בסייעתא דשמיא

שיעורים בליקוטי הלכות
שנאמרו בס"ד ע"י

הרה"ח ר' ניסן דוד שליט"א
לקוטי הלכות חלק א' דף קפ"ח  -קצ"ז
הלכות נשיאת כפיים ה'

מכון
הליכות נועם
tateziser@gmail.com

נכתב לפני עריכה

ניתן להאזין לשיעורים
במס' טלפון מיוחד
לשיעורי הרב שליט"א
במס' 03-6171116

לשמיעה ,והורדה,
וכן להורדת הקונטרס
באתר בעטלער

betler.org

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'

הלכות נשיאת כפים ֲה ָל ָכה ה:
ימן לד ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א ַע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה:
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ְ‘ו ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲֹהנִ ים’ ְוכוּ’ ְ ּב ִס ָ
א) ַע ּ ִ
ְמב ָֹאר ׁ ָשם ִענְ יַ ן ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְל ַק ּׁ ֵשר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשל ֶאל ַה ֵּלב ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִענְ יַ ן
יחתוֹ ְל ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְלעוֹ ֵרר ִל ּבוֹ ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ .ו ֵכן
יכין ְל ַד ֵ ּבר ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ְל ָפ ֵר ׁש ִשׂ ָ
ַמה ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יכין ְל ַד ֵ ּבר ִעם ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ַע ְצמוֹ ַה ּכֹל ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל
יכין ְל ַד ֵ ּבר ִעם ֲח ֵברוֹ ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְוכוּ’ ְו ֵכן ְצ ִר ִ
ְצ ִר ִ
‘צ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשל’ ְל ַק ּׁ ְשרוֹ ֶאל ַה ֵּלב ְל ָה ִאיר ְ ּב ִחינַ ת ּ ִ‘פי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת’
אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַ
ְלתוֹ ְך ְ ּב ִחינַ ת ְו ָהגוּת ִל ִ ּבי ְתבוּנוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ֶח ְר ּ ַפת ֵלב ָע ְר ַלת ֵלב ׁ ֶש ֵהם ָּכל ָה ַא ֲהבוֹ ת ָרעוֹ ת ַא ֲה ַבת
ַה ְ ּנפו ִּליןִּ ,כי ׁ ָשם ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁשוֹ ָרה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהִּ ,כי אוֹ ר ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ַעל-יְ ֵדי
ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ֶח ְרפוֹ ת ֵלבִּ ,כי ַעל ָּכל ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל
יטב.
ֶזה ֵה ֵ
ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִענְ יַ ן ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּבאוֹ ת ג ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ֵמ ִענְ יַ ן ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא
ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יב ֵר ְך ֶא ְת ֶכם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִדּ ֵ ּבר ָל ֶכם
יך ַה ּׁ ֶש ַפע ַעל-יְ ֵדי ְּכ ִלי ַה ִדּ ּבוּרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים א)ִ ,ו ָ
ְ
ְוכוּ’ ְו ַה ִדּ ּבו ִּרים ׁ ֶשל ַה ַצ ִדּ יק ֵהם ְ ּב ַו ַדּ אי ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ו ִּב ְמל ָֹא ּה ָל ֵכן יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַה ּׁ ֶש ַפע ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַעל-
יְ ֵדי ֶזה נִ ְק ָרא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם ְלהוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַה ּ ֶפה ׁ ֶש ּלוֹ ִ ּב ְמל ָֹא ּה ו ִּב ׁ ְש ֵלמוּת ְו ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל יֵ ׁש
ּבוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם ְוכוּ’ ו ְּמ ָלאפוּם הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ִעם ָואו ְוכוּ’ ו ְּב ִחינַ ת
יטב.
ְמ ָלאפוּם יֵ ׁש ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּתִּ ,כי ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ִעם ַה ּלוּחוֹ ת ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִהוא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל יֵ ׁש נְ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק
יקים ,ו ְּכ ִפי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ּלוֹ ֵּכן יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ׁ ֶש ַפע ַעל
מוֹ ׁ ֵשלּ ְ ,ב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ס) ְו ַע ֵּמ ְך ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ַדּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְר ֶחב ּ ִפ ָיך ַו ֲא ַמ ְּל ֵאהוּ.
ְו ִע ַ ּקר ַה ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשל הוּא ְל ָה ִאיר ו ְּל ִה ְתעוֹ ֵרר ַה ֵּלב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
יחה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ׁ ָשם ְו ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ׁ ֶשהוּא ִשׂ ָ
ֶזה ֵמ ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת ְלתוֹ ְך ַה ֵּלב ִל ְב ִחינַ ת ְו ָהגוּת ִל ִ ּבי ְתבוּנוֹ תֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ֶח ְרפוֹ ת ֵלב ׁ ֶש ֵהם ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפו ִּליןִּ ,כי ׁ ָשם ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה
יטב:
ׁשוֹ ָרה אוֹ ר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ

כלל המבואר בסימן ל”ד
כלל המבואר איך לבטל בחי’ חרפה שברה ליבי ,מה שיש חרפה ושברון לב לאדם ובעיקר
מחמת התאוות והנפילות שלו ונשבר הלב מחמת שרחוק מהשי”ת ,במאמר זה מראה איך
בידינו לתקן ולרומם הלב ע”י הנקודה ששייך לליבו בעת הזאת – והתגלות נקודה זו הוא
מציאות התגלות הנקודה שמתקן את השבירה – כי לפני קבלת התורה היה שייך לומר שאין
כח לשבר הרע ואין כח לתקן  -אבל בכח קבלת התורה יש בוודאי תמיד כח להתגבר נגד היצר
ולהתחזק בוודאי – וכח זה הוא בחי’ צדיק מושל ,כי זה עיקר כח הצדיק שממשיך אור שמתקן
בחי’ יסוד בחי’ צדיק שהוא נקודה שמשם יש את כח המתקן.
ובאות ג’ מבואר שהמשכת כח זה הוא בפה דווקא שצריכים להתפלל בדיבור כדי שיהיה כלי

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
– וממשיך לבאר איך כח הדיבור יכול להמשיך הנקודה – ויש ג’ דברים שעלינו להתחזק בהם
ועי”ז נזכה לנקודה זו בכל יום – וזה ע”י נקודת הצדיק ,היינו הדיבורים בספרי רבינו ובדברי
רבינו וכו’ ,נקודת החבר מה שמקבלים דין מן דין נקודה של התעוררות וחיזוק ,שמדברים יח
ביאור ופירוש בדברי רבינו ומתחזקים ,ונקודת עצמו היינו התבודדות ושיחה בינו לבין קונו ,כי
ע”י ג’ נקודות אלו נמשך אור היסוד המתקן כל אהבה וחסד נפול ע”ש.

ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ְ ּבסוֹ ף ַה ְּת ִפ ָּלה ֵא ֶצל ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ַה ַ ּנ”ל ִהוא ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ םּ ,כְמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםְ .ו ׁ ָשם ׁשוֹ ָרה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ְב ָר ָהם,
ְ ּב ִחינַ ת ַא ָּתה ּכ ֵֹהן ְלעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם .ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה
ְל ָה ִאיר ְו ִל ְק ׁשֹר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּזֹאת ֶאל ַה ֵּלב ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ֶח ְר ּ ַפת ֵלב ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
יכין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ָכל ִל ּבוֹ ִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ֲעבוֹ ָדה
ׁ ֶש ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּזֹאת ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְצ ִר ִ
“א ֶיזה ּו ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב זוֹ ְּת ִפ ָּלה”ִּ ,כי ֶזה ּו
ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַּ(ת ֲענִ ית ב)ֵ ,
ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ַט ֵהר ו ְּל ַז ֵּכ ְך ַה ֵּלב ִמ ָּכל ַה ֶח ְרפוֹ ת ֵלב ָע ְר ַלת ֵלב ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁשוֹ ָרה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין ְ ּביוֹ ֵתר ָּכל ַה ִ ּב ְל ּבו ִּלים ְו ָכל ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבִּ ,כי ִע ַ ּקר
ַה ְּת ִפ ָּלה ָ ּב ָאה ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ְט ָלםִּ ,כי ָּכל ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָזרוֹ ת ְו ָכל ַה ִ ּב ְל ּבו ִּלים ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ֶח ְר ּ ַפת ֵלבָ ,ע ְר ַלת ֵלבְ ׁ ,ש ִב ַירת ֵלבִּ ,כי ֵהם ְמ ָח ְר ִפין ו ְּמ ַב ִ ּזין ְו ׁשוֹ ְב ִרין ִל ּבוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה רוֹ ֶצה ְל ַב ּ ְט ָלם ַּכ ַ ּנ”ל ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין ָאז ְ ּביוֹ ֵתר ְּכ ֶד ֶר ְך ָּכל ַה ִ ּנ ְל ָח ִמים ֶזה
ִעם ֶזה ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ַצד ֶא ָחד ְל ַב ּ ֵטל ֶאת ֲח ֵברוֹ ָ ,אז ִמ ְתעוֹ ֵרר ֲח ֵברוֹ ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְ ּב ָכל ּכֹחוֹ ָתיו
ְו ֵחילוֹ ָתיו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשרוֹ ֶאה ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַה ֲע ִבירוֹ ו ְּל ַב ּ ְטלוֹ ְלגַ ְמ ֵריַ ,ע ֵּ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ִמ ְל ָח ָמה
ְ ּגדוֹ ָלה ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְו ַח ָ ּנה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ַעל ִל ָ ּב ּה ׁ ְ
(שמו ֵּאל א ,א)ֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ַק ּׁ ֵשר ַה ִדּ ּבוּר ֶאל ַה ֵּלב ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל
ֶח ְר ּ ַפת ֵלבְ ׁ ,ש ִב ַירת ֵלב ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשל
ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁשוֹ ָרה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ֶח ְרפוֹ ת ֵלב ַּכ ַ ּנ”ל.

התפילה מתקנת חרפת הלב השבור והיא כלולה מג’ הנקודות
הרי שבכל תפילה ותפילה אנו ניגשים לתקן מציאות המידות הרעות בחי’ שבירת הכלים,
ומה ששולטים על הלב וגורמים בחי’ ‘חרפה שברה לבי’ ,וזה עבודת התפילה לבנות הלב
וכו’  -ולזה בעת התפילה דייקא יש מלחמה גדולה ,ויש שניגשים לתפילה מתוך שברון כוחות
כאלה ,ואינו יכול להתגבר להתפלל בכוונה ,כי אז עיקר הכח לבטל הרע ,ולזאת מתגבר לשבר
הלב שאינו יכול  -ולזה העיקר לראות הרווח הנורא שיזכה ומה שבוודאי יוכל – והכל תלוי
במה שידבר דיבורי התפילה ויקשר הלב לקבל כח המתקן – כי מדבר בבחי’ נקודת עצמו
[שבוודאי התפילה כלול מנקודת הצדיק והחבר ,מכל מה שהכין לב לתפילה עם איזה תורה
ואיזה התחזקות מחבר כו’] ואז הדיבור מאיר ללב ויש רק לקשר הלב להדיבור.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּבסוֹ ף ַה ְּת ִפ ָּלה ֵא ֶצל ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ ם ָאז עוֹ ִלין ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַלדּ ו ָּכן ְל ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר
ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ֶזה ַמה ּׁ ֶש ּ ָפ ַע ְלנ ּו ְ ּב ָכל ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ׁ ֶש ַע ָּתה ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה עוֹ ִלין ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְל ָב ֵרךְ
ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשל
ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יכין ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַל ֲעלוֹ ת
ל-כן ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ָאז ְצ ִר ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ַלדּ ו ָּכןִּ ,כי ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
יהן הוּא ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ָה ַא ֲה ָבה ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
עוֹ ִלין ֵא ֶצל ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ִס ּיוּם ִ ּב ְרכוֹ ֵת ֶ
יתי ׁ ָשלוֹ םְּ ,כמוֹ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ְּכ ֻה ָ ּנה ׁ ֶשל ּ ִפינְ ָחסִ ,הנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִ
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
ובוודאי עי”ז מתגלה נקודת התיקון ,כח תיקון השבירה [מבואר שהוא בחי’ אור החסד שנשאר
ביסוד בתוך וכו’] הרי כאשר מתגלה כח שים שלום ,כח המתקן ,בחי’ הצדיק ,אז יש לגלות
כח אור התיקון שהוא אהבה קדושה להשי”ת ,בחי’ כהן שהוא ענין חסד שמאיר ברית שלום
לתקן.
יאת ַה ֵּלבִּ ,כי ַה ָ ּי ַדיִ ם
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ִשׂ ַ
יאת ַּכ ּ ַפיִ םִּ ,כי נְ ִשׂ ַ
ג) ְו ַעל ָּכל ֵאין ְמ ָב ְר ִכין ֶא ָּלא ִ ּבנְ ִשׂ ַ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם נִ ְתנַ ּ ֵשא ַה ֵּלב ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵ
ְסמו ִּכין ַל ֵּלבְ .ו ַעל-יְ ֵדי נְ ִשׂ ַ
(א ָיכה ג) נִ ּ ָשא ְל ָב ֵבנ ּו ֶאל ַּכ ּ ָפיִ ם ֶאל
יהם ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְל ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ְמנַ ּ ְש ִאין ַה ֵּלב ֶאל
יאת ַּכ ּ ֵפ ֶ
ֵאל ַ ּב ּׁ ָש ָמיִ םַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי נְ ִשׂ ַ
ַה ִדּ ּבוּר ּ ֶפה ׁ ֶש ּׁ ָשם ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁשוֹ ָרה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ַה ֵּלב ֶה ָא ָרה ְו ִת ּקוּן ִמ ּׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר
ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִ ּנגְ ַמר ַה ִּת ּקוּן ִ ּב ְש ֵלמוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ַא ֲה ָבה ַה ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּב ִרית
ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ָב ְר ִכין ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַא ֲה ָבהּ ְ ,
‘ב ַא ֲה ָבה’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי
ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ְ ּב ִחינַ ת ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֵֹהן ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
והכהנים מנשאים ידיהם היינו נשיאת הלב משברונו ומחרפתו ,שזה עיקר הדבר שצריכים
לעשות להרים הלב – והם מברכים לברך באהבה כמ”ש על כל פשעים תכסה אהבה ,כמבואר
שאפי’ מי שפשע לשני ,אם יש אהבה זה מכסה ולא יקפיד ,רק ע”י קלקול אהבה יש הקפדה-
והכהנים מביאים כח החסד ואהבה לכסות על כל פשעים.
לשה ׁ ֵשמוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’ ,יָ ֵאר ה’ ,יִ ּ ָשא ה’
לש ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ֵהם ׁ ְש ׁ ָ
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
לשה נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם נְ ֻק ַדּ ת ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ַע ְצמוֹ  ,וּנְ ֻק ַדּ ת ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ַמה
ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ׁ ָ
לשה נְ ֻקדּ וֹ ת ֵא ּל ּו
ּׁ ֶש ֵאין ַ ּב ֲח ֵברוֹ וּנְ ֻק ַדּ ת ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְ ּב ַע ְצמוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ׁ ָ
ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּןִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יקּ ְ ,ב ִחינַ ת ֻּכ ּלוֹ טוֹ בּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא ַצ ִדּ יקוֹ ׁ ֶשל
עוֹ ָלםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קמה) ַצ ִדּ יק ה’ ְ ּב ָכל ְדּ ָר ָכיוִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵח ֶלק ֱאלוֹ ַּה ִמ ַּמ ַעל

ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל

מוהרנ”ת ניגש לגלות ענין הג’ ברכות ע”פ ענין הג’ נקודות ,לפני זה מדגיש שבאמת כל הנקודות
הם בחי’ טוב בחי’ הצדיקים שהם כולם טוב כי מתדבקים באחדות השם ,וכך הרי כל הקדושה
שיש בכל אדם ובכל חבר הוא נקודות הטוב שבו ,כאשר מביא בזה ענין נורא שיש חלק אלקי
ממש בכל אדם ,ושזה הרי עיקר הנקודה שיש לנו לעורר תמיד.

ברכה א’ כנגד ברכת הרב ,שע”י התדבקות בדברי רבינו נמשך ברכה ונשמר מן
המזיקין ונתתקן השבירה
ְו ַע ֵּ
לשה ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ְו ַכ ַ ּנ”ל ְויֵ ׁש ְל ַר ֵּמז ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ְ ּב ַה ּׁ ְש ׁ ָ
ל-כן ְמ ֻר ָּמ ִזין ַה ּׁ ָש ׁ
אשוֹ נָ ה יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’ ְוכוּ’ ְּכנֶ גֶ ד נְ ֻק ַדּ ת
לש ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ְ ּב ָר ָכה ִר ׁ
לש ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ַה ּׁ ָש ׁ
ׁ ָש ׁ
ֹאש ַצ ִדּ יק ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
(מ ׁ ְש ֵלי י) ְ ּב ָרכוֹ ת ְלר ׁ
ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהוּא ְמקוֹ ר ַה ְ ּב ָר ָכהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
יכין ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ וִּּ ,כי ִהוא נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶש ִהוא ְמקוֹ ר
ְּ(ת ִה ִּלים כד) ,יִ ּ ָשא ְ ּב ָר ָכה ֵמ ֵאת ה’ ׁ ֶש ְּת ִח ָּלה ְצ ִר ִ
יקי ָע ְל ָמא ׁ ֶש ֵהם ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ָּלם נִ ְת ַה ּו ּו ִמן ׁ ְש ִב ַירת
יקין ׁ ֶש ֵהם ַמ ִ ּז ֵ
“ויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך” ִמן ַה ַּמ ִ ּז ִ
ַה ְ ּב ָר ָכה ְו ֶזה ּו ְ
ֵּכ ִלים ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּב ָר ָכה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ְּמקוֹ ר ַה ְ ּב ָר ָכה ִמ ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ַדּ ת ַה ַצ ִדּ יק יְ סוֹ ד עוֹ ָלםַ ,על-יְ ֵדי
יקין
ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִב ָירהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָמ ִרין ִמן ַה ַּמ ִ ּז ִ
כי העיקר הוא שיש כח שהוא מקור של כל ברכה ,כי השי”ת נותן כח שהוא בחי’ יסוד ששייך
להמשיך תיקון ממקור הברכה [כענין הידוע שהוא ג’ מדרגות קרוב לבחי’ חסד שנפל לבריאה
בינה לב] וזה נמצא ע”י משה רבינו  -ע”י התורה ,ונמצא לנו לפי מה שנתקרב ונתדבק בדברי
רבינו ,וזה יברכך ממקור הברכות ,עי”ז יש ביטול כל השבירה ,ביטול המזיקים.

ברכה ב’ כנגד נקודת החבר ,שבזה נמשך אור פני ה’ בעולם ,וזהו עיקר החן ע”י
כלליות הגוונים
‘יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו’ ְוכוּ’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ַמה ּׁ ֶש ֵאין ַ ּב ֲח ֵברוֹ ְ ,ו ָכל ֶא ָחד
ָצ ִר ְ
יך ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ֲח ֵברוֹ זֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ָפנִ יםִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת
יק ָ ּיא ַאנְ ּ ֵפי ׁ ְש ִכינְ ָּתא
טוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפנֵ י ה’ִּ ,כי ַצ ִדּ ַ
ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ְּמ ִא ִירין יוֹ ֵתר ֵמ ֶא ָחד ַל ֲח ֵברוֹ ֵמ ִאיר יוֹ ֵתר ֶה ָא ַרת ּ ְפנֵ י ה’ ְו ֶזה ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ו ְּל ָה ִאיר ָ ּבעוֹ ָלם ֶה ָא ַרת ּ ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קה)ִ ,דּ ְר ׁש ּו ה’ ְו ֻע ּזוֹ ַ ּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יו ָּת ִמיד ו ְּכ ִתיב
(שם כד)ֶ ,זה דּ וֹ ר דּ ְֹר ׁ ָשיו ְמ ַב ְק ׁ ֵשי ָפנֶ ָ
יך יַ ֲעקֹב ֶס ָלה ְו ִע ַ ּקר ַ ּב ָ ּק ׁ ַשת ּ ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה
ָׁ
ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ְמ ַד ֵ ּבר ִעם ֲח ֵברוֹ ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ו ְּמ ַב ֵ ּק ׁש ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו
ֶה ָא ָרה ֶזה ִמ ֶ ּזה ֵמ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ּׁ ֶש ְ ּב ִל ָ ּבם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפנֵ י ה’ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְ
יְ ַמ ֵּלא ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ָ ּבם ְויָ ֵאר ָ ּב ֶהם ּ ָפנָ יו ְ ּב ַא ֲה ָבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִ ,אם ִּת ְד ְר ׁ ֶשנּ ּו יִ ָּמ ֵצא ָלך ִ(דּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
א כח).
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּברֹב ָעם ַה ְד ַרת ֶמ ֶל ְךֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי רֹב ָעם ׁ ֶש ְּמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ְל ַד ֵ ּבר ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְלגַ ּלוֹ ת ו ְּל ָה ִאיר
ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ִמ ֶ ּזה ָל ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ְד ַרת ֶמ ֶל ְךִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ּ ְפנֵ י ה’ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַה ְד ַרת ֶמ ֶל ְךּ ְ ,ב ִחינַ ת הוֹ ד ְו ָה ָדר ְל ָפנָ יו ְוכוּ’ ְו ֵכן ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ִמ ְזמוֹ ר הוֹ ד ּו ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַ ּב ָ ּק ׁ ַשת ּ ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יחה ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ֶא ָחד ִעם ֲח ֵברוֹ ְלעוֹ ְררוֹ ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ְ ּב ִחינַ ת ַ ּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יו ָּת ִמיד ִהוא ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ָ
יכין ָל ׁשו ַּח ו ְּל ַד ֵ ּבר
ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ִמ ּק ֶֹדם ׁ ֶש ַּמ ְז ִהירִ ,שׂ יח ּו ְ ּב ָכל נִ ְפ ְלאוֹ ָתיוְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַה ְר ֵ ּבה ֶא ָחד ִעם ֲח ֵברוֹ ְ ּב ָכל נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ֵדי ְלעוֹ ְררוֹ ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּת ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִמ ֶ ּזה ָל ֶזה
ְו ַכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ְר ׁש ּו ה’ ְוכוּ’ ַ ּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יו ָּת ִמיד ׁ ֶש ַּמ ְז ִהיר ַא ַחר ָּכ ְך ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ִ ּב ְר ַּכת יָ ֵאר ה’יכין ְל ָה ִאיר ֵמ ֶא ָחד ַל ֲח ֵברוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ּ ָפנָ יו הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ

ְו ֶזהוּ‘ִ ,ו ֻ
יח ֶ ּנךָּ ’ֶ ׁ ,ש ִ ּי ֵּתן ְל ָך ֵחןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֵחן ְו ַה ּי ִֹפי ְו ַה ִהדּ וּר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְ ּג ָונִ יןִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
פסוּק ֵחן ְב ֵעינֵ יַה ְ ּג ָונִ ין ַר ִבים ֶזה ָב ֶזהֶ ,זה ִע ַקר ַה ֵחן ְו ַהי ִֹפיְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָכתוּב ְב ַה ּתוֹ ָרה ַא ֲח ֵוי ָלן ְמנָ א ַעל ּ ָ
יכין ְל ַד ֵ ּבר ִעם ֲח ֵברוֹ
ימן כה ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
(ס ָ
ה’ ִ
ּ
ּ
ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְל ָה ִאיר ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ִמ ֶזה ָל ֶזה ׁ ֶש ֵהם ְב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ָפנִ יםְ .ו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת
טוֹ בוֹ ת ִמ ַּכ ָּמה ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֶ ּזה ָל ֶזה ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר ִה ְת ּ ָפ ֲארוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִחינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָך ֶא ְת ּ ָפ ָאר
ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַר ֶ ּבה ְונִ ְת ַ ּג ֵדּ ל ַה ֵחן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ְ ּג ָונִ ין ְו ַה ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ְונִ ְת ַ ּג ִּלין
ִמ ֶ ּזה ָל ֶזהִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ֵהן ֵהן ַה ֵחן ְו ַה ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָכל ַמה
ּׁ ֶש ַּמ ְר ִ ּבין ְל ַד ֵ ּבר ֶא ָחד ִעם ֲח ֵברוֹ ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְמ ִא ִירין יוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ֶזה נִ ְת ַ ּג ִּלין ַה ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת ְו ַה ֵחן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּביוֹ ֵתרְ .ו ֶזהוּ“ ,יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יח ֶ ּנךָּ ” ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
יך ִו ֻ
נְ ֻק ָדּ ה ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ְו ַכ ַ ּנ”ל
ברכה שניה הוא מציאות המשכת אור הפנים של הנקודה שמתקן שורש הרחמים – שלאורה
יתרבה ויכנס להיות הארת פנים ,וזה נעשה ע”י מה שדורשים ומבקשים אור הצדיקים
ומדברים יחד – והנה בזה מגלה נוראת כח השיחת חברים ,ומה שיש ללמוד ברבים ,עד היכן
הדבר מגיע שמתקן וממשיכים רחמים גדולים אלה[ ,בהלכה זו קל להבין שמתאחד הענין
להמבואר בכתבים; כי ברכה ראשונה שורש פנימיות הרחמים ,ושניה המשכה לתוך המוחין,
הרי המשכה נוראה ע”י נקודת החבר ,והוא מכוון דבה”ק אלה ונעשה לפי ריבוי ההידברות
והשיעורים והמתאחדים לבקש דבר אמת].

