בסייעתא דשמיא

שיעורים בליקוטי הלכות
שנאמרו בס"ד ע"י

הרה"ח ר' ניסן דוד שליט"א
לקוטי הלכות חלק א' דף קנ"א  -קנ"ב
הלכות ברכות התורה

מכון
הליכות נועם
tateziser@gmail.com

נכתב לפני עריכה

ניתן להאזין לשיעורים
במס' טלפון מיוחד
לשיעורי הרב שליט"א
במס' 03-6171116

לשמיעה ,והורדה,
וכן להורדת הקונטרס
באתר בעטלער

betler.org
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דף קנ"א  -קנ"ב
הל’ ברכות התורה

ספר ליקוטי הלכות או”ח ִענְ יַ ן ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה הלכה א:
ל-פי ַה ַּמ ֲא ָמר ְ ּב ָקרוֹ ב ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ְוכוּ’ ְ ּ
(ב ִס ָ
ַע ּ ִ
ימן לו) ַע ֵ ּין ׁ ָשם:

קיצור הנאמר בסי’ ל”ו לעובדא למעשה

ְו ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ָצ ִר ְ
יהן
יך ְל ִה ְתנַ ּסוֹ ת ו ְּל ִה ְצ ָט ֵרף ַ ּב ָ ּגלוּת ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ִעים ֻא ִּמין ְדּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ַת ֲאווֹ ֵת ֶ
ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ִע ָ ּקר ִהיא ַּת ֲאווֹ ת נִ יאוּף ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַרע ַה ּכוֹ ֵלל ׁ ֶשל ַה ּכֹל ַה ּׁ ִש ְב ִעים
יכין ְל ִה ְתנַ ּסוֹ ת ו ְּל ִה ְצ ָט ֵרף ִמ ּק ֶֹדם ַ ּב ַּת ֲא ָוה ַה ּזֹאת ,ו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַל ֲעמֹד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ַּת ֲא ָוה זוֹ
ֻא ִּמין ,ו ְּצ ִר ִ
ְ
זוֹ ֶכה ְל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ּתוֹ ָרה ְו ָאז נִ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ֶזה נְ ׁ ָשמוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ְוכוּ’ְ ,ו ָכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ִפי
יסת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ּלוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ִל ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִריתִּ ,כי ִמ ּ ִפי ֶע ְליוֹ ן
ַה ְּכ ִלי ׁ ֶש ּלוֹ ְּכ ִפי ְּת ִפ ַ
ל ֹא ֵת ֵצא ִּכי ִאם אוֹ ר ּ ָפ ׁשוּט ַרק ָּכל ֶא ָחד ְמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (יוֹ ָמא עב) ְו ַשׂ ְמ ֶּתם ָז ָכה
יטב
יב ָ ּנה ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ל ֹא ָז ָכה ְוכוּ’ְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִה ֵ ּנה ָב ֵר ְך ָל ַק ְח ִּתי ו ֵּב ֵר ְך ְול ֹא ֲא ׁ ִש ֶ
יטב:
ָּכל ֶזה ,ו ְּכ ָבר מו ָּבא ֶזה ַה ַּמ ֲא ָמר ְ ּב ֶכ ֶר ְך ַא ַחר ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
המאמר מתחיל שכל נפש מישראל מושרש בהאבות הקדושים ,ובשבעים פנים של תורה ,כי
יש ע’ מדות רעות שכלליות הרע הוא תאות ניאוף ,ויש נגד זה נשמה חדשה של הדעת ,ע’
פנים של תורה שהוא אור התורה שמאיר בכל הע’ מידות לקדשם .ולפני שבאים להתגלות
אור התורה ,הקליפה מכסה ,כי יש להוריד הקליפה כדי להגיע להטוב ,להפרי.
ועיקר העצה הוא לצעוק בבחי’ צעקת ע’ קלין שעי”ז בא בחי’ לידה ,כענין מזמור יענך השם
ביום וכו’ שיש בו ע’ תיבות והוא הולדת השפע בכל יום אחרי התפילה לפני ובא לציון וכו’.
ועיקר הכנעת הרע הוא ע”י שיקבל אמונה בקריאת שמע וברוך שם ,כי זהו כח מלכות דקדושה
נגד שפחה בישא ,ויש שצריך גם להוריד דמעות בקריאת שמע וברוך שם ,שבזה מוציא הרע
ממנו .ועי”ז בא לנשמתין חדתין ,בבחי’ מ”ש בשבת ‘למעבד נשמתין’ כי נעשה הכלי.
כי זה כלל שהאור יורד מלמעלה בלי ציור בחינת “קמץ” וסתום ,והאדם צריך לעשות הציור,
ואפילו דבר טוב אם נכנס לכלי מקולקל מתקלקל הציור בבחי’ מארת השם בבית רשע ,כי
אפשר להפך הכל היפך האמת אם אין בו הכנה של אמת ודרך התורה ,וזהו ענין בלעם שרצה
לצייר האור הפשוט לרעף ,וזה היה גודל הנס שהשי”ת נתן בידי משה לצייר לברכה ,ולא היה
יכולת לו לקלקל .כי העיקר הוא הכלי ,שאז מקבלים דברי הצדיק כראוי ומבינים למעשה
בדרך שמביא להתחדשות ועבודת השם.

ג

ד
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אנו מברכים בכל יום ברכת אשר בחר בנו על שהציל אותנו מהמחלה המשונה
שכל הגויים סובלים ממנה

יכין ְל ָב ֵר ְך ְ ּב ָכל יוֹ ם ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְב ִחינַ ת ָז ָכה נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ְוכוּ’ִּ ,כי ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה יֵ ׁש ׁ ְשנֵ י ּכֹחוֹ ת ָז ָכה נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ
יכין ַדּ יְ ָקא ְל ָב ֵר ְך ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ַסם ַח ִ ּיים לֹא ָז ָכה ְוכוּ’ְ ,ו ַע ֵּ
יך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא
ל-כן ְצ ִר ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ ר ּ ָפ ׁשוּט ַה ַ ּנ”ל ְל ַצ ְ ּירוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְב ִחינַ ת ָז ָכה נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל .ר’ נתן
פותח להראות איך צריכין להקדים רצון ותשובה כדי לקבל אור התורה כראוי ,וזה ענין ברכת
התורה שמתחילים לברך לעסוק בדברי תורה וכו’ ,וברכה שלישית הוא אשר בחר בנו וכו’
ְו ֶזה ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ִּכי ָאנ ּו ַמ ְז ִּכ ִירין ִ ּב ְב ָר ָכה זוֹ ֲא ׁ ֶשר
יהן
יהן ו ִּמ ַּת ֲאווֹ ֵת ֶ
ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמיםְ .דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ֵמ ֶהם ְוהוֹ ִציא אוֹ ָתנ ּו ֵמ ֶהם ְדּ ַהיְ נ ּו ִמ ִּמדּ וֹ ֵת ֶ
יקים ְו ֻכ ָּלם ִ ּב ְכ ַלל
ָה ָרעוֹ תְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ִּכי ַע ֵּמ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ְ ּב ִרית ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּ
ימן כג) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ֻמ ְב ָח ִרים ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים,
(ב ִל ּקו ֵּטי א’ ִס ָ
יהן ָה ָרעוֹ ת ְו ָה ִע ָ ּקר ִמ ַּת ֲא ָוה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶש ּכוֹ ֶל ֶלת ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעין ֻא ִּמין
ְדּ ַהיְ נ ּו ִמ ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ֻא ִּמין ִמ ַּת ֲאווֹ ֵת ֶ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ִּכי ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ַעל -יְ ֵדי
יעין ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ַה ַּת ֲא ָוה
ׁ ֶש ָאנ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ְב ָח ִרים ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְדּ ַהיְ נ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית ו ַּמ ְכנִ ִ
ַה ְּכ ָל ִל ִ ּיית ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּׁ ִש ְב ִעים ַע ִּמים ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא נָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ִּכי ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ַדּ יְ ָקא יְ כוֹ ִלים ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַסם ַח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל.
הרי שזה כוונות ברכה ראשונה בכל בוקר שהשי”ת קידש אותנו מזוהמת הדמיון הרע שכל
הגוים מונחים במחלה משונה זו ,והשי”ת בחר לקדש אותנו ולזה יש בכוחינו לקבל תורה ,וזה
הכוונה גם בעליה לתורה.

ע”י שמירת הברית זוכה לטעום מים מתוקים וערבים בתוה”ק

ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ֲע ֶרב נָ א ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו ֶאת ִדּ ְב ֵרי תוֹ ָר ְת ָך ְ ּב ִפינ ּו ְוכוּ’ ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ּתוֹ ָרה ְמתו ָּקה
ַו ֲע ֵר ָבה ְ ּב ִפינוְּ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ ר ָמ ֵלא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַסם ַח ִ ּיים
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַמיִ ין ְמתו ִּקין ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִריתִּ ,כי ְל ֵה ֶפ ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם לֹא ָז ָכה ְוכוּ’ ָאז הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
(שמוֹ ת טו) ְול ֹא יָ ְכל ּו ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ַמיִ ם ִמ ָּמ ָרה ִּכי ָמ ִרים ֵהם ְוכוּ’ְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ָכל יוֹ ם
ַמיִ ין ְמרוֹ ִרין ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
יכין ְל ָב ֵר ְך ַדּ יְ ָקא ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ילין ִל ְלמֹד ְו ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ק ֶֹדם ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַסם ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַמיִ ין ְמתו ִּקין ְ ּב ִחינַ ת ַה ֲע ֶרב נָ א ְוכוּ’.
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נוֹ ֲהגִ ין לוֹ ַמר ֵּת ֶכף ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִּכי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ֶזה
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְמ ַצ ְ ּי ִרין ָהאוֹ ר ׁ ֶשהוּא ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ְ ּב ִחינַ ת ַ(ו ִ ּי ְק ָרא ה’) ְו ָק ַמץ ַה ּכ ֵֹהן ְוכוּ’ ֵהם ְמ ַצ ְ ּי ִרין
יטב
אוֹ תוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל -יְ ֵדי ִ ּב ְר ָכ ָתםִּ ,כי ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ְוכוּ’ ַּכ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָס ַמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה
ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל.
כי ברכת כהנים הוא ראשית הציור לברכה ,כי הם המזורזים יותר בקדושה ,הם העובדי השם
שמציירים הכל לברכה.
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חורבן ביהמ”ק נגרם ע”י שלא נתעוררו לקדש עצמם לצייר אור התורה לברכה
ומבאר ענין מ”ש בגמ’ נדרים ‘שלא ברכו בתורה תחילה’ְ :ו ֶזה ׁ ֶש ֶה ֱח ִמיר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(נְ ָד ִרים ּ ֶפ ֶרק א) ְמאֹד ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַעל ּ ָפסוּק (יִ ְר ְמיָ ה ט’) ַעל ַמה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ ָדּ ָבר
יאים ְוכוּ’ ְול ֹא ּ ֵפ ְר ׁשו ָּה ַעד ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁ ָש ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל
ֶזה נִ ׁ ְש ַאל ַל ֲח ָכ ִמים ְו ַל ְ ּנ ִב ִ
ָע ְז ָבם ֶאת ּתוֹ ָר ִתי ְול ֹא ׁ ָש ְמע ּו ְ ּבקוֹ ִלי ְול ֹא ָה ְלכ ּו ָב ּהַ ,היְ נ ּו ְולֹא ׁ ָש ְמע ּו ְ ּבקוֹ ִלי ַהיְ נ ּו ְול ֹא ָה ְלכ ּו ָ ּב ּה? ָא ַמר
ַרב ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה.
יך ְל ָב ֵר ְך ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ִּכי ְּת ִח ָּלה ָצ ִר ְ
יך
ָהאוֹ ר ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו
ָ ּב ֶזה ְול ֹא ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָהאוֹ ר ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץִּ .כי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ְּכ ׁ ֶש ֵאין זוֹ ִכין
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַסם ַח ִ ּיים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָאז ל ֹא יָ ְכ ָלה ַה ּתוֹ ָרה ְל ָהגֵ ן
יהם ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ְול ֹא ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָא ְב ָדה
ֲע ֵל ֶ
ָה ָא ֶרץ ִּכי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶשעוֹ ֶמ ֶדת ַעל ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ָ ּב ָקר ְּכנֶ גֶ ד
ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּה ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל:
הרי שאם אין מקדימים תשובה ורצון אל האמת ,לאור הצדיקים ,אין כח בתורה מה שצריכים
לזכות לאורה.
ִּכי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְת ַח ְּל ָקה ִל ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ְ ּגבו ִּלין ִל ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ְש ָב ִטיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית
ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לְ .ו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ְולֹא ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִריתִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה הוּא ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ַעל ֵּ
כן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו ָ ּב ֶזה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָא ְב ָדה ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִק ּיו ָּמ ּה ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירתיקים יִ ְר ׁש ּו ָא ֶרץ ְו ַצ ִדּ יק הוּא ָמאן ְדּ נָ ִטיר ְ ּב ִרית
ַה ְ ּב ִרית ַּכ ּמו ָּבא ְו ַכ ַ ּנ”לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים לז) ַצ ִדּ ִ
ְו ֵהם ַדּ יְ ָקא יוֹ ְר ׁ ִשים ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְּל ָקה ִל ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ִש ְב ֵטי י”ק ְו ַכ ַ ּנ”ל
והלשון ‘אבדה הארץ’ היינו בחינת קדושת ישראל שמושרש באבות ובשבטים ובמ”ט אותיות
השם ,שהם קדושת ישראל בשמע וברוך שם ,שזהו קדושת ארץ ישראל מה שהאדם מקדש
עצמו בי”ב בחינות של קדושה.

טעם שאין לעסוק בתורה לאחר השינה קודם שיברך ברכה”ת ,כדי לעורר רצונות
חדשים לצייר התורה לברכה

ְו ַע ֵּ
יכים ְל ָב ֵר ְך ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ִּכי ְ ּב ָכל יוֹ ם ְמ ַק ְ ּב ִלין ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ָח ָד ׁש ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ל-כן ְצ ִר ִ
יכין ְל ָב ֵרךְ
ָ
ָ
ּ
ְ(דּ ָב ִרים ו) ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּוך ַהיוֹ ם ְ ּב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ִ(ס ְפ ִרי ׁ ָשם)ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְצ ִר ִ
ְּת ִח ָּלה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל ֵּ
כן ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ַא ַחרַה ּׁ ֵשנָ ה ַ ּב ַּליְ ָלה ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ּׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך.
לכאורה יש לברך ברכת התורה גם אם ישן ביום ,ויש עוד שיטות בזה ,אבל להלכה מברכים
בעיקר אחרי הלילה או אחרי השינה בלילה ,כי העיקר הוא להתחדש ,והברכה שייך ליום
חדש וכענין פרטי ההלכה שיש בזה ,וכנהוג.
ִּכי ַּת ֲא ָוה ַה ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִהיא ַּת ֲא ַות נִ אוּף ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשנָ ה ְ ּב ִחינַ ת ח ׁ ֶֹש ְך ׁ ֶשל ַליְ ָלה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
(ת ִה ִּלים יז) ָ ּב ַחנְ ָּת ִל ִ ּבי ּ ָפ ַק ְד ִּתי ַליְ ָלה ְוכוּ’ ִּכי ִע ַ ּקר ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשנָ ה ְו ַת ְר ֵדּ ָמהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּ
אשית
(ב ֵר ׁ ִ
ְּ

ה

ו
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ישן ַו ִ ּי ַ ּקח ַא ַחת ִמ ַּצ ְלעוֹ ָתיו ְוכוּ’ ִּכי ַה ּׁ ֵשנָ ה ִהיא ׁ ֶש ִ ּנ ְס ָּתם אוֹ ר
ב) ַויַ ּ ֵפל ה’ ֱאל ִֹקים ַּת ְר ֵדּ ָמה ַעל ָה ָא ָדם ַו ִ ּי ׁ ָ
ָה ַעיְ נִ ין ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין ַה ַּמ ּ ִפיל ֶח ְב ֵלי ׁ ֵשנָ ה ַעל ֵעינָ י ,ו ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם
ָה ַעיְ נִ ין ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲא ָוה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ִעים ֻא ִּמין ְוכוּ’ ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל.
כי אפילו ביום אחד ,אם ישנים כשיתין נשמתין (י”א כשעה וחצי) בלילה צריכים לברך עוד פעם
יך ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ָכל יוֹ ם ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ָח ָד ׁש ְדּ ַהיְ נ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ל-כן ַא ַחר ַה ּׁ ֵשנָ ה ַ ּב ַּליְ ָלה ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכהְ ,ל ַה ְכנִ יע ַּת ֲא ָוה ַה ְּכ ָל ִל ּיוּת ׁ ֶשל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ֻא ִּמין ִּכי ָאנ ּו ַמ ְז ִּכ ִירין ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל
יכין ָע ֵלינ ּו ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ֻמ ְב ָח ִרים ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ִּכי ֵהם
ָה ַע ִּמיםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְ
יקים ְו ַעל-
ְקדוֹ ׁ ִשים ו ְּטהוֹ ִרים ו ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַע ְצ ָמן ִמ ַּת ֲא ָוה זוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְו ַע ֵּמך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל כי אין לעסוק בתורה אם ישן ,כי מוכרח לחדש כח
הרצון לקדושה ,ורק אז יכול ללמוד לברכה.

ההכנה לקבל תורה רק ע”י פרישות מזאת התאוה ,ולכך בקשו ישראל ממשה
רבינו ‘דבר אתה עמנו’ שהוא יצייר תחילה האור לברכה בכח פרישותו
ישין ַע ְצ ָמן ִמ ַּת ֲא ָוה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַע ְצ ָמן ִמ ּק ֶֹדם ו ַּמ ְפ ִר ׁ ִ
(שמוֹ ת יט) ֱהי ּו נְ כוֹ נִ ים ִל ׁ ְש ֹל ׁ ֶשת יָ ִמים ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא זוֹ ִכין ְל ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ ָרה
זֹאת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ָקדוֹ ׁש ו ָּפרו ּׁש ְלגַ ְמ ֵרי ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לִּ ,כי
ישוּת ַּת ֲא ָוה
ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל זוֹ ֶכה ְל ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ ָרה ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוַּ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְדּ ׁש ּו ֻּכ ָּלם ִ ּב ְפ ִר ׁ
זוֹ ִ ּב ׁ ְש ֹל ׁ ֶשת יָ ִמים ַה ַ ּנ”לַ ,ו ֲא ַזי ְמ ַק ְ ּב ִלין ֻּכ ָּלם ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל:
ולזה היו צריכים מ”ט ימי ספירה לפני קבלת התורה ,כי מוכרח ההכנה ,וביום הנ’ בחג השבועות
מתגלה כח הקדושה ,כח קדושת ישראל לברוח מכל מחשבה רעה.
(שם כ) ַדּ ֵ ּבר ַא ָּתה ִע ָּמנ ּו ְונִ ׁ ְש ְמ ָעה ְו ַאל יְ ַד ֵ ּבר ִע ָּמנ ּו ֱאל ִֹקים ּ ֶפן נָ מוּתִּ ,כי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהי ּו
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ֲח ֵפ ִצים יוֹ ֵתר ִל ׁ ְשמ ַֹע ִמ ּ ִפי מ ׁ ֶֹשה ִמ ִּל ׁ ְשמ ַֹע ִמ ּ ִפיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּכי ְּכ ׁ ֶש ּשוֹ ְמ ִעין ִמ ּ ִפי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ַע ְצמוֹ ְו ָהאוֹ ר ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ּ ִפי ֶע ְליוֹ ן הוּא אוֹ ר ּ ָפ ׁשוּט ְמאֹד ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּ ְפ ׁ ִשיטוּת ְ ּב ִחינַ ת ָק ִמיץ ְו ָס ִתיםְ ,ו ָאז
יכים ִּל ְהיוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים ו ְּטהוֹ ִרים ְמאֹד ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכהְ .ו ַע ֵּ
ל-כן יִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ׁ ְש ׁש ּו
ָהי ּו ְצ ִר ִ
ְ
ְ
ׁ ֶש ָּמא ֵאין ָל ֶהם ֲע ַדיִ ן ֶזה ַה ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָהאוֹ ר ַה ָ ּבא ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכהֲ .א ָבל
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי יַ ְמ ׁ ִש ְ
ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָהיָ ה ָקדוֹ ׁש ו ָּפרו ּׁש ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדְ ,ו ַע ֵּ
יך ָהאוֹ ר ִמ ּ ִפי
ֶע ְליוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְק ָצת ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ְק ַצת ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּ ִפי
ל-פי ׁ ֶש ֵאין
ף-ע ּ ִ
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ֶפה מ ׁ ֶֹשה ֲא ַזי ְּכ ָבר ֵהם יְ כוֹ ִלים יוֹ ֵתר ְל ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַא ַ
ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ָ ּגבוֹ ַּה ָּכל ָּכ ְך.
ל-פי ׁ ֶש ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ּׁשוֹ ְמ ִעין ִמ ּ ִפי ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ַ ּגם ֵּכן ְל ַק ֵ ּבל ְדּ ָב ָריו ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה
ף-ע ּ ִ
ִּכי ַא ַ
ְ ּב ִחינַ ת ַסם ַח ִ ּיים ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַ ּגם ִדּ ְב ֵרי ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ֵע ֶר ְך
י-כן ְּכ ָבר הוּא ְ ּבנָ ֵקל יוֹ ֵתר ְל ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ֶה ָהמוֹ ן ִעם ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ ר ּ ָפ ׁשוּטַ ,א ַ
ל-פי ֵּכן ְּכ ָבר נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְק ָצת ְ ּב ִפי ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְ ּב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ְק ָצת ְק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַאף ַע ּ ִ
ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ִמ ּ ִפי ֶע ְליוֹ ן ְו ִצ ְ ּירוֹ ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ַה ָ ּגבוֹ ּהְ ַ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָא ְמר ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּ ֵ ּבר
ַא ָּתה ְוכוּ’ ְו ַאל יְ ַד ֵ ּבר ְוכוּ’ ּ ֶפן נָ מוּת ִּכי או ַּלי ל ֹא נִ ְז ֶּכה ְל ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַו ֲא ַזי ל ֹא ָז ָכה נַ ֲע ֶשׂ ה
יקים ַע ְצ ָמן ִ ּב ְקדוֹ ׁ ִשים ָּכל ָּכ ְך ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
לוֹ ַסם ָמ ֶות ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ל ֹא ָהי ּו ַמ ֲח ִז ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף קב -קה -הלכות ברכות השחר ג אות א-ט
ְ ּב ַע ְצמוֹ ָהאוֹ ר ו ְּל ַצ ְ ּירוֹ ִל ְב ָר ָכהֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְ ּבנָ ֵקל יוֹ ֵתר ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה
ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ָשה ְק ָצת ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְצ ַט ֵ ּיר ְ ּב ֶפה ַה ַּצ ִדּ יק ַּכ ַ ּנ”ל.
ענין נורא שמה שרצו לשמוע ממשה הוא כדי שיהיה מצויר כבר לברכה ,כי הבינו שאין בכוחם
 גם אז ,גם אחרי מ”ט ימי ספירה  -לקבל התורה לבד ,אבל בכל זאת הבינו שצריכים לקבלמהצדיק ,כי זה ראשית הדעת שמכיר מה שיש להתקרב להשי”ת לאור דברי הצדיק ,ואח”כ
יכול ללמוד לברכה ,כי כבר נצטייר האור לחיים.
ְו ַע ֵּ
יכין ִלנְ ס ַֹע ְל ַצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ְו ִל ׁ ְשמ ַֹע ִמ ּ ִפיו ַדּ יְ ָקא ִּכי ָאז יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה
ל-כן ְצ ִר ִ
ָ
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְצ ַט ֵ ּיר ְק ָצת ְ ּב ִפי ַה ַּצ ִדּ יק ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק א) ֲע ֵשׂ ה ְלך ַרב ְו ִה ְס ַּת ֵּלק ִמן
ַה ָּס ֵפקִּ ,כי ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ָה ֶע ְליוֹ ן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָס ֵפקִּ ,כי ֲע ַדיִ ן ֵאין יוֹ ְד ִעין ּבוֹ ְּכ ָלל ְו ֵאין
יסה ְו ַעל -יְ ֵדי ָה ַרב ָה ֱא ֶמת נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ֲע ֵשׂ ה ְל ָך ַרב ְו ִה ְס ַּת ֵּלק
ּבוֹ ׁשוּם ְּת ִפ ָ
ִמן ַה ָּס ֵפק ַּכ ַ ּנ”ל וצריכים בכל עת לחדש מה שלמד וקיבל מהצדיק ,בבחינת הנסיעה שזכה כבר
לקבל.

בכדי לקבל דברי הצדיק לברכה יש לצמצם הדברים לחיזוק מיוחד ומעשי
(שם) ְ‘ו ַאל ַּת ְר ֶ ּבה ְל ַע ּ ֵשר ֳא ָמדוֹ ת’ ִּכי ַמ ֲע ֵשׂ ר ַל ֵּל ִוי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ַּכ ּמו ָּבא
ְו ֶזה ּו ׁ ָ
ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ְּתרו ָּמה ֵאין ָל ּה ׁ ִשעוּר ְונִ ֶּתנֶ ת ַל ּכ ֵֹהןֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָק ִמיץ
ְו ָס ִתים ְ ּב ִחינַ ת ְו ָק ַמץ ַה ּכ ֵֹהן ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ָל ּה ׁ ִשעוּר ִּכי ֲע ַדיִ ן ֵאין ׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשעוּר
ל-כן יֵ ׁש ָל ּה ׁ ִשעוּרִּ ,כי ׁ ָשם נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְו ַע ֵּ
ְו ִצ ְמצוּם ו ַּמ ֲע ֵשׂ ר ְל ֵל ִוי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵצ ֵירי ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ְצ ִר ִ
ִל ֵּתן ַה ַּמ ֲע ֵשׂ ר ִ ּב ְמ ִד ָידה ַדּ יְ ָקא ְולֹא ֵמא ֶֹמד ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּמ ִד ָידה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ִצ ּיוּר ֲא ָבל ֵמא ֶֹמד הוּא ָרחוֹ ק יוֹ ֵתר ְו ֶע ְליוֹ ן ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ַעל-יְ ֵדי ְמ ִד ָידה ְו ַע ֵּ
יכין ְל ַע ּ ֵשר
ל-כן ְצ ִר ִ
ָ
”ע ֵשׂ ה ְלך ַרב
ִ ּב ְמ ִד ָידה ַדּ יְ ָקא ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַמ ְך ְו ַאל ַּת ְר ֶ ּבה ְל ַע ּ ֵשר א ְֹמדוֹ ת ַל ֲ
ְו ִה ְס ַּת ֵּלק ִמן ַה ָּס ֵפק” ִּכי ַה ּכֹל ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ”ל:
מגלה פלאות סמיכת המשנה הזו שהוא קשה להבין ,והנה מגלה שאין לעשר בדרך שאינו
במדידה וגבול ,כי מוכרח הצמצום ,וכך בתורה כדי שיוכל לקבל דברי הצדיק לברכה יש
לצמצם הדבר לתוך מעשה שמביא לידי התחזקות וענין מיוחד ,ואז זה ברכה ,ואיך יזכה זאת
ע”י הרב.

ביאור ענין ספירה ושבועות ומ”ט אותיות של י”ב שבטים
ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשבוּעוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ִמ ָ ּגלוּת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִהיא ֶע ְר ַות
ָה ָא ֶרץ ַּת ֲא ָוה ַה ְּכ ָל ִלית ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ְמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַע ְצ ָמן ְ ּבמ”ט יְ ֵמי ַה ְּס ִפ ָירהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָל ִלין ְ ּבמ”ט
אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִ ּב ׁ ְשמוֹ ת ַה ּׁ ְש ָב ִטים ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ַכ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה
יע
ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח ַה ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּמנַ ְדּ ִדים ׁ ֵשנָ ה ֵמ ֵעינַ יִ ם ְ ּב ֵליל ׁ ָשבוּעוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ֵ ּבר ו ְּל ַה ְכנִ ַ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ֻא ִּמין ׁ ֶש ֵהם נֶ ֱא ָח ִזים ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֵשנָ ה ַעל ָה ֵעינַ יִ ם ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי זוֹ ִכין ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”ל ובכל שבועות מקבלים הכח הכללי לאותו השנה.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ַא ְכ ֵלי ָח ָלב ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת ָדּ ם נֶ ְע ָּכר ְונַ ֲע ֶשׂ ה ָח ָלב ַּכ ּמו ָּבא ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת
ַה ְ ּב ִרית ַּכ ּמו ָּבאְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִ
יקי ַמיִ ם רוֹ ֲחצוֹ ת ֶ ּב ָח ָלב ְוכוּ’ ֵעינָ יו
(שיר ַה ּׁ ִש ִירים ה) ֵעינָ יו ְּכיוֹ נִ ים ַעל ֲא ִפ ֵ
ימי ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶזה זוֹ ִכין ַדּ יְ ָקא
יקי ַמיִ ם ַהיְ נ ּו ֵמ ֵ
ַּכ ּיוֹ נִ ים ְוכוּ’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ְו ֶזה ַעל ֲא ִפ ֵ
ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ם נֶ ְע ָּכר ְונַ ֲע ֶשׂ ה ָח ָלב ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו רוֹ ֲחצוֹ ת ֶ ּב ָח ָלב ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קב -קה -הלכות ברכות השחר ג אות א-ט
(שם) יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל ִמ ֵלאתֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ָמ ֵלאִּ ,כי ָאז ְמ ַק ְ ּב ִלין ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ ר ָמ ֵלא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ָׁ
ּ
ְ ּב ָר ָכה ַכ ַ ּנ”ל.
יש לזכות לאור הסתכלות בתורה ,שזה עיניים קדושות  -עיניך כיונים ,שזה תיקון הדמים
בבחינת חלב ,כי דם נעכר ונעשה חלב שהתינוק יונק ,וזה אור מלא היינו אור לברכה – ומבאר
פירוש סוף הפסוק שמזה אנו מבינים גם ענין הברכה ,ובזה נבין היטיב הענין למעשה בחינת
פנים מסבירות להלכהְ .ו ֶזה ּו ׁ ָ
(שם) ְל ָחיָ יו ַּכ ֲערוּגַ ת ַה ּב ֶֹשׂ ם ְוכוּ’ ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ּ ָפנִ ים ַמ ְס ִ ּבירוֹ ת ַל ֲה ָל ָכה
ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַאנְ ּ ִפין נְ ִה ִירין ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשזוֹ ִכין ְל ַק ֵ ּבל ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית
ַּכ ַ ּנ”ל:
ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ֵעיל:
חוזר לפרש ענין הגמרא ‘על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה’ְ ,ו ֶזה ּו ְול ֹא ָה ְלכ ּו
ָ ּב ּה ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ֶזה ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּלֹא ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָהאוֹ ר
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְמ ֻר ָּמז ַ ּב ּ ָפסוּק ְול ֹא ָה ְלכ ּו ָ ּב ּה ַה ַ ּנ”ל ִּכי ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין
יכה ׁ ֶשהוֹ ְל ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה
ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ִחינַ ת ַסם ַח ִ ּיים ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲה ִל ָ
יקים יֵ ְלכ ּו ָבם ,יֵ ְלכ ּו ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַסם ַח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ְול ֹא ָה ְלכ ּו ָ ּב ּה
ְ ּב ַד ְר ֵכי ה’ ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ ִ
יכה
ְמ ַר ֵּמז ׁ ֶש ּל ֹא ֵ ּב ְרכ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה ְול ֹא ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַסם ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲה ִל ָ
יקים יֵ ְלכ ּו ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ ִ
ר’ נתן מלמד שצריכים לזכות לבחינת ההליכה באור התורה ,כי התורה מביאה שאדם הולך
לפני השם וקרוב ודבוק בהשי”ת באור של דקדוק וצמצום הקרבה להשם בכל לימוד והלכה,
וכל זה רק אם יש בתורה אמונה וקרבת השם ,אם אין ,או שאינו מבורר  -כענין הלימוד
בפשטות שלומדים אבל בלי התקשרות להצדיקים שהלימוד הוא כדי להתקרב להשם למה
שהצדיקים מלמדים אמונה ודביקות וכו’  -בלי זה ,יש צד נסיון ,והאדם נופל לבלבולים רבים
וחלישות דעת וכו’ קנאה וכו’ ,כי צריכים לזכות ללכת באור התורה.
ו ׁ ְּש ָאר ֲה ָלכוֹ ת ַעל ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה נִ ְכ ֶל ֶלת ָּכל ַא ַחת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּׁ ַש ַחר :עי’ לעיל הל’ ברכת
השחר ג ,אות ט’ ,וברכת השחר ה ,אות ו’.
***

