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רבים אומרים מי יראנו טוב, לקרב ולקשר 

בהתחדש  זי"ע  הקדוש  לרבינו  נפשנו 

הקדוש  הקיבוץ  בתוך  טובה   שנה  עלינו 

אשר  ר"ה  הלכות  לאור  השנה,  ראש  של 

לבקשת  ולזאת  הלכות,   ליקוטי  בספר 

מהלכות  זעיר  חלק  לאור  הוצאנו  רבים  

ר"ה עם ביאור 'הליכות נועם',  ביאור דברי 

דוד  ניסן  ר'  הרה"ח  משיעורי  ההלכות,  

קיוואק שליט"א, אשר כבר  נתפשטו בין 

הרואה  וכל  הצדיק,  תורת  מבקשי  אלפי 

אומר ברקאי, טעמו ותחי נפשכם.





הלכות ליקוטי  ד  צא ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

‰�M‰ L‡¯ ˙BÎÏ‰ƒ¿…«»»
„ ‰ÎÏ‰¬»»

ÌBÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÂ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙e ‰�M‰ L‡¯ ÔÈ�Úƒ¿«…«»»¿ƒ«»«¬∆∆¿≈¿»¿
:·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿À»¿»

ÈtŒÏÚ''eÎÂ epeˆ‡Â ÚLB‰È ˙‡ ‡¯˜ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' ¯Ó‡n‰('Â ÔÓÈÒ)ÔiÚ , «ƒ««¬»«…∆∆…∆¿»∆¿À««¬«∆¿«≈
:BÙBÒÏ BL‡¯Ó ·ËÈ‰ Blk ¯Ó‡n‰ Ïk ÌL»»««¬»À≈≈≈…¿

,¯ev˜·e‡e‰L ,‰·eLz È„ÈŒÏÚ ‡l‡ È˜Ï‡ „B·ÎÏ ˙BkÊÏ ¯LÙ‡ È‡ Èk ¿ƒƒƒ∆¿»ƒ¿¿»¡…ƒ∆»«¿≈¿»∆
'ÔzÓ‰ BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,BÏ ÔÈÚiÒÓ ¯‰hÏ ‡a‰' ˙0ÈÁa ,¯˙k ˙0ÈÁa¿ƒ«∆∆¿ƒ««»ƒ»≈¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈

(:ÁÏ ‡ÓÂÈ)''eÎÂ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈÓÊ ‡0‡' Y '‰È‰‡' ˙0ÈÁa ,Û„ È¯Á‡ ¯‰ÂÊ)(:‰Ò‰·eLz‰ ¯wÚÂ . ¿ƒ«∆¿∆¬»»ƒ¿∆¡≈¿¿ƒ««¿»
‰È‰‡ È0t È¯BÁ‡ ˙0ÈÁa ‡e‰ ‰·eLz‰ Ì„˜ Èk ,˜zLÈÂ ÌcÈ B0BÈÊa ÚÓLiLk¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ¿…ƒ…∆«¿»¿ƒ«¬≈¿≈∆¿∆

בהשי"ת  להתכבד התשובה תכלית

אלקי  לכבֹוד לזּכֹות אפׁשר אי ּכי  ִֹ ֱ ָ ְ ְ ִ ָ ְ ֶ ִ ִ ִ ְּובקּצּור,

את וכו': קרא מאמר את פותח רבנו

ו)יהושע סי' לכבוד (לקו"מ לזכות הדרך כי

על  היא הבריאה תכלית שהוא אלוקים

רצונו  וכל עצמו בכבוד שממעט ידי

שיתעלה  השי"ת כבוד לגלות הוא

זה  ידי ועל היצורים, כל על ויתרומם

צריך  שאינו עד ית' בכבודו להכלל זוכה

כל  אלא עצמו מכבוד וסיפוק חיות

העמים  מכל בו שבחר ממה היא חיותו

התורה  את לעשות אותו ומכבד

והמצוות.

על  אלא זה לכבוד לזכות אפשר ואי

שממתין  התשובה, בדרך שהולך ידי

עד  רוח ובאורך בשתיקה ומיחל

התשובה, לשערי אותו יביא שהשי"ת

עכירות  את ומזכך מבטל הוא וכך

את  להרגיש ממנו המונעים הדמים

ית'. כבודו

ויׁשּתק  יּדם ּבזיֹונֹו ּכׁשּיׁשמע הּתׁשּובה ֹ ְ ִ ְֹ ִ ְ ִ ַ ְ ִ ֶ ְ ָ ְ ַ ַ ִ ְועּקר

הדמים וכו' עכירות את לבטל כדי כי :

כבוד  את להרגיש ממנו המונעים שהם

דמיו  את לשפוך האדם על השי"ת

מכונה  הרע היצר כידוע שכן לגמרי,



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת צב 

CÙ‰iL ‰ÊÏ Ôewz‰Â ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ˙B0BÈÊa ÂÈÏÚ ÌÈ‡a ÔkŒÏÚÂ ,'Ìc' ‡i¯ËÓÈbƒ«¿ƒ»»¿«≈»ƒ»»ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆∆«¬…
˙0ÈÁa ,ÌB„Ï Ìc(ÊÏ ÌÈÏÈ‰˙)'ÌÈÏÏÁ EÏ ÏÈtÈ ‡e‰Â' Y "BÏ ÏÏBÁ˙‰Â '‰Ï ÌBc" : »¿¿ƒ««¿ƒ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ

(.Ê ÔÈËÈ‚)ÈÏ‡ÓO‰ ÏÏÁaL Ìc‰ ‰·eLz‰ Ì„˜ Èk ,ÈÏ‡ÓO‰ ÏÏÁaL Ìc‰ Ú0ÎpL ,∆ƒ¿»«»∆∆»»«¿»ƒƒ…∆«¿»«»∆∆»»«¿»ƒ
'‰Ï ÌBc" Ìi˜nLk ÔkŒÏÚÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ˙B0BÈÊa ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÔkŒÏÚÂ Bt˜˙a¿»¿¿«≈»ƒ»»ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿∆¿«≈«
.'eÎÂ ÈÏ‡ÓO‰ ÏÏÁaL Ìc‰ Ú0ÎpL ,'ÌÈÏÏÁ EÏ ÏÈtÈ ‡e‰Â' ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,"'eÎÂ¿«¿≈∆¿«ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»«»∆∆»»«¿»ƒ¿

CÈ¯ˆÂ"È˙‡hÁÓ Èz¯‰Ë ÈaÏ È˙ÈkÊ ¯Ó‡È ÈÓ" Èk ,‰·eLz ÏÚ ‰·eLz ˙BNÚÏ ¿»ƒ«¬¿»«¿»ƒƒ…«ƒƒƒƒƒ»«¿ƒ≈«»ƒ
(Î ÈÏ˘Ó)¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ ‰Ê Ìb 'eÎÂ È˙‡ËÁ ¯ÓB‡L ‰ÚLa elÙ‡ Èk ,ƒ¬ƒ¿»»∆≈»»ƒ¿«∆ƒ∆¿»«

CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÓÏL ‰·eLz ˙BNÚÏ ‰ÎfL ÈÓ elÙ‡Â .‰i0t ÈÏa ··Ï ¯·a¿«≈»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ∆»»«¬¿»¿≈»««ƒ≈»ƒ
‰‚O‰‰ „‚0k ˙eiÓLb ˙0ÈÁ·a ‡È‰L ‰0BL‡¯‰ B˙‚O‰ ÏÚ ‰·eLz ˙BNÚÏ«¬¿»««»»»ƒ»∆ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿∆∆««»»

דוד  שאמר כמו שבלב, עכורים דמים

חלל  'ולבי הרע יצר ממנו כשבטל

כב)בקרבי' קט, בזיונו (תהלים וכששומע ,

לפני  דמו את כשופך חשוב הוא ושותק

חז"ל שאמרו כמו נח:)המקום וכך (ב"מ

היצר  מאחיזת .‡מזדכך

ושוב  ברצוא היא התשובה דרך

על  ּתׁשּובה לעׂשֹות וכו':וצרי כי ּתׁשּובה ְ ָ ִ ַ ֲ ְ ָ ַ ְ ָ 

בשם  בספה"ק מכונה היא התשובה

ועוד)דרך אלול דרושי שהיא (שעה"כ שם על ,

ריחוק  של מהמצב האדם את מביאה

שהוא  הכסא על היושב אדם של למצב

זו  בדרך לעמוד וכדי הבריאה, תכלית

את  לקבל השתיקה בפלך לאחוז עליו

באהבה. הבזיונות

רצוא  אופנים בשני היא זו דרך כי

להתקדם  שמתגבר היינו רצוא ושוב,

בתורה  לעסוק ויותר, יותר ה' בעבודת

את  לשמור עז, וביתר כח ביתר ותפילה

הדרכים  בכל וכך ויותר יותר המחשבה

עליו  מנגד אבל בספה"ק, המובאים

'שוב', המכונה בדרך אף בקי להיות

קרבת  ולהרגיש להאמין להתחזק

מהדבקות, שב כשהוא גם השי"ת

הבית  בענייני הרשות בעסקי כשעוסק

מהשי"ת  מתרחק כשבאמת וביותר

ראויים. שאינם למקומות ונופל

אלו  דרכים בשני להלך הבקי אדם

במדרגת  בהיותו הן להשי"ת ולהתקרב

שני  שוב, במדרגת בהיותו והן רצוא

דרך  את בפניו סוללות אלו בקיאות

לחזור  אמיתית עצה לו ויש התשובה

כל  על מכפרות אף והם להשי"ת,



הלכות ליקוטי  ד  צג ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

˙0ÈÁa ‰ÊÂ .CkŒ¯Á‡ ‚ÈOnL(„È ‰È¯ÎÊ)˙B¯˜È ¯B‡ ‰È‰È ‡Ï ‡e‰‰ ÌBia ‰È‰Â" : ∆«ƒ««»¿∆¿ƒ«¿»»««…ƒ¿∆¿»
''eÎÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ¯˜È ‡e‰L ¯B‡' Y "ÔB‡t˜Â(.0 ÌÈÁÒÙ)˙0ÈÁa ‰ÊÂ .(0 ÌÈÏÈ‰˙)Á·BÊ" : ¿ƒ»∆»»»»«∆¿¿∆¿ƒ«≈«

‡Bˆ¯ ˙0ÈÁa ,˜ÈÙ0Â ÏÈÚ ˙0ÈÁa ,‰ÎÏ‰a È˜a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ."'eÎÂ È00„aÎÈ ‰„Bz»¿«¿»¿ƒ¿¿»ƒƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ«»≈¿»ƒ¿ƒ«»
"'eÎÂ jp‰ ÏB‡M ‰ÚÈv‡Â ‰z‡ ÌL ÌÈÓL ˜q‡ Ì‡" ˙0ÈÁa ,·BLÂ(ËÏ˜ Ì˘),ÔiÚ) »¿ƒ«ƒ∆«»«ƒ»»»¿«ƒ»¿ƒ∆»¿«≈

(·ËÈ‰ ÌL. »≈≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰˜È˙M‰Â ‰ÓÈÓc‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‡qk‰ ÏÚ ˙·LÏ Ì„‡ ‰NÚ0 ¿«¿≈∆«¬∆»»»∆∆««ƒ≈ƒ«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»
È„ÈŒÏÚÂ ,ÛÏ‡aL Â"‡e‰ ˙ÁzL ‰0BzÁz‰ ‰c˜0 ˙0ÈÁa ‰NÚ0«¬∆¿ƒ«¿À»««¿»∆«««»∆»»∆¿«¿≈
,‰0BÈÏÚ‰ ‰c˜0 ˙0ÈÁa ‰NÚ0 ,'eÎÂ ¯˙k ˙0ÈÁa ,‰È‰‡ ˙0ÈÁa ‡e‰L ,‰·eLz‰«¿»∆¿ƒ«∆¿∆¿ƒ«∆∆¿«¬∆¿ƒ«¿À»»∆¿»

הוא  אלו דרכים בשני שכן עוונותיו,

הן  הרף, ללא עצמו בעיני מאד מתבזה

לעצמו  מניח שאינו שככל הרצוא בדרך

לשוב  רוצה הוא אלא מקומו על לנוח

את  רואה בזה הרי ויותר יותר להשי"ת

מלפני  מאד עד ובוש חסרונותיו

בהיותו  וכמה כמה אחת ועל המקום,

ברצונו  שממתין שככל ה'שוב' בדרך

התשובה  בדרך מלאחוז מניח ואינו

ככל  ועושה השי"ת לרצון מתבטל אלא

מה  שזה שלמה באמונה שביכלתו

בזיון  הוא הרי ממנו רוצה שהשי"ת

ה' בעבודת להתקדם שמנסה עצום

מזכך  הוא וכך בידו, עולה אינו והדבר

כאמור. בתכלית

זו  בעבודה הולך האדם כאשר

נופל  ואינו יום אחר יום בקביעות

לחזור  מיד מצליח שאינו ממה בדעתו

וגם  שרוצה באופן ולהתקדם בתשובה

ונמשך  זוכה אזי כ"כ, שפגם ממה לא

בלבו  ומאיר אלוקי כבוד הארת עליו

בו, מתפאר שהוא ואיך השי"ת גדולת

שאת  ביתר להשי"ת חוזר הוא ואז

עז. וביתר

של  באופן היא התשובה תחילת כי

תורה  עול לקבל לחזור התעוררות

מלהכשל  להשמר בפשטות, ומצוות

ציוותה  אשר ככל לעשות ולהקפיד שוב

של  תשובה מכונה זו תשובה תורה,

דרגת  את משלימה והיא הזה, עולם

אבל  הזה, העולם מציאות לפי האדם

שאחר  הימנה גבוהה תשובה יש

הוא  הראשונה, בתשובה לשוב שהתחיל

בתשוב  כבוד שב דרישת של באופן ה

והיא  השי"ת כבוד אחר שמחפש אלוקי,

הבא  עולם של תשובה .·המכונה

הּכּסא  על לׁשבת אדם נעׂשה זה  ֵ ִ ַ ַ ֶ ֶ ָ ָ ָ ֶ ֲ ַ ֶ ֵ ְ ַ ְועל-ידי

ח.)בזוה"קוכו': דף זוהר תיקוני מאריך (הקדמת

מתבאר  ושם יחזקאל בנבואת לדרוש

היא  השכינה עליית תכלית שעיקר



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת צד 

Ï‡ EnÓ ‡ÏÙÓa' ˙0ÈÁa ,ÛÏ‡aL Â"‡eÓ ‡lÚÏ ‡ÈÒk˙Óc ‡qk ˙0ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ≈¿ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»∆»»∆¿ƒ«¿À¿»ƒ¿«
'L¯„z(.‚È ‰‚È‚Á)˙eiÏÏk ,ÌÈÓe L‡ ,ÌÈÓL ,ÚÈ˜¯ ˙0ÈÁa ‡e‰ ÛÏ‡aL Â‡e‰Â . ƒ¿…¿«»∆»»∆¿ƒ«»ƒ«»«ƒ≈«ƒ¿»ƒ

0 ‰ÊÂ ,ÔÈ0Âb‰˙0ÈÁa ‰NÚ0 Ê‡Â ,ÔÈ0Âb ‰nÎÏ ÂÈ0t ‰pzLnL ‰Lea‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ «¿»ƒ¿∆«¬∆«¿≈«»∆ƒ¿«∆»»¿«»¿»ƒ¿»«¬∆¿ƒ«
˙0ÈÁa ,‡qk‰ ÏÚ ˙·LÏ Ì„‡ ‰NÚ0Â ,Ìc '‡ ˙0ÈÁa ,Ì„‡ ‰NÚ0Â ,Ï"pk ÛÏ‡»∆««¿«¬∆»»¿ƒ«»¿«¬∆»»»∆∆««ƒ≈¿ƒ«

(‡ Ï‡˜ÊÁÈ)„eÁÈ ‰NÚ0 Ê‡Â ,"'eÎÂ ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc ‡qk‰ ÏÚÂ" :¿««ƒ≈¿¿«¿≈»»»»ƒ¿»¿»¿¿»«¬∆ƒ
‰c˜0 ˙0ÈÁa ‰Ê ,‰nÁ ˙0ÈÁa ‰LÓ Èk ,ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ÔÈa ,‰0·lÏ ‰nÁ ÔÈa≈«»«¿»»≈…∆ƒÀ«ƒ…∆¿ƒ««»∆¿ƒ«¿À»
˙0ÈÁa ‰Ê Â"‡e‰Â ,‰0BzÁz‰ ‰c˜0 ˙0ÈÁa ,‰0·Ï ˙0ÈÁa ÚLB‰ÈÂ ,‰0BÈÏÚ‰»∆¿»ƒÀ«¿ƒ«¿»»¿ƒ«¿À»««¿»¿«»∆¿ƒ«

,'eÎÂ 'eÎÂ Ï‰‡‰(·ËÈ‰ ‰Ê Ïk ÌL ÔiÚ),Ï‡¯NÈ eeËˆpL ˙ÂˆÓ LÏL' ˙0ÈÁa ‰ÊÂ . »…∆¿¿«≈»»∆≈≈¿∆¿ƒ«»…ƒ¿…∆ƒ¿«ƒ¿»≈
''eÎÂ ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙B0·ÏÂ ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ï(:Î ÔÈ¯„‰0Ò):ÌL ÔiÚ , ¿«¿ƒ«¿∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿«≈»

‡‰ÊÂ˙0ÈÁa ,¯ÙBL ˙BÚÈ˜˙e ‰0M‰ L‡¯ ˙0ÈÁa(‡Ù ÌÈÏÈ‰˙)L„Áa eÚ˜z" : ¿∆¿ƒ«…«»»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿«…∆
:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?Ba ‰qk˙Ó ‰0·l‰L L„Á ‰ÊÈ‡' ,"e0bÁ ÌBÈÏ ‡Òka ¯ÙBL»«∆∆¿«≈≈∆…∆∆«¿»»ƒ¿«»¡≈≈

'‰0M‰ L‡¯ e‰Ê(.Á ‰0˘‰ ˘‡¯)ÌÈ0ewza ‡˙È‡Â ,(.‡0 Û„ ‡"Î ÔÂ˜È˙)‰„·k e‰È‡ „k' : ∆…«»»¿ƒ»«ƒƒ«ƒ¿≈»

ורבינו  הכסא', על היושב 'אדם בדרגת

השכינה  את מעלים איך במאמר מבאר

הא' את שמשלימים ידי על זו, לדרגא

לתכלית  אחד כל מגיע וכך אדם ונעשה

אדם. נעשה השי"ת אומר שעליו שלו

מי' עשויה הא' כי העניין ותמצית

ובזמן  באמצע, וו' למטה י' למעלה

הוא  בתשובה לשוב מתחיל שהאדם

דמים  מלא שגופו שם על דם בבחינת

לעיל)עכורים  שהתבאר ידי (וכמו ועל ,

באהבה  הבזיונות את ומקבל שמתבזה

שבצורת  התחתונה הנקודה את משלים

היא  השי"ת לפני שמתבייש והבושה א',

זה  ידי ועל שבאמצע, הו' את מתקנת

י', בחי' שהוא אלוקי כבוד עליו מאיר

שהוא  אדם ונעשה הא', צורת נבנה וכך

הבריאה  בספר ‚תכלית באריכות זה כל (ועיי'

ו) סי' לקו"מ על נועם .דרכי

אלוקים  לכבוד הבריאה את להעלות תשרי חודש עבודת

ׁשֹופר  ּותקיעֹות הּׁשנה ראׁש ּבחינת וזה  ָ ִ ְ ָ ָ ַֹ ַ ִ ְ ֶ ְא.

ח:)חז"לוכו': שיום (ר"ה מנין דורשים

ולמדוהו  השנה, בראש הוא הדין

שופר  בחדש 'תקעו דכתיב מפסוק

הוא  לישראל חק כי חגנו ליום בכסה

שהחדש  חג איזהו יעקב', לאלהי משפט



הלכות ליקוטי  ד  צה ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

‰n·e ,ÈÓÁ¯ ‡¯Ú˙‡Ï ‡ËÈÚ ÔBÏ ·È‰ÈÂ' ,ÌL ÔiÚ ,''eÎÂ ˙‡Èqk˙‡ ÔÈ„k ÔÈ·BÁa¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿«≈»¿»ƒ≈»¿«¿»»«¬≈«∆
‡e‰ ‰0M‰ L‡¯ Èk .''eÎÂ ‰Òka ¯ÙBL L„Áa eÚ˜z :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,¯ÙBLa¿»¬»ƒ¿ƒƒ¿«…∆»«∆∆¿ƒ…«»»
‰Ê'Â ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÓ ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡e‰ Èk ,‰0M‰ Ïk ÏL ‰·eLz‰ ˙lÁz¿ƒ««¿»∆»«»»ƒƒ≈¬∆∆¿≈¿»¿∆
e0‡ ÔÈÎÈ¯ˆe ,B‡ËÁ È„ÈŒÏÚ Ì‚Ùe ÔBL‡¯‰ Ì„‡ Ba ‡¯·pL ,'EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰«¿ƒ««¬∆∆ƒ¿»»»»ƒ»««¿≈∆¿¿ƒƒ»

˙¯ˆÚ È0ÈÓL „Ú ‰0M‰ L‡¯Ó ÔÓf‰ ˙B·¯a B‡ËÁ Ôw˙Ï(ÌÈ·˙ka ¯‡·Ók)Ïk ÔÎÂ . ¿«≈∆¿ƒ¿«¿«≈…«»»«¿ƒƒ¬∆∆«¿…»«¿»ƒ¿≈»
˙BkÊÏ È„k ÌÈÓi‰ el‡a ‰·eL˙a ¯ÊÁÏÂ ÂÈNÚÓ Ôw˙Ï CÈ¯ˆ Ë¯Ùa „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒ¿»»ƒ¿«≈«¬»¿«¬…ƒ¿»¿≈«»ƒ¿≈ƒ¿
‰Ó ˙0ÈÁa ‰ÊÂ .˙¯ˆÚ È0ÈÓL ÌBÈa C¯a˙È ÂÈÏ‡ ˙e·¯˜˙‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»ƒ¿»«¿¿ƒƒ¬∆∆¿∆¿ƒ««
·e˙kL BÓk ,‰0zÓ‰ ÔBLÏ ,'¯˙k' ˙0ÈÁa ‡e‰ ‰·eLzL Ï"p‰ ¯Ó‡na ·e˙kM∆»««¬»««∆¿»¿ƒ«∆∆¿«¿»»¿∆»

השנה, ראש זה אומר הוי - בו מתכסה

יעקב. לאלקי משפט כתיב ועליו

מוהרנ"ת  מבאר המאמר ובהמשך

זוהר  בתיקוני המובא פי על זה, מאמר

נפגמת  היא כי הירח, מיעוט עניין את

חמה  ראתה לא מעולם ולכן בחטאינו

היא  לעולם כי לבנה, של פגימתה

יוכלו  שלא ממנה פניה מחזירה

לינוק  בישא חמה המכונים החיצונים

גוברים  שהעוונות פעמים אבל ממנה,

ממנה  לינוק החיצונים ביד כח ונותנים

מהם, פניה שתחזיר די אין ואז ח"ו,

וכל. מכל מתכסית היא שעה באותה

שהמלכות  השנה ראש בימי הוא וכך

הקשה  הדין מחרדת בו מתכסית

היא  הזמן באותו ישראל, על שמתעורר

את  להאיר איך לישראל עצה נותנת

בשופר, שיתקעו ידי על הרחמים מידת

ישראל, נדחי לקבץ הקב"ה עתיד שבו

והוא  השופר קול את שומעת והסט"א

בורח. והא הגאולה עת שהגיע סבור

ּכל  ׁשל הּתׁשּובה ּתחּלת הּוא הּׁשנה ראׁש  ָ ֶ ָ ְ ַ ַ ִ ְ ָ ָ ַֹ ִּכי

וכו': דרכו הּׁשנה לפי מוהרנ"ת מבאר ַ ָ ָ 

בימים  כי האריז"ל בכתבי המובא ע"פ

שמיני  אחר עד אלול מר"ח הנוראים

את  כביכול ובוראים מתקנים אנו עצרת

העולם  כשנברא כי מחדש, העולם

באופן  נברא בראשית ימי בששת

ולא  בקטנות הייתה המלכות שמידת

צריך  היה הראשון ואדם כ"כ, האירה

אבל  בהשי"ת, וליחדה כראוי להגדילה

אלא  נתקנה שלא די לא חטאו מחמת

הק' הניצוצות ונפלו מאד העולם נפגם

החיצונים. ליניקת הנמוכים למקומות

את  לנו תיקן השי"ת ברחמי אבל

ידי  על מחדש זה כל את לברר הדרך

אחד  חלק מעלה הוא שנה שבכל

ידי  על וזה שנפלו, ניצוצות מאותם

מחדש  נוצר העולם השנה שבראש



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת צו 

(ÂÏ ·ÂÈ‡),'ÔzÓ‰ BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,BÏ ÔÈÚiÒÓ ¯‰hÏ ‡a‰' ˙0ÈÁa ,"'eÎÂ ¯ÈÚÊ ÈÏ ¯zk" :««ƒ¿≈¿¿ƒ««»ƒ»≈¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈
¯LÙ‡ È‡ ÂÈ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ „Á‡ Ïk ÔÎÂ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡ËÁ ˙ÓÁÓ Èk .ÌL ÔiÚ«≈»ƒ≈¬«≈¿»»»ƒ¿≈»∆»«¿≈¬»»ƒ∆¿»
L ,˙¯ˆÚ È0ÈÓL ÌBÈ „Ú ‰0M‰ L‡¯Ó ÔÈzÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔkŒÏÚÂ ,„iÓ ·¯˜˙‰ÏÊ‡ ¿ƒ¿»≈ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…«»»«¿ƒƒ¬∆∆∆»

˙BNÚÏ e0ÈÎfL ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ˙e·¯˜˙‰ ¯wÚƒ«ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ«¿≈«¿»∆»ƒ«¬
:'ÔzÓ‰ BÏ ÌÈ¯ÓB‡' ˙0ÈÁa ‰ÊÂ ,‰a¯ ‡0ÚLB‰ ¯Á‡ „Ú ‰0M‰ L‡¯Ó≈…«»»««««¿»«»¿∆¿ƒ«¿ƒ«¿≈

·¯wÚÂEÏ ÏÈtÈ ‡e‰Â' Y "BÏ ÏÏBÁ˙‰Â '‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁ·a ‡e‰ ‰·eLz‰ ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈¿«ƒ¿
˙ÚÈ˜z ˙0ÈÁa ‰ÊÂ .'eÎÂ ÈÏ‡ÓO‰ ÏÏÁaL Ìc‰ Ú0ÎpL ,'ÌÈÏÏÁ¬»ƒ∆ƒ¿»«»∆∆»»«¿»ƒ¿¿∆¿ƒ«¿ƒ«
·ÈL‰Ï ‰t e0Ï ÔÈ‡ Èk ,"'eÎÂ '‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa ‰Ê ,¯eac ‡Ïa ÏB˜ ‡e‰L ¯ÙBL»∆¿…ƒ∆¿ƒ««¿ƒ≈»∆¿»ƒ

בו  מאיר שלא קטנות של באופן כביכול

אנו  אלו ובימים כ"כ השי"ת אור

ידי  על המלכות מידת את מגדילים

שמיני  אחר עד הנוראים הימים עבודות

עולה  המלכות מידת ואז עצרת,

כראוי  קונה עם .„להתייחד

מעׂשיו  לתּקן צרי ּבפרט ואחד אחד ּכל  ָ ֲ ַ ֵ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ִ ָ ֶ ְ ָ ֶ ָ ֵ ְוכן

וכו': ּבתׁשּובה אלו ולחזר שבימים נמצא ְ ַ ֲ ִֹ ְ ָ 

תכלית  שכן ה', כבוד את לתקן עלינו

בעולם  ית' כבודו לגלות היא הבריאה

להתגלות  צריך היה וזה כמובא,

מכיון  אבל הבריאה, אחר בשלמות

הראשון  אדם חטא ידי על שנתקלקל

עולם  לתקן עלינו חטאינו ידי ועל

את  בו ולגלות שד"י במלכות מחדש

כבודו.

את  לתקן באים כשאנו ולכן

באופן  לבנותה עלינו כראוי המלכות

ממתינים  שאנו ידי על המתן, של

אט  אותה ומעלים אלו ימים כ"א

ושוב ברצוא בהמשך אט שיבאר (כמו

.המאמר)

וידוי  של באופן להשי"ת לחזור אפשר אי השנה בראש

מלכים  מכבוד הבא

לה' ּדם ּבבחינת הּוא הּתׁשּובה ועּקר  ַֹ ַ ִ ְ ִ ָ ְ ַ ַ ִ ְב.

וכו': לֹו הק'והתחֹולל קיט.)בזוהר (משפטים ְ ִ ְ ֵ 

שהאדם  התשובה ראשית את מתאר

את  ומקבל כבהמה עצמו את משים

בלא  לקרבן שעולה כבהמה היסורים

דברים  מטיח ואינו ודיבור, קול להוציא

לי  'אין ואומר מתוודה אלא מעלה כלפי

ראש'. להרים מצח ולא להשיב פה

וכו': ּדּבּור ּבלא קֹול ׁשהּוא ׁשֹופר, ּבחינת  ִֹ ְ ֶ ָ ַ ִ ְ ֶ ְוזה

הכתוב, גזירת היא שופר שתקיעת אף



הלכות ליקוטי  ד  צז ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

‡0ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯a LB„w‰ ¯‰fa ·e˙kL BÓk ,'eÎÂ(.ËÈ˜ Û„ ÌÈËÙ˘Ó)ÂÈ0ÙÏ ‡B·Ï CÈ¯vL ¿¿∆»«…««»¿»¬»¿≈»»∆»ƒ»¿»»
˙0ÈÁa ‰ÊÂ .'·ÈL‰Ï ‰t ÈÏ ÔÈ‡ ÈÎ‰ ‡ÓÈÂ' ,Ôa¯˜Ï ‰Ó‰·k BÓˆÚ ÌÈN‰Ïe C¯a˙Èƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ¿≈»¿»¿»¿≈»»≈≈ƒ∆¿»ƒ¿∆¿ƒ«

‡·enk ‰·eLz ˙0ÈÁa ‡e‰ ¯ÙBM‰ Èk ,¯eac ‡Ïa ÏB˜ ‡e‰L ,¯ÙBLÔ"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ) »∆¿…ƒƒ«»¿ƒ«¿»«»
('Ò ÔÓÈÒ‡e‰ ‰0M‰ L‡¯a Ê‡L ˙ÓÁÓe .'ÌÎ˙Óc¯zÓ ÌÈ0LÈ e¯eÚ' ˙0ÈÁa ,¿ƒ«¿≈ƒƒ«¿≈«¿∆≈¬«∆»¿…«»»

·¯˜˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó Ì„‡Lk ‰·eLz‰ ˙lÁ˙·e ,‰0M‰ Ïk ÏL ‰·eLz‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««¿»∆»«»»ƒ¿ƒ««¿»¿∆»»«¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÂÈ˙B0ÂÚ ÔÈ„ÚL ˙ÓÁÓ ,ÔÏˆÏ ‡0ÓÁ¯ „‡Ó ÏB„b ‚e¯Ëw‰ Ê‡ C¯a˙È ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»«»«ƒ¿»¿…«¬»»ƒ¿»≈¬«∆¬«ƒ¬…»
Ê‡Â ,·¯˜˙‰Ï B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ Ì0È‡Â ÂÈÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Ó Ì‰Â B0B˜ ÔÈ·Ï B0Èa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈¿≈¿≈¿«¿¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ¿ƒ¿»≈¿»
ÏÏÁaL Ìc‰ ÔÈ„Ú Èk ,C¯a˙È ÂÈ0ÙÏ ¯eac ÌeL ¯a„Ï ¯LÙ‡ È‡ ‚e¯Ëw‰ Ï„bÓƒ…∆«ƒ¿ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿»»ƒ¿»«ƒ¬«ƒ«»∆∆»»
ÈÏ‡ÓO‰ ÏÏÁaL Ìc‰L ˙ÓÁÓe ,ÌÈÓc‰Ó ‡e‰ ¯eac‰Â ,Bt˜˙a ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿»¿¿«ƒ≈«»ƒ≈¬«∆«»∆∆»»«¿»ƒ

בזוה"ק כתבו מקום ק.)מכל דף אמור (פר'

ה"ד)ובראשונים פ"ג תשובה הל' כי (רמב"ם

ליבם  את מכוונים ישראל זו בתקיעה

לפני  שלמה בתשובה לשוב ודעתם

במצווה  תורה שרימזה וזה השי"ת,

ונרדמים  משנתכם ישינים 'עורו שופר

במעשיכם  וחפשו מתרדמתכם הקיצו

בוראכם' וזכרו בתשובה (כלשון וחזרו

שם) .הרמב"ם

התחלת  הּוא הּׁשנה ּבראׁש ׁשאז  ַ ָ ְ ַ ָ ָ ַֹ ְ ָ ֶ ַ ֲ ֵּומחמת

וכו': הּׁשנה ּכל ׁשל ומבאר הּתׁשּובה ַ ְ ָ ֶ ָ ַ ָ ָ 

ראש  שביום האמור פי על מוהרנ"ת

להתחיל  מאיתנו מבקש השי"ת השנה

ולתקנו  מחדש העולם את לברוא

עד  כראוי, הכבוד בגילוי שד"י במלכות

האדם  נחתם שבו עצרת שמיני יום

גמורה. בדבקות השי"ת לפני

אנחנו  עדיין שכעת מחמת אבל

שקועים  אלא אלוקים מכבוד רחוקים

עכורים, דמים ומלאים מלכים בכבוד

ותשובה  וידוי של דיבור נדבר אם הרי

מבולבל  הדיבור יהיה השי"ת לפני

להיות  ויכול עצמו בכבוד ומעורבב

משם. יניקה לחיצונים

החשש  אין השנה ימות בכל כי ואם

אינו  השי"ת ברחמי כי כ"כ, גדול הזה

מעוונותינו  כ"כ לינוק לחיצונים מניח

אף  ישראל של תשובה מדיבורי ובפרט

על  אח"כ שבים אנו אלא כראוי, שאינם

מלכים  כבוד מתוך הראשונה שבפעם

ו) באות קצת ויתבאר מהמאמר לעיל .(כמובא

יושב  השי"ת השנה ראש בימי ברם

המשפט  ובתחילת ומשפט דין כסא על

מעוונות  לינוק הסט"א כח גדול עדיין

יוכל  חטאיהם לפניו יעלו ואם ישראל

על  קטרוג ולעורר משם שפע לקבל

.הישראל 



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת צח 

„‡Ó ÏaÏ·Ó ¯eac‰ Èk ,Èe‡¯k Ôe‚‰ ¯eac ÌeL ¯a„Ï ¯LÙ‡ È‡ ,ÔÈ„Ú Bt˜˙a¿»¿¬«ƒƒ∆¿»¿«≈ƒ»»»ƒ«ƒ¿À¿»¿…
‚e¯Ëw‰ ÌBÏLÂ ÒÁ ÏÎeÈ ¯eac‰ È„ÈŒÏÚ ÔkŒÏÚÂ ,ÈÏ‡ÓO‰ ÏÏÁaL Ìc‰ ˙ÓÁÓ≈¬««»∆∆»»«¿»ƒ¿«≈«¿≈«ƒ««¿»«ƒ¿
¯ÈkÊ‰Ï Ï"Ê e0ÈÓÎÁ e¯Ò‡L ‰ÊÂ .Ï"pk ÏB„b ‚e¯Ëw‰ Ê‡ Èk Ë¯Ùa ,¯˙BÈ ¯ab˙‰Ï¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»««¿∆∆»¿¬»≈«¿«¿ƒ
‰ˆB¯L ,B„ÈvÓ ‡a ÂNÚ ‰0M‰ L‡¯a Ê‡ Èk ,‰0M‰ L‡¯a ÌÈ‡ËÁ ÏL ÈecÂ ÌeLƒ∆¬»ƒ¿…«»»ƒ»¿…«»»≈»»ƒ≈∆∆
¯ÈkÊ‰Ï ¯eÒ‡ Ê‡ ÔÈc‰ Û˜zÓe ,‚¯Ë˜Ï ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ‡È·Óe ‚¯Ë˜Ï¿«¿≈≈ƒ»«¬»ƒ«¿»¿«¿≈ƒ…∆«ƒ»»¿«¿ƒ
˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ Ê‡ Èk ,Ï"pÎÂ ÌBÏLÂ ÒÁ ¯˙BÈ ¯ab˙È ‡lL ÔÂÚÂ ‡ËÁ ÌeL≈¿¿»…∆…ƒ¿«≈≈«¿»¿««ƒ»«¿»«

.Ï"pk ‰·eLz‰«¿»««

ÔkŒÏÚÂL‡¯a Ê‡ Èk ,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa ‰Ê ,¯ÙBMa Ú˜˙Ï ‡ËÈÚ ÔB‰Ï ·È‰È ¿«≈»≈¿ƒ»ƒ¿…««»∆¿ƒ««ƒ»¿…
LÏÂ ÌcÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰0M‰,¯ea„a ˙Ba¯‰Ï ÈÏ·ÏÂ ˜zÌB˜Óa Ï"Ê e0a¯ ·˙kL BÓk) «»»¿ƒƒƒ…¿ƒ¿…¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿∆»««≈«¿»

(‡"Î ÔÓÈÒ Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘) ¯Á‡(,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa ‰ÊÂ .Ï"pk ¯ÈkÊ‰Ï ¯eÒ‡ ÌÈ‡ËÁ‰ elÙ‡Â , «≈«¬ƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ««
ÔÈ‡ Èk ,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa ‰Ê ,‰·eLz ˙0ÈÁa ‡e‰L ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z ˙0ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ«»∆¿ƒ«¿»∆¿ƒ««ƒ≈
˜¯ ,e0È‡ËÁ ÏÚ ÂÈ0ÙlÓ Lw·Ï ¯eac ÌeL ¯a„Ï e0Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·ÈL‰Ï ‰t e0Ï»∆¿»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿»»«¬»≈«

˙0ÈÁ·a ,¯eac ÈÏa „·Ï ÏB˜a C¯a˙È ÂÈÏ‡ ÌÈ‡¯B˜ e0‡(Ï˜ ÌÈÏÈ‰˙)ÌÈwÓÚnÓ" : »¿ƒ≈»ƒ¿»«¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ«ƒ«¬«ƒ
˙0ÈÁa ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ˙0ÈÁa ‰ÊÂ .'‡aÏc È˜ÓÚÓ' Y "'‰ EÈ˙‡¯˜(ÁÈ˜ Ì˘)ÔÓ" : ¿»ƒ≈À¿≈¿ƒ»¿∆¿ƒ««»¿ƒ«ƒ

בושה  של באופן להשי"ת לחזור עלינו זמן באותו

זה  ּבּׁשֹופר, לתקע עיטא להֹון יהיב  ֶ ָ ַ ַֹ ְ ִ ָ ִ ְ ֵ ָ ֵ ַ ְועל-ּכן

וכו': לה' ּדם נתן ּבחינת רחמיו ברוב לכן ְ ִ ַ ַֹ 

איך  נוראה עצה לישראל השי"ת

טומאת  למרות אליו לשוב להתחיל

עוטה  שהאדם הבושה והיא העוונות,

עוצם  את בדעתו שתופס עצמו, על

המלכים  מלכי מלך לפני וחטאיו פגמיו

הוא  ואיך ולטובו, לגדלו סוף שאין

על  מורד כעבד בו מרד שבקטנים הקטן

ידי  על בקלקלתו נתפס ואיך אדוניו,

בכל  משוטטות עיניו אשר השי"ת

וממילא  לב, תעלומות יודע והוא הארץ

לפני  עצומה בבושה לבו מתמלא

ולא  להשיב פה לו שאין עד השי"ת,

ראש. להרים מצח

ש  ושופך בעת זו בושה עליו מקבל

גדולה  בבושה השי"ת לפני דמו את

אלא  למעשיו צידוק שום מחפש ואינו

כל  שכתבו כמו וכלימה, בושה מלא

הדמים  את מתקן הוא בזה הראשונים,

לעיל. כאמור עכורים



הלכות ליקוטי  ד  צט ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

Ï"pk ¯eac ÌeL ¯a„Ï ¯LÙ‡ È‡ Ê‡L ‰·eLz‰ ˙lÁ˙a Èk ."di È˙‡¯˜ ¯ˆn‰«≈«»»ƒ»ƒƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ∆¿»¿«≈ƒ««
˙0ÈÁa ‰ÊÂ ,„·Ï ÏB˜a ˜¯ C¯a˙È ÂÈÏ‡ ÔÈ‡¯B˜ Ê‡ ,Ï"pk ˜zLÏÂ ÌcÏ ˜¯ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ«ƒ…¿ƒ¿…««»¿ƒ≈»ƒ¿»««¿¿«¿∆¿ƒ«
„È Ï‡ ÌÈ„·Ú È0ÈÚk C¯a˙È ÂÈÏ‡ ÌÈtˆÓe ÌÈÏÁÈnL ,"BÏ ÏÏBÁ˙‰Â '‰Ï ÌBc"«¿ƒ¿≈∆¿«¬ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»«¿≈≈¬»ƒ∆«
ÌÈwÓÚnÓ" ˙0ÈÁ·a ,¯eac ÌeL ÈÏa „·Ï ·l‰ ˜ÓÚÓ ÂÈÏ‡ ÌÈ‡¯B˜Â Ì‰È0B„‡¬≈∆¿¿ƒ≈»≈…∆«≈¿«¿ƒƒƒ¿ƒ«ƒ«¬«ƒ

."'‰ EÈ˙‡¯¿̃»ƒ

‰ÊÂ˙0ÈÁ·a ,‰Lea ˙0ÈÁa ‡e‰ ¯ÙBM‰ ˙0ÈÁa ¯wÚ Èk ,Ï"pk ¯ÙBM‰ ÏB˜ ˙0ÈÁa ¿∆¿ƒ««»««ƒƒ«¿ƒ««»¿ƒ«»ƒ¿ƒ«
(‚ ÒÂÓÚ)˙0ÈÁa ,‰Lea ‡È‰ ‰‡¯i‰Â ,"e„¯ÁÈ ‡Ï ÌÚÂ ¯ÈÚa ¯ÙBL Ú˜zÈ‰" :¬ƒ»«»¿ƒ¿»…∆¡»¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒ«
'˙La ‡¯È'(Á"Ï ÔÓÈÒ Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜ÈÏ) ¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kL BÓk)(ÔÈÏ·BqL ˙0ÈÁa ‰Ê ‰Lea‰Â , »≈…∆¿∆»¿»«≈¿«»∆¿ƒ«∆¿ƒ

'‰Ï ÌÈÓÓBc ˜¯ ,¯a„Ï ‰t Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ì‡ËÁ ÏÚ ÔÈLia˙Óe ˙BLe·e ˙BÙ¯Á¬»ƒ¿«¿ƒ«∆¿»¿≈»∆∆¿«≈«¿ƒ«
ÔÈÎÈ¯ˆ ‰0M‰ L‡¯a Ê‡ Èk ,Ì„‡ ˙0ÈÁa ‰NÚ0 ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È ÂÈÏ‡ ÌÈÏÁÈÓe¿«¬ƒ≈»ƒ¿»«¿«¿≈∆«¬∆¿ƒ«»»ƒ»¿…«»»¿ƒƒ

ÂÈÏÚ ¯Ó‡0 B‡ËÁ È„ÈŒÏÚ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ Èk ,Ì„‡ ˙0ÈÁa Ôw˙Ï(ËÓ ÌÈÏÈ‰˙)Ì„‡" : ¿«≈¿ƒ«»»ƒ»»»ƒ«¿≈∆¿∆¡«»»»»
ÌBc" ˙0ÈÁa È„ÈŒÏÚ ‰·eLz‰ ¯wÚ ÔkŒÏÚÂ ."eÓ„0 ˙BÓ‰ak ÏLÓ0 ÔÈÏÈ Ïa ¯˜Èaƒ»«»ƒƒ¿««¿≈ƒ¿¿«≈ƒ««¿»«¿≈¿ƒ«
‰˜È˙M‰ ˙‡Ê È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„Ï ‰t dÏ ÔÈ‡L ‰Ó‰·k BÓˆÚ ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Èk ,"'‰Ï«ƒ¿ƒƒ«¬«¿ƒ¿≈»∆≈»∆¿«≈¿«¿≈…«¿ƒ»
‡È‰L ‰·eLz ˙0ÈÁ·Ï BÊ ‰˜È˙L È„ÈŒÏÚ ‰ÎBÊÂ ,ÂÈÏÚ ÌÁ¯Ó C¯a˙È '‰ ‰ÓÈÓc‰Â¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿«≈»»¿∆«¿≈¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»∆ƒ

‡e‰ Èk ,‰˜È˙L ˙0ÈÁa ÔkŒÌb ‡e‰L ,¯˙k ˙0ÈÁa.¯eac‰Ó ‰ÏÚÓÏ ¿ƒ«∆∆∆«≈¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿»≈«ƒ

לֹו, והתחֹולל לה' ּדם ּבחינת  ֵ ְ ִ ְ ַֹ ַ ִ ְ ֶ ְוזה

וכו': יתּבר אליו ּומצּפים כי ׁשּמיחלים ֶ ְ ַ ֲ ִ ְ ַ ִ ֵ ָ ִ ְ ָ ַ 

מהטומאה  לצאת ההתחלה עיקר זה

להשי"ת  לבוא בפשטות לטהרה

כעבד  והכנעה ביטול של במחשבה

פתאום  ולפתע אדוניו על שסרח

חטאו  גודל את וראה מצבו את  תפס

שאול  בעמקי המונח וכאדם כלפיו,

מחשבה  בלא שבשמים לאביו שקורא

ממעמקים  אלא ותבונה עצה ובלא

ה'. קראתיך

ּבחינת  עּקר ּכי ּכּנ"ל, הּׁשֹופר קֹול ּבחינת  ַ ִ ְ ַ ִ ִ ַ ַ ָ ַ ַ ִ ְ ֶ ְוזה

וכו': ּבּוׁשה ּבחינת הּוא ידי הּׁשֹופר על ַ ָ ְ ִ ַ ָ 

ביטול  של זה באופן להשי"ת שחוזר

הדמים  את מתקן הוא בכך הרי והכנעה,

שום  לסט"א ואין כנ"ל שבלבו העכורים

יכול  וכך שלו, מהתשובה יניקה

השי"ת  המלכת בעבודת להתחיל

עד  העולם כל על א' כבוד לגלות בעולם

הכסא  על היושב אדם במדרגת שיכלל

הימים  עבודת כל שזה כאמור,

הנוראים.



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת ק 

‰ÊÂÌbÙpM ‰Ó e0È‰c ,‰iÏÚÏ ‰„È¯È‰ Ct‰˙iL ÔÈÎBfL ,‰·eLz ˙0ÈÁa ¯wÚ ¿∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«¬ƒ»¿«¿«∆ƒ¿«
,‰NÚL ˙eiÓ‰a‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‰Ó‰a ¯„‚Ï Ì„‡‰ ¯„bÓ ‡ˆÈÂ ¯eac‰«ƒ¿»»ƒ∆∆»»»¿∆∆¿≈»«¿≈«¬≈««¬ƒ∆»»
È„ÈŒÏÚÂ ,·ÈL‰Ï ‰t BÏ ÔÈ‡ ‰·eL˙a ·eLÏ ‡aLÎe BÓB˜Ó ˙‡ ¯ÈknL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«ƒ∆¿¿∆»»ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿≈
Èk ,‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÏÚÏ ‰ÎBÊÂ ÂÈÏÚ ÌÁ¯Ó C¯a˙È '‰ BÊ ‰˜È˙Le ‰ÓÈÓc¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»«¿«≈»»¿∆«¬¿«¿ƒ»¬ƒ»ƒ
‰ÎBfLÎe .¯eac‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰˜È˙L ˙0ÈÁa ,¯˙k ˙0ÈÁa ‡e‰L ,‰·eL˙Ï ‰ÎBÊ∆ƒ¿»∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿ƒ»∆¿«¿»≈«ƒ¿∆∆

,ÛÏ‡ ˙0ÈÁa ‰NÚpL e0È‰c ,Ï"pk Ì„‡ ‰NÚ0Â ¯ÊBÁ ÈÊ‡ ÌLÏ ˙BÏÚÏ¯‰ÂÊ È0Â˜È˙) «¬¿»¬«≈¿«¬∆»»««¿«¿∆«¬∆¿ƒ«»∆
(.Ê Û„ ‰Ó„˜‰·''eÎÂ ÛÏ‡ ‡Ïa Ì„‡ ˙ÈÏ' Èk(ÌL ¯‡·Ók)¯eac‰ ‰0·0Â ¯ÊBÁ È‡cÂa ÈÊ‡Â , ƒ≈»»¿…»∆¿«¿…»»«¬«¿««≈¿ƒ¿∆«ƒ

:¯eac‰ ‡e‰ Ì„‡‰ ¯„b Èk ,˙eÓÏLaƒ¿≈ƒ∆∆»»»«ƒ

‚‰ÊÂ,Ì„‡ ˙0ÈÁ·a Ì‚Ùe ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡ËÁ Ê‡L ,‰0M‰ L‡¯a ‰NÚ0 ¿∆«¬∆¿…«»»∆»»»»»»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
L‡¯a Èk ,‡qk‰ ÏÚ ˙·LÏ Ì„‡ ˙0ÈÁa Ôw˙Ï ‰zÚ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔkŒÏÚÂ¿«≈¿ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«»»»∆∆««ƒ≈ƒ¿…
˙0ÈÁa e0È‰ ,Ì„‡ ˙0ÈÁa Ôw˙Ï ‰·eLz‰ ¯wÚ Èk ,Ba ‰qk˙Ó ‰0·l‰ ‰0M‰«»»«¿»»ƒ¿«»ƒƒ««¿»¿«≈¿ƒ«»»«¿¿ƒ«
,ÛÏ‡‰ CB˙aL Â"‡e‰Â ‰0BÈÏÚ‰ ‰c˜0e ‰0BzÁz‰ ‰c˜0 ˙0ÈÁa ‡e‰L ,ÛÏ‡‰»»∆∆¿ƒ«¿À»««¿»¿À»»∆¿»¿«»∆¿»»∆

אדם  חטא ׁשאז הּׁשנה ּבראׁש נעׂשה וזה  ָ ָ ָ ָ ָ ֶ ָ ָ ַֹ ְ ֶ ֲ ַ ֶ ְג.

וכו': אדם ּבבחינת ּופגם כאמור הראׁשֹון ָ ִ ָ ַ ִ ְ ִ ַ ָ ָ 

היום  עבודת תכלית הרי א' באות

אדם  של באופן העולם בבניין להתחיל

ית' מלכותו ולגלות הכסא, על היושב

אתה  כי פעול כל וידע כי עד בעולם

יצרתו. אתה כי יציר כל ויבין פעלתו

עּקר  ּכי ּבֹו, מתּכּסה הּלבנה הּׁשנה ּבראׁש  ַ ִ ִ ָ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ַ ָ ָ ַֹ ְ ִּכי

וכו': אדם ּבחינת לתּקן בפשטות הּתׁשּובה ַ ְ ָ ְ ַ ֵ ְ ִ ַ ָ ָ 

ידי  על הוא חודש בראש הלבנה כיסוי

עומד  היא לא שאז ולכן החמה כנגד ת

שאינם  אחוריה אם כי לעינינו נראים

אינה  ולכן השמש מאור מקבלים

לעולם מעולם מאירה כג.) (ר"ה חז"ל שאמרו (כמו

לבנה) של פגימתה חמה ראתה .לא

חז"ל אמרו ס:)אמנם דף מה (חולין כי

נגרם  זה מעצמה מאירה אינה שהלבנה

לשני  אפשר אי ואמרה שקיטרגה ממה

ורצתה  אחד בכתר שישתמש מלכים

כביכול, לבד בעצמה ולהאיר למלוך

הק' בשכינה התחתונים פגם סוד שהוא

באופן  ית' אורו את מקבלים כשאינם

עצמם  מלכות רוצים אלא ביטול של

אמלוך. אנא ואומרים

מרמז  הירח כי במאמר רבינו ומבאר

התגלות  שהיא התחתונה הנקודה על

פעמים  היא ולכן בעולם, ית' כבודו

שהתגלות  לפי מכוסה ופעמים מגולה

התחתונים  במעשה תלויה ית' כבודו

העולמות  חיות על מרמזת השמש אבל



הלכות ליקוטי  ד  קא ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

,ÈlÎÂ ‰0·Ïe ‰nÁ ˙0ÈÁa ‰ÊÂ(ÌL ÔiÚ ,Ï"p‰ ¯Ó‡na ‰Ê Ïk ¯‡·Ók)‰È‰iL ‰·eLz‰ ¯wÚ Èk . ¿∆¿ƒ««»¿»»¿À≈«¿…»»∆««¬»«««≈»ƒƒ««¿»∆ƒ¿∆
Á¯i‰ ËeÚÓ ˙0ÈÁaÓ ÔÈÎLÓ0 ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk Èk ,‰0·Ïe ‰nÁ ÔÈa „eÁÈ ‰NÚ0«¬∆ƒ≈«»¿»»ƒ»«¬»ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ«»≈«
„Á‡ ¯˙Îa LnzL‰Ï ÌÈÎÏÓ È0LÏ ¯LÙ‡ È‡' :Á¯i‰ ‰‚¯ËwL È„ÈŒÏÚ ‰È‰L∆»»«¿≈∆ƒ¿¿»«»≈«ƒ∆¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿∆∆∆»

''eÎÂ(:Ò ÔÈÏÂÁ)CÙ‰Ï ÔÎÂ ,ÌBÏLÂ ÒÁ Á¯i‰ ËeÚÓ Ì¯Bb ÂÈ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ „Á‡ ÏÎÂ . ¿¿»∆»«¿≈¬»»≈ƒ«»≈««¿»¿≈¿≈∆
‰nÁ ÔÈa „eÁÈ ÌÈNBÚ Èk ,‰0·l‰ ˙ÓÈ‚t ÔÈ‡ÏÓÓ ‰·eL˙e ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿»»ƒƒƒ≈«»
‰c˜0e ‰0BzÁz‰ ‰c˜0 ˙0ÈÁa „ÁÈÏe Ôw˙Ï ‡e‰ ‰·eLz‰ ¯wÚ ÔkŒÏÚÂ .‰0·Ïe¿»»¿«≈ƒ««¿»¿«≈¿«≈¿ƒ«¿À»««¿»¿À»

.ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ÏL Ôewz‰ ¯wÚ e‰fL ,‰0·Ïe ‰nÁ „ÁÈÏ È„k ,‰0BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈¿«≈«»¿»»∆∆ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ

‰ÊÂL‡¯ e0È‰c ,„ÁÈa ÌÈL‡¯ È0L Ì‰ ‰0M‰ L‡¯a Èk ,‰0M‰ L‡¯ ˙0ÈÁa ¿∆¿ƒ«…«»»ƒ¿…«»»≈¿≈»ƒ¿««¿«¿…
Á L‡¯Â ‰0M‰‰nÁÏ Ì‰ ÌÈ0M‰ ¯wÚ Èk ,‰0·Ïe ‰nÁ ˙0ÈÁa Ì‰Â ,L„ «»»¿……∆¿≈¿ƒ««»¿»»ƒƒ««»ƒ≈««»

dÏ ÔÈ‡ ‰0·l‰Â ,‰0L ˜¯ L„Á dÏ ÔÈ‡ ‰nÁ‰ Èk ,‰0·lÏ Ì‰ ÌÈL„Á‰ ¯wÚÂ¿ƒ«∆√»ƒ≈«¿»»ƒ««»≈»…∆«»»¿«¿»»≈»

היא  ולכן למעלה ית' כבודו והתגלות

תלויה  ואינה בשווה מאירה לעולם

ה"ד במעשינו ר"ח בהל' מוהרנ"ת שמאריך (כמו

.ועוד)

הם  הּׁשנה ּבראׁש ּכי הּׁשנה, ראׁש ּבחינת  ֵ ָ ָ ַֹ ְ ִ ָ ָ ַֹ ַ ִ ְ ֶ ְוזה

וכו': ּביחד ראׁשים דרשו ׁשני חז"ל כאמור ְ ֵ ָ ִ ְ ַ ַ 

משום  הדין יום הוא השנה ראש כי

מוהרנ"ת  ומבאר בו, מתכסה שהלבנה

איך  נתקשו שחז"ל הדברים עומק את

כ"כ  שפגמנו אחר הדין להמתיק נוכל

לפניו  למשפט נבוא ואיך ה', בכבוד

ולהאיר  ית' מלכותו עול לקבל ונתחיל

כבוד  של במצב כשאנו בעולם אותו

אחיזת  ובתשובתנו בדיבורנו ויש מלכים

החיצונים.

את  ולבנות להאיר כדי שהרי

התחתונה  ספירת הנקודה מכונה (שהיא

דיבורים המלכות) ולדבר להתוודות צריך

ופיוס  ריצוי וידוי בדברי קדושים

כדלהלן, המלכות ממדת באים שכולם

אחית  מחמת פגום שהדיבור מכיון אך

לדבר  אפשר אי במלכות החיצונים

מהם  שינקו בלי קדושים דיבורים

ב)החיצונים אות לעיל .(כאמור

המשפט  יום כי מהכתוב שדרשו וזה

המועדות  כשאר אינו אשר ביו"ט הוא

מרמז  שזה במילואה, הלבנה שבהם

שפ  בשלמות שמקבלת מהחמה ע

דקדושה, חיות יש וכך מאירים והמוחין

ואינה  נתכסית הלבנה שבו ביום אלא

שהיא  מראה שזה כלל, לעינינו נראית

אבל  הארה שום בלא גמורה בקטנות

עולה  היא שבו ר"ה ביו"ט הוא שני מצד

השי"ת  כבוד בגילוי בחמה ומתייחדת



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת קב 

ÌÈL„Á ˜¯ ‰0L(‰0eÎz‰ È¯ÙÒa ‡·enk),ÌÈL‡¯‰ È0L „ÁÈ ÌÈˆa˜˙Ó ‰0M‰ L‡¯·e . »»«√»ƒ«»¿ƒ¿≈«¿»¿…«»»ƒ¿«¿ƒ««¿≈»»ƒ
,˙Èqk˙0 ‰0·l‰ Ê‡Â ,Ï"pk ‰0·Ïe ‰nÁ ˙0ÈÁa Ì‰L ,L„Á L‡¯Â ‰0M‰ L‡…̄«»»¿……∆∆≈¿ƒ««»¿»»««¿»«¿»»ƒ¿«≈
‰c˜p‰ Èk ,¯eac ˙0ÈÁa ‡È‰ ‰0BzÁz‰ ‰c˜p‰ ˙Ó‡a Èk ,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa ‰Ê∆¿ƒ««ƒ∆¡∆«¿À»««¿»ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿À»

'‰t ˙eÎÏÓ' ˙0ÈÁa ‡È‰ ‰0BzÁz‰(.ÊÈ Û„ ¯‰ÂÊ È0Â˜È˙)C‡ .¯eac‰ ¯wÚ ÌMnL ««¿»ƒ¿ƒ««¿∆∆ƒ»ƒ««ƒ«
‰ÓÈÓc È„ÈŒÏÚ ‰0BzÁz‰ ‰c˜p‰ CÈLÓ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ê‡ ‰·eLz ˙BNÚÏ ÔÈˆB¯Lk¿∆ƒ«¬¿»»¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿À»««¿»«¿≈¿ƒ»
‡È‰ ÔÈ·BÁa ‰„·k È‰È‡ „k' ˙0ÈÁ·a ,‰ÏÚÓÏ ˙Èqk˙Ó ‡È‰ Ê‡ Èk ,‰˜È˙Le¿ƒ»ƒ»ƒƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈»¿ƒƒ
˙0ÈÁa ¯eac‰ Èk ,'Ba ˙Èqk˙Ó ‰0·l‰L L„Á ‰ÊÈ‡' ˙0ÈÁa ‰ÊÂ .'˙‡Èqk˙‡ƒ¿¿ƒ«¿∆¿ƒ«≈∆…∆∆«¿»»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ«
.‰˜È˙L ˙0ÈÁa ‡È‰L ‰0BÈÏÚ‰ ‰c˜pa ÌlÚ˙0Â ‰qk˙0Â ‰ÏBÚ ‰0BzÁz‰ ‰c˜0¿À»««¿»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¿«≈«¿À»»∆¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

˙0ÈÁa ‰ÊÂ(:Ó ÔÈ·Â¯ÈÚ)˙0ÈÁa ‡È‰L ‰0·l‰ Èk ,'Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ „Á‡ ÔB¯kÊ' : ¿∆¿ƒ«ƒ»∆»»¿»¿»ƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«
.‰nÁ ˙0ÈÁa ‡e‰L ,‰0M‰ L‡¯a ÏÏÎ0 ,L„Á L‡…̄…∆ƒ¿»¿…«»»∆¿ƒ««»

È„ÈŒÏÚÂ˙0ÈÁa e‰fL ,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁ·a ,‰0M‰ L‡¯a ÔÈÏÈÁ˙nL ‰·eLz‰ ¿«¿≈«¿»∆«¿ƒƒ¿…«»»ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ«
‰0BzÁz‰ ‰c˜pLk Èk ,‰0BzÁz‰ ‰c˜p‰ ÔÈÎÈLÓÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯ÙBL»«¿≈∆«¿ƒƒ«¿À»««¿»ƒ¿∆¿À»««¿»
˙0eÓz ¯k0 ‡Ï Ê‡Â ,ÏÏk ˙¯k0 ‰0È‡ ÈÊ‡ ‰ÏÚÓÏ ˙Èqk˙0Â ˙ÏÏÎ0 ‰0·Ï ˙0ÈÁa¿ƒ«¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«≈¿«¿»¬«≈»ƒ∆∆¿»¿»…ƒ»¿«
¯È‡Óe CLÓ0 ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa ÔÈÓi˜Ó e0‡L È„ÈŒÏÚÂ ,'eÎÂ ÛÏ‡‰»»∆¿¿«¿≈∆»¿«¿ƒ¿ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈ƒ
,ÚÈ˜¯ ˙0ÈÁa ‰NÚ0 ¯ÙBM‰ ÏB˜ È„ÈŒÏÚÂ .‰0BzÁz‰ ‰c˜p‰ ˙0ÈÁa e0ÈÏÚ»≈¿ƒ««¿À»««¿»¿«¿≈«»«¬∆¿ƒ«»ƒ«
,ÛÏ‡‰ CB˙aL Â"‡Â ˙0ÈÁa ‡e‰Â ,Áe¯ ÌÈÓ L‡Ó ÏeÏk ÏBw‰ Èk ,ÔÈ0Âb‰ ˙eiÏÏk¿»ƒ«¿»ƒƒ«»≈≈«ƒ«¿¿ƒ«»∆¿»»∆

וכך  כלום מגרמה לה דלית עד בתכלית

ממנה. לינק יכולים החיצונים אין

וכו': ּולכאן לכאן עֹולה אחד זּכרֹון ּבחינת  ָ ְ ָ ְ ָ ָ ֶ ָ ִ ַ ִ ְ ֶ ְוזה

את  ונבנה נעורר איך עדיין אבל

הבריאה  תכלית שזה התחתונה הנקודה

ה' כבוד לגלות השנה ראש יום ותכלית

השי"ת  לנו נתן כך לשם העולם, בזה

שבעולם  התשובה כדרך שאינה עצה

'יהיבת  לעיל המובא בתיקונים שכ' כמו

בשופר'. לאתערא עיטא לון

לפני  ונכלמים בושים שאנו היינו

קול  בלא ואפי' דיבור שום בלא השי"ת

הלב  מעמקי פשוטה בצעקה אלא וידוי

מתקנים  אנו ואז כאמור, השופר בקול

שנטלנו  ידי על בה שפגמנו הפגם את

על  ואז כביכול, לעצמנו המלכות את

הגוונים  כלליות בה מאיר הבושה ידי

הו' במאמר)שהיא בה (כמבואר ומאיר

אור  הבינה אור שהיא העליונה הנקודה

החיצונים  מיניקת חשש בלא .Âהתשובה 



הלכות ליקוטי  ד  קג ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

˙0ÈÁa ,·˜ÚÈ ˙0ÈÁa ,Â"‡Â ˙0ÈÁa ‡e‰ ÏBw‰ Èk(ÊÎ ˙È˘‡¯·),"·˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰" : ƒ«¿ƒ«»¿ƒ««¬…¿ƒ««…«¬…
¯ÙBM‰ ˙0ÈÁa ‰ÊÂ .‰nÁ ˙0ÈÁa ‡e‰L ‰0M‰ L‡¯ ˙0ÈÁa ‰Ê ‰0BÈÏÚ‰ ‰c˜p‰Â¿«¿À»»∆¿»∆¿ƒ«…«»»∆¿ƒ««»¿∆¿ƒ««»
‡È‰L ,‰È‰‡ ˙0ÈÁa ,‰·eLz ˙0ÈÁa ,‰0Èa ˙0ÈÁa ‡e‰ ¯ÙBM‰ Èk ,BÓˆÚa¿«¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ«¿»¿ƒ«∆¿∆∆ƒ

˜0 ˙0ÈÁae0ËtLÓ ‡ˆBÈ Ê‡Â ,'‡qk‰ ÏÚ ˙·LÏ Ì„‡' ‰NÚ0 ÈÊ‡Â .‰0BÈÏÚ‰ ‰c ¿ƒ«¿À»»∆¿»«¬««¬∆»»»∆∆««ƒ≈¿»≈ƒ¿»≈
ÔÈnc˙Óe C¯a˙È Ba ÔÈÏÏÎ0 e0‡ Èk ,BÓL C¯a˙È ‡qk‰ ÏÚ ·LBi‰ CÏn‰ È0ÙlÓƒƒ¿≈«∆∆«≈««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»«ƒ¿«ƒ
:Ï"pk '‡qk‰ ÏÚ ˙·LÏ Ì„‡' ˙0ÈÁa ÏBÎÈ·k e0È„È ÏÚ Ôwz˙0 Èk ,C¯a˙È ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»«ƒƒ¿«≈«»≈ƒ¿»¿ƒ«»»»∆∆««ƒ≈««

„ÔkŒÏÚÂ·e˙kL BÓk ,ÌÈ„·‡p‰Â ÌÈÁcp‰ Ïk ıa˜Ó ¯ÙBM‰(ÊÎ ‰ÈÚ˘È)‰È‰Â" : ¿«≈«»¿«≈»«ƒ»ƒ¿«∆¡»ƒ¿∆»¿»»
Èk ."'eÎÂ ÌÈÁcp‰Â ÌÈ„·B‡‰ e‡·e ÏB„b ¯ÙBLa Ú˜zÈ ‡e‰‰ ÌBia««ƒ»«¿»»»»¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ
‰ÚÈv‡Â" ˙0ÈÁa ‰Ê ,‰˜È˙M‰Â ‰ÓÈÓc‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚp‰ Ï"p‰ ‰0BzÁz‰ ‰c˜p‰«¿À»««¿»««««¬∆«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆¿ƒ«¿«ƒ»

,"jp‰ ÏB‡M(·ËÈ‰ ÌL ÔiÚ ,Ï"p‰ ¯Ó‡na ÌL ‡·enk ‚"Òc ˜È¯ÈÁ ˙0ÈÁa ‡È‰L)È0a LÈ ˙Ó‡a Èk . ¿ƒ∆»∆ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«»»««¬»«««≈»≈≈ƒ∆¡∆≈¿≈
˙BizÁz ÏB‡La ÌÈÁpÓe ˜eÁ¯‰ ˙ÈÏÎ˙a C¯a˙È '‰Ó „‡Ó „‡Ó ÌÈ˜BÁ¯L Ì„‡»»∆¿ƒ¿…¿…≈ƒ¿»«¿«¿ƒ»ƒÀ»ƒƒ¿«¿ƒ
‰ÏeaÁ˙Â ‰ˆÚ ÌeL Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰·eLz ˙BNÚÏ ÌÈˆB¯Â ÌÈ¯¯BÚ˙nLÎe ,LnÓ«»¿∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¬¿»≈»∆≈»¿«¿»

הדמימה  ידי על להשי"ת התשובה

מאד  מאד ׁשרחֹוקים אדם ּבני יׁש ּבאמת ֹ ְֹ ְ ִ ְ ֶ ָ ָ ֵ ְ ֵ ֶ ֱ ֶ ִּכי

וכו': הרחּוק ּבתכלית יתּבר עצה מהּׁשם ֵ ַ ֵ ִ ְ ָ ַ ְ ַ ְ ִ ָ ִ 

שבעולם  הזמנים לכל היא זו טובה

להתקרב  יכול אינו האדם שבהם

איך  שמרגיש וידוי של באופן להשי"ת

מוצא  ואינו ומבולבלת, טרופה שדעתו

לפני  להתוודות הדעת וישוב פה פתחון

שאין  עד הריחוק הרגשת מחמת השי"ת

דע  אף הוא בו הזאת בעת להתוודות, ת

ופתח  תקווה לו אין כבר כי מרגיש

חרטה.

הוא  שהכל מוהרנ"ת מבאר אך

שבו  והדמים נפשו שכן הטעם מאותו

עליו  מתגברים וכן כ"כ עכורים

יכול  שאינו שמרגיש עד כ"כ הבזיונות

ומחילה  סליחה ולבקש להתוודות

אותו  לבקש דיבורים ולא מהשי"ת,

שבאר  מה כעין והוא אליו, שיקרבנו

שמחמת  השנה ראש בעבודת

להשי"ת. לשוב יכול אינו הקטרוגים

הבושה  כאן גם היא לזה העצה ולכן

במה  להתבונן השי"ת לפני והכלימה

מלא  שהשי"ת במה וביותר כ"כ, שפגם

פשוטה  ימינו רחמיו וברוב רחמים

מצפה  והוא השבים, כל לקבל

לפני  להתבייש אלא לו ואין לתשובתו



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת קד 

C¯a˙È '‰Ï ·l‰ ˜ÓÚÓ ˜ÚˆÏ ÌÈÎÈ¯ˆe ,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa Ìi˜Ï ˜¯ ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ«¿«≈¿ƒ««¿ƒƒƒ¿…≈…∆«≈«ƒ¿»«
˙0ÈÁa ‡e‰L ,"'‰Ï ÌBc" ˙0ÈÁa ,BÊ ‰0ÈÁa È„ÈŒÏÚÂ ,Ï"p‰ ¯ÙBL ÏB˜ ˙0ÈÁ·aƒ¿ƒ«»««¿«¿≈¿ƒ»¿ƒ««∆¿ƒ«
Èk ,„‡Ó ÌÈ˜BÁ¯‰ elÙ‡ C¯a˙È '‰Ï ¯ÊÁÏÂ ·¯˜˙‰Ï ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯ÙBL»«¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«¬…«ƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÏBÎÈ Ì0È‡L „Ú CkŒÏk ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ C¯a˙È '‰ƒ¿»«»≈«¬ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ»»«∆≈»¿ƒ
L‡ÈÏ ÈÏ·Ï ÌÈ·iÁÓ Ì‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,C¯a˙È '‰ È0ÙÏ Ôe‚‰ ¯eac ÌeL ¯a„Ï¿«≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»«««ƒ≈≈¿À»ƒƒ¿ƒ¿»≈

˙0ÈÁ·a ,'‰ ˙ÚeL˙Ï ˙BtˆÏ ˜¯ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ÔÓˆÚ(‚ ‰ÎÈ‡)·BË" : «¿»«¿»«¿»«¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ«
˙0ÈÁ·a ,"'‰ ˙ÚeL˙Ï ÌÓe„Â ÏÈÁÈÂ(Ì˘)Èk ."ÂÈÏÚ ÏË0 Èk ÌcÈÂ „„a ·LÈ" : ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈≈»»¿ƒ…ƒ»«»»ƒ

‰c˜pa ‰¯È‡nL ‰0BÈÏÚ‰ ‰c˜pÓ Ïa˜Ï ‰ÎBÊ ‰˜È˙M‰Â ‰ÓÈÓc‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»∆¿«≈ƒ¿À»»∆¿»∆¿ƒ»«¿À»
ÌBc" ˙0ÈÁa ‡e‰L ¯ÙBM‰ È„ÈŒÏÚ ÔkŒÏÚÂ ."ÂÈÏÚ ÏË0 Èk" ˙0ÈÁa ‰ÊÂ ,‰0BzÁz‰««¿»¿∆¿ƒ«ƒ»«»»¿«≈«¿≈«»∆¿ƒ«
Ìi˜˙0 ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,·l‰ ˜ÓÚÓ ÌÈ˜ÚBvL ˜¯ ÏÏk ¯a„Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,"'‰Ï«∆≈¿ƒ¿«≈¿»«∆¬ƒ≈…∆«≈«¿≈∆ƒ¿«≈

שנתרחק  הבזיונות את ולקבל השי"ת

'טוב  ירמיה שאמר כמו באהבה, כ"כ

חז"ל  ודרשו ה'' לתשועת ודומם ויחיל

שם) לה'(פסיקתא ליחל לישראל הוא טוב

שאמר  כמו ולידום תשועתו, שתבוא עד

מחטוא  דרכי אשמרה אמרתי דוד

בלשוני.

נטל  כי הפסוק את לזה ומסמיך

כ"כ  רחוק שהאדם מה כי עליו,

הוא  ית' אליו חוזר ואינו מהשי"ת

חפצים  הכל שהרי הטעם, מאותו

מדי  מתעורר אחד וכל שמך את ליראה

מהשי"ת, ריחוקו גודל את ורואה פעם

הרהור  מתוך אליו שיחזור במקום אבל

עד  עוונותיו מגודל בדעתו נופל זה

לחזור  לזכות יוכל לא שכבר שחושב

בקביעות, בה שיעמוד באופן בתשובה

ובפרט  בדעתו נחלש הוא זאת ותחת

ומתעלה  עולה חברו את כשרואה

העולם, בהבלי נופל ואינו ה' בעבודת

ולבו  וברוחניות בגשמיות כל חסר והוא

שמעלה  עד דקדושה חיות מכל ריק

והרגשת  הדעת לבלבול ונופל טינה לבו

את  מאבד וכך ח"ו, ית' ממנו ריחוק

מה  את לעשות היכולת ואת הדעת

שבכוחו.

עם  במצבו יתבונן אם אבל

יראה  הרי כאמור, אמונה של הסתכלות

בגשמיות  עליו שעובר מה כל כי

מהשי"ת  וקריאה סימן הוא וברוחניות

נמצא  לתקן, עליו מה לו להראות

כדי  זה בזיון לו לשלוח מכוון שהשי"ת

שרואה  בעת ולכן עוונותיו, את לתקן

שלא  יזהר מהשי"ת כ"כ שהתרחק

ליפול  שלא שכן וכל מהבזיון להתעלם

ממש  שהוא הדעת ולחלישות לקנאה



הלכות ליקוטי  ד  קה ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

˙BizÁz ÏB‡La elÙ‡ C¯a˙È '‰ ˙‡ ‡ˆÓÏ ÌÈÏBÎiL ,"jp‰ ÏB‡M ‰ÚÈv‡Â"¿«ƒ»¿ƒ∆»∆¿ƒƒ¿…∆ƒ¿»«¬ƒƒ¿«¿ƒ
,ÌBÏLÂ ÒÁ:ÌÈ„·‡p‰Â ÌÈÁcp‰ Ïk ÂÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÌMÓe «¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈»»«ƒ»ƒ¿«∆∆»ƒ

‰‰ÊÂ‰ÚÈ˜z Èk ,ÚˆÓ‡a ‰Úe¯z ÌÈ¯·Le ÛBqa ‰ÚÈ˜˙e L‡¯a ‰ÚÈ˜z ˙0ÈÁa ¿∆¿ƒ«¿ƒ»»…¿ƒ»«¿»ƒ¿»»∆¿«ƒ¿ƒ»
,¯eac‰ ¯cÚ‰ ,‰˜È˙L ˙0ÈÁa ‡e‰('Ò ÔÓÈÒ ,¯Á‡ ÌB˜Óa Ï"Ê e0a¯ È¯·„a ‡·enk)‰ÊÂ ¿ƒ«¿ƒ»∆¿≈«ƒ«»¿ƒ¿≈«≈«¿»«≈ƒ»¿∆

‰0BzÁz‰ ‰c˜0 ˙0ÈÁa ‰Ê ‰0BL‡¯ ‰ÚÈ˜z Èk ,ÛBqa ‰ÚÈ˜˙e L‡¯a ‰ÚÈ˜z¿ƒ»»…¿ƒ»«ƒ¿ƒ»ƒ»∆¿ƒ«¿À»««¿»

יתבונן  אדרבא אלא עצמו, כבוד דרישת

את  ירגיש מהשי"ת ריחוקו גודל על

היסוררים  כל כי ויתבונן חטאיו כאב

תיקון  וזה ולכפרה, לתיקון לו הם האלו

.Êהעוון 

בדד  'ישב ירמיהו שקונן מה וזה

חז"ל וי  שפירשו וכמו עליו', נטל כי דום

ובפירש"י) אדם (בפסיקתא שרואה 'כיון

אלא  בהם, יבעט לא עליו באין שייסורין

הגוים', עול תסבלו שגליתם מאחר

את  בזכרו וישתוק ידום שבזה ומפרש

אור  המכונה העליונה נקודה אור

מלהאיר  ונמנע ונתכסה שניטל הבינה

ועל  פגמיו, מחמת התחתונה בנקודה

באהבה  הבזיון את שמקבל מה ידי

נקודה  להאיר וחוזר הפגם את מתקן

כמבואר  התחתונה בנקודה העליונה

במאמר.

להשי"ת  לשוב היא השנה ראש וערב אלול עבודת

הבזיון  בקבלת

מתבאר  במאמר האמור פי ועל

וערב  אלול בימי עיקרה זו שעבודה

את  מקבלים אנו שאז השנה ראש

ממשיכים  אנו ובזה באהבה הביזיונות

אלו, בימים שמתגלה הרחמים מידת

לקבל  ימינו פושט שהשי"ת בימים

הדרך  את לאדם מאיר הוא ואז שבים

את  זה ידי על ולגלות אליו לחזור

ידע  כי עד השנה ראש בימי ית' מלכותו

פעלתו. אתה כי פעול כל

זה  באופן התקיעות סדר ביאור

ּבּסֹוף  ּותקיעה ּבראׁש ּתקיעה ּבחינת וזה  ַ ָ ִ ְֹ ָ ָ ִ ְ ַ ִ ְ ֶ ְה.

וכו': ּבאמצע ּתרּועה (פר'בזוה"קּוׁשברים ְ ָ ִ ְ ָ ְ ֶ ְ ַ 

ק.) דף סדר אמור את לסדר מאד מאריך

מעוררים  איך כוונותיהם ואת התקיעות

העליונה, נקודה שהם השי"ת רחמי את

כמו  רחמים לכסא דין מכסא להקימו



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת קו 

‰c˜0 ˙0ÈÁa ‰Ê ‰0B¯Á‡‰ ‰ÚÈ˜z .Ï"pk ‰˜È˙M‰Â ‰ÓÈÓc‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿ƒ»««¿ƒ»»«¬»∆¿ƒ«¿À»
˙0ÈÁ·a ,‰˜È˙L ˙0ÈÁ·a ÔkŒÌb ‡È‰L ‰0BÈÏÚ‰(‚È ,‚ ˙Â·‡)‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ' : »∆¿»∆ƒ«≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿»«»¿»

'L¯„z Ï‡ EnÓ ‡ÏÙna' ˙0ÈÁa ,'‰˜È˙L(.‚È ‰‚È‚Á)‰Úe¯z ÌÈ¯·Le .ÌL ÔiÚ , ¿ƒ»¿ƒ««À¿»ƒ¿«ƒ¿…«≈»¿»ƒ¿»
'ÏÈÏÈ ÈÏelÈ Á0b ÈÁe0b' ˙0ÈÁa ,¯aL0 ·l‰Â ‰Lea‰ ˙0ÈÁa ‰Ê(:‚Ï ‰0˘‰ ˘‡¯)e0È‰c , ∆¿ƒ««»¿«≈ƒ¿»¿ƒ«¿≈»«¿≈»ƒ¿«¿

‡e‰ ‰Lea‰ ˙‡ÊÂ ,ÂÈÚLt Ï„b ÏÚ ‰Lea‰ ˙ÓÁÓ ÔÈÏlÈÓe ÔÈÁp‚nL ,‰Lea‰«»∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈¬««»«…∆¿»»¿…«»
ÔBLÏ ,¯ÙBL ‡¯˜0 ‰Ê ÏÈ·L·e ,ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ0ÂbÓ ÏeÏkL ¯ÙBM‰ ÏB˜ ˙0ÈÁa ¯wÚƒ«¿ƒ««»∆»ƒ¿»ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿
‰ÎBÊ ÔÈ0Âb ‰nÎÏ ÂÈ0t ‰pzLnL ‰Lea‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,ÔÈ0Âb‰ ˙eiÏÏk ,˙e¯‡t˙‰ƒ¿»¬¿»ƒ«¿»ƒƒ«¿≈«»∆ƒ¿«∆»»¿«»¿»ƒ∆
ÌÏL0 ÈÊ‡Â ,Ï"pk ÛÏ‡‰ CB˙aL Â"‡e‰ ˙0ÈÁa ‰ÊÂ ,ÔÈ0Âb‰ ˙eiÏÏk ˙e¯‡t˙‰Ï¿ƒ¿»¬¿»ƒ«¿»ƒ¿∆¿ƒ««»∆¿»»∆«««¬«ƒ¿»
,‰0·Ïe ‰nÁ ÔÈa „eÁÈ ‰NÚ0Â .‡qk‰ ÏÚ ˙·LÏ Ì„‡ ‰NÚ0Â ,ÛÏ‡ ˙0eÓz¿«»∆¿«¬∆»»»∆∆««ƒ≈¿«¬∆ƒ≈«»¿»»
˙0ÈÁa ¯wÚ ‰fL ,˙BÓÈ‚t‰ Ïk ˙B‡lÓ˙0Â ,ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ÏL Ôewz‰ ¯wÚ ‰fL∆∆ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«

:Ï"pÎÂ ‰0M‰ L‡…̄«»»¿««

חז"ל א)שאמרו כט ימות (ויקר"ר 'כל ,

ובר"ה  במלאכתן, עוסקין ישראל השנה

לפני  ותוקעין שופרותיהן נוטלין

מכסא  עומד והוא הוא ברוך הקדוש

עליהם  ומתמלא רחמים לכסא דין

שבתקיעה  העניין ותמצית רחמים',

מידות  מתגלים לא עדיין הראשונה

אלא הרחמ  פנים בהסתרת והמלכות ים

שלא  כדי מקיף באור מאירים שהם

- ובשברים בה, לאחוז הדינים יוכלו

לשרשם  הדינים מעלים תרועה

עד  המקטרגים, כל את ומבטלים

את  ממתיקים שאחריהם שבתקיעה

לגמרי. הדינים

כי  האמור פי על מוהרנ"ת ומבאר

שהוא  ידי על ראשונה בתקיעה

אף  הרי השי"ת לפני בשתיקה מתבייש

זיכך  שלא לפי חיות מקבל אינו שעדיין

החיות  בו מאיר מקום מכל הדמים את

בו  לאחזו יכולים הדינים שאין באופן

בתשובה  שב הוא ובשברים כלל,

את  שמשבר עד שפגם מה על שלמה

שלא  עליו שמקטרגים הקליפות כל

בתקיעה  ואז ה', במלכות להאחז יוכל

הנקודה  את מאיר הוא אחרונה

הנקודה  לתוך הו' דרך העליונה

למטה  החיות את וממשיך התחתונה

אלוקים  כבוד בו ומתגלה .Áלמקומו



הלכות ליקוטי  ד  קז ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

Â‰ÊÂ˙0ÈÁa ‰Ê ,‰„ÈÓÚ·e ‰·ÈLÈa ÌÈÓÚt ‰nk ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÏÙBkL ˙0ÈÁa ¿∆¿ƒ«∆¿ƒ«¿ƒ«»¿»ƒƒƒ»«¬ƒ»∆¿ƒ«
˙BÚÈ˜˙e „nÚÓc ˙BÚÈ˜z ÌÈ‡¯˜0 ÔkŒÏÚÂ .Ï"pk ‰·eLz ÏÚ ‰·eLz¿»«¿»««¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿À»¿ƒ
,Úe„ik ‡a‰ ÌÏBÚ ÏÚ Ên¯Ó ‰„ÈÓÚÂ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÏÚ Ên¯Ó ‰·ÈLÈ Èk ,·MÈÓcƒ¿À»ƒ¿ƒ»¿«≈«»»«∆«¬ƒ»¿«≈«»«»«»«
Èk .˙B·eLz‰ È0L ˙0ÈÁa e0È‰ ,„nÚÓe ·MÈÓc ˙BÚÈ˜z‰ È0L ˙0ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ«¿≈«¿ƒƒ¿À»¿À»«¿¿ƒ«¿≈«¿ƒ
˙0ÈÁa ‡e‰ ‰i0L ‰·eL˙e ,‰f‰ ÌÏBÚa „B·k ˙0ÈÁa ‡e‰ ‰0BL‡¯‰ ‰·eLz¿»»ƒ»¿ƒ«»»»«∆¿»¿ƒ»¿ƒ«

Ï"Ê e0È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÏÚ ÌL e0a¯ ·˙kL BÓk ,‡a‰ ÌÏBÚa „B·k(:‚Ó ÔÈ¯„‰0Ò): »»»«»¿∆»««≈»««¬««≈«
aŒLB„w‰Ï B„ak el‡k ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Óe B¯ˆÈ ˙‡ Á·Bf‰'.'˙BÓÏBÚ È0La ‡e‰ŒCe¯ «≈«∆ƒ¿ƒ¿«∆»»¿ƒƒ¿¿«»»ƒ¿≈»

,Ï"p‰ ‰·eLz‰ ˙B0ÈÁa È0L ÏÚ ÊÓ¯Ï ,‰„ÈÓÚ·e ‰·ÈLÈa ÔÈÚ˜Bz ÔkŒÏÚÂ¿«≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒ¿…«¿≈¿ƒ«¿»««

זה  באופן הוא השנה ראש סדר כל

ּפעמים  ּכּמה הּתקיעֹות ׁשּכֹופלין ּבחינת וזה  ִ ָ ְ ָ ַ ִ ְ ַ ִ ְ ֶ ַ ִ ְ ֶ ְו.

וכו': ּובעמידה בפתיחת ּביׁשיבה כמבואר ִ ִ ָ ַ ֲ ִ ָ 

שאחרי  התשובה דרך המאמר

לחזור  צריך בתשובה, לחזור שמתעורר

ית' כבודו דרישת מתוך להשי"ת ולשוב

תשובה  המכונה אור עליו שיאיר כדי

וגם  הכתר, אור שהוא הבא עולם של

בשמירת  כראוי מתנהג וכבר כשזוכה

לחזור  להמשיך עליו מ"מ ומצוות תורה

לחפש  עז וביתר שאת ביתר להשי"ת

שיזכה  עד בו להדבק ויראתו ה' אהבת

בכל  שהאריכו כמו אלוקי כבוד וירגיש

הצדיקים. ספרי

מצב  בכל שכן סוף לה אין זו עבודה

ה' קרבת אחר לחפש להמשיך עליו

הבקיאות  בעבודת ובפרט ויותר, יותר

עינו  יעלים שלא הן ושוב, ברצוא

הצדיקים  בספרי המובאים מהדרגות

שייכים  אינם אלו שעבודות יאמר ולא

והן  לו, שייכים ושאינם לדורותינו

את  שם שהוא במקומו ולהרגיש לדעת

בו  שמתכבד איך השי"ת כבוד מציאות

ידו. על ומעלה

סדרי  שני לתקוע חז"ל תיקנו ולכן

והשניה  מוסף קודם הראשונה תקיעות

התפילה סדר שני בתוך תוקעים שאנו (מה

ואכמ"ל) מנהג אלא אינו במוסף ואמרו פעמים ,

טז.)חז"ל ותו (ר"ה חוזרים קעים שלכך

אלא  אינם הראשונות שתקיעות לפי

דבריו, ולסתם השטן לבלבל כדי

מוסף  שקודם הראשונות התקיעות

והשניות  דמיושב תקיעות נקראות

דמעומד. תקיעות

שתקיעות  האריז"ל בכתבי ומבואר

המאיר  הבינה מאור הם הראשונות

אור  הם דמעומד ותקיעות לתחתונים,



הלכות ליקוטי  ה�נה  ראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִהלכוֹ ת קח 

ÌÏBÚ‰ ÏL ‰·eLz ˙0ÈÁa ‰Ê ‰·eLz ÏÚ ‰·eL˙e ,‰f‰ ÌÏBÚ ÏL ‰·eLz¿»∆»«∆¿»«¿»∆¿ƒ«¿»∆»»
,Ï"pk ‰·eLz ÏÚ ‰·eLz ˙0ÈÁa ,‰·eLz Blk ˙aL BlkL ÌBÈ ‡e‰L ‡a‰«»∆∆À«»À¿»¿ƒ«¿»«¿»««
‰nk ‰·eLz ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯vL ˙B¯B‰Ï ,ÌÈÓÚt ‰nk ÔÈÚ˜Bz ÔkŒÏÚÂ .ÌL ÔiÚ«≈»¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ¿∆¿ƒƒ«¬¿»«»

:ÌL ÔiÚ ,Ï"pk ‰·eLz ÏÚ ‰·eLz ˙BNÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Èk ,ÌÈÓÚt ‰nÎÂ¿«»¿»ƒƒ¿ƒƒ«¬¿»«¿»«««≈»

דרכו  לפי מוהרנ"ת ומבאר ממש, הבינה

דרך  נמשך ראשונות שבתקיעות

לקיים  להשי"ת לחזור בפשטות, התשובה

שלא  ואף בחיות, ומצוות התורה את

אז  אבל האדם על אלוקי כבוד אז נמשך

לקטרג  באופןשלאיוכלהשטן נמשךעליו

ה', מעבודת אותו למנוע יוכל ולא עליו

בו  שמאיר באופן עליו נמשך השני ובסדר

אלוקי  וכבוד הדעת .Ëהשגת

האריז"ל  בכתבי מבואר אמנם

לבד  התקיעות בשעת אינה זו שעבודה

נעשים  כולם היום תפילות כל אלא

היום  מעבודות חלק ובכל זה, באופן

ראשונה  תשובה בחינת להאיר עלינו

השי"ת  לפני ובושה ביטול של באופן

להמליך  להתחיל מזה להתעורר ואח"כ

שניה  תשובה עניין שזה השי"ת את

כאמור.



הלכות ליקוטי  ד  קט ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

הערות 

בכתבי א. המבואר ע"פ הוא הענין ופנימיות

העומר ספירת כוונות על בהרחבה האריז"ל (ויתבאר

העומר) ספירת בהל' נמשך במקומו השבועות בחג כי ,

מכונה  והוא הבינה מספירת אור האדם על

כדי  אבל אהי"ה, שם והוא אנפין דזעיר כתר

מכל  עצמו את לזכך האדם על לכך לזכות

מאיר  הסדר בליל אמנם ואם מצרים, טומאת

מטומאת  לצאת שיזכה כדי גדול אור האדם על

מדרגתו  לפי הזה האור אין עדיין אבל מצרים

את  לזכך עליו ולכן כראוי, בו מאיר אינו ולכן

טומאה  שערי ממ"ט לצאת כדי יום מ"ט עצמו

אור  עליו להאיר שיוכל עד קדושה שערי למ"ט

אהי"ה. שמשם זה

הזדכך  לא שעדיין כיון אלו בימים אמנם

שם  עליו מאיר לא עדיין הדמים מאחיזת

באחוריים אלא אהי"ה)אהי"ה אה"י א"ה א' זה באופן (היינו

מאחיזת  אותו לטהר וכדי דם, בגי' שהוא

מאור  הימים אותם בכל בו להאיר עליו הדמים

אדם  בגי' נעשה וכך א' המכונה באופן הבינה

זה. לכל תיקון שהוא

כי  דרכו לפי זה עניין רבינו ומבאר

עליו  ושיאיר להשי"ת לחזור רוצה כשהאדם

אור  שהוא אלקים כבוד המכונה ית' כבודו

כידוע הכתר אנפין לזעיר כתר שהוא אלא הנ"ל הבינה אור (והוא

אור בספה"ק) עליו מאיר התשובה בתחילת ולכן ,

בו, מונח שהוא מהמקום להוציאו כדי גדול

מה  שהוא הבינה אור בו שיאיר כדי אבל

להזדכך  עליו באמת, האדם את שמחייה

אינו  הזדכך שלא זמן כל שכן עכורים מהדמים

והוא  אחוריים המכונה באופן אלא בו מאיר

דמו  את לשפוך וכשזוכה דם, בגימטריא

הבזיונות  קבלת שהוא הא' את בו ולהאיר

להלן)באהבה שיבואר אהי"ה (כמו אור בו מאיר

בשלמות. הכתר אור שהוא

של  זה באופן הם התשובה דרכי כל ולכן

לפני  שמתחרט הן באהבה הבזיונות קבלת

בבושה, לפניו שפגם מה בגודל ומכיר השי"ת

בחרטה  תשובה דרכי הראשונים שסידרו כמו

לעתיד וקבלה תשובה)וידוי הל' ריש ברמב"ם ,(כמובא

גודל  ומכיר כשמתחרט הן גדול בזיון הם כולם

וכן  השי"ת, לפני ומתבייש ומתוודה חטאו

שאינו  מיד רואה כשהוא העתיד על בקבלה

שוב  וכך אחור ונסוג זו בקבלה לעמוד מצליח

ושוב.

מאור ב. מקבלת זו שתשובה במאמר ועיי"ש

תמיד  מתביישים שהם הצדיקים של התשובה

מן  דק פגם על אפי' בתשובה וחוזרים מהשי"ת

באות  לקמן קצת ויתבאר ית', בו בהשגתם הדק

ו.

ובכמה ג. בזוה"ק שם מתבאר עומק וביתר

היינו  ווי"ן, שני הוא שהו' בלקו"ה מקומות

לפני  ומתבייש הבזיון כששומע שבתחילה

אהבות  על בו שיש רעות המידות על השי"ת

שפגם  מה וכל נפולות יראות על נפולות

מתקן  בזהה נה"י חג"ת המכונים מידות בששה

בתשובה  וכששב התחתונה, הו' להשי"ת את

מידות  שהיא העליונה הו' בו מתעורר עי"ז

נעשים  וכך וכו', ויראתו ה' אהבת מתוקנות

הנקודה  של השפע את לקבל מתוקנים כלים

באופן  הא' נתתקן וכך אלוקי, כבוד – העליונה

כבוד. בגי' שהוא יוו"י של

כי ד. האריז"ל בכתבי מבואר העניין ופנימיות

נברא  בראשית ימי בששת העולם כשנברא

ולכן  מהגבורות, שבנינה המלכות מידת בבחי'

נעשה  לא החיצונים ממנה ינקו שלא כדי

באחור, אחור יחוד המכונה באופן אלא היחוד

המכונה  ליחוד היא הבריאה שתכלית כיון אך

בעולם  השי"ת גילוי שהוא בפנים פנים

כביכול  שינה הפיל כך לשם השלמות בתכלית

המלכות  מידת דורמיטא)על מכונה נבנית (והוא ואז ,

לינוק  יכולים החיצונים היו ולא בשלמות
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תכלית  שהוא השלם יחוד נעשה והיה ממנה

הבריאה.

שגרם  הראשון אדם חטא משום אך

לא  שעדיין בזמן שבת בערב היחוד שיעשה

החיצונים  שינקו גרם כראוי, המלכות נבנית

ורע  טוב מעורב העולם ונעשה המלכות ממדת

הזה. היום עד

הדרך  את לנו תיקן השי"ת ברחמי אבל

הוא  שנה שבכל ידי על מחדש זה כל את לברר

על  שנפלו, ניצוצות מאותם אחד חלק מעלה

כביכול  מחדש נוצר הוא השנה שבראש ידי

השי"ת  אור בו מאיר שלא קטנות של באופן

והנסירה  הדורמיטא נעשה אלו  ובימים כ"כ

המכונה  ליחוד ועולה הכיפורים יום עד כביכול

לתקן  שנוכל הבירורים ונולדים בפנים פנים

טובים  ומעשים בתורה כולה השנה בכל אותם

בהמשך  עוד ויתבאר הבירורים, אופני ובכל

במקומו. עניין כל ההלכה

חוזר ה. הוא התשובה בתחילת אדם שכל היינו

לא  עדיין כי מלכים כבוד של באופן להשי"ת

בתשובה  שחוזר ואחרי אלקי, לכבוד זכה

מש  אז ובאותה ומתבזה אלוקי כבוד השגת יג

חטאתי  שאמר מה על ומתוודה שב הוא העת

מלכים כבוד של בהשגה פשעתי (כמו עוויתי

במאמר) שם .שמתבאר

את  לבנות בא שהוא השנה בראש אבל

באופן  העולם לכל שתאיר תיקונה על המלכות

להתוודות  צריך זה ובשביל אלוקי, כבוד של

שעיקר  המלכות לתקן כדי דיבור ידי על

שורש  שכן ודיבור וידוי ידי על תיקונה

פה' 'מלכות שכתוב כמו בפה הוא המלכות

ג) אות דמים (כדלקמן בה יש שעדיין מכיון אבל ,

מלכים, כבוד מתוך שמתוודה נמצא עכורים

כ"כ  מזיק אינו השנה ימות בשאר אמנם ואם

ביום  אך בתשובה, אח"כ ע"ז לשוב ויכול

מצידו  בא עשיו שבו הדין יום הזה הנורא

שם) אמור פר' בזוה"ק מזה,(כשמש"כ לינוק המקטרג יוכל

הדין. יום מתי חז"ל שנתקשו וזה

האריז"ל ו. בכתבי מבואר העניין ופנימיות

אנפין  זעיר היו בתחילה כי הנסירה, בעניין

וכותל  באחור אחור מתייחדים המלכות ומידת

יוכלו  שלא כדי כביכול, לשניהם אחד

יש  שבה המלכות מאחורי ח"ו לינוק החיצונים

אחור  המלכות שבהיות מכיון אך שליטה, להם

אור  ואין כראוי השפע את מקבל אינה באחור

ליחוד  להשלימה עלינו כ"כ בה מאיר השי"ת

עליהם  הפיל לכן בפנים, פנים המכונה

דורמיטא)תרדימה מכונה מאיר (והוא ז"א ואין

שבבינה  הגבורות מאירים ואז למלכות,

מידת  ונתקנת דין עת הוא ולכן למלכות

עמו  במשפט יבוא ומי העולם את לדון הגבורה

ח"ו. חי כל לפניו יצדק לא כי

לבנ"י  אז ציווה השי"ת ברחמי אמנם

למעלה  עולה השופר וקול בשופר לתקוע

ונמשך  בינה שהוא העליון השופר את ומעורר

עד  למלכות חסדים ומשפיע לז"א בינה אור

עומד  והשי"ת העולמות, בכל רחמים שנמשך

שאמרו  כמו רחמים כסא על ויושב דין מכיסא

חז"ל.

מידת  אין בתחילה כי מוהרנ"ת ומבאר

אור  בה מאיר ולא בעולם מתגלה המלכות

כ"כ  לא השי"ת ולכן החיצונים אחיזת מחשש

מלכים  כבוד של באופן אלא ה' מלכות מתגלה

פנים  ליחוד להביאם הוא הזה היום ותכלית

למידת  שמאיר גמורה הארה שהוא בפנים

הארץ'. כל על למלך ה' 'והיה כי עד המלכות

מתוקנת  אינה שהמלכות מכיון אך

לכן  עכורים דמים מלאה התחתונה והנקודה

ונתבטלה  כביכול שינה השי"ת עליה הפיל

להאירה  לבנותה כדי אבל הבינה באור ונכללה

שהוא  בשופר לתקוע השי"ת יעץ לזה כראוי

בה  ואין מעלה מעלה העולה צעקה קול

לחיצונים שם)שליטה ובהע' ה באות לקמן שיבואר ,(כמו

עצרת  שמיני עד המלכות נבנית וכך

כבוד  אור בה ומאיר השלם ביחוד שמתייחדת

בשלמות. אלוקי



הלכות ליקוטי  ד  קיא ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

נחשב ז. הבזיון שתיקון בספה"ק שמובא וכמו

ועל  גהינום, של עונשה פעמים שישים כמו

בבזיון  אמורים הדברים וכמה כמה אחת

שהוא  אותו, מבזה השי"ת איך שמרגיש שבלבו

כאמור. שבעולם בזיונות מכל גדול

שהמלכות  מה שכן יבואר פנימיות וביתר

העולם  שאין מה הוא עוונותינו מחמת נכסית

השי"ת כבוד בגילוי כסדר באריכות מתנהג (כמבואר

פב) סי' ח"ב ידי בלקו"מ על הוא לזה והתיקון ,

בזיונו  ושומע השי"ת לפני עצמו את שמבטל

המלכות  את שכיסה מה על אותו שמבזה

את  מקבל אלא בדעתו נופל ואינו ושותק

ממשיך  בזה הרי בתשובה ושב באהבה הבזיון

המלכות  וחלישות לבזיון התיקון את עליו

הכל  ונכלל אדם, בחי' מ"ה המכונה שהוא

למישרים  הולך העולם שכל כסדר בבחי'

הכבוד. בגילוי

כי ח. בזוה"ק שם מבואר העניין ופנימיות

כל  דרך הקול עולה ראשונה בתקיעה

אור העולמות  שמאיר עד עליון יחוד ומעורר

על  מקיף אלא בז"א מאיר אינו אמנם הבינה

את  בו מאירים שברים ובתקיעת ראשו,

העומדים  החסדים שמחמת אלא הגבורות

תוקעים  ואז מתמתקים, הם אליו להמשך

הדינים  את ממתיקים ובה אחרונה תקיעה

ותר"ת)לגמרי  דתש"ת ואח"כ התקיעות  סדר כל .(עיי"ש

נמשך  ראשונה שבתקיעה מוהרנ"ת ומבאר

של  באופן בתחתונים ה' מלכות התגלות כח

רק  עדיין מתגלה שאינו אלא אלוקים כבוד

את  התחתונה לנקודה ומאיר כמקיף עומד

ולא  בתשובה לחזור שיוכל כדי החיות התחלת

האדם  מעלת מאירה וכך החיצונים, ממנו ינקו

במקום בהתגברות שעומד ואפילה חושך

השי"ת. כבוד שם ומגלה הדמים

תיקון  הוא עניינם תרועה – והשברים

בתחילת  בהע' לעיל שנתבאר כמו הוא"ו

הדינים  את ממתיק הוא בבושה כי המאמר,

שהיא  הבינה אור את בהם לקבל כלים ומכין

נכללים  אחרונה ובתקיעה העליונה, נקודה

הדינים  ונמתקים העליונה בנקודה למעלה

לגמרי.

כי ט. האריז"ל בכתבי מבואר העניין ופנימיות

החלק  שהיא בתבונה הם דמיושב תקיעות

כתר  להיות המאיר שהוא שבבינה התחתון

את  בהם מאירים הם דמעומד והתקיעות לז"א

הבינה. לעולם עולים אז כי עילאה בינה

היא  התשובה עיקר כי שנתבאר כמו והיינו

שבת  נאמר שעליה שבת בבחינת הדעת  השגת

הצדיקים  עבודת שעיקרו אלוקיך, ה' עד

ומתביישים  גדולה בבושה תשובה שעושים

אלא  ח"ו חטא איזה מחמת ולא השי"ת לפני

לפי  כראוי בשלמות השיגו שלא השגה כל על

שלהם  ומהתשובה בהשי"ת, והרגשתם דרגתם

בדרכיהם  ולהתדבק השגה עלינו נמשך

בדרכי  לעלות ושוב רצוא בדרך לילך ולהתמיד

בספריהם. שבארו כמו ה' עבודת


