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הלכות נשיאת כפים ֲה ָל ָכה ג
יטב
ימן ל”א ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
‘אית ָלן ֵ ּב ָירא ְ ּב ַד ְ ּב ָרא’ ְוכוּ’ ְ ּב ִס ָ
ל-פי ַה ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחיל ִ
א) ַע ּ ִ
ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר ֻּכ ּלוֹ :
ו ְּב ִק ּצוּרִּ ,כי ְצ ָד ָקה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּג ְל ַ ּג ִּלים ְוכוּ’ ְו ֵאין ׁ ְש ֵלמוּת ַל ְּצ ָד ָקה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִהיא
ְמקוֹ ר ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְו ַע ֵּ
ל-כן ָח ֵסר ִמ ְ ּב ָרכוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱא ָמרוֹ ת ֵא ֶצל ְצ ָד ָקה ׁ ֶש ָהי ּו ְראוּיִ ים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְּת ׁ ַשע ֶע ְשׂ ֵרה
ְ ּב ָרכוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ָעה ּכוֹ ְכ ֵבי ֶל ֶכת ו ׁ ְּשנֵ ים ָע ָשׂ ר ַ ּג ְל ַ ּג ִּליםְ ,ו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָא ְמרוַּ ,הנּוֹ ֵתן ְצ ָד ָקה
ִמ ְת ָ ּב ֵר ְך ְ ּב ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָרכוֹ ת ְו ַה ְמ ַפ ְ ּיסוֹ ְ ּב ַא ַחד ָע ָשׂ ר ָ ּ
(ב ָבא ָ ּב ְת ָרא ַדּ ף ט ע”ב) נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ָח ֵסר ֵמ ֶהםֶ ,זה מוֹ ֶרה
ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ֵלמוּת ְל ַה ְּצ ָד ָקה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ה’-צ ָבאוֹ ת
ְ
ֶו ֱאמוּנָ ה ִהיא ָּתלוּי ַ ּב ְ ּב ִרית ,ו ׁ ְּש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ִהוא ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ִחינוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְל ַא ְך
ו ִּמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ֲא ַזי ֶח ֶסד ִמ ְת ַ ּג ֶּלהַ ,היְ נ ּו ַא ֲה ָבה ְו ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִכ ּסו ִּפין ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין נְ ָפ ׁשוֹ ת ְונַ ֲע ִשׂ ין נְ ֻקדּ וֹ ת ְל ָהאוֹ ִת ּיוֹ תַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ְ ּי ִרין ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ְל ַק ֵ ּבל טוֹ ב ְול ֹא
ַדּ י ְ ּב ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִכ ּסו ִּפין ְל ַבד ֶא ָּלא ָצ ִר ְ
יך ַ ּגם ְלהוֹ ִציא ִ ּב ְשׂ ָפ ָתיו ַה ִּכ ּסו ִּפין ׁ ֶש ּלוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵצא ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ִמ ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפ ַֹעל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּג ְלגּ ו ֵּלי ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִז ּווּגֵ י ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ תִּ ,כי ִא ְת ָערו ָּתא
ִדּ ְל ַת ָּתא ׁ ֶש ּכוֹ ֵסף ֶאל ַה ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ָע ִביד נֶ ֶפ ׁש נו ְּק ָבא ַו ֲא ַזי חוֹ ֵזר ַה ָדּ ָבר ְונִ ְכ ָסף ֵא ָליו ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ִא ְת ָערו ָּתא ְדּ כו ָּרא ָע ִביד נֶ ֶפ ׁש ְדּ כו ָּרא ְוכוּ’ ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶשהוּא ַ ּב ַעל נֶ ֶפ ׁש ֲא ַזי ָּכל ֲא ִכילוֹ ָתיו ו ְּס ֻעדּ וֹ ָתיו
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ְוכוּ’ ַו ֲא ַזי ָּכל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְוכוּ’ ֻּכ ָּלם טוֹ ְר ִחים ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ַו ֲא ַזי נִ ְת ַ ּג ֶּלה
ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפנִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ַח ָּמהּ ְ ,ב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ל) ְול ֹא יִ ָּכנֵ ף עוֹ ד מוֹ ֶר ָ
יךִּ ,כי נִ ְת ַ ּג ֶּלה ּ ְפנֵ י ה’ ִּכי ָסר
ִצ ָּלם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ֵהם ְדּ ָב ִרים ֶע ְליוֹ נִ ים ְמאֹד:
כלל הענין שכדי להכניס לתוך הקדושה ,לתוך עבודת השם  -כל דברי החול; ממון ואכילה
ושינה וכו’ ,צריכים כח של השתוקקות ורצון  -וזה זוכים ע”י קדושת שבת שהוא התגלות
האמונה  -ואמונה מקור הברכה  -יחד עם מה שנכנס לקדושת הברית לקדש כל דבר ,כי עי”ז
נעשה בלב רצון והשתוקקות בחי’ חסד שמתגלה בפומא וכו’ וצריכים להוציא ההשתוקקות
בפה לעשות נקודות לאותיות ,כי עיקר כח האמונה הוא כח של ברכה  -שהוא הברכות שנאמרו
בישעיה אז יבקע וגו’ והשביע בצחצחות וגו’ שהם בחי’ י”ב וז’ ,היינו שלימות ביטול כח הטבע
ע”י אמונה ,שהוא שלימות כל צדקה ,שלימות כל עבודה.

יש להתקרב לרב שמאיר בך רצון והשתוקקות לה’
יש ַה ֶח ֶסד ַּכ ָ ּידו ַּעְ .והוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ְדּ ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ְוכוּ’ ַה ַ ּנ”ל
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן ִא ׁ
ׁ ֶשהוּא ֶח ֶסד ַה ׁשוֹ ֶרה ֵא ֶצל ַה ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּ
יתי ׁ ָשלוֹ ם ְו ָהיְ ָתה
(ב ִּמ ְד ָ ּבר כה) ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְ ּב ִר ִ
לוֹ ְוכוּ’ ְ ּב ִרית ְּכ ֻה ַ ּנת עוֹ ָלםִּ ,כי ַה ְּכ ֻה ָ ּנה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית
ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִריתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים לג)ִּ ,כי ׁ ָש ְמר ּו ִא ְמ ָר ֶת ָ
ית ָך
יך ו ְּב ִר ְ
יִ נְ צוֹ ר ּו ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְו ִכ ּסו ִּפין .הרי שכח הרצון והשתוקקות שהוא התגלות

ג

ד
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החסד הוא בחי’ כהונה.
ִּכי ָּכל ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵהם ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהן ו ְּב ָכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת נֶ ֱא ַמר ָרצוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ(ו ִ ּי ְק ָרא יט),
ִל ְרצֹנְ ֶכם ִּת ְז ָ ּב ֻחה ּו ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ְ ּב ָכל ַמ ֲע ֵשׂ ה ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ַעל -יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהן נֶ ֱא ַמר ְל ָרצוֹ ןִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן ַדּ יְ ָקא
יָ כוֹ ל ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְל ָרצוֹ ןִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ןִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ְו ַא ֲה ָבה ׁ ֶשהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָה ַרב ׁ ֶשהוּא דּ וֹ ֶמה ְל ַמ ְל ַא ְך ה’ ְצ ָבאוֹ תְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ֲא ַזי ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ֶח ֶסד ַעל יָ דוֹ ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַא ֲה ָבה ְו ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִכ ּסו ִּפין ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר
(מ ְל ָא ִכי ב) ִּכי ִשׂ ְפ ֵתי ּכ ֵֹהן יִ ׁ ְש ְמר ּו
יטב ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לֶ ,זה ָה ַרב נִ ְק ָרא ּכ ֵֹהןַּ ,כ ְמפ ָֹר ׁש ׁ ָשם ְ ּב ָפסוּק ֶזה ַ
ֵה ֵ
ְ
ַד ַעת ְותוֹ ָרה יְ ַב ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיה ּו ִּכי ַמ ְל ַאך ה’ ְצ ָבאוֹ ת הוּאְ .ו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מוֹ ֵעד ָק ָטן יז)
ַעל ֶזהִ ,אם ָה ַרב דּ וֹ ֶמה ְל ַמ ְל ַא ְך ה’ ְצ ָבאוֹ ת ּתוֹ ָרה יְ ַב ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיה ּו ו ֵּב ֵאר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ַּמ ֲא ָמר
ַה ַ ּנ”ל ִענְ יָ ן ֶזהִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ָה ַרב דּ וֹ ֶמה ְל ַמ ְל ַא ְך ה’ ְצ ָבאוֹ תְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ִחינוֹ ת,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,ו ֲא ַזי ֶח ֶסד ִמ ְת ַ ּג ֶּלהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִּכ ּסו ִּפין ְו ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּתְ .ו ָצ ִר ְ
יך ְלהוֹ ִציא ַה ִּכ ּסו ִּפין ִמ ּ ִפיו,
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין נְ ֻקדּ וֹ ת ְל ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְונִ ְצ ַט ְ ּי ִרין אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְלטוֹ ב ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ ְפ ֻע ּלוֹ ת טוֹ בוֹ ת
ְו ֶזהוּּ ,תוֹ ָרה יְ ַב ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיהוֶּ ׁ ,שאוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ְל ִה ְצ ַט ֵ ּיר ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָה ַרב ׁ ֶשדּ וֹ ֶמה ְל ַמ ְל ַא ְך
יטב ְו ֶזה ָה ַרב ַה ַ ּנ”ל נִ ְק ָרא ּכ ֵֹהן ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי
יטב ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ה’ ְצ ָבאוֹ תַּ ,כ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָה ַרב ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”ל.
וענין כהונה הוא ענין הרב שיש להתקרב אליו ללמוד ממנו כמ”ש ‘אם דומה וכו’ אז יבקשו
תורה מפיו’  -היינו שיש בו התגלות להאיר עלינו רצון והשתוקקות להשי”ת -וזה ענין עבודת
המקדש ע”י כהן ,כי העבודה הוא בזה שזוכה להתעוררות ותשוקה להשי”ת כמ”ש לרצונכם
תזבחוהו.
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְצ ַט ָּוה ַה ּכ ֵֹהן ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה יְ ֵת ָרה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית יוֹ ֵתר ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,קד ׁ ִֹשים יִ ְהי ּו ְוכוּ’
ִא ּׁ ָשה זֹנָ ה ַו ֲח ָל ָלה ְוכוּ’ וּגְ רו ׁ ָּשה ל ֹא יִ ָ ּקח ּו ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶח ֶסד ַּכ ּמו ָּבאִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ל-כן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְו ִכ ּסו ִּפין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ְ ּב ִרית ֶח ֶסד ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָה ַרב
ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל.
ית ָך יִ נְ צֹר ּו יוֹ ר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
יך ְואו ֶּר ָ
ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּכ ֲֹהנִ יםֻּ ,ת ֶּמ ָ
יך
יש ֲח ִס ֶיד ָך ְוכוּ’ ִּכי ׁ ָש ְמר ּו ִא ְמ ָר ֶת ָך ו ְּב ִר ְ
יך ְל ִא ׁ
ָ
יש ֲח ִס ֶידך ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ְ ּב ִחינַ ת
ְליַ ֲעקֹב ְותוֹ ָר ְת ָך ְליִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶשהוּא ִא ׁ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ית ָך יִ נְ צֹרוַּ .ע ֵּ
יך ְליַ ֲעקֹב ְותוֹ ָר ְת ָך ְוכוּ’ִּ ,כי הוּא
ִּכי ׁ ָש ְמר ּו ִא ְמ ָר ֶת ָך ו ְּב ִר ְ
ְ ּב ַו ַדּ אי ָראוּי ְלהוֹ רוֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְותוֹ ָרה ְליִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ּתוֹ ָרה יְ ַב ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיהוִּּ ,כי אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשין
יש ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרב ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַט ְ ּיר ּו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ִא ׁ
ּ
ּ
ּ
ּ
ָה ַרב ַה ַ ּנ”ל מוֹ ֶרה ּתוֹ ָרה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַצ ֵיר אוֹ ִתיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְלטוֹ בִ ,כי הוּא יָ כוֹ ל ְל ַצ ְי ָרם ְלטוֹ ב
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶח ֶסד ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ַה ּכ ֵֹהן הוּא ָראוּי ְלהוֹ רוֹ ת ּתוֹ ָרה
ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל :נמצא שכוחו של הרבי והכהן הוא מה שמקדשים עצמם יותר ויותר
תמיד.
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ּכ ֵֹהן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהןִּ ,כי ַעליָ דוֹ נִ ׁ ְש ָל ִמין ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ תִּ ,כי ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֲח ֵס ִרים ְו ֵאין ָל ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם ַעל -יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ֶו ֱאמוּנָ ה
ְּתלוּיָ ה ִ ּב ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ְו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִרית ֶח ֶסד ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָרצוֹ ן ְו ִכ ּסו ִּפין ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי נִ ְצ ַט ְ ּי ִרין אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ְלטוֹ ב ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא נִ ׁ ְש ָל ִמין ַה ְ ּב ָרכוֹ תִּ ,כי ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ָ ּב ִאין
ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,על-יְ ֵדי ַה ִּכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַצ ְ ּי ִרין אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵהם ּפוֹ ֲע ִלים ְועוֹ ִשׂ ים

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ד - :קפ"ח הלכות נשיאת כפיים ג-ד
ָּכל ָדּ ָבר ָ ּבעוֹ ָלםְ ,מ ַצ ְ ּי ִרין אוֹ ָתם ְלטוֹ ב ְו ִל ְב ָר ָכה ו ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכהִּ ,כי ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַה ּכֹל ֵמ ַה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִח ּיוּת ָּכל ַה ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםַ ,א ְך אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם ּ ְפ ֻע ָּלה ַרק ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַצ ְ ּי ִרין
ימ ָרא
אוֹ ָתם ַעל-יְ ֵדי ַה ִּכ ּסו ִּפין ְלטוֹ ב אוֹ ְל ֵה ֶפ ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַא ַחר ַה ֵּמ ְ
“ז ּווּגָ ן ְו ִה ְצ ָט ְרפו ָּתן ׁ ֶשל ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת” נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִּכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
ְדּ ָס ֵבי ְדּ ֵבי ַא ּתוּנָ א ַה ַּמ ְת ִחיל ִ
ִמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְו ִכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָל ִמין ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ּׁ ְש ֵלמו ָּתן ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ְּתלוּיָ ה ִ ּב ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יטב ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ִענְ יַ ן ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא ַה ִּכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְל ִענְ יַ ן
ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ו ָּב ֶזה ְמ ֻק ּׁ ָשר ֵה ֵ
ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְו ָה ֵבן:

יברכך ה’ – בממון ,שע”י הרצון וההשתוקקות זוכה שהעכו”ם טורחים בשבילו
יש ַה ֶח ֶסד ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ִרית הוּא ַדּ יְ ָקא יָ כוֹ ל
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן ִא ׁ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ָרכוֹ ת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ,כמ”ש במאמר שכל הברכה נמשך משלימות האמונה ,וברית ואמונה
הולכים יחד ,הרי שהברכה אצל הכהן בבחי’ הרב הדומה למלאך שיכול לברך ִּכי ׁ ְש ֵלמוּת ָּכל
ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֵהם ַעל יָ דוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’ ְ ּב ָממוֹ ן ְוכוּ’ִּ ,כי ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּבסוֹ ף ַה ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל
ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶשהוּא ַ ּב ַעל נֶ ֶפ ׁשְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד ְו ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ילתוֹ ו ַּפ ְרנָ ָסתוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ יםַ .ו ֲא ַזי ָּכל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים טוֹ ְר ִחים ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ
ֲא ִכ ָ
ַו ֲא ַזי ָסר ִצ ָּלםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵּצל ׁ ֶש ְּמ ַכ ֶּסה ַעל אוֹ ר ַה ַח ָּמה ְונִ ְת ַ ּג ֶּלה ו ֵּמ ִאיר
יך רֹאוֹ ת ֶאת מוֹ ֶר ָ
אוֹ ר ַה ַח ָּמה ְונִ ְת ַק ֵ ּים ְו ָהי ּו ֵעינֶ ָ
יטב ְו ֶזהוּ‘ ,יְ ָב ֶר ְכ ָך ה’’ ְ ּב ָממוֹ ן
יך ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
(ב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק יא) ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְּ
יך ְ ּב ָרכוֹ ת
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל ַעל יָ דוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ָממוֹ ן ו ַּפ ְרנָ ָסה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּב ִחינַ ת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֲא ַזי ַה ּכֹל טוֹ ְר ִחים
ִ ּב ׁ ְש ִביל ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ַּכ ַ ּנ”ל
כמבואר שכאשר מתבטל הצל בכח הרצון והשתוקקות ,מתבטל כח הגוים וטורחים בשבילנו,
היינו שחוזר הגשמי – בחי’ החוץ להתקשר אל בחי’ הפנים ,לישראל ,היינו שחוזר השפע
שיצא לגלות בעווה”ר ,הרי שהברכה הוא בחי’ הממון ,שהבאר והשפע יחזור להשם.

סיום ברכה א’ שנזכה להנצל מבחי’ המזיקים ,היינו כל מה שמכסה ומעלים כח
האמונה והרצון לה’

(שם)ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ָסר ִצ ָּלם ַה ַ ּנ”לִּ ,כי עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְדּ ָע ְל ָמא ׁ ֶש ֵהם ַה ֵ ּצל
יקין ׁ ָ
ְו ֶזהוּ‘ְ ,ויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך’ ִמן ַה ַּמ ִּז ִ
יקי ָע ְל ָמא ְו ַע ֵּ
ל-כן ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ֵהם ְמ ַכ ִּסין ַעל
ׁ ֶש ְּמ ַכ ֶּסה ַעל אוֹ ר ַה ַח ָּמה ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּב ַמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ֵהן ֵהן ַמ ִּז ֵ
יכין ׁ ְש ִמ ָירה
ַה ַח ָּמה נֶ ֱא ַמר ,יוֹ ָמם ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ל ֹא יַ ֶּכ ָּכה ְויָ ֵר ַח ַ ּב ָּליְ ָלה ְוכוּ’ ה’ יִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ְוכוּ’ִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו ְצ ִר ִ
יקי ָע ְל ָמא
יע ֶה ֵּזק ַעל יָ ָדם ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְדּ ָע ְל ָמא ׁ ֶש ֵהן ַמ ִּז ֵ
ִמן ַה ַח ָּמה ו ְּל ָבנָ ה ׁ ֶש ּל ֹא יַ ִ ּג ַ
יש ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
נֶ ֱא ָח ִזין ָ ּב ֶהם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יך ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ַו ֲא ַזי
ל-כן ַה ּכ ֵֹהן ִא ׁ
נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַמ ְר ֵאה ַח ָּמהִּ ,כי ָסר ִצ ָּלם ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְונִ ְכנָ ִעים ְונִ ְת ַ ּב ְּט ִלים עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְדּ ָע ְל ָמא
ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזין ְ ּב ַה ַח ָּמה ו ְּמ ַכ ִּסין אוֹ ר ַה ַח ָּמה ַעל -יְ ֵדי ִצ ָּלם ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יקין,
ל-כן נִ ׁ ְש ָמ ִרין ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמן ַה ַּמ ִּז ִ
ָ
יש ַה ֶח ֶסד ‘יְ ָב ֶר ְכך ה’’ ְ ּב ָממוֹ ן,
יקין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ְּמ ָב ֵר ְך ּכ ֵֹהן ִא ׁ
ַהיְ נ ּו ֵמעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְדּ ָע ְל ָמא ׁ ֶש ֵהן ַה ַּמ ִּז ִ
יקין ַּכ ַ ּנ”ל.
ְ‘ויִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך’ ִמן ַה ַּמ ִּז ִ

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ד - :קפ"ח הלכות נשיאת כפיים ג-ד

ברכה ב’ וג’ לזכות להארת פנים וחן דקדושה ,ולעשות שלום בין גשמי לרוחני

ְו ֶזהוּ‘ ,יָ ֵאר ה’ ּ ָפנָ יו ֵא ֶל ָ
יך’ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶל ֶחם ַה ּ ָפנִ ים ַעל-יְ ֵדי
ָ
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ּ ְפנֵ י ה’ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְול ֹא יִ ָּכנֵ ף עוֹ ד מוֹ ֶריך ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם :ועיקר
הברכה הוא התגלות כח ההשתוקקות להיות כח שמושך האדם לתוך הקדושה עד שגם דבר
גשמי מתחבר לעבודת השם ויכול לזכות לעשות הכל בחמה – חמימות של קדושה כראוי.
יש לבאר ההמשך  -שזה ויחונך שהיה לו חן ופנים דקדושה (כמבואר תו’ א בחי’ חן) שזה ממש
ענין של הכח שמושך להכניס הכל לפנים.
עפ”ז מובן ברכה ג’ ישא ה’ ,היינו שגם כאשר עובר מה שעובר בבחי’ הסתרת פנים ונפילות מכי
הזה ,יהיה מחילה וסליחה ,ונזכה להתחזק בעבודת השם להיות בפנים ע”י רצון והשתוקקות,
עד שנזכה לענין המבואר בתורה ל”ג שיהיה שלום בין גשמי לרוחני ,שזה כשהכל בפנים,
בתוך עבודת השם ,ויש שלום בין הגוף לנשמה.

עיקר התפילה הוא להתפלל באמונה ולהמשיך שפע ורב טוב לישראל
ג) בזה חוזר לבאר עבודת התפילה ְו ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים הוּא ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא
ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין ִדּ ְצלוֹ ָתא הוּא ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ְ ּב ִחינַ ת ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין
ִדּ ְצלוֹ ָתא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַחי ָע ְל ִמין ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַע ֵּ
יקיםִּ ,כי ִע ַ ּקר
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה זוֹ ִכין ַה ַּצ ִדּ ִ
ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַרב טוּב ְו ׁ ֶש ַפע ו ְּב ָר ָכה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ו ׁ ְּש ֵלמוּת ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ֵהם ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל
ישׂ ן ִ ּב ְצלוֹ ,
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,ויְ ִהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה ְו ַת ְרגּ וּמוֹ ְ ּ ,פ ִר ָ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּמו ָּבא זֹאת ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ֶו ֱאמוּנָ ה ְּתלוּיָ ה ַ ּב ְ ּב ִרית ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַח”י
ִ ּב ְר ָכ ִאין ִדּ ְצלוֹ ָתא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין חוּץ ִ ּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ יםִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ ים
ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ׁ ֶש ַ ּי ֲעקֹר ֶאת ַה ִּמינִ ים ְו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְת ַ ּג ֶּלה ָה ֱאמוּנָ ה ָ ּבעוֹ ָלם ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה
ְּתלוּיָ ה ְ ּב ִב ְר ַּכת ַה ִּמינִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת כט)ּ ְ ,ב ָכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ִאם ָט ָעה
יח ִצ ּבוּר ֵאין ַמ ֲע ִב ִירין אוֹ תוֹ חוּץ ִמ ִ ּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ יםְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַח”י ִ ּב ְר ָכ ָאן חוּץ ִ ּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ ים,
ַה ּׁ ְש ִל ַ
ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה
ְונִ ְת ַח ֵ ּזק ָה ֱאמוּנָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ ה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”לַ ,ו ֲא ַזי נִ ְכנָ ִעין ָּכל ַה ִּמינִ ים ְו ַה ּכוֹ ְפ ִרים
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ ים ַּכ ַ ּנ”ל:
כאשר עומדים להתפלל יש להכיר שהכל מחמת אמונה שמצפה שהשי”ת יתן לו כל מה
שצריך ברוחני ובגשמי ,ויקבל זאת ע”י תפילה שהוא אמונה וברית ,כי צריך יגיעה של
מחשבה שזה בחי’ יגיעה בקדושת מחשבה ,ועי”ז הרי נמשך כח של ברכה – ושורש כח זה הוא
הצדיקים – לזה עלינו להתקשר לצדיק בתפילתנו – וכח הצדיקים הוא התגלות האמונה – לזה
אע”פ שבתפילה הוא י”ח ברכות ,הוסיפו ברכת המינים ,כי זה הנקודה של התפילה ,עמידה
לפני השם באמונה ,ועי”ז נעשה ברכה ,והכל חוזר להיות בפנים בשפע רב טוב.
ְו ַעל יְ ֵדי ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין ו ִּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ ים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ו ׁ ְּש ֵלמוּת ֱאמוּנָ ה ַה ְּתלוּיָ ה ַ ּב ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-
יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָל ִמין ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַח”י ִ ּב ְר ָכ ִאין ו ִּב ְר ַּכת ַה ִּמינִ ים ֵהם ְּת ׁ ַשע ֶע ְשׂ ֵרה ְ ּב ָרכוֹ תֶ ,זה ּו
יהם יַ ַחד ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ֵּתים ֶע ְשׂ ֵרה ַ ּג ְל ַ ּג ִּלים ְו ׁ ִש ְב ָעה ּכוֹ ְכ ֵבי ֶל ֶכת ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ ֶ
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ְּת ׁ ַשע ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁ ַשע ֶע ְשׂ ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ַ ּג ְל ַ ּג ִּלים
ְו ׁ ִש ְב ָעה ּכוֹ ְכ ֵבי ֶל ֶכתַּ ,כ ּמו ָּבן ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ָשם“ ,ו ַּמה ּׁ ֶש ָח ֵסר ֵמ ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ם
ֶא ָּלא ׁ ְש ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ְו ָהיָ ה ָראוּי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ׁ ִש ְב ָעה ו ׁ ְּש ֵּתים ֶע ְשׂ ֵרה ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ְּת ׁ ַשע ֶע ְשׂ ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ְוכוּ’ ֶזה
מוֹ ֶרה ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ֵלמוּת ַל ְּצ ָד ָקה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ְוכוּ’”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ַעל ֵּ
כן ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיאְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ַעל יָ ָד ּה נִ ׁ ְש ָל ִמין ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַו ֲא ַזי ֵהם
ְּת ׁ ַשע ֶע ְשׂ ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ְּכ ָלל ִהיא ְּת ׁ ַשע ֶע ְשׂ ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל:
ואמונה הרי משלים כל הברכות – שהעולם נעשה מבורך בכח האמונה – ולכן ברכת המינים
משלים את התפילה.

מדוע צריך להתפלל בפה ,והרי העיקר הוא הכיסופין בלב?

יכין ְלהוֹ ִציא ַה ִּכ ּסו ִּפין
ד) ַו ֲא ַזי ֶח ֶסד ִמ ְת ַ ּג ֶּלהַ ,היְ נ ּו ַא ֲה ָבה ְו ָרצוֹ ן ְו ִכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּצ ִר ִ
ַ ּב ּ ֶפה ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ְ ּב ִחינַ ת ְדּ ֵבקוּת ְו ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִכ ּסו ִּפין
יכין ְלהוֹ ִציא ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ֶפה ְּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא ַה ִּכ ּסו ִּפין ְ ּב ִפיו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵצא ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמ ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפ ַֹעל
ו ְּצ ִר ִ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְס ַדּ ר ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ּלוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ָשם.
וזה טעם למה אינו מספיק לחשוב את התפילה ,והרי זאת עיקר העבודה ,מחשבה שכוסף
להשי”ת ורוצה להיות כרצונו ומצפה לישועת השם ,למה צריכים דיבור? אלא שכדי לפעול
ברכה צריכים להוציא בפה ,לחבר חיצוניות ופנימיות.
יתא ׁ ָשם ְ ּב ֶא ְמ ַצע ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ַה ִּכ ּסו ִּפין ַה ַ ּנ”ל נַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ִחינַ ת ִז ּווּגִ ין ְוכוּ’ִּ ,כי ַמה
ְו ִא ָ
ּׁ ֶשהוּא נִ ְכ ָסף ְל ַה ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ְו ָע ִביד נֶ ֶפ ׁש נו ְּק ָבא ַו ֲא ַזי חוֹ ֵזר ַה ָדּ ָבר
ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְונִ ְכ ָסף ֵא ָליו ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְדכו ָּרא ָע ִביד נֶ ֶפ ׁש ְדּ כו ָּראַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
יח ִצ ּבוּר
ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ֵאין ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַר ּׁ ָש ִאים ַל ֲעלוֹ ת ַלדּ ו ָּכן ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא אוֹ ָתם ַה ּׁ ְש ִל ַ
יכין ַדּ ְו ָקא לוֹ ַמר ָל ֶהם ְו ִל ְקרֹא אוֹ ָתם ּכ ֲֹהנִ ים ְו ָאז יַ ֲעל ּו ְל ָב ֵרךְ
ְו ַא ְס ְמכו ָּה ַא ְ ּק ָרא‘ֱ ,אמֹר ָל ֶהם’ֶ ׁ ,ש ְּצ ִר ִ
יכין ְל ַה ְקרוֹ ת ָל ֶהם ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִמ ָּלה ְ ּב ִמ ָּלה ְונִ ְס ַמ ְך ַ ּגם ֵּכן ַעל ִמ ְק ָרא ַה ַ ּנ”ל
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלְ .ו ֵכן ְצ ִר ִ
ְ
ּ
ֱאמֹר ָל ֶהםַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּׁ ֻש ְל ָחן ָערוּך (א ַֹרח ַח ִיים קכח ָס ִעיף יג)ַ ,היְ נ ּו ִּכי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְדּ ֵבקוּת
ְו ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּת ְו ִכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ְלכוּת ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ִא ְת ָערו ָּתא ְדּ נו ְּק ָבא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא
ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ק ֶֹדם ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלאִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ִא ְּת ַער ְל ֵע ָּלא ְו ַה ּכ ֵֹהן ְּכנֶ גֶ ד
ְּכ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְדּ כו ָּראּ ְ ,ב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלאִּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרב ְו ַה ַּצ ִדּ יק
ׁ ֶש ַ ּבדּ וֹ ר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַה ַּצ ִדּ יק ְו ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְדּ ָכר ְונו ְּק ָבא ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשל ַה ּכ ֵֹהן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ֵאין ִמ ְתעוֹ ֵרר ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ָר ָכה ִּכי ִאם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאין אוֹ תוֹ
יכין ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ְּת ִח ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל.
ַדּ ְו ָקאִּ ,כי ְצ ִר ִ

התכללות אתערותא לעילא ודלתתא ע”י התבודדות וספרי רביה”ק
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ָאז ַעל-יְ ֵדי ַה ִּכ ּסו ִּפין ׁ ֶשל
יש ַה ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא
ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ְדּ נו ְּק ָבא ַּכ ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמעוֹ ְר ִרין ַה ּכ ֵֹהן ִא ׁ
יכין ִל ְקרוֹ תוֹ ַ ּב ּ ֶפה ַדּ יְ ָקאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבֱ ,אמֹר
ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְדכו ָּרא ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ו ְּצ ִר ִ
יאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ִמ ּכ ַֹח ֶאל ַה ּפ ַֹעל הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ֶפה ִ ּב ְב ִחינַ ת נַ ְפ ׁ ִשי יָ ְצ ָאה ְ ּב ַד ְ ּברוֹ ַּכ ַ ּנ”ל
ָל ֶהם ִּכי ִע ַ ּקר יְ ִצ ַ
ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאין ַה ּכ ֵֹהן ַ ּב ּ ֶפה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ֲא ַזי נִ ְתעוֹ ֵרר ַ ּגם ַה ֶח ֶסד ָה ֶע ְליוֹ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת

ז

ח
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יש ַה ֶח ֶסד ַו ֲא ַזי ַה ּכ ֵֹהן עוֹ ֶלה ו ְּמ ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהן ִא ׁ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֶזה נִ ׁ ְש ָל ִמין ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ַמה ּׁ ֶש ַּמ ְק ִרין ֶאת ַהכ ֵֹהן ִמ ָלה ְב ִמ ָלה ָכל ִב ְר ַכת כ ֲֹהנִ יםִ ,כי
ַה ּכ ֵֹהן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתא ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן
ָצ ִר ְ
יך ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְל ַה ְקרוֹ ת ְּת ִח ָּלה ֶאת ַה ּכ ֵֹהן ָּכל ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִמ ָּלה ְ ּב ִמ ָּלה ַו ֲא ַזי ִמ ְתעוֹ ֵרר ַה ּכ ֵֹהן ְ ּב ִחינַ ת
ֶח ֶסד ָה ֶע ְליוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ֵע ָּלא ו ְּמ ָב ֵר ְך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל:
במאמר מוזכר עניין של הדיבור שעושה נקודות להאותיות ,שעי”ז יכולים לעשות הפעולה
שלהם ,כי אין משמעות לאותיות רק ע”י הנקודות ,והחשק והרצון מכניס חיות להאותיות,
ע”ש.
הרי שבעמידה שצריכים לתקן שיהיה חיות ורוח חיים של נקודות לאותיות הבריאה ,וכל מה
שיכול להביא שיכניס לפנים גם את החוץ כו’ היינו לחבר גם את גשמיות עוה”ז לעבודת ה’.
בזה מגלה שכשמגיעים להשלמת התפילה ב’שים שלום’ ,אזי מתגלה כח הרוח חיים ,והרי הוא
נכלל מהרצון שבלב יחד עם מה שיש לגלות את הרצון בפה ,שהוא התחברות האתערותא
דלעילא והאתערותא דלתתא .ולזה במצות ברכת כהנים אומרים ‘כהנים’ שנכלל הדיבור שלנו
בדיבור העליון .שזהו ענין ההתכללות בדיבורי הצדיק שגם שם יש משפיע ומקבל – ואינו
מבאר איך נכלל; אולי זאת ע”י התבודדות ולימוד ספרי רבינו – ויש להסמיך שזה ענין ברכת
כהנים לדרך כמ”ש – שעלינו לקבל מרבינו המתקת הדרך תיקון הברית ע”י שנתעוררים
ורוצים להכנס לפנים.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶשנּוֹ ֲהגִ ין ְל ָב ֵר ְך ְ ּב ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ֶאת ַה ּיוֹ ֵצא ַל ֶדּ ֶר ְךִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים
נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ֶדּ ֶר ְך ִמ ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרין ְו ַצ ַער ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ָא ָדם ַ ּב ְדּ ָר ִכיםִּ ,כי ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָא ָדם ַ ּב ֶדּ ֶר ְך הוּא
יטב ָּכל ֶזה ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְר ַּכת
יע ְו ַה ּכֹל ָּתלוּי ַ ּב ְ ּב ִריתַּ ,כ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
ְ ּב ִס ַ ּבת ַ ּג ְל ַ ּג ֵּלי ָה ָר ִק ַ
ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָל ִמין ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת
ׁ ֶש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ַה ַ ּג ְל ַ ּג ִּלים ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִ ּק ּיו ָּמ ּה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”לַ ,על ֵּ
כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ּצֹל ִמ ָּכלַצ ַער ְויִ ּסו ִּרין ַ ּב ֶדּ ֶר ְךִּ ,כי ַה ְדּ ָר ִכים נִ ְת ַּת ְ ּקנִ ים ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל:
כמבואר שם במאמר שכל היסורים שיש בדרך הם מחמת חסרון ברית ואמונה  -והרי הברכת
כהנים משלים את זה ,ועי”ז אין יסורים.
ומובן שעל זה עומד גם מה שעובר בעבודת השם ויש לזכות לצאת מהיסורים ולבא לשמחה
בדרך העבודה ,ויש להמשיך רצון ואמונה כנ”ל ,ויתמתק הכל ונצליח בעבודת השם להכניס
החוץ לפנים.
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הלכות נשיאת כפים ֲה ָל ָכה ד:

ֹאש ּה ְלסוֹ ָפ ּה
ימן כב ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק אַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֵמר ׁ ָ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ‘חוֹ ָתם ְ ּבתוֹ ְך חוֹ ָתם’ ִס ָ
ַע ּ ִ
ו ְּכ ָבר ִד ַ ּב ְרנ ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים:

קיצור סי’ כ”ב חותם בתוך חותם
המאמר מתחיל בענין חותם הרגלין שהוא חותם שהצדיק פועל להמתיק כל דין ולהכניס כל
אדם למקומו בעבודת השם שישמע מה שכתוב ‘אתם חטאתם’ ויתעורר לעבודת השם ,וידע
שהצדיק טוען למעלה ‘למה יחרה אפך’ ,שזה מציאות חותם הנפש בתוך התורה ועבודת
השם ,והוא בחי’ החותם של יוכ”פ עצם החיים וקיום האדם.
אח”כ מגלה שיש חותם חיצון על החותם הזה[ ,שהוא בחי’ החותם של הו”ר] שאצלנו זה
עיקר גדול ,כי כל כח הכח הפנימי הוא ע”י שיש אמונה שלימה באור הצדיק ,אמונה שלימה
במציאות דרכי העבודה וכוחות האדם לפעול ,כי יש מה שהאדם אינו יודע ואינו יכול להתעורר
ומוכרח שיהיה חותם ששומר אותו תמיד ,וזה חותם האמונה.
ומבואר שם שכח חותם האמונה ,הוא ע”י הארת ז’ רועים [מובן שזה בחי’ ז’ אושפיזין דסוכות,
ידיעת ז’ דרכי הדביקות בהשי”ת באהבה ויראה אברהם יצחק וכו’ ,וכלליות כלם הוא בכח בחי’
משה בחי’ הצדיק הרועה] .וממשיך לגלות איך יכולים לזכות לכח החותם החיצון ,שזה כח
האמונה ,שלזה מוכרח שיתקרב להצדיק שמגלה אמונה כזו וכו’ ,ולזה מוכרח עזות וכדי לזכות
לעזות צריך קול וכו’ שזה עבודת האדם לזכות לשבר עזות הגוף ,ומגלה מה נקרא לשבר עזות
הגוף שצריך להגיע שישמע התעוררות להשגת אור הנשמה מתוך הגוף ע”ש שזה נקרא לרחם
על בשר הגוף ,וזה מציאות של עזות דקדושה שהאדם לוחם נגד הגוף שעז בתאוותיו וכו’,
והוא מתקשר למה שעי”ז שומע קול הצדיקים ומקבל אמיתת הדעת של האמונה .ובהמשך
מבאר שבאמת עיקר הכח לזכות לעזות זה הוא ע”י שמחה ,והשמחה הוא ע”י בחי’ נעשה
ונשמע שזה יסוד העבודה.
בהלכה זו עוסק לבאר דרך השגת החותם החיצון של האמונה ע”י בחי’ נעשה ונשמע [אינו
מבאר ענין חותם הפנימי בפשטות ,אלא שבאמת יש להבין שגם זה נכלל בכל דרגא ,שזה ענין
השייך לביאור התורה]

בברכת כהנים נמשך חותם הידיים ומילואם מז’ רועים
יכין
יהם ְ ּב ִב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ֵהם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יאת ַּכ ּ ֵפ ֶ
יאת ַּכ ּ ַפיִ םִּ ,כי ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַעל-יְ ֵדי נְ ִשׂ ַ
א) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִשׂ ַ
ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ(ו ִ ּי ְק ָרא ט) ַו ִ ּי ָּשׂ א ַא ֲהרֹן ֶאת יָ ָדיו ֶאל ָה ָעם ַויְ ָב ֲר ֵכם

ט

י
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יכין ְל ַמ ּלֹאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ִמ ִּׁש ְב ָעה רוֹ ִעים
ִּכי ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּל ְז ּכוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ְצ ִר ִ
(שמוֹ ת כט) ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ְּת ַמ ֵּלא יָ ָדם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ֶזה זוֹ ִכין ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַעל ִחנּ וּךְ
ְוכוּ’ ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
ַה ְּכ ֻה ָ ּנה נֶ ֱא ַמר ִמ ְק ָרא ֶזה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ְּת ַמ ֵּלא יָ ָדםַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה.
פותח להודיע שברכת כהנים הוא בחי’ חותם הידים ,כי יש בזה הרמת הידים לברך ,ואז בסוף
התפילה יש לזכות להשלים חותם הידים ,וזה כח הכהן בהרמת ידיים ,כי נמשך מאהרן הכהן
הכח כאשר שם נאמר וישא ידיו וגו’ ,ובאהרן היה שבעת ימי מלואים ,הכח לקדש את המשכן,
בכח שבעת הרועים.
ְו ָכל ֶזה ָהיָ ה ָאז ְל ַת ֵ ּקן ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶשהוּא ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשהוּא ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ִע ַ ּקר ּכ ָֹחם ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי
ַה ָ ּי ַדיִ ם ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ִמ ָ ּי ָדםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ :ו ִ ּי ַ ּקח ִמ ָ ּי ָדם ַו ִ ּי ֶצר אוֹ תוֹ ַ ּב ֶח ֶרט ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַר ָּצה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ָר ָצה ִל ְמחֹל ו ְּל ַת ֵ ּקן ֶזה ַה ֵח ְטא ׁ ֶשל
ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ָה ֵעגֶ ל ְו ִצ ָּוה ַל ֲעשׂ וֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןָ ,אז ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ִחנּ ו ְּך ׁ ֶשל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְו ַה ּכ ֲֹהנִ ים נֶ ֱא ַמר
ׁ ָשםִ ׁ ,ש ְב ַעת יָ ִמים ְּת ַמ ֵּלא יָ ָדם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין
יהם נֶ ֱא ַמר ִמ ְק ָרא ֶזה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ְּת ַמ ֵּלא יָ ָדם ַּכ ַ ּנ”ל .נִ ְמ ָצא
ֵמ ָהרוֹ ִעים ׁ ֶש ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ַה ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ הְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
ָּכל ֲעבוֹ ָד ָתם ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ ים הוּא ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ַדּ ְו ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ו ִּבנְ יַ ן ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֱאמוּנָ ה הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּכ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְלחוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל:
מסביר שהרי בנין המשכן וקדושת אהרן בעבודתו הוא תיקון על מה שהיה חטא העגל ,ושם
הפגם היה בבחי’ ידיים שנתנו זהב ,וכתוב שאהרן לקח מידם כמובא שם בהמאמר ,ולזה תיקן
כח לאהרן לתקן פגם הידיים שלנו בהרמת ידיים במקדש בירושלים בשלימות האמונה.
הקדמה – אחרי שמגלה שענין ברכת כהנים כח תיקון החותם החיצון – נכנס בעמקות ביאור
המאמר  -כדי להראות שענין תפילה הוא מציאות עבודת נעשה ונשמע – ובזה ימשיך לגלות
אמיתת דרכי העבודה של כל אחד בבחי’ נעשה ונשמע – ואיך אז יש לזכות לחותם הידיים –
ואיך ענין חותם הידים מתקשר לעבודת נעשה ונשמע – והענין עמוק – ובתחילה חוזר על כל
המבואר בהמאמר.
ב) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ֵא ֶצל ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ םִּ .כי ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִאי
יכין ו ְּמ ַמ ְּל ִאים ֶאת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן,
ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִה ְת ָק ֵרב ִל ְב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ָעה רוֹ ִעים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יהם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַע ּזוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ,ו ְּל ַע ּזוּת
ִּכי ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל יָ ָדםְ ,ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ָק ֵרב ֲא ֵל ֶ
ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ְו ֶח ְד ָוה ְוכוּ’ְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ִּשׂ ְמ ָחה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמעְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ גְ ֶלה ְונִ ְס ָּתרִּ ,כי ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת
נִ ְס ָּתר ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמעּ ְ ,ב ִחינַ ת ְדּ ֵבקוּת ו ִּב ּטוּל ָל ֵאין סוֹ ףְ ,ו ָצ ִר ְ
יך ָּכל ֶא ָחד ַל ֲעלוֹ ת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִמ ַדּ ְר ָ ּגא
ְל ַד ְר ָ ּגא ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵמ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע נַ ֲע ֶשׂ הִ ,מ ִ ּנ ְס ָּתר נִ גְ ֶלהִ ,מ ְּת ִפ ָּלה ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ְו ָאז יִ ְהיֶ ה לוֹ נִ ׁ ְש ָמע ַא ֵחר ָ ּגבוֹ ַּה
יטב ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ׁ ֶשהוּא
ִמ ֶּמנּ ּו ְוכוּ’ ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַּ ,כ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ׁ ָשם ָ ּב ֵאר ֵה ֵ
אשית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ַה ּׁ ָש ֵלם ְוכוּ’ ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה
ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ֵר ׁ ִ
זוֹ ִכין ְל ִשׂ ְמ ָחהִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִּשׂ ְמ ָחה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם ְוכוּ’ ְו ַעל-
יְ ֵדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה זוֹ ִכין ְל ַע ּזוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ַע ּזוּת ַהגּ וּף ְוזוֹ ִכין ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
ו ְּל ַה ַּצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ְו ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ַהגּ וּף ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה.
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ְו ֵכן ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם ֵמ ַה ַּצ ִדּ יק יְ ַק ְ ּבל ּו ָּכל ַה ֶה ָארוֹ ת ְו ַה ַה ָּשׂ גוֹ ת ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְו ַה ַּצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר רוֹ ִאין ו ַּמ ִּשׂ יגִ ין
ָּת ִמיד ְוכוּ’ְ ,ו ָאז נִ ׁ ְש ָלם ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ְו ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ֵראת ָה ֱאמוּנָ ה
אשית יָ ֵרא ּב ׁ ֶשת
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ִהיא יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלםִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּבנְ יָ נָ ּה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֵר ׁ ִ
יטב:
ַמ ֲא ָמר ַה ָּׁש ֵלםַ ,היְ נ ּו יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ג) ְו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ְ ּב ִחינַ ת נִ ְס ָּתר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה
יעין ְל ִב ְר ַּכת ְר ֵצה וּמוֹ ִדים ְוכוּ’ ׁ ֶש ֵהם ְ ּג ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֶע ֶבד ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ּ ְפ ָרס ֵמ ַר ּבוֹ ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ֶּׁש ָא ְמר ּו
ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
יכים ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ִּשׂ יג ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמעַ ,ל ֲעשׂ וֹ ת ֵמ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע נַ ֲע ֶשׂ ה,
(ב ָרכוֹ ת לד) ְו ָאז ְצ ִר ִ
ְדּ ַהיְ נ ּו ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם
מדגיש את הנקודה שהתפילה הוא בחי’ נשמע – ואז הנשמע צריך להיות בחי’ ‘נעשה’ [הענין
יתבאר בהמשך] הרי שאז יש לזכות לאמונה שהיא בחי’ ירושלים ,יראה ,שהוא חותם הידים
 אמונה.ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ְר ֵצה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ׁ ָשם ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים רוֹ ִצין ִל ָּשׂ א
יהם ׁ ֶש ָאז אוֹ ְמ ִרים ׁ ָשם ְו ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְד ָך ְ ּביִ ְר ָאה ְוכוּ’ ְו ִס ּיוּם ַה ְ ּב ָר ָכה ׁ ֶשאוֹ ְת ָך ְל ַב ְדּ ָך ְ ּביִ ְר ָאה נַ ֲעבֹד ,כי
ַּכ ּ ֵפ ֶ
המשכת היראה הוא בחי’ נשמע בחי’ תפילה והוא בתחילת גמר התפילה ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז ַה ּכ ֲֹהנִ ים
יאת ַּכ ּ ַפיִ םְ .ו ַא ַחר ָּכ ְך ְמ ָב ְר ִכין ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵא ֶצל ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ ם ְו ִע ַ ּקר
יהם ִ ּב ׁ ְש ִביל נְ ִשׂ ַ
עוֹ ְק ִרין ַרגְ ֵל ֶ
ָ
יאת
ַה ְ ּב ָר ָכה הוּא ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא ִס ּיוּם ְ ּג ַמר ִ ּב ְר ָכ ָתםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ :ויָ ֵשׂ ם ְלך ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ִע ַ ּקר נְ ִשׂ ַ
ַּכ ּ ַפיִ ם ׁ ֶשל ַה ּכ ֲֹהנִ ים הוּא ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין
ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
יהם ִ ּב ׁ ְש ַעת ְּת ִפ ָּלה ַדּ יְ ָקאְ ,ו ָה ִע ָ ּקר
ל-כן נוֹ ְשׂ ִאין ַּכ ּ ֵפ ֶ
הוּא ֵא ֶצל ִ ּב ְר ַּכת ִשׂ ים ׁ ָשלוֹ םְ .ו ֶזה ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ָכ ָתם ְ ּב ִחינַ ת ְויָ ֵשׂ ם ְל ָך ׁ ָשלוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר
יהם ָ ּב ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְמ ָב ְר ִכין ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם,
ַה ׁ ָש ֵלם ַה ַ ּנ”לִּ ,כי עוֹ ְק ִרין ַרגְ ֵל ֶ
ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן
יהם ַּכ ַ ּנ”ל:
יאת יְ ֵד ֶ
יכין ַה ּכ ֲֹהנִ ים ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי נְ ִשׂ ַ
ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
במאמר מבואר ענין בראשית ברא שזה בחי’ מאמר וחצי מאמר – ויש לאחד אותם בבחי’
ירושלים ,יראה מאמר שלם – הרי שהתפילה שסיומה הוא שלום בחי’ נשמע שם תיקון חותם
הידיים ,כח האמונה שהוא בחי’ שלום.
ובזה פותח לבאר באריכות שלא סתם נאמר שברכת כהנים הוא תיקון הידים כי מרימים
הכהנים את ידיהם וכו’ אלא בזה מתגלה נקודת הדבר מתוך הבנת עמקות הענין שבא לפשטות
דרך העבודה.

כל אחד צריך לקבל מנשמתו את ההארות שהיא משגת
יכין ְל ַק ֵ ּבל ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֱאמוּנָ ה
ד) ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּכֹל ֶא ָחד ְו ֶזה ָּתלוּי ָ ּב ֶזהִּ ,כי ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ֵמ ַה ַּצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ׁ ֶשהוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ׁ ִש ְב ָעה רוֹ ִעים ְוכוּ’ְ ,ו ֵכן ָצ ִר ְ
יך ָּכל ֶא ָחד ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ּלוֹ ָּכל
ַה ֶה ָארוֹ ת ְו ַה ַה ָּשׂ גוֹ ת ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַמ ֶּשׂ גֶ ת ׁ ֶש ַהגּ וּף ַ ּגם ֵּכן יֵ ַדע ִמ ֶ ּזהְ .ו ָכל ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ִּכי ִאם ַעל-
יְ ֵדי ַע ּזוּת ִדּ ְק ֻד ָּשׂ ה ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם .ו ְּל ַע ּזוּת זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע
יל ְך ִמ ַדּ ְר ָ ּגא
יכין ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵל ֵ
ְו ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִּשׂ ְמ ָחה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהנִ ׁ ְש ָמעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ו ְּצ ִר ִ
ְל ַד ְר ָ ּגא ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵמ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע נַ ֲע ֶשׂ ה ְו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ נִ ׁ ְש ָמע ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ֶּמנּ ּו ְוכוּ’ ְו ֵכן ְלעוֹ ָלםַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְכ ָלל

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ד - :קפ"ח הלכות נשיאת כפיים ג-ד
ָ ּב ֵאין סוֹ ף ְוכוּ’ ְו ָאז זוֹ ֶכה ְל ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַע ּזוּתְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַק ֵ ּבל ַה ֶה ָארוֹ ת
ְו ַה ַה ָּשׂ גוֹ ת ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַמ ֶּשׂ גֶ תְ ,ו ֵכן ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ִמ ַ ּ
צ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ְוכוּ’ ְו ָאז זוֹ ִכין
ֶל ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ְונִ ׁ ְש ָלם חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ְוכוּ’ ָּכל ֶזה ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל.

נחזור על כלל הנאמר  -שהרי מוכרח להיות כח חותם הידים – אמונה ,ולזה צריכים עזות
דקדושה כדי להתקרב להצדיק לקבל ממנו הארת אור האמונה [בתוך זה מזכיר עוד ענין של
כח האמונה ,שהוא לזכות ע”י עזות לקבל כח האמונה מנשמתו שנממנו בעצמו כאשר מכניע
עזות הגוף והוא ‘’מרחם על בשר הגוף’’ ועי”ז יכול לקבל הארת הנשמע לשמוע אור האמונה
מנשמתו ,מוהרנ”ת חוזר על ענין זה כ”פ כי הוא עיקר הענין] בהמשך המאמר מבואר שכדי
לזכות לעזות צריכים שמחה ,וכדי לזכות לשמחה צריך כלל העבודה של נעשה ונשמע ,שעי”ז
ילך מדרגא לדרגא עד שיהיה נכלל בא”ס ,ואז יזכה לשמחה שעי”ז יאיר בו עזות שמביא
אמונה וכו’.

איך יוכל לזכות ל’נעשה ונשמע’ כל זמן שאין לו עזות דקדושה נגד גופו וכח
ההסתרה?
מהרנ”ת ממשיך לעורר הקושיא שלכאורה אם כך הרי אין דרך לזכות לכך ,אם זה מה שיש
להציע ,א”כ איך יזכה האדם לעבודת נעשה ונשמע לבא דרגא אחר דרגא ולאור אין סוף ,הרי
עוד אין בו עזות דקדושה לשני הדברים הנ”ל נגד הגוף ונגד כל הסתרה של אור הצדיק ,אם
כן מהיכן מתחיל?
יה ָטא נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ּלוֹ ְוכוּ’ ְו ֵכן ְל ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר
ְו ִל ְכאוֹ ָרה ְלפוּם ִר ֲ
ְוכוּ’ ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ָה ֶע ְליוֹ ןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָלל ָ ּב ֵאין סוֹ ף ְוכוּ’ ְו ִאם ֵּכן ְל ִפי ֶזה ַה ָדּ ָבר ָּתמו ַּּה

ְמאֹדִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ְּכ ׁ ֶש ְּכ ָבר ָז ָכה ְלנַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ָ ּגבוֹ ַּה ָּכ ֶזהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִה ִּשׂ יג ַה ִ ּנ ְס ָּתרוֹ ת ִאם ֵּכן
ְּכ ָבר ִק ֵ ּבל ֶה ָארוֹ ת ְו ַה ָּשׂ גוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהִּ ,כי ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ָּשׂ גַ ת
ַה ִ ּנ ְס ָּתרֶ ,זה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ַו ַדּ אי ֶה ָא ַרת ְו ַה ׁ ָשגַ ת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהְ ,ו ֵא ְ
יך ׁ ַש ָ ּי ְך לוֹ ַמר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ָּשׂ גַ ת
ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ַה ֶ ּזה יִ ְז ֶּכה ְל ַע ּזוּת ְל ׁ ַש ֵ ּבר ַע ּזוּת ַהגּ וּף ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ו ְּל ַה ַּצ ִדּ יקִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי
ְּכ ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ִּשׂ יג נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ָּכ ֶזהּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ְּכ ָבר ׁ ָש ַבר ַע ּזוּת ַהגּ וּף ִּכי ִאם ָלאו ֵא ְ
יך ָהיָ ה זוֹ ֶכה ְל ַה ָּשׂ גַ ת
ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ָּכ ֶזה?

ַא ְך ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ְדּ ָב ִרים ְקשו ִּרים ֶזה ָ ּב ֶזהִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ַה ֶה ָארוֹ ת ְו ַה ַה ָּשׂ גוֹ ת
יכין ְל ַק ֵ ּבל ַהגּ וּף ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהְּ ,כ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם ֵמ ַה ַ ּ
צ ִדּ יק ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָּכל ַמה ֶּשׂ ְּמ ַק ְ ּב ִלין ַהגּ וּף
ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְו ַה ַּצ ִדּ יק הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ְונִ ְס ָּתר ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ָּלה ָהיָ ה נִ ְס ָּתר ֵמ ֶהםַ ,אךְ
ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ְדּ ָב ִרים ְו ִק ּ ׁשו ָּרם הוּא ָּכ ְךִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת נִ ׁ ְש ָמע נִ ְק ָרא ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ַה ָּשׂ גָ ה ֲע ַדיִ ן נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמנּ וִּּ ,כי

ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַה ִּשׂ יג ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ׁשוּב ֵאינוֹ נִ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם נִ ׁ ְש ָמע ִּכי ִאם ְ ּב ׁ ֵשם נַ ֲע ֶשׂ הִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִּשׂ יג
ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ֲא ַזי נַ ֲע ֶשׂ ה ֵמ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע נַ ֲע ֶשׂ ה ְויֵ ׁש לוֹ נִ ׁ ְש ָמע ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ֶּמנּ ּו ְו ֵכן ְלעוֹ ָלםְ ,ו ִע ַ ּקר ׁ ֵשם נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע
ְ ּב ָכל ַדּ ְר ָ ּגא ְו ַד ְר ָ ּגא הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ גְ ֶלה ְונִ ְס ָּתר ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ִשׂ ְמ ָחה
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ּזוּת ִדּ ְק ֻד ָּשׂ ה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַק ֵ ּבל ָּכל ַה ֶה ָארוֹ ת ְו ַה ַה ָּשׂ גוֹ ת ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ו ֵּמ ַה ַּצ ִדּ יק
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ְ ּב ַע ְצמוֹ .
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דרך עבודת האדם בבחי’ נעשה ונשמע ,תחילה יתחזק בקצת אמונה שיש לו,
בחי’ נעשה ,ואח”כ יבקש לבא לעלות עוד ,והרי אינו יכול ,לזאת יתדבק בתפילה
וביטול בחי’ נשמע
מגלה שהכל יובן אם נשים לב למציאות עבודת השם בדרך ‘נעשה ונשמע’  -כי עבודת השם
בדרך אמת זה הוא ענין העזות – שבתחילה אינו יודע מציאות של אמונה והעזות שלו קטן,
והרי צריך אור וחיות יותר של אמונה כדי לקבל מהצדיק אור של אמונה ודרכי ז’ הרועים,
וצריך שיהיה בו איזה שבירת תאוות הגוף כדי שיאיר הנשמה בו הארת אמונה בהשם ,שעי”ז
יתגלה בו כח של עזות קדושה להיות כח של שמחה ואיך יזכה לזה? הרי זה ע”י נעשה ונשמע!
היינו שיתחיל מנקודת האמונה שיש בו שזה בחי’ נעשה ,כי רק זה מה שהוא יכול אז לעשות
בכחו ,ואח”כ יתגבר מאד שרוצה מאד אמונה יותר ברורה לקבל מהצדיק לימוד אמונה ולקבל
מהנשמה שלו ידיעת דרכי אמונה שמביאים לעבודת השם לבשר הגוף .והרי למעשה אינו
יכול ,ולזה הוא עוסק בתפילה ומבטל עצמו ומבקש ,ואז השם יעזור שיאיר לו נקודה של אור
הזה שצריך אז ,והרי זאת נקרא ‘נשמע’ כי שמע וקיבל להבין מה האמת ואיך להכנס לעבודת
השם ,וכך יש להמשיך תמיד עד שיגיע לבחי’ הארת א”ס וכו’ לפי ענין נורא זה.
והרי לפי סדר זה מתיישב הקושיה הנ”ל ,כי מתגלה שנעשה ונשמע הוא דרך העבודה שכוחה
הוא בחי’ תפילה ,וזה בעצמו העזות להתקרב להצדיק והנשמה ,והוא בעצמו המשכת השמחה.
ור’ נתן מראה את הענין בפשטותְ :דּ ַהיְ נ ּו ְל ָמ ׁ ָשל ָא ָדם ּ ָפ ׁשוּט ָהעוֹ ֵמד ַ ּב ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְו ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה
ׁ ֶש ּלוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּתְ ,ו ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶשהוּא ַה ִ ּנ ְס ָּתר הוּא ַ ּגם ֵּכן ֵא ֶיזה ַמ ְד ֵרגָ ה ְק ַט ָ ּנה
ַה ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ֶּמנּ ּוִּ ,כי הוּא ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֲע ַדיִ ן ׁשוּם ֶדּ ֶר ְך ְו ֵע ָצה ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ְו ָכל ַה ְדּ ָר ִכים ְו ָה ֵעצוֹ ת ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמעּ ְ ,ב ִחינַ ת נִ ְס ָּתר ֶא ְצלוֹ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ְדּ ֵבקוּתַ ,היְ נ ּו ׁ ֶשהוּא ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַה ְר ֵ ּבה
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּב ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְו ִשׂ יחוֹ ת ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ו ִּב ְת ִחנּוֹ ת
ו ְּת ִפ ּלוֹ ת ו ַּב ָ ּק ׁשוֹ ת ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַמה ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ּיוֹ ֵרה ּו ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶדּ ֶר ְך ְו ֵע ָצה יְ ׁ ָש ָרה ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַע ָּתה ַה ֶדּ ֶר ְך ְו ָה ֵע ָצה ַה ּזֹאת
ִהיא נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמנּ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ַּכ ַ ּנ”ל.
מדגיש ענין שמראה לנו פנימיותו לבא לדרכי עבודת השם שצריכים לזכות ,להבין בלב דרך
ועצה בעבודת השם – כענין של דרך להתחזק בשמחה ,דרך להתעורר ,דרך לעמוד בכח נגד
התאוות ,וכן דרך של מחשבה באמונה או בגדולת השם ,דרך של יראה ואהבה ,דרך של
מחשבה במה ששייך לו ,כאשר זהו בחי’ ההליכה מדרגא לדרגא עד שנכלל בבחי’ ז’ רועים ז’
דרכי העבודה וכו’ ,ובזה יש להגיע לבחי’ בראשית מאמר שלם בחי’ א”ס ,שהוא דרך עליון של
דביקות בהשי”ת  -כי מציאות העבודה הוא דרכי עבודת ה’ שמאירים בלב שהם בחי’ חותם
הידיים [במ”א נתבאר שבאמת פנימיות ההתחלה הוא בחי’ חותם הפנימי וכן פנימיות העבודה
ע”י הדרך הוא בחי’ חותם הפנימי ,אבל ענין זה עמוק ואין לגרום בלבול השגת הענין ,כי הכל
מתאחד בביאור שיש בלימוד התורה הזאת]
ַו ֲא ַזי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ְדּ ֵבקוּת ְו ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ָלבֹא ְל ִשׂ ְמ ָחה,
ֹאשם ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ִמ ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ַּכ ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ִמ ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַעל-
ְ ּב ִחינַ ת ְו ִשׂ ְמ ַחת עוֹ ָלם ַעל ר ׁ ָ

גי

די
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יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּ ְפ ׁשו ָּטה ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ְל ִפי ַּמ ְד ֵרגָ תוֹ ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶש ּפוֹ ֵרשׂ ַּכ ּ ָפיו
ו ִּמ ׁ ְש ַּת ּ ֵט ַח ַע ְצמוֹ ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ּיוֹ ֵרה ּו ֶדּ ֶר ְך ְו ֵע ָצה ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ַה ִ ּנ ְס ָּתר ִמ ֶּמנּ ּו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ
זוֹ ֶכה ְל ִשׂ ְמ ָחה ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה ַה ּזֹאת זוֹ ֶכה ְל ַע ּזוּת ִדּ ְק ֻד ָּשׂ ה ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי נִ ׁ ְש ָ ּבר ַע ּזוּת גּ וּפוֹ ְוזוֹ ֶכה
ְל ַק ֵ ּבל ֶה ָארוֹ ת ְו ַה ָּשׂ גוֹ ת ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ּלוֹ ְ ,ו ֵכן ֵמ ַה ַּצ ִדּ יק ַהדּ וֹ רַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ֵמ ֶהם ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע
ׁ ֶשהוּא ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ְס ָּתרַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַּמ ִּשׂ יג ַע ָּתה ַה ֶדּ ֶר ְך ְו ָה ֵע ָצה ׁ ֶש ָהיָ ה נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמנּ ּו ְו ָאז ְל ִפי ַה ָּשׂ גָ תוֹ ֵּכן נִ ׁ ְש ָלם
ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם
ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ַמ ֲא ָמר ַה ָּׁש ֵלם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ְ ּב ַע ְצמוֹ ֶזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ הַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵמ ַה ַּצ ִדּ יק ו ְּמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַּכ ַ ּנ”ל:
ה) בזה מסכם כלל הענין ְו ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַדּ ְר ָ ּגא ְו ַד ְר ָ ּגא ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ָל ֵצאת ִמ ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ֶזה ְלנַ ֲע ֶשׂ ה
ְונִ ׁ ְש ָמע ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ,זה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ָּשׂ גוֹ ת ְו ַה ֶה ָארוֹ ת
ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ו ֵּמ ַה ַּצ ִדּ יק ְוזוֹ ִכין ָל ֶזה ַעל-יְ ֵדי נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי נִ גְ ֶלה
ְונִ ְס ָּתר ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלהַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַה ְדּ ֵבקוּת ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ו ְּמ ַד ְ ּב ִקין ַע ְצ ָמן ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ָדּ ָבר נִ ְס ָּתר ִמ ֶּמנּ וַּ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ זוֹ ִכין ְל ִשׂ ְמ ָחה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַע ּזוּת ִדּ ְק ֻד ׁ ָשה
ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ַע ּזוּת ַהגּ וּף ו ְּל ַק ֵ ּבל ֶה ָארוֹ ת ְו ַה ָּשׂ גוֹ ת ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְו ַה ַּצ ִדּ יקֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע
ְו ַה ִ ּנ ְס ָּתרְ ,ו ָאז נִ ׁ ְש ָלם ָה ֱאמוּנָ ה ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל,
ְו ָאז נַ ֲע ֶשׂ ה ֵמ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע נַ ֲע ֶשׂ ה ְו ָאז ׁשוּב ֵאין ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ְו ַה ִ ּנ ְס ָּתר ַה ֶ ּזה נִ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם נִ ׁ ְש ָמע ְונִ ְס ָּתר ִּכי ִאם
ְ ּב ׁ ֵשם נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ גְ ֶלהְ ,ו ָאז יֵ ׁש לוֹ ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ְונִ ְס ָּתר ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ֶ ּזהְ ,ו ָאז חוֹ ֵזר ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ו ִּמ ׁ ְש ַּת ּ ֵט ַח ַע ְצמוֹ
יחה ְו ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ׁ ֶש ּיוֹ ֵרה ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַה ִ ּנ ְס ָּתר ְו ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ַה ֶ ּזה ְו ָאז
ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ַּמ ְר ֶ ּבה ְ ּב ִשׂ ָ
זֹאת ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְו ַה ְדּ ֵבקוּת נִ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם נִ ׁ ְש ָמעְ ,ו ָאז ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ַה ֶ ּזה ׁ ֶשהוּא ַה ְּת ִפ ָּלה
ַה ַ ּנ”ל חוֹ ֵזר ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר ְ ּביוֹ ֵתר ָה ַע ּזוּת ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָראְ ,וחוֹ ֵזר ו ְּמ ַק ֵ ּבל ֶה ָא ָרה יוֹ ֵתר ְ ּגדוֹ ָלה ֵמ ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה
ו ֵּמ ַה ַּצ ִדּ יק ְוזֹאת ַה ֶה ָא ָרה ְו ַה ַה ָּשׂ גָ ה הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ַה ַ ּנ”ל ַה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ְו ָאז נִ ׁ ְש ָלם ְונִ ְבנֶ ה
ְ ּביוֹ ֵתר יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ְו ֵכן ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם:
הרי שמה שנאמר בתחילה שצריכים הארת ז’ רועים ע”י העזות ,הוא בעצמו מה שצריכים
לתפוס בהצדיק ואור הז’ רועים ואור הנשמה כמה שיכולים ,שזה בחי’ נעשה ,ולבקש לזכות
עוד ע”י תפילות שזה בחי’ נשמע ,לשמוע ולקבל יותר ,ודייקא עי”ז מקבל שמחה ומקבל
הכח לעמוד נגד עזות הגוף ולשמוע אור האמונה וז’ רועים ,כי זאת בעצמו עיקר העבודה לבא
לאמונה ,שזהו עבודתינו וכל ידיעתינו תמיד ,בכל תפילה ותפילה ,לעלות לדרכי העבודה יותר,
עד מה שנוכל לבא לביטול לגדול ואור א”ס.
הנה לפני שחוזר לנקודת ההלכה הזו ,להראות שכל מה שביאר בזה זהו ענין עבודת התפילה,
ולזה צריכים בגמר התפילה תיקון שלימות חותם הידיים כח האמונה ,והוא בברכת כהנים –
לפני זה מראה לנו ר’ נתן עוד ענין שנכלל בזה כדי להבין כמה כל הנ”ל מוכרח למעשה.

עיקר הכח לכלול את הירידה בעליה ,הוא ע”י התגלות השמחה

יך ָל ֵצאת ֵמ ַה ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ֶזה ְלנַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמע ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
ו) ִּכי ק ֶֹדם ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ יְ ִר ָידה
ק ֶֹדם ָה ֲע ִל ָ ּיה ְו ַהיְ ִר ָידה ִהיא ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיהְ ,ו ַהיְ ִר ָידה ׁ ֶש ּק ֶֹדם ָה ֲע ִל ָ ּיה ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַע ּזוּת ַהגּ וּף
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶצה ָל ֵצאת ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא ְו ִע ַ ּקר ׁ ְש ִב ַירת ַע ּזוּת ַהגּ וּף ַע ּזוּת ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא
הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ִּשׂ ְמ ָחהִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליו ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִשׂ ְמ ָחה ְו ֶח ְד ָוה ַדּ יְ ָקא ,ו ְּל ִשׂ ְמ ָחה

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ד - :קפ"ח הלכות נשיאת כפיים ג-ד
זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי נַ ֲע ֶשׂ ה ְונִ ׁ ְש ָמעַ ,היְ נ ּו ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלהַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּלוֹ ֵמדְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ְו ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָל ֵצאת ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה זֹאת ְו ַל ֲעלוֹ ת ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגבוֹ ַּה יוֹ ֵתר.
ְו ִע ַ ּקר ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמע ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִּשׂ ְמ ָחה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי
ִע ַ ּקר ַה ִּשׂ ְמ ָחה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַע ּזוּת ִדּ ְק ֻד ָּׁשה ְל ׁ ַש ֵ ּבר
ַע ּזוּת ַהגּ וּף ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהיְ ִר ָידה ׁ ֶש ּק ֶֹדם ָה ֲע ִל ָ ּיהִּ ,כי זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ְו ַה ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ִשׂ ְמ ָחה ו ְּל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ַע ּזוּת ְו ַע ְק ׁ ָשנוּת ָ ּגדוֹ ל ִדּ ְק ֻד ָּׁשהַ ,עד ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ַע ּזוּת
ַהגּ וּף ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ו ְּמ ַה ּ ְפ ִכין ַהיְ ִר ָידה ַל ֲע ִל ָ ּיהְ ,וזוֹ ִכין ְל ַה ִּשׂ יג ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ְו ַה ִ ּנ ְס ָּתר ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָע ָליו.
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ַה ָּשׂ גָ ה ְו ַה ֶה ָא ָרה ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְו ַה ַּצ ִדּ יק ְמ ִא ִירין ּבוֹ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָלם יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם
ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל:
כאשר הראה לנו ר’ נתן יסוד החיים שכל האחיזה באמונה הוא ע”י עבודתינו לאחוז במה
שיכולים [-נעשה] ,ולבקש להתקרב לאור רבינו לבא לקבל עוד הארה שזה העיקר [-נשמע],
ואז יבא לשמחה  -מראה לנו מציאות הענין ועד היכן מוכרח שיתגלה שמחה בכל דרגא
ודרגא ,כי בכל מה שלא היה יכול לעשות כלום בתחילה ובא ל’נשמע’ הקטן שיש לו לשמוע,
ומתעורר לאור הארה חדשה ע”י התפילות והבקשות ,הרי הוא צריך כבר לגלות כח האמונה
שהוא התגלות כח השמחה שזה הכל ,כי עי”ז יהיה בו התגלות של עזות למעשה ,כי בכל
דרגא יש ירידה לצורך עליה וכאשר זאת עיקר המלחמה בכל דרגא של נעשה ונשמע ,ומאין
הכח לבטל אצ הירידה שתהיה רק דרך לעליה? זאת כי עי”ז יזכה להארת הדעת להתחדשות
אמונה ,והכח לכלול הירידה בעליה הוא התגלות השמחה.
הרי שיש לעשות חותם כזה של שמחה ,לגלות כח התגלות האמונה מחדש בבחי’ שמחה.
והרי לאור כל הנ”ל ,שהוא באמת ענין פשוט וכלל דרך העבודה ,ומה שיש להזהר לגלות
שמחה בכל נקודה שזוכים – לאור הענין מובן מה שבגמר התפילה יש לתקן חותם הידים
בברכת כהנים כמ”ש להלן;
לש ַא ֲחרוֹ נוֹ תִּ ,כי
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ׁ ָש ׁ
יטב ִענְ יַ ן נְ ִשׂ ַ
ל-פי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְמב ָֹא ִרים ֵה ֵ
ז) ְו ַע ּ ִ
ְ
ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ׁ ְש ָמעְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְל ַה ִּשׂ יג ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ְו ַה ִ ּנ ְס ָּתרִּ ,כי ִע ַ ּקר
ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּו הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ִל ְרפו ַּאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ו ְּל ַפ ְרנָ ָס ָת ּהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ְּ
שה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁשוֹ ֵמ ַע
ימן יד ֵח ֶלק א) ְו ָאז ִ ּבגְ ַמר ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּבגְ ַמר ְ ּב ָרכוֹ ת ָה ֶא ְמ ָצ ִע ּיוֹ ת ׁ ֶש ָאנ ּו ְ ּבטו ִּחים ַ
(ב ִס ָ
ילין
ימ ֵּלא ִמ ׁ ְש ַא ְל ֵּתנ ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַס ְ ּי ִמין ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ְוכוּ’ ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה ְו ָאז ַמ ְת ִח ִ
ְּת ִפ ַּלת ָּכל ּ ֶפה ִו ַ
לש ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ְּכ ֶע ֶבד ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל ּ ְפ ָרס ֵמ ַר ּבוֹ ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז ַמ ְז ִּכ ִירין יִ ְר ָאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים
ְל ַס ֵדּ ר ׁ ָש ׁ
ׁ ֶשאוֹ ְת ָך ְל ַב ְדּ ָך ְ ּביִ ְר ָאה נַ ֲעבֹדִּ ,כי ַה ִ ּי ְר ָאה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ַה ׁ ָש ֵלם ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ִּשׂ יג ַעל-יְ ֵדי
ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָאז ַמ ְת ִחיל ִל ְהיוֹ ת נִ ׁ ְש ָלם ִ ּבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָאז
יאת ַּכ ּ ַפיִ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל.
יהם ִלנְ ִשׂ ַ
ַה ּכ ֲֹהנִ ים עוֹ ְק ִרין ַרגְ ֵל ֶ

אנו מודים לה’ על כל נקודה של אמונה שזכינו בתפילה ,אע”פ שלאחר העליה
כבר היה עוד ירידה
הרי תפילה הוא לקבל אמונה ,פרנסת ורפואת הנפש ,ולקבל אור הנשמע ,ולאחר שזכה
להתפלל מתחיל לקבל הארת האמונה ב’רצה’ בבחי’ קריה נאמנה בחי’ יראה ,והוא התגלות
השמחה שמביא עזות ויראה כללית ,בחי’ ברא קודם הבריאה בראשית –ולזה הכהן עוקר רגליו

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ד - :קפ"ח הלכות נשיאת כפיים ג-ד
בחי’ חותם הרגלים שנשלם ממה שזכה לאמונה לחותם הידיים ,ובזה בא לגלות התחדשות
כח חותם הידיים כח האמונה – והוא התגלות ההודאה של מודים שהוא התגלות השמחה על
כל נקודה של התקרבות להשי”ת –כאשר מאריך להראות שזה עיקר כוונת מודים לא כפשוטו
אלא על כל נקודה של אמונה ,נקודה של מה שזכה עכשיו בזמן התפילה [אע”פ שנשמע
ונדמה שאין בזה כלום ,כי אינו עולה ממש רק ירידה ועליה וירידה וכו’ ,הרי זה הסדר באמת,
ויש להודות על כל נקודה שירידה מתהפך לעליה] ומאריך בענין מודים.
ְו ַא ַחר ָּכ ְך אוֹ ְמ ִרים מוֹ ִדים ְוכוּ’ ְוכוֹ ְר ִעין ְ ּבמוֹ ִדים ,וּמוֹ ִדים ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ָּכל ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת
ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ְוכוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ,מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו ְוכוּ’ ְו ַעל נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם
ִע ָּמנ ּו ְו ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
יך ְוכוּ’ ְו ִע ַ ּקר ַההוֹ ָד ָאה הוּא ַעל יְ ׁשו ַּעת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשַ ,על ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ְו ַה ּטוֹ בוֹ ת
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ִעם ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ְו ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּמ ַס ֵ ּבב ִס ּבוֹ ת ְלטוֹ ָבתוֹ
ְ ּב ָכל ֵעת ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ּסוֹ ף ָּכל סוֹ ף יִ ְהיֶ ה לוֹ ִּת ּקוּן ָלנֶ ַצח ַעל ָּכל ּ ָפנִ יםְ ,ו ִאם יִ ְר ֶצה יו ַּכל ִל ְז ּכוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ְל ַמ ֲעלוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ָל ׁשוּב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ִּכי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך טוֹ ב ַל ּכֹל ָּת ִמיד ְו ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲע ָשׂ יוְ ,ו ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּת ְו ַה ּטוֹ בוֹ ת
ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת הוּא טוֹ ָבה ַה ִ ּנ ְצ ִחית ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִה ְת ָק ֵרב ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶ ּב ֱא ֶמת ְוחוּץ ִמ ֶ ּזה ַה ּכֹל ֶה ֶבל ,ו ְּב ַו ַדּ אי
ֵאין ִע ַ ּקר ַר ֲח ֵמי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָל ֵתת ְל ָה ָא ָדם ּ ַפ ְרנָ ָסה ו ְּב ִריאוּת ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזהִּ ,כי ַמה ִ ּי ְתרוֹ ן לוֹ ְ ּב ָכל ֶזה
ִאם ל ֹא יִ ְז ֶּכה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ֶזה נִ ְק ָרא טוֹ ָבה ְו ַר ֲח ָמנוּת
ִאם יִ ְּתנ ּו ְל ָא ָדם ֶא ֶלף ֲאדו ִּמים אוֹ יוֹ ֵתר ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ְו ַא ַחר ָּכ ְך יַ ּכ ּו ִוייַ ְּסר ּו אוֹ תוֹ ְ ּב ִענּ וּיִ ים ָק ׁ ִשים ו ָּמ ִרים ַּכ ָּמה
ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ ים ,ו ִּב ְפ ָרט ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵד ַע ָּכל ָה ֲע ִתידוֹ ת ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ְּכמוֹ תוֹ ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה
ֶה ֶבל ָו ִריק ְּכ ֵצל עוֹ ֵבר ְו ֵאין ׁשוּם טוֹ ָבה ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה נִ ְק ֵראת ְ ּב ׁ ֵשם טוֹ ָבה ְּכ ָללְ .ו ֵאין ׁשוּם טוֹ ָבה
ישו ָּעה ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְו ַר ֲח ָמנוּת נִ ְק ָר ִאין ְ ּב ׁ ֵשם טוֹ ָבה ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ִ ּי ְצ ַמח ִמ ֶ ּזה ֵא ֶיזה טוֹ ָבה ִו ׁ
ְו ָכל ַה ּטוֹ בוֹ ת ְו ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ַה ּכֹל הוּא ַרק ַמה
ֶּׁשהוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך חוֹ ׁ ֵשב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְל ַבל יִ ַדּ ח ִמ ֶּמנּ ּו נִ ָדּ ח ְלעוֹ ָלם ְוהוּא ִמ ִּס ּבוֹ ת ִמ ְת ַה ּ ֵפ ְך ְל ָפ ֳע ָלםּ ְ ,בא ֶֹפן
ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָה ָא ָדם ְל ַמה ֶּשׂ ִ ּי ְז ֶּכה ִאם יִ ְר ֶצה ְו ִאם ָלאו ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ל ֹא יִ ְהיֶ ה נֶ ֱא ָבד ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
י-כן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(קדּ ו ׁ ִּשין ל)ּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם יִ ְצרוֹ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
נָ ַתן ַה ְ ּב ִח ָירה ָל ָא ָדםַ ,א ְך ַא ַ
ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליו ְו ִא ְל ָמ ֵלא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא עוֹ ְזרוֹ ָהיָ ה נוֹ ֵפל ְ ּביָ דוֹ ְוכוּ’ ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ס ֵא ֶיזה ְז ַמן
ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ יָ כוֹ ל ִל ְראוֹ ת ֵמ ָרחוֹ ק ּ ִפ ְל ֵאי ּ ְפ ָלאוֹ ת ,נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה ִעם ָּכל ֶא ָחד
ְו ֶא ָחד ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ׁ ָש ֵאר ַק ָ ּים ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’:
ְו ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת מוֹ ִדים ַּכ ַ ּנ”לִ ,ע ַ ּקר
ַההוֹ ָד ָאה הוּא ַעל יְ ׁשוּעוֹ ת ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְונוֹ ָראוֹ ת
ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ִל ְב ִלי ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמנּ ּו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְול ֹא ַדּ י ׁ ֶש ֵאין ְמ ַר ֵחק
אוֹ ָתנ ּו ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ַאף ַ ּגם ְ ּבע ֶֹצם ַר ֲח ָמיו ַה ְמ ֻר ִ ּבים הוּא ְמ ַה ּ ֵפ ְך ַהיְ ִר ָידה ַל ֲע ִל ָ ּיהָ ,ה ֲעוֹנוֹ ת ִל ְז ֻכ ּיוֹ ת
ְועוֹ ֶשׂ ה ִע ָּמנ ּו נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ָל ֵצאת ֵמ ֲא ֵפ ָלה ְלאוֹ ָרה,
חש ְך ְלאוֹ ר ָ ּגדוֹ ל.
ֵמ ׁ ֶ
יע
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ֲחנֻ ָּכה וּפו ִּרים ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ְ ּב ִב ְר ַּכת נִ ִּסים ׁ ֶשהוּא ַמה ֶּשׂ ָ ּזכ ּו ְּכ ָלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְכנִ ַ
ַמ ְלכוּת יָ ָון ְו ֵכן ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ׁ ֶש ֻּכ ָּלם נִ ְת ַק ְ ּנא ּו ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ָרצ ּו ְל ַב ּ ְט ָלם ֵמ ֲעבוֹ ָד ָתםְ ,ו ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע
ֵמ ֲח ַמת ִקנְ ָאה זֹאת ָר ָצה ְל ַכ ּלוֹ ָתם ְלגַ ְמ ֵרי ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצו ִּמים ָה ַפ ְך ִמ ָ ּיגוֹ ן
ְל ִשׂ ְמ ָחהֶ ׁ ,ש ִה ּ ֵפ ְך ַה ָדּ ָבר ְ ּב ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ּל ֹא ַדּ י ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְת ַק ְ ּי ָמה ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתם ָה ָר ָעה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,אף ַ ּגם

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ד - :קפ"ח הלכות נשיאת כפיים ג-ד
ָז ִכינ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ּתוֹ ֵסף ָלנ ּו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ְשנֵ י יָ ִמים טוֹ ִבים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵהם ֲחנֻ ָּכה וּפו ִּרים ׁ ֶש ָאנ ּו זוֹ ִכין ְל ַק ֵ ּבל
ָ ּב ֶהם ֶה ָארוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ו ְּל ַק ֵ ּים ָ ּב ֶהם ִמ ְצוֹת ֲח ָד ׁשוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְדּ ׁש ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּנ ִּסים ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵהם
ַה ְד ָל ַקת נֵ ר ֲחנֻ ָּכה ְוכוּ’ ו ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָּלה ְוכוּ’ .נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַהיְ ִר ָידה ׁ ֶש ָהי ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמרו ִּדים ָאז ְמאֹד
יהם ְּכ ׁשו ֵּלי ְק ֵד ָרה ְוכוּ’ ַע ָּתה נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ְ ּב ֵה ֶפ ְך ַמ ָּמ ׁשְ .ונִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ִמ ִיר ָידה ַל ֲע ִל ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה
ְמאֹד ְו ֻה ׁ ְש ֲחר ּו ּ ְפנֵ ֶ
ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו ְלאוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ָּכ ֶזה ְל ִמ ְצווֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ְויָ ִמים ְקדוֹ ׁ ִשים ָּכ ֵא ּלוּ.

ְו ֵכן הוּא ְ ּב ָכל ָא ָדם ו ְּב ָכל ְז ַמן ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר ְו ָצ ֳה ָריִ ם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשׂ ה
ִע ָּמנ ּו נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ִל ְב ִלי ִל ּפֹל ְלגַ ְמ ֵרי ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶשרוֹ ֶצה ַה ַ ּב ַעל

ָדּ ָבר ְ ּב ָכל יוֹ ם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,א ְדּ ַר ָ ּבאּ ְ ,ב ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצו ִּמים הוּא ְמ ַה ּ ֵפ ְך ָלנ ּו ְ ּב ָכל ֵעת ַהיְ ִר ָידה ַל ֲע ִל ָ ּיה
ְ ּגדוֹ ָלה ְו ַכ ַ ּנ”ל:

יעה ְו ַה ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָויָ ה ׁ ֶש ּמוֹ ִדים
יעה ׁ ֶשל מוֹ ִדיםִּ ,כי ַה ְּכ ִר ָ
ח) ְו ֶזה ּו ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת מוֹ ִדיםְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּכ ִר ָ
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ּצוֹ ִלין ֵמ ַה ָ ּ
צ ָרה ׁ ֶשל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ָּצ ָרה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ
ילה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים עג) ִּכ ְמ ַעט נָ ָטי ּו
ְ ּב ִחינַ ת ַהיְ ִר ָידה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ְפ ָכה ַל ֲע ִל ָ ּיהִּ ,כי ַהיְ ִר ָידה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ִפ ָ
יכין ְל ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵט ַח ִל ְפנֵ י
(שם מד) ִּכי ׁ ָש ָחה ֶל ָע ָפר נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ָדּ ְב ָקה ָל ָא ֶרץ ִ ּב ְטנֵ נוְּ .ו ָאז ְצ ִר ִ
ַרגְ ָלי ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
(א ָיכה ג) יִ ֵּתן ֶ ּב ָע ָפר ִפיה ּו או ַּלי
יעה ו ְּב ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָויָ ה ִ ּב ְת ִח ָ ּנה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵ
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְכ ִר ָ
יֵ ׁש ִּת ְקוָה ְו ָאז ְּכ ׁ ֶשהוּא ָח ָזק ָ ּב ֶזה ַּכ ְמב ָֹאר ֶא ְצ ֵלנ ּו ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ֲא ֵח ִרים ַ ּב ֲא ִריכוּת ָאז זוֹ ֶכה ׁ ֶש ִ ּי ְת ַה ּ ֵפ ְך
יעה ׁ ֶשל מוֹ ִדים ׁ ֶש ָאז ּכוֹ ְר ִעין ְ ּבהוֹ ָד ָאה ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ׁ ֶש ַה ִ ּנ ִּסים
ַהיְ ִר ָידה ַל ֲע ִל ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּכ ִר ָ
ְ
ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו ְל ִה ָ ּנ ֵצל ִמ ָּמה ׁ ֶש ִ ּנ ַ ּ
צ ְלנ ּו ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ַע ּזוּת ַהגּ וּף ַעד ׁ ֶש ָאנ ּו זוֹ ִכין ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַע ָּתה
ֶה ָא ַרת ְו ַה ָּשׂ גַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם ַּכ ַ ּנ”ל ָּכל ֶזה ָז ִכינ ּו ַעל-יְ ֵדי ַהיְ ִר ָידה ׁ ֶשהוּא
יעה ְו ִה ׁ ְש ַּת ֲח ָויָ ה ְל ַה ּׁ ֵשם
יעהִּ ,כי ַהיְ ִר ָידה נִ ְת ַה ּ ְפ ָכה ִל ְב ִחינַ ת ְּכ ִר ָ
ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּכ ִר ָ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָאז ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ַּכ ָ ּידו ַּע ִמ ּג ֶֹדל ע ֶֹצם ָהאוֹ רוֹ ת ְו ַהנּוֹ ָראוֹ ת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּכ ִריעוֹ ת
יעת מוֹ ִדים.
ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה ו ִּב ְפ ָרט ַעל-יְ ֵדי ְּכ ִר ַ

הכריעה של מודים הוא בחי’ ירידה להראות שזה מביא עליה וזהו התגלות השמŒ
חה ,ואז נשלם בחי’ נשמע ויש לקבל ברכת כהנים
יעה הוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ ִר ָידה ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה ַה ַ ּנ”ל ְו ָאז נִ ׁ ְש ָלם ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּשׂ גַ ת
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִ ּב ְר ַּכת מוֹ ִדים ְו ַה ְּכ ִר ָ
ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ַה ָּׁש ֵלם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשלוֹ םְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָאז ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת מוֹ ִדים ָאז עוֹ ִלין
יהם ו ְּמ ָב ְר ִכין ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ָאז זוֹ ִכין ְל ַק ֵ ּבל ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּשׂ גַ ת
ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְונוֹ ְשׂ ִאין יְ ֵד ֶ
ַה ִ ּנ ׁ ְש ָמע ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ַה ָּׁש ֵלם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם
ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל.
יאת ַּכ ּ ַפיִ םַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת חוֹ ַתם ַה ָ ּי ַדיִ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵ ּבל
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ִשׂ ַ
יש ֱאמוּנוֹ ת ַרב ְ ּב ָרכוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו
ַעל-יְ ֵדי יָ ַדיִ ם ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ִחינַ ת ִ(מ ׁ ְש ֵלי כח) ִא ׁ
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ(ס ָימן כד) .וְ ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ַה ָּׁש ֵלם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִק ְריָ ה
נֶ ֱא ָמנָ ה יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם וְ ַע ֵּ
(שם כט) ,ה’ עֹז ְל ַע ּמוֹ יִ ֵּתן ה’ יְ ָב ֵר ְך
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה הוּא ׁ ָשלוֹ ם וְ ַכ ַ ּנ”ל .וְ ֶזה ּו ׁ ָ
ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּׁשלוֹ םַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ַע ּזוּת דִּ ְק ֻד ָּׁשה זוֹ ִכין ְל ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם
ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ָל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ַע ּזוּת דִּ ְק ֻד ָּׁשה ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ָר ָכה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ּכ ֲֹהנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַ ּקר
ִ ּב ְר ָכ ָתם ׁ ָשלוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ה’ יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ָּׁשלוֹ םָ ,א ֵמן וְ ָא ֵמן:
וכח ברכת כהנים הוא הארת הרחמים הגדולים שמחיה אור האמונה לעשות שלום ,כלליות העולם

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף קפ"ד - :קפ"ח הלכות נשיאת כפיים ג-ד
בחי’ בן חזר לאב בכח האמונה ,כאשר זוכים למצוא הדרך להתגבר על עזות הגוף ולעלות לדרכי
עבודת השם שזה בחי’ שלום  -בראשית ברא ,וזה עיקר המתקת כל הדינים ברחמים גדולים.

