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ליקוטי הלכות ח"א דף קס"א  -קס"ג הלכות ק"ש ד' אות ט'-ט"ז

דף קס"א  -קס"ג
הלכות קריאת שמע ד' אות ט'  -ט"ז
מי שאינו קורא ק”ש כותיקין זמנו עד ג’ שעות להשלים הציור בג’ מוחין דקדושה
ט) מוהרנ”ת מבאר ענין הג’ שעות של זמן ק”ש ,כי באמת התחלת הזמן הוא ‘משיכיר’ ,אבל
יש להמתין עד לפני הנץ להסמיך גאולה לתפילה ,וגם לאחר כל זמן הנץ יש להקדים לקרוא
מה שיותר מוקדם ,ולהלכה עד שלוש שעות כשיטת המג”א ,ויש זמן של שיטת השו”ע הרב
והגר”א.
כי אע”פ שמציאות היהדות עומד על מה שמתחילים בלילה לקבל עול האמונה ולהתגבר
בעבודת האמונה בכל דרכי הבירורים שיש בלילה ,ועי”ז נשלם ציור האמונה בק”ש של בוקרא,
ואז יש להשלים אור האמונה אור המלכות בחי’ עולם הבריאה בהיכלות העליונים שעולים
בעמידה ,ואז נמשכים נשמתין ורוחין חדתין ,ויש להזדרז להשלים הציור לפני שמתקלקל
ע”י ריבוי הנסיונות וע”י התעוררות כוחות ההסתרה .והרי בכל זאת יש שאין יכולים לקרוא
ולהתפלל כוותיקין וזמנם ג’ שעות ,כי הם צריכים להוסיף כח של צמצום יותר ,מחמת
שצריכים עוד קצת מנוחה מחולשת הנפש והגוף ,או שמוכרחים ללמוד להכין לב ,כי יש
להשלים מציאות הציור הזה בכמה דרכים של שלשה בחינות.
ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ׁ ַש ֲח ִרית נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעד ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ תְּ .כנֶ גֶ ד ְּת ַלת מ ִֹחין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ְז ַמן ְק ִר ַ
ְ
ְ
ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך אוֹ ר יוֹ ם ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיר ְל ַמ ּ ָטה נִ ְמ ׁ ָשך ַה ִּצ ּיוּר ׁ ָש ֹל ׁש
ׁ ָשעוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ֹל ׁ ָשה מ ִֹחין ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ַה ִּצ ּיוּר ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל אוֹ ָתן ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ָאז הוּא ְז ַמן
יאת ׁ ְש ַמע ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ַמ ְע ָלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ׁ ַש ֲח ִרית ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּק ִר ַ
ְק ִר ַ
ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְּכ ֵלי ַה ּמ ִֹחין ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָהאוֹ ר נִ ְמ ׁ ָש ְך ְונִ ְצ ַט ֵ ּיר ָּת ִמיד ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל
כי מחמת שעוד לא עורר כח השלוש מוחין היינו להמשיך מציאות של שכל ומציאות החכמה
לעורר האמונה ,והוא ישן לגמרי ,ולא עורר הבנת לב לחשוב איזה פנים של תורה ולא עורר כח
הדעת לחשוב איך לקיים ובמה להזהר ולהתעורר ,אז יכול להתכונן עוד לצמצם האור בבוקר
להשלים הג’ מוחין של בחי’ קדושת הברית ,הכח לדחות הרע (כמבואר ח”ב סי’ ח’) כי זהו בכלל
תיקון הנסיון לזכות לדעת לעמוד בכל נסיון ,וזה בכח מה שקרא בלילה ונשלם ציור שיוכל
להתחדש באור הבוקר ,ויש שאז צריך להשלים הציור עוד קצת.

בברכות יוצר ‘קדוש וברוך’ עולים לקבל שורש האור לפני ציורו כדי לציירו לברכה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִב ְר ַּכת יוֹ ֵצר אוֹ ר ְק ֻד ּׁ ָשה ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת ִהיא ְּכנֶ גֶ ד ְּת ַלת מ ִֹחין,

היינו שנשלם הו’ היכלות של בריאה ע”י הבירורים שירדה השכינה
א
בלילה לברר.

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קס"א  -קס"ג הלכות ק"ש ד' אות ט'-ט"ז
ָח ְכ ָמה ִ ּבינָ ה ָדּ ַעתַּ ,כ ָ ּידו ַּע ִּכי ַה ּמ ַֹח נִ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ְו ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ָשה ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת ְמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַה ְּת ַלת מ ִֹחין
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְק ֻד ּׁ ָשה ִּכי ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ ֵצא ֶ ּג ֶדר ֶע ְר ָוה ַא ָּתה מוֹ ֵצא
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל
ְק ֻד ּׁ ָשה ַ(ו ִ ּי ְק ָרא ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק כה) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
כי בברכות דיוצר אומרים ג”פ קדוש ,וענינה להמשיך בכח החכמה מהג’ מוחין של המידות
הארה למידות ונמשך לצייר כל השתלשלות האור לטובה ,בכח התקדשות עולם הבריאה ,כי
נמשך ג’ מוחין שזה המשך הקדושה כנ”ל ,ומתעורר האדם לראות איך עבודת המלאכים איך
יש לעבוד השם בקדושה וכו’ ,והרי שיש להגיע לג’ מוחין ,ולזה יכולים להמשיך עד ג’ שעות
זמן ק”ש.
‘ל ֻע ָּמ ָתם ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחים ְואוֹ ְמ ִרים ָ ּברו ְּך ְּכבוֹ ד ה’ ִמ ְּמקוֹ מוֹ ’ ְמקוֹ מוֹ ָדּ א ֶּכ ֶתר ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַכ ּמו ָּבא
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ
יתא ְדּ ָע ְל ָמא ְוכוּ’ ְ ּ
(ב ִס ָ
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֶא ְמ ָצ ִע ָ
יכין ָהאוֹ ר
ימן כד) ִּכי ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ִמ ּׁ ָש ְר ׁשוֹ ָה ֶע ְליוֹ ן ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ו ְּל ַצ ְ ּירוֹ ׁ ָשם ִמ ָ ּיד ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ִּצ ּיוּר
יכין ְל ַצ ְ ּירוֹ ַעל -יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה מ ִֹחין ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ֹל ׁש ְק ֻד ּׁשוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל
ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
כי אע”פ שהמשכת ג’ קדושות דיוצר הוא ממוחין של המידות ,מ”מ בכח השמחה עולים לקבל
הארת הרחמים ,שזה ענין נורא שמתגלה בתו’ כ”ד ,והרי ענין אמירת ‘ברוך כבוד ה’ ממקומו’
הוא להמשיך הארת הבינה לכל העולמות ,ומגלה שיש לעלות למקומו ית’ שהוא בחי’ כתר.
והרי שורש הנהגת העולם בג’ עולמות שעיקרו בחי’ המלכות שמתלבש בבריאה מתלבש
בעולם היצירה והעשיה זה נקרא ענין תלת עלמין שמושרשים ברצון השם היינו בכתר כידוע
באדרא ,הרי שעולים לקבל האור עוד פעם משורש הקמץ ,שורש האור שעדיין אינו מצויר,
ועתה מצטייר מחדש שזה ענין גמר הציור של אור יום ,וצריך גם לזה בחי’ זמן של ג’ שעות.

יאה יְ ִצ ָירה ֲע ִשׂ ָ ּיה ִּכי ֲא ִצילוּת ׁ ָשם ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ָק ִמיץ
לשה ָהעוֹ ָלמוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִר ָ
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִּצ ּיוּר ִ ּב ׁ ְש ׁ ָ
ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְו ָס ִתים ְו ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר לֹא יְ גו ְּרך ָרע ִכי ֵאין ְל ַה ְק ִל ּפוֹ ת ֲא ִח ָיזה ׁ ָשם ְכ ָלל ִכי ׁ ָשם ֻכלוֹ ֱאלֹקוּת ָגמוּר
ִּכי ַּת ָּמן ִאיה ּו ְוגַ ְרמוֹ י ַחד ְ ּבהוֹ ן ְוכוּ’ ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ׁ ַש ָ ּי ְך ׁ ָשם ִצ ּיוּר ָהאוֹ ר ְל ִפי ַה ְּכ ִלי ְּכ ָלל ַרק
יאה ,יְ ִצ ָירהֲ ,ע ִשׂ ָ ּיהָ ׁ ,שם ִמ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְת ָח ַלת ַה ִּצ ּיוּר הוּא
ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ָהאוֹ ר ֵל ֵירד ַל ְ ּב ִר ָ
יאה ַּכ ָ ּידו ַּע ו ִּבינָ ה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ַדּ ת ֵצ ֵירי
יאה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבינָ ה ִדּ ְמ ַקנְ נָ א ְ ּב ָכ ְר ַסיָ א ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִר ָ
ִמ ְ ּב ִר ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
כן ְכנֶ גֶ ד עוֹ ַלםל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
יאה ַא ַ
ל-פי ׁ ֶש ָהאוֹ ר הוּא ִב ְב ִחינַ ת ִציוּר ָבעוֹ ָלם ַה ְב ִר ָ
ע ּ ִַּכ ָ ּידו ַּע ֲא ָבל ַאף ַ
ְ
יסה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת וּבוֹ ֵרא
ַהיְ ִצ ָירה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ְ ּב ִחינַ ת ח ׁ ֶֹשך ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ׁשוּם ְּת ִפ ָ
ּ
ּ
ּ
ח ׁ ֶֹש ְך ַּכ ַ ּנ”ל .ו ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵרד ַליְ ִצ ָירה ׁ ָשם ִמ ְצ ַט ֵ ּיר יוֹ ֵתר ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ ר ַעד ׁ ֶש ּיוֹ ֵרד ו ָּבא ְל ַמ ָטה ְבעוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָיה
יאה ,יְ ִצ ָירהֲ ,ע ִשׂ ָ ּיה
ׁ ֶש ּׁ ָשם ְ ּג ַמר ַה ִּצ ּיוּר נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִּצ ּיוּר הוּא ִ ּב ׁ ְש ֹל ׁ ָשה עוֹ ָלמוֹ תּ ְ ,ב ִר ָ
בהמשך יבאר הענין כי רק עי”ז יש תיקון ובירור של הטוב שנפל לעולם הזה המושרש
בעשיה ,ושם דייקא עיקר מה שהאדם איבד את הנפש ואין לו דרך לצייר שום טוב ,כי הוא
טרוד בדמיונות עוה”ז ואינו יכול לצייר דבר להבין כראוי באור אמונה ודביקות באחדות השם.
והרי יש בחי’ שלש שעות היינו שלשה עולמות שיש להשלים הציור בכח שלשה מוחין ,כי
לפי ריחוק המקום שלנו יש לתקן בעיקר המשכת ציור ששייך לכל אדם ,ציור בבחי’ עשיה,
להמשיך בחי’ הג’ מוחין וכח הציור שלהם ב’ברוך כבוד’ מאור הקמץ לתוך כל הג’ עולמות.
(יש לומר בדרך הבנת הדבר למעשה ,שלזה כלל ההמון מתפללים מאוחר יותר ,בג’ שעות ,וחז”ל הפליגו
על מי שיוכל להתפלל וותיקין ,כאלו אינו אפשרי .כי צריך להמשיך הציור לברכה לג’ עולמות עד עולם
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העשיה)

יעַּ ,כ ָ ּידו ַּע אע”פ
ובזה מוסיף עוד ענין; ִּכי ַה ִּצ ּיוּר הוּא ִ ּב ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ְ ּב ִחינוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת אוֹ רַ ,מיִ םָ ,ר ִק ַ
שהענין מובלע ,הרי זה ענין חדש ,והענין שהשפע האתערותא דלתתא בחי’ מ”ן ,מצטייר
בשלשה בחי’ אור מים רקיע ,וגם בחי’ מאה ברכות .כי שפע הנשפע מלמעלה מ”ד ,בא
בתחילה בבחי’ אור והוא רוחני מאד ,ואח”כ מקבל איזה התגלמות בחי’ מים ,ואח”כ נקרש
בבחי’ רקיע ,ומקבל מאה ברכות הרי שלשה בחינות.
ויש להתבונן שר’ נתן מראה לנו בזה עניינים רבים עמוקים מאד מהו כלל בחי’ העבודה –
העלאת מ”ן להתעורר לעשות הכלי והציור ,ואיך צריך הכלי להיות בכמה בחי’ כדי לזכות
לציור שהוא ברכה ,כאשר מציאות ענין ברכה הוא ענין האמ”ר הזה שהוא תיקון האמונהב ושם
מצטייר האור הניתן למלכות ומתגלה הברכה בבריאה ,והרי שכל ענין הציור הוא ג’ בחינות -
ציור ג’ שעותג.
יאת ׁ ְש ַמע ִּכי ָ ּב ֶהם נִ ְצ ַט ֵ ּיר
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ֵהם ְז ַמן ְק ִר ַ
לש ׁ ָשעוֹ ת ִר ׁ
ו ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ֶזה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ָש ׁ
ָהאוֹ ר ִּכי ֵהם ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל
ובזה מזכיר עוד ענין של ירידת המשכת השפע ,ענין המבואר בלקו”מ סי’ ס”ו; ְוגַ ם ְל ַמ ּ ָטה
יכין ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִ ּב ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ְ ּב ִחינוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ָמקוֹ ם ְו ִצ ּיוּר ְז ַמן ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ְצ ִר ִ
(ס ָ
ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ימן סו) כמבואר שם שיש שלשה בחי’ במחשבה בכח ,ושלשה בחי’ בפועל ,כי
כל דבר מצוה וכל מה שיש לפעול מציאות באיזה מקום ובאיזה זמן שאז נעשה ציור הדבר
למעשה ,ועיקר הדבר שנקרא ‘להוציא לפועל’ הוא שהציור הוא בדרך שמעלה כבוד השם
ונהיה מצוה ולא ח”ו ציור של חטא או מה שיצא דבר לפועל בלי הפעולה והנחת שצריך
להיות מזה ,כמבואר שם .ועיקר הכח להוציא לפועל הוא ע”י שלימות הדיבור שנעשה
מההשתוקקות וכו’ ,וגם בזה יש הציור במחשבה שחושב איך יזכה לעשות זאת באיזה דרך
וכו’ ,שהוא בחי’ ציור בזמן ובמקום ,ואח”כ זוכה להוציא לפועל לברכה.

הבנת מהות ציור האור לברכה וההכרח לעסוק בה באריכות
והרי בזה פירט ר’ נתן כמה דרכים של ציור האור לברכה ,שזה ענין שרבינו מזכיר ,אבל צריך
ביאור איזה אור ומה הברכה ,הרי מציאות האור הווא זה היום שמתחדש בלילה ומתחיל שפע
של נשמתין חדתין בעולם ,שנזכה להוציא לפועל רצון השם ע”י ע’ פנים של תורה ,לעסוק
בתורה ומצות בכל יום ולקנות חיים נצחיים להוציא לפועל הברכה בזה ובבא ,ויש לצייר

בחי’ יסוד דיסוד ודמלכות.
ב
ויש להבין שמכיון ששורש הציור הוא ח’ שמות שד”י האלה הרי
ג
זה קדושת היסוד שמצטייר באמונה (אמונה מקבל כח מהצדיק ומצטייר בג’
בחינות) בבחי’ אור ומים ורקיע בג’ בחי’ בי”ע -אמונה במחשבה בדיבור ומעשה
 שזה עיקר בחי’ בי”ע  -נר”נ ,והרי זאת עיקר מציאות האמונה ,ובזה נעשה בריתשם שד”י ,והא הכלי של אמונה – וזה עיקר עבודת הבוקר בשלשה שעות אלו יש
ללכת לביהכנ”ס והכל עוסקים בהם בעבודת השם ,ועי”ז יש ציור לברכה לכל
היום בכל מה שעושה.

ה

ו
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בתפילת ערבית ובכל הלילה להוציא לפועל בשלשה שעות ראשונות של היום ,שזה עבודת
הבוקר ,ועי”ז יזכה לשבר הקליפות ולזכות לאור התורה כל היום ,כי יבין ויצייר לטובה מה
שלומד ומקבל מהצדיק ,וימצא בו כח אמונה ודעת ,ויש לזכות לצייר בבחי’ מקום ציור וזמן,
בכל מה שמצייר בחכמה בינה ודעת ,ומשלים ציור האמונה באהבה ויראה ,וממשיך לתוך
מחשבה דיבור ומעשה  -יצירה ועשיה ,והכל מכח ההתעוררות כו’ שעי”ז נעשה אמ”ר אור
מים רקיע שיש לבוש וציור להאור ,שזהו כלל המבואר בזה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין בהוֹ ׁ ַש ְענוֹ ת ‘הוֹ ׁ ַש ְענָ א ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת’ ׁ ָש ֹל ׁש
ּ
יכין יְ ׁשו ָּעה ְ ּגדוֹ ָלה ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל :ר’ נתן מאריך בזה
ׁ ָשעוֹ ת ַדּ יְ ָקא ִּכי ָ ּב ֶהם ְצ ִר ִ
ומגלה שבזה עיקר הישועה.
והנה בהלכות זאת אנו רואים מרחוק כמה עניינים נוראים נכללים בזה ומה שקיבל מרבינו,
ומובן עבודת מוהרנ”ת בכל יום בק”ש של ערבית ולפנות בוקר וק”ש של שחרית ,הכל כדי
לצייר האור לברכה ,כי ענין זה הוא עיקר החידוש של כוחו של מוהרנ”ת לצמצם דברי רבינו
לציור לברכה ,באופן שיגיע האור גם לנו ,כי יש ידיעת חכמת התורה ופנימיותה בכמה דרכים
וכו’ ,אבל אנו צריכים ישועה גדולה לצייר הדבר כראוי באופן שמביא לעבודת השם וגם
להתחזקות ולשמחה בדרך העצה שהאדם צריך באמת ,וזהו הכרח הלבוש והצמצום שרק
עי”ז מקבלים התורה כראוי ,שזה נוראת כוחו של מוהרנ”ת ,ולזה האריך כ”כ בענין נורא זה,
כי רק בזה עיקר ישועתינו .ולזאת הארכנו לבאר כל ענין כי אין דרך להבין בזה בלי האריכות.

הקב”ה עוסק בתורה ג’ שעות ראשונות של היום להמשיך ציור אור לברכה

אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל
י) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ָה ִר ׁ
(ב ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ַדּ ף ד) ְו ִל ְכאוֹ ָרה ָּתמו ַּּה ָה ִענְ יָ ן ְמאֹד ֵא ְ
ַה ּיוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ ּ
יך ׁ ַש ָ ּי ְך
יעה
ֶא ְצלוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ֲהל ֹא ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ִא ּתוֹ ֵּת ֵצאְ .והוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך יוֹ ֵד ַע ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ִיד ָ
ַא ַחת ְ ּב ֶרגַ ע ַא ַחת.
ַא ְך ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ִּכי ִמ ַּצד ַר ֲח ָמיו ַה ְמ ֻר ִ ּבים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ֵּ
כן הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ עוֹ ֵסקַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵ ּי ֵרד
יכים ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ְל ָב ֵרר
ְל ַמ ּ ָטה ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּל ַמ ּ ָטה ְצ ִר ִ
ַה ִדּ ין ְו ַה ֲה ָל ָכה ִּכי ִמ ּק ֶֹדם ַה ֵ ּברוּר ֲע ַדיִ ן ָהאוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ִמ ֶּמנּ ּו ו ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ָב ֵרר ַה ִדּ ין
ֵּכן ְמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ִפי ְ ּב ִחינָ תוֹ ְּכמוֹ ֵּכן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּכ ְביָ כוֹ ל עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְלטוֹ ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְל ָב ֵרר ו ְּל ַצ ֵ ּיר אוֹ ר ָה ֶע ְליוֹ ן ְמאֹד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ִמ ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא יוֹ ׁ ֵשב
ְועוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ו ְּמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה.
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ֶמ ׁ ֶש ְך ְז ַמן ַדּ יְ ָקא ִּכי ַה ִּצ ּיוּר הוּא ִ ּב ְז ַמן ַדּ ְו ָקאִּ .כי ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ֵאין ַמ ּ ִשיגִ ין ַה ִּצ ּיוּר
ְ
ְו ַע ֵּ
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּיוֹ ם ֵהם
אשוֹ נוֹ ת ַדּ יְ ָקא ִּכי ֵא ּל ּו ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ִר ׁ
ל-כן נִ ְמ ׁ ָשך ַה ְ ּז ַמן ׁ ָש ֹל ׁש ׁ ָשעוֹ ת ִר ׁ
ּ
ּ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ְמ ַצ ְי ִרין יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ְל ַמ ְע ָלה ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵי ֵרד ְל ַמ ּ ָטה ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות
ְז ַמן ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּבעוֹ נָ ָת ּה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא יוֹ ׁ ֵשב ָאז ְועוֹ ֵסק ְ ּבתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר
ְק ִר ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ִל ְב ָר ָכה ו ְּלטוֹ ָבה ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵי ֵרד ְל ַמ ּ ָטה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה ְ ּבנָ ֵקל ָל ֶהם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַצ ֵיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ֵי ֵרד
ְל ַמ ּ ָטה:
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כי עבודתינו בבוקר גורם שהשי”ת מרחם להודיע לנו שנמצא אור התורה כראוי ,כי אנו עושים
הכלי ,ואז השי”ת שולח הברכה ונעשה ציור לברכה בבחי’ זמן שלש שעות.
יש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָה ַל ְך ַ ּב ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ְוכוּ’ ִּכי ִאם ְ ּבתוֹ ַרת ה’ ֶח ְפצוֹ ו ְּבתוֹ ָרתוֹ יֶ ְה ֶ ּגה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַא ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָה ַל ְך ַ ּב ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ֵהם ְמ ַצ ְ ּי ִרין ָהאוֹ ר ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ְל ֵה ֶפ ְך
יוֹ ָמם ָו ָליְ ָלה; ַהיְ נוַּ ,א ׁ ְש ֵרי ָה ִא ׁ
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵעצוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים ְו ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַה ַח ּ ָט ִאים ְוכוּ’ ִּכי ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ל ֹא ָז ָכה נַ ֲע ֵשׂ ית
יכין ִל ׁ ְשמֹר
יקים יֵ ְלכ ּו ָבם וּפוֹ ׁ ְש ִעים יִ ָּכ ׁ ְשל ּו ָבם ו ְּצ ִר ִ
לוֹ ַסם ָמ ֶות ְ ּב ִחינַ ת (הוֹ ׁ ֵש ַע יד) יְ ׁ ָש ִרים ַדּ ְר ֵכי ה’ ְו ַצ ִדּ ִ
יהם ָה ָר ִעים
יל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲע ָצ ָתם ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכין ָה ֱא ֶמת וּפוֹ גְ ִמין ְ ּבאוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ַעל-יְ ֵדי ְּכ ֵל ֶ
ִמ ֶ ּזה ְמאֹד ִל ְב ִלי ֵל ֵ
ְו ַה ּ ְפגו ִּמים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ָל ֶהם אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְל ֵעצוֹ ת ָרעוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ֲע ַצת ְר ׁ ָש ִעים ִּכי ל ֹא ָז ָכה
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ּו ִּכי ִאם ְ ּבתוֹ ַרת ה’ ֶח ְפצוֹ ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ְוכוּ’ ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָּכל ֶח ְפצוֹ ו ְּמגַ ַּמת נַ ְפ ׁשוֹ ִל ְז ּכוֹ ת
ְ
ְלתוֹ ַרת ה’ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה ְּכ ִפי ָה ֱא ֶמת ִּכ ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ַרת
ה’ ַמה ּׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה ְו ֶזה ּו ו ְּבתוֹ ָרתוֹ יֶ ְה ֶ ּגה,
(קדּ ו ׁ ִּשין לב)
ַ ּב ְּת ִח ָּלה ִהיא ּתוֹ ַרת ה’ ְו ַא ַחר ָּכ ְך נַ ֲע ֵשׂ ית ּתוֹ ָרתוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נַ ֲע ֶשׂ ה ּתוֹ ָרתוֹ ִמ ּתוֹ ַרת ה’ ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֵשׂ ית ּתוֹ ָרתוֹ ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר
ְל ַמ ּ ָטה ,יִ ְהיֶ ה ּתוֹ ָרתוֹ נַ ֲע ֵשׂ ית ִמ ּתוֹ ַרת ה’ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַה ִּצ ּיוּר ׁ ֶשל ּתוֹ ָרתוֹ ְּכמוֹ ַה ִּצ ּיוּר ׁ ֶשל ּתוֹ ַרת ה’ ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ְמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְ ּב ַו ַדּ אי
ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל.
יח ִּכי יִ ְז ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ָּת ִמיד ִל ְב ָר ָכה.
ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ְו ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ׁ ָשתוּל ְוכוּ’ ְו ָכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ה יַ ְצ ִל ַ
ְ
ְו ַע ֵּ
יח ְ ּב ַו ַדּ אי ל ֹא ֵכן ָה ְר ׁ ָש ִעים ְוכוּ’ִּ .כי ֵהם ְמ ַצ ְ ּי ִרין ָהאוֹ ר ְל ֵה ֶפך ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל
ל-כן ָּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ה יַ ְצ ִל ַ
יקים יֵ ְלכ ּו
ֹאבד ֶדּ ֶר ְך ַדּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת יְ ׁ ָש ִרים ַדּ ְר ֵכי ה’ ְו ַצ ִדּ ִ
יקים ְו ֶד ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּת ֵ
ְו ֶזה ּו ִּכי יוֹ ֵד ַע ה’ ֶדּ ֶר ְך ַצ ִדּ ִ
ָבם וּפוֹ ׁ ְש ִעים יִ ָּכ ׁ ְשל ּו ָבם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְו ַשׂ ְמ ֶּתם ָז ָכה נַ ֲע ֵשׂ ית לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל
ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ְמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַת ֵ ּקן ְּכ ֵלי ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ּלוֹ ַעל -יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ְו ִת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”ל.
כאשר האדם רואה שאין בו שמחה וזאת מחמת איזה עבודה שרוצה לזכות כפי מה שמבין
מדברי הצדיק ,ועבר עליו וכו’ ,הרי שיש לו להתעורר להבין שאינו מצייר הענין לברכה ,כי
גם כאשר צריכים לזכות לתורה ,לחצות ,ולכמה דרכי עבודה וקדושה ,הרי אין המכוון שיפול
לעצבות ויאוש אם לא זכה ,ואין הכוונה שיהיה לו עגמת נפש מאיזה ענין שאינו עולה יפה,
אדרבה הצדיק מראה לו מה יכול לזכות אז ,ולא לחטוף מה שעוד אינו יכול רק להמשיך ברצון
וכו’ ,כך שכל ענין של תורה ועבודה מצטייר לברכה ומביא חיות וקרבה לעשי”ת ,כי זכה
לעבודת השם .משא”כ אם טועה קצת הרי יש לו התרחקות דייקא מאיזה דבר שרוצה ,ומזה
נופל האדם ,שזה בחי’ רשעים שאינן יכולים לצייר לטובה ,ולזה מפחדים מכל דבר שבקדושה,
ולזה מי שנזהר מזה ,מקבל תורת השם מה שהשי”ת מרחם והכין לו שפע מצויר לפי מה
שהתגבר באמונה ועמד באיזה ניסיון הרי זה מגיע להאיר לו ,ונעשה תורתו ע’ פנים של תורה
שלו ממש.

מתחננים לפני ק”ש ‘והאר עינינו’ שנזכה לצייר התורה לטובה ,לראות מה שאני כן
יכול לזכות עתה ,ולא לחטוף מה שאין שייך לי
ולזה דייקא לפני ק”ש שאז יכולים להכנס לאמונה  -מתפללים להנצל מחסרון קבלת אור
התורה כראוי שמזה נעשה קושיות ובלבולים וספיקות והיפך מהמכוון ,שזה מציאות הסתרה

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קס"א  -קס"ג הלכות ק"ש ד' אות ט'-ט"ז
הדעת ,והכל עומד על שמירת העיניים.
יאת ׁ ְש ַמע ְו ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ֵעינֵ ינ ּו ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה
ְו ֶזה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ק ֶֹדם ְק ִר ַ
ְל ַכ ֵּון ָה ֱא ֶמת ָּת ִמיד ְלהוֹ ִציא ִמ ָּכל ִל ּמו ֵּדי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ֵעצוֹ ת ו ְּד ָר ִכים יְ ׁ ָש ִרים ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ְול ֹא יִ ְצ ַט ֵ ּיר אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ֶא ְצ ֵלנ ּו ְל ֵה ֶפ ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ל ֹא ָז ָכה ְוכוּ’.
ְו ֶזה ּו ְו ָה ֵאר ֵעינֵ ינוֵּ ,עינֵ ינ ּו ַדּ יְ ָקא ִּכי ָה ִע ָ ּקר ָּתלוּי ְ ּב ִת ּקוּן ָה ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ַּת ֲא ַות נִ יאוּף ַה ָּתלוּי ָ ּב ֵעינַ יִ ם ׁ ֶש ִהיא ַּת ֲא ָוה ָר ָעה ׁ ֶש ּכוֹ ֵלל ָה ַרע ׁ ֶשל ָּכל
ַה ּׁ ִש ְב ִעים ֻא ִּמין ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ִע ַ ּקר ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ִת ּקוּן ָה ֵעינַ יִ ם ְל ׁ ַש ֵ ּבר ַּת ֲא ָוהַה ַ ּנ”ל ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְ ּב ִחינַ ת ְו ָה ֵאר ֵעינֵ ינ ּו ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך ַּכ ַ ּנ”ל.

יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַע ְר ִבית ְונִ ְשׂ ַמח ְ ּב ִד ְב ֵרי תוֹ ָר ֶת ָך ְוכוּ’ ִּכי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו ְוכוּ’ ַח ֵ ּיינ ּו
ְו ֶזה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ק ֶֹדם ְק ִר ַ
ָ
ַדּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת ִּכי ִהיא ַח ֶ ּייך ְוכוּ’ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָאנ ּו רוֹ ִצים ְל ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַח ִ ּייםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ָז ָכה
יאת ׁ ְש ַמע ו ְּליַ ֵחד ׁ ִש ְמ ָך
נַ ֲע ֵשיֹת לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ְול ֹא ְל ֵה ֶפ ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִּכי ָאנ ּו עוֹ ְס ִקים ַע ְכ ׁ ָשיו לוֹ ַמר ְק ִר ַ
ְו ִל ְכל ֹל ְ ּב ַא ְחדו ְּת ָךֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְז ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ַמ ְע ָלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ְו ַח ִ ּיים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַעד
ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַק ְ ּבלוֹ ַ ּגם ְל ַמ ּ ָטה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ָז ָכה נַ ֲע ֵשׂ ית לוֹ ַסם ַח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שבק”ש של שחרית וגם ערבית מתפללים להתדבק באמונה כדי לזכות לקדושת הברית
ולצייר הכל כראוי באור האמונה ,שהוא להיות נכלל באחדות השם.

המשכת הפרנסה ע”י ציור האור לטובה ולברכה
וגם לענין המשכת ברכת הפרנסה שהוא בחי’ גשמים מתגלה ענין זה שאלת טל ומטר לברכה
בברכת השנים ,בחו”ל שמבקשים הגשם רק אחרי ס’ יום מהתקופה (יש להבין שבא”י ישראל
נעשה הציור לברכה שבועיים אחרי שמחת תורה[ ,שהם ג’ שבועות אחרי המשכת החסד של
יום א’ דסוכות שמתחילים ניסוך המים] ושותה תחילה ,אבל בחו”ל שיש קלקול הציור ,יש
לתקנו ע”י בחי’ ס’ תיבות דברכת כהנים לתקן החסד בחי’ קמץ.
יאת ׁ ְש ַמע ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ֵתן ַטל ו ָּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ֶ ּזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ִה ּׁ ָש ְמר ּו ָל ֶכם ְוכוּ’ ְו ַס ְר ֶּתם ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְוכוּ’ ְו ָע ַצר ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְולֹא
ִ ּב ְק ִר ַ
יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר ְוכוּ’ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ גְ ִמין ָ ּב ֱאמוּנָ ה ֵאין ְמ ַצ ְ ּי ִרין ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ,ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ְ ּק ָללוֹ ת ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְּל ָלה ָה ֲא ָד ָמה ַ ּב ֲעבוּר ָה ָא ָדם ׁ ֶש ּ ָפגְ ָמה ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְו ָאז נֶ ֱע ָצר ַה ָּמ ָטר ִּכי ֵאין ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים יוֹ ְר ִדין ֶא ָּלא ִ ּב ְזכוּת ָה ֱאמוּנָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ַּ(ת ֲענִ ית ח) ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִ ּג ׁ ְש ֵמי ְ ּב ָר ָכהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ֵתן ַטל ו ָּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה.
ילין
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְז ָּכ ַרת ְ ּג ׁ ָש ִמים ו ׁ ְּש ֵא ַלת ְ ּג ׁ ָש ִמים ו ֵּבין ַה ַה ְז ָּכ ָרה ְו ַה ּׁ ְש ֵא ָלה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ְז ַמן ִּכי ַמ ְת ִח ִ
ִל ְז ּכֹר ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ִ ּב ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת ְו ַה ּׁ ְש ֵא ָלה ִהיא ׁ ִש ּׁ ִשים יוֹ ם ַא ַחר ַה ְּתקו ָּפה ִּכי ַ ּב ְּת ִח ָּלה ַמ ְז ִּכ ִירין
יכין אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ִ ּב ְב ִחינַ ת ָק ִמיץ
יהם ְו ָאז ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ְל ַבד ְו ֵאין ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ֲע ֵל ֶ
ְו ָס ִתים ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְז ָּכ ָרה ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ַרק ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ׁ ֶשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך יָ כוֹ ל ְלהוֹ ִריד ְ ּג ׁ ָש ִמים ֲא ָבל ֵאין
יהם ׁ ֶש ֵ ּי ְרד ּו ְויִ ְצ ַט ְ ּיר ּו ַעד ַה ּׁ ְש ֵא ָלה
ְמ ַצ ְ ּי ִרין ֲע ַדיִ ן ָהאוֹ ר ׁ ֶש ּיו ַּכל ֵל ֵירד ְל ַמ ּ ָטה ִּכי ֵאין ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ֲע ַדיִ ן ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ָאז ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ׁ ֶש ֵ ּי ְרד ּו ַה ְ ּג ׁ ָש ִמיםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ַמ ּ ָטה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ ּג ׁ ְש ֵמי ְ ּב ָר ָכהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ֵתן ַטל
ו ָּמ ָטר ִל ְב ָר ָכה.
ל-כן נִ ְמ ׁ ָש ְך ְז ַמן ֵ ּבין ַה ַה ְז ָּכ ָרה ְו ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ִּכי ִצ ּיוּר ָהאוֹ ר ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ְז ַמן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ּ ׁ ִשים
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יוֹ ם ַא ַחר ַה ְּתקו ָּפה ׁ ֶש ָאז ַה ּ ׁ ְש ֵא ָלה ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ּ ׁ ִשים אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְצ ַט ֵ ּיר ָהאוֹ ר
ִל ְב ָר ָכה ְּכ ִד ְל ַק ָּמן:

כשנתקלקל הציור ומת עזרא הסופר עי”ז באה הקדושה במצור ,בלי ציור לברכה
עיקר קלקול הציור הוא במה שהכל יודעים מיהדות ותורה ,אבל מציירים שזה אינו שייך היום
ובאים לפרוק עול כי לא קבלו הברכה ומתיקות אור התורה כראוי ,עד שיש ציור של שקר
ממש ,הן אצל הרשעים והן אצל כל מי שנופל מלימוד התורה והזהירות כי לא זכה נעשה
לו וכו’ ,כי אין לו ציור לברכה שמושך הלב להשי”ת וזה מחמת קלקול המח וכו’ ,והרי יש מי
שיכול לרפאות אותו כמו שר’ נתן מצייר האור לברכה ,אלא שזה נעלם מאד שזה בחי’ מה
שכתבו התורה יוונית ,ונעשה ציור היפך הברכה כמו שיכולים לפרש הכל בהיפך בלי דברי
חז”ל וזה היה בח’ טבת ,ומת עזרה הסופר בט’ טבת ,שזה בחי’ הסתרת המשכת אור תורת
משה ע”י עזרא הסופר ,שגם הוא היה ראוי שינתן תורה על ידו ,ועי”ז בא הקדושה במצור ,כי
אין ציור הברכה לקבל אור הנשמה.
יב) כאשר נזכה להרגיש את הלימוד של הלכה זו שהוא כלל מציאות היגיעה של מוהרנ”ת
לצמצם האור לברכה וכו’ ,כאשר רואים מרחוק מה נכלל בענין הזה ,הרי יש בזה פלא איך
שגילה בזה ענין הסתלקותו בי’ טבת ,כי כלל ענינו הוא הרי לתקן זאת ודי בזהְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ֲע ָשׂ ָרה ְ ּב ֵט ֵבת ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ָצרוֹ ת ׁ ֶש ֵא ְרע ּו ְ ּב ֵט ֵבת ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ׁ ָשם ְ ּב ַה ְּס ִליחוֹ ת ׁ ֶש ֵּמת ֶע ְז ָרא ַה ּסוֹ ֵפר
ימי ַּת ְל ַמי ַה ֶּמ ֶל ְך ְו ִה ְת ִחיל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ִּכי ֻּכ ָּלם ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת,
ְונִ ְכ ְּת ָבה ַה ּתוֹ ָרה יְ ָונִ ית ִ ּב ֵ
ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגָ ם ַה ַ ּנ”ל ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ֵמ ֲח ַמת ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ָצרוֹ ת ַה ַ ּנ”ל.
ִּכי ֵמת ֶע ְז ָרא ַה ּסוֹ ֵפר ׁ ֶש ָהיָ ה ּכוֹ ֵתב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְוהוּא ְלג ֶֹדל ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ָהיָ ה ּכוֹ ֵתב ַה ֵּס ֶפר ּתוֹ ָרה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה
ְ ּגדוֹ ָלה ְו ָהיָ ה ְמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַו ַדּ איְ .ו ַע ְכ ׁ ָשיו ִמי יָ קוּם ַ ּב ֲע ֵדנ ּו ְו ֵא ְ
יך מוֹ ְצ ִאין סוֹ ֵפר ָּכ ֶזה ׁ ֶש ִ ּי ְכ ּתֹב
יצ ֵ ּיר ָלנ ּו אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ַעד ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ָּכזֹאת יָ ִאיר
ִו ַ
יהם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ו ְּבנָ ֵקל יְ ַצ ְ ּיר ּו ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ִּכי ְּכ ָבר נִ ְצ ַט ֵ ּיר ְלטוֹ ָבה ַעל-יְ ֵדי ַה ּסוֹ ֵפר ֶה ָהגוּן.
ֵעינֵ ֶ
יבתוֹ ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה
ְול ֹא ַדּ י ׁ ֶש ִא ַ ּב ְדנ ּו סוֹ ֵפר ָּכ ֶזה ׁ ֶשהוּא ֶע ְז ָרא ַה ּסוֹ ֵפר ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַצ ֵ ּיר ִ ּב ְכ ִת ָ
יבת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה
ִל ְב ָר ָכהַ ,אף ַ ּגם ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים נִ ְכ ְּת ָבה ַה ּתוֹ ָרה יְ ָונִ ית ׁ ֶשהוּא ַה ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁש ִמ ְּכ ִת ַ
יב ָתם
ׁ ֶשל ֶע ְז ָרא ַה ּסוֹ ֵפר ֵמ ֵה ֶפ ְך ֶאל ֵה ֶפ ְך ִּכי ֵהם ְ ּב ַו ַדּ אי ְמ ַצ ְ ּי ִרים אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְל ֵה ֶפ ְך ַעל-יְ ֵדי ְּכ ִת ָ
ְו ַה ְע ָּת ָק ָתם ׁ ֶש ִּמ ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ְו ַה ְּכ ִפירוּת ׁ ֶשל ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַה ּ ִפילוֹ סוֹ ִפים ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ְפ ִכים ִדּ ְב ֵרי
ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים ו ְּמ ַה ּ ְפ ִכים ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְל ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ו ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ְו ַעל-
ֵּכן ֵהם רוֹ ִצים ְל ַח ֵ ּנ ְך ֶאת ַה ָ ּבנִ ים ְ ּב ִל ּמוּד ִמ ְק ָרא ְל ָבד ְ ּב ִלי ּ ֵפרו ּׁש ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא
יהם
יהם ָה ָרעוֹ ת ְּכ ִפי מ ֵֹח ֶ
ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת ִּכי ֵהם רוֹ ִצים ְל ַצ ֵ ּיר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ִפי ְּכ ֵל ֶ
ַה ּ ְפגו ִּמים ְו ַה ְמ ֻק ְל ָק ִלים ְמאֹד ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ַּת ֲא ַות נִ אוּף ׁ ֶש ֵהם ְמ ׁ ֻש ָ ּק ִעים ָ ּב ּה ְמאֹד ַּכ ְמ ֻפ ְר ָסם
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ֵהם יוֹ ְד ִעים ְ ּב ַע ְצ ָמם ְו ַע ֵּ
יהם ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ׁ ֶשל ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ל-כן ֵאינָ ם רוֹ ִצים ׁ ֶש ַ ּי ַע ְסק ּו ְ ּבנֵ ֶ
ּ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ְת ִחיל ּו ְל ַצ ֵיר אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְק ָצת ו ְּל ָפ ְר ׁ ָש ּה ְלטוֹ ָבה.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ִּכי ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהי ּו ּכ ֲֹהנִ ים עוֹ ְס ִקים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתם ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה ָהי ּו
יכין ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ְו ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ִּכי ָהי ּו ְמ ַצ ְ ּי ִרים ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ִּכי ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֵהם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָק ַמץ
ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְ ּב ִחינַ ת ְו ָק ַמץ ַה ּכ ֵֹהן ְויֵ ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ָד ָתם ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָק ַמץ ְל ֵצ ֵירי ְל ַצ ְ ּירוֹ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ָּמ ְס ָרה ַה ּתוֹ ָרה ָל ֶהם ְל ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ֵהם יְ כוֹ ִלים

ט

י
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ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ִמ ָ ּק ַמץ ְל ֵצ ֵירי ְל ַצ ְ ּירוֹ ִל ְב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְל ֵעיל ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה
ו ְּב ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח ַע ֵ ּין ׁ ָשם:

פעולת כחו הגדול של הצדיק המופלג
יג) בתוך ביאור ענין הק”ש שאומרים לפני אמירת הקרבנות ,חוזר לבאר יסודות ענין מציאות
הציור לברכה ומה שהזכיר מקודם ענין הציור בג’ עולמות בריאה יצירה ועשיה .ובזה מברר
יסוד גדול מה שהכל נבוכים ואינם מבינים מה המעלה של הצדיק המופלג דייקא ומה הוא
גדול יותר ,כי ניגשים לענין הזה בדרך שאינו כראוי כלל כאילו ע”י שמפליגים במעלת הצדיק
הגדול מורידים מעלת צדיק השני ,ומזה נכנסים לזה בדרך שאינו לברכה לקבל אור האמונה
מכל דרגות הצדיקים ומה שיש לקבל מקדושת הצדיק המופלג ,כאשר באמת הם יכולים
לעזור לנו להכנס לעבודת השם ולרפאות הנפש ,כי עולה לשורש הציור וממשיך הציור למטה
כמ”ש להלן.
יכין
יאת ׁ ְש ַמע ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ָאז אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
ִל ְראוֹ ת ו ְּל ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְל ִה ְת ָק ֵרב ַל ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ְמאֹד ְו ָכל ַמה ּׁ ֶשהוּא חוֹ ֶלה ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ו ָּפגוּם יוֹ ֵתר
ְויוֹ ֵתר הוּא ָצ ִר ְ
יך ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַת ֵ ּקן ַ ּגם נַ ְפ ׁשוֹ ַה ּ ְפגו ָּמה ְמאֹד ַּכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
ל-פי ַה ְמב ָֹאר ְל ַמ ְע ָלה ִּכי ַה ַּצ ִדּ יק ָצ ִר ְ
יש ָרא ְד ַס ִּכינָ א ְ ּ
יך ֻא ָּמנוּת ְ ּגדוֹ ָלה ְו ָח ְכ ָמה יְ ֵת ָרה
ימן ל) ַהיְ נ ּו ַע ּ ִ
(ב ִס ָ
ֵמ ׁ ְ
יכים ֵמ ֲח ַמת
ְל ַת ֵ ּקן נַ ְפ ׁשוֹ ת ַה ּ ְפגו ִּמים ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר ָל ֶהם ּתוֹ ָרה ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּת ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ֵהם ְּצ ִר ִ
יהם ַה ּ ְפגו ִּמים
ֹאמר ָל ֶהם יִ ְהיֶ ה נִ ְפ ָ ּגם ְונִ ְת ַק ְל ֵקל ֶא ְצ ָלם ַעל-יְ ֵדי ְּכ ֵל ֶ
יהם ּ ְפגו ִּמים ְמאֹד ְו ָכל ַמה ׁ ֶש ּי ַ
ׁ ֶש ְּכ ֵל ֶ
ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ָּל ֶהם ִּכי ֵאין יְ כוֹ ִלין ִל ְת ּפֹס ִדּ ּבו ָּריו ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יק ִּכי ִאם ְּכ ִפי ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶשהוּא
יהם ּ ְפגו ִּמים
ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ֵהם ַה ֵּכ ִלים ִל ְת ּפֹס ו ְּל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה ְו ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יק ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ֵל ֶ
יך ַה ַּצ ִדּ יק ְל ַת ְח ּבוּלוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְמאֹד ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ל-כן ָצ ִר ְ
ְמאֹד ִאם ֵּכן ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶע ְז ָרםַ .ע ֵּ
יך אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה
ּ
ּ
יע ְל ָא ְזנָ ם ַעד ׁ ֶש ָי ִבינ ּו ּ ְפ ׁ ִשיטוּת ָה ֵע ָצה ֶ ּב ֱא ֶמת
ְו ָה ֵעצוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ְ ּב ֶד ֶר ְך נִ ְפ ָלא ְונוֹ ָרא ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ַי ִ ּג ַ
ַל ֲא ִמ ּתוֹ ֵא ְ
יך ָל ֵצאת ֵמ ֲא ֵפ ָלה ְלאוֹ ָרה.
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּבג ֶֹדל ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְות ֶֹקף ַמ ֲע ָלתוֹ ָה ָר ָמה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ְ ּב ָמקוֹ ם
יע ְל ׁ ָשם ֶזה ַה ַּצ ִדּ יק יָ כוֹ ל ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ַ ּגם ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין
ׁ ֶש ֵאין יַ ד ֵשׂ ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ַמ ִ ּג ַ
ְ
יַ ד ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁשוֹ ְל ִטין ׁ ָשםַ ,ו ֲא ַזי יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָהאוֹ ר ְמ ֻת ָ ּקן ו ְּמ ֻצ ָ ּיר ְלטוֹ ָבה ְל ַמ ּ ָטה
יהם ְל ַק ְל ֵקל ָהאוֹ ר ו ְּל ַצ ְ ּירוֹ ְל ֵה ֶפ ְךַ ,א ְדּ ַר ָ ּבה ֶזה ָהאוֹ ר ַה ְמ ֻת ָ ּקן ְו ַה ְמ ֻצ ָ ּיר ְלטוֹ ָבה
ַעד ׁ ֶש ּל ֹא יו ְּכל ּו ּ ְפגַ ם ְּכ ֵל ֶ
יהם ִּכי יִ ְז ּכ ּו ַעל-יְ ֵדי ָהאוֹ ר ַה ֶ ּזה ְל ִת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶשל ָהאוֹ ר
יְ ַת ֵ ּקן ִו ַיז ֵּכ ְך ְּכ ֵל ֶ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָה ִע ָ ּקר ִאם יִ ְז ּכ ּו ְל ַה ֲא ִמין ּבוֹ ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם נִ ְכ ָל ִלין ּבוֹ
ו ְּמ ַק ְ ּב ִלים ִמ ֶּמנּ ּו ָהאוֹ ר ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ִּצ ְ ּירוֹ הוּא ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ַעד ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה:
בזה עוסק בעיקר מציאות הנפש של האדם שהוא כפי מציאות תיקון מעשיו ,ומה שכבר
נפל ואיבד חלקי הנפש והרוח וכו’ ,שעי”ז אינו יכול להבין מה העצה והדרך מה אור הצדיק
כי כל אור ועצה מתחשך אצלו מהמכוון אם יקבל זאת לפי דעתו ,מה יש לעשות שכן יוכל
לקבל ,הרי מבואר שהחטא גורם שאין יכול לקבל אור בחי’ עשיה [זה מבואר בהמשך בענין
קרבנות שהם בחי’ עשיה] שהוא אמונה בפשטות המעשים שהשי”ת רואה המעשה ,שמזה
יכול להחיות נפשו בתמימות ולבא לזהירות ,ובזה נמצא עיקר הציור במקום וזמן ,מציאות
המשכת השפע לכל מה שצריכים .ואם אין לו באותו היום כלי מוכן ע”י תשובה וכו’ אינו יכול

ליקוטי הלכות ח"א דף קס"א  -קס"ג הלכות ק"ש ד' אות ט'-ט"ז
לקבל הברכה ,ומזה כל החסרון של השפע.
וכך אם חסר כח בחי’ יצירה שהוא בחי’ רוח החיות של ציור המידות ,חיות מצות התורה
שצריך להתגלות בתפילה בזמירות ,ולהחיות רוח חיים כל היום ,הרי אם החטא היה עם רוח
שמקלקל הכלי של רוח ,אינו יכול לקבל הרוח חיות של התורה ,ואם ימשך לו שפע הרי יקלקל
זאת ,כמו שבענין עשיה יתקלקל השפע ואין בו אמונה פשוטה ,הרי זאת עיקר ביאור מ”ש
בהמאמר שבלעם רצה לקלקל הציור כי למעלה אינו מצומצם ויכל לקלקל הדבר ,כי בלעם
הוא כח החטא והחסרון שיש בכל אדם.
וכח התקון הוא שנמצא בחי’ משה שיכול לצייר האור בשורשו גם בבחי’ עשיה ויצירה ,ותיקון
הנשמה  -תיקון המחשבה שהוא הציור של בחי’ בריאה שנעשה בתפילה כנ”ל ,כי עולה
לשורש השפע שזה בוודאי ענין נעלם וכו’ ,אבל עניינו שבונה בחי’ צמצום ששייך לבריאה
לנשמה ,ומה ששייך לרוח ליצירה ,ומה ששייך לעשיה ע”י אור של תורה ועצות אשר מי
שיקבל ויאמין בזה מקבל אור מצויר שגם החסרון שיש בו לא יבטל זאת אם יקבל באמונה,
וזהו נוראת כוח של רבינו -אם מקבלים הדבר באמת מתוך אמונה והתכללות באחדות השם,
שזה עיקר דרך הקבלה לחיים כנ”ל.
ִּכי ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ְל ֵעיל ְק ָצת ׁ ֶש ַּמה ּׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ְל ַמ ּ ָטהְ ,ל ַמ ְע ָלה ַ ּב ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר
הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵצ ֵירי ִ ּב ְב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶשהוּא ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹד ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹד
יהם ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ׁ ֶש ֶ ּנ ֱח ׁ ָש ִבים ֶא ְצ ֵלנ ּו ִל ְב ִחינַ ת
הוּא יָ כוֹ ל ְל ַצ ֵ ּיר ָּכל ָהאוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ֵת ֶ
ל-כן ָּכל ַמה ּׁ ֶשהוּא ּ ָפגוּם יוֹ ֵתר הוּא ָצ ִר ְ
ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ִּכי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹדְ ,ו ַע ֵּ
יך ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר
ׁ ֶש ַ ּי ֲעסֹק ְ ּב ִת ּקוּן נַ ְפ ׁשוֹ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה יוֹ ֵתר
ו ְּל ַה ְמ ׁ ִשיכוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ְו ִת ּקוּן ְלטוֹ ָבה ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה יוֹ ֵתרְ ,ולֹא יו ְּכל ּו ִל ַ ּגע ּבוֹ יְ ֵדי ָז ִרים ִּכי ָה ָא ָדם
ַעל-יְ ֵדי ֶח ְטאוֹ הוּא יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה ,וּפוֹ גֵ ם ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ְּמ ַס ֵּלק ָהאוֹ ר ֵמ ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַה ּׁ ַש ָ ּי ִכים ְל ׁש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְש ָמתוֹ ,
ְו ַה ּכֹל ְּכ ִפי ַה ּ ְפגָ ם ֵּכן יוֹ ֵרד ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ְו ֵכן ּפוֹ גֵ ם ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה.
ְל ָמ ׁ ָשל ְּכ ׁ ֶש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ּפוֹ גֵ ם ַ ּב ֲע ֵב ָרה ַא ַחתֲ ,א ַזי ְּכ ִפי ַה ּ ְפגָ ם ֵּכן ְמ ַס ֵּלק ָהאוֹ ר ֵמ ֵא ֶיזה עוֹ ָלםְּ .כגוֹ ן
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֶש ֵאינוֹ ּפוֹ גֵ ם ְ ּב ֶח ְטאוֹ ִּכי ִאם ְ ּבעוֹ ַלם ַהיְ ִצ ָירה ְו ָאז ַ ּגם יְ ִר ָידתוֹ ְל ַמ ּ ָטה ֵאינוֹ יְ ִר ָידה ְ ּגדוֹ ָלה ָּכל ָּכ ְך,
יע ַה ּ ְפגָ ם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְ ּבעוֹ ָלם ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ְוגוֹ ֵרם ֲא ִח ַיזת ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת
ו ְּכ ׁ ֶש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ּפוֹ גֵ ם יוֹ ֵתר ֲא ַזי ַמ ִ ּג ַ
ְו ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַ ּגם ׁ ָשם ַו ֲא ַזי יְ ִר ָידתוֹ ַ ּגם ֵּכן ֲע ֻמ ָ ּקה יוֹ ֵתר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ֵכן ְּל ַה ָּלן ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם .נִ ְמ ָצא ֶזה
ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ְ ּבעוֹ ַלם ַה ְ ּי ִצ ָירה ְוגָ ַרם ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ָשם ֲא ַזי ִאם יִ ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָהאוֹ ר ׁ ֶש ָ ּק ִמיץ ְו ָס ִתים
יצ ָירה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ֵ ּיר ַ ּביְ ִצ ָירה ַּכ ָ ּנהוּג ָּת ִמיד ,לֹא ָהיָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְל ַק ֵ ּבל ׁשוּם ֵע ָצה ְו ָל ׁשוּב ֶאל
יאה ִל ִ
ִמ ְ ּב ִר ָ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ה’ ִּכי ְּכ ׁ ֶש ִי ְצ ָט ֵרך ְל ַצ ֵיר ָהאוֹ ר ַ ּביְ ִצ ָירה יִ ְצ ַט ֵיר ְל ֵה ֶפך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת
ׁ ֶש ָ ּג ַרם ְל ִה ְת ַא ֵחז ׁ ָשם ַע ֵּ
יאה
ל-כן ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ִ ּי ְת ָק ֵרב ְל ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ָּכ ֶזה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ּכ ַֹח ַל ֲעלוֹ ת ְלעוֹ ַלם ַה ְ ּב ִר ָ
ְ
ּ
ׁ ֶש ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ו ְּל ַצ ֵ ּיר ׁ ָשם ָהאוֹ ר ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה ו ְּל ַה ְמ ׁ ִשיך ֶזה ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ִציוּר ִל ְב ָר ָכה ַעד ְמקוֹ מוֹ
ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ְל ׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ֶח ְטאוֹ ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּל ֹא יִ גְ ע ּו ּבוֹ יְ ֵדי ָז ִרים ׁ ֶש ֵהם ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזין
ּבוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא יו ְּכל ּו ַל ֲהפ ְֹך ַדּ ְע ּתוֹ ִמן ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ּל ֹא יו ְּכל ּו ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ֵה ֶפ ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם.
ְו ֵכן ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ גֵ ם יוֹ ֵתר וּפוֹ גֵ ם ְ ּבעוֹ ָלם ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ,הוּא ָצ ִר ְ
יך ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ְוגָ בוֹ ַּה יוֹ ֵתר ׁ ֶש ּיו ַּכל ַל ֲעלוֹ ת
ְלעוֹ ָלם ָ ּגבוֹ ַּה עוֹ ד יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְל ַצ ֵ ּיר ׁ ָשם ָהאוֹ ר ִל ָב ָר ָכה ו ְּלהוֹ ִרידוֹ ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה יוֹ ֵתר ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ַפל
ְל ׁ ָשם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ֵכן ְל ַה ָּלן ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,עד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ָּכל ָּכ ְך ו ָּפגְ מ ּו ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו ְ ּב ָכל
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ַעד ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד אוֹ ר ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשם

אי

בי
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ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ָק ִמיץ ִּכי הוּא ָק ִמיץ ְו ָס ִתים ִמ ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ו ְּכ ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו ָּכל ָּכ ְך ַ ּגם יְ ִר ָיד ָתם
ֲע ֻמ ָ ּקה ְמאֹד ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ִל ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ו ִּמ ַּת ְח ָּתיו ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןְ ,ו ָאז ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַת ְ ּקנָ ם
ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ַמ ֲע ָלה ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ֵאין סוֹ ף ְו ֵל ֵירד
ַעד ֵאין ַּת ְכ ִלית ְוהוּא יָ כוֹ ל ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ַ ּגם ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ִּכי הוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ַמץ
ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶש ֵאין ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶּמנּ ּו ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ַה ְּס ִפירוֹ ת,
ו ִּמ ּׁ ָשם הוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ו ְּמ ַצ ְ ּירוֹ ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ִּכי ְ ּבג ֶֹדל ּכֹחוֹ ְו ָח ְכ ָמתוֹ יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר
ַ ּגם ׁ ָשם ְוהוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ְ ּבג ֶֹדל ּכֹחוֹ ֶדּ ֶר ְך ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת .ו ְּמ ַצ ְ ּירוֹ ְ ּב ָכל עוֹ ָלם ְועוֹ ָלם ְלטוֹ ָבה
ְו ִל ְב ָר ָכה ַעד ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יע ֶה ָא ָרה
יך ֵעצוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ְמ ֻצ ָ ּיר ִל ְב ָר ָכה ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ְו ִת ּקוּן ֲא ִפ ּל ּו ְל ֵא ּל ּו ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ְמאֹד ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהם ׁ ָשםִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק
עוֹ ֶלה ְל ַמ ְע ָלה יוֹ ֵתר ו ְּמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְל ַמ ְע ָלה יוֹ ֵתר הוּא יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִשיכוֹ ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה יוֹ ֵתרַּ .כ ּמו ָּבן ָּכל
ל-כן ָּכל ַמה ּׁ ֶשהוּא חוֹ ֶלה ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר הוּא ָצ ִר ְ
ֶזה ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְו ַע ֵּ
יך ַר ִ ּבי ָ ּגדוֹ ל
ׁ ֶשהוּא ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”ל:

מעלת אמירת הקרבנות וקטורת בכוונה ,להמשיך ציור מבורך עד עולם העשיה
למטה
אחרי שמובן ענין תיקון הצמצום של העולמות בי”ע וכו’ שאין דרך אחר לקבל ברכה ,ואיך
עיקר התיקון ע”י המשכת אור הצדיק שכבר צייר את האור בשורשו ,ומדקדק להודיע שזה
ע”י ששומעים מקבלים העצות והלימוד שלו באמונת צדיקים שזהו מתנה מצויר לחיים ,כי
בזה נמצא ההמשכה לעשיה והיצירה היינו העצות ,לשמוע בפשטות העצה לשמור העצה
בענין תפילה בענין לימוד להיות בשמחה וכו’ ,לעשות ולקבל רוח חיים ולבנות אור המחשבה
בחי’ בריאה באור התורה של הצדיק שמצומצם בדברי מוהרנ”ת.
עתה ממשיך לבאר ענין תיקון העשיה והקרבנות שזה תחילת התפילה ,כי כח הקרבן הוא
לקרב ולאחד כל העולמות עד א”ס ,ובזה יובן גדול כח אמירת קרבנות ולמה זאת מוכרח ורק
עי”ז יש מחילת העון בביהמ”ק ,ועלינו לומר כך הקרבנות בהתעוררות זה ,כי זה מתנה לצייר
האור לטוב במקום הכי נמוך ,כי כל מה שאדם החסיר מצות או עבר ל”ת של האור של אותו
בחי’ בכמה וכמה דרכים ואין לו כלי לקבל ,הרי יש תיקון של ק”ש הראשונה וקרבנות שזה
עיקר ההתחלה.
י-כן ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יתא ׁ ֶש ִּס ּלו ָּקא ְדּ ֻק ְר ָ ּבנִ ין ַעד ֵאין סוֹ ף ְו ַא ַ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת ִּכי ִא ָ
ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְל ַת ֵ ּקן עוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ׁ ֶשהוּא עוֹ ָלם ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ָ ּידו ַּעַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ָק ְר ָ ּבנוֹ ת יֵ ׁש ָל ֶהם
יע
ֶזה ַה ּכ ַֹח ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַת ֵ ּקן ו ְּל ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ׁ ָשם ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין יַ ד ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת יְ כוֹ ָלה ְל ַה ִ ּג ַ
ְל ׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ׁשוּם ּ ְפגָ ם ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הִּ ,כי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת עוֹ ִלין ַעד ֵאין סוֹ ף ׁ ֶשהוּא ְל ַמ ְע ָלה
יכין ָהאוֹ ר ִמ ּׁ ָשם ו ְּמ ַצ ְ ּי ִרין ָהאוֹ ר ׁ ָשם ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ּכ ַֹח ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת
ִמן ַה ּכֹל ְו ֵהם ַמ ְמ ׁ ִש ִ

ַעד ׁ ֶש ּמוֹ ִר ִידין ָהאוֹ ר ְל ַמ ּ ָטה ְל ַמ ּ ָטה ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזין
ֲא ִפ ּל ּו ְ ּבעוֹ ַלם ָה ֲע ִשׂ ָ ּיה ׁ ֶש ּׁ ָשם ֲא ִח ָיז ָתם ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּגם אוֹ ָתן ְמ ַב ּ ְט ִלין ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ּכ ָֹחם ַעל-יְ ֵדי
ע ֶֹצם ָהאוֹ ר ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ִל ְב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְקט ֶֹרת ׁ ֶשהוּא ַה ֻּמ ְב ָחר ִמ ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ִּכי ְקט ֶֹרת עוֹ ֶלה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַעד
יע ּבוֹ ו ְּמ ַב ּ ֵטל ִע ְמ ֵקי ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת וּמוֹ ִציא ָּכל
ׁ ֶש ְּמ ַצ ֵ ּיר ָהאוֹ ר ְלטוֹ ָבה ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ַעד ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ַ
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ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְו ָכל נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמ ּׁ ָשם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו סוֹ ד ַא ַחד ָע ָשׂ ר ַס ָּמנֵ י ַה ְ ּקט ֶֹרת ַהיְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָּכל ַמה
יכין
ּׁ ֶשעוֹ ִלין ַמ ְע ָלה יוֹ ֵתר יְ כוֹ ִלין ְל ַת ֵ ּקן ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְצ ִר ִ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”ל ולזה יש לומר קרבנות וקטורת באמונה גדולה שהוא ממש
כמקריב ומתקן וכו’ ,כי נכנס לציור של עבודת השם במקדש.

כח הצדיק יותר מכה”ג שנכנס לפני ולפנים ,להמשיך רחמים ולתקן הכלי
והכל מושרש בעבודת הקטורת של יוכ”פ; ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ָאז נִ ְכנַ ס ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַּכ ּ ָפ ָרה ְו ִת ּקוּן
ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ִעם ְקט ֶֹרת ְל ַכ ּ ֵפר ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהיְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יכין ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה יְ ֵת ָרה יוֹ ֵתרְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים
ְל ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת יוֹ ֵתר ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְל ַכ ּ ֵפר ַעל ָּכל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ְו ָה ֲעוֹנוֹ ת ְו ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ָ ּג ְרמ ּו
ְ
ֵל ֵירד ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ָצ ִריך ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה יוֹ ֵתר ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ׁ ֶש ָאז נִ ְכנַ ס ַל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ַל ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֶע ְליוֹ נָ ה ְוגָ בוֹ ַּה ְמאֹד ְמאֹד ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא טז) ְו ָכל ָא ָדם ל ֹא יִ ְהיֶ ה ְ ּבא ֶֹהל מוֹ ֵעד ְ ּבבוֹ אוֹ ְל ַכ ּ ֵפר ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ְוכוּ’ ְו ָא ְמר ּו
יכן נִ ְכנַ ס ַה ּכ ֵֹהן
יטב ְל ֵה ָ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יְ רו ׁ ַּש ְל ִמי ְ ּב ָרכוֹ ת ּ ֶפ ֶרק א) ְו ָכל ָא ָדם ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכוּ’ ְו ָה ֵבן ֵה ֵ
ָ ּגדוֹ לְ ,ו ָכל ֶזה ְּכ ֵדי ְל ַכ ּ ֵפר ַעל ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן אוֹ ָתם ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת הוּא ָ ּגדוֹ ל יוֹ ֵתר ֲא ִפ ּל ּו ִמן ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ים-מ ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ס ִל ְפנֵ י ְו ִל ְפנִ ים ִּכי יֵ ׁש ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ַ ּגם
ִ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (סוֹ ָטה ד) יְ ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ
יהם ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא ּ ֶפ ֶרק
ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַכ ּ ֵפר ֲע ֵל ֶ
יתה ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרתֲ ,א ָבל ַה ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ָה ֱא ֶמת יָ כוֹ ל ִל ְכנֹס
ו) ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ּיוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ּתוֹ ֶלה ו ִּמ ָ
עוֹ ד ִל ְפנִ ים יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ,ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
(מ ׁ ְש ֵלי טז) ֲח ַמת ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֲא ֵכי
יך ַּכ ּ ָפ ָרה ְו ִת ּקוּן ַ ּגם ָל ֶהם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ִ
יש ָח ָכם יְ ַכ ּ ְפ ֶר ָ ּנה ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֲעווֹ נוֹ ת ׁ ֶשגּ וֹ ְר ִמים ֲח ַמת ֶמ ֶל ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעד ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִעיל ָל ֶהם
ָמ ֶות ְו ִא ׁ
יתה
ֲא ִפ ּל ּו ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ׁ ֶשל ַה ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ִּכי ִאם ַמ ְל ֲא ֵכי ָמ ֶותֶ ׁ .ש ֵאין נִ גְ ָמר ַּכ ּ ָפ ָרתוֹ ַעד ַה ִּמ ָ
יש ָח ָכם יְ ַכ ּ ְפ ֶר ָ ּנה ִּכי ֶה ָח ָכם ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
יתה ְמ ַכ ּ ֶפ ֶרת ֲא ָבל ְו ִא ׁ
ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ּתוֹ ֶלה ו ִּמ ָ
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים יְ כוֹ ִלים ְל ַת ֵ ּקן ַה ּכֹל ִאם יִ ְז ֶּכה ְל ַה ֲא ִמין ָ ּב ֶהם ֶ ּב ֱא ֶמת ַּכ ַ ּנ”ל:
ַה ַּצ ִדּ ִ
כי מציאות תיקון הכלי הוא הרי תיקון החטא ,ותיקונו בכח הרחמים של יוכ”פ שיש להאמין
בו ,והוא כוחו של כה”ג לעורר למעלה בבחי’ ‘וכל אדם לא יבא’ מקום שאין ציור ,למעלה
מכל אדם ,ומוהרנ”ת חוזר להודיענו בבירור שזה נמצא בכוח של רבינו ,ויש לנו על מה לסמוך
ולהאמין ,בזה הרי מודיע שורש ענין כח הצדיק המופלג שמי שרוצה לבבין יכול להבין כל
הענין היטיב מתוך המבואר בזהר לענין כח יוהכ”פ וכוחו של רשב”י והצדיקים שיכולים לעורר
מידות הרחמים.

בק”ש אנו נכללים בו ית’ ובצדיקיו האמיתיים ובתורתם הקדושה
ההתדבקות הראשונה בבוקר לאור הצדיקים הוא בק”ש הזה שבכוחו מתתקן עשיה ,ויכולים
לקרוא פרשת קרבנות וקטורת וכאילו הקריבום ,כי זהו התחלת הקמת האמונה להכלל באחדות
השם בצדיק אמת ובתורתם ששם הצמצום המצויר לטובה.
יד) ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ק ֶֹדם ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּקט ֶֹרת
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
יאת
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַצ ֵ ּיר ׁ ָשם ָהאוֹ ר ִל ְב ָר ָכה ְוכוּ’ ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף קס"א  -קס"ג הלכות ק"ש ד' אות ט'-ט"ז
יקיו ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ו ְּבתוֹ ָר ָתם
ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָל ִלין ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּב ַצ ִדּ ָ
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְוזוֹ ִכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת ִצ ּיוּר ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַא ַחר
ְ
ָּכ ְך ׁ ֶש ִ ּי ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ִּכי זוֹ ִכין ַא ַחר ָּכך ְל ַק ֵ ּבל ֵעצוֹ ת נְ כוֹ נוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ִל ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
יאת ׁ ְש ַמע ִּכי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבה ְּכמוֹ
ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ַכ ּ ְפ ִרין ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרין ַא ַחר ַה ְ ּק ִר ַ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא טז) ְו ִה ְת ַו ָדּ ה ָע ָליו ְוכוּ’ ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ּ ָפ ַרת ֲעווֹ נוֹ ת
יאת ׁ ְש ַמע ַּכ ַ ּנ”ל :מוסיף
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּת ׁשו ָּבה ֶזה זוֹ ִכין ַרק ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
להזכיר שכמו שעיקר ההתחלה הוא אמונה ,המכוון הוא אמונה שמביאו אח”כ להתעוררות של
תשובה שרוצה לתקן בתפילה בבחי’ קרבן.

ק”ש עם דמעות  -כלי זיין גם למי שעוד עובר עליו נסיונות קשים
יעין ַּת ֲא ַות נִ אוּף ְלגַ ְמ ֵריְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֶזה
יאת ׁ ְש ַמע ִעם ְדּ ָמעוֹ ת ַמ ְכנִ ִ
טו) ְו ִה ֵ ּנה ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְ ּק ִר ַ
ׁ ֶש ָרגִ יל ְ ּב ִה ְרהו ִּרים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָצ ִר ְ
יאת ׁ ְש ַמע ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
יך ִל ְב ּכוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
ְו ֶזה סוֹ ד ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
אריו עוֹ דַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּביוֹ ֵסף ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְליַ ֲעקֹב ְו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
אשית מו) ַו ֵ ּי ְבךְּ ַעל ַצ ָּו ָ
יאת ׁ ְש ַמע
ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹב ָהיָ ה ָאז קוֹ ֵרא ֶאת ׁ ְש ַמעֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִכ ָ ּיה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ַּת ֲא ַות נִ אוּף ׁ ֶשהוּא ַרע ַה ּכוֹ ֵלל ִמ ְּכ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָהי ּו ְּתלוּיִ ים ָ ּב ֶהםִּ ,כי יַ ֲעקֹב ְויוֹ ֵסף ַּכ ֲח ָדא
יביְ ,ו ַע ֵּ
יסת
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב נֶ ֱח ׁ ָשב ְל ֶא ָחדְ ,ו ָכל ֶזה ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְּכנִ ַ
ל-כן ַה ְ ּב ִכ ָ ּיה ׁ ֶשל יוֹ ֵסף ו ְּק ִר ַ
ֲח ׁ ִש ֵ
יכים ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת
יַ ֲעקֹב ִעם ַה ּׁ ִש ְב ִעים נְ ָפ ׁשוֹ ת ְלגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל ַמה ּׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יהן ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר הוּא ַּת ֲא ָוה
ׁ ֶשל ֵ ּבית יַ ֲעקֹב ְל ִה ְצ ָט ֵרף ו ְּל ִה ְתנַ ּסוֹ ת ְ ּבגָ לוּת ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ִעים ֻא ּמוֹ ת ו ְּב ַת ֲאווֹ ֵת ֶ
ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשהוּא ַרע ַה ּכוֹ ֵלל ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָ ּגלוּת ִמ ְצ ַריִ ם ְ(ו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח).

ְו ַע ֵּ
יעין זֹאת ַה ַּת ֲא ָוה
יאת ׁ ְש ַמע ַמ ְכנִ ִ
יס ָתן ְל ׁ ָשם ָק ָרא יַ ֲעקֹב ֶאת ׁ ְש ַמע ִּכי ַעל יְ ֵדי ְק ִר ַ
ל-כן ָאז ְ ּב ֵעת ְּכנִ ָ
יאת
אריו ָאז ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִלים ַה ִּת ּקוּן ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּב ִכ ָ ּיה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
ְויוֹ ֵסף הוֹ ִסיף ִל ְב ּכוֹ ת ַעל ַצ ָּו ָ
ׁ ְש ַמע ִּכי יוֹ ֵסף יָ ַדע ׁ ֶש ַה ֻ ּז ֲה ָמא ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּגדוֹ ָלה ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ֵאין ַדּ י ְל ַב ּ ֵטל ֻז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ַרע
יאת ׁ ְש ַמעְ ,ו ַכ ַ ּנ”ל ִּכי ִע ַ ּקר
יכין ַ ּגם ִל ְב ּכוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְל ַבדַ ,רק ְצ ִר ִ
ַה ּכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ישא ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ַּת ֲא ַות נִ אוּף ֶזה נַ ֲע ָשׂ ה ַעל -יְ ֵדי
ַה ְ ּב ִכ ָ ּיה ׁ ֶשהוּא ְלגָ ֵר ׁש ַה ָּמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה ׁ ִש ְפ ָחה ִ ּב ׁ ָ
ישא נשג”ז ְו ָכ ַב ׁש יִ ְצרוֹ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִּמ ְל ָח ָמה
יוֹ ֵסף ַדּ יְ ָקא ִּכי הוּא ָהיָ ה לוֹ ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ִעם ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ִ ּב ׁ ָ
ישא הוּא ַעל-יְ ֵדי יוֹ ֵסף ַה ַּצ ִדּ יקְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ַדּ יְ ָקא ָ ּב ָכה ְלגָ ֵר ׁש ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִש ְפ ָחה
ִעם ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ִ ּב ׁ ָ
ישא ִא ָּמא ְדּ ֵע ֶרב ַרב ׁ ֶשהוּא ְטחוֹ ל ָמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה ְלגָ ְר ׁ ָש ּה ַעל-יְ ֵדי ַה ְדּ ָמעוֹ ת.
ִ ּב ׁ ָ
ישא
יאת ׁ ְש ַמעֶ ׁ ,ש ַ ּב ּכ ַֹח ַה ֶ ּזה ְמגָ ֵר ׁש יוֹ ֵסף ַה ַּצ ִדּ יק ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ִ ּב ׁ ָ
ְויַ ֲעקֹב ִק ֵ ּבל ָאז עֹל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ִ ּב ְק ִר ַ
ְ
יאת ׁ ְש ַמע נִ ְמ ׁ ָשך ִמ ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב  -יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע
ַעל-יְ ֵדי ַה ְדּ ָמעוֹ תִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָס ָבא ׁ ֶשהוּא נִ ְכ ָלל ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו ה’ ֶא ָחד ,ו ְּבכֹחוֹ יֵ ׁש ָלנ ּו
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי
ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ּכ ַֹח ְל ַק ֵ ּבל ָע ֵלינ ּו עֹל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּליַ ֵחד ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְק ִר ַ
יבי ְו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְז ּכוֹ ת ַל ֲעמֹד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ְ ּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא
יַ ֲעקֹב ְויוֹ ֵסף ַּכ ֲח ָדא ֲח ׁ ִש ֵ
יהם ִּכי
יהם ַדּ יְ ָקא ִּכי ְל ִמ ְחיָ ה ׁ ְש ָלחוֹ ֱאל ִֹקים ִל ְפנֵ ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵּצרוּף ׁ ֶשל ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּנ”ל ,הוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ֶ
יע ֻז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש ּכ ַֹח ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעמֹד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָע ַמד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְכנִ ַ
ׁ ֶשל ַּת ֲא ָוה זֹאת ְו ִע ַ ּקר ּכֹחוֹ ַל ֲעמֹד ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי יַ ֲעקֹב ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יבי ַא ְך ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
יהם יַ ֲעקֹב ְויוֹ ֵסף ַּכ ֲח ָדא ֲח ׁ ִש ֵ
(סוֹ ָטה לו) ְדּ מוּת ְדּ יו ָּקנוֹ ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב נִ ְז ַדּ ְּמנָ ה לוֹ ִּכי ׁ ְשנֵ ֶ
ַה ִּמ ְל ָח ָמה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת עֹל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְל ִה ָּל ֵחם
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הוּא ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמעְ ,ויוֹ ֵסף ָ ּב ָכה ָאז ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יהם נִ ְכ ְלל ּו יַ ַחד ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
ל-כן ׁ ְשנֵ ֶ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ָק ָרא ָאז ׁ ֶש ֶזה ּו ְב ִחינַ ת ְב ִכ ָיה
ישא ַרע ַהכוֹ ֵלל ַה ַ ּנ”ל ְבכ ַֹח ַה ְק ִר ַ
ֵ ּג ֵר ׁש ַה ּׁ ִש ְפ ָחה ִ ּב ׁ ָ
יאת ׁ ְש ַמע ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ְמ ַב ּ ְט ִלין ְלגַ ְמ ֵרי ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּנ”לְ ,ו ָכל ֶזה ָהיָ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ְּכ ַלל
ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי ׁ ֶשיו ְּכל ּו ַל ֲעמֹד ַב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ְב ַת ֲא ָוה זֹאת ְו ִל ְזכוֹ ת ְל ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח:
ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ַא ַחר יְ ִצ ַ
מגלה שענין הק”ש שיש בו כח להכניע הוא כלליות של יעקב ויוסף כמ”ש ויבך וגו’ כי יעקב
הוא שורש הכלליות בהשי”ת ,ויוסף הוא הצדיק שמשפיע לכל נפשות ישראל ,כי רק בכח
הצדיקים שיש להם בחי’ כל בחי’ יוסף ,שייך להתקרב להשי”ת.

שורש ענין הדמעות הוא התחברות יעקב ויוסף ,שלאחר שזכה לאור האמונה,
להמשיך להתדבק באור הדעת שבדברי הצדיק
ויש להבין גם שזאת מחמת שיוסף הוא מצייר האור לברכה ,והנה בוודאי רצון מהרנ”ת לגלות
בזה איזה ענין ששם נמצא הכח של ק”ש להוריד דמעות כאשר מבאר שזה ביטול הרע של
קליפת מצרים ,וכמ”ש רבינו שזה הכח של כל מי שעובר הנסיון ,ויש להבין שהמכוון הוא
שבתורת הצדיקים בדברי רבינו יש מה שהוא לבוש של אור פנימיות התורה אור השכל ,בדרך
שאנו יכולים לקבלו שזה נוראת כח הצדיק ,אבל פנימיות דבריו הם דרכי השכל איך חושבים
מאחדות השם בכלליות ובפרטיות ,איך נכללים לגמרי באחדות השם במחשבה ,וזוכרים
לדיבור ומעשה שנכלל באחדות ממש.
והרי יש שהאדם לוקח תורת הצדיק ומתחזק או מתעורר רק במה שמאיר בו העצה הפשוטה,
אבל יש שהאדם מבין שעיקר מכוון דברי הצדיק הוא שאחרי שמתנהג ומתעורר וכו’ ימשיך
לקבל אור האמונה והדעת שבכלים הנוראים שמגלה איך השם אחד ממש ,שזהו פנימיות
הלימוד אשר מקבלים לברכה כאשר זוכים לתיקון הציור והכלי מקודם.
וזהו ענין יעקב שהוא אור הדעת שמתאחד ליוסף  -לצדיקים מופלגים שימשיכו הדעת לכל דור,
שבתוך דבריהם יש למצוא אור השכל בחי’ יעקב שאז מתברר שהכל לברכה ,כאשר כל ההתחלה
היה ע”י אמונה ,עכשיו מתברר האמונה ונהיה דעת שזה עיקר הברכה ,שזהו נשמתין חדתין.
וזה ענין הדמעות שמקבל איזה הארה של עצות שהיה בו אמונה להתחיל ,ושם יאיר בו ענין
של שכל אשר יביא לו דמעות ,שזה התאחדות יעקב ויוסף ועי”ז יוכל להכניע שפחה בישא
לעמוד בנסיון (הרי שכמו שההתחלה אמונה – גם הסוף אמונה ,והכל מתקשר לענין הנ”ל ,גם
ענין יעקב יוסף מתקשר להנ”ל ממש ממש ,והמכוון שכמו שכלל הכלי מקבלים ע”י אמונה
ואמונת צדיקים ,הרי מי שמוחו פגום ודעתו מעורב יותר הוא צריך להתאמץ מאד לבכות
להשי”ת שיאיר בו גם נקודה של שכל ממש נקודה של נשמה גם לפני שזכה בזה ,ועי”ז יכנס
בו ידיעה גדולה במציאות השם שזה בחי’ יעקב שזכה לזה ע”י בחי’ יוסף ,האור המצויר לטוב,
ששם יש כבר נקודה של נשמתין חדתין ,ולאור הענין מובן איך יש דמעות ממש כי כאשר
ממליך השם ונכנס בלבו הכרה שאין חוץ ממנו כלל וכל מה שחוץ ממנו הוא עבודה זרה רח”ל,
ואז כאשר אומר ‘ברוך שם’ ורואה ריחוקו שהוא כעובד ע”ז ,כמבואר בסוף התורה במ”ש אל
תפנו אל האלילים ,בהתבונות הדעת בכל מי שקורא ק”ש יביא לנהר של דמעות ,ועי”ז מכניע
הדמיון והעצבות שמכסים על האמונה ועל ע’ פנים.

וט

זט
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בבכייה בק”ש יוכל להכניע גם שאר המדות הרעות
טז) מוסיף להודיע שעניין הדמעות קשור לעניין הי”ב שבטים ואותיות שמותיהם -מ”ט
שערים ְו ֶזה ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַמע ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְשנֵ ים
יהם
”ה ִעם יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
”ה ִּכי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע נִ ְת ַ ּג ָּלה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּ
ָע ָשׂ ר ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּ
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק צח) ַעל ּ ָפסוּק ְ ּ
ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ֻּכ ָּלם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
אשית מט)
(ב ֵר ׁ ִ
(ב ֵר ׁ ִ
ַו ִ ּי ְק ָרא יַ ֲעקֹב ְל ָבנָ יו ְוכוּ’ ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּק ׁש ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת ַה ֵ ּקץ ְוכוּ’ ָא ַמר ׁ ֶש ָּמא יֵ ׁש ָ ּב ֶכם ְוכוּ’ ּ ָפ ְתח ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ְש ַמע
יִ ְשׂ ָר ֵאל ה’ ֱאל ֵֹקינ ּו ה’ ֶא ָחד ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ִל ְ ּב ָך ֶא ָּלא ֶא ָחד ָּכ ְך ֵאין ְ ּב ִל ֵ ּבנ ּו ֶא ָּלא ֶא ָחד ּ ָפ ַתח יַ ֲעקֹב ְו ָא ַמר
ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד.
יאת ׁ ְש ַמע נִ ְת ַ ּג ָּלה ַעל -יְ ֵדי יַ ֲעקֹב ו ָּבנָ יו ׁ ֶש ָּכלוּל ֵמ ֶהם ׁ ֶש ֵהם ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ִש ְב ֵטי
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
”ה ִּכי ִע ַ ּקר
”הַ .היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְק ִר ַ
יאת ׁ ְש ַמע ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ִש ְב ֵטי יָ ּ
יָ ּ
יאת ׁ ְש ַמע נִ ְת ַ ּג ָּלה ַעל יָ ָדם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְכנִ יע ּו ֻז ֲה ַמת ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ׁ ֶש ָ ּזכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲעמֹד
ַה ְ ּק ִר ַ
ַ ּב ִ ּנ ָּסיוֹ ן ְ ּב ֵצרוּף ְ ּב ַה ַּת ֲא ָוה ַה ּזֹאת ְו ָל ֵצאת ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ו ְּל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים
ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
גם בזה יש ענין פנימי ומכוון שהוא למעשה ,כי כמו שיש נסיון של תאוה הכללית ,הרי יש
נסיון אח”כ בממון כבוד אכילה שנשאר רע עין וכו’ ,והרי כלל טבעי הנפש שבהם כל המידות
וכל דרכיהם.
וכמבואר שי”ב השבטים הם י”ב טבעי הנפש בס’ יצירה ומבואר במפרשים איך נעשה מזה
בחי’ ע’ נפש של בית יעקב ,היינו ע’ מידות ודרכים של מידות טובות נגד ע’ מידות הרעות ,שזה
אור ע’ פנים של תורה ,הרי זה כח הכנעת המידות בכל דבר ,ויש שיכול לבכות רק על נסיונות
קשים ומרים שהוא תכלית השאול ,הרי מוסיף שבאמת יש לבכות על כל הי”ב טבעיים,
לצעוק שגם זה מסתיר אחדות השם ,ולפי מה שמכיר גדול ההסתרה ולפי מה שמתעורר בעת
קבלת עול אמונה בק”ש והתבודדות ,כך יצליח להכניע כל המידות רעות.
הארכנו בביאור הלכה זו מכמה טעמים; א .אין דרך להבין הענין בלי ביאור ארוך .ב בזה מתגלה
יסוד הצלת נפשינו ,שנזהר מאד מהדמיונות שגורמים שאין מקבלים דברי רבינו כראוי ,ונבחין
אם קבלנו עצה וחיות או משהו השתבש .ג .מגלה שהיסוד ובהחינה שהכל עומד על זה הוא
מחשבות של אחדות השם ,להיכלל בהשי”ת להבחין ולהרגיש ענין זה שיהיה בו יסוד של כיוון
דרך ,והרי הלכה זו הוא הלכות ק”ש ,ור’ נתן תמיד מאריך בענין אמונה ,והרי בהל’ ק”ש בוודאי
מגלה יסוד ושורש אור האמונה בתוך הכלי שנוכל לצייר אור האמונה כראוי כאשר מתחילים
ומשתוקקים כל הלילה אש המזבח תוקד בו ,ובבוקר וכו’ ,ועי”ז יהיה לנו עצה לכל הנסיונות
לזכות לע’ פנים ,לנשמה חדשה ,שמביא ברכה וחיים.

