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ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל

הלכות ברכת השחר הלכה ה' אות א'  -ל'
ימן רטו ֵמ ִענְ יַ ן ָה ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ִמינֵ י ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ תַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב
ל-פי ַמה ּ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ִס ָ
ַע ּ ִ
ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה עוֹ ֵסק ָּת ִמיד ְלגַ ֵ ּיר ֵ ּג ִרים ְוכוּ’ִּ ,כי נִ ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן
ַה ּכוֹ ֵלל ָּכל ָה ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ִמינֵ י ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ְוכוּ’ִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה עוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמ”ד ְל ָרצוֹ ן ו ַּמ ֲע ֶלה ִמ ּ ׁ ְש ָמ”ד
ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ִ ּנ ְפ ָלא ַה ֶּזה ִּכי ּ ֶפ ֶלא הוּא:

כלל המבואר בענין הפדיון
כלל המבואר שם הוא בענין הפדיון  -מה שהצדיקים יכולים לעשות פדיון להמתיק הדין –
ומגלה שיש כ”ד מיני פדיונות ,שאין יודעים כולם ואפילו אם יודעים קשה לעשות כולם,
אך דע ,שיש פדיון אחד שכולל את כל וכו’ ולזה הפדיון צריך עת רצון ,בחינת התגלות מצח
הרצון ,כמו בשבת במנחה ,בחינת “ואני תפלתי לך ה’ עת רצון” וכו’ אך אפילו הצדיקים ,לאו
כל אחד יודע זה הפדיון ,ולא נמצא כי-אם חד בדרא שידע זה הפדיון ,ולפעמים מזה הפדיון
נעשה גרים ,שזה עבודת משה רבינו ,על כן נסתלק בשבת במנחה ,שאז הוא עת רצון כדי
להמתיק כל העשרים וארבעה בתי דינים ע”כ משה עומד בין שמד לרצון ,כי מספר משה הוא
ממוצע בין מספר שמ”ד למספר רצו”ן כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון כנ”ל.
בהלכה זו מראה ר’ נתן ענין המשכת הרחמים ואיך זאת כל חיינו ממש ,והוא נקרא עת רצון.
ומקדים:
א) ְו ֶזה יָ דו ַּע ַ ּב ְּכ ָת ִבים ׁ ֶש ּסוֹ ד ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין הוּא סוֹ ד ָּכמוּס ְו ָסתוּם ְונֶ ְע ָלם ֵמ ֵעין ּכֹלַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו מ ׁ ֶֹשה
ַר ֵ ּבנ ּו ל ֹא ִה ּ ִשיגוֹ ִּכי ִאם ְ ּב ֵעת ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ְל ׁ ָשם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ִענְ יָ ן ֶזהַ ,ז ָּכ ָאה חו ָּל ָקא ְדּ מ ׁ ֶֹשה ְו ַע ֵּ
יש ֶאת ְקבו ָּרתוֹ ְוכוּ'ִּ ,כי ׁ ָשם
ל-כן נֶ ֱא ַמר ּבוֹ ְולֹא יָ ַדע ִא ׁ
יעה ְדּ ָלא נֵ ַדע ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ּׁ ָשם הוּא ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ְו ַה ַה ְמ ָּת ָקה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתיק ָּכל
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
ִמינֵ י ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּב ָכל ָה ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ יםִּ ,כי הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ָח ְכמוֹ ת ו ִּמ ָּכל ַהיְ ִדיעוֹ תִּ ,כי
יכין ְל ַה ְמ ִּתיק ֵא ֶיזה ִדּ ין הוּא ַעל-יְ ֵדי ָח ְכ ָמה ְו ֵש ֶֹכל ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ְלאוֹ תוֹ ַה ִדּ ין,
ָּכל ּ ִפ ְדיוֹ ן ְו ַה ְמ ָּת ָקה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ימן סא ַע ֵ ּין ׁ ָשם)
ית ְ ּב ִריר ּו ְ(ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֲח ִדי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ִס ָ
ִּכי ֻּכ ָּלא ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ִא ְ

עיקר ישועת האדם תלוי בגשמי וברוחני תלוי במדות הרחמים
עבודת ישראל הוא התגברות השכל על המעשים ,וכך בכח השכל יכולים לזכות להמתיק
הדינים וכל צער בכח המחשבה והשכל כמבואר שם בסי ס”א ,וכידוע מהבעש”ט איך נמתק
הצער והדין ע”י השכל של הדבר .אבל יש שכל שהוא שורש לכל השכליים וכולם מקבלים
ממנו כמבואר שם בסי’ ס”א ענין השכל הכולל ,ויש שורש של כל השכליים ,שער נ’ ,בחי’
רצון עליון .והרי מי שיש לו צער וצריך ישועה יבין שזה ממש כל חייו והשי”ת יעזור שימצא
רצון.
אבל יש להבין שזה מצב כל כלל ישראל בכל עת ,וזה עיקר מצב הנפשי של כל אדם כמו
שבזה תלוי ועומד כל החיים בגשמי וכל מה שצריך ,ואין זה משחק ודבר פשוט ,כי עיקר
ישועת ישראל ,ובפרט ישועת הנפש לזכות לתשובה לצאת מהרגל הרע והשינה וכו’ ,כל זה

ג

ד
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עומד על מהות מציאות הרצון שימצא לאור מידות הרחמים העליונים ,ומציאות המשכת
הרחמים הוא סוד גדול ונעשה בכח הצדיקים ,וזאת אחד מיסודות נוראת המדריגות של הצדיק
המופלג כי רק המופלגים במעלת שלימות הנפש רוח ונשמה ונשמה דנשמה יכולים להיות
חלק של העלאת העבודה והמשכת הרחמים כאשר זאת מבואר באדרא וכו’ ,ורבינו מגלה יסוד
ענין זה ,ובהלכה זו ר’ נתן מאריך להראות פשטות הענין ,ומזכיר גם עמקות עניינה.
ֲא ָבל ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ְו ַה ַה ְמ ָּת ָקה ַה ַ ּנ"ל ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל [דף קי”ז] ַה ּ ִש ְכ ִל ּיוֹ ת
יעה ְדּ ָלא נֵ ַדע ְ ּב ִחינַ ת ְולֹא
ְו ַה ָח ְכמוֹ ת ְוהוּא ׁש ֶֹר ׁש ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשל ָּכל ַה ָח ְכמוֹ ת ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יש ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לַ ,ע ֵּ
ל-כן הוּא ַמ ְמ ִּתיק ַה ּכֹלַ ,עד ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשין ְל ַמ ְע ָלה ִעם ֶזה ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ְל ַה ֲעלוֹ ת
יָ ַדע ִא ׁ
ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְל ַב ּ ֵטל ּכ ַֹח ַה ֲחרוֹ ן ַאף ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ּכ ַֹח ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשהוּא ְּכ ַלל ְו ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַהיְ ָצ ִרין ָר ִעין
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ִדּ ינִ ים ְל ַב ּ ְט ָלם ו ְּל ׁ ַש ְ ּב ָרם ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ִל ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם
יטב :פשוט שיש הרבה מה שצריכים להמתיק וכו’ מוסיף ע”פ דברי
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
המאמר בענין המתקת הדין שהוא ביטול ע”ז וכו’ ע”ש ,הרי שבלי זה אין אמונה שזה צרה
גדולה כי אין ישוב הדעת וחיים בלי אמונה ,ויש להמתיק מה שנופל לריחוק מהשי”ת בחי’
שמד ר”ל ,וכל התגברות נגד זה הוא ביטול היצר ,ביטול ע”ז.

משה לא ידע נקודת חצות אימת ,כי קשה לכוון נקודת ההתחדשות מתכלית
המיעוט
אחרי שמזכיר ענין נורא של שורש הרצון בא ללמד איך בזה כל עבודתינו ,ואיך יש לעורר
העת רצון הזה כדי לבטל היצר וכל ריחוק ,ופותח בענין קימת חצות וברכת השחר ב) ְו ֶזה
ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשנָ הֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ִה ְתעוֹ ְררוּת הוּא ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ׁ ֶש ּזֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה
ָק ׁ ֶשה ְמאֹד ְל ַה ּ ִשיגַ ,עד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת ג) ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו מ ׁ ֶֹשה ל ֹא יָ ַדע ֲחצוֹ ת
(שמוֹ ת יא) ַּכ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ְך ִמ ְצ ָריִ םְ ,ו ָאז ַדּ יְ ָקא ְ ּבאוֹ תוֹ ָה ֶרגַ ע ְו ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ימת ְו ָא ַמר ׁ ְ
ֵא ַ
ׁ ֶשל ֲחצוֹ ת ָהיְ ָתה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה בזה מתחיל להראות שענין חצות הוא בבחי’ מה שמשה
לא ידע שזה נקודת הרצון ו ִּמ ּׁ ָשם סוֹ ד ִא ּסוּר ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא ָּתלוּי ַרק ְ ּב ַמ ּׁ ֶשהוִּּ ,כי ֵאין ֵ ּבין
ָח ֵמץ ְל ַמ ָּצה ֶא ָּלא ַמ ּׁ ֶשהוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ָאז ִה ְב ִחין ֵ ּבין ִט ּ ָפה ׁ ֶשל ְ ּבכוֹ ר
ְל ִט ּ ָפה ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשל ְ ּבכוֹ רְ ,ו ִה ְב ִחין ֵ ּבין ְ ּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ָריִ ם ו ֵּבין ְ ּבכוֹ ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ו ָּפ ַסח ַעל ָ ּב ֵּתי ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ילם ִמן ַה ִּמ ְצ ִרים ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיְ ָתה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ְו ָכל ֶזה נִ ְצ ַט ִּוינ ּו ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַ'הח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה
ְו ִה ְב ִדּ ָ
ֹאש ֳח ָד ׁ ִשים'ִּ ,כי ָּכל ֶזה הוּא ַ ּגם ֵּכן סוֹ ד ִקדּ ו ּׁש ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה נִ ְת ַק ּׁ ָשה ַעל ֶזהִּ ,כי ָק ׁ ֶשה
ָל ֶכם ר ׁ
ְל ַכ ֵּון סוֹ ד ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ֵדּ ׁש ַהח ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְּכ ׁ ֶש ַה ְּל ָבנָ ה סוֹ ד ְּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ֻּמ ָעט,
ימ ָת ּה ו ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין אוֹ ָת ּהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ָּכל
ְו ָאז ַדּ יְ ָקא ְמ ַמ ְּל ִאין אוֹ ָת ּה ִמ ּ ְפגִ ָ
ְ
יה ָרא ַעל-יְ ֵדי ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש נִ ְמ ָּת ִקין ָּכל
יה ָרא ְוכוּ' ו ְּל ֵה ֶפך ַּכד ִא ְת ַמ ְליָ א ִס ֲ
ַה ִדּ ינִ ים נֶ ֱא ָח ִזין ִ ּב ְפגִ ימ ּו ְדּ ִס ֲ
ַה ִדּ ינִ יםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן זֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ִקדּ ו ּׁש ַהח ֶֹד ׁש ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה ְל ַה ּ ִשיג ַ ּגם ְלמ ׁ ֶֹשה ִּכי הוּא סוֹ ד ָּכל ַה ַ ּנ"ל
ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ְמאֹד ְל ַה ּ ִשיג :בזה פותח להראות שני העניינים חצות ופסח שיבא עכשיו ,לפני מה
שיבאר בהמשך כל ענין פסח ע”פ מה שהוא המשכת הרצון שהוא כח הגאולה ,ומגלה שזה גם
ענין ראש חודש כי קדושתם ע”י הארת הרצון שמגלה הטוב והתיקון בעת שאין יודעים ואין
מכירים כלל איך דרך תיקון– .ואח”כ ממשיך שבזה ממש תלוי כל יהדותנו.
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עיקר קדושת האדם תלוי בהתקרבות לצדיקי אמת
יש ַה ִ ּי ְש ְֹר ֵא ִליִּ ,כי ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכלו ִּלים ְ ּבמ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק
ג) ו ָּב ֶזה ָּתלוּי ָּכל ְק ֻד ּׁ ַשת ִא ׁ
ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ׁ ֶשהוּא ָּכלוּל ִמ ִ ּנ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ִא ְת ּ ַפ ׁ ְשטו ָּתא ְדּ מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ָכל ָדּ ָרא ְו ָד ָרא ו ְּב ָכל
ימן עב ִל ּקו ֵּטי
ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל יֵ ׁש ּבוֹ ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה (ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ִס ָ
ִּתנְ יָ נָ א) ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְמ ֻל ָ ּב ׁש ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ָכל ֵא ָבר ְו ֵא ָבר ְוכוּ' ְוזֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִהיא עוֹ ֶמ ֶדת ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ֵ ּבין ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ְו ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָּכל ּכֹחוֹ ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָל ֵצאת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ַרע ְלטוֹ ב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן
ְו ַע ֵּ
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יש ַה ִ ּי ְש ְֹר ֵא ִלי הוּא ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ָק ְרבוּת ְל ַצ ִדּ ֵ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ִא ׁ
מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשהוּא ָּכ ּלוּל ִמ ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְועוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ֵמ ַרע ְלטוֹ ב ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן
מה נורא הדבר שמגלה מציאות פנימיות הנפש וכל דרכי ההתחזקות ,כי אע”פ שיש חכמים
ונבונים וכו’ הרי יש מלחמה גדולה בין הנשמה והגוף ,וכל מה שאדם מסגל ומצליח הוא ע”י
התחזקות גדולה שנקודת הטוב שבו התגלה והתגדל ומושך ,כידוע לכל מחנך אין לבנות ילד
ע”י חיזוק.
והרי כך כל קדושת ישראל הוא ע”י מציאות הטוב ,מה שבאמת השי”ת מקבל תענוג גדול ובא
האדם לדעת מזה ועי”ז מתעורר לקיים ולחיות באור התורה – ונקודה זו צריך שיהיה בו בכח
להבין ולחזור בעצמו ,כי לפעמים מאבדים כמה ימים או חדשים ושנים ואז האדם מבולבל ואין
לו חיזוק ,ויש שמאיר לפעמים ,אבל צריכים לזכות לזה בקביעות בכח ההמתקה של האמונה,
ולזכות לזה צריכים בחי’ רצון ורחמים ,כאשר אלו שזוכים קצת זכו אז להארת הרצון לזמן קצר
בלבד וכו’ ,וכל כוחות הישועה מושרש בכח הצדיקים הגדולים שפועלים הרצון אצל השי”ת,
בלי זה אין יודעים כלל מדרכי ההבדלה והתיקון הזה ,ולזה כל חיינו עומד על התקרבות לרבינו.

יסוד ההתקרבות לידע שאיני יכול לבד
ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי ָה ָא ָדם ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵאין ּבוֹ ּכ ַֹח ָל ֶזה ,זה יסוד שמוהרנ”ת קיבל מרבינו והוא לענין הטועים
שיש בעצמם הכח ,וזה כי אז השי”ת עזר להם לאיזה תקופה ,ואין מתייחסים להאמת ,אבל גם
הם באמת אין להם כח לדרגא השניה ,ואינם יכולים להבין נפשות אחרות אשר אין בהם הכח,
וזה עיקר כל קדושתינו ומה יהיה ,מה העצה ,הרי לזאת יש למהר להתקרב להצדיק לקבל כח
זה באמת ,וכאשר נחלש יבין שבאמת אין בי הכח ,אבל קיבלתי כבר ב”ה ,והנה אקבל עוד.
(קדּ ו ׁ ִּשין ל)
ִּכי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ָּכל ָא ָדם הוּא ְ ּב ַס ָּכנָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּב ָכל ֵעת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ

יִ ְצרוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ְת ַח ֵדּ ׁש ָע ָליו ְ ּב ָכל יוֹ ם ְו ִא ְל ָמ ֵלא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא עוֹ ְזרוֹ ְוכוּ' ְו ִע ַ ּקר ָה ֵע ֶזר ְו ַה ִּס ּיו ַּע
ִדּ ְל ֵע ָּלא הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק מוֹ ׁ ֵשל ְ ּביִ ְר ַאת ֱאל ִֹקיםַּ ,כ ּמו ָּבן ְ ּב ַכ ָּמה
ְמקוֹ מוֹ ת.
ִּכי מו ָּבא ִ ּב ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא הוּא ְּכחו ָּטא ָדּ ִקיק ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן ָה ָא ָדם ְ ּב ַס ָּכנָ ה
(ת ִה ִּלים עג)
(שמו ֵּאל א ,א) ְּכ ֶפ ַשֹע ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ַה ָּמ ֶות ו ְּכ ִתיב ְּ
ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּב ָכל ֵעת ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ָדּ ִוד ׁ ְ

(שם צד) לו ֵּלא ה' ֶע ְז ָר ָתה ִלי ִּכ ְמ ַעט ְוכוּ' ,איי איי אשרי מי
ַו ֲאנִ י ִּכ ְמ ַעט נָ ָטי ּו ַרגְ ָלי ְוכוּ' ,ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
שעוסק בעבודת השם באמת לשבר הטבע התאוות הכעס וחסרון האמונה בהשי”ת ,ואז יבין
כמה צודק ר’ נתן ,וכמה ההכרח לקבל כח הקדושה מהצדיק בכל עת – שזה מה שאנו לומדים

ה

ו
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מהלכה זו ,כאשר בוודאי יש מתקרבים וכל אחד מהסיבה מה השי”ת גלגל וזכה ,אבל ברירה
דמילתא מהו ענין הצדיק המופלג ,ולמה יש להתדבק באורם  -מובן רק כאשר מובן ענין זה,
וענין זה מבואר בכ”מ ובזה שורש גדול ,ובזה נבין דרגות הצדיקים ומה שצריכים כוחו של
רבינו ,כי יש הרבה כשרים וצדיקים וכמה מדרגות ,אבל ענין הפדיון הכולל הכח של השכל
והנפש ומה שמעורר למעלה מידות הרחמים שזה עבודה נוראה שדורש שלימות כמבואר
בזהר ,הרי זה ענין של הצדיק המופלג כי רק עי”ז יכולים גם אנחנו לקבל הארת הרצון ,וזה
מה שיש שרוצים להבין הרי הלימוד של מוסר אור פנימיות או חבדיות והנהגות ותקנות וכו’,
הכל טוב ויפה ,כאשר זה באמת ,למה כל כך הרבה מבקשים את רבינו מברסלב ,ויש שואלים
למה באמת חסר אותו סוג של יגיעה ובקשה וכלל דרך אמת כזה ,הרי בזה התשובה כי מוכרח
הארת הרצון ,הוא כח רוחני שנמשך ע”י הבקשה כענין הברכה וכלל התקרבות לאור אמת,
הוא נמשך בתוך הלימוד בדבה”ק של הצדיק ועוד כמה דרכים ,וזה משנה האדם לגמרי.
ַע ֵּ
יקים ְו ַהיְ ֵר ִאים ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ֵהם אוֹ ָתן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָק ְרב ּו ְונִ ְק ְרא ּו ַעל
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ִע ַ ּקר ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ָשם ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ ר ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (סוֹ ָטה כב) ֲא ִפ ּל ּו ָק ָרא ְו ׁ ָשנָ ה
ְול ֹא ׁ ִש ֵּמ ׁש ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֲה ֵרי ֶזה ַעם ָה ָא ֶרץ ְוכוּ'ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּכ ַֹח ְל ִה ָ ּנ ֵצל ְ ּב ָכל ֵעת ִמ ַּמה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך
ְל ִה ָ ּנ ֵצל הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשעוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ"ל :כל כלל ישראל
מבינים שהעיקר להתבטל לדעת הגדול של הגדולים ,והרי בענין עבודת השם באמת זה יותר
ויותר וצריכים למסור נפש להתקרב ,כי זאת נקודת הדרך של אמונה ומציאות הרצון ,ובאמת
יש שלום וכולם רוצים ובוודאי מקורבים ,כי ישראל מרגישים ,אלא שמחכים שהשלום יהיה
בגלוי ויתגברו על מה שענין הניהול וההנהגה יכול לגרום.

מוהרנ"ת מגלה איך כל הנ"ל שמוכרח לנו ממש ,שייך אצלינו וישנו ממש אצלינו
ע"י עבודת חצות
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשנָ ה ַ ּב ֲחצוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּג ֻא ָּלהִּ ,כי ַה ָ ּגלוּת ְ ּב ִחינַ ת ֶח ׁ ְש ַכת ַליְ ָלה
(שם עח) ַו ִ ּי ַ ּקץ ְּכיָ ׁ ֵשן ה',
(ת ִה ִּלים קכו) ְ ּב ׁשוּב ה' ְוכוּ' ָהיִ ינ ּו ְּכח ְֹל ִמים ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשנָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ
הרי שקימה הוא יציאה מגלות – כמה התחזקות יש בזה לקום משינה ,כי כאשר מכיר שאני
בגלות מלא מידות רעות וצרות וכו’ וצרות מהגוים ואפיקורסים ,וחושבים שאין מה לעשות,
הרי זה טעות כי באמת יש מה לעשות ,לקום חצות ,שזה ממש שבירת גלות.
ובזה נבין ברכות השחר ְו ַע ֵּ
יכין ְל ָב ֵר ְך ַהנּוֹ ֵתן ַל ּ ֶש ְכ ִוי ִבינָ ה ְל ַה ְב ִחין ֵ ּבין יוֹ ם ו ֵּבין ָליְ ָלה,
ל-כן ְצ ִר ִ
ַּכד ׁ ָש ַמע קוֹ ל ְדּ ַת ְרנְ גוֹ ָלא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ִה ְתעוֹ ְררוּת ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשֹה ַ ּב ֲחצוֹ ת ,הרי מוכרח כח הבחנה
לראות הטוב וההתקרבות להשי”ת בכלליות –והטוב של כל שכל כוחו לברר הטוב של כל
מצוה ,שכל זה עיקר הקיום ,והרי הכל מעורבב ,אלא שיש שכוי שמברר הטוב ,שזהו הכח
יקין ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה
יקים ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּת ִ
של הצדיק כמ”שֶ ׁ ,ש ַה ּכֹל נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ
ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא סוֹ ד נְ ֻק ַדּ ת ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ָאז ָהיְ ָתה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ְ ּבכ ָֹחם נִ ְמ ָּת ִקין ַה ִדּ ינִ ים ָּכל ָּכך ַעד
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ִדּ ין ְל ַר ֲח ִמים כי בחצות לילה מתעורר ענין של המתקת הדינים בבחי’ יין המשכר,
ונעשה בחי’ יין המשמח אור הבינה שממתיק הדינים ,וזה בכל יום מחדש ,וזה מכה בהתרנגול
כמבואר באר”י שמגלה שענין זה הוא שנעשה קול של התעוררות גדול בלב ,איזה חידוש נורא
יש ְ ּבגַ ְד ּפוֹ י ְדּ ַת ְרנְ גוֹ ָלא
זה שנזכה לשמוע זאת בכל לילה ,קול הכרוז שובו וכו’ַ .עד ׁ ֶש ּכ ַֹח ַה ִדּ ין ָ ּב ִט ׁ
ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ְלעוֹ ֵרר ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵראְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ֶפ ֶרק ׁ ִש ָירה ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ּקוֹ לוֹ ת צוֹ ֵעק עוּר ּו

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
יכם ְוכוּ' ִּכי ָּכל ּכֹחוֹ ת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַה ּׁ ֵשנָ ה ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ּמ ִֹחין,
אש ֶ
יְ ׁ ֵשנִ ים ְוכוּ' ְשֹא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ַה ּכֹל ִמ ּכ ַֹח ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשיו ַ ּב ֲחצוֹ ת נִ ְמ ָּתק ַה ִדּ ין ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְמעוֹ ֵרר ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָּכ ַתב ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ֲחצוֹ ת ְמ ֻס ָ ּגל ְּכמוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ןִּ ,כי ֲחצוֹ ת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ְו ַכ ַ ּנ"ל:
הרי זאת מבואר בדברי רבינו שחצות מסוגל כמו פדיון ,והוא נורא מאד ,ובזה ר’ נתן נותן לנו את
הסגולה ממש ,ומראה שזה ממש שורש מציאות הפדיון של כל יום ויש להמשיכו ע”י שמיעת
הקול של התעוררות שעושה הבדלה בין מה שמפילו למה שהוא נקודת הטוב ,ועי”ז נתעורר
מכח עת הרצון שבא ע”י הפדיון שיש אז.

ענין הזכרת שמו יתברך הרבה פעמים בברכות השחר

יכין ְ ּב ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשנָ ה ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ָּכל ֶח ֶסד
ה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ִ ּב ְר ַכת ַה ּׁ ַש ַחר ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יש ֲע ֻר ִּמים ְוכוּ' ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים ְוכוּ'ִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ֵשנָ ה ָהיָ ה
ָו ֶח ֶסד ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ׁ ֶשהוּא ּפוֹ ֵק ַח ִע ְו ִרים ו ַּמ ְל ִ ּב ׁ
ְּכמוֹ ִע ֵּור ְו ָאסוּר ְ ּב ׁ ִש ְביָ ה ִמ ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ יםְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשיו נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹלֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ַה ְמ ָּתקוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן,
ַע ֵּ
יכין ְל ָב ֵר ְך ַעל ָּכל ָדּ ָברִּ ,כי ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֵהם ִל ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (נְ ֶח ְמיָ ה
ל-כן ְצ ִר ִ
ָ
ָ
ימ ְט ִר ָ ּיא ָרצוֹ ןַּ ,כ ּמו ָּבאִּ ,כי ׁ ְשמוֹ הוּא
יב ְרכ ּו ׁ ֵשם ְּכבוֹ ֶדך ְוכוּ' ְלהוֹ דוֹ ת ְל ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ֶשך ְוכוּ' ו ׁ ְּשמוֹ ִ ּג ַ
ט) ִו ָ
ְרצוֹ נוֹ ַע ֵּ
יכין ְל ָב ֵר ְך ַעל ָּכל ָדּ ָבר ִל ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשמוֹ
ל-כן ְצ ִר ִ
ָּכל ַה ַה ְמ ָּתקוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשנָ הֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְפ ְקח ּו ֵעינָ יו ְונִ ַּתר ֵמ ִא ּסוּרוֹ ְוכוּ':
בבוקר עושים הרבה ברכות ומזכירים כמה פעמים שם השם ,אחד אחרי השני ,מה שאין
כך בפעם אחרת ,כי זה עיקר הגדלת שמו ,שם השם שנתגלה מחדש בכל יום ,כענין האדם
שממש יוצא ממאסר ומתחיל לשמוח ולהודות ,כי כל דבר פרטי שיש בזה שהוא כהזכרת
הוא כל הסדר של תיקוני המידות ,לקבל מוחין ושפע הרצון למקום עוה”ז ממש [לעשיה -
ובפשטות הוא כל דבר פרטי שנצרך לחיותנו] זאת עיקר הגדלת שמו ממש למעשה.
והנה זאת נמשך מהארת הרצון בעת חצות שהשי”ת מעורר רצון חדש של ההמתקה והתחלה
חדשה ,ורצון עולה בגי’ שמו ,הרי שהרצון צריך להביא אתנו לברך ולהזכיר כמה פעמים שמו
ית’ .כי חצות הוא מציאות המשכת מידות הרחמים בכל יום מחדש

שלימות ההודאה להשי"ת ע"י ברכת התורה
ו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִה ְז ִהיר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (נְ ָד ִרים ּ ֶפ ֶרק א) ַעל ֶזה ְמאֹד ,ו ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּגם ַ ּב ּׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך (א ַֹרח ַח ִ ּיים מז) ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ָצ ִר ְ
יך ִל ָ ּז ֵהר ָ ּב ּה ְמאֹדִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה
הוּא ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְסגֻ ָּלה
ו ַּמ ִ ּקיף ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ְּ
ימן כא ִל ּקו ֵּטי א)ְ ,והוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת סוֹ ד ַה ַ ּנ"ל
יקא ִס ָ
(כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַע ִּת ָ
ּ
ּ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ְכלו ָּלה ִמ ָכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ׁ ֶש ְ ּביִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשעוֹ ֵמד
ֵ ּבין ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ֵ ּבין ַה ּׁ ִש ְב ִעים ֲע ָמ ִמין ו ֵּבין ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּבין
ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ֵסק ְלגַ ֵ ּיר ֵ ּג ִרים ְל ַה ֲעלוֹ ָתם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ׁ ֶשהוּא ָה ָרע ׁ ֶשל ַה ּׁ ִש ְב ִעים
יסם ִל ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ןְ .ו ׁ ָשם סוֹ ד ַה ַה ְב ָדּ ָלה ֵ ּבין ק ֶֹד ׁש ְלחֹל
עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ו ְּל ַה ְכנִ ָ
ְ
ּ
ּ
ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִּמים ְו ָכל ֶא ָחד ִמ ִי ְש ָֹר ֵאל ָצ ִריך ְלהוֹ דוֹ ת ַעל ֶח ְלקוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ָז ָכה ָל ֵצאת ִמ ּׁ ְש ָמד
ְל ָרצוֹ ן ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ִל ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ַההוֹ ָד ָאה ִל ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמעוֹ ֵרר נְ ֻק ָדּ תוֹ
ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה נִ ְכ ֶל ֶלת ִ ּב ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא ְרצוֹ נוֹ ַּכ ַ ּנ"ל:

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
הברכה היסודית לכל מציאות היום הוא ברכת התורה ,ויש שמברכים באחרונה כי כמה
שעסקנו להודות ,עוד לא הגענו לנקודה ,עד שלא ברכו על התורה עוד לא הודינו להשם על
החיים כי הכל בכח התורה ,אלא שלכאורה הכל בכח הלימוד ולא הברכה ,אבל האמת אינו כך
כי הכל בכח הברכה בעצמה -כמ”ש להלן ענין שלא ברכו בתורה תחילה.
וזהו כוונת העולה לתורה ועוצם חשיבות העליה לתורה ,כי מאיר הארת הרצון של אותו האור
[מי’ דחכמה שממשיך באותו הקריאה] כי בברכה”ת שם עיקר ההבדלה בחר בנו ונתן לנו ,שזה
נקודת הארת עת רצון שרק זאת עושה ופועל להבחין לצאת משמד לרצון.

עיקר פגם החקירות שרואה שהזדקן ולא הגיע למה שרצה
ז) ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (נְ ָד ִרים ּ ֶפ ֶרק א) ַעל ּ ָפסוּק (יִ ְר ְמיָ ה ט)ַ ,על ָמה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ ְוכוּ'
יאים ְול ֹא ּ ֵפ ְר ׁשוּה ּו ַעד ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁשוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ְוכוּ' ,ו ַּמ ְסק ּו
ָדּ ָבר ֶזה נִ ׁ ְש ַאל ַל ֲח ָכ ִמים ְו ַל ְ ּנ ִב ִ
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ֻח ְר ָ ּבן ַעל ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִ ּק ְלקוּל ׁ ֶש ָּל ֶהם ָהיָ ה ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְ ּב ַד ְע ָּתם ָּכל
ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ַל ֲח ִקירוֹ ת ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ַעד ׁ ֶש ּל ֹא יָ ְדע ּו ְל ַה ְב ִחין ֵ ּבין ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֻז ֲה ַמת
ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ׁ ֶשהוּא ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְוכוּ'ִּ ,כי לֹא
ֶה ֱא ִמינ ּו ָ ּב ֶזה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָ ּי ְדע ּו ְ ּב ַע ְצ ָמן ע ֶֹצם ִק ְלקו ָּלםַ ,ע ֵּ
ל-כן ָא ְמר ּו נִ ְהיֶ ה ַּכגּ וֹ יִ ם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,ו ֲא ׁ ֶשר
ֲא ַמ ְר ֶּתם נִ ְהיֶ ה ַּכגּ וֹ יִ ם ְוכוּ' ו ֶּב ֱא ֶמת ֶזה ַה ּ ְפגָ ם ָ ּגדוֹ ל ִמ ָּכל ַה ּ ְפגָ ִמיםִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶשרוֹ ֶצה
ְל ָה ִבין ו ְּל ַה ּ ִשיג ַדּ ְר ֵכי ה',
כמה יכולים לטעות וכמה הבע”ד מטעה בכל יום ממש בכל זה ממש בכל מה שר’ נתן אומר
פה ,כמה הלב נמשך לשטות זה ,שרואה קלקולו ועושה ברוגז וכו’ ,אינו רואה ההפרש ואינו
מתחיל להיות בשמחה ,עי”ז הרי הוא מתדרדר לגמרי ,כי באמת נכנס לחקירות כמה שאומר
פה ,זה חקירות ,מה שאתה נכנס לחשוב מה שעובר עליך ונהיה זקן ועבר הזמן בלי שהגעת
למה שרצית ,זה חקירות!
ומה הסיבה וממה עלינו להזהר? כמה עלינו לרוץ לרבינו בכל יום מחדש ְו ָכל ֶזה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהי ּו
ְמ ַר ֲח ִקים ַע ְצ ָמן ְמאֹד ִמ ַּצ ִדּ ֵ
יבים ְ ּב ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹקים
יקי ֱא ֶמתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ(דּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים ב ,לו) ַו ִ ּי ְהי ּו ַמ ְל ִע ִ
יהם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ֵהם ַמ ֲע ִלין ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן
יאיו ְוכוּ'ְ ,ול ֹא ִ ּב ּ ְטל ּו ַדּ ְע ָּתן ֲא ֵל ֶ
ו ְּמ ַת ְע ְּת ִעים ִ ּבנְ ִב ָ
ילין ֵ ּבין ק ֶֹד ׁש ְלחֹל ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִּמים ְויוֹ ְד ִעים ִל ְמצֹא ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה [דף קי”ח] ְ ּב ָכל ֶא ָחד
ו ַּמ ְב ִדּ ִ
ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ֲא ִפ ּל ּו ִאם נָ ַפל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ּכֹל יְ כוֹ ִלין ַל ֲעלוֹ תְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי
יסין ְ ּב ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ְ ּי ָב ֵר ְך ְויוֹ ֶדה ַעל ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשהוּא ִמ ֶ ּז ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאל ְולֹא ָע ַשֹנִ י גּ וֹ י ְוכוּ'
ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַה ְר ֵ ּבה ָ ּב ֶזה ואינו עוזר רק ע”י שמבטל דעתו להרבי ומחפש
באמת .אחרת; הכל חכמות ,לא יעזור כלום ,כי העיקר הוא הביטול הזה – ואם לאו ,אפי’ שיש
הרבה דברים טובים ,אך זה הכל נמשך מאיזה מוח שעוד אין בו הארת האין ,מידת הרחמים,
לזאת עיקר הביטול לענין הארת הרצון שמביא התחזקות ועבודת השם.
ְו ֵהם ּ ָפגְ מ ּו ָ ּב ֶזה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַעל ֵּ
כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
יאים ְולֹא ּ ֵפ ְר ׁשוּהוִּּ ,כי ֶזה ַה ּסוֹ ד ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג
ל-כן ָדּ ָבר ֶזה נִ ׁ ְש ַאל ַל ֲח ָכ ִמים ְו ַל ְ ּנ ִב ִ
ְ
יקים
יעה ְדּ ָלא נֵ ַדעַ ,רק ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּב ַע ְצמוֹ ּ ֵפ ְר ׁשוֹ ְל ַה ַּצ ִדּ ִ
ְו ַכ ַ ּנ"לִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַהיְ ִד ָ
יקים ֵמ ַע ָּתה ְל ַל ֵּמד ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵא ְ
יך יְ ַח ְ ּזק ּו ֶאת ַע ְצ ָמן ִ ּבנְ ֻק ַדּ ת ְק ֻד ּׁ ַשת
יאים ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ו ְּל ַה ְ ּנ ִב ִ
יב ְרכ ּו ְל ַה ּׁ ֵשם
יַ ֲהדו ָּתם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ִמ ַּצד ּתוֹ ְלדוֹ ָתם ׁ ֶש ֵהם ִמ ֶ ּז ַרע יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ֶזה יָ ָקר ֵמ ַה ּכֹלְ ,ויוֹ ד ּו ִו ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ֶזה ָּת ִמידֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ְצא ּו ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ְויִ ְהי ּו
נִ ְכ ָל ִלין ִ ּב ׁ ְשמוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְלעוֹ ָלם :השי”ת בעצמו פרשו להצדיקים ,והם מלמדים אותנו את
מה שה’ פירש להם ,וזה מה שאנו צריכים לשמוע ,לשמוע כהיום ,גילוי ופירוש זה היטיב,
להבין אמיתת הדבר ,ולשמוח במה השי”ת קידש אתנו ,ובכל מה שמראה נקודות הטוב עד
שנרוץ לשמוח עם התורה וממילא לברך תמיד.

פנימיות הזהירות מחמץ הוא ההתבדלות מחקירות בתכלית
ח) ועתה נכנס ר’ נתן להראות איך עיקר ההתקרבות להשי”ת הוא בהארת הרצון מתוך ענין
פסח ,בוודאי מלמד איך לקבל פסח אבל כדרך תורות אמת של רבנו מביא עניני כל הזמנים
שמהם נבין הענין ,והוא שייך לכל יום ,כי יש להמשיך גאולה בכל יום ‘קרבה אל נפשי גאלה’,
הרי שבא ללמד ונמצא למד.
ְו ַע ֵּ
יעת יַ ם סוּף ֻה ַּתר ֶה ָח ֵמץִּ ,כי ִע ַ ּקר ִא ּסוּר ֶה ָח ֵמץ הוּא ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַה ֲח ִמיץ ַה ּמ ַֹח ַ ּב ֲח ִקירוֹ ת
ל-כן ַא ַחר ְק ִר ַ
ֵא ּל ּו ׁ ֶש ּׁ ָש ְר ׁ ָשם ִמ ּסוֹ ד ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִמ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְש ִלים ָּכל ַה ֲח ִקירוֹ ת ְו ַה ֻ ּק ׁ ְשיוֹ ת,
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ָאז נִ ְב ֲחר ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ַה ּׁ ִש ְב ִעים
ו ְּב ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא ְּת ִח ַּלת ִה ְת ָק ְרבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ַע ִּמים ִל ְרצוֹ נוֹ ו ׁ ְּשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,ע ֵּ
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָ ּז ֵהר ֵמ ִח ּמוּץ ַה ּמ ַֹח ָ ּב ֶזה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְ ּב ֵד ִלין
יכין ַע ָּתה ְל ִה ּׁ ָש ֵמר ִמ ֶּמנּ ּו ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת
ֵמ ָח ֵמץ ְ ּב ַמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶשהוּא סוֹ ד ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ילת ַמ ָּצה ׁ ֶש ִהיא ַא ְס ָו ָתא ְונִ ְז ָה ִרין ֵמ ָח ֵמץ ְ ּב ַמ ּׁ ֶשהוּ ,היציאה ממצרים הוא ראשית ההתקרבות
ֲא ִכ ַ
והוא ע”י הרצון כמה שיבאר ,ואיסור חמץ שיש אז הוא לקבל מציאות הריחוק בכל חקירה
וחכמה שאין בו הארת הרצון ,כי בכל חכמתינו יש ערבוב טו”ר כמו המעשים שלנו ,ואז נופל
לחקירות הנ”ל ,והרי לזאת מוכרח הארת הצדיק הגדול ,לא רק חכמה וידיעות ,אלא חכמה
וידיעות שנתגלו מהצדיק שיש בהם כלליות הלימוד יחד עם מציאות התקרבות להשי”ת
ששייך לנו ,וזאת לבוש הרחמים.

ענין היתר החמץ אחר קריע"ס ,שבכח הצדיק אין מפחדים מדבר מותר
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ָאז ָהיָ ה ְ ּג ַמר ְ ּג ֻא ַּלת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ָאז ָהיָ ה ֶ ּב ֱא ֶמת ַר ַע ׁש ָ ּגדוֹ ל ְל ַמ ְע ָלה ַעל-יְ ֵדי
ֲא ָבל ַא ַחר ְק ִר ַ
ֻק ׁ ְשיָ א זֹאתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ָפסוּקְ ,ול ֹא ָק ַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַה ַּליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה
ילים
יעת יַ ם סוּף ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ַה ִ ּק ְטרוּג ַמה ִ ּנ ׁ ְש ַּתנּ ּו ֵא ּל ּו ֵמ ֵא ּל ּו ַה ָּלל ּו עוֹ ְב ֵדי ֱא ִל ִ
ָק ׁ ֶשה ְל ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְק ִר ַ
ְו ַה ָּלל ּו עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְוכוּ'ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהֲ ,א ָבל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו
ִה ְמ ִּתיק ַה ִדּ ין ְו ַה ִ ּק ְטרוּג ְו ֵה ִאיר סוֹ ד ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ִהיא סוֹ ד ַה ְב ָדּ ָלה ׁ ֶש ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַע ִּמים ׁ ֶש ֶ ּזה
יקא ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן
יקא ַּת ְליָ א ְוכוּ'ַ ,ע ִּת ָ
'מה ִּת ְצ ַעק ֵא ַלי' ְ ּב ַע ִּת ָ
ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַ
ְו ַה ְמ ָּת ָקה ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְק ְרע ּו ַה ַּמיִ ם ְונִ גְ ַמר ְ ּג ֻא ָּל ָתן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
סיום איסור חמץ הוא אחרי יום קריע”ס ,והנה מגלה ר’ נתן נפלאות נוראות שזה מה שאמרו
חז”ל שהיה אז קטרוג ‘הללו והללו עובדי ע”ז’ שאמיתת הענין אינו רק קטרוג למעלה ,אלא זה
נעשה בכל שנה ,שהוא ענין הקטרוג שאדם עושה לעצמו במחשבתו שהוא רחוק מאד וכו’,
והרי השי”ת עזר ועברנו ים ביבשה ,ושם בזה”ק מתגלה שזה היה ע”י בחי’ עתיקא [ומבואר
שזה ענין נורא של עתיקא בעת הקטנות גם כן] כידוע ,שזה עוצם כוחו של רבינו שהפליא
להשלים רחמי השם להעולם ,הינו התגלות אור הרצון למעשה לעבור ים המחשבות והבעיות,
ועי”ז הותר החמץ.

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַא ַחר ָּכ ְך ֻה ַּתר ֶה ָח ֵמץִּ ,כי ְּכ ָבר נִ ְמ ַּתק ֶה ָח ֵמץ ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ַה ַה ְמ ָּת ָקה ַה ַ ּנ"לְ ,ו ֵאין לוֹ עוֹ ד
ּכ ַֹח ְל ַה ֲח ִמיץ ַה ּמ ַֹח ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר ִ ּב ּ ֵטל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ַה ִ ּק ְטרוּג ַה ַ ּנ"ל ,יסוד גדול שאחרי
שמקבלים הכח לתקן כבר אין מה לפחד מדבר מותר ,וכך לענין העצבות או החולשה והריחוק
אם יש עצה נכונה בלב ,אין לפחד ,ובוודאי יצליח לעורר את עצמו מאד ע”י תפילה וחיזוק אם
רק יעשה מה שיכול בוודאי.
ְו ָרא ּו ֻכ ָּלם ֶאת ַה ָ ּיד ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְוכוּ' ַו ַ ּי ֲא ִמינ ּו ַ ּבה' ו ְּבמ ׁ ֶֹשה ַע ְבדּ וֹ ִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ַצ ִדּ יק ה' ְו ָאנ ּו ְ ּבנֵ י ְ ּב ִח ָיריו ְו ָכל
ָהרוֹ ֶצה ְל ִה ְת ָק ֵרב ִל ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָצ ִר ְ
יך ָלבוֹ א ֵא ָליו ְלמ ׁ ֶֹשה ו ְּליִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ַה ּכֹל ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן
ַעד יְ ֻק ַ ּים ִּכי ָאז ֶא ְה ּפ ְֹך ֶאל ָּכל ָה ַע ִּמים ָש ָֹפה ְ ּברו ָּרה ִל ְקרֹא ֻּכ ָּלם ְ ּב ׁ ֵשם ה' ו ְּל ָע ְבדוֹ ׁ ֶש ֶכם ֶא ָחד ִ ּב ְמ ֵה ָרה
ְ ּביָ ֵמינ ּו ָא ֵמןֵּ ,כן יְ ִהי ָרצוֹ ן:
בזה מגלה נוראת הענין שדייקא בזה נאמר ויאמינו בהשם ,בפשטות הרי באו לאמונה ,אבל
קשה שהרי היה אז דעת ממש ,והלא אמונה הוא במצב של הסתרה ,והרי אז בקריע”ס היה
תכלית הגילוי? אלא שזהו שורש האמונה ,בלי אמונה במשה עבדו והמשכת כח תיקונו ,אין
כח לאחוז באמונה בה’.

תיקון חצות וברכת התורה ענין אחד

'חצוֹ ת ַליְ ָלה ָאקוּם ְלהוֹ דוֹ ת ָל ְך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך'ְ ,להוֹ דוֹ ת ְל ָך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ַפט ִצ ְד ֶק ָך ֶזה
ט) ְו ֶזה ּו ֲ
ְ
ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין וּמוֹ ִדים ִל ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת
ימת ֲחצוֹ ת
ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶש ֵהם ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְדקוֹ ְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ָאקוּם ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָך ְוכוּ'ִּ ,כי ִק ַ
ו ִּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחתִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ֶזה ְמעוֹ ְר ִרים ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ּבוֹ ִמ ְּק ֻד ּ ׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא נִ ְב ָדּ ל ִמן ָה ַע ִּמים ו ִּמן ָה ַרע ׁ ֶש ָּל ֶהם ְועוֹ ֶלה ְונִ ְכ ָלל ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ַשת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ְמכ ּו ֶזה ָל ֶזה:

ביציאת מצרים התגלה עת רצון ופדיון הכולל
ילת ַמ ָּצהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ַעל ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
י) ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ֶפ ַסח ִא ּסוּר ָח ֵמץ ו ִּמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֵאין ֵ ּבין ָח ֵמץ ְל ַמ ָּצה ֶא ָּלא ַמ ּׁ ֶשהוֶּ ׁ ,ש ַה ַּמ ּׁ ֶשה ּו הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת
מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשעוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ,כך כל ישועתינו היא נקודה שיש לפעול אצל השם ,ובוודאי
נפעול ,וכך הוא בכל נקודה של חיזוק.
ִּכי מו ָּבא ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֵאל ַא ֵחר ְּכ ִפירוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ְש ָמדּ ְ ,ב ִחינַ ת ֻז ֲה ַמת ְו ֻט ְמ ַאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ַלל ַה ּׁ ִש ְב ִעים עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְויִ ְש ָֹר ֵאל נִ ְב ֲחר ּו
ָאז ֵמ ֶהם ְל ַעם ְסגֻ ָּלה ְונִ ְכ ְלל ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ָּצהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ָאסוּר ֶה ָח ֵמץ ְ ּב ִא ּסוּר ָחמוּר ְמאֹד ְ ּב ַבל יֵ ָר ֶאה
ְ ּב ֶפ ַסח ִ ּב ְת ִח ַּלת ִה ְת ָק ְרבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
יאין ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקא
יעת יַ ם סוּף ֻה ַּתר ֶה ָח ֵמץ ,ו ְּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְז ַמן ַמ ַּתן ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ְמ ִב ִ
ו ַּבל יִ ָּמ ֵצא .ו ְּל ַא ַחר ְק ִר ַ
ְל ָק ְר ָ ּבן ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם.
זה כלל עבודת ליל הסדר שר’ נתן עומד לבאר להלן– ומתחיל להראות שהרי לשון התורה
בלקו”מ סי’ רט”ו שהכל בכח של פדיון ,והכל רוצים לזכות לפדיון ע”י הצדיק שיכול לפעול
באמת ,ולזה פותח ר’ נתן להראות שבמצרים נאמר לשון פדיון הפודך וכו’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ו ִּמ ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ְו ָכל ִה ְת ָק ְרבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ׁ ֶשהוּא
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ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּ ָפ ָדה אוֹ ָתנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים יג) ְו ַה ּפוֹ ְד ָך ִמ ֵ ּבית
ֲע ָב ִדיםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא ּפוֹ ֶדה אוֹ ָתנ ּו ַ ּגם ַע ָּתה ִמ ָּכל ַה ָּצרוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ םּ ,פוֹ ֵדנ ּו
ילנ ּו ֵמעוֹ ָלם הוּא ׁ ְש ֶמ ָך ְוכוּ' ְו ָאנ ּו ְמ ַק ִּוים ׁ ֶש ִ ּיגְ ַאל ְויִ ְפ ֶדּ ה אוֹ ָתנ ּו ִמ ָ ּגלוּת ַה ַּמר ַה ֶ ּזה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ְש ֵל ָמה
ו ַּמ ִּצ ֵ
יהם ְל ַמ ַען
ְל ַמ ַען ׁ ְשמוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קל) ְוהוּא יִ ְפ ֶדּ ה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ' ו ֵּמ ִביא גּ וֹ ֵאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
ׁ ְשמוֹ ְוכוּ' ואם נאמר פדיון ,בוודאי הכוונה לכח הפדיון הכולל הזה.
ְו ִע ָ ּקר הוּא ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִה ְס ַּת ְּלקוּת מ ׁ ֶֹשה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵעת
ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ְונִ ְמ ָּת ִקין ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ָבל ִע ַ ּקר זֹאת
יח ׁ ֶשהוּא מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ְו ַעד
יאת ָמ ׁ ִש ַ
ַה ַה ְמ ָּת ָקה ְו ֶזה ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּת יִ ְהיֶ ה ַרק ְ ּב ִב ַ
ַע ִּתיק יוֹ ִמין ְמ ָטא ְלבו ׁ ֵּש ּה ִּכ ְת ַלג ִח ָּור ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְוכוּ' ַּכ ָ ּידו ַּע מראה קצת
שורש הענין ע”פ אמיתת הסוד בענין מידות הרחמים בחי’ עתיק וכו’ ,ובגאולה השלימה נזכה
להארתו בשלימות.

תחילת הישועה בפסח ע"י אתעדל"ע ,ובמתן תורה נתגלה שלימות הרצו"ן ופדיון
הכולל
(שמוֹ ת ד) ׁ ְש ַלח נָ א ְ ּביַ ד ִּת ׁ ְש ַלח ִּכי יוֹ ֵד ַע ֲאנִ י ׁ ֶש ֵאינִ י
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ֵמ ֵאן מ ׁ ֶֹשה ִ ּב ׁ ְש ִליחוּתוֹ ַה ְר ֵ ּבה ְו ָא ַמר ׁ ְ
יע ֶזר ּ ֶפ ֶרק מ)
(פ ְר ֵקי ְדּ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
גּ וֹ ֲא ָלם ֶל ָע ִתידְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”יְ ,והוּא ִמ ִדּ ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ִ

ִּכי יָ ַדע ׁ ֶש ֵאין ְ ּבכֹחוֹ ִלגְ מֹר ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֶ ּזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ָ ּגמוּר ִּכי ִאם ְל ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵּלק ְל ׁ ָשם,
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְהי ּו ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ְו ַה ָּצרוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ִמ ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ַעל-יְ ֵדי ַה ְּכ ִפירוֹ ת ַו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה
ְוכוּ’ִּ ,כי ל ֹא יָ ְצא ּו ֲע ַדיִ ן ְלגַ ְמ ֵרי ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ,כי ביצי”מ ידע משה רבינו שלא יצליח
לעלות להמשיך שלימות הרחמים כ”א ע”י עבודתינו וכו’ ,ואם כן אין שייך להצליח להרים
יל ְך
כבוד השם ,לזה ביקש משה הנהגה אחרת ,משה בוודאי ידעֲ ,א ָבל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִה ְכ ִריחוֹ ֵל ֵ
י-כן יִ גְ ַאל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְויִ ְז ּכ ּו ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב,
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְו ִה ְב ִטיחוֹ ׁ ֶש ַא ַ
ּ
יא ָך ֶאת ָה ָעם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַּת ַע ְבדוּן ֶאת ָה ֱאל ִֹקים ְוכוּ'ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִה ְב ִטיחוֹ ׁ ֶש ְי ַק ְ ּבל ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
ְ ּבהוֹ ִצ ֲ
ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְו ָאז יִ ְז ּכ ּו ְל ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ,והשי”ת גילה שהנהגה זו יבא אחרי מ”ט ימים שיקבלו
התורה ,שם יאיר כבר שער הן’ ,ותמיד יהיה לישראל תורה וצדיקים שיאירו לנו אורה – כי זאת
ענין תקוני הכתר של שבועות ,שהמוחין של הספירה נשלמים.
(מ ִכ ְ
ְּכמוֹ ּ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ְ
יל ָּתא ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ַש ַּלח) ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת נִ ְד ָמה ָל ֶהם ְּכ ָז ֵקן ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
יקנָ א ַּכ ּמו ָּבא ָ ּב ִא ְיד ָרא ַר ָ ּבא ו ַּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת עוֹ ִלין
ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת י"ג ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ְל ׁ ָשםִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ָק ְרבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאז נִ ְת ָק ְרב ּו ְּכגֵ ִרים
ילה ְוכוּ' ְו ִע ַ ּקר ִה ְת ָק ְרבוּת
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּי ִרין ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ְּכגֵ ִרים ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּז ָאה ו ְּט ִב ָ
ַה ֵ ּג ִרים הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ִלים ִמ ּׁ ְש ָמ"ד ְל ָרצוֹ ן ַעל -יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ
נִ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ְו ִק ְ ּבל ּו ַה ּתוֹ ָרה :ולזאת היה קשה למצוא איך להתחיל ,והיה מוכרח אתערותא דלעילא
שהשם ריחם עלינו – וזהו התחלת הישועה בפסח ,שגם הוא כח ההמתקה של עת רצון [כאשר
יבאר בהמשך כל ענין הסדר ופסח שהוא מציאות של הארת הרצון שפסח ודילג על כל מה
שהיה חסר ,אלא שמדקדק להראות ההפרש הדק ,שבין פסח לשבועות ,והפרש זה הוא קשה
להכיר ,וזה החידוש של מה שאין מכירים מה שמוחין וחכמה ומנהגים זה הרי נפלא וטוב ,מה
באמת נצרך עוד ,והרי באמת זה שנצרך הוא שהשי”ת ירחם ויעזור לנו כי לעולם חסדו ,חסד
הגדול של הרצון ,וזה ע”י תפילה ואמונה שזהו דרך הרבי ,ובענין זה יובן מציאות הטוב של מה

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
שיש מקודם שזה עיקר העבודה ,ומה שמוכרח ההשלמה של הארת הרצון] אבל בשלימות
זה ,נמצא כלל כוחות המוחין של גדלות וקטנות [הרי בזה מראה ר’ נתן סוד כמוס מהו ענין
הכ”ד פדיונות שהם כלליות המשכת אלו המוחין וכו’ שהם מוחין גדולים מאד] שורש הרחמים
בצורה שמוכרח להתחלה ,והוא נמצא בפסח ובעוד דרכים.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ק ֶֹדם ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ל ֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָשם ַּכ ּמו ָּבן ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת,
יא) ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
ְ
ְ
ְו ֻז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה נֶ ֱא ָחז ָ ּב ֶהם ְמאֹדַ ,ע ֵּ
ל-כן ָהיְ ָתה ָק ׁ ָשה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְמאֹדַ ,אך ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ֵה ִאיר
ל-פי-
ף-ע ּ ִ
יהם מ ִֹחין ַר ִ ּבים וּגְ דוֹ ִלים ְ ּב ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ְמאֹד ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ֲאלוֲּ ,א ָבל ַא ַ
ֲע ֵל ֶ
ישא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ַעד ׁ ָשבוּעוֹ תַ ,רק ַה ְ ּג ֻא ָּלה
יקנָ א ַק ִדּ ׁ ָ
ֵכן ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָעל ּו ַעד ְ ּב ִחינַ ת ַה ִדּ ְ
ָהיְ ָתה ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ָרה ֲעצו ָּמה ׁ ֶשל ָּכל ַה ּמ ִֹחין ְוכוּ'ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָהיְ ָתה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֶע ְשׂ ִרים
ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ִמינֵ י ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ַרק ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ְשכ ּו ֻּכ ָּלם ְ ּב ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאהִּ ,כי ָּכל ַה ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ְו ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ֻּכ ָּלם ֵהם ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ָכל ַמה ּׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ַה ּמ ִֹחין
ְ ּב ִר ּבוּי יוֹ ֵתר ו ְּב ֶה ָא ָרה ֲעצו ָּמה יוֹ ֵתר נִ ְמ ָּת ִקין ַה ִדּ ינִ ין יוֹ ֵתר ְו ַע ֵּ
ל-פי
ף-ע ּ ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַא ַ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
יקנָ א ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ּכוֹ ֵללְ ,ו ָהיְ ָתה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ּלֹא ָעל ּו ַעד ְ ּב ִחינַ ת ַה ִדּ ְ
ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ִמינֵ י ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ַה ַ ּנ"לֲ ,א ָבל ָהי ּו נִ ְמ ׁ ָש ִכין ְ ּב ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ַו ֲעצו ָּמה ַעל-יְ ֵדי ע ֶֹצם ִר ּבוּי
ַה ּמ ִֹחין ְוכוּ' ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּב ּ ֵטל ֻז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ְונִ ְפדּ ּו ְונִ גְ ֲאל ּו ֵמ ֶהם ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז ָאסוּר ֶה ָח ֵמץ ְ ּב ַמ ּׁ ֶשהוִּּ ,כי
יכין ְל ַב ּ ֵטל ו ְּל ַב ֵער ֶה ָח ֵמץ ְלגַ ְמ ֵרי :ובכל זאת עדיין לא היה דרך לקבל הכתר ,לכן עוד יש
ָאז ְצ ִר ִ
איסור חמץ ,אבל בזה דפסח נעשה הדרך לעלות לשלימות פדיון הכולל בשבועות.

הקב"ה נמצא ,חי וקים ,אז מה אתה דואג? מאה אחוז שהכל יהיה טוב!
יב) ִּכי ָח ֵמץ ו ַּמ ָּצה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶט ַבע ְו ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהִּ ,כי ַמ ָּצה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהּ ְ ,ב ִחינַ ת ָמןּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶל ֶחם
ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"י ִ(קדּ ו ׁ ִּשין לח)ֻ ,ע ָ ּגה ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ָט ֲעמ ּו ָ ּב ֶהם ַט ַעם ָמן,
ִּכי נֶ ֱא ֵפית ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן ְ ּב ִלי ִר ּבוּי ַּת ְח ּבוּלוֹ ת ְל ַה ֲח ִמיץ ו ְּל ַה ְט ִעים ָה ִע ָּסה ְּכמוֹ ׁ ֶשעוֹ ִשֹין ְ ּב ֶל ֶחם ָח ֵמץִּ ,כי
אכהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ַמ ָּצה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּ ָטחוֹ ן ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְ ּב ִלי ׁשוּם ֵע ֶסק ו ְּמ ָל ָ
(שמוֹ ת יב) ַו ּיֹאפ ּו
[דף קי”ט] ֶאת ַה ָ ּב ֵצק ְוכוּ' ֻעגּ וֹ ת ַמצּוֹ ת ִּכי ל ֹא ָח ֵמץ ְוכוּ' ְוגַ ם ֵצ ָדה ל ֹא ָעשׂ ּו ָל ֶהם יסוד ההתחלה הוא
לחשוב בהשגחה לא לדאוג גם כאשר נופל סיבה לדאגה ,רק לברוח לגמרי מכל חכמה לתוך
השגחת הבורא שנמצא חי וקים ,ומה אתה דואג.
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶט ַבע,
ֲא ָבל ָח ֵמץ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶט ַבעּ ְ ,ב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֱאל ִֹקים ׁ ֶשהוּא ְ ּבגִ ַ
ַּכ ּמו ָּבאֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַּת ֲאווֹ ת ַה ָּממוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים עא) ִמ ַּכף ְמ ַע ֵּול ְוח ֶֹמץ ׁ ֶש ָ ּב ִאים ִל ֵידי ְ ּג ֵזלוֹ ת ַעל-
יְ ֵדי ִר ּבוּי ַּת ֲאווֹ ת ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָשֹה ִלי ְוכוּ',
יהם ֵא ְ
יך ְל ַה ּ ִשיג ָממוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ֵא ֶיזה ִס ָ ּבה ְו ַת ְח ּבו ָּלה ְּכ ִא ּל ּו ָהיָ ה ְ ּבכ ָֹחם ָל ֶזה,
יצין ַה ּמ ַֹח ָּכל יְ ֵמ ֶ
ו ַּמ ֲח ִמ ִ
ַמה ּׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ְל ֵה ֶפ ְך ִּכי ל ֹא ִמ ּמוֹ ָצא ו ִּמ ַּמ ֲע ָרב ְוכוּ' ִּכי ֱאל ִֹקים ׁשוֹ ֵפט ְוכוּ'ְ ,ו ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ּ ֶט ַבע
ְ ּב ִחינַ ת ָח ֵמץ הוּא ִמ ִדּ ינִ ים ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת ֲא ִח ַיזת ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ְוכוּ' צורך
הפרנסה וכל מה שצריכים לחיים ,מפיל את האדם ,כי זה גורם מחשבות זרות שזה חימוץ
המוח ,ולפי עומק החוש של תפיסת הדאגה ,כך אין כח לחשוב בתורה ועבודה והאדם נופל,
ועי”ז חושב מכסף וכו’ ,וכואב לו הבלבול ,אין לו ,היה לו הפסד ,מה הרוויח ,הרוויח פחות
מדי ,מה היה או מה יהיה וכו’ ,ואע”פ שיש הרבה עבודות ,ההתחלה הוא בבחי’ פסח לדלג על
המציאות לתוך דעת שאין מי שעושה ופועל רק השי”ת ,ואני סמוך ובטוח מאה אחוז ,הכל
יהיה טוב.

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
יקין ַה ִדּ ינִ ים ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעל-יְ ֵדי ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ"לֲ ,א ַזי נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ִמ ַדּ ת ַה ִדּ ין
ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּת ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְל ַר ֲח ִמיםְ ,ו ָאז נִ ְכ ָלל ַה ֶט ַבע ַב ַה ׁ ְש ָג ָחה ִב ְב ִחינַ ת ה' הוּא ָה ֱאל ִֹקיםִ ,כי זוֹ ִכים ֶל ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ַגם
ַהנְ ָהגַ ת ַה ּ ֶט ַבע הוּא ַרק ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַרק ׁ ֶש ֵאין ָאנ ּו ְמ ִבינִ ים ְדּ ָר ָכיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך כח האמונה הוא
ההתחלה להגיע לאמונה ממש ,אמונה ודעת שעי”ז כן חוזר לעצמו ויכול להיות בתוך מצב
של עוה”ז עם צרכים ואנשים רק וכו’ אבל גם שם מאמין כמו בעת הביטול ,וזה עיקר העבודה
שגם אח”כ במציאות לא יתבלבל וישמור המחשבה.

ר' נתן עושה לנו 'יציאת מצרים ממש' בלשון דבה"ק איך לצאת מכל הדאגות של
פרנסה
ְו ַע ֵּ
ל-פי ַה ּ ֶט ַבעֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת
יח ָממוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ׁ ֶשהוּא ַע ּ ִ
ל-כן ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְ ּב ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ו ַּמ ְר ִו ַ
ְ
ַה ּכֹל הוּא ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָאנ ּו רוֹ ִאין ׁ ֶש ַה ְר ֵ ּבה טוֹ ְר ִחין ו ְּמיַ ְ ּג ִעין ַע ְצ ָמן ִ ּביגִ יעוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת
ו ְּמאו ָּמה ל ֹא יִ ּ ְשא ּו ַ ּב ֲע ָמ ָלםַ ,א ְדּ ַר ָ ּבא ֵהם ַמ ְפ ִס ִידין ָממוֹ נָ ם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ַ ּבחו ּׁש ְ ּב ָכל ֵעת ַעל-
ֵּכן ָצ ִר ְ
יך ָּכל ָא ָדם ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ָּכל ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ַה ָּממוֹ ן נִ ְמ ׁ ָש ְך ְל ָה ָא ָדם ַרק ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ,ו ַּמה
ְ
יכין ֵא ֶיזה ֵע ֶסק ֶזה הוּא ִמ ַדּ ְר ֵכי נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִביןִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ַדּ ְר ֵכי ה' ִאי
ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְ
יח ָח ִציר
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיגִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ָ ּב ָרא ֶאת ָהעוֹ ָלם יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ַה ֻּמ ְח ָלט ְוגַ ם ַע ָּתה הוּא ַמ ְצ ִמ ַ
ילן ְ ּב ִלי
ילן ָ ּגדוֹ ל ָּכ ֶזה ִמ ַ ּג ְר ִעין ֶא ָחד ְוכוּ' ,הוּא יָ כוֹ ל ִל ְברֹא ו ְּלגַ ֵדּ ל ֶאת ָה ִא ָ
יח ִא ָ
ַל ְ ּב ֵה ָמה ְוכוּ' ו ַּמ ְצ ִמ ַ
ְ
ְ
יעה ׁ ֶשל ָה ָא ָדםַ ,אך ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ָ ּב ָרא ַה ּכֹל
ישה ו ְּז ִר ָ
יח ַה ְּתבו ָּאה ְ ּב ֵלי ֲח ִר ׁ ָ
יעת ָה ָא ָדם ו ְּל ַה ְצ ִמ ַ
נְ ִט ַ
ילןְ ,ו ֵכן ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשֹה
ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ָא ָדם ְו ָר ָצה ׁ ֶש ָה ָא ָדם ַדּ יְ ָקא יַ ֲע ֶשֹה ֵא ֶיזה ֵע ֶסק ִ ּב ׁ ְש ִביל ִ ּגדּ וּל ַה ְּתבו ָּאה ְו ָה ִא ָ
ֵא ֶיזה ֵע ֶסק ו ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסהֲ ,א ָבל ְ ּב ַו ַדּ אי ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ ְל ַבד.
אשוֹ ן
יעת ָה ָא ָדם ְ ּב ַה ְּתבו ָּאה ו ְּב ִע ְס ֵקי ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ְוכוּ' ַה ּכֹל ָהיָ ה ֵמ ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ו ֶּב ֱא ֶמת ָּכל ִע ַ ּקר יְ גִ ַ
ֹאכ ֶל ָ ּנהִּ ,כי ָא ָדם ּ ָפגַ ם ַ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַמ ָּצה ׁ ֶשהוּא
ֹאכל ֶל ֶחם ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
ׁ ֶש ִ ּנגְ ַזר ְ ּב ֵז ַעת ַא ּ ֶפ ָך ּת ַ
ילנָ א ְדּ ַח ֵ ּיי ֵעץ ַה ַח ִ ּייםְ ,ו ָא ַכל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ֵמץ ַּכ ּמו ָּבאְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֶ ּב ֱא ֶמת
ִא ָ
ֹאכ ֶל ָ ּנהֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַהיְ גִ יעוֹ ת ַה ַ ּנ"ל כאן מגלה ענין נורא שחטא אדה”ר היה
נִ גְ ַזר ָע ָליו ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
בחי’ חמץ [שורש הדברים כתוב בזה”ק ,אבל זהו הביאור] וזה מה שכתוב שחטא עץ הדעת
היה ע”י חטה.
ֲא ָבל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָע ְמד ּו ַעל ַהר ִסינַ י ּ ָפ ְס ָקה ֻז ֲה ָמ ָתן ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ְמ ַק ֵ ּבל ָע ָליו עֹל ּתוֹ ָרה ַמ ֲע ִב ִירין ִמ ֶּמנּ ּו
יכין ְל ַק ֵ ּים ֱה ֵוי ְמ ַמ ֵעט ְ ּב ֵע ֶסק ַו ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָּכל ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִמ ֶּמנּ ּו
עֹל ַמ ְלכוּת ְועֹל ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץִּ ,כי ְצ ִר ִ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדְ ,ו ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאז נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל,
ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ְּתק ּו ַה ִדּ ינִ ים ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ִדּ ין ְל ַר ֲח ִמים ַעד
ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָלל ַה ּ ֶט ַבע ַ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָּתק ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָח ֵמץ ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתְ ,ו ַע ֵּ
יאין ָח ֵמץ
ל-כן ָאז ְמ ִב ִ
ַדּ יְ ָקא ְל ָק ְר ָ ּבןִּ ,כי נִ ְמ ָּתק ַה ִדּ ין ָּכל ָּכ ְך ַעל-יְ ֵדי ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ַעד ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמינִ ים ְ ּב ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַ ּגם
ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ׁ ֶשהוּא ָה ֵע ֶסק ְ ּב ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן הוּא ַרק ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
למעשה האדם צריך להרבות בתורה ,אבל למעשה יש טרדות תמיד ,ולמעשה משמים חסר
בפרנסה לפעמים – והרבה שואלים ,ויש מצבים קשים ,אבל ברירו דמלתא בזה ,כי גם אם
עושים מלאכה ,באמת יש זמן לתורה ותפילה ,כל מה שאין זמן הוא ע”י הדאגות ,אם יקבל
שני הדרכים ,א .להתבטל להבין מה שהשם מסדר לי אני מקבל ,ב .ואח”כ יעלה לדרך כלליות
הטבע בהשגחה ,אז יראה שגם המלאכה היא עבודת ה’ ,ועי”ז יצליח גם בתורה ותפילה.

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל

המלאכה היא להשכיח עון ,ורבים צריכין לזה מאד – אבל יש לבקש להתקדם
ְו ָאז ַ ּגם ָה ֵע ֶסק ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ְ ּב ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן הוּא ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּגדוֹ ָלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ֶ ּב ֱאמוּנָ הּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
יהם ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת ָעוֹןִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ִע ַ ּקר ֵע ֶסק ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן הוּא
יעת ׁ ְשנֵ ֶ
טוֹ ב ּתוֹ ָרה ִעם ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ׁ ֶש ְ ּיגִ ַ
ְ
יח ֶה ָעוֹןִּ ,כי יָ דו ַּע ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֵאיך ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת רוֹ ְד ִפים אוֹ תוֹ ְ ּב ָכל
ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
יוֹ ם ְוכוּ' ְו ֵאין ַּת ָ ּקנָ ה ִל ְבר ַֹח ֵמ ֶהם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ַה ַה ָּצ ָלה ְו ָה ְרפו ָּאה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ימה
אתי ּתוֹ ָרה ַּת ְב ִלין ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,מ ִז ָ
אתי יֵ ֶצר ָה ָרע ָ ּב ָר ִ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(קדּ ו ׁ ִּשין ל)ּ ָ ,ב ָר ִ
ִּת ׁ ְשמֹר ָע ֶל ָ
יך ְוכוּ'ֲ ,א ָבל ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ָא ָדם ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ,ו ִּב ְפ ָרט ַה ֲהמוֹ ן ָעםַ ,ע ֵּ
ל-כן ִס ֵ ּבב
ְ
ְ
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִ ּב ְד ָר ָכיו ַה ִ ּנ ְפ ָל ִאים ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָט ֵרך ָה ָא ָדם ַל ֲעסֹק ְ ּב ֵא ֶיזה ֵע ֶסק ו ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסה
יח ֶה ָעוֹן ַה ַ ּנ"ל ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה הוּא ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד:
ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
יג) עתה חוזר על כל הנ”ל יחד ורואים נוראות העניןְ :ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ֶפ ַסח ָאסוּר ֶה ָח ֵמץ ְ ּב ִא ּסוּר ָחמוּר
ְמאֹדִּ ,כי ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ְמ ָּת ַקת ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"לֲ ,א ַזי נֶ ֱא ֶח ֶזת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ֵהם
ַה ְּכ ִפירוֹ ת ְ ּב ֶה ָח ֵמץ ְמאֹד ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ְפכוֹ ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַרק ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ִר ּבוּי ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ָאז נִ גְ ַמר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְלגַ ְמ ֵרי
ָאז ְ ּב ֶפ ַסח ְמ ַב ּ ְט ִלין ו ְּמ ַב ֲע ִרין אוֹ תוֹ ְלגַ ְמ ֵריֲ ,א ָבל ַא ַחר ְק ִר ַ
ְונִ ְת ַ ּג ָּלה ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ"ל.
יעת יַ ם סוּף ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ׁ ֶש ַ ּגם הוּא נִ ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה
ְו ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ ָהיְ ָתה ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
(שמוֹ ת יג)ַ ,ו ִ ּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ִע ּמוֹ ְוכוּ'ְ ,ו ֶזה
יקא ַּת ְליָ א ִמ ְּל ָתאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא
ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַמה ִּת ְצ ַעק ֵא ָלי ְ ּב ַע ִּת ָ
ְדּ ַר ֲע ִוין ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָאז ִה ְת ִחיל ְל ָה ִאיר ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת ָה ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף
ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ִחיל ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָה ִכין ַע ְצ ָמן ׁ ִש ּׁ ָשה יָ ִמים ׁ ֶשל ַה ְּס ִפ ָירה ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה,
ל-כן ָאז נִ ְמ ַּתק ַה ִדּ ין ְ ּביוֹ ֵתר ַע ֵּ
ַע ֵּ
ל-כן ָאז נִ ְמ ָּתק ֶה ָח ֵמץ ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ַעד ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים
ְ
ְל ָא ְכלוֹ ַא ַחר ָּכך ְוגַ ם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּכ ָבר ִק ְ ּבל ּו ַא ְס ָו ָתא ׁ ֶשהוּא ַמ ָּצהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,היְ נ ּו
ילת ַמ ָּצה ו ִּבעוּר ָח ֵמץ ָזכ ּו ֶל ֱאמוּנַ ת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ַא ַחר ָּכ ְך ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשאוֹ ְכ ִלים
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
ּ
ָח ֵמץ ל ֹא יַ ִ ּזיק ָל ֶהםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ַי ֲעשׂ ּו ֵא ֶיזה ֵע ֶסק ו ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסה ל ֹא יִ ּ ְפל ּו
ַל ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ֶט ַבע ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם לוֹ ַמר ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדי ְוכוּ' ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,רק יַ ֲא ִמינ ּו ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ׁ ֶש ָּכל ַה ִּס ּבוֹ ת ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדְ ,ו ַהנְ ָהגַ ת ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִהיא ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ו ְּב ָכל יְ ֵמי
יקין ַה ִדּ ינִ ים ַעד ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם ׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְז ַמן ַמ ַּתן ּתוֹ ָר ֵתנ ּו נִ ְמ ׁ ָש ְך ָה ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל
ַה ְּס ִפ ָירה ַמ ְמ ִּת ִ
ְ
ְ
ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת יוֹ ֵתר ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָּתק ַה ִדּ ין ָּכל ָּכך ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפך ְ ּב ִחינַ ת ָח ֵמץ ְ ּב ִחינַ ת ֶט ַבע ְועוֹ ֶלה ְל ָק ְר ָ ּבן ִּכי
נִ ְכ ָלל ַה ּ ֶט ַבע ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ַכ ַ ּנ"ל:

שנזכה למצוא הצדיק שבכחו לעשות הפדיון – בזה מגלה כוונות הפדיון והמבין
יבין
יאין ָמעוֹ ת ְל ִפ ְדיוֹ ן ְל ַה ַּצ ִדּ יקִּ ,כי ָמעוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ,הרי שהצדיק שמקבל
יד) ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְמ ִב ִ
מעות אינו אוהב את זה ,ואינו סומך על כסף ,רק אדרבה מבין שהבאת לו את כוחות הבלבולים
שלך ,כולם כלולים בתוך הסך שאתה נותן ,לפי מה שבאמת רצונך לצאת ממאסר הקטנות
ולבא לאמונה ,כאשר אתה מאמין ישר זה יוכל לעזור לך.
ילתוֹ  ,עוֹ ָלה ַה ָּמעוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ׁ ֶש ָּתלוּי ְ ּב ַמ ָ ּז ָלא ְּכמוֹ
ו ְּכ ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק לוֹ ֵק ַח ַה ָּמעוֹ ת ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ ַו ֲא ִכ ָ
ישאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעת
יקנָ א ַק ִדּ ׁ ָ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהַ ,היְ נ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ֵרין ַמ ָ ּז ִלין ְדּ ִד ְ

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"לַּ ,כ ּמו ָּבן ַ ּב ַּכ ָּונוֹ תְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ָּת ִקין ַה ִדּ ינִ יםַ ,על-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא
ָה ִע ָ ּקר ,עיין שיחות סי’ כ”ד כי מי שיצא מהתאוות כל ענין של עוה”ז ,מחדש מוחו להשגת
אלקות ,וכמ”ש שממש כמו שחוטפין אותו לאביו חזרה ,לאחד אבא ובןא.
יכין ְל ַק ֵ ּבל ֵא ֶיזה ֶה ָא ָרה ִמ ּׁ ָשםַּ ,כ ּמו ָּבן ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר בכל ענין
ִּכי ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשעוֹ ִשֹין ּ ִפ ְדיוֹ ן ּ ְפ ָר ִטי ְצ ִר ִ
של מוחין שייך אחרי שזכינו לקבלת התורה להמשיך קצת משם ,כאשר יש להבין זאת גם
בהספירה בעצמה.

כשבני ישראל הוציאו ביזת מצרים ,ונכללים במשה שעולה לקחת עצמות יוסף,
בזה נשלם הפדיון הכולל

יח
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ַ ּזת ִמ ְצ ַריִ ם ו ִּב ַ ּזת ַה ָ ּים ׁ ֶש ִה ְז ִה ָירם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ֶזה ְמאֹד ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּים ַה ְב ָט ָחתוֹ ׁ ֶש ִה ְב ִט ַ
ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְ'ו ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצא ּו ִ ּב ְרכו ּׁש ָ ּגדוֹ ל'ִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְש ָֹר ֵאל הוֹ ִציא ּו ָה ֲע ׁ ִשירוּת
ְו ָה ְרכו ּׁש ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ו ָּבא ְליָ ָדם ִל ְר ׁשוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּבא ַה ָּמעוֹ ת
יקים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,ו ַע ֵּמ ְך
ְליַ ד ַה ַּצ ִדּ יקִּ ,כי יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ גֶ ד ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְו ַה ִּמ ְצ ִרים נִ ְק ָר ִאין ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
יקים ְוכוּ'ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ָה ְרכו ּׁש ְליָ ָדם נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ,זה עיקר ההבחנה
ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
להבין גדולתנו ונכללים בהצדיק ְו ַה ּכֹל ְ ּבכ ַֹח מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָּל ַקח ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ִע ּמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ַ ּגם ֵּכן
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ַע ָּתה ַמה ָ ּיפ ּו ו ַּמה ָ ּנ ֲעמ ּו ִדּ ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָא ְמר ּו (סוֹ ָטה יג),
א .וזלה”ק שם [שיחות הר”ן סי’ כ”ד] אות – כד ‘מעלת הזוכה לתן מעות לצדיקי אמת היא גדולה ויקרה
מאד מאד .משל בן שנתרחק מאביו והבן יש לו געגועים גדולים מאד לאביו וכן האב יש לו געגועים
גדולים לבנו .לימים נתישב בדעתו האב לילך ולסע לבנו .וכן הבן נתישב גם כן לילך ולסע לאביו.
והלכו ונסעו זה לזה ,וכל מה שנתקרבו יותר נתגדל ביותר הגעגועים שלהם .והיו הולכים ונוסעים
זה לזה .דהינו האב להבן והבן להאב ,עד שנתקרבו ולא היה ביניהם כי אם שתי פרסאות לבד .והבין
האב בגדל הגעגועים שלו ,שאם יניח עצמו להיות נמשך אחר הגעגועים לא יהיה לו כח לסבל עוד
הגעגועים של אלו השתי פרסאות .וכן הבן הבין גם כן שאין לו עוד כח לסבל הגעגועים של אלו השתי
פרסאות האחרונות ואם ימשיך עצמו אחריהם תצא נפשו חס ושלום .וישבו עצמן להשליך לגמרי כל
הגעגועים ולהעבירם מדעתם .בתוך כך ,בא אחד עם עגלה וחטף את הבן והביאו לאביו במהירות גדול.
כמה תענוג נפלא ועצום גרם זה האיש שהביא את הבן להאב שהיה להם געגועים כאלה:
וכן הצדיק שהוא בן להשם יתברך ,ומחמת מסך המבדיל נתרחק מאביו יתברך .ויש געגועים כביכול
לשם יתברך וכן להצדיק לחזר ולהתקרב להשם יתברך .ובתוך שהם מתקרבים זה לזה עד שהגיעו
סמוכים זה לזה ואין ביניהם רק הרחק מעט כנ”ל .והבינו שלגדל הגעגועים אי אפשר לסבל עוד
והסכימו להשליך הגעגועים מדעתם .כי הוא יתברך אמר :האם אין לו רק עסק זה? הלא יש לו כמה
וכמה עולמות וכו’?! וכן הצדיק אמר בדעתו :וכי אין לו רק זאת? (דהינו געגועים הנ”ל) הלא יש כמה
עובדות אחרות שצריך לעשות כגון ציצית ותפלין ושאר מצוות?! והסכימו להעביר הגעגועים מדעתם.
בתוך כך בא איש ישראלי אחד עם עגלה .והביא להצדיק פרנסה ועל ידי זה קרבו והביאו אליו יתברך.
כי “צדיק אוכל לשבע נפשו” (משלי י”ג כה) וזה בחינת “והשביע בצחצחות נפשך” (ישעיה נ”ח יא).
ונמצא שהצדיק הגדול האמתי זוכה על ידי פרנסתו ואכילתו לבחינת אורות הצחצחות ועל ידי אלו
הצחצחות נתבטל מסך המבדיל ועל ידי זה נתקרב הצדיק להשם יתברך .נמצא כמה וכמה תענוג גרם
זה האיש שהביא פרנסה להצדיק האמתי שעל ידי זה הוא מביא ומקרב את הצדיק להשם יתברך כנ”ל:

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
זה מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ְסק ּו ְ ּב ִב ָ ּזה ְוהוּא ָעסוּק ְ ּב ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסףַ ,היְ נ ּו(מ ׁ ְש ֵלי י) ֶ
ֲח ַכם ֵלב יִ ַ ּקח ִמ ְצוֹת ִ
ְ
ּ
ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ַדּ יְ ָקא ַעל -יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ַשך ְב ִחינַ ת ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה
יחת ַה ִ ּב ָ ּזה ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַדּ יְ ָקא ָאז ְּכ ׁ ֶש ָע ְסק ּו ְ ּב ִב ָ ּזהָ ,אז
נַ ֲע ָשֹה ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ָעשׂ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ְל ִק ַ
ּ
ּ
ַדּ יְ ָקא ָע ַסק מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסףִּ ,כי ָּכל ֶזה ְב ִחינַ ת ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ַעל-יְ ֵדי ַה ָּממוֹ ן ׁ ֶש ָבא ְליַ ד ַה ַּצ ִדּ יק
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֵעת ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל :כך יש מתמיהין מה ענין הביזה ,אך לאור דבריו הרי הכל
מקושר ,והכל מקושר למה שיש כח הצדיק עצמות יוסף שזה ענין שמשה עולה לעורר הארת
הרצון כי יסוד עולה לדעת ולכתר וכו’ ,שזה בחי’ מה שמשה צריך בחי’ יוסף .בקיצור.

פדיון ענינו לצאת מצרה ,היינו להמתיק הדין כדי להגיע שלא יהיה צרה ,שזה ענין
פסח שבו נמתק ,ובשבועות נכלל החמץ במצה ונעשה הרחבה.
טו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ַ ּבן ּתוֹ ָדה ׁ ֶשהוּא ַה ֻּמ ְב ָחר ִמ ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ַּ
(ב ִּמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה צו פט) ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְ ּב ֵט ִלין חוּץ ִמ ָ ּק ְר ַ ּבן ּתוֹ ָדהִּ ,כי ְ ּבתוֹ ָדה ָהיָ ה ָח ֵמץ ו ַּמ ָּצהַ ,מה ּׁ ֶש ֵאין
ְ
יקין ַה ִדּ ין ָּכל ָּכך ַעד ׁ ֶש ָח ֵמץ נִ ְכ ָלל ַ ּב ַּמ ָּצהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְכ ָלל
ֵּכן ְ ּב ָכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּת ִ
יאין ּתוֹ ָדהִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָּצ ָרה
ַה ּ ֶט ַבע ַ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה זוֹ ִכין ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָּצ ָרה ׁ ֶש ָאז ְמ ִב ִ
ֶזה ּו ַרק ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָאז נִ ְכ ָלל ָח ֵמץ ו ַּמ ָּצה יַ ַחד ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶש ָאז
יאין ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ֵמ ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ּמו ָּבא ׁ ֶש ּׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ׁ ֶשל ׁ ָשבוּעוֹ ת [דף קכ] ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָק ְר ַ ּבן
ְמ ִב ִ
ּתוֹ ָדהַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"ל

ענין שבת הגדול – כי שבת הוא שורש הארת הרצון ,ולכן הוא בפ' צו ששם מדבר
מתודה
ְו ַע ֵּ
ל-פי רֹב קוֹ ִרין ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַצו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשהוּא ַה ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ּ ֶפ ַסחִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֵ ּנס ְו ַה ְ ּג ֻא ָּלה
ל-כן ַע ּ ִ
ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין ַה ּׁ ַש ָ ּבת
ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ֵהם נִ ְק ָר ִאים ְ ּגדוֹ ִליםְּ ,כמוֹ
ישעַ ,ה ּכֹל ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין
ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,ס ּ ְפ ָרה ָ ּנא ִלי ֶאת ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ָע ָשֹה ֱא ִל ׁ ָ
ָאז ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַצו ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ִמ ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּתוֹ ָדהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּנ ִּסים ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח הוּא ִל ְז ּכוֹ ת ְל ׁ ָשבוּעוֹ ת
ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָק ְר ַ ּבן ּתוֹ ָדהְ ,ו ַכ ַ ּנ"ל:
עד עתה גילה מהרנ”ת כמה שיש לזכות להבדיל בין האור ,וזה כוחה של חצות ויצי”מ וכו’,
ועתה ניגש לבאר נוראת שורשי ענין הארת הרצון.
וענין הזה מבואר בזהר הקדוש ,ובעצם זאת מנוראת התגלות אור דרשב”י איך מידות הרחמים
מאירים עלינו ,כי אם יש רחמים איך שייך משפט ,ואם יש סדר של משפט איך יש רחמים?
וזאת מה שרשב”י מגלה בפרט במאמר הזהר שנקרא ‘אדרא רבא’ (שנמצא בזה”ק בפר’ נשא)
שם כלליות דרכי המשכת הרחמים לתוך המשפט ,כאשר גם בעת הסתלקותו בל”ג בעומר
אמר רשב”י מה שאיתא בזהר באדרא זוטא.
טז) ְו ַע ֵ ּין ָ ּב ִא ְיד ָרא ַר ָ ּבא ּ ָפ ָר ׁ ַשת נָ שׂ א ְמב ָֹאר ְדּ ִאית ֵמ ַצח ְו ִאית ֵמ ַצח ְוכוּ'ַ ,היְ נ ּו ִּכי ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ִדּ ְז ֵעיר
אריהוֹ ן
ַאנְ ּ ִפין ֶע ְשׂ ִרין ְו ַא ְר ַ ּבע ִדּ ינָ א ִע ָּל ָאה ִמ ׁ ְש ַּת ְכ ִחין ְוכוּ'ְ ,ו ַכד ִא ְת ַ ּג ְליָ א ַהאי ִמ ְצ ָחא ִא ְת ָער ּו ָּכל ָמ ֵ
ְדּ ִדינָ א ְוכוּ' ַעל ַח ָ ּי ֵבי ָע ְל ָמאֲ ,ה ָדא הוּא ִדּ ְכ ִתיב ,ו ֵּמ ַצח ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ָהיָ ה ָל ְך ְוכוּ' ר’ נתן מביא בזה סוד
עצום שמגלה מציאות בחי’ הנהגת העולם מושרש בבחי’ ז”א ,ויש להמשיך הרחמים לתוכו

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ע”י התשובה וכו’ וכאשר חסר התשובה הרי בבחי’ הדעת של ז”א שחסר הגדלות יש ענין
זה ,שהוא שורש בחי’ חמץ וכו’ ומזכיר זאת להראות מהו עיקר כח הגאולה ,כח של מצה וכו’
כמ”ש להלן.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּג ֶֹדל ָה ִא ּסוּר ׁ ֶשל ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסחִּ ,כי ּת ֶֹקף ַה ִדּ ין ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת
יתא
ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְמ ִּתיקוֹ ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
ׁ ָשםּ ַ ,בר ַה ִהיא ׁ ַש ְע ָּתא ַּכד ְס ִליק ּו ְצלוֹ ְתהוֹ ן ְדּ יִ ְש ָֹר ֵאל ְל ַק ֵמי ַע ִּתיק יוֹ ִמין ו ָּב ֵעי ְל ַר ֲח ָמא ַעל ְ ּבנוֹ י ָ ּג ֵלי
ִמ ְצ ָחא ְדּ ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְוכוּ' מה יש להוסיף על לשון קדוש זה שהוא שורש כל חיות כח העולמות,
מציאות הרצון והרחמים ,והם עניינים עמוקים אבל גם פשוט שהשי”ת מרחם עלינו וזה
נוראת התגלות מצח הרצון שנעשה ע”י שעולים התפילות ונמשך שפע עתיק שורש הרחמים
ומתגלה מצחא דרעוא דרעוין ,שאנו מכירים זאת מסעודה שלישית של שבת שאז מאיר העת
רצון.

גם כשיש מוחין גדולים לגאול את האדם ,צריך עדיין ישועה ממצח הרע ולברוח
לבחי' מצה

ל-כן ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ֵאין ָ ּבנ ּו ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְו ַע ֵּ
יך ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֵמ ַצח
ָה ָרצוֹ ןַ ,ע ֵּ
יכין ְל ַב ֵער ֶה ָח ֵמץ ְלגַ ְמ ֵרי ְו ִא ּסוּרוֹ ָחמוּר ְמאֹד ְמאֹד ְ ּב ַבל יֵ ָר ֶאה ו ַּבל יִ ָּמ ֵצאִּ ,כי
ל-כן ְצ ִר ִ
'מ ַצח' ְ ּב ֵה ֶפ ְך ַא ְת ָוןִּ ,כי ֲא ִח ָיזתוֹ ֵמ ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ַ ּב ֵּמ ַצח ַה ַ ּנ"לְ ,ו ַע ָּתה
ָ'ח ֵמץ' אוֹ ִת ּיוֹ ת ֵ
יכין ְל ַב ּ ְטלוֹ ו ְּל ַב ֲערוֹ ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ֵאין ָ ּבנ ּו ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ִּתיקוֹ ו ְּל ָה ְפכוֹ ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהַ ,רק ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ְ ּב ֶפ ַסח ְצ ִר ִ
ּג ֶֹדל ע ֶֹצם ֶה ָא ַרת ָּכל ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ְ ּב ַפ ַעם ַא ַחת ְ ּב ֵליל ׁ ִש ּמו ִּריםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש ָלנ ּו ּכ ַֹח ְל ַב ּ ְטלוֹ
ו ְּל ַב ֲערוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְול ֹא יֵ ָר ֶאה ְול ֹא יִ ָּמ ֵצא ִ ּבגְ בו ֵּלנ ּו ְּכ ָללֲ ,א ָבל ל ֹא ְל ָה ְפכוֹ ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ֶה ָח ֵמץ ָאז
ד-אל ַא ֵחר-
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ּת ֶֹקף ֻז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ְר ַות ָה ָא ֶרץ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמ ֵ
ְּכ ִפירוֹ תִּ ,כי ְזנוּת ו ְּכ ִפירוֹ ת ֵהם ְּתלוּיִ ים ֶזה ָ ּב ֶזהַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ,הרי שגם אם יש מוחין
נוראים לגאול את האדם אינו מספיק לבטל אותו מהרע ולמצוא דרך חיים ,כאשר יש באדם
הרבה דעת וחכמה אבל אינו מאיר באמת לתשובה להבין איך לעמוד נגד עוצם המלחמה
שמפילים תמיד ,ועוד שייך בחי’ מצח הרע ה”י כוחות התאוות והצער ח”ו  -ולזה בורחים
למציאות של מצה ועי”ז נמתק.
יעי ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ִחיל ּו ְל ָה ִכין
ֲא ָבל ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ׁ ֶש ּסוֹ ְפ ִרין ׁ ִש ּ ׁ ָשה יָ ִמים ַעד ׁ ְש ִב ִ
ַע ְצ ָמן ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהַ ,ע ֵּ
יהם ֶה ָא ָרה ְו ַה ְמ ָּת ָקה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַע ִּתיק
ל-כן נִ ְמ ׁ ָש ְך ֲע ֵל ֶ
יקא ַּת ְליָ א ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ַע ֵּ
ל-כן
יעת יַ ם סוּף ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמה ִּת ְצ ַעק ֵא ַלי ְ ּב ַע ִּת ָ
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ָאז ו ִּמ ּׁ ָשם ָהיָ ה ְק ִר ַ
ַא ַחר ָּכ ְך ֻה ַּתר ֶה ָח ֵמץִּ ,כי נִ ְמ ַּתק ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ו ְּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ֵּמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"לַ ,ע ֵּ
ל-כן ָאז ִמ ְצ ָוה ְל ָה ִביא ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקא ְל ָק ְר ָ ּבןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב,
ָ'ח ֵמץ ֵּת ָא ֶפ ָ ּנה' ְו ָכל ֶה ָחג ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה נִ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ׁ ֶש ָ ּב ִאים ֵמ ָח ֵמץְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב,
יכםִּ ,כי ָאז ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ןְ ,ו ָאז ֶה ָח ֵמץ ׁ ֶשהוּא אוֹ ִת ּיוֹ ת
יב ֶכם ִמנְ ָחה ֲח ָד ׁ ָשה ַלה' ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ֵת ֶ
ְ ּב ַה ְק ִר ְ
יקתוֹ ִמ ֵּמ ַצח ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָּכל ַה ַה ְמ ָּתקוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
'מ ַצח' ,יְ נִ ָ
ֵ
ֶזה עוֹ ִלין ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ו ִּמ ְת ַ ּג ְ ּי ִרין ֵ ּג ִרים ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשבוּעוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
יאין
ל-כן ָאז ְמ ִב ִ
ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקא ְל ָק ְר ָ ּבן ְו ַכ ַ ּנ"ל :מבואר שבשבועות מתגלה הכתר ,והרי זה בחי’ שתי הלחם כי באור
הרחמים יש כח לעמוד נגד החמץ ואינו מפחד מזה ,אדרבה מהפך את זה להקדושה ,שגם
להמצה יש שלימות של בירור החמץ ,וכמו שכבר ביאר לעיל.

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל

מזכיר לשונות מופלאים של המתקת המצח ,וכאשר ימשיך לבאר כלל עניני פסח
מקדים כלל מציאות התיקון של הפדיון שמוכרח תמיד
ימן
(פ ָס ִחים ב) ,אוֹ ר ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשֹר ּבוֹ ְד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּס ָ
יז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְ
ּ
ל-פי ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל
ף-ע ּ ִ
ַל ֵּס ֶדר ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסחַ ,ק ֵדּ ׁש ְוכוּ' ו ְּמ ַס ֵים נִ ְר ָצהְ ,ו ַה ְּכ ָלל הוּא ִּכי ַא ַ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּ ִפ ְדיוֹ ן ּ ְפ ָר ִטי ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתיק ַה ִדּ ין ֵמ ֵא ֶיזה ֵ ּבית ִדּ ין ֵמ ָה ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ין ְויֵ ׁש ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל
ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתיק ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ּכ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ין ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵעת ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת
יכין ֵל ַידע ׁ ֶש ָּכל ַה ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ְו ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶ ּזה
י-כן ְצ ִר ִ
פ ֵף-על ּ ִ
ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"לַ ,א ַ
ּ
ּ
יש ַה ִי ְש ְֹר ֵא ִלי ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט ַּכ ָידו ַּע וּמו ָּבן ְ ּב ִס ְפ ֵרי ֱא ֶמתֻּ ,כ ָּלם ִע ָ ּק ָרם הוּא ַעל-
ִע ַ ּקר ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל ִא ׁ
יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִויןִּ ,כי ִאם ל ֹא ָהיָ ה ֵמ ִאיר ְ ּב ִחינָ ה זֹאת ְ ּב ָכל
ּ ַפ ַעם לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ִמ ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ַ ּב ֵּמ ַצח ַה ַּת ְח ּתוֹ ןְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ָ ּב ִא ְיד ָרא ַר ָ ּבא
ַה ַ ּנ"ל ו ִּב ׁ ְש ָאר ְמקוֹ מוֹ תַ ,רק ַה ִח ּלוּק הוּא ׁ ֶש ָּת ִמיד ֵמ ִאיר ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִמ ְצ ָחא ַּת ָּת ָאה ְ ּב ֶה ְע ֵלם ָ ּגדוֹ ל
ְ ּב ִצ ְמצוּם ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ,כי בכל תפילה אנו ממשיכין מוח חדש לבחי’ הדעת להצמיח בחי’ דיקנא
של ז”א להמתיק הדין ,ובכל יום באים להתחנן לבקש רחמים ,וכאשר עובר אנו מבקשים כח
הצדיקי אמת להמתיק ,כי מוכרח כוחם האמיתי לעורר מידות הרחמים.
ו ִּמי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָּכ ָראוּי הוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ָרה ִמ ּׁ ָשם ְל ַמ ּ ָטה ְ ּב ִה ְת ַ ּג ּלוּת יוֹ ֵתר ַעד ׁ ֶש ְּמ ַב ּ ֵטל
ֵא ֶיזה ִדּ ין ׁ ֶש ְ ּב ֵא ֶיזה ֵ ּבית ִדּ ין ֵמ ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ יםְ ,ו ִאם יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח יוֹ ֵתר יו ַּכל ְל ַב ּ ֵטל ַה ִדּ ין
ִמ ַּכ ָּמה ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ְּכ ִפי ּכ ַֹח ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶש ּלוֹ ְּכ ִפי ַה ֶה ָא ָרה ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ִמ ֵּמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה ְוכוּ'ַ ,על-יְ ֵדי
ַה ּׁ ֵשמוֹ ת ְו ַה ִ ּיחו ִּדים ְו ַה ַּכ ָּונוֹ ת ַה ּׁ ַש ָ ּי ִכים ָל ֶזה ,ו ְּכ ִפי ּכֹחוֹ ְ ּב ַמ ֲע ִשֹים טוֹ ִבים ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ִע ָ ּקר ו ְּכ ִפי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ
ִ ּב ְת ִפ ָּלה ְו ַת ֲחנוּנִ ים ׁ ֶש ֶ ּזה עוֹ ֶלה ַעל ַה ּכֹל מזכיר מה שקיבל מרבינו דרכי הפדיון ענין שתפילה
ותחנונים הוא העיקר ,יחד עם קדושות במעשים טובים ,והכוונות ויחודים בשמות הקודש,
והשם ירחם עלינו שנמצא דרך פדיון וכל זאת.
ְוגַ ם יֵ ׁש ִח ּלוּק ֵ ּבין ַה ְ ּז ַמ ִ ּניםִּ ,כי ַ ּגם ַ ּבחֹל ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵא ֶיזה ֶה ָא ָרה ִמ ֵּמ ַצח ָה ָרצוֹ ן
ַל ֵּמ ַצח ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְוכוּ'ְ ,ו ַה ּכֹל ְּכ ִפי ּכ ַֹח ַה ְּת ִפ ָּלה ,כנ”ל שבכל תפילה נעשה צמיחת הדעתֲ .א ָבל
יל ּה ְו ָאז ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ֵמ ַצח
ישא ָ ּג ֵלי ָרצוֹ ן ִדּ ֵ
יקא ַק ִדּ ׁ ָ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ְויָ ִמים טוֹ ִבים ְו ָה ִע ָ ּקר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ָאז ַע ִּת ָ
ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִה ְת ַ ּג ּלוּת נִ ְפ ָלאְ ,ו ָאז ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ָכל נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל עוֹ ִלין ְל ׁ ָשם ְוכוּ'ְ ,ו ָאז ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין
ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְדּ ֵב ּה ִא ְס ְּת ַלק מ ׁ ֶֹשה ְויוֹ ֵסף ְו ָד ִוד ְו ָכל ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ,ו ְּמ ַעט ִמ ֶ ּזה יָ ִבין ַה ַּמ ְש ִֹּכיל ֵמ ַע ְצמוֹ
ר’ נתן כדרכו מביא אמיתת המבואר ומרמז לכל מי שיבין שעליו להתעורר ולהבין ,ולהמשיך
לקבל לבוש הענין בתוך דבה”ק ,כך יזכה לאחוז בענין זה בהתקשרות לרבינו ,כי זאת בעצמו
בחי’ לבושי השמות וזה מביא לתשובה שהוא התחזקות ולמעשים טובים ותפילה.

כל מציאות הפדיון עומד על ההתקשרות לצדיק

ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ׁ ֶש ֵּת ַדע ׁ ֶש ָּכל ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ ת ְו ַהיְ ׁשוּעוֹ ת ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְל ָכל ֶא ָחד ֻּכ ָּלם ֵהם ַעל-
יקים ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ְוטוֹ ְר ִחים ֲעבו ֵּרנ ּו ְל ַה ְמ ִּתיק
יְ ֵדי ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ ִ
ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ֵמ ָע ֵלינ ּו ְו ִל ְפדּ וֹ ת אוֹ ָתנ ּו ִמ ָּכל ַה ָּצרוֹ ת ְו ַה ִ ּי ּסו ִּרין ְ ּב ָכל ֵעת ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט כי מוכרח מאד
מציאות הפדיון ,ואנו זוכים להארת השלימות בשבת ,אבל איך נזכה לישועת נפשינו ,הרי זאת
בהתקשרות לאור רבינו ,זאת נוראת מציאות הצדיק ,כאשר בלב ר' נתן בער מציאות האמת
הפשוטה הזו ומגלה זאת בהלכה זו בדרך מובן לכל בר דעת.

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ֲא ָבל ְ ּב ַו ַדּ אי יֵ ׁש ִח ּלוּק ָ ּגדוֹ ל ֵ ּבין ַה ִּמ ְת ָק ְר ִבין ֵא ָליו ו ֵּבין ִמי ׁ ֶש ֵאינָ ם ִמ ְת ָק ְר ִבים ֵא ָליוִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן
יהם ַ ּגם ֵּכן
ל-פי ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ְ ּבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ֲע ֵל ֶ
ף-ע ּ ִ
ִמי ׁ ֶשחוֹ ֵלק ָע ָליו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ַא ַ
יהם ִל ְפדּ וֹ ָתם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םַ ,ו ֲאנִ י ְ ּב ַח ּלוֹ ָתם ְלבו ׁ ִּשי ָשֹק
ו ַּמ ְמ ִּתיק ִדּ ינִ ים ֵמ ֲע ֵל ֶ
יקי ָת ׁשוּבֲ ,א ָבל ַה ִח ּלוּק ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ִּמ ְת ָק ְר ִבין ְל ַהחוֹ ְל ִקים ְוכוּ' יָ כוֹ ל ָּכל ֶא ָחד ְל ָה ִבין
ְוכוּ' ו ְּת ִפ ָּל ִתי ַעל ֵח ִ
ֵמ ֵא ָליו ְו ַעל ֶזה ָצ ַעק ַה ָ ּנ ִביאַ ,ו ֲאנִ י ֶא ְפ ֵדּ ם ְו ֵה ָּמה ִדּ ְ ּבר ּו ָע ַלי ְּכ ָז ִביםֶ ׁ ,ש ֲאנִ י עוֹ ֵסק ְ ּב ָכל ֵעת ִל ְפדּ וֹ ָתם
ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ְו ֵה ָּמה ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם ְמ ַע ְּכ ִבין ַה ְ ּג ֻא ָּלהֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ָה ִע ּכוּב ַעל-יְ ֵדי
ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ְו ַה ָ ּק ֵטגּ וֹ ְריָ א ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ו ְּב ָכל ָהעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה:
אשרי מי מתקשר למציאות האמת בדרך אמת שמבקש מציאת הרחמים ,שהוא בכח להתחזק
בעבודת השם לצאת מהחילוף מעצבות וכו’ ולהגיע לשורשו להתעורר לעבודת השם ולבטל
המניעות שהם מחסרון השפע של רחמים ,אשרי מי שדבוק במציאות האמת שמודה למה שר’
נתן מגלה ,והרי בזה מוסיף שנבין מה שכל צער וצרה נמשך מחסרון הבנה שצריכים להמשיך
כח הרחמים ע”י הצדיקים ואורם הגדול.
יח) ְונַ ֲחזֹר ְל ִענְ יָ נֵ נוּ ,חוזר על נוראת כח קדושת השבת וכל הנ”לֶ ׁ .ש ְ ּב ֶפ ַסח ִ ּב ְת ִח ַּלת ְ ּג ֻא ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִע ָ ּק ָר ּה ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ָרה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְוכוּ'ֲ ,א ָבל ֶזה לֹא
ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָאז ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ָשבוּעוֹ ת ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ֻז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה נֶ ֱא ֶח ֶזת ָ ּב ֶהן ְמאֹד,
ְ
ַע ֵּ
יהם ֶה ָא ַרת ַה ּמ ִֹחין ְ ּביַ ַחד ְ ּב ֶה ָא ָרה ֲעצו ָּמה ְמאֹד
ל-כן ָהיְ ָתה ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיך ֲע ֵל ֶ
ּ
י-כן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ְוכוּ'ַ ,מה ּׁ ֶש ֵאין ֵּכן ְ ּב ׁשוּם ֵעת ו ְּז ַמן ֲא ִפל ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְו ׁ ָשבוּעוֹ תֲ .א ָבל ַא ַ
יקנָ א ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר
ְו ׁ ָשבוּעוֹ ת עוֹ ִלין ַ ּב ֲע ִל ָ ּיה יְ ֵת ָרה יוֹ ֵתר ִּכי ָאז עוֹ ִלין ַעד ַה ִדּ ְ
ּ
יטב
ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ"לְ ,ו ַכ ּמו ָּבן ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת ָה ֲא ִר ַיז"לַ ,ע ֵין ׁ ָשם ֵה ֵ
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְ ּב ֶפ ַסח ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְת ַ ּג ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְּכמוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְו ׁ ָשבוּעוֹ תַ ,ע ֵּ
ל-כן ָח ֵמץ ָאסוּר
יכין ְל ַב ֲערוֹ ו ְּל ַב ּ ְטלוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּבכ ַֹח ֶה ָא ַרת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ֻּכ ָּלם ְ ּב ֶה ָא ָרה ֲעצו ָּמה ְמאֹד,
ְו ַכ ַ ּנ"לִּ ,כי ְצ ִר ִ
ֲא ָבל ָּכל ּכ ַֹח ַה ּמ ִֹחין ֻּכ ָּלם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ָּכל ַה ַה ְמ ָּתקוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ֻּכ ָּלם
ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ׁ ָש ַכת ֵא ֶיזה מ ַֹח ְו ָח ְכ ָמה ְּכ ִפי ְ ּב ִחינַ ת ָה ָא ָדם ְו ַה ְ ּז ַמן ְוכוּ'ַ ,ה ּכֹל נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח
ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ,הרי כל כח של קדושה נמשך עלינו רק בכח הרחמים ,בלי זה אין מבינים כל זה
ומתרחקים מתפילה ותחנונים ,אין התעוררות לתפילה יחד עם תורה.

התעוררות להבין מדברי מוהרנ"ת סוד הפסח באור אחר לגמרי
ְו ַע ֵּ
יסן הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ֶה ָא ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ּכ ַֹח ְל ַב ֵער ֶה ָח ֵמץ ו ְּשֹאוֹ ר ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר ְ ּבנִ ָ
ְ ּב ֶה ְע ֵלם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"לְ ,ו ִע ַ ּקר ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן יִ ְת ַ ּג ֶּלה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת נִ ְפ ָלא ֶל ָע ִתיד ְּכ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ְו ַעד ַע ִּתיק יוֹ ִמין ְמ ָטא ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ,כמה שר’ נתן השיג ענין פסח ,ואיך
ְמ ׁ ִש ַ
מושרש באור הרחמים ,איך שזהו ההתחלה והוא מציאות אתערותא דלתתא ,כדי שיבא
הרחמים –בזה מיישב כמה ענינים נוראים של ענין פסח ,ויש לראות כמה מזכיר שהוא בחי’
עתיק וכו’ איזה הרגשה אחרת בענין המוחין דגדלות וקטנות של ליל הסדר ,זה ענין שמובן למי
שעוסק בזה ,ומי שלא ,הרי בוודאי יתעורר מאד ,כי נמצא עצמיות העתיק בתוך המוחין בדרך
מופלא ,בסעודתא דעתיקא במלכות ,מציאות גאולה.
יקים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּלק ּו ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ֵהם יוֹ ֵסף ,מ ׁ ֶֹשה,
יח יִ ְהיֶ ה ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה ַצ ִדּ ִ
ִּכי ָמ ׁ ִש ַ
ָדּ ִודְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּבגְ ֻא ַּלת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְת ַ ּג ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ִּכי ל ֹא נוֹ ַלד ֲע ַדיִ ןְ ,ו ָכל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִע ָ ּק ָר ּה

טי

כ

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
(שמוֹ ת יב)ַ ,ו ִ ּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ִע ּמוֹ ַ ,ע ֵּ
ל-כן ל ֹא
ָהיְ ָתה ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ְויוֹ ֵסףּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
ּ
ּ
נִ ְת ַ ּג ָּלה ָאז ֶה ָא ַרת ָדּ ִודְ ,ו ַע ֵּ
ּ
ל-כן לֹא ָהיָ ה ֵמ ִאיר ֲע ַדיִ ן ְב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ָכ ָראוּי ַכ ַ ּנ"ל ,הנה מוסיף
שפסח הוא בחי’ מלכות בעצמה כי עוד לא היה כלי ולבוש לאור הרצון בתוך העולם בחי’
מלכות כענין דוד וספר תהלים ,רחמים של השם ע”י תפילה ממש לכל דבר.
ְו ַע ֵּ
יכין ְל ַב ֵער [דף קכא] ֶה ָח ֵמץ ׁ ֶשהוּא אוֹ ִת ּיוֹ ת ֵמ ַצח ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּב ִמ ְצ ָחא ִדּ ָז ֵעיר
ל-כן ְצ ִר ִ
ַאנְ ּ ִפין ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל והרי בזה אנו מתדבקים במלכות דקדושה ומאיר עלינו הרחמים לגאלינו,
ו ְּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ָאז ֵמ ִאיר ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִודִּ ,כי ָדּ ִוד ֵמת ָ ּב ֲע ֶצ ֶרתְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין ָאז רוּת ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ָ ּנה יָ ָצא
ָדּ ִודְ ,ו ִהיא ָהיְ ָתה ִ ּג ּיוֹ ֶרתִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ּכ ַֹח ַה ֵ ּג ִרים ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,שעוֹ ִלין ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן
יקים ָה ֵא ּל ּו מ ׁ ֶֹשה ,יוֹ ֵסףָ ,דּ ִוד ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ְ ּג ַמר
ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּביוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלים ָּכל ַה ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה ַה ַּצ ִדּ ִ
יח ֶ ּבן ָדּ ִוד.
ַה ְ ּג ֻא ָּלה יִ ְהיֶ ה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִודּ ְ ,ב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ְו ֶזה ּו אוֹ ר ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשֹר ּבוֹ ְד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ ,וּמו ָּבא ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשֹר
יכן
יטב ַעד ֵה ָ
ְמ ַר ֵּמז ַעל ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ׁ ֶשעוֹ ֶלה י"ד ְוכוּ'ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ֶה ֱא ִריכ ּו ָ ּב ֶזהֲ ,א ָבל לֹא ֵ ּב ֲאר ּו ֵה ֵ
פי ַדּ ְר ֵּכנ ּו ַדּ ַעת ְלנָ בוֹ ן נָ ֵקלִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּכ ַֹח ְל ַב ֵער ֶה ָח ֵמץ ק ֶֹדם ּ ֶפ ַסח הוּאיעים ְו ַעל ּ ִ
ַה ְדּ ָב ִרים ַמ ִ ּג ִ
ְ
יח ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ נִ ׁ ְש ָלם ֶה ָא ַרת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ְ ּב ֶה ְע ֵלם ֶה ָא ַרת ָדּ ִוד ָמ ׁ ִש ַ
יכין ָע ֵלינ ּו ּת ֶֹקף ֶה ָא ַרת ַה ּמ ִֹחין ָה ַר ִ ּבים ָה ֲעצו ִּמים ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ְ ּב ֶפ ַסחֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַב ֲע ִרין
ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יטב:
יה ָרא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִודְ ,ו ָה ֵבן ֵה ֵ
יסן ַּכד ִא ְת ַמ ְליָ א ִס ֲ
ֶה ָח ֵמץ ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשֹר ְ ּבנִ ָ
בזה אנו רואים את נוראת הלב של ר’ נתן מה שהשיג בכח רביה”ק נוראת פנימיות ענין ידוע,
אבל כותב מה שלאור דברי רבינו מבינים אמיתת הדבר ממש ,כי אור לי”ד הוא אור בחי’ דוד,
שזה הכח לבער החמץ לכבוש עמלק ע”י רחמי השם לקבל מצח הרצון ממש ,ונזכה ע”י
תפילה לעלות משמד לרצון ,לצאת מהחילוף הנורא של הגלות ,ומה שאין יודעים שאני בן
מלך.

ביאור סימני ליל הסדר מתחיל ב'קדש' ומסיים ב'נרצה' ,כי כל הגאולה בכח הרצון
שנמשך ע"י הצדיק
יט) הרי שבפסח אור לי”ד המשכנו רחמי השם ,שהוא הארת הרצון שיהיה כח להתחיל ,ועיקר
ההתחלה הוא בלילה הקדוש של הסדר ,ומהרנ”ת מבאר סימני הסדר איך נראה בגלוי שמצות
הקדושות של פסח הם להמשיך המוחין שלא כסדר בדרך נורא ששייך להמשיך הארת הרצון
ימן ַל ֵּס ֶדר ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ַ'ק ֵדּ ׁש' ְו ִס ֵ ּים 'נִ ְר ָצה',
לצאת מטומאת מצרים ולהגאלְ :ו ֶזה ּו ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ַה ִּס ָ
ַ'ק ֵדּ ׁש' ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ּמ ִֹחין ָה ַר ִ ּבים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶש ֻּכ ָּלם נִ ְק ָר ִאים ק ֶֹד ׁש ַּכ ָ ּידו ַּע ,בכוונות של
פסח מראה ענין הקדושה והמוח שנמשך בכל מצוה ומנהג ליל הסדר והוא נורא מאד ,ובקדש
בכוס א’ ,נמשך החזרת הארת כלליות הגדלות א’ ונמשך גם גדלות שני של הארת הבינה ,שזה
מוח קדוש ועליון מאד.
ְו ַא ַחר ָּכ ְך 'ו ְּר ַחץ' ַּ'כ ְר ּ ַפס' ְוכוּ'ְ ,ו ָכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶשעוֹ ִשֹין ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ֵּס ֶדר ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ְו ִע ַ ּקר
ַּת ְכ ִלית ַה ַּכ ָּונָ ה ִל ְז ּכוֹ ת ְל ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶש ָאז ֵמ ִאיר ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְוגַ ם ַע ָּתה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ָשם ַה ּכ ַֹח ְל ַב ֵער
ֶה ָח ֵמץ ו ְּל ַק ֵ ּבל ָּכל ַה ּמ ִֹחין ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ִּס ֵ ּים 'נִ ְר ָצה' ,נִ ְר ָצה ַדּ יְ ָקא' ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ְּמ ַז ֶּכה אוֹ ָתנ ּו מ ׁ ֶֹשה ַל ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָשם ו ַּמ ֲע ֶלה ַה ּכֹל ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּג ֻא ַּלת ִמ ְצ ַריִ ם ַּכ ַ ּנ"ל,
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כי המצות של פסח הכוסות ומצה וכו’ הם הכלים שעל ידם שייך לקבל קודש-המוחין שבהם
בוודאי נכלל הארת הכתר והרחמים להגאל ממצרים ,כאשר זה בעצמו שנמשכים המוחין
שלא כסדרן הרגיל ,שזה לא יהיה מספיק ,זאת בעצמו מציאות התגלות רחמי עתיק ,אבל
התגלות זאת הוא רק בכדי להתחיל ,כדי שנספור ספירה ונמשיך כח הגאולה לכל יום שיהיה
בנו כח להתקדש תמיד ,לזאת סיום סימני הסדר דייקא ‘נרצה’ ,היינו שזה הכלים להמשיך
הארת הרחמים ,לתת לנו חיים והצלה ממ”ט שערי טומאה ,אבל עלינו לפעול עי”ז הרצון
והרחמים של שלמות הפעולה לגלות הרצון שהאיר בליל הסדר כדי להמצא באורו תמיד ,שזה
נעשה בשביעי של פסח ונשלם בשבועות ,ותמיד איתנו ע”י התורה ותפילה וכו’ כי העבודה
של תורה ותפילה הם הכלים תמיד לקבל רצון ולעורר הפדיון ,וע”י פסח מבינים שצריכים
משה רבינו הצדיק שפועל רחמים ורצון.
ִּכי ָּכל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִמ ְּת ִח ָּלה ְו ַעד סוֹ ף ַה ּכֹל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ַעל-יְ ֵדי ַה ִּת ּקוּנִ ים ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח
ְוכוּ' ַל ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָשם ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶש ָאז ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְּכמוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה והרי הרצון
נמצא בכל חצות ועלינו לגלותו בהתבודדות ורצונות להשי”ת בכל שבת ובפרט סעו”ש [כי
קדושת השבת מתחילתו הוא בכח העת רצון שבסופו ,וכל העולמות עולים להכלל בעת רעוא
ורצון ,ובכל השנה זה הסדר של פסח ספירה ושבועות].
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְּכ ַלל ָּכל ַה ֵּס ֶדר ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ְר ָצהּ ְ ,ב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן 'נִ ְר ָצה'
'משה'ִּ ,כי ַה ּכֹל ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל :כי בפסח התחלת ההתקרבות לחצות לשבת
ימ ְט ִר ָ ּיא ׁ ֶ
ְ ּבגִ ַ
ולכל בחי’ גאולה ,להגאל להיכנס אל הקודש ,לזה מתחיל ‘קדש’ להמשיך המוחין כדי להגיע
ל’נרצה’ שאין בו מעשה או אמירה רק שיהיה לרצון לפני השם ,ורצון ה’ הוא הכח של הצדיק
המופלג במעלה ,הרי שע”י פסח מבינים מעלת הצדיקי אמת.

ראשית גאולת האדם ע"י המשכת שלימות הגאולה דלעתיד
כ) בזה מראה ענין ידוע מדברי רבינו בכ”מ כמו בלקו”ת סי ח’ ,וסי’ ר”נ מה שהקב”ה מוריד
שתי דמעות וכו’ שהגאולה נמשך מההנהגה שיהיה לעתיד ,לתוך העולם שמקודם ,כי אין זמן
למעלה ,העבר וההוה והעתיד הכל אחד ,ולעתיד יהיה השלימות ע”י עשרה מיני נגינה וכו’
הרי ששייך גם לפני השלימות להמשיך לקודם ,וכך בכל שנה נמשך הארה לפסח משבועות,
ולכניסת השבת מעת רצון של רעוא דרעוין.
וְ ֵכן מו ָּבן ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁשֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֶה ָא ַרת ַה ְ ּג ֻא ָּלה
יח ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת 'וַ ֵ ּי ׁ ֶשב' ַעל ּ ָפסוּק ְ ּ
אשית
(ב ֵר ׁ ִ
ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַעל-יְ ֵדי ָדּ וִ ד ָמ ׁ ִש ַ
אשית ַא ֲח ִרית וְ כוּ'ַ ,עד ׁ ֶש ּלֹא
לח) ,וַ יְ ִהי ָ ּב ֵעת ַה ִהיא וַ ֵ ּי ֶרד יְ הו ָּדה וְ כוּ' ֲה ָדא הוּא ִדּ ְכ ִתיבַ ,מ ִ ּגיד ֵמ ֵר ׁ ִ
אשוֹ ן נִ ְב ָרא גּ וֹ ֵאל ָה ַא ֲחרוֹ ן וְ כוּ'ַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"ל ,מגלה פשט מופלא במדרש – שהוא
ִה ְת ִחיל ַה ָ ּגלוּת ָה ִר ׁ
יח וְ ַכ ַ ּנ"ל וְ ֵכן מו ָּבן
מדרש קשה לפרש,ב ִּכי ִע ַ ּקר ָּכל ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ ת ְ ּבכ ַֹח ָדּ וִ ד ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ו ְּמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו וְ ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ָפסוּק (יְ ֶח ְז ֵקאל ז)ֵ ,קץ ָ ּבא ַה ֵ ּקץ ְ ּ
(ב ִס ָימן רנ),
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָּכל ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ ת וְ ַהיְ ׁשוּעוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ָרה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ֵ ּקץ ָה ַא ֲחרוֹ ן ַע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"ל:
ב .ואמר שמשיח יפרש מדרש ,ר’ נחמן טוטלשינר תלמידו מוהרנ”ת הוא הקים את ברסלב ע”י שהיה מגלה
פשט במדרש מתוק מדבש מכח דברי ר’ נתן בלקו”ה ,בזה ר’ נתן בעצמו מראה איך ,כי באמת דבה”ק מגלים
מאד כמה וכמה פשטים נפלאים בדברי המדרש.

אכ

בכ
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כל ההתחלות של המשכת ישועה לאדם הוא בקדושת שבת קודש ,וזהו שבת
הגדול
כא) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְל ֵעיל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְ ּג ֻא ַּלת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ְ ּבכ ַֹח ׁ ַש ָ ּבתְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין ׁ ַש ָ ּבת
ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּגדוֹ ל ַּכ ַ ּנ"ל ְ ּבאוֹ ת טוַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן
ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ׁ ֶש ּמו ָּבא ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁשג ׁ ֶשאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְשׂ אֹ”ר ֵהם אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ַש ָ ּבת,
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִ ּב ּטוּל ַה ּ ְשאֹר ׁ ֶש ָ ּב ִע ָּסהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְולֹא יֵ ָר ֶאה ְל ָך ְשׂ אֹר ,כי הביטול של חמץ עיקרו ביום
השבת שבו מתבטל חימוץ המוח ,והאכילה נכלל בקדושה.
ִּכי ִע ַ ּקר ִ ּב ּטוּל ָח ֵמץ ו ְּשׂ אֹר הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,ש ָאז ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִויןְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
יהם ָּכל ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ תַ ,רק ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ָהיְ ָתה ַה ְ ּג ֻא ָּלה
ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶש ָאז נִ ְס ַּת ְּלק ּו מ ׁ ֶֹשה ,יוֹ ֵסף ְו ָד ִוד ׁ ֶש ַעל יְ ֵד ֶ
יח ֵה ִאיר ְ ּב ֶה ְע ֵלם ׁ ֶש ַעל-
אשוֹ נָ ה ִע ָ ּק ָר ּה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ,מ ׁ ֶֹשה ַּכ ַ ּנ"לַ ,רק ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ו ָּמ ׁ ִש ַ
ָה ִר ׁ
יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַה ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ִּתיק ַה ִדּ ין ְו ִל ְפדּ וֹ ָתם ְו ַכ ַ ּנ"ל ,חוזר על ענין הנ”ל מעוצם כוחו של דוד
בחי’ משיח ,כי שורש הרצון הוא יוסף  -יסוד שעולה לדעת והדעת עולה וכו’ כמבואר בזהר
 ושורש השגת הכתר מידות הרחמים היה במשה רבינו שנסתלק בעת רצון ,אבל התגלותהרצון על הכל נמשך תמיד ע”י תפילה  -תיקון המלכות שיזרק ויתעלה  -וזה עבודת התבודדות
תהלים ותפילות ששם פועלים רצון.
יח ִצ ְד ֵקנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְ ּב ִחינַ ת
ֲא ָבל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ֲע ַדיִ ן ַה ֵ ּקץ ָסתוּם ְו ָחתוּם ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ַעל-יְ ֵדי ְמ ׁ ִש ַ
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים,
יח ְ ּב ַע ְצמוֹ ְויִ ְהיֶ ה ָּכלוּל ִמ ּמ ׁ ֶֹשה ְויוֹ ֵסף ו ִּמ ָּכל ַה ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ ת ו ִּמ ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ָדּ ִוד ׁ ֶשהוּא ָמ ׁ ִש ַ
ְו ָאז יְ ֻק ַ ּיםְ ,ו ַעד ַע ִּתיק יוֹ ָמא ְמ ָטא ,כי זה כלל עבודת ישראל להעלות תפילות ישראל להיות נח”ת
להתקבל ברצון וכל עבודתם יכולים להביא ימות המשיחְ ,ויִ ְת ַ ּג ֶּלה ֶה ָא ַרת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ֶה ָא ָרה
נִ ְפ ָל ָאה ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ֵמעוֹ ָלם ,כי גם ברצון יש מה שנחשב להארה קטנה ,ויש מה שהוא
שלימות ,ועניינים אלו מבוארים בדברי האר”י ומובנים לצדיקיםְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְפ ֵדּ נ ּו ְויִ גְ ָא ֵלנ ּו
יה ָ ּגלוּת ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ָא ֵמן:
ְ ּג ֻא ַּלת עוֹ ָלם ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ

הארת הרצון העליון פועל לעורר רצון באדם ,שירצה באמת את השי"ת

(ב ָרכוֹ ת יז) ָ ּגלוּי ְויָ דו ַּע ְל ָפנֶ ָ
כב) ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ַּת ָ ּנא ְ ּ
יך ׁ ֶש ְרצוֹ נִ י ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ו ִּמי ְמ ַע ֵּכב ְשׂ אֹר ׁ ֶש ָ ּב ִע ָּסה
ְ
ְוכוּ'ִּ ,כי ַה ּ ְשאֹר ׁ ֶש ָ ּב ִע ָּסה ֵה ֶפך ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן הרי שהחמץ שיש לבער בפסח ,הוא בכל יום השאר
שבעיסה ,כידוע לכל ,ועיקר הנקודה הוא הרצון ,שבזה מתחיל – מה שיזכיר בהמשך שענין
הארת הרצון שכמו שהוא למעלה מהשי”ת הרי הרצון למעלה פועל שיש בלב האדם למטה
רצונות אל האמת ,לקבל השכל והרצון להשי”ת.
ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְמ ִּתיקוֹ ו ְּל ַב ּ ְטלוֹ ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ִה ְז ִהיר ֲאדוֹ נֵ נוּ,
ּ
מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ִ ּי ָ ּז ֵהר ָה ָא ָדם ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַע ְצמוֹ ְמאֹד ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה לוֹ ָּת ִמיד ְרצוֹ נוֹ ת
טוֹ ִבים ְו ִכ ּסו ִּפין ֲח ָז ִקים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ָה ִע ָ ּקר הוּא ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ'ְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִ ּבים
ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ְויוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה ִה ְר ָ ּבה ְל ַד ֵ ּבר ִע ָּמנוִּּ ,כי ִאם ָה ָא ָדם הוּא ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמיָ ֵא ׁש

נדמה שזה בפענח רזא ,ומגלה עמוקות( ,ועיין צמח צדיק שדורש מלוי
ג
חמץ לענין שבת ,היה שייך להביא זה שם בצ”צ ,והענין הרי גם במלוי חמץ)
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ַע ְצמוֹ ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת טוֹ ִבים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְותוֹ ָרתוֹ ְוכוּ' ,איי איי כמה יש להתעורר תמיד מכל
החשבונות לשוב לראות שהשי”ת רואה אם אנו רוצים ,ולשמוח בזה להתקרב להשי”ת ובזה
כל העצות להתקרב להשם ,שגם כאשר מתחיל ריחוק וכו’ יתחיל ברצון בלב כמה דקות ויוציא
זאת בפה כמה דקות ,היינו אפילו כמה דקות ישנו הכל ,כאשר ידע שהשם שומע ,וכל ריחוק
האדם הוא כאשר מתייאש מלהגיע להמעלה שרצה להגיע ,כי עוזב הרצון מחמת שאינו יודע
שיש דבר כזה הרי העיקר להצליח וכו’ ,אלא שהאמת מי שרוצה מצליח בסוף ,אבל יכול
לקחת הרבה זמן ,והעיקר להיות חזק ברצון כמבואר בכ”מ ,ובזה מגלה שברצון הזה שלנו אנו
פועלים נוראות ,כי הצדיקים מלקטים עבודתינו ועולים לפעול מה שפועלים כמבואר ומפורש
כ”פ ענין מה שהצדיקים משלימים עבודת ישראל באמת מהזהר והכתבים וכו’.
יקי ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ָּת ִמיד ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
ַעל-יְ ֵדי ֶזה מוֹ ִסיף ּכ ַֹח יוֹ ֵתר ְל ַה ַּצ ִדּ ֵ
יטב והבן היטיב שאנו ישנים! כי אין מבינים מה
ֶזה ַמ ֲע ִלים ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ָה ֵבן ֵה ֵ
הבעש”ט הביא לעולם התקשרות להצדיק בכל דרכיה ומעלותיה ,ובפרט מה שמעלה כל
נקודה של טוב ומה שמאיר עלינו רצון להשי”ת.
ְו ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמה ּׁ ֶש ָע ַסק ַה ַּת ָ ּנא ַה ַ ּנ"ל ְל ַד ֵ ּבר ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּגלוּי ְויָ דו ַּע ׁ ֶש ְרצוֹ נִ י ְוכוּ'ִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ּ ָט ַען זֹאת ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים ְל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵה ִאיר ַעל ַע ְצמוֹ ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ,ו ְּל ַב ּ ֵטל ַה ּ ְשאוֹ ר ׁ ֶש ָ ּב ִע ָּסה ַה ְמ ַע ֵּכב
אוֹ תוֹ ִמ ַּל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ והרי שזאת מה שיש לעשות בכל יום לעורר רצון ודיבורים של רצון מה
שרוצה ,זה עיקר האדם ,בלי ענין זה בוודאי יש שמצליחים ,אבל מפחדים להכנס לענייני
הנפש והאמת.

נוראת כח ההתבודדות שצריך להיות חזק בזה מאד מאד בלי שיעור
יחה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ׁ ֶש ִה ְז ִהיר ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה אוֹ ָתנ ּו ְמאֹד
ְו ָכל ֶזה הוּא ִענְ יַ ן ַה ּ ִש ָ
יחה ַה ּזֹאת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך
ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּרִּ ,כי ָּכל ִענְ יַ ן ַה ּ ִש ָ
ָע ָליו ֶה ָא ַרת ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ְו ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ָח ָזק ָ ּב ֶזה ְמאֹד ְמאֹד ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ְו ֵע ֶר ְך ְו ָאז סוֹ ף ָּכל
סוֹ ף יִ ְז ֶּכה ְ ּב ַו ַדּ אי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹל ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶשעוֹ ֵסק ַ ּב ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ"לְ ,ו ָאז יִ ְת ַה ּ ֵפךְ
ַה ּכֹל ְלטוֹ ָבה ִּכי ׁ ָשם נִ ְת ָקן ַה ּכֹל :כי רבינו המשיך עלינו הנהגה נוראה זו ששייך לשיח ודבר לפני
השי”ת והעיקר הוא הקביעות של הנפש ,שזה בחי’ דוד ומה שיפעל בסוף ,כי כל הנהגה זו
מושרש במציאות מידת הרחמים ,כמובן בלקו”מ סי’ ב’ מנוקבא דפרדשקא וכו’ היינו ממידת
הרחמים נמשך ענין חרב התפילה ,ורבינו פעל רחמים ששייכת התבודדות גם לנו ,וזה הארת
הרצון להצילנו בבחי’ כלליות יוסף משה ודוד ,הארת עת רצון של שבת [שהוא ענין היחוד
בזמן שאין יחוד ,והבן מכתבים]

ביאור סוד כלליות לאה ברחל בפסח לעובדא ולמעשה
יתא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ָאז נִ ְכנָ ס ֶה ָא ַרת ֵל ָאה ְ ּב ָר ֵחלְ ,ו ֶזה סוֹ ד ִ ּבעוּר ָח ֵמץ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֵליל
כג) ְו ֶזה ׁ ֶש ִא ָ
יה ָרא ְוכוּ'ְ ,והוּא ִ ּבעוּר ָח ֵמץ ְוכוּ' ְו ָל ֵכן ָּכל ַּכ ָּונוֹ ת ֵליל ּ ֶפ ַסח
ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר ׁ ֶשהוּא סוֹ ד ַא ׁ ְש ְלמו ָּתא ְדּ ִס ֲ
הוּא ְ ּב ָר ֵחל ְול ֹא ְ ּב ֵל ָאה ְוכוּ' ,בזה יש דרושים בכוונות ,כי בפסח נכלל שורש כל האמונה שנקרא
לאה ,שהוא המלכות של בינה שהוא ענין אמונה שמסבירים מהו אמונה ,שענין זה הוא השאור
כמבואר שם ,וממנו יכולים החיצ’ לינוק ,וזה נכלל במציאות האמונה בחי’ מלכות רחל שהוא

גכ

דכ
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מציאות האמונה בלי הסברים ,מציאות גאולה וישועה ומוחין באופן שאין צריכים הסבר[ ,וכל
כונות פסח הוא רק ברחל ולא בלאה כמבואר העניין בדברי הרש”ש בדרך מופלא למביני מדע]
ומהרנ”ת מלביש ומגלה גם יסוד גדול זה שהוא אצלינו עיקר גדול ,שיש דעת שעוד אין יכולים
להשיג ,ואין לעורר ש’אני רוצה להבין מיד’ ,כי את זה תבין אח”כ ,בינתיים עכשיו תתבטל אל
האמת ותקבל את האמת ,אח”כ תבא להשיג.
יח ֶ ּבן ָדּ ִוד ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמיהו ָּדה ׁ ֶשנּוֹ ַלד
יח ֶ ּבן יוֹ ֵסף ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֶּמ ָ ּנהְ ,ו ֵל ָאה ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ִּכי ָר ֵחל ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ִמ ֵּל ָאה בזה מלביש דרך הבנה גם לנו בענין עמוק להבין שזה דוד וזה בחי’ יוסף ,והוא ממש
אשוֹ נָ ה ִע ָ ּק ָר ּה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּג ֻא ָּלה ָה ִר ׁ
מתקשר בכל הנ”לְ .ו ָכל ְ ּב ִחינַ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא יְ ִצ ַ
יוֹ ֵסף ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,שהוּא ִמ ֶ ּז ַרע ָר ֵחלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַו ִ ּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ִע ּמוֹ ֲ ,א ָבל ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת
יכין ְל ַה ְס ִּתיר
יח ֶ ּבן ָדּ ִוד ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגַ ּלוֹ ת ַע ָּתה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָ ּבא ַה ֵ ּקץַ ,א ְד ַר ָ ּבא ְצ ִר ִ
ָמ ׁ ִש ַ
ו ְּל ַה ְע ִלים ֶה ָא ַרת ֵל ָאה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ַה ִדּ ינִ יםִּ ,כי ַה ִדּ ינִ ים נֶ ֱא ָח ִזים ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵל ָאה ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ּמו ָּבא
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּ
אשית כט)ְ ,ו ֵעינֵ י ֵל ָאה ַר ּכוֹ ת ְוכוּ'ֲ ,א ָבל ָ ּב ֶזה ָּתלוּי ָּכל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַה ְמ ִּתיק ּת ֶֹקף
(ב ֵר ׁ ִ
יח ֶ ּבן ָדּ ִוד ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֶּמ ָ ּנהֲ ,א ָבל ַע ָּתה
ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּב ֵל ָאה ׁ ֶש ֶ ּזה ל ֹא ִ ּי ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ָלם ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ֶש ָ ּיבֹא ָמ ׁ ִש ַ
יח ֶ ּבן ָדּ ִודַ ,ע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ׁ ֶש ֶ ּנ ְע ַלם ֶה ָא ַרת
ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
יח ֶ ּבן יוֹ ֵסף ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵמ ָר ֵחל,
יח ֶ ּבן ָדּ ִוד ֵמ ִאיר ְ ּב ֶה ְע ֵלם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ֵל ָאה ְונִ ְכ ַלל ְ ּב ָר ֵחלֶ ׁ ,ש ֶה ָא ַרת ָמ ׁ ִש ַ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵמ ָר ֵחל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ַּכ ָּונוֹ ת ְ ּב ֵליל
י-כן ֵמ ִאיר ׁ ָשם ְ ּב ֶה ְע ֵלם ְ ּב ִחינַ ת ֵל ָאה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד,
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ּ ֶפ ַסח הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָר ֵחלֲ ,א ָבל ַא ַ
ְ
ַהיְ נ ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו ְל ֵעיל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָּכל ַה ְ ּג ֻא ּלוֹ ת ֲא ִפ ּל ּו ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ְוכוּ' ַה ּכֹל נִ ְמ ׁ ָשך ֵמ ֶה ָא ַרת ַה ֵ ּקץ ָה ַא ֲחרוֹ ן
יח ֶ ּבן ָדּ ִודַ ,רק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֶה ְע ֵלם ְו ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַע ָּתה הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְויוֹ ֵסף
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
(שמוֹ ת יג)ַ ,ו ִ ּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ִע ּמוֹ ְו ַכ ַ ּנ"ל:
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
עיקר התגלות הקדושה הוא בחי’ רחל בחי’ מלכות שצריך לקבל חיות ,ועיקר יצי”מ הוא
התגלות הדעת ובנין המלכות דקדושה ,אבל בנין המלכות מתאחד עם בחי’ המלכות של הבינה
בחי’ אור התורה ואמונה שמסבירים ויודעים ,ובזה יש ‘עיני לאה רכות’ כי לואה וחלש מחמת
ריבוי הקושיות וכו’ ,ולזה בפסח צריכים אמונה פשוטה ,וזה הנהגת הרחמים שאז מאיר אמונה
רק בבחי’ רחל ,אבל בכל זאת ממתיקים דיני לאה ,במרור וכו’ ומזכירים שיש להמתיקה ,כי
פסח המתקת כל קטנות בהכח שיכולים לצאת מאחיזתו להמתיק המרור ,שזה גם נס פסח
ורחמי השם.
ודבר זה נצרך תמיד להאדם ,להזהר בשעת הקטנות מ’דרכי האמונה שצריכים הסבר’ ולהאמין
בפשיטות ולקבל המוחין בפשיטות( .עניינים אלה של סדר הארות לאה ורחל שני דרגות האמונה,
עמוקים הן ,ומבוארים בלימוד הקבלה ,ועלינו להמתין גם בענין זה עד שנבין יותר ,אבל פוק חזי נוראת

הביאורים של מוהרנ”ת).

משיח בן דוד יוצא מיהודה שנקרא על שם ההודאה ,ועיקר ההודאה על גאולה,
היינו שמהפכים גם בחי' חמץ לעבודת ה'
יח ֶ ּבן ָדּ ִוד ָא ְמ ָרה ֵל ָאה ַ'ה ּ ַפ ַעם אוֹ ֶדה ֶאת ה''ַ ,ע ֵּ
כד) ְו ַע ֵּ
ל-כן
ל-כן ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ַלד יְ הו ָּדה ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו יָ ָצא ָמ ׁ ִש ַ
ָק ְר ָאה ׁ ְשמוֹ יְ הו ָּדהַ ,על ׁ ֵשם ּתוֹ ָדה ְוהוֹ ָד ָאה ֶזה ֶר ֶמז ׁ ֶש ִע ַ ּקר ֵקץ ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה
ְוהוֹ ָד ָאה ׁ ֶשהוּא סוֹ ד ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ֶש ֶה ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקא נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך
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ְלטוֹ ב ְועוֹ ֶלה ְל ָק ְר ָ ּבן ִּכי יוֹ נֵ ק ִמ ֵּמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ַּכ ַ ּנ"ל:
מהרנ”ת מראה שבחי’ דוד נולד מיהודה ובו התגלות הודאה ,והרי כל ענין של גאולה מביא
הודאה ,והגאולה הוא התגלות הרחמים והרצון ,שבאמת על זה מודים ומהללים מאד ,וענין
ההודאה הוא שיכולים להפוך הכל לעבודת השם ,והנה בפסח מתגלה בחי’ הודאה שנקרא
הגדה ,ובזה יובן מה שאומרים הלל שלם רק ביום א’ דפסח שבו יש הארה כמו שבועות,
ומתגלה סוג חדש של הודאה ,כאשר בעת שעוד אין יכולים להלל כראוי כי עוד אין גאולה
שלימה ,כבר מספרים הניסים ומגידים כדי להמשיך הארת תיקון לאה גם עכשיו בכח הפסח,
שזה מ”ש בגמ’ ברכות שלעתיד יתבטל ולא יאמרו אשר הוציאנו ממצרים ,אלא אשר הביא
אותנו וכו’ ,משל לנס האחרון שמשכיח את הנס הראשון וכו’.

בק"ש מתעורר יחו"ע בכח מסירות נפשם של הצדיקים
יאת ׁ ְש ַמע:
[דף קכב] ִה ְלכוֹ ת ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע כי המשכת המוחין של כל יום מתחיל בקריאת שמע הרי
כה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ְק ִר ַ
ְ
שיש בזה הארת הרצון ,ובזה עיקר הכוונה כמ”ש ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ֵה ֶפך ָה ֲעבוֹ ָדה
ה-אל ַא ֵח ְּ
ר-כ ִפירוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ְו ָה ִע ָ ּקר הוּא קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד'ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יקַּ ,כ ּמו ָּבא,
ָז ָר ֵ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ַדּ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ןִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' ַעל יָ ָד ּה ְמ ַב ּ ְט ִלין
ל-כן ָצ ִר ְ
יהם הוּא ַרק קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' ְו ַע ֵּ
יך ְל ָא ְר ָכא
יעין ֵאל ַא ֵחר ְונִ ְכ ָל ִלין ְ ּב ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ַה ִח ּלוּק ֵ ּבינֵ ֶ
ו ַּמ ְכנִ ִ
ְ ּבי' ַּכ ּמו ָּבאַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"ל ִּכי קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל
ב’אחד’ מוסרים הנפש לצאת מכל כפירה וריחוק מאמת ,ומאריכים להאיר בחי’ קוץ העליון –
הארת הרצון ,שעיקר התחלתו בק”ש ,ובזה ממשיכים מציאות הרצון להשי”ת במסירת נפש
שבזה מתחיל המשכת הרצון.
יתא ׁ ֶש ּ ָפסוּק ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּבוֹ כ"ה אוֹ ִת ּיוֹ ת
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ ,כי ִא ָ
הוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ִע ָּל ָאה ,יחודא עלאה הוא יחוד או”א עלאין ואע”פ שזה מופיע בכוונות והכל
נמשך מזה ,הרי למעשה זה ע”י שמוסרים נפש ומתעלה המ”ן נעשה יחוד קוב”ה ושכינתיה,
ועי”ז מתעורר יחוד העליון ,וישועה זאת מוכרח נשמת הצדיקים ומסירת הנפש שהם מוסרים
תמיד גם לאחר הסתלקותם ,שזה כלל מציאות היחודים כידוע ,והרי יחודא עילאה הוא עיקר
הענין שמביא הארת הכתר הארת הרצון ,ובק”ש מתחילים להביא מוחין הראשונים שיושלמו
יותר בתפילה ,והרי ק”ש הוא הארת הצדיק ביחודא עילאה ,ומה שאנו נכללים בזה וגם מוסרים
נפש על האמת להשי”ת.
ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד יֵ ׁש ּבוֹ ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ תְ ,והוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ַּת ָּת ָאה.
כ"ד ַא ְת ָון ׁ ֶשל ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְוכוּ' ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים
יקן ַעל -יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת
יכין ְל ַה ְמ ִּת ָ
ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
מ ׁ ֶֹשה ַּכ ַ ּנ"ל יש בענין הארת המוחין למלכות כמה בחי’ של כ”ד ,בבחי’ ‘והיה כדכ”ד שמשותיך’,
ומציאות החיות של המלכות מוכרח שיהיה ע”י ביטול הדין ,שנעשה בתפילה בהארת הדיקנא
דז”א וכו’ וזה מתחיל בק”ש כי התחלת הארת האמונה בק”ש הוא להקים הגאולה בכח
החסדים טובים שמביאים גאולה וכו’ ,שזה בחי’ המתקת הכ”ד בתי דין שבדעת.
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שמע וברוך שם ,ממתיקים כ"ד בתי דין ומעלים משמ"ד לרצון

ּ’ברו ְּך ׁ ֵשם’ ,איי ,הרגשת ר’ נתן
‘ש ַמע’ ו ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ִ ּז ָּכה אוֹ ָתנ ּו לוֹ ַמר ְ ּב ָכל יוֹ ם ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ׁ ְ
בק”ש‘ ,שזיכה אותנו’  -רחמי השם ממש לקבל עול מלכות בשמחה הזה ,איי אייְ ,ל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ְמ ָּת ָקה ׁ ֶשל יִ חו ָּדא ִע ָּל ָאה ׁ ֶשהוּא כ"ה ַא ְת ָון ׁ ֶשל ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרם קו ָּצא ְדּ אוֹ ת
ד' ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶש ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֶה ָא ַרת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִמ ּׁ ָשם ִל ְב ִחינַ ת ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵּתי
ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת
ַּכ ַ ּנ"לְ ,ל ָה ִאיר ִמ ְ ּב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ִע ָּל ָאה ִל ְב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ַּת ָּת ָאה ,זה כל מציאות הלב להאיר אור
הרצון של השם לכל מה שעובר ,זה ההתקרבות לרבינו ,לאור הבעש”ט ,לאור האמת ,לשמוע
ולקבל האמת של הארת הרחמים בתוך כל מצב ,וזה מצות ק”שֶ ׁ .ש ִ ּי ְהי ּו נִ ְמ ָּת ִקין ַ ּגם ְל ַמ ּ ָטה ָּכל
ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּב ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ"לַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ָכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲעל ּו ָּכל ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ְמאֹד ְמאֹדַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ֵ ּג ִרים ַר ִ ּבים
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֲעבוֹ ַדת ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל וזה כוונות ק”ש
והתפילה שמורגש לאור ר’ נתן.
יעית ְוכוּ'ִּ ,כי ָ ּב ֶהם
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת מ"ט יְ ֵמי ַה ְּס ִפ ָירה ָמ ֳח ַרת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ַעד ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ַה ּׁ ְש ִב ִ
עוֹ ְס ִקין ְל ַה ְמ ִּתיק ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ַעל יְ ֵדי ֲהנָ ַפת ע ֶֹמר ְשֹעוֹ ִרים ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּס ִפ ָירה ָלע ֶֹמר ְוכוּ' ַּכ ָ ּידו ַּע ִּכי
יאת ׁ ְש ַמעְ ׁ ,ש ַמע ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם
מ"ט יְ ֵמי ַה ְּס ִפ ָירה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ"ט אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְק ִר ַ
ְ
ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם כ"ה אוֹ ִת ּיוֹ ת ְוכ"ד אוֹ ִת ּיוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַה ְמ ָּת ָקה ִמ ְ ּב ִחינַ ת
כ"ה ַא ְת ָון ְדּ ִא ְּת ַמר ָע ַליְ ה ּו ּכֹה ְת ָב ְרכ ּו ְוכוּ'ִ ,ל ְב ִחינַ ת כ"ד ְוכוּ' ְדּ ִא ְּת ַמר ֲע ָל ּה ְ ּבגָ לו ָּתא ַאל יָ ׁשוּב ַדּ ְ
"ך
נִ ְכ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ"ל ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ֵס ֶפר ִל ּקו ֵּטי ָה ֲא ִר ַיז"ל ְ ּב ִל ּקו ֵּטי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ְ ּב ַדף
י"ג ע"ב :בלקוטי תורה ישעה נ”ד שם מובא כלל כח הצדיקים שפועלים היחוד העליון כנ”ל
אשר כוחם מוכרח ואיך הם הפועלים זאת תמיד גם לאחד הסתלקותם כמבואר כ"פ בכתבים,
ובזה מתבאר נוראת ענין ההמתקה של הקצף וכו' וענין ק"ש כמ"ש.
כי מוהרנ"ת מדבר בלשון קצרה בלשונות האריז"ל ,וזה באמת מה שמוהרנ"ת ידע כל כך
בבירור ,ענין רביה"ק ומה שהיה הבעש"ט מכוון ,אלא שכתב זאת בדרך כזאת שיש לעיין
ולראות מה שהוא מתכוון בלשונו הזך ,וכמו בהלכה זאת שעוסק בעניין הרצון ,וכלול בזה
באמת יסודות הדעת ומציאות גאולת הנפש ,והכח לחזור להשי"ת ,והכל קשור בזה ,הן
העלאת התפילות,ו הן מציאות הגאולה מעומק הגלות .כי כל יסודות רביה"ק ומוהרנ"ת הם
חזקים וברורים .וזהו עיקר מכוון תורת הבעש"ט.

עיקר הארת הרצון הוא השלום והכלליות בין החברים ,בכחו דרשב”י.
מבאר שהארת הרצון הוא השלום והכלליות ,ולזה בתלמידי רבי עקיבא שהיה חסר זה הרי
עיקר החסרון נעשה בימי הספירה ובמספר כ”ד אלף ,כי בספירה יש להשלים הארת הרצון
בכל יום שממשיכים מוח והארת השבועות הבא כדי להשלים הקשר לרצון ,ובזה נמתק הדעת
בחי’ הכ”ד ומה שכלל בזה ,ואם אין ההמתקה הרי זה ענין האבלות שנוהגים בכמה דברים על
ענין תלמידי רע”ק ,והתירו דייקא אז בל”ג בעומר שמתגלה אור הרצון של הרשב”י מציאות
כח הצדיקים המופלגים שפועלים רצון כאשר זאת עיקר התגלות האדרא וענין כוחו דרשב”י.
כו) ְו ַע ֵּ
יבא ָהיָ ה ֶ ּבן
ימי ַה ְּס ִפ ָירהִּ ,כי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יבא ִ ּב ֵ
ל-כן ֵמת ּו ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ֶא ֶלף ַּת ְל ִמ ֵידי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ֵ ּג ִריםְ ,ו ָע ָלה ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָע ָלה ַעד ׁ ֶש ָ ּז ָכה ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָתה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּב ֶא ָחד ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּת ָקה ַה ַ ּנ"ל
יקים ְ ּגדוֹ ִלים ֲא ָבל ּ ָפגְ מ ּו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה
ל-פי ׁ ֶש ָהי ּו ְקדוֹ ׁ ִשים ְו ַצ ִדּ ִ
ף-ע ּ ִ
ַעל יָ דוֹ ֲ ,א ָבל ַּת ְל ִמ ָידיו ַא ַ
יבאְ ,ל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ל-כן ל ֹא ָהיָ ה ָ ּב ֶהם ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יהםְ ,ו ַע ֵּ
יך
יך ַה ִּת ּקוּן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ָע ַסק ּבוֹ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַא ֲה ָבה ֵ ּבינֵ ֶ
ּ
ּ
ּ
ּ
ִמ ּקו ָּצא אוֹ ת ד' ֵמ ֶע ְשׂ ִרים ַו ֲח ִמ ּׁ ָשה ַא ְת ָון ְדּ יִ חו ָּדא ִע ָל ָאה ִמ ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ִמ ְב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַהכוֹ ֵלל
ַה ַ ּנ"ל ְל ַמ ּ ָטה ִל ְב ִחינַ ת כ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ימי ַה ְּס ִפ ָירהִּ ,כי ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו
ל-כן ֵמת ּו כ"ד ֶא ֶלף ַדּ יְ ָקא ִ ּב ֵ
ְ
יהם ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּבכ"ד ָ ּב ֵּתי ִדין ְוכוּ'ִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַה ְמ ָּת ָקה ַה ַ ּנ"ל ֵמ ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֵעת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַא ֲה ָבה ְו ַא ְחדוּת ׁ ֶש ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶא ָחד כמה יש להזהר מאד לכבד ולא לפגוע ,רק לשמור שיהיה אחדות אמת
ַא ֲה ָבה ְ ּבגִ ַ
בפרט בין המקורבים ,והרי בזה כל מלחמת הבע”ד בעם ישראל ,בבחי’ פל”א פ’ירוד ל’בבות
א’נשים כמבואר בתולדות שזה הנני מוסיף להכות וכו’ הפלא ופלא ,שבאמת אינו מובן למה
חולקים ,ובפרט נגד מי שרוצה לינוק באמת אור הצדיקים.
ְו ַע ֵּ
'א ָּתה ֶא ָחד ְו ׁ ִש ְמ ָך ֶא ָחד ו ִּמי ְּכ ַע ְּמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ וֹ י ֶא ָחד ָ ּב ָא ֶרץ'ִּ ,כי ָאז
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִמנְ ָחה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ
יכין ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
יכין ַל ֲעלוֹ ת ַעד ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ,כי אז פועלים אחדות ׁ ֶש ָּל ֶזה ְצ ִר ִ
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ְצ ִר ִ
ַא ֲה ָבה ְו ַא ְחדוּת ָ ּגדוֹ ל ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת ְמנו ַּחת ׁ ָשלוֹ ם ְו ׁ ַש ְל ָוה ַה ׁ ְש ֵקט ָו ֶב ַטח ְוכוּ'ִּ ,כי ּ ֵפרוּד ו ַּמ ֲחל ֶֹקת
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת ַּכ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַּכ ָּמה
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָשם נְ ָפ ׁשוֹ ת
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת יִ חוּד ֶע ְליוֹ ן יוֹ ֵתר ְצ ִר ִ
ּ ְפ ָע ִמיםִּ ,כי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר כידוע ,וכמובן בענין הקיבוץ של ראש השנה וענין צירופי הנפשות בבחי’ אבנים
שבונין הבתים במספר האספת ,וכידוע מהבעש”ט מה שהעולם יותר יכולים לפעול על הכל,
וכל זה ע”י שמתאחדים לעבודת השם ועי”ז יש כח לפעול ,וםם מתאספים אל הצדיקי אמת
היה כח לפעול גאולה ,ובר”ה פועלים שיהיה אמת בעולם ,חיים ושלום.
ְו ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ִ ּי ְת ַח ְ ּבר ּו ְויִ ְתיַ ֲחד ּו ֻּכ ָּלם ְ ּב ַא ֲה ָבה ְו ַא ְחדוּת ׁ ֶש ָאז ֵהם נִ ְכ ָל ִלין ִ ּב ְמקוֹ ר ָה ַא ְחדוּת ִּכי ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך
'א ָּתה ֶא ָחד ְו ׁ ִש ְמ ָך ֶא ָחד ו ִּמי ְּכ ַע ְּמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ וֹ י ֶא ָחד ְוכוּ''
הוּא ְואוֹ ָריְ ָתא ְויִ ְש ָֹר ֵאל ּכ ָֹלא ַחדּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ
יבאַ ,ע ֵּ
ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵמת ּו כ"ד ֶא ֶלף
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה ַא ֲה ָבה ְו ַא ְחדוּת ֵ ּבין ַּת ְל ִמ ֵידי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ימי ַה ְּס ִפ ָירה ַדּ יְ ָקא ִּכי ל ֹא ִה ְמ ִּתיק ּו ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּבכ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַעל-יְ ֵדי ד' ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶש ָע ָלה
ַדּ יְ ָקא ִ ּב ֵ
יבא ַר ָ ּבם ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"ל :והתיקון הוא ‘עולו ואתכנשו להילולא דבר יוחאי’.
ְל ׁ ָשם ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ

מה שנתעכבה הגאולה כי משתמשים עם הפדיון הכולל לצורך בירור הניצה"ק
בחי' גרים
כז) ובזה מבאר מה שכתוב בפרשת ויחי בהסתלקות יעקב ‘האספו’ ,שקרא ק”ש להאיר לתוך
בחי’ גרים ,כי מה שלא הביא הגאולה הוא שמוכרח עבודת הדורות לברר הניצוצות בכל דור
ובכל יום לעשות בחי’ גרים כמבואר בהתורה רטו שיש שמשתמשים עם היחוד הגודל לענין
אחר ,הרי שזה יקר מאד אצל השי”ת ,כי באמת הארת הרצון לפי התעלות הניצוצות שזהו
ענין הגרים המבואר בתורה רט”ו שם ,ואין יודעים מהיכן ההתחלה ,כמו שמבאר בזה להלן.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ְ
(פ ָס ִחים נו) ְל ִענְ יַ ן ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ׁ ֶש ֲא ָמרוֹ
ֹאמר ֵה ָא ְספ ּו ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ִ ּב ֵ ּק ׁש
יַ ֲעקֹב ק ֶֹדם ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַעל ּ ָפסוּק ַו ִ ּי ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶאל ָ ּבנָ יו ַו ּי ַ
ימנּ ּו ׁ ְש ִכינָ ה ְו ָא ַמר ׁ ֶש ָּמא יֵ ׁש ּ ְפסוּל ְ ּב ִמ ּ ָט ִתי ְוכוּ'ָ ּ ,פ ְתח ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ְש ַמע
ָאז ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת ַה ֵ ּקץ ְונִ ְס ַּת ְּל ָקה ֵה ֶ
ְ
ְ
ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחדְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִל ְ ּבך ֶא ָּלא ֶא ָחד ָּכך ְוכוּ'ָ ּ ,פ ַתח יַ ֲעקֹב ְו ָא ַמר ָ ּברוּך ׁ ֵשם

זכ

חכ
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ימר ּו ל ֹא ֲא ָמרוֹ מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ' ַעד התקינו לוֹ ַמר ַ ּב ֲח ׁ ַשאי ָמ ׁ ָשל
ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְו ָא ְמר ּו ׁ ָשם ֵל ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
יקי ְק ֵד ָרה ְוכוּ'ִּ ,כי יַ ֲעקֹב ָס ַבר ׁ ֶש ְכ ָבר יָ כוֹ ל ְלגַ לוֹ ת ַה ֵקץ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָר ָאה ִמ ָטתוֹ
יחה ִצ ֵ
ְל ַבת ֶמ ֶל ְך ׁ ֶש ֵה ִר ָ
ימנּ ּו ׁ ְש ִכינָ ה ָס ַבר
ׁ ְש ֵל ָמה ְו ֻכ ָּלם ֲח ָז ִקים ְ ּב ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּל ָקה ֵה ֶ
ׁ ֶש ָּמא יֵ ׁש ּ ְפסוּל ְ ּב ִמ ּ ָטתוֹ ְוכוּ' ּ ָפ ְתח ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ' ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִל ְ ּב ָך ֶא ָּלא ֶא ָחד ְוכוּ',
י-כן ֲע ַדיִ ן לֹא
פ ֵף-על ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ָ ּבנָ יו ֻּכ ָּלם ֲח ָז ִקים ְ ּב ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהַ ,א ַ
ע ּ ִִמ ָ ּיד ֵה ִבין יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ַאף ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ת
יע ָה ֵעת ְלגַ ּלוֹ ת ַה ֵ ּקץ ָסתוּם ִכי ָר ָאה ְו ֵה ִבין ֵּת ֶכף ׁ ֶש ִע ַקר ִעכוּב ַה ְג ֻא ָלה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ִה ִ ּג ַ
ָּכל ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲעל ּו ַה ֵ ּג ִרים ְו ָכל ָה ְרחוֹ ִקים ֵמ ַה ְק ֻד ּׁ ָשה ְמאֹד ְוכוּ' ׁ ֶש ֶ ּזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי
ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ֵמ ַה ִ ּיחוּד ָה ֶע ְליוֹ ן ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע ְל ַה ִ ּיחוּד ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ַא ְת ָון
ׁ ֶש ְ ּב ָברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ַמ ֲע ִלין ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל,
ְו ַע ֵּ
ל-כן ּ ָפ ַתח יַ ֲעקֹב ִמ ָ ּיד ְו ָא ַמר ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ
ְ
ְ
ְ
ְ
יִ ְת ָ ּב ַרך ָ ּברוּך ו ְּמב ָֹרך ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ָכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ְמאֹד ְמאֹד ְמב ָֹרך ׁ ֵשם
ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ו ְּב ַו ַדּ אי יִ גְ מֹר ֶאת ׁ ֶש ּלוֹ ִויגַ ֶּלה ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ֵעין ּכֹלֲ ,א ָבל ֵמ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ָּכל ִע ַ ּקר
ִע ּכוּב ֵקץ ַה ְ ּג ֻא ָּלהִּ ,כי ַה ֵ ּקץ ָסתוּם ְו ָחתוּם ְמאֹד ְמאֹד ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגַ ּלוֹ תוֹ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶזה סוֹ ד ָ ּגדוֹ ל
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲעלוֹ ָתם ִּכי ִאם ְ ּבסוֹ ד נִ ְפ ָלא
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְוכוּ' ,וכל הכח לברר הוא ע”י הרצון ,והיה כח להאיר הרצון להביא הגואל ,ולא היה צריך לרדת
לברר ,אלא שבתוך הקדושות הנפולות הרי יש ניצוצין בכל מה שעושים ,ויש מצבים שלש
ירידה ,שהוא ענין הבירור ,ובכל מה שעובר על כל אדם ,ואין כבוד לדבר מזה ,שהוא בחי’ מה
שאומרים בחשאי ברוך שם כבוד וכו’ ,ומשה רבינו מאיר הארת הרצון להעלות אבל מגלה
שלפעמים עובר ואין נעשה היחוד מה שרצה לפדות בפדיון ,אלא נעשין גרים ובזה מגלה איך
נכלל הגרים בעניין הרצון.
ובזה מבאר מהרנ”ת מה שכתב רביה”ק שם במאמר ,ענין הגרים שנתגיירים ע”י הפדיון
הכולל ,שמשתמשים איתו לענין אחרד.

עד היכן עד היכן יש להתחזק גם אם נפל במקומות הנמוכים והמגונים מאד
ְו ַע ֵּ
ל-פי ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַו ַדּ אי יָ ַדע ִמ ֶ ּזהִּ ,כי ַרק הוּא ִ ּג ָּלה ָלנ ּו
ף-ע ּ ִ
ל-כן ל ֹא ֲא ָמרוֹ מ ׁ ֶֹשה ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵפרו ּׁש ַא ַ
ו ָּמ ַסר ָלנ ּו ַה ּסוֹ ד ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ָא ַמר ָאז ִ ּב ׁ ְש ַעת ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְוכוּ’,

שה ּ ִפ ְד ֹיון ַאף
וז”ל רביה”ק שםּ :ו ְפ ָע ִמים אֲ ִפ ּל ּו ְ ּכ ׁ ֶש ּזֶה ַה ַּצ ִ ּדיק ֹ
ד
עו ֶׂ
מו ִעיל וְ זֶה ֵמחֲ ַמת ִ ּכי ַּגם ְל ַמ ְעלָ ה ְּת ֵא ִבים ְמאד לְ ִפ ְד ֹיון
ינו ֹ
ַעל ּ ִפי ֵכן ֵא ֹ
ָּכזֶה ִ ּכי לָ או ְּב ָכל ּ ַפ ַעם ּ ָבא לָ ֶהם ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ּ ִפ ְד ֹיון ָּכזֶה ׁ ֶש ּי ּו ַכל לְ ַה ְמ ִּתיק
ש ִרים וְ ַא ְר ּ ָב ָעה ּ ָב ּ ֵתי ִ ּדינִ ין ְּב ַבת ַא ַחת וְ ַעל ּ ֵכן ְ ּכ ׁ ֶש ָּבא לָ ֶהם זאת
ָּכל ָה ֶע ְ ׂ
צרך ָ ּד ָבר ַא ֵחר ְ ּד ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי זֶה
ַה ַה ְמ ּ ָת ָקה ֵהם ִמ ׁ ְש ּ ַת ְּמ ׁ ִשים ִע ּ ָמ ּה ְל ֶ
רון
עולָ ם חֲ ֹ
שין ֵּג ִרים ִ ּכי ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּי ֵׁש ַע ּכ ּו’’ם ָּב ֹ
ַה ּ ִפ ְד ֹיון וְ ַה ַה ְמ ּ ָת ָקה ,נַ עֲ ִ ׂ
רון ַאף ,נִ ְמ ּ ָתק
יקין ַה ִ ּדין וְ ַהחֲ ֹ
עולָ ם (ספרי פר ראה) ּו ְכ ׁ ֶש ּ ַמ ְמ ִּת ִ
ַאף ּ ָב ֹ
לוםָּ ,כל
משה ַר ּ ֵבנ ּוָ ,עלָ יו ַה ּ ׁ ָש ֹ
בו ַדת ׁ ֶ
שין ּג ִֵרים וְ זֶה ָהיָה עֲ ֹ
ָה ַע ּכ ּו’’ם וְ נַ עֲ ִ ׂ
ש ֹות
מו ֹ
יְ ֵמי ַח ּיָיו ,וְ גַ ם ְל ַא ַחר ֹ
תו ִ ּכי ִה ׁ ְש ּ ַת ֵ ּדל ְל ָק ֵרב ָה ֵע ֶרב ַרב ְ ּכ ֵדי לַ עֲ ׂ
עורּ ְ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ִּתיק ָה ַע ּכ ּו’’ם ְ ּכ ֵדי
תו נִ ְק ּ ַבר מ ּול ּ ֵבית ּ ְפ ֹ
מו ֹ
ּג ִֵרים וְ גַ ם ְּב ֹ
שין ּג ִֵרים
ׁ ֶש ִּי ְהי ּו נַ עֲ ִ ׂ
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י-כן לֹא ָא ַמר
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ימי ָה ָאבוֹ ת ִּכי ִאם ַעל יָ דוֹ ֲ ,א ָבל ַא ַ
ִּכי ֵאין ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ׁשוּם ָדּ ָבר ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִ ּב ֵ
ּ
ּ
ּ
ּ
ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְ ּב ֵפרו ּׁש ַב ּתוֹ ָרהִ ,כי הוּא סוֹ ד ָכמוּס ְונֶ ְע ָלם ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגַ לוֹ תוֹ
ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ְ ּב ֵפרו ּׁשְ ,ו ַע ֵּ
יקי
יחה ִצ ֵ
ל-כן ִה ְת ִקינ ּו לוֹ ַמר אוֹ תוֹ ַ ּב ֲח ׁ ַשאיָ ,מ ׁ ָשל ְל ַבת ַמ ְל ָּכה ׁ ֶש ֵה ִר ָ
ּ
ּ
יח ַה ְק ֻד ּׁשוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ָה ְרחוֹ קוֹ ת ְמאֹד ׁ ֶש ֵהם ֻמ ָ ּנ ִחים ַב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ְמגֻ ִ ּנים
ְק ֵד ָרה ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵר ַ
ף-על-
ֹאמר ,יֵ ׁש ָל ּה ַצ ַערִּ ,כי ַא ַ
ֹאמר ,יֵ ׁש ָל ּה ְ ּגנַ אי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֻּמ ָ ּנ ִחים ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֻּמ ָ ּנ ִחים לֹא ּת ַ
ְמאֹדּ ,ת ַ
ּ
ל-כןּ
ּ
יחם ַהטוֹ ב עוֹ ֶלה יָ ֶפה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ
יהם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֲא ִפל ּו ִמ ְּמקוֹ ָמם ׁ ֶש ֵהם ׁ ָשם ֵר ָ
י-כן ָּכל ְּת ׁשו ָּק ָת ּה ֲא ֵל ֶ
ּ ִפ ֵ
ִה ְת ִחיל ּו ֲע ָב ָדיו ְל ָה ִביא ָל ּה ַ ּב ֲח ׁ ַשאי ְוכוּ’ ,בזה כלל ההתחזקות להאיר לכל אדם גם כאשר עובר
מה שעובר להבין ‘השם איתך’ ואתה מברר ניצה”ק משם ,והכל ע”י שתמשיך רצון להשי”ת
ותתחזק ברצונות גם שם ,בכח משה כח הצדיק כי משתמשים עם היחוד של משה שיהיה כח
לברר הגרים להתחזק בכל מה שעובר ,שזה ביאור דברי רביה”ק שם בסי’ רט”ו ,ועי”ז בוודאי
יהיה כח להמשיך רצון לעשות הפדיון בשלימות  -אם נתחזק באמנה ,כאשר זאת עיקר עבודת
המאמין שמביא פדיון גם אם אינו נעשה הבקשה ,והבן היטב!
ִּכי מ ׁ ֶֹשה ָר ָאה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ׁ ַשל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּק ַרב ָה ֵע ֶרב ַרב ק ֶֹדם ַה ְ ּז ַמן ַעד ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶל ְך ֵרד ְוכוּ'
ַעד ׁ ֶש ֻה ְכ ַרח ְל ִה ְס ַּת ֵּלק ַעל -יְ ֵדי ֶזהְ ,ו ִא ְת ּ ַפ ׁ ְשטו ֵּת ּה ְ ּב ָכל ָדּ ָרא ְו ָד ָרא ְל ַת ֵ ּקן זֹאת ַּכ ּמו ָּבן ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ימנָ א ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת :הרי שמשה רצה לעשות הגרים אלא מהר לקרב מה
ו ַּב ִּת ּקוּנִ ים ו ָּב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ְ
שעוד לא התבררו ועיין לקומ סי' נ"ט
ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ִענְ יָ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ָּכל ַה ְדּ רו ּׁש ַה ֶ ּזה סוֹ ֵבב ָע ָליו ׁ ֶשהוּא ַמה ּׁ ֶש ִ ּג ָּלה ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
פי ׁ ֶש ּלֹאף-על ּ ִ
ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה עוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵ ּג ִרים ְל ַה ֲעלוֹ ָתם ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ןִּ ,כי ַא ַ
ָ ּג ַמר ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ַח ָ ּייו ְו ֻה ְכ ַרח ְל ִה ְס ַּת ֵּלק ַעל -יְ ֵדי ֶזה ֲא ָבל ַז ָּכ ָאה חו ָּל ֵק ּה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ַר ֲע ָוא
ְדּ ַר ֲע ִוין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ גְ מֹר ְויִ גְ מֹר ְל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ַה ֵ ּג ִרים ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ,כנ”ל שיגמור דייקא
עי”ז.

משה רבינו לא גילה סוד 'ברוך שם' בתורה כי צריך להעלים זה הסוד

ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ל ֹא ָר ָצה לוֹ ַמר ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְ ּב ֵפרו ּׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתבִּ ,כי ָר ָאה
יכין ְל ַה ְע ִלים ַה ּסוֹ ד ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ׁ ֶשהוּא ְל ַה ֲעלוֹ ת
ְו ֵה ִבין ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יתא
ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵ ּג ִרים ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"לִּ ,כי ָה ֵע ֶרב ַרב ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִא ּסוּר ָח ֵמץְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש'ַ ,ו ַ ּי ְרא ָה ָעם [דף קכג] ִּכי ּב ׁ ֵֹש ׁש מ ׁ ֶֹשה' ְדּ ַא ְפ ְר ׁ ָשא ֵ ּבין ׁ ֵש ׁש ְל ׁ ֶש ַבע ְוכוּ' ְו ַכ ְמ ֻר ָּמז ַ ּב ּתוֹ ָרה
ַו ּיֹאפ ּו ֶאת ַה ָ ּב ֵצק ְוגוֹ ' ֻעגּ וֹ ת ַמצּוֹ ת ִּכי ל ֹא ָח ֵמץ ִּכי ּג ְֹר ׁש ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְוכוּ' ְוגַ ם ֵע ֶרב ַרב ָע ָלה ִא ָּתם ְוכוּ'
רמז נורא בזה ,שנתן לנו כח לצאת ממצרים להמשיך רצון ,לבטל חמץ ,אבל רצה לתקן בחי’
החמץ -שהוא ערב רב -לפני הזמן ,ובזה”ק מבואר דאפריש בין שש לשבע ,שזה ענין הטעות
שהיה בשבירת הלוחות שחיכו למשה לחזור בשעה שש ,ובזה מבואר שזה ענין ביעור חמץ
בע”פ שהוא בשש מדין תורה ,והרי קשר חמץ לערב רב ,והם גרמו העגל וכו’ ,לזה משה לא
הזכיר הארת הרצון שמגיע למטה רק לנשמות ישראל שהם מלאים כלים לרצון ,אבל בזה כל
עסקו להמשיך גם למטה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִה ְת ִקינ ּו לוֹ ַמר ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ַ ּב ֲח ׁ ַשאיִּ ,כי הוּא סוֹ ד ָּכמוּס ְונֶ ְע ָלם ְו ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָא ְמרוֹ ְ ּבקוֹ ל ָרם ְ ּב ָכל ַה ּׁ ָשנָ ה ִּכי ִאם ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְתעוֹ ְרר ּו ְל ַק ְט ֵרג ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ(דּ ָב ִרים ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק ב אוֹ ת לו)ֲ ,א ָבל ָּכל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
יך ֵל ַידע ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ

טכ

ל

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
יפ ְר ְסמ ּו ׁ ָשם ְּכבוֹ ד
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ֶאת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְויַ ֲעל ּו ַה ּכֹל ִויגַ ּל ּו ִו ַ
ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי יִ גְ מֹר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ה
ַמ ְלכוּתוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְמב ָֹר ְך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד
ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ּתוֹ ָרה ְל ָה ֲא ִר ַיז”ל ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּבֹא ַ ּב ּ ָפסוּק ַק ֶדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ,מו ָּבן ׁ ָשם ׁ ֶש ּ ְפגַ ם ָה ֵע ֶרב ַרב
ָהיָ ה ְ ּבד’ ַר ָ ּב ִתי ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ׁ ָש ְר ׁ ָשם ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכוּ’ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ֶה ָח ֵמץ ְוכוּ’ְ ,ו ַעל-
יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּלקוּת מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְוכוּ’ הוּא ְמ ַת ֵ ּקן זֹאת ִּכי עוֹ ֵסק ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְו ַל ֲחזֹר
יטב ְל ַח ֵ ּבר ָּכל ַה ַ ּנ”ל יַ ַחד ְו ַע ֵ ּין ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ו ַּב ִּת ּקוּנִ ים ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז”ל
ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵ ּג ִרים ְוכוּ’ְ ,ו ָה ֵבן ֵה ֵ
ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ַר ִ ּבים ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ִמ ֶ ּזהְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ְּת ַק ֵ ּבל ִמ ֻּכ ָּלם ו ִּמ ְדּ ָב ֵרינ ּו ַה ַ ּנ”ל ֵעצוֹ ת ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל :ר’ נתן מזכיר שזה מבואר בכמה מקומות
ָּת ִמיד ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ֵ
בזה”ק בתיקונים ובכתבים ,נשים לב להבין המכוון ,שמהרנ”ת לא בחינם מעורר שנדע שזהו
ענין ברור ,כי באמת הוא נורא ונפלא ,אור כל התורה מקושר יחד סביב ענין זה של המשכת
הרחמים ,והרבה עניינים סביב מה שמתבאר בזה הוספנו ממאמרי התיקונים והזהר שהזכיר
כאן.

מלמד איך למסור נפש בק"ש ולכוון להכלל בהמסי"נ של הצדיק ,ובזה לכלול
יחודא תתאה ביחודא עלאה ,כענין הכוונה שם ליחוד קוב"ה ושכינתיה ויחוד
או"א
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֵהם ׁ ֶש ַבע ְ ּב ָרכוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
כח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְרכוֹ ת ְק ִר ַ
ְּ
יה
יה ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ְל ַא ֲח ֶר ָ
יה ,ו ָּב ֶע ֶרב ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָ
יה ְו ַא ַחת ְל ַא ֲח ֶר ָ
(ב ָרכוֹ ת יא)ּ ַ ,ב ּׁ ַש ַחר ְמ ָב ֵר ְך ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָ
יאת ׁ ְש ַמע ֵהם ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת .ו ְּכ ָבר ָּת ְמה ּו ַה ּפוֹ ְס ִקים ַמה ִענְ יַ ן ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת
ְו ַה ְת ָח ַלת ִ ּב ְרכוֹ ת ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע הוּא ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן
יאת ׁ ְש ַמע ְו ַכ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ִמ ֶ ּזה ַא ְך ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִענְ יַ ן ְק ִר ַ
ִל ְק ִר ַ
ׁ ֶש ָאנ ּו ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ַּמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(שם יג) ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ָא ְר ָכא ְ ּבד' ְדּ ֶא ָחד ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ִליכוֹ ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ּ ָטה ו ְּב ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלם ְל ַה ֲא ִמין
ָׁ
ְ
ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ּכֹל יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ַה ֻּמ ְח ָלט ו ַּמנְ ִהיג ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךְ ,ו ַע ֵּ
יכין ָאז ִל ְמסֹר נַ ְפ ׁשוֹ ָלמוּת
ל-כן ְצ ִר ִ
יתה ַמ ָּמ ׁש ַעל ִקדּ ו ּׁש ַה ּׁ ֵשם
יכין ָאז ְל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּב ּטוּל ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ָ
ַעל ִקדּ ו ּׁש ַה ּׁ ֵשם ִּכי ְצ ִר ִ
יכין ִ ּב ּטוּל ָ ּגמוּר ַעד
(שם סא) ִּכי ִל ְכל ֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְצ ִר ִ
יבא ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָתה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּב ֶא ָחד ׁ ָ
ְּכמוֹ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יקי ֱא ֶמת ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָלל ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל.
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַק ּׁ ֵשר ְוי ְֻכ ַלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ ֵ

להתחדש שבכל יום אני צריך להמליך ולפרסם בתפילתי שם השם ,ולחשוב
מגדולת ה’ מה שרואים השמש ונפלאות הבריאה איך הכל עומד בנס
יכין ּכ ַֹח ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה,
ֲא ָבל ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"לְ ,צ ִר ִ
יעים ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ֵהם ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאינָ ם
ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן וּנְ שׂ וּא ּ ָפנִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם ַמ ְכנִ ִ
יפים אוֹ ר ְק ֻד ּ ׁ ָשה ָו ַד ַעתּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְוכוּ' ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ְוכוּ' ְ ּ
(ב ִל ּקו ֵּטי
מוֹ ִס ִ
יטבְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ָע ָתם ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ְוכוּ' ַע ֵ ּין ׁ ָשם ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה
יטב ֵה ֵ
ימן ד) ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
יאת ׁ ְש ַמע ְל ָב ֵר ְך אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִ ּב ְר ַּכת
ילין ק ֶֹדם ְק ִר ַ
ַמ ְת ִח ִ
ְ
ְ
יוֹ ֵצר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶֹשך ְל ָה ִעיד ו ְּלגַ ּלוֹ ת ו ְּל ַפ ְר ֵסם ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּב ַע ְצמוֹ ָ ּב ָרא
ֶאת ָהאוֹ ר ְו ֶאת ַהח ׁ ֶֹש ְך ֶאת ַה ּיוֹ ם ְו ֶאת ַה ַּליְ ָלה ְו ָכל ַה ַ ּג ְל ַ ּג ִּלים ְו ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ ה ְוכוֹ ָכ ִבים ְו ָכל ְצ ָב ָאם ְו ֵאין

ה

עיין קשר ענין בשכ”מ שאומרים בחשאי לענין זה בתיקונים תיקון כא.

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ׁשוּם ֶט ַבע ְּכ ָלל ֵה ֶפ ְך ַדּ ַעת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶט ַבע ְותוֹ ִלין ַה ּכֹל ַ ּב ּ ֶט ַבע ו ְּבאוֹ תוֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים עד) ָשׂ מ ּו אוֹ תוֹ ָתם אוֹ תוֹ תִּ ,כי ׁ ָש ְוא ָו ׁ ֶש ֶקר ְו ֶה ֶבל ְו ָכ ָזב יְ ַד ֵ ּברוִּּ ,כי ָּכל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ְו ָכל
ַהנְ ָהגָ ָתם ַה ּכֹל ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ'ְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםְ ,ו ֶזה ִע ַ ּקר אוֹ ר יוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת ְ ּ
יכין ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם
אשית א) ַו ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹקים ָלאוֹ ר יוֹ ם ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
(ב ֵר ׁ ִ
יָ ִאיר ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת אוֹ רְ ,ק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעת ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם.

ענין המחשבות של גדולת השם הם מציאות הרצון שזוכים בכח הארת הרצון ,וזה
עיקר הארת הרצון שמעוררים בהיכלות הקדושה באמירת ברכות יוצר דשחרית
(שם מעלים כל הבירורים של היום לתוך הארת הרצון) לקבל האור היינו לדעת
ולחשוב מהשי”ת

ִּכי ִע ָ ּקר הוּא ָה ֱאמוּנָ ה ְדּ ַהיְ נ ּו ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ןְ ,ו ָכל ַמה ּׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ִע ִידין ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמין ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא
ַה ּכֹל ו ַּמנְ ִהיג ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ּתוֹ ֵסף אוֹ ר ו ְּק ֻד ּׁ ָשה ְ ּגדוֹ ָלה ַעל ָה ָא ָדם ְו ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ
ְו ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַה ְּתלוּיִ ים ּבוֹ ִּ ,כי ָּכל ִמי ׁ ֶש ּטוֹ ֶעה ְונִ ְת ֶעה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַא ַחר ָטעוּת ַה ּ ֶט ַבע ְואוֹ ֵמר
יה אוֹ רוֹ ִּ ,כי
ׁ ֶש ִּמ ְתנַ ֵהג ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַ ּב ּ ֶט ַבעָ ,ע ָליו נֶ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה יג) ָח ׁ ַש ְך ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּב ֵצאתוֹ ְויָ ֵר ַח לֹא יַ ִ ּג ַּ
"ו ֶאת ּפוֹ ַעל ה' ל ֹא יַ ִ ּביט ּו ְו ֶאת ַמ ֲע ֵשׂ ה יָ ָדיו ל ֹא ָראוּ",
(שם ה)ְ ,
יהם נֶ ֱא ַמר ׁ ָ
יהם ַה ּיוֹ םִּ ,כי ֲע ֵל ֶ
ָח ׁ ַש ְך ֲע ֵל ֶ
(ש ָ ּבת קיט) ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכוּה ּו יוֹ ֵצר אוֹ ר ׁ ַש ֲח ִרית ו ַּמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
ַע ְר ִבית:
ִּכי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר הוּא אוֹ ר ַה ַדּ ַעת ָה ֲא ִמ ִּתיְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ֶש ֵ ּי ׁש יִ ְתרוֹ ן ַל ָח ְכ ָמה ִמן ַה ִּס ְכלוּת
ְּכיִ ְתרוֹ ן ָהאוֹ ר ִמן ַהח ׁ ֶֹש ְךְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה ְו ַה ַדּ ַעת הוּא ָל ַד ַעת ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ִּכי ַדּ ַעת ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקר ְו ָכ ָזב ֵאינוֹ ַדּ ַעת ְּכ ָללַ ,א ְדּ ַר ָ ּבא הוּא ָ ּגרו ַּע ִמן ַה ְּכ ִסיל ְו ַה ּ ֶפ ִתי ְו ַה ְמ ׁ ֻש ָ ּגע ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשהוּא
ָח ָכם ְ ּב ֵעינָ יו ְונִ ְת ֶעה ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ִל ְב ֵאר ׁ ַש ַחת ִל ְכ ּפֹר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְרצוֹ ן ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַה ּבוֹ ֵרא ו ַּמנְ ִהיג
(מ ׁ ְש ֵלי כ)
יהם ,ו ְּכ ִתיב ִ
ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְותוֹ ֶלה ְ ּב ָטעוּת ַה ּ ֶט ַבע ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ה) הוֹ י ֲח ָכ ִמים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
יש ָח ָכם ְ ּב ֵעינָ יו ִּת ְקוָה ִל ְכ ִסיל ִמ ֶּמנּ וּ ,ו ְּכ ִתיב (יִ ְר ְמיָ ה ט) ַאל יִ ְת ַה ֵּלל ָח ָכם ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ְוכוּ' ִּכי ִאם
ית ִא ׁ
ָר ִא ָ
(שם ח) ִה ֵ ּנה ִ ּב ְד ַבר ה' ָמ ֲאס ּו ְו ָח ְכ ַמת ֶמה ָּל ֶהם,
ְ ּבזֹאת יִ ְת ַה ֵּלל ַה ִּמ ְת ַה ֵּלל ַה ְשׂ ֵּכל ְויָ דוֹ ַע אוֹ ִתי ,ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכל ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְ ּב ַע ְצ ָמן ּכוֹ ְת ִבים ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה הוּא ֱא ֶמת ,ו ֵּמ ַא ַחר
ׁ ֶש ָאנ ּו רוֹ ִאים ׁ ֶש ֵהם ּפוֹ ְר ִקין עֹל ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א ו ְּב ַה ְצנֵ ַע ַעד ׁ ֶש ַ ּב ּסוֹ ף ֻר ָ ּבם ְמ ִמ ִירים ָדּ ָתם
ִ ּב ְפ ָרט ָ ּב ִע ִּתים ַה ָּלל ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָאנ ּו רוֹ ִאין ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו ִּכ ְמ ַעט ְ ּב ָכל יוֹ ם ,אוֹ י ָל ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ָּכ ְך רוֹ אוֹ תֵ ,א ְ
יך יִ ְפ ֶצה
יהם ָה ָר ִעים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם:
יסים ְ ּב ָק ְר ֵח ֶ
יהם ׁ ֶש ֵהם ֲח ֵפ ִצים ְ ּב ָה ֱא ֶמת ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם ַמ ְד ּ ִפ ִ
ּ ִפ ֶ
ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר יוֹ ם הוּא אוֹ ר ַדּ ַעת ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת יוֹ ֵצר אוֹ ר ׁ ַש ֲח ִרית ו ַּמ ֲע ִריב
ֲע ָר ִבים ַע ְר ִבית ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמין ַ ּב ּ ֶפה ו ְּב ֵלב ׁ ָש ֵלם ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך יוֹ ֵצר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶֹש ְך
ְוכוּ' ,ו ָּב ֶזה ֵמ ִאיר ָּכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת אוֹ ר יוֹ ֵתר ְּכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם
אשית.
ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ

להזהר מכל הדעות של הכופרים וחכמת הטבע ששוטף ,וגורם שאין חושבים
מהשי”ת אין הארת הרצון בבריאת הבריאה ח”ו רק כאילו זה עומד מאתמול והכל
ישן וסתם ,שזה הקירור ,וצריכים להזהר מהם ומכל מי שמתלבש כאילו אין זה
שייך לנו ומפיל מהרצון להשי”ת ,ע”י החכמות שנפל לשם ,להזהר ולדעת שכל

אל

בל

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל

יום הוא עניין חדש לגמרי ממש ממש ,ואנו קוראים ק”ש לגמרי חדש

יכין ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא עוֹ ֶשׂ ה ָדּ ָבר ֶא ָחד ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמיםִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן
ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ּ
יאת ׁ ָש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ הוּא ַמ ֲע ִביר יוֹ ם ו ֵּמ ִביא ָליְ ָלה ְוכוּ' גּ וֹ ֵלל אוֹ ר ְוכוּ'
ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפרֶ ׁ ,ש ִּמיוֹ ם ְ ּב ִר ַ
ְוגוֹ ֵלל ח ׁ ֶֹש ְך ִמ ּ ְפנֵ י אוֹ ר ְוכוּ' ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְ ּב ָח ְכ ָמה נִ ְפ ָל ָאה [דף קכד] ָּכזֹאת ו ִּמי ַ ּב ַער ְול ֹא יֵ ָדע ו ְּכ ִסיל
ְולֹא יָ ִבין ֶאת זֹאתֵ ,א ְ
יך ׁ ַש ָ ּי ְך ׁ ֶש ָח ָכם ָּכ ֶזה יַ ֲע ֶשׂ ה ָח ְכ ָמה נִ ְפ ָל ָאה ָּכזאֹת ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ְ ּב ִלי
ְ
ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת נִ ְפ ָלא ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ו ִּב ׁ ְש ִביל ַּת ְכ ִלית נִ ְצ ִחי ְו ַק ָ ּים ְלטוֹ ַבת ָּכל ַה ְ ּברו ִּאים ְלנֶ ַצח ַאך ֶ ּב ֱא ֶמת ָאנ ּו
אשית
ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ֲח ָד ׁשוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְמ ַח ֵדּ ׁש ַמ ָּמ ׁשֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל יוֹ ם נַ ֲע ִשׂ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת נִ ְפ ָלאוֹ ת ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ּלֹא נַ ֲעשׂ ּו ֵמעוֹ ָלםְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו
ימן
(ס ָ
ְ ּב ׁ ֵשם ָה ֵעץ ַח ִ ּיים ֵמ ַה ּ ׁ ִשנּ וּיִ ים ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ים ְ ּב ָכל ֵעת ָו ֶרגַ ע ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַויְ ִהי ִמ ֵ ּקץ ְוכוּ' ִ
יכין ְלעוֹ ֵרר ַע ְצ ֵמנ ּו
נד)ְ ,ו ָכל ִע ַ ּקר ַּכ ָּונָ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַר ֵּמז ו ְּלעוֹ ֵרר ָּכל ְ ּבנֵ י ָא ָדם ִל ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ָאנ ּו ְצ ִר ִ
יאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ּ ֶפה ָמ ֵלא ו ְּב ֵלב
יאת ׁ ְש ַמע ו ְּק ִר ַ
ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְל ָב ֵר ְך אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ֶזה ו ְּל ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ְק ִר ַ
ָ
יאין ְ ּב ִפינוּּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת יג) ַה ׁ ְש ַמע ְל ָא ְזנְ ך ַמה ּׁ ֶש ַא ָּתה
יטב ְל ַמה ּׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ִצ ִ
ׁ ָש ֵלם ְו ָלשׂ וּם ִל ֵ ּבנ ּו ֵה ֵ
ְ
מוֹ ִציא ִמ ּ ִפ ָ
יךֶ ׁ ,ש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ ם יוֹ ֵצר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶֹשך ְוכוּ’ ו ְּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד
ימין ֵלב ָל ֶזה ו ַּמ ֲא ִמינִ ים ָ ּב ֶזה ְ ּב ֵלב ׁ ָש ֵלםְּ ,כמוֹ
אשיתְ ,מ ַח ֵדּ ׁש ַמ ָּמ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ָּב ֶזה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ִשׂ ִ
ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ָ
ּ
(א ָיכה ג)ֲ ,ח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶתך ְוכוּ’ַ ,ע ֵין ׁ ָשםּ ָ ,ב ֶזה ַדּ יְ ָקא ֵמ ִאיר
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַעל ּ ָפסוּק ֵ
ָּכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת אוֹ ר יוֹ ֵתר ְו ַכ ַ ּנ”ל

מה שאומרים קדושה בברכות יוצר להמשיך הארת הרצון להחיות האמונה
(שזה בחי’ הארת המוחין לזכות לאהבה ויראה ששייך באמונה) ועי”ז חיים חיים
חדשים בכל יום

ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִב ְר ַּכת יוֹ ֵצר אוֹ רִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַפ ְר ְס ִמין ׁ ֶש ַה ּכֹל
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַה ַ ּנ"ל ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַ ּק ֵדּ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ןִּ ,כי ֶזה
ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ָאזַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָה ָא ָדם ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל
יפין
יוֹ ם ּתוֹ ְספוֹ ת ְק ֻד ּׁ ָשה נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ָאנ ּו נִ ְכ ָל ִלין ְ ּב ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
אוֹ רְ ,ק ֻד ּׁ ָשה ָו ַד ַעת ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ָר ָכה זֹאת ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ָא ְמ ָר ּה ְ ּב ַכ ָּונָ ה ו ְּב ֵלב ׁ ָש ֵלם
'ל ֵאל ָ ּברו ְּך נְ ִעימוֹ ת' חוֹ ְז ִרים
נִ ּתוֹ ֵסף אוֹ ר ו ְּק ֻד ּׁ ָשה ַעל ָה ָא ָדם ְ ּב ָכל יוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ֵכן ְ ּב ִס ּיוּם ַה ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ְ
אשית'ִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר
ו ַּמ ְז ִּכ ִירים עוֹ ֶשׂ ה ֲח ָד ׁשוֹ ת ו ְּמ ַס ְ ּי ִמין ַ'ה ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּבטוּבוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית ְ ּב ָח ְכ ָמה נִ ְפ ָל ָאה
ׁ ֶש ַבח ַה ְ ּב ָר ָכה ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ַמ ָּמ ׁש ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ְ ּיגַ ֶּלה ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ָכל ִמי ׁ ֶש ָח ֵפץ ְל ִה ָּכ ֵלל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ַה ְ ּב ִח ָירה ָח ְפ ׁ ִשית ְו ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ֲח ָד ׁשוֹ ת נִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְתעוֹ ֵרר ָה ָא ָדם ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל
י-כן ֵאינוֹ ְמגַ ֶּלה ַה ּכֹל ְלגַ ְמ ֵריַ ,רק ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ָאר ְל ָה ָא ָדם ְ ּב ִח ָירה.
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְ .ו ַא ַ

יש לצפות ולשאוף שאולי היום אזכה לרצון ולתשובה ,ולהוושע היום ,ולכן מבקŒ
שים על אור חדש בציון

אשית ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ִמ ָדּ ה טוֹ ָבה ְמ ֻר ָ ּבה
ַא ְך ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ְוטוּבוֹ ַה ִ ּנ ְפ ָלא ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה ֶה ָא ַרת ְרצוֹ נוֹ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ַעד ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם נִ ְתעוֹ ְר ִרין ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ָל ׁשוּב ִל ְרצוֹ נוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעד ׁ ֶש ּסוֹ ף ָּכל סוֹ ף יָ ׁשוּב ּו ַה ּכֹל ֵא ָליו ְויִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ְל ֵעין ּכֹל ׁ ֶש ַעל ֶזה ְמ ַב ְּק ׁ ִשין ְ ּב ָכל יוֹ ם ַא ַחר
אשית ְוכוּ'' אוֹ ר ָח ָד ׁש ַעל ִצ ּיוֹ ן ָּת ִאיר ְוכוּ'ִּ ,כי ָאז יִ ְת ַ ּג ֶּלה ֲא ִמ ַּתת
ַ'ה ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּבטוּבוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ָה ָרצוֹ ן ְל ֵעין ּכֹלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ ,כי ֻּכ ָּלם יֵ ְדע ּו אוֹ ִתי ְוכוּ'ַ ,היְ נ ּו ְּכאוֹ ֵמר ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַא ָּתה ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּבטו ְּב ָך
אשית ְ ּב ִחדּ ו ׁ ִּשים נִ ְפ ָל ִאים ֲח ָד ׁ ִשים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעםְ ,ו ָכל ַּכ ָּונָ ְת ָך ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית
ְ ּב ָכל יוֹ ם ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ָ
ַה ּטוֹ ב ַה ִ ּנ ְצ ִחי ְל ָה ִאיר ְ ּב ִל ּבוֹ ת ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ"לַ ,ע ֵּ
ל-כן ָאנ ּו ְמ ַב ְּק ׁ ִשים אוֹ ְתך ׁ ֶש ְּת ַמ ֵהר
ּ
ּ
ּ
ּ
ִלגְ מֹר זֹאת ְל ָה ִאיר ְ ּבאוֹ ר ָח ָד ׁש ַעל ִצ ּיוֹ ן ׁ ֶשהוּא אוֹ ר ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָי ִאיר ָאז ׁ ֶש ֶּזה ָה ִע ָקר ְו ֻכ ָלנ ּו נִ ְז ֶכה
וָתנ ּו ָלנֶ ַצח:
יתנ ּו ְו ִת ְק ֵ
ְלאוֹ רוֹ ִּכי ֶזה ִע ַּקר ַּת ְכ ִל ֵ
יכין ָע ֵלינ ּו ּתוֹ ְספוֹ ת אוֹ רְ ,ק ֻד ּׁ ָשה ָו ַד ַעתֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ָר ָכה זֹאת ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
נִ ְכ ָל ִלים ְ ּב ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל.

ברכת יוצר להיות חדש בכל יום ממש ,לראות הבריאה מחדש ,וברכת האהבה
לזכות לקבל התורה בחי’ שבועות ,לקשר כל הרצונות לשורש הרצון [כמבואר
לקו”ת סי ד’ שזה עיקר תיקון הכפירה מצח הנחש שהוא נגד הרצון שמתגלה ע”י
הצדיק]

ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַּכת ַא ֲה ַבת עוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו
יכין
ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ׁ ָשםְ ,ו ֵתן ְ ּב ִל ֵ ּבנ ּו ִ ּבינָ ה ְוכוּ' ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד ִל ׁ ְשמֹר ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ו ְּל ַק ֵ ּים ְוכוּ'ִּ ,כי ַע ָּתה ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ְל ַק ּׁ ֵשר ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ְו ֶזה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנ ּו ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶשעוֹ ֵסק ָ ּב ֶזה ְל ַק ּׁ ֵשר ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןְ ,ל ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ',
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ו ְּב ֶח ְמ ָלתוֹ ָח ַמל ָע ֵלינ ּו ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְהיֶ ה ָלנ ּו
ּכ ַֹח ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ַל ֲעסֹק ָ ּב ֶזה ְל ַק ּׁ ֵשר ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןִּ ,כי ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ֵהם
ֻּכ ָּלם ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמרוּ ,נַ ַחת רו ַּח ְל ָפנַ י ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ְונַ ֲע ָשׂ ה ְרצוֹ נִ י ְו ַע ֵּ
ל-כןַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּי ִמין
(אבוֹ ת ב) ַ ּב ּ ֵטל
ִמ ְצווֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַק ּ ׁ ְש ִרין ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ָ
ְרצוֹ נְ ָך ִמ ּ ְפנֵ י ְרצוֹ נוֹ ְוכוּ’ִּ ,כי ֶזה ְּכ ַלל ָּכל ִמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְ ּי ִמין ְ ּב ָכל יוֹ ם ְּכמוֹ ְל ָמ ׁ ָשל ׁ ֶש ְרצוֹ נוֹ
ׁ ֶשל ָא ָדם ֶל ֱאכֹל ִמ ָ ּיד ַ ּב ּב ֶֹקר ְוהוּא ְמ ַב ּ ֵטל ְרצוֹ נוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ְרצוֹ ן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ַּמ ְמ ִּתין ַעד ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה,
יפים ְל ַה ְר ִעיב ַע ְצ ָמן ַעל ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ְולוֹ ְמ ִדין ְואוֹ ְמ ִרים ְּת ִה ִּלים ְוכוּ’ ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,ו ֵכן
ְו ַה ְר ֵ ּבה מוֹ ִס ִ
ילתוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּיטֹל יָ ָדיו ְוכוּ’ְ ,ו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ְ ּב ָכל
ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ֵאינוֹ אוֹ ֵכל ַמה ּׁ ֶש ָא ְס ָרה ּתוֹ ָרה ו ַּמ ְמ ִּתין ַ ּב ֲא ִכ ָ
יפים ְל ַק ֵדּ ׁש ַע ְצ ָמן ַ ּגם ַ ּב ֻּמ ָּתר ָל ֶהן ְוכוּ’ נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְּכ ַלל ַה ּתוֹ ָרה הוּא ְל ַק ּׁ ֵשר
ִמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ְו ַהיְ ֵר ִאים מוֹ ִס ִ
ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ֶאל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל.
כמה שצריכים לראות להתעורר שאני כן קרוב להשם ,לא אוכל לפני התפילה וכו’ ,ככל מ”ש
בזה לדעת שיש בי רצון כי אני עושה רצון השם ,ובזה אני רוצה לעורר אהבה להשי”ת ולבא
לביטול ולשפע הרצון שפע המוחין שבא בק”ש ,כי הכין לב לבקש ,ואז נכלל במשה ברצון,
וממשיך לתוך מצב הדינים של כ”ד בתי דין להמתיק כל הבעיות של אותו הזמן מה שיוכל
לעבור אחרי התפילה ביום ובלילה ,כל הקושיות והכבידות ממשיך רצון ,ועי”ז יכול להיות
דבוק באמונה כל היום כולו
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ תּ ִ ,ב ְר ַּכת ַא ֲה ַבת עוֹ ָלם ׁ ֶש ָאז ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ַעל ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ְ ּב ֵל ָבב ׁ ָש ֵלם ְוכוּ’,
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּב ּטוּל ְו ַה ְּכ ָל ִל ּיוּת ָ ּב ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”ל,
ַהיְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
ִּכי ָאז נִ ְכ ָל ִלים ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִה ְס ַּת ְּלקוּת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְו ַכ ַ ּנ”ל
ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ כ”ד ַא ְת ָון ְל ַה ְמ ִּתיק ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ין
ְוכוּ’ ,ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ָכל ַהנּוֹ ְפ ִלים ְו ַה ּיוֹ ְר ִדים ו ְּב ָכל ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ַעל-יְ ֵדי

גל

דל

ליקוטי הלכות ח"א דף קט"ז -קכ"ה הלכות ברכת השחר ה אות א-ל
ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ִל ְכ ּב ֹׁש ֶאת יִ ְצ ָרם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ִדּ ינִ יםֶ ׁ ,ש ָּכל ַּת ָ ּקנָ ָתם ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת
ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ָל ֶהם ִמ ְּל ֵע ָּלא ו ְּל ֵע ָּלא ַעד ְל ַת ָּתא ְל ַת ָּתא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשעוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד
ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ֶח ְמ ָלתוֹ ַ ּגם ָ ּב ֶהם ְ ּב ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְרצוֹ נָ ם ָח ָזק ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְל ִה ָּכ ֵלל
יקי ְק ֵד ָרה ְוכוּ’
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְ ּב ִחינַ ת ִצ ֵ
ַּכ ַ ּנ”ל :הרי בק”ש יוצאים ממש משמד לרצון ונעשה בריה חדשה בכל הד’ פעמים שקורא ק”ש
של היום.

לפני תפילת העמידה באים להמשיך שורש הרצון שהוא הגאולה להגאל ע"י
משיח כמו הגאולה ממצרים ,ומסיימים 'גאל ישראל' שהוא מציאות של – פדיון
גאולה ,הרי שיכול להתפלל כי מאמין ממש שהשי"ת שומע ויגאלני בוודאי ,ומŒ
תחילים להמשיך רצון בתוך ברכות העמידה[ופועלים שלום שהוא הארת הפדיון
בשלימות]
יאת ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַּכת ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶש ִהיא ִ ּב ְר ַּכת ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ׁ ָשם ְ ּג ֻא ַּלת
כט) ְו ַא ַחר ְק ִר ַ
ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ַעל ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָידהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ,ו ְּפ ֵדה ִכנְ ֻא ֶּמך יְ הו ָּדה ְויִ ְשׂ ָר ֵאל גּ וֹ ֲא ֵלנ ּו ה'
ְצ ָבאוֹ ת ׁ ְשמוֹ ְוכוּ' ו ְּמ ַס ְ ּי ִמין ָ ּג ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאלָּ ,כל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתיק
יאת ׁ ְש ַמע ו ְּק ִר ַ
ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ִ ּב ְר ַּכת ְק ִר ַ
ָּכל ַה ִדּ ינִ יםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִעיר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּפוֹ ֶדה ְוגוֹ ֵאל אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ָכל ֵעתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם,
ילנ ּו ֵמעוֹ ָלם ׁ ְש ֶמ ָך ְוכוּ' ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ְ ּבטו ִּחים ׁ ֶש ִ ּי ְפ ֵדּ נ ּו ְויִ גְ ָא ֵלנ ּו ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ְש ֵל ָמה ַעל-יְ ֵדי
ּפוֹ ֵדנ ּו ו ַּמ ִּצ ֵ
יח ִצ ְד ֵקנוִּּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּג ַמר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְ ּג ֻא ָּלה הוּא ִמ ּׁ ָשםִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַעד
ְמ ׁ ִש ַ
ַע ִּתיק יוֹ ִמין ְמ ָטא ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"ל:

בתפילת ערבית מבקשים שנזכה להתחיל את היום מחדש בתחילת הלילה מיד,
להכנס לאמונה שיש רצון להשי”ת לגאלינו
ל) ְו ַע ֵּ
ימה
יבה ְו ַה ִ ּק ָ
יפין ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ְש ִּכ ָ
יאת ׁ ְש ַמע וּמוֹ ִס ִ
ל-כן ָ ּב ַע ְר ִבית ְמ ָב ְר ִכין ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ַא ַחר ְק ִר ַ
יבנ ּו ְוכוּ’ ְו ַה ֲע ִמ ֵידנ ּו ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ו ְּמ ַס ְ ּי ִמין ׁשוֹ ֵמר ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַעדִּ ,כי ִע ַ ּקר
ׁ ֶשהוּא ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
יכין ִ ּב ְב ִחינַ ת ַליְ ָלה ְוח ׁ ֶֹש ְך ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּגלוּת ׁ ֶשדּ וֹ ָמה ְל ַליְ ָלהִּ ,כי ׁש ֶֹר ׁש
ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ֱאמוּנָ ה ְצ ִר ִ
יוֹ ם ְו ַליְ ָלה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֶו ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַּכ ָ ּידו ַּע ,ו ִּמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ֶל ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ֲא ַזי
ְל ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ ַליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר ַּכ ֲח ׁ ֵש ָכה ָּכאוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קלט) ַ ּגם ח ׁ ֶֹש ְך ל ֹא יַ ֲח ׁ ִש ְ
יך ִמ ֶּמךָּ
יכין ִל ְכלֹל ִמ ַדּ ת ַליְ ָלה ַ ּב ּיוֹ ם
חש ְך ה’ אוֹ ר ִלי ְוכוּ’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
(מ ָיכה ז) ִּכי ֵא ׁ ֵשב ַ ּב ׁ ֶ
ְוכוּ’ ,ו ְּכ ִתיב ִ
ו ִּמ ַדּ ת יוֹ ם ַ ּב ַּליְ ָלהִּ ,כי ַה ּכֹל ֶא ָחדִּ ,כי ֱאמוּנָ ה ְו ַד ַעת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ּכ ָֹלא ָחדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (הוֹ ׁ ֵש ַע ב) ְו ֵא ַר ְשׂ ִּתיךְ
ִלי ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְויָ ַד ְע ְּת ֶאת ה’ְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַה ְר ֵ ּבה ָ ּב ֶזה ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּב ַּליְ ָלה ֵאין ַמ ְז ִּכ ִירין ֵס ֶדר ְק ֻד ּׁ ָשה
ּ
ּ
ּ
ְ ּב ִב ְר ַּכת ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִביםִּ ,כי ק ֶֹד ׁש ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְו ַד ַעתַּ ,כ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ֶזה ֵמ ִאיר ַרק ַ ּביוֹ םֲ ,א ָבל ַ ּב ַליְ ָלה
ְמ ַח ְ ּז ִקין ַע ְצ ָמן ַרק ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְל ַבדּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים צב) ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ ת ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְמ ַק ּׁ ְש ִרין ָּכל
יאת ׁ ְש ַמע
ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןַ ,על-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ַא ֲה ַבת עוֹ ָלם ְוכוּ’ְ ,ו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ִ ּב ְר ַּכת ֱא ֶמת ֶו ֱאמוּנָ הִּ ,כי ַ ּב ּב ֶֹקר אוֹ ְמ ִרים ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ְונָ כוֹ ן ְו ַק ָ ּים ְוכוּ’ִּ ,כי ָאז הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת אוֹ ר ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּב ֵעת ַה ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יוֹ םֲ ,א ָבל ַ ּב ַּליְ ָלה ְ ּב ִחינַ ת ֶח ׁ ְש ַכת
ַה ָ ּגלוּתָ ,אז ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ַח ְ ּזקוּת הוּא ַעל-יְ ֵדי ָה ֱאמוּנָ ה ְל ַבד ׁ ֶש ּזוֹ ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ֱא ֶמת ֶו ֱאמוּנָ ה ַע ְר ִבית
ׁ ֶשהוּא ַ ּגם ֵּכן ִ ּב ְר ַּכת ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ַס ְ ּי ִמין ִּכי ָפ ָדה ה’ ֶאת יַ ֲעקֹב וּגְ ָאלוֹ ִמ ַ ּיד
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יבנוֶּ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּמב ָֹאר
יפין ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
ָח ָזק ִמ ֶּמנּ ּו ְוכוּ’ ו ְּמ ַס ְ ּי ִמין ָ ּג ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך מוֹ ִס ִ
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ַ ,על-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ֲא ַזי הוּא חוֹ ֵזר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש
יכין ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ַל ֲחזֹר ְו ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם הרי שבמעריב
ְל ַה ּ ִטיל ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ן ְוכוּ’ַ ,ו ֲא ַזי ְצ ִר ִ
מאירים הרצון לאמונה ,וכופלים שיהיה אמונה גם בבחי' השכיבנו ,כי יש להתחזק מאד עוד
ועוד למצוא רצון.

התחזקות נוראה בהארת הרצון ,שנעמוד על עמדנו ולא ניפול
יש ַה ִ ּי ְשׂ ְר ֵא ִלי ְ ּב ָכל ָה ִע ִּתים ָהעוֹ ְב ִרים ָע ָליו ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו
ו ָּב ֶזה ָּתלוּי ָּכל ִע ַ ּקר ַה ִּמ ְל ָח ָמה ׁ ֶשל ִא ׁ
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ְּכ ָבר
ילים ָלגֶ ׁ ֶשת ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַצ ִדּ ֵ
ו ִּב ְפ ָרט ַה ַּמ ְת ִח ִ
ָזכ ּו ִל ְב ִחינַ ת ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּכ ָבר ְרצוֹ נָ ם ְוגַ ְעגּ ו ָּעם ְו ִכ ּסו ָּפם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ו ִּמ ְת ָק ְר ִבים ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ'ֲ ,א ָבל ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ְפ ִלים ִמ ֶ ּזה:
ְו ֶזה ְּכ ָלל ׁ ֶש ָּכל ַה ִה ְת ַר ֲחקוּת ְו ַה ְ ּנ ִפילוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּ ְפגַ ם ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת
ְוכוּ'ְ ,ו ָה ִע ָ ּקר נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ"לֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵאין ָה ָרצוֹ ן ָח ָזק ֲע ַדיִ ן ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח
ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ּיוֹ נֵ ק ִמ ָ ּז ֵקן ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא חוֹ ֵתר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְל ַה ּ ִטיל ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ןִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ
יקי ֱא ֶמת ,מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְו ַה ָ ּב ִאים ַא ֲח ָריו ְונִ ְּצח ּו אוֹ תוֹ ,
ִל ְכ ּפֹר ְ ּב ָה ָרצוֹ ן ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ְּכ ָבר ָל ְחמ ּו ִע ּמוֹ ַה ַּצ ִדּ ֵ
ְוגִ ּל ּו ָה ָרצוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ָּכל ָהאוֹ תוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ְוכוּ' ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה מ ׁ ֶֹשה ְל ֵעינֵ י ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ַעל-
יקים
יאים ְו ַה ְ ּז ֵקנִ ים ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ימה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָלנ ּו ִ ּב ְכ ָתב ו ְּב ַעל ּ ֶפהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ְ ּנ ִב ִ
יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ְ ּנ ִע ָ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ִ ּג ּל ּו ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה נִ ְפ ָל ִאים ְונוֹ ָר ִאים ְונִ ְשׂ ָ ּג ִבים ָּכ ֵא ֶּלה ְוכוּ' ַא ְך ִע ַ ּקר ּכֹחוֹ
ֲע ַדיִ ן ִל ְלחֹם ִעם ֲחלו ׁ ֵּשי ּכ ַֹח ׁ ֶש ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַרק ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,שהוּא ַמ ּ ִטיל ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ן,
ְויֵ ׁש ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ְל ַד ֵ ּבר:

יש אנשים שהבע”ד מתלבש בהם להכניס בלבינו חולשת הרצון ופגם הרצון
כמ”ש בלקו”ת סי’ ד’ ,וזו המלחמה אצלינו ממש להחליש נקודת האמונה המאירה
באור הרצון
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ָה ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶש ָעשׂ ּו ֶאת ָה ֵעגֶ ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִּ
יש ל ֹא יָ ַד ְענ ּו ֶמה
"כי ֶזה מ ׁ ֶֹשה ָה ִא ׁ
ָהיָ ה לוֹ "' ,ל ֹא יָ ַד ְענוּ' ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ִה ּ ִטיל ּו ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָע ַסק ְלגַ ּלוֹ ת ָה ָרצוֹ ן
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ו ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְ ּבאוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ַעד ׁ ֶש ַ ּגם ָה ֵע ֶרב ַרב ל ֹא יָ ְכל ּו ִל ְכ ּפֹר
ַעל-יְ ֵדי יְ ִצ ַ
יש לֹא
(שמוֹ ת לב)ִּ ,כי ֶזה מ ׁ ֶֹשה ָה ִא ׁ
ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן ַרק ִה ְתנַ ְּכל ּו ְל ַה ּ ִטיל ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
(שם) ַו ַ ּי ְרא ָה ָעם ִּכי ּב ׁ ֵֹש ׁש מ ׁ ֶֹשה
יָ ַד ְענ ּו ֶמה ָהיָ ה לוֹ ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ָכל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵא ַחר ְק ָצת ָלבוֹ אּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ָ
ְוכוּ'ִּ ,כי ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ו ְּל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ָּכל ַה ָּצרוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ו ְּל ַמ ּלֹאת
ָּכל ֶח ְסרוֹ נוֹ ָתיו ַרק ַעל-יְ ֵדי ֶזה ,הוּא ָצ ִר ְ
(א ָיכה ג) טוֹ ב ְויָ ִחיל ְודו ָּמם
יך ְל ַה ְמ ִּתין ו ְּל ַה ְמ ִּתין ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵ
ְ
ִל ְת ׁשו ַּעת ה’ְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזה ְו ֵהם ָעשׂ ּו ְ ּב ֵה ֶפך ַמ ָּמ ׁשֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּז ְכר ּו ִּכי ּב ׁ ֵֹש ׁש מ ׁ ֶֹשה ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו
ְל ַה ּ ִטיל ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ןַ ,עד ׁ ֶש ָעשׂ ּו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשהוּא ֵה ֶפ ְך ֶאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָס ַב ְלנ ּו ַמה
ּׁ ֶש ָּס ַב ְלנ ּו ְ ּב ָכל ַהדּ וֹ רוֹ ת ּׁ ֶש ָע ְבר ּו ַעד ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ַה ָ ּגלוּת ִמ ְת ָא ֵר ְך ְמאֹד ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ֲח ַמת ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לְּ ,כמוֹ
(שמוֹ ת לב) ו ְּביוֹ ם ּ ָפ ְק ִדּ י ו ָּפ ַק ְד ִּתי ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת ַעל-יְ ֵדי ֶח ְסרוֹ ן ֱאמוּנָ הַּ ,כ ּמו ָּבא ַּכ ָּמה
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
יקי ֱא ֶמת ְועוֹ ִשׂ ין
ּ ְפ ָע ִמים ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְו ִע ַ ּקר ֶח ְסרוֹ ן ֱאמוּנָ ה הוּא ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָ ּב ִאין ַה ַּצ ִדּ ֵ
ַמה ּׁ ֶשעוֹ ִשׂ ין ְ ּב ִה ְת ַ ּג ּלוּת ּתוֹ ָר ָתם ַה ִ ּנ ְפ ָלא ְוכוּ’ הוּא ִמ ְתנַ ֵּכל ְ ּב ָכל ֵעת ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט ַעל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ְל ַה ּ ִטיל ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ן.
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סיבת נפילת העגל היה ע”י שלא המתינו כשמתרחק מהצדיק ,כי רוצה מיד הישוŒ
עה בעגלא ובזמן קריב ,לכן עשו עגל .כי באמת לזכות לתשובה ודרך הצדיק צרך
הרבה סבלנות ,שלא יקשה מה ולמה ,רק ידום וישתוק וישתוקק להשי”ת לבד,
ובוודאי תבא הישועה ,ויש להזהר לא לומר שהרצונות אינם פועלים ח”ו ,ולזה
מוספים תפילת השכיבנו בלילה
ִּכי ַ ּגם ַמה ּׁ ֶש ַה ְר ֵ ּבה נוֹ ְפ ִלים ְ ּב ַד ְע ָּתם ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ְק ָצת ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה' ְו ֵאינָ ם ִמ ְת ַח ְ ּז ִקים עוֹ ד ָ ּב ָרצוֹ ן
ָח ָזק ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך נִ ְמ ׁ ָש ְך ַ ּגם ֵּכן ִמ ֶ ּזה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְס ֵפקוֹ ת ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ַה ּכֹל ֶא ָחד ְו ָהא ְ ּב ָהא ַּת ְליָ א ַּכ ְמב ָֹאר
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִּכי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֲח ָז ִקים יוֹ ֵתר ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן
ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ָע ֵרב ַע ּ ִ
ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַו ַדּ אי ִמ ְת ַח ֵ ּזק יוֹ ֵתר ְרצוֹ ן ָה ָא ָדם ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ ִּכי סוֹ ף ָּכל סוֹ ף ַמה ִ ּי ְהיֶ ה
ַה ַּת ְכ ִלית ִמ ֶּמנּ ּו ְוכוּ' ַא ְך ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר ַמ ּ ִטיל ָס ֵפק ְ ּב ִל ּבוֹ ְּכ ִא ּל ּו ֵאין לוֹ עוֹ ד ִּת ְקוָה
ָל ׁשוּב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּכ ִא ּל ּו ֵאינוֹ ּפוֹ ֵעל ָ ּב ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב ְּכלוּם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַמה ּׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ְל ֵה ֶפ ְך ִּכי
ִע ַ ּקר ַה ַ ּי ֲהדוּת הוּא ָה ָרצוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְ
יך ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַכ ָּמה ִשׂ יחוֹ ת ְ ּב ִלי
יכת
ׁ ִשעוּר ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ִמ ְת ַר ּׁ ֵשל ַ ּגם ָ ּב ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ּ ָט ַלת ָס ֵפק ַה ַ ּנ"ל ,ו ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִר ַ
יבנ ּו ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר ִס ַ ּי ְמנ ּו ָ ּג ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַה ָ ּגלוּת ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַעל ֶזה ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
ְ
יכת ַה ָ ּגלוּת
ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"לַ ,א ַחר ָּכך חוֹ ְז ִרין ו ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ַעל ֲא ִר ַ
ׁ ֶשדּ וֹ ָמה ְל ַליְ ָלה ְו ׁ ֵשנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַמ ּ ִטיל ָס ֵפק ַּכ ַ ּנ"ל ו ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר
ישֹן ו ְּל ַב ּ ֵטל
יכין ִל ׁ ְש ּכֹב ְו ִל ׁ
ַה ּׁ ֵשנָ הִּ ,כי ֵמ ִר ּבוּי ַה ִ ּב ְל ּבו ִּלים ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַליְ ָלה ׁ ֶשהוּא ֶח ׁ ְש ַכת ַה ָ ּגלוּת ְצ ִר ִ
ַדּ ְע ּתוֹ ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ֵשנָ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַח ֵדּ ׁש נִ ׁ ְש ָמתוֹ ׁ ֶשהוּא ִשׂ ְכלוֹ ְ ּבתוֹ ְך ָה ֱאמוּנָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲח ָד ׁ ִשים
יבנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ְוכוּ' ְו ַה ֲע ִמ ֵידנ ּו
ַל ְ ּב ָק ִרים ְוכוּ' ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַעל ֶזה ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ָ ּג ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
ְל ׁ ָשלוֹ ם ְו ָה ֵסר ִמ ֶּמנּ ּו אוֹ יֵ ב ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ַה ְּכ ִפירוֹ ת ְ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַהדּ וֹ ְר ִסים
ישֹן ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ְו ַל ֲעמֹד ְ ּב ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת
ילנ ּו ֵמ ֶהם ְונִ ְז ֶּכה ִל ׁ ְש ּכֹב ְו ִל ׁ
ְוטוֹ ְר ִפים ׁ ֶש ְ ּב ַר ֲח ָמיו יַ ִּצ ֵ
יכת ַה ָ ּגלוּת ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ח ׁ ֶֹש ְך
ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֲא ִר ַ
ְו ׁ ֵשנָ ה ,נִ ְז ֶּכה ִל ׁ ְש ּכֹב ְו ַל ֲעמֹד ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵ ּזק ֱאמוּנָ ֵתנ ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ְונִ ְהיֶ ה נִ ּצ ִֹלים ִמ ְּס ֵפקוֹ ת
אתנ ּו וּבוֹ ֵאנ ּו ְל ַח ִ ּיים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם ,ו ְּמ ַס ֵ ּים ׁשוֹ ֵמר ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ַעדִּ ,כי ֵאין ָלנ ּו
ְויִ ׁ ְשמֹר ֵצ ֵ
ַעל ִמי ְל ִה ּׁ ָש ֵען ִּכי ִאם ַעל ָא ִבינ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּבסוֹ ף ַמ ֶּס ֶכת סוֹ ָטה
יחאִּ ,כי ׁ ָשמוֹ ר ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ַּכ ָ ּידו ַּעִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ּׁ ְש ִמ ָירה,
יכת ַה ָ ּגלוּת ְועו ְּק ָבא ִדּ ְמ ׁ ִש ָ
ְל ִענְ יַ ן ֲא ִר ַ
ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת ְמ ָב ְר ִכין ַה ּפוֹ ֵרס ֻס ַּכת ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל,
ְו ַע ֵּ
יכין ָאז ְל ַב ֵ ּק ׁש ַעל ׁ ְש ִמ ָירה ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ָפ ְסק ּו ַה ּפוֹ ְס ִקיםִּ ,כי ָאז נִ ְפ ָרס ֻס ַּכת ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ָאז
ל-כן ֵאין ְצ ִר ִ
ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ַּכ ַ ּנ”ל:

