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שיעור יומי ע"י הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א
יום ראשון פ' מטו"מ  -כ"ה תמוז תשע"ה
ימת
יעה ֵל ַידע ְל ַכ ֵּון ֲחצוֹ ת ֵא ַ
טו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ׁ ֶש ִה ְפ ִליג ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ְ ּי ִד ָ
ימת ִמ ְכ ֵדי מ ׁ ֶֹשה לֹא יָ ַדע ְוכוּ’? ֶא ָּלא ָדּ ִודִּ ,כנּוֹ ר
יתא ִ ּב ְב ָרכוֹ ת ( דף ג’)ְ ,ו ָד ִוד ִמי ֲה ָוה יָ ַדע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ִּכ ְד ִא ָ
ָהיָ ה ָּתלוּי ְוכוּ’.
מוהרנ”ת בחר לסיים את ההלכה המופלאה הזאת בביאור דברי הגמ’ ששאלו חז”ל מדוע אמר
משה ‘כחצות הלילה’ ,לשון בערך ,כחצות ,הרי ה’ יודע את הזמן בדיוק ,מדוע לא אמר בחצות
הלילה .חז”ל נדחקים לומר שמשה לא ידע .והקשו הרי דוד המלך כן ידע זמן חצות ,ואמרו
שדוד המלך כן ידע כי היה לו כינור .אנו צריכים להבין מהיכן נקח את הכינור הזה?
ר’ נתן פותח לנו את העיניים ,שבכל לילה בחצות נפתח השפע הזה שנקרא כינור של דוד,
שממנו נוכל להתחיל להתחזק .ובזה תלוי כל מציאות האדם ,כל מציאות היהודי תלוי בזה.
יש לנו רבי שיורד למציאות האמיתי של בני אדם ,הוא יכול לרפאות אותנו לכן הוא יורד
למציאות .יש אנשים שמנהלים ומנהיגים מנהגים טובים בעם ישראל ,יש עבודה של בקי
ברצוא ,שרבינו מלמד אותנו מה התכלית שלנו בעבודת ה’ ,ויש רבי שיכול לעזור לנו ,פשוט
לרפאות אותנו ,להוציא את האדם מהעצבים ,לחץ ,דחק ,ודברים יותר גרועים ,כן מתאווה
אחת ,ומעוד תאווה ,כן אפשר ,אפשר בוודאי ,להתרגל בתפילה ויראת שמים ,אם רוצים זה
נהיה מהר ,אבל בכל אופן זה אפשרי בהחלט.

‘לכוון נקודת חצות’  -לכוון נקודת הקירוב שלאחר הריחוק
רבינו רוצה לרפאות אותנו ,הרפואה של האדם מתחילה כמו ביציאת מצרים שהתחיל בחצות
הלילה ,וכן תחילת ישועת אברהם אבינו היה בחצות הלילה ,שם מתגלה הכח של כף זכות.
עיקר הישועה זה משם.
והאדם צריך שידע לכוון את זמן חצות לילה .מה הפירוש לכוון מתי זמן חצות .מבאר ר’ נתן
את הענין הזה לגבי ראש חודש ,כי לפעמים המרחק זה הטובה של האדם ,כמה שמרחיקים
אותו זה יותר טוב ,אך כשמרחיקים אותו יותר מדי ,הוא גמור ,וחייבים לקרב אותו חזרה .אבל
יש מדה מסויימת ,נקודה ,ועל זה אומרים ‘מקודש מקודש’.
כך האדם צריך לדעת שיש אותו זמן שהוא מתעורר מהשינה ויש לו כחות להתחיל ,הנה יש
כאן איזה כח בשבילי ,שאני יכול לאחוז בזה ,ולהגדיל ולהצמיח את זה ,להגביה את זה שזה
ישנה אותי לגמרי ,זהו חצות לילה ,זה יתן לי את הכח הזה.
ר’ נתן מאריך שעיקר גאולת הנפש תלויה בזה ,לכוון את העתים של נקודת חצות.

