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ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"א  -קפ"ב הלכות תפילה הלכה ה'

דף קפ"א  -קפ"ב
הלכות תפילה הלכה ה'
ליקוטי הלכות או”ח-הלכות תפילה ֲה ָל ָכה ה:

ימן פדְ :ו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ ַ ,דּ ע ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִה ְת ַח ְ ּברוּת ו ְּד ֵבקוּת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
א) ַע ּ ִ
ל-פי רֹב ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל נוֹ ֵפל לוֹ ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּג ְדלוּת,
הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְוכוּ’ ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ַע ּ ִ
ִּכי ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲאנִ יִ ,היא ַ ּב ָ ּגלוּת ְ ּבתוֹ ְך ַמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעה ְוכוּ’ ו ְּכ ׁ ֶש ִהיא רוֹ ֶצה
ָל ֵצאת ֲא ַזי ִמ ְת ַא ֶח ֶזת ָ ּב ּה ַמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעהַ ,היְ נ ּו ַ ּג ְדלוּת ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ְ ּבכ ַֹחַ ,על-יְ ֵדי ֶזה
נוֹ ֵתן ּכ ַֹח ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְּכנֶ גֶ ד ַמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעה ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ִּת ּקוּן ִל ְפנִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּג ְדלוּת ָהעוֹ ִלים
יב ּ ְט ֵלם ְוכוּ’.
יהם ִו ַ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּבכ ַֹח ו ָּב ֶזה יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֲע ֵל ֶ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַת ֵ ּקן ֵא ׁ ֶשת ַחיִ ל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת וּמוֹ ִציא אוֹ ָת ּה ִמ ָ ּגלו ָּת ּהִ ,מ ְּלבו ׁ ִּשין או ָּכ ִמיןְ ,לבו ׁ ִּשין
ִדּ ְק ִל ּ ָפה ׁ ֶש ִהיא ְמ ֻכ ָּסה ָ ּב ֶהם ְ ּבגָ לו ָּתא ְונַ ֲע ֵשׂ ית ֵקן ְל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְוכוּ’ְ ,ו ִע ַ ּקר ַּכ ָּונָ ְת ָך יִ ְהיֶ ה ׁ ֶש ְּת ַת ֵ ּקן
ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְּכ ֵדי ְל ַז ְּוגָ ּה ִעם ַ ּב ְע ָל ּה ְוכוּ’ ִּכי ִמ ְּת ִח ָּלה ָצ ִר ְ
יך ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ְוכוּ’ ַו ֲא ַזי ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִמ ְת ַל ֶ ּב ׁ ֶשת
ִ ּב ְלבו ׁ ִּשין נְ הוֹ ִרין ִח ָּור סו ָּמק יָ רֹק ְ ּב ִחינַ ת ָאבוֹ ת ְו ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשבו ָּעהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ָעהְ ,ונַ ֲע ֶשׂ ה ְּכ ִא ּל ּו
ַע ְכ ׁ ָשיו נִ ׁ ְש ַ ּבע ָל ָאבוֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ,נִ ְמ ָצא ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ְ ּבכ ַֹח נִ ְת ַח ֵדּ ׁש ַה ּׁ ְשבו ָּעה ָל ָאבוֹ תַ ,עד ָּכאן,
ַע ֵ ּין ׁ ָשם:

כלל המתבאר בלקו”ת סי’ פ”ד
כדי להבין היטב דברי הלכה מופלאה זו ,נדייק להרגיש פתיחת דבה”ק בסי’ פ”ד ,שבזה
מראה איך לזכות להתחברות ולדבקות בהשי”ת ומודיע לנו שעיקר הדביקות הוא ע”י תפילה,
שהוא שער שדרך שם נכנסין להשם יתברך ,ומשם אשתמודעין לה ,כי תפילה היא מלכות,
כמו שכתוב (תהלים ק”ט) “ואני תפילה” ,ודרך בחי’ מלכות נכנסים להקדושה ,מקבלים עול
ונכנסים ,בעבודת התפילה שם נכנסים להכיר ולאשתמודע מציאות השם שזה תכלית הכל
כמבואר בזהר וכו’ ,ושם בתפילה מתגלה הדביקות כי תפילה לשון דביקות והתחברות.
ורביה”ק מודיע שכמו שיש מניעה לתפילה ע”י שאינו מתגבר כלל ,כך יש מניעה כאשר
מתגבר ושם נופל לגדלות ,ועל פי רוב כשאדם מתפלל טוב ,נופלים לו מחשבות של גדלות.
ומחשבות אלו אוחזים בו בכח ,והעצה הוא להתפלל בכח (כאשר בוודאי זה גם עצה להתעורר
לתפילה בכלל) ועי”ז מתקנים בחי’ מלכות כי בעת הנפילה ,המלכות היא בבחי’ “אל תראוני
שאני שחרחרת” ומלובשת בלבושין אוכמין ,בלבושין דקליפין ומכסה בהם .וכצפור נודדת מן
קנה כן איש נודד ,אבל ע”י שמתפלל בכח מוציא אותה מגלותא ,מכסויין דילה ,ונעשית קן
להקדוש ברוך הוא.
ורבינו אומר שבתפילה עיקר הכוונה צריך להיות שתתקן השכינה כדי לזוגה עם בעלה .וזה
פירוש :למען הקים את בריתו ,ולזה מתחילה צריך אתערותא דלתתא ,הינו תיקון השכינה,

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"א  -קפ"ב הלכות תפילה הלכה ה'
שהוא ע”י התפילה בכח ,וכשהשכינה מתלבשת בלבושין נהירין :שזה ג’ גוונים ‘לבן סומק
וירוק’ ,שהם בחי’ ג’ האבות ,אזי נעשה בחי’ שבועה ,כאילו עכשיו נשבע לאבות ,נמצא על ידי
תפילה בכח נתחדש השבועה לאבות.

בתפילתנו אנו גורמים אותו נחת לה’ כמו האבה”ק
ב) מכניס אותנו למציאות עבודת התפילה ע”פ מ”ש ‘תפילות אבות תקנום’ ,כי אברהם תיקן
שחרית וכו’ ,ומגלה פירוש שמגלה מה שעבודתינו בכל תפילה -שהוא ממש לחזור לתקופת
האבות הקדושים לגרום אותו נחת רוח להשם כמו שהיה אז ,ולחדש כח מגן אברהם ,כח
השבועה ,וכל מה שהשי”ת יברך את עמו ויעמוד לנו בכח ההבטחות והשבועות.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ּלוֹ ת ָאבוֹ ת ִּת ְ ּקנוּםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ָאבוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּבכ ַֹח
לשה ָאבוֹ ת ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמן ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ַמ ֲעלוֹ ת ַה ְּת ִפ ָּלה
נִ ְת ַח ֵדּ ׁש ַה ּׁ ְשבו ָּעה ָל ָאבוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּׁ ְש ׁ ָ
יש ַה ֶח ֶסד הוּא ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ַח ְ ּברוּת ו ְּד ֵבקוּת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ַה ְמב ָֹא ִרים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאתִּ ,כי ַא ְב ָר ָהם ִא ׁ
ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַא ְב ָר ָהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא ַא ֲה ָבה ְו ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִה ְת ַח ְ ּברוּת ו ְּד ֵבקוּת
אשוֹ ן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָּכל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ְו ַא ֲה ָבהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ְב ָר ָהםִּ ,כי ַא ְב ָר ָהם הוּא ָה ִר ׁ
יך ֶדּ ֶר ְך ַה ְּת ִפ ָּלה ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי הוּא ִה ְת ִחיל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ַל ֲעסֹק ִ ּב ְת ִפ ָּלה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָה ֱאמוּנָ ה ָ ּבעוֹ ָלם
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ְדּ ָב ָריו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה

לעורר בתפילה את האהבה והדביקות בלבנו ,בבחי’ אברהם
הרי שבעת התפילה אנו נכנסים לעיקר כח התפילה לדביקות והתחברות להשי”ת כלשון
רבינו ,ועלינו לחזור על לשון זה למצוא מציאות הדביקות בתוך התפילה כי שם ממש נמצא כח
הדביקות ,כח אברהם אבינו ,כח התעוררות אהבה להשי”ת ככל מה שאומר בזה.
יע
יִ ְצ ָחק הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ּכ ַֹח וּגְ בו ָּרהֶ ׁ ,ש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּבכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ו ִּבגְ בו ָּרה ְ ּגדוֹ ָלה ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ַמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעהַ ,היְ נ ּו ַ ּג ְדלוּת ׁ ֶשעוֹ ָלה ַעל ַה ֵּלב ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ְ ּב ַא ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָחק ָהיָ ה
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ֲע ַדיִ ן ֲא ִח ַיזת ַמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵהם ֵע ָשׂ ו ְויִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ׁ ֶש ֵ ּי ְצא ּו ֵמ ֶהם ְו ַע ֵּ
יך ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ְצ ִר ִ
יע ו ְּל ַב ּ ֵטל ַמ ְלכוּת
ְ ּגבוּרוֹ ת יִ ְצ ָחק ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּבכ ַֹח וּגְ בו ָּרה ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
ָה ְר ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהוּא ַמ ְלכוּת ֵע ָשׂ ו ְויִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ׁ ֶש ּל ֹא יִ ָ ּב ְטל ּו ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל -יְ ֵדי ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּג ְדלוּת ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ִע ַ ּקר ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחקִּ ,כי ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְמ ִס ַירת נֶ ֶפ ׁש
יח ָּכל ּכֹחוֹ ְו ִח ּיוּתוֹ
יכין ְל ַה ִ ּנ ַ
ׁ ֶש ָּמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ָלמוּת ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ְ ּבכ ַֹח ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְ ּבתוֹ ְך ִדּ ּבו ֵּרי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְמ ִס ַירת נֶ ֶפ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ׁ ֶש ָּמ ַסר ָּכל ִח ּיוּתוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַב ּ ֵטל ַמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵהם ּת ֶֹקף ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ׁ ֶשהי ּו נֶ ֱא ָח ִזין ּבוֹ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה ׁ ֶשל ֵע ָשׂ ו ְויִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְו ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ֵק ָדה ׁ ֶש ִהיא ְמ ִסירוּת נֶ ֶפ ׁש ְ ּב ִחינַ ת
יע ו ִּב ּ ֵטל אוֹ ָתם ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ְּת ִפ ָּלה ְ ּבכ ַֹחַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִה ְכנִ ַ
ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַה ְז ִּכיר ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶאת ַה ְ ּב ִרית ְו ֶאת ַה ּׁ ְשבו ָּעה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַ ּבע ְל ָה ָאבוֹ ת
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ְו ֵכן ְ ּב ָכל יוֹ ם ,ו ְּזכֹר
ַמ ְז ִּכ ִירין אוֹ ָת ּה ַעל-יְ ֵדי ַה ְז ָּכ ַרת ְזכוּת ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחקְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּבר ׁ
ָלנ ּו ה’ ֶאת ַה ְ ּב ִרית ְו ֶאת ַה ֶח ֶסד ְו ֶאת ַה ּׁ ְשבו ָּעה ְוכוּ’ ְו ֶאת ָה ֲע ֵק ָדה ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְז ָּכ ַרת ַה ּׁ ְשבו ָּעה
ָל ָאבוֹ ת ִהוא ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ְ ּבכ ַֹחִ ,הוא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק ַּכ ַ ּנ”ל.
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ללחום בגבורה גדולה לכוון בתפילה ,בחי’ עקדת יצחק
ובתפילה נמצא שם כח יצחק שעלינו לחדש ,כאשר נתעורר לעורר הנפש להכניס כל כוחינו
למחשבת התפילה ,והרי זאת כמה וכמה פעמים כאשר נופל למחשבות זרות וגם לגדלות (בתוך
דברי רבינו יש להבין שעיקר הנפילה הוא הגדלות ,כי לזאת אינו מתגבר להתפלל ,כי כאשר יש לב נשבר

וצער ,הם מתגברים מאד ,הרי ביטול הגדלות מביא תפילה) ובכח המלחמה הזו נחשב כמו עקידת
יצחק ,והוא התגלות גבורה דקדושה.
יַ ֲעקֹב ָהיָ ה ִמ ּ ָטתוֹ ׁ ְש ֵל ָמה ְ ּב ִלי ׁשוּם ּ ְפסוּלְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ע”י יַ ֲעקֹב ,הוא קדושת כח הבינה
שממתיק הכל ,ע”י התעוררות ברית אבות להיות זוכר הברית של עקידת יצחק ומתעורר
מיד ע”י הכח שמתגברים גם מתוך חלישת רצון וכח ,הרי בזה נמצא התעוררות גדול ודרך
התגברות לתפילה בכוונה וכח.
ִּכי יַ ֲעקֹב הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְליַ ֵחד ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ִעם דּ וֹ ָד ּה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ָז ָכה יַ ֲעקֹב
ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתִּ ,כי ָז ָכה ִמ ּ ָטה ׁ ְש ֵל ָמה ְ ּב ִלי ׁשוּם ּ ְפסוּל ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ָ ּג ַרם יִ חוּד ְו ִז ּווּג ֶע ְליוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ַו ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו
ֹאש ַה ִּמ ּ ָטהֶ ׁ ,ש ָהיְ ָתה ִמ ּ ָטה ׁ ְש ֵל ָמה ְו ָהיְ ָתה ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ַעל ִמ ּ ָטתוֹ ָּת ִמידִּ ,כי ָ ּג ַרם
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ר ׁ
יִ חוּד ְו ִז ּווּג ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִמ ּ ָטה ׁ ְש ֵל ָמה.
ועיקר הכח שיש לשים בתפילה הוא מציאות הדביקות שהוא מה שאנו מקימים כל העלמות
ומייחדים הכל לתקן השכינה ,להיות שפע זכות אבות שזה בחי’ יעקב התגלות הדעת והשפע,
וענין זה נעשה בברכה א’ אברהם ,ברכה ב’ גבורות ,וברכה ג’ ששם נעשה היחוד הראשון
ב’אתה קדוש ושמך קדוש’ שזה יחוד זו”ן  -וקדושים בכל יום בחי’ י”ב שבטים כמבואר
(ובהמשך נראה איך נעשה שלימות הדבר בג’ ברכות אחרונות).

שלימות התפילה :אהבה יראה ודביקות  -התחברות ,כח ,ויחוד
ְו ַע ֵּ
ל-כן יוֹ ֵצא ִמ ֶּמנּ ּו ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ְש ָב ִטים ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ְ ּב ָרכוֹ ת ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ָ ּב ֶהם
לש ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
אשוֹ נוֹ ת ְו ׁ ָש ׁ
לש ִר ׁ
ְּכלו ִּלים ָּכל ַה ְּת ִחנּוֹ ת ו ַּב ָ ּק ׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִּכי ׁ ָש ׁ
יהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת לד) ֲא ָבל ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה
ִל ְפנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ֵהם ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ְש ָב ִטיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּמ ּ ָטה ׁ ְש ֵל ָמהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ִ ּז ּווּג
ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלהְ .ו ֵא ּל ּו ַה ּׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ֵהם חוּץ ִ ּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ יםִּ ,כי ָּכל ַה ּׁ ְשנֵ ים
יע ַה ִּמינִ ים ְו ַה ַּמ ְלכוּת ָה ְר ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲעבוֹ ָדה
ָע ָשׂ ר ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּכ ָלל ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְל ַה ְכנִ ַ
ָז ָרה ו ִּמינוּת נִ ְמ ָצא ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,שהוּא ַה ִ ּיחוּד ֶע ְליוֹ ן ,הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ְו ַעל-
יכה ִל ְהיוֹ ת ָּכלוּל ִמ ּׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ תְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ִה ְת ַח ֵ ּבר
ֵּכן ְּת ִפ ּלוֹ ת ָאבוֹ ת ִּת ְ ּקנוּםִּ ,כי ָּכל ַה ְּת ִפ ָּלה ְצ ִר ָ
ו ְּל ִה ְת ַדּ ֵ ּבק ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ’ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַא ְב ָר ָהם ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּבכ ַֹח ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יִ ְצ ָחק ְו ָה ִע ָ ּקר
ְליַ ֵחד ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ו ׁ ְּש ִכינְ ֵּת ּה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ִמ ּ ָטה ׁ ְש ֵל ָמה ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שעיקר עבודת התפילה הוא להתחבר ולהתדבק בהשי”ת שהוא בחי’ אברהם יצחק יעקב,
אהבה יראה ודביקות ,התחברות ,כח ,ויחוד.
ג) ְו ִה ֵ ּנה ֵ ּב ַא ְרנ ּו ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ׁ ִש ְב ֵטי ְ ּבנֵ י יַ ֲעקֹבֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִמ ּ ָטה
ׁ ְש ֵל ָמהֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַע ָּתה נְ ָב ֵאר ְ ּב ַח ְס ֵדי ה’ ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ְ ּב ָרכוֹ ת ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ֵא ְ
יך ֵהם
ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ְ ּבנֵ י יַ ֲעקֹב כי בכדי שבחי’ היחוד יהיה בו הקמת השכינה ,צריכים שיאיר לי”ב

ה

ו
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שבטים שהם בחי’ י”ב גבולים שמאירים ומרימים את כל המלכות בבחי’ י”ב בקר (תורה ל”ו)

לזה ממשיך לבאר איך עבודת התפילה בי”ב ברכות אמצעיות ,איך בכל ברכה אנו מעוררים
זכות אבות להקים השכינה לפעול ענין של התחברות ודביקות בהשי”ת ,שעי”ז נעשה הקמת
השכינה שהוא ביטול המלשינים והמינים ולזה כולל הכל ואינו במנין.

ברכת אתה חונן כנגד ראובן – הקמת הדעת
‘א ָּתה חוֹ נֵ ן ְל ָא ָדם ַדּ ַעת’ִ ,היא ְּכנֶ גֶ ד ְראו ֵּבןִּ ,כי ְראו ֵּבן ַעל
ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת ֵמ ַה ּׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ִהוא ַ
ׁ ֵשם ָה ְר ִא ָ ּיהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
אשית כט) ִּכי ָר ָאה ה’ ְ ּב ָענְ יִ י ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(ב ֵר ׁ ִ
ְּ
(ב ָרכוֹ ת ז)ְ ,רא ּו ֶ ּבן ְוכוּ’ ו ְּר ִא ָ ּיה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַדּ ַעתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת א)ְ ,ו ִל ִ ּבי ָר ָאה ַה ְר ֵ ּבה ָח ְכ ָמה
ָו ַד ַעת ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
יהם ,ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ְל ִענְ יַ ן ַה ַדּ ַעתִּ ,כי ֵעינַ יִ ם ַעל
אשית ג)ַ ,ו ִּת ּ ָפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ י ׁ ְשנֵ ֶ
(ב ֵר ׁ ִ
ׁ ֵשם ַה ָח ְכ ָמה נֶ ֱא ַמר:
ראובן עניינו הקמת כח הדעת לראות בשכל של כל דבר ,שהוא מ”ש שיש לזכות לאשתמודע
להכיר את השם ,שזהו ראובן בחי’ דעת שמתתקן בכח החכמה להיות שפע חנינות ודעת,
כענין הברכה בתיקון המלכות כידוע.

ברכת השיבנו כנגד שמעון – לשוב בכח גדול ,ולתקן ירידת השכינה שנתלבשה
באוכמא
(שם כט)ִּ ,כי ׁ ָש ַמע ה’ ִּכי ְשׂ נו ָּאה ָאנ ִֹכיֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּב ַעל
יבנוּ’ ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם ׁ ָ
ֲ‘ה ׁ ִש ֵ
ְ
ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ִ ּנ ְל ַּכד ְּת ִח ָּלה ַ ּב ֲח ָט ִאיםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ָשׂ נוּא ְ ּב ֵעינֵ י ה’ ו ְּב ֵעינֵ י ַע ְצמוֹ ו ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך עוֹ ְזרוֹ
ִמ ְתעוֹ ֵרר ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֲא ַזי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַר ֵחם ָע ָליו ַעל ִ ּב ְזיוֹ נוֹ ׁ ֶשהוּא ָשׂ נוּא ָּכל ָּכ ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכי ׁ ָש ַמע
ה’ ִּכי ְשׂ נו ָּאה ָאנ ִֹכיּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים לח) ִּכי ְכ ָס ַלי ָמ ְלא ּו נִ ְק ֶלה ְוכוּ’ֶ ׁ ,שהוּא ְמ ֻב ֶ ּזה ְונִ ְק ֶלה ְ ּב ֵעינֵ י ַע ְצמוֹ ,
(מ ׁ ְש ֵלי יד) ַ ּגם ְל ֵר ֵעה ּו יִ ְשׂ נָ א ָר ׁשֶ ׁ ,שהוּא ָה ָר ׁש ִמ ּתוֹ ָרה ו ַּמ ֲע ִשׂ ים טוֹ ִבים ְו ַעל ֶזה ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים
ְ ּב ִחינַ ת ִ
ְ
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך יְ ַר ֵחם ְויִ ׁ ְש ַמע ִּכי ְשׂ נו ָּאה ָאנ ִֹכי ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ַשׂ י ָה ָר ִעים ְויַ ֲח ִז ֵירנִ י ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמה
ְל ָפנָ יו.
יאנּ וֶּ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ְל ִענְ יַ ן ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶשל יְ הו ָּדה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים לג) ׁ ְש ַמע ה’ קוֹ ל יְ הו ָּדה ְו ֶאל ַע ּמוֹ ְּת ִב ֶ
ׁ ֶש ִה ְת ַו ָדּ ה ְו ׁ ָשב ִ ּב ְת ׁשו ָּבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (סוֹ ָטה ז)ִ ,מי ָ ּג ַרם ִל ְראו ֵּבן ׁ ֶש ּיוֹ ֶדה
אשוֹ ן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ִ ּב ְת ׁשו ָּבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
אשית
(ב ֵר ׁ ִ
יְ הו ָּדה ְוכוּ’ ו ְּראו ֵּבן הוּא ָה ִר ׁ
ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק פד) ַא ָּתה ּ ָפ ַת ְח ָּת ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ְּת ִח ָּלה ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּ ָפסוּק ׁ ְש ַמע ה’ קוֹ ל יְ הו ָּדה ְמ ַד ֵ ּבר ִ ּב ְת ׁשו ָּבה
‘ש ַמע ה’’ ָר ַמז
ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַמע קוֹ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְמ ַכ ְּונִ ים ַעל ׁ ֵשם יְ הו ָּדה ְויַ ֲח ִז ֵירם ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ו ְּב ֵא ּל ּו ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ְ
’ש ַמע ה’’ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְמעוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבה
ְ ּב ָר ָכה ְל ׁ ִש ְמעוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּׁ ְ
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּ
יבנוּ’ ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְמעוֹ ן:
‘ב ְר ַּכת ֲה ׁ ִש ֵ
כי עיקר מה שמתפללין שהשי”ת ישמע קולנו כי נתרחק מאד להיות שנוא ורחוק ,וכאשר
ישמע נזכה לתשובה להוציא השכינה הק’ מהשחרות ,שזה גורם לנו להיות שנוא ע”י מה
שגרמנו ,ועכשיו מתתקן בכח הבינה תשובה כענין הברכה בתיקון המלכות כידוע.

סלח לנו כנגד לוי – המשכת החסד למלכות בלבושין נהירין
ְ‘ס ַלח ָלנוּ’ ְּכנֶ גֶ ד ֵל ִוי ׁ ֶש ֵהם ַה ְּל ִו ִ ּיים ְו ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְ ּבנֵ י ֵל ִוי ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָּת ִמיד ְל ַכ ּ ֵפר

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"א  -קפ"ב הלכות תפילה הלכה ה'
ְו ִל ְסל ַֹח ֲעוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ָּכל ֲעבוֹ ַדת ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ַה ּכֹל ְל ַכ ּ ֵפר ְו ִל ְסל ַֹח ֲעווֹ נוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ועיקר המשכת החסד למלכות לתקן השחרות להלביש לבושים נהירים הוא ע”י הסליחה,
שעי”ז חוזר השכינה להתדבק למעלה בבחי’ לוי ,לשון לוי’ ודביקות ,וזה עבודת לוי ,אתערותא
דלתתא בכח גדול ,בבחי’ עבודת הקרבנות לקרב ולחבר השכינה לדודה.

ראה נא כנגד יהודה – כח הדיבור המתקן את המלכות
יח ׁ ֶשהוּא גּ וֹ ֵאל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ‘ר ֵאה נָ א ְב ָענְ יֵ נוּ’ ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ַּכת גּ וֹ ֵאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכנֶ גֶ ד יְ הו ָּדה ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו יֵ ֵצא ָמ ׁ ִש ַ
גּ וֹ ֵאל ֶצ ֶדק:
הגאולה היא ע”י הכח שנותנים במלכות ע”י תפילה ,ובזה עיקר המלחמה ,ואנו צועקים ראה
בענינו מה שהגוים מרחיקים מאד ,והתיקון בחי’ יהודה -גור אריה שמתגבר בבחי’ דיבור בכח
גדול ,שזה בחי’ משיח ,כח התיקון( .ור’ נתן מזכיר לשון גואל צדק היינו שמתקן הדין ע”י הכח
דקדושה שבדיבור דייקא ,שהוא המתקת בחי’ צדק בחי’ להקים בגבורה את שורש המלכות מנפילתה)

רפאנו כנגד יששכר – לרפאות השכינה ע”י לימוד התורה
ְ‘ר ָפ ֵאנוּ’ ְּכנֶ גֶ ד יִ ּ ָששׂ ָכר ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ְר ֵ ּבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יוֹ ָמא כו)

(מ ׁ ְש ֵלי ג)ִ ,ר ְפאוּת ְּת ִהי ְל ׁ ָש ֶר ָך:
ְו ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְרפו ָּאה ַל ּכֹלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ

ועיקר כוונת רפאנו לרפאות השכינה להקימה שזאת עיקר כוונת התפילה ,ויש לנו לזכות
לתפוס זאת במחשבה ע”י לימוד התורה בחי’ יששכר בחי’ מחשבה ,ובכח המחשבה לתקן
השכינה נעשה רפואת השכינה שזה עיקר הקמת אורה.

ברכת הפרנסה כנגד זבולון – לברר הניצה”ק ולהמשיך שפע לשכינה

ָּ
‘ב ֵר ְך ָע ֵלינוּ’ ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְּכנֶ גֶ ד ְזבוּלוּן ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ְס ִקים ִ ּב ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א ְל ַה ְס ּ ִפיק ּ ַפ ְרנָ ָסה
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק צט)ְ ,ו ַע ֵּ
ְליִ ּ ָששׂ ָכר ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
ל-כן
יכים ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה:
ֵהם ְצ ִר ִ
וכח ההבטחה והשבועה הוא שיש השפעת רב טוב לבית ישראל ,הרי שקיום והקמת השבועה
הוא ברכת השנים ,בחי’ זבולון שהוא בירור הניצוצות ע”י שיצא בבחי’ ‘ממרחק תביא לחמה’,
וכלל כל הבריאה חוזרת לשכינה שהוא כח הנצח  -הקמת הנפילה ,ונעשה בחי’ זבול  -בית
המקדש ,מקום השראת השכינה ע”י בירור הניצוצות ,שבזה נמשך ברכה.

תקע בשופר כנגד דן – לאסוף ולקבץ את הנדחים והחלשים
(ע ֵ ּין
‘ת ַקע ְ ּב ׁשוֹ ָפר’ֶ ׁ ,שהוּא ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְמ ַק ֵ ּבץ נִ ְד ֵחי ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כנֶ גֶ ד ׁ ֵש ֶבט ָדּ ןַ ,
ְּ

ימן נו ֵח ֶלק א) ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַא ֵּסף ְל ָכל ַה ַּמ ֲחנוֹ ת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחיםִּ ,כי ֲע ָמ ֵלק ָהיָ ה
ְ ּב ִס ָ
רוֹ ֵדף ָּת ִמיד ַא ֲח ֵרי ַמ ֲחנֵ ה ָדּ ןִּ ,כי ֲע ָמ ֵלק הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ֵרה ַליְ ָלה ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבֲ ,א ׁ ֶשר ָק ְר ָך ַ ּב ֶדּ ֶר ְךֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַעל ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יק ֵ ּבץ נִ ְדּ ֵחנ ּו ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ְורו ָּחנִ ּיוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבץ ְויֶ ֱאסֹף ְלתוֹ ְך ַמ ֲחנֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
יְ ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ִו ַ
ָּכל ַה ִ ּניצוֹ צוֹ ת ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ָּכל ַה ִּת ּקוּן ַה ֶ ּזה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲחנֵ ה ָדּ ן ׁ ֶשהוּא ְמ ַק ֵ ּבץ
ו ְּמ ַא ֵּסף ְל ָכל ַה ַּמ ֲחנוֹ ת ְל ַה ְכנִ יס ָּכל ַה ֶ ּנ ֱח ׁ ָש ִלים ְו ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ְלתוֹ ְך ַמ ֲחנֵ ה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבץ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"א  -קפ"ב הלכות תפילה הלכה ה'
נִ ְד ֵחי ַע ּמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ְּכנֶ גֶ ד ָדּ ן:
ותיקון השכינה הוא לקבץ גם כל הנצוצות שנפלו מאד ,לתקן מדת ההוד שבו עיקר הנפילה
של השכינה ,ואנו מעוררים קיבוץ גליות בכח שמתפלל הרבה על כל החלשים ,ובכח גדול בלי
גאוה כלל ,ועי”ז נעשה התעוררות כח השבועה לקיים השבועה לקבצינו יחד.

ברכת השיבה כנגד נפתלי – לברר המשפט ולהמשיך הדביקות דתפילין
יבה ׁשוֹ ְפ ֵטינ ּו ְויוֹ ֲע ֵצינוּ’ ְוכוּ’ ְּכנֶ גֶ ד נַ ְפ ָּת ִלי ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּ
אשית מט) נַ ְפ ָּת ִלי ַא ָ ּי ָלה ׁ ְש ֻל ָחה ַה ּנ ֵֹתן
(ב ֵר ׁ ִ
ָ‘ה ׁ ִש ָ
ִא ְמ ֵרי ׁ ָש ֶפרֶ ׁ ,ש ֵהם ֲא ָמ ִרים נָ ִאים ְל ָב ֵרר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ָה ֵע ָצה ַעל ְמכוֹ נָ ּה ְו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ֵס ֶדר
(פ ָר ׁ ָשה צח) ַה ּנ ֵֹתן ִא ְמ ֵרי ׁ ָש ֶפרִ ,א ְמ ֵרי ׁשוֹ ָפר ׁ ֶש ֵהם ְמ ׁ ַש ּ ְפ ִרין ֲא ָמ ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנ ּו ְ ּב ׁשוֹ ָפר ו ִּב ְתרו ָּעה.
ַויְ ִחי ּ ָ

ַא ְּת מוֹ ֵצא ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָעל ּו ִל ְק ּבֹר ֶאת יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ָ ּבא ּו ְ ּבנֵ י ֵחת ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ִע ָּמ ֶהן ַעל ַה ְ ּקבו ָּרה ְו ָרץ
נַ ְפ ָּת ִלי ְּכ ַא ָ ּי ָלה ְו ֵה ִביא ֶאת ַה ֵּס ֶפר ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְו ׁ ִש ּ ֵפר ַעל יָ דוֹ ו ֵּפ ֵר ׁש ַה ַּמ ְּתנוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנהְ ,ו ׁ ִש ּ ֵפרִ ,ה ׁ ְש ִקיט
יהםְ ,ו ַע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ַה ַּמ ְּתנוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה.
יבה ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
ַה ְּמ ִר ָ
יבה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ַעל-יְ ֵדי נַ ְפ ָּת ִלי ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ִא ְמ ֵרי ׁ ָש ֶפרֶ ׁ ,ש ֵהם
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִקיט ַה ְּמ ִר ָ
ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנ ּו ְ ּב ׁשוֹ ָפר ו ִּב ְתרו ָּעה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַה ַּמ ְּתנוֹ ת ְּכ ֻה ָ ּנה ׁ ָשם ְו ַע ֵּ
ל-כן ָז ַכר ׁשוֹ ָפר ו ְּתרו ָּעה
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ הֶ ׁ ,שהוּא יוֹ ם ׁשוֹ ָפר ו ְּתרו ָּעה ׁ ֶש ָאז הוּא יוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ו ִּמ ַ ּנ ְפ ָּת ִלי
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ר ׁ
יאין ו ְּמ ָב ְר ִרין ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַל ּכֹלִּ ,כי
ָשׂ ִרים ָא ֶלףַּ ,כ ּמו ָּבא ֶזה ַה ּ ָפסוּק ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ׁ ָשםִּ ,כי ֵהם ָשׂ ִרים ׁ ֶש ּמוֹ ִצ ִ
יבה ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יבה ׁשוֹ ְפ ֵטינ ּו
ל-כן ָה ׁ ִש ָ
ֵהם נוֹ ְתנִ ים ִא ְמ ֵרי ׁ ָש ֶפר ְל ָב ֵרר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ָה ֵע ָצה ְל ַה ׁ ְש ִקיט ַה ְּמ ִר ָ
ְּכנֶ גֶ ד נַ ְפ ָּת ִלי.
(מ ׁ ְש ֵלי כט)
ְו ָאז ַמ ְת ִחיל ֲע ִל ַ ּית ַה ַּמ ְלכוּתִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ַּמ ְלכוּת הוּא ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ּיוֹ ֵצא ִמ ֶּמנּ וְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ

ֶמ ֶל ְך ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפט יַ ֲע ִמיד ְוכוּ’ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַמ ְז ִּכ ִירין ִ ּב ְב ָר ָכה זֹאת ַדּ יְ ָקא ׁ ֵשם ַמ ְלכוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבֶ ,מ ֶל ְך אוֹ ֵהב
ְצ ָד ָקה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ִּכי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ׁ ְש ֵלמוּת ַה ַּמ ְלכוּת ַעל -יְ ֵדי ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ָאז ֵּת ֶכף ִ ּב ְר ַּכת
ַה ִּמינִ ים ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹר ַה ִּמינִ ים ו ַּמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ְּכנֶ גֶ ד ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַה ַ ּג ְדלוּת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִמינוּת ַו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל
ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַכ ַ ּנ”ל:

השיבה שופטינו הוא עיקר גמר חלק הראשון של הי”ב ברכות אמצעיות ,והקמת השכינה
ע”י בחי’ התגלות היסוד – שמאיר עצה וישוב הדעת בחי’ משפט ,שהוא ביטול הגאוה והכח
להתפלל בכוונה ,לבא להתחברות ודביקות בהשי”ת ע”י שיסר מאיתנו היגון ואנחה ,כי
ניכנס בשער לבא לדביקות ,השער הוא התפילה וזה רק שער ,כי עוד לא הגענו לשלימות,
רק עומדים בשער התפילה ,שהוא לקחת עלינו הקמת המלכות .וזה בחי’ נפתלי בחי’ מוחין
תפילין ודביקות כמ”ש בהתורה בחי’ נפתלי ,ומהרנ”ת מוסיף שזה ענין כח תרועה ,בחי’ תיקון
השכינה בר”ה ,וענין ראש השנה שמברר המשפט ונבנה בנין המלכות.
ברכת ולמלשינים הוא עיקר הפעולה של הקמת המלכות למעשה כנ”ל שבו נתתקן בחי’ כתר.

על הצדיקים בחי’ יוסף הצדיק ,לעורר הברית והשבועה בכח ההתדבקות בצדיק
יקים’ ְּכנֶ גֶ ד יוֹ ֵסף ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ַצ ִדּ יק :החלק השני של התפילה הוא המשכת הנה”י של הז”א
ַ‘על ַה ַּצ ִדּ ִ
לתוך המלכות ,שמתחיל בחי’ יחוד קוב”ה ושכינתיה ,וברכה ראשונה הוא יסוד של המידות

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"א  -קפ"ב הלכות תפילה הלכה ה'
– בחי’ יוסף ממש ,ובברכה זו מתגלה עיקר כח התיקון כי מתדבק בהצדיק ומוסר התפילה
להצדיק שהוא יכול לכוון רק להקים השכינה ולעורר הברית והשבועה ,וזה שאנו אומרים ‘ותן
שכר טוב וכו’ ושים חלקינו עימהם’ בכח התפילה שלנו.

ולירושלים כנגד בנימין – לתקן השכינה ע”י אתערותא דלתתא
ְ‘ו ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם’ ְּכנֶ גֶ ד ִ ּבנְ יָ ִמיןִּ ,כי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ָהיָ ה ְ ּב ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשל ִ ּבנְ יָ ִמין :עיקר הקמת השכינה הוא בנין
ירושלים בחי’ הגאולה של השכינה תיקון הוד ,שזה בחי’ בנימין  -כח האתערותא דלתתא
שעולה ונכלל בהוד [כמו סוד חנוכה] וזה עיקר השבועה שיהיה תיקון הוד  -בנין ירושלים וכסא
דוד שהוא מרכבה לשכינה.

את צמח כנגד גד – להמתיק הדין ולהמשיך המזל והבשורה הטובה
יחת ֶק ֶרן יְ ׁשו ָּעה ַעל יָ דוֹ
‘את ֶצ ַמח ָדּ ִוד’ ְוכוּ’ ְּכנֶ גֶ ד ָ ּגד ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו יָ ָצא ֵא ִל ָ ּיה ּו ׁ ֶשהוּא יְ ָק ֵרב ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְו ָכל ְצ ִמ ַ
ֶ
ָ
יתי
ישו ָּע ְתך ִק ִּו ִ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ּ ֶפ ֶרק צט ֵס ֶדר ַה ַ ּנ”ל ְל ִענְ יַ ן ָדּ ןֵּ ,כ ָיון ׁ ֶש ָר ָאה אוֹ תוֹ יַ ֲעקֹב ָא ַמר ִל ׁ
ה’ֵ ,אין ֶזה ֵמ ִביא ֶאת ַה ְ ּג ֻא ָּלה ֶא ָּלא ִמ ָ ּגדֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּ
אשית מט)ּ ָ ,גד ְ ּגדוּד יְ גו ֶּדנּ ּו ְוהוּא יָ גֻ ד ָע ֵקב ְלאוֹ תוֹ
(ב ֵר ׁ ִ
ּ
ׁ ֶשהוּא ָ ּבא ֶ ּב ָע ֵקבִ ,ה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי ׁשוֹ ֵל ַח ָל ֶכם ֶאת ֵא ִל ָיה ּו ַה ָ ּנ ִביא ׁ ֶשהוּא ִמ ּׁ ֵש ֶבט ָ ּגד ֶזה ׁ ֶש ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין
יתי ה’ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָא ַמר יַ ֲעקֹב
ישו ָּע ְת ָך ִק ִּו ִ
ישו ָּע ְת ָך ִק ִּוינ ּו ָּכל ַה ּיוֹ םַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִל ׁ
ְ ּב ִב ְר ַּכת ֶאת ֶצ ַמח ִּכי ִל ׁ
ָ
ּ
ישו ָּע ְתך ַעל-יְ ֵדי ֶז ַרע ָ ּגד ׁ ֶשהוּא ֵא ִל ָיה ּו
ׁ ֶש ִ ּנ ְס ָמ ְך ְל ִב ְר ַּכת ָ ּגד ְ ּגדוּד יְ גו ֶּדנּ ּו ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַע ָּתה ָאנ ּו ְמ ַק ִּוים ַרק ִל ׁ
יב ּ ְש ֵרנ ּו ַה ְ ּג ֻא ָּלה ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶאת ֶצ ַמח ְּכנֶ גֶ ד ָ ּגד:
ׁ ֶש ָ ּיבֹא ְ ּב ָקרוֹ ב ִו ַ
ועיקר המשכת כח הז”א הוא שיורד עלינו שפע כח הנצחון ,שהוא השבועה וההבטחה ,מחמת
שזכינו לקיים ‘כי לישועתך קוינו כל היום’ היינו תפילה בכח גדול בלי גאווה ,וכח הנצחון הוא
ע”י שנקבר משה בחלקו של גד ,גד בחי’ מזל ,ונעשה ע”י מה שיורדים לירידת השכינה לתקן
בעולם מעשה את הל”ט מלאכות ,ור’ נתן מדגיש שזה מחובר לתיקון דן כמבואר במדרש ,ולזה
אומרים כי לישועתך בברכת דן כי נמתק הכעס והדין בכח התפילה ,ונעשה גד שיש מזל ,כי
נתעורר ע”י תפילתנו ההבטחה ושבועה.

שמע קולנו כנגד אשר  -אשרינו

‘ש ַמע קוֹ ֵלנוּ’ ְּכנֶ גֶ ד ָא ׁשר ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם ְ ּ
אשית ל) ְ ּב ָא ׁ ְש ִרי ִּכי ִא ּׁ ְשרוּנִ י ָ ּבנוֹ ת ִּכי ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
(ב ֵר ׁ ִ
ְׁ
(ת ִה ִּלים קמד)
ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ַּלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ַזי ַה ּכֹל רוֹ ִאין ַמ ֲע ַלת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַה ּכֹל ְמ ַא ּ ׁ ְש ִרין אוֹ ָתם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ
ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ָּכ ָכה לוֹ ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶשה’ ֱאל ָֹקיוֶ ׁ ,ש ּ ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּל ָתם ְ ּב ָכל ְק ָר ָאם ֵא ָליוּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים
לג) ַא ׁ ְש ֶר ָ
יעם ָּת ִמידְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ְר ַּכת
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי ָכמוֹ ָך ַעם נוֹ ׁ ַשע ַ ּבה’ֶ ׁ ,ש ּׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּל ָתם וּמוֹ ׁ ִש ָ
ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה ְּכנֶ גֶ ד ָא ׁ ֵשר:

ענין אשר הוא המשכת הת”ת שמושך מבינה בחי’ אשר שמושרש בבינה ,וממשיך שורש
הנדר והשבועה בחי’ ההבטחה ,ונעשה אשרינו  -התגלות הרחמים של שמיעת התפילה
שהתפללנו בכח לתקן השכינה להביא התחברות ודביקות להשי”ת ששומע תפילות ,שהוא
כלליות כל הישועות.
ויש להוסיף ביאור רצה – המשכת החסד לאברהם ,לנצח ולגלות את השבועה ותחזינה עינינו
בשוב השכינה .וברכת מודים  -התגלות השבועה בבחי’ יצחק לבטל כל דין וכל גאווה ,ונעשה

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"א  -קפ"ב הלכות תפילה הלכה ה'
כח וגבורה של הודיה תיקון הוד קו השמאל דיצחק .ובשים שלום נעשה היחוד בשלימות שפע
הברכה להתחבר בהשי”ת ,להכיר ולדעת בחי’ יעקב.

ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ָּלה ֲה ָל ָכה ו נִ ְכ ֶל ֶלת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ַׁש ַחר ֲה ָל ָכה ה