ברכה ג’ כנגד נקודת עצמו ,להמשיך נשיאות פנים לתוך נקודת חרפת לבו ולתקנו

‘יִ ּ ָשא ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יכין ְל ָה ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ִמינֵ ּה ו ֵּב ּה
ישית ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ְּצ ִר ִ
יך’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ָ
ְּכ ֵדי ְל ַק ּׁ ֵשר ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת ֶאל ַה ֵּלב ְוכוּ’ ְו ֶזהוּ ,יִ ּ ָשא ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶליךֶ ׁ ,ש ִ ּי ּ ָשא ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶשהוּא
‘א ֶל ָ
יך’ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּב ַר ֲח ָמיו יְ ַק ּׁ ֵשר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ַה ֵּלב ׁ ֶש ָּת ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ַה ֵּלב
ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל ֵ
ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ֶח ְר ּ ַפת ֵלב ְוכוּ’
כי כאשר מתגלה מוחין ורחמים ,העיקר הוא לזכות לקבל זאת כראוי בתוך מה שצריך ,שזה
ענין ברכה שלישית שיאיר הרחמים אליך ממש למה שצריך ,כי מרבה לדבר לפני השם
לעשות כלי לקשר הנקודה שהוא אחדות השם שיש בליבו ,ומה שנמשך לשם ברכה גדולה,
ומקשר זה להדיבור ,למה ששם נצרך הברכה.
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְמ ַס ְ ּי ִמין ְויָ ֵשׂ ם ְל ָך ׁ ָשלוֹ ם ֶזה ּו ַּת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ָּכל ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָה ַא ֲה ָבה
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֶאל ַה ֵּלב ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְּכ ַלל ָּכל ַה ּׁ ָש ׁ
ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ְרחוֹ ִקין ֵמ ַה ֵּלב ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֲ ,א ַזי ֵאין ׁ ָשלוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים לח) ֵאין ׁ ָשלוֹ ם
ַ ּב ֲע ָצ ַמי ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת (הוֹ ׁ ֵש ַע י) ָח ַלק ִל ָ ּבםֶ ׁ ,ש ַה ֵּלב ָח ַלק ֵמ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ַה ֵּלב
ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת ְויָ ֵשׂ ם ְל ָך ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ְּמ ַס ְ ּי ִמין ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ְו ַכ ַ ּנ”ל:
והרי העיקר שיזכה האדם לישוב הדעת ,לתקן שברון הלב ,ולבא לחיות בעבודת השם לצאת
ממשיכת תאוות הלב ממש כמו שצריך ,ולקבל כוחות של עבודת לב ולמעשה כמו שצריך ,וזה
כוונת מ”ש ‘בשלום’ שימשך הברכה לנו כמו שזכינו להכין כלי ,ויתקשר הברכה לתוך הכלי בג’
נקודות ,לגלות שפע יסוד צדיק [נ”ר וצ”א יסוד].

ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֵדי ְל ָה ִאיר ו ְּל ַק ּׁ ֵשר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא
ה) ְו ִה ֵ ּנה ְמב ָֹאר ַע ּ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת ֶאל ַה ֵּלב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְו ָהגוּת ִל ִ ּבי ְתבוּנוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם
ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשלִּ ,כי יִ ְשׂ ָר ֵאל מוֹ ׁ ְש ִלין ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתן ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ְרפוּאוֹ ת ו ַּפ ְרנָ ָסה
ָ ּבנֵ יַ ,ח ֵ ּיי ו ְּמזוֹ נֵ י ְוכוּ’ַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ְל ׁ ַשנּוֹ ת ַה ּ ֶט ַבע ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין ִדּ ְצלוֹ ָתא ְּכנֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק
ַחי ָע ְל ִמין ַּכ ָ ּידו ַּע ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְ ּבאוֹ ת ו’ ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ‘ :ו ְּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם יֵ ׁש ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת
ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּתִּ ,כי ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ִעם ַה ּלוּחוֹ ת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם ׁ ֶשהוּא יוּדְ ,ו ַה ּלוּחוֹ ת ֵהם
ָוא”וְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָ ּ
(ב ָבא ָ ּב ְת ָרא יד) ְוכוּ’ ְו ַה ּתוֹ ָרה ִעם ָהעוֹ ָלם ַ ּגם ֵּכן יוּד ָוא”ו,

אשית ָח ְכ ָמהְ ,ו ָהעוֹ ָלם הוּא ָואו ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ְו ַצ ִדּ יק
ִּכי ַה ּתוֹ ָרה ִהיא יוּד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ֵר ׁ ִ
ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ַ ּגם ֵּכן יוּד ָואו ְוכוּ’ְ ,ו ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ יֵ ׁש ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת יוּד ָואו,

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
יוּד ַעל ׁ ֵשם ַה ּ ֶפהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִ ּ ,פי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת ,ו’ ַעל ׁ ֵשם ְו ָהגוּת ִל ִ ּבי ְתבוּנוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת לוּחוֹ ת
(מ ׁ ְש ֵלי ג)ָ ,ק ׁ ְש ֵרם ְוכוּ’ ָּכ ְת ֵבם ַעל לו ַּח ִל ֶ ּב ָך ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ׁ ֶש ֵהם ָוא”ו ַּכ ַ ּנ”לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
אחרי שמגלה נוראת כח ענין קשר בחי’ מלאפום שזהו מקור השפע ,והוא כח התפילה ,בא
לגלות מה שבתוך המאמר מגלה רבינו ד’ דרגות של קשר אור לתוך כלי שזה נקרא מלאפום,
היינו ו’ עם נקודה ,שאנו קוראים ‘וּ’ שורוק ,ובא לפרש הענין של קשר י’ דברות ללוחות ,תורה
לתוך העולם ,הצדיק וישראל ,ואצל כל אדם הפה והלב – ובזה יגלה כל סדר התפילת שחרית.
ל-פי ֶזה נו ַּכל ְל ָב ֵאר ׁ ֶש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַא ְר ָ ּב ָעה ֶח ְל ֵקי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ֵהם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ׁ ֶש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ְו ַע ּ ִ
יה ,ו ׁ ְּשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ָ ּב ָעה עוֹ ָלמוֹ ת
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
ֲע ִשׂ ָ ּיה ו ְּפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ו ְּק ִר ַ
ַּכ ָ ּידו ַּעַ ,היְ נ ּו ִּכי ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל הוּא חוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ְּמ ָלאפוּם ד’ ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ו ְּכנֶ גֶ ד ֶזה ֵהם ַא ְר ָ ּב ָעה
ֶח ְל ֵקי ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִע ָּק ָר ּה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ו ְּל ָה ִאיר ו ְּל ַק ּ ׁ ֵשר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם
ַּכ ַ ּנ”ל:

באמירת קרבנות וקטורת מקשרים י עם ו – העולם עם התורה
ִּכי ִ ּב ִת ִח ָּלה אוֹ ְמ ִרים ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ׁ ֶש ֵהם ְל ַט ֵהר עוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִע ַּקר ִּת ּקוּן ו ֵּברוּר עוֹ ַלם
ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּמ ָלאפוּם ׁ ֶשל ִה ְת ַק ּ ׁ ְשרוּת
ָהעוֹ ָלם ֶאל ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ק ֶֹדם ׁ ֶש ְּמ ַט ֲה ִרין עוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין לוֹ ּכ ַֹח ְל ִה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ֶאל
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ׁ ֶש ָ ּב ֶזה ְמ ַט ֲה ִרין ו ְּמ ָב ְר ִרין עוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה
ֵמ ַה ְּק ִל ּפוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ְמ ַק ּ ׁ ְש ִרין עוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ָוא”ו ֶאל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת יוּד ,ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָהי ּו ַאנְ ׁ ֵשי ַה ַּמ ֲע ָמד עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ִע ַּקר ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְל ַט ֵהר ָהעוֹ ָלם ו ְּל ַק ּ ׁ ְשרוֹ ֶאל ַה ּתוֹ ָרה ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָהי ּו עוֹ ְס ִקין
יאה ׁ ֶש ָ ּב ָרא ֶאת ָהעוֹ ָלם ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי
אשית ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ְ ּב ִר ָ
ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ֵר ׁ ִ
ּ
אשית,
יכין ו ְּמ ִא ִירין ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּואו ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִי ְת ַק ּ ׁ ֵשר ֶאל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יוּדּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּב ֵר ׁ ִ
ֶזה ַמ ְּמ ׁ ִש ִ
אשית הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
יכ ֵל ּהּ ְ ,ב ִחינַ ת
אשית נְ ֻק ָדּ ה ְ ּב ֵה ָ
(ב ִּת ּקוּנִ ים ִּת ּקוּן ה)ּ ְ ,ב ֵר ׁ ִ
ִּכי ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְ
אשית ָח ְכ ָמהִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ְּמ ִע ִידין ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ָ ּב ָרא ָהעוֹ ָלם ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַּקר
ֵר ׁ ִ
ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִהיא ָח ְכ ָמה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָ ּב ּה ָ ּב ָרא ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ְ ּבאוֹ ָריְ ָתא ָ ּב ָרא קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך
ית.
(ת ִה ִּלים קד)ֻּ ,כ ָּלם ְ ּב ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
הוּא ָע ְל ָמא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ

ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ֶפ ֶרק ֵ‘א ֶיזה ּו ְמקוֹ ָמן ׁ ֶשל ְז ָב ִחים’ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְּכ ֵדי ְל ָב ֵרר ו ְּל ָה ִאיר ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ּו ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלםֶ ׁ .ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש ּכ ַֹח ְל ָהעוֹ ָלם
ְל ִה ְת ַק ּ ׁ ֵשר ֶאל ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַּקר ֶה ָא ַרת ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ִע ַּקר יְ סוֹ דוֹ ַעל
נְ ֻק ַדּ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ָהיָ ה עוֹ ֵמד ָה ָארוֹ ן ִעם ֲע ֶשׂ ֶרת
ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ְו ׁ ָשם ִע ַּקר ִה ְת ַק ּ ׁ ְשרוּת ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם ֶאל ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמ ּ ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ְל ָכל ְמקוֹ מוֹ ת
ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ו ִּמ ּ ׁ ָשם ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ו ְּל ָכל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְדּ ׁ ָשה ְ ּב ֶע ֶשׂ ר ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת זוֹ ְל ַמ ְע ָלה ִמזּוֹ
ְּכנֶ גֶ ד אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִע ָּק ָר ּה ְ ּב ִחינַ ת יוּדּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ְו ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ַה ָּמקוֹ ם ָסמו ְּך יוֹ ֵתר ִלנְ ֻק ַדּ ת
יטתוֹ
ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה הוּא ְמ ֻק ָדּ ׁש ְ ּביוֹ ֵתר ְו ָכל ָק ְר ָ ּבן ְל ִפי ַּכ ּ ָפ ָרתוֹ ֵּכן ָהיָ ה לוֹ ָמקוֹ ם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ִל ׁ ְש ִח ָ
יקתוֹ ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַּקר ַּכ ּ ָפ ַרת ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ֵהם ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ּ ׁ ָשם אוֹ ר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה
ְו ִל ְז ִר ָ
ׁשוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהי ּו ָּכל ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהןִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן
ל-כן ְּכ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ָּק ְר ָ ּבן ָצ ִר ְ
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יך ְל ַכ ּ ֵפר ֵּכן ָהיָ ה

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
לוֹ ָמקוֹ ם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִּ ,כי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ָּק ְר ָ ּבן ָצ ִר ְ
יך ְל ַכ ּ ֵפר ְ ּביוֹ ֵתר ָהיָ ה לוֹ ָמקוֹ ם ְמיֻ ָחד ְו ָקבו ַּע
יכל.
יכין ְל ַה ְכנִ יס ָדּ ָמן ַל ֵה ָ
יכין ָצפוֹ ן ַדּ יְ ָקא ְו ֵכן יֵ ׁש ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ְצ ִר ִ
ְ ּביוֹ ֵתרְּ ,כגוֹ ן ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ְ
יכין ָ ּב ֶזה ַה ָּק ְר ָ ּבן ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ְ ּנ ֻק ַדּ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ִע ַּקר
ַה ּכֹל ְּכ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ָהי ּו ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
יכין ְל ַכ ּ ֵפר ַעל
ל-כן ְביוֹ ם ַה ִכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ָאז ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵ
ל-כן ָאז ָהיָ ה ָצ ִריךְ
ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻּכ ָּלם ַעל ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ְו ַה ֲח ָט ִאים ְו ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ׁ ֶשל ָּכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ֻּכ ָּל ּהַ ,ע ֵּ
ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ִל ְכנֹס ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ִלנְ ֻק ַדּ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִל ְמקוֹ ם ָה ָארוֹ ן ְו ַה ּלוּחוֹ ת ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
יחה ֵמ ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ִע ַּקר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַּקר ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ְ ּב ִחינַ ת
ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ְו ַה ְּס ִל ָ
ּ
ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה ַכ ַ ּנ”ל:
יש בזה יסוד כל חיינו – והוא מציאות פשטות ענין תיקון עולם העשיה ,כי בזה מזכיר בתחילה
שידוע שיש ד’ חלקי תפילה ,והראשון הוא תיקון העשיה ,בזה מכניס אותנו לדרכי העבודה
כאשר מלביש הענין ומראה איך שזה בפשטות ,כי אנו צריכים להאיר אור של אמת לתוך
העולם הזה והוא ע”י הקדושה שנמצא שהוא בחי’ קרבנות וקדושת א”י וכו’ – שהוא כלל כחות
קדושת הצדיקים וכל המצות שבידינו לעשות ומה שמזכיר אור האמת כח הצדיק בחי’ הבית
המקדש וכל אורו הנורא ועי”ז נכנע הרע של עולם העשיה ,כי מתגלה שהשי”ת בתוך העולם
ממש ,ואנו רצים לעבודה כמו כהן ,כי מתגלה אהבה בעבודה ,כמו בברכת ענט”י שאנו כמו כהן
שמקדש ידיו ומתחדשים לעבודה בכח הברכה שאנו עבדי השם ויש בנו כח בגוף לעשות רצון
השם ,ואומרים הקרבנות שזה עבודה למעשה לגלות שורש הטוב.
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ו) ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ְל ַק ּׁ ֵשר ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ִעם ַה ּלוּחוֹ תִּ ,כי ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת
ְו ִה ְת ַח ְ ּברוּת אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ֶאל ַה ּלוּחוֹ ת הוּא נִ ְפ ְלאוֹ ת ְּת ִמים ֵדּ ִעיםִּ ,כי
ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמרוֹ ָמם ו ְּמנֻ ּ ֵשא ִמ ָּכל ָהרו ָּחנִ ּיוּתְ .ו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ְדּ ַבר ּ ֶפ ֶלא
ְמאֹד ׁ ֶש ּתו ַּכל ַה ּתוֹ ָרה ְל ִה ְת ַל ֵ ּב ׁש ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ְ ּיר ּו ְויִ ָּכ ְתב ּו ַעל ַה ֵּס ֶפר אוֹ ַעל ַה ּלוּחוֹ תַ ,רק ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵמ ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִצ ְמ ֵצם ֶאת אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ִצ ְמצו ִּמים ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַצ ְמ ְצ ָמה ַה ּתוֹ ָרה
(שמוֹ ת לב) ְו ַה ּלוּחוֹ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ֱאל ִֹקים ֵה ָּמה ְו ַה ִּמ ְכ ָּתב
ָ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְּתב ּו ַעל ַה ּלוּחוֹ ת ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
ִמ ְכ ָּתב ֱאל ִֹקים הוּא ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיר ָ ּב ֶהם אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ֶזה ַמ ֲע ֵשׂ ה
ה’ִּ ,כי ֵהם ַמ ֲע ָשׂ יו ְונִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ֱאל ִֹקים ֵה ָּמהְ .ו ֶזהוְּ ,ו ַה ִּמ ְכ ָּתבֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְכ ְּתב ּו אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה
ַעל ַה ּלוּחוֹ ת ִמ ְכ ַּתב ֱאל ִֹקים הוּאִּ ,כי ֵהם ַמ ֲע ֵשׂ ה ה’ ְונִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ָה ֲעצו ִּמים ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה
ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיר ו ְּל ִה ָּכ ֵתב ַעל ַה ּלוּחוֹ תִּ ,כי אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ֵהם אוֹ רוֹ ת נִ ְשׂ ָ ּג ִבים ַו ֲעצו ִּמים ְמאֹד
ׁ ֶש ֵאין ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת יְ כוֹ ִלים ִל ְס ּבֹל אוֹ ָרםִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמיַ ,א ְך ְ ּבנִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ָה ֲעצו ִּמים
נִ ְת ַצ ְמ ְצמ ּו ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְּתב ּו ַעל ַה ּלוּחוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ֶזה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵ ּבל ֶאת אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ ו ְּל ִה ְת ַדּ ֵ ּבק ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ְו ַע ֵּ
(תנְ חו ָּמא ֵע ֶקב
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָח ְטא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּב ֵעגֶ ל נִ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּו ַה ּלוּחוֹ ת ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַּ
משה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ַּת ְ ּברוִּּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ְּכ ׁ ֶש ֵאין
יא) ׁ ֶש ּ ָפ ְרח ּו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ְונַ ֲעשׂ ּו ַה ּלוּחוֹ ת ְּכ ֵב ִדים ְ ּביַ ד ׁ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל עוֹ ִשׂ ין ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵאין ַה ּלוּחוֹ ת יְ כוֹ ִלים ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְו ַע ֵּ
ל-כן
ּ ָפ ְרח ּו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ֵמ ַה ּלוּחוֹ ת ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ַּת ְ ּברוִּּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו ְויִ ְס ְ ּבל ּו ֶאת אוֹ ר
אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל עוֹ ִשׂ ין ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ ם ו ְּמ ַכ ְּונִ ין ֶאת ִל ָ ּבם ֶאל ַה ּתוֹ ָרה
(מ ׁ ְש ֵלי ג) ָּכ ְת ֵבם ַעל לו ַּח
ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְדּ ִלים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה נֶ ְח ָק ִקים ְונִ ְכ ָּת ִבים ַעל ְל ָב ָבם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ִל ֶ ּב ָך ְו ָאז ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ְל ַמ ַען ַא ֲה ָב ָתם ו ְּמ ַצ ְמ ֵצם אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְד ָר ִכים נִ ְפ ָל ִאים ו ְּמ ַז ֵּכ ְך
ֶאת ֶזה ָהעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ּכ ַֹח ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְו ָאז יְ כוֹ ִלים אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיר ו ְּל ִה ָּכ ֵתב
יבת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ַעל ַה ְ ּק ָלףְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַע ָּתה ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים
ו ְּל ִה ְת ַק ֵ ּים ַעל ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִת ַ
י-כן
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ָאנ ּו ּכוֹ ְת ִבים ִס ְפ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַעל ַה ְ ּק ָלף ְו ַה ְ ּניָ רַ ,א ַ
ף-ע ּ ִ
ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּבר ּו ַה ּלוּחוֹ ת ַא ַ
ָלאו ָּכל ֶא ָחד זוֹ ֶכה ְלאוֹ ר ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָלאו ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶא ְצלוֹ אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּכתו ִּבים
יטב ַעל ַה ֵּס ֶפרִּ ,כי יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ִת ּיוֹ ת ּפוֹ ְרחוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
ו ְּקשו ִּרים ֵה ֵ
ל-פי
ף-ע ּ ִ
נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּׁ ִש ְכ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֵ(ערו ִּבין נד) ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ׁ ֶש ַא ַ
כן ֵאינוֹ רוֹ ֶאה אוֹ ָרם ְּכ ָלל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְכ ַחתל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶשאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּכתו ִּבים ַעל ַה ֵּס ֶפרַ ,א ַ
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ּ ָפ ְרח ּו ֵמ ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ְ ּבר ּו
ַּכ ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִל ְפ ָע ִמים ׁ ֶשרוֹ ֶאה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְל ֵה ֶפ ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִאם ֵאינוֹ ְמ ַכ ֵּון ֶאת ִל ּבוֹ ֶאת ָה ֱא ֶמתְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא עב)ָ ,ז ָכה-נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ,ל ֹא ָז ָכה-נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ ַסם ָמ ֶות
ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל:
מראה בזה הפלגת מעלת כח קשר הי’ ללוחות ,שמציאות הקדושה נכנס ונתפס ,והרי זה עיקר
עבודתינו לתפוס בכל מדה דקדושה ,וחסרון כח זה הוא עיקר שבירת לב ,והתיקון הוא בניגון
ופסוד”ז כמ”ש.

