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לקוטי הלכות ח"א דף ר"ג-ר"ט הלכות נפילת אפיים ד' אות י'  -כ"ה
בהמשך ההלכה מאריך לבאר מעלת האתערותא דלתתא ,שהוא עבודת האדם להתאמץ מאד
לשמוח מתוך מה שיכול לעשות ,ואע”פ שקשה לו להגיע וכו’ הרי הוא מתאמץ בשמחת
המצות בתמימות ,כי בזה עיקר האתערותא דלתתא כמ”ש בזה על פי ענין פסח ומצה וכו’.

פסח וימי הספירה וקבלת התורה לאור דברי האר"י
י) ְו ֶזה ּו ַה ִח ּלוּק ׁ ֶש ֵ ּבין ּ ֶפ ַסח ְל ׁ ָשבוּעוֹ ת ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְ ּב ֶפ ַסח ָאסוּר ֶה ָח ֵמץ ְ ּב ַבל יֵ ָר ֶאה ו ַּבל יִ ָּמ ֵצא ְ ּב ִא ּסוּר
יתא ִ ּב ְפ ִרי
יכין ְל ָה ִביא ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ֵמ ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִא ָ
ָחמוּר ְמאֹד ְ ּב ִא ּסוּר ָּכ ֵרת .ו ְּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְצ ִר ִ
ֵעץ ַח ִ ּיים ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסחֶ ׁ ,ש ְ ּב ֶפ ַסח יוֹ ֶר ֶדת ֶה ָא ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םֶ ,ה ָא ַרת מ ִֹחין ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד
ְמאֹד ׁ ֶש ּיוֹ ְר ִדים ְ ּב ֵליל ּ ֶפ ַסח ְ ּב ַפ ַעם ַא ַחת ׁ ֶש ּל ֹא ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ְו ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי יוֹ ְר ִדין ָּכל ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ַפ ַעם
יכין ְל ַק ֵ ּבל ֶה ָא ַרת
ַא ַחת ְוכוּ' ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין נִ ְמ ָצא ֵּכן ְ ּב ָכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַו ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְו ׁ ָשבוּעוֹ תִּ ,כי ָּת ִמיד ְצ ִר ִ
ַה ּמ ִֹחין ְו ַכ ֵּס ֶדר ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא ְ ּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ְּז ַמן ֲא ָבל ְ ּב ֵליל ּ ֶפ ַסח יוֹ ְר ִדין ָּכל ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ֶרגַ ע ֶא ָחת ְו ַעל-
י-כן ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ָה ַא ֶח ֶרת
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ םֲ ,א ָבל ַא ַ
יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ְו ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַה ִ ּנ ְפ ָל ָאה ׁ ֶשל יְ ִצ ַ
ַה ֶה ָא ָרה ׁ ֶשל ׁ ָשבוּעוֹ ת ְ ּגדוֹ ָלה יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶפ ַסח ִּכי ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְמ ַק ְ ּב ִלין ַ ּגם אוֹ ר ַה ֶּכ ֶתר ְ ּבאוֹ ר ַה ּב ֶֹקר ַעל-יְ ֵדי
ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה ׁ ֶש ֵ ּנעוֹ ִרין ָּכל ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלין ַה ּמ ִֹחין ַּכ ֵּס ֶדר ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ַעד ׁ ֶשזּוֹ ִכין
ל-פי
ף-ע ּ ִ
ְ ּבאוֹ ר ַה ּב ֶֹקר ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶה ָא ָרה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ַע ְצמוֹ ֲ ,א ָבל ְ ּב ֵליל ּ ֶפ ַסח ַא ַ
ף-על-
ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ָּכל ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ַבת ַא ַחת ׁ ֶש ּזֹאת ַה ְ ּב ִחינָ ה ֵאין נִ ְמ ָצא ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְו ׁ ָשבוּעוֹ תֲ ,א ָבל ַא ַ
י-כן ֵאין זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ָּכל ֶזה ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח.
ּ ִפ ֵ
ַהיְ נ ּו ִּכי ְ ּב ֶפ ַסח הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ק ֶֹדם ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאִּ ,כי ָאז הוּא ֲע ַדיִ ן ק ֶֹדם
ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהי ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְראוּיִ ין ְל ִה ָ ּג ֵאל ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִדּ ֵּלג
יצה ׁ ֶש ּ ָפ ַסח ְו ִד ֵּלג ַעל ַה ֵּקץִּ ,כי ֲע ַדיִ ן לֹא
ַעל ַה ֵּקץ ַּכ ּמו ָּבא ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְק ָרא ּ ֶפ ַסח ְל ׁשוֹ ן ִדּ ּלוּג ו ְּק ִפ ָ
ָזכ ּו ְל ַמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ׁ ֶשיִ ְהי ּו ְראוּיִ ים ִלגְ ֻא ָּלהִּ ,כי ֲע ַדיִ ן ל ֹא ִק ְ ּבל ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר,
ו ְּבגָ לו ָּתא ַק ְד ָמ ָאה ְדּ נָ ְפק ּו ְ ּב ָלא אוֹ ָריְ ָתא ְּכ ַע ְב ָדּ א ְדּ ָב ַרח ֵמ ִר ּבוֹ נֵ ּה ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָהיְ ָתה
ְ
יהם
ל-פי ׁ ֶש ֵה ִאיר ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ֲע ֵל ֶ
ף-ע ּ ִ
ְ ּב ִלי ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַרק ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ַא ַ
ֶה ָא ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹד ְמאֹד ַ ּב ֲח ָס ָדיו ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ָהיְ ָתה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ תֲ ,א ָבל
י-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַת ֵּקן ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּ ׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין
פ ֵף-על ּ ִ
ַא ַ
יפ ָתם ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶּזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַת ֵּקן ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ה
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ֵמ ְר ִד ָ
ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ָאסוּר ֶה ָח ֵמץ ָאז ְ ּב ִא ּסוּרָחמוּר ְמאֹד.
מסביר יסודות בנין הדעת ע”י קדושת האכילה ,ועיקר תיקון האכילה הוא ע”י כח המסדר
המוחין דייקא ,ורק בפסח צריכים דרך של התחלה ע”י מצה.
ִּכי ָח ֵמץ הוּא ַעל-יְ ֵדי ִאחוּר ַה ְ ּז ַמן ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ַ ּבחו ּׁש ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִח ּמוּץ ָה ִע ָּסה ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ִה ָ ּיה ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִהין
ֶאת ָה ִע ָּסה ֵא ֶיזה ְז ַמן ִהיא ָ ּב ָאה ִל ֵידי ִח ּמוּץְ .ו ׁש ֶֹר ׁש ֶה ָח ֵמץ הוּא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִח ּמוּץ ַה ּמ ַֹחִּ ,כי ַה ֶּל ֶחם ׁ ֶשל
ילה נִ ְמ ׁ ָש ִכין
ילת ָה ָא ָדם ו ְּמזוֹ נוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
ֲח ֵמ ׁ ֶשת ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ֲא ִכ ַ

ג

ד
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(שיר ַה ּׁ ִש ִירים ה)ִ ,א ְכל ּו ֵר ִעיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְּת ֵרין ֵר ִעין ְדּ ָלא ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ִשין ׁ ֶש ֵהם
ַה ּמ ִֹחין ַּכ ָ ּידו ַּע ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ִ
ּ
ּ
ילה ׁ ֶשהוּא ִחיוּת ָה ָא ָדםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִחיוּת הוּא ַה ַדּ ַעת
ָח ְכ ָמה ו ִּבינָ ה ׁ ֶש ֵהם ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ְּכ ִפי ָה ֲא ִכ ָ
ְו ַה ּמ ִֹחיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת ז)ַ ,ה ָח ְכ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת
ילה הוּא ַה ֶּל ֶחם ׁ ֶשהוּא סוֹ ֵעד ְל ַבב ֱאנוֹ ׁש ׁ ֶש ֶ ּזה ֲח ֵמ ׁ ֶשת ִמינֵ י
ילה ְו ִע ַ ּקר ָה ֲא ִכ ָ
ׁ ֶש ַה ּמ ַֹח ְו ַה ַדּ ַעת ְּכ ִפי ָה ֲא ִכ ָ
יהם ַה ּמוֹ ִציא ו ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ָּמזוֹ ן ְו ִח ּיוּת ָה ָא ָדםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין
ָדּ גָ ן ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין ֲע ֵל ֶ
ּ
ְו ַד ַעת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַה ִחיוּת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ֲח ֵמ ׁ ֶשת ִמינֵ י ָדּ גָ ן ְ ּב ִחינַ ת ה’ ַה ַדּ ַעת ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר
ימן נג ֵח ֶלק א) ְו ֵא ּל ּו ַהה’ ִמינֵ י ָדּ גָ ן ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת ֵהם ָ ּב ִאים ִל ֵידי ִח ּמוּץ ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִה ָ ּיה ְו ַה ְמ ָּתנָ ה
(ס ָ
ִ
יל ָתם ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ַ ּבחו ּׁש.
ְו ָאז ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ֲא ִכ ָ
ְו ׁש ֶֹר ׁש ֶה ָח ֵמץ ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ֶע ְליוֹ נָ ה הוּא ִמ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּתנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת ַּכ ַּתר ִלי ְז ֵעיר ְוכוּ’ ִ
(א ּיוֹ ב לו) ִּכי ְּכ ׁ ֶש ֶא ָחד ׁשוֹ ֵאל ֶאת ֲח ֵברוֹ
ֵא ֶיזה ָדּ ָבר הוּא אוֹ ֵמר לוֹ ַה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ֶא ְתיַ ּׁ ֵשב ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְל ׁשוֹ ן ַה ְמ ָּתנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ַּכ ְמב ָֹאר
ָּכל ֶזה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ַדּ ַעת ְו ַה ּמ ִֹחין ִהיא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה זֹאת ׁ ֶשהוּא ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר
ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ֶה ָח ֵמץ ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ָּתנָ ה ו ׁ ְּש ִה ָ ּיה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּתנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶּכ ֶתרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ֶא ְתיַ ּׁ ֵשב
ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ָּכ ָראוּי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֶה ָא ַרת ַה ֶּכ ֶתר ֲא ַזי
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם
ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַעד ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין ִל ְז ּכוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִל ְב ִחינַ ת ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ רוֹ ת ַה ַּצ ְח ָצחוֹ ת ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְו ָלא ְמ ֵטי ַּכ ַ ּנ”ל.
ֲא ָבל ֶזה ַה ֶּכ ֶתר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַת ֵ ּקן ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאין ָה ָא ָדם
זוֹ ֶכה ְל ַמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ָּכ ָראוּיְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ׁ ַש ֵ ּבר ֶאת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ו ְּל ַב ּ ֵטל ָּכל
ַה ְּמנִ יעוֹ ת ְו ָה ִע ּכו ִּבים ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַל ֲעבוֹ ָדה ַּת ָּמה ָּכ ָראוּי ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאין זוֹ ֶכה
ָל ֶזהֲ ,ע ַדיִ ן ל ֹא ָז ָכה ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ַה ַ ּנ”ל ְו ָכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאינוֹ
יעתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ְמ ַת ֵ ּקן ֶאת ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ַה ֶ ּזהֵ ,אינוֹ ַר ּׁ ַשאי ִל ְכנֹס ְל ׁשוּם ַה ּ ָשגָ ה ְולֹא ְל ׁשוּם ֲח ִק ָירה ִ ּב ִיד ָ
ֹאכל ק ֶֹד ׁש ַרק ָצ ִר ְ
יקים
יל ְך ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ת ַה ַּצ ִדּ ִ
יך ִל ְסמ ְֹך ַעל ֱאמוּנָ ה ְל ַבד ֵל ֵ
ִּכי ָע ָליו נֶ ֱא ַמרְ ,ו ָכל ָזר לֹא י ַ
ילךְ
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ֵהם ָזכ ּו ָל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ְו ָאנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבים ֵל ֵ
יהם ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְל ַבד ְ ּב ִלי ׁשוּם ֲח ִק ָירה ְּכ ָלל.
ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ו ִּמי ׁ ֶש ַּמ ְק ִדּ ים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָח ְכ ָמתוֹ ְליִ ְר ַאת ֶח ְטאוֹ ְו ָח ְכ ָמתוֹ ְמ ֻר ָ ּבה ִמ ַּמ ֲע ָשׂ יוִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן
יעת ֱאל ֹקוּתוֹ
ְּכ ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ְויִ ְר ַאת ֵח ְטא ְּכ ָלל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְורוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַח ֵּכם ְ ּב ָח ְכ ַמת יְ ִד ַ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּד ָר ָכיו ַה ִ ּנ ְפ ָל ִאים הוּא ְמ ַק ְל ֵקל וּפוֹ גֵ ם ַה ְר ֵ ּבהְ ,ו ָראוּי לוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ָ ּבא ְלעוֹ ָלםִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי יִ ּפֹל ְ ּב ֵאין
סוֹ ֵמ ְך ִ ּב ְכ ִפירוֹ ת ְו ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ָ ּגדוֹ ל ְויַ ֲעקֹר ַע ְצמוֹ ִמ ּׁ ְשנֵ י עוֹ ָלמוֹ ת ְו ָע ָליו נֶ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה מז)ָ ,ח ְכ ָמ ֵת ְך
ְו ַד ְע ֵּת ְך ִהיא ׁשוֹ ְב ָב ֶת ָך ִּכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּלֹא ָז ָכה ְל ַמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ְולֹא ִּת ֵ ּקן ֲע ַדיִ ן ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשבַ ,על ֵּ
כןֵאין לוֹ ׁשוּם ְּכ ִלי ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ַדּ ַעת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּב ַו ַדּ אי יְ ַק ְל ֵקל ַה ְר ֵ ּבה ַעל-יְ ֵדי ַדּ ְע ּתוֹ ְו ָח ְכ ָמתוֹ ִּ ,כי יִ ְכנֹס
ַ ּב ֻּמ ְפ ָלא ִמ ֶּמנּ וִּּ ,כי ַה ּכֹל ֻמ ְפ ָלא ְו ָרחוֹ ק ִמ ֶּמנּ ּו ְו ָכל ַה ַה ּ ָשגוֹ ת ֵהם ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְ ּב ִחינַ ת ַמה ְּל ַמ ֲע ָלה ַמה ְּל ַמ ּ ָטה
ְוכוּ’ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּל ֹא ִּת ֵ ּקן ֲע ַדיִ ן ְּכ ֵלי ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ִּת ּקוּנָ ם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכ ַֹח
ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִּת ּקוּן ָּכל ַה ּמ ִֹחין.
כי דרך התורה שמביא את האדם להיות קרוב להשי”ת הוא קבלת עול תורה ומצות והתמדתו
בקיום המצות בפשטות ובשמחת לב ,שעי”ז בונה שכל ישר בחי’ כח מסדר המוח ,שכל

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
שמביא אמונה ומכיר היראה הגדולה לפני השם ,שכל שמביא למידות טובות ועבודת השם,
באופן שיוכל להבין מתוך מה שלומד איך השי”ת נמצא ומשגיח וגדול ומהולל וכו’.
אבל דרך המחקרים שאינן מקבלים עול העבודה ,ורוצים להבין חכמות אלקות מתוך סברות
הפוכות ,וממה שהם לוקחים קטעים מפוזרים ומפרשים אותם לפי דעתם המבולבל מאד .ואם
האדם רוצה להתחיל לבא לאיזה קרבה לאמת ,עי”ז הרי יהיה בו ההיפך ,כי אין בו שום קרבה
להשם ,ושכלו אינו יכול לתפוס דרכי הצדיקים ודבריהם הקדושים כראוי ,מכ”ש בדברי הזהר
וכו’ ,כי רק אחרי שמתקרבים להצדיקים ורוצים בקיום התורה מבינים בדברי הצדיק ובאים
ללב בוער בגדולת השם – כי ראשית הכל הוא לתקן כח המסדר ע”י מצות עם אמונה שמביא
לשמחה.

