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ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'

דף רי"ב  -רי"ז
מהרנ”ת מבאר שבכל ווידוי אנו מבקשים ‘איה’ ,ועי”ז דייקא הווידוי מתקן ,וכך בכל הרהור
תשובה עיקר מציאותו הוא בקשת איה – כמו בכל עת שמסבב הנגה והאדם נכשל באיזה
משיכת התאווה ,העיקר מיד להתוודות ולתקן ע”י איה ,ולא יפול כלל ,רק ידע שאם ממשיך
לחפש ,יצליח ,כי יזכה לאור הכבוד שיתן בו דעת לזכות לשבר המסבב ,והעיקר שלא ילך אחר
חכמתו שאינו יכול לעשות כלום כי נכשל בכל פעם ,רק יעשה כבוד להשי”ת ויחפש איה.
ז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ תִּ ,כי ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ׁ ֶש ַ ּבלוּחוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ַלל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלהֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּםַ ,ה ּכֹל ְ ּב ֶה ְע ֵלם ו ְּב ֶה ְס ֵּתרַ ,רק ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת
ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ַה ִּמ ְת ַ ּג ִּליםֲ ,א ָבל ׁ ָשם ִ ּב ְב ֵר ׁ ִ
ִמ ּׁ ָשם ַדּ יְ ָקא נִ ְמ ׁ ָש ְך ָּכל ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֵהם ָּכל ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ָשׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ְוכוּ’
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָח ְטא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ֵה ִבין ׁ ֶש ָּכל ִּת ּקוּנָ ם ְל ַב ְ ּק ׁשוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ֵ ּי”ה ַה ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ַל ֲעלוֹ ת
ִל ְב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ַה ָּסתוּם ַּכ ַ ּנ”לַ ,על ֵּכן ׁ ָש ַבר ֶאת ַה ּלוּחוֹ תֵ ,הם ָה ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת ְּכ ַלל ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִ ּב ּ ֵטל
ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ּכֹל ָוכֹל ְו ִס ֵּלק ִמ ֶּמנּ ּו ָּכל ַה ָח ְכמוֹ ת ַה ְּכלו ִּלים ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְו ִה ּ ִפיל ֶאת ַע ְצמוֹ
ילת ַא ּ ַפיִ םַ ,ה ֲע ָל ַמת ַה ּ ָפנִ ים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל
יהםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו סוֹ ד נְ ִפ ַ
ִל ְמקוֹ ם יְ ִר ַידת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
ָ
ְ
ישר ּכ ֲֹחך ׁ ֶש ׁ ָש ַב ְר ָּת ָ ּ
(ב ָבא
יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ָהיָ ה ָּכל ַה ִּת ּקוּן ְו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ִש ַ ּבח אוֹ תוֹ ַעל ֶזה ְו ָא ַמר לוֹ  ,יִ ׁ ַ
ישר ּכ ֲֹח ָך ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ְו ָעצוּם ִל ְבט ַֹח ְ ּבכֹחוֹ ַעד ׁ ֶש ַ ּי ּ ִפיל ֶאת ַע ְצמוֹ ָּכל
ָ ּב ְת ָרא יד) ,יִ ׁ ַ
משה הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ַה ּתוֹ ָרה
ָּכ ְך ְל ַס ֵּלק ִמ ֶּמנּ ּו ָּכל ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת לוּחוֹ תִּ ,כי ׁ ֶ
יך ֶאת ַה ּלוּחוֹ ת ִמ ָ ּי ָדיו ו ׁ ְּש ָב ָרם ֲה ֵרי הוּא ְּכ ִא ּל ּו ִה ּ ִפיל ְו ִה ׁ ְש ִל ְ
ו ְּכ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם ָל ָא ֶרץ,
ְו ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל טוֹ בוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ָהיָ ה ָח ָזק ְ ּבכֹחוֹ ֶ ׁ ,ש ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,על יְ ֵדי ַהיְ ִר ָידה ַה ְ ּגדוֹ ָלה
ׁ ֶש ִה ּ ִפיל ְוהוֹ ִריד ֶאת ַע ְצמוֹ ַעל יְ ֵדי ׁ ְש ִב ַירת ַה ּלוּחוֹ תַ ,על יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא יַ ֲע ֶלה ְ ּב ַת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיהִּ ,כי
יב ֵ ּק ׁש ָּכל ָּכ ְך ַא ֵ ּי”ה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,עד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ְל ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת יְ ִר ָידה ַּת ְכ ִלית ָה ֲע ִל ָ ּיה ְו ַכ ַ ּנ”ל.
יְ ַח ּ ֵפשׂ ִו ַ

משה רבינו המשיך כח הרחמים לכל בחי’ של לוחות שבורות

ו ְּבע ֶֹצם ּכֹחוֹ ָז ָכה ָל ֶזה ְו ָח ַזר ְו ִק ֵ ּבל ֶאת ַה ּלוּחוֹ ת ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ְו ִה ְמ ׁ ִש ְ
לש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים,
יך ׁ ְש ׁ
ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה הוֹ ָרה ֶדּ ֶר ְך ְּת ׁשו ָּבה ָלנֶ ַצחֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ּ ְפל ּו ַל ֲעוֹנוֹ תַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,יִ ְהי ּו ֲח ָז ִקים ְל ַח ּ ֵפשׂ
ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ֵ ּי”ה ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ָל ֶהם ַהיְ ִר ָידה
ַל ֲע ִל ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה ַרק ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ֲח ָז ִקים ָ ּב ֶזה ְל ַח ּ ֵפשׂ ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ָּת ִמיד ,יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הֲ ,א ִפ ּל ּו ִאם יַ ֲעבֹר ָע ָליו
יכת ְמ ִר ַירת ַה ָ ּגלוּת ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ַה ַה ְס ָּת ָרה ְו ַה ַה ֲע ָל ָמה ְמאֹד ְמאֹד,
יָ ִמים ְו ׁ ָשנִ ים ָ ּב ֶזהּ ִ ,ב ְפ ָרט ַ ּב ֲא ִר ַ
ְ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ָאנ ִֹכי ַה ְס ֵּתר ַא ְס ִּתיר ֶאת ּ ָפנַ י ְוכוּ’ַ ,על ֵּכן ִע ַ ּקר ַה ַּת ָ ּקנָ ה ְו ַה ִּת ְקוָה ִהוא ַרק ַעל-יְ ֵדי ֶדּ ֶרך ַה ַ ּנ”ל
ְל ַח ּ ֵפשׂ ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ָּת ִמיד ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל:
סיום התורה בשמחת תורה הוא ‘לכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל’ ואמרו
חז”ל ששבר הלוחות ,כי בזה האיר לנו לכל מקום ירידה ולכל גלות ,איך לתקן כל מה שעובר,
והוא ע”י שהמשיך משה את אור ‘איה’  -כח הרחמים הגדולים לתקן כל ענין של שבירת
לוחות ,ומאז והלאה אם ח”ו יעשו מה שיעשו הרי הוא כבר המשיך רחמים לתוך מציאות
של שבירת לוחות ,שזה ‘היד החזקה’ עליית כל הבריאה לתכלית השורש של כתר הרחמים.

אפי’ גדולי הצדיקים נתעורר להם ספקות בשעת נסיון

ח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּ
אשית יב) ֶל ְך ְל ָך ֵמ ַא ְר ְצ ָך ְוכוּ’ ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ְר ֶאךָּ ו ֵּפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”יְ ,ול ֹא ִ ּג ָּלה
(ב ֵר ׁ ִ

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז'  -קריאה"ת ג'
לוֹ ָה ָא ֶרץ ִמ ָ ּידְּ ,כ ֵדי ְל ַח ְ ּב ָב ּה ְ ּב ֵעינָ יו ְו ִל ֵּתן לוֹ ָשׂ ָכר ְוכוּ’ ְו ֵכןַ ,על ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
יך ְו ֵכן,
יאה ְוכוּ’ ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַעל ְ ּגדוֹ ֵלי
יה ֶאת ַה ְ ּק ִר ָ
ְו ָק ָרא ָע ֶל ָ
ְ
יקים עוֹ ֵבר ְ ּב ִחינָ ה זֹאת ׁ ֶש ּק ֶֹדם ָּכל ּתוֹ ָרה ֻמ ְכ ָרח ַל ֲעבֹר ֶדּ ֶרך ֵא ּל ּו ַה ִ ּב ְל ּבו ִּלים ו ְּס ֵפקוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם
ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ִל ִ ּבי ְס ַח ְר ַחר ְוכוּ’ ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל ַמה ּׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך לֹא ִ ּג ָּלה
יטבְ .ו ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ׁ ֶש ּלוֹ ְו ֵכן
ְל ַא ְב ָר ָהם ֶאת ָה ָא ֶרץ ִמ ָ ּיד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָט ֵר ְך ְל ַח ּ ֵפשׂ ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ַא ַחר ְרצוֹ נוֹ ֵה ֵ
יקים ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפיו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ן ׁ ֶשל ָּכל ָה ָא ָדםֵ ,אין ָה ָא ָדם ְ ּב ַד ְע ּתוֹ
ׁ ֶשל ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ִ ּנ ָּסיוֹ ןִּ ,כי ִאם ָהיָ ה ַדּ ְע ּתוֹ ׁ ָש ֵלם ָ ּב ֶזה ,לֹא ָהיָ ה לוֹ נִ ָּסיוֹ ן ְּכ ָלל ְו ָכל ֶזה הוּא ִענְ יָ ן ַה ַ ּנ”ל
ף-על-
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך נִ ָּסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם ְול ֹא ִ ּג ָּלה לוֹ ֶאת ָה ָא ֶרץ ִמ ָ ּיד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נָ בוֹ ְך ו ְּמ ֻס ּ ָפקְ ,ו ַא ַ
יב ֵ ּק ׁש ַא ַחר ְרצוֹ נוֹ ְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא יִ ְז ֶּכה ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך יְ גַ ֶּלה לוֹ ְרצוֹ נוֹ ְויַ ְר ֶ ּבה ְשׂ ָכרוֹ
י-כן יְ ַח ּ ֵפשׂ ִו ַ
ּ ִפ ֵ
ַעל-יְ ֵדי ֶזהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ְו ַה ִח ּפוּשׂ יִ ְז ֶּכה ַל ֲע ִל ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ָה ֲע ֵק ָדה נֶ ֱא ַמר ּבוֹ ׁ ָ
(שם כב),
יאהִּ .כי יוֹ נָ ה ְל ִפי ַדּ ְע ּתוֹ לֹא
יה ֶאת ַה ְ ּק ִר ָ
ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ְוכוּ’ ְו ֵכן יוֹ נָ ה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ (יוֹ נָ ה ג)ְ ,ו ָק ָרא ָע ֶל ָ
הו ַּטב ְ ּב ֵעינָ יו ׁ ְש ִליחוּת ֶזה ְלנִ ינְ ֵוהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י יוֹ נָ ה א),
יעיםַ ,על ֵּ
כן ִה ְת ָעה אוֹ תוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹיכן ֵהם ַמ ִ ּג ִ
ִּכי ל ֹא ֵה ִבין ע ֶֹצם ַר ֲח ֵמי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ֵר ְך ַעד ֵה ָ
ְ
יקים ְוכוּ’ְ .ול ֹא ִ ּג ָּלה
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְל ִענְ יָ ן ֶזהַ ,ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ַמ ְת ֶעה ֶאת ַה ַּצ ִדּ ִ
יב ֵ ּק ׁש ַה ְר ֵ ּבהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יַ ּ ִשיג ְרצוֹ נוֹ ו ִּמ ַדּ ת ַר ֲח ָמיו ַה ְמ ֻר ִ ּביםֶ ׁ ,שהוּא יִ ְת ָ ּב ַרךְ
לוֹ ִמ ָ ּיד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַח ּ ֵפשׂ ִו ַ
יטיב ְורוֹ ֶצה ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֲא ִפ ּל ּו ׁ ֶשל ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ ָלםִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת
ַמ ְר ֶ ּבה ְל ֵה ִ
ְ
“מ ֶ ּב ֶטן ׁ ְשאוֹ ל
ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ נָ ה ִ ּב ְמ ֵעי ַה ָדּ גָ ה הוֹ ָדה ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ַעל ִר ּבוּי ַר ֲח ָמיו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםִ ,
יך ְוגַ ֶּל ָ
יך ְוכוּ’ ָּכל ִמ ׁ ְש ָ ּב ֶר ָ
ׁ ִש ַּו ְע ִּתי ׁ ָש ַמ ְע ָּת קוֹ ִלי ְוכוּ’ ַו ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי נִ גְ ַר ְשׂ ִּתי ִמ ֶ ּנגֶ ד ֵעינֶ ָ
יך ָע ַלי ָע ָבר ּו ְוכוּ’
יכל ָק ְד ׁ ֶש ָך” ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ִענְ יַ ן ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ְו ַה ִח ּפוּשׂ ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַ ּגם ִמ ֶ ּב ֶטן ׁ ְשאוֹ ל
ַא ְך אוֹ ִסיף ְל ַה ִ ּביט ֶאל ֵה ַ
יכין ִל ְצעֹק ֶאל ה’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפיו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּב ֶזה ַה ָּל ׁשוֹ ןֶ ׁ ,ש ִע ָ ּקר הוּא ִמ ֶ ּב ֶטן
ַמ ָּמ ׁש ְצ ִר ִ
ׁ ְשאוֹ ל ׁ ִש ַּו ְע ִּתיַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל:
מזכיר כמה מקראות שבהם יש מציאות הספק ,כמו ענין יונה ,כי עיקר הספק היה האם שייך
לתקן הכל ,הרי לכאורה אין דרך ,ונראה שיש קושיות מהמציאות ,ולזה האדם מסופק והולך
אחר חכמתו ואינו שב כי חושב שאין בה רווח ,והרי זהו ענין יונה שקוראין ביוכ”פ דייקא שאז
נמשך הכתר -כי השי”ת הראה לו עוצם הרחמים שיש גם על הכי נמוך.
וכך מזכיר הספק של אברהם אבינו שזה אחד מי’ נסיונות שעמד בהם ,והכל עומד על מה
שאמר לו ‘לך לך’ – והיה לו ספק לאן ללכת ,כי כך הוא מציאות האדם בכל עת שנפל לנגה,
ואינו יודע לאן ללכת ,ולמה ללכת ,אבל הכל ברור שילך להשי”ת ,לעשות כבוד להשי”ת ע”י
החיפוש איה ,כי אני רוצה את השם ויהי מה.
וכך בענין חידושי תורה שצריכים לעבור ההיכלות של טעות ותמורה ,והרי בזה מתקן מאד,
ואינו ביטול זמן ,והמרירות של הספקות פועל המשכת איה.
יחת ָשׂ ָרה ְל ֵבית ּ ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ָמ ְך ָל ֶזהֶ ׁ ,ש ַה ּכֹל ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַה ַּצ ֶדּ ֶקת ֻה ְכ ְר ָחה
ט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ִק ַ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֵל ֵירד ְל ָמקוֹ ם ָט ֵמא ו ְּמ ֻט ָ ּנף ָכ ֶזה ְכ ֵדי ׁ ֶש ְבע ֶֹצם כ ָֹח ּה ְּת ַב ֵק ׁש ו ְּת ַח ּ ֵפשׂ ַגם ׁ ָשם ֶאת ַה ׁ ֵשם יִ ְת ָב ַרך ְו ַעל-
יְ ֵדי ֶזה ַּת ֲע ֶלה ִעם ַא ְב ָר ָהם ַ ּב ֲע ִל ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה ִ ּב ְב ִחינַ תַ ,ו ַ ּי ַעל ַא ְב ָרם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵה ִכינָ ה ַה ָּצ ָלה
ישו ָּעה ְ ּגדוֹ ָלה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ל ֹא יָ ְכ ָלה ֻט ְמ ַאת ִמ ְצ ַריִ ם ִל ׁ ְשלֹט ָ ּב ֶהם ְויָ ְצא ּו
ִו ׁ
“ויְ נַ ַ ּגע ה’ ֶאת ּ ַפ ְרעֹה
ִמ ּׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ֶע ֶשׂ ר ַמ ּכוֹ ת ׁ ֶש ִה ָּכה ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ו ִּמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַ
יכה ֶדּ ֶר ְך
ְו ֶאת ֵ ּביתוֹ ” ְּכ ׁ ֶש ָּל ַקח ֶאת ָשׂ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְמ ׁ ִש ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
יח ּ ְפשׂ ּו
ַה ַ ּנ”ל ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַ ּב ָ ּגלוּת ֲא ִפ ּל ּו ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ְמ ֻט ָ ּנ ִפים ְמאֹד ַ ּגם ׁ ָשם יְ ַב ְ ּק ׁש ּו ִו ַ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ֵ ּי”ה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה יַ ֲעל ּו ִמ ּׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”ל.
“א ִלי ֵא ִלי ָל ָּמה ֲע ַז ְב ָּתנִ י”ְּ ,כמוֹ
יחת ֶא ְס ֵּתר ְל ֵבית ֲא ַח ׁ ְש ֵורוֹ ׁש ׁ ֶש ָאז ְצ ָע ָקהֵ ,
ְו ֶזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ְל ִק ַ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
ן-ע ָמ ֵלקֶ ׁ ,שהוּא ּת ֶֹקף ֻז ֲה ַמת
(מגִ ָּלה טו) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ַמ ּ ֶפ ֶלת ָה ָמ ֲ
ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָראַ ,ה ּכֹל ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי ְלהוֹ רוֹ ת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַ ּגם ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ְמ ֻט ָ ּנ ִפים יִ ְצ ֲעק ּו ֶאל ה’
יב ְ ּק ׁש ּו אוֹ תוֹ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָעשׂ ּו ָאז ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ֶא ְס ֵּתר ׁ ֶש ִּכ ְ ּנס ּו ֶאת ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים ִל ְזעֹק ַה ְר ֵ ּבה ַלה’.
יח ּ ְפשׂ ּו ִו ַ
ִו ַ

הסוד הגלוי של רביה”ק
יכין ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְל ַב ֵ ּק ׁש ָּת ִמיד ֶאת ַה ּׁ ֵשם
ְו ֵכן ְצ ִר ִ
ְ
“מ ֶ ּב ֶטן ׁ ְשאוֹ ל ׁ ִש ַּו ְע ִּתי” ְו ַאל
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְו ִל ְזעֹק ְ ּב ָכל ֵעת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ
יִ ְתיָ ֵא ׁש ִמן ַה ְּצ ָע ָקה ְו ַה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ְלעוֹ ָלם ַעד יַ ׁ ְש ִקיף ְויֵ ֶרא ה’ ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם:
ר’ נתן מגלה שענין לקיחת שרה ולקיחת אסתר הוא נעשה בכל עת ,וכמו שאז ראינו איך הכל
נתהפך לשורש כל ישועה ,כך בכל אדם ,כי מרוויח בכל מה שנעשה ,בתנאי שממשיך לבקש
ורוצה לצאת ,וזהו סוד הגלוי של רבינו וזה נשאר סוד מחמת ריבוי הספקות והחכמות ,ויש
להזהר מהן מאד.

ִענְ יַ ן ְק ֻד ּ ָׁשה ְ ּד ִס ְיד ָרא:
ֲה ָל ָכה א:
א) ִענְ יַ ן ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראֶ ׁ ,שהוּא ְק ֻד ּׁ ַשת ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ְו ָאז
יכין ַה ּׁ ֶש ַפע ְל ַמ ּ ָטהַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת:
ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ל-פי ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַמ ֲא ַמר ִּ
(ס ָ
“כי ֵת ֵצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה” ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִ
ַע ּ ִ
ימן פב),
יטב ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר ִּכי יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר ְו ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת א”ב ְו ַת ׁ ְש ַר”קּ ְ ,ב ִחינַ ת ָאחוֹ ר
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
”ה-א ָדםְ .ו ַח ָּוה ְ ּב ִחינַ ת
ָ
ימ ְט ִר ָ ּיא ָמ
ָו ֶק ֶדם ְוכוּ’ ְו ֶזה ָא ָדם ְו ַח ָּוהַּ ,כ ֵּס ֶדר ְו ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ֲה ָויָ ה ְ ּב ִמ ּלוּי ַא ְל ִפין ִ ּג ַ
ַמ ְלכוּת ּ ֶפה ְותוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ְוכוּ’ ְו ַח ָּוה ְל ׁשוֹ ן ִדּ ּבוּר ְוכוּ’.
ְו ַה ְּכ ָללְּ ,כ ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך לוֹ ְל ָא ָדם ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא ְמ ַח ֵּלק ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ְל ַע ְצמוֹ ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
לוֹ ַ ּג ְדלוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲאנָ א ֶא ְמל ְֹךַ ,ו ֲא ַזי הוֹ ֵל ְך לוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי הוּא ְ ּבתוֹ ְך ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדרַ ,היְ נ ּו
ה-ת ׁ ְש ַר”ק ו ְּכ ׁ ֶש ּזֹאת ַה ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּוהִ ,היא ְמ ֻק ּׁ ֶש ֶרת ְל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאַ ,היְ נ ּו ִל ְב ִחינַ ת
ּת-ח ָּו ַּ
ַמ ְלכו ַ
ְ
ָא ָד”םֲ ,א ַזי הוֹ ֵלך לוֹ ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי ַ ּב ֲא ַתר ְדּ ִאית ְדּ ָכר ְוכוּ’ ו ְּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר נִ ְק ָרא יוּ”ד ְוכוּ’ ו ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַח ֵּלק
ָה ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ִחינוֹ ת ַמ ְלכוּת ְל ַע ְצמוֹ ֲא ַזי נַ ֲע ֶשׂ ה ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדרַ ,דּ ָּוי ְוכוּ’ ְ ּב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה א) ְו ָכל ֵל ָבב ַדּ ָּויִּ ,כי
“תוֹ ֶח ֶלת ְמ ֻמ ּׁ ָש ָכה ְוכוּ’” ו ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה
ְּכ ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך לוֹ ְל ָא ָדם ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ֶזה לוֹ ַמ ֲח ַלת ֵלבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ּ
ָא ָדם ׁ ֶש הוֹ ֵל ְך לוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר יֵ ַדע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּג ְדלוּת ְוכוּ’ ,יַ ֲע ֶשׂ ה ְּת ׁשו ָּבה ְויַ ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ַע ְצמוֹ ְויִ ְהיֶ ה
לוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ”ה ְוכוּ’ ְו ָאז נַ ֲחזֹר ַח ָּוה ִל ְב ִחינַ ת ָא ָדםִ ,ל ְב ִחינַ ת ָמ”ה ְונַ ֲע ָשׂ ה ַּכ ֵּס ֶדר ְוכוּ’ ִּכי ִע ַ ּקר ִח ּיוּת
ֹ”ח ָמ”הֶ ׁ ,שהוּא ַה ִח ּיוּת ׁ ֶשל ָּכל ַה ְדּ ָב ִריםּ ְ ,ב ִחינַ ת
ַה ַּמ ְלכוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ”הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ּכ ַ
“לה’ ָה ָא ֶרץ
“ה ָח ְכ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה” ְו ֶזה ּו ְּ(ת ִה ִּלים כד)ַ ,
ַמה ּכ ֵֹחנ ּו ַמה ַח ֵ ּיינ ּו ְוכוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת ז)ַ ,
ה-מ ְלכוּתְ ,מ ֻק ּׁ ֶש ֶרת ַלה’ֲ ,א ַזי ִהיא ְ ּב ִמ ּלו ָּא ּה ו ִּב ׁ ְש ֵלמוּת ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין
ו ְּמלוֹ ָא ּה”ְּ .כ ׁ ֶש ָה ָא ֶרץ ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּו ַ
ְ
ְ
משה
ילך ָ ּב ּהִּ ,כי ׁ ֶ
משה ֶדּ ֶרך ְּכבו ׁ ָּשה ֵל ֵ
יטב ְו ִע ַ ּקר ַה ְּת ׁשו ָּבה ְ ּבח ֶֹד ׁש ֱאלוּלִּ ,כי ָאז ּ ָפ ַתח ׁ ֶ
ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז'  -קריאה"ת ג'
יהם ְוכוּ’ ַ ּגם ְ ּב ָכל ֲע ִל ָ ּיה ַו ֲע ִל ָ ּיה ָמ ָצא ׁ ָשם
ָק ׁ ַשר ַע ְצמוֹ ֲא ִפ ּל ּו ְל ַה ּ ָפחוּת ׁ ֶש ַ ּב ּ ְפחו ִּתים ו ָּמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ֲע ֵל ֶ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ְוכוּ’ ְו ֶזה סוֹ ד ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם
יטב:
ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת
ּ ֶפהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲאדֹנָ י ְשׂ ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ְוכוּ’ ְו ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ו ְּמיַ ֲח ִדין ַה ְּת ִפ ָּלה ְל ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַא ְחדוּת ָ ּגמוּרִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ִל ְת ִפ ָּלה ָּכ ָראוּי ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ֲא ַזי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ַא ְחדוּת ּ ָפ ׁשוּט
ִעם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת הוּא ְת ִה ָּל ֶת ָך ְוהוּא ֱאל ֶֹה ָ
יךַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ו ְּת ִפ ָּלה ָּכזוֹ נִ ְת ַק ֶ ּב ֶלת ְ ּב ַו ַדּ אי ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ָהיָ ה ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ּו ַו ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה וְכוּ’ְ ,ונִ ְת ַמ ֵּלא
ַ ּב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ִמ ָ ּיד ְ ּב ַו ַדּ איִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְכ ֶל ֶלת ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ָּוה
ַמ ְלכוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה נִ ְכ ָלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָא ָדםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַו ֲא ַזי
נַ ֲע ֶשׂ ה ַה ּכֹל ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לַ ,ו ֲא ַזי הוֹ ֵל ְך ְל ָה ָא ָדם ַּכ ֵּס ֶדרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַמ ֵּלא ַ ּב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ֵה ֶפ ְך
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֶח ֶלת ְמ ֻמ ּׁ ָש ָכה ַמ ֲח ָלה ֵלבֶ ׁ ,ש ֵאין נִ ְת ַמ ֵּלא ְרצוֹ נוֹ
ו ַּב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ֶל ֶלת ַה ְּת ִפ ָּלה ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְונִ ְכ ָלל
ה-מ ְלכוּתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ַזי נַ ֲע ֶשׂ ה ַה ּכֹל ַּכ ֵּס ֶדר
ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּל ַ
ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ֲח ָלה ֵלב ַרק נִ ְת ַמ ֵּלא ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ּבוֹ ְלטוֹ ָבהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
(שם כ) יְ ַמ ֵּלא ה’ ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ֶת ָ
יך ְוכוּ’.
ַּכ ֵּס ֶדר ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך לוֹ ַּכ ֵּס ֶדר ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְונִ ְת ַמ ֵּלא ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ָתיו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָ
ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ֵאין זוֹ ֶכה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ְּת ִפ ָּלה נִ ְכ ֶל ֶלת ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ֶזה ֵמ ֲח ַמת ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָזרוֹ ת ׁ ַש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה,
ְדּ ַהיְ נ ּו ּ ְפנִ ּיוֹ ת ְוגַ ְדלוּת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֲאנָ א ֶא ְמל ְֹך ׁ ֶש ָאז ְמ ַח ֵּלק ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם,
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרְ ,ל ַע ְצמוֹ ַ ,ו ֲא ַזי הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ַו ֲא ַזי ֵאין נִ ְת ַק ֵ ּבל ְּת ִפ ָּלתוֹ ְולֹא
נִ ְת ַמ ֵּלא ִמ ׁ ְש ַא ְל ּתוֹ ִּ ,כי נַ ֲע ֶשׂ ה לוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֶח ֶלת ְמ ֻמ ּׁ ָש ָכה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל,
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֵאין נִ ְת ַמ ֵּלא ְּת ִפ ָּלתוֹ ְותוֹ ַח ְל ּתוֹ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא ְ ּבתוֹ ְך ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִח ֵּלק
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ְל ַע ְצמוֹ ַ ,על-יְ ֵדי ַה ּ ְפנִ ּיוֹ ת ְו ַה ַ ּג ְדלוּת ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲאנָ א ֶא ְמל ְֹך
ל-כן ָצ ִר ְ
ַּכ ַ ּנ”ל ַע ֵּ
יך ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּת ׁשו ָּבה ְויַ ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת ַע ְצמוֹ ַו ֲא ַזי חוֹ ֵזר ִל ְב ִחינַ ת ָמ”הַ ,ו ֲא ַזי חוֹ ֵזר ׁ ֶש ּלֹא
ְ
ַּכ ֵּס ֶדר ְונִ ְכ ָלל ְ ּב ַכ ֵּס ֶדרַ ,ו ֲא ַזי נִ ְת ַמ ֵּלא ַ ּב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ְוהוֹ ֵלך לוֹ ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ”ל.
ע”פ הענין מה שיש כסדר ושלא כסדר מה שעובר על האדם בבחי’ חוה מלכות תשר”ק  -ויש
כסדר בחי’ א”ב בחי’ אדם ,ויש לבטל השלא כסדר ע”י הכ”חמ”ה ‘מה אני ומה חיי’ שלא יהיה
בו ‘אנא אמלוך’ ,ועי”ז ניצל מן העצבות בחי’ דוי ומכל דין ,והכל הולך כסדר ,כי יודעים שזה
סדר שהשי”ת מנהיג עולמו – עפ”ז מגלה ר’ נתן נוראות גדולות בענין התפילה ואיך נזכה לכוון
בה כראוי.