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף ה' השכמת הבוקר א' אות ט"ו
יעה ְו ַה ּ ָשֹגָ ה זֹאת
ַהיְ נ ּו ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְ ּג ֻא ַּלת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ָּתלוּי ִ ּב ִיד ָ
יטב נְ ֻקדּ וֹ ת ֲחצוֹ ת ַליְ ָלהְ ,דּ ַהיְ נוּ ְּכ ׁ ֶש ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ּת ֶֹקף ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַעל נֶ ֶפ ׁש ַה ִ ּי ְש ְֹר ֵא ִלי ְורוֹ ֶצה ְל ַה ּ ִפילוֹ
ְל ַכ ֵּון ֵה ֵ
ְלגַ ְמ ֵרי ח”וַ ,על-יְ ֵדי ִר ּבוּי ֲעוֹנוֹ ָתיו ְו ִק ְלקו ָּליו ַעד ׁ ֶש ִּכ ְמ ָעט ִּכ ְמ ָעט יִ ּפוֹ ל ְלגַ ְמ ֵריַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןֲ ,א ַזי
יח ֶ ּיה ֶאת ַע ְצמוֹ
ַדּ יְ ָקא יָ ִאיר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָע ָליו ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ׁ ֶש ַ ּי ְז ִּכיר ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ּבוֹ ִו ַ
ַּכ ַ ּנ”ל,
כי לפני שאדם קם בחצות ,הוא טוען שכבר ניסה להתחזק כמה פעמים וזה לא עובד ,אך
כשיקום בחצות יראה שני דברים ,א .לא ניסיתי עדיין .ב .זה כן עובד .ויבין שזה כל חיי לראות
שיש לי קשר לה’ ,יש לי טוב ,יש לי קשר לאמת ,רק זה אני רוצה ,השאר זה סתם נדבק בי,
וזה ילך ממני.
ימת ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ָאז ַה ּׁ ְש ִכינָ הֶ ׁ ,ש ִהיא ְּכ ָל ִל ּיוּת נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ַ ּק ְטנוּת ְו ַה ִּמעוּט
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
ְ
ּ
ְו ָאז ִהיא צוֹ ֶע ֶקת ְ ּבקוֹ ל ַמר ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִ ּב ְב ִחינַ ת ( תהלים מ”ב) ָּכ ַא ָיל ַּת ֲערֹג ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ( ירמיה
ל”א) קוֹ ל ְ ּב ָר ָמה נִ ׁ ְש ָמע נְ ִהי ְ ּב ִכי ַת ְמרו ִּרים ְוכוּ’ ְו ָאז ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמעוֹ ֵרר ַר ֲח ָמיו ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך חוּט ׁ ֶשל
ֶח ֶסד ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבן ָּכל ֶזה ַ ּב ְּכ ָת ִבים ְו ָכל ֶזה נַ ֲע ָשֹה ִעם ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ָכל ֵעתֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
ִמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ָע ָליו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַה ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ִּכ ְמ ָעט ִּכ ְמ ָעט ְוכוּ’ַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןְ ,ו ָאז ַדּ יְ ָקא ָצ ִר ְ
יך ְל ַח ּ ֵפשׂ
נְ קו ָּדתוֹ ַה ּטוֹ ָבה ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ( תהלים צ”ד) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה ַרגְ ִלי ַח ְס ְדּ ָך ה’ יִ ְס ָע ֵדנִ י ְ ּברוֹ ב ַש ְֹר ַע ּ ַפי
ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ַּתנְ חו ֶּמ ָ
יך יְ ׁ ַש ַע ׁ ְשע ּו נַ ְפ ׁ ִשי.
היינו שישעשע את נפשו עם תנחומיך ,היינו עם רעיונות של דעת ,וכך מתחיל להאיר אור
קטן ,אח”כ אור יותר גדול ,הולך ואור עד נכון היום .ובזה תלוי עיקר גאולת האדם ,כוונת
נקודת חצות היינו שיקח את זה רציני ויבין שיש נקודה של דעת כזה שנכנס בי ,היינו שאנחנו
פותחים הלכה זאת ,או משיבת נפש ,או שומעים איזה דיבור שיחזק אותך ,ואח”כ הולך מיד
להתבודדות ,לקיים ‘אשיחה ויחפש רוחי’ ,ועי”ז תשתנה תקום ותתרומם.
יע ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְל ַק ְטנוּת ָ ּגמוּר,
ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּל ּמוּד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל ֲא ַז ְּמ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַדּ יְ ָקא ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ל-פי ַה ַ ּנ”ל ְלעוֹ ְררוֹ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןַ ,עד ׁ ֶשרוֹ ֶצה לוֹ ַמר ָמ ָטה ַרגְ ִלי ,ח”וָ ,אז ַדּ יְ ָקא ַח ְס ֵדּ י ה’ יִ ְס ָע ֵדה ּו ַע ּ ִ
ימת ֲחצוֹ ת ַמ ָּמ ׁשֶ ׁ ,ש ָאז הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ַ ּק ְטנוּת ְו ָאז ַדּ יְ ָקא הוּא
ִמ ּׁ ֵשינָ תוֹ ו ְּל ַה ֲח ִזירוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
ּ
ּ
ילתוֹ ַעל-יְ ֵדי ְב ִחינַ ת ֲא ַז ְּמ ָרה ֵלאל ַֹקי ְבעוֹ ִדי
ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ִמ ְ ּנ ִפ ָ
ַּכ ַ ּנ”ל ו ָּב ֶזה ָּתלוּי ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָרט ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
אשוֹ נָ ה ַ ּב ֲחצוֹ ת ַדּ יְ ָקא
ל-כן ָהיְ ָתה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ִר ׁ

שיעורי תורה והתבוננות בונים קשר להשי”ת ,אך אדם לא מרגיש שייך לקשר הזה
רק ע”י חצות
ר’ נתן אומר ,אחר כל מה שלמדנו ,אני מדבר אליך ,יש דבר שיכול לשנות אותך לגמרי ,שזהו
נקודת חצות ,תקום אז לפנות בוקר ,ללכת להתבודדות וללמוד ספרי רבינו ולהתחזק ,תטעם
טעם של גן עדן ,טעם של התחזקות ,תתרגל לזה ,לחיות עם טעם של הבנה ,אור ושכל ,ותבין
ששאר הדברים אינם אמיתיים ,רק התורה אמת ,ה’ אמת והוא אוהב אותך ורוצה אותך ,ותהיה
אדם אחר לגמרי.