סכנת ההשגה באתערותא דלעילא בלבד ,ותיקונו ע"י שמחת המצוות
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ִענְ יַ ן ִּת ּקוּן ְ ּב ִחינַ ת
ִּכי ַה ֶּכ ֶתר הוּא ׁש ֶֹר ׁש ִּת ּקוּן ָּכל ַה ּמ ִֹחין ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ִא ָ
יתא ֵלית ַע ָּמא
ישא ְדּ ַע ָּמא ְדּ ָלא ִא ְת ָּת ַקן ְ ּב ַק ְד ִמ ָ
(א ְדּ ָרא ַר ָ ּבא קלה)ָּ ,כל ֵר ׁ ָ
יתת ַה ְּמ ָל ִכים ִ
ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ו ִּמ ַ
ֹאש
ְמ ַת ְּת ְקנָ א ְוכוּ'ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן הוּא ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ִּתיק ׁ ֶשהוּא ר ׁ
ָּכל ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ִּמדּ וֹ ת ְוכוּ'ְ .ו ֶזה ַה ֶּכ ֶתר ֵאין זוֹ ִכין ְל ַת ֵ ּקן ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ"ל
יתה ְלדוֹ רוֹ ת
אשוֹ ן ׁ ֶש ָא ַכל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ַזר ָע ָליו ִמ ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן
ֹאכ ֶל ָ ּנהִּ ,כי ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ָה ַע ְצבוּת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
ָהיְ ָתה ַה ּ ָשגָ תוֹ ֲעצו ָּמה ְמאֹד ְמאֹדַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעד ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמ ְל ָא ִכים
ָהי ּו ְמ ַק ְ ּנ ִאין אוֹ תוֹ ְוכוּ' ַּכ ּמו ָּבאֲ ,א ָבל ָּכל ַה ּ ָשגָ תוֹ ָהיְ ָתה ֲע ַדיִ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ְל ַבד ְ ּב ִלי
ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ְּכ ָללִּ ,כי ל ֹא ָז ָכה ְל ַה ּ ָשגָ תוֹ ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ׁ ֶש ִה ְק ִדּ ים ִמ ּק ֶֹדם ַרק
יאתוֹ ְו ַה ּ ָשגָ תוֹ ַה ּכֹל ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָראוֹ ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ַה ּ ָשגָ ה ֲעצו ָּמה ַה ּזֹאת ְו ָכל ִע ַ ּקר ְ ּב ִר ָ
יאת ָהעוֹ ָלם ְו ָה ָא ָדם ל ֹא ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ִמי ׁ ֶש ְ ּיעוֹ ֵרר ִא ְת ָערו ָּתא
ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ְל ַבדִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ַעת ְ ּב ִר ַ
ִדּ ְל ַת ָּתאַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִרים ְו ַע ֵּ
אשוֹ ן ָהיָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא
ל-כן ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ּ ָשגַ ת ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְ
ְל ַבד ְ ּב ִלי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ְּכ ָללַ ,ע ֵּ
ל-כן ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ָצ ִריך ִּת ּקוּן ָה ָא ָדם ִעם ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַה ְּתלוּיִ ים
ּבוֹ ְו ַכ ּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָהי ּו ְּתלוּיִ ם ְועוֹ ְמ ִדים ָאז ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלתוֹ ְויַ ְמ ִּתין ְ ּב ִז ּווּגוֹ ַעד
ׁ ַש ָ ּבת ְול ֹא יַ ֲעבֹר ַעל ֵח ְטא ֵעץ ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,ש ּל ֹא ָהיָ ה זוֹ ֶכה ְל ַת ֵ ּקן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ָהיָ ה ַה ּכֹל ְמ ֻת ָ ּקן ָאז ְּכמוֹ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִתיד:
הרי שמחמת שאהדה”ר זכה להשגה גדולה ונוראה בלי מעשיו עי”ז היה מקום לחטא עצה”ד
טו”ר שהוא מציאות ירידת הבריאה  -וכל מי שמקבל הארה מהצדיק בענין עתיק וכתר צריך
להזהר להתחזק מתוך ידיעת עוצם רחמי השם ולקבל רוח של חיות ,אבל יחד עם זאת לצמצם
את זה לתוך קיום המצות בשמחה ,לבא להתעורר להתקרב להשי”ת איך שיכול ולא להשאר
בזה ,כי תיקון המוח שיכולים לזכות ע”י הארת הדעת הגדול ,הוא רק ע”י שמחת המצות בכל
נקודה טובה.
יכין ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהיָ ה ׁשוּם ֵח ְטא ו ְּפגָ ם ְּכ ָלל
ְו ִל ְכאוֹ ָרה ַה ָדּ ָבר ָּתמו ַּּה ֵא ֶיזה ִּת ּקוּן ָהי ּו ְצ ִר ִ
יכין ְל ָה ָא ָדם ְו ָהעוֹ ָלמוֹ ת ָאזַ ,ה ּכֹל
ְוגַ ם ָמה ִענְ יַ ן ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע?! ַא ְך ָּכל ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ָהי ּו ְצ ִר ִ
יכין,
יתת ַה ְּמ ָל ִכים ַּכ ָ ּידו ַּע ְ ּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז"לְ ,ו ָכל ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ָהי ּו ְצ ִר ִ
ָהיָ ה ְ ּבסוֹ ד ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ו ִּמ ַ
ַה ּכֹל ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת נִ ְב ְרא ּו ְ ּב ִלי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ֶזה נָ גַ ע ֵא ֶיזה ּ ְפגָ ם ַדּ ק

ה

ו
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ִמן ַה ַדּ ק ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ְונִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ְוכוּ' ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ְּכ ָת ִבים ׁ ֶש ַה ֶּכ ֶתר
ל-פי ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ּבוֹ ׁ ְש ִב ָירה נָ גַ ע ּבוֹ ֵא ֶיזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ְו ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת
ף-ע ּ ִ
ַא ַ

ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאִּ ,כי ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ְוכוּ’ ֵאינוֹ

נִ ְת ַּת ֵ ּקן ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ֶאת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ְו ַה ְּמנִ יעוֹ ת ׁ ֶש ָאז ְמ ַה ּ ְפ ִכין ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע
ְו ַה ְּמנִ יעוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת טוֹ ב נִ ְפ ָלאִּ ,כי נַ ֲע ִשׂ ין ֵמ ַה ְּמנִ יעוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ׁ ֶש ִהיא ְמ ַע ֵּכב וּמוֹ נֵ ַע ֶאת
אשוֹ ן
ַה ּמ ִֹחין ִמ ָּל ֵצאת חוּץ ַל ְ ּגבוּל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַּכ ַ ּנ”ל ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָא ָדם ָה ִר ׁ
נִ ְב ָרא ְ ּב ִלי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ְו ֵכן ָהיְ ָתה ָּכל ַה ּ ָשגָ תוֹ ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהיָ ה לוֹ ׁ ְש ֵלמוּת ְו ִע ַ ּקר
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ְו ִע ַ ּקר ִא ּסוּר ֵעץ ַה ַדּ ַעת
ׁ ְש ֵלמוּתוֹ ָהיָ ה נִ גְ ָמר ִאם ָהיָ ה עוֹ ֵמד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ׁ ֶשל ֲא ִכ ַ
ְ
ילה ָּכזֹאת ׁ ֶש ַעל יָ ָד ּה
ֹאכל ֲא ִכ ָ
טוֹ ב ָו ָרע הוּא ְ ּב ִחינָ ה זֹאת ׁ ֶש ָא ַסר ָע ָליו ַה ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ּלֹא י ַ
יכן נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּטוֹ ב ְו ָה ַרעַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲח ִקירוֹ ת
יִ ָּכנֵ ס מֹחוֹ ָל ַד ַעת ְו ַל ֲחקֹר ְ ּב ִחינַ ת טוֹ ב ָו ָרעֵ ,מ ֵה ָ
ִו ִידיעוֹ ת ְ ּב ַד ְר ֵכי ַהנְ ָהגָ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ָא ַסר ָע ָליו ִל ְכנֹס ָ ּב ֶזה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּלֹא ָז ָכה ֲע ַדיִ ן ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר
ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ָשׂ יו ַה ּטוֹ ִבים ְו ִאם ָהיָ ה זוֹ ֶכה ַל ֲעמֹד ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן ֶזה ְו ָהיָ ה ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלתוֹ ָהיָ ה זוֹ ֶכה ַעל-יְ ֵדי
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא
ֶזה ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ְו ָהיָ ה ַמ ּ ִשיג ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ִדּ ְל ַת ָּתאְ .ו ָאז ָהיָ ה ִמ ְת ַ ּב ּ ֵטל ֲא ִח ַיזת ֵעץ ַה ַדּ ַעת ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ִע ַ ּקר ֲא ִח ָיזתוֹ ָאז ל ֹא ָהיְ ָתה ִּכי ִאם ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַה ּׁ ְש ִב ָירה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִ ּנ ְב ְרא ּו ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְ ּב ִלי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ַּכ ַ ּנ”ל:

הרי שמחמת שבריאת העולם היה ע”י שבירת הכלים ,ותיקונם ששורשו היה מחמת איזה
מיעוט בהארת כח הרחמים מחמת הריחוק ומציאות השבירה שהיה ,לזאת עיקר התיקון
השלם היה ע”י שנצטוה שלא יחקור להבין כלל למה יש רע ,רק יבין שזה מחמת השבירה,
אבל באמת השם ממש נמצא ויש עבודה ,והעיקר למעשה להכניע הרע בלי שום הבנה.
ומובן שבכל זה מורהנ”ת רוצה לפתוח עינינו להבין למה עובר על האדם כל כך מה שעובר,
וקשה לו להגיע לשמחת המצות ,עד שחושב שאין זה עיקר ,היינו שאינו מכיר גדולת עוצם
הפלגת מעלת העבודה שנמצא בתוך סיבוב של יעלו שמים וירדו תהומות בתוך ירידות וטרדות
וקטנות ,ולזה נדמה שאין מה להיות שמח ,הרי זה היה סיבת ירידת הבריאה ע”י עץ הדעת טוב
ורע ,כי לא היה יכול לזכור מציאות השמחה בעת שבא הנחש לבלבל אותו  -הרי בזה מלמד
לנו יסוד קיום האדם במצב של גשמיות וטרחות וכל מה שעובר  -להבין גדולת שמחת המצות
והתמימות.

כיון שיצאו ממצרים באתערותא דלעילא בלבד ,לכן נאסר החמץ שהוא ענין
שהיית המוח והמתנתו בבחי' כתר
יא) וְ ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִא ּסוּר ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא ָחמוּר ְמאֹדֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵח ְטא ֵעץ ַהדַּ ַעתֶ ׁ ,שהוּא ִס ְט ָרא
דְּ מוֹ ָתאַּ ,כ ּמו ָּבא ַמ ְח ֶמ ֶצת ַּת ָּמן ָח ֵמץ ַּת ָּמן ֵמת ִּכי ָח ֵמץ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִח ּמוּץ ַה ּמ ַֹח ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ֶש ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי
ַה ְמ ָּתנָ ה ו ׁ ְּש ִה ָ ּיה ַּכ ַ ּנ"ל וְ ָכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאין זוֹ ִכין ְל ַת ֵ ּקן ַה ּמ ִֹחין ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא דִּ ְל ַת ָּתא ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה
ו ִּמ ְצוֹת ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ֲא ַזי ֲע ַדיִ ן ֵאינוֹ זוֹ ֶכה ִל ְב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ"ל וְ ַע ֵּ
ל-כן ָאסוּר לוֹ ְל ַה ֲח ִמיץ ֶאת מֹחוֹ
יעה וְ ַה ּ ָשגָ ה ַּכ ַ ּנ"ל וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּבגָ לוּת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד וְ ָהי ּו ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִעים ְ ּבמ"ט ׁ ַש ֲע ֵרי
ְ ּב ׁשוּם יְ ִד ָ
אשוֹ ן ַּכ ּמו ָּבא וְ לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגָ ֳא ָלם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי
ֻט ְמ ָאה ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
יהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְל ַה ּ ִשיג ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ֶה ָא ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹדַּ ,כ ּמו ָּבא
ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ֲע ֵל ֶ
ְ
ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת וְ ַע ֵּ
יהם ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ָאז ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ָבל ֵמ ֲח ַמת
יהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך וְ ֵה ִאיר ֲע ֵל ֶ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָח ַמל ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ָּכל ֶה ָא ָר ָתם ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ְ ּב ִלי ִא ְת ָערו ָּתא דִּ ְל ַת ָּתאִּ ,כי ָהיָ ה ק ֶֹדם ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ַע ֵּ
ל-כן ֲע ַדיִ ן לֹא ָזכ ּו
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ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ"לַ ,על ֵּ
כן ָאסוּר ָאז ֶה ָח ֵמץ ְ ּב ִא ּסוּר ָחמוּר ְמאֹדִּ ,כי ַה ּ ָשגָ ָתם וְ ֶה ָא ָר ָתם ָאז ָהיָ ה ַרקאת וְ כוּ' וְ לֹא יֵ ָר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ ִּכי ֲאסו ִּרים
ְל ִפי ׁ ָש ָעה ַּכ ּמו ָּבאּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִח ּ ָפזוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ ,כי ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן יָ ָצ ָ
ְל ַה ֲח ִמיץ מ ָֹחם וְ ַד ְע ָּתם ְּכ ָלל ְ ּב ַה ּ ָשגָ ָתם ָה ֲעצו ָּמה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ִּת ְ ּקנ ּו ֶאת ּכ ַֹח ַה ְמ ַסדֵּ ר וְ ַה ְמיַ ּׁ ֵשב
ל-כן ֲע ַדיִ ן לֹא נִ ְת ַּת ֵ ּקן ֶה ָח ֵמץ ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה וְ ַע ֵּ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ"לַ ,ע ֵּ
ל-כן ָאז ְ ּב ֶפ ַסח ָאז ֶה ָח ֵמץ הוּא
ִס ְט ָרא דְּ מוֹ ָתא ַמ ָּמ ׁשִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַהדַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע ַמ ָּמ ׁש ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹֹא ִּת ְ ּקנ ּו ֶאת ַה ֶּכ ֶתר,
ַע ֵּ
יהם ַה ַה ְמ ָּתנָ ה וְ ַה ּׁ ְש ִה ָ ּיה ְ ּב ַד ְע ָּתםִּ ,כי ֵאין זוֹ ִכין ֲע ַדיִ ן ִל ְב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ָאסוּר ֲע ֵל ֶ
ְ
ַה ְמ ָּתנָ ה ַּכ ַ ּנ"לַ ,ע ֵּ
יל ָתם ָצ ִריך ִל ְהיוֹ ת ַמ ָּצה ְל ַבדִּ ,כי ָּכל ֶה ָא ָר ָתם וְ ַה ּ ָשגָ ָתם ָאז הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ָּכל ֲא ִכ ָ
מ ִֹחין ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד ׁ ֶש ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ָתם ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַרק ְל ִפי ׁ ָש ָעה ְלצ ֶֹר ְך ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ָּצה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה וְ ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ֵמ ֲח ַמת
ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ִּת ְ ּקנ ּו ֶאת ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַסדֵּ ר וְ ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ָאז יוֹ ְר ִדין ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ַּכ ֵּס ֶדר ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה
ָאסוּר ֶה ָח ֵמץ ַע ָּתה ְ ּב ִא ּסוּר ָחמוּר ְמאֹדִּ ,כי ִאם יִ ְר ֶצה ְל ַה ְמ ִּתין ו ְּל ַה ֲח ִמיץ מֹחוֹ ְ ּבאוֹ ר ַה ַה ּ ָשגָ ה ַה ְ ּגדוֹ ָלה
ַה ּזֹאת יָ כוֹ ל ִל ְתעוֹ ת ְמאֹדִּ ,כי ִּת ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְמאֹד ׁ ֶש ֵהם ַה ְּכ ִפירוֹ ת ו ִּב ְל ּבוּל ַה ּמ ִֹחין וְ ָכל ֶזה
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ִּת ְ ּקנ ּו ֶאת ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַסדֵּ ר ַה ַ ּנ"ל וְ ַה ּמ ִֹחין יוֹ ְר ִדין ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר.
ְו ֶזה הוּא ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָע ָשׂ ה ִע ָּמנ ּו ֶח ֶסד נִ ְפ ָלא ְונוֹ ָרא ְמאֹד ׁ ֶש ָאנ ּו
זוֹ ִכין ְל ֶה ָא ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ָּכזֹאת ׁ ֶש ֵאין ָאנ ּו ְראוּיִ ים ָל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלאִּ ,כי ְ ּבל ֹא ֶזה לֹא ָהיָ ה
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָ ּג ֵאל ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ָאז ַה ּמ ִֹחין ַּכ ֵּס ֶדר ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ַה ַ ּנ"ל ֵמ ֲח ַמת
ׁ ֶש ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם נֶ ֶא ְחז ּו ָ ּב ֶהם ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְמאֹד .ו ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַת ֵ ּקן ֶאת
ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ ַמ ּ ִשיגִ ין ֶא ְמ ָצעו ָּתא ְדּ ָע ְל ָמא ׁ ֶשהוּא אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְר ִדין
ְּת ִח ָּלה ְ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 ָב ְר ָרם ִמ ּׁ ָשם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
אשוֹ נָ ה ִ ּב ׁ ְש ַעת
יטבֲ ,א ָבל ַע ְכ ׁ ָשיו ִ ּב ׁ ְש ַעת ְ ּג ֻא ָּלה ָה ִר ׁ
ימר ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ִמי יֵ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָאז ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְת ִחיל ַּכ ֵּס ֶדר ְל ָב ֵרר ְּת ִח ַּלת נִ יצוֹ ֵצי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַעל-
יְ ִצ ַ
יְ ֵדי ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהְ ,ו ַל ֲעלוֹ ת ַא ַחר ָּכ ְך ַ ּב ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱא ָמ ִרים ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ְל ַת ֵ ּקן
ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ַה ּ ִשיג ֲא ִמ ַּתת ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ָאז ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם
נֶ ֶא ְחז ּו ָ ּב ֶהם ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְמאֹד ְול ֹא ָהיָ ה ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִמ ָ ּגלו ָּת ּה ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ַּכ ֵּס ֶדרַ ,ע ֵּ
ל-כן
יהם ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאלֹקוּתוֹ ְ ּב ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה
ִה ְפ ִליא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַח ְסדּ וֹ ִע ָּמנ ּו ְו ֵה ִאיר ֲע ֵל ֶ
ְו ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְויָ ְצא ּו ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ו ְּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ּׁ ָשם ְו ַה ֶה ָא ָרה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה
ַה ָ ּב ָאה ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶש ָאז ֲע ַדיִ ן ֵאין זוֹ ִכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ"ל
זֹאת ַה ֶה ָא ָרה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ָּצה ׁ ֶש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹדִּ ,כי ִ ּב ְב ִחינַ ת ָח ֵמץֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ִח ּמוּץ ַה ּמ ַֹח ׁ ָשם נֶ ֱא ָחז ָאז ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְמאֹד ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ָזכ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר
ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַּ
וכ ַ ּנ"ל:
כי יש זמן של הארה גדולה מאד ,אור של זריחה ,שהשי”ת מאיר להרים האדם אל האמת
שזה ענין יום א’ דפסח ,ויש להבין שאין זה כח של כלים ושכל שיכול להתבונן איך להתחזק
בזמן של ירידה ,אלא הוא עליה לראות גדולת השם ועוצם נפלאותיו ,ועיקר התגלות האמת
בלב מאיר ר קכאשר האדם מקבל זאת בצורה זו לדעת מהשי”ת באמת איך הוא עושה ניסים
ונפלאות שזה בחי’ מצה ,הכל פשוט אין שום שאלה ,כי האמונה מאירה מאד.

עיקר אתערותא דלתת הוא זריקת כל הכרח להבין וכל עצב על חסרון השגה

אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח נִ ְס ַּת ֵּלק ֶה ָא ָרה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַה ּזֹאת ְולֹא נִ ׁ ְש ָאר ַרק ָה ְר ׁ ִשימ ּו
יב) ֲא ָבל ַא ַחר ָּכ ְך ַא ַחר יוֹ ם ִר ׁ
ילין ְל ַק ֵ ּבל ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ַּכ ֵּס ֶדר ַעל-יְ ֵדי ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ַּכ ָ ּידו ַּע ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת
ְו ָאז ַמ ְת ִח ִ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
יהם ֶה ָא ָרה ִמ ֶּכ ֶתר ֶע ְליוֹ ן
ַעל-יְ ֵדי ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְל ַת ֵ ּקן ַ ּגם ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחיןִּ ,כי נִ ְמ ׁ ָש ְך ֲע ֵל ֶ
ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵאין זוֹ ִכין ָל ֶזה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצוֹת ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה
ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
יכין ְל ָה ִביא ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ֵמ ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא כג)ָ ,ח ֵמץ ֵּת ָא ֶפינָ ה,
ל-כן ָאז ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ִּכי ָאז ַמ ֲע ִלין ְב ִחינַ ת ֶה ָח ֵמץ ְל ׁ ָש ְר ׁשוֹ ָה ֶע ְליוֹ ן ַב ְק ֻד ּׁ ָשה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת כ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ רֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ֵּתןּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶּכ ֶתרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָח ֵמץ ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ָּתנָ ה ו ׁ ְּש ִה ָ ּיה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל:
ובכח הארה הגדולה הזאת יכולים להתחיל להיות אדם מיושב עם אמונה בכל מציאות החיים
בעוה”ז ,שזה הסיבה שלא ניתנה תורה רק אחרי ספירת מ”ט יום ,כדי שנבנה כח המסדר
המוחין בכל אתערותא דלתתא של רצון וקיום בפשטות מתוך ריחוק וזריקת כל הכרח להבין
וכל עצב על חסרון השגה רק לקיים בשמחה ולהמשיך בזה השגה של מציאות השם בתוך
המצוה ולזכור עי”ז אור א’ דפסח ,עד שימצא שהכל מיושב ומסודר ,ואז מתוך מה שלומד יאיר
לו בכל פעם בבחי’ הספירה הגדלת השכל ,ויבין ממילא מה שהשי”ת רוצה שיבין.
יג) ְו ֶזה ּו ַה ִח ּלוּק ׁ ֶש ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ִּכי ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ ֱא ַמר ְ(דּ ָב ִרים ז)ִּ ,כי ַא ֶּתם ַה ְמ ַעט ִמ ָּכל
יע ָל ֶכם טוֹ ָבה ַּ
(כ ּמו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש"י) ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם
יטין ַע ְצ ְמ ֶכם ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ָה ַע ִּמיםֶ ׁ ,ש ַא ֶּתם ַמ ְמ ִע ִ
יהם ֶה ָא ַרת ִה ְתנוֹ ְצצוּת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵאינָ ם רוֹ ְד ִפים ַל ֲחקֹר ַא ַחר ֲח ִקירוֹ ת ִו ִידיעוֹ ת
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵמ ִאיר ֲע ֵל ֶ
(שיר ַה ּׁ ִש ִירים א) ָמ ׁ ְש ֵכנִ י ַא ֲח ֶר ָ
יך
ְו ָח ְכמוֹ תַ ,רק ֵהם ִמ ְת ַח ְ ּז ִקים ָ ּב ֱאמוּנָ ה ְורוֹ ְד ִפים ַא ֲח ָריו ִמ ָ ּיד ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ִ
נָ רו ָּצהֶ ׁ ,ש ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ְת ִחיל ְל ָמ ׁ ְש ָכם ֵא ָליוֲ ,א ַזי ֵּת ֶכף ֵהם ָר ִצים ַא ֲח ָריו ו ְּכמוֹ
יך ַו ֲאנִ י ֵּת ֶכף ַר ְצ ִּתי ַא ֲח ֶר ָ
יך ׁ ֶש ַא ָּתה רוֹ ֶצה ְל ָמ ׁ ְש ֵכנִ י ֵא ֶל ָ
ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּׁ ְשלו ֶּח ָ
יך
ְ
ְ
ילין ִל ְרדּ ֹף ַא ֲח ָריו יִ ְת ָ ּב ַרך ֲא ַזי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך עוֹ ֶשה ַע ְצמוֹ ְּכמוֹ ִמי ׁ ֶש ּבוֹ ֵר ַח
ְוכוּ’ ְו ֵת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְת ִח ִ
(שם ה) ּ ָפ ַת ְח ִּתי ֲאנִ י ְלדוֹ ִדי ְודוֹ ִדי
(שם ח) ְ ּב ַרח דּ וֹ ִדי ְוכוּ’ ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָ
ו ַּמ ְס ִּתיר ו ַּמ ֲע ִלים ַע ְצמוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָ
ָח ַמק ָע ַבר ְוכוּ’.

ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְצ ִר ִיכין ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ַּכ ֵּס ֶדר ִל ְרדּ ֹף ַא ֲח ָריו ו ְּל ַב ְ ּק ׁשוֹ ְל ָע ְבדוֹ ַ ּב ֲעבוֹ דוֹ ת ו ְּב ַמ ֲע ִשׂ ים
טוֹ ִבים ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ָמ ְצאוֹ ְ ּב ִה ְת ַ ּג ּלוּת נִ ְפ ָלא יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ֶפ ַסח
יהם ַה ּטוֹ ִבים ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה זוֹ ִכין ְל ַת ֵ ּקן ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשבַ ,ו ֲא ַזי זוֹ ִכין
ְו ׁ ָשבוּעוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
יכ ִלין ְוכוּ’ ַה ַ ּנ”ל.
ְל ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ִכיןַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
(שמוֹ ת כד) ּכֹל ֲא ׁ ֶשר ִדּ ֶ ּבר ה’ נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ׁ ֶש ִה ְק ִדּ ימ ּו נַ ֲע ֶשׂ ה ְלנִ ׁ ְש ָמע ְו ִל ְכאוֹ ָרה ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ַה ָדּ ָבר ְּכ ָלל ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲעשׂ וֹ ת ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ׁ ִש ְ ּב ָחה אוֹ ָתם ַעל ֶזה
ׁ ֶש ִּמ ּג ֶֹדל ְּת ׁשו ָּק ָתם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִה ְק ִדּ ימ ּו נַ ֲע ֶשׂ ה ְלנִ ׁ ְש ָמע ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
י-כן ָק ׁ ֶשה ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ֵא ְ
יך יְ ֻצ ַ ּיר ִענְ יַ ן ֶזה
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
(ש ָ ּבת ּ ֶפ ֶרק ח) ּג ֶֹדל ׁ ֶש ַבח יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּב ֶזה ֲא ָבל ַא ַ
ַׁ
ְ
ְ
יטבִּ ,כי
ְו ֵאיך עוֹ ֶלה ַעל ַה ַדּ ַעת ַל ֲעשׂ וֹ ת ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָמעַ ,אך ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה גּ ו ָּפ ּה ְמב ָֹאר ָה ִענְ יָ ן ֵה ֵ
ְמב ָֹאר ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְּת ׁשו ָּב ָתם ָהיְ ָתה ָּכ ְךּ ,כֹל ֲא ׁ ֶשר ִדּ ֶ ּבר ה’ נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַמה ּׁ ֶש ְ ּי ַד ֵ ּבר
ה’ יַ ֲעשׂ ּו ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ֵהם עוֹ ִשׂ ין ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ִדּ ְב ֵרי ה’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּ ָפסוּק ּכֹל ֲא ׁ ֶשר
ִדּ ֶ ּבר ה’ נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ַא ְך ְל ִפי ֶזה ָק ׁ ֶשה ִאם ֵּכן ַמה ַּמ ֲע ָל ָתם ׁ ֶש ִה ְק ִדּ ימ ּו נַ ֲע ֶשׂ ה ְלנִ ׁ ְש ָמע ֲהל ֹא ְּכ ָבר
יטב ַעל ּ ִפי ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ִה ְק ִדּ ימ ּו לוֹ ַמר ׁ ֶש ַ ּי ֲעשׂ ּו ַמה ּׁ ֶש ְ ּי ַד ֵ ּבר ה’ ַּכ ַ ּנ”ל ַא ְך ֶ ּב ֱא ֶמת ָה ִענְ יָ ן ְמב ָֹאר ֵה ֵ
ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵהם ֵאינָ ם רוֹ ִצים ַל ֲחקֹר ׁשוּם ֲח ִק ָירה ְ ּב ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְצוֹת ו ְּב ַד ְר ֵכי ַה ּ ָשגָ תוֹ ְו ַהנְ ָהגוֹ ָתיו
יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,רק ָּכל ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ה’ נַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ָ ּיד ֵּת ֶכף ְ ּב ִלי ׁשוּם ׁ ְש ֵא ָלה ַו ֲח ִק ָירה ְּכ ָלל ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְונִ ׁ ְש ָמע,
ִּכי נִ ׁ ְש ָמע ְל ׁשוֹ ן ֲה ָבנָ ה ַ ּב ֵּלבַּ ,כ ְ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 ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת,
משה ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ִלי ׁשוּם
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָּכל ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ה’ יַ ֲעשׂ ּו ִמ ָ ּיד ְּכ ִפי ֲא ׁ ֶשר יֵ ֵצא ִמ ּ ִפי ׁ ֶ

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
ֲח ִק ָירה ו ׁ ְּש ֵא ָלה ַא ַחר ׁשוּם ַט ַעם ְּכ ָלל ְו ַא ַחר ָּכ ְך ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְונִ ׁ ְש ָמעִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ֲע ִש ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת
ֶ ּב ֱא ֶמת ִ ּב ְת ִמימוּת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה זוֹ ִכין ַא ַחר ָּכ ְך ְל ַה ּ ִשיג ַמה ּׁ ֶש ַּמ ּ ִשיגִ ין ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכ ַֹח
ַה ְמ ַס ֵדּ ר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָשם ְמקוֹ ר ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ֶזה ּג ֶֹדל ַמ ֲע ַלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַע ֵּ
ל-כן
ֶ ּב ֱא ֶמת ָזכ ּו ַעל -יְ ֵדי ֶזה ִל ׁ ְשנֵ י ְּכ ָת ִרים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ֹאש ָּכל ֶא ָחד
(שם) ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ְמר ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע יָ ְרד ּו ַמ ְל ָא ִכים ְונָ ְתנ ּו ׁ ְשנֵ י ְּכ ָת ִרים ְ ּבר ׁ
ָׁ
ּ
ּ
ּ
ֹאשם ִכי ֵאל ּו ַה ַה ּ ָשגוֹ ת ְו ָה ֲע ַדיִ ם ׁ ֶש ָזכ ּו ַעל-יְ ֵדי נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ֵהם
ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ,ו ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ
ֹאשםִּ ,כי ָזכ ּו ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָת ִרים ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ְ ּב ִחינַ ת ְו ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ
ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ַּכ ַ ּנ”ל:

יסוד בנין הדעת וההשגה ,לשמוע מהו רצון ה’ ולקיים בשמחה ,וימשיך בלימודו
כדי לקיים ,ואח”כ יבא להשגה
הרי שבזה מראה יסודות דרך בנין הדעת וכל השגה שהוא שמיעת האמת מהו רצון השם
ולשמוע שזה ממש הרצון של השם שאני יעשה כך ,עד שבא לשמחה גדולה מאד ,וכמה
ששומר בלב הרצון להרגיש חיות של הבנה בבחי’ שמחה ולא השגה וחכמה ,כך ענין החכמה
יבא ממילא ,כי אע”פ שרוצה ורוצה מאד ההשגה לשמוע ,הוא מבין שזה יבא לא מתוך לימוד
הידיעות רק שמכוחם יבא לידי מעשה ועי”ז יבא להתגלות הדעת ,כי שמחת המצות מוציא
מהקליפות שזה מה שצריכים ,ומביא ברכה ,היינו התחלת בנין הדעת ואמונה וכו’ עד שיכול
לראות בנפשו כח של מסדר ומיישב המוחין ואז יודע שיכול להבין – וזה שייך בכל אדם ובכל
עת ,כי ע”י שמחה ולימוד יבא לכח של ישוב הדעת נפלא.
יד) ֲא ָבל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ֵהם ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ִמ ּ ְפגַ ם ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ֵאינָ ם ְ ּבנֵ י
יהן ָה ָרעוֹ ת ֵהם רוֹ ִצים ֵּת ֶכף
ֱאמוּנָ הְ ,וק ֶֹדם ׁ ֶשעוֹ ִשׂ ים ׁשוּם ע ָֹב ָדא טוֹ ָבה ְו ֵהם ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִעים ֲע ַדיִ ן ְ ּב ַת ֲאו ֵֹת ֶ
ְ
יעת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ֵהם רוֹ ִצים ְל ַה ְק ִדּ ים
ְל ַה ּ ִשיג ְ ּב ִשׂ ְכ ָלם ַה ְמגֻ ּׁ ָשם ַ ּב ַּת ֲאוֹת ְל ַה ּ ִשיג ֲח ִקירוֹ ת ִ ּב ִיד ַ
ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ַל ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ָּלה יְ גַ ֶּלה ָל ֶהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּכל סוֹ דוֹ ָתיו ִויגַ ֶּלה ָל ֶהם ָּכל ַדּ ְר ֵכי ַהנְ ָהגוֹ ָתיו
ְו ַט ֲע ֵמי ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ְו ָאז ֶא ְפ ׁ ָשר ָהי ּו ְמ ֻר ִּצים ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵא ֶיזה ִמ ְצ ָוהִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ִאם ָהי ּו רוֹ ִאים אוֹ ר

ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ׁ ֶש ִהיא ְמ ִא ָירה ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ִהיא ַּת ְכ ִלית ָּכל ַה ַּת ֲענוּגִ ים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם
ו ְּל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ַּת ֲענוּגִ ים ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ְו ַה ַה ְצ ָלחוֹ ת ְוכוּ’ ְוכוּ’ ְ ּב ַו ַדּ אי ִמי ּ ֶפ ִתי יָ ִסיר ֵה ָ ּנה

ׁ ֶש ּלֹא יִ ְר ֶצה ְל ַק ֵ ּבל טוֹ ב נִ ְפ ָלא ְונִ ְצ ִחי ָּכ ֶזהּ ִ ,ב ְפ ָרט ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין ִל ְקנוֹ תוֹ ְ ּב ָד ִמים ַק ִּלים ִל ְז ּכוֹ ת ְ ּב ַעד ָ ּגדוֹ ל
יציתִּ ,כי ְשׂ ַכר ִמ ְצ ָוה ְ ּב ַהאי
יצית ְל ַט ִּליתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָּכל ָהעוֹ ָלם ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ִּצ ִ
ֶא ָחד ִל ְקנוֹ ת ִצ ִ
ָע ְל ָמא ֵל ָּ
יכאִּ ,כי אוֹ ר ָּכל ִמ ְצ ָוה ו ִּמ ְצ ָוה נַ ֲע ֶלה ְונִ ְשׂ ָ ּגב ְמאֹד ְמאֹדַ ,א ׁ ְש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ַל ֲעשׂ וֹ ָתם ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְל ַה ְצ ָל ָחה ֲא ִמ ִּתית ְונִ ְצ ִחית ָּכזֹאת ְו ָראוּי
ָּכ ָראוּי ָלנ ּו ִל ְשׂ מ ַֹח ֲא ׁ ֶשר ִז ָּכה אוֹ ָתנ ּו ׁ ֶ
ָלנ ּו לוֹ ַמר ַא ׁ ְש ֵרנ ּו ַמה ּטוֹ ב ֶח ְל ֵקנ ּו ְוכוּ’ַ ,א ׁ ְש ֵרנ ּו ְוכוּ’ ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַר ָ ּבה נִ ְפ ָל ָאה ַעד ֵאין
משה ַע ְבדּ וֹ ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים
ֵקץ ְו ַת ְכ ִליתִּ ,כי ָאנ ּו זוֹ ִכין ְל ַה ֲא ִמין ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּב ׁ ֶ
ְו ִל ְשׂ מ ַֹח ָ ּב ֶהם ַעל-יְ ֵדי ָה ֱאמוּנָ ה ְל ַבד ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְז ֶּכה ַא ַחר ָּכ ְך ְל ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ָּכל ֶא ָחד ְל ִפי
ַמ ְד ֵרגָ תוֹ .

יהם ֵאינָ ם רוֹ ִצים ְל ַה ֲא ִמין ְ ּבסוֹ דוֹ ת
ֲא ָבל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ָה ְר ׁ ָש ִעים ַהחוֹ ְק ִרים ַההוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ו ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ְט ָע ִמים ׁ ֶשל ׁ ְשטוּת
ַּכ ָּונוֹ ת ַה ִּמ ְצוֹת ְואוֹ ְמ ִרים ְדּ ָב ִרים ְ ּבדוּיִ ים ַעל ׁ ֶ

ְו ֶה ֶבל ַעל ִמ ְצו ָֹתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְו ַהנּוֹ ָר ִאיםִּ ,כי ֵהם רוֹ ִצים ְל ַה ּ ִשיג ו ְּל ָה ִבין ק ֶֹדם ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ֵח ְטא ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ֱה ִסיתוֹ ַה ָ ּנ ָח ׁש ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ י ְו ָא ַמר לוֹ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ְט ֶעה אוֹ תוֹ

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
יכם ְוכוּ’,
אשית ג)ִּ ,כי י ֵֹד ַע ֱאל ִֹקים ִּכי ְ ּביוֹ ם ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶּמנּ ּו ְונִ ְפ ְקח ּו ֵעינֵ ֶ
(ב ֵר ׁ ִ
יעה,
ְו ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָ ּזכ ּו ַעל -יְ ֵדי ֶזה ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִה ְק ִדּ ימ ּו ֲע ִשׂ ָ ּיה ִל ׁ ְש ִמ ָ
ְדּ ַהיְ נ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ָכל ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ה’ ְ ּב ִלי ׁשוּם ׁ ְש ֵא ָלה ַו ֲח ִק ָירה ְּכ ָללְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך יִ ְז ּכ ּו ְל ָה ִבין ְּכ ִפי ַמה
ּׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָד ָתם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָזכ ּו ַל ְּכ ָת ִרים ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלםִּ ,כי ַעל-
יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶשהוּא ְמקוֹ ר ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל:

כמו שמראה פשטות האושר המופלא בקיום כל מצוה ,מבאר שזה מחמת שאנו מבינים שיש
סודות ועולמות ,ומי שירגיש זה הוא הזוכה והוא יוצא מכל נסיון – וגדר עכו"ם שאינם מקבלים
שיש סודות – גדר ישראל שאינם שואלים מה הסוד רק מאמינים שיש ושמחים מאד ,וכך באים
לקבל החיות והדביקות בהשי”ת לאור הפנימיות לפי מדריגתם כמבואר.
יעהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ימין ֲע ִשׂ ָ ּיה ִל ׁ ְש ִמ ָ
טו) ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְק ִדּ ִ
על-ימין ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ַעל-יְ ֵדי ָה ֱאמוּנָ ה ְל ַבדַ ,אף ַ
ֱאמוּנָ הְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַּמ ְק ִדּ ִ
ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְמ ִבינִ ין ָ ּב ֶהם ׁשוּם ַט ַעם ְו ָאז ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,על -יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה זוֹ ֶכה ַל ֲעלוֹ ת
ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ֵש ֶכל ו ְּל ַת ֵ ּקן ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשבֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ְו ָאז
יכ ִלין ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ּ ִשיגִ ין ֱאל ֹקוּתוֹ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ְל ַה ּ ִשיג ַה ּ ָשגַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
זוֹ ֶכה ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַּכ ַ ּנ"ל.
ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ׁשוּם ַה ּ ָשגָ ה ֲא ִמ ִּתית ְ ּב ַה ּ ָשגַ ת ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַק ֵ ּבל ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמוֹ נֵ ַע ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ֶאת ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
יכ ִלין ַה ַ ּנ"ל
ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ףּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטיֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ַה ּכ ַֹח ׁ ֶשל ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ֵאין זוֹ ִכין ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֲע ִשׂ ָ ּיה ְועוֹ ָב ָדא ַדּ יְ ָקאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב
ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ"ל ְו ָאז ַדּ יְ ָקא זוֹ ֶכה ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ְו ֶזה ַה ַּת ְכ ִלית
ַדּ יְ ָקא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ל-פי ׁ ֶש ַה ּכֹל אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַּת ְכ ִלית
ף-ע ּ ִ
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְ ּב ַמ ֲע ָלה ְמאֹדִּ ,כי ַא ַ
ֵאין ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ִּכי ִאם ַה ַּצ ִדּ ִ
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ֲא ָבל ֵאין ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ַדע ּ ֵפרו ּׁש ָדּ ָבר ֶזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵחז ָ ּב ֶזהְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ַהיְ ִד ָ
ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ָשׂ יו ַה ּטוֹ ִבים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵה ַבנְ ִּתי ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִשׂ יחוֹ ָתיו
יהם ַדּ יְ ָקא נִ גְ ָמר
יעה ַה ּכֹל ֶא ָחד ִּכי ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
יעה ְו ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְו ָאז ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה ָאז ַהיְ ִד ָ
יעה ֲא ׁ ֶשר לֹא נֵ ַדעֶ ׁ ,ש ַה ּל ֹא נֵ ַדע ְ ּב ַע ְצמוֹ ,
יהם ֶא ָחד ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יעה ְו ַה ַה ּ ָשגָ הִּ ,כי ׁ ְשנֵ ֶ
ַהיְ ִד ָ
יעה .ו ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ִמי ׁ ֶש ָ ּי ִבין ִענְ יָ ן ֶזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם
יעה ,הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ַהיְ ִד ָ
ׁ ֶשהוּא ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת
יעה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
יעה ְו ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
ַה ּזוֹ ִכין ָל ֶזהַ ,א ׁ ְש ֵרי ָל ֶהםִּ ,כי ַהיְ ִד ָ
ְ
יהם ַדּ יְ ָקא נִ ְמ ׁ ָשך ַה ַה ּ ָשגָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְולֹא ְמ ֵטי.
יהם ֶא ָחד ִּכי ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
ׁ ְשנֵ ֶ
ְו ַעל ֵּ
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ְדּ ֵלית ָמאן ִדּ ְקיָ ָמא ְ ּבה ּו
-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ַה ּ ָשגָ ה ַה ּזֹאת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ

יעה ֲא ׁ ֶשר לֹא נֵ ַדע ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה
יען ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ְול ֹא ִמ ְת ַדּ ְ ּב ִקין ְול ֹא יְ ִד ָ
אשוֹ ן ו ְּמ ַב ּ ֵטל ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאֶ ׁ ,ש ִהוא ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא,
ְל ַה ּ ָשגָ ה זֹאת הוּא ְמ ַת ֵ ּקן ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּכ ִפירוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ִב ְק ׁש ּו ִח ּׁ ְשבֹנוֹ ת ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּ ְפגַ ם ֵעץ ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ָהיָ ה
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִב ְק ׁש ּו ִח ּׁ ְשבֹנוֹ ת ַר ִ ּביםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ַעל ּ ָפסוּק (ק ֶֹה ֶלת ז)ָ ,ע ָשׂ ה ָה ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם
אשוֹ ןַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִּכי ִע ַ ּקר ֵח ְטא ָא ָדם
יָ ׁ ָשר ְו ֵה ָּמה ִב ְק ׁש ּו ִח ּׁ ְשבֹנוֹ ת ַר ִ ּביםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נֶ ֱא ַמר ַעל ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָהיָ ה ׁ ֶש ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ַמה ְדּ ָלא ֲהווֹ ֵל ּה ְר ׁשוַּּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי הוּא לֹא ָז ָכה
ָה ִר ׁ
ֲע ַדיִ ן ְל ַת ֵ ּקן ַה ּכֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,על ֵּכן ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ִל ְב ִלי ְל ַה ֲח ִמיץ מֹחוֹ ְ ּב ַה ּ ָשגָ תוֹ ְו ִל ְב ִלי

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
ִל ְרדּ ֹף ְּכ ָלל ְל ַה ּ ִשיג ְו ַל ֲחקֹר ַ ּב ֶּמה ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְר ׁשוּת ַרק ְל ַה ֲא ִמין ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַק ֵ ּים ַה ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה
ָע ָליו ִל ְב ִלי ֶל ֱאכֹל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת ְוהוּא ָע ַבר ַעל ֶזה ְו ִה ְר ֵהר ַא ֵחר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַא ַחר ִמ ְצו ָֹתיו ְו ָא ַכל
יתה ְלדוֹ רוֹ תִּ ,כי
ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת ְו ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ַמה ְדּ ֵלית ֵל ּה ְר ׁש ּו ְל ִא ְס ַּת ְּכ ָלא ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ַזר ָע ָליו ִמ ָ
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָא ַכל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ְו ָר ָצה ֵל ַידע ׁש ֶֹר ׁש ַה ּטוֹ ב ְו ָה ָרע ק ֶֹדם ׁ ֶש ִּת ֵ ּקן ֶאת ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר
ְוכוּ’ ַעל-יְ ֵדי ֶזה נָ ַפל ִל ְכ ִפירוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִּ ,כי ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת נִ ְר ָ ּגן ַמ ְפ ִריד
ַא ּלוּף ׁ ֶש ִה ְפ ִריד ַא ּלוּפוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ּ ֶפ ֶלאּ ְ ,ב ִחינַ ת ָא ֶלף ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,דּ ַהיְ נ ּו
יפה ֵמ ַה ְמ ַע ֵּכב ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נָ ַפל
ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ּ ֵפרוּד ֵ ּבין ְ ּב ִחינַ ת ַה ַדּ ַעת ו ֵּבין ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶש ִה ְפ ִריד ָה ְר ִד ָ
ְלגַ ְמ ֵרי ְונִ ׁ ְש ַ ּבר ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ַדּ ַעת ְו ַה ַה ּ ָשגָ ה ְלגַ ְמ ֵרי ַעד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ׁשוּם ַה ּ ָשגָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ִ ּב ְב ִחינַ ת
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ָ ּזכ ּו ְל ַז ֵּכ ְך ַע ְצ ָמן ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש
ְמ ֵטי ְולֹא ְמ ֵטי ַה ַ ּנ”ל ִּכי ִאם ִמ ְּמ ַעט ִדּ ְמ ַעט ַה ַּצ ִדּ ִ
אשוֹ ןִּ ,כי זוֹ ִכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְל ַבד ַּכ ַ ּנ”ל ַעד
ְלגַ ְמ ֵרי ׁ ֶש ֵהם ְמ ַת ְ ּקנִ ין ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ַה ּ ִשיג ַה ּ ָשגַ ת ַה ֶּכ ֶתר ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין
יכ ִלין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ףּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ענין זה עמוק וכמ”ש שאין מי שיודע רק וכו’ -אבל כלל הענין הוא שכדי להתקרב להשי”ת
צריכים אור של רחמים שהוא בחי’ כתר ,וממנו נמשך מציאות המעכב היינו הטרדות והתאוות
המניעות וגשמי ,וזאת כדי שיהיה כלי ולבוש שדרכו נוכל לקבל אור הגדול של מציאות השם,
כי הדעת הוא אור גדול ומוכרח הכלים של היראות ואהבות הנפולות אשר אנו מתרחקים
מהרע שלהם ע”י מצות התורה ,הרי שמעכב הוא מקרב ,וכאשר האדם דבוק בענין זה ,ובאמת
משבר המעכב וממאס בכל רע ותערובת טו”ר ,הרי עי”ז מאיר לו אור מטי ולא מטי ע”י שמחת
המצות.
יהם ְוכוּ'ַ ,היְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ִּת ְר ֶצה ִל ְמנוֹ ת ֶאת
ֹאש ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפ ֻק ֵדּ ֶ
(שמוֹ ת ל)ִּ ,כי ִת ּ ָשא ֶאת ר ׁ
טז) ְו ֶזה ּו ׁ ְ
יכין ׁ ְש ִמ ָירה ְו ִת ּקוּן ׁ ֶש ּלֹא יִ ׁ ְשלֹט ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,על-יְ ֵדי ַה ִּמנְ יָ ןְּ ,כמוֹ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָאז ְצ ִר ִ
יתה ׁשוֹ ֶל ֶטת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,על-
(שם)ְ ,ו ַאל יִ ְהיֶ ה ָ ּב ֶהם נֶ גֶ ף ִ ּב ְפקֹד א ָֹתם ִּכי ַה ַּמ ֵ ּג ָפה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ָ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
יְ ֵדי ַה ִּמנְ יָ ןִּ ,כי ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראֶ ׁ ,שהוּא ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאִ ,הוא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִמנְ יָ ןִּ ,כי ַה ִּס ְט ָרא
ָא ֳח ָרא ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ִב ְק ׁש ּו ִח ּׁ ְשבֹנוֹ ת ַר ִ ּבים ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ִּמנְ יָ ן
ְו ַה ִּמ ְס ּ ָפר ִ ּב ְב ִחינַ ת ִל ְפנֵ י ֶא ָחד ָמה ַא ָּתה סוֹ ֵפר ְו ָכל ִע ַ ּקר ַה ִּמנְ יָ ן ְו ַה ִּמ ְס ּ ָפר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי ַמ ְת ִחיל
יאה יֵ ׁש ַּכ ָּמה ְ ּג ָונִ ין ו ְּפ ָר ִטים ְו ׁ ָשם ׁ ַש ָ ּי ְך ִמנְ יָ ן ׁ ֶשהוּא ַרק ִ ּב ְמקוֹ ם ָה ִר ּבוּי.
יאהִּ ,כי ַא ַחר ַה ְ ּב ִר ָ
ַא ַחר ַה ְ ּב ִר ָ

הצדיקים משיגים כלליות המספר והריבוי באחדות הפשוט

ְו ֶזה ַה ָדּ ָבר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ְ ּב ׁשוּם ַדּ ַעת ֱאנוֹ ׁ ִשי ֵא ְ
יך נִ ְמ ׁ ָש ְך ָה ִר ּבוּיֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִמנְ יָ ן
ְ
ו ִּמ ְס ּ ָפר ִמ ְּמקוֹ ר ָה ַא ְחדוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֶא ָחד ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָ ּב ַרךִּ ,כי ֶזה
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַה ַ ּנ”ל,
יכין ָלנ ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ַע ְכ ׁ ָשיו ְ ּב ַה ַדּ ַעת ִּכי ִאם ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְל ַבד ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ

ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ּ ָשגַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְיכ ִלין ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ֵא ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִיקים ַה ּזוֹ ִכין ְל ַה ּ ָשגָ ה זֹאתֵ ,הם ּכוֹ ְל ִלין ו ְּמיַ ֲח ִדין
יאה ַּכ ַ ּנ”לֵ ,הם
יאהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְס ּ ָפר ו ִּמנְ יָ ןֶ ׁ ,ש ִהוא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ַחר ַה ְ ּב ִר ָ
ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְ ּב ִר ָ
יאה ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ָה ַא ְחדוּתִּ ,כי ֵהם ַמ ּ ִשיגִ ין ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ ְו ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ּכוֹ ְל ִלין ַה ּכֹל ְ ּבק ֶֹדם ַה ְ ּב ִר ָ
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל
יפת ו ְּמ ַע ֵּכב ַעד ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ין ֶא ְצ ָלן ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ְויִ ְת ַע ֶּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטיּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְר ִד ַ
יכ ִלין ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ְל ַמ ְע ָלה ֵהם ְ ּגבוֹ ִהים ְונֶ ְע ָל ִמים ְמאֹד ְמאֹד ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ֶה ְע ֵלםִּ ,כי ֵהם
ְו ֵא ּל ּו ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ רוֹ ת ַה ַּצ ְח ָצחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְּס ִפירוֹ תִּ ,כי ֵלית ָמאן ִדּ ְקיָ ָמא ְ ּבהוֹ ְו ָלא ִמ ְת ַדּ ְ ּב ִקין ְו ָלא
יפה
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַמ ָּכה ָה ְר ִד ָ
כן ֵמ ֲח ַמת ָה ְר ִד ָל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
יען ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ַא ַ
יְ ִד ָ

אי

בי
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יכלוֹ ת ְ ּב ַה ַה ּ ָשגָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ְס ּ ָפר ו ִּמנְ יָ ןִּ ,כי ֵהם ִּת ׁ ְש ָעה
ְ ּב ַה ְמ ַע ֵּכב ַעד ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ יןִּ ,כ ְביָ כוֹ לּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵה ָ
יכ ִלין ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ְּס ִפירוֹ ת ֵהם ׁש ֶֹר ׁש ַה ִּמ ְס ּ ָפר ְו ַה ִּמנְ יָ ן.
יכ ִלין ְו ֵא ּל ּו ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ֵה ְ
יכ ִלין ֵהם אוֹ רוֹ ת ַה ַּצ ְח ָצחוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ׁש ֶֹר ׁש ַה ְּס ִפירוֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל
ִּכי ֵא ּל ּו ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
יאה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יכ ִלין,
ל-כן ֵהם ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ַה ִּמ ְס ּ ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְ ּב ִר ָ
ִּת ׁ ְש ָעה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִמ ְס ּ ַפר ִּת ׁ ְש ָעה הוּא ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ִּמ ְס ּ ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ַּכ ָ ּידו ַּע ַ ּבחו ּׁש ׁ ֶש ַה ִּמ ְס ּ ָפר ָּכ ֶלה
ֵא ֶצל ִּת ׁ ְש ָעהִּ ,כי ַא ַחר ִּת ׁ ְש ָעה חוֹ ֵזר ַה ִּמ ְס ּ ָפר ִל ְמקוֹ ר ָה ַא ְחדוּת ׁ ֶשהוּא ֲע ָשׂ ָרהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ָחד,
ִּכי ֲע ָשׂ ָרה הוּא ֲע ִשׂ ִירית ֶא ָחד ְו ֵכן הוֹ ֵל ְך ַה ִּמ ְס ּ ָפר ַעד ִּת ׁ ְש ָעה ֲע ִשׂ ִיר ּיוֹ ת ְו ַא ַחר ָּכ ְך חוֹ ֵזר ְונִ ְכ ָלל ְ ּב ֶא ָחד
ׁ ֶשהוּא ֵמ ָאה ַא ַחת ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם ַּכ ָ ּידו ַּע ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ׁש ֶֹר ׁש ַה ִּמ ְס ּ ָפר הוּא ִּת ׁ ְש ָעה ְו ַא ַחר ָּכ ְך חוֹ ֵזר ַה ּכֹל
ְונִ ְכ ָלל ָ ּב ַא ְחדוּתִּ ,כי ֵכן ַה ָדּ ָבר ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶש ַה ִּמ ְס ּ ָפר ְו ַה ִּמנְ יָ ן חוֹ ֵזר ְונִ ְכ ָלל ָּת ִמיד ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ׁש ֶֹר ׁש ַה ִּמ ְס ּ ָפר נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִּת ׁ ְש ָעה
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטיָ ,רצוֹ א ָו ׁשוֹ ב,
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ֵה ְ
ְ
ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ בֶ ׁ ,ש ֵהם ׁ ָש ִבים ְו ָר ִצים ָּת ִמיד ְונִ ְכ ָל ִלין ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ֵאינָ ם נִ ְפ ָר ִדים ְלעוֹ ָלם ִמ ְּמקוֹ ר
ָה ַא ְחדוּת יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַע ֵּ
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל,
יעין ִל ְב ִחינַ ת ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
יכ ִלין ִּכי ַא ַחר ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
ל-כן ֵהם ַרק ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ֲא ַזי ֶאל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהם הוֹ ְל ִכים ׁ ָשם ֵהם ׁ ָש ִבים ָל ֶל ֶכת ְ ּב ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ בּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטיְ ,וחוֹ ְז ִרים
יכ ִליןֶ ׁ ,ש ֵהם ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ִּמ ְס ּ ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ֵהם
ְונִ ְכ ָל ִלים ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ֵא ּל ּו ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ְמ ֻק ּׁ ָש ִרים ו ְּמיֻ ָח ִדים ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך .ו ִּמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַה ּ ָשגָ ה זֹאת ֲא ַזי נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל
ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִב ְק ׁש ּו ִח ּׁ ְשבֹנוֹ ת ַר ִ ּבים ׁ ֶש ֵהם ַה ֲח ִקירוֹ ת ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ָה ִר ּבוּי,
יאה,
ִּכי ֶזה ַה ַצ ִדּ יק ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַה ּ ָשגָ ה זֹאת זוֹ ֶכה ִל ְכל ֹל ָּכל ַה ִּמ ְס ּ ָפ ִרים ְו ַה ִּמנְ יָ ן ׁ ֶש ֵהם ָ ּב ִאים ַא ַחר ַה ְ ּב ִר ָ
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל:
ִל ְכל ֹל ַה ּכֹל ִ ּב ְמקוֹ ר ָה ַא ְחדוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ָשגַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
כי בכח רבינו גם אנו צריכים לבא לאמונה שלימה באחדות הפשוט כמבואר בדבה”ק כ”פ ,כי
רק זאת כח האמונה שפועל אצלינו לשבר התאוות ,כי ברור לו שהשי”ת נמצא באותו הדבר
ומסתכל עליו ורוצה ממנו להשלים הניצוץ שיש בהדבר ,והוא מאוחד ממש ,והוא חלק משפע
אלקותו ,וצריך תיקון ורואה זה יותר ממה שרואה הדבר הגשמי ,מחמת האמונה שיש אחדות.
וכך בענין כלליות החיות ושמחה כי השם נמצא ,וכך בענין העבודה והיגיעה בתפילה ולימוד,
הכל עומד על אמונה חזקה הזו ,בדרגא וכח זה ,ולזכות לאמונה אנו ממשיכים השגת הט’ היכלין
שהוא בהשגת שורשי מידות הרחמים של רבינו ,וגם אנו מאמינים בבחי’ מידות הרחמים
ושורש השפע מא”ס שמחיה הכל ,ושמחים עם מצות מתוך ישוב הדעת פשוט ,ועי”ז יש גם
בנו כח להאמין בהשי”ת כראוי גם בתוך כל הנ”ל וגם ממה שעובר מבעלי בחירה וכל צער
ועגמת נפש ,לשבר כל קנאה ושנאה ולזכות להתדבק בהשי”ת  -ובזה מוסיף להזכיר ענין ידוע
מה שראשית יציאת האורות נקראים ט’ ולא ככל ענין של הספירות שהם י’ כי השי”ת רצה
שיהיה מציאות של ריבוי עצום בבריאה ,כל מה שיש במלאכים וכוכבים וכל גרגיר חול ,כוחות
הפנימיות של כל דבר ,כי גדול השם מאד וכל זה מתחדש בכל יום מחדש ממש ,וכל חיינו
להתדבק באמונה והתחדשות הדעת שמביא יראה ושמחה.
והנה כל היכולת של האדם להיות בשמחה כל היום גם כאשר עובר צער ויסורים גם כאשר
רוצה ללמוד וכו’ ומפריעים לו עוד ועוד ועוד ,ואיך יכול להיות בשמחה ,הרי אם מאמין באחדות
הפשטות שבוודאי גם בכל דבר ,כל דבר ממש ,יש השגחה ,עי”ז יכול להבין שיש לו איזה
שליחות בתוך הדבר ,בנקודת הבחירה שיש לו בענין ההוא ,ואז יכול להיות בשמחה תמיד.
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אכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ׁ ְש ָק ִלים ְלצ ֶֹר ְך ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ִצ ּבוּר ו ְּקט ֶֹרת ו ְּמ ֶל ֶ
יאין ֵמ ֶהם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִשׂ ְמ ָחהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְקט ֶֹרת יְ ַשׂ ַּמח ֵלב ַּכ ַ ּנ"ל,
ׁ ְש ָק ִלים ׁ ֶש ְּמ ִב ִ
ְו ֵכן ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְּכ ִתיב ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים יב) ,ו ְּשׂ ַמ ְח ֶּתם ְ ּב ָכל ִמ ׁ ְש ַלח יֶ ְד ֶכם ְו ֵכן ִ ּב ְפסו ִּקים
ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחה ַה ּזֹאת ׁ ֶשל ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַעל-
יכ ִלין ַה ַ ּנ"ל ַּכ ַ ּנ"לַ ,ו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין
יְ ֵדי ֶזה ַמ ֲע ִלין ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ּ ָשגַ ת ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ּ
ְל ַה ּ ָשגָ ה זֹאת נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזין ְ ּב ַה ִּמנְ יָ ן ְו ַה ִּמ ְס ּ ָפרִ ,כי נִ ְכ ָלל ַה ִּמ ְס ּ ָפר ְו ַה ִּמנְ יָ ן
ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ"ל:
כי כח הקטורת לקשר הריבוי ,לשון קיטרא וקשר ,לקשר הכל להשי”ת חזרה ,וכולנו צריכים
להיות חלק מזה ,כולנו היינו אחדות כל נפשות ישראל כאחד בנשמת הצדיקים שמשיגים
הכתר ,ולזה נכללים יחד במחצית השקל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִצ ְּו ָתה ַה ּתוֹ ָרה ִל ֵּתן ׁ ְש ָק ִלים ְלצ ֶֹר ְך ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ְ ּב ֵעת ַה ִּמנְ יָ ן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ָ ּב ֶהם נֶ גֶ ף
ִ ּב ְפקֹד א ָֹתםִּ ,כי נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאֶ ׁ ,שהוּא ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַה ֶ ּנ ֱא ָחז ְ ּב ַה ִּמנְ יָ ן ,הוּא נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַעל-יְ ֵדי
ַה ּׁ ְש ָק ִליםֶ ׁ ,ש ֵהם ְלצ ֶֹר ְך ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָלל
יכ ִלין ַה ַ ּנ"ל ַּכ ַ ּנ"ל:
ַה ִּמנְ יָ ן ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ָשגַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
'מ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל' ַדּ יְ ָקאּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְּתרו ָּמה ַלה'ִּ ,כי
יז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקלַ ,
יכ ִלין ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ָק ִליםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ַה ּ ָשגָ ה ַה ִ ּנ ְפ ָל ָאה ַה ּזֹאתֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּ ָשגַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה זֹאת ַה ַה ּ ָשגָ ה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי
יפה ו ְּמ ַע ֵּכב ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ַל ֲעמֹד ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָקל ָּת ִמיד ִּכי ִאם יִ ְרדּ ֹף ְל ַה ּ ִשיג יוֹ ֵתר ֵמ ָה ָראוּי ְל ִפי
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְר ִד ָ
ְ ּב ִחינָ תוֹ ִּת ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ַה ּ ָשגָ ה ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ִר ּבוּי ַה ּׁ ֶש ֶמן גּ וֹ ֵרם ִּכ ּבוּי ַה ֵ ּנר ְו ִאם יְ ַע ֵּכב ְויִ ְמנַ ע ַה ַה ּ ָשגָ ה ְלגַ ְמ ֵרי
ַ ּגם ֵּכן לֹא יַ ּ ִשיג ְּכ ָללַ ,על ֵּכן זֹאת ַה ַה ּ ָשגָ ה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְו ָצ ִר ְ
יע
יך ָּת ִמיד ְל ַה ְכ ִר ַ

ַה ִּמ ׁ ְש ָקל ְל ַמ ְע ָלה ִל ְכל ֹל ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ְ ּב ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ ב ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל
ְּתרו ָּמה ַלה’ַ ,א ׁ ְש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ְל ֶזה.

ְו ַע ֵּ
יהםֻּ ,כ ָּלם
ל-כן נִ ְצ ַט ּו ּו ִל ֵּתן ׁ ְש ָק ִלים ְ ּב ֵעת ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןִּ ,כי ָּכל ַח ְד ֵרי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ו ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ו ְּכ ֵל ֶ
יכ ִלין ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ׁ ֶש ּׁש ֶֹר ׁש ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה
יכלוֹ ת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֵה ְ
ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵּכ ִלים ְו ֵה ָ
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ָל ֶהם ַעל-יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
ֵה ְ
ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ׁ ְש ָק ִלים ַּכ ַ ּנ”ל ַעל ֵּ
כן נִ ְצ ַט ּו ּו ִל ֵּתן ׁ ְש ָק ִלים ִ ּב ׁ ְש ִביל ִ ּבנְ יַ ן ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןִּ ,כי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶשהוּאיכ ִלין ַה ַ ּנ”ל נִ ְבנָ ה ְונַ ֲע ָשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָק ִלים ַּכ ַ ּנ”ל
ְ ּב ִחינַ ת ֵה ְ
‘מ ְק ָדּ ׁש ה’ ּכוֹ נְ נ ּו יָ ֶד ָ
ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ַעל ּ ָפסוּק ִ
יך’ֶ ׁ ,ש ִּמ ְק ָדּ ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ֵש ֶכל,
(שמוֹ ת כה),
ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּת ָהיָ ה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ְונוֹ ַע ְד ִּתי ְל ָך ׁ ָשם ְוכוּ’.

סדר בנין כח המסדר ומיישב את השכל ,לעלות ולרדת ברצוא ושוב
כי עבודת האדם הוא לכסוף לאמונה ולעסוק בתורה ותפילה ,ואח”כ הרי צריך לרדת לאיזה
דבר רשות ומשם לכסוף ,ואח”כ עולה יותר לאמונה ולדעת בתורה ואח”כ שוב יורד ,וכך כאשר
נכנסים לתוך הרגל הדביקות ברצוא ושוב ,שכוסף ליראה או אהבה להתעלות מתוך דברי רבינו
ומוהרנ”ת וכו’ ,הרי מגיעים לרדיפת מחשבה עצומה ,וצריכים להפסיק ,לרדת לדבר מושג
בשכל פשוט ,שכל אנושי ,ועי”ז עולה עוד פעם – ועי”ז מציאות המסדר את המוחין מתלבש

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
במציאות ראש אמונה ,ובו מתגלה ברכה שהוא הרגשת אור השמחה בדרך של בחי’ ידיים
יראה ואהבה וכו’ ועי”ז יש שמחה בתוך כלי כראוי – והעיקר כח השמחה צריך להיות בבחי’
ידים כמ”ש זקפא לידיה היינו שהראה רבי יהושע שיש לו כח להביא ברכה ועי”ז להשיג
אמצעיתא דעלמא ,היינו התגלות השמחה בכח המסדר ומיישב וכו’.
יח) ְו ַע ֵּ
ל-כן ַא ַחר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִלים קוֹ ִרין ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָזכוֹ רֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ִח ַ ּית ֲע ָמ ֵלק ְו ָה ָמן יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ,
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַה ְמ ַח ְ ּק ִריםֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ְו ַעל
ֵּ
כן ָר ָצה ָה ָמן ְ ּבת ֶֹקף ֲא ִח ָיזתוֹ ׁ ָשם ְ ּב ַה ְּכ ִפירוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵהם ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאַ ,על ֵּכן ָר ָצה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם,ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְל ָה ִמית ו ְּל ַה ׁ ְש ִמיד ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ,את ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵה ֵפר ֲע ָצתוֹ ְו ִק ְל ֵקל
ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ו ָּמ ָחה אוֹ תוֹ ִמן ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ּׁ ְש ָק ִלים ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה
ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
(מגִ ָּלה יג),
יהם ִל ׁ ְש ָק ֶל ָ
יךַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"ל:
ָר ׁ ָשעְּ ,כ ָבר ָק ְדמ ּו ׁ ִש ְק ֵל ֶ
הרי שהכנת האדם לפורים ,למקור המתקת הדינים והתגלות הניסים בפסח ,כ”ז ע”י שקלים
שעי”ז מתגלה אחדות הפשוט בחי’ כתר בתוך בחי’ כח המסדר ,בחי’ גלגלתא כמ”ש שם
‘בקע לגלגולת’ ,ואז צריכים גם לגלות כח האמונה שמתגלה עי”ז כח השמחה ,וזה בפרשת
זכור שיכולים לבא לאמונה לזכור שעמלק היינו הכפירה  -העצבות שהיא נגד האמונה ,ועי”ז
מתגלה השמחה של פורים שורש העברת עמלק שהוא העצב והריקנות וכח כל הנסיונות
שבאים מזה.
יט) ְו ַא ַח ָּ
ר-כ ְך קוֹ ִרין ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ָפ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְמ ַט ֶה ֶרת ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ֵמתִּ ,כי ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמה ְמגַ ָּלה ָלנ ּו
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ו ְּל ָה ִבין ׁשוּם ַט ַעם ְ ּב ִמ ְצוֹת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְו ָאסוּר ְל ַה ְר ֵהר ָ ּב ֶזה ְּכ ָללְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר יט)' ,זֹאת ֻח ַ ּקת ַה ּתוֹ ָרה' ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ׁ ָשםְ ,ל ִפי ׁ ֶש ַה ּ ָש ָטן ְו ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם
מוֹ נִ ין ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמה ִּמ ְצ ָוה ַה ּזֹאת ו ַּמה ּ ַט ַעם יֵ ׁש ָ ּב ּהְ ,ל ָכ ְך ָּכתוּב ֻ'ח ָ ּקה' ,לוֹ ַמרֻ ,ח ָ ּקה ָח ַק ְק ִּתיּ ְ ,ג ֵז ָרה
יה ְוזֹאת ַה ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמה ל ֹא ְל ַל ֵּמד ַעל ַע ְצמוֹ יָ ָצא ֶא ָּלא
ָ ּג ַז ְר ִּתיֵ ,אין ְל ָך ְר ׁשוּת ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֶר ָ
ְל ַל ֵּמד ַעל ַה ְּכ ָלל ֻּכ ּלוֹ יָ ָצאְ ,לגַ ּלוֹ ת ו ְּלהוֹ רוֹ ת ַעל ָּכל ִמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאסוּר ְל ַה ְר ֵהר ַא ַחר ְט ָע ִמים ְּכ ָלל
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ׁ ְש ָאר ַה ִּמ ְצוֹת נִ ְק ָר ִאים ֻח ִ ּקיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב'ְ ,ו ַה ֻח ִ ּקים ְו ַה ּתוֹ רוֹ ת' ,ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ַ ּגם ׁ ָשם,
ישת ׁ ַש ְע ְטנֵ ז ְוכוּ' ׁ ֶש ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם מוֹ נִ ין ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ֵאין ָ ּב ֶהם ׁשוּם ַט ַעם
ילת ֲח ִזיר ו ְּל ִב ׁ ַ
ְּכגוֹ ן ֲא ִכ ַ
יכין
ְוכוּ'ִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ַט ֲע ֵמי ַה ִּמ ְצוֹת נֶ ְע ָל ִמים ְונִ ְס ָּת ִרים ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיגָ ם ְ ּב ַד ַעת ֱאנוֹ ׁ ִשי ְּכ ָללַ ,רק ְצ ִר ִ
משה ַע ְבדּ וֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ֲא ִמינִ ים ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּת ְ ּב ִלי
ְל ַק ְ ּי ָמם ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ִ ּב ְל ַבדְ ,ל ַה ֲא ִמין ַ ּבה' ו ְּב ׁ ֶ
ְ
ְ
משה ׁ ֶש ָאסוּר
ַדּ ְר ֵכי ַה ָח ְכמוֹ ת ְו ַה ּׁ ְשטוּת ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶשרוֹ ִצים ַל ֲחקֹר ו ְּל ָה ִבין ֵאיך ִדּ ֵ ּבר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִעם ׁ ֶ
יהם ַה ָ ּזרוֹ ת ְו ַה ְּסרוּחוֹ ת ְו ַה ְמ ֻט ָ ּנפוֹ ת ַה ְּמ ֵל ִאים
יהם ְו ֵדעוֹ ֵת ֶ
ְל ַה ֲעלוֹ ת ַעל ַה ְּכ ָתבִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַעל ַה ּ ֶפה ִדּ ְב ֵר ֶ
יח ַרע ָ ּגרו ַּע ֵמ ֶהם ָ ּבעוֹ ָלם.
ִקיא צוֹ ָאה יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ַה ִּכ ֵּסא ְו ֵאין ִס ְרחוֹ ן ְו ֵר ַ

עיקר השמחה ע"י קיום מצוות באמונה בלי חקירה
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ְצ ַות ּ ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמה ְמ ַט ֶה ֶרת ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ֵמתִּ ,כי ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ָפ ָרה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְח ָּכ ָמה ְו ִהיא
ְרחוֹ ָקה ִמ ֶּמ ִ ּני (ק ֶֹה ֶלת ז)ִּ ,כי ִהיא ְמ ַט ֶה ֶרת ְט ֵמ ִאים ו ְּמ ַט ֵּמאת ְטהוֹ ִריםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ַו ַדּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג
ו ְּל ָה ִבין ְ ּב ׁשוּם ַדּ ַעת ֱאנוֹ ׁ ִשי ְּכ ָלל ְו ִהיא ַדּ יְ ָקא ְמ ַט ֶה ֶרת ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ֵמת ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ּ ֻט ְמ ָאה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ֲח ִק ַירת ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ׁ ֶש ֵהם ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאִּ ,כי ֵהם ִע ַ ּקר ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי
ִמ ְצ ַות ּ ָפ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֻח ַ ּקת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמגַ ֵּלית ָלנ ּו ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֻח ָ ּקהּ ְ ,ב ִחינַ ת ָא ַמ ְר ִּתי
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יהַ ,על-יְ ֵדי
ֶא ְח ָּכ ָמה ְו ִהיא ְרחוֹ ָקהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֻח ָ ּקה ָח ַק ְק ִּתיּ ְ ,ג ֵז ָרה ָ ּג ַז ְר ִּתיֵ ,אין ְל ָך ְר ׁשוּת ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֶר ָ
ֶזה נִ ְט ָה ִרין ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ֵמת ִּכי ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמינִ ים ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ְו ֵאין חוֹ ְק ִרין ַא ַחר ׁשוּם ַט ַעם ְּכ ָללַ ,רק ְמ ַק ְ ּי ִמין אוֹ ָתם ְ ּב ֶד ֶר ְך ֻח ָ ּקה ְל ַבד ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ ה,
יכ ִלין ַה ַ ּנ"ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְולֹא
ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא זוֹ ִכין ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ּ ִשיגִ ין ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב יַ ַחד ְ ּב ַא ְחדוּת ָ ּגדוֹ ל ְו ׁ ָשם נִ ְכ ָל ִלין ְונִ ְתיַ ֲח ִדין ָּכל ָה ֲה ָפ ִכים יַ ַחד,
ְמ ֵטי ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְכ ָלל ָה ְר ִד ָ
ְ
ּ
ּ
ּ
ְו ֻכ ָּלם נִ ְכ ָל ִלין ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָב ַרך ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש סוֹ ד ּ ָפ ָרה ֲא ֻד ָּמהֶ ׁ ,ש ִהיא ְב ִחינַ ת ׁ ְשנֵ י ֲה ָפ ִכים ְבנוֹ ֵשׂ א
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ"ל,
ֶא ָחדִּ ,כי ְמ ַט ֶה ֶרת ְט ֵמ ִאים ו ְּמ ַט ֵּמאת ְטהוֹ ִריםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּסוֹ ד ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת ְוכוּ',
יפה ִמן ַה ְמ ַע ֵּכב ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
אשוֹ ן ְו ִה ְפ ִריד ָה ְר ִד ָ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ּבוֹ ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְמ ׁ ִש ְ
יתה ְו ַה ּ ֻט ְמ ָאה ָ ּבעוֹ ָלם ו ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ֲה ָפ ִכים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיגָ ם
יך ַה ִּמ ָ
יעה ְו ַה ְ ּב ִח ָירה ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזהֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין
ִּכי ָּכל ַה ֻ ּק ׁ ְש ּיוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְפ ִּכ ִ ּייםְּ ,כגוֹ ן ֻק ׁ ְשיוֹ ת ַהיְ ִד ָ
ֵא ּל ּו ַה ֻ ּק ׁ ְשיוֹ ת ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּל ִפי ַדּ ַעת ֱאנוֹ ׁ ִשי ׁ ֶשל ַע ְכ ׁ ָשיו נִ ְר ִאים ִּכ ׁ ְשנֵ י ֲה ָפ ִכים ְ ּבנוֹ ֵשׂ א ֶא ָחדֲ ,א ָבל ָאנ ּו
אשוֹ ן
ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּכֹל נָ כוֹ ן ְו ֶצ ֶדק ו ֶּב ֱא ֶמת ֵאינָ ם ׁ ְשנֵ י ֲה ָפ ִכים ְּכ ָללַ ,רק ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ֹאתנ ּו ׁ ֶשל ַע ְצ ֵמנ ּו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ְ ּב ִשׂ ְכ ֵלנ ּו ֵא ְ
יך נִ ְכ ָל ִלים ֵא ּל ּו
ו ֵּמ ֲח ַמת ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיו ֵּתנ ּו ְו ַח ּט ֵ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵכב,
אשוֹ ן ְב ַה ּ ָשגָ תוֹ ֵבין ָה ְר ִד ָ
ַה ֲה ָפ ִכים יַ ַחד ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך ִמ ּ ְפגַ ם ַה ּ ֵפרוּד ׁ ֶש ָג ַרם ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ְו ָת ִבין ַע ָּתה ְק ָצת.
ְו ַע ֵ ּין ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים ְ ּב ִענְ יַ ן ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְו ַעל ֵּ
ל-פי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ׁ ְשנֵ י ֲה ָפ ִכיםֶ ׁ ,ש ִהיא
כן ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ּ ָפ ָרה ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַק ְ ּי ִמין ִמ ְצו ָֹתיו ַאף ַע ּ ִי-כן ָאנ ּו ְמ ַק ְ ּי ִמין
ל-פ ֵ
ְמ ַט ֶה ֶרת ְט ֵמ ִאים ו ְּמ ַט ֵּמאת ְטהוֹ ִריםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ְ ּב ַו ַדּ איְ ,ו ַאף ַע ּ ִ
יכין ָע ֵלינ ּו ֱאמוּנָ ה ְל ַק ֵ ּים ָּכל ִמ ְצו ָֹתיו ְו ֻח ּקוֹ ָתיו ְ ּב ִלי ׁשוּם
אוֹ ָת ּה ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְל ַבדַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַט ַעם ְּכ ָלל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְט ָה ִרין ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ֵמת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֲח ִקירוֹ ת ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּי ִמין ַה ִּמ ְצוֹת ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְל ַבדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ"לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָל ִלין ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה
יכ ִלין ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְכ ָל ִלין ָּכל ַה ֲה ָפ ִכים יַ ַחד ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד ִּת ְת ַ ּג ֶּלה ַה ּ ָשגָ ה זֹאת ְויִ ְרא ּו שׂ וֹ נְ ֵאינ ּו ְויֵ בוֹ ׁש ּו
ֵה ְ
ַו ֲאנַ ְחנ ּו נָ גִ יל ְונָ ִשׂ ישׂ ַ ּבה'ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה מא)ְ ,ו ַא ָּתה ָּתגִ יל ַ ּבה' ִ ּב ְקדוֹ ׁש יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּת ְת ַה ָּלל:
וכדי להמשיך אור השמחה צריכים לקבל הארת האמונה מחדש ,שאע”פ שעובר עלינו ואנו
רחוקים מהרגשה ומידיעת האמת וגם מכל מה שהיינו צריכים להגיע בשלימות וכו’ ,והרי
אפשר לחשוב שאנו רחוקים משמחה כי אין מבינים למה להיות בשמחה אין סיבה להיות
בשמחה – וכך נמצא במחשבה ובראש של אנשים; מה זה שמחה?? הרי בכח פורים מבינים
שלכאורה רואים איזה שמחה ,ויש לקחת זאת להיות קבוע תמיד ,ע”י מה שבאים להבין שמה
שחסר שמחה הוא רק מחמת חקירות וכח של טומאה שסותם הלב ,כי אם מעביר הטומאה
הרי אפילו מי שרחוק יכול לקבל הארת המסדר ומיישב ועי”ז יבא לאמונה שלימה וברורה גם
במצבו ,כאילו משיג הט’ היכלין ,ואז תופס בישוב הדעת בבחי’ מסדר ומיישב שבאמת יש בי
סיבה להיות הכי שמח בעולם.
וזה ענין פרה אדומה שמטהר מכל אודם הדין ,כאשר זה נראה בענין מטהר טמאים ומטמא
טהורים שזה ענין של חק ואין בו הבנה ,ומבחי’ ‘אין הבנה’ הזה שייך להתגבר על חטא עץ
הדעת טוב ורע שנכשל האדם כמ”ש לעיל ,ומזכיר בזה מש”כ בכתבים ענין חטא אדה”ר
שהסתכל במה שלא הורשה.
כ) ְו ַא ַח ָּ
ר-כ ְך קוֹ ִרין ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַהח ֶֹד ׁשִּ ,כי ָּכל ֶזה הוּא סוֹ ד ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּל ָבנָ ה
ימ ָת ּהִּ ,כי ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ ה ׁ ָש ִוים נִ ְב ְראוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
ִמ ּ ְפגִ ָ
ארֹת ַה ְ ּגד ִֹלים ו ְּכמוֹ
אשית א)ֶ ,את ׁ ְשנֵ י ַה ְּמ ֹ

וט

זט
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(ח ִּלין ס)ַ ,א ְך ַעל-יְ ֵדי ִק ְטרוּג ַה ָ ּי ֵר ַח ׁ ֶש ָא ְמ ָרהִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ׁ ְשנֵ י
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֻ
ְמ ָל ִכים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ֶכ ֶתר ֶא ָחדַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַמ ֲע ָטה ְו ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁשַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו
ימת ַה ְּל ָבנָ ה ְוכוּ' ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ"לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֶזה ׁ ֶשזּוֹ ֶכה ְל ַה ּ ִשיג
עוֹ ְס ִקין ְ ּב ִת ּקוּנָ ּה ְל ַמ ּל ֹאת ּ ְפגִ ַ
ּ
ּ
ּ
יעה
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵכבִ ,ב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְולֹא ְמ ֵטיֶ ׁ ,ש ֶּזה ּו ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ַה ּ ָשגוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ימת ַה ְּל ָבנָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ"ל.
ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ַּכ ַ ּנ"לֶ ,זה זוֹ ֶכה ְל ַמ ּל ֹאת ּ ְפגִ ַ
ִּכי ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ ה אוֹ ָרם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָה ֵאין סוֹ ףֶ ׁ ,שהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ ּנ ֶפ ׁש רו ַּח נְ ׁ ָש ָמה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ִמ ּ ׁ ָשם ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר ׁ ֶשל ָּכל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ,ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֶּזה ָהאוֹ ר ִאי
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַּכ ַ ּנ"לַ ,ע ֵּ
ל-כן ִמ ּ ׁ ְשנֵ י
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ י ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵהם ָה ְר ִד ָ
ארֹת ַה ְ ּגד ִֹליםֶ ׁ ,ש ֵהם ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ הֶ ׁ ,ש ֵהם נִ ְמ ׁ ָש ִכין
ְ ּב ִחינוֹ ת ֵא ּל ּו נִ ְמ ׁ ָש ְך ְונִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשנֵ י ַה ְּמ ֹ
יהם ַדּ יְ ָקא
יהם נִ ְכ ָל ִלין יַ ַחדְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ׁ ֶש ּ ׁ ְשנֵ ֶ
ִמ ּ ׁ ְשנֵ י ְ ּב ִחינוֹ ת ֵא ּלוֶּ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
יעהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ַח ָּמה הוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ ִד ָ
יעהֶ ׁ ,ש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב
יפת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ"ל ו ְּל ָבנָ ה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
יפה ַה ַ ּנ"לַ ,היְ נ ּו ְר ִד ַ
ְר ִד ָ
ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ׁ ֶש ֶמ ׁש יָ ַדע ְמבוֹ אוֹ ֲ ,א ָבל ְל ָבנָ ה ל ֹא יָ ַדע ְמבוֹ אוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יעהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ֶש ֶמ ׁש יָ ַדע ְמבוֹ אוֹ ֲ ,א ָבל ְל ָבנָ ה לֹא יָ ַדע
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה כה) .נִ ְמ ָצאִּ ,כי ַח ָּמה הוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ ִד ָ
(ר ׁ
יהם ׁ ָש ִוין ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְשנֵ י
יעה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ"ל ו ֶּב ֱא ֶמת ׁ ְשנֵ ֶ
ְמבוֹ אוֹ ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
יעה
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יְ ִד ָ
ארֹת ַה ְ ּגד ִֹליםִּ ,כי ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ַה ּכֹל ֶא ָחדִּ ,כי נִ ְכ ָל ִלים ְ ּביַ ַחד ָה ְר ִד ָ
ַה ְּמ ֹ
יהם יַ ַחד ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַעל ֵּ
כן ַה ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ היעהִּ ,כי ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
ְו ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
יהם ׁ ָש ִוין
יהם ְ ּגדוֹ ִליםִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ְשנֵ ֶ
יהם ׁ ָש ִוין ְו ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּ ׁ ְשנֵ י ְ ּב ִחינוֹ ת ֵא ּל ּו ַּכ ַ ּנ"ל נִ ְב ְרא ּו ׁ ְשנֵ ֶ
יהם יַ ַחד ַדּ ְו ָקא ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַּכ ַ ּנ"ל.
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
ַא ְך ַעל-יְ ֵדי ִק ְטרוּג ַה ָ ּי ֵר ַח ׁ ֶש ָא ְמ ָרהִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ׁ ְשנֵ י ְמ ָל ִכים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ֶכ ֶתר ֶא ָחדִּ ,כי נִ ְת ַק ְ ּנ ָאה
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ּל ֹא ָר ָצה ְל ַה ְמ ִּתין ׁ ָש ָעה ַא ַחת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָראוּי
ַ ּב ַח ָּמה ו ָּפגְ ָמה ַה ּ ְפגָ ם ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְל ַה ּ ִשיג ַמה ׁ ֶש ַ ּי ּ ִשיג ְו ָר ָצה ֵל ַידע ו ְּל ִה ְס ַּת ֵּכל ֵּת ֶכף ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְר ׁשוּת ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַמ ֲע ָטה ַה ּ ָשגָ תוֹ
יעה
ְלגַ ְמ ֵריְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ָ ּי ֵר ַח ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְ ּנ ָאה ְ ּב ַה ַח ָּמה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת אוֹ ָר ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַהיְ ִד ָ
ְואוֹ ָר ּה ׁ ֶשל ַה ְּל ָבנָ ה נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ"לַ ,ע ֵּ
ל-כן ל ֹא ָר ְצ ָתה ְל ַה ְמ ִּתין ו ְּל ַה ֲא ִמין ׁ ֶשיִ ְהי ּו
יהם ׁ ָש ִוין ְו ָא ְמ ָרהִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ׁ ְשנֵ י ְמ ָל ִכים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ֶכ ֶתר ֶא ָחדִּ ,כי לֹא ָר ְצ ָתה ְל ַה ֲא ִמין
ׁ ְשנֵ ֶ
יהם יַ ַחד ַדּ יְ ָקא ַמ ּ ִשיגִ ין ַה ּ ָשגַ ת ֱאלֹקוּתוֹ
יהם יַ ַחד ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב נִ ְכ ָל ִלין ׁ ְשנֵ ֶ
ׁ ֶש ָה ְר ִד ָ
יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַמ ֲע ָטה.
ְו ַעל ֵּ
ימ ָת ּה הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי
כן ִע ַּקר ִּת ּקוּן ַה ְּל ָבנָ ה ְל ַמ ּל ֹאת אוֹ ָת ּה ִמ ּ ְפגִ ָיפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכבַ ,על -יְ ֵדי
ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
יהם אוֹ ָרם ְ ּב ׁ ָש ֶוה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶאת
יהם יַ ַחד ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָאז נִ ְכ ָל ִלין ַה ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ ה ְ ּביַ ַחד ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ֲע ֵל ֶ
ׁ ְשנֵ ֶ
ארֹת ַה ְ ּגד ִֹלים ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ׁ ְשנֵ י ַה ְּמ ֹ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד ָה ִע ּבוּר ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְמ ַסר ִּכי ִאם ִלגְ דוֹ ֵלי ְ ּגדוֹ ֵלי יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֶזה ַה ּסוֹ ד נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּסוֹ ד ַה ּ ָשגַ ת
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵאין ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָל ֶזה ִּכי ִאם ְ ּגדוֹ ֵלי ְ ּגדוֹ ֵלי
יכ ִלין ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ַהדּ וֹ ר ְו ַעל ֵּכן נוֹ ֲהגִ ין ִל ְשׂ מ ַֹח ְמאֹד ִ ּב ׁ ְש ַעת ִקדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּ ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך ׁ ֶשנּוֹ ֲהגִ ין
ימת ַה ְּל ָבנָ ה הוּא ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ַחת ַה ִּמ ְצ ָוה ְוכוּ’
ַל ֲעשׂ וֹ ת ִר ּקו ִּדין ו ְּמחוֹ לוֹ ת ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַּקר ִּת ּקוּן ּ ְפגִ ַ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ָשׂ ִשׂ ים ו ְּשׂ ֵמ ִחים ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן קוֹ נָ ם ְו ֵכן אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת
אתם ְו ָשׂ ִשׂ ים ְ ּבבוֹ ָאםִּ ,כי ִע ַּקר ַה ְּמאוֹ רוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְ ,שׂ ֵמ ִחים ְ ּב ֵצ ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
ימת
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵּקן ּ ְפגִ ַ
ַדּ יְ ָקא זוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשיג ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ַה ָ ּי ֵר ַח ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ּו ּו ָ ּב ּה יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ִע ַּקר ִמ ְצ ַות
ל-כן ִמ ְצ ַות ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש ִהיא ִמ ְצ ָוה ִר ׁ
ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ָ ּי ֵר ַחָּ ,תלוּי ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶּזה ּו ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
ּ ִפ ּקו ֵּדי ה’ יְ ׁ ָש ִרים ְמ ַשׂ ְּמ ֵחי ֵלב ְו ַע ֵּ
יאת ִמ ְצ ַריִ םַּ ,כ ְמב ָֹאר
ל-כן נִ ְצ ַט ּו ּו ַ ּב ִּמ ְצ ָוה ַה ּזֹאת ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאין ִמן ַה ָ ּגלוּתְּ ,כמוֹ
ׁ ָשם ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשהִּ ,כי ִע ַּקר יְ ִצ ַ
ּ
ׁ ֶש ָּכתוּבִּ ,כי ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצא ּו ַכ ַ ּנ”ל:

טעם לקפיצת ‘כשם שאני רוקד’ שנתאחדו השמש והירח ,האור והטרדה.
כהמשך התגלות כח הכתר בשקלים לזכור ולפורים ופרה ,מתגלה עי”ז קדושת ראש חודש,
שהוא עיקר קדושת ישראל ונאמר מיד ביציא”מ ,כי הוא התחדשות של שני כוחות נפרדים
במציאת אחדות השם יחד עם כל מה שמעכב בחי’ ירח ,שמתאחד באחדות השם ,ובזה תלוי
הגאולה וכח הפסח ,כי מזה מתגלה הכח לחיות בשמחה ,כי השי”ת ממש נמצא ,ומקבל נחת
ושמחה מכל נקודה טובה ,ומגלה בזה ענין השמחה בברכת הלבנה ,ומובן שזה מה שרוקדים
גם בריבוי הקפיצות כשם שאני רוקד וכו’.
כא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת ַליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָאז ָהיָ ה ִע ַ ּקר ְ ּג ֻא ַּלת ִמ ְצ ַריִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
(שמוֹ ת יא)ַּ ,כ ֲחצֹת ַה ַּליְ ָלה
ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ְך ִמ ְצ ָריִ םִּ .כי יוֹ ם ָו ַליְ ָלה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ ה ׁ ֶש ּׁ ָש ְר ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ְשנֵ י ַה ְ ּב ִחינוֹ ת
יהם יַ ַחד ַדּ יְ ָקא ַמ ּ ִשיגִ ין ַה ּ ָשגַ ת ֱאלֹקוּתוֹ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם נִ ְכ ָל ִלין יוֹ ם ָו ַליְ ָלה
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יַ ַחדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ(ז ַכ ְריָ ה יד) ְו ָהיָ ה יוֹ ם ֶא ָחד הוּא יִ ָּו ַדע ַלה’ לֹא יוֹ ם ְול ֹא ָליְ ָלה ְו ָהיָ ה ְל ֵעת ֶע ֶרב
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ְ ּביַ ַחד ַּכ ַ ּנ”ל,
יִ ְהיֶ ה אוֹ רִּ ,כי ֶל ָע ִתיד נִ ְז ֶּכה ְל ַה ּ ָשגָ ה זֹאת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַעל -יְ ֵדי ְּכ ָל ִל ּיוּת ָה ְר ִד ָ
ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְכ ָל ִלין ַליְ ָלה ְויוֹ ם יַ ַחד ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן יִ ְהיֶ ה ָאז יוֹ ם ֶא ָחד ֲא ׁ ֶשר הוּא ל ֹא יוֹ ם ְול ֹא ַליְ ָלהִּ ,כי ׁ ָשם
הוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ְו ׁ ָשם נִ ְכ ָלל יוֹ ם ָו ַליְ ָלה יַ ַחד ַּכ ַ ּנ”ל.

ְו ֶזהוְּ ,ו ָהיָ ה ְל ֵעת ֶע ֶרב יִ ְהיֶ ה אוֹ ר ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ָהאוֹ רֶ ׁ ,שהוּא אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ,הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ַס ֵדּ ר
ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשבֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶ
חש ְך ִס ְתרוֹ
חש ְךּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יח) יָ ׁ ֶשת ׁ ֶ
חש ְך הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ָהאוֹ רוֹ תִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ֶזה ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזהוְּ ,ו ָהיָ ה ְל ֵעת
ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ׁ ֶ
ֶע ֶרב יִ ְהיֶ ה אוֹ ר ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּ ָשגַ ת ָהאוֹ ר ֵאין סוֹ ף הוּא ַעל -יְ ֵדי ַה ְמ ַע ֵּכבֶ ׁ ,שהוּא ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב,
חש ְך ָה ֶע ְליוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
חש ְך ָלאוֹ רְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,ויְ ִהי
יאה ָק ַדם ַה ׁ ֶ
ל-כן ַ ּגם ְ ּב ֵס ֶדר ַה ְ ּב ִר ָ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶ
ֶע ֶרב ַויְ ִהי ּב ֶֹקר ְוכו ְ ּ
(ש ָ ּבת עז)ִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ָהאוֹ ר ִּכי ִאם ַעל-
ישא ֲח ׁשו ָּכא ְו ָה ַדר נְ הוֹ ָרא ׁ ַ
ּ’-ב ֵר ׁ ָ
חש ְךִּ ,כי ָּכל ָהאוֹ רוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף
חש ְךּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (ק ֶֹה ֶלת ב)ְּ ,כיִ ְתרוֹ ן ָהאוֹ ר ִמן ַה ׁ ֶ
יְ ֵדי ַה ׁ ֶ
ְ
יעה,
חשךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכבּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיגוֹ ֶא ָּלא ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ֶ
ְדּ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֶזה ַה ּכֹח ְ ּבמֹחוֹ ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּכ ָללִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ֶזה
יפה ׁ ֶש ּל ֹא יִ ָּכנֵ ס
ָהאוֹ ר ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ׁ ֶשהוּא ּכ ַֹח ַה ְמ ַע ֵּכב ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַע ֵּכב מֹחוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ְר ִד ָ
ְ ּב ַמה ּׁ ֶש ֵאין לוֹ ְר ׁשוּתָ ,אז ַדּ יְ ָקא יָ כוֹ ל ְל ַה ּ ִשיג ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ּ ִשיג ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:

התאחדות יום ולילה שבלב האדם ע”י שיודע שאינו יודע כלל
הרי שכמו שיש בחי’ חמה ולבנה – יש בחי’ יום ולילה אצל לאדם ,ומציאות השכל שלנו אין
מבינים למה צריכים חושך? ואם יש חושך אז רק חושך ,למה צריכים אור של דעת והשגה?
איך מתאחד דעת ואמונה ,תמימות ושכל? ומזה נמשך שאי אפשר להכנס לדרכי הדעת

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
והאמונה כראוי  -וכדי להגאל מוכרח כח שמאיר ביטול להשי”ת שאינו יודע כלל – וזה מתגלה
בחצות ,וזה מ”ש שאין מי שיודע זמן חצות ,משה מי ידע וכו’ משה ידע וכו’ ,כי זה בחי’ כתר;
הידיעה שאינו יודע שהוא השגת דרגה העליונה שמאיר בנו לגלות אמונה שלימה ושמחה ,כי
מבין שהמניעות מתאחדים עם עבודת השם.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ָה ֲא ִמ ִּתית ׁ ֶשל ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ָק ׁ ֶשה ְל ַה ּ ִשיג ַעד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְּ
ימת ְוכוּ' ִּכי ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ָאז ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְתנוֹ ֵצץ אוֹ ר
משה ל ֹא יָ ַדע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
(ב ָרכוֹ ת ג) ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ׁ ֶ
ְ
ְ
ּ
ּ
ַהיוֹ םַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָאז נִ ְמ ׁ ָשך ִה ְת ַ ּגלוּת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ףֶ ׁ ,שהוּא ׁש ֶֹר ׁש ׁ ֶשל
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב
ָּכל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַ ּב ֲחצוֹ ת ַדּ יְ ָקא ִּכי ָאז נִ ְכ ָל ִלין ַליְ ָלה ְויוֹ ם יַ ַחד ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
יהן נִ ְכ ָל ִלין יַ ַחד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ רוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַע ֵּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
ל-כן ָאז הוּא ְז ַמן יְ ִצ ַ
ׁ ֶש ּ ׁ ְשנֵ ֶ
ְ
ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ך ִמ ְצ ַריִ םְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָאז ַ ּב ֲחצוֹ ת,
ִּכ ְביָ כוֹ לַ ,ה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ יוֹ ֵצא ו ְּמגַ ֶּלה ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאין ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל ָּכל
ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ תִּ ,כי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ְּכ ִפירוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ְונִ ְכנָ ִעין ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאלֹקוּתוֹ
חש ְך ְו ָהאוֹ ר יוֹ ם ְו ַליְ ָלה יַ ַחד
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַ ּב ֲחצוֹ ת ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ָאז ְ ּב ֵעת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ָאז נִ ְכ ָל ִלין ַה ׁ ֶ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין יַ ַחדֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ ַּכ ַ ּנ"ל ְוזֹאת
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ְו ַע ֵּ
משה ל ֹא יָ ַדע ֲחצוֹ ת
(שם) ׁ ֶש ַ ּגם ׁ ֶ
ל-כן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָ
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ׁ ֶש ֶ ּזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ֵא ְ
יעה
יך נִ ְכ ָל ִלין ַהיְ ִד ָ
ימתִּ ,כי ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ֵא ַ
ּ
יהם יַ ַחדֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת
יעה יַ ַחד ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַכ ֵּון ָה ֶרגַ ע ְו ַהנְ ֻק ָדּ ה ׁ ָשם נִ ְכ ָל ִלין ׁ ְשנֵ ֶ
ְו ֶה ְע ֵדּ ר ַהיְ ִד ָ
ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
יהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחתִּ ,כי
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַּכ ֲחצֹת ַה ַּליְ ָלה ְוכוּ' ְל ָפ ָר ׁ ַשת ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁשִּ ,כי ׁ ְשנֵ ֶ
ּ
ּ
ימת ַה ְל ָבנָ הַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ּׁ ָשם
ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן סוֹ ד ָה ִע ּבוּרֶ ׁ ,שהוּא סוֹ ד ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש ְל ַמל ֹאת ּ ְפגִ ַ
נִ ְכ ָל ִלין ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ ה יַ ַחד ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל:
הרי שזה רואים בפרשת החודש שהוא מתאחד בענין חצות  -הרי שיש לכוון לב בכל חצות
לבכות על העלמת המקדש ואור הצדיק שמגלים כל זה ,שעי”ז יכולים לצאת ממצרים ומכל
קטנות וטעות ,ולהמשיך כח הגאולה להיות בשמחה כל היום בעבודת הבורא.

הרוח שמנשב בכנור של דוד הוא רוח התאחדות האור והחושך
ימת ְו ָד ִוד יָ ַדע? ֶא ָּלא
משה ל ֹא יָ ַדע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
(שם)ִ ,מ ְכ ֵדי ׁ ֶ
כב) ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָ
משה ִּכ ְפנֵ י
משה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּמהּ ְ ,ב ִחינַ ת ּ ְפנֵ י ׁ ֶ
ִּכנּוֹ ר ָהיָ ה ָּתלוּי ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִּמ ּ ָטתוֹ ׁ ֶשל ָדּ ִוד ְוכוּ'ִּ ,כי ׁ ֶ
ַח ָּמה ָ ּ
(ב ָבא ָ ּב ְת ָרא עה) ְו ָד ִוד הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ָבנָ הִּ ,כי ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד נִ ְמ ׁ ָשל ַל ְּל ָבנָ ה ַּכ ָ ּידו ַּע ,ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ּמ ׁ ֶשה
ל ֹא ִה ּ ִשיג ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ֲחצוֹ ת ֵא ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָד ִוד ְל ַה ּ ִשיג ,ו ַּמ ִּסיק ֶא ָּלא ִּכנּוֹ ר ָהיָ ה ָּתלוּי ְל ַמ ְע ָלה
ימת,
יע ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ָהיָ ה ְמנַ ֵ ּגן ֵמ ֵא ָליוְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ִמ ִּמ ּ ָטתוֹ ׁ ֶשל ָדּ ִוד ְו ֵכ ָיון ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ִּכי ִּכנּוֹ ר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַעל-יְ ֵדי ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ַ ּב ּ ָפסוּק ֲע ֵלי ָעשׂ וֹ ר ַו ֲע ֵלי נָ ֶבל ֲע ֵלי ִה ָ ּגיוֹ ן ְ ּב ִכנּוֹ ר ִּכי ִשׂ ַמ ְח ַּתנִ י ה' ְ ּב ָפ ֳע ֶל ָךַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶשל
ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי
ימתִּ ,כי ֶזה הוּא סוֹ ד ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה סוֹ ד
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ַעל -יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ"ל:
ובזה מגלה ענין מופלא שמאיפה ידע דוד ,הרי אמרו חז”ל כינור היה תלוי והרוח מנשב ,והרי
מובן שדבר זה צריך ביאור – הרי הענין שהיה לו כח של נגינה והתגלות השמחה שמכניע הרוח

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
נכאה בכח רוח של אמונה שמתגלה בעת חצות מתוך גילוי אחדות השם גם ביום וגם בלילה
יחד ,ובזה נכנס רוח הקדושה בתוך העולם.
כג) ְו ַע ֵּ
יחְ ,והוּא ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא,
ל-כן ָדּ ִוד ַדּ יְ ָקא ָז ָכה ָל ֶזהִּ ,כי ָדּ ִוד הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָמ ׁ ִש ַ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים נז) ,עו ָּרה ְכבוֹ ִדי עו ָּרה ַה ֵ ּנ ֶבל ְו ִכנּוֹ ר ָא ִע ָירה ּׁ ָש ַחר ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְּ
(ב ָרכוֹ ת ד)ֲ ,אנִ י ְמעוֹ ֵרר ַה ּׁ ַש ַחר ְו ֵאין ַה ּׁ ַש ַחר ְמעוֹ ֵרר אוֹ ִתיְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ק ֶֹדם
ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא( ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַה ּ
משה ַר ֵ ּבנ ּו הוֹ ִציא ֶאת
”טו ֵּרי ָז ָהב” ִ ּב ְת ִח ַּלת א ַֹרח ַח ִ ּייםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם)ִּ ,כי ׁ ֶ
אשוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ָאז ָהיָ ה ק ֶֹדם ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַה ֶה ְכ ֵר ַח ָהיָ ה ְלגָ ֳא ָלם
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּג ֻא ָּלה ָה ִר ׁ
ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ְל ַבד ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ָאז נֶ ֱא ַסר ֶה ָח ֵמץ ,ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ָא ַמר ַּכ ֲחצֹתִּ ,כי ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג נְ ֻק ַדּ ת ֲחצוֹ תֶ ׁ ,ש ִהוא נְ ֻק ַדּ ת ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה ַה ַ ּנ”ל ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהיָ ה ק ֶֹדם ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה
“ו ּיֹאפ ּו ֶאת
(שמוֹ ת יב)ַ ,
ׁ ֶש ּל ֹא ָזכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ַדיִ ן ִל ְב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ְ
ַה ָ ּב ֵצק ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִציא ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ֻע ּגֹת ַמצּוֹ ת ִּכי לֹא ָח ֵמץ ִּכי ג ְֹר ׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְול ֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְוכוּ’
ְו ָכל ֶזה ָהיָ ה ְ ּב ֵעת נְ ֻק ַדּ ת ֲחצוֹ ת ַליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָאז ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ,ו ְּבאוֹ ָתה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ָהיָ ה ָּתלוּי ְ ּג ֻא ָּל ָתם,
ׁ ֶש ִאם ָהיָ ה ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ַה ְ ּג ֻא ָּלה עוֹ ד ֶרגַ ע ַא ַחת ָהי ּו נִ ׁ ְש ָק ִעים ׁ ָשםַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ םַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְס ָפ ִרים ,ו ִּמ ּׁ ָשם
נִ ְמ ׁ ַש ְך ִא ּסוּר ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶש ָאסוּר ְ ּב ַמ ּׁ ֶשהוֶּ ׁ ,שהוּא סוֹ ד ַמ ּׁ ֶשה ּו ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּל ֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה עוֹ ד
ֲא ִפ ּל ּו ַמ ּׁ ֶשהוֶּ ׁ ,ש ֵּמ ֲח ַמת ֶזה נֶ ֱא ַסר ֶה ָח ֵמץַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ַ ּב ּ ָפסוּק גּ ו ֵּפ ּהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו סוֹ ד ִא ּסוּר ָח ֵמץְּ ,כמוֹ
“ו ּיֹאפ ּו ֶאת ַה ָ ּב ֵצק ְוכוּ’ ֻע ּגֹת ַמצּוֹ ת ִּכי ל ֹא ָח ֵמץ ִּכי ּג ְֹר ׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְול ֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה.
ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,
ְו ָכל ֶזה ָהיָ ה ְ ּב ֵעת ֲחצוֹ ת ַליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָאז ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ֵּמ ֲח ַמת
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת ַליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָאז נִ ְכ ָלל ַליְ ָלה ָויוֹ ם יַ ַחדֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ְר ִד ָ
ׁ ֶש ָאז לֹא ָזכ ּו ֲע ַדיִ ן ִל ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ְולֹא ָזכ ּו ֲע ַדיִ ן ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַע ֵּכב ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָל ֶהם
ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתַ ,ע ֵּ
ל-כן ֻה ְצ ְרכ ּו ָל ֵצאת ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ְונֶ ֱא ַסר ֶה ָח ֵמץ ָאז ְ ּב ִא ּסוּר
ְ
ָחמוּר ְמאֹדִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ֶה ָא ָרה ְו ַה ַה ּ ָשגָ ה נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְ ּב ִלי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ָצ ִריך ָלרוּץ
ַא ֲח ָריו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְו ִל ְב ִלי ְל ַה ֲח ִמיץ מֹחוֹ ו ְּליַ ּׁ ֵשב ַדּ ְע ּתוֹ ְּכ ָללִּ ,כי ִאם יִ ְר ֶצה ָאז ְליַ ּׁ ֵשב
אשוֹ ן ׁ ֶש ָח ָטא ְ ּב ֶזה ׁ ֶש ָר ָצה ֵּת ֶכף ַל ֲחקֹר ְוכוּ’ַּ ,כ ַ ּנ”ל,
ַדּ ְע ּתוֹ יִ ְהיֶ ה נִ ְכ ׁ ָשל ְויִ ּפֹל ְמאֹד ְמאֹד ְּכמוֹ ָא ָדם ָה ִר ׁ
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ַה ּ ָשגָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְונִ ְשׂ ָ ּג ָבה ְמאֹד ְמאֹד ִמ ְּכ ֵלי ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ּלוֹ ֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ּיוֹ ֶר ֶדת ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְ ּב ִלי
ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ְו ַע ֵּ
יכין ֶל ֱאכֹל ָאז ַמ ָ ּצה ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִח ּ ָפזוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶה ָא ָרה
ל-כן ְצ ִר ִ
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ַה ָ ּגב ַֹּה ְמאֹדְ ,ו ַה ַּמ ָּצה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִהיא ַא ְס ָו ָתאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְכ ִלין ַמ ָּצה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ְונִ ְז ָה ִרין ֵמ ָח ֵמץ ְ ּב ַמ ּׁ ֶשהוַּ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ׁשוֹ ְמ ִרין ֶאת
מ ֵֹחנ ּו ִל ְב ִלי ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ֵרי ִמדּ וֹ ָתיו ְו ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ֵאין ָלנ ּו ְר ׁשוּתְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ
נַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ַעד ׁ ֶש ָאנ ּו זוֹ ִכין ְל ַק ֵ ּבל ַא ַחר ָּכ ְך ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ְּכ ֵס ֶדר ְו ַעל
ֵּ
כן ַא ַחר ּ ֶפ ַסח ֻה ַּתר ֶה ָח ֵמץִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ּמ ִֹחין יוֹ ְר ִדין ְּכ ֵס ֶדר ַעל -יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאָ ,אז ָּכל ֶא ָחדיכין ִח ּ ָפזוֹ ןִּ ,כי נִ ְמ ׁ ָשךְ
ְל ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ זוֹ ֶכה ִל ְב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּ ׁ ֵשב ֶאת ִשׂ ְכלוֹ ְ ,ו ָאז ֵאין ְצ ִר ִ
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדעְ ,ו ָאז ֻה ָּתר ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ֶה ָח ֵמץ ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח
ָע ֵלינ ּו ֶה ָא ָרה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּׁ ֵשב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ָע ֵלינוֶּ ׁ ,שהוּא ֶה ָא ַרת ַה ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ”ל:
בזה מסיים מה שהתחיל בענין פסח ,ומראה פשטות הענין שבפסח מאיר אור גבוה וזה עיקר
הגאולה לקבל אור מתוך מה שיודע שאינו רוצה ליישב הדעת להבין מהות ענין האור ומה
הפרש בינו לבין וכו’ ואיך יעזור לו וכו’ ,רק רץ להודות להתפלל לעשות מצות ולחשוב מאור
זה ,שהוא לחשוב ביציאת מצרים בניסים ומופתים ולראותם בלי שום שאלה.

טי

כ
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ואחר שעושה כך יכול לבנות דרך שמיישב האור ,ואז יש שכל ישר שיכולים בכוחו לבא
ליראה ואהבה ולכל מידה נכונה ,להצליח בלימוד ולקנות שכל ,כאשר גם אז עוד אינו עולה
ממדרגתו אבל מבקש לזכות ,עד שבקבלת התורה מנשב שכל עמוק של השגת דרכי השכל
בכל דבר שבא להיות קרוב ודבוק בהשי”ת בכל פרטי ענין ודבר.
וכך הוא בכל פעם שמתחילים לחזור לבניין הדעת אחרי ששכח ונפל וכו’ ועי”ז יכול להתעלות
בשמחה תמיד ,שזה הכח לזכות לאתערותא דלתתא לעבור הירידה ולבא להתעוררות לבטל
הקליפות וגלות השכינה ,ולהתחיל בקניין כח השכל שיש בעבודת השם ,לעשות מצוה
בהתעוררות גדול ודביקות ,לשבר כח צד עביות בכל דבר רשות ,וללמוד לשמה ,כמו שבוודאי
אפשר לזכות כאשר רבינו מורה בכל מקום ,ומלמד גם איך להזהר מלנטות אחר העצבות
והבלבולים מחמת שעובר שאינו יכול ליישב הדעת כמובן היטב עוצם הכרח ענין זה ,כי ע”י
העיכובים שיש בזה ,נמצא התגלות האור שיש בזה.

לעתיד לבא יתכללו משה ודוד ביחד ,דעת ואמונה ,ותהיה השמחה בשלימות
כד) ִּכי ֵאין ֵ ּבין ָח ֵמץ ְל ַמ ָּצה ֶא ָּלא ַמ ּׁ ֶשהוֶּ ׁ ,ש ֶ ּזה ַה ַּמ ּׁ ֶשה ּו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיגֶ ׁ ,שהוּא סוֹ ד נְ ֻק ַדּ ת ֲחצוֹ ת
יעה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נֵ ַדע ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ַה ּסוֹ ד ל ֹא יִ ְת ַ ּג ֶּלה ַעד ׁ ֶש ָ ּיבֹא
ַליְ ָלה ,סוֹ ד ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש ,סוֹ ד ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יח ֶבן ָדּ ִוד ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינוֶּ ׁ ,ש ָאז ִּת ְהיֶ ה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהַ ,על-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאְ ,ו ָאז
ָמ ׁ ִש ַ
יאל ז) ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז
יחּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְו ַעד ַע ִּתיק יוֹ ִמין ְמ ָטא ְוכוּ' ָ(דּ נִ ֵ
יָ ִאיר ָע ֵלינ ּו ֶה ָא ַרת ַה ֶּכ ֶתר ׁ ֶש ַ ּי ּ ִשיג ָמ ׁ ִש ַ
נֶ ֱא ַמרִּ ,
משה ְו ָד ִוד
"כי לֹא ְב ִח ּ ָפזוֹ ן ֵּת ֵצא ּו ו ִּב ְמנו ָּסה לֹא ֵת ֵלכוּן ְוכוּ'" (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נב) ְו ָאז יִ ְהי ּו נִ ְכ ָל ִלים ׁ ֶ
יפה ו ְּמ ַע ֵּכבֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יהםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ הְ ,ר ִד ָ
יח יִ ְהיֶ ה ָּכלוּל ִמ ּׁ ְשנֵ ֶ
ְ ּביַ ַחדִּ ,כי ָמ ׁ ִש ַ
ַדּ ַעת ֶו ֱאמוּנָ הִּ ,כי ַה ְמ ַע ֵּכב הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָדּ ִודְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּמ ַע ֵּכב ַה ּמ ִֹחין
יהם יַ ַחד ָאז ִע ַ ּקר ַה ּׁ ָשגת ֱאל ֹקוּתוֹ
יפ ָתם ַרק ִל ְסמ ְֹך ַעל ֱאמוּנָ ה ,ו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נִ ְכ ָל ִלין ׁ ְשנֵ ֶ
ֵמ ְר ִד ָ
יהםִ ,מ ּמ ׁ ֶשה ְו ָד ִוד ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ָאז יִ ְת ַּת ֵ ּקן ֵח ְטא
יחֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ָּכלוּל ִמ ּׁ ְשנֵ ֶ
ימי ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ָאז יִ ְהיֶ ה ִ ּב ֵ
ָא ָדם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְו ָכל ֶזה נִ ְז ֶּכה ַעל-יְ ֵדי ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִּת ְהיֶ ה
ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּכי ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצא ּו ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְז ֶּכה ַל ַה ּ ָשגָ ה ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל,
ַא ׁ ְש ֵרי ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָל ֶזה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינוָּ ,א ֵמן:
בזה כלל כל הענין ומגלה שמציאות המשהו שבין חמץ למצה ,הוא מה שגורם שקשה לבא
לתשובה ועבודת השם ואין שמחה וחיות ויש התנגדות וחכמות ,שזה יכול לקיים מה שיכול רק
מתוך פשטות ,ואינו נזהר מקרירות ,ועי”ז רוב העניינים הם בעצב ושינה ,וזה רצה להתעורר
מתחיל לבעור ונפסק ,עד שנעשה איזה מנהג ,ובאמת אינו יכול להגיע לחיות עםהקרבה
להשי”ת.

טעם אריכות דברי מהרנ"ת בענין כלליות הרדיפה והמעכב
כאשר כל ענין מופלא זה שקשה קצת להבינו מה האריכות הגדולה בענין של כח המסדר
שהוא יום ולילה וכו’ ,אלא שבאמת מוכרח כל האריכות להראות לנו איך לזכות לשמחה ,כי
ממה שעובר על האדם וממה שנעשה כנ”ל ,אין כח להיות בשמחה ,אבל לאור מתגלה ,והרי
מובן שבכלל ענין יחוד חמה ולבנה ,מעכב ורדיפה ,יום ולילה ,חמץ מצה ,הוא מציאות מה
שעובר על האדם ,ובזה הרי מגלה יסודות ונוראת החידוש ששייך להיות בשמחה תמיד גם
כאשר האדם יודע מה שעבר עליו ואפילו ירידות ח”ו וכו’ ,ומה שמעכב אותו לבא לעבודת
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השם ,וגם יודע מה שהולך לעבור עליו מרוב המניעות שיש לו ומרוב ההרגלים שלו איך הוא
נראה וכו’ ,כאשר בזה נמצא מציאות רוב העולם ואינם יכולים להיות בשמחה ,כי ידוע העבר
והעתיד ,ומה לו ולשמחה בעבודת השם ,וגם כשבא להחזיק ברצון ותקוה שיזכה לאיזה דבר
שבקדושה להתפלל בכוונה ולהתדבק במשה רבינו ,מגלה דרכי עבודה גבוהים ומופלאים ,מה
לו ולזה ,כאשר בכל פעם עולה ויורד  -כאשר זאת מציאות האדם שצריך לצאת לטרדותיו
וזה מפיל אותו לגמרי וכו’ – זאת מכוון ענין האריכות הזה לגלות שאדרבה כל מה שעבר ,הכל
חלק של המעכב ,וכל מה שחושב מזה עכשיו ,זאת המעכב הוא כלי לזכות לאור הרדיפה,
ואם יתחזק בשמחה ע”י הרדיפה ,ימשיך הכח שמתקן נר”ן ע”י הכח שיותר גבוה מנר”ן ,ויבא
בו שכל וישוב הדעת  -ולזה מדגיש שזה בחי’ אור של משיח בחי’ אחדות דוד ומשה ,אמונה
ודעת ,עי”ז נזכה לאחוז בשמחת המצות שמביא התעוררות ודעת גדול תמיד.
ובזה חוזר לסדר סיום התפילה והכח שיש בנפילת אפיים להמשיך השפע ,היינו כח ישוב
הדעת לתוך הלב בכל היום.
ילת ַא ּ ַפיִ םֶ ׁ ,ש ָאז הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּז ּווּג ְו ַה ִ ּיחוּד
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד נְ ִפ ַ
כה) ְונַ ֲחזֹר ְל ִענְ יָ ן ִר ׁ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ַעל-יְ ֵדי ְּכ ָל ִל ּיוּת ָה ְר ִד ָ
ילת ַא ּ ַפיִ ם אוֹ ְמ ִרים ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראְ ,ו ָאז יוֹ ֶר ֶדת ְונִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ּׁ ֶש ַפע ְל ַמ ּ ָטה ַּכ ָ ּידו ַּע ַ ּב ַּכ ָּונוֹ תִּ ,כי
ַא ַחר נְ ִפ ַ
ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ׁ ֶש ַפע ְל ַמ ּ ָטה ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ֶאת ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,שהוּא ּכ ַֹח ַה ְמ ַע ֵּכב ֶאת ַה ּמ ִֹחין
יפת ַה ּמ ִֹחין ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַה ּ ִשיג אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ִאם לֹא ָהיָ ה ּכ ַֹח
יטת ו ְּר ִד ַ
יפ ָתןִּ ,כי ְל ִפי ְר ִה ַ
ֵמ ְר ִד ָ
יהם ְו ָהי ּו ִמ ְת ַ ּב ּ ְט ִלים ְלגַ ְמ ֵריְ ,ו ָאז
ַה ְמ ַע ֵּכב ַה ַ ּנ”לָ ,הי ּו ַה ּמ ִֹחין עוֹ ִלים ְל ַמ ְע ָלה ְו ָהי ּו יוֹ ְצ ִאים ִמ ְּכ ֵל ֶ
ְ ּב ַו ַדּ אי לֹא ָהיָ ה ׁשוּם ׁ ֶש ַפע יוֹ ֶר ֶדת ְל ַמ ּ ָטה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָהי ּו ַה ּמ ִֹחין עוֹ ִלים ְול ֹא חוֹ ְז ִרים ְּכ ָללְ ,ו ָהיָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת
יתת ַה ְּמ ָל ִכיםֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ּל ֹא ָהי ּו ַה ֵּכ ִלים יְ כוֹ ִלים ְל ַק ֵ ּבל
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,נֶ ֱח ַרב ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמ ַ
ְ
ָהאוֹ ר ְו ָח ְזר ּו ָהאוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּמ ִֹחיןְ ,ל ַמ ְע ָלה ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשםֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַה ֶּכ ֶתרֶ ׁ ,ש ַעל יָ דוֹ ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְּכ ׁ ֶש ַה ּמ ִֹחין רוֹ ְד ִפין ְל ַמ ְע ָלהֲ ,א ַזי ֶזה
יפת ַה ּמ ִֹחין
יפ ָתם ְו ָאז ֵמ ֲח ַמת ְמ ִה ַירת ְר ִד ַ
ַה ּכ ַֹח ַה ְמ ַס ֵדּ רֶ ׁ ,שהוּא ּכ ַֹח ַה ְמ ַע ֵּכב ,הוּא ְמ ַע ֵּכב אוֹ ָתם ֵמ ְר ִד ָ
יכ ִלין ְדּ ָלאו
יפה ְ ּב ַה ְמ ַע ֵּכב ַעד ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ְמ ַע ֵּכב אוֹ ָתםֲ ,א ַזי ַמ ָּכה ָה ְר ִד ָ
יהם ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ְ ּב ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ ב ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ֵטי ְול ֹא ְמ ֵטי ַּכ ַ ּנ”ל.
ִאנוּן נְ הוֹ ִרין ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵד ֶ
ְו ַע ֵּ
יפה נִ ְכ ָל ִלין ַה ּמ ִֹחין ְל ַמ ְע ָלה
יכין וּמוֹ ִר ִידין ַה ּׁ ֶש ַפע ְל ַמ ּ ָטהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ל-כןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ָרצוֹ אְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ַע ֵּכב ֵהם חוֹ ְז ִרין ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁשוּב ו ַּב ֲח ָז ָר ָתם נִ ְמ ׁ ָשך ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ְו ַה ְ ּב ָרכוֹ ת
ְל ַמ ּ ָטהִּ ,כי ִע ַ ּקר ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּׁ ָשם ֵמאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְמ ַח ֶ ּיה
ֶאת ֻּכ ָּלם ְוהוּא ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְו ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ַה ּׁ ֶש ַפע ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכב ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
יכ ִלין ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ׁ ְש ָעה ֵה ְ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶשהוּא ְק ֻד ּׁ ַשת ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ןִּ ,כי ק ֶֹד ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ָ ּידו ַּע,
אוֹ ְמ ִרים ָאז ְק ֻד ּׁ ָשה ַא ַחר נְ ִפ ַ
יפהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין ִּת ׁ ְש ָעה
לש ְק ֻד ּׁשוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ְּת ַלת מ ִֹחין ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין יַ ַחד ִ ּב ׁ ְש ַעת ְר ִד ָ
ְו ֵהם ׁ ָש ׁ
יפה ְו ַה ְמ ַע ֵּכבַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ֵראת זֹאת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְק ֻד ּׁ ָשה
יכ ִלין ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִד ָ
ֵה ְ
ְדּ ִס ְיד ָראְ ,דּ ִס ְיד ָרא ַדּ יְ ָקא ַעל ׁ ֵשם ַה ְמ ַס ֵדּ ר ְו ַה ְמיַ ּ ׁ ֵשב ֶאת ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ּׁ ֶש ַפע יוֹ ֶר ֶדת ְל ַמ ּ ָטה
יכין ׁ ֶש ַפע ְו ַרב טוּב ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל
יהם ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה חוֹ ְז ִרין ַה ּמ ִֹחין ְלתוֹ ְך ְּכ ֵל ֶ
ַּכ ַ ּנ”לָ ,א ֵמן ְו ָא ֵמן:
כי כל שפע וברכה הוא מהשי”ת ממש ,מבחי’ אור א”ס ,שמחיה הכל תמיד ,ותוספת השפע

אכ

בכ

ליקוטי הלכות ח"א דף ר"ג  -ר"ט הל' נפילת אפיים הלכה ד' אות י'  -כ"ה
ברצונות הוא ע”י הכנת הכלי שהוא מה שמתגבר ומתחזק בכל מה שעובר ,והרי אחרי התפילה
מתגלה הברכה והשפע ,ויש עבודה גדולה להכניסו למציאות המחשבה דיבור ומעשה,
למציאות כל מקום שצריך שפע ,וזה ענין קדושא דסדרא ,שפועל סדר וישוב הדעת שהוא
ענין קנין המוחין בישוב הדעת ,כח המסדר ,שזה שלימות התפילה  -הכלים בכל יום לקבל
הקדושה ולגלותו ,ולזה אומרים קדוש ברוך וימלוך לתוך כל הג’ עולמות ,ואח”כ אומרים שיר
של יום ,התגלות השם בתוך השיר שאמרו בית המקדש וכו’.

ִה ְלכוֹ ת נְ ִפ ַילת ַא ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה ה נִ ְכ ֶל ֶלת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת נְ שִׂ ַיאת ַּכ ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה ה