איך צריך לעמוד לפני השי”ת בעת התפילה
כי בתפילה צריכים בעיקר לעמוד לפני השם ולבטל עצמו ,היינו להבין שאין לו כלום בלי
שהשי”ת יתן לו ,והוא כלום ,אינו מלך ואין לו שום צורה וכבוד ,שום שפע ושכל ,עכשיו בא
לקבל מהשי”ת ,ומאמין שעומד לפני המלך רם ונישא ושומע ומאזין לדבריו .ובזה שמאמין
שהדיבור שלו שהוא מלכות פה נכלל למעשה בהקב”ה בבחי’ ‘הוא אלקיך’ נעשה ממש
אלקות ,וכשמתבנן איזה מתנה השי”ת נתן לי שאני זוכה לעשות אלקות ,אז בא לבושה יותר
גדולה.

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
וכאשר יש הביטול הזה ,התפילה מתקבלת בוודאי ,כי מתבטל השלא כסדר ,שהוא חסרון
קבלתה – וענין קבלת התפילה של שבח והודאה הוא מה שזוכים למתיקות ודביקות ,וענין
קבלת התפילה של הבקשות ,הוא שמאמינים וסומכים על השם ומתקבל התפילה.
ומה שמפריע לזה הוא ‘אנא אמלוך’ שחושב שהוא כבר חי ,ויש לו ,וכאילו אין צריך לבקש
כעני ואביון ,ועי”ז יש בו בחי’ פגם המשפט בחי’ מחשבות זרות ונשאר התפילה בחוץ ,ואינו
מתחבר בחי’ חוה באדם העליון בחי’ מ”ה ,ועי”ז עובר מה שעובר .ושייך לתקן מה שחסר בזה,
ע”י קדושא דסדרא.
יך ַה ּׁ ֶש ַפעִּ ,כי ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,ל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
יכים
ַה ּׁ ֶש ַפע ׁ ֶש ָ ּב ָאה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְת ַמ ֵּלא ַ ּב ָ ּק ׁ ָשתוֹ ְו ֶח ְפצוֹ ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָע ָליוֲ ,א ַזי ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר יִ ְהיֶ ה נֶ ֱח ָזר ְונִ ְכ ָלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ”ל,
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַמ ְּל ִאין ָּכל ַה ַ ּב ָ ּק ׁשוֹ ת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראַ ,ו ֲא ַזי נִ ְכ ָלל ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי ָקדוֹ ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת
אשית
ָח ְכ ָמ”הַּ ,כ ּמו ָּבא ְו ָח ְכ ָמה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ָמה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (יִ ְר ְמיָ ה ב) ק ֶֹד ׁש יִ ְשׂ ָר ֵאל ַלה’ ֵר ׁ ִ
אשית ָח ְכ ָמה” נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּק ֶֹד ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמה-
“ר ׁ ִ
ְוכוּ’ ו ְּכ ִתיב ְּ(ת ִה ִּלים קיא)ֵ ,
ל-עם ָקדוֹ ׁש ְקרוּיִ ים ָא ָדםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמהּ ְ ,ב ִחינַ ת
ָא ָדםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ֶּתם ְקרוּיִ ין ָא ָדםַ ,היְ נ ּו יִ ְשׂ ָר ֵא ַ
ָח ְכ ָמה ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ָלה ַ ּב ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִח ָּלהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ִּכי ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ה-א ָדםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יוּד
ָח ְכ ָמהַּ ,כ ּמו ָּבא .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְ ּק ֻד ּׁ ָשה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמהָ ,מ ָ
ִמינֵ י ְק ֻד ּׁ ָשהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה:

דרך התיקון לחזור להתבטל גם לאחר שאמר ‘אנא אמלוך’
והעצה הוא להתבטל עכשיו למציאות קדוש קדוש קדוש ,היינו שיש כח של חכמה שמהפך
כל העולם חזרה לשורש ומבטלו ,ועי”ז מתבטל מה שגרם שלא כסדר ,ונמשך שפע חיות של
אור החכמה (ברוך וימלוך הם בינה ודעת) וממשיך לתוך התרגום לתקן השלא כסדר.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵאין ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָשׂ ָרהִּ ,כי ְק ֻד ּׁ ָשה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יוּד ַּכ ַ ּנ”ל
ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ְו ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ָאז ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ָּוה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִ ּבנְ יָ נָ ּה ַעל-יְ ֵדי ַּת ְר ֵדּ ָמהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּ
(ב ֵר ׁ ִ
“ו ַ ּי ּ ֵפל ה’ ֱאל ִֹהים
אשית כ)ַ ,
ַּת ְר ֵדּ ָמה ְוכוּ’”ַּ .ת ְר ֵדּ ָמה הוּא ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ַּת ְרגּ וּםַּ ,כ ּמו ָּבא ִּכי ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ְּל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו יוֹ נְ ִקים
ַה ּׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר ְו ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר.
ִּכי ִע ַ ּקר ִסדּ וּר ַה ָּל ׁשוֹ ן הוּא ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּבוֹ נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם ְו ֶזה ּו ַה ֵּצרוּף ָה ֲא ִמ ִּתי ְמ ֻס ָדּ ר ָּכ ָראוּי ְ ּב ִחינַ ת
ַּכ ֵּס ֶדרֲ ,א ָבל ַה ֵּצרו ִּפים ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ְל ׁשוֹ נוֹ ת ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי ֵהם נִ ְק ָר ִאים ְל ׁשוֹ ן ִע ְּלגִ ים
יהם ֵאינָ ם ְמ ֻס ָדּ ִרים ַּכ ֵּס ֶדר ָה ָראוּי ִמ ּׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי
ְו ֵאין ָל ֶהם ׁ ְש ֵלמוּת ְו ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי ֵצרו ֵּפ ֶ
יאה ָהיָ ה ַרק ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש.
יאת ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ֵס ֶדר ַה ְ ּב ִר ָ
אשית ְ ּב ֵעת ְ ּב ִר ַ
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְכ ָלל ְ ּב ִחינַ ת
ְ
ַּת ְרגּ וּםּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר ְ ּבתוֹ ך ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ָקדוֹ ׁש .ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְק ָרא ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ָּל ׁשוֹ ן
יקת
נִ ְכ ָלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָקדוֹ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ְכ ׁ ָשו ָאנ ּו ּכוֹ ְל ִלים ַ ּגם ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יְ נִ ַ
ַה ּׁ ִש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַּת ְר ֵדּ ָמה ַּכ ַ ּנ”ל ְונִ ְכ ָלל ַה ּכֹל ִ ּב ְב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז'  -קריאה"ת ג'
ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ו ִּב ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז נִ ְמ ׁ ָש ְך
ּ
ּ
ַה ּׁ ֶש ַפע ְונִ ְת ַמ ֵּלא ָּכל ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ֵ ּבנ ּו ְלטוֹ ָבה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָלל ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ְ ּבתוֹ ְך ְ ּב ִחינַ ת ַכ ֵּס ֶדר ַכ ַ ּנ”ל
ְו ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָרא ְ‘קדו ׁ ָּשא ְדּ ִס ְיד ָרא’ְ ,דּ ִס ְיד ָרא ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָשה זוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נַ ֲע ֶשׂ ה ַה ּכֹל
ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ”לְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְת ַמ ֵּלא ֲא ַזי ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ֵ ּבנוֶּ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יְ ִר ַידת ַה ּׁ ֶש ַפע ְ ּב ֵעת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְק ֻד ּׁ ָשה
ְדּ ִס ְיד ָרא ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי במה שמתעוררים לומר קדוש ,נעשה תיקון גדול בזה לכל מה שלא זכה לפעול בתפילה,
ומובן שזה שייך תמיד ,כי הוא בחי’ מה שיש להתבטל בבחי’ כח מ”ה בכל עת ,וזה עוזר גם כן
לעשות סדר ,כי המח הוא קדושא והוא סדרא.
לשה ַא ְל ִפין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּב ּׁ ֵשם ָמ”ה[ ,כזה :יוד ה’א ו’או
לש ְק ֻד ּׁשוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ ָ
ג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
יש ַעל ַא ְר ָעא
יש ִ ּב ׁ ְש ֵמי ְמרוֹ ָמא ִע ָּל ָאה ֵ ּבית ׁ ְש ִכינְ ֵּת ּהַ ,ק ִדּ ׁ
ה’א] ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָא ָדםְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַק ִדּ ׁ
יעה
ְוכוּ’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ׁשו ָּבה ַה ַ ּנ”ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ְו ַא ִּצ ָ
יש ַעל ַא ְר ָעא
יש ִ ּב ׁ ְש ֵמי ְמרוֹ ָמא ִע ָּל ָאה ַק ִדּ ׁ
ׁ ְשאוֹ ל ִה ֶ ּנךָּ ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַק ִדּ ׁ
יכין ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ָע ֵלינ ּו ַעל ְ ּב ִחינַ ת
ְוכוּ’ ְו ֶזה ְמל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ּ ְ ,ב ִחינַ ת ַלה’ ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ַמ ְלכוּת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא ִ ּב ְמלוֹ ָא ּה ו ִּב ׁ ְש ֵלמוּת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַמ ְלכוּת ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ,
נִ ְכ ָלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ָא ָדםּ ְ ,ב ִחינַ ת ָקדוֹ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל:
ואומרים ג”פ קדוש ,ומפרשים בלשון בתרגום קדיש בשמי מרומא היינו בקי ברצוא ,וקדיש על
ארעא בקי בשוב ,וקדיש לעלם היינו שמתקבלת התשובה ,כי עיקר התשובה הוא ישמע בזיונו
שהוא בחי’ בקי ברצוא ובשוב ועי”ז נכנס סדר ותשובה בעולם ,ויודעים שמלא כל הארץ כבודו
שאינו רוצה כבוד עצמו ,רק לכבוד אלקי כל מחשבותיו ,שזה מהפך הכל לכסדר.
ל-פי א”ב ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ּבוֹ ַהכ”ב
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִמ ּק ֶֹדםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּת ִה ָּלה ְל ָד ִוד ׁ ֶש ִ ּנ ְתיַ ֵּסד ַע ּ ִ
ַא ְת ָוןִּ ,כי ְּת ִה ָּלה ְל ָד ִוד ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ּ ֶפה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה נִ ְכ ֶל ֶלת ִ ּב ְב ִחינַ ת א”ב ַּכ ֵּס ֶדר ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ָשה
ְדּ ִס ְיד ָרא ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי כדי לתקן מה שיש לתקן אם לא התפלל בתכלית השלימות  -אומרים עוד פעם אשרי,
להמשיך שפע ע”י תיקון מה שמלכות בחי’ שלא כסדר התרחקה ,לזה אומר כל א”ב של
אשרי ,לעשות סדר בגדולת השם ,בחי’ הוא תהלתך ,לומר תהלה בכל א”ב ,ומתקן הכל ע”י
המחשבה בחי’ קדוש קדוש.
ה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן גּ וֹ ֵאל ו ְּל ׁ ָש ֵבי ֶפ ׁ ַשע ְוכוּ’ ִּכי ְ ּב ִצ ּיוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ָשם ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְוק ֶֹד ׁש ֳק ָד ׁ ִשיםָ ׁ ,שם
ְּכלו ִּלים ָּכל ַה ּיוּד ִמינֵ י ְק ֻד ּׁשוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם ׁ ַש ַער ַה ּׁ ָש ַמיִ םֶ ׁ ,ש ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם עוֹ ִלין ָּכל
ּ
ּ
ַה ְּת ִפ ּלוֹ תִּ ,כי ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְכ ָללוֹ נֶ גֶ ד ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶשלֹא ַכ ֵּס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת תשר”ק ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְ ּב ִת ׁ ְש ֵרי נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם ִּת ׁ ְש ֵרי הוּא ְ ּב ִחינַ ת תשר”קַּ ,כ ּמו ָּבא ִּכי ַּכ ֵּס ֶדר ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָמ”ה ְו ָהעוֹ ָלם הוּא
ְ ּב ִחינַ ת יֵ ׁשֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי ַהנְ ָהגַ ת ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר ְו ִע ַ ּקר ִח ּיוּת ְו ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם נִ ְכ ָלל ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַע ְצ ָמן ו ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ֶאת ָהעוֹ ָלם ְו ָאז נִ ְכ ָלל ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ָאז
נִ ְכ ָלל ָהעוֹ ָלם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁשְ ,ו ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת הוּא ַעל-
יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל.
ְו ִע ַּקר ִק ּיוּם ְו ִח ּיוּת ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ָּכל ַה ּיוּד ִמינֵ י ְק ֻד ּ ׁשוֹ תִּ ,כי יֵ ׁש ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְל ַמ ְע ָלה

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
יכל ְמ ֻק ָדּ ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ְוכוּ’ ַעד ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ׁ ֶשהוּא
ִמ ְּק ֻד ּ ׁ ָשהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהַ ,ה ֵה ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ק ֶֹד ׁש ֳק ָד ׁ ִשים ,הוּא ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיהֶ ׁ ,שהוּא ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ָה ֲע ִשׂ ִירית ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ִמ ֻכ ָלםְ ,ו ׁ ָשם ְכלו ִּלים ָכל
יסה ְו ִהיא
ַה ּיוּד ִמינֵ י ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת ְו ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ִהיא ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ָ ּנה ֻה ׁ ְש ַּתת ָהעוֹ ָלם ְו ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵאין ָ ּב ּה ְּת ִפ ָ
ּ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ”הִּ ,כי זֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הֶ ׁ ,ש ְּכלו ָּלה ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ִמינֵ י ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת ,נִ ְכ ֶל ֶלת ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמהֶ ׁ ,שהוּא ְב ִחינַ ת
ָח ְכ ָמה-ק ֶֹד ׁש ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַּקר ֲע ִל ַ ּית ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵהם ֶדּ ֶר ְך ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיהִּ ,כי ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם נִ ְכ ָל ִלין ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת
ּ
ּ
ּ
ה-כ ֵּס ֶדר ַכ ַ ּנ”ל.
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרִ ,ב ְב ִחינַ ת ָמ ַ

כשעובר על אדם במקומו ,יתעלה לבחי’ קדושת א”י ויומתק הדין כסדר
ְו ֶזה ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשא ְדּ ִס ְיד ָרא ְק ֻד ּׁ ַשת ִצ ּיוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן גּ וֹ ֵאלִּ ,כי ִע ַ ּקר ְּכ ָל ִל ּיוּת ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֵּס ֶדר
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ,הוּא ֶדּ ֶר ְך ִצ ּיוֹ ן ׁ ֶש ּׁ ָשם ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ֶדּ ֶר ְך ׁ ָשם עוֹ ִלין
ָּכל ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ֶל ֶלת ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמ”הּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ָקדוֹ ׁשִּ ,כי ׁ ָשם
ְּכלו ִּלין ָּכל ַה ּיוּד ִמינֵ י ְק ֻד ּׁשוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
יאת ַהגּ וֹ ֵאל ֶצ ֶדק ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינוִּּ ,כי
ְו ֶזה ּו “ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן גּ וֹ ֵאל” ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵעת ִ ּב ַ
ַע ְכ ׁ ָשו ִמ ְתנַ ֵהג ַה ּכֹל ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדרִּ ,כי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ּ ָטה ִ ּב ׁ ְש ֵפלוּת ְו ָה ֻא ּמוֹ ת ֵהם ִ ּבגְ ֻד ָּלהֶ ׁ ,ש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר
יח יִ ְהיֶ ה ַה ּכֹל ַּכ ֵּס ֶדרֶ ׁ ,ש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהי ּו ְל ַמ ְע ָלהְ ,ו ֵכן ֵ ּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ַע ְצ ָמן ָּכל
ָה ָראוּיֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ָמ ׁ ִש ַ
ִמי ׁ ֶש ְּמק ָֹרב יוֹ ֵתר ֶאל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶ ּב ֱא ֶמת יִ ְהיֶ ה ְל ַמ ְע ָלה ִ ּבגְ ֻד ָּלה ְוטוֹ ָבה ,לֹא ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּמ ְתנַ ֵהג ַע ְכ ׁ ָשו
ׁ ֶש ּל ֹא ַּכ ֵּס ֶדר.
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדר יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ְל ִצ ּיוֹ ן גּ וֹ ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַמ ְז ִּכ ִירין ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן גּ וֹ ֵאל
יחְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַ ּגם ַע ְכ ׁ ָשו ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ֵּס ֶדרַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַפע
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראְּ ,כ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ִה ְתנוֹ ְצצוּת ָמ ׁ ִש ַ
ְ ּב ָר ָכה ְוטוֹ ָבה ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי כאשר עובר על האדם מה שעובר ואין לו מקום בעולם ,כמציאות הגלות וצרת ישראל
מה שנעשה עם כל יחיד ,הוא צריך להתרומם ממקומו ,לבטל המקום להתקשר לעיקר מקומו
שהוא קדושת ארץ ישראל ,כח הקדושה שדבוק לבית המקדש ומהפך כל ארציות לכבוד
השם בחי’ ישראל ,ויכולים לעשות זאת בכל מחשבה שמבטל עצמו לבחי’ מה שהוא קדשי
קדשים שורש הבריאה שהוא השכל שהשי”ת שם בהנהגת מלכותו ,בחי’ אבן שתיה ,והצדיק
יודע ואני אינני צריך לדעת ,כי הוא אבן שתיה שכל הכולל ,ובזה נתמתק הדין ,וזה עושים
בפסוק ובא לציון גואל.

ּו ְׁש ָא ֵרי ֲה ָלכוֹ ת ַה ְמ ַד ְ ּב ִרים ֵמ ִענְ יְ נֵ י ְק ֻד ּ ָׁשה ְ ּד ִס ְיד ָרא ,נִ ְכ ָלל ָּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת
נְ ִפ ַילת ַא ּ ַפיִ ם:
קריאת התורה א:
ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ּ ְפסו ִּקים ַויְ ַד ֵ ּבר עוֹ ָלה ְוכוּ’ְ .ו ִאי ְס ִליק ִענְ יָ נָ א ְוכוּ’ְּ ,כגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ֲע ָמ ֵלק ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ֶא ָּלא ט’ ּ ְפסו ִּקים ׁ ַש ּ ִפיר ָדּ ִמי:
יך ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ל-פי ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו נֵ רוֹ יָ ִאירֶ ׁ ,ש ָּצ ִר ְ
יכת יָ ִמים ְלתוֹ ְך ַה ַּמ ְלכוּת ְו ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי
יך ֲא ִר ַ
ַע ּ ִ
ְ
ְ
יכין ְלתוֹ ך ַה ִּמדּ וֹ ת
ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ׁ ְש ָמא ְדּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא ׁ ֶש ַעל-יָ ָד ּה קוֹ ִרין ֶאת ַה ַח ִ ּיים ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ימן נו ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א:
ְו ַה ֵּכ ִלים ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחיל“ ,ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּרים” ְ ּב ִס ָ

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז'  -קריאה"ת ג'
כי כל אדם יש לו כח להמליך את השם ,ויש שנופל מזה ועוסק בדרכי הסתרה ונופל להסתרה
שבתוך הסתרה ,הרי ששורש ריבוי אור שאין האור בתוך כלים ,ויש בחי’ מרדכי שממשיך כל
התורה לתוך המלכות ומבטל ההסתרה ,וזה מצות לימוד התורה שמבטל כל הסתרה.
יכת יָ ִמיםִ ,עם
יכין ֲא ִר ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַאף ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ְּכמוֹ ׁ ֶש ִהיא ְּכתו ָּבה ְל ָפנֵ ינוִּ ,היא ְ ּב ִחינַ ת
ָּכל ֶזה ְ ּביוֹ ֵתר ְמ ֻס ָ ּגל ָל ֶזה ְק ִר ַ
ׁ ְש ָמא ְדּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
“ו ָהיְ ָתה ִע ּמוֹ ְו ָק ָרא בוֹ ְוכוּ’” נֶ ֱא ַמר ַ ּגם ֵּכן
יך הוּאֵ ׁ ,שם ָה ֶע ֶצם ַמ ָּמ ׁשְ ,ו ֵכן ַה ּ ָפסוּקְ ,
ַעל ֵס ֶפר ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ַה ֶּמ ֶל ְך ִל ְכ ּתֹב לוֹ ְ .ו ַע ֵּ
יאה
יאת ַה ּתוֹ ָרהַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ָ
ל-כן נִ ְק ָרא ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ְק ִר ַ
ַמ ָּמ ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ָק ָרא בוֹ ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייוֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה קוֹ ִרין ֶאת ֵחי ַה ַח ִ ּייםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם.
יח ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ּ ְפתו ָּחה ְויוֹ ֵצא ,נִ ְת ַק ְּצ ִרין יָ ָמיו,
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהָּ ,כל ַה ַּמ ִ ּנ ַ
יכת יָ ִמים ַה ַ ּנ”ל.
ֵה ֶפ ְך ֲא ִר ַ
ְו ַע ֵּ
ישיִּ ,כי ֻּכ ָּלם ֵהם יְ ֵמי
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ו ְּב ִמנְ ָחה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ו ְּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ל-כן ִּת ְ ּקנ ּו ְק ִר ַ
ל-כן ָצ ִר ְ
ָרצוֹ ן ְו ָאז נִ ְמ ׁ ָש ְך ׁ ֶש ַפעַ ,ע ֵּ
יך ִל ְקרוֹ ת ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ִל ְקרוֹ ת ֶאת ַה ַח ִ ּייםֶ ׁ ,שהוּא ַה ּׁ ֶש ַפעְ ,לתוֹ ְך
ַה ִּמדּ וֹ ת ְו ֵכ ִלים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה ִר ּבוּי אוֹ ר ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםְ .ו ַע ֵּ
יאת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה
ל-כן ִּת ְ ּקנ ּו ְק ִר ַ
יך ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְמעוֹ ְר ִרין ַה ּׁ ֶש ַפע ְו ָצ ִר ְ
יך
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶאת ַה ַח ִ ּיים ְלתוֹ ְך ַה ִּמדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ְּב ָכל יוֹ ם
יכת יָ ִמים ְלתוֹ ְך ַה ַּמ ְלכוּתַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ֲא ִר ַ
יאת ּ ְפסו ִּקים ְו ַעל יָ ָדם קוֹ ִרין ֶאת ַה ּׁ ֶש ַפע ְלתוֹ ךְ
נַ ֲע ֶשׂ ה זֹאת ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראֶ ׁ ,ש ִהיא ַ ּגם ֵּכן ְק ִר ַ
ַה ִּמדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
יאת
ל-כן ָאסוּר ָל ֵצאת ִמ ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ק ֶֹדם ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָראְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָאסוּר ָל ֵצאת ְ ּב ֶא ְמ ַצע ְק ִר ַ
ישי ו ׁ ְּש ָאר יָ ִמים ְקדוֹ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ֵהם יְ ֵמי ָרצוֹ ן ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָאז ֵעת ָרצוֹ ן ְונִ ְתעוֹ ֵרר
ַה ּתוֹ ָרה ֲא ָבל ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ל-כן ֵאין ַמ ְס ּ ִפיק ְק ֻד ּׁ ָשה ְדּ ִס ְיד ָרא ַה ַ ּנ”לְ ,ו ָצ ִר ְ
ַח ִ ּיים ְו ׁ ֶש ַפע ָ ּגדוֹ לַ ,ע ֵּ
יך ַ ּגם ֵּכן ִל ְקרוֹ ת ְ ּבתוֹ ָרה ְּכ ׁ ֵש ָרה
ְ
יאת ַה ַח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי ִל ְקרוֹ ת ָה ָרצוֹ ן ְו ַה ַח ִ ּיים ְו ַה ּׁ ֶש ַפע ְלתוֹ ך ַה ִּמדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”לְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ַעל יָ ָד ּה ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֲא ִריכוּת יָ ִמים ְלתוֹ ְך ַה ַּמ ְלכוּת ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין קוֹ ִרין ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ּ ְפסו ִּקים ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן ַה ַּמ ְלכוּת ׁ ֶש ַה ְ ּב ִחינָ ה ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ָ ּב ּה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ֲע ָשׂ ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת ָשׂ ֵרי ֲע ָשׂ רוֹ תִּ ,כי יֵ ׁש ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים ְו ָשׂ ֵרי ֵמאוֹ ת ְוכוּ’ִּ ,כי ִהיא ְּכלו ָּלה ֵמ ֶע ֶשׂ ר ְו ֶע ֶשׂ ר
ֵמ ֶע ֶשׂ ר ְו ֶע ֶשׂ ר ְוכוּ’ ְו ַה ִּמעוּט ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָללוּת הוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ֵמ ֶע ֶשׂ רְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין קוֹ ִרין ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָשׂ ָרה
ל-פי ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ֶא ָּלא ִּת ׁ ְש ָעה ּ ְפסו ִּקים ְוכוּ’ ִּ
(כי ַמה ּׁ ֶש ָּכ ְתב ּו
ע ּ ִּ ְפסו ִּקים ,חוּץ ִמ ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלקֶ ׁ ,ש ַאף ַ
יאה ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל ִּת ׁ ְש ָעה
ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּךְּ ,כגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלק הוּא ָלאו ַדּ ְו ָקאִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא נִ ְמ ָצא ׁשוּם ְק ִר ָ

ּ ְפסו ִּקיםַ ,רק ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלק ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ְ ּבפו ִּרים ְל ָבד) ִּכי ְּכנֶ גֶ ד ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה הוּא ַמ ְלכוּת ָה ִר ׁ ְש ָעהֶ ׁ ,שהוּא
יטבְ .ו ִה ֵ ּנה ַמ ְלכוּת ֲע ָמ ֵלק הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ָּכרו ְּך
ַמ ְלכוּת ָה ָמןֶ ׁ ,שהוּא יוֹ נֵ ק ֵמ ֲע ׁ ִשירוּתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ַא ַחר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְויוֹ נֵ ק ֵמ ַרגְ ֵלי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַ ּב ֲע ׁ ִשירוּתֶ ׁ ,ש ִהוא ַה ְ ּב ִחינָ ה ָה ַא ֲחרוֹ נָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת
ַרגְ ַליִ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר.
ְו ַע ֵּ
(שמוֹ ת
ל-כן ֵאין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלק ֶא ָּלא ִּת ׁ ְש ָעה ּ ְפסו ִּקיםִּ ,כי ָאז ל ֹא נִ ְמ ֶחה ִז ְכרוֹ ְלגַ ְמ ֵריְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
יז)ִּ ,
יקה ֵמ ַרגְ ֵלי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲע ׁ ִשירוּתְ ,ו ַעל-
“כי יָ ד ַעל ֵּכ”ס ְוכוּ’” ַו ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש לוֹ ְק ָצת יְ נִ ָ
יקתוֹ ְו ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה הוּא
ֵּכן ֵאין ָ ּב ּה ִּכי ִאם ִּת ׁ ְש ָעה ּ ְפסו ִּקים .ו ֶּב ֱא ֶמת ָּכל יְ נִ ָ
ְ ּב ִחינַ ת (ק ֶֹה ֶלת ח) ֵעת ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַלט ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ָדם ְל ַרע לוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם,
יאנּ וּ,
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּכ ַֹח ַ ּב ַּמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ְר ְדּ ַכיְ ,להוֹ ִציא ִ ּב ְלעוֹ ִמ ּ ִפיוּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַחיִ ל ָ ּב ַלע ַויְ ִק ֶ

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
ְועוֹ ֶשׂ ה ִמ ֶ ּזה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁ ֶשת ַחיִ לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ .כי מוֹ ְס ִרין לוֹ ְ ּב ַכ ָּונָ ה ַמ ְלכוּת ו ֶּמ ְמ ׁ ָש ָלה,
ְו ַה ַּמ ְלכוּת ַ ּב ָ ּגלוּת ׁ ָשם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּתוֹ ִציא ִמ ּׁ ָשם ָּכל נִ יצוֹ ֵצי ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם.
”ה ִמ ְל ָח ָמה ַלה’ ַ ּב ֲע ָמ ֵלקַ ,היְ נ ּו ַמה ּׁ ֶש ַה ִּכ ֵּסא ָח ֵסר ְו ֵכן ַה ּׁ ֵשם ָחלוּק ְו ָכל ֶזה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִּכי יָ ד ַעל ֵּכס יָ ּ
יקה גְ דוֹ ָלה ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהֶ ,זה ְ ּב ַע ְצמוֹ ִמ ְל ָח ָמה ַלה’ ַ ּב ֲע ָמ ֵלק ִמדּ ֹר דּ ֹרִּ ,כי ָ ּב ֶזה
ֵמ ֲח ַמת ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ ְויֵ ׁש לוֹ יְ נִ ָ
ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְל ָחם ה’ ַ ּב ֲע ָמ ֵלק ִמדּ ֹר דּ ֹרִּ ,כי ָ ּב ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְל ָחם ה’ ִע ּמוֹ ַעד ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ֶחה ִז ְכרוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ִחינַ ת ֵעת
ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַלט ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ׁ ְש ַ ּבע ה’ ׁ ֶש ֵאין ׁ ְשמוֹ ׁ ָש ֵלם ְו ֵאין ִּכ ְסאוֹ ׁ ָש ֵלם ַעד ְוכוּ’ִּ ,כי ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵאין
יקתוֹ ְו ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ ִמ ּׁ ָשם ְּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא
נִ ְמ ֶחה ִז ְכרוֹ ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כ ְביָ כוֹ לֵ ,אין ַה ּׁ ֵשם ְו ַה ִּכ ֵּסא ׁ ָש ֵלם ַעל-יְ ֵדי יְ נִ ָ
ָּכל ֶע ֶצם ִח ּיוּתוֹ ְו ָכל נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמ ֶּמנּ ּו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ָּמ ֶחה ִז ְכרוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ ְו ָקא ַּכ ַ ּנ”ל:

בכל יום נמשך על כל אחד מלכות ושררה ,ועמלק מונע ממנו שלא ידע מעלתו
ושליחותו
מה שיש להתעורר בפשטות הוא עוצם כח אמירת ובא לציון וקריאת התורה ,ויש להזהר בזה
מאד כי אז ממשיכים אור לתוך הכלים שזה עיקר המשכת החיות וכל הצלחה ,והנה ההצלחה
הוא שהאדם מקבל שליחותו בעולם בבחי’ מלכות שהוא בחי’ שר על העולם ואז מרגיש
שליחות ויש בו שמחה חיות והצלחה ולא הסתרה.
ובכל יום ממשיכים זאת המלכות והשררה לכל אחד בהמשכת השפע ב’ובא לציון’ ,ובימי שני
וחמישי הם ימי רצון מחמת שבהם עלה משה לקבל תורה וחזר כו’ ,הרי זה עיקר כח קבלת
השפע לתוך ימות החול לתקן כל הסתרה ולזה יש בהם קריאת התורה כדי להמשיך אותו אור
של תיקון חטא העגל שפעל משה אז.
וקוראים י’ פסוקים כי כל אדם יש בו שליחות ,יש שהוא שרי אלפים וכו’ ,והקטן שיש לכל
אדם הוא שרי עשרות בחי’ י’ ,ולזה קוראים י’ פסוקים .ובזה מגלה ענין פורים שאז הרי
מכניעים עמלק ,ועמלק הוא מי שלוחם לבטל מהאדם ידיעת מעלתו ושליחתו בחי’ מלכות,
ולזה בפרשה שלו יש רק ט’ פסוקים ,כי בפורים מתגלה כח התורה שהוא בחי’ מרדכי בחי’
משה בעצמו להשלים את הי’ ,ומשלים נשמתינו בקריאת התורה של פורים ועמלק.
ימי ָמ ְר ְדּ ַכיִּ ,כי ִל ְכאוֹ ָרה ָּתמו ַּּהִּ ,כי ְל ִפי ּג ֶֹדל ָה ִר ׁ ְשעוּת ׁ ֶשל ַו ׁ ְש ִּתי ָה ְר ׁ ָש ָעהֵ ,מ ַאיִ ן
ב) ְו ֶזה ָר ִאינ ּו ִ ּב ֵ
יה ְלג ֶֹדל ָה ִר ׁ ְשעוּת ׁ ֶשל ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע ְו ָהיָ ה ָראוּי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָסנֵ יגוֹ ר
ָ ּבא ׁ ֶש ָה ָמן יִ ְהיֶ ה ָק ֵטיגוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ָע ֶל ָ
יהִּ ,כי ִהיא ֻדּ גְ ָמתוֹ ְ ּב ִר ׁ ְשעוּת? ַא ְך ַה ִ ּנ ְר ֶאה ׁ ֶש ַּמ ֲח ׁ ֶש ֶבת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ָהיָ ה ַעל ַה ּסוֹ ף ְּכ ֵדי
ָ ּגדוֹ ל ָע ֶל ָ
ְ
ׁ ֶש ִּת ָּל ַקח ֶא ְס ֵּתר ֶאל ֵ ּבית ַה ֶּמ ֶלך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְכ ְ ּב ׁש ּו ַה ַּמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ֶא ְצ ָלם .ו ֶּב ֱא ֶמת ְ ּבסוֹ ף ֶזה ַדּ יְ ָקא ָהיָ ה
ֶא ְצ ָלם ַמ ּ ַפ ְל ּתוֹ ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ְּכ ֵדי ְל ָה ִביא ַה ַּמ ְלכוּת יוֹ ֵתר ְ ּב ַה ְס ָּת ָרה ֶא ְצ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֶא ְס ֵּתר
ׁ ֶש ִ ּנ ְל ְק ָחה ְל ֵבית ַה ַּמ ְלכוּתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ָהיְ ָתה ַמ ּ ַפ ְל ָּתם ָה ֲעצו ָּמה ַּכ ֲא ׁ ֶשר נִ ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל ַ ּב ּסוֹ ף ,ו ְּל ֵה ֶפ ְך
יאה ִע ָּמ ּה ָּכל נִ יצוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ָ ּב ְלע ּו ְו ָעשׂ ּו
ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ָע ְל ָתה ֲע ִל ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹדְ ,ו ָאז הוֹ ִצ ָ
יה
(מגִ ָּלה טז) ְל ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל ִדּ ינֶ ָ
ִמ ֶ ּזה ּתוֹ ָרה ֲח ָד ׁ ָשהַ ,היְ נ ּו ַה ְּמגִ ָּלה ׁ ֶש ִדּ ּמו ָּה ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
יא ָת ּהִּ ,כי ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ּ ֵפ ְך ְוהוֹ ִציא ּו ִ ּב ְלעוֹ ִמ ּ ִפיוּ ְ ,ב ִחינַ ת ַחיל ָ ּב ַלע
יבה ְו ִשׂ ְרטו ָּט ּה ו ְּק ִר ָ
ֵהן ִ ּב ְכ ִת ָ
“ו ָּת ֶשׂ ם ֶא ְס ֵּתר ֶאת ָמ ְרדֳּ ַכי ַעל ֵ ּבית ָה ָמן” ָאז נַ ֲע ֶשׂ ה ִמ ָּכל ֶזה ּתוֹ ָרה,
(א ְס ֵּתר ח)ַ ,
יאנּ וְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ֶ
ַויְ ִק ֶ
ַהיְ נ ּו ַה ְּמגִ ָּלה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֵשׂ ית ֵמ ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה ַה ּזֹאת.

אי

בי
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בפרשת עמלק יש רק ט’ פסוקים ,ומגילת אסתר משלמת את העשירי
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּבפו ִּרים קוֹ ִרין ָאז ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלק ַאף ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ֶא ָּלא ִּת ׁ ְש ָעה ּ ְפסו ִּקיםִּ ,כיַ ,א ְדּ ַר ָ ּבאַ ,על-יְ ֵדי
יאת ַה ְּמגִ ָּלה ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶש ִהיא נַ ֲע ֵשׂ ית
ימין ִ ּב ְק ִר ַ
ֶזה ָהיְ ָתה ַמ ּ ַפ ְל ּתוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ַה ִח ָּסרוֹ ן ָאנ ּו ַמ ׁ ְש ִל ִ
ִמ ְ ּב ִחינָ ה זוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ל ֹא נִ ְמ ָצא ְ ּב ׁשוּם ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ִּת ׁ ְש ָעה ּ ְפסו ִּקים ֶא ָּלא ְ ּבפו ִּרים ׁ ֶש ּקוֹ ִרין
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלקִּ ,כי ָאז ָהיְ ָתה ַמ ּ ַפ ְל ּתוֹ ְו ַה ַּמ ּ ָפ ָלה ָהיְ ָתה ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה זוֹ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ָאז ֶ ּב ֱא ֶמת נִ ׁ ְש ָלם
ַה ִח ָּסרוֹ ן ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ְמ ֻר ָ ּבה ְמאֹדִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ָשׂ ה ְמגִ ָּלה ׁ ְש ֵל ָמהְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּמגִ ָּלה ׁ ֶש ּקוֹ ִרין
יאה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי לֹא נִ ְמ ָצא ׁשוּם
יבה ְו ַה ְּק ִר ָ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל ִדּ ינֵ י ַה ְּכ ִת ָ
ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶשהוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַמ ָּמ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל.
יאת ַה ְּמגִ ָּלהִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ו ְּק ִר ַ
יאה ַ ּב ִ ּצ ּבוּר ִּכי ִאם ְק ִר ַ
ְק ִר ָ
(ש ָ ּבת פח)ִ ,ק ְ ּימ ּו ַמה ּ ׁ ֶש ִּק ְ ּבל ּו ְּכ ָברִּ ,כי ָאז נִ ׁ ְש ָלם ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה,
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
ִּכי ַעל יָ ָד ּה נִ ׁ ְש ָלם ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֲח ֵס ָרה ַּכ ַ ּנ”ל:

הכח הגדול שיש במגילת אסתר לצאת לחירות מתפיסת השאול תחתית
כי כל מחשבת המן האגגי הוא לתפוס בחי’ אסתר בחי’ מלכות של האדם לתוך הסתרה שידמה
שאין לו שום תכלית בעולם ,וכאילו אין שליחות לתקן המלכות ,והרי זאת בחי’ חסרון התורה
כאשר אצל כל הנתפסים חסר להם התורה ,וזה כל כח הגזירה והדין ,כי אין דרך להמשיך להם
חיות מהתורה כי נפלו מהתורה לגמרי  -הרי בפורים מתגלה נוראת הכח להשלים התורה,
דהיינו לקחת את מעשה אסתר שהוא סיפור קשה ומזעזע ,ולהפוך את זה לתורה ,ובה נשלם
התורה כאשר בקריאת המגילה מיד אחר קריאת התורה אנו משלימים כח התורה שחסרה,
וענין זה שייך לכל אחד כי לוקחים בפורים את הסיפור של האדם לפי שמה שתפסו אותו
לשאול תחתית ,ונדמה לו שהוא רחוק ממלכות ה’ ,ועושים ממנו ממש תורה ,שהוא קם ומקבל
ממש ממשה שהוא נקרא מרדכי כח חירות ותיקון ההסתרה בדעת הגדול שמתגלה בפורים.
ג) ְו ֶזה ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
לשה ֲאנָ ׁ ִשים
לשה ּ ְפסו ִּקים ְל ָכל ֶא ָחדְ ,ו ֵכן ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
יך ִל ְקרוֹ ת ׁ ְש ׁ ָ
יכין ְלתוֹ ָכ ּה ַח ִ ּיים ַו ֲא ִריכוּת יָ ִמיםֶ ׁ ,ש ִהיא
ָהעוֹ ִלים ַל ּתוֹ ָרהִּ ,כי ׁ ְש ֵלמוּת ַה ַּמ ְלכוּת ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ישי
ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָשלוֹ ם ו ְּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םְ ,ו ַה ּׁ ָשלוֹ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
יהםּ ְ ,ב ִחינַ ת יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל
יע ֵ ּבינֵ ֶ
ישי ַמ ְכ ִר ַ
יעִּ ,כי ֵאין ׁ ָשלוֹ ם ֶא ָּלא ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ְשנֵ י ֲה ָפ ִכים ְו ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ַה ַּמ ְכ ִר ַ
יע.
ְו ֶא ְמ ָצ ִעי ַה ַּמ ְכ ִר ַ
ְו ַע ֵּ
לשה עוֹ ִלים ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִלים ַה ַּמ ְלכוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת,
יכין ַ ּגם ֵּכן ׁ ְש ׁ ָ
ל-כן ְצ ִר ִ
ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִריכוּת יָ ִמים ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ישי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ֵ ּבית ִדּ ין יוֹ ׁ ְש ִבין ְּכ ֵדי ִל ְפסֹק
ל-כן ִּת ְ ּקנ ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטֶ ׁ ,שהוּא ַה ּׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַה ּ ְפ ַסק ִדּ ין הוּא ַה ַה ְכ ָר ָעה ְו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(ז ַכ ְריָ ה ח)“ ,ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפט
יכם”:
ׁ ָשלוֹ ם ׁ ִש ְפט ּו ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵר ֶ
ובכל קריאה של תורה ממשיכים החיות ועיקרו כח התגלות הדעת בבחי’ מש”כ לדעת את
שלום אסתר ומה יעשה בה ,לחזק את האדם ולהאיר בו דעת ,ודעת הוא הרי הכח לשקול דבר
ולהחליט ולא להיות מבולבל ,ולזה יש בקריאת התורה ג’ פסוקים וג’ עולים.
יתי ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ּ ַט”ז [או”ח סי’ קל”ז] ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ֵ ּבית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם ָא ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים
ַא ַחר ָּכ ְת ִבי זֹאת ָר ִא ִ
וזה לשונו‘ְּ :כגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלק; ֵ ּ
“בית יוֹ ֵסף” ֵה ִביא ְ ּב ׁ ֵשם ָא ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים ,לֹא הוֹ ִסיפ ּו ָ ּב ּה ִמ ְּל ַמ ְע ָלה אוֹ
ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאֲ :ע ָמ ֵלק ָ ּג ַרם ִל ְהיוֹ ת ׁ ְש ִמי ְו ִכ ְס ִאי ֲח ֵס ִרים ָּכ ְך ּ ָפ ָר ׁ ָשתוֹ ֲח ֵס ָרה

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
יכ ְך ּ ָפ ָר ׁ ָשתוֹ ְקטו ָּעה’ ַעד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ואוֹ ר ּו ֵעינַ י,
ו ִּבירו ׁ ַּש ְל ִמי ָא ַמר :הוּא ָע ָשׂ ה ַמ ֲע ֶשׂ ה ְקטו ָּעהְ ,ל ִפ ָ
ּ
ּ
ּ
יתי ׁ ֶש ִהנְ ַח ִ ּני ה’ ְ ּב ֶד ֶר ְך ֱא ֶמתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָכ ַת ְב ִּתי ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ַּמה ּׁ ֶש ֵאין ְב ָפ ָר ׁ ַשת ֲע ָמ ֵלק ִכי
ִּכי ּתוֹ ָדה ָל ֵאל ָר ִא ִ
ִאם ִּת ׁ ְש ָעה ּ ְפסו ִּקים הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכי יָ ד ַעל ֵּכס יָ ּה ַּכ ַ ּנ”ל:
בוודאי למד את הט”ז כמה פעמים לפני זה – אלא שכך מראה לנו שיש ללמוד בכל פעם מחדש
ולשים לב לראות איזה ענין לא מובן כענין שמביאים מדרש תמוה וכו’ או ענין סתם ,ובכל פעם
יש למצוא הבנה ,וזה דבר חשוב ‘אורו עיניד ממש  -כלל המובן שפרשתו קטועה היינו בחי’
שלוחם נגד השם על כס השם ,ולזה יש בו מלחמת השם ,והשי”ת מרחם ולוחם למעננו.

אפי’ מעט מאד תורה ,ממשיך לאדם חיות בכל יום

אתי ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ֵ ּבית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם ַה ּפוֹ ְס ִקים ׁ ֶש ַּמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ַקן ‘ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן’ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּימ ּו ָּכל
ַ ּגם ָמ ָצ ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ּמוּד ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ םַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ ,מ ֻכ ָּון ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַת ְבנ ּו ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש’ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן’ הוּא ִ ּב ְמקוֹ ם ֵע ֶסק
יכין ַדּ ְו ָקא ִל ְלמֹד ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יכת יָ ִמים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ְמב ָֹאר
יך ַח ִ ּיים ַו ֲא ִר ַ
ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְ
ְ
ימן קנה ְס ִעיף א) ׁ ֶש ָּצ ִריך ָל ֵצאת ִמ ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ְּכ ֵדי
ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּך (א ַֹרח ַח ִ ּיים ִס ָ
ִל ְלמֹד ַּכ ַ ּנ”ל:
הבית יוסף בסי’ קל’’ב שבתחילה היו לומדים אחר התפילה וכאשר לא יכולו אז תקנו ללמוד
שני פסוקים בנביא היינו ובא לציון גואל ,ואני זאת בריתי – הרי שיש ללמוד [ותראה פלא
שאפילו כזה מעט ,העיקר ללמוד משהו]
הרי שענין הלימוד בכל יום הוא ממש עיקר גדול להמשיך החיות ,ואין לבטלה ,וזה גם ראשית
המשכת החיות ובא לציון כנ”ל.
ל-פי ַט ַעם ֶזה נָ כוֹ ן ַ ּגם ֵּכן ַמה ּׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִּכי ִאם ְ ּב ִמנְ ָחהִּ ,כי ָאז קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה
ַע ּ ִ
ישי קוֹ ִרין
ו ַּב ָ ּנ ִביאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַה ֵ ּבית יוֹ ֵסף ׁ ָשם ַט ַעם ֶזה ,ומוסיף מהרנ”ת ושואל ְו ַאף ׁ ֶש ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
י-כן ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ְמ ַעט ְו ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַ ּב ָ ּנ ִביאַ ,ע ֵּ
יכין ַ ּגם ֵּכן ו ָּבא ְל ִצ ּיוֹ ן
ל-כן ְצ ִר ִ
פ ֵף-על ּ ִ
ַ ּגם ֵּכןַ ,א ַ
ל-פי ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵאר ְל ַמ ְע ָלה:
ְו ַה ּכֹל נָ כוֹ ן ַע ּ ִ
בזה משמע שמוכרח ללמוד גם בנביא ,אם לומדים מעט הרי העיקר הלימוד בנביא ,ויש להבין
שזה התגלות ההסתרה ובא לציון גואל לשבי פשע ,ואני זאת בריתי ,זה עיקר הלימוד.

ֲ ה ָל ָכה ב לֹא נוֹ ַדע ַא ָ ּי ּה ,וְ לֹא נוֹ ַדע ָלנ ּו ִאם לֹא נִ ְת ָ ּב ֲא ָרה ,אוֹ נִ ְת ָ ּב ֲא ָרה וְ נֶ ֶאבְ ָדהּ ַ ,ב ֲעווֹ נוֹ Œ
ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים:
ענין קריאת התורה ג:
ל-פי ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ישי ְוכוּ’ַ :ע ּ ִ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ִענְ יַ ן ְק ִר ַ
ימן פז) ׁ ֶש ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתִּ ,כי ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים
(ס ָ
ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִ
ָדּ ֶר ְךֶ ׁ ,ש ָּצ ִר ְ
יך ְל ָה ִאיר ַה ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּים ְוכוּ’ ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה הוּא מוֹ ֵצא ִז ּווּגוֹ ְו ִהיא ֵאינָ ּה ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְוכוּ’ ְוסוֹ ד ֶזה ָמ ַסר
ֹאבה
’אם ל ֹ’א ת ֶ
יע ֶזר ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ּׁ ָש ַלח אוֹ תוֹ ִל ְמצֹא ַה ִ ּז ּווּג ׁ ֶשל יִ ְצ ָחק ְ ּבנוֹ ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ְ ,ו ִ
ַא ְב ָר ָהם ֶל ֱא ִל ֶ
ָ
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה’ִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַּכ ָּונוֹ ת
אשי ֵּתבוֹ ת ֱאלוּל ו ָּב ֶא ְמ ַצע ֵהם ֵּתבוֹ ת ּ‘ת ֶ
’ל ֶכת ַא ֲ’ח ֶריך”ָ ,ר ׁ ֵ
ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶ
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשהִּ ,כי
ֱאלוּלֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ָ ּב ּה ָרצוֹ ן ֵא ָליוַ ,ו ֲא ַזי ּת ֶ
ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ִהיא נוֹ ָטה ֵמ ְרצוֹ נוֹ ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתַ ,על יְ ֵדי ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז'  -קריאה"ת ג'
יטבִּ ,כי הוּא סוֹ ד ָעמֹק ְונִ ְס ָּתר
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִענְ יָ ן ֶזה ֵה ֵ
ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְךַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ּת ֶ
ְמאֹד ְמאֹד:
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֶר ָ
‘ל ֶל ֶכת’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַּכ ָּונַ ת ֱאלוּל ַה ְמ ֻר ָּמז
יך’ָ ,
א) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ‘ו ִאם ל ֹא ת ֶ
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֶריךָ,
ְ
ְ
אשי ֵּתבוֹ תְ ,מ ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶרךּ ְ ,ב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶרך ַו ֲא ַזי ּת ֶ
ְ ּב ָר ׁ ֵ
יל ְך ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ַא ֲח ָריו ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר ִּת ֵ ּקן ְו ֵה ִאיר ָ ּב ּה ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְךֶ ׁ ,שהוּא
‘ל ֶל ֶכת’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִהיא ְמ ֻר ָּצה ֵל ֵ
ָ
ְ
אשי ֵּתבוֹ ת ׁ ֶשל ֶזה ַה ּ ָפסוּקֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶרך ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-
ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ַה ְמ ֻר ָּמז ְ ּב ָר ׁ ֵ
‘ל ֶל ֶכת’ ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶדּ ֶר ְך ַּכ ַ ּנ”ל:
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ְוכוּ’ָ ,
ֵּכן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּת ֶ
מקדים למה שימשיך אח”כ שיש להאיר לתוך דרך התפילה שזה עיקר מציאות השידוך
והמנוחה ,ומובן שכל שידוך נעשה כאשר נשמת האשה מקבלת הארה לצאת מהקליפות ע”י
המשכת בחי’ בקי ברצוא ובשוב ,בחי’ הארת הרחמים שבאלול ,כדי להשלים אור הנשמה ,וזה
ע”י שמתקן נקודת הביטול של עצמו לכבוד השם וכך הענין בתפילה כמ”ש.
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִז ּווּג ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ָ ּידו ַּעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ֵאין ֶה ְפ ֵר ׁש ֵ ּבין ְּת ִפ ָּלה ְל ִז ּווּגְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו
ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ׁ ֶש ֵא ֶצל ַה ַּצ ִדּ ִ
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ַעל ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ְּת ֵהא ְּת ִפ ָּל ִתי ְסמו ָּכה ְל ִמ ּ ָט ִתי ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ִּכי
ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִא ּׁ ָשה יִ ְר ַאת ה’ְ ,ו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ַעל יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלֶ ׁ ,שהוּא
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְךֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ּת ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ִא ּׁ ָשה יִ ְר ַאת ה’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִאם ׁ ְשגו ָּרה ְּת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ִפי יוֹ ֵד ַע ֲאנִ י ׁ ֶשהוּא
ְמ ֻק ָ ּבלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּ
אשית כד) ַויְ ִהי הוּא ֶט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵ ּבר ְו ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה יוֹ ֵצאת ְוכוּ’ ַההוּא ִדּ ְכ ִתיב
(ב ֵר ׁ ִ
(ת ּקוּן ְּת ָמנֵ י ְס ִריַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם)
“צ ֶדק ְל ָפנָ יו יְ ַה ֵּל ְך ְויָ ֶשׂ ם ַל ֶדּ ֶר ְך ּ ְפ ָע ָמיו” ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים ִּ
ְּ(ת ִה ִּלים פה)ֶ ,
ַויְ ִהי הוּא ֶט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵ ּבר ְו ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה יוֹ ֵצאתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְשגו ָּרה ְּת ִפ ָּל ִתי
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֶר ָ
יך ׁ ֶש ָה ִא ּׁ ָשה יִ ְר ַאת ה’ֶ ׁ ,ש ִהיא ִר ְב ָקה ֵא ׁ ֶשת יִ ְצ ָחק,
ְ ּב ִפי ַּכ ַ ּנ”ל ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶ
“ויְ ִהי הוּא ֶט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵ ּבר ְו ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה יוֹ ֵצאת”.
נִ ְמ ׁ ָש ְך ָ ּב ּה ָרצוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ַ
ְו ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשגו ָּרה ְּת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ִפיַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָה ִא ּׁ ָשה יִ ְר ַאת ה’,
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ,הוֹ ֶל ֶכת ְונִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַא ַחר ָה ָא ָדם ְ ּב ִחינַ ת ִאם ׁ ְשגו ָּרה ְּת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ִפי יוֹ ֵד ַע ֲאנִ י
ׁ ֶשהוּא ְמ ֻק ָ ּבל.
ְו ָכל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְך ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּס ֵ ּים ׁ ָשם ַ ּב ִּת ּקוּנִ יםַ ,ההוּא ִדּ ְכ ִתיב,
“צ ֶדק ְל ָפנָ יו יְ ַה ֵּל ְך ְויָ ֶשׂ ם ַל ֶדּ ֶר ְך ּ ְפ ָע ָמיו” ִּכי ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִאיר ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְךֶ ׁ ,שהוּא
ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ְּת ִפ ָּלה ָּכ ָראוּי ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְשגו ָּרה ְּת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ִפי ְוכוּ’ ִ ּב ְב ִחינַ ת ַויְ ִהי
הוּא ֶט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵ ּבר ְו ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה יוֹ ֵצאת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּבח ֶֹד ׁש ֱאלוּלׁ ֶש ָאז ַמ ְר ִ ּבים יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ת ְו ַת ֲחנוּנִ יםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל-יְ ֵדי ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשה ָל ֶל ֶכת ַא ֲח ֶר ָ
יךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַויְ ִהי הוּא ֶט ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ֵ ּבר
ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְךֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּת ֶ
ְו ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה יוֹ ֵצאתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
כי עיקר הריחוק מהשי”ת הוא ע”י הקושיות שיש לאדם על מה שנעשה ונתעורר למעלה ע”י
תפילתו ,וזה פגם הרצוא שאינו מתחזק לעבודה ,ופגם השוב הוא כשחי בלי השגחה כי חושב
שיש הסתרה ,ותיקון התפילה הוא להאיר בחי’ דרך שהשי”ת נמצא בעולם ויאמין שהישועה
נמצא בוודאי ,רק שצריכים תפילה ,שזה בחי’ טרם יקראו בחי’ טרם כלה לדבר (אותיות כלה ,כי
הכלה נמצאת בוודאי אבל צריכים לתקן הדרך שהוא בחי’ התפילה שיהיה בה דרך אמונה ,בחי’ כ”ד סוד

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
המתקת הדין ,שעולה התפילה למעלה ומתאחד בהשי”ת ע”י הביטול של כבוד עצמו  -שזה ע”י דעת
ואמונה שהוא כבוד אלקי ואור התורה שמאיר בלב ,ועי”ז מקבלת המלכות המוחין של מידות הרחמים,

בחי’ כ”ד ספרי התורה).
ג) ִּכי ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִאיר ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ְ ּב ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּתו ַּכל ַה ְּת ִפ ָּלה ָל ֶל ֶכת ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ִמחוּץ ָל ָא ֶרץ
(מ ָל ִכים -א ח) ְו ִה ְת ּ ַפ ְּלל ּו
ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ו ְּל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ו ְּל ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ
ֵא ֶל ָ
יל ְך ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ ו ְּלק ֶֹד ׁש ֳק ָד ׁ ִשים ,ו ִּמ ּׁ ָשם
יכה ֵל ֵ
יך ֶדּ ֶר ְך ַא ְר ָצם ֶ‘דּ ֶר ְך’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ְצ ִר ָ
ְ
ְ
יע ו ֵּמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵלך ְו ַת ֲע ֶלה ִל ְמקוֹ ָמ ּה ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ְצ ִר ִ
יע ְל ָר ִק ַ
ַל ּׁ ָש ַמיִ םְ ,ו ַא ַחר ָּכך ֵמ ָר ִק ַ
ְ
ְל ָה ִאיר ָ ּב ּה ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְךַ ,על-יְ ֵדי ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶרך ַּכ ַ ּנ”ל:
כי עיקר הריחוק הוא רק ע”י שחושב כמה הוא צריך ללכת ואיך יגיע ,אבל יש דרך שעי”ז
מגיע כי אין שום ריחוק ,כי הוא בקי בשוב ועולה למעלה יותר לרצוא ,והתפילה נשלמת ועולה
לראש הכתר.
יאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֶדּ ֶר ְך ֵמ ִאיר ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ְמ ִא ָירה ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְךִּ ,כי ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ֵראת ּתוֹ ָרהַ ,על ׁ ֵשם ׁ ֶש ִהיא מוֹ ָרה ָלנ ּו ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
“דּ ֶר ְך ִמ ְצו ֶֹת ָ
(שמוֹ ת יח)ְ ,
ְׁ
יך
“להוֹ רוֹ ת ָל ֶהם ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר יֵ ְלכ ּו ְוכוּ’” ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קיט)ֶ ,
יה ַד ְר ֵכי נ ַֹעם” ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה
“דּ ָר ֶכ ָ
(מ ׁ ְש ֵלי ג)ְ ,
ארוץ ְוכוּ’ ֶדּ ֶר ְך ּ ִפ ּקו ֶּד ָך ָ ּב ָח ְר ִּתי ְוכוּ’” ו ְּכ ִתיב ִ
ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְמ ִא ִירין ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּיםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,ו ֲא ַזי ַה ְּת ִפ ָּלה
ְמ ֻק ֶ ּב ֶלת ִ ּב ְב ִחינַ ת ִאם ׁ ְשגו ָּרה ְּת ִפ ָּל ִתי ְ ּב ִפי יוֹ ֵד ַע ֲאנִ י ׁ ֶשהוּא ְמ ֻק ָ ּבלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַויְ ִהי הוּא ֶט ֶרם ִּכ ָּלה
ְל ַד ֵ ּבר ְו ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה יוֹ ֵצאתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְו ָהיָ ה ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ּו ַו ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה ְוכוּ’ ִּכי ַה ּתוֹ ָרה ְמ ִא ָירה ְ ּב ִחינַ ת
ֶדּ ֶר ְךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה.
ְו ַע ֵּ
משה
ישי ׁ ֶש ֵהם ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָע ָלה ְויָ ַרד ׁ ֶ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ל-כן נִ ְת ַקן ְק ִר ַ
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ִעים יָ ִמים ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם יְ ֵמי ֱאלוּל ְל ַק ֵ ּבל לוּחוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה ּ(תוֹ ָספוֹ ת ָ ּב ָבא ַק ָּמא ַדּ ף פב ְ ּב ׁ ֵשם ַה ִּמ ְד ָר ׁש) ִּכי ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּבל לוּחוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם
משה ֶדּ ֶר ְך ְּכבו ׁ ָּשהֶ ׁ ,שהוּא ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָמקוֹ ם
יְ ֵמי ֱאלוּלָ ,ע ָשׂ ה ׁ ֶ
ימן פב) ְו ַע ֵּ
יאת ַה ּתוֹ ָרה
משה ְויָ ַרדִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ל-כן קוֹ ִרין ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָע ָלה ׁ ֶ
(ל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ַא ֵחר ִ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְּכ ֵדי ְל ָה ִאיר ַה ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּים ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שקריאת התורה בב’ וה’ הוא בחי’ המשכת קדושת אלול לכל שבוע לימות החול ,והוא
ענין נורא כי ממשיך כח המתקת הרחמים של מידות הרחמים ומאיר כבוד אלקי אור הדעת
להשלים המלכות וטרם יקראו וכו’
ה) ְו ַע ֵּ
ישי נִ ְת ַּת ֵ ּקן ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָה ְלכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרה
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ל-כן ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ישיְּ ,כמוֹ
יהם ְו ִת ְ ּקנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
יאים ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
לשה יָ ִמים ְונִ ְתיַ ְ ּגע ּו ְוכוּ’ָ ,ע ְמד ּו נְ ִב ִ
ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָ ּ
ישי הוּא
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
(ב ָבא ַק ָּמא פב)ִּ .כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ְק ִר ַ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ִּת ּקוּן ְ ּב ִחינַ ת ֶדּ ֶר ְך ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ֶדּ ֶר ְך הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא מוֹ ָרה ֶדּ ֶר ְך ַּכ ַ ּנ”ל
(מ ׁ ְש ֵלי ו) ְ ּב ִה ְת ַה ֶּל ְכ ָך ַּתנְ ֶחה א ָֹת ָך ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָה ְלכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרה נִ ְתיַ ְ ּגע ּו
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ
ְ
ְו ַע ֵּ
יאת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַת ְ ּקנִ ים ְ ּב ִחינַ ת ֶדּ ֶרך ַּכ ַ ּנ”ל.
ל-כן ִּת ְ ּקנ ּו ָאז ַדּ יְ ָקא ְק ִר ַ
ְו ַע ֵּ
ימי ֱאלוּל ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
משה ִ ּב ֵ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ָ ּי ִמים ׁ ֶש ָע ָלה ׁ ֶ
ל-כן ִּת ְ ּקנ ּו ְק ִר ַ
ְו ָע ָשׂ ה ֶדּ ֶר ְך ְּכבו ׁ ָּשה ַּכ ַ ּנ”לְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ְל ָה ִאיר ַה ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז'  -קריאה"ת ג'
ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִאם ׁ ְשגו ָּרה ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ִפי יוֹ ֵד ַע ֲאנִ י ׁ ֶשהוּא ְמ ֻק ָ ּבלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַויְ ִהי הוּא ֶט ֶרם
ֹאבה ָה ִא ּׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא
ִּכ ָּלה ְל ַד ֵ ּבר ְו ִה ֵ ּנה ִר ְב ָקה יוֹ ֵצאת ְ ּב ִחינַ ת ֶט ֶרם יִ ְק ָרא ּו ַו ֲאנִ י ֶא ֱענֶ הֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶ
ישי
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ִר ְב ָקהָ ,ל ֶל ֶכת ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
כי עיקר דרך האדם הוא לאור התורה .שמשתדל בבחי’ רצוא לעלות לקיים יותר ,ובקי בשוב
לזכור שהשי”ת איתך .ויש ששוכחים וצריכים לתקן הדרך ע”י קריאת התורה בשני וחמישי,
בימים שבהם נמשך כח כונות אלול ‘וטרם יקראו ואני אענה’ בחי’ תאבה התפילה.
ישי ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלּ ְ ,ב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְך ַה ַ ּנ”ל ִּכי ַ ּב ּׁ ֵשנִ י נֶ ֱא ַמר“ ,יְ ִהי
ו) ִּכי ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
יהי ַמ ְב ִדּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם”ּ ֵ ,בין ַמיִ ם ֶע ְליוֹ נִ ים ְל ַמיִ ם ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד
יע ְ ּבתוֹ ְך ַה ַּמיִ ם ִו ִ
ָר ִק ַ
ְ
יעה ׁ ְשאוֹ ל
ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶדּ ֶרך ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ְו ַא ִּצ ָ
יעה ׁ ְשאוֹ ל’ ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יוּ”ד ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ַעל ָה ָא ֶלף ְויוּ”ד ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ׁ ֶש ַּת ַחת
‘אם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ְו ַא ִּצ ָ
ִה ֶ ּנךָּ ִ
ְ
ָה ָא ֶלףֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶסגוֹ ל דקס”א ְו ִח ִיריק דס”גֶ ׁ ,ש ֵּמ ֶהם נַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶרךַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת
ימן ו ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א) ו ְּב ַמ ֲא ַמר ִּ
משה ְק ָרא ֶאת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע” ְ ּ
(ב ִס ָ
ֹאמר ה’ ֶאל ׁ ֶ
“וי ֶ
ְו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַ
“כי ֵת ֵצא”
יהי ַמ ְב ִדּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם,
יע ְ ּבתוֹ ְך ַה ַּמיִ ם ִו ִ
יטב ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יְ ִהי ָר ִק ַ
ימן פב)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
(ל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ִ
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת סוֹ ד ְּתמוּנַ ת ָא ֶלףַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ִּת ּקוּנִ יםִּ ,כי ַמיִ ם ֶע ְליוֹ נִ ים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יוּ”ד ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ַעל ַ ּגג
יע ַה ַּמ ְב ִדּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם
ָה ָא ֶלף ,ו ַּמיִ ם ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יוּ”ד ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ׁ ֶש ַּת ַחת ַ ּגג ָה ָא ֶלףְ ,ו ָר ִק ַ
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּוא”ו ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ָה ָא ֶלף ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְך ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְב ָדּ ָלה ֵ ּבין
יאת ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲעשׂ ּו ׁ ָש ַמיִ ם
ַמיִ ם ָל ָמיִ םֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ָשׂ ה ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִר ַ
ָו ָא ֶרץ.

הו’ שבתוך האלף הוא המשהו שיש בין שני הקצוות רצוא ושוב ,ששם נמצא
האדם תמיד ,והוא צריך להפכו מפירוד והבדלה לחיבור וקירוב

יעה
ִּכי ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶדּ ֶר ְך ַה ְּת ׁשו ָּבהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ְו ַא ִּצ ָ
יאת ָהעוֹ ָלם ְו ִק ּיוּמוֹ ִּ ,כי ְּת ׁשו ָּבה ָק ַדם ָלעוֹ ָלם ,ו ְּבלֹא ֶזה ֵאין ָהעוֹ ָלם ִמ ְת ַק ֵ ּים,
ׁ ְשאוֹ ל ִה ֶ ּנךָּ ֶ ,זה ִע ַ ּקר ְ ּב ִר ַ
ְ
יאת ָהעוֹ ָלם ְ ּבגִ ין ְדּ יִ ׁ ְש ְּתמוֹ ְד ִעין ֵל ּהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ַה ִּכיר אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּב ָכל ָמקוֹ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִאם
ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִר ַ
ְ
ָ
יעה ׁ ְשאוֹ ל ִה ֶ ּנךּ נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּיוֹ ם ׁ ֵשנִ י הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶרךֶ ׁ ,שהוּא
ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ְו ַא ִּצ ָ
יהי ַמ ְב ִדּ יל ְוכוּ’:
יע ְ ּבתוֹ ְך ַה ַּמיִ ם ִו ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלּ ְ ,ב ִחינַ ת ָא ֶלף ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ ִהי ָר ִק ַ
הוא ענין רמז דק ועמוק; שהרי העיקר לדעת אם אסק שם אתה ,ויש לעלות לתשובה ,ומצד
שני יש לדעת ואציעה שאול וכו’ להתחזק בשוב בכל עת ,הרי יש משהו בין שני קצוות אלו והו
מציאות הו’ ימי המעשה ,מעשה בראשית ,מציאות חיי האדם שהוא תמיד בין שני קצוות אלו,
והם הכח שמקיים העולם להבדיל האדם מכבוד עצמו שיהיה לו קיום בעולם ,והוא המשכת
קדושות אלו ע”י יום ב’ היינו ע”י בריאת שמים בחי’ אם אסק שמים ,וע”י מה שבו נעשה
רקיע והבדלה בין שני הדרכים ,שזה עיקר תיקון כח התפילה מלכות ,למצוא הדרך לחזור
למעלה גם אחרי הבדלה וריחוק! ובו יש לקרוא בתורה לפעול תיקון הדרך שהוא המשכת כבוד
אלקי באור התורה ,שמבדיל עצמו משני קצות הטעות של כבוד ומתחבר להשי”ת (יום ב’ הוא
בחי’ גבורה שבו נעשה הבדלה ,היינו בושה ובזיון מחמת שרוצה כבוד ואינו יכול להשיג כבוד
אלקי ,והתיקון הוא ע”י התורה והמשכת אלול ,ובזה מתחיל תיקון השבוע כאשר ביום ראשון

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
ממשיכים עוד מחשבה של שבת ,ויום ב’ צריכים להכנס בדיבור ולזה מוכרח קריאת התורה.

סיבת הקריאה ביום חמישי שבו נבראו הדגים ,לתקן מדת הוד  -דוה בכח קדושת
יוסף
ישי נֶ ֶא ְמ ָרה ְ ּב ָר ָכה ְל ָדגִ יםְ ,ו ָדגִ ים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַז ְרעוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף
ישיִּ ,כי ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ְרכ ּו ְ‘ויִ ְדג ּו ָלרֹב’ ְוכוּ’ ִּכי ִע ַ ּקר ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ֵּמ ִאיר ַ ּב ָ ּים ַה ַ ּנ”ל הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת יוֹ ֵסף ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ַה ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּים ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ָע ָליו נֶ ֱא ַמר
ל-כן ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ֹס”-ו ֵ ּי ֵצא ַהחו ָּצהְּ ,כמוֹ
“ה ָ ּים ָר ָאה ַו ָ ּינ ַ
ַ‘הנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְך’ָ ,היָ ה ַעל-יְ ֵדי יוֹ ֵסףְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים קיד)ַ ,
ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִּ .כי יוֹ ֵסף הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִריתֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת
יעת יַ ם סוּף ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים עז) ַ ּב ָ ּים
ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְך ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
(שם) ִּכי ַה ֶדּ ֶר ְך נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב
ַדּ ְר ְּכ ָךַ ,על-יְ ֵדי ָ ּג ַא ְל ָּת ִ ּב ְזרוֹ ַע ַע ְּמ ָך ְ ּבנֵ י יַ ֲעקֹב ְויוֹ ֵסף ֶס ָלה ׁ ָ
ְויוֹ ֵסף ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִרית ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְת ָ ּב ְרכ ּו ַז ְרעוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף ְ ּב ִב ְר ַּכת ָדּ גִ יםִּ ,כי ַה ָדּ גִ ים יֵ ׁש ָל ֶהם ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּים יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ִמין ַחיִּ ,כי
ְ
ּ
ּ
ּ
ִע ַ ּקר ִחיו ָּתם ַ ּב ַּמיִ ם ְו ָכל ִמין ַחי ֵאין לוֹ ֶדּ ֶרך ַ ּב ָיםִּ ,כי יִ ְהיֶ ה נִ ְט ָ ּבע ׁ ָשםְ ,ו ַה ָדּ גִ ים ִע ַ ּקר ִחיו ָּתם ׁ ָשם נִ ְמ ָצא,
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ֶדּ ֶר ְך ַ ּב ָ ּים ׁ ֶש ַח ִ ּיים ְוהוֹ ְל ִכים ׁ ָשםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַז ְר ָעא ְדּ יוֹ ֵסףֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן
ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְך ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ישי ׁ ֶש ֶ ּנ ֶא ְמ ָרה ּבוֹ ְ ּב ָר ָכה ְל ָדגִ ים ִּת ְ ּקנ ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּבוֹ נִ ּשו ִּאיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ל-כן ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ ּב ְכ ֻת ּבוֹ ת ַ(דּ ף ה) ִּכי ַה ִ ּנ ּשו ִּאין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהְ ,דּ ַהיְ נ ּו נִ ּשו ִּאין ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְךַּ ,כ ּמו ָּבן ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ישי הוֹ ִאיל ְונֶ ֶא ְמ ָרה
ל-כן ִּת ְ ּקנ ּו נִ ּשו ִּאין ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ּבוֹ ְ ּב ָר ָכה ְל ָדגִ יםִּ ,כי ִ ּב ְר ַּכת ָדּ גִ ים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַז ְר ָעא ְדּ יוֹ ֵסףֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְךֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתּ ְ ,ב ִחינַ ת נִ ּשו ִּאין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל:
יום חמישי הוא סיום השבוע בחי’ הוד כלליות המידות ,אלא שבחול נהפך הוד לדוה ,וצריכים
בחי’ ותשת עלי כפך בבחי’ כ’ להמשיך הי’ לתוך הד’ ,וזה בחי’ ברכה לדגים ,היינו מה ששט
במים הזדונים של החול כבר כמה ימים ,והנה נראה ברכה היינו הכח לתת דרך בים ,לגלות דרך
שמבטל הרע ,והוא כח הקדושה של כבוד אלקי בחי’ דרך וקדושת הברית ,שעל ידו יכולים
לשוט בכל מקום יחד עם הדעת של כבוד אלקי ,לעשות דרך גם בתוך מקום שאין דרך ,שהוא
ענין הד’.
ועי”ז מתגלה יוסף שמקשר אלקות  -כבוד אלקי לתוך העולם (ד”ג בחי’ ג’ אקי’ה וד’ הויות)
ויכולים להכין לב לשבת קודש כאשר ביום השישי יקדש המחשבה ,ולזה מוכרח קריאת
התורה ביום ה’ להמשיך הברכה ותשובה להמשיך כח אלול ככל הנ”ל.

ישי ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַהנּוֹ ֵתן ַ ּב ָ ּים ָדּ ֶר ְךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָ ּב ֶהם ָע ָלה
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
משה
משה ְויָ ַרד ְ ּב ֵמ”ם יָ ִמים ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם יְ ֵמי ֱאלוּלְ ,ל ַק ֵ ּבל לוּחוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ תֶ ׁ ,ש ָאז ָע ָשׂ ה ׁ ֶ
ֶׁ
ְ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַק ָ ּב ַלת ַה ּלוּחוֹ ת ֶדּ ֶרך ְּכבו ׁ ָּשה ַה ַ ּנ”לַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּביָ ִמים ֵא ּלוּ,
ישי קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַּכ ָּונוֹ ת ֱאלוּלְּ ,כ ֵדי ְל ָה ִאיר ַה ֶדּ ֶר ְך
ְדּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ַ ּב ָ ּיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שענין הדרך כבושה שעשה הוא תיקון הריחוק של יום ב’ שהוא בחי’ ס”ג ,ותיקון הריבוי

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז'  -קריאה"ת ג'
אור של המים שיש ביום ה’ ,בחי’ שוב ורצוא של כל שבוע מימות החול ,שבהם עיקר יניקת
הדין והסתרה.
ח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָ ּ
(ב ָבא ַק ָּמא פב)ְּ ,כ ׁ ֶש ָה ְלכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר
ישי ַּכ ּמו ָּבא ְל ֵעיל
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
לשה יָ ִמים ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרה ָהי ּו יְ גֵ ִעים ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ִּת ְ ּקנ ּו ְק ִר ַ
ׁ ְש ׁ ָ
ּ
יאת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְ ּב ִחינַ ת
לשה יָ ִמים ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֵפ ָידא ׁ ֶשל ֹא יֵ ְלכ ּו ׁ ְש ׁ ָ
ִּת ּקוּן ַה ֶדּ ֶר ְךִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ִאיר ַה ֶדּ ֶר ְך ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש,
לשה יָ ִמים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל ְו ֶא ְמ ַצעְ ,ו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ֶדּ ֶר ְך
לשה יָ ִמיםִּ ,כי ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ ָ
יתי
יעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ֻמ ָּצע ֵ ּבין יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאלּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָכל ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ׁ ֶשר ִצ ִּו ִ
הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ַּמ ְכ ִר ַ
ֶא ְת ֶכם ֵּת ֵלכ ּו ל ֹא ָתסוּר ּו יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאלִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ּלֹא ִלנְ טוֹ ת ְליָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
יעה ׁ ְשאוֹ ל ִה ֶ ּנךָּ ְו ַה ָּוא”ו ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ָה ָא ֶלף הוּא
ָא ֶלף ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ְו ַא ִּצ ָ
יהם.
יע ֵ ּבין יוּד ֶע ְליוֹ נָ ה ְליוּ”ד ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְו ָכלוּל ִמ ּׁ ְשנֵ ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ַּמ ְכ ִר ַ

משה ְ ּבח ֶֹד ׁש ֱאלוּל ׁ ֶשנּ ו ַּכל ִל ְמצוֹ א ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ֵהן
ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ׁ ֶ
יעה ׁ ְשאוֹ ל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי יֵ ׁש ִמי ׁ ֶשנּוֹ ֶטה
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ֵהן ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ַא ִּצ ָ
ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,על-יְ ֵדי ֲע ִל ָ ּיתוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ְו ׁ ָשם ַדּ יְ ָקא הוּא ּתוֹ ֶעה ִמן
ילתוֹ הוּא ּתוֹ ֶעה ְו ׁשוֹ ֵכ ַח ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ.
ַה ֶדּ ֶר ְך ְו ׁשוֹ ֵכ ַח ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ .ויֵ ׁש ְל ֵה ֶפ ְךֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי נְ ִפ ָ
ּמשה ַר ֵ ּבנוָּ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םָ ,ע ָשׂ ה ֶדּ ֶר ְך ְּכבו ׁ ָּשה ִל ְב ִלי ִלנְ טוֹ ת יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל ַרק ְל ָה ׁ ִשיב ַה ּכֹל ֶאל
ו ֶׁ
ְ
ְ
ְ
יהם וּמוֹ ֶרה אוֹ ָתם ֶדּ ֶרך יְ ׁ ָש ָרה ְל ַבל יִ ְתע ּו
משה ַר ֵ ּבנ ּו ֵמ ִאיר ִל ׁ ְשנֵ ֶ
ַה ֶדּ ֶרך ַה ָ ּי ׁ ָשרֶ ,אל ַה ֶדּ ֶרך ַה ְמ ֻמ ָּצעִּ ,כי ׁ ֶ
ִמן ַה ֶדּ ֶר ְךֵ ,הן ָהעוֹ ִלים ְל ַמ ְע ָלה ְ ּב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ םְ ,ל ַבל יִ ְתע ּו ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,על-יְ ֵדי
ֲע ִל ָ ּי ָתםַ ,רק ְ ּב ָכל ֲע ִל ָ ּיה ַו ֲע ִל ָ ּיה יִ ְמ ְצא ּו ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה.
משה ַר ֵ ּבנ ּו ֵמ ִאיר ַ ּגם ְל ַה ּיוֹ ְר ִדים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֲ ,א ִפ ּל ּו ְלאוֹ ָתן ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְמאֹד ִמ ְ ּק ֻד ּׁ ָש ָתם ְו ֵהם ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל
ְו ֵכן ׁ ֶ
משה ַר ֵ ּבנוָּ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ,וּמוֹ ֶרה ָל ֶהם ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ְל ַבל יִ ׁ ְש ְּכח ּו
ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םּ ַ ,גם ָל ֶהם ֵמ ִאיר ׁ ֶ
יעה ׁ ְשאוֹ ל ִה ֶ ּנךָּ ְו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ִּ
“כי
ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ַ ּגם ׁ ָשם נִ ְמ ָצא הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ַא ִּצ ָ
יע ֵ ּבין יָ ִמין ִל ְשׂ מֹאלּ ֵ ,בין ֶע ְליוֹ נִ ים ְו ַת ְח ּתוֹ נִ ים
ֵת ֵצא” ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְכ ִר ַ
יבם ֻּכ ָּלם ְל ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר.
יהם ַל ֲה ׁ ִש ָ
ו ַּמ ׁ ְש ִלים ִל ׁ ְשנֵ ֶ
ְו ַע ֵּ
לשהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָא ֶלף ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ְּת ַלת ,נְ ֻק ָדּ ה ֶע ְליוֹ נָ ה וּנְ ֻק ָדּ ה
ל-כן ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ָּכלוּל ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
ְ
ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ו ָּואו ׁ ֶש ָ ּב ֶא ְמ ַצע ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
לש
יה הוּא ׁ ָש ׁ
ל-כן ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶדּ ֶרך ַּכ ַ ּנ”לָּ ,כל ְ ּב ִחינוֹ ֶת ָ
(ש ָ ּבת פח)ּ ְ ,ב ִר ְ
לש ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
ׁ ָש ׁ
ית ָאה
יך ַר ֲח ָמנָ א ְדּ יָ ִהיב ָלן אוֹ ְריָ אן ְּת ִל ָ
ית ָאה ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
לשה יָ ִמים ְ ּבלֹא ּתוֹ ָרה
ל-כן ַדּ יְ ָקא ְּכ ׁ ֶש ָה ְלכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ְש ׁ ָ
ית ָאה ַעל-יְ ֵדי ְּת ִל ָ
ְ ּביוֹ ם ְּת ִל ָ
לשה יָ ִמים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמין ו ְּשׂ מֹאל
יל ְך ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרהִּ ,כי ׁ ְש ׁ ָ
לשה יָ ִמים ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ֵל ֵ
נִ ְתיַ ְ ּגעוִּּ ,כי ׁ ְש ׁ ָ
ישי ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמ ֻמ ָּצעֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ְו ֶא ְמ ַצעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ֶדּ ֶר ְך ְו ִע ָ ּקר הוּא ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֶדּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשר ׁ ֶש ּל ֹא ִלנְ טוֹ ת ְליָ ִמין ְו ִל ְשׂ מֹאל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
לשה יָ ִמים
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְהיוֹ ת ׁ ְש ׁ ָ
לשה יָ ִמים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יאת
ל-כן ִּת ְ ּקנ ּו ְק ִר ַ
ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ ָ
ַה ּתוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ר’ נתן מתייגע בהלכות קריאת התורה לבאר ענינים סתומים שאין להם שום ביאור ,ומפרש
למה תיקנו הקריאה בב’ וה’ ,ומה פירוש שהלכו ג’ ימים בלי תורה  -והרי בזה מגלה יסוד הענין,
כאשר מקודם עמל לגלות מה שייך ענין מיוחד בב’ וה’ ואיך יש להמתיקם בכח התורה מחמת
שבהן נברא הבדלה ודגים ,כי עיקר תיקון הברית כבוד אלקי ומציאות השידוך והמנוחה של

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ב -רי"ז  -הל' נפילות אפיים ו אות ז' -קריאה"ת ג'
האדם בבחי’ תפילה בכוונה ,הוא כשיש לו דעת ,היינו שכאשר עולה ,הוא מחפש את האמת,
וכן כאשר יורד הוא מחפש ,ומה שמחפש הוא לכלול הו’ מדות במדות העליונות ,לדעת כבוד
השם בכל דבר ,שזה בחי’ שלשה ימים.
ולזה תיקנו קריאת התורה להמשיך אור התורה הקדושה בכל עת ,שלא יעברו ג’ ימים בלי
אור תורה ,רק תמיד יהיו בנו אור אלול  -כח המרכבה בחי’ א’ ,לגלות כבוד אלקי למצוא תיקון
התפילה ומנוחת הנפש בחי’ שידוך.
ְו ַע ֵּ
לשה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵהםּ ,כ ֵֹהןֵ ,ל ִוי ,יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ֵכן ָּכל ֶא ָחד ֵאינוֹ קוֹ ֵרא
ל-כן ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
יאת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ָה ִאיר ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶדּ ֶר ְךֶ ׁ ,שהוּא ָּכלוּל
לשה ּ ְפסו ִּקיםִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
לשהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָא ֶלףֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּכ ֵֹהןֵ ,ל ִוי ,יִ ְשׂ ָר ֵאלַּ ,כ ּמו ָּבא ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
הרי שיש לכוון בכל קריאה תמיד ללמוד מהקריאה איך להיות בקי ברצוא ושוב ,ואיך לקבל כל
בזיון ברצון ,ולכלול הכל לכבוד השם ,לאור המדות.

טי

