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 ולימוד תורה  הקשר בין תשובה: חודש אלול
 ג"תשע, אלול

 
  פסוק כה, ו פרק (ואתחנן) דברים (1

 :  צונו  כאשר ינואלק 'ד לפני הזאת המצוה כל את לעשות נשמר יכ ולנ התהי הוצדק

 
  א עמוד נד דף פסחים מסכת (2

, וגיהנם, עדן וגן, ותשובה, תורה: הן ואלו, העולם שנברא קודם נבראו דברים שבעה: תניא
 .  משיח של ושמו, המקדש ובית, הכבוד  וכסא

 

  ל פרק -( נצבים) דברים (3
 : הוא רחקה ולא ממך הוא נפלאת לא היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוה כי( יא)
 : ונעשנה אתה וישמענו לנו ויקחה השמימה לנו יעלה מי לאמר הוא בשמים לא( יב)
 : ונעשנה  אתה וישמענו לנו ויקחה הים עבר אל לנו יעבר מי לאמר הוא לים מעבר ולא( יג)
 :  לעשתו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי (יד)

 
  ל פרק דברים - ן"רמב (4

 המצוה" אבל, "היום מצוך אנכי אשר המצוה כל" (א ,ח לעיל) יאמר התורה כל על כי, והנכון
( ב בפסוק) אלקיך' ה עד ושבת( א בפסוק) לבבך אל והשבות כי, הנזכרת התשובה על" הזאת
 .  כן לעשות אותנו שיצוה מצוה

 
  א עמוד נה דף - עירובין מסכת (5

 לא, "היא לים מעבר ולא היא בשמים לא" דכתיב מאי דוסא בר חמא בר אבדימי דאמר והיינו
 צריך אתה - היא לים מעבר ואם, אחריה לעלות צריך אתה היא בשמים שאם - היא בשמים

 .  אחריה לעבור

 
 פרק לא, שער ד –נפש החיים  (6

 ...עסק התורה היא מכפרת על כל העונות של הנפש החוטאת
 

  ו הלכה ז פרק תשובה הלכות ם"רמב( 7

   ...יךאלק' ד עד ישראל שובה שנאמר לשכינה האדם את שמקרבת תשובה גדולה

 

  שו פיסקא דברים - ספרי( 8

 לכם נתתי טוב לקח כי+ ב ד משלי+ שנאמר תורה דברי אלא לקחי אין, לקחי כמטר יערף( ב)
 דברי אלא דברים ואין "ושובו דברים עמכם קחו"+ ג יד הושע+ ואומר... תעזובו אל תורתי
      . קהלכם כל אל' ד דבר האלה הדברים את+ יח ה דברים+ שנאמר תורה

 
 שמונה עשרה (9

 ...לתורתךאבינו  השיבנו
 

  פסוק י, ו פרק ישעיהו (11
  ושב יבין ולבבו ישמע ובאזניו בעיניו יראה פן השע ועיניו הכבד ואזניו ,הזה העם לב השמן
 : לו ורפא
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 (ע"מקאצק זי. מ.מ' ר)אות עב  -ה אמת ואמונ( 11
פשפש ולא מצא יתלה ' אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו וכו.( ה)ס ברכות "בש

כי ההסרה מן התורה מסמאה את , שלא מצא יתלה בביטול תורההיינו הסיבה . בביטול תורה
ואילו היה עוסק בתורה כראוי היתה מאירה לו באיזה סוג , עיניו מלהביט בהרע הצפון בקרבו

 . מצבו וחסרונו
 

 'אות ז', מאמר א, חודש אלול -בני יששכר  (12
 (76)בינה = אלול 

 
13)  

 פסוק כו נ פרק בראשית
  11=  במצרים בארון ויישם אתו ויחנטו שנים ועשר מאה בן יוסף וימת

 
  לח פסוק מ פרק שמות

  17=  מסעיהם בכל ישראל בית כל לעיני בו לילה תהיה ואש יומם המשכן על ידוד ענן כי
 

 פסוק לד כז פרק ויקרא
 11=  סיני בהר ישראל בני אל משה את ידוד צוה אשר המצות אלה

 
 פסוק יג לו פרק במדבר

 17=ירחו ירדן על מואב בערבת ישראל בני אל משה ביד ידוד צוה אשר והמשפטים המצות אלה

 
 פסוק יב לד פרק דברים

     Total: 67          11=  ישראל כל לעיני משה עשה אשר הגדול המורא ולכל החזקה היד ולכל
 

  א עמוד עה דף בתרא בבא מסכת( 14

   לבנה כפני יהושע פני, חמה כפני משה פני: אמרו הדור שבאותו זקנים
 

15)  
  א פסוק א פרק בראשית

   )!( 8=  הארץ ואת השמים את יםאלק ברא ראשית ב
 

  א פסוק א פרק שמות
 11=  באו וביתו איש יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה

      
  א פסוק א פרק ויקרא
 9=  לאמר מועד מאהל אליו 'ד וידבר משה אל ויקרא

 
  א פסוק א פרק במדבר

 מארץ  לצאתם השנית בשנה השני לחדש באחד מועד באהל סיני במדבר משה אל 'ד וידבר
 16=  לאמר מצרים
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  א פסוק א פרק דברים
 ובין פארן  בין סוף מול בערבה במדבר הירדן בעבר ישראל כל אל משה דבר אשר הדברים אלה
 total: 67              11=  זהב ודי וחצרת ולבן תפל

 
  פסוק יג, כא פרק שמות (16

   .שמה ינוס אשר מקום ךל שמתיו ידול נהא יםוהאלק צדה לא ואשר
  

  א עמוד י דף מכות מסכת (17

 .  חיותא ליה דתהוי מידי ליה עביד, "וחי":שנאמר, עמו רבו מגלין - שגלה תלמיד: תנא
 

  ח, כו פרק ויקרא (18
 : חרבל פניכםל יביכםא נפלוו ירדפו רבבה מכם ומאה מאה חמשה מכם ורדפו

 
 פסוק טו, כג פרק - (כי תצא) דברים( 19
 בך יראה ולא קדוש מחניך והיה פניךל יביךא לתתו הצילךל מחנך בקרב מתהלך יךאלק 'ד כי

 :  מאחריך ושב דבר ערות
 

 'חאות ', מאמר א, חודש אלול, בני יששכר (21
 ...יתייחס לשבט גדוכן בבחינת השבטים הנה אלול ...

 
  לג פרק דברים (21

 .קדקד אף זרוע וטרף שכן כלביא גד מרחיב ברוך אמר ולגד( כ)

     
  לג פרק דברים י"רש (22

 : אחת במכה הזרוע עם הראש חותכים, נכרין היו הרוגיהן  - קדקד אף זרוע וטרף
 

  ב עמוד ל דף קידושין מסכת (23
    תבלין תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי, בני: לישראל להם אמר ה"הקב כך

 

  כה סימן בראשית פרשת - (בובר) תנחומא מדרש (24

 (.  ו קמט תהלים) בידם פיפיות וחרב' שנא, תורה אלא חרב אין, "החרב להט ואת"

 
  א עמוד סד דף ברכות מסכת (25

+   ד"נ ישעיהו+ שנאמר, בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי: חנינא רבי אמר אלעזר רבי אמר
 .  בוניך אלא בניך תקרי אל, בניך שלום ורב' ה למודי בניך  וכל

 

 (ה ויקחו אליך"ד, כ:כז)פרשת תצוה , אור החיים הקדוש (26
גליות של ישראל כל אחד ' זוהר חדש כי ד' ד מאמר הובא בס"ובדרך רמז יתבאר הכתוב ע...

נגאלו בזכות ' ב, ה"גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו ע –מהם נגאלו ממנו בזכות אחד 
ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים , תלוי בזכות משה' והד, בזכות יעקב' ג, יצחק

 ...בתורה ובמצות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה
 

 תורה( = 766= ם ) 711= אדום              רמז (27


