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ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'

ִה ְלכוֹ ת נְ ִפ ַילת ַא ּ ַפיִ ם ּו ְק ֻד ּ ָׁשה ְ ּד ִס ְיד ָרא:
ֲה ָל ָכה א
יהם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֲע ָל ַאת ִמ ַ ּייִ ן נו ְּק ִבין ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי
א) ְל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה נוֹ ְפ ִלין ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ֵפרו ּׁש
ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ִ ּב ְמ ִס ַירת נֶ ֶפ ׁש ׁ ֶש ֶּזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחיל ִז ּווּגָ ן ׁ ֶשל אוֹ ִת ּיוֹ ת ְוכוּ’ ְ ּ
ימן לא ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ְמ ַצ ְ ּי ִרין ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת
(ב ִס ָ
ְונַ ֲע ִשׂ ין ְּכ ִלי ְל ַק ֵ ּבל טוֹ ב ,ו ָּב ֶזה ָאנ ּו גּ וֹ ְמ ִרין ְל ַת ֵּקן ַה ַה ׁ ְש ּ ָפ ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ׁ ֶש ַפע
ילת ַא ּ ַפיִ םִּ ,כי ָה ִע ָּקר ָּתלוּי ַ ּב ִּכ ּסו ִּפין ִאם ֵהם ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְמ ַצ ְ ּי ִרין
טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ִּכ ּסו ִּפין ׁ ֶשל נְ ִפ ַ
ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ְועוֹ ִשׂ ין אוֹ תוֹ ְּכ ִלי ְל ַק ֵ ּבל טוֹ ב ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם.
ְו ַע ֵּ
יהם ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵא ֶיזה ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּ ׁ ָשהִּ ,כי
ל-כן ֵאין אוֹ ְמ ִרים ַּת ֲחנוּן ְו ֵאין נוֹ ְפ ִלין ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּ ׁ ָשה יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֶס ֶפת נֶ ֶפ ׁש יְ ֵת ָרה ְּכמוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתַ ,רק ׁ ֶש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ְּק ֻד ּ ׁ ָשתוֹ
ְ ּגדוֹ ָלה יֵ ׁש ּבוֹ נֶ ֶפ ׁש יְ ֵת ָרה ַמ ָּמ ׁש ו ִּב ׁ ְש ָאר ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ְק ָצת ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּ ׁ ָשה יֵ ׁש ָ ּב ֶהם ְ ּב ִחינוֹ ת
ְונִ יצוֹ צוֹ ת נֶ ֶפ ׁש יְ ֵת ָרה ,ו ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש יְ ֵת ָרה ֵאין ָצ ִר ְ
יהם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַח ְדּ ׁ ִשין
יך ִל ּפֹל ַעל ּ ְפנֵ ֶ
יסת
ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ,ו ָּב ֶזה ְמ ַצ ְ ּי ִרין ַה ּ ׁ ֶש ַפעַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשםִּ ,כי ְּכ ָבר נִ ְת ַח ֵדּ ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ְונִ ּתוֹ ֵסף ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ִ ּב ְכנִ ַ
ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ָּז ָכה ִל ְב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש יְ ֵת ָרה ַעל-יְ ֵדי ַה ִּכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵּכ ָיון ׁ ֶש ּ ׁ ַש ָ ּבת ַוי ָא ְב ָדה נֶ ֶפ ׁש
ל-כן ֵאין ָצ ִר ְ
ׁ ֶש ֶּזה ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נַ ֲע ֶשׂ ה ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְו ַע ֵּ
יך עוֹ ד ִל ּפֹל ַעל
יטב:
ּ ָפנָ יו ׁ ֶשהוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ּסו ִּפין ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ֵה ֵ

נפילות האדם למקומות נמוכים כדי לכסוף להשי”ת ביותר
לאור המבואר בלקו”מ סי’ ל”א שע”י אמונה וברית זוכים לכיסופים ועי”ז יכולים ‘להכניס
החוץ לפנים’ היינו לעבוד את השי”ת בכל דבר ע”ש ,עפ”ז מבאר סיום תפילת שחרית ,כי
בתפילת העמידה אחרי שנעשה יחוד גדול ונמשך שפע חדש ,צריכים עתה לעשות כלי לשפע
זהא ,והרי בנפילת אפיים האדם מוריד עצמו למציאות מקום הנפילה לצעוק משם להשי”ת
ולקבל שפע רחמים.
מהרנ”ת מגלה שבנפ”א יש גם מציאות עבודת האדם בכל עת של נפילה וירידה ,לכסוף
להשי”ת שיהיה לו אמונה ויתחזק בהעצה שצריך ,שזה עיקר השפע שאדם צריך בחיים ,הרי
שיורד שיהיה בו מחשבות של כיסופין להשם ממקום הירידה הזו ,וזה עבודת נפילת אפיים.
וע”פ מה שנתבאר שעיקר הכלי הוא הרצון והכיסופין להשי”ת ,הרי בזה יש לו כלי חזק
ובוודאי יכול לקבל השפע של התפילה כראוי ,הרי שזה ממש משלים התפילה כי הוא הכלי
לקבל ,ודייקא עי”ז יקבל שפע – ויש ימים שהם בחי’ שבת שיש בהם כח של רצון – ועי”ז יש
לבא להשתוקקות ויכולין להתעורר ,ולכן אין אומרים אז נפילת אפיים.

אע”פ שמבואר בכ”מ שכל סדר התפילה וכו’ הוא עצם הכלי ,בכ”ז יש לעשת עוד כלי למציאות
א
התגלות השפע גם אם כבר יש לו כלי ,כי צריכים כלי יותר קרוב אלינו ,והרי מקום האדם בעוה”ז הוא קרוב
למציאות התערובת טו”ר וכו’ ,המקום שיש לתקן ולברר ,וכדי שיהיה בו המשכת השפע עד מקומו ברוחני ,וכן
המשכת השפע למעשה ממש בכל מה שצריך ,הרי צריך כלי קרוב אליו מאד וזה בנפ”א כמ”ש.

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ָּכ ְך ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְו ַע ֵּ
יך ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל ַע ְצ ֵמנ ּו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה ֵּכ ִלים ְראוּיִ ים
ְל ַק ֵ ּבל טוֹ בְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִלים ַה ְּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש
ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן
ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ זוֹ ִכין ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ ֵצא ֶ ּג ֶדר ֶע ְר ָוה
ַא ָּתה מוֹ ֵצא ְק ֻד ּׁ ָשהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(ו ִ ּי ְק ָרא ַר ָ ּבה כד) ְו ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ָשה זוֹ ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ִשׂ ין ֵּכ ִלים ְקדוֹ ׁ ִשים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ַה ּׁ ֶש ַפע ְל ַמ ּ ָטהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו טוֹ ב הוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”ל:
ְו ֵכן ׁ ְש ָאר ַה ּ ְפסו ִּקים ׁ ֶשל ‘ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן’ ֻּכ ָּלם ֵהם ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִכ ּסו ִּפין ַא ַחר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַה ּכֹל ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן
ו ְּל ַצ ֵ ּיר ַה ֵּכ ִלים ְלטוֹ ב ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ּׁ ֶש ַפע טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכהִּ ,כי ָאז הוּא ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּׁ ֶש ַפע ְל ַמ ּ ָטה ַּכ ּמו ָּבא:
וכך מגלה שהלשונות של ובא לציון הם מציאות של השתוקקות ורצון ,כי צריכים עוד כלי
להמשיך השפע למה שצריכים למעשה ,ומבאר שה ענין מה שמתרגם הקדושות וכו’ ,כי עיקר
השפע הוא לזכות לשבר הרע של תרגום ולקדש הטוב שזהו בחי’ ברית ,והוא הרי מציאות
הרצון ,ועיקר מה שאדם צריך לכסוף לזכות ,הרי בזה נמצא התגלות השפע שאומר מציאות
הקדושה שנמשך לגלות שהשי”ת קדוש וברוך וימלוך ,שזה מציאות שפע הטוב והמוחין
כידוע ,ואומרים תרגום שימשך הטוב לתת לנו כח להשלים הטוב ע”י תרגום.

טעם שאין אומרים בשבת ויום טוב ‘ובא לציון’ רק בסוף היום

ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ֵאין אוֹ ְמ ִרים ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ִּכי ִאם ְ ּב ִמנְ ָחהִּ ,כי ַ ּבחֹל ֵאין נִ ְמ ׁ ָש ְך
ְ
ַה ּׁ ֶש ַפע ִּכי ִאם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַא ַחר ָּכך נִ ְס ָ ּגר ַה ּׁ ַש ַערֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ָּכל ַה ּיוֹ ם ק ֶֹד ׁשִּ ,כי ֵהם
ַע ְצ ָמם אוֹ ת ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּׁ ֶש ַפע ָּכל ַה ּיוֹ ם ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין אוֹ ְמ ִרים ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ִּכי ִאם ִ ּבגְ ַמר ַה ּיוֹ ם ׁ ֶשהוּא
ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחהְ .ו ֵכן ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש עוֹ ד ְּת ִפ ָּלה יְ ֵת ָרה ֵאין אוֹ ְמ ִרים ִּכי ִאם ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
ילה ׁ ֶשהוּא ִ ּבגְ ַמר ַה ּיוֹ םִּ ,כי ִ ּבגְ ַמר ַה ּיוֹ ם אוֹ ְמ ִרים ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן ו ְּל ַצ ֵ ּיר
ׁ ֶש ִהיא ְּת ִפ ַּלת נְ ִע ָ
ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ְש ָכה ָּכל ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ׁ ֶש ַפע ְק ֻד ּׁ ָשה טוֹ ָבה ו ְּב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל:
ובשבת הרי כולו קודש ואין צריכים לרדת ,רק לעת מנחה מאירים לעולם הבריאה למציאות
הכי נמוכה שיכולים להאיר בשבת בעצמה ,ועושים כלי לשפע הרצון של עת רעוא דרעוין.
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה ב:
ילת ַא ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה ב נִ ְכ ֶל ֶלת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת נְ ִשׂ ַ
ִה ְלכוֹ ת נְ ִפ ַ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה ג ל ֹא ָמ ָצאנ ּו ְ ּב ַא ְמ ַּת ַחת ְּכ ָת ָביו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְולֹא נוֹ ַדע ָלנ ּו ִאם ֵ ּב ֲא ָר ּה
ְו ִה ְלכוֹ ת נְ ִפ ַ
ְ
ישית ַ ּגם ֵּכןַ ,אך נֶ ֶא ְב ָדה ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ְּכמוֹ ׁ ֶש ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ֲה ָלכוֹ ת נֶ ֶא ְבד ּו אוֹ לֹא
ַ ּב ּ ַפ ַעם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ֵ ּב ֲא ָר ּה ָאז:

נפילת אפים ד:
וּבוֹ יִ ְת ָ ּב ֵאר ִענְ יַ ן ּפו ִּרים ו ֶּפ ַסח ְו ַא ְר ַ ּבע ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת:
ימן כד ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א ַע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה
יכא’ ְוכוּ’ ְ ּב ִס ָ
‘א ְמ ָצעו ָּתא ְדּ ָע ְל ָמא ֵה ָ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ֶ
ַע ּ ִ
ֹאש ּה ְלסוֹ ָפ ּה:
ֵמר ׁ ָ
ְו ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה זוֹ ִכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ַה ָ ּגלוּת ְו ַל ֲעלוֹ ת ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא
ומעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ְ ּב ִחינַ ת ָמ ֵטי
ֵ
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יטב ַמה
ְולֹא ָמ ֵטי ׁ ֶשהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ ּנ ֶפ ׁש רו ַּח נְ ׁ ָש ָמה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְּס ִפירוֹ ת ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ימ ּיוּת ַה ִ ּב ְר ָכ ָאן ׁ ֶש ֵהם ַדּ ּקוּת ַה ִ ּב ְר ָכ ָאן נִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשהוּא
ּׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ָשם ׁ ֶש ִּמ ּ ְפנִ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ַה ְ ּב ִחינָ ה ַה ְמ ַע ֵּכב ְו ַה ְמ ַס ֵדּ ר ֶאת ַה ּמ ִֹחין ְל ַבל יֶ ֶה ְרס ּו ַל ֲעלוֹ ת ֶאל ה’ ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
יכ ִלין ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ָ
ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
ּ
יטב:
סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ ֵטי ְול ֹא ָמ ֵטי ְוכוּ’ַ ,ע ֵין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
במאמר אמצעיתא מבואר גדול כחה של שמחת המצות לתקן השכל והנפש של כל אדם ,כי
עיקר תיקון האדם הוא שיזכה לנפש ,אח”כ לרוח ואח”כ נשמה ,וצריכים תשובה וכו’ לזכות
לכך ,כי עיקר הכח לזכות לתקן הנר”ן הוא ע”י מה שלמעלה ,היינו לזכות לתפוס הארת
אור א”ס ע”י שמחת המצות ,ומתבאר בהמאמר שיש התחלה של פעולת השמחה ויש מה
שמתחזק יותר ,ולפי מה שאוחזים יותר בשמחת המצות להיות תמיד בשמחה ,כך בתחילה
עולה מהקליפות ,ואח”כ נעשה עליה יותר לנה”י ,אח”כ עליה לחג”ת ,ואח”כ חב”ד ,ואח”כ
מפנימיות הברכאן נעשה ענין של תיקון האמונהב ,ושם יש ענין של תיקון הכתר ע”י בחי’
המעכב בבחי’ מטי ולא מטי שעי”ז יכול לתפוס אור הכתר היינו לזכות לתיקון השכל והדעת.

אין צריך להיות בתמידות בהתעלות העולמות ,אלא להתעלות ואח”כ להמשיך
השארה משם
ומבואר שם שכל זה הוא בעולם העשיה ,וכל זה ממשיך בדרגות יותר גם ביצירה ובריאה
ואצילות כמבואר שם ,הרי מהרנ”ת חוזר על ענין זה ,שהוא ידוע כפנימיות עבודת תפילת
שחרית ,שבקרבנות נעשה עליית עולם העשיה וכו’ כמו שמזכיר בזה ,כי בבוקר אנו זוכים
להעלות העולם לקבל חיות חדש בעמידה ,ואח”כ יורד ונמשך שפע הקדושה ונשאר תמיד כי
אין צורך להיות בבחי’ זאת כל הזמן ,רק לעלות בזמן התפילה ואח”כ לקבל השארה משם.
ומה שמבואר כאן הוא בענין העליות של עשיה ,וכך יש בכל העולמות כמ”ש מוהרנ”ת.
ועפ”ז הרי מובן עליית האדם בעמידה שהוא בחי’ א”ס ,ואז לייחד קוב”ה ושכינתיה בדרך
שנמשך פנימיות אור המופלא ,והרי יש לקבלו בבחי’ כח המסדר ומיישב המוחיו שהוא ע”י
המעכב ,והרי זאת ענין של נפילת אפיים שאנו נופלים תיכף אחר התפילה כדי ליישב המוחין
ע”י המעכב.
ומתוך הענין זה יש לנו לקבל נוראת ענין העליות של התפילה ,ומה שמהרנ”ת חוזר להודיע
שכל זה ממש נמצא בכח האדם לזכות בכל היום כאשר יתחזק ללכת בדרכי שמחת המצות
שבוודאי צריכים להתעורר בזה הרבה פעמים כל היום לשמוח מאד בהשי”ת בכל מצוה
אשרינו  -ועי”ז יתעלה וכו’ ,וגם שם צריך לדעת ענין המעכב כמה שיתבאר בהמשך.
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ָאז הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּד ְו ַה ִ ּז ּווּג ָה ֶע ְליוֹ ןַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ָּכל
א) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
יש ְועוֹ ָלה
ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַה ְמב ָֹא ִרין ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַּמ ְלכוּת עוֹ ָלה ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ו ַּמ ְלכוּת ַמ ְל ִ ּב ׁ
[ח ְכ ָמה ִ ּבינָ ה
[ח ְכ ָמה ְ ּגבו ָּרה ִּת ְפ ֶא ֶרת] ,וחג”ת לחב”ד ָ
ִל ְב ִחינַ ת נה”י [נֶ ַצח הוֹ ד יְ סוֹ ד] ,ונה”י לחג”ת ָ
ַדּ ַעת] ְוכוּ’ ָּכל ֶזה הוּא ַּכ ָּונַ ת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִמ ְּת ִח ָּלה ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרתְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ּ ְפסו ֵּקי
יאת ׁ ְש ַמעְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ָּכל ֶזה עוֹ ִלין
ְדּ ִז ְמ ָרהְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ִ ּב ְר ַּכת ְק ִר ַ

ב

ושם זה ענין מיוחד שיש בתיקון ראש העשיה איך נכלל ביצירה.

ה

ו
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יש נה”י ְוכוּ’
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַ ּב ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ְמב ָֹא ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַּמ ְלכוּת עוֹ ָלה ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ו ַּמ ְלכוּת ַמ ְל ִ ּב ׁ
יטב ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת.
ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ִ ּג ָּלה ו ֵּב ֵאר ׁ ֶש ָּכל סוֹ ד ֲע ִל ַ ּית ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית
ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל .נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ו ְּב ִחינַ ת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת
ׁ ֶש ַעל יָ ָדם עוֹ ִלין ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ַה ְמב ָֹא ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם סוֹ ד ַּכ ָּונוֹ ת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה
ַּכ ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַל ֲעלוֹ ת ַעד ַה ֶּכ ֶתר ְל ָב ֵר ְך ו ְּל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ ֵטי ְולֹא ָמ ֵטי ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין ְ ּב ִחינַ ת
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל.
ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ָ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ַא ַחר ְ ּג ַמר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַא ַחר ְ ּג ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ָאז ְּכ ָבר נִ גְ ְמר ּו ֲע ִל ַ ּית ָּכל
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
יכין ְל ִה ָּכ ֵלל ָ ּבאוֹ ר ַה ֵאין
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ַעד ֲא ִצילוּת ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ תְ .ו ָאז ְצ ִר ִ
סוֹ ף ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר סוֹ ד ַה ִ ּיחוּד ְו ַה ִ ּז ּווּג ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּיחוּד ְו ַה ִ ּז ּווּג הוּא
ל-פסוּק ִּכי
ִה ְת ַח ְ ּברוּת ָע ְל ָמא ַּת ָּת ָאה ְ ּב ִע ָּל ָאהַּ ,כ ּמו ָּבן ַ ּב ּז ַֹהר ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַו ִ ּי ַ ּג ׁש ַע ּ ָ
ִה ֵ ּנה ַה ְּמ ָל ִכים נוֹ ָעד ּו ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ָע ְל ָמא ַּת ָּת ָאה נֶ גֶ ד אוֹ ר ֵאין
סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּא ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ָכה ִל ְהיוֹ ת נִ ְכ ָלל ְ ּבאוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ ֵטי ְולֹא ָמ ֵטיֶ ,זה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית
ַה ִ ּיחוּד ְו ַה ִ ּז ּווּג ׁ ֶשל עוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ְו ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה זוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ְמ ַע ֵּכב ֶאל ַה ּמ ִֹחין ְל ַבל יֶ ֶה ְרס ּו ַה ְ ּגבוּל
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא נַ ֲע ִשׂ ין ַה ֵה ָ
ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ י ְ ּב ִחינַ ת ֵא ּל ּו ַדּ יְ ָקאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָה ְר ִד ָ
ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ ֵטי ְול ֹא ָמ ֵטי ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּיחוּד ַּכ ַ ּנ”ל.

שלימות היחוד בנפילת אפיים ע”י הכאת הרדיפה והמעכב
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ָאז הוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּיחוּד ְו ַה ִ ּז ּווּג ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ְצ ִר ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
משה ּ ָפנָ יו ִּכי יָ ֵרא ֵמ ַה ִ ּביט ֶאל ָה ֱאל ִֹקים ׁ ֶש ְ ּב ִחינָ ה זֹאת
ָאז ִל ּפֹל ַעל ּ ָפנָ יוֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַו ַ ּי ְס ֵּתר ׁ ֶ
ימ ּיוּת ַה ִ ּב ְר ָכ ִאין ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר
נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ְפנִ ִ
ילת
יפ ָתן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּמ ְ ּב ִחינָ ה זֹאת יֵ ׁש ּכ ַֹח ְ ּב ַה ּמ ִֹחין ְל ַע ֵּכב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ֵמ ְר ִד ָ
משה ּ ָפנָ יו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ַא ּ ַפיִ ם ְ ּב ִחינַ ת ַו ַ ּי ְס ֵּתר ׁ ֶ
ֶזה ַדּ יְ ָקא ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּא ַּכ ַ ּנ”ל:
כי כל המבואר בהמאמר נעשה בעשיה לבד ,בכח השמחה במצות השם ,וכך נמשל העליה
יותר ויותר ,כמו שנעשה בעת התפילה ומגיע לבחי’ הרדיפה אחר אור גדול ,ושם צריכים
מעכב ,לכן אומרים שם תיכף נפילת אפיים ,ומובא ששם עיקר השגת תכלית תיקון הנפש.
ב) ְו ַע ֵּ
ילת ַא ּ ַפיִ םֶ .זה סוֹ ד ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
יכין לוֹ ַמר ִודּ וּי ַעל ֲח ָט ָאיו ק ֶֹדם נְ ִפ ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
יכ ֵלי
ימר ו ֵּפ ֵר ׁש ׁ ָשםִ ,מי יָ כוֹ ל ִל ְכנֹס ְל ֵה ְ
ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ַעל ַמה ּׁ ֶש ּׁ ָש ֲאל ּו ָס ֵבי ְדּ ֵבי ַא ּתוּנָ א ִמי יֵ ַ
ַה ְּתמוּרוֹ ת ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַה ּ ִש ְמ ָחה ִמ ּׁ ָשם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַּת ֲע ֶלה ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ַה ָ ּגלוּת ְו ַת ֲע ֶלה
ְ ּב ָכל ֲע ִל ּיוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ַה ּ ִשיג ֶא ְמ ָצעו ָּתא ְדּ ָע ְל ָמא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ֵאין סוֹ ףַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
יאת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ָאז הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּד ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין ָ ּב ֵאין
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִודּ וּי ַעל ַה ֲח ָט ִאים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ק ֶֹדם נְ ִשׂ ַ
סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְולֹא ְמ ֵטי ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ֶזה ָהאוֹ ר ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ֵאין סוֹ ף ִּכי ִאם
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ָּכל נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִל ַ ּית ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ַה ָ ּגלוּת ַּכ ַ ּנ”ל

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
יכין ִודּ וּי ְדּ ָב ִריםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ֲח ָט ִאים נוֹ ְפ ִלין נִ יצוֹ ֵצי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵ ּבין ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר
ְו ָל ֶזה ְצ ִר ִ
ּ ְפגַ ם ׁ ֶשל ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם הוּא ַמה ּׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָה ַע ְצבוּת ַעל-יְ ֵדי
אתיּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּ
אשית ו) ַו ִ ּי ְת ַע ֵּצב ֶאל ִל ּבוֹ ִּ ,כי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה
(ב ֵר ׁ ִ
ַה ֲח ָט ִאים ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים לח) ֶא ְד ַאג ֵמ ַח ּ ָט ִ
ׁ ֶש ִהיא ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִהיא ִשׂ ְמ ָח ָתן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ְּכנֶ גֶ ד ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת
ּתו ְּק ָפא ְדּ ִדינָ אַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ֲח ָט ִאים גּוֹ ְר ִמים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ִ ּניצוֹ ֵצי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
ְ ּב ִחינַ ת נִ יצוֹ ֵצי ַה ּ ִש ְמ ָחה ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ִשׂ ְמ ַחת ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵא ּל ּו נִ יצוֹ צוֹ ת
ַה ּ ִש ְמ ָחה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נִ יצוֹ ֵצי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשנּוֹ ְפ ִלים ֵ ּבין ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּתִּ ,כי ַה ּ ִש ְמ ָחה ִהיא
יחים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְשׂ מ ַֹח.
ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי ָה ַע ְצבוּת ְו ַה ָּמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ֵאינָ ם ַמ ִ ּנ ִ
ְו ֶזה ִע ַ ּקר ָ ּגלוּת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם.
ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְכל ֹל ְ ּבאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְולֹא ְמ ֵטי ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ל-כן ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשיו ַ ּב ָ ּגלוּתַ ,ה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִש ְמ ָחה ַ ּב ָ ּגלוּת,
ַע ֵּ
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִשׂ ְמ ָחה ְּכ ֵדי ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ְר ִדין ְל ִע ְמ ֵקי
ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְל ַה ֲעלוֹ ת נִ יצוֹ ֵצי ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ֵהם נִ יצוֹ ֵצי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְל ַה ֲעלוֹ ָתם ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ַה ּ ִש ְמ ָחה ַה ּזֹאת עוֹ ִלין ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ְוכוּ’ ַעד ׁ ֶש ַּמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
יכין ִודּ וּי ְדּ ָב ִרים ָאזִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ִּודּ וּי ׁ ֶש ִּמ ְת ַו ִדּ ין ַעל ַה ֲח ָט ִאים ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַּכ ּ ְפ ִרין ַה ֲח ָט ִאים,
ְצ ִר ִ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
(מ ׁ ְש ֵלי כח) ,וּמוֹ ֶדה ְוע ֵֹזב יְ ֻר ָחםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ִּודּ וּי ַמ ֲע ִלין ָּכל ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ַעל-יְ ֵדי
ילת ֲעוֹנוֹ ת ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ִּודּ וּי ֲא ַזי עוֹ ָלה
ַה ֲח ָט ִאים ְו ָאז ְּכ ׁ ֶשעוֹ ִלין נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַעל-יְ ֵדי ְמ ִח ַ
ַה ּ ִש ְמ ָחה ֵמ ַה ָ ּגלוּת ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה זֹאת זוֹ ִכין ְל ִה ָּכ ֵלל ְ ּבאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף
ְל ַה ּ ִשיגוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ָּכל ֶא ָחד ְל ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ .
ילין ֶאת ַע ְצ ָמם ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ְל ִס ְט ָרא
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ָאז ַמ ּ ִפ ִ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ְדּ מוֹ ָתא ְּכ ֵדי ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמ ּׁ ָשם ְו ָאז נַ ֲע ֶשׂ ה ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּדַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָהא ְ ּב ָהא
יע ִל ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף
ַּת ְליָ אִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ו ְּל ַה ִ ּג ַ
ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ְר ִדין ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
ימר ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל:
ׁ ֶש ִהוא ַה ּ ִש ְמ ָחה ִמ ּׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמי יֵ ַ
מהרנ”ת בא לגלות בזה מציאות העבודה שלנו נגד משכית העצבות ,איך נזכה לגרש העצבות
ומ”ש ולבא לשמחה גדולה מתוך הבנת מה שבזה המאמר מבואר בפירוש הגמרא של סבי
דבי אתונה שענה להם רבי יהושע בן חנניה ,על ששאלוהו איך שייך להגיע לשמחה ,שהיא
אמצע העולם ,וענה להם שבוודאי זה אפשרי ע”י שמחת המצות ,שזה תוכן מ”ש ‘זקפא
לאצבעתיה’ ,והם המשיכו לשאול ‘מי יימר’ ,היינו שהרי לזכות לעורר כל העליות הנ”ל מוכרח
לברר משבירת הכלים ומתוך כל הניצוצות שנפלו ע”י החטאים ועוונות ,ואיך יכול אדם לרדת
ולעלות משם?
וענה להם שזה כל ענין שמחת המצוה שבזה יכולים להחזיק מעמד בכל ירידה ולא ליפול ,רק
לשוב בתשובה ולעלות לתקן הכל ,שזה בחי’ מי יימר .הרי עפ”ז מבואר מתוך ביאור ענין נפילת
אפיים אשר ידוע בכתבים שענינו בירור הניצוצות שנפלו לעומק הקליפות – ובא להסביר
לאחר שביאר לעיל שזהו השגת השלימות ממש ,איך מבאר כאן להיפך ,שזה בירור הכי נמוך?
אך לאור המבואר שמוכרח לרדת לבחי’ ‘מי יימר’ מובן שבאמת יש שם שני הדברים – ולזה
יש להתוודות שם כדי לברר ולתקן הנפילה ע”י תשובה ושם יורד ועולה לקבל ביטול לא”ס.

