
 Questions au Rav Dayan (tome 6)
L’équipe Torah-Box est fière de vous présenter le tome 6 de la série “Questions au Rav Dayan”,
composé de 350 questions reçues par des Juifs à travers le monde sur le site Torah-Box depuis l’année
2014 à partir de laquelle Rav Gabriel Dayan a...

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

Likouté Moharane

Enseignement n°92 - Likouté Moharane Tiniana

צב - תקון למקרה לילה

תִּקּוּן לְמִקְרֵה לַיְלָה, חַס וְשָׁלוֹם לוֹמַר עֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים
כַּמְבאָר בַּסֵּפֶר הָרִאשׁוֹן [בְּסִימָן רה], עַיֵּן שָׁם הָעִנְיָן כִּי

עֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים הֵם כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה שֶׁנֶּאֱמַר
בָּהֶם סֵפֶר תְּהִלִּים (פְּסָחִים קיז, זהַר אֱמוֹר דַף קא, פִּינְחָס

דַף רכג, תִּקּוּן יג) (עין רש שוח"ט תהלים ובהמפרש שם),
שֶׁהֵם : בְּרָכָה, אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל וְכוּ כִּי עֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה הַנַּ"ל יֵשׁ
לָהֶם כּחַ לְבַטֵּל כּחַ הַקְּלִפָּה וְהַפְּגָם הַנַּ"ל כִּי הֵם הֶפֶך הַקְּלִפָּה
וְהַפְּגָם הַנַּ"ל כַּמְבאָר מִזֶּה שָׁם בַּסֵּפֶר הָרִאשׁוֹן וְדַע, כִּי זֶה הָעִנְיָן
שֶׁל הָעֲשָׂרָה מִינֵי נְגִינָה הַנַּ"ל, שֶׁהֵם כְּנֶגֶד פְּגָם הַנַּ"ל הוּא מְרֻמָּז
בִּפְסוּקִים אֵלּוּ. בְּרָכָה "אֲבָרֵך אֶת ה אֲשֶׁר יְעָצָנִי אַף לֵילוֹת"

וְכוּ (תְּהִלִּים ט"ז) אַשְׁרֵי "אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע כְּסוּי חַטָּאָה" (שָׁם
ל"ב) מַשְׂכִּיל "וּמֵה אִשָּׁה מַשְׂכָּלֶת" (מִשְׁלֵי י"ט) שִׁיר

"בַּלַּיְלָה שִׁירה עִמִּי" (תְּהִלִּים מ"ב) נִצּוּחַ "לַמְנַצֵּחַ אַל תַּשְׁחֵת"
(שָׁם נ"ט) נִגּוּן "אֶזְכְּרָה נְגִינָתִי בַּלָּיְלָה" (שָׁם ע"ז) תְּפִלָּה

"הֲיֵאָכֵל תָּפֵל מִבְּלִי מֶלַח" (אִיּוֹב ו) (עין רש"י שם וע תיקון מז)
הוֹדוּ "פֶּן תִּתֵּן לַאֲחֵרִים הוֹדֶך" (מִשְׁלֵי ה) מִזְמוֹר "הַנּוֹתֵן

זְמִירוֹת בַּלָּיְלָה" (אִיּוֹב ל"ה) הַלְלוּיָהּ "אִשָּׁה יִרְאַת ה הִיא
תִתְהַלָּל" (מִשְׁלֵי ל"א) וְהָבֵן הֵיטֵב רְמָזִים אֵלּוּ וְדַע,

כִּי אֵלּוּ הֵם הָעֲשָׂרָה קַפִּיטְל שֶׁצְּרִיכִים לְאָמְרָם בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁאֵרַע
לוֹ מִקְרֶה בִּלְתִּי טָהוֹר, חַס וְשָׁלוֹם. "מִכְתָּם לְדָוִד" טז "לְדָוִד
מַשְׂכִּיל" לב "אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל אֶל דָּל" מא "כְּאַיָּל תַּעֲרג" מב
"לַמְנַצֵּחַ אַל תַּשְׁחֵת" נט "לַמְנַצֵּחַ עַל יְדוּתוּן" עז "תְּפִלָּה לְמשֶׁה"
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צ "הוֹדוּ לַה קִרְאוּ בִשְׁמוֹ" קה "עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל" קלז "הַלְלוּ אֵל
בְּקָדְשׁוֹ" קן וְאֵלּוּ הָעֲשָׂרָה קַפִּיטְל תְּהִלִּים הֵם תִּקּוּן גָּדוֹל מְאֹד
מְאֹד לָעִנְיָן הַנַּ"ל וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לְאָמְרָם בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם אֵין צָרִיך לִפְחֹד
עוֹד כְּלָל מִפְּגָם הַנּוֹרָא שֶׁל הַמִּקְרֶה, חַס וְשָׁלוֹם כִּי בְּוַדַּאי נִתְתַּקֵּן
עַל יְדֵי זֶה וּבִזְכוּת תִּקּוּן חֵטְא זֶה יָבוֹא מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ לְקַבֵּץ
נְפוּצוֹתֵינוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תְּהִלִּים קמ"ז) : "בּוֹנֵה יְרוּשָׁלַיִם ה נִדְחֵי
יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס" בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ, אָמֵן [חַזֲּק נִשְׁלַם סֵפֶר לִקּוּטֵי
מוֹהֲרַ"ן תִּנְיָנָא תְּהִלָּה לְאֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר שָׁמַיִם וָאָרֶץ קָנָה וְאֵלֶּה
מוֹסִיף עַל הָרִאשׁוֹנִים, מַה שֶׁלָּקַטְתִּי מִתּוֹך שִׂיחוֹתָיו הַקְּדוֹשִׁים]
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