קובץ

אור וחום ההתקשרות
בענין אמירת קאפיטל תהלים של הרבי

ב"ה,
זאל
קאּפיטל תהלים ביחוד ַאז דער זכות פון די רביים ָ
טאג ַא ַ
זאגן ַאלע ָ
דארף ָ
יעדער חסיד ַ
זאל ביי זיי נקלט ווערן דער גילוי אור אין ַא ּפנימיות.
ביי זיי נמשך ווערן און עס ָ
(ספר השיחות תש"ט עמוד )335

דובר לעיל שבתקופה האחרונה נתן כ"ק מו"ח אדמו"ר הוראות והבהיר כמה ענינים בנוגע
להנהגה בזמן שלאח"ז.
טאג ַא
זאגן ַאלע ָ
דארף ָ
בשיחת י"ג תמוז דאשתקד אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר" :יעדער חסיד ַ
זאל ביי זיי
זאל ביי זיי נמשך ווערן און עס ָ
קאּפיטל תהלים ביחוד ַאז דער זכות פון די רביים ָ
ַ
קאּפיטל תהלים
נקלט ווערן דער גילוי אור אין ַא ּפנימיות" (כל חסיד צריך לומר בכל יום ַ
ביחוד שתומשך זכות הרביים ויוקלט הגילוי אור בפנימיות).
ולכאורה :ההשפעה של הרביים קיימת כבר מזמנו של הבעש"ט ,ואעפ"כ ,לא נאמרה ההוראה
קאּפיטל תהלים להמשכת זכותם של הרביים וקליטת הגילוי אור בפנימיות – עד
ע"ד אמירת ַ
י"ב תמוז תש"ט!
הקאּפיטל של הרבי המתאים
ַ
ויש לומר ,שהכוונה בזה היתה שכל חסיד ימשיך לומר את
למספר שנותיו.
הקאּפיטל של הרבי (מזמור ע') ,אבל לאחרי יו"ד שבט
ַ
ישנם חסידים שהיו אומרים את
נתעוררו אצלם ספקות האם להמשיך אם לאו .ועתה ,לאחרי י"ב תמוז ,יום הולדתו של הרבי,
נתעוררו אצלם ספקות האם להמשיך באמירת מזמור ע' או להתחיל מזמור ע"א – האם גם
לאחרי ההסתלקות שייך הוספה וגידול בשנים.
שאלה זו הבהיר הרבי באמרו בי"ג תמוז האחרון בחיים חיותו בעלמא דין ,שכל חסיד צריך
הקאּפיטל של הרבי ,שעי"ז תומשך זכותו של הרבי ויוקלט
ַ
קאּפיטל תהלים,
לומר בכל יום ַ
הגילוי אור בפנימיות.
הוראה זו אמר הרבי בי"ג תמוז אשתקד ,אבל ,בשעתו לא כולם ידעו הוראה זו ,וגם רשימת
השיחה היתה אצל יחידים ,ואילו ההמון לא ידע על זה .ועכשיו נדפס ונתפרסם לכל.
(משיחת ש"פ פנחס ה'שי"ת – תו"מ ח"א עמוד )149

כמה מהחסידים נוהגים  . .לומר גם הקאפיטל תהילים של שנות האדמו"ר
(הערת הרבי בספר המאמרים קונטרסים ח"ג עמוד כג)

ובודאי אומר בכל יום בל"נ דעם רבינ'ס קאפ' תהלים (הוא עתה קאפ .עא) ,עכ"פ עד יו"ד שבט
התשי"א .וראה השיחה בקונ' י"ב תמוז השי"ת אות יא.
(אג"ק ח"ג אגרת תרמט עמוד שמח)

ובודאי אומר בכל יום בל"נ דעם רבינ'ס קאפ' תהלים שהוא עתה קאפ .עא.
(אג"ק ח"ג אגרת תרנ עמוד שמח)
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בטח חזרת מאמר דא"ח ביום הבר מצוה ואומר בכל יום דעם רבינ'ס קאפיטעל תהלים שהוא
עתה ע"א ותנהוג כן בלי נדר לכל הפחות עד ראש השנה תשי"א הבע"ל.
(אג"ק ח"ג אגרת תרנב – עמוד שנ)

געוויס אלס תלמיד פון תומכי תמימים האט איר שיעורים בנגלה ובחסידות און לערנט אויך
בזמנים קבועים דעם רבינ'ס כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ חסידות .אויך כדאי צו זאגן יעדער
טאג בל"נ ביז ראש השנה הבע"ל דעם רבינ'ס קאפיטל תהלים קאפ' עא וואס דאס איז אלץ
א כלי אויף דעם קיום ברכותיו במילואן וואס ער האט אייך געבענשט.
(אג"ק ח"ג אגרת תרנח – עמוד שנז)

אייער זון שי' האט מיר איבערגעגעבן אז אייער טאכטער ...פילט צייטענווייז ניט גוט ...געוויס
איז זי געווען בא א דאקטאר און פאלגט אויס וואס ער זאגט .זי בענטשט דאך ליכט יעדער
ערב שבת ויום טוב ,דארפן אויך זען אז לכל הפחות ביז זי וועט ווערן אכצען יאהר אלט זאל
זי פאר ליכט בענטשן אריינווארפן דריי מטבעות אויף צדקה אין א פושקע פון ר' מאיר בעל
הנס ,אויך וואלט געווען גוט ווען איר זאגט יעדן טאג ביז ראש השנה ,דעם קאפיטל ע"א פון
תהלים.
(אג"ק ח"ג אגרת תרס  -עמוד שנט)

מהנכון שיאמר בכל יום בלי נדר ,ולכל הפחות עד ראש השנה הבע"ל ,תהלים קאפיטל ע"א.
(אג"ק ח"ג אגרת תרסז – עמוד שסה)

ומהנכון אשר בכל יום יאמר בל"נ דעם רבינס קאפיטל תהלים ,שהוא עתה קאפ' עא ,ואיזה
פעמים בשבוע ילמד תורת הדא"ח של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ .כל זה לכל הפחות עד יו"ד
שבט ה'תשי"א הבע"ל ,אשר זהו כלי רחב להמשכת ברכות צדיק הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר
הכ"מ ,בעוה"ז עולם המעשה.
(אג"ק ח"ג אגרת עתר עמוד שסט)

דארפן וויסן אז מיר אלע האבן א גרויסן רבי'ן הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ און ער וועט
סוף כל סוף דורכפירן אלע זיינע ברכות פאר כל המקושרים אליו.
מ'דארף אבער אנהאלטן די התקשרות מיט עם .אויב מ'הויבט אן אבער
איבערטראכטן וועגן קיום ברכתו און ווערן נערוונע איבער דעם ,איז דאס א סימן פון חלישות,
ח"ו ,בבטחון ובהתקשרות .ובפרט ,אויב דאס ווירקט נאך אויפן געזונט איז דאס זיכער מער
ניט מעצת היצר.
זי און איר אליין מוזט זיין שטארק בבטחונם בהוי' ובמשה עבדו פון אונזער דור ,הוא כ"ק
מו"ח אדמו"ר הכ"מ ,און דאס גופא העלפט אויף פריער ממשיך זיין ברכתו הק' לזרעא חיי
וקיימא ולכל טוב.
געוויס גיט בל"נ זוגתו תי' פאר ליכט בענטשן צדקה לקופת ר"מ בעל הנס ,און איר זאגט יעדן
טאג בל"נ דעם רבינ'ס קאפיטל תהלים הוא קאפ' ע"א.
(אג"ק ח"ג אגרת תרפח – עמוד שפז)

ת"ח על אשר על ידו הנה כמה וכמה מאחב"י כ"י התחילו לומר קאפיטל ע"א של כ"ק מו"ח
אדמו"ר הכ"מ ,וזכות הרבים תלוי בו.
(אג"ק ח"ג אגרת תרצו – עמוד שצז)
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היוצא מזה ,שצריך להיות חזק בבטחונו בברכות צדיק הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר
הוא עומד עליו ומנהלו בדרך הישרה ,ובלבד שלא יהי' נופל ברוחו ,ויאמר בכל יום קאפיטל
ע"א מתהלים ,והעיקר ,אז עס זאל זיין במוחלט אפגעלייגט ,אז דער רבי איז מיט עם ,און ער
קאן זיך אויף עם פארלאזן אז אלץ וועט זיין גוט ,ווארום עצמות ומהות א"ס ב"ה איז דאך
דער תכלית הטוב ,און דער רבי איז דער ממוצע המחבר מיט עצמות ומהות א"ס ב"ה ,און
פירט דורך דעם רצון אז עס זאל זיין הכל טוב ,וסוף סוף שיהי' בטוב הנראה והנגלה...
(אג"ק ח"ג אגרת תשטז – עמוד תכ)

זי דארף נאר זיין שטארק אין דער אמונה און בטחון ,אז עס וועט זיכער מקויים ווערן דאס
וואס דער רבי ,הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ האט איר געבענטשט ,בענטשט איצטער און
וועט אויך ווייטער בענטשן זי זאל האבן א רפואה ,און איר און זי זאלט קאנען אין גיכן אנזאגן
בשורות טובות ,אז זי פילט זיך געזונט.
מסתמא לעגט זי אריין לצדקה אין דער פושקע פון רבינו מאיר בעל הנס ערב שבת ויום-טוב
פאר ליכט בענטשן ,און איר זאגט געוויס דעם רבי'נס קאפיטל תהלים שהוא עתה קאפיטל
ע"א לכל הפחות ביז יו"ד שבט ה'תשי"א .כמובן כל זה בלי נדר.
(אג"ק ח"ג אגרת תשלד – עמוד תמב)

בטח למותר לעוררו לקביעת עתים ביחוד לתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ואמירת קאפיטל
ע"א בתהלים ונתינה לצדקה באופן שלא יכבד עליו כי בזה נוגע לא הכמות אלא הענין ,בלי
נדר בכל יום ,כמובן מלבד שבתות וימים טובים ,להמוסדות שיסד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ,
אשר זהו ג' הקוים בתורה עבודה וגמ"ח.
(אג"ק ח"ג אגרת תשלח – עמוד תמח)

בטח יש לו קביעת עתים ביחוד לתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ וכן אומר בכל יום קאפיטל
ע"א מתהלים ,ויהי רצון שיזכה להיות חסיד ירא שמים ולמדן ויתמלא על ידו רצון כ"ק מו"ח
אדמו"ר הכ"מ אשר פרט מזה הוא "נרות להאיר" דהיינו שיאיר את הסביבה שלו באור תורה
ביראת שמים .ויודיע בשורות טובות בזה.
(אג"ק ח"ג אגרת תשמז – עמוד תס)

נוסף על זה ,הנה על אביו שי' להוסיף על שאר לימודיו אמירת קפיטל ע"א תהלים בכל יום,
ויוכל לאמרו במשך היום ,ובלבד שלא לאמרו בלילה קודם חצות שאז אין אומרים תהלים.
ועל אם האברך הנ"ל שת' הנה קודם הדלקת נרות בערב שבת ויום טוב תתן לצדקה לקופת
רמבעה"נ ,ואביו ואמו שי' יקבלו עליהם את הנ"ל בלי נדר עד ראש השנה ה'תשי"ב הבע"ל.
(אג"ק ח"ד אגרת תתכב – עמוד סט)
(הקאּפיטל דכ"ק מו"ח אדמו"ר
ַ
קאּפיטל ע"א
זוהי גם התשובה לשואלים בנוגע לאמירת ַ
המתאים למספר שנותיו) – האם צריכים לאמרו גם לאחרי יו"ד שבט ,ועד מתי צריכים
לאמרו? והתשובה לזה – שצריכים להמשיך לאמרו עד י"ב תמוז.
ובהקדם השקו"ט האם גם לאחר ההסתלקות ישנו ענין של הוספה בזמן ,ואם שייך אז ענין
של גידול והתבגרות – שיש אומרים שזוהי פלוגתא בין הרמב"ם להראב"ד.
ויש להביא שתי ראיות שענינים אלו שייכים גם לאחר ההסתלקות:
"יארצייט"
"יארצייט" בכל שנה ושנה .וכיון שענינו של ָ
א) נהגו בכל תפוצות ישראל לערוך ָ
הוא ,שבו נעשית עליית הנשמה ,מוכח ,שגם אצל הנשמה (לאחר ההסתלקות) שייך הוספה
התלוי' בזמן.
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ב) ישנה רשימה של כ"ק מו"ח אדמו"ר מכ"ף מר-חשון תש"ה – שבו מלאו שמונים וארבע
לקאּפיטל פ"ד
ַ
שנים מיום הולדת אביו אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ,וביום זה מסתיימת השייכות
קאּפיטל
(כידוע במנהגי אמירת תהלים ע"ד חזיון לילה ,שבו אמר לו אביו שיאמרו דרוש על ַ
ווארנט") כמה וכמה ענינים)
("בא ָ
ַ
פ"ד .ומזה מובן גם בנדו"ד (כמדובר שהרבי הבהיר מראש
– שבכתבו אודות יום הולדת אביו אדמו"ר נ"ע כו"כ שנים לאחרי הסתלקותו ,פסק גם בנוגע
לעצמו ,שגם עכשיו (לאחר ההסתלקות) ישנו אצלו הענין דיום הולדת ,וגם עכשיו ישנם אצלו
עליות בעילוי אחר עילוי ,אשר ,לאחר כל עלי' נמצא שהעבודה הקודמת היתה הכנה להמעמד
ומצב שלאח"ז.
(משיחת יו"ד שבט תשי"א מוגה תו"מ ח"ב עמוד )206

בודאי ישנם כמה וכמה שכבר למדו פירושי הפסוקים דמזמור זה [צ'] בספר תהילים של "נעים
זמירות ישראל" שהתחילו לומר בימים אלה כפי שנתבארו בפנימיות התורה ,וכבר נתפרסמו
בדפוס.
(התוועדויות תנש"א ח"ג עמוד  – 48בלתי מוגה)
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