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ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג

דף קנ"ה  -קנ"ח
הלכות קריאת שמע א' ב' ג'
ספר ליקוטי הלכות או”חִ -ה ְלכוֹ ת ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֲה ָל ָכה א:
יאת ׁ ְש ַמע הוּא
ימן סהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרהִּ :כי ְק ִר ַ
ֹאמר ּב ַֹעז ֶאל רוּת ְוכוּ’ ְ ּב ִס ָ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַו ּי ֶ
ַע ּ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּב ּטוּל ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ה’ ֱאל ֵֹהינ ּו ה’ ֶא ָחד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ְוכוּ’ ְּכמוֹ
ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ְ ּב ִחינַ ת ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים נו) ַ ּבה’ ֲא ַה ֵּלל כוּ’
ֵ ּבאל ִֹקים ֲא ַה ֵּלל כוּ’.
מבואר במאמר שהצדיק מביא אותנו לזכות לעשות אחד מכל התפילה ע”י שיוצאים מצער
בכח ביטול להתכלית שכולו אחד כולו טוב ,ומכינים תורה להתחבא שם כאשר חוזר לעצמו
ועי”ז יוצא מצער.

ביטול אל התכלית ע”י שמאחד בין חסד לדין
לאור הענין פותח לבאר מצות קריאת שמע ְו ֶזה ּו ה’ ֱאל ֵֹהינ ּו ה’ ֶא ָחד ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ֻּכ ּלוֹ טוֹ בְ ,ו ֶזה
ּ ֵפרו ּׁש ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיְ נ ּו ַה ׁ ְש ַמע ְל ָא ְזנֶ ָ
יך כוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת טו) ְו ִאם
אשוֹ נָ ה ַעל ֵּכן ַה ִּת ּקוּן ָל ֶזה ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ַה ַּת ְכ ִלית
ֵּכן יִ ְצ ָט ֵר ְך ִל ּׁ ָש ֵאר ְ ּבאוֹ ת ִר ׁ
כי מבואר שהעיקר לזכות להתדבק בתיבה של התפילה במתיקות כזה שאינו יכול ללכת
מהתיבה שזה בחינת השמע לאזנך ,והרי חייב להתקדם לקרוא ק”ש ולהתפלל בזמנה ,איך
יוכל ,הרי זאת ע”י שמתבטל להתכלית ויכול לעשות אחד ,היינו שנשאר דבוק במתיקות
השמע וכו’ גם בכל מה שמתקדם הלאה.
וענין הביטול מרומז ב’השם אלקינו השם אחד’ כי נעשה אחדות בין חסד לדין ,בחינת השם
אלקינו ,ועי”ז יכול לבא לזהְ .ו ֶזה ּו ה’ ֱאל ֵֹהינ ּו כוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ומבאר מה שק”ש נאמרה בכל לשון ,לאינו בקי ובקי באותו לשוןְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה ׁ ָ
יאת ׁ ְש ַמע נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן ִּכי ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן ׁ ֶש ַא ָּתה
(שם יג) ַ ּגם ֵּכן ִמ ּ ָפסוּק ֶזה ׁ ֶש ְ ּק ִר ַ
ְ
ׁשוֹ ֵמ ַע ִּכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָּצ ִריך ְל ִה ְת ַ ּב ּ ֵטל ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ְו ׁ ָשם ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ְו ֵאין ׁ ָשם ׁשוּם ַרע ְּכ ָלל
ַע ֵּ
ל-כן ָה ַרע ׁ ֶשל ַה ְּל ׁשוֹ נוֹ ת נוֹ ֵפל ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְונִ ׁ ְש ָאר ַרק ַה ּטוֹ ב ַה ְמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ָּל ׁשוֹ ן.
ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי ְ ּב ָכל ַה ְּל ׁשוֹ נוֹ ת יֵ ׁש ׁ ָשם טוֹ ב ַה ִ ּנ ְס ָּתר ׁ ָשם ַרק ׁ ֶש ָה ַרע ְמ ַכ ֶּסה ָע ָליו ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵמ ָה ָראוּי ׁ ֶש ּל ֹא
ּ
ּ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ׁ ֶשהוּא ֻכלוֹ טוֹ ב ְוכוּ’
לוֹ ַמר ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ׁ ְש ָאר ְל ׁשוֹ נוֹ תֲ ,א ָבל ְק ִר ַ
ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֻמ ָּתר ִל ְקרוֹ ָת ּה ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן ִּכי ָה ַרע נוֹ ֵפל ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְונִ ׁ ְש ָאר ַרק ַה ּטוֹ ב ַּכ ַ ּנ”ל.
יאת ׁ ְש ַמע ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש טוֹ ב ְ ּב ָכל ַה ְּל ׁשוֹ נוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְו ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
ְו ַעל ֵּ
יך
כן ְמ ֻר ָּמז ִ ּב ְק ִר ְַו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
יקי ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
(מנָ חוֹ ת לד) ַטט ְ ּב ַכ ְת ִפי ׁ ְש ַּתיִ ם ּ ַפת ְ ּב ַא ְפ ִר ֵ
ימן לג) ְלהוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
(ס ָ
ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ִ ּב ְל ׁשוֹ נוֹ ת ָה ַע ִּמים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִ

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּב ּטוּל ַּכ ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ּטוֹ ב ַהיְ נ ּו ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש
ְק ִר ַ
ַה ְמ ֻל ָ ּב ׁש ִ ּב ׁ ְש ָאר ְל ׁשוֹ נוֹ ת ָה ַע ִּמים ַּכ ַ ּנ”ל.
זהו ענין פלאי ,ומובן שזה כוונה גדולה בק”ש שמאחד שם השם ומתדבק במתיקות זה ,ואינו
הולך מאור הזריחה ,רק ממשיך הזריחה לתוך הכלים (שזה כוונות ק”ש) והכלים מאירים לכל
לשון לגלות שהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין כמבואר בסי’ ל”ג.

ביאור ענין זמן קריאת שמע בערב כל הלילה להתבטל בעת החושך ,ובבוקר רק ג’
שעות להתבטל כל זמן שהעולם עדיין נח

ו ָּב ֶזה נִ ְתיַ ּׁ ֵשב ַה ִדּ ין ׁ ֶש ִה ְק ׁש ּו ַה ּפוֹ ְס ִקים ַמה ָרא ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִל ְדר ֹׁש ו ְּב ׁ ָש ְכ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל יוֹ ם הוּא ַרק ִ ּב ְז ַמן
יבה ו ְּק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַליְ ָלה ְז ַמ ָ ּנ ּה ָּכל ַה ַּליְ ָלה ָּכל ְז ַמן ׁ ְש ִכ ָ
ׁ ֶש ְ ּק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל הוּא ַרק
ימה ְדּ ַהיְ נ ּו ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּיוֹ ם ֲא ָבל ל ֹא ָּכל ַה ּיוֹ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ִק ָ
ַ ּב ַּליְ ָלה ִּכי ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְס ִתימ ּו ְדּ ַעיְ נִ ין ִּכי ָאז ְ ּבנֵ י ָא ָדם נָ ִחים ְו ֵאינָ ם רוֹ ְד ִפים ָּכל ָּכ ְך ַא ַחר ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ַחר ְ ּ
ימן נב) ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִ ּב ּטוּל הוּא ַ ּב ַּליְ ָלהּ ַ ,גם ַליְ ָלה הוּא ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ֵהם
(ב ִס ָ
ְ ּב ִחינַ ת יִ ּסו ִּרים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָ ּב ִאים ִל ְב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ָשם.
חש ְך ַדּ יְ ָקא ָאז ה’ אוֹ ר ִליּ ְ ,ב ִחינַ ת (ק ֶֹה ֶלת
חש ְך ה’ אוֹ ר ִלי ִּכי ֵא ׁ ֵשב ַ ּב ׁ ֶ
(מ ָיכה ז) ִּכי ֵא ׁ ֵשב ַ ּב ׁ ֶ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ

ב) ְּכיִ ְתרוֹ ן ָהאוֹ ר ִמן ַהח ׁ ֶֹש ְך ִמן ַהח ׁ ֶֹש ְך ַדּ יְ ָקא ִּכי ַדּ יְ ָקא ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַהח ׁ ֶֹש ְך ְו ַה ִדּ ינִ ים
ְו ַה ִ ּי ּסו ִּרין ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵהן ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ֵהן ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּתָ ,אז ַדּ יְ ָקא ִע ַ ּקר ָה ֵע ָצה ִל ְס ּתֹם ֵעינָ יו ו ְּל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ
ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶשהוּא ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרין ַּכ ַ ּנ”ל.

ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ֵשנָ ה ׁ ֶש ִהיא ַ ּב ַּליְ ָלה ַדּ יְ ָקא ִּכי ַה ּׁ ֵשנָ ה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ְ ּב ִחינַ ת ְ ּביָ ְד ָך ַא ְפ ִקיד רו ִּחי ַּכ ּמו ָּבא
ְו ִהיא ִ ּב ְס ִתימ ּו ְדּ ַעיְ נִ ין ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִ ּב ּטוּל הוּא ִ ּב ְס ִּתימ ּו ְד ַעיְ ינִ ין ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ּׁ ֵשנָ ה
יהם ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ַע ְצ ָמן ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשנָ ה
ַ ּב ַּליְ ָלה ִּכי ֵמ ֲח ַמת ַה ִדּ ינִ ים ַּכ ַּנ”ל סוֹ ְת ִמין ֵעינֵ ֶ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַּכ ַ ּנ”ל
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַעל ַה ִּמ ּ ָטה ִּכי ְק ִר ַ
כן קוֹ ִרין ִמ ּק ֶֹדם ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ַּליְ ָלהְ .ו ַע ֵּ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְז ַמ ָ ּנ ּה ָּכל ַה ַּליְ ָלה ִּכי ָאז הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּב ּטוּל ַּכ ַ ּנ”ל.
ל-כן ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ימה ְדּ ַהיְ נ ּו ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ָהעוֹ ָלם ִל ְרדּ ֹף ַא ַחר
יאת ׁ ְש ַמע ִּכי ִאם ַעד ְז ַמן ִק ָ
ֲא ָבל ַ ּב ּיוֹ ם ֵאין ְז ַמן ְק ִר ַ
ְ
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן נָ ְתנ ּוָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְס ִתימ ּו ְד ַעיְ נִ ין ֲא ָבל ַא ַחר ָּכך ֵאין ְז ַמן ְק ִר ַ
ֲח ַז”ל ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת ט) ַה ְ ּז ַמן ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֲע ַדיִ ן ְ ּבנֵ י ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ְ ּי ׁ ֵשנִ ים ֲע ַדיִ ן ְדּ ַהיְ נ ּו ַעד ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְ ּבנֵ י
יהם ְו ַע ֵּ
יפת ָהעוֹ ָלם
ל-כן ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְתעוֹ ֵרר ָּכל ָהעוֹ ָלם ְו ָהעוֹ ָלם נָ ח ֲע ַדיִ ן ֵמ ְר ִד ַ
ְמ ָל ִכים עוֹ ְמ ִדים ִמ ִּמ ּטוֹ ֵת ֶ
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל:
ַה ֶ ּזה ֲא ָבל ַא ַחר ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ׁ ֶש ְּכ ָבר ָקמ ּו ֻּכ ָּלם ֵאין ְז ַמן ְק ִר ַ
ביאור מופלא לקושיא זו מדוע בערב זמנה כל הלילה ובבוקר רק ג’ שעות ,ומזה מובן שיש
להתגבר מאד בק”ש של לילה לצאת מכל העייפות והצער לבא לביטול גדול ,וביום ידע
שצריך למצוא עצה אח”כ להתבטל עוד פעם ולעסוק בתורה שיהיה בו כח לבטל הצער.

מה שיש להזהר בק”ש בתיבות הדבוקים להפריד ביניהם ,לעשות כלי ולהזהר
מריבוי אור

ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ְל ַה ְפ ִריד ֵ ּבין ַה ְדּ ֵב ִקים ִּכי ַאף ׁ ֶש ִע ַּקר הוּא ַה ִ ּב ּטוּל ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶשהוּא ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ְו ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו
ָּכל ַה ִדּ ּבו ִּרים נִ ְכ ָל ִלין ְ ּב ֶא ָחד ִעם ָּכל ֶזה ִע ַּקר ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּת ָל ׁשוּב ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ו ְּל ַצ ְמ ֵצם ָהאוֹ ר ְל ַת ֵּקן

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג
ית ְת ִה ָּלה ִמגּ ו ׁ ֵּשי ָע ָפר ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנוּ.
ַה ִּמדּ וֹ ת ְו ַה ֵּכ ִלים ִּכי ֶזה ִע ַּקר ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְו ָא ִב ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַא ַחר ַה ִ ּב ּטוּל ִּכי ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִמדּ וֹ ת ְו ֵכ ִלים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר
יך ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ל-כן ָצ ִר ְ
ַר ֵ ּבנוְּ ,ו ַע ֵּ
יך ָהאוֹ ר ְ ּב ַה ְד ָרגָ ה ו ְּב ִצ ְמצוּם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ַה ֵּכ ִלים ְל ַק ְ ּבלוֹ ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה ִר ּבוּי
ְ
אוֹ ר גּ וֹ ֵרם ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ְו ַע ֵּ
ל-כן ָצ ִריך ְל ַה ְפ ִריד ֵ ּבין ַה ְדּ ֵב ִקים ְּכ ֵדי ָל ֵתת ְ ּגבוּל ו ִּמ ָדּ ה ְו ִצ ְמצוּם ְל ָכל
ְּכ ִלי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יאם ֵמ ַה ִ ּצ ְמצוּם ו ְּל ַד ְ ּב ָקם
יך ָהאוֹ ר ְל ָכל ֶא ָחד ְל ִפי ִמ ָדּ תוֹ ְו ׁ ִשעוּרוֹ ְול ֹא ְלהוֹ ִצ ָ
יַ ַחד ו ְּל ַח ֵ ּבר ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִּכי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי אוֹ ר גּ וֹ ֵרם ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִליםְ ,ו ֵכן ָּכתוּב ַ ּב ְּכ ָת ִבים
ׁ ֶש ְּת ִח ַּלת ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵּכ ִלים ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ֻח ָ ּב ִרין ו ְּמע ָֹר ִבין ֲע ַדיִ ן ְול ֹא נִ ְת ַח ְּלק ּו ָּכ ָראוּי ִ ּב ְב ִחינַ ת
ַק ִּוין ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
כי עיקר הכח להמשיך הביטול לתוך כלי הוא ע”י שעושה כלי ואינו רוצה דוקא אותו זריחה
ואותו שמחה שהיה לו ,רק כלי פשוט ,ולזה יש להפריד בין התיבות ,ובזה ממלא התיבות עם
כח לדייק כל תיבה כראוי ,שזהו ענין התורה שמקבלים בק”ש בג’ פרשיות ,פרשה א’ מוחין,
פרשה ב’ וג’ חידו”ת ואמונה.

המפריד כראוי בתיבות שבק”ש ונזהר מריבוי אור ,מצננין לו גהינם שנתהוה מזעת
החיות שמצמצמים עצמן בשוב
הזהירות לעשות כלי וצמצום הוא יסוד גדול של רבינו ,שמצד אחד מלמד ומראה דרכי ביטול
נוראים ,ומאידך מזהיר לרדת חזרה לכלים ולפשטות ,ועי”ז נוכל להתקיים ,כי ריבוי אור גורם
מה שאינו יכול להתגבר ולהזהר בכל מה שעושה ואינו יכול לצמצם הדעת למתיקות אמונה
והתחזקות וזה גיהנם.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
יה ּנֹם ִּכי
(ב ָרכוֹ ת טו) ָּכל ַה ַּמ ְפ ִריד ֵ ּבין ַה ְדּ ֵב ִקים ְמ ַצ ְ ּננִ ין לוֹ גֵ ִ
ל-כןּ
ּ
ָה ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶשהוֹ ְל ִכין ַא ַחר ַּת ֲאווֹ ת ִל ָ ּבן ְוהוֹ ְל ִכים ַא ַחר ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ֶּוה ֵמ ִרבוּי אוֹ רְ ,ו ַע ֵ
יהים ַע ְצ ָמם ְל ִה ְס ַּת ֵּכל
יה ּנֹם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ֶּוה ִמ ֵ ּז ָע ָתן ׁ ֶשל ַח ּיוֹ ת ִּכי ַה ַח ּיוֹ ת ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ ב ִּכי ֵהם ַמגְ ִ ּב ִ
ֵהם נִ ְכ ִוין ַ ּב ֵ ּג ִ
ּ
ּ
ל-כן ִהיא יוֹ ֶר ֶדת
ימה ׁ ָש ִבים ְכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשםְ ,ו ַע ֵ
ֹאשן ו ֵּמ ֲח ַמת ֵא ָ
יע ׁ ֶש ַעל ר ׁ ָ
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ָה ָר ִק ַ
ֹאש ְר ׁ ָש ִעים ְו ֵהם נִ ְכ ִוים ְ ּבאוֹ ָת ּה ַה ֵ ּז ָעה ִּכי ֵהם ָהי ּו ֵה ֶפ ְך ִמ ֶ ּזה ִּכי לֹא ׁ ָשב ּו ִמ ַּת ֲא ָו ָתם ְו ָר ְדפ ּו ו ִּמ ְלא ּו
ַעל ר ׁ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יהן ׁ ֶש ֶזה ְב ִחינַ ת ִרבוּי אוֹ ר ׁ ֶש ִּמ ֶזה ִה ְת ַג ְברוּת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִכי ָכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ְמ ֻל ָב ׁש ָב ֶהם
ַּת ֲאווֹ ֵת ֶ
טוֹ ב ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ֵמ ַה ּטוֹ ב ָה ֶע ְליוֹ ן ַרק ֵמ ֲח ַמת ִר ּבוּי אוֹ ר ׁ ֶש ָ ּג ַרם ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ִּמ ֶ ּזה נִ ְת ַה ּו ּו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת
ל-כן הוּא ְמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּבתוֹ ְך ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תְ ,ו ַע ֵּ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמי ׁ ֶש ַּמ ְפ ִריד ֵ ּבין ַה ְדּ ֵב ִקים ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם ָהאוֹ ר
ְ
יה ּנֹם ׁ ֶשהוּא ֵז ַעת ַה ַח ּיוֹ ת ִּכי הוּא ַ ּגם ֵּכן
יה ּנֹם ִּכי ֵאינוֹ נִ ְכ ֶוה ֵמ ַה ֵ ּג ִ
ָּכ ָראוּי ְ ּבתוֹ ך ַה ִּמדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְמ ַצ ְ ּננִ ין לוֹ גֵ ִ
ּ
ּ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ ב ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ְמ ַצ ְמ ֵצם ָהאוֹ ר ָכ ָראוּי ְו ֵאינוֹ הוֹ ֵרס ַל ֲעלוֹ ת ֶאל ה’ ִל ְפנִ ים ִמ ְּמ ִח ָּצתוֹ ְכמוֹ
ַה ַח ּיוֹ ת ׁ ֶש ָר ִצים ְו ׁ ָש ִבים ֵמ ֲח ַמת ּ ַפ ַחד ׁ ֶש ִּמ ְתיָ ְר ִאין ַל ֲעלוֹ ת ִל ְפנִ ים ִמ ְּמ ִח ָּצ ָתם ְו ַכ ַ ּנ”ל:

הרי שחיות הקודש נזהרים לחזור ,וזהו עיקר העבודה .וכך האדם צריך לחזור לפשטות מה
שצריך לסדר ,ושם בפשטות ,ומשם לעלות חזרה .וכך ע”י כלל דרך הביטול זוכים להיות דבוק
בהשם בשמחה בלי צער ולחץ ,שזה המשכת אור הק”ש לכל היום ,לזכור השם אחד תמיד.

***

ה

ו
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ספר ליקוטי הלכות או”ח-הלכות קריאת שמע ֲה ָל ָכה ב:
ל-פי ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנוּ ,נֵ רוֹ יָ ִאיר ְ ּ
ימן כג) ַעל ּ ָפסוּק (יְ ׁ ַש ְעיָ ה לה) ָשׂ שׂ וֹ ן ְו ִשׂ ְמ ָחה
(ב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ַע ּ ִ
יַ ּ ִשיג ּו ְונָ ס ּו יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה:

ְו ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ּ ׁ ְש ֵלמוּת ַה ּ ִש ְמ ָחה הוּא ְל ַה ּ ִשיג ְו ִל ְת ּפֹס ֶאת ַה ָ ּיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַה ָ ּיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה יִ ְהיֶ ה
ָשׂ ֵמ ַח ְו ַל ֲהפ ְֹך אוֹ ָתם ְל ִשׂ ְמ ָחהְּ .כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נַ ֲע ֶשׂ ה ֵמ ֶהם ֶמ ְר ָּכ ָבה ַל ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ַע ֵ ּין ׁ ָשם .עוֹ ד ָּכ ַתב
ׁ ֶש ַה ּ ִש ְמ ָחה ִהוא ְרפו ָּאה ְל ָכל ַהחוֹ ָלאוֹ ת ִּכי ָּכל ַהחוֹ ָלאוֹ ת ָ ּב ִאין ִמ ִּק ְלקוּל ַה ּ ִש ְמ ָחה ִּכי ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י
יקין ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְל ְק ָלה ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י
נְ גִ ינָ ה ָ ּב ִאין ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י ְדּ ִפ ִ
יקין ו ָּב ִאין חוֹ ָלאוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם:
נְ גִ ינָ ה ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַק ְל ְק ִלין יוּ”ד ִמינֵ י ְדּ ִפ ִ

התגברות השמחה ע”י תפילה במנין ע”י שנכללים הגבוהים עם הפשוטים
מאמר זה הוא יסוד גדול של היהדות להיות בשמחה תמיד ,ומלמד איך נזכה לזה כי בוודאי
לפעמים יש איזה שמחה ,אבל אח”כ נתפס הלב חזרה לצערו וכו’ ,ומלמד שיש לקיים ששון
ושמחה ישיגו ,שאז בשעת השמחה לקשר ליבו שכל רצונו רק לשמוח בהשם ,ושעצבות
הוא מידה מגונה ורעה ,ואינו אמת ,ועוד דרכים שיכול לזכור ולהתקשר לאור השמחה ,ויש
להתעורר מאד לעניין כל המחלות והחולשות שכל הרפואות באים ע”י שמחה בהשם.
ויש בזה עומק גדול; כי בא לבאר ענין תפילה בציבור ,שעיקר התפילה הוא בשמחה כמ”ש,
ותפילה מביא שמחה וכו’ ,ולזה נזכה ע”י מנין עשרה ,כי מנין מביא שמחה ,ולמה כי יש שם גם
פשוטי עם והכלליות שלו יחד גורם שמחה.
עומק הענין הוא שבאמת גם זה שדבוק בתורה יש בו איזה דבר שהוא מונח בתוך דמיון שהוא
בחינת עצב ,וע”י שנמשך תיקון התפילה במנין נמשך שפע לכולם .כי הגבוה שאינו מבין
שהוא צריך שמחה ,מקבל ממה שהנמוך צעק להשם על ישועת נפשו ,וכן הפשוט מקבל אור
של חיות מהגבוה .והכל מקבלים במנין חיות ,וזהו הרגשת החיות שיש בתפילה בציבור בנוסף
לריבוי המצות וכו’ הרי נמשך ממש שמחה ,ומובן שזה מתאחד בענין הקיבוץ של ר”ה כמבואר
ע”פ לקו”ת סי’ ס”א.

בתפילה במנין נמשך שמחה והפיכת היגון ,וממילא נמשך רפואה
ל-פי ֶזה יֵ ׁש ַט ַעם ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְּ
(כ ֵרתוֹ ת ו) ָּכל ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ֵצרוּף
ְו ַע ּ ִ
ְ
ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ ִּכי ָצ ִריך ַדּ יְ ָקא ְל ָצ ֵרף ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְת ִפ ָּל ֵתנ ּו ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיגוֹ ן
ַו ֲאנָ ָחה ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִש ְמ ָחהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ִּכי ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ּמו ָּבא ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים ק) ִע ְבד ּו ֶאת ה’ ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ו ְּת ִפ ָּלה ִהיא ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ְו ׁ ָשם ַה ּ ִש ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
(שם ד) נָ ַת ָּת ִשׂ ְמ ָחה ְ ּב ִל ִ ּבי ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת לא) ֵאין עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
ָׁ
ְ
ְ
ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ך ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָצ ִריך ַדּ יְ ָקא
ְל ָצ ֵרף ֶאת ַה ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ָ ּיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִש ְמ ָחה
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ׁ ְש ֵלמוּת ַמ ֲע ַלת ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ֲע ָשׂ ָרהִּ ,כי ֲא ַזי ִמ ְתעוֹ ְר ִרין ָּכל ֲע ָשׂ ָרה
ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ׁ ֶש ֵהם ַה ּ ִש ְמ ָחהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל יָ ִחיד ְמ ֻח ָ ּיב ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ִצ ּבוּרִּ ,כי ֲא ַזי ְ ּב ַקל יִ ָ ּנ ֵצל
ִמ ְ ּב ִחינַ ת יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ִּכי ַה ִּצ ּבוּר ַעל -יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ּ ִש ְמ ָחה ֵמ ִר ּבוּי ָעם ו ִּב ְפ ָרט ִמנְ יַ ן ֲע ָשׂ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד
ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י ִז ְמ ָרה ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ַל ֲהפ ְֹך יָ גוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ְל ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ַע ֵּ
ל-כן ֲא ִפ ּל ּו

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג
ִאם יֵ ׁש ּבוֹ ֲא ִח ַיזת ַה ָ ּיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם יִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ְל ִשׂ ְמ ָחה ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ּבוּר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ְּת ִפ ָּלה
ִהיא ְרפו ָּאה ַל ּכֹל ִּכי ָּכל ָה ְרפוּאוֹ ת ַעל -יְ ֵדי ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל וזה מה שהתפילה בעשרה כי מתעורר
בחינת כלליות כל דרגות הקדושה להמשיך שלמות שלעתיד.

סומכין גאולה לתפילה ,כי התגלות השמחה הוא בקבלת אמונה בק”ש ,ומכניסים
ברמ”ח איברים את השמחה
יאת ׁ ְש ַמע ִהיא ֱאמוּנָ ה ֶו ֱאמוּנָ ה
יאת ׁ ְש ַמע ִעם ִ ּב ְר ַּכת ָ ּג ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְת ִפ ָּלה ִּכי ְק ִר ַ
ְו ֶזה ׁ ֶש ּסוֹ ְמ ִכין ְק ִר ַ
ִהיא ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְמ ָחה ִּכי ֶזה ּו ַּת ְכ ִלית ַה ּ ִש ְמ ָחה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קד) ָאנ ִֹכי ֶא ְשׂ ַמח ַ ּבה’ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו
נֵ רוֹ יָ ִאיר ׁ ֶש ֱאמוּנָ ה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַאנְ ּ ִפין נְ הוֹ ִרין ְדּ ַהיְ נ ּו ִשׂ ְמ ָחה ִּכי ֱאמוּנָ ה ִהיא ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּבר ָ ּב ּה ֱא ֶמת ַע ֵ ּין
יאת ׁ ְש ַמע ְדּ ַהיְ נ ּו ה’ ֶא ָחד הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַח ְ ּברוּת ֱא ֶמת ֶו ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּד ְו ַעל-
ׁ ָשם ,ו ְּק ִר ַ
יְ ֵדי ֶזה ִמ ְתעוֹ ֵרר ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל.
יב ִרים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְר ַמ”ח ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵשׂ הִּ ,כי
יאת ׁ ְש ַמע ְּכנֶ גֶ ד ְר ַמ”ח ֵא ָ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְר ַמ”ח ֵּת ִבין ׁ ֶש ִ ּב ְק ִר ַ
ְ
ְ
ילך ָּכל קוֹ ַמת ַה ּ ִש ְמ ָחה ִּכי ַה ּ ִש ְמ ָחה
יתא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו נֵ רוֹ יָ ִאירֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ָשׂ ֵמ ַח ָצ ִריך ִל ְשׂ מ ַֹח ְו ֵל ֵ
ִא ָ
ִהיא קוֹ ָמה ׁ ְש ֵל ָמה ַע ֵ ּין ׁ ָשם ַ ּב ּ ָפסוּק ָשׂ שׂ וֹ ן ְו ִשׂ ְמ ָחה יִ ָּמ ֵצא ָב ּה ּתוֹ ָדה ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
אשוֹ ן
ל-כן ַא ַחר ּ ָפסוּק ִר ׁ
יב ִרים ְוכוּ’ ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
ׁ ֶשהוּא ֱאמוּנָ ה ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְר ַמ”ח ֵּת ִבין ְּכנֶ גֶ ד ְר ַמ”ח ֵא ָ
יב ִרים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְר ַמ”ח ִמ ְצווֹ ת
ַה ּ ִש ְמ ָחה ְ ּב ָכל ַה ּקוֹ ָמה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֻ ּי ׁ ְש ַלם ָּכל קוֹ ַמת ַה ּ ִש ְמ ָחה ִ ּב ְר ַמ”ח ֵא ָ
ֲע ֵשׂ הְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ֵּת ֶכף ְ ּג ֻא ָּלה ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִּכי ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצא ּו
ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנוּ ,נֵ רוֹ יָ ִאיר ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְתעוֹ ֵרר ַה ּ ִש ְמ ָחה ֲא ַזי ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ֵּת ֶכף ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה
ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת ט) ָּכל ַה ּסוֹ ֵמ ְך ְ ּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ֵאינוֹ נִ ּזֹק
ָּכל ַה ּיוֹ ם ְוכוּ’ ִּכי ַעל-יְ ֵדי ְס ִמיכוּת ְ ּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ֲא ַזי ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ּתוֹ ְך ִשׂ ְמ ָחה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י
ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָאנ ּו עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָסמו ְּך ִלגְ ֻא ָּלה ְּכ ֵדי ַל ֲעמֹד ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ִמ ּתוֹ ְך ִשׂ ְמ ָחה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁשוּב ֵאינוֹ נִ ּזֹק ְוכוּ’ ִּכי ָּכל ַה ֶה ֵ ּזקוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ִק ְלקוּל ַה ּ ִש ְמ ָחה ו ְּכ ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ּתוֹ ְך ִשׂ ְמ ָחה ִהיא
ְ
ּ
ישו ָּעה ַל ּכֹלְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּסוֹ ֵמך ְ ּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ֵאינוֹ נִ זֹק ִּכי ְס ִמיכוּת ְ ּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ִהיא
ְרפו ָּאה ַל ּכֹל ִו ׁ
ִּת ּקוּן ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל וזה חידוש וכוונה מאירה ב”פ בכל יום ,ועי”ז יכולים לפעול גאולה שהוא
התגברות השמחה ולעמוד בתפילה מתוך שמחה שעי”ז פועלים הכל ,ואינו ניזוק כי ימשיך
שמחה לכל היום.
והרי מגלה קשר בין ענין ששון ושמחה ישיגו לענין כח הרפואה שבשמחה ,כי זה ממש הדרך
לבא לתפילה לפעול כח כזה של שמחה שיוכל להתרפאות .כי קשה להבין איך נזכה לרפואה
ולשמחה ,הרי זה החולה שאינו יכול להיות בשמחה ,לזה הגיע ,איך ישתנה גם אחרי שיודע?
הרי בזה העצה ,ע”י תפילה בשמחה.
ְו ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ְקט ֶֹרתֶ ׁ .ש ָהיָ ה ׁ ָשם ֶח ְל ְ ּבנָ הֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָל ְמד ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֵצרוּף ּפוֹ ׁ ְש ֵעי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ִּכי ְקט ֶֹרת יְ ַש ַּמח ֵלב ְו ָהי ּו ְמ ָצ ְר ִפין ֶח ְל ְ ּבנָ ה ַדּ יְ ָקא ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיגוֹ ן
יח ּה ַרעּ ְ ,בתוֹ ְך ַה ְ ּקט ֶֹרת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ָהי ּו ֲע ָשׂ ָרה
ַו ֲאנָ ָחה ׁ ֶש ַעל ֶזה ְמ ַר ֵּמז ֶח ְל ְ ּבנָ ה ׁ ֶש ֵר ָ
ַס ָּמנֵ י ְקט ֶֹרת ִמ ְּל ַבד ֶח ְל ְ ּבנָ ה ְּכנֶ גֶ ד ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַה ֶח ְל ְ ּבנָ ה ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ַ ּגם ֵּכן ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ַה ָ ּיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ס ַ ּגם ֵּכן ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל
הרי שענין ביטול הקליפות מאחיזת בבחינת י”א ארורים בכח אמירת קטורת הוא כי כוללים
שם תכלית העצבות ריח החלבנה בחינת פושעי ישראל.

ז

ח
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סדר עבודת התפילה בהתעלות השמחה מעולם לעולם
מבאר סדר עבודת השחר; שבקרבנות יוצאים מהעצבות ומקבלים אמונה בק”ש הראשון,
ואומרים קרבן התמיד ,שעיקר תחילת עבודת היום לפני ה’ הוא מצות השמחה ,שהוא עולת
התמיד ,כמ”ש רביה”ק ‘מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד’ ,ואח”כ מגדילים השמחה בעשרה
מיני נגינה של פסוקי דזמרא ע”י עשרה הללויה (כי מחברים סוף בראש) ואמרים שירה וישתבח
כלל הגאולה והשמחה ,ואח”כ יוצר שמתחדש העולם תמיד ברצון השם שרוצה בנו ,וקוראים
שמע – ועי”ז נזכה לתפילה שעיקרה דביקות ובקשה בלב טהור שיש בו אמונה ושמחת
הביטול לרצון השם.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ו ְּל ַת ֵ ּקן ַה ּ ִש ְמ ָחה ְ ּב ָכל עוֹ ָלם ְועוֹ ָלםִּ .כי ְ ּבעוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה אוֹ ְמ ִרים
ְ
ְקט ֶֹרת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַא ַחר ָּכך ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ֲע ָשׂ ָרה ַה ְללוּיָ ּה ְ ּב ִחינַ ת יוּ”ד ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ֱאמוּנָ ה ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ְ ּג ֻא ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְתעוֹ ֵרר ַה ּ ִש ְמ ָחה ָאז
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְק ִר ַ
עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַו ֲא ַזי ִהיא ַּת ְכ ִלית ַה ּ ִש ְמ ָחה ְדּ ַהיְ נ ּו ְדּ ֵבקוּת ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ַּת ְכ ִלית ַה ּ ִש ְמ ָחה
ִל ְשׂ מ ַֹח ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְדּ ֵבקוּת ַּכ ָ ּידו ַּע.

לשון הרע הורג הנפש ,והוא עיקר מה שגורם צער לנפש האדם וזורק אותו מהקŒ
דושה ,ויש לתקן ע”י אמירת קטורת
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֲ(ע ָר ִכין טז) ְקט ֶֹרת ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ִּכי ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע
ׁ ֶש ּמוֹ ֵצא מוּם ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּמ ַק ְט ֵרג ָע ָליו ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל ְל ַה ְר ִחיקוֹ ִמן ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ֵח ְטא ָ ּגדוֹ ל
ְמאֹד ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָח ֵפץ ֶח ֶסד ְורוֹ ֶצה ְל ָק ֵרב ֲא ִפ ּל ּו ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְול ֹא ְל ַר ֵחק ִּכי
יכין ַדּ יְ ָקא ְל ַה ְכנִ יס ְ ּב ִחינַ ת ָה ַע ְצבוּת ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִש ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ָק ֵרב ַדּ ְו ָקא
ַא ְדּ ַר ָ ּבא ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ְ
ַה ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבתוֹ ך ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ְקט ֶֹרת ְמ ַכ ּ ֵפר ִּכי ְקט ֶֹרת ִעם ֶח ְל ְ ּבנָ ה ְמ ַר ֵּמז ַעל ֵצרוּף
ְו ִק ְר ַבת ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ְמ ַכ ּ ֵפר ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַּכ ַ ּנ”ל :הרי כוונה של קטורת לבטל
כח העצבות שנאחז בכל אדם ע”י עגמת נפש והחולקים.
נוסיף לזה ענין נפילת אפיים אחר שיוצא מתפילה וראה שהעצבות נופל שוב ,צריך לרדת
לתקן ,ואז יכול להמשיך שמחת התפילה וכח הגאולה באשרי ובא לציון גואל -כח הגאולה,
ולהמשיך לאותו היום השיר והשמחה שהיו אומרים בבית המקדש ,ולקשר הכל לשמחה אין
כאלקינו ,ולזה חוזר לתקן העצבות ע”י קטורת ומסיים בתכלית השמחה של כלליות המקיפין
ב’עלינו לשבח’ השמחה של ר”ה והמלכת השם.

ָ ּבר ּו ְך ה’ ְלעוֹ ָלם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:
***
ספר ליקוטי הלכות או”ח-הלכות קריאת שמע ֲה ָל ָכה ג:
יכין ְלהוֹ ִציא ַ ּב ּ ֶפה ַדּ יְ ָקא ׁ ָש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ָכל יוֹ ם ֱאמוּנַ ת ַה ִ ּיחוּד
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶפה ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ִענְ יַ ן ְק ִר ַ
ל-פי ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמין ֶ ּב ֱא ֶמת ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ְ
ף-ע ּ ִ
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ְש ַמע ו ָּברוּך ׁ ֵשםְ ,ו ֵאין ַדּ י ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ְל ַבד ִּכי ַא ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְּכ ָלל ַעד ׁ ֶש ּיוֹ ִציא ִ ּב ְשׂ ָפ ָתיו ׁ ְש ַמע ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם
י-כן ֵאין יוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה יְ ֵדי ְק ִר ַ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ָּכ ָראוּי ַא ַ
(ב ָרכוֹ ת טו) ַה ׁ ְש ַמע ְל ָא ְזנְ ָך ַמה ּ ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ ִציא ִמ ּ ִפיךָ:
ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
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“ויְ ִהי ִמ ֵּק ִּ
ץ-כי ְמ ַר ֲח ָמם יְ נַ ֲהגֵ ם” ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א
ל-פי ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַ
א) ַע ּ ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ימן זְ ,והו ָּבא ְכ ָבר ַכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ִע ַקר ָה ַר ֲח ָמנוּת הוּא ְלהוֹ ִציא יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ָקדוֹ ׁש ֵמ ֲעווֹ נוֹ ת ִכי ֶזה
ִס ָ
ִע ַּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ְדּ ַהיְ נ ּו ְל ָה ִאיר ָ ּב ֶהם ַה ַדּ ַעת ָל ַד ַעת ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת ַה ֶּזה נִ ּצוֹ ִלין
ֵמ ֲעווֹ נוֹ ת ִּכי ֵאין ָא ָדם עוֹ ֵבר ֲע ֵב ָרה ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נִ ְכנָ ס ּבוֹ רו ַּח ׁ ְשטוּת ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
ְו ָכל ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעסֹק ָ ּב ֶזה ְל ָה ִאיר ֶזה ַה ַדּ ַעת ָ ּבעוֹ ָלם ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ֵּלק ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ֵאין ֶזה
ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַבד ַרק ִע ַּקר ַה ּ ׁ ְש ֵלמוּת הוּא ְּכ ׁ ֶשהוּא ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ָה ִאיר ַ ּגם
ְל ַמ ָּטה ָ ּבעוֹ ָלם ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ַה ּ ׁ ָש ָפל ִּכי ֶזה ִע ַּקר ׁ ַש ֲע ׁשו ָּעיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶשעוֹ ֶלה ְל ַמ ְע ָלה ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל עוֹ ָלם
ית ְת ִה ָּלה ִמגּ ו ׁ ֵּשי ָע ָפר ִמ ְּקרו ֵּצי ח ֶֹמר ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
יח ֵ ּבן
יכין ְל ַה ִ ּנ ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
ַה ֶּזה ַה ּ ׁ ָש ָפלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְו ָא ִב ָ
יפים ׁ ֶש ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְּז ַמן ְו ׁ ָשם
ְו ַת ְל ִמיד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ּ ׁ ָש ֵאר ַדּ ְע ּתוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַל ַּמ ִ ּק ִ
יפים ׁ ֶש ֵהם
יפים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמיםְ ,ויֵ ׁש ַמ ִּק ִ
יפים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַמ ִּק ִ
ִע ַּקר ֵס ֶדר ַה ְּז ַמ ִ ּנים הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ִּק ִ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשנִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּתקוּפוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ְּתקוּפוֹ ת ַה ּ ׁ ָשנִ ים ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַפע ַה ֶּכ ֶתר ְוכוּ’.

אמירת ק”ש בפה דייקא ,שבדיבור יש כלליות דרי מטה ודרי מעלה

ְו ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ְ ּב ִחינַ ת ּ‘כֹל’ ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ָה ִאיר ְ ּב ָד ֵרי ַמ ְע ָלה ו ְּב ָד ֵרי ַמ ּ ָטה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ(דּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים א כט) ִּכי
ץ-דּ ָא ִחיד ִ ּב ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְו ַא ְר ָעא ְוכוּ’ ְל ַה ְראוֹ ת ְל ָד ֵרי ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעין ְּכ ָלל ְ ּב ַה ּ ָשגָ תוֹ
כֹל ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶר ְ
ית ְוכוּ’ ו ְּל ֵה ֶפ ְך ְל ָד ֵרי ַמ ּ ָטה ַה ֻּמ ָ ּנ ִחים ְל ַמ ּ ָטה ְמאֹד ְל ַה ְראוֹ ת ָל ֶהם ׁ ֶש ַה’ ִע ָּמם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִחינַ ת ֶמה ָח ִמ ָ
ְו ֶא ְצ ָלם ְוכוּ’ ִּכי ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ְוכוּ’ ְ ּב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה כו) ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ְוכוּ’ ְו ֶזה
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמידּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ְס ּ ַפ ְק ַל ְריָ א ַה ְּמ ִא ָירה ְו ַא ְס ּ ַפ ְק ַל ְריָ א ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמ ִא ָירה ְו ָצ ִר ְ
יך ִל ְכלֹל
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ ן ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ ן ְו ַת ְח ּתוֹ ן ָ ּב ֶע ְליוֹ ן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ֶהם יִ ְר ָאה ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ְּכ ָל ִל ּיוּת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד
ילה ְ ּב ִחינַ ת ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כג) ָּכ ֵעת יֵ ָא ֵמר ְליַ ֲעקֹב ו ְּליִ ְשׂ ָר ֵאל
ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ְל ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
ַמה ּ ָפ ַעל ֵאל ְוכוּ’ ְוכוּ’ ִּכי ַה ַּמ ְלכוּת ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ֵמ ַה ָ ּי ַדיִ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּביַ ם ַה ָח ְכ ָמה ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה
יטב:
יטב ֵה ֵ
ֵה ֵ
הרי שיש מנהיג רחמן שממנו נמשכים מקיפי הדעת עלינו לדעת שגם דרי מטה השם איתנו,
ואיך יש דעת של שלימות העבודה לדרי מעלה ,ועי”ז נזכה להארת הרצון שממשיך הצלחה
ולהבין הרמזים שצריכים בעבודת השם ,וקדושת אכילה ועי”ז הפרנסה בשפע כמבואר שם.
יכין ְל ַפ ְר ֵסם ֱאמוּנָ ֵתנ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ֶפה ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶפה ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ית ְת ִה ָּלה ִמגּ ו ׁ ֵּשי ָע ָפר ִמ ְ ּקרו ֵּצי ח ֶֹמר ְוכוּ’
יאת ׁ ְש ַמע ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ְ ּב ָכל יוֹ םֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְו ָא ִב ָ
ֲא ִמ ַירת ְק ִר ַ
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַּת ֲענוּגָ יו ְו ׁ ַש ֲע ׁשו ָּעיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַה ּׁ ָש ָפל ְו ַע ֵּ
יכין לוֹ ַמר
ל-כן ְצ ִר ִ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶפה ַדּ יְ ָקא ְּכ ֵדי ְל ַפ ְר ֵסם ֱאל ֹקוּתוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ַה ּׁ ָש ָפל ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר קוֹ ְר ִאין ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמין
ְק ִר ַ
ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ִפ ּל ּו ִ ּב ְפנֵ י ָדּ ֵרי ַמ ּ ָטה ׁ ֶש ֵ ּי ְדע ּו ֻּכ ָּלם ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים עפ”ז מובן מה שיש להזהר
לומר קריאת שמע בפה ,כי אנו דרי מטה צריכים לומר בפה ,איך שיהיה ,כי זה מה שאנו
יכולים ,וזה עיקר התהילה לפרסם ולהמשיך מקיפים החדשים של אותו היום על הכל בבחינת
חליפות ע”י המשכת הדעת.
וכמו שהדיבור יש בו כח דרי מעלה ,יש בו כח כלליות מעלה ומטה יחד; ִּכי ַה ִדּ ּבוּר הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ָּכל ַה ַ ּנ”ל ְדּ ָא ֵחד ִ ּב ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְו ַא ְר ָעא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּ
(ב ִס ָ
ימן יא) ׁ ֶש ַה ִדּ ּבוּר
נִ ְק ָרא ִצ ּ ַפ ְר ָּתא ְדּ ָק ֵאי ֵ ּבין ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְל ַא ְר ָעאֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִּכי כֹל ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ו ָּב ָא ֶרץ ְדּ ָא ֵחד ִ ּב ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְו ַא ְר ָעא

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש וּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו
ִּכי ָּכל ַה ַ ּנ”ל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ִא ָ
יאת ִמ ִּס ְט ָרא ְדּ ַצ ִדּ יק נ ְִמ ָצא ׁ ֶש ַה ִדּ ּבוּר הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְּ(ב ִס ָימן יב) ּ ֶפה ִא ְת ְק ִר ַ
ַצ ִדּ יק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּכֹל ַה ַ ּנ”ל ְדּ ָא ֵחד ִ ּב ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְו ַא ְר ָעאֶ ׁ ,ש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָד ֵרי ַמ ְע ָלה ְו ָד ֵרי ַמ ּ ָטה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶפה ְּכ ֵדי ְל ָה ִאיר ַה ַדּ ַעת ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת
ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ְ ּב ָד ֵרי ַמ ְע ָלה ְו ָד ֵרי ַמ ּ ָטה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָה ִע ָ ּקר ְל ָה ִאיר ְ ּב ָד ֵרי ַמ ּ ָטה ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ׁ ַש ֲע ׁשו ָּעיו ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ַעל-יְ ֵדי
ַה ִדּ ּבוּר ְמ ַפ ְר ְס ִמין ו ְּמגַ ִּלין ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ּׁ ָש ָפל ַ ּגם ֵּכן ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַּת ֲענוּגָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל
ָ
(ת ִה ִּלים עא) יִ ּ ָמ ֵלא ִפי ְּת ִה ָּל ֶתךּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּ
אשית א) ו ִּמ ְלא ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ,
(ב ֵר ׁ ִ
ִּכי ַה ִדּ ּבוּר ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ
ְ
ְ ּב ִחינַ ת ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ָאז ָהעוֹ ָלם ְמ ֻמ ָּלא ִמ ְ ּבנֵ י
ָא ָדם ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל:

מצות ק”ש הוא לחפש מי שילמדנו דעת באמיתת אחדות ה’ ושה’ איתו תמיד

ג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵהם יִ חו ָּדא ִע ָּל ָאה ְויִ חו ָּדא ַּת ָּת ָאה ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ימן יא) ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ִע ָּל ָאה ׁ ֶשהוּא ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל
(ב ִס ָ
יה ְּכ ָלל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת
ְוכוּ’ ה’ ֶא ָחד ִּכי ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך נֶ ְע ָלם ֵמ ֵעין ּכֹל ְדּ ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִפ ָ
יסא ֵ ּב ּ
ית ְוכוּ’ ,ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יִ חו ָּדא ַּת ָּת ָאה
ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶמה ָח ִמ ָ
ְ
ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ֵרי ַמ ָּטה ְ ּב ִחינַ ת ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶש ֶּזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ַּכ ָ ּידו ַּע ְ ּב ִחינַ ת ָ ּברוּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד
ַמ ְלכוּתוֹ ִּ .כי ִמ ַ ּצד ַהנְ ָהגַ ת ַמ ְלכוּתוֹ ָאנ ּו ַמ ּ ִשיגִ ין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְויוֹ ְד ִעין ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי יוֹ ְד ִעין ׁ ֶשהוּא
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶמ ֶל ְך ַמנְ ִהיג וּמוֹ ׁ ֵשלְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְמלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ָּטה ׁ ֶש ֶּזה ְ ּב ִחינַ ת
ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
יך ִל ְכל ֹל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ ן ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ ן ְו ַת ְח ּתוֹ ן ָ ּב ֶע ְליוֹ ן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
ְו ָצ ִר ְ
יך ְל ַא ְר ָכא ַ ּבד’ ְדּ ֶא ָחד ְּכ ֵדי
יכה ּו ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ּ ָטה ו ָּב ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְמלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת
ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִל ֵ
ּ
ּ
ַּת ְח ּתוֹ ן ָ ּב ֶע ְליוֹ ןַּ ,ת ְל ִמיד ְ ּב ֵבן ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה נִ ְכ ָלל ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה יִ חו ָּדא ִע ָל ָאה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי
ַמ ּ ָטה ְ ּב ִחינַ ת ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ  .ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ֶע ְליוֹ ן ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ ן ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְכ ָלל ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ּ ָטה
ְ ּב ִחינַ ת ְמלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמה ְוכוּ’
וכלל מצות ק”ש הוא שמע וברוך שם לקבל להתדבק בהשם בחינת עצם האמת ,לבקש
ולחפש בחינת דרי מעלה לפי בחינתו למסור נפשו על האמת שהשם אחד ,לדעת ולבקש מי
שילמדו מהו אחד ממש וכו’ ,שזה דרי מעלה ,וכמו כן יש לו לבקש מי ילמדו דעת שהשם איתו
ועימו ממש גם בכל מקום שנמצא בחינת דרי מטה ממש תמיד ,זהו מצות ק”ש.
ובק”ש אנו כוללים יחד שהביטול להשם דדרי מעלה יהיה שם גם פשטות ויראה ,והפשטות
יהיה שם דביקות ודעת דרכי אמונה.
יקה ְ ּב ִחינַ ת
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְ ּב ַל ַח ׁשֶ .זה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִת ָ
יקהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְשתוֹ ק ָּכ ְך ָע ָלה ַ ּב ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְ ּב ִחינַ ת
ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה ְ ּב ִחינַ ת ָמה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִת ָ
ישא’ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגָ ה ֶע ְליוֹ נָ ה ְ ּב ִחינַ ת ָמה ׁ ֶש ּזֹאת ַה ַה ּ ָשגָ ה
יה ְדּ ִא ְת ַא ַּמר ִ ּב ְל ִח ׁ ָ
ְ‘דּ יֶ ֱח ֵזי ָלן ִס ְת ֵר ּ
יקה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְדּ ִא ְת ַא ַּמר
יקה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ַל ַח ׁש ׁ ֶש ָּסמו ְּך ַל ּׁ ְש ִת ָ
נִ ְס ֶּת ֶרת ְונֶ ְע ֶל ֶמת ְו ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִת ָ
ישא ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ִ ּב ְל ִח ׁ ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג
ובזה מתגלה הדעת שאדם צריך לזכות למקיפין שמתחדשים באותו יום ,וכדי לתפסם צריך
לקבל הרמזים שבים החכמה שמאירים ,ולא לשאול על זה שום קשיא במחשבה ,רק לשתוק
שלא יקלקל ,כענין המבואר בהתורה בחינת ‘שתוק’ ,כי מקבלים שם הבנה איך ה’ נמצא גם
בהשגה גבוהה וגם להפך בעשרה כתרין דמסאבותא וכו’ ושתוק.
ד) ואח”כ קוראים רמ”ח תיבין ,להתקדם לתוך המציאות להיות דמות אדם ממש שיש בו דעת,
ואינו חיה בדמות אדם ,כי רוצה לעבוד השם ברמ”ח מצות כמה שיכול ולהתקדש בקדושת
יאת ׁ ְש ַמע
התורה ,נ”ר מצוה של דעת ויראה ואהבה וקבלת עולְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְר ַמ”ח ֵּת ִבין ׁ ֶש ִ ּב ְק ִר ַ
ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ִל ְז ּכוֹ ת ָל ַד ַעת ֵמ ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְר ַמ”ח ִמ ְצווֹ ת ֲע ֵשׂ ה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי
ְל ַה ּ ִשיג ְו ָל ַד ַעת ַעל יָ ָדם ֶאת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְו ַע ֵּ
ל-כן רח”ם אוֹ ִת ּיוֹ ת ְר ַמ”ח ִּכי ְר ַמ”ח ִמ ְצווֹ ת
ֲע ֵשׂ ה ֶזה ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָאז ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּי ִמין ֶאת ְר ַמ”ח ִמ ְצווֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ָאז נִ ְק ָר ִאין ָא ָדםְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר יט) זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ָא ָדם ִּכי ִאם ָלאו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם הוּא ַרק ַח ָ ּיה ִ ּב ְדמוּת ָא ָדם ְו ֶזה ִע ַ ּקר
ָה ַר ֲח ָמנוּת ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָהעוֹ ָלם ְמיֻ ּׁ ָשב ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע
ל-כן ְק ִר ַ
ׁ ֶש ִהיא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאל ֹקוּתוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַר ֲח ָמנוּת ַּכ ַ ּנ”ל ַע ֵּ
ל-כן יֵ ׁש ָ ּב ּה ְר ַמ”ח ֵּת ִבין ְּכנֶ גֶ ד ְר ַמ”ח ִמ ְצווֹ ת
יב ִריםִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ַּכ ַ ּנ”ל
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְר ַמ”ח ֵא ָ
ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ָא ִבינ ּו ָאב ָה ַר ֲח ָמן ַה ְמ ַר ֵחם ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ְוכוּ’ ויש להתעורר
ל-כן ָאנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ק ֶֹדם ְק ִר ַ
מאד בברכת אהבת עולם וכו’ לבקש מאד להמשיך מקיפי הדעת בכח הצדיק הרחמן כי
רחמנות גדולה מאד עלינוִּ .כי ֶזה ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ָל ַד ַעת ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ַק ֵ ּים ִמ ְצווֹ ָתיו ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ְו ֵתן ְ ּב ִל ֵ ּבנ ּו ִבינָ ה ְל ָה ִבין ו ְּל ַה ְשׂ ִּכיל ִל ׁ ְשמ ַֹע ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד ִל ׁ ְשמֹר ְוכוּ’ ַהיְ נ ּו
ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ְדּ ַהיְ נ ּו ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד ְלגַ ּלוֹ ת ַה ַדּ ַעת ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל:
ְק ִר ַ

יש מקיפים חדשים בכל יום ולזה אנו קוראים ק”ש להתקשר לתקופות הימים
והשנים
ה) ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאלֹקוּתוֹ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל יוֹ ם ִּכי ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
יכין לוֹ ַמר ְק ִר ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
יפין ׁ ֶש ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ַּכ ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַה ַּמ ִ ּק ִ
ְ ּב ִחינַ ת ְּתקוּפוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ְּתקוּפוֹ ת ַה ּׁ ָשנִ ים ְו ֶזה ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ָד ֵתנ ּו ְל ַק ּׁ ֵשר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ַמן ְדּ ַהיְ נ ּו ַה ָ ּי ִמים
ְו ַה ּׁ ָשנִ ים ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל יוֹ ם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֻ ּי ְמ ׁ ַש ְך ְ ּבכֹל יוֹ ם
יכין לוֹ ַמר ְק ִר ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
ְ ּב ִחינַ ת ְּתקוּפוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ַה ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי ְל ַה ֲעלוֹ ת ו ְּל ַק ּׁ ֵשר ַה ּיוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ִל ְב ִחינַ ת ְּתקוּפוֹ ת
ַה ָ ּי ִמים ַּכ ַ ּנ”ל
כי השי”ת הוא למעלה מהזמן ,ובק”ש אנו ממשיכין לתוך אותו יום ואותו מקום ואותו נפש
התחדשות הבריאה  -חליפה חדשה לאור האמונה ,בחינת תקופת הימים.
ילה ִּכי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְל ֵעת ֶע ֶרב ַא ַחר נְ ִע ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
יכין ַה ַּמ ּשאוֹ י ׁ ֶשל ֲעווֹ נוֹ ת ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְו ָאז
ָאז מוֹ ֲח ִלין ָה ֲעוֹנוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ַה ַ ּנ”ל ְּכ ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִל ִ
ֵמ ִאיר ַה ַדּ ַעת ַה ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ַּכ ּמו ָּבן ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִענְ יַ ן ֲחנֻ ָּכה ַע ֵ ּין ׁ ָשםְ ,ו ָאז זוֹ ִכין
יפין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַפע ַה ֶּכ ֶתר ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז
ְל ַמ ִ ּק ִ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ָּכל יוֹ ם ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּתקוּפוֹ ת ַה ּׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין
יאת ׁ ְש ַמע ִמ ְּל ַבד ַה ְ ּק ִר ַ
אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ׁ ָשנָ ה ְדּ ַהיְ נ ּו ְ ּביוֹ ם
יפין ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ַה ַּמ ִ ּק ִ

אי

בי
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ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּתקוּפוֹ ת ַה ָ ּי ִמים ְּתקוּפוֹ ת ַה ּׁ ָשנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל.
ויש ימים כמו ר”ה ויוכ”פ שבהם נמשכים כלליות המוחין מבחינת תקופת השנים ,התחדשות
חדשה ,וכן בחנוכה ופורים וכל יו”ט.
יאת ׁ ְש ַמע ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ַה ַדּ ַעת ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ׁ ִש ַ ּננְ ָּתם
ִּכי ְק ִר ַ
ְל ָבנֶ ָ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמידִּ .כי ַ ּגם ַה ַּת ְל ִמ ִידים
יך ְוכוּ’ ְו ִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ְוכוּ’ ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ִ ּב ְק ִר ַ
ְקרוּיִ ים ָ ּבנִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם :כי ושננתם הוא תלמיד ,לבניך הוא בן ,היינו שני דרכי הדעת
של מעלה ומטה  -והעיקר הוא ולמדתם וגו’.

הארת הרצון מתגלה בק”ש כי בו נכללים בן ותלמיד
ו) ר’ נתן מגלה מה שפועלים בק”ש הארת הרצון ואיך יש להתעורר בכל עת בבחינת ק”ש
להארת הרצון ,כי בו בחינת הכלליות בן ותלמיד -ולזה הברכות שאחרי ק”ש הם בחינת היכל
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
הרצון כמבואר בכתבים ,כי עולה הכל להארת הרצוןְ .ו ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ַעל -יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ָה ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים
יכל ָה ָרצוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ְוכוּ’ ַּכ ּמו ָּבא
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ָאז ֵמ ִאיר ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ֵה ַ
ַא ַחר ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ִמ ּׁ ָשם ְמ ַק ֵ ּבל ַה ַּמ ְלכוּת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה.
ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ִּכי ַעל -יְ ֵדי ְק ִר ַ
מבואר בהתורה שכלליות בן ותלמיד ממשיך הארת הרצון בשעת האכילה ועי”ז נמשך שפע
פרנסה ובנים ותלמידים; והרי בק”ש נמשך השפע; ונתתי מטר ,ונתתי עשב ,ונמתק הדין של
‘השמרו’ ע”י שמקבל הארת המקיפים ונעשה ‘ושמתם’ ,התחלה חדשה.
יאת ׁ ְש ַמע ִּכי ִמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְּכמוֹ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְונָ ַת ִּתי ֵע ֶשׂ ב ְוכוּ’ ְו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָשׂ ָב ְע ָּת ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ִ ּב ְק ִר ַ
יכל ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת
ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ֵמ ִאיר ָה ָרצוֹ ן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵה ַ
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל
ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ְק ִר ַ
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין
והתגלות השפע הוא בבחינת מ”ש שם קריעת ים סוף; ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
יעת יַ ם סוּף
ְ ּב ִב ְר ַּכת ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ָק ׁ ִשין ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם ִּכ ְק ִר ַ
ִּכי ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ַ ּים ַה ָח ְכ ָמה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ַה ַּמ ְלכוּת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ְ
יעת יַ ם סוּף ִּכי ִה ְת ַ ּג ּלוּת
(פ ָס ִחים קיח) ָק ׁ ִשין ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם ִּכ ְק ִר ַ
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ָאז נִ ְב ְקע ּו ָּכל ַמ ְעיְ נוֹ ת ַה ָח ְכ ָמה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
יַ ם ַה ָח ְכ ָמה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
(מ ִכ ְל ָּתא ְ ּב ַש ַּלח) ָר ֲא ָתה ׁ ִש ְפ ָחה ַעל ַה ָ ּים ְוכוּ’ עוֹ ְל ִלים ְויוֹ נְ ִקים ָא ְמר ּו ֶזה ֵא ִלי ְוכוּ’ (סוֹ ָטה ל) ִּכי
ִל ְב ָר ָכה ְ
ּ
ָאז נִ ְת ַ ּג ָּלה ֱאל ֹקוּתוֹ ְמאֹד ְמאֹד ְו ָכל ַה ַּמיִ ם ַה ֵזדוֹ נִ ים נִ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו ְולֹא יָ ְכל ּו ִל ׁ ְשלֹט ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיְ נ ּו ָּכל
יטה ַעל
ַה ֲח ָט ִאים ַו ֲעווֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמיִ ם ַה ֵ ּזדוֹ נִ ים נִ ְכנְ ע ּו ְונִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ָאז ְולֹא ָהיָ ה ָל ֶהם ׁשוּם ׁ ְש ִל ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲח ָמנוּת ַה ַ ּנ”ל ְל ַה ִּציל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֲעוֹנוֹ ת ו ְּל ָה ִאיר ָ ּב ֶהם ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ּ ָשגַ ת ֱאל ֹקוּתוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל
הרי שזה בחינת המשכת מקיפי הדעת של רבינו ,התגלות הדעת וביטול החטאים ברחמנות
גדולה והמשכת שפע ממש משפיל גאים ומגביה שפלים.
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו ַה ַּמיִ ם ַה ֵ ּזדוֹ נִ ים ׁ ֶש ֵהם ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ַּכ ַ ּנ”ל ְונִ ְב ַקע יַ ם
ְו ֶזה ַמ ָּמ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ַה ָח ְכ ָמה ְונִ ְת ַ ּג ָּלה ַה ַדּ ַעת ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ְ ּב ִחינַ ת ֶזה ֵא ִלי ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יַ ם ַה ָח ְכ ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְז ָּכר
ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִחינַ ת ֶזה ַה ָ ּים ָ ּגדוֹ ל ו ְּר ַחב יָ ַדיִ ם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ַה ַּמ ְלכוּת ֶאת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ֶזה

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג
יעת יַ ם סוּף ִּכי ִמ ּׁ ָשם ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ַה ַּמ ְלכוּת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
ְ ּב ִחינַ ת ָק ׁ ִשין ְמזוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם ִּכ ְק ִר ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
יעת יַ ם סוּף ְכמוֹ
יאת ׁ ְש ַמע אוֹ ְמ ִרים ֱא ֶמת ְויַ ִּציב ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ַכ ַ ּנ”ל ְו ָאז ַמ ְז ִכ ִירין ְק ִר ַ
ַא ַחר ְק ִר ַ
ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְויַ ם סוּף ָל ֶהם ָ ּב ַק ְע ָּת ְוכוּ’ ְל ָך ָענ ּו ׁ ִש ָירה ְוכוּ’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ַעל-יְ ֵדי
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל:
ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ובזה מובן היטיב מה שאומרים כל זה לפני התפילה ,כי ממשיכים כל המוחין והתגלות הדעת
שבשמונה פעמים ‘אמת’ ויציב ובעזרת וכו’ ונמשך דעת דרי מעלה ודרי מעלה ,ועי”ז מתגלה
רחמנות ויכולים להתפלל בהארת הרצון ולפעול למעלה ולמטה.

ענין קשר הלכות ק”ש לאכילת תרומה בטהרה
ז) עפ”ז יובן משנה ראשונה בש”ס – כי עיקר קבלת עול מלכות שמים ,הוא לקדש האכילה,
וכל תורה שבעל פה מגלה הלכות של הברכות שהן הארת הרצון ,לזאת פותח להודיע שזמן
ק”ש קשור לא רק לכוכבים ולאור הבוקר ,אלא לאכילה בקדושה בחינת טבילה וטהרה
לאכילת תרומה ,בחינת הארת הרצון .ויש להבין שזה בחינת כוכבים בלילה שיכול לראות
רצון גם בלילה ,וזה ענין אור יום ביום שיש התחלה חדשה של התחדשות מעשה בראשית.
ימן ְ ּ
ְו ֶזה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ַה ַּת ָ ּנא ִס ָ
ימ ַתי קוֹ ִרין ֶאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ַע ְר ִבית ִמ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים נִ ְכנָ ִסים ֶל ֱאכֹל
(ב ָרכוֹ ת ב) ֵמ ֵא ָ
יעת ׁ ְש ַמע הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן
ילה ִּכי ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ִמ ּׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
ימן ִל ְז ַמן ְק ִר ַ
ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן ְונָ ַתן ַה ִּס ָ
ילה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶל ֱאכֹל ִ ּב ְתרו ָּמ ָתן ַדּ יְ ָקא ִּכי
ְו ַת ְל ִמיד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
ילה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְּתרו ָּמה
ילת ְּתרו ָּמה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
ֲא ִכ ַ
יל ֵתנ ּו ִ ּב ְב ִחינָ ה זוֹ
יכין ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֲא ִכ ָ
ׁ ֶש ֵאין ָלה ׁ ִשעוּר ְ ּב ִחינַ ת מ”ה ְ ּב ִחינַ ת ְּתרו ָּמה ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ילה ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַע ֵּ
ילה ְּתרו ָּמה ְו ַח ָּלה
יכין ִל ְפר ֹׁש ק ֶֹדם ָה ֲא ִכ ָ
ל-כן ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ֲא ִכ ָ
ילה ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן נָ ַתן
ַל ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ”ה ִּכי ֵאין ָל ֶהם ׁ ִשעוּר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ְ ּב ָה ֲא ִכ ָ
ילה
ילת ְּתרו ָּמה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
יאת ׁ ְש ַמע ִמ ּׁ ְש ַעת ֲא ִכ ַ
ימן ִל ְק ִר ַ
ַה ַּת ָ ּנא ִס ָ
ילה ִמ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֶה ָענִ י אוֹ ֵכל ּ ִפ ּתוֹ
ימן ִמ ּׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ִ ּב ְב ַריְ ָתא ׁ ְש ָאר ַה ַּת ָ ּנ ִאים ֻר ָ ּבם נָ ְתנ ּו ִס ָ
ילה
יאת ׁ ְש ַמע הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ָה ָרצוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
(שם) ִּכי ְק ִר ַ
ְוכוּ’ ׁ ָ
ַּכ ַ ּנ”ל:

וגילו עוד זמנים כמו ‘משנכנס עני לאכול פיתו בערבי שבתות’ וכו’ שזה הארת דרי מטה בלילה
שגם זה נקרא הארת הרצון שיש מי שאינו יכול לזכות לרצון בבחינת תורה ,אבל יכול בבחינת
עני ששמח ומודה להשם שיש לו חתיכת לחם לאכול ,זה הכל יכולים בכל שאר הזמנים – ובזה
מתיישב מה ששואלים למה הביאו כל הזמנים האלו ,ואיך זה שייך עם ההלכה צאת הכוכבים.

כלל עבודת הלילה והיום  -בחינת אור הדעת ובחינת זמן של קטנות

ח) ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ַּליְ ָלה ו ַּב ּיוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ו ְּב ׁ ָש ְכ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך ִּכי יוֹ ם ְו ַליְ ָלה
יכין ִל ְקרוֹ ת ְק ִר ַ
ל-כן ְצ ִר ִ
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַא ְס ּ ַפ ְק ַל ְריָ א ַה ְּמ ִא ָירה ְו ַא ְס ּ ַפ ְק ַל ְריָ א ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמ ִא ָירה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ֵ ּבן ְו ַת ְל ִמיד ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַליְ ָלה ְז ַמ ָ ּנ ּה ָּכל ַה ַּליְ ָלה ֲא ָבל ְק ִר ַ
ל-כן ְז ַמן ְק ִר ַ
ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
יע ַה ּיוֹ םִּ ,כי ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַא ְס ּ ַפ ְק ַל ְריָ א ׁ ֶש ֵאינָ ּה
ׁ ֶשל יוֹ ם ֵאין ְז ַמ ָ ּנ ּה ַרק ְ ּב ׁ ָש ָעה ְמיֻ ֶח ֶדת ַעד ְר ִב ַ
ְמ ִא ָירה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ּ ָטה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ּ ָשגָ ה ׁ ֶשל ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְז ַמ ָ ּנ ּה ָּכל
ַה ַּליְ ָלהֲ ,א ָבל ַה ּיוֹ ם ׁ ֶשהוּא ָ ּגבוֹ ַה יוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת ַא ְס ּ ְפ ְק ַל ְריָ א ַה ְּמ ִא ָירה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה ְ ּב ִחינַ ת

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קנ"ה  -קנ"ח הלכות ק"ש א-ג
ל-כן ׁ ָשם ַדּ יְ ָקא ֵאין נִ ְת ַ ּג ֶּלה ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּכל ָּכ ְך ְו ַע ֵּ
ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ְ ּב ִחינַ ת מ”ה ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין
ְז ַמ ָ ּנ ּה ָּכל ַה ּיוֹ ם ְּכמוֹ ַ ּב ַּליְ ָלה ַרק ְ ּב ׁ ָש ָעה ְמיֻ ֶח ֶדת ִּכי ָאז הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְו ֵאין נִ ְת ַ ּג ֶּלה ֱאלֹקוּתוֹ ָּכל ָּכךְ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ׁ ֶשהוּא ַה ּ ָשגַ ת ָדּ ֵרי ַמ ְע ָלה ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ְז ַמ ָ ּנ ּה ִּכי ִאם
ּ
ּ
ּ
ְמ ַעט ֲא ָבל ַ ּב ַּליְ ָלה ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ֵרי ַמ ּ ָטה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ְו ַעל ֵּ
ּ
כן ְב ָכל ַה ַליְ ָלה ֻכ ָל ּהיאת ׁ ְש ַמע ִּכי ַדּ יְ ָקא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָדּ ֵרי ַמ ּ ָטה ְמגַ ִּלין ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִחינַ ת ְמלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ
ִהיא ְז ַמן ְק ִר ַ
ְּכבוֹ דוֹ ַּכ ַ ּנ”ל:
כי בבחינת הפשטות יכולים לאחוז תמיד ממש ,ויש להבין שהגדלות יסתלק ואין ליפול מזה,
רק להמשיך דעת של דרי מטה ששייך לו.
ועיקר הקריאה והדיבור להתעורר מאד בכל פעם ,הוא לעורר אמונה גם בבחינת דרי מטה ,כי
ק”ש הוא להתעורר מהשינה ,וזה בעת שישנים כמ”ש בשכבך ובקומך[ .ובסוד אות ת’ דאמ”ת
 מוחין דיניקה]יאת ׁ ְש ַמע הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ֵרי ַמ ּ ָטה ַּכ ַ ּנ”לְּ .כ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵשנָ ה ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר
ט) ִּכי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יאת
ימן ׁ ֶשל ְז ַמן ְק ִר ַ
ל-כן נָ ְתנָ ה ַה ּתוֹ ָרה ַה ִּס ָ
יאת ׁ ְש ַמע ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵשנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ְז ַמן
ׁ ְש ַמע ְ ּב ׁ ָש ְכ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ימה
יבה ַעד ַה ּסוֹ ףְ .דּ ַהיְ נ ּו ַעד ְז ַמן ִק ָ
יהם הוּא ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ּׁ ְש ִכ ָ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַליְ ָלה ְו ׁ ֶשל יוֹ ם ְז ַמן ׁ ְשנֵ ֶ
ְק ִר ַ
ְ
ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּבסוֹ ף ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶש ֵּכן ֶדּ ֶרך ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ַל ֲעמֹד ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ָ
(שם ט) נִ ְמ ָצא
יבה ַעד ַה ּסוֹ ףִּ .כי ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַליְ ָלה ְויוֹ ם הוּא ַרק ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ּׁ ְש ִכ ָ
ׁ ֶש ָּכל ְז ַמן ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ָדּ ֵרי ַמ ּ ָטה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשנָ ה ְלגַ ּלוֹ ת ָל ֶהם ִּכי ה’ ִע ָּמם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו
ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶפה ַדּ ְו ָקא ַּכ ַ ּנ”ל:
ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ִּכי ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ

אמירת קבלת עול מלכות שמים בשני הבחינות ‘השמע לאזנך’ ו’בכל לשון שאתה
שומע’ ,שלמדנו ב’ הדרשות מאותו הפסוק
י) וְ זֶ ה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה וְ לָ ְמד ּו ׁ ְשנֵ י לִ ּמו ִּדים ִמ ֵּת ַבת ׁ ְש ַמע ִּכי דָּ ְר ׁש ּו ׁ ְש ַמע
יך ַמה ּׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ ִציא ִמ ּ ִפ ָ
ַה ׁ ְש ַמע לְ ָאזְ נֶ ָ
יך ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת טו) וְ גַ ם דָּ ְר ׁש ּו ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶש ַא ָּתה
יאת
יהם ֶא ָחד ִּכי ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל ׁ ִש ְב ִעים לְ ׁשוֹ נוֹ ת ִּכי ׁ ְשנֵ ֶ
(שם יג) ׁ ֶש ֻּמ ָּתר לוֹ ַמר ְק ִר ַ
ׁשוֹ ֵמ ַע ׁ ָ
ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶפה ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ַמע לְ ָאזְ נֶ ָ
יך הוּא ְּכ ֵדי לְ ַפ ְר ֵסם ֱאלֹקוּתוֹ ִ ּב ְפנֵ י ָּכל דָּ ֵרי ַמ ּ ָטה ַּכ ַ ּנ”ל וְ זֶ ה ּו
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל לָ ׁשוֹ ן וְ כוּ’ דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לִ ין לְ גַ לּ וֹ ת ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ָכל
לְ ׁשוֹ נוֹ ת ַהגּוֹ יִ ם ִּכי ְמלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ  ,וְ זֶ ה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָשגַ ת דָּ ֵרי
ַמ ּ ָטה ְ ּב ִחינַ ת ָה ִקיצ ּו וְ ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְהי ּו ְמיָ ֲא ׁ ִשין ַע ְצ ָמן ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר
ַה ַּנ”ל כּ ִי ֲא ִפלּ ּו ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵפל לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת לְ ׁשוֹ נוֹ ת ַהגּוֹ יִ ם ׁ ֶש ֵהם

י-כן יְ כוֹ לִ ין לְ גַ לּ וֹ ת ֱאלֹקוּתוֹ ַ ּגם ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ָרעוֹ ת וְ כוּ’ וְ ַא ַ

יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ֶפה ַּכ ַ ּנ”ל ְ ּב ִחינַ ת
ָה ִקיצ ּו וְ ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת כּ ֹל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ַה ׁ ְש ַמע לְ ָאזְ נֶ ָ
יך וְ כוּ’ .וְ זֶ ה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל לָ ׁשוֹ ןִּ ,כי ְמלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ וְ לֵ ית
יה וְ כוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
ֲא ַתר ּ ָפנוּי ִמינֵ ּ
הרי שעיקר קבלת עול הוא להתחזק תמיד.
ָ ּבר ּו ְך ה’ ְלעוֹ ָלם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:

