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חודש אלול בפתח ויש כמה הנהגות נפלאות שמעוררות את
הלב ,אחת מהן היא אמירת “תיקוני זוהר” שרבי נחמן
משבח מאוד!
בימים המיוחדים של חודש אלול ,חודש הרחמים ,נוהגים לקרוא את
“תיקוני זוהר” שבכוחו הגדול מאוד להעיר את החלקים הפנימיים ביותר
של הנשמה ,כדי לחוש את קרבתה לבורא עולם.
הסיבה לכך היא ש”תיקוני זוהר” מדבר רבות על קדושתו ומעלתו של
היהודי ,ועל קדושת כל חלק בגופו ואת מה שכל זה מייצג.
אולי גם זה יעניין אתכם:

אלול – ההזדמנות האדירה שלנו לחופש אמיתי
אלול – יצאתי למסע המיוחד לאני האמיתי שלי
אם יש לכם את צרור המפתחות הזה אתם מסודרים בחיים
בנוסף לכך ,רבי נתן מברסלב הנהיג את המנהג לקרוא את ספרי רבי
נחמן בחודש אלול :ליקוטי מוהר”ן ,שיחות הר”ן ,ספר המידות ,סיפורי
מעשיות .ונכון מאוד לקיים מנהג זה עד כמה שאדם יכול .וגם אם אדם
לא מצליח לסיים – כל מה שאפשר להשיג בהנהגה זו הוא מבורך!
הסיבה לכך היא ש”תיקוני זוהר” מדבר רבות על קדושתו ומעלתו של
היהודי ,ועל קדושת כל חלק בגופו ואת מה שכל זה מייצג!

בספר שיחות הר”ן )קכז( רבי נחמן מדבר בשיחה זו על חודש אלול.
לדבריו ,המנהג של אמירת תיקונים בחודש זה ,כמו גם המנגינה שאנשים
רבים מתפללים איתה ,וגם החולשה שאנשים עלולים לחוש עקב זמן רב
בלימוד התורה במהלך חודש אלול – כולם משיגים דברים גדולים מאוד!
כל אלה הישגים חשובים וגדולים מאוד.

חלק גדול מזה הוא ההתעוררות הרוחנית שאדם מרגיש בתפילה ,על ידי
אמירת תיקוני זוהר בכוונה עם אנרגיות וחיות ,לכן עדיף לא למהר כל

כך באמירתם ,גם לא לבלוע את המילים ולהימנע כמה שיותר מהלחץ
לרצות לסיים .כי העיקר הוא ,להעיר את הנשמה לקרבת השם .לכן ,עדיף
לומר אותם מתוך התלהבות ומתיקות ,מילה אחרי מילה ,גם אדם יודע
שהוא לא יסיים השנה.
ככה מאירים את הלב לעבודת השם!
אתם מוזמנים ליהנות מחכמתו ומשנתו של רבי נחמן מברסלב במאמרים
מרתקים נוספים בקישור הזה.