עוצם מעלת כח הניגון לפני ה’ ,לתקן שבירת לוחות הלב ולהתדבק בהשי”ת
ובתורתו הק’
ְו ִע ַ ּקר ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ְו ִה ְת ַח ְ ּברוּת אוֹ ר אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ֶאל ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת
ַּכ ַ ּנ”ל ,הוּא ַעל-יְ ֵדי נִ גּ וּן ְו ִז ְמ ָרה ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ַה ִּת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים ׁ ֶש ִ ּי ֵּסד ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ָה ֲע ָשׂ ָרה
ִמינֵ י נְ גִ ינָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ַח ְ ּברוּת ׁ ְשנֵ י ְדּ ָב ִרים ָה ְרחוֹ ִקים ֶזה ִמ ֶ ּזה ְמאֹד ׁ ֶש ֵהם ְּכמוֹ ׁ ְשנֵ י ֲה ָפ ִכיםִ ,ע ַ ּקר
ִה ְת ַח ְ ּברו ָּתם ַעל-יְ ֵדי נִ גּ וּןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ימן רלז) ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
(ב ִס ָ
ישי ֵא ַלי ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ֵל ָאה ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ַלד ֵל ִוי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִס ְט ָרא ְדּ נִ גּ וּנָ אִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְדּ ֵבקוּת
ַה ּ ַפ ַעם יִ ָּל ֶוה ִא ׁ ִ
ְו ַה ִה ְת ַח ְ ּברוּת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ֶ ּזה ָהעוֹ ָלם ַה ּׁ ָש ֵפל ְו ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ְו ַה ָ ּנמו ְּך ְמאֹד הוּא ַעל-יְ ֵדי נִ גּ וּן ְו ִז ְמ ָרה,
ל-פי
ו ְּכמוֹ ׁ ֶשרוֹ ִאין ַ ּבחו ּׁש ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ָה ָא ָדם ָה ָרחוֹ ק ְמאֹד ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ֻּמ ָ ּנח ַ ּב ְדּ יוֹ ָטא ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ַע ּ ִ
יכן הוּא ָ ּבעוֹ ָלם ַרק ְּכ ׁ ֶש ּשוֹ ְמ ִעין
רֹב ַעל-יְ ֵדי נִ גּ וּן נִ ְתעוֹ ֵרר ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ַּמ ְז ִּכיר ֶאת ַע ְצמוֹ ֵה ָ
ַה ִ ּנגּ וּן ִמ ִּמנַ ְ ּגנִ ים ְר ׁ ָש ִעים אוֹ ַק ִּלים ַה ְּמצוּיִ ים ַע ְכ ׁ ָשיו ְ ּביוֹ ֵתר ֲא ַזי יו ַּכל ְל ַה ִ ּזיק לוֹ ְ ּביוֹ ֵתר ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ַחר ְ ּ(ב ִס ָימן ג ִל ּקו ֵּטי א)ֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ּׁשוֹ ְמ ִעים נִ גּ וּנִ ים ו ְּז ִמירוֹ ת ֵמ ֲאנָ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֵש ִרים ֶ ּב ֱא ֶמת
ַה ְמ ַכ ְּונִ ים ֶאת ִל ָ ּבם ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך אוֹ ְּכ ׁ ֶש ְּמנַ ֵ ּגן ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵא ֶיזה נִ גּ וּן ְו ַכ ָּונָ תוֹ ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם יְ כוֹ ִלים
ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ַעל -יְ ֵדי ֶזה ְמאֹד ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה,

ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִח ּבוּר ְו ַה ְדּ ֵבקוּת ֵמעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא ְמרוֹ ָמם ְונִ ְשׂ ָ ּגב ְמאֹד,
ִ ּב ְפ ָרט ִמי ׁ ֶש ָח ָטא ְונִ ְת ַר ֵחק ְמאֹד ֵמ ָא ִביו ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם הוּא ַעל-יְ ֵדי נִ גּ וּן ְו ִז ְמ ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָּכל

ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ַה ִּת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך.

ְו ַע ֵּ
ל-כן יִ ֵּסד ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ָּכל ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ָה ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ הְּ ,כמוֹ
יח ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵסק ְל ַת ֵ ּקן ּ ְפגַ ם ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִּכי ָדּ ִוד הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִריתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ,לֹא
יח ׁ ֶשעוֹ ֵסק
ָע ְבד ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ָּכל ַה ֻח ְר ָ ּבנוֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ָד ִוד ׁ ֶשהוּא ָמ ׁ ִש ַ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ְל ַת ֵ ּקן זֹאת ׁ ֶשהוּא ִּת ּקוּן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תַ ,ע ֵּ
ל-כן יִ ֵּסד ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ הִּ ,כי
ּ
ּ
ּ
ּ
גּ
ַעל-יְ ֵדי ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ְמ ַת ְ ּקנִ ים ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ תִ ,כי ַעל-יְ ֵדי נִ וּן ְמ ַד ְב ִקים ו ְּמ ַח ְב ִרים ַה ֵלב ְל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ַעד ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ָּכ ְת ֵבם ַעל לו ַּח ִל ֶ ּב ָך.
ו ְּכמוֹ ֵכן ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ַה ֵּלב נִ ְמ ׁ ָש ְך ַא ַחר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ֵכן יֵ ׁש ּכ ַֹח ְל ַה ּלוּחוֹ ת ִל ְס ּבֹל אוֹ ר אוֹ ִת ּיוֹ ת
(מ ׁ ְש ֵלי ג)
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵּלב ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ
ָק ׁ ְש ֵרם ַעל ַ ּג ְר ְ ּגרוֹ ֶת ָ
יך ָּכ ְת ֵבם ַעל לו ַּח ִל ֶ ּב ָך ׁ ֶש ִ ּנ ְס ְמכ ּו ֶזה ָל ֶזהִּ ,כי ַה ַ ּג ְר ֶ ּג ֶרת ׁ ֶש ִהוא ַה ָ ּגרוֹ ן הוּא מוֹ ִציא
קוֹ ל ַה ְ ּנגִ ינָ הִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם יוֹ ְצ ִאין ָּכל ַה ּקוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ְו ֶזה ּו ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּנגִ ינָ ה
ׁ ֶש ּלוֹ ַל ּׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ְּמנַ ֵ ּגן ו ְּמ ַז ֵּמר ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ֵדי ְל ַד ֵ ּבק ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ַה ּתוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”ל,
ְו ֶזה ּו ָק ׁ ְש ֵרם ַעל ַ ּג ְר ְ ּגרוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ְל ַק ּׁ ֵשר ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ֶאל ַה ַ ּג ְר ֶ ּג ֶרת ׁ ֶש ּׁ ָשם קוֹ ל ַה ְ ּנגִ ינָ הַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָּכל
קוֹ לוֹ ת ַה ְ ּנגִ ינָ ה ׁ ֶש ּלוֹ יִ ְהי ּו ַל ּׁ ָש ַמיִ ם ְל ַק ּׁ ֵשר ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִל ּבוֹ ְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ֶזה ָּכ ְת ֵבם ַעל לו ַּח ִל ֶ ּב ָך,
ִּכי ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְז ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נִ ְכ ָּת ִבין ְונֶ ְח ָק ִקין אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִל ּבוֹ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש ּכ ַֹח ְל ַה ּלוּחוֹ ת
ְו ַה ְּס ָפ ִרים ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְו ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּימ ּו ָ ּב ֶהם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל:
הדברים ברורים ופשוטים ממעלת כח הנגינה והזמרה לפני השם ,ומה שיש נגינה שאינו עוזר
כלל ומפסיד הכל ,אדרבה נופל כבידות אם מנגן סתם בלי הרצון להתקרב ,ע”י מה שהכין
לב ויודע מה שהוא רוצה אמונה ויראה ולזכור את השם ,בלי זה הרי מנגן סתם .ויש ניגונים
שבהם כח גדול וטוב כזה ,חבל להפסיד כוחם ,כי עי”ז נזכה לקשר הלב – והרי זה אחריות גדול
כאשר באים ביחד לעורר הלב לפני זה שהולכים לנגן ובשביל מה אנו יושבים לנגן ביחד ,כדי
להתדבק בהשם .שזה היה דרך אנ”ש.

יאת ׁ ְש ַמע ו ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָלנ ּו ְל ַד ֵ ּבק
ז) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ק ֶֹדם ְק ִר ַ
ְ
יאת ׁ ְש ַמע ו ְּת ִפ ָּלה
ַע ְצ ֵמנ ּו ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִל ְכל ֹל ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ִל ָדּ ֵבק ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַרך ִ ּב ְק ִר ַ
ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִמ ּק ֶֹדםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִח ּבוּר ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ֶאל ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִח ּבוּר ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשל ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ֶאל ַה ּלוּחוֹ ת הוּא
ַעל-יְ ֵדי נִ גּ וּן ְו ִז ְמ ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ֲע ָשׂ ָרה ַה ְללוּיוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת
ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
מגלה עוצם הכח של תפילת שחרית וערבית שמאריכים בזמירות ,כי אי אפשר להתדבק
בהשי”ת רק ע”י הזמירות שאומרים כראוי ,והרי שזה עיקר עבודתינו ויש לכסוף כל הלילה
וכל היום לעת התפילה ,ושם להכניס כוח להבין דיבורי השבח ולהתדבק באורו – כמו שיש
עתים של שירה ונגינה כנ”ל ששם כמובן יש להמשיך האור של התפילה הקבועה לתוך עתות
הנגינה שאינם קבועים תמיד ,ועי”ז יתגלה אור ידיעת השם ,אור תיקון הלב ,וכח ברכת כהנים.

ספרי הצדיקים הם כח קריעת ים סוף ,לצמצם מימי הדעת שנוכל לעבור בו
יעת יַ ם סוּף
יאת ׁ ְש ַמע ו ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ְק ִר ַ
ח) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ַירת ַה ָ ּים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ ם ק ֶֹדם ְק ִר ַ
יבת ְס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ָדּ ָבר נִ ְפ ָלא ְמאֹד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו יְ כוֹ ִלים
הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ִת ַ
ְ
ְ
ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיר אוֹ ר אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ַעל ַה ֵּס ֶפר ְו ַכ ַ ּנ”לַ ,אך ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ֵמ ַא ֲה ָבתוֹ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַצ ְמ ֵצם
יעת יַ ם סוּף
אוֹ ָתם ְ ּב ִצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים ַעד ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיר ַעל ַה ֵּס ֶפר ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּ
אשית א) יִ ָּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹ ם ֶא ָחד ְו ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִּמ ּ ׁ ָשם
(ב ֵר ׁ ִ

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
יעת יַ ם סוּף מוֹ ֶרה ַעל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת
יעת יַ ם סוּף ַּכ ּמו ָּבאִּ ,כי ְק ִר ַ
ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ְק ִר ַ
יאה ִק ֵ ּבץ ְו ִכ ֵ ּנס ָּכל ַה ַּמיִ ם ְל ָמקוֹ ם ֶא ָחד ְּכמוֹ ֵכן ְ ּבכֹחוֹ ִצ ָּוה ַ ּגם ַע ָּתה ׁ ֶש ִ ּי ָּקו ּו ַה ַּמיִ ם ְויִ ָ ּב ְקע ּו ְּכ ֵדי
ַה ְ ּב ִר ָ
ְ
ּ
ּ
ׁ ֶש ַ ּי ַע ְבר ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבתוֹ ך ַה ָים ַ ּב ַי ָ ּב ׁ ָשה.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּיו ַּכל ֶזה ָהעוֹ ָלם ִל ְס ּבֹל אוֹ תוֹ ִּכי אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת
יָ ם ָ ּגדוֹ ל ו ְּר ַחב יָ ַדיִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת יָ ם ַה ָח ְכ ָמהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ,ו ָּמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵדּ ָעה ֶאת ה’ ַּכ ַּמיִ ם ַל ָ ּים ְמ ַכ ִּסים
יטב
ו ֵּמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ַה ָ ּים ׁ ֶשל ַה ָח ְכ ָמה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְכנֹס ְלתוֹ כוֹ ו ְּל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ ּו ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ְּמ ִכינִ ין ִל ּבוֹ ֵה ֵ
ימי ַה ַדּ ַעת ְונוֹ ֵתן
ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָאז ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך חוֹ ֵמל ָע ָליו ו ִּב ְד ָר ָכיו ַה ִ ּנ ְפ ָל ִאים הוּא ְמ ַצ ְמ ֵצם ֵמ ֵ
ימי ַה ַדּ ַעת ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ו ְּב ִמ ָדּ ה.
יבה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ֵ
ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְך ו ְּב ַמיִ ם ַע ִּזים נְ ִת ָ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהִּ ,כי ָּכל אוֹ ת ָואוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ַּמ ְעיָ ן ַהנּוֹ ֵב ַע ִמ ַּמ ְעיָ ן ַה ּיוֹ ֵצא
ִמ ֵ ּבית ה’ ו ֵּמ ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּמ ִכינִ ים ִל ָ ּבם ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא נָ ַתן ּכ ַֹח ָ ּבאוֹ ת ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַצ ְמ ֵצם יָ ם
ַה ָח ְכ ָמה ְּכ ֵדי ׁ ֶשנּ ו ַּכל ַל ֲעבֹר ּבוֹ ִלינֹק ֵמאוֹ ר ַה ּתוֹ ָרהְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָזכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ּ ָשגוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ַעת
(מ ִכ ְל ָּתא ְ ּב ַש ַּלח) ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ׁ ִש ְפ ָחה ָר ֲא ָתה ַעל
יעת יַ ם סוּףְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
ְק ִר ַ
ימי ַה ַדּ ַעת ַעל-יְ ֵדי ִצ ְמצו ִּמים נִ ְפ ָל ִאים ׁ ֶשל
יעת ֵמ ֵ
יעת יַ ם סוּף הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִק ַ
ַה ָ ּים ְוכוּ’ִּ ,כי ְק ִר ַ
אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ׁ ֶשנּ ו ַּכל ַל ֲעבֹר ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם ְו ִל ׁ ְשאֹב ִמ ּ ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה יב) ו ׁ ְּש ַא ְב ֶּתם ַמיִ ם
ְ ּב ָשׂ שׂ וֹ ן ִמ ַּמ ְעיְ נֵ י ַהיְ ׁשו ָּעה ְו ַת ְרגּ וּמוֹ ו ְּּת ַק ְ ּבלוּן או ְּל ָפן ֲח ַדת ְוכוּ’ ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש ,ו ְּבגָ לו ָּתא
יל ְך ָ ּב ַזע יַ ָּמא ו ְּבגָ לו ָּתא ַ ּב ְת ָר ָאה ְ ּב ָקנֶ ה ְדּ ִאיה ּו ֻק ְל ְמ ָסא ָ ּב ַזע יַ ָּמא ְדּ אוֹ ָריְ ָתאִּ ,כי
ַק ְד ָמ ָאה ְ ּב ַמ ֶּטה ִדּ ָ
יעת יַ ם סוּף ְו ַכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָא ְמר ּו ׁ ִש ָירה
ַה ּקו ְּלמוֹ ס ׁ ֶש ּכוֹ ֵתב ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ַעל ַה ֵּס ֶפר הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְק ִר ַ
יעת יַ ם סוּף
ַעל ַה ָ ּיםִּ ,כי ִע ַּקר ַה ְדּ ֵבקוּת ְו ַה ִח ּבוּר ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ַעל ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
הוּא ַעל -יְ ֵדי ׁ ִש ָירה וּנְ גִ ינָ ה ַּכ ַ ּנ”ל:
וכאשר כלל הענין הוא קשר האור להכלי שנעשה בבחי’ יצירה ,למצוא אור הדעת והאמונה
בתוך הכלי שמאיר לו ,שזה ע”י דברי הזמירות ששם מדבר על כל נפלאות גדולת השם,
כמעט על כל הבריאה ,ועי”ז מתדבק בהשי”ת ,ומגלה ר’ נתן שזה אותו העבודה שיש בנגינה
ששם יכול להוריד האור ממש למקומו אם יזכה מאד שהנגינה תהיה רק באמת כזה להתדבק
בהשי”ת באמת ,הרי בזה מגלה שעיקר כח הנגינה נמצא במה שמחדש דיבורים בתורה ,ומביא
צמצום והבנה ,שזה בחי’ קריע”ס כמבואר בזה ,כי זה עיקר הקשר של העולם ללוחות וללוחות
לבחי’ י’ לי’ מיני נגינה ,ע”י צמצום של תורה שזה עיקר אור הצדיקים .וכמו שהקשר לכלל
העבודה בבחי’ עשיה הוא קבלת עול עבודה ואמירת קרבנות ,כך מציאות כניסת האמונה
בלב האדם הוא בלימוד חידושי תורה שמצומצמים למעשה ,ומה שזוכים לניגון כראוי ,כאשר
מראה עוצם הקשר של ניגון לחידושי תורה [כמובן שע”י שלומד חידוש ומבין אז מתקשר הלב
לניגון כראוי].

המבול וכל הדינים הוא שאין כלי לצמצום האור ,והאותיות אינם מתיישבים,
ועיקר התיקון בבחי’ מלאפום  -אור תורה שבא בתיבות  -תיבת משה
ּמשה נִ ְמ ׁ ְשכ ּו
משה ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַּמיִ םִּ ,כי ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל נ ַֹח ו ׁ ֶ
ט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵּת ַבת נ ַֹח ְו ֵת ַבת ׁ ֶ
ימי ַה ַּמ ּבוּל נִ ְמ ׁ ְשכ ּו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָח ְטא ּו נֶ גֶ ד ַה ּ ׁ ֵשם
ִמ ֵּתבוֹ ת ְואוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ִדּ ּבו ִּרים ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַּקר ֵמ ֵ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ָּפגְ מ ּו ַ ּב ְ ּב ִרית ַעד ׁ ֶש ּל ֹא יָ ְכל ּו אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְל ִה ְת ַצ ְמ ֵצם ָ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ו ְּל ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ַ ּגם
ימי נ ַֹח ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ָהיָ ה ִע ַּקר ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּק ְד ָמה ָלעוֹ ָלם ו ָּב ּה ָ ּב ָרא
ִ ּב ֵ
ּ
ּ
יהם
ָהעוֹ ָלם ַּכ ָידו ַּע ְוגַ ם ְּכ ָבר נִ ְצ ַט ִּוינ ּו ְ ּב ׁ ֶש ַבע ִמ ְצוֹת ו ָּב ֶהם ָהיָ ה ָּתלוּי ִקיוּם ָהעוֹ ָלם ָאז ְו ֵהם ָע ְבר ּו ֲע ֵל ֶ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ימי ַה ָ ּים ְו ַה ְּתהוֹ ם ו ִּמ ּ ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְּתח ּו
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ל ֹא ָהי ּו אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה יְ כוֹ ִלים ְל ַצ ְמ ֵצם ֵמ ֵ
ָּכל ַמ ַעיְ נוֹ ת ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ַה ַּמ ּבוּלְ ,ונ ַֹח ׁ ֶש ָהיָ ה ַצ ִדּ יק נִ ּצֹל ַעל-יְ ֵדי ַה ֵּת ָבה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ְש ָכה ִמ ֵּתבוֹ ת
ְו ִד ּבו ִּרים ַמ ָּמ ׁשַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי אוֹ ִת ּיוֹ ת ְו ֵת ַבת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּז ָכה ְל ַק ֵ ּיםַ ,על -יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ִל ְכנֹס ַ ּב ֵּת ָבה
יל ְך ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַּמיִ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ַ ּצל הוּא ְו ַז ְרעוֹ ְוכוּ’ ְונִ ְת ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם.
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ּכ ַֹח ְ ּב ַה ֵּת ָבה ֵל ֵ
משה ׁ ֶש ִ ּנ ַ ּצל ַ ּב ֵּת ָבה ַעל ּ ְפנֵ י ַה ַּמיִ ם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהיָ ה ָע ִתיד ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
ְו ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ֵּת ַבת ׁ ֶ
ימי ַה ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ַּכ ַ ּנ”ל ַרק נ ַֹח ל ֹא ָז ָכה ַעל -יְ ֵדי ַה ֵּת ָבה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ִת ּיוֹ ת
ׁ ֶש ֵהם ְמ ַצ ְמ ְצ ִמין ֶאת ֵמ ֵ
משה ִה ִ ּציל ֶאת ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ָּמ ַסר
ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ִאם ְל ַה ִ ּציל ֶאת ַע ְצמוֹ ְו ַז ְרעוֹ ְל ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלםֲ ,א ָבל ׁ ֶ
אוֹ ִת ּיוֹ ת ְו ֵתבוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלדוֹ רוֹ ת עוֹ ָלם נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ְו ׁ ִש ַירת ַה ָ ּים ֵהם
ְּכנֶ גֶ ד ִח ּבוּר ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ִעם ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם ְו ַכ ַ ּנ”ל:
כוח צמצום האותיות הוא כנ”ל ענין צמצומי תורה וכלל לימוד התורה  -וכל זה מקבל הנקודה
של קשר להשי”ת ע”י עבודת התפילה בהתעוררות שעיקרו בשירות ותשבחות.

