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ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ז  -רי"ט הל' קריאת התורה ד''

ענין קריאת התורה ד:

ימן דַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה:
יתי ְל ַכ ְל ְּכ ֶל ָך” ְוכוּ’ ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
“ו ֶאת ָהעוֹ ְר ִבים ִצ ִּו ִ
ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ְ
א) בלקו”ת סי’ ד’ מבואר שיו”ט נקרא ‘מקרא קודש’ כי הוא מגלה הרצון היינו שהכל מתנהג
ברצון מהשי”ת ממש ,לא סתם ,לא טבע ,לא מקרה ולא מעשה בני אדם ,רק הכל ברצון.
וממשיך להראות עוצם המלחמה נגד הרצון ע”י שאגת הצוררים בתוך היו”ט ,כמ”ש שאגו
צורריך בקרב מועדיך שיש שמבלבלים ומפילים אור היו”ט אור הרצון ,ומבאר איך ההצלה
ע”י מצח הרצון ע”י חכם שיכול להכניע זאת וכו’ ,ועיקר התיקון ע”י שמתקן הימים שלא עבד
השי”ת בהם בחי’ זקנים מאריכי ימים וכו’ .ומבואר בתחילת המאמר שע”י רצון יש יראה ועי”ז
יש כלי ואין צריכים לטרוח לפרנסה כי יש שפע לקבל החסד.
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּקוֹ ֵראת ו ְּמגַ ָּלה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֶאת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק ִב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָב ַרך ְו ֵאין ׁשוּם ִחיוּב ַה ֶט ַבע ְכ ָללִ ,כי ְב ֶזה ׁ ֶש ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלין
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ָּכל ָדּ ָברְּ ,כגוֹ ן ַעל ָמ ָטר ו ַּפ ְרנָ ָסה ו ְּרפו ָּאהּ ָ ,בנֵ י ַח ֵ ּיי ו ְּמזוֹ נֵ י ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזהּ ָ ,ב ֶזה ָאנ ּו
ַמ ְר ִאין ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְו ֵאין ׁשוּם ִח ּיוּב ַה ּ ֶט ַבע ְּכ ָללִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ְמ ׁ ַש ָ ּנה ַה ּ ֶט ַבע
(ס ָ
ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ימן ז) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ו ְּמגַ ֶּלה ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָב ַרך ְל ַבד ְו ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ְכ ָללִ ,כי ַגם ָכל ָהאוֹ תוֹ ת ַהנּוֹ ָראוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים
משה ְל ֵעינֵ י ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְו ָכל ַה ָ ּיד ַה ֲח ָז ָקה ְו ַה ּמוֹ ָרא ַה ָ ּגדוֹ ל ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ׁ ֶ
ּ
ּ
ּ
משה ַר ֵבנ ּו
ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ֵהם ֵז ֶכר ָל ֶהםַ ,ה ּכֹל ָהיָ ה ַרק ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ָכל ַה ּמוֹ ְפ ִתים ָה ֲא ִמ ִּת ִיים ׁ ֶשל ׁ ֶ
יהם ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזהֻּ ,כ ָּלם ֵהם
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ָ ּב ִאים ַא ֲח ֵר ֶ
יאי ָה ֱא ֶמת ְו ַצ ִדּ ִ
ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םְ ,ו ׁ ֶשל ָּכל נְ ִב ֵ
ּ
ּ
ּ
ישע ַמה ְדּ ָע ִביד ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ָלה
(מגִ ָלה כז)ֶ ,ו ֱא ִל ׁ ָ
ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
(ל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק א).
ימן סו ִ
הוּא ְדּ ָע ִבידְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ִס ָ
יאת ִמ ְצ ָריִ םֵ ,ז ֶכר
יצ ַ
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְּת ִפ ָּלה הוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת יוֹ ם טוֹ ב ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם ֵז ֶכר ִל ִ
ְל ָהאוֹ תוֹ ת ַהנּוֹ ָראוֹ ת ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל יוֹ ם טוֹ ב ְויוֹ ם טוֹ בַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי
ֶזה ֵהם קוֹ ְר ִאים ו ְּמגַ ִּלין ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָּכל ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָשה זֹאת ׁ ֶשהוּא
ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ַעל יְ ֵדי ָהאוֹ תוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאיםָּ ,כל ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן ֵהם
לש
לש ְרגָ ִליםַּ ,כ ָ ּידו ַּע וּמו ָּבא ַ ּב ְּס ָפ ִריםֶ ׁ ,ש ַה ּׁ ָש ׁ
לש ְּת ִפ ּלוֹ ת ְ ּביוֹ ם ְּכנֶ גֶ ד ְּת ַלת ֲא ָב ָהןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
ׁ ָש ׁ
לשה ָאבוֹ ת
לש ְּת ִפ ּלוֹ ת ְ ּביוֹ םֶ ׁ ,ש ֵהם ַ ּגם ֵּכן ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ׁ ָ
לשה ָאבוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
ְרגָ ִלים ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ׁ ָ
לש ְּת ִפ ּלוֹ ת ֵא ּלוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ׁ ֶש ִּת ְקנ ּו ׁ ָש ׁ
(ב ָרכוֹ ת כו)ִּ .כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
יוֹ ם טוֹ ב ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְו ֵאין
ׁשוּם ִח ּיוּב ַה ּ ֶט ַבע ְּכ ָלל ַּכ ַ ּנ”ל.
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ ֵרא ו ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַה ּכֹל
ֲא ָבל ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּכנֶ גֶ ד קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
ִמ ְתנַ ֵהג ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדְּ ,כנֶ גֶ ד ֶזה יֵ ׁש קוֹ ל ׁ ַש ֲאגַ ת ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַהדּ וֹ ְר ִסים ְוטוֹ ְר ִפים ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֵהם
ׁשוֹ ֲאגִ ים ְ ּבקוֹ ָלם ַעל ּ ִפי ָח ְכ ָמ ָתם ָה ָר ָעה ַה ּמו ְּט ֵעת ׁ ֶש ַה ּכֹל ַעל ּ ִפי ַה ּ ֶט ַבע ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם,
יכין ָח ָכם ָ ּגדוֹ ל ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַק ּׁ ֵשר ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח
ְו ָל ֶזה ְצ ִר ִ
ְ
משה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ׁ ָשם ְ ּבתוֹ ך ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת
ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִויןּ ְ ,ב ִחינַ ת ִה ְס ַּת ְּלקוּת ׁ ֶ
יטב:
ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
מגלה בזה שכל תפילה הוא בעצם בחי’ קדושת יו”ט שמגלה הרצון כי מבקש מהשי”ת לבדו
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ד

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ז  -רי"ט הל' קריאת התורה ד''
ומתעלה מעל הטבע ,ולזאת יש ג’ תפילות ,ומביא המשך המאמר כנ”ל.
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה קוֹ ְר ָאה ו ְּמגַ ָּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לַ ,א ְך ְּכנֶ גֶ ד
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
לש ְרגָ ִלים ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ְּמגַ ִּלים ֶאת ָה ָרצוֹ ןְּ ,כנֶ גֶ ד ֶזה יֵ ׁש ַח ּיוֹ ת
לש ַה ְּת ִפ ּלוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
ׁ ָש ׁ
לש ְּת ִפ ּלוֹ ת,
לש ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ תַ ,ה ּמו ָּבא ַ ּב ִּת ּקוּנִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם ִק ְטרוּגָ א ְדּ ׁ ָש ׁ
ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ָש ׁ
ׁ ֶש ֵהם ֶּכ ֶלבֲ ,חמוֹ ר ,נֵ ץֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָזרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלהְ ,ויָ דו ַּע וּמו ָּבן ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ָּכל ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָזרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ָּלה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְּכ ִפירוֹ ת ְו ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ו ְּפגַ ם ֱאמוּנָ ה
ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד:
ִּכי ֲא ִפ ּל ּו ֲאנָ ׁ ִשים ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְק ָצת ַו ֲהמוֹ ן ַעם ׁ ֶש ֵאינָ ם הוֹ ְל ִכים ְ ּב ַד ְר ֵכי ַה ֲח ִקירוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּ ִפילוֹ סוֹ ִפים
ְו ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסיםַ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ֻר ָ ּבם יֵ ׁש ָל ֶהם ִ ּב ְל ּבו ֵּלי ֱאמוּנָ ה ְונִ ְז ַרק ָ ּב ֶהם ְק ָצת ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ְ ּב ִל ָ ּבם
ישו ָּעה ְו ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ְלגָ ֵר ׁש
יכין ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ָ ּגדוֹ ל ִו ׁ
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ָל ֶהם ַעל יְ ֵדי ַח ּ ַטאת נְ עו ִּרים ְוכוּ’ ,ו ְּצ ִר ִ
ו ְּל ַב ֵער ַה ְּכ ִפירוֹ ת ו ִּב ְל ּבו ֵּלי ֱאמוּנָ ה ִמ ִּל ָ ּבםְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִשׂ יחוֹ ָתיו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה,
לשה ְּת ִפ ּלוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֵהם
לש ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ִק ְטרוּגָ א ִדּ ׁ ְש ׁ ָ
ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ָש ׁ
ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,ש ֵהם ׁשוֹ ֲאגִ ים ְ ּבקוֹ ָלם ְּכנֶ גֶ ד
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ בֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַכ ַ ּנ”ל.
קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ

בכח קריאת התורה אנו מנצחים המלחמה עם מחשבות זרות שבתפילה ,שהם
שאגת חכמי הטבע
יע ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר קוֹ ל ׁ ַש ֲאגַ ת ַהצּוֹ ְר ִרים ׁ ֶש ֵהם קוֹ ל
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה קוֹ ְר ִאים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ּה ּכ ַֹח ְל ַק ּׁ ֵשר
ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם יוֹ ֵצאת ְונִ ְמ ׁ ֶש ֶכת
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ּׁש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְש ָמתוֹ הוּא ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנָ ה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
משה ַר ֵ ּבנ ּו הוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִויןְ ,ו ַעל ֵּכן נִ ְס ַּת ֵּלק נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְל ׁ ָשםִּ ,כי ׁ ֶ
ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִויןְ ,ו ַעל ֵּכן נִ ְּתנָ ה ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ְו ָאז נִ ְד ָמה ָל ֶהם ְּכ ָז ֵקןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
(מ ִכ ְ
ִל ְב ָר ָכה ְ
יל ָּתא ְ ּב ׁ ַש ַּלח)ִּ .כי ָז ֵקן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַר ֲע ָוא ְדּ ַר ֲע ִוין ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל יְ ֵדי
ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּז ֵקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל:
וכאשר התפילה הוא התגלות הרצון יש מלחמה כנגד שאין יכולים להתפלל מחמת המחשבות
רעות ,וזה מושרש במציאות הנסיונות של כפירה ,מצח הנחש שמבלבל בקושיות וכפירה,
ואע”פ שהאדם אינו שייך לכפירה ח”ו אבל יש קושיות בלב שהם משורש הרע והכפירה,
ויכולים להכנס גם באיש כשר ,ויש ללחום מאד נגד זה והמחשבות זרות באים משם .והם ענין
המבואר שבכל תפילה שהוא תיקון המרכבה דקדושה בחי’ אריה שור נשר וכו’ יש לתקן הכח
המנגד בחי’ כלב חמור וכו’ כמבואר מהאר”י  -הרי מגלה שיש בכח התורה להמשיך כח יותר
עליון וחזק ,שורש הרצון בחי’ יום קבלת התורה.
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַה ּתוֹ ָרה ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ְו ַעל ֵּכן קוֹ ְר ִאין ַ ּב ּתוֹ ָרה ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ֶזה ּו
יע קוֹ ל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת הוּא ַעל יְ ֵדי ָח ָכם ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ֵשר
ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּל ַה ְכנִ ַ
ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָרצוֹ ן ָל ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ְרצוֹ נוֹ ת.
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה ִהוא ְ ּב ִחינַ ת ָח ָכם ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ֵשר ָּכל
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ז  -רי"ט הל' קריאת התורה ד''
ָה ְרצוֹ נוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְכנָ ִעין ְונוֹ ְפ ִלין
יאה ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְונִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין קוֹ ל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְונִ ׁ ְש ָמע קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ ְר ָאה ו ְּמגַ ָּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל.
יאת ַה ּתוֹ ָרה ִהוא ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,על ֵּכן קוֹ ְר ִאין ַ ּב ּתוֹ ָרה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,ו ַעל ֵּכן ֵאין
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְ ּק ִר ַ
לש
לש ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
לשה ּ ְפסו ִּקים ו ְּת ָל ָתא ַ ּג ְב ָרא ְּכנֶ גֶ ד ׁ ָש ׁ
קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ָפחוֹ ת ִמ ּׁ ְש ׁ ָ
ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמגַ ִּלים ֶאת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִּת ּקוּנָ ם ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּמ ַק ּׁ ֶש ֶרת ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל:
הדברים ברורים .ויש להבין שהתורה יש בה מצות בכל ענין שעלינו לרצות ללכת בדרכם ,ויש
לקשר הרצון לרצון השם ע”י התורה ,הרי יש בה כח קישור הרצון להשי”ת ,לגלות שהכל
מתנהג ברצון ולא טבע.
ויש לתקן כל ג’ בחי’ של יו”ט; פסח התגלות ההשגחה ,שבועות כח התורה ברצון ,וסוכות
תיקון הרצון אחרי העגל ע”י מקיפים.
יאת ַה ּתוֹ ָרה
ישי ׁ ֶש ֵהם יְ ֵמי ָרצוֹ ן‘ ,יְ ֵמי ָרצוֹ ן’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ג) ְו ַעל ֵּכן קוֹ ְר ִאין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְלגַ ּלוֹ ת ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ֵּמ ִאיר
משה ְל ַק ֵ ּבל לוּחוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ישי הוּא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּבוֹ ָע ָלה ׁ ֶ
ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ִל ְב ָר ָכה ּ(תוֹ ָספוֹ ת ָ ּב ָבא ַק ָּמא ַדּ ף פב ְ ּב ׁ ֵשם ַה ִּמ ְד ָר ׁש) ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ַה ְמב ָֹאר ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל,
יע ַה ְּכ ִפירוּת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ו ְּל ַהגְ ִ ּביר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִח ּזוּק ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
ְדּ ַהיְ נ ּו ְל ַה ְכנִ ַ
ְלגַ ּלוֹ ת ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק ִ ּב ְרצוֹ נוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד.
משה ַה ּלוּחוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ָהיָ ה ְ ּב ָרצוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ִּכי ַא ְר ָ ּב ִעים יָ ִמים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ׁ ֶש ִק ֵ ּבל ָ ּב ֶהם ׁ ֶ
אשוֹ נִ יםֶ ,מה
“ו ֶא ְתנַ ּ ַפל ְוכוּ’”ַּ ,כ ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ְשמוֹ ת ּ ֶפ ֶרק לג)ָ ,
אשוֹ נִ ים ְ ּב ָרצוֹ ןַ ,אף ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְ ּב ָרצוֹ ן ֱאמֹר ֵמ ַע ָּתהֶ ,א ְמ ָצ ִע ִ ּיים ָהיָ ה ְ ּב ַכ ַעס ַּכ ַעס הוּא ֵה ֶפ ְך ָה ָרצוֹ ן
ָה ִר ׁ
ְו ָכל ֶזה ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ָע ְבד ּו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ָכ ְפר ּו ָ ּב ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּלֹא ֶה ֱא ִמינ ּו ׁ ֶש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק
יך ּכֹחוֹ ת ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָרצ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ִ ּב ְרצוֹ נוֹ ַה ּ ָפ ׁשוּט יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְו ָטע ּו ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ָרצ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ָהיָ ה ִענְ יַ ן ָה ֲעבוֹ דוֹ ת ָזרוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם.
הרי שאחרי התפילה שזוכים להמשיך רצון ,ואז באים המחשבות להפיל ולבלבל הרצון שלא
ישאר בלב האמונה והדביקות בהשם למשך כל היום ,אנו קוראים בתורה כדי לתקן האמונה
שהכל בהשגחה ,ולזה קוראים בב’ וה’ כי עלה וירד משה היינו שהמתיק חטא העגל  -ע”ז פגם
הרצון ,הרי גם היום בב’ וה’ יש לתקן בהם פגם הרצון ,ענין זה הוא חידוש גדול ופשוט מאד
להבין עניין ב’ וה’.
אשוֹ נִ ים ָהי ּו
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל הוּא ּ ְפגַ ם ָה ָרצוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעִּ ,כי ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ָה ִר ׁ
ָּכל ַה ְּכ ִפירוֹ ת ַעל ּ ִפי ַדּ ְר ֵכי ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶש ָּל ֶהםְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשו ְ ּבדוֹ רוֹ ת ֵא ּל ּו ֵמ ֵעת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשל
יסין ְּכ ִפירוֹ ת
ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ׁ ֶשל ּ ִפילוֹ סוֹ ְפיָ אֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
ְ
ַעל ּ ִפי ָח ְכ ָמ ָתם ָה ָר ָעה ו ֶּב ֱא ֶמת ַה ּכֹל ֶא ָחדִּ ,כי ׁש ֶֹר ׁש ָח ְכ ָמ ָתם ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע נִ ְמ ׁ ָשך ֵמ ַח ְר ֻט ֵּמי
ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ַכ ּׁ ְש ִפים ְ ּגדוֹ ִלים ו ַּב ֲע ֵלי ׁ ְשמוֹ ת ַה ּ ֻט ְמ ָאהְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֶזה יָ ְדע ּו ַ ּגם ָח ְכמוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְ ּב ָח ְכ ַמת
ַה ּ ֶט ַבע ְו ַעל ֵּכן יְ סוֹ ד ְו ׁש ֶֹר ׁש ְו ִע ָ ּקר ׁ ֶשל ָּכל ַה ָח ְכמוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֶהםַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים,
ׁ ֶש ְּת ִח ַּלת ָח ְכ ָמה זוֹ ָהיָ ה ֵא ֶצל ְ ּבנֵ י ֶק ֶדם ְו ֵא ֶצל ַח ְר ֻט ֵּמי ִמ ְצ ַריִ םְ .ו ַא ַחר ָּכ ְך ָה ְל ָכה ֵמ ֻא ָּמה ְל ֻא ָּמה ַעד
ׁ ֶש ָ ּב ָאה ַל ְ ּי ָונִ ים ְו ֵכן ֵמ ֻא ָּמה ְל ֻא ָּמה ַעד ׁ ֶש ַ ּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ִה ְת ִחיל ּו ַ ּגם ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְהיוֹ ת נִ ְל ָּכ ִדים

ה

ו
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ְ ּב ֶר ׁ ֶשת ָח ְכ ָמ ָתם ָה ָר ָעה ָהעוֹ ֶק ֶרת ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ּׁ ְשנֵ י עוֹ ָלמוֹ ת:
ו ְּברֹב ַה ָ ּי ִמים נִ ׁ ְש ַּכח ָח ְכ ַמת ַה ִּכ ּׁשוּף ְלגַ ְמ ֵריַ ,עד ׁ ֶש ֵהם ִמ ְתלוֹ ְצ ִצים ֵמ ִענְ יְ נֵ י ִּכ ּׁשוּף ְו ׁ ֵש ִדיםְ ,וכוֹ ְפ ִרים
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְמפ ָֹר ׁש ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ַה ְר ֵ ּבה ַמ ֲע ִשׂ ּיוֹ ת ְל ֵאין ִמ ְס ּ ָפר
ֵמ ִענְ יְ נֵ י ִּכ ּׁשוּף ְו ׁ ֵש ִדיםֲ ,א ׁ ֶשר ֶ ּב ֱא ֶמת ַ ּגם ָּכל ָח ְכ ָמ ָתם ָה ָר ָעה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֶהם ַּכ ַ ּנ”ל:

בימינו נכנסו החכמות בכל ענין בחיים ,וצריך רחמים לדבק הלב לתמימות האמוŒ
נה
בזה מעורר מוהרנ”ת על דבר מפחיד ביותר כי בעו”ה נתפש חכמת הטבע בכל ענין ,כל תרופה
וכל מכשיר ,ובעיקר שמיעת חדשות ,כולם יודעים חכמות ,והמחשבה כבר בנוי לכתחילה
בדרך של חכמות חיצוניות ,שנהיה פשוט וידוע לכל בעתים הללו .לזה מעורר מוהרנ”ת
שנתעורר מהשינה להחזיר הלב לתמימות האמונה להתדבק בהשי”ת ולהבין שכל חכמה בכל
מכל  -כל חכמה הוא נמשך מחכמת ע”ז וכישוף ממש ,ומסביר האמת איך במשך הדורות
נתגלו החכמות ועי”ז הגיעו היום לחקור יותר ויותר על יסוד מה שהיו חוקרים אז ,כי לא היה
דרך להגיע להבין רק עי”ז ,והכל חכמות חיצוניות שמבלבלין ושואגים ,ואנו מסובבים מאד
בזה ,אשרי מי שיכול לברוח מזה אבל כמעט ואי אפשר ,וצריכים להתדבק ברבינו ,באור
דבה”ק ,לדבק כל רצון חזרה לשורש הרצון ע”י תורה  -אור תורת רבינו ,שהוא עיקר הכח של
מצח הרצון ממש ,כח הצדיק.
ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ָּכל ִענְ יְ נֵ י ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ׁ ֶשל ַהדּ וֹ רוֹ ת ַה ּקוֹ ְד ִמים ְו ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לַ ,ה ּכֹל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ָה ָרצוֹ ן
ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ּכוֹ ְפ ִרים ָ ּב ָרצוֹ ן ְואוֹ ְמ ִריםֶ ׁ ,ש ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,ה ּכֹל ַעל ּ ִפי ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ַּמ ָ ּזלוֹ ת ׁ ֶשהוּא
ִח ּיוּב ַה ּ ֶט ַבע ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֶזה ָהי ּו ָה ַא ְר ָ ּב ִעים יָ ִמים ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ְ ּב ַכ ַעס ׁ ֶשהוּא ֵה ֶפ ְך ָה ָרצוֹ ןֲ ,א ָבל
משה ַה ַּכ ַעס ְונִ ְת ַר ָּצה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַעל ֵּכן ֵהם יְ ֵמי
ַא ַחר ָּכ ְך ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ִה ְמ ִּתיק ׁ ֶ
משה ְו ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְו ִה ְכנִ יע ּו ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ָרצוֹ ןִּ ,כי ָ ּב ֶהם ָח ַזר ׁ ֶ
ְ
ּ ְפגַ ם ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּת ֵ ּקן ְ ּביָ ִמים ֵא ּל ּו ְו ִה ְמ ׁ ִשיך ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ןְ ,ו ַעל ֵּכן ֵהם יְ ֵמי ָרצוֹ ןְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
משה ְל ַק ֵ ּבל לוּחוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל
ישיֶ ׁ ,ש ֵהם יְ ֵמי ָרצוֹ ן ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָע ָלה ׁ ֶ
ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
יאת ַה ּתוֹ ָרה הוּא
ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לֶ ׁ ,שהוּא ּ ְפגַ ם ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן קוֹ ְר ִאין ָ ּב ֶהם ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַהגְ ִ ּביר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ַעל יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”ל:
כי כח הצדיק להמתיק ולעשות מימות החול שיש בהם בחי’ גבורה ,ב’ וה’ שהם ספירות גבורה
והוד ,להפך אותם ממש לרצון.
יהין ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ְונוֹ ֲהגִ ין ִל ְקנוֹ תוֹ ְ ּב ָד ִמים
יאה ַמגְ ִ ּב ִ
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַהגְ ָ ּב ַהת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַא ַחר ַה ְ ּק ִר ָ
ימן קמז ְס ִעיף א) ִּכי ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ְמ ַק ּׁ ְש ִרין
(ס ָ
יְ ָק ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך ִ
ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןִ ,ל ְפ ָע ִמים ִמ ְת ַ ּג ֵ ּברַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ םֵ ,מ ַצח ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן ַו ֲא ַזי
יכין ְצ ָד ָקה,
חוֹ ְז ִרים ו ִּמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים קוֹ ל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ֵדּ עוֹ ת ָזרוֹ ת ׁ ֶשל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע ְוכוּ’ ְו ָל ֶזה ְצ ִר ִ
יאין ַה ַח ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ּיוֹ נֵ ק ִח ּיוּתוֹ ִמ ִ ּז ְקנֵ י ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם
ִּכי ַעל יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְצ ָד ָקה מוֹ ִצ ִ
יאין ַה ִח ּיוּת ִמ ֶּמנּ ּו ְוחוֹ ֵזר ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַו ֲא ַזי
ׁ ְש ֵלמוּת ְו ַעל יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְצ ָד ָקה מוֹ ִצ ִ
יטב.
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ְּמגַ ֶּלה ֶאת ָה ָרצוֹ ן ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
נִ ׁ ְש ָמע קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
יאת
יאת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּקוֹ נִ ין אוֹ תוֹ ְ ּב ָד ִמים יְ ָק ִריםִּ ,כי ַא ַחר ְק ִר ַ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ַהגְ ָ ּב ָהה ַא ַחר ְק ִר ַ
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יכין ִּת ּקוּן ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַק ּׁ ְש ִרין ַעל יְ ֵדי ֶזה ֶאת ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןֲ ,ע ַדיִ ן ְצ ִר ִ
יהין ֶאת
יהין ֶאת ַה ּתוֹ ָרהְ ,להוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָאנ ּו ַמגְ ִ ּב ִ
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֵ ,מ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ַמגְ ִ ּב ִ
יהין ְל ַמ ְע ָלה
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּכלו ָּלה ִמ ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ו ִּמ ָּכל ַה ָ ּי ִמים ו ִּמ ָּכל ַה ָח ְכמוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםַ ,ה ּכֹל ָאנ ּו ַמגְ ִ ּב ִ
“וזֹאת
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ָאנ ּו ַמ ְר ִאין ַה ְּכ ָתב ָל ָעם ְו ַה ּכֹל קוֹ ְר ִאין ו ְּמ ִע ִידין ִּכי זֹאת ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ
יע ו ְּל ִה ָּו ַדע ׁ ֶש ּׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ׁש ֶֹר ׁש ַה ּתוֹ ָרה ,הוּא
משה” ְוכוּ’ ֵל ַידע ו ְּלהוֹ ִד ַ
ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ָשׂ ם ׁ ֶ
יע ְו ַל ֲעקֹר ו ְּל ַב ּ ֵטל ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ַּמ ּ ִטיל ּ ְפגָ ם ו ְּכ ִפ ָירה ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן
ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ְל ַה ְכנִ ַ
ְ ּב ַע ְצמוֹ ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ַה ַהגְ ָ ּב ָהה ִהוא ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ְו ִהוא ִּת ּקוּן ִל ְפגַ ם ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לֶ ׁ ,שהוּא ּ ְפגַ ם ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל,
משה ִמ ָ ּי ָדו ֶאת ַה ֻּלחֹת” ִּכי ָהי ּו ְּכ ֵב ִדים ָע ָליו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָּכ ְפר ּו ָ ּב ָרצוֹ ן ,ו ְּכמוֹ
“ו ַ ּי ׁ ְש ֵל ְך ׁ ֶ
ׁ ֶש ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמרַ ,
יהים ַה ּתוֹ ָרה
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַּ(תנְ חו ָּמא ֵע ֶקב ּ ֶפ ֶרק יא)ְ .ו ַע ְכ ׁ ָשו ָאנ ּו ְמ ַת ְ ּקנִ ים זֹאת ו ַּמגְ ִ ּב ִ
יעין ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְּתנָ ה ֵמ ֵאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך.
ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ְוקוֹ ְר ִאין וּמוֹ ִד ִ
ילא
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָאנ ּו ְמ ִע ִידין ַעל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,שהוּא ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ו ַעל יְ ֵדי ֶזה ִמ ֵּמ ָ
ָאנ ּו ְמ ַק ּׁ ְש ִרין ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ןִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַק ּׁ ְש ִרים ָּכל ָה ְרצוֹ נוֹ ת ְל ׁש ֶֹר ׁש ָה ָרצוֹ ן
יה ,הוּא ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן ַהגּ וֹ ֵלל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,שהוּא ַה ַּמגְ ִ ּב ַּ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
יאת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ַה ַהגְ ָ ּב ָהה
(מגִ ָּלה לב)ִּ .כי ֶזה ָה ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ָּכל ְק ִר ַ
ְ
יעין ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש ו ְּמגַ ִּלין ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָּכ ַתב ַ ּב ּׁ ֻש ְל ָחן ָערוּך ׁ ֶשנּוֹ ֲהגִ ין ִל ְקנוֹ ת ִמ ְצ ָוה
ַמ ְכנִ ִ
זֹאת ׁ ֶשל ַהגְ ָ ּב ָהה ְ ּב ָד ִמים יְ ָק ִריםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ַעת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש הוּא ַעל יְ ֵדי ְצ ָד ָקה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן נוֹ ְתנִ ין
יעין ֵמ ַצח
ָממוֹ ן ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ַעד ִמ ְצ ָוה זֹאתִּ ,כי ַה ָּממוֹ ן ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ַה ָ ּנ ָח ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַהגְ ָ ּב ַהת ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל:

מדוע נקרא המגביה בשם גולל
הדברים ברורים במעלת הגבהת התורה שמרימים התורה לשורש הרצון והכל מעידים
ומתקרבים לרצון זה ,ולזה קונים בדמים מרובים כי עיקר תיקון פגם הרצון הוא לתקן הימים
שנפלו שלא זכינו לעבוד השם ברצון ,וזה ע”י צדקה ,ולכך מפרישים צדקה בשביל הגבהה
וזה עיקר תיקון הרצון להשם [יש להבין מה שבגמרא נקרא המגבי”ה בשם גול”ל כמו שמזכיר
בהבלעת הענין ,כי מרמז על כל מה שמתגול”ל ועובר על האדם נגד הרצון ,וכאשר מאיר אור
התורה כי נכלל בשורש בהגבה”ה מאיר כל התיקונם שלנו לתוך מה שמתגולל עלינו]
יתא ׁ ֶש ַה ּ ַט ַעם
ישי ְל ַא ַחר יוֹ ם טוֹ ב ְו ִא ָ
ה) ְו ַע ָּתה ְמב ָֹאר וּמו ָּבן ַמה ּׁ ֶשנּוֹ ֲהגִ ין ִלגְ זֹר ַּת ֲענִ ית ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ׁ ֶש ָּמא ֵמ ֲח ַמת ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב ָ ּבא ּו ִל ֵידי ֵא ֶיזה ֵח ְטאַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ִל ְכאוֹ ָרה ֵאין ׁ ַש ָ ּי ְך ִלגְ זֹר ְו ַל ֲח ׁש ֹׁש
ֲח ׁ ָש ׁ ָשא ָּכזֹאתֲ ,הל ֹא ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב ִהיא ִמ ְצ ָוה ְ ּגדוֹ ָלה ִמן ַה ּתוֹ ָרהְ ,ויִ ְשׂ ָר ֵאל ְקדוֹ ׁ ִשים ְשׂ ֵמ ִחים ָאז
יאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת
ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ִע ָּמנ ּו נִ ִּסים ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ְוהוֹ ִצ ָ
ַה ּתוֹ ָרה ְו ֵק ְר ָבנ ּו ִל ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ְ ּביָ ִמים טוֹ ִביםַ ,א ָּתה ְב ַח ְר ָּתנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְוכוּ’
ְו ֵא ְ
יך ׁ ַש ָ ּי ְך ַל ֲח ׁש ׁש ֲח ׁ ָש ׁ ָשא זֹאת ׁ ֶש ָּמא ָ ּבא ּו ִל ֵידי ֵח ְטא ַעל יְ ֵדי ֶזה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם? ַא ְך ַעל ּ ִפי ַה ַ ּנ”ל ְמב ָֹאר
יטבִּ ,כי ִע ַ ּקר ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת יִ ְשׂ ַמח ַצ ִדּ יק ִּכי ָח ָזה נָ ָקם
ֵה ֵ
ּ ְפ ָע ָמיו יִ ְר ַחץ ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ֲא ָבל יֵ ׁש קוֹ ל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם קוֹ ל ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבע,
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,ו ְּכ ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם,
ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גֶ ד קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָ ּבת ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ בְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,על ֵּכן ַא ַחר יוֹ ם טוֹ ב ָאנ ּו חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין
ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַ ּג ְ ּברוַּ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,קוֹ ל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”ל.
ִּכי ֶזה ְּכ ָללִּ ,כי ֶאת ֶזה ְל ֻע ַּמת ֶזה ָע ָשׂ ה ֱאל ִֹקים ְו ֵת ֶכף ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ִס ְט ָרא ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גְ ָדּ ּה

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ז  -רי"ט הל' קריאת התורה ד''
ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ָכל ְז ַמן ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה נָ ָחה ְול ֹא נִ ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ְלגַ ּלוֹ ת ָה ָרצוֹ ןָ ,הי ּו ַ ּגם ֵהם נָ ִחיםֲ ,א ָבל
ילין ִל ׁ ְשאֹג ְ ּבקוֹ ָלם
ילין ַ ּגם ֵהם ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ו ַּמ ְת ִח ִ
ילין ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְלגַ ּלוֹ ת ָה ָרצוֹ ןֲ ,א ַזי ַמ ְת ִח ִ
ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָה ִענְ יָ ן הוּא ְּכמוֹ ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם ַה ִ ּנ ְל ָח ִמיםֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ֶא ָחד ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ֲא ַזי ִמ ְת ַח ֵ ּזק ַה ּׁ ֵשנִ י
ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְ ּביוֹ ֵתרַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ַעל ֵּכן ָאנ ּו ִמ ְתיָ ְר ִאין ַא ַחר יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָּמא ִמ ּתוֹ ְך ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב
יאה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ְּמגַ ֶּלה
ָ ּבא ֵא ֶיזה ּ ְפגָ םַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָּמא ִמ ּתוֹ ְך ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָ ּבא ַעל יְ ֵדי קוֹ ל ַה ְ ּק ִר ָ
ֶאת ָה ָרצוֹ ןֶ ׁ ,ש ָּמא ַעל יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ָ ּבא ֵא ֶיזה ּ ְפגָ םַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן,
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב ַּכ ַ ּנ”ל ,יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶש ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גְ דּ וֹ קוֹ ל ַה ַח ּיוֹ ת ָרעוֹ ת ַעד
ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ֵא ֶיזה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָר ָעה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ֵדּ עוֹ ת ַח ְכ ֵמי ַה ּ ֶט ַבעִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר קוֹ ל
ישי” ַא ַחר יוֹ ם
“שנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ בִ ,ה ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ֵהם ְּכנֶ גְ ָדּ ם ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל ֵּכן ָאנ ּו גּ וֹ ְז ִרין ַּת ֲענִ ית ׁ ֵ
ּ
משה לוּחוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ְו ִת ֵקן ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל,
ישי ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ֵהם יְ ֵמי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ִק ֵ ּבל ׁ ֶ
טוֹ ב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ׁ ֶשהוּא ּ ְפגַ ם ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל.
ישי ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ִשׂ ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
ְו ַעל ֵּכן ַעל יְ ֵדי ַּת ֲענִ ית ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
יקתוֹ ִמ ָ ּנ ָח ׁש ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ י ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יְ ֵדי ֵח ְטא
ַעל יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש יְ נִ ָ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעִּ ,כי ָא ָדם
ילהֶ ׁ ,שהוּא ֲא ִכ ַ
ו ְּפגַ ם ֲא ִכ ָ
ישי
אשוֹ ן ָּכ ַפר ָ ּב ִע ָ ּקרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ַעל ֵּכן ַעל יְ ֵדי ַה ַּת ֲענִ ית ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ָה ִר ׁ
משה ַה ּלוּחוֹ ת ַא ֲחרוֹ נוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם
ילה ְו ָאז ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ןִּ ,כי ָ ּב ֶהם ִק ֵ ּבל ׁ ֶ
ְמ ַת ְ ּקנִ ים ּ ְפגַ ם ָה ֲא ִכ ָ
“ויְ ַחל”ֶ ׁ ,שהוּא ְּת ִפ ַּלת
ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לֶ ׁ ,שהוּא ּ ְפגַ ם ָה ָרצוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן קוֹ ִרין ָ ּב ֶהם ַ
משה ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְל ַה ְמ ִּתיק ַה ַּכ ַעס ְו ַה ֲחרוֹ ן ַאף ׁ ֶשל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ִ ּב ּ ֵטל ַה ַּכ ַעס ַו ֲה ָפכוֹ
ֶׁ
ְל ָרצוֹ ן ְו ִה ְמ ׁ ִש ְ
לש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה לוֹ
יך ֶה ָא ַרת ָה ָרצוֹ ן ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ
לש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָרצוֹ ן ְו ַעל ֵּכן ֵהם
ָאז ׁ ֶש ּקוֹ ִרין אוֹ ָתן ְ ּביוֹ ם ַה ַּת ֲענִ יתִּ ,כי ׁ ְש ׁ
יקנָ א ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר
יסר ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
לש ֶע ְשׂ ֵרה ִמדּ וֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ְּת ֵל ַ
ׁ ְש ׁ
יתא ִצ ְד ְק ָתא ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
ֵמ ַצח ָה ָרצוֹ ן ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּגם ַה ַּת ֲענִ ית הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַאגְ ָרא ְדּ ַת ֲענִ ָ
ימן לז) ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ֵח ֶלק אַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ו ַעל יְ ֵדי ַה ְּצ ָד ָקה ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ַעת ֵמ ַצח ַה ָ ּנ ָח ׁש,
(ס ָ
“דּ ְר ׁשוּ” ִ
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִ
ַעל ֵּכן ִמ ְת ַע ִ ּנין ַא ַחר יוֹ ם טוֹ ב ְו ַכ ַ ּנ”ל:
בערי אוקראינה היו זהירים בתענית ב’ וה’ כידוע – וכנהוג בא”י ,הרי ע”פ ענין התיקון שצריכים
דייקא אחרי שזוכים לבחי’ יו”ט ,וענין ב’ וה’ ,מובן היטיב כמבואר .ובזה מזכיר שהתיקון ע”י
קריאת ויחל בתורה שאז מעורר עיקר שורש הרצון י”ג מידות הרחמים ,מתוך תענית שהוא
בחי’ צדקה ותיקון האכילה ,שגם הוא שורש הרצון לשבר התאוות לזכור נועם השם בכל דבר.

ִה ְלכוֹ ת ְק ִר ַיאת ַה ּתוֹ ָרה ֲה ָל ָכה ה נִ ְכ ֶל ֶלת ְ ּב ִה ְלכוֹ ת נְ שִׂ ַיאת ַּכ ּ ַפיִ ם ֲה ָל ָכה ה:

