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ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח

ענין קריאת התורה הלכה ו'
ימן ח:
ּ-תוֹ ָכ ָחה” ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ִּ
“ת ְקעו ּ

כלל המתגלה בלקו”ת סי’ ח’
א) בלקו”ת סי’ ח’ מבואר שעיקר עבודת האדם הוא אמונה בחידוש העולם שהשי”ת מקיים
העולם מאין ליש בכל רגע מחדש ,ואינו קיים לבד כלל ,ובכח הקדושה וטהרה זוכה לאמונה
שמסתכל על העולם באמונה שהכל השגחת השם ,ובכל מה שנעשה זה השגחה ,וכל דבר
הוא השגחה.
ואלו הנקודות מתאספים יחד ונעשה מזה הניגון של לעתיד שהוא ענין התוכחה של רבינו,
שהוא תוכחה שמחיה ,ועי”ז נמצא המשכת הניגון שבבחי’ ריח שמחיה את נשמת האדם ,והוא
בבחי’ י’ מיני נגינה פשוט כפול משולש מרובע ,כי עיקר הריחוק מהקדושה הוא ע”י תוכחה
ששוברת וכו’ ויש תוכחה שהוא בבחי’ ‘הרם כשפ”ר קולך’ שהוא מכניס חיות וריח טוב ,והוא
בחי’ רוח נבואה שמגלה האמונה בחידוש העולם אשר זאת עיקר מה שיש לחפש ולבקש מי
יכול להאיר בי אמונה זו.
והוא מכח תיקון הניצוצות שנעשה ע”י רבינו בראש השנה ,בחי’ שיברת ראשי תנינים וכו’
ר”ת תשרי ,ועי”ז מתגלה מים רבים ורעמים שמאירים רוח נבואה ,ועי”ז נכנס האדם לדרכי
ההתחזקות והאמונה ועולה מבחי’ מרובע לבחי’ משולש ולבחי’ כפול שהוא בנין הדעת וכך
נמשך שפע ההתחדשות הפשוט לכפול וכו’ כמבואר ענין זה בזהר כ”פ ,והוא עיקר בנין
דרכי האמונה בהשי”ת שהוא אמונת חידוש העולם שיהיה אמונה זכה וברורה שמשנה את
ההסתכלות על העולם לגמרי.
יאה הוּא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ִּצ ּבוּר ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְּכ ׁ ֵש ָרה ְ ּבנִ גּ וּן ו ִּב ְט ָע ִמים ְו ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ְ
לשה יָ ִמיםָ ,ע ְמד ּו
משה ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרהַ ,אך ְּכ ׁ ֶש ָה ְלכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבל ֹא ַמיִ ם ׁ ְש ׁ ָ
ְויוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָאז ִּת ֵ ּקן ׁ ֶ
לשה יָ ִמים ְ ּבלֹא ּתוֹ ָרה ְו ֶע ְז ָרא
ישי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יַ ַע ְבר ּו ׁ ְש ׁ ָ
יאה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
יהם ְו ִת ְ ּקנ ּו ַה ְ ּק ִר ָ
יאים ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
ַה ְ ּנ ִב ִ
ִּת ֵ ּקן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא וּפוֹ ְס ִקים:
הרי שזה מציאות תקנת קריאת התורה
יאה ַ ּב ּתוֹ ָרה הוּא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִּכי
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
“ת ְקעוּ” ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ֵ ּברוּר ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ,הוּא
ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִּ
ַעל יְ ֵדי רו ַּח נְ בו ָּאה ׁ ֶש ְּמ ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶש ָ ּב ֶזה ְּתלוּיָ ה ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאז
משהְ ,לרו ַּח נְ בו ָּאהְ ,ו ָאז נִ ְת ַ ּב ֵּסס ְונִ ְת ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ָאז ֱאמוּנַ ת
ָזכ ּו ֻּכ ָּלם ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ָאז ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’.
יקים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאהּ ְ ,ב ִחינַ ת רו ַּח ַה ָ ּבא ִמן
ְו ֵכן ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַצ ִדּ ִ
ַה ּק ֶֹד ׁש ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם זוֹ ִכין ְל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ְוכוּ’ ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה
נִ ְתעוֹ ֵרר ׁ ִשיר ׁ ֶשל נִ ְפ ָלאוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּטָּ ,כפוּלְ ,מ ׁ ֻש ָּל ׁשְ ,מ ֻר ָ ּבע ׁ ֶש ִ ּי ְת ַער ֶל ָע ִתיד ׁ ֶש ִ ּי ְתנַ ֵ ּגן ַעל
יח ִ ּב ְב ִחינַ ת נִ ְר ִדּ י נָ ַתן ֵריחוֹ
ימין ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי קוֹ ל ַה ּׁ ִשיר ַה ֶ ּזה ַדּ יְ ָקא יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ִש ְב ִעים ו ׁ ְּשנַ יִ ם נִ ִ

ג

ד
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יטב.
ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת מוֹ ָרה ַעל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ִמ ְצ ַות ְק ֻד ּׁ ַשת
ְו ַעל ֵּכן ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
יעי ׁשבת ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ
יע ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ָע ָשׂ ה ה’ ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ֶאת ָה ָא ֶרץ ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ
ׁ ַש ָ ּבת ְלהוֹ ִד ַ
ׁ ֶש ָּכתוּבּ ְ ,
“ב ִרית עוֹ ָלם ֵ ּבינִ י ו ֵּבין ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ ִּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ָע ָשׂ ה ה’ ְוכוּ’” ְו ֵכן ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל
ֶל ָע ִתיד הוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ָאז יִ ְהיֶ ה יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ַה ְ ּז ִמירוֹ ת
ְו ַה ִ ּנגּ וּנִ ים ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ְר ִרין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז נוֹ ֲהגִ ין ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּבנִ גּ וּנִ ים ו ִּב ְז ִמירוֹ ת ְו ׁ ִשירוֹ ת ׁ ֶש ַה ּכֹל
נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּקוֹ ל ַה ּׁ ִשיר ְו ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּי ְּת ַער ֶל ָע ִתיד ְ ּב ֵעת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָ ּבת ְו ַעל ֵּכן
יאת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה זוֹ ִכין ְל ָכל
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ָּכל ַה ַ ּנ”ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
יאה ְו ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל,
ֶזה ְל ָב ֵרר ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ְּת ִח ַּלת ַה ְ ּב ִר ָ
ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”ל:
הרי שבשבת קודש מתגלה בלב כל יהודי הארת אמונת החידוש (מובן ששבת הוא הארת הפשוט

כפול וכו’ ומתגלה בקריאת התורה) ויש לזכות להתחדש באמונת החידוש בכל שבת לשמוע
הניגון וללכת בדרגותיו וכו’ ומתגלה שלימותו בקריאת התורה [אבא] ומוסף.
יהם ְו ִת ְ ּקנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו קוֹ ִרין
יאים ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
לשה יָ ִמים ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרהָ ,ע ְמד ּו ַה ְ ּנ ִב ִ
ב) ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ָה ְלכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ְש ׁ ָ
יאים ַדּ יְ ָקא ִּכי ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא יוֹ נֶ ֶקת ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּת
ישיַ .ה ְ ּנ ִב ִ
ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ּ
יכין ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִי ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשׂ ין ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים
ְוכוּ’ֲ ,א ַזי ְצ ִר ִ
ַה ְמב ָֹא ִרין ׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאה ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ֵ ּברוּר ָה ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,שהוּא ֱאמוּנַ ת
יטב.
יטב ֵה ֵ
ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
יאים ו ַּב ֲע ֵלי רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָע ְמד ּו ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ַא ַחר ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ַעל
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ְ ּנ ִב ִ
משה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָלנ ּו
יאיםִּ ,כי ִע ַ ּקר ֵ ּברוּר ָה ֱאמוּנָ ה הוּא ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
משה ַר ֵ ּבנוֶּ ׁ ,שהוּא ַר ָ ּבן ׁ ֶשל ָּכל ַה ְ ּנ ִב ִ
יְ ֵדי ׁ ֶ
ּ
ּ
ּ
יה ֵאין ְלהוֹ ִסיף ְול ֹא ִלגְ ר ַֹעְ ,כמוֹ
ֶאת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא ִע ַקר ַה ְ ּנבו ָּאה ׁ ֶש ִהיא ַק ֶי ֶמת ְלדוֹ רוֹ ת ָלנֶ ַצח ְו ָע ֶל ָ
יאים
(מגִ ָּלה ב) ׁ ֶש ֵאין נָ ִביא ַר ּׁ ַשאי ְל ַח ֵדּ ׁש ָדּ ָבר ֵמ ַע ָּתה ַא ְך ָּכל ַה ְ ּנ ִב ִ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יח ֶאת
משה ַעד ַהיוֹ ם ַה ֶזהֻ ,כ ָלם ל ֹא ָבא ּו ַרק ְלהוֹ ִכ ַ
יקים ַ ּב ֲע ֵלי רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָע ְמד ּו ַא ַחר ׁ ֶ
ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ
משה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ַעל יְ ֵדי רו ַּח נְ בו ָּאה ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
יהם ִ ּב ְב ִחינַ ת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ׁ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ּׁשוֹ ָפר ָה ֵרם קוֹ ֶל ָך ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְל ִענְ יַ ן נְ בו ָּאה ְו ָכל ֶזה הוּא ֵמ ֲח ַמת ְ ּב ִחינַ ת
ַה ַ ּנ”ל ַה ְמב ָֹאר ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ַמה ּׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא יוֹ נֶ ֶקת ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּתְ ,ו ָאז נִ ְת ַמ ֵעט
ָה ַר ֲח ָמנוּת ֶא ְצ ֵלנ ּו ְוכוּ’ַ ,עד ׁ ֶש ָ ּב ִאין ָּכל ַה ִ ּק ְלקו ִּלים ַה ְמב ָֹא ִרין ׁ ָשם ְו ַה ִּת ּקוּן הוּא ַעל יְ ֵדי ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח
ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹלַ ,עד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְלרו ַּח נְ בו ָּאהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ו ְּב ָכל ֵעת ְ ּב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ תִּ ,כי ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכ ָבר ִק ַ ּב ְלנ ּו ֶאת
יה ֵהם
משה ַר ֵ ּבנ ּו הוּא ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ְל ָכל ַה ַ ּנ”לַ ,אף ַעל ּ ִפי ֵכן ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ֵחילוֹ ֶת ָ
ַה ּתוֹ ָרה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ּ
ּ
ּ
אוֹ ְר ִבים ְוחוֹ ְת ִרים ְב ָכל ֵעת ְל ַק ְל ֵקלַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ םָ ,כל ַה ִּתקוּנִ ים ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה\.
ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּ
(באוֹ ת ב) ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא יוֹ נֶ ֶקת
ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּתֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ָּכל ַה ִ ּק ְלקו ִּלים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי נִ ְת ַמ ֵעט ָה ַר ֲח ָמנוּת ֶא ְצ ֵלנ ּו ְונַ ֲע ֶשׂ ה ַא ְכ ָז ִר ּיוּת
לשה
ְוכוּ’ַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָטן ַה ַדּ ַעת ְונִ ְת ַק ְל ְק ִלין ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְמ ִחצּוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י ַּת ֲא ַות נִ אוּףִּ ,כי ַה ּׁ ְש ׁ ָ
מ ִֹחין ֵהם ְמ ִחצּוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י זֹאת ַה ַּת ֲא ָוה ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ִּכי ִע ַ ּקר ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ָה ַר ֲח ָמנוּתִ ,היא
ית ָרה ָח ַמ ְל ָּת ָע ֵלינוּ,
ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ָלנ ּו ְ ּב ַא ֲה ָבתוֹ ו ְּב ֶח ְמ ָלתוֹ ָע ֵלינ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶח ְמ ָלה ְ ּגדוֹ ָלה ִו ֵ
(מ ׁ ְש ֵלי לא) ְותוֹ ַרת ֶח ֶסד ַעל ְל ׁשוֹ נָ ּה ְוהוּא ִע ַ ּקר ַה ַדּ ַעת ְו ַה ּמ ִֹחין,
ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְל ִענְ יַ ן ַה ּתוֹ ָרה ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ
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“מ ִז ָּמה
ׁ ֶש ֵהם ְמ ִחצּוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י זֹאת ַה ַּת ֲא ָוה ִ ּב ְב ִחינַ ת אוֹ ָריְ ָתא ְמגִ ָ ּנה ו ַּמ ְצ ֵלי ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,
ִּת ׁ ְשמֹר ָע ֶל ָ
אתי ּתוֹ ָרה
אתי יֵ ֶצר ָה ָרע ָ ּב ָר ִ
יך” ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(קדּ ו ׁ ִּשין ל)ּ ָ ,ב ָר ִ
ַּת ְב ִלין.
ַא ְך ְּכ ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא יוֹ נֶ ֶקת ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּת ַה ֶ ּזהָ ,אז נִ ְת ַק ְל ֵקל ָה ַר ֲח ָמנוּת ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּב ָכל ּ ְפגָ ם
יה ִלינֹק ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּת ְו ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִהיא ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר
ִמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ְו ֵחילוֹ ֶת ָ
ּ
ַה ַדּ ַעת ְו ַה ּמ ַֹחִּ ,כי ֵאין ָח ְכ ָמה ְּכ ָח ְכ ַמת ַה ּתוֹ ָרה ְו ָכל ַה ָח ְכמוֹ ת ִחיצוֹ נִ יוֹ ת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְר ִאים ְּכ ָח ְכמוֹ ת,
ימן לז ֵח ֶלק א)
(ס ָ
“דּ ְר ׁש ּו ה’ ְוכוּ’” ִ
ֶ ּב ֱא ֶמת ֵהם ְּכ ִסילוּת ְּכנֶ גֶ ד ָח ְכ ַמת ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִ
“אל יִ ְת ַה ֵּלל ָח ָכם ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ ְוכוּ’”:
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יִ ְר ְמיָ ה ט)ַ ,
מבאר מ”ש שתיקון קריאת התורה בשני וחמישי הוא ע”י הנביאים ,שיסוד אור התורה הוא
בכח התגלות חידוש האמונה אור הצדיקים ,וכמבואר שעי”ז נמשך עלינו רוח נבואה ע”י
הרעמים ותיקון הקאת התנין כל מה שנבלע וכו’ ,הרי זה בחי’ ‘עמדו נביאים’ להמשיך כח
הניגון לתוך ימות החול ,שזה בחי’ קול המוכיח הראוי.
ֲא ָבל ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ִלינֹק ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּת ָה ֲא ִמ ִּתיֶ ׁ ,ש ִהיא ַה ּתוֹ ָרהְ ,ורוֹ ִצים ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַע ְצ ָמם
ָה ַר ֲח ָמנוּתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ַמה ּׁ ֶש ָאנ ּו רוֹ ִאים ׁ ֶש ֵהם חוֹ ְת ִרים ְל ַה ְכנִ יס ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְ ּב ֵבית ה’ְ ,ל ַה ְכנִ יס ָח ְכמוֹ ת
יהם ָה ָר ִעים ׁ ֶש ְּמגַ ִּלים ּ ָפנִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרה
ִחיצוֹ נִ ּיוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ו ְּל ָפ ֵר ׁש ַה ּתוֹ ָרה ַעל ּ ִפי ַדּ ְר ֵכ ֶ
יהם ְואוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ָּכל ַּכ ָּונָ ָתם
יפים ּ ְפנֵ ֶ
יהם ו ַּמ ֲח ִצ ִ
ׁ ֶש ּלֹא ַּכ ֲה ָל ָכה ו ְּמ ַה ּ ְפ ִכים ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים ְל ַד ְר ֵכ ֶ
ְ
ְלטוֹ ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ַר ֲח ָמנוּת ָ ּגדוֹ ל ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ׁ ֶש ֵהם נְ בוֹ ִכים ָּכל ָּכך ְל ִפי ַדּ ְע ָּתם ָה ָר ָעה,
ְדּ ַהיְ נ ּו ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַד ְק ְדּ ִקים ַרק ְ ּב ִמ ְצוֹת ְו ָכל ִל ּמו ָּדם הוּא ַרק ְ ּג ָמ ָרא וּפוֹ ְס ִקים ְו ִס ְפ ֵרי מו ָּסר ְוכוּ’ְ ,ו ֵהם
יח ֶאת
ׁשוֹ ְק ִדים ְל ַת ָ ּקנַ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ָ ּב ַר ֲח ָמנוּת ַה ַּמר ְו ַה ָּמרוֹ ר ׁ ֶש ָּל ֶהםְ ,ורוֹ ִצים ְל ַפ ּתוֹ ת ו ְּל ָה ִסית ו ְּל ַה ְכ ִר ַ
יהם ֲא ׁ ֶשר ְּכ ָבר ָר ִאינ ּו ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל יְ ֵדי ָה ַר ֲח ָמנוּת ׁ ֶש ָּל ֶהם ׁ ֶש ָּכל
יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵ ּי ְלכ ּו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םּ ְ ,ב ַד ְר ֵכ ֶ
יהם ּפוֹ ֵרק עֹל ְלגַ ְמ ֵריַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשצּוֹ ֲע ִקים ַעל ֶזה ְ ּבקוֹ ל
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַא ֲח ֵר ֶ
ַמר ְונִ ְמ ָהרְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְו ָכל ֶזה ָּכלוּל ַ ּב ִדּ ּבוּר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ָּכ ַתב ֲאדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרנ ּו
יהם
ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ֵהם יוֹ נְ ִקים ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּתִּ ,כי ָּכ ְך ֻמ ְר ָ ּגל ִ ּב ְל ׁשוֹ נָ ם ַה ּ ָט ֵמא וּמו ָּבא ְ ּב ִס ְפ ֵר ֶ
יכם ְ ּב ֶד ֶרךְ
ָה ָר ִעים ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ַרק ָ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי יֵ ׁש ָל ֶהם ַר ֲח ָמנוּת ַעל נַ ֲע ֵרי ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְורוֹ ִצים ְל ַה ְד ִר ָ
יְ ׁ ָש ָרה ַעל ּ ִפי ּ ֵפרו ׁ ֵּשי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּל ֶהם ִל ׁ ְשאוֹ ל ְו ַל ֲא ַבדּ וֹ ן ְוכוּ’ַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן.
משה ִמן
ְו ֶזה ַה ִ ּק ְלקוּל ָמצוּי ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ְ ּב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ ת ׁשוֹ נוֹ תִּ ,כי ֵּת ֶכף ַא ַחר ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ק ֶֹדם ׁ ֶש ָ ּי ַרד ׁ ֶ
ָה ָהר נִ ְת ַק ְ ּבצ ּו ַעל ַא ֲהרֹן ַל ֲעשׂ וֹ ת ָל ֶהם ֶאת ָה ֵעגֶ ל ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַ ּגם ֵּכן ׁ ֶשהוּא ִמ ַּצד ָה ַר ֲח ָמנוּת ׁ ֶש ָּל ֶהםַּ ,כ ּמו ָּבן
יהם
יש ל ֹא יָ ַד ְענ ּו ֶמה ָהיָ ה לוֹ ” ׁ ֶש ִדּ ְב ֵר ֶ
משה ָה ִא ׁ
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ָשם ׁ ֶש ָא ְמרוּ“ ,קוּם ֲע ֵשׂ ה ָלנ ּו ֱאל ִֹהים ִּכי ֶזה ׁ ֶ
יהם
ֵא ּל ּו ּבוֹ ִטים ְּכ ַמ ְד ְקרוֹ ת ֶח ֶרבֶ ׁ ,ש ִּמ ְת ַק ְ ּב ִצים ְ ּב ִק ּבוּץ ָ ּגדוֹ ל ְל ַפ ֵ ּק ַח ַעל ַּת ָ ּקנַ ת ֶה ָהמוֹ ן ו ְּמ ַר ֲח ִמים ֲע ֵל ֶ
“א ׁ ֶשר יֵ ְלכ ּו
יכם ַ ּב ֶדּ ֶר ְך ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִציםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםֲ ,
יהם ְל ַה ְד ִר ָ
ו ְּמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ָל ֶהם ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ֵל ְך ִל ְפנֵ ֶ
יהם ָה ָר ִעים
יהם ְו ַד ְר ֵכ ֶ
ְל ָפנֵ ינוּ” ְו ֵכן הוּא ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ רּ ִ ,ב ְפ ָרט ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶ ּזהַּ ,כ ּמו ָּבן ְל ִמי ׁ ֶש ָ ּב ִקי ְק ָצת ִדּ ְב ֵר ֶ
יהם ְל ַה ְד ּ ִפיס ְס ָפ ִרים ַעל ֶזהְ ,ו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב
יהם ו ְּמ ַמ ְּל ִאים ִ ּב ֵיד ֶ
ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִפ ֶ
ְל ֵעיל ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ֵהם יוֹ נְ ִקים ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּת ְוכוּ’ ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה ָ ּבא ַּת ֲא ַות נִ אוּף ְונִ ְת ַק ְל ֵקל ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,חס
ְו ׁ ָשלוֹ ם.
ְו ַה ִּת ּקוּן הוּא ַעל יְ ֵדי ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ְוכוּ’ ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְוכוּ’ ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך רו ַּח נְ בו ָּאה
יח ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵ ּים ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
משה ׁ ֶש ָ ּב ִאים ַרק ְלהוֹ ִכ ַ
יאים ׁ ֶש ָע ְמד ּו ַא ַחר ׁ ֶ
ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ְ ּנ ִב ִ
ְ
ֶ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל יָ ָדםִּ ,כי ָּכל נְ בו ָּא ָתם נִ ְמ ׁ ָשך ֵמ ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּןְ .ו ֵכן

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
יטב ְו ָכל
יקי ֱא ֶמת יֵ ׁש ָל ֶהם ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאה ַ ּגם ַע ָּתה ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ֵה ֵ
ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ָּכל ַה ַּצ ִדּ ֵ
לשה יָ ִמים ְ ּבלֹא ַמיִ םֶ ׁ ,שהוּא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַמ ֲעט ּו
יאים ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו ׁ ֶש ָה ְלכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ֶש ֵּכן ַה ְ ּנ ִב ִ
ְ
ּ
ימי ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ַּמיִ ם ַל ָים ְמ ַכ ִּסיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָשך ַרק ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּת
ֵמ ֵ
ישיְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יַ ַע ְבר ּו
ְדּ ִס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ַה ַ ּנ”ל ַעל ֵּכן ָע ְמד ּו ְו ִת ְ ּקנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל קוֹ ִרין ַ ּגם ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
לשה יָ ִמים ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרה.
ׁ ְש ׁ ָ
ישי ָאז הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ יםַּ ,כ ּמו ָּבן ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ּיוֹ ם ׁ ֵשנִ י
ישי ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ְו ַעל ֵּכן ִּת ְ ּקנ ּו ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ישי הוּא ְ ּב ִחינַ ת הוֹ דֶ ׁ ,שהוּא ַ ּגם ֵּכן ֲענַ ף ַה ְ ּגבו ָּרה ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ַעל ֵּכן ָ ּב ֶהם
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבו ָּרהְ ,ויוֹ ם ֲח ִמ ׁ ִ
יכין ָאז ְ ּביוֹ ֵתר ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ּכ ַֹח ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל
ָ ּב ֵּתי ִדּ ינִ ין יוֹ ׁ ְש ִבין ְו ַעל ֵּכן ְצ ִר ִ
ּכ ַֹח ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִּתינֹק ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ֵמ ַה ִדּ ינִ ים ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם.
ישי ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ֵלינ ּו ּכ ַֹח ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל
ְו ַעל ֵּכן נוֹ ֲהגִ ים ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּב ַת ֲחנוּנִ ים ו ְּת ִפ ּלוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
יכים ְּת ִפ ּלוֹ ת ְו ַת ֲחנוּנִ ים
ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְ ּבכֹחוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְוכוּ’ִּ ,כי ָאז ְצ ִר ִ
ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ׁ ֶש ּל ֹא ִּת ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ִּס ְט ָרא ָא ֳח ָרא ִלינֹק ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל יְ ֵדי ַה ִדּ ינִ יםַ ,רק נִ ְז ֶּכה ַעל יְ ֵדי ִר ּבוּי
ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ְו ַה ְּת ִחנּוֹ ת ְלעוֹ ֵרר ַר ֲח ָמיו ָע ֵלינ ּו ׁ ֶש ַ ּי ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ֵלינ ּו ּכ ַֹח ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ נִ ְת ַּת ֵ ּקן ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאהֶ ׁ ,שהוּא
ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל.
ישי ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ֵהם יְ ֵמי ִדּ ין
יאים ַדּ יְ ָקא ְו ִת ְ ּקנ ּו ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ַעל ֵּכן ָע ְמד ּו ַה ְ ּנ ִב ִ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ּכ ַֹח ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
יהם ַעל יְ ֵדי ְק ִר ַ
ְוכוּ’ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ְמ ׁ ִשיכ ּו ֲע ֵל ֶ
ימי ַהחֹל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבתִ ,ל ְז ּכוֹ ת
נִ ְמ ׁ ָש ְך ָהרו ַּח נְ בו ָּאהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ַ ּגם ִ ּב ֵ
ְל ָב ֵרר ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶּל ָע ִתידַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ִ ּנגּ וּן ׁ ֶש ִ ּי ְּת ַער ֶל ָע ִתידֶ ׁ ,שהוּא ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּט ָּכפוּל
יח ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם.
ְוכוּ’ ׁ ֶשעוֹ ֶלה ע”ב ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ ִכ ַ
יכין ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּבנִ גּ וּן ו ִּב ְט ָע ִמים ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ קוֹ ל ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך
ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְצ ִר ִ
[ט ָע ִמים ,נְ ֻקדּ וֹ ת ,תגין ,אוֹ ִת ּיוֹ ת],
ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ָ ּגבוֹ ַּה ִמן ַה ּכֹלִּ ,כי יֵ ׁש ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה טנת”א ְ
ְו ַה ּ ְט ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נִ גּ וּןּ ְ ,גבוֹ ִהים ִמן ַה ּכֹלַּ ,כ ּמו ָּבאִּ ,כי ַה ּ ְט ָע ִמיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נִ גּ וּן ַה ַ ּנ”לֵ ,הם
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֵשם ע”בַּ ,כ ּמו ָּבאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ְו ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשעוֹ ָלה ע”ב ְּכ ִמנְ יַ ן ֶח ֶסדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
ׁ ָשם:
בזה מגלה עוצם כח קריה”ת של ב’ וה’ שגם בימות החול יכולים להמשיך הטנת”א בחי’ הנגון
שמשקה הגן ,שזאת המשכת אור השבת לימי החול ,וזה כל כוחינו כנגד הרחמנות דסט”א
הנ”ל ר”ל שהוא פגם ברית קודש ,שבזה מאבד התפילה והרחמנות ,כי מגלה שכמו שע”י
הפגם מאבדים תפילה והרחמנות ועי”ז נוטים אחרי חכמות חיצוניות ומתבלבל הנפש לגמרי,
ומוכרח תיקון הבעל כח ,הרי קריאת התורה בשני וחמישי הוא ממש כח ראש השנה של רבינו
שנמשך לנו לתוך ימות החול כדי להצילנו ממש.
לשהּ ,כ ֵֹהןֵ ,ל ִוי ,יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמהּ ִ ,בינָ הַ ,דּ ַעת,
ישי ׁ ְש ׁ ָ
ג) ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה קוֹ ִרין ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ּ
לשה ִמינֵ י ַר ֲח ָמנוּת,
לשה מ ִֹחין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִי ְהי ּו ְמ ִחצּוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ ָ
ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ׁ ָ
לש ְּת ִפ ּלוֹ ת ְ ּביוֹ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם:
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
הרי שבקריאת התורה אנו ממשיכים כח החכמה עם המוח של השיר שמגלה חדו”ת שיש

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
בהם חידוש העולם ,שני הבינה והתבוננות במציאות החידוש ,הדעת הוא הכח לבא לידי
מעשה ,לחיות באור האמונה בחידוש העולם.
ימי
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחהִּ ,כי ָאז ְ ּב ִמנְ ָחה הוּא ָסמו ְּך ְל ַא ּפו ֵּקי ׁ ַש ְ ּב ָתא ָסמו ְּך ִל ֵ
ד) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ַהחֹלַ ,על ֵּכן קוֹ ִרין ָאז ַ ּב ּתוֹ ָרה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהִ ,ע ַ ּקר ֵ ּברוּר ֱאמוּנַ ת
ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ְ ,ל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ימי ַהחֹל ְל ָב ֵרר
ימי ַהחֹל ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָלנ ּו ּכ ַֹח ַ ּגם ִ ּב ֵ
יך ָּכל ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ָה ֵא ּל ּו ִל ֵ
יפה ׁ ָש ְל ָטאֲ ,א ָבל
ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ְ ּב ִמנְ ָחה ַ ּבחֹל ִדּ ינָ א ַּת ִ ּק ָ
ְ ּבכ ַֹח ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,שהוּא ֵעת ָרצוֹ ןַ ,על יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ׁ ֶש ִ ּי ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ִדּ ין ְל ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִליםְ ,ו ַה ּכֹל ְ ּבכ ַֹח
יקים ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּלק ּו ָאז ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכים
לשה ַצ ִדּ ִ
ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ ָ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן נוֹ ֲהגִ ים ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִיקים ְו ַהיְ ֵר ִאים לוֹ ַמר
ְל ַת ֵ ּקן ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ישית ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ָאז נִ ְתעוֹ ֵרר קוֹ ל ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי
ּתוֹ ָרה וּמו ָּסר ִ ּב ְס ֻע ָדּ ה ׁ ְש ִל ׁ ִ
משה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ָאז ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ַ ּנ”ל:
יח ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְב ִחינַ ת קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ׁ ֶ
ֶזה ַדּ יְ ָקא יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ ִכ ַ
מגלה ענין הקריאה של מנחה ,שהוא המשכת שבת לימות החול [כמבואר בדברי האריז”ל
שורש הענין ממש] כי אז מתגלה כח ההמתקה והרצון לכל השבוע להמשיך אמונת החידוש
תכלית התיקון לתוך כל ימות החול ,ולזה יש לשבת יחד בסעודה שלישית ולדבר בדברי תורה
שבהם המשכת קול המוכיח הראוי.
ישי
ה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְל ִענְ יַ ן ִמנְ יַ ן ַ ּג ְב ֵרי ָהעוֹ ִלים ַל ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְוכוּ’ ַא ְר ָ ּב ָעהּ ְ ,ביוֹ ם טוֹ ב ֲח ִמ ּׁ ָשהּ ְ ,ביוֹ ם ִּכ ּפוּר ׁ ִש ּׁ ָשהּ ְ ,ב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ִש ְב ָעה ְו ִה ְק ׁש ּו
לשה ְ ּבר ׁ
ְוכוּ’ ׁ ְש ׁ ָ
ִּ
לשהֲ ,ח ִמ ּׁ ָשהִ ׁ ,ש ְב ָעהְּ ,כנֶ גֶ ד ִמי? ַחד ָא ַמרְּ ,כנֶ גֶ ד ִ ּב ְר ַּכת
(בגְ ָמ ָרא ְמגִ ָּלה ּ ֶפ ֶרק ַה ּקוֹ ֵרא ַדּ ף כג) ָהנֵ י ׁ ְש ׁ ָ
לשה ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ַּסף ַו ֲח ִמ ּׁ ָשה רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְךְ ,ו ׁ ִש ְב ָעה רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלךְ
ּכ ֲֹהנִ יםְ ,ו ַחד ָא ַמרְּ ,כנֶ גֶ ד ׁ ְש ׁ ָ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ִה ְק ׁש ּו ַעל ׁ ִש ּׁ ָשה ׁ ֶשל יוֹ ם ִּכ ּפוּר ְּכנֶ גֶ ד ִמי ְוכוּ’? ְוהוּא תמוה ֵּת ֶכף ִ ּב ְת ִח ַּלת ָה ִע ּיוּן ִמ ּ ְפנֵ י ָמה לֹא
ֹאש ח ֶֹד ׁש
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְוחֹל ַה ּמוֹ ֵעדְ ,ו ֵכן ִה ְק ׁש ּו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ׁ ָשם ְויִ ּׁ ְשב ּו ְ ּבד ַֹחקֶ ׁ ,ש ְ ּבר ׁ
ִה ְק ׁש ּו ַעל ד’ ׁ ֶשל ר ׁ
ַה ְּס ָב ָרא נוֹ ֶתנֶ ת ְלהוֹ ִסיף ֶא ָחדַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
יכין
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ֵאין ְצ ִר ִ
ֹאמר ַעל ּ ִפי ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ְ ּב ַו ַדּ אי ַעל ּ ִפי ַט ַעם ַה ַ ּנ”ל ַעל ְק ִר ַ
ְו ַאף ָאנ ּו נ ַ
ְ
יאת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָע ֵלינ ּו ְק ֻד ּׁ ַשת
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ִל ׁ ְשאֹל ַעל ִמנְ יַ ן ַא ְר ַ ּבע ׁ ֶשל ר ׁ
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ֵלינ ּו ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ְ ּב ָכל ֵעתְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ְ ּביָ ִמים ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ִע ָ ּק ָרם הוּא ׁ ַש ַ ּבת
ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ק ֶֹד ׁש ׁ ֶש ּבוֹ נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ְו ֵכן יוֹ ם טוֹ ב ְוחֹל ַה ּמוֹ ֵעד ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלים ָּכל ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ְּת ִח ָּלה
(ת ִה ִּלים קד)
ֹאש ח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא ַ ּגם ָּכל ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּ ׁ ַשת יוֹ ם טוֹ בּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְּ
ְל ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ְוכוּ’ ְו ֵכן ר ׁ
יאת ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ֹאש ח ֶֹד ׁש מוֹ נִ ין ַה ּמוֹ ֲע ִדים ו ָּב ֶהם ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ְק ִר ַ
ָע ָשׂ ה יָ ֵר ַח ַל ּמוֹ ֲע ִדים ִּכי ֵמר ׁ
משה ִּת ֵ ּקן ָל ֶהם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו קוֹ ִרים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ו ְּבמוֹ ֲע ִדים ְוכוּ’ ְו ִע ַ ּקר
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָשםֶ ׁ ,
יאת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ֵלינ ּו ֵ ּברוּר
יכין ָע ֵלינ ּו ַעל יְ ֵדי ְק ִר ַ
ְק ֻד ּׁ ַשת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ְמ ַד ֶּמה ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָ ּב ֵרר ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלם ָּתלוּי ְו ֵאינוֹ ִמ ְת ַק ֵ ּים ְ ּב ָכל דּ וֹ ר
יאת ַה ּתוֹ ָרה
יהם ַעל יְ ֵדי ְק ִר ַ
יכין ֲע ֵל ֶ
ו ְּב ָכל ֵעת ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד ׁ ֶש ָאז יִ ְּת ַער ַה ּׁ ִשיר ָח ָד ׁשֶ ׁ ,שהוּא ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּטָּ ,כפוּל,
יכין ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ִ ּב ְט ָע ִמים ו ְּבנִ גּ וּן ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ְמ ׁ ֻש ָּל ׁשְ ,מ ֻר ָ ּבע ְוכוּ’ ְו ַעל ֵּכן ְצ ִר ִ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְוכוּ’ִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי
ְו ַעל ֵּכן לֹא ִה ְק ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ִמנְ יַ ן ַא ְר ָ ּב ָעה ַ ּג ְב ֵרי ׁ ֶשל ר ׁ
יאה ִ ּב ׁ ְש ִביל ְלעוֹ ֵרר
יאה ׁ ֶשל ָּכל ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ָראוּי ִל ְהיוֹ ת ִמנְ יַ ן ַא ְר ָ ּב ָעהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
ַה ּׁ ִשיר ח ֶֹד ׁש ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ְר ָ ּב ָעהִּ ,כי הוּא ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּטָּ ,כפוּלְ ,מ ׁ ֻש ָּל ׁשְ ,מ ֻר ָ ּבע ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשךְ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
ֵמ ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ּׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ּׁ ִשיר הוּא ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ֻר ָ ּבע ְו ַעל ֵּכן ְ ּב ַו ַדּ אי ָהיָ ה ָראוּי ִל ְקרוֹ ת
יאה ִ ּב ׁ ְש ִביל ִר ּבו ַּע ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן לֹא ִה ְק ׁש ּו
ָּת ִמיד ְ ּב ָכל ַה ָ ּי ִמים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ִמנְ יַ ן ַא ְר ָ ּב ָעהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
יכה ִל ְהיוֹ ת ִמנְ יַ ן ַא ְר ָ ּב ָעה.
יאה ְצ ִר ָ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
ְּכ ָלל ַעל ִמנְ יַ ן ַא ְר ָ ּב ָעה ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ּמוֹ ֲעדוֹ ת ָאז ַמ ְז ִּכ ִירין ִ ּב ְת ִפ ַּלת מו ָּסף ו ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ִל ְז ּכוֹ ת
ְו ַעל ֵּכן ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּבר ׁ
ְל ׁ ִש ֵירי ָדּ ִודְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים“ ,ו ְּב ׁ ִש ֵירי ָדּ ִוד ַע ְב ֶדּ ָך ְוכוּ’” ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל נִ ְז ֶּכה ַעל יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
יחֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָע ַסק ָּכל יָ ָמיו ִ ּב ְז ִמירוֹ ת
ָדּ ִוד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ְוכוּ’ִּ ,כי הוּא נְ ִעים ְז ִמירוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ַה ֶּמ ְר ָּכ ָבה ׁ ֶש ּׁ ְש ֵלמו ָּת ּה
יעיְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
יקאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ַרגְ ֵלי ַה ִּכ ֵּסא ְוכוּ’ִּ ,כי ָדּ ִוד ְ ּב ֶרגֶ ל ְר ִב ִ
ַעל יְ ֵדי ִר ּבו ַּע ַדּ יְ ָ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּמוֹ ֲע ִדים ,הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָדּ ִודַּ ,כ ְמב ָֹאר
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ָכל ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ר ׁ
“דּ ִוד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחי ְו ַק ָ ּים”
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ַעל ֵּכן אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ׁ ְש ַעת ִקדּ ו ּׁש ְל ָבנָ הָ ,
יה ָרא ְ ּב ַא ׁ ְש ְלמו ָּתאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנַ ת
ימא ִס ֲ
ִּכי ְ ּביוֹ ֵמי ְדּ ָד ִוד ו ׁ ְּשלֹמֹה ַקיְ ָ
יאהֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְז ֶּכה ְל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶּל ָע ִתידִ ,ע ָ ּקרוֹ נִ ְז ֶּכה ַעל יְ ֵדי
ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ְּת ִח ַּלת ַה ְ ּב ִר ָ
יחֶ ׁ ,ש ְ ּי ֵהא ִּת ּקוּן ָהעוֹ ָלם ְ ּביָ ָמיוְ ,והוּא ָע ִתיד ָלבֹא ו ְּל ַת ֵ ּקן ָהעוֹ ָלם ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַל ּׁ ִשיר
ָדּ ִודֶ ׁ ,שהוּא ָמ ׁ ִש ַ
ְ
ַה ֶ ּזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִ ,לי נָ ֶאה ְל ָב ֵרך ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה יִ ְהיֶ ה ָּכל ַה ִ ּק ּבוּל
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ִּת ּקוּן ַה ּמוֹ ֲעדוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָאז
יקים ְו ַה ּ ָש ִרים ְוכוּ’ ְו ָד ִוד הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ר ׁ
ָשׂ ָכר ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ ִ
יה ָרא ָּכל נוֹ ְשׂ ֵאי ַה ִּכ ֵּסא ְמ ַת ְ ּקנִ ים ׁ ִשיר ח ֶֹד ׁש
יה ָראֶ ׁ ,ש ָאז ְ ּב ֵעת ֲח ָדתו ֵּתי ְד ִס ֲ
הוּא ְ ּב ִחינַ תֲ ,ח ָדתו ֵּתי ְד ִס ֲ
יאים ָה ָארוֹ ן ְל ֵבית ׁ ֶש ֶמ ׁשֶ ׁ ,שהוּא ׁ ִשיר ׁ ֶש ּׁ ָשר ּו ּ ָפרוֹ ת ַה ָ ּב ׁ ָשן ָאז ְּכ ׁ ֶש ָ ּנ ְשׂ א ּו ָה ָארוֹ ן ְל ֵבית ׁ ֶש ֶמ ׁש
ְּכ ׁ ֶש ְּמ ִב ִ
(ש ָּכל ֶזה ְמב ָֹאר ִ ּב ְר ָמ ִזים נִ ְפ ָל ִאים ְ ּבסוֹ ף ַה ַּמ ֲע ֶשׂ ה
הוּא ִמ ְזמוֹ ר ׁ ִשיר ּו ַלה’ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ִּכי נִ ְפ ָלאוֹ ת ָע ָשׂ ה ְוכוּ’ ׁ ֶ
יטב ְו ָה ֵבן) ְו ֶזה ַה ּׁ ִשיר הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ַה ּׁ ִשיר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַהנּוֹ ָרא ַה ַ ּנ”ל,
ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ֶ ּנ ֶח ְלפוַּ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ׁ ֶשהוּא ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּטָּ ,כפוּל ו ְּמ ׁ ֻש ָּל ׁש ו ְּמ ֻר ָ ּבע ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּבסוֹ ף
“ת ְקע ּו ּתוֹ ָכ ָחה”ֶ ׁ ,ש ׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ּו ַלה’ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ִּכי נִ ְפ ָלאוֹ ת ָע ָשׂ ה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין
ַה ּתוֹ ָרה ִּ
יה ָרא ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּ
(ב ִב ְר ַּכת
ֹאש ח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא ֲח ָדתו ֵּתי ְד ִס ֲ
ׁ ָשם ִּכי ר ׁ
ִקדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ ה)ְ ,ו ַל ְּל ָבנָ ה ָא ַמר ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵדּ ׁש ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ַל ֲעמו ֵּסי ֶב ֶטןֶ ׁ ,ש ֵהם ֲע ִת ִידים ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש
ְּכמוֹ ָת ּה ְוכוּ’ְ ,ו ַעל ֵּכן ִמ ְצ ַות ִקדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ ה יָ ָקר ְמאֹד ְמאֹד ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה,
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם ֶא ָּלא ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַ ּבח ֶֹד ׁשַ ,דּ ָ ּים ְוכוּ’:
ִא ְל ָמ ֵלא ל ֹא ָזכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִ ּביל ּ ְפנֵ י ֲא ִב ֶ
מזה אנו רואים איך מוהרנ”ת בונה על מה שהניח הנחה ותופס ההנחה לוודאות ובנה על זה
עוד ,כאשר בזה מגלה שמה שיש ד’ קרואים זאת העיקר מה שהיה צריך להיות תמיד ,כי זה
עיקר המגלה כל מה שמבאר בזה ,שלימות השיר בד’ דרכיו ,וזה ממש המכוון בקריאת התורה
וכו’.
יש לחזור להדגיש עוצם הרגשת מוהרנ”ת בענין השיר שיתער לעתיד ומה שמבאר בזה שהוא
תיקון המלכות רגל רביעי דייקא ,וכדי להבין זאת כראוי מוכרח הבנת ענין השיר בכלליות כמו
שנתבאר כ”פ שהוא עליית הקדושה דרגא אחר דרגא ,והמשכת השפע מלמעלה דרגא אחר
דרגא ,שנבנה המלכות ע”י בחי’ שיר מרובע נהי”ם ,ונבנה שיר משולש וכפול חג”ת וחב”ד,
ונמשך אור הכתר כמבואר בזהר כ”פ ,וע”פ מה שהענין מובן בכ”מ.
ו) ְו ַעל ֵּכן ִע ַ ּקר ִקדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ ה הוּא ְּכ ׁ ֶש ֵאין ֲענָ נִ ים ְמ ַכ ִּסין אוֹ ָת ּה ִמ ִּל ְראוֹ ָת ּהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל
הוּא ַעל יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה ָה ֲענָ נִ ים ָּכ ִליםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה

יתי ָכ ָעב ּ ְפ ׁ ָש ֶע ָ
יך ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ְמ ַד ְק ְדּ ִקים יוֹ ֵתר ִמ ַדּ אי
י) ָמ ִח ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
יקים
ׁ ֶש ּלֹא ְל ַק ְדּ ׁ ָש ּה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ַע ְבר ּו ָה ֲענָ נִ ים ְלגַ ְמ ֵריֲ ,א ָבל ֵהם טוֹ ִעים ָ ּב ֶזהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְענ ּו ִמ ַּכ ָּמה ַצ ִדּ ִ
ו ֵּמ ֲאדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ,ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ְ ּז ַמן ָדּ חוּק ׁ ֶש ָּסמו ְּך ְלסוֹ ף ֲח ִצי ַהח ֶֹד ׁשּ ִ ,ב ְפ ָרט
ַ ּבח ֶֹרף ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ׁ ְשטוּת ָ ּגדוֹ ל ִל ְדחוֹ ת ִמ ְצ ָוה נוֹ ָר ָאה ָּכזֹאת ִ ּב ׁ ְש ִביל ִדּ ְקדּ וּק ַקל ׁ ֶש ּלֹא נִ ְז ָּכר ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא
יכין
ְּכ ָללִּ ,כי ל ֹא ָא ְמר ּו ַרקָ ,הרוֹ ֶאה ְל ָבנָ ה ְ ּב ִחדּ ו ׁ ָּש ּה ְמ ָב ֵר ְך ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ּמו ָּבן ׁ ֶש ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְצ ִר ִ
ְל ָב ֵר ְךַ ,רק ׁ ֶש ַ ּב ּפוֹ ְס ִקים ְמב ָֹאר ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְמ ֻכ ָּסה ַ ּב ֲענָ נִ ים ל ֹא יְ ָב ְרכוְּ ,והוּא ְדּ ַבר ֱא ֶמת וּמו ָּבן ְ ּב ַו ַדּ אי,
יב ּה ְו ִהיא נִ ְר ֵאית ִמ ּתוֹ ְך ָענָ ן ָקלו ּׁשּ ְ ,ב ַו ַדּ אי ְמ ֻח ָ ּי ִבים
ֲא ָבל ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ָה ֲענָ נִ ים ְס ִב ָ
ְ
ְל ַק ְדּ ׁ ָש ּה ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ֵפרו ּׁש ׁ ָשם ְ ּ
יה ָענָ ן ָקלו ּׁש ְוכוּ’ ְו ֵאיך נו ַּכל ְל ַה ְח ִמירּ ִ ,ב ְפ ָרט
ימן תכו)ִ ,אם יֵ ׁש ָע ֶל ָ
(ב ִס ָ
ּ
ְּכ ׁ ֶש ַה ְ ּז ַמן ָדּ חוּקִ ,ל ְדחוֹ ת ִמ ְצ ָוה ָּכזֹאת ִב ׁ ְש ִביל ִדּ ְקדּ וּק ַקל.
יבת ַה ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶש ְ ּי ָק ָרה ְמאֹד ֵא ֶצל יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ו ֶּב ֱא ֶמת ֶזה ַה ּ ָטעוּת נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ֲח ִב ַ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ִהיא ְמ ַר ֶּמ ֶזת ַעל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ֲע ִת ִידין ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְּכמוֹ ָת ּהַ ,על ֵּכן
ַה ּכֹל ֲח ֵפ ִצים ׁ ֶש ְּת ֵהא ַז ָּכה ְלגַ ְמ ֵריֲ ,א ָבל ל ֹא ִּכ ְּונ ּו יָ ֶפה ָ ּב ֶזהִּ ,כי ֵהם ׁשוֹ ְכ ִחים ׁ ֶש ָאנ ּו ַע ָּתה ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם
ַה ּׁ ָש ָפל ְו ַהח ׁ ֶֹש ְךּ ִ ,ב ְפ ָרט ַע ָּתה ַ ּבדּ וֹ רוֹ ת ַה ָּלל ּו ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ׁ ֶש ַה ָ ּגלוּתּ ִ ,ב ְפ ָרט ָ ּגלוּת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש
ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ו ִּמ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ְמאֹד ְמאֹד ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט ַעל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ַעל ֵּכן ַע ָּתה ָּכל ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ֵאינָ ם
“ח ׁ ַש ְך ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
(שם יג)ָ ,
ְמ ִא ִירין ָּכ ָראוּיִּ ,כי ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָח ׁ ְשכ ּו ַה ְּמאוֹ רוֹ תִּ ,כי ָאז נֶ ֱא ַמר ׁ ָ
חש ְך
יה אוֹ רוֹ ” ְו ָאנ ּו ְמ ַח ִ ּיין ַע ְצ ֵמנ ּו ִ ּב ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט אוֹ ר ַה ֵּמ ִאיר ָע ֵלינ ּו ִמ ּתוֹ ְך ע ֶֹמק ַה ׁ ֶ
ְ ּב ֵצאתוֹ ְויָ ֵר ַח ל ֹא יַ ִ ּג ַּ
ֲא ֵפ ָלה ַה ּזֹאתְ ,ו ַעל ֵּכן ְ ּב ָכל ַה ִּמ ְצוֹת ו ְּב ָכל ַה ְ ּק ֻד ּׁשוֹ ת ִאם נִ ְר ֶצה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְל ַה ְמ ִּתין ַעד ׁ ֶשנּ ו ַּכל ְל ַק ֵ ּים
ַה ִּמ ְצ ָוה ִ ּב ְב ִהירוּת ו ְּב ַז ּכוּת ו ְּב ַצחוּת ָ ּגדוֹ ל ָּכ ָראוּיְּ ,כ ָבר ָ ּב ְט ָלה ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַחס
ְו ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ְ ּביָ ֵדינ ּו ְל ַק ֵ ּים ׁשוּם ִמ ְצ ָוה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַע ָּתה ְ ּב ָכל ַה ִדּ ְקדּ ו ִּקים ְו ַה ּ ְפ ָר ִטים ,ו ִּב ְפ ָרט
יכין ְל ַק ֵ ּים ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ְּכ ִפי ַמה
ְ ּב ַז ּכוּת ְו ַצחוּת ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבהֶ ׁ ,שהוּא ָה ִע ָ ּקרֲ ,א ָבל ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ָאנ ּו ְצ ִר ִ
יבין נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַ ּב ָ ּגלוּת ַה ַּמר ַה ֶ ּזהּ ִ ,ב ְפ ָרט ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ָּכל
ּׁ ֶשנּ ו ַּכלְ ,ו ַרק ָ ּב ֶזה ָאנ ּו ְמ ַח ִ ּיין ַע ְצ ֵמנ ּו ו ְּמ ׁ ִש ִ
ילה ָלנ ּו ִל ְמנ ַֹע ִמ ִּמ ְצ ַות ִ ּב ְר ַּכת ַה ְּל ָבנָ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל
ֶא ָחד ְמ ִר ַירת נַ ְפ ׁשוֹ ְונִ גְ ֵעי ְל ָבבוֹ ְוכוּ’ַ ,על ֵּכן ְ ּב ַו ַדּ אי ָח ִל ָ
ִדּ ְקדּ ו ִּקים ַה ַ ּנ”לַ ,רק ְל ַק ֵ ּים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא וּפוֹ ְס ִקים ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבים
ְל ַק ְדּ ׁ ָש ּה ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶשרוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ִמ ּתוֹ ְך ָענָ ן ָקלו ּׁש ְו ַכ ַ ּנ”ל.

פנימיות השיר מרובע ,לא להמתין לשלימות המוחין ,אלא להתחיל בפשטות

יטב ְ ּב ִד ְב ֵרי ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ו ְּב ַמה ּ ׁ ֶש ֲע ָז ָרנ ּו ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְו ַע ֵ ּין ֵה ֵ
יטב ׁ ֶש ַע ָּתה ָּכל ִק ּיו ֵּמנ ּו ְו ִח ּיו ֵּתינ ּו הוּא ַרק ַעל יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת
ְל ָב ֵאר ו ְּל ַח ֵדּ ׁש ָ ּב ֶהםְ ,מב ָֹאר וּמו ָּבן ֵה ֵ
יטב ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ִּכי יֵ ׁש ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ְל ַד ֵ ּבר ַהנּוֹ גֵ ַע
חש ְך ְוכוּ’ְ ,ו ָה ֵבן ֵה ֵ
ׁ ֶש ָאנ ּו חוֹ ְט ִפין ִמ ּתוֹ ְך ֶה ָענָ ן ְו ַה ׁ ֶ
יש ַה ִ ּי ְשׂ ְר ֵא ִלי ,ו ִּב ְפ ָרט ְל ַה ְּק ַט ִ ּנים ְ ּב ַמ ֲע ָלהְ ,ל ַה ֲחלו ׁ ֵּשי ּכ ַֹח ׁ ֶש ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ,ו ִּב ְפ ָרט ְּכמוֹ
ִל ְכ ַלל ְק ֻד ּ ׁ ַשת ִא ׁ
ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ָּכל ֶא ָחד ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ִאם יִ ְרצ ּו עוֹ ד ְל ַד ְק ֵדּ ק ו ְּל ַה ְח ִמיר ְ ּב ֻח ְמרוֹ ת יְ ֵתרוֹ ת ,יְ כוֹ ִלים ְל ִה ָּכ ׁ ֵשל ְו ִל ּפֹל ַעל
יְ ֵדי ֶזה יוֹ ֵתר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַה ְר ֵ ּבה ָ ּב ֶזה:
בפשטות מתחיל מוהרנ”ת לעורר שמה שאין מקדשים לבנה כאשר מכוסה בעננים זאת כי
עיקר אור תיקון בחי’ מלכות הוא בחי’ העננים שמסתלקים בזכות הבעל כח הגדול ,ומתעלין
הניצוצות ונעשה רעמים ורוח נבואה שהוא התגלות אמונת חידוש העולם ,ואח”כ מתוך מה
שהתחיל בזה ,עובר לענין אחר לגלות רצון רבינו שלא להחמיר בענין זה יותר ממה שנפסק
הלכה.
והנה באמת אין המכוון רק לענין קידוש לבנה בעת העננים ,לא בזה דייקא מראה מהו תיקון

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
הירח ,ולמה מוכרח בחי’ שיר מרובע לפני שיש שיר משולש ,למה יש לחכות ,הרי הענין הוא
מחמת שאנו בגלות ומלכות בקטנות ,ואי אפשר לומר שנקיים הכל במוחין זכים תמיד כי עובר
על האדם מה שאינו מניחו למצוא אור של מוחין .ולזאת עיקר התיקון הוא בבחי’ שיר מרובע,
היינו שיתחיל מאמונה פשוטה ויקדש עצמו במותר לו עד שיכלל בבחי’ נצח והוד ,הנצחון
והחן והדר דקדושה ,ואז מתעלה המלכות בחי’ רביעי ,אז שייך לעלות לעניין של הרגשה בחי’
שיר משולש ,ולאור המוח כו’ בחי’ שיר כפול וכו’ ,הרי שענין זה שמבאר הוא בעצמו ביאור
מציאות השיר מרובע שעל ידו תיקון המלכות כי זה העיקר [מזה מובן שפנימיות ענינו הוא
תיקון המלכות הראשון בבחי’ נסירה ,ששם מאיר ענין השם באחור בגי’ ע”ב כידוע ,ומזה מובן
הענין ,כי מוכרח בתיקון המלכות רגל רביעי ענינו]
ז) ְונַ ֲחזֹר ְל ִענְ יָ נֵ נוֶּ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ל ֹא ִה ְק ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ִמ ְס ּ ַפר ַא ְר ָ ּב ָעה ְקרו ִּאים
יאה הוּא ַרק ְ ּב ִחינַ ת ַא ְר ַ ּבעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְוחֹל ַה ּמוֹ ֵעדִּ ,כיַ ,א ְדּ ַר ָ ּבאִ ,ע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְ ּק ִר ָ
ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
ׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל ֵּכן ִה ְק ׁש ּו ַרק ַעל ׁ ְש ָאר ַה ִּמ ְס ּ ָפ ִרים ְּכנֶ גֶ ד ִמי ֵהםְ ,ו ֵה ׁ ִשיבוֶּ ׁ ,ש ְ ּביוֹ ם טוֹ ב הוּא
ְּכנֶ גֶ ד ֲח ִמ ּׁ ָשה רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ָעה רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה
יח ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינוֶּ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך,
ַה ֶּמ ֶל ְך ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ימת ַה ּׁ ִשיר ַה ֶ ּזה
הסמו ִּכים ֵא ָליו ְ ּביוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ֵהם רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְךֵ ,הם יִ ְז ּכ ּו ְ ּביוֹ ֵתר ְלנִ ְפ ְלאוֹ ת נְ ִע ַ
ְו ָכל ְ
יאת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,שהוּא
ו ֵּמ ֶהם יְ ַק ְ ּבל ּו ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָּכל ֶא ָחד ְּכ ִפי ֵקרוּבוֹ ְלרוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ְו ַעל ֵּכן ִּת ְ ּקנ ּו ְק ִר ַ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ּׁ ִש ָירה ַּכ ַ ּנ”ל ְּכנֶ גֶ ד רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְךֶ ׁ ,ש ֵהם ֲח ִמ ּׁ ָשה ְו ׁ ִש ְב ָעה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
הרי שעיקר המשכת הכח של קריאת התורה נצרך לבחי’ ד’ ,ומובן שזה יסוד מצות הקרואים,
וזהו יסוד המו”מ שבגמרא ,ועפ”ז מובן למה אמרו שבשבת זה כנגד ז’ רואי פני המלך ,כי
העיקר הוא לקרות אור פני מלך חיים בשבת ,ויש ראיית פני מלך בבחי’ השייך ליו”ט ,בחי’
המידות.
לשה ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ַּסףִּ ,כי ְ ּבחֹל ְ ּב ַו ַדּ אי ְרחוֹ ִקים ִמ ּׁ ִשיר
לשה ׁ ֶש ְ ּבחֹל ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ׁ ָ
ח) ְו ַעל ֵּכן ָא ְמר ּו ׁ ֶש ּׁ ְש ׁ ָ
ֹאש ח ֶֹד ׁש הוּא ַ ּגם ֵּכן יוֹ ם טוֹ בֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת יוֹ ם
ַה ֶ ּזה ׁ ֶשהוּא ִמ ְתעוֹ ֵרר ַרק ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ְור ׁ
יתתוֹ ְוטוּבוֹ יִ ְהיֶ ה ַה ּׁ ִשיר ַה ֶ ּזהֲ ,א ָבל ַ ּבחֹל ְרחוֹ ִקים ִמ ֶ ּזה,
ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָ ּבת ,יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ׁ ֶש ָּכל עֹנֶ ג ׁ ְש ִב ָ
יכים ְל ִה ְתיַ ֵ ּג ַע ַ ּבחֹל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ַעל יְ ֵדי ֶזה ִל ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב
ַרק ְצ ִר ִ
יאה הוּא ְ ּבכ ַֹח ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל ַה ַ ּנ”ל
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמי ׁ ֶש ּ ָט ַרח ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’ ְו ָאז ָּכל ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְ ּק ִר ָ
יאה ָאז ,הוּא ַרק
לש מ ִֹחין ַעל יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלתוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְוכוּ’ ַעל ֵּכן ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ָ
ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ַת ֵ ּקן ַה ּׁ ָש ׁ
לשה ְמ ִחצּוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד
לשה מ ִֹחין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְ ּבכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ְש ׁ ָ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ּׁ ְש ׁ ָ
לשה ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ַּסףֶ ׁ ,ש ֵהם ׁשוֹ ְמ ֵרי
לשה ְקרו ִּאים ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ׁ ָ
ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּנ”ל ְו ַכ ַ ּנ”לַ ,על ֵּכן ִּת ְ ּקנ ּו ָ ּב ֶהם ׁ ְש ׁ ָ
לשה מ ִֹחין ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְמ ִחצּוֹ ת
ַה ַּסף ְו ַה ּ ֶפ ַתח ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְך ׁ ֶש ּל ֹא יִ ָּכנֵ ס ָ ּב ֶהם ָזרַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ַירת ַה ּׁ ְש ׁ ָ
ּ ְפרוּסוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י ִה ְרהו ֵּרי ַה ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ּל ֹא יִ ָּכנֵ ס ָזר ְ ּב ֵבית ה’ֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת
ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת לג) ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵדּ ָעה ְּכ ִא ּל ּו נִ ְבנָ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּביָ ָמיו:
יה ֲא ִפ ּל ּו ִאם ְּכ ָבר ֵ ּב ַר ְך
יה ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּת ְ ּקנ ּו ִל ְקרֹא ְ ּב ִצ ּבוּרּ ְ ,ב ָר ָכה ְל ָפנֶ ָ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ִּצ ּבוּר הוּא ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְק ֻד ּׁ ַשת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאז נִ ְמ ׁ ָש ְך
ִ ּב ְר ַּכת ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ּב ֶֹקרִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
משה ַר ֵ ּבנ ּו ְוכוּ’ֶ ׁ .ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ָ ּב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין
רו ַּח נְ בו ָּאה ַעל ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
ל ֱֶאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ו ְּברו ָּרה ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר הוּא ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן הוּא ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ְוכוּ’,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם.

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
יאי ׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֻז ֲה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמנַ ֲח ׁ ִשים ו ְּמעוֹ נְ נִ ים
ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ְּכנֶ גֶ ד ֶזה יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת נְ ִב ֵ
ְ
ּ
ּ
יכין ְל ָב ֵרך ְּת ִח ָלה
ְוכוּ’ ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ִמ ְת ַ ּב ְל ֵ ּבל ַה ְמ ַד ֶּמה יוֹ ֵתר ו ָּב ִאים ִל ְכ ִפירוֹ ת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,על ֵכן ְצ ִר ִ
יעין ו ְּמ ַפ ְר ְס ִמין
ְוסוֹ ף ְּכ ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ְּמ ָב ְר ִכיןֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּמוֹ ִד ִ
ּ
ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ָּלנ ּו ל ֹא נִ ְמ ׁ ְש ָכה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִ ,מ ּ ֵש ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשיֲ ,א ִפ ּל ּו ִמ ּ ֵש ֶכל ֱאנוֹ ׁ ִשי ׁ ֶשל ְגדוֹ ֵלי
ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ְמ ַח ְ ּק ִרים ְו ַה ּ ִפילוֹ סוֹ ִפים ,אוֹ ׁ ֶשל ַה ְמנַ ֲח ׁ ִשים ְו ַה ְמעוֹ נְ נִ ים ְוכוּ’ַ ,רק ׁ ֶש ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ִהיא ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת
משה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ָ ּב ַחר ָ ּבנ ּו
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ְש ָכה ַרק ֵמרו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש וּנְ בו ָּאה ְ ּברו ָּרה ׁ ֶשל ׁ ֶ
יהם
יעים ׁ ֶש ָ ּבנ ּו ָ ּב ַחר ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלים נִ ימו ֵּס ֶ
ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים ְונָ ַתן ָלנ ּו ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּמוֹ ִד ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
יהם ֵמ ַה ֲח ָכ ִמים ְו ַה ְמנַ ֲח ׁ ִשים ַה ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ָכל ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְקדוֹ ׁ ָשה נָ ַתן ָלנ ּו ַרק ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ָב ַחר ָבנ ּו
ְותוֹ רוֹ ֵת ֶ
משה ֱא ֶמת
יהםִּ ,כי ָּכל ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ִהיא ּתוֹ ַרת ׁ ֶ
ִמ ָּכל ָה ַע ִּמיםִּ ,כי ָאנ ּו ֻמ ְב ָח ִרים ו ֻּמ ְב ָדּ ִלים ֵמ ֶהם ו ִּמ ֵדּ עוֹ ֵת ֶ
יהֲ ,א ׁ ֶשר נָ ַתן ָלנ ּו
ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנָ ה ַרק ַעל יְ ֵדי רו ַּח נְ בו ָּאה ֲא ִמ ִּתית ׁ ֶש ְּמ ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין ְל ַא ֲח ֶר ָ
ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ְו ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם נָ ַטע ְ ּבתוֹ ֵכנוֶּ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהּ ,תוֹ ַרת ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ָ ּנ ַתן ָלנוּ ,הוּא ִל ְז ּכוֹ ת
ְל ַח ֵ ּיי עוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ִק ּבוּל ַה ּ ָש ָכר ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ הוּא ַה ּׁ ִשיר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּט,
ָּכפוּלְ ,מ ׁ ֻש ָּל ׁש ו ְּמ ֻר ָ ּבע ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְ ּב ֵעת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ַעל יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּז ִכינ ּו ְל ַה ֲא ִמין ְ ּב ִחדּ ו ּׁש
יאה ׁ ֶש ָּכל ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנוֶּ ׁ ,שהוּא
ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ְּת ִח ַּלת ַה ְ ּב ִר ָ
ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאה ֲא ִמ ִּתית ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
מבאר שברכת התורה הוא החיות של האמונה הברורה ,כי מוכרח אמונה ברורה וזכה שהשי”ת
ממש נמצא ומחדש הכל תמיד ,אמונה שמביא לקרבת להשי”ת וכו’ ,וזהו האור הגדול של
קריאת התורה כנ”ל.
והרי שפירוש הברכה של ברכת התורה הוא בעיקר לזכור שהשם לבד נמצא ,ולא גילה האמת
לשום גוי ,אבל לנו גילה האמת שהוא מציאות העבודה לפני השם ,כי רוצה בנו ומנהיג הכל
ברצון ,ואין שום טבע או ניחושים רק תפילה וכו’.
ימה
יכין ַל ֲעמֹד ְ ּב ֵא ָ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְצ ִר ִ
י) ְו ַעל ֵּכן ֶ ּב ֱא ֶמת ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
יאת
יע ְּכ ִא ּל ּו נִ ְּתנָ ה ַע ְכ ׁ ָשיו ַמ ָּמ ׁשַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ִּכי ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ְויִ ְר ָאה ְו ֶר ֶתת ְו ִז ַ
ְ
ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר הוּא ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ְ ּב ִחינַ ת נְ ִתינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ַמ ָּמ ׁש ְו ַכ ַ ּנ”ל:
הרי שיש לכוון לב בקריאת התורה שמקבל אור האמונה מחדש ממש ,ולעמוד ביראה ,גם אם
מותר לשבת בפועל ,יש להעמיד את הלב ביראה גדולה.
יא) ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ָ ּ
ישי ִּת ְ ּקנ ּו
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
(ב ָבא ַק ָּמא פב) ׁ ֶש ְ ּק ִר ַ
לשה יָ ִמים ַדּ יְ ָקא,
לשה יָ ִמים ְ ּבלֹא ּתוֹ ָרה ׁ ְש ׁ ָ
לשה יָ ִמים ְוכוּ’ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יַ ַע ְבר ּו ׁ ְש ׁ ָ
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ׁ ְש ׁ ָ
לשה מ ִֹחין ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ָש ֹל ׁש ְמ ִחצּוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י זֹאת ַה ַּת ֲא ָוה ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ָ ּגל
ִּכי ָה ִע ָ ּקר הוּא ְל ַת ֵ ּקן ַה ּׁ ְש ׁ ָ
לשה מ ִֹחין
ישי ֵמ ַה ּׁ ְש ׁ ָ
ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבן ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ָה ִע ָ ּקר הוּא ַעל יְ ֵדי ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,שהוּא ַה ּמ ַֹח ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
יכין ִל ָ ּז ֵהר ְ ּביוֹ ֵתר ִל ְב ִלי ִל ְפ ּגֹם ּבוֹ ְּכ ָלל ִּכי ָּכל ַה ּ ְפגָ ִמים ֵהם ַעל יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ַדּ ַעת
ָח ְכ ָמה ִ ּבינָ ה ַדּ ַעת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ָהיָ ה ְ ּב ַה ַדּ ַעת ַּכ ּמו ָּבא ,ו ִּמ ּׁ ָשם,
ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ָרע ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַהיְ נ ּו ֵמ ַה ַדּ ַעת ,הוּא ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּןִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה הוּא ַעל יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵברוּר ָה ֱא ֶמת
יכין ְל ַה ְר ֵהר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ַל ֲח ׁשֹב ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת חוּץ ְו ַעל ֵּכן ֵאין ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְת ִחיל ִל ָּכנֵ ס ְ ּבטוֹ ֵען
ׁ ֶש ֵאין ְצ ִר ִ
ְונִ ְט ָען ְּכ ָלל ְוכוּ’ ְ(ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ֵס ֶפר ָהא”בַ ,אל ִּת ָּכנֵ ס ִעם ּ ִפ ּתוּיֶ ָך ְ ּבטוֹ ֵען ְונִ ְט ָען ְוכוּ’) ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם
ַא ֵחר ִ ּב ְס ָפ ָריו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ָה ִע ָ ּקר ִל ְב ִלי ְל ַה ְת ִחיל ַל ֲח ׁשֹב ְּכ ָלל ו ְּכ ָללִּ ,כי ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ַו ַדּ אי
ַה ָח ְכ ָמה ְו ַה ְּתבוּנָ ה ְמ ֻח ָ ּי ִבין ְל ַב ּ ֵטל ַה ַּת ֲא ָוה ְוכוּ’ֲ ,א ָבל ֵמ ִר ּבוּי ּ ְפגַ ם ַה ּמ ִֹחיןַ ,על ֵּכן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִעם ָח ְכ ָמה

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
ו ְּתבוּנָ ה ְל ַב ּ ְט ָלם ִּכי ִאם ַעל יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע סוֹ ף ַה ָדּ ָבר ַא ַחר ָּכל ַה ֲח ִקירוֹ ת ְו ַה ְּתבוּנוֹ ת ׁ ֶש ָּכ ְך הוּא
יכין עוֹ ד ַל ֲח ׁשֹב ָ ּב ֶזה ְּכ ָלל ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ָה ֱא ֶמתְ ,ו ַעל ֵּכן ֵאין ְצ ִר ִ
ְוגַ ם ְ ּב ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ָה ִע ָ ּקר הוּא ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ָה ֱא ֶמת ִ ּב ְל ָבבוֹ ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ְוכוּ’
ְ ּב ִלי ׁשוּם ֲח ִקירוֹ ת ְּכ ָלל ַרק ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנ ּו ֵמ ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵ ּב ְרר ּו ָלנ ּו ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
ׁ ֶש ִע ָ ּק ָר ּה ִהיא ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא רו ַּח נְ בו ָּאה ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר
יעה ְ ּברו ָּרה ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר
ׁ ָשם ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ִ ּב ִיד ָ
“ו ֵא ַר ְשׂ ִּת ְ
יך ִלי ֶ ּב ֱאמוּנָ ה
יעה ַה ְ ּברו ָּרה ָה ֲא ִמ ִּתית הוּא ַעל יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (הוֹ ׁ ֵש ַע ב)ְ ,
ַהיְ ִד ָ
ָ
ּ
“ויָ ַד ְע ָּת ַהיוֹ ם ַו ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת ֶאל ְל ָב ֶבך ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים”
ְויָ ַד ְע ְּת ֶאת ה’” ְו ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר ְ(דּ ָב ִרים ד)ְ ,
“דּ ע ֶאת ֱאל ֵֹקי ָא ִב ָ
יעה ַה ְ ּברו ָּרהֶ ׁ ,ש ִהיא ַעל יְ ֵדי
יך”ֶ ׁ ,ש ּ ֵפרו ּׁשוֹ הוּא ַהיְ ִד ָ
ו ְּכ ִתיב ִ(דּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים א ח)ַ ,
ּ
משה
ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנ ּו ֵמ ֲאבוֹ ֵתינוַּּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִס ְפ ֵרי ק ֶֹד ׁשּ ִ ,ב ְפ ָרט ִ ּב ְד ָב ֵרינוַּ ,ע ֵין ׁ ָשםְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר ָל ֶהם ׁ ֶ
‘ל ַד ַעת’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ֶזה ַה ּ ָפסוּק נֶ ֱא ַמר
“א ָּתה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים” ָ
ַר ֵ ּבנ ּו ְ(דּ ָב ִרים ד)ַ ,
ְ
יאת
יצ ַ
ׁ ָשם ַא ַחר ׁ ֶש ֶה ֱא ִריך ְל ַה ְז ִּכיר ֶאת ָּכל ַה ּמוֹ ְפ ִתים נוֹ ָר ִאים ְו ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאל ֹקוּת ׁ ֶש ִה ְכנִ יס ָ ּב ֶהם ִ ּב ִ
יעה
יתם ָראוּי ָל ֶכם ָל ַד ַעת ִ ּב ִיד ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ְוכוּ’ ו ְּב ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ְו ָא ַמר ָל ֶהםֶ ׁ ,ש ַע ָּתהַ ,א ַחר ָּכל ַמה ּׁ ֶש ְר ִא ֶ
ישיֶ ׁ ,שהוּא ַה ַדּ ַעת ,עוֹ ֶלה
ְ ּברו ָּרה ְ ּב ִלי ׁשוּם ֲח ִק ָירה עוֹ ד ְּכ ָלל ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ְו ַכ ַ ּנ”ל ִּכי מ ַֹח ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ְמאֹד ְויוֹ ֵרד ַעד ְל ַמ ּ ָטה ַמ ּ ָטה ְמאֹדַּ ,כ ּמו ָּבן ַל ַּמ ְשׂ ִּכיל ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַק ָ ּב ָלה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהִּ ,כי
ַה ַדּ ַעת ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶּכ ֶתרַּ ,כ ּמו ָּבא:

עיקר המחיצה הפרוסה נגד התאוות הוא המח הדעת שמסכם את כל הידיעות
למעשה
כאשר מבאר ענין קריאת התורה בב’ וה’ שזה כדי שלא נהיה ג’ ימים בלי תורה ,שזאת להמשיך
אור האמונה בכל ג’ ימים מחדש ,כי העיקר הוא לבנות מחיצות פרוסות חזקות נגד התאוות וזה
ע”י הדעת שמכניס מה שהתחכם בתוך לב המתבונן ואח”כ עוזב כל ההקדמות ונמצא בו דבר
ברור שאין שום צורך לחשוב ולעיין רק ברור בדעת שמאיר ,שיש כמה וכמה דברים ברורים
וסיבות וטעמים שיש להזהר מהתאוות כי הם מזיקים מאד ,וע”י הזהירות מהם מרוויחים מאד
מאד ,בזה הרי מראה נוראת כח בניין הדעת דייקא שהוא המוח השלישי שזה עיקר כוחינו
לבנות האמונה ע”י דעת דייקא -היינו לא רק הדעת שהתחכם או הדעת שחושב ומתבונן
ויודע הרבה -לא זה – רק בחי’ מוח שמסכם ויודע הרבה ידיעות כידיעה אחת והכל ברור ,שזה
בחי’ יום השלישי שכבר ‘עיבד את כל הנתונים’ בא’ וב’ ובא לג’ אור הדעת ,וזה סדר חיינו בכל
שבוע להמשיך הדעת משבת ולהכין לב לשבת .וביום הג’ הוא יום ב’ בחי’ דעת ,וכך יש יום ג’
וד’ ויום ה’ הוא השלישי ויש לחדש כח הדעת.
יב) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר הוּא ׁ ְש ִמ ַירת ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ֲא ִמ ַּתת סוֹ ף ַה ָדּ ָבר ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ַה ִּציל ֶאת
ַע ְצמוֹ ִמ ָּכל ּת ֶֹקף ְמצוּלוֹ ת יָ ם ַה ּׁשוֹ ְט ִפים ַעל ָה ָא ָדם ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָה ִע ָ ּקר ְל ַה ִּציל ֶאת ַע ְצמוֹ הוּא ַעל
ימ ּיוּת ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ָה ֱא ֶמת ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹקים ְו ָא ַסר ָלנ ּו ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ְל ַה ְר ֵהר ְוכוּ’ ְו ַעל יְ ֵדי ֶזה
יְ ֵדי ּ ְפנִ ִ
ילא ׁ ֶשרוֹ ְד ִפין ַא ֲח ָריו ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת
יוֹ ֵד ַע ִל ְב ִלי ְל ַה ְת ִחיל ַל ֲח ׁשֹב ְּכ ָלל ְוכוּ’ ,ו ַּמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ִע ּמוֹ ִמ ֵּמ ָ
ְ ּב ַע ְצ ָמןַ ,אל יִ ְס ַּת ֵּכל ַעל ֶזה ְּכ ָלל ְויַ ֲע ֶשׂ ה ַע ְצמוֹ ְּכ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְו ַאל יִ ְס ַּת ֵּכל ַל ֲאחוֹ ָריו ְּכ ָללְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ִמ ֶ ּזה
יך ְל ָה ִבין ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵא ְ
ַה ְר ֵ ּבה ִ ּב ְד ָב ָריו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָב ֵאר ָּכל ֶזהַ ,רק ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך ִל ְבר ַֹח ַעל יְ ֵדי
ַה ַדּ ַעת ִמ ָּכל ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת ְו ַה ּכֹל ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל ּ ִפי ַדּ ְר ֵכי ֲעצוֹ ָתיו
יבי ַט ַעם ֵמ ֵאין סוֹ ף ַעד ֵאין ַּת ְכ ִלית.
ְו ִה ְת ַח ְ ּזקוּתוֹ ׁ ֶש ֵּמ ׁ ִשיב ָּכל נֶ ֶפ ׁש ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ְמ ׁ ִש ֵ

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
חוזר להודיע לנו כוחינו הגדול ,איך בנקל בכח הדעת יכולים למצוא עצה לצאת מכל מה
שתופס את המוח ,לברוח מזה ולהשיב נפש באור רבינו.

להתדבק בה’ באור הדעת המסוכם בלבו
משה ַר ֵ ּבנוֶּ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
יג) ְו ִע ַ ּקר ׁ ְש ִמ ַירת ַה ַדּ ַעת הוּא ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנָ ה ַעל יְ ֵדי ׁ ֶ
יע ָלנ ּו ַּת ְכ ִלית סוֹ ף ַה ַדּ ַעת ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשהוּא ְל ַק ֵ ּים ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ו ְּל ַב ּלוֹ ת
ַדּ ַעת ַּכ ּמו ָּבאִּ ,כי הוּא הוֹ ִד ַ
יָ ֵמינ ּו ַעל ֶזהֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ צּוֹ ִלין ִמ ָּכל ָרע ְוזוֹ ִכין ְל ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעיִ ן ל ֹא ָר ֳא ָתה ְוכוּ’ ְו ַעל ֵּכן ִּת ְ ּקנ ּו
לשה יָ ִמים ְ ּבל ֹא ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נִ ׁ ְש ָמ ִרין
ישי ׁ ֶש ּל ֹא יַ ַע ְבר ּו ׁ ְש ׁ ָ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
ְק ִר ַ
ישיֶ ׁ ,שהוּא ַה ַדּ ַעת ְו ַכ ַ ּנ”ל:
לשה מ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ָה ִע ָ ּקר הוּא מ ַֹח ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ַה ּׁ ְש ׁ ָ
מודיע נקודה שמגלה עוצם כח פשטות התורה שמציאות קיום המצוה הוא בבחי’ דעת כי
הוא סיכום הכל – מובן שכך יש לשמוח בכל מצוה שהוא אחיזה באור הדעת – אבל גם כך
יש להתדבק בהשי”ת בפנימיות המצוה בדעת ,היינו שלא יצטרך לזכור ממש כל מה שלמד
בפנימיות המצוה בספה”ק ובדברי רבינו ,רק יכין לב שהכל יהיה מסודר בקיצור בליבו.
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ְ ּבנִ גּ וּן ו ִּב ְט ָע ִמים ,הוּא ְלעוֹ ֵרר ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת
יד) ו ְּכ ָבר ְמב ָֹארֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
נְ ִתינַ ת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָצ ִר ְ
ימה ו ְּביִ ְר ָאה ְוכוּ’ ְּכ ִא ּל ּו ַה ּיוֹ ם נִ ְּתנָ ה ְ ּב ִסינַ י
יאת ַה ּתוֹ ָרה ַל ֲעמֹד ְ ּב ֵא ָ
יך ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
ְו ַכ ִ ּנ ְז ָּכר ְל ֵעיל ְ ּ
(באוֹ ת יוּ”ד ְוכוּ’) ְו ִע ַ ּקר ַה ָדּ ָבר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ְו ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה
ֲח ָד ׁ ִשים ֶא ְצ ֵלנ ּו ְ ּב ָכל יוֹ ם ְּכ ִא ּל ּו ַה ּיוֹ ם נִ ְּתנוֶּ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְּתנָ ה ַה ּתוֹ ָרה ִמ ְּת ִח ָּלה ְ ּב ִסינַ יְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש
(שמוֹ ת יט)ּ ַ ,
“ה ֶ ּזה” ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהי ּו ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה
“ב ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ָ ּבא ּו ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י” ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ
ַר ׁ ִש”י ַעל ּ ָפסוּק ׁ ְ
ֲח ָד ׁ ִשים ָע ֶל ָ
“ה ּיוֹ ם” נִ ְּתנ ּו ְו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד,
יך ְּכ ִא ּל ּו ַ
“א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ ם” ְ ּב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ְו ֵכן ַה ְר ֵ ּבה ִּכי
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ַעל ּ ָפסוּקֲ ,
ְ
אוֹ ָריְ ָתא ׁ ְש ָמא ְדּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּאִּ ,כי ִע ַ ּקר ְּכ ַלל ָה ֲעבוֹ ָדה הוּא ִל ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךְ ,ל ַהגְ ִדּ יל ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ׁ ְשמוֹ
(שמוֹ ת ט)“ ,ו ְּל ַמ ַען ַס ּ ֵפר
(מ ְל ָא ִכי א) ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ֻמ ְק ָטר ו ֻּמ ָ ּג ׁש ִל ׁ ְש ִמי ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ
ׁ ְש ִמי ְ ּב ָכל ָה ָא ֶרץ” ְו ֵכן ִ ּב ְפסו ִּקים ַה ְר ֵ ּבה ְו ַכ ּמו ָּבא ַה ְר ֵ ּבה ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש”י ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶש ִהיא ׁ ְש ָמא ְדּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּאְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת נִ ְז ֶּכה ְל ַה ִּכיר ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּלגַ ֵדּ ל
“ל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ָּכל ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת ְוכוּ’ ְליִ ְר ָאה ֶאת
ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ׁ ְשמוֹ ָ ּב ַר ִ ּביםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים כח)ַ ,
משה ְלהוֹ ִציא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּכ ֵדי
ַה ּׁ ֵשם ַה ִ ּנ ְכ ָ ּבד ְו ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה ְוכוּ’”ְ .ו ַעל ֵּכן ִ ּב ְת ִח ַּלת ׁ ְש ִליחוּת ׁ ֶ
יהם” ְוהוֹ ִדיעוֹ
“ו ָא ְמר ּו ִלי ַמה ּׁ ְשמוֹ ָמה א ַֹמר ֲא ֵל ֶ
(שמוֹ ת ג)ְ ,
משה ֵּת ֶכף ׁ ְ
ׁ ֶש ְ ּי ַק ְ ּבל ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ָש ַאל ׁ ֶ
“זה ׁ ְש ִמי ְלע ָֹלם ְוכוּ’”:
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ָתיו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםֶ ,
כלל הנאמר שמכיוון שעיקר הבריאה היה לגלות כבוד השם הם בדרך שיביא יראה לפני השם,
ולהכיר את השם לגדל ולקדש ולמצוא בחי’ צמצום השם שעי”ז מקורב יותר להשי”ת תמיד –
הרי זה שייך כאשר יקבל תמיד מחדש אור השם שהוא כולל כל הנ”ל – ובקריאת התורה אנו
מקבלים מחדש בכל פעם כבוד התגלות שם השם ,כי אורייתא הוא שם השם ,וקוראים בניגון
וטעמים שזה התגלות החיות של שם השם כמבואר בזהר ,שלזה קוראים כי התורה בכתיבתו
עוד צריכין להשלים בנקודות וטעמים ותגין ,ובקריאה מתגלה טנת”א ,שם השם שרואים.

כלליות עבודת האדם לבא בכל יום לידיעה והכרה חדשה בגדולת שמו ית’
“ו ֵּת ֶרא ֶאת ֳענִ י ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְו ֶאת ַז ֲע ָק ָתם ׁ ָש ַמ ְע ָּת ַעל יַ ם סוּף ַו ִּת ֵּתן אוֹ תוֹ ת
טו) ְו ֶזה ּו (נְ ֶח ְמיָ ה ט) ַ

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
יהם ַו ַּת ַעשׂ ְל ָך ׁ ֵשם ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה”ֶ ׁ ,ש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
וּמוֹ ְפ ִתים ְ ּב ַפ ְרעֹה ְוכוּ’ ִּכי יָ ַד ְע ָּת ִּכי ֵה ִזיד ּו ֲע ֵל ֶ
ּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ו ַּמ ַּתן
יצ ַ
ִּכ ְביָ כוֹ לָ ,ע ָשׂ ה ְל ַע ְצמוֹ ׁ ֵשם ַעל יְ ֵדי ָהאוֹ תוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ַהנּוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָע ָשׂ ה ִב ִ
ָ
“ו ַּת ַעשׂ ְלך ׁ ֵשם
ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ָּלה ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּבעוֹ ָלם ִמדּ וֹ ר ְלדוֹ ר ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה ְו ֶזהוַּ ,
יך ָּכל ָא ָדם ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה”‘ְּ ,כ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ָצ ִר ְ
יך ַהגְ ָדּ ַלת ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל יוֹ ם ְויוֹ ם
“ו ַּת ַעשׂ ְל ָך
יכין ְל ַק ֵ ּבל ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ַ
ֵמ ָח ָד ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ׁ ֵשם ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה”‘ְּ ,כ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה’ ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ֲע ִשׂ ַית ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָב ַרך ָצ ִריך ִל ְהיוֹ ת ְב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשֶ ׁ ,ש ֶזה
ְ ּב ִחינַ ת ְּ‘כ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה’ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ָּכל יוֹ ם ְויוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ ֵמד ּבוֹ ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר:
חוזר להדגיש מה שקיבל מרבינו מהו יסוד העבודה – זאת שבכל יום מחדש יקבל הארת הדעת
של הגדלת שם השם  -וזה הרי נמצא בעת התפילה ,בלימוד ספרי רבינו וזהר וכו’ ובהתבודדות
– והתבוננות בגדולת השם ,ועי”ז הרי גם בכל עת בפרט בכל לימוד חדש בעוד ועוד נקודה כי
זה עיקר העבודה – הרי שהכל כלול בענין קריה”ת.
טז) ְו ָכל ֶזה זוֹ ִכין ַרק ַעל יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי
ֶזה נַ ֲע ֶשׂ ה ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ֶ ּנ ֱא ָמ ִרים ׁ ָשם ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה,
ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד ְוכוּ’,
יח ֶאת ָּכל ֶא ָחד ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָכ ָחה ׁ ֶשל
ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַל ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ ִכ ַ
יח טוֹ ב ִ ּב ְב ִחינַ ת נִ ְר ִדּ י נָ ַתן ֵריחוֹ ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ִביל
משהֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ָה ַפ ְך ֲעוֹנוֹ ת ִל ְז ֻכ ּיוֹ ת ְוהוֹ ִסיף ָ ּב ֶהם ֵר ַ
ֶׁ
ְ
יכין ְל ַח ּ ֵפשׂ ַה ְר ֵ ּבה ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ִל ְמצֹא ֶאת ַה ַּצ ִדּ יק ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ֶ ּזה
ֶזה ְצ ִר ִ
ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ו ֲא ַזי ָּכל ֶא ָחד ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַק ֵ ּבל ּכ ַֹח ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ַה ַּצ ִדּ יק ַה ֶ ּזהְּ ,כמוֹ ֵכן
ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ּתוֹ ָרה ְו ָה ֲעבוֹ ָדה
ֶא ְצלוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ַּ
(כ ְמב ָֹאר ִמ ֶּזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר)
יעת יַ ם
“ו ֶאת ַז ֲע ָק ָתם ׁ ָש ַמ ְע ָּת ַעל יַ ם סוּף ַו ִּת ֵּתן אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתים ְ ּב ַפ ְרעֹה ְוכוּ’”ִּ .כי ָּכל ְק ִר ַ
ְו ֶזהוְּ ,
סוּף ְו ָהאוֹ תוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ְ ּב ַפ ְרעֹה ְוכוּ’ ַה ּכֹל ָהיָ ה ַעל יְ ֵדי ַה ַּמ ּ ֵטה עֹזֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה
אשי ֵּתבוֹ ת,
“ויְ ַפ ֵּלל”ֶ ׁ ,שהוּא ָר ׁ ֵ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,של ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ַעל ּ ָפסוּקַ ,
ְו ַ’ה ׁ ְש ֵל ְך ִל ְ’פנֵ י ּ ַפ ְ’רעֹה יְ ִ’הי ְל ַ’ת ִ ּנין ְוכוּ’ְ .ו ַעל יְ ֵדי ֶזה ָזכ ּו ְל ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהַ ,על יְ ֵדי ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל,
ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ִדּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ֶא ְצלוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם
“ו ַּת ַעשׂ ְל ָך ׁ ֵשם ְּ‘כ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה’”ִּ ,כי ַעל יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו זוֹ ִכין ְל ַהגְ ִדּ יל
ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַמ ְך ָל ֶזהַ ,
ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,שהוּא ָּכל יוֹ ם ְויוֹ ם ׁ ֶש ָה ָא ָדם עוֹ ֵמד ּבוֹ ָּכל
יְ ֵמי ַח ָ ּייו ְו ַכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹחֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה ָע ָשׂ ה ָּכל
ָהאוֹ תוֹ ת ְו ַה ּמוֹ ְפ ִתים ְוכוּ’ ְו ַעל ֵּכן נִ ְס ְמכ ּו ֶזה ָל ֶזה ְו ַכ ַ ּנ”ל:
וכל הכח ששייך לחיות בהתחדשות זה ,עומד על קבלת כח רוח הנבואה בירור המדמה שנעשה
ע”י הצדיק הגדול ,ע”י רבינו ,שאצלו נמשך כוחות כאלו גם עלינו בבחי’ ענין הבעל כח וכו’
שמתקשר בענין ראש השנה בקיבוץ.

התחדשות העבודה להיות בכל יום חדש לגמרי

יז) ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ָלחוּס ַעל ַע ְצמוֹ ְו ַל ֲח ׁשֹב ַעל ַּת ְכ ִליתוֹ ַה ִ ּנ ְצ ִחיָּ ,כל ַּת ָ ּקנָ תוֹ ׁ ֶש ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא
יך ׁ ֶשהוּא יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵעינֵ י ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ְויוֹ ם ִּכ ְב ִר ָ ּיה ֲח ָד ׁ ָשה ַמ ָּמ ׁש ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמב ָֹאר ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּךְ
ֵא ְ
ו ַּב ּפוֹ ְס ִקים ְל ִענְ יַ ן ָּכל ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין ְ ּב ָכל יוֹ םֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ֵהם ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשׂ ה ִּכ ְב ִר ָ ּיה ֲח ָד ׁ ָשה,

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכיןַ ,ה ַּמ ֲח ִזיר נְ ׁ ָשמוֹ ת ִל ְפגָ ִרים ֵמ ִתים ְוכוּ’ ְו ֵכן ׁ ֶש ּל ֹא ָע ַשׂ ִ ּני גּ וֹ י ְוכוּ’ ְו ֵכןַ ,הנּוֹ ֵתן ַל ָ ּי ֵעף ּכ ַֹח,
יך ׁ ֶשהוּא ָצ ִר ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהֶ ׁ ,שהוּא ַה ּ ֵש ֶכל ְוכוּ’ ְו ַעל ֵּכן ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ָה ֲעבוֹ ָדה
ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְ ּב ָכל יוֹ ם ֲח ָד ׁ ָשה ֶא ְצלוֹ ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְשׂ ָר ֵאל ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ּׁ ֵשם יִ ְשׂ ָר ֵאל
יאת
יצית ו ְּת ִפ ִּלין ְואוֹ ֵמר ִ ּב ְר ַּכת ַה ּׁ ַש ַחר ו ְּק ִר ַ
יח ִצ ִ
נִ ְק ָרא ָע ָליו ,הוּא עוֹ ֶשׂ ה ַּכ ָּמה ִמ ְצוֹת ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי ַמ ִ ּנ ַ
ְ
ׁ ְש ַמע ו ְּת ִפ ָּלהְ ,ו ַה ְר ֵ ּבה אוֹ ְמ ִרים ְּת ִה ִּלים ְולוֹ ְמ ִדים ּתוֹ ָרה ְמ ַעט אוֹ ַה ְר ֵ ּבהַ ,אך ָה ִע ָ ּקר ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה ְליַ ּׁ ֵשב
ַדּ ְע ּתוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ּיוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ֵמד ּבוֹ ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָהיָ ה ָ ּבעוֹ ָלםְ ,ו ֵכן לֹא יִ ְהיֶ ה עוֹ ד יוֹ ם ַה ֶ ּזה ָ ּבעוֹ ָלם.
יכין ְ ּב ֶזה ַה ּיוֹ ם ִהיא ֲח ָד ׁ ָשה ְלגַ ְמ ֵריְ ,ו ַרק ָה ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ ֵמד ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם
ְו ָה ֲעבוֹ ָדה ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ָ
ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ָצ ִר ְ
”ש ֲע ֵרי ִצ ּיוֹ ן” ַה ּׁ ַש ָ ּי ְך ְליוֹ ם ו)ִּ ,כי ָע ֶליך נָ ַפל חוֹ ַבת ַה ּיוֹ ם.
יך ַל ֲעסֹק ָ ּב ֶזה (ו ְּכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ׁ ַ
ַו ֲא ִפ ּל ּו ִאם יוֹ ֵד ַע ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ַּמ ֲע ָשׂ יו ְמ ֻק ְל ָק ִלין ַה ְר ֵ ּבה ְוכוּ’ ,ו ְּכ ָבר נִ ְכ ׁ ַשל ְ ּב ַמ ֲע ָשׂ יו ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר,
ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן ֶזה ַה ּיוֹ ם הוּא ָח ָד ׁש ְלגַ ְמ ֵרי ְויָ כוֹ ל ַ ּגם ִמ ְּמקוֹ מוֹ ׁ ֶשהוּא ׁ ָשם ְל ַהגְ ִדּ יל ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ִּכי ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ֻמ ְק ָטר ו ֻּמ ָ ּג ׁש ִל ׁ ְש ִמי ַ
(מ ְל ָא ִכי א)ּ ְ ,ב ָכל ָמקוֹ ם ַדּ יְ ָקאֲ ,א ִפ ּל ּו ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ּ ְט ֵמ ִאים ְלגַ ְמ ֵרי
(מנָ חוֹ ת קי) ַעל ּ ָפסוּק ֶזהִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן
ׁ ֶשל ָהעוֹ ְב ֵדי ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
יח ַט ִּלית
יש ַה ִ ּי ְשׂ ְר ֵא ִליֲ ,א ִפ ּל ּו ַה ָ ּגרו ַּע ׁ ֶש ַ ּב ְ ּגרו ִּעיםֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ַע ָּתה ַּכ ָּונָ תוֹ ַל ּׁ ָש ַמיִ ם ְורוֹ ֶצה ַע ָּתה ְל ָהנִ ַ
ִא ׁ
ְ
ו ְּת ִפ ִּלין ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְוכוּ’ ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ְמגַ ֵדּ ל ו ְּמ ַק ֵדּ ׁש ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ֵמ ָח ָד ׁש ְּכ ִפי אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ םֶ ׁ ,ש ּזֹאת
ָה ֲעבוֹ ָדה ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַה ׁ ְש ִלים ׁשוּם ַמ ְל ָא ְך ְו ָשׂ ָרף ְוכוּ’ ַו ֲא ִפ ּל ּו נְ ׁ ָשמוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן
ָה ֶע ְליוֹ ן ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ְל ַה ׁ ְש ִלים ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ּזֹאתִּ ,כי לֹא ַה ֵּמ ִתים יְ ַה ְלל ּו יָ ּה ְוכוּ’ִּ ,
“כי ַ ּב ֵּמ ִתים ָח ְפ ׁ ִשי”
יע ֶאל ֲא ִמ ֶּת ָך”,
“חי ַחי הוּא יוֹ דו ָּך ָּכמוֹ נִ י ַה ּיוֹ ם ָאב ְל ָבנִ ים יוֹ ִד ַ
ְּכ ִתיב ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ִח ְז ִק ָ ּיה ּו (יְ ׁ ַש ְעיָ ה לח)ַ ,
ָּ‘כמוֹ נִ י ַה ּיוֹ ם’ ַדּ יְ ָקאַ ,היְ נ ּו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֲאנִ י ַה ּיוֹ ם ְ ּב ֵא ֶיזה ַמ ְד ֵרגָ ה ּ ְפחו ָּתה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֲאנִ י ַחיֲ ,אנִ י ַדּ יְ ָקא ָצ ִריךְ
ְלהוֹ דוֹ ת ְל ָך.
ַא ְדּ ַר ָ ּבאָּ ,כל ַמה ּׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ׁ ֶשהוּא ָ ּגרו ַּע ו ְּמ ֻק ְל ָקל ְ ּביוֹ ֵתרַ ,על יָ דוֹ ַדּ יְ ָקא יִ ְת ַ ּג ֵדּ ל ְויִ ְת ַק ֵדּ ׁש ׁ ְשמוֹ
ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכד ָא ֵתי יִ ְתרוֹ ְוכוּ’ ְּכ ֵדין ִא ְס ְּת ַלק ְו ִא ְתיְ ַקר ׁ ְש ָמא ְדּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
ילא
יך הוּא ֵע ָ
ְו ַת ָּתא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ֲאדוֹ נֵ נוּ ,מוֹ ֵרנ ּו ְו ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ימן יוּד ֵח ֶלק א) ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשם
(ב ִס ָ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶש ָה ְרחוֹ ִקים ִמ ְת ָק ְר ִבים ְוכוּ’ .ו ֵּמ ִביא ׁ ָשם ַמ ֲא ָמר ֶזה ׁ ֶשל ַה ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ֵכן ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה.
ְו ֶזה ּו (נְ ֶח ְמיָ ה ט)ִּ ,
יהם ַו ַּת ַעשׂ ְל ָך ׁ ֵשם ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה”ֶ ׁ ,ש ַדּ יְ ָקא ַעל יְ ֵדי ַמה ּׁ ֶש ֵה ִזיד ּו
“כי יָ ַד ְע ָּת ִּכי ֵה ִזיד ּו ֲע ֵל ֶ
ָ
יהם ְו ָכ ְב ׁש ּו אוֹ ָתם ְ ּבגָ לוּת ַמר ָּכ ֶזה ְ ּבגוּף ְונֶ ֶפ ׁש ְוכוּ’ַ ,על יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ַ‘ו ַּת ַעשׂ ְלך ׁ ֵשם ְּכ ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה’
ֲע ֵל ֶ
ִּכי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ָה ָא ָדם ְ ּביוֹ ֵתרְּ ,כ ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָח ָזק ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְמ ַח ֵ ּזק ַע ְצמוֹ ְ ּבכֹחוֹ ׁ ֶשל
ַה ַ ּב ֲע ֵלי ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”לֲ ,א ַזיַ ,א ְדּ ַר ָ ּבא ,נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ּכֹל ְלטוֹ ָבה ִ ּב ְב ִחינַ ת נִ ְר ִדּ י נָ ַתן ֵריחוֹ ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ֶזה
נִ ְת ַ ּג ֵדּ ל ְונִ ְת ַק ֵדּ ׁש ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּביוֹ ֵתר ַעל יָ דוֹ ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ַ ּנ”ל:
הדיבורים האלו מחיים הנפש מאד ,וזאת מה שמהרנ”ת ממשיך עלינו כח הבעל תפילה וכו’,
ועי”ז שייך שנקבל מה שיש להתחדש בכל יום ממש מחדש ,לזכות להיות חזק בדעתו שהכל
יתהפך לטובה – וכח זה אנו מקבלים בקריאת התורה.
יאים ִל ְקרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִצ ּבוּר ְּכ ֵדי ְל ַה ְז ִּכיר אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
משה ַר ֵ ּבנ ּו ְו ַה ְ ּנ ִב ִ
יח) ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ִּת ְ ּקנ ּו ָלנ ּו ׁ ֶ
יאת
ַמ ַּתן ּתוֹ ָרהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַק ֵ ּבל ָע ֵלינ ּו ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּכן ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
לשה יָ ִמים ְוכוּ’ִּ ,ת ְ ּקנ ּו
ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּבוֹ נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ׁ ְש ׁ ָ
ישיִּ ,כי ָרא ּו ׁ ֶש ֵאין ַמ ְס ּ ִפיק ְל ַה ְז ִּכיר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְל ַבד ַעל ָּכל יְ מוֹ ת ַה ּׁ ַש ָ ּבת,
ִל ְקרוֹ ת ְ ּב ִצ ּבוּר ַ ּגם ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
לשה יָ ִמים ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְ ּב ִסינַ י ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנָ ה
ישיְ ,ל ַה ְז ִּכיר ְ ּבתוֹ ְך ָּכל ׁ ְש ׁ ָ
ַעל ֵּכן ִּת ְ ּקנ ּו ִל ְקרוֹ ת ַ ּגם ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַו ֲח ִמ ׁ ִ
לשה יָ ִמיםִּ ,כי ֶהן ָּכל ֵא ֶּלה יִ ְפ ַעל ֵאל ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ׁ ָשלוֹ ׁש ִעם ָ ּג ֶבר ִ
ִל ׁ ְש ׁ ָ
(א ּיוֹ ב לג)ִּ ,כי ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ַ ּי ַע ְבר ּו ַעל

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף רי"ט  -רכ"ג הל' קריאת התורה ו' אות א'  -י"ח
ָּכל ָא ָדם ֲע ִל ּיוֹ ת ִו ִירידוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ְו ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְב ָרא יוֹ ם ָו ַליְ ָלה
חש ְךְ ,והוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ֲא ִפיל ו ֵּמ ִאיר ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ו ְּברו ָּחנִ ּיוּת ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט ְ ּב ָכל ָא ָדם ו ְּב ָכל ְז ַמן,
אוֹ ר ָו ׁ ֶ
“א ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַה ּיוֹ ם ְוכוּ’”ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַא ַחר ַה ּתוֹ ָכחוֹ תַּ ,כ ּיוֹ ם
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ַעל ּ ָפסוּק ְ(דּ ָב ִרים כט)ַ ,
יבין
ַה ֶ ּזה ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ִפיל ו ֵּמ ִאירָּ ,כ ְך ָע ִתיד ְל ַה ֲא ִפיל ו ְּל ָה ִאיר ָל ֶכם ְו ָכל ַה ּתוֹ ָכחוֹ ת ְוכוּ’ֵ ,הן ֵהן ַה ַּמ ִּצ ִ
ֶא ְת ֶכם ְוכוּ’ ִּכי ְלעוֹ ָלם יָ דוֹ ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ְוגוֹ ֵמר ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָּת ִמיד ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְו ַעל ֵּכן יְ ַח ֵ ּינ ּו ִמ ּיוֹ ַמיִ ם ַ ּב ּיוֹ ם
(פ ֶרק צא) ַעל ּ ָפסוּק ְ ּ
ֹאמר
“ו ּי ֶ
אשית מב)ַ ,
(ב ֵר ׁ ִ
ימנ ּו ְונִ ְחיֶ ה ְל ָפנָ יו ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְ ּב ִמ ְד ַר ׁש ַר ָ ּבה ּ ֶ
ישי יְ ִק ֵ
ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ְ
לשה
יקים ְ ּב ָצ ָרה ׁ ְש ׁ ָ
ישי ְוכוּ’”ֶ ׁ ,ש ְּלעוֹ ָלם ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ַמ ׁ ְש ֶהה ַה ַּצ ִדּ ִ
ָל ֶהם יוֹ ֵסף ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
(שמו ֵּאל א ב),
בש יִ ְמ ַחץ ְויָ ָדיו ְּת ַר ּ ֶפאנָ ה ו ְּכ ִתיב ׁ ְ
יָ ִמים ְוכוּ’ְ .ו ֵכן ְל ָד ִוד ו ְּליוֹ נָ ה ְוכוּ’ִּ ,כי הוּא יַ ְכ ִאיב ְויַ ֲח ׁ
יש ו ַּמ ֲע ׁ ִשיר ַמ ׁ ְש ּ ִפיל ַאף ְמרוֹ ֵמם מוֹ ִריד ׁ ְשאוֹ ל ַו ָ ּי ַעל” ְ(ו ַע ֵ ּין ְל ַק ָּמן ְ ּבסוֹ ף ֲה ָל ָכה
“ה’ ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה מוֹ ִר ׁ
ּ
ּ
ּ
גּ
ּ
ּ
ּ
ּ
לשה יָ ִמיםְ ,כ ֵדי ְל ַה ְז ִכיר אוֹ ָתנ ּו
זֹאת) ו ִּב ׁ ְש ִביל ָּכל ֶזה קוֹ ִרין ַב ּתוֹ ָרה ְב ִצבוּר ְבנִ וּן ו ִּב ְט ָע ִמים ְב ָכל ׁ ְש ׁ ָ
לשת יָ ִמים ְוכוּ’ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַעל יְ ֵדי ֶזה נַ ְז ִּכיר ְ ּב ָכל יוֹ ם
לשה יָ ִמים יוֹ ם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְ ּב ִסינַ י ִל ׁ ְש ׁ ֶ
ְ ּבתוֹ ְך ָּכל ׁ ְש ׁ ָ
ְויוֹ ם ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ַה ּתוֹ ָרה ְו ָה ֲעבוֹ ָדה ֶא ְצ ֵלנ ּו ֵמ ָח ָד ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ָה ִע ָ ּקר ְו ַכ ַ ּנ”ל:
חוזר על כל הנ”ל ומוסיף מה שחז”ל שמו לב למציאות שמוכרח לעבור מה שעובר ולזה תקנו
קריאת התורה בחול – כי קשה למה קוראים בחול הרי גומרים כל התורה בשבתות – אלא בזה
רואים שחז”ל ראו שיש ירידות ומוכרח קרה”ת גם בחול.

