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ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ

לקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה' אות פ"ט-ק והל' ש"ץ
לעורר הרצון מחדש דווקא בזמן שנדמה לך שאין תקוה
חטא העגל הוא פגם הרצון – היינו שמה שמתייאשים מהרצון זהו חטא גדול ,ויש לשוב ממנו
מהר מאד ,וזה עיקר הנפילה של ימי בין המצרים שיש לתקן לעורר רצון ותקוה חדשה בימים
שמתעורר כאלו השם עזב אותנו ואין תקוה ח”ו ,ואז דייקא אנו עוסקים לעורר הרצון שבוודאי
לא עזבנו.
פט) ְו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין ּ ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת ֵ ּבין ַה ְּמ ָצ ִרים ִּכי ָּכל ַה ֻח ְר ָ ּבן ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶשהוּא ּ ְפגַ ם
ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ָע ָשׂ ר ְ ּב ַת ּמוּז ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין ָאז ּ ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת ׁ ֶשהוּא ַה ְכנָ ַעת ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע
ַעל-יְ ֵדי ּ ִפנְ ָחס ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּנא ִקנְ ַאת ה' ְצ ָבאוֹ ת ְוכוּ'ְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ְמב ָֹאר ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְּת ִמ ִידין
וּמו ָּס ִפין ׁ ֶשל ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ִּכי ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ֵהם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאים ו ְּמגַ ִּלים ֶאת ָה ָרצוֹ ן
יע ְו ָע ַקר ֶאת ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש,
ׁ ֶש ָּכל ֶזה נִ ׁ ְש ָמע ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ִה ְכנִ ַ
ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשם עוֹ ִלין ָל ְרגָ ִלים ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ"ל
ְו ַע ֵּ
ל-כן קוֹ ִרין זֹאת ֵ ּבין ַה ְּמ ָצ ִרים ִּכי ָּכל ֶזה הוּא ִּת ּקוּן ַה ֻח ְר ָ ּבן ׁ ֶשל ֵ ּבין ַה ְּמ ָצ ִרים ִּכי ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
ּ
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא ֶאת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל
ּ ִפינְ ָחס נִ ְז ֶּכה ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ָמע קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
ְונִ ְז ֶּכה ָל ׁשוּב ְל ַא ְר ֵצנ ּו ְו ִל ְבנוֹ ת ֶאת ֵ ּבית ִמ ְק ָדּ ׁ ֵשנ ּו ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ָא ֵמן:

כח הדיבור של בעל בחירה שנעשה מזה תורה
סדר הפרשיות של חומש במדבר ‘שלח קרח חוקת בלק מטות’ הוא סדר של נסיונות :חוקת
הוא לגלות שהכל מחמת רוח הטומאה והנסיון ויש תיקון בחי’ פרה אדומה ,וכן ממשיך סדר
הנסיונות בפ’ בלק ,פינחס ,עד פרשת מטות שבו מתגלה מהו כח הדיבור[ .ענין כזה של חיבור
הפרשיות – אין בנמצא! אבל הרי באמת הם המשך התורה ולא רק פרשיות שבוע ,ויש בוודאי
קשר סמוכים מן התורה]
צ) ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַמ ּטוֹ ת ְל ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס ִּכי ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַמ ּטוֹ ת ְמ ַד ֵ ּבר ֵמ ִענְ יַ ן נְ ָד ִרים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ִמ ְצ ָוה זֹאת ׁ ֶשל נְ ָד ִרים רוֹ ִאים ו ְּמ ִבינִ ים ּג ֶֹדל ע ֶֹצם ּכ ַֹח ַה ִדּ ּבוּרֶ ׁ ,ש ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַב ּ ֵטא ִ ּב ְשׂ ָפ ָתיו ָצ ִר ְ
יך
יאה נִ ְשׂ ָ ּג ָבה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּ
יש ִּכי
(ב ִּמ ְד ָ ּבר ל) ִא ׁ
ְל ַק ֵ ּים ְּכ ָכל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ּ ִפיו ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ִענְ יַ ן נְ ָד ִרים הוּא ּ ְפ ִל ָ
יַ ְפ ִליא ִלנְ דּ ֹר נֶ ֶדר נָ ִזיר ְוכוּ’ ִּכי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ִליאוֹ ת ָח ְכ ָמה ַּ
(כ ּמו ָּבא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ַר ִ ּבי יוֹ ִסי ֶ ּבן
ימן נז) ִּכי ָ ּב ֶזה רוֹ ִאין ְ ּג ֻד ַּלת ָה ָא ָדם ַה ַ ּב ַעל ְ ּב ִח ָירה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְ ּב ִפיו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְל ַע ְצמוֹ ִמ ְצווֹ ת
יס ָמא ְ ּב ִס ָ
ִק ְ
ֲח ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְצ ַט ָּוה ָ ּב ֶהם ְּכגוֹ ן ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֵסר ָע ָליו ָדּ ָבר ַה ֻּמ ָּתר ְ ּב ִפיו ֲא ַזי ֵּת ֶכף נֶ ֱא ַסר ָע ָליו ַה ָדּ ָבר ַה ֻּמ ָּתר
ְ ּב ִא ּסוּר ּתוֹ ָרה ְ(ו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ִמ ֶּזה ְ ּב ִה ְלכוֹ ת נְ ָד ִרים) ְוהוּא ּ ִפ ְל ִאי ֲהלֹא ֶ ּב ֱא ֶמת ֶזה ַה ָדּ ָבר ֵאין ּבוֹ ׁשוּם
י-כן ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֵמר ְ ּב ִפיו ׁ ֶש ֵ ּי ָא ֵסר ָע ָליו ַה ָדּ ָבר ֲא ִפ ּל ּו ְ ּבל ֹא ַה ְז ָּכ ַרת ַה ּׁ ֵשם
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ִא ּסוּר ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ְ ,ו ַא ַ
ְ
נֶ ֱא ָסר ָע ָליו ֵּת ֶכף ְ ּב ִא ּסוּר ָחמוּר ִמן ַה ּתוֹ ָרה ַאך ָ ּב ֶזה רוֹ ִאין ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ָה ָא ָדם ַה ַ ּב ַעל ְ ּב ִח ָירה ְו ָה ִע ָ ּקר
ישוּת ְו ַכ ּיוֹ ֵצא וּמוֹ ִציא
ַה ּכ ַֹח הוּא ְ ּב ִפיו ְו ִל ּבוֹ ֶ ׁ .ש ְּכ ׁ ֶש ִּל ּבוֹ חוֹ ׁ ֵשק ְל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ֵא ֶיזה ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּפ ִר ׁ
ִח ׁ ְשקוֹ ו ְּרצוֹ נוֹ ְ ּב ִפיו ֲא ַזי נַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ֶ ּזה ּתוֹ ָרה ִּכי ָאז נֶ ֱא ָסר ָע ָליו ַה ָדּ ָבר ְ ּב ִא ּסוּר ּתוֹ ָרה ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת נֶ ֶפ ׁש

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ הוּא ֵח ֶלק ֱאל ִֹקי ִמ ַּמ ַעל ְוהוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא
ְואוֹ ָריְ ָתא ְויִ ְשׂ ָר ֵאל ּכ ָֹלא ַחדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַעל ֵּ
כן יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְ ּב ִפיו ִלנְ דּ ֹר נֶ ֶדרְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְל ַע ְצמוֹ ִמ ְצווֹ ת ְּכנַ ְפ ׁשוֹ .

ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ָד ִרים הוּא ְּכ ֵדי ְל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ַע ְצמוֹ ְו ִל ְפר ֹׁש ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ַּת ֲאווֹ ת
ח)
ים
ישוּת ׁ ֶש ֵא ּל ּו ַה ְ ּנ ָד ִרים ֵהם ִמ ְצ ָוה ִלנְ דּ ֹר ָ ּב ֶהם ְו ֵכן ָא ְמר ּו (נְ ָד ִר
נְ ָד ִרים ְסיָ ג ַל ּ ְפ ִר ׁ
יה ֶל ֱאינָ ׁש
ל
ֵ
י
ר
ֵ
ש
ָ
ׁ
ּ
יה ְו ִע ַ ּקר ַה ֶ ּנ ֶדר ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִציאוֹ ְ ּב ִפיו ו ָּב ֶזה רוֹ ִאין ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ִדּ ּבוּר ו ִּמ ְב ָטא ְשׂ ָפ ַתיִ ם
ְל ִמנְ ַדּ ר ִל ְזרו ֵּזי נַ ְפ ׁ ֵש ּ
ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר הוּא יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּביוֹ ֵתר ִל ְפר ֹׁש ֶאת ַע ְצמוֹ ֲא ִפ ּל ּו ִמן ַה ֶה ֵּתרְּ ,כמוֹ
ישוּת ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶשרוֹ ִאין ַ ּבחו ּׁש ִמ ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַה ְר ִ ּגיל ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ֵא ֶיזה
ׁ ֶש ָּכתוּב ,נְ ָד ִרים ְסיָ ג ַל ּ ְפ ִר ׁ
ישוּת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶשעוֹ ִשׂ ים נֶ ֶדר אוֹ ׁ ְשבו ָּעה ַעל ֶזה ְּכגוֹ ן ְל ִה ְת ַענּוֹ ת ֵא ֶיזה יוֹ ם אוֹ
ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּפ ִר ׁ
ׁ ֶש ּל ֹא ֶל ֱאכֹל ָדּ ָבר ִמן ַה ַחי ֵא ֶיזה ְז ַמן אוֹ ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה יוֹ ֵתר ִמ ּכֹחוֹ ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ְו ִל ְכאוֹ ָרה ַה ָדּ ָבר
ָּתמו ַּּהִ ,מ ָּמה נַ ְפ ׁ ָש ְךִ ,אם יֵ ׁש ְ ּבכֹחוֹ ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יִ ְצרוֹ יו ַּכל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ִלי נֶ ֶדר ו ׁ ְּשבו ָּעה ְו ִאם ִמ ְתיָ ֵרא
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֵ ּבר יִ ְצרוֹ ָע ָליו ַמה ּיוֹ ִעיל ַה ֶ ּנ ֶדר ַא ְך ָ ּב ֶזה רוֹ ִאין ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ֶ ּנ ֶדר ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ְו ָה ִע ָ ּקר ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִציאוֹ ְ ּב ִפיו
ׁ ֶש ָאז ַעל-יְ ֵדי ַה ֶ ּנ ֶדר עוֹ ֶלה ִל ְב ִחינַ ת ּ ְפ ִליאוֹ ת ָח ְכ ָמה ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ְ ּב ִח ָירה ו ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ֵ ּבל ּכ ַֹח
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּמוֹ ִציא ַה ֶ ּנ ֶדר ְ ּב ִפיו ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ַמה ּׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ו ְּב ַו ַדּ אי ַ ּגם ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָע ָשׂ ה
נֶ ֶדר ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ּכ ַֹח ְל ַה ְ ּב ִח ָירה ְל ַה ּטוֹ תוֹ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִּכי ַה ְ ּב ִח ָירה יֵ ׁש ָל ּה ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְו ַעל-
ֵּכן ִה ְז ִה ָירה ַה ּתוֹ ָרה ְמאֹד ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשמֹר ְל ַק ֵ ּים ֶאת נִ ְדרוֹ ו ְּכ ָכל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ּ ִפיו יַ ֲע ֶשׂ ה ֲא ָבל ָה ִע ָ ּקר הוּא ׁ ֶש ַעל-
יְ ֵדי ַה ֶ ּנ ֶדר יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ַה ְר ֵ ּבה יוֹ ֵתר ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יִ ְצרוֹ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ְ ּבב ַֹעז ׁ ֶש ָא ַמר (רוּת ג) ַחי ה’ ׁ ִש ְכ ִבי
ַעד ַה ּב ֶֹקרְ ,ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (רוּת ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק ה) ְליִ ְצרוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבע ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְ ּבלֹא ַה ּׁ ְשבו ָּעה
ָהיָ ה ְס ָב ָרא ׁ ֶש ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליו ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (נְ ָד ִרים ח) ָ ּב ֶזה ְו ַעל-יְ ֵדי
יקים ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפיו
ַה ּׁ ְשבו ָּעה ָע ַמד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ְו ָכ ַב ׁש ֶאת יִ ְצרוֹ ְו ֵכן ָמ ִצינ ּו ְ ּב ַכ ָּמה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְו ַצ ִדּ ִ
ישוּת:
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶש ָהיָ ה ָרגִ יל ִ ּבנְ ָד ִרים ְמאֹד ִ ּב ׁ ְש ִביל ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּפ ִר ׁ
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ג)
ִ ּב ְב ִחינַ ת ָ

צא) ְו ַע ֵּ
ילין ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ָּכל נִ ְד ֵרי ְוכוּ’ ִּכי נְ ָד ִרים ְ ּגבוֹ ִהים ְמאֹד ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָש ְר ׁ ֵשי
ל-כן ַמ ְת ִח ִ
ְ
יחת ֲעווֹ נוֹ תְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ַעל-
ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶשהוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ,ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָשך ָּכל ְס ִל ַ
אשי ַה ַּמ ּטוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ ִחיד ֻמ ְמ ֶחה
יקי ָה ֱא ֶמת ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים ּכ ַֹח ָּכל ָר ׁ ֵ
יְ ֵדי ַצ ִדּ ֵ
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ַה ִּתיר ַה ֶ ּנ ֶדר ִּכי ַה ָּת ַרת נְ ָד ִרים הוּא ִחדּ ו ּׁש ו ֶּפ ֶלא יוֹ ֵתר ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ָע ָלה ִל ְמקוֹ ם ַה ֶ ּנ ֶדר ְו ָא ַסר
י-כן ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ׁ ֶש ִ ּי ְת ָח ֵרט ַעל
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַעל ַע ְצמוֹ ֵא ֶיזה ָדּ ָבר ׁ ֶש ֲא ַזי נֶ ֱא ַסר ָע ָליו ְ ּב ִא ּסוּר ּתוֹ ָרה ַא ַ
משה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק
נִ ְדרוֹ ְויָ בוֹ א ִל ְפנֵ י ֶה ָח ָכם ְויַ ִּתיר לוֹ נִ ְדרוֹ ִּכי ָּכל נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכלו ִּלים ְ ּב ׁ ֶ
ַהדּ וֹ ר ,ו ִּמ ֶּמנּ ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים ּכ ַֹח ָּכל ַה ֻּמ ְמ ִחים ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין ְל ַה ִּתיר ְ ּביָ ִחיד אוֹ ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ֶה ְדיוֹ טוֹ ת ִּכי ָּכל ַה ָּת ַרת
אשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָלנ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְו ֵא ָליו ִ ּג ָּלה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך סוֹ ד
נְ ָד ִרים הוּא ְ ּבכ ַֹח מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶשהוּא ָה ִר ׁ
נְ ָד ִרים ְו ַה ָּת ָר ָתן ַעל -יְ ֵדי ַה ֲח ָר ָטה ִל ְפנֵ י ֶה ָח ָכם ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה סוֹ ד ַה ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ִע ָ ּק ָר ּה ִהיא ַה ֲח ָר ָטה.

לפי מה שכל אחד לוקח מהצדיק נקודה של תורה ששייך לנפשו ,הרי הוא מתעŒ
לה לשורשו בבינה
כי כל מצוה ורצון השם הוא בחי’ קדושת נדר שקבלנו התורה ,והוא שורש קדושת הנשמה,
וכאשר צריך לתקן הרי תשובה מעלה חזרה לשורש ,שהוא אור הבינה ,ואיך שייך לנו לעלות
לשם? זהו כחו של משה וזה כח הצדיקים ראשי המטות לבני ישראל ,כי כל אחד כפי מה
שאוחז ומקבל מהצדיק את הנקודה של תורה ששייכת לו ,בזה מתעלה לשורשו בבינה ,וענין
זה מובן מענין וירא בסבלותם [עי’ לקו”ת סי’ כ”ז] שנותן העבודה לכל אחד כמ”ש בלקו”ת סי’

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
ע”ב שמחלק לכל אחד גדולה ,וזה ענין ראשי המטות.
ְו ַע ֵּ
(שמוֹ ת ב) ַו ַ ּי ְרא ְ ּב ִס ְבלוֹ ָתם ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו נָ ַתן ֵלב ַעל ִס ְבלוֹ ת ְ ּבנֵ י
יתא ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ַעל ּ ָפסוּק ׁ ְ
ל-כן ִא ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ָ ּגלוּת ְו ָאז ָא ַמר לוֹ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְז ֶּכה ְל ָפ ָר ׁ ַשת נְ ָד ִרים ְוכוּ’ ְו ַה ָדּ ָבר
יאה ְו ָתמו ַּּה ְמאֹדַ ,מה ּׁ ַש ָ ּיכוּת יֵ ׁש ַדּ יְ ָקא ְל ָפ ָר ׁ ַשת נְ ָד ִרים ְל ִענְ יַ ן ְמ ִר ַירת ַה ָ ּגלוּת ַא ְך מ ׁ ֶֹשה ָר ָאה
ּ ְפ ִל ָ
ְמ ִר ַירת ַה ָ ּגלוּת ְונָ ַתן ֵלב ָל ֶזהְ ,ו ָר ָאה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת ַעל-יְ ֵדי ֲעוֹנוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי
ְּת ׁשו ָּבה.

ְו ִע ַ ּקר ָה ִע ּכוּב ׁ ֶשל ַה ְּת ׁשו ָּבה הוּא ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶשל ַהחוֹ ְל ִקים ָע ָליו ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְמאֹד ְּכמוֹ
(שמוֹ ת ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק א) ׁ ֶשנּוֹ ַדע לוֹ סוֹ ד ַה ָ ּגלוּת
ׁ ֶש ָּכתוּב ָא ֵכן נּוֹ ַדע ַה ָדּ ָברְ ,ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ְ
ׁ ֶשהוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַהחוֹ ְל ִקין ְו ַה ֵדּ ָלטוֹ ִרין ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֵה ִבין ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ְל ָה ׁ ִשיב יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ִּכי רֹב ֲהמוֹ ן
ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהי ּו ׁשוֹ ְמ ִעים ֵא ָליוַ ,א ְך ִע ַ ּקר ָה ִע ּכוּב הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ָתן ַו ֲא ִב ָירם ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ְּכנֶ גְ דּ וֹ
(שם) ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר נִ ִּצים נִ ָּצ ִביםֵ ,אינָ ם ֶא ָּלא
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָ
ְ
ָדּ ָתן ַו ֲא ִב ָירם ְו ֵכן הוּא ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ּמ ׁ ֶֹשה נוֹ ֵתן ֵלב ָל ֶזה ְל ִה ְצ ַט ֵער
יטב ְ ּב ִס ְבלוֹ ָתם ְו ֵא ְ
יך ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ְמאֹד ְל ַת ֵ ּקן ְּו ְלגָ ֳא ָלםַ ,ע ֵּ
ל-כן ִ ּג ָּלה לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך סוֹ ד
ְ ּב ָצ ָר ָתם ְורוֹ ֶאה ֵה ֵ
יקים ְו ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ׁ ֶש ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר
ּ ָפ ָר ׁ ַשת נְ ָד ִרים ׁ ֶש ָ ּב ֶזה ֶה ְר ָאה לוֹ ַה ּכ ַֹח ׁ ֶשל ַה ַ ּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְמ ַקנְ ֵאי ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפנְ ָחס ִּכי נְ ָד ִרים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ַקנְ ֵאי ִקנְ ַאת ה’
ישוּת ׁ ֶשהוּא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשרוֹ ֶאה
ְצ ָבאוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ְדּ ַהיְ נ ּו ְּכמוֹ ַהנּוֹ ֵדר ֵא ֶיזה נֶ ֶדר ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ְפ ִר ׁ
ׁ ֶש ִ ּי ְצרוֹ רוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליוַ ,ע ֵּ
ל-כן הוּא קוֹ ֵפץ ְונִ ׁ ְש ָ ּבע אוֹ נוֹ ֵדר ְואוֹ ֵסר ָע ָליו ַ ּגם ֶאת ַה ֻּמ ָּתר ִ ּב ׁ ְש ִביל
ישוּת ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח יוֹ ֵתר ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַּכ ַ ּנ”ל.
ּ ְפ ִר ׁ
ְּכמוֹ ֵּכן הוּא ַה ְּמ ַק ֵ ּנא ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְּכמוֹ ּ ִפנְ ָחס ׁ ֶש ָר ָאה ּג ֶֹדל ַה ִ ּק ְלקוּל ָאזְ ,ולֹא ָהיָ ה ִמי ַל ֲעמֹד נֶ גֶ ד
ֹאש ְו ַה ָ ּנ ִשׂ יא ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶשהוּא ִז ְמ ִרי ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר
ֶע ְשׂ ִרים ְו ַא ְר ָ ּב ָעה ֶא ֶלף ְוכוּ’ ְו ָה ִע ָ ּקר נֶ גֶ ד ָהר ׁ

כה) ְו ֵה ָּמה ּבוֹ ִכים ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד ְו ָאז ָחגַ ר ָמ ְתנָ יו ֵמ ַע ְצמוֹ ְו ָע ָשׂ ה ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא נִ ְצ ַט ָּוה ַעל ֶזה ְ ּב ֵפרו ּׁש

ְו ָע ַמד ְו ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְו ָל ַקח ר ַֹמח ְוכוּ’ ְו ִק ֵ ּנא ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְו ִה ִ ּציל ֶאת ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְונֶ ְח ׁ ַשב לוֹ
ִל ְצ ָד ָקהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קו) ַו ֵּת ָח ׁ ֶשב לוֹ ִל ְצ ָד ָקה ִּכי ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר הוּא
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ָּממוֹ ן ְּכ ָבר ְ ּביַ ד ֶה ָע ׁ ִשיר ו ְּביָ דוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ּמוֹ ַמה ּׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ִ ּב ְב ִח ָירתוֹ ְ ,והוּא ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְונוֹ ֵתן
ִמ ִּכיסוֹ ְצ ָד ָקה ּו ְמ ׁ ַש ֵ ּבר ַא ְכ ָז ִר ּיוּת ׁ ֶש ְ ּב ִּל ּבוֹ ו ְּמ ַה ּ ְפכוֹ ְל ָרצוֹ ןּ ָ ,ב ֶזה עוֹ ֶשׂ ה נַ ַחת רו ַּח ָ ּגדוֹ ל ְל ַה ּׁ ֵשם
ְ
(מ ׁ ְש ֵלי יט) ַמ ְל ֶוה ה’ חוֹ נֵ ן ָדּ ל ְוכוּ’.
יִ ְת ָ ּב ַרךְ ,ונֶ ֱח ׁ ָשב ְּכ ִא ּל ּו ִה ְל ָוה ְל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ

השי”ת יכול לפרנס לבדו את העניים ,אלא שרוצה שהבעל בחירה ימשיך חסד
לעולם ע”י צדקה נגד טבעו

ו ְּב ָכל ֶזה רוֹ ִאין ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה ִּכי ֲהל ֹא ְ ּב ַו ַדּ אי ְ ּביַ ד ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַפ ְרנֵ ס ָה ֲענִ ִ ּיים ְו ִל ֵּתן ָל ֶהם
ָה ֲע ׁ ִשירוּתְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָ ּ
(ב ָבא ַ ּב ְת ָרא ַדּ ף י) ֻק ׁ ְשיָ א זֹאת ֵמ ַהחוֹ ְל ִקים
ְ
ׁ ֶש ִה ְק ׁש ּו ִאם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא אוֹ ֵהב ֲענִ ִ ּיים ָל ָּמה ֵאינוֹ ְמ ַפ ְרנְ ָסן ְוכוּ’ ַאך ָה ִע ָ ּקר הוּא ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל
ׁ ֶש ַה ֶ ּבן ָא ָדם ַה ַ ּב ַעל ְ ּב ִח ָירה יַ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ֶח ֶסד ְלעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ִצ ְד ָקתוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ַ ּב ְ ּב ִח ָירתוֹ ׁ ֶש ְּל ַא ַחר
ׁ ֶש ָ ּבא ַה ָּמעוֹ ת ְל ִכיסוֹ ְוהוּא ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ְרצוֹ ן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּמ ַק ֵ ּים ְרצוֹ ן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר
ַא ְכ ָז ִר ּיוּתוֹ ְונוֹ ֵתן ְצ ָד ָקה ָל ְר ֵע ִבים ִ ּב ְב ִח ָירתוֹ ֶזה יָ ָקר ְמאֹד ֵא ֶצל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָשם ֵ(ערו ִּבין ּ ֶפ ֶרק ו) ַעל ּ ָפסוּק ְּ(ת ִה ִּלים סא) ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת ַמן יִ נְ ְצ ֻרה ּו ִּכי ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי
ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ֲח ָס ִדיםְ .ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ָמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת נְ ָד ִרים ְל ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפנְ ָחסִּ ,כי נְ ָד ִרים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
ית ַּכ ֲא ׁ ֶשר נָ ַד ְר ָּת ְוכוּ’ ַעד ְ ּב ִפ ָ
ְ ּב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים כג) מוֹ ָצא ְשׂ ָפ ֶת ָ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה
יך זוֹ ְצ ָד ָקה (ר ׁ
יך ִּת ׁ ְשמֹר ְו ָע ִשׂ ָ
ו) ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפינְ ָחס ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ְמכ ּו ֶזה ָל ֶזה ִּכי ַה ּכֹל ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת:
הרי שתיקון הימים הנפולים כדי שיהיה רצון שזה בחי’ צדקה  -מתקשר לענין כח הפה ,שגם
הפה הוא צדקה וקנאה נגד טבעו.
יטב ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם ַּת ְכ ִלית ִמ ֶ ּזה ָהעוֹ ָלם
ימ ּיוּת ַה ֵּלב ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד יוֹ ֵד ַע ֵה ֵ
צב) ְו ַה ְּכ ָלל ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ִ ּב ְפנִ ִ
ּ
ּ
ּ
יש ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ׁ ֶשהוּא ִמ ֶז ַרע
ְו ַת ֲאווֹ ָתיו ַו ֲה ָב ָליו ַּכ ָ ּידו ַּע ַל ּכֹל ְו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ִמ ֶזה ו ִּב ְפ ָרט ֵלב ׁ ֶשל ִא ׁ
יבי ֵלב ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ְונַ ְפ ׁשוֹ ֵתינ ּו ֻמ ׁ ְש ֶר ׁ ֶשת ֵמ ֶהםַ ,ע ֵּ
ל-כן ֵלב ׁ ֶשל
ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹב ׁ ֶש ָהי ּו ִע ַ ּקר נְ ִד ֵ
ְ
ימ ּיוּתוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ּבוֹ ֵער ָּת ִמיד ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ו ְּלתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ֶ ּב ֱא ֶמת
יש יִ ְשׂ ְר ֵא ִלי ַ ּב ּ ְפנִ ִ
ָּכל ִא ׁ
י-כן ִמ ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ְ ּב ִח ָירה ִּכי ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת ֶזה ָע ָשׂ ה ֱאל ִֹקיםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ְך ַא ַ
ּ ַפ ַעם ַה ּ ָש ָטן ְו ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ְו ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת נֶ גֶ ד ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ָ ּב ָא ָדם ְורוֹ ֶצה ְל ַה ְט ִרידוֹ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִמ ּׁ ְשנֵ י
עוֹ ָלמוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲאווֹ ָתיו ַו ֲה ָב ָליו ְוכוּ’ ְו ָכל ַמה ּׁ ֶשחוֹ ֵתר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גְ דּ וֹ הוּא ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר יוֹ ֵתר ַעל ֵּ
כן ִהיאיעה
י-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ָהיָ ה ָה ָא ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ָה ָרע ַא ְך ַה ְּמנִ ָ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ִמ ְל ָח ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ַו ֲא ֻר ָּכה ְמאֹד ֲא ָבל ַא ַ
ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּביוֹ ֵתר ֵהם ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַהחוֹ ְל ִקים ַעל ָה ֱא ֶמת ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ֲאדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֵהם מוֹ נְ ִעים ְ ּגדוֹ ִלים ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ְוכוּ’ ַּכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ֵס ֶפר ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ַע ֵ ּין
ׁ ָשם הוא בשיחות הר”ן סי’ פ”א ‘בני אדם הם מונעים גדולים מאד.
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ָעם ו ָּב ָלק ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ּיוֹ נְ ִקים ִמ ִ ּז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר
אשוֹ ן ׁ ֶש ָע ַמד ְּכנֶ גֶ ד ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ַ ּגם
ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִ ּב ְל ָעם הוּא ִע ַ ּקר ַהחוֹ ֵלק ָה ִר ׁ
יהם ְ ּבגָ לוּת ְוכוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ְ ּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה הוּא ִמ ּיוֹ ֲע ֵצי ּ ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ָ ּי ֲעצ ּו ְל ָמ ֵרר ַח ֵ ּי ֶ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יַ ְלקוּט ׁ ִש ְמעוֹ נִ י קמח) ִּכי ִ ּב ְל ָעם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָמ ֵלק ו ְּב ִחינַ ת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמיֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ֵהם
יהם ָה ָרעוֹ ת ְל ֵדעוֹ ת ָזרוֹ ת ְמאֹד ְו ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ִ ּב ְרצוֹ נָ ם ַה ּ ָט ֵמא
ֵמ ַח ְכ ֵמי ְ ּבנֵ י ֶק ֶדם ׁ ֶש ִ ּנ ְתע ּו ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲאווֹ ֵת ֶ
םותוֹ ֲעבוֹ ָתם ָה ָרעוֹ ת ַּכ ָּמה ַה ׁ ְש ָ ּבעוֹ ת ו ְּכ ׁ ָש ִפים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם נִ ְמ ׁ ְשכ ּו ָּכל
ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ַעל-יְ ֵדי ֻז ֲה ָמ ָת ְ
ַדּ ְר ֵכי ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ָזרוֹ ת ׁ ֶשל דּ וֹ רוֹ ת ַה ּקוֹ ְד ִמיםְ ,ו ִק ְ ּבל ּו ָּכל יְ סוֹ דוֹ ת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ָאז ָהי ּו ְּכלו ִּלים
יַ ַחד ]ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ַ ּגם ַע ָּתה נִ ְמ ָצ ִאים ֲח ָכ ִמים ְל ָה ַרע ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַח ֵ ּבר ְו ִל ְכל ֹל ָה ֱאמוּנוֹ ת ָּכ ְז ִ ּב ּיוֹ ת ִעם ֵדּ עוֹ ת
ל-פי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ֵהם סוֹ ְת ִרים ֶזה ָל ֶזה ְמאֹד ַּכ ּמו ָּבן ְל ָכל ַ ּבר ַדּ ַעת
ע ּ ִו ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ַאף ַ
ימת ֶה ָהמוֹ ן ְוכוּ’ ֵהם רוֹ ִצים ְל ָכ ְל ָלם יָ ַחד ְו ַכ ּמו ָּבן ַל ִּמ ְס ַּת ֵּכל
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵהם יוֹ ְד ִעין ְ ּב ַע ְצ ָמן ַא ְך ֵמ ֲח ַמת ֵא ַ
יהם ָה ָר ִעים ְו ֵאין ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ָ ּב ֶזה ַּכאן ְו ַד ַעת ְלנָ בוֹ ן נָ ֵקל[ ו ְּב ֻכ ָּלם לֹא ָהיָ ה ָט ֵמא ְו ָח ָכם ְל ָה ַרע
ְ ּב ִד ְב ֵר ֶ

יעתוֹ ְ ּבנִ ְפ ָלאוֹ ת ְונִ ְס ָּתרוֹ ת ַה ּכֹל ָה ַפ ְך
ְויוֹ ֵד ַע נִ ְס ָּתרוֹ ת ְּכמוֹ ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ֲא ָבל ָּכל יְ ִד ָ
ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְל ָה ַרע ֵמ ֲח ַמת ִר ּבוּי ֻז ֲה ַמת ַּת ֲאווֹ ָתיו ָה ָרעוֹ ת ְו ָה ִע ָ ּקר ְ ּב ַת ֲא ַות נִ אוּף ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין קו) ׁ ֶשהוּא ַרע ַה ּכוֹ ֵללְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה לוֹ ַ ּגם רו ַּח
ָ ּגבוֹ ַּה ְו ַעיִ ן ָר ָעה ְוכוּ’ ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִקנְ ָאה ְו ַת ֲא ָוה ְו ָכבוֹ ד ְוכוּ’ ְולֹא ַדּ י לוֹ ְ ּב ָכל ֶזה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָעה
יח אוֹ תוֹ יִ ְצרוֹ ָה ָרע ְו ַה ּ ָט ֵמא ַעד ׁ ֶש ָע ַמד
ָּכל ָּכ ְך ְו ִט ֵּמא ֶאת ַע ְצמוֹ ָּכל ָּכ ְך עוֹ ד ֵה ִסית ְו ֵה ִד ַ
ָּת ִמיד נֶ גֶ ד יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְו ִה ְת ַק ֵ ּנא ָ ּב ֶהם ְמאֹד ,ו ִּמ ֶּמנּ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְש ִלים ָּכל ָצרוֹ ת ְוגָ לוּת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָאז ַעד ַע ָּתה ׁ ֶש ָאנ ּו ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזה ַ ּב ָ ּגלוּת ָה ָאר ְֹך ְו ַה ַּמר ַה ֶ ּזה:

עיכוב הגאולה ע”י אנשים כשרים החולקים על נקודת האמת
כי הלב בוער להשם ,אלא שיש מציאות של דבר שמונע מאד מאד ,וקשה לתפוס
מהו ,במציאות זה קואלציה של דברים סותרים עם סברות וטענות חלשות
וקלושות ,אבל למעשה זה מבלבל מאד מרצון ודביקות להשם.

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
יכת ַה ָ ּגלוּת ׁ ֶשהוּא ֵמ ֲח ַמת ִע ּכוּב ַה ְּת ׁשו ָּבה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ֵלית
ִּכי ִע ַ ּקר ֲא ִר ַ
ִמ ְּל ָתא ָדּ א ַּת ְליָ אֶ ,א ָּלא ִ ּב ְתיו ְּב ָתא ְוכוּ'ִ ,ע ַ ּקר ָה ִע ּכוּב הוּא ַעל-יְ ֵדי ַהחוֹ ְל ִקים ַעל נְ ֻק ַדּ ת
ָה ֱא ֶמת ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ ת ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ְ ּב ִד ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר
אשים
ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲאנָ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֵש ִרים ְק ַצת ,ו ֵּמ ֶהם ַּכ ָּמה ַמנְ ִהיגִ ים ְו ָר ׁ ִ
ְוכוּ’ ֲא ָבל ֵאין ָ ּב ֶהם שׁ ְֵלמוּת ְו ֵאינָ ם ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ַעל ַע ְצ ָמם ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמת
יכן הוּא עוֹ ֵמד ְו ֵאינוֹ דּ וֹ ֵר ׁש ְו ֵאינוֹ ְמ ַח ּ ֵפשׂ ִּת ּקוּן ְלנַ ְפ ׁשוֹ ַמה ּׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמה ּׁ ֶש ּ ָפגַ ם
ֵה ָ
ְו ִק ְל ֵקל ַאף ַ ּגם הוּא רוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַח ֵּכם ְולוֹ ַמר ָח ְכמוֹ ת ו ְּס ָברוֹ ת ׁ ֶש ֶקר ְ ּב ַד ְר ֵכי ֲעבוֹ ַדת ה’,
ימים ְו ַהיְ ׁ ָש ִרים ַההוֹ ְל ִכים ְ ּבתוֹ ַרת ה’ ִ ּב ְת ִמימוּת
ְוחוֹ ֵלק ַעל נְ ֻק ַדּ ת ָה ֱא ֶמת ַעל ַדּ ְר ֵכי ַה ְּת ִמ ִ
יקי ַהדּ וֹ ר ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ו ֵּמ ֵא ּל ּו ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת יוֹ נֵ ק
ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ִמ ַ ּצ ִדּ ֵ
ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְוכוּ’ ְוכוּ’ְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ָּכל ֵא ּל ּו ַה ֵדּ עוֹ ת
ָרעוֹ ת הוּא ִע ַ ּקר ָה ִע ּכוּב ִמן ַה ְּת ׁשו ָּבה ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ַה ְר ֵ ּבה ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם
ַא ֵחר .
ְו ָד ָבר ֶזה נוֹ ֵהג ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך יִ ׁ ְשמֹר ֵמ ַע ָּתה ו ֵּמ ֶהם ֱהי ּו ָּכל ַה ֻח ְר ָ ּבנוֹ ת

ית ֵ ּקן ָּכל זֹאת
ְו ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ְו ַה ָ ּצרוֹ ת ִמ ּיוֹ ם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ַעד יַ ׁ ְש ִקיף ה’ ִו ַיר ֵחם ִו ַ
ִּכי ֵּת ֶכף ַא ַחר ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ָעשׂ ּו ֶאת ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ָ ּצרוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ֹאשם ָהי ּו
(שמוֹ ת לב) ו ְּביוֹ ם ּ ָפ ְק ִדי ְוכוּ’ ְו ָכל ַמ ֲע ֵשׂ ה ָה ֵעגֶ ל ַעל-יְ ֵדי ַח ְכ ֵמי ָה ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶש ְ ּבר ׁ ָ
ְׁ
יוֹ נוּס ְויוֹ ְמ ְ ּברוּס ְ ּבנֵ י ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ז ַֹהר ִּת ּ ָשא) ו ִּמ ּׁ ָשם
נִ ְמ ׁ ְשכ ּו ָּכל ַה ֵדּ עוֹ ת ָזרוֹ ת ְו ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַהחוֹ ְל ִקים ַעל מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ֵהם ַּכת ַה ְמ ַר ְ ּג ִלים ַו ֲע ַדת
ק ַֹרח ְו ָכל ַה ִ ּנ ְסיוֹ נוֹ ת ְו ַה ִּמ ְתאוֹ נְ נִ ים ְוכוּ’ַ ,ה ּכֹל ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ֵדּ עוֹ ת ְו ֵעצוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי
ָה ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ְ ּב ַד ְר ֵכי ַח ְכ ֵמי ְ ּבנֵ י ֶק ֶדם ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרם ָהיָ ה ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָמ ֵלק
ְוכוּ’ ַעד ׁ ֶש ַ ּב ּסוֹ ף ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו ְסמו ִּכים ִל ְכנֹס ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּכ ָבר ָה ְרג ּו ְו ִה ְכנִ יע ּו ְק ִל ּפוֹ ת
ילים ׁ ַש ְמ ַח ְז ֵאל ַו ֲע ָז ֵאל
ָק ׁשוֹ ת ַו ֲח ָזקוֹ ת ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ֵהם ִסיחוֹ ן ְועוֹ ג ׁ ֶש ָהי ּו ִמ ְ ּבנֵ י ַה ְ ּנ ִפ ִ
ׁ ֶש ֵּמ ֶהם ִק ֵ ּבל ִ ּב ְל ָעם ְוכוּ’ ָּכל ַדּ ְר ֵכי ֵדּ עוֹ ָתיו ָה ָרעוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יע
יעם ַו ֲע ַדיִ ן לֹא ָרצ ּו ְל ַב ּ ֵטל ַדּ ְע ָּתם ָה ָר ָעה ו ְּל ַה ְכנִ ַ
ּומ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּבע ֶֹצם ּכֹחוֹ ֲה ָרגָ ם ְו ִה ְכנִ ָ
ו ְּל ַב ּ ֵטל ֶאת ַע ְצ ָמן נֶ גֶ ד ַדּ ַעת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ַעד ׁ ֶש ֵה ִביא ּו ֶאת ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ְ ּב ַע ְצמוֹ ְו ָר ָצה
ְ ּב ִפיו ַה ּ ָט ֵמא ַל ֲעשׂ וֹ ת ַמה ּׁ ֶש ָהי ּו ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ַעד ׁ ֶש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָהיָ ה ְמ ַב ֲע ָרם ִמן ָהעוֹ ָלם ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ(ב ִּמ ְד ָ ּבר כ”ב) ְוגֵ ַר ׁ ְש ִּתיו ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעד ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיְ ָתה
ֵעת ָצ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ְליַ ֲעקֹב ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל לו ֵּלא ה’ ׁ ֶש ָהיָ ה ָלנ ּו ׁ ֶש ִע ֵ ּקם ֶאת ּ ִפיו ְו ָה ַפ ְך ַה ְ ּק ָל ָלה
יתן
יח ֶאת ִר ׁ ְש ָעתוֹ ְולֹא ִ ּב ּ ֵטל ֶאת ַדּ ְע ּתוֹ ָה ָר ָעה ְו ָה ַל ְך ְו ֵה ִס ָ
ִל ְב ָר ָכה ֲא ָבל ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ִ ּנ ַ
ילם ַ ּב ֲעוֹן ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְמאו ָּסה ו ְּמ ֻט ֶ ּנ ֶפת
ילם ִ ּב ְזנוּת ְ ּב ִה ְת ָ ּגרוּת ָּכ ֶזה ַעד ׁ ֶש ִה ְכ ׁ ִש ָ
ְל ַה ְכ ׁ ִש ָ
ָּכזֹאת ׁ ֶשהוּא ֲעוֹן ּ ְפעוֹ ר ִּכי ַּת ֲא ָוה זֹאת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַב ּ ֵטל ִמן ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ּלֹא יֶ ֱח ַרב ָהעוֹ ָלם
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא סט) וּמו ָּבא ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזה ְו ָאז ָהיְ ָתה ָצ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה
ְ ּביוֹ ֵתר ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט ָא ַפס ִּת ְקוָה.

הצדיקים בתפילתם לוחמים עד היום לבטל זוהמת בלעם הרשע

יע ֶאת ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּנא ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְוכוּ’
ַא ְך ָ ּגדוֹ ל ֲאדוֹ נֵ ינ ּו ְו ַרב ּכ ַֹח ׁ ֶש ֵה ִקים ָאז ְלמוֹ ׁ ִש ַ
י-כן ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ּ ַט ַה ְרנ ּו ִמ ּ ְפגָ ִמים ַה ַ ּנ”ל ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ הוֹ ׁ ֻש ַע כב) ַה ְמ ַעט
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְו ַא ַ
ָלנ ּו ֶאת ֲעוֹן ּ ְפעוֹ ר ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִה ּ ַט ַה ְרנ ּו ִמ ֶּמנּ ּו ְוכוּ’ ְו ֵכן ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ִמ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ִחינַ ת
ֻז ֲה ַמת ִ ּב ְל ָעם ְורוֹ ֶצה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְק ִל ּ ַפת ֲעוֹן ּ ְפעוֹ ר ׁ ֶשהוּא ַּת ְכ ִלית ַה ֻ ּז ֲה ָמא

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
יק ָתם ׁ ֶשל ָּכל
ִע ַ ּקר ֻז ֲה ַמת ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ִקיא צוֹ ָאה ְ ּב ִלי ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵּמ ֶהם יְ נִ ָ
ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ו ֵּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְו ֵדעוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ָּלל ּו ׁ ֶש ַא ַחר
ַה ֻח ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ּׁ ְשט ּו ְ ּביוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי ָהרוֹ ִמ ִ ּיים ׁ ֶש ֶה ֱח ִריב ּו ֶאת ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַעל -יְ ֵדי ֶזה,
ְו ַע ֵּ
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים לוֹ ֲח ִמים ֲע ַדיִ ן ְ ּב ָכל יוֹ ם ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתם ִעם ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשעְ ,ל ָב ֵער
ל-כן ַה ַ ּצ ִדּ ִ
ְו ַל ֲעקֹר ר ׁ ֶֹשם ַה ׁ ְש ָא ַרת ֻז ֲה ָמתוֹ ָה ָר ָעה ְו ֵדעוֹ ָתיו ָה ָר ִעים ִמן ָהעוֹ ָלם ִּכי ַה ּכֹל ָּתלוּי ֶזה ָ ּב ֶזה,
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֵמ ַצח ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ׁ ֶשהוּא ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָּכל ַה ִ ּק ְלקו ִּלים ׁ ֶשל ָהרוֹ ִצים
יל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ִע ָ ּקר עוֹ ֵמד ְּכנֶ גְ ָדּ ם ַּת ֲא ָוה זֹאת ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ְו ַה ְ ּב ִח ָירה ו ְּכמוֹ
ֵל ֵ
יש ַה ִ ּי ְשׂ ְר ֵא ִלי
י-כן ְ ּבכ ַֹח ְק ֻד ּׁ ַשת נֶ ֶפ ׁש ִא ׁ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ֲא ָבל ַא ַ
ָהי ּו ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְ ,וסוֹ ף ָּכל סוֹ ף ָהי ּו חוֹ ְז ִרים ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֲא ִפ ּל ּו ֵא ּל ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ׁ ְשל ּו ָ ּב ֶזה
י-כן ָהיָ ה ַה ּטוֹ ב ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר סוֹ ף ָּכל סוֹ ף ַעד ׁ ֶש ָהי ּו חוֹ ְז ִרים
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יהם ִּכי ַא ַ
ְמאֹד ִמ ְ ּנעו ֵּר ֶ
ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֲא ָבל ַה ִ ּק ְלקוּל ַעל-יְ ֵדי ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַהחוֹ ְל ִקים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ִּכ ּתוֹ ת
ו ְּב ִחינוֹ ת ְו ֻכ ָּלם יוֹ נְ ִקים ֶזה ִמ ֶ ּזה ְוכוּ’ ִּכי ֶזה ְּכ ָלל ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ֵ ּבין ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ֵ ּבין ְ ּב ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ַה ּכֹל ָּתלוּי ֶזה ָ ּב ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ד) ִמ ְצ ָוה גּ וֹ ֶר ֶרת ִמ ְצ ָוה ַו ֲע ֵב ָרה גּ וֹ ֶר ֶרת ֲע ֵב ָרה ְוכוּ’ ְו ֵכן
ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ְּכ ׁ ֶש ֶא ָחד ְמ ַק ְל ֵקל ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ַק ְל ֵקל
ְּכמוֹ ֵּכן יוֹ נֵ ק ִמ ֶּמנּ ּו ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי חוֹ ֵזר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח
ַה ָ ּנ ָח ׁש ְ ּב ַע ְצמוֹ ָ ּב ֶזה ַה ָ ּז ֵקן ַה ְמ ֻק ְל ָקל ַה ַ ּנ”ל ו ַּמ ֲח ִטיאוֹ יוֹ ֵתר ְו ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ְּמ ִסיתוֹ ְ ּביוֹ ֵתר ַל ֲחל ֹק
ילה ְוכוּ’ ְו ַעל-
ַעל ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ָאז חוֹ ֵזר ְויוֹ נֵ ק ִמ ֶּמנּ ּו ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְ ּביוֹ ֵתר ְו ֵכן חוֹ ֵזר ָח ִל ָ
יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ָא ֵר ְך ַה ָ ּגלוּת ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַכ ַ ּנ”ל:
מראה בזה עוצם המלחמה נגד הרע גם אחרי שכבשו הכל ,אבל הרצון הרע -
שורש הנחש  -מצח בלעם שהוא בחי’ עמלק  -נשאר וחוזר ,וזאת כאשר אין
שלימות ,כי כנגדו מוכרח השלימות של הצדיקים המופלגים ומתעוררים ברצונות.
אם אין זה ,עי”ז אין דרך לנשמות ישראל להתקרב לאור הרצון למעשה ,אע”פ
שהם כשרים ,אבל מציאות התשובה ודרכי החיות והדביקות באור הרצון רחוק
מהם ,וזה ע”י מה ,ע”י שאלו הכשרים מתעורר בהם נסיון גדול ואין בהן כח לחשוב
האמת ולהודות על מציאות אור הזהר והצדיקי אמת כמו שהוא ,כמו שנמצא
בדברי רבינו ,וזה קשה מאד מאד וזה מחמת החטא שנותן יניקה ומתלבש בכל מה
שאינם שלימות גדול ,והרי הכל יודעים שיש גדלות ובעלי מדרגה גדולים ,אבל
שלימות אין רק אצל הקודמים וכו’ ,ולזה מתארך הגלות ואין עצה אמיתית של
רצון מה ששייך לבנות הנפש.
ובזה מתגלה שיש בחי’ פנחס שהוא כח המשכת הצדיק לכל דור ע”י קנאה
אמיתית ,ויש להמשיך זאת תמיד .ומובן שזה ענין ר”ה כמבואר לקו”ת סי’ ח’ ענין
הבעל כח וכו’.

כל אחד שחס על נפשו באמת מתעורר לעשות עובדות קדושות 'שלא הורו לו'

י-כן ַא ָּתה ָמרוֹ ם ְלעוֹ ָלם ה’ ְויָ ְד ָך ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ָּת ִמיד ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
צג) ֲא ָבל ַא ַ
יקים ְו ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר
ִּכי ְּכ ָבר ָהי ּו מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ו ִּפינְ ָחס ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ֵּמ ֶהם יָ נְ ק ּו ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ַעד ֲא ׁ ֶשר ַ ּגם ַע ָּתה ְ ּב ַע ְבדו ֵּתנ ּו לֹא ֲע ָזבוּנ ּו ֱאל ֵֹקינ ּו ְו ֵאין דּ וֹ ר יָ תוֹ ם ו ְּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר נִ ְמ ָצ ִאים ְ ּב ִחינַ ת
ְמ ַקנְ ֵאי ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ָע ַמד ַויְ ַפ ֵּלל ְוכוּ’ ִּכי ַ ּגם ַע ָּתה ַה ְ ּב ִח ָירה ָח ְפ ׁ ִשית

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ִח ָירה הוּא ַע ָּתה ֶא ְצ ֵלנ ּו ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַה ַח ִ ּיים ַע ָּתה ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ִּכי ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
ו ְּל ֻע ָּמ ָת ּה ַה ָּצ ָרה ׁ ֶש ְּכנֶ גְ ָדּ ּה ְו ָכל ַה ַּמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ַה ַ ּנ ֲעשׂ וֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם ֵ ּבין ִס ְט ָרא ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ו ֵּבין ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
ַה ּכֹל ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַל ּכֹל ֵאינוֹ ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַע ָּתה ִעם ׁשוּם דּ וֹ ר ָודוֹ ר ִּכי ִאם ִע ָּמנ ּו ֵא ֶּלה ּפֹה ַה ּיוֹ ם ֻּכ ָּלנ ּו ַח ִ ּיים ִּכי
ַ ּב ֵּמ ִתים ָח ְפ ׁ ִשי ְּכ ִתיב ְולֹא ַה ֵּמ ִתים יְ ַה ְּלל ּו יָ ּהַ ,רק ָע ֵלינ ּו נָ ַפל חוֹ ַבת ַה ּיוֹ ם ִל ְלחֹם ִמ ְל ֶח ֶמת ה’ ָּכל
ֶא ָחד ְּכ ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ ִּכי ֵאין ׁשוּם ֶ ּבן ָא ָדם ַחי ָח ְפ ׁ ִשי ִמ ִּמ ְל ָח ָמה זֹאתִּ ,כי ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָ ּבא ָלעוֹ ָלם.
ִל ְראוֹ ת ָע ָמל ְויָ גוֹ ן ָו ַכ ַעס ו ַּמ ְכאוֹ בוֹ ת ְוכוּ’ ְו ֵל ֵ
יל ְך ִל ְמקוֹ ם ָע ָפר ִר ָּמה ְותוֹ ֵל ָעה ְוכוּ’ ַה ּכֹל ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל
ִמ ְל ָח ָמה זֹאת ִּכי ָּכל ָא ָדם יֵ ׁש לוֹ ְ ּב ִח ָירה ְוכוּ’ ֲא ָבל ְ ּב ַו ַדּ אי ָלאו ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּכ ָראוּי ְוכוּ’
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת יז) ְרצוֹ נִ י ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ַא ְך ְשׂ אוֹ ר ׁ ֶש ָ ּב ִע ָּסה ְמ ַע ֵּכב אוֹ ִתי ְוכוּ’ ְו ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְז ֵקנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ֲא ָבל יֵ ׁש ְּכנֶ גְ ָדּ ם ְז ֵקנִ ים ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת
ַעל-יְ ֵדי ַצ ִדּ ֵ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵּמ ֶהם יוֹ נֵ ק ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְוכוּ’ ַכ ַ ּנ”ל ו ִּמ ְת ַג ְב ִרים ְכמוֹ ׁ ֶש ִּמ ְת ַג ְב ִרים ְב ָכל ִמינֵ י ַּת ְחבוּלוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל.

ֲא ָבל יֵ ׁש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ַאנְ ׁ ֵשי ֱא ֶמת ֶה ָח ִסים ַעל נַ ְפ ׁ ָשם ֶ ּב ֱא ֶמת ְו ֵאינָ ם רוֹ ִצים ְל ַה ְטעוֹ ת ֶאת
יתם ְ ּב ָכל יוֹ ם ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמת ַעד ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ַקנְ ֵאי ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת
ַע ְצ ָמן ו ִּמ ְס ַּת ְּכ ִלין ַעל ַא ֲח ִר ָ
ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים ֵמ ַע ְצ ָמם ַל ֲעשׂ וֹ ת ֻע ְבדּ וֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֱא ֶמת ַמה ּ ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְצ ַט ּו ּו ָ ּב ֶהם ו ְּכ ֵעין
(סנְ ֶה ְד ִרין ּ ֶפ ֶרק
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ִפינְ ָחס ְו ַעל ָּכל ַה ַ ּק ָ ּנ ִאין ׁ ֶש ִאם ָ ּבא ִל ׁ ְשאֹל ֵאין מוֹ ִרין ָל ֶהם ַ

יעין אוֹ ָתם ְו ַכ ְמב ָֹאר
ַה ִ ּנ ְשׂ ָר ִפים ַדּ ף פב) ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ָד ִרים ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם ַמ ְכנִ ִ
יכין ְל ָב ֵאר ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ַא ְך ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ַה ּכֹל ֵמ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזהַ .ו ֲע ַדיִ ן ְצ ִר ִ
יטב:
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִרין ָל ֶהם ְוכוּ’ ְו ָה ֵבן ֵה ֵ
זה מציאות המשכת הדורות מדור לדור להמשיך הקדושה בעולם מאבותינו לכל דור ,והעיקר
להמשיך אור הצדיק להאיר על הנפשות ,ובזה מתקנים הרבה ,כי זאת הצדקה הגדולה מכל
הצדקות כמ”ש לעיל ,והנה מרמז מה שמרמז בענין ‘אין מורים’ כי גם בענין הקנאה אין מורים,
רק מה שמבין ע”י הרצון האמיתי לנקודת האמת.
צד) ְו ַע ֵּ
ילין ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ָּכל נִ ְד ֵרי ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ׁשו ָּבה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת נְ ָד ִרים
ל-כן ַמ ְת ִח ִ
ְו ַה ָּת ָר ָתן ְו ָה ִע ָ ּקר ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ֵיקי ָה ֱא ֶמת ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ִּכי ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ָּכל ַה ֲח ָט ִאים הוּא ׁ ֶש ּ ָפגַ ם
ִ ּב ְב ִחינַ ת נֶ ֶדר ו ׁ ְּשבו ָּעה ִּכי ָּכל ִמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ִק ַ ּב ְלנ ּו ִ ּב ְב ִרית ו ׁ ְּשבו ָּעה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה (סוֹ ָטה לז)ִּ .כי ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּבא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ַו ַדּ אי ָהיָ ה ָל ֶהם ְ ּב ִח ָירה ְל ַק ְ ּב ָל ּה אוֹ
ׁ ֶש ּלֹא ְל ַק ְ ּב ָל ּה ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ל ֹא ָרצ ּו ְל ַק ְ ּב ָל ּה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ָּ
(ב ָבא ַק ָּמא לח) ַעל ּ ָפסוּק ְו ָז ַרח ִמ ּ ֵש ִעיר ָלמוֹ ְוכוּ’ ְ(דּ ָב ִרים לג) ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ֶה ֱח ִזיר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ֶאת
ַה ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ְו ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְת ִח ָּל ָתם ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶדר ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבלו ָּה ֵמ ַע ְצ ָמם ְ ּב ִלי ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ישוּת ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ָּוה ֲא ָבל ֵּת ֶכף ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבלו ָּה ָ ּבא ּו ְ ּבנֶ ֶדר ו ִּב ׁ ְשבו ָּעה
ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶדר ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִלנְ הֹג ַע ְצמוֹ ִ ּב ְפ ִר ׁ
ִעם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ְּמ ֻח ָ ּי ִבים ְל ַק ְ ּי ָמ ּה ו ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ גְ ִמין ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְועוֹ ְב ִרים ַעל ֵא ֶיזה ִמ ְצ ָוה ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם
ִ ּב ְב ִחינַ ת נֶ ֶדר ו ׁ ְּשבו ָּעה ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ַה ּתוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”ל ִּכי ִע ַ ּקר ׁש ֶֹר ׁש ַה ְ ּב ִח ָירה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה
יטב
ימן ק”צ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
הוֹ ִסיף יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ַדּ ְע ּתוֹ ַה ְמב ָֹאר ַעל ּ ָפסוּק ַו ַ ּי ֲענ ּו ָּכל ָה ָעם יַ ְח ָדּ יו ְ ּב ִס ָ
ע”ש שקבלת התורה היה ע”י שבחר משה רבינו להוסיף יום אחד מדעתו ,הרי שבלי הרצון
והבחירה בבחי’ נדר אין שייך להמשיך התורה לעולם[ .מובן ע”פ זה פירוש תורה ק”ץ שבזה
עלה לבינה ע”י תיקון הבחירה והמשיך שערי הרצון לתוך הבחירה וד”ל].

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ

כשיסתכל על תכליתו הנצחי בעין האמת ,יבין למי להתקרב ,ויעסוק להיות עושה
ומעשה להרים בית הצדיק והקדושה

יטב ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך ְל ָה ִבין ִמ ַדּ ְע ּתוֹ ַמה ּ ׁ ֶשרוֹ ֶצה ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ָּוה ַו ֲא ִפ ּל ּו ַע ְכ ׁ ָשיו
ְו ָה ֵבן ֵה ֵ
ְ
י-כן ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ֵעצוֹ ת ֵאיך ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַק ֵ ּים
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ְויֵ ׁש ְל ָכל ֶא ָחד ְ ּב ִח ָירה ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ַא ַ
יל ְך ִאם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְוכוּ’ִ ,אם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ְמ ֻק ָ ּב ִלים
יכין ֵל ֵ
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ו ְּב ֵא ֶיזה ֶדּ ֶר ְך ְצ ִר ִ
ְ
ְוכוּ’ ְו ֵכן ְל ִמי ְל ִה ְת ָק ֵרב ְוכוּ’ ְ ּב ָכל ֶזה ָצ ִריך ָה ָא ָדם ְל ָה ִבין ֵמ ַע ְצמוֹ ְ .ו ִאם יִ ְס ַּת ֵּכל ַעל ַּת ְכ ִליתוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחי
ְ
ְ
(ת ִה ִּלים לב)
יזה ֶדּ ֶרך יֵ ֵלך ו ְּל ִמי ְל ִה ְת ָק ֵרב ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ
ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי יִ ְז ֶּכה ְל ָה ִבין ְ ּב ֵא ֶ
יע ָצה ָע ֶל ָ
ַא ְשׂ ִּכ ְ
יך ֵעינִ י ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ְמ ַר ֲח ֵמם ְוכוּ’
יל ָך ְואוֹ ְר ָך ְ ּב ֶד ֶר ְך ז ּו ֵת ֵל ְך ִא ֲ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְר ָמ ִזים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ ַדיִ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּביָ ם ַה ָח ְכ ָמהֶ ׁ ,ש ַּמה ּׁ ֶש ֵאין יְ כוֹ ִלים ִלגְ מֹר ְ ּב ִד ּבוּר גּ וֹ ְמ ִרין
יתי יָ ִדי ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶדר ׁ ֶשנּוֹ ֵדר ֵמ ַע ְצמוֹ ִמ ַדּ ְע ּתוֹ
ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ִ ּב ְר ָמ ִזים ְ ּב ִחינַ ת נָ ִט ִ
ישוּת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפינְ ָחס ֶ ּבן ֶא ְל ָע ָזר ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ְמ ַק ְ ּנ ִאין ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ְפ ִר ׁ
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִרין ָל ֶהם ְ ּב ֵפרו ּׁש ַרק ָא ְמר ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל ַה ּבוֹ ֵעל ֲא ַר ִּמית
ַק ָ ּנ ִאין ּפוֹ גְ ִעין ּבוֹ ְו ֵאין ְמ ַצ ִּוין וּמוֹ ִרין ְ ּב ֵפרו ּׁש ַרק ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַק ּנֹאת ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת יָ בֹא ְויִ ְז ֶּכה ְוכוּ’.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ׁ ֶשל ַ ּב ֲע ֵלי ְצ ָד ָקה ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ֵאינָ ם נוֹ ְתנִ ים ִ ּב ׁ ְש ִביל ָּכבוֹ ד ְו ִת ְפ ֶא ֶרת אוֹ ֵמ ֲח ַמת
ִט ְב ָעם ַרק נוֹ ְתנִ ים ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ .ו ָה ִע ָ ּקר ְל ַה ֲח ִזיק עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ׁ ֵש ִרים ַאנְ ׁ ֵשי ֱא ֶמת

יכים ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה יוֹ ֵתר ִמ ּכ ָֹחם ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְבנ ּו ֵא ֶיזה ִ ּבנְ יָ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ִק ּיוּם ְלעוֹ ָלם
ו ְּצ ִר ִ

ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ַעל ּ ָפסוּק (ק ֶֹה ֶלת ה) אוֹ ֵהב ֶּכ ֶסף ל ֹא יִ ְשׂ ַ ּבע ֶּכ ֶסף ְוכוּ’ ו ִּמי אוֹ ֵהב ֶ ּב ָהמוֹ ן ל ֹא ְתבו ָּאה
ַ ּגם ֶזה ָה ֶבל ,ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ִאם עוֹ ֶשׂ ה ִמ ְצוֹת ִאם ֵאינוֹ עוֹ ֶשׂ ה ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ּה ִק ּיוּם ְּכגוֹ ן ִ ּבנְ יַ ן
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת אוֹ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ .ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ַכ ָּמה ֲעיָ רוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ָח ֵסר ָל ֶהם ָצ ְר ֵכי
ַר ִ ּבים ְּכגוֹ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש אוֹ ִמ ְקוֶה ְו ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה ְל ַק ֵ ּבץ ֵמ ֶה ָהמוֹ ן ְו ָק ַפץ ַא ֵחר ְו ָע ָשׂ ה ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ִצ ְד ָקתוֹ
עוֹ ֶמ ֶדת ָל ַעד אוֹ ֲא ִפ ּל ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֶשׂ ה ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ַרק ׁ ֶשהוּא ִמ ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַע ְצמוֹ ַל ֲעסֹק ָ ּב ֶזה ִלנְ ּגֹשׂ ָּכל
ֶא ָחד ְו ִל ְס ּבֹל ַה ְר ֵ ּבה ִ ּב ְזיוֹ נוֹ ת ו ׁ ְּש ִפיכוּת ָדּ ִמים ִמ ָּכל ֶא ָחד ְוטוֹ ֵר ַח ָה ֵע ֶסק ְו ַה ִ ּבנְ יָ ן ְוכוּ’ ְוהוּא ְמ ַק ֵ ּבל
ַעל ַע ְצמוֹ ָּכל ֶזה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ִּמ ְצ ָוה ַה ַ ּק ֶ ּי ֶמת ָל ַעד ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ִּכי ָ ּגדוֹ ל ַה ְּמ ַע ּ ֶשה יוֹ ֵתר ִמן
ָהעוֹ ֶשׂ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָ ּ
(ב ָבא ַ ּב ְת ָרא ט) ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַּכ ָּונָ תוֹ ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם לֹא
ְל ִה ְתיַ ֵהר ו ְּל ַקנְ ֵטר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם.
ִמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֵסק ִ ּב ְזכוּת ָה ַר ִ ּבים ַה ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְ ּב ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ּתוֹ ְב ִעין ׁ ֶשהוּא
ְזכוּת ָה ַר ִ ּבים ְמאֹד ְויֵ ׁש לוֹ ַה ְר ֵ ּבה יִ ּסו ִּרים ו ְּמנִ יעוֹ ת ו ִּב ְזיוֹ נוֹ ת ְוכוּ’ ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ֲא ָבל ַּכ ָּונָ תוֹ ַל ּׁ ָש ַמיִ ם
ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת נְ ָד ִריםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן
יע ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ַה ְּצ ָד ָקה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין
ַה ְמב ָֹאר ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְל ַה ְכנִ ַ
יהם ָה ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ִמן ָהעוֹ ָלם ו ַּמגְ ִ ּב ִירים ּכ ַֹח ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָכל
ִל ְת ׁשו ָּבה ַעד ׁ ֶש ְּמ ַב ּ ְט ִלין ֵדּ עוֹ ֵת ֶ
ּ
ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלין ּכ ַֹח ִמ ִ ּז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ָה ֲא ִמ ִּת ִיים ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶשהוּא זוֹ ֶכה ִל ְב ִחינַ ת ַה ָּת ַרת נְ ָד ִרים ִּכי ַה ָּת ַרת
נְ ָד ִרים הוּא ּ ֶפ ֶלא ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ַה ֶ ּנ ֶדר ְ ּב ַע ְצמוֹ יָ כוֹ ל ֶה ָח ָכם ְל ַה ִּתירוֹ ִּכי ָּכל ּכ ַֹח ַהנּוֹ ְד ִרין נִ ְמ ׁ ָש ְך
ֵמ ֶה ָח ָכם ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ילת ֲעווֹ נוֹ ת
יכין ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְת ׁשו ָּבה ְו ִל ְמ ִח ַ
ל-כן ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יקי ֱא ֶמת
ילין ָּכל נִ ְד ֵרי ֵמ ִענְ יַ ן נְ ָד ִרים ְו ַה ָּת ָר ָתן ִּכי ִמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ְּת ׁשו ָּבה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַה ּכֹל ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ֵ
ַמ ְת ִח ִ
ַה ְּכלו ִּלים ִ ּב ְב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְו ַע ֵּ
יבה ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה
יש ָ
יבה ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ו ִּב ׁ ִ
יש ָ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ק ֶֹדם ָּכל נִ ְד ֵרי ִ ּב ׁ ִ
יקם
ָאנ ּו ַמ ִּת ִירין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִעם ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים ִּכי ְצ ִר ִיכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ו ְּל ַה ֲח ִז ָ
ִ ּב ְת ׁשו ָּבהַ ,ע ֵּ
יקים ׁ ֶש ַ ּב ַח ִ ּיים
יבה ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ְו ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל ַה ַּצ ִדּ ִ
ל-כן ְמ ַק ּ ׁ ְש ִרין ַע ְצ ָמן ְל ַהיְ ׁ ִש ָ
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יבה ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ו ְּבכ ָֹחם ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּביוֹ ם
יקים ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יְ ׁ ִש ָ
ַח ּיו ָּתם ְו ָכל ַה ַּצ ִדּ ִ
יהין ָּכל ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים ְל ַה ֲח ִז ָירם ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ַה ִּכ ּפו ִּרים ְואוֹ ְמ ִרים ָּכל נִ ְד ֵרי ְוכוּ’ ו ַּמגְ ִ ּב ִ
מגלה מציאות הרצון בפשטות לרצות לעשות מה שאינו מפורש להבין היטיב וזה עיקר
התשובה ,לזה ביוהכ”פ מעוררים ענין נדר שהוא מציאות הרצון ,ועי”ז יש תקוה אפילו
לעבריינים ,ויש כח להשיבם ,כי גם אצלם הכל עומד על רצון חזק לעשות מה שצריך באמת
ולא לשאול הרבה ,ואם אומרים לו ,להבין ולקיים ,ולא לדחות.
ילא מו ָּבן ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְּכ ׁ ֶש ָ ּנ ַתן מ ׁ ֶֹשה ֵלב ִל ְראוֹ ת ְ ּב ִס ְבלוֹ ָתם ְוכוּ' ִ ּג ָּלה לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
צה) ְו ַע ָּתה ִמ ֵּמ ָ
ְ
ְ
יכן נִ ְמ ׁ ָשך ְו ֵאיך ָק ׁ ֶשה ְל ַת ְ ּקנוֹ
יכת ַה ָ ּגלוּת ֵמ ֵה ָ
סוֹ ד ּ ָפ ָר ׁ ַשת נְ ָד ִרים ַדּ יְ ָקאִּ .כי ִע ַ ּקר ַצ ֲערוֹ ָהיָ ה ׁ ֶש ָר ָאה ֲא ִר ַ
ְו ִע ַ ּקר ַה ִ ּק ּׁשוּי ְו ַה ְּכ ֵבדוּת הוּא ֵמ ֲח ַמת ָדּ ָתן ַו ֲא ִב ָירם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהחוֹ ְל ִקים ַעל ָה ֱא ֶמת ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לַ ,על-
ֵּכן ִ ּג ָּלה לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך סוֹ ד ּ ָפ ָר ׁ ַשת נְ ָד ִרים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ַקנְ ֵאי ִקנְ ַאת ה' ְצ ָבאוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה
יעין ָּכל ַהחוֹ ְל ִקים ְוכוּ' ו ְּמגַ ִּלין ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
ֲהגוּנָ ה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ְפדוּת ְו ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְו ַכ ַ ּנ"ל:
זה ביאור לקו”ת סי’ כ”א שהיות וענין משה הוא בחי’ כסליו ר”ת ‘וירא כי סר לראות’ וכן מש”כ
בלקו”ת סי’ ז’ ,לזה זכה לנדרים ,היינו שזכה לגלות הדרך לאחוז ברצון ע”י התבודדות ,ולגלות
כח הצדיק שזה כל התשובה היינו הכח להבין מה לעשות מעצמו ,וזה ענין ראשי המטות כנ”ל
שמבין באיזה דרך להתעורר.

בחמשה חומשי תורה לא כתוב בפירוש מה לעשות ,זה מתגלה באור הרצון של
התנאים אמוראים והראשונים ,וכך בדברי רבינו לא כתוב בפרטיות לכל יחיד איך
לנהוג בכל דבר ,זה יתגלה לו ע"י התבודדות ותוקף הרצון
צו) כל ההלכה הרי נאמרה בימי הקיץ הרי יש לבאר גם משנה של פרקי אבות; ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ישוּתְ ,סיָ ג
‘מס ֶֹרת ְסיָ ג ַל ּתוֹ ָרהַ ,מ ַע ְשׂ רוֹ ת ְסיָ ג ָלע ׁ ֶֹשר ,נְ ָד ִרים ְסיָ ג ַל ּ ְפ ִר ׁ
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ג) ָ
ְס ִמיכוּת ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה ָ
ַל ָח ְכ ָמה ׁ ְש ִת ָיקה’; ָמס ֶֹרת ְסיָ ג ַל ּתוֹ ָרהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְס ָרה ָלנ ּו ְ ּב ַעל ּ ֶפה ׁ ֶשהוּא ְסיָ ג
ַל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתבִּ ,כי ִמ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ִ ּב ְל ָבד ֵאין יוֹ ְד ִעין ָדּ ָבר ְולֹא ׁשוּם ִמ ְצ ָוה ֵא ְ
יך ְל ַק ְ ּי ָמ ּה ַּכ ְמב ָֹאר
ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ו ִּב ְד ָב ֵרינוַּ ,רק ִע ַ ּקר ַה ְּסיָ ג ְל ַק ֵ ּים ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ָּמס ֶֹרת
ׁ ֶש ִהיא ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפהְ ,ו ַע ֵּ
ימן כח) ְ ּב ׁ ֵשם
יתנְ יָ נָ א ִס ָ
(ל ּקו ֵּט ִּ
ל-כן ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ִ
ַה ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ֶה ְב ֵדּ ל ׁ ֶש ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָלעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים הוּא ַרק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ְוכוּ’,
ו ְַע ֵּ
ל-פי
יהם עוֹ ְס ִקים ַרק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ְורוֹ ִצים ְל ָפ ְר ׁ ָש ּה ַע ּ ִ
ל-כן ָּכל ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַההוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
ּ
יהם ו ְּלגַ ּלוֹ ת ּ ָפנִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֲה ָל ָכה ַה ְּמסו ָּרה ְ ּביָ ֵדינ ּו ְ ּב ַעל ּ ֶפה ַּכ ָידו ַּע ו ְּמ ֻפ ְר ָסם ָּכל ֶזה ִּכי כ”ד
ַדּ ְר ֵכ ֶ
ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְמ ָּת ָק ָתן ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן
יקים ׁ ֶש ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ִּכי ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ ִ
יקי ֱא ֶמת ,ו ִּמי ׁ ֶש ּפוֹ גֵ ם ָ ּב ֶזה ו ַּמ ְפ ִריד ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּכ ַתב
ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה נִ ְמ ְס ָרה ִמדּ וֹ ר ְלדוֹ ר ְל ַצ ִדּ ֵ
ִמ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה הוּא נִ ְר ָ ּגן ַמ ְפ ִריד ַא ּלוּףַ ,ו ֲא ַזי ִמ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ֵמ ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶשל ַה ּכ”ד ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ים ֲא ִח ַיזת
ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵאל ַא ֵח ְּ
ר-כ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת כ”ד ִמינֵ י עוֹ פוֹ ת ְט ֵמ ִאים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינָ ה
ּ
יקת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ְסיָ ג ְו ִקיוּם ַה ּתוֹ ָרה
ַא ַחת ִעם ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל יְ נִ ַ
הוּא ַעל-יְ ֵדי ָמס ֶֹרת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפהִּ ,כי ַה ִדּ ּבוּר ּ ֶפה יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ְלגַ ּלוֹ ת ָה ֱא ֶמת
יע ֱאמוּנָ ְת ָך ְ ּב ִפי.
ְו ָה ֱאמוּנָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים ּ ֶפ ֶרק ט) אוֹ ִד ַ

אי

בי
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כי התגלות התורה הוא חכמה שמתלבש ומתגלה בדעת ,להפריד הטוב מהרע בעולם הזה ,וזה
בחמשה חומשי תורה – ואם מתקדשים בקדושתה עולים לחסד ולשורש הדעת והתקרבות
להשי”ת ,וכאשר היה מה שהיה נשלם התורה בבחי’ כ”ד ספרים ,היינו שלימות הדעת להמתיק
כל מה שעובר; כלל מה שהיה בימי בית ראשון והנבואה וכו’ ,כדי לעורר רצון להמתיק אפילו
ירידות כאלו ולקיים אותנו אפילו בגלות כזה בכח ספר תהלים שהוא הרצון ומשלי שלמה
וכו’ התגלות הדעת ,ובזה נשלמו החכמה שלומדים בכח המידות של הדעת ,כדי שיהיה שייך
רצון ,והרצון הוא מציאות התגלות ההלכה ,כי בתורה אינו כתוב מה לעשות למעשה ממש ,רק
ע”י רצון גילו זאת חז”ל ,וכן בכל דור גילו המבקשים תנאים ,אמוראים ,ראשונים ,את הרצון
באמת ,וכך הוא גם דרך רבינו ,שאינו אומר מה לכוון מה לעשות ,הכל יתברר ע”י הרצון של
האדם ,כי הכל עומד על תורה שבעל פה ששלימותה בכל הספרים ובהתבודדות של רצון
לבקש באמת.
יהם ִדּ ֶ ּבר ׁ ָש ְוא ְוכוּ' ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ֲא ָבל ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת ֶזה ִּכי ַאף ֵהם ָ ּב ִאים ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּכֹחוֹ ְ ּב ִפיוִּ ,כי ּ ִפ ֶ
(שם יב)יַ ְכ ֵרת ה’ ָּכל ִשׂ ְפ ֵתי ֲח ָלקוֹ ת ָל ׁשוֹ ן ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ִל ְל ׁשוֹ נֵ נ ּו נַ גְ ִ ּביר ְשׂ ָפ ֵתינ ּו ִא ָּתנ ּו
ָׁ
ִמי ָאדוֹ ן ָלנ ּו ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ַמה ּׁ ֶש ֵ ּב ַא ְרנ ּו ְל ֵעיל ְ ּב ִענְ יַ ן ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְק ִל ּ ָפה ְּכנֶ גֶ ד מ ׁ ֶֹשה ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ִּכי
ַה ְ ּב ִח ָירה יֵ ׁש ָל ּה ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם אוֹ ְמ ִרים ְשׂ ָפ ֵתינ ּו ִא ָּתנ ּו ְוכוּ’ ִּכי ַ ּגם ֵהם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ִ ּב ְל ׁשוֹ נָ ם
ְ
יהם ְּכ ַד ְר ָּכם ָה ָרעֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך ִמ ֵּמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְוכוּ’
יהם ְל ַה ְס ִּתיר ָה ֱא ֶמת ו ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִפ ֶ
ו ְּב ִפ ֶ
ַּכ ַ ּנ”ל .וזה מציאות כל מה שמדברים היום בחדשות וכל הידיעות והדעות וכו’ ,איזה סכנה יש,
ואין לאן לברוח ,וכל כוחינו בפה וספרי הצדיקים שממשיכים ע”י בחי’ צדקה.
וחוזר לפרש המשך המשנה באבות ֲא ָבל ַה ְכנָ ָעתוֹ ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ֲא ִמ ִּתית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ָד ִרים
ְוכוּ’ ְו ֶזה ׁ ֶש ָּס ַמ ְך ַה ַּת ָ ּנא ִמ ַ ּיד ַמ ַע ְשׂ רוֹ ת ְסיָ ג ָלע ׁ ֶֹשר נְ ָד ִרים ְסיָ ג ַל ּ ְפ ִר ׁ
ישוּת ִּכי ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ַע ְשׂ רוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְצ ָד ָקה ׁ ֶשהוּא ְסיָ ג ָלע ׁ ֶֹשר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָה ֲע ׁ ִשירוּת ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשהְ ,ו ֵכן ַעל
ישוּת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ַעל ַהחוֹ ְל ִקים ַעל ַה ָּמס ֶֹרת ׁ ֶשהוּא ּתוֹ ָרה
יְ ֵדי נְ ָד ִרים ׁ ֶש ֵהם ְסיָ ג ַל ּ ְפ ִר ׁׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ִּכי ָּכל ִה ְת ַ ּג ְ ּברו ָּתם הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ָּממוֹ ן ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ׁ ֶשהוּא ַע ָּתה ְ ּבגָ לוּת ֶא ְצ ָלם ְו ַעל -יְ ֵדי
ִר ּבוּי ַּת ֲא ַות נִ אוּף ׁ ֶש ֵהם ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִעים ָ ּב ֶזה ְמאֹד ׁ ֶש ָּכל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ נֶ ֶפ ׁש ְר ָח ָבה ְל ָממוֹ ן
יקי ֱא ֶמת.
ְו ָכבוֹ ד ְו ִל ְזנוּת ְוכוּ’ ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ִקנְ ָא ָתם ְ ּב ַעם ה’ ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ַה ְדּ ֵב ִקים ְ ּב ַצ ִדּ ֵ
ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ַע ְשׂ רוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַל ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַעל-יְ ֵדי
יהם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ְ ּב ִחינַ ת
ישוּת ַעל -יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ֲע ֵל ֶ
ְ ּב ִחינַ ת נְ ָד ִרים ְסיָ ג ַל ּ ְפ ִר ׁ
נְ ָד ִרים ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ַבד ְו ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ְּכ ָלל ִּכי ַ ּגם ַה ּ ֶט ַבע
ְ ּב ַע ְצמוֹ ִמ ְתנַ ֶהגֶ ת ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ָּת ִמיד ו ְּביַ ד יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ּ ֵטל ַה ּ ֶט ַבע ִּכ ְרצוֹ נָ ם ַעל -יְ ֵדי ְּת ִפ ָּל ָתם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי
יפים ָּת ִמיד ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ִע ָ ּקר ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ִּמי ׁ ֶש ָח ָזק
ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּכל ֶא ָחד ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ֲח ָז ִקים ְו ַת ִ ּק ִ
יע ִע ַ ּקר ַה ִּמינִ ים ְו ַהחוֹ ְל ִקים
יהם ְויַ ְכנִ ַ
ָ ּב ֶזה ָּת ִמיד ו ַּמ ְכנִ יס ֶדּ ֶר ְך ֶזה ָ ּבעוֹ ָלם ַו ַדּ אי יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֲע ֵל ֶ
יהם ָה ָרעוֹ ת ִמן ָהעוֹ ָלם.
יב ּ ֵטל ֵדּ עוֹ ֵת ֶ
ִו ַ

אין להתווכח עם החולקים ,אך לשתוק ולהיות חזק בהאמת
יכין ְל ַד ֵ ּבר
יקה ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַו ֵּכ ַח ִע ָּמ ֶהם ַעד ָק ֶצה ָה ַא ֲחרוֹ ן ַרק ְצ ִר ִ
ְו ֶזה ּו ְסיָ ג ַל ָח ְכ ָמה ׁ ְש ִת ָ
יכין ְל ַד ֵ ּבר ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ְ ּב ָח ְכ ָמה נֶ גְ ָדּ ם ֵהם חוֹ ְת ִרים ְ ּביוֹ ֵתר ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר
ְ ּב ָח ְכ ָמה ֲא ִמ ִּתית ַמה ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְּכנֶ גֶ ד ָה ֱא ֶמת יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְו ַע ֵּ
יכין ִלדּ ֹם ְו ִל ׁ ְש ּתֹק ַעד יַ ׁ ְש ִקיף ְויֵ ֶרא
יקה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ל-כן ְסיָ ג ַל ָח ְכ ָמה ׁ ְש ִת ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
(שם סב) ַא ְך ֶל ֱאל ִֹקים דומי נַ ְפ ׁ ִשי
(ת ִה ִּלים לז) דּ וֹ ם ַלה’ ְו ִה ְתחוֹ ֵלל לוֹ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ה’ ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְ ּב ִחינַ ת ְּ
ּ
ּ
ּ
ּ
(א ָיכה ג) טוֹ ב ְויָ ִחיל ְודו ָּמם ִל ְת ׁשו ַּעת ה’ ִכי ָה ִע ָקר הוּא ִל ְהיוֹ ת ָח ָזק ְב ַע ְצמוֹ ְב ָה ֱא ֶמת
ְ ּב ִחינַ ת ֵ
ְ
ו ְּל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָרצוֹ ן ָח ָזק ָּת ִמיד ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ַל ֲא ִמ ַּתת ּתוֹ ָרתוֹ ְ ,ו ִאם ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַד ֵ ּבר ִעם ֶא ָחד ְו ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ
יקה ְו ַע ֵּ
(מ ׁ ְש ֵלי כו)
ל-כן ְּכ ִתיב ִ
יכין ִל ׁ ְש ּתֹק ִ ּב ְב ִחינַ ת ְסיָ ג ְל ָח ְכ ָמה ׁ ְש ִת ָ
ֶאל ָה ֱא ֶמת ַמה טוֹ ב ְו ִאם ָלאו ְצ ִר ִ
ְ
(שם) ַאל ַּת ַען ְּכ ִסיל ְּכ ִא ַּו ְל ּתוֹ ִּכי ֵעת ַל ֲח ׁשוֹ ת ְו ֵעת ְל ַד ֵ ּבר ַאך סוֹ ף ָּכל סוֹ ף
ֲענֵ ה ְכ ִסיל ְּכ ִא ַּו ְל ּתוֹ ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
ּ
ּ
ּ
יהם ַעל-
יכין ַה ֲח ָכ ִמים ֲא ִמ ִּת ִיים ַל ֲעשׂ וֹ ת ְסיָ ג ְל ִד ְב ֵר ֶ
יהם ו ְּצ ִר ִ
ָּכל יְ ֵמי ַה ָ ּגלוּת ֵהם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ְב ִדבו ֵּר ֶ
יקה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת דּ וֹ ם ַלה’ ְו ִה ְתחוֹ ֵלל לוֹ ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל :מפרש גם מ”ש סייג
יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ִת ָ
לחכמה שתיקה ,איך להתנהג עם מי שבא לפנינו בכל הדרגות של בלבול וכו’

מבאר נוראות ע"פ פסוק היערך וגו' בדרך שמביא לחיזוק הכח והרצון למעשה –
שנוכל לבקש גם כאשר הלב סתום ואין דיבורים

צז) ַע ֵ ּין ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין ּ ֶפ ֶרק נִ גְ ַמר ַה ִדּ ין) ַעל ּ ָפסוּק ֲהיַ ֲער ְֹך ׁשו ֲּע ָך ל ֹא ְב ָצר
יכין ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ו ְּל ִה ְת ַא ֵּמץ ִ ּב ְת ִפ ָּלה ו ְּב ַב ָ ּק ׁ ַשת ַר ֲח ִמים ְו ַת ֲחנוּנִ ים ְּכמוֹ
ִ(א ּיוֹ ב לו) ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְצ ִר ִ
יש ָא ַמר ָּכל ַה ְמ ַא ֵּמץ ֶאת ַע ְצמוֹ
יש ָל ִק ׁ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ָשם ְלעוֹ ָלם יַ ְק ִדּ ים ָא ָדם ְּת ִפ ָּלה ַל ָּצ ָרה ְוכוּ’ ֵר ׁ
ּ
ִ ּב ְת ִפ ָּלה ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ֵאין לוֹ ָצ ִרים ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ר’ יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ְלעוֹ ָלם יְ ַב ֵ ּק ׁש ָא ָדם ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ִי ְהי ּו ַה ּכֹל
ְמ ַא ְּמ ִצים ֶאת ּכֹחוֹ ְו ַאל יִ ְהי ּו לוֹ ָצ ִרים ִמ ְּל ַמ ְע ָלהְ .ו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ַר ׁ ִש”י ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,לעוֹ ָלם יְ ַב ֵ ּק ׁש
ָא ָדם ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַה ּכֹל ְמ ַא ְּמ ִצים ֶאת ּכֹחוֹ ׁ ֶש ְ ּי ַס ְ ּיעוּה ּו ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָש ֵרת ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ְוכוּ’ ְו ָה ִע ָ ּקר
יכין ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ְלעוֹ ָלם ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם
ְל ִענְ יָ נֵ ינ ּו הוּא ּ ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ְצ ִר ִ
יך ָה ָא ָדם ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַר ׁ ִש”י ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ׁ ֶש ָּצ ִריךְ
ָצ ִר ְ
ָה ָא ָדם ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַה ּכֹל ְמ ַא ְּמ ִצים ֶאת ּכֹחוֹ ׁ ֶש ְ ּי ַס ְ ּיעוּה ּו ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָש ֵרת ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים
ל-פי ׁ ֶשהוּא ָ ּבא
ף-ע ּ ִ
יכין ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ַשת ַר ֲח ִמים ִּכי ַא ַ
יטב ַעד ַּכ ָּמה ַעד ַּכ ָּמה ְצ ִר ִ
יטב ֵה ֵ
ְוכוּ’ ְו ָה ֵבן ֵה ֵ
ְ
י-כן הוּא ָצ ִריך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יחתוֹ ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ְו ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ִל ְפ ּת ַֹח ּ ִפיו ְּכ ָלל ַא ַ
ְל ָפ ֵר ׁש ִשׂ ָ
ּ
ּ
ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ַעל ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ְי ַס ְיעוּה ּו ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָש ֵרת ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ְוכוּ’ ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם ְו ָה ֵבן
יטב:
ֵה ֵ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם :הרי מבואר לעיל איך ברכות של יוצר וק”ש הם מציאות המשכת הרצון
ִה ְלכוֹ ת נְ ִשׂ ַ
להשי”ת ,בזה יבאר שלימות התפילה וברכת כהנים.
יה ו ְּת ִפ ָּלה ַה ּכֹל הוּא
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
צח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַכת ּכ ֲֹהנִ ים ִּכי ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ׁ ֶש ָּכל ֵס ֶדר ְק ִר ַ
ְ
ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָאז עוֹ ְס ִקין ְ ּב ַכ ָּמה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ"ל ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָע ֵלינ ּו ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ' ְו ַכ ַ ּנ"ל
ַע ֵּ
ל-כן ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה עוֹ ִלים ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְל ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַא ֲה ָבה ִּכי ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ו ְּביוֹ ם
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת
ַה ִ ּב ּכו ִּרים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵאין ְצ ִר ִ
ׁשוּם ֵע ֶסק ְועו ְּב ָדא ְּכ ָלל ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסה ִּכי נִ ְת ַק ֵ ּים ְו ָע ְמד ּו ָז ִרים ְו ָרע ּו צֹאנְ ֶכם ְוכוּ’ ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’
ִּת ָ ּק ֵרא ּו ּכ ֲֹהנֵ י ה’ ַדּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ַע ֵּ
ל-כן ִ ּבגְ ַמר
ל-כן ָאז ַה ּכ ֲֹהנִ ים עוֹ ִלין ְל ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַכת ּכ ֲֹהנִ ים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ַע ֵּ
יך
ְק ֻד ּׁ ַשת ּכ ֵֹהן ַעל ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְב ִחינַ ת ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’ ִּת ָ ּק ֵרא ּו ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד.
ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְצ ָט ְרכ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁשוּם ֵע ֶסק ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסה ַרק ָּכל ַה ָּממוֹ ן ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ְו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך
ָל ֶהם ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ַּכ ַ ּנ”ל.

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ

ע”י שמשתוקק להשי”ת תמיד ,נמשך עליו פרנסה בשפע

ָ
ְו ֶזה ּו יְ ָב ֶר ְכך ה’ ְ ּב ָממוֹ ן ְ ּ
יע ָל ֶהם ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַכת ה’ ְל ַבד ְ ּב ִלי
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יא) ׁ ֶש ָּכל ַה ָּממוֹ ן יַ ִ ּג ַ
(מ ׁ ְש ֵלי י) ִ ּב ְר ַּכת ה’ ִהיא ַת ֲע ׁ ִשיר ְול ֹא יוֹ ִסף
אכה ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ
ׁשוּם עו ְּב ָדא ְו ִע ְס ֵקי ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ו ְּמ ָל ָ
ֹאכ ֶל ָ ּנה ְ ּב ֵז ַעת
אכה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
יעה ׁ ֶשל ֵע ֶסק ו ְּמ ָל ָ
ֶע ֶצב ִע ָּמ ּה ׁ ֶש ּלֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ְל ׁשוּם יְ גִ ָ
ֹאכל ֶל ֶחם ַרק ָּכל ָה ֲע ׁ ִשירוּת ְו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַכת ה’ ְו ֶזה ּו ְויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך ִמן
ַא ּ ֶפ ָך ּת ַ
יקי ָע ְל ָמא ׁ ֶש ֵהם
(שם) ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ְּמב ָֹא ִרין ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ַמ ִ ּז ֵ
יקין ׁ ָ
ַה ַּמ ִ ּז ִ
ְ
רוֹ ִצים ִל ְפ ּגֹם ָ ּב ָרצוֹ ן ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל יָ ָדם נִ ְמ ׁ ָשך ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר יְ גִ יעוֹ ת ְו ִט ְר ַדּ ת ַה ְּמ ָלאכוֹ ת ְו ָה ֲע ָס ִקים ְ ּב ִחינַ ת
אשוֹ ן ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶזה ַדּ ְר ָּכם
ֹאכ ֶל ָ ּנה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
ֶּכ ֶסל ָלמוֹ ׁ ֶשל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ּצוֹ ֲע ִקים ְמאֹד ְל ַה ְר ּבוֹ ת ַ ּב ֲע ָס ִקים
ְמ ָלאכוֹ ת ו ְּל ַב ּ ֵטל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַה ּתוֹ ָרה ַו ֲעבוֹ ָדה ִּכי ֵהם ְ ּב ֵה ֶפ ְך ֵמ ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ְו ַע ֵּ
ל-כן ַדּ ְע ָּתם ָה ָר ָעה

ּ’.ע ֵּ
ל-כן ְמ ָב ְר ִכין אוֹ ָתנ ּו
ְ ּב ֵה ֶפ ְך ְל ַה ְר ּבוֹ ת ַדּ יְ ָקא ִ ּב ְמ ָלאכוֹ ת ַו ֲע ָס ִקים ו ְּמאו ָּמה לֹא יִ ּ ָשא ַ ּב ֲע ָמלוֹ ְוכו ַ
אכה ַּכ ַ ּנ”ל
יע ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַכת ה’ ְל ַבד ְ ּב ִלי ֵע ֶסק ו ְּמ ָל ָ
ַה ּכ ֲֹהנִ ים יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’ ְ ּב ָממוֹ ן ׁ ֶש ַה ָּממוֹ ן ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת יַ ִ ּג ַ
יקין ׁ ֶש ֵהם ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ְויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך ִמן ַה ַּמ ִ ּז ִ

ְו ֶזה ּו יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יךֶ ,זה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ַעל יָ ָדם נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם
יכין ַל ֲעלוֹ ת ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ִּכי ְ ּב ָכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶש ֵהם ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ְצ ִר ִ
ִמ ּׁ ָשם ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְ(ו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶּזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר) ְו ַע ֵּ
יקים ְּ
(כמוֹ
ל-כן ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ָּתלוּי ַ ּב ַּצ ִדּ ִ
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ׁ ְשמ ַֹע
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר) ִּכי ִע ַ ּקר קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ְש ִרים ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ִל ְב ִחינַ ת
ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ֲח ָכ ִמים ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְס ַּת ֵּלק מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’ ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יך
ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ּ ְפנֵ י ה’ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ְ ּב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים טז) ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ּׁ ָשנָ ה יֵ ָר ֶאה ָּכל ְזכו ְּר ָך
ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ֱאל ֶֹק ָ
יק ָ ּיא ִאנּ וּן
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ֵמ ִאיר ּ ְפנֵ י ה’ ִּכי ַצ ִדּ ַ
יך ְוכוּ’ ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַצ ִדּ ֵ
יח ֶ ּנךָּ יִ ֵּתן ְל ָך ֵחן ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יא)
ַאנְ ּ ֵפי ׁ ְש ִכינְ ָּתא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְו ֶזה ּו ִו ֻ
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ְש ִרים ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ְ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ִּכי
ָּכל ַה ֵחן ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּמ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָע ָליו נֶ ֱא ַמר ׁ ְ
את ֵחן ְ ּב ֵעינַ י ְו ַעל-יְ ֵדי
(שמוֹ ת לג) ִּכי ָמ ָצ ָ
יאת ֵחן ִה ְמ ׁ ִש ְ
אתי ֵחן
(שם) ְו ַע ָּתה ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
יך ׁ ְש ֹל ׁש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
ְמ ִצ ַ
ָ
ָ
יענִ י נָ א ֶאת ְדּ ָר ֶכיך ְוכוּ’ ְו ָאז הוֹ ִדיעוֹ ַעל -יְ ֵדי ׁ ְש ֹל ׁש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ֵהם
ְ ּב ֵעינֶ יך ְוכוּ’ הוֹ ִד ֵ
יקנָ א ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
יסר ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ְ ּב ִחינַ ת ְּת ֵל ַ
ְ
ָ
ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ִמ ּ ׁ ָשם ַּ
יח ֶ ּנךּ ְו ַכ ַ ּנ”ל:
(כ ּמו ָּבן ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת) ְו ֶזה ְמ ָב ְר ִכין אוֹ ָתנ ּו ַה ּכ ֲֹהנִ ים ִו ֻ
כי שלימות התפילה הוא שמבקשים מהשי”ת ומקבלים ,וזה היפך מצח הנחש שמתבטל
ומתגלה האמונה והדעת ,ובברכת כהנים עיקר ביטולם כי נמשך רצון – והרי מתגלה בזה מקור
השפע והפרנסה בשפע להשתוקק להשי”ת תמיד..

ְו ֶזה ּו יִ ּ ָשא ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יך ְויָ ֵשׂ ם ְל ָך

(ת ִה ִּלים
ׁ ָשלוֹ ם ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ְו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ

יז) ֲאנִ י ְ ּב ֶצ ֶדק ֶא ֱח ֶזה ָפנֶ ָ
יךּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְר ֶ ּבה ְצ ָד ָקה ַמ ְר ֶ ּבה ׁ ָשלוֹ ם ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל -יְ ֵדי ִר ּבוּי ְצ ָד ָקה
יאת ּ ָפנִ ים ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן נְ שׂ וּא ּ ָפנִ ים ְּכמוֹ
ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ִשׂ ַ
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּב ּ ֵטל ּכ ַֹח ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשלוֹ ם ִּכי ָּכל ְז ַמן
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָמע קוֹ לוֹ ת ָה ָר ִעים ׁ ֶשל ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ַה ַ ּנ”ל יֵ ׁש רֹגֶ ז ְו ַכ ַעס ו ַּמ ֲחל ֶֹקת ֵה ֶפ ְך
יקי ָע ְל ָמא ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ַעם ָקדוֹ ׁש ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ַעד
ָה ָרצוֹ ן ְו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ִּכי ֵהם ַמ ִ ּז ֵ

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּב ּ ֵטל ּכ ָֹחם ָאז יָ ׁשוּב ּו ֵה ָּמה ֵא ֵלינ ּו ְויִ ְת ַק ֵ ּים ְוגָ ר ְז ֵאב ִעם ֶּכ ֶבשׂ ְונָ ֵמר ִעם ְ ּג ִדי ְוכוּ’ (יְ ׁ ַש ְעיָ ה יא) ִּכי
יִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ַה ֶה ֵ ּזקוֹ ת ְו ָהרֹגֶ ז ְויִ ְת ַר ֶ ּבה ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַה ּכֹל ְמ ֻר ִ ּ
צים ֶזה ִעם ֶזה ְ ּב ַא ֲה ָבה
ְו ׁ ָשלוֹ ם ִמ ּג ֶֹדל ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ ן ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדּ ַ ,גם ָאז יִ ְת ַק ֵ ּים ְו ָע ְמד ּו ָז ִרים
ְו ָרע ּו צֹאנְ ֶכם ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ָּכל ַה ָ ּז ִרים ו ְּבנֵ י נֵ ָכר יַ ִּכיר ּו ְ ּג ֻד ַּלת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יתם
אכ ֵּתנ ּו ִּכי יָ ִבינ ּו ֶזה ָּכל ַּת ְכ ִל ָ
וּגְ ֻד ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְויַ ַע ְסק ּו ֻּכ ָּלם ִ ּב ְמ ַל ְ
ְו ַע ֵּ
ּ
ל-כן ְמ ַס ְ ּי ִמין ְ ּב ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ְויָ ֵשׂ ם ְל ָך ׁ ָשלוֹ ם ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְו ַא ֲה ָבה ְו ׁ ָשלוֹ ם
ְ
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ילין ַה ְ ּב ָר ָכה ְל ָב ֵרך ְוכוּ’ ְ ּב ַא ֲה ָבה ִּכי ֶזה ָה ִע ָ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַא ֲה ָבה ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא
ל-כן ַמ ְת ִח ִ
ּ
ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַכ ַ ּנ”ל :והתגלות הרצון הוא השלום ומנוחת הנפש שנמשך בתפילה.

עיקר הרצון מתגלה ע"י שאנו מודים ומהללים להשי"ת

צט) ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֲֹהנִ ים עוֹ ִלים ְל ָב ֵר ְך ֵא ֶצל ִ ּב ְר ַּכת מוֹ ִדים ִּכי ׁ ָשם ְ ּב ִב ְר ַּכת מוֹ ִדים ְמגַ ִּלים ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן
ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּ ׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ִ ּנ ִּסים ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ָאז ִע ָּמנ ּו
ַּכ ַ ּנ"ל ִּכי ׁ ָשם ִ ּב ְב ָר ָכה זוֹ ָאנ ּו מוֹ ִדים ַעל ָּכל ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִע ָּמנ ּו ְ ּב ָכל דּ וֹ ר
ָודוֹ ר ַו ֲא ׁ ֶשר הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ַע ָּתה ִע ָּמנ ּו ְ ּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ' ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ׁ ָשם ָמגֵ ן יִ ׁ ְש ֵענ ּו ְלדוֹ ר ָודוֹ ר
יך ְוטוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ִע ָּמנ ּו ְו ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
נוֹ ֶדה ְל ָך ְוכוּ' ְו ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵעת ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר ְו ָצ ֳה ָריִ ם,
ִּכי ַעל -יְ ֵדי ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת
ְוכוּ' ִּכי ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבה ָאנ ּו רוֹ ִאים ְ ּב ֵעינֵ ינ ּו ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ַרק

ָּכל ַהנְ ָהגַ ת ַה ֶּט ַבע ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ַו ֲא ַזי רוֹ ִאים נִ ְפ ָלאוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם

ו ִּמ ְּל ַבד ֶזה ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ֵאין ָאנ ּו
(ת ִה ִּלים קלו) ְלע ֵֹשׂ ה נִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּגדֹלוֹ ת ְל ַבדּ וֹ ִּכי
יוֹ ְד ִעים ֵמ ֶהם ִ ּב ְל ִּתי הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדּ וֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ
ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ  ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (נִ ָדּ ה לא) ֵאין ַ ּב ַעל ַה ֵ ּנס ַמ ִּכיר ְ ּבנִ ּסוֹ ְוכוּ’ ְו ַעל-
ֵּכן ָסמו ְּך ֵּת ֶכף ִל ְב ָר ָכה זֹאת ׁ ֶש ְּמגַ ֶּלה ְ ּביוֹ ֵתר ֱאמוּנַ ת ָה ָרצוֹ ן עוֹ ִלים ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְל ָב ֵר ְך ְ ּב ׁ ֵשם ה’ ׁ ֶש ַ ּי ְס ִּכים
ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִע ָּמנ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ֵלינ ּו ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְ ּב ָכל ֵעת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה יִ ְהי ּו נִ ְמ ׁ ָש ִכין
ָּכל ׁ ֶש ַפע ָה ֲע ׁ ִשירוּת ְוכוּ’ ֵמ ִא ּתוֹ ְל ַבד ְוכוּ’ ו ְּמ ַס ְ ּי ִמין ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ֶּזה ָה ִע ָּקר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרין ֵּת ֶכף
ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ ם ְמ ַס ְ ּי ִמין ַה ְּמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ּ ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ְ ּג ַמר ַה ִּת ּקוּן הוּא ׁ ָשלוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
ל ֹא ָמ ָצא ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְּכ ִלי ַמ ֲח ִזיק ְ ּב ָר ָכה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָּלא ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם (סוֹ ף ֻע ְק ִצין) ְו ַכ ַ ּנ”ל:

איך נראה השתוקקות להשם שזה כלל שלימות התפילה ובחי’ ברכת כהנים בהרŒ
מת הידיים להשי”ת שהכל ברצונו
ק) ְו ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם מוֹ ֶרה ַעל ּג ֶֹדל ע ֶֹצם ָה ָרצוֹ ן
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ִּכי נְ ִשׂ ַ
ל-כן ֵאין ְמ ָב ְר ִכין ֶא ָּלא ִ ּבנְ ִשׂ ַ
ְ
יכה ג) נִ ּ ָשא ְל ָב ֵבנ ּו ֶאל ַּכ ּ ָפיִ ם ֶאל ֵאל
(א ָ
ְו ַה ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְ ּב ָכל ֵלב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵ
יכם ק ֶֹד ׁש ו ָּב ְרכ ּו
ַ ּב ּׁ ָש ָמיִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים לב) ִּכי ֶא ּ ָשא ֶאל ׁ ָש ַמיִ ם יָ ִדיּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קלד) ְשׂ א ּו יְ ֵד ֶ
יה יָ ָדיו וּפוֹ ֵרשׂ ַּכ ּ ָפיו
ֶאת ה’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶשרוֹ ִאין ַ ּבחו ּׁש ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ֵקק ְמאֹד ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ַזי ַמגְ ִ ּב ַּ
(שם קמג) ּ ֵפ ַר ְשׂ ִּתי יָ ַדי ֵא ֶל ָ
(שם ּ ֶפ ֶרק ח’) ׁ ִש ּ ַט ְח ִּתי ֵא ֶל ָ
יך ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים
יך ַּכ ּ ָפיּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ָ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ֶה ָא ָרה נִ ְפ ָל ָאה ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ַדּ יְ ָקא ַ ּגם ְמ ַר ֵּמז
ל-כן הוּא ִ ּבנְ ִשׂ ַ
אכה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּי ַדיִ ם ַרק ְל ָה ִרים יָ ֵדינ ּו ֶאל
ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַס ְּל ִקין יָ ֵדינ ּו ִמ ַּל ֲעסֹק ְ ּב ׁשוּם ֵע ֶסק ו ְּמ ָל ָ
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל:

יהי רצון שנזכה בלימוד הלכה זו לעורר חן ורצון ופדיון בעת רצון.

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ

יח ִצ ּבוּר :ע”כ ביאור הל’ ברכת השחר ובו ברכת התורה – שו”ע סי’ מ”ז .ועתה ממשיך
ִדּ ין ַה ּׁ ְש ִל ַ
ר’ נתן לבאר בשו”ע סי’ נ”ג ‘הראוי להיות ש”ץ’ ואח”כ סי’ נ”ה הל’ קדיש.

כלל המתבאר בסי' ס"ה
ֹאמר ּב ַֹעז ֶאל רוּת ְ ּ
ימן סה) ַע ֵ ּין ׁ ָשם :מבואר שם שיש בעל השדה היינו הצדיק
(ב ִס ָ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַו ּי ֶ
ַע ּ ִ
משים כח ועבודה שכל נשמות ישראל יבואו להתכלית ,מה התכלית? זהו בחי’ שדה צופים
שיכול להסתכל ולעשות אחד מהתפילה שמרגיש כל כך את הכוונה של תיבה שאינו יכול
להתקדם לשניה ,ואח”כ ממשיך בכל זאת עד שעי”ז עושה אחד מכל התפילה ,והסתכלות
זאת הוא ע”י הסתכלות להתכלית בעת שיש צער ויסורים שרואה התכלית ששם כולו טוב
וסוגר העיניים היטב שלא להסתכל לצד ,רק להתכלית ,ועי”ז מתבטל הצער ועי”ז זוכים
לתפילה בכוונה כנ”ל ,והנה אז יש לשאוב חידושי תורה כי אח”כ חוזר מהתכלית לשכלו
הפשוט ומתגבר הצער מחדש ,לזה יש להתחדש בלימוד התורה שעי”ז מתקרר הצער בכח
החידוש ,ועי”ז יכולים לזכות גם אנחנו לתפילה בכוונה.

יח ִצ ּבוּר ִּכי הוּא ַה ֻּמ ְב ָחר ׁ ֶש ָ ּב ֵע ָדה ִּכי ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ָהגוּן
ִּכי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ִל ַ
ֹאש ׁ ֶשל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ר’ נתן מראה
ְו ָראוּי זה מה שנאמר בשו”עְ .והוּא ְ ּב ִחינַ ת ַ ּב ַעל ַה ּ ָש ֶדה ׁ ֶשהוּא ר ׁ
בזה ענין התקשרות להצדיק שיש בו הכוח הנורא הזה ,כח התקשרות לרבינו ,ומה שעי”ז
יכולים אנו לזכות להתפלל בכוונה כי נזכה להסתכל על התכלית ולא להתבלבל מכל מה
שעובר עלינו לבלבל התפילה ולעשות צער וכו’ ,שזה עיקר הדבר שמונע אותנו למעשה.

הצדיק הוא בעל השדה ,בעל הנר"ן של כל נשמות ישראל
ומתחיל לבאר למה נראה ‘עובר’ לפני התיבה ,זה ענין שתופס את התיבה בשלימות לפעול מה
שיש לפעול בכוחה למעלה ,ועובר לעשות כך בתיבה השניה כי ממש אוחז בשלימות התפילה
לעולות לשורש העליון ולכל התיקונים ממש ,והיחוד נעשה על ידי שלימות הנר”ן של הצדיק
שהוא בעל השדה בעל הנר”ן של כל הנשמות כי אוחז במעלה העליונה של נר”ןְ .ו ַע ֵּ
ל-כן הוּא
יע ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית שלימות הנר”ן שהוא תכלית המעלה.
נִ ְק ָרא עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ִּכי הוּא ְּכ ָבר ִה ִ ּג ַ
ְועוֹ ֶשׂ ה ֶא ָחד ִמ ָּכל ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַע ֵּ
יה ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם
יל ְך ַל ֵּת ָבה ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ל-כן יָ כוֹ ל ַל ֲעבֹר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ְו ֵל ֵ
יה ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשהוּא ְ ּבסוֹ ף ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ָּת ִמיד עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה
ִּכי ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשהוּא ַ ּב ֵּת ָבה ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ֶר ָ
אשוֹ נָ ה ַרק עוֹ ֵבר ָּת ִמיד ְל ָפנָ יו ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ יָ כוֹ ל
אשוֹ נָ ה ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ נוֹ ֵס ַע ִמן ַה ֵּת ָבה ָה ִר ׁ
ָה ִר ׁ
הה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
יח ִצ ּבוּר חוֹ ֵזר ַה ְּת ִפ ָּלה ְלהוֹ רוֹ ת ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵחז ְ ּב ַה ַּת ְכ ִלית
ל-כן ַה ּׁ ְש ִל ַ
ַל ֲעבֹר ֶאל ַה ֵּת ָב ַ
ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ְו ַאף ׁ ֶש ְּכ ָבר ָ ּג ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ֲע ַדיִ ן הוּא ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ֵת ַבת ָ ּברו ְּך ְלהוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד
ְונָ עוּץ סוֹ פוֹ ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ו ְּת ִח ָּלתוֹ ְ ּבסוֹ פוֹ ְו ַע ֵּ
יח ִצ ּבוּר ַח ָ ּזן ִמ ְּל ׁשוֹ ן ְר ִא ָ ּיה ְו ִה ְס ַּת ְּכלוּת
ל-כן נִ ְק ָרא ַה ּׁ ְש ִל ַ
ְ ּב ִחינַ ת ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כד) ַמ ֲח ֶזה ׁ ַש ַדּ י יֶ ֱח ֶזהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶשהוּא חוֹ ֶזה ְורוֹ ֶאה ֶאת ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַּכ ַ ּנ”ל
כי הכח לחזות ולפעול כלליות התיקון שצריך להיות מאותו התפילה ,כאשר כולל כל תפילות
ישראל יחד בתפילתו ,וכענין עמוד הנשמות וכו’ אשר זה שייך בכל עת בכח הצדיקים
שהסתלקו שהם ראש העמוד וכו’ ,ואור כל תפילות ישראל להביאם להתכלית היינו להביא

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
האדם לאנחה אמיתית ,לאיזה נקודה של אמת לפחות ,ועי”ז יכול לתקן השאר ,כי אוחז בכל
התיבות וכל הנפשות ,עשבין ואילנות קטנים וגדולים להעלות הכל לתיקון הנצרך.

הצדיק הוא הבקי בכל העולמות והנשמות ,ומוציא ומעלה את שאינם בקיאים
יח ִצ ּבוּר עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ְּכ ֵדי
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה לד) ָל ָּמה ׁ ְש ִל ַ
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ר ׁ
ְ
ְלהוֹ ִציא ֶאת ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּב ִקי ִּכי ִמי ׁ ֶשהוּא ָסמוּך ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ְועוֹ ֶשׂ ה ֶא ָחד ִמ ָּכל ַה ְּת ִפ ָּלה ַו ֲא ִפ ּל ּו
ְּכ ׁ ֶשהוּא סוֹ ף ַה ְּת ִפ ָּלה ֲע ַדיִ ן הוּא ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ְּת ִפ ָּלה ִּכי ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵכ ַח ְּת ִח ַּלת ַה ֵּת ָבה ׁ ֶשל ְּת ִח ַּלת ַה ְּת ִפ ָּלה,
נִ ְמ ָצא הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ִקי ְּכמוֹ ִמי ׁ ֶשהוּא ָ ּב ִקי ְ ּב ֵא ֶיזה ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְכלֹל ֶאת ַה ָדּ ָבר ְ ּב ִד ּבוּר ֶא ָחד ַו ֲא ִפ ּל ּו
ְּכ ׁ ֶשהוּא ְ ּבסוֹ ף ַה ָדּ ָבר ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵכ ַח ְּת ִח ָּלתוֹ ְלג ֶֹדל ְ ּב ִקיאוּתוֹ ֲ ,א ָבל ֶזה ׁ ֶש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶא ָחד ִמ ָּכל
אשוֹ נָ ה ְו ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ָמ ִהיר
ַה ְּת ִפ ָּלה ֶזה הוּא נִ ְק ָרא ֵאינוֹ ָ ּב ִקי ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֵת ָבה ׁ ְשנִ ָ ּיה ׁשוֹ ֵכ ַח ָה ִר ׁ
יע ֶאל
יח ִצ ּבוּר ׁ ֶשהוּא אוֹ תוֹ ַה ֻּמ ְב ָחר ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ִ ּג ַ
ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ְלכוֹ ְל ָל ּה ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶח ְסרוֹ ן ְ ּב ִקיאוּת ְו ַה ּׁ ְש ִל ַ
ַה ַּת ְכ ִלית ְויָ כוֹ ל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַּכ ַ ּנ”ל הוּא מוֹ ִציא אוֹ תוֹ ו ְּמ ַת ֵ ּקן ְּת ִפ ָּלתוֹ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּכוֹ ְל ָל ּה ְ ּב ֶא ָחד:
מבאר המרומז במ”ש להוציא מי שאינו בקי שזה פשטות הטעם של חזרת הש”ץ ,שבזהר
וכו’ מתגלה שעיקר הטעם שיש להעלות התפילה יותר ,ומי שבקי יודע שיש להגיע לעוד
מעלה ,וכו’ הרי יש ‘שאינו בקי’ שזה כל הנפשות וכו’ כי אין בכוחם להתפלל רק בקושי,
והצדיק בקי למצוא עצה גם לנפשם ,וזה כי הוא בקי בכל חלקי התפילה שמתחיל מעשיה וכו’
מדרגה שלנו ומאחד זה למעלה ,ומעלה כל מעשה גם המחשבה דיבור ומעשה שלנו ,כי צופה
ורואה כל התפילה כל העולמות וכל נפש מה שצריך לתקן באותו עולם ומקום ,כזקן ורגיל ולא
וכו’ ,וממשיך עלינו קדושת השלימות הזה להביא אותנו להסתכל על התכלית ,לצאת מצער
ולהתפלל מתוך ביטול להשם.
ְו ַע ֵּ
יח ִצ ּבוּר ִּכי ִע ַ ּקר
יש ֵהם נֶ ֱא ָמ ִרין ַרק ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ִל ַ
ל-כן ָּכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְּכגוֹ ן ְק ֻד ּׁ ָשה ו ָּב ְרכ ּו ְו ַק ִדּ ׁ
ְ
ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ָ ּבא ַעל יָ דוֹ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשהוּא ָסמוּך ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ֻּכ ּלוֹ ָקדוֹ ׁש ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל
ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ֵאין נֶ ֱא ָמ ִרין ְ ּב ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ִּכי ַה ִדּ ּבוּר הוּא ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ְלכוּת ׁ ֶשהוּא ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ָה ֲע ִשׂ ִירית ְו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּנוֹ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין אוֹ תוֹ ְוכוֹ ְל ִלין אוֹ תוֹ ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא
ֹאש ְל ָכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת
ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ֻּכ ּלוֹ ָקדוֹ ׁש ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,שהוּא ר ׁ
כי כל הכח להתפלל הוא ע”י כוונה ,ולכוונה מוכרח איזה ביטול להתכלית שלא יהיה בו
מחשבות ודאגות ,הרי שזה בחי’ דקדושה ,ובכל זאת התפילה שלנו הוא שמתגברים לאמר
הדיבור ,ומנסים להתקשר לזיכרון התכלית ,והרי כדי שיפעל צריך לקשרה להתכלית ,וזה
נעשה בחזרה בקדושה וכו’ .וצריך ש”ץ לכל דבר שבקדושה ,מרמז על זה שיכול לאחד
ולהגביה הכל לקדושה להתכלית ,כמו שזה הלשון של התורה שם ‘כולו קדוש הכל אחד’.
יכין ַמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ַעד ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶע ֶשׂ ר ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְּ
(כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ימן יא ׁ ֶש ִדּ ּבוּר נִ ְק ָרא ִצ ּ ַפ ְר ָּתא ְדּ ָק ִאי ֵ ּבין ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְל ַא ְר ָעא) ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה ׁ ֶש ָאז
ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ִס ָ

יְ כוֹ ִלין ְל ַת ֵ ּקן ַה ִדּ ּבוּר ְל ַה ֲעלוֹ תוֹ ִמ ַּמ ּ ָטה ְל ַמ ְע ָלה ְלכוֹ ְללוֹ ְ ּב ֶא ָחד ְו ָאז יְ כוֹ ִלין לוֹ ַמר ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל-
יח ִצ ּבוּר ַּכ ַ ּנ”ל.
יְ ֵדי ׁ ֶש ְּסמו ִּכין ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶשהוּא ֻּכ ּלוֹ ָקדוֹ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְוהוּא נֶ ֱא ַמר ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ִל ַ
הרי שלזה צריכים מנין לומר דברים שבקדושה ,כי נכללים ישראל יחד לרומם שם השם,
ועי”ז נכללים בכבוד השם בתכלית ע”י שמתאחדים לש”ץ ,והש”ץ להצדיק שכולל באמת כל

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף קמ"ו  -ק"נ הלכות ברכת השחר ה אות פ"ט  -ק' והל' ש"ץ
הנקודות יחד ,וכל מה שצריכים ש”ץ הוא להראות שצריכים להכל ,הרי הראו שהם רוצים,
ובזה יש התקשרות להצדיק.

ע"י עצימת העיניים והתבטלות את התכלית ,נתעורר יחוד עליון והמשכת ברכה
וקדושה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת י"ב"ק יִ 'חוּד ְ ּב ָ'ר ָכה ְק ֻ'ד ּׁ ָשה
כתוב ביעקב ‘ויעבור את מעבר יב”ק’ ,ומבואר שהענין הוא שכאשר האדם מתקדש גורם יחוד
וממשיך ברכה ,ובזה יש כמה בחי’ שם קדוש יב”ק ,ובעיקר הוא היחוד של המקוה באלול,
מוחין מידות מלכות ,מחשבה דיבור מעשה ,ויש שיחוד הוי’ ולהמתיק הדינים של אלקים[ .שני
יחודים עולים בגימ’ יב”ק ,הויה אלקים ,ואהיה הויה אדני ,זה בקי בשוב ,וזה ברצוא]
מבאר שיש כמה בחי' ׁ ֶש ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ו ְּב ָר ָכה ֵהם ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּיחוּד ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַעל
ֵּ
ימ ְט ִר ָ ּיא ֲה ָויָ ה ֱאל ִֹהים ְלהוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּב ּטוּל ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרין ְו ָכל
כן הוּא ְ ּבגִ ַַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֱאל ִֹקים ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲה ָויָ ה ֱאל ִֹקים ׁ ֶש ֲה ָויָ ה ַמ ְמ ִּתיק ֱאל ִֹקים ִּכי ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד
ֻּכ ּלוֹ ָקדוֹ ׁש ַּכ ַ ּנ"ל כי האחדות נעשה ע”י שהאדם מתאחד להשם ע”י שיוצא מצער ומתבטל
אל התכלית.
ְו ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַכ ְּונִ ין ָה ְראוּת ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ַה ַּת ְכ ִלית ְו ֶזה יב"ק ְ ּב ִחינַ ת ְּת ַלת ְ ּג ָונִ ין ְדּ ֵעינָ א
ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ַכ ְּונָ ם ֶאת ַה ַּת ְכ ִליתַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּיחוּד ְ ּב ָר ָכה ְק ֻד ּׁ ָשה ֵהם יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל ְו ֶא ְמ ַצע
ׁ ֶש ֵהם ְּת ַלת ְ ּג ָונִ ין ְדּ ֵעינָ א ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ִקי ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת י"ב"ק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּת ְכ ִלית ַּכ ַ ּנ"ל ִּכי
יִ חוּד ֲה ָויָ ה ֱאל ִֹקים הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּת ְכ ִלית ְ ּב ִחינַ ת ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ֶא ָחד ו ׁ ְּשמוֹ ֶא ָחד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב
(ס ָ
ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ימן ד):
שם מבואר שיחוד הוי ואלקים הוא הדעת ,והרי הדעת כולל חג”ת תלת גוונין ,והמכוון של
ר’ נתן שזה עניין העיניים דייקא שמסתכלים להתכלית בביטול להדעת ע”י יחוד יב”ק ,ויש
להבין שע”י הביטול נעשה ענין הג’ שמות שמתאחדים שעולים להמידות ולעולם המחשבה.

