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ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'

לקוטי הלכות או”ח הלכות ברכת השחר הלכה ה’ אות ס'  -ע'
מאות ס’ עד אות ס”ה מלוקטים כמה ענינים נוראים שבכל פעם אומר מוהרנ”ת ‘וזה בחינת ,וזה
בחינת’ ,ונשתדל לראות בקצה אורם בקיצור ,כי כל זה הוא בבחי’ ראשי פרקים בג’ אופנים :יש
דברים שכבר נתבארו קודם לכן ,ויש שמתבארים בהמשך דבריו הק’ ,ויש שלא חזר לבארם.

אם אתה רוצה ,אתה כבר שם!

ס) ְו ִע ַ ּקר ַה ְּס ִפ ָירה ְל ַה ְת ִחיל ַעל-יְ ֵדי ֲהנָ ַפת ָהע ֶֹמר ו ְּס ִפ ָירה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ּמ ִֹחין ַּכ ֵּס ֶדר ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא
יכין
ישא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְוכוּ' ו ְּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יקנָ א ַק ִדּ ׁ ָ
ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ַל ֲעלוֹ ת ַעד ַה ִדּ ְ
ֵא ֶיזה ֶה ָא ָרה ְו ַה ְמ ָּת ָקה ִמ ּׁ ָשם ,כל מה שנתבאר שכל ישועתינו הוא בכח הארת הרצון של כתר
הרחמים הוא בחי’ פסח ספירה ושבועות ,כי בפסח מתחיל אור הרצון ,ואח”כ בימי הספירה
ממשיכים כוחו כדי לזכות להמתיק הדין להאיר הרצון ,לתוך בחי’ חמץ וכו’ ,ובשבועות נשלם
המשכת אור הכתר ומדות הרחמים.
ִּכי ֵכן ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ְּל ָכל ַדּ ְר ָ ּגא ׁ ֶש ְּמ ִכינִ ין ַע ְצ ָמן ַל ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵּת ֶכף ֶה ָא ָרה ִמ ַּת ְכ ִלית ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת
אשית ַא ֲח ִרית ְוכוּ’ בזה מגלה עבודת הספירה
ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ַה ִהיא ְוכוּ' ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה מו) ַמ ִ ּגיד ֵמ ֵר ׁ ִ
שבכל יום מימות השנה ,כי מתקן הכח והמוח ששייך לאותו היום אע”פ שאינו בשלימות ,וגם
משלים אורו לאור נקודת הרחמים שנמשך כבר ,כי מתקדם לאחרית דבר  -השלימות ,וזה
נמצא גם בקדושת השבת שהארת הרצון של סעוד”ש שבסופו כבר מאיר ביום השישי להביא
קדושת השבת ,ובזה יבין תוקף כח הרצון בלב האדם כי אם רוצה הוא שם.
ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ֵהם ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ַבע ְל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ַהנּוֹ ְפ ִלים ְוכוּ' ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֶ ּזה ְצ ִר ִ
ְ
ַה ֵ ּג ִרים ְו ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד ְו ֵכן ָּכל ֶא ָחד ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ַו ֲע ִל ּיוֹ ָתיו ִו ִירידוֹ ָתיו ְוכוּ' ָצ ִריך זֹאת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
ְו ַכ ַ ּנ"ל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ַעל ּ ָפסוּק ְו ַס ְר ֶּתם ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ְוכוּ' ְ ּב ׁ ֵשם ַה ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַע ֵּ
ל-כן
(מ ׁ ְש ֵלי כד) ׁ ֶש ַבע יִ ּפֹל ַצ ִדּ יק ְו ָקם ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְּכלו ִּלים ָּכל ַה ְ ּנ ִפילוֹ ת
יכין ַל ֲעסֹק ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִ
ְצ ִר ִ
ְו ַהיְ ִרידוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד
בזה מראה מציאות העבודה של תיקון השבעה מידות שהם נפילת הרצון ליראות ולאהבות
נפולות ,ושם מציאות חסרון הרצון שהוא השמד רח”ל ,כל אחד לפי וכו’ ומזכיר יסוד האמת
שמתגלה מהבעש”ט שבכל נקודה שסר מאת השם יש שם בחי’ וסרתם היינו בחי’ שמד ר”ל,
ולזה יש להתעורר מאד לאן נפלתי ,ואע”פ שקשה לו וכו’ יתעורר ברצון איזה זמן ויקום לבטל
השמד בהארת הרצון כאשר בסוף הרי בוודאי ישוב.

תיקון המדות הנפולות ע"י התחזקות בשוב בז' משיבי טעם ,וע"י התעוררות ברŒ
צוא ללמוד דרכי עבודת ז' ימי הבנין
יה
(שם ט) ָח ְצ ָבה ַע ּמו ֶּד ָ
יבי ַט ַעם ְל ָק ׁ ְש ָרם ֶאל ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ָ
יקם ַעל-יְ ֵדי ׁ ִש ְב ָעה ְמ ׁ ִש ֵ
יכין ְל ַה ֲח ִז ָ
ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
אשית ,ויש כבר
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ּׁ ֶש ַבע ִמדּ וֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ִ ּבנְ יָ ן ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
להמשיך התחזקות היינו משיבי טעם וגם לימודי דרכי העבודה היינו שבעה ימי הבנין (נשים לב

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ְּכלו ִּלים
שמזכיר שני דברים נפרדים וחיבורם הוא שהם בחי’ שוב ורצוא) ְו ַה ּכֹל ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ֵ
יח ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָּכלוּל ִמ ֻּכ ָּלםְ ,ו ַעל יָ דוֹ ִע ַ ּקר ַה ִּת ְקוָה
ֵמ ַה ּׁ ִש ְב ָעה רוֹ ִעים ׁ ֶש ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָדּ ִוד ׁ ֶשהוּא ָמ ׁ ִש ַ
ְוגַ ם ָּכל ִה ְת ַח ְ ּזקוּת הוּא ַע ָּתה ִמ ּׁ ָשםִּ ,כי לו ֵּלא ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ימ ְט ִר ָ ּיא י"ד ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ַבע,
ל-כן ָדּ ִוד ְ ּבגִ ַ
יה ּנֹם ְ ּב ִחינַ ת
(שם כו) ׁ ֶש ַבע ּתוֹ ֵעבֹת ְ ּב ִל ּבוֹ ּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ָעה ְמדוֹ ֵרי ֵ ּג ִ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַבע יִ ּפֹל ַה ַ ּנ"לּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ָ
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ָת ּה ִמ ּׁ ָשם ְל ַה ּתוֹ ָרה,
ׁ ִש ְב ָעה ֲא ָרצוֹ ת ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַבע ׁ ֶשל ַהיְ ִר ָידה ְוכוּ’ ו ְּצ ִר ִ
יה ׁ ִש ְב ָעה ְוכוּ’ ו ְּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קיט) ׁ ֶש ַבע ַ ּב ּיוֹ ם ִה ַּל ְל ִּת ָ
(שם ט) ָח ְצ ָבה ַע ּמו ֶּד ָ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
יך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל
ְ
(שם יב) ִא ְמרוֹ ת ה’ ֲא ָמרוֹ ת ְטהוֹ רוֹ ת ְמ ֻז ָ ּקק
יאת ׁ ְש ַמע ְו ַל ֲהפֹך ַהיְ ִר ָידה ַל ֲע ִל ָ ּיה ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָ
ִ ּב ְר ַּכת ְק ִר ַ
ׁ ִש ְב ָע ָתיִ ם ְו ַע ֵּ
(שמו ֵּאל א כ) ְּכ ֶפ ַשׂ ע ֵ ּבינִ י ְוכוּ’
ל-כן ָא ַמר ָדּ ִוד ׁ ְ
כי מציאות מלכות דקדושה הוא תיקון העולם והנצוצות ,ונצרך תפילה ופשטות ,כי יורד לתוך
מקום שאין שם רצון כלל ,ז’ תועבות מדורי גיהנום ,והשי”ת רוצה שנעלה זאת להתאחד
לעטרת יסוד הקדושה שכלול משבעה אורות זהב חצבה עמודיה שבע ברכות ,ומתייחדים
להיות אור לי”ד שבהם בודקים החמץ שזה בחי’ דוד מלך ישראל חי וקיים[ .דוד מלך חי וקיים
בגי’ רפ”ח]
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים כ"דּ ְ ,ב ִחינַ ת ַּכ"ד ּכֹ"ד ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשעוֹ ֶלה מ"ח ְ ּב ִחינַ ת מ"ח ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה
יעין ְ ּב ִחינַ ת ָח"ם ְוכוּ' ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ָאז נִ ְקנֵ ית ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּכלו ָּלה ְ ּבמ"ט ּ ָפנִ ים ְוכוּ'
נִ ְקנֵ ית ָ ּב ֶהם ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
קנין התורה הוא קנין הרצון להשי”ת ע”י הכלי שהוא מ”ח ,דעת ושכל של המ”ח דברים ,ועי”ז
יבא לשלימות הרצון שער המ”ט שנכלל בהאין בפדיון העליון ,והכל ע”י כ”ד של רחל ושל
לאה  -כ”דכ”ד שמשותיך ,שהוא מציאות המשכת החיות להמלכות ע”י הכנעת חמימות היצר
ונעשה מזה כ”ד קישוטין.
יקנָ א
יסר ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְ ּביוֹ ם ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ֻּכ ָּלם ַל ֲעלוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ְּת ֵל ַ
ּ
ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ָ ּב ֶהם ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ָ ּב ִא ְיד ָרא ַר ָ ּבה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ׁ ַש ַער ַה ֲח ִמ ׁ ִשים ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשבוּעוֹ תְ .ו ַע ָּתה זוֹ ִכין ְוכוּ' היינו שזוכים לכלליות החמץ והמצה כנ”ל ויכולים למצוא את
השם בכל מקום בכח התורה מתוך התחזקות הרצון.
יח ְו ָכל ֶזה ִּת ּקוּן ָה ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו ְ ּב ַד ַעת ֶע ְליוֹ ןּ ְ ,בד' ַר ָ ּב ִתי ְדּ ֶא ָחד,
ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ָמר יִ ְהיֶ ה ַעל-יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַ
ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ּתוֹ ָרה ְדּ ָה ֲא ִר ַיז"ל ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּבֹא ַעל ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַק ֵדּ ׁש ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ִא ּסוּר ָח ֵמץ ְ ּב ֶפ ַסח הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ּ ְפגַ ם ָה ֵע ֶרב ַרב וכו'

עיקר ישועת האדם בכח דוד בגי' ד"י ,בזכותו יאמר ה' די לצרותנו
האומר לעולמו די יאמר לצרותי די ,בחינת קץ שם לחושך וכו' ,אשר שמתי חוֹ ל ְ ּגבוּל ַל ָ ּים ְוכוּ',
ֹאמר ַדּ י ְל ָצרוֹ ֵתינ ּו ְויִ גְ ָא ֵלנ ּו
יח ׁ ֶש ּי ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא ַדּ "יִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ָּכל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ׁ ֶש ְ ּבגִ ַ
ְו ֵכן הוּא מאיר ַע ָּתה ְ ּב ָכל ֶא ָחד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְ ּגבוּל ְל ָצרוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ִל ְפדּ וֹ תוֹ ו ְּלגָ ֳאלוֹ ְ ּבכ ַֹח ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ִּכי ִעם
ה' ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ ּבה ִע ּמוֹ ְפדוּת ְוהוּא יִ ְפ ֶדּ ה ְוכוּ'ּ ,פוֹ ֶדה ו ַּמ ִּציל ַה ּפוֹ ֵדנ ּו ִמ ַ ּיד ְמ ָל ִכים ְוכוּ'ִּ ,כי ָפ ָדה ה' ֶאת
ימ ְט ִר ָ ּיא ָ'רצוֹ ן' ַּכ ַ ּנ"ל:
יַ ֲעקֹב וּגְ ָאלוֹ ְוכוּ'ֶ ׁ ,שאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ'ּ ָ ,ברו ְּך ּפוֹ ֶדה ו ַּמ ִּציל ָ ּברו ְּך ׁ ְשמוֹ ּ ְ ,בגִ ַ
ר’ נתן מסיים במציאות הפדיון שאנו צריכים בתוך צרותינו וגלותינו בלב הומה מאד שהשם
יאמר די לצרותיו ,כאשר מראה בזה עוצם כח ההלכה הזו לפעול כל ישועה ,כי כלל ישועת
האדם הוא בבחי’ ד”י ,ומראה ענין שזה בחי’ דוד משיח וכו’.

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
קץ החושך לשום גבול לים הדין ,ולזה דוד בגי’ י”ד ,ובהמשך [באמצע אות ס”ב] ממשיך לחזור
על כל זה ,ולבאר שהוא סוד שם שד”י היינו גבול ושמירה ע”י יסוד צדיק ,שורש הרצון ,ומברך
בלב והתעוררות על כל הרחבה ומה שמרגיש צרת כל נפש וישועתה ברוך פודה ומציל ,וזמ”ש
ברוך שמו (ז”א דבריאה מקום עליית הבירורים בחול) שמו בגימ’ רצון שזה בחי’ הגבול וחול לים.
סא) בזה מבאר הנ”ל ְו ַה ְּכ ָללִּ ,כי ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ָצ ִר ְ
יך ַ ּגם ָּכל ֶא ָחד ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְּכ ׁ ֶש ָּס ִרים ִל ְפ ָע ִמים ֵמ ַא ֲח ֵרי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך נֶ ֱח ׁ ָשב
יתא ְ ּב ׁ ֵשם ַה ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ַל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ְּכמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
ַעל ּ ָפסוּק ְו ַס ְר ֶּתם ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַּכ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְוכוּ' ַו ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ַפל
ְונִ ְת ַר ֵחק ְמאֹד ְמאֹד ֵא ְ
יעים ַר ֲח ֵמי ַה ַ ּ
צ ִדּ יק ַה ַ ּנ”ל ְלעוֹ ְררוֹ ו ְּל ַה ֲעלוֹ תוֹ ִמ ּׁ ְש ָמד
יך ׁ ֶשהוּאַ ,על ֻּכ ָּלם ַמ ִ ּג ִ
ְל ָרצוֹ ןְ ,ו ִע ַ ּקר ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ,כאן מלמד אותנו
דבר אמת שאינו ידוע מציאותו האמיתי ְו ָה ִע ָ ּקר הוּא ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּבג ֶֹדל ּכֹחוֹ ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶח ֶסד ְו ַר ֲח ִמים
ְו ָרצוֹ ן נִ ְפ ָלא ִמ ּׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ָה ָרצוֹ ן ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ַעד ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ָכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ְמאֹד
יע ָה ָרצוֹ ן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ָכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ַ ּגם ׁ ָשם
ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ֶע ֶשׂ ר ִּכ ְת ִרין ִדּ ְמ ָס ֲאבו ָּתא ַמ ִ ּג ַ
ְ
ֵהם ִמ ְתעוֹ ְר ִרים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָזק ְו ִכ ּסו ִּפין טוֹ ִבים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךִּ ,כי ֵא ּל ּו ַהנּוֹ ְפ ִלים ְמאֹד ִאי
יבם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן ְל ָה ִאיר ָ ּב ֶהם ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲחיוֹ ָתם ְו ַל ֲה ׁ ִש ָ
ַה ַ ּנ"ל ִמ ֵּמ ַצח ָה ָרצוֹ ןַ ,עד ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ַעד ׁ ֶש ַ ּגם אוֹ ָתן ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ַעל-יְ ֵדי ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ִל ְב ִחינַ ת ֵמ ַצח
ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ְוכוּ'ּ ַ ,גם ֵהם יִ ְתעוֹ ְרר ּו ְויִ ׁ ְש ּתוֹ ְקק ּו ְ ּב ָרצוֹ ן טוֹ ב ְו ָח ָזק ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה אוֹ ָתם
יכין ְלעוֹ ֵרר
ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ןִּ ,כי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָ ּנ ַפל ְ ּביוֹ ֵתר ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ּ ְפחו ָּתה ו ׁ ְּש ֵפ ָלה ְ ּביוֹ ֵתר ְצ ִר ִ
ָע ָליו ַר ֲח ִמים ִמ ָּמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ן ְוגָ בוֹ ַּה ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ִּת ְקוָה ְל ָכל ֵא ּל ּו ַה ַ ּנ"ל
הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ְו ַכ ַ ּנ"ל .וזהו מציאות הכח שיש לנו לקבל תמיד רצון חדש
יהיה איך שיהיה ,וזה ביאור מה שהזכיר לעיל ענין ‘שבעה משיבי טעם’ ,וכן מה שיש לתקן
בספירה השבעה מדורי גיהנום כמו שממשיך:
יפין ע ֶֹמר ְשׂ עוֹ ִרים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַ ּב ֲה ִמ ּיוּת ׁ ֶשהוּא ִמנְ ַחת ְקנָ אוֹ ת
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ׁ ֶש ְּמנִ ִ
ילין
ְל ַה ּסוֹ ָטה ׁ ֶשהוּא ּ ְפגַ ם ְזנוּת ׁ ֶש ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי רו ַּח ׁ ְשטוּת ַעל-יְ ֵדי ֵמ ַצח ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ְוכוּ'ְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשיו ַמ ְת ִח ִ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ָרה ִמ ּסוֹ ף ָה ֲע ִל ָ ּיה ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ַל ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָשם ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ',
יפין ָהע ֶֹמר ְשׂ עוֹ ִרים ְל ַה ְמ ִּתיק ַה ִדּ ינִ ים ו ְּל ַב ּ ֵטל ָהרו ַּח ׁ ְשטוּת ַמ ֲע ֵשׂ ה ַ ּב ֲה ִמ ּיוּת
ַעד ׁ ֶש ְ ּבכ ַֹח ֶזה ְמנִ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ְשׂ עוֹ ִרים ׁ ֶשהוּא ִח ּיוּת ַה ְ ּב ֵה ָמה ,ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת ַה ּכֹל ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ֵּמנִ יפוֹ ְ ּב ֵבית
יע ׁ ֶש ַה ּכֹל ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ד' ְדּ ֶא ָחד
ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל ַה ּׁ ִש ּׁ ָשה ְק ָצווֹ ת ְלהוֹ ִד ַ
ׁ ֶש ּׁ ָשם ַמ ְמ ִל ִיכין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל ַה ּׁ ִש ּׁ ָשה ְק ָצווֹ תִּ ,כי ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ָה ֵא ּל ּו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ילין ִל ְס ּפֹר ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ְל ַט ֵהר ֶאת ַע ְצמוֹ
ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָאז ַמ ְת ִח ִ
ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו ְ ּב ָכל יוֹ ם מ ַֹח ָו ַד ַעת ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְו ָכל ֶזה
יתי ְ ּ
ימן ד) ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ֵמ ִענְ יַ ן
(ב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
מו ָּבן ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ִצ ִּו ִ
יכין ְל ַה ְכנִ יעוֹ ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַת ְ ּקנִ ין
ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יכי יָ ִמים ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁ ְש ֵלמוּתְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמגְ ִ ּב ִירין ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ִּ ,כי
ּ ְפגַ ם ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַמ ֲא ִר ֵ
ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יכת יָ ִמים ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין
יך ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ָכל יוֹ ם ְק ֻד ּ ׁ ָשה ָו ַד ַעת ְוכוּ’ְ ,ו ֶזה ִע ַ ּקר ֲא ִר ַ
יכין ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם מ ַֹח
יטב ְו ָכל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְס ִפ ָירה ׁ ֶש ּסוֹ ְפ ִרין ַה ָ ּי ִמים ָלע ֶֹמר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ׁ ָשם ֵה ֵ
יטב ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת ָה ֲא ִר ַיז”ל ֲא ָבל ָּכל ּכ ַֹח ַה ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה
ְו ֵשׂ ֶכל ָקדוֹ ׁש ְמיֻ ָחד ַּכ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשעוֹ ֵמד ֵ ּבין ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ִמ ֻ ּז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ֵל ִאים ְּכ ִפירוֹ ת ו ְּזנוּת ְוכוּ’ ׁ ֶש ָּכל ֶזה
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ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ִל ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :בזה הרי מתגלה עיקר מכוון דברי ההלכה
למעשה.

ר' נתן קיבל מרביה"ק לדאוג לכולם ולגלות לכל אחד מהיכן כח התקוה שעדיין
יש לו גם עתה
יקים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּלק ּו ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין
סב) ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה ַצ ִדּ ִ
יח יִ ְהיֶ ה
ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֵהם יוֹ ֵסף מ ׁ ֶֹשה ָדּ ִוד ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה אוֹ ְמ ִרים ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ִצ ְד ָק ְת ָך ָאז ו ָּמ ׁ ִש ַ
יח
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ָּכלוּל ִמ ֻּכ ָּלם ְו ַעל יָ דוֹ יִ ְהיֶ ה ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּןִּ ,כי ִּת ּקוּן ַה ּכֹל ָּתלוּי ַרק ְ ּב ַה ַּצ ִדּ ֵ
יקים ַה ַ ּנ"ל ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִה ְר ָ ּבה ֲאדוֹ נֵ נ ּו
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ַצ ִדּ ִ
מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְל ַד ֵ ּבר ָ ּב ֶזה ׁ ֶש ִע ָ ּקר הוּא ָה ָרצוֹ ןַּ ,כ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַה ְר ֵ ּבה ָ ּב ֶזהִּ ,כי יֵ ׁש

יכת
יכין ְלעוֹ ֵרר ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ַל ֲא ִר ַ
ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנעו ִּרים ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ֵהם ְּכ ׁ ֵש ִרים ְול ֹא ִק ְל ְקל ּו ְוגַ ם אוֹ ָתם ְצ ִר ִ
יָ ִמים ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ָכל יוֹ ם ְק ֻד ּ ׁ ָשה ָו ַד ַעת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֶס ֶפת
ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי יוֹ ֵסף ָּכ ַב ׁש ֶאת יִ ְצרוֹ ְו ָע ַמד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ,ו ְּבכֹחוֹ ְמ ַק ְ ּב ִלין ָּכל ִמי ׁ ֶש ָח ֵפץ ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַ ּגם
ֵּכן ּכוֹ ֵב ׁש ֶאת יִ ְצרוֹ ְוכוּ’ְ ,ויִ ְת ַח ֵ ּזק ָּת ִמיד ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָזק ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעד ׁ ֶש ּיוֹ ִסיף ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעת ְ ּב ָכל

יוֹ ם ְוכוּ’ ֲא ָבל יֵ ׁש ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ְּכ ָבר ִק ְל ְקל ּו ַה ְר ֵ ּבה ְויֵ ׁש ׁ ֶש ִ ּק ְל ְקל ּו ְמאֹד ְמאֹד ְונַ ֲע ָשׂ ה ִע ָּמ ֶהם ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה,
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ָתם .קיבל מרבינו ענין נורא כזה
יח ְ ּביוֹ ֵתר ְמאֹד ִ ּב ְפ ָרט ַע ָּתה ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ,ו ְּצ ִר ִ
ְו ֶזה ׁ ָש ִכ ַ
לדאוג לכולם ,ובזה מתגלה מאין הכח ומאין התקוה של כל אחד.
ְו ֶזה ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ַדת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶשעוֹ ֵסק ָּת ִמיד ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה נִ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם
ִּכי ִמן ַה ַּמיִ ם ְמ ׁ ִש ִ
יתיה ּו ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ׁ ֵשם ֶה ָע ִתיד ַּכ ּמו ָּבא חידוש גדול ,כי מובא שזה מרמז
על קריע”ס ,וכאן מבאר שזה שייך לענין עכשיו ממש ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה מוֹ ִריד ֶאת ַע ְצמוֹ ְלתוֹ ְך
ימי ִמ ְצ ַריִ ם ַמיִ ם ַה ֵ ּזדוֹ נִ ים ו ַּמ ֲע ֶלה ִמ ּׁ ָשם ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְלתוֹ ְך ֵמי ַה ַּמ ּבוּל ַמ ָּמ ׁש
ִע ְמ ֵקי ֵמ ֵ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה הוּא ִּת ּקוּן ֵמי ַה ַּמ ּבוּל ַּכ ּמו ָּבן ַ ּב ְּכ ָת ִבים ַעל ּ ָפסוּק ְ ּב ׁ ַש ָ ּגם הוּא ָ ּב ָשׂ רּ ְ ,ב ׁ ַש ָ ּג"ם
ָדּ א מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ'ִּ ,כי ָ ּגלוּת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ְל ַת ֵ ּקן ֵח ְטא דּ וֹ ר ַה ַּמ ּבוּל ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ִה ׁ ְש ִליכ ּו ַה ָ ּבנִ ים ַליְ אוֹ ר
ְו ֻה ְכ ַרח ַ ּגם מ ׁ ֶֹשה ֵל ֵירד ְל ׁ ָשם ו ִּמ ּׁ ָשם יָ ָצא ַעל-יְ ֵדי ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּי ָרה ָאזְ ,ו ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָרא
מ ׁ ֶֹשה ַּכ ַ ּנ"ל ְל ַר ֵּמז ׁ ֶש ְ ּבג ֶֹדל ּכֹחוֹ ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָע ִתיד ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ַלד ְויָ ַרד
ִליאוֹ ר ִמ ְצ ַריִ ם ל ֹא ַדּ י ׁ ֶש ַהיְ אוֹ ר לֹא יָ כוֹ ל ִל ְבל ַֹע אוֹ תוֹ ַאף ַ ּגם ְ ּבג ֶֹדל ּכֹחוֹ ִה ְכנִ יס ִה ְרהוּר ְּת ׁשו ָּבה ְ ּב ַבת
יאה אוֹ תוֹ ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת
ּ ַפ ְרעֹה ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּי ָרה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ֶה ֱע ָלה ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַעד ׁ ֶש ִהיא ַדּ יְ ָקא הוֹ ִצ ָ
ֵמ ַהיְ אוֹ ר ְוכוּ' ְונִ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם ֶזה מ ׁ ֶֹשה ִּכי ִמן ַה ַּמיִ ם ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ַע ָּתה ָּכל ֶזה ִע ְסקוֹ ָּת ִמיד ְלהוֹ ִציא
ְ
ָּכל ַהנּוֹ ְפ ִלים ִמ ַּמיִ ם ַה ֵ ּזדוֹ נִ ים ִמ ֵּמי ַה ַּמ ּבוּל ְוכוּ' ְו ָה ִע ָ ּקר ְ ּבכ ַֹח ַה ַה ְמ ָּת ָקה ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִשיך ֵמ ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"ל
ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ְל ׁ ָשם ַּכ ַ ּנ"ל ְו ָאז ְּכ ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ֵא ּל ּו ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ֵהן ִמ ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּׁ ָש ִבין ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֵהן ַה ֵ ּג ִרים
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּי ִרין הוּא ַמ ֲע ֶלה אוֹ ָתם ְל ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ,ו ְּמ ַח ְ ּז ָקם ָּת ִמיד ׁ ֶש ּלֹא יִ ְטע ּו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַא ַחר ָח ְכ ַמת
ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ֶּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַּת ֲאווֹ ת ָממוֹ ן ׁ ֶש ּבוֹ ָּכל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד:

בזה תכלית תמצית ההלכה ועיקר התגלות אור החיים ,כמה יש לחזור על דיבורים
אלה בכל עת.
ר’ נתן ממשיך לרדת להמציאות להאיר לכל מי שישמע ְו ֶזה ְּכ ָלל ׁ ֶש ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ֵהן טוֹ בוֹ ת ֵהן
ָרעוֹ ת ֻּכ ָּלם ְּתלוּיִ ים ֶזה ָ ּב ֶזה ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרִּ ,כי ִמ ְצ ָוה גּ וֹ ֶר ֶרת ִמ ְצ ָוה ַו ֲע ֵב ָרה גּ וֹ ֶר ֶרת ֲע ֵב ָרה,
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ְפ ִלים ִל ְט ּב ַֹע ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַּת ֲאווֹ ת ָממוֹ ן ְורוֹ ְד ִפים ַא ַחר ַה ֶה ֶבל

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
יחין ֵאינוֹ ַמ ְס ּ ִפיק
ל-פי רֹב ֵאינוֹ עוֹ ֶלה ְ ּביָ ָדםְ ,ו ִאם ִל ְפ ָע ִמים ַמ ְר ִו ִ
יח ָממוֹ ןְ ,ו ַע ּ ִ
ִ ּביגִ יעוֹ ת ֲעצוּמוֹ ת ְל ַה ְר ִו ַ
ָל ֶהם ְוכוּ' ִ ּב ְפ ָרט ַע ְכ ׁ ָשיו ְוכוּ'ַ ,ו ֲא ַזי חוֹ ֵזר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ִקנְ ָאה ְו ַת ֲא ָוה ְו ָכבוֹ ד ,ו ִּב ְפ ָרט ַה ַּת ֲא ָוה
ישא ְוכוּ'ִּ ,כי ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ו ְּפגַ ם ַּת ֲאווֹ ת ָממוֹ ן ְּתלוּיִ ים ֶזה ָ ּב ֶזה ַּכ ּמו ָּבא
ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶש ִהיא ִע ָ ּק ָרא ְדּ יִ ְצ ָרא ִ ּב ׁ ָ
ית ֶצ ֶדק ֵע ְדו ֶֹת ָךְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַה ְר ֵ ּבה ָ ּב ֶזהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ו ֵּמ ִאיר
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִצ ִּו ָ
יהם ָּת ִמיד ִּכי הוּא ִמ ְת ַח ֵדּ ׁש ַעל
יהם ֶה ָא ַרת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ֲא ַזי ֲע ַדיִ ן ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר אוֹ ֵרב ֲע ֵל ֶ
ֲע ֵל ֶ
ָּכל ָא ָדם ְ ּב ָכל יוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(קדּ ו ׁ ִּשין ל) ִ ּב ְפ ָרט ַעל אוֹ ָתן ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְכ ׁ ְשל ּו
ְוכוּ’ ַע ֵּ
ילם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ֵאין ֶה ָא ַרת
יהם ַל ֲחזֹר ו ְּל ַה ּ ִפ ָ
ל-כן הוּא ִמ ְתנַ ֵּכל ֲע ֵל ֶ
יכים ַל ֲחזֹר
ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ָח ָזק ֶא ְצ ָלם ָּכ ָראוּיְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ַה ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי ְצ ִר ִ
ו ְּל ִה ְת ַח ֵ ּזק ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה ַה ְר ֵ ּבה ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם בזה הרי מובן היטיב מכוון מאמר ‘את
העורבים’ ועד כמה יש להרבות בצדקה.
יח ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶ ּבן ָדּ ִוד ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ִמ ְל ָח ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ִעם ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ְ ּב ִחינַ ת ָ ּג ְליַ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַע ָּתה ִע ַ ּקר ַה ִּת ְקוָה ַעל יָ דוֹ ׁ ֶשהוּא לוֹ ֵחם ִעם ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ּלֹא
יַ ְר ּ ֶפה ֶאת ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ְ ּנ ִפילוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַרק ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ׁ ֶש ִ ּי ְת ַח ֵ ּזק ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ִפ ּל ּו ִאם ָע ַבר ָע ָליו ַמה
ּׁ ֶש ָע ַבר ְו ַה ּכֹל ְ ּבכ ַֹח ַה ְּצ ָד ָקה ו ִּמי ׁ ֶש ֵאין ְ ּביָ דוֹ ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה ָּכ ָראוּיְּ ,כ ָבר ִ ּג ָּלה ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּנ ִאין ִקנְ ַאת ה’
ְצ ָבאוֹ ת נֶ ֱח ׁ ָשב ִּכ ְצ ָד ָקה ,קנאת ה’ צבאות היינו שמגלים האמת של רבינו נגד כל הבלבולים.
יקין ַה ֲחרוֹ ן ַאףּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ּ ִפנְ ָחס ְוכוּ' ֵה ׁ ִשיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַק ְ ּנאוֹ ֶאת
ו ָּב ֶזה ַמ ְמ ִּת ִ
ִקנְ ָא ִתי ְ ּבתוֹ ָכם ְוכוּ'ְ ,והוּא עוֹ ֵסק ָ ּב ֶזה ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ִת ּקוּנִ ים נִ ְפ ָל ִאים ַעד ׁ ֶש ֵּמ ִאיר
ָה ָרצוֹ ן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא ַעד ׁ ֶש ַּמ ֲע ֵלה ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִמ ְּס ֵפקוֹ ת ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ַ ּגם ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"לְ ,והוּא ָ ּג ַמר ְויִ גְ מֹרְ ,ו ַע ֵּ
ימ ְט ִר ָ ּיא ַדּ יּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ַש ַדּ יּ ְ ,ב ִחינַ ת
ל-כן ָדּ ִוד ְ ּבגִ ַ
ְּ
יכם ַא ֵחר ְוכוּ’ ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ֵקץ ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַה ּזֹאת
אשית מג) ְו ֵאל ׁ ַש ַדּ י יִ ֵּתן ָל ֶכם ַר ֲח ִמים ְו ׁ ָש ַלח ֶאת ֲא ִח ֶ
(ב ֵר ׁ ִ
ֹאמר ְל ָצרוֹ ֵתינ ּו ַדּ י ְו ֶזה ִ ּב ְכ ָלל
ׁ ֶש ָע ָליו נֶ ֱא ַמר ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּנן יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ָע ֵלינ ּו ָהאוֹ ֵמר ְלעוֹ ָלמוֹ ַדּ י י ַ
ֹאמר ַדּ י ְל ָצרוֹ ֵתינוִּּ ,כי ְּכ ָבר ָמ ׁ ַש ְך ָע ֵלינ ּו ַה ּׁ ִש ְע ּבוּד ְו ָא ַר ְך ָע ֵלינ ּו ַה ָ ּגלוּת
ו ִּב ְפ ָרטּ ִ ,ב ְכ ָל ִל ּיוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּי ַ
יכה
(א ָ
ימ ֵהר ְלגָ ֳא ֵלנ ּו ְ ּג ֻא ַּלת עוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ֵ
ֹאמר ַדּ י ְל ָצרוֹ ֵתינ ּו ִו ַ
ְמאֹד ְמאֹד ו ְּב ַו ַדּ אי סוֹ ף ָּכל סוֹ ף י ַ
ד) לֹא יוֹ ִסיף ְל ַהגְ לוֹ ְת ָך ְוכוּ’ְ ,ו ֵכן ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ,ו ִּב ְפ ָרט אוֹ ָתן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ְק ָצת ו ְּכ ָבר ֶה ֱע ָלה
י-כן עוֹ ֵבר
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
אוֹ ָתם ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֶה ֱע ָלה אוֹ ָתם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ֵד ַע ָּכל ֶא ָחד ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ְו ַא ַ
יכים ִל ְבט ַֹח ְ ּבכ ָֹחם ׁ ֶשל ְז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
יהם ,ו ְּצ ִר ִ
יהם ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ו ְּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ’ ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ֲע ֵל ֶ
ֲע ֵל ֶ
ֹאמר ַדּ י ְל ָצרוֹ ת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
יח ׁ ֶש ּי ַ
יכים ָע ֵלינ ּו ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ָמ ׁ ִש ַ
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ָה ָרצוֹ ן ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ְוכוּ’ ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּתִּ ,כי ֵקץ ָשׂ ם ַלח ׁ ֶֹש ְך ְוכוּ’ ,ו ְּב ַו ַדּ אי ל ֹא ָלנֶ ַצח יָ ִריב ְוכוּ’ְ .ו ָה ִע ָ ּקר ְל ַח ֵ ּזק ַע ְצמוֹ
יקים ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ֻּכ ָּלם ְּכלו ִּלים ִמ ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל ַרק ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת הוּא עוֹ ֵסק
ְ ּבכ ַֹח ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ ּב ִת ּקוּן ֶזה ְוכוּ’ ְו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
יקים ָה ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ֵסף מ ׁ ֶֹשה ָדּ ִוד ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּלק ּו ְ ּב ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ִ ּב ְב ִחינַ ת
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּׁ ְש ֹל ׁ ֶשת ַה ַּצ ִדּ ִ
ֵעת ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֵ ,הם עוֹ ִשׂ ים ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ִּת ּקוּנִ יםֶ ,א ָחד ְל ַה ֲעלוֹ ת ו ְּל ַח ֵ ּזק ֶאת ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ֲע ַדיִ ן
ׁ ֶש ּלֹא יִ ּ ְפל ּו ׁ ֶש ּלֹא יָ סוּר ּו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ַס ְר ֶּתם ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ְוכוּ’ַ ,רק יִ ְת ַח ְ ּזק ּו ָּת ִמיד ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָזק
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ’ְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ְו ַכ ַ ּנ”ל ׁ ֵשנִ י הוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ּמוֹ ִסיף עוֹ ד ְל ַה ֲעלוֹ ת אוֹ ָתן
יח
ישי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ֶש ְּכ ָבר נָ ְפל ּו ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ַה ֲעלוֹ ָתם ַמ ָּמ ׁש ְוכוּ’ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יח ֶ ּבן ָדּ ִוד ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר הוּא ִלגְ מֹר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרטְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּגם אוֹ ָתן ׁ ֶש ְּכ ָבר
ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
יהם ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
יכין ְל ַח ְ ּז ָקם ׁ ֶש ּל ֹא יִ ּ ְפל ּו עוֹ ד ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ֲע ֵל ֶ
ֶה ֱע ָלה ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ׁ ֶש ְּצ ִר ִ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
ֹאמר ַדּ י ְל ָצרוֹ ֵתינ ּו ְוכוּ’ ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ָא ֵמן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ְּס ָפ ִרים
ֶזה יִ גְ מֹר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְוי ַ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ַל ֲהפֹך ִמ’ ָּצ ָרה’ ִל ְ’ר ֵצה’ַ ,היְ נ ּו ַכ ַ ּנ”לִ ,כי ִע ַקר ַה ִּתקוּן ְוכוּ’ הוּא ַעל-יְ ֵדי ְב ִחינַ ת
ְר ֵצה ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:

הרצון אין לו שיעור ואין מי שימנענו ממך
מכאן עד אות ס”ו הולך ומבאר ענין הפדיון ע”י ברכת התורה ופסוקי ברכת הכהנים .בברכת
התורה עלינו להתחדש לבא לקיום התורה בכל יום ,והרי עיש מניעות עצומות בכל יום וכו’
וכל קבלת התורה הוא לקבל שנתחזק ברצון ,והרי זה מכוון ‘אשר בחר בנו מכל העמים ונתן
לנו' היינו שנתן לנו מה לרצות ובזה אנו קרובים להשי”ת ,וכופלים לברך ‘נותן’ היינו שנתן לי,
וזה נמצא אע”פ שיש מניעות הרי זה שייך אלי כי יש רצון – ומבאר שלזאת אומרים ברכת
הכהנים שזהו הכח להמשיך הפדיון וכח הרצון.
סג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ ם ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ִמ ׁ ְשנַ ת ֵא ּל ּו ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּר
ַה ּ ֵפ ָאה ְו ַה ִ ּב ּכו ִּרים ְו ָה ֵר ָאיוֹ ן וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ְו ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרהִּ ,כי ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ׁ ֶש ִע ַ ּקר הוּא ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ',
יחה
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְלתוֹ ָרה ְוכוּ' ְו ָכל טוּב ְו ַע ֵ ּין ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ָע ֵרב ַמה ּׁ ֶש ִדּ ַ ּב ְרנ ּו ָ ּב ֶזה ו ְּכ ָבר ַה ּ ִש ָ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה נִ ְד ּ ֶפ ֶסת ְ ּב ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ֵמ ִענְ יַ ן ַמ ֲע ַלת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָה ִע ָ ּקר ,ככל המתבאר וע”ש
שהרצון חופשי ויכולים תמיד לרצות את האמת ,ואין כח להיצר ולהמניעות לעצור את הרצון,
והשי”ת רואה את הרצון שהוא העיקר .ומבאר שזה בחי’ למעלה מהשיעור:
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵא ּל ּו ַה ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּרִּ ,כי ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל יָ ָדם ְל ֶה ָא ַרת
ָה ָרצוֹ ןְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּרִּ ,כי ָה ָרצוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּרִּ ,כי הוּא מוֹ ִעיל ְ ּב ָכל ַדּ ְר ָ ּגא ְו ַד ְר ָ ּגא
ְ ּב ָכל ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה ּ ְפחו ָּתה ְמאֹד ְמאֹד מוֹ ִעיל לוֹ ַ ּגם ֵּכן ָה ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב,
ִּכי ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב ַה ּכֹל יְ כוֹ ִלין ְל ַה ֲעלוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ְל ֵה ֶפ ְךֲ ,א ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה ֶע ְליוֹ נָ ה
ְמאֹד הוּא ָצ ִר ְ
יך ַ ּגם ֵּכן ְל ָרצוֹ ןְ ,ל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָד ׁש יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי ִלגְ ֻד ָּלתוֹ ֵאין ֵח ֶקר.
ְו ַע ֵּ
יכין ָּת ִמיד ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים
ל-כן ָה ָרצוֹ ן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵאין ׁ ִשעוּר ְוכוּ’ ו ְּצ ִר ִ
ְ
ֲח ָד ׁ ִשים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו ִמ ֶ ּזה ַה ְר ֵ ּבה ׁ ָשם ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ָע ֵרב ַה ַ ּנ”ל ו ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְדּ ָב ִרים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּר ׁ ֶש ֵהם ַה ּ ֵפ ָאה ְו ַה ִ ּב ּכו ִּריםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין
ֵמ ַה ְּתבו ָּאה ְו ׁ ִש ְב ַעת ִמינִ ים ְל ַה ּכ ֵֹהן ְו ַל ֲענִ ִ ּיים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ָרצוֹ ן ְל ַה ְכנִ יע ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ו ְּל ַהגְ ִ ּביר
יכין ִל ֵּתן ֵּת ֶכף ְ ּב ַה ַה ְת ָח ָלה ׁ ֶשל ַה ְּתבו ָּאהִּ ,כי
ֶה ָא ַרת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ּ ֵפ ָאה ו ִּב ּכו ִּרים ְצ ִר ִ
ּ ֵפ ָאה נוֹ ְתנִ ין ְ ּב ֵעת ַה ָ ּק ִציר ֵּת ֶכףְ ,ו ֵכן ִ ּב ּכו ִּרים נוֹ ְתנִ ין ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ַה ּ ְפ ִרי ְל ִה ְת ַ ּב ֵּכרְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ַה ְת ָח ַלת ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶש ְ ּי ָק ָרה ְמאֹדֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ָרצוֹ ן ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים
אשוֹ ן ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַחז ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּב ֲעבוֹ ַדת
יכין ְל ַת ְ ּקנָ ם ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְּתבו ָּאה ְו ַה ּ ֵפרוֹ ת ְצ ִר ִ
ָ
ָה ֲא ָד ָמהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
ֹאכ ֶל ָ ּנה ְוכוּ’ ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָ ּב ִאים ָּכל
אשית ג)ֲ ,ארו ָּרה ָה ֲא ָד ָמה ַ ּב ֲעבו ֶּרך ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
(ב ֵר ׁ ִ
יכין ְל ִה ְתיַ ֵ ּג ַע ְו ִל ְטר ַֹח ָ ּב ֶהם ק ֶֹדם ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִרין ַה ְּתבו ָּאה ְו ַה ּ ֵפרוֹ ת ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרם
יעת ַה ּל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יְ גִ ַ
ֵהם ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ָה ֲא ָד ָמה ׁ ֶש ֵהם מוֹ נְ ִעים ְ ּגדוֹ ִלים ֵמ ֲעבוֹ ַדת ה’ ַּכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר
יע ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְ ּב ִחינַ ת ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ו ַּמגְ ִ ּביר ְ ּב ִחינַ ת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’,
ַה ִּת ּקוּן הוּא ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ַ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאין ְל ֵחרוּת ִמ ּׁ ִש ְע ּבוּד ַה ּל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ָח ִזין ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ָה ֲא ָד ָמה ְו ַכ ַ ּנ”ל
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִצ ְּו ָתה ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ּקוֹ ְצ ִרין ַה ְּתבו ָּאה יִ ְּתנ ּו ּ ֵפ ָאה ַל ֲענִ ִ ּיים ְּכ ֵדי ְל ַט ֵהר ַה ְּתבו ָּאה ַה ּיוֹ ֵצאת
ְ
ְ
ּ
ִמן ָה ֲא ָד ָמה ִמ ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ַה ַ ּנ”ל ו ְּל ַה ְמ ׁ ִשיך ָע ָליו ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ נִ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
יכין ִל ֵּתן ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ַה ּ ְפ ִרי ְל ִה ְת ַ ּב ֵּכר ַ ּגם ֵּכן ִמ ּ ַט ַעם ַה ַ ּנ”ל ו ִּב ּכו ִּרים ֵהם יְ ָק ִרים עוֹ ד
ְו ֵכן ִ ּב ּכו ִּרים ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ּ
יאים אוֹ ָתם ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַקר ֶה ָא ַרת ּ ְפנֵ י ה’ ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת
יוֹ ֵתר ִּכי ְמ ִב ִ
יאין אוֹ ָתם ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶשהוּא יוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּריםִּ ,כי ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת הוּא
ּ ָפנִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְו ִע ָ ּק ָרם ְמ ִב ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ל-כן ְב ׁ ָשבוּעוֹ ת נִ ְד ָמה ָל ֶהם ְכ ָז ֵקןְ ,ב ִחינַ ת ָז ֵקן נְ שׂ וּא
ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִע ָ ּק ָר ּה ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵ
ּ ָפנִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם:
מבאר הענין של המשנה ע”פ לקות סי’ ד’ ‘ואת העורבים’ ,כי האדמה ועבודתה הוא עיקר בחי’
המניעות ואובדן הימים ,ויש להתחיל תמיד מחדש ,וזה בבחי’ פאה היינו צדקה מיד כשמתחיל
לראות ,וכן הביכורים ,כי זהו קבלת התגלות הרצון ,והרי בביכורים יש שלימות הענין כי הוא
הארת חג השבעות שאז מביאים אותו ,וזה זמן הראשון של העליה לרגל ,כי התגלות הרצון
ע”י צדקה כנ”ל ,שעיקרה התגלות דברי הצדיק להאיר רצון.
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּ ֵפ ָאה ו ִּב ּכו ִּרים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ְ ּב ַה ְת ָח ַלת ִּת ּקוּן ַה ְּתבוּאוֹ ת ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ָרצוֹ ן
ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּרִּ ,כי ָה ָרצוֹ ן ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּר ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ָה ֵר ָאיוֹ ן ׁ ֶשהוּא ִמ ְצ ַות
ָ
ָ
ְ(דּ ָב ִרים טז) ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ּׁ ָשנָ ה יֵ ָר ֶאה ָּכל ְזכו ְּרך ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ֱאל ֶֹקיך ְוכוּ’ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים
יטב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים ו ְּמגַ ִּלים ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
יכין ָאז ַל ֲעלוֹ ת ְו ֵל ָראוֹ ת ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ְל ַק ֵ ּבל ׁ ָשם ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפנֵ י
ְצ ִר ִ
ה’ ַה ֵּמ ִאיר ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּביוֹ ֵתרְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ָה ֵר ָאיוֹ ן ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּרִּ ,כי ָה ָרצוֹ ן ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּר ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ֶזה ּו וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ׁ ֶשהוּא ְּכ ַלל ָּכל ַה ְּצ ָדקוֹ ת ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ִ ּבגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ׁ ֶש ִע ָ ּק ָר ּה ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ָרצוֹ ן,
ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ֶזה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם
היינו שמזכירים כל מה שאין לו שיעור ,היינו כל נקודה הוא פועל הרבה ,ומעורר שנעבוד לפני
השם ברצון כי זה אנו תמיד יכולים ,וזה מ”ש שגם תורה אין לה שיעור .וזה מה שאומרים זאת
המשנה בברכת התורה ,לעורר ללמוד ברצון ,להמשיך קבלת התורה היינו רצון מחדש ,אור
הכתר דשבועות.
ְו ֶזה ּו ְו ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַ ּגם ֵּכן ׁ ִשעוּרִּ ,כי ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵאין

לוֹ ׁ ִשעוּר ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ִמ ׁ ְשנָ ה זֹאת ְ ּב ָכל יוֹ ם ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ְ ּב ָכל יוֹ ם ְצ ִר ִ
ְ
ּ
(שמוֹ ת יט)ּ ַ ,ביוֹ ם ַה ֶ ּזה ָ ּבא ּו
ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ָח ָד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ,ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם יִ ְהיֶ ה דּ וֹ ֶמה ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ְּכ ִא ּל ּו ַה ּיוֹ ם ַא ָּתה עוֹ ֵמד ַעל ַהר ִסינַ י ְוכוּ’
ם-ב ָכל יוֹ ם יִ ְהיֶ ה דּ וֹ ֶמה ְ ּב ֵעינֶ ָ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים ו) ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ ְ ּ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשיםְ ,ו ֵכן ַה ְר ֵ ּבה

בכל עליה לתורה מברכים ‘נותן התורה’ לאור המדרגה שהתגלה בזאת הקריאה

ְו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ָב ְר ִכין ְ ּב ָכל יוֹ ם ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ְואוֹ ְמ ִרים ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה’ נוֹ ֵתן ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך נוֹ ֵתן
יכין ְל ַח ְדּ ׁשוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש
ָלנ ּו ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשְ ,ו ִע ָ ּקרוֹ ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יחה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם דּ וֹ ֶמה ַל ֲח ֵברוֹ ְו ֵאין יוֹ ם
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ָשם ֲאדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ּ ִש ָ
דּ וֹ ֶמה ַל ֲח ֵברוֹ ְ ּב ִענְ יַ ן ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ָה ָרצוֹ ן נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ םּ ִ ,ב ְפ ָרט ַ ּב ּב ֶֹקר ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֶדּ ׁ ֶשת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה,
יכין ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָד ׁש ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ְוכוּ’ְ ,צ ִר ִ
ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ַעל ֶזה ְמ ָב ְר ִכין ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
‘א ּל ּו
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ִמ ׁ ְשנָ ה זֹאת ׁ ֶש ִהיא ֵ
ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּר’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵאין לוֹ ׁ ִשעוּר ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל:

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
הרי בכל יום יש לברך ‘נותן התורה’ שהשי”ת נותן לי היום כח לרצות ,ובזה להמשיך פדיון
לנפש ,בבחי’ אין שיעור ,וזה גדולת כל עליה לתורה שמברכים ‘נותן’ לאור אותו המדרגה
שמתגלה בקריאה ההוא.
ומבאר ברכת כהנים שאומרים בברכת התורה שכלול בו ברכת הפרנסה והדרך ,לצאת מכל
הטרדות ולקבל החסד  -ע”פ תורה ד’ ח”ב ,להנצל מכל יראה רעה ונפולה ע”י הארת פני
הרצון.
סד) ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֵּת ֶכף ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא
יכם
יכם ְוכ ְֹר ֵמ ֶ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה סא) ְו ָע ְמד ּו ָז ִרים ְו ָרע ּו צֹאנְ ֶכם ו ְּבנֵ י נֵ ָכר ִא ָּכ ֵר ֶ
ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’ ִּת ָ ּק ֵרא ּו ׁ ֶש ּל ֹא ִּת ְצ ָט ְרכ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁשוּם ֵע ֶסק ִמל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת
ְּ
יטב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לְ ,מב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן זוֹ ִכין ְליִ ְר ָאה
ה’-ב ָממוֹ ן ְוכוּ’ ְו ַע ֵ ּין ֵה ֵ
ּכ ֲֹהנִ ים ,יְ ָב ֶר ְכ ָך
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁשוּם ֵע ֶסק ְּכ ָלל ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי
ׁ ֶשהוּא ְּכ ִלי ְל ַק ֵ ּבל ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵאין ְצ ִר ִ
ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ּו יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’ ְ ּב ָממוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ּ ַפ ְרנָ ָסה ַו ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְצ ָט ֵר ְך ַל ֲעשׂ וֹ ת
(מ ׁ ְש ֵלי י) ִ ּב ְר ַּכת
ׁשוּם ֵע ֶסק ְוכוּ’ ַרק ַה ָּממוֹ ן ְו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָלנ ּו ְ ּב ַח ְסדּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ
יקיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יִ ְראוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ָמר ֵמ ֶהם
ה’ ִהיא ַּת ֲע ׁ ִשיר ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך ִמן ַה ַּמ ִ ּז ִ
ַרק יִ ְז ֶּכה ְליִ ְר ָאה ְקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ִמ ַדּ ת ׁ ָשמוֹ רִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ַה ִ ּי ְר ָאה זוֹ ִכין ַל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יעה ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְו ֶזה ּו יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יח ֶ ּנךָּ ּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ָפנִ ים,
יך ִו ֻ
זוֹ ִכין ְל ַפ ְרנָ ָסה ְ ּב ִלי יְ גִ ָ
ָ
יאת ּ ָפנִ ים,
ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו יִ ּ ָשא ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶליךּ ְ ,ב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר נְ ִשׂ ַ
ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יז) ֲאנִ י ְ ּב ֶצ ֶדק ֶא ֱח ֶזה ָפנֶ ָ
יך ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְויָ ֵשׂ ם ְל ָך ׁ ָשלוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְר ֶ ּבה ְצ ָד ָקה ַמ ְר ֶ ּבה
ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְליִ ְר ָאה ׁ ֶשהוּא
ְּכ ִלי ְל ַק ֵ ּבל ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ִב ְר ַּכת ה’ ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ְו ֵאין ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁשוּם ֵע ֶסק ׁ ֶש ָּכל ֶזה ָּכלוּל
(שם פט) עוֹ ָלם
יכין ְל ָב ֵר ְך ְ ּב ָר ָכה זֹאתִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ְ ּב ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ּכ ֲֹהנִ ים ַדּ יְ ָקא ְצ ִר ִ
ֶח ֶסד יִ ָ ּבנֶ הּ ְ ,ב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה סא) ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’ ִּת ָ ּק ֵראוּ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן עוֹ ְס ִקין
ְ ּב ָכל ֶזה ֵּת ֶכף ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש הוּא ַעל -יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ו ִּמ ׁ ְשנַ ת ֵא ּל ּו ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּרְ ,ו ַכ ִ ּנ ְז ָּכר ְל ֵעיל:
הרי ע”פ תורה ד’ מובן היטיב שבכח הארת הרצון בכל יום נמשך ברכת כהנים ותיקון הרצון
בשפע של אור הפנים.

יש להתאזר באמונה וסבלנות לא לאבד את הרצון מכל הסתרה ועיכוב

ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ֵעיל ְל ִענְ יַ ן ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ּכוֹ ֵלל ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ"ל :וראה מהרנ”ת להוסיף בזה לבאר ענין הפדיון
כדי שיהיה לנו אמונה ונלמד סבלנות כדי לא לאבד הרצון מכל הסתרה ועיכוב .סה) ְו ַע ֵּ
ל-כן
ילה ְל ַה ְר ֵהר ַא ֲח ָריוִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי
ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ָה ֲא ִמ ִּתי ְּכ ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַו ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהיָ ה לוֹ יְ ׁשו ָּעה ָח ִל ָ
הוּא ְלטוֹ ָבה נִ ְפ ָל ָאהִּ ,כי ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ִעם ֶזה ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ְלתוֹ ֶע ֶלת ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ַה ְר ֵ ּבהֶ ׁ ,שהוּא ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵ ּג ִרים
ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ,ו ְּב ַו ַדּ אי יִ ְהיֶ ה ַ ּגם ְל ַה ֵּמ ִביא ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן טוֹ ָבה ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ֶ ּזה ,ו ְּב ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ְ ּז ַמן ִּת ְצ ַמח ַ ּגם
יך ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְק ָצתִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ָא ָדם ָצ ִר ְ
יךַ ,רק ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יְ ׁשו ָּעתוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ֶזה ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
ְ
ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ַח ִ ּיים ו ִּמ ְת ַק ְ ּי ִמים ִ ּב ְפ ָרט ַ ּב ָ ּגלוּת ָה ָארֹך ַה ַּמר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִק ּיו ֵּמנ ּו הוּא ַעל-יְ ֵדי
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ָה ֵא ּל ּו ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְ ּב ָכל ֵעת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ִע ַ ּקר
ַה ַּצ ִדּ ִ

ַהיְ ׁשו ָּעה ְו ָה ַר ֲח ִמים הוּא ָל ׁשוּב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ִה ָ ּנ ֵצל ֵמ ֲעוֹנוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
ימן ז)ְ ,ו ֶזה ָצ ִר ְ
יך ָּכל ָא ָדםִּ ,כי ָּכל ָא ָדם ְל ִפי
(ל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ְ ּב ִחינָ תוֹ ָצ ִר ְ
יך יְ ׁשו ָּעה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּב ָכל ֵעת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’
ְו ַכ ַ ּנ”ל ,ו ְּכ ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק עוֹ ֶשׂ ה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשים ּבוֹ ְל ַמ ְע ָלה ְלתוֹ ֶע ֶלת ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ַל ֲעשׂ וֹ ת
ֵ ּג ִרים ו ַּב ֲע ֵלי ְּת ׁשו ָּבה ְוכוּ’ ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ָּת ַקת ַה ֲחרוֹ ן ַאף ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ןּ ְ ,ב ַו ַדּ אי
ׁ ָשם ְּכלו ִּלים ָּכל ַהיְ ׁשוּעוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ְורו ָּחנִ ּיוּת.
ִּכי ָּכל ַה ָּצרוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵהם ֵמ ַה ְס ָּת ַרת ּ ְפנֵ י ה’ּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים לא)ֲ ,הל ֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאל ַֹקי ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
ְוכוּ’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲחרוֹ ן ַאף ְוכוּ’ ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹל ְונִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַהיְ ׁשוּעוֹ ת ְוכוּ’,
יכין ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ְק ָצת ְו ָצ ִר ְ
(מ ׁ ְש ֵלי יז),
יש ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ
יך ָּכל ֶא ָחד ְל ַה ְמ ִּתיןִּ ,כי ַה ַּמ ֲא ִמין ל ֹא יָ ִח ׁ
ַרק ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְ ּבאוֹ ר ּ ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַח ִ ּיים ו ְּרצוֹ נוֹ ְּכ ָעב ַמ ְלקוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נֶ ֱא ַמר ַעל ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ַּ
(כ ּמו ָּבן ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְיקנָ א) ְו ִל ְכאוֹ ָרה ֵאינוֹ מו ָּבן ִענְ יַ ן ַה ַה ְב ָט ָחה ַה ּזֹאת ו ְּרצוֹ נוֹ ְּכ ָעב ַמ ְלקוֹ ׁשִּ ,כי ֲהלֹא ָעב ְו ָענָ ן
יבא ְוכוּ’ ,ו ַּמה ֶ ּזה ׁ ֶש ִדּ ָּמה
ֵהם ָק ׁ ִשים ְל ָה ָא ָדם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָק ׁ ֶשה יוֹ ָמא ְדּ ִע ָ
ל-פי ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ֶה ָעב ָק ׁ ֶשה ְל ָה ָא ָדם ַ ּב ְּת ִח ָּלה,
ֶאת ַה ּטוֹ ב ַה ִ ּנ ְפ ָלא ׁ ֶשל ְרצוֹ נוֹ ְּכ ָעב ַמ ְלקוֹ ׁש ְו ַא ְך הוּא ַע ּ ִ
ֲא ָבל ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵרד ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ַעל יָ דוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ְמ ַח ֶ ּיה אוֹ תוֹ ִּ ,כי ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְו ָכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת
נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ְו ַה ָּמ ָטר ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ,יִ ְפ ַּתח ה’ ְל ָך ֶאת אוֹ ָצרוֹ ַה ּטוֹ ב ָל ֵתת ְמ ַטר ַא ְר ְצ ָך ְ ּב ִע ּתוֹ
ו ְּל ָב ֵר ְך ֶאת ָּכל ַמ ֲע ֵשׂ ה יָ ֶד ָ
יך ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְּכ ָעב ַמ ְלקוֹ ׁשִּ ,כי ַה ַּמ ְלקוֹ ׁש ָ ּבא ְ ּב ִאחוּר ְז ַמןַ ,ע ֵּ
ל-כן ִדּ ָּמה ְרצוֹ נוֹ
ַה ּטוֹ ב ְל ָעב ַמ ְלקוֹ ׁשִּ ,כי ַהיְ ׁשו ָּעה ַה ָ ּב ָאה ִמ ּׁ ָשם הוּא יְ ׁשו ָּעה ׁ ְש ֵל ָמה ָלנֶ ַצחַ ,א ְך ָ ּב ָאה ְ ּב ִאחוּר ְז ַמן ְק ָצת
ַע ֵּ
ל-כן ִדּ ָּמה ְרצוֹ נוֹ ְּכ ָעב ַמ ְלקוֹ ׁש ְו ָה ֵבן:
גם כאשר הצדיק הגדול עושה ופועל פדיון יש נסיון ,ולפעמים עוד אינו רואה הישועה .והרי
בוודאי יכולים לפעול פדיון ,בוודאי הכל אמת ,אלא שזה בכלל המבואר בסי’ רט”ו שיש
שמשתמשים לענין אחר וכו’ עש ,אבל יש להבין מה שר’ נתן אומר כאן שבאמת אין הפירוש
שלא נמשכה עליו הישועה ,אדרבה נעשה ונעשה ,אלא שעיקר הישועה הוא הפדיון מהצער
והייאוש ,להתחדש ברצון ,וזה נעשה תמיד ,ואח”כ יבא הישועה גם בפשטות ,וזה פירוש
הפסוק שמבשר על ישועה בבחי’ כעב מלקוש כמבואר.

דיבורים אלו הם כל חיותינו; כי יש לייחל ולייחל לישועת השם תמיד ,לא להŒ
תייאש לרגע.

ְו ֶזה ְּ(ת ִה ִּלים קל) ,יַ ֵחל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה’ ִּכי ִעם ה’ ַה ֶח ֶסדֶ ׁ ,ש ְ ּב ַו ַדּ אי יַ ֲע ֶשׂ ה ֶח ֶסדַ ,א ְךְ ,ו ַה ְר ֵ ּבה ִע ּמוֹ
ישוּעוֹ ת ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יע ֶאת ָה ָא ָדם ְו ִל ְפדּ וֹ תוֹ ִמ ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ִמינֵ י ָצרוֹ ת
יך ְלהוֹ ׁ ִש ַ
ְפדוּתֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש לוֹ ַה ְר ֵ ּבה ּ ְפדוּת ִו ׁ
יך ַרק ְליַ ֵחל ַלה’ִּ ,כי הוּא יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ֵלא ֶח ְסרוֹ נוֹ ִמ ָ ּיד ְו ָצ ִר ְ
ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ְורו ָּחנִ ּיוּתַ ,ע ֵּ
ְ
ַמ ְר ֶ ּבה ִל ְפדּ וֹ ת ֶאת ָה ָא ָדם ְו ָצ ִריך ְל ַה ְמ ִּתין ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ֶדּ ה אוֹ תוֹ ֵמ ַה ָּצ ָרה ַה ּיוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ּזֹאתְ ,ו ַא ַחר
ָּכ ְך יִ ָּו ׁ ַשע ַ ּגם ָ ּב ֶזהִּ ,כי ֵאין ַ ּב ַעל ַה ֵ ּנס ַמ ִּכיר ְ ּבנִ ּסוֹ ְ .ו ָה ִע ָ ּקר הוּא ַמה ּׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּפוֹ ֶדה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
יקים ִמ ָּכל ֲעוֹנוֹ ָתםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ַ ּית ֵ ּג ִרים ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו
ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ ִ
(שם) ְוהוּא יִ ְפ ֶדּ ה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָּכל ֲעוֹנוֹ ָתיו ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יכין ְל ַה ְמ ִּתין ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ְצ ִר ִ
ָׁ
יתי ה’
יַ ֵחל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה’ ְוכוּ’ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּת ִח ָּלה ,נַ ְפ ׁ ִשי ַלה’ ִמ ּׁשוֹ ְמ ִרים ַל ּב ֶֹקר ׁשוֹ ְמ ִרים ַל ּב ֶֹקר ִק ִּו ִ
(א ָיכה ג) ַח ְס ֵדי ה’ ִּכי לֹא ָת ְמנ ּו ִּכי ל ֹא ָכל ּו ַר ֲח ָמיו ְוכוּ’
י-ק ּווּי ַא ַחר ִק ּווּי ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ֵ
ִק ְּו ָתה נַ ְפ ׁ ִש ִ
טוֹ ב ְויָ ִחיל ְודו ָּמם ִל ְת ׁשו ַּעת ה’ַ ,ח ְס ֵדי ה’ ִּכי ל ֹא ָת ְמנ ּו ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ֲח ָס ִדים ָה ַר ִ ּבים ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ָרצוֹ ן
יכין ְל ַה ְמ ִּתין
ָה ֶע ְליוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ּ ִפ ְדיוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָס ִדים ְו ַר ֲח ִמים ַר ִ ּבים ַּכ ָ ּידו ַּע ַא ְך ְצ ִר ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת טוֹ ב ְויָ ִחיל ְודו ָּמם ְוכוּ’ ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ִ ּי ְת ַח ֵ ּזק יוֹ ֵתר ְל ַקוּוֹ ת ַלה’ ְו ִל ְב ִלי ִל ְדחֹק ֶאת ַה ּׁ ָש ָעה ִּת ְת ָק ֵרב

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
יְ ׁשו ָּעתוֹ יוֹ ֵתרִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּק ּווּי ְו ַה ִ ּב ּ ָטחוֹ ן ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּת ְצ ַמח יְ ׁשו ָּעתוֹ ְ ּב ָקרוֹ ב:
דיבורים אלו הם כל חיותינו כי יש לייחל ולייחל לישועת השם תמיד לא להתייאש לרגע ,רק
לצפות לישועה .נפשי להשם משומרים וכו’ וזה עיקר חיי האדם ,כי בינתיים לומד ומתפלל
ועובד ,ואם לא ,הרי זה עיקר הצרה שהאדם עושה עסק מהמניעה וממה שעובר ,ואין סוף
לצרותיו ,הכל מחמת חסרון הפדיון שפועל הרצון להמתין ,ואז יראה ישועה בפשטות.

פנימיות ענין הפדיון ע"י כונת ק"ש עם התקשרות לצדיק ולאור השבת

יאת ׁ ְש ַמע
ׁ ַש ָ ּי ְך ִל ְק ִר ַ

מבואר בתורה רט”ו שיש להמשיך הפדיון של כל הכ”ד בתי דין ,ובוודאי זה ענין גבוה ונעלם,
אבל מהרנ”ת מבאר כמה עניינים של כ”ד ששייכים לנו שגם אנחנו נלך עם רצון פרטי אל
הרצון שהוא פדיון הכולל ששייך לכל אחד.
כי מצות ק”ש הוא ב’ פסוקי שמע וברוך שם שיש בהם כ”ד אותיות ב’ פעמים ,ובהם מציאות
הרצון להשי”ת שעלינו להמשיך ע”י הביטול להשם בעת קר”ש ,להמתיק כל שכחה מאחדות
השם ,בכח הרצון בחי’ קוץ אות ד’ ,ועי”ז ממשיכים המתקה לתוך הכ”ד שעות ביום וי”ב לילה,
ויש להמשיך כמה שבכח הצדיקים גם היראים יכולים לכוון בפשטות בכל צירוף להמשיך
את השי”ת בכל שעה ,ובכל כמה שעות מחדש ,שהעת נמשך ברצון והשגחה ,ולבטל הזמן
וההסתרה ,שהוא בחי’ כ”ד שעות ,היינו כ”ד בתי דינים.
ובכלליות זהו המשכת כח השבת לימות החול ,כי יש בחי’ ג”פ כ”ד (כמבואר בכוונת ק”ש כי
בפרשת ואהבת ממשיכים המוחין לראש דז”א ,וב’והיה אם שמוע’ לחג”ת ,ושם גם נעשה הארת המוחין

שמאיר להמלכות ,והוא בבחי’ ג’ כ”ד ,נגד ג’ בחי’ חג”ת ,ויש בזה גם ענין שם הוי’ה בצורת עיניין) הרי
שיש להמשיך כמה בחי’ של הארת הדעת המוחין לתוך האמונה בבחי’ כ”ד ,והרי ג’ ימים הוא
ג’ פעמים י”ב של יום וי”ב לילה היינו כ”ד ,וזה ג’ ימים שלאחר השבת להמשיך אור השבת
לתוכם ,וכך ג’ ימים לפני השבת הבאה ,הרי שממשיכים הארת עת רעוא דרעוין לכל השבוע
בבחי’ כ”ד ,כי העיקר ג”פ כ”ד שזה הארת חג”ת יחד ,כי תיקון הכ”ד הוא בבחי’ תיקון הט’
תיקונין שהם בבחי’ דעת ,ועי”ז מתגלה מוחין לחג”ת ,והם בחי’ כ”ד למלכות וד”ל.
סו) ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָכל יוֹ ם ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר ְל ַה ְמ ִּתיק ָּכל
ל-כן יֵ ׁש כ"ד ֵּתבוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ִחינַ ת ְדּ ֵבקוּת ו ִּב ּטוּל
ַה ּכ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ"לַ ,על -יְ ֵדי קוֹ ָצא ְדּ אוֹ ת ד' ְוכוּ'ְ ,ו ַכ ַ ּנ"ל ִּכי ְק ִר ַ
ת-ש ֵּתים
יעה ְ ּב ִל ָ ּבא ַּת ְליָ אִּ ,כי ְ ּב ָכל יוֹ ם יֵ ׁש כ"ד ׁ ָשעוֹ ׁ ְ
ל-ש ִמ ָ
ֶאל ָרצוֹ ן ֵאין סוֹ ף ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵא ׁ ְ
יקים ְו ַהיְ ֵר ִאים ְמ ַכ ְּונִ ים ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֵצרו ֵּפי
ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ ם ו ׁ ְּש ֵּתים ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ְשעוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
יקים כ"ד
ֲה ָויָ ה ִ ּב ׁ ְש ֵּתים ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ְשעוֹ ת ַה ּיוֹ םְ ,ו ֵכן ִ ּב ׁ ְש ֵּתים ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ְשעוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ִּת ִ
ֵצרו ֵּפי אדנ"י ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ"ל ְל ַה ְמ ִּתיק ַה ִדּ ינִ ים ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזים ָ ּב ֶהםְ .ו ִע ַ ּקר ַה ַה ְמ ָּת ָקה
נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,ש ָאז ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ֵעת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ׁ ְש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים ֵהם ָ ּב ַתר ׁ ַש ְ ּב ָתא ו ׁ ְּש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים
ָק ֵמי ׁ ַש ְ ּב ָתאֶ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים ׁ ֶש ַא ַחר ׁ ַש ָ ּבת ֵמ ִאיר ָה ְר ׁ ִשימ ּו ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ֶה ָע ָבר ,ו ַּב ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים
ׁ ֶש ּק ֶֹדם ׁ ַש ָ ּבת נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶה ָא ָרה ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּבא ַּכ ּמו ָּבא ִּ .כי ָּכל ִח ּיוּת ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה הוּא ִמ ּׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,ש ָאז
ֵמ ִאיר ֶה ָא ַרת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתיק ו ְּמ ַח ֶ ּיה ַה ּכֹלִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים יֵ ׁש ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים כ"ד ׁ ָשעוֹ ת
ימ ְט ִר ָ ּיא ע"ב ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ִמ ֶ ּזה ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ִכ ְת ֵבי ָה ֲא ִר ַיז"ל ְ ּב ִענְ יַ ן ׁ ָש ֹל ׁש
ְו ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים כ"ד ִ ּג ַ

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
יקין ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים כ"ד ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵהם
ּ ְפ ָע ִמים כ"דַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים ׁ ֶש ַא ַחר ׁ ַש ָ ּבת ַמ ְמ ִּת ִ
ֹ
ּ
ּ
ּ
ְ ּב ִחינַ ת כ"ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ין ַעל-יְ ֵדי ְר ׁ ִשימ ּו ׁ ֶשל ָה ֵעת ָרצוֹ ן ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ֶה ָע ָבר ְו ֵכן ַב ּׁ ְשל ׁ ָשה יָ ִמים ׁ ֶשק ֶֹדם ׁ ַש ָבת
ֵמ ֶה ָא ַרת ֵעת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּבא ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ'ת ִמימוֹ ת ִּת ְהיֶ ינָ ה'ִּ ,כי
יכין ַעל ַע ְצ ָמן ֶה ָא ָרה ִמ ּׁ ָשבוּעוֹ ת ַה ָ ּבא ָע ֵלינ ּו ְלטוֹ ָבה ׁ ֶש ּבוֹ
יקין ַה ִדּ ינִ ים ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ָ ּב ֶהם ַמ ְמ ִּת ִ
ֵמ ִאיר ָה ֵעת ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
יכים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְּת ִמימוֹ ת ְל ַה ְמ ִּתיק ָּכל ַה ּכ"ד ׁ ָשעוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל יוֹ ם ָויוֹ ם
ל-כן ְצ ִר ִ
ַעל-יְ ֵדי ַה ְּס ִפ ָירה ְו ַכ ַ ּנ"ל:
וכלל עבודת האדם לשמור הזמן להתחדש ברצון בכל עת כאשר היראים מכוונים בכל ענין
בהתחדשות ,כך העיקר להתחדש בבחי’ ספירת העומר ,להמשיך אור הרצון בכל יום ויום,
הדין והמתקת הדין של היום ,שהוא נקרא ספירת היום לאור אותו הספירה ,והוא בחי’ התגלות
אור הכ”ד שנעשה בו תיקון הכ”ד שעות.
ובא להתייחס למציאות ממש ,שאחרי כל הנ”ל הרי יש שחסר הרבה בפרנסה ובבריאות
ורדיפות והסתרות ,הרי חוזר לחזק האמת ,שבכח הרצון להשי”ת יש בוודאי האפשרות לבא
לתשובה ,ובא לתשובה שלימה ותיקון העוון וביטול כל דין וגזירה ,לזכות להתחדש בכלי היראה
– כמ”ש בלקו”ת סי’ ד’ -ובוודאי יפעל ע”י הרצון ,כי מתקן ברוחני וממילא יתתקן בגשמי –
כידוע שזה שורש האמונה וכמבואר בלקו”מ סי’ י”ד -וימשיך הצלחה ועשירות מופלגת.
והרי זה כל מציאות עבודתנו ,כל מה שמהרנ”ת מקרב אותנו לרבינו  -לעבודת השם ,שאנו
צריכים לרצות ולהתחזק ,ולפעמים זוכים ,אבל כח הרצון נכון הוא ,כי עי”ז מתקנים העולם
ממש -ומה שהכל נסתר יש להתמהמה כדי לתקן ,כי זה העיקר ובזה כל עסקינו ,ובוודאי יבא
כל ישועה .אשרי מי שמתחזק ברצון שיהיה בו אמונה שכבר רואה הישועה ,וחי חיים טובים
עכשיו.

עיקר הסיוע שהקב”ה עוזרו נגד היצר ,הוא שמקבל התחזקות הרצון

סז) ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ַל ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ְש ָמד ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן
ילא נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ַ ּגם
ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְּת ׁשו ָּבה ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ַ ּית ֵ ּג ִרים ְוכוּ’ּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ָאז ִמ ֵּמ ָ
ּ
יע ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּברו ָּחנִ יוּת
יה ְ ּב ַכ ְו ָתא ְדּ ָר ִק ַ
ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִא ָ
יה ְל ַס ְל ָּת ִאי ְו ַאנְ ֵח ּ
יתא ַעל ְו ׁ ַש ְק ֵל ּ
ְוכוּ’ ְ ּ
ימן יד ִל ּקו ֵּטי א) ְו ֵכן ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ תְּ ,כמוֹ ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ּ ָפ ַתח ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמעוֹ ְר ִרין
(ב ִס ָ
ְ
ְ
ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֵמ ַה ּׁ ֵשנָ ה ְוכוּ’ ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך יִ ְר ָאה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך ֲע ׁ ִשירוּת ֻמ ְפ ָלג ְוכוּ’ְ ,ו ֵכן ְ ּבזֹאת ַה ּתוֹ ָרה
יכין ְל ַה ְמ ִּתיק ַּכ ַ ּנ”ל,
ְו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַעד ְו ָע ְמד ּו ָז ִרים ְו ָרע ּו צֹאנְ ֶכם ְוכוּ’ַ ,רק ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
י-כן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֵזר ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי ִא ְּל ָמ ֵלא
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ִּכי ַה ּכֹל ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִ ם חוּץ ִמ ִ ּי ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְו ַא ַ
ְ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא עוֹ ְזרוֹ ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(קדּ ו ׁ ִּשין ל)ַ ,אך ִע ַ ּקר ָה ֵע ֶזר
ִמ ְּל ַמ ְע ָלה הוּא ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָה ָרצוֹ ן ,ו ְּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם ְמ ַק ֵ ּבל ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָּכ ָראוּי ו ְּמ ַכ ֵּון ו ֵּמ ִכין ִל ּבוֹ ָּת ִמיד
יח ֶאת
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב) ַ ּב ּ ֵטל ְרצוֹ נְ ָך ִמ ּ ְפנֵ י ְרצוֹ נוֹ ְוכוּ’ְ ,ו ֵאינוֹ ַמ ִ ּנ ַ
ְל ַק ּ ׁ ֵשר ְרצוֹ נוֹ ִל ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ָ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַו ַדּ אי יִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְ
ָה ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יך ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ַכ ָּמה
ִשׂ יחוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ו ְּר ָמ ִזים ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ִ ּי ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפעֹל ָה ָרצוֹ ן ִל ְפ ֻע ָּלתוֹ ְוכוּ’.
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ָּכל ֶא ָחד ְל ַכ ֵּון ְרצוֹ נוֹ ְל ַק ּׁ ֵשר ַע ְצמוֹ ִל ְב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’ ַה ַ ּנ”ל ו ִּב ְפ ָרט ְל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְצ ָד ָקה
ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ְּמזוֹ נוֹ ָתיו ְמ ֻצ ְמ ָצ ִמין ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ ּ(ג ּ ִטין ז) אוֹ
יע ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶש ּלוֹ ִל ְב ִחינַ ת
ְל ַק ּנֹאת ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם ֵּכן נֶ ֱח ׁ ָשב ְצ ָד ָקה ְוכוּ’ ְו ָה ִע ָ ּקר ְל ַכ ֵּון ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשעוֹ ֵסק ַ ּב ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נַ ֲע ִשׂ ין
יע ָע ָליו ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשהוּא ַה ֵּמ ִביא
יע ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ו ְּב ַו ַדּ אי יַ ִ ּג ַ
ִמ ֶ ּזה ֵ ּג ִרים ו ְּל ַכ ֵּון ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶש ַ ּגם ֵא ָליו יַ ִ ּג ַ
ילא יִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”ל ְוגַ ם
ַה ְּצ ָד ָקה ְו ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ִּכי ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְמ ַק ּ ֵפ ַח ְשׂ ַכר ָּכל ְ ּב ִר ָ ּיהְ ,ו ָאז ִמ ֵּמ ָ
ַמה ּׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ַה ְמ ִּתיק ְק ָצת הוּא טוֹ ָבה ְ ּגדוֹ ָלהִּ ,כי ַא ַחר ָּכ ְך ִּת ְהיֶ ה ַהיְ ׁשו ָּעה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת:
וגם אם ממש אינו יכול לעשות ,אז יקנא להשם להפיץ דעת ,ויביא צדקה בכל פעם ,העיקר
רצון ואיזה מעשה ובזה מתקן ופועל הרבה ,זה עיקר האמונה והחיים.

קטע זה מחיה כל נפש בעת שעובר ההסתרה וכל מיני מעברים בגשמי וכו'
ומבאר הפסוקים של הבטחה לרפואה וישועה – כדי שנתחזק במציאות החיים – הרי אין מי
שידבר דיבורים כאלה למעשה רק ר’ נתן ,מה שהוא מציאות האמונה וצפיה לישועה ,ויש בזה
כח אמונה ודרך הסבלנות שהוא מה שבאמת צריכים תמיד ,עד שמתגלה כל ישועה ברחמים
וברצון.
ומבאר הפסוק שמתגלה כח הצפיה להשם שהוא מרפא ואין המחלה חוזרת ח”ו רק יש ישועה
שלימה ,ואע”פ שהיה צריך להמתין – ולזה נסמך שם ‘הן גור יגור’ היינו כח התיקון של הגרים
שהיה נצרך ,ולזה היה צורך להתמהמה שהוא צורך לתקן ע”י ההמתנה ,אבל הישועה בוודאי
תבא.

(שמוֹ ת טו) ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ׁ ְש ַמע ְוכוּ’ ָּכל ַה ַּמ ֲח ָלה ְוכוּ’ לֹא ָא ִשׂ ים ָע ֶל ָ
ְו ֶזה ּו ׁ ְ
יך ִּכי ֲאנִ י ה’ רוֹ ְפ ֶא ָך,
ִּכי יֵ ׁש רוֹ ֵפא ׁ ֶש ְּמ ַר ּ ֵפא ַהחוֹ ַל ַאת ְל ִפי ׁ ָש ָעה אוֹ ְל ׁ ָשנָ ה ְוכוּ’ ְו ַא ַחר ָּכ ְך חוֹ ֶז ֶרת ַה ַּמ ֲח ָלהֲ ,א ָבל ַה ּׁ ֵשם

יִ ְת ָ ּב ַר ְך רוֹ ֵפא נֶ ֱא ָמן ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ָאז
ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְת ַר ּ ֵפא ל ֹא יָ ׁשוּב עוֹ ד ַל ַּמ ֲח ָלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ָּכל ַה ַּמ ֲח ָלה ְוכוּ’ לֹא ָא ִשׂ ים ָע ֶל ָ
יך ִּכי ֲאנִ י ה’ רוֹ ְפ ֶא ָך.

ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נד) ִ ּב ְצ ָד ָקה ִּת ּכוֹ נָ נִ י ַר ֲח ִקי ֵמע ׁ ֶֹשק ְוכוּ’ְ ,ונִ ְס ָמ ְך ָל ֶזה ֵמ ִענְ יַ ן ֵ ּג ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ׁ ָשםֵ ,הן גּ וּר יָ גוּר ְוכוּ’ ִמי ָ ּגר ִא ְּת ָך ָע ֶל ָ
י-ל ׁשוֹ ן ִק ּיוּם ְו ַה ְע ָמ ָדה ְלעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ
יך יִ ּפֹל ִ ּב ְצ ָד ָקה ִּת ּכוֹ נָ נִ ְ
(מ ׁ ְש ֵלי יב) ְשׂ ַפת ֱא ֶמת ִּת ּכוֹ ן ָל ַעד ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קיט)ּ ,כוֹ נַ נְ ָּת ֶא ֶרץ ַו ַּת ֲעמֹד ְוכוּ’ ְו ֵכן
ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
ַה ְר ֵ ּבה ְו ַכ ַ ּנ”לַ .ר ֲח ִקי ֵמע ׁ ֶֹשק ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲאווֹ ת ָממוֹ ן ְוכוּ’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד ְוכוּ’ִּ ,כי ל ֹא ִּת ְר ִאי
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ַה ִ ּי ְראוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ תִּ ,כי ִּת ְז ֶּכה ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ְליִ ְר ָאה ְקדוֹ ׁ ָשה
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ֵהן גּ וּר יָ גוּר ֶא ֶפס ֵמאוֹ ִתיֶ ׁ ,ש ַה ֵ ּג ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ִ ּב ְל ָע ֶד ָ
‘א ֶפס
יך ַרק ֵמ ֲח ַמת ְ ּג ֻד ָּלה ְו ָכבוֹ ד ֶ
י-כן לֹא ִה ִ ּניח ּו ֶאת
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ֵמאוֹ ִתי’ִּ ,כי לֹא יִ ְת ַק ְ ּימ ּו ִמי ָ ּגר ִא ְּת ָך ַ ּב ֲענִ ּיו ְּת ָך ו ְּב ִב ְזיוֹ נְ ָך ְוכוּ’ְ ,ו ַא ַ
ָה ָרצוֹ ן ָע ֶל ָ
יך יִ ּפֹלִּ ,כי ֵהם יִ ְת ַק ְ ּימ ּו ָלנֶ ַצח.
יה ָ ּגלוּת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶצף
ִּכי ִמ ְּת ִח ָּלה ְמ ַד ֵ ּבר ׁ ָשם ִמ ְ ּג ֻא ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ַה ּׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
ֶק ֶצף ִה ְס ַּת ְר ִּתי ּ ָפנַ י ֶרגַ ע ִמ ֵּמ ְך ו ְּב ֶח ֶסד עוֹ ָלם ִר ַח ְמ ִּת ְ
יך ְוכוּ’ ו ְּב ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ֲא ַק ְ ּב ֵצ ְךֶ ׁ ,ש ָּכל ֵא ּל ּו
ָה ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ַר ֲח ִמים ַר ִ ּבים ֶח ֶסד עוֹ ָלם ָלנֶ ַצח ַה ּכֹל נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ַעל -יְ ֵדי ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶשל
ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ַה ַ ּנ”ל ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ְּכ ָת ִבים ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ַא ַחר ָּכ ְך ִ ּב ְצ ָד ָקה ִּת ּכוֹ נָ נִ י ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת
יע ְל ַה ַּצ ִדּ יק ַה ַ ּנ”ל.
ָה ָרצוֹ ן נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
יאין ָממוֹ ןַ ,היְ נ ּו ְצ ָד ָקהְ ,ל ַה ַּצ ִדּ יק ַעל ּ ִפ ְדיוֹ ן ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ָ ּ
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְמ ִב ִ
(ב ָבא ַ ּב ְת ָרא י) ְצ ָד ָקה
ְּתרוֹ ֵמם גּ וֹ י ְו ֶח ֶסד ְל ֻא ִּמים ַח ּ ָטאתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ,ו ַּמ ְסק ּו ׁ ָשם ַה ִח ּלוּק ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים

ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ֵאינָ ם ְמ ַה ְר ְה ִרים ַא ַחר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַה ַ ּצ ִדּ יק ְּכ ׁ ֶש ֵאין נִ ְת ַמ ֵּלא ְמ ֻב ָ ּק ׁ ָשם ֵּת ֶכף

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ְ ּ
צ ָד ָקה ְּתרוֹ ֵמם אוֹ ָתם ְו ַכ ַ ּנ”ל ֲא ָבל ֶח ֶסד ְל ֻא ִּמים ַח ּ ָטאתְ ,דּ ָכל ֶח ֶסד ְלגַ ְר ַמיְ נ ּו ַע ְב ִדין
ְוכוּ’ִּ ,כי ֵאינָ ם ְמ ַכ ְּונִ ים ְרצוֹ נָ ם ְל ָה ֱא ֶמת ְוכוּ’ ֲא ָבל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְמ ַכ ְּונִ ים ְ ּב ִצ ְד ָק ָתם ִל ְרצוֹ ן ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ְצ ָד ָקה ְּתרוֹ ֵמם גּ וֹ י ְו ֶח ֶסד נַ ִמי ְּכמוֹ ׁ ֶש ַּמ ְסק ּו ׁ ָשם ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה
ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶח ֶסד ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםֲ .א ָבל ‘ו ְּל ֻא ִּמים
ַח ּ ָטאת’ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ַדּ ְו ָקא ׁ ֶש ִ ּי ְת ַמ ֵּלא ְמ ֻב ָ ּק ׁ ָשם ָּת ִמידַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ִאם נִ ְת ַמ ֵּלא הוּא ְל ִפי
יהם ְּת ִח ָּל ָתם יִ ּסו ִּרים ְק ָצת
יקים ְו ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ִ ּנ ְל ִוים ֲא ֵל ֶ
ׁ ָש ָעה ִּכי ֵהם ְּת ִח ָּל ָתם ׁ ַש ְל ָוה ְוכוּ’ֲ ,א ָבל ַצ ִדּ ִ
יש ׁ ָשלוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ּ ָפסוּק ִ ּב ְצ ָד ָקה ִּת ּכוֹ נָ נִ י ַל ּ ָפסוּק ְו ָכל ָ ּבנַ יִ ְך
ְוסוֹ ָפן ׁ ַש ְל ָוה ִּכי ַא ֲח ִרית ְל ִא ׁ
יטל נד ׁ ֶש ּׁ ָשם
ִל ּמו ֵּדי ה’ ְו ַרב ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבנָ יִ ְךִּ ,כי ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵ ּין ִ ּביְ ׁ ַש ְעיָ ה ַק ּ ִפ ְ
ְ
ְּכתו ִּבים ּ ְפסו ִּקים ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ׁ ֶש ֶצף ֶק ֶצף ִה ְס ַּת ְר ִּתי ּ ָפנַ י ֶרגַ ע ִמ ְּמ ָך ו ְּב ֶח ֶסד עוֹ ָלם ִר ַח ְמ ִּתיך ְוכוּ’ ַעד
ִ ּב ְצ ָד ָקה ִּת ּכוֹ נָ נִ י ְוכוּ’ ַה ַ ּנ”ל ְו ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר ּ ָפסוּק ְו ַשׂ ְמ ִּתי ַּכ ְד ּכֹד ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ַתיִ ךְ ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ִּת ּקוּן
ַה ִ ּנ ְפ ָלא ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל -יְ ֵדי ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ְו ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר ּ ָפסוּק ְו ַשׂ ְמ ִּתי ַּכ ְד ּכֹד ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ַתיִ ְך ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל
ִּת ּקוּן ַה ִ ּנ ְפ ָלא ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַּמ ְמ ִּתיק ָּכל ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ְוכוּ’ ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ׁ ֵשם ִּכ ְת ֵבי
יטב ְל ַק ּׁ ֵשר ָה ִענְ יָ ן:
ָה ֲא ִר ַיז”לְ ,ו ָה ֵבן ֵה ֵ
הרי בזה מגלה נוראות .והענין יובן למי שתופס איך הכל סובב על המתקת הדין שהוא בחי’
ושמתי כד כד שמשותיך ,שהוא המשכת המוחין לשני בחינות אמונה ,רחל ולאה כנ”ל ,שזהו
כלל ענין ההמתקה ,ובזה מפרט כל דרכי היראות והפחדים ,ומה שעובר על כל אדם בכל
יום ,ומה שיש שנופלים ושואלים שאלות ,והעיקר מי שמתחזק ומאמין ,יראה עי”ז הישועה
השלימה.
אשי ּ ְפ ָר ִקים.
יטבְ ,ויֵ ׁש ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ּ ְפלוִּּ ,כי ל ֹא נִ ְכ ַּתב ַּכ ֵּס ֶדר ַרק ָר ׁ ֵ
ֵמאוֹ ת מט ַעד ָּכאן ֵאינוֹ ְמ ֻס ָדּ ר ֵה ֵ
ולזאת הארכנו קצת בביאור העניינים ,ויש להתאמץ להבין שיש סדר בדברים ,ואינו סתם
גיבוב ואיסוף של כמה עניינים ח”ו ,אלה לימודים שהם כל חיינו ממש ,ולא לחינם מאריך כל
כך.

להבין מציאות הרצון מתוך המחלוקת של קרח על משה
סח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ק ַֹרח ִּכי ק ַֹרח ָּכ ַפר ָ ּב ָרצוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יְ רו ׁ ַּש ְל ִמי

יקים ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד ִּכי הוּא ָהיָ ה
יש ּ ֶפ ֶרק י ְדּ ַסנְ ֶה ְד ִרין) ק ַֹרח ִמין ָהיָ ה ִּכי הוּא ַו ֲע ָדתוֹ ָהי ּו ְּת ִח ָּלה ַצ ִדּ ִ
ֵר ׁ
ִמנּוֹ ְשׂ ֵאי ָה ָארוֹ ן ַו ֲע ָדתוֹ ָהי ּו ְקרו ֵּאי ָה ֵע ָדה ְוכוּ’ ַא ְך ָהי ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ְוכוּ’ ְולֹא
יתם ַל ֲחל ֹק ַעל מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַלל ָּת ִמיד ָ ּב ָרצוֹ ן
יהם ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ְו ֵה ִס ָ
ַדּ י ָל ֶהם ָ ּב ֶזה ִּכי ִאם ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ֲע ֵל ֶ
ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכוּ’ ְו ֵכן הוּא ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ְז ֵקנִ ים ַו ֲח ׁשו ִּבים ׁ ֶשחוֹ ְל ִקים ַעל ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶהם ׁ ֶשהוּא
ל-פי ׁ ֶש ֵהם
ף-ע ּ ִ
ִחדּ ו ּׁש נִ ְפ ָלא ְו ַה ּכֹל ִמ ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְז ֵקנִ ים ַה ּ ְפגו ִּמים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַא ַ
ְּכ ׁ ֵש ִרים ְו ַצ ִדּ ִ
יהם
ילת יְ ֵמ ֶ
יקים ֲא ָבל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא הוֹ ִסיפ ּו ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַעל -יְ ֵדי ֶזה ִמ ְ ּנ ִפ ַ
ְ
ילם יוֹ ֵתר ִּכי ֵּכן ֶדּ ֶרך ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר
יוֹ נֵ ק ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ַעד ׁ ֶש ַה ֶּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְ ּב ַע ְצמוֹ ִמ ְת ָ ּג ֶרה ָ ּב ֶהם ו ַּמ ּ ִפ ָ
יתם ַל ֲחל ֹק ַעל ַה ַּצ ִדּ יק ַה ְמ ַח ֵדּ ׁש ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל ֵעת וּמוֹ ִסיף אוֹ ר ְק ֻד ּׁ ָשה
הוּא ַה ֵּמ ִסית הוּא ְוכוּ’ ַעד ׁ ֶש ְּמ ִס ָן-זה ָקנָ ה ָח ְכ ָמה ְוכוּ’:
ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵק ֶ
הרי שיש מנהיגים שאין להם הכח להאיר הרצון ,ויש מה שנמשך מרשעים שממש פוגמים,
והם חולקים ומבלבלים ,ומזה נעשה מה שהאדם מתבלבל ונופל מהרצון ואינו עוסק עכשיו
לעוררנפשו בכח הרצון כי חושב שזה כלום .וכך הוא גם ענין המרגלים .ובזה נתבאר למה

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
נסמכה פרשת חלה בפ’ קרח ,כי זהו תיקון הצדקה היינו חלה שניתן לכהן ,שיש בה כח
להתעורר ברצון לשון ‘ויחל’;
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵח ְטא ַה ְמ ַר ְ ּג ִלים ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ָל ֶזה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַח ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהְ ,ו ַח ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה
ַעל ְצ ָד ָקה ִּכי נִ ְּתנָ ה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה ַא ַחר ְּתרו ָּמה ו ַּמ ֲע ֵשׂ ר ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּזק ָה ָרצוֹ ן ְל ַב ּ ֵטל ַה ְּס ֵפקוֹ ת ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן
ַח ָּלה ְל ׁשוֹ ן ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים סט) ַו ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִתי ְל ָך ה’ ֵעת ָרצוֹ ן.
ית ְ
יך ְוכוּ’
(יְ ׁ ַש ְעיָ ה מט) ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן ֲענִ ִ
ובזה מתבאר עוד ענין כ”ד משמרות  -כח הפדיון ,כי בבחי’ כ”ד משמרות לויה יכול להמתיק
בכח עבודת הלוי  -התעוררות לעבודה ,אבל יש סוג התעוררות אחר של כהן היינו רצון
להשי”ת ,אע”פ שאינו עושה כלל כי עניינו ביטול ולא עשיה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָט ָעה ק ַֹרח ְו ָס ַמ ְך ַע ְצמוֹ ַעל כ"ד ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְל ִו ָ ּיה ׁ ֶש ָר ָאה ֵמ ָרחוֹ ק ׁ ֶש ֵ ּי ְצא ּו ִמ ֶּמנּ וֲּ .א ָבל ָט ָעה
ְמאֹד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יח) ִּכי כ”ד ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֵהם ְּכנֶ גֶ ד
יכין ַה ְמ ָּת ָקה ְ ּגדוֹ ָלה ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן
כ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ”ל ְ(ו ָכל ְ ּב ִחינוֹ ת כ”ד ַה ַ ּנ”ל ) ׁ ֶש ּׁ ָשם ְצ ִר ִ
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַרק ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָלל ָ ּב ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל כ”ד ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת
ְל ִו ָ ּיה ָּכל ַה ְמ ָּת ָק ָתם ְו ִת ּקוּנָ ם הוּא ַעל-יְ ֵדי כ”ד ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה.
יכין ְל ַק ֵ ּבל
ִּכי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ֵּל ִוי ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ְוכ ֵֹהן ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ַו ֲא ִפ ּל ּו ָּכל ַה ּכ”ד ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה ְצ ִר ִ
ִע ַ ּקר ַה ַה ְמ ָּת ָקה ִמ ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ִּכי ַרק מ ׁ ֶֹשה ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָ ּבעוֹ ָלם ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְּכ ֻה ָ ּנה ְו ַה ְּל ִו ָ ּיה
ים-מ ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ס ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ יםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה
ִ
ְוכוּ’ ִּכי יְ ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ
יָ ָקר ֲא ִפ ּל ּו ֵמ ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ָּכל ִמ ֶּמנּ ּו ִּכי ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ְו ָכל ַה ַה ְמ ָּתקוֹ ת ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְוק ַֹרח ּ ָפגַ ם ְ ּב ָכל ֶזה ְו ָח ַלק ַעל
מ ׁ ֶֹשה ְו ָס ַמ ְך ַע ְצמוֹ ַעל כ”ד ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְל ִו ָ ּיה ְ ּב ַע ְצ ָמם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְת ָ ּגר ּו ּבוֹ ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ּת ֶֹקף
יקין ַה ִדּ ינִ ים ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזים ִמ ִּס ְט ָרא ְדּ ֵל ִוי ֲא ַזי ַא ְדּ ַר ָ ּבא ִמ ּׁ ָשם ָּכל ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא
ַה ִדּ ינִ ים ִּכי ְּכ ׁ ֶש ֵאין ַמ ְמ ִּת ִ
ּ
ח-ו ִא ְת ּ ְפ ֵלג ק ַֹרחֶ ׁ ,ש ָר ָצה
ָא ֳח ָרא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ֲא ִח ָיז ָתן ֵמ ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ין ְו ֶזה ּו ַו ִי ַ ּקח ק ַֹר ְ
ַל ֲחל ֹק ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ין ְ ּב ִחינַ ת כ”ד ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ת ְל ִו ָ ּיה ִמ ּמ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשהוּא ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן ו ֵּמ ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ְוכוּ’
ְו ֶזה ּו ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר טז) ַו ִ ּי ַ ּקח ק ַֹרח ֶ ּבן יִ ְצ ָהר ֶ ּבן ְק ָהת ֶ ּבן ֵל ִוי ְול ֹא נִ ְז ַּכר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב ִּכי יַ ֲעקֹב ִ ּב ֵ ּק ׁש ַעל ֶזה ְוכוּ’
ְּ
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק צח) ִּכי ק ַֹרח ּ ָפגַ ם ְמאֹד ְמאֹד ְו ִה ּ ִטיל ּ ְפגָ ם ָ ּב ָרצוֹ ן ַעד ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ֲאבוֹ ָתיו ׁ ֶש ָהי ּו
(ב ֵר ׁ ִ
יהם
יקים ְ ּגדוֹ ִלים ְו ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ִמדּ וֹ ר ְלדוֹ רְ ,והוּא ּ ָפגַ ם ְ ּב ֻכ ָּלם ְו ָר ָצה ִל ְס ּתֹר ָּכל ֵדּ עוֹ ֵת ֶ
ַצ ִדּ ִ
יע ַה ּ ְפגָ ם ַ ּגם ְל ֵל ִוי.
ַה ּטוֹ בוֹ ת ְו ָה ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ֲא ָבל ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר ָר ָצה ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ּ ָפגֵ ם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַ ּגם ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת יַ ֲעקֹב ׁ ֶשהוּא ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ּׁ ְשנֵ ים
יקים ַה ִ ּנ ְכ ָל ִלים ָ ּב ָרצוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ֵהם יוֹ ֵסף
ָע ָשׂ ר ׁ ְש ָב ִטים ו ִּמ ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים נְ ָפ ׁשוֹ ת ְו ָכל ַה ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה ַצ ִדּ ִ
מ ׁ ֶֹשה ָדּ ִוד ׁ ֶש ֻּכ ָּלם יָ ְצא ּו ִמ ֶּמנּ ּו ִּכי ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ָחז ְ ּבק ַֹרח ְרצוֹ נוֹ ְל ַה ּ ִטיל ּ ְפגָ ם ַ ּגם ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן
ְוכוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ֲא ָבל יַ ֲעקֹב ִ ּב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ַעל ֶזה ׁ ֶש ּל ֹא יִ ָ ּז ֵכר ׁ ְשמוֹ ַעל ַמ ֲח ֻל ְק ָּתם ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה
ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ַה ּ ִטיל ּ ְפגָ ם ׁ ָשם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ַעל ֵּ
כן ֵצ ַרף ׁ ִש ְמעוֹ ן ְו ֵל ִוי יַ ַחד ְו ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּאשית מט) ְ ּבסוֹ ָדם
(ב ֵר ׁ ִ
ֶאל ָּתבֹא נַ ְפ ׁ ִשי ְ ּב ַמ ֲע ֵשׂ ה ִז ְמ ִרי ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ּ ׁ ֵש ֶבט ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּ
אשית ַר ָ ּבה ׁ ָשם) ו ְּב ָק ֳה ָלם ֶאל ֵּת ַחד ְּכבוֹ ִדי ִּכי
(ב ֵר ׁ ִ
ַ ּגם ׁ ִש ְמעוֹ ן ִה ְת ָ ּגר ּו ּבוֹ ּת ֶֹקף ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶשל כ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ין ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵמת ּו ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ֵשׂ ה ִז ְמ ִרי כ”ד
ֶא ֶלף ,כ”ד ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-ש ִ ּי ְהי ּו ְ ּבנֵ י ׁ ִש ְמעוֹ ן
יצם ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵא ׁ ֶ
(שם) ֲא ַח ְּל ֵקם ְ ּביַ ֲעקֹב ַו ֲא ִפ ֵ
ל-כן ָא ַמר ׁ ָ
ֲענִ ִ ּיים ְמ ַק ְ ּב ֵלי ְצ ָד ָקה ְו ֵכן ְ ּבנֵ י ֵל ִוי יְ ַק ְ ּבל ּו ָּכל ַה ְּצ ָדקוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ַע ְשׂ רוֹ ת ְוכוּ’ ו ָּב ֶזה ָר ַמז ַה ִּת ּקוּן
ַעל ָּכל ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה:

ליקוטי הלכות ח"א דף קל"ד  -קל"ח הלכות ברכת השחר ה אות ס'-ע'
כי צריכים שתי הדרכים; א .התעוררות לעבודה שהוא בחי’ לוי  -המתקת הדין הראשון .ב.
וצריכים לאחד זאת עם מציאות התעוררות לביטול ,לקבל איך שעובר ,שהשי”ת איתי בחי’
רצון .אך קרח הפריד ועי”ז פגם בג’ צדיקים והאבות .ויעקב אבינו תיקן ואיחד שמעון ולוי,
ששם מתו כ”ד אלף בזמרי ע”י שמעון ,ותיקון שלהם לקבץ צדקות ,הרי קיבוץ הצדקה הוא
עיקר תיקון המחלוקת והדין של קרח.

עיקר עבודתנו בכל תפילה להתעורר מחדש אל הרצון
ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ָּלה :ר’ נתן בא להכניס אותנו לעיקר עבודת התעוררות הרצון שעלינו לעבוד בכל
תפילה ותפילה ,ומקדים עיקר ענין הפדיון – שהוא התעוררות עת רצון בכח הכוונות ודביקות
המחשבות בדברי רבינו ,כאשר העיקר הוא אצל הצדיק שבכוונותיו הק’ עולה לשורש הרצון
לגרום יחוד או”א וכו’ ,ועלינו לעשות מה שאנו יכולים באור תורת רבינו ,לבא להארת הרצון
להתעורר ברצון גדול לגילוי כבוד השם ברחמים על כל ישראל ובפרט וכו’ ,ואח”כ יש לומר
ולכוון התפילה בקיצור ,וזהו כענין יהיו לרצון שממתיק יענך וגו’.
סט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה הוּא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ַו ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִתי ְל ָך ה'
ֵעת ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ֵעת ָרצוֹ ן עניתיך ְוכוּ' ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יט) יִ ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְוכוּ’ְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְס ִמיכוּת ְ ּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִ ּנ ְל ַמד ִמ ּ ָפסוּק ֶזה-יִ ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְוכוּ’ ה’ צו ִּרי ְוגוֹ ֲא ִלי ְונִ ְס ָמ ְך ָל ֶזה
(שם כ) יַ ַענְ ָך ה’ ְ ּביוֹ ם ָצ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ”ל
ָׁ
יהם
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ּיוֹ ְד ִעים ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ְּת ִח ָּלה עוֹ ִשׂ ים ּ ִפ ְדיוֹ ן ַעל ּ ִפי ַּכ ָּונוֹ ֵת ֶ
ִּכי ֵּכן ֶדּ ֶר ְך ַה ַּצ ִדּ ִ
יכים ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת
יקים ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ין ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ִּת ִ
יכים ַעל ֶזה ַהחוֹ ֶלה
ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַא ַחר ָּכ ְך ֵהם ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ְּת ִפ ָּל ָתם ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָכל ַה ּ ִפ ְדיוֹ נוֹ ת ַה ּמו ָּב ִאים ִ ּב ְס ָפ ִרים ְקדוֹ ׁ ִשים מה שמבואר הוא כמה דרכים של
פדיון וכסף שממתיק וכו’ ואנו יודעים מרבי אמת שממשיך כל הפדיונות.
ובזה מגלה תלמידו איך לעשות הפדיון כנ”ל ,ואיך עיקר התפילה ע”י התעוררות הלב של
כוונות תפילה בזמירות וברכות יוצר ,להגיע להיכל הרצון בגאל ישראל ,ואח”כ תפילה ,וכל זה
שייך גם אח”כ ע”י תהלים וכו’.
יה עוֹ ִלים ַעד ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
ְו ֵכן הוּא ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ָּלה ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ּ
יכין ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ"ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ֶזה ִע ַ ּקר
ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
יה ׁ ֶש ַה ּכֹל הוּא ְל ַה ְמ ִּתיק ָּכל
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
ִּת ּקוּן ָּכל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ו ְּק ִר ַ
יעין ְל ִב ְר ַּכת ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ַס ְ ּי ִמין
ַה ִדּ ינִ ים ו ְּל ָה ִאיר ָה ָרצוֹ ן ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
ָ ּג ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפדוּת וּגְ ֻא ָּלה ְו ַעל ֵּ
כן ֶ ּב ֱא ֶמת ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִב ְר ַּכתיכים ִל ְסמ ְֹך
יכל ָה ָרצוֹ ן ִּכי ׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְו ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ַ ּנ"ל ְו ֵת ֶכף ו ִּמ ָ ּיד ְצ ִר ִ
ֱא ֶמת ְויַ ִּציב עוֹ ִלים ַעד ְל ֵה ַ
יכין ֵּת ֶכף
ְ ּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ִּכי ֵּת ֶכף ַא ַחר ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ׁ ֶש ִה ְמ ִּתיק ּו ָּכל ַה ִדּ ינִ ים ְו ָעל ּו ְ ּב ֵה ַיכל ָה ָרצוֹ ן ְצ ִר ִ
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִּכי ֵּכן ֶדּ ֶר ְך ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”ל.
יאת
ְו ָאז ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ָאז ַדּ יְ ָקא ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת נִ ְפ ָלא ִּכי ָּכל ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִר ַ
עוֹ ָלמוֹ ו ְּב ַהנְ ָהגַ ת ְו ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ַּמנְ ִהיג ו ְּמ ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַה ּכֹל הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ִ ּב ׁ ְש ִביל נוֹ ְראוֹ ת
ְק ֻד ּׁ ַשת ְּת ִפ ּלוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ו ְּמלוֹ אוֹ ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכמוֹ
יקים
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ְו ָה ִע ָ ּקר ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַצ ִדּ ִ

זי

חי
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ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו מוֹ ׁ ְש ִלין ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ְויַ נְ ִהיג ּו ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ִּכ ְרצוֹ נָ ם ְו ָה ִע ָ ּקר ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ֶהם
ּכ ַֹח ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ׁ ַשנּוֹ ת ָּכל ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ו ְּל ׁ ַשנּוֹ ת ָּכל ֵס ֶדר ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמנְ ִהיג
ל-פי ׁ ֶש ַ ּגם ֵס ֶדר ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה
ף-ע ּ ִ
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַה ּכֹל יְ כוֹ ִלים ְל ׁ ַשנּוֹ ת ִּכ ְרצוֹ נָ ם ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּל ָתם ִּכי ַא ַ
י-כן ֵאין ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ְונִ ָּכר ְל ֵעין ּכֹל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ֲא ָבל
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמנְ ִהיג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ֲא ָבל ַא ַ
ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ו ְּמ ׁ ַש ִ ּנין ַה ּ ֶט ַבע ִּכ ְרצוֹ נָ ם ָ ּב ֶזה רוֹ ִאין ַה ּכֹל ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ַרק ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג
יקיו ׁ ֶש ַ ּינְ ִהיג ּו ָהעוֹ ָלם ִּכ ְרצוֹ נָ ם ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּל ָתם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ו ָּמ ַסר ַה ּכֹל ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּל ַצ ִדּ ָ
ֶזה ְמ ׁ ַש ִ ּנין ַה ּ ֶט ַבע ְּכמוֹ ׁ ֶש ָר ִאינ ּו ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ָ ּק ַרע ֶאת ַה ָ ּים ְוהוֹ ִריד ֶאת ַה ָּמן ְו ֵכן
יש ֵאל ַו ֲע ַז ְריָ ה
ישע ְו ָדנִ ֵ ּיאל ַו ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ׁ ָ
יקים ׁ ֶש ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ֶה ֱע ִמיד יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶאת ַה ַח ָּמה ְו ֵא ִל ָ ּיה ּו ֶו ֱא ִל ׁ ָ
ְ ּב ַה ַּצ ִדּ ִ
יהם ׁ ֶש ָעשׂ ּו מוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ַו ֲעצו ִּמים ְמאֹד ְו ׁ ִשנּ ּו ֶאת
יקים ׁ ֶש ַא ֲח ֵר ֶ
ְוכוּ’ ְוכוּ’ ְו ֵכן ְ ּב ָכל ַה ַ ּצ ִדּ ִ
ַה ּ ֶט ַבע ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּל ָתם ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ל-פי
ְּתנַ אי ִה ְתנָ ה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִעם ַה ָ ּים ׁ ֶש ִ ּי ָ ּב ַקע ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֲחק ּו ְמאֹד ַה ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ַע ּ ִ
ֵשׂ ֶכל ְ ּב ֵפרו ּׁש ֲאגָ דוֹ ת ֵא ּלוּ.
ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ָדּ ָבר ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא ֶאת ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּי ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַ ּב ּ ֶט ַבע ַה ּזֹאת ִּכי
ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ַע ְצמוֹ הוּא ְרצוֹ נוֹ ֲא ָבל ִה ְז ִהיר ֶאת ַהנְ ָהגַ ת ַה ּ ֶט ַבע ְו ָכל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַה ְּמ ֻמ ִ ּנים ַעל ַהנְ ָהגַ ת
ָהעוֹ ָלם ַ ּב ּ ֶט ַבע ַה ּזֹאת ׁש ֵֶּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ְּלל ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְויִ ְרצ ּו ְל ׁ ַשנּוֹ ת ַה ּ ֶט ַבע ֵהם ֻמ ְכ ָר ִחים ַל ֲעשׂ וֹ ת
ִּכ ְרצוֹ נָ ם ַל ֲהפ ְֹך ִמ ָ ּים ְליַ ָ ּב ׁ ָשה ו ְּל ַה ֲע ִמיד ַה ַח ָּמה ְו ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ּכ ַֹח ְל ֵא ׁש ִל ְשׂ רֹף ו ְּל ֲא ָריוֹ ת ִל ְדרֹס ְוכוּ’
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵא ּל ּו ַה ִ ּנ ִּסים נִ ְפ ָל ִאים ְּכ ָבר נַ ֲעשׂ ּו ִה ְז ִּכיר ּו ֵא ּל ּו ַה ִ ּנ ִּסים ו ֶּב ֱא ֶמת ֵּכן הוּא ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּכ ַֹח
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ְל ׁ ַשנּוֹ ת ַה ּ ֶט ַבע ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתם ִּכ ְרצוֹ נָ ם ִּכי ֵכן ִה ְתנָ ה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך
ְל ָכל ַה ַּצ ִדּ ִ
הוּא ִעם ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַמנְ ִהיגֵ י ַה ּ ֶט ַבע ְו ַכ ַ ּנ”ל:
והתנאי הוא שכאשר מתפללים מתוך הארת הרצון ,כענין מי שמסתכל על שכל ופנימיות ,שאז
נשמע ונתקבל התפילה ,כי הצדיק עולה לדרגתו בדביקות בהרצון והתחדשות היחוד ,מתוך
מה שמשכו אותו להצער ובורח להשם ,וכאשר מאיר הרצון ,תיכף מבקש ונענה ,ומזה יובן
כל עבודת הפדיון שמביא ממון וענין של צער ועי”ז צריך לברוח מהממון לשורשו ,ולשורש
האחד ,לבטל הצער ,ושם מיד לבקש ולפעול.
וכן בתפילת בעמידה ,בתחילה הוא בחי’ ק”ק היינו הארת הרצון שנעשה מהתגלות גאל
ישראל וכו’ ,להמתיק בחי’ א’ שפתי תפתח ,ועי”ז יכול לגלות זכות אבות ולפעול גאולה.
יכל ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים ִּכי ָה ָרצוֹ ן הוּא
יתא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְכנָ ִסין ְ ּב ֵה ַ
ע) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ִא ָ
ּ
ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַעל ּ ָפסוּק ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ְוכוּ' ַע ֵין ׁ ָשם ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְו ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ְּכ ָלל ִּכי ַ ּגם ַה ּ ֶט ַבע ִמ ְתנַ ֶהגֶ ת ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ָבד ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָ ּב ָרא ו ְּמ ַק ֵ ּים ו ַּמנְ ִהיג ָהעוֹ ָלם ִ ּב ׁ ְש ִביל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתם ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נוֹ ִּכ ְרצוֹ נָ ם ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְ ּביוֹ ֵתר ִ ּב ְב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש
ֳק ָד ׁ ִשים ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִאין ַה ּכֹל ּכ ַֹח
כְמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ְּת ִפ ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ֶּכ ֶתר ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ּ
ְּ(ת ִה ִּלים כב) ְו ַא ָּתה ָקדוֹ ׁש יוֹ ׁ ֵשב ְּת ִה ּלוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵהם ְּת ִפ ּלוֹ ת ו ְּת ִה ּלוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְו ַע ֵּ
יכל ׁ ֶשל ַה ְת ָח ַלת ַה ְּת ִפ ָּלה ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים:
ל-כן נִ ְק ָרא ֶזה ַה ֵה ָ