וכידוע שזהו עיקר דרך רבינו שיעורים קבועים ,התבודדות ,וחצות .ע”י שיעורים קבועים
בתורה יש לו קשר לה’ ,ע”י התבודדות יש לו קשר לה’ ,בלי חצות לא נהיה הקשר ,הוא לא
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רואה איך הוא שייך שם ,ע”י חצות הקשר כן שייך .וזוהי גאולת האדם.
ְו ֵכן ְ ּג ֻא ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַק ִּוים ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ִּת ְהיֶ ה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ תַ ,על-יְ ֵדי ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים
יכים ַעל ַע ְצ ָמם ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ֲחצוֹ ת
ְו ַה ְ ּי ֵר ִאים עוֹ ְמ ִדים ְ ּב ָכל ַליְ ָלה ַ ּב ֲחצוֹ תֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְ
יהם ָּת ִמיד ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת
ַליְ ָלה ׁ ֶש ָאז ִמ ְתעוֹ ֵרר ֶח ֶסד ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ֲע ֵל ֶ
ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶש ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלהְ ,ל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יהם ְ ּב ִחינָ ה זֹאת ָּת ִמיד,
יך ֲע ֵל ֶ
ועי”ז זה כבר לא ענין שמפחדים מזה ,כי לפני זה ,אומרים לאדם להיות בשמחה ,הוא שואל
איך? אחרי חצות ,אומרים לאדם להיות בעצבות ,הוא שואל איך? איך בעצבות ,הרי ה’ עשה
לי חסדים כאלה ,הרי טוב לי כ”כ ,לא יודע מה שאתה מדבר בכלל להיות עצוב.
ילים אוֹ ָתם ְּכמוֹ
יהם ׁ ֵש ָ ּנה ְו ַק ְטנוּת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדֲ ,א ִפ ּלוּ ִאם ַמ ּ ִפ ִ
ְדּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶשרוֹ ִצים ְל ַה ּ ִפיל ֲע ֵל ֶ
י-כן יִ ְתעוֹ ֵרר ָּת ִמיד ַדּ יְ ָקא ִמ ּתוֹ ְך ּת ֶֹקף
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ילים ח”וֲ ,א ִפ ּלוּ ִאם ָע ַבר ָע ָליו ַמה ּׁ ֶש ָע ַברַ ,א ַ
ׁ ֶש ַּמ ּ ִפ ִ
ימת ֲחצוֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נוּ ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ָהעוֹ ד ְמ ַעט טוֹ ב ׁ ֶש ּמוֹ ֵצא ְ ּב ַע ְצמוֹ ְו ַכ ַ ּנ”ל
ַה ַ ּק ְטנוּת ִ ּב ְב ִחינַ ת ִק ַ
כי יש שמפילים את האדם בגשמיות וברוחניות ,ועובר עליו עגמת נפש ובעיות ,אעפ”כ
יתעורר תמיד מתוך קטנות ,קטנות המוחין היינו שהמח סתום ,זהו עיקר קימת חצות ,כשאתה
בתוקף הקטנות ,והתעוררת אל הגדלות ,שם תדע לכוון נקודת חצות ,היינו יש נקודה של
ריחוק ששם תתקרב ותתחיל התחלה חדשה לגמרי.
ְו ַע ֵּ
ימתִּ ,כי ָאז ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְולֹא ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן
יטב ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ל-כן מ ׁ ֶֹשה ל ֹא יָ ַדע ֲע ַדיִ ן ְל ַכ ֵּון ֵה ֵ
ְ
יקים ׁ ֶש ָע ְמד ּו ַ ּב ֲחצוֹ ת ְו ָע ְסק ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהיָ ה
ִא ְת ָערו ָּתא ִדּ ְל ַת ָּתאִּ ,כי לֹא ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ָּכל ַּכך ַצ ִדּ ִ
ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְו ַע ֵּ
יטב נְ ֻק ַדּ ת ֲחצוֹ ת ַו ֲא ִפ ּלוּ ְל ַמאן ְדּ ָא ַמר ׁ ֶש ַ ּגם מ ׁ ֶֹשה יָ ַדע ֲא ָבל
ל-כן ָהיָ ה ָק ׁ ֶשה ְל ַכ ֵּון ֵה ֵ
לֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ַד ֵ ּבר ָ ּב ֶזה ָּכל ַּכ ְך ְו ָהיָ ה ִמ ְתיָ ֵרא ֲע ַדיִ ן ׁ ֶש ָּמא יִ ְטע ּו ְוכוּ’ִּ ,כי ֲע ַדיִ ן לֹא ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ֱה ָא ָרה זֹאת ְ ּב ִא ְת ַ ּג ְליָ א ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהיָ ה ק ֶֹדם ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה

משה רבינו לא ידע לגלות סוד אזמרה לפני שחטאו בעגל ,שעוד לא נתגלו מדות
הרחמים
משה לא היה ידע מאיפה לדעת את הסוד הזה ,כי כל סוד מדות הרחמים התגלו רק אחר חטא
העגל‘ ,אני אעביר כל טובי על פניך’ אז נתגלה הדרך הזה שבאמת ה’ רוצה לראות את הטוב
של האדם ,והכל בכח של משה רבינו וכל הצדיקים שהלכו בדרך של משה  ,וקמו חצות,
והאירו רחמים אחד לשני ,האירו כח של רחמים.
משה לא ידע ,לא ידע אם אנחנו נוכל לקבל את זה ,זה נשמע צחוק להתחזק ,למה להתחזק?
העידו לי הרבה אנשים ,מתי שאומרים שיעור באזמרה ,שתים שלוש אנשים באים לשאול
הרי אסור להתחזק ככה ,איי רבינו אומר ,לא יודע מה רבינו אומר .כי באמת אדם צריך להוכיח
את עצמו ,ובאמת כשלומדים תורה רפ”ב הכל תלוי בפירוש המאמר שזהו יסוד החיים.
משה רבינו נתיירא לגלות אזמרה באתגליא ,עוד לא היה זמן לגלות את זה ,לכן הוא אמר
‘כחצות’ ,היינו כמו שיתגלה אח”כ מדות הרחמים ,שם יהיה החצות ,עכשיו כחצות .אבל דוד
המלך שהוא משיח ,הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל ,דוד המלך הוא בחי’ הכינור
שלו ,כח התורה שבו ,ה’ חומשי תורה שכבר קבלנו ממשה רבינו ,ואזי בא דוד ויודע נגן ,יודע
לקיים אזמרה.

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף ה' השכמת הבוקר א' אות ט"ו
ֲא ָבל ָדּ ִוד ַה ָוה יָ ַדעִּ ,כי ִּכנּוֹ ר ָהיָ ה ָּתלוּי ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִּמ ּ ָטתוְֹ ,ו ֹכחַ ַה ִּכנּוֹ ר נִ ְמ ׁ ַש ְך ֵמ ַה ּתוֹ ָרהַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי
ימין ְּכנֶ גֶ ד ה’ חו ְּמ ׁ ֵשי ּתוֹ ָרה ְוהוּא ָהיָ ה ְמעוֹ ְררוֹ
אדומו”ר ז”ל ִּכי ַה ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ָהיָ ה ׁ ֶשל ָח ֵמ ׁש נִ ִ
יח ׁ ֶשעוֹ ֵסק ָּת ִמיד ְ ּב ִת ּקוּן
ִמ ּׁ ֵשינָ תוֹ ַעד ׁ ֶש ָ ּי ַדע ְל ַכ ֵּון ַה ּׁ ָש ָעה ְו ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ֲחצוֹ תִּ ,כי ָדּ ִוד הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ְלעוֹ ְר ָרם ִמ ּׁ ֵשינָ ָתם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ּמוֹ ֵצא ְ ּב ָכל ֶא ָחד
ו ְּמ ַל ֵּמד ְל ָכל ֶא ָחד ו ֵּמ ִאיר ְ ּב ִל ּבוֹ ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַח ּ ֵפשׂ ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ְו ִל ְמצֹא ְ ּב ַע ְצמוֹ נְ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ָּת ִמיד ְּכ ֵדי
ילתוֹ ׁ ֶש ּל ֹא יִ ּפֹל ְלגַ ְמ ֵרי ח”וְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ְל ַכ ֵּון ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִּכ ְמ ָעט ִּכ ְמ ָעט יִ ּפֹל ח”וָ ,אז
ְלעוֹ ְררוֹ ִמ ּׁ ֵשינָ תוֹ וּנְ ִפ ָ
ַדּ יְ ָקא יָ ִאיר ּבוֹ ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ְל ַה ִּצילוֹ ו ְּלעוֹ ְררוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ( תהלים ל”ז) ִּכי יִ ּפֹל ל ֹא יו ָּטל ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ( שם)
צוֹ ֶפה ְוכוּ’ ה’ ל ֹא יַ ֲע ְז ֶבנּ ּו ְ ּביָ דוֹ ּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ( דברים ל”ב) ִּכי יִ ְר ֶאה ִּכי ָא ְז ַלת יָ ד ְו ֶא ֶפס ָעצוּר ְו ָעזוּב ְוכוּ’
ְו ָא ַמר ְוכוּ’ ְרא ּו ַע ָּתה ִּכי ֲאנִ י ֲאנִ י הוּא ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה ְ ּב ֹכחַ ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּכ ָבר ִק ַ ּב ְלנ ּו ַעל-יְ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו
יטב.
יקים ׁ ֶש ָהי ּו ַעד ֵה ָ ּנה ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו ָלנ ּו ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה ֵה ֵ
ְו ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָדּ ִוד ַה ָוה יָ ַדע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ימת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּכנּוֹ ר ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע נַ ֵ ּגן ( ,שמואל א’ ט”ז) כי כל
ספר תהלים עוסק בזה ,כי יפול לא יוטל ,ועוד הרבה פסוקים של הדרך הזאת .וכל אחד שקם
חצות ,מכניס הרהור תשובה בעולם ,ומשתנה העולם ,נהיה עולם של רחמים ,עולם של קירוב
והתגלות אור האמת.
ִּכי ָּכל ַה ִּל ּמוּד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ַ ּנ”ל ְל ַח ּ ֵפשׂ ַה ּטוֹ ב ו ְּל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ַעל-יְ ֵדי ֶזהָּ ,כל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ גּ וּנִ ים
ְקדוֹ ׁ ִשים ַה ּיוֹ ְצ ִאים ִמ ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ְ ּב ִחינַ ת ֲא ַז ְּמ ָרה ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת עו ָּרה ְוכוּ’ ַה ֵ ּנ ֶבל ְו ִכנּוֹ ר ָא ִע ָירה
ׁ ָש ַחר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ָדּ ִוד ֵל ַידע ְל ַכ ֵּון נְ ֻק ַדּ ת ֲחצוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּב ֶזה ְּתלוּיָ ה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
יח ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ ִּת ְהיֶ ה ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ַעל ָּכל נֶ ֶפ ׁש ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאלִּ ,כי ָדּ ִוד הוּא ָמ ׁ ִש ַ
יה ָ ּגלוּת ְו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְז ִמירוֹ ת ְונִ גּ וּנִ ים ַה ַ ּנ”לּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (
ׁ ֶש ִהיא ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
יח ֱאל ֵֹקי יַ ֲעקֹב וּנְ ִעים ְז ִמירוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאלַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲא ַז ְּמ ָרה ַה ַ ּנ”לּ ִ .ב ְמ ֵה ָרה
ש”ב כ”ג) ָמ ׁ ִש ַ
יטבִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַב ֵאר ַה ּכֹל ַרק ָּכל ֶא ָחד ְּכ ִפי ַמה ׁ ֶשעוֹ ֵבר ָע ָליו
ְ ּביָ ֵמינוָּ ,א ֵמן ְו ָה ֵבן ַה ְדּ ָב ִרים ֵה ֵ
פי ָּכל ְדּ ָב ֵרינ ּו ֵא ֶּלהימי ִז ְקנוּתוֹ יָ כוֹ ל ְל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ָּת ִמיד ַעל ּ ִ
ימי נְ עו ָּריו ו ִּב ֵ
ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו ִ ּב ֵ
ׁ ֶש ְּמ ָב ֲא ִרים ְק ָצת ֲא ִמ ַּתת ָה ֵע ָצה ְו ַה ִּל ּמוּד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל ֲא ַז ְּמ ָרה ֵלאל ַֹקי ְ ּבעוֹ ִדי ׁ ֶש ִה ְז ִה ָירנ ּו אדומו”ר ז”ל
ֹאחז ּבוֹ :
יל ְך ּבוֹ ַ ,א ׁ ְש ֵרי ׁ ֶש ּי ֵ
ְמאֹד ְמאֹד ֵל ֵ
ר’ נתן מסיים שעי”ז תהיה הגאולה ,ומוסיף שאי אפשר לבאר הכל ,כל אחד לפי מה שעובר
עליו ,תמיד יחיה את עצמו בזאת ההלכה .כמה שר’ נתן פירט כאן דברים ,אנו צריכים לסכם
את כל הלימודים שלמדנו בהלכה נפלאה הזאת.

עיקר היהדות תלוי בקימת חצות
מוהרנ”ת ממשיך לבאר את היסוד הנורא ,שכמו שיש שינה בגשמיות וצריך להתעורר ,כך
עיקר התעוררות השינה הוא שאדם מתעורר מאד חזק ,לאחר שרואה בעצמו איזה ירידה
ונפילה ,ונדמה לו שהוא רחוק מהשי”ת ,הברכות והתפילות הם כלום ,הלימוד לא שווה ,וכך
מרגיש רחוק ,עד שעיקר הריחוק הוא בחצות הלילה ,שהוא זמן רב מהיום ,שהוא בחי’ שהולך
מאד קשה לאדם ,ולא מבין בשביל מה לקום ,זה נדמה לו סתם איזה ענין בעלמא ,עצה טובה
שלא שייכת לי למעשה .אך בוודאי אינו אמת ,אלא שזהו פשוט עיקר המהות של קבלת עול
מלכות שמים ,ועיקר היהדות ,הכל תלוי בקימת חצות.
רבינו אומר שחצות מסוגל כמו פדיון ,כי למעשה אלו ג’ הדברים ,התבודדות ,חצות ,ולימוד

ליקוטי הלכות ח"א דף ה' השכמת הבוקר א' אות ט"ו
התורה שיעורים קבועים ,בהם אנו צריכים לציית בתמימות לרביה”ק .ועי”ז נהיה מציאות של
אדם חדש לגמרי ,כי מתחיל לציית לרבינו ללמוד שיעורים קבועים.
ור’ נתן מבאר מהו ענין החצות ,שיש לו כח לגלות את החן הנפלא שבוהק מכל יהודי ,כמה הוא
לרצון ולנחת למעלה ,כשאדם חי עם זה ,הוא נהיה אחר לגמרי ,חי בשמחה ומנוחת הנפש.
ור’ נתן מאריך ,שזה הענין נתגלה ביציאת מצרים שהיה בחצות הלילה ,וכן אאע”ה גילה ענין
חצות במלחמת המלכים.

לכוון נקודת חצות ,היינו להבין שאין זה ירידה אלא לצורך הבירור
ומשה רבינו אמר כחצות הלילה ,כי צריך לדעת לכוון את נקודת חצות ,כשעובר על אדם
ירידה ,שעה אחת ,עוד שעה ועוד שעה ,צריך לכוון מתי היא נקודת הירידה ששם חוזר
להתרומם ,לא שצריך לכוון שעות הירידה ,אלא כשזה המצב שלו בין כך ובין כך ,אזי צריך
לדעת שזה לא נפילה כלל אלא בירורים ,לכוון שאין זה נפילה אלא בירורים ,כמו שהשכינה
הק’ יורדת בכל לילה לברר בירורים ,כך צריך האדם בכל מה שעושה ,בענייני פרנסה ואכילה
וכו’ ,להבין שזה הכל לצורך בירורים ,כך בזמן נפילה ,כשיכוון הנקודה להבין שזה בירורים ,אזי
מתהפך ירידה לעליה ,ע”י שמתעורר למצוא בעצמו נקודות טובות.
וזהו שאמרו דוד הוה ידע ,כי נקודת חצות הוא עיקר גאולת הנפש של כל אחד שיזכה לבא
לתפילה בכונה ולגאולת נפשו איך שהיא ,הכל תלוי בידיעה הזאת ,כשמתגברים עליו ורוצים
להפילו ח”ו ע”י ריבוי קלקוליו ועוונותיו עד שכמעט יפול לגמרי רח”ל ,אזי יזכיר את עצמו,
לפעמים אדם שואל את עצמו ,למה לא נזכרתי מקודם לזה ,כי הכל תלוי בהארת חסדי ה’ ,רק
בשעה הזאת האירה עליו חסדי ה’ שיתעורר מהשינה ,ואתה תעשה את שלך ,מכאן והלאה
להתחזק .ולהבין שזה היה נקודת חצות ,מה שהיה עד עכשיו ,לא קשור אליך ,תתרומם
מעכשיו.
ע”י מה שר’ נתן מבאר כאן נוכל להבין איך לומר חצות על עצמינו כמ”ש בסוף לקו”מ ,כאיל
תערוג ,הנפש שלי כוספת ,קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים ,לשון עצבות .ואח”כ ה’ מעורר
ברחמיו חוט של חסד ,גם כשרחל מבכה ,ואי’ בכוונות שאז נעשה התיקון של חצות .וזה בכל
נפש בפרטיות ,שיחפש נקודתו הטובה בתוך המצב של מטה רגלי.
ובזה מתגלה יסוד ברור בעבודת ה’ מה שנעשה באמת איתנו בעולם ,ר’ נתן דיבר אלינו ,כל
אחד יש לו את הירידות שלו ,צריך שתוכל להתחזק לזה ,נכון שבעיקר מסוגל לזה הזמן של
חצות .אך ר’ נתן מפרש את זה בכל מצב שאמרתי מטה רגלי ,אני כבר לא יכול יותר ,עכ”ז
חסדך ה’ יסעדנו .תנחומך ישעשעו נפשי .ע”י אזמרה לאלקי בעודי .כי נמשך חסד.
לפעמים אדם שואל ,אין לי כח להתעורר .האמת שהקב”ה כן נותן לך כח לעיין עוד פעם
בהלכה זאת ,ולבדוק בדברי רבינו ,להתבודד ולקיים אזכרה נגינתי בלילה ,בוודאי תצליח ,זהו
עיקר החסד ,ועי”ז תוכל להתפלל ולזמר לאלקיך וללמוד תורה באור גדול .זהו העיקר שחצות
גורם שבוודאי יש את החסד הזה .זהו נקודת הגאולה להפך חושך לאור .הכל יתהפך לטובה,
אל תירא כלל .וה’ מאיר בך נחמות וחיזוק עד אין שיעור .זהו נקודת חצות.

ז

ח
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אחריות גדולה מוטלת על כל יחיד ,שע”י תיקון חצות והתחזקות הפרטית ,הרי
הוא מקרב הגאולה הכללית
ר’ נתן פתח שכל הגאולה תלויה באלו הכשרים הקמים בחצות ,ואח”כ ממשיך שעי”ז יש
לאדם הסתכלות אחרת על העולם ,רואה את הטוב שבכל אחד ,ולא צועק על אנשים כל היום,
כי כבר בכה את לבו בחצות .ורואה בכל אחד נקודות טובות ,ומבין שזה ירידה לצורך עליה,
והשכינה מבררת ומתרוממת מחדש.
בסוף ההלכה מסיים ר’ נתן ,אני מדבר לכל אחד ממש ‘אפילו אם עבר מה שעבר’ אז יתעורר
ע”י עוד מעט הטוב שמוצא בעצמו.
ר’ נתן אמר שהגאולה תהיה ע”י חצות ,זה לא סתם דיבורים ,כל אחד צריך לקחת אחריות על
עצמו להמשיך את הגאולה ממש ע”י קימת חצות.
וכן ההסבר של ר’ נתן בהמשך הוא כך ,כמו שגילה בהלכות אחרות זה הנושא ,שמי שזוכה
לבחינת חסד ,זהו כח הצדיק ,כי כל הכח שיש מושג של אזמרה ,ולדון לכף זכות ,הוא כח
של רבינו שמעורר מדות הרחמים ,וממילא יש דרך של אזמרה .ובכח אלו היחידים שקמים
בחצות ,נעשה מצדיקי הרבים ככוכבים ,ונהיה הרבה הרהורי תשובה בעולם ,ע”י שקמים
בלילה ,כמובא בספר המדות .ועי”ז מחזיר את כל ישראל בתשובה ,עד כדי כך.

משה לא ידע ,שעוד לא נתגלו הצדיקים שעלו מדרגא לדרגא עד שיוכלו להמשיך
הרחמים לגלות סוד אזמרה
ר’ נתן מגלה כאן דבר נפלא נורא נוראות ,מה שאמרו שמשה לא ידע כי רק בחטא העגל היה
ירידה ונתגלה כל המעשה הזאת ,לכן משה לא ידע ,כי עוד לא הגיע הזמן ,רק בחטא העגל
נתגלו מדות הרחמים‘ .אני אעביר כל טובי על פניך’.
ר’ נתן מוסיף עוד שאז לא היו כ”כ צדיקים שקמו חצות ועסקו בתורה ,כי היה לפני מתן תורה,
מי הכונה? לא היה אברך מהכולל חצות שלנו? הרי אברהם אבינו כבר גילה חצות .משה לא
ידע הכוונה שעוד לא נתגלו הצדיקים המופלגים שעלו מדרגא לדרגא לגלות יותר ויותר לכלל
ישראל ,זהו עומק ההבנה בסוד ‘משה לא ידע’.

לפעמים אין לדבר ענין אזמרה עם אנשים שעוד לא התקרבו לצדיק ,שזה נכלל
בבחי’ ‘משה לא ידע’
כשמדברים אזמרה עם אנשים ,הם לא מבינים ,זה כלול בבחינה שנקרא ‘משה לא ידע’ ,בחי’
קודם מתן תורה ,באמת אי אפשר לדבר איתם אז ,רק אח”כ כשמדברים מרבינו ,יודע תורה
רפ”ב ,אז כבר אפשר לדבר עם האדם תורה אזמרה!
דוד הוה ידע .ע”י הכינור של ה’ נימין ,בחי’ ה’ חומשי תורה .דוד ממשיך אחר משה רבינו
לעסוק בתיקון נפשות ישראל ,תהלים ותשובה ,לעשות כינור של נקודות טובות ,שיתנגן בכל
לב יהודי כינור שיתעורר ,זה כל החיים שלנו ,לשמוע כל לילה בחצות את הפידאלע של דוד
המלך.
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ועתה נשלים דברי מהרנ”ת באות י”ד
ימת ֲחצוֹ תַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ו ְּמ ָפ ֵר ׁש ׁ ָשם‘ַ ,ה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת
יד) ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּבז ַֹהר ָח ָד ׁשַ ,ה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ַ ּג ִ ּנים ְוכוּ’ ְל ִענְ יַ ן ִק ַ
ל-פי ׁ ֶש ָא ָדם ַ ּב ַּמ ְדּ ֵרגָ ה
ף-ע ּ ִ
ַ ּב ַ ּג ִ ּנים’ּ ִ ,בגְ נו ָּתא ְו ִטנו ָּפא ְדּ ָהאי ָע ְל ָמא שפילה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַא ַ
יקים ׁ ֶש ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן
י-כן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְונִ ׁ ְשמוֹ ת ַה ַּצ ִדּ ִ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ,בגנותא וטנופאַ ,א ַ
ימת ֲחצוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵ ּין
יבים ְלקוֹ ֵל ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
יבים ְלקוֹ לוֹ ּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲח ֵב ִרים ַמ ְק ׁ ִש ִ
ַמ ְק ׁ ִש ִ
אתי ּ ָפסוּק ֶזהַ ,ה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ַ ּג ִ ּניםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ְל ִענְ יַ ן ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ׁ ֶש ּמוּנַ ַחת ַ ּב ָּמקוֹ ם
ְל ֵעיל ׁ ֶש ֵה ֵב ִ
יטב:
ל-פי ִדּ ְב ֵרי ַה ּז ַֹהר ָח ָד ׁש ַה ַ ּנ”ל ְמב ָֹאר ָה ִענְ יָ ן ֵה ֵ
ׁ ֶש ּמוּנַ ַחתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ַע ָּתה ַע ּ ִ
היושבת בגנים ,היינו הטוב שבישראל שמכוסה ,ובזה,ק אמרו שבחצות הלילה הקב,ה נכנס
לטייל בגן עדן .היושבת בגנים בגנותא וטנופא של עוה”ז ,הקב”ה מחכה שתלמד עוד איזה
דיבור בזה”ק גם שנדמה לך שלא צריכים אותך .נמצא שבזה הפסוק כתוב שבחצות נתעורר
שצריכים גם אותך .והוא אותו ענין מש”כ בזה,ק היושבת בגנים.

סוד תיקון רחל לבכות על הירידה כדי לברר ,ותיקון לאה לפעול את הבירור בכח
לימוד התורה
האריז”ל מגלה שענין תיקון רחל הוא לתקן מה שנחרבה ונפלה השכינה לברר בירורים,
ולוקחים כח להתחזק ,היינו שירדתי כדי לברר .אח”כ צריך להכנס באמת לברר בכח התורה,
זהו תיקון לאה .וזהו שה’ יורד לג”ע לתקן ,היינו בירורי תיקון לאה.
ר’ נתן מגלה סוד תיקון לאה שהוא ענין לימוד התורה בכלליות ,שזהו כונת תורה לשמה ,תיקון
האמונה בפשיטות ,שאדם יודע שהוא לואה בתורה וה’ שומע .כמ”ש בזה,ק שגם כשאתה
בטינופא דגלותא ,חזו בני חביבי ,כמה ה’ איתנו כשאנו עוסקים בתורה ,וזה מתגלה בחצות.
וזה שאמר דוד המלך ‘כי יפול לא יטל’ .רוב התהלים מדברים משונאים ואויבים ,אלו הם אויבי
הנפש ,כי יפול ,גם שנפל ,אך הוא לא ינצח אותי ,כי ה’ יסמכני .גם כשאפס עצור ועזוב ,ראו
עתה כי אני אני אחיה ,זהו כח התורה.

כל מהותו של דוד המלך הוא להכניס את הניגון של הכינור לכל לב יהודי
כי דוד המלך עוסק בכח התורה שבכינור של דוד ,להכניס ניגון הכינור בכל לב של כל יהודי,
דוד ידע חצות אימת ,כי הוא יודע נגן .ובזה תלוי הגאולה הכללית והפרטית ,הכל תלוי בזמירות
וניגונים .לנגן תמיד ניגון לה’ ,שהלב יהיה שמח עם ה’ ,ולהתקשר לתורה ועבודת ה’.
וזהו משיח אלהי יעקב נעים זמירות ישראל ,כי מה שמשה לא ידע ודוד ידע ,לא רק שדוד
ידע ,אלא שזה כל מהותו ,ועי”ז נכנס בעולם כל ענין אזמרה שעי”ז תתקרב הגאולה במהרה
בימינו אמן.
הנה לקמן בהל’ ערב ו’ והל’ שבת ז’ .גם מאריך לדבר בענין אזמרה .אבל זאת ההלכה היא
הפתיחה לספר הקדוש לקוטי הלכות ,כאן מונח הסוד של רביה”ק ,שאדם לא יעביר את
החיים סתם בבטלנות ,הכל תלוי כמה שאתה מתחזק‘ .אי אפשר לבאר הכל ,כל אחד כפי מה
שעובר עליו כל ימי חייו’ ,יוכל להחיות את עצמו תמיד.
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