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ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ג-קנ"ד הלכות קדיש

דף קנ"ג  -קנ"ד
הלכות קדיש
יש ֲה ָל ָכה א:
ספר ליקוטי הלכות או”ח ִענְ יַ ן ַק ִ ּד ׁ
בשו”ע הסדר הוא ברכות ואח”כ קדיש וכו’ בזה הסדר ר’ נתן הולך ומפרש להחיות עם רב:
ימן דַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם
יתי ְל ַכ ְל ְּכ ֶל ָך’ ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ים-ו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ִצ ִּו ִ
ל-פי ַה ַּמ ֲא ָמר ‘ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּר ְ
ַע ּ ִ
ְ
ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר ְוהו ָּבא ְק ָצת ְ ּב ֶכ ֶרך ַא ֵחר ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחה ו ְּק ָצת ַה ְק ָדּ מוֹ ת ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ִק ּצוּר:
כלל המאמר מגלה איך לזכות לאמונה שלימה שהכל ברצון השם ועי”ז לבא ליראה ,ועי”ז יש
כלי לקבל כל הברכות .ובהמשך המאמר מפרט כל מה שעובר עלינו להרחיק מאמונה ורצון,
ואיך נתגבר על זה בכל ענין וענין – והכח להתחיל הוא ע”י שמתקן הימים שאינו מתחדש
לעבודת השם ונפל להיות מהזקנים שאין מוסיפים קדושה ודעת בכל יום ,שמשם עיקר יניקת
הכפירה מצח הנחש ,ויש לתקן זאת בכל יום ,ולזה צריכין לעסוק בצדקה ע”ש.
מהרנ”ת מביא כלל המאמר בזה שעיקר הרצון מתגלה ביום טוב ,שאין טבע כלל והכל מתנהג
ממש כרצון השם שנמצא כאן ממש ומנהיג הכל ,ועי”ז בא יראה ויש שפע ,כי זה עושה כלי
אל השפע ,ולפי חוזק כלי זה ,אין צריכין את הכלי שנעשה ע”י הבירורים של המלאכות,
ובוודאי יש להתחזק שם ברצון לצאת מכבידות מרירות הפרנסה ,ולמצוא את השם במקומו
תמיד.
ל-פי ׁ ֶש ָּכל
ף-ע ּ ִ
אכה ִּכי ַא ַ
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁשוּם ֵע ֶסק ְו ׁשוּם ְמ ָל ָ
א) ִּכי ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה זוֹ ִכין ׁ ֶש ֵאין ְצ ִר ִ
ָה ֲע ָס ִקים ְו ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאִּ ,כי נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶש ֵהם
יכין ְל ׁשוּם
י-כן ִאם ָהיָ ה ׁשוֹ ֵפ ַע ַח ְסדּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך לֹא ָהיִ ינ ּו ְצ ִר ִ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
אשית ְוכוּ’ ַא ַ
ְּכנֶ גֶ ד עו ְּב ָדא ִדּ ְב ֵר ׁ ִ
ֵע ֶסקִּ ,כי ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ַו ֲא ִפ ּל ּו ַה ֶה ְכ ֵר ִח ּיוּת ָהי ּו נַ ֲע ִשׂ ין ַעל -יְ ֵדי ֲא ֵח ִריםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
יכם ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’ ִּת ָ ּק ֵרא ּו ְ ּב ִחינַ ת
יכם ְוכ ְֹר ֵמ ֶ
(יְ ׁ ַש ְעיָ ה סא) ְו ָע ְמד ּו ָז ִרים ְו ָרע ּו צֹאנְ ֶכם ו ְּבנֵ י נֵ ָכר ִא ָּכ ֵר ֶ
ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ְוכוּ’.
יכין ְּכ ִלי ְו ִצנּוֹ ר ְו ַע ֵּ
יכין יִ ְר ָאהִ ,ס ְט ָרא ְדּ ֵל ִוי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִלי ְל ַק ֵ ּבל ׁ ֶש ַפע
ל-כן ְצ ִר ִ
ו ְּל ַק ֵ ּבל ַה ֶח ֶסד ְצ ִר ִ
ְ
ּ
ַה ֶח ֶסד ְויִ ְר ָאה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶלה ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַעל-יְ ֵדי ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְל ַבד ְו ֵאין
ׁשוּם ִח ּיוּב ַה ּ ֶט ַבע ְּכ ָללְ ,ו ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ִּכי ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם
טוֹ ב קוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַה ּכֹל ַרק ַעל-יְ ֵדי ְרצוֹ נוֹ ְל ַבד.
ִּכי ְ ּב ָכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ָע ָשׂ ה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך אוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ןַ ,א ְך יֵ ׁש קוֹ ל
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב
ׁ ַש ֲאגַ ת ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
ׁ ֶש ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְו ַה ְכנָ ָע ָתם הוּא ַעל-יְ ֵדי ָח ָכם ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְל ַק ּׁ ֵשר ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש
ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ַא ְך יֵ ׁש ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע
יפין ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעת ְ ּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
יקתוֹ ִמ ִ ּז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִס ִ
ִוינִ ָ

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ג-קנ"ד הלכות קדיש
ְו ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ַמ ֲע ִלין ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּנפו ִּלים ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכנָ ע ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ו ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ֵמ ַצח
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ְּמגַ ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה יִ ְר ָאה ְו ַעל-
ָה ָרצוֹ ן ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָמע קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
יכין ְל ׁשוּם ֵע ֶסקִּ ,כי נִ ְת ַק ֵ ּים ְו ָע ְמד ּו ָז ִרים ְו ָרע ּו צֹאנְ ֶכם ְוכוּ’ ַע ֵ ּין
יְ ֵדי ַה ִ ּי ְר ָאה נִ ׁ ְש ּ ָפע ַה ֶח ֶסד ַו ֲא ַזי ֵאין ְצ ִר ִ
יטב:
ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ

אנו זוכים לקדושת ג’ רגלים לקרוא ולגלות את הרצון ע”י ג’ התפילות בכל יום
יע ו ְּמ ַב ּ ֵטל ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ִּכי ַה ְּת ִפ ָּלה ְמגַ ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ו ַּמ ְכנִ ַ
ִּכי ַה ּ ֶט ַבע ְמ ַח ֵ ּיב ָּכ ְך ְו ַה ְּת ִפ ָּלה ְמ ׁ ַש ָ ּנה ַה ּ ֶט ַבע ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםְ .ו ַעל-
ֵּכן ֵהם ׁ ָש ֹל ׁש ְּת ִפ ּלוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ְרגָ ִלים ַּכ ּמו ָּבא ִּכי ׁ ָש ֹל ׁש ְּת ִפ ּלוֹ ת
ל-פי
יטב ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחה ַע ּ ִ
ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַכ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ַמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל .מבואר ששורש הרצון הוא יום טוב ,והנה מוהרנ”ת מראה שלמעשה אנו מקבלים
זאת בעת התפילה וביגיעת ההתבודדות ,ולזאת יש ג’ תפילות בכל יום כנגד ג’ ימים טובים
שקוראים ומגלים את הרצון.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ׁ ַש ֲח ִריתֶ ׁ ,ש ִ ּב ְת ִח ָּלה ְמ ַס ְדּ ִרין ְואוֹ ְמ ִרים ֵס ֶדר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְל ַת ֵ ּקן ו ְּל ָב ֵרר
אשית ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
אכת ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
עוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְמ ֶל ֶ
נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ְּמ ָלאכוֹ תְ ,ו ָכל ָה ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ְו ָכל ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ְו ָה ֲע ָס ִקים ׁ ֶש ֵהם ְּכלו ִּלים ְ ּבל”ט ְמ ָלאכוֹ ת
אכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ָ ּיהּ ְ .ב ִחינַ ת ו ַּמ ֲע ֵשׂ ה יָ ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נָ ה ָע ֵלינ ּו ְוכוּ’ ּׁ ֶש ֵ ּב ְר ָכם מ ׁ ֶֹשה ִ ּבגְ ַמר ְמ ֶל ֶ
יכםְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ַס ְדּ ִרין ִּכי ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ָהי ּו
יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ֶרה ׁ ְש ִכינָ ה ְ ּב ַמ ֲע ֵשׂ ה יְ ֵד ֶ
ּ
ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ְמ ָב ְר ִרין ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִשׂ ָ ּיה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ָה ֲע ִשׂ יוֹ ת ְו ָכל ַה ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ְו ַה ְּמ ָלאכוֹ ת
אכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵהם נִ ְת ָ ּב ְר ִרים ַעל-יְ ֵדי ֵס ֶדר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ֵשׂ ה
ׁ ֶש ֵהם ְּכלו ִּלים ִ ּב ְמ ֶל ֶ
ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶש ּׁ ָשם ְק ֵר ִבין ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְו ֶזה ִע ַ ּקר ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְל ַה ְק ִריב ׁ ָשם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת:
הנה מגלה סדר עבודת תפילת שחרית שבתחילה מתקנים עולם העשיה ,ר’ נתן מגלה תמיד
מה שאיתא בדברי האר”י ודרכי העבודה באופן שזה שייך לנו בפשטות ,שבאמירת קרבנות
יש לתקן מציאות המלאכות והיגיעות שהאדם עושה ,כי האמירה נחשב כקרבן ,היינו כמו
שחיטה וכו’ שהוא כלל ענין המלאכות שיש בעולם העשיה ,וכל המלאכות נכללים באמירת
הקרבנות להתעלות להיות כלי לקבל ברכה  -כי בתחילה עלינו לעשות כלי במקומינו ע”י
בחינת מלאכה והרי יוצאים באמירה זאת.

באמירת הקרבנות יוצאם ידי חובת המלאכה והעשיה ,ובפסוד”ז נעשה כלי היראה
והרצון

ג) ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ִס ְט ָרא ְדּ ֵל ִוי ִּכי ָּכל ַה ְ ּז ִמירוֹ ת ְו ַה ִ ּנגּ וּנִ ים ֵהם
ִמ ִּס ְט ָרא ְדּ ֵל ִוי ַּכ ָ ּידו ַּעִּ .כי ָאנ ּו ַמ ֲע ִלין ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ַּת ָּתא ְל ֵע ָּלא ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַע ֵּ
ל-כן
ָאנ ּו ַמ ֲע ִלין ָּכל ָה ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ְו ָה ֲע ָס ִקים ַעל יְ ֵדי ֵס ֶדר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ִח ּיוּת ָל ֶהם
ַעל-יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד ַה ִ ּנ ׁ ְש ּ ָפע ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ְּמ ַח ֶ ּיה ו ְּמ ַק ֵ ּים ָּכל ָהעוֹ ָלם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַה ִ ּי ְר ָאה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי
ָה ָרצוֹ ן.
ר’ נתן מגלה שכלל אמירת הפסוקי דזמרא הוא להכלל ביראה ,לעשות כלי ממקום המלאכות
והטבע שאנו מוכרחים להיות שם .והנה תקנו לפי מה שיכולים להביא לבית המקדש בקרבנות

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ג-קנ"ד הלכות קדיש
כל ברכת מעשה ידינו ,עכשיו עולים לדבר מגדולת השם שמזה נופל יראה ומתגלה הרצון ,ואז
הכלי של תיקון הקרבן אינו צריך להיות שחיטה ועבודה ,אלא הוא תפילה ,יראה ורצון.
ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע
ל-כן ַא ַחר ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ִס ְט ָרא ְדּ ֵל ִוי ַ -א ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַּכת ְק ִר ַ
ְ
ְ
יאת ׁ ְש ַמע ָאנ ּו ְמ ִע ִידין ַעל יִ חוּדוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַרך ְל ַבדּ וֹ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ןִּ ,כי ִ ּב ְק ִר ַ
יָ ִחיד ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ְוהוּא ְל ַבדּ וֹ ַמנְ ִהיג ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ַבדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת
יך ְל ַה ֲא ִר ְ
יג) ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יכה ּו ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ּ ָטה ו ָּב ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ תְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשהוּא
יך ַ ּבד’ ְדּ ֶא ָחד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִל ֵ
ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדּ וֹ מוֹ ׁ ֵשל ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ִּכי הוּא ְל ַבדּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ַמנְ ִהיג ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ַבד.
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים יוֹ ֵצר אוֹ ר וּבוֹ ֵרא ח ׁ ֶֹש ְך ְוכוּ’ יוֹ ֵצר ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ו ָּב ֶזה ָאנ ּו
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ְק ִר ַ
יעין ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ִהיא ָח ְכ ַמת
ְמגַ ִּלין ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמין ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְּכ ָלל ,ו ַּמ ְכנִ ִ
ַה ּכוֹ ָכ ִבים ו ַּמ ָ ּזלוֹ ת ִּכי ָאנ ּו מוֹ ִדים ו ְּמ ִע ִידין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא ֶאת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ְוהוּא ַמנְ ִהיג
אשית ְו ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע
ם-את ָּכל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ו ְּמ ַח ֵדּ ׁש ְ ּבטוּבוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ו ְּמ ַח ֶ ּיה אוֹ ָת ֶ
ְּכ ָלל ַרק ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ .
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ַו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹקים ֶאת ָהאוֹ ר ִּכי טוֹ ב ַו ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹקים ָלאוֹ ר
יוֹ ם ִּכי ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמנְ ִהיג ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ַבד ְוהוּא ְל ַבדּ וֹ יָ ַצר ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םֶ ,זה
ִע ַ ּקר אוֹ ר יוֹ םִּ .כי ְל ֵה ֶפ ְך ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע הוּא ְ ּב ִחינַ ת ח ׁ ֶֹש ְךּ ְ ,ב ִחינַ ת ָח ׁ ַש ְך ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְ ּב ֵצאתוֹ ְויָ ֵר ַח לֹא
ילת יָ ַדיִ ם ׁ ַש ֲח ִריתִּ ,כי ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר הוּא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד
יה אוֹ רוֹ ְ -ו ַכ ּמו ָּבא ְל ֵעיל ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִה ְלכוֹ ת נְ ִט ַ
יַ ִ ּג ַּ
ו ְּכ ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ׁ ֶש ַה ּכֹל ַעל-יְ ֵדי ְרצוֹ נוֹ ְל ַבדּ וֹ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם טוֹ בּ ְ ,ב ִחינַ ת אוֹ ר יוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת טוֹ ב ְ ּב ִחינַ ת
ו ְּבטוּבוֹ ְמ ַח ֵדּ ׁש ְוכוּ’ ְ ּב ִחינַ ת ַו ַ ּי ְרא ֱאל ִֹקים ֶאת ָהאוֹ ר ִּכי טוֹ ב ַו ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹקים ָלאוֹ ר יוֹ ם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְ ּביוֹ ם טוֹ ב נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא יוֹ ם טוֹ בִּ ,כי ָאז ַדּ יְ ָקא ֵמ ִאיר אוֹ ר יוֹ ם ׁ ֶשהוּא
יכין ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשהוּא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין
ְ ּב ִחינַ ת טוֹ ב ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֵכן ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ָאז ְמ ִע ִידין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא ָּכל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת
ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ַּכת ְק ִר ַ
ְ
ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ָכל ַה ּכוֹ ָכ ִבים ו ַּמ ָ ּזלוֹ ת ֻּכ ָּלם הוּא ְל ַבדּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּב ָר ָאם ְו ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ְּכ ָלל ְו ֶזה ִע ַ ּקר אוֹ ר
יוֹ ם ְוכוּ’ ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם טוֹ ב ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:

בברכת יוצר ובק”ש נכנע שורש מצח הנחש ע”י שורש הרצון ,כי בו מתדבקים
באור היום החדש שהוא חדש לגמרי ,כולו נכלל ברצון
ועיקר מצות התפילה הוא קריאת שמע וברכותיה ,כי אע”פ שמגלים הרצון וגדולת השם
בפסוקי דזמרא ,הרי למעשה מציאות העוה”ז והעבודות והטרחות ,בהם מתעורר מחדש
מציאות הכפירה מצח הנחש ,כי אע”פ שנתבטל בזמירות ובמה שנתנו קצת צדקה והביאנו
קרבן לבית המקדש בחינת אמירת קרבנות ,אעפ”כ הנחש מתעורר מחדש ,ועיקר הכנעתו ע”י
שורש הרצון שהוא קריאת שמע.
והנה יש לפנינו בהירות הכוונה של ק”ש ,שהוא שורש הרצון לגבי כל מה שעובר עלינו
בפרנסה וכל מה שמכסה הרצון ע”י מעשי בני אדם ,בכל זה עלינו לחזור לרצון לבד ,והתגלות
הרצון הוא אור יום .ולזה מברכים על התחדשות העולם בטובו בכל יום ,יוצר אור ומאורות כי
אור התחדשות הוא עיקר מציאות הכלי של האמונה ,ובה יש לגלות אמונה שנדע שכל יום הוא
רצון חדש לגמרי ממש ,ויש בו אור גדול של התחדשות ומציאות של בירורים נוראים שהם

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ג-קנ"ד הלכות קדיש
חידוש העולם כידוע שהבירורין מתקבצים ומתחדשים בברכות אלו ,ומקבלים התחדשות
הארת הרצון ,ובזה מכניע מצח הנחש ,וזהו המשכת אור יום.

התעוררות אל הרצון ע”י שמתבוננים בקדושת יוצר איך רבבות אופנים ושרפים
עובדים את ה’ ביראה ,מה אתה יושן?
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵס ֶדר ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִב ְר ַּכת יוֹ ֵצר ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַה ּק ֶֹד ׁש קוֹ ֵרא
ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ִּכי ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְק ֻד ּׁ ָשה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ק ֶֹד ׁש
ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ַּכ ָ ּידו ַּעַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ֵהם ְמגַ ִּלין ֶאת
ָה ָרצוֹ ן.
המשכת אור הדעת לקדש אותו יום הוא בקדושה שבברכות יוצר ,שבו ממשיכים הדעת
של רצון וקוראים ומגלים הרצון ,ע”י שקוראים מה שעין הגשמי אינו רואה אבל הלב יודע
שרברבין עובדי השם כולם אהובים ברורים גבורים וגדולים ,רבבו רבבן וכולם עונים ביראה
וכו’ ,אז איפה אתה ישן כזה?
זהו מציאות התגלות הרצון ליראה ולאהבה ,ונעשה בברכה זו התגלות הרצון ,כי זה הכלי
לקריאת שמע ומקדימים זאת לפני שמע ,כדי שיהיה כלי ע”י תשובה שרוצים לקבל רצון.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ָּתלוּי ְ ּב ַח ְכ ֵמי ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵהם קוֹ ְב ִעים ֶאת ַה ּׁ ָשנִ ים ְו ֶה ֳח ָד ׁ ִשים ְו ָכל ַה ָ ּי ִמים
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
טוֹ ִבים ְּתלוּיִ ים ָב ֶהםְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָכתוּב ַ(ו ִי ְק ָרא כג) ֵא ֶלה מוֹ ֲע ֵדי ה’ ֲא ׁ ֶשר ִּת ְק ְרא ּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה כד) ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ְדּ ַהיְ נ ּו ִל ְקרוֹ ת
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ר ׁ
ּ
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ַעל-יְ ֵדי
ו ְּלגַ ּלוֹ ת ֶאת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ַח ְכ ֵמי ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ַעל יָ ָדם נִ ׁ ְש ָמע קוֹ ל ַה ְק ִר ָ
ׁ ֶש ֵהם ְמ ַק ּׁ ְש ִרים ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל .התגלות האמונה והרצון הוא ע”י ששומעים
להצדיקים ,אור רבנו ,הבעש”ט ,ואור הזהר וכו’ ,כי בלי זה אין האדם יודע מרצון ,והרי גם
קביעות המועדים ענין יסוד התורה וזמן ,הכל עומד על החכמים ,כי מהם שורש הרצון להכניע
מצח הנחש ע”י החכם שורש הרצון כמבואר בהתורהְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵס ֶדר ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְ ּב ִב ְר ַּכת
ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ִּכי ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא
יה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן.
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּב ְרכוֹ ֶת ָ
ק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַל ַח ׁש ְו ָאז עוֹ ִלין ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ִלין ְו ָאז ִמ ְת ַק ּׁ ְש ִרין ִל ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן
ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַו ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִתי ְל ָך ה’ ֵעת ָרצוֹ ן:
ועי”ז מתגלה תפילה שהוא התקשרות כל אדם במציאות אור הרצון של יום טוב ושבת ,כי
גם ביום טוב עיקר התגלות אור היו”ט הוא רק בתפילה של אותו יום ,וכן בימות החול ע”י
התפילה ממשיך אור הרצון לכל היום כולו ,והוא הכח לכל השועות שמבקשים בכל ברכה
וברכה ,והשם נותן שנעשה התגלות כבוד השם בכל ישועה והתגלות שלום ורצון.

אחר שביאר ר’ נתן איך העליה בד’ עולמות הם במדרגות הרצון ,עתה מבאר סוד
הקדיש שהוא העמוד שבין עולם לעולם
ד) אחרי שמבינים שכל התפילה הוא ללכת מדרגא לדרגא ,שפנימיות ענינו עשיה ,יצירה,
בריאה ,ואצילות ,והם בפשטות התקרבות לרצון מדרגא לדרגא ככל הנ”ל ,עתה מובן ענין
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הקדיש שאומרים אחרי קרבות זמירות וכו’ בין עולם לעולם (ר’ נתן מזכיר תמיד דברי קבלה כי
עלינו להאמין שזה המציאות האמיתית שיש ,ועלינו לראות איך ר’ נתן מביא מה ששייך לנו כמו שמגלה
בזה ענין בין עולם לעולם ,ובזה נטעם טעם של רוחניות ,והרי זאת כלל ענין אור הצדיקים שמאירים לנו
אמונה ורצון)

והנה מגלה כוונה נוראה ופשוטה בכל קדיש איך צועקים לגלות הרצון וכולם עונים ויחד מגלים
יש ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרין ֵ ּבין עוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ַע ּמוּד ׁ ֶש ֵ ּבין עוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם
שם השםְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַק ִדּ ׁ
יש ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹד ְמאֹד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ׁ ֶש ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם עוֹ ִלין ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ִּכי ַמ ֲע ַלת ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִּכי הוּא ַמ ְת ַ ּבר ָּכל ׁ ַש ְל ׁ ְש ָל ִאין ְדּ ַפ ְר ְז ָלא ִּכי
יה ְויַ ְמ ִל ְ
יה ו ַּמ ֲע ִלין
ַה ַ ּק ִדּ ׁ
יך ַמ ְלכו ֵּת ּ
יש הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָע ְל ָמא ִדי ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּ
יש יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ו ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ָה ָרצוֹ ן ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶשאוֹ ְמ ִרין ַ ּב ַ ּק ִדּ ׁ
ילא ִמן ָּכל ִ ּב ְר ָכ ָתא ְו ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְ ּב ָח ָתא ְוכוּ’ ַדּ ֲא ִמ ָירן ְ ּב ָע ְל ָמא ְוכוּ’.
ְויִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ְוכוּ’ ְל ֵע ָּ
ִּכי ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ַה ִּת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרין ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּמוֹ ִדים ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ְל ַה ּׁ ֵשם
ילא ִמן ָּכל ִ ּב ְר ָכ ָתא ְו ׁ ִש ָיר ָתא ְוכוּ’ ֶזה ְ ּב ִחינָ ה ְל ַמ ְע ָלה
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ו ְּב ַק ִדּ יש אוֹ ְמ ִרים ְל ֵע ָּ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ּׁ ָשם
יש עוֹ ִלים ו ִּמ ְת ַק ּׁ ְש ִרים ִל ְב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן
ִמ ְת ַק ּׁ ְש ִרין ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ִּכי ַ ּב ַ ּק ִדּ ׁ
ַה ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
יש הוּא
יש הוּא ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ָּכל ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ל-כן ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יקת ַח ְכ ֵמי
ל-כן נִ ְת ַּת ֵ ּקן ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ִּכי ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר יְ נִ ַ
ַה ּ ֶט ַבע ִּכי ַה ַּת ְרגּ וּם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ּׁ ָשם ְמע ָֹרב טוֹ ב ָו ָרע ְו ׁ ָשם ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּב ִח ָירה ִּכי ְּכ ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ַה ּ ֶט ַבע
ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִמ ְתנַ ֶהגֶ ת ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ְל ַבד ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ּ ֶט ַבע ְו ָאז ַה ּ ֶט ַבע נִ ְכ ָלל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ָרצוֹ ן ו ְּל ֵה ֶפ ְך
ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ַּמ ְפ ִר ִידין ַה ּ ֶט ַבע ֵמ ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרע ׁ ֶש ַ ּב ּ ֶט ַבע נִ ְמ ָצא
ׁ ֶש ַה ּ ֶט ַבע הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ַרע ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם.
ְו ַע ֵּ
יש ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשעוֹ ִלין ו ִּמ ְת ַק ּׁ ְש ִרין ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ַעל-
ל-כן ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ֵּכן נִ ְת ַּת ֵ ּקן ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכין ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְל ָרצוֹ ן ְּכמוֹ
יה נַ ְר ָ ּגא ִּכי ַה ַּת ְרגּ וּם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע
יה ַא ָ ּבא ֵל ִיזיל ֵ ּב ּ
יה ו ֵּב ּ
ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהִּ ,כי ִמינֵ ּ
יקת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע הוּא ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְרגּ וּם ַּכ ַ ּנ”ל.
ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ִע ַ ּקר יְ נִ ַ
ולזה הקדיש בלשון תרגום דייקא להכניע הכפירה שנאחז בתחילה בענין המלאכות בחינת
קרבנות ,ואח”כ מה שנופל ונחשך היראה שבא בזמירות ובאין ליוצר (ובין יוצר לשמונה עשרה
אין צריכין קדיש כי נתגלה שורש הרצון בקריאת שמע ובאים תיכף לתפילה ,אבל אח”כ בכל מה

שממשיכים הרצון לתוך העולם הזה שהכל יהיה קשור וכלי אל הרצון ,שם יש עוד קדיש ,והכל בתרגום).

לעומת מה שיושנים את הימים ומגבירים הנגה בחי’ לבן שמטיל ספק ברצון ,צריך
התחלות חדשות בחי’ לבן דקדושה
וממשיך שמכוון בחינת תרגום הוא פשטות הטבע והתרדמה ,אבל זה קשור למה שאנו יושנים
את הימים ומגבירים הנגה הזה ,וצריכים לבן דקדושה נגד לבן שעוקר הכל ומטיל ספק ברצון
וכו’ ,ולזה צריכים בכל פעם מחדש קדיש ,ובכל היום להתחיל בצדקה ורצון מחדש.

ז

ח
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ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים כו) ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי ַו ֵ ּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ִּכי ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש
ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֲא ִפ ּל ּו ְּכנֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ָל ָבן
ְל ׁשוֹ ן ַל ְבנוּנִ ית ִּכי ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ַּכ ְמב ָֹאר
יבה ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ַּת ְכ ִלית
ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לֶ .זה ְ ּב ִחינַ ת ל ֶֹבן ָה ֶע ְליוֹ ן ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנָ ה ְו ֵשׂ ָ
ָה ַר ֲח ִמים ְ ּב ִחינַ ת ַל ְבנוּנִ ית ַה ָ ּז ֵקן ׁ ֶש ִ ּב ְז ֵקנִ ים.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש נִ ְק ָרא ָל ָבן ְ ּב ִחינַ ת ל ֶֹבן ׁ ֶש ַ ּב ְ ּק ִל ּ ָפהִּ ,כי ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת
ֶזה ְוכוּ’ְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָל ָבן ִ ּב ֵ ּק ׁש ַל ֲעקֹר ֶאת ַה ּכֹל ִּכי ָר ָצה ְל ַה ּ ִטיל ּ ְפגָ ם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ָשם
ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ִּכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּ ֶט ַבע ְלגַ ְמ ֵריִּ .כי יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן נְ שׂ וּא ּ ָפנִ ים ְ ּב ִחינַ ת ְמ ַב ְ ּק ׁ ֵשי ָפנֶ ָ
יך יַ ֲעקֹב ֶס ָלהְ .ו ַע ֵּ
ל-כן
ְּכ ׁ ֶש ָ ּב ַרח יַ ֲעקֹב ִמ ּ ְפנֵ י ֵע ָשׂ ו ָ ּב ַרח ֵא ֶצל ָל ָבן ִּכי ֵע ָשׂ ו הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲח ִזיר ַה ַ ּי ַער ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק סה)ּ ְ .ב ִחינַ ת ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַהדּ וֹ ְר ִסים ְוטוֹ ְר ִפים ְ ּב ִחינַ ת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע
(ב ֵר ׁ ִ
אשית
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְּכלו ִּלים ְ ּב ֵע ָשׂ ו ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵר ׁ ִ
גּ וֹ יִ ם ֲע ָמ ֵלק ׁ ֶשהוּא ִמ ַ ּז ְרעוֹ ׁ ֶשל ֵע ָשׂ ו ְו ָכל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ֻּכ ָּלם
ְּכלו ִּלים ְ ּב ֵע ָשׂ ו ֲע ָמ ֵלקְ ,מ ַק ְ ּב ִלין ּכ ַֹח ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי.
ְו ַע ֵּ
ל-כן יַ ֲעקֹב ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ֵע ָשׂ ו ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גְ דּ וֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינָ ה ׁ ֶש ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גֶ ד ִה ְת ַ ּג ּלוּת
ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ַעל ֵּ
יע ֶאת ֵע ָשׂ ו ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי
כן ָ ּב ַרח ֵא ֶצל ָל ָבן ַדּ יְ ָקא ִּכי ָר ָאה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְכנִ ַיע ְּת ִח ָּלה ֶאת ׁ ָש ְר ׁשוֹ ׁ ֶשהוּא ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת
ׁ ֶש ַ ּי ְכנִ ַ
ילא יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל
ַה ּ ֶט ַבע ִּכי ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גֶ ד ָל ָבן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁשָּ ,כ ׁ ַשל עוֹ ֵזר ְונָ ַפל ָעזוּר ִּכי ִמ ֵּמ ָ
יע
ּכ ַֹח ׁ ֶשל ֵע ָשׂ ו ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַב ּ ֵטל ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ְכנִ ַ
יע ו ְּל ַב ּ ְטלוֹ ְו ָל ֵצאת ִמ ֶּמנּ וַּ ,ע ֵּ
ְויִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ָל ָבן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֵ ּבית ָל ָבן ְו ָז ָכה ְל ַה ְכנִ ַ
ׁ ָש ַלח ֶאל ֵע ָשׂ ו ִעם ָל ָבן ַ ּג ְר ִּתי ְוכוּ’ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשהוֹ ִדיעוֹ ׁ ֶש ְּכ ָבר ָז ָכה ַל ֲעמֹד ְּכנֶ גֶ ד ָל ָבן ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת
ַה ּ ֶט ַבעְ ,ו ַע ֵּ
ילא ֵאין ּכ ַֹח ְל ֵע ָשׂ ו ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ִּכי ְּכ ָבר ִה ְכנִ יעוֹ ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַת ְרגּ וּם
ל-כן ִמ ֵּמ ָ
יקת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ָל ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ְו ַכ ַ ּנ”ל:
הוּא ָל ׁשוֹ ן ָה ֲא ַר ִּמיִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר יְ נִ ַ
ומבאר ענין עבודת יעקב להכניע עשיו כי הכנעת לבן הוא מקודם ,ואצלינו אנו צריכים הכנעת
הדינים והת’ מאות איש של עשיו ,וזה ע”י הכנעת לבן היינו ספיקות ,ולזכות לזקנה דקדושה
לשמור הימים ולתקנם בצדקה.
ה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כג) ִמן ֲא ָרם יַ נְ ֵחנִ י ָב ָלק ְוכוּ’ ִּכי ָ ּב ָלק ו ִּב ְל ָעם ָרצ ּו ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּל ַק ְּל ָלם
יקת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע,
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲא ַר ִּמיְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָל ׁשוֹ ן ֲא ַר ִּמי ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יְ נִ ַ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ַה ֶח ֶסד ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּ ָפע ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י
יש ַה ֶח ֶסד.
ה’ ִּת ָ ּק ֵרא ּו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִּכי ִע ַ ּקר ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ִא ׁ

ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵע ָשׂ ו ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵ ּנא ְ ּביַ ֲעקֹב ַעל ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ִמ ִ ּי ְצ ָחק ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ָ
(יְ ׁ ַש ְעיָ ה סא) ְו ָע ְמד ּו ָז ִרים ְו ָרע ּו צֹאנְ ֶכם ְוכוּ’ ְ ּב ִחינַ ת ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
אשית כז) ְויִ ֶּתן ְלך ָה ֱאל ִֹקים ִמ ּ ַטל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
ְוכוּ’ יַ ַע ְבדו ָּך ַע ִּמים ְוכוּ’ ִּכי ֵע ָשׂ ו ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע הוּא ֵה ֶפ ְך ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַה ָ ּב ִאים ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד
(ת ִה ִּלים קט)
ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֶח ֶסד נִ ְמ ׁ ָש ְך ַרק ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ֵע ָשׂ ו ְּ
ַו ֶ ּי ֱא ַהב ְק ָל ָלה ַו ְּתבוֹ ֵאה ּו ְול ֹא ָח ֵפץ ִ ּב ְב ָר ָכה ִּכי ֵע ָשׂ ו ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע הוּא ַה ֵה ֶפך ִמ ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֶח ֶסד ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵ ּנא ְ ּביַ ֲעקֹב ַעל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ִּכי ֵע ָשׂ ו ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּת ִמיד
יע ָח ְכ ַמת
ְל ַה ֲע ִלים ְ ּב ִחינַ ת ָה ָרצוֹ ן ו ְּל ַב ּ ֵטל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעד ׁ ֶש ָה ַל ְך יַ ֲעקֹב ְל ֵבית ָל ָבן ְו ִה ְכנִ ַ

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ג-קנ"ד הלכות קדיש
ילא ּכ ַֹח ֵע ָשׂ ו ּכ ַֹח ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָאז הוֹ ָדה לוֹ ַעל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת
ַה ּ ֶט ַבע ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִמ ֵּמ ָ
ָ
ָ
ּ
ּ
ּ
אשית ַר ָבה ּ ֶפ ֶרק עח) ַעל ּ ָפסוּק יְ ִהי ְלך ֲא ׁ ֶשר ְלך ָכאן הוֹ ָדה
(ב ֵר ׁ ִ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
לוֹ ַעל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל.

כפי הכנעת הטבע כך נמשך שפע פרנסה ,בלק ובלעם רוצים לגנוב וללקק השפע,
והכנעתם ע”י משה רבינו שהכניס בהם רצון
בזה מבאר ענין בלעם ומגלה שורש המשכת הפרנסה מברכות אשר לקח יעקב כאשר הכניע
את עשיו ,כי בהכנעת הטבע של עשיו יש שפע פרנסה ,ובלק רצה ללקק היינו לגזול השפע
והפרנסה של ישראל להפילם מהרצון לכפירה לטבע ,ועי”ז חסר פרנסהְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ְל ָעם ו ָּב ָלק
ׁ ֶש ָרצ ּו ְל ַק ֵּלל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל נֶ ֱא ַמר ׁ ָשם ִמן ֲא ָרם יַ נְ ֵחנִ י ָ ּב ָלק ְוכוּ’ ִּכי ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲא ָרם ַהיְ נ ּו
יק ָת ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָל ׁשוֹ ן
ָל ׁשוֹ ן ֲא ַר ִּמי ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָר ָצה ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל-יְ ֵדי ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ְ ּינִ ָ
ֲא ַר ִּמי ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ָר ָכה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”ל
לשון הקודש הוא בחי’ החיות הרוחני שבכל דבר ,הלשון שאוחז את כל הבריאה ומחבר אותה
להשי”ת ,אך לשון ארמי הוא הנגה שמכסה בחינת תרדמה כמבואר לקוטי מוהר”ן סי’ י”ט,
ובלעם רצה להגביר כח המדמה השכחה ותרדמה ועי”ז לקחת השפע.
ֲא ָבל ל ֹא ָהיָ ה ָל ֶהם ּכ ַֹח ִלגְ מֹר ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתם ָה ָר ָעה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיָ ה ָל ֶהם ֱאמוּנָ ה
יהם ָהרוֹ אוֹ ת
ְ ּגדוֹ ָלה ַ ּבה’ ו ְּבמ ׁ ֶֹשה ְואוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ִ ּג ָּלה ָה ָרצוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ִּכי ֵעינֵ ֶ
ֶאת ָּכל ַמ ֲע ֵשׂ ה ה’ ַה ָ ּגדוֹ ל ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ֶאת ָּכל ָהאוֹ תוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה מ ׁ ֶֹשה ְל ֵעינֵ י ָּכל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי מ ׁ ֶֹשה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ִּכי ׁ ָשם נִ ְס ַּת ֵּלק מ ׁ ֶֹשה ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה לוֹ ּכ ַֹח ְל ַק ּׁ ֵשר ָּכל
ְ
ָה ְרצוֹ נוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ְול ֹא ָהיָ ה ּכ ַֹח ְל ִב ְל ָעם ְל ַק ֵּלל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַרק ַא ְדּ ַר ָ ּבה נִ ְת ַה ּ ֵפך ַה ְ ּק ָל ָלה
ִל ְב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ָאז ְ ּבדוֹ רוֹ ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַּכ ַ ּנ”ל:
אבל מחמת שהיו דבוקים ועיניהם מסתכלים להתקשר למשה ,לא היה בכח בלעם להפיל
אותנו מהרצון והאמונה ,אשר שם נשאר רצון זה בבחינת קברו של משה שנסתלק ברעוא
דרעוין ,ונאשר כח זה לעולם אפילו כאשר נפלו שם אח”כ ,ועי”ז כל תקוותינו להתדבק
באמונה ע”י שורש הרצון ועי”ז נמשך עלינו תמיד פרנסה.

התרגום הוא כח הבחירה טוב ורע ,אך לשון הקודש אוחז את הבריאה וקורא
ומגלה את הרצון
בדברי רבינו בכ”מ ,הקדושה נקראת לשון הקודש כנ”ל בסי’ י”ט וח”ב סי’ ב’ ,כי זה כח הדיבור
שבו קוראים ומגלים הרצון להשם ,כמ”ש בהמאמר שזה בחינת יו”ט מקרא קודש שיו”ט קורא
ומגלה נסים ונפלאות שיש קודש בעולם ,יש רצון וביטול הטבע גם אצלינו.
יקת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ַמת
ו) נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַּת ְרגּ וּם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר יְ נִ ַ
ַה ּ ֶט ַבע ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָש ֵרת נִ ְז ָק ִקין ְל ָל ׁשוֹ ן ֲא ַר ִּמי (סוֹ ָטה לג) ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
ַה ְ ּב ִח ָירה ְו ֵהם ֵאין ָל ֶהם ְ ּב ִח ָירה ִּכי נִ ְק ָר ִאים עוֹ ְמ ִדים ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ּׁ ָשם
ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּב ִח ָירה ֵאין ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָש ֵרת נִ ְז ָק ִקין ִּכי ֵהם ֵאין ָל ֶהם ְ ּב ִח ָירה ְו ֵאינָ ם רוֹ ִצים ְל ִה ְז ַדּ ֵ ּקק ְּכ ָלל
ִל ְב ִחינַ ת ַה ְ ּב ִח ָירה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְרגּ וּם ַּכ ַ ּנ”ל.

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ג-קנ"ד הלכות קדיש
ִּכי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִּכי ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש הוּא
קוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש קוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְל ׁשוֹ ן ק ֶֹד ׁש ִּכי ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְק ֻד ּׁ ָשה הוּא קוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי
יאה ְדּ ַהיְ נ ּו ִל ְקרוֹ ת ו ְּלגַ ּלוֹ ת ֶאת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ִּכי ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשל ְק ֻד ּׁ ָשה קוֹ ֵרא
ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְו ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת
ְו ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ְו ׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ֻּכ ָּלם נִ ְת ְקנ ּו ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִּכי ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְו ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְת ְקנ ּו ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִּכי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש
ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר הוּא
יפין ָח ְכ ָמה ָו ַד ַעת ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ַה ַדּ ַעת נִ ׁ ְש ָלם
ִ ּב ְב ִחינַ ת ָז ֵקן ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
ַה ִדּ ּבוּר ִּכי ַה ִדּ ּבוּר הוּא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַדּ ַעת ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָלם ַה ַדּ ַעת יוֹ ֵתר ַעל -יְ ֵדי ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה
יפין ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעת ְ ּב ָכל יוֹ ם נִ ׁ ְש ָלם ַה ִדּ ּבוּר ְ ּביוֹ ֵתר ִּכי ַה ִדּ ּבוּר הוּא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַדּ ַעת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
(מ ׁ ְש ֵלי ב) ִמ ּ ִפיו ַדּ ַעת ו ְּתבוּנָ ה
ִ
ו ׁ ְּש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר הוּא ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִּכי ָּכל ְל ׁשוֹ נוֹ ת ָה ַע ִּמים ֵהם ֲח ֵס ִרים ְונִ ְק ָר ִאים ְל ׁשוֹ ן ִע ְּלגִ ים ְו ֵאין
יקתוֹ ִמ ִ ּז ְקנֵ י
ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם ִל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר יְ נִ ָ
ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל :הרי שיש להנצל מלהיות זקן שאינו מוסיף דעת ע”י דיבורים של תורה
ותפילה בכל יום ברצון ודביקות.

עיקר כח הכפירה הוא ע”י שהם יונקים ממי שאין מתחדש בכל יום לעבודת השם
ז) מבאר ששורש הזקנה דקדושה שמוסיף קדושה ודעת בכל יום הוא בחינת ע’ פנים של
תורה ,כי יש כנ”ל לעסוק בקריאת הקדושה ,והכל כאשר מתקדמים לזכות לע’ פנים ,שכלל
עניינו ביאורי התורה ,ומבואר שזה נגד ע’ שנה ,כי צריכים להוסיף עוד פנים בתורה בכל שנה
יבה ּ ְפחו ָּתה ִמ ּׁ ִש ְב ִעים ְו ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ְּכמוֹ
ושנהִּ .כי ֵאין ִז ְקנָ ה ְו ֵשׂ ָ
ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּ
(ב ִס ָ
ימן ס) ו ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵהם ׁ ִש ְב ִעים ַאנְ ּ ִפין
נְ ִה ִירין יֵ ׁש ׁ ִש ְב ִעים ַאנְ ּ ִפין ֲח ׁשו ִּכים ׁ ֶש ֵהם ׁ ִש ְב ִעים ֻא ּמוֹ ת ׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְו ַע ֵּ
ל-כן
יק ָתן ִמ ּ ְפגַ ם ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ְּכ ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ְו ֵאין זוֹ ִכין ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ַּמ ְז ִקינִ ים ִל ְב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים
ִע ַ ּקר יְ נִ ָ
ּ
ּ
ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ִז ְקנָ ה ֲא ַזי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד
ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַה ַ ּנ”ל ְו ָל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ַה ֵה ֶפ ְך ִמ ּׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ ת ָה ַע ִּמים הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים
ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ִּכי ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָ ה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְו ָכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ׁ ִש ְב ִעים ַאנְ ּ ִפין נְ ִה ִירין ְּכלו ִּלין
ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש.
יפין ַדּ ַעת ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵהם
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר ׁ ְש ֵלמוּת
ַה ַדּ ַעת ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ
יפין יָ ִמים נִ ׁ ְש ָלם ַה ִדּ ּבוּר
(א ּיוֹ ב לב) יָ ִמים יְ ַד ֵ ּבר ּו ְורֹב ׁ ָשנִ ים יוֹ ִדיע ּו ָח ְכ ָמהִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
יפין ָח ְכ ָמה ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ׁ ֶש ַּמ ְז ִקינִ ים יוֹ ֵתר ְו ֶזה ּו יָ ִמים
יוֹ ֵתר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
יעת ָח ְכ ָמה ֲא ַזי ַה ָ ּי ִמים יְ ַד ֵ ּבר ּו ִּכי ַעל-יְ ֵדי
יְ ַד ֵ ּבר ּו ְורֹב ׁ ָשנִ ים יוֹ ִדיע ּו ָח ְכ ָמהְּ ,כ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְ ּברֹב ׁ ָשנִ ים ִל ִיד ַ
יקתוֹ
ַה ָח ְכ ָמה נִ ׁ ְש ָלם ַה ִדּ ּבוּר ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש יְ נִ ָ
ִמ ִ ּז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ןְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ְו ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְוכוּ’

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ג-קנ"ד הלכות קדיש
ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ֻּכ ָּלם ֵהם ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִּכי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי
ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל.

אומרים קדיש דווקא בלשון תרגום ,לרדת אל הירידות ולתקנם ,שזהו נחת רוח
יותר גדול ,כי מתקן הימים שנפלו
יש ׁ ֶשהוּא ְק ֻד ּׁ ָשה ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹד ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְוהוּא
ֲא ָבל ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ַמ ְת ַ ּבר ָּכל ׁ ַש ְל ׁ ְש ָל ִאין ְדּ ַפ ְר ְז ָלאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשעוֹ ִלים ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ו ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁ ָשם ַעד
יש
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַק ִדּ ׁ
ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּםִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו קוֹ ְר ִאין ו ְּמגַ ִּלין ֶאת ָה ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ַּת ְרגּ וּם ַדּ יְ ָקא ִּכי ָאנ ּו ְמ ַה ּ ְפ ִכין ַעל-יְ ֵדי
יק ָת ּה ִמ ְּל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ִמ ְת ַה ּ ֵפ ְך ְוקוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת
ְק ֻד ּ ׁ ָשה זוֹ ָהרֹגֶ ז ְל ָרצוֹ ן ְדּ ַהיְ נ ּו ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ְ ּינִ ָ
יה נַ ְר ָ ּגא ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ּמו ָּבן ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל
ָה ָרצוֹ ן ,ו ִּמ ֵ ּניה ו ֵּביה ַא ָ ּבא ֵל ִיזיל ֵ ּב ּ
יק ָתם ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ַעל יָ דוֹ ַדּ יְ ָקא יִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ָרצוֹ ן ְו ָאז
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם יְ נִ ָ
נִ ְכנָ ע ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ְלגַ ְמ ֵריְ .ו ַע ֵּ
יש ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַמ ְת ַ ּבר ָּכל ׁ ַש ְל ׁ ְש ָל ִאין ְדּ ַפ ְר ְז ָלא ִּכי ֻּכ ָּלם
ל-כן ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ִמ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ְלגַ ְמ ֵרי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַה ַּת ְרגּ וּם ְ ּב ַע ְצמוֹ ְמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שבכל יום יש לעסוק בתורה ותפילה ולזכות לאיזה הרהור תשובה והבנה חדשה שהוא
בחינת ע’ פנים וכך מתגדל הנפש ,ויש שצריכים לגרום נחת יותר גדול בבחינת תשובה ותיקון
הירידות ,שזה עיקר תיקון הימים ,וזה באמירת התפילה שנתתקן לא בלשון הקודש אלא
בתרגום ,באמירת הקדיש שהוא תיקון הימים שנפלו.
ח) מבואר שקדיש הוא עמוד ששם עולה הדרגא הקטנה לדרגא יותר עליונה ומתתקן  -כי
צריכים להגיע לרצון שברצונות ,שהיא הדרגא היותר עליונהְ .ו ַע ֵּ
יש הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ָה ַע ּמוּד ׁ ֶש ֵ ּבין עוֹ ָלם ְלעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶדּ ֶר ְך ּבוֹ עוֹ ִלים ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ִּכי ִע ַ ּקר ֲע ִל ַ ּית ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֵמעוֹ ָלם
ְלעוֹ ָלם הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ַּת ְכ ִלית ַה ַּמ ֲע ָלה
ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמעוֹ ָלם ַה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ְו ִע ַ ּקר ָה ֲע ִל ָ ּיה ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא ו ֵּמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם
ָה ִע ָ ּקר הוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ָה ָרצוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַב ּ ֵטל ַה ּכֹל ַעד ׁ ֶש ָ ּב ִאים ִל ׁ ְש ֵלמוּת ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן
ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ָאז עוֹ ִלים ְלעוֹ ָלם ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתרִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינָ ה זוֹ ָ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַּכ ּמו ָּבן ַ ּב ַּכ ָּונוֹ תְ .ו ַעל-
יש ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ּׁ ְש ִרים ַעל יָ דוֹ ִל ְב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ּכֹל ְל ָרצוֹ ן
ֵּכן ַה ַ ּק ִדּ ׁ
יק ָת ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ּכֹל ִל ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ןַ .ע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי
ַו ֲא ִפ ּל ּו ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ְ ּינִ ָ
ֶזה עוֹ ִלים ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ִּכי ִע ַ ּקר ָה ֲע ִל ָ ּיה ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל :הכח לזכות לרצון
אמונה ויראה הוא ע”י אור הצדיק שמאיר התגלות הרחמים והרצון ,וזה תכלית השלום שיש
להגיע ,ואז יעשה שלום ברחמיו עלינו ועל כל ישראל.

אומרים ברכו מיד אחר קדיש ,שבקדיש אנו מתקשרים אל הרצון ,ובברכו נמשך
אור הצדיק לתוך לבנו
ט) עיקר העליה הוא מזמירות ליוצר ואז אומרים ברכו ,שהוא המשכת הברכה מהשי”ת
להאיר אור הצדיק לתוך לבנו שגם אנחנו יהיה בנו רצון ,הרי שזה חיבור של רצון שלנו לרצון
שברצונות ,ולזה אומרים ברכו מיד אחרי קדיש כנ”ל.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ְרכ ּו ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ֵ ּבין יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ַל ּיוֹ ֵצר ִּכי ְ ּב ָר ָכה ִמ ִּס ְט ָרא ְדּ ַכ ֲהנֵ י ְ ּב ִחינַ ת ּכֹה ְת ָב ְרכ ּו ְו ַעל-
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יְ ֵדי ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ֲע ִלין ֶאת ַה ִ ּי ְר ָאה ַו ֲא ַזי נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶח ֶסד ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר יז) ְו ִה ֵ ּנה
ּ ָפ ַרח ַמ ּ ֵטה ַא ֲהרֹן ְל ֵבית ֵל ִוי ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל -יְ ֵדי ֶזה
זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ְרכ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה’
ִּת ָ ּק ֵרא ּו ַּכ ַ ּנ”ל:

‘א ְק ָדּ מוּת’
י) מבאר בענין שבועות שיש שם עוד מה שאומרים בלשון תרגוםְ :ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַ
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶשהוּא ׁ ֶש ַבח ָ ּגדוֹ ל ְונוֹ ָרא ְמאֹד ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַדּ יְ ָקא ִּכי ׁ ָשבוּעוֹ ת הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ִּכי ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ָז ֵקן ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז יֵ ׁש ָלנ ּו ּכ ַֹח
ְל ׁ ַש ֵ ּבר ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ו ְּל ָה ְפ ָכ ּה ְל ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ָאז ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַבח ָ ּגדוֹ ל ְונוֹ ָרא ׁ ֶשהוּא ַא ְק ָדּ מוּת ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַדּ יְ ָקאֶ ׁ .ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת
יק ָתםְ ,מגַ ֶּלה
ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ְּל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם נִ ְכ ָלל ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשהְ .ו ָל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יְ נִ ָ
יה ַא ָ ּבא ֵל ִיזיל ֵ ּביה נַ ְר ָ ּגא ְו ֶזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן
יה ו ֵּב ּ
ו ְּמ ַפ ְר ֵסם ֶאת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּמינֵ ּ
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ָ ּברו ְּך ה’ ְלעוֹ ָלם ָא ֵמן ְו ָא ֵמן:
הרי מובן שדייקא ביום החמישים שהוא התגלות הרצון שברצונות ,שבו עלה משה לקבל
תורה ,משם אנו יכולים לקבל זה ע”י התרגום דייקא ,ועי”ז לזכות לרצון גדול ,ולזה מיד
קוראים עשרת הדברות ,ונמשך כח היראה של קבלת התורה ,ונעשה הכלי ותיקון הנ’ ימים,
בחי’ תיקון הזקן.
יא) לאחר שנתבאר שבכלליות התפילה נתתקן אותו היום וכן הימים שעברו ,לזה יש לקשר
התפילה לנתינת צדקהְ :ו ַע ֵּ
יכין ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלהְּ ,כ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ֵעת ָרצוֹ ן
ל-כן ְצ ִר ִ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ִּכי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעת ָרצוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ַּכ ְמב ָֹאר
ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ו ְּכ ָבר מו ָּבא ֶזה ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחה:
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