באמירת ק”ש וברכותיה מקשרים י עם ו – הצדיק עם ישראל

יה ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ְו ַה ּתוֹ ָרה ְוגָ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶזה
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
י) ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ַדּ ת ַה ְּמ ָלאפוּם ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּ
צ ִדּ יק ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הוּא ַה ַּצ ִדּ יק
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ַק ָ ּב ַלת
יהִּ ,כי ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
ׁ ֶשהוּא נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶזה ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה הוּא ִל ְכלֹל ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ְש ָכה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּטוֹ ָבהִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק הוּא ַא ְחדוּת ּ ָפ ׁשוּט ִע ּמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ תִּ ,כי ָהאוֹ ר ׁ ֶשל ָּכל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּנ ֻק ַדּ ת ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא אוֹ ר
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים צז) ,אוֹ ר ָז ֻר ַע ַל ַּצ ִדּ יק ו ִּמ ֶּמנּ ּו נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ַּכת ַא ֲה ַבת עוֹ ָלם ְו ֶזה ּו
יכת ְ ּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלהִּ ,כי ְ ּג ֻא ָּלה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק ַּכ ָ ּידו ַּע
ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ָ ּג ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְס ִמ ַ
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא גּ וֹ ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִאם יִ גְ ָא ֵל ְך טוֹ ב ְוכוּ’ (רוּת ג) ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּג ֻא ָּלה ו ְּת ִפ ָּלה ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ּב ַֹעז ְורוּתִּ ,כי ּב ַֹעז ׁ ֶשהוּא ַה ַּצ ִדּ יק הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ימן קב ֵח ֶלק ׁ ֵשנִ י):
(ע ֵ ּין ְ ּב ִס ָ
ְ ּג ֻא ָּלה ְוכוּ’ַ ,
הרי שיש לקבל יסוד הנקודה יסוד האחדות ושורש האהבה ומציאות האמונה ע”י שמתדבק
באור רבינו אור האמונה בעת ק”ש ויוצר ,וזה תיקון מציאות הנשמה בחי’ עולם הבריאה.
[הנה שייך לבאר שהענין הראשון הוא שורש הכל להמשיך השם בתוך העולם ,השני הוא
לקשר העולם באמת להשם ,השלישי לקשר כל יהודי לאורו ,והרביעי לקשר כל המעשים
והלב להשם ,וזה מציאות המשכת האור ,ומוהרנ”ת מגלה איך הענין בעוד דרגא בתוך
ההתרחקות הגדולה שיש להתחיל מקרבנות לקשר העשיה וכו’ ולהגיע לתפילה בפשטות
שיכולים לומר שהוא תיקון העשיה ,אדרבה עכשיו הוא הכלי לקבל עיקר שורש האור ,הוספנו
זה כי בזה אינו מזכיר הדברים כסדר ,וכדי לקשר בבחי’ ד’ עולמות צריך בדרך זה]

בתפילת שמונה עשרה מקשרים י עם ו – הפה עם הלב

יא) ְו ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְּת ִפ ַּלת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ִהוא ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת

נְ ֻק ַדּ ת ַה ְּמ ָלאפוּם ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַח ֵ ּבר ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפי

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ְו ָהגוּת ִל ִ ּבי ְתבוּנוֹ תְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ִדּ ּבו ֵּרי ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְ ּגדוֹ ָלה
יטב ְל ַמה ּׁ ֶשאוֹ ֵמר ַעד ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ֵשר ִדּ ּבוּר ּ ִפיו ֶאל ַה ֵּלב ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ַה ֵּלב
ו ְּמ ַכ ֵּון ִל ּבוֹ ֵה ֵ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ָּכל ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
כנ”ל שזה עיקר עבודת תפילה להמשיך כח תיקון ממקור הרחמים לתוך כלי למטה ממש,
כאשר יש כלי הדיבור של י”ח ברכות בחי’ תיקון הברית ,נמשך אור הרחמים ממקורו.
[ולזה מבאר ענין תיקון ד’ עולמות בסדר זה כנ”ל ,אע”פ שבפשטות יש להקשות איך יתכן
שהדרגא הכי גבוהה שהיא בשמונה עשרה בתפילת האצילות ,שם הוא הארת הנקודה מיניה
וביה לשבירת לבו ,משא”כ העולמות הנמוכים בי”ע מדברים משורש התיקון של עשרת
הדברות עם הלוחות ,ונקודת הצדיק וכו’ .אלא שאכן זהו הסדר בעבודת ה’ ,שהענין הראשון
הוא התגלות כח הדביקות ע”י זמירות ,להכניס השם בעולם ,וכח השני לקשר העולם הוא
הכח שממשיכים למטה לתקן עשיה ,כאשר כך תיקון השבירה שאור הגדול מאיר לתוך הקטן
ממש ,וענין הג’ הוא ישראל והצדיקים שעי”ז יש דרך למצוא את השם תמיד שזה להתקשר
לק”ש ואהבה וכו’ ,ועי”ז שייך להמשיך למטה ולגלות הרחמים לתוך הכלי ,לאור ענין זה מובן
עמקות הענין יותר].
וממשיך לבאר איך עיקר המלחמה הוא בכח הדיבור שיכול לעורר הנקודה ששייך לליבו
כאשר זאת כח פנחס שתיקן מה שבלעם רצה לקלקל.
יב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחסִּ ,כי ּ ִפינְ ָחס ָז ָכה ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ַעל -יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּנא ַעל ַמ ֲע ֵשׂ ה ִז ְמ ִרי ׁ ֶש ּ ָפגַ ם
ַ ּב ְ ּב ִרית ,ו ִּפינְ ָחס ִק ֵ ּנא ַעל ֶזה ְו ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּ ׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כה)ִ ,הנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת
יתי ׁ ָשלוֹ ם ְוכוּ’ ְו ַכ ְמב ָֹאר ִענְ יָ ן ֶזה ׁ ֶשל ְּכ ֻה ַ ּנת ּ ִפינְ ָחס ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ַע ֵ ּין ׁ ָשם כי מבואר שם שמה
ְ ּב ִר ִ
שניתן לו ברית שלום היינו הכח של הנקודה שמוציא ומבטל שבירת הלב ,היינו מה שפגם
הברית גורם להאדם לשברון כזה והמשך נסיונות כזה ,ושייך לבטל זאת בכח פנחס ,היינו
דיבורים קדושים בשלשה בחי’ הנ”ל.
יע ו ְּל ַב ּ ֵטל ְק ִל ּ ַפת ִ ּב ְל ָעם ִמן ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשהוּא ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִריתְּ ,כמוֹ
ְו ָכל ַמ ֲע ֵשׂ ה ּ ִפינְ ָחס ָהיָ ה ִּת ּקוּן ְל ַה ְכנִ ַ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
(שם לא) ֵהן ִה ֵ ּנה ָהיָ ה ִ ּב ְד ַבר ִ ּב ְל ָעם ִּכי ִ ּב ְל ָעם ָהיָ ה ּ ָפגוּם ו ְּמ ׁ ֻש ָ ּקץ ו ְּמת ָֹעב ַ ּב ַּת ֲא ָוה ַה ּזֹאת
ְ
ְמאֹדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין קו) ְונִ ְמ ׁ ָשך ָּכל יָ ָמיו ַא ַחר ַּת ֲא ָוה ַה ּזֹאת ְול ֹא ָר ָצה
יכים
לש ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְל ַב ּ ֵטל ַּת ֲא ַות ִל ּבוֹ ַעל-יְ ֵדי ִדּ ּבו ִּרים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
ְל ַד ֵ ּבר ִדּ ּבו ִּרים ְקדוֹ ׁ ִשים ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ו ְּל ַד ֵ ּבר ִעם ֲח ֵברוֹ ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּל ַד ֵ ּבר ִעם ַה ַּצ ִדּ יק ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל,
ילתוֹ ְו ַל ֲעלוֹ ת ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ְו ָאז יָ כוֹ ל ֲא ִפ ּל ּו ַה ָ ּגרו ַּע ׁ ֶש ַ ּב ְ ּגרו ִּעים ָל ֵצאת ֵמ ַע ְמקוּת נְ ִפ ָ

בלעם מונע את האדם מלזכות לג’ הנקודות ועי”ז נשאר בו יצר הרע

ו ִּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ְו ַת ְל ִמ ָידיו ֵאינָ ם ֲח ֵפ ִצים ָ ּב ֶזה ְול ֹא ַדּ י ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ַא ַחר ַּת ֲא ַות ַה ִּמ ׁ ְש ָ ּגל ָּכל ָּכ ְךַ ,אף
לש ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְולֹא ַדּ י ָל ֶהם ָ ּב ֶזהַ ,אף ַ ּגם ֵהם
ַ ּגם ֵאינָ ם ִמ ׁ ְש ַּת ְדּ ִלים ְל ַד ֵ ּבר ִדּ ּבו ִּרים ְקדוֹ ׁ ִשים ְ ּב ׁ ָש ׁ
יצנוּת ו ְּר ִכילוּת
יהם ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ִדּ ּבו ִּרים ָר ִעים ׁ ֶשל ֵל ָ
עוֹ ִשׂ ים ֵמ ֵה ֶפ ְך ֶאל ֵה ֶפ ְך ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ִאים ִדּ ּבוּר ּ ִפ ֶ
יקי
יצנוּת ְו ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ַעל ַה ַּצ ִדּ ֵ
ְו ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ו ְּד ָב ִרים ְ ּב ֵט ִלים ְונִ ּבוּל ּ ֶפה ,ו ִּב ְפ ָרט ַעל -יְ ֵדי ֵל ָ
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת
יהם ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַו ַדּ אי ֵהם ִמ ְת ַר ֲח ִקים ִמ ּׁ ָש ׁ
ָה ֱא ֶמת ְו ַאנְ ׁ ֵש ֶ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
יקים ָל ֶהם ְ ּב ַע ְצ ָמם ַאף ַ ּגם ַעל יְ ֵדי
ֵהם ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִעים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ְ ּב ַת ֲא ָו ָתם ָה ָרעוֹ ת ְול ֹא ַדּ י ַמה ּׁ ֶש ַּמ ִ ּז ִ
ּ
יקים ְו ַה ְכ ׁ ֵש ִרים ְמ ִא ִירים
יהם ָה ָרע ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵהם רוֹ ִצים ְל ַה ִ ּזיק ְל ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ְּכמוֹ ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ִדּ ּבוּר ּ ִפ ֶ
ְ
ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ִדּ ּבו ִּרים ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְו ַה ּטוֹ ִבים ְּכמוֹ ֵכן ְל ֵה ֶפך ַעל-יְ ֵדי ִדּ ּבו ִּרים ָר ִעים
יקים ְמאֹד ֵמ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה.
יעתוֹ ַמ ְר ִח ִ
ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ָעם ְו ִס ָ
ְו ֶזה ָהיָ ה ֲע ַצת ְק ִל ּ ַפת ָ ּב ָלק ְל ָה ִביא ֶאת ְק ִל ּ ַפת ִ ּב ְל ָעם ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,היְ נ ּו ְל ַה ִ ּזיק ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם
משה ׁ ֶש ֵהם
ַעל-יְ ֵדי ִדּ ּבו ִּרים ָר ִעים ׁ ֶשל ַה ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִעים ְמאֹד ְ ּב ַת ֲאווֹ ת נִ אוּף ַהחוֹ ְל ִקים ַעל ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶ
יעתוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ָעם ְו ִס ָ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק כ) ׁ ָש ֲאל ּו ְל ִמ ְדיָ ן
יהם ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּכֹחוֹ ְ ּב ִפיוַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו
משה ְו ָא ְמר ּו לוֹ ֵ ,אין ּכֹחוֹ ֶא ָּלא ַ ּב ּ ֶפה ָא ְמרוַּ ,אף ָאנ ּו נָ בֹא ֲע ֵל ֶ
ַעל ׁ ֶ
משה הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ּ ִפיו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ַעל-
ׁ ֶש ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶ
יְ ֵדי ִדּ ּבוּר ּ ִפיו ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יהם ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּכֹחוֹ ְ ּב ִפיו ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר
ל-כן ַאף ָאנ ּו נָ בֹא ֲע ֵל ֶ
משהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָהי ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ַס ָּכנָ ה
ְ ּב ִפיו ִדּ ּבו ִּרים ְל ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁש ִמ ִדּ ּבו ִּרים ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶ
ְ ּגדוֹ ָלה ָאז ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ַלח ָ ּב ָלק ַא ַחר ִ ּב ְל ָעםִּ ,כי ַה ִדּ ּבוּר יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְמאֹד ֵ ּבין ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ֵ ּבין ְל ֵה ֶפ ְך
(מ ָיכה ו)ַ ,ע ִּמי ְז ָכר נָ א ַמה ָ ּי ַעץ ָע ֶל ָ
יך ָ ּב ָלק ֶמ ֶל ְך מוֹ ָאב ו ֶּמה ָענָ ה אֹתוֹ ִ ּב ְל ָעם
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
ֶ ּבן ְ ּבעוֹ ר ְוכוּ’ ׁ ֶש ִ ּנ ְר ֶאה ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֵע ָצה ֲע ֻמ ָ ּקה ְמאֹד ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְל ָה ִביא ֶאת
ִ ּב ְל ָעם.
ַא ְך ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָע ַמד ְ ּב ֶע ְז ָר ָתם ְו ָה ַפ ְך ַה ְ ּק ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה ְו ַע ֵּ
לש
ל-כן ָע ַמד ַה ַּמ ְל ָא ְך ְ ּב ׁ ָש ׁ
ימנֵ י ָאבוֹ ת ֶה ְר ָאהוַּּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”יִּ ,כי
(שם) ִּכי ִס ָ
ְמקוֹ מוֹ ת ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָ
לש נְ ֻקדּ וֹ ת
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֶה ְר ָאה ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ָש ׁ
לשה ָאבוֹ ת ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
ׁ ְש ׁ ָ
יהם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ּכ ָֹחם עוֹ ֶלה יוֹ ֵתר
יהם ְ ּב ִד ּבוּר ּ ִפ ֶ
יקים ְו ַאנְ ׁ ֵש ֶ
יכין ַה ַּצ ִדּ ִ
לשה ָאבוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ ָ
ַעל ִדּ ּבוּר ּ ִפיו ַה ּ ָט ֵמא ו ְּב ַו ַדּ אי יַ ְכנִ יע ּו אוֹ תוֹ .
לש ְרגָ ִלים ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ַא ָּתה ְמ ַב ֵ ּק ׁש ַל ֲעקֹר
יתנִ י ֶזה ׁ ָש ׁ
ְו ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ְמ ָרה ָה ָאתוֹ ןִּ ,כי ִה ִּכ ָ
לש ְרגָ ִלים
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּׁ ָש ׁ
לש ְרגָ ִלים ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
לש ְרגָ ִליםִּ ,כי ַ ּגם ׁ ָש ׁ
ֻא ָּמה ַהחוֹ גֶ גֶ ת ׁ ָש ׁ
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל
לשה ָאבוֹ תַּ ,כ ּמו ָּבאַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָא ְמ ָרה לוֹ ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי ַה ּׁ ָש ׁ
ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ַה ּׁ ְש ׁ ָ
ְ
יהם ַה ָ ּקדוֹ ׁש יִ ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ְּכנֶ גֶ ד ִדּ ּבוּר ּ ִפיו ַה ּ ָט ֵמא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפך ַה ְ ּק ָל ָלהיכין ְ ּב ִד ּבוּר ּ ִפ ֶ
ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
לש ּ ְפ ָע ִמיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
ִל ְב ָר ָכה ֵ ּב ְר ָכם ׁ ָש ׁ
לש ּ ְפ ָע ִמים ְּכנֶ גֶ ד
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כד)ְ ,ו ִה ֵ ּנה ֵ ּב ַר ְכ ָּת ָב ֵר ְך ֶזה ׁ ָש ׁ
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ְ ּבכ ָֹחם ַעל ִדּ ּבוּר ּ ֶפה ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ְ ּק ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה:
ׁ ָש ׁ
הרי שעצת בלעם שהיה עת צרה מאד ליעקב  -נמצא גם היום ,וזה מה שגורם לאדם להתרחק
מהתבודדות – כי רואה שעובר עליו וכו’ ,הרי ע”י התבודדות יצא מכל מה שעובר ,הרי עי”ז
יחדש כוחו לגמרי ,ובכל זאת נופל שברון לב שאינו יכול לפתוח פיו ,כל זה הוא עצת בלעם.
וכמו שמהרנ”ת מאריך להראות שזאת בכל הג’ נקודות ,היינו שאינו הולך לדבר עם חבר ,ואינו
בא לשבת עם חבירים ששם מאיר הנקודה שיתקן הכל ,זאת עצת בלעם שגורם שאין באים
ביחד ,וזאת עיקר העצה שלו ,שלא נזכה לקבל אור רבינו נקודת הצדיק ע”י חיפוש ובקשת
דבה”ק כראוי ,ובזה עיקר הסיבה שנשאר יצה”ר בעולם ,עד היכן מגיע מה שהאדם אינו יודע
מכח הדיבור ,ולזה העיקר לשמור מאד הדיבור מכל ענין ,רק לדבר מה שמחזק לעבודת השם.
יע ְק ִל ּ ַפת ִ ּב ְל ָעם ְו ַעל-
יג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּס ִמיכוּת ׁ ֶשל ָּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֵס ֶדר ּ ִפינְ ָחסִּ ,כי ּ ִפינְ ָחס ִה ְכנִ ַ
יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית
ׁ ָשלוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָאז נָ ְפל ּו ְונִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ִּס ְט ִרין ָא ֳח ָרנִ ין ׁ ֶש ֵּמ ֶהם ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפו ִּלין ְו ַע ֵּ
ל-כן

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ַעל -יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ַכ ּלוֹ ת ו ְּל ַב ֵער ָּכל ַה ִּמ ְדיָ נִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ֵּת ֶכף ַא ַחר נְ ִתינַ ת ַה ְּכ ֻה ָ ּנה
יתם אוֹ ָתםִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ַע ָּתה ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּז ָכה ּ ִפינְ ָחס ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ׁ ֶשהוּא
ְל ִפינְ ָחסָ ,צרוֹ ר ֶאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ים ְו ִה ִּכ ֶ
ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפו ִּלין ו ְּב ַו ַדּ אי ַע ָּתה יְ כוֹ ִלין ְל ַה ּכוֹ ת
ו ְּל ַב ֵער ֶאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ים ׁ ֶש ֶה ֱח ִטיא ּו ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבכ ַֹח ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַה ָ ּב ִאים
ִמ ּׁ ִש ְב ֵרי ֵּכ ִלים ׁ ֶש ֵהם ַא ֲהבוֹ ת נְ פו ִּליןִּ ,כי ַע ָּתה ֵהם ִמ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ַעל-יְ ֵדי ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ָ ּז ָכה ָל ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָה ַל ְך ּ ִפינְ ָחס ְ ּב ַע ְצמוֹ ֶאל ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַה ּזֹאת ְוהוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ָה ַרג ֶאת ִ ּב ְל ָעםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק כב)ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ָע ָתם ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ָ ּז ָכה ָל ַא ֲה ָבה
ּ
ּ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְכ ֻה ָ ּנה ַכ ַ ּנ”ל:
הרי מתגלה קשר עניני פרשת פנחס בדרך שמגתלה עוצם כח הדיבור שאז יכולים להכניע כל
התאוות בחי’ מדיינים ,ועפ”ז מתגלה ענין המספר והמנין של הנ”ח משפחות שכתוב אצלם
שם השם חתום בשם השבטים ,כמ”ש ‘שמי מעיד עליהם’.
יד) ְו ֶזה ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ּו ּו ֵּת ֶכף ַא ַחר ָּכ ְך ִל ְמנוֹ ת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ּכ ַֹח ָּכל נֶ ֶפ ׁש ְונֶ ֶפ ׁש ִמ ּׁ ִש ּׁ ִשים ִר ּבוֹ א
נְ ָפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל נֶ ֶפ ׁש ְונֶ ֶפ ׁש ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי ְל ַט ֵהר
אוֹ ָתם ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ְק ִל ּ ַפת ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִריתִּ ,כי ְ ּב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל יֵ ׁש ּבוֹ נְ ֻק ָדּ ה
טוֹ ָבה ָמה ּׁ ֶש ֵאין ַ ּב ֲח ֵברוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֻה ְצ ְרכ ּו ִל ְמנוֹ ת ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָּכל
יוֹ ְצ ֵאי ְצ ָבא ָּכל ַה ּיוֹ ֵצא ִל ְלחֹם ִמ ְל ֲחמוֹ ת ה’ ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ּכ ַֹח ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד
ַּכ ַ ּנ”ל.
ֹאש ,יוּד ַ ּב ּסוֹ ף,
יהם ַעל ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתִּ ,כי ֵה”א ָ ּבר ׁ
ְו ֶזה ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשםַ ,ה ֲחנוֹ ִכיְ ׁ ,ש ִמי ֵמ ִעיד ֲע ֵל ֶ
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ְז ָּכ ַרת ׁ ְשמוֹ ָתם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים נִ ְתעוֹ ְר ָרה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ְ ּב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵח ֶלק ֱאל ִֹקי ִמ ַּמ ַעל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ֵמחֹל ְלק ֶֹד ׁש ְמנָ אוּםִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִמ ּ ֻט ְמ ַאת
יכים ְל ִה ּ ָט ֵהר ֵמ ָעוֹן ֶזה ַעל-יְ ֵדי
ִמ ְצ ַריִ ם ְמנָ אוּם ו ְּכ ׁ ֶש ָח ְטא ּו ָ ּב ֵעגֶ ל ְונָ ְפל ּו ְמנָ אוּם ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו ְצ ִר ִ
ְ
ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְו ֵכן ְּכ ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ַעל -יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ה ִ ּב ְל ָעם ו ִּמ ְדיָ ן ְמנָ אוּם ַא ַחר ָּכך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְּצלוִּּ ,כי ַה ִּמנְ יָ ן הוּא
ְלעוֹ ֵרר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְט ָה ִרין ִמ ָּכל ַה ּ ֻט ְמאוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל :הרי
בזה רואים נוראת כח ג’ הנקודות שממשיכים בחי’ חותם הנקודה טובה בכל ישראל ,להראות
ששם השם חתום בו ממש.

ביוה”כ בביהמ”ק מתחבר הנקודה הכללית של נפש מקום וזמן

טו) ְו ֶזה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ָמ ְך ִמ ָ ּיד ַא ַחר ָּכ ְך יְ ֻר ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כו)ָ ,ל ֵא ֶּלה ֵּת ָח ֵלק ָה ָא ֶרץ
ְ ּבנַ ֲח ָלה ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ֵשמוֹ ת ְוכוּ’ִּ .כי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ְ ּב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ ת ְּכ ִפי ָה ָא ָדם ְו ַה ָּמקוֹ ם
ְו ַה ְ ּז ַמן; ו ִּב ְכ ָל ִל ּיוּת ְ ּבנֵ י ָהעוֹ ָלם ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵהם ְּכ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ו ֵּבין ְּכ ָל ִל ּיוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
הוּא ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמתְ .ו ֵכן ְ ּב ָמקוֹ םִּ ,כי ַ ּגם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמקוֹ ם יֵ ׁש נְ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶשהוּא ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִהיא
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלם ,ו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ּבוֹ ֶע ֶשׂ ר ְק ֻד ּׁשוֹ ת ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִהוא ִמ ְ ּנ ֻק ַדּ ת
ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ִהיא ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ִהיא נְ ֻק ַדּ ת ָּכל ָהעוֹ ָלםְ .ו ֵכן ַ ּב ְ ּז ַמןִּ ,כי ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם יֵ ׁש
ּבוֹ נְ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבהִּ ,כי ֵלית יוֹ ם ְדּ ֵלית ּבוֹ טוֹ ב (ז ַֹהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת נָ שׂ א) ַא ְך ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ְּכ ַלל ַה ְ ּז ַמן ְּכ ַלל ׁ ִש ְב ַעת
אשית הוּא ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִהיא ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם,
יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ְויָ ִמים טוֹ ִביםְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ָּכל ַה ּׁ ָשנָ ה
ְו ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ָּכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְו ֶה ֳח ָד ׁ ִשים ֵהם ָר ׁ ֵ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ְו ׁ ֶשל ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים הוּא יוֹ ם ִּכ ּפוּרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קלט) ,יָ ִמים יֻ ָּצר ּו ְולוֹ ֶא ָחד ָ ּב ֶהםֶ ,זה יוֹ ם
ִּכ ּפוּר ׁ ֶש ּבוֹ נִ ְכנַ ס ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ִל ְמקוֹ ם ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה
ׁ ֶש ִהיא נְ ֻק ַדּ ת ָהעוֹ ָלם ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָאז נִ ְכ ְלל ּו ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ַה ְּכ ָל ִל ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יק ְו ַה ָּמקוֹ ם ְו ַה ְ ּז ַמן,
ְו ַע ֵּ
ילת ְו ַכ ּ ָפ ַרת ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָאז ְמ ִא ָירה ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי
ל-כן ָאז הוּא ְמ ִח ַ
ָּכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ָא ָדם ו ָּמקוֹ ם ו ְּז ַמן ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ִא ָירה ְ ּביוֹ ֵתר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל
ילת ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ִח ַ
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ְמ ָכה יְ ֻר ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס ַא ַחר ִמנְ יַ ן ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא
ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ַדּ ת ַה ָּמקוֹ םִּ ,כי ׁ ָשם ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל זוֹ ִכין ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ׁ ֶש ּלוֹ ְּכ ִפי ֶח ְלקוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ְמכ ּו ֶזה ָל ֶזה:
מה שמבאר בזה הוא ענין נורא שלא נשמע דוגמתו איך לקשר כל פרשת פנחס וגם ענין
גבולות ארץ ישראל ,ומראה שזה בחי’ התגלות נקודת הטוב שמתקשר למנין ומספר בני
ישראל ,ומתוך זה מובן מהו הטוב שמתגלה לבטל חרפת לב ,הנקודה של כל אדם בקדושת
הברית ,שזהו החיבור שלו לבית המקדש וכו’
ובזה ממשיך איך בחי’ פנחס  -כח הדיבור ,ומה שמדברים עם החבר ודברי רבינו הוא התיקון
להסתלקות משה – שהוא נקודת הרב המאיר ,ועי”ז ממשיכים נקודת הרב ,כי הסתלקות הוא
העלמת נקודת הרב ,ועלינו לבטל הסתרה זו – והרי ההסתלקות היה ע”י שלא נתגלה שלימות
נוראת כח הדיבור כמ”ש  -והנה עיקר התיקון הוא ע”י הנקודה ששייך ללב בעת הזאת ,היינו
בזמן ומקום זה שנפל לשם ,הרי שיש לקשר כל המקומות לקדושת א”י ,וכל הנפשות להצדיק,
וכל הזמנים לשבת ,ועפ”ז מבאר המשך הפרשה ומתגלה איך לקשר כל ימינו לאור השבת,
וכל מקום לגבול קדושת א”י ,וכל מצב שבנפש לאור הנקודה של הנפש שבו כח הנקודה של
אהבה שמבטל כל חרפה באור אהבה הקדושה.
משה הוּא ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה
משהִּ ,כי ׁ ֶ
טז) ְו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְס ְמ ָכה ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶשל ִה ְס ַּת ְּלקוּת ׁ ֶ
ַה ְּכ ָל ִלית ְוהוּא נָ ַתן ַה ּתוֹ ָרה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”ל ְוהוּא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְכנִ יס ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּׁ ָשם נְ ֻק ַדּ ת ָהעוֹ ָלם ְו ׁ ָשם ִע ַ ּקר ְמקוֹ ם ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִהוא אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַ ּקר
ַק ָ ּב ַלת אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת הוּא ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ָאז ָהיָ ה ִמ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹלֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם
יבה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ַזר ׁ ֶש ּלֹא יִ ְכנֹס ָל ָא ֶרץ
משה נִ ְכ ׁ ַשל ְ ּב ַה ָּכ ַאת ַה ּצוּר ְ ּב ֵמי ְמ ִר ָ
ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּג ְרמ ּו ׁ ֶש ַ ּגם ׁ ֶ
יתם ּ ִפי ְ ּב ֵמי
ְו ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ַה ָּכ ַאת ַה ּצוּר ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ִדּ ּבוּרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ְמ ִר ֶ
יבה ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ָהיָ ה ַעל ׁ ֶש ּלֹא ִדּ ְ ּבר ּו ֶאל ַה ֶּס ַלע ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּצ ָּום ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ִד ַ ּב ְר ֶּתם ֶאל
ְמ ִר ָ
ּ
ּ
ּ
ַה ֶּס ַלעֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה ָהי ּו ַמ ְר ִאים ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶש ֵי ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְלהוֹ ִציא ַה ַּמיִ ם ְ ּבגַ ׁ ְש ִמיוּת ְורו ָּחנִ יוּת,
ימי ַדּ ַעת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּברו ָּחנִ ּיוּת ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה
יאים ֵמ ֵ
יאים ַמיִ ם ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ָּכ ְך ָהי ּו מוֹ ִצ ִ
ִּכי ְּכמוֹ ׁ ֶש ָהי ּו מוֹ ִצ ִ
ְ
ָהיָ ה נִ ְת ַק ֵדּ ׁש ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םִּ ,כי ָהי ּו ַה ּכֹל רוֹ ִאים ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ִדּ ּבוּרְ ,ו ָהי ּו ַה ּכֹל ִמ ׁ ְש ַּת ְדּ ִלים ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
יכין אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ָק ְרבוּת
ַעל ַע ְצ ָמם ַעל -יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יבה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִ ּב ְל ְ ּבל ּו ַ ּגם
יבה ְו ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ְ ּב ִחינַ ת ֵמי ְמ ִר ָ
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ֶזה ָ ּג ַרם ַה ְּמ ִר ָ
ַדּ ַעת ׁ ֶ
משהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת ז)ִּ ,כי ָהע ׁ ֶֹשק יְ הוֹ ֵלל ָח ָכם ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(שמוֹ ת ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק ו).
ְׁ

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'

הנקודה הקדושה תלויה בשלום ,ואם אין לך התבודדות אתה בעל מחלוקת
ִּכי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשלוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ִע ָּק ָר ּה ְּתלוּיָ ה ַ ּב ּ ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ִמי
ׁ ֶש ֵאין ִמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְל ִה ְת ּבוֹ ֵדד ו ְּל ַד ֵ ּבר ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ְלעוֹ ֵרר ִל ּבוֹ ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ֲחל ֶֹקתּ ְ ,ב ִחינַ ת (הוֹ ׁ ֵש ַע י) ָח ַלק ִל ָ ּבםִּ ,כי ִל ּבוֹ ָח ַלק ִמ ּ ִפיו ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְו ֵכן ְּכ ׁ ֶש ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵאין ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ַד ֵ ּבר ֶזה ִעם ֶזה ְ ּביִ ְר ַאת
יהם ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ֵאין ַמ ֲחל ֶֹקת ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין ָה ַא ֲה ָבה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ֵ ּבין
ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ֲח ַמת ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ

יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ְּמ ֻצ ִּוים ֶל ֱאהֹב ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברוֹ ְּכנַ ְפ ׁשוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא יט)ְ ,ו ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך.
יהם ַא ֲה ָבה ַר ָ ּבה
ו ִּב ְפ ָרט ַה ֲח ֵב ִרים ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִיכים ִל ָּז ֵהר ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֵ ּבינֵ ֶ
ַּכ ּמו ָּבא ּג ֶֹדל ָה ַא ְז ָה ָרה ׁ ֶש ִה ְז ִהיר ָה ֲא ִר ַיז”ל ַעל ַא ֲה ַבת ַה ֲח ֵב ִרים ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ו ְּכ ׁ ֶש ֵאין ָה ַא ֲה ָבה
ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ְל ַד ֵ ּבר ֶזה ִעם ֶזה ָּכ ָראוּי ְו ֵאינָ ם ְמ ִא ִירים ֶזה ָ ּב ֶזה אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,ו ִּמ ָּכל
ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל ַה ַ ּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ִע ַּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִל ּיוּת ׁ ֶשל ָּכל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּכ ׁ ֶשחוֹ ְל ִקים ָע ָליו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ּלוֹ .

נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַּקר ַק ָ ּב ַלת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ”ל ִהוא ַעל -יְ ֵדי ׁ ָשלוֹ ם ְו ַע ֵּ
יבה
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ְו ַה ְּמ ִר ָ
משה ָט ָעה ְו ִה ָּכה ֶאת ַה ּצוּר ְולֹא ִדּ ֶ ּבר ְ ּב ִפיוְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ַזר ׁ ֶש ּלֹא
יבה ָ ּג ְרמ ּו ׁ ֶש ַ ּגם ׁ ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ֵמי ְמ ִר ָ
משה נִ ְכנַ ס ִע ָּמ ֶהם ָל ָא ֶרץ ָהי ּו
יִ ָּכנֵ ס ָל ָא ֶרץ ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ַה ָּמקוֹ ם ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְו ִאם ָהיָ ה ׁ ֶ
ְמ ַק ְ ּב ִלים ִמ ֶּמנּ ּו ׁ ָשם אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְו ָהיָ ה נִ ְת ַּת ֵּקן ַה ּכֹל .ו ַּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲחלוֹ קוֹ ת ָ ּג ְרמ ּו
משה ִע ָּמ ֶהם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָ ּג ִלינ ּו ֵמ ַא ְר ֵצנ ּו ְוכוּ’.
ׁ ֶש ּלֹא נִ ְכנַ ס ׁ ֶ
משהּ ְ ,ב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶ
ְו ֵכן ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ָ ּב ִאים ַצ ִדּ ֵ
ְ
ְמ ַת ְּקנִ ים נְ ָפ ׁשוֹ ת ַר ּבוֹ ת ו ַּמ ֲח ִז ִירים אוֹ ָתם ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ו ְּבכ ָֹחם ַה ָ ּגדוֹ ל ָהי ּו יְ כוֹ ִלים ְל ַת ֵּקן ַה ּכֹלַ ,אך ַעל-
יס ֵ ּבב ִס ּבוֹ ת
יְ ֵדי ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת גּ וֹ ְר ִמים ַמה ּ ׁ ֶשגּ וֹ ְר ִמים ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןַ ,ה ָּמקוֹ ם יְ ַר ֵחם ְויִ ְס ַלח ָל ֶהם ִו ַ
ְלטוֹ ָבה ׁ ֶש ִ ּי ְת ַּת ֵּקן ַה ּכֹל.
ְו ַע ֵּ
משה ַ ּ
ל-כן ִ ּב ֵּק ׁש ׁ ֶ
יש ַעל ָה ֵע ָדה ְוכוּ’ ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כז) ,יִ ְפקֹד ה’ ֱאל ֵֹקי ָהר ּוחֹת ִא ׁ
ַל ֲהל ְֹך נֶ גֶ ד רוּחוֹ ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחדַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ָה ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ֵלב ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ִּכי
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח ֱאל ִֹקיםּ ְ ,ב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ַה ַ ּצ ִדּ יק ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ְ ּ
יש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח
אשית מא)ִ ,א ׁ
(ב ֵר ׁ ִ
ֱאל ִֹקים ּבוֹ ְו ָאז ָז ָכה ִל ְב ִחינַ ת ְויוֹ ֵסף הוּא ַה ּ ׁ ַש ִּליט ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשלּ ְ ,ב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית
ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ַל ֲהל ְֹך ְּכנֶ גֶ ד רוּחוֹ ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שעלינו להתגבר מאד בשלשה הנקודות של התבודדות ושיחת חבירים והצדיק ,כי נמצא
מה שגורם הסתלקות משה מריבוי המחלוקות ,ועלינו להזהר מאד להשתדל בכל דרך שיהיה
הבנה ורצון טוב שמביא לידי דיבור בעבודת השם בין החבירים ,שלא יהיה קרירות ודרכי
סתימת לב ,שעי”ז אין מדברים בעבודת השם רק בדרך חכמות וכו’ ,ועלינו להפיץ הדעת לבטל
מה שהמחלוקת גורם הסתרות אור הצדיק שאצלו הנקודה ,ולהבין שאם אין לך התבודדות
אתה בעל מחלוקת שאינו רוצה לדבר להשי”ת ,יש לעשות שלום ולדבר עם השי”ת.
וכאשר התחיל לבאר ענין ג’ נקודות בדרך נקודת עולם בחי’ ארץ ישראל ,ואח”כ נקודת הצדיק
בחי’ הנפש שבו תלוי הכל - ,עתה בא להראות איך מבואר בפ’ פנחס ענין התחברות כל הזמנים
לשורשם;
יז) ְו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְס ַמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֵהם ַה ְּת ִמ ִידין ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם וּמו ָּס ִפין ׁ ֶשל

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ֹאש ח ֶֹד ׁש ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְו ֵכן נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשל
ׁ ַש ָ ּבת יוֹ ם טוֹ ב ְור ׁ
ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָ ּבא ּו ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ְּת ִמ ִידין ְו ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַה ּמו ָּס ִפין ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ַה ּכֹל
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּיוֹ םִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ִה ְק ִריב ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַעל-
ְּכ ִפי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ית-ה ִּמ ְק ָדּ ׁש
ַ
יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ְו ֵה ִאיר ּו אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִע ָ ּק ָר ּה ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ֵ ּב
ילת ָּכל ָה ֲעווֹ נוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהן ְּכ ִפי ַה ּיוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ִח ַ
ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה ַּכ ַ ּנ”ל.
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָּכל ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶשל ֵס ֶדר ּ ִפינְ ָחס ְסמו ִּכים ְ ּב ֶס ֶמ ְך נִ ְפ ָלא ֶזה ָל ֶזהִּ ,כי ֻּכ ָּלם ְמ ַד ְ ּב ִרים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
יעין ָּכל
אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְּכ ִפי ָה ָא ָדם ְו ַה ָּמקוֹ ם ְו ַה ְ ּז ַמןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ּ
יע רו ַּח ַה ַ ּב ֲה ִמיוּת,
ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ֵהם ַא ֲה ַבת ַה ְ ּנפו ִּלין ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְל ַה ְכנִ ַ
יעם ַעל יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה
ׁ ֶש ֵהם ַּת ֲאוֹת ַה ַ ּב ֲה ִמ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֲה ַבת ַה ְ ּנפו ִּלין ְל ַה ְכנִ ָ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
נִ ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹלְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָּתבֹא
ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ְש ֵל ָמה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמנוָּ ,א ֵמן:
הדברים מבוארים וברורים ,כי בידינו להתגבר נגד כל התאוות והשברון לב ,לקשר את המקום
והזמן שלנו להשי”ת מכל מה שעובר ,ולהתקשר לאור הצדיק.
ילת ַא ּ ַפיִ ם:
ִה ְלכוֹ ת נְ ִפ ַ
כאשר בכח תפילה שחרית זכינו להתקשר לנקודה של יסוד צדיק שהוא ברית שלום ,הכח
לתקן הכל ,ממשיך לבאר סדר ירידת השפע שבהמשך התפילה ,ומגלה נוראת עבודת נפילת
אפיים ,שהוא כיום כיפורים – ומתגלה דרכי עבודת הבושה לפני השם ,שהוא עיקר גדול
בעבודת השם מתי לעורר בושה ומתי שמחה ורוממות לב.
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֵּת ֶכף ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ָאז ַה ְּז ַמן
יח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּודּ וּי וּנְ ִפ ַ
ילה ְו ַכ ּ ָפ ָרה ְּכמוֹ ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
יהם ְמ ִח ָ
ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ַעל ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ֲע ֵל ֶ
ְמ ַק ּ ׁ ְש ִרין ַה ֵּלב ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ְּט ִלין ָּכל ַה ֶח ְרפוֹ ת ֵלב ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ֲח ָט ִאים
ְו ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ִ ּב ְב ִחינַ ת ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ִעים ְּת ַכ ֶּסה ַא ֲה ָבה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַע ָּתה הוּא ַה ְּז ַמן ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ַעל
ילהֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ַע ָּתה נִ ְתעוֹ ְר ָרה ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
יהם ְמ ִח ָ
ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ְו ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ו ְּל ַב ֵּק ׁש ֲע ֵל ֶ
,ע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי
יחת ֲעוֹנוֹ ת ַ
ׁ ֶש ְּמ ַכ ָּסה ַעל ָּכל ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ֵהם ֶח ְרפוֹ ת ֵלב ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַע ָּתה הוּא ְז ַמן ְס ִל ַ
יחת
יהם ְּכמוֹ ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ׁ ֶשהוּא ְז ַמן ְס ִל ַ
ילה ֲע ֵל ֶ
יהם ו ְּל ַב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ
יכין ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ֲע ֵל ֶ
ַע ָּתה ְצ ִר ִ
ּ
ֲעוֹנוֹ ת ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָאז ִע ַּקר ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הִּ ,כי ָאז נִ ְכנַ ס ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ִלנְ ֻק ַדּ ת ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָיה
ילה ַעל ָּכל ַה ֲח ָט ִאיםְּ ,כמוֹ ֵכן ַע ָּתה
יכין ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ו ְּל ַב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְצ ִר ִ
ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָאז ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַעל -יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ָח ִלין ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת
ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יכין
ילה ְצ ִר ִ
יחה ְו ַה ְּמ ִח ָ
ילהִּ ,כי ִ ּב ְז ַמן ַה ְּס ִל ָ
יכין ָאז ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ו ְּל ַב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ְצ ִר ִ
ילה ְּכמוֹ ׁ ֶשעוֹ ִשׂ ין ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ו ְּל ַב ֵּק ׁש ְמ ִח ָ
ילת ַא ּ ַפיִ םֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ּג ֶֹדל ַה ּבו ׁ ָּשה ְו ַה ֶח ְר ּ ָפה ׁ ֶש ָאנ ּו ִמ ְת ַ ּב ְ ּי ׁ ִשין ְ ּב ַע ְצ ֵמנ ּו ִל ְפנֵ י ַה ּ ׁ ֵשם
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ע ֶֹצם ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ׁ ֶש ִה ְר ֵ ּבינ ּו ִל ְפ ׁש ַֹע ְל ָפנָ יוְ ,והוּא ְ ּב ַר ֲח ָמיו ְמעוֹ ֵרר ַא ֲה ָבתוֹ ְוסוֹ ֵל ַח ָלנ ּו ו ְּמ ַכ ֶּסה
ילת
ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ְ ּב ַא ֲה ָבתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְו ַעל ֶזה ָאנ ּו ִמ ְת ַ ּב ְ ּי ׁ ִשין ְ ּב ַע ְצ ֵמנ ּו ְמאֹד ְל ָפנָ יו ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ילין ַע ְצ ֵמנ ּו ָל ָא ֶרץ ו ְּמ ַכ ִּסין ּ ָפנֵ ינ ּו ִמ ּג ֶֹדל ַה ֶח ְר ּ ָפה ְו ַה ּבו ׁ ָּשה ְל ָפנָ יו ַעל ע ֶֹצם ַח ְסדּ וֹ
ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ּ ִפ ִ

טי

כ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
יכים ׁ ֶש ַדּ יְ ָקא ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם
ֲא ׁ ֶשר עוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ו ְּמ ַכ ֶּסה ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ְ ּב ַא ֲה ָבה ו ַּמ ֲע ִביר ֶח ְר ּ ָפ ֵתנוִּּ ,כי ֵּכן ְצ ִר ִ
ּ
ּ
יכין ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ו ְּל ִה ְת ַב ֵי ׁש
יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֵסק ִל ְמחֹל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ו ְּל ַה ֲע ִביר ֶח ְר ּ ָפ ֵתנ ּו ו ָּב ׁ ְש ֵּתנוָּ ,אז ַדּ יְ ָקא ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ְ ּב ַע ְצ ֵמנ ּו ְמאֹד ְמאֹד ַעל ע ֶֹצם ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ְו ַעל ּג ֶֹדל ַח ְסדּ וֹ ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ְ ּב ַא ֲה ָבתוֹ .
ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶש ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְמחֹל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ְל ַמ ַען ַא ֲה ָבתוֹ ָ ,אז נִ ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ְל ָפנָ יו
ְמאֹד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ ּ
(ב ֶ
ימ ֵת ְך
יח ְז ֵקאל טז) ְל ַמ ַען ִּת ְז ְּכ ִרי ָוב ׁ ְֹש ְּת ְול ֹא יִ ְהיֶ ה ָל ְך עוֹ ד ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ִמ ּ ְפנֵ י ְּכ ִל ָ
יטל לו ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ׁ ָשם ִמ ּג ֶֹדל ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ַה ּ ׁ ֵשם
ְ ּב ַכ ּ ְפ ִרי ָל ְך ְל ָכל ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ יתְ ,ו ֵכן ְ ּב ַק ּ ִפ ְ
יכם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים ו ְּט ַה ְר ֶּתםְ .ו ַכ ְמ ֻס ּ ָפר ׁ ָשם
יט ֲה ֵרנ ּו ִמ ָּכל ֻט ְמ ָא ֵתנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,ו ָז ַר ְק ִּתי ֲע ֵל ֶ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִו ַ
יכם ָה ָר ִעים
ִר ּבוּי ַה ּטוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ְל ַמ ַען ַח ְסדּ וֹ ְו ַא ֲה ָבתוֹ ְל ַבדְ ,מ ַס ֵ ּים ׁ ָשם ,ו ְּז ַכ ְר ֶּתם ֶאת ַדּ ְר ֵכ ֶ
יכם ְוכוּ’ ְו ֵכן ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת.
יכם ְוכוּ’ ּבוֹ ׁש ּו ְו ִה ָּכ ְלמ ּו ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
קט ֶֹתם ִ ּב ְפנֵ ֶ
יכם ֲא ׁ ֶשר לֹא טוֹ ִבים וּנְ ֹ
ו ַּמ ַע ְל ֵל ֶ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ָּכל ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ַק ּ ׁ ֵשר ַה ֵּלב ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ְ
ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ָרה ׁ ָשם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ַע ָּתה ָה ֵעת
ילה ו ְּל ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ְ ּב ַע ְצ ֵמנ ּו ַה ְר ֵ ּבה ַעל ַמ ֲע ֵשׂ ינ ּו ָה ָר ִעים
יהם ְמ ִח ָ
ֹאתינ ּו ו ְּל ַב ֵּק ׁש ֲע ֵל ֶ
ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ַעל ַח ּט ֵ
ילין
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ַמ ּ ִפ ִ
ׁ ֶש ָע ִשׂ ינ ּו נֶ גְ דּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ַעל ע ֶֹצם ַא ֲה ָבתוֹ ְו ַח ְסדּ וֹ ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ׁ ֶש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ַע ְצ ָמן ָל ָא ֶרץ ו ְּמ ַכ ִּסין ּ ָפנֵ ינ ּו ֵמ ֲח ַמת ַה ּבו ׁ ָּשה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַמ ְר ֶ ּבה ִל ְסל ַֹח
ֲעוֹנוֹ ֵתינוִּּ ,כי ִע ַּקר ַה ְּת ׁשו ָּבה ִהיא ַה ּבו ׁ ָּשהַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ָאנ ּו ִמ ְת ַ ּב ְ ּי ׁ ִשין ַע ְצ ֵמנ ּו
ֹאתינ ּו ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַעל ָּכל
ְ ּביוֹ ֵתר ְּכמוֹ ֵכן הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ְר ֶ ּבה ִל ְסל ַֹח ְו ִל ְמחֹל ַח ּט ֵ
ּ ָפנִ ים נֵ ַדע ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּו נֶ גְ דּ וֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יִ ְר ְמיָ ה ג)ַ ,א ְך ְדּ ִעי ֲעוֹנֵ ְך ִּכי ַ ּבה’ ֱאל ַֹהיִ ְך ּ ָפ ׁ ַש ַע ְּת ְוכוּ’.

עבודת הבושה שבנפילת אפיים ממשיך תיקון למחשבה דיבור ומעשה
יכין אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ַ ּב ּ ֶפה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפי
ילין ַע ְצ ֵמנ ּו ָל ָא ֶרץ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַ ּגם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ּ ִפ ִ
יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ תְ ,ל ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ו ְּל ָכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ַעד ְדּ יוֹ ָטא ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְמאֹד
ְּכ ֵדי ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ִּכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר ָק ׁ ַש ְרנ ּו
יאה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבינָ ה
ַה ֵּלב ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ָּלנ ּו ֶאל ַה ְ ּב ִר ָ
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ׁ ְש ָאר ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ֶאל ָּכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ְמאֹד
ִל ָ ּבא ַע ָּתה ְצ ִר ִ
יאה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ֵאין ָל ֶהם ֲא ִח ָיזה ָּכל ָּכךְ,
ִּכי ׁ ָשם ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּו ּו ִמ ּׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִליםִּ ,כי ַ ּב ְ ּב ִר ָ
ְו ִע ַ ּקר ִה ְת ּ ַפ ּׁ ְשטו ָּתם הוּא ִ ּב ׁ ְש ָאר ָהעוֹ ָלמוֹ תְ ,ק ָצת ִ ּביְ ִצ ָירה ו ְּביוֹ ֵתר ַ ּב ֲע ִשׂ ָ ּיהִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְל ַמ ּ ָטה יוֹ ֵתר
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן.
יחה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲעבוֹ ַדת
ו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַק ּׁ ֵשר ַה ֵּלב ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ָ
ְ
ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָקן ַה ּׁ ְש ִב ָירה ֲא ַזי יְ כוֹ ִלין ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַ ּגם ְל ָכל ׁ ְש ָאר ָהעוֹ ָלמוֹ ת
יע ו ְּל ָה ִאיר ְ ּב ֻכ ָּלם ֲא ִמ ַּתת ֱאל ֹקוּתוֹ ו ְּק ֻד ּׁ ַשת ּתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה.
ו ְּל ָכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ְלהוֹ ִד ַ
ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶשגּ וֹ ְר ִמים ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ְ ּביוֹ ֵתר
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןִּ ,כי ַע ָּתה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִב ָירה ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ּׁ ְש ָרה ֶאל ַה ֵּלב ַעל-יְ ֵדי
יהם ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ְּת ִפ ּלוֹ ֵת ֶ
הרי שיש כח גדול כזה אחרי תפילת העמידה כמו יום הכיפורים ,וזה מה שמזכירים אז י”ג
מידות הרחמים כי זהו כח המתקן ,הרי מתגלה מה בחי’ כח הנקודה שמתקן ,החסד שנמשך
ממידת הרחמים ,וכאשר יש עת סליחה מגלה מוהרנ”ת איך לזכות למחילה וסליחה ,שזה ע”י
בושה ,כמבואר במ”א שכאשר עובר על האדם יסורים ומניעות ,עיקר העבודה לעזוב הצער

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
רק לבא לבושה גדולה כו’ ,כאשר זאת עיקר ההתקרבות להשי”ת ,מציאות המחשבה שבוש
ונכלם מאד ,ועי”ז פועל מחילה.
ומוסיף לבאר ענין כלליות ההמשכה למטה למטה שיש בנפילת אפיים ,לברר כל הניצוצות
ולהמשיך עי”ז שאר השפע כידוע ,ואיך זאת נעשה לבריאה ויצירה היינו מהנקודה אל
הלב וכו’ ,כי האור שבלב הוא בחי’ אצילות ,ובריאה הוא המחשבה ,והלב והתגלות המידות
שצריכים תיקון הוא בחי’ יצירה ,כאשר יש להמשיך שפע וברכה לנפש שהוא בחי’ עשיה,
כאשר מוהרנ”ת מזכיר ענין זה שהוא יסוד המשכת הנקודה למציאות המחשבה דיבור ומעשה.

בשבת וחג מאיר אור נקודת התיקון ואין להתבייש
ימי ַהחֹל ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ַּת ֲחנוּןֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ו ׁ ְּש ָאר ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ֵא ֶיזה
יט) ְו ָכל ֶזה ִ ּב ֵ
ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ַּת ֲחנוּן ְּכ ָללִּ ,כי ָאז נִ ְתעוֹ ֵרר
יכין ָאז ֵל ֵירד ָלעוֹ ָלמוֹ ת
יכין ְל ִה ְת ַודּ וֹ ת ו ְּל ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ְּכ ָלל ְוגַ ם ֵאין ְצ ִר ִ
ַא ֲה ָבה ְ ּגדוֹ ָלה ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ֵאין ְצ ִר ִ
ילא ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ֶח ֶסד ְו ָה ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ִמ ּׁ ָשםִּ ,כי ַה ּכֹל נִ ְת ַּת ֵ ּקן ִמ ֵּמ ָ
ָאז ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָאז ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת
ל-פי ׁ ֶש ָא ַמ ְרנ ּו ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ף-ע ּ ִ
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַא ַ
יכין ְל ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ּ ְפסו ִּקים ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ֶזה לֹא יִ ְהיֶ ה
ַמ ֲע ִביר ֶח ְר ּ ָפ ֵתנ ּו ָאז ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ְלעוֹ ָלם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ִ ּבגְ ַמר ַה ִּת ּקוּן ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּביוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ָאז ל ֹא נִ ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ְּכ ָלל,
(צ ַפנְ יָ ה ג)ּ ַ ,ב ּיוֹ ם ַההוּא ל ֹא ֵתבוֹ ׁ ִשי ִמ ָּכל ֲע ִלילוֹ ַתיִ ְך ְוכוּ’ ו ְּכ ִתיבְ ,ולֹא יֵ בוֹ ׁש ּו ַע ִּמי ְלעוֹ ָלם
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ
ְ
(יוֹ ֵאל ב) ְו ַעל ֶזה ְמ ַר ְּמ ִזין ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ַּת ֲחנוּןִּ ,כי נִ ְמ ׁ ָשך ָ ּב ֶהם ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְ ּביוֹ ֵתר
ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל סוֹ ף ְ ּג ַמר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ָאז ִּת ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ּבו ׁ ָּשה ְלגַ ְמ ֵרי ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ילת ַא ּ ַפיִ ם
ל-כן ֵאין ָ ּב ֶהם נְ ִפ ַ
ְּכ ָלל ְו ַכ ַ ּנ”ל:
וכאשר זוכים לקשר הלב להנקודה מתוך התגלות כח של קדושה כענין קדושת שבת ,אז איך
לרדת לבושה רק לשמוח ברוממות התעלות אור הנקודה ששולט ומבטל כל בושה.
יכין ְ ּב ַא ׁ ְש ֵרי ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן ְוכוּ’ ׁ ֶש ָאז הוּא יְ ִר ַידת ַה ּׁ ֶש ַפע
כ) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ תִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָלאפוּם ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת
ַה ְר ֶחב ּ ִפ ָ
יך ַו ֲא ַמ ְל ֵאה ּו ַּכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
לש ּ ְפ ָע ִמים ָקדוֹ ׁש ְ ּב”ו ָּבא
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ׁ ָש ׁ
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ְש ָכה ַה ּׁ ֶש ַפע ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ
ְל ִצ ּיוֹ ן” ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.

ענין אמירת ג’ פעמים קדושה ,ביוצר ,בחזרת הש”ץ ,ובאשרי ובא לציון
ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת עוֹ ַלם
ל-כן ַ ּב ְּת ִח ָּלה אוֹ ְמ ִרים ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ יוֹ ֵצרִּ ,כי ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ו ְּק ִר ַ
יאה ְ ּב ִחינַ ת ִל ָ ּבא ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן
יכין ְל ַק ּׁ ֵשר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הִּ ,כי ְ ּב ִר ָ
יתא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ָשם ְצ ִר ִ
יאה ְּכמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
ַה ְ ּב ִר ָ
לש ּ ְפ ָע ִמים ָקדוֹ ׁשְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
לש ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל
יך ֶה ָא ַרת ׁ ָש ׁ
יכין לוֹ ַמר ְק ֻד ּׁ ָשהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ָש ׁ
ׁ ָשם ְצ ִר ִ
ְ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָקדוֹ ׁש ָוא”ו ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ַא ַחר ָּכך ִ ּב ְת ִפ ַּלת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ָשם
ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַ ּב ִּצ ּבוּרִּ ,כי ָאז ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ַ ּב ֲא ִצילוּת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ַּלת ׁ ְשמוֹ נֶ ה
ֶע ְשׂ ֵרהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ תְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶשחוֹ ְז ִרין
יכין לוֹ ַמר ׁ ָשם ַ ּגם ֵּכן ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ִע ַ ּקר
יאה ְ ּב ַא ׁ ְש ֵרי ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן ְצ ִר ִ
יכין ַה ּׁ ֶש ַפע ֵמ ֲא ִצילוּת ַל ְ ּב ִר ָ
ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ

אכ

בכ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
יאה ַו ֲא ִצילוּת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵּלב ְו ַה ּ ֶפה ְּכ ֵדי ְל ַק ּׁ ֵשר ַה ֵּלב ֶאל ַה ּ ֶפה
יכין לוֹ ַמר ִ ּב ְב ִר ָ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יכין ְל ַק ּׁ ֵשר
יאה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
כן ְב ִב ְר ַכת יוֹ ֵצר ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת ְב ִר ָׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָקדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁש ָוא”ו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל ֵ
יאהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ֵּלבַ ,ל ֲא ִצילוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֶאל ַה ּ ֶפהַ ,ע ֵּ
לש ּ ְפ ָע ִמים ָקדוֹ ׁש ְּכ ֵדי
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ׁ ָשם ׁ ָש ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִר ָ
ְ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַא ַחר ָכך ִב ְת ִפ ַלת ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ִב ְב ִחינַ ת
יך ַה ְק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִמ ּׁ ָש ׁ
יכין לוֹ ַמר ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ׁ ָשם ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ֲא ִצילוּת ְ ּב ַו ַדּ אי ׁ ָשם ְצ ִר ִ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יכין
יאהְ ,ו ַא ַחר ָכך ְכ ׁ ֶשחוֹ ְז ִרין ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
יכין ַה ְק ֻד ּׁ ָשה ֶאל ַה ֵלב ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת ְב ִר ָ
ָקדוֹ ׁש ו ִּמ ּׁ ָשם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יכין ַל ֲחזֹר ְולוֹ ַמר ְק ֻד ּׁ ָשה ְּכ ֵדי ׁ ֶשנּ ו ַּכל ְל ַק ֵ ּבל
יאה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַא ׁ ְש ֵרי ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן ְצ ִר ִ
ַה ּׁ ֶש ַפע ֵמ ֲא ִצילוּת ַל ְ ּב ִר ָ
יאה ַו ֲא ִצילוּת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵלב
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִר ָ
ַה ּׁ ֶש ַפע ַה ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ּׁ ָש ׁ
ו ֶּפה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָקדוֹ ׁשָ ,קדוֹ ׁש ָוא”ו ְו ַכ ַ ּנ”ל:
בזה מתעורר עד כמה צרכים לקבל תמיד הארת דיבור מרבינו ולהתקשר ולדבר עם רבינו
ובדבריו הקדושים ,ולמצוא הארת נקודת החבר להתחזק ,ולעורר נקודת הלב שלו ,כי מוכרח
בכל פעם ג’ נקודות שהם קשר העולמות ,ומגלה שזה ענין ג’ קדושות( ,שענינם הרי ידוע שהוא
המשכת בחי’ חכמה לעלות ולירד ,היינו הקשר להנקודה של שורש הרחמים ,ועי”ז נמשך המוחין לתוך
המידות-חב”ד לחג”ת ,הרי מובן פנימיות ענין הג’ נקודות ,ואיך יש בזה ענין עליה וירידה כמו שמבאר)

ומגלה ענין הלב ,והפה הוא כח הנקודה ,ואיך יש לקשר הלב להפה לעלות לנקודה ,ואח”כ הפה
להלב להמשיך כח הנקודה לתקן כל מידה ולהמשיך שפע בבחי’ בי”ע.
כא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל יוֹ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ָּכ ְךִּ ,כי ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ְו ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְל ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת
יכין ַה ְּל ִו ִ ּיים ַל ֲעסֹק
הוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ִשיר ְונִ גּ וּן ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ַמה ּׁ ֶש ָהי ּו ְצ ִר ִ
ְ ּב ׁ ִש ָירה ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ַדת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ָהי ּו ְל ַק ּׁ ֵשר ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּמ ִא ָירה
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ַכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
יכין ָל ֶזה ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּב ׁ ִשירוֹ ת ו ְּז ִמירוֹ ת ׁ ֶשהוּא ֲעבוֹ ַדת ַה ְּל ִו ִ ּיים
ל-כן ָהי ּו ְצ ִר ִ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ָ ּק ְר ָ ּבןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ַעל-יְ ֵדי ׁ ִשיר ְו ִז ְמ ָרה ְונִ גּ וּן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ׁ ֶשל יוֹ םִּ ,כי
ָּכל יוֹ ם ָויוֹ ם יֵ ׁש לוֹ ׁ ִשיר ְמיֻ ָחד ְּכ ִפי ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ּבוֹ ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִהיא ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
אשוֹ ן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת’ ְו ֵכן ְ ּב ׁ ֵשנִ י ְוכוּ’ִּ ,כי
ַמ ְז ִּכ ִירין ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ִשיר ׁ ֶשל יוֹ ם ַדּ יְ ָקא ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ ם ַ‘ה ּיוֹ ם יוֹ ם ִר ׁ
ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ִשיר ִע ַ ּקר ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ְו ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת
ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יבה ִמ ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת
ל-כן ַמ ְז ִּכ ִירין ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ִשיר ׁ ֶשל יוֹ ם ְו ֵת ֶכף ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ְקט ֶֹרת ׁ ֶש ֲח ִב ָ
ׁ ֶש ְּמ ַט ֶה ֶרת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תּ ִ ,ב ְפ ָרט עוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ִמ ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת
ו ְּמ ִא ָירה ַע ָּתה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֻּכ ָּלם יְ ַק ְ ּבל ּו ַה ּׁ ֶש ַפע ְו ַרב טוּב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
ושלימות התקשרות הנקודה להלב מתגלה בניגון ושיר כנ”ל ,ועיקר הניגון מתגלה במקום קשר
הלב להשי”ת בבית המקדש ,קשר המקום לנקודת אבן שתיה ,ובכל יום יש דרך קשר אחר,
לזה יש שיר אחר כל יום ,והכל ע”י האדם שמתפלל שחרית בהתקשרות.
כב) ְו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶש ָהי ּו ַה ְּל ִו ִ ּיים אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ םִּ ,כי ִע ַ ּקר
ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶש ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ְויוֹ ם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ּבוֹ
ְ ּב ָכל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְב ְרא ּו ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ְמיֻ ָחד ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ םִּ ,כי
ָּכל יוֹ ם ָויוֹ ם יֵ ׁש ּבוֹ ֶה ָא ַרת נְ ֻק ָדּ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ַמה ּׁ ֶש ֵאין ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ָ ּי ִמים ְו ַע ֵּ
ל-כן ִדּ ְק ֵדּ ק ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו
יכין ְל ַק ּׁ ֵשר ַה ֵּלב ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּמ ִא ָירה ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת’ ַדּ יְ ָקא
‘ש ְּצ ִר ִ
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶ
ְו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר:

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'

צריכים להמשיך תיקון הנקודה לתוך מה ששייך בעת הזאת ,ובשבת לתוך
כלליות כל המציאות וכל הזמנים ,וקדשתו מכל הזמנים.
יאת ַה ּתוֹ ָרה:
ִה ְלכוֹ ת ְק ִר ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְל ַק ּׁ ֵשר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ַה ֵּלב
כג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִהיא ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְּכלו ָּלה ַ ּב ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםִּ ,כי ִע ַ ּקר
ִצ ְד ַקת ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּיםִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה נִ ְק ֵראת ְ ּב ִריתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יכין ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְ(דּ ָב ִרים כח)ֵ ,א ֶּלה ִדּ ְב ֵרי ַה ְ ּב ִרית ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
יך
ל-כן ְצ ִר ִ
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”ל:
מראה שהתגלות אור נקודת הקדושה הוא בקריאת התורה ,בעת שקוראים ,וזה עוצם כח
הקריאה כי הוא התגלות הנקודה שמלובש באור התורה.
ימן
כד) ְו ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ִּכי ִאם ְ ּב ִצ ּבוּרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּביוּד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּ ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך (א ַֹרח ַח ִ ּיים קמג ִס ָ

א) ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ּיוּד ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִצ ּבוּרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמנְ יַ ן
יוּ”דִּ ,כי יוּ”ד ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ָאז ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמנְ יַ ן ֲע ָשׂ ָרה ְמ ִא ִירין
לשה נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּביַ ַחד ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַק ֵ ּבל ֶה ָא ָרה ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵברוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת
ָּכל ַה ּׁ ְש ׁ ָ
ו ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵדּ ין ִמן ֵדּ ין ְו ָכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵ ּבל ִמינֵ ּה ו ֵּב ּהְ ,וגַ ם ְמ ִא ָירה ָ ּב ֶהם נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשל ַה ַצ ִדּ יק,
ִּכי ַא ָּכל ֵ ּבי ֲע ָשׂ ָרה ׁ ְש ִכינְ ָּתא ׁ ַש ְריָ א ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת אוֹ ר ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִכינָ הִּ ,כי
יקים ֵהם ֶמ ְר ַּכ ְב ּתוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ םִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִצ ּבוּר ֲא ַזי
יקיםִּ ,כי ַה ַּצ ִדּ ִ
ַה ׁ ְש ָר ַאת ׁ ְש ִכינָ תוֹ הוּא ַעל ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ
יח ִצ ּבוּר ָצ ִריך ִל ְהיוֹ ת ַה ֻּמ ְב ָחר ׁ ֶש ָ ּב ֵע ָדהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
יח ִצ ּבוּר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ְו ַה ּׁ ְש ִל ַ
יוֹ ֵרד ׁ ְש ִל ַ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְוהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יקּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית נֶ גֶ ד ָּכל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִליןִּ ,כי הוּא מוֹ ִציא
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְו ָאז קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ֶאת ֻּכ ָּלם ְו ַע ֵּ
יך
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמנְ יַ ן ֲע ָשׂ ָרה ְמ ִא ִירין ָּכל ַה ּׁ ָש ׁ
ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵמ ַה ּתוֹ ָרה.
יכין ְל ָב ֵר ְך ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵ ּב ַר ְך ַ ּב ּב ֶֹקר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ו ִּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה הוּא
ו ְּצ ִר ִ
ְ
יה ְ ּב ִצ ּבוּר הוּא ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה,
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִב ְרכוֹ ֶת ָ
נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
יאה ְּכ ִא ּל ּו ְמ ַק ְ ּב ָל ּה ַע ָּתהִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה
יע ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְ ּק ִר ָ
ימה ְויִ ְר ָאה ְו ֶר ֶתת ְו ִז ַ
יכין ַל ֲעמֹד ְ ּב ֵא ָ
ִּכי ְצ ִר ִ
יאה ְ ּב ִצ ּבוּר ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵּכ ִליםֶ ׁ ,שהוּא
ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ִת ּיוֹ ת ּפוֹ ְרחוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ַעל-יְ ֵדי ַמה ּׁ ֶש ָח ְטא ּו ָאז ַּכ ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּל ָקה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ׁ ֶש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ֵמ ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָוא”ו ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַע ָּתה
ָאנ ּו עוֹ ְס ִקין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ו ְּל ַק ּׁ ֵשר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ַה ֵּלב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת לוּחוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.

נוראת כח קריאת התורה

יכין ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ֶפה ָמ ֵלא ַדּ יְ ָקא ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְו ַע ֵּ
יך אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה ַעל -יְ ֵדי
ל-כן ְצ ִר ִ
יהם ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
(מ ׁ ְש ֵלי ד)ִּ ,כי ַח ִ ּיים ֵהם ְלמ ְֹצ ֵא ֶ
ַה ִדּ ּבוּר ּ ֶפה ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ִ
יהם ַ ּב ּ ֶפה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ָאז ַדּ יְ ָקא ֵהם ַח ִ ּייםִּ ,כי ָ ּב ֶזה ְמ ַת ְ ּקנִ ים ְ ּב ִחינַ ת
יא ֶ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (עירובין נד) ְלמוֹ ִצ ֵ
ׁ ְש ִב ַירת לוּחוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ּפוֹ ְרחוֹ ת ֵמ ַה ּלוּחוֹ תִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ְמ ַק ּׁ ְש ִרים ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ֶאל
ַה ּלוּחוֹ ת ְו ָאז ֵהם ַח ִ ּיים ְ ּב ִחינַ ת (יוֹ ָמא עב) ָז ָכה נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ֵה ֶפ ְך ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת

גכ

דכ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים פב) ָא ֵכן ְּכ ָא ָדם ְּתמוּתוּןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
(שמוֹ ת ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק לב) ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת
ַעל ַמ ֲע ֵשׂ ה ָה ֵעגֶ לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ְ
ל ֹא ָז ָכה נַ ֲע ֵשׂ ית לוֹ ַסם ָמ ֶות ִּכי ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ ֶכה ֲא ַזי ֵאינוֹ רוֹ ֶאה אוֹ ר אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הִּ ,כי אוֹ ר ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ּפוֹ ְר ִחין ִמ ֶּמנּ ּו ְו ָאז ִל ּמוּדוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַה ּׁ ִש ְכ ָחה
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר
ל-כן ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ֶפה ָמ ֵלא ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ָּכ ׁ ֵשר ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַּתב ְּכ ִדינוֹ ַעל ַה ְק ָלף ְוכוּ’ ְו ִל ְקרוֹ תוֹ ִב ְט ָע ִמים
יכין ָע ֵלינ ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִתינַ ת ַה ּתוֹ ָרה
וּנְ ֻקדּ וֹ ת ו ְּל ָב ֵר ְך ְּת ִח ָּלה ָוסוֹ ף נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה ְו ַעל-יְ ֵדי ָּכל ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ֵמ ָח ָד ׁש ו ְּמ ַת ְ ּקנִ ים ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ ת ְו ַכ ִ ּנ ְז ָּכר ְל ֵעיל:
ונוראת כח קריאת התורה הוא שמתגלה אור התורה ברבים בפה מלא ,שהוא כח התגלות
כח הדיבור ,ובזה הוא מתקשר לס”ת שבו האותיות דקדושה שבהם נפסק השבירה ובס”ת
באו לידי תיקון ,לזה הם על עור בהמה לתקן בחי’ א”ס ,בחי’ המשכת א”ס לתקן שבירה ע”י
המחשבה של הסופר וצמצום הדיו והאות שהוא בחי’ מלאפום אור וכלי ,וקוראים בתורה רק
כאשר יש י’ היינו נקודת החבר ,וכל אחד מברך מחדש – בחי’ נקודת עצמו שנתקרב לחבר
שמתקשר לס”ת ,וזה עיקר תיקון שבירת הלוחות שבירת הכלים באור התגלות הנקודה וכוונת
קריאת התורה.
כה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (נְ ָד ִרים ּ ֶפ ֶרק א) ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ֻח ְר ָ ּבן ָהיָ ה ַעל ׁ ֶש ּלֹא
ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יִ ְר ְמיָ ה ט)ַ ,על ַמה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ ְוכוּ’ ָדּ ָבר ֶזה ׁ ָש ֲאל ּו ְוכוּ’ַ ,מאי
ל-פי ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרה
ף-ע ּ ִ
ְול ֹא ָה ְלכ ּו ָ ּב ּה? ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ִּכי ְּכ ׁ ֶש ֵאין ְמ ָב ְר ִכין ַ ּב ּתוֹ ָרה ַא ַ
יהם ְו ֵאין ְמ ַח ִ ּיין ַע ְצ ָמן ָ ּב ּה ְ ּב ָכל ֵעת ָו ֶרגַ ע ַרק ִהיא ֶא ְצ ָלם ְּכמוֹ
ָ ּב ֶזה ַמ ְר ִאין ׁ ֶש ֵאין ַה ּתוֹ ָרה ֲח ׁשו ָּבה ְ ּב ֵעינֵ ֶ
נִ ימוּס ְו ָדת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ְש ָא ֵרי נִ ימו ִּסים ְו ָד ֵתי ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ָא ְמרוּ,
יהם,
קוּם ֲע ֵשׂ ה ָלנ ּו ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר יֵ ְלכ ּו ְל ָפנֵ ינוֶּ ׁ ,ש ִ ּב ְק ׁש ּו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָל ֶהם ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ֵל ְך ִל ְפנֵ ֶ
יכם ְ ּב ֵא ֶיזה נִ ימוּס ְו ָדת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהי ּו
יהם ְויוֹ ִל ֵ
ִּכי ֶזה ָהיָ ה ִע ַ ּקר ֶח ְפ ָצם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ֶהם ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ֵל ְך ִל ְפנֵ ֶ
יש ֶאת ֵר ֵעהוֲּ ,א ָבל ל ֹא ִה ְס ַּת ְּכל ּו ַעל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ַא ֲחרוֹ ן ַה ִ ּנ ְצ ִחי ְּכ ָללְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ׁ ְשל ּו
ּבוֹ ְל ִעים ִא ׁ
ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהִּ ,כי ָאז ָהיָ ה ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ָ ּבעוֹ ָלם.
ל-פי ׁ ֶש ֵאין עוֹ ְב ִדים ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהִּ ,כי ָה ְרג ּו ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה (יוֹ ָמא
ף-ע ּ ִ
ו ְּכמוֹ ֵכן ַע ְכ ׁ ָשיו ַא ַ

כן ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ַּכ ָּמה ּכוֹ ְפ ִרים ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶשהוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכי ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ׁ ֶשרוֹ ִציםל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
ד) ֲא ָבל ַא ַ
משה ִּכ ׁ ְש ָאר נִ ימו ֵּסי ַה ָדּ תוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ְואוֹ ְמ ִרים ַמה ּׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים
ְל ַה ׁ ְשווֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ּתוֹ ַרת ׁ ֶ
ל-פי ֵשׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם
ְט ָע ִמים ׁ ֶשל ֶה ֶבל ו ׁ ְּשטוּת ַעל ִמ ְצ ַות ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְּכ ִא ּל ּו ֻּכ ָּלם ַע ּ ִ
יהם ָה ָר ִעים ְו ַה ָּמ ִרים ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ָה ֵעגֶ ל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו
ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַק ֵ ּים נִ ימוּס ַה ְּמ ִדינָ ה ַּכ ָ ּידו ַּע ִדּ ְב ֵר ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלהִּ ,כי ֵא ּל ּו ַה ִּכ ּתוֹ ת ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאינָ ם ְמ ָב ְר ִכים ַעל ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֶא ְצ ָלם
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ָש ָוה ִל ׁ ְש ָאר ַה ָדּ תוֹ ת ְו ַה ִ ּנימו ִּסים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו
ילנ ּו
ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶש ַּמה ּׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרהּ ָ ,ב ֶזה ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְו ִה ְב ִדּ ָ
ל-פי ֵשׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ִ ּב ׁ ְש ִביל ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה ׁ ֶשל ֶזה ָהעוֹ ָלם.
יהם הוּא ַרק ַע ּ ִ
יהם ְו ָד ֵת ֶ
ֵמ ֶהם ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי נִ ימו ֵּס ֶ
ישין ֶאת ָה ָא ָדם
יהם ֵאינָ ם ַמ ְפ ִר ׁ ִ
יהם ְו ַד ְר ֵכ ֶ
ל-פי ָדּ ֵת ֶ
ְוגַ ם ֶזה ֵאינוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְו ֵאין לוֹ ִק ּיוּם ְּכ ָללִּ ,כי ַע ּ ִ
ֲא ִפ ּל ּו ִמ ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאינָ ם ִמ ְס ַּת ְּכ ִלין ַעל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ַא ֲחרוֹ ן ְו ֵאינָ ם ִמ ְתיָ ְר ִאין
ימת ַמ ְלכוּתַ ,ע ֵּ
ל-כן ִאם יו ַּכל ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ ּג ֵזלוֹ ת ְו ַר ָּמאוּת
יתה ַרק ִמ ְתיָ ְר ִאין ֵמ ֵא ַ
ֵמ ֳענָ ׁ ִשים ׁ ֶשל ַא ַחר ִמ ָ
יהם עוֹ ִשׂ ים ָּכל ַמה ּׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין ַל ֲעשׂ וֹ ת ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ַ ּבחו ּׁש.
ׁ ֶש ּלֹא יִ ָּו ַדע ַל ֶּמ ֶל ְך ְו ׁשוֹ ְפ ֵט ֶ
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ה’ בחר בנו ונותן לנו בכל יום תורת אמת ,וגם במצות בין אדם לחבירו יש סודות
עמוקים ורזין גדולים

ֲא ָבל אוֹ ָתנ ּו ָ ּב ַחר ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ֲא ׁ ֶשר ִהיא ַח ֵ ּיינ ּו ְוא ֶֹר ְך יָ ֵמינ ּו ְלעוֹ ְל ֵמי
ַעד ו ְּלנֵ ַצח נְ ָצ ִחיםִּ ,כי ִע ַ ּקר ָּכל ִמ ְצוֹת ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית ַא ֲחרוֹ ןַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ַה ִּמ ְצוֹת
ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ יֵ ׁש ָ ּב ֶהם סוֹ דוֹ ת ֲע ֻמ ִ ּקים ְו ָר ִזין ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד ַעד ֵאין סוֹ ף ְו ֵאין ַּת ְכ ִליתְ ,ו ֻכ ָּלם
יטיב ָלנ ּו ְלעוֹ ָלם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ָאר ְֹך ְוטוֹ ב.
ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ַא ֲחרוֹ ן ְל ַמ ַען יֵ ִ
ְו ַעל ֶזה מוֹ ֶרה ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִכין ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל
ְו ָאנ ּו ְמ ַס ְ ּי ִמין ,נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים
ו)ֲ ,א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ ם ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(ס ְפ ִרי ׁ ָשם)ּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים,
ִּכי ַה ּתוֹ ָרה ֲע ֻמ ָ ּקה ו ְּר ָח ָבה ִמ ִ ּני יָ ם ְוכוּ’ ו ְּב ָכל יוֹ ם נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ָע ֵלינ ּו ְ ּב ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת נִ ְפ ָלא ְוגַ ם ָ ּב ֶזה נִ ְב ֶדּ ֶלת
יהם ׁ ֶש ֵהם חֹק ַה ַּמ ְלכוּת ְל ִת ּקוּן ַה ְּמ ִדינָ ה
ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמ ָדּ ֵתי ׁ ְש ָאר ָה ֻא ּמוֹ ת ְל ַה ְב ִדּ ילִּ ,כי ֵא ֶצל ָדּ ֵת ֶ
ל-פי ִשׂ ְכ ָלם ,ל ֹא ֵּכן ּתוֹ ָר ֵתנ ּו
ֵאין ׁ ַש ָ ּי ְך ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי ְּכ ָבר נִ ַּתן ַה ָדּ ת ֵמ ֵא ֶיזה ַט ַעם ׁ ֶשהוּא ַע ּ ִ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ׁ ֶשר ֵאין ֵח ֶקר ִל ְתבוּנָ תוֹ ו ְּד ָב ָריו ָחיִ ים ְו ַק ָ ּי ִמים ,נֶ ֱא ָמנִ ים ְונֶ ְח ָמ ִדים
ָל ַעד ְוכוּ’ִּ ,כי ֵהם ְ ּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים נוֹ ְב ִעים ְ ּב ָכל ֵעת ָו ֶרגַ ע ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ֵהם ְמ ַח ִ ּיין
ו ְּמ ַק ְ ּי ִמין ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִעם ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם ְ ּב ָכל ֵעת ָו ֶרגַ עְ ,ו ֵהם ִמ ְת ַח ְדּ ׁ ִשים ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל
ׁ ָש ָעה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִכין נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשִּ ,כי ְ ּב ָכל יוֹ ם ְו ֵעת
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים
ְמ ַס ֵ ּבב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִס ּבוֹ ת ְ ּב ַת ְח ּבוּלוֹ ָתיו ְל ַה ְכנִ יס ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ָ ּבעוֹ ָלם ְו ׁשוֹ ֵל ַח ָלנ ּו ַצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ְּמ ַח ְדּ ׁ ִשין ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִחדּ ו ׁ ִּשין ְדּ אוֹ ָריְ ָתא ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַו ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַ ּבר ָה ֵכי ְל ַח ֵדּ ׁש ִחדּ ו ׁ ִּשין
י-כן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ִ ּנ ְתעוֹ ֵרר ֵמ ָח ָד ׁש ְל ַק ֵ ּים ַה ּתוֹ ָרה ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ֵמ ָח ָד ׁשִּ ,כי ִע ַ ּקר הוּא ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ל ֹא ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִע ַ ּקר ֶא ָּלא ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת
יכין ָע ֵלינ ּו ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ָח ָד ׁשְ ,ו ֶזה ּו ִּת ּקוּן ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו ִ ּבנְ ִתינַ ת
ַה ּתוֹ ָרה ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ּתוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ַעל-יְ ֵדי ֶזה נֶ ֱח ַרב ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ֻח ְר ָ ּבנוֹ ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּו ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵּמ ָאז נִ גְ ְז ָרה
ַה ְ ּג ֵז ָרה ַה ּזֹאתִּ ,כי ַה ּלוּחוֹ ת נִ ׁ ְש ְ ּבר ּו ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ָע ָשׂ ר ְ ּב ַת ּמוּז ׁ ֶש ָאז נִ גְ ַזר ַה ֻח ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ָע ָשׂ ר
יכין ַעל ַע ְצ ָמן ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ָח ָד ׁש ְמ ַת ְ ּקנִ ים זֹאת
ְ ּב ַת ּמוּזֲ ,א ׁ ֶשר ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ל-כן נֶ ֱח ַרב ַה ֵ ּבית ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ו ָּפגְ מ ּו ָ ּב ֶזה ַע ֵּ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
ל-פי ׁ ֶש ְּכ ָבר ֵ ּב ַר ְך ַ ּב ּב ֶֹקרִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה
ע ּ ִיכין ְל ָב ֵר ְך ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ַאף ַ
ְצ ִר ִ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ְו ַכ ִ ּנ ְז ָּכר ְל ֵעיל:
ֵמ ָח ָד ׁש ְל ַת ֵ ּקן ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ומוסיף שנוראת כח התיקון לשבירת הכלים שנעשה ע”י התפילה ,ומתגלה בימי קריאת
התורה  -הוא נמצא בכח החידושי תורה שבאים לראות הסודות ונקודת הפנימיות שבכל דבר,
שזהו תיקון אותו ענין ודבר ,כאשר בזה מתגלה מהו נקודת התיקון שהוא ע”י התורה שיודעים
ומחדשים למצוא אור הענין ,והתגלות כח זה הוא בברכת התורה שעניינה לגלות שכל התורה
אינו שכל אנושי רק שהשם בחר בנו ,ואנו מבדילים עצמינו מכל אלו שרוצים מלך ומנהיג
בשביל הסדר הטוב של המקום והמדינה ,כי יש לנו מלך גדול ורם ונישא ,וזה נקודת האמת

הכ

וכ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
שמתקן הלב תמיד ,ומובן שזה הקשר לאור הצדיק ,במה שמאמין שיש סודות גדולים בכל דבר
אפילו בין אדם לחבירו ,ולפי מה שמקשר לסודות אלו ,שזה בחי’ ברכת התורה  -כך מתגלה
כח התיקון בחי’ כח קריאת התורה.
כו) ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ּב ֶֹקרִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ְל ַת ֵ ּקן
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ ת ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר נְ ֻק ַדּ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּׁ ָשם ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁשוֹ ָרה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ְו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל
ַ ּב ֲא ִריכוּת :וכאשר נתגלה שכלל הענין הוא הארת כח התורה שבה אור הצדיק אור הנקודה,
הרי נתבאר מקודם ענין ג’ ברכות הכהנים -הרי לזאת אומרים ברכת כהנים בברכת התורה.

פרשת השבוע היא הנקודה השייכת ללב בימי השבוע הזה
אשית ַעד ְל ֵעינֵ י ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ׁ ֶשגּ וֹ ְמ ִרין
כז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאין ַה ִּס ְיד ָרא ְ ּב ָכל ׁ ָשבו ַּע ִמ ְ ּב ֵר ׁ ִ
יך ָּכל ֶא ָחד ְל ַק ּׁ ֵשר ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּׁ ַש ָ ּיךְ
ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ הִּ ,כי ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
ְל ִל ּבוֹ ָ ּב ֵעת ַה ּזֹאת ְוכוּ’ִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְמ ִא ָירה ְּכ ִפי ָה ֵעת ְו ַה ּיוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הוּא ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל,
ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְקרוֹ ת ְו ִלגְ מֹר ַה ִּס ְד ָרא ְ ּב ָכל ׁ ָשבו ַּע ַעד ׁ ֶש ִ ּיגְ ְמר ּו ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל ַה ּׁ ָשנָ ה ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם,
ל-כן ְצ ִר ִ
ִּכי ַה ִּס ְיד ָרא ׁ ֶש ְ ּב ָכל ׁ ָשבו ַּע ַמנְ ֶהגֶ ת ָּכל ַה ּׁ ָשבו ַּעִּ ,כי ָּכל יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשבו ַּע ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ֵמ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה
יכין ְל ַק ֵ ּבל ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּ ׁ ָשבו ַּע ֵּכן ִהיא
יאת אוֹ תוֹ ַה ִּס ְיד ָראִּ ,כי ְּכ ִפי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ָ ּב ֶהם ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ַה ִּס ְד ָרא ׁ ֶשהוֹ ֶל ֶכת ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּ ׁ ָשבו ַּע ְו ֵכן ִמ ְתנַ ֵהג ָּכל יְ מוֹ ת ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָּכל יְ מוֹ ת
ַה ּׁ ָשנָ ה ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְּכ ַלל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְו ָכל ׁ ָשבו ַּע ְו ׁ ָשבו ַּע ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ִמ ֵּס ֶדר ְמיֻ ָחד ְו ֵכן ָּכל
יוֹ ם ָויוֹ ם ִמ ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְמיֻ ֶח ֶדתִּ ,כי ׁ ִש ְב ָעה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵס ֶדר ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ּׁ ָשבו ַּע ׁ ֶש ְ ּב ָכל
יכין ְל ַק ֵ ּבל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִמ ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְמיֻ ֶח ֶדת ְו ֵכן ְ ּב ָכל ׁ ָשבו ַּע ִמ ֵּס ֶדר ְמיֻ ָחד ְו ֵכן ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ִמ ְּכ ַלל
יוֹ ם ְויוֹ ם ְצ ִר ִ
יאת ָּכל ַה ֵּס ֶדר הוּא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הוּא
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְּכ ָלל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְּכ ַלל ַה ּׁ ָשנָ ה ְו ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
יעא ו ְּקיָ ָמא ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ְ ּב ָכל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין ׁ ִש ְב ָעה ְקרו ִּאים
ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ְ ּק ִב ָ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ּׁ ָשבו ַּע ְּכ ֵדי ְל ָה ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ְל ָכל יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשבו ַּע
ְו ַכ ַ ּנ”ל:
בזה חוזר ומבאר הידיעה מהבעש”ט מענין התקרבות האדם בכל יום לאותו הפרשה והסדרה,
כי זה כח המקשר לנקודת הצדיקים ,ומקשר הזמן לשבת ע”י שהוא קורא בפה בתורה בכל
יום בסדרא של השבוע.
כח) ְו ַע ֵּ
לשה ּ ְפסו ִּקים
לשה ְו ֵאין קוֹ ִרין ְל ָכל ֶא ָחד ּ ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
ל-כן ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
ל-כן ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ִריךְ
לש ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
ית ָאה ְוכוּ’ ׁ ַ
ית ָאה ַעל-יְ ֵדי ְּת ִל ָ
ית ָאה ְ ּביוֹ ם ְּת ִל ָ
ַר ֲח ָמנָ א ְדּ יָ ִהיב ָלן אוֹ ְריָ ן ְּת ִל ָ
(ש ָ ּבת ּ ֶפ ֶרק ח) ַה ּכֹל ְּכנֶ גֶ ד
לש נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ְּכלו ָּלה ֵמ ֶהם ַּכ ַ ּנ”ל :וכאשר מובן שעיקר הנקודה הוא בתורה ,מובן
ׁ ָש ׁ
שהקריאה הוא ג’ פסוקים ,כלליות הג’ נקודות ולזה התורה נקרא אורייתא תליתאה.

בשמיעת קריאת התורה מתקנים כל העוונות והתאוות
כט) ְו ַע ֵּ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ל-כן ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּ ׁ ָשה קוֹ ְר ִאין ְקרו ִּאים ְ ּביוֹ ֵתרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּבר ׁ
ה-ח ִמ ּ ׁ ָשה ְוכוּ’ִּ ,כי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ּתוֹ ְס ִפין ַה ְּקרו ִּאים
אכ ֲ
ף-א ְר ָ ּב ָעה ו ְּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ִ ּב ּטוּל ְמ ָל ָ
ּבוֹ מו ָּס ַ
יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ֵא ּל ּו ַה ְּקרו ִּאים ַ ּב ּתוֹ ָרה ְמ ִא ִירין ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ָכל ַה ּ ׁשוֹ ְמ ִעים

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
ְו ַע ֵּ
יח ַדּ ְע ּתוֹ ַחס
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְו ׁ ֶש ּל ֹא ְל ָה ִס ַ
יטב ִל ׁ ְשמ ַֹע ְק ִר ַ
יכין ְל ַה ּטוֹ ת ָא ְזנוֹ ְו ִל ּבוֹ ֵה ֵ
ל-כן ְצ ִר ִ
יח ָאז ִּכי ָ ּגדוֹ ל ֲעוֹנוֹ ִמ ְ ּנשׂ וֹ א ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ַר ֲח ָמנָ א ְל ׁ ֵש ְיז ָבן,
ְו ׁ ָשלוֹ םִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶש ּל ֹא ָל ִשׂ ַ
יכין ַעל ַע ְצמוֹ ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ֶזה
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ִּכי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ְמ ִעין ְק ִר ַ
ְּתלוּיִ ים ָּכל ִּת ּקוּנֵ י ָה ֲעוֹנוֹ ת ְו ַה ַּת ֲאוֹת ׁ ֶש ָ ּב ִאים ִמ ּ ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ְּמ ַת ְ ּקנִ ים ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ִּת ּקוּן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תַּ ,כ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִּת ּקוּן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים
ְו ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַר ִ ּבין ַה ְּקרו ִּאים ַל ּתוֹ ָרה ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה יוֹ ֵתרִּ ,כי ְ ּב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל יֵ ׁש ּבוֹ
נְ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ְמיֻ ֶח ֶדת ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַמה ׁ ֶש ִּמ ְת ַר ִ ּבין ַה ְּקרו ִּאים יְ כוֹ ִלים ְל ָה ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ּ ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה
ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ִפי ּתוֹ ֶס ֶפת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ְּקרו ִּאים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַר ֶ ּבה.
ְו ַע ֵּ
יבין ְ ּב ֵבית
ֹאש ח ֶֹד ׁש קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ָק ְר ַ ּבן מו ָּסףִּ ,כי ַה ָּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ְק ִר ִ
ל-כן ְ ּבר ׁ
יע ו ְּל ַב ֵּטל ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּב ֲה ִמ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֲה ַבת ַה ְ ּנפו ִּלין ַעל-
ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהןָ ,היָ ה ְל ַה ְכנִ ַ
יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ֵה ִאיר ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְוחֹל ַה ּמוֹ ֵעד
ל-כן ְ ּביוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ מו ָּסף ְּכגוֹ ן ר ׁ
יפין ָ ּב ֶהם ַה ְּקרו ִּאים ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביוֹ ֵתרַ ,ע ֵּ
יך ַעל יָ ָדם ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ל-כן מוֹ ִס ִ
אכה
אכה קוֹ ִרין עוֹ ד יוֹ ֵתרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֲח ִמ ּ ׁ ָשהִּ ,כי ִ ּב ּטוּל ְמ ָל ָ
ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ִ ּב ּטוּל ְמ ָל ָ
ֶזה ְ ּב ִחינָ ה ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ָ ּב ֶהם ְ ּביוֹ ֵתר ְק ֻד ּ ׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז ְ ּב ֵט ִלים ָּכל ַה ְּמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ִמ ֻּז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש
ֹאכ ֶל ָ ּנה ְ ּב ֵז ַעת ַא ּ ֶפ ָך ְוכוּ’ ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם ָּכל
ׁ ֶש ּכֹחוֹ ֵמ ַה ְּק ִל ּפוֹ ת ִמ ּ ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ַזר ְ ּב ִע ָ ּצבוֹ ן ּת ֲ
אשוֹ ן ָ ּג ַרם ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ְש ִב ַירת
ַהיְ גִ יעוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַה ּל”ט ְמ ָלאכוֹ תִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ֵּכ ִלים ַּכ ָ ּידו ַּעַ ,ע ֵּ
יכים ָּכל ַה ּל”ט ְמ ָלאכוֹ תִּ ,כי ָּכל ַה ְּמ ָלאכוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים
ל-כן ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ָצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ְל ִה ְתיַ ֵ ּג ַע ְ ּבל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ְל ַת ֵּקן ְו ִלגְ מֹר ָּכל ַה ְדּ ָב ִרים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ֵּכ ִליםַ ,היְ נ ּו
ּ
אשוֹ ן ְ ּב ֶח ְטאוֹ ְו ַע ֵּ
אכת
ל-כן ִע ַּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ְמ ֶל ֶ
ְל ַת ֵּקן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ָ ּג ַרם ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶש ָהיָ ה ּבוֹ ּכ ַֹח ַה ּל”ט ְמ ָלאכוֹ תִּ ,כי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ּ ׁ ָשם עוֹ ֵמד ָה ָארוֹ ן
ִעם ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ִע ַּקר ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַּקר ִּת ּקוּן ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כןָצ ִר ְ
אכה אוֹ ְ ּב ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ׁ ֶש ַה ּכֹל ָּכלוּל ְ ּבל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה
יך ָה ָא ָדם ִל ָּז ֵהר ְּכ ׁ ֶשעוֹ ֵסק ִ ּב ְמ ָל ָ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
אכה ְו ֵע ֶסק ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּגדוֹ ָלה ַע ּ ִ
ַה ְּמ ָל ָ
אכ ּתוֹ ו ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן
אכה ְו ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַּקר ִּת ּקוּן ַה ֵּכ ִלים ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ָאז ָּכל ְמ ַל ְ
ְ ּבתוֹ ְך ַה ְּמ ָל ָ
אכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַּ
יכים ְל ַק ְדּ ׁ ָשם ׁ ֶשיִ ְהי ּו
(כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ׁ ֶש ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ְו ַה ְּמ ָלאכוֹ ת ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ּלוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֶל ֶ
ימן יא ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א).
אכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ִס ָ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֶל ֶ

בשבת קוראים ז’ כי נתתקנו כל המדות באור הנקודה
אכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ֵאינוֹ דּ וֹ ָחה ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת ִהיא ֶע ֶצם
ֲא ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ֵט ִלים ָּכל ַה ּל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ַו ֲא ִפ ּל ּו ְמ ֶל ֶ
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ָּכל ַה ֵּכ ִלים ְו ַע ֵּ
יעא
יתה ְונַ יְ ָחאִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְק ִב ָ
ל-כן ָאז הוּא ׁ ְש ִב ָ
ו ְּקיָ ָמא ְו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ְ ּב ָכל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלים ִח ּיו ָּתם ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ַּכ ָ ּידו ַּעַ ,היְ נ ּו
אכה
ֵמ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ֶה ָא ָר ָת ּה ְ ּב ֶע ֶצם הוּא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְו ַכ ַ ּנ”לְ .ו ָכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ִ ּב ּטוּל ְמ ָל ָ
ֵהם ְסמו ִּכים ו ְּכלו ִּלים ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְ .ו ַע ֵּ
ל-כן יוֹ ם טוֹ ב נָ ֵמי ִא ְק ֵרי ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה ְו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין ָ ּב ֶהם ַ ּג ְב ֵרי ְ ּביוֹ ֵתר ְל ָה ִאיר ָ ּב ֶהם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ְ ּקרו ִּאיםִּ ,כי ְ ּביוֹ ם
טוֹ ב ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי הוּא ָּכלוּל ְ ּביוֹ ֵתר ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ַע ֵּ
אכה ַּכ ַ ּנ”ל.
ל-כן יֵ ׁש ּבוֹ ִ ּב ּטוּל ְמ ָל ָ
מוסיף לגלות נוראת כח קריאת התורה שיש לבעל קורא ולעולה וגם לשומע לקבל אור גדול,
וזה אינו פשוט רק עיקר גדול לבטל התאוות וכל שבירה שבלב ונפש ,וכאשר יש מלאכה
בחול אין כח להמשיך יותר מהג’ נקודות שהם תיקון השבירה ,אבל בימים שיש בהם מוסף

זכ

חכ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
שאז בבית המקדש תיקנו יותר כח הבהמיות מוסיפים עוד קריאה להאיר יותר נקודות אור
התורה לפי אותו הקדושה שניתוספה ,ובשבת ז’ קרואים לקדש כל המידות וכו’ כי מאיר שורש
הנקודה ממידת הרחמים ,י’ אבא כידוע ,ורק ביום כיפור קוראים ששה;

ביוה”כ קוראים ו’ כנגד שלימות הלוחות שנתתקנו ע”י המחילה

ל) ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ּקוֹ ִרין ְ ּביוֹ ֵתר ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ִש ּׁ ָשהִּ ,כי ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם ִּכ ּפוּר ָסמו ְּך ְ ּביוֹ ֵתר ִל ְק ֻד ּׁ ַשת
(מגִ ָּלה
יכה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ
ׁ ַש ָ ּבת יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ְוהוּא ָסמו ְּך ְו ָקרוֹ ב ִל ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ְּס ִמ ָ
יהם ֶא ָּלא ִח ּלוּק ְמ ַעט ִּכי ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמ ִא ָירה
ז) ֵאין ֵ ּבין יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְל ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבינֵ ֶ
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתרִּ ,כי הוּא נְ ֻק ַדּ ת ָּכל ַה ּׁ ָשנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,ולֹא ֶא ָחד ָ ּב ֶהם ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל ֵּ
כן ָאז נִ ְכנָ סַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ִלנְ ֻק ַדּ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ּׁ ָשם ָה ָארוֹ ן ְו ַה ּלוּחוֹ ת ְל ַכ ּ ֵפר ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל,
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז קוֹ ְר ִאים ְקרו ִּאים ְ ּביוֹ ֵתרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ִש ּׁ ָשה ְו ׁ ִש ּׁ ָשה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ו’ ׁ ֶשל ַה ְּמ ָלאפוּם ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָלם ָאז
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ְו ָאז ְמ ַק ֵ ּבל ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ַה ַדּ ַעת ְו ַה ָח ְכ ָמה ְ ּב ִחינַ ת
יוּ”ד ׁ ֶשהוּא ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הִּ ,כי ֶזה ְּכ ָלל ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ְו ַה ִּמדּ וֹ ת ְו ָכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ֵהם ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת
ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְו ָכל ְ ּב ִחינָ ה ו ִּמ ָדּ ה ְו ִת ּקוּן ְּכלו ָּלה ִמ ֻּכ ָּלם ְו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ִענְ יָ ן ֶזה ׁ ֶשל
ַה ְּמ ָלאפוּם ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּתְ ,ו ַע ֵּ
ל-פי ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ֵמ ִאיר ּבוֹ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְו ֵכן
ף-ע ּ ִ
ל-כן ַא ַ
י-כן ָה ָא ָדם ַה ּ ָפ ׁשוּט ְּכנֶ גֶ ד ָה ַרב ְו ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ּבוֹ הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ו’
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְ ּב ָכל ָא ָדם ְו ָא ָדםַ ,א ַ
ְ ּב ִחינַ ת ֵלבְ ,ו ַה ַּצ ִדּ יק ִ ּב ְב ִחינַ ת יוּ”ד ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְו ֵכן ָּכל יוֹ ם נֶ גֶ ד יוֹ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ַמ ֲע ָלה הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ו’ נֶ גְ דּ וֹ ִּ ,כי יוֹ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה נֶ גְ דּ וֹ ו ֵּמ ִאיר ּבוֹ ֲ ,א ָבל ָּכל ַה ָ ּי ִמים ֲא ִפ ּל ּו ָּכל
ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ֵאינָ ם ְ ּב ַת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִּת ּקוּן ֲא ִפ ּל ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ו’ ׁ ֶשל ַה ְּמ ָלאפוּם ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין ְ ּביוֹ ם
ַה ִּכ ּפו ִּרים ׁ ֶשהוּא יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָאז נִ ְמ ָח ִלין ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ תִּ ,כי הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
נְ ֻק ָדּ ה נֶ גְ ָדּ ם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְ ּק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְסמו ָּכה ְל ׁ ַש ָ ּבת ְמאֹד ׁ ֶשהוּא ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה.
ֲא ָבל ָּכל ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּכנֶ גֶ ד ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ו’ ׁ ֶשל ַה ְּמ ָלאפוּם ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָלם ָאז
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ּבוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ָ ּגדוֹ ל ֶע ֶצם אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ׁ ַש ַ ּבת ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ְ ּק ֻד ּׁ ָש ָת ּה
ל-פי-
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ָ ּקדוֹ ׁש ְמאֹד ְמאֹד ְונִ ְק ָרא ׁ ַש ַ ּבת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן ַא ַ
ף-ע ּ ִ
יעא ו ְּקיָ ָמאִּ ,כי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ַא ַ
ְק ִב ָ
יעא ו ְּקיָ ָמא ְּכמוֹ ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ָּתלוּי ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ֵבית
ֵכן ֵאין ְק ֻד ּׁ ָש ָת ּה ְק ִב ָ
ִדּ ין ׁ ֶש ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַהח ֶֹד ׁש ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמ ָב ְר ִכין ְמ ַק ֵדּ ׁש יִ ְשׂ ָר ֵאל ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּכמוֹ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה
ִ ּב ׁ ְש ָאר יָ ִמים טוֹ ִביםִּ ,כי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ׁ ֵשי ְלהוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ר ׁ
יעא ו ְּקיָ ָמאִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת ֶע ֶצם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת
כד)ֲ ,א ָבל ׁ ַש ָ ּבת ְק ִב ָ
ׁ ְש ָמא ְדּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ְו ַעל ֵּכן יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים נֶ גֶ ד ׁ ַש ָ ּבת הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ו’ ׁ ֶשל ַה ְּמ ָלאפוּם ְו ׁ ַש ָ ּבת
ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”ל ַרק ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים נִ ׁ ְש ֶל ֶמת ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּוא”ו ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת יוֹ ֵתר ִמ ָּכל
ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ְו ַע ֵּ
ל-כן ְסמו ָּכה ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ָּוא”ו ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵּלבּ ְ ,ב ִחינַ ת
ַה ּלוּחוֹ ת נִ ׁ ְש ָל ִמין ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ַו ַדּ אי ְ ּב ַקל ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יוּ”דּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲע ֶשׂ ֶרת
ַה ִדּ ְ ּברוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבתְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים נִ ְּתנ ּו ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ׁ ְש ִב ַירת
אשוֹ נָ הַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְל ַת ֵ ּקן ׁ ְש ִב ַירת לוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵּמ ֶהם
לוּחוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּו ָ ּב ִר ׁ
ְ
ָּכל ַה ֲח ָט ִאיםִּ ,כי ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמ ִא ָירה ַה ָּוא”ו ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת לוּחוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ֵה ֶפך ׁ ִש ְב ֵרי
יהם ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ְ ּימ ּו
לוּחוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ִחינַ ת ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ָק ִקין ֲע ֵל ֶ
ְלעוֹ ָלם ְול ֹא יִ ְהי ּו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ּפוֹ ְרחוֹ ת עוֹ ד ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז נִ ְמ ָח ִלין ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ תִּ ,כי נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָאז ָּכל ַה ֶח ְרפוֹ ת
ֵלב ְוכוּ’ ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ִּת ּקוּן ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”ל:

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
בזה מראה מציאות הארת הנקודה להואו שהוא בחי’ מלאפום שנעשה בכמה דרגות ,שיש עת
שמה שהיה עליון ומשפיע ,נהיה מקבל ,וכן להיפך ,כאשר זאת הוא הנקודה והמידות מקבלים
שזה הו’ ,אבל שרש כח המידות לקבל הוא ע”י יוהכ”פ שהוא התגלות אור הו’ ,הרי לזה יש
ו’ קרואים.
לא) ְו ַע ֵּ
משה ַר ֵ ּבנ ּו ְל ַק ֵ ּבל ֶאת
ל-כן ּקוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ּׁ ִשי ׁ ֶש ֵהם ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָע ָלה ְויָ ַרד ָ ּב ֶהם ׁ ֶ
ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנ ּו ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִּ ,כי ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ֵהם ִּת ּקוּן ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן
יאת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל
קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָע ָלה ְויָ ַרד ָ ּב ֶהםִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל :ובזה מתגלה מה שכח קריאת התורה בחול הוא בשני וחמישי כי אז
עלה משה ,כי באמת כל הכח לקבל הארה זו הוא בבחי’ יוהכ”פ ,וכאשר משה עלה לתקן חטא
העגל שהוא זהמת הרע שנאחז בימות החול ,הרי זה הזמן בחול שיכולים להמשיך הנקודה
לתוך החול.

בשמחת תורה עולה כל אחד לתורה להאיר כלל הנקודות שבכל אחד
לב) ְו ַע ֵּ
ל-כן נוֹ ֲהגִ ין ְ ּב ִשׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ִל ְקרוֹ ת ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעלוֹ ת ַל ּתוֹ ָרהִּ ,כי
ָאז גּ וֹ ְמ ִרין ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְּכ ַלל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּכלו ָּלה ִמ ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל.
ִּכי נְ ֻק ַדּ ת ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל הוּא ְּכ ִפי ָהאוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
קוֹ ִרין ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ּבוֹ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשגּ וֹ ְמ ִרין ָאז ְו ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ִ ּב ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ׁ ֶשהוּא
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ְויוֹ ם
ִשׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרהִּ ,כי ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת הוּא ְ ּג ַמר ְוסוֹ ף ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִביםְ ,ו ָכל ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ר ׁ
ַה ִּכ ּפו ִּרים נִ גְ ָמר ִ ּב ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ַּכ ָ ּידו ַּע ַ ּב ְּכ ָת ִביםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ֲע ֶצ ֶרת ְל ׁשוֹ ן ֲא ֵס ָפה ׁ ֶשאוֹ ֵסף ו ְּמ ַק ֵ ּבץ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ַה ּכֹל נֶ ֱא ָסף
ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ְ ּב ָכל ַה ּׁ ָשנָ הּ ִ ,ב ְפ ָרט ַ ּב ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ְור ׁ
ְונִ ְת ַק ֵ ּבץ ִ ּב ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ׁ ֶש ָאז נִ גְ ָמר ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ִּכי הוּא ַה ְ ּג ָמר ׁ ֶשל ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ׁ ֶשהוּא ָה ַא ֲחרוֹ ן
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ַחג ָה ָא ִסיף ְּתקו ַּפת ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ּבוֹ ַמ ִ ּקיף ְוסוֹ ֵבב ָּכל ַה ּׁ ָשנָ הִּ ,כי ִּת ּקוּן ָּכל יְ מוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה נִ ְכ ָלל
ְונִ גְ ָמר ּבוֹ .
ַע ֵּ
ל-כן גּ וֹ ְמ ִרין ָאז ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְוקוֹ ִרין ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ְּכ ַלל
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנגְ ֶמ ֶרת ָאז ׁ ֶש ָאז ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ֵ ּבל נְ ֻק ָדּ תוֹ ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ו ְּמ ִא ָירה ְ ּב ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְו ָכל ָּכל ֶא ָחד ַ ּב ֲח ֵברוֹ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָלם ְונִ גְ ָמר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ָּכל ַה ּׁ ָשנָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר ְּכ ַלל ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַעל
יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּל-כן ָאז ַה ּ ִש ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹד ְמאֹד ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ָאז ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ׁ ֶשל ָּכל
ּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ֻכ ָּלן ְמ ִא ִירין ֶזה ָ ּב ֶזה ְונִ ּתוֹ ֵסף ָהאוֹ ר ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי ְּכ ָל ִליוּת ֶה ָארוֹ ת ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ֶזה ָ ּב ֶזה
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַר ֶ ּבה ַה ּ ִש ְמ ָחה ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּ
וב ְב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ׁ ָשם
יקים ַ ּבה’
יקים יִ ְשׂ ָמח ו ְּכ ִתיב ְּ(ת ִה ִּלים צז) ִשׂ ְמח ּו ַצ ִדּ ִ
(מ ׁ ְש ֵלי יג) אוֹ ר ַצ ִדּ ִ
ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
(שם צז) אוֹ ר ָז ֻר ַע ַל ַּצ ִדּ יק ו ְּליִ ׁ ְש ֵרי ֵלב ִשׂ ְמ ָחה,
יקים יִ ְשׂ ְמח ּו יַ ַע ְלצ ּו ְוכוּ’ ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
(שם סח) ְו ַצ ִדּ ִ
ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
ָא ֵמן ְו ָא ֵמן:
כמו שכלל הלכה זו יש בה יסודות גדולים של דרך האדם לקשר ליבו לאור רבינו ,ולקבל אור
שמתקן ליבו ,ואיך יש להמשיך זאת בכל יום ויום בפרשת השבוע בלימוד וחידושים בפרשת
השבוע ,ובתפילת שחרית והמשכת השפע שאחרי התפילה ,ובכל מקום וזמן ,שזה יסוד הדרך
לאחוז בשכל ודעת באור הנקודה שהוא חידושי תורה שמתגלים בכל יום ,ומה שמתחדש ע”י
החבר וכח התבודדות - ,בזה כולל הענין בענין אור ר”ה יוכ”פ וסוכות שמתגלה שמחה גדולה

טכ

ל

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ח  -קצ"ז הלכות נשיאת כפיים ה'
מאד בשמח”ת ואנו ממשיכים שמחה זו לכל יום ויום של השנה שהוא התגלות כח יוה”כ
סליחה והתחדשות ,ומה שיש לנו חלק בתורה כאשר בשמח”ת הכל עולים להתקשר להנקודה
שיש לו באור התורה ,וזה מה שנמשך לכל ימות השנה.
לג) ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ ּ
לשה,
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַה ֵ ּני ׁ ְש ׁ ָ
(ב ְמגִ ָּלה ּ ֶפ ֶרק ַה ּקוֹ ֵרא עוֹ ֵמד) ְל ִענְ יַ ן ְק ִר ַ
ְ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר הוּא ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ו ְּל ָה ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ֲח ִמ ּׁ ָשהִ ׁ ,ש ְב ָעהְּ ,כנֶ גֶ ד ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁשוֹ ָרה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ֵרי לוּחוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר
ַה ִּת ּקוּן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשהוּא ְלעוֹ ֵרר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
יאת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”ל:
יכין ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ

בזה מסיים ההלכה בענין מ”ש שכל מספר הקרואים הוא קשור לברכת כהנים ,כי יש לתקן
הג’ נקודות ,להמשיכם לכל הז’ מידות בקריאת התורה בשבת ,וביו”ט מקשרים פרטי המידות,
כאשר ביום כיפור מקשרים בשלימות כל המידות ,וכח יום כיפור מתגלה בכל יום ע”י התפילה
בפה וג’ הנקודות .הרי כח התורה הזה שיש בקרה”ת יש בחידושי התורה והתחדשות הלימוד
בכל יום ובכל פרשת השבוע ע”י עצמו ,ומה שמדברים יחד ,ומה שמקבלים מצדיקים ,וכאשר
נאחז בזה הרי בוודאי נזכה ללב מאיר בעבודת השם תמיד.

ִה ְלכוֹ ת נְ שִׂ ַיאת ַּכ ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה ו נִ ְכ ֶל ֶלת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ַׁש ַחר ֲה ָל ָכה ה:

