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ליקוטי הלכות ח"א דף ק"ע  -קע"ב הלכות תפילה הלכה א-ג

דף ק"ע -קע"ב
הלכות תפילה
ספר ליקוטי הלכות או”חִ -ה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ָּלה ֲה ָל ָכה א
ַ ּב ַ ּקיִ ץ אוֹ ְמ ִרים מוֹ ִריד ַה ּ ָטל ו ַּבח ֶֹרף מוֹ ִריד ַה ָ ּג ׁ ֶשםְ ,ו ִאם לֹא ָא ַמר ֶ ּג ׁ ֶשםַ ,מ ֲח ִז ִירין אוֹ תוֹ  .ו ְּב ָטל ֵאין
ַמ ֲח ִז ִירין אוֹ תוֹ .
ִּכי ַטל ְוגֶ ׁ ֶשם נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת יַ ֲערֹף ַּכ ָּמ ָטר ִל ְק ִחי ִּת ַ ּזל ַּכ ּ ַטל ִא ְמ ָר ִתי ְ(דּ ָב ִרים

ימן ח) ִ ּב ְב ִחינַ ת
(ס ָ
לב)ְ .ו ָה ִע ָ ּקר ָּתלוּי ְ ּב ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ָּכל ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ָּתלוּי ְ ּב ַה ְּת ִפ ָּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִ
ו ַּמ ְעיָ ן ִמ ֵ ּבית ה’ יֵ ֵצא (יוֹ ֵאל ד)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֶזה יַ ֲערֹף ַּכ ָּמ ָטר ְוכוּ’ִּ ,כי ׁ ֵשם ה’ ֶא ְק ָראַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה,
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ֵשׂ ֶכל ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַטל ו ָּמ ָטר ַּכ ַ ּנ”ל .מכוון ענין זה יתבאר
בהמשך.
יתא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּ
(ב ִס ָ
ִּכי ִא ָ
ימן קנט) ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ׁ ֶש ּתוֹ ָרתוֹ עוֹ ָלה ְל ַה ּׁ ְש ִכינָ ה
נַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ַפע רו ָּחנִ ּיוּת ְו ׁ ֶש ַפע ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ְו ֶזה יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ַה ּתוֹ ָרהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםֲ .א ָבל ִמי ׁ ֶש ֵאין
ּתוֹ ָרתוֹ עוֹ ָלה ְל ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ו ִּמ ּ ֶט ַבע ַה ּתוֹ ָרה ְל ִה ְת ַע ּלוֹ ת ו ְּבתוֹ ְך ָּכ ְך נַ ֲע ֶשׂ ה ַליְ ָלה ו ַּמ ִּכין ָע ָליו ַה ַ ּג ְר ִדּ ינֵ י
יטב.
נִ ימו ִּסין ְונַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ֶ ּזה ט”ל ּתוֹ ָרה אוֹ ְל ֵה ֶפ ְךַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ

ימין ושמאל שבתורה ,הוא שפע הרוחני למעלה ,בבחי’ אש ,ושפע הגשמי למטה
בבחי’ מים
מבואר בלקו”מ סי’ קנ”ט שיש חילוק בין למוד התורות ,שלא כל אדם ואדם לומד בבחינה
אחת ,ומי שזוכה שלימודו עולה להשכינה ,אזי השכינה מקבלת הלמוד התורה ומעלה להשם
יתברך ,ונמשך מזה שפע ,היינו שפע רוחניות ושפע גשמיות ,כי השכינה בבחי’ אש מקבלת
התורה ועולה למעלה ,ונמשך ממנו שפע למעלה ,לכל העולמות ולכל המלאכים ושרפים וכו’,
וזה הוא שפע רוחניות .וכח המים נעשה מזה שפע גשמיות שיורד לזה העולם ,וזה בחי’ ימין
ושמאל שיש בהתורה.
אך לא כל אדם זוכה לזה שיהיה לימודו עולה להשכינה ,כי לזה צריך שיהיה אדם יקר ושיהיה
לימודו רק להשכינה ,היינו לאוקמא שכינתא מעפרא ,ולא כל אדם זוכה ללמוד זה ,ואף אם
לומד ביראת שמים ,וגם אם אומר שלימודו לאוקמא שכינתא מעפרא.
וכשאין לימודו עולה להשכינה ,אזי כשהתורה יוצאת ,ואי אפשר לה לעלות אל מקום מכונה,
וטבעה הוא להגביה את עצמה ולעלות ,ויש שמכים עליה ,ונופלת למטה ,ומתפזרת למטה לכל
העולם ,וכל בני עולם שואבים מהאויר ,וכולם שואבים מזאת התורה שנתפזרה למטה באויר,
בהקיץ או בשינה ,ואדם כשר וירא שמים אפילו מקטני הערך ,או אדם גדול וצדיק ,מקבלים
מהתורות אלו שנתפזרו ,ט”ל תורה התעוררות חדש וחשק להתורה ,והכל לפי מדרגת המקבל,
וכשמגיע לבני אדם שאינם כשרים נעשה להם חשק חדש לל”ט מלאכות.
והנה לכאורה בזה נאמר שאינו שייך לנו לזכות ללמוד להעלות השכינה ,להמשיך שפע הרוחני

ג

ד
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והגשמי ,אך הרי בהלכה זו מגלה מוהרנ”ת שזה כן שייך לנו (כאשר מובן מדברי רבנו בכ”מ) וזאת
ע”י הלימוד בלילה שעיקרו בימות החורף בלילות הארוכים ,ולזה אומרים אז טל ומטר לברכה,
וכמו שית’ להלן.
ובפשטות הקשר של ענין זה להלכות תפילה ,הוא מחמת שהוא הלכה של טל ומטר ,אלא
שמקדים בזה לומר שכלל הגשם נמשך בתפילה ,ע”פ המבואר בלקו”מ סי’ ח’ ,ובהמשך נבאר
ענין קשר זה שלא ביאר בפירוש.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַטל ְוגֶ ׁ ֶשםִּ ,כי ׁ ֶש ַפע ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּג ׁ ֶשםִּ ,כי ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ְמ ֻכ ִ ּנין ְ ּב ׁ ֵשם ֶ ּג ׁ ֶשםִּ ,כי
ְּכ ׁ ֶש ַה ִּל ּמוּד עוֹ ֶלה ְל ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְו ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הַ ,ע ֵּ
ל-כן נַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּג ׁ ָש ִמיםֶ ׁ ,ש ֵהם
ימן ז)ְ .ו ַע ֵּ
(ס ָ
ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ל-כן ַ ּבח ֶֹרףֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה,
יליָ א ֶא ָּלא ְלגִ ְיר ָסאְ .ו ַה ַּליְ ָלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יב ֵרי ֵל ְ
ִּכי ָאז נֶ ֱא ַמר (ערובין סהָ :).לא ִא ְ
ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ תְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדין ָאז ִהיא עוֹ ָלה ְל ַה ּׁ ְש ִכינָ הֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה.

דרך החיים איך גם אנו נזכה שהלימוד תורה שלנו יעלה אל השכינה
בזה תופס כדבר פשוט שגם אנחנו כן זוכים ללימוד שעולה לשכינה .ולהבין זאת נדייק
‘אך לא ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה ָל ֶזה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִל ּמוּדוֹ עוֹ ֶלה ְל ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה ִּכי ָל ֶזה ָצ ִריך
בדבה”ק של רבינו שםַ :
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָא ָדם יָ ָקר ְו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִל ּמוּדוֹ ַרק ְל ַה ּ ׁ ְש ִכינָ הַ ,היְ נ ּו ְלאוֹ ְק ָמא ׁ ְש ִכינְ ָּתא ֵמ ַע ְפ ָרא ְולא ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה
ְל ִל ּמוּד ֶזה ְו ַאף ִאם לוֹ ֵמד ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְוגַ ם ִאם אוֹ ֵמר ׁ ֶש ִּל ּמוּדוֹ ְלאוֹ ְק ָמא ׁ ְש ִכינְ ָּתא ֵמ ַע ְפ ָרא ִעם ָּכל
ֶזה ִמי יוֹ ֵד ַע ִאם ָראוּי ְל ָכך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִל ּמוּדוֹ ְל ַה ּ ׁ ְש ִכינָ ה’ ושם נאמר שצריך להיות ‘אדם יקר’ והוא
לשון מיוחד ,והרי מתוך דברי מהרנ”ת נבין שזה שזוכה לאמונה ע”י לימוד בלילה הוא האדם
היקר הזה ולימודו עולה לשכינה ,הרי מובן שגם מי שיש בו יראת שמים וכו’ יש מה שצריכין
יותר ,צריכין לימוד עם אמונה וקרבה להשי”ת.
והרי מובן שעניין האמונה והקרבה הזאת שזוכים בלילה זהו בכח אור הצדיקים וכו’ ,הרי
שבאמת ע”י ההתקשרות לרבינו ולימוד בלילה מתוך התעוררות אור האמונה שלם וזך הזה,
נעשה האדם אדם יקר ,ולימודו עולה לשכינה.
ויש לדייק שמבואר בזה גם בלקו”ת סי’ ה’ ,להבין שענין הגשם הוא בא ע”י אמונה ,והרי שם
מתבאר עד כמה יש לבנות האמונה ע”י בחי’ איש תבונות ,הרי שזה מקושר לענין ‘איש יקר’,
הרי שזה בכלל מכוון מוהרנ”ת שיש לזכות לאמונה זו שמבואר בתו’ ה’ וגם לימוד בלילה שהוא
בחי’ אמונה ועי”ז יכולים ללמוד לשכינה כראוי.

כח הלימוד בלילה להתבטל לה’ ולהתקרב לבחי’ השכינה
ִּכי ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדין ַ ּב ַּליְ ָלה הוּא ָקרוֹ ב יוֹ ֵתר ַל ֲעלוֹ ת ֶאל ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ֵהן ִמ ַּצד ָה ָא ָדםֵ ,הן ִמ ַּצד ַה ּׁ ְש ִכינָ ה,
ִּכ ְביָ כוֹ לִּ ,כי ָה ָא ָדם יָ כוֹ ל ְל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ו ְּל ַד ֵ ּבק ַע ְצמוֹ ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך יוֹ ֵתר ַ ּב ַּליְ ָלה ִמ ַ ּב ּיוֹ ם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָאז נָ ִחים
ימן נב)ְ .וגַ ם ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִהיא ְסמו ָּכה ְל ָה ָא ָדם ַה ּלוֹ ֵמד
(ס ָ
יפת ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִ
ָהעוֹ ָלם ֵמ ְר ִד ַ
ֹאש ַא ׁ ְשמוּרוֹ ת ׁ ִש ְפ ִכי ַּכ ַּמיִ ם
(א ָיכה ב) :קו ִּמי ר ִ ֹּני ַ ּב ַּליְ ָלה ְלר ׁ
ַ ּב ַּליְ ָלה ו ַּמ ְק ׁ ֶש ֶבת ְלקוֹ לוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ֵ
ִל ֵ ּב ְך נוֹ ַכח ּ ְפנֵ י ה’‘ .נוֹ ַכח ּ ְפנֵ י ה’’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְקרוֹ ָבה ֵא ָליו ְוהוּא נוֹ ַכח ּ ְפנֵ י ה’ ַמ ָּמ ׁשִּ ,כי ַ ּב ַּליְ ָלה
ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִהיא ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםְ .ו ָאז ִּכ ְביָ כוֹ ל ְולֹא ָמ ְצ ָאה ַה ּיוֹ נָ ה ָמנוֹ ַח ְוכוּ’ְ .ו ִע ַ ּקר ְמנו ָּח ָת ּה ֵא ֶצל
ָה ָא ָדם ַה ּלוֹ ֵמד ָאז ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּגם ִצ ּפוֹ ר ָמ ְצ ָאה ַ ּביִ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים.
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ל-כן ַ ּבח ֶֹרף ׁ ֶש ַה ִּל ּמוּד ַ ּב ַּליְ ָלה ְו ִהיא עוֹ ָלה ְל ַה ּׁ ְש ִכינָ הֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ְו ַע ֵּ
ל-כן נַ ֲע ֶשׂ ה
ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּג ׁ ָש ִמים ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ַ ּב ְּת ִפ ָּלה מוֹ ִריד ַה ֶ ּג ׁ ֶשם.
בפשטות מבאר שלזאת בחורף שהלילות ארוכים (בברסלב ואומן ,הלילה ארוך מאד) ולומדים
בלילה ,ולזה מזכיר גשם.

כדי שתתעלה לימודו להשכינה צריך להקדים את שורש התורה שהוא התפילה
ונוסיף להבין בזה עוד לפי מה שמקדים לעיל בתחילת ההלכה‘ִּ :כי ַטל ְוגֶ ׁ ֶשם נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי
ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת יַ ֲערֹף ַּכ ָּמ ָטר ִל ְק ִחי ִּת ַּזל ַּכ ַּטל ִא ְמ ָר ִתיְ ,ו ָה ִע ָּקר ָּתלוּי ְ ּב ַהתפילהִּ ,כי ָּכל ִל ּמוּד
ימן ח) ִ ּב ְב ִחינַ ת ו ַּמ ְעיָ ן ִמ ֵ ּבית ה’ יֵ ֵצאְ ,ו ֶזה יַ ֲערֹף ַּכ ָּמ ָטר
(ס ָ
ַה ּתוֹ ָרה ָּתלוּי ְ ּב ַהתפילהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִ
ְוכוּ’ִּ ,כי ׁ ֵשם ה’ ֶא ְק ָראַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת תפילהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ֵשׂ ֶכל ִל ְלמֹד ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
נַ ֲע ֶשׂ ה ַטל ו ָּמ ָטר’ .הרי יש להבין שבכלל המכוון הוא שהרי שורש הלימוד הוא ע”י תפילה ,כי
מתפילה יוצא הכח להבין בתורה כי הוא בחי’ עדן ומשפיע כח להוציא לפועל להבין ההלכה
בדרך שיצליח להפריד הרע מהטוב בארבע היסודות ע”ש בסי’ ח’ ,ולזה שורש הגשם שנמשך
ע”י תורה הוא גם בתפילה ,והרי על פי פשוט הנרצה בזה הוא שלזאת תקנו חז”ל להזכיר
משיב הרוח ומוריד הגשם ,ובקיץ מוריד הטל ,כי בקיץ חסר כח הלימוד של הלילה.
אבל יש להבין בזה יותר שאם פותח להודיע בהלכה זו ששורש התורה הוא בתפילה ,המכוון
הוא ששורש הכח ללמוד להעלות השכינה ,שורש הכח לזכות ללימוד בלילה כזו שעולה
לשכינה ,הוא בתפילה ,כי משם נמשך השכל להפריד בין טוב לרע בבחי’ ומעין מבית ה’ יצא
וגו’ היינו הכח להקים השכינה מגלותה ולזכות לאור השכל שמזכה האדם להיות איש יקר
שלימודו לשכינה.
והנה יש מקשים לענין הלכה זו שהרי יש מקומות שגם בקיץ יש זמן ללמוד ולמה מייחד ענין
הלימוד רק ללילות החורף הארוכים? הרי יש לומר בדרך אפשר שע”פ הנ”ל שעיקר הוא
תפילה שמביא לתורה ,הרי צריכים לילה ארוכה שיהיה זמן הן להתבודדות ותפילה והן לתורה
בדרך שמביא לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,כדי לברר הד’ יסודות כמבואר בתו’ ח’ ,והרי
לכל עבודה זו שהוא התחדשות התפילה והתורה וכח ההבנה לברר הטו”ר ,צריכים לילה ארוך
כמה שעות .כל זה הזכרנו מחמת המקשים כאילו הלכה זו אינו שייך לכל מקום ,וה’ ירחם
עלינו ויאיר עינינו.
יליָ א ֶא ָּלא ְל ׁ ִשנְ ָּתא .ו ַּב ּיוֹ ם ָלאו ָּכל ָא ָדם
יב ֵרי ֵל ְ
ֲא ָבל ַ ּב ַ ּקיִ ץ ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִּל ּמוּד ַ ּב ּיוֹ םִּ ,כי ָאז נֶ ֱא ַמר ָלא ִא ְ
ְ
זוֹ ֶכה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִל ּמוּדוֹ עוֹ ֶלה ְל ַה ּׁ ְש ִכינָ הִּ ,כי ָאז ֵאין ָה ָא ָדם יָ כוֹ ל ְל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ָּכ ָּ
ל-כך ֵמ ֲח ַמת ִט ְר ַדּ ת
ָהעוֹ ָלםְ ,וגַ ם ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ָאז ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נִ יםַ ,ע ֵּ
ל-כן רֹב ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶשל ַה ָ ּי ִמים נַ ֲע ֶשׂ ה ֵמ ֶהם ְ ּב ִחינַ ת
ּ
ַטל ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נַ ֲע ֶשׂ ה ֵמ ַה ִּל ּמוּד ׁ ֶשל יוֹ ם ַדּ יְ ָקאַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ִּכין ָע ָליו אוֹ ָתן ַהיְ דו ִּעים ַהיוֹ ְצ ִאין ַ ּב ַּליְ ָלה
ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ַ ּב ַ ּקיִ ץ מוֹ ִריד ַה ּ ָטל ַּכ ַ ּנ”ל.

בקיץ בבין המצרים ‘נברא הלילה לשינה’ בבחי’ קטנות השכינה ,אך במשך שאר
ימות השנה‘ ,נברא הלילה לגירסה’ להעלות השכינה
בגמרא יש פלוגתא אם לילא נברא לגירסא או לילה נברא לשינתא ,והנה בזה מאחד שני
השיטות ומחלק בין חורף לקיץ ,וזה כדברי תוספות שם בעירובין דף סה .ששינה בלילה הוא

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף ק"ע  -קע"ב הלכות תפילה הלכה א-ג
בלילות הקצרים ,והוא כמ”ש בשיחות הר”ן סי’ ש”א‘ :שעיקר העבודה הוא בחורף לקום
בחצות ,ובקיץ בעת שהלילה קצר מאד אין עומדין בחצות ,אז יש להזהר לעמוד בבקר השכם
כעלות השחר’ .אמנם בלשון דבה”ק בלקו”מ סי קס”ט ,שמבואר זמן חצות ,שם נאמר בין
בקיץ בין בחורף ,וכאשר בלקוטי תפילות שם מבקש לקום בין בקיץ בין בחורף ,הרי יש להבין
הענין ,ובכלל יש להבין שכל הזמן הזה שאין חצות הוא רק בתקופת תמוז ,ולא כל הקיץ,
וכידוע מ”ש הקדמונים משכבי עד קומי וכו’ עיין או”ח סי’ רל”ח בב”ח ופרישה ,וע”ש במג”א.
הרי יש מקום להטעים הענין ולבאר מ”ש ‘לא נברא לילה אלא לשינתא’ ,כי זה זמן השינה
של השכינה כביכול בקיץ בזמן בין המיצרים וכו’ “ואז קשה ללמוד לשכינה” ,כי לילא נברא
לגירסא להתקרב להשם ,אבל יש עיתים שנופל קטנות ושינה ,ועל אלה אנו בוכים ומתאבלים
על גלות השכינה שאין בנו כח להעלותה ע”י לימוד לשמה כראוי ,שזה ענין בין המצרים ,ואז
העיקר לבא לביטול לבחי’ שינתא ,לקבל התעוררות לתורה לפחות ,כי אין כח הדעת ללמוד
כראוי לשכינה .אבל אחרי ט”ב אז קומי ,כי יכולים לקום ללמוד כראוי עם דעת שלם לגרום
אתערותא דלתתא להעלות השכינה וכו’ ולתקנה כמבואר בתורה י”ב.
והנה זאת ההלכה הראשונה בהלכות תפילה ,כי עיקר התפילה הוא תיקון השכינה ומובן מהלכה
זו שלזה עלינו לזכות ע”י תפילה שיהיה לנו הבנה בתורה כענין ונהר יוצא מעדן להשקות את
הגן בתו’ ח’ ,שנזכה ללמוד כראוי ,וע”י תפילה בכוונה זוכה האדם להיות איש יקר ללמוד
כראוי ,וזה עיקר גדול בתפילה דייקא.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִאם ל ֹא ָא ַמר ַטלֵ ,אין ַמ ֲח ִז ִירין אוֹ תוֹ ִּ ,כי ַטל ֵאינוֹ נֶ ֱע ָצרִּ ,כי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל ָּכל ּ ָפנִ יםִּ ,כי ִמ ָּכל
ַה ִּל ּמו ִּדים נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ַטל ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ִאם ל ֹא ָא ַמר ֶ ּג ׁ ֶשםַ ,מ ֲח ִז ִירין אוֹ תוֹ ִּ ,כי ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים יְ כוֹ ִלין
ִל ְהיוֹ ת נֶ ֱע ָצ ִרין ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְּ ,כ ׁ ֶש ֵאין ַה ִּל ּמוּד ַּכהֹגֶ ן ְו ֵאינוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ְל ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ַּכ ַ ּנ”ל.
ל-כן ָצ ִר ְ
ל-כן ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא נֶ ֱע ָצר ִל ְפ ָע ִמים ְו ֵאינוֹ נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל ָּכל ּ ָפנִ יםַ ,ע ֵּ
ְו ַע ֵּ
יך ְל ַה ְז ִּכירוֹ ְּכ ֵדי ְלעוֹ ְררוֹ ,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַז”ל .כי בברכה שניה אין מבקשים רק מזכירים כמו שאמרו חז”ל להזכיר
וכו’ ,הרי שבחורף יש להזכיר לעורר כח הלימוד של השלם גם אם אין זוכים לזה ,ומזכירים
בתפילה כי ע”י תפילה נמשך הדעת כנ”ל ללמוד כראוי.
ְו ַע ֵּ
שמֹאל ׁ ֶשל ַה ּׁ ְש ִכינָ הַּ ,כ ּמו ָּבא ,כי
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ַטל ְוגֶ ׁ ֶשם ִ ּב ְב ָר ָכה ׁ ְשנִ ָ ּיהִּ ,כי ָאז נַ ֲע ֶשׂ ה ַה ָ ּי ִמין ְו ַה ּ ְ ׂ
ברכה ראשונה הוא בחי’ חכמה  -ימין ,ושניה שמאל בחי’ בינהְ .ו ָאז יְ כוֹ ִלין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַטל ְוגֶ ׁ ֶשם
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ֵמ ַה ִּל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ַ ּג ֵּ
ם-כן יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל ַּכ ַ ּנ”ל .ימין הוא מה שמתקן העולמות
העליונים ,ושמאל הוא מה שהשפע נכנס לצמצום להחיות מתים.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַמ ְת ִח ִ
ילין לוֹ ַמר ֶ ּג ׁ ֶשם ִ ּב ׁ ְש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרתִּ ,כי ָאז ִמ ְת ַו ֲע ִדין יַ ַחד ִעם ַה ּ ׁ ְש ִכינָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
(מ”ר שה”ש ז) ְ ּב ַב ָ ּק ׁ ָשה ִמ ֶּכם ִע ְּכב ּו ִע ִּמי עוֹ ד יוֹ ם ֶא ָחדָ ,ק ׁ ָשה ָע ַלי ּ ְפ ֵר ַיד ְת ֶכםְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִרים
ַ(ר ׁ ִש”י ַו ִ ּי ְק ָרא כב ,ו ַּב ִּמ ְד ָ ּבר כט) .הרי שתיקון הימים הנוראים ושמיני עצרת ,הוא שאנו מתקרבים
להשי”ת לזכות ללימוד התורה כראוי לשכינה.
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח הוּא מ ִֹחין
ילין לוֹ ַמר ַטלִּ ,כי ְ ּב ֵליל ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ַמ ְת ִח ִ
ו ְּבמו ָּסף ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
ילין ִל ְמנוֹ ת ו ְּל ַט ֵהרִּ ,כי ִמ ְּת ִח ָּלה
ְדּ גַ ְדלוּת ְו ַא ַחר ָּכ ְך חוֹ ְז ִרין ְל ַק ְטנוּת ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ִחינַ ת ְס ִפ ָירה ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
יל ְך ְּכ ֵס ֶדרַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִריםְ .ו ַע ֵּ
ימן ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ְו ַא ַח ָּ
ל-כן ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב
ר-כ ְך ָח ְזר ּו ֵל ֵ
ֵה ִר ָ
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ָאז ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּליְ ָלה ַה ּׁ ְשנִ ָ ּיה ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסחֶ ׁ ,ש ָאז הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַר ֲחקוּת
ָה ִר ׁ
ְו ַע ֵּ
ן-ערו ְּך ְו ֵאין ּפוֹ ְס ִקין ֶ ּג ׁ ֶשם ַעד ַה ִּמנְ ָחה ַרק
ילין ָאז ַטל ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֵּכן נִ ְפ ַסק ַה ִדּ ין ַ ּב ּׁ ֻש ְל ָח ָ
ל-כן ַמ ְת ִח ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף ק"ע  -קע"ב הלכות תפילה הלכה א-ג
יח ִצ ּבוּר ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ׁ ֶש ְ ּבקוֹ ל ָרם ׁ ֶש ּל ֹא לוֹ ַמר ֶ ּג ׁ ֶשם עוֹ ד ִּכי ִאם ַטל.
יע ַה ּׁ ְש ִל ַ
ׁ ֶש ְ ּבמו ָּסף מוֹ ִד ַ

מהרנ”ת מבאר מנהג אשכנז שאומרים גם במוסף דפסח מוריד הגשם ,להאיר סוד
לימוד לשמה לכל המדרגות
מ”ש שכך נפסק הדין “בשמיני עצרת” ,כי זאת לשון השו”ע באו”ח סי’ קי”ד ,כי באמת
היו צריכים לומר גשם ביום ראשון של חג לרצות על הגשם ,אלא שישיבת סוכה וכו’ והיה
ראוי להזכיר רק מבערב אלא שאין העם נמצא וישבו אגודות אגודות ,ובשחרית אי אפשר כי
צריכים להכריז ואין להפסיק בין גאולה לתפילה ,לזה מתחילים במוסף לומר מוריד הגשם.
ואח”כ מבואר שמפסיקים לומר גשם במוסף של יום א’ דפסח ,ושם הטעם שאין מפסיקים
מבערב הוא שלא יהיה ערבוב ,זה מזכיר וזה אינו מזכיר ,ולפני מוסף מכריז מוריד הטל ,וכולם
פוסקים לומר גשם ,ובסעיף ג’ כתב הרמ”א שמנהג בני אשכנז שאינם אומרים בקיץ מוריד
הטל ,ואם כך אינם יכולים להכריז ,לזה אומרים גשם גם במוסף ,ורק במנחה מפסיקים ,ור’ נתן
ראה לנכון לאמר טעם למנהג בני אשכנז.
ועיין לקו”ה פסח ה”ג  -שמאריך לגלות נוראת ענין הזכרת הטל ביום א’ דפסח ,כי הטל הוא
בחי’ הרוח חיים דקדושה ,תחיית המתים של יחזקאל .ועיין עוד בהל’ פסח ה”ז שמאריך מאד
בנוראת ענין הטל של יום א’ דפסח ,ואינו מזכיר שם שאין אומרים טל עד מנחה .ואולי יובן
לאור המבואר בלקו”ה הל’ מכר וממכר ה”ג ,שבנוי גם שם על תורה זו קנ”ט ,כהלכה זו ,ושם
מבואר ש’אלו שמתקשרים להצדיקים אמתיים ואינו הולך בעצת רשעים וכו’ המרחקים מהם
כנ”ל ,רק כל חפצו ורצונו הוא להכלל בהם ובתורתם שנקרא תורת ה’ וכו’ כנ”ל ,אזי זה האיש
הוא כעץ שתול על פלגי מים וכו’ ,היינו שגם לימודו נחשב ממש כמו התורה של הצדיק האמת
שנקרא עץ שתול וכו’ אשר פריו וכו’ ,כי גם הוא זוכה להכלל בו על ידי ההתקשרות ונמשך
ממנה שפע רוחניות ושפע גשמיות וכו’ ,אבל בבחי’ “לא כן הרשעים ,שם נעשה בחי’ כי אם
כמץ אשר תדפנו רוח” .כי תורתם מתפזרת באויר כמוץ אשר תדפנו רוח ממש ,כי מכה עליהם
הגרדיני נמוסין הנ”ל ונעשה מהם ל”ט מלאכות שהם הפך ט”ל תורה’.
ואולי זה מכוון דברי מוהרנ”ת בזה שבפסח יש כח להאיר בחי’ תורה לשמה בחי’ אמירת מוריד
הגשם לכל מקום שגם מי שעוד לא זכה וכו’ יזכה גם הוא להארת האמונה של פסח ללמוד
לשמה ,ולזה יש שנהגו לאמר גשם במוסף של פסח ,וד”ל.
יליָ א ֶא ָּלא ְל ׁ ִשינְ ָּתאְ .ו ֶזה ָק ֵאי ַעל ַה ַ ּקיִ ץְ ,ו ָאז ִע ַ ּקר ִל ּמוּד
יב ֵרי ֵל ְ
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַז”ל :ל ֹא ִא ְ
ל-כן ָצ ִר ְ
ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ּיוֹ םַ ,ע ֵּ
ישֹןְּ ,כ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל ְו ִל ׁ ְשאֹב ֵמ ָה ֲא ִוירְ ,ל ַק ֵ ּבל ַה ּתוֹ רוֹ ת
יך ַ ּב ַּליְ ָלה ַדּ יְ ָקא ִל ׁ
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ְ ּזר ּו ְל ׁ ָשם :כמבואר שמקבלים עי”ז חשק לתורה ,וזה הדבר שצריכים אז בעת הקטנות
והשינה לקבל חשק חדש למה שכן יכולים להתחדש בתורה ,אע”פ שאין יכולים לזכות
ללימוד בשכל גדול.

***
יאת ׁ ְש ַמע ֲה ָל ָכה ב .:עיין שם בסוף ההלכה בנין סמיכת
ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ָּלה ֲה ָל ָכה ב נִ ְכ ָלל ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ְק ִר ַ
גאולה לתפילה שעי”ז יהיה בשמחה כל היום ,כי כל סדר התפילה הוא רק לעורר ולתקן
השמחה בכל עולם ועולם.

ז

ח
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***
הלכות תפילה ֲה ָל ָכה ג:
ל-פי ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
“ו ֶא ְת ַח ַ ּנן ֶאל ה’ ָ ּב ֵעת
ימן עח) ַעל ּ ָפסוּקָ ,
(ב ִס ָ
ִענְ יַ ן ְּת ִפ ָּלהַ :ע ּ ִ
יטב:
ַה ִהוא ֵלאמֹר” ַע ֵ ּין ׁ ָשם ָה ִענְ יָ ן ֻּכ ּלוֹ ֵה ֵ

ְו ַה ְּכ ָללִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת הוּא ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו ְוא ֶֹר ְך יָ ֵמינ ּו ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַא ְך ְ ּב ַו ַדּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ִל ְהיוֹ ת עוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ַבד ָּת ִמיד ְ ּב ִלי ֶה ְפ ֵסק ֶרגַ ע ְוכוּ’ִּ ,כי ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ְל ַב ּ ֵטל ִל ְפ ָע ִמים ְק ָצת ִ ּב ׁ ְש ִביל
ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ָצ ְר ֵכי ַהגּ וּף ְוכוּ’ ְו ִאם ֵּכן ַ ּב ֶּמה ְמ ַח ִ ּיין ַע ְצ ָמן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ִ ּב ּטוּל ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין ׁשוּם ִח ּיוּת
ִּכי ִאם ַה ּתוֹ ָרה ְל ַבדַ ,א ְך ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ִ ּב ּטוּל ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ֵמ ֲח ַמת ֶה ְכ ֵר ַח ָאז ְמ ַח ִ ּיין ַע ְצ ָמן ַעל -יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק
יש ּ ָפ ׁשוּט ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָ ּב ֵטל ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ְוהוּא ְמ ַח ֶ ּיה ַע ְצמוֹ
ַה ָ ּגדוֹ ל ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ַ ּגם ֵּכן ִל ְפ ָע ִמים ִא ׁ
ֵמ ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶשל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’.
ִּכי ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ְ ּב ֵט ִלין ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ָאז ַה ַּצ ִדּ יק ְמ ַח ֶ ּיה ַע ְצמוֹ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ַהנְ ָהגָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ָאז ָהיָ ה ָהעוֹ ָלם ִמ ְת ַק ֵ ּים ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ְל ַבדּ ְ ,ב ִחינַ ת עוֹ ָלם ֶח ֶסד יִ ָ ּבנֶ ה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ַצר ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ְו ָאז
ָהיָ ה ַה ּתוֹ ָרה נֶ ְע ֶל ֶמת ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ׁ ֶש ָ ּק ַדם ַל ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָּכל ָדּ ָבר נִ ְב ָרא
ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ַו ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת נֶ ְע ָל ִמין ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ֵהם נֶ ְע ָל ִמין ו ְּמ ֻל ָ ּב ׁ ִשין ְ ּב ָכל ָדּ ָבר
ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםְ ,וק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ַה ּתוֹ ָרה ָ ּבעוֹ ָלם ָאז ָהיָ ה ָהעוֹ ָלם ִמ ְת ַק ֵ ּים ַרק ַעל-יְ ֵדי ֶח ֶסד
ִח ָ ּנםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ׁ ֶש ָהיְ ָתה נֶ ְע ֶל ֶמת ָאז ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם
ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ַ ּב ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נֶ ְע ָל ִמין ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ְוכוּ’.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל -יְ ֵדי ָה ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת
אשית ָ ּב ָרא” ,לֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
ּ
“כ ַֹח ַמ ֲע ָשׂ יו ִה ִ ּגיד ְל ַע ּמוֹ ְוכוּ’”ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ַעל ּ ָפסוּקּ ְ ,
יך
“ב ֵר ׁ ִ
ְל ַה ְת ִחיל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ַ ,ע ֵּ
ל-כן ִ ּב ֵ ּק ׁש מ ׁ ֶֹשה ִל ָּכנֵ ס ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נֶ ְע ָלם ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ק ֶֹדם ַמ ַּתן
יטב:
יטב ֵה ֵ
“ו ֶא ְת ַח ַ ּנן” ְוכוּ’ ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ָ
הרי שעיקר החיות הוא התורה ,והוא בחי’ ארץ ישראל ,וצריכים חיות גם כאשר נעשה מה
שנעשה ובטלים מחיות התורה ,והוא ע”י האיש פשוט הגדול ,שממשיך עלינו אור האוצר
מתנת חינם ,בחי’ הדרך לארץ ישראל ,שגם אם לא נמצאים בתוך החיות הרי אנחנו בהדרך
לא”י בחי’ כי לעולם חסדו ,במה שמעוררים ומתקנים העשרה מאמרות שבהם נברא העולם
בכל ענין ובכל מצב ,ולזה הצדיק מתנהג גם הוא בפשטות כאיש המון עם להאיר עלינו האוצר
מתנת חינם להמשיך לנו חיות אור התורה תמיד ועי”ז אנו בכלל החיים שאין שום יאוש
בעולם כלל.

ע”י תפילה נמשך עלינו -ע”י האיש פשוט הגדול  -אוצר מתנת חינם למצוא את ה’
בכל מקום
פותח להראות איך ע”י התפילה נמצא הדרך להתדבק באור הצדיק שפותח לנו את האוצר
מתנת חינם ובזה זוכים למצוא את השי”ת בכל דבר ,והרי מגלה שהענין פשוט מאד כי זה
עיקר עבודת התפילה להכניס השגחה ורחמי השם לתוך הטבע ,לתוך העולם הזה ,לעורר הי’
מאמרות ולגלות הקדושה בעולם הגשמי ממש.
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(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ב)ֶ ,אל ַּת ַעשׂ
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ַרק ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ָ
ל-פי
ף-ע ּ ִ
יקים ַא ַ
ְּת ִפ ָּל ְת ָך ֶק ַבע ֶא ָּלא ַר ֲח ִמים ְו ַת ֲחנוּנִ ים ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהַ ,צ ִדּ ִ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּביָ ָדם ּתוֹ ָרה ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ֵאין ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ֶא ָּלא ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ַרק ַמ ְּתנַ ת
ִח ָ ּנםְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ַרק ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְּ ,כמוֹ
ְ
ְ
ָ
“ו ִה ְת ּ ַפ ְּלל ּו ֵא ֶליך ֶדּ ֶרך ַא ְר ָצם ְוכוּ’” ֶ‘דּ ֶרך ַא ְר ָצם’ ַדּ יְ ָקא ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא
(מ ָל ִכים א ח)ְ ,
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ַרק ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְב ִחינַ ת ֶדּ ֶרך ֶא ֶרץְ ,ב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶרך ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַכ ַ ּנ”ל ַב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל.
“ח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה” ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
ִּכי ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְק ֵראת ַ
(ש ָ ּבת י)ָ ,ר ָבא ַח ְזיָ א ְל ַרב
ַה ְמנוּנָ א ְדּ ָקא ַמ ֲא ִר ְ
יחין ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ְועוֹ ְס ִקין ְ ּב ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה ְוהוּא ָס ַבר ְז ַמן ּתוֹ ָרה
יך ִ ּב ְצלוֹ ָתא ָא ַמרַ ,מ ִ ּנ ִ
ְלחוּד ו ְּז ַמן ְּת ִפ ָּלה ְלחוּד ְו ִל ְכאוֹ ָרה ָק ׁ ֶשה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְק ֵראת ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה ְל ִד ְב ֵרי ָר ָבאַ ,מה ֵּת ְר ָצה
יכן יְ ַק ֵ ּבל ְז ַמן ְּת ִפ ָּלה ֲהלֹא ַעל ֵע ֶסק
ַה ְ ּג ָמ ָרא ְ‘והוּא ָס ַבר ְז ַמן ּתוֹ ָרה ְלחוּד ו ְּז ַמן ְּת ִפ ָּלה ְלחוּד’ֵ ,מ ֵה ָ
ַה ּתוֹ ָרה ֵאין ׁשוּם ְז ַמן ָקבו ַּע ְּכ ָלל ַרק ָּכל ַה ּיוֹ ם ֻּכ ּלוֹ ְו ָכל ַה ַּליְ ָלה ָאנ ּו ְמ ֻח ָ ּי ִבים ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ָּת ִמיד,
יכן יְ ַק ֵ ּבל ְז ַמן ְל ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה? ַא ְך ֶ ּב ֱא ֶמת ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה
ִּכי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו ְוא ֶֹר ְך יָ ֵמינ ּו ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ו ֵּמ ֵה ָ
ְ
ִהיא ַרק ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶרך ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא,
ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ָדּ בוּק ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּגנו ָּזה ְו ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמתֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנםַ ,מ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם,
ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרהְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ָדּ בוּק ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַמ ָּמ ׁשְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמתְ ,ו ַע ֵּ
יחין ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ְועוֹ ְס ִקים ְ ּב ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעהִּ ,כי
יטב ֻק ׁ ְשיַ ת ָר ָבאַ ,מ ִ ּנ ִ
ל-כן ְמ ֻת ָרץ ֵה ֵ
ְז ַמן ּתוֹ ָרה ְלחוּד ו ְּז ַמן ְּת ִפ ָּלה ְלחוּדִּ ,כי ִ ּב ְז ַמן ְּת ִפ ָּלה ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ׁ ֶש ִהיא
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְדּ ֵב ִקים ַ ּגם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרהַ ,היְ נ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה
ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ַּכ ַ ּנ”ל.

מאריך להראות שבאמת בעבודת התפילה נמצא המשכת האוצר מתנת חינם ,החיות הגדול
שהשי”ת נמצא בכל מקום גם בבחי’ חיי שעה ,כאשר מבאר בזה חידוש נורא להבין מ”ש
שהתפילה חיי שעה וכו’ (כידוע ישוב הצל”ח בזה ,ומה שעוד קשה להבין בזה ,ובזה מתיישב היטב) כי
בפשטות תורה ותפילה הם ענין החיות וקדושת ארץ ישראל וכו’ ,ולזה מאריך להראות שיש
ענין בתפילה שהוא המשכת הכח למצוא את השם למצוא רחמים בתוך חיי שעה שזה ענין כח
הצדיק שיורד לפשטות העולם לגלות הקרבה להשם בכל מקום בחיות גדול.

התפילה היא עצמה בחי’ האיש פשוט שממשיך עלינו סתרי תורה הנעלמים בכל
מקום
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּ
ימן טו) ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה זוֹ ִכין ְל ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרהִּ ,כי
(ב ִס ָ
ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְדּ ֵב ִקים ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ׁ ֶש ִהיא
ְ ּב ִחינַ ת ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ֵראת ַה ְּת ִפ ָּלה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְע ָל ָמה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה
ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבִּ ,כי ְ ּב ַה ֵּלב נֶ ְע ָל ִמין ָּכל ַה ְדּ ָב ִרים ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲעלוּמוֹ ת ֵלבְ ,ו ַעל-
יכין ַדּ יְ ָקא ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְת ִפ ָּלה
ֵּכן ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינָ ה ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹד ְמאֹד ו ְּצ ִר ִ
ְו ַת ֲחנוּנִ יםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,על-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶח ֶסד
ִח ָ ּנם ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ק ֶֹדם ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ַה ֲחיוֹ ת ָּכל ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ְו ָה ִע ִּתים
ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָ ּב ֵטל ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ֵמ ֲח ַמת ֶה ְכ ֵר ַח ָצ ְר ֵכי ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ַכ ּיוֹ ֵצאִּ ,כי ָּכל ָה ִע ִּתים ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּב ֵטל
ִמ ּתוֹ ָרה ֵמ ֲח ַמת ַה ֶה ְכ ֵר ַח ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ַח ֵ ּיי ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלים ִח ּיוּת ִמ ּׁ ָשם ו ְּמ ַח ִ ּיין ָּכל ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף ק"ע  -קע"ב הלכות תפילה הלכה א-ג
ְו ָה ִע ִּתים ׁ ֶש ְ ּב ֵט ִלין ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָדּ בוּק ִ ּב ׁ ְש ַעת
ִ ּב ּטוּלוֹ ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַח ֶ ּיה ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּ ְפ ׁשו ִּטים ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי
ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ַמ ָּמ ׁש ְ ּב ִחינָ ה זוֹ ַּכ ַ ּנ”ל.
בזה מגלה ביאור ענין המאמר שענין האוצר מתנת חינם הוא אור סתרי תורה ,אשר עלינו
לקבל ע”י הצדיקי אמת ,ועי”ז יכולים למצוא את השם בכל דבר ולעבוד עבודת השם בכל
ענין ,ואיך שיהיה נזכה גם אנחנו להמשיך אור סתרי תורה שיהיה לנו חיות גדול תמיד ,ועיקר
הכח לזכות לזה הוא ע”י תפילה במסירת נפש כמבואר שם בתו’ ט”ו.
וכן כל אדם אשר שם לבו להבין כמה הוא משוקע בצרכיו ועסקיו וטרדותיו ,וצריך מאד
להמשיך הישועה שמתבאר במאמר זה ,לקבל חיות הגדול של הדרך לארץ ישראל בחי’
עשרה מאמרות ,מגלה בזה ר’ נתן שזה מה שיש להרבות בתפילות והתבודדות ,כי עי”ז נמשך
האוצר מתנת חינם.

יש לקבל מהצדיק ומהתפילה שני דרכי חיות ,הן לזמן הקטנות וההעלמה ,והן
לזמן הגדלות שכבר הגיע לארץ ישראל
ומובן שזה עבודת התפילה לקדש את הד’ עולמות להוציאם מההסתרה ,ועי”ז מתחילה
הקדושה הנעלמת ע”י עשרה מאמרות ,ואז נשלם בחי’ הדרך לארץ ישראל וזוכים לעבודה
של תורה ותפילה שהוא חיות גדול ,כפי מה שמתקשר לבחי’ הצדיק בעת הפשטות ,ולאור
הצדיק בעת הגדלות ,כאשר עלינו עובר מאד ענין הקטנות ויש שזוכים לעת של הגדלות ,וכך
צריכים לקבל מרבינו שני דרכי החיות ,וכך בעבודת התפילה.
ל-כן ָּכל ָא ָדם ָצ ִר ְ
יקים ְו ַע ֵּ
יקי
יך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַרק ְ ּב ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ְל ַצ ִדּ ֵ
ִּכי ְל ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה זוֹ ִכין ַרק ַה ַּצ ִדּ ִ
ימן בִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ַהדּ וֹ רַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ִס ָ
יקים
יקים יִ ְר ׁש ּו ֶא ֶרץ ִּכי ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל זוֹ ִכין ַה ַּצ ִדּ ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ְּכ ִתיב ְּ(ת ִה ִּלים לז)ַ ,צ ִדּ ִ
יקים ְלעוֹ ָלם יִ ְר ׁש ּו ָא ֶרץ ְוכוּ’ִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ְל ִפי
“ו ַע ֵּמ ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ס)ְ ,
ּ
ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִריתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַּכ ָידו ַּע ,ו ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ִה ְת ַק ּׁ ֵשר ו ְּל ִה ָּכ ֵלל
ְ ּב ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ָה ֲא ִמ ִּתיְּ ,כמוֹ ֵכן זוֹ ֶכה ִל ֻיר ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְלעוֹ ָלם יִ ְר ׁש ּו ָא ֶרץ ְוכוּ’ ,ו ְּכמוֹ
ֵכן זוֹ ֶכה ִל ְת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
ִל ְב ָר ָכה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין נַ ֲע ֶשׂ ה ָה ֲא ִויר ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”לַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל,
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֵש ִרים ָ ּב ִאים ְל ׁ ָשם יְ כוֹ ִלין ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה זוֹ ,
יטב.
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
יבת יָ דוֹ ַעל ּ ָפסוּק
אשי ּ ְפ ָר ִקים ִמ ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ִ ּב ְכ ִת ַ
ְו ֶזה ׁ ֶש ָר ַמז ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָה ָר ׁ ֵ
ָו ֶא ְת ַח ַ ּנןְ ,ו ָר ַמז ׁ ָשם ִענְ יַ ן ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ָּכל ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך
יקים יִ ְר ׁש ּו
ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִל ְכ ּב ֹׁש ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,זה ָּתלוּי ַרק ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִריתּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַצ ִדּ ִ
ָא ֶרץ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּגם ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ְּתלוּיָ ה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִריתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר:
כי אור התורה והחיות של עבודת השם הוא בחי’ קדושת א”י ,אבל שלימות קדושתה הוא
שמגלים את השי”ת בכל דבר שגם כל ארציות הוא עבודת איש ישראל לפני השם ,היינו
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לתקן דייקא בחי’ הדרך לארץ ישראל שהוא כלל ענין הביטול בתורה ועבודה שעובר על
האדם ,ומאין נקח כח לתקן זאת ,הרי זאת מהצדיקים ששברו הרע למעשה וגילו אור האמונה
והדביקות בהשי”ת בכל מקום ,ואיך אין שום ריחוק ואין שום יאוש כי השי”ת נמצא וכו’ ,כי
זכו לאמיתת קיום התורה בחי’ קדושת א”י צדיקים ירשו וכו’ ,ולזה כל הכוחות של התקדשות
א”י ככל מה שמפרט בזה ,נזכה גם אנחנו ע”י התדבקות להפראסטיק הגדול ,כי רק עי”ז
יכולים ללכת בהדרך של א”י ,עד שנזכה לקדש הכל בכח מה שהצדיק מודיע ומלמד אותנו
המציאות שהשם נמצא בכל דבר ,והכל נעשה מכוחו ,נעשה גם אז נחת רוח למעלה מכל
נקודה קטנה ,מכח מה שממשיך חיות שיכולים להתחזק נגד היצר והמניעות ,ולהנצל מיאוש,
בכח מה שהדרך לארץ ישראל נהיה קדושת ארץ ישראל אצלו ,אז גם אנחנו נזכה להסתכל
בשכל כל דבר ויהיה בנו חיות גדול תמיד בכל מה שעושים לפני השם ,גם בדברי רשות וכל
טרדה ,והכל ע”י שאוחזים באור האמת חזק.

אוצר מתנת חינם  -סתרי תורה נצרך רק למי שמפסיק ומתבטל ,אך רשב”י לא
הפסיק לתפילה ,כי אצלו אין התורה בהעלם כלל
ג) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְמ ַח ִ ּיין ַע ְצמוֹ ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה
(ש ָ ּבת
יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ִח ּיוּת ָּת ִמיד ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ִ ּב ּטוּל ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
יא)ֲ ,ח ֵב ִרים ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ָּת ִמיד ְּכמוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ַו ֲח ֵב ָריו ׁ ֶש ָהיְ ָתה ּתוֹ ָר ָתן ֻא ָּמנו ָּתן
יקים ַ ּגם ִל ְת ִפ ָּלהִּ ,כי ַ ּגם ְ ּב ָלאו ָה ִכי
יקין ִל ְת ִפ ָּלהֲ ,א ָבל ָאנ ּו ַמ ְפ ִס ִ
יאת ׁ ְש ַמע ְו ֵאין ַמ ְפ ִס ִ
יקין ִל ְק ִר ַ
ַמ ְפ ִס ִ
ָאנ ּו ְמ ַב ְּט ִלין ַה ְר ֵ ּבה ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרהַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ּפוֹ ְס ִקיםַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַב ְּט ִלין ַ ּגם ְ ּב ָלאו
ָה ִכי ִמ ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ַה ֶה ְכ ֵר ַח ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּללְּ ,כ ֵדי ִל ָדּ ֵבק ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמתּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַה ֲחיוֹ ת ָּכל ׁ ְש ַעת ַה ִ ּב ּטו ִּלים ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּגם ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ֵמ ַה ּתוֹ ָרה
ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ַחאי ַו ֲח ֵב ָריו ׁ ֶש ּתוֹ ָר ָתן ֻא ָּמנו ָּתן ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם
יכין ְל ַה ֲחיוֹ ת ַע ְצ ָמן ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ְ ּב ָכל ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ו ִּמינֵ י
ֻא ָּמנוּת ִּכי ִאם ַה ּתוֹ ָרה ְל ַבד ְו ֵאין ְצ ִר ִ
ֻא ָּמנוּת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ְו ֻא ָּמנוּת ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָללַ ,רק ּתוֹ ָר ָתן ֻא ָּמנו ָּתןְ ,ו ַעל ֵּ
כןָהי ּו ְמגַ ִּלין ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה ְו ָל ֶהם נִ ַּתן ְר ׁשוּת ְלגַ ּלוֹ ת ָר ִזין ְדּ אוֹ ַריְ ָתאִּ ,כי ֶא ְצ ָלם לֹא ָהיְ ָתה ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ֶה ְע ֵלם,
ִּכי ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת נִ ְת ַ ּג ָּלה ָל ֶהםֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ּל ֹא ָהי ּו עוֹ ְס ִקין ְ ּב ׁשוּם ֻא ָּמנוּת ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ַה ּתוֹ ָרה נֶ ְע ֶל ֶמת,
ַרק ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְל ַבדְ ,ו ַע ֵּ
יכין ְל ַה ֲחיוֹ ת ַע ְצ ָמן ַעל-יְ ֵדי
יכין ִל ְת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי לֹא ָהי ּו ְצ ִר ִ
ל-כן ל ֹא ָהי ּו ְצ ִר ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ְע ָל ָמהֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ּל ֹא ָהי ּו ְ ּב ֵט ִלים ִמן ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ָלל ַּכ ַ ּנ”ל:

מגלה מה זה חסידים ,היינו שדבוקים בהחסד חינם ,ע”י שעוסקים בתפילה
ושוהים שעה אחת וכו’ ומבאר שמזה תורתו משתמרת ,כי יש בו חיות התורה
תמיד ,וגם המלאכה מתברכת.
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּ
אשוֹ נִ ים ָהי ּו ׁשוֹ ִהין ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְוכוּ’ְ ,ו ִכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָהי ּו ׁשוֹ ִהין
(ב ָרכוֹ ת לב)ֲ ,ח ִס ִידים ָה ִר ׁ
ְ
אכ ָּתן ְוכוּ’ֶ ,א ָּלא ִמ ּתוֹ ך ׁ ֶש ֲח ִס ִידים ָהי ּו ּתוֹ ָר ָתן ִמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ֶרת
ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשעוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ּתוֹ ָר ָתן ָמ ַתי נַ ֲע ֵשׂ ית ו ְּמ ַל ְ
אכ ָּתן ִמ ְת ָ ּב ֶר ֶכת ִּכי ֵהם נִ ְק ְרא ּו ֲח ִס ִידיםֶ ׁ ,ש ָהי ּו יְ כוֹ ִלין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ו ְּל ַק ֵ ּבל ִ ּב ְת ִפ ָּל ָתן ֶח ֶסד ִח ָ ּנם,
ו ְּמ ַל ְ
ְ
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ַצר ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםֶ ׁ ,ש ִהיא ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָהי ּו יְ כוֹ ִלין ְל ַה ֲא ִריך ִ ּב ְת ִפ ָּלה
ְמאֹדִּ ,כי ּתוֹ ָר ָתן ִמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ֶרתִּ ,כי ַ ּגם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ָהי ּו ְדּ ֵב ִקים ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִהיא
אכ ָּתן ִמ ְת ָ ּב ֶר ֶכתִּ ,כי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּזכ ּו ִל ְב ִחינַ ת
ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנםּ ְ ,ב ִחינַ ת ּתוֹ ַרת ֶח ֶסד ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ו ְּמ ַל ְ

אי

בי
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אכה ו ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ַּכ ַ ּנ”ל,
ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ְ ּב ֵעת ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ִ ּב ְמ ָל ָ
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּמ ַח ִ ּיין ַע ְצ ָמן ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ו ְּב ָכל ַמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ְו ֻא ָּמנוּת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
אכ ָּתן ִמ ְת ָ ּב ֶר ֶכתִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכהִּ ,כי ִע ַ ּקר
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ָהיְ ָתה ְמ ַל ְ
ַה ְ ּב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ַה ִח ּיוּת ֱאל ֹקוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֶ ּנ ְע ָלם ְ ּב ָכל ָדּ ָברֵ ,ה ֶפ ְך ַה ְ ּק ָל ָלהַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ ם,
“הלֹא ַעל ִּכי ֵאין ֱאל ַֹהי
ׁ ֶש ִהיא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֶ ּנ ְע ָלם ְונִ ְס ָּתר אוֹ ר ה’ ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ׁ ָשםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים לא)ֲ ,
ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְמ ָצאוּנִ י ָה ָרעוֹ ת ָה ֵא ֶּלה”ַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְס ָפ ִרים ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ְו ַה ּׁ ֶש ַפע ִהיא ַרק ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ו ְּכ ׁ ֶש ָדּ בוּק ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ְויוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ָכל ַה ְדּ ָב ִרים ו ַּמ ּ ָשא ו ַּמ ָּתן ו ְּמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְמ ֻל ָ ּב ׁש
ָ ּב ֶהם ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,שהוּא ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֲ ,א ַזי ְ ּב ַו ַדּ אי נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ַמ ֲע ֵשׂ י
יָ ָדיו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבק ַע ְצמוֹ ְלאוֹ ר ה’ ׁ ֶש ֶ ּנ ְע ָלם ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה:
הנה שלימות התפילה הוא בברכת שים שלום ושם מתחילים בברכת כהנים שהם ממשיכים
שלימות תיקון התפילה כידוע ,ונמשך הארת הברכה ממקור כל הברכות ,כי מתגלה ע”י
התפילה אוצר מתנת חינם ,ומובן שעי”ז נעשה שלום בין שני ההפכים החיות של תורה,
והחיות שיש בדברי הרשות ,כי נשלם הדרך לא”י ,ומגלה ענין הרמת הידים של תפילה ושל
ברכה כי מרים כח הי’’ מאמרות וכו’.
יש ֶח ֶסד ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְלגַ ּלוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּים
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן ִא ׁ
ָהעוֹ ָלם ק ֶֹדם ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ֵהם נֶ ְע ָל ִמין ְ ּב ָכל ָדּ ָברֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ְונֶ ְע ָלם ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים פט)ִּ ,
“כי
ל-כן ָהיָ ה ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ָא ַמ ְר ִּתי עוֹ ָלם ֶח ֶסד יִ ָ ּבנֶ ה” ְו ַע ֵּ
יך ְ ּב ָר ָכה ְליִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ִמ ּׁ ָשם
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ָה ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנםֶ ׁ ,ש ֵהם ְמ ֻל ָ ּב ׁ ִשין
(ב ִּמ ְד ָ ּבר ו)ּ ,
ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַ ּ
‘אמוֹ ר ָל ֶהם’ ַדּ יְ ָקא,
“כֹה ְת ָב ְרכ ּו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאמוֹ ר ָל ֶהם”ָ ,
ַהיְ נ ּו ִל ְב ִחינַ ת ָה ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁ ִשין ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ּו “יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’” ְוכוּ’ִּ ,כי ַה ְ ּב ָר ָכה ִהיא ַרק ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִקין ָּכל ָדּ ָבר ְל ׁ ָש ְר ׁשוֹ ,
ִל ְב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְב ָרא ָּכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ִח ּיוּת ֱאל ֹקוּת ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש
ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ָר ָכה ֵמה’ ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ םִּ ,כי ַה ָ ּי ַדיִ ם ֵהם כ”ח ּ ִפ ְר ִקיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ה
יך ַה ּכ ֵֹהן ְל ָב ֵר ְך ִ ּבנְ ִשׂ ַ
אשיתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ַ ּנ”לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּי ַדיִ ם,
ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשיתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְמ ֻל ָ ּב ׁ ִשין ְ ּב ָכל ָדּ ָברַ ,ע ֵּ
ל-כן
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמגַ ִּלין ּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
יש ֶח ֶסד ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ָר ָכהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָה ֱאל ֹקוֹ ת ַה ְמ ֻל ָ ּב ׁש
ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל ַה ּכ ֵֹהן ִא ׁ
ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם הוּא ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ַ ּגם ֵּכן ִ ּב ְב ִחינָ ה
ל-כן ִע ַ ּקר נְ ִשׂ ַ
זוֹ ַּכ ַ ּנ”ל.
“ש ּ ַט ְח ִּתי ֵא ֶל ָ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ַה ְּת ִפ ָּלה ְמ ֻס ֶ ּג ֶלת יוֹ ֵתר ִ ּב ְפ ִר ַ
יך ַּכ ּ ָפי”
ישׂ ת ַּכ ּ ַפיִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים פח)ִ ׁ ,
ימן
(ס ָ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהּ ִ ,ב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה טוֹ ב ִל ְפרֹשׂ ַּכ ּ ָפיו ְוכוּ’ְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
אשית,
מד) ִענְ יַ ן ְמ ָח ַאת ַּכ ּ ַפיִ ם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ָ ּי ַדיִ ם ֵהם כ”ח ּ ִפ ְר ִקיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ִל ְכ ּב ֹׁש ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:

ליקוטי הלכות ח"א דף ק"ע  -קע"ב הלכות תפילה הלכה א-ג

ביאור תפילת העמידה לאור המשכת האוצר מתנת חינם
ה) ובזה חוזר לבאר התפילה מתחילת העמידהְ :ו ַע ֵּ
ל-כן ַמ ְז ִּכ ִירין ָה ָאבוֹ ת ַ ּב ְּת ִפ ָּלהֱ ,אל ֵֹקי ַא ְב ָר ָהם
ֱאל ֵֹקי יִ ְצ ָחק ְוכוּ’ ְוגַ ם ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִּת ְ ּקנ ּו ֵהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת כו),
ַא ְב ָר ָהם ִּת ֵ ּקן ׁ ַש ֲח ִרית ְוכוּ’ ִּכי ָה ָאבוֹ ת ָהי ּו ק ֶֹדם ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ָאז ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת
ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיְ ָתה ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ָד ָתם ַרק ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ְּת ִפ ָּלה ִהיא ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ק ֶֹדם ַמ ַּתן
ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִה ְת ִחיל ֵמ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶשהוּא ִה ְת ִחיל ְלגַ ּלוֹ ת ֱאלֹקוּתוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ְוהוּא
ְּ
ִע ַ ּקר ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
ם”-ב ַא ְב ָר ָהם
“א ֶּלה ּתוֹ ְלדוֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ָה ָא ֶרץ ְ ּב ִה ָ ּב ְר ָא
אשית ב)ֵ ,
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יב) ְו ַע ֵּ
ְּ
ימת ַה ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ַא ְב ָר ָהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ל-כן ִע ַ ּקר ֲח ִת ַ
(ב ֵר ׁ ִ
ָ
ְּ
ה”-בך חוֹ ְת ִמין ְוכוּ’ ִּכי ִע ָ ּקר הוּא
“ו ֱהיֵ ה ְ ּב ָר ָכ
(פ ָס ִחים קיז) ,יָ כוֹ ל יִ ְהי ּו חוֹ ְת ִמין ְ ּב ֻכ ָּלם? ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֶ ,
ְּ
ַא ְב ָר ָהםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנםֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
ְּת ִפ ָּלה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְמ ְסר ּו ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְל ַא ְב ָר ָהם ,ו ִּמ ֶּמנּ ּו ְליִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקֹבִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ְוכוּ’ַּ ,כ ַ ּנ”ל:
כאשר עומדים בתפילה מתחילים להזכיר האבות ,היינו שהשי”ת נמצא ומנהיג ונותן ברכה
תמיד גם לפני מתן תורה ,ובזה יש כח לתקן מה שנתקלקל ,ומה שיש לתקן גשמיות העולם
כל מה שנעשה במציאות ההסתרה ,כי זה בחי’ זכות אבות .וחותמים באברהם כי כלל העמדת
העולם תיקון השכינה והעולמות בתפילה בכל יום בשפע החסד מתנת חינם.
על פי זה יובן עוד שאח”כ ממשיכים החסד לבחי’ תחיית המתים ,הכח לתקן הדרך לא”י וכל
מה שיכול לגרום ייאוש בחי’ מיתה ,ומתגלה שהשי”ת מקודש מכל דבר שהכל חוזר לגלות
הא’ל הקדוש ,ואז בי”ב ברכות האמצעיות מתפללים על חיי שעה ומה שעובר בעולם הזה
דייקא ,ומסיימים בשומע תפילה חוס ורחם שומע תפילת כל פה ,היינו אפילו הפשוטים
ממש ,ומסיימים בעבודה שזה ענין הקרבנות עיקר התהפכות הבהמיות לקדושת א”י ,המחזיר
שכינתו לציון שיהיה קדושת א”י ,ומודים מה שיש להודות שיש דרך להמשיך חיות בכל עת
ובכל שעה ,וכל החיים יודוך ,היינו גם הפשוטים מאד ,ואין שום ייאוש ,ושים שלום בין שני
הדרכים כנ”ל .הוספנו ביאור כדי להרגיש איך הלכה זו הוא ביאור כל העמידה ממש.

אין אכילה קודם התפילה ,כי תחילה צריך להמשיך את הדרך לא”י ,היינו שלא
יתייאש מקדושת אכילה ,בכח הצדיק שאוכל עמו ומגלה שה’ איתו
ו) ְו ַע ֵּ
ילה ְו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִהיא
ֹאכל ּו ַעל ַה ָדּ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ָה ֲא ִכ ָ
ל-כן ָאסוּר ֶל ֱאכֹל ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה ִמ ּׁשוּם ל ֹא ת ְ
“ה ָ ּזן ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְ ּבטוּבוֹ ְ ּב ֵחן ו ְּב ֶח ֶסד ו ְּב ַר ֲח ִמים הוּא
ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִריםַ ,
ּ
ּ
ילה ְו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִהיא ַרק ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
נוֹ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָ ּב ָשׂ ר ִּכי ְלעוֹ ָלם ַח ְסדּ וֹ ְוכוּ’” ִכי ִע ַקר ָה ֲא ִכ ָ
ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַע ֵּ
“ו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָשׂ ָב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת
יכין ְל ַה ְז ִּכיר ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,
ל-כן ְצ ִר ִ
ָ
ּ
ּ
ּ
ֶאת ה’ ֱאל ֶֹקיך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ְוכוּ’” ִכי ִע ַקר ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִע ַקר ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ִהיא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ילה ְו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה
יך ָה ֲא ִכ ָ
ל-כן ְצ ִר ִ
ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל
היינו שדייקא לענין אכילה שהוא עיקר בחי’ ההפסק בלימוד התורה לפרנסה וכו’ ושם עיקר

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף ק"ע  -קע"ב הלכות תפילה הלכה א-ג
הנפילה של האדם הפשוט ,הרי שם נצרך עיקר תיקון בחי’ הדרך לארץ ישראל שלא יתייאש
שאינו יכול לאכול בקדושה ,רק יתדבק בהצדיק שיושב לאכול איתו כאשר הצדיקים יושבים
בשולחן הטהור וכו’ ,ויכניס בליבו שהשי”ת נמצא איתו גם כאן ,וכל זה נמשך עלינו ע”י
שיתדבק בתפילה ,והוא כח תפילת שחרית שממליך את השם ויש בו כבר המשכת העבודה
של הדרך לארץ ישראל ,כי כבר נעשה בחי’ ארץ ישראל ,ואז שייך לאכול ,ולזאת אין לאכול
קודם התפילה.
ְו ַע ֵּ
ילה ִהיא
יכין ֶל ֱאכֹל ִעם ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ִּכי רֹב ִה ְלכוֹ ת ֶדּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ֵהם ַרק ְ ּב ִענְ יַ ן ְס ֻע ָדּ הִּ ,כי ָה ֲא ִכ ָ
ל-כן ְצ ִר ִ
ְ
ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶדּ ֶרך ֶא ֶרץ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּק ַדם ַל ּתוֹ ָרה ֶע ְשׂ ִרים ְו ׁ ִש ּׁ ָשה דּ וֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְת ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ְ ּב ַח ְסדּ וֹ
ילה
ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ַע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶדּ ֶר ְך ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ָה ֲא ִכ ָ
יכין ִל ֵּתן ִמ ַּל ְחמוֹ ַל ָדּ ל ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ילה ַעל -יְ ֵדי
יך ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ֲא ִכ ָ
ל-כן ְצ ִר ִ
ׁ ֶשחוֹ נֵ ן ֶאת ֶה ָענִ י ִמ ְּס ֻע ָדּ תוֹ  .ופשטות קדושת אכילה הוא לאכול עם דרך ארץ כמו שיושב עם
אנשים מכובדים ,כי קדושת אכילה בחי’ דרך ארץ ,הדרך לארץ ,וכך בפשטות יש לתת צדקה
בעת האכילה שיהיה בכלל חנינות אוצר מתנת חינם.
ילת יָ ַדיִ ם ק ֶֹדם ָה ֲא ִכ ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִט ַ
יכם ק ֶֹד ׁש ו ָּב ְרכ ּו ְוכוּ’ ְּכ ֵדי ְלגַ ּלוֹ ת
ילה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קלד) ְשׂ א ּו יְ ֵד ֶ
אשית ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ַ ּנ”ל
ֹ”ח ּ ִפ ְר ִקין ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ֶה ָא ַרת ַה ָ ּי ַדיִ ם ׁ ֶש ֵהם ּכ ַ
ילה ְו ַכ ַ ּנ”ל
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ָּמזוֹ ן ְו ָה ֲא ִכ ָ
בנט”י שם יש לעורר הרמת בחי’ כח מעשיו ,התורה הנעלמת בכל דבר גם בגשמיות המאכל.
ְו ַע ֵּ
יכין ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ַּכ ַ ּנ”ל
ל-כן ָאסוּר ֶל ֱאכֹל ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ָּמזוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ֹאכל ּו ַעל ַה ָדּ םֶ ׁ ,שהוּא
(ב ָרכוֹ ת י) ׁ ֶש ָהאוֹ ֵכל ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה עוֹ ֵבר ִמ ּׁשוּם לֹא ת ְ
ילה
ילה ִ ּב ְב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָדּ םַ ,ו ֲא ִכ ָ
ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ ת ִּכי ָאז נִ ְמ ׁ ָש ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ָה ֲא ִכ ָ
ָּכזוֹ ֲאסו ָּרה ָלנוּ.
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ָּמזוֹ ן ַרק ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנםֶ ׁ ,ש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת
ִּכי ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ְ ּב ָכל ָדּ ָבר .נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ִח ּיוּת ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲא ָכל ׁ ֶש ְּמ ַח ֶ ּיה ו ְּמ ַק ֵ ּים ַהגּ וּף ְמ ַק ְ ּב ִלין
ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַמ ָּמ ׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים מ) ְותוֹ ָר ְת ָך ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ָעי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ַּמ ֲא ָכל נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם
ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֵכל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה ק ֶֹדם ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְלגַ ּלוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת
ַה ֶח ֶסד ִח ָ ּנםַ ,ו ֲא ַזי ֵאינוֹ ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ַּמ ֲא ָכל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנםַ ,ו ֲא ַזי ֵאין ְמ ַק ֵ ּבל ַה ִח ּיוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה
ילה ָּכזוֹ נֶ ֱא ַמר
ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ׁ ָשם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּתִּ ,כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ִח ּיוּת ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵמ ֲא ִכ ָ
יהם ְקרוּיִ ים ֵמ ִתים ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת יח) ִּכי ֵאין ֶזה ִח ּיוּת ְּכ ָלל ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת הוּא ַרק ֵמ ַה ּתוֹ ָרה
ְר ׁ ָש ִעים ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
ָ
ָ
ֹאכל ְו ָשׂ ָב ְע ָּת ְו ָרם ְל ָב ֶבך ְו ׁ ָש ַכ ְח ָּת ֶאת ה’ ֱאל ֶֹקיך ִּכי
ילה ָּכזוֹ נֶ ֱא ַמר ְ(דּ ָב ִרים ח) ּ ֶפן ּת ַ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֲא ִכ ָ
ְ
ּ
ילה ַמ ְּתנַ ת ִח ָ ּנם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִחיוּת
ׁשוֹ ֵכ ַח ֶאת ה’ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְמ ׁ ִשיך ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
(שם)ְ ,ו ָז ַכ ְר ָּת ֶאת ה’ כוּ’ ִּכי הוּא ַה ּנ ֵֹתן
ֱאל ֹקוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ַה ַּמ ֲא ָכל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ָ
יכין
אשית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ׁ ֶש ֶ ּזה ְצ ִר ִ
ְל ָך ּכ ַֹח ַל ֲעשׂ וֹ ת ָחיִ ל ּ‘כ ַֹח’ ַדּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ילה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ִח ּיוּת ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵמ ַה ַּמ ֲא ָכל ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶ ּנ ְע ֶל ֶמת ׁ ָשם ׁ ֶשהוּא
ִל ְז ּכֹר ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ֲא ִכ ָ
אשיתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאסוּר ֶל ֱאכֹל ַעד ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,ש ָאז
ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
יכין ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
ַמ ְמ ׁ ִש ִ
מבואר שענין הברכה שיש לברך בכל מאכל הוא שממשיכים חיות משורש הטוב ,ורק אז

ליקוטי הלכות ח"א דף ק"ע  -קע"ב הלכות תפילה הלכה א-ג
הוא מאכל לישראל ,כי יוצא מהרע וכו’ ,וזה מה שמבאר שכל החיות הוא רק אור התורה אור
הדעת ,וגם המאכל ממש כי הוא בחי’ י’ מאמרות אור התורה שנעלם בכל דבר ,ואנו מקבלים
זה החיות ע”י התקשרות להצדיק בברכה והתפילה שרק אח”כ יכולים לאכול בקדושה ,כי
החיות נמשך גם שם ממש באור התורה.
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