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ה' לסיום    ברוך  בראשיתמגיעים  ספר  'ויחי'   –  של   פרשת 

סתומה'היא    אחדמצד    וז  הפרש מספרת',  פרשה  היא  על   כי 

אבינו יעקב  של  ש  ,פטירתו  יעקב "י  "רשר  מאווכמו  כשנפטר 

א דורש  ומצד שני הזוהר הקדוש דווק  ", נסתתמו עיניהם של ישראל

ים של סוף ודורש את סמיכות הפסוק  ,סתימת הפרשה לטובה  את

הקוד   "ויחי   -  "מאודבמאוד  רבו  ויפרו  יו"שכתוב  ת  מהפרשה 

כל  את  ם  במצרילהם    היה  השבטים  ו  בני  וכליעקב אבינו  ש  ,יעקב"

זה השנים   'חי' הזמן שיעקב    ",יעקב  ויחי "וכמו שכתוב    ,התפנוקים

  17  עודו   ,שנים עד שיוסף נולד  17  .  34  ביחד =  17  +   17  ',ויחי'של  

 '.יחי'ויעקב  נאמר עלאז ש ,ם בארץ מצריםשנים האחרונים שה

 המשיחשיבוא  ט מיהודה עד התקיימה הברכה שלא יסור שב כיצד  

 . יעקב את השבטים  ךשבר   ותהברכ  קוראים עלבהמשך הפרשה  

לא יסור  "ו יעקב  ל  שאמר   ,יהודהברכה של שבט  ב  עסוקוהיום נ

ול יבוא שילה  כי  ומחוקק מבין רגליו עד  ת  ה קי  ו שבט מיהודה 

יבוא שילה"  :רש"ימפרש  ו  ",עמים כי    , ' מלך המשיח'   זהו  -"  עד 

כי עד שיבוא ו  ,י קצת קשה"והפשט הפשוט ברש  ,שהמלוכה שלו

ר סהרי היום אנחנו רואים ש  ?,סור שבט מיהודהימלך המשיח לא  

מיהודה   רש  ובכן,?   הגלותזמן  כל  שבט    , מפרשים "י  מפרשי 

י"  :  חלקים  3  יש  בפסוקש מיהודה  רוסלא  דוד    זמןמ    -  "שבט 

מ  , המלך יהודהכי  המלוכה לשבט  כך    .  אז תהיה  מחוקק  "ו אחר 

ועד מתי   ,מועט  היההשלטון מיהודה י  בזמן הגלות  -  "מבין רגליו

עד שיבוא משיח    -  "עד כי יבוא שילה"  ?מועטתות  לכתהיה המ

 . י"זה פירוש רש ,ה מועטתכו לצדקנו תהיה רק מ

ל  ךא רוצים  הפירוש    למודאנחנו  ה  נפלאהאת  ,  הקדוש   זוהר של 

: משיחים  3  לעורומז בו    ,חלקים  3-גם כן מחלק את הפסוק ל  והוא

  , משיחים שהם משיח בן יוסף   3על    למדנואמנם  )  בן יוסף, בן דוד, ומשה רבנו. 

ינה שמחבר את משיח בן  בחה הוא  שמשון  ש שם הכוונה    דן,מ שבא    ושמשון  ,משיח בן דוד 

זה  ו   םמשיחי ה  שני להמחיה    הנשמה  תחינ יש עוד ב  ךא   אחד,יוסף עם משיח בן דוד להיות  

 -   "לא יסור שבט מיהודה"פסוק  בולפי זה הפירוש    ."ה(משה רבנו ע

 , "חוקק מבין רגליוומ"  ,שבט יהודהבא מהכוונה על משיח בן דוד ש 

זה   הרגלייםהוא  )ש   יסודה  בחינתמחוקק  יוסף  בחינת  ( בין  בן    ,משיח 

והרמז אומר   -  זה משה רבנו  -ה"  עד כי יבוא שיל "  -השלישי  ו

כי   כאן   מוזכר כן  ול  ,(345)'  משה' זה    'שילה'גימטריה של  ההזוהר 

משה רבנו  ו  ,משיח בן יוסף  ,משיח בן דוד  :םהש  ,צדיקים  3בפסוק  

למה שלושתם נכללים בברכה    ,מסביר   אל  הזוהר מה ש  ךא  .ע"ה

מדוע באמת צריך    ,זוהר ב  יש להביןועוד    ?   דווקא  של שבט יהודה

  ?משיח בן יוסף משיח בן דוד ומשה רבנו :אלוהמשיחים ה 3את 

רבנו בליקוטי מו -ר על באנבעזרת השם  ו  ן"רהפי תורתו של 

  ת למעשה לעבודלימוד      מהתורה הזאתגם  בין  נוכן    (א "ח  ' תורה ב)

שלה ז"   , אומר   רבנו    נו.  שם  כלי  של  יעיקר  הוא  נו  משיח 

יילחםהאיך    כלומר   ",התפילה  עם מה  ,החרב שלו  מהי  ,משיח 

את זה הוא יעשה   -?  כבושלות שהוא ירצה  שכל הכביב  צחינהוא  

יחַ   .עם הכוח של התפילה שלו יַח' זה מלשון 'ֵמש ִׁ      ( ' היחָ ש ִׁ ' מלשון  )'  'ָמש ִׁ

של רבינו    ההנפלאהשיחה    הידוע  .תפילהשל  היה כוח  ילמשיח  כי  

יריית  משיח יכבוש את העולם בלי    ,שאמר   )שיש"ק ח"ב ס"ז(הקדוש  

ואיך הוא    .כוח של תפילההרק עם    אלא  ,אחד  ()פילווער כדור נפץ  

משיח צדקנו    שלו, כיהנגינה  ע"י    ?קרב אליו את כל העולם כולוי

כמבואר בלקוטי מוהר"ן תניינא תורה    מיןני   72יהיה לו כינור של  )בעל מנגן  יהיה  

 וע"י ניגון יקרב את כל העולם.  (ח' 

 תתקבל  הע"י שמירת הברית זוכים שהתפיל 

צור לקוטי מוהר"ן כשהעתיק את המשט הראשון יקוהנה ר' נתן ב

הוא   יהאיש הישראל ינו של  זי, כתב כי עיקר כלי  של התורה שלנו

הוא מפרש את דברי רבינו על בחינת 'משיח'  התפילה, כלומר  

אחד, בכל  אחד    שנמצא  בכל  משיח.מישכי  ניצוץ  יש   ראל 

ש   )תניינא, תורה ל"ב(  בלקוטי מוהר"ןכמבואר   ְוַדע,  וז"ל:  ָחד ,  ל א  כ ָ

ָחד י   ְוא  פִׁ כ ְ ָחד  ָכל א  י  כ ִׁ  . לו  י ֵש   יַח ש   ָמש ִׁ יַנת  חִׁ ב ְ ת  ר א  מו  ש ְ יְך לִׁ ָצרִׁ

ְמא ד,  ר  מו  ש ְ לִׁ יְך  ְוָצרִׁ יַח,  ָמש ִׁ יַנת  חִׁ ב ְ לו   יֵש   ן  ֵ כ   , ְוָטֳהָרתו  תו   ָ ְקֻדש  

י חִׁ ְתַקְלֵקל ב ְ ל  א יִׁ ו  ש   ל  יַח ש     כראוי,   ל אבל כדי להתפל     .ַנת ָמש ִׁ

בנו נותן  ור   ,'שמירת הברית '  לאדםצריך שיהיה  ש  :רבנו  מראו

לא  מוסר גדול בנקודה הזאת שאם אדם לא מרגיש שהתפילה  

ל בתפילה  לא  הואו  ,כסדר   והולכת  לכוון  אומר   הז  ,מצליח 

מתוקנת  עדיין  "וחשלו  הברית  ש של    .לא  העניין  חרב  'כל 

בפסוק    'התפילה מד,נרמז  המלך  שאומר   ד(  )תהלים  "דוד  ר ֲחג:   ו 

ךָ  ַוֲהָדר  ְדָך  הו  ר  ו  ב  ג ִׁ ָיֵרְך  ַעל  ָך  צריך  של  החרב    ",ַחְרב ְ התפילה 

ירך )  ",צרו ית  א  גיבור הכובש  ואיזה"  ,בור גיירך  על    חגורה  היהתש

שאמר אברהם אבינו   "יכידך תחת יר  אנם י"שכמו שכתוב  קודש, בריתלאות הכוונה 

ַעל  "  ולכן    (לאליעזר ָך  ַחְרב ְ ר  ר ב  ג ִׁ     ָיֵרךְ   -ֲחגו  את    ",ו  לך  יש  מתי 

צריך   לכןו  !שאתה זוכה לשמירת הבריתכ  ?  החרב של התפילה

שבוע  בכמו שהסברנו  )  .   דודן  חיבור של משיח בן יוסף למשיח בלהיות  

  וכמ"ש   ", אבמלכ  לכא דמ  תאתקרוב"שאומר הזוהר הקדוש    "ויגש אליו יהודה" על  שעבר  

שזה    –"  והיו לאחדים בידיך  כו' ועץ אחד לאפרים ו  ..עץ אחד ליהודה"קח לך    בהפטרה

דוד על שני משיחים  נאמר   ובן  יוסף   ,ל כותב בכמה מקומותח"הרמ ו  .(בן 

יוסף    ואמשיח הש בן  דוד  עם משיחחיבור של משיח  היינו    ,בן 

 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  /תשפ"א  ה' -פרשת 'ויחי'  

 מבוסס על ליקו"מ ב'  חלק א'  - השליקוטי מוהר"ן בפר  

 התקשרות לצדיק –משיחים  3-חיבור ל –תפילה בכוונה 
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ש לחשוב  אנשים  הםרגילים  כותב    ךא  ,שונים  שני  הרמח"ל 

     .אחדביחד באדם  יתחברו הם י  ,בסוף הגלותשעכשיו 

ברית    :'ספר יצירה'כתוב ב,  שלנור מה העבודה  בימס  ורבנו כאן  

כנגד ברית   שהחיבור של זאת אומרת    ,ורהמעהלשון מכוונת 

יחַ 'מלשון  משיח  ל  שהדיבור    -  התפילהשני המשיחים זה כוח     ' ֵמש ִׁ

י"ן ה'   דיבור לשון    -  בש ִׁ דוד  ,לשון'ברית  בן  משיח  והוא  ,  וזהו 

שמירת    -  יוסף הצדיק בחינת    -'  'משיח בן יוסף     עם  מתחבר 

הלשון עם ברית ברית  לחבר את    יך צר   .היסוד וקדושת הברית

  .זוכים לתפילה -וע"י שמירת הברית   ,ור המע

 ימין ושמאל נטות אותה התפילה היא חרב עם שני חודים, ולא ל 

יוסף   הרי?  כי  ולמה  שנים'  פי'בבחינת  התפילה  צריכה להיות  גם  

זה הכוח    ,  יםשנלו פי    יעגמור  כב לו  , )"בכור שורו הדר לו"(כור  נקרא ב

בכור  נקראת    ,של  פיפיות "והתפילה  שתי   - "פיפיות"  ,"חרב 

האלה    שתיה  ןמה   ,פיות את    אחדבפה    ?פיות  שואל  אתה 

גם    .בו אתה משבח את הקב"ה  והפה השני  ,הבקשות שלך כך 

של  והבנייה   י"חהסדר  ב פות    :תפילת  ות ברכ  שלושחים 

  אמצעיות ברכות    31יש    "כאח  ,את הקב"ה  יםמשבחו  ,ראשונות

  שוב שלוש ואחר כך יש    ,שבהם אתה שואל את הבקשות שלך

הקב"השוב  ש  ,אחרונותברכות   את  משבחים    ולכן  .אנחנו 

היא הכוונה ו ,שנייםפי היינו ד  - 'חרב פיפיות' תנקרא  התפילה

ל  חו שפה שאומר שב   ,  בה  שתי הפיות   יםרב ומע ובה    יםשקשור

חרב שיש לה    .   כיםים צרושניה  -  לת צרכיו יופה של שא  ,מקום

ר "  ;הבריתחרב    ו היאז  ,שתי פיות ו  ב  ָך ַעל ָיֵרְך ג ִׁ ר ַחְרב ְ  מיו  ",ֲחגו 

  מילות הוא זה שיכול לומר את -  שזוכה לשמירת ברית קודש

אמיתית,  מותיבשל תפילה   ה  ולומר   ובכוונה  את  של  עניין  גם 

  .  צרכיו תלאיוגם את ש ,מקום חו שלשב

זאת  , שלא לנטות ימין ושמאל ,הזאת ם החרב עצריך להיזהר ו

רבי נתן את  מסביר    .  רה ולא יחטיאהשע  לאהיה קולע  יאומרת ש

ולא    בקליפת ישמעאלשהכוונה היא שלא ליפול לא    ,רבנו  דברי

האדם להפריע קליפת ישמעאל עומדת לימין    .  עשיוקליפת  ב

בתפילה לשמאל  עשיו וקליפת    ,לו  אותו    ועומדת  לייאש 

מפריעה לאדם ומבלבלת אותו   -  ישמעאל קליפת      .התפילמה

להתפלל  :  בנקודה הזאת צריך  בכלל  מה אתה  הרי    , בשביל 

גם בלי  ו   ,אתה צריךיודע מה  הקב"ה    ,חנון ורחום    ,הקב"ה טוב

הכל,    ,שתתפלל לימיןתקבל  נטיה    -   עשיוקליפת  ו      .זו 

מהתפילה האדם  את  לו  ו  ,המייאשת  התפללת  אומרת  כבר 

אינך ראוי  כי        לך שתתפלל,יעזור  זה לא  ,  לא נעניתוהרבה  

  .לשמאלנטייה  זה נקרא  ,   שתפילתך תתקבל ותיעשה בקשתך

האבל   התפילה  של  חד  כא  והכוח  הולכת  בלי   ,ישר ושהחרב 

ימי שמאל  נהלנטות  ישמעאללנטות  לא    ה,או  לקליפת   , ימין 

הקב"ה כל כך טוב גם בלי שתתפלל בכוונה גם כן הכל    :שאומרת

בסדר  בקליפת  א  ל  "ווח  ,יהיה  לאדם   עשיו,ליפול  שאומרת 

צריך ולכן         .ואל תתפלל כי זה לא יעזור לך  תתייאש מהתפילה

הקליפומ בתפילה  להיזהר   האלשתי  לשמור   ו,ת  שלא   והכוח 

  לנטות בתפילה ימין או שמאל, ולהתפלל ישר ובכוונה גדולה, 

  ,כשאדם זוכה לשמירת הבריתכי   , שמירת הברית ע"יזה דווקא  

ו את הכוח ליש    ,ערה ולא יחטיאשה קולע אל  היות  ה לזוכ  אוה

ולהתפלל  הנפלא   ליפול  ו  אמיתית,בכוונה  בשלימות    ח"ו לא 

 את מר ושאתה שי כ כ       עשיו.בקליפת ישמעאל ולא בקליפת 

ערה לא שה  אל  תקולעשאת החרב הזאת    ךיש ל  ,קודש  הברית

עניין החיבור של שני המשיחים,  ו  ,יחטיא  משיח בן דודשזהו 

הוא בחינת 'יסוד'  ש  ,משיח בן יוסףשל  בכוח הקדושה  משתמש  

   . כוח של התפילהאת ועל ידי זה יש לו 

 דיבור התפילה,    -שמירת הברית, משיח בן דוד  - משיח בן יוסף 

 חיבור כל תפילות ישראל להיות אחד  -משה רבינו  

כי רק   ,ח של יוסף שמירת הברית ח הראשון זה הכֹ הכֹנמצא, ש

 -  ח הדיבור של יהודהח השני זה כֹהכֹ.  שר לדבר עם כח זה אפ 

יהודה"(   יהודה הוא מדבר   ,פילה בפועלהדיבור של הת   . )"ויגש אליו 

   , 'כח הכולל'   -גם כוח שלישי    צריךכי    זה לא מספיק,  עדיין  ךא

כוחו רבנו  של  וזהו  כל   היהלו  ש   ,משה  את  לכלול  הכוח    את 

כל של  ישו      .ישראל  התפילות  לכלו  איך  כח  כל לו  את  ל 

  ,את העניין של בניית המשכןכאן  רבנו  על זה מביא    ?  אלישר 

השתתפו   ישראל  המשכןבכל  אדם    ,מלאכת  איזה   תרם וכל 

שתתף בבנייה י  הביא  אשהוה  היה רוצה שמואם     ,משהו למשכן

ומשה היה  ,  הוא היה צריך להביא את זה אל משה  ,של המשכן

 .   ןנה במשכהיה נב  זהאז  ו  ,מה שאתה עשית במשכן  מחבר את  

אומרת, הצדיק    זאת  שהוא  למשה  הביא  לא  שאדם  זמן  כל 

כדי שיחבר וירכיב את מה שהוא עשה למען    ,נשמה הכוללתוה

כדי כי    ,לא היה נכלל במשכן  ,עשההוא  מה ש  י כלזהמשכן, א

,  היה צריך להביא את הדברים אל משה רבנו ,לל במשכןכ להת

     . וכמו שכתוב "ויביאו את המשכן אל משה"

אף על פי כי    .כוחות  משלבים שלוש אנחנו  כל תפילה  בש נמצא  

מ"מ כבר ר'   ,משיח צדקנותפילת  על    תמדבר תורה זו  שבגדול  

ידוע ם, כמו שהבאנו לעיל. כי הנה  נתן שייך את זה לכל אדם ואד

חיים ' בחינה של  באת העולם הבא    ,בעולם הזהכבר  חי  היה  רבנו  

בחינת לעתיד רים שהם באת כל הדבכבר כאן חי היה ו ',יםחיצנ

יכים גם שי  ,כוחות שאנחנו מדברים עליהם עכשיו  לושתש   .לבוא

יכולים נתן  כי רבינו    ,לאנשים קטנים כמונו עצה איך גם אנחנו 

שמירת הברית   שלח  הכ   האלו:כוחות  ה   שלושחבר את הללזכות  

והכוח של    ,הדיבור של משיח בן דוד  עם כח  ,משיח בן יוסף  של

מהכל חיבור  את כל ישראל ביחד ולעשות  משה רבנו לכלול  
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לנו  הכוחות האלושלוש  ואת    ,אחד רוצה לתת  בכל את    רבנו 

היא  ,גם עכשיו  שלנותפילה   את  "  :והעצה  מקשר   עצמיהריני 

רבנו הקדוש,  לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכו' ובפרט ל 

" רבנו נחמן בן פיגא  נחל נובע מקור חכמה"יסוד עולם    דיקצ

ובא"זיע"א יש.  שצריך  להבין,  מת  העניין   להתקשר   דווקא  מה 

רבנו שזה  האמת  צדיק    :התשובה  ? לצדיק  שכל  לדעת  צריך 

שרבנו כ   .וא זה שאחראי עליהה  ,הוא חתום עליה,  שחידש תורה

  , יוסףבן  משיח    של  בחינות  שלוש  העניין של  את  (' תורה ב)חידש פה  

ד התכללות ג' הכוחות האלו יח  שעל ידי,  ומשה  ,דודבן  משיח  

הוא גם שדואג שיצא הענין רבינו  ממילא  מתקבלות התפילות,  

כשא ולכן  הפועל.  אל  מהכח  מקושרים  נחהזה  רבינו  נו  אל 

בהקדוש,   הזו,  ומתפללים  הפעולה התקשרות  את  פועל  הוא 

התפילה שלנו לג' הכחות האלו. כי כיון שהוא חידש   לקשר את

כן   םג  אחדלכן כל  ו      את התורה הזו, הוא גם זה שפועל בה.

ה  בכל  להתפלל  האלה  3-יכול  של   3שהם    ,כוחות  בחינות 

  . האמת התקשרות לצדיק ע"י צום,שזה דבר גדול וע  ,משיחיםה

 בת רעוא דרעוין נחה של ש זמן מהסתלקו במשה דוד ויוסף  

קנו.(  זוהר ב  כתוב דף  האל  ששלושת  )תרומה  משה    יוסף  והצדיקים 

ג' פעמים מרים  ליהם אועו  ,רו בזמן מנחה של שבתטהם נפ   ,דודו

אנחנו כביכול מצדיקים את הדין על מנחה בשבת,  ב   'צדקתך '

 וזהש  , של שבת  הצדיקים האלה שנפטרו בשעת המנחה  שלושת

ה של  מצח  אזמן  אנפיןה'ארת  ה  ',ריך  גבוהה והיא  הכי  שעה 

 נהקטלהתפלל מנחה  להקפיד  צריך  ש   ,פעם  הזכרנו,  בשבת קודש

אם אין אפי'  אומר שהיה    זצ"ל  אולהרב בן ציון אבא ש)   ה,סמוך לשקיע  שהיא

אולם רוב הפוסקים    ,יחיד ב  מנחה קטנה  תפלללהעדיף    ,נחה גדולהמ לך מניין רק בזמן  

סו כ ב לא  ש  ך, רים  לך    ם א ואומרים  ב יש  גדולהב   רק   מנייןתפילה  אז   מנחה   ,(תתפלל 

שכתוב  לומדים   ממה  שמשע  ךיראו" זאת  התפילה   ,"ם  שזמן 

בשבת  בכל אופן  אבל    יעה.סמוך לשק  ,מנחה קטנההעיקרי הוא  

,  מנחה גדולהדווקא  להתפלל    היו נוהגים  צדיקים  הרבהקודש  

)ושכן כתב    ,מתפלל בשבת מנחה גדולהוכן הבעש"ט הקדוש היה  

שהיא  ' פיןך אנרי'את האר כדי למשוך את ה  זהכל  ו   לציון'(ב'אור 

שהוא 'רעוא    שבת  ביום  גדולהמנחה  מזמן  כבר    ,גבוהה  ל כךכ

 בשעת  מי השבועכל יב אף על פי ש  הזוהר,מסביר  ו     .דרעווין'

 ,תפילת מנחה תיקן יצחק אבינואת  כי    ,מנחה  מתעורר הדיןה

זמן של מנחה הוא  זמן  ולכן    ,דיניםגבורות ו זה בחינה של  יצחק  ו

  הוא   מנחה  ה  זמןאדרבה    ,בשבת קודש  ךא  ,   דיןההתעוררות  

גבוה "  ,הכי  שב  -  עווין"ר ד  אווער ונקרא  אומר ו   ,תנוצור הרצון 

 בזמןאלא הוא הסתלק    ,בדין  "ושמשה רבנו לא הסתלק חהזוהר  

אומר   רבנו      .רצוןה  מצח  'לאהעי  צחאמ '  -  'שברצונותרצון  ה'

מו מה    "ב(ח  ' ד  התור)ן  "ר הבליקוטי  בעולם  שכל  זה  שנעשה  הכל 

 , ומזל קובע כלוםמקרה טבע הואין  , ית' רצונוזה ל הכ ,השגחהב

ההסתלקות של משה ו  ,קב"הה   שלנעשה רק ברצונו  הכל זה  אלא  

זכה למדרגה  מראה לנו שמשה    ,רבנו בשעת המנחה של שבת 

  ', ריך אנפין'א  תבחינ  ,חמישיםר העגבוהה שהיא בחינה של שה

ולכן הוא נכלל במשיח   ,בחינה הגבוהה ביותר שיכולים לזכותה

ל  ,צדקנו  יכול  הוא  ידו  שעל  האת    השליםכדי  'חיה' בחינת 

  - פתחנובו י ז"ל בפסוק ש"ר אר האשמב כמו ו ,בתכלית  'יחידה'ו

נשמת כלל בנ שמשה רבנו  בה  יהס  ושז  ",יהודהמ לא יסור שבט  "

ביחד    ,משיח זוכים  שניהם  זה  שע"י    ' חיהה'מות  ישללכדי 

ג"כ  אנחנו  הדברים הנפאלים האלו  כל  ל ו  .הכלליות  'יחידה'וה

   .אמתהלצדיק ולצדיקים שבדור  התפילה התקשרות בזוכים 

 , ומחשבות זרות בתפילה הצדקה לפני התפיל 

דבר   רבנו עוד  בשלמות  ,אומר  התפילה  שתהיה  צריך   , שכדי 

בחינת במשפט"  -  לעשות  דבריו  ש וז",  יכלכל  העניין  צריך ה 

כל פעם כשאתה נותן צדקה אתה בכי    ,צדקה לפני התפילה  לתת

שקל    10  שלברגע שאתה נותן מטבע  כי    ,עצמך  לעושה משפט ע

 ,מעצמך ונתת למישהו אחר   הפסדתולכאורה חיסרת    ,לצדקה

זכות  ול  ,ךצמעלחייב את  שהבנת שצריך    ',משפט'זה נקרא  ולכן  

הדיין קובע  ושהשופט    ?הרי כל משפט מה זה  ,העני  -את השני  

שקל האלה צריך להעביר   1000-את הו  ,י חייבפלונ  ,י זכאיפלונ

אתה עושה עם   , ה נותן צדקהאותו דבר כשאת  ,מפלוני לפלוני

  ", כלכל דבריו במשפטבחינת "י זוכה ל  אתה  ואז  .עצמך משפט

  , אנחנו צריכים את הכוח הזה שהדיבור שלנו יהיה דיבור חזק  כי

וכדי שיהיה לנו את הכוח הקדוש   , דיבור של תפילה שמתקבל

  צדקה לפני צריך לתת    ,כמו שצריך  'דיבור של תפילה'הזה של  

קבל  מיתברך  שאז ה'    ."כלכל דבריו במשפט"יזכות לל   ,התפילה

 בבחינה של התפילה של המשיחים הקדושים  ,ילה שלנות התפ א

של יוסף,    כוחות  בשלוששהיא  תפילה  ש  ,שהסברנוכמו    ,ומשה

                      .בוודאי מתקבלת לפני השם יתברך דוד, ומשה רבנו,

העניין של המחשבות זרות שתוקפות אותנו  מה    ,רבנו  מסביר עוד  

ומבאר:בתפילה בחינה  ש  .  בעצמו  המשפטזה  קלקול  כי    ,של 

יש    ",משפטאזני  "מ  )משלי טז, יא(כמו שכתוב    ,מאזניםהוא  משפט  

שהם צריכים להיות מאוזנות ומכוונות זה   ,למאזנים שתי עיניים

שע"י   ,זה נקרא קלקול העיניים  ,קלקול המשפט  "וכשיש חו  ,לזה

הזרות   המחשבות  מגיעים  ה  ותעפרימש זה  כי   ,תפילהבזמן 

שה האסורות  רואההראיות  את  אדם  שמביאות  המה  הם   ,

ב זרות  לבוא    ןלכותפילה.  המחשבות  לעתיד  שיהיה   - התיקון 

יכלכל דבריו "זה    -  "עין בעין"  ",  ציון   'עין בעין יראו בשוב ה "

, ועומק הענין כ, "ציון  'בשוב ה "של  הבחינה  היה  תאז  ו  ",במשפט

כח  שעיקר  שנתבאר  וכמו  המשיחים,  ענין  הוא  ציון  ה'    בשוב 

   .   עכשיויבור המשיחים, וזה אפשר להשיג כבר הוא בח התפילה
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 הזהירות הגדולה שלא להתייאש מלזכות להתפלל בכוונה 

גבוהים כאלה ם  צריך תמיד להיזהר כשאנחנו מדברים על דברי

ייאושמ לעצמו  .הבעיה שנקראת  אומר  ושלום  חס  כבר  ש  אדם 

כל פעם משתדלים   ,להתפלל בכוונההוא מנסה  הרבה מאוד זמן  

מנסים עוד פעם ו  ,שוב פעם נופליםלאיזה זמן, ו   מצליחים קצתו

נופלים ולצערנו שוב  ,תפילה כמו שצריך ,לתפוס תפילה בכוונה

ביא את  יכול להוזה חס וחלילה    ,מהעניין הזה של תפילה בכוונה

ייאוש   לידי  זה  והאדם  גדולעל  בקול  שאג  שום  "   :רבנו  אין 

  , ייאושהעיקר המלחמה של רבנו היא נגד        ,"ייאוש בעולם כלל

שגורם  ש זה  הדבר הוא  ולמשל  וחמורות.  גדולות  הכי  לנפילות 

, על פי רוב היא  סחים מט:()פ   'קשה מכולם   הנורא של 'שנה ופירש

תורה רע"ד  )ן  "ר הרבנו מסביר בליקוטי מו  כי  ,נגרמת מחמת יאוש

שיש כאלה אנשים שכל כך מתאמצים למחוק מעצמם כל   (א "ח

קדושהזכ של  העבירות   ,ר  בעשיית  להם  יפריע  לא  שזה  כדי 

כל זמן  כי    ,רהיממעשה העב  "וחכדי שהם יוכלו ליהנות    ,שלהם

  , ובסוף הקב"ה יביא אותו במשפט ,שאדם יודע שיש דין ויש דיין

כי הוא   ,גם כשהוא עושה עבירה הוא לא יכול ליהנות ממנה  יאז

ישלם   שהוא  גדול  עליודע  ביוקר  בסוף  רשעים אב   ,זה  יש  ל 

 ,של המצפון  ,תשובהעניין השרוצים למחוק מעצמם כל כך את  

ח  ,העונש  יראתשל   עושים  הם  גדולים   יםטאולכן  כדי   ,כאלה 

כל  ו  ,  לגמרי מהקדושה  "ושהם התנתקו חמרגישים  הם    זהשע"י  

ולכן הוא   ,מתייאש לחזור בתשובהש   מפניזה מגיע מחמת ייאוש  

ולאחרים לו  מסוכנים  מעשים  ממש    ,עושה  שהוא  כך  כדי  עד 

       .  גדול ריחוקמתרחק ב

דע שגדולת השם ושנ  ,לא להתייאש אף פעםמאוד  מזהיר  רבנו  

נפלת   אם  גםו ,איפה שאתה נמצאו   ,היא כל כך גדולה ועצומה

  ךתברי גם שם השם    ,התחתית שאול  לאן שנפלת בעומק    "וח

  לחזור   ויקרב אותךירחם עליך  והוא    ,יכול לקבל אותך בתשובה

ואומר עדיין לא חי הרבה שנים,  לכן אף על פי שאדם כבר  ו  ,יואל

כי רוב הפעמים יש מחשבות שטורדות   ,בכוונהלהתפלל  זכיתי  

ולכן אדם לא יכול   אותו בתפילה, והתפילה נעשית מתוך הרגל

לא יזכה   ושל  120עד      ו"והוא מתייאש שחלהתרכז בתפילה,  

בכוונה,   כן  אבללהתפלל  הדבר  עכשיו    ,אדרבהכי  ,  אין  אם 

התפילות  עלות את כל  התזכה ל  בכוונה,   אחתתעשה תפילה  

עכשיו עד  בעת ה'  אל    "ואתחנןוזהו מה שכתוב:    ,שהתפללת 

מורבנו  אומר    "ההיא צ"ט)ן  "ר הבליקוטי  ההיאש'   (תורה   'בעת 

אני אעלה את כל התפילות שלא   ,כשאני אזכה להתפלל בכוונה

בכוונה להתפלל  פעם    ,זכיתי  למעלה הכול    אחתבפעם  יעלה 

בכוונה, לכן  ו  ,בשלמות להתפלל  זכיתי  לא  זמן  הרבה  אם  גם 

תתאמץ מאוד לזכות לזה, כי כשתזכה להתפלל בכוונה תעלה 

    .ו שלא בכוונהתפילות הקודמות שהיגם את ה

  ך ל  מגיעות  ח"ושאפילו אם    (תורה ע"ב ) ן  "ר המו  בליקוטי  אומר רבנו

בתפילה זרות  לאתה    זאתבכל  ו  ,מחשבות   , תפללהממשיך 

  אלו מסיח את הדעת  מתה  אע"י ש  ו,נלחם במחשבות זרות האלו

משיך מ אתה  ו  , מחשבותמהדעת  ה הסחת  ע"י  כי  מחשבות,  ה

  , התיבותפירוש  פשטות את  לכוון במאוד    שתדלמו  ,להתפלל

הבעל שם  אומר  ו.  מילא המחשבות הזרות האלה נעלמותמאז  

שה ניצוצות קדואת המעלה גם אתה בכך   ,שנוסף לכל זה ,טוב

אומר על זה   ןתנרבי          .רותזשהיו נפולות בתוך המחשבות  

 לחפור ים  שכשרוצ  '(אות מו  ה"דברכת הריח    ה'   ליקוטי הלכות)  משל נפלא

כרה עמוק מאוד עמוק  מעושים    ים?ש ומה ע  מצוא זהב,לבאדמה ו 

הזהב  איפה  שם,  וחוצבים  מטר   500   ,תחתיות  אולבש  ?נמצא 

צלול ל צריך    מהים,  םניניפ   תלולש   יםרוצוכן כש  .במקום הכי נמוך

היםלמטה   שול  בעומק  הוא  לא   .  םניניהפ את    הואז  פעם  אף 

ר מחצב הזהב עיק  ,על אם הדרך  גדולות  תמצא זהב בכמויות

דווקא במכרות    ,תחתיות   אולוהיהלומים תמצא אותו דווקא בש

בתפילה    כךו  ,ביותר  העמוקים מחשבות  מגאם  גם  רות זיעים 

 ,תגבר עליהם תוך כדי התפילהמה  תאתדע שבזה ש  ,בלבוליםו

נכנסת עמוק בתוך  ה  בז  ,משיך להתפללמתייחס אליהם ומלא  ו

ממצולות  ים  נפניו  יהלומים  ,זהבשם  וכרית    ויהלומים,זהב    מכרה

  קצת, צלול  לכשאדם רוצה    ,נפלא  משל רבי נתן  ומר  אעוד      .יםה

אבל אם   מצן,ח   ןלוקח בלו  הוא  ,י היםמצוא פנינים במעקל  כדי

קשור חמצן    צינור הוא צריך שיהיה לו    ,הרבה זמן  לוללצרוצה  

   , צינור כל הזמן ינשום דרך הכדי ש  ,ה למעלהספינל  ואלצוללת  

  מרמז על התקשרות לצדיק   ,זההמקשר ה  צינור השאומר רבי נתן  

התפילה לנו    .לפני  מתקשר  התורהוזה  ב)ת   שלמדנו  עם    '( ורה 

כי    .  םשמדברת על העניין שתהיה התפילה בהתקשרות לצדיקי 

צריך "  :  אומר   באות ו'ו  ,מדבר על מחשבות זרות  ה' רבנו   אותב

לכאורה ו  ",לכוון בתפילתו לקשר את עצמו לצדיקים  אחדכל  

זהו    נוסבר האבל לפי מה ש  אלו?,  פסקאותאין קשר בין שתי  

זרות  ,הקשר ממחשבות  להינצל  את    ,כדי  להתפלל  צריך 

 .התפילה בהתקשרות לצדיקים

 , לקוטי עצות קושרים היטב לצדיק האמת כיצד זוכים להיות מ

לצדיקיםנתן  רבי    תבהילול דיברנו   מתקשרים  והסברנו   ,איך 

מזה אבל יותר    ,שההתקשרות לצדיקים נעשית ע"י אהבה לצדיק

העצותנעשה   את  מקיים  שאתה  ידי  הצדיק,    על   שנקבצו   של 

ידו זוכים להתקשר    ,' ליקוטי עצות'ספר הקדוש  ב   רבנו לשעל 

שנבין חזק את העוצמה שאנחנו מקבלים    יאכד  ,רבותיי  .הקדוש

שאתה מתפלל  ככי    ,אנחנו מתפללים בהתקשרות לצדיקיםכש

לצ הזאת  דיקבהתקשרות  התפילה   , האמת שגילה את התורה 

 ,בחינת משיח בן יוסף שזה שמירת הברית בשלמותב  היא  שלך

שלו דוד  ב  היא  ךהתפילה  בן  משיח  כחשבחינת  לו  דיבור   יש 
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שלך    ,בשלמותהתפילה   שזה ב והתפילה  רבנו  משה  בחינת 

מה   ,מי לא רוצה כזאת מתנהו  ,הכללות של כל נשמות ישראל

אבל      .  בסך הכל רק להתקשר לצדיקיםלזה,  אתה צריך לעשות  

אבל    ,כמובן שזה נפלא  ,בפה    'הריני מקשר את עצמי'להגיד רק  

מספיקהאמ לא  לבד  על כי    ,ירה  שיוכיחו  המעשים  את  צריך 

והקיום כפשוטו    ,האהבה לצדיק  :םה  המעשיםו  ,  תקשרות שלךהה

ורבנו נתן לנו הרבה מאוד עצות   , העצות של רבנו הקדוש  של

ב תפילה  בפרט  של  של עצהרבה    ,בכוונהעניין  עניין  על  ות 

בעולם יש לנו את    דבר ורבר בכל   ,קדושההעל    ,שמירת הברית

  בפשיטות, וכשאנחנו עושים את העצות האלה של רבנו, העצות

     .עצההאל בעל היטב מקושרים ו אנחנ

 שאמרה על הפסוק    (א "תורה ז ח)ן  "ר ההוא מסביר בליקוטי מו   רבנו

הנחש נתן    וכפשוט  'יאניש  ה'המילה    ואוכל"  אני הישי  חוה: "הנחש

עצה דורשים    אבל  ,לי  נימ  אני"יש  "החז"ל  זאת   אין,ושלשון 

נישואין   ח"וגם כן  יש  שמקבלים מהרשע,  שע"י העצה    ,אומרת

וח של הככמובן ש  ,האמטואבל אם זה הכוח של ה  ,קליפהה  עם

  יאני" ש  "הקדושה גם כן  הובכוח של    ,גדול פי כמה וכמההקדושה  

יש לי את הבחינה   ,ממישהו  עצהכשאני מקבל  מלשון נישואים,  

עצה  -  אני"יש  'ה  של נישואין  'נייאש  ה'ו  ,שזה  פו  ,שזה  עם כל 

כל פעם ולכן  ',חתונה' בחינת זהאז מישהו  עצהשאתה מקבל 

בחינת  -  'אני יש  'האז אני בבחינת   , עצה של רבינו  מקיים שאני  

מה באמת הקשר בין  ו    .  התקשרות ונישואין עם הצדיק האמת

לבין  תונח העצה הרי  בדבר,  העומק    את  רבנומסביר    עצה?  ה 

כשיש   ולכן  ,מהמוח  כןגם  היא  טיפת הזיווג  כן  ו  ,מגיעה מהמוח

אפשר  ו ,פירושו של דבר שיש טיפת מוח שלי שמסרתי לך עצה,

אותה זה    שניהם ו  ,ויש בזיווג  ,אני נותן עצהש  פהאותה ב  מסור ל

וע"י  לצדיק,    לכן התקשרות הזיווגים היא ע"י ע"י אהבהו  ,בחינה

לא  שלו,  העצות נותן  לכשהבעל  שומעת  והיא  עצה   ו, שה 

ע"י העצות האלה   ,לה  שה נותנת עצה לבעל והוא שומעכשהאו

כשאני שומע על העצה    .  והם מקושרים ביחד   ,הם מתחברים

  .  שלך אז אני מקושר איתך

זה העניין לעובדה ולמעשה  ,  של רבינוהעניין של קיום העצות  

 שרבי   ן, תנרבי    תבהילול  וסיפרנו   .שיש לנו בהתקשרות לצדיקים

לבאר את העצות של רבנו  בספר הקדוש     ,הרבה  עסק בחייו  נתן

ת כל העצות סידר אשם  ש  ,' שהוא עשהן"ר הקיצור ליקוטי מו'

סדר התורות   מובכפי  כך    .ן"ר הליקוטי  נתןראה  אבל אחר   ר' 

צה של ביטחון פעם  ע  , מונהא  לעפעם עצה    ,שהעצות מפוזרות

כים ער של  קיבץ את כולם לפי סדר    ולכן הוא  וכו',גאווה  על    עצה

רק ע"י ו             '.  ליקוטי עצות'הספר    חיבר אתו  לפי האל"ף בי"ת,

ע רבנושאתה  של  העצות  את  לרבנו   ,ושה  מקושר  לכן    ,אתה 

מחזקים כך  כל  עניין  אנחנו  את  הקדוש    מאוד  בספר  הלימוד 

הדרך   וזו  ,תהאמ  הוא הדרך להתקשרות לצדיקש  ',ליקוטי עצות'

  למדנו, ינה הנפלאה הזאת ש בחאנחנו יכולים לקבל את ה  בהש

 ,דודיוסף    :  בחינות של משיח  שלושעם  שהתפילה שלי תהיה  

הזו  כי  ",ןרצוהמצח  "לבחינת  להעלות    -  משהו   הר, אומר 

ההסתלקות של הצדיקים האלה היות שהיא הייתה בבחינת  ש

  , פירושו של דבר שזה מה שהם השיגו בפטירתם  ,'מצח הרצון'

שאמר את    האמת  צדיקרבנו הקדוש  אותם ע"י    שיגוכשאתה מ

גם זוכה לעלות אתה    ,הבחינות האלהשיג  לההתורה הזאת איך  

עווא ר 'של לבחינה הגבוהה הזאת  ,חול וםאפילו בילמצח הרצון 

          .  של שבת קודש 'רצון שברצונות'של   וין',דרעו

הזוהר  אמב די  24שיש  ר  זה   ,יםנבתי  את  מכירים  קצת  אנחנו 

 תמה רבנו    )שיחות הר"ן קע"ה(  אחתשפעם    נפש,  תורות של פדיוןמה

פדיוןה  ךיא  ,ואמר  עושים  יש    ,צדיקים  ד  24הרי  איך   ,ינים בתי 

כמו   משל על זה,  נתןהוא    ,אתה יודע איפה לעשות את הפדיון

עו"ד ה ת  א  כר שהוא    ,שאדם יש לו משפט בבית משפט מסוים

אבל העו"ד בא וטען את כל טענות הסנגוריה עליו   שישהכי טוב  

דנים אותוו  ,בבית משפט אחר  בית משפט ששמה   .לא באותו 

פדיון,  ו לענין  דבר  שיש  כיאותו  די  24ון  לדעת    ,יםנבתי  צריך 

ואיך תעשה פדיון אם אתה   ,א את הפדיוןיבלה לאיזה בית דין  

הרי יש     רבנו נותן עצה,  .להביא אותו לבית הדין הנכוןע  דולא י

  24  שיש  מנםוא  ,רטותפ לות והתכלתמיד כלל בקדושה של הת

דין    יש   אבל   , בתי דינים בתי    24-שכולל את כל ה  אחדבית 

ששולש  נים,די הקדוש  הזוהר  אומר  עליו  עליו  הרצון'ט  '  מצח 

לעשות פדיון כזה ולהעלות אם אדם זוכה  ו  דרעווין',  אווער '  שהוא

בחינות של   3עם    לצדיק  ז"א בהתקשרות  דרעווין'  אווער 'אותו ל

והוא מתקשר   ,משיח בן יוסף משיח בן דוד ומשה רבנו  , שהןמשיח

  , תםמה שהם הגיעו בזמן פטיר   לא  ',ות נרצון שברצו'ם העאיתם  

בר אותו דבזה הפדיון.    ,יםנדי  בתי  24  כלהוא זוכה לכפות את  

עלינו   השלא יהי  ,תק את הדיניםמל אנחנו רוצים  בענין תפילה,  

איך   ,הילאיך אדם ידע לאן להעלות את התפ   ךא  ,שום דין  "וח

אבל ע"י     ?דוןינ  הוא  אדם יכול לדעת איך להגיע לבית הדין שבו

לצדיקים  ה נובע  והתקשרות  נחל  האמת  כמה  חמקור  לצדיק 

 , משיחים  שולשאז אתה זוכה להתקשר לכל ה  ,זאתרה  תוגילה  ש

להתקשר למקום שהוא כופה את  ו  ',יןרעווד  אווער 'התקשר לול

 ותפילה כזו  , יםנבתי די  24-דין שכולל את כל הית  מה את הב

גבוה  כי  ,מעלה כמו פדיוןה  יש ל הפדיון שמגיע    זה  הפדיון הכי 

  . ותנרצון שברצוה ',ןדרעווי אווער 'לבחינת  ,ישר למעלה

 --  - איך אדם מקבל חשק להגיע לתפילה בכוונה אמיתית 

אנ ה   ילמה  כל  את לאדם  כדי לעורר  ת האלה  מעלואומר את 

כשיש לאדם חשק אז הוא   ,עושה מה שמתחשק לואדם    , החשק

מתי אדם    ,צריך תמיד לעורר את החשקלכן  ו  את הדבר,  עושה
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כמה הדבר    , יפהושהוא יודע כמה הדבר נחמד  כ  , יש לו חשק

מתעורר  אז  ו  ויכול לקבל ממנו הרבה טוב,  ,טוב ונעים בעבורו

שיר של 'רבנו היה מומחה בעניין של    .אצלו חשק לעשות אותו

לנו    ',חשק  לעורר  נפלאות  תורות  לנו  לעבודת  לעשות  חשק 

ים את הדברים הנפלאים האלה לומדהרי עכשיו כשאנחנו    ,השם

רבנו שליש    אחדכל    ,מתורת  שבתפילה  חשק  את    ולו  יהיה 

רצון 'ה  עווין'ר ד  אוועהר   ולהגיע לבחינת  ,משיחים  השלושכללות  

חתו ומעל  משפ ומעל  עליו  מכדי לבטל את כל הדינים    'שברצונות

ישראל עם  נעשה    ,כל  הזאת  בתורה  הדיבור  ידי  חשק  לנו  ועל 

שכל    ן,ורצו י  אחדעד  השם    זכהמאיתנו  ב בעזרת  ספר  ללמוד 

מתעצם מתחזק ובחר לעצמו איזה עצה שהוא  יו  ',ליקוטי עצות'

לתפוס נקודה    צריך  ,עצות בבת אחת( לתפוס את כל ה)כי אי אפשר    ,איתה

עצות  ת  אחת, בלקוטי  משלמד  לאיזה  פט שאהבת עד שתגיע 

העצה הזאת היא מדברת אליך ואתה שהרגשת    ,קשרת איתווהת

אותה לקיים  הזאת  ,רוצה  העצה  את  לקיים  זוכה  , וכשאתה 

עכשיו   .ת את עצמך בעוד התקשרות לרבנו הקדושקישר וחיברת  

 ,רגיש שקנית את העצה הזאתעד שתימים    כמהעליה  תעבוד  

    .עוד עצה ועוד עצה , וכך שלב אחר שלבה הבאהצע לתקדם ות

 ,מקוה, חצות, התבודדות( שו"ע ) ר"ת שמח"ה  – עצה להגיע לשמחה 

מאוד דיבר עליהם שהוא ממש רצה   נויש עצות כלליות שרב

 מאוד תמיד צריך להתחזק    למשל  ,תמיד  שכולנו נעשה אותם

 לא   ,רבנו ציווה אותנו להיות אנשים שמחים  .שמחהה בעניין של  

 רקו  ,ביום   אחדאפילו לא רגע    ,מרה שחורה  יובעל  יםלהיות עצוב

לא  אבל  ויתוודה על עוונותיו,  לב נשבר  בשעה ביום יהיה  איזה  

  זמן בלב נשבר  אלא רק    ,עצבותבלא    ,חס ושלום  מרה שחורהב

כל שאר היום אתה צריך להיות  ו  .ביום  אחתההתבודדות שעה  

עצומה מדג  .בשמחה  רבנו  תמיד  להגיע לשמחה  אין ש  ,ישכדי 

אתה צריך לשמח את עצמך     א',שטותי דמיל'אפשרות רק ע"י  

או במה שלא   (כשרה כמובן  )בדיחהטובה    בבדיחהשמחים, או  בשירים  

שתצחק    ,יהיה זה  לכןו   .שמח  תהיהוהעיקר  ה צהע  ושמחה 

      . חכ  עםלהיות  ,תעהפתיחה הראשונה לישוב הד זו ,ראשונהה

גם  שמחה   תיבות זה  ערוך'ש"  :ראשי   , צות' חקווה  ' מ  ,ולחן 

שולחן         .צריך לזכור אותם כל הזמןו   ,ת שמחה"ר    -  תבודדות'ה

יוםלהיות    -  ערוך בכל  הלכות  בתפילהשונה  שאומרים  כמו   , 

ו שהוא ל  ובטחמכל השונה הלכות בכל יום     ,אליהו"תנא דבי  

ללמוד כל יום שתי הלכות בשולחן ערוך או   -"  בן עולם הבא

לומד  וה  שו"ע,  בקיצור  שאתה  למעשה  2עיקר  הלכה   .הלכות 

ר  היזהבעיקר ללכתחילה כל יום, אבל  ללכת לטבול    -  והמקו

  למי שראה קרי או שקיים את המצוה, וכן למדנו פעם שגם אדם )   אבטבילת עזר 

העיקר ו  .(פגם הברית שנפל במידת הכעס, אז הוא גם כן צריך טבילה במקווה כמו ב

השםוכש  ,וריםטהלהיות   בטהרה  שלך  עבודת   והיז  ,נעשית 

התחזק  ללכן מאוד מאוד חשוב  ו  ,של עבודת השם  גבוהה  מדרגה

   בשביל עבודת השם.   הוושה והטהרה במקבעניין של הקדו 

  רע ה  צר יל  ח"ולא לתת  ה,  עוד דבר חשוב  בעניין טהרת המקווו

ל איתנו  שמירת    ווה,קמ להיכנס  של  עניין  , במקווה  עינייםיש 

לא מאריכים  יוצאים  ו נכנסים    וצריך להתנהג שם בצניעות יתירה,

ו כן חשוב  . וכמשים ויוצאיםקדנכנסים טובלים מת  יותר מדי,  שם  

להתפלל את התפילה לטהרה לפני המקווה, ויש עניין להתוודות 

לטבול לשם טהרה, ולבטל את תאוות ניאוף,    על החטאים ולכוון  

הכעס גםולבטל את  בטבילת המקווה   .  בשיעור שצריך   למדנו 

  לזכות ע"י הטבילה להיות בריה חדשה. לכוון 

ונן על חורבן  אתל להשהזה  על העניין הרבה דיבר  רבנו - חצות

על   עותמוריד דמוחה  אנ  וזאיכל פעם שאדם עושה    ,בית המקדש

נה יעוד לב נותזוכה לב אתהע"י זה בעצמו   ,חורבן בית המקדש

המקדש רז"ל:בבית  ואמרו  זוכה "  ,  ירושלים  על  המתאבל  כל 

קימת והעניין של    .  ירושליםל  ה שהבונ כי הוא    ", ורואה בבניינה

שקצת מתבגרים כפרט  בו  ,אתה קם בלילהשעה שבאיזו    ,חצות

 ,לילהה  אמצעבמתעורר    אדם  ,לא ישנים לילה שלםכבר בין כה  

  ומר כי אי אפשר ל)תגיד ברכות השחר  והסידור  וקח את    תיטול ידיים, 

אתה ו  (ת התורהוברכות השחר וברכ ואומר    נוטל ידיים  חצות בלי שאתה  קודם  תיקון

ו על הקרקע  חצותאומר את התייושב  לוקח  ,קון   10  בערך  זה 

ריך  אזוכה לבכות ולה  גם  אם אתהו  קורא,רק  אם אתה    ,דקות

אבל תמיד אנחנו מדברים על   ,אשריך וטוב לך  -בתיקון חצות  

 . מר תיקון חצותלכן יאו ,המינימום

  הממעיט,   אחדחד המרבה וא  ,דבר עם הקב"הי  ויעשה התבודדות

ועל ידי שנזכה לשמחה  ,של השמחהה' -הזה האות  התבודדות

 ,אדם שמח  ל רבנו, להיותת העצות שצעשזו    ,קודם כל כפשוטו

בזה   , התבודדותו  חצות  ווה,מקלטבול ב  ,שולחן ערוך  למודול

זוכרים להתקשר לצדיק כי אנחנו מקיימים את העצות   ,אנחנו 

שאמרנו  ו,  שלו דבר שהכמו  של  פירושו  הצדק  עם  התקשרות 

הכ את  מקבל  האלהמעצוהוחות  שאתה  של    ,ים  הכוח  את 

בן  :משיחיםה בןיוסף  משיח  משיח  ביחד  ,דוד  ,    , ומשה 

     .יםנמבטל את כל הדיה ',יןדרעוו א ווער 'בהסתלקות שלהם  שה

 איןכי אחרי הכול    ,בעזרת השם נתראה ביחד פיזיתיהי רצון ש

כמו   השיעור  שבוע  כמו לתת את  של  בצפר כל  בבית   תומייה 

אותנו  ההיקר   ושבוע.כל  במשמח  במהרה נזכה  ו  שבוע  כולנו 

משיח,   של  שופרו  את  צדקנו  לשמוע  משיח  כלול הלהתגלות 

הצדיקים   בקרוב  הנ"למשלושת  ונזכה  בית ,     בבניין  לראות 

           ה' יזכנו אמן ואמן.     .המקדש השלישי בתפארתו

 עריכה: ליאור גבע  שבת שלום ומבורך.  


