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ספר דגל מחנה יהודה

הקדמה
כל אחד מישראל יש לו חלק בכ"ב אותיות התורה, וכשמאירה בו האות השייכת לנשמתו - מתעורר בליבו רצון לשוב אל 
ה’ ב"ה והשראת השכינה. אלא שמחמת הגלות נחשכו האותיות ונאבדה התקוה והשמחה, ועל ידי בשורה טובה חוזרת רוח 

הקודש להאיר את האותיות, ועל ידי זה חוזר לענין השמחה והצימאון אליו יתברך שהוא השראת השכינה.

וזהו ענין כ"ב שנים שהיה יעקב בחשיכה - כנגד כל הגלות, ועל ידי בשורה טובה משרח בת אשר, חזרה רוח הקודש להאיר 
הכ"ב אותיות ונעשה צימאון לה’ ב"ה מתוך שמחה. והוא ענין סעודה שלישית שהיא כנגד יעקב שהוא ענין הצמאון היינו 
רעוא דרעוין, ובשורה טובה היא שלכל אחד יש חלק בארץ העליונה. ועל זה צריך לשמוח מאוד שאף על ידי הרצון בלבד 
ולרשת הארץ  גם הוא להאיר האות שלו  יזכה  רצון הרצונות,  ענין רעוא דרעוין שהוא  ה’ ב"ה שהוא   שירצה לרצות את 
העליונה.                                                                                                                               )משיעור יום שלישי במדבר תשע"ט(

"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה’ אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבתה בה" )דברים כו, א(
אמרו חז"ל "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" )סנהדרין צ, א(, והיא ירושת הארץ העליונה שיש לכל אחד 
מישראל חלק בה, וכדי לזכות לחלק בירושת הארץ שהיא עולם הבא, צריכין להמשיך את אור השכינה לעולם 

הזה.
ועיקר המשכת אור השכינה לזה העולם הוא על ידי השמחה, כי אין השכינה שורה אלא על לב שמח. והוא 
תלוי באחדות כי באחדות ממשיכין את השראת השכינה, וזה מה שאמרו חז"ל "כל בי עשרה שכינתא שריא" 
)סנהדרין לט, א(, היינו שעל ידי אחדות ממשיכין השראת השכינה, ונעשה שמחה ועל ידי זה זוכין לרשת הארץ 

העליונה ולישב בה.
וזה "והיה כי תבוא אל הארץ", "והיה" הוא לשון שמחה, היינו שעל ידי האחדות ממשיכין את השראת השכינה, 

וזוכין לרשת הארץ העליונה שהוא מש"כ "כי תבוא אל הארץ".
על כן צריכין להתגבר בכל תוקף ועוז בענין הששון והשמחה, ועל ידי זה נזכה להמשיך עלינו את אור שכינתו 
יתברך, כי עיקר השראת השכינה נעשית דוקא על ידי התגברות הששון והשמחה בעבודת ה’ ב"ה, ועל ידי זה 
זוכין לצימאון דקדושה אל ה’ יתברך, וזוכין לענין הכתוב "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ..." )תהלים סג, ב(, 
היינו שעל ידי שאזכה לשמחה אזכה לצימאון אליו יתברך, עד שאזכה שנפשי ובשרי יכספו לה’ יתברך, ועל 
ידי זה זוכין למש"כ "כמה לך בשרי בארץ...", "בארץ" דוקא, כי על ידי האחדות השמחה והצימאון אליו יתברך 
- זוכין לישב בארץ החיים. וזה "והיה כי תבוא אל הארץ" - סופי תיבות גימטריא "צמאה", שהוא הצימאון 

והשמחה כנ"ל.
נמצא שצריכין להמשיך את ענין האחדות ולהמשיך את אור השכינה, ולהתגבר על כל עצב וחשיכה ולהיות 
בשמחה, ועל ידי זה זוכין לצימאון לה’ ב"ה, וזוכין לרשת הארץ העליונה - היינו יום שכולו טוב. כן נזכה במהרה 

להיגאל אמן ואמן.

פרשת כי - תבא
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ביאורים בספר דגל מחנה יהודה  )משיעור יום ה’ כי - תבא תשע"א(.

"ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת" – השפע לישראל תלוי בהמלכת ה’ ב"ה כאן בארץ ובקידוש שמו הגדול

כלליות כל הרצונות שאנו צריכים לרצות הם ברצון אחד שהוא רצון למלכות ה’, וברצון זה של הנבראים נכלל 
כל קבלת השפע אל הנבראים, כי מאחר שה’ ב"ה קרא עלינו את שמו הגדול – קשורים אנו בשם ה’ ב"ה ואין 
יכולים לקבל שפע אמיתי אלא בקידוש והגדלת שם ה’ ב"ה. וכשמתקדש ומתגדל שם ה’ ב"ה בעולם – נכללים 

ישראל בשם ה’ ב"ה ונדבקים במקום השפע והברכה עד אין סוף.

ומקום זה שהוא מקור כל ההשפעות הוא המלכות והארץ העליונה, וכשזוכין להשרות שכינתו יתברך כאן בארץ 
התחתונה הוא תכלית קידוש השם ברוך הוא בעולם, ועל ידי זה נמתקים הדינים ומתקיים הכתוב )בישעיה ל, כו( 

"והיה אור הלבנה כאור החמה" ונעשה התכללות במקור השפע והברכה העליונה.

השפע נמשך מהארץ העליונה היא אות ה’ הראשונה דשם הוי"ה, והוא על ידי הקמת מלכות ה’ ב"ה היא האות 
ה’ האחרונה שבשם הוי"ה

והוא מפורש בתורה בכל הבטחות התורה על ירושת הארץ, שכל מה שנעבוד לפני ה’ ב"ה, הם על ירושת הארץ 
העליונה שהוא ההתכללות במלכות וכנסת ישראל שעל ידה יהנו הנשמות מזיו אורו יתברך. והוא דוקא על ידי 
ההתכללות במלכות שלו יתברך, והתכללות זו היא על ידי גילוי מלכותו והשראת שכינתו כאן בארץ. ולכן הזכיה 

בארץ העליונה היא דוקא על ידי השראת השכינה בארץ התחתונה.

וכשעובדים לה’ ב"ה שלא על מנת להשרות שכינתו יתברך כאן בארץ ולקדש את שמו הגדול – הרי שרוצה 
והוא כניגש לקבל השפע  ידי הקמת המלכות והארץ התחתונה,  לרשת את הארץ והברכה העליונה שלא על 
והוא כמורד  והגדלת עצמו, על אף שישאר המלך ללא מלכות,  מהמלך כשהעיקר ברצונו הוא קבלת השפע 

במלכות. 

על כן אמרו בתיקונים על מדרגת הארץ העליונה שהיא הבינה ‘דמינה דינין מתערין’ פרוש שכשיש רצון למלכות 
ה’ נעשה התכללות של הארץ כאן בארץ העליונה, ומתמתקין כל הדינים, כי ‘כשיש דין למטה אין דין למעלה’ 
ונעשה הכל שפע אור וברכה. אבל כשאין חפצים במלכות ה’ נעשה ענין של דין למעלה, כדי לגלות את המלכות 

למטה - מה שלא גילו הנבראים.

ועל זה כתוב )בקהלת א, ד( "והארץ לעולם עומדת" פירוש שמלכות ה’ ב"ה תמיד הולכת ונתקנת כי ‘עומדת’ הוא 
הקמת המלכות, היינו לעולם הולכת ונתקנת הארץ התחתונה - אם על ידי הצדיקים ונשמות ישראל שחפצים 
בגילוי מלכות ה’ ב"ה, אם על ידי הדינים שמתעוררים כשאין מבקשים את מלכות ה’. וה’ ב"ה גם בענין המלכות 
הוא מלא ברחמים, כמ"ש "א-ל מלך יושב על כסא רחמים", שחפץ להוריש לכל ישראל את הארץ העליונה כפי 

שרואים בתורה הקדושה את רצונו העצום של ה’ ב"ה ליתן לנו את ארץ ישראל.

אבל שלימות ארץ ישראל שהיא המלכות היא דוקא כשארמונו של המלך עומד על תילו - היינו כשבית המקדש 
קיים, והוא על ידי שרוצים במלכות והבית של ה’ ב"ה. כי על ידי זה מתקדש שמו הגדול, כי יו"ד דהוי"ה הוא כנגד 
הרצון למלכות ה’ ב"ה, וה"י היא כנגד הארץ העליונה, ווי"ו היא כנגד המשכת והשראת השכינה לארץ התחתונה 

שהיא אות ה"י האחרונה דשם הוי"ה.

כל הרצונות לה’ ב"ה נמשכים לכל אחד ואחד על ידי הצדיקים והערבות של כל ישראל ורק על ידי התקשרות 
הכל להיות אחד זוכים להשראת השכינה בארץ

הצדיקים זכו לתכלית ירושת הארץ על ידי שרצו בכל ליבם את מלכות ה’ ב"ה, ורצון זה הוא צימאון לה’ ב"ה, כי 
הרצון הוא בלב אבל הצימאון הוא התפשטות בכל האיברים - שהוא מרמז שרוצים את ה’ ב"ה בכל האיברים, 



ג

ב( "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ",  )תהלים סג,  והוא מש"כ  גילוי מלכותו עד לארץ למטה  להמשיך את 
כי כשהרצון לה’ ב"ה הוא בבחינת צימאון מגלה הוא את ה’ ב"ה למטה בארץ, שהוא בנין בית המקדש שהוא 

שלימות ארץ ישראל.

כי כל הרצונות נמשכים מהצדיקים שהם משה רבנו שהוא בגימט’ רצון, שהשיג את תכלית רצונו יתברך עד 
שהסתלק ברעוא דרעוין - שהמשיך צימאון לארץ, שהוא המשכת רצונות לכל ישראל, כי נשמות ישראל הם 
כאיברים לנשמות הצדיקים כידוע )עי’ לק"א פ"ב(, וכן כל אחד מישראל שמתעורר על ידי רצון זה – מעלה ומרים 

המלכות וממשיך צימאון שמתגלה אצל כל אחד מישראל לשוב אל ה’.

)כמובא בשבועות לט, ע"א( וכל אחד עושה טובה לחבירו לרשת את הארץ, כי  כי באמת כל ישראל ערבים זה בזה 
ההתחלה הוא הרצון כנ"ל, וגם התכלית והקץ הוא הרצון שהוא הצימאון אליו יתברך. כי על ידי כל אחד מישראל 
שמגלה את מלכות ה’ ב"ה -מרומם ומעלה הוא את כל ישראל להכלל בארץ ישראל – אם על ידי שרוצה את 
מלכות ה’ ב"ה וממתק את הדין על ידי הרצון, אם על ידי שעובר את עמל העולם הזה על ידי התגלות הדין, שעל 

ידי זה נעשה גם כן מיתוק ועלייה.

על ידי שמעלה את המלכות מתמתק הדין ומגיע לשמחה, כי עיקר השמחה היא במיתוק הדין

נמצא שדוקא על ידי הצדיקים והערבות של כל ישראל - נעשה עלייה למלכות ה’ ב"ה, ומתמתקים הדינים, 
ועל ידי מיתוק הדין בא שמחה וזוכים להשראת השכינה. לכן בראש השנה ממליכים את ה’ ב"ה, כי עומדים 
מול הבינה דמינה דינין מתערין, ולכן מיד מעלים הארץ התחתונה להכלל בעליונה. ומפני כך מקיימים בר"ה את 
הכתוב )בקהלת ט, ז( "לך אכול בשמחה לחמך", כי על ידי שעוסקים רק במלכות ה’ ב"ה היא עולה ונכללת בארץ 
העליונה ומתמתקים כל הדינים, והוא מקום השמחה כי שמחה שייך דוקא אחר מיתוק הדין. ואי אפשר למתק 
הדין כי אם ביחד בהתקשרות כל ישראל, כי על ידי כל נשמות ישראל מתגלה המלכות, כי מלכותו בכל משלה 
היינו על ידי כל המדרגות אם מדרגה של צימאון שהיא מדרגת הצדיקים ואם במדרגה של הרצון לרצות זאת 
לבד, כי כדי לקבל את התורה מוכרח לאחדות כמ"ש )בשמות יט, ב( "ויחן שם ישראל נגד ההר", שישען כל אחד 
על הצדיקים ועל זכות חברו וזכות כל ישראל שימשך לו רצונות חדשים ואמיתיים לה’ ב"ה, היינו שידע שאין 
הרצון שלו לתכלית אמיתי בזכות עצמו, ועל ידי זה מגיע למדרגה של רצון הרצונות שהוא רצון לרצות את ה’ 

ב"ה, שהוא מדרגת רעוא דרעוין שהוא השעה כנגד יעקב אבינו בשבת קודש שהיא כנגד סעודה שלישית.

העיקר בעסק התורה שידע שכל הרצון והחשק שלו על עסק ויגיעת התורה הוא גם מאת ה’ ב"ה, על כן צריך 
לבקש גם זאת ממנו יתברך

ועיקר הארה זו שיזכה לרצון לרצות שנקראת הארת ‘כתר דכתר’ היא בשבועות, לכך מתפללים על חשק ורצון 
בתורה, וכן בברכות התורה שבכל בוקר מאיר התנוצצות האור של שבועות שהוא רצון הרצונות שהוא בקשת 
הרצון מאת ה’ ב"ה. כי בעסק התורה העיקר הוא שידע שהחשק והרצון שיש לו על הלימוד ויגיעתו בתורה - הוא 

גם מאיתו יתברך.

וכשמסלק רצונותיו ומבקש רצון מאיתו יתברך הוא שפלות גדול מאוד, לכך גם בעסק התורה שצריך מאוד 
שפלות מוכרח לבקש על הרצון והחשק לתורה, וכן אדם שנמצא רחוק מאוד צריך שירצה לרצות את קרבת ה’ 
ב"ה וקיום מצוותיו - ועל ידי זה יהיה נכלל באור של שבועות שהוא אור של רחמים גמורים לגלות את התורה 

גם במקומו, היינו שגם במקומו יש דרך למשותו מריחוקו מה’ ב"ה.



כדי להמשיך רצון אמיתי צריך להיות כמדבר שאין בו רצונות רבים אלא כפי מה שמביא איתו למדבר, כך 
צריך רצון מבורר מה’ ב"ה

לאחר עוון המרגלים שנעשה ענין שדחו את ארץ ישראל שכל עניינה הוא הרצון לגילוי מלכות ה’ ב"ה – 
סיבב ה’ יתברך שילכו במדבר ארבעים שנה, שמאחר שדחו לארץ ישראל שהיא שלימות הרצון, ראה 
הקב"ה שאין מספיק תיקון של מ’ יום לבדם אלא היה צריך "יום לשנה יום לשנה" כדי לתקן ענין הרצון, 
לכך לקחנו הקב"ה למדבר ששם אין מה לרצות ויוכלו יותר בקל לבוא לידי סילוק הרצון ולזכות לארץ 
מן  עולה  זאת  "מי  ו(  ג,  השירים  )בשיר  מש"כ  וזה  הרצון,  מוליד  הדעת  כי  דעה"  "דור  נקראים  לכך  ישראל, 
- היא הארץ  וזה "מי זאת" מי  המדבר" היינו שנעשה ענין של יחוד והתכללות המלכות בארץ העליונה 
העליונה כידוע בכ"מ, זאת - היא הארץ התחתונה כידוע בזוהר, כי זאת הוא לשון מיעוט כידוע בש"ס, 

"עולה מן המדבר" - היינו כנ"ל שדוקא מתוך המדבר זכו ליחד ענין "מי זאת" ולזכות לארץ ישראל.

גם כשרחוק מהרצון האמיתי, בכח ראיית משה רבנו בארץ ישראל יכול להגיע לרצון שיהיה לו רצון לרצות 
ובזה פותח פתח לתשובה

קודם חטא אדם הראשון היה הכל רצון פנימי אחד, ולאחר החטא נפל הרצון לרצות בחצוניות, אבל היו 
נשמות שהיו כלולות באדה’’ר שהסתלקו קודם שעלה ברצונו לחטוא, ונשארו בדבקות הרצון כבתחילה. 
על כן אמר הקב"ה למשה רבנו )בדברים לב, מט( "עלה... וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל", שעל 
ידי ראיית משה בארץ ישראל המשיך משה את אור ראיית החכמה לארץ ישראל - שבכח זה עם ישראל 

יראו וירצו את הפנימיות ולא יפלו לרצון חיצוני.

וגם כשאין האדם במדרגה לרצות את מלכות ה’ ב"ה באמת מתוך ליבו, צריך לכל הפחות שזה יהיה הרצון 
הראשון שלו שהוא רצון לרצות דבר אמיתי וניצחי, וזה מצוות הביכורים שהיא הרצון וההתחלה כמש"כ 
)בדברים כו, ב( "ולקחת מראשית פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה’ אלקיך נותן לך ושמת בטנא, והלכת 

אל המקום אשר יבחר ה’ אלקיך לשכן שמו שם". ראשית פרי האדמה - היינו שיקח מראייתו של משה, 
שהראיה היא כנגד החכמה הנקראת ראשית כמ"ש )תהלים קיא, י( "ראשית חכמה", אשר תביא מארצך - 
היינו אשר תברר מרצונותיך להקים את הארץ התחתונה היא המלכות, והלכת אל המקום וגו’ - שעל ידי 

זה תהיה השראת השכינה בבית המקדש שהיא שלימות ארץ ישראל.

ועל כן מצוות הביכורים צריכה להיות דוקא בזמן שמחה, כי כנ"ל דוקא על ידי מיתוק הדין והתכללות 
בארץ העליונה שייך ענין אמיתות השמחה שעל ידי זה דוקא שייך להיות נכללים בקבלת השפע האמיתי 
)דברים כו, יא( "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה’ אלקיך", שהוא שמחה במיתוק הדין  וזה  מאת ה’ ב"ה, 

וקבלת הטוב האמיתי שהוא שפע עם תכלית ופנימיות.

הכרחי בדרך התשובה שיעסוק במלכות ה’ ב"ה תחילה, שעל ידי זה יוכל להמשיך רחמים על ידי הוידוי 
והתשובה

ומצווה הביכורים מרמזת, שעיקר הרצון של האדם לגאולה צריך להיות כי רוצה הוא את שלימות מלכות 
ה’ ב"ה ולא מחמת שרוצה להגאל מהייסורים והדינים העוברים עליו. כי עיקר הרצון לגאולה - צריך שיהיה 
מתוך כאב על שלמלך שאותו הוא עובד אין כתר ואין ארמון.  וה’ ב"ה בצער שאינו יכול לשרות בתוך עמו 
כמ"ש )בשמות כה, ח(( "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ולהמשיך להם שפע וברכה. ובאמת כל התעוררות 
תשובה שיש בעולם היא מחמת אימת המלכות, אלא שצריך להביא זאת להתגלות - שיגלה בדעתו יותר 
כי שורש החטא הוא מהסתרת המלכות, נמצא כשמגלה את המלכות מתחיל את  ויותר את המלכות, 

התשובה ומתקן בשורש החטא.

ד



והיא דרך התשובה - שתחילה יחשוב ממלכות ה’ ב"ה, ויחפוץ בו למלך, ואח"כ יסיר את החטא מעצמותיו. 
כי כדי להמשיך תיקון לחטא צריך למתק הדין ולהמשיך רחמים גדולים, וכנ"ל אי אפשר לגשת למתק הדין 
במקום הבינה והארץ העליונה קודם שמעלים הארץ התחתונה שהיא מלכות ה’ ב"ה. ולכן אין עושים וידויים 
ותשובה בתענית בראש השנה, כי אם היו ניגשים למקום הבינה ללא המלכת ה’ ב"ה - היה מתעורר הדין, 
אבל על ידי שעוסקים במלכות ה’ ב"ה מתחיל להתעורר אצל כל אחד ואחד רצון למלכות ה’ ועל ידי זה עולה 
המלכות להכלל בארץ העליונה ונמתקים הדינים, ומעתה ניתן להמשיך רחמים גדולים יותר שנמשכים ביום 
כיפור - לתקן ולשטוף כל מקום שנפגם בו מלכות ה’ ב"ה. עד שזוכים להשראת השכינה בארץ ובבנין בית 

המקדש שהוא שלמות ירושת ארץ ישראל.

ספר כרם שלמה - עצות והנהגות

הנה עיקר תחילת דרך התשובה היא שיעשה תשובה בדעתו, ונרמז בדברי חז"ל שאמרו בקידושין )מ"ט ע"ב( 
אמר הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת - שמא הרהר תשובה בדעתו. היינו שעל ידי 
תשובה בדעת דוקא - יוכל לבוא אף למדרגת צדיק גמור, וצדיק פירושו שכל רצונו הוא נתינה כמש"כ "וצדיק 

חונן ונותן" )תהלים לז, כא(  לכן תשובה בדעת היא שיישב דעתו מה צריך לרצות בזה העולם.

ותכלית אמיתות הרצון הוא שיצא מרצונו לקבל לעצמו עולם הזה ועולם הבא, ויחיה ברצון לתת ולהשפיע 
נחת רוח לפני ה’ ב"ה. אלא שלאחר חטא אדם הראשון נכנס באדם מעצת הנחש - שכל רצונו צריך להיות 

לקבל לעצמו ולד’ אמותיו לבדו.

ועל כן כדי שיהיה שייכות שיוכל לרצות לעשות לה’ ב"ה נחת רוח, צריך שיתחיל להרגיל את עצמו ואת גופו 
להמעיט ברצונותיו לקבל לעצמו לבדו, ולזה ברא הקב"ה את השעמום, כי על ידי השעמום מתגלה ומתברר 
לאדם כמה שקוע הוא ברצון לקבל. כי כל ענין השעמום שייך ברצון לקבל שאינו רוצה לתת וחושב כיצד יוכל 
עוד לקבל הנאה תענוג ושפע )כי כל ענין השעמום אינו שייך כלפי שמיא כי שם הכל הוא רצון להשפיע, לכך קודם הבריאה 

אע"פ שהיה הוא יתברך לבדו, לא שייך ענין שעמום כי הוא בריאה של ה’ ב"ה להביא את הבריות ליישוב הדעת ובירור הרצון(.

והשעמום הוא כמו צומת דרכים, שעל ידו יוכל לראות הרצונות בהם הוא מונח - ליישב דעתו ולברר הרצון 
לברוח  כדי  לקבל  הרצון  אחרי  יותר  רדיפה  שהוא  יותר  לריחוק  לילך  האדם  יכול  ידו  על  ומאידך  האמיתי, 
מהשעמום המגלה לו את הרצונות הנמוכים בהם הוא שקוע, ורוב זמן ועסק הבריות הוא כדי לברוח מהשעמום 
על ידי שנכנסים יותר ויותר ברצון לקבל. וזה "לא תוהו בראה לשבת יצרה" )ישעיה מה, יח( שברא הקב"ה את 

השעמום כדי שעל ידו יבואו וייצרו ישוב הדעת לברר את הרצון.

להתפלל  יוכל  וכך  ברצונותיו,  מונח  הוא  היכן  שידע  אמת,  ידי  על  הוא  לקבל  מהרצון  האדם  יציאת  ופתח 
ומובטח לו שייענה ויקבל כלים מאת ה’ ב"ה לברר את רצונותיו כראוי, שאע"פ שאינו יכול להסיר מליבו את 
כל ה’רצון לקבל’ ולהיות צדיק גמור, מכל מקום עד שיזכה לרצון זך ונקי - כל עוד שמיישב דעתו בכל יום 
על בירור רצונותיו - יהיה הקב"ה קרוב איתו להפך רצונותיו, כי מגיע וניגש לפני הקב"ה עם מידת האמת - 
ששקוע הוא ברצון לקבל וצריך הוא את ה’ ב"ה להמשיך לו גבורה ועצה ולקרבו לרצון האמיתי, וזה  "קרוב 

ה’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" )תהלים קמה, יח(.
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העלון מוקדש לרפואת:
עליזה מסעודה בת חנה, קרן בת רחל, 

שמעון בן חנה, מזל בת תמו תמר.

והוא ענין הברית, כי אברהם אבינו היה כולו נתינה והשפעה ללא רצון לקבל דבר לעצמו, וזכה לברר הרצון 
בתכלית, והכל על ידי מידת האמת שהיא מידת יעקב. לכך כתוב )בישעיה כט, כב( "בית יעקב אשר פדה את 
אברהם", שעל ידי מידת יעקב זכה אברהם למצוות הברית. כי הברית היא להוציא את הנולד מ’רצון לקבל’ 

ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו שהוא רצון להשפיע ולגלות את השגחת ה’ ב"ה בכל הארץ.

לכך אמרו בזוהר שדוקא על ידי קדושת הברית זוכים לתפילה, כי תפילה שפועלת ונענית מיד היא תפילה 
ולבוא לדיבורי אמת  ה’ ב"ה,  ואינו משקר לפני  דיבורי אמת  ה’ ב"ה  ודיבר לפני  שהתפלל האדם באמת 
בתפילה הוא דוקא על ידי שמברר הרצון שהוא יציאה מהערלה שהיא רצון לקבל, וההתקשרות באברהם 

שהוא חסד ונתינה. 
)ברית יצחק כ’ אלול תש"ע(   

תפילה לשלמה - שער ירושלים והגאולה

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָאִבי ָאב ָהַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים. חּוס ַוֲחֹמל ָעַלי ְוַזֵּכִני ָלֶרֶׁשת ָהָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה. ָאָּנא ֵאל 
ַרֲחָמן, ִּתַּטע ְּבֵלב ָּכל ַהְּבִרּיֹות ֻּכָּלם ֶאת ָהֱאמּוָנה ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְּבֹאֶפן ֲאֶׁשר ַיֲאִמינּו ַהֹּכל ִּכי ֵיׁש עֹוָלם ַהָּבא 

ִויכֹוִלין ִלְזּכֹות ִליַרׁש ָהָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה. 

ָאָּנא ֵאל ַרֲחָמן, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַהְמֵׁשְך ָּבעֹוָלם ֶאת אֹור ַהְּׁשִכיָנה, ְּבֹאֶפן ֶׁשָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום 
ֶׁשֵהם ְיַקְּבלּו ֵמאֹור ַהְּׁשִכיָנה ְוָיׁשּובּו ֵאֶליָך ִיְתָּבַרְך. 

ָאָּנא ֵאל ַרֲחָמן, ַהְמֵׁשְך ָּבעֹוָלם ֶאת ִעְנָין ַהָּׂשׂשֹון ְוַהִּׂשְמָחה ָהֲאִמִּתי ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ָהָיה ַקָּים, ּוְתעֹוְררֹו ָעֵלינּו, ְוָתִחיׁש ְּגֻאָּלֵתנּו ִחיׁש ַקל ְמֵהָרה ּוְבַיד ָרָמה. ַוֲעֵׂשה ְבַרֲחֶמיָך ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶׂשה 
ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִדְקֻדָּׁשה ְּבָכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל, ְוַזֵּכנּו ְלִצָּמאֹון ִּדְקֻדָּׁשה ֵאֶליָך ִיְתָּבַרְך, ְוַהִּציֵלנּו ִמָּכל ֵּפרּוד, 

ְוַזֵּכנּו ְלַאֲהַבת ִחָּנם ּוְלַאְחּדּות. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.


