בסייעתא דשמיא

שיעורים בליקוטי הלכות
שנאמרו בס"ד ע"י

הרה"ח ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א
לקוטי הלכות חלק א'
הלכות השכמת הבוקר ה"ב
יום ב' פרשת מטות מסעי
כ"ו תמוז תשע"ה

מכון
הליכות נועם
halicot.noam@gmail.com

נכתב לפני עריכה

ניתן להאזין לשיעורים
במס' טלפון מיוחד
לשיעורי הרב שליט"א
יתפרסם בקרוב בעז"ה

לשמיעה ,והורדה,
וכן להורדת הקונטרס
באתר בעטלער

betler.org

ליקוטי הלכות ח"א דף ו' השכמת הבוקר ב'

ספר ליקוטי הלכות או”ח-הלכות השכמת הבוקר הלכה ב

יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּכ ֲא ִרי ַל ֲעמֹד ַ ּב ּב ֶֹקר ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ָ ּיקוּם ִ ּב ְז ִריזוּת ְ ּב ִלי ַע ְצלוּתְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ּ
ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו (בספר המדות אות זריזות) ׁ ֶש ְּז ִריזוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הִּ ,כי ַ ּב ַּליְ ָלה ָה ֱאמוּנָ ה
ל-כן ָצ ִר ְ
ֵ ּבין ִ ּב ְק ִל ּיפוֹ ת ו ַּב ּב ֶֹקר נִ ְת ַ ּג ְדּ ָלה ְונִ ְתעוֹ ְר ָרה ָה ֱאמוּנָ הַ ,ע ֵּ
יך ָלקוּם ִמן ַה ּ ׁ ֵש ָ ּנה ִ ּב ְז ִריזוּת ְל ַח ֵּזק
ּ
ַע ְצמוֹ ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְּכ ֵדי ִל ְבנוֹ ת ו ְּלגַ ֵדּ ל ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ְ ּי ֵהא הוּא ְמעוֹ ֵרר ַה ּ ׁ ַש ַחרַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַא ֶי ֶלת
ַה ּ ׁ ַש ַחרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ
“א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ַ
ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַ
יכין ְל ַק ֵ ּבל ֶאת
ה ׁ ְש ָ ּג ָחה” (בסימן י”ג)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְצ ִר ִַה ּתוֹ ָרה ָח ָד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( דברים י’)ֲ ,א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּוךָ ַה ּיוֹ םּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם
יִ ְהי ּו דּ וֹ ִמין ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ( ספרי שם) ְו ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה הוּא ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ו ְּמ ַח ְדּ ׁ ִשין
אוֹ ָת ּהַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְו ֶזה נַ ֲע ֶשֹה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִב ַירת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶּזה ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּ ׁ ֵש ָ ּנה
ִ ּב ְז ִריזוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִפירוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ַליְ ָלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ח ׁ ֶֹש ְך
יתה (
יתהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ִהיא ֶא ָחד מס’ ְ ּב ִמ ָ
ַאנְ ּ ִפין ֲח ׁשו ִּכיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַע ְצבוּת ְו ַע ְצלוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ִמ ָ
ברכות נ”ז) ְו ָצ ִר ְ
יתהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן
יך ׁ ֶש ְ ּי ֵהא לוֹ ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ְל ׁ ַש ֵ ּבר ֶאת ַה ּ ׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִמ ָ
ְ
ַו ֲא ַזי יו ַּכל ְל ַח ֵדּ ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ו ְּל ַה ֲעלוֹ תוֹ ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ּתוֹ ָרה.

הלכה ב’ קצרה בכמות ,ויקרה מאד באיכות ,העצה שבה שווה כל הון דעלמא
הלכה זו קצרה בכמות ,ולכאו’ סתומה ואין מובן מה ביקש למסור לנו בזה ,אך באמת היא שוה
כל הון דעלמא .כי כל אחד שקם בבוקר ,אם הוא אדם מן הישוב ,מסתמא יש לו דירה וצריך
לשלם שכר דירה ולתת אוכל לילדים ,לכן תיכף בבוקר חודש מה צריך לשלם היום לבנק,
ובודק את הפלאפון מי התקשר ,עיקר הדאגה זה פרנסה .פעם זה היה דאגה אמיתית על לחם,
היום נשאר רק המנהג לדאוג .ולכן קם בבוקר בלי חשק ובלי התעוררות ,כי לשני יש בית יותר
גדול ,או שהשקיע הון רב ומוטרד מזה אם עשה נכון.
מוהרנ”ת בא לבאר איך הקימה בזריזות הוא ‘בחינת תאוות ממון’[ ,לא שיקח מאיתנו את
הממון ,אלא שיתן לנו בחינת שבירת תאוות ממון] וזהו ענין הקימה בזריזות ,היינו באמונה
שמאמין שיש לו מה לעשות בעולם ,ולכן קם בזריזות .ובזה מעורר השחר להרים את השכינה,
לצאת מאנפין חשוכין.
שהרי יש הרבה מה לעשות בכל יום ,ציצית תפילין תפילה ולימוד התורה ועוד ,ודבר פלא
שהיצר הרע מרמה אותנו יום יום עם אותו דבר ,פרנסה .לזה מפרש ר’ נתן שצריך להתגבר
כארי ולשבר תאוות ממון .הגם שהוא אדם מן הישוב ובאמת יש דאגות ,אך חייב לזרוק מעצמו
לזמן מה ,שעה שעתיים ,את כל הסידורים והטרדות ,אין פלאפונים ,אין שום שייכות לכסף.
איך עושים את זה?
עיקר העצה הוא ע”פ מש”כ בסי’ י”ג להמשיך השגחה ,כי עיקר הדאגות כי נדמה לו שהוא
לבד ,ואין ה’ משגיח עליו כל הזמן ,וע”י צדקה וחדוה דליבאי ,זוכה לשבר תאוות ממון ,ובזה
מפרש רביה”ק מהו עוצם כח הצדיק שמתקן המרכבות ועל ידו אנו נכללים ביחודא תתאה וגם
יחודא עלאה ,זה לא מקום להסביר ,אך הוא ענין נורא ועליון מאד .ועי”ז נמשך השגחה בחי’
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טעמים תגין נקודות אותיות .וזהו האריה שבנפש שהוא מתחזק ויכול לקום מהשינה.

מהרנ”ת חיבר בהלכה זו כמה תורות שלא כמנהגו ,ללמדנו דרך קצרה איך לקום
בבוקר
ר’ נתן רוצה ללמד אותנו איך לקום בבוקר למעשה ,לכן חרג ממנהגו שלא כדרך כל ההלכות
בלקו”ה המיוסדים על הלכה אחת ,ייסד את ההלכה הזאת ע”פ דברי רביה”ק בסי’ י”ג וסי’ ל”ה
וסי’ קמ”ט .הרי בוודאי יש סיבה לדבר מה שעבר מענין לענין .שחייב אדם לקום עם התורות
האלה ,איתם מתחילים את היום.
כי כאן בזה המאמר הוא יורד לדבר עם כל אחד לעניין ,דוגרי ,בדיוק לגבי הבעיה שיש לך
עכשיו .לגבי ענין של תאוות ממון .אנשים חושבים שתאוות ממון זה רק לאותו הגביר הגדול
שיש לו מדי הרבה ,אך באמת אצל כל אחד יש לזה פירוש אחר ,אצלינו הבעיה הכי גדולה
שאדם מאבד את התפילה הקדושה ,מאבד את הישוב הדעת במקוה הקדושה ,הדביקות
בתפילין ובתפילה ,השיעור תורה לאחר התפילה ,והמנוחה שיש לאחר מכן ,לבא הביתה בן
אדם רגוע ,שעי”ז האדם משתנה מיום ליום.

בזמן הקימה בבוקר דוחים את כל הטרדות והפלאפונים לאחר התפילה ,וזהו
שבירת תאוות ממון
וכמו שר’ נתן מבאר ‘יתגבר כארי לעמוד בבוקר כדי שיהא הוא מעורר השחר’ היינו שיזכה
להפוך ולעורר את השינה לשחר .וכל זה קישר לענין שמאד שייך לנו ,כשנעיין נבין היטב מה
שייך גם אצלינו תאוות ממון ,קם בבוקר ומודאג שהיום צריך לשלם בבנק ,ולכסות אחה”צ
איזה תשלום ,ושבור שמחפש עבודה ואין לו ,והרי גם אני לא לומד ולא מתפלל ,ממילא
הוא כבר במצב של רפיון ,אין לו זריזות והתחדשות שהיום הוא היום הראשון בחיים שאני
עובד למלך מלכי המלכים הקב”ה ,ובוודאי יש לו ית’ נחת ממני ,גישמאקייט בתורה ובתפילה
ועבודת השם.
אלא שכנגד כל זה עומד מטבע קטן ומכסה את העיניים ,או מכשיר פלאפון קטן ,אפי’ כשר,
שמכסה ומבלבל את הכל ,אם מיד בבוקר מסתכל בפלאפון מי התקשר ,או מפטפט לפני
התפילה ,הרי כתוב בספה,ק רבי שמעלקא זי”ע ועוד צדיקים שלא לדבר דיבור אחד של חול
קודם התפילה ,שהרי זהו זמן לבנות את המח והנשמה שלך.
ר’ נתן בא בהלכה המתוקה הקטנה הזאת ,לאחר שכבר נתן לנו הלכה ראשונה שחשובה מאד
ע”י החיזוק ,הנה בא לתת לנו הלכה יותר חשובה ,שהרי כל יום תיכף בבוקר אתה חותך את
הראש של עצמך ,כמו אפרוח שנולד ותיכף קוצצים לו הראש ,שהמחשבה הראשונה ביום
הוא ‘לכולם יש כסף ולי אין’ ,או שהוא גביר ,ודואג על ההשקעות והביזנעס ,ודאגה למצוא
את הסוחר פלוני וכו’ .עיקר תאות ממון הוא הדאגה ושריפת הזמן לריק על זה .נכון שיש זמן
שכן צריך לחשוב על זה ,כמו כל דבר בעולם ,בזמן הנכון זה עבודת ה’ כשעושים את זה בישוב
הדעת ,באמונה ובטחון ,אזי זה ממש חידוש העולם ועבודת ה’.
זהו ההלכה השניה ,ר’ נתן מדבר כאן מהנושא הזה ,בכדי ללמד לנו את זה ,היה כדאי לחרוג
מהדרך שלו ולחבר ג’ תורות כאחד ,הגם שעיקר המכוון שלו הוא בוודאי לדבר בעיקר מתורה
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י”ג ,כמ”ש להלן ,אך התחיל בדרך של התלהבות .כי פתיחת ההלכה הזאת הוא בהתלהבות
ותבערה ,שיקום בזריזות בלי עצלות .וכמ”ש בסי’ קנ”ה שזריזות היא אמונה ,וכמ”ש בספר
המדות.
בקיצור ,ר’ נתן אומר לך ,תחזור לשנת הבחרות ,תקום כל יום במח זך וזריז ,זהו אמונה,
להאמין שה’ נמצא ,הוא יעזור לי בהכל ,אין לי מה לדאוג ולחשוב כלל .רק תיכף בבוקר מעורר
את האמונה ומתחזק ,בכדי שיוכל ללמוד ולהתפלל כראוי.

מלבד שמירת המחשבה צריך גם לרדת לבחי’ שינה כדי לחדש הנשמה
וטרם ניגש לבאר הלשונות הבוערים של ר’ נתן ,שזה היה בוודאי ‘השגה’ שהשיג אז ,ולא רק
השגה אלא שהוא תו’ י”ג שהוא כח של הצדיק בעצמו .קודם לזה ניגש ממה שהביא ר’ נתן
מתורה ל”ה .שיתגבר לקום מהשינה ,היינו שע”י השינה יהיה לו תקומה לצאת מתאוות ממון,
כי עיקר ענין תאוות ממון אינו דווקא ממון אלא כל שאר ההבלים שאדם נופל בזה ומרגיש כבד
מאד ורחוק מהשי”ת ,כשזוכה לקצת התבודדות ואמונה ובטחון ,הרי בוודאי יש מה להודות ,זה
כ”כ מתוק ,כ”כ טוב ,עולם אחר לגמרי ,זהו ההתחזקות לצאת מאנפין חשוכין של תאוות ממון.
ואזי אדרבה השינה הוא טובה לו דייקאַ .ו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר ֶאת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ,את ַּת ֲא ַות ָממוֹ ןֲ ,א ַזי ַא ְדּ ַר ָ ּבא,
ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ִהיא טוֹ ָבה לוֹ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְמ ַח ֵדּ ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ( איכה ג’) ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים
ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶת ָךְ .ו ֵכן ַעל-יְ ֵדי ַה ָּממוֹ ן ְמ ַח ֵדּ ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ַעל-יְ ֵדי ַמ ּ ָשֹא ו ַּמ ָּתן ֶ ּב ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה,
“עד ָמ ַתי ָע ֵצל ִּת ׁ ְש ַּכב ָמ ַתי
ז ְר ָקא” (בסימן ל”ה) ְו ֶזה ּ ֵפרו ּׁש ַ“א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ַ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַ
ישן ְ ּב ַע ְצלוּתָ ,מ ַתי ְּת ׁ ַש ֵ ּבר ֶאת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ָאז ַא ְדּ ַר ָ ּבאַ ,על-
ָּתקוּם ִמ ּׁ ְשנָ ְת ָך”ַ ,היְ נ ּו ַעד ָמ ַתי ִּת ׁ ְש ַּכב ְו ִת ׁ ָ
ָ
ָ
יְ ֵדי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה יִ ְת ַח ֵ ּזק מוֹ חוֹ ְויִ ְת ַח ֵדּ ׁש נַ ְפ ׁשוֹ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ּו ָמ ַתי ָּתקוּם ִמ ּׁ ְשנָ ְתך ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְלך ְּתקו ָּמה
ׁ ֶש ָ ּיקוּם ְויִ ְתרוֹ ֵמם נַ ְפ ׁ ְש ָך ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַה ֲעלוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִב ַירת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה
עוֹ ֶשֹה יִ חוּד קוב”ה ו ׁ ְּש ִכינְ ֵתיהּ ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ְ ּי ֵהא הוּא ְמעוֹ ֵרר ַה ּׁ ַש ַחר ְלעוֹ ֵרר ַא ֶ ּי ֶלת ַה ּׁ ַש ַחר ְל ִז ּווּג.
ונזכיר כלל דברי רביה”ק שם בסי’ ל”ה שצריך מאד לשמור המחשבה ,להזהר לא רק מדברים
רעים אלא אפי’ ממחשבות חיצוניות ,כל אחד צריך לחדש את המח ולהיות דבוק באור המח,
שהמח יחזיק באיזה שכל ,לחשוב מהשי”ת תמיד .יש אחד שכבר זוכה לאחוז בזה ,לא זו אף
זו צריך לרדת לבחינת שינה ,היינו לא רק לחץ של שמירת המחשבה ,אלא לרדת למציאות
של עוה”ז ,לחדש את הבריאה ,לקיים ‘חדשים לבקרים’ שהוא חידוש מעשה בראשית .ור’
נתן כתב לשונות כאלה שהם הפירוש על תורה ל”ה .ושם רבינו מפרש פסוקי ר”ה אשרי
העם יודעי תרועה ,אשרי העם שמבינים איך לתקן דברים שבורים ,כי הסיבה שיש בעולם
שקרים ,שיש לגויים גדולות ולנו אין ,זהו שבירת הכלים ,כמו שאר התאוות .אשרי העם
שיודעים לתקן השבירה ,זה שאנו מבקשים בר”ה לפעול תיקון השבירה .שזה עיקר תיקון
אדם בעולם ,לשבר שבירת הכלים ,לכן עשה ה’ צורך להיות בעוה”ז ,לאכול ,ובירורי משא
ומתן .ומי שרוצה לשמור מחשבתו ,צריך גם ללמוד גמ’ ופשטי אורייתא ,ומשאו מתן .שזהו
כלל הדבר איך לרדת לעוה”ז.
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כשמבין שהירידה לדברי הרשות יש בה צורך השכינה ובירור הניצה”ק ,אזי מתחŒ
דש נפשו ו’קם משנתו’
בשעה שיורדים לעוה”ז ,צריך שמירה יתרה והוא ע”י דובר אמת בלבבו ,היינו שיהיה חזק
מאד שהשי”ת איתו ,בלי ספק .ובזה יש יסוד חיים איך להתחיל את היום ,להזכר :הרי באתי
לעולם הזה עוד יום ,כדי לתקן שבירת הכלים ,שזה הפלאפונים והדאגות ,שזה בחי’ חושך
ומות ,בשביל זה באתי לעולם ,אחד דואג על השקעות השני על חסרונות .כמה שאדם מחדש
שכלו מתוך הירידה ,כך מתחדש מעשה בראשית .וכמ”ש בסי’ ל”ג שכשכופה יצרו ,עולים
הניצה”ק ונהיים תורה ,זהו יסוד אור הבעש,ט ,מה נהיה בכל מה שאנו עסוקים בעוה”ז ,שזה
צורך השכינה ובירור הניצה”ק ,אפי’ שאין אנו מבינים בזה ,מאמינים בצדיקים שמלמדים איך
הולך הבירור ,שנופל על אדם אימה ופחד גדול ,ומתחזק לדחות אותם ,לא עכשיו ,לא עכשיו,
רק רץ למקוה ולבית הכנסת ,תהלים ותפילה ,אין לי עסק עם זה עכשיו.
כך קמים בבוקר בכדי לעורר השחר ,להעלות השכינה ,ואז מבין שצרכי הרשות בעוה”ז היא
טובה בשבילו ,אדרבה ,יש לו תקומה מהשינה והמשא ומתן .וכל זה חיבר ר’ נתן לתו’ י”ג שם
מתבאר שנעשה יחוד גדול בזה.
כי עבודת האדם הוא לרדת לבחי’ שינה ,היינו שבירת הכלים ,והוא ענין עסק משא ומתן
ופשטא אוריתא כמבואר שם ,וכתוב שם בסי’ ל”ה יסוד הכי גדול שיש בחיים שזה עיקר
שמירת המחשבה ,לחשוב אמונה ובטחון ,אח”כ לחשוב שיעור גמ’ ושו”ע ,ואח”כ לחשוב מה
צריך בבית והילדים וחברים ,נורמלי ומיושב ,בלי זה ,נקרע המח בדמיונות ושגיונות .וצריך
שיהיה כח לאדם שיוכל לעשות משא ומתן בזה העולם ,שזה ענין קשה מאד ,יש הרבה
סבבנים וחנפנים ,ורבינו אