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ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב

דף קפ"ב  -קפ"ד
ראשי פרקים והלכות נשיאת כפיים הלכה א'-ב'
ִ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 .שם מגלה כח הארת הרצון
בתחילת ההלכה .וכנראה שכוונתו בזה הוא לאות ס”ט שם ,שמבאר כח הרצון לענין תפילה.
אשי
ונשארו כאן הראשי פרקים שהיו צריכים להדפיס בסוף הלכת ברכת השחר ה”הָ :ר ׁ ֵ
“ו ֶאת
ל-פי ְ
ּ ְפ ָר ִקים ׁ ַש ָ ּי ִכים ְל ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ָּלה ֲה ָל ָכה ו ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ֶל ֶלת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּׁ ַש ַחר ֲה ָל ָכה ה’ ַע ּ ִ
ימן ד ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א:
ָהע ְֹר ִבים” ִס ָ
ראשי פרקים אלה הם כמה הוספות של ביאורי מוהרנ”ת לכמה פסוקים ששייכים לפ’ בלק:
יעה ה’ ְוכוּ’ ִּכי ַפ ּס ּו ֱאמוּנִ ים ְוכוּ’ ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו ִל ְל ׁשֹנֵ נ ּו נַ גְ ִ ּביר ְשׂ ָפ ֵתינ ּו ִא ָּתנ ּו ִמי ָאדוֹ ן ָלנוּ’ ִּכי
‘הוֹ ׁ ִש ָ
ַה ִדּ ּבוּר יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּמו ָּבא ׁ ָשם ַעל ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק כ)
ַאף ָאנ ּו ָ ּב ִאין ָע ָליו ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ּכֹחוֹ ְ ּב ִפיו ְוכוּ’:
הרי שעיקר הישועה הוא להכניע אלה שמגבירים כח מצח הנחש ,ואין להם אמונה ואומרים
‘ללשונינו נגביר שפתינו איתנו מי אדון וכו’’ ,הרי שכדי להכניעם אנו צריכים להגביר הלשון
דקדושה יותר ,היינו כח משה רבינו שכוחו בפיו ,וזהו עיקר כוחינו בתפילה ,להגביר הרצון
ולמצוא המתקת הדין וישועה.
ַ‘ו ַ ּי ֲעמֹד ּ ִפנְ ָחס ַויְ ַפ ֵּלל ְוכוּ’ ַו ַּת ְח ׁ ְש ֶב ָה לוֹ ִל ְצ ָד ָקה’ִּ ,כי ּ ִפנְ ָחס ִ ּק ֵ ּנא ָאז ִקנְ ַאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ׁ ַשב ִל ְצ ָד ָקה
ְוכוּ’ :מבואר שם שע”י צדקה מתקנים הימים  -הרי מובן שגם תפילה וגם קנאות נחשב לצדקה,
ובזה מתקן הימים.
ְו ַא ְב ָר ָהם ָז ֵקן ָ ּבא ַ ּב ָ ּי ִמים ְדּ ִסיב ְו ָעל ְ ּביוֹ ִמין ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְת ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ְוכוּ’:
עאל ביומין ,היינו מידות הרחמים והרצון  -שזה נעשה ע”י תיקון הימים –היינו שמתחדש בכל
הימים ,ואינו מכלל הזקנים המאריכים ימים ואינם מוסיפים קדושה ודעת בכל יום ,וכמבואר
בפסוק עצמו ואברהם זקן בא בימים.
ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ַעיִ ן טוֹ ָבה ְוכוּ’ ַה ֵה ֶפ ְך ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ַעיִ ן ָר ָעה ְוכוּ’ִּ ,כי
ַא ְב ָר ָהם ָז ָכה ְל ַמה ּׁ ֶש ָ ּז ָכה ַרק ַעל-יְ ֵדי ָרצוֹ ן ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ָהיָ ה מוֹ ִציאוֹ ְ ּב ִפיו ְוכוּ’ ְו ֶזה ִ ּב ְל ָעם ְל ֻע ַּמת ֶזה
יהם ּפוֹ ֲע ִלים ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת
יאם ְ ּב ִפיו ו ַּמה ֵ ּבין ַּת ְל ִמ ָידיו ְוכוּ’ִּ ,כי ֲהל ֹא ׁ ְשנֵ ֶ
ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ָר ִעים ְוהוֹ ִצ ָ
יש ׁ ָשלוֹ ם ְו ַא ֲח ִרית ְר ׁ ָש ִעים נִ ְכ ָר ָתהִּ ,כי ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַא ְב ָר ָהם
ִּכ ְרצוֹ נָ ם ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ֲא ָבל ַא ֲח ִרית ְל ִא ׁ
ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם נוֹ ֲח ִלין ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְוכוּ’ ְו ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע יוֹ ְר ִדים ִל ְב ֵאר ׁ ַש ַחת ְוכוּ’.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ְ ּ
יהם ׁ ֶשל
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק ג) אוֹ ר ֵא ּל ּו ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
(ב ֵר ׁ ִ
ּ
יהם ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים ַו ֲע ַדיִ ן ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵא ֶיזה ֵמ ֶהם ָח ֵפץַּ ,ת ְלמוּד לוֹ ַמר ַו ַי ְרא
יקים ח ׁ ֶֹש ְך ֵא ּל ּו ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
ַצ ִדּ ִ
ְ
ֱאל ִֹקים ֶאת ָהאוֹ ר ִּכי טוֹ ב ִּכי ִמ ְק ֶרה ֶא ָחד ַל ַּצ ִדּ יק ְו ָל ָר ׁ ָשע ְוכוּ’ַ ,אך ִמי יוֹ ֵד ַע רו ַּח ָה ָא ָדם ָהע ָֹלה ְוכוּ’,
ְורו ַּח ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ּי ֶֹר ֶדת ְוכוּ’ ְו ֵא ְ
יך יָ מוּת ֶה ָח ָכם ִעם ַה ְּכ ִסיל:

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב
הרי שאע”פ שאין מכירים בעוה”ז את האמת ומקרה אחד לכולם ,הרי כן יכולים להבין מעלת
הרצון והתפילה שעולה למעלה ,ואין מקום לכסיל בזה כי הוא יורד לכפירה ואין לו אחרית,
משא”כ המאמין ומתפלל נחל שני עולמות כי איך ימות החכם עם הכסיל ,איך יסתיר ח”ו את
האמת.
ָמה ֶא ּקֹב ל ֹא ַק ּבֹה ֵאל ו ָּמה ֶא ְזעֹם ל ֹא ָז ַעם ה’ ִּכי ְ ּבאוֹ ָתן יָ ִמים ל ֹא ָּכ ַעס ְ ּ
משה ְ ּבכֹחוֹ
(ב ָרכוֹ ת ז)ִּ ,כי ׁ ֶ
ִה ְמ ׁ ִש ְ
ֹאש ֻצ ִרים ֶא ְר ֶאנּ ּו ִמ ְ ּג ָבעוֹ ת ֲא ׁשו ֶּרנּ ּו
יך ָאז ַדּ יְ ָקא ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַרק ָרצוֹ ן ֵה ֶפ ְך ַה ַ ּז ַעם ְוכוּ’ ִּכי ֵמר ׁ
ׁ ֶש ֵהם ָה ָאבוֹ ת ְו ָה ִא ָּמהוֹ ת ׁ ֶש ָּכל ֲעבוֹ ָד ָתם ָהיָ ה ַרק ָרצוֹ ן טוֹ ב ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת צו ִּריםּ ְ ,ב ִחינַ ת צוּר ְל ָב ִבי
ְו ֶח ְל ִקי ֱאל ִֹקים ְלעוֹ ָלםְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּג ָבעוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ַהר ַה ּמֹר ְוגִ ְב ַעת ַה ְּלבוֹ נָ ה ְמקוֹ ם ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש
לשה ְרגָ ִלים ְוצוּר ְוגִ ְב ָעה ֵהם
ׁ ֶש ּׁ ָשם ָע ָלה ַה ּכֹל ְל ָרצוֹ ןִּ ,כי ׁ ָשם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ְוכוּ’ ׁ ֶשעוֹ ִלין ְל ׁ ָשם ִ ּב ׁ ְש ׁ ָ
ֶח ְז ַקת ֲח ָז ִקים ְמאֹד וּגְ בוֹ ִהים ְו ָר ִמים ְמאֹדִּ ,כי ָה ָרצוֹ ן עוֹ ֶלה ַעל ַה ּכֹלְ ,ו ֵא ֶצל ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְל ֵה ֶפךְ
יהם ַעל ִ ּג ְב ָעה ָ ּגבוֹ ַּה ְוכוּ’ ְו ִל ָ ּבם ָח ָזק ִמ ּצוּר ְל ַה ְשׂ ִּכיל ֶאל ָה ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ֶז ַרע ַא ְב ָר ָהם
יל ֶ
ׁ ֶש ֶה ֱע ִמיד ּו ּ ְפ ִס ֵ
ְוכוּ’ ֵהם ֲח ָז ִקים ְּכצוּר ִ ּב ְרצוֹ נָ ם ַה ּטוֹ בְ ,ועוֹ ִלים ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ֶה ָה ִרים ְו ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהיְ ִדיעוֹ ת,
יפים ׁ ֶש ֵהם ְ ּגבוֹ ִהים ְו ָר ִמים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ּ ַפ ְ ּקר ּו ַה ְר ֵ ּבה ַר ֲח ָמנָ א
ׁ ֶש ֵהם ְ ּגבוֹ ִהים ֵמ ַה ּ ֵש ֶכל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ִ ּק ִ
ִל ְצ ַלןֲ ,א ָבל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבנֵ י ָה ָאבוֹ ת עוֹ ִלים ַעל ֻּכ ָּלם ִּכי ֵהם נִ ְק ָר ִאים ִע ְב ִר ִ ּיים ְו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’:

כי מידת הדין והזעם נאחז בבחי’ עקשנות מצח הנחש כצור ,ולזה עלה בלעם על הר וכו’ וכך
כל הרשעים שיונקים משורשי הקליפה ,ויורים חיצי כפירה למי שאינו בכלל ההמתקה  -וכל
כוחינו לעמוד איתן הוא כח הצדיק שפועל פדיון מכח הצור דקדושה ,כח המקיפים שעולה
ועולה ע”י יחוד עליון של המשכת הרצון.

יטב ַמה ִ ּי ְהיֶ ה
יטב ֵה ֵ
ֶ‘הן ָעם ְל ָב ָדד יִ ׁ ְש ּכֹן’ֶ ׁ ,ש ֵהם ִמ ְת ּבוֹ ְד ִדין ֵ ּבינָ ם ְל ֵבין ַע ְצ ָמן ו ְּמיַ ּׁ ְש ִבין ַע ְצ ָמן ֵה ֵ
יחה ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ‘ו ַּבגּוֹ יִ ם לֹא יִ ְת ַח ּׁ ָשב’
יתם ׁ ֶש ֶ ּזה ָּכל ִענְ יַ ן ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת וְ ַה ּ ִש ָ
ְ ּבסוֹ ָפם וְ ַת ְכ ִל ָ
ׁ ֶש ֵאינָ ם חוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ַד ְע ָּתם ַמ ֲע ֵשׂ ה ַהגּוֹ יִ ם ׁ ֶשרוֹ ְד ִפים ַא ַחר ַה ָּממוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָמד וַ ֲעבוֹ ָדה
יעה ִמ ֶ ּזה וְ כוּ’ ‘ו ִּמ ְס ּ ָפר ֶאת ר ַֹבע יִ ְשׂ ָר ֵאל’
יעה ו ְּפ ִס ָ
ָז ָרה ִ‘מי ָמנָ ה ֲע ַפר יַ ֲעקֹב’ַ ,מה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ִמ ָּכל ּ ְפ ִס ָ
יתי ָּכמֹהוּ’ִּ ,כי ִע ֵ ּקם
ְ ּב ִחינַ ת ַא ְר ָ ּב ָעה ְדּ גָ ִלים ְ ּב ִחינַ ת ד’ ְדּ ֶא ָחד וְ כוּ’ ָּ‘תמֹת נַ ְפ ׁ ִשי מוֹ ת יְ ׁ ָש ִרים ו ְּת ִהי ַא ֲח ִר ִ
ְ
ֶאת ּ ִפיו וְ ֻה ְכ ַרח ְלהוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֵעת ַה ִּמ ָיתה וְ ָה ַא ֲח ִרית ו ַּב ּסוֹ ף ָאז יָ ִבינ ּו ַה ִח ּלוּק ׁ ֶש ֵ ּבין ַההוֹ ֵלך ְ ּב ַד ְר ּכוֹ
ו ֵּבין ַההוֹ ֵל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַה ְמ ַח ְ ּז ִקים ֶאת ָה ָרצוֹ ן וְ כוּ’ :אלה דיבורים פשוטים נוראים שבהם
נמצא תמיד הארת הרצון -ובהם מאיר לנו התחזקות להתבודדות והתקרבות להצדיק באמת.

ִה ְלכוֹ ת נְ שִׂ ַיאת ַּכ ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה א:
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ו ְּבקוֹ ל ָרם:
ֵאין ְמ ָב ְר ִכין ֶא ָּלא ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ַּב ֲע ִמ ָידה ו ִּבנְ ִשׂ ַ
הלכה זו מיוסדת על כמה ענינים משמונה תורות בלקוטי מוהר”ן :י”ט ,כ’ ,ל”ו ,ל”ה ,ל”ט ,מ”ז,
נ”ד ,נ”ו .ומגלה שיש כח לתקן שבירת כלי החסד שהם האהבות נפולות ע”י הנקודה שהוא כח
הצדיק שיש לו שלימות הכלי ,שלימות הפה בחי’ מלא פום.

הבנת ענין ע”י חיבור כמה תורות ביחד
דרך זו של התגלות ענין בכמה וכמה תורות נמצא בדבה”ק הרבה ,ובזה יש לציין יסוד של דרך
הבנת ענין לאור דברי רבינו ,שיש להכניס דברי רבינו בלב עד שבכל ענין מבינים הדבר לאור
כמה וכמה תורות ,וכך באמת מובן ומתגלה כל ענין – אלא ששייך לטעות כאשר לא זכה להבין
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כל תורה לעצמה ושורש הענין ע”פ פנימיות  -כי הן אמת שבלימוד כל תורה יש ללמוד מתוך
התורה ,ומותר למצוא הבנה בענין מתוך תורה אחרת ,אבל יש להחזיר הענין להמשך אותו
התורה שלומד  -אבל כאשר רוצים להבין ענין או לבאר תפילה או משנה וכו’ ,בזה יש שני
דרכים :או רק עם תורה אחת ,או כמה ביחד כמו שמהרנ”ת עושה בהלכה זו .ובזה יבאר כל
הברכות של ברכת כהנים:
ִּכי ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְמסוּרוֹ ת ַל ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ְ ּב ִריתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים לג) :יוֹ ר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך
ית ָך יִ נְ צֹרוּ .ו ְּבנֵ י ֵל ִוי ל ֹא ָטע ּו ָ ּב ֵעגֶ לֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִריתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ְליַ ֲעקֹב ְוכוּ’ ו ְּב ִר ְ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה :ל ֹא ָע ְבד ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ְל ַה ִּתיר ָל ֶהם ֲע ָריוֹ ת ְ ּב ַפ ְר ֶה ְסיָ אִּ .כי ָּכל
ַה ַּת ֲאוֹת ,ו ִּב ְפ ָרט ַּת ֲא ַות נִ אוּףֶ ׁ ,שהוּא ָה ָרע ַה ּכוֹ ֵלל ׁ ֶשל ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת ֵהם ָ ּב ִאים ִמ ּׁ ְש ִב ַירת ְּכ ִלי ַה ֶח ֶסד
יש ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא
ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִּמ ֶ ּזה נִ ְת ַה ֶּוה ַה ַּת ֲאוֹת ׁ ֶש ָ ּב ִאים ֵמ ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ תְ .ו ַה ּכ ֵֹהן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִא ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ָה ַא ֲהבוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ָּכל ֶזה ַעל ּ ָפסוּק ֶח ְר ּ ָפה ׁ ָש ְב ָרה ִל ִ ּבי ְ ּ
ימן
(ב ִס ָ
לד)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם יְ כוֹ ִלין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יהם ׁ ָש ֵלם ֵה ֶפ ְך
יך ַה ְ ּב ָרכוֹ תִּ ,כי ְּכ ֵל ֶ
ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ָר ָצה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְק ָל ָלה ַעל-יְ ֵדי ִק ְלקוּל ַה ְּכ ִלי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ׁ ֻש ָ ּקע ְמאֹד ְ ּב ַת ֲא ָוה זוֹ ,
ימן לו ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א)ְ .ו ַע ֵּ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ַעל ּ ָפסוּקּ ִ :ב ְקרֹב ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ְ ּ
ל-כן נֶ ֱה ַרג ִ ּב ְל ָעם ַעל-
(ב ִס ָ
יְ ֵדי ּ ִפינְ ָחס ַדּ ְו ָקאִּ ,כי ּ ִפינְ ָחס ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּנא ִקנְ ַאת
ה’ ְצ ָבאוֹ ת ַעל ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִריתַ ,ע ֵּ
ל-כן ַעל יָ דוֹ ַדּ יְ ָקא נֶ ֱה ַרג ִ ּב ְל ָעם ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ְפ ּכוֹ ַמ ָּמ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל.
הרי שבעת שהלויים נתקדשו כי לא נכשלו בעגל ,נתגלה קדושת הכהן ,שהוא הכח לשבר כל
אהבות נפולות ולזכות לבחי’ קנאות ,לשלימות כלי הדיבור ומשם נמשך הכח לברך.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָס ְמכ ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַל ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי הוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית,
ְ ּב ִחינַ ת ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים.
הברכה.ועל-
ַ
ובגמר התפילה שהוא ח”י ברכות זוכה כל אדם לתיקון ברית קודש ,ומתגלה כח
ֵּכן ָצ ִר ְ
יך ְל ָב ֵר ְך ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַדּ ְו ָקאִּ ,כי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ָּתלוּי ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
יעין ַּת ֲא ַות נִ אוּף ׁ ֶשהוּא ָה ָרע ַה ּכוֹ ֵלל ׁ ֶשל ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו
ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַמ ְכנִ ִ
ימן יט ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ָב ְר ִכין ְ ּבקוֹ ל ָרם ׁ ֶשהוּא
(ס ָ
ַעל ּ ָפסוּק ְּת ִפ ָּלה ַל ֲח ַב ּקוּק ַה ָ ּנ ִביא ִ
ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו (לקו”מ סימן כ) ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ֶזה אוֹ ְמ ִרים ֶאת
ַה ַה ָ ּג ָדה ְ ּבקוֹ ל ָרםִּ ,כי ַה ַה ָ ּג ָדה הוּא ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
קדושת לשון קודש הוא מציאות התחברות העולם לשפע שורשו ,כי הירידה של העוה”ז הוא
לתוך קליפת נוגה בחי’ תרגום ,וע”י עבודת ישראל מתבטל הרע בחי’ פגה”ב ומתעלה ונכלל
הנגה בלשון הקודש ,ואזי הלשה”ק מאיר לנו יראה ודעת ,לכן הברכה הוא בלשון הקודש
דווקא ,כי ממשיך קדושה זו שמתחדשת באותו יום ,במקור ושורש הברכה ,ולשון הקודש
בקול רם -שהוא ברכת כהנים ,יש בו כח ההגדה לתקן נפש האדם ולהמשיך לו ברכה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ַ ּב ֲע ִמ ָידה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִס ְט ָרא ִדּ ְדכו ָּראֵ ,ה ֶפ ְך ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ָהיָ ה נוֹ ֵפל ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהיָ ה
ָע ֵרלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה.
כח לשן הקודש הוא המשכת הדעת בחי’ עמידה ולא רק אמונה ,כי ממשיך הכח שמחדש את

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב
האמונה ומביא שפע חדש בבחי’ ז”א דכורא ,שזהו תכלית העבודה לעלות ולייחד לדכורא
ולקבל התחדשות ,ועי”ז נעשה כך למעלה.
ְו ֶזה ּ ֵפרו ּׁש ּ‘כֹה ְת ָב ְרכוּ’ ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (סוֹ ָטה לח) ִמ ֶ ּזה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ְל ָב ֵר ְך ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש,
ִּכי ּכֹה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש .והרי יש
לעלות ע”י התפילה לדכורא בברכת שים שלום ,ולזה לפני שים שלום מתקנים הכלי של
ישראל בצמצום של ברכה מלמעלה שיהיו ראויים לברכהְ .ו ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ְל ַת ֵ ּקן ַה ְּכ ִלי
ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְראוּיִ ים ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ָרכוֹ תְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר ו):
“ו ָשׂ מ ּו ֶאת ׁ ְש ִמי ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל”ִּ .כי ַה ּׁ ֵשם הוּא ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְוהוּא ַה ְּכ ִלי ׁ ֶשל ַה ִח ּיוּתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו
ְ
ימין ַה ְּכ ִלי ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ַה ּׁ ֵשם ְו ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ְ ּב ִחינַ ת
ימן נו)ְ .ו ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ָכ ָתם ֵהם ַמ ׁ ְש ִל ִ
(ס ָ
ִ
יהם
ילא ָּתחוּל ַה ְ ּב ָר ָכה ֲע ֵל ֶ
“ו ֲאנִ י ֲא ָב ֲר ֵכם”ִּ ,כי ִמ ֵּמ ָ
(שם) ַ
“ו ָשׂ מ ּו ֶאת ׁ ְש ִמי ְוכוּ’” ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ָ
ְ
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ֵּכ ִלים ְראוּיִ ים ְל ַק ֵ ּבל ַּכ ַ ּנ”ל.
וזה ענין ‘ושמו את שמי’ ,היינו הכח שמתקן הכלי של הברכה בחי’ נפש (אע”פ שברכת כהנים
גבוה מאד -המשכת שורש המקיפין דאבא וכו’ הרי ידוע שזה בבחי’ יחוד הנש’ היינו הכנה לעצם היחוד
להברכה)

ג’ הברכות כנגד ההתעלות מג’ התאוות
ובזה ניגש מהרנ”ת לבאר הברכות – ויש בזה אור גדול כאשר נכוון לזה בעת ברכת כהנים:
יקין ְ ּ
“ויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך” ִ -מן ַה ַּמ ִ ּז ִ
ְו ֶזה ּ ֵפרו ּׁש ַה ְ ּב ָר ָכה“ :יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’” – ְ ּב ָממוֹ ןְ ,
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יא)ִּ .כי ַה ָּממוֹ ן
ָ
הוּא ׁ ְש ִמ ַירת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּ
ימן נט ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק אַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם)ְ .ו ֶזה ּו ‘יְ ָב ֶר ְכך ה’’ ְ ּב ָממוֹ ן,
(ב ִס ָ
יקיןְ .ו ָכל ֶזה ָּתלוּי ִ ּב ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית זוֹ ִכין
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ‘ויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך’ ִמן ַה ַּמ ִ ּז ִ
ַל ֲע ׁ ִשירוּת ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָמר ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש.

כי מברכים משורש הרחמים שיהיה לנו תיקון הנפש לצאת מהקליפות מיניקת פגה”ב,
ובאים להיות אהוב למעלה להכלל בתוך השגחה שלימה ,ושם שפע גדול כזה שגם כל הממון
בקדושה ,כאשר ע”י קדושת ברית קודש הממון בקדושה כמבואר בסי’ כ”ג.
ְו ֶזה ּו ‘יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יך’ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַאנְ ּ ִפין נְ הוֹ ִרין ׁ ֶש ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו
יך’ ַדּ יְ ָקאַ .היְ נ ּו ׁ ֶש ִּת ְז ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְז ַדּ ֵּכ ְך ּ ָפנֶ ָ
יך”‘ָ ּ ,פנָ יו ֵא ֶל ָ
ימן כג)ְ .ו ֶזהוּ“ :יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
(ס ָ
ִ
יך ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
ָ
ּ ָפנֶ ָ
ימן יט).
(ס ָ
יך יָ ֵאר ְ ּב ָךַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְת ָר ֶאה ּ ָפנָ יו ְ ּב ָפנֶ יך ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ָפנִ ים ְ ּב ָפנִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִ
וממשיך ע”פ תורה כ”ג שהברכה השניה הוא שנזכה לשמחה והארת פנים ,ונצא מכל דאגה,
עי”ז נבא לבחי’ פנים בפנים היינו שתמיד מבררים העוה”ז ומעלים התרגום לקדושת לשה”ק,
שזה בחי’ מתקלא אפין באפין ,כי מזה נעשה היחוד וכל המשכת פני השמחה – כי נשמר
מהקליפות וזוכה לשפע חיות דקדושה בתוך ענייני ממון עד שאינו נופל רק יכול לברר העולם
למצוא שלום בכל דבר -כי זוכה לתיקון תאוות ממון ותיקון תאוות משגל ונעשה פנים של
שמחה.
וברכה שלישית הוא תיקון תאוות אכילה –שבזה עיקר תיקון תרגום ללשון הקודש
ְו ֶזהוּ“ ,יִ ָּשׂ א ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יאת ּ ָפנִ ים
ילה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִלנְ ִשׂ ַ
יך”ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַּת ֲא ַות ֲא ִכ ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּ
יצהְּ ,כמוֹ
(ב ָרכוֹ ת כ) ְו ִכי ל ֹא ֶא ָּשׂ א ּ ָפנִ ים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ְמ ַד ְק ְדּ ִקין ַעל ַע ְצ ָמן ִמ ַּכ ַ ּזיִ ת ְו ַעד ַּכ ֵ ּב ָ
ימן מז)ִּ .כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש זוֹ ִכין ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
(ס ָ
ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִ
ימן יט) ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִּת ּקוּן
(ס ָ
אשיתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִ
ילתוֹ ֵמ ִה ְתנוֹ ְצצוּת ָהאוֹ ר ׁ ֶשל ּכ ַֹח ַמ ֲע ֵשׂ ה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ָּכל ֲא ִכ ָ
“ויָ ֵשׂ ם ְל ָך ׁ ָשלוֹ ם”ִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ְל ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית זוֹ ִכין
ילהְ .ו ֶזהוְּ :
ָה ֲא ִכ ָ
ְ
ְל ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת ַ ּ
יתי ׁ ָשלוֹ םֵ .ה ֶפך ַה ֲח ָרפוֹ ת ו ִּב ְזיוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ָח ְר ִפין ֶאת
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כה) ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִ
ילה זוֹ ִכין
ָה ָא ָדם ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ְ ּב ִחינַ ת ֶח ְר ּ ָפה ׁ ָש ְב ָרה ִל ִ ּבי ַה ַ ּנ”לְ .ו ֵכן ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַּת ֲא ַות ֲא ִכ ָ
ְל ׁ ָשלוֹ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּ
ימן לט):
(ב ִס ָ

וכח תיקון הכלי שיש בברכת כהנים נותן בנו כח בבחי’ פנים בפנים ,והוא היחוד שיש בברכה
שלישית ע”י תיקון מתקלא ,להמשיך לתקן בחי’ מתקלא ע”י שלימות לשון הקודש מלשון
תרגום באכילה ,שעי”ז נעשה שלום והארת פנים.

ענין ברכת כהנים ביו”ט ולא בשבת ,ובא”י בכל יום

ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָאנ ּו נוֹ ֲהגִ ין ְ ּבחוּץ ָל ָא ֶרץ ׁ ֶש ּל ֹא ְל ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִּכי ִאם ְ ּביוֹ ם טוֹ בִּ ,כי ְ ּבחוּץ ָל ָא ֶרץ נְ תוּנִ ים
ַּת ַחת ָשׂ ֵרי ַה ּ ׁ ִש ְב ִעים ֻא ּמוֹ תַ ,ע ֵּ
יע אוֹ ָתם ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ֵאין ָ ּב ֶהם ּכ ַֹח ְל ַה ְכנִ ַ
יעין ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה
ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִּכי ִאם ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָאז ְמ ַת ְּקנִ ין ַה ַּמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ו ַּמ ְכנִ ִ
ימן קלה ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א)ַ .ע ֵּ
ׁ ֶשל ָה ֻא ּמוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ַעל ּ ָפסוּק ַויְ ׁ ַש ֵּסף ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת ֲאגָ ג ְ ּ
ל-כן
(ב ִס ָ
יע ֶאת ָה ָרע ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ִש ְב ִעים
ָאז ַה ְּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל יֵ ׁש ָל ּה ּכ ַֹח ְל ַה ְכנִ ַ
ֻא ּמוֹ תַ ,ע ֵּ
ל-כן ְמ ָב ְר ִכין ָאז ַדּ ְו ָקא ִ ּב ְר ַּכת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ַ ּב ִ ּקדּ ו ּׁש ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ בֲ :א ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָעם ְורוֹ ְמ ָמנ ּו ִמ ָּכל ָל ׁשוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָאז
ָאנ ּו ְמרוֹ ָמ ִמים ִמ ָּכל ַה ְּל ׁשוֹ נוֹ תִּ ,כי נִ ְת ַע ֶּלה ַה ְּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהְ ,ונִ ְכנָ ִעין
ְונוֹ ְפ ִלין ַה ּׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעה.
הרי שבקדושת ארץ ישראל יש כח קדושת לשון הקודש בכל יום ,וזה נוראת מעלת א”י ,ויש
לעורר כח זה בכל יום לדעת שיש בכוחינו לתקן הכל בכח הדיבור שהוא גדול מאד ,התבודדות
ותפילות ,ואנו מרוממים מכל לשון ,ובברכת כהנים בא”י מקבלים כח נורא זה מחדש בכל יום.
ְו ַע ֵּ
יהם ַאף ׁ ֶש ּׁ ַש ָ ּבת ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְמ ֻע ָּלהִּ ,כי ַא ְדּ ַר ָ ּבאֵ ,מ ֲח ַמת ֶזה ֵאין ְמ ָב ְר ִכין
ל-כן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵאין נוֹ ְשׂ ִאין ַּכ ּ ֵפ ֶ
ָאזִּ .כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ַּת ְרגּ וּםְ .ו ַעל-
יעין אוֹ ָתם ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב,
יטה ְל ָה ֻא ּמוֹ ת ַרק ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
ֵּכן ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ֲא ִח ָיזה ו ׁ ְּש ִל ָ
ל-כן ׁ ַש ָ ּי ְך ָאז ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְו ַע ֵּ
ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ םֲ .א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ִ ּב ּטוּל ָה ָרע
ל-כן יֵ ׁש ָאז נְ ִשׂ ַ
ּ
יתתוֹ ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ַּת ְרגּ וּם נִ ְת ַע ֶלה ִל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְו ָה ַרע נִ ְת ַ ּב ּ ֵטלְ ,ו ֶזה נַ ֲע ָשׂ ה ְּכ ָבר ְ ּב ֶע ֶרב
ו ׁ ְּש ִב ָ
יצת ַח ִּמיןֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵא ְ
יך ׁ ַש ָ ּי ְך ָּכל ֶזהִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת ֻּכ ּלוֹ ק ֶֹד ׁש ְו ֵאין ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ַה ְז ִּכיר ׁ ֵשם
ׁ ַש ָ ּבת ַעל-יְ ֵדי ְר ִח ַ
ׁ ֶשל ָה ָרע ׁ ֶשל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ֻא ּמוֹ ת ְּכ ָללְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ָאנ ּו נוֹ ְשׂ ִאין ַּכ ּ ַפיִ ם ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ֵאין ׁ ַש ָ ּי ְך ָאז ְל ַה ְכנִ יע
יתה ְלגַ ְמ ֵרי ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ׁ ֶש ֵאין
ָה ָרע ׁ ֶשל ָה ֻא ּמוֹ תִּ ,כי ְּכ ָבר נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ׁ ַש ָ ּבת הוּא ׁ ְש ִב ָ
ָאנ ּו זוֹ ְכ ִרין ְּכ ָלל ַ ּב ִ ּקדּ ו ּׁש ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְולֹא ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ְוכוּ’ ְורוֹ ְמ ָמנ ּו ִמ ָּכל ָל ׁשוֹ ן
ְּכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּביוֹ ם טוֹ בִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ ּזה ַּכ ַ ּנ”ל.
שבת הוא עצם קדושת לשון הקודש כמבואר בלקו”ת סי’ ב’ ,ואין אומרים בו ורוממתנו מכל
הלשונות כמו ביו”ט שהוא עיקר הכנעת עמלק ,וביום השבת הוא כבר נכנע ,ולזה בחו”ל אין
ברכת כהנים גם בשבת .והנה בא”י יש בכל יום ברכת כהנים כי מגלים כח עליון יותר ,שורש

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב
המקיפים שפע החכמה של קדושת השבת בא”י ,לקדש כח הדיבור להעלות לשורש הרחמים
כאשר בא”י אנחנו ממש בבחי’ עולם הבריאה ,בחי’ דיבור ,ויש לקבל שפע ענין עת רצון של
סעודה שלישית שעולה בשלימות כח הדיבור דייקא.

קידוש החודש בכח הדיבור של ישראל שאומרים מקודש מקודש
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ָּתלוּי ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַהח ֶֹד ׁשִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֲע ַדיִ ן ְק ַצת
ֲא ִח ָיזה ְל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ֻא ּמוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראַ ,ע ֵּ
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ֲע ִשׂ ָ ּיה ָל ֶזה ְל ַק ְדּ ׁשוֹ ְ .ו ָה ִע ָ ּקר
ל-כן ְצ ִר ִ
ָּתלוּי ְ ּב ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יכין
יך לוֹ ַמר ְמ ֻק ָדּ ׁש ְמ ֻ ּק ָד ׁשִּ ,כי ַה ִדּ ּבוּר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַעל-יָ דוֹ ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְ
יעא
יעין ָה ָרע ׁ ֶשל ָה ֻא ּמוֹ תֲ ,א ָבל ׁ ַש ָ ּבת ֵאין ָצ ִריך ְל ָכל ֶזהִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת ְק ִב ָ
ְק ֻד ּׁ ָשה ְל ַה ּיוֹ ם טוֹ ב ו ַּמ ְכנִ ִ
ְ
יתתוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְו ֵאין ָצ ִריך ְּכ ָלל ְל ַק ְדּ ׁשוֹ ִּכי הוּא ָקדוֹ ׁש ֵמ ֵא ָליו ַּכ ַ ּנ”ל:
ו ְּקיָ ָמא ְו ָאז הוּא ִ ּב ּטוּל ָה ָרע ו ׁ ְּש ִב ָ
וכל ענין ראש חודש שממנו נמשך זמני החג ,יש לקדש החודש ע”י הדיבור -שקדושת הדיבור
נמשך מכח ברכת כהנים כנ”ל – אבל שבת גבוה מזה והוא עצם הקדושה.
בגמרא איתא שמי שחלם לו יבקש בעת ברכת כהנים ,ובחו”ל נוהגים לומר תפילה ארוכה
קצת ,וזה מה שאומרים אדיר במרום וכו’ בארץ ישראל.
ְו ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ םִּ ,כי ּ ִפ ְתרוֹ ן ַה ֲחלוֹ ם ָּתלוּי ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש
ל-כן ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ַעל ַה ֲחלוֹ ם ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִשׂ ַ
ימן יט)ְ .ו ַע ֵּ
(ס ָ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת יְ כוֹ ִלין ְל ַפ ּ ׁ ֵשר ַח ְל ִמיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ָשם ִ
ל-כן
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ָאז ַעל ַה ֲחלוֹ ם ְּכ ֵדי ְל ָה ְפכוֹ
ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִשׂ ַ
ְלטוֹ ב ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ָ ּב ֶהם ָּתלוּי ַה ּ ִפ ְתרוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל:
כי פתרון החלום הוא טהרת המחשבה בחי’ תיקון הנגה ,מציאת בירור הנפש מכל בלבול וזה
נעשה ע”י קדושת לשון הקודש – שממשיכים בברכת כהנים.
ל-כן ָצ ִר ְ
ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ֵעילְ :ו ַע ֵּ
יאת ַּכ ּ ַפיִ םִּ ,כי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים הוּא ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יע ָה ָרע ׁ ֶשל ָה ֻא ּמוֹ ת
יך ְל ָב ֵר ְך ִ ּבנְ ִשׂ ַ
ׁ ֶש ֵהם ָּכל ַה ַּת ֲאוֹת ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ִּמ ְת ַא ֶּוה ְל ָכל ַה ַּת ֲאוֹתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו
(ס ָ
ִ
יעין ָה ַע ְצבוּת רו ַּח ׁ ֶש ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ַה ַּת ֲאוֹת ׁ ֶשל ָה ֻא ּמוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַאנְ ּ ִפין
ימן נד)ְ .ו ַעל יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
(ש ָ ּבת קלט)ַ :על-יְ ֵדי
ֲח ׁשו ִּכין ׁ ֶשהוּא ַע ְצבוּת ו ָּמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרהְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
יעין ּכ ַֹח ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב
ְו ָר ֲא ָך ְו ָשׂ ַמח ְ ּב ִל ּבוֹ ָ ,ז ָכה ִל ְכ ֻה ָ ּנהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ַחת ַה ֵּלב ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ימן נד) ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
(ס ָ
ׁ ֶש ֵהם ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת רו ַּח ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ָשם ִ
יעין ּכ ַֹח ַה ְמ ַד ֶּמהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ .על-יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ִל ְכ ֻה ָ ּנהַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת
ו ְּשׂ ַמ ְח ֶּתם ְ ּבכֹל ִמ ׁ ְש ַלח יֶ ְד ֶכם ַמ ְכנִ ִ
יש ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ָה ַא ֲהבוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
ּכ ֵֹהן ִא ׁ
משהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
ְו ִע ַ ּקר ַה ּ ָפסוּק ַה ֶ ּזה נֶ ֱא ַמר ׁ ָשם ַעל ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ַק ֵ ּנא ַא ֲהרֹן ִ ּבגְ ֻד ָּלתוֹ ׁ ֶשל ׁ ֶ
(שמוֹ ת ד)ִ :ה ֵ ּנה
את ָך ְו ָר ֲא ָך ְוכוּ’ִּ ,כי ֶזה ׁ ַש ָ ּי ְך ָל ֶזהְּ ,כלוֹ ַמר ל ֹא ַדּ י ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ַק ֵ ּנא ִ ּבגְ ֻד ָּל ְת ָךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
הוּא י ֵֹצא ִל ְק ָר ֶ
ְ
ָ
ַרע ַעיִ ןִּ ,כי ִאם ֲא ִפ ּל ּו ִמ ּכ ַֹח ַה ְמ ַד ֶּמה יִ ְהיֶ ה נִ ׁ ְש ָמר ַא ֲהרֹןַ .א ְדּ ַר ָ ּבא ְו ָר ֲאך ְו ָשׂ ַמח ְ ּב ִל ּבוֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ֵה ֶפך ּכ ַֹח
ימן נד)ְ .ו ַע ֵּ
יטב ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחיל ַויְ ִהי ִמ ֵ ּקץ ְ ּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת
(ב ִס ָ
ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
יעין ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת רו ַּח ַעל-יְ ֵדי ֶזה נֶ ְח ָל ִלין ָה ֵא ָב ִרים ְונַ ֲע ֶשׂ ה
ַה ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
יאת
ְ ּב ִחינַ ת נִ ָּשׂ א ְל ָב ֵבנ ּו ֶאל ַּכ ּ ָפיִ ם ֶאל ֵאל ַ ּב ּׁ ָש ָמיִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּכי ֶא ָּשׂ א ֶאל ׁ ָש ַמיִ ם יָ ִדיְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִשׂ ַ
ימן נו):
(ע ֵ ּין ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחיל ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּרים ְ ּב ִס ָ
ַּכ ּ ַפיִ םַ ,
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כמבואר בתורה נ”ד שזה מפיל על האדם מיתת הלב.
והרי שברכת כהנים ממשיך עלינו תיקון המדמה שיתבטלו ממנו משיכת התאוות ,כי הכהן
בחי’ שמחת לב בלי רע עין ,שזהו בחי’ ברכה ,וזה בחי’ נשיאת הכפים בחי’ הרוח של הידים
שהולך כסדרן ,כמבואר בתורה נ”ו שזהו ביטול העצבות.

הלכות נשיאת כפים ֲה ָל ָכה ב:
ימן ב:
ל-פי ַה ַּמ ֲא ָמר ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ַע ּ ִ
יטב ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ֲה ָלכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָדה ְוהוֹ ָד ָאהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע עוֹ ָלם
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר ֵה ֵ
לשה ׁ ֵשמוֹ ת ְל ַה ִדּ ּבוּר ְונִ ׁ ְש ָלם ַה ִדּ ּבוּר,
ַה ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה אוֹ ר ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ֵמ ִאיר ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ׁ ָ
ו ׁ ְּש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר הוּא ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹדש ׁ ֶשהוּא ְמ ֻק ּׁ ָשר ְל ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְב ִחינַ ת (סוֹ ָטה לח) ּכֹה ְת ָב ֲרכ ּו ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
ַה ּק ֶֹד ׁש ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹלַ ,ו ֲא ַזי נִ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּב ִחינַ ת
ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ְויוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ָּכל ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחוֹ ל ֻּכ ָּלם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֶא ָחד
יטב:
ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ

כלל המתגלה בלקו”ת סי’ ב’ – ימי הודאה
נחזור על הענין כדי להבין ההלכה ,כי העיקר להגיע לאמונה שלימה תמיד בכל עת ובכל
מציאות שהוא בחי’ פעולה משתנה ,כל מה שעובר על האדם ,הרי עיקר האדם הוא אמונה
ברורה שהכל מתנהג בהשגחה והשי”ת טוב לכל תמיד ובוודאי יעזור וכו’ .ואנו יכולים לזכות
לזה ע”י המשכת קדושת שבת לימות החול.
והנה קדושת שבת שהוא מנוחה ומעין עוה”ב ושמחה ,הוא בחי’ קדושת לשון הקודש ,היינו
מציאות העולם שמתדבק חזרה להשי”ת ,שזהו ענין אחדות הפשוט ,כי בלה”ק נברא הכל ובה
התגלות מלכות השם ומציאות אחדותו .ואיך מתגלה קדושת שבת ואיך מאיר לימות החול?
זאת ע”י הארת אור האמת ,שזה בחי’ ג’ שמות ,ענין של תורה ותפילה ובחי’ שידוכים.
בזה בוודאי רמז רבינו לכמה ענינים ונתפוס פשטות דרך ההבנה ,כי שידוכים הוא האמונה
שבכל דבר יש לאחד הדבר להשי”ת ,לגרום יחוד עליון ,כמו שבעוה”ז יש למצוא שידוך לבנות
בית ,כך בכל ענין ברוחני .וכן ענין תורה וענין תפילה שזה ג’ כוחות דקדושה בחי’ ג’ שמות ,ענין
זה מתקשר לבחי’ שלשה שמות שבגי נ”ר[ ,הויה אקיה ,הויה אלקים ,והויה אדני] שהם שלשה
הדרגות ,שהשכינה מקבל ,וג’ דרגות שהמידות מקבלין בכלליות.
והנה כאשר האדם בצער וגלות אין לו אמת והוא רחוק ממציאות קדושת כח קדושת ג’ שמות
שהם אור האמת ,ורק כאשר מאיר האמת הוא גורם שהאדם יכול למצוא את השם בתוך
העוה”ז ממש ,להפוך הירידה וצער לעליה ולהודאה ושמחה ,וזה כאשר אור האמת מאיר
לתוך העולם ,שזה נקרא שמאיר לתוך ריבוע הדיבור ,שעניינו דיבורים של תפילה או תשובה,
של צדקה וחסד ,כל מה שבני אדם צריכים ,ודיבור של ממשלה קרוב למלכות ,שזה מציאות
שלטון בעולם.
ואיך מאירים אור האמת בבחי’ הג’ שמות? זה ע”י תודה  -כאשר הוא מתלבש להיות בחי’

ט

י
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הלכה .ענין הלכה הוא מובן להיות מציאות הדרך למצוא את השם בכל מצב כאשר יש הלכה
בכל מצב ,וכאשר האדם רואה איזה נקודה של קיום התורה ,הרי קיים היום איזה הלכה ,ומדליק
אורה במה שזכה להתקרב להשי”ת עי”ז ,בזה נמצא כח להתקרב להשי”ת תמיד .וענין הלכה
מתעורר לא רק בקיום אלא גם בלימוד הלכה ,ויש מה שבעת הלימוד מתעורר הרבה יותר.
והנה עיקר ענין הלכה הוא הלכה שמגלה דרך בעבודת השם ,היינו דברי מוהרנ”ת בהלכה
בלקו”ה – כי בזה עיקר התגלות שפע החסד והכח להפך יום של צער ליום של הודאה ,להאיר
החסד .והנה לאור מה שנתבאר יש להרגיש יותר מה שמהרנ”ת רוצה להראות בהלכה זו ,כי
כאן המדובר הוא עצם כוחו בהלכות אלו שבלקו”ה ,ומראה איך יש לחדש זה הכח בכל יום
בתפילת שחרית – ואיך קדושת ההלכות שלו הם קדושת ברכת כהנים וד”ל.
ואח”כ מבאר איך צריכים להמשיך כח הברכת כהנים ,כח ההלכה ,למטה לתוך מה שעובר
ממש ,כמו שאחרי התפילה ממשיכים למטה וכמו שיתבאר להלן.

להפוך יום של צער ליום של הודאה ע”י שמחת ההלכה
יש ַה ֶח ֶסד
א) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָ ּק ְבע ּו ֵ ּבין הוֹ ָד ָאה ְל ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִא ׁ
ל-כן זוֹ ֶכה ַל ֲה ָלכוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים לג) יוֹ ר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָס ִדים ְו ַע ֵּ
יך ְליַ ֲעקֹב ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב,
ו ָּבא ֶאל ַה ּכ ֵֹהן אוֹ ֶאל ַה ּׁשוֹ ֵפטִ ,ל ׁ ְשאֹל ֵמ ֶהם ַה ֲה ָל ָכהִּ ,כי ַל ּכ ֲֹהנִ ים נִ ְמ ְסר ּו ַה ֲה ָלכוֹ תִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
(שם),
ֲח ָס ִדיםִּ ,כי ַה ֲה ָלכוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָס ִדיםַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכים ָל ֱא ֶמתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
יך ְואו ֶּר ָ
ֻּת ֶּמ ָ
יש ֲח ִס ֶיד ָךְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֱא ֶמת ַעל-יְ ֵדי ַה ֲה ָלכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יך ְל ִא ׁ

ֲח ָס ִדים

הכח להפוך יום של צער ליום של הודאה הוא לפי מה שהאדם יכול לשמוח ולהודות על כל
נקודה של קיום התורה ,היינו שמקיים הלכות התורה באור ההלכה דקדושה  -הדרך להבין כל
דבר למעשה ,להגיע עי”ז לתודה והודאה ,ומזה מוליד מציאות של אמת שמגרש הדין והצער.
מוהרנ”ת בא להראות שזה בחי’ הכהן – כאשר מביא גם הפסוק ‘תומיך ואורך לאיש חסידך’
שמבואר בתוך לשון המאמר – כאשר כולל כל דברי המאמר להראות ענין חנוכה ע”ש -
ומתבאר שם שכאשר יש צער ודין ,אז נעלם אור האמת ועי”ז אין יכולים להגיע לאמונה
באחדות השם בכל מה שעובר  -אך כאשר מתגלה אור של שמחה בהלכה מתגלה האמת,
שזה מש”כ ‘אנשי דמים ישנאו תם’ כאשר יש צער ובחי’ דמים ,אז מתרחקים מאמת והאדם
יש לו טענות ומרירות.
וזה הפסוק ‘תומיך ואוריך’ היינו כח הכהונה שהוא בחי’ נר בחי’ שמן של נר חנוכה שענינו
ההלכה שהוא כמו שמן שיש להדליק ולראות שזכה לעשות רצון השם שזה ענין של ישוב
הדעת ,תומיך ואוריך זה לאיש חסידך היינו לכהן – וזה ע”י שממשיך חסד.

כמו שהכהן יש בו הלכות צדיק לברך אע”פ שאינו צדיק ,כך אנו מקיימים רצונו
ית’ בהלכות התורה ,אע”פ שאין אנו ראויים לכך.
והנה הכהנים נצטוו בהלכות יותר מישראל כמ”ש רש”י בפ’ אמור ובאיסורי כהונה ,הרי
שאצלם יש יותר הלכות ,ועוד ענין שהרי כח הכהונה הוא באמת שייך להצדיקים שראויים
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לעבודת הבורא בשלימות ,אבל נתנו לכהונה דהיינו שיש לכהן הלכה שהוא ראוי לעבודה
אע”פ שאינו צדיק גדול ,נמצא שכל כוחו בבחי’ הלכה.
ובאמת זהו כל כח ישראל לעשות רצון השם ,מי אנחנו ,האם אנו ראויים בכלל לכך? אלא
שזה רצונו ית’ בבחי’ הלכה כמו הכהונה שניתנה להם אע”פ שלא כל כהן הוא צדיק ,הרי שכל
כח זה של הלכה הוא אצל הכהן ,וזמ”ש ‘תומיך ואוריך’ ועל ידם מתגלה החסד  -היינו ברכת
כהנים.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֵֹהן זוֹ ֶכה ִל ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
(שמוֹ ת ד)ְ ,והוּא יִ ְהיֶ ה ְל ָך ְל ֶפה ַה ֶ ּנ ֱא ָמר ְ ּב ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְמ ַסר ַל ּכ ֲֹהנִ ים ַה ְ ּב ָר ָכה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ְ ּב ִחינַ ת ּכֹה ְת ָב ֲרכ ּו ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש,
ִּכי ֵהם זוֹ ִכים ִל ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשהוּא ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ִחינַ ת ּכֹה ְת ָב ֲרכ ּו ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ַה ֲה ָלכוֹ ת
ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֲה ָלכוֹ ת זוֹ ִכים ָל ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַכ ּמו ָּבא ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
הרי שכל הברכה בחי’ קדושת לשון הקדוש שמתגלה כאשר יש אמת – והרי ע”י הלכה יש
אמת ,לזה יש כח לזה הכהן – כמו שמגלה כח הכהונה הרי מגלה גם לנו שע”י מה שאנו רוצים
לחיות בבחי’ תודה והודאה להשם תמיד ,ומבקשים למצוא התעוררות לשמחה בכל מצב,
וזה בכח הלכה – הרי שורה עלינו קדושת כהונה -ואולי זה הדרך לזכות לקבל הברכה כראוי
[כמבואר באריז”ל שיש חלקים של המשכת ברכת כהנים שנעשו ע”י השומעים] שיתחזק
לרצות אמת ע”י בחי’ חסד והלכה – עי”ז יתגלה לנו הברכה שיהיה אצלינו קדושת לשון
הקודש ,שנכיר הבריאה וכל מה שעובר עלינו בעיניים של אמונה באחדות השם שזה העיקר.
ְו ַעל ֵּ
כן ָק ְבע ּו ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַא ַחר הוֹ ָד ָאהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַההוֹ ָד ָאה ְ ּב ִחינַ ת ֲה ָלכוֹ ת זוֹ ִכים ְל ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל.
הרי שמובן קשר ברכת הודאה לברכת כהנים כי הכהן ממשיך עלינו כח ההודאה מעין עוה”ב
ע”י שנשמח בכל הלכה ,ונזכה לשלום היינו אחדות השם שהוא כח קדושת לשון הקודש.
חזרנו על כל לשונות התורה הזו כדי למצוא את קשר הדברים ,אבל כלל הענין הוא מה שרבינו
מרחם להראות לנו יסודות שאנו צריכים לחיות בהם ,כי העיקר זה אמונה ,אבל קשה לאחוז
בזה מחמת ריבוי הצער ומה שכל אחד צריך לעבור ימים של וכו’ ,הרי מגלה כאן את הדרך
להמתיק זאת ,ע”י הודאה .ועצה נוראה שכל הלכה יביא הודאה ,ועי”ז יכולים לאחוז באמונה.
זהו כלל הענין.
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ְל ָב ֵר ְך ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך ִּכי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן
יכין ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ַּכ ַ ּנ”ל.
ַה ּק ֶֹד ׁש הוּא ְמ ֻק ּׁ ָשר ְל ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ

יש לעורר את הכהנים לברך בשמחה ,כי זה כל כוחה של הברכה להמשיך הרחŒ
מים גדולים להביא שמחה ,ויש לנו להתעורר לקבל כח השמחה ע”י אור האמת
של ברכת כהנים.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵּת ֶכף ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים אוֹ ְמ ִרים ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשלוֹ ם ְו ַא ְחדוּת ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת
ּכ ֲֹהנִ ים ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”ל.
הרי שהסיום של התפילה ברכת ‘המברך את עמו ישראל בשלום’ היינו שאנו זוכים לאמונה

אי

בי
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ואחדות השם שזה השלום.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֵֹהן עוֹ ֵקר ַרגְ ָליו ָ ּב ֲעבוֹ ָדהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֲעבוֹ ָדהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת
ֲעבוֹ ָדהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶע ֶבד מט”טִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש נִ ְמ ׁ ָש ְך
ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶע ֶבד מט”ט ְו ֶזה ׁ ֶש ָ ּק ְבע ּו ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַ ּב ְּת ִפ ָּלה,
ִּכי ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְק ֵראת ֲעבוֹ ָדהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
אשוֹ נוֹ ת ְּכ ֶע ֶבד
(ב ָרכוֹ ת לד)ָ ׁ ,ש ֹל ׁש ִר ׁ
ַה ְמ ַס ֵדּ ר ׁ ִש ְבחוֹ ׁ ֶשל ַר ּבוֹ ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ְּכ ֶע ֶבד ַה ּׁשוֹ ֵאל ּ ְפ ָרס ֵמ ַר ּבוֹ ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ָה ָא ָדם ְּכ ֶע ֶבד
יך ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְ ּב ִחינַ ת מט”ט ְדּ ָכלוּל ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין ִדּ ְצלוֹ ָתא ְו ָצ ִר ְ
יך ֵמ ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ִל ְב ִחינַ ת ֶע ֶבד
מט”טּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים ק) ִע ְבד ּו ֶאת ה’ ְ ּב ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְו ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת
ּכ ֲֹהנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָ ּב ֲעבוֹ ָדה עוֹ ֵקר ַרגְ ָליו ְל ַר ֵּמז ׁ ֶשעוֹ ֵקר ַרגְ ָליו ְל ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְת ַּת ֵ ּקן ָה ֲעבוֹ ָדה
יכה ְל ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים הוּא ֵמ ֵעין ַה ְ ּב ָר ָכהִּ ,כי
ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַ ּגם ֲע ִק ַירת ַרגְ ָליו ַל ֲה ִל ָ
יכהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם
יכה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ֲה ָלכוֹ תִּ ,כי ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָר ִאין ֲה ָלכוֹ ת ַעל ׁ ֵשם ַה ֲה ִל ָ
ַה ֲה ִל ָ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲה ִל ָיכה ַעל ַה ְ ּב ָר ָכה ְואוֹ ְמ ִרים יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּת ֵהא ַה ְ ּב ָר ָכה ְוכוּ’ִּ ,כי
יכה ׁ ֶשהוּא ְמ ַר ֵּמז ַעל ְ ּב ִחינַ ת ֲה ָלכוֹ ת ִהיא ְסגֻ ַּלת ַה ְ ּב ָר ָכהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ַעל-יְ ֵדי ֲה ָלכוֹ ת
ַה ֲה ִל ָ
יכה ְל ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ָ ּב ֲעבוֹ ָדה הוּא ֶר ֶמז ַעל ִּת ּקוּן ָה ֲעבוֹ ָדהְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֲע ִק ַירת ַרגְ ָליו ַל ֲה ִל ָ
ְ ּב ִחינַ ת ֶע ֶבד מט”ט ַעל -יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּכֹה
ְת ָב ְרכ ּו ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַכ ְמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל.
לשה
לשה ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְמ ַר ְּמ ִזים ַעל ׁ ְש ׁ ָ
לש ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ׁ ְש ׁ ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
לשה ַק ִּוין ׁ ֶשל ֱא ֶמת ַּכ ּמו ָּבא ְו ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת
לש ׁ ֵשמוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ֵשמוֹ ת ׁ ֶשל ֱא ֶמתִּ ,כי ַ ּגם ֵא ּל ּו ַה ּׁ ָש ׁ
ּכ ֲֹהנִ ים הוּא ׁ ָשלוֹ םְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשלוֹ ם ְו ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְמ ֻק ּׁ ָשר ְל ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ַע ֵ ּין ׁ ָשם:

התחברות ‘עבדו’ עם ‘בשמחה’
בהמאמר מבואר מש”כ ‘עבדו את השם בשמחה’ שפירושו שיש בחי’ עבדו שהוא בחי’ הנהגת
ששת ימי המעשה עבודה שהוא בחי’ הנהגת העולם בדרך של טבע ,וששת ימי החול בחי’
מלאך מט”ט שזה הנהגת ההשגחה שבא בדרך של חול ,ועלינו לזכות להמשיך קדושת השבת
לתוך החול לעשות עבדו – בשמחה ,מבאר ר’ נתן – שהרי אנו עומדים ומתייגעים בתפילה שזה
בחי’ עבודה כעבד ,והכהנים הם באים להשלים בחי’ עבדו ,כי ברכת כהנים הוא בכח עבודה
ויש שם עבודה של הליכה לדוכן ,ולזה יש הלכה בזה שיש לעקור רגליו לפני רצה ,כי הליכה
זו היא עבודה וענינו קיום הלכה של הליכה ,והרי בזה מתעורר כחה של הלכה (וע”ז אומרים כבר
‘רצה’ שיתרצה למעלה להמשיך אור האמת כמו שאצלנו כל הלכה צריך להביא שמחה ואמת מחדש)

ועי”ז הרי נמשך קדושת שבת ושמחה.
והגם שמהרנ”ת מבאר בזה את ענין הכהן ,אבל מבינים גם לכל אדם ,כל עבודה כל הלכה לומר
‘רצה’ לבקש שזה יביא אמת ,וימשך קדושת שבת כי מתגלה הברכה בחי’ ג’ שמות ,ונזכה
לאמונה ברורה באחדות השם  -שזה עיקר מכוון ההלכה.

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב

ביאור שורש ענין ג’ שמות אל אלקים הויה ,וג’ עבודות תורה תפילה ושידוכים
והנה בהלכה זו אינו מבאר לשון ברכת כהנים – רק מזכיר שזה ג’ שמות כמו ג’ קווי האמת
שמאירים – ונאמר לבאר הענין שהרי – זהו קדושת לשון הקודש ,כח אחדות השם שמאיר לנו
לתת לנו כח לאמונה  -ושיהיה לנו קדושת לשון הקודש – ככל המבואר למה לכהן בחי’ הלכה
וחסד יש כח זה – ועכשיו בברכה בעצמה נמשך לנו כח הקדושה שהוא ג’ שמות – והרי ענין
הג’ שמות הוא כח הגדול שיש לתפילה לפעול כל מה שצריכים שזה בחי’ ראשונה  -וזה עיקר
האמת ,והשני הוא אמיתת רצון השם בתורה ,בחי’ השם העולה בגימ’ פ”ו ,והשלישי הוא הכח
הנורא שיש לכל הלכה ודבר טוב לגרום יחוד בחי’ שם הוי’ ,כי יש לנו כח נורא לעשות נחת
רוח לפני השם .ועי”ז מאיר האמת שהוא אור הג’ שמות בתוך מציאות הגשמי שהוא נקרא ד’
חלקי הדיבור.
והנה בחי’ הכח של ברכת כהנים הוא להעיר עלינו שורש כח היהדות שהוא מה שהשי”ת נתן
לנו כח תורה תפילה ויחודי העולמות – ומאין כח זה? זהו מהמשכת מקיפי הרחמים בג’ הברכות
שבברכת כהנים; בתחילה ממשיכים שורש הרחמים אח”כ כניסת הרחמים ,אח”כ המשכת
הרחמים לפעול יחוד ,ויש בזה ג’ שמות – כי כלל הענין הוא ענין ג’ השמות שבבחי’ נ”ר ,כי יש
יחוד של שורשי המוחין שזה בחי’ ראשונה  -שורש החסד שהוא יחוד ע”ב קס”א כידוע ,יחוד
שני שהוא כח התורה בחי’ ס”ג ואלקים ,ויש יחוד שגי’ צ”א ,שזהו ענין ג’ הברכות ,ועי”ז נדלק
כח האמת ,ואנו יכולים להאיר הדיבור.
וכמו שדיבור הברכה של הכהן מאיר ברכה ,הרי כך כל דיבור של תורה ותפילה ויחוד מאיר
ברכה להכניס את האמונה לתוך כל דבר[ .מתוך קושי הבנת אות זה של ההלכה ,היה הכרח
להאריך].
ור’ נתן ממשיך לבאר סיום סדר תפילת שחרית על יסוד הנ”ל שבכח תפילה ובחי’ ברכת
כהנים זוכים לאמונה באחדות הפשוט -והרי עלינו באמת להחיות בליבנו האמת ,לחיות לאורה
בכל מה שעובר עלינו ממש ,שזה עיקר מה שרבינו מביא אותנו ,והרי זהו ענין נפילת אפיים.
ילת ַא ּ ַפיִ ם ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָאז הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּד ְ ּב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
ילין ַע ְצ ָמן
ילה ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ַמ ּ ִפ ִ
יתא ַ ּב ְּכ ָת ִבים ׁ ֶשהוּא נְ ִפ ָ
יהםְ ,ו ִא ָ
יכין ִל ּפֹל ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ילה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִענְ יַ ן ַה ְ ּנ ִפ ָ
ָאז ַל ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ַּכ ּמו ָּבאַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,הוּא ִּכי ַ ּבחֹל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָלנ ּו
ילה ִו ִיר ָידה ׁ ֶשהוּא ַּת ְכ ִלית
ְל ִה ָּכ ֵלל ִ ּבקדושת ַה ִ ּיחוּד ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי נְ ִפ ָ
ָה ֲע ִל ָ ּיה ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו נֵ רוֹ יָ ִאיר ְ ּ
(ב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
יטבַ ,ע ֵ ּין
ימן יב) ִענְ יַ ן ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה ָ ּב ֵאר ֵה ֵ
יטב ְו ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ְפ ִלין ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַל ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ְ ּנמו ִּכים ְמאֹד ְו ָאז ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ו ְּמ ַח ּ ְפ ִשׂ ין ַא ֵ ּיה
ׁ ָשם ֵה ֵ
יטב ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיהִּ ,כי ַא ֵ ּי”ה הוּא ְק ֻד ּׁ ָשה ָה ֶע ְליוֹ נָ הַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ילה ְו ַהיְ ִר ָידה ֲא ַזי ַדּ יְ ָקא הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִ ּיחוּד ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה,
ילת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְ ּנ ִפ ָ
נְ ִפ ַ
יסא ֵ ּב ּה
ִּכי ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ׁ ֶש ִהיא ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ְדּ ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִפ ָ
ְּכ ָלל ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּי”ה ְוכוּ’ ְו ִל ְב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה ֶע ְליוֹ נָ ה זוֹ ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת יְ ִר ָידה ׁ ֶש ִהיא ַּת ְכ ִלית
ָה ֲע ִל ָ ּיה.
ילה ִו ִיר ָידה זוֹ ׁ ֶשהוּא ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ילת ַא ּ ַפיִ םִּ ,כי נְ ִפ ָ
ְו ֶזה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִודּ וּי ק ֶֹדם נְ ִפ ַ
ְּת ׁשו ָּבה ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשםִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְּת ׁשו ָּבה ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ו ְּמ ַח ּ ְפ ִשׂ ין ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר

גי

די
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ׁ ָשם.
יקנָ א ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ָא ִר ְ
יך
לשה ָע ָשׂ ר ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
לש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָאז ׁ ֶש ֵהם ׁ ְש ׁ ָ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ
ַאנְ ּ ִפין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתר ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַע ֵּ
ילת ַא ּ ַפיִ ם ִּכי ִאם ְ ּבחֹלֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
ל-כן ֵאין נְ ִפ ַ
יהםִּ ,כי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ֲא ַזי הוּא ֶע ֶצם ַה ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ְו ַעל-
ְויוֹ ם טוֹ ב ֵאין נוֹ ְפ ִלין ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ימי ַהחֹל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת
יכין ָאז יְ ִר ָידה ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֲע ִל ָ ּיהַ ,רק ִ ּב ֵ
ֵּכן ֵאין ְצ ִר ִ
לש ֶע ְשׂ ֵרה
ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ַו ֲא ִפ ּל ּו ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל חֹל ִהיא ַ ּגם ֵּכן ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ תִּ ,כי ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ׁ ְש ׁ
ְ ּב ָרכוֹ ת ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְמ ׁ ֻש ִ ּנים ֶזה ִמ ֶ ּזה ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ִה ָּכ ֵלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ָלבוֹ א ַל ֲע ִל ָ ּיה זוֹ ִּכי ִאם ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יְ ִר ָידה ׁ ֶש ִהיא ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ָאז נִ ְכ ָל ִלין ָּכל
ילת ַא ּ ַפיִ ם ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם
ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ַ
טוֹ ב ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֶע ֶצם ַה ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּטּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ(ז ַכ ְריָ ה יד) ַ ּב ּיוֹ ם
ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה’ ֶא ָחד ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז נִ ְכ ָל ִלין ָּכל ְ ּב ָרכוֹ ת ָה ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ִ ּב ְב ָר ָכה ַא ַחת ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין
ַרק ְ ּב ָר ָכה ַא ַחת ָ ּב ֶא ְמ ַצעְ ,ו ַע ֵּ
ילה
ילת ַא ּ ַפיִ םִּ ,כי ַה ְ ּנ ִפ ָ
ילה ִו ִיר ָידהְ ,דּ ַהיְ נ ּו נְ ִפ ַ
יכין ִלנְ ִפ ָ
ל-כן ָאז ֵאין ְצ ִר ִ
ְו ַהיְ ִר ָידה הוּא ַרק ְּכ ֵדי ַל ֲעלוֹ ת ַל ֲע ִל ָ ּיהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִל ְב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט,
ְו ַע ֵּ
יכין ָל ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵא ֶיזה ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה,
ל-כן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵאין ְצ ִר ִ
ְו ָכל ּתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ְק ֻד ּׁ ַשת
ילה ִו ִיר ָידה ְו ַע ֵּ
ׁ ַש ָ ּבת ַע ֵּ
ילת ַא ּ ַפיִ םְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֵאין
ל-כן ֵאין ּבוֹ נְ ִפ ַ
יכין ִלנְ ִפ ָ
ל-כן ֵאין ְצ ִר ִ
יהםַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך:
נוֹ ְפ ִלין ָ ּב ֶהם ַעל ּ ְפנֵ ֶ

לאחר התפילה יורדים למקום ההסתרה לגלות שם ‘איה’ מקום כבודו
נבא להבין מה שמאחד ענין תורה ב’ לענין תורה י”ב – ובזה מראה לנו דרך חיים ממש ,ואיך
אין לפחד מלאחד שני תורות בדרך נכון כדי ללמוד למעשה מה שיש להתחזק בכל יום  -כי
עלינו למעשה למצוא את השם בכל ירידה ,בכל מה שעבר עלינו בבחי’ ששת ימי החול ,כל
קושי והסתרה ,לעמוד חזק לדעת מהשי”ת בדרך שאין מרגישים כלל צער ,רק שמחה וחיות
של שבת – הרי שכל זה אנו זוכים ע”י תפילה תורה ואמונה ביחודים ,וזה נמשך בברכת כהנים
ושים שלום שיש קדושת שבת גם בימות החול ,מכח המשכת שפע הרחמים בדרך שנמשך
בברכת כהנים.
הרי אח”כ יש להוריד את זה לידי מעשה ,ולמעשה הירידה של האדם הוא גם למקום
שהרחמים נעלמים בתוך בחי’ ידיעה ,אלא שבוודאי השם נמצא אע”פ שאין יכולים למצוא
כלל ,הרי שכל ברכת כהנים שהוא התגלות הברכה של אמונה ,יורד אח”כ לתוך מציאות
אחדות השם גם במקום הסתרה - ,שזה בחי’ נפילת אפיים מה שמתוודים שם לשוב מכל
הפעולות משתנות ,ואח”כ אומרים י”ג מידות לעורר כח הרחמים שמזכה באמונה ,ואח”כ
ממשיכים זאת לתוך בחי’ איה ,שהוא כידוע מידת הרחמים שמחיה הכל גם בתוך הסתרה,
וכאשר מתגברים לדעת מה שמתגלה בתוך ההסתרה ,אזי מתגלה גילוי הרחמים י”ג מידות,
ופועל סליחה והמשכת ברכת כהנים ,כל הברכות והתגלות שפע החכמה ,ומביא שלום
ואחדות ,ומנוחת שבת תמיד.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶש ִ ּנ ְת ְקנָ ה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ַּת ְרגּ וּם נִ ְכ ָלל ַ ּב ְּק ֻד ּ ׁ ָשהִּ ,כי ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת
ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין ְ ּב ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶשעוֹ ֶלה

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב
ְונִ ְכ ָלל ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשִּ ,כי ַּת ְרגּ וּם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו נֵ רוֹ יָ ִאיר ְ ּ
ימן
(ב ִס ָ

יט ֵח ֶלק א) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת מט”ט ַּכ ּמו ָּבאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ַּכ ַ ּנ”ל.
ידוע שמה שאומרים ב’ובא לציון’ הג’ קדושות הוא המשכת כח החכמה ,שהוא גם נמשך
בברכת כהנים ,כח החכמה מהשורש ,ואח”כ אומרים ‘ברוך וימלוך’ להשלים כל הג’ כוחות
(גם בחי’ ג’ שמות הנ”ל) ובכל אחד אומרים תרגום ,כדי להמשיך קדושת לשון הקודש של ג’
בחי’ לתוך התרגום ,לתוך עוה”ז כדי למצוא השם בכל דבר ממש – וזהו נוראת מעלת קדושה
דסדרא
ובזה מגלה אמיתת מכוון כל הענין ,כי יש לתקן עץ הדעת טוב ורע  -כי עבודת האחדות
הפשוט מתוך הפעולות המשתנות הוא עבודתינו לברר הטו”ר מכל דבר תמיד ,לברר תרגום
להיות לשה”ק ,וכל זה ע”י תפילה וברכת כהנים ,אור של מוהרנ”ת ,ומה שממשיכים למעשה
לתוך בחי’ נפילת אפיים וקדושא דסדרא.

ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ תִּ ,כי ָּכל ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרעִּ ,כי ה ְַּק ֻד ּ ׁ ָשה
ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ְו ֵאין ׁ ָשם ּ ְפ ֻע ָּלה ְמ ׁ ֻש ָ ּנה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַרק ֻּכ ּלוֹ ֶא ָחד ֻּכ ּלוֹ
טוֹ בְ .ו ֵת ֶכף ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ּ ְפ ֻע ָּלה ְמ ׁ ֻש ָ ּנה יֵ ׁש ׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ָה ָרע ׁ ֶש ֶּזה ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ְו ַכ ּמו ָּבן
יע ְל ַא ְבנֵ י ׁ ַשיִ ׁש ָטהוֹ ר ְוכוּ’ ְ ּ
ימן נא ֵח ֶלק א)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם .נִ ְמ ָצא
(ב ִס ָ
יבא ְּכ ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
זֹאת ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ׁ ֶש ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת הוּא ְ ּב ִחינַ ת מט”ט ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי
ַהחֹל ְו ַע ָּתה הוּא נִ ְכ ָלל ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּבתוֹ ְך ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְמ ֻק ּ ׁ ָשר ְל ׁ ַש ָ ּבתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה
ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ְונִ ְכ ָלל ַה ַּת ְרגּ וּם ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין
ָ ּב ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶשהוּא ֶע ֶצם ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה
למשל כל הבריאה ,כל מאכל ,וכל מה שמפחיד  -באמת הוא השגחת השם לטובה ,ממש כולו
עבודת השם ואין שום פחד ,אלא שהוא מתלבש בחול במט”ט ,ונדמה שהוא דבר נפרד - ,והרי
שע”י ‘ובא לציון’ נמשכת הקדושה לתוך כח פירוד זה ,ומבטל הפירוד ,ועי”ז אנו יכולים לעמוד
קיים בעבודת השם למצוא בלב זכרון אחדות השם ולעבוד את השם בכל דבר – וכך לבטל כל
צער ולבא לתודה והודאה שהוא מעין עוה”ב.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָע ְל ָמא ַא ַמאי ָק ֵאי ַא ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראִּ ,כי ִע ַ ּקר ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם
הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ַ ּי ֲחזֹר ְוי ְֻכ ַלל ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ִּ ,כי ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם ְו ַעל ֶזה ַק ָ ּים ָהעוֹ ָלםְ .ו ֶזה ּו
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ַק ָ ּים ַא ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶש ִ ּנ ְת ְקנָ ה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת
ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין ָ ּב ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם הוּא ָדּ ָבר נִ ְפ ָלא ׁ ֶש ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת
ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ תְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָהעוֹ ָלם ו ְּמלוֹ אוֹ יְ ַק ְ ּבל ּו ִח ּיוּת ְויִ ְהי ּו נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ִק ּיוּם
ְל ָהעוֹ ָלם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכ ָל ִלין ָּכל ַה ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ָ ּב ַא ְחדוּת
ַה ּ ָפ ׁשוּט ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שקיום העולם הזה ,מציאות הפירוד ,הוא בכח שמתגלה האחדות של בחי’ הלכה ,כחו
דמוהרנ”ת ,שזה ענין קדושא דסדרא.
ד( ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ׁ ֶשל יוֹ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ְז ִּכ ִירין ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ
אשוֹ ן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ ְו ַכ ּמו ָּבא ִ ּב ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ֶ ּזה ִ ּב ׁ ְש ִביל ִל ְז ּכֹר ְ ּב ָכל יוֹ ם ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת,
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרין ַה ּיוֹ ם יוֹ ם ִר ׁ
ַהיְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ב  -קפ"ד הלכות נשיאת כפיים א-ב
יוֹ ם ׁ ֶשאוֹ ְמ ִריםִּ ,כי ִע ַ ּקר ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ֵהם ַרק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ָאז יִ ְּת ַער ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל
ֶל ָע ִתיד ְו ָכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ֶ ּזהֵ ,הם ַרק ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת
יְ ֵמי ַהחֹל ׁ ִשיר ְו ִשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ִמ ְּת ִח ָּלה ַה ּיוֹ ם יוֹ ם ֶא ָחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ימי ַהחֹל ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ַגם ֵכן ְב ִחינַ ת ְקט ֶֹרת ׁ ֶשל ַא ַחר
ַה ּׁ ִשירִּ ,כי ַה ּׁ ִשיר נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּ ִש ְמ ַחת ׁ ַש ָבת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ִל ֵ
ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְקט ֶֹרת יְ ַשׂ ֵּמ ַח ֵלבִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו זוֹ ִכין ְל ִשׂ ְמ ָחה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
ימי ַהחֹל ַּכ ַ ּנ”ל ְוחוֹ ְז ִרין ו ְּמ ַס ְ ּי ִמין ַ ּב ֲה ָלכוֹ ת ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָּכל ַה ּׁשוֹ נֶ ה ֲה ָלכוֹ ת ְ ּב ָכל
ַה ּ ִש ְמ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ִל ֵ
יוֹ ם ְוכוּ’ִּ ,כי ֶזה ְּכ ַלל ָּכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָּכל ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל -יְ ֵדי ֲה ָלכוֹ ת ׁ ֶש ַעל יָ ָדם זוֹ ִכים ְל ׁ ָשלוֹ ם
ְ ּב ִחינַ ת ַא ְחדוּת ַה ּ ָפ ׁשוּט ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
מגלה היטב סיום סדר תפילת שחרית שמיד אחרי ובא לציון הנ”ל מגלים תודה והודאה – וזה
דייקא אחרי שממשיכים קדושת שבת במה שאומרים היום יום פלוני בשבת  -ואז מגלים
הודאה שהיו אומרים במקדש (יש להבין שהרי באמת אומרים הודאה גם בתפילה ובזמירות – והנה
בהלכה זו לא גילה תחילת התפילה –אבל יש להבין שמתחילים קרבנות  -כח כהונה ועבודה בהלכות
קדשים ,ומיד באים לתודה והודאה -אלא ששם העיקר הוא פסוקים מלוקטים ,וגילוי האחדות הוא ע”י
הללוי’ה ,ואח”כ בבחי’ חול לגבי יוצר  -התגלות שמע -ואח”כ מתפללים ומאחדים הכל להשגה -ושם
מתגלה כח ברכת כהנים מקור הברכה -וממשיכים ככל הנ”ל ומתגלה שלימות הודיה בשיר של ביהמ”ק
פרק שלם ,ומשתנה בכל יום לפי תיקון אותו היום ,כמבואר בפירוש המזמור בכתבים)

ָ ּברו ְּך ַה ּׁ ֵשם ְלעוֹ ָלםָ ,א ֵמן ְו ָא ֵמן:
יאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵּת ֶכף ַא ַחר יְ ִצ ַ
ילין ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחוֹ ל ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶש ִ ּנ ְת ְקנָ ה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְל ׁשוֹ ן
ו ַּמ ְת ִח ִ
ְ
ַּת ְרגּ וּםְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְל ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחֹל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ְוכוֹ ְל ִלין ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם
ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְמ ֻק ּׁ ָשר ְל ׁ ַש ָ ּבת ְואוֹ ְמ ִרים ֵס ֶדר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ָ ּב ֶהם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נוֹ ֲהגִ ין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
טוֹ ב ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָ ּב ֶהם ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ִּכי ִאם ְ ּב ִמנְ ָחהִּ ,כי ָאז ֵאין ְצ ִר ִ
יהם ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֵהם ַע ְצ ָמם ק ֶֹד ׁש ְוגַ ם יוֹ ם טוֹ ב ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ּבוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבתַּ ,כ ּמו ָּבא ַרק
ֲע ֵל ֶ
ְ
ְ
ימי ַהחֹלִּ ,כי ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחה ָּכרוּך ַל ּיוֹ ם
ְ ּב ִמנְ ָחה אוֹ ְמ ִרים ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראִּ ,כי ִמנְ ָחה ִהוא ָסמוּך ִל ֵ
ׁ ֶש ְּל ַא ֲח ָריו ְל ִענְ יַ ן ַּת ֲחנוּן ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ַּכ ַ ּנ”ל:
משלים להודיע כוחו של ובא לציון – במה שאומרים אותו במוצ”ש ,שבזה ממשיכים קדושת
שבת לימות החול ,והנקודה הוא ענין המשכת הכח לתקן תרגום כנ”ל.
וגילה ענין קדושא דסדרא שאומרים במנחה בשבת ויו”ט -כי זאת המשכה למה שצריכים
אח”כ לצורך המשכת קדושת היו”ט והשבת לתוך החול.

