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ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג

הלכות ברכת השחר הלכה ה' אות ל"ט  -מ"ג
דף קכ”ז
לט) ְו ֶזה ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַּ(תנְ חו ָּמא ַו ֵ ּי ֶל ְך א) וּמו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ו ְּכ ַמ ְשׂ ֵמרוֹ ת נְ טו ִּעים
ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ִס ְפ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַעל ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ַ ּבע ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה ו ְּל ִו ָ ּיה
הפסוק בקהלת (פ’ יב,יא) ִ‘דּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַּכ ָדּ ְרבֹנוֹ ת ו ְּכ ַמ ְשׂ ְמרוֹ ת נְ טו ִּעים ַ ּב ֲע ֵלי ֲא ֻס ּפוֹ ת נִ ְּתנ ּו ֵמר ֶֹעה
ֶא ָחד’ ,ופרש”י ‘וכמשמרות .כתוב בשי’’ן שהתורה בעשרים וארבעה ספרים וכמנין משמרות
כהונה ולויה’ .והמכוון להחכמים שעשו סייג לתורה כגון אכילת קדשים וקריאת שמע עד
השחר והם אמרו עד חצות וכדו’ .וסוף הפסוק נתנו מרועה אחד ,פרש”י ‘שכל דבריהם דברי
אלקים חיים הוא אמרן ורועה אחד נתנן משה מפי הגבורה’ הרי שכל כח התורה מרומז בענין
הכ”ד משמרות.
ִּכי ִר ּבוּי ַה ְּס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ׁ ֶש ְּמ ָב ֲא ִרים ַה ְּס ֵפקוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ׁ ֶש ְּכלו ִּלים
ַ ּבכ"ד ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ְלדוֹ רוֹ ת ָלנֶ ַצח ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לָּ ,כל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן
ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתיק ַה ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ּכ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ִס ְפ ֵרי אוֹ ָריְ ָתא
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ גְ ִמין ָ ּב ֶזה ַעל-יְ ֵדי ְרצוֹ נוֹ ת ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ֵּמ ֶהם ָּכל ַה ּ ְפגָ ִמיםַ ,עד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכין ִדּ ְב ֵרי
יא ְּ
ים-כתו ִּבים,
ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ו ְּמגַ ִּלין ּ ָפנִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֲה ָל ָכה ו ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ָּכל ּ ְפסו ֵּקי ּתוֹ ָרה-נְ ִב ִ
יהם
ל-פי ַדּ ְר ָּכם ָה ַרע ְו ַה ַּמר ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ַּכ ָ ּידו ַּע ו ְּמ ֻפ ְר ָסם ַדּ ְר ֵכ ֶ
ַע ּ ִ
ָה ָר ִעים ׁ ֶשל ַההוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכי ַהחוֹ ְק ִרים ְו ַה ּ ִפילוֹ סוֹ ִפים ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ִ ּב ְפ ָרט ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ָּלל ּו ְוכוּ',
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך יְ ַר ֵחםֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַּכ ָדּ ְרבֹנוֹ ת ו ְּכ ַמ ְשׂ ֵמרוֹ ת נְ טו ִּעים ַ ּב ֲע ֵלי ֲאסוּפוֹ ת נִ ְּתנ ּו
ֵמרוֹ ֶעה ֶא ָחד,
אבל כח התורה שבעל פה ,דברי הצדיקים שנתנו מרועה אחד שזהו כלליות ביאורי התורה,
עוצם כוחה הוא בבחי כ”ד ,היינו פדיון הדין ,לעשות רצון להשי”ת ,ולבטל כל מה שיש
מפרשים דברי התורה בלי רצון והשתוקקות להשי”ת ,ומסבבים עניינים שלא כתורה רח”ל.
שהם ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ַ ּבע ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה ו ְּל ִו ָ ּיה ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ִל ׁ ְשמֹר ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש
ֵ
ָ
ָ
ו ֵּמ ֶהם ֵּת ֵצא ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים לג) יוֹ ר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶטיך ְליַ ֲעקֹב ְותוֹ ָר ְתך ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֵהם
יש ַעד
יש ִמ ּ ִפי ִא ׁ
ל-פי ּ ֵפרו ׁ ֵּשי ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ִא ׁ
ְמ ָב ֲא ִרים ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ְס ָפ ִרים ְדּ אוֹ ָריְ ָתא ַע ּ ִ
ל-פי ׁ ְש ֹל ׁש
יהם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַע ּ ִ
מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ו ְּמ ָב ֲא ִרים ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ְ ּב ָכל ִמ ְצ ָוה ְ ּב ִס ְפ ֵר ֶ
יקנָ א ְוכוּ’ ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְד ֶר ׁ ֶשת ָ ּב ֶהם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת י”ג ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
על-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַב ּ ְט ִלין ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְו ַכ ַ ּנ”לֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ַ
בזה מצא ר’ נתן כלליות נוראת דרך ההמתקה ,ומה שכלל תורת הצדיקים איש מפי איש הוא
תורת אמת ,ובה נמצא הכח של י”ג מידות הרחמים ,לבטל מצח הנחש.
ְו ַע ֵּ
יכין ָל ֶזה ְס ָפ ִרים
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ָל ֶזה ְויוֹ ֵתר ֵמ ֵה ָּמה ְ ּבנִ י ִה ָ ּז ֵהר ֲעשׂ וֹ ת ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה ֵאין ֵקץִּ ,כי ְצ ִר ִ
ַה ְר ֵ ּבה ֵאין ֵקץְ ,ו ַל ֲעקֹר ו ְּל ׁ ָש ֵר ׁש ַדּ ְע ָּתם ָה ָר ָעה ִמן ָהעוֹ ָלם ו ְּל ַח ֵ ּזק ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ו ְּל ַה ְכנִ יס ְ ּב ֵלב ָּכל
ילים
ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"ל ִּכי ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ּכוֹ ְפ ִרים ו ְּמ ִט ִ
ָס ֵפק ָ ּב ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזים ֵמ ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶשל ָה ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג
ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ְּכ ׁ ֶש ֵאין זוֹ ִכין ְל ַה ְמ ִּתיק אוֹ ָתם ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ִדּ ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַּכ ָדּ ְרבֹנוֹ ת ו ְּכ ַמ ְשׂ ֵמרוֹ ת
נְ טו ִּעים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵהם כ"ד ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה ו ְּל ִו ָ ּיה ׁ ֶש ְּמ ָב ֲא ִרים כ"ד ִס ְפ ֵרי אוֹ ָריְ ָתא ׁ ֶש ֵהם ָּכל ְ ּב ִחינַ ת
ל-פי ּ ֵפרו ׁ ֵּשי ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנ ּו ִמ ּמ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו
כ"ד ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ׁ ֶש ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,ש ְּמ ָב ֲא ִרים ַה ּכֹל ַע ּ ִ
יהם
ן-על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹל ְועוֹ ְק ִרין ו ְּמ ׁ ָש ְר ׁ ִשין ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ֵדּ עוֹ ֵת ֶ
ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ַ
יכין ו ְּמ ִא ִירין ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן
ָה ָרעוֹ ת ִמן ָהעוֹ ָלם ְונִ ְת ַח ְ ּב ִרין ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
יע ׁ ֶש ָּכל ַה ּ ֶט ַבע ִמ ְתנַ ֶהגֶ ת ַרק ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַה ּטוֹ ב ו ְּביָ דוֹ ְל ׁ ַשנּוֹ ת ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ָכל ֵעת ַעל-יְ ֵדי
ָ ּבעוֹ ָלם ֵל ַידע ו ְּלהוֹ ִד ַ
יקים
ְּת ִפ ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ָר ִאינ ּו ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ָ ּבא ּו ַא ֲח ָריו ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה:
וכמו שבהמשך הפסוקים נאמר שיש להמשיך לעשות ספרים אין קץ ,אשר זאת מבואר
בדברי רבינו בלקו”מ סי’ ס”א ,לענין הספרים שיש לעשות כדי לברר הרצון בכל דור ודור,
למצוא בירור הכל ,הרי זאת בחי’ כ”ד הספרים שהם המתקת הרצון – כענין שנתבאר כי
האמונה מקבלת כ”ד אורות בבחי’ וכ”דה על שכמה וכו’ והם נמשכים מהמתקת הכ”ד שבבחי’
הדעת וכו’ ובזה יש ההתגלות התורה בכל דור ודור להשקות לכל אחד ולכל גמליו וענינו באור
העצה לכמה דברים שצריכים עצה ,בבחי’ כ”ד משמרות כהונה ולויה שתיקנו ,שזה כלל
קביעות העבודה תמיד למצוא רצון.
מ) ובזה חוזר לענין זמן ק”ש ולשון המשנה מאימתי וכו’ְ ,ו ֶזה ּו ְ ּ
ימ ַתי קוֹ ִרין ֶאת ׁ ְש ַמע
(ב ָרכוֹ ת ב) ֵמ ֵא ָ
ילת ַה ּכ ֲֹהנִ ים
יאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ֲא ִכ ַ
ָ ּב ַע ְר ִבית ִמ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים נִ ְכנָ ִסים ֶל ֱאכֹל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן ׁ ֶש ָ ּק ְבע ּו ְז ַמן ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ֶאל ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל,
ֶאת ַה ְּתרו ָּמה ִּכי ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
יש ֶח ֶסדּ ְ ,ב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה סא)ְ ,ו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’ ִּת ָ ּק ֵרא ּו ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ִא ׁ
יש
יכין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְפ ִר ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ְּתרו ָּמה ׁ ֶשאוֹ ְכ ִלין ַה ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ְּתרו ָּמה ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה נִ ְד ַבת ֵלב ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יש ֲא ׁ ֶשר יִ ְד ֶבנּ ּו ִל ּבוֹ ִּת ְקח ּו ֶאת ְּתרו ָּמ ִתי
אשית ְּתבו ָּא ָתם ִל ֵּתן ּ ַפ ְרנָ ָסה ְלכ ֲֹהנֵ י ה’ ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ֵאת ָּכל ִא ׁ
ֵמ ֵר ׁ ִ
ימים ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ְ ּז ֵקנִ ים
ְ(ו ַכ ּמו ָּבן ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֲח ָב ִלים נָ ְפל ּו ְוכוּ’ ׁ ֶש ְּתרו ָּמה ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה) ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ְמ ִר ִ
יפין ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעת ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ םֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’
ְוכוּ’ ְונִ ְכ ָל ִלין ַ ּב ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ּמוֹ ִס ִ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ָּת ִקין ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת מ”ט אוֹ ִת ּיוֹ ת
ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַמע ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ִשעוּר ְּתרו ָּמה ְּת ֵרי ִמ ֵּמ ָאה ׁ ֶשהוּא
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ּׁ ִשים

הרי שהרמת תרומה הוא תיקון הימים למצוא רצון ,ואכילת תרומה של הכהנים
הוא השגת הרצון.
והנה ר’ נתן מתייגע למצוא ביאור שהתורה הוא ענין של רצון ,אבל באמת יש עמקות בדבה”ק
כי תרומה הוא אחד מחמישים שהוא שערי הבינה ,ושער האחד הוא הנ’ ,ורצה בזה להראות
ענין העלאת הדבר שצריך תיקון המלכות -הימים שנפלו ,לזה מזכיר כלל ענין תיקון הימים
ע”י צדקה ,וצדקה הוא תרומה ,היינו שע”י צדקה נמתק המלכות [כי תרומה הוא בחי’ יניקת
המלכות מהחסד הגדול] וזה בחי’ מ”ש בתורה ע”א לחזות בנועם השם בחי’ מוחין של נועם,
שזה ענין העלאת המלכות אל הרצון ,שבזה ענין כח המתקה של בחי’ מלכות ,היינו הימים
שנפלו ,ואח”כ מבאר ענין שער הנ’ ,והבן.
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דוד המלך לוחם בגלית-מצח הנחש ,ע"י חמש תיבות של שמע
ִּכי ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ַער ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ַא ְר ָ ּב ִעים ְו ִת ׁ ְש ָעה ׁ ְש ָע ִרים ׁ ֶש ֵהם
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרם הוּא קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"ל
ְ ּב ִחינַ ת מ"ט אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְק ִר ַ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ַער ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶש ָּסתוּם ְונֶ ְע ָלם ו ְּמ ֻר ָּמז ַרק ְ ּבסוֹ ד נְ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ְ ּב ִחינַ ת קו ָּצא
"ש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה'" נִ ְכ ָל ִלין
ְדּ אוֹ ת ד' ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת י'ֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ֲח ִמ ּׁ ָשה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ׁ ְ
(שמו ֵּאל-א יז) ֲח ִמ ּׁ ָשה ֲחלו ֵּקי
ׁ ָשםַּ ,כ ּמו ָּבן ְ ּב ִת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ה' ֲא ָבנִ ין ְדּ ִק ְיר ָטאּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְ
יאת
ֲא ָבנִ ים ׁ ֶש ָּל ַקח ָדּ ִוד ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָּל ַחם ִעם ָ ּג ְליַ ת ׁ ֶש ָּכ ַפר ָ ּב ָרצוֹ ן ְו ִה ְתיַ ֵּצב ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ְל ַב ּ ְט ָלם ִמ ְ ּק ִר ַ
ׁ ְש ַמעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם,
והמלחמה בגלית הוא עיקר המלחמה נגד מצח הנחש המוזכר בתורה זו לקו”ת סי’ ד’ ,והכל היה
כיון שגלית ביטל את ישראל מאמירת ק”ש ,והכנעתו ע”י קוצא דיו”ד ,נקודת הרצון והביטול
להשי”ת.
ְו ָד ִוד ִה ְכנִ יעוֹ ַעל-יְ ֵדי ֲח ִמ ּׁ ָשה ֲחלו ֵּקי ֲא ָבנִ ים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָח ֵמ ׁש ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְש ַמע ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ְוכוֹ ְל ָלם
ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר הוּא קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' ׁ ֶשהוּא י'ִּ ,כי ָח ֵמ ׁש ּ ְפ ָע ִמים י' הוּא ֲח ִמ ּׁ ִשיםֶ ׁ ,שהוּא ַּת ְכ ִלית ָה ָרצוֹ ן
ָה ֶע ְליוֹ ן ,ו ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָה ָרצוֹ ן ִל ְב ִחינַ ת מ"ט ׁ ְש ָע ִרים ׁ ֶש ֵהם כ"ה ַא ְת ָון ׁ ֶשל ׁ ְש ַמע ְל ַה ְמ ִּתיק
כ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַעל-יְ ֵדי ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ֲא ָבנִ ים ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְּכמוֹ
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶבן ׁ ְש ֵל ָמה ְרצוֹ נוֹ ְוכוּ' ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּתרו ָּמה ׁ ֶשהוּא ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ּׁ ִשיםִּ ,כי ְּתרו ָּמה ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת
ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ' ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ְּתרו ָּמה ׁ ַש ָ ּי ָכה ַל ּכ ֲֹהנִ ים ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ִל ְז ּכוֹ ת
ִל ְב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה' ִּת ָ ּק ֵרא ּו ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ילת
יאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ֲא ִכ ַ
ל-כן ָּתל ּו ְז ַמן ְק ִר ַ
ְּתרו ָּמה ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ ים ִּכי ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת ְל ִה ָּכ ֵלל ָ ּב ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִמ ּׁ ָשם ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים
ילה ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה
ְוכוּ' ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲעל ּו ַה ּכֹל ְל ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְרצוֹ נָ ם ָח ָזק ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"לִּ ,כי ֲא ִכ ָ
ילת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֶאת ַה ְּתרו ָּמה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּביוֹ ֵתר ִ ּב ׁ ְש ַעת
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
ימן ז ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א:
ילה ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ְמ ַר ֲח ֵמם ְוכוּ’ ִס ָ
ָה ֲא ִכ ָ
וזה מה שהמשנה הראשונה תולה זמן ק”ש באכילת כהנים כי אכילת תרומה הוא רק בלילה
אחר הטבילה ,כי לילה הוא בחי’ תיקון האמונה ,שהוא ענין ערבית בלילה ,ועיקר תיקונה
שיאיר בנו הרצון לקדושת אכילה ע”י אמונה פשוטה ,שנכלל ה’מלא’ ב’איה’ ,שזה דייקא
בלילה ,הרי שלילה זה זמן של הארת הרצון ,זמן ק”ש ,וזה מה שיש להתחיל בכל לילה מחדש
לתקן אותו היום ,להיות לרצון יום חדש שמתגבר לקדושת אכילה.
יאת ׁ ְש ַמע ַה ַ ּנ"ל ַה ְמב ָֹאר ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָ ה ַה ַ ּנ"ל ,הוּא ִמ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים
יעת ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶשל ְק ִר ַ
מא) ְו ִע ַ ּקר ְק ִב ַ
ׁ ֶש ָהי ּו ְט ֵמ ִאים ְו ָט ְבל ּו ׁ ֶש ֵאינָ ם ַר ּׁ ָש ִאים ֶל ֱאכֹל ַ ּב ְּתרו ָּמה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ִריב ׁ ִש ְמ ׁ ָשן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֵעת ְּת ִח ַּלת ַה ַּליְ ָלה
ֹאכל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמפ ָֹר ׁש ׁ ָשם
ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא כב) ו ָּבא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ָט ֵהר ְו ַא ַחר י ַ
יאת
ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ו ְּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”יּ ָ ,ב ֶזה הוֹ ר ּו ָלנ ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ָר ְמז ּו ָלנ ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִמ ְצ ַות ְק ִר ַ
ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ ן ַה ּבוֹ ֵרא ַה ָ ּי ִחיד ַק ְדמוֹ ן יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ָלנֶ ַצח ,הוּא
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ֵלינ ּו ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּזֹאת ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ַּמ ְז ִהיר ַעל ֶזה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת
ָ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּביוֹ ֵתרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים יא)ֲ ,א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּוך ַהיּוֹ םְ ,ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ְק ִר ַ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ְו ֶה ֱא ִריכ ּו ָ ּב ֶזה ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְהיֶ ה ְ ּב ֵעינֶ יךָ
ִל ְב ָר ָכה ִ(ס ְפ ִרי ׁ ָשם) ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ

ה

ו
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ִּכ ְדיו ַּטגְ ָמא יְ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם סוֹ ְפנָ ּה ֶא ָּלא ַּכ ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ַה ּכֹל ָר ִצים ִל ׁ ְשמ ַֹע נִ ְפ ָלאוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ְוכוּ’ ,ו ְּכמוֹ
“ח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶת ָך” ְוכוּ’ ,ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָק ְבע ּו ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ק ֶֹדם
(א ָיכה ג)ֲ ,
ׁ ֶש ָּכתוּב ֵ
אשית ְוכוּ’ְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזהְ ,ו ָכל
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ו ְּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְק ִר ַ
יפין אוֹ ר ְק ֻד ּ ׁ ָשה ָו ַד ַעת ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ֵהם
ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
ַמ ְמ ׁ ִש ִיכין ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְל ָכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ְל ָכל ַהנּוֹ ְפ ִלים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ו ַּמ ֲע ִלים אוֹ ָתם
יסים ָ ּב ֶהם ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל
ִמ ּ ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
וזה ענין הכהנים שטובלים ,כי לכאו’ יש להבין היכן מצאנו שיש בכל יום כהנים שטובלים?
אלא שזהו בחי’ קריאת שמע ,שמי שרוצה להתקרב להשי”ת צריך להתחיל מחדש ,להמשיך
בתפילת הערב הארת הרצון מחדש ממש ע”י התקשרות למסירת נפש של הצדיקים.

צריך הרבה סבלנות עד שיזכה להארת הרצון
יקים ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים עוֹ ִשׂ ים ַמה ּׁ ֶשעוֹ ִשׂ ים ְל ָה ִאיר ָה ָרצוֹ ן
ל-פי ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ף-ע ּ ִ
ֲאבל ְ ּב ַו ַדּ אי ַא ַ
ָ
י-כן ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְ ּב ִח ָירה ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ּבוֹ ָה ָרצוֹ ן ַה ָ ּבא
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ו ְּל ַה ֲעלוֹ ָתם ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לַ ,א ַ
ִמ ְּל ַמ ְע ָלה יְ ַח ֵ ּזק ֶאת ַע ְצמוֹ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ָה ָרצוֹ ן ו ְּל ַק ּׁ ֵשר ָּכל ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ּומֹחוֹ ְו ִל ּבוֹ ְו ַד ְע ּתוֹ
ָל ָרצוֹ ן ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָּת ִמיד ָּכל ְּת ׁשו ָּקתוֹ ְו ִכ ּסו ָּפיו ו ְּרצוֹ נוֹ ָח ָזק ַרק ְל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִּתי ַה ִ ּנ ְצ ִחי ו ְּלהוֹ ִסיף
ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ו ְּב ָכל יוֹ ם יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר
וזה צריכים לעשות סביב לתפילת ערבית לקבל היום בהתחדשות ממש לרצות לעבוד את
י-כן ַאל יַ ְר ּ ֶפה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ׁשוּם
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
השם במה שיכולְ .ו ַאף ִאם עוֹ ֵבר ָע ָליו ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵברַ ,א ַ
ְ
א ֶֹפן ָ ּבעוֹ ָלם ְ(ו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶּזה ְל ֵעיל ו ְּב ִה ְלכוֹ ת ָע ֵרב ו ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר) ְו ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ָּצ ִריך ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם
נַ ֲע ִשׂ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת ְלגַ ְמ ֵרי ַע ֵּ
יע יוֹ ם יְ ׁשו ָּעתוֹ ִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יכין ְל ַה ְמ ִּתין ו ְּל ַה ְמ ִּתין ַעד יַ ִ ּג ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
יח
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל יוֹ ם ,עוֹ ֶשׂ ה ֲח ָד ׁשוֹ ת ְוכוּ’ ַמ ְצ ִמ ַ
יח יְ ׁשוּעוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִב ְר ַּכת ְק ִר ַ
ַמ ְצ ִמ ַ
יכין ְל ַה ְמ ִּתין ַה ְר ֵ ּבה ַעד ׁ ֶש ִּת ְצ ַמח ְו ִת ְת ַ ּג ֶּלה יְ ׁשו ָּעתוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת:
י-כן ְצ ִר ִ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יְ ׁשוּעוֹ ת ְוכוּ’ַ ,רק ַא ַ
והרי הלילה חשוך מרמז שיש חושך ,ובכל זאת יש בו כיסופין להשם ,הרי זהו יקר המציאות,
כלל ישראל שמאמינים ונכספין להגאולה ,וזה עיקר המתיקות שמתחדש בכל לילה
למעשה למעשה מה עושים ,איך זוכים להארת הרצון ,איך משיגים הישועה –הרי כאן מגלה
ע”פ מה שנתגלה מענין אכילת הכהנים וכו’ שכל ישועתנו תלוי בהמתנה ומה שרוצים תמיד,
רוצים הארת הרצון ,ומתחדשים בכל יום ברצון של קריאת שמע ,שזה כלל הטהרה שמוכרח
להמתין יום אחר יום – והרי זה כל מציאות העולם ששת אלפים שנה ,וכן כל חיי האדם
שיש עוד יום ועוד יום ובכל יום נעשה איזה תיקון ובירור אפילו אצל האדם הקטן שבקטנים
וזה ניתוסף יחד ,ולזאת הישועה בגשמי ורוחני בעוד תפילה ועוד רצון הרי הכל עומד על
ההתחזקות והתחדשות.
ְו ָכל ֶזה ָר ְמ ָזה ָלנ ּו ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ִדינֵ י ָט ֳה ַרת ַה ּ ְט ֵמ ִאים ׁ ֶשרֹב ָט ֳה ָר ָתן ָּתלוּי ְ ּביָ ִמים ו ִּב ְז ַמן ְּכ ִפי
יכין ְל ַה ְמ ִּתין ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים ְוכוּ',
ֶע ֶר ְך ֻט ְמ ָא ָתןְּ ,כגוֹ ן ַה ּ ְט ֵמ ִאים ְ ּביוֹ ֵתר ְּכמוֹ ְט ֵמא ֵמת ְו ָזב ו ְּמצוֹ ָרע ְצ ִר ִ
יכין ְל ַה ְמ ִּתין יוֹ ם ֶא ָחד ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ִריב ׁ ִש ְמ ׁ ָשן ְויַ ְת ִחיל יוֹ ם ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריוְ ,ו ָכל ֶזה
ו ַּב ַעל ֶק ִרי ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ְצ ִר ִ
ל-כן ֶזה ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ְורוֹ ֶצה ְל ִה ּ ָט ֵהר ָצ ִריךְ
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם נַ ֲע ִשׂ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת ְלגַ ְמ ֵריְ ,ו ַע ֵּ
ילה ְ ּב ִמ ְקוֶה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ָט ֳה ָרה ִמ ִּמ ְקוֶה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶשהוּא ַה ִּמ ְקוֶה ׁ ֶשל ׁ ָשבוּעוֹ ת
ְט ִב ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג
ׁ ֶשהוּא ַה ִּמ ְקוֶה ׁ ֶשל ׁ ַש ַער ַה ֲח ִמ ּׁ ִשיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת ָה ֲא ִר ַיז"ל וּמו ָּבא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּרים-
ימן נו) ַע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּ ָט ֳה ָרה ְל ָכל ַה ּטוֹ ְב ִלים ְ ּב ִמ ְקוֶה ְל ִה ּ ָט ֵהר ִמ ּ ֻט ְמ ָא ָתןְ .ו ַא ַחר
(ס ָ
ַה ְס ָּת ָרה ִ
יכין ְל ַה ְמ ִּתין
ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ְל ִה ּ ָט ֵהר ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ְקוֶה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ֲע ַדיִ ן לֹא נִ גְ ַמר ָט ֳה ָר ָתן ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ו ְּצ ִר ִ
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ִריב ׁ ִש ְמ ׁ ָשן ׁ ֶשל ֶזה ַה ּיוֹ ם ְויַ ְת ִחיל יוֹ ם ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ו ָּבא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ָט ֵהר ְו ַא ַחר
ֹאכל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים”ְ ,להוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ָט ֳה ָרה ְו ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְּתלוּיָ ה ְ ּביָ ִמיםֶ ׁ ,ש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָ ּבא ְונִ ְת ַח ֵדּ ׁש
י ַ
יוֹ ם ַא ַחר נִ ּתוֹ ֵסף ְונִ ְת ַח ֵדּ ׁש ְק ֻד ּׁ ָשה יְ ֵת ָרה ִמ ְּל ַמ ְע ָלהִּ ,כי ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַק ֵ ּים עוֹ ָלמוֹ ת
אשית ַעד ַה ּסוֹ ף ,ו ְּב ָכל ֵעת הוּא ּבוֹ ֵרא יוֹ ם ָו ָליְ ָלה ְוכוּ’ִּ ,כי ָּכל יוֹ ם ָויוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל יְ ֵמי
ִמ ּׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
יאה ֲח ָד ׁ ָשה ַמ ָּמ ׁשִּ ,כי יוֹ ם ַה ֶ ּזה ֲע ַדיִ ן לֹא ָהיָ ה ֵמעוֹ ָלםְ .ו ָצ ִר ְ
יך ָּכל ֶא ָחד ָלשׂ וּם ֵלב ָל ֶזה
ָהעוֹ ָלם הוּא ְ ּב ִר ָ
ְ
ו ְּלהוֹ דוֹ ת ִל ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּב ָכל ֵלב ַעל ֶזה ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְולוֹ ַמר ו ְּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשׂ ה
אשית ְ ּב ֵלב ׁ ָש ֵלם ְ ּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ’ ְו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזה ְו ִע ַ ּקר ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם הוּא ַרק
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ו ְּל ָה ִאיר ִמ ְ ּק ֻד ּׁ ָשתוֹ ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ָע ֵלינ ּו ֵמ ָח ָד ׁש ְלעוֹ ֵרר אוֹ ָתנ ּו ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָד ׁ ִשים ַו ֲח ָז ִקים ְוכוּ’ ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך:
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּ ָט ֵמא ׁ ֶש ּ ָט ַבל ְו ִה ְת ִחיל ְל ִה ּ ָט ֵהר ֵאינוֹ ַר ּׁ ַשאי ֶל ֱאכֹל ִ ּב ְתרו ָּמה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ִריב ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ְויָ בֹא ַה ּיוֹ ם
י-כן ֵאינוֹ יוֹ ֵצא
ל-פ ֵ
ע ּ ִל-פי ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ְל ִה ּ ָט ֵהר ְו ָט ַבל ְ ּב ִמ ְקוֶהַ ,אף ַ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריוִּ ,כי ְּכ ִפי ֻט ְמ ָאתוֹ ַ ,א ַ
ִמ ֵידי ֻט ְמ ָאתוֹ ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִּתין ַעל ַה ְת ָח ַלת ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך יוֹ ם ָח ָד ׁש ְק ֻד ּׁ ָשה
ֲח ָד ׁ ָשה ְרצוֹ נוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים ֲח ָד ׁ ִשים ְו ָאז ַדּ יְ ָקא יִ ּ ָט ֵהר ֶל ֱאכֹל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים.
כי העיקר הוא המשכת הדעת של אותו היום ,וכאשר נמצא בירידה גדולה האור של היום הוא
לצאת מקטנות ,או לדעת שהוא בקטנות וכו’ וכאשר מגיע עת הישועה שהוא הארת הרצון
כלי למוחין ולכתר ,זה עניין של יום חדש -הרי צריך להמתין ליום חדש -איזה לימוד נורא –
והעיקר איך להתחדש בכל ערבית ושחרית שני סוגי היום החדש אמונה ודעת.
יכין יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְס ּפֹר ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ְּכמוֹ ְס ִפ ַירת יְ ֵמי ַה ִ ּנ ָדּ ה ְל ִה ּ ָט ֵהר ִמ ּ ֻט ְמ ָא ָתן,
ְו ֶזה סוֹ ד ַה ְּס ִפ ָירה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ו ְּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז"לִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ּ ָט ֵהר ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה,
ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתינִ ים ְוסוֹ ְפ ִרים ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ְו ָה ִע ָ ּקר ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָכל ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ ֶכה
ֲע ַדיִ ן ִל ׁ ְש ֵלמוּת ָט ֳה ָרתוֹ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהְ ,ל ִה ְת ַח ֵ ּזק ָ ּב ֶהם ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים
ֲח ָד ׁ ִשים ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ויִ ְהיֶ ה ָח ָזק ָ ּב ֶזה ְמאֹד ְמאֹד ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ָע ָליו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְליוֹ ם יְ ׁשו ָּעתוֹ ׁ ֶשהוּא
יטב ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּתל ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְ ּב ִחינַ ת ָט ֳה ָרתוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ׁ ֶש ּיו ַּכל ֶל ֱאכֹל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשיםְ ,ו ָה ֵבן ֵה ֵ
יאת ׁ ְש ַמע ִמ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמא ּו ַר ּׁ ָש ִאין ֶל ֱאכֹל ְּתרו ָּמ ָתן ַא ַחר ַה ְע ֵרב ׁ ִש ְמ ׁ ָשן ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז
ְז ַמן ְק ִר ַ
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ֵמ ָח ָד ׁש ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם
ַעל ָּכל ֶזה ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְצ ִר ִ
יאת ׁ ְש ַמע,
נַ ֲע ִשׂ ין ֲח ָד ׁשוֹ ת ְלגַ ְמ ֵרי ,ו ָּב ֶזה ָּתלוּי ָּכל ָט ֳה ָרתוֹ ו ְּק ֻד ּׁ ָשתוֹ ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ם'-ב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ
ְּ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ְו ַכ ַ ּנ"ל
ְ ּב ִחינַ ת ֲ'א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ
ודייקא בק”ש כמה פעמים ביום אומרים מצוך היום ,היום ממש מחדש ,שזה מכוון להמשיך
הארת הרצון של שמע ישראל ,ובזה תלוי כל המשכת הדעת כמו בספירה שהוא הכנה לקבל
הארת רצון של כתר.

אין מה לדאוג ,כי כל נקודה של טובה מתקבץ
מב) ְוגַ ם ַדּ ַעת ְלנָ בוֹ ן נָ ֵקל היינו שיש להתבונן מאד להשתמש עם הדעת ,לחשוב על ענין
הימים והשנים שלו מתי יגיע לאיזה דבר שבקדושה ,והרי נדמה מה שנדמה ועובר מה שעובר
והמניעות וכו’ הרי בנקל יכולים להתחכם בדעת להבין שאדרבה בכל יום עלי להתחדש ואז

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג
יהיה לי תכלית טוב ושום מניעה לא יעכב כלל.
יאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ְ ּביוֹ מוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן
ֹאכל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשיםְ ,מ ַר ֵּמז ַעל ִ ּב ַ
ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ּ ָפסוּק ו ָּבא ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ָט ֵהר ְו ַא ַחר י ַ
יאת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶשל ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְ ּג ַמר ָט ֳה ָרתוֹ יִ ְז ֶּכה ַרק ַא ַחר
ְ ּב ֵעת ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ַ
ִ ּב ַ
יאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ,ו ְּכ ֵעין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא ּ ֶפ ֶרק ו) ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ׁ ֶש ַאף
יתה
ל-פי ׁ ֶש ָעשׂ ּו ְּת ׁשו ָּבה ְו ָהיָ ה ָל ֶהם יִ ּסו ִּרים ֲע ַדיִ ן ְּת ׁשו ָּבה ְויוֹ ם ִּכ ּפוּר ְויִ ּסו ִּרין ּתוֹ ִלין ַעד יוֹ ם ַה ִּמ ָ
ע ּ ִַ
ׁ ֶש ְּמ ַכ ּ ֵפר ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ִמי ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינָ ה זֹאת ִאם יִ ּפֹל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ֵמ ֲח ַמת ֶזה ׁ ֶשעוֹ ֵבר
יאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ֶ ,ל ֱאכֹל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשיםִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי
יתהֶ ׁ ,שהוּא ַא ַחר ִ ּב ַ
ָע ָליו ,לֹא יִ ְז ֶּכה ַ ּגם ַא ַחר יוֹ ם ַה ִּמ ָ
ַה ּ ָט ֵמא ְלגַ ְמ ֵרי ְולֹא ָט ַבל ֲע ַדיִ ן ֵאין מוֹ ִעיל לוֹ ַה ֲע ֵרב ׁ ֶש ֶמ ׁשַ ,רק ֶזה ׁ ֶש ִה ְתיַ ֵ ּג ַע ָּכל יָ ָמיו ְ ּב ָכל ַמה
ּ ׁ ֶש ָע ַבר ָע ָליו ְו ִה ְת ַח ֵ ּזק ָ ּב ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ְו ָט ַבל ְ ּב ִמ ְקוֶה ְו ִה ְת ִחיל ְ ּב ָכל יוֹ ם ְל ִה ּ ָט ֵהר ַע ְצמוֹ ְוכוּ’ַ ,אף-
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ּל ֹא ָע ְל ָתה ְ ּביָ דוֹ ְל ִה ּ ָט ֵהר ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתַ ,א ַ
ַע ּ ִ
ל-פיֵ -כן ֵלית ְרעו ָּתא ָט ָבא ְדּ ִא ְת ֲא ִביד,
יאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ְ ּביוֹ מוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן,
ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ִדּ ּבוּר טוֹ ב ו ַּמ ֲע ֶשׂ ה טוֹ בַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ׁ ֶש ֻ ּי ׁ ְש ַלם ָט ֳה ָרתוֹ ַא ַחר ִ ּב ַ
ֹאכל ִמן ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ׁ ֶשהוּא ֶח ְלקוֹ ַה ּטוֹ ב ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ֵא ָליו
ִ ּב ְב ִחינַ ת ו ָּבא ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְו ָט ֵהר ְו ַא ַחר י ַ
יאת ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ְול ֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ְל ִה ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל ְו ִל ְס ּבֹל ַמה ּׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ִל ְס ּבֹל ִמי ׁ ֶש ּל ֹא ֵה ִכין ֶאת ַע ְצמוֹ
ֵּת ֶכף ַא ַחר ִ ּב ַ
ימי ַח ָ ּייוִּ ,כי ָאז ַ ּב ּיוֹ ם ָה ַא ֲחרוֹ ן ִמ ְת ַק ְ ּב ִצים ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָח ַטף טוֹ ב ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְו ָכל
ְּכ ָלל ִ ּב ֵ
ָרצוֹ ן ְו ָרצוֹ ן טוֹ ב ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו.
כך הוא מציאות האדם ,וכך זה בכל מדרגה שצריך לבא ,וכך בכל ישועה ,ובכל ערב שבת
וכו’ שמתקבצין יחד כל הרצונות וכל נקודה וזה נעשה כלי נורא וגדול ,כי בעת שצריך לברר
אין מתגלה כח היחוד כמו המצות של ימות החול ,ובעש”ק עולה לשלימות המוחין [בסוד
המרגלאין] וכך יש להבין שאין נאבד כלום ,ויש לחטוף מה שיכול ,ולא להתגאות שרוצה
בדווקא להגיע כמו שרצה לכתחילה ,אלא יתבטל להרצון וידע שיש רצון וקרבה להשם
גם אצלו ,וגם הוא יזכה בוודאי ,ויהיה נעשה ממנו הרבה טוב ,כאשר רבינו אמר כ”פ שהכל
מתקבץ ואין לדאוג כלל.

המקורבים לצדיק זוכים לתפוס הרבה טוב לא באופן שיש מזה כבוד ופרסום
ְו ַרק ֶזה הוּא ִּת ְקוָתוֹ ְו ַה ׁ ְש ָא ָרתוֹ ָלנֶ ַצח ְו ָאז יֵ ַדע ְויָ ִבין ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ַה ִח ּלוק ׁ ֶש ֵ ּבין ִמי ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל
ל-פי ׁ ֶש ּלֹא ָז ָכה ֵא ָליו ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ו ֵּבין ִמי ׁ ֶש ּלֹא
ף-ע ּ ִ
ְו ָר ַדף ַא ַחר ַה ַּת ְכ ִלית ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים ְ ּב ָכל יוֹ ם ַא ַ
יתם ֵ ּבין ַצ ִדּ יק ָל ָר ׁ ָשע ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיֶ ה ִח ּלוּק ֲא ִפ ּל ּו
(מ ְל ֲא ִכי ג) ְו ׁ ַש ְב ֶּתם ו ְּר ִא ֶ
ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְּכ ָלל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ
(חגִ יגָ ה ט) ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכל
ֵ ּבין ִמי ׁ ֶש ּׁ ָשנָ ה ּ ִפ ְרקוֹ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים ְל ִמי ׁ ֶש ּׁ ָשנָ ה ּ ִפ ְרקוֹ ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמים ְו ֶא ָחד ֲ
יקי ֱא ֶמת ַה ִ ּנ ְכ ָל ִלים ַ ּב ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
ׁ ֶש ֵּכן ֵ ּבין ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְל ֵאינוֹ ִמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְו ָה ִע ָ ּקר ְּכ ִפי ִה ְת ָק ְרבוּתוֹ ְל ַצ ִדּ ֵ
ָהעוֹ ְס ִקים ְל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ַהנּוֹ ְפ ִלים ְו ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד ְמאֹד ִמ ְּמקוֹ ָמם ׁ ֶש ֵהם ְל ָרצוֹ ן ֶע ְליוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”לַ ,א ׁ ְש ֵרי
ֹאחז ָ ּב ֶהם:
ׁ ֶש ּי ֵ
כי בזה רואים מציאות ההתקרבות להצדיק אע”פ שכאשר מתקרבים אנשים כמונו וכו’ שאי
אפשר להגיע למשהו גדול ומפורסם במוחין וגאונות וצדקות רק חופר וחופר וכו’ ,הרי אפילו
האדם הכי פחות ,בכח רבינו יש לו רצונות וכיסופים והתבודדות ,וחוטף תורה לשמה ומצוות
בלב שלם ,אע”פ שאינו ניכר כי אין בזה היופי של העוה”ז והגאוה כידוע ,הרי ההתקרבות
להצדיק מביא שמתקבץ הרבה טוב ,והרי בוודאי שייך גם לזכות למה ששייך ,אשרינו!
ֹאמר'ֶ ׁ ,שהוּא
'ש ַמע' ְ'ו ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע' ַ'ו ּי ֶ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֵהם ׁ ְ
לש ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְק ִר ַ
מג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג
לש ְרגָ ִלים ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש
לש ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ֵא ּל ּו ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
יאת ׁ ְש ַמעִּ ,כי ׁ ָש ׁ
יצית ׁ ֶש ָ ּק ְבע ּו ִ ּב ְק ִר ַ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ִמ ְת ַג ֶלה ָה ָרצוֹ ן ַכ ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְב ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ַה ַ ּנ"ל:

ג' פרשיות ק"ש ממשיכים עלינו בכל יום את הארת ג' הימים טובים
מבואר שם [לקו”ת סי’ ד’] שהתגלות הרצון בעולם הזה נמשך בג’ רגלים שבהם נתגלה השי”ת
בעולם ועשה ניסים ביצי”מ ,וגילה תורה ,ובסוכות שלימות המקיפים  -עננים ,ובכל יום טוב
עיקר המשכת הארת הרצון למטה לתוך עוה”ז .לעומת יום השבת שהוא עצם מציאות העליה
לרצון שברצונות – ויבאר איך זה בבחי’ ג’ הפרשיות של ק”ש ,והלוואי שנמשיך קדושת יו”ט
בעת ק”ש ,המוחין וכו’ של יו”ט כמו שנמשכים שם ממש.
ְויֵ ׁש ְל ָב ֵאר ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּתִּ ,כי ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַמע הוּא ְּכנֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְכ ַלל,
יאת ִמ ְצ ָריִ ם ְ ּבאוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ְמאֹד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ָּלה ְל ֵעין ּכֹל ׁ ֶש ַה ּכֹל
ִּכי ְ ּב ֶפ ַסח ָהיָ ה ִע ַ ּקר יְ ִצ ַ
ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ִ ּב ְכ ָלל,
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ַמע ָאנ ּו ְמגַ ִּלין ׁ ֶשה' ֶא ָחד ְו ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְו ָראוּי ָלנ ּו ְל ַק ֵ ּבל ָע ֵלינ ּו עֹל
ַמ ְלכוּתוֹ ִּ ,כי הוּא ְל ַבדּ וֹ ֶמ ֶל ְך יָ ִחיד ְו ֵאין זו ָּלתוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְוהוּא ְל ַבדּ וֹ מוֹ ֵל ְך ָ ּבעוֹ ָלם.
הרי בפרשת שמע אנו עומדים בחג הפסח ומתגלה השם ניסים אותות ומופתים ויש להרגיש
היטיב כמו בליל הסדרֲ .א ָבל ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְת ַ ּג ָּלה ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ ּב ֶּמה נִ ְז ֶּכה ַל ֲעבֹד
אוֹ תוֹ ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ ַעד ַחג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ָאז ִק ַ ּב ְלנ ּו ּתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ָּכל ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת
ׁ ֶש ָּכלוּל ָ ּב ֶהם ָּכל ַה ַּת ְריַ "ג ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ִ ּג ָּלה ָלנ ּו ְרצוֹ נוֹ ת ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ׁ ֶש ְרצוֹ נוֹ ַל ֲעבֹד אוֹ תוֹ ְ ּב ֵא ּל ּו
ַה ִּמ ְצווֹ ת ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ו ׁ ְּש ָא ֵרי ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ֵהם ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְו ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמוֹ ַע
יכין ְל ַק ּ ׁ ֵשר ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ִל ְרצוֹ ן
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת עֹל ִמ ְצווֹ ת ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ְוכוּ’ִּ ,כי ָּכל ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנ ּו
ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצווֹ ת ְמ ַק ּׁ ְש ִרים ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת
ִל ְרצוֹ ן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך (ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְל ֵעיל ַעל ִענְ יַ ן ִ ּב ְר ַּכת ַ‘א ֲה ַבת עוֹ ָלם’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם).
בפרשת ‘והיה אם שמוע’ נמשך הארת יו”ט שבועות ,ומקבלים לשמוע ולשמוע עוד ועוד,
לקשר כל רצון וכל מחשבה ומעשה להיות תורה ,ולירא לא להפרד מהתורה ,שבזה מקשרים
כל הרצונות לשורש הרצון של כתר ,וזהו נקודת האמת של התורה שנמצא בכל יום ,ויש
לעורר הכתר הזה בכל יום בפרק והיה אם וכו’ להמשיך המוחין לתוך המידות.
ְו ָכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ָכל ָה ְרגָ ִלים ַח ָ ּי ִבים ְ ּביוֹ ֵתר ִל ֵּתן ְצ ָד ָקהְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים טז) ְו ָשׂ ַמ ְח ָּת ִל ְפנֵ י ה’ ֱאל ֶֹק ָ
יך ְוכוּ’ ַא ָּתה ו ִּבנְ ָך ְוכוּ’ ְו ַה ֵ ּגר ְו ַה ָ ּיתוֹ ם ְוכוּ’ִ ,אם ַא ָּתה ְמ ַשׂ ֵּמ ַח
ׁ ֶש ִּלי ֲאנִ י ְמ ַשׂ ֵּמ ַח ֶאת ׁ ֶש ְּל ָך ְוכוּ’ ְּ
(כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י) ְו ֵכן ְמ ֻח ָ ּי ִבים ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם
יש ְּכ ַמ ְּתנַ ת יָ דוֹ ְוכוּ’ִּ ,כי ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נִ ְד ַבת ֵלב ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה
יקם ִא ׁ
ְול ֹא יֵ ָר ֶאה ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ֵר ָ
ָ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְלל ּו ְ ּב ָפסוּק ֶא ָחדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים כג) מוֹ ָצא ְשׂ ָפ ֶתיך ִּת ׁ ְשמֹר ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת,
‘ב ִפ ָ
ַעד ְ ּ
יכין
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ו)ִּ ,כי ָ ּב ְרגָ ִלים ׁ ֶש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
יך’-זוֹ ְצ ָד ָקה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ר ׁ
ְ ּביוֹ ֵתר ִל ְקרֹא ֶאת ָה ָרצוֹ ן ו ְּלגַ ּלוֹ תוֹ ַ ,ע ֵּ
ף-על-
יכין ָאז ְל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְצ ָד ָקה ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ַא ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ָח ְזר ּו ְו ִק ְל ְקל ּו ַעל-יְ ֵדי ָה ֵע ֶרב ַרב ְ ּב ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶשהוּא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה
ְּ
-כ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ֵּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ַה ְּס ֵפקוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָח ְזר ּו ְו ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ְל ַה ּ ִטיל ָס ֵפק

ט

י
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יש ל ֹא יָ ַד ְענ ּו ֶמה ָהיָ ה לוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְ ּ
(באוֹ ת ל) ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ָהיָ ה ֶ ּב ֱאלוּל
ָ ּב ָרצוֹ ןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִּכי ֶזה מ ׁ ֶֹשה ָה ִא ׁ
ְו ִת ׁ ְש ֵרי ָ ּב ַא ְר ָ ּב ִעים יָ ִמים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ֵמ ֱאלוּל ַעד יוֹ ם ִּכ ּפוּר ׁ ֶש ֵהם יְ ֵמי ָרצוֹ ן ַעד ׁ ֶש ְ ּב ֻס ּכוֹ ת ְוהוֹ ׁ ַש ְענָ א
ַר ָ ּבא ו ׁ ְּש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת נִ גְ ָמר ַה ִּת ּקוּן ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ַּכ ָ ּידו ַּע .וצריכים מאד לחדש האור של פסח ושבועות
כמו שר’ נתן בכ”פ מראה ענין ר”ה יוכ”פ וסוכות שבזה חוזר כח הרצון של מועדות גם אחרי
הקלקול.

ובכל יום יש לתת צדקה ולעשות חסד להאיר אור הצדיק האמת בעולם שהוא עיקר הצדקה
כנ”ל ,ובזה מתקנים ,אבל יש גם להמשיך קדושת סוכות והוא בפ’ ויאמרְ :ו ֻס ּכוֹ ת הוּא ֶרגֶ ל
יצית,
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
ֹאמר ׁ ֶש ִ ּב ְק ִר ַ
לש ְרגָ ִליםְ ,והוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ּי ֶ
ישיּ ְ ,ג ַמר ַה ּׁ ָש ׁ
ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ׁ ֶש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֻס ּכוֹ ת ַענְ נֵ י ָּכבוֹ ד ְ ּב ִחינַ ת ִ
(א ּיוֹ ב לח) ְ ּבשׂ ו ִּמי ָענָ ן ְלבו ּׁשוֹ .
בפרשת ציצית אנו ממשיכים ויושבים בסוכה שהוא מצות ציצית ,גם כן מקיף נורא וגדול
שנמשך לציצית לצמצם המחיצות של הסוכה ,שהוא כלל התיקון של העגל ,וממשיך כח
הרצון והפדיון לכל יום – ויש לעורר אור של סוכות כאשר קוראים פרשה זו ואוחזים בציצית
– והכח להמשיך הרצון לתקן הימים הכל ע”י שנותן כסף לצדקה ,ונותן זמן וכוחות להאיר אור
הרצון בעולם ,לעשות החסד הכי גדול שיש לכל בני האדם שחסר להם חיים ואור הרצון.

כונת נתינת צדקה וקבלת צדקה הוא לבא להארת הרצון ,וכל זה בכח ספה"צ
וגילוי דרך ביטול הספקות
ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּג ַמר ַה ִּת ּקוּן ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ְּצ ָד ָקה ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ֻס ּכוֹ ת ְמ ֻח ָ ּי ִבים ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת
ֹאש
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ָאז עוֹ ְב ִרים ְ ּב ַבל ְּת ַא ֵחרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ר ׁ
יכין ְל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְצ ָד ָקה ְמאֹד ַל ֲענִ ִ ּיים
ַה ּׁ ָשנָ ה ד)ִּ ,כי ֻס ּכוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי ַה ְּצ ָד ָקה ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ְצ ִר ִ
ֲהגוּנִ ים ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ּל ֹא יַ ּ ִטיל ּו עוֹ ד ָס ֵפק ְו ַכ ַ ּנ”ל כי כח הצדקה הוא לגרש הספק
ברצון – כאשר זה שצריך לקנות ואין לו ,ופתאום מקבל כסף ,מקבל הארת הרצון שהשי”ת
השגיח עלי ,וזה נורא .וכך יש לקבל כסף תמיד .וכן זה שנותן שהכסף גורם לו להיות נפרד
ובגאוה ,כאשר נותן נכלל בהארת הרצון היותר גבוה שמקבל שפע השורש של החסד ושורה
עליו מתיקות הדעת ,אבל עיקר הצדקה הוא כדי לבטל הספק ,ואם אין ספרי הצדיקים ודרך
ביטול הספק ע”י חבירים וכו’ הרי גם הנותן וגם המקבל לא יוכלו להחזיק הרבה בהארת הרצון.
יצית ׁ ֶש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִ
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
(א ּיוֹ ב כט) ֶצ ֶדק ָל ָב ׁ ְש ִּתי
ישנִ יְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל ּ ִפי רֹב ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְז ִהיר ַה ּ ָפסוּק ַעל ְצ ָד ָקה ַמ ְז ִּכיר ַדּ ְחקוּת ֶה ָענִ י ִ ּב ְלבו ּׁשוֹ ו ְּכסוּתוֹ ְּ ,כמוֹ
ַו ַ ּי ְל ִ ּב ׁ ֵ
(שמוֹ ת כב) ִּכי הוּא ְכס ּותֹה ְל ַבדּ וֹ ִהיא ִשׂ ְמ ָלתוֹ ְלעוֹ רוֹ ְוכוּ’(ְ ,דּ ָב ִרים כד) ְו ׁ ָש ַכב ְ ּב ַשׂ ְל ָמתוֹ ו ֵּב ַר ְכךָ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
(א ּיוֹ ב לא) ִאם ֶא ְר ֶאה אוֹ ֵבד ִמ ְ ּב ִלי ְלבו ּׁשְ ,ו ֵכן
ְוכוּ’ְ ,ו ֵכן (יְ ׁ ַש ְעיָ ה לח) ִּכי ִּת ְר ֶאה ָערוֹ ם ְו ִכ ִּסיתוֹ ְוכוּ’ ְו ֵכן ִ
יפהַ ,היְ נ ּו
ַה ְר ֵ ּבה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קב) ְּת ִפ ָּלה ֶל ָענִ י ִּכי יַ ֲע ַטף ְוכוּ’ ׁ ֶש ְּמ ַכ ֶ ּנה ַדּ ְחקוּת ָה ֲענִ ּיוּת ְ ּב ׁ ֵשם ֲע ִט ָ
ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַ ּב ֶּמה ְל ַה ֲע ִטיףַ ,רק הוּא ִמ ְת ַע ּ ֵטף ְ ּב ָצ ָרתוֹ ְ ּב ָד ֳחקוֹ ְו ָענְ יוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ָפסוּק נַ ְפ ׁ ָשם ָ ּב ֶהם ִּת ְת ַע ּ ָטףֶ ׁ ,ש ִּמ ְת ַע ּ ֵטף ִמינֵ ּה ו ֵּב ּה,

מבואר בלקו”מ סי’ קס”ג ענין שרה ,מה שעובר על הנפש בצער ומתעטף במוחין דקטנות בלי
לבוש מקיף של שורש הנשמהא – והתיקון ע"י המקיף בחי' ציצית  -סוכות שהוא כח ספרי
א .ולזה”ק שםִּ :כי יֵ ׁש ׁ ָש ֹל ׁש ְק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ְּק ִל ּפוֹ ת רוֹ ִצים ָּת ִמיד ִל ְת ּפס ַה ִדּ ּבוּר ְל ַע ְצ ָמם ִ ּב ְפ ָרט ִדּ ּבוּר ַה ָּקדוֹ ׁש

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג
רבינו ,ולהמשיך קצת לפנים שיהיה פנימי ומקיף  -ובזה משיגים פרנסה ,כי חסרון הפרנסה
והשפע הוא מחמת בחי' חוב ,בחי' שאין לו לעצמו רק חייב לאחריני שזה ענין שאין לו מוחין
ואין לו מקיף כי זה ממושכן ,וכאשר מגדיל הרצון משיג הדעת והפרנסה.
יפהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ֵ
ְוגַ ם ַדּ ְחקוּת ֶה ָענִ י ִ ּב ְמזוֹ נוֹ ת ְמ ַכ ֶ ּנה ְ ּב ׁ ֵשם ֲע ִט ָ
(א ָיכה ב) ָה ֲעטו ִּפים ָ ּב ָר ָעב ְוכוּ’ִּ ,כי
ילת ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת
ְצ ָד ָקה ַמ ֲע ֶלה ו ְּמ ַת ֵ ּקן ּ ְפגַ ם נְ ִפ ַ
ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָהיָ ה יוֹ נֵ ק ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ָּכל
ַה ָח ְכמוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּ ְפגַ ם ַה ְּלבו ׁ ִּשים ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו ְ ּב ִמ ְצווֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֻּכ ָּלם
ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשים ְו ִצ ְמצו ִּמים ְו ֵכ ִלים ְל ַק ֵ ּבל ַעל יָ ָדם ַה ּ ָשגַ ת ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יש ְרצוֹ נוֹ
ְל ַבד מוֹ ׁ ֵשל ָ ּבעוֹ ָלםַ ,א ְך ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ְ ּב ִח ָירה ו ִּב ׁ ְש ִביל ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ֶה ֱע ִלים ְו ִה ְס ִּתיר ְו ִה ְל ִ ּב ׁ
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְלבו ׁ ִּשים ְקדוֹ ׁ ִשים ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצווֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי
ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ַה ְס ָּתרוֹ ת ,ו ְּצ ִר ִ
ְל ַה ּ ִשיג ַעל יָ ָדם ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן:

וכל הכח לאחוז בדעת הוא ע”י לבושי הנשמה  -מחשבה דיבור ומעשה דקדושה ,ששם
מלובש הרצון ושורה עליו ,וכאשר יש פגם הלבושים שמתייאש ,אז שייך ליפול בחכמות
ֵמ ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל ִּכי ֶא ְצ ָלם ָּכל ַה ִדּ ּבו ִּרים יָ ִפים ְונָ ִאים ַו ֲח ׁשו ִּביםְ ,ורוֹ ִצים ְל ָת ְפ ָסם ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ַה ִדּ ּבוּר נָ ֶאה ֶ ּב ֱא ֶמת
יהם
ִּכי ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ׁ ֶש ָהי ּו ֻּכ ָּלם ׁ ְשחוֹ ִרים ִא ּל ּו לא ָהיְ ָתה ָשׂ ָרה יְ ַפת ּת ַאר ָּכל ָּכךּ ַ ,גם ֵּכן ָהיְ ָתה ֲח ׁשו ָּבה ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ְמאד ְו ַה ִדּ ּבוּר הוּא ְ ּב ִחינוֹ ת ָשׂ ָרה ְל ָכל ֶא ָחד ְל ִפי ֶע ְר ּכוֹ יֵ ׁש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינוֹ ת ָשׂ ָרה ְל ֻא ָּמ ִתי ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת יג) ֶ ׁ :שהוּא
מוֹ ׁ ֵשל ַ ּב ִדּ ּבוּר ׁ ֶש ּלוֹ ַעל ִעיר ו ְּמ ִדינָ ה ְויֵ ׁש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָשׂ ָרה ַעל ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְויֵ ׁש ׁ ֶשהוּא שׂ וֹ ֵרר ְ ּב ֵביתוֹ ַאך
ֶא ְצ ָלם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינוֹ ת ִמ ְצ ִריםֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ׁ ְשחוֹ ִרים ו ׁ ְּש ָפ ִלים ָּכל ַה ִדּ ּבו ִּרים ֲח ׁשו ִּבים ְורוֹ ִצים ְל ָת ְפ ָסם ִּכי ַה ּ ׁ ָש ֹל ׁש
ילה ו ׁ ְּש ִת ָ ּיה ו ַּפ ְרעה הוּא אוֹ ִת ּיוֹ ת
ְק ִל ּפוֹ ת ֵהם ַשׂ ר ָהאוֹ ִפים ְו ַשׂ ר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים ְו ַשׂ ר ַה ַּט ָ ּב ִחיםֶ ׁ ,ש ֵהם ַּת ֲאווֹ ת ֲא ִכ ָ
ערף ׁ ֶשעוֹ ֵמד ֲאחוֹ ֵרי ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ְו ֵת ֶכף ׁ ֶשרוֹ ִאין ַה ּ ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָשׂ ִרים ַהנַּ’’לֶ ׁ ,ש ֵהם ָשׂ ֵרי ּ ַפ ְרעהֶ ,את ָשׂ ָרה ׁ ֶשהוּא
ָה ֶ
יהם ְותוֹ ְפ ִסים אוֹ תוֹ ְל ַפ ְרעה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
‘’ו ִ ּי ְרא ּו אוֹ ָת ּה ָשׂ ֵרי
אשית י’’ב) ַ :
(ב ֵר ׁ ִ
ַה ִדּ ּבוּר ֲא ַזי יָ ֶפה ְונָ ֶאה ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ערף
ַפ ְרעה ַויְ ַה ֲלל ּו אוֹ ָת ּה ֶאל ּ ַפ ְרעה’’ ִּכי ַה ּ ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָשׂ ִרים ַהנַּ’’ל ֵהם ָקנֶ ה ו ֵּו ׁ ֶשט ו ְּו ִר ִידיןְ ,ותוֹ ְפ ִסין ַה ִדּ ּבוּר ְל ָה ֶ
ְו ִה ֵ ּנה ְּכ ׁ ֶש ַה ִדּ ּבוּר הוּא ִדּ ּבוּר ַה ָּקדוֹ ׁש ְ ּב ִחינוֹ ת ָשׂ ָרה ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ְש ִכינָ ה ִע ָּמ ּה ַאף ׁ ֶש ָהיָ ה ַצר ְל ַא ְב ָר ָהם ְמאד ְמאד
ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִ ּנ ְל ְק ָחה ִעם ָּכל ֶזה יָ ַדע ו ָּב ַטח ַ ּבה ׁ ֶשהוּא טוֹ ָבה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ְפ ָסה ְל ׁ ָשם ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ִמ ֶּזה נַ ַחת ָ ּגדוֹ ל
(קה ֶלת ח) ׁ ֶש ִּל ְּק ָטה ִמ ּ ׁ ָשם נִ יצוֹ צוֹ ת
‘’עת ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַלט ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ָדם ְל ַרע לוֹ ’’ ֶ
ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵ
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַּכ ָ ּידו ַּע ֲא ָבל ִאם הוּא ִדּ ּבוּר ּ ָפ ׁשוּטַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ְפס ּו אוֹ תוֹ ְל ׁ ָשםְ ,ו ִכ ְמ ַעטַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ ם,
יִ ׁ ְש ַּת ַּקע ׁ ָשם ִאם לא ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ַצ ִדּ יק ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לוֹ ּכחַ ְלהוֹ ִציאוֹ ִמ ּ ׁ ָשם ְויֵ ׁש ָא ָדםֶ ׁ ,ש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ִמ ֻּכ ּלוֹ ו ִּמ ֶּמנּ ּו ִדּ ּבוּר
יחה ְ ּב ִפי ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תְ ,ו ַה ּכל דּ וֹ ְב ִרין ִמ ֶּמנּ ּו ְוהוּא הוֹ ֵלך נָ ע ָונָ ד ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּזר ְ ּב ִפי ֻּכ ָּלם ְו ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ִשׂ ָ
ׁ ֶש ָ ּבא ְל ׁ ָשם יֵ ׁש לוֹ ִענּ וּיִ ים ְו ָצרוֹ ת ְמ ׁ ֻשנּ וֹ ת ִּכי ֵא ֶצל ָּכל ֵא ָחד יֵ ׁש לוֹ ּ ַפ ְרעה ְל ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְל ִפי ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל
יהם ַצר לוֹ ְמאד ִעם
ׁ ָשם ּ ַפ ְרעה ֶמ ֶלך ו ִּמ ְצ ַריִ ם ְמ ִדינָ ה ו ׁ ְּש ֹל ׁ ָשה ָשׂ ִרים ַאף ְּכ ׁ ֶש ֵהם ּתוֹ ְפ ִסים ַה ִדּ ּבוּר ְונוֹ ֵפל ֲא ֵל ֶ
ָּכל ֶזה יֵ ׁש לוֹ נַ יְ ָחאֶ ׁ ,ש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ִל ְמצא ׁ ָשם נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ְויִ ְהיֶ ה טוֹ ָבה ִמ ֶּזה ַאך ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְל ִפי ֲאנָ ׁ ִשים
יש
ערף ְוהוּא נוֹ ֵפל ׁ ָשם ְו ׁ ָשם ִמ ְד ַ ּבר ׁ ְש ָמ ָמה ִצ ָ ּיה ַו ֲע ָר ָבה לא ָע ַבר ָ ּב ּה ִא ׁ
ׁ ְש ָפ ִלים ְו ׁ ָשם ְּכ ׁ ֶש ּתוֹ ְפ ִסים ַה ִדּ ּבוּר ְל ָה ֶ
ֵאין לוֹ ִעם ִמי ִל ְפגּ ַעַ ,צר ו ַּמר ְמאד ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש הוֹ ֶל ֶכת נָ ָעה ְונָ ָדה ו ִּמ ְת ּ ַפ ֶּז ֶרת ְ ּב ִפ ּזוּר ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְ ּב ִפי ַּכ ָּמה ֲאנָ ׁ ִשים ְוהוּא
אכל ְל ָה ׁ ִשיב נַ ְפ ׁ ָש ּה ָה ְר ֵע ָבה ְו ַה ְ ּצ ֵמ ָאה ְואוֹ ֶכ ֶלת ֶאת ַע ְצ ָמ ּה ִ ּב ְב ִחינַ ת:
ָעיֵ ף ְו ָר ֵעב ְו ָצ ֵמא ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברְ ,ו ֵאין ָל ּה ֶ
יש ׁ ֶש ָ ּג ַבר ָע ָליו ַה ְּק ִרירוּת ְמאד ְו ֵאין לוֹ ׁשוּם ִּכ ּסוּי ְל ַח ֵּמם
יאכלוּ’’ (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ט) ו ְּכ ִד ְמיוֹ ן ָה ִא ׁ
ֵ
יש ְ ּב ַשׂ ר ְזרוֹ עוֹ
‘’א ׁ
ִ
ַע ְצמוֹ ו ְּל ִה ְת ַע ֵּטף ּבוֹ ְוהוּא ְמ ַכ ּ ֵפל ו ְּמ ַח ֵ ּבק ו ְּמ ַכ ֵּוץ ַע ְצמוֹ ְּכמוֹ ֵכן ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשֵ ,אין ָל ּה ׁשוּם ִּכ ּסוּי ְל ִה ְת ַע ֵּטף ו ְּל ַכ ּסוֹ ת
ַע ְצ ָמ ּה ְו ִהיא ְ ּב ִחינַ ת’‘ :נַ ְפ ׁ ָשם ָ ּב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף’’ ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֶּט ֶפת ֵמ ַע ְצ ָמ ּה ִמ ֵ ּנ ּה ו ֵּב ּה ְו ָכל ָּכך נִ ְת ַע ְּל ָפהַ ,עד ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ
ִאם נוֹ ְתנִ ין ָל ּה ְדּ ַבר ַמ ֲא ָכלֵ ,אינָ ּה יְ כוֹ ָלה ְל ַק ֵ ּבל ֶל ֱאכל ְּכמוֹ ַהחוֹ ֶלה ׁ ֶש ֻּמ ָּטל ְז ַמן ַרב ְ ּב ָח ְליוַֹ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ֵּלף ָּכל
ָּכךֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְל ַק ֵ ּבל ׁשוּם ַמ ֲא ָכל ו ְּכ ׁ ֶשנּ וֹ ְתנִ ין לוֹ  ,הוּא דּ וֹ ֶחה ְו ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ו ַּמה ַ ּנ ֲע ֶשׂ הַ ,ו ֲאנַ ְחנ ּו ָ ּג ַר ְמנ ּו
ְל ַע ְצ ֵמנוֶּ ׁ ,ש ּלא ׁ ָש ַמ ְענ ּו ְל ֵעצוֹ ת טוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָלנ ּו ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִּ
ערףְ ,ולא ָפנִ ים] ְו ָאז הוּא ָחבו ּׁש
[כי ָפנ ּו ֵא ַלי ֶ
ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּריןִּ ,כי נִ ְת ּ ַפס ְונֶ ֱא ַסר ׁ ָשם ְו ִל ְפ ָע ִמים ַמגְ ִ ּביהוֹ ְל ַמ ְע ָלה ו ַּמ ֲע ֵלה ּו ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְו ַא ַחר ָּכך ַמ ׁ ְש ִליכוֹ ְמאד
ְל ַמ ָּטה ִּכי ָה ֲע ִל ָ ּיה לא ָהיְ ָתה ְּכ ֵס ֶדרַ ,רק ְ ּב ֶד ֶרך ַה ׁ ְש ָל ָכה ִּכ ְל ַא ַחר יָ ד ְל ַמ ְע ָלה ְו ַעל ֵּכן נִ ׁ ְש ָלך ְל ַמ ָּטה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
(ת ִה ִּלים ק’’ז) ’‘ :יַ ֲעל ּו ׁ ָש ַמיִ ם יֵ ְרד ּו ְתהוֹ מוֹ ת’’ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך יִ ׁ ְש ַלח ְרפו ַּאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִּכי ָ ּב ָט ְחנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַה ּכל נָ כוֹ ן,
ְּ
יתנ ּו ָא ֵמן
יטיב ַא ֲח ִר ֵ
ְויֵ ִ

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג
וקושיות בדברים שאינו יכול להבין ,שזהו עיקר נפילת הרצון וחסרון הפרנסה.

אי אפשר להרגיש הארת הרצון כשאין לה לבוש להתגלות ,והלבוש הוא ההתחזŒ
קות שלא להתייאש וסדר עבודת הבוקר
ִּכי ְ ּב ִחינַ ת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ַע ְצמוֹ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ִר ּבוּי אוֹ ר ׁ ֶשגּ וֹ ֵרם ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִליםִּ ,כי ִר ּבוּי ַה ּׁ ֶש ֶמן גּ וֹ ֵרם
ִּכ ּבוּי ַה ֵ ּנרִ ,מ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּ ָטעו ִּתים ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ָ ּב ִאים ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ י ִמ ֵּמ ַצח
ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַה ּ ִשיג ִמ ַ ּיד ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִלי ֵּכ ִלים ו ְּלבו ׁ ִּשים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּת ִח ַּלת ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל
ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ַרע ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ְלבו ׁ ִּשין ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
אשית ג) ַו ַ ּי ַעשׂ ה’ ֱאל ִֹהים ָל ָא ָדם ו ְּל ִא ׁ ְש ּתוֹ
(ב ֵר ׁ ִ
יכין ְלבו ׁ ִּשים
יהם ֲע ֻר ִּמים ְול ֹא יִ ְת ּב ׁ ָֹש ׁשוִּּ ,כי לֹא ָהי ּו ְצ ִר ִ
ישםִּ ,כי ַ ּב ְּת ִח ָּלה ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר ַו ַ ּי ְל ִ ּב ׁ ֵ
ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים ַרק ַדּ ִ ּקים ְורו ָּחנִ ִ ּיים ְמאֹד ְ ּב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ רְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת נִ ְצ ַט ּו ּו ו ֵּמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ַרע
ֹאכל ּו ִמ ֶּמנּ וֶּ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ֲח ִקירוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשיםֲ ,א ָבל
ל ֹא ת ְ
יתם ֶל ֱאכֹל ִמ ּׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ִל ְכ ִפירוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ַא ַחר ׁ ֶש ַה ָ ּנ ָח ׁש ִה ְת ָ ּג ֶרה ָ ּב ֶהם ְו ֵה ִס ָ
ִל ְב ָר ָכה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין לה) ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ַ ּב ֲח ִקירוֹ ת ׁ ֶשל ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ַרע ְ ּב ִלי ְלבו ׁ ִּשיםַ ,ע ֵּ
ל-כן
ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָע ַסק ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים ָע ׁ ָשה ָל ֶהם ְלבו ׁ ִּשים ְ ּב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ רִּ ,כי ַע ָּתה ִע ַ ּקר
יצית ו ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְלבו ׁ ִּשים ִדּ ׁ ְש ִכינְ ָּתא ְדּ ִהיא ַענְ יָ א
ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
(ת ּקוּנִ ים סט)
יצית ְוכוּ’ ִּ
ְ ּבגָ לו ָּתאּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִּכי ִהיא ְכס ּותֹה ְל ַב ָדּ ּה ְוכוּ’ ָדּ א ִצ ִ
וזה מה שאין האדם מרגיש הארת הרצון תמיד אע”פ שיש בליבו רצון לרצות וכו’ ,כי הרצון
שבו אין לה לבוש להתגלות ,וכאשר יתחזק לא להתייאש ,יזכה לעשות לבוש להרצון ויתגלה,
ועיקר גדול בזה הוא סדר עבודת הבוקר ציצית ותפילין וסדר הזמירות ק”ש ועמידה שבהם
המשכת כל הלבושים ובתוכם המוחין.
ְו ַע ֵּ
יצית הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ְכנָ ַעת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש
ל-כן ִצ ִ
ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֻס ּכוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּג ַמר ִּת ּקוּן ָה ַרגְ ַליִ ם ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבשׂ וּמוֹ ָענָ ן
ְלבו ּׁשוֹ ַּכ ַ ּנ"ל
סוכות מאסף יחד כל כוחות הימים טובים – ובזה אנו קיימים כל החורף .ויש לעורר כח
הלבושים דקדושה כנ”ל ולזכור תמיד יציאת מצרים גם בחורף בכל יום מחדש ,כי שם עיקר
הארת הרצון ,שסוכות הוא הכלי לקבלה ,ובכל יום הציצית שלובשים תמיד.
יאת ׁ ְש ַמע
יצית ׁ ֶש ָ ּק ְבע ּו ִ ּב ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
ישית ׁ ֶשל ְק ִר ַ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ְש ִל ׁ ִ
לש ְרגָ ִלים ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְז ַּכר
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָאז ָהיָ ה ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְו ָכל ַה ּׁ ָש ׁ
ׁ ֶש ּבוֹ נִ ְז ָּכר יְ ִצ ַ
לש ְרגָ ִלים וכנ”ל .ר’ נתן הזכיר כאן ענין נורא,
יצית ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
יצית ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
לש ּ ְפ ָע ִמים ִצ ִ
ׁ ָש ׁ
ופנימיותו הוא ענין הארת נה”י אימא בנה”י ז”א ,שהוא עיקר תכלית העבודה להקים האמונה,
וזה מה שיש ג”פ שם הויה שם ,ומהרנ”ת מגלה שיש ג’ ציצית היינו הלבושים בשלימות ,ולזה
מחזיקים בציצית בידו( ,ומנהג שנמשקים המצוה ברצון גדול ,להכלל בקדושת הציצית ,ה’ פעמים
להמשיך למלכות).
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים
לש ְרגָ ִלים ְור ׁ
ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ָע ֵרב ֲה ָל ָכה ג ַה ַ ּנ"ל ׁ ָשם ְמב ָֹאר ַ ּגם ֵּכן ִענְ יַ ן ַה ּׁ ָש ׁ
ְ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ"ל ְלגַ ּלוֹ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלם ְוכוּ'ַ ,אך ׁ ָשם הוּא
ַע ּ ִ
ְ ּב ִסגְ נוֹ ן ַא ֵחר ְק ָצת ִּכי ׁ ִש ְב ִעים ַאנְ ּ ִפין ְלאוֹ ָריְ ָתא ,וכמה יש לחזור ההלכה שם ,לקבל הארת הרצון

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ז  -קכ"ט הלכות ברכת השחר ה אות לט -מג
שתמיד נתחזק ברצון חזק נגד כל מניעה ,יהיה איך שיהיה.
ְו ַה ּכֹל עוֹ ֶלה ֶאל ָמקוֹ ם ֶא ָחד ְו ַע ֵּ
יצית ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר טו)
ל-כן ִק ּיוּם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה הוּא ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
ְול ֹא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם זוֹ ִמינוּת ְוכוּ’ ְ ּ
יתם
יתם ֶאת ָּכל ִמ ְצו ָֹתי ִו ְהיִ ֶ
(ב ָרכוֹ ת יד)ְ ,ל ַמ ַען ִּת ְז ְּכר ּו ַו ֲע ִשׂ ֶ
יצית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשים
יכם ְוכוּ’ ִּכי ִע ַ ּקר ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה הוּא ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
ְקדוֹ ׁ ִשים ֵלאל ֵֹק ֶ
יהם
יע ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַב ּ ֵטל ֶאת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ֵדּ עוֹ ֵת ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ַ
יצית ְ ּב ִחינַ ת
ימן ז ׁ ֶש ִּצ ִ
‘מ ׁ ְש ּ ָפ ִטים’ ְ ּב ִס ָ
ָה ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ּיוֹ נְ ִקים ִמ ּׁ ָשם ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִ
ֱאמוּנָ ה ְוכוּ’ ,ו ְּמ ַב ּ ֵטל ְס ָברוֹ ת ְו ֵעצוֹ ת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ַעל ַמ ֲא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ א ָּתא
ְו ַא ֲח ֵוי ָל ְך טו ָּרא ְדּ ִסינַ י ְדּ ַה ְד ָרא ֵל ּה ַע ְק ָר ָבא ׁ ֶש ֵהם ֲע ַצת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְוכוּ’ ְו ַקיְ מ ּו ִּכי ַח ְמ ֵרי ִח ַּו ְר ָּתא ׁ ֶש ֵהם
יעים אוֹ ָתם ְוכוּ’ ו ְּמ ַק ְ ּי ִמין ֶאת ַה ּתוֹ ָרהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
יצית ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
הרי שצריכים בכל עת ושעה לחשוב מהציצית ,וגם למשמש בהם ולהתעורר מאד ,כי הציצית
הוא הכלי להרצון ועל ידם מתגלה הארת הרצון שקבלנו מחדש באותו יום בקריאת שמע (כי
עד ק”ש זה הרצון של אתמול ,ומק”ש זהו הרצון החדש של היום).

גי

