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***
הלכות תפילה ֲה ָל ָכה ד:
ל-פי ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה נוֹ ָר ָאה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה ַע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ּזֹאת ִמ ְּת ִח ָּל ָת ּה ְו ַעד סוֹ ָפ ּה:
ַע ּ ִ

נביא קיצור המעשה כי מוכרח להבנת ההלכה
והוא מעשה י”ב :שהיה בעל תפילה ,שהיה עוסק תמיד בתפלות ושירות ותשבחות להשם
יתברך .והיה מדבר על לב מהתכלית של כל העולם וכו’ ,עד שנתרצה אותו האדם להתחבר
עמו .והיה לוקחו ומוליכו למקומו ,שהיה לו חוץ לישוב ,והיה רגיל תמיד להכנס לישוב ולפתות
ולרצות בני אדם לעבודת השם יתברך והיה מתנהג בחכמה ,והיה משנה ומחליף עצמו אצל
כל אחד ואחד בשנוי אחר ,שאצל זה היה נדמה כעני ,ואצל זה כסוחר ,ואצל זה בענין אחר
וכיוצא בזה .והיה הבעל תפילה עם אנשיו יושבים חוץ לישוב ,ועוסקים רק בתפילה ושירות
ותשבחות להשם יתברך וודויים ותעניתים וסגופים ותשובות ,והיה לו ענין שהיה יכול להספיק
לכל אחד ואחד מה שצריך .אם לפי מחו הוא צריך לעבודת ה’ ,שיהא הולך מלובש במלבושי
זהב( ,שקורין גילדין גישטיק) היה מספיק לו ,וכן להפך ,ואצל אלו האנשים ,שקרבם להשם
יתברך ,היה תענית או סגוף גדול ,יקר יותר מכל התענוגים שבעולם.
ויהי היום ,והיה מדינה ,שהיה שם עשירות גדול ,שהיו כולם עשירים ,אך היה דרכם והנהגתם
זר ומשנה מאד ,שערך מעלת כל אחד ואחד כפי העשירות שלו ,שמי שיש לו כך וכך ממון הוא
בדגל זה או אחר וכו’ ,וכן היה קצוב אצלם ,כשיש לו כך וכך ממון הוא סתם בן אדם .ואם יש
לו עוד פחות מזה הוא חיה או עוף וכיוצא .והיה אצלם חיות רעות ועופות ,דהיינו כשיש לו רק
כך וכך הוא נקרא אריה אנושי .כי עיקר היה אצלם הממון ,ומעלה ודרגא של כל אחד היה רק
לפי הממון .ונשמע בעולם ,שיש מדינה כזו ,והיה הבעל תפילה מתאנח על זה ,והיה אומר :מי
יודע עד היכן הם יכולים לילך ולתעות על ידי זה .על כן הלכו אלו האנשים אל אותו המדינה
הנ”ל ,אולי יחזירו אותם למוטב.
והלכו לשם ,ונכנסו לאחד מהם ,מסתמא נכנסו לאיזה חיה והשיב לו זה האיש ,שדיבר עמו.
‘ויתר מזה אין לי פנאי כלל לדבר עמך’ .שאלו :מפני מה? השיב לו :היות שאנחנו כולנו מוכנים
עתה לעקור מן המדינה לילך למדינה אחרת באשר שראינו ,שעיקר התכלית הוא רק הממון,
גם נסכם אצלם ,שהם רוצים ,שיהיו אצלם כוכבים ומזלות גם כן ,דהיינו שמי שיהיה לו כל
כך ממון כפי הסכום שקצבו על זה הוא יהיה כוכב ,וכו’ וכן עשו להם מלאכים ,הכל כפי רבוי
הממון כנ”ל ,עד שהסכימו ביניהם ,שיהיו להם גם כן אלקות ,גם אמרו ,שאין ראוי להם לישב
כלל באוירא דהאי עלמא ,ואין ראוי להם להתערב עם בני העולם ,שלא יטמאו אותן ,ויבקשו
להם הרים הגבוהים ביותר מכל העולם וישבו שם ,כדי שיהיו מרוממים מאוירא דעלמא.
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ותקנו עבודות וקרבנות ,שיהיו מקריבים ומתפללים והיו משתדלים ,שלא יהיה נחסר אצלם
ממון כלל ,כי הממון הוא עיקר האמונה והאלקות שלהם כנ”ל.
והאנשים הכשרים של הבעל תפילה חזרו וספרו להבעל תפילה מגודל הטעות והשטות,
ונתיישב לילך בעצמו לשם ,אולי ישיב אותם מטעותם .והלך לשם הבעל תפילה ובא אל
השומרים ,ואצל שומר אחד ,והתחיל לדבר עמו מהתכלית :באשר שעיקר התכלית הוא רק
עבודת ה’  -תורה ותפילה ומעשים טובים וכו’ ,והממון הוא שטות ואינו תכלית כלל וכו’ .ולא
שמע אליו כלל השומר והתחילו לדבר שיש אחד שמדבר כך נגד אמונתם אבל לא יכלו להכירו
ולתפסו ,ותכף נמלט משם.
ויהי היום ,והיה גבור ,שנתקבצו אליו כמה גבורים .והיה הגבור עם גבוריו הולך וכובש מדינות,
ולא היה רוצה כי אם הכנעה .וכשהיו בני מדינה מכניעים עצמן תחתיו היה מניחם; ואם לאו
 היה מחריבם .והיה שולח למדינה גבוריו ,כשהיה עדיין רחוק ממונה הרבה חמשים פרסאותשיכניעו עצמן תחתיו.
והסוחרים של המדינה של עשירות ספרו מהגבור ונפל עליהם פחד גדול .ואף על פי שהיו
מרוצים להכניע עצמן תחתיו ,אך ששמעו ,שהוא ממאס בממון ,ואינו רוצה ממון כלל ,וזה
היה הפך אמונתם ,הגבור הנ”ל היה הולך ומתקרב אליהם בכל פעם ,והתחיל לשלוח אליהם
גבוריו מה הם רוצים ,כדרכו כנ”ל .והיה עליהם פחד גדול ,ולא היו יודעים מה לעשות .ויעצו
אותם אנשים סוחרים שלהם .היות שהיו במדינה ,שכל בני המדינה הם כולם אלקות ,ונוסעים
עם מלאכים ,דהינו שכל אנשי אותה המדינה מקטן ועד גדול הם כולם עשירים מפלגים ,עד
שהקטן שבהם הוא גם כן אלוק לפי טעותם (כי הקטן שבהם הוא עשיר מופלג ויש לו כל כך כשעור
הקצוב לאלוק אצלם וכנ”ל) ,בכן צריכין לשלוח אל אותה המדינה ,ומשם יהיה להם עזרה בודאי,
מאחר שכל המדינה הם כולם אלקות.
והבעל תפילה הנ”ל ישב עצמו ,שילך עוד הפעם אל אותו המדינה ,וסיפר לו השומר מהגבור
הנ”ל ,שיש להם פחד גדול מפניו וכו’ כנ”ל .ושאל אותו הבעל תפילה :ומה אתם רוצים
לעשות? וסיפר לו השומר ענין הנ”ל ,שהם רוצים לשלח אל המדינה שהם כולם אלקות וכו’
כנ”ל .ושחק ממנו מאד הבעל תפילה ואמר לו :כולם הם רק בני אדם ולא אלוק ,רק שיש
יחיד בעולם ,שהוא הבורא יתברך שמו ,ואותו לבד ראוי לעבד ,ולו ראוי להתפלל ,וזהו עיקר
התכלית .וכיוצא בדברים אלו דיבר הבעל תפילה אל השומר הנ”ל .ולא שמע אליו השומר,
ובסוף השיב לו השומר :ויתר מזה מה אני יכול לעשות? הלא אני רק יחיד בעלמא.
ואחרי שדיבר עם אנשי העיר הרבה שאלו אותו :מה זה שאתה אומר על ענין הגבור (בלשון
תמה) אם אינו זה הגבור כנ”ל? השיב להם :שאני הייתי אצל מלך אחד ,ונאבד אצלו גבור .ואם
הגבור הנ”ל הוא אותו הגבור ,יש לי הכרות עמו ויתר מזה :מה שאתם בטוחים במדינה הנ”ל,
שהם כולם אלקות ,זהו שטות ,כי הם לא יוכלו לעזר לכם; ולדעתי ,אם תהיו בטוחים עליהם
אדרבא ,זה יהיה מפלה שלכם.

אמרו לו :מנין אתה יודע זאת? השיב להם :היות שאצל המלך הנ”ל ,שהוא היה אצלו ,כנ”ל,
היה לו יד ,דהינו שהיה אצל אותו המלך תמונת יד עם חמש אצבעות ועם כל השרטוטין שיש
על היד ,וזאת היד היתה הלאנד קארט (הינו מפת העולם) של כל העולמות וכל מה שהיה מן
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בריאת שמים וארץ עד הסוף ומה שיהיה אחר כך  -הכל היה מצויר על אותו היד ,כי היה מצויר
בשרטוטי היד ציור עמידת כל עולם ועולם עם כל פרטיו כמו שמציר על הלאנד קארט זה דבר
פלוני .וגם כל בני אדם שהולכים בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם  -הכל היה נרשם שם.
והיה כתוב שם גם כל הדרכים ממדינה למדינה וממקום למקום ,ומחמת זה הייתי יודע ליכנס
אל העיר הזאת .וכן היה נרשם בה הדרך מעולם לעולם ,כי יש דרך ונתיב ,שעל ידו יכולין
לעלות מארץ לשמים ,כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם ,וכפי ההוה שלו ,וכפי
מה שיהיה אחר כך ,ושם ,באותו היד ,ראיתי ,שאותו המדינה כולם יהיו נכלין ואובדין .ושאלו
אותו .היכן הוא המלך אולי יגלה לנו דרך איך למצא ממון? השיב להם :עדיין אתם רוצים ממון?
ואמר להם :גם אני איני יודע היכן המלך הנ”ל ,ומעשה שהיה כך היה.
שהיה מלך ומלכה ,והיה להם בת יחידה ,והגיעה סמוך לפרקה ,והושיבו יועצים ליעץ את מי
ראוי להשיאה לו .וגם אני הייתי שם בין בעלי העצה ,כי המלך היה אוהב אותי .והיתה עצתי
 שיתנו לה את הגבור ,באשר שהגבור עשה לנו כמה טובות ,וילדה הבת מלכה ולד .ואותוהתינוק היה יפה תאר מאד מאד שלא היה יופי של מין אנושי כלל ,ושערותיו היו של זהב ,וכו’
ונולד עם חכמה גמורה .והיה אצל המלך מליץ ,דהינו דברן בעל לשון ומליצה ,והמליץ היה גם
מעצמו מליץ נאה ,אך המלך הנ”ל הראה לו דרך איך יעלה לקבל כח חכמת המליצה ,ועל ידי
זה היה מליץ נפלא מאד מאד.
גם היה להמלך חכם .וכו’ וכן הגבור היה גבור מעצמו .והמלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל
גבורה ,ועל ידי זה היה גבור נפלא ונורא מאד ,כי יש חרב שהיא תולה באויר העולם ,ויש
להחרב הזאת שלשה כחות :וכו’ וגם אני ,הראה לי המלך הדרך לענין שלי ,וקבלתי משם מה
שאני צריך.
וכן היה להמלך אוהב נאמן שהיה אוהב את עצמו עם המלך באהבה נפלאה ,והגיע עת שהלכו
כל הנ”ל ,כל אחד ואחד למקומו לקבל משם כחו ,דהינו המליץ והגבור וכל אנשי המלך.
ויהי היום ,והיה רוח סערה גדולה בעולם .והרוח סערה הזה בלבל את כל העולם ובתוך הרעש,
(שקורין אומפיט) ,נחטף התינוק וכשחטף את התינוק היקר הנ”ל ,רדפה הבת מלכה אחריו .וכן
המלכה וכן המלך ,עד שנתפזרו כלם ,ולא נודע מקומם אים ואנחנו כולנו לא היינו בכל זה ,כי
היינו עולים כל אחד ואחד למקומו וגם היד הנ”ל נאבדה אז ,ומאז נתפזרו כלנו ,ומאז אין אנו
יכולים עוד לעלות כל אחד ואחד למקומו לחדש כחו ,אך הרשימה שנשאר אצל כל אחד ואחד
היא גם כן גדולה מאד ,ואם הגבור הזה הוא הגבור של המלך הנ”ל ,הוא בודאי גיבור גדול מאד.
והם שמעו דבריו ,ותמהו מאד ,והחזיקו את הבעל תפילה ,ולא הניחו אותו לילך מאתם.
[תוספת  -הרי שהיו עשרה :המלך והמלכה ,הבת מלכה והתינוק .המליץ והאוהב נאמן.
הממונה והגיבור ,החכם והבעל תפילה]
והגבור הנ”ל היה הולך ומתקרב ושולח בכל פעם שלוחיו ,אמר הבעל תפילה ,שצריכין לחקור
הדרך וההנהגה של אותו הגבור כדי שיכיר על ידי זה אם הוא אותו הגבור ,והלך לדבר עם גבור
אחד מגבוריו של הגבור ושאל אותו הבעל תפילה :מה מעשיכם ואיך נתחברתם עם הגבור
הזה? השיב לו .מעשה שהיה ,כך היה.
היות שנמצא כתוב בספרי דברי הימים שהיה רוח סערה גדולה בעולם ,והפך את כל העולם
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כלו ,ישבו עצמן בני העולם לעשות להם מלך .וחקרו מי ראוי לעשותו מלך עליהם ,וחקרו
ואמרו .באשר שעיקר הוא התכלית ,על כן מי שהוא משתדל ביותר בהתכלית ,הוא ראוי
להיות מלך.
כת אחת אמרו ,שעיקר התכלית הוא כבוד ,והלכו ומצאו שהיו נושאים את ‘בעטליר’ [קבצן]
זקן אחד ,והלכו אחריו לערך חמשה מאות אנשים ,כלם ‘ציגיינירס’ וכו’ והוא הקפיד מאד על
כבודו ,כי היה כעסן גדול הוטב בעיני הכת הזאת הבעטליר הזה וקבלו אותו למלך .כת אחרת
אמרו ,שאין הכבוד עיקר התכלית ,וחקרו שעיקר התכלית הוא רציחה .כת אחרת אמרו,
שראוי למלך מי שיש לו שפע מזונות הרבה ,ואינו נזון ממזונות של שאר בני אדם ,רק ממזונות
דקים (כגון חלב ,כדי שלא יתגשם שכלו) ,ואיש כזה ראוי למלך .ובחרו להם לפי שעה איש עשיר
שיש לו שפע מזונות הרבה ,עד אשר ימצאו איש כרצונם ,כת אחרת אמרו ,שיפת תאר ראויה
למלך ,כי עיקר התכלית שיהיה העולם מיושב ,כת אחרת אמרו ,שעיקר התכלית הוא הדבור,
כי מותר האדם מן הבהמה הוא הדבור ,ומאחר שזה עיקר היתרון שיש לאדם ,על כן זהו עיקר
התכלית .על כן בקשו להם איש דברן ,והלכו ומצאו איש צרפתי משוגע ,שהיה הולך ומדבר
לעצמו.
כת אחרת אמרו ,שעיקר התכלית הוא שמחה .על כן בקשו איש שיהיה שמח תמיד ,נמצא
שהוא אצל התכלית ,זהו עיקר התכלית אצלם לשתות ולהשתכר ולהיות שמח תמיד ,אף
על פי שאין שום שייכות וענין לשמחתם ,כי אין להם כלל על מה לשמוח ,כת אחרת אמרו,
שעיקר הוא חכמה .ובקשו להם חכם גדול ועשו אותו מלך עליהם ,כת אחרת אמרו ,שעיקר
התכלית הוא להשגיח על עצמו באכילה ושתיה( ,שקורין פילווין) ,לגדל האיברים .ושיש לו
איברים גדולים יש לו חלק יותר בעולם (כי הוא תופס מקום יותר בעולם) ,והיתה כת אחרת
שאמרו ,שאין כל זה תכלית ,רק עיקר התכלית הוא רק לעסוק בתפילה להשם יתברך ולהיות
עניו ושפל ברך וכו’ .ובקשו להם בעל תפילה אחד ועשו אותו למלך עליהם.
וספר לו שהם (דהיינו אלו הגבורים שנתחברו עם הגבור) הם מן הכת של בעלי האיברים ,שקבלו
עליהם למלך בעל איברים כנ”ל .ויהי היום ,והלכו מחנה אחת מהם ובודאי מי שפגע בהם נטה
מהם מן הדרך .ובא כנגדם גבור אחד ולא נטה מן הדרך ,ונכנס בתוך המחנה ופזר אותם לכאן
ולכאן ,ונתיראו אנשי המחנה מלפניו .והוא נכנס לתוך העגלות הנ”ל שהולכין אחרי המחנה
ואכל כל מה שהיה שם .ונפלא הדבר בעיניהם מאד מאד ותכף ומיד נפלו לפניו ואמרו לו :יחי
המלך .כי ידעו שגבור כזה בודאי ראוי למלוך ,לפי דעתם שעיקר התכלית הוא מי שהוא בעל
איברים כנ”ל ,והוא הוא הגבור שאנו הולכין עתה עמו לכבש העולם .והוא אומר (הינו זה הגבור
שנעשה עתה מלך עליהם) ,שיש לו בזה כונה אחרת במה שהוא הולך לכבוש את העולם ,כי אין
כונתו כלל לזה שיהיה העולם כבוש תחתיו ,רק שיש לו כונה אחרת בזה.
שאל אותו הבעל תפילה :ומה ענין גבורתו של זה הגבור? ענו שיש לו חרב עם ג’ כחות וכו’.
כששמע זאת הבעל תפילה ,הבין שזהו בודאי הגבור של המלך הנ”ל .ובקש הבעל תפילה,
אם אפשר שיתראה פנים עם זה הגבור שהוא המלך שלהם .ונתן רשות שיבוא אליו .כשבא
הבעל תפילה אל הגבור ,הכירו זה את זה ,והיה ביניהם שמחות גדולות מאד מאד על שזכו
להתועד יחד .והיה ביניהם שמחות ובכיות ,כי זכרו את המלך ואנשיו ובכו על זה ,על כן היה
ביניהם שמחות ובכיות.
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ודברו יחד הבעל תפילה שעבר באיזה מקום ,והבין ששם הוא בודאי המלך ,אך לא היה יכול
לבקשו ולמצאו; וכן עבר במקום אחר ,שהבין ששם היא המלכה ,אך לא היה יכול לבקשה
ולמצאה .וכן עבר על כל האנשים הנ”ל ,אך אותך לא עברתי ענה ואמר הבעל תפילה :אני
עברתי על מקום כולם וגם על מקום שלך (היינו שהבעל תפילה עבר גם על מקום הגבור) ,כי
הייתי עובר במקום אחד וראיתי שעומד כתר המלך ,והבנתי שכאן יש בודאי המלך ,אך לא
הייתי יכול לבקשו ולמצאו .וכן הלכתי יותר ועברתי על ים של דם ,והבנתי שזה הים נעשה
בודאי מהדמעות של המלכה ,שהיא בוכה על כל הנ”ל ,ובודאי המלכה היא כאן ,אך לא היה
אפשר לבקשה ולמצאה .וכן עברתי על ים של חלב ,והבנתי שזה הים נעשה בודאי מהחלב
של הבת מלכה ,שנאבד בנה ,וכן עברתי יותר ,וראיתי שהיו מונחים השערות של זהב של
התינוק וכן עברתי יותר ,והייתי עובר על ים של יין ,וידעתי שזה הים נעשה בודאי מהדבורים
של המליץ ,שהוא עומד ומדבר תנחומין לפני המלך והמלכה ,ואחר כך הוא חוזר פניו ומדבר
תנחומין להבת מלכה ,וכן עברתי יותר ,וראיתי שעומד אבן שחקוק עליו תמונת היד הנ”ל עם
שרטוטין ,והבנתי שכאן הוא בודאי החכם אך לא היה אפשר למצאו .וכן עברתי יותר ,וראיתי
שעומד מסדר על הר אחד השלחנות של זהב וה’קרידענצין’ [חפצים יקרי ערך] ושאר אוצרות
המלך ,והבנתי שכאן הוא בודאי הממונה על האוצרות השיב הגבור :גם אני עברתי על כל
המקומות הללו ,ואני לקחתי מן השערות של זהב של התינוק הנ”ל ,כי לקחתי שבעה שערות
שיש להם כל מיני גונין ,והם יקרים אצלי מאד .והייתי יושב במקום שישבתי ,והייתי מחיה
עצמי במה שאפשר ,בעשבים וכיוצא ,עד שלא היה לי שום דבר להחיות עצמי.
ודיבר הבעל תפילה עם הגבור :מה עושים עם האנשים הללו ,דהינו בני המדינה הנ”ל שנפלו
בתאות ממון כל כך ,ואמר הגבור להבעל תפילה ,ששמע מהמלך ,שמכל התאוות אפשר
להוציא את מי שנפל לתוכם ,אך מי שנופל לתאוה זו של ממון ,אי אפשר בשום אופן להוציאו
משם ,ובודאי לא תפעול כלל אצלם ,רק ששמע מהמלך ,שעל ידי הדרך שיש להחרב הנ”ל
שמשם קבל גבורתו כנ”ל ,על ידי זה יכולים להוציא מתאוה הזאת של ממון את מי שנפל
ונשקע בתוכה.
ובדרך הלוכו של הבעל תפילה ראה שהולכים אנשים ומתפללים ,ונושאים חבורים של תפלות.
ונתירא מהם ,וגם הם נתיראו ממנו .ועמד להתפלל ,וגם הם התפללו .אחר כך שאל אותם:
מי אתם .השיבו לו ,שבעת שהיה רוח סערה הנ”ל ,שאז נפרדו בני העולם למיניהם ,אלה
בחרו בזה ואלו בזה אז אנחנו בחרנו לנו לעסק בתפילה תמיד להשם יתברך ,ובקשנו ומצאנו
בעל תפילה אחד ועשינו אותו למלך .כששמע זאת הבעל תפילה ,הוטב הדבר בעיניו מאד,
כי בזה הוא חפץ .והתחיל לדבר עמהם ,וגלה להם סדר תפלותיו וחבוריו ועניניו .כששמעו
דבריו ,נפתחו עיניהם וראו גודל מעלתו של הבעל תפילה הזה ,ותכף עשו אותו למלך עליהם,
כי הבעל תפילה האיר עיניהם עד שנעשו צדיקים נוראים מאד .ושלח הבעל תפילה אגרת
להגבור הנ”ל והודיעו איך שזכה ומצא אנשים כאלו ונעשה עליהם מלך.
ובני המדינה שלחו להמדינה שיש בה עשירות מופלגת ,בדרך הלוכם תעו והלכו ,ומצאו אדם
שהיה הולך עם מקל ,שהמקל שלו היה עולה יותר מכל אלקותם ,הינו שהמקל שלו היה עם
אבנים טובות יקרים ,אשר זה המקל היה שוה יותר מכל העשירות של כל אלקותם גם היה
הולך בכובע( ,שקורין קאפיליש) ,שהיה קבוע בו אבנים טובות שהיה שוה הון רב .ותכף ומיד
נפלו לפניו בכריעה והשתחויה ,כי לפי דעתם היה האדם הזה אלוק על כל אלקים שלהם,
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מאחר שיש לו עשירות מפלג כזה .ואמר להם האדם הזה :זה הוא חדוש אצלכם (בלשון תמה),
בואו עמי ואראה לכם עשירות .והוליך אותם אל ההר שהיה מסודר שם אוצר המלך ,והראה
אותם את האוצר .ותכף ומיד נפלו בכריעה והשתחויה ,כי זהו אלוק על כל אלקים ,לפי דעתם
(הסכלה והנבוכה ,שהיה אצלם עיקר האמונה הממון והעשירות כנ”ל).
ונתישבו אלו השלוחים :למה להם לילך אל האלקות הנ”ל ,דהינו אל המדינה שהיו עשירים
מופלגים מאד ,שהם אצלם כלם אלקות כנ”ל ,כי הלוא אצל זה האיש בודאי יוכלו לקבל
ישועה ,כי הלוא זה האיש הוא אלוק גדול על כלם (לפי דעתם הרעה הנ”ל) ,והלך זה הממונה
ויצא אל הגבור ,ובקש מאנשיו של הגבור ,אם אפשר להתראות פנים עמו .ונתן רשות ,ונכנס
הממונה אל הגבור .והכירו זה את זה ,והיה ביניהם שמחות גדולות ובכיות כנ”ל .ואמר הגבור
להממונה :תדע ,שגם הבעל תפילה הכשר שלנו ראיתיו גם כן ,וכבר נעשה מלך.
וסיפר הממונה להגבור ,שהוא עבר על מקום המלך ועל מקום כל האנשים אך על שניהם לא
עבר ,היינו על מקום הבעל תפילה והגבור ,ודברו יחד הממונה עם הגבור אודות המדינה השיב
ששמע מהמלך ,שמי שנשקע בתאוה זו של ממון ,אי אפשר לו בשום אופן לשוב ולצאת
משם כי אם על ידי הדרך שיש להחרב ,אז נתן הממונה להם עצה באשר שהוא יודע הכח של
זה הגבור ,מהיכן הוא מקבל כח גבורתו; וסיפר להם ענין החרב הנ”ל שמשם מקבל הגבור כח
גבורתו  -בכן נלך אני ואתם אל מקום החרב ,ועל ידי זה תוכלו להתגבר כנגדו.
וכונת הממונה היה ,שכשיבואו לשם יוכלו לשוב ולצאת על ידי זה מטעותם ,וקבלו דבריו (הינו

בני המדינה קבלו עצת הממונה לילך עמו אל החרב הנ”ל) .והלך הממונה .ובני המדינה שלחו עמו
את גדולי המדינה ,אמר הגבור :גם אני אלך עמך .ושינה הגבור עצמו ,כדי שלא יבינו ,ונתיישבו
שיודיעו הדבר להבעל תפילה .והודיעו לו .ואמר הבעל תפילה ,שגם הוא ילך עמם ,והלך
אליהם הבעל תפילה .וצוה הבעל תפילה לאנשים שלו שיתפללו על זה שיצליח השם דרכם,
שיזכו למצוא את המלך עם אנשיו הנ”ל ,כי תמיד היה הבעל תפילה מתפלל על זה ,והיה מצוה
לאנשיו והיה מתקן להם תפלות שיתפללו על זה ,ובא הבעל תפילה אל הממונה והגבור הנ”ל,
ובודאי היה ביניהם שמחה גדולה ,שמחות ובכיות כנ”ל ,והלכו שלשתן יחד ,דהינו הממונה
והגבור והבעל תפילה.
ובאו למדינה אחת .והיו שם שומרים ושאלו את השומרים על עסקי המדינה ,ומי המלך שלכם.
השיבו השומרים ,שבעת שהיה הרוח סערה שעיקר הוא החכמה ,וקבלו עליהם חכם גדול
למלך ,וזה מקרוב מצאו חכם גדול ,מופלג בחכמה מאד מאד ,ואמרו אלו השלשה הנ”ל שנראין
הדברים ,שזהו החכם שלנו והכירו זה את זה ,כי החכם הזה היה החכם של המלך בודאי היה
שם שמחה גדולה ,שמחות ובכיות ושאלו את החכם ,אם אינו יודע מן היד של המלך ,והשיב
להם ,שהיד הוא אצלו ,אך מעת שנתפזרו אינו רוצה להסתכל כלל בתוך היד ,כי היא שיכה רק
אל המלך ,רק שחקק תבנית היד על אבן.
והלכו ובאו למדינה אחת ,ושאלו גם כן את השומרים על ענין המדינה ,ומי המלך שלהם,
השיבו ,שמעת שהיה הרוח סערה הנ”ל ,אז בחרו להם בני מדינה זו ,שהתכלית הוא הדיבור
וקבלו עליהם דברן ,והוא היה המליץ של המלך כנ”ל ,והכירו זה את זה .והיה ביניהם גם כן
שמחה גדולה ובכיות כנ”ל .והלך המליץ עמהם גם כן ,והלכו יותר לבקש אולי ימצאו הנשארים
דהיינו המלך וכו’ ,כי ראו שה’ מצליח דרכם ,שהם מוצאים בכל פעם את חבריהם ,ותלו כל זה
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בזכות הבעל תפילה הכשר שלהם ,שהוא עוסק תמיד להתפלל על זה ,ועל ידי תפלותיו זכו
למצוא את חבריהם הנ”ל .והלכו יותר ,אולי יזכו למצוא גם השאר.
והלכו ובאו למדינה אחת .ושאלו גם כן על ענין המדינה ,ומי המלך שלהם .השיבו להם ,שהם
מן הכת שבחרו להם את השמחה ומשתה לתכלית ,והוא היה האוהב נאמן של המלך ,והלכו
יותר ובאו למדינה אחת ,ושאלו את השומרים :מי המלך שלכם? השיבו ,שמלך שלהם הוא
יפת תאר ,והכירו כי היא הבת מלכה .וגדל השמחה שהיה שם ,בודאי אין לשער .ושאלו
אותה איך באת לכאן וספרה להם ,והנה נמצא ,שבא בעלה של המלכה הזאת( ,הינו הבת מלכה
שנעשית כאן מלכה) כי הגיבור הוא בעלה כנ”ל ,ועתה יש להמדינה מלך .ובקשה הבת מלכה
(שהיא מלכה במדינה זו) את הבעל תפילה ,שילך במדינתה ,ויטהר אותה מהזוהמא.
אחר כך הלכו כולם לבקש השאר ,דהיינו המלך וכו’ .והלכו ובאו למדינה אחת ,ושאלו גם כן:
מי המלך שלכם? השיבו ,שהמלך שלהם הוא בן שנה ,כי הם מן הכת שבחרו להם שמי שיש
לו שפע מזונות ,והבינו ,שזה הוא התינוק .ובודאי היה שם שמחה נוראה מאד ,וגם בכו עדין על
שאינם יודעים מהמלך והמלכה.
אחר כך הלכו יותר ,ובאו למדינה אחת ,ושאלו :מי המלך שלכם? השיבו ,שהם בחרו להם,
שרציחה הוא התכלית ,והיא היתה המלכה שהיתה בוכה תמיד ,ומהדמעות שלה נעשה הים
של דם.
ובאו למדינה אחת ,ושאלו :מי המלך שלכם מצאו שהיה יושב בשדה זקן אחד וכתר על ראשו,
והכירו ,כי הוא הוא המלך בעצמו; וגודל השמחה שהיה שם בודאי ,אי אפשר לשער במח.
והנה עתה חזרו ונתקבצו כל הקיבוץ הקדוש יחד ,ושלחו את הבעל תפילה אל המדינות לתקן
אותם ולטהר אותם להשיבם משטותם ,כל מדינה ומדינה משטות וטעות שלה ,כי כלם תעו
ונבוכו כנ”ל ,ועתה היה בודאי כח ביד הבעל תפילה לילך אליהם ולהשיבם ,ודיבר הגיבור
עם המלך אודות בני המדינה ,שנפלו אל העבודה זרה של ממון כנ”ל ,ואמר הגיבור להמלך:
איך ששמעתי מפיכם ,שעל ידי הדרך שיש לי אל החרב הנ”ל ,על ידי זה יכולים להוציא את
מי שנשקע בעבודה זרה של תאות ממון .השיב לו המלך :כן הדבר .והודיע המלך להגבור;
היות שבדרך ,שהוא עולה אל החרב הנ”ל ,יש דרך מן הצד ,ובאים באותו הדרך אל הר של
אש ,ועל ההר רבוץ אריה ,והאריה ,כשהוא צריך לאכול ,הוא הולך ונופל על העדרים ולוקח
לו צאן ובהמות ואוכלם ,והרועים יודעים מזה ,ושומרים מאד את הצאן מפניו ,אבל האריה
אינו משגיח כלל על זה ,רק כשהוא רוצה לאכול ,הוא נופל על העדרים ,והרועים הם מכים
ומרעישים עליו ,אבל האריה אינו שומע זאת כלל ,רק הוא לוקח לעצמו צאן ובהמות והומה
ואוכלם .ואותו ההר של אש הנ”ל אינו נראה כלל.
ועוד מן הצד יש עוד דרך אחר ,ובאים באותו הדרך אל מקום ,הנקרא קעך [מטבח] (הינו בית

הבשול) ,ושם ,באותו הקעך ,יש כל מיני מאכלים ,ובאותו הקעך אין שום אש כלל ,רק המאכלים
מתבשלים על ידי ההר של אש הנ”ל ,וההר של אש הוא רחוק משם הרבה ,רק שהולכים
שבילים וצנורות מן ההר של אש אל הקעך הנ”ל ,ועל ידי זה מתבשלים שם כל המאכלים
הנ”ל .וגם הקעך הזאת אינה נראה כלל ,רק שיש סימן ,שעומדים שם צפרים על אותה הקעך,
ועל ידי זה יודעים ,ששם הוא הקעך ,ואלו הצפרים הם מרחפים בכנפיהם ,ועל ידי זה הם
מבעירים האש ומכבים האש ,היינו ,על ידי הרחיפה של הצפרים הם מבעירים ומלהיבים
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האש וגם על ידי זה בעצמו הם מכבים האש שלא יתלהב יותר מדי .והם מלהיבים האש כפי
המאכלים; שלצורך מאכל פלוני צריכים להלהיב האש כך ,ולצורך מאכל אחר צריכים להלהיב
האש כך  -הכל כפי המאכל ,כן הם מלהיבים את האש (כל זה הוא דברי המלך אל הגבור) .בכן
תוליך אותם (הינו את אלו האנשים הנ”ל שנפלו בעבודה זרה של ממון ,שהם האלקות של המדינה של
עשירות הנ”ל ,שהלכו עמהם כנ”ל) תחילה נגד הרוח ,כדי שיגיע אליהם ריח המאכלים הנ”ל,
אחר כך ,כשתתן להם מן המאכלים הנ”ל ,בודאי ישליכו תאוה זו של ממון.
וכן עשה הגיבור ,ולקח את האנשים הנ”ל ,דהיינו גדולי המדינה של עשירות ,שהם אלקות
במדינתם ,כנ”ל ,כי אלו האלקות היו בכאן ,כי באו עם הממונה על האוצרות לכאן ,ככל
המבואר למעלה .וכשיצאו ממדינתם עם הממונה כנ”ל ,נתנו להם בני המדינה כח והרשאה,
שכל מה שיעשו אלו השלוחים ,יהיה עשוי .וכל בני המדינה מוכרחים להתרצות לכל מה
שיעשו אלו השלוחים( ,שהם גדולי המדינה אלקות שלהם) ולא יוכלו לשנות .ולקח הגבור את אלו
האנשים ,שהם נקראים אלקות במדינתם מחמת עשרם כנ”ל ,והוליך אותם בדרך הנ”ל ,והביא
אותם עד הקעך של המאכלים הנ”ל ובתחילה הוליך אותם כנגד הרוח ,והגיע להם הריח של
המאכלים ,והתחילו לבקשו מאד ,שיתן להם מהמאכלים הטובים הללו .אחר כך הוליך אותם
מכנגד הרוח ,והתחילו לצעוק שיש סרחה גדולה ,חזר והביא אותם כנגד הרוח ,ושוב הגיע
להם הריח הטוב של המאכלים ,וחזרו ובקשו אותו ,שיתן להם מן המאכלים .חזר והוליך אותם
מכנגד הרוח ,וחזרו וצעקו ,שיש סרחה גדולה מאד.
ענה ואמר להם הגבור להאנשים הנ”ל :הלא אתם רואים ,שאין כאן שום דבר שיסריח ,בהכרח
צריכים לומר בודאי שאתם בעצמכם מסריחים ,כי בכאן אין שום דבר שיסריח .אחר כך נתן
להם מן המאכלים הנ”ל ותיכף כשאכלו מאלו המאכלים ,התחילו תיכף להשליך ולזרוק מהם
את כספם וזהבם ,וכל אחד חפר לעצמו חפירה וקבר ,וקבר את עצמו בתוך החפירה מחמת
גודל הבושה ,שנתביישו על ידי שהרגישו גודל הסרחון של הממון (שהוא מסריח כמו צואה
ממש) מחמת שטעמו מן המאכלים הנ”ל ,וקרעו את פניהם ,וקברו את עצמן ,ולא היו יכולים
להרים פניהם כלל .ונתבייש אחד מחברו ,כי שם באותו המקום ,הממון הוא הבושה הגדולה
מכל הבושות ,ומי שרוצה לדבר דברי בזוי לחברו ,הוא אומר לו שיש לו ממון ,כי ממון הוא
בושה גדולה מאד שם ,וכל מי שיש לו יותר ממון  -מתבייש יותר .על כן קברו את עצמן מגודל
הבושה ,וכל אחד לא היה יכול להרים פניו אפלו בפני חברו ,מכל שכן בפני הגבור הנ”ל .וכל
מי שהיה מוצא אצלו עוד איזה דינר או גדול ,היה מבער אותו מיד ומשליכו ממנו למרחוק
בחפזון גדול.
אחר כך בא אליהם הגבור ,והוציא אותם (מן החפירות והקברים הנ”ל) ואמר להם :בואו עמי!
כי עתה אינכם צריכים להתירא עוד מן הגבור( ,שהיו כל בני המדינה של עשירות מתיראים ממנו
כנ”ל) כי אני אני הוא הגבור (כנ”ל) .ובקשו מן הגבור שיתן להם מן המאכלים הללו ,כדי להוליך
למדינתם .כי הם בודאי יהיו ממאסים מאד בממון ,אך רצו שגם כל בני המדינה יצאו מתאוה
זו של ממון .ונתן להם מאלו המאכלים ,והוליכו אל המדינה שלהם ,ותכף כשנתנו להם מאלו
המאכלים  -התחילו תכף להשליך את כספם וזהבם כנ”ל ,וטמנו עצמן במחילות עפר מגודל
הבושה .והעשירים הגדולים והאלקות הנ”ל ,נתביישו ביותר .וגם הקטנים שהיו נקראים
אצלם “חיות רעות” כנ”ל ,נתביישו בעצמן גם כן ,על שהיו עד הנה קטנים בעיני עצמן מחמת
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שאין להם ממון .כי עתה נתגלה שאדרבא ,הממון הוא עיקר הבושה .כי אלו המאכלים הנ”ל
יש להם סגולה זו  -שמי שאוכל מהם ממאס בממון מאד .כי מרגיש סרחון הממון כמו צואה
וטנוף ממש .ואזי השליכו אלילי כספם ואלילי זהבם .ואחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה
הנ”ל ,ונתן להם תשובות ותקונים ,וטהר אותם .והמלך הנ”ל מלך בכפה .וכל העולם שבו אל
השם יתברך ,ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים .אמן כן יהי רצון .ברוך ה’
לעולם אמן ואמן.
מבואר בפסוק .שיש להקדוש ברוך הוא תנור במקום זה .והאש הוא שם .במקום אחר .רחוק
מן התנור .כמו שכתוב (ישעיה ל”א)“ :נאום ה’ אשר אור לו בציון .ותנור לו בירושלים” :ועיין
שם כל הקפיטל הנ”ל שמדבר מענין כל המעשה הנ”ל“ .הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים
ישענו .ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח” :היינו בחינת המדינה שסמכו עליה
המדינה של עשירות שהם יושיעו אותם .כי לפי טעותם סברו שהם כולם אלקות .וסוסיהם
הם מלאכים כמבואר לעיל בתוך המעשה עיין שם .וזה שסים הפסוק“ :ומצרים אדם ולא אל
וסוסיהם בשר” וכו’ .והבן:

וכאשר במעשה זה בוודאי יש מה שרבינו רצה שנתעורר להבין בדרך של התעוררות השינה
שבסיפורי מעשיות ,ניגש מוהרנ”ת לגלות לנו דרכי עבודת התפילה לאור זאת המעשה
א) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ִצ ּבוּרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה ִּכי ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַה ֶּמ ֶל ְך ִעם ֲאנָ ׁ ָשיו ָהי ּו ֲע ָשׂ ָרהֶ ׁ ,ש ֵהם
ַה ֶּמ ֶל ְך ְו ַה ַּמ ְל ָּכהַ ,ה ַ ּבת ַמ ְל ָּכה ְו ַה ִּתינוֹ קַ ,ה ֵּמ ִליץ ְו ָהאוֹ ֵהב נֶ ֱא ָמןַ ,ה ְמ ֻמ ֶ ּנה ְוכוּ’ ְו ֵהם ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ַלם ַה ִּת ּקוּן
יתת ַה ְּמ ָל ִכים
ְו ִה ֵ ּנה ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵעינַ יִ ם ִל ְראוֹ ת יָ כוֹ ל ְל ָה ִבין ְמ ַעט ׁ ֶש ּסוֹ ד ַמ ֲע ֶשׂ ה זֹאת נוֹ גֵ ַע ְ ּב ִענְ יַ ן ִמ ַ
ו ׁ ְּש ִב ַירת ֵּכ ִלים ְו ִת ּקוּנָ ן ו ְּכ ָבר ָא ַמ ְרנ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָאנ ּו מוֹ ְצ ִאין ְ ּב ַה ַּמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת הוּא ַרק ֶר ֶמז
ְ ּב ָע ְל ָמאָ ּ ,פחוֹ ת ִמ ּ ִט ּ ָפה ִמן ַה ָ ּים ַו ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ֶע ְז ֵרנ ּו ְל ַכ ֵּון ָה ֱא ֶמתַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ֱא ֶמת
ׁ ֶש ַ ּגם ִענְ יָ ן ֶזה נִ ְר ָמז ְ ּבסוֹ ד ַה ַּמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ֲא ָבל סוֹ ד גּ וּף ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ֶע ֶצם ָרחוֹ ק ְונִ ְשׂ ָ ּגב ְמאֹד ִמ ַדּ ְע ֵּתנ ּו ִּכי
ָ ּגא ּו ַה ַּמיִ ם נַ ַחל נוֹ ֵבע ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נו ַּכל ַל ֲעבֹר ּבוֹ :
פותח ביסוד ענין ביאור דברי רבינו ,שאע”פ שהם פלאות העולם וכו’ עלינו לבאר ,ובזה מראה
שגם אנו צריכים להתנהג כך ,לחפש ביאור דבה”ק.

שורש בריאת עוה”ז ע”י שבירה ,וכלל ענין השבירה ותיקון הניצה”ק ע”י עבודת
התפילה
ובזה פותח בכלליות ענין שבירת הכלים שהוא יסוד גדול באור הזה”ק ,להבין איך נעשה משפע
האלוקי שמחיה הכל ,איך נהיה עולם כזה של הסתרה? ומה תכלית האדם בעולם של פעולות
משונות כאלו? הרי כאשר מובן אמיתת ענין השפע ,שהוא היה בבחי’ עשרה אורות שהם בחי’
עשרה ספירות שבמקום עליון זה ,בשורש הבריאה שהשי”ת עשה שהיה בהם אז אור רב
ונורא בדרך שלא יכלו להחזיק זאת ,ונעשה ענין של שבירה שנתרחקו ממקומם הראשון ,ונפלו
האורות ,ונפל למקום אחר בחי’ הכלי ,כאשר בזה יש לימודים נוראים איך אח”כ השי”ת בירר
והעלה לתקן חלק מהשבירה שמזה נעשו כל העולמות הרוחניים ,אצילות נתתקן בשלימות
ולהיות אחדות השם ,ואח”כ בי”ע ,ובעולם הזה נשאר מה שיש לנו לתקן בכל יום ,וניצוצות
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של שבירה זו נמצאים בכל מחשבה דיבור ומעשה ,בכל דצח”מ ,וזה עבודתינו בכל יום.
ועיקר התיקון הוא ע”י תורה ומצות ,כאשר עיקר מציאות שלימות הבירור והתיקון שצריך
להיות באותו יום ,שהוא ענין אחר ממה שהיה ביום הקודם ,ענין לגמרי חדש - ,זאת נעשה
בשלשה התפילות ובעבודת התפילה ,הרי שענין הבעל תפילה ועבודת התפילה הוא מציאות
של תיקון שבירת הכלים ,ואנו מתחילים לראות הענין במה שרבינו הראה שיש עשרה שהם
אנשי המלך ,ומהרנ”ת ממשיך לבאר בזה את מציאות העולם ,באיזה דמיונות אנו תפוסים
מחמת זה ,ולמה קשה להתקרב לאור הצדיק שהוא מבטל הטעות המצחיק והמשונה ,אשר
נראה שהוא משונה אצל אחרים ,אצל השני ,אבל אנו שוכחים לראות במה אנחנו בעצמינו
נתפסים ,והתיקון הוא ע”י כח הבעל תפילה אשר נזכה לזה באור הלכה זו – עצם ענין ביאור
העשרה אנשי המלך והספירות איך היו לפני השבירה ,ומה ענין ובחי’ ‘כלא חד’ בכמה מצבים
של המעשה ,זה שייך לביאור המעשה ,בזה אנו נקבל מציאות אור המעשה למעשה.
ב) ֲא ָבל ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ֶזה מו ָּבן ְ ּב ֵבאוּר ׁ ָשם ׁ ֶש ְּמ ֻר ָּמז ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ּזֹאת ֵמ ִענְ יַ ן ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ְו ִת ּקוּנָ ן
ְו ֵהם ֲע ָשׂ ָרה ְ ּב ִחינוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ֶע ֶשׂ ר ְס ִפירוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם ָהיָ ה ַה ּׁ ְש ִב ָירה ְו ַה ּ ְפגָ ם ְו ַה ִ ּב ּטוּלַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ֵעץ
ל-פי ֵּכן ַ ּגם
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִב ָירה ל ֹא ָהיְ ָתה ִּכי ִאם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ָעה ְמ ָל ִכיםֲ ,א ָבל ַא ַ
ַח ִ ּיים ׁ ֶש ַאף ַע ּ ִ
אשוֹ נוֹ ת ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגָ ם ו ִּב ּטוּלַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
לש ִר ׁ
ְ ּב ׁ ָש ׁ
מדייק שהרי ידוע שהשבירה הוא בבחי’ הז’ מידות ולא י’ ,ומסביר שהן אמת שעיקר שבירה
היתה בז’ המדות ,אך בכל זאת בג’ ראשונות יש כמה בחינות של ביטול ,והרי שיש עשרה בחי’
שנתבטל מאתנו אורם וכאילו נשברו ונפלו.
ִּכי ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ִמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ְו ַה ִּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ְו ָכל ַה ּ ָט ֻע ּיוֹ ת ְו ַה ְּמבוּכוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל
ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ָה ְרחוֹ ִקים ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ .ש ָּכל ֶא ָחד נִ ְת ָעה ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָעה ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲאווֹ ָתיו ׁ ֶש ִה ְתע ּו
אוֹ תוֹ ְל ֵדעוֹ ת ָזרוֹ ת ַּכ ְז ִב ּיוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ִענְ יְ נֵ י ַה ּׁ ְשטוּת ְו ַה ּ ָט ֻע ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ְמב ָֹא ִרים ׁ ָשם
יהם ָה ָרעוֹ ת ִּכי זֹאת ַה ַּכת נִ ְתע ּו ִמ ֵדּ ָעה ְל ֵד ָעה ו ִּמ ְּס ָב ָרא
ׁ ֶש ֻּכ ָּלם נִ ְתע ּו ְונָ בוֹ כ ּו ְמאֹד ְמאֹד ַעל -יְ ֵדי ַּת ֲאו ֵֹת ֶ
ִל ְס ָב ָרא ַעד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ָּכבוֹ ד ְו ָהיָ ה ָל ֶהם ְס ָברוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְוהוֹ ָכחוֹ ת ַעל ֶזה ׁ ֶש ִע ַ ּקר
ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ָּכבוֹ ד.
יחה ְוכוּ’ ְו ָהיָ ה ָל ּה ַ ּגם ֵּכן ְס ָברוֹ ת ַר ּבוֹ ת ַעל ֶזה
ְו ַכת ַא ֶח ֶרת נִ ְתע ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ְר ִצ ָ
ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ִּכ ּתוֹ ת ְו ָכל ַא ַחת ָהיָ ה ָל ֶהם ְס ָברוֹ ת ַר ּבוֹ ת ַעל ָטעו ָּתם ַעד ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ֶ ּב ֱא ֶמת
ִל ְטעוֹ ת ָ ּב ֶהם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְלגַ ּלוֹ ת ָּכל ַה ְּס ָברוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָכל ַּכת ְו ַכת,
ִּכי יֵ ׁש ָל ֶהם ָּכל ָּכ ְך ְס ָברוֹ ת ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְטעוֹ ת ָ ּב ֶהם ֶ ּב ֱא ֶמת ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּמדּ וֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ּל ֹא יָ ְכל ּו ַה ֵּכ ִלים ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ָרם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ְ ּבר ּו
ְונָ ְפל ּו ַה ֵּכ ִלים ְל ַמ ּ ָטה ִל ְמדוֹ ר ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ֶא ְצ ָלם ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ֵמ ֵה ֶפ ְך ֶאל ֵה ֶפ ְך ְו ָה ְפכ ּו
ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ַעד ׁשנַ ֲע ָשׂ ה ֶא ְצ ָלם ְס ָברוֹ ת ְל ֵה ֶפ ְך ִמן ָה ֱא ֶמת ְו ַה ּכֹל ֵמ ֲח ַמת ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת
ׁ ֶשל ַה ִּמדּ וֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ָ ּב ֶהם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַא ֲחז ּו ָ ּב ֶהם ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ו ְּמ ַק ְ ּב ִלים ֵמ ֶהם ּכ ַֹח ַל ֲהפ ְֹך
ֶאת ָה ֱא ֶמת ְל ׁ ֶש ֶקר ָ ּגמוּר ֵמ ֵעין אוֹ תוֹ ָה ֱא ֶמתּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ָּכל ׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ֱא ֶמת ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ֵאינוֹ ִמ ְת ַק ֵ ּים
ְ ּבסוֹ פוֹ ִּכי ָּכל ַּכת ְו ַכת ֵמ ַה ִּכ ּתוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָהי ּו ָל ֶהם ְס ָברוֹ ת ְ ּבדוּיוֹ ת ְו ַכ ְז ִב ּיוֹ ת ְל ֵה ֶפ ְך ִמן ָה ֱא ֶמת,
ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ֵמ ֵא ֶיזה ַצד ֱא ֶמת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ו ִּב ְמקוֹ מוֹ ֲא ָבל ֶא ְצ ָלם נִ ְת ַק ְל ֵקל ֶזה ָה ֱא ֶמת ְונִ ְתע ּו
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ֵדעוֹ ת ָזרוֹ ת ְמאֹד ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֵעין אוֹ ָת ּה ַה ִּמ ָדּ ה ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ֶא ְצ ָלם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִב ָירה:

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'

בכח המאכלים של רביה”ק נשפר את התרחקותנו מהדמיונות של הכתות הנפוŒ
לות
בפתיחת הסיפור מראה רבינו מציאות הבית של הבעל תפילה ,בזה מראה מהו אמיתת שליחות
האדם לעולם הזה ,והרי בכל זאת אנו טרודים במה שטרודים ,וצריכים באמת להיות עסוקים
במה שיש לעשות בזה תיקון העולם ומצות השם ומציאות קיום העולם ,אלא שבכל זאת יש
מצב שמכירים מציאות הטעות של התנהגות כל הגוים ברדיפת הממון והכבוד והתאוות ,ויש
מקום שמתחילים לראות שזה ממש משוגע ומצחיק מאד ,אבל לפי מה שהאדם מעורב בגוים
ועסוק במה שעסוק ,צריך לקבל מהצדיק את המציאות שבאמת גם שם נמצא השם ,כאשר
זאת האמת.
והנה במעשה זה מעורר לראות איך למצוא שהשם נמצא ,כי יש שם אור שנפל ואנחנו באנו
לכאן כדי לתקנו ,לזאת הוא אמת ,כי יש אמת בכל שקר ,אבל בלי אור רבינו איך נאחז עצמינו
להכיר מציאות הדמיונות וצחוק וכו’ ,כאשר יכולים להבין רק בדרך של הסיפור הזה לקרוא
ולהתבונן ולטעום מהמטבח של רבינו ,וזה בכל ענין וענין כאשר ר’ נתן ממשיך לרדת להוציא
אותנו מאמיתת הנפילה ,אע”פ שיש מקום לומר שאנו אין לנו שייכות לדמיונות כאלו ,כנראה
שר’ נתן הבין שיש לשפר הריחוק מהשייכות הזה יותר ויותר!

כבוד דקדושה לעומת נפילת כת הכבוד
ג) ְל ָמ ׁ ָשל ַה ַּכת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ָּכבוֹ ד ְו ָהיָ ה ָל ֶהם הוֹ ָכחוֹ ת ו ְּס ָברוֹ ת ַר ּבוֹ ת ַעל ֶזהֶ ,זה
ילת ַה ָּכבוֹ ד ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשהִּ ,כי יֵ ׁש ָּכבוֹ ד ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְּכבוֹ ד ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּכבוֹ ד
ַה ָּטעוּת נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּנ ִפ ַ
יקיו ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת נִ ְב ְרא ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ַה ָּכבוֹ ד ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ּתוֹ ָרתוֹ ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְו ַצ ִדּ ָ
ְ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא לח)ָּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ְ ּבעוֹ ָלמוֹ לֹא ְ ּב ָראוֹ ֶא ָּלא ִל ְכבוֹ דוֹ .
יתיו ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ּתוֹ רוֹ ת ְ ּב ִד ְב ֵרי
אתיו יְ ַצ ְר ִּתיו ַאף ֲע ִשׂ ִ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ,כֹל ַה ִ ּנ ְק ָרא ִב ׁ ְש ִמי ְו ִל ְכבוֹ ִדי ְ ּב ָר ִ
יאה ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּ
אשית
(ב ֵר ׁ ִ
ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָּכבוֹ ד ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה הוּא ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ְ ּב ִר ָ
מט) ְ ּבס ָֹדם ַאל ָּתבֹא נַ ְפ ׁ ִשי ִ ּב ְק ָה ָלם ַאל ֵּת ַחד ְּכב ִֹדי ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַעל ּ ָפסוּק ְו ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשה
ימן יב) ,ו ְּב ַה ּתוֹ ָרה ֲח ָב ִלים נָ ְפל ּו ִלי ַ ּב ְ ּנ ִע ִמים ְ ּ
ְלע ָֹלה ְ ּ
ימן עא) ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ו ִּב ׁ ְש ָאר ְמקוֹ מוֹ ת.
(ב ִס ָ
(ב ִס ָ
יאה ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ָּכבוֹ דַ ,ע ֵּ
ל-כן ֵמ ֵעת ׁ ֶש ָהיָ ה
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָּכבוֹ ד ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה הוּא ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ְ ּב ִר ָ
יתת ַה ְּמ ָל ִכים ׁ ֶש ָאז נָ ְפל ּו ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ְל ַמ ָּטהְ ,ו ָאז נִ ְת ַ ּב ְל ְ ּבל ּו ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת
ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ו ִּמ ַ
ֻּכ ָּלם ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהיָ ה רו ַּח ְס ָע ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְל ֵ ּבל ְו ָה ַפךְ
ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְוכוּ’ ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא סוֹ ד ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ְוכוּ’ ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַ ּב ְל ְ ּבל ּו ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת
ְונִ ְת ַה ּ ְפכ ּו ִמ ִּס ְד ָרן ָה ֱא ֶמת ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז ַא ַחר ָהרו ַּח ְס ָע ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִליםָ ,אז
ְ
ילת
נִ ְת ַה ּו ּו ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ְמב ָֹא ִרין ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְתע ּו ְונָ בוֹ כ ּו ְ ּב ֵדעוֹ ת ָזרוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך ִמ ְ ּנ ִפ ַ
יהם ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִלים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָטע ּו ְו ָה ְפכ ּו ָה ֱא ֶמת
ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ִמ ִּמדּ וֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ֲא ֵל ֶ
ֵמ ֵה ֶפ ְך ֶאל ֵה ֶפ ְך ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ָּכבוֹ ד.
יאה הוּא ַרק ְּכבוֹ ד ַה ּ ׁ ֵשם
ַמה ּ ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמתַ ,א ְדּ ַר ָ ּבאַ ,ה ָדּ ָבר הוּא ְ ּב ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁשִּ ,כי ִע ַּקר ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶשל ַה ְ ּב ִר ָ
יקיו ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַמ ֲע ִטין ִ ּב ְכבוֹ ד ַע ְצמוֹ ְלגַ ְמ ֵרי
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְותוֹ ָרתוֹ ְו ַצ ִדּ ָ
וּבוֹ ְר ִחים ִמן ַה ָּכבוֹ ד ְלגַ ְמ ֵרי ֶ ּב ֱא ֶמתְ ,ויוֹ ְד ִעין ּ ְפ ִחיתוּתוֹ ְו ׁ ִש ְפלוּתוֹ ְוהוּא נִ ְב ֶזה ְ ּב ֵעינָ יו נִ ְמ ָאס ְו ֶאת יִ ְר ֵאי
יע ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִּתי ֶל ָע ִתיד ְל ִה ָּכ ֵלל ִ ּב ְכבוֹ ד ה’ ֶ ּב ֱא ֶמת ִ ּב ְב ִחינַ ת
ה’ יְ ַכ ֵ ּבדָ ,אז ַדּ יְ ָקא יִ ְז ֶּכה ְל ַה ִ ּג ַ

גי

די
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(שמו ֵּאל א ב) ִּכי ְמ ַכ ְ ּב ַדי ֲא ַכ ֵ ּבד ְוכוּ’ֶ ׁ .ש ֵאין ָא ָדם זוֹ ֶכה ָל ֶזה ִּכי
(יְ ׁ ַש ְעיָ ה נח) ְּכבוֹ ד ה’ יַ ַא ְס ֶפ ָךּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְ
ִאם ְּכ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ְּמ ַב ֵּטל ְּכבוֹ דוֹ ֶ ּב ֱא ֶמת ְלגַ ְמ ֵרי ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ו ִּמ ְתיַ ֵ ּג ַע ָּכל יָ ָמיו ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְּכבוֹ ד ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְו ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ַעל ְּכבוֹ ד ַע ְצמוֹ ְּכ ָלל ְוכוּ’ ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר
ְּכבוֹ ד ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ַ ּצ ִדּ ִ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ְו ֵהם ָה ְפכ ּו ָה ֱא ֶמת ֵמ ֵה ֶפך ֶאל ֵה ֶפך ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ָכבוֹ ד ִל ְרדּ ֹף ַא ַחר ַה ָכבוֹ ד ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ֵמ ַהאי ַדּ ְע ָּתא:

רפואת מחלת הכבוד וגרורותיה רק ע”י תפילה בעקשנות והתמדה
בא לרפאות מחלת נפשינו ,כאשר ידע ר’ נתן כמה אנו תפוסים בשגעון זה – ואין להאריך
כי יש מציאות של הדבר הזה ממש ,וכל החיים מבלים להשיג זאת ,ויש שהם בעצמם אינם
מבינים כמה הם עמלים להשיג הכבוד ,כי נדמה שזה רק מחמת שמוכרח לפעול לשלוט למלוך
לגלות חדשות וכדו’ – לזאת אנו צריכים להתעורר.
ובזה מזכיר מה שיש להוריד כבוד עצמו לגמרי ,כענין תורה ו’ ישמע בזינו וכו’ ,כי רק כאשר
האדם רוצה מאד בהתגלות כבוד השם בליבו ובמעשיו ,והוא מכיר בעצמו שפלותו ופחיתתו,
ובא להיות בקי בשוב שבוודאי השם איתי תמיד כי יש בי נקודה טובה של עשיית כבוד להשם
(וכמו שמזכיר בזה ענין ‘איה השה’ ח”ב סי’ י”ב ,שמתגבר לדעת גם במקום הסתרת הכבוד ,שגם שם

השם נמצא כי אין עוד מלבדו) ובאמת ממש המלך נמצא וכבוד השם מרומם וכדול ואמיתי
וממשי ,ואנו מרוממים כבוד  -אז יש שמחה חיות ותכלית ותקווה לכל .ומי שיש בו ענין אחר
בלב ,הרי כמה קשה החיים ,אין שום תכלית וכו’.
וכך יש להיות בקי ברצוא ,להתגבר בכבוד השם ,תפילה תורה ומצות מסירת נפש לבנות
ולהקים כבוד השם ,להביא הכל להשי”ת ולהכנס לקדושת המחשבות ,שזה עיקר הכבוד
[כאשר מזכיר בזה תורה ע”א  -חבלים ,שזה התנוצצות המוחין של התגלות הכבוד  -ומבינים
ענינה  -לזה מזכיר שני מאמרים אלה].
ויש עשרה דרגות של כבוד וכו’ – איך נאחז בזה וננצל מה שיש משנים כאילו עבודת השם
הוא איזה ענין ,והעיקר להיות איש מכובד ,אברך חשוב ,איש מכובד צריכים לעשות גם זאת
במחשבה ולשם שמים ,אבל איפה השכל והאיך יכולים לחיות בלי זה?
הרי לזה צריכים עבודת התפילה להנצל בכל פעם מזה ,ויש להרבות בכל יום בתפילות ממש
בהתמדה ובעקשנות ,אז יוציא כל המחלה הזה וגרורותיה המסוכנים מאד מאד.

רציחה דקדושה לעומת נפילת כת הרציחה
יחה ְו ָהיָ ה ָל ֶהם
יהם ָה ָרעוֹ ת ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ְר ִצ ָ
ד) ְו ֵכן ַּכת ָה ַא ֶח ֶרת ׁ ֶש ּ ָטע ּו ִ ּב ְס ָברוֹ ֵת ֶ
ל-פי ׁ ֶש ִּל ְכאוֹ ָרה ָרחוֹ ק ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ִ ּי ְמ ְצא ּו ֲאנָ ׁ ִשים
ף-ע ּ ִ
ְס ָברוֹ ת ְוהוֹ ָכחוֹ ת ַר ּבוֹ ת ַעל ֶזה .ו ֶּב ֱא ֶמת ַא ַ
יחה ִהיא ִמ ְצ ָוהֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת יֵ ׁש ָטעו ִּתים ָּכ ֵא ֶּלה ָ ּבעוֹ ָלם ַעד
ָּכ ֵא ֶּלה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ֶהם ְס ָברוֹ ת ׁ ֶש ְר ִצ ָ
יחה ִהיא
ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין ִל ְטעוֹ ת ַ ּגם ָ ּב ֶזהִּ ,כי יֵ ׁש ְס ָברוֹ ת ָרעוֹ ת ָּכ ֵא ֶּלה ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ִל ְטעוֹ ת ַעל יָ ָדם לוֹ ַמר ׁ ֶש ְר ִצ ָ
ִמ ְצ ָוהַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ק ֶֹדם ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ַמ ֲע ֶשׂ ה זֹאת ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ֶש ָהיָ ה
יחה ִהיא ִמ ְצ ָוה ו ְּכ ִפי ַה ִ ּנ ְר ֶאה ִמ ְדּ ָב ָריו ָהיָ ה ׁ ֶש ָר ָאה ָּכתוּב ְ ּב ֵא ֶיזה ֵס ֶפר
ֶא ְצ ָלם ְס ָברוֹ ת ְוהוֹ ָכחוֹ ת ׁ ֶש ְר ִצ ָ
יחה ִהיא ִמ ְצ ָוהְ .ו ָהיָ ה ָל ֶהם ְס ָברוֹ ת ַר ּבוֹ ת ַעל ֶזה.
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ְו ָהי ּו ֲאנָ ׁ ִשים ָּכ ֵא ֶּלה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ְר ִצ ָ
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ילת נִ יצוֹ צוֹ ת ִמ ְ ּגבו ָּרה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשה יֵ ׁש ַּכ ַעס וּנְ ָק ָמה ׁ ֶש ִהיא ִמ ְצ ָוה
ְוגַ ם ֶזה ַה ּ ָטעוּת נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּנ ִפ ַ
לשים ָו ֵת ׁ ַשע ַמ ְלקוּת
ְ ּגדוֹ ָלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבֵ ,אל ַקנּוֹ א ְונ ֵֹקם ה’ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַא ְר ַ ּבע ִמיתוֹ ת ֵ ּבית ִדּ ין ו ׁ ְּש ׁ ִ
ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ַעל ַה ֵ ּבית ִדּ ין ָלדוּן ָ ּבם ֶאת ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵ ּיב ָ ּב ֶהם ְוהוּא ִּת ּקוּן ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְמאֹדִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות
ַא ְר ַ ּבע ִמיתוֹ ת ֵ ּבית ִדּ ין ְמיַ ֲח ִדין ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֵשם ֲה ָויָ ה ָ ּברו ְּך הוּא ְו ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֵשם ֲאדֹנָ י ְוכוּ’
ו ׁ ְּש ָאר יִ חו ִּדים ְ ּגדוֹ ִלים ְו ִת ּקוּנִ ים ֶע ְליוֹ נִ ים נוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ַעל יָ ָדם ְו ֶא ְצ ָלם נָ ְפ ָלה זֹאת ַה ִּמ ָדּ ה ַעד
יהם ָה ָרעוֹ ת ְונָ ט ּו ִמ ְּס ָב ָרא
יחה ַמ ָּמ ׁש ְו ָה ְפכ ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲאו ֵֹת ֶ
ׁ ֶש ָ ּבא ּו ִל ֵידי ַּכ ַעס ו ְּר ִצ ָ
יחה ִמ ְצ ָוה ִהיא ְו ִהיא ַה ַּת ְכ ִלית:
ִל ְס ָב ָרא ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְ ּגע ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ְר ִצ ָ
בתורה ס”ד מבואר שהצדיק צריך לרדת לבחי’ מקום החלל הפנוי לברר משם ע”ש ,וזה ענין
מה שמובא לפעמים שרבינו הזכיר שיש באיזה ספר איזה דבר שהיה בעולם ,איזה חכמה
שנראה חכמה חיצונית וכו’ שבזה הכניע רבינו הקליפה הזאת ,ולזה הזכיר הענין הזה ,כי
בזה רבינו מכניע קליפה מסוכנת הזאת ,כאשר כבר יודעים כהיום מציאות הרע של הגויים
האינטלקטואליים והמכובדים וגם הרפורמים וכו’ מאד מאד שהם ממש רוצחים ,ורק השי”ת
שומר ישראל בכח ההמתקה של הצדיק.
ומה שאנו מוסרים נפש להשי”ת בכל מצוה וקריאת שמע וברכה ,מסירת נפש וביטול הגוף
לגמרי כאילו נתקיים בנו ד’ מיתות ב”ד ,שזה תיקון העולם להעלות הכל להשי”ת.
והטעות שיש אצלינו שלא כגויי הארצות ,הוא בחטאים אחרים של הלבנת פנים ורדיפת
אנשים שנחשב כרציחה ,ועושים זאת ‘לשם שמים’ לטהר הבית כנסת שלו מכל מפריע
בלי ניד עפעף להתבונן מה שגורם רציחות נוראות ,והטעות נמצא בכמה מקומות שיש בזה
קצת אמת וצריכים להתנהג בזה בחכמה יחד עם קשיחות וטוב לב ,לדבר אליו ולהסביר כמה
שאפשר ,אבל בלי זה ,הרי זו מציאות של טעות שהכעס גורם למה שגורם ,והאדם מרוחק
לגמרי מאמונה ,והוא רוצח את נפשו עי”ז.

רפואת הנפש מזוהמת אשפת השגעון ,הוא רק ע”י תפילה ,שיזכה להכיר מתיקות
השכל ולעמוד בסדר התיקון

יכן הוּא נִ ְמ ׁ ָש ְך ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִּמ ְצ ַות
ה) ְו ֵכן ַה ַּכת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִ ּנאוּף הוּא ַה ַּת ְכ ִלית ֶזה ַה ּ ָטעוּת ְמב ָֹאר ַל ּכֹל ֵמ ֵה ָ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ִּכי לֹא תֹה ּו ְב ָר ָא ּה ָל ׁ ֶש ֶבת יְ ָצ ָר ּה (יְ ׁ ַש ְעיָ ה מה)ְ .ו ַה ּׁ ֵשם
ּ ְפ ִר ָ ּיה ו ְּר ִב ָ ּיה ִהיא ִמ ְצ ָוה ִר ׁ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָח ֵפץ ְ ּב ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ַע ֵּ
יכין ַל ֲעסֹק ָ ּב ֶזה ִּכי ִאם
ל-כן ִמ ְצ ָוה ִל ְפרוֹ ת ְו ִל ְר ּבוֹ תֲ ,א ָבל ֵאין ְצ ִר ִ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ִק ּיוּם ַה ִּמ ְצ ָוה ְל ַבד ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּב ָט ֳה ָרה ְ ּגדוֹ ָלהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְו ֵהם ִמ ּג ֶֹדל
ַּת ֲא ָו ָתם ִה ּט ּו ֶאת ַדּ ְע ָּתם ִמן ָה ֱא ֶמת ַעד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ֵמ ַהאי ַדּ ְע ָּתא ו ִּמ ָּכל
יהם ָה ָרעוֹ תַ ,ר ֲח ָמנָ א ְל ׁ ֵש ְז ָבן:
ֵדּ עוֹ ֵת ֶ
כאשר בזה נתפסים כל הגוים וכל מציאות הזוהמא והשאול תחתית ,שעי”ז מאבד את העוה”ז
ואת העוה”ב ,והשי”ת קדשנו מכל הגוים ,להכיר שאין צריכים כלל שייכות למה שהוא עב
ומגושם ,כי אין בזה ממש רק טעות משונה.
אלא שמחמת קיום העולם עשה השם משיכת התאוות ,ובקל יכולים לעמוד להכיר נוראת
ההפסד והצרות הרבות שיש מחמת זה ,המרירות והריקנות ותכלית השגעון ,ובכל זאת הרי מי
שנתפס ,חושב שאי אפשר לו לצאת מחמת הטעות של הכת ,כי נפלו המידות בשבירה ,וזה

וט

זט
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נמשך לצורך התיקון ולזה יש באמת שורש לענין משיכה זו ,אבל במציאות העוה”ז הוא הפח
אשפה של פסולת כל המציאות ,וע”י תפילה הרי יכולים לזכות לצאת מזה להכיר מציאות
מתיקות השכל ,והכח שיש בו לקדש המחשבה ולעמוד בסדר התיקון.
ו) ְו ֵכן ַה ַּכת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ׁ ֶשאוֹ ֵכל ְמ ַעט ְו ֵאינוֹ נִ ּזוֹ ן ִמ ַּמ ֲא ָכ ִלים ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י ָא ָדם הוּא ָראוּי ִל ְהיוֹ ת
ֶמ ֶל ְך ו ָּב ֲחר ּו ָל ֶהם ְל ִפי ׁ ָש ָעה ָע ׁ ִשיר ְל ֶמ ֶל ְך.
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ֵהם ְקדוֹ ׁ ִשים
יכן נִ ְמ ׁ ָש ְךִּ ,כי יֵ ׁש ַצ ִדּ ִ
ֶזה ָה ִענְ יָ ן יְ כוֹ ִלין ְל ָה ִבין ְק ָצת ִענְ יָ ן ַה ּ ָטעוּת ַה ֶ ּזה ֵמ ֵה ָ
ילה ֶ ּב ֱא ֶמת ְלגַ ְמ ֵרי ַעד ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ֶל ֱאכֹל ִּכי ִאם ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט ְוגַ ם ֶזה
ֶ ּב ֱא ֶמת ְו ׁ ָש ְבר ּו ַּת ֲא ַות ֲא ִכ ָ
ַה ְּמ ַעט ׁ ֶשאוֹ ְכ ִלין הוּא ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה נוֹ ָר ָאה ַעד ׁ ֶש ָּכל ַמ ֲא ָכ ָלם ו ְּמזוֹ נָ ם ֵאינוֹ ַמ ֲא ָכל ו ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם נִ ּזוֹ נִ ין
יש ׁ ֶשהוּא ָמזוֹ ן
ִמ ֶּמנּ וִּּ ,כי ַמ ֲא ָכ ָלם הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים עח) ֶל ֶחם ַא ִ ּב ִירים ָא ַכל ִא ׁ
יל ָּתא ְ ּב ַש ַּלח),
(מ ִכ ְ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ
ׁ ֶש ַה ַּמ ְל ֲא ֵכי ַה ּׁ ָש ֵרת נִ ּזוֹ נִ ין ִמ ֶּמנּ ּו ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ַכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ימן ה) ִמי ׁ ֶש ִּל ּמוּדוֹ ְ ּבמ ִֹחין
ילה ִס ָ
ל ֹא נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ְלאוֹ ְכ ֵלי ַה ָּמן ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ֵס ֶפר ָהא”ב (אוֹ ת א ֲא ִכ ָ
ַז ִּכים ַעד ׁ ֶשהוּא נִ ּזוֹ ן ִמ ַּמ ֲא ָכל ׁ ֶש ַה ַּמ ְל ָא ִכים נִ ּזוֹ נִ ין ִמ ֶּמנּ ּו ְוכוּ’ ְו ֵכן ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין
ִל ְז ּכוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְו ִכ ּסו ִּפין ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ֶשׂ ה נְ ָפ ׁשוֹ ת ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה
זוֹ ִכין ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָּכל ַמ ֲא ָכלוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִאית ָלן ֵ ּב ָירא ְ ּב ַד ְ ּב ָרא ְ ּ
ימן לא).
(ב ִס ָ
ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְּת ִפ ָּלה ַל ֲח ַב ּקוּק ְ ּ
(ב ִס ָ
ימן יט) ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין
ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַעל -יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ׁ ֶש ָּכל ַמ ֲא ָכ ָליו ְו ַת ֲענוּגָ יו ֵאינוֹ ִּכי ִאם ֵמ ַה ִה ְתנוֹ ְצצוּת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ָדּ ָבר ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵכל ְו ׁשוֹ ֶתה ְוכוּ’ ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ַצ ִדּ יק ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה ֵאינוֹ אוֹ ֵכל
ְו ׁשוֹ ֶתה ַמ ֲא ָכל ו ַּמ ׁ ְש ֶקה ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְּכ ָלל ַרק הוּא אוֹ ֵכל ְו ׁשוֹ ֶתה אוֹ ִת ּיוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
ימי ְוכוּ’
ימ ּיוּת ִח ּיוּת ַה ַּמ ֲא ָכל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ַה ּ ְפנִ ִ
ְ ּב ִחינַ ת נְ ָפ ׁשוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפנִ ִ
ילתוֹ ׁ ֶש ָּכל ַה ֶּל ֶחם
ו ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ֶא ְצ ֵלנ ּו ַמ ֲע ֶשׂ ה נוֹ ָר ָאה ֵמ ִענְ יַ ן ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ָ ּז ָכה ָל ֶזה ׁ ֶש ָר ָאה ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
ׁ ֶש ָהיָ ה ֻמ ָ ּנח ְל ָפנָ יו ָהיָ ה ֻּכ ּלוֹ אוֹ ִת ּיוֹ ת ְוכוּ’.

יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְ ּגדוֹ ִלים ְּכ ִא ּל ּו ׁ ֶש ַּמ ֲא ָכ ָלם ֵאינוֹ ְּכ ָלל ַמ ֲא ָכל ׁ ֶשל ֶזה ָהעוֹ ָלם ו ִּמ ֶּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַצ ִדּ ִ
ַה ָּטעוּת ׁ ֶשל ַה ַּכת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶא ְצ ָלם נָ ַפל ָה ֱא ֶמת ַּכ ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ָח ְבר ּו ִ ּב ְצבו ִּעים ְו ׁ ַש ְק ָרנִ ים ַה ִּמ ְת ַדּ ִּמין
ילין ַע ְצ ָמן ֶל ֱאכֹל ְמ ַעט ֵמ ֲח ַמת ַ ּג ְדלוּת ְוגַ ּסוּת ָהרו ַּח ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַּכ ֵ ּבד
ַע ְצ ָמן ְּכקוֹ ף ִ ּב ְפנֵ י ָא ָדם ,ו ַּמ ְר ִ ּג ִ
ו ְּל ִה ְתיַ ֵּקר ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשרוֹ ִאין ׁ ֶש ֶּזה ַה ָדּ ָבר ָח ׁשוּב ַע ְכ ׁ ָשיו ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ תוֹ ְל ַר ִ ּבי
יל ְך ְ ּב ַד ְר ֵכי
ו ַּמנְ ִהיג ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִאין ׁ ֶשאוֹ ֵכל ְמ ַעט ְ ּב ַד ּקוּת ְ ּב ֵחן ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקר ֲא ׁ ֶשר ֶ ּב ֱא ֶמת ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ְת ִחיל ּו ֵל ֵ
ה’ ַו ֲע ַדיִ ן ל ֹא נָ גְ ע ּו ְ ּב ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ו ַּב ּתוֹ ָרה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְּכ ָלל ַו ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ְת ִחיל ּו ְל ׁ ַש ֵ ּבר ׁשוּם ַּת ֲא ָוה ו ִּמ ָדּ ה
ילה ִ ּב ׁ ְש ִביל ָּכבוֹ ד.
ילה ֲע ַדיִ ן ל ֹא ִה ְת ִחיל ּו ְל ׁ ַש ֵ ּבר ְּכ ָלל ַרק ְמ ַמ ֲע ִטים ַ ּב ֲא ִכ ָ
ְּכ ָלל ְוגַ ם ֲא ִפ ּל ּו ַּת ֲא ַות ֲא ִכ ָ
ְו ָכל ֶזה ְויוֹ ֵתר ִמ ֶּזה ְמ ֻר ָּמז ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ַה ַּכת ׁ ֶש ָּטע ּו ּבוֹ ו ָּב ֲחר ּו ָל ֶהם
ׁ ֶש ָראוּי ְל ַק ֵ ּבל ֶמ ֶל ְך ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ׁ ֶש ַפע ְמזוֹ נוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ְו ֵאינוֹ נִ זּוֹ ן ִמ ְּמזוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י ָא ָדםַ ,רק
ִמ ְּמזוֹ נוֹ ת ַדּ ִּקים ְוכוּ’ ְו ָה ֵבן:

תכלית האכילה אינו לצורך בריאות אלא לתקן העולם
הנה בענין הכבוד בחרו ענין מקובל אבל מוטעה ,בענין הרציחה וניאוף בחרו דבר שידוע כרע,
אך באכילה עדינה בחרו דבר שנראה אצל הכל כתכלית התכליתים ומשתוקקים להגיע להיות
בריא וקל ,ויש בזה הרבה אמת מצד צורך הבריאות והשלטון העצמי ,ויש להתנהג בזה לפי
הנצרך.
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אבל באמת יש בזה טעות נורא ,כי מציאות האכילה אינו בשביל בריאות אלא תיקון העולם,
והעיקר לתקן ולהעלות כבוד השם ,ולזה נצרך עבודת האכילה ,ואין לעשות עסק ממציאות
חלק הבריאות רק ללמוד החכמה הזאת להבין מה שצריך ,ואז מותר לטרוח להתנהג בדרך טוב
כאשר הכל לשם שמים ,אבל בלי הנקודה הזאת ,הוא כמו הכתות הרעות האחרות ,ואע”פ
שיש בזה שורש של אמת מאכל אחר וכו’ ,הרי אם זאת לצורך בריאות לבד או לצורך מה שר’
נתן מזכיר ,מציאות הכבוד והגסות והמנהג היפה וכו’ הרי כנ”ל ,וכמו שעיקר עבודת האדם
הוא התעלות הכבוד ושבירת תאות ניאוף ותאוות הכעס והרציחה ,כך עיקר העבודה הוא
שבירת תאוות אכילה שהאכילה יהיה מאכל אחר ,לא של בני אדם אלא של אותיות וניצוצות,
ומהרנ”ת מראה בזה יסודות קדושת אכילה:

כמה יסודות בקדושת האכילה
א .אמונה שיש צדיקים שזוֹ ִכין ׁ ֶש ָּכל ַמ ֲא ָכ ָליו ְו ַת ֲענוּגָ יו ֵאינוֹ ִּכי ִאם ֵמ ַה ִה ְתנוֹ ְצצוּת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת
ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ָדּ ָבר ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵכל ְו ׁשוֹ ֶתה ְוכוּ’ ,לתאר לפני עיניו שמתדבק בהצדיק הזה
אשר באמת אינו אוכל ושותה מאכל ומשקה של שאר בני אדם כלל .רק הוא אוכל ושותה
אותיות קדושות שהם בחינת נפשות קדושות שהוא בחינת פנימיות חיות המאכל שמשם
עיקר החיות הפנימי וכו’ .להתקשר שהאמת הוא כמו המעשה הנוראה מענין הצדיק שזכה
לזה .שראה בשעת אכילתו שכל הלחם שהיה מונח לפניו היה כולו אותיות.
וע”פ זה להבין שיש קליפת נגה ,שזה מה שמכיר מראה טעם וריח של מאכלו ,אבל באמת
הוא כמו שמבואר בתורה י”ט שזה ענין האותיות וכו’ וכל עבודתינו להשלים קדושת לשון
הקודש ע”י תרגום ,וכמו שמבואר בתורה ב’ ח”ב ‘ימי חנוכה’ ענין ‘אחדות הפשטות מפעולות
משתנות’.
ב .לבטל ההסתרה שבתוך הסתרה שהוא אכילה כמ”ש בתורה מ”ז הסתרת פניך וכו’ ולגלות
הדעת שהוא אכילת מן ,ואז לראות שהכל סתרי תורה ,והשי”ת נמצא בכל דבר מאכל ומשקה
(וזהו הארת הש”ע נהורין שנעשה ע”י שחושבים במציאות חכמה בינה ,היינו מה שמבין ומה שהמציאות
שרק השם משפיע חיות המאכל ,ועי”ז נעשה בחי’ מנוח וכו’ ,שזה הארת הדעת שהמאכל מתעכל
במעיים ונמצא בכבד ומשם עולה להמוח ומשם לעולמות עליונים לתת להם מזון ,ועי”ז נמשך לו כח

גם כן .זהו המאכל שלנו) שזה בחי’ מן שהוא בחינת לחם אבירים אכל איש .להיות ניזון ממאכל
שהמלאכים ניזונין ממנו וכו’.
ג .יסוד הכל הוא ע”י כיסופין והשתוקקות לפנות בוקר וכו’ ובכל עת עוד קצת ,עד שיוכל
להכניס מה שבחוץ לפנים ,לאור תורה ל”א – מדברא למתא ,כי יכולין לזכות על ידי ריבוי
התבודדות וכיסופין להשם יתברך שעל ידי זה עושה נפשות וכו’ .ועל ידי זה זוכין שיהיה כל
מאכלו בבחינת לחם הפנים.
ד .ושורש הכל מבואר בח”ב תורה ז’ שמקבל הארת הרצון ע”י שמקבל הדעת להחיות את
עצמו גם בבחי’ דרי מטה ,להאמין שגם הוא שייך לקדושת אכילה הן בעת הקטנות והן בעת
שהוא בבחי’ דרי מעלה ,ונעשה מכלליותם הארת הרצון .ואז אפשר גם לדקדק באכילתו
באמת יותר.

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
יצה ְו ִד ּבוּר הוּא ַה ַּת ְכ ִליתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ַדע ַּכ ָּמה ְל ׁשוֹ נוֹ ת ְויִ ְהיֶ ה ֵמ ִליץ נָ ֶאה
ז) ְו ֵכן ַה ַּכת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ְּמ ִל ָ
ְוכוּ’ ֶזה ַה ּ ָטעוּת ְמב ָֹאר ַ ּגם ֵּכן ְק ָצתִּ ,כי יָ דו ַּע ֶאת ָּכל ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ָה ָרע ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַּת ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַע ְכ ׁ ָשיו
יצה
יצים ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ֶד ֶר ְך ַצחוּת ְּכ ׁ ֶש ּׁ ִש ַ ּבח ֶאת ַה ְּמ ִל ָ
ַעל-יְ ֵדי ַה ְּמ ִל ִ
יציךָ
ְ
יצים ׁ ֶש ֵהם ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה מג) ו ְּמ ִל ֶ
ְמאֹד ְו ָא ַמר ַא ַחר ָּכךֲ ,א ָבל יֵ ׁש ְמ ִל ִ
יצים ְ ּגדוֹ ִלים ו ָּב ֲחר ּו
ּ ָפ ׁ ְשע ּו ִביִּ ,כי ָּכל ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַה ּ ִפלוֹ סוֹ ִפים ְו ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ֻר ָ ּבם ְּכ ֻכ ָּלם ֵהם ְמ ִל ִ
יצה ְמאֹד ִל ְלמֹד ְל ׁשוֹ נוֹ ת ַר ּבוֹ ת ו ְּל ַד ֵ ּבר ַצחוּת ְו ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ַעל ָל ׁשוֹ ן ו ֵּמ ִליץ נָ ֶאה ַּכ ָ ּידו ַּע
ְ ּב ַד ְר ֵכי ַה ְּמ ִל ָ
יצה טוֹ ָבה ְמאֹד ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ִש ַ ּבח ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ו ְּמ ֻפ ְר ָסם ָּכל ֶזה ו ֶּב ֱא ֶמת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ׁ ֶש ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַה ְּמ ִל ָ
יצה יֵ ׁש ָל ּה ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ְלעוֹ ֵרר ֶאת ָה ָא ָדם ְוגַ ם ְל ַמ ְע ָלה יְ כוֹ ִלין
יצה ְמאֹד ְו ָא ַמר ׁ ֶש ַה ְּמ ִל ָ
ְ ּב ַע ְצמוֹ ֶאת ַה ְּמ ִל ָ
יצהִּ ,כי ָא ַמר ׁ ֶש ַ ּגם ַה ְמ ַל ֵּמד ְזכוּת ְל ַמ ְע ָלה נִ ְק ָרא
ישו ָּעה ְ ּגדוֹ ָלה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּמ ִל ָ
ִל ְפעֹל ְלעוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ִו ׁ
יצה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ֶזה ַה ְ ּזכוּת ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהוּא ְמ ַל ֵּמד ַעל ֵא ֶיזה ָא ָדם ִאם
ַעל ׁ ֵשם ֶזה ֵמ ִליץ ַעל ׁ ֵשם ַה ְּמ ִל ָ
יצה ל ֹא ָהיָ ה ּפוֹ ֵעל ְּכלוּם ְלעוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ָע ָליוִּ ,כי ֲהל ֹא ַ ּגם ִ ּב ְל ָעדוֹ
ָהיָ ה אוֹ ְמרוֹ ָּכ ְך ְ ּב ִלי ַדּ ְר ֵכי ַה ְּמ ִל ָ
יצה
יוֹ ְד ִעין ִמ ֶ ּזה ַה ְ ּזכוּתַ ,א ְך ִע ַ ּקר ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ְמ ַל ֵּמד ְזכוּת ִל ְפעֹל יְ ׁשו ָּעה ְו ַר ֲח ִמים הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּמ ִל ָ
יע ַה ָדּ ָבר יָ ֶפה ִ ּב ְט ָענוֹ ת
יצהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַּמ ִּצ ַ
ַעל -יְ ֵדי ׁ ֶשאוֹ ֵמר אוֹ תוֹ ַה ְ ּזכוּת ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ׁ ֶש ְּמ ַל ֵּמד ְ ּב ֶד ֶר ְך ְמ ִל ָ
ישו ָּעה.
יצה נָ ָאה ַעל-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְלעוֹ ֵרר ְל ַמ ְע ָלה ַר ֲח ִמים ִו ׁ
נָ אוֹ ת וּנְ כוֹ נוֹ ת ו ְּב ִד ּבו ִּרים יָ ִפים ו ִּב ְמ ִל ָ
יצה ִּכי ִאם ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ְל ָא ָדם ְס ָתם ׁ ֶש ּ ְפלוֹ נִ י ֵמת ל ֹא יִ ְתעוֹ ֵרר ָּכל
ְו ֵכן ְל ַמ ּ ָטה רוֹ ִאים ַ ּבחו ּׁש ּכ ַֹח ַה ְּמ ִל ָ
יע ַה ָדּ ָבר ו ְּל ַה ְר ִחיבוֹ ַּכ ָּמה נָ ֶאה ָהיָ ה
יצה ְל ַה ִּצ ַ
ָּכ ְך ִל ְב ּכוֹ ת ַה ְר ֵ ּבהֲ ,א ָבל ִאם יְ עוֹ ְרר ּו ָע ָליו ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ְּמ ִל ָ
יצה ְלעוֹ ֵרר
יצים ָאז יֵ ׁש ּכ ַֹח ַעל-יְ ֵדי ַה ְּמ ִל ָ
ָא ָדם ֶזה ְו ַכ ָּמה נָ ִאים ַמ ֲע ָשׂ יו ְוכוּ’ ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ְּמ ִל ִ
ְ
ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ֵלב ָה ָא ָדם ְמאֹד ָּכל ֶזה ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְו ַא ַחר ָּכך ִס ֵ ּים ֲא ָבל יֵ ׁש ֵמ ִליץ ׁ ֶשהוּא
יצ ָ
יך ּ ָפ ׁ ְשע ּו ִ ּבי ַּכ ַ ּנ”ל.
ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת ו ְּמ ִל ֶ
יצה הוּא נִ ְצ ָר ְך ְמאֹד ְל ָכל ָא ָדם ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְונִ ְצ ִח ִ ּיים ָהרוֹ ֶצה
ְו ִה ֵ ּנה ִענְ יָ ן ֶזה ׁ ֶשל ַמ ֲע ַלת ַה ְּמ ִל ָ
ְ
יל ְך ְ ּב ַד ְר ֵכי ה’ ָל ׁשוּב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַרך ֲא ׁ ֶשר ָה ֵע ָצה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשהוּא יְ סוֹ ד ָּכל ָה ֵעצוֹ ת
ָלגֶ ׁ ֶשת ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ֵל ֵ
יחה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ֶא ְצ ֵלנ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּי ְר ִ ּגיל ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל
הוּא ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְו ַה ּ ִש ָ
יש ֶאל ֵר ֵעה ּו
יחתוֹ ְל ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר יְ ַד ֵ ּבר ִא ׁ
יל ְך ְל ָמקוֹ ם ְמיֻ ָחד ְל ִה ְת ּבוֹ ֵדד ׁ ָשם ו ְּל ָפ ֵר ׁש ִשׂ ָ
יוֹ ם ֵל ֵ
ו ְּל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְט ָענוֹ ת ְו ַה ְפ ָצרוֹ ת ו ַּב ָ ּק ׁשוֹ ת ו ִּפ ּיו ִּסים ַ ּב ָּל ׁשוֹ ן ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ּבוֹ (ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִ ּב ְמ ִדינָ ֵתנ ּו ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַא ׁ ְש ְּכנַ ז
ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַד ְ ּב ִרים ּבוֹ ) ׁ ֶש ַ ּי ְע ְז ֵרה ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִו ַיז ֵּכה ּו ָל ׁשוּב ִמ ַּמ ֲע ָשׂ יו ָה ָר ִעים ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ’
יחתוֹ ו ְּל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְט ָענוֹ ת
יצהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּי ְר ִ ּגיל ַע ְצמוֹ ְל ַה ְר ִחיב ִשׂ ָ
ו ְּל ִענְ יָ ן ֶזה הוּא ָדּ ָבר ָ ּגדוֹ ל ִענְ יַ ן ַה ְּמ ִל ָ
ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ִל ְמצֹא ְל ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִדּ ְב ֵרי ַּת ֲחנוּנִ ים ו ִּפ ּיו ִּסים ֲח ָד ׁ ִשים ו ְּט ָענוֹ ת נָ אוֹ ת ְו ִד ְב ֵרי ִה ְתעוֹ ְררוּת
ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ַה ְר ֵ ּבה ְּכ ֶד ֶר ְך ַה ַּמ ְפ ִצ ִיריםְּ ,כ ֶד ֶר ְך ַה ָ ּב ִאים ִל ְפנֵ י ְמ ָל ִכים ְו ׁשוֹ ְפ ִטים ְל ִה ְת ַח ֵ ּנן ַעל נַ ְפ ׁ ָשם
ילא
ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים ְ ּב ַע ְצ ָמם ׁ ֶש ֵהם ַח ָ ּי ִבים ְו ֵהם ָ ּב ִאים ְל ַפ ְ ּי ָסם ׁ ֶש ָאז ִמ ּג ֶֹדל ְמ ִרירוּת נַ ְפ ׁ ָשם יוֹ ֵצא ִמ ִּל ָ ּבם ִמ ֵּמ ָ
ִדּ ְב ֵרי ַּת ֲחנוּנִ ים ו ִּפ ּיו ִּסים ַה ְר ֵ ּבה ַעד ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ְמעוֹ ְר ִרים ֵלב ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ַה ּׁשוֹ ֵפט ַעד ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ִל ְב ּכוֹ ת
ִע ָּמ ֶהם ַ ּגם ֵּכן ִמ ּג ֶֹדל ָה ַר ֲח ָמנוּת ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ְ ּב ִד ּבו ִּרים ֵא ֶּלה ַה ְר ֵ ּבה:
יכין ִל ְז ּכוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ַח ִ ּיים
יחה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ִּכי ְל ִענְ יַ ן ִשׂ ָ
יכין ָּכל
נִ ְצ ִח ִ ּיים ְלעוֹ ְל ֵמי ַעד ו ְּלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ו ְּל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ְ ּב ֵאר ׁ ַש ַחת ו ִּמ ּ ִטיט ַה ָ ּי ֵון ְוכוּ’ ְוכוּ’ְ .ל ִענְ יָ ן ֶזה ְצ ִר ִ
ִמינֵ י ִדּ ּבו ִּרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְּת ִחנּוֹ ת ו ַּב ָ ּק ׁשוֹ ת ְו ִר ּצוּיִ ים ו ִּפ ּיו ִּסים ְו ַה ְפ ָצרוֹ ת ְו ַר ֲח ָמנוּת ַו ֲחנִ ינָ ה ו ְּט ָענוֹ ת ְו ַכ ּיוֹ ֵצא
יצהִּ ,כי ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך
ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ְו ָכל ִענְ יְ נֵ י ִדּ ּבו ִּרים ֵא ֶּלה ְו ָכ ֵא ֶּלה ֵהם ֻּכ ָּלם ְּכלו ִּלים ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ִל ָ
יצה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יִ ֵּסד ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֵ ,ס ֶפר ְּת ִה ִּלים ְ ּברו ַּח ָק ְד ׁשוֹ
ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְמ ִל ָ
יצה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ֶ ּב ֱא ֶמת ַעד ׁ ֶש ָ ּז ָכה ׁ ֶש ִּס ְפרוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים ָּכלוּל
ׁ ֶש ָ ּז ָכה ַעל-יְ ֵדי רו ַּח ָק ְד ׁשוֹ ִל ְמ ִל ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
יצה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ְלעוֹ ֵרר ֵלב ָה ָא ָדם ו ְּלעוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים
ִמ ָּכל ְל ׁשוֹ נוֹ ת ַה ְּמ ִל ָ
ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ְּכ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ְ ּב ַכ ָּונַ ת ַה ֵּלב ו ְּל ָק ֵרב ֶאת ָה ָא ָדם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ.
יצה
יצה יְ ָק ָרה ְמאֹדִ ,מ ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ׁ ֶש ֵא ֶצל ַה ַּכת ַה ַ ּנ”ל נָ ְפ ָלה ַה ְּמ ִל ָ
ְו ִה ֵ ּנה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ְּמ ִל ָ
יצה ְּכ ֵדי
יהם ַעל ַדּ ְר ֵכי ְמ ִל ָ
יצה ְל ָר ָע ָתם ְל ַב ּלוֹ ת ָּכל יְ ֵמ ֶ
ַעד ׁ ֶש ָה ְפכ ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ו ָּב ֲחר ּו ִ ּב ְמ ִל ָ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יה לֹא יְ ׁשוּבוּן ְולֹא
יך ֵלב יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְל ַד ְר ֵכי ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַה ּ ִפלוֹ סוֹ ִפים ֲא ׁ ֶשר ָּכל ָ ּב ֶא ָ
יהם ַההוֹ ְל ִכים ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ָתם
יהם ְו ַת ְל ִמ ֵיד ֶ
יַ ּ ִשיג ּו ָא ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים ֲא ׁ ֶשר ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ְק ִרין ֶאת ַע ְצ ָמן ְו ֶאת ְ ּבנֵ ֶ
יהם ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ַעד
יצ ֶ
יהם ָה ָר ִעים ְל ַמה ּׁ ֶש ָ ּב ִאים ַעל -יְ ֵדי ְמ ִל ֵ
ִמ ּׁ ְשנֵ י עוֹ ָלמוֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּע ו ְּמ ֻפ ְר ָסם ַדּ ְר ֵכ ֶ
ׁ ֶש ְּמ ַח ְּל ִלים ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ א .ו ְּמ ַד ְ ּב ִרים ָס ָרה ַעל ה’ ְו ַעל ּתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַעל ַּת ָ ּנ ִאים ַו ֲאמוֹ ָר ִאים.
ו ִּמ ְתלוֹ ְצ ִצים ֵמ ַא ָ ּג ַדת ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ְוהוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכי ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים
יהם
יהם ו ְּב ִמנְ ֲהגֵ ֶ
ילים ֶאת ַע ְצ ָמם ְ ּב ָכל ֵעת ָל ֶל ֶכת ְ ּב ַד ְר ֵכ ֶ
יחים ֶאת ַע ְצ ָמם ו ַּמ ְר ִ ּג ִ
יהם ו ַּמ ְכ ִר ִ
ו ְּב ִמנְ ֲהגֵ ֶ
יהם ַּכ ְמ ֻפ ְר ָסם ֲא ׁ ֶשר ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
יהם ו ְּב ָכל ְּתנוּעוֹ ֵת ֶ
ַדּ יְ ָקא ֵהן ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ַה ִדּ ירוֹ ת ְו ֵכ ִלים ו ְּב ַמ ְל ּבו ׁ ֵּש ֶ
יהם ל ֹא ֵת ֵלכ ּו ׁ ֶש ָאסוּר ְל ִה ְת ַדּ ּמוֹ ת ָל ֶהם ְ ּב ׁשוּם ָדּ ָברַּ ,כ ְמב ָֹאר
ִה ְז ִה ָירנ ּו ַעל ֶזה ַ(ו ִ ּי ְק ָרא יח) ו ְּב ֻח ּק ֵֹת ֶ
יצה ָּכזוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמ ָק ֶר ֶבת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ּ
ימן קעח) ו ְּל ַבלוֹ ת יָ ִמים ַעל ְמ ִל ָ
ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך (יוֹ ֶרה ֵדּ ָעה ִס ָ
ְו ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ַא ְדּ ַר ָ ּבא ַמ ְר ֶח ֶקת ְועוֹ ֶק ֶרת ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ְּלגַ ְמ ֵרי ַר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ַלן ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה.
יש ָצ ְר ַפ ִּתי ְמ ׁ ֻש ָ ּגע ְל ֶמ ֶל ְך ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָהיָ ה ֵמ ִליץ נִ ְפ ָלא
ְוהוּא ַמ ָּמ ׁש ִענְ יַ ן ַה ַּכת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָ ּב ֲחר ּו ְ ּב ִא ׁ
ל-פי ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ְל ַכ ּסוֹ ת ַה ּׁ ֶש ֶקר
ף-ע ּ ִ
ְו ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה ְל ׁשוֹ נוֹ ת ְו ָהיָ ה ְמ ַד ֵ ּבר ָּת ִמיד ֲא ִפ ּל ּו ְל ַע ְצמוֹ ְו ַא ַ
ְו ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ׁ ֶש ָּל ֶהם ֶ ּב ֱא ֶמתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִח ָּלה ַמ ְט ִעים ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְואוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַל ְּמ ָדם
יטב ְ ּב ָכל ִדּ ְקדּ וּק ַה ָּל ׁשוֹ ןֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ַּכ ָּונָ ָתם ְל ָה ַרע ְו ֶזה ִע ַ ּקר ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ׁ ֶש ָּל ֶהם
ִמ ְק ָרא ֵה ֵ
ילא
ׁ ֶש ּכוֹ ְפ ִרים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ְלגַ ְמ ֵרי ְּכמוֹ ַה ָ ּק ָר ִאים ַמ ָּמ ׁש ו ְּכ ׁ ֶש ּכוֹ ְפ ִרים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ֲא ַזי ִמ ֵּמ ָ
ֵהם ּכוֹ ְפ ִרים ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתבִּ ,כי ֵאין יוֹ ְד ִעים ׁשוּם ָדּ ָבר ִמ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב ְ ּב ִלי ִדּ ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
יחים ַע ְצ ָמם ָּת ִמיד
ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ׁ ֶשהוּא ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ְו ִת ּ ַפח רו ָּחם ְונִ ׁ ְש ָמ ָתם ׁ ֶש ַּמ ְכ ִר ִ
ל-פי ֶדּ ֶר ְך ַה ּ ָפ ׁשוּט ַדּ יְ ָקא ְ ּב ִלי ׁשוּם ְדּ ָר ׁ ָשה ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה,
ְל ָפ ֵר ׁש ַה ִּמ ְק ָרא ַע ּ ִ
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶש ָּכל ַּכ ָּונָ ָתם ְל ָפ ֵר ׁש
ימ ּיוּת ַּכ ָּונָ ָתם ָה ָר ָעה נִ ָּכר ְל ֵעין ּכֹל ְל ִמי ׁ ֶש ָ ּב ִקי ָ ּב ֶהם ְק ָצת ו ְּב ַד ְר ֵכ ֶ
ו ְּפנִ ִ
ימ ּיוּת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ֵהם ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחים ֶאת
יצה ְל ַבד ְּכ ִא ּל ּו ֵאין ָ ּב ּה ׁשוּם ּ ְפנִ ִ
ל-פי ַדּ ְר ֵכי ַה ְּמ ִל ָ
ַה ִּמ ְק ָרא ַע ּ ִ
יאים
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ְמאֹד ְואוֹ ְמ ִרים ָע ָליו ׁ ֶש ָהיָ ה ֵמ ִליץ ו ַּב ַעל ָל ׁשוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד .ו ְּק ָצת נְ ִב ִ
ֶׁ
יצ ָתם אוֹ י ָל ֶהם אוֹ י ְלנַ ְפ ׁ ָשם.
ֵאין נִ ְר ֶאה ָל ֶהם ִדּ ְב ֵרי ְמ ִל ָ
ְו ִאם יְ ַד ְּלג ּו ַעל ֶה ָה ִרים ְו ִאם יְ ַק ּ ְפצ ּו ַעל ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ל ֹא יו ְּכל ּו ְל ָפ ֵר ׁש ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה
יצהִּ ,כי יֵ ׁש ַה ְר ֵ ּבה ִמ ְק ָראוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ׁ ֶש ֵאין סוֹ ְב ִלים ּ ֵפרו ּׁש
ל-פי ַדּ ְר ֵכי ַה ְּמ ִל ָ
ִמ ְתיַ ּׁ ֶש ֶבת ַע ּ ִ
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם
ל-פי ּ ָפ ׁשוּט ְּכ ָלל ,ו ִּב ְפ ָרט ׁ ֶש ֵהם סוֹ ְת ִרים ַה ִדּ ין ְּכ ִפי ַה ְמ ֻק ָ ּבל ְ ּביָ ֵדינ ּו ִמ ּ ִפי ׁ ֶ
ַע ּ ִ
(שם) ו ִּב ּׁ ַש ְל ָּת ְו ָא ַכ ְל ָּת ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת
ֹאכל ַמצּוֹ ת ְוכוּ’ ְו ֵכן ׁ ָ
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְּ ,כגוֹ ן ְ(דּ ָב ִרים טז) ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ּת ַ
(שם כה) ַא ְר ָ ּב ִעים יַ ֶּכנּ ּו ְוכוּ’ ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ו ִּב ְפ ָרט ָּכל ַה ִּס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת
ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָּלא ְצ ִלי ְו ֵכן ׁ ָ
ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּכל אוֹ ת ְואוֹ ת ו ְּב ָכל נְ ֻק ָדּ ה וּנְ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה יֵ ׁש ָר ִזין ִע ָּל ִאין ָר ִזין ְ ּגנִ ִיזין
ָר ִזין ְו ָר ִזין ְדּ ָר ִזין ְל ֵע ָּלא ו ְּל ֵע ָּלא ַעד ֵאין סוֹ ף ְו ֵאין ַּת ְכ ִלית ו ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ְּמ ַק ֵּלל ַה ְר ֵ ּבה
ֶאת ַה ּכוֹ ְפ ִרים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִּכי ִאם ַה ּ ְפ ׁשוּטוֹ ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְלמֹד ִמ ְק ָרא
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין ְצ ִר ִ
ל-פי ּ ְפ ׁשוּטוֹ
יח ַע ְצמוֹ ְמאֹד ְל ָפ ֵר ׁש ַה ִּמ ְק ָרא ַע ּ ִ
ִּכי ִאם ִעם ּ ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ְל ַבדֶ ׁ ,ש ַר ׁ ִש”י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַמ ְכ ִר ַ
ל-פי ּ ְפ ׁשוּטוֹ ֵמ ֲח ַמת ַק ָ ּב ַלת ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ֲא ָבל ְ ּב ָכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָפ ְר ׁשוֹ ַע ּ ִ
ל-פי ִדּ ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהְ .וגַ ם ְ ּב ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ָפ ֵר ׁש ַה ִּמ ְק ָרא ַעל ּ ִפי ּ ָפ ׁשוּט
הוּא ְמ ָפ ְר ׁשוֹ ַע ּ ִ

טי

כ

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
יע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש עוֹ ד ַּכ ָּמה ְדּ ָר ׁשוֹ ת
ל-פי רֹב ִדּ ְב ֵרי ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ִמ ְד ָר ׁ ִשים וּגְ ָמ ָרא ֵל ַידע ו ְּלהוֹ ִד ַ
ֵמ ִביא ַע ּ ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ָ ּב ֶזה ַה ִּמ ְק ָרא ְו ַה ּפוֹ ֵר ׁש ַע ְצמוֹ ִמ ּ ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ִל ְלמֹד ֵבאוּר ׁ ֶש ָל ֶהם ָה ָרע ְו ַכיוֹ ֵצא ְב ֵאל ּו ַה ּ ֵפרו ׁ ִּשים הוּא
ּפוֹ ֵר ׁש ִמן ַה ַח ִ ּייםְ .ועוֹ ֵקר ֶאת ַע ְצמוֹ ֵמ ֵחי ַה ַח ִ ּיים ו ִּמ ּתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ָ ּב ֶזה ָּכאן,
ִּכי יִ ְק ְצר ּו ֲהמוֹ ן יְ ִריעוֹ ת ְל ַס ּ ֵפר ְ ּבג ֶֹדל ְמ ִרירוּת ַה ָּצ ָרה ַה ּזֹאת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ֶּוה ַע ְכ ׁ ָשיו ְ ּבדוֹ רוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ּׁ ְש ָטה
ַה ֶ ּנגַ ע ַה ּזֹאת ַ ּגם ִ ּב ְמ ִדינָ ֵתנוּ:
יצה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִּתי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִה ְת ָק ֵרב ַעל יָ ָד ּה ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ִּמי
ְו ִע ַ ּקר ַמ ֲע ַלת ַה ְּמ ִל ָ
יצה ָּכזֹאת ו ְּמ ַב ֶּלה יָ ָמיו ְל ַה ְמ ִליץ ְדּ ָב ָריו ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְת ִפ ָּלה ְו ַת ֲחנוּנִ ים ְוכוּ’ ,אוֹ
ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ִל ְמ ִל ָ
ְ
ְל ַה ְמ ִליץ ְדּ ָב ָריו ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְלעוֹ ְר ָרם ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ַו ַדּ אי ַא ׁ ְש ֵרי לוֹ ַא ׁ ְש ֵרי ֶח ְלקוֹ .
ו ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ ֶכה ָל ֶזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ֵאינוֹ ְמ ַע ֵּכב ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ִּ ,כי ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָ ּבא ִ ּב ְטרוּנְ יָ א ִעם
יכ ְל ּתוֹ ְויָ כוֹ ל ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל -יְ ֵדי
ְ ּב ִר ּיוֹ ָתיו ְו ֵאינוֹ ָח ֵפץ ֵמ ָה ָא ָדם ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשׂ ה ַמה ּׁ ֶש ֵאין ִ ּב ָ
ְ
יך ׁ ֶשהוּא ְו ֵא ְ
יחתוֹ ֵא ְ
יצה יָ ָפה ְונָ ָאהִּ ,כי ֵא ֶצל ַה ּׁ ֵשם
יך ׁ ֶש ָדּ ָבר יִ ְהיֶ ה נֶ ְח ׁ ָשב ְ ּב ֵעינֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִל ְמ ִל ָ
ִשׂ ָ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָה ִע ָ ּקר הוּא ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ַּכ ָּונַ ת ִל ּבוֹ ֶ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי ַא ַחר ַּכ ָּונַ ת ַה ֵּלב ֵהן ֵהן ַה ְדּ ָב ִרים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב,
ל-פי ׁ ֶש ֵאינוֹ
ף-ע ּ ִ
ָקרוֹ ב ה’ ְל ָכל ק ְֹר ָאיו ְלכֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָראוּה ּו ֶ ּב ֱא ֶמת ,ו ִּמי ׁ ֶש ְּמ ַכ ֵּון ִל ּבוֹ ֶ ּב ֱא ֶמתֲ ,א ַזי ַא ַ
ילא נִ ְפ ָּתח ּ ִפיו ְו ִל ּבוֹ ְ ,ויו ַּכל ְל ַד ֵ ּבר ִדּ ּבו ִּרים
י-כן ִמ ֵּמ ָ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
יצה ֵמעוֹ ָלםַ ,א ַ
ֵמ ִליץ ְול ֹא ָל ַמד ַדּ ְר ֵכי ַה ְּמ ִל ָ
ְ
יצה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהְ .ו ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים
נָ ִאים ו ְּט ָענוֹ ת נְ כוֹ נוֹ ת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֵהם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְמ ִל ָ
ל ֹא יְ ַק ְל ֵקל ִ ּב ְד ָב ָריו.
יצה ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶש ָ ּב ִאים ַעל -יְ ֵדי
ל-פי ַדּ ְר ֵכי ַה ְּמ ִל ָ
יהם ִל ְלמֹד ִמ ְק ָרא ַע ּ ִ
ילים ְ ּבנֵ ֶ
ֲא ָבל ֵא ּל ּו ַה ַ ּנ”ל ַה ַּמ ְר ִ ּג ִ
ָ
יציך ּ ָפ ׁ ְשע ּו ִבי ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר
ֶזה ִל ְכ ִפירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְו ִר ׁ ְשעוּת ְמ ֻפ ְר ָסם ַּכ ַ ּנ”ל ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר ,ו ְּמ ִל ֶ
ֲ(ע ָר ִכין טו) ו ַּמה ִ ּי ְתרוֹ ן ְל ַב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ָ(עמוֹ ס ה) ָה ֵסר ֵמ ָע ַלי ֲהמוֹ ן ׁ ִש ֶר ָ
יך ְוכוּ’ ו ְּכ ִתיב
יכם .ו ְּכ ִתיב ְּ(ת ִה ִּלים עה)ַ ,אל ָּת ִרימ ּו ַל ָּמרוֹ ם ַק ְרנְ ֶכם ְּת ַד ְ ּבר ּו ְ ּב ַצ ָּואר
(יְ ֶח ְז ֵקאל לה)ְ ,ו ַה ְע ַּת ְר ֶּתם ָע ָלי ִדּ ְב ֵר ֶ
(שם לא)ֵּ ,ת ָא ַל ְמנָ ה ִשׂ ְפ ֵתי ׁ ָש ֶקר ַהדּ ְֹברוֹ ת ַעל ַצ ִדּ יק ָע ָתק ְ ּבגַ ֲא ָוה ָובוּז ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ָע ָתק ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה‘ֵּ ,ת ָא ַל ְמנָ ה’ ,יִ ְת ּ ָפ ְרכוּן יִ ְת ַר ֲח ׁשוּן יִ ׁ ְש ַּת ְּתקוּןַ ,הדּ ְֹברוֹ ת ַעל ַצ ִדּ יקוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם
יצה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ָדּ ָבר יָ ָקר ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְתע ּו ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲא ָו ָתם
ְוכוּ’ ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְמ ִל ָ
יש ָצ ְר ַפ ִּתי ְמ ׁ ֻש ָ ּגע ׁ ֶש ָהיָ ה
יצה ו ָּב ֲחר ּו ָל ֶהם ִא ׁ
ָה ָרעוֹ ת ַעד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ַדּ ְ ּב ָרן ו ַּב ַעל ְמ ִל ָ
יוֹ ֵד ַע ַּכ ָּמה ְל ׁשוֹ נוֹ תְ ,ל ֶמ ֶל ְך ,ו ְּב ַו ַדּ אי הוֹ ִל ְ
יך אוֹ ָתם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ,אוֹ י ָל ֶהם:

סכנת כת הדברנים בימינו
ר’ נתן מאריך בזה בפשטות כי זאת היה הנגע בדורות האחרונים שהתדמו לעכו”ם ועסקו
בחכמות והיה חן של שקר שמשך את כולם ע”י הכתבים והפלוסופים ,והיה נדמה לכבוד
ולגדולה ומזה נעשו כל האפקורסים וכל מה שנמשך מהם עד היום ,השם ירחם.
ובתוך דבריו מתגלים עצות נוראות איך לדבר דברי התבודדות ואיך שהצדיקים מליצים טוב,
וזה ממש כח המשכת כל ישועה ,כל החיות של האדם שידבר ויפשר כמליץ טוב לפני השם,
זה כל חיינו וזהו סדר המשכת החיות לכל העולמות ,כי זה האמת ,אלא שיש שקר מול זה,
כמו שר’ נתן מאריך להזהר מכל הטעות הנורא שמחק כל כך הרבה נפשות ר”ל ,ממש מחק
את העולם וגרם מה שגרם .והנה בימינו זה מציאות הכתבים והדיבור שמושך בכמה וכמה
כלים מכלים שונים ,וכבר אין מבחינים בגודל הסכנה ,אלא שיש מציאות של ליצנות ודיבורים
רבים שמדברים ומדברים לשון הרע ודעות והצעות ואין מתייחסים כלל להאמת ,וכך מדברים

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
נושאים ביהדות בישיבה ובחסידויות וכו’ וסביב הלימוד ועוד ,אבל הכל דיבורים שאין בהם
תכלית ,והוא כת השולט בתבל ממש ,ואותה הסכנה שהיה אז יש גם היום אלא שאין מכירים
בסכנה ,ועלינו להתעורר להיות מכלל מליצי יושר על ישראל ולהרבות בדיבורי התבודדות
ותפילה.
ח) ְו ֵכן ַה ַּכת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ִשׂ ְמ ָחה ְו ׁ ִש ְכרוּת ְמב ָֹאר ַ ּגם ֵּכן ְק ָצתִּ ,כי ִשׂ ְמ ָחה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה הוּא
ְ ּב ַו ַדּ אי ָדּ ָבר ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִל ְשׂ מ ַֹח ַ ּבה’ ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֲעבוֹ ָדהְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים כח)ַּ ,ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָע ַב ְד ָּת ֶאת ה’ ֱאל ֶֹה ָ
יך ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ְוכוּ’ ִּכי ִשׂ ְמ ָחה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ִהוא
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּמ ְצוֹתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים יט)ִ ּ ,פ ּקו ֵּדי ה’ יְ ׁ ָש ִרים ְמ ַשׂ ְּמ ֵחי ֵלב ִּכי ָה ִע ָ ּקר
(שם לג)ִּ ,כי בוֹ יִ ְשׂ ַמח ִל ֵ ּבנ ּו
(שם קד) ָאנ ִֹכי ֶא ְשׂ ַמח ַ ּבה’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
הוּא ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְשׂ מ ַֹח ַ ּבה’ ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָ
יקים ו ְּכ ִתיב
(שם לב) ִשׂ ְמח ּו ַבה’ ְוגִ יל ּו ַצ ִדּ ִ
ילי ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
(שם מג) ְו ָאבוֹ ָאה ְוכוּ’ ֶאל ֵאל ִשׂ ְמ ַחת ִ ּג ִ
ְוכוּ’ ו ְּכ ִתיב ׁ ָ
(שם צז) ,ה’ ָמ ָל ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ ְוכוּ’ יִ ְשׂ ְמח ּו ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ ְוכוּ’ ְו ַעל ֶזה ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו
ָׁ
ַה ּׁ ָשלוֹ ם (ק ֶֹה ֶלת ח)ְ ,ו ׁ ִש ַ ּב ְח ִּתי ֲאנִ י ֶאת ַה ּ ִש ְמ ָחה ֲא ׁ ֶשר ֵאין טוֹ ב ָל ָא ָדם ְוכוּ’ ִּכי ִאם ֶל ֱאכֹל ְו ִל ׁ ְש ּתוֹ ת
ְו ִל ְשׂ מ ַֹחֶ ׁ ,ש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהֶ ,ל ֱאכֹל ְו ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ְו ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ְויָ ִמים טוֹ ִבים.
ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ִמי ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְכ ַלל ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ָה ֲא ִמ ִּתית יֵ ׁש לוֹ ִל ְשׂ מ ַֹח ָּכל יָ ָמיו ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ֶרגַ ע,
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו
ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכֹר ֶאת ַע ְצמוֹ ַה ּטוֹ ָבה ְו ַה ֶח ֶסד ַה ִ ּנ ְפ ָלא ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִע ָּמנ ּו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶ
ַה ּׁ ָשלוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַתח ֶאת ֵעינֵ ינ ּו ְו ִה ְמ ׁ ִש ְ
משה ַע ְבדּ וֹ ,
יך ָע ֵלינ ּו ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְל ַה ֲא ִמין ַ ּבה’ ו ְּב ׁ ֶ
ְל ַק ֵ ּים ּתוֹ ָרתוֹ ו ִּמ ְצו ָֹתיו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְ ּב ָכל יוֹ םֲ ,א ׁ ֶשר ֲא ִפ ּל ּו ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֵל ִאים ִמ ְצוֹת ָּכ ִר ּמוֹ ן ְו ֻכ ָּלנ ּו
ַמ ֲא ִמינִ ים ֵ ּבאל ִֹקים ַח ִ ּיים ו ֶּמ ֶל ְך עוֹ ָלםַ ,חי ָל ַעד ְו ַק ָ ּים ָלנֶ ַצח ֲאדוֹ ן ּכֹל ְל ֵע ָּלא ִמן ּכ ָֹלא ְו ֵלית ְל ֵע ָּלא ִמ ֵ ּנ ּה
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְ ּב ִפי ּכֹל ַחי ָלנֶ ַצח.
ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ִ ּב ְכ ָתב ו ְּב ַעל ּ ֶפה ע ֶֹצם ַה ּ ִש ְמ ָחה ַה ּזֹאת ִּכי ִלגְ ֻד ָּלתוֹ ֵאין ֵח ֶקר ִּכי ַה ּ ִש ְמ ָחה ַה ּזֹאת
הוּא ְל ָכל ַחד ְּכפוּם ַמה ִדּ ְמ ׁ ַש ֵער ְ ּב ִל ֵ ּב ּה ִ ּב ְב ִחינַ ת נוֹ ָדע ַ ּב ּׁ ְש ָע ִרים ַ ּב ְע ָל ּה ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְ ּב ָמקוֹ ם
ַא ֵחר.

צרת ניגוני הדור האחרון שמרבים עצבות מחמת שאין בהם כוונת חיות ושמחו בה’
ו ֵּמ ַה ּ ִש ְמ ָחה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּזֹאת ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ֶ ּג ֶמת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִ ,מ ֶ ּזה נִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ַה ּ ָטעוּת ׁ ֶשל ַה ַּכת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּב ֲחר ּו
ְ ּב ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל הוֹ ֵללוּת ְו ׁ ִש ְכרוּת ׁ ֶש ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר (ק ֶֹה ֶלת ב) ,ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה ַמה ּזֹה ע ָֹשׂ ה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
יקין ַ(דּ ף ל)‘ ,ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה ַמה ּזֹה ע ָֹשׂ ה’ ,זוֹ ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ֵאינָ ּה
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ֶפ ֶרק ַ ּב ֶּמה ַמ ְד ִל ִ
ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה ְ‘ו ׁ ִש ַ ּב ְח ִּתי ֲאנִ י ֶאת ַה ּ ִש ְמ ָחה’ ,זוֹ ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוהְ ,ל ַל ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ֵאין ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ִמ ּתוֹ ְך
ַע ְצבוּת ְוכוּ’ ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה:
אין מה להוסיף רק לחזור על דברי ר’ נתן כמה יש להיות בשמחה ממש כמו שמבאר בזה –
ולענין הטעות שיש בענין השמחה ,בזה קיצר ר’ נתן .מה נאמר ומה נדבר כי זה היום עיקר
הצרה כי נתרבו כמה מיני שירים וניגונים וכו’ ומוכרחים להמשיך בזה מחמת ריבוי העצבות
וחסרון העצה ,כי רחוקים מעצת רבינו ומר מאד ,ונעשה מציאות של שמחה וריקודים ,ויש
בזה דרגות רבות ,אם זה כן נכלל בהקדושה או ממש בבחינת ‘לשמחה מה זה עושה’ שזה
צרה גדולה ובלבול גדול ,כי אז מתחזקים בשמחה ואין מבינים למה הוא עצוב כזה ,ורק מחמת
שמנגן כל כך הרבה בלי כוונה של חיות בהשם.

אכ

בכ

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
ט) ְו ֵכן ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ָח ְכ ָמהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ַּכת ַא ַחת ׁ ֶש ָח ְקר ּו ְו ָא ְמר ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית הוּא ָח ְכ ָמהֶ ,זה ַה ּ ָטעוּת
יאה ָהיְ ָתה
יכן נִ ְמ ׁ ָש ְךִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ֱא ֶמת ׁ ֶש ָח ְכ ָמה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה יְ ָק ָרה ְמאֹדִּ ,כי ָּכל ַה ְ ּב ִר ָ
ְמב ָֹאר ְמאֹד ֵמ ֵה ָ
ית ְו ַה ָח ְכ ָמה ִהיא ִח ּיוּת ַה ּכֹלְּ ,כמוֹ
ַעל-יְ ֵדי ַה ָח ְכ ָמהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קד)ֻּ ,כ ָּלם ְ ּב ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ
ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת ז)ַ ,ה ָח ְכ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה.
אשית
ֲא ָבל ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה ִהיא ְליִ ְר ָאה ֶאת ה’ ְו ַל ֲעבֹד אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קיא)ֵ ,ר ׁ ִ
ָח ְכ ָמה יִ ְר ַאת ה’ ְוכוּ’ ִּכי ִע ַ ּקר ֲא ִמ ִּתית ַה ָח ְכ ָמה הוּא ָל ַד ַעת ׁ ֶש ָרחוֹ ק ִמ ֶּמנּ ּו ַה ָח ְכ ָמהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (ק ֶֹה ֶלת
ז)ָ ,א ַמ ְר ִּתי ֶא ְח ָּכ ָמה ְו ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ֶּמ ִ ּני ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה
ׁ ֶש ַ ּי ְשׂ ִּכיל ׁ ֶש ָרחוֹ ק ִמ ֶּמנּ ּו ַה ָח ְכ ָמהִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין ָח ְכ ָמה ְו ֵאין ְּתבוּנָ ה ְו ֵאין ֵע ָצה ְלנֶ גֶ ד ה’ ְו ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה
ָה ֲא ִמ ִּתית הוּא ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ֵשׂ ֶכל ָה ֱא ֶמת ְל ָה ִבין ו ְּל ַה ְשׂ ִּכיל ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר הוּא ַל ֲעבֹד אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ִ ּב ְת ִמימוּת ו ִּב ְפ ׁ ִשיטוּת ָ ּגמוּר ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא יִ ְז ֶּכה ְל ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה ָה ֲא ִמ ִּתיתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָל ַד ַעת אוֹ תוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ֶ ּב ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יִ ְר ְמיָ ה ט)ַ ,אל יִ ְת ַה ֵּלל ָח ָכם
אשית
(מ ׁ ְש ֵלי א) ,יִ ְר ַאת ה’ ֵר ׁ ִ
ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ְוכוּ’ ִּכי ִאם ְ ּבזֹאת יִ ְת ַה ֵּלל ַה ִּמ ְת ַה ֵּלל ַה ְשׂ ֵּכל ְויָ ד ַֹע אוֹ ִתי ו ְּכ ִתיב ִ
ַדּ ַעת.
ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ָח ְכ ָמתוֹ ְמ ֻר ָ ּבה ִמ ַּמ ֲע ָשׂ יוִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַה ּכוֹ ְפ ִרים ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ִמ ְצוֹת ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן,
ֲע ֵל ֶ
יהם נֶ ֱא ַמר (יִ ְר ְמיָ ה ח)ִ ,ה ֵ ּנה ִב ְד ַבר ה’ ָמ ֲאס ּו ְו ָח ְכ ַמת ֶמה ָל ֶהםִּ ,כי ֵאין ׁ ְשטוּת ְו ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן יוֹ ֵתר ִמ ֶ ּזה,
ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם יְ לוּד ִא ּׁ ָשה ָקרוּץ ֵמח ֶֹמר רוֹ ֶצה ַל ֲחקֹר ו ְּל ַה ּ ִשיג ְ ּב ִשׂ ְכלוֹ ַדּ ְר ֵכי ה’ ְורוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַח ֵּכם ַעל ה’
ית
(מ ׁ ְש ֵלי כו)ָ ,ר ִא ָ
ל-פי ִשׂ ְכלוֹ אוֹ ֵל ַידע ַדּ ְר ֵכי ַהנְ ָהגוֹ ָתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר ִ
ֵל ַידע ַט ֲע ֵמי ִמ ְצו ָֹתיו ַע ּ ִ
יהם נְ בֹנִ ים
יהם ְונֶ גֶ ד ּ ְפנֵ ֶ
יש ָח ָכם ְ ּב ֵעינָ יו ִּת ְקוָה ִל ְכ ִסיל ִמ ֶּמנּ ּו ו ְּכ ִתיב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ה) ,הוֹ י ֲח ָכ ִמים ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ִא ׁ
ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה.
ו ׁ ְּשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ְלרֹב ָח ְכ ָמתוֹ ָא ַמר ִ
ֹא-בינַ ת ָא ָדם ִלי,
יש ְול ִ
(מ ׁ ְש ֵלי ל)ִּ ,כי ַב ַער ָאנ ִֹכי ֵמ ִא ׁ
ְ
משהִ ,ה ְת ָח ֵרט ַא ַחר ָּכך ְמאֹד
ַו ֲא ִפ ּל ּו ַעל ְק ָצת ַה ּ ָטעוּת ׁ ֶש ּ ָט ָעה ְו ָר ָצה ְל ִה ְת ַח ֵּכם ְמ ַעט ְּכנֶ גֶ ד ּתוֹ ַרת ׁ ֶ
יאל ְו ֻא ָכל ְוכוּ’ ִּכי ַב ַער ָאנ ִֹכי ְוכוּ’ ִמי ָע ָלה ׁ ָש ַמיִ ם ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ית ֵ
ְו ָא ַמר ְל ִא ִ
ִל ְב ָר ָכהִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְו ַקל ָוח ֶֹמר ׁ ְש ָאר ֲאנָ ׁ ִשים.

אשית ָח ְכ ָמה
ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה ׁ ֶש ְ ּי ָק ָרה ְמאֹד ִהיא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ַאת ה’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קיא) ֵר ׁ ִ
יהם’ ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת יז) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה
‘לע ֵֹשׂ ֶ
יהם’ ל ֹא נֶ ֱא ַמר ֶא ָּלא ְ
‘ללוֹ ְמ ֵד ֶ
יהם ְ
יִ ְר ַאת ה’ שכל טוֹ ב ְל ָכל ע ֵֹשׂ ֶ
ַדּ יְ ָקא זוֹ ֶכה ַל ָח ְכ ָמה ָה ֲא ִמ ִּתיתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָל ַד ַעת ו ְּל ַה ּ ִשיג אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים ד) ְויָ ַד ְע ָּת ַה ּיוֹ ם
ַו ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ַדּ ַעת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשיג ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי
ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ִ ּב ְת ִמימוּת ו ִּב ְפ ׁ ִשיטוּת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא
(מ ׁ ְש ֵלי ח)ֲ ,אנִ י ָח ְכ ָמה ְוכוּ’ ֲאנִ י ִבינָ ה ְוכוּ’.
ִע ַ ּקר ַה ָח ְכ ָמה ָה ֲא ִמ ִּת ּיוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
ְו ֶא ְצ ָלם נָ ַפל ַה ָח ְכ ָמה ַה ּזֹאת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַעד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ַה ָח ְכמוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶש ֵהם ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת ֵהם
יהם ֵמעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה
ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ֲא ׁ ֶשר ַעל-יְ ֵדי ָח ְכמוֹ ת ְּכ ִא ּל ּו ֵהם עוֹ ְק ִרים ַע ְצ ָמן ְו ֶאת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ַא ֲח ֵר ֶ
ְועוֹ ָלם ַה ָ ּבא ְו ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם ִח ּיוּת ל ֹא ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְול ֹא ָ ּבעוֹ ָלם ַה ָ ּבאַּ ,כ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר
(א ּיוֹ ב ה) ,ל ֵֹכד ֲח ָכ ִמים ְ ּב ָע ְר ָמם ׁ ֶש ַה ֲח ָכ ִמים
ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֱאמוּנָ ה ֵאין לוֹ ׁשוּם ַח ִ ּיים ְּכ ָלל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ
נִ ְל ָּכ ִדים ְ ּב ָח ְכ ָמ ָתם ׁ ֶשל ַע ְצ ָמם ְו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת .נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַ ּגם ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָ ּב ֲחר ּו ְ ּב ָח ְכ ָמה
יבם ֵמ ָח ְכמוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ֶאל ַה ָח ְכ ָמה ָה ֲא ִמ ִּתיתֶ ׁ ,ש ִהוא ּתוֹ ָרה
יכין ַ ּגם ֵּכן ִּת ּקוּן ָ ּגדוֹ ל ַל ֲה ׁ ִש ָ
ַל ַּת ְכ ִלית ְצ ִר ִ
ו ִּמ ְצוֹת ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ְו ַכ ַ ּנ”ל:
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עיקר החכמה האמיתית רק מה שמביא לתמימות ויראה ולחזור לה’
מה נוסיף כאשר הכל טועים אחר החכמות חיצוניות ,מדברים וחושבים בצורה של חכמות
בכל ענין וענין ,כאשר צריכים זאת לפרנסה ,ורק בזה נחשב לבן אדם וכו’ ,ומי יתן ונטעם טעם
של חכמה אמיתית ,כאשר עיקר החכמה הוא להתקרב להשי”ת לירא את השם וכן חכמות
פנימיות התורה שהם עיקר אמיתת חכמה הנוראה ,והוא רק כאשר מתדבר ומביא לזה ,כאשר
מצא לנכון לעורר בזה ,כי יש המכבדים דרכי החכמות שבנגלה ובנסתר ,ומה נאמר הרי ר’ נתן
חוזר ומעורר מהו עיקר החכמה תמימות ויראה ,איך לחזור להשם ,ובוודאי זאת ע”י תורה
וחכמת התורה בנגלה ונסתר ,אלא שמעורר להזהר לבקש אמת ,והוא האמת.
ועי”ז מצא כיתות של דרגות של חכמה שהם מסתירים הכל ,כי נדמה כחכמה שהרי הוא
חכם ופרופסור ,אבל באמת אין בזה שום טוב והוא מנוול וכו’ וכו’ ,כי החכמה אין בה מעלה
אמיתית והוא כלי של הסט”א לרמות את האדם ולמרר את חייו ,אבל עבודת השם בדרך
התמימות שמתאחד בחכמה הוא התכלית ,וכל נקודה של חיות הוא נורא וגדול מאד .כאשר
מבחין ההפרש ועשה לשם שמים שזה עיקר החכמה.

כת האכילה שנדמה שיש בזה הנאה להרבות במאכלים

י) ְו ֵכן ַה ַּכת ׁ ֶש ָ ּב ֲחר ּו ָל ֶהם ְל ֶמ ֶל ְך ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵכל ַה ְר ֵ ּבה ַ ּגם ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ַו ַדּ אי ִמ ְצ ָוה
ילה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה ַמ ָּמ ׁשְּ ,כגוֹ ן
ֹאכל ָה ָא ָדם ְּכ ִפי ַה ֶה ְכ ֵר ַח ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ּכ ַֹח ַל ֲעבֹד ֶאת ה’ְ ,וגַ ם יֵ ׁש ֲא ִכ ָ
ׁ ֶש ּי ַ
ְ
ילת ַמ ָ ּצה ָו ֳק ָד ׁ ִשים .ו ִּמ ֶּזה נִ ְמ ׁ ָשך ְונָ ַפל ָל ֶהם ַה ָּטעוּת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ַה ַּת ְכ ִלית
ילת ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ַו ֲא ִכ ַ
ֲא ִכ ַ
יכין ֶל ֱאכֹל ַה ְר ֵ ּבה ְונִ ׁ ְש ַּת ְ ּגע ּו ְ ּב ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶש ֶּזה ּו ִע ַּקר ַה ַּת ְכ ִלית .ו ְּכ ָבר מו ָּבא
ילה ְו ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ִהיא ָה ֲא ִכ ָ
ילה ְו ָהיָ ה
ִ ּב ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ָהיָ ה ֶמ ֶל ְך ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ָטעוּת ׁ ֶשל ַה ַּכת ַה ּזֹאת ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶש ַה ַּת ְכ ִלית ִהיא ָה ֲא ִכ ָ
ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְואוֹ ֵמרֱ ,אל ַֹקי ֵּתן ִלי ֶ ּב ֶטן ׁ ֶשאו ַּכל ֶל ֱאכֹל ַה ְר ֵ ּבה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִס ּפוּר ֶזה ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַפ ַעם ַא ֵחר ק ֶֹדם ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ַמ ֲע ֶשׂ ה זֹאת:
לכאורה ענין זה הוא מקושר לענין קדושת אכילה ,והכת הנ”ל של אכילה קלה שאינו כמו שאר
אנשים ,שזה הכת מעורב עם כבוד ובריאות ,אך כת הזאת הוא מעורב עם תאוות אכילה בדרך
בולמוס או הגדלת האברים כמו שמצטייר בהמשך המעשה שתופס מקום בעולם יותר משאר
אנשים ,והנה ביארנו דרכי קדושת אכילה למעלה ,ויש לחזור בזה עוד פעם כי קדושת אכילה
הוא עיקר האדם ,אבל יש להבין שבאמת בטעות זה שהעיקר הוא אכילה מונחים העולם מאד,
כי נדמה שזהו התכלית שיהיה כסף בשביל להנות מאוכל ,כאילו שיש בזה הנאה ,וזה גדלות
להסתובב כל מקום ומדינה להכיר מאכלים ,אע”פ שהכל אותו לחם ירק בשר או חלב ,הרי
הדמיון גדול ,ויש שנמצאים בבית סוהר כבד וקשה ומר הזה ,שמבלבל ומוריד את האדם מכל
תכלית וגורם כל חטא ועביות.
ומצד הקדושה הרי יש לתקן העולם ,וזה עיקר דעת כמו שמזכיר בזה ,ומשמע שאפילו אם
צריך לאכול יותר ממה שרגיל ,הרי יש לתקן ,והטעות הוא מציאות ידועה כנ”ל אשר כנראה ר’
נתן לא ידע מזה ורק שמע את הסיפור מרביה”ק שיש שגעון כזה ,ובכח המעשה נזכה לצאת
ממשיכת העביות ומה שרוצים להיות בר אברים וגדול וידוע בעולם שזה דומה לזה.

גכ

דכ
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צריך רחמי שמים לתפוס את העונש של תאוות ממון
יא) ובזה ניגש לעיקר מה שמשעבד כל ימינו ,ועיקר מה שמרחק מהתכלית ותופס האדם
בדרך שאין יכול להתעורר לרצון להשי”ת ,שזה ההתמסרות ועשיית המציאות מעבודה וממון,
אשר בוודאי הוא עניין שקשה לאנשים להבין ,שהרי ממון הוא מוכרח מאד ,וכל מצוה וכל
דבר שבקדושה הוא עי”ז ,וכל הנורמליות והכבוד של האדם ,המעמד והשידוכים ,והנה בדברי
רביה”ק אינו מזלזל במה ש’רבי מכבד עשירים’ ובדבה”ק מגלה איך יש לעסוק בענין הפרנסה
בקדושה גדולה ,ואין ליפול ולהתבלבל מזה כי באור הדעת יש מקום לכל דבר.
אבל זאת עיקר הארת הדעת שיש להתעורר בכח הסיפור הזה ,להבין מה שנפלנו ,וזה יובן ע”י
שתבחון את עצמך איך אתה חושב על ענין הדרך של הבעל תפילה? האם אתה מבין שכל
הכבוד מגיע לו וזה האמת? או אתה תפוס בטעות כמה שרק רבינו יכול להאיר ,שתתפוס כי
תאוות ממון הוא עיקר העונש על כל החטאים ופגה”ב ,ונופל לזה ואינו יוכל להתעורר כראוי,
אינו יכול להבין מציאות אור הצדיקים כאשר בזה כל הנסיונות שמסתירים האמת ע”י הכבוד
והממון.
ו ְּביוֹ ֵתר נִ ְתע ּו ְונָ בוֹ כ ּו אוֹ ָת ּה ַה ְּמ ִדינָ ה ׁ ֶשל ֲע ׁ ִשירוּת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ַת ֲא ַות ָממוֹ ן ָּכל ָּכ ְךַ ,עד ׁ ֶש ָּכל ַה ֲח ׁ ִשיבוּת
ְו ַה ְ ּג ֻד ָּלה ְו ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ָּל ֶהם ַה ּכֹל ָהיָ ה ְּכ ִפי ִר ּבוּי ַה ָּממוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְוכוּ’ ו ִּמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ָממוֹ ן ְמ ַעט ָהיָ ה נֶ ְח ׁ ָשב
ֶא ְצ ָלם ְל ַח ָ ּיה אוֹ ְלעוֹ ף ְוכוּ’ ְו ָהיָ ה ָל ֶהם ּכוֹ ָכ ִבים ו ַּמ ָ ּזלוֹ ת ו ַּמ ְל ָא ִכים ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ִל ֵידי ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ַמ ָּמ ׁש.
ׁ ֶש ָעשׂ ּו ְל ַע ְצ ָמן ֶאת ַה ַ ּב ֲע ֵלי ָממוֹ ן ַה ְר ֵ ּבה ֵלאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְו ִה ְק ִריב ּו ָל ֶהם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְוכוּ’ ְּכ ָכל ַה ְמב ָֹאר
ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”ל.
ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ִּמ ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ ִציאֲ ,א ָבל ל ֹא ִמ ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ְל ַה ִ ּג ּבוֹ ר ְוכוּ’ִּ ,כי ֶזה ַה ּ ָטעוּת ְו ַה ְּמבו ָּכה ׁ ֶשל ַה ַּכת ְו ַה ְּמ ִדינָ ה ׁ ֶש ָ ּב ֲחר ּו ְ ּב ַת ֲא ַות ָממוֹ ן ֶזה ַה ּ ָטעוּת ָ ּגדוֹ ל
יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ִמינֵ י ָט ֻע ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ָּממוֹ ן ַה ֻּמ ְכ ָרח הוּא ֶה ְכ ֵר ַח ָ ּגדוֹ ל
ְל ָה ָא ָדםַ ,ע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ּ ָטעוּת ְו ַה ְּמבו ָּכה ְ ּביוֹ ֵתרַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ָל ֶהם ׁ ֶש ַה ָּממוֹ ן ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ַחס
יכין ְל ַב ּלוֹ ת ָּכל יָ ָמיו ַעל ֶזה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָמצוּי ְ ּברֹב ָהעוֹ ָלם ַר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ַלן ֲא ׁ ֶשר ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא
ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְ ּב ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁשִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ִע ַ ּקר ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה הוּא ַרק ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים עה)ִּ ,כי
יכין ְל ַמ ֵעט ְ ּב ֵע ֶסק ְו ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה
לֹא ִמ ּמוֹ ָצא ו ִּמ ַּמ ֲע ָרב ְול ֹא ִמ ִּמ ְד ַ ּבר ָה ִרים ִּכי ֱאל ִֹקים ׁש ֵֹפט ְוכוּ’ ו ְּצ ִר ִ
ְו ִל ְבט ַֹח ַ ּבה’ ׁ ֶש ַ ּי ְצ ִליח ּו ִ ּב ְמ ַעט ָה ֵע ֶסק ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְויַ ְז ִמין לוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ּב ִס ָ ּבה ַק ָּלהְ ,ויִ ְהיֶ ה לוֹ ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה
ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד:
כאן אינו מאריך במהות כת הזאת ,כי מבאר להלן באות י”ד ,רק מגלה במה שיש להתדבק ,כי
רק השי”ת מפרנס ,ויש להיות חזק מאד בבטחון ולעסוק בתורה ועבודה.

מגלה דרכי חיים איך לתקן ע"י עבודת התפילה כל מה שהשבירה גורם
יב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ַה ְ ּנפו ִּליןֶ ׁ .ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ָרעוֹ ת

ַה ַ ּנ”ל הוּא ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”לַּ .כ ְמב ָֹאר ַ ּב ְּכ ָת ִבים ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ו ֵּברוּר ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת הוּא ַעל-
יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ַדּ יְ ָקא ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ‘ת ִפ ָּלה ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה’ ְּכ ֵדי ְל ָב ֵרר ו ְּל ַת ֵ ּקן ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּב ַעל

ְּת ִפ ָּלה ִעם ׁ ְש ָאר ַאנְ ׁ ֵשי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֻּכ ָּלם יַ ַחד ֵהם ִמ ְס ּ ַפר ֲע ָשׂ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ְ ּב ִצין
יהם ֶה ָא ָרה ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַאנְ ׁ ֵשי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם
ִמנְ יַ ן ֲע ָשׂ ָרה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל נִ ְמ ׁ ָש ְך ֲע ֵל ֶ
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ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַת ְ ּקנִ ים ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַו ֲע ִל ַ ּית
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ַה ִּמדּ וֹ ת.
ִּכי ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ַ ּנ”ל יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְמיֻ ָחד ְל ַת ֵ ּקן ִמ ָדּ ה ְמיֻ ָחד ְּכגוֹ ן ַה ֵּמ ִליץ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְך ָצ ִריךְ
יצה ְו ִד ּבוּר ְל ַת ְכ ִלית ׁ ֶש ָ ּב ֲחר ּו ָל ֶהם
יצה ַה ְ ּנפו ָּלה ׁ ֶש ֵהם ַה ַּכת ָה ָר ָעה ׁ ֶש ָ ּב ֲחר ּו ְמ ִל ָ
ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּמ ִל ָ
ְּת ִח ָּלה ֵא ֶיזה ֵמ ִליץ ַרע ְל ֶמ ֶל ְך ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָמ ְצא ּו ֶאת ַה ֵּמ ִליץ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ַ ּנ”ל ְו ִק ְ ּבל ּו אוֹ תוֹ ְל ֶמ ֶלךְ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ֵּמ ִליץ נִ ְת ַּת ְ ּקנ ּו ַא ַחר ָּכ ְךְ ,ו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶש ָּכל ַא ַחת ָז ְכ ָתה ַא ַחר ָּכ ְך ְל ַק ֵ ּבל
ְל ֶמ ֶל ְך ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ּׁ ַש ָ ּי ְך ָל ֶהם ְל ִפי ִמ ָדּ ָתם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ְ ּקנ ּו ַא ַחר ָּכ ְךַ .א ְך ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן
ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ נִ ְת ַק ְ ּבצ ּו ְונִ ְת ַא ְּספ ּו ְו ָח ְזר ּו ְונִ ְת ַח ְ ּבר ּו יַ ַחד ַה ֶּמ ֶל ְך ִעם ָּכל ֵ ּביתוֹ
ַו ֲאנָ ׁ ָשיו ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”ל ְוגַ ם ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ָש ְלח ּו ֶאת ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה ְ ּבכ ָֹחם ְל ָכל ַה ִּכ ּתוֹ ת
ַה ַ ּנ”ל ְל ַת ְ ּקנָ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ְ ּב ִצין ֲע ָשׂ ָרה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ֶּמ ֶל ְך ַו ֲאנָ ׁ ָשיו ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַת ְ ּקנִ ים ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ִּמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יח ִצ ּבוּר ְו ַה ַח ָ ּזן ָהעוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה הוּא נִ ְק ָרא
ל-כן ָה ִע ָ ּקר הוּא ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ַה ּׁ ְש ִל ַ
ַּ
‘ב ַעל ְּת ִפ ָּלה’ ׁ ֶש ּמוֹ ִציא ֶאת ָה ַר ִ ּבים יְ ֵדי חוֹ ָב ָתןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
מזכיר מה שמבואר באר”י במהות עבודת התפילות ,שבמה שבאים להתפלל שחרית מנחה
וערבית ,בזה עיקר כלליות התיקון של הניצוצות שנפלו לשבירה באותו יום ,והנה מגלה
שהרי צריכים בכל יום לבטל הקליפות ולברר הניצוצות של כל העשרה טעויות הנ”ל [אע”פ
שאינו מבאר כולם ,נתבאר עניינם בביאור הסיפור] כי אם נשאר טעות בקליפה יפול חזרה,
הרי לזאת עיקר התפילה בציבור בבחי’ עשרה אנשי המלך ,והרי כאשר מתאספים ישראל,
מתגלה הקדושה של האמת ,ונופל עיקר מציאות הטעות ורואים כבוד השם ,כי עיקר התיקון
הוא ע”י תפילה.
יג) ִּכי ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִמדּ וֹ ת ַה ְ ּנפו ִּלין ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֵהם ְ ּב ָכל ָא ָדם ו ְּב ָכל ְז ַמן ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה
ַ ּבחו ּׁש ֶאת ָּכל ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ָה ָרע ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַּת ַחת ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ִּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ּ ְפגָ ם ְו ָט ֻע ּיוֹ ת ו ְּמבו ָּכה ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי יֵ ׁש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ְּלהו ִּטים ְ ּביוֹ ֵתר ַא ַחר ַה ָּכבוֹ ד ְורוֹ ְד ִפים
ַא ַחר ַה ָּכבוֹ ד ְמאֹדְ ,ואוֹ ְב ִדים עוֹ ָל ָמם ַה ִ ּנ ְצ ִחי ְוגַ ם ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ִ ּב ׁ ְש ִביל ָּכבוֹ ד ְמ ַעט ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַה ּ ִשיגוֹ ;
ֶזה רוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַּכ ֵ ּבד ַעל-יְ ֵדי ֲע ׁ ִשירוּתוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ׁ ֵשם ְו ָכבוֹ ד ֵ ּבין נְ גִ ִידים ו ְּק ִצינִ ים ְוחוֹ ֵרי ֶא ֶרץ ְוכוּ’ְ ,ו ֶזה
רוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַּכ ֵ ּבד ו ְּל ִה ְתיַ ֵ ּקר ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ָרתוֹ ַו ֲעבוֹ ָדתוֹ ְוחוֹ ֵתר ָּכל יָ ָמיו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְת ַק ֵ ּבל ְל ַרב ו ַּמנְ ִהיג ְ ּב ִעיר
ְ ּגדוֹ ָלה ְוכוּ’.
יחהְּ ,כגוֹ ן רוֹ ְצ ִחים ַמ ָּמ ׁש ,אוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ם רוֹ ְצ ִחים ַמ ָּמ ׁש ַרק ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ְויֵ ׁש ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָ ּב ֶהם ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ַדּ ת ָה ְר ִצ ָ
יחהֶ ׁ ,ש ֵהם ַ ּב ֲע ֵלי ַמ ֲחל ֶֹקת ְו ִשׂ נְ ָאה ְו ִקנְ ָאהְ ,ורוֹ ְד ִפים ֶאת ָה ָא ָדם ַעד ְל ַח ָ ּייו ְוכוּ’ֶ ׁ .ש ֶ ּזה ּו
ָל ֶהם ְ ּב ִחינַ ת ְר ִצ ָ
יחא ְמאֹד ָ ּבעוֹ ָלם ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןְ .ו ֵכן ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ִּכ ּתוֹ ת,
יחה ׁ ְש ִכ ָ
יחהֶ ׁ ,ש ּזֹאת ָה ְר ִצ ָ
ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ְר ִצ ָ
ַּכ ּמו ָּבן ַל ְמ ַע ֵ ּין ֵמ ֵא ָליו.

האדם כלול מכל הכתות הרעות ,ואל יבהל אדם כשרואה אחת המדות מתגברות,
רק ירוץ להתבודדות לתקן המדה
ַו ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ָא ָדם ֶא ָחד נִ ְמ ָצ ִאים ְ ּב ִחינוֹ ת ִמ ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָה ָא ָדם ְ ּב ִט ְבעוֹ יֵ ׁש לוֹ ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת
ִקנְ ָאה ְו ַת ֲא ָוה ְו ָכבוֹ ד ו ׁ ְּש ָא ֵרי ַּת ֲאוֹת ו ִּמדּ וֹ ת ָה ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ָּלם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּכ ּתוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל,
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ַרק ׁ ֶש ֵא ֶצל ֶזה ָה ָא ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר זֹאת ַה ִּמ ָדּ ה ָר ָעה ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם ַּכת זֹאת ְו ֵא ֶצל ָא ָדם
ַא ַחר ִמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ִמ ָדּ ה ָר ָעה ַא ֶח ֶרתַ ,על ֵּכן נִ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם אוֹ ָת ּה ַה ַּכת ָה ֲא ֵחרוֹ ת ְו ֵכן ֻּכ ָּלם ,ו ִּמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה
ִל ְב ִלי ְל ַה ְטעוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ְו ַל ֲח ׁשֹב ַעל ַה ַּת ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִּתי ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּנ ְצ ִחיִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה ִּכי
ִאם ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ִל ְהיוֹ ת ֵמ ַה ַּכת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ַרק ֵהם ָ ּב ֲחר ּו ְ ּב ַת ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִּתי
ְו ַה ִ ּנ ְצ ִחיֶ ׁ ,שהוּא ְּת ִפ ָּלה ְו ׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה זוֹ ִכין ְל ׁ ַש ֵ ּבר ָּכל
ַה ִּמדּ וֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ִמ ְת ַ ּב ּ ְט ִלים ְונִ ְת ַּת ְ ּקנִ ים ַעל-יְ ֵדי
ַה ְּת ִפ ָּלה ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל:
בזה מראה אמיתת תורת הנפש ,ואיך האדם יכול להבין מה שעובר בתוך מידות הרעות שלו
ומה שעובר על אחרים ,ויובן שכמו מה שמעורר בחכמת המדות לראות עוצם ההפסד ,כך
יש להתעורר בכל יום בכל מידה שרואה ,ולא לפחד שהוא כך אלא להבין שיכול להתגבר,
ולזה יתעורר לרוץ להתבודדות שזה הכח מקבל מהבעל תפילה שתיקן דרך בכלליות לתקן
כל כלליות המידות ,ובתפילות שלו יתחיל לעורר הכח להבין ההפסד ולהשתוקק להטוב שבו,
לבא לעסוק בתיקון השבירה בדרך הסתכלות בשכל בכל עת ע”י תפילה.
יהם נִ ְתיַ ַ ּגע ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה
יד) ְו ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִהוא ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ַה ַּכת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ַת ֲא ַות ָממוֹ ן ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְל ַת ְ ּקנָ םַּ ,כ ּמו ָּבן ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי רֹב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ׁ ָשם ֵמ ִענְ יַ ן ַּת ֲא ַות
ָממוֹ ן ׁ ֶש ֶ ּזה ָטעוּת ְו ַה ְּמבו ָּכה ׁ ֶשל ַּת ֲא ָוה זֹאת ְ ּגרו ָּעה ִמ ָּכל ַה ּ ָט ֻע ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ תִּ ,כי ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן
הוּא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ַמ ָּמ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ׁ ֶש ָעשׂ ּו ַע ְצ ָמן ֱאל ֹהוּת ְוכוּ’ ִּכי ָ ּב ֶזה ַה ּ ָטעוּת ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן
יהם ִ ּב ׁ ְש ִביל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ו ְּמאו ָּמה לֹא
יהם ו ׁ ְּשנוֹ ֵת ֶ
טוֹ ִעים ָהעוֹ ָלם ְ ּביוֹ ֵתר ַעד ׁ ֶש ֻר ָ ּבם ְּכ ֻכ ָּלם ְמ ַב ִּלים יְ ֵמ ֶ
יִ ּ ְשא ּו ַ ּב ֲע ָמ ָלםִּ ,כי ֵאין ָא ָדם ֵמת ַו ֲח ִצי ַּת ֲא ָותוֹ ְ ּביָ דוֹ ְ ,ו ֵאין ְמ ַל ִּוין לוֹ ָל ָא ָדם ִ ּב ׁ ְש ַעת ּ ְפ ִט ָירתוֹ לֹא ֶּכ ֶסף
ְול ֹא ָז ָהב ְול ֹא ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת ו ַּמ ְר ָ ּג ִל ּיוֹ ת ֶא ָּלא ּתוֹ ָרה ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ִ ּב ְל ַבד.
ְו ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַת ֵ ּקן ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ַמ ָּמ ׁשִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ישן ִ ּב ְצלוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם
(שמוֹ ת יז)ַ ,ויְ ִהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ הְ .ו ַת ְרגּ וּמוֹ ַ ,ו ֲהווֹ יְ דוֹ ִהי ּ ְפ ִר ׁ ָ
ְ
ַא ֵחרֶ .ו ֱאמוּנָ ה ִהוא ֵה ֶפך ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ַה ְּכ ִפירוֹ תֶ ׁ ,ש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןֶ ׁ ,ש ִהוא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה
ית ֶצ ֶדק ְ ּ
ימן כג) ׁ ֶש ָּכל ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ָזרוֹ ת ְּתחו ִּבים ְ ּב ָממוֹ ןַ ,ע ֵ ּין
(ב ִס ָ
ו ְּכ ִפירוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִצ ִּו ָ
יכים ִל ֵּתן ְצ ָד ָקה ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ָשם ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְצ ִר ִ
ם-ה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְ ּ
ימן יג)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
(ב ִס ָ
ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל הוּא ַעל-יְ ֵדי ְצ ָד ָקהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָע ַ
הרי שבעבודת התפילה אנו צריכים לתקן הטעות של תאוות ממון ,מציאות העבודה זרה
שמכסה על כבוד השם ,ולתקן כל התאוות שנתפסים בזה ,כי עצם התפילה הוא אמונה  -וכח
התפילה הוא ע”י שמהפכים הממון לצדקה ,אשר זה היה עבירה גדולה אצלם – הרי שעיקר
ביטול התפיסה הרעה הוא ע”י צדקה לגלות האמת בעולם – צדקה שמביא לתפילה.

תפילת שחרית מתחיל בקרבנות שהוא בחי’ צדקה לתקן תאוות ממון
טו) ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ְּת ִפ ָּלה אוֹ ְמ ִרים ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ָשב ְּכ ִא ּל ּו ִה ְק ַר ְבנ ּו ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ִּכי ִע ַ ּקר
יבין ֵהם נִ ְק ָר ִאין ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ְש ִב ַירת ו ִּב ּטוּל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ָק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִ
ַמ ֲא ָכ ִלין ְדּ ַמ ְל ָּכאַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ַה ְמב ָֹא ִרים ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל
יָ ָדם ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ַה ַּכת נָ ְפל ּו ְל ַת ֲא ַות ָממוֹ ןַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ִּמ ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ֶא ְפ ׁ ָשר ְלהוֹ ִציאֲ ,א ָבל
ִמ ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלהוֹ ִציא ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֵא ּל ּו ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ַה ְמב ָֹא ִרים ׁ ָשם ׁ ֶשהוֹ ִל ְ
יך אוֹ ָתם

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
יח ׁ ֶשל ֵא ּל ּו ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ְונִ ְת ַא ּו ּו ָל ֶהם ְמאֹד ְוכ ּו’ ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָל ֶהם
ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יע ָל ֶהם ָה ֵר ַ
יהם ,ו ָּב ְרח ּו ְו ָק ְבר ּו ֶאת ַע ְצ ָמן
ֵמ ֵא ּל ּו ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ָאז ָרא ּו ִמאוּס ִס ְרחוֹ ן ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַעד ׁ ֶש ָּמ ֲאס ּו ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
ַ ּב ֲח ִפירוֹ ת ו ְּק ָב ִרים ֵמ ֲח ַמת ּבו ׁ ָּשה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.

יח נִ יח ַֹח
יחּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ ּ(ב ִּמ ְד ָ ּבר כח)ִ ,א ּׁ ֶשה ֵר ַ
ְו ֵא ּל ּו ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרם ְ ּב ִחינַ ת ָה ֵר ַ
ַלה’ ְו ֵהם נִ ְק ָר ִאים ַמ ֲא ָכ ִלים ְדּ ַמ ְל ָּכא ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָּת ִמיד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת

נִ ְכנָ ע ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַצו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ַצו ֶא ָּלא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו
יעין ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהִּ ,כי ָּכל
ׁ ֶש ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַמ ְכנִ ִ
ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֵהם ְ ּב ָממוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ(תוֹ ַרת ּכ ֲֹהנִ ים) ַעל ּ ָפסוּק ַצו ֶאת
‘ביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
ַא ֲהרֹן ְוכוּ’ ַה ֶ ּנ ֱא ָמר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ָהעוֹ ָלהֵ ,אין ַצו ֶא ָּלא ֵזרוּז ִמ ָ ּיד ו ְּלדוֹ רוֹ תּ ְ ,
יך ְל ֵזרוּז ְ ּב ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶח ְסרוֹ ן ִּכיס’ַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵהם ֶח ְסרוֹ ן ִּכיסֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַח ְּס ִרים ָממוֹ נָ ם ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ּקוֹ נִ ים ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ִמ ָּממוֹ נָ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ׁ ְש ִב ַירת
ית ֶצ ֶדק ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ַצו ְוכוּ’
יאין ַה ָּממוֹ ן ַעל ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִצ ִּו ָ
ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִצ ִ
‘ביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
ּ
ְּ
יך ְל ָז ֵרז ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵי ׁש ֶח ְסרוֹ ן ִּכיס’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי
ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם נִ ְד ַבת ֵלבּ ְ ,ב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהִּ ,כי ַעל ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ֶח ְסרוֹ ן ִּכיס ִ ּב ׁ ְש ִביל
יכין ְל ָז ֵרז ַעל ֶזה ְ ּביוֹ ֵתר ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ְלהוֹ ִציא ִמ ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ָק ׁ ֶשה ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ָּכל
ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְצ ִר ִ
ַה ַּת ֲאווֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַּצו ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְמ ַר ֵּמז ַעל ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵאין ַצו
ֶא ָּלא ֵזרוּז ְ ּביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
יך ְל ָז ֵרז ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶח ְסרוֹ ן ִּכיס ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ֵאין ַצו ֶא ָּלא ֲעבוֹ ָדה
ָז ָרהִּ ,כי ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ִ ּב ּ ֵטל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהִּ ,כי ָּכל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֵהם ְ ּב ַת ֲא ַות ָממוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שענין המטבח והמאכלים שמכניעים תאוות ממון הוא צדקה ,והריח של הצדקה שמריח
שבירת הישות שלו ,והתעלות כבוד שמים בבחי’ וענין הקרבן.

ריח הקטורת בחי’ ריח המאכלים של הצדיק שמשבר הריח הרע של הרגשת
הישות והעביות דעוה”ז

(מ ׁ ְש ֵלי כז) ֵה ֶפ ְך ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת
טז) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְקט ֶֹרתִּ ,כי ְקט ֶֹרת יְ ַשׂ ַּמח ֵלב ִ
ו ָּמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּ
ימן יג)
(ס ָ
ֹאכ ֶל ָ ּנה ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ִ
אשית ג) ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
(ב ֵר ׁ ִ
יח ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ,זה
ׁ ֶש ּׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְקט ֶֹרת יְ ַשׂ ַּמח ֵלב ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּקט ֶֹרת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ֵר ַ
יח ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ֶזהְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְקט ֶֹרת
ְ ּב ִחינַ ת ָה ֵר ַ
ְמ ַע ּׁ ֶש ֶרת (יוֹ ָמא כו)ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןִּ ,כי ֶזה
ַהנּוֹ ֵפל ְל ַת ֲא ַות ָממוֹ ן ֵאין לוֹ ׁשוּם ֲע ׁ ִשירוּת ְלעוֹ ָלםִּ ,כי הוּא ַ ּב ַעל חוֹ ב ָּת ִמיד ְל ַת ֲא ָותוֹ ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ
(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב) ַמ ְר ֶ ּבה נְ ָכ ִסים ַמ ְר ֶ ּבה ְדּ ָאגָ ה ְוכוּ’ ְו ֵאין ָא ָדם זוֹ ֶכה ַל ֲע ׁ ִשירוּת
ָח ֵסר לוֹ ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת ָ
ְ
ּ
ֶ ּב ֱא ֶמת ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ו ַּמ ֲא ִמין ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ַי ְז ִמין לוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ְ ּב ִס ָ ּבה ַק ָּלה ְוהוּא
(שם ּ ֶפ ֶרק ד)ֵ ,א ֶיזה ּו ָע ׁ ִשיר
ָשׂ ֵמ ַח ְ ּב ֶח ְלקוֹ ֶ ׁ .ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ָה ֲע ׁ ִשירוּת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָ
ית ֶצ ֶדק ַה ַ ּנ”ל ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ָּכזֹאת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַה ּ ָש ֵמ ַח ְ ּב ֶח ְלקוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִצ ִּו ָ
ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְקט ֶֹרת ְ ּב ִחינַ ת ְקט ֶֹרת יְ ַשׂ ַּמח ֵלבּ ְ ,ב ִחינַ ת ְקט ֶֹרת ְמ ַע ּׁ ֶש ֶרת ַּכ ַ ּנ”ל:
וכך נמצא הריח הזה בריח הקטורת שאמירתו מסוגל מאד לתשובה ,כי מכניע עשרה בחינות
של השבירה כידוע ,והוא בחי’ שבירת הישות של ריח הרע של עוה”ז היינו שבירת הרגשת
המציאות שמחיה עביות וכבוד וכל התאוות ,ועי”ז נשבר גם תאוות ממון – ואינו מבאר בזה

זכ

חכ

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
יותר – אלא יובן מתוך עניין קרבן פסח.
יז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ֶא ָּלא ְצ ִלי ׁ ֶשהוּא ִס ּיוּם ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ו ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת
יע ְ ּביוֹ ֵתר ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ַה ָּממוֹ ן
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַ ּב ּב ֶֹקר ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ְצ ִלי ֵריחוֹ נוֹ ֵדףְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
יח ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָכ ִלין ְדּ ֻק ְר ָ ּבנִ ין ַּכ ַ ּנ”ל ְוגַ ם ְצ ִלי ׁשוֹ ֵלט
ׁ ֶש ַה ְכנָ ָע ָת ּה ַעל-יְ ֵדי ָה ֵר ַ
ּבוֹ ָה ֵא ׁש ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ַעת ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשהוּא ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ,הוּא ַעל -יְ ֵדי ָה ֵא ׁש ַה ְמב ָֹאר
ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”ל ְו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֵהם ְק ִל ּפוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְמאֹד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַב ֲע ָרם ִּכי
ִאם ַעל-יְ ֵדי ָה ֵא ׁש ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ָ ּק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח הוּא ְצ ִלי ֵא ׁש ַדּ יְ ָקא ִּכי ַה ָ ּק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח הוּא ִע ַ ּקר ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
יא ָתן ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְו ִע ַ ּקר יְ ִצ ַ
יצ ָ
ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהִּ ,כי ָק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח נִ ְצ ַט ּו ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ִ
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִת ּקוּן ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
אשית טו) ְו ַא ֲח ֵרי ֵכן
יֵ ְצא ּו ִ ּב ְר ֻכ ׁש ָ ּגדוֹ ל.
ִּכי ִמ ְצ ַריִ ם ְמ ֵל ָאה ִ ּג ּלו ִּלים ַו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ָשם ָּכל ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ָזרוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן
ְמב ָֹאר ְ ּבסוֹ ף ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִּמ ְצ ַריִ ם הוּא ַה ְּמ ִדינָ ה ׁ ֶש ָּס ְבר ּו ַ ּב ֲע ֵלי ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶש ֵהם ֻּכ ָּלם ֱאל ֹהוּת
ֵמ ִר ּבוּי ַה ָּממוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶהם ַעד ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵהם ֻּכ ָּלם ֱאל ֹהוּת ְונוֹ ְס ִעים ִעם ַמ ְל ָא ִכים ׁ ֶש ַה ּסו ִּסים ׁ ֶש ָּל ֶהם ֵהם
ַמ ְל ָא ִכים ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּמ ֻצ ּ ִפין ַ ּב ֲע ׁ ִשירוּת ָ ּגדוֹ לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה נוֹ ָר ָאה ְמ ֻר ֶּמ ֶזת
יטל לא ,הוֹ י ַה ּי ְֹר ִדים ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֶע ְז ָרה ְו ַעל סו ִּסים יִ ּׁ ָש ֵענ ּו ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִּמ ְצ ַריִ ם
ִ ּביְ ׁ ַש ְעיָ ה ַק ּ ִפ ְ
הוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן.

תוקף הריח של מתיקות דעת גדול של הצדיק ,מוציא אותנו מלהיות עבדים במיŒ
צר הכתות הנפולות
יאת ִמ ְצ ַריִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִּת ְקע ּו א ְ ּב ִל ּקו ֵּטי
ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ִּתנְ יָ נָ א ׁ ֶש ּ ֶפ ַסח הוּא ִּת ּקוּן ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ׁ ֶשהוּא ְצ ִלי ֵא ׁש ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ָ ּק ְר ַ ּבן
ּ ֶפ ַסח ָהיָ ה ִמן ַה ּצֹאן ׁ ֶש ֶ ּזה ָהיָ ה ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְצ ַט ִּוינ ּו ְל ָה ִביא ַה ָ ּק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח
(שמוֹ ת
יע ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶש ָּל ֶהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ְ
ִמן ַה ּצֹאן ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יא) ִּכי ַה ִּמ ְצ ִרים ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשקו ִּעים ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשהוּא ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ָהי ּו עוֹ ְב ִדים ַל ּצֹאן ׁ ֶשהוּא
(ח ִּלין פד) ַע ֵּ
ל-כן נִ ְמ ׁ ְשכ ּו
יהן ֻ
ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲע ׁ ִשירוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,ו ַע ׁ ְש ְּתרוֹ ת צֹאנֶ ָךֶ ׁ ,ש ְּמ ַע ּׁ ְשרוֹ ת ֶאת ַ ּב ֲע ֵל ֶ
ַ ּב ּ ָט ֻע ּיוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ַעד ׁ ֶש ָעשׂ ּו ַה ּ
צֹאן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ׁ ִשירוּת ַל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ַמ ָּמ ׁש ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְצ ַט ִּוינ ּו
יע ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה זֹאת ׁ ֶשל ָממוֹ ן ַו ֲע ׁ ִשירוּת.
ְל ָה ִביא ַה ָ ּק ְר ַ ּבן ּ ֶפ ַסח ִמן ַה ּצֹאן ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
הדברים מבוארים – ומה שיש להבין ענין שבירת תאוות ממון שהוא שכמו שבשעבוד מצרים
היה מרירות גדול ולא ידעו כלל את השם – ובקרבן פסח השי”ת עשה פלא וסילק מעלינו כח
הקליפות בכור מצרים ע”י קרבן פסח שמעלה ריח ע”י צלי האש  -הרי כך יש להריח הריח
של מתיקות אור הדעת שהוא יציאת מצרים ,ביטול ההסתרה ע”י הדעת הגדול כאשר מתגלה
ע”י הצדיק בדרך שיש בו ריח חזק שמושך ,והריח של האש של התעלות המידות מהשבירה
בחי’ עליות הקרבן בד’ בחי’ אשה ריח ניחוח להשם .ומי שמריח האמת הזה באור רבינו שזה
כמו שמריח המצות והסדר של פסח ויודע שמקומי אינו במצרים ,אלא להיות בן חורין מכל זה
בלב ,להיות משועבד רק לעבודת הבורא ,וזה מוציא מתאוות ממון ,זהו כלל המובן.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשנֵ י ְּכ ָב ִשׂ ים ׁ ֶשל ַה ְּת ִמ ִידים ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵהם ִמן ַה ּצֹאןְּ ,כ ֵדי ְל ׁ ַש ֵ ּבר ו ְּל ַב ּ ֵטל ְ ּב ָכל יוֹ ם ְויוֹ ם
יכין ְל ַה ְק ִריב ׁ ְשנֵ י ְּת ִמ ִידין ִמן ַה ּצֹאן ְ ּב ָכל יוֹ ם
ּת ֶֹקף ַה ְ ּק ִל ּ ָפה ְו ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ָממוֹ ן ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ֵ ּבר ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה זֹאת ׁ ֶשל ָממוֹ ן ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ְמאֹד ְל ׁ ַש ְ ּב ָר ּה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
יע
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָהי ּו יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ְו ָה ָאבוֹ ת רוֹ ֵעי צֹאן ְּכ ֵדי ְל ָב ֵרר ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִמן ַה ְ ּק ִל ּ ָפה ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָהי ּו צֹאן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָז ָכה יַ ֲעקֹב ַעל-יְ ֵדי
יע ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה זֹאת ׁ ֶשל ָממוֹ ן ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא זוֹ ִכין
ֶזה ַל ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ָז ָכה ְל ַה ְכנִ ַ
ַל ֲע ׁ ִשירוּת ֲא ִמ ִּתי ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל.
ֹאמר ּו ׁ ֶש ֵהם רוֹ ֵעי צֹאן ִּכי ּתוֹ ֲע ַבת
יס ָתן ְל ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָא ַמר ָל ֶהם יוֹ ֵסף ׁ ֶש ּי ְ
ְו ֶזה ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶשל ְּכנִ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ָּכל רוֹ ֵעי צֹאן ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
יע ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ַּת ֲא ַות ַה ָּממוֹ ן
יס ָתן ְל ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ְל ַה ְכנִ ַ
אשית מו)ִּ ,כי ָּכל ִע ַ ּקר ְּכנִ ָ
יהן ְו ַכ ַ ּנ”ל :והרי יש לעורר כח תיקון קרבן
ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת צֹאן ׁ ֶש ְּמ ַע ּׁ ְשרוֹ ת ֶאת ַ ּב ֲע ֵל ֶ
פסח בבוקר ובערב ,ויש להמשיך קדושת האבות שהיו רועי צאן לברר תאוות הממון שהכל
נתפסים בזה ,ולזה יעקב הוציא מלבן את הצאן שהם הנפשות ישראל.

מקדימים ק”ש לקרבנות ,רק כשמאמין באחדות ה’ שהוא זן ומפרנס ,אזי אינו
מפחד כלל ויש לו זמן לומר קרבנות
יאת ׁ ְש ַמע ִהיא ֱאמוּנַ ת ַה ִ ּיחוּד ׁ ֶש ֶ ּזה
יאת ׁ ְש ַמע ֵא ֶצל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ְק ִר ַ
יח) ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה אוֹ ְמ ִרים ְק ִר ַ
יעין ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ַה ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ָשם ָּכל
ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
יאת ׁ ְש ַמע :וזה
ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
הק”ש שקודם הקרבנות שמתחילים לקבל אחדות השם שרק הוא הזן ומפרנס ,ויש זמן לשבת
בית הכנסת ,ולהיות ברוגע ובמנוחה מכל עבודה ,אין לפחד מכלום רק לעבוד את השם .ועי”ז
יכולים לומר קרבנות.
יעין ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ַה ְ ּק ִל ּ ָפה
יט) ְו ַא ַחר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת אוֹ ְמ ִרים ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרהִּ ,כי ַא ַחר ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
ַה ָ ּק ׁ ָשה ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַא ַחר ָּכ ְך ַמ ֲע ִלין ָּכל נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל ָה ֲע ׁ ִשירוּת ַעל-יְ ֵדי ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה
(ס ָ
ׁ ֶש ֵהם ְמ ָב ְר ִרין ַה ּטוֹ ב ִמן ָה ַרעַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ִ
ימן נד) ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ֵ ּברוּר הוּא ַעל-
יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת נִ גּ וּן ְו ִז ְמ ָרה ְוכוּ’ִּ ,כי ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ַא ַחר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו
ימן יג) ַעל ַמ ֲא ַמר ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש רו ָּחא נָ ֵחית ְל ׁ ַש ֵּכ ְך
(ס ָ
ם-ה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִ
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָע ַ
ימא ְדּ ִל ָ ּבא ְו ִל ָ ּבא ְמ ַק ֵ ּבל ֵל ּה ְ ּב ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאי ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ֲח ִמ ָ
ה-צ ָד ָקה ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר ֲח ִמימוּת ַה ֵּלב ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְו ָאז
יב ְ
ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶשרו ָּחא הוּא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ ִד ָ
זוֹ ֶכה ִל ְהיוֹ ת ָשׂ ֵמ ַח ְ ּב ֶח ְלקוֹ ְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ִל ָ ּבא ְמ ַק ֵ ּבל ֵל ּה ְ ּב ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן
ֶ ּב ֱאמוּנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת ְשׂ א ּו ִז ְמ ָרה ו ְּתנ ּו תֹףּ ְ ,ב ִחינַ ת ָשׂ ֵמ ַח ְ ּב ֶח ְלקוֹ ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ו ְּפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ַא ַחר ָּכ ְךִּ ,כי ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת רו ָּחא ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח
ה-צ ָד ָקהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נִ ְד ַבת ֵלבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
יב ְ
נְ ִד ָ
יש ֲא ׁ ֶשר
(שמוֹ ת כה)ִ ,א ׁ
יִ ְדּ ֶבנּ ּו ִל ּבוֹ ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ַההוּא רו ָּחא ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְמ ׁ ַש ְּכ ִכין ֲח ִמימוּת ַה ֵּלב ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןַ ,א ַחר
ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְו ִל ָ ּבא ְמ ַק ֵ ּבל ֵל ּה ְ ּב ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאיִּ ,כי ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאיֶ ׁ ,ש ֵהם ָהי ּו עוֹ ְס ִקים ְ ּב ׁ ִשיר ַעל ַהדּ ו ָּכןֶ ׁ ,ש ֵהם ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרהִּ ,כי ָּכל נְ גִ ינָ ה
ְו ִז ְמ ָרה הוּא ִמ ִּס ְט ָרא ְדּ ֵל ָיו ֵאיַּ ,כ ָ ּידו ַּע.
ועי”ז שמתחיל לשבר כל השיעבוד והפחד והלחץ והכבוד המדומה שיש מחמת תאוות ממון –
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ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
אזי יש לעורר השיר של גדולת השם שהוא התעלות כבוד השם שנפל בשבירה להיות מידות
רעות אלו שנמשכים ,והנה עכשיו מכיר שאותו מידה הוא באמת בקדושה ,והוא משיכה להכיר
כבוד השם ואהבת השם ,ופותח פיו בדיבורים ומליצה שמושך הלב ,ומאיר לו אור הדעת,
ומקבל גבורה וכח של התחדשות המוחין בגבורה שמבטל הגוף ביראה ,ביטול העביות של
העולם להיות מתיקות של מאכל רוחני והגדלת כל הכלים והאיברים לכלי של השגות אלקות.
והנה כדי להגיע לזה מעורר ר’ נתן שלזה אנו מתחילים הפסוקי דזמרא ב’הודו’ ְו ַע ֵּ
ילין
ל-כן ַמ ְת ִח ִ
הוֹ ד ּו ׁ ֶש ֵהם ַה ּ ְפסו ִּקים ְ ּב ַע ְצ ָמן ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ַה ְּל ִו ִ ּיים ִל ְפנֵ י ָה ָארוֹ ן ַּכ ּמו ָּבא ְו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ּ ְפסו ֵּקי
ְדּ ִז ְמ ָרה ַא ַחר ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ַא ַחר ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ׁ ַש ֵ ּבר ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת רו ָּחא
נָ ִחית ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַא ַחר ָּכ ְך זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְוכוּ’
ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאי ַּכ ַ ּנ”ל:
יש לעורר הענין שמבואר בתורה י”ג ,שיש שמחה של הלב שמשבר תאות הממון בבחי’
צדקה שעי”ז מתגלה התחדשות התורה מהתורה דלעתיד ,ומתעלה ומתחדש הנפש כמה
שרביה”ק עושה בתיקון המרכבות ,ושם מוזכר ענין נור דולק שמתתקן ,ו’אריתי מורי עם
בשמי’ שמתקבצים חלקי הנפש יחד ,וזה בכח החדוה של פסוקי דזמרא ,שנעשה התחדשות
הנפשות ,ואז יודעים מהו ‘משא ומתן באמונה’ כי נמשך אור תורה טנת”א השגחה שלימה,
שהוא עיקר התיקון שרואה תמיד בכל דבר השגחה ,וזה הריח של הקרבן שעולה בבית
המקדש שהוא המטבח וכו’.

הניגון שמתעורר בפסוקי דזמרה הוא ה’יד’ שמאחד כל הממון וכל הארצות לגילוי
אחד של כבוד ה’
כ) אחרי שהטעים לנו עצם מציאות הדרך לברר תאוות ממון שזאת ע”י שמתקשרים לאמונה
בבחי’ אמירת קריאת שמע שלפני קרבנות ,ומעוררים בחי’ קדושת הקרבן בחי’ כח קרבן פסח,
הינו שכל העולם עולה אשה ריח ניחוח להשם ,ויש לנו קשר להשי”ת ,וזה מתחיל בפסח
שאנו יוצאים מחמץ ועי”ז יוצאים ממצרים הטמאה שהוא בחי’ טומאת הרע של תאוות ממון,
ואז מעוררים גם קטורת לקשר הטוב להעלותו מהרע לבטל כח הרע בבחי’ קטורת ,וגם אז
מעוררים כח החדווה והשמחה של ניגונא דליוואי שהוא התחדשות הנפש ,בחי’ התאחדות
חלקי הנפש שמפוזר בתוך תאוות ממון ודאגות – עתה ממשיך לגלות איך בפסוקי דזמרה
מתגלה התאחדות כל דבר שבעולם ,כל הממון וכל הארץ וכן הארץ העליונה ,הכל הופך להיות
ניגון ישר שמגלה כבוד השם ,ואיך בזה עיקר ביטול תאוות ממון  -והרי זאת עיקר עבודת
תפילת שחרית בקרבנות וזמירות לגלות בחי’ היד להכניע התאוות [יצוין; שבכדי להבין ענין
היד שממשיך לבאר בזה רצוי לעיין עוד פעם בלשון המעשה בענין היד -הועתק לעיל]
ְו ִע ַ ּקר ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י נְ גִ ינָ ה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ׁ ֶש ָהיְ ָתה רו ַּח
ְצפוֹ נִ ית ְמנַ ּׁ ֶש ֶבת ּבוֹ ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ִ ּי ֵּסד ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְו ָכל ֶזה הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ַה ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִענְ יָ ן ַה ִ ּנ ְפ ָלא ְו ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה ַמה ּׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם
ק ְ(לאנְ ד ַ
ׁ ֶש ָהיָ ה ֵא ֶצל ַה ֶּמ ֶל ְך “יָ ד” ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַמ ּ ַפת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תַ ,היְ נ ּו ַ
ארט) ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תֶ ׁ ,ש ָהיָ ה
ָּכתוּב ׁ ָשם ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ָכל ַה ְ ּנ ִתיבוֹ ת ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ו ֵּמ ִעיר ְל ִעיר ו ִּמ ְּמ ִדינָ ה ִל ְמ ִדינָ ה ְו ָכל ְ ּבנֵ י ָא ָדם
ְוכוּ’ ִעם ָּכל ַה ְּמאוֹ ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּי ֱא ַרע ָל ֶהם ְוכוּ’ְ ,ו ָכל ַה ְדּ ָר ִכים ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ְוכוּ’ ְו ָכל ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמן

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
משה ְו ֵא ִל ָ ּיה ּו ְוכוּ’ַ ,ה ּכֹל
ָה ָא ֶרץ ַל ֲעלוֹ ת ַל ּׁ ָש ַמיִ םֵ ,הן ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ָע ָלה ּבוֹ ֲחנוֹ ְךֵ ,הן ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ָע ָלה ּבוֹ ׁ ֶ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַל ּכֹל ָהיָ ה ָּכתוּב ַעל ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִשׂ ְרטו ֵּטי ַה ָ ּיד ָהיָ ה ְמ ֻצ ָ ּיר ו ְּמב ָֹאר ָּכל ֶזה ְוכוּ’.
יטב ׁ ָשם ַל ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְו ַת ֲעמֹד ַמ ְר ִעיד ו ִּמ ׁ ְש ּתוֹ ֵמם ְו ִת ְת ּבוֹ נֵ ן נִ ְפ ְלאוֹ ת ֵאלֲ ,הנִ ׁ ְש ַמע
ִשׂ ים ִל ְ ּב ָך ֵה ֵ
ָּכזֹאת ְוכוּ’.
ְו ִה ֵ ּנה ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ַה ְּמ ִדינָ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ַת ֲא ַות ָממוֹ ן ִעם ִּת ּקוּן ָּכל ׁ ְש ָאר ַה ִּכ ּתוֹ ת
ַה ַ ּנ”ל ַה ּכֹל ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָשם ָהיָ ה ָּכתוּב ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ַה ִ ּג ּבוֹ ר ְל ַק ֵ ּבל ְ ּגבו ָּרתוֹ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ֶ ּזה ַדּ יְ ָקא יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ ִציא ִמ ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןְ ,ו ֵכן ָהי ּו ְּכתו ִּבים ׁ ָשם ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶשל ָּכל ַאנְ ׁ ֵשי
יכן יְ ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ִענְ יָ נוֹ ו ִּמ ָדּ תוֹ ַמה ּׁ ֶשהוּא ָצ ִר ְ
יךְּ ,כגוֹ ן ַה ֵּמ ִליץ ֶה ְר ָאה לוֹ ַה ֶּמ ֶל ְך
ַה ֶּמ ֶל ְך ַה ַ ּנ”לֵ ,מ ֵה ָ
יצה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהְ ,ו ֵכן ֶה ָח ָכם ְו ֵכן ֻּכ ָּלםְ .ו ָכל ֵא ּל ּו ַה ְדּ ָר ִכים ָהי ּו ְּכתו ִּבים ַעל ַה ָ ּיד
יכן יְ ַק ֵ ּבל ְמ ִל ָ
ַה ֶדּ ֶר ְך ֵמ ֵה ָ
ְ
ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִּת ְ ּקנ ּו ַא ַחר ָּכך ֶאת ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְתע ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ִּת ּקוּן ַה ַּכת ׁ ֶש ּלוֹ ַעל-יְ ֵדי
ִמ ָדּ תוֹ ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ַעל-יְ ֵדי ַדּ ְר ּכוֹ ׁ ֶש ִה ּ ִשיג ְו ִק ֵ ּבל ִמן ַה ֶּמ ֶל ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָשם ָהי ּו ְּכתו ִּבים
ַה ְדּ ָר ִכים ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ,ו ִּב ְפ ָרט ִּת ּקוּן ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָה ִע ָ ּקר,
ַה ּכֹל ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּכתו ִּבים ׁ ָשם ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ָכל
ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהם ְוכוּ’ִּ ,כי ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ֵהם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרן נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת
“ויְ ִהי ִמ ֵ ּקץ” ְ ּ
(ב ִס ָ
ַה ָ ּיד ִ ּב ְב ִחינַ ת ְונִ ֵ ּגן ְ ּביָ דוֹ ְוטוֹ ב ָל ְךְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ֶזה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַ
ימן נד) ׁ ֶש ִ ּנגּ וּן ְו ִז ְמ ָרה ֵהם
(שמו ֵּאל א יט) ְונִ ֵ ּגן ְ ּביָ דוֹ ְוכוּ’ִּ ,כי ְ ּב ַה ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ָאנ ּו ְמ ַה ְּל ִלים ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִחים אוֹ תוֹ
ְ ּב ִחינַ ת יָ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ָּכל ְ ּברו ֵּאי ַמ ְע ָלה ו ַּמ ּ ָטה ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַעל ְו ָע ָשׂ ה ְויָ ַצר ו ָּב ָרא ְו ֶה ֱא ִציל ֶאת ָּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָצ ִלים
יאה ֻּכ ָּל ּה ִ ּב ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה,
ְו ַה ִ ּנ ְב ָר ִאים ְו ַהנּוֹ ָצ ִרים ְו ַה ַ ּנ ֲע ִשׂ ים ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְז ָּכר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ּ ִפ ְלאוֹ ת ַה ְ ּב ִר ָ
ְּכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים עוֹ ֶשׂ ה ׁ ָש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ ֶאת ַה ָ ּים ְו ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָ ּבם ְוכוּ’ ,ו ִּב ְפ ָרט ַ ּב ִּמ ְזמוֹ רַ ,ה ְלל ּו ֶאת ה’ ִמן
ַה ּׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם חוֹ ׁ ֵשב ַה ּכֹלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,ה ְלל ּו ֶאת ה’ ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַה ְללוּה ּו ַ ּב ְּמרוֹ ִמים ְוכוּ’ ַה ְללוּה ּו
ׁ ְש ֵמי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְוכוּ’ ִּכי הוּא ִצ ָּוה ְונִ ְב ָרא ּו ְוכוּ’ ַה ְלל ּו ֶאת ה’ ִמן ָה ָא ֶרץ ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַז ְּמ ִרים
יעין ַל ּכֹל
יאה ו ְּמגַ ִּלין ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמין וּמוֹ ִד ִ
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ו ְּמ ָפ ֲא ִרין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ָּכל ַה ְ ּב ִר ָ
ִּכי הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא ַה ּכֹלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ ,כי הוּא ִצ ָּוה ְונִ ְב ָרא ּו ְוכוּ’ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמגַ ִּלין ו ְּמ ִא ִירין ַה ְדּ ָר ִכים
ארט) ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת,
(ה ַּלאנְ ד ַק ְ
ְו ַה ְ ּנ ִתיבוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֻּכ ָּלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ַ
ִּכי ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ַה ְ ּנ ִתיבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ֵמ ִעיר ְל ִעיר ו ִּמ ְּכ ָפר ִל ְכ ָפר ו ִּמ ְּמ ִדינָ ה ִל ְמ ִדינָ ה ַ ּב ַ ּי ָ ּב ׁ ָשה
ו ַּב ָ ּים ְו ֵכן ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלםִ ,מן ָה ָא ֶרץ ַל ּׁ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ּׁ ָש ַמיִ ם ִל ׁ ְש ֵמי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְוכוּ’ַ ,ה ּכֹל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִח ּבוּר
יאה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַא ֲח ִדין ְונִ ְת ַח ְ ּב ִרין יַ ַחד ֶזה ָ ּב ֶזה ְו ֶזה ָ ּב ֶזה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ַל ֲעלוֹ ת
ְו ִה ְת ַא ֲחדוּת ִ ּב ְפ ָר ֵטי ַה ְ ּב ִר ָ
ְל ַמ ְע ָלה ַמ ְע ָלה ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ָהעוֹ ָלה ֵ ּבית ֵאל ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ּק ֶֹד ׁש ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ְח ְזר ּו ְוי ְֻכ ְלל ּו ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש
ָה ַא ְחדוּת ׁ ֶשהוּא ַה ּבוֹ ֵרא ַה ָ ּי ִחיד יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ַה ּכֹלִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ םַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַח ְ ּב ִרין ְונִ ְת ַא ֲח ִדין ֵא ּל ּו ׁ ְשנֵ י ַה ְּמקוֹ מוֹ ת יַ ַחדִּ ,כי ַה ֶדּ ֶר ְך ְמ ַח ְ ּב ָרן יַ ַחד
ְוכוֹ ְל ָלם יַ ַחדִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ִּמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ָה ִביא ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ְ ּב ֶזה ַה ָּמקוֹ ם
ְל ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
בזה מתגלה שענין היד הוא מציאות פנימיות התורה ודרכיה שמגלים איך מתחבר כל מדרגה
להמדרגה שעליה וכו’ אלא שעיקר הענין אינו רק ידיעת הענין והשורש וכו’ ,אלא מציאות
התחברותו ע”י שמשבחים ומפארים לפני השם ומתעורר הלב להשי”ת ע”י התגלות גדולת
השם בכל ענין שמזכיר ,כי בכח זה מתאחדים כל הדברים הנפרדים וכו’.

אל

בל

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
והרי בזה מגלה איך יש להתפלל תפילת שחרית ,כי פסוקי דזמרא הוא עיקר העבודה ובזה
נעשה התגלות כבוד השם ומתעורר כח היד שכל תיקון העולם תלוי ועומד עליו ,ועי”ז יכולים
לקבל כוחות חדשים בכח הזמירות והתשבחות.

ר’ נתן מגלה סוד רפואת נפשינו לצאת מכל דאגות וצער
עלינו להבין שבזה מגלה רבי נתן עיקר רפואת נפשינו ,לקבל את הכח לצאת מהדאגות והצער,
וכל מה שתאוות ממון גורם הפסד גדול כזה ,ולמעשה אי אפשר לצאת מזה ,רק ע”י ישועה
מופלאה אשר זאת מה שאנו עומדים ולןמדים עכשיו.
ומה שמובן שכלל משיכת הלב לכבוד וממון הוא רק מחמת שלא טעם טעם של מתיקות
אמיתי ורוחני ,ואין בכוחו לראות מציאות השגחת השם שהפרנסה מהשם כענין ממשי ,כי
אינו מרגיש ענין רוחני להיות מציאות ממשי ,ומהרנ”ת מראה בזה שהרפואה מתחיל מיציאת
מצרים ומקרבן פסח ,כי אז יצאנו מטבע ללכת דרך להגיע לקבלת התורה ,והכל מתחיל מבחי’
קרבן להכיר שעוה”ז מחובר למעלה ויש ריח ניחוח לפני השם מכל מעשינו יותר תענוג מכל
ממון וכל תענוג גשמי ,כי כל דבר עולה לשורשו ,יש שורש ויש חיבור לשורש ,ועי”ז הדבר
יש בו שלימות ומתיקות יותר מהדבר הגשמי ,יותר מממון ,יותר מכל טעם גשמי ,ויותר מכל
הגדולות והחשיבויות ,וזה נמשך עלינו בכל יום בקרבנות וקטורת ,ועיקר התגלות כוחו בפסוקי
דזמרא ,כי שם מקשרים כל דבר מהבריאה להיות שיר להשם היינו לגלות מתיקות אמיתתו
שהדבר מגלה כבוד השם.
ואם נזכה לריח הנעים הזה של שורש כל דבר ,מתבטל תאוות ממון כי ממון הוא דברים רבים
שנפלו גוונים נפולין ,ויש להעלותם בבחי’ יד ,בחי’ יציאת מצרים ע”י היד הגדולה והחזקה וכו’,
וזה מה שר’ נתן גילה בזה.
וממשיך להראות היפך ענין זה שהוא הדרכים שהאדם מטריח וחושב שמרוויח ובאמת אינו
מרוויח כלל ,כי הם דרכים בגשמי ואינו עולה בהם לשורש ולזה אין שם ברכה ,אבל כאשר
הולך בדרך של היד ,יודע ששם יש תיקון ניצוצות ,הרי זאת עיקר המו”מ ,וכן מרוויח ,ויכול
לתת צדקה ולהעלות כבוד השם ,כי נמשך השפע למטה ממה שנשפע למעלה  -וזהו המשך
הענין שיש דרך שנכלל בהיד וכו’ והכל לפי מה שיכוון ליבו.

אין הפעולה הגשמית ממשכת את ההצלחה ,אלא הדרך הרוחני וההתחברות אל
התכלית ,הוא זה שמביא את השפע
ובזה מבאר חיבור ענין המקום הגשמי ,שמזה נמשך למעשה שפע לאותו מקום .וממשיך
לעורר שכל דרך גשמי – שהוא מציאות היגיעה של תאוות ממון ,אם אינו מכוון ליבו לשם
שמים ,אין פועלים באמת ,אע”פ שבזה עוסקים הכל ,הרי אין זה עיקר ההצלחה .כי הדרך
הרוחני הוא ההצלחה ושם שיש דרך ביד ,איך לחבר כל דרך להתכלית.
יכין
ְו ֵכן ְל ֵה ֶפ ְךְּ ,כגוֹ ן ְ ּב ָמקוֹ ם ֶזה ׁ ֶש ַפע ַה ְּתבו ָּאה ַה ְר ֵ ּבה ו ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ׁ ֶש ַפע ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ַה ְר ֵ ּבה וּמוֹ ִל ִ
יכין ְל ָכאן ְסחוֹ רוֹ ת ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ְ ּב ָכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת
ְסחוֹ רוֹ ת ַה ְּתבו ָּאה ְל ׁ ָשם ,ו ִּמ ּׁ ָשם מוֹ ִל ִ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַח ְ ּב ִרין ֶזה ָ ּב ֶזה ְונִ ְת ַא ֲח ִדין יַ ַחד ְו ַח ִ ּיים ְונִ ׁ ְש ּ ָפ ִעים ֶזה ִמ ֶ ּזה נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ִח ּבוּר ְו ַא ְחדוּת ַה ְּמקוֹ מוֹ ת יַ ַחדְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ַּכ ָּונָ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֻ ּי ְכ ְלל ּו יַ ַחד ֶזה ָ ּב ֶזהְּ ,כ ֵדי

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ַל ֲחזֹר ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשן ְל ִה ָּכ ֵלל ְ ּב ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַרק ֶזה נִ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ֶדּ ֶר ְך.
ף-על-
ִּכי ִמי ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ְ ּב ֵא ֶיזה ֶדּ ֶר ְך ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת אוֹ ְ ּברו ָּחנִ ּיוּת ׁ ֶש ּל ֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַּכ ָּונָ ה זוֹ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,א ַ
י-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לוֹ ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ְלאוֹ תוֹ ַה ָּמקוֹ ם ְו ֵאינוֹ ּתוֹ ֶעה ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ַא ַ
ּתוֹ ֶעה ְ ּב ֶד ֶר ְך יוֹ ֵתר ִמ ֶּמנּ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ
ית ּה ַדּ ְר ֵכי ָמ ֶותִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי
יש ְו ַא ֲח ִר ָ
(מ ׁ ְש ֵלי יד) יֵ ׁש ֶדּ ֶר ְך יָ ׁ ָשר ִל ְפנֵ י ִא ׁ
ְ
ל-פי ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ֶדּ ֶרך ְּכבו ׁ ָּשה ו ְּסלו ָּלה
ף-ע ּ ִ
ַההוֹ ֵל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ו ְּמ ֻכ ָּון ִל ְמקוֹ ם ְ ּגדו ֵּדי ַח ּיוֹ ת ְו ִל ְס ִטים ַא ַ
ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ְמ ׁ ֻש ָ ּגע ו ֶּפ ִתי ְותוֹ ֶעה ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲעקו ָּמה יוֹ ֵתר ִמ ֶּמנּ וִּ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ּתוֹ ֶעה ִמ ֶדּ ֶר ְך
פיף-על ּ ִ
ַה ּ ֵש ֶכל ְוהוֹ ֵל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַח ּ ָט ִאים ְוהוֹ ֵל ְך ְל ֶמ ְר ַח ִ ּקים ִל ְסחוֹ ָרה ְו ֵאינוֹ ְמ ַכ ֵּון ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַא ַ
י-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ֶדּ ֶר ְך
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ייפ ִסיקַ ,א ַ
ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לוֹ ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ִל ְ ּב ֶר ְע ְס ָלא אוֹ ְל ַל ְ
יע ִרים
ֲעקו ָּמה ִמ ֶ ּזה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּמ ַא ֵ ּבד ֶאת עוֹ ָלמוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחי ַעל-יְ ֵדי ֶזהְ ,וטוֹ ב יוֹ ֵתר ָהיָ ה לוֹ ִל ְהיוֹ ת ּתוֹ ֶעה ִ ּב ָ
יל ְך ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ַה ֶ ּזה ַה ַּמ ְט ִרידוֹ ִמ ּׁ ְשנֵ י עוֹ ָלמוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם:
ו ִּמ ְד ָ ּב ִר ּיוֹ ת ְו ִל ְב ִלי ַל ֲעבֹר ַעל ִמ ְצוֹת ה’ִ ,מ ֵּל ֵ
ֹאבד’,
יקים ו ְּכ ׁ ֵש ִרים ִּכי ֶ‘דּ ֶר ְך ְר ׁ ָש ִעים ּת ֵ
ַה ְּכ ָללִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ֶדּ ֶר ְך הוּא ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַצ ִדּ ִ
ְ
יהם
ל-פי ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ָל ֶהם ׁ ֶשהוּא ֶדּ ֶרך ַה ָ ּי ׁ ָשר ִל ְפנֵ ֶ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ַדּ ְר ָּכם ֲאבו ָּדהִּ ,כי ֵאינוֹ נִ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ֶדּ ֶר ְך ְּכ ָלל ַא ַ
ית ּה ַדּ ְר ֵכי ָמ ֶות ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן ַּכ ַ ּנ”ל,
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַא ֲח ִר ָ
הרי מראה איך כל דרכי העולם יכולים להכלל בדרך של היד ,ואיך יכולים להיות נפרדים שאינו
עולה רק יורד לתאוות ממון – והכל תלוי בכוונה  -והרי כוונה זו באה לנו ע”י זמירות ותשבחות
– ותיקון הכללי.
ְו ַע ֵּ
ֹאש ְו ַעד סוֹ ף ,וּפוֹ ְר ִטין
יעין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא ַה ּכֹל ֵמר ׁ
ל-כן ִ ּב ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמגַ ִּלין וּמוֹ ִד ִ
יאהִּ ,כי ִע ַ ּקר ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשן
יאהּ ָ ,ב ֶזה ָאנ ּו ְמגַ ִּלין ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶשל ָּכל ַה ְ ּב ִר ָ
רֹב ּ ְפ ָרט ַה ְ ּב ִר ָ
יהם
יאה ְל ִמינֵ ֶ
נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּׁש ֶֹר ׁש ָה ַא ְחדוּת ׁ ֶש ּׁ ָשם ַה ּכֹל ֶא ָחד ְ ּב ַת ְכ ִלית ָה ַא ְחדוּת ו ִּמ ּׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד ָּכל ַה ְ ּב ִר ָ
ִל ְמקוֹ מוֹ ָתם ְ ּבמוֹ ׁ ְשבוֹ ָתם ,ו ְּכ ִפי ַה ִּצנּוֹ ר ְו ַה ָ ּנ ִתיב ׁ ֶש ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם ְמ ַק ֵ ּבל ֶזה ַה ָּמקוֹ ם ִח ּיוּת ִמ ּׁש ֶֹר ׁש ַא ְחדוּת,
ְּכמוֹ ֵכן הוֹ ְל ִכין ִמ ֶ ּזה ַה ָּמקוֹ ם ִצנּוֹ רוֹ ת וּנְ ִתיבוֹ ת ו ְּד ָר ִכים ְל ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַה ָּסמו ְּך ֵא ָליו ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ְו ֵכן ִמ ָּמקוֹ ם
ְל ָמקוֹ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ֵא ּל ּו ַה ְדּ ָר ִכים ֵהם ִמ ְת ַח ְ ּב ִרין יַ ַחד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ַל ֲחזֹר ו ְּל ִה ְת ַא ֵחד ְו ַל ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשם
ְל ַת ְכ ִלית ָה ַא ְחדוּת ַּכ ַ ּנ”ל .בוודאי יש בזה עניינים נוראים כאשר רבינו אמר במ”א שבכל דרך יש
עולמות אחרים וכו’[ ..מראה מקום?]
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּׁש ֶֹר ׁש ָה ַא ְחדוּת ְו ַע ֵּ
יאה ִ ּב ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָאנ ּו ּפוֹ ְר ִטין ֶאת ַה ְ ּב ִר ָ
ו ְּמגַ ִּלין ִּכי הוּא ִצ ָּוה ְונִ ְב ָרא ּו ְוכוּ’ ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ִּלין ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ַה ְ ּנ ִתיבוֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ָּלם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּׁש ֶֹר ׁש
ָה ַא ְחדוּת ׁ ֶשהוּא ַה ּבוֹ ֵרא ַה ָ ּי ִחיד יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה נִ ְתגַ ֶּלה ו ֵּמ ִאיר ְ ּב ִחינַ ת יַ ”ד
ה’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָשם ְּכתו ִּבים ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִעם ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶש ָּל ֶהם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ְמב ָֹאר
ל-פי ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדּ ְ ,גבו ָּרהִּ ,ת ְפ ֶא ֶרתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ ַדיִ םַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת
ַע ּ ִ
ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל
מבואר שפסוקי דזמרא הוא בחי’ יצירה ,וידוע שבחי’ יצירה הוא בחי’ ז”א שהוא בחי’ חג”ת –
בחי’ ידיים – והרי מבואר ענין שלשה הידות של יד הגדולה ויד החזקה והרמה ביציאת מצרים,
שזהו ענין התעלות כל דבר ע”י בחי’ שם מ”ב העולה ג”פ י”ד .וידוע שזה נעשה ביצירה
שעולה לברכת יוצר.
ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּיד ַה ּזֹאת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ִּלין ָּכל ַדּ ְר ֵכי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַעל-יְ ֵדי
ֶזה נִ ְת ַּת ְ ּקנִ ין ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ַה ֶּמ ֶל ְך ַו ֲאנָ ׁ ָשיו ׁ ֶש ֵהם ֲע ָשׂ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַה ְללוּיָ ּה

גל

דל

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
יע ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל,
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַה ּללו ִ ּיים ׁ ֶש ַ ּב ִּמ ְזמוֹ ר ַה ְלל ּו ֵאל ְ ּב ָק ְד ׁשוֹ ְ .ו ִע ָ ּקר ְל ַה ְכנִ ַ
ִּכי ִע ַ ּקר ֵ ּברוּר ְו ִת ּקוּן ָה ֲע ׁ ִשירוּת הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ַּכ ַ ּנ”ל,
ׁ ֶש ָהיְ ָתה רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ְמנַ ּׁ ֶש ֶבת ּבוֹ ְורו ַּח ְצפוֹ נִ ית ַה ֶ ּזה ַה ְמנַ ּׁ ֵשב ְ ּב ִכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ו ְּמנַ ֵ ּגן ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָ ּב ֵרר ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ָה ֲע ׁ ִשירוּת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ָּצפוֹ ןִּ ,כי ִמ ָּצפוֹ ן ָז ָהב יֶ ֱא ֶתה ְו ַעל ִּכי
ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָה ֲע ׁ ִשירוּת הוּא ַעל-יְ ֵדי ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרהֶ ׁ ,שהוּא ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאי ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזהוְּ ,ו ָהע ׁ ֶֹשר
ְו ַה ָּכבוֹ ד ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ְו ַא ָּתה מוֹ ׁ ֵשל ַ ּב ּכֹל ו ְּביָ ְד ָך ּכ ַֹח וּגְ בו ָּרה ו ְּביָ ְד ָך ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
הוּא ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יָ דַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל:
הרי שבחי’ הזמירות הוא כח היד שמעלה – כידוע מענין הג’ ידות שעליית כל דבר ממדרגתו
למעלה הוא בחי’ יד ,ואנו יכולים לטעום ענין עליית הדבר בפסוד”ז ,ובזה להריח ולטעום
המטבח שמבטל תאוות ממון ,כאשר נרגיש התאחדות העולם ,התאחדות דבר שמזכירים
בזמירות להשי”ת ,ונעשה י’ הלולים ,י’ מיני נגינה ,התגלות ‘לך השם הגדולה’ וכל הי’ מידות
והעושר והכבוד נכלל בהיד ,ונמשך שפע ממקור השפע ,כי עלה לשורשו ע”י הצדקה ,שהוא
בחי’ ענין חדווה דנגינה המוזכר בתורה י”ג שמתגלה אור התורה שמבטל אש החמימות של
התאווה.

מגלה איך נזכה לביזת הים ע”י השירה והתגלות ג’ הידות

יעת יַ ם סוּף ָזכ ּו ַל ֲע ׁ ִשירוּת ָ ּגדוֹ ל
כא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ַירת ַה ָ ּים ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ָּכ ְךִּ ,כי ָאז ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
יל ָּתא
(מ ִכ ְ
ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו ִמן ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
ְ ּב ַש ַּלח)ֶ ׁ ,ש ְ ּגדוֹ ָלה ָהיְ ָתה ִ ּב ַ ּזת ַה ָ ּים ִמ ִ ּב ַ ּזת ִמ ְצ ַריִ ם ְוכוּ’ִּ ,כי ָאז נִ ְת ָ ּב ֵרר ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי
(שמוֹ ת יד)ַ ,ו ַ ּי ְרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָ ּיד ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ָזכ ּו ָאז ְל ׁ ִש ָירה
ָאז נִ ְתגַ ָּלה יַ ד ה’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ְ
(שמו ֵּאל א טז) ְונִ ֵ ּגן ְ ּביָ דוֹ
ׁ ֶשהוּא נִ גּ וּן ְו ִז ְמ ָרה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְ
ְוטוֹ ב ָל ְך ַּכ ַ ּנ”ל:
וכאשר ענין זה נעשה בכל תפילה בכח הקרבנות והשירות ,הרי זאת נוראות כח קדושת א”י
וקדושת המקדש.
כב) ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ָהי ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִּ ,כי ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ָשם ֵמ ִאיר ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל,
(שמוֹ ת טו) ִמ ְק ָדּ ׁש ה’ ּכוֹ נֲ נ ּו יָ ֶד ָ
יך ְו ַע ֵּ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
ילים ְו ַה ְ ּנ ִתיבוֹ ת ֻּכ ָּלם יוֹ ְצ ִאים
ל-כן ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ַה ּׁ ְש ִב ִ
ילין
ִמ ּׁ ָשם ְו ׁ ָשם נִ ְכ ָל ִלים יַ ַחדִּ ,כי ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ִהיא ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ָ ּנה ֻה ׁ ְש ַּתת ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַמ ְת ִח ִ
ְל ִה ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ו ְּל ִה ְת ּ ָפ ֵרד ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמ ֶל ְך ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ָהיָ ה ַמ ִּכיר ָ ּב ֶהם ְו ָהיָ ה
נוֹ ֵט ַע ָ ּב ֶהם ֵעץ ָּכל ּ ְפ ִריִּ ,כי ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ַה ֶדּ ֶר ְך ַההוֹ ֵל ְך ְלכו ּׁש ְונוֹ ֵט ַע ּבוֹ ּ ִפ ְל ּ ְפ ִלין ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ּׁ ִש”י
ׁ ָשם ְוגַ ם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש הוּא ׁ ַש ַער ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם עוֹ ִלין ֵמ ֶא ֶרץ ַל ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ֵכן ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ַעד
ֵאין סוֹ ף ָ ּברו ְּך הוּא.

סוד הלאנד קארט שכולל כל חיבורי העולמות והוא נמשך מרוח הדפק שבלב
ְו ַעל ֵּכן ׁ ָשם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהי ּו יְ כוֹ ִלים ֵל ַידע ָּכל ָה ֵעצוֹ ת ְו ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶשהי ּו ְמ ֻס ּ ָפ ִקים וּנְ בוֹ ִכים ָ ּב ֶהם,
חשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ָ ּנ ָשׂ א ַא ֲהרֹן ַעל ִל ּבוֹ ׁ ֶש ּׁ ָשם נוֹ ַדע ְונִ ְת ָ ּב ֵרר ָּכל
ִּכי ׁ ָשם ָהיָ ה ָהאו ִּרים ְו ֻת ִּמים ׁ ֶשהוּא ׁ ֶ
ָה ֵעצוֹ ת ְו ַה ְדּ ָר ִכיםִּ ,כי ח ׁ ֶֹשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ָ ּנ ָשׂ א ַה ּכ ֵֹהן ַעל ִל ּבוֹ ְו ַעל ְּכ ֵת ָפיו ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י יָ ָדיו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת
ארט) ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם ְ ּבח ׁ ֶֹשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָהיָ ה אוֹ ִת ּיוֹ ת ּבוֹ ְלטוֹ ת
(ה ַּלאנְ ד ַק ְ
ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ַ

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
ו ִּמ ְצ ָט ְרפוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נוֹ ָדע ַל ּכֹל ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ֵא ְ
יך ְל ִה ְתנַ ֵהגִּ ,כי ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ַה ָ ּיד ׁ ֶש ּׁ ָשם ְמ ִא ִירין
ו ִּמ ְת ַ ּג ִּלין ְ ּב ִשׂ ְרטו ֵּטי ַה ָ ּיד ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ַה ְ ּנ ִתיבוֹ ת ְוכוּ’ ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינָ ה זֹאת נִ ְמ ׁ ָשךְ
ֵמרו ָּחא ְדּ ִל ָ ּבא ׁ ֶשהוּא רו ַּח ַהדּ ֶֹפק ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּביוֹ ֵתר ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ְו ַעל ִּכי ִע ַ ּקר ַהדּ ֶֹפק ַ ּב ָ ּידְ ,ו ׁ ָשם ַ ּבדּ ֶֹפק
יש ו ְּפ ֻק ָדּ תוֹ ַו ֲע ִלילוֹ ת
יָ כוֹ ל ֵל ַידע ַה ּיוֹ ֵד ַע ו ֵּמ ִבין ֶאת ָּכל ַדּ ְר ֵכי ָה ָא ָדם ו ְּמאוֹ ְרעוֹ ָתיו ְו ִענְ יָ נָ יו ַמ ֲע ֵשׂ ה ִא ׁ
ִמ ְצ ֲע ֵדי ָ ּג ֶבר ְו ֶזה ַהדּ ֶֹפק נִ ְמ ׁ ָש ְך ְלתוֹ ְך ַה ָ ּידְ ,ו ׁ ָשם ִמ ְת ַע ֵּלם ו ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ָּכל ֶזה ְ ּב ִשׂ ְרטו ֵּטי ַה ָ ּידֶ ׁ ,ש ּמוֹ ִרין ַעל
ֹאש ְו ַעד סוֹ ף.
ָּכל ַדּ ְר ֵכי ָה ָא ָדם ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֵמר ׁ
בזה אנו רואים גדולת השגת מוהרנ”ת למעשה גם בדרכי חיבור הגשמי והרוחני ,ומה שיש
להתעורר כדי לתקן ,כי מה שמזכיר בזה הוא ענין עמוק אשר שורשיו ידועים בעמקות התחברות
המדרגות ע”י האותיות וכוחות השפע ,ובזה גם מחדש נוראות נקודות חדשות איך הכל מחובר
ואיך עיקר התיקון שעל ידינו יכול להתעלות ע”י שנזרוק תאוות ממון ונהיה בשמחה לעסוק
בשירות ותשבחות ,ועי”ז יתחבר מה שנפסק ,ויכול להשתנות המזל ומה שעובר וכו’ ,ועי”ז
יתעלה לשורש הישועה ,וכך בכל ענין של השרטוטין וכו’ ,כאשר מגלה שזה עצם כח הדפק
שנכנס ,וכח הדפק הרי מבואר בזוהר הקדוש שהוא שורש השפע ומה שחסר וכו’.
ים-ה ְס ָּת ָרה ְ ּ
(ב ִס ָ
ַ
ְו ַע ֵ ּין ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּר
ימן נו) ְמב ָֹאר ִענְ יַ ן רו ַּח ְ ּב ַהדּ ֶֹפק ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ְלתוֹ ְך
ַה ָ ּי ַדיִ ם ְ ּביוֹ ֵתרַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ִע ַ ּקר ּכ ַֹח ְו ִח ּיוּת ׁ ֶשל ֶזה רו ַּח ַהדּ ֶֹפק ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ׁ ֵשט ְ ּב ַה ָ ּי ַדיִ ם ְ ּביוֹ ֵתר ,נִ ְמ ׁ ָשךְ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת רו ָּחא ְדּ נָ ׁ ִשיב ְ ּב ַכנְ ֵפי ֵר ָאה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ִח ּיוּת ַה ֵּלב ְו ָה ָא ָדם ִּכי ִא ְל ָמ ֵלא ַּכנְ ֵפי ֵר ָאה ְדּ נַ ּׁ ְש ֵבי
ַעל ִל ָ ּבא ֲה ֵוי ִל ָ ּבא אוֹ ִקיד ָּכל גּ ו ָּפאְ .ורו ַּח ׁ ֶש ְ ּב ַכנְ ֵפי ֵר ָאה הוּא ְ ּב ִחינַ ת רו ָּחא ַה ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת רו ָּחא נָ ִחית
ימא ְדּ ִל ָ ּבא ְוכוּ’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן.
ְל ׁ ַש ֵּכ ְך ֲח ִמ ָ

חשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַעל ֵלב ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ַרת ַה ָ ּיד ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ּׁ ָשם ְּכתו ִּבים ָּכל
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶ
ַה ְדּ ָר ִכים ְו ָכל ַה ְּמאוֹ ָרעוֹ ת ְוכוּ’ְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם ָהיָ ה ִמ ְת ָ ּב ֵאר ו ִּמ ְצ ָט ֵרף וּבוֹ ֵלט ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ָה ֵעצוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה
ָה ָא ָדם ְמ ֻס ּ ָפק ָ ּב ֶהם ִּכי ַה ּכֹל נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ָשם ָהיָ ה ָּכתוּב ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ָ ּיד ִהוא ְ ּב ִחינַ ת
רו ַּח ַהדּ ֶֹפק ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
חשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כי ִמ ׁ ְש ּ ָפט הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןִּ ,כי
ל-כן נִ ְק ָרא ׁ ֶ
ִדּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת נִ ְק ָרא ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ָכל ִדּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןִּ ,כי ֵהם ְמ ָב ְר ִרין ָה ֱא ֶמת
יהם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר
יעין ַה ַ ּג ְז ָלנִ ים ְו ַה ּׁ ַש ְק ָרנִ ים ַה ְמ ַכ ֲח ׁ ִשים ָממוֹ ן ַח ְב ֵר ֶ
ילין ָע ׁשוּק ִמ ַ ּיד עוֹ ׁ ְשקוֹ ו ַּמ ְכנִ ִ
ו ַּמ ִּצ ִ
חשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ִחינַ ת ַה ְכנָ ַעת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְו ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָר ִאים ָהאו ִּרים ְו ֻת ִּמים ׁ ֶ
ֶה ָא ַרת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ַעת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַעל יָ ָד ּה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן
ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל:
בזה מזכיר עוד נקודה שבחי’ משפט היינו בירור השכל לאור הרוח חיים של התגלות התורה
שבתורה י”ג ,ואיך שורש רוח זה הוא התגלות ההסתרה ע”י הדעת כמבואר בתורה נ”ו ,ושם
הרי מבואר שהמן הוא מציאות תאוות ממון שאוסף ממון ,וזה עיקר בחי’ הסתרה שבתוך
הסתרה הרי שע”י ביטול ההסתרה שהוא הדעת של פסח ושבועות ,וכח המקוה של שבועות
שהוא קבלת התורה בבחי’ המתגלה בתורה י”ג ,והתגלות התורה כמבואר גם בתורה נ”ו,
שעיקר המשכת החיות הוא ע”י התורה ,הרי זאת הכח לבטל תאוות ממון ולפעול התאחדות
הצינורות לזכות לשפע כמבואר שם שע”י הגדלת הדעת הפרנסה בנקל ,ומזכיר שבזה גם
נעשה תיקון העולם שהוא שורש הדאגות וצער שיש בעולם ,והוא עיקר כח הרע של תאוות
ממון ,הדאגות שיש מזה.
והנה יש לומר שמזה מובן למה קשה לצאת מתאוות ממון ,כי צריכים להתעורר לבטל ההסתרה

הל

ול

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
להשיג הדעת והתחדשות התורה שלעתיד ,וזאת ע”י שמתפלל בכוונה גדולה - ,והרי זאת ענין
קשה מאד שאי אפשר לאדם לחשוב שיעסוק בזה  -אבל ע”י התקרבות לרבינו בחי’ מרדכי
שמתהלך וכו’ ,שייך שיתעורר לזה ע”י בחי’ הדרך של הגיבור ,בחי’ תיקון הגבורות ,שמתגבר
לשוב להשי”ת מכל מה שעובר.
כג) ִּכי ִע ַ ּקר ִ ּב ּטוּל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָשם ָהיָ ה ָּכתוּב ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶשל ַה ִ ּג ּבוֹ ר ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל-
יְ ֵדי ֶזה ְמ ַב ּ ְט ִלין ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןְ ,ו ׁ ָשם ָהיָ ה ָּכתוּב ׁ ֶש ִאם יֵ ְלכ ּו ְל ַה ְּמ ִדינָ ה ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ֱאלֹהוּת ְל ַד ְע ָּתם ְוכוּ’ יִ ּ ְפל ּו
יהם ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְמ ֻר ָּמז ַ ּב ּ ָפסוּק ַוה’ יַ ּ ֶטה יָ דוֹ ְו ָכ ׁ ַשל עוֹ ֵזר ְונָ ַפל ָע ֻזר ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן
ׁ ְשנֵ ֶ
הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ָ ּי ַדיִ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָשׂ ה ִלי ֶאת ַה ַחיִ ל ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ו ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ּכוֹ ֵפר ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדְ .ו ַע ֵּ
ל-כן
ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ָעתוֹ ְו ִת ּקוּנוֹ ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
יָ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ַויְ ִהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןֻּ ,כ ָּלם ָהי ּו ְ ּב ֵבית
ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִּ ,כי ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת יָ ד ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ָע ָתם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת
ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ָהי ּו ַה ְּל ִו ִ ּיים ְמנַ ְּצ ִחים ְ ּב ׁ ִשיר ְוכוּ’ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת רו ָּחא נָ ִחית ְל ׁ ַש ֵּכ ְך
ימא ְדּ ִל ָ ּבא ְוכוּ’ ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ָאז ַּכד נָ ִחית ַההוּא
ֲח ִמ ָ
רו ָּחא ִל ָ ּבא ְמ ַק ֵ ּבל ֵל ּה ְ ּב ֶח ְד ָוה ְדּ נִ גּ וּנָ א ְדּ ֵל ָיו ֵאיֶ ׁ .שהוּא ׁ ִשיר ׁ ֶשל ַה ְּל ִו ִ ּיים ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ַא ַחר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל:
כי השי”ת רוצה בהמתקת דיני הגיבור ,וזה ע”י שאנו שבים לאמונה ,כי כל מציאות ענין
התעלות הכוחות לשורשן בבחי’ יד הוא הרי דרכי האמונה שהכל נמשך בהשגחה ,וכל הכח
לחזור לאמונה הוא ע”י בחי’ תיקון הקרבן שהוא בחי’ צדקה ומסירת נפש להקדושה לעלות
במקומו שנפל לשם ,והרי לזה היו מנצחים הלויים בשיר ,כי יש אותו הכח בשיר וזמירות .ובזה
הרי גם מובן הכח של תיקון הכללי  -עשרה מזמורים.
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְת ַ ּג ָּלה
כד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִשׂ ַ
ֶה ָא ַרת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָּכל ַה ַּת ֲאוֹת ְו ַה ִּמדּ וֹ ת ,ו ִּב ְפ ָרט ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְו ַע ֵּ
ל-כן
יאת
יב ְרכ ּו ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי נְ ִשׂ ַ
יהם ִו ָ
ִצ ָּונ ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים יִ ּ ְשא ּו יְ ֵד ֶ
יכין ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֶה ָא ַרת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
יהם ֵהם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַּכ ּ ֵפ ֶ
ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ַה ְ ּב ָר ָכה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ּקוּן ֵה ֶפ ְך ַה ְ ּק ָל ָלה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ֵמ ֻח ְר ַ ּבן ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ְש ִב ַירת ַה ֵּכ ִלים ְו ַה ִּמדּ וֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ָּכל ַה ִּכ ּתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְו ַה ְ ּב ָר ָכה ִהיא ַה ֵה ֶפ ְך ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן
ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ַלם ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְמ ַק ְ ּב ִלים ִמ ָ ּי ַדיִ םְּ ,כמוֹ
ימן
(ס ָ
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא ט)ַ ,ו ִ ּי ּ ָשא ַא ֲהרֹן ֶאת יָ ָדיו ַויְ ָב ְר ֵכםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
כד)ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ּקוּן הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ַדּ יְ ָקא ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ּקוּן הוּא ַעל -יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת
ִ ּבנְ ִשׂ ַ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ְו ֶזה זוֹ ִכין ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי
ֶה ָא ַרת ַה ָ ּיד ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִשׂ ַ
ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ .ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּב ַעל ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ָהיָ ה ַעל יָ דוֹ ְוהוּא ָז ָכה ִל ְמצֹא ֶאת ֶה ָח ָכם ָהיָ ה
ֶא ְצלוֹ ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ְוכוּ’ְ ,ו ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ּו ֶאל ַה ֶּמ ֶל ְך ְוכוּ’ ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ַ ּנ”ל.

היציאה מנפילת הכיתות ע”י שנתדבק בבעל תפילה ונמשיך ברכה מבחי’ היד
הרי שיש כל מיני שקרים וכיתות ויש מציאות הנפילה לתאוות ממון ,ואיך שייך לצאת מכל

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
זה ,רק ע”י שנהיה מאנשי הבעל תפילה ונרבה בתפילות שירות ותשבחות כמבואר שם ,ועי”ז
נמצא החכם שאצלו היד ,ועי”ז נמצא המלך ,ויתגלה הדרך שגם אנחנו נגיע לבחי’ יד ,ומגלה
שזה ענין כח הברכה ממקור הברכות שנעשה ע”י שלימות התפילה ,שהוא בשעת ברכת
כהנים שהוא שלימות התפילה ,ונמשך הברכה בהרמת ידי הכהן.
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם הוּא ְל ַת ֵ ּקן ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָק ׁ ָשה
ְו ֶזה ּו ‘יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’’ ְ ּב ָממוֹ ןִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים וּנְ ִשׂ ַ
ָ
ִמ ֻּכ ָּלם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יקיןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ַמ ְת ֶח ֶלת‘ ,יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’ּ ְ ,ב ָממוֹ ן ְ‘ויִ ׁ ְש ְמ ֶרך’ִ ,מן ַה ַּמ ִ ּז ִ
ּ
ּ
יקי ָע ְל ָמא
ְל ָממוֹ ן ַו ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ָמר ַה ָּממוֹ ן ְו ָה ֲע ׁ ִשירוּת ִמ ַּמ ִז ֵ
יסין ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְ ּב ֵלב ָה ָא ָדם ַרק ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַל ֲע ׁ ִשירוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ֵהם ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ַה ַּמ ְכנִ ִ
ְ ּב ָר ָכהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ה’ ִהיא ַּת ֲע ׁ ִשיר ְול ֹא יוֹ ִסף ֶע ֶצב ִע ָּמ ּה ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה ְ ּב ָממוֹ נוֹ ׁשוּם ֲא ִח ַיזת ָה ַע ְצבוּת
ֹאכ ֶל ָ ּנה ְו ַרק יִ ְז ֶּכה ִל ְשׂ מ ַֹח ְ ּב ֶח ְלקוֹ ָּת ִמיד,
ְו ַה ְדּ ָאגָ ה ְו ַה ָּמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה ׁ ֶשל ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ֲ
ּ
ְו ִל ְבט ַֹח ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ִא ּתוֹ ְל ַבדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ׁ ֶשזוֹ ִע ַ ּקר ָה ֲע ׁ ִשירוּת
ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שהתפילה מביא ברכה והוא הכח לחיות בלי דאגה ובלבול רק להסתתר בצל כנפי
ברכת השם בבטחון בלי שום דאגה ועצבות ,וגם כאשר עוסק במו”מ וכל הפחדים ישמר
מכל המזיקים ולא יפול לתאוות הממון שהוא מציאות העצבות ,וכל מה שמבלבל רק יתדבק
באמונה שהוא ביטול הרע והתאווה ,וכל זה באור השגחה.
ילת ַא ּ ַפיִ ם ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים ַא ׁ ְש ֵרי ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ָאז הוּא
כה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
יאת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ יםַ ,על-
יְ ִר ַידת ַה ּׁ ֶש ַפע ַּכ ָ ּידו ַּעִּ ,כי ַא ַחר ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי נְ ִשׂ ַ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ָאז ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ִּלין ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֻּכ ָּלם ַו ֲא ַזי הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ֲע ִל ַ ּית נְ ׁ ָש ָמהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵא ֶל ָ
יך ה’ נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ּ ָשא ַּכ ָ ּידו ַּעִּ ,כי ָּכל ָא ָדם יֵ ׁש לוֹ ֲא ִח ָיזה ְו ׁש ֶֹר ׁש ְ ּב ֵא ֶיזה ִמ ָדּ ה
ְ
ְ
ׁ ֶשל ֲע ָשׂ ָרה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ֶּמ ֶלך ַו ֲאנָ ׁ ָשיו ְו ָכל ֶא ָחד ְּכ ִפי ִמ ָדּ תוֹ ֵּכן ָצ ִריך ְל ַה ֲעלוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ְ ּב ָכל
ֵעת ְל ַח ֵדּ ׁש ּכֹחוֹ ו ִּמ ָדּ תוֹ ֲ ,א ָבל ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵד ַע ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶשל ֲע ִל ַ ּית נַ ְפ ׁשוֹ ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ְ ּב ִחינַ ת
ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם ְּכתו ִּבים ָּכל ַה ְדּ ָר ִכים ְוכוּ’ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ָאז ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ַא ַחר נְ ִשׂ ַ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ַא ַחר ִשׂ ים
ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ָ ּיד ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”לָ ,אז ַה ְ ּז ַמן ְל ַה ֲעלוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ְל ַח ֵדּ ׁש ּכֹחוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִל ַ ּית ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵא ֶל ָ
יך ה’ נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ּ ָשא ַּכ ָ ּידו ַּעִּ ,כי ָאז
ׁ ָשלוֹ ם ַא ַחר נְ ִשׂ ַ
ְ
עוֹ ָלה נֶ ֶפ ׁש ָּכל ֶא ָחד ְל ַח ֵדּ ׁש ּכֹחוֹ ו ִּמ ָדּ תוֹ ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ֶה ָא ַרת ַה ָ ּיד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
ֶזה נִ ְתגַ ֶּלה ְל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ַה ֶדּ ֶר ְך ֵא ְ
יך ַל ֲעלוֹ ת ְל ַח ֵדּ ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ְוכֹחוֹ ו ִּמ ָדּ תוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַא ַחר ָּכ ְך חוֹ ְז ִרים ָּכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת
ְו ָכל ֶא ָחד מוֹ ִריד ׁ ֶש ַפע ְו ִח ּיוּת ְּכ ִפי ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת נַ ְפ ׁשוֹ ְוכֹחוֹ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יְ ִר ַידת ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַא ַחר
ָּכ ְך ְ ּב ַא ׁ ְש ֵרי ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל:
סוד נפילת אפיים ידוע כירידה למטה כדי לברר במקום הנמוך מאד ,בכח התעוררות הרחמים
של התפילה לברר בחי’ הנמוכות ,והרי ר’ נתן מגלה שזאת עיקר העלייה בבחי’ יד שמעלה
ממקום הנמוך ,ודייקא עי”ז מתחדש כח האדם.

סיכום דרכי עבודת התפילה בכל יום ,לבא לתקן כל הכיתות ולהתעלות לריח
האחדות
ועיקר הולדת השפע הוא במה שצועקים ע’ קלין במזמור יענך ,לבטל כל התאוות לקבל שפע
של יחוד העולמות ,ע”י ב’ בחי’ יב”ק ,ובמ”ש ובא לציון הרי נמשך השפע לגלות כוח הגאולה

זל

חל

ליקוטי הלכות ח"א דף קע"ג -ק"פ הלכות תפילה הלכה ד'
שנשמור חוקי השם בעוה”ז ונזכה ונחיה היינו נזכה לחיים טובים ,ואח”כ חוזרים לשיר של יום
לגלות שיר הפרטי של אותו יום ,ולאחד הכל באין כאלקינו ,להמשיך מקיפי הדעת ושלימות
בעלינו לשבח.
כאשר מזכיר בזה עניינים עמוקים ומורה שהם שייכים גם לנו ,וצריכים לחדש הכח בכל יום
וכו’ ,שזה כלל דרכי פנימיות התורה ,והרי שבהלכה זו גילה כל סדר התפילות בדרכים פלאיים
מאד ,כאשר בפשטות מצות התפילה הוא לקרוא ק”ש ולבקש כל מה שצריכים ,ומקדימים
בשירות להתקרב להשם – הרי בזה מגלה שעיקר התפילה בכל יום הוא לקרא ק”ש היינו
לגלות אמונה כדי לבטל השבירה של כל הכיתות ,ועיקר התיקון הוא בפסוקי דזמרא וברכות
יוצר שם מתגלה הריח של האחדות שמבטל הרע – והרי כך יש להתפלל בכל יום בדרך שזוכה
לזה  -והכל מתחיל מק”ש הראשון וקרבנות  -והתפילה בעצמה הוא עיקר העבודה בענין
האמונה וההשגחה לבא לברכת כהנים ולברכת שים שלום ולהמשיך שפע חדש של הקדושה
מתוך התחדשות העולמות שמבטל כל הקליפות והכיתות לכל היום כולו.

