן אדם שיש לו ענווה 
היא שתביא לו את 

הכבוד.

אם נדע שכל שכל 
הנעשה בעולם 

הוא מאתו יתברך, 
זה ימלא אותנו 

בשלווה ויתן לנו את 
הכוח להיות מלאים 

בשמחה.
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ם ֱאִויל ַמֲחִריׁש ָחָכם ג-נ ּגַ
ָפָתיו  ב אֵֹטם ׂשְ ֵיָחׁשֵ

ָנבֹון: )משלי פרק י”ז פסוק כ”ח(

שלמה המלך מלמד 
אותנו כלל חשוב 

לחיים, השתיקה היא 
כוח גדול.

השתיקה היא 
החכמה הגדולה, 

ויש אפשרות להשיג 
דרכה כוח ועוצמה..

ַמִים ַמה ג-ע ְבֵהי ׁשָ ּגָ
אֹול  ְ ה ִמׁשּ ְפָעל ֲעֻמּקָ ּתִ
ָדע: )אויב פרק י”א  ַמה ּתֵ

פסוק ח’(

אויב מלמד אותנו, 
כי הפעולות שלנו 
צריכות להתמקד 

בארץ ולא בשמים 
ולא בשאול.

חלומות זה טוב 
לחיים, אבל צריך גם 

להיות מציאותיים 
ולהתחבר לכאן 

ועכשיו 

א עֶֹנׁש ג-פ ָדל ֵחָמה ֹנׂשֵ ּגְ
יל ְועֹוד  ּצִ י ִאם ּתַ ּכִ

ּתֹוִסף )משלי פרק י”ט 
פסוק י”ט(

עיצה חכמה של 
שלמה המלך, אם יש 
אדם שממהר לכעוס 
יש להגיב לו בחומרה 

כבר בפעם הראשונה 
כדי שלא יתמיד בכך.

לדעת שלכל מעשה 
יש תוצאה, לפעמים 
רואים את התוצאה 
מיד ולפעמים צריך 
חכמה להבין אותה.

ל ג-צ ְמּתָ ּבַ בּול ׂשַ ּגְ
ל ְיׁשּובּון  ַיֲעֹברּון ּבַ

ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ )תהילים 
פרק ק”ד פסוק ט’(

דוד המלך משבח 
את הקב”ה, ששם 

גבול לים כדי שהוא 
לא יציף את היבשה.

בחיים חשוב מאוד 
לשים גבולות, כמו 

בים שיש לו גבול גם 
לדברים טובים ובוודאי 
לרעים צריך לשים גבול.

ים ג-ק י ְלַמּכִ ִוי ָנַתּתִ ּגֵ
ּוְלָחַיי ְלמְֹרִטים 

י  ְרּתִ ַני לֹא ִהְסּתַ ּפָ
ִלּמֹות ָורֹק: )ישעיה  ִמּכְ

פרק נ פסוק ו’(

הנביא ישעיה 
אומר, כי היה מסור 
למשימה שלו ולא 

היה אכפת לו מכל 
מה שעשו לו.

שהמטרה ברורה, 
לא צריך להתפעל 
מתגובת החברה. 

חשוב מאוד לדבוק 
במטרה נכונה.

ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ג-י ַגּ
ר  ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶשׁ
ָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ָשׁ

חֹוֶתיָך ְיהָוה  ִמְזְבּ
י ֵואלָֹהי  ְצָבאֹות ַמְלִכּ
)תהילים פרק פ”ד פסוק 

ד’(

דוד המלך ע”ה אומר, 
כמו ציפור שמצאה 
את הקן שלה ושם 

היא מגדלת את 
אפרוחיה, כך המזבח 

הוא המקום שלי 
לחיבור לקב”ה.

הבית והקן של כל 
אחד מאתנו, הוא 

הדבר החשוב בחיים 
ולכן עלינו להשקיע 

במשפחתיות. 

יָטה ג-כ ל ֵעיַני ְוַאּבִ ּגַ
ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך 

)תהילים פרק קי”ט פסוק 
י”ח(

דוד המלך ע”ה 
מבקש מהקב”ה, 

שיפתח את העיניים 
שלו על מנת לראות 

את הנפלאות שיש 
בתורה הקדושה.

לפעמים בן אדם לא 
מביט נכון על החיים 

ועליו לבקש מהקב”ה 
שיאיר לו את הדרך 

הנכונה

ּגֲֹאָלם ָחָזק ְיהָוה ג-ל
מֹו ִריב  ְצָבאֹות ׁשְ

ָיִריב ֶאת ִריָבם ְלַמַען 
יַע ֶאת ָהָאֶרץ  ִהְרּגִ

ֵבי ָבֶבל:  יז ְלֹישְׁ ְוִהְרּגִ
)ירמיה פרק נ’ פסוק ל”ד(ה

הנביא ירמיה, מנבא 
בנבואת הנחמה שלו, 
שעתיד הקב”ה לריב 

את ריב עם ישראל 
ולהציל אותו מפני 

אויביו.

התקווה היא הכוח 
המניע של האדם, 
עלינו לשמר אותה 

גם בימים של 
חשיכה.

י ג-מ ֹדִלים ַמֲעׂשֵ ּגְ
ים ְלָכל  רּוׁשִ ְיהָוה ּדְ

ֶחְפֵציֶהם: )תהילים פרק 
קי”א פסוק ב’(

דוד המלך ע”ה אומר, 
שמעשיו של הקב”ה 

הם גדולים כלומר 
מוכנים ומזומנים לכל 

מי שצריך אותם.

לדעת שלכל דבר 
קטן וגדול בעולם, 
יש מטרה ותכלית 
שאליה הוא נברא.
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ֲעָך ֶמֶלְך ג-רג ַמּדָ ם ּבְ ּגַ
ל ּוְבַחְדֵרי  ַקּלֵ ַאל ּתְ
ל  ַקּלֵ ְבָך ַאל ּתְ ּכָ ִמׁשְ

ַמִים  ָ י עֹוף ַהׁשּ יר ּכִ ָעׁשִ
יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול ּוַבַעל 

ָנַפִים  )הכנפים( ּכְ
ָבר )קהלת פרק י’  יד ּדָ ַיּגֵ

פסוק כ’(

שלמה המלך משיא 
לנו עצה נבונה, אל 
תגידו דברים רעים 
על מישהו שאתם 

חוששים ממנו, אפילו 
לא בחדר סגור כי 
בסופו של דבר זה 

יתגלה.

יותר מידי הרבה 
סודות אנחנו שומרים 

בחיים, אבל לא 
יודעים שסופם של 

סודות להתגלות. 
עדיף לחיות בצורה 

גלויה מאשר 
במחבוא והסתרה.

ם ג-ש  ם ַאֲהָבָתם ּגַ ּגַ
ם ִקְנָאָתם  ְנָאָתם ּגַ ׂשִ

ָבר ָאָבָדה ְוֵחֶלק ֵאין  ּכְ
ֹכל  ָלֶהם עֹוד ְלעֹוָלם ּבְ

ַחת  ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ
ֶמׁש )קהלת פרק ט’  ָ ַהׁשּ

פסוק ו’(

אנשים מכלים את 
ימיהם במריבות 

שלא נותר מהם דבר 
לאחר מותם, אומר 

לנו שלמה המלך 
בקהלת.

להתבונן היטב, מהם 
הדברים החשובים 

בחיים ומהם דברים 
שוליים שסתם גוזלים 

את הזמן שלכם.

ת ִצּיֹון ג-ת יִלי ְמאֹד ּבַ ּגִ
ַלִם  ת ְירּוׁשָ ָהִריִעי ּבַ

ְך ָיבֹוא ָלְך  ה ַמְלּכֵ ִהּנֵ
ע הּוא ָעִני  יק ְונֹוׁשָ ַצּדִ
ְורֵֹכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל 

ן ֲאֹתנֹות )זכריה  ַעִיר ּבֶ
פרק ט’ פסוק ט’(

הנביא זכריה מתנבא, 
שהמשיח יבוא בבגדי 

עוני שהוא רוכב על 
חמור כמו עניים 

ולמרות זאת הוא 
המלך של ישראל.

בחיים צריך לא 
להסתכל על הצד 

החיצוני של בני אדם, 
צריך להביט אליהם 

פנימה וכך לדעת מי 
הוא אדם טוב ומי 

חלילה לא.

ות
בא

שמות המתחילים 
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ַלִם ד-ה רּו ַעל ֵלב ְירּוׁשָ ּבְ ּדַ
י  ְוִקְראּו ֵאֶליָה ּכִ

י  ָמְלָאה ְצָבָאּה ּכִ
י ָלְקָחה  ִנְרָצה ֲעֹוָנּה ּכִ

ְפַלִים  ד ְיהָוה ּכִ ִמּיַ
ָכל ַחּטֹאֶתיָה )ישעיה  ּבְ

פרק מ’ פסוק ב’(

הנביא ישעיה מדבר 
בשמו של הקב”ה 

ואומר לעם ישראל, 
לדבר כביכול על 
הלב של ירושלים 
ולומר לה שתמה 

תקופת הגלות 
והייסורים.

לכל תקופה קשה 
בחיים, יש סיום. 

לא פעם אנחנו לא 
מאמינים שהקושי 
הסתיים וממתינים 

לקריאה חיצונית 
שתגיד לנו שהגיע 

הגאולה.

ַבׁש ָמָצאָת ֱאֹכל ד-ו ּדְ
ֶעּנּו  ּבָ ׂשְ ן ּתִ ּךָ ּפֶ ּיֶ ּדַ

ַוֲהֵקאתֹו )משלי פרק 
כ”ה פסוק ט”ז(

שלמה אומר במשלי, 
שגם שיש לנו דבש 
שהוא מתוק, עדיף 

לא להגזים באכילתו. 

כל דבר מתוק ונעים, 
אם מגזימים באכילתו 

או בצריכתו, הוא 
עלול להפוך להיות 

למשהו לא רצוי 
עברנו. לכן החכמה 

היא לצרוך מכל דבר 
בשיקול הדעת.

י ד-י ּנִ ֶקר ָהֵסר ִמּמֶ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ
ִני )תהילים  ְותֹוָרְתָך ָחּנֵ

פרק קי”ט פסוק כ”ט(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה, שיסיר 

אותו מדרך השקר 
ויחבר אותו לתורה 

הקדושה.

יש בעולם דרכים 
רבות, בחלקם יש 

מעט אמת בחלקם 
יש הרבה אמת אבל 

רק בדרך התורה 
משיגים את האמת

ֵרּה ד-א ָנה ֶחְלָמא ּוִפְשׁ ְדּ
א  ֵנאַמר ֳקָדם ַמְלָכּ
)דניאל פרק ו’ פסוק ל”ו(

דניאל אומר למלך 
בבל, שזה החלום 
שחלם בלילה ואת 
פתרונו הוא יגיד לו.

לא לכל חלום יש 
פתרון, אבל יש 

חלומות גדולים שיש 
להם פתרון והוא תלוי 
בהתנהגות שלנו אם 
יהיה טוב או חלילה 

להיפך.

ְצאֹו ד-ב ִהּמָ ְרׁשּו ְיהָוה ּבְ ּדִ
ְהיֹותֹו ָקרֹוב  ְקָרֻאהּו ּבִ
)ישעיה פרק נ”ה פסוק ו’( 

הנביא ישעיה, קורא 
לבני האדם לנצל את 

הזמן שבו הקב”ה 
קרוב כדי לחזור 

בתשובה.

בחיים צריך לנצל 
הזדמנויות. לדעת 

שיש רגעים של 
חסד מיוחדים, שאם 

יודעים לנצל אותם 
מגיעים לדברים 

גדולים 

ְבֵרי ֲחָכִמים ד-ד ּדִ
ְמרֹות  ְרֹבנֹות ּוְכַמׂשְ ּדָ ּכַ
ֲעֵלי ֲאֻסּפֹות  ְנטּוִעים ּבַ

נּו ֵמרֶֹעה ֶאָחד:  ִנּתְ
)קהלת פרק י”ב פסוק י”א(

שלמה המלך 
בקהלת מלמד אותנו, 

שלמרות שאנחנו 
רואים מחלוקות בין 
החכמים כולם נתנו 

מאת הקב”ה.

חילוקי דעות בין 
בני אדם הם דבר 

טבעי, עלינו להתאזר 
בסבלנות מול דעות 

שונות ששומעים 
מהמשפחה 

והחברים.
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ָרֵאל ד-נ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
י  ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ
ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ 

ר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם  ֲאׁשֶ
ם ֶאת ְקִציָרּה  ּוְקַצְרּתֶ

ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר 
ית ְקִציְרֶכם ֶאל  ֵראׁשִ

ַהּכֵֹהן )ויקרא פרק כ”ג 
פסוק י’(

הקב”ה מצווה את 
בני ישראל, שעם 

כניסתם אל הארץ 
יביאו את התבואה 

הראשונה לבית 
המקדש אל הכהן.

כל הצלחה שיש לנו 
בחיים, צריך לזכור 

שהקב”ה עומד 
מאחוריה. מי שיש לו 
את האמונה החזקה 

הזו, זוכה ורואה 
הצלחות גדולות.

י ֱאלֹוּהַ ד-פ עּו ֵאפֹו ּכִ ּדְ
ָתִני ּוְמצּודֹו ָעַלי  ִעּוְ
יף )איוב פרק י”ט  ִהּקִ

פסוק ו’(

ברגע קשה של 
חייו, איוב מכיר בכך 

שהקב”ה הוא הסיבה 
לכל הרעות שקראו 

לו ומרגע זה הוא 
מתחיל להתעודד.

גם ברגעים הקשים 
בחיים, חשוב לזכור 

שהקב”ה אתנו שהוא 
ביחד אתנו בצרה 
והוא יביא לנו את 

הגאולה.

ָרֵאל ד-צ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ ּדַ
ה  ֵלאמֹר זֹאת ַהַחּיָ
ל  ר ּתֹאְכלּו ִמּכָ ֲאׁשֶ
ר ַעל  ֵהָמה ֲאׁשֶ ַהּבְ

ָהָאֶרץ: )ויקרא פרק י”א 
פסוק ב’(

הקב”ה מצווה את 
משה ואהרון, לומר 

לבני ישראל שיש 
בהמות שמותרות 

באכילה ויש 
שאסורות באכילה.

בכל דבר שנראה לנו 
קשה, יש גם חלק קל. 
כמו באוכל שיש אוכל 

אסור וכנגדו אוכל 
מותר. אם נאמץ 

את השקפת החיים 
הזו, יהיה לנו חיים 

מאושרים יותר.

י ַאֲחֶריָך ד-כ ְבָקה ַנְפׁשִ  ּדָ
ְמָכה ְיִמיֶנָך  י ּתָ ּבִ

)תהילים פרק ס”ג פסוק 
ט’(

דוד המלך אומר 
לקב”ה, בזכות 

שדבקתי בך הימין 
שלך החזקה עזרה 

לי.

כולנו מחפשים משהו 
שיגן עלינו בחיים, 

הדרך להשיג את זה 
היא רק באמצעות 

אמונה בקב”ה.

ַאַחד ד-ל ן ָיִדין ַעּמֹו ּכְ ּדָ
ָרֵאל  ְבֵטי ִיׂשְ ׁשִ

)בראשית פרק מ”ט פסוק 
ט”ז(

יעקב אבינו מברך 
את בנו דן, שהשבט 

שלו יזכה להוציא 
מקרבו דיינים 

וצדיקים.

כוח השיפוט הוא 
כוח טוב, אבל תלוי 
איך משתמשים בו. 
אם כל דבר אנחנו 

שופטים לרעה אנחנו 
מפסידים.

 

ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ד-מ
ה  ִלים ִהּנֵ ְלעֶֹפר ָהַאּיָ

ְתֵלנּו  ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ
יַח ִמן ַהֲחּלֹנֹות  ּגִ ַמׁשְ
ים  ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ

)שיר השירים פרק ב’ 
פסוק ט’(

שלמה המלך מלמד 
אותנו, שהקב”ה 

מתגלה לנו בצורה 
נסתרת רגע אחד 

הוא פה וברגע השני 
כבר נעלם.

אם נשים לב לפרטים 
הקטנים, נוכל 

לראות את ההשגחה 
שמלווה אותנו בכל 

צעד וצעד בחיים. 
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ָנא ד-רא ֶקר ִיׂשְ ַבר ׁשֶ ּדְ
ע ַיְבִאיׁש  יק ְוָרׁשָ ַצּדִ
יר )משלי פרק י”ג  ְוַיְחּפִ

פסוק ה’(

שלמה המלך אומר, 
שהצדיק שונא את 

השקרים לעומת זאת 
הרשע אוהב אותם 

ונופל בהם.

ללכת עם האמת זה 
הדבר הטוב, שקרים 

גם שקרים קטנים 
מזיקים לנו בחיים. 

האמת גם אם נראית 
כהפסד, סופה רווח 

גדול. 

ָרֵאל ד-ש ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
ֹחֶדׁש  ֵלאמֹר ּבַ

ֶאָחד  ִביִעי ּבְ ְ ַהׁשּ
ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 

רּוָעה  תֹון ִזְכרֹון ּתְ ּבָ ׁשַ
ִמְקָרא ֹקֶדׁש )ויקרא 

פרק כ”ג פסוק כ”ד(

הקב”ה אומר למשה, 
שיצווה את בני 

ישראל, לציין את 
תחילתה של השנה 

ביום חג ובתקיעת 
שופר.

חשוב מאוד להשקיע 
בראשית של כל דבר, 
כי הראשית משפיעה 
על המשך הדרך. מי 
שמשקיע בהתחלה 

קוצר את הפירות 
בקלות בסוף.

ָרֵאל ד-ת ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּדַ
ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו 
ְנֵפי  ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ

ִבְגֵדיֶהם ְלֹדרָֹתם 
ָנף  ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהּכָ

ֵכֶלת )במדבר  ִתיל ּתְ ּפְ
פרק ט”ו פסוק ל”ח(

הקב”ה מצווה את 
משה, להורות לבני 

ישראל לשים ציצית 
על כל בגד שיש בו 

ארבע כנפות ולצבוע 
את הפתילים בצבע 

התכלת.

אדם זקוק לתזכורת, 
שיזכירו לו בתוך שטף 
החיים כי הכול מאתו 
יתברך גם בטוב וגם 

חלילה להיפך.

ות
בא

שמות המתחילים 
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ָלִביא ָיקּום ה-ה ֶהן ָעם ּכְ
א לֹא  ָ ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ

ב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף  ּכַ ִיׁשְ
ה  ּתֶ ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ

)במדבר פרק כ”ג פסוק כ”ד(

בלעם מתנבא, שעם 
ישראל יקום יום אחד 

כמו אריה ויתנשא 
מעל כל העמים וינצח 

את כל האויבים.

האריה מסמל את מדת 
ההתגברות ועלינו לחזק 

את הכוח של מידת 
ההתגברות ולהתעורר 
לעבודת השם יתברך 

יִטיב ה-ו ֲהלֹוא ִאם ּתֵ
ֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב  ׂשְ

את רֵֹבץ  ַתח ַחּטָ ַלּפֶ
ׁשּוָקתֹו  ְוֵאֶליָך ּתְ

ל ּבֹו  ְמׁשָ ה ּתִ ְוַאּתָ
)בראשית פרק ד’ פסוק ז’(

אלוקים אומר לקין, 
שאם יחזור בתשובה 

הוא יגאל משליטת 
היצר הרע ואילו 

חלילה יחטא הוא 
יפול ברשתו ויהיה 

עבד שלו.

בחיים אנחנו צריכים 
להחליט, אם אנחנו 
רוצים להיות עבדי 
הקב”ה או חלילה 

להיות עבדי היצרים 
והתשוקות.

  ָהבּו ַליהָוה ה-ז 
ים  חֹות ַעּמִ ּפְ ִמׁשְ

בֹוד ָועֹז  ָהבּו ַליהָוה ּכָ
)תהילים פרק צ”ו פסוק ז’(

דוד המלך אומר 
לעמים, שיתנו כבוד 

לקב”ה על מעשיו 
שברא את העולם 

היפה שלנו.

להביט בבריאה 
ולהתבונן בה ולראות 

בחוש את היופי 
שבורא עולם העניק 

לנו.

י ה-ח   ֲהלֹא ָלֶכם ָלַדַעת ּכִ
ָרֵאל  ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ָנַתן ַמְמָלָכה ְלָדִויד 
ָרֵאל ְלעֹוָלם  ַעל ִיׂשְ

ִרית ֶמַלח  לֹו ּוְלָבָניו ּבְ
)דברי הימים ב’ פרק י”ג 

פסוק ה’(

הנביא אומר, שעם 
ישראל צריך לדעת 

שהברית שכרת 
הקב”ה עם דוד 

וזרעו היא ברית שלא 
מפסיקה כמו המלח 

שלא מפסיק.

כולנו מצפים לגאולה 
השלמה. בדרך לגאולה 

הכללית יש את 
הגאולה הפרטית וגם 

שם הכוח של המלכות 
כלומר ההתגברות על 
התשוקות עוזר לאדם 

להיגאל.

ֳעלֹו ה-א ִמים ּפָ ַהּצּור ּתָ
ט  ּפָ ָרָכיו ִמׁשְ י ָכל ּדְ ּכִ
ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול 

ר הּוא:  יק ְוָיׁשָ ַצּדִ
)דברים פרק ל”ב פסוק ד’(

משה רבינו אומר 
בשירת האזינו, שכל 
דרכיו של האלוקים 
הם על פי המשפט 

אותו הוא עושה 
באמונה.

להשתדל לעשות את 
מלאכתנו באמונה, 

כמו הקב”ה שעושה 
משפט לבני אדם 

באמונה. אם עושים 
ביושר ואמונה, זוכים 

לעושר ואושר.

ֲהלֹא ֱאלִֹהים ַיֲחָקר ה-ב
י הּוא ֹיֵדַע  זֹאת ּכִ

ֲעֻלמֹות ֵלב )תהילים  ּתַ
פרק מ”ד פסוק כ”ב(

דוד המלך אומר, 
שאת הסודות 

הגדולים ביותר 
אלוקים הוא החוקר 

והוא שיודע את 
סודות הלב.

הלב הוא הנקודה 
הפנימית של האדם 
וחשוב שהלב יהיה 

נקי ומלא ברצון 
לעשות טוב.

י ָקַרח ה-ג  ַהּקְֹדִרים ִמּנִ
ֶלג:  ם ׁשָ ָעֵלימֹו ִיְתַעּלֶ

)איוב פרק ו’ פסוק ט”ז(

איוב מתאר את 
חבריו, כמו הרי שלג 

רחוקים שנמסים 
בקיץ ומביאים את 

המים לנחלים.

חבר טוב זה חבר 
לחיים. חבר שנמצא 
אתכם גם בצרה וגם 

בשמחה השקיעו 
בחברים הטובים 

ובמשפחה שלכם.

ֵביתֹו ה-ד ר ּבְ הֹון ָועֹשֶׁ
ְוִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד 

)תהילים פרק קי”ב 
פסוק ג’(

דוד המלך משבח 
את הצדיקים, 

שעושים מעשים 
טובים וצדקה ולכן 
זוכים שמעשיהם 

עומדים להם לעולם 
הבא.

שאדם עושה טוב 
לאחרים, הוא מקבל 
בחזרה מהטוב הזה. 

גם בעולם הזה וגם 
בעולם הבא.
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ְרָך ה-ל ה ְיַסּגֶ ַהּיֹום ַהּזֶ
יִתָך  ָיִדי ְוִהּכִ ְיהָוה ּבְ

ָך  ַוֲהִסרִֹתי ֶאת רֹאׁשְ
ֶגר  י ּפֶ ֵמָעֶליָך ְוָנַתּתִ

ים ַהּיֹום  ּתִ ַמֲחֵנה ְפִלׁשְ
ַמִים  ָ ה ְלעֹוף ַהׁשּ ַהּזֶ
ת ָהָאֶרץ ְוֵיְדעּו  ּוְלַחּיַ

י ֵיׁש  ל ָהָאֶרץ ּכִ ּכָ
ָרֵאל:  ֱאלִֹהים ְלִיׂשְ

)שמואל א’ פרק י”ז פסוק 
מ”ו(

דוד המלך הנער 
הצעיר, אומר לגוליית 

שהיום הקב”ה ייתן 
לו את הכוח לנצח 
את גוליית ולערוף 

את ראשו כדי שכולם 
ידעו שהקב”ה אוהב 

את עם ישראל.

גם שמתייצבים מול 
אתגר שנראה מפחיד 

ומרתיע, צריך לזכור 
שגם דוד המלך לא 

חשב שהוא יוכל 
לגוליית, רק בזכות 

האמונה החזקה 
הקב”ה סייע לו.

ה ה-מ יר לֹא ַיְרּבֶ ֶהָעׁשִ
ל לֹא ַיְמִעיט  ְוַהּדַ
ֶקל  ָ ֲחִצית ַהׁשּ ִמּמַ
רּוַמת  ָלֵתת ֶאת ּתְ

ר ַעל  ְיהָוה ְלַכּפֵ
ַנְפׁשֵֹתיֶכם )שמות פרק 

ל’ פסוק ט”ו(

התורה מצווה על כל 
אדם מישראל לתת 
מחצית השקל, כדי 
לכפר על העבירות.

מעשה טוב קטן ועוד 
מעשה טוב קטן, 

מצטרפים למשהו 
גדול. לפעמים עדיף 

הרבה מעשים קטנים 
טובים ממעשה אחד 

גדול.

ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ה-נ
ְבֵני צֹאן  ָבעֹות ּכִ ּגְ

)תהילים פרק קי”ד פסוק 
ד’(

דוד המלך מספר 
על  השמחה הגדולה 
של ההרים והגבעות, 

במתן תורה

התור היא המתנה 
החשובה ביותר שעם 

ישראל קיבל וחשוב 
להיות מחוברים אליה

ֲהֹנַטע אֶֹזן ֲהלֹא ה-ט
ָמע ִאם ֹיֵצר ַעִין  ִיׁשְ

יט )תהילים פרק  ֲהלֹא ַיּבִ
צד פסוק ט’(

דוד המלך שואל 
שאלה רטורית, האם 
ייתכן שהקב”ה שיצר 

את האוזן והעין לא 
יכול לראות את 
מעשינו ולשמוע 

אותם?

שאדם מגיע 
לתובנה, שהקב”ה 

רואה ושומע את 
מעשיו הוא מתמלא 

באהבה לבורא ורוצה 
להתקרב אליו. 

ה ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ה-י  ִהּנֵ
ה  ּמָ ְקרָֹבה ָלנּוס ׁשָ

ְלָטה  ְוִהיא ִמְצָער ִאּמָ
ה ֲהלֹא ִמְצָער  ּמָ א ׁשָ ּנָ

י  ִהוא ּוְתִחי ַנְפׁשִ
)בראשית פרק י”ט פסוק 

כ’(

לוט אומר למלאך 
אחרי שהוא רואה 

שסדום עולה באש, 
שרצונו להימלט לעיר 

מצער כי שם הוא 
יוכל להתחבא.

לפעמים בחיים, 
צריך לבדוק מי הם 

החברים הטובים 
שלהם אפשר לספר 
את הקשיים ולמצוא 
מפלט ומרגוע ועצה 

טובה.

יִתיָך ֲחַזק ה-כ  ֲהלֹוא ִצּוִ
ֲערֹץ ְוַאל  ֶוֱאָמץ ַאל ּתַ

ָך ְיהָוה  י ִעּמְ ָחת ּכִ ּתֵ
ר  ֹכל ֲאׁשֶ ֱאלֶֹהיָך ּבְ
ֵלְך )יהושע פרק א’  ּתֵ

פסוק ט’(

הקב”ה מצווה את 
יהושע, שלא יפחד 

מהתפקיד המאתגר 
שהוא קיבל על עצמו 

כי הקב”ה יהיה עמו 
לעזר.

בכל תפקיד חדש 
בחיים, בכל שינוי 

שאנחנו עושים יש 
פחד וחשש, אבל 

בכוח האמונה 
מתגברים על 

החששות והפחדים.
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ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ה-צ ַהּמַ
ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת  ִמּכָ

ֵרא ָבֶהם  ָעִרים ְוִיּקָ ַהּנְ
ם ֲאֹבַתי  ִמי ְוׁשֵ ׁשְ

ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ  ָלרֹב ּבְ

)בראשית פרק מ”ח פסוק 
ט”ז(

יעקב אבינו לפני 
פטירתו, מייחד ברכה 

מיוחדת לבני יוסף 
אפרים ומנשה ומברך 

אותם שהמלאך 
ששמר עליו הוא 

ישמור עליהם והם 
יתרבו ויגדלו.

לכל אדם יש מלאך 
ששומר עליו, מלאך 

שמכוון את הדרך 
שלו בחיים. אם נדע 
לשמור על המלאך 

נדע את הדרך 
הטובה שלנו בחיים.

ֵלְך ַעל ְיהָוה ְיָהְבָך ה-ק ַהׁשְ
ן  ֶלָך לֹא ִיּתֵ ְוהּוא ְיַכְלּכְ
יק:  ּדִ ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ

)תהילים פרק נ”ה פסוק 
כ”ג(

דוד המלך ע”ה אומר, 
שכוח האמונה הוא 

שמביא את הפרנסה 
כי הקב”ה לא נותן 

לצדיקים ובעלי 
האמונה ליפול.

אדם צריך לעשות 
את ההשתדלות 

לפרנסה שלו בחיים, 
אבל תמיד לזכור 

שהכול הכול מאתו 
יתברך.

הֹוי ָהאְֹמִרים ָלַרע ה-ר
ִמים  טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע ׂשָ

ְך ְלאֹור ְואֹור  ֹחשֶׁ
ִמים ַמר  ְך ׂשָ ְלֹחשֶׁ

ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר: 
)ישעיה פרק ה’ פסוק כ’(

הנביא ישעיה מתלונן 
על בני אדם, שלא 

רק שעושים מעשים 
רעים אלא הופכים 

את המעשים הרעים 
לטובים כמו אנשים 
שאומרים על משהו 

מר שהוא מתוק.

לפעמים אנחנו 
נפגשים עם אנשים, 

שמדברים על רע 
כאילו ממש טוב. 
אסור להתבלבל 

מהם ועלינו לדבוק 
בנקודה של הטוב 

הפנימי.

ֵרי ֱאנֹוׁש ה-ס  ה ַאׁשְ ִהּנֵ
יֹוִכֶחּנּו ֱאלֹוּהַ ּומּוַסר 

ְמָאס )איוב  י ַאל ּתִ ּדַ ׁשַ
פרק ה’ פסוק י”ז(

איוב אומר שמאושר 
הוא האדם שהקב”ה 

טורח להוכיח אותי 
על מעשיו ולכן חשוב 

להקשיב למוסר 
השם.

קשיים ואתגרים 
בחיים, הם לא פעם 

מסר מאלוקים. מסר 
קטן וחשוב שנשפר 
את המעשים שלנו 

ונהיה טובים יותר.

ֹהֵלְך ְצָדקֹות ְוֹדֵבר ה-ע
ֶבַצע  ִרים מֵֹאס ּבְ ֵמיׁשָ

יו  ּפָ ּקֹות ֹנֵער ּכַ ַמֲעׁשַ
ַֹחד אֵֹטם  ׁשּ מְֹך ּבַ ִמּתְ
ִמים  מַֹע ּדָ ְ ָאְזנֹו ִמׁשּ
ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראֹות 
ָרע: )ישעיה פרק ל”ג  ּבְ

פסוק ט”ו(

הנביא ישעיה משבח 
את מי שהולך בדרך 

הצדקה והיושר 
ובורח מהשוחד ולא 
מסתכל על הדברים 

הרעים.

תמיד להתמקד 
בחלק החיובי של 

החיים וככה יש 
השפעה לטובה  

ולא להביט לחלק 
השלילי. 

ה ה-פ ה ְוָכל ַהַחּיָ ֵהּמָ
ֵהָמה  ְלִמיָנּה ְוָכל ַהּבְ
ְלִמיָנּה ְוָכל ָהֶרֶמׂש 
ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ 
ְלִמיֵנהּו ְוָכל ָהעֹוף 

ל  ְלִמיֵנהּו ּכֹל ִצּפֹור ּכָ
ָנף: )בראשית פרק ז’  ּכָ

פסוק י”ד(

התורה מתארת לנו 
את המגוון הגדול 

של בעלי החיים שיש 
בבריאה שבזכותם 
יש לנו את כל היופי 

ואת השלמות 
שבטבע.

עלינו ללמוד מבעלי 
החיים, עד כמה 
חשוב שיש גיוון 
בבריאה, שיש 

לאנשים דעות שונות 
ולשמוח על השוני 

ולא לפחד ממנו.
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עֹון ה-ש ִקיָפה ִמּמְ ַהׁשְ
ַמִים  ָ ָך ִמן ַהׁשּ ָקְדׁשְ

ָך  ּוָבֵרְך ֶאת ַעּמְ
ָרֵאל ְוֵאת  ֶאת ִיׂשְ

ה  ר ָנַתּתָ ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ְעּתָ  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָלנּו ּכַ
ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת 
ָחָלב ּוְדָבׁש: )דברים 

פרק כ”ו פסוק ט”ו(

לאחר שאדם מביא 
את הביכורים שלו 

לבית המקדש, הוא 
מבקש מהקב”ה, 

שיברך את עם 
ישראל ואת הארץ 

הטובה שלנו. 

אם בן אדם משכיל 
בחיים, לתת את 

הביכורים שלו, 
לדברים הטובים, הוא 

זוכה שיש לו שפע 
ברכה והצלחה בכל 

מעשה ידיו.

ִהְנִני ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ה-ת
ה ֶדֶרְך ְלָפָני  ּוִפּנָ

ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל 
ר  ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאׁשֶ

ים  ם ְמַבְקׁשִ ַאּתֶ
ר  ִרית ֲאׁשֶ ּוַמְלַאְך ַהּבְ

ה ָבא  ם ֲחֵפִצים ִהּנֵ ַאּתֶ
ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות: 
)מלאכי פרק ג’ פסוק א’(

הנביא מלאכי אומר 
לנו, שהגאולה תבוא 

בפתע פתאום באופן 
מפתיע, יבוא מלאך 

ויבשר לנו על הגאולה 
שהנה היא באה.

כמו בגאולה הכללית, 
ככה גם בגאולה 

הפרטית של כל בן 
אדם. לפעמים שבן 
אדם כבר מתייאש, 

פתאום מופיעה לו מן 
השמים הגאולה שלו.

ות
בא

שמות המתחילים 
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ַוּתֹאֶמר ֵלָאה )בגד( ו-ד
ְקָרא ֶאת  א ָגד ַוּתִ ּבָ

ד  מֹו ּגָ  ׁשְ
)בראשית פרק ל’ פסוק 

י”א(

לאה מסבירה 
שקראה לבנה גד, כי 

הוא הביא אתו את 
המזל-גד לביתה.

המשפחה  שלנו הם 
המזל שלנו. גם שלא 
קל וגם שיש קשיים. 

חשוב לזכור כמה 
חשובה המשפחה, 

שלנו וכל המשפחות 
בעם ישראל.

ַרח ו-ה ק לֹו ַוּיָ ַ ׁשּ ׁש ַוּיִ ּגַ ַוּיִ
ָגָדיו  ֶאת ֵריַח ּבְ

ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאֶמר ְרֵאה 
ֶדה  ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ֵריַח ּבְ

ֲרכֹו ְיהָוה  ר ּבֵ ֲאׁשֶ
)בראשית פרק כ”ז פסוק 

כ”ז(

יצחק שהיה עיוור, 
מנשק את יעקב 

ומנשק אותו ואומר 
שריח הבגדים הוא 
כמו ריח של גן עדן.

הריח של האדם, 
הם מעשיו הטובים. 
אדם טוב יש לו ריח 
טוב במובן שאנשים 

נהנים להיות בקרבתו 
וחלילה להיפך באדם 

רע.

ִמים ָהֵהם ו-ו ּיָ ַוְיִהי ּבַ
ֵצא ֶאל  ה ַוּיֵ ל מֹשֶׁ ְגּדַ ַוּיִ
ִסְבלָֹתם  ְרא ּבְ ֶאָחיו ַוּיַ

ה  ְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמּכֶ ַוּיַ
ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו: 

)שמות פרק ב’ פסוק י”א(

משה רבינו עוזב 
את הפינוקים של 

ארמון פרעה, ויורד 
אל אחיו הסובלים 

ורואה אותם מוכים 
ומיד פועל והורג את 

המכה.

בחיים אסור להישאר 
אדישים לסבל של 

אחרים, חשוב מאוד 
לגלות אמפתיה 

ולנסות לעזור ככל 
שניתן.

ְולֹא ָיַסף עֹוד ַמְלַאְך ו-א
ְיהָוה ְלֵהָראֹה ֶאל 

ּתֹו ָאז  ָמנֹוַח ְוֶאל ִאׁשְ
י ַמְלַאְך  ָיַדע ָמנֹוַח ּכִ

ְיהָוה הּוא: )שופטים 
פרק י”ג פסוק כ”א(

הנביא מספר על 
המפגש של אביו של 

שמשון עם המלאך 
המבשר על לידתו 

הקרובה של שמשון 
הגיבור.

הרבה פעמים בחיים, 
אנחנו מבינים את 

התרומה של אדם 
לחיינו, רק אחרי לכתו 
ואז אנחנו מצטערים 

על כך כי הוא כבר 
איננו.

ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ו-ב ׁשְ ַוּיִ
ְזּכֹר ֱאלִֹהים  ַנֲאָקָתם ַוּיִ

ִריתֹו ֶאת  ֶאת ּבְ
ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק 

ְוֶאת ַיֲעֹקב: )שמות פרק 
ב’ פסוק כ”ד(

הקב”ה מקשיב 
לזעקה של בני 

ישראל במצרים, 
ונזכר בברית שכרת 

עם האבות הקדושים 
לגאול אותם.

בכל רגע בחיים, 
עלינו לזכור שהקב”ה 
אתנו. אם כואב אנחנו 
יכולים לבקש מאבא 

שבשמים ובזכות 
האבות הקדושים 

נצא מהצרה.

י ו-ג ְוָעִליָת ַעל ַעּמִ
ָעָנן ְלַכּסֹות  ָרֵאל ּכֶ ִיׂשְ

ַאֲחִרית  ָהָאֶרץ ּבְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ ַהּיָ

ַוֲהִבאֹוִתיָך ַעל ַאְרִצי 
ַעת ַהּגֹוִים  ְלַמַען ּדַ
י ְבָך  ְדׁשִ ִהּקָ אִֹתי ּבְ

ְלֵעיֵניֶהם ּגֹוג )יחזקאל 
פרק ל”ח פסוק ט”ז(

הנביא יחזקאל, 
מתאר את ההגנה 

שהקב”ה מעניק 
לעם ישראל באחרית 

הימים ומציל אותם 
ממלחמת גוג ומגוג.

ההגנה של הקב”ה 
על עם ישראל, היא 

לא רק באחרית 
הימים, היא גם כאן 
ועכשיו. עלינו לזכור 

זאת היטב ולהפחית 
את החרדות 

והדאגות.
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ה ו-י ם ַאּתָ ְוָאְמָרה ֵאַלי ּגַ
יָך  ֵתה ְוַגם ִלְגַמּלֶ ׁשְ

ה  ָ ָאב ִהוא ָהִאׁשּ ֶאׁשְ
ר ֹהִכיַח ְיהָוה ְלֶבן  ֲאׁשֶ
ֲאֹדִני: )בראשית פרק כ”ד 

פסוק מ”ד(

אליעזר עבד אברהם 
אומר לקב”ה, 

שאם כאשר יבקש 
מרבקה להביא לו 
מים, היא תשיב לו 

שהיא תשקה גם את 
הגמלים סימן שהיא 

מיועדת ליצחק.

מידות טובות, הם 
הסימן של עם ישראל 

מאז אברהם אבינו. 
חברים טובים עוזרים 
לרכוש מידות טובות 
ולהיפך בחברה רעה.

ם ְלָבֶניָך ו-כ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ
ָך  ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ

ָך  ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ּבְ
ָך  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ַבּדֶ

ּוְבקּוֶמָך: )_דברים פרק 
ז’ פסוק ו’(

התורה מצווה עלינו 
להעביר את דברי 

התורה לדורות 
הבאים, בדרך של 

לימוד ושינון גם של 
הילדים וגם בעצמכם.

לימוד התורה 
הקדושה, בפרט 

עבור הילדים זה נכס 
חשוב מאוד שעוזר 

לאדם ומביא לו 
הצלחה בחיים.

ְהיּו ִלי ו-ל ם ּתִ ְוַאּתֶ
ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי 

ָבִרים  ה ַהּדְ ָקדֹוׁש ֵאּלֶ
ֵני  ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ ר ּתְ ֲאׁשֶ

ָרֵאל: )שמות פרק י”ט  ִיׂשְ
פסוק ו’(

הקב”ה אומר למשה, 
שהמטרה של הוצאת 

בני ישראל ממצרים 
היא שיהוו אות 
ודוגמה לעולם.

על יהודי להיות 
בחייו דוגמה לחיים 
של מוסר וערכים. 
באמצעות החיבור 

לצדיקים זוכים 
לעשות את המעשים 

הנכונים

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ַקח ו-ז
דֹול ּוְכֹתב  יֹון ּגָ ּלָ ְלָך ּגִ

ֶחֶרט ֱאנֹוׁש  ָעָליו ּבְ
ז:  ָלל ָחׁש ּבַ ְלַמֵהר ׁשָ
)ישעיה פרק ח' פסוק א'(

הנביא ישעיה אומר 
שהקב”ה ציווה עליו 
לכתוב את המילים 

המסמלות את 
הגאולה של המשיח 

שתהיה מהירה מאוד. 

אדם שעושה את 
מעשיו בזריזות, 

מצליח בחייו וזוכה 
לגאולה פרטית משלו.

ִרית ו-ח י ָלֶהם ּבְ ְוָכַרּתִ
ּיֹום ַההּוא ִעם  ּבַ

ֶדה ְוִעם  ָ ת ַהׂשּ ַחּיַ
ַמִים ְוֶרֶמׂש  ָ עֹוף ַהׁשּ

ת ְוֶחֶרב  ָהֲאָדָמה ְוֶקׁשֶ
ּבֹור ִמן  ּוִמְלָחָמה ֶאׁשְ

ים  ְבּתִ ּכַ ָהָאֶרץ ְוִהׁשְ
ָלֶבַטח )הושע פרק ב’ 

פסוק כ’(

הנביא הושע 
מתנבא, שלעתיד 

לבוא הקב”ה יכרות 
ברית לישראל אפילו 

בעלי החיים ויביא 
לסיום המלחמות 

בעולם ולקץ שפיכות 
הדמים.

על האדם לחיות 
בהרמוניה עם 

הסביבה שלו. חיים 
בהרמוניה מספקים 
לאדם שקט ושלווה 
והצלחה גדולה יותר.

ַחת ו-ט ֶבת ּתַ ְוִהיא יֹוׁשֶ
ין  בֹוָרה ּבֵ ּתֶֹמר ּדְ

ית ֵאל  ָהָרָמה ּוֵבין ּבֵ
ֲעלּו  ַהר ֶאְפָרִים ַוּיַ ּבְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֵאֶליָה ּבְ

ט )שופטים פרק  ּפָ ׁשְ ַלּמִ
ד’ פסוק ה’(

למרות שדבורה 
הייתה אישה, בני 
ישראל עלו אליה 

היות וידעו שהקב”ה 
שם את דברו בפיה.

איזהו חכם, שמקשיב 
לתוכן הדברים 

שנאמרים ושופט את 
הדברים לפי התוכן 
שלהם ולא לפי מי 

שאמר אותם.
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ַוּתֹאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ו-ס 
ֶזה ַהֹהֵלְך  ָהִאיׁש ַהּלָ

ֶדה ִלְקָראֵתנּו  ָ ׂשּ ּבַ
ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד הּוא 

ִעיף  ח ַהּצָ ּקַ ֲאֹדִני ַוּתִ
ס )בראשית פרק  ְתּכָ ַוּתִ

כ”ד פסוק ס”ה(

רבקה רואה את 
יצחק בפעם 

הראשונה ונבהלת 
מעוצמת הקדושה 

שלו ושמה צעיף 
וכיסתה את פניה. 

צניעות של האדם 
בכל מעשיו, היא 

דבר חשוב. צניעות 
זה אומר לא 

להתגאות חלילה 
בכסף ובהצלחה. אין 
הברכה שרויה אמרו 
חכמים, אלא בדבר 

הסמוי מן העין

ים ו-ע ּלִ ֶצֶדק ּדַ ַפט ּבְ ְוׁשָ
ִמיׁשֹור  ְוהֹוִכיַח ּבְ

ה  ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהּכָ
יו  ֶבט ּפִ ׁשֵ ֶאֶרץ ּבְ

ָפָתיו ָיִמית  ּוְברּוַח ׂשְ
ע )ישעיה פרק י”א  ָרׁשָ

פסוק ד’(

ישעיה הנביא 
מתנבא, שהמשיח 

יעזור לאנשים שיש 
להם ענווה ויכה את 
הרשעים בהבל פיו.

הענווה היא מידה 
טובה שחשוב לאמץ 

בחיים. אם האדם 
הוא בעל גאווה כל 
דבר הכי קטן פוגע 

בו ומשבית את מצב 
הרוח שלו.

ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנּגֹף ֶאת ו-פ
ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת 

קֹוף  ׁשְ ם ַעל ַהּמַ ַהּדָ
זּוזֹת  י ַהּמְ ּתֵ ְוַעל ׁשְ

ַתח  ּוָפַסח ְיהָוה ַעל ַהּפֶ
ִחית  ׁשְ ן ַהּמַ ְולֹא ִיּתֵ

יֶכם ִלְנּגֹף  ּתֵ ָלֹבא ֶאל ּבָ
)שמות פרק י”ב פסוק כ”ג(

הקב”ה אומר למשה, 
שהוא יעבור בארץ 
מצרים בליל הסדר 

וכל בית שיהיה 
מסומן כבית יהודי 

הוא יפסח עליו ולא 
ייתן למשחית להיכנס 

אליו.

השמירה על 
הבית על הביתיות 
והמשפחתיות, הם 
הדבר שמייחד את 
עם ישראל וחשוב 

מאוד להשקיע את 
הזמן במשפחה.

ָרֵאל ו-מ ְקְרבּו ְיֵמי ִיׂשְ ַוּיִ
ְקָרא ִלְבנֹו  ָלמּות ַוּיִ

ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם 
ֵעיֶניָך  ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ

ַחת  ים ָנא ָיְדָך ּתַ ׂשִ
ִדי  יָת ִעּמָ ְיֵרִכי ְוָעׂשִ
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא 
ִמְצָרִים:  ֵרִני ּבְ ִתְקּבְ

)בראשית פרק מ”ז פסוק 
כ”ט(

יעקב אבינו רגע לפני 
פטירתו, משביע 

את יוסף בנו שלא 
יקבור אותו בארץ 

של הטומאה-ארץ 
מצרים אלא יעלה 

אותו לקבורה בארץ 
ישראל.

עלינו להעריך את 
הקדושה של ארץ 

ישראל והזכות 
הגדולה שלנו להיות 
במקומות הקדושים 

שבהם קבורים 
האבות הקדושים 

והצדיקים הגדולים.

ַרי ו-נ ח ַאְבָרם ֶאת ׂשָ ּקַ ַוּיִ
ן  ּתֹו ְוֶאת לֹוט ּבֶ ִאׁשְ

ם  ל ְרכּוׁשָ ָאִחיו ְוֶאת ּכָ
ר ָרָכׁשּו ְוֶאת  ֲאׁשֶ

ר ָעׂשּו  ֶפׁש ֲאׁשֶ ַהּנֶ
ְצאּו ָלֶלֶכת  ְבָחָרן ַוּיֵ
ֹבאּו  ַנַען ַוּיָ ַאְרָצה ּכְ

ָנַען )בראשית  ַאְרָצה ּכְ
פרק י”ב פסוק ה’(

אברהם אבינו, קיבל 
את הציווי של הקב”ה 

בלי לפקפק ויצא 
למסע מהארץ שבה 

התגורר לארץ לא 
מוכרת ארץ כנען. 
בזכות מעשה זה 

זכה שבניו ירשו את 
הארץ.

אם אדם מקיים את 
התורה והמצוות בלי 

לשאול שאלות, שומע 
לעצות של הצדיקים 

בלי לפקפק, הוא 
זוכה בסופו של דבר 

לישועה גדולה.

ו ו
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ִריִתי ו-ר י ֶאת ּבְ ְוָזַכְרּתִ
ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת 

ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת  ּבְ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר  ּבְ

ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר )ויקרא 
פרק כ”ו פסוק מ”ב(

הקב”ה מבטיח, 
שתמיד יזכור את 
הברית המיוחדת 

שיש לו עם עם 
ישראל בני אברהם 

יצחק ויעקב והקשר 
שלו לארץ ישראל.

על האדם להכיר את 
השורשים שלו, את 
המשפחה שממנה 

גדל וצמח את 
האבות הקדושים 

אבות האומה ודרך 
הקשר הזה להתפתח 

בחיים של עצמו

ָעָנן יֹוָמם ו-ש ְנֵחם ּבֶ ַוּיַ
אֹור  ְיָלה ּבְ ְוָכל ַהּלַ

ֵאׁש )תהילים פרק ע”ח 
פסוק י”ד(

דוד המלך משבח 
את הקב”ה שהוליך 

את עם ישראל 
במדבר, בעמוד אש 

בלילה ובעמוד ענן 
שהראה להם את 

הדרך.

לא פעם אנחנו 
תוהים האם הדרך 

שלנו בחיים היא 
הדרך הנכונה, עמוד 
הענן שמורה לנו את 
הדרך הם הצדיקים 

והחכמים

ִביָאה ו-ת ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ַוּתִ
ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת 

ֶצאָן  ָיָדּה ַוּתֵ ַהּתֹף ּבְ
ים ַאֲחֶריָה  ׁשִ ָכל ַהּנָ

ים ּוִבְמֹחלֹת  ֻתּפִ ּבְ
)שמות פרק ט”ו פסוק כ’(

מרים הנביאה 
חשה את רגשות 

השמחה וההודיה על 
נס קריעת ים סוף 

ופוצחת בשירה ביחד 
עם כל נשות ישראל.

רגש ההודאה 
לקב”ה, הוא רגש 

חשוב שכדאי לפתח. 
שאדם מודה אפילו 

על דברים קטנים 
הוא זוכה לחיים 

מאושרים.

הּו ִלְפֵני ו-צ ל ִחְזִקּיָ ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ
ְיהָוה ַוּיֹאַמר ְיהָוה 

ב  ָרֵאל ֹישֵׁ ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ה הּוא  ֻרִבים ַאּתָ ַהּכְ

ָך ְלֹכל  ָהֱאלִֹהים ְלַבּדְ
ה  ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַאּתָ

ַמִים  ָ יָת ֶאת ַהׁשּ ָעׂשִ
ְוֶאת ָהָאֶרץ: )מלכים 

פרק י”ט פסוק ט”ו(

חזקיהו המלך, רואה 
את המצור הקרב 

ובא על ירושלים 
מצד מלך אשור 

ויודע שהדרך היחידה 
להציל את ירושלים, 

היא תפילה שהקב”ה 
יביא את הנס

תפילה היא הכוח 
המניע בחיים. על 

ידי התפילה אנחנו 
זוכים לראות ניסים, 
ניסים גדולים וניסים 
קטנים. כל תפילה 
היא חשובה אפילו 

תפילה קצרה ובקשה 
קטנה.

ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ו-ק
ֶמׁש ְצָדָקה  ִמי ׁשֶ ׁשְ

ְכָנֶפיָה  א ּבִ ּוַמְרּפֵ
ם  ּתֶ ִויָצאֶתם ּוִפׁשְ

ק: )מלאכי  ֶעְגֵלי ַמְרּבֵ ּכְ
פרק ג’ פסוק כ’(

הנביא מבטיח, 
שלעתיד לבוא יראי 
השם יזכו שהשמש 

תחמם אותם בניגוד 
לרשעים שהשמש 
תשרוף אותם ואז 

יראי השם יהיו 
בריאים ושלמים.

מי שהוא ירא שמים 
ומתחבר לקב”ה, גם 
שיש צרות בסביבה 

הוא ניצל וזוכה 
לישועה גדולה. 

ו ו
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ָזֵקן ּוְנׂשּוא ָפִנים הּוא ז-ב
ָהרֹאׁש ְוָנִביא מֹוֶרה 

ָנב  ֶקר הּוא ַהּזָ ֶ ׁשּ
)ישעיה פרק ט’ פסוק י”ד(

הנביא ישעיה מורה 
לנו את הדרך הנכונה, 

הזקן והצדיק צריך 
להיות בראש העם 

ונביא השקר מורחק 
ומנודה.

החכמה בחיים, 
לשמוע לעצתם של 
המבוגרים והמנוסים 

אלו שמכירים את 
מהלכי החיים ויכולים 

לתת עצה טובה 

ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ז-ה
ר  ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ִנׁשְ
ה ֱאלִֹהים לֹא  ְוִנְדּכֶ

ִתְבֶזה: )תהילים פרק נ”א 
פסוק י”ט(

דוד המלך מלמד 
אותנו מסר חשוב, 

הקורבן הכי טוב 
הוא הרוח השבורה, 
הרוח שלא מתגאה. 
אלוקים תמיד קשוב 

ללב שבור

אם הלב מלא 
בגאווה, אין בו מקום 

לקב”ה. אם הלב 
קצת שבור כלומר 

שיש בו רצון לחיבור 
למשהו רוחני, אז 
יש מקום לקב”ה 

להיכנס.

ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ז-ו
ֶבט  ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם ּגָ ּקֶ

ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה 
ַכְנּתָ ּבֹו: )תהילים פרק  ׁשָ

ע”ד פסוק ב’(

אנחנו פונים בתפילה 
לקב”ה, שיזכור את 

העם אותו קונה וגאל 
ממצרים ויזכור את 

הר הבית שבו שכנה 
השכינה.

החיבור העמוק 
לשורשים שלנו 

כעם ישראל, זה 
הכוח שמוביל אותנו 

ומאפשר לנו להגשים 
את השאיפות 
הגדולות בחיים
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ה ז-מ ִזְכרּו ּתֹוַרת מֹשֶׁ
יִתי  ר ִצּוִ י ֲאׁשֶ ַעְבּדִ

אֹותֹו ְבֹחֵרב ַעל 
ים  ָרֵאל ֻחּקִ ל ִיׂשְ ּכָ
ִטים: )מלאכי  ּפָ ּוִמׁשְ

פרק ג’ פסוק כ”ב(

הנביא מלאכי, אחרון 
הנביאים שהיו לעם 
ישראל, מצווה עלינו 

לזכור תמיד את 
החיבור שלנו לתורה.

לא פעם יש אנשים 
שמנסים להתחכם 

מנסים ללכת בדרך 
אחרת, אבל האמת 

שעם ישראל הוא עם 
התורה ועלינו לזכור 

זאת תמיד.

ים ז-נ ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיּמִ
ּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף  ִיׁשְ
ֳאִנּיֹות ְוַיְרָכתֹו ַעל 

ִציֹדן: )בראשית פרק 
מ”ט פסוק י”ג(

יעקב אבינו מברך 
את בנו זבולון, 

שנחלתו תהיה בחוף 
הים הצפוני של ארץ 

ישראל עד גבול 
לבנון.

החיים הם כמו הים, 
לפעמים באים גלים 

גבוהים ומאיימים לשבור 
את הכול. החכם יודע 

להמתין עד שהגל ישקע 
ואז לצאת להפלגה.

ִריתֹו ז-ר ָזַכר ְלעֹוָלם ּבְ
ה ְלֶאֶלף  ָבר ִצּוָ ּדָ

ּדֹור: )תהילים פרק ק”ה 
פסוק ח’(

דוד המלך אומר 
שהקב”ה זוכר את 

בריתו עם עם ישראל, 
לנצח 

הברית של האדם 
עם משפחתו ועם 
סביבתו היא ברית 

חשובה ועלינו לשמר 
אותה 

ר ז-ת ָבר ֲאׁשֶ ָזכֹור ֶאת ַהּדָ
ה  ה ֶאְתֶכם מֹשֶׁ ִצּוָ
ֶעֶבד ְיהָוה ֵלאמֹר 

ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֵמִניַח 
ָלֶכם ְוָנַתן ָלֶכם ֶאת 
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת )יהושע 

פרק א’ פסוק י”ג(

יהושע מצווה את עם 
ישראל, לזכור את 

התורה שציווה משה, 
שהיא התנאי לזכייה 

של עם ישראל בארץ 
ישראל.

לא פעם אנחנו 
נמצאים בצרה, 

מקבלים על עצמנו 
קבלה טובה ושוכחים 

אותה שהצרה 
חולפת.

ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ז-י
ְמאֹד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ָנִטיִתי )תהילים פרק 

קי”ט פסוק נ”א(

דוד המלך אומר, 
שלמרות שאנשים 

צחקו עליו שהיה 
מקיים את המצוות 
בכל זאת לא עזב 

את דרך התורה.

להאמין בדרך 
הנכונה, לא להירתע 

מקשיים ובוודאי 
לא לפחד מאנשים 

שקצת מגחכים, 
כי סוף האמת של 

התורה לנצח

ְזַבח ֵלאלִֹהים ּתֹוָדה ז-כ
ם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָך:  ּלֵ ְוׁשַ
)תהילים פרק נ’ פסוק י”ד(

דוד המלך מייעץ 
לאדם, להוקיר תודה 

לקב”ה על מה 
שהוא נותן לו ולעמוד 

בהתחייבות שלו.

גם שקשה וגם בעת 
צרה, חשוב להוקיר 
תודה על מה שיש. 

ולזכור כי הקב”ה הוא 
גומל חסד לאדם.

ת ַהּתֹוָרה ז-ל זֹאת ֻחּקַ
ה ְיהָוה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ

ֵני  ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֵלאמֹר ּדַ
ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך  ִיׂשְ
ִמיָמה  ה ּתְ ָפָרה ֲאֻדּמָ

ּה מּום  ר ֵאין ּבָ ֲאׁשֶ
ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה  ֲאׁשֶ

עֹל )במדבר פרק י”ט 
פסוק ב’(

התורה מצווה עלינו, 
לקחת פרה אדומה 
תמימה שלא עלה 

עול, כדי שנוכל לטהר 
את האדם שנטמא 

בטומאה.

הדרך לצאת 
מהנפילה, המוכנה 

בקבלה גם טומאה, 
היא דרך התמימות 

והיושר. ברגע 
שהאדם חוזר לדרך 

התמימות הוא 
מתחבר בחזרה 

לטוב ולטהרה.
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ֶלְך ח-א ַחי ָאִני ְנֻאם ַהּמֶ
מֹו  ְיהָוה ְצָבאֹות ׁשְ
ָהִרים  ָתבֹור ּבֶ י ּכְ ּכִ

ם ָיבֹוא:  ּיָ ּוְכַכְרֶמל ּבַ
)ירמיה פרק מ”ו פסוק י”ח(

הקב”ה אומר לבן 
אדם, אם תתגאה 

כמו ההרים הגבוהים 
תבור וכרמל, סופך 
יהיה שתטבע בים.

חטא הגאווה עלול 
להכשיל את האדם. 

כאשר האדם מתגאה 
הוא לא שם למכשולים 

שיש לו ונופל בבורות 
שהוא כרה לעצמו.

ֶחְמָאה ּוְדַבׁש ֹיאֵכל ח-ב
ָרע  ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ּבָ
ּטֹוב )ישעיה  ּוָבחֹור ּבַ

פרק ז’ פסוק ט”ו(

הנביא ישעיה אומר 
לאדם לבחור בתורה 

והמצוות שנמשלו 
לחמאה ודבש 

ולמאוס ברע ולבחור 
בטוב.

על מנת להגיע לדרך 
הישרה, יש להתחיל 

בסור מרע. קודם 
למאוס ברע ורק 

אז יכולים להתחיל 
להתקדם בדרך הטובה

ָך ח-ד ַאל ִמּמְ ים ׁשָ ַחּיִ
ה ּלֹו אֶֹרְך ָיִמים  ָנַתּתָ

עֹוָלם ָוֶעד )תהילים פרק 
כ”א פסוק ה’(

דוד המלך אומר, 
שהצדיק שמבקש 

חיים מהקב”ה, 
מקבל אריכות ימים 

וחיי נצח.

עלינו להודות לקב”ה 
על הטוב שנתן לנו 

ולדעת שהוא מיטב 
למלא את הבקשות 
שלנו ויודע טוב יותר 

מאתנו מה באמת 
טוב לנו.

 ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ח-ה
ל ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה  ּכָ
)תהילים פרק ל”א פסוק 

כ”ה(

דוד המלך אומר, 
שיתחזקו כל אלו 

שמייחלים לקב”ה, כי 
הוא יגמול להם בסופו 

של דבר על כך.

המבחן של האמונה, 
הוא לא רק ברגעים 
שקל בחיים. מבחן 

האמונה הוא דווקא 
ברגעי הקושי והידיעה 
שבסופו של דבר יבוא 
האור ותבוא הגאולה.
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י ְדָרָכי ח-כ ְבּתִ ַ ִחׁשּ
יָבה ַרְגַלי ֶאל  ָוָאׁשִ

ֵעֹדֶתיָך )תהילים פרק 
קי”ט פסוק נ”ט(

דוד המלך אומר: 
עשיתי הרבה 

חשבונות ורציתי 
ללכת בדרכים 

אחרות, אבל בסופו 
של דבר שבתי לדרך 

התורה.

בן אדם בחיים, עושה 
הרבה חישובים 

איך להגיע לכל מיני 
דברים, אבל האמת 

שרק בדבקות בדרך 
התורה והמצוות 

מצליחים

ָרֵאל ח-ל ִיׂשְ ָחְדלּו ְפָרזֹון ּבְ
י  ְמּתִ ּקַ ָחֵדּלּו ַעד ׁשַ

י ֵאם  ְמּתִ ּקַ בֹוָרה ׁשַ ּדְ
ָרֵאל: )שופטים פרק  ִיׂשְ ּבְ

ה’ פסוק ז’(

דבורה הנביאה 
אומרת: שעד שהיא 
הגיעה, ערי ישראל 
היו מוקפות חומה 

מפחד האויב. מאז 
שהיא החלה להלחם 
בגויים היהודים כבר 

לא מפחדים.

בכוח האמונה 
בקב”ה והדבקות 
בצדיקים, האדם 
יכול להסיר מלבו 

את הפחד. הפחד 
והחרדה ממה שעלול 

לקרות, נעלמות על 
ידי האמונה והחיבור 

לצדיקים

ֹחֶנה ַמְלַאְך ְיהָוה ח-מ 
ֵצם  ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחּלְ

)תהילים פרק ל”ד פסוק 
ח’(

דוד המלך אומר: 
סביב ליראי השם, 
יש מלאך שנשלח 

ממרום לחלץ אותם 
מצרות.

לא פעם אנחנו 
נתקלים בצרה, יש 

קושי בחיים ולא 
מצליחים לצאת 

ממנו. אם נגביר את 
יראת השם, המלאך 

הוא שיעזור לנו 
לצאת מהצרה.

ף ְיהָוה ֶאת ְזרֹוַע ח-ו ָחׂשַ
ל  ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ּכָ

ל ַאְפֵסי  ַהּגֹוִים ְוָראּו ּכָ
ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 

ֱאלֵֹהינּו )ישעיה פרק נ”ב 
פסוק י’(

הנביא ישעיה אומר, 
שהקב”ה כביכול 

חושף את הזרוע שלו 
ומראה את כוחו לעיני 

כל הגויים שרואים 
את ישועת ישראל.

עלינו להיות אות 
ומופת בהתנהגותנו 

לסביבה. עלינו לעזור 
לחלשים יותר ולסייע 

להם להתחזק.

ָך ֵמֲעׂשֹת ח-ט  ָחִלָלה ּלְ
ה ְלָהִמית  ָבר ַהּזֶ ּדָ ּכַ

ע ְוָהָיה  יק ִעם ָרׁשָ ַצּדִ
ע ָחִלָלה  ָרׁשָ יק ּכָ ּדִ ַכּצַ
ל ָהָאֶרץ  ְך ֲהׁשֵֹפט ּכָ ּלָ

ט  ּפָ ה ִמׁשְ לֹא ַיֲעׂשֶ
)בראשית פרק י”ח פסוק 

כ”ה(

אברהם אבינו מבקש 
מהקב”ה, שיחמול 

על העיר סדום 
בזכות הצדיקים שיש 

בה. ואומר לקב”ה 
שעליו לעשות משפט 

צדק ולהציל את 
סדום בזכות מעט 

הצדיקים.

שאדם מתחבר 
לצדיק, מעבר לכך 
שהוא זוכה לברכה 

ושפע של ישועה, הוא 
גם זוכה לכך שאפילו 

שנגזרה גזרה רעה 
מהשמים מרחמים 
עליו בזכות החיבור 

שלו לצדיק

ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ח-י
יָרה ְלֹדר ָוֹדר  ָאׁשִ

ִפי  אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ּבְ
)תהילים פרק פ”ט פסוק 

ב’(

דוד המלך אומר: 
אני אודיע לעולם 

את החסדים שעשה 
עמי הקב”ה ואשורר 

אותם כדי להודיע 
את האמונה.

כאשר אנחנו חשים 
שהקב”ה עשה 

אתנו חסד. חובה 
עלינו לפרסם את 

הנס שקרה לנו, כדי 
להגביר את כוח 
האמונה בעולם.
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ם ח-נ חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו ּגַ
ל  ם יֹוָמם ּכָ ַלְיָלה ּגַ

ם  ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעּמָ
רִֹעים ַהּצֹאן: )שמואל 

א’ פרק כ”ה פסוק ט”ז(

אנשיו של דוד המלך, 
סייעו לאנשים אחרים 

ושמרו על הצאן 
שלהם כמו חומה.

אם אדם עוזר לאדם 
אחר, בסופו של דבר 
הטובה הזאת חוזרת 
אליו ועוזרת לו בחיים

י ח-ר ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ ֲחַכם ּבְ
יָבה ֹחְרִפי ָדָבר  ְוָאׁשִ

)משלי פרק כ”ז פסוק י”א(

שלמה המלך אומר, 
שמי שחכם בחכמה 

האמתית, יודע 
להשיב לכל הטענות 

בצורה ניצחת.

חכמת האמת היא 
חכמת התורה, על 

ידי החיבור לחכמת 
התורה משיגים את 

החכמה בעולם.

י ח-ת ִני ּכִ ִני ֱאלִֹהים ָחּנֵ ָחּנֵ
י ּוְבֵצל  ְבָך ָחָסָיה ַנְפׁשִ

ָנֶפיָך ֶאְחֶסה ַעד  ּכְ
ַיֲעֹבר ַהּוֹות: )תהילים 

פרק נ”ז פסוק ב’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה, שיעניק 

לו חנינה בזכות 
זה שנפשו חסתה 

בצל הקב”ה תמיד 
שהייתה לו סכנה.

בשעות קשות, 
כאשר נדמה שאין 
מוצא. עלינו לזכור 

את ההגנה המיוחדת 
שיש לנו עם ישראל-
ההגנה של הקב”ה.
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ָבר ט-ח טֹוב ַאֲחִרית ּדָ
יתֹו טֹוב ֶאֶרְך  ֵמֵראׁשִ

ַבּה רּוַח:  רּוַח ִמּגְ
)קהלת פרק ז’ פסוק ח’(

שלמה המלך אומר, 
שעדיף הסיום של הדבר 

על פני ההתחלה שלו 
ועדיף מי שהוא ענו על פני 

הגאוותן.

בחיים קל להתחיל 
דברים, הרבה יותר קשה 
לסיים. הדרך הנכונה היא 

הסבלנות והענווה, בעזרתם 
אפשר להגיע ליעד.

טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ט-ט
ָבָריו  ל ּדְ ּוַמְלֶוה ְיַכְלּכֵ
ט )תהילים פרק  ּפָ ִמׁשְ ּבְ

קי”ב פסוק ה’(

דוד המלך מלמד אותנו 
מי הוא האיש הטוב? זה 
שעוזר לשני ומלווה לשני 

ושומר על המילים שלו.

כדאי לחשוב היטב לפני 
שמוצאים דבר מה מהפה. 
לא פעם אנחנו מתחרטים 

על משפטים שאמרנו 
ואחרים נפגעו מהם.

טּוב ַטַעם ָוַדַעת ט-י 
י ְבִמְצֹוֶתיָך  ֵדִני ּכִ ַלּמְ

י )תהילים פרק  ֶהֱאָמְנּתִ
קי”ט פסוק ס”ו(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה, שבזכות 

המצוות ששמר 
הוא יזכה לחוש את 
הטעם של התורה.

שאדם שומר על 
המצוות ומקפיד 

אפילו באחת מהם, 
הוא זוכה לקבל טעם 

מיוחד בחיים והבנה 
נכונה של הדברים

ר ְיהָוה ַעל ט-כ טֹוב ְוָיׁשָ
ִאים  ן יֹוֶרה ַחּטָ ּכֵ

ֶרְך: )תהילים פרק  ּדָ ּבַ
כ”ה פסוק ח’(

דוד המלך אומר, 
בגלל שהשם הוא 

ישר, לכן הוא מורה 
ועוזר לחוטאים לצאת 

ממעגל החטא 

אם אתם חושבים שאתם 
בדרך הנכונה, עליכם 
להראות גם לאחרים 

ולעזור להם לצאת 
מהמשבר שלהם. 

טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך ט-ל
ל  ְחמֹו ַלּדָ י ָנַתן ִמּלַ ּכִ
)משלי פרק כ”ב פסוק ט’(

דוד המלך אומר, 
שהאדם שיש לו עין 

טובה הוא מבורך 
בגלל שהעניים 
מברכים אותו.

אם אתם עוזרים ומסייעים 
לאחרים והם מברכים 
אתכם על העזרה, זה 

גורם לכך שאתם עצמכם 
נעשים מבורכים

טֹוב ַּפת ֲחֵרָבה ט-ב 
ְוַׁשְלָוה ָבּה ִמַּבִית 

ָמֵלא ִזְבֵחי ִריב )משלי 
פרק י”ז פסוק י”א(

שלמה המלך מלמד 
אותנו, שעדיף שלווה 

בבית אפילו עם 
פחות כסף מאשר 

בית עשיר עם 
מריבות.

סדר העדיפויות הנכון 
בחיים הוא, קודם 

המשפחה ורק אח”כ 
הכסף אם הופכים 
את הסדר גם לא 

משיגים את הכסף וגם 
מאבדים את האושר 

ן ְוָחָכם ט-ד טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ
ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל  ִמּמֶ

ֵהר  ר לֹא ָיַדע ְלִהּזָ ֲאׁשֶ
עֹוד: )קהלת פרק ד’ 

פסוק י”ג(

שלמה המלך 
בקהלת אומר, 

שעדיף ילד קטן 
וחכם שימלוך על פני 
מלך זקן וכסיל שכבר 

לא יודע להיזהר.

חכמת החיים והניסיון 
הם דבר חשוב מאוד, 

אבל לפעמים הם 
חוסמים את השינוי. 

י טֹוב ַסְחָרּה ט-ה ָטֲעָמה ּכִ
ה )בליל(  לֹא ִיְכּבֶ
ְיָלה ֵנָרּה )משלי  ַבּלַ

מתוך אשת חיל(

שלמה המלך אומר, 
שהאישה החכמה 
שיודעת את ערך 

הסחורה שלה עמלה 
עליה גם ביום וגם 

בלילה.

שאדם מודע לערך 
של עצמו, הוא ישכיל 
לפתח את הכישורים 

שלו. עלינו להימנע מן 
הגאווה אבל גם מן 

הענווה המזויפת

ִיְרַאת ט-ו טֹוב ְמַעט ּבְ
ְיהָוה ֵמאֹוָצר ָרב 

ּוְמהּוָמה בֹו )משלי פרק 
ט”ו פסוק ט”ז(

שלמה מלמד אותנו 
כלל חשוב: עדיף 
מעט יראת שמים 

רצינית על פני 
יראת שמים מרובה 

שמביאה לבלגן.

עדיף לקיים מעט 
מצוות בצורה 

מותאמת לרמה 
הרוחנית שלנו מאשר 
לנסות להיות צדיקים 

גדולים ולאבד את 
הכול
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ַנִים ִמן ט-מ ְ טֹוִבים ַהׁשּ
ר ֵיׁש ָלֶהם  ָהֶאָחד ֲאׁשֶ

ֲעָמָלם  ָכר טֹוב ּבַ ׂשָ
)קהלת פרק ד’ פסוק ט’(

שלמה המלך אומר, 
שתמיד עדיף לעשות 

דברים ביחד עם 
אנשים אחרים.

לעבוד ביחד עם 
אחרים, זה מאפשר 

לנו להשיג תוצאה 
טובה יותר וחיים 

מאושרים יותר 

טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ט-נ
ְמָך ֶעְליֹון  ר ְלׁשִ ּוְלַזּמֵ
)תהילים פרק צ”ב פסוק 

ב’(

דוד המלך אומר, 
שטוב ביותר להודות 

לקב”ה ולזמר ולשבח 
אותו.

עלינו להכיר תודה 
על כל מה שיש לנו, 
תודה לקב”ה שנתן 

לנו את כל הטוב הזה

יָך ט-פ  טֹוב ִלי תֹוַרת ּפִ
ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף 

)תהילים פרק קי”ט פסוק 
ע”ב(

דוד המלך אומר, 
שהדבר הכי טוב יותר 

מהכסף יותר מזהב, 
אלו דברי התורה.

שאדם הולך אחרי 
הכסף ולא אחרי 

הערכים, הוא מפסיד 
את הטוב של החיים.

ִים ט-ר טֹוב ֶאֶרְך ַאּפַ
רּוחֹו  ל ּבְ ּבֹור ּומֹשֵׁ ִמּגִ
ִמּלֵֹכד ִעיר )משלי פרק 

ט”ז פסוק ל”ב(

שלמה המלך אומר: 
עדיף אדם שיודע 

להתגבר על רצונותיו 
על פני לוחם שיודע 

לכבוש ערים.

יש לנו בחיים תשוקות  
ורצונות, החכמה 

היא לדעת לשלוט 
ברצונות ולא שהם 

ישלטו בנו 

ה ט-ת טֹוָבה ּתֹוַכַחת ְמֻגּלָ
ֶרת  ֵמַאֲהָבה ְמֻסּתָ

)משלי פרק כ”ז פסוק ה’(

שלמה המלך אומר: 
עדיף חבר שמוכיח 
אותנו בצורה גלויה 

מאשר חבר שמראה 
לנו כביכול אהבה.

חשוב מאוד 
להתרחק מהצביעות. 

צביעות שלנו כלפי 
אחרים או חברים 
שאנחנו מרגישים 

שהם צבועים כלפינו.

ות
בא

שמות המתחילים 
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הּו י-ו ְמֵרהּו ִויַחּיֵ ְיהָוה ִיׁשְ
ָאֶרץ  ר ּבָ ַ )יאשר( ְוֻאׁשּ

ֶנֶפׁש אְֹיָביו:  ֵנהּו ּבְ ּתְ ְוַאל ּתִ
)תהילים פרק מ”א פסוק ג’(

דוד המלך אומר, 
שאדם ההולך בדרך 
הישר הקב”ה שומר 

עליו ולא נותן לאויבים 
שלו להתגבר עליו.

דרך הישר, היא 
דרך הברכה. אדם 

ההולך בדרך זו זוכה 
לשמירה מיוחדת 

והצלחה גדולה.

ית י-ז ְיהָוה ָקָנִני ֵראׁשִ
ְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו  ּדַ

ֵמָאז  )משלי פרק ח’ 
פסוק כ”ב(

שלמה המלך אומר: 
שהאדם הוא הקניין-
הרכוש של הקב”ה 
מהרגע שבו נברא 

העולם.

שאדם מכיר בערכו 
ויודע כמה חשובים 

מעשיו בעיני הבורא 
ומבין שהעולם נברא 
בשביל הייעוד האישי 

שלו, קל לו יותר 
להתגבר על המשברים.

ְרּכֹו י-ח ע ּדַ ַיֲעזֹב ָרׁשָ
ֹבָתיו  ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ

ְוָיׁשֹב ֶאל ְיהָוה 
ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו 

ה ִלְסלֹוַח:  י ַיְרּבֶ ּכִ
)ישעיה פרק נ”ה פסוק ז’(

הנביא ישעיה מתאר 
את תהליך התשובה 

של עם ישראל. 
שהרשעים עוזבים 

את הדרך הלא נכונה 
וחוזרים לקב”ה אב 
הרחמים והסליחות.

לכל אדם יש נקודות 
שבהם הוא חלש יותר 
ויש נקודת שבהם הוא 

חזק יותר. אם ידע 
לעשות שינוי אפילו קטן 

בנוקדות החולשה, יקבל 
עזרה גדולה מהשמיים

אּות ָלֵבׁש י-ט ְיהָוה ָמָלְך ּגֵ
ר  ָלֵבׁש ְיהָוה עֹז ִהְתַאּזָ

ל  ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ַאף ּתִ
ּמֹוט: )תהילים פרק צ”ג  ּתִ

פסוק א’(

דוד המלך אומר: 
בעת שהקב”ה מולך 
על העולם הוא לובש 

כביכול את מידת 
הגאווה ובכוחו הוא 

מחזיק את העולם כולו 
שיעמוד על מקומו.

גם הדברים המובנים 
מאליהם, כמו הסיבוב 

של כדור הארץ והיקום 
כולו, הם בעצם פלא 

אלוקי. שמתבוננים בזה 
מגיעים לידי אמונה ולידי 

שמחה.

יהָוה י-א  ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ם הּוא  ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ

)תהילים פרק קט”ו פסוק 
ט’(

דוד המלך אומר 
לעם ישראל, תבטחו 
בקב”ה כי הוא המגן 

שלכם.

הביטחון בקב”ה, הוא 
הכוח הגדול שלנו כעם 
ישראל והוא מעניק לנו 
את היכולת להתמודד 

עם קשיים ומשברים

יהָוה י-ב יק ּבַ ַמח ַצּדִ ִיׂשְ
ל  ְוָחָסה בֹו ְוִיְתַהְללּו ּכָ

ֵרי ֵלב )תהילים פרק  ִיׁשְ
ס”ד פסוק י”א(

דוד המלך אומר, 
שהצדיק הוא שמח 
בקב”ה וחוסה בצלו 

וכך גם בני האדם 
הישרים

אדם ישר יש לו 
שמחה  בחיים. אדם 
שהולך בדרך שאינה 

ישרה, סופו שהוא 
נתקע ומאבד את כל 

מה שיש לו.

עּו י-ד ּבָ ֹיאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ
יו  ְיַהְללּו ְיהָוה ּדְֹרׁשָ

ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד 
)תהילים פרק כ”ב פסוק 

כ”ז(

דוד המלך אומר, 
שאדם ענו הוא אוכל 

ושבע ומהלל את 
הקב”ה ובזכות זה 

זוכה לחיי נצח.

הגאווה מפריעה 
לאדם להנות ממה 
שיש לו. ברגע שבן 
אדם מוריד אפילו 

מעט מן הגאווה הוא 
מסוגל להיות מאושר 

ממה שיש לו

ָחְכָמה ָיַסד י-ה ְיהָוה ּבְ
ַמִים  ָאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ

ְתבּוָנה )משלי פרק ג’  ּבִ
פסוק י”ט(

דוד המלך אומר, 
שהעולם נברא 

בחכמה והשמים 
נבראו בתבונה שהיא 
רמה גבוהה יותר של 

חכמה.

החכמה, היא הכוח 
להכיר את הדברים 

עצמם התבונה 
שהיא הדבר החשוב 

זה לדעת איך 
לפעול בחיים ועלינו 

להתחבר לכוח 
התבונה שבנו.
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ָניו ֵאֶליָך י-מ א ְיהָוה ּפָ ָ ִיׂשּ
לֹום:  ם ְלָך ׁשָ ְוָיׂשֵ

)במדבר פרק ו’ פסוק כ”ו(

הפסוק מברכת 
כהנים, שבו מברכים 

שהקב”ה ישא את 
פניו למתברך וישים 

לו את ברכת השלום.

הברכה הכי חשובה 
בחיים, היא ברכת 

השלום. שלום 
פנימי בתוך האדם, 

שלום במשפחה, 
שלום עם החברים. 

בזכות השלום זוכים 
לישועות גדולות

ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל י-נ
ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלִֹהים 

ִצּיֹון )תהילים פרק פ”ד  ּבְ
פסוק ח’(

דוד המלך אומר, 
שהצדיקים הולכים 

מחיל אל חיל ובסוף 
באים לבית המקדש 

בירושלים.

הכוח של מעשה טוב 
אחד קטן, שהוא גורר 

אחריו עוד מעשים 
טובים. ברגע שהאדם 

מצליח לפרוץ אפילו 
במשהו קטן אל 

עבר הטוב, צפויה לו 
הצלחה גדולה.

ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות י-ע
ֶכם ָרע ֵואלֵֹהי  ִעּמָ

ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר 
ֶמר  ָ ֵאַלי ֵלאמֹר ִהׁשּ

ר ִעם ַיֲעֹקב   ּבֵ ְלָך ִמּדַ
ִמּטֹוב ַעד ָרע: 

)בראשית פרק ל”א(

לבן אומר למשפחת 
יעקב, שיש לו 

אפשרות להרע להם, 
אבל בלילה הקב”ה 
התגלה אליו בחלום 

והזהיר אותו לא 
לפגוע ביעקב.

מידת האמת, שהיא 
המידה של יעקב, 
מאפשרת לאדם 

לגבור גם על שקרנים 
ורמאים. מידת 

האמת היא ההבנה 
שהכול מאתו יתברך 

והוא המסייע בכל 
פרט ופרט בחיים.

ְיהָוה ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי י-י
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי 

י ְוֶקֶרן  ֶאֱחֶסה ּבֹו ָמִגּנִ
י: )תהילים  ּבִ ּגַ ִעי ִמׂשְ ִיׁשְ

פרק י”ח פסוק ג’(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה הוא הסלע 

של הקיום שלי 
והמצודה שאליה אני 

נמלט בעת צרה והוא 
זה שמביא לי את 

הישועה.

כוח האמונה הוא 
כוח חזק. כמו הסלע 

שעליו נשען הבניין 
כולו, כך האמונה 
יכולה לשנות את 

החיים שלנו ולתת לנו 
את הכוח לבנות בניין 

מושלם

ה יֹודּוָך י-כ ְיהּוָדה ַאּתָ
עֶֹרף  ַאֶחיָך ָיְדָך ּבְ

ֲחּוּו ְלָך  ּתַ אְֹיֶביָך ִיׁשְ
ֵני ָאִביָך: ּבְ

)בראשית פרק מ”ט 
פסוק ח’(

יעקב מברך את 
יהודה, שאחים שלו 
יסכימו אתו וישתחוו 

לו  ויהיה לו את 
היכולת לפרוץ לעורף 

האויב 

הכוח של יהודה 
הוא כוח המלכות. 

המלכות היא מידת 
הגבורה. אם אדם 
יודע להתגבר על 

תשוקותיו הוא מקבל 
אנרגיה וכוח להוביל 

מול מתחריו ויריביו

ְרצֹוְנָך י-ל ְיהָוה ּבִ
ה ְלַהְרִרי עֹז  ֶהֱעַמְדּתָ
ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי  ִהְסּתַ
ִנְבָהל )תהילים פרק ל’ 

פסוק ח’(

דוד המלך אומר 
לקב”ה: שרצית 

נתת כוח לנפש שלי 
וברגע שהסתרת את 

פני ממני נתקפתי 
בחרדה.

רק בכוח  האמונה 
האדם יכול להתגבר 

על החרדות שלו. 
אדם שמאמין יודע 

שלכל דבר יש תכלית 
ומתמודד בקלות 
יותר עם אתגרים 

ומשברים.

י י
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ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך י-ר
ִפיֹפן ֲעֵלי אַֹרח  ׁשְ
ֵבי סּוס  ְך ִעּקְ ַהּנֹשֵׁ
ּפֹל רְֹכבֹו ָאחֹור:  ַוּיִ

)בראשית פרק מ”ט 
פסוק י”ז(

יעקב אבינו מברך 
את בנו דן, שיהיה 

כמו נחש, המכה את 
האויב הבא להשמיד 
את ישראל בהפתעה 

גדולה.

בחיים יש כמה 
דרכים להתמודד 

עם בעיות. לא פעם 
עלינו להפעיל את 
דרך העורמה, לא 
לבוא ישר ולתקוף 

את הבעיה אלא 
לנסות  ללכת מסביב 

ולהפתיע בחשיבה 
יצירתית.

ָך ֶאֶלף י-ש ּדְ ִיּפֹל ִמּצִ
ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך 

ׁש )תהילים פרק  לֹא ִיּגָ
צ”א פסוק ז’(

דוד המלך אומר, 
שאדם המאמין 

בקב”ה, זוכה לראות 
שלמרות שלידו 

אנשים נופלים הוא 
לא נפגע.

בזכות האמונה, אדם 
יכול לקבל השפעות 

מלמעלה, שהוא 
ממש רואה בחוש כל 
יום איך הקב”ה עושה 

לו ניסים ונפלאות.

ָרֵאל ֶאל י-ת ַיֵחל ִיׂשְ
י ִעם ְיהָוה  ְיהָוה ּכִ

ה ִעּמֹו  ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ
ְפדּות )תהילים פרק ק”ל 

פסוק ז’(

דוד המלך אומר 
לעם ישראל, תייחלו 

לקב”ה כי מידתו 
מידת החסד והוא 

פודה את האדם 
מהצרות.

עם ישראל שרד את 
הקשיים והמשברים, 

בזכות התקווה 
והאמונה. אם אדם 
יש לו תקווה, יש לו 

כוח ולכן חשוב מאוד 
לשמור על התקווה.

ֲעִדי י-פ ְיהָוה ִיְגמֹר ּבַ
ָך ְלעֹוָלם  ְיהָוה ַחְסּדְ

ֶרף  י ָיֶדיָך ַאל ּתֶ ַמֲעׂשֵ
)תהילים פרק קל”ט 

פסוק ח’(

דוד המלך אומר 
שהקב”ה משלים 

עבורו את החסדים 
ומבקש מהקב”ה 

שימשיך להחזיק בו 
ולתמוך בו.

אם מתבוננים נכון 
בחיים, מבינים שכולנו 

כל הבריאה נוצרה 
על ידי הקב”ה הוא 

היוצר והוא הממשיך 
לחיות אותנו וזה נותן 

לנו כוח להתמודד.

ח ָנא ְמַעט ַמִים י-צ ֻיּקַ
ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם 

ַחת ָהֵעץ:  ֲענּו ּתַ ָ ְוִהׁשּ
)בראשית פרק י”ח פסוק 

ד’(

אברהם אבינו אומר 
לאורחים שלו, שהם 

בעצם מלאכים, 
שיקחו מים וירחצו 

את הרגלים כי הוא 
חשש הם משתחווים 

לאבק שלהם.

הכנסת אורחים היא 
לא רק מצווה, היא 
משהו שהוא חלק 

בסיסי מהיהדות 
שלנו. יחד עם 

הכבוד לאורחים, 
צריך לשמור גם על 

הערכים.

ִעים י-ק ִיְגָמר ָנא ַרע ְרׁשָ
יק ּוֹבֵחן  ּוְתכֹוֵנן ַצּדִ

ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאלִֹהים 
יק: )תהילים פרק ז’  ַצּדִ

פסוק י’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה שיסתיים 
הרע של הרשעים 
והצדיקים יתחזקו 

ורק הקב”ה הוא יודע 
מי באמת צדיק ומי 
עושה את עצמו כך.

החיצוניות משפיעה 
על הפנימיות 

של האדם ואחרי 
המעשים נמשכים 

הלבבות, אבל חשוב 
לדעת שהעיקר זה 
הפנימיות והלב של 

הבן אדם.

י י
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ְצָוה ַהּזֹאת כ-א י ַהּמִ ּכִ
ָך  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ֲאׁשֶ

ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא 
ָך ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא  ִמּמְ
)דברים פרק ל’ פסוק י”א(

הקב”ה אומר לעם 
ישראל, שעליו לדעת 

שהתורה והמצוות 
הם לא דבר רחוק 

ולא דבר משונה.

לא פעם נדמה לנו, 
שהתורה והמצוות , 

הם לא חלק מהחיים 
שלנו הם משהו רחוק 
ומופשט. אבל האמת 

היא שהתורה היא 
תורת חיים ומחוברת 

לחיים עצמם

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהְנִני כ-ב
בּות ָאֳהֵלי  ב ׁשְ ׁשָ
ֹנָתיו  ּכְ ַיֲעקֹוב ּוִמׁשְ

ֲאַרֵחם ְוִנְבְנָתה ִעיר 
ּה ְוַאְרמֹון ַעל  ּלָ ַעל ּתִ

ב )ירמיה  טֹו ֵיׁשֵ ּפָ ִמׁשְ
פרק ל’ פסוק י”ח(

הקב”ה מבטיח 
לעם ישראל, שהם 

ישובו לאדמתם וערי 
ישראל והארמונות 

שבהם ישובו ויבנו כפי 
שהיו קודם החורבן.

גם במצב של משבר 
עמוק, כמו הגלות 

של עם ישראל, הכוח 
המניע הוא כוח 

התקווה והאמונה. מי 
שמחזיק בכוח הזה 

מצליח לעבור את כל 
המשברים

י ֹכה ָאַמר ְיהָוה כ-ד ּכִ
ַמִים הּוא  ָ ּבֹוֵרא ַהׁשּ

ָהֱאלִֹהים ֹיֵצר ָהָאֶרץ 
ּה הּוא כֹוְנָנּה לֹא  ְועֹׂשָ

ֶבת  ֹתהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ
ְיָצָרּה ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין 

עֹוד )ישעיה פרק מ”ה 
פסוק י”ח(

ישעיה הנביא מביא 
את דברו של הקב”ה, 

שאומר שהוא ברא 
את השמים ואת 

הארץ למטרה שלא 
היו שוממים ויחיו 

בהם בני אדם.

כל פעולה שאדם 
עושה בעולם הזה, 

שדואגת לפיתוח של 
העולם ולעשות טוב 
לבני אדם, היא דבר 

טוב שיכול למלא 
אותנו בסיפוק
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י ֶאת כ-ח ְרּתִ י לֹא ִדּבַ ּכִ
ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא 

יֹום )הוציא(  יִתים ּבְ ִצּוִ
הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ 

ְבֵרי  ִמְצָרִים ַעל ּדִ
עֹוָלה ָוָזַבח: )ירמיה 

פרק ז’ פסוק כ”ב(

ירמיה הנביא מוכיח 
את עם ישראל ואומר 
לו: לא הוצאתי אתכם 

ממצרים בשביל 
עולה וזבח אלא 

בשביל שתהיו בני 
אדם טובים האחד 

לשני.

ישנם אנשים, 
שמסתפקים בלעשות 

דברים טובים כמו 
תפילה ומצוות 

אחרות, אבל הדבר 
הכי חשוב בעיני 

הקב”ה, הם המידות 
הטובות והיחס בין 

אדם לחברו.

ֲעֶלה כ-י י ֲאִני ְיהָוה ַהּמַ ּכִ
ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ִלְהֹית ָלֶכם ֵלאלִֹהים 
י  ים ּכִ ִוְהִייֶתם ְקֹדשִׁ

ָקדֹוׁש ָאִני )ויקרא פרק 
י”א פסוק מ”ה(

הקב”ה אומר לעם 
ישראל, אני העלתי 

אתכם מארץ מצרים 
במטרה שתהיו 

אנשים קדושים כי אני 
קדוש.

הקדושה היא הפך 
מהחומרנות. שאדם 

מרים מעט את 
הראש מעל זרם 

החיים, הוא מסוגל 
לראות את נקודת 

הקדושה ולהתחבר 
אליה

י ֲאִני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך כ-כ ּכִ
ַמֲחִזיק ְיִמיֶנָך ָהאֵֹמר 

יָרא ֲאִני  ְלָך ַאל ּתִ
יָך: )ישעיה פרק  ֲעַזְרּתִ

מ”א פסוק י”ג(

הקב”ה אומר לאדם 
הבוטח בו: אני מחזיק 
לך את יד ימין ואין לך 
מה לפחד אני אעזור 

לך.

הביטחון מעניק 
לאדם תחושה חזקה 
שיש מי שמלווה בכל 
צעד בחיים ואף פעם 

הוא לא לבד

ָך כ-ה ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ּכִ
ר ִייַטב ָלְך  ֲאׁשֶ ּכַ

ִדי  א ִעּמָ יָת ּנָ ְוָעׂשִ
ִני ֶאל  ְרּתַ ָחֶסד ְוִהְזּכַ

ְרעֹה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן  ּפַ
ה )בראשית  ִית ַהּזֶ ַהּבַ

פרק מ’ פסוק י”ד(

רגע לפני ששר 
המשקים יוצא מבית 
הכלא, יוסף מבקש 
שיזכור אותו ויבקש 

מפרעה לשחרר אותו 
מהכלא.

לא פעם אנחנו 
נתקלים בחבר עם 

קשיים המבקש את 
עזרתנו וזקוק לנו. זה 

הרגע שלנו לגלות 
את הפנימיות שלנו 

ולעזור לו.

ה כ-ו ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ַמִים  ָ ְיהָוה ֶאת ַהׁשּ

ם  ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָ
ם  ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ּכָ

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהׁשּ ַנח ּבַ ַוּיָ
ַרְך ְיהָוה ֶאת  ן ּבֵ ַעל ּכֵ
הּו  ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ
)שמות פרק כ’ פסוק י”א(

התורה הקדושה 
מסבירה, למה נבחר 

יום השבת ליום 
המנוחה, כי ביום 

הזה הקב”ה שבת 
ממלאכת הבריאה 

וקידש ובירך את היום 
הזה באופן מיוחד.

אדם שזקוק לברכה 
לקדושה, יכול לעשות 
זאת על ידי שיתחבר 

לימים קדושים כמו 
יום השבת וחג ומהם 

יקבל את השפע 
הגדול לכל ימות 

השבוע.

ְרכֹות כ-ז ֶמּנּו ּבִ י ְתַקּדְ ּכִ
ית ְלרֹאׁשֹו  ׁשִ טֹוב ּתָ

ז )תהילים פרק  ֲעֶטֶרת ּפָ
כ”א פסוק ד’(

דוד המלך אומר, 
שאדם הזוכה 

לקרבת אלוקים, זוכה 
שהקב”ה מקדם אותו 

בברכות טובות ושם 
לו על הראש עטרת 
פז שמביאה לו את 

השפע.

באמצעות החיבור 
לנקודת הטוב 

שבאדם, האדם יכול 
לקבל את הברכה 

והשפע הגדול ולזכות 
להצליח בחיים.
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י ֹנַכח ֵעיֵני ְיהָוה כ-ס ּכִ
ְרֵכי ִאיׁש ְוָכל  ּדַ

ס  לָֹתיו ְמַפּלֵ ַמְעּגְ
)משלי פרק ה’ פסוק כ”א(

שלמה המלך אומר: 
הדרך שהאדם הולך 

בחיים עומד לנגד 
עיניו של הקב”ה והוא 

מפלס לו את הדרך.

לא פעם אנו תוהים 
על הדרך שעברנו 

בחיים. עלינו לדעת, 
כי הקב”ה מכוון את 
הדרך שלנו עם כל 
ההפתעות שיש, כי 
הכל נועד לתכלית 

גבוהה.

ֲחֵצֶריָך כ-ע י טֹוב יֹום ּבַ ּכִ
י  ַחְרּתִ ֵמָאֶלף ּבָ

ֵבית ֱאלַֹהי  ִהְסּתֹוֵפף ּבְ
ע:  ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ִמּדּור ּבְ
)תהילים פרק פ”ד פסוק 

י”א(

דוד המלך אומר: 
טוב יום אחד בבית 

המדרש, מאלף 
עולות שהקריבו 
במקדש ועדיף 

להתחבר למקום 
קדוש מלגור באזור 
של אנשים רשעים.

החברה משפיעה 
מאוד על האדם. 
האדם הוא יצור 

חברתי ועליו להיות 
מודע להשפעה 

של החברה. חברה 
חיובית משפיעה 

לטובה ואילו חברה 
אחרת חלילה לרעה.

ְמָחה ֵתֵצאּו כ-פ י ְבׂשִ ּכִ
לֹום ּתּוָבלּון  ּוְבׁשָ
ָבעֹות  ֶהָהִרים ְוַהּגְ

ה  ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרּנָ
ֶדה  ָ ְוָכל ֲעֵצי ַהׂשּ

ִיְמֲחאּו ָכף )ישעיה פרק 
נ”ה פסוק י”ב(

הנביא ישעיה אומר: 
שעם ישראל ישוב 

לארצו זה יעשה 
בשמחה ובשלום 

והרי ישראל והגבעות 
כביכול יפצחו בשירה 

ובשמחה.

מידת השמחה 
היא מידה חשובה 

מאוד. אם אדם 
מתחזק בשמחה 
יש לזה השפעה 

חיובית על הבריאות, 
על הפרנסה ועל 

המשפחה.

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָמָצא כ-ל
ר ַעם  ְדּבָ ּמִ ֵחן ּבַ

ִריֵדי ָחֶרב ָהלֹוְך  ׂשְ
ָרֵאל:  יעֹו ִיׂשְ ְלַהְרּגִ

)ירמיה פרק י”א פסוק י”ג(

הנביא ירמיה מתנבא 
בשמו של הקב”ה 

שאומר, שהעם 
ההולך במדבר מצא 

חן בעיני הקב”ה 
ולמרות שהגלה 

אותם מארצם הוא 
ישיב אותם לאדמתם.

היכולת והכישרון 
למצוא חן בעיני בני 

אדם, היא יכולת 
חשובה אולם יש 
לדעת להשתמש 

למטרות טובות.

י ֵאל ַרחּום ְיהָוה כ-מ ּכִ
ָך ְולֹא  ֱאלֶֹהיָך לֹא ַיְרּפְ

ח  ּכַ ִחיֶתָך ְולֹא ִיׁשְ ַיׁשְ
ִרית ֲאֹבֶתיָך  ֶאת ּבְ
ע ָלֶהם  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

)דברים פרק ד’ פסוק ל”א(

משה רבינו אומר 
לעם ישראל: הקב”ה 

הוא רחום ולמרות 
שחטאתם נגדו, הוא 

לא ירפה מלעזור 
לכם ולא ישכח את 

ברית האבות שנשבע 
להם לשמור על 

בניהם.

מידת הרחמים, היא 
תכונה שעל האדם 

לפתח. בתכונה 
זו האדם דומה 

למידותיו של הקב”ה 
וזוכה שמשמים 

מרחמים גם עליו, 
מידה כנגד מידה.

י ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון כ-נ   ּכִ
ַאַחד  ֵמַאַחד ַאֶחיָך ּבְ

ר  ַאְרְצָך ֲאׁשֶ ָעֶריָך ּבְ ׁשְ
ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך 

ץ ֶאת ְלָבְבָך  לֹא ְתַאּמֵ
ְולֹא ִתְקּפֹץ ֶאת ָיְדָך 

ֵמָאִחיָך ָהֶאְביֹון )דברים 
פרק ט”ו פסוק ז’(

התורה הקדושה 
מצווה עלינו, שאם 
יש יהודי שחסר לו 
כסף, אל לנו להיות 

קמצנים. אלא עלינו 
לעזור לו ולתמוך בו.

יש אנשים שנוטים 
להתעלם ממצוקות 

של אחרים. ויש כאלו 
שמצליחים להיות 

קשובים לקושי של 
האחר והלב שלהם 

פתוח עבורו. לפעמים 
העזרה הגדולה ביותר 

היא פשוט להקשיב.

כ כ
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יׂשּו ְוִגילּו כ-ש י ִאם ׂשִ   ּכִ
ר ֲאִני  ֲעֵדי ַעד ֲאׁשֶ

י ִהְנִני בֹוֵרא  בֹוֵרא ּכִ
יָלה  ַלִם ּגִ ֶאת ְירּוׁשָ

ּה ָמׂשֹוׂש )ישעיה  ְוַעּמָ
פרק ס”ה פסוק י”ח(

הקב”ה אומר: בואו 
ותשמחו, כי אני בורא 

מחדש את העיר 
ירושלים והיא תהיה 

עיר של גילה ושמחה.

החיבור שלנו 
למסורת ולעבר, 

הוא הכוח שמעניק 
לנו את האפשרות 

לשמוח בהווה ולהיות 
מלאי תקווה לעתיד

ָחִלים ֹהְלִכים כ-ת ל ַהּנְ ּכָ
ם ֵאיֶנּנּו  ם ְוַהּיָ ֶאל ַהּיָ

ָמֵלא ֶאל ְמקֹום 
ָחִלים ֹהְלִכים  ַהּנְ ׁשֶ

ִבים ָלָלֶכת  ם ֵהם ׁשָ ׁשָ
)קהלת פרק א’ פסוק ז’(

שלמה המלך אומר: 
כל הנחלים בסופו 

של דבר מגיעים לים 
ולמרות זאת הים לא 

מתמלא והנחלים 
ממשיכים לזרום כל 

הזמן.

הים מסמל את ים 
הדעת. שכל בני 
האדם שיש להם 
נקודה איכותית, 

רוצים להתחבר לים 
הדעת ולהבין את 

הסוד של הבריאה.

ה כ-צ ֲעׂשֶ לֹות ּתַ י ְבַתְחּבֻ ּכִ
ָך ִמְלָחָמה ּוְתׁשּוָעה  ּלְ
רֹב יֹוֵעץ )משלי פרק  ּבְ

כ”ד פסוק ו’(

שלמה המלך אומר: 
את המלחמה יש 

לעשות בתחבולות. 
את ההכנות 

לקראתה יש לעשות 
בעצה עם מספר 

אנשים ולא להסתמך 
על עמדה אחת

לא פעם אנחנו 
מנסים לשנות הרגל 

מסוים בדרך של 
מאבק. החכמה 

היא לעשות את זה 
בתחבולה, לבוא 

בדרך עקיפה וכך 
נוכל להתגבר על כוח 

ההתנגדות לשינוי

י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל כ-ק ּכִ
ֵלְך ְוָלַקְחּתָ  י ּתֵ מֹוַלְדּתִ

ה ִלְבִני ְלִיְצָחק  ָ ִאׁשּ
)בראשית פרק כ”ד 

פסוק ד’(

אברהם מצווה את 
אליעזר העבד שלו, 
שילך לארץ מולדתו 

ולמשפחתו ורק 
משם יביא את הזיווג 

ליצחק.

החיבור החזק של 
האדם הוא החיבור 

למשפחה. המשפחה 
היא הכוח המניע של 

האדם ולכן חשוב 
לשמר את הקשר עם 

המשפחה.

י ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך כ-ר ּכִ
ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ 

טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים 
ֲעָיֹנת ּוְתֹהמֹת ֹיְצִאים 
ְקָעה ּוָבָהר )דברים  ּבִ ּבַ

פרק ח’ פסוק ז’(

משה רבינו אומר 
לעם ישראל: הקב”ה 

מביא אתכם לארץ 
שיש בה נחלים 

ומעיינות ארץ מאוד 
טובה.

עלינו להכיר בטובה 
שהקב”ה נתן 

לנו. כאשר אנחנו 
מתבוננים על היופי 

של ארץ ישראל, 
אנחנו מתמלאים 
בהרגשה נפלאה 

ובאמונה גדולה.

כ כ
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לֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ל-א
ִּבְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח 

ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא 
ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא: 

)ויקרא פרק י”ט פסוק י”ז(

התורה מצווה עלינו, 
שגם בליבנו פנימה לא 

תהיה שנאה לאחר. 
אולם אם מישהו 

עושה משהו רע עלינו 
להוכיח אותו.

בנקודה הפנימית 
בלב, עלינו להרבות 
באהבה ואכפתיות 

לאחר ובזכות זה 
נזכה שגם אחרים 

יאהבו אותנו 

ין ל-ב  ְבּתָ ּבֵ ה ָיׁשַ ָלּמָ
מַֹע  ַתִים ִלׁשְ ּפְ ׁשְ ַהּמִ

ִרקֹות ֲעָדִרים  ׁשְ
ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן 

דֹוִלים ִחְקֵרי ֵלב:  ּגְ
)שופטים פרק ה’ פסוק 

ט”ז(

דבורה הנביאה 
מוכיחה את שבטי 

ישראל, שישבו מנגד 
בשעה שהיא יצאה 

להילחם בסיסרא

בעת שאדם רואה 
שנעשה עוול לאחר, 

אסור לו לעמוד 
מנגד, הוא חייב לבוא 
לעזרתו. שתיקה היא 

לא אחת שיתוף פעולה 
עם הרע ולהיפך הוא 

הטוב האמתי

י ל-ד  ל ַעּמֵ ַעת ּכָ ְלַמַען ּדַ
י ְיהָוה הּוא  ָהָאֶרץ ּכִ

ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד 
)מלכים א’ פרק ח’ פסוק 

ס’(

הקב”ה אומר 
שמעשיו נועדו על 
מנת שכול העולם 
ידע שאין שום כוח 

בעולם בלעדיו.

לא אחת אנחנו 
מייחסים כוחות 

והשפעות לבני אדם, 
אבל האמת שהכל 
הכל מאתו יתברך.
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יהּו ל-ח יל ּפִ ּכִ ֵלב ָחָכם ַיׂשְ
ָפָתיו ֹיִסיף  ְוַעל ׂשְ

ֶלַקח )משלי פרק ט”ז 
פסוק כ”ג(

שלמה המלך אומר: 
ליבו של החכם הוא 

הבסיס לכך שפיו 
מפיק דבר חכמה, 

ותובנות חשובות 
לחיים.

החכמה הנכונה, היא 
חכמת התורה. אם 

הלב מחובר לתורה, 
החכמה כבר מגיעה. 

אם חלילה הלב 
מנותק, צריך לחבר 

אותו מחדש.

ָלֵכן ְנֻאם ָהָאדֹון ְיהָוה ל-י
ָרֵאל  ְצָבאֹות ֲאִביר ִיׂשְ

ַרי  ֵחם ִמּצָ הֹוי ֶאּנָ
ְקָמה ֵמאֹוְיָבי:  ְוִאּנָ

)ישעיה פרק א’ פסוק כ”ד(

הקב”ה מבטיח לעם 
ישראל, שהנקמה 
מאויבי עם ישראל 

בוא תבוא.

גם שנדמה שהרוע 
שולט בעולם, עלינו 

לא לאבד תקווה 
ולדעת שסוף הטוב 

להגיע וסופם של 
הטובים לנצח.

ְמָחה ל-כ ׂשִ ֵלְך ֱאֹכל ּבְ
ֵתה ְבֶלב  ַלְחֶמָך ּוׁשֲ

י ְכָבר ָרָצה  טֹוב ֵייֶנָך ּכִ
יָך  ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֶ

)קהלת פרק ט’ פסוק ז’(

שלמה המלך אומר: 
אחרי שהאדם 

השיג את מעלת 
התשובה, הוא יכול 

לאכול ולשתות 
בשמחה, מתוך ידיעה 
שהקב”ה התרצה לו.

השמחה היא הכוח 
המניע הגדול בחיים. 

את השמחה ניתן 
לרכוש, על ידי 

האמונה שהקב”ה 
אוהב אותנו ודואג לנו.

ַמע עֹוד ָחָמס ל-ה  ָ לֹא ִיׁשּ
ֶבר  ַאְרֵצְך ׁשֹד ָוׁשֶ ּבְ

ְגבּוָלִיְך ְוָקָראת  ּבִ
ְיׁשּוָעה חֹומַֹתִיְך 

ה )ישעיה  ִהּלָ ָעַרִיְך ּתְ ּוׁשְ
פרק ס’ פסוק י”ח(

הנביא ישעיה מתנבא 
על הגאולה העתידה 
לבוא: בירושלים לא 

ישמע עוד קולות 
של בכי על אסונות 
והחומות והשערים 

יבנו מחדש.

שאדם מאמין בכוח 
הגאולה, הוא זוכה 

לראות אותה בחוש 
בחייו הפרטיים. 

הגאולה הפרטית של 
כל אחד מגיעה רק 

בזכות האמונה.

ְכָחה ל-ו ְלכּו ָנא ְוִנּוָ
ֹיאַמר ְיהָוה ִאם ִיְהיּו 

ִנים  ָ ׁשּ ֲחָטֵאיֶכם ּכַ
ינּו ִאם  ֶלג ַיְלּבִ ֶ ׁשּ ּכַ

ֶמר  ּצֶ ימּו ַכּתֹוָלע ּכַ ַיְאּדִ
ִיְהיּו )ישעיה פרק א’ 

פסוק י”ח(

הקב”ה אומר לעם 
ישראל: גם אם 

החטאים שלכם יהיו 
חזקים מאוד ובצבע 

אדום בוהק, אני 
אלבין אותם ברגע 
שתחזרו בתשובה.

לא פעם אדם 
נתפס לייאוש, מתוך 

מחשבה שאין לו 
את הכוח לשינוי 

בחייו. אולם האמת 
שהקב”ה יש לו את 
הכוח לסייע לאדם 

בשינוי, אם רק יאמין 
שזה אפשרי.

ל ִאיׁש ל-ז ְכלֹו ְיֻהּלַ ְלִפי ׂשִ
ְוַנֲעֵוה ֵלב ִיְהֶיה ָלבּוז 
)משלי פרק י”ב פסוק ח’(

שלמה המלך מלמד 
אותנו כלל חשוב: 
בסופו של דבר מי 

שיש לו חכמה הוא 
זה שמשבחים אותו 
ואת מי שלא מבזים.

עלינו להוקיר את 
החכמים ואת 

הצדיקים, להתחבר 
אליהם באמצעות 

התורה שלהם 
ודרכם נזכה לחכמה 

האמיתית
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ם ל-נ ּלֵ ע ְולֹא ְיׁשַ ה ָרׁשָ לֹוֶ
יק חֹוֵנן ְונֹוֵתן  ְוַצּדִ

)תהילים פרק ל”ז פסוק 
כ”א(

דוד המלך אומר: 
שאדם שמקבל 

הלוואה ולא מחזיר 
הוא רשע. הצדיק 

לעומתו הוא לא 
רק מחזיר אלא אף 

מוסיף טובה.

הכרת הטוב, היא 
תכונה חשובה מאוד 

שעלינו לאמץ. גם 
אם נדמה לנו שבני 

אדם אינם מכירים לנו 
טובה, בסופו של דבר 

הכרת הטוב תשלם 
לנו בחיים.

ל ל-ע יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ לֹא ְיֻאּנֶ
ִעים ָמְלאּו  ָאֶון ּוְרׁשָ

ָרע )משלי פרק י”ב פסוק 
ט”ז(

שלמה המלך אומר: 
הצדיקים לא קורה 

להם דברים רעים רק 
לרשעים.

הקב”ה שומר על 
הצדיקים וכל אלו 

המתחברים לצדיקים 
זוכים גם לשמירה 

המיוחדת של 
הצדיקים.

לֹא ַיְרִעיב ְיהָוה ֶנֶפׁש ל-פ
ִעים  ת ְרׁשָ יק ְוַהּוַ ַצּדִ

ֶיְהּדֹף )משלי פרק י’ 
פסוק ג’(

שלמה המלך אומר: 
הקב”ה לא מרעיב 

את הצדיק ואת הרוע 
של הרשע הוא רודף.

נפש שלמה, היא נפש 
רגועה. באמצעות 

האמונה משיגים את 
כוח הרגיעה והשלווה.

ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ל-צ
ם  ר ׂשָ ְיהָוה ֲאׁשֶ

ָאֶרץ )תהילים  ּמֹות ּבָ ׁשַ
פרק מ”ו פסוק ט’(

דוד המלך אומר לנו: 
הביטו ביופי הבריאה 

של הקב”ה ותראו 
את העוצמה של 

היצירה.

נקודת מבט נכונה 
בטבע, מגלה לנו 

את הבורא. מי שלא 
מתבוננן אף פעם לא 

יגלה וישאר בחושך.

ָלֵכן ֱאמֹר ּכֹה ָאַמר ל-ל
י  ְצּתִ ֲאֹדָני ְיהִוה ְוִקּבַ
ים  ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ

י ֶאְתֶכם  ְוָאַסְפּתִ
ר  ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ

י  ֶהם ְוָנַתּתִ ְנֹפצֹוֶתם ּבָ
ָלֶכם ֶאת ַאְדַמת 

ָרֵאל: )יחזקאל פרק  ִיׂשְ
י”א פסוק י”ז(

הקב”ה מבטיח לעם 
ישראל, כי בבוא עת 
הגאולה יהיה קיבוץ 

של כל הגלויות וארץ 
ישראל תחזור להיות 

של עם ישראל.

נפש האדם מתפזרת 
לעיתים למקומות 
שונים, אולם עלינו 

לדעת, כי כוח 
הגאולה הפרטית הוא 

בקיבוץ הגלויות של 
הנפש.

ֵלְך ְוָאַסְפּתָ ֶאת ִזְקֵני ל-מ
ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ  ִיׂשְ

ֲאֵלֶהם ְיהָוה ֱאלֵֹהי 
ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה 

ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם 
ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ֵלאמֹר 
י ֶאְתֶכם  ַקְדּתִ ֹקד ּפָ ּפָ

ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם 
ִמְצָרִים: )שמות פרק ג’  ּבְ

פסוק ט”ז(

הקב”ה מצווה את 
משה רבינו, לצאת 

לשליחות שלו 
ולאסוף את זקני 

עם ישראל ולבשר 
להם שהוא זוכר את 

הברית שכרת עם 
האבות הקדושים 

ועתיד לגואל את עם 
ישראל.

החיבור שלנו לאבות 
הקדושים, הוא 

הכוח שמעניק לנו 
את היכולת לצאת 
מהמצבים הקשים 

ביותר. 

ל ל
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ה ָרְגׁשּו גֹוִים ל-ק ָלּמָ
ים ֶיְהּגּו ִריק  ּוְלֻאּמִ

)תהילים פרק ב’ פסוק א’(

דוד המלך אומר: 
העמים מתרגשים 
ונסערים, אולם כל 
מאמציהם נגד עם 

ישראל הם לריק.

לא פעם, רעשים שונים 
מנסים להסיט אותנו 

מהדרך הנכונה בחיים. 
עלינו להיות קשובים 
לאמת הפנימית ולא 

להתפעל מהרעש 
מבחוץ.

ה ל-ר ְלַמַען ִצּיֹון לֹא ֶאֱחׁשֶ
ַלִם  ּוְלַמַען ְירּוׁשָ
קֹוט ַעד  לֹא ֶאׁשְ

ֵיֵצא ַכּנַֹגּה ִצְדָקּה 
יד  ַלּפִ ִויׁשּוָעָתּה ּכְ

ִיְבָער: )ישעיה פרק ס”ב 
פסוק א’(

הקב”ה מבטיח: למען 
עם ישראל אני לא 
אנוח ולא אשקוט. 

עד שהצדק והישועה 
של ירושלים יאירו את 

העולם.

אור האמת לא 
תמיד מאיר בפעם 

הראשונה, אולם 
סופה של האמת 
להאיר את הדרך 

הנכונה לאדם שילך 
בדרך האמת.

ׁשּו ל-ש ּקְ י ּבַ ְלָך ָאַמר ִלּבִ
ֶניָך ְיהָוה  ָפָני ֶאת ּפָ
ׁש )תהילים פרק  ֲאַבּקֵ

כ”ז פסוק ח’(

דוד המלך אומר: 
הלב שלי אומר לי 

לבקש את פניו של 
הקב”ה ולהתפלל 

אליו.

היהודי צריך להיות 
קשוב ללב שלו, הלב 

שרוצה להתחבר 
לאבא שבשמים.

יֹום ל-ת לֹא יֹוִעיל הֹון ּבְ
יל  ּצִ ֶעְבָרה ּוְצָדָקה ּתַ
ֶות )משלי פרק י”א  ִמּמָ

פסוק ד’(

שלמה המלך אומר: 
הכסף לא עוזר 

לאדם ביום מותו, 
אלא א”כ הוא נותן 

צדקה והצדקה היא 
מצילה אותו ממות.

המעשים הטובים 
והצדקה שהאדם 

עושה, היא המורשת 
האמתית והזיכרון 

הטוב שהוא מותיר 
אחריו בעולם

ל

ות
בא

שמות המתחילים 
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ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב מ-ו
ר ֶאת רַֹבע  ּוִמְסּפָ

י  מֹת ַנְפׁשִ ָרֵאל ּתָ ִיׂשְ
ִרים ּוְתִהי  מֹות ְיׁשָ

מֹהּו )במדבר  ַאֲחִריִתי ּכָ
פרק כ”ג פסוק י(

בלעם מנסה לקלל 
את עם ישראל, אבל 
בסופו של דבר הוא 
מברך ואומר שעם 

ישראל יהיה עם גדול 
והוא מביע תקווה 

שיזכה למות כיהודי.

לא פעם גם שאנחנו 
יודעים את האמת, 

אנחנו מסרבים לשלם 
את המחיר עבורה. 
אולם עלינו לדעת 
שלפעמים שכבר 
נמצא את הכוח 

לעשות זאת זה כבר 
יהיה מאוחר מידי.

א ָלׁשֹון ֵעץ מ-ח ַמְרּפֵ
ֶבר  ּה ׁשֶ ים ְוֶסֶלף ּבָ ַחּיִ

רּוַח )משלי פרק ט”ו  ּבְ
פסוק ד’(

שלמה המלך אומר: 
מי שמדבר בלשון 
רכה, זוכה שדבריו 

נשמעים ומי שמדבר 
בצורה קשה אנשים 

לא רוצים להקשיב לו 

עלינו לאמץ שפה 
נעימה, על מנת 

שנוכל להעביר את 
המסר שלנו לחברים 
שלנו. שימוש בשפה 

רגועה, יסייע לנו 
להשיג את מבוקשינו.

י תֹוָרֶתָך מ-י ָמה ָאַהְבּתִ
יָחִתי  ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ ּכָ
)תהילים פרק קי”ט פסוק 

צ”ז 

דוד המלך אומר 
לקב”ה: מאוד אני 
אוהב את התורה 
שלך ולכן אני כול 

היום עוסק בה. 

שבן אדם אוהב 
משהו, הוא מרבה 

לדבר עליו. ככה 
אנחנו מזהים את 
הנקודה הפנימית 

האמתית שלנו 
ויודעים לפתח אותה.

ה מ-א  ִמי ָפַעל ְוָעׂשָ
ֹקֵרא ַהּדֹרֹות ֵמרֹאׁש 

ֲאִני ְיהָוה ִראׁשֹון 
ְוֶאת ַאֲחרִֹנים ֲאִני 

הּוא:)ישעיה פרק מ”א 
פסוק ד’ 

הקב”ה אומר: כל 
הבריאה מתוכננת 

מראש ויש לכל דבר 
מטרה שרק בסופו 

של דבר תתגלה.

כל פרט בחיים שלנו 
הוא חלק מתכנית 

גדולה, אם מאמצים 
את החשיבה הזאת, 
קל יותר להתמודד 

עם קשיים ומשברים.

נֹות ְמַעט מ-ב ְמַעט ׁשֵ
ק  נּומֹות ְמַעט ִחּבֻ ּתְ
ב: )משלי  ּכָ ָיַדִים ִלׁשְ

פרק כ”ד פסוק ג’(

שלמה המלך אומר: 
עדיף להמעיט בשינה 

ובישיבה בחיבוק 
ידיים.

בן אדם שעובד קשה, 
בסופו של יום קוצר 

פירות. אם אדם סבור 
שבלי עבודה הוא 

יקבל את מה שהוא 
רוצה, אז הוא טועה.

ים מ-ד ִליְך ַקְרחֹו ְכִפּתִ ַמׁשְ
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד 

)תהילים פרק קמ”ז 
פסוק י”ז(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה יכול ליצור 
קרח וקור, ששום 

דבר לא יעזור 
להתמודד אתו.

הקור הפנימי של 
האדם, מסוגל 
להסתיר ממנו 

את היופי והחום 
שהסביבה מקרינה 

כלפיו.

קּום מ-ה יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ ִמּפְ
ֵני ָזֵקן  ְוָהַדְרּתָ ּפְ

ֱאלֶֹהיָך ֲאִני  ְוָיֵראָת ּמֵ
ְיהָוה: )ויקרא פרק י”ט 

פסוק ל”ב(

התורה הקדושה 
מצווה עלינו, לכבד 

את הזקן ולירא 
מהקב”ה. 

הכבוד וההדר, 
למבוגרים ולצדיקים, 

הוא הכוח שלנו 
שדרכו אנחנו יכולים 

להתחבר למקור 
האמת לקב”ה.
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ל מ-נ ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ
ּפֹת ָיִרים ֶאְביֹון:  ֵמַאׁשְ

)תהילים פרק קי”ג פסוק 
ז’(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה מקים את 
הדל מהעפר שבו 

הוא ישן ואת האביון 
מהאשפה.

גם ברגעי השפל 
בחיים, חשוב לזכור 
שהקב”ה יש לו את 

היכולת להרים אותנו 
מהנקודה הנמוכה 

לנקודה גבוהה ביותר 

יק מ-ס  י ַצּדִ ים ּפִ ְמקֹור ַחּיִ
ה  ִעים ְיַכּסֶ ּוִפי ְרׁשָ

ָחָמס )משלי פרק י’ 
פסוק י”א(

שלמה המלך אומר: 
הפה של הצדיק, הוא 
מקור לחיים לאנשים 

רבים ואילו הרשע 
עושה שימוש לרעה 

בפיו.

דברי התורה של 
החכמים והצדיקים, 

הם שורש החיות של 
האדם. על ידי חיבור 

לדברי התורה, האדם 
מקבל חיות חדשה.

ְרָחק מ-ע  ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ ִמּדְ
ֲהרֹג  יק ַאל ּתַ ְוָנִקי ְוַצּדִ

ע  יק ָרׁשָ י לֹא ַאְצּדִ ּכִ
)שמות פרק כ”ג פסוק ז’(

התורה מצווה עלינו 
להתרחק מהשקר, 

כי השקר עלול בסופו 
של דבר להוביל 

לכך שאנשים חפים 
מפשע יענשו.

מידת האמת היא 
מידתו של יעקב 

אבינו, שאדם דבר 
במידת האמת ובורח 
מן השקר, הוא זוכה 

לאור גדול בחייו.

ֶעיָך מ-כ ׁשָ ָמִחיִתי ָכָעב ּפְ
ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתיָך 

י  ׁשּוָבה ֵאַלי ּכִ
יָך )ישעיה פרק  ְגַאְלּתִ

מ”ד פסוק כ”ב(

הקב”ה אומר לעם 
ישראל: מחקתי את 

העבירות שלכם כמו 
ענן קטן, אז עכשיו 
אתם יכולים לשוב 

אלי.

לא פעם דברים 
בחיים נראים לנו 

קשים כמו הר 
גדול, אבל האמת 
שהקשיים הם לא 

פעם ענן קטן שאחרי 
שחלף לא מבינים את 

הקושי שייצר.

ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך מ-ל
ֹנֶתיָך  ּכְ ַיֲעֹקב ִמׁשְ

ָרֵאל )במדבר פרק  ִיׂשְ
כ”ד פסוק ה’(

בלעם המבקש לקלל 
את ישראל, מברך 
אותם שטוב לשכון 

באוהלים שלהם 
שבהם נשמרת 

הפרטיות.

ההכרה בגבולות 
הפרטיות שלנו, 

היא הכרה חשובה 
שמעניקה לנו יכולת 
לפעול בתוך העולם 
תוך שמירה על מה 

שייחודי לנו.

יט ְיהָוה מ-מ ַמִים ִהּבִ ָ ִמׁשּ
ֵני  ל ּבְ ָרָאה ֶאת ּכָ

ָהָאָדם )תהילים פרק ל”ג 
פסוק י”ג(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה מביט 

מהשמים על כל 
מעשי בני אדם.

הידיעה שכל מעשה 
שלנו, הוא נבחן על 
ידי הקב”ה, אמורה 
להעניק לנו תחושת 

אחריות וחשיבות 
למעשים שאנחנו 

עושים.

ממ
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ַמֵהר ֲעֵנִני ְיהָוה מ-ר
ְלָתה רּוִחי ַאל  ּכָ

י  ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ ּתַ
י ִעם ֹיְרֵדי  ְלּתִ ְוִנְמׁשַ

בֹור )תהילים פרק קמ”ג 
פסוק ז’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה שיענה לו 

במהירות ולא יסתיר 
את פניו, כי מצבו הוא 

כמו אדם שהושלך 
לבור.

לפעמים אנחנו 
מרגישים שאנחנו 
שוקעים בסוג של 
תהום נפשית. גם 

בנקודה זו, אם 
נתחבר לאמת 

האלוקית נזכה לצאת 
מאפילה לאורה.

ִמיֲעָך מ-ש ַמִים ִהׁשְ ָ ִמן ַהׁשּ
ֶרּךָ ְוַעל  ֶאת ֹקלֹו ְלַיּסְ

ָהָאֶרץ ֶהְרֲאָך ֶאת 
דֹוָלה ּוְדָבָריו  ֹו ַהּגְ ִאׁשּ
ַמְעּתָ ִמּתֹוְך ָהֵאׁש  ׁשָ
)דברים פרק ד’ פסוק ל”ו(

משה רבינו אומר 
לעם ישראל: הקב”ה 
השמיע לך את קולו 

מן השמים והראה לך 
את האש הגדולה, על 

מנת להוביל אותך 
בדרך הנכונה.

מראות גדולים 
מותירים רושם 

על האדם , אולם 
הם ממלאים את 

תפקידים, רק אם 
האדם משמר את 

הזיכרון הייחודי 
שלהם ולא נותן להם 

לשקוע 

ֶכל מ-ת ים ׂשֵ ְמקֹור ַחּיִ
ָעָליו ּומּוַסר ֱאִוִלים  ּבְ

ֶלת )משלי פרק ט”ז  ִאּוֶ
פסוק כ”ב(

שלמה המלך אומר: 
אם האדם מסתכל 

ומתבונן, יש לו חיים. 
אם הוא בוחר בדרך 

האוולת הוא מביא 
על עצמו ייסורים.

אם אדם מתבונן על 
מה שקורה לו, הוא 

מצליח להבין את 
סיבת הכישלון ולא 

לחזור שוב ושוב על 
הטעויות שיובילו אותו 

לדרך לא טובה.

ָבר הּוא מ-פ ָהָיה ּכְ ֶ ַמה ׁשּ
ָבר  ר ִלְהיֹות ּכְ ַוֲאׁשֶ

ׁש  ָהָיה ְוָהֱאלִֹהים ְיַבּקֵ
ף: )קהלת פרק  ֶאת ִנְרּדָ

ג’ פסוק ט”ו(

שלמה המלך אומר: 
מה שהיה שייך לעבר, 
וגם מה שיהיה דומה 
למה שהיה והקב”ה 
דואג לאלו שרודפים 

אותם.

החרטה על העבר, 
לא מקדמת אותנו 

בחיים. עלינו 
להתמקד בעתיד 

ולהכין את עצמינו אל 
הטוב.

ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה מ-צ
ִעים ֲעֵדי  יל ְרׁשָ ּפִ ַמׁשְ

ָאֶרץ )תהילים פרק קמ”ז 
פסוק ו’(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה מעודד את 

מי שלא מתגאה. 
את הרשעים לעומת 

זאת, הוא משפיל. 

מידת הענווה, 
מסייעת לבן אדם 

להסתכל באופן 
נכון על המציאות. 
הגאווה היא מקור 

כל החטאים וסופה 
שמפילה את האדם 

לתהום.

מ-ק

ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש 
מּוָעה טֹוָבה  ֲעֵיָפה ּוׁשְ

ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק )משלי 
פרק כ”ה פסוק כ”ה(

שלמה המלך אומר: 
כמו שהמים הקרים 

מרווים את הצמא, כך 
שמועה טובה עושה 

טוב לנפש האדם.

אם מתחברים 
לחברים טובים 

ולחלקים הטובים של 
החיים, מתמלאים 

באנרגיה חיובית.

מ מ
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ָתה ַליהָוה נ-א נּו ִחּכְ ַנְפׁשֵ
נּו הּוא  ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ

)תהילים פרק ל”ג פסוק כ’(

דוד המלך אומר: 
הנפש של האדם 
מחכה לקב”ה, כי 
הוא העזר והמגן 

שלנו.

הנפש של האדם, 
כמהה לחיבור 

לרוחניות. דרך החיבור 
הנכון האדם זוכה 

לעזרה הנכונה ורואה 
אותה בכל צעד בחיים.

ר ָרב נ-ב ם ֵמעֹשֶׁ ִנְבָחר ׁשֵ
ָהב ֵחן טֹוב  ֶסף ּוִמּזָ ִמּכֶ

)משלי פרק כ”ב פסוק א’(

שלמה המלך אומר: 
השם הטוב של בן 

אדם, עדיף על כסף 
וזהב.

השם הטוב שלנו, הוא 
הרכוש החשוב ביותר 

שלנו. כדי שנזכה 
לשם טוב, עלינו 

למלא את החיים 
שלנו במעשים טובים.

ֵאָנה ֹיאַכל נ-ד ֹנֵצר ּתְ
ְרָיּה ְוׁשֵֹמר ֲאֹדָניו  ּפִ
ד )משלי פרק כ”ז  ְיֻכּבָ

פסוק י”ח(

שלמה המלך אומר: 
מי ששומר על התאנה 
מהנזק שעשוי להיגרם 

לה, הוא שבסופו 
של יהנה ממנה. ומי 

ששומר על האדון שלו 
הוא זוכה לכבוד.

הסבלנות משתלמת 
בחיים. אם נביט 

על הצפון לנו, נדע 
להתאפק ובסופו של 

דבר לקבל תוצאה 
מושלמת יותר.

ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע נ-ה
ר  ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ּוׂשְ

ִמְרָמה )תהילים פרק ל”ד 
פסוק י”ד(

דוד המלך אומר: 
עלינו לשמור את 

הלשון מדיבור רע על 
השני ומדברי שקר 

ומרמה.

הדיבור יש לו כוח 
עצום בחיים שלנו. 
אם נדע לתעל את 
הכוח והאנרגיה של 
הדיבור למקום טוב 

וחיובי נוכל ליצור עוד 
ועוד דברים טובים 
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ְיָלה נ-ל ּלַ יִתיָך ּבַ י ִאּוִ ַנְפׁשִ
י  ַאף רּוִחי ְבִקְרּבִ

ר  ֲאׁשֶ י ּכַ ֲחֶרּךָ ּכִ ֲאׁשַ
ֶטיָך ָלָאֶרץ ֶצֶדק  ּפָ ִמׁשְ

ֵבי ֵתֵבל:  ָלְמדּו ֹישְׁ
)ישעיה פרק כ”ו פסוק ט’(

הנביא ישעיה אומר: 
בלילה השתוקקתי 

לקרבתו של הקב”ה. 
שאפתי שהמשפטים 
של התורה ילמדו על 

ידי כל תושבי כדור 
הארץ.

שאדם מכיר 
את האמת, הוא 

משתוקק להעביר 
את הידע שלו לכולם. 

אולם עליו לעשות 
זאת בחכמה, כדי 

שבני האדם לא 
יקבלו רתיעה.

י נ-מ ם ָזַקְנּתִ ַנַער ָהִייִתי ּגַ
יק  ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ

ׁש  ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ
ָלֶחם: )תהילים פרק ל”ז 

פסוק כ”ה(

דוד המלך אומר: 
הייתי נער והגעתי 

לזקנה, ואף פעם לא 
ראיתי צדיק שחסר 

לו משהו ולילדים שלו 
אין מה לאכול.

אדם שהולך בדרך 
הישר, סופו שזוכה 
להיות מאושר וגם 
אם לא יראה זאת 

מיד, בהמשך הדרך 
לא יחסר לו דבר.

ַמת ָאָדם נ-ס ֵנר ְיהָוה ִנׁשְ
ל ַחְדֵרי ָבֶטן  ֹחֵפׂש ּכָ
)משלי פרק כ’ פסוק כ”ז(

שלמה המלך אומר: 
הנשמה היא כמו נר 

שמאיר את הגוף של 
האדם והקב”ה יודע 

כל מה שמסתתר 
בתוך האדם.

הנשמה היא האור 
הפנימי של האדם. אם 

אדם מחובר אליה, 
הוא זוכה לאור בחייו 

והדרך שלו בחיים 
נעשית ברורה יותר.

ְעָלּה נ-צ ָעִרים ּבַ ְ ׁשּ נֹוָדע ּבַ
ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני  ׁשִ ּבְ

ָאֶרץ )משלי פרק ל”א 
פסוק כ”ג(

שלמה המלך מתאר 
את האישה החרוצה 

והעמלה, שזוכה 
שבעלה משתבח בה 
בעת שהוא יושב עם 

אנשים מכובדים.

העמל והעבודה 
הקשה, בתחילת 
הדרך לא זוכים 

אולי להערכה. אבל 
בסיומה של הדרך, יש 

כבוד ליגיעה ולעמל.

ִצּפֹור נ-ו נּו ּכְ ַנְפׁשֵ
ים  ח יֹוְקׁשִ ִנְמְלָטה ִמּפַ

ר ַוֲאַנְחנּו  ּבָ ח ִנׁשְ ַהּפַ
ִנְמָלְטנּו:)תהילים פרק 

קכ”ד פסוק ז’(

דוד המלך אומר: אני 
נמלטתי ממלכודת 

שטמנו לי אנשים רעים, 
כמו הציפור שנמלטה 

מפח שטמנו לה בני 
אדם. בזכות הקב”ה 

המלכודת נשברה.

הנפש שלנו, יש לה 
את היכולת לצאת 
גם ממצבים קשים 

ומרוכבים. הכוח של 
האמונה הוא הכוח 

המניע, שיכול לחלץ 
אותנו מכל משבר וצרה.

ע נ-ח ָנסּו ְוֵאין רֵֹדף ָרׁשָ
ְכִפיר  יִקים ּכִ ְוַצּדִ

ִיְבָטח )משלי פרק כ”ח 
פסוק א(

שלמה המלך אומר: 
הרשע בורח למרות 

שאין מי שרודף 
אחריו והצדיק הוא 

בטוח באמונתו.

הפחד והחרדה, 
מקורם בחלקים הלא 
טובים שבנו. אם נדע 

להגביר את החלק 
הטוב, גם החרדה 

והפחד ייעלמו.

ְלָתה נ-י ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
י ְלַחְצרֹות ְיהָוה  ַנְפׁשִ
נּו ֶאל  ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ ִלּבִ

ֵאל ָחי: )תהילים פרק 
פ”ד פסוק ג’(

דוד המלך אומר: 
נכספתי ונפשי כלתה, 
להגיע לבית המקדש 
ששם הלב שלי ישיר 

את השירה של הקב”ה.

כאשר מתחזקים 
באמונה, הלב מבקש 

לשיר את השירה 
ולהתחבר אל מקור 

האמת.

ִני ִמְצַות ָאִביָך נ-כ ְנצֹר ּבְ
ּטֹשׁ ּתֹוַרת  ְוַאל ּתִ
ָך )משלי פרק ו’  ִאּמֶ

פסוק כ’ 

שלמה המלך אומר: 
על האדם לשמור 

על התורה והמצוות 
שהוריו מלמדים 

אותו.

החיבור לעבר, הוא 
הכוח של עם ישראל. 
אם נשכיל להתחבר 

לחכמת העבר של 
העם היהודי, נדע 

להתמודד היטב עם 
העתיד.
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בּוס נ-ק ֵבָעה ּתָ ֶנֶפׁש ׂשְ
ל  ֹנֶפת ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ּכָ
ַמר ָמתֹוק )משלי פרק 

כ”ז פסוק ז’(

שלמה המלך אומר: 
אדם ששבע, דוחה 
אפילו את המאכל 

המתוק ביותר ואילו 
האדם הרעב, אפילו 
משהו מר עבורו הוא 

מתוק.

ברגעים של מחסור, 
אנחנו לומדים 

להעריך את מה 
שיש לנו. ברגעים 

של קושי ומשבר, יש 
לנו יכולת ללמוד על 
מי ומה הם הדברים 

החשובים באמת 
בחיינו.

ֻלָחה נ-ר ָלה ׁשְ ִלי ַאּיָ ַנְפּתָ
ֶפר  ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ׁשָ

)בראשית פרק מ”ט פסוק 
כ”א(

יעקב אבינו מברך 
את בנו נפתלי ואומר 

עליו: הוא זריז כמו 
איילה ודבריו הם 

דברי חכמה.

הזריזות, היא מקור 
ההצלחה. העצלות 

מביאה עמה את 
הקללה. אדם זריז 
הוא אדם שלומד 

ומחכים ומצליח 
להגיע ליעדים גדולים 

בחיים.

נֹוֵתן ָלָרׁש ֵאין נ-ת
ַמְחסֹור ּוַמְעִלים ֵעיָניו 
ַרב ְמֵארֹות )משלי פרק 

כ”ח פסוק כ”ז(

שלמה המלך אומר: 
אדם שנותן צדקה 
לעניים, זוכה שאין 
לו מחסור ואילו מי 
שמעלים את עיניו 

ממצוקותיהם, בעצמו 
סובל.

אמפתיה והתבוננות 
בחסרים של האחר, 

היא מקור של ברכה. 
אם מתחברים 

לסבל של האחר, 
זוכים לראות ישועות 

גדולות.
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י ְמֵרִעים ס-י ּנִ סּורּו ִמּמֶ
ָרה ִמְצֹות ֱאלָֹהי  ְוֶאּצְ

)תהילים פרק קי”ט פסוק 
קט”ו(

דוד המלך מבקש, 
שהחברים הרעים 

יעזבו אותו על מנת 
שיכול לשמור את 

המצוות. 

חברה רעה, עלולה 
להשפיע על הבן 

אדם באופן לא טוב. 
חברים טובים לעומת 

זאת, מובילים את 
האדם להיות הרבה 

יותר טוב.

ָמע ס-מ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ סֹוף ּדָ
ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא 

י  מֹור ּכִ ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ
ל ָהָאָדם: )קהלת  ֶזה ּכָ

פרק י”ב פסוק י”ג(

שלמה המלך אומר: 
שתכלית הכול הוא 

לשמוע בקול הקב”ה 
ולשמור את המצוות 

שלו.

יש לנו הרבה מטרות 
שאנחנו מציבים 

לעצמנו בחיים, אולם 
המטרה האמתית 
והתכלית הסופית 

היא התורה הקדושה.

ְסמּוִכים ָלַעד ְלעֹוָלם ס-ר
ר  ֱאֶמת ְוָיׁשָ ֲעׂשּוִים ּבֶ
)תהילים פרק קי”א פסוק 

ח’(

דוד המלך אומר: 
התורה והמצוות הם 
דבר חזק ואיתן והם 

מייצגים את היושר 
והאמת בעולם.

יש דרכים רבות 
בעולם, יש הצעות 

רבות לרוחניות. לנו 
עם ישראל יש את 
דרך התורה שהיא 

הדרך העתיקה 
והוותיקה.

ָעה ס-ד ׁשֵ ְסָעֵדִני ְוִאּוָ
יָך ָתִמיד  ָעה ְבֻחּקֶ ְוֶאׁשְ

)תהילים פרק קי”ט פסוק 
קי”ז(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה שיעניק לו 

סעד וישועה, על מנת 
שיוכל להגות בתורה 

הקדושה.

לפעמים אנחנו 
שוכחים את המטרה 

הגדולה בחיים, 
המטרה שהיא 

החיבור לרוחניות. 
שיש לנו זמן של 

שקט ושלווה, עלינו 
לנצל זאת להתחזק 

באמונה.

ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ס-ה
ָך  ֹגֶדל ַחְסּדֶ ה ּכְ ַהּזֶ

אָתה ָלָעם  ר ָנׂשָ ְוַכֲאׁשֶ
ְצַרִים ְוַעד  ה ִמּמִ ַהּזֶ

ה: )במדבר פרק י”ד  ֵהּנָ
פסוק י”ט(

משה רבינו אחרי 
שהוא שבר את 
הלוחות, מבקש 

מהקב”ה, שיסלח 
לעם ישראל כמו 

שעשה מאז שיצאו 
ממצרים.

הרחמנות היא מידה 
חשובה מאוד. כאשר 

בן אדם מאמץ את 
מידת הרחמים, 

הקב”ה מצדו גם הוא 
מגלה כלפיו רחמים 

וישועות 

בֹודֹו ס-ו רּו ַבּגֹוִים ּכְ ַסּפְ
ים  ָכל ָהַעּמִ ּבְ

ִנְפְלאֹוָתיו )תהילים פרק 
צ”ו פסוק ג’(

דוד המלך אומר 
לנו שעלינו לספר 

לכולם את הנפלאות 
והדברים הטובים 

שהקב”ה עושה 
עבורנו.

שקורים לנו דברים 
טובים, אסור לנו 

לקחת אותם 
כמובנים מאליהם 

ועלינו לספר ולשבח 
לבורא על כל הטוב 

שנתן לנו.
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י ע-א עּוִרי עּוִרי ִלְבׁשִ
ְגֵדי  י ּבִ ְך ִצּיֹון ִלְבׁשִ ֻעּזֵ

ַלִם ִעיר  ְך ְירּוׁשָ ִתְפַאְרּתֵ
י לֹא יֹוִסיף  ַהּקֶֹדׁש ּכִ

ָיֹבא ָבְך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא 
)ישעיה פרק נ”ב פסוק א’(

הנביא ישעיה קורא 
לעיר ירושלים, להתעורר 
מהגלות הארוכה ולחזור 

לימי ההדר שלה, כי 
הקב”ה לא יביא עוד 

את השליטה בירושלים 
לעמים אחרים.

שהלב שלנו רדום, עלינו 
להעיר אותו. היכולת 
לעורר את הלב היא 

בכוח התקווה, התקווה 
שהעתיד יהיה זוהר יותר 

יפה יותר ומעניין יותר.

ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ע-ב 
ר  רֹום ְוָהָיה ִמְדּבָ ִמּמָ

ְרֶמל )וכרמל(  ַלּכַ
ב  ַער ֵיָחׁשֵ ְרֶמל ַלּיַ ְוַהּכַ

)ישעיה פרק ל”ב פסוק 
ט”ו(

הנביא ישעיה מתנבא, 
שהקב”ה ישפיע על 

ארץ ישראל רוח טהרה, 
שבה המדבר יהפוך 

למקום טוב כמו הכרמל 
והכרמל גם הוא יעשה 

מקום טוב יותר 

שמתחברים לנקודה 
הטהורה בתוך הלב, 
יכולים להפוך את גם 
את החלקים הפחות 

חיובים בתוכנו, 
לחלקים שמאירים 

באור חיובי וטוב.

ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ע-ד
חֹוק ֵעת ְספֹוד  ִלׂשְ

ְוֵעת ְרקֹוד )קהלת פרק 
ג’ פסוק ד’(

שלמה המלך אומר: 
יש זמן שמיועד לבכי 

ויש זמן שמיועד 
לצחוק ויש את הזמן 
שמיועד למספד ויש 
זמן שמיועד לריקוד 

חשוב מאוד בחיים, לא 
לערבב בין הדברים. 

לא להשקיע יותר מידי 
בעבודה על חשבון 

המשפחה. אם לא נדע 
לתת לכל דבר את הזמן 

שלו, נאבד את הכול.

ִעְבדּו ֶאת ְיהָוה ע-ה 
ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו  ׂשִ ּבְ

ְרָנָנה )תהילים פרק ק’  ּבִ
פסוק ב’(

דוד המלך קורא לנו 
לעבוד את הקב”ה 

מתוך שמחה ולבוא 
לבית הכנסת ברינה.

השמחה היא כוח גדול. אם 
יש לאדם שמחה בתורה, 

שמחה על היותו יהודי, 
השמחה הזאת עוזרת לו 

לחיות חיים טובים יותר.
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ִמיד ֶאל ְיהָוה ע-י ֵעיַני ּתָ
ת  י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ּכִ
ַרְגָלי )תהילים פרק כ”ה 

פסוק ט”ו(

דוד המלך אומר: 
העיניים שלי תמיד 

מכוונות אל הקב”ה 
בידיעה שהוא יוציא 
אותי מכל תסבוכת 

שאני נקלע אליה.

לא פעם התחושה 
שאנחנו במרוץ 

החיים, לכודים בסוג 
של רשת. הדרך 

היחידה לצאת 
מהרשת היא רק 

באמצעות כוח 
האמונה.

ֵענּו ע-כ ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ
ֶמָך  בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ַעל ּדְ

ר ַעל  יֵלנּו ְוַכּפֵ ְוַהּצִ
ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען 

ֶמָך: )תהילים פרק ע”ט  ׁשְ
פסוק ט’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה: תעזור 

לעם ישראל, כי 
העזרה להם הם 

הכבוד לקב”ה 
והכפרה על החטאים 

שלהם היא למען 
שמו יתברך.

ברגע שאנחנו 
מתחברים לעם 

ישראל, על ידי אהבת 
ישראל, יש לנו שפע 
גדול יותר מהשמים 

שבזכותו אנחנו רואים 
ישועות גדולות.

ר ע-ל י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ַעל ּפִ
ט  ּפָ ׁשְ יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ

ר ֹיאְמרּו ְלָך  ֲאׁשֶ
ה לֹא ָתסּור ִמן  ֲעׂשֶ ּתַ
ידּו ְלָך  ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ

מֹאל )דברים  ָיִמין ּוׂשְ
פרק י”ז פסוק י”א(

משה רבינו מצווה את 
עם ישראל, להקשיב 

לקול הסנהדרין 
ולשמוע לכל מה 

שהם אומרים להם, 
אפילו אם נדמה להם 

שהם טועים.

אם אדם מתחבר 
לחכם או לצדיק, הוא 

מצליח לקבל את 
דבר ד’ בשלימות. 

החיבור לחכם 
ולצדיק בלי לשאול 

שאלות, זה כוח 
האמונה התמימה 

והשלמה.

ִעי ְכָרִמים ע-ו ּטְ עֹוד ּתִ
ָהֵרי ׁשְֹמרֹון ָנְטעּו  ּבְ

לּו: )ירמיה  ֹנְטִעים ְוִחּלֵ
פרק ל”א פסוק ה’(

הנביא ירמיה 
מתנבא: עם ישראל 

אתם עוד תשובו 
לשומרון ותטעו שם 
כרמים ותזכו לאכול 

את פרותיהם.

מה שלפעמים נראה 
בלתי הגיוני בעליל, 

יכול בזכות האמונה 
להפוך לאפשרי. 

הגאולה הפרטית 
שלנו יכולה לבוא, אם 
רק נאמין בה באמת.

י ע-ז ן ָאַהְבּתִ ַעל ּכֵ
ז  ָהב ּוִמּפָ ִמְצֹוֶתיָך ִמּזָ
)תהילים פרק קי”ט פסוק 

קכ”ז(

דוד המלך אומר: אני 
אוהב את המצוות 

של הקב”ה יותר 
מזהב ופז.

בחיים צריך לדעת 
לא להתבלבל. בסולם 

הערכים בין חומר 
לרוח, עלינו לדעת 

שהדברים החשובים 
באמת הם הרוח.

ט ע-ח ּפָ ֲעׂשֹה ְצָדָקה ּוִמׁשְ
ַבח:  ִנְבָחר ַליהָוה ִמּזָ
)משלי פרק כ”א פסוק ג’(

שלמה המלך מלמד 
אותנו כלל חשוב: 

הקב”ה מעדיף 
מעשים טובים 

של צדקה, על פני 
קורבנות שהקריבו 

בבית המקדש.

העזרה לאחר, צריכה 
להיות הדבר החשוב 

ביותר שאנחנו 
עושים. עלינו לאמץ 

את הכלל דרך ארץ-
עזרה וסיוע לאחר, 

הם עוד לפני התורה.

ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ע-ט עֹׂשֶ
ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט  ְמׁשָ

)תהילים פרק ק”ד ד’(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה הוא שיצר 

את המלאכים 
והמשרתים שלו שהם 

אש להבה.

יש שמייחסים בטעות 
לכוחות מסוימים 

בטבע השפעה, אבל 
אנחנו מאמינים בני 

מאמינים יודעים שאין 
עוד מלבדו.
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ִליְך ֲאָבִנים ע-ק ֵעת ְלַהׁשְ
נֹוס ֲאָבִנים ֵעת  ְוֵעת ּכְ

ַלֲחבֹוק ְוֵעת ִלְרֹחק 
ק: )קהלת פרק ג’  ֵמַחּבֵ

פסוק ה’(

שלמה המלך אומר: 
יש זמן להשליך 

אבנים ויש זמן לאסוף 
אותם. יש זמן לחבק 

מישהו ויש זמן שצריך 
להתרחק.

יש חברים שעלינו 
לחבק ולקרב, חברים 

שחברתם עושה לנו 
טוב. יש חברים שעלינו 
להרחיק, שכן חברתם 

רעילה עבורנו

ים ִהיא ע-ר ֵעץ ַחּיִ
ּה  ֲחִזיִקים ּבָ ַלּמַ

ר )משלי  ָ ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאׁשּ
פרק ג’ פסוק י”ח(

שלמה המלך אומר: 
התורה היא עץ החיים 

עבור מי שלומד 
אותה ומי שתומך במי 

שלומד את התורה 
הוא מאושר.

האנשים המאושרים 
באמת, האם אלו 
שמחוברים חיבור 

עמוק לתורה. חיבור 
שמביא לאושר ומחבר 
את האדם לסוד החיים.

ע ע-ש  ּבַ עֵֹבד ַאְדָמתֹו ִיׂשְ
ף ֵרִקים  ָלֶחם ּוְמַרּדֵ

ע ִריׁש )משלי פרק  ּבַ ִיׂשְ
כ”ח פסוק י”ט(

שלמה המלך אומר: 
עובד האדמה יהיה לו 

מה לאכול, אבל מי 
שרודף אחרי הבלים 

בסופו של דבר יפסיד 
את כספו.

עבודה קשה, דורשת 
הרבה סבלנות. אבל 

ברגע שנבין, שרק 
באמצעותה נגיע אל 

היעד, נדע להעריך 
אותה כראוי.

ֲעֵנִני ְיהָוה ֲעֵנִני ְוֵיְדעּו ע-ת
ה  י ַאּתָ ה ּכִ ָהָעם ַהּזֶ

ה  ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ְוַאּתָ
ם  ֲהִסּבָֹת ֶאת ִלּבָ

ית )מלכים א’ פרק  ֲאֹחַרּנִ
י”ח פסוק ל”ז(

אליהו הנביא פונה 
לקב”ה ואומר: תענה 

לי הקב”ה, כי שעם 
ישראל ידע שאתה 

מנהיגו ואתה זה 
שגרמת לו לעזוב 

אותך.

ישנם רגעי מבחן 
חשובים בחיים, שבהם 

מתגלה מי מחובר 
באמת לרוח ומי שקוע 

בחומר. ברגעים אלו עם 
ישראל מתגלה ביופיו, 
עם שמחובר לאלוקים.

עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ע-מ
ָרֵאל עֹוד  תּוַלת ִיׂשְ ּבְ
ִיְך ְוָיָצאת  י ֻתּפַ ְעּדִ ּתַ
ֲחִקים:  ְמחֹול ְמׂשַ ּבִ

)ירמיה פרק ל”א פסוק ד’(

הנביא ירמיה מתנבא 
על עם ישראל שיוצא 

לגלות: עוד תבנה 
בחזרה ארץ ישראל 
והארץ תהיה מלאה 

בשמחה.

אם אדם מגיע 
לגאולה פנימית, הוא 

מקבל את הכוח 
לשמוח במה שיש לו 
ולהיות מאושר ומלא 

תודה לקב”ה.

ן ֹיאְמרּו ע-נ ַעל ּכֵ
ּבֹון  ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ַהּמֹשְׁ

ֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר  ּבָ ּתִ
ִסיחֹון: )במדבר פרק 

כ”א פסוק כ”ז(

משה רבינו אומר, 
שהמושלים אמרו 

להגיע לעיר חשבון 
ולראות את ההצלחה 

של עם ישראל 
במלחמה נגד סיחון.

היכולת לחשב רווח 
והפסד, היא יכולת שעלינו 

לנצל גם לחיים עצמם. 
לחשוב על כל מהלך 

שאנחנו עושים האם נהיה 
בני אדם טובים יותר או 
שאולי חלילה זה עלול 

להשפיע עלינו לרעה.

מֹו ע-ע יהֹוֵסף ׂשָ ֵעדּות ּבִ
ֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ  ּבְ
ַפת לֹא  ִמְצָרִים ׂשְ

ָמע:  י ֶאׁשְ ָיַדְעּתִ
)תהילים פרק פ”א פסוק ו(

דוד המלך מתאר את 
ירידתו למצרים של 
יוסף, שירד למצרים 

בלי שאפילו ידע 
והבין את השפה 

המדוברת.

בכל אירוע שקורה לנו 
בחיים, אנחנו יכולים 

לבחור מה לראות. אם 
נראה את הצד הטוב 

נשכיל להפוך את החיים 
לטובים יותר ונדע להפוך 

משבר להזדמנות.

ם ְיהָוה ע-צ ׁשֵ ֶעְזֵרנּו ּבְ
ַמִים ָוָאֶרץ  ה ׁשָ עֹׂשֵ

)תהילים פרק קכ”ד 
פסוק ח’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה שיעזור 

לנו וביכולתו לעשות 
זאת, שכן הוא עשה 

את השמים ואת 
הארץ.

האמונה שכל הבריאה 
היא מאתו יתברך, 

הופכת לכוח מניע חיובי 
בחייו של האדם ולכל 
מי שרוצה לחיים חיים 

בעלי משמעות חיובית.

ע ע
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ִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם פ-א ּפְ
ֵאׁש לֹא  ְרפּון ּבָ ׂשְ ּתִ
ֶסף ְוָזָהב  ַתְחמֹד ּכֶ

ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחּתָ ָלְך 
י  ֵקׁש ּבֹו ּכִ ּוָ ן ּתִ ּפֶ

תֹוֲעַבת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 
הּוא )דברים פרק ז’ פסוק כ”ה(

הקב”ה מצווה על עם 
ישראל, שעם כניסתו 

לארץ ישמיד את 
העבודה זרה של הגויים 
שישבו כאן ולא יתפתה 

לקחת אותם לעצמו 
היות והם עלול להכשיל 

את עם ישראל.

הכסף והזהב החליפו 
את הצורה שלהם וכיום 

העבודה זרה, היא 
ההליכה אחרי הכסף. 

בעולם של חומריות 
חובה עלינו לזכור את 

התפקיד שלנו כעם 
ישראל-תפקיד רוחני 

שעלינו למלא.

ּפֹוֵרַע מּוָסר מֹוֵאס פ-ב
ַנְפׁשֹו ְוׁשֹוֵמַע ּתֹוַכַחת 

ב )משלי פרק  קֹוֶנה ּלֵ
ט”ו פסוק ל”ב(

שלמה המלך אומר: 
מי שלא מקשיב לדברי 

מוסר, הנפש שלו 
נעשית מאוסה ומי 

שמקשיב לתוכחה הלב 
שלו נעשה נקי.

ביקורת יכולה להיות 
בונה ויכולה להיות 

הורסת. עלינו להתחבר 
לביקורת בונה ולא 

חלילה לביקורת שיש 
בה השפעה שלילית.

יֶהם ַאְרֵיה פ-ג צּו ָעַלי ּפִ ּפָ
טֵֹרף ְוׁשֵֹאג )תהילים 

פרק כ”ב פסוק י”ד(

דוד המלך אומר: 
שאויבו המשולים 

לאריות, פתחו עליו את 
פיהם והפחידו אותו 
אבל הקב”ה שמר 

עליו.

הפחד הוא לפעמים 
כוח של דמיון. לפעמים 

הדמיון עושה קולות 
כאילו מדובר במציאות 
מפחידה, אבל האמת 

שלאדם מאמין אין 
ממה לפחד.

ר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים פ-ד ּזַ ּפִ
ִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד 
ָכבֹוד  רּום ּבְ ַקְרנֹו ּתָ

)תהילים פרק קי”ב פסוק 
ט’(

דוד המלך אומר: מי 
שמפזר ונותן לעניין, 

הצדקה שלו עומדת 
ומסייעת לו גם לעתיד 

לבוא.

הצדקה והחסד, הם 
אלו שעוזרים לאדם 
בשעת צרה. מעשיו 

הטובים הם יהיו 
הסיבה שיזכה לישועה 

ולהצלחה.
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י ֲאִני ְלדֹוִדי פ-י ַתְחּתִ ּפָ
ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר 

רֹו  י ָיְצָאה ְבַדּבְ ַנְפׁשִ
יהּו ְולֹא  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ְמָצאִתיהּו ְקָראִתיו 
ְולֹא ָעָנִני )שיר השירים 

פרק ה’ פסוק ו’(

שלמה המלך מתאר 
את המפגש של עם 

ישראל עם הקב”ה: עם 
ישראל פתח את הדלת 

לקב”ה אולם זה היה 
כבר מאוחר והקב”ה 

כבר לא ענה לעם 
ישראל בהיותם בגלות.

יש הזדמנויות בחיים 
שאסור לפספס. אם 
לא נדע להוקיר את 

הרגע המיוחד, נאבד 
אותו לעד. לכן חשוב 

ביותר לדעת מתי 
לפנינו הזדמנות בלתי 

חוזרת להשפעה 
מיוחדת.

ָך פ-כ ַעְבּדֶ ֶניָך ָהֵאר ּבְ ּפָ
יָך  ֵדִני ֶאת ֻחּקֶ ְוַלּמְ

)תהילים פרק קי”ט פסוק 
קל”ה(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה, שיתן לו 

הארת פנים בזכותה 
יוכל ללמוד את 

החוקים.

הארת פנים, היא הדרך 
הטובה ביותר להשפיע 

טוב על האחר. אם 
נאיר פנים לאחר 

הקב”ה יאיר את פניו 
לנו ונוכל להתחבר 

לתורה.

ו פ-מ נּו ַיְחּדָ ְצחּו ַרּנְ ּפִ
י  ָלִם ּכִ ָחְרבֹות ְירּוׁשָ
ַאל  ִנַחם ְיהָוה ַעּמֹו ּגָ
ָלִם: )ישעיה פרק  ְירּוׁשָ

נ”ב פסוק ט’(

הנביא ישעיה, קורא 
לחורבות של ירושלים 

לפצוח בשירה כי 
הקב”ה ניחם וגאל את 

עם ישראל.

הניגון יש לו כוח מיוחד, 
כוח שמוציא מהנפש 

את החלקים המיוחדים 
ומאיר אותה באור. 

שירה שמבטאת את 
השמחה היא שירה 

גדולה.

ֲעֵרי פ-ה ְתחּו ִלי ׁשַ   ּפִ
ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה 

ָיּה )תהילים פרק קי”ח 
פסוק י”ט(

דוד המלך אומר: 
תפתחו לי את שערי 

בית הכנסת, כדי 
שאבוא אליהם ואודה 

לקב”ה על הטוב שגמל 
איתי.

אדם שפותח את 
הבוקר עם תודה 

לקב”ה, כל היום שלו 
נראה אחרת. שמודים 

אפילו על הדברים 
הקטנים זוכים לדברים 

גדולים מאוד בחיים.

ְפַרח ְוָתֵגל פ-ו רַֹח ּתִ ּפָ
בֹוד  ן ּכְ יַלת ְוַרּנֵ ַאף ּגִ

ן ָלּה ֲהַדר  ָבנֹון ִנּתַ ַהּלְ
ה  רֹון ֵהּמָ ָ ְרֶמל ְוַהׁשּ ַהּכַ
ִיְראּו ְכבֹוד ְיהָוה ֲהַדר 
ֱאלֵֹהינּו )ישעיה פרק ל”ה 

פסוק ב’(

ישעיה הנביא מתנבא 
על גדולתה של ארץ 

ישראל בתקופת שיבת 
ציון ואומר שתהיה 

פריחה גדולה בארץ 
וכולם יראו את הדר 

כבודו של הקב”ה.

הגאולה טומנת בחובה 
פריחה מחודשת. אם 

נדע לחתור לגאולה 
הפנימית שלנו, שהיא 

החיבור לנקודה הנכונה 
בחיים, נזכה לפריחה 

ולחיים מאושרים.

ה ָחְכָמה פ-ט יק ֶיְהּגֶ י ַצּדִ ּפִ
ט  ּפָ ר ִמׁשְ ַדּבֵ ּוְלׁשֹונֹו ּתְ
)תהילים פרק ל”ז פסוק ל’(

דוד המלך אומר: פיו 
של הצדיק מפיק דברי 
חכמה ומשפט של מה 

צריך לעשות.

הצדיקים והחכמים, הם 
המקום שדרכו אנחנו 
יכולים להתחבר לאור 
האמת. אם אדם יודע 
להתחבר לצדיק, הוא 
זוכה לשפע ולחכמה.
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ד פ-ר יֵלִני ִמּיַ ֵצִני ְוַהּצִ ּפְ
יֶהם  ר ּפִ ֵני ֵנָכר ֲאׁשֶ ּבְ

ְוא ִויִמיָנם  ר ׁשָ ּבֶ ּדִ
ֶקר: )תהילים  ְיִמין ׁשָ

פרק קמ”ד פסוק י”א(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה: תפדה אותי 
ותציל מיד אויבי, שלא 
בוחלים בשקרים כדי 

להפיל אותי.

שנתקלים בשקרים 
ובעוולות, לא תמיד 

אפשר להילחם בהם. 
הנשק היעיל ביותר 
נגדם היא התפילה 

לבורא עולם, שיציל 
אותנו מהם.

ר פ-ש ּבֶ ָפִנים ּדִ ִנים ּבְ ּפָ
ָהר  ֶכם ּבָ ְיהָוה ִעּמָ

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש )דברים 
פרק ה’ פסוק ד’(

משה רבינו אומר לעם 
ישראל, אתם זכיתם 
שהקב”ה דיבר אתם 

בהר סיני פנים אל 
פנים.

לפעמים יש לנו ספקות 
בנוגע לאמת בחיים, 

אבל ברגע אחד, 
תמונה אחת, חושפת 

בפנינו את האמת 
שהקב”ה אין עוד 

מלבדו.

ר ָחְכמֹות פ-ת י ְיַדּבֵ ּפִ
י ְתבּונֹות  ְוָהגּות ִלּבִ

)תהילים פרק מ”ט פסוק 
ד’(

דוד המלך אומר, 
שבזכות הקב”ה הוא 

יודע לדבר דברי חכמה 
ולחשוב מחשבות 

נכונות.

הדיבור הוא המבדיל 
בין האדם לבעל החיים. 

חובה עלינו להשתמש 
בכוח הדיבור, לדבר 

דברים טובים ולא 
חלילה דברים רעים 

שמשפיעים עלינו 
לרעה.

ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך פ-נ
יַע ְלָכל ַחי  ּבִ ּוַמׂשְ

ָרצֹון )תהילים פרק קמ”ה 
פסוק ט”ז(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה פותח את 

הידיים שלו ונותן 
פרנסה לכל אחד 

ואחת.

אם אדם מאמין, 
שהפרנסה היא מן 
השמים, הוא יודע 

להעריך כל מה שיש לו 
ומפחית את השאיפה 
והתשוקה למה שאין 

לו.

ט פ-ס ּפָ ֶלס ּומֹאְזֵני ִמׁשְ ּפֶ
ל  הּו ּכָ ַליהָוה ַמֲעׂשֵ

ַאְבֵני ִכיס )משלי פרק 
ט”ז פסוק י”א(

שלמה המלך אומר: 
שאדם מקבל את 
שכרו מן השמים, 

בדיוק על פי מעשיו.

אם נחשב נכון את 
המעשים שלנו, נבחין 

מה הם ההרגלים 
הטובים שיש לשמר 

ומה הם ההרגלים 
הפחות טובים שעלינו 

לתרגל איך להיפתר 
מהם.

ה פ-ע ׂש ְועֹׂשֵ ַגְעּתָ ֶאת ׂשָ ּפָ
רּוָך  ְדָרֶכיָך ִיְזּכְ ֶצֶדק ּבִ

ה ָקַצְפּתָ  ֵהן ַאּתָ
ֶהם עֹוָלם  ֱחָטא ּבָ ַוּנֶ

ַע )ישעיה פרק ס”ד  ׁשֵ ְוִנּוָ
פסוק ד(

הנביא ישעיה שואל 
את הקב”ה למה פגע 
בצדיקים, הרי הם אלו 

שהתפללו בעד עם 
ישראל בעת שחטא 

ועכשיו אין מי שיתפלל 
עבורם.

כוח התפילה של 
הצדיקים, הוא כוח 

שיכול לשנות גזירה 
רעה ולהפוך אותה 
לטובה. לכן חשוב 

להתחבר לצדיקים בין 
הצדיקים החיים ובין 

אלו שכבר נפטרו.

פ פ
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ֶמן צ-א צְֹפֶניָה ָצַפן רּוַח ְוׁשֶ
ְיִמינֹו ִיְקָרא )משלי פרק 

כ”ז פסוק ט”ז(

שלמה המלך אומר: 
מי שמנסה להסתיר 

משהו רע, בסופו 
של דבר זה יתגלה. 

והשמן ששם לתרופה 
הוא מגלה שיש 

תחתיו פצע.

ההסתרה לא מובילה 
את האדם למקום 

טוב. שמירה על 
סודות הופכת לרעל 

פנימי. לכן חשוב 
שהאדם יהיה שלם 

עם מעשיו ועם 
תכונותיו. 

יִתי צ-ב ִצְדָקְתָך לֹא ִכּסִ
י ֱאמּוָנְתָך  תֹוְך ִלּבִ ּבְ
י  ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרּתִ
ָך  י ַחְסּדְ לֹא ִכַחְדּתִ
ָך ְלָקָהל ָרב  ַוֲאִמּתְ
)תהילים פרק מ’ פסוק 

י”א(

דוד המלך אומר: לא 
הסתרתי את מעשי 

הטובים ואת האמונה 
הגדולה והחזקה 

שיש לי, סיפרתי עליה 
לקהל רב.

אדם שמאמין, אינו 
צריך להתבייש 
באמונתו. אדם 

שמחובר ליהדות 
שלו לא צריך לחשוש 
לגלות לאחרים שהוא 

מחובר לתורה.

ה ְיהָוה צ-ד יק ַאּתָ ַצּדִ
י ָאִריב ֵאֶליָך ַאְך  ּכִ

ר  ִטים ֲאַדּבֵ ּפָ ִמׁשְ
ֶרְך  אֹוָתְך ַמּדּוַע ּדֶ

לּו  ִעים ָצֵלָחה ׁשָ ְרׁשָ
ל ּבְֹגֵדי ָבֶגד )ירמיה  ּכָ

פרק י”ב פסוק א(

ירמיה הנביא שואל 
את הקב”ה: היות 

ואתה צדיק אני 
יכול לשאול אותך 
את השאלה, למה 

לפעמים דרכם של 
הרשעים מצליחה.

לא פעם אנחנו 
רואים, שאחרים 
שאינם מתנהגים 
כשורה מצליחים 

ואילו אנחנו נותרים 
מאחור. עלינו לדעת 
שהכל חלק מתכנית 

גדולה של עולם שלם 
שברא הקב”ה וסוף 

הטוב לנצח.
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ְרּדֹף צ-כ ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ
ּתָ  ְחֶיה ְוָיַרׁשְ ְלַמַען ּתִ

ר  ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך: 
)דברים פרק ט"ז פסוק כ'(

התורה מצווה עלינו, 
לרדוף אחרי הצדקה 
והצדקה, כי הם אלו 
שמעניקים לנו חיים 
ואת הזכות על ארץ 

ישראל.

אדם שהולך בדרך 
הצדק והצדקה, 

מקבל את כל 
הברכות והסגולות. 

כל השפע הטוב 
מגיע לאדם, אם הוא 
בוחר בדרך של צדק 

וצדקה.

ֶבת צ-ל י יֹוׁשֶ ַצֲהִלי ָורֹּנִ
ְך  ִקְרּבֵ י ָגדֹול ּבְ ִצּיֹון ּכִ
ָרֵאל )ישעיה  ְקדֹוׁש ִיׂשְ

פרק י”ב פסוק ו’(

הנביא ישעיה אומר 
לעם ישראל: תשמחו 

שיש בקרבכם 
צדיקים גדולים 

וקדושים.

הצדיק משפיע את 
השפע שלו הן בחייו 
והם לאחר פטירתו. 

מי שמתחבר למעגל 
של הצדיק זוכה 

ורואה ישועות גדולות.

י צ-מ ָצְמָאה ַנְפׁשִ
ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי 

ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה 
ֵני ֱאלִֹהים: )תהילים  ּפְ

פרק מ”ב פסוק ג’(

דוד המלך מתאר את 
הצימאון שהוא חש 
לקב”ה והרצון שלו 
לראות את פניו של 
הקב”ה ולהתחבר 
לשכינה הקדושה.

אם מקשיבים נכון 
לקול האמתי של 
הלב, מגלים רצון 

ושאיפה לחיבור שלנו 
כיהודים לבורא עולם. 

ר צ-ע ֵ ַיׁשּ ִמים ּתְ ִצְדַקת ּתָ
ָעתֹו ִיּפֹל  ְרּכֹו ּוְבִרׁשְ ּדַ

ע )משלי פרק י”א  ָרׁשָ
פסוק ה’(

שלמה המלך אומר: 
אם אדם הולך 

בתמימות, הדרך שלו 
ישרה לעומת הרשע 

שנופל בדרכו. 

בחיים עדיפה הדרך 
הישרה והתמימה על 
פני התחכום שמביא 
את האדם לפעמים 

לדרך לא טובה.

ַהְרֵרי ֵאל צ-ה ִצְדָקְתָך ּכְ
ה  הֹום ַרּבָ ֶטָך ּתְ ּפָ ִמׁשְ
יַע  ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוׁשִ
ְיהָוה: )תהילים פרק ל”ז 

פסוק ז(

דוד המלך אומר: 
הצדק של הקב”ה 
זה כמו הר, שקשה 

להבין אותו והמשפט 
שהקב”ה שופט את 
בוראיו הם עמוקים 

כמו התהום ולפעמים 
נראה שהאדם 
והבהמה שווים.

המשפט הוא כוח 
חזק מאוד. אם 
אנחנו שופטים 
אנשים לרעה, 

הקב”ה מתייחס 
אלינו בהתאם. 

אם אנחנו שופטים 
אחרים לטובה, אנחנו 

זוכים שהקב”ה 
שופט אותנו לטובה 

ולישועה.

נֹות צ-ו ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ
לֹמֹה  ֶלְך ׁשְ ּמֶ ִצּיֹון ּבַ

ָרה ּלֹו  ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ ּבָ
תֹו  יֹום ֲחֻתּנָ ִאּמֹו ּבְ

ְמַחת ִלּבֹו  ּוְביֹום ׂשִ
)שיר השירים פרק ג’ 

פסוק י”א

שלמה המלך קורא 
לנו לזכור את היופי 
המיוחד שהיה ביום 

מתן תורה, שהוא 
כביכול יום החתונה 

שלנו עם הקב”ה 
והיום שבו הקב”ה 
שמח מאוד שעם 

ישראל הסכים לקבל 
את התורה.

עם ישראל, הוא 
עם של שרשרת, 

שרשרת שמתחילה 
בהר סיני. כאשר 

מאמצים את נקודת 
המבט הזו, קל 

יותר להתמודד עם 
האתגרים השונים של 

החיים.

ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני צ-י
ָעי:  ֲעׁשֻ ִמְצֹוֶתיָך ׁשַ

)תהילים פרק קי”ט פסוק 
קמ”ג(

דוד המלך אומר: 
בעת שהייתה לי 

צרה, המצוות הם היוו 
לי מקור של שמחה.

אדם שנמצא בצרה, 
יכול לקבל כוח 

לשמחה באמצעות 
החיבור לתורה 

ומצוות.
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ל צ-צ יק ְלעֹוָלם ּבַ ַצּדִ
ִעים לֹא  ִיּמֹוט ּוְרׁשָ

נּו ָאֶרץ  ּכְ  ִיׁשְ
)משלי פרק י’ פסוק ל’(

שלמה המלך אומר: 
הצדיק נשאר לעמוד 

לעולם, לעומת 
הרשע שאף פעם לא 

יודע מנוחה.

אדם שמתחבר 
לחלק הטוב, שמח 
בחלקו ויודע שובע 

לנפשו. אדם שחלילה 
מתחבר לחלקים 

לא בריאים וטובים 
בנפשו, תמיד ירדוף 
להשיג את מה שאין 

לו.

יק אֵֹכל ְלׂשַֹבע צ-ר ַצּדִ
ִעים  ַנְפׁשֹו ּוֶבֶטן ְרׁשָ
ְחָסר )משלי פרק י”ג  ּתֶ

פסוק כ”ה(

שלמה המלך אומר: 
הצדיק אוכל והוא 

שבע. הרשע תמיד 
חש תחושת מחסור.

אדם לא מצליח 
להשיג את כל מה 
שהוא רוצה, אולם 

אם ידע להפריד 
בין עיקר לטפל 

יוכל להשקיע את 
האנרגיה בהשגת 

העיקר ולא בדברים 
הטפלים והלא 
חשובים בחיים.

ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם צ-ת
ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת )תהילים 

פרק קי”ט פסוק מ”ב 

דוד המלך אומר: 
הצדק של הקב”ה זה 

צדק לנצח והתורה 
היא אמת לתמיד.

האמת הנכונה היא 
התורה הקדושה. מי 

שהולך בדרך התורה, 
זוכה ורואה ברכה 

והצלחה ומי שחלילה 
לא נכשל בדרכו.
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ָמע ק-ו ה ּוׁשֲ   ְקַרב ַאּתָ
ר ֹיאַמר  ל ֲאׁשֶ ֵאת ּכָ

ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוַאּתְ 
ל  ר ֵאֵלינּו ֵאת ּכָ ַדּבֵ ּתְ

ר ְיהָוה  ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ
ַמְענּו  ֱאלֵֹהינּו ֵאֶליָך ְוׁשָ

ינּו )דברים פרק ה’  ְוָעׂשִ
פסוק כ”ז(

עם ישראל נבהל 
משמיעת קולו של 
הקב”ה ולכן ביקש 

ממשה רבינו, שהוא 
ישמע את דבר השם 

ויעביר אותו לבני 
ישראל והם יעשו את 

מה שיאמרו להם. 

הצדיק הוא המחבר 
בין האדם הרגיל, לבין 

הדברים הגבוהים 
והסודות הגדולים 

של התורה. לכן אם 
אדם זוכה להתחבר 

לצדיק, על ידי זה 
מחובר לשורש 
נקודת האמת.

י ָבא ק-ח קּוִמי אֹוִרי ּכִ
אֹוֵרְך ּוְכבֹוד ְיהָוה 

ָעַלִיְך ָזָרח )ישעיה פרק 
ס’ פסוק א’(

ישעיה הנביא אומר 
שבעת הגאולה, 

הקב”ה יקרא 
לעם ישראל לקום 

מהשינה של הגלות 
בהבנה שכבודו של 
הקב”ה זרח עליהם.

שאדם מגיע להבנה 
הנכונה של הדרך 

שלו בחיים, הוא זוכה 
להארה מיוחדת והוא 

זורח ושמח.

ּבֹור ק-ט ָקֶנה ָרצּוץ לֹא ִיׁשְ
ה ֵכָהה לֹא  ּתָ ּוִפׁשְ

ה ֶלֱאֶמת יֹוִציא  ּנָ ְיַכּבֶ
ט: )ישעיה פרק  ּפָ ִמׁשְ

מ”ב פסוק ג’(

קנה רצוץ ופשתן 
הם משל לאנשים 

חלשים. הנביא ישעיה 
אומר, שהשופט 

האמתי עוזר לאנשים 
החלשים ומסייע 

בעדם.ה

גם ברגעי החולשה 
של האדם, יש לו 

את היכולת לעזור 
לחלשים ממנו. אם 

נדע לעזור לחלשים 
נזכה שהישועה 

הפרטית שלנו תבוא.

ב אֵֹהב ַנְפׁשֹו ק-ב ֹקֶנה ּלֵ
בּוָנה ִלְמצֹא  ׁשֵֹמר ּתְ

טֹוב  )משלי פרק י”ט 
פסוק כ’(

שלמה המלך אומר: 
מי שאוהב את הנפש 

שלו, קונה דברי 
חכמה ותבונה כדי 
להגיע לדרך הטוב.

הנפש של האדם, 
לא מתמלאת מכסף 
או מהישגים חומרים 

אלא רק מחיבור 
לדברים שברוח 
ולחכמת התורה.

קֹול ְיהָוה ְיחֹוֵלל ק-ד
ֱחׂשֹף ְיָערֹות  לֹות ַוּיֶ ַאּיָ

ּלֹו אֵֹמר  ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ
בֹוד: )תהילים פרק כ”ט  ּכָ

פסוק ט’(

דוד המלך אומר: 
כאשר הקב”ה 

משמיע את קולו זה 
גורם לאיילים לשיר 
וליערות להתגלות 
ובהיכל השם הכל 

מלא בכבודו של 
הקב”ה.

הבריאה כולה 
מספרת לנו את 

תפארתו של הקב”ה, 
עלינו רק להקשיב 

לקול האמת ולקול 
המדבר אלינו 

באמצעות היופי של 
הבריאה.

ׂשֹון ְוקֹול ק-ה קֹול ׂשָ
ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול  ׂשִ
ה קֹול אְֹמִרים הֹודּו  ּלָ ּכַ

י  ֶאת ְיהָוה ְצָבאֹות ּכִ
י ְלעֹוָלם  טֹוב ְיהָוה ּכִ
ַחְסּדֹו ְמִבִאים ּתֹוָדה 
יב  י ָאׁשִ ית ְיהָוה ּכִ ּבֵ

בּות ָהָאֶרץ  ֶאת ׁשְ
ָבִראׁשָֹנה ָאַמר ְיהָוה  ּכְ
)ירמיה פרק ל”ג פסוק י”א(

ירמיה הנביא מתאר 
את הגאולה העתידה 

לבוא: קול ששון 
וקול שמחה קול חת 
וקול כלה וקולם של 
המודים לקב”ה, הם 
שישמעו בעת שיבת 

ציון ושיבת עם ישראל 
לארצו.

השמחה והתקווה, 
הם הכוח שמחזיק 

את עם ישראל 
באופן כללי וכל יהודי 
באופן פרטי. אם נדע 

להתחבר לכוח של 
התקווה, נוכל לשמוע 

את קולות השמחה 
של הגאולה הפרטית 

והגאולה הכללית.
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  קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ק-נ
ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה 

ן )תהילים פרק  ֶאְתַחּנָ
קמ”ב פסוק ב’(

דוד המלך אומר: 
כאשר אני בצרה 

אני זועק אל הקב”ה 
ומתחנן אליו.

הקריאה שהקב”ה 
קורא לנו, היא 

קריאה להיות בניו 
וללכת בדרך התורה. 

אם נשכיל לשמוע 
לקריאה הזו נזכה 

לכל הברכות 

ֵרי ק-ע ּבְ ָקרֹוב ְיהָוה ְלִנׁשְ
ֵאי רּוַח  ּכְ ֵלב ְוֶאת ּדַ

יַע )תהילים פרק ל”ד  יֹוׁשִ
פסוק י”ט(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה קרוב לאלו 
שליבם שבור והוא 

מושיע את אלו 
שהרוח שלהם 

נמוכה.

שיברון לב, הוא כאב 
שמוביל את האדם 

לעצבות. זה אינו דבר 
חיובי. לעומת זאת 

לב של אדם שרוצה 
להתחבר לרוחניות 

ומנסה לא תמיד 
בהצלחה, הוא לב 

שמחובר לתדר הנכון.

ְקֹנה ָחְכָמה ַמה ּטֹוב ק-פ
יָנה  ֵמָחרּוץ ּוְקנֹות ּבִ

ֶסף )משלי  ִנְבָחר ִמּכָ
פרק ט”ז פסוק ט”ז(

שלמה המלך אומר: 
עדיף לקנות חכמה 

ובינה, מאשר לרדוף 
אחרי הכסף.

אם סולם הערכים 
של האדם ברור, 

הכסף לא מסנוור 
את עיניו. אם משהו 
בערכים משתבש, 
האדם מעדיף את 

החומר על פני הרוח.

יו ּתֹוָרה ק-כ ַקח ָנא ִמּפִ
ְלָבֶבָך  ים ֲאָמָריו ּבִ ְוׂשִ
)איוב פרק כ”ב פסוק כ”ב(

איוב אומר, שעלינו 
ללמוד מפי החכם 

את התורה ואת 
התובנות שלו לקחת 

אתנו לחיים.

החכמים והמבוגרים, 
הם אלו שמאירים 

לנו את הדרך בחיים. 
אם נדע להקשיב 

לעצותיהם ותבונות 
דרכם נוכל לחסוך 

לעצמנו הרבה מאוד 
קשיים.

ה ִויׁשּוָעה ק-ל קֹול ִרּנָ
יִקים  ָאֳהֵלי ַצּדִ ּבְ

ה ָחִיל  ְיִמין ְיהָוה עֹׂשָ
)תהילים פרק קי”ח פסוק 

ט”ו(

דוד המלך אומר: 
בביתם של הצדיקים, 

שומעים את קולות 
השמחה בזכות 

התשועה שהקב”ה 
מביא להם.

אם אדם שמח 
ומוקיר טובה, על 

הישועה שהוא זכה 
לה, סופו שהוא 
רואה הצלחות 

גדולות בחיים בכל 
התחומים.

ְפָטה ק-מ קּוָמה ֱאלִֹהים ׁשָ
ה ִתְנַחל  י ַאּתָ ָהָאֶרץ ּכִ

ָכל ַהּגֹוִים )תהילים  ּבְ
פרק פ”ב פסוק ח’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה, שישפוט 
את כל העמים על 

מה שעשו לעם 
ישראל.

התפקיד של האדם 
הוא להתרחק 

מרגשות נקם. אלו 
ממלאים את הנפש 

ברעל ומונעים 
מהאדם להתקדם.

ק ק
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ּכַֹח קֹול ק-ר קֹול ְיהָוה ּבַ
ָהָדר )תהילים  ְיהָוה ּבֶ

פרק כ”ט פסוק ד’(

דוד המלך אומר: 
קולו של הקב”ה 

נשמע בכוח וביופי.

יש יופי פנימי ויש 
יופי חיצוני, בחיים 
עלינו להיזהר לא 

ליפול ביופי החיצוני 
ולדעת מתי מדובר 

ביופי פנימי ולא בזיוף 
חיצוני בלבד.

ים ִיְהיּו ק-ש ְקֹדשִׁ
ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹא 

ם ֱאלֵֹהיֶהם  לּו ׁשֵ ְיַחּלְ
י ְיהָוה  ֵ י ֶאת ִאׁשּ ּכִ

ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶהם ֵהם 
ַמְקִריִבם ְוָהיּו ֹקֶדׁש 
)ויקרא פרק כ”א פסוק ו’(

התורה מצווה על 
הכהנים להיות 

קדושים, כי הם 
מקריבים קורבנות 

בבית המקדש 
ועלולים לגרום 
לחילול הקורבן.

כל אחד יש לו תפקיד 
ייחודי בעולם. כמו 

הכהנים שלכל אחד 
מהם היה תפקיד 
מיוחד, כך לכל בן 

אדם יש תפקיד ועליו 
להתמקד בתפקיד 

הייחודי שלו.

ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל ק-ת
ר  ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאׁשֶ

ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת 
)תהילים פרק קמ”ה פסוק 

י”ח(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה קרוב למי 
שקורא אליו, אבל 

רק למי שקורא אליו 
באמת.

רק שאדם מתחבר 
לנקודה הפנימית 

של עצמו, הוא 
מסוגל להשמיע את 

הקריאה האמתית 
ולזכות שהקב”ה 

ישמע את קריאתו 
ויענה לה.

ק

ות
בא

שמות המתחילים 
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ק ר-ה ֲאֹבֶתיָך ָחׁשַ ַרק ּבַ
ְיהָוה ְלַאֲהָבה אֹוָתם 

ַזְרָעם  ְבַחר ּבְ ַוּיִ
ל  ֶכם ִמּכָ ַאֲחֵריֶהם ּבָ

ה  ּיֹום ַהּזֶ ים ּכַ ָהַעּמִ
)דברים פרק י’ פסוק ט”ו(

משה רבינו אומר 
לעם ישראל: מכל 
בני האדם בעולם, 

הקב”ה בחר באבות 
הקודשים ובזכותם 

הוא בחר בעם 
ישראל עד היום הזה.

היותנו עם נבחר, 
היא בזכות האבות 

הקדושים. ככל 
שנעמיק בחיבור 

שלנו לעבר, כך נהיה 
ראויים יותר לטוב 

בעתיד.

רֹוְממּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ר-ו
ֲחוּו ְלַהר  ּתַ ְוִהׁשְ

י ָקדֹוׁש ְיהָוה  ָקְדׁשֹו ּכִ
ֱאלֵֹהינּו:

)תהילים פרק צ”ט פסוק 
ט’(

דוד המלך אומר: 
עלינו לרומם את 

הקב”ה ולהשתחוות 
לו בבית המקדש כי 

הקב”ה הוא מקור 
הקדושה.

אם אדם מודע 
לייחודיות שלו, הדבר 

משפיע על חייו 
ומאפשר לו להגשים 

את החלומות שלו.

ה ר-ז ֹכִרי ַאּתָ ְראּוֵבן ּבְ
ית אֹוִני  ּכִֹחי ְוֵראׁשִ

ֵאת ְוֶיֶתר ָעז  ֶיֶתר ׂשְ
)בראשית פרק מ”ט 

פסוק ג’(

יעקב אבינו מברך 
את ראובן בנו ואומר 
לו: אתה הבכור שלי 

אולם התנהגת באופן 
חפוז.

נקודת הראשית של 
כל דבר, היא הנקודה 
החשובה ביותר. אם 

נדע לנצל אותה נוכל 
לקבל הרבה מאוד 
דברים טובים ואם 

חלילה נפספס יהיה 
זה הפסד גדול

רֹוְממּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ר-א
ֲחוּו ַלֲהֹדם  ּתַ ְוִהׁשְ
ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא 

)תהילים פרק צ”ט פסוק 
ה’(

דוד המלך אומר: 
רוממו את שמו של 

הקב”ה והשתחוו 
לפניו כי הוא קדוש.

עלינו להכיר בחשיבות 
המיוחדת של כל פרט 

בעולמינו. החשיבות 
של המשפחה של 

הילדים של החברים. 
ושל ימים מיוחדים 
שתפקידם לרומם 

אותנו לגבהים חדשים.

ְפֵתי ר-ב ְרצֹון ְמָלִכים ׂשִ
ִרים  ֶצֶדק ְוֹדֵבר ְיׁשָ

ֶיֱאָהב )משלי פרק ט”ז 
פסוק י”ג(

שלמה המלך אומר: 
המלכים שהיו 

שופטים, התפקיד 
שלה הוא לשפוט 

בצדק. אולם הדבר 
החשוב יותר הוא 

לשפוט ביושר כלומר 
לפנים משורת הדין.

לא פעם, אנחנו 
מחפשים את 

הצדק בעולם. 
אולם האמת היא, 
שעיקר המשימה 

שלנו, היא להתנהג 
לפנים משורת הדין 

עם החברים ועם 
המשפחה.

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ר-ד ֵראׁשִ
ֶכל טֹוב ְלָכל  ְיהָוה ׂשֵ

תֹו  ִהּלָ יֶהם ּתְ עֹׂשֵ
עֶֹמֶדת ָלַעד: )תהילים 

פרק קי”א פסוק י’(

דוד המלך אומר: 
הנקודה הראשונה 

של החכמה היא 
יראת שמים. מי שיש 

לו יראת שמים יש 
לו גם שכל וכולם 

מהללים אותו.

אם אנחנו הולכים 
בדרך הישר דרך 

התורה, אנחנו זוכים 
לכל הברכות והשפע 

ובעיקר זוכים להערכה 
של האחרים שבסופו 

של דבר מעריכים את 
מי שמחובר לתורה 

ולקב”ה
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ה ר-מ ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
ַמע  ְוָעָתם ִיׁשְ ְוֶאת ׁשַ
יֵעם )תהילים פרק  ְויֹוׁשִ

קמ”ה פסוק י”ט(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה עושה 
את מה שיראי 

השם רוצים ושהם 
מבקשים משהו הוא 
מקשיב להם ומושיע 

אותם. 

אם הרצון הפנימי 
שלנו, הוא רצון להיות 

טובים, עלינו להתחבר 
לנקודת הרצון הפנימי 
ובעזרתה נוכל להיות 

טובים יותר ולהפוך 
את העולם למקום 

טוב יותר.

ה ר-נ ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ
ַלִם  ם ְוִלירּוׁשָ ִהּנָ

ן )ישעיה  ר ֶאּתֵ ֵ ְמַבׂשּ
פרק מ”א פסוק כ”ז(

הנביא ישעיה 
מתנבא: שהראשונים 

השבים לציון יבואו 
ומבשר הגאולה, 

המשיח, יבשר על 
בניינה של ירושלים.

לכל אדם יש את 
הבשורה האישית 

שלי, הבשורה 
המבשרת את 

הגאולה הפנימית 
שלו. עלינו להיות 

קשובים לקול 
הבשורה לדעת מתי 
הגיעה אלינו הגאולה 

ִעים ר-ע ָרחֹוק ְיהָוה ֵמְרׁשָ
יִקים  ת ַצּדִ ּוְתִפּלַ

ָמע )משלי פרק ט”ו  ִיׁשְ
פסוק כ”ט(

שלמה המלך אומר: 
הקב”ה מתרחק 
מהרשעים ואת 

תפילת הצדיקים הוא 
שומע.

כדי שנזכה לקרבת 
הבורא ולאהבתו, 

עלינו להיות קרובים 
ומחוברים לצדיקים 
ודרכם נזכה לשפע 
אהבה וקרבה של 

הבורא יתברך.

י ְיהָוה ָנַתן ָלֶכם ר-י ְראּו ּכִ
ן הּוא  ת ַעל ּכֵ ּבָ ַ ַהׁשּ

י  ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ
בּו  ֶלֶחם יֹוָמִים ׁשְ

יו ַאל ֵיֵצא  ְחּתָ ִאיׁש ּתַ
ּיֹום  ֹקמֹו ּבַ ִאיׁש ִמּמְ
ִביִעי )שמות פרק  ְ ַהׁשּ

ט”ז פסוק כ”ט(

משה רבינו מבשר 
לעם ישראל, על 
המתנה הגדולה 

שהקב”ה נתן להם 
והיא השבת ולכן הוא 

אומר להם שהמן ביום 
שישי יינתן להם במנה 
כפולה ואין להם צורך  
לצאת לחפש מן ביום 

השבת.

לפעמים המתנות 
הגדולות של החיים, 

נמצאות לידינו ממש 
ואנחנו אלו שלא 

שמים אליהם לב. אם 
נתבונן היטב, נראה 

כמה טוב ושפע 
יש לנו מסביב. טוב 
ושפע שרק מחכים 

שנעשה אתם משהו.

ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד ר-כ
ָכל  מֹר ַלֲעׂשֹות ּכְ ִלׁשְ

ה  ָך מֹשֶׁ ר ִצּוְ ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ּנּו  סּור ִמּמֶ י ַאל ּתָ ַעְבּדִ

מֹאול ְלַמַען  ָיִמין ּוׂשְ
ֵלְך  ר ּתֵ ֹכל ֲאׁשֶ יל ּבְ ּכִ ׂשְ ּתַ

)יהושע פרק א’ פסוק ז’(

המלאך שפוגש את 
יהושע מצווה אותו: 
תהיה חזק ותשמור 

על כל התורה, התורה 
אותה ציווה משה 

בלי לשנות מאומה. 
רק בזכות זה תצליח 

במנהיגותך.

ההצלחה, היא הכוח 
לחבר את העבר 

לעתיד. אם נשכיל 
להיות מחוברים כמו 
שצריך לעבר שלנו, 

למשפחה שלנו, נצליח 
לקדם את עצמנו 

לעבר עתיד טוב יותר.

י ֲאִני ֲאִני ר-ל ה ּכִ ְראּו ַעּתָ
הּוא ְוֵאין ֱאלִֹהים 
ִדי ֲאִני ָאִמית  ִעּמָ

י ַוֲאִני  ה ָמַחְצּתִ ַוֲאַחּיֶ
ִדי  א ְוֵאין ִמּיָ ֶאְרּפָ

יל: )דברים פרק ל”ב  ַמּצִ
פסוק ל”ט(

הקב”ה אומר לעם 
ישראל. אני הוא 

היחיד ששולט 
בבריאה, אני זה 
שממית ואני זה 
שמחייה ואני זה 
שמרפא ואני זה 

שמביא את המחלות.

ברגע שמאמצים את 
התובנה, שכל מה 

שנעשה בעולם הוא 
מאתו יתברך, מקבלים 
כוח ויכולת להתמודד 

גם משברים גדולים 
ותקופות קשות 

ומאתגרות.

ר ר
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ה ר-ר יָת ַאּתָ ַרּבֹות ָעׂשִ
ְיהָוה ֱאלַֹהי ִנְפְלאֶֹתיָך 

ֹבֶתיָך ֵאֵלינּו  ּוַמְחׁשְ
יָדה  ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָך ַאּגִ
ר  ּפֵ ָרה ָעְצמּו ִמּסַ ַוֲאַדּבֵ

)תהילים פרק מ' פסוק ו'(

דוד המלך אומר 
לקב”ה: עשית הרבה 

דברים נפלאים ואת 
המחשבות שלך אי 

אפשר אפילו לשער. 
אין לי את הכלים 
לספר את סיפורי 

הגבורה שלך.

המילים הם הכלי שבו 
אנחנו מבטאים, את 
המתרחש בעולמינו 

הפנימי. יש למילים כוח 
חיובי ועלולה להיות 

להם השפעה שלילית. 
עלינו לעשות את 

השימוש הנכון במילים.

ה ר-ש ָ ים ִעם ִאׁשּ ְרֵאה ַחּיִ
ל ְיֵמי  ר ָאַהְבּתָ ּכָ ֲאׁשֶ
ר ָנַתן  י ֶהְבֶלָך ֲאׁשֶ ַחּיֵ
ֶמׁש ּכֹל  ֶ ַחת ַהׁשּ ְלָך ּתַ

י הּוא  ְיֵמי ֶהְבֶלָך ּכִ
ים ּוַבֲעָמְלָך  ַחּיִ ֶחְלְקָך ּבַ
ַחת  ה ָעֵמל ּתַ ר ַאּתָ ֲאׁשֶ

ֶמׁש: )קהלת פרק ט’ פסוק ט’( ָ ַהׁשּ

שלמה המלך אומר: 
תחיה בטוב עם 

האישה שאתה אוהב 
כל החיים שלך וזה 

לבד הוא דבר כל כך 
נעלה, שהוא השכר 

שלך בחיים.

אם יש חיבור נכון 
בזוגיות, מגיעים 

לשלוות הנפש וזוכים 
לחיים מאושרים. 

עלינו לחתור לזוגיות 
הטובה ולא לתת 
לרוע לשלוט בנו.

ְרֵאה ָנַתן ְיהָוה ר-ת
ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ֶאת 

ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרׁש 
ר ְיהָוה  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֱאלֵֹהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך 

ָחת  יָרא ְוַאל ּתֵ ַאל ּתִ
)דברים פרק א’ פסוק כ”א(

משה רבינו אומר 
לעם ישראל, תראה 
את הארץ שהקב”ה 
נתן לך, תעלה ותירש 

אותה ועל תפחד 
מהעמים המתגוררים 

בה.

הפחד לפעמים משתק 
אותנו. לא פעם הוא 

מונע מאתנו, לעשות את 
הדברים שאנחנו מבינים 

שצריך לעשות. אולם 
עלינו לדעת לגבור על 
הפחד בכוח האמונה 

שהקב”ה יעזור לנו.

ר

ות
בא

שמות המתחילים 
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ַלִם ש-ה ְמחּו ֶאת ְירּוׁשָ ׂשִ
ל אֲֹהֶביָה  ְוִגילּו ָבּה ּכָ
ּה ָמׂשֹוׂש  יׂשּו ִאּתָ ׂשִ

ִלים  ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּכָ
ָעֶליָה: )ישעיה פרק ס”ו 

פסוק י’(

הנביא ישעיה, קורא 
לכל אלו שהתאבלו 
על חורבן ירושלים 
ולכל אלו שאהבו 

אותה, לשמוח 
בשמחת הגאולה.

אם יש בנו את 
הצפייה והכמיהה 

לגאולה, נוכל להשיג 
אותה ולזכות בה. מי 

שיש בו עצבות על 
החורבן האישי שלו, 

זוכה בכוח זה להגיע 
לגאולה פרטית.

ָך ש-ו ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ׂשַ
ָכל  ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ּוְנַרּנְ

ָיֵמינּו  )תהילים פרק צ’ 
פסוק י”ד(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה, תשביע 
אותי מהטוב שלך 

ואני ירנן ואשמח בכל 
החיים שלי.

אם אדם מבין כמה טוב 
הקב”ה גומל אתו, הוא 

יחוש תחושת שובע 
ורוגע ויכול לשמוח 

בשמחת החיים.

ִתי ש-ח ִחּנָ ַמע ְיהָוה ּתְ ׁשָ
ח  ִתי ִיּקָ ִפּלָ ְיהָוה ּתְ

)תהילים פרק ו’ פסוק י’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה, שישמע 
את תחינתו  ויקבל 

את התפילה שלו.

התפילה היא הקול 
של הנפש. אם אדם 

משתוקק באופן אמתי 
להתחבר לבורא עולם, 

הוא זוכה שהתפילות 
שלו מתקבלות.

י ש-ט יִתי ְיהָוה ְלֶנְגּדִ ּוִ ׁשִ
ל  י ִמיִמיִני ּבַ ָתִמיד ּכִ

ֶאּמֹוט )תהילים פרק ט"ז 
פסוק ח'(

דוד המלך מלמד 
אותנו כלל חשוב: אני 

מצייר לנגד עיני כל 
הזמן את שמו של 
הקב”ה, בזכות זה 
אני זוכה שאני לא 

נופל חלילה.

אדם שרואה את 
האופק, הדרך נעשית 
קלה יותר עבורו. אדם 
שחי חיים של אמונה, 

יש לו את הכוח 
והעוצמה להתמודד 

עם כל צרה.

ים ָעֶליָך ש-א ׂשִ ׂשֹום ּתָ
ר ִיְבַחר  ֶמֶלְך ֲאׁשֶ
ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו 

ים  ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך ּתָ ִמּקֶ
ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל 

ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי 
ר לֹא ָאִחיָך הּוא  ֲאׁשֶ

)דברים פרק י”ז פסוק ט”ו(

משה רבינו מצווה 
את בני ישראל, שימנו 

להם מלך. המלך 
צריך להיות יהודי בן 

למשפחה יהודית. גוי 
למרות שהתגייר אינו 

כשיר להיות מלך.

התפקיד של האדם, 
הוא להיות מלך על 
ממלכתו הפנימית. 
באמצעות החיבור 

לנקודה היהודית 
שבנו, אנחנו מסוגלים 

לשלוט ביצרים ולא 
לתת להם להוביל 

אותנו.

ׁשּוָבה ְיהָוה ֶאת ש-ב
ִביֵתנּו  )שבותנו( ׁשְ

ֶגב:  ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ּכַ
)תהילים פרק קכ”ו פסוק 

ד’(

דוד המלך מבקש, 
שהגאולה תבוא לעם 

ישראל, במהירות 
כמו שהנחלים בנגב 

מתמלאים במים 
בעת שיטפון.

אדם שמתכונן היטב 
למאורעות הבאים 

עליו בחיים, לא 
יהיה מופתע מהם. 

אדם שהולך בלי 
לתכנן, עלול להיתקל 
בשיטפון שיקשה עליו 

להתמודד אתו.

ָרֵאל ְיהָוה ש-ד ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה ֶאָחד 

)דברים פרק ו’ פסוק ד’(

משה רבינו אומר 
לעם ישראל: תקשיבו 

ותשמיעו הקב”ה, 
הוא אחד ואין שום 

דבר אחר זולתו 
בבריאה.

הייחודיות שלנו 
כיהודים, נתנה לנו 
את הכוח לעבור 

את הגלות הקשה 
והיא שמעניקה 

לנו כיום את הכוח 
והיכולת להתמודד 

עם משברים ולזכות 
לראות בניסים גדולים.
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ַלִם ֶאת ש-נ ִחי ְירּוׁשָ ּבְ ׁשַ
ְיהָוה ַהְלִלי ֱאלַֹהִיְך 

ִצּיֹון )תהילים פרק קמ”ז 
פסוק י”ב(

דוד המלך קורא 
לירושלים: שבחי את 

הקב”ה השוכן בתוכך 
והללי אותו.

השבח וההודאה על 
מה שיש לנו, הוא כלי 

מופלא, אם נשכיל 
להשתמש בו חיינו 

יהיו מלאים יותר 
ומאושרים יותר.

ה ש-ע ָתאִים ְיהֹוָ ׁשֵֹמר ּפְ
יַע  ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ ּדַ

)תהילים פרק קט”ז 
פסוק ו’(

דוד המלך אומר: 
הקב”ה שומר עלינו 

מהפתעות רעות. גם 
שיש לי צרה, הוא 

מביא לי את הישועה.

לא פעם אנחנו מודאגים יותר 
מידי ממה שעלול לקרות, אם 

נתחזק בכוח האמונה, נדע 
שיש עלינו ועל המשפחה 

שלנו את השמירה הטובה 
ביותר-השמירה של הקב”ה.

ְנאּו ָרע ְוֶאֱהבּו טֹוב ש-פ ׂשִ
ט  ּפָ ַער ִמׁשְ ַ יגּו ַבׁשּ ְוַהּצִ
אּוַלי ֶיֱחַנן ְיהָוה ֱאלֵֹהי 
ֵאִרית יֹוֵסף  ְצָבאֹות ׁשְ

)עמוס פרק ה’ פסוק ט”ו(

הנביא עמוס אומר 
לעם ישראל: תחזרו 
למוטב. תשנאו את 

הרע ותאהבו את 
הטוב. ובאופן גלוי 

תעשו משפט צדק ואז 
הקב”ה יחון אתכם.

אם נחזק בעצמנו 
את אהבת האנשים 

הטובים, את החיבור 
לחברים שעושים לנו 
טוב, נהפוך גם אנחנו 

לטובים יותר.

יר ש-צ ירּו ַליהָוה ׁשִ ׁשִ
ל  ירּו ַליהָוה ּכָ ָחָדׁש ׁשִ
ָהָאֶרץ )תהילים פרק צ”ו 

פסוק א’(

דוד המלך אומר: 
תשירו לקב”ה, שיר 

חדש שעדיין לא 
שרתם. תשירו ביחד 
עם כל תושבי הארץ.

היכולת החשובה ביותר, 
היא היכולת להתחדש. 

להיטען באנרגיה פנימית 
חדשה, שבאה לידי 

ביטוי בשירה חדשה 
בשפה חדשה ובאמונה 

ביכולת להשתנות.

ִתי ְיהָוה ש-י ְמָעה ְתִפּלָ ׁשִ
ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל  ְוׁשַ

י  ֱחַרׁש ּכִ ְמָעִתי ַאל ּתֶ ּדִ
ב  ְך ּתֹוׁשָ ֵגר ָאֹנִכי ִעּמָ

ָכל ֲאבֹוָתי )תהילים  ּכְ
פרק ל”ט פסוק י”ג(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה: תקשיב 

לתפילה שלי ותאזין 
לה. אל תתעלם 

מהדמעות שלי, כי 
אני מרגיש שאני שפל 

מול הקב”ה.

שאדם מלא בהערכה 
של עצמו, אין לו מקום 
להכניס את הרוחניות 

וממילא התפילות שלו לא 
מתקבלות. עלינו להעניק 
מקום גם לרוח הנמוכה, 

כדי להתקרב לקב”ה.

ָך ש-כ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמּתְ ׁשְ
ה ַיְנחּוִני ְיִביאּוִני  ֵהּמָ
ָך ְוֶאל  ֶאל ַהר ָקְדׁשְ
נֹוֶתיָך: )תהילים  ּכְ ִמׁשְ

פרק מ”ג פסוק ג’(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה: שלח לי 

את האור שלך ואת 
האמר שלך, והם אלו 

שיוליכו אותי לבית 
המקדש.

הקב”ה מאיר לנו את 
הדרך הנכונה בחיים, 
עלינו רק להביט אל 

אור האמת ודרכו 
נוכל לדעת מי הדרך 

הנכונה עבורנו.

ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי ש-ל ׁשֶ
ה ִיְרַאת ְיהָוה ִהיא  ָ ִאׁשּ
ל )משלי פרק ל”א  ִתְתַהּלָ

פסוק ל’(

שלמה המלך אומר: 
החיצוניות היא שקר, 

האמת היא בפנימיות 
ולכן אישה יראת שמים 

היא זו שמהללים 
ומשבחים אותה באמת.

מתחת למעטפת 
החיצונית, נמצא הרובד 

העמוק של הדברים. אם 
נשכיל לראות אותו, נוכל 

להבחין באמת של החיים, 
באמת של העולם.

יר ש-מ ירּו ַליהָוה ׁשִ ׁשִ
תֹו  ִהּלָ ָחָדׁש ּתְ

ִמְקֵצה ָהָאֶרץ יֹוְרֵדי 
ים  ם ּוְמלֹאֹו ִאּיִ ַהּיָ

ֵביֶהם )ישעיה פרק  ְוֹישְׁ
מ”ב פסוק י’(

הנביא ישעיה מתנבא 
על הגאולה: בני 

ישראל ישירו שירה 
חדשה לקב”ה. לאחר 
שבכל העולם ואפילו 

במקומות הנידחים 
מהללים אותו.

כאשר האדם 
מתחבר לאנשים 
שיש בהם אמונה 
בבורא עולם, הוא 

יכול להתרומם מעל 
היום יום ולהתחבר 

לשירת האמונה.
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ה ש-ת ֲעלֹות ִהּנֵ יר ַהּמַ ׁשִ
ל  ֲרכּו ֶאת ְיהָוה ּכָ ּבָ

ַעְבֵדי ְיהָוה ָהעְֹמִדים 
ילֹות:  ּלֵ ֵבית ְיהָוה ּבַ ּבְ

)תהילים פרק קל”ד 
פסוק א’(

דוד המלך אומר: 
שיר ששרים במעלות 
בבית המקדש. הנה 
מבורכים כל עבדיו 

של הקב”ה, שגם 
בלילות עומדים על 

משמרתם.

בתקופת של חושך 
כמו בתקופות של 

אור, עלינו לזכור, כי 
הכול מאתו יתברך. 

אם רק נתחזק 
באמונה, בוא תבוא 

הגאולה.

ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ש-ק
ָעֶריָך  ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ּתִ

ר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך  ֲאׁשֶ
ָבֶטיָך  ֹנֵתן ְלָך ִלׁשְ
ְפטּו ֶאת ָהָעם  ְוׁשָ

ט ֶצֶדק )דברים  ּפַ ִמׁשְ
פרק ט”ז פסוק י”ח(

התורה הקדושה 
מצווה עלינו. למנות 

שופטים ראויים 
ושוטרים ראויים, כדי 

שאלו יעשו משפט 
צדק.

תפקיד השופטים הוא 
לשפוט את משפט 

הצדק, התפקיד שלנו 
כבני אדם הוא לשפוט 

במידת הרחמים. 
להפעיל את מידת 

הרחמים כלפי האחר 
וכך יהיו לנו חיים 

טובים יותר.

אּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ש-ר ׂשְ
ה  ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ

ר  ַהּמֹוִציא ְבִמְסּפָ
ם  ׁשֵ ם ּבְ ְצָבָאם ְלֻכּלָ

ִיְקָרא ֵמרֹב אֹוִנים 
יץ ּכַֹח ִאיׁש לֹא  ְוַאּמִ

ר )ישעיה פרק מ’  ֶנְעּדָ
פסוק כ”ו(

הנביא ישעיה קורא 
לנו להביט אל 

השמים, לראות את 
מספרם הגדול של 
הכוכבים, שלכולם 

בכוחו הגדול העניק 
הבורא שמות.

אם נתבונן ביופי 
הבריאה, הנפש שלנו 

תתמלא ברגיעה. 
היופי יגביר את 

האמונה והאמונה 
תעניק לנו כוח רוגע 

ושלווה.

ר ש-ש ַכּפֵ ְבַעת ָיִמים ּתְ ׁשִ
ּתָ  ׁשְ ַח ְוִקּדַ ְזּבֵ ַעל ַהּמִ

ַח  ְזּבֵ אֹתֹו ְוָהָיה ַהּמִ
ל  ים ּכָ ֹקֶדׁש ָקָדׁשִ

ׁש  ַח ִיְקּדָ ְזּבֵ ּמִ ַהּנֵֹגַע ּבַ
)שמות פרק כ”ט פסוק 

ל”ז(

הקב”ה מצווה 
את משה רבינו, 

במשך שבעה ימים 
תקדש את המזבח 

ולאחריהם הוא יהפוך 
לדבר קדוש שכל מי 
שנוגע בו יהיה קדוש.

צדיק הוא בחינה 
של מזבח. אם 

אנחנו רוצים לקבל 
את הקדושה, עלינו 

להתחבר לצדיק 
ומכוחו יערה עלינו 
ממרום רוח טהרה 

וקדושה.
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ה ת-ב ה ָלנּו מֹשֶׁ ּתֹוָרה ִצּוָ
ת ַיֲעֹקב  ה ְקִהּלַ מֹוָרׁשָ
)דברים פרק ל”ג פסוק ד’(

התורה הקדושה 
אומרת: התורה 

שמשה ציווה לבני 
ישראל, היא ירושה 

לכל הדורות של 
העם היהודי.

האדם היהודי, הוא 
קשור בקשר הדוק 
לעבר שלו. גם אם 

ינסה לא יצליח 
להשתחרר מעברו. 

אם ידע להתחבר אליו 
בצורה נכונה, יהיו לו 

את הכלים לחבר את 
העבר ההווה והעתיד.

י ת-ד ר ּפִ ת ְיהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ ּתְ
ם  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכָ
ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

)תהילים פרק קמ”ה פסוק 
כ”א(

דוד המלך אומר: 
הפה שלי ידבר תמיד 

את תהילתו של 
הקב”ה, ואני אדאג 

שכל בני אדם יברכו 
את הקב”ה

הפה של האדם הוא 
הכלי החיצוני, הכלי 

שדרכו יוצא מה שיש 
לו בפנימיות. אם הפנים 

מלא בדברים טובים, 
הפה מפיק דברי 

חכמה. ואם חלילה 
להיפך אז יוצאים 
דברים לא טובים.

בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ת-ה ּתָ
ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך  ָאִסיר ּכְ
ֵני ְתמּוָתה  הֹוֵתר ּבְ

)תהילים פרק ע”ט פסוק 
י”א(

דוד המלך מבקש 
מהקב”ה: תבוא 

לפניך התפילה של 
אסיר שאין מי שיעזור 

לו, ואתה בכוחך 
תתיר את האזיקים 

שלו.

יש לנו כבלים רבים, 
כבלים שכובלים אותנו 

ולא מאפשרים לנו 
לשנות את ההרגלים 

הרעים. בכוח התפילה 
לבורא עולם, נוכל להתיר 
את עצמנו ולהפסיק עם 

ההרגלים הלא טובים.
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ִמיָמה ת-י ּתֹוַרת ְיהָוה ּתְ
יַבת ָנֶפׁש  ְמׁשִ

ֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה 
ִתי:  יַמת ּפֶ ַמְחּכִ

)תהילים פרק י”ט פסוק 
ח’(

דוד המלך אומר: 
התורה של הקב”ה 
היא תורה שלמה. 
היא תורה שעושה 
טוב לנפש הלומד 

אותה. המצוות של 
הקב”ה הם נאמנים 
והופכים את האדם 

לחכם.

אם מתחברים 
לתורה ולמצוות 

באופן הפשוט, זוכים 
לאור הפנימי שמאיר 

את הנפש ומשרה 
על האדם שלווה 

ושמחה.

ת ִצּיֹון לֹא ת-כ ם ֲעֹוֵנְך ּבַ ּתַ
ַקד  יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך ּפָ
ה  ּלָ ת ֱאדֹום ּגִ ֲעֹוֵנְך ּבַ

ַעל ַחּטֹאָתִיְך: )איכה 
פרק ד’ פסוק כ”ב(

הנביא ירמיה מתנבא: 
תם העוון של יושבי 

ארץ ישראל, הקב”ה 
כבר לא יוסיף 

להגלות את בני 
ישראל. ובבוא היום 

הקב”ה יפרע מאדום, 
שהם הגלו את עם 

ישראל מארצו.

גם ברגעים של 
קושי, גם ברגעים של 
משבר, אסור לאבד 

את התקווה, כי בסופו 
של דבר הטוב ינצח 
והאדם זוכה לגאולה 

וישועה.

ֵאם ת-ל ָ ׂשּ ְזֵרם ְורּוַח ּתִ ּתִ
ִפיץ אֹוָתם  ּוְסָעָרה ּתָ

יהָוה  ִגיל ּבַ ה ּתָ ְוַאּתָ
ָרֵאל  ְקדֹוׁש ִיׂשְ ּבִ

ל )ישעיה פרק  ְתַהּלָ ּתִ
מ”א פסוק ט”ז(

הנביא ישעיה 
מתנבא: הקב”ה יזרה 

את שונאי ישראל 
כמו רוח סערה, ועם 

ישראל ישמח ויגיל 
עם הקב”ה.

עם ישראל זוכה 
לשמירה מיוחדת. 

אנחנו כיהודים, זוכים 
בכוח האמונה, לקבל 

הגנה שגם בשעת 
צרה גדולה, אין לנו 

ממה לירא. 

ְפֵתי ת-ו ּתֹוֲעַבת ְיהָוה ׂשִ
י ֱאמּוָנה  ֶקר ְועֹׂשֵ ׁשָ
ְרצֹונֹו )משלי פרק י”ב 

פסוק כ”ב(

שלמה המלך אומר: 
הקב”ה שונא את 

מי שמשקר ורצויים 
בעיניו אלו שעושים 
מלאכתם באמונה.

ישנו שקר שמשקרים 
את האחר וישנו 

שקר שמשקרים 
את עצמנו. עלינו 

לחיות באמת פנימית 
וחיצונית, וכך נזכה 

לאהבת הבורא 
יתברך.

ְפֵתי ת-ז ָאַלְמָנה ׂשִ ּתֵ
ֶקר ַהּדְֹברֹות ַעל  ׁשָ
ַגֲאָוה  יק ָעָתק ּבְ ַצּדִ

ָובּוז )תהילים פרק ל”א 
פסוק י”ט(

דוד המלך אומר: 
ישתתקו השקרנים, 
אלו שמדברים על 

הצדיק דברי בוז 
וגאווה.

עלינו להתרחק 
מלשמוע דברים 

רעים על צדיקים. 
עדיף להתחבר 

לחברים שיש להם 
כבוד לצדיקים וכך 

זוכים לדברים רבים.

ם עֹוד ת-ח ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ ּתֵ
יק ְויֹוֶסף  הֹוַדע ְלַצּדִ

ֶלַקח: )משלי פרק ט’ 
פסוק ט’(

שלמה המלך אומר: 
אם אתה נותן לחכם 

דבר חכמה, הוא יודע 
להחכים מזה זה עוד. 

וכן הצדיק ששומע 
דבר מוסר, הוא יודע 
לחבר לזה עוד דבר.

החכמה הגדולה היא 
הידיעה שיש אנשים 

חכמים מאתנו. 
החכם יודע ללמוד 
מאחרים וכך הוא 

מחכים יותר ויותר. 
לעומתו זה שחושב 

עצמו לחכם ואינו 
לומד מאחרים, נותר 

בסופו של דבר בלי 
חכמה
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ה ִאיׁש ת-ר ה ְלמֹשֶׁ ִפּלָ ּתְ
ָהֱאלִֹהים ֲאֹדָני ָמעֹון 
ֹדר  נּו ּבְ ה ָהִייָת ּלָ ַאּתָ

ָוֹדר: )תהילים פרק צ’ 
פסוק א’(

דוד המלך מתפלל 
את תפילתו של משה 

רבינו, המכונה איש 
האלוקים. משה אמר 

לקב”ה, אתה היית 
הדירה שבה בני 

ישראל כביכול דרו.

הקב”ה מגונן עלינו 
ומעניק לנו תחושה 

של בית. הבית 
והמשפחה הם 

הדברים החשובים 
לנו בחיים, אם 
נדע להתחבר 
למשפחתיות 

ולביתיות, נוכל גם 
להתחבר חזק יותר 

לרוחניות.

ָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ת-ש נּו ׁשֵ ּתְ
ְלָמֵרי ָנֶפׁש )משלי פרק 

ל”א פסוק ו’(

שלמה המלך אומר 
בדרך משל: תנו 

משקה חריף לאדם 
שהולך לאיבוד, ויין 

לאדם עצוב. הנמשל 
שהמצוות והתורה, 

עוזרים לאדם.

שאדם מרגיש אבוד 
בעולם, התורה 

היא נקודת החיבור 
עבורו. לימוד התורה 
והמצוות, הם הדרך 
היחידה להתחברות 

נכונה בעולם.

ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ת-ת ּתִ
ְגֹדל ְזרֹוֲעָך  ָוַפַחד ּבִ

ָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר  מּו ּכָ ִיּדְ
ָך ְיהָוה ַעד ַיֲעֹבר  ַעּמְ

ַעם זּו ָקִניָת )שמות 
פרק ט”ו פסוק ט”ז(

משה רבינו אומר 
בשירת הים: לעתיד 

לבוא, תיפול אימה 
ופחד על העולם כולו, 

עד שעם ישראל 
ישוב לארצו.

התקווה היא הכוח 
המניע של העתיד. 

אנחנו כיהודים 
מאמינים בני 

מאמינים, יודעים כי 
הגאולה בוא תבוא. 

גאולה פרטית וגאולה 
כללית במהרה.

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ת-מ ּתֵ ּתִ
ר  ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ְעּתָ ַלֲאֹבֵתינּו  ּבַ ִנׁשְ
ִמיֵמי ֶקֶדם: )מיכה פרק 

ז’ פסוק כ’(

הנביא מיכה מבקש 
מהקב”ה. תביא 

את מידת האמת 
ואת מידת החסד 
לעם ישראל, כמו 
שנשבעת לאבות 

הקדושים שלנו.

אם אדם הולך 
בדרך של האבות 
שלו והמסורת של 

המשפחה שלו, הוא 
מתחבר לשרשרת 
המפוארת של עם 

ישראל וזוכה למידת 
החסד והרחמים.

ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ת-נ
ִפיהּו ְוַעְוָלה לֹא  ּבְ

ָפָתיו  ִנְמָצא ִבׂשְ
לֹום ּוְבִמיׁשֹור  ׁשָ ּבְ
ים  י ְוַרּבִ ָהַלְך ִאּתִ

יב ֵמָעֹון )מלאכי  ֵהׁשִ
פרק ב' פסוק ו'(

הנביא מלאכי מתאר 
את הצדיק: תורתו 

תורת אמת ואין 
בו עוול. תמיד הוא 
מבקש את השלום 
והולך ביושר ורבים 

מעם ישראל החזיר 
בתשובה. 

כל אדם הוא בחינה 
מסיומת של צדיק. 

אם נוכל להשפיע על 
המעגל הקרוב לנו, 

להתחבר יותר לדרך 
האמת-דרך התורה, 
נזכה גם אנחנו לכוח 

הברכה והתפילה של 
הצדיקים הגדולים.

ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ת-ק ּתַ
ֶדק  י ָכל ִמְצֹוֶתיָך ּצֶ ּכִ
)תהילים פרק קי”ט פסוק 

קע”ב(

דוד המלך אומר: 
הלשון שלי תסביר 

את המצוות שלך, כי 
כולם מצוות נכונות 

ויש להם טעם.

לכל מצוה יש הסבר. 
לא תמיד אנחנו 

מבינים את ההסבר, 
אולם אחרי שעושים 

את המצווה מקבלים 
את החיבור הנכון 

וזוכים להתקרב 
לקב”ה.

ת ת
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מצאתם את הפסוק שלכם? התחברתם 
תיקון  שתזכרו:  חשוב  האישי?  למסר 
המקובלים והתפילות המיוחדות,  נערכים 
אנו  הצדיק.  בקבר  ויום  יום  מדי  עבורכם 
לא מוותרים על אף שם! כל בקשה אישית 
שלכם זוכה לקבל כוונות של כוח הקבלה 
העוצמתי של רבי שמעון בר יוחאי על ידי 
לשם  ואנרגיה  כוח  להעניק  המקובלים, 

שלכם לישועה ורחמים עצומים בקרוב.

< חשוב שתדעו