ז

ח
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מהות העצבות הוא פגם הנפש שאינה מיושבת ומסודרת
ובתוך זה מראה שורש מציאות השמחה והעצבות ,כי העצבות הוא פגם הנפש שאין בה תיקון
המסדר ומיישב ,ואין בו כוחות העליה מהקליפות והברכות והמוחין  -שזה כמה דרגות של
שמחה ,ולזה רחוק בעיקר ממציאות כח השמחה שהוא ישוב הדעת אמיתי ,שמבין השמחה
בהשי”ת ,אך אם אין כח המיישב ,האדם מבולבל ואינו שמח ,הרי שנפילת הניצוצות זאת
עיקר העצבות בחי’ ‘אדאג מחטאתי’.
והרי התיקון בנפילת אפיים הוא שע”י הווידוי נופלים לתוך מקום העצב ומכניס שם הארת
כח ישוב הדעת ומתעלה הניצוצין ,כי כל ענין של העלאת כוחות הקדושה בחי’ הניצוצות של
כבוד השם שיש בכל דבר שיש לתקן הוא כלי שלשמה כל ירידה נעשה כלי לעצב ,ולזאת
בתיקון הניצוצות מתגלה השמחה ,וזה יסוד כל המשך ההלכה הזו.

תנועת התפילה מתחילה היא להתעלות ולרדוף להשיג אור ,אך בנפילת אפיים
התנועה היא לרדת בשמחה יתרה לסדר וליישב השכל ע”י המעכב
ל-פי ׁ ֶש ְּכ ָבר ֶה ֱע ִלינ ּו ו ֵּב ַר ְרנ ּו ֶאת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֲא ִמ ַירת ְקט ֶֹרת ְו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
ף-ע ּ ִ
ְו ַא ַ
(מ ׁ ְש ֵלי כז) ְקט ֶֹרת יְ ַשׂ ַּמח ֵלבִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ְקט ֶֹרת עוֹ ָלה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ַה ּ ִש ְמ ָחה ֵמ ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת,
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ
י-כן ַע ָּתה ַא ַחר ְ ּג ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ק ֶֹדם ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּד
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ַא ַ
יכין ַל ֲחזֹר ְו ֵל ֵירד ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ְצ ִר ִ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִמ ְּת ִח ָּלה ֵ ּב ַר ְרנ ּו ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַה ּ ִש ְמ ָחה ִ ּב ׁ ְש ִביל
ְ ּב ִחינַ ת ִודּ וּי ְדּ ָב ִרים ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ֲע ִל ַ ּית ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶשנּ ו ַּכל ַל ֲעלוֹ ת ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַה ּ ִשיג ַה ּמ ִֹחין ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְּכ ֵדי
ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ִל ְרדּ ֹף ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ׁ ֶש ָּכל ֶזה ָאנ ּו עוֹ ְס ִקין ַל ֲעשׂ וֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָד ֵתנ ּו ִמ ְּת ִח ַּלת
יש
יאה ְוכוּ’ ו ַּמ ְלכוּת ַמ ְל ִ ּב ׁ
יצ ָירה ִל ְב ִר ָ
יצ ָירה ו ִּמ ִ
ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ַעד סוֹ ף ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשעוֹ ִלין ֵמ ֲע ִשׂ ָ ּיה ִל ִ
יכין
יש חג”ת ְוכוּ’ ְוכוּ’ֲ ,א ָבל ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ְּכ ָבר ָז ִכינ ּו ְל ַה ּמ ִֹחיןֲ ,א ָבל ָה ִע ָ ּקר ַמה ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
נה”י ונה”י ַמ ְל ִ ּב ׁ
ַע ְכ ׁ ָשיו הוּא ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ֶאת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחיןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ”ל
יכין ַל ֲחזֹר ְו ֵל ֵירד ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְל ָב ֵרר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ִע ְמ ֵקי
יכין ִשׂ ְמ ָחה יְ ֵת ָרה ו ְּצ ִר ִ
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְצ ִר ִ
ילין ַע ְצ ָמן ְל ַמ ּ ָטה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ּ ִש ְמ ָחה
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ַּמ ּ ִפ ִ
ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַעל -יְ ֵדי ִודּ וּי ְדּ ָב ִרים וּנְ ִפ ַ
ֵמ ִע ְמ ֵקי ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ָ ּב ַר ְך ְוי ׁ ְֻש ַלם ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה
ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטיִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ַה ּ ָשגָ ה הוּא ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר
ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶש ָ ּגבוֹ ַּה ִמן ַה ּכֹל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַעל-
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל.
יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ִּכי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחהִּ ,כי ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶש ּׁ ָשם
ֹאשם ַדּ יְ ָקא ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר
ֹאשםַ ,על ר ׁ ָ
ְמקוֹ ר ַה ּ ִש ְמ ָחה ְ ּב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה לה) ְו ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ
ֹאש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמ ִֹחין ִּכי ַה ּ ִש ְמ ָחה ַמ ְר ֶח ֶבת ַה ּמ ִֹחין ְו ָאז יֵ ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ִל ְס ּבֹל
ׁ ֶשהוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָהר ׁ
ַמה ּׁ ֶש ַּמ ּ ִשיגִ ין ֵמאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ְו ִל ְב ִלי ַל ֲהרֹס ֶאת ַה ְ ּגבוּלֲ ,א ָבל ָה ַע ְצבוּת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְמ ַצ ְמ ֵצם ֶאת
ַה ַדּ ַעת ַעד ׁ ֶשהוּא ָק ָטן ֵמ ָה ִכיל ֶאת ָהאוֹ ר ְו ָאז ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ִל ְס ּבֹל ֲא ִפ ּל ּו ְמ ַעט נִ יצוֹ ֵצי ָהאוֹ ר ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין לוֹ
ְויָ כוֹ ל ַל ֲהרֹס ֶאת ַה ְ ּגבוּל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ַע ֵּ
(ש ָ ּבת ל) ֵאין
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ַה ּ ָשגָ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחה ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ַ
ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ִמ ּתוֹ ְך ַע ְצבוּת ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ִשׂ ְמ ָחה:
הרי שכל התחלה הוא ע”י שמחה בבחי’ קטורת ישמח לב ,ויש לעלות במעלות השמחה יותר
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ויותר וכך כאשר באים לאיזה קדושה יותר גבוה מוכרח שמחה יתרה לקבל הארת הדעת של
השבת ,של המצוה היותר גדולה ,ושם יש כל הענין של הבירור מתוך התמורה ,הרי ששם
יתגבר יותר עצבות ויש להתגבר מאד ,וכל זה הוא גם בעת העמידה ותכלית הגדלות של
התפילה היומית ,שיש לברר עוד פעם התמורות.
ג) ְו ַע ֵּ
ילת ַא ּ ַפיִ םִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת
ל-כן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ו ׁ ְּש ָאר יָ ִמים ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ַּת ֲחנוּן ֵאין ָ ּב ֶהם נְ ִפ ַ
(שם
הוּא ֵמ ֵעין עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ָאז ִּתגְ ַדּ ל ַה ּ ִש ְמ ָחה ְמאֹד ְ ּב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נה) ִּכי ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצא ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ישו ָּעתוֹ ְוכוּ’ ְו ֵכן ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ְו ָכל ַה ָ ּי ִמים
ילה ְונִ ְשׂ ְמ ָחה ִ ּב ׁ
כה) ְו ָא ַמר ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ְוכוּ’ ֶזה ה’ ִק ִּוינ ּו לוֹ נָ גִ ָ
ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ַּת ֲחנוּן ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ָ ּב ֶהם ֶה ָא ַרת ׁ ַש ָ ּבת ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין
יטה ְל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת ְו ַעל
יהםִּ ,כי ָאז ֵאין ׁ ְש ִל ָ
אוֹ ְמ ִרים ָאז ִודּ וּי ְו ֵאין נוֹ ְפ ִלים ָאז ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ֵּ
יכין ָאז ֵל ֵירד ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ּ ִש ְמ ָחה ִמ ּׁ ָשם ִּכי ָאז
כן ָאז ַה ּ ִש ְמ ָחה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְו ֵאין ְצ ִר ִיטה ְּכ ָלל ְו ָאז נִ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד ַּכ ַ ּנ”ל
ֵאין ְל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ָה ַע ְצבוּת ׁ ְש ִל ָ
ְו ַע ֵּ
ילא זוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ֵאין סוֹ ף ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגָ תוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחהִּ ,כי
ל-כן ָאז ִמ ֵּמ ָ
יכין ָאז ֵל ֵירד ְל ַה ֲעלוֹ ת ו ְּל ָב ֵרר ַה ּ ִש ְמ ָחה ֵמ ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תִּ ,כי ָאז ֵאין ְל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת,
ָאז ֵהם יְ ֵמי ִשׂ ְמ ָחה ְו ֵאין ְצ ִר ִ
ילא ֵמ ֶע ֶצם ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם
יטה ְּכ ָלל ְו ָאז ֵמ ִאיר ַה ּ ִש ְמ ָחה ִמ ֵּמ ָ
ׁ ֶש ֵהם ָה ַע ְצבוּתׁ ,שוּם ׁ ְש ִל ָ
ׁ ֶש ּזֹאת ַה ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ַּת ֲחנוּן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ֵמ ֵעין
יכין
עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ָאז הוּא ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָל ִלין ְ ּבאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”לְ ,ו ֵאין ְצ ִר ִ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ְּכ ָלל ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ָאז ַּכ ַ ּנ”ל:
ָאז ִודּ וּי ְדּ ָב ִרים ְול ֹא נְ ִפ ַ
אבל בשבת ויו”ט צריכים להתגבר נגד כל קטנות ועצב ,בכח מצות קדושת השבת שמתקן
ומברר כל הניצוצות והכוחות ,ולעורר האמונה בזה עד שיבא לשמחה גדולה שזה הכח של כל
שבת וחג לתקן הכל ,כי יש להזהר מאד בשמחת יום השבת ,אלא שאין צורך לעורר הבירור
ע”י תשובה וירידה לווידוי כמו בכל יום ,אלא לעורר כח השבת וחג ולחזור עי”ז לשמחה
במצות השם.
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּפו ִּרים ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִמ ְצ ַות ּפו ִּרים הוּא ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ָכל ֵעתְ ,ל ַשׂ ֵּמ ַח ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל ִמינֵ י
(א ְס ֵּתר ט) ַל ֲעשׂ וֹ ת אוֹ ָתם יְ ֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה ְו ִשׂ ְמ ָחה ו ְּכמוֹ ׁ ֶשנּוֹ ֲהגִ ים ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ֶ
ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ָכל ִמינֵ י ְשׂ ָמחוֹ ת ְ ּבפו ִּרים ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ִמ ְצ ַות ּפו ִּריםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ַעת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
יעין ְק ִל ּ ַפת ָה ָמן ֲע ָמ ֵלק ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש
ׁ ֶשהוּא ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש הוּא ְ ּבפו ִּריםִּ ,כי ָאז ַמ ְכנִ ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ֵעץ ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
(ח ִּלין קלט)ָ ,ה ָמן ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמ ַ ּניִ ןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּ
אשית ג)ֲ ,ה ִמן ָה ֵעץ ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָה ָמן
(ב ֵר ׁ ִ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֻ
ָה ָר ׁ ָשע יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ִע ַ ּקר
ֻז ֲה ַמת ָה ָמן ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת ו ָּמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ְ ּב ָכל ֵעת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
יחים אוֹ ָתם ִל ְשׂ מ ַֹחִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא הוּא ַע ְצבוּת ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּ ְפגַ ם ֵעץ
ְו ֵאינָ ם ַמ ִ ּנ ִ
(שם ו) ַו ִ ּי ְת ַע ֵּצב ֶאל ִל ּבוֹ ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּבדוֹ ר
ֹאכ ֶל ָ ּנה ׁ ֶש ִ ּנגְ ַזר ָאז ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
(שם) ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
ַה ַדּ ַעת ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ַה ַּמ ּבוּל ׁ ֶש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ֵעץ ַה ַדּ ַעת ַּכ ָ ּידו ַּע.

ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּ ָׁשה ִהוא שִׂ ְמ ָחה

ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִהוא ִשׂ ְמ ָחהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ְ ּב ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַו ַדּ אי ָראוּי לוֹ ִל ְשׂ מ ַֹח ָּת ִמיד ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ֶזה ַה ָדּ ָבר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ִ ּב ְכ ָתבִּ ,כי הוּא ְל ָכל

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
ַחד ְּכפוּם ַמה ִדּ ְמ ׁ ָש ֵער ְ ּב ִל ֵ ּב ּה ו ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ִמ ֶ ּזה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,ו ָה ָמן ַו ֲע ָמ ֵלק ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ֵמ ֶהם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִע ַ ּקר ָה ַע ְצבוּת ְו ַה ָּמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחה ִהוא ִשׂ ְמ ַחת
ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יט) ּ ִפ ּקו ֵּדי ה’ יְ ׁ ָש ִרים ְמ ַשׂ ְּמ ֵחי ֵלב ו ִּמי ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמין ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּבתוֹ ָרתוֹ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִ ּב ְת ִמימוּת ו ִּב ְפ ׁ ִשיטוּת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ֲא ִמינִ יםּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ֵאין ִשׂ ְמ ָחה ָ ּבעוֹ ָלם ְּכמוֹ ִשׂ ְמ ַחת
ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָאנ ּו זוֹ ִכין ַל ֲעשׂ וֹ ת נַ ַחת רו ַּח ְליוֹ ְצ ֵרנ ּו וּבוֹ ְר ֵאנ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ָאנ ּו קוֹ נִ ים ָלנ ּו ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם
יצית ׁ ֶש ּקוֹ נִ ים אוֹ תוֹ ְ ּב ַעד ָ ּגדוֹ ל ֶא ָחד ְו ָאנ ּו נִ ְכ ָל ִלים ַעל-
ְלעוֹ ְל ֵמי ַעד ו ְּלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ַעל-יְ ֵדי חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
יְ ֵדי ֶזה ְ ּבאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ףֲ ,היֵ ׁש ִשׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ּזוֹ ?
ִּכי ֶזה ָּכל ָא ָדם יָ כוֹ ל ְל ָה ִבין ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ֵאין ׁשוּם ִשׂ ְמ ָחה ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן ְל ָא ָדם ְ ּב ָכל ֲע ָמלוֹ
ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹל ַּת ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ִאם יִ ְצ ּבֹר ֶּכ ָע ָפר ֶּכ ֶסף ְו ָז ָהב סוֹ ף ָּכל סוֹ ף ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן לוֹ ְ ּב ָכל ֶזה ִּכי לֹא ְבמוֹ תוֹ
ימה ְ ּב ָע ְל ָמא
יִ ַ ּקח ַה ּכֹל ְו ַה ּכֹל יוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ּסוֹ ף ָא ָדם ָלמוּת ְויָ ֵמינ ּו ְּכ ֵצל עוֹ ֵבר ,ו ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַרק ֵא ֶיזה ְר ׁ ִש ָ
ׁ ֶשל ֵשׂ ֶכל ֲא ִמ ִּתי ֲא ִפ ּל ּו נָ ְכ ִרי יָ כוֹ ל ְל ָה ִבין ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם ִשׂ ְמ ָחה ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ְּכ ָללִּ ,כי ַא ֲח ִרית ִשׂ ְמ ָחה
ּתוּגָ הְ ,ו ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה ַמהּ -זֹה עוֹ ָשׂ ה (ק ֶֹה ֶלת ב):
בזה פותח ללמד לנו יסוד החיים להיות בשמחה תמיד ,כי נדמה לאדם שאין דבר כזה להיות
בשמחה  -נדמה שזה סתם ענין של מצב רוח בא והולך ,עתים כך עתים כך ,יש דברים שגורמים
שמחה ויש שמונעים השמחה ,וכאילו אין שום מצוה בזה ,ואין בזה יסוד של יהדות.
הרי בזה פותח לשנות לנו את החיים לגמרי .ומראה שחסרון השמחה אינו ‘מצב רוח’ אלא
אחיזת המן עמלק ,כח מציאות הדינים ,וזה מבחי’ נפילות הניצוצות כנ”ל ,אבל יכולים לתקן
דייקא ע”י אמונה ושמחה.
ומבאר שבאמת כל מה שנדמה לאדם במציאות ,אינו אמת ,כי באמת אין שום רווח בכלום ,רק
במה שזוכים לעשות רצון השם בלבד ,וזה באמת בוודאי יש הרבה בכל אדם ,ולמה אינו חושב
ועושה עיקר מזה? זהו הרמאות של המן ,ועלינו להזהר לעשות זאת לעיקר ,ולהתחיל לחיות
בשמחה ,כי זה עיקר העבודה וביטול הדינים ,ולזה פורים הוא עיקר שבירת הדינים ועיקר
התחלת החיים ומקור המשך השמחה בעולם – כמ”ש.
ְו ַע ֵּ
יהם ָענְ ָתה
ל-כן ֵא ּל ּו ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם ִשׂ ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתית ְּכ ָלל ְו ַה ָּכ ַרת ּ ְפנֵ ֶ
יכן יְ ַק ְ ּבל ּו ִח ּיוּת ְו ִשׂ ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתית ֵמ ַא ַחר
ל-פי רֹב ֵהם ְמ ֵל ִאים ַע ְצבוּת יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ִּכי ֵמ ֵה ָ
ָ ּבם ׁ ֶש ַע ּ ִ
ׁ ֶש ּכוֹ ְפ ִרים ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ו ַּב ֲע ִשׂ ַ ּית ִמ ְצו ָֹתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך וּבוֹ ִדים ִמ ִּל ָ ּבם ְט ָע ִמים ׁ ֶשל ֶה ֶבל ו ׁ ְּשטוּת ַעל
משה ְדּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵּכן ֲא ׁ ֶשר ָ ּבד ּו ִמ ִּל ָ ּבם,
ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםַ .ויְ ַח ְפא ּו ַעל ה’ ְו ַעל ּתוֹ ַרת ׁ ֶ
ְּכ ִא ּל ּו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָּכל ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְצוֹת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ֵהם נִ ימו ִּס ּיוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ׁ ְש ִביל ִּת ּקוּן ָהעוֹ ָלם,
ִּת ּקוּן ַה ְּמ ִדינָ ה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,אוֹ י ָל ֶהם ְואוֹ י ְלנַ ְפ ׁ ָשםִּ ,ת ּ ַפח רו ָּחם ְונִ ׁ ְש ָמ ָתם ִּכי ֵאין ְּכ ִפ ָירה ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ּזוֹ
יהם ָה ָר ִעים ְו ַה ָ ּז ִרים ְו ַה ָּמ ִרים ְו ַה ְמ ֻט ָ ּנ ִפים ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ׁשוּם ִמ ְצ ָוה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ַחר
ו ְּל ִד ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ַּת ְכ ִלית ַה ִּמ ְצ ָוה ִהוא ִ ּב ׁ ְש ִביל ִּת ּקוּן ֶזה ָהעוֹ ָלם ְו ִאם ְ ּבגוּף ָה ֲע ׁ ִשירוּת ְו ַה ָּממוֹ ן ו ׁ ְּש ָאר ֶח ְפ ֵצי ָהעוֹ ָלם
ֵאין ׁשוּם ִשׂ ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתיתִּ ,כי ַא ֲח ִריתוֹ ָמ ָרה ְּכ ַל ֲענָ ה ַּכ ַ ּנ”לִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ֵא ְ
יך יִ ְשׂ ַמח ְ ּב ַה ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶש ִהיא ַרק
ְ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ִק ּיוּם נִ ימוּס ַה ְּמ ִדינָ ה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְל ִפי ַדּ ְע ָּתם ָה ָר ָעה ְו ַה ְמ ׁ ֻש ֶ ּב ׁ ֶשת ְו ֵאיך יִ ְשׂ ַמח ְ ּב ִמ ְצ ַות ֻס ָּכה
ישב ַ ּב ֲא ִויר ָּכ ֶזה ְוהוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶ ּזה
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשאוֹ ֵמר ָע ָליו ַט ַעם ׁ ֶשל ׁ ְשטוּת ָּכ ֶזה ׁ ֶש ָאז טוֹ ב ֵל ׁ ֵ
ישב ַ ּב ֵּצל
ישב ַ ּב ֻּס ָּכה ְו ִאם יִ ְר ֶצה ֵל ׁ ֵ
פי ּ ְפ ׁשוּטוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי ָאז טוֹ ב יוֹ ֵתר ָל ׁ ָש ֶבת ְ ּב ֵביתוֹ ִמ ֵּל ׁ ֵׁ ְשטוּתִּ ,כי ַעל ּ ִ
ְ
יַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ א ֶֹהל ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ְּכ ֶד ֶרך ַה ּ ָש ִרים ְול ֹא ֻס ָּכה ָה ֲעשׂ וּיָ ה ְּכ ִדינוֹ ׁ ֶש ְּס ָכ ָכ ּה ִמ ּ ְפס ֶֹלת ּג ֶֹרן ְויֶ ֶקב ַדּ יְ ָקא
ְו ֵכן ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ִּמ ְצוֹת.

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
יכין ַל ֲחזֹר ִל ְס ּתֹר ׁ ְשטו ִּתים ו ׁ ְּש ָק ִרים ו ְּד ָב ִרים ְ ּבדוּיִ ים ָּכ ֵא ֶּלה ׁ ֶש ֵהם ֵהם ִע ַ ּקר ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת
ְו ֵאין ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
משה ְלגַ ְמ ֵרי ו ְּמ ַח ּ ִפין ַה ּׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ָל ֶהם ִב ׁ ְשטו ִּתים ָכ ֵא ֶלה ְכ ִאל ּו ֵהם
ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשכוֹ ְפ ִרים ְבתוֹ ַרת ׁ ֶ
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְונוֹ ְתנִ ים ַט ַעם ִל ְד ָב ָריו ְט ָע ִמים ָמ ִרים ו ְּסרו ִּחים ׁ ֶש ָּכ ֵא ֶּלה
ְמ ָת ְר ִצים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ׁ ֶ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ִאם יֵ ׁש ַט ַעם ְ ּב ִריר ַח ָלמוּת ו ׁ ְּשטו ִּתים ָכ ֵא ֶלהִ ,ב ְפ ָרט ַע ָּתה ׁ ֶש ְכ ָבר ָז ִכינ ּו ְל ִס ְפ ֵרי ַהז ַֹהר ַה ָקדוֹ ׁש ְו ִכ ְת ֵבי
ָה ֲא ִר ַיז”ל ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ָ ּב ֶהם ׁ ֶש ָּכל ִמ ְצ ָוה ו ִּמ ְצ ָוה ְמ ַר ֵּמז ִל ְד ָב ִרים ְ ּגבוֹ ִהים ְו ֶע ְליוֹ נִ ים ְמאֹד ְמאֹד ַעד ֵאין סוֹ ף
ְו ֵאין ַּת ְכ ִליתִּ ,כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו ְוא ֶֹר ְך יָ ֵמינ ּו ָ ּב ֶזה ו ַּב ָ ּבא ְלעוֹ ְל ֵמי ַעד ו ְּלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְו ָאנ ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר
ילנ ּו ְ ּב ַר ֲח ָמיו ִמן ַה ּתוֹ ִעים ְו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ָה ֵא ֶּלה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ַו ַדּ אי ִמן ָה ֵע ֶרב ַרב
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִה ְב ִדּ ָ
יעים
ַמה ּטוֹ ב ֶח ְל ֵקנ ּו ו ַּמה ָ ּנ ִעים גּ וֹ ָר ֵלנ ּו ְוכוּ’ַּ .כ ָּמה ְו ַכ ָּמה יֵ ׁש ָלנ ּו ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ָכל ֵעת ו ִּב ְפ ָרט ְּכ ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ִ ּג ִ
ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵא ֶיזה ִמ ְצ ָוהֲ ,א ׁ ֶשר ָאנ ּו זוֹ ִכים ְ ּב ֶרגַ ע ַק ָּלה ׁ ֶשל ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ִל ְהיוֹ ת נִ ְכ ָל ִלים ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְ ּבאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּאְ .ו ָאנ ּו קוֹ נִ ים ָלנ ּו ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ָל ַעד ְו ָלנֶ ַצח ַעל-יְ ֵדי ָּכל ִמ ְצ ָוה ו ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶש ֻר ָ ּבם
יה ַדּ ְר ֵכי נ ַֹעם ְוכוּ’ ְו ֵאין ְל ַה ֲא ִר ְ
ימים ְמאֹדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
ְּכ ֻכ ָּלם ַק ִּלים ַל ֲעשׂ וֹ ָתם וּנְ ִע ִ
יך
(מ ׁ ְש ֵלי ג)ְ ,דּ ָר ֶכ ָ
ָ ּב ֶזה ְל ַא ֵחינ ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ֲא ִמינִ ים ְ ּבנֵ י ַמ ֲא ִמינִ יםִּ ,כי ֶה ָח ָכם יָ ִבין ִמ ַדּ ְע ּתוֹ ַּכ ָּמה יֵ ׁש לוֹ ִל ְשׂ מ ַֹח ִ ּב ׁ ְש ַעת
ֲע ִש ַ ּית ָּכל ִמ ְצ ָוה ו ִּמ ְצ ָוה ְו ַדיְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ַחת ַה ִּמ ְצ ָוה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ִע ַ ּקר ֲע ִל ַ ּית ַה ּׁ ְש ִכינָ ה
ֵמ ַה ָ ּגלוּת ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ׁ ֶש ַּמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה
ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל:

כולם יודעים האמת שאין שום נחת מעוה”ז רק מהתכלית הנצחי ,אלא שזה נשכח
לגמרי ,והנה מהרנ”ת נותן לנו את האוצר הזה
מה שמהרנ”ת מראה בזה הוא תכלית האמת ,וידוע לכל השרים המלכים והעשירים והמנהיגים
והמצליחים – וכן ידוע לחכמים מחוכמים – ולעת זקנה מתחילים הכל להבין – אלא שבא
מוהרנ”ת ונותן לנו אוצר נפלא זה ועלינו לקבל זאת ליסוד החיים ,כי יש שיודעים האמת אבל
עדיין הם עסוקים בזה – והנפקא מינא האם אתה שמח וקרוב להשם.
כאשר בוודאי עיקר עבודת האדם הוא בתורה ותפילה ולזכות לתשובה שלימה לתקן כל
מעשיו – ובמציאות יש שזוכים להרגשת החיות שבתורה – אבל יש מה שעובר הרבה בגשמי
וברוחני בגוף וגם בנפש – ונשכח כל מציאות קבלת עול אחדות השם ומציאות הקרבה
להשי”ת– ובהלכה זו מביא עלינו אור מופלא של נקודת עיקר היהדות והדרך לתקן הנר”ן –
וכל זה ע”פ המצות של ימי הפורים – כאשר מגלה שמצות פורים הוא להיות בשמחה בכל
יום יום – ומתגלה עוצם הפלגת עבודת יום הפורים שהוא התגלות האמת של נקודת הקרבה
להשם בשמחה – ומובן שזה מה שרצה המן להשמיד ולהרג ,כי הוא עיקר מציאות עמלק אשר
הכנעתו בפורים ע”י קדושת בחי’ מרדכי ואסתר הוא אור הצדיק בחי’ כח משה רבינו שנתן
התורה והשמחה ,ונמשך ע”י מרדכי בבחי’ כח הצדיק שנמשך לכל דור ודור.

ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ּפו ִּרים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהִּ ,כי ָאז ְשׂ ֵמ ִחים ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹד ַעד ֵאין סוֹ ף ְו ֵאין ַּת ְכ ִליתִּ ,כי ָה ָמן ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת

ימ ְט ִר ָ ּיא ַצ”ו ִעם ַה ּכוֹ ֵלל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ֲע ִשׂ ָ ּיהַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת,
ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָה ָמן ְ ּבגִ ַ
ִּכי ֵאין צ”ו ֶא ָּלא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין נו) ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
יע ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶש ֵהם
צ”וֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ִצ ּווּי ַה ִּמ ְצוֹתָ ,ה ִע ָ ּקר הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְכנִ ַ
יהם
ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ָמן ׁ ֶשעוֹ ֶלה ַצ”ו ִעם ַה ּכוֹ ֵלל ׁ ֶשהוּא ּכוֹ ֵפר ַ ּב ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת וּבוֹ ֶדה ֲע ֵל ֶ

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
ְט ָע ִמים ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקר.
ְו ַע ֵּ
יח ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ׁשוּם ִמ ְצ ָוה
ל-כן ִע ַ ּקר ִק ְטרוּגוֹ ְו ִה ְת ָ ּגרוּתוֹ הוּא ְ ּב ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ַה ִּמ ְצוֹתִּ ,כי ֵאינוֹ ַמ ִ ּנ ַ
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַּמ ְכנִ יס ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְט ָע ִמים ׁ ֶשל ׁ ְשטוּת ִ ּב ׁ ְש ִביל ִע ְס ֵקי עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ֶזה ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ִל ְשׂ מ ַֹח ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ׁשוּם ִמ ְצ ָוהִּ ,כי ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ֵאין ׁשוּם ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ו ֵּמ ֲח ַמת
יהם ְועוֹ ִשׂ ין אוֹ ָתם
ִקנְ ָאתוֹ ׁ ֶשל ָה ָמן ְ ּב ָמ ְר ְדּ ַכי ְויִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ֵהם ֲח ָז ִקים ָּכל ָּכ ְך ַ ּב ֲע ִשׂ ַ ּית ִמ ְצו ֵֹת ֶ
ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ו ִּב ְמ ִס ַירת נֶ ֶפ ׁש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַק ֵ ּנא ָ ּב ֶהם ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ָר ָצה ְל ַה ֲע ִב ָירם ִמן ָהעוֹ ָלם ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ ם ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִקנְ ָא ָתם הוּא ְ ּב ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ַה ִּמ ְצ ָוהִּ ,כי ַעל גּ וּף ַה ִּמ ְצ ָוה ֵהם יְ כוֹ ִלים לוֹ ַמר
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא נִ ימוּס ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ְש ָאר נִ ימו ֵּסי ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֲ ,א ָבל ֵמ ַא ַחר
ׁ ֶשרוֹ ִאים ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל מוֹ ְס ִרים נַ ְפ ׁ ָשם ַעל ִקדּ ו ּׁש ַה ּׁ ֵשם ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ִ ּב ׁ ְש ִביל ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְּכמוֹ
יבא ֲה ָוה ָ ּג ִחין ְו ַח ֵ ּי ְ
יך ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָדּ נ ּו אוֹ תוֹ ִל ְפנֵ י טוֹ ְרנוֹ ְסרוֹ ּפוּס ָה ָר ׁ ָשע יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ,
ׁ ֶש ָר ִאינ ּו ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ׁשוֹ ֵחר טוֹ ב ִמ ׁ ְש ֵליְ ,ו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ִ ּב ׁ ְש ָאר ְקדוֹ ׁ ִשים ְו ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְקדוֹ ׁ ִשים ְשׂ ֵמ ִחים
ְ ּב ִמ ְצ ָו ָתם ,ו ָּב ֶזה ִמ ְת ַק ֵ ּנא ָה ָמן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכוֹ ְפ ִרים ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַע ֵּ
ע ָמ ֵלקל-כן ְ ּבפו ִּרים ׁ ֶש ָאז נִ ְכנָ ע ָה ָמן ֲ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכוֹ ְפ ִרים ַה ַ ּנ”ל ָאז ִע ַ ּקר ַה ִּמ ְצ ָוה ִהוא ִשׂ ְמ ָחהִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ָעתוֹ ַּכ ַ ּנ”ל:
הדברים נוראים והם יסוד כל חיינו – ומכאן נבין שהנקודה של עמלק הוא כח הכפירה שיש
כשחיים בלי הצדיק ,שהמצוה הוא רק מנהג ואין בה איזה נקודה פנימית וכו’ ,וכן בכמה דרכים
שמסתירים הדרך שרבינו גילה שהמצות הם בחי’ ‘צו’  -התגלות אור השמחה והחיות לתוך
עולם השפל בכח ,לשמוח ולהיות קרוב להשי”ת כמוצא שלל רב ממש.
ה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּג ֶֹדל ַה ְפ ָלגַ ת ַה ּ ִש ְמ ָחה ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶשנּוֹ ֲהגִ ים ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבפו ִּרים ְל ַה ְר ּבוֹ ת ָאז ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה
ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹד ְועוֹ ִשׂ ים ָאז ָּכל ִמינֵ י ְצחוֹ ק ו ְּשׂ חוֹ ק ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְר ּבוֹ ת ַה ּ ִש ְמ ָחהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִמ ְצ ַות ּפו ִּרים ִהוא
ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ְועוֹ ִשׂ ים ָאז ַמ ֲע ֵשׂ ה ׁ ִש ְכרוּת
ל-כן עוֹ ִשׂ ים ָּכל ִמינֵ י ְשׂ חוֹ ק ו ִּמ ֵ
ו ׁ ְּשטוּת ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּ ִש ְמ ָחהִּ ,כי ִא ָיתא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ַּכ ָּמה ַא ְז ָהרוֹ ת
ְ ּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יתא ִ ּב ְד ָב ָריו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים
יך ָה ָא ָדם ְל ַה ְר ִ ּגיל ֶאת ַע ְצמוֹ ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ָּת ִמידְ .ו ִא ָ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שעוֹ ִשׂ ין ַע ְצ ָמן ְּכ ׁשוֹ ֶטה
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ִּכי ִאם ַעל -יְ ֵדי ִמ ֵ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתאִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּ ֶט ַבע ָה ָא ָדם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַא ַחר ָה ַע ְצבוּת ְמאֹדִּ ,כי
ו ְּמ ַשׂ ְּמ ִחין ֶאת ַע ְצ ָמן ְ ּב ִמ ֵ
ָּכל ָא ָדם ָמ ֵלא יִ ּסו ִּרים ִויגוֹ נוֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּע ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ַע ֵּ
יח ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל ַה ּכֹחוֹ ת
יכין ְל ַה ְכ ִר ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְו ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְהיוֹ ת ִּכי ִאם ַעל -יְ ֵדי ִמ ֵ
ייל ְ
יך ַזיין נָ אר
“סע ָהאט ַא ּ ָפנִ ים ָאז ֶמע ֶקען ֶמער נִ יט ְפ ֵר ִ
ִמ ּ ִפיו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָא ַמר ָ ּב ֶזה ַה ָּל ׁשוֹ ן ֶ
אכין ִז ְ
יך” ְו ֵכן ִדּ ֵ ּבר עוֹ ד ִמ ֶ ּזה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים.
יש ַמ ִ
אר ׁ
ִמיט נַ ִ
ל-פי רֹב ָהיָ ה
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּביָ ֵמינ ּו ׁ ֶש ַע ּ ִ
ְו ֶזה ּו ָה ִענְ יָ ן ַמה ּׁ ֶש ָהי ּו נוֹ ֲהגִ ין ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ָל ֶהם ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָהי ּו ְּכמוֹ ַ ּב ְדּ ָחנִ יםְ ,ו ָהי ּו עוֹ ִשׂ ים ְל ָפנִ ים ָּכל ִמינֵ י ְצחוֹ ק ו ׁ ְּשטוּת ַּכ ְמ ֻפ ְר ָסם ְו ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל
ִשׂ ְמ ָחהִּ ,כי ֵאין ָדּ ָבר ַמ ִ ּזיק ַל ֲעבוֹ ַדת ה’ ְּכמוֹ ָה ַע ְצבוּתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ,ו ִּמ ּג ֶֹדל
ילי
ְמ ִר ַירת ְו ָצרוֹ ת ַה ָ ּגלוּת ַה ַּמר ַה ֶ ּזה ְ ּבגוּף ְונֶ ֶפ ׁש ו ָּממוֹ ן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִמ ֵ
ילי ִדּ ְב ִדיחו ָּתא ׁ ֶש ָהי ּו נוֹ ֲהגִ ים ַה ַּת ָ ּנ ִאים ַו ֲאמוֹ ָר ִאים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים
ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ֵ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ַדּ יְ ָקא ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ילי ִדּ ְב ִדיחו ָּתא ׁ ֶש ֵהם ִמ ֵ
ק ֶֹדם ַה ִּל ּמוּד ְּכ ֵדי ָלבֹא ְל ִשׂ ְמ ָחה ַעל-יְ ֵדי ִמ ֵ
ילי
ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַ(ו ִ ּי ְק ָרא ַדּ ף מזֶ ׁ ),ש ַרב ַה ְמנוֹ נָ א ָס ָבא ֲה ָוה ְמ ַס ֵדּ ר ָק ֵמי ַח ְב ַר ָ ּיא ּ ִפ ְר ָקא ְדּ ִמ ֵ
ִדּ ׁ ְשטו ָּתאַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ִע ַ ּקר ָ ּגלוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ָ ּגלוּת ַה ּׁ ְש ִכינָ הִ ,ע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת הוּא ַמה ּׁ ֶש ָה ַע ְצבוּת,
יחים אוֹ ָתם ִל ְשׂ מ ַֹח ַ ּבה’ ו ְּבתוֹ ָרתוֹ
ׁ ֶש ֵהם ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תִ ,מ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ֵאינָ ם ַמ ִ ּנ ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֶא ְמ ָצעו ָּתא ְדּ ָע ְל ָמא ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ָ ּגלוּת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶשהוּא ִשׂ ְמ ָח ָתן ׁ ֶשל
יהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָ ּגלו ָּת ּה ְּכ ׁ ֶש ָה ַע ְצבוּת ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ֶל ָ

חיוב גדול שיהיה לנו בדחן [בדרך הלצה]
הרי שיש מנהג של צדיקים גדולים וגם מנהג התנאים וכו’ וכו’ וכן מקובל מאבותינו הקדושים
וכו’ וכו’  -וכאשר אין בידינו לעשות כל המנהגים של הצדיקים והתנאים וכו’ וכו’ ,ועוד אין לנו
בכח להתנהג בדיוק בקדושתם הגדולה – עלינו לקבל לפחות מנהג אחד שכן אפשר ,והוא
שיהיה לנו בדחן לשמח אותנו בכל עת – כך אומר ר’ נתן – ואם אין לך לשלם לבדחן אז מוכרח
שתהיה הבדחן לבדף זה מובן בעומק העיון בדברי ר’ נתן אלה -ועלינו לקיים זאת מיד בלי
שהות – ויש להדגיש שרבינו לא אמר ענין זה פעם אחד ,רק דיבר מזה הרבה הרבה מאד,
כי הזהיר מאד על שמחה בכל עת ובכל מצב – ומובן שבזה נוכל ללכת בשאר הדרכים של
הצדיקים והשו”ע והתנאים וכו’ וכו’ בדרכי אבותינו כמאז ומקדם ממש.
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָ ּגלוּת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ו ְּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהוא ַמה ּׁ ֶש ַה ּ ִש ְמ ָחה ִהיא ַ ּב ָ ּגלוּת ְו ַע ֵּ
ל-כן ַע ְכ ׁ ָשיו ַ ּב ָ ּגלוּת
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת ִהוא ׁ ֶש ַה ּ ִש ְמ ָחה נָ ְפ ָלה ְל ַמ ּ ָטה ַ ּב ָ ּגלוּת ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים
(מ ׁ ְש ֵלי
ְו ָה ְר ׁ ָש ִעים ַההוֹ ְל ִכים ִ ּב ׁ ְש ִרירוּת ִל ָ ּבם ֲא ׁ ֶשר ֶ ּב ֱא ֶמת ֵהם ְרחוֹ ִקים ִמ ּ ִש ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתיתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
יז) ,י ֵֹלד ְּכ ִסיל ְלתוּגָ ה לוֹ ִּכי ָּכל יָ ָמיו ַּכ ַעס ו ַּמ ְכאוֹ בוֹ ת ְוכוּ’ִּ ,כי ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא נִ ְק ֵראת יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה
ַּכ ָ ּידו ַּעַ ,א ְך ָּכל ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶא ְצ ָלם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַרק ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָ ּגלוּת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶש ִהיא ִשׂ ְמ ָח ָתן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ׁ ֶשהוּא ַע ְכ ׁ ָשיו ַ ּב ָ ּגלוּת ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך נִ יצוֹ ֵצי ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ֶא ְצ ָלם ַ ּב ָ ּגלוּת ו ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ִשׂ ְמ ָח ָתם
יהם נֶ ֱא ַמר ,ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה ַמהּ -זֹה ע ָֹשׂ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת ב) ִל ְשׂ חוֹ ק ָא ַמ ְר ִּתי ְמהוֹ ָלל
ְל ִפי ׁ ָש ָעה ַו ֲע ֵל ֶ
ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה ַמהּ -זֹה ע ָֹשׂ הִ ,ל ְשׂ חוֹ ק ָא ַמ ְר ִּתי ְמהוֹ ָללְ ,ל ׁשוֹ ן ְמ ֻע ְר ָ ּבבַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָּכל ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ַל ּׁ ָש ַמיִ ם
יהם ְו ֵהם
ִהיא נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַרק ִמ ַּת ֲערוֹ בוֹ ת נִ יצוֹ ֵצי ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ַעל-יְ ֵדי ָ ּגלוּת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְונִ ְת ָע ְר ָבה ֵ ּבינֵ ֶ
ְמ ַה ּ ְפ ִכים ו ְּמ ִמ ִירים ַרע ְ ּבטוֹ ב ְולוֹ ְק ִחים ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ָ ּב ָאה ִמ ָּמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ן ְמאֹד ו ְּשׂ ֵמ ִחים ִע ָּמ ּה
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַּת ֲאוֹת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ֲא ׁ ֶשר ֶ ּב ֱא ֶמת ֵהם יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ו ָּמ ִרים ִמ ָּמ ֶות ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה
(מ ׁ ְש ֵלי יד) ְו ַא ֲח ִרית ִשׂ ְמ ָחה תוּגָ ה.
ית ּה יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
ָּכזֹאת ַמה ּזֹה ע ָֹשׂ ה ִּכי ַא ֲח ִר ָ
ל-כן ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשיו ַה ּ ִש ְמ ָחה ַ ּב ָ ּגלוּת ִהיא ְמ ֻל ֶ ּב ׁ ֶשת ְ ּב ִמ ִּלין ְדּ ָע ְל ָמא ׁ ֶש ֵהם ִמ ִּלין ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ַע ֵּ
ְו ַע ֵּ
ל-כן
ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ָלבוֹ א ְל ִשׂ ְמ ָחה ִל ְשׂ מ ַֹח ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת יַ ֲהדוּתוֹ ְ ּב ַמה ּׁ ֶש ָ ּז ָכה ִל ְהיוֹ ת ִמ ֶ ּז ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ְולֹא ָע ַשׂ ִ ּני גּ וֹ י
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ְל ׁ ָשם נָ ְפ ָלה ַה ּ ִש ְמ ָחה ֵמ ֲח ַמת ָ ּגלוּת
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָלבֹא ְל ִשׂ ְמ ָחה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִמ ֵ
ּ
ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶשהוּא ִשׂ ְמ ָח ָתן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יש ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַשׂ ֵּמ ַח ֶאת ַע ְצמוֹ ַעל-
ל-כן ִא ׁ
יְ ֵדי ִמ ֵ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ֲא ַזי נַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ֶ ּזה ִּת ּקוּן ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִל ַ ּית נִ יצוֹ ֵצי ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ִמ ָ ּגלו ָּת ּה ִּכי
ַמ ֲע ֶלה נִ יצוֹ ֵצי ַה ּ ִש ְמ ָחה ִמן ַה ָ ּגלוּת ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשהוּא ָ ּבא ְל ִשׂ ְמ ָחה ַעל-יְ ֵדי ִמ ֵ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ֵא ּלוִּּ ,כי ֵּת ֶכף
ְּכ ׁ ֶש ִא ׁ
יש יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֵּ ,ת ֶכף ָח ְז ָרה ְו ָע ְל ָתה ַה ּ ִש ְמ ָחה ִל ְמקוֹ ָמ ּה ְו ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ׁ ֶש ִהיא ֵא ֶצל
יהם ְ ּב ָכל ִמינֵ י ִשׂ ְמ ָחה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ּ ִש ְמ ָחה ָה ֲא ִמ ִּתיתִּ ,כי יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ ׁש ָל ֶהם ִל ְשׂ מ ַֹח ָּכל יְ ֵמ ֶ
משה ַע ְבדּ וֹ ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְוכוּ’ִּ ,כי ְמקוֹ ר נִ ׁ ְש ַמת
ְ ּב ִלי ֵקץ ְוסוֹ ף ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו ְל ַה ֲא ִמין ַ ּבה’ ו ְּב ׁ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ִהיא ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶש ִהיא ִשׂ ְמ ָח ָתן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְש ָמ ֵתנוּ,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה מו)ָ ,ה ֲע ֻמ ִסים ִמ ִ ּני ֶב ֶטן ַה ְ ּנ ֻשׂ ִאים ִמ ִ ּני ָר ַחם ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ֵח ֶלק ֵמ ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶש ִהיא
ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל:

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'

כשעובדי ה’ יזהרו להיות בשמחה יצליחו ברוחני ובגשמי
עיקר הריחוק מהתורה הוא מציאות השקר של השיכורים והזמרים שמזמרים וקופצים וכו’
וכו’ ונדמה שיש איזה חיות בעוה”ז ,וזאת עיקר גלות השכינה שהשמחה בגלות ,ונדמה ששייך
לחיות מחבירים וחגיגות וזמירות ושירים ,ובאמת הרי כל זה הצגה בשביל פרנסה והמשכת
השקר ,וזה מעשה אחשורוש והמן שישבו לשתות ,כך נמשך העולם עד היום בשמחה של
שקר ,שכל כוחה מעוונותינו הרבים נפילת כוחות וניצוצי הקדושה לעמקי הטעות וכחות
הרשע ,כי אם היו מכירים מציאות החיות של התורה היו כולם מתעוררים מאד לתשובה,
ואם עובדי השם יזהרו להיות בשמחה היו מצליחים לזכות לתשובה ודביקות והצלחה בכל,
אלא שיש טעות כאילו מצוה להיות שבור – והרי רבינו ציוה שעה של התבודדות ועת של
לב נשבר ,ושאר היום להזהר בשמחה ,ובכל רגע שמקיימים זה הרי גורמים עליית השכינה,
ולפי מה שממשיכים ללכת במדרגות השמחה הרי מתעלים העולמות ככל המבואר בהמאמר,
וזוכים לתיקון הנר”ן ממש.
לזאת גם כאשר עובר על האדם מה שעובר בפרנסת הגוף והנפש ,חובות וכל מיני צער ,גם אם
ישב ללמוד והפריעו לו ,וישב עוד פעם ללמוד ,ומנעו ממנו ,והוא בא להתפלל ואינו יכול ,ולא
מסתדר לו שום דבר ,גם אז יתחזק לשמוח בנקודה של יהדות ואח”כ יראה שהכל כן יסתדר
וישלים סדר היום ממש.

דוד המלך צועק על האויבים שהם הדאגה והעצבות ,ובעת הצורך עשה מילי
דשטותא להנצל מהם

ימ ֶל ְך ַויְ גָ ְר ׁ ֵשה ּו ַו ֵ ּי ַל ְך ִּכי ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך הוּא
ו( ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים לד) ְל ָד ִוד ְ ּב ׁ ַשנּוֹ תוֹ ֶאת ַט ְעמוֹ ִל ְפנֵ י ֲא ִב ֶ
יח ַּכ ָ ּידו ַּע
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִע ַ ּקר ַה ִּמ ְל ָח ָמה ׁ ֶשל ָדּ ִוד ִעם ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ָהיָ ה ַרק ְל ׁ ַש ֵ ּבר
ָה ַע ְצבוּת ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָדּ ִוד ָ ּבעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ֵס ֶפר
(שם ב)ֲ ,ע ֵלי ָעשוֹ ר
ְּת ִה ִּלים ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ָה ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
ַו ֲע ֵלי נָ ֶבל ְוכוּ’ ִּכי ִשׂ ַּמ ְח ַּתנִ י ה’ ְ ּב ָפ ֳע ֶל ָך ְוכוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ֵכן ְמב ָֹאר
ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם הוּא ַ ּב ְד ָחא ְדּ ַמ ְל ָּכא ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִה ְת ַו ָדּ ה ַעל ֶח ְטאוֹ
יחתוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ַ ּב ּז ַֹהרַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ִ ּב ׁ ְש ִב ַירת ֵלב לֹא ָע ַזב ֶאת ַדּ ְר ֵכי ְ ּב ִד ָ
ִּכי ָדּ ִוד הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶש ִהיא ִשׂ ְמ ָח ָתן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ַע ֵּ
ימ ֶל ְך ְו ָרצ ּו ִלנְ קֹם
ל-כן ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָ ּבא ָדּ ִוד ְ ּביַ ד ַה ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתים ַ ּב ָ ּגלוּת ְו ָת ְפס ּו אוֹ תוֹ ֶו ֱה ִביאוּה ּו ִל ְפנֵ י ֲא ִב ֶ
יהם ְו ָל ֵצאת ֵמ ֶהם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ּבוֹ ְו ָר ָאה ָדּ ִוד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ֲע ֵל ֶ
ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַעל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ְ ּב ֵעת ּת ֶֹקף ַה ָ ּגלוּת
יחים ִל ְשׂ מ ַֹח ְו ִאם ֵּכן ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶע ְז ֵרנ ּו ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָּמ ֵלט
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין ִ ּב ְמ ִר ַירת ַה ּׁ ִש ְע ּבוּד ְו ֵאינָ ם ַמ ִ ּנ ִ
ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ,ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ֵמ ֲח ַמת ּת ֶֹקף ִה ְת ַ ּג ְ ּברו ָּתם
ַ ּב ָ ּגלוּת ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ׁ ֶש ָהיָ ה ִשׂ ְמ ָח ָתן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכ ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ַ ּב ָ ּגלוּת ְ ּביַ ד ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ׁ ֶש ֵהם ַה ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּתים ָחנַ ן ה’ אוֹ תוֹ ָ ּב ֵע ָצה ַה ּזֹאת ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ַע ְצמוֹ ְּכ ׁשוֹ ֶטה ַמ ָּמ ׁש ְו ָע ָשׂ ה ַמ ֲע ֵשׂ ה ׁ ְשטוּת
(שמו ֵּאל-א כא) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ַלט
ְו ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן ַמ ָּמ ׁש ְוהוֹ ִריד ִרירוֹ ַעל ְז ָקנוֹ ַויְ ָתו ַעל ַדּ ְלתוֹ ת ַה ּ ׁ ַש ַער ְוכוּ’ ׁ ְ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ַדּ יְ ָקא ָ ּב ִאים ְלתוֹ ְך ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ צּוֹ ִלין ֵמ ֶהםִּ ,כי ִע ַ ּקר
ִמ ָ ּי ָדםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִמ ֵ

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא
יהם הוּא ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחהְ ,ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ַ ּב ָ ּגלוּת ִל ְשׂ מ ַֹח ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִמ ֵ
ַה ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ֲע ֵל ֶ
ּ
ּ
ּ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ִב ׁ ְש ִביל ִשׂ ְמ ָחה,
ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ַחת ּפו ִּרים ׁ ֶשעוֹ ִשׂ ין ָאז ָכל ִמינֵ י ְשׂ חוֹ ק ו ִּמ ֵ
ילי ִדּ ׁ ְשטו ָּתא ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל:
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחה הוּא ַעל-יְ ֵדי ִמ ֵ
הרי שכל האויבים והשונאים של דוד ,אשר בתהלים צועק כל כך שיש לו צרות ואויבים,
כולם הם דרכי הדאגה והעצבות ,כי הוא בחי’ מלכות שצריך להתעלות לשמחה וחיות באור
הדעת ,ויש מה שבא לעכב ,ועל זה התפלל תמיד ,ובעת שתפסו אותו ממש ברח מהם ע”י
העצה המתבקשת של מילי דשטותא ,ושם בא לברך את השם להודות ולהלל על כל ‘א-ב’
אברכה את ה’ ,בהשם תתהלל נפשיג ,אשרי יחסה בו ,יראו כי אין מחסור וגו’ קרוב ה’ לנשברי
לב ,והכל בבחי’ מי האיש החפץ חיים המבואר בתורה ל”ג בחי’ שלום ,למצוא את השם בכל
מקום – כאשר שם מתגלה ענין פורים להאיר להניצוץ שבגלות שהוא חסרון השמחה ,כמו
שממשיך בענין פורים באות הבא.
ז) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ
(מגִ ָּלה ז) ַח ָ ּיב ֱאנָ ש ִל ְבסו ֵּמי ְ ּבפו ַּר ָ ּיא ַעד ְדּ ל ֹא יָ ַדע ֵ ּבין ארור ָה ָמן ְל ָברו ְּך ָמ ְר ְדּ ַכיִּ ,כי
יכין ָאז
ֹאכ ֶל ָ ּנה ַּכ ַ ּנ”ל .ו ְּצ ִר ִ
ְ ּבפו ִּרים ָאז ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ַעת ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ָה ַע ְצבוּת ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
ימר ַה ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחה ְל ַה ּ ִשיג
ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ּ ִש ְמ ָחה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמי יֵ ַ
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ָ
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ַּכ ַ ּנ”ל.
ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ

ְו ַע ֵּ
ל-כן ַח ָ ּיב ֱאנָ ׁש ִל ְבסו ֵּמיְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּכר ְ ּבפו ִּרים ִ ּב ׁ ְש ִביל ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קד)ְ ,ויַ יִ ן
יכין ְל ַהגְ ִדּ יל ַה ּ ִש ְמ ָחה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ִש ְכרוּת ְו ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ּפו ִּרים
יְ ַשׂ ַּמח ְל ַבב ֱאנוֹ ׁש .ו ְּצ ִר ִ
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַעד ְדּ ל ֹא יָ ַדע ְוכוּ’.
ָלבֹא ִל ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ִּכי ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ּטוֹ ב ְו ָה ַרע ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָ ּברו ְּך ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ָארוּר ָה ָמןִ ,ע ַ ּקר ֲא ִח ָיזתוֹ הוּא ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת
טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִ
(מ ׁ ְש ֵלי טז) נִ ְר ָ ּגן ַמ ְפ ִריד ַא ּלוּףְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַּמ ְפ ִריד ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא
יפ ָתן,
ְ ּב ִחינַ ת ָא ֶלףּ ְ ,ב ִחינַ ת ּ ֶפ ֶלא ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ַע ֵּכב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ֵמ ְר ִד ָ
יעה ֲא ׁ ֶשר לֹא נֵ ַדע ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ל ֹא
יעה הוּא ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ַהיְ ִד ָ
יעה יַ ַחד ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יעה ְו ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
יעה ו ִּמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה ָאז נִ ְכ ָלל ַהיְ ִד ָ
נֵ ַדע הוּא ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יעה ְו ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל
יהם ֶא ָחד ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ְשנֵ ֶ
ָה ְר ִד ָ
יעה ְו ַה ְס ָּת ָרתוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֲח ַמת ִר ּבוּי אוֹ ר
ָה ָרע ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ָה ָרע הוּא ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
יעה יַ ַחד ְ(ו ַכ ֲא ׁ ֶשר יְ ב ַֹאר עוֹ ד
יעה ְו ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵאינָ ם ּכוֹ ְל ִלים ַהיְ ִד ָ
ִמ ֶּזה ְל ַק ָּמן ְ ּב ֶע ְז ַרת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך) ְו ַע ֵּ
יכין ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּכר ַעד ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ּו ִל ֵידי ִשׂ ְמ ָחה ָּכזֹאת
ל-כן ְ ּבפו ִּרים ָאז ְצ ִר ִ
יעה
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב יַ ַחדֶ ׁ ,ש ֵהם ַהיְ ִד ָ
יעה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְכ ָלל ָה ְר ִד ָ
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ִל ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יעה ֲא ׁ ֶשר לֹא נֵ ַדעְ ,ו ׁ ָשם נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ָּכל ָה ָרע
יהם נִ ְכ ָל ִלין יַ ַחד ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יעה ׁ ְשנֵ ֶ
ְו ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
ְ
ְ
ּ
ְלגַ ְמ ֵרי ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַעד ְדּ ל ֹא יָ ַדע ֵ ּבין ָארוּר ָה ָמן ְל ָברוּך ָמ ְר ְדּ ַכיִּ ,כי ׁ ָשם ֵאין ׁ ַש ָיך לוֹ ַמר טוֹ ב ָו ָרע,
ִּכי ׁ ָשם ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ְו ַכ ִ ּנ ְז ָּכר ְל ֵעיל:

עבודת מצוות הפורים לכלול הרדיפה והמעכב
בזה מתגלה עבודת סעודת פורים שהוא עליה לשורש אור א”ס שמתגלה בפורים ,כדי להכניע
ג .ודילג על אות ו’ כי אז לא היה בו אור של ו’ היינו ז”א  -הדעת ורק גילה אורה בתוך זה עני קרא -
עליית המלכות.

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
שורש הקליפות בכח קריאת המגילה ומצות היום -וזה עיקר העבודה לעשות כח של רדיפה
לאור א”ס וגם כח מעכב ,כדי לקבל האור א”ס בתוך הכלים ,לתקן השבירה שהוא המן וזרש,
להכניע אחיזתם שגורמים עצבות וצרות ח”ו ,וזה ע”י השמחה הגדולה בהשי”ת שעולה ועולה
להעלות ה’מי יימר’  -כל הנפילות ,עד א”ס ושם עולה כח מעכב ע”י השכרות של פורים שהוא
שורש ביטול המח ובלבולו שנכלל להיות מעכב לאור א”ס ,ומתהפך להיות שורש של תיקון
המוחין של כל ישראל והמשכת שפע הרחמים לכל הצלה פדות ושמחה.
ח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַא ְר ַ ּבע ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ תָ ּ ,פ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִלים ו ָּפ ָר ׁ ַשת ָזכוֹ ר ו ָּפ ָר ׁ ַשת ּ ָפ ָרה ו ָּפ ָר ׁ ַשת ַהח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ּקוֹ ִרין
יסן
ישו ַּעת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְ ּבנִ ָ
ַ ּב ֲא ָדר ָסמו ְּך ְלפו ִּרים ִמ ְּל ָפנָ יו ו ִּמ ְּל ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ֲה ָכנָ ה ִלגְ ֻא ַּלת ִו ׁ
ׁ ֶש ּבוֹ נִ גְ ֲאל ּו וּבוֹ ֲע ִת ִידין ְל ִה ָ ּג ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ר ׁ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה יא) ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּג ֻא ַּלת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ַה ָ ּגלוּת הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נה)ִּ ,כי ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצאוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
ְל ֵעיל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ָלה ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵמ ַה ָ ּגלוּת
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,עד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִליםִּ ,כי ִמ ְצ ַות ׁ ְש ָק ִלים ִהיא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר
ֲע ִל ַ ּית נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַע ֵּ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ִשׂ ְמ ָחה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ָ
יתך ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה
ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְ(דּ ָב ִרים יב) ,ו ְּשׂ ַמ ְח ֶּתם ְ ּבכֹל ִמ ׁ ְש ַלח יֶ ְד ֶכם ְו ָשׂ ַמ ְח ָּת ְ ּב ָכל ַה ּטוֹ ב ַא ָּתה ו ֵּב ְ
ִ ּב ְפסו ִּקים ַה ְר ֵ ּבה ְו ֵכן ִ ּב ְקט ֶֹרת נֶ ֱא ַמר ְקט ֶֹרת יְ ַשׂ ַּמח ֵלב ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהי ּו
ַה ְּל ִו ִ ּיים ְמנַ ְּצ ִחים ְ ּב ׁ ִשיר ַעל ַהדּ ו ָּכן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ׁ ִשיר ְו ִז ְמ ָרה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת עוֹ ִלין ָּכל נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַעל-
יְ ֵדי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרתִּ ,כי ִע ַ ּקר ֲע ִל ַ ּית ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת הוּא ַעל -יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ְש ָק ִלים ׁ ֶש ְּמ ֻח ָ ּי ִבים ִל ֵּתן ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ִצ ּבוּר ו ְּקט ֶֹרת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”לְּ ,כ ֵדי
ְל ַה ֲעלוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָּכל נִ יצוֹ ֵצי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמ ָ ּגלוּת ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת.
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ִלין ְל ַמ ְע ָלה ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ִב ְר ַּכת ַה ּ ֵש ֶכל ַעד ׁ ֶש ְּמ ַת ְ ּקנִ ין ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ׁ ֶשל ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתרֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
יכ ִלין ְדּ ָלאו ִאנּ וּן נְ הוֹ ִרין
ַה ַ ּנ”ל ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְו ָלא ְמ ֵטי ְו ָאז נַ ֲע ִשׂ ין ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ָ
יטב ְו ָכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה
יטב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
ַדּ יְ ָקא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָק ִלים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם נַ ֲעשׂ ּו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
(שמוֹ ת לח) ֶ ּב ַקע ַל ֻ ּג ְל ּג ֶֹלתַ .ל ֻ ּג ְל ּג ֶֹלת ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ֻ ּג ְל ַ ּג ְל ָּתא ָדּ א ֶּכ ֶתרִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן
הוּא ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַת ֵ ּקן ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ֻ ּג ְל ַ ּג ְל ָּתא ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ַּכ ּמו ָּבן ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל:
ַה ּ ָשגַ ת ְ ּב ִחינַ ת ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ָ
כי כח הגאולה הוא בחי’ תיקון הנר”ן ע”י האור שלמעלה מהם ,בבחי’ התגלות השמחה עליית
המלכות בכח בקיעת התגלות מידת הרחמים בחי’ בקע לגלגולת שמבואר באדרא שמרמז על
הארת בחי’ גלגלתא בחי’ אור הרחמים ,להוציא ישראל מהגלות בכל שנה ושנה עד שנזכה
לגאולה השלימה.
וזה מתחיל בכח ימי הפורים שהם הכנה לפסח – ולזה מתחילים מחדש להתקשר לכח הקרבנות
והקטורת של בית המקדש שמהם נמשכו השמחה ומתגלה בחי’ קטורת וקרבנות שהוא כח
התעלות השמחה ע”י כל נקודה טובה מכל מה שיורד לברר מהבהמיות בבחי’ קטורת ,ומגלה
שמחה שזה בחי’ שקלים.

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
יש ּכ ֶֹפר נַ ְפ ׁשוֹ ְוכוּ’ ְולֹא יִ ְהיֶ ה ָב ֶהם
יהם ְונָ ְתנ ּו ִא ׁ
ֹאש ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
(שם ל)ִּ ,כי ִת ּ ָשא ֶאת ר ׁ
ט) ְו ֶזה ּו ׁ ָ
ּ
ּ
נֶ גֶ ף ִ ּב ְפקֹד א ָֹתם ֶזה יִ ְּתנ ּו ְוכוּ’ ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְב ׁ ֶש ֶקל ַהק ֶֹד ׁש ְוכוּ’ ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְּתרו ָּמה ַלה’ ו ְּמב ָֹאר
ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ו ְּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת סב) ׁ ֶש ַה ַּמ ֵ ּג ָפה ּתו ַּכל ִל ׁ ְשל ֹט ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל-
ּ
ּ
ּ
יְ ֵדי ַה ִּמנְ יָ ן ַע ֵּ
ּ
ל-כן ִצ ְּו ָתה ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ָּכל ֶא ָחד ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְכ ֵדי ׁ ֶשלֹא יִ ְהיֶ ה ָב ֶהם נֶ גֶ ףַ ,כ ְמב ָֹאר
ַ ּב ּ ָפסוּק גּ ו ֵּפ ּהִּ ,כי ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִמנְ יָ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת (ק ֶֹה ֶלת
יתה ַעל ָהעוֹ ָלם,
ז) ִב ְק ׁש ּו ִח ּׁ ְשבֹנוֹ ת ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ָאז נִ גְ ַזר ִמ ָ
ִּכי ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִב ְק ׁש ּו ִח ּ ׁ ְשבֹנוֹ ת ַר ִ ּבים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ָּכל
ַהחוֹ ְק ִרים ַה ִ ּנ ְכנָ ִסין ַ ּב ֲח ִקירוֹ ת ְו ֻק ׁ ְשיוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ִש ְכ ָלם ַעד ׁ ֶש ָ ּב ִאים ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִל ְכ ִפירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת
ו ְּל ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ְ ּגמו ָּרהִּ .כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין ָח ְכ ָמה ְו ֵאין ְּתבוּנָ ה ְו ֵאין ֵע ָצה ְלנֶ גֶ ד ה’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יִ ְר ְמיָ ה ח),
יסא ֵ ּב ּה ְּכ ָלל ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ִה ֵ ּנה ִב ְד ַבר ה’ ָמ ָאס ּו ְו ָח ְכ ַמת ֶמה ָל ֶהם ִּכי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִפ ָ
ֵל ַידע ֵמ ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִביםַ ,היְ נ ּו ַעל -יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ַעל-
יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא זוֹ ֶכה ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְו ָלא ְמ ֵטי
יכ ִלין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ֱאלֹקוּתַ ,א ׁ ְש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה.
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ָ

כח מחצית השקל להנצל מהחשבונות הרבים המונעים השמחה
ְו ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל -יְ ֵדי ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ִהוא ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ל-פי
ף-ע ּ ִ
ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ָ ּגבוֹ ַּה ִמן ַה ּכֹל ְו ַא ַ
י-כן
ל-פ ֵ
ע ּ ִיפ ָתן ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ףַ ,אף ַ
ׁ ֶש ּזֹאת ַה ְ ּב ִחינָ ה הוּא ְּכמוֹ מוֹ נֵ ַע ו ְּמ ַע ֵּכב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ֵמ ְר ִד ָ
ֶ ּב ֱא ֶמתַ ,א ְדּ ַר ָ ּבאֶ ,זה ּו ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ׁשוּם ַה ּ ָשגָ ה ֲא ִמ ִּתית ִּכי
ִאם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְּכמוֹ ְמ ַע ֵּכב
יפ ָתם ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב
ֶאת ַה ּמ ִֹחין ֵמ ְר ִד ָ
ֶאת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”לֶ ,זה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ִּכי ִאם ַעל -יְ ֵדי ֲע ִש ַ ּית ִמ ְצוֹת ַמ ֲע ִש ּיוֹ ת ַדּ יְ ָקאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי
ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ַה ּ ִש ְמ ָחה הוּא ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ִ ּב ְב ִחינַ ת
ֹאשם’ ַדּ יְ ָקא ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ֻ ּג ְל ַ ּג ְל ָּתא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֹאשם‘ַ .על ר ׁ ָ
(יְ ׁ ַש ְעיָ ה לה) ְו ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ
ֹאש ְו ַה ּמ ִֹחיןִּ ,כי הוּא ַה ְמ ַס ֵדּ ר
ֹאשִּ ,כי הוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָהר ׁ
ֹאשם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ֶּכ ֶתר הוּא ַעל ָהר ׁ
ַעל ר ׁ ָ
ֹאשם’ ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל
ֹאשם‘ַ ,על ר ׁ ָ
ְו ַה ְמיַ ּ ׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ְו ׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחה ְ ּב ִחינַ ת ְו ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ
ְו ָה ִע ָ ּקר ְּכ ׁ ֶש ּזֹאת ַה ּ ִש ְמ ָחה עוֹ ָלה ֵמעוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ַדּ יְ ָקאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה
ׁ ֶש ָאז ַדּ יְ ָקא זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא נַ ֲע ִשׂ ין ִּת ׁ ְש ָעה
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְו ָלא ְמ ֵטי ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר
ֵה ָ
ׁ ְש ֵלמוּת ְזכוּת ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ָשׂ יו ַה ּטוֹ ִבים הוּא ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ָ ּגבוֹ ַּה ִמן
ַה ּכֹל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ּ ָשגַ ת אוֹ ר ֵאין
סוֹ ף ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל

ְו ֶזה ּו ַה ִח ּלוּק ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ְל ַמ ְל ָא ְך ׁ ֶש ָה ָא ָדם ַה ַ ּ
צ ִדּ יק הוּא ָ ּגבוֹ ַּה ַה ְר ֵ ּבה ִמן ַה ַּמ ְל ָא ְך ַּכ ּמו ָּבא ְו ִע ַ ּקר
ַה ִח ּלוּק הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ַה ֶּכ ֶתר ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ִל ְב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ַה ֶּכ ֶתר ַה ַ ּנ”ל ֵאין זוֹ ִכין ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי
ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַדּ יְ ָקא ְ ּב ֻע ְבדוֹ ת ו ְּב ַמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ַדּ יְ ָקא ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם
ַה ּׁ ָש ָפל ְל ָע ְב ָד ּה ו ְּל ׁ ָש ְמ ָר ּה ְ ּב ִפ ּקו ִּדין ַדּ ֲע ֵשׂ ה ְול ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא
ַּת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ָה ָא ָדםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּברו ְּך הוּא ְמרוֹ ָמם
יסה ֵ ּב ּה ְּכ ָלל ְו ֵאין ׁשוּם נוֹ ָצר
ו ְּמנֻ ּ ֵשא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִפ ָ

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף קצ"ח  -ר"ב הלכות נפילת אפיים א-ד אות ט'
ְונִ ְב ָרא ְונַ ֲע ֶשׂ ה ְונֶ ֱא ָצל ְל ַמ ּ ָטה ו ְּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ֲע ָלה ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ַה ּ ִשיגוֹ ִּ ,כי ה’ ֶע ְליוֹ ן נוֹ ָרא ְמאֹד ,נַ ֲע ָלה
ימת
יפ ֲחדוּן ֵמ ֵא ַ
ַעל ָּכל ַה ַה ּ ָשגוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ָדּ ֵרי ַמ ֲע ָלה ו ַּמ ּ ָטה ְו ָכל ְ ּברו ֵּאי ַמ ֲע ָלה ו ַּמ ּ ָטה ֻּכ ָּלם יִ ְר ֲעדוּן ִו ַ
ימת ׁ ְשמוֹ ְו ִז ְכרוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַהנּוֹ ָרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ֹאחזוּן ְ ּב ָז ְכ ָרם ֵא ַ
ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ו ַּמ ְל ָא ִכים יֵ ָח ֵפזוּן ְו ִחיל ו ְּר ָע ָדה י ֵ
ימה ו ְּביִ ְר ָאה ְרצוֹ ן קוֹ נָ ם
יאת ׁ ְש ַמע ְו ֻכ ָּלם עוֹ ִשׂ ים ְ ּב ֵא ָ
ְויִ ְת ַע ֶּלה ָלנֶ ַצח ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִב ְר ַּכת ְק ִר ַ
ְוכוּ’ ְו ָהאוֹ ַפ ִ ּנים ְו ַח ּיוֹ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל ִמ ְתנַ ּ ְש ִאים ְל ֻע ַּמת ְשׂ ָר ִפים ְוכוּ’ ְו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְפסו ִּקים ַר ִ ּבים
ו ְּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ָכל ְ ּברו ֵּאי ַמ ְע ָלה ו ַּמ ּ ָטה ַה ּכֹל רוֹ ֲע ׁ ִשין וּבוֹ ֲע ִרים ו ִּמ ְת ַל ֲה ִבים
ְורוֹ ְד ִפים ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתם ְל ַה ּ ִשיג ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ ְּתב ַֹר ְך ֲא ָבל ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ַה ּ ָשגַ ת ֱאלֹקוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי ִאם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְו ָלא ְמ ֵטי ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם ַעל-
יעת ַה ַה ּ ָשגָ ה הוּא ֵמ ֲח ַמת ִר ּבוּי אוֹ ר ׁ ֶש ִאי
יְ ֵדי ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ְמנִ ַ
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ַּכ ָ ּידו ַּע:
עיקר נסיון האדם הוא בבחי’ בקשו חשבונות רבים ,שיש לו חשבונות והוא חושב וחוקר-
וזה עיקר הריחוק מאמונה ח”ו ,וגם מי שמאמין נכשל בזה בדרך שני ,שיש לו חשבונות על
מה שנפל ומה שלא זכה ,ואיך שייך שמותר להיות בשמחה הרי בוודאי מקלקל בזה יותר
ומכעיס ח”ו ...כי אסור להיות בשמחה כי נדמה שמקלקל יותר ויותר ,אלו הם החשבונות
הרבים ההפוכים מהאמת ,ותיקונם רק ע”י הארת אור השם מאור ההתחלה של שמחה שמכה
במעכב ,ומתקן בחי’ גלגלתא ,הארה של רחמים שמציל מכל דין ושטות.
כי כל העולמות והמלאכים רוצים להשיג ובוערים מאד ,אבל מכיון שאין להם ירידה לבחי’
שבירת הכלים אינן יכולים לעלות יותר ממה שהשם נתן להם ,אבל האדם פועל למעלה יותר
ויותר מחמת שמברר ממקום נמוך כזה ונעשה כזה נחת ומזה נמשך עליו דייקא מבחי’ גלגלתא,
שהוא כח של מחצית השקל שמעוררים לפני ר”ח אדר.

סוד בנין הכלים לקבל האור בהדרגה ובמדה
יכלוֹ ת ְל ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ו ְּב ִמ ָדּ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְו ָלא ְמ ֵטי ֵהם נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-
ְו ִע ַ ּקר ַה ֵּכ ִלים ְו ַה ֵה ָ
יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ֶּכ ֶתר ַדּ יְ ָקא ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשהוּא ְּכמוֹ ְמ ַע ֵּכב וּמוֹ נֵ ַע ֶאת ַה ּמ ִֹחין
יפ ָתם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ַה ּ ָשגָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ֵאין זוֹ ִכין ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצוֹת ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ַדּ יְ ָקא ו ְּכמוֹ
ֵמ ְר ִד ָ
(ש ָ ּבת ּ ֶפ ֶרק ח)ּ ְ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ְמר ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע יָ ְרד ּו ׁ ִש ּׁ ִשים
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
ֹאשם נִ ְמ ָצא
ֹאשם ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ו ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ
ִר ּבוֹ א ַמ ְל ָא ִכים ְונָ ְתנ ּו ׁ ְשנֵ י ְּכ ָת ִרים ַעל ר ׁ ָ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִחינַ ת נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ָזכ ּו ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ַה ּ ָשגָ הִּ ,כי ֶזה
ָהעוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ְוהוּא ִע ַ ּקר ָמ ָס ְך ַה ַּמ ְב ִדּ יל ִ ּב ְפנֵ י ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֲ ,א ָבל
ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַל ֲעבֹד ֶאת ה’ ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצוֹת ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֲ ,א ַזי ֶזה ִע ַ ּקר
ַה ִּת ּקוּןִּ ,כי זוֹ ֶכה ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ְצוֹת ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ְּמ ָב ֵרר ו ְּמ ַת ֵ ּקן ו ַּמ ֲע ֶלה ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמ ָס ְך ַה ַּמ ְב ִדּ יל נַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְב ִדּ יל ְ ּברו ָּחנִ ּיוּת ֶע ְליוֹ ןִּ ,כי
ַה ֶּכ ֶתר ּ ָפרוּס ֵ ּבין ַה ֶ ּנ ֱא ָצ ִלים ְל ֵבין ַה ַּמ ֲא ִציל ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ֶּכ ֶתר הוּא ְּכמוֹ מוֹ נֵ ַע
יעה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב הוּא ִע ַ ּקר
יפ ָתם ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ףֲ ,א ָבל ֶזה ַה ְּמנִ ָ
ו ְּמ ַע ֵּכב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ֵמ ְר ִד ָ
ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִּת ּקוּן ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ַה ּ ָשגַ ת אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יעה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ְו ַה ָּמ ָס ְך ַה ַּמ ְב ִדּ יל ְו ַה ּמוֹ נֵ ַע
ַדּ יְ ָקא נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִּמ ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ָ ּיה ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ְּמנִ ָ
ֵמ ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ַעל-יְ ֵדי ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ָאז
כִי עוֹ ֶלה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא
ִמ ֶ ּזה ַדּ יְ ָקא ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּןּ ,

