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ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה

דף קל”א – קל”ג לקוטי הלכות או”ח הלכות ברכת השחר הלכה ה’ אות מו-נט
התלמיד מקבל את הרפואה מרבו ומתחזק בשמחה ,אך עבודת הצדיק הוא לפעול
תמיד רחמים חדשים ,והוא מספוק אם יצליח בכך ,אך התלמיד יודע בוודאי
מו) הרי למדנו שבכח הצדיק להמשיך הארת הרצון המופלג ,לרפא כל חולה וכל נופל ,ע”י
שיחזק את הרצון ,והנה יש להסתכל על הדבר מצד שני ,מצד הרופא שבא לפניו חולה וכך
הרבה מאד חולים ,והוא אינו מתגאה ,אדרבה הוא נכנס ליראה גדולה להצליח לגלות את
הרפואה ,והוא יודע שקשה מאד מאד להכניס רצון לשני ,הרי רק הוא זכה וכו’ ורק יחידים
מתעוררים ,ונמצא מצב שהוא נכנס לתוך תפילות ותחנונים ועוסק בתשובה לפי מדרגתו,
ומתאמץ בתפילה מאד בבחי’ ‘ויחל משה’ אחזתו אחילו ,כי הוא עניו ושפל ,ואמיתי ברצונו
להעלות הקדושה לאור מידות הרחמים ,ומתחזק בעבודתו מחדש ממש ,ודייקא עי”ז פועל
רחמים ,וזה למעשה מה שנעשה כאשר באים לציון רביה”ק ,כאשר זוכים למה שהעבודה
שלנו בא לצדיק ומתעלה וכו’ ,שזה עבודה שהצדיק מתחיל מחדש בכל כח עבודתו לפעול,
כי הוא בספק אם שייך להצליח ,ומקבץ כל כוחותיו ממש ,והנה זה מה שמהרנ”ת מצא דרך
לגלות בכל המדרש המופלא הזה שמשה היה מסופק אבל בצלאל ידע – כי התלמיד מקבל כח
הרפואה ומתחזק בשמחה רואה שנדלק בו רצון וכיסופין.
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְת ַק ּׁ ָשה מ ׁ ֶֹשה ְמאֹד ַעל ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ְּמנוֹ ָרה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ,ו ְּביוֹ ֵתר
ְמב ָֹאר ְ ּב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ַה ֲעלוֹ ְת ָך ּ ֶפ ֶרק טז ,מו ָּבא ְ ּביַ ְלקוּט ָה ְראו ֵּבנִ י ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּתרו ָּמה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ּׁ ָשה
יה ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ַרדְ ,ו ָח ַזר ְו ָע ָלה ְו ׁ ָש ַאל ו ֵּפ ֵר ׁש לוֹ
ָ ּב ּה ְמאֹדַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּג ָּלה לוֹ ָח ַזר ְו ׁ ָש ַכח ַמ ֲע ֶשׂ ָ
ְו ָח ַזר ְו ׁ ָש ַכח ְו ֵכן ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםַ ,עד ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לך ֵא ֶצל ְ ּב ַצ ְל ֵאל ְוהוּא ַ ּי ֲע ֶשׂ ה אוֹ ָת ּה
ִמ ָ ּיד ְוכוּ' ו ִּמ ָ ּיד ָע ָשׂ ה אוֹ ָת ּה ְ ּב ַצ ְל ֵאלִ ,ה ְת ִחיל ָּת ֵמ ַּה ְו ָא ַמרֲ ,אנִ י ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ֶה ְר ָאה ִלי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך
ית ִמ ַדּ ְע ְּת ָך ְ ּ
ית עוֹ ֵמד ְּכ ׁ ֶש ֶה ְר ָאה
ב ַצ ְל ֵאל ְ ּב ֵצל ֵאל ָהיִ ָית ָע ִשׂ ָ
הוּא ְונִ ְת ַק ּׁ ֵש ִתי ַל ֲעשׂ וֹ ָת ּה ְו ַא ָּתה ׁ ֶש ּל ֹא ָר ִא ָ
ִלי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֲע ִשׂ ָ ּי ָת ּהַ ,עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ .
ְו ָכל רוֹ ֶאה יִ ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ַעל ַה ַּמ ְר ֶאה ַה ּזֹאתֵ ,א ְ
יך יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ל ֹא יָ ַדע ְונִ ְת ַק ּׁ ָשה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ַעל
ְ
ֲע ִשׂ ָ ּי ָת ּה ו ְּב ַצ ְל ֵאל ָע ָשׂ ה אוֹ ָת ּה ִמ ָ ּיד? ְו ִאם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵמד ְ ּב ֵצל ֵאל ְּכ ׁ ֶש ֶה ְר ָאה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא
ְלמ ֶֹשה ֲע ִשׂ ָ ּי ָת ּהֲ ,הל ֹא מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי ָע ַמד ׁ ָש ָּמה ְו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ָל ַמד ִע ּמוֹ ְוגִ ָּלה לוֹ
י-כן נִ ְת ַק ּׁ ָשה ָּכל ָּכ ְך .ו ְּב ַצ ְל ֵאל ׁ ֶש ָע ַמד ַרק ִמ ִּצדּ וֹ ְ ּב ֵצל ֵאל ִה ּ ִשיג
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ֲע ִשׂ ָ ּי ָת ּה ּ ַפ ַעם ַא ַחר ּ ַפ ַעםְ ,ו ַא ַ
יה?
ַל ֲעשׂ וֹ ָת ּה ִמ ָ ּידִ ,אם ַר ִ ּבי ל ֹא ָשנָ ה ִח ָ ּיא ִמ ָ ּנ ֵל ּ
ַא ְך ַמה ּׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין ָ ּב ֶזה ֵמ ָרחוֹ ק ָאנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבים ַל ֲחתֹר ו ְּל ָפ ֵר ׁש ִדּ ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ָה ֲע ֻמ ִ ּקים ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי מ ׁ ֶֹשה נִ ְת ַק ּׁ ָשה ְמאֹד ְמאֹד ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ְּמנוֹ ָרה
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ִלי ְקדוֹ ׁ ָשה ְונוֹ ָר ָאה ָּכזֹאת ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ָה ִאיר ַעל יָ ָד ּה ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
ְ ּב ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאלּ ְ ,ב ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ָע ָליו ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייוֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ו ְּב ָכל
ִמינֵ י יְ ִרידוֹ ת וּנְ ִפילוֹ ת ׁ ֶש ַ ּי ַע ְבר ּו ָע ָליו ְ ּב ֻכ ָּלם יִ ְתגבר ְ ּבת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּי ִאיר לוֹ ַל ֲעלוֹ ת ִמ ֻּכ ָּלם ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי
ְ ּב ַו ַדּ אי ָק ׁ ֶשה ְמאֹד ְל ַה ּ ִשיג ַה ּ ָשגַ ת ֲע ִשׂ ַ ּית ְּכ ִלי נִ ְפ ָל ָאה ָּכזֹאתּ ִ ,ב ְפ ָרט ׁ ֶש ְּכ ָבר ָר ָאה מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ֵעינָ יו ַמה
יעת יַ ם
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּק ִר ַ
יצ ַ
ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ַא ֲח ֵרי ָּכל ָהאוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ִ

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה
סוּף ו ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְוכוּ'ַ ,א ַחר ָּכ ְך ָעשׂ ּו ַמה ּׁ ֶש ָעשׂ ּו ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ֵה ִבין ְו ָר ָאה ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ָק ׁ ֶשה ַל ֲעזֹר ְל ַב ַעל
ְ ּב ִח ָירהַ ,ע ֵּ
ל-כן לֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ַה ּ ִשיג ו ְּל ַה ְכנִ יס ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ֲע ִשׂ ַ ּית ַה ְּמנוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן
ְ ּב ִת ּקוּנִ ים נִ ְפ ָל ִאים ָּכ ֵא ֶּלה ַה ְמ ֻר ָּמ ִזים ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ְקנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה ָע ָשׂ ר ּ ְפ ָר ִחים ְו ִת ׁ ְש ָעה ַּכ ְפ ּתוֹ ִרים
יעים ׁ ֶש ֻּכ ָּלם עוֹ ִלים מ"טְּ ,כנֶ גֶ ד מ”ט יְ ֵמי ַה ְּס ִפ ָירה ׁ ֶש ָע ְבר ּו ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַא ַחר
ְו ֶע ְשׂ ִרים ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְ ּג ִב ִ
ָּכ ְך ִק ְ ּבל ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּביוֹ ם ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ַּכ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ְ ּב ַכ ָּונַ ת ָה ֲא ִר ַיז”ל ,וּמו ָּבא ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ַה ּתוֹ ָרה
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ַער ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּל ֹא ִה ּ ִשיגוֹ מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַח ָ ּייו ַרק ְ ּב ֵעת ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ נִ ְס ַּת ֵּלק
ְל ׁ ָשםִּ ,כי ׁ ָשם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְכנִ יס ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ֵלב
ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ָל ֶהם ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְת ַק ּׁ ָשה ַעל ֶזה ְמאֹד.
כי הדלקת המנורה  -המשכת הרצון יש בה דרגות של המ”ט ימים ,כמה וכמה התעוררויות של
רצון עד שיכול לעלות אל הנר ,כאשר מקדים בחי’ כפתורים ופרחים וכו’ ,והאם זה דבר קל
להאיר באדם ,בפרט כאשר כבר עבר עליו ,הרי זה קשה מאד .רק בהסתלקותו דמשה לרעוא
דרעוין נעשה שלימות כוחו ,כאשר זהו כח התורה של שבועות.
ֲא ָבל ְ ּב ַצ ְל ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּת ְל ִמיד ֶה ָהגוּןֵ ,ה ִבין ְו ָר ָאה ְ ּב ַצ ְל ֵאלֶ ׁ ,ש ַּמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ּׁ ָשה מ ׁ ֶֹשה ָּכל ָּכ ְך
הוּא ֵמ ֲח ַמת ע ֶֹצם ִענְ ְו ָתנוּתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ָהיָ ה ָענָ ו ְמאֹד ְולֹא ָר ָצה ְל ַה ֲח ִזיק טוֹ ָבה ְלנַ ְפ ׁשוֹ ְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר
ל-כן נִ ְת ַק ּׁ ָשה ָּכל ָּכ ְך ְולֹא ֵה ִבין ֵא ְ
ימנָ א ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ַה ֲעלוֹ ְת ָך ְו ַע ֵּ
יך יַ ֲע ֶשׂ ה
ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ָ ּב ַר ְעיָ א ְמ ֵה ָ
ְמנוֹ ָרה ְ ּב ִת ּקוּנִ ים ָּכ ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ָה ָרצוֹ ן ָלנֶ ַצח ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵה ִבין ׁ ֶש ַה ָדּ ָבר ָּתלוּי ּבוֹ ׁ ֶש ָּצ ִריךְ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְכ ָלל ָּכל ָּכ ְך ָ ּב ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַעד ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ְכנִ יס ָה ָרצוֹ ן ָלנֶ ַצח ְ ּב ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוהוּא ְ ּב ִענְ ְו ָתנוּתוֹ
ל ֹא ָהיָ ה יָ כֹל ְל ַה ּ ִשיג ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ּכ ַֹח ָּכ ֶזהַ ,על ֵּכן נִ ְת ַק ּׁ ָשה ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֶזהֲ ,א ָבל ְ ּב ַצ ְל ֵאל ַּת ְל ִמידוֹ
ֵה ִבין ֵמ ָרחוֹ ק ְ ּג ֻד ַּלת ַר ּבוֹ מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַא ְדּ ַר ָ ּבא ֵמ ֲח ַמת ִענְ ְו ָתנוּתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ָּכל ָּכ ְך הוּא נִ ְכ ָלל ְ ּב ַת ְכ ִלית
ַה ִ ּב ּטוּל ָ ּב ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ןִּ ,כי ׁ ָשם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָּכ ֵלל ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַּת ְכ ִלית ָה ֲענָ ָוה ְו ַה ִ ּב ּטוּל
ְּכמוֹ מ ׁ ֶֹשה ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַצ ְל ֵאל ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּת ְל ִמיד ִה ּ ִשיג ִמ ָ ּיד ֲע ִשׂ ָ ּי ָת ּה ִּכי הוּא ָא ַמר ֲאנִ י ָ ּבטו ַּח ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל
ָז ֵקן ׁ ֶשהוּא מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי ֶא ֱע ֶשׂ ה אוֹ ָת ּה ְו ֶאגְ מֹר אוֹ ָת ּה ָּכ ָראוּיִּ ,כי ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי יִ גְ מֹר ְויִ גְ מֹר ְויַ ְכנִ יס ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ָל ֶהם ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְךִּ ,כי ַה ַּצ ִדּ יק
ָה ֱא ֶמת ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ֵל ַידע ִמ ְ ּג ֻד ַּלת ַע ְצמוֹ ָּכל ָּכ ְך ִמ ּג ֶֹדל ַה ִ ּב ּטוּל ְו ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶש ּלוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ּ ִשיג ֵמ ָרחוֹ ק
ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּת ְל ִמידִּ ,כי ֵה ִבין ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ּׁ ָשה ָּכל ָּכ ְך ַעל ֲע ִשׂ ָ ּי ָת ּה ׁ ֶש ֶ ּזה ֵמ ֲח ַמת ִענְ ְו ָתנוּתוֹ
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא יִ גְ מֹר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ַה ְּמנוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַצ ְל ֵאל
ַדּ יְ ָקא ָע ָשׂ ה אוֹ ָת ּה ָּכ ָראוּי ְו ַה ּכֹל ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ּבוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל:
וזה כלל ההתקרבות לרבי אמת שמבינים האמת מתוך מה שכבר מתגלה ע”י הצדיק מהו
האמת מתוך דברי הזהר וכו’ ,ומבינים מתוך רמזי דבה”ק שהוא פועל את זה ממש מש”כ
באדרא וכו’ ,אע”פ שלא אמר וכן אמר ,מבינים ,כמו שר’ נתן הבין את רבינו ,ומי שאינו יכול
להבין למעשה כח הצדיק והתורה שלו וכו’ הרי אינו יכול לקבל .ומה שהתלמיד מקבל ,הוא אור
הרצון למעשה .ולזה אינו מסופק כלל שהרי רואה שנדלק אצלו הנר וזוכה להתחזק להאמין
ולחשוב מהשי”ת ,וברצון בתשובה מצא מנוחה – מי עשה זאת? מי? – אז מבין שרבו אינו יודע
מגדולותו שלו ,כי הוא בטל ואמיתי מאד.

כשעובר על אדם עירוב טוב ורע ,אין עצה כי אם להמשיך רוח חיים ע"י אנחה

מז) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְר ֵאה ַה ְּמנוֹ ָרה ׁ ֶשל ְז ַכ ְריָ ה ׁ ֶש ַּמ ְפ ִט ִירין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ַה ֲעלוֹ ְת ָך ו ְּב ׁ ַש ַ ּבת ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶש ָר ָאה ֶאת

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה
ֹאמר
יה ֶא ָחד ִמ ָ ּי ִמין ְו ֶא ָחד ִמ ּ ְשמֹאל ְו ָא ַמר ָמה ֵא ֶּלה ֲאדוֹ נִ יַ ,ו ּי ֶ
יתים ָע ֶל ָ
ַה ְּמנוֹ ָרה ְוכוּ' ְ(ז ַכ ְריָ ה ד) ו ׁ ְּשנַ יִ ם ֵז ִ
ֹאמר לֹא יָ ַד ְע ִּתיַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּגם ְז ַכ ְריָ ה נִ ְת ַק ּׁ ָשה ַעל ֵע ֶסק ִּת ּקוּן ַה ְּמנוֹ ָרה ְמאֹד
לוֹ ֲהל ֹא יָ ַד ְע ָּת ַמה ֵא ֶּלהַ ,ו ּי ֶ
ּ
ילנוֹ ת ֶא ָחד ִמ ָי ִמין ְו ֶא ָחד ִמ ּ ְשמֹאל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יה ׁ ֶש ֵהם ׁ ְשנֵ י ִא ָ
יתים ָע ֶל ָ
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ּׁ ְשנַ יִ ם ֵז ִ
ילנָ א ְדּ מוֹ ָתאֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִס ְט ָרא ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ְּכנֶ גְ ָדּ ּהֶ ׁ ,ש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל
ילנָ א ְדּ ַח ֵ ּיי ְו ִא ָ
ִא ָ
ּ ַפ ַעם ַרע ְל ֻע ַּמת טוֹ ב ְוכוּ’,
איזה ביאור מופלא על השאלה ,ומתגלה שזה ‘ברוחי’ כי עובר ערבוב הטו”ר והתגברות עשיו
ואין דרך להתגבר רק ע”י אנחה שממשיך הרוח חיים כמבואר לקו”מ סי’ ח’.
ל-כן ׁ ָש ַאל ַמה ֵא ֶּלה ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמיםִּ ,כי לֹא ָהיָ ה יָ כֹל ְל ַה ּ ִשיג ֵא ְ
ַע ֵּ
יך יְ כוֹ ִלין ִל ְכ ּב ֹׁש ַהר ָּכ ֶזהֵ ,מ ַא ַחר
ְ
ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ָא ָדם ָּכל ָּכ ְך ָּכל ָּכ ְך ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְו ֵה ׁ ִשיב לוֹ ַה ַּמ ְל ָאך ׁ ָ
(שם) ל ֹא
ְ ּב ַחיִ ל ְול ֹא ְ ּבכ ַֹח ִּכי ִאם ְ ּברו ִּחי ָא ַמר ה’ ְצ ָבאוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא רו ַּח ה’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ֶח ְז ֵקאל
יקי ֱא ֶמת
כ) ָהעוֹ ֶלה ַעל רו ֲּח ֶכםַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמרו ַּח ה’ ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ ֵ
ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּכל ֶא ָחד ל ֹא ְ ּב ַחיִ ל ְול ֹא ְ ּבכ ַֹח ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’
ישוֹ ר ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ָה ָהר ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ(ז ַכ ְריָ ה ד) ִמי ַא ָּתה ַהר ַה ָ ּגדוֹ ל ִל ְפנֵ י ְז ֻר ָ ּב ֶבל ְל ִמ ׁ
ישוֹ ר ִּכי ֻּכ ָּלם יִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ִל ְפנֵ י
ַה ּשוֹ נְ ִאים ְו ַה ּמוֹ נְ ִעים ַה ְ ּגדוֹ ִלים (ו ְּכ ֵעין ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם) ִל ְפנֵ י ְז ֻר ָ ּב ֶבל ְל ִמ ׁ
יח ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה
ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ְ ּב ִחינַ ת ְז ֻר ָ ּב ֶבל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ָּכ ַתב ֲאדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ֵס ֶפר ָהא”בֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ַה ְד ָל ַקת נֵ ר ָּת ִמיד נִ ּצ ִֹלין ִמ ְ ּג ֵז ַרת
ׁ ְש ָמדִּ ,כי נֵ ר ָּת ִמיד הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ִּכי עוֹ ִלים ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן
ְו ַכ ַ ּנ”ל
היו מאנ”ש שהדליקו נר תמיד בבית בחצות ,והעיקר להדליק נר תמיד בלב לצאת משמ’ד
רח”ל בכל יום מחדש בפרט בחצות ,ע”י בחי’ הרוח של הרצון תוקף תוקף הרצון ,בחי’ זרו-
בבל שאע”פ שנפלו ונז’רו בבב’ל בגלות ,הרי הם אוחסים בכח הרצון  -זרו לעלות להזדרז
להיות זר ונזר.
ובזה מסיים ענין המנורה בענין חנוכה ובהמשך יכנס לענין פסח – הרי שיש פתיחה לענין
הרצון ומבאר בתחילה ענין מצה וחמץ ושורש הרצון ,ואיך זה בכל יום בשחרית בערבית ,ואיך
מציאות חיזוק הרצון ובזה מסיים איך המלחמה בעניין הכח הרצון.

בחנוכה ממשיך כל אחד לביתו את קדושת המנורה ע"י הארת הרצון
יכין ָאז ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְ ּב ֵביתוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת נֵ רוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָרה,
מח) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ ּג ֻד ַּלת ְק ֻד ּׁ ַשת ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
זה ההכנה להדלקת נר חנוכה שזה המשכת הדלקת נר הבית המקדש ,ואח”כ להתעורר איך גם
יח ּתוֹ ָרתוֹ ְוגָ ְזר ּו ָאז ַּכ ָּמה
יעין ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ַמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָרצ ּו ְל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
הוא יכול ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ּ
ׁ ְש ָמדוֹ ת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(ו ִי ְק ָרא ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יג)ִּ ,כי ָּכל ֶזה ְמ ַב ּ ְט ִלין
ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת נֵ רוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”ל
ְו ֶזה ׁ ֶש ּמו ָּבא ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁש ִמ ּג ֶֹדל נוֹ ְראוֹ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְד ָל ַקת נֵ רוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָרהַ ,עד
יהֶ ׁ ,ש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ׁ ֶש ֶמן ַה ְּמנוֹ ָרה,
ימי נ ַֹח ֵּת ֶכף ַא ַחר ַה ַּמ ּבוּל ָ ּב ָאה ַה ּיוֹ נָ ה ְו ִה ֵ ּנה ָע ֶלה ַזיִ ת ֶט ֶרף ְ ּב ִפ ָ
ׁ ֶש ַ ּגם ִ ּב ֵ
ימי ַה ַּמ ּבוּל ַה ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ְ ּב ָכל
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲחנֻ ָּכה ׁ ֶש ַּמ ִּציל ִמ ּׁ ֶש ֶטף ַמיִ ם ַר ִ ּביםִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ֵ
ּ ַפ ַעם ְל ַה ֲח ִריב ֶאת ָהעוֹ ָלם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,א ְך ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ָע ֶלה ַזיִ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ֶמן נֵ ר ֲחנֻ ָּכה
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ֶמן ַה ְּמנוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ִמינֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ֶח ׁ ְש ַכת ֵמי ַה ַּמ ּבוּל

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה
יאה ַה ּיוֹ נָ ה ְל ֵעת ֶע ֶרב
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַה ּכֹל ִמ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּמ ֻר ָּמז ֶ ּב ָע ֶלה ַזיִ ת ׁ ֶש ֵה ִב ָ
יחא ְ ּב ִחינַ ת ְ(ז ַכ ְריָ ה יד) ְו ָהיָ ה ְל ֵעת ֶע ֶרב יִ ְהיֶ ה אוֹ רְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ְמב ָֹאר
ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ִע ְ ּקבוֹ ת ְמ ׁ ִש ָ
ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ַה ֶ ּנ ְע ָלם ַעל ּ ָפסוּק ְו ִה ֵ ּנה ָע ֶלה ַזיִ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּלו ֵּלא נֵ רוֹ ת ַה ְּמנוֹ ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ְּכ ָבר ָא ְב ָדה
ּ ְפ ֵל ַטת יְ הו ָּדה ִמן ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ִע ַ ּקר ִק ּיו ֵּמנ ּו ַע ָּתה הוּא ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נֵ רוֹ ת
ַה ְּמנוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ובפרטיות יש להתעורר להמתיק דינים ושמדות וכל הצרות שזה ענין יוון ,כי בכל שנה יש יוון
חדש וכל ישועתינו בכח נר חנוכה .ובפרטיות מדליקים השמן שהוא הרצון (ידוע ששמן הוא

הארה גדולה ,ומדליקים ומגלים אורו כידוע מהאר”י שהוא אותיות בי”ט) .ובזה מגלה מה שמבואר
במדרש הנעלם (פרשת נח-וישלח את העורב) שזה עיקר העברת מי המבול ,עיקר ההמתקה,
וענינה הרי מציאות התעוררות הרצון להשי”ת ושיהיה רצון מלמעלה שזה שורש המשכת
הרחמים של חנוכה.
לאור הנ”ל מובן מה שיש להדליק ז' ימים לתקן ענין הז’ רצונות בכל דרכיו עיין לעיל (אות

מ”ד) ,וזה מה שיש להוסיף אור היינו המתקה לכל מידה עד שיהיה זאת חנוכה שיאיר הרצון
העליון למטה ממש ,בתוך תוקף ההסתרה יהיה תוקף התחדשות ,והתחדשות הרצון עד מאד
להאיר ימי טבת.
וזה המהדרין נר להבית ,והמהדרין מן המהדרין לכל אחד ,היינו להאיר בכל מה שעובר בפרטיות
לכל אחד הארת הרצון .ויש להמשיך זאת בשירות ותשבחות ותפילות בעת ההדלקה ,כמו
שנהגו לזמר מעוז צור שזה מציאות היודעה ,מזור שיש להודות ולהלל שמזה נמשך הרצון,
למנצח בנגינות הוא מציאות ההדלקה בבחי’ כניסת השבת ,יחננו ,ישמחו ,יושב בסתר לבטל
השמדות והדינים כולם ,ולהתעלות באנא בכח לשורש הרצון.

ענין מצה – בלי טרחת האדם ,לעומת החמץ שמעורב בו טרחותיו של אדם
פי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה עוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמדאשי ּ ְפ ָר ִקים ְל ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח ְמ ֻח ָ ּבר ְל ִה ְלכוֹ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּׁ ַש ַחר ַעל ּ ִ
ָר ׁ ֵ
ְל ָרצוֹ ן:
בזה חוזר לגלות מציאות הגאולה איך הוא בהארת הרצון ע”פ ענין פסח וכו’ (בעצם אינו חוזר

אלא שזאת ‘ראשי פרקים’).
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ָאז
מט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ֶפ ַסח ְו ׁ ָשבוּעוֹ תִּ ,כי ְ ּב ֶפ ַסח ַה ְת ָח ַלת ִה ְת ָק ְרבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ְ
יָ ְצא ּו ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים עוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַרך הרי
שגלות מצרים היה שנאבד הרצון ,וכך כאשר רואים אדם לץ ונופל ,זאת מציאות המ”ט שערי
הטומאה ,וצריך לזה בחי’ פדיון הכולל להוציאו משמד ולקרבו להשי”ת ִל ְכלֹל ָ ּב ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ְ ּג ֻא ַּלת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים יד),
ְו ַה ּפוֹ ְד ָך ִמ ֵ ּבית ֲע ָב ִדים ְוכוּ’ ֲא ָבל ֶזה ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת י”ג
יקנָ א ׁ ֶש ֶ ּזה זוֹ ִכין ַרק ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַ ּג ְ ּי ִרין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש
ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ּ
ילה ְּכגֵ ר ְוכוּ’ ְו ַעל ֵּ
כן ָאז ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ֶ ּב ֱא ֶמת נִ גְ ָלה ְּכ ָז ֵקן ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםַר ׁ ִש”י ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ְ ּב ַה ָז ָאה ו ְּט ִב ָ
יקנָ א ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך מ ׁ ֶֹשה ָאז ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל .חוזר על מה שנתבאר
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
לעיל בקיצור.
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יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ֶ ּזהַ ,ע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה ְמאֹד
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
(שמוֹ ת
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ׁ ֶשר ֵמ ֲח ַמת ֶזה ֵמ ֵאן ַ ּב ְּת ִח ָּלה מ ׁ ֶֹשה ִ ּב ׁ ְש ִליחוּתוֹ ְו ָא ַמר ׁ ְש ַלח נָ א ְ ּביַ ד ִּת ׁ ְש ָלח ׁ ְ
יְ ִצ ַ
ְ
ְ
ד) ִּכי יָ ַדע ׁ ֶש ֵאין ְ ּבכֹחוֹ ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי יְ ַק ְל ְקל ּו ַא ַחר ָּכך ְויִ ְהיֶ ה ַמה
יח ׁ ֶשהוּא מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ַדּ יְ ָקא ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ נִ ְס ַּת ֵּלק
ּׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִּת ְהיֶ ה ַעל-יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַ
ּ
ּ
יח ַעד ׁ ֶש ִיגְ מֹר ַה ְ ּג ֻא ָלה ַעל-
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ְל ׁ ָשם ְוכוּ’ ,ו ִּמ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ְ ּב ָכל ַה ַּצ ִדּ ֵ
יל ְך ְלגָ ֳא ָלם ְו ִה ְב ִטיחוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִע ּמוֹ ׁ ֶש ּיו ַּכל
יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”לַ ,א ְך ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִה ְכ ִריחוֹ ֵל ֵ
ַ ּגם ַע ָּתה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ָרה ְו ַה ְמ ָּת ָקה ַה ַ ּנ”ל ְוכוּ’ֲ ,א ָבל ַ ּגם ֶזה ָהיָ ה ָה ִע ָ ּקר ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל
ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ָהיָ ה ָק ׁ ָשה ְמאֹד ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל,
ַע ָּתה ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
ּ
ַא ְך ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָח ַמל ָע ֵלינ ּו ְו ֵה ִאיר ָע ֵלינ ּו ֶה ָא ָרה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ׁ ֶשלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ּ ָפ ַסח ַעל ֵס ֶדר ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ו ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַאף ַעל-
יהם
י-כן ֵה ִאיר ֲע ֵל ֶ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ּ ִפי ׁ ֶש ּל ֹא ָזכ ּו ֲע ַדיִ ן ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ִל ְב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”לַ ,א ַ
ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ֲאל ּו ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבין ֶל ֱאכֹל ַמ ָּצה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ָמן ְ ּב ִחינַ ת ֶל ֶחם ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ִלי ׁשוּם ֲע ִשׂ ָ ּיה ְו ִט ְר ָדּ א ְּכ ָללּ ְ ,ב ִחינַ ת ְוגַ ם ֵצ ָדה ל ֹא ָעשׂ ּו ָל ֶהם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר
(שמוֹ ת יד) ַו ּיֹאפ ּו ֶאת ַה ָ ּב ֵצק ְוכוּ’ ֻעגּ וֹ ת ַמצּוֹ ת ְוכוּ’:
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ְ
חוזר על הנ”ל ובכל המתחדש ענין קדושת המצה שהוא בחי’ רצון עליון ,כי אין בו טרדה של
אדם -ומזה ממשיך לבאר עוד ענין חימוץ טרחות הפרנסה.
נ) ִּכי ָח ֵמץ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֻע ְבדּ וֹ ת ו ְּט ָרחוֹ ת ׁ ֶש ְּמיַ ְ ּג ִעין ַע ְצ ָמן ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְּכ ִא ּל ּו יֵ ׁש ֵא ֶיזה ֶדּ ֶר ְך
ַה ּ ֶט ַבע ֲא ׁ ֶשר ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ׁ ֶש ֶקר ְו ָכ ָזב ִּכי ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ְּכ ָללִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ִּמ ְתיַ ֵ ּג ַע ְ ּב ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן
ל-פי ַה ּ ֶט ַבע ְּכ ָלל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים ח) ְו ָז ַכ ְר ָּת ֶאת ה’
יח ּ ַפ ְרנָ ָסה ֵאין ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ַע ּ ִ
אכה ְל ַה ְר ִו ַ
אוֹ ְמ ָל ָ
ָ
ָ
ֱאל ֶֹה ָ
יך ִּכי הוּא ַהנּוֹ ֵתן ְלך ּכ ַֹח ְוכוּ’ַ ,א ֵרי יָ ִהיב ְלך ֵע ָצה ְל ִמ ְקנֵ י נִ ְכ ִסיןִּ ,כי לֹא ִמ ּמוֹ ָצא ו ִּמ ַּמ ֲע ָרב ְוכוּ’
ְ
ִּכי ֵאין ֲענִ ּיוּת ִמן ָה ֳא ָמנוּת ְול ֹא ֲע ׁ ִשירוּת ִמן ָה ֳא ָמנוּת ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר רוֹ ִאין ַ ּבחו ּׁש ְוכוּ’ַ ,אך ִע ַ ּקר ִט ְר ַחת
ֹאכל ֶל ֶחם ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּל”ט
אשוֹ ן ׁ ֶש ָאז נִ גְ ַזר ְ ּב ֵז ַעת ַא ּ ֶפ ָך ּת ַ
ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
אכה ו ַּב ּיוֹ ם
(שמוֹ ת לה)ֵ ׁ ,ש ׁ ֶשת יָ ִמים ַּת ֲע ֶשׂ ה ְמ ָל ָ
ְמ ָלאכוֹ ת ְוכוּ’ ְו ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
יעי ְוכוּ’ ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ְ ,ו ׁ ַש ָ ּבת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”לַ ,על -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵעת ָרצוֹ ן ְוכוּ’
ַה ּׁ ְש ִב ִ
אכה
ַה ֵּמ ִאיר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשעוֹ ִשׂ ין ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ו ְּמ ָל ָ
יִ ְהי ּו ְקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ִל ְב ִלי ִל ְהיוֹ ת ָטרוּד ָ ּב ֶהם ִמ ְּל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשט ּו ָה ָעם ְו ָל ְקטו ִ ּ
ּ-ב ׁ ְשטו ָּתא
ְוכוּ’
ר’ נתן חוזר על מה שכבר נמשך ענין הארת הרצון לענין תאוות ממון עיין לעיל (אות מ”ה) ,אלא
בזה מראה יותר לשורש הטרדה ואיבוד הרצון שיש בפרנסה ,שהוא שכחת הרצון שהשם
עושה ולא הוא ,שיש להכניס זאת בלב בכל עת ,וזהו קדושת השבת כמו שנתבאר.

שורש הפדיון הוא מאכילת הצדיק ע"י שמביא לו מעות פדיון
ְו ַע ֵּ
יאין ָממוֹ ן ְל ַה ַּצ ִדּ יק ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶשהוּא ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ יםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִדּ ינִ ים ֵהם ְ ּב ַה ָּממוֹ ן
ל-כן ְמ ִב ִ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת
ילת ו ַּפ ְרנָ ַסת ָה ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְל ֵקל ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ל"ט ְמ ָלאכוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ַע ֵּ
ילתוֹ
יכין ְל ָה ִביא ָממוֹ ן ַדּ יְ ָקאְ ,ו ָאז ְּכ ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק אוֹ ֵכל ו ִּמ ְת ּ ַפ ְרנֵ ס ִמ ֶ ּזה ַה ָּממוֹ ן ַו ֲא ִכ ָ
ל-כן ְצ ִר ִ
ָ
יע ְ ּב ַצ ְח ָצחוֹ ת נַ ְפ ׁ ֶשך ְוכוּ’ ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה
ִ ּב ְב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נח) ְו ִה ְשׂ ִ ּב ַ
נִ ְמ ָּתק ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ְוכוּ’ ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל,
אכילה בקדושה היינו שמכניע הרצון למשיכת הגשמי ,ומדבק במחשבות האמת שהדבר נברא

ז

ח
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והתחדש ברצון ,ומה שיש בו הוא אור רוחני ששרשו בבחי’ הצחצחות ,שפע שורשי המוחין
שמתגלים בשבת ,שלזאת אכילת שבת כולו קודש ,וזה השביעה מצד הטוב שיש לזכות
בכל יום ,וזה ממש מציאות ההמתקה כי אכילה בקדושה הוא הארת הרצון (לקו”ת סי’ ז’) וכל
אדם צריך להתחבר לאכילה זאת שהוא עיקר הקדושה בעולם ,ולזה צריך להביא ממון ,הוא
מציאות הדבר שכנראה צריכים לעשות ולפעול ,וזה מבטל כח הרע שנאחז ומאבד הרצון,
כי אם יש בו רצון לצאת מחושך זה ,יש בו רצון להתקשר לאמיתת הקדושה ,אז עושה איזה
פעולה להביא הממון דייקא להתחבר לאור קדושת הרצון ,ועי”ז נמתק מעליו הדין.

בסעודה שלישית יש לכוון לב להוציא כל המעשים והממון משמד הפירוד לביŒ
טול הרצון
ילת
ילת ׁ ַש ָ ּבת ו ִּב ְפ ָרט ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
ילת ׁ ָש ֹל ׁש ְס ֻעדּ וֹ תִּ ,כי ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ
ילת ַמ ָּצה ׁ ֶשהוּא
ישית נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָאז ֵעת ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
ְס ֻע ָדּ ה ׁ ְש ִל ׁ ִ
(שם סו) ְל ַמ ַען ָּתמֹצ ּו ְו ִה ְת ַע ַ ּנגְ ֶּתם ְוכוּ’ ְ ּב ִחינַ ת ָמן ְוכוּ’ְ ,והוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ִחינַ ת עֹנֶ ג ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ִ ּב ּ ָטחוֹ ן ְל ַבד ְ ּב ִלי ׁשוּם ֻע ְב ָדּ א ְּכ ָלל,
הרי שבכל סעודה יש להמשך לאור הרצון של שפע עתיק ,שנמשך להאיר האמונה בליל
שבת ,וביטול המדות למדות עם רצון בשבת בבוקר ,והמשכת הרצון לתוך המדות בסעודה
שלישית .וזהו עבודתינו בסעודה שליישת לכוון לב למציאות הדברים שהם למטה למטה
שהוא מציאות המעשה והממון וכל מה שיש בו מציאות כשלעצמו בחי’ שמד ,לבטלו להרצון
שאינו עושה כלל מידות.
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ִ ּנ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ְוכוּ' ,הרי
ֲא ָבל ְל ַא ַחר ְק ִר ַ
ששבת במנחה הוא בחי’ קריע”ס ,כי נעשה ע”י ארונו של יוסף .וההסבר כי העולם מתנהג
בכל דור לפי המעשים והרצון למעלה ,הרי אם יש צדיק גדול ,זה משנה את ההשגחה להיות
יותר ברחמים ורצון ,כל ימי חיי הצדיקים וביותר למי שמתקרב לצדיק גם אחר הסתלקותו ,כי
זכותו מעורר הרצון .ובקריע”ס היה פלא עצום שהיה לפני השלימות של נ’ יום ,והיו בקטנות
ובכל זאת נעשה הנס הכי גדול בעולם ,וזה ענין זכות יוסף.
וזה מה שאומרים צדקתך כי ענין כח הזכות הוא משה בחי’ דעת ,יוסף יסוד ,ודוד מלכות,
ובמנחה מתעורר כח זכות הצדיקים להביא רצון בג’ דרכים :בדעת ובהרגשה ולמעשה בחי’
הארת הרצון ,ולזה אומרים צדקתך שהוא ענין הצרות שצריכים פדיון ,אבל יש המתקה עכשיו
בעת רצון שזה זכות יוסף שכולל הכל ,ועי”ז מתגלה הארת הרחמים לענין ביטול תאוות ממון
בדעת  -משה ,למעשה  -דוד.

ישראל עסקו בביזה כדי שיהיה ממון לתת פדיון לצדיק ולהמתיק הדין
(שמוֹ ת יג) ְו ֶזה ָהיָ ה ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ָע ְסק ּו ְ ּב ִב ָ ּזה ׁ ֶש ָהיָ ה
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ַו ִ ּי ַ ּקח מ ׁ ֶֹשה ֶאת ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ׁ ְ
ְ
(שם יא) ַדּ ֵ ּבר נָ א ְויִ ׁ ְש ֲאל ּו ְוכוּ’ְּ ,כ ֵדי
ִּת ּקוּן ָ ּגדוֹ ל ִּכי ִק ְ ּימ ּו ָ ּב ֶזה ִמ ְצ ָוה ַר ָ ּבה ׁ ֶש ִה ְז ִה ָירם ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ָ
ְל ַק ֵ ּים ְו ַא ֲח ֵרי ֵכן יֵ ְצא ּו ִ ּב ְרכו ּׁש ָ ּגדוֹ ל ְ ּ
אשית יט) ִּכי ָה ְרכו ּׁש ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל
(ב ֵר ׁ ִ
יש ָה ֲהמוֹ נִ י ְל ַה ַּצ ִדּ יקֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא נִ ְמ ָּתק
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָממוֹ ן ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ָה ִא ׁ
יקים ו ְּכ ׁ ֶשהוֹ ִציאוֹ ַה ָּממוֹ ן ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְק ֻד ּׁ ַשת
ַה ִדּ ין ְוכוּ’ ,ו ִּב ְכ ָל ִל ּיוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
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יקים ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ְוכוּ’ ֲא ָבל ָּכל ֶזה ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשעוֹ ֶלה
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ ִ
ַעד ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין.
ְו ַע ֵּ
י-כן ֲח ַכם ֵלב יִ ַ ּקח ִמ ְצוֹת ׁ ֶשהוּא מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָּל ַקח ָאז
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְצ ָוה ַר ָ ּבה ַא ַ
ף-ע ּ ִ
ל-כן ַא ַ
ַע ְצמוֹ ת יוֹ ֵסף ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ְל ׁ ָשם ,כח הצדיקים שנמשך בכל דור ,הוא כח הוא בחי’ יוסף ,שמשה
לוקח עצמות יוסף כידוע שהוא הארת הרצון לעבודת השם בדעת ובקדושה ,שעי”ז יהיה
נשפע ברכה וישועה בחי’ דודִּ .כי ַדּ יְ ָקא ְ ּבכ ַֹח ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ַה ְמ ִּתיק ִדּ ינִ ים ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
ַה ַ ּנ"ל ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּב ָ ּזה ְו ָה ְרכו ּׁש ׁ ֶש ָּל ְקח ּו ָאז ְוכוּ' ,נמצא שלקחו ביזה כדי שיהיה ממה לתת פדיון -
להחזיר הממון יותר לשורש.
ַא ְך ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ֵסף ַה ַּצ ִדּ יק ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
יעת יַ ם סוּף ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קיד) ַה ָ ּים
ָר ָאה ַו ָ ּינֹס ְוכוּ’ ַ ּגם ְּכ ָבר ָס ְפר ּו ׁ ִש ּׁ ָשה יָ ִמים ָלע ֶֹמר ְוע ֶֹמר ְשׂ עוֹ ִרים ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ַּכ ָ ּידו ַּע
יכין ִל ְס ּפֹר ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְק ֻד ּׁ ַשת
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ָח ִזים ְ ּב ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְ ּביוֹ ֵתר ו ְּצ ִר ִ
ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ ׁ ֶשהוּא ֲע ִשׂ ַ ּית ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ו ְּמ ָלאכוֹ ת יִ ְהיֶ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ַ ,ו ֲא ַזי ַא ַחר ָּכ ְך ֻה ַּתר ֶה ָח ֵמץ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר ִק ַ ּב ְלנ ּו ַא ְס ָו ָתא ְוכוּ’ :הרי שבכל טרדות
הבית וכל מה שרצים ואצים שהכל קשור לעול הפרנסה וכו’  -שם עיקר הצורך להכניס רצון
שהשם משגיח ואל תירא כלל.

גילוי מלכות ה' בשני דרכים :א .ביטול בחי' מן ,רצון .ב .שעוסק בדבר גשמי עם
התגלות השכל.
נא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ַ ּבן ּתוֹ ָדה ׁ ֶשהוּא יָ ָקר ְו ָח ׁשוּב ִמ ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְ ּב ֵט ִלים חוּץ ִמ ָ ּק ְר ַ ּבן ּתוֹ ָדה
ׁ ֶש ָהיָ ה ּבוֹ ָח ֵמץ ו ַּמ ָּצה ְוכוּ' ,שזה מתגלה בז’ של פסח ושלימותו בשבועות שני הלחםִּ .כי ּתוֹ ָדה
יאין ָח ֵמץ ו ַּמ ָּצה ִ ּב ְת ִח ָּלה
הוּא ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָּצ ָרה ְו ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"לְ ,ו ָאז ְמ ִב ִ
ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ִמינֵ י ַמ ָּצה ְו ַא ַחר ָּכ ְך ַעל ֲחלוֹ ת ֶל ֶחם ָח ֵמץִּ ,כי ָה ִע ָ ּקר ַה ַה ְת ָח ָלה ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט הוּא ְ ּב ִחינַ ת
(שמוֹ ת יב) ְוגַ ם ֵצ ָדה ל ֹא ָעשׂ ּו ָל ֶהם ְוכוּ’ְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך עוֹ ִשׂ ין
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ָלל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
ַמ ָּצה ׁ ֶש ֵאין ְצ ִר ִ
ְ
ֵא ֶיזה ֵע ֶסק ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת טוֹ ב ּתוֹ ָרה ִעם ֶדּ ֶרך ֶא ֶרץ ,בשעת הקטנות מוכרחים לברוח לשורש
הפדיון לצאת מחמץ לחזור בדעתו שאינו עושה כלל רק השגחה ,אבל התגלות מלכות השם
הוא כאשר יש בלב אמונה והארת הרצון שיוכל לאכול ולעשות מלאכה יחד עם התגלות
השכל ,וכל התורה בכל עת הוא להמשיך בחי’ מן ,מאכל רוחני ,רצון ,כדי שיוכל אז באותו יום
לעשות מה שיכול בקדושה וברצון.
(מ ִכ ְ
ֲא ָבל ָה ִע ָ ּקר הוּא ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִחינַ ת ְ
יל ָּתא ְ ּב ׁ ַש ַּלח יז) לֹא נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ְלאוֹ ְכ ֵלי ַה ָּמן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ָלל ִּכי ַמה
יכין ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ֵאין ְצ ִר ִ
ַמ ָּצהְ ,וגַ ם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצווֹ ת ְ ּב ַע ְצ ָמן ְצ ִר ִ
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב) לֹא ָע ֶל ָ
אכה ִלגְ מֹרִּ ,כי ָה ִע ָ ּקר
יך ַה ְּמ ָל ָ
ָאנ ּו ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָ
הוּא ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַא ְך ַא ַחר ָּכ ְך עוֹ ִשׂ ין.

וכך נצרך הדבר לגבי תורה ותפילה וכל מה שרוצים לזכות ,שיש מניעות ואין יודעים מה יהיה,
ויש שמפחד מאד אם יחסר מה שצריך וזה מבלבל מאד ,ויש שמפחד מאד מהנפילה וכבר
נופל וכו’  -והרבי מתייחס בזה בכמה שיחות – וכך בזה ר’ נתן מאיר לנו הארת הרצון המופלג
להוציאנו מהנערוווין בכל עבודה בדרך זה ממש שנצרך לכל דבר בעולם ,שבאמת איני עושה
כלל ,ומוסר עצמו להשי”ת (ובזה יובן שיחה ב’ ,ושיחה שהעיקר הוא הרצון – נ”א ,ושיחה לא עליך

ט

י
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המלאכה לגמור –ש”ה) וכמה שיכול ,הוא שמח מאד והעיקר הרצון.
ְוסוֹ ד ֶזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת יִ ְת ַ ּג ֶּלה ַרק ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה ׁ ֶש ִ ּי ּׁ ָש ֵאר ֶל ָע ִתיד ְוכוּ'ִּ ,כי ַה ּכֹל יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל
ילנ ּו ִמן ַה ּתוֹ ִעים
ְול ֹא יִ ּׁ ָש ֵאר ִּכי ִאם ּתוֹ ָדה הוֹ ָד ָאה ְלהוֹ דוֹ ת ִל ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ׁ ֶש ּלֹא ָע ַשׂ נִ י גּ וֹ י ְו ִה ְב ִדּ ָ
ו ָּב ַחר אוֹ ָתנ ּו ִעם ִמן ָה ַע ִּמים ְל ַעם ְסגֻ ָּלה ְוכוּ' :שזהו מציאות הארת המוחין שיאירו בלב הכל
לעתיד.
הרי שתי הדרכים האלה שנצרכים בעבודת השם בכל מה שיש לסדר בכל פחד ודאגה ,הוא
מה שממשיכים ע”י הספירה לכלול יחד פסח ושבועות.

בשבועות נשלם הפדיון ומתעוררים מהשינה להמשיך התגלות השגחה
נב) ְו ַע ֵּ
יאין ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם ֵמ ָח ֵמץ ַדּ יְ ָקא ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדהִּ ,כי ּ ֶפ ַסח ְו ׁ ָשבוּעוֹ ת
ל-כן ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְמ ִב ִ
ְק ׁשו ִּרים ֶזה ָ ּב ֶזה ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ּׁ ַש ָ ּבת ַעד ָמ ֳח ַרת ַה ּׁ ַש ָ ּבתְ ,ונִ ְכ ָלל ַה ַּמ ָּצה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ְו ָח ֵמץ ׁ ֶשל ׁ ָשבוּעוֹ ת
יח ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ֵעת
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה ְוכוּ'ְ ,ו ָאז קוֹ ִרין רוּת ׁ ֶש ִהיא ִ ּג ּיוֹ ֶרת ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֶּמ ָ ּנה ָדּ ִוד ָמ ׁ ִש ַ
ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"לְ ,ו ַעל יָ דוֹ יִ ְהיֶ ה נִ גְ ָמר ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ,כי כלליות הדעת והרצון שאנו
ממשיכים בכל שבת ויו”ט הוא כח הצדיק לשנות ההנהגה בנפשינו כו’ ,והעיקר שיתגלה בחי’
דוד להמשיך הרצון למטה כנ”ל בתחילת ההלכה (אות ח,יג) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְפ ֶדּ ה אוֹ ָתנ ּו ִמן ַה ָ ּגלוּת
ִ ּבגְ ֻא ָּלה ׁ ְש ֵל ָמה ְוכוּ' ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ָ(דּ נִ ֵ ּיאל ז) ְו ַעד ַע ִּתיק יוֹ ַמ ָ ּיא ְמ ָטא ְוכוּ’ ,כמבואר בזהר שהכוח של
משיח נמשך מבחי’ עתיק.
ְו ַע ֵּ
ל-כן נְ עוֹ ִרין ְ ּב ֵליל ׁ ָשבוּעוֹ ת ִּכי ָאז נִ ׁ ְש ַלם ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשנָ ה
ַּכ ַ ּנ"ל לעורר המשכת בחי’ עתיק בחי’ עינא חד שלא נאים ,שאינו ישן ,והפדיון הוא התגלות
השגחה שהנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל.
ְו ַע ָּתה ָּכל ִח ּיו ֵּתנ ּו ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשעוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ע”י רבינו והצדיקי אמת שמשנים הנהגת
הגלות לרצון בחי’ משה להוציאנו מגלות ,גלות הטרדות והבלבולים ככל הנ”ל ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ֶאת ָּכל
ֶא ָחד ְ ּב ָכל יוֹ ם ִמ ָּכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ָע ָליו ו ְּביוֹ ֵתר ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ָּממוֹ ן ְו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ גְ ִמין ּבוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ְש ָמד ְוכוּ' ,ו ִּמ ּׁ ָשם ַמ ֲע ֶלה ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ"ל:
הכל שואלים על מה נצטווינו לעשות זכר למרירות של שיעבוד מצרים בעת שמחת הגאולה
בליל הסדר -אלא שבסדר ממשיכים הכח להתדבק בהארת הרצון לצאת מחמץ למצה ,וכו’
והעיקר צריכים לצאת ממרירות הצרות ,והיציאה ע”י בחי’ דוד שיצא מהארת שבועות עתיק
בחי’ רות תודה והודאה (רות נקראת כך על שם שרותה לה’ בשירות של הודאה ,בחי’ תודה שהוא
חמץ) ומרמז שיש להתחזק לזכות לזה להודות תמיד על חסד ה’ ולמצוא רצון ורחמים.
נג) ְו ַע ֵּ
יהם ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ָק ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְמ ִרירוּת
יכין ֶל ֱאכֹל ָמרוֹ ר ְ ּב ֶפ ַסח ֵז ֶכר ְל ַויְ ָמ ְרר ּו ֶאת ַח ֵ ּי ֶ
ל-כן ְצ ִר ִ
ְט ָרחוֹ ת ְו ִט ְר ַדּ ת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ַה ָּממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ִרירו ָּתא ְדּ ָע ְל ָמא ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְמ ִּתיקוֹ ִּכי ִאם
ת"-חס רוּת" ְדּ ָחס ַר ֲח ָמנָ א ַע ָּלן ְ ּבכ ַֹח
ַ
ילין ַ ּב ֲחר ֶֹס
ַעל-יְ ֵדי ֶמ ַלח ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִט ּבוּל ְו ַע ָּתה ַמ ְט ִ ּב ִ
יח ׁ ֶש ָ ּי ָצא ָמרוֹ ת ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת ְוכוּ' :ר’ נתן ממשיך בענין הטיבול הראשון במי מלח,
ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ובאמת הוא גם בכל טיבול של לחם במלח ,שהוא כמו חרוסת המתקת הדין כידוע ,וזה דייקא
בעת האוכל שהוא ענין פרנסה.
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עיקר ההמתקה ע"י המשכת י"ג תיקונים הן בתורה הן בתפילה והן בהודאה במשך
היום

לש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
נד) ִּכי ִע ַ ּקר ַה ַה ְמ ָּת ָקה ַה ַ ּנ"ל נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶר ׁ ֶשת ִ ּב ׁ ְש ׁ
יקנָ א ִמ ּׁ ָשם ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"לְ ,ו ֵכן ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ַה ְמ ָּת ָקה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת י"ג ַה ַ ּנ"ל.
י"ג ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ִּכי אוֹ ְמ ִרים י"ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְד ֶר ׁ ֶשת ָ ּב ֶהןְ ,ו ֵכן י"ג ׁ ְש ָב ִחים ׁ ֶש ְ ּביִ ׁ ְש ַּת ַ ּבחְ ,ו ֵכן ׁ ְש ֹל ׁש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת
ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ְוכוּ'ְ ,ו ַכ ּמו ָּבאְ .ו ִע ַ ּקר ָּכל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ָכל ֵס ֶדר ַה ּיוֹ ם הוּא ְ ּב ָרכוֹ ת ְוהוֹ ָדאוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה
ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ְמ ָב ְר ִכין ַעל ָּכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּׁ ַש ַחר ְו ָכל ׁ ְש ָאר ְ ּב ָרכוֹ ת ְוהוֹ ָדאוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה
ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ְמ ָב ְר ִכין ַעל ָּכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּׁ ַש ַחר ְו ָכל ׁ ְש ָאר ְ ּב ָרכוֹ ת ְוהוֹ ָדאוֹ ת ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה
ילה ְוכוּ'ִּ ,כי ָה ִע ָ ּקר הוּא ּתוֹ ָדה הוֹ ָד ָאה ְו ַכ ַ ּנ"ל:
ְו ׁ ֶשל ָּכל ִ ּב ְר ַּכת ָה ֲא ִכ ָ
בלימוד התורה מעורר בחי’ המתקה ,כי התורה נדרש בי”ג מידות הינו כח הרחמים שלאורו
מבינים המכוון ונמתק הדין ומתבטלים הקליפות.
התפילה גם הוא להמשיך רחמים מי”ג מידות – ותודה והודאה שהוא בחי’ קרבן תודה ששם
התאחדות חמץ ומצה הוא הרי נמצא בכל ברכה והודאה ,והוא עיקר התגלות הי”ג מידות
כמבואר מהאר”י שזה מה שאומרים בברכת ישתבח שמך י”ג לשונות שיר ושבחה ,כי
ממשיכים הרחמים לתוך המקום של הזמירות לעולם הזה בחי’ יצירה ,שמקבל שלימות בבחי’
י”ג ,הרי שזה כלל עבודה תורה תפילה ובכל היום להודות ולהלל.

'ומשה אותיות משהו' להתעלות משמד לרצון ע"י 'משהו של התחזקות'
נה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים לד) ַו ִ ּי ְק ּבֹר אוֹ תוֹ ַ ּב ַ ּגי מוּל ֵ ּבית ּ ְפעוֹ רֶ ׁ ,ש ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ּ ְפעוֹ ר רוֹ ֶצה ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ ם עוֹ ֵמד מ ׁ ֶֹשה ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְל ַה ׁ ְש ּ ִפילוֹ ַּכ ּמו ָּבא ְ ּבתוֹ ְספוֹ ת סוֹ ָטה ַ(דּ ף יד) ְ ּב ׁ ֵשם ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,כל מאמר
הגמרא שם מראה לגודל כוחו של משה ומה שנקבר בהר נבו רק כדי לעמוד להמשיך תמיד
רחמים וכמבואר בתוס’ זה ,והרי בהלכה זו מתגלה מהו בחי’ הרחמים שצריכים ,ובזה חוזר על
מה שגילה רביה”ק מהו כוחו של משה להוציא משמד לרצון ומוסיף שזה בחי’ ‘משהו’ היינו
נקודה של התחזקות ,להתחיל מחדש נקודה של דעת ,לא להתבלבל ,רק לעורר עוד נקודה של
רצון לעלות להתקרב להשם.

עיקר עבודתינו בכל עת להכניס הרצון לתוך כל מה שרואים ועוברים בדמיון
הטבע
ַהיְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה נִ ְק ַ ּבר ִ ּב ְב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ֲע ֶלה
"מ ּׁ ֶשהוּ",
ִמ ּׁ ְש ָמד ִמ ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפעוֹ ר ִל ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְוכוּ'ּ ,ומ ׁ ֶֹשה ָע ָלה ֶאל ָה ֱאל ִֹקים " ּומ ׁ ֶֹשה" אוֹ ִת ּיוֹ ת ַ
ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ַדּ ת ַה ַּמ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ֵ ּבין ָח ֵמץ ְל ַמ ָּצה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ֲע ֶלה
יאת
יתיה ּו ְו ַע ֵ ּין ְל ַק ָּמן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ְק ִר ַ
ִמ ּׁ ְש ָמד ִל ְרצוֹ ן ְו ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָרא מ ׁ ֶֹשה ִּכי ִמן ַה ַּמיִ ם ְמ ׁ ִש ִ
ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ ה ֵה ֶפ ְך ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֵאל ַא ֵחר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמדִּ ,כי ִע ַ ּקר ָה ַא ְחדוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת
קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ַדּ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ְוכוּ' ְו ֶזה ּו ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ה'
ֶא ָחד ְ ּב ִחינַ ת ה' הוּא ָה ֱאל ִֹקיםֶ ׁ ,ש ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ָה ֵע ֶסק ְוכוּ' ַה ּכֹל ֶא ָחדִּ ,כי ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ִחינַ ת ֱאל ִֹקים נִ ְכ ָלל
ָ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ֶזה ּו ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדּ ְ ,ב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ַּת ָּת ָאהּ ַ ,גם ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ
ָטעוּת ַה ּ ֶט ַבע ֲא ָבל ָאנ ּו יוֹ ְד ִעין ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַה ַּת ְת ּתוֹ נִ ים ו ְּב ָכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה
ְוכוּ' ָ ּברו ְּך ו ְּמב ָֹר ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד :והרי חוזר כ”פ על ענין קבלת עול ,שזה הקוץ
דאות ד’ ,הנקודה של רצון -וכך ממשיך לענין בשכ”מ.
כאשר בהלכה זו מראה על כלל כח של רבינו ,מציאות שאינו ידוע כלל ואין יודעים למה צריך
את רבינו למה דווקא זה”ק וכו’( .כמבואר אצלינו בדרכי נועם על לכו חזו) ור’ נתן מאריך להראות
יסוד האמת שהכל עומד על מציאות התגלות הרצון ,וחוזר להביא מדברי הזהר שמי שישים
עין עיונו שם ,ויקשר הדברים למה שמתגלה ,אז יבין היטיב איך כל מה שגילה בזה הוא פשוט
ממש בדברי הזהר ,וכן כשיבין הנאמר שם ‘מי יכול להמשיך הארת הדיקנא וכו’’ ,שזה כח
הצדיקים הגדולים במעלה ,ובזה יבין מה אנו מרוויחים ע”י התקשרות לרביה”ק ,שבזה יש לנו
את כל מה שצריכים באמת.
'מ ַצח'
נו) מזכיר הזהר (שהזכיר לעיל אלא שזה ראשי פרקים) ָ ּב ִא ְיד ָרא ַר ָ ּבה ִאית ֵמ ַצח ְו ִאית ֵמ ַצחֵ ,
ְ ּב ֵה ֶפ ְך ַא ְת ָון ָ'ח ֵמץ'ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת (יִ ְר ְמיָ ה ג) ו ֵּמ ַצח ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ָהיָ ה ְל ָך ֵמ ַאנְ ָּת ִה ָּכ ֵלם ַה ּמו ָּבא ׁ ָשם
יקנָ א
יכין ְל ַב ֲערוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ֶפ ַסח ְוכוּ’ֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶשעוֹ ִלים ַעד ַה ִדּ ְ
ָ ּב ִא ְיד ָרא ַר ָ ּבא ַה ַ ּנ”ל ,ו ְּצ ִר ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַה ַה ְמ ָּת ָקה ׁ ֶשל ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ּכוֹ ֵללָ ,אז ִע ַ ּקר ַה ַה ְמ ָּת ָקה ַעל-יְ ֵדי ָח ֵמץ
ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ַה ֶּל ֶחם:
גם זה בצורת הצגת ענין כראשי פרקים וכבר מוזכר מקודם (ואם נתבונן על קיצור זה שאולי נכתב
לפני שעסק להרחיב ביאורו ,ונקרא עוד פעם האריכות ,יש לראות איך ללכת עם הלכה בקיצור כרצון
ר’ נתן)

נז) ׁ ְש ַמע ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ֵהם מ"ט אוֹ ִת ּיוֹ ת כ"ה וכ"דּ ְ ,ב ִחינַ ת מ"ט יְ ֵמי
ַה ְּס ִפ ָירה ְו ָה ִע ָ ּקר ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך כ"ה ַא ְת ָון ְדּ יִ חו ָּדא ִע ָּל ָאה ׁ ֶשהוּא ׁ ְש ַמע ְוכוּ'ִ ,ל ְב ִחינַ ת כ"ד ַא ְת ָון ׁ ֶשל
ְ
ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְדּ ִא ְּת ַמר ָע ַליְ ה ּו ְ ּבגָ לו ָּתא ַאל יָ ׁשוּב ַדּ ך נִ ְכ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"לּ ְ ,ב ִחינַ ת קו ָּצא ְדּ אוֹ ת ד' ׁ ֶשהוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ָּכל ַה ּכ"ה ַא ְת ָון
ְדּ יִ חו ָּדא ְל ַה ְמ ִּתיק ָּכל ַה ּכ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ין ְל ַב ּ ֵטל ָה ֲענִ ּיוּת ְו ַה ָ ּגלוּת ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ְ
"ך ַה ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ע ֶֹמר
יהם ַה ַה ְמ ָּת ָקה ִמ ּׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ַה ֲהנָ ָפה ְל ׁ ִש ּׁ ָשה ְק ָצווֹ ת ְּכמוֹ ַ ּבד'
יכין ֲע ֵל ֶ
ְשׂ עוֹ ִרים ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶש ְּמ ַכ ְּונִ ין ָל ֶזה ְוכוּ'ְ ,ו ָאז סוֹ ְפ ִרין ַה ּמ"ט יָ ִמים ַה ַ ּנ"ל ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵמת ּו כ"ד ֶא ֶלף ַּת ְל ִמ ֵידי ַר ִ ּבי
ימי ָהע ֶֹמר (יְ ָבמוֹ ת סב) כ”ד ַדּ יְ ָקא ִּכי ל ֹא ִה ְמ ִּתיק ּו ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ְו ָה ִע ָ ּקר ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּלֹא
יבא ִ ּב ֵ
ֲע ִק ָ
ימ ְט ִר ָ ּיא ֶא ָחדִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ָּכ ֵלל ׁ ָשם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַא ֲה ָבה ְו ַא ְחדוּת
ָהיָ ה ָ ּב ֶהם ַא ֲה ָבה ׁ ֶשהוּא ְ ּבגִ ַ
ׁ ֶש ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ַא ְחדוּת ׁ ֶש ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִחינַ ת ַ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 ְוכוּ’ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶש ָאז ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ןְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָא ַמר ַר ִ ּבי
יבא ַדּ יְ ָקא ְו ָא ַה ְב ָּת ְל ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך ֶזה ְּכ ָלל ָ ּגדוֹ ל ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּ
יבא ָהיָ ה
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק כד) ַ ּגם ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
(ב ֵר ׁ ִ
ֲע ִק ָ
ֶ ּבן ֵ ּג ִרים ְוכוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת כז ַע ֵ ּין ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ֵ ּבנ ּו נִ ִּסים ָ ּגאוֹ ן):

יעקב אבינו ראה שאי אפשר לגלות הקץ ,כי הגלות מתארך לברר הבירורים

(פ ָס ִחים נו) ְל ִענְ יַ ן ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד,
נח) ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ְ
יקי ְק ֵד ָרהִּ ,כי יַ ֲעקֹב ָר ָצה ְלגַ ּלוֹ ת ַה ֵ ּקץ ְוכוּ’ ַעד ּ ָפ ַתח
יחה ִצ ֵ
ימ ֵרי ְוכוּ’ ַעד ָמ ׁ ָשל ְל ַבת ַמ ְל ָּכה ׁ ֶש ֵה ִר ָ
ֵל ְ
ְ
ל-פי ׁ ֶש ַא ֶּתם ֲח ָז ִקים ְ ּביחוּדוֹ
ְו ָא ַמר ָ ּברוּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדֶ ׁ ,ש ַע ָּתה ֲאנִ י רוֹ ֶאה ׁ ֶש ַאף ַע ּ ִ
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ִ ּיחוּד
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ֲע ַדיִ ן ְלגַ ּלוֹ ת ַה ֵ ּקץ ָסתוּםֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ָה ֶע ְליוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ְו ַה ְמ ָּת ָקה נִ ְפ ָל ָאה ִל ְב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ַּת ָּת ָאהֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם

ליקוטי הלכות ח"א דף קכ"ט  -ק"ל הלכות ברכת השחר ה אות מד-מה
ָּכל ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת כ”ד ַא ְת ָון ׁ ֶש ְ ּב ָברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יכין ַה ְמ ָּת ָקה נִ ְפ ָל ָאה ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ַעד ׁ ֶש ִּמ ְת ָ ּב ְר ִרין ַה ִדּ ינִ ים
ַמ ֲע ִלין ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ְונוֹ ְפ ִלים ָּכל ַה ִּסיגִ ים ַה ְ ּגמו ִּרים ְל ַמ ּ ָטה ְוכוּ’,
בזה יש תוספת ביאור בענין יסודי של רבינו ,כי עבודתנו בבחי’ יחודא תתאה ,ועבודת
הצדיקים יחודא עלאה ,בזה מגלה מה שיעקב ראה שצריכים בכח היחודא עלאה לתקן כל
עבודת ישראל ולהמשיך הארה למטה מאד כדי שיתבררו כל הבירורים ,ומוכרח אריכת הגלות,
והתיקון ע”י כח הצדיק שאנו אוחזים בו בתוך הגלות ,וכל מה שנעשה ,גם זה יסוד תיקון
הכל ,כמה שממשיכים התגלות אור האלקי משורש הרחמים לתוך מציאות מה שכלל ישראל
מתחזקים בתורה לעורר הרצון להשי”ת.

גם כשיורדים לברר ,יש להבדיל ולהזהר שלא ישתנו גדרי התורה
ְו ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵרר נִ ְת ָ ּב ֵרר ְועוֹ ֶלה ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵ ּג ִרים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ַעל-יְ ֵדי ֶזה,
ילין ָסמו ְּך ַא ַחר ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ' כי יש להמשיך הרצון לתוך
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד ַה ְב ָדּ ָלה ׁ ֶש ַּמ ְב ִדּ ִ
מקום נמוך ,אבל שלא ישתנה מגדרי התורה ח”ו ,ויהיה ענין הבדלה שהוא בחשאי.
ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע,
ל-פי ׁ ֶשהוּא יָ ַדע ִמ ֶ ּזה ו ָּמ ַסר ָלנ ּו ְ ּב ַעל ּ ֶפה ְל ָא ְמרוֹ ִ ּב ְק ִר ַ
ף-ע ּ ִ
יה מ ׁ ֶֹשה ַא ַ
ל-כן ל ֹא ָא ְמ ֵר ּ
יקי ְק ֵד ָרה ׁ ֶשהוּא
יה ְ ּב ֵפרו ּׁש ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי הוּא סוֹ ד ָּכמוּס ְונֶ ְע ָלם ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד ִצ ֵ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
י-כן ל ֹא ָא ְמ ֵר ּ
ְל ַה ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ֵ ּג ִרים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלים ִמ ְּמקוֹ מוֹ ַה ְמגֻ ִ ּנים ָּכ ֵא ֶּלה ִמ ְ ּב ִחינַ ת
יהם ְּת ִח ָּלה ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ִמ ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן:
ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ןְ ,ו ֶזה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵה ִאיר ֲע ֵל ֶ
נט) ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ִמינֵ י ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ְל ַה ְמ ִּתיק כ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ין ְוכוּ' ֶזה ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ַמ ְּתנוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנהִּ ,כי
יכין ִל ֵּתן לוֹ ִמ ָּכל ָדּ ָבר ַעל ּ ִפ ְדיוֹ ן ְו ֵהם כ"ד ְוכוּ'
ַה ּכ ֵֹהן ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרב ְו ַה ַּצ ִדּ יק ו ְּצ ִר ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ְס ָפ ִרין ְדּ אוֹ ָריְ ָתא ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ִק ּׁשו ֵּטי ַּכ ָּלה ְוכוּ' ְ ּב ִחינַ ת ְו ַכ ָדּ ּה ַעל ׁ ִש ְכ ָמ ּה ַה ֶ ּנ ֱא ַמר
ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ּ ְפ ָר ִקים ׁ ֶשל ַמ ֶּס ֶכת ׁ ַש ָ ּבת ,ו ִּמ ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ַ ּב ּכ"ד ַה ַ ּנ"ל נִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל
ֲא ִח ַיזת ַה ּכ"ד ִמינֵ י עוֹ פוֹ ת ְט ֵמ ִאים ׁ ֶש ִּצ ָּונ ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ִה ָ ּב ֵדל ֵמ ֶהם ,ו ְּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת עוֹ ְס ִקין ְ ּב ֶפ ַסח
ִּכי ָאז הוּא ַה ֵּס ֶדר ׁ ְש ִמינִ יְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ַשׂ ְמ ִּתי ַּכ ְד ּכֹד ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ַתיִ ְך ַה ּמו ָּבא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ִענְ יַ ן ְ ּב ִחינַ ת
כ"ד ַה ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה ו ְּל ִו ָ ּיה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת כ"ד
ֵצרו ֵּפי אדנ"י ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָּת ִקין ַעל-יְ ֵדי י"ב ֵצרו ֵּפי ֲה ָויָ ה ׁ ֶשל ַה ּיוֹ ם ְו ׁ ֶשל ַה ַּליְ ָלה ְוכוּ'ְ ,ו ַע ֵ ּין ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ּתוֹ ָרה
ְל ָה ֲא ִר"י ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל יְ ׁ ַש ְעיָ ה ְ ּב ַדף יג ע"ב ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת מ"ט יְ ֵמי ַה ְּס ִפ ָירה ְו ַכ ַ ּנ"ל:
ובזה מזכיר כמה בחי’ של כ”ד ,שהוא ענין המשכת אור להחיות המלכות משורש הדעת ששם
נעשה הפדיון כנ”ל ,וכמבואר בכתבים על ‘והיה כדכד שמשותיך’ ולזה העבודה כ”ד משמרות,
וצירופי אד’ ,וכן יש להרחיק כ”ד מיני עופות ,והמשכת התורה ע”י הנביאים כ”ד ספרים ,ובליל
שבועות התיקון בבחי’ הרצון לכ”ד קישוטין ,והצדקה בחי’ כ”ד מתנות כהונה.

גי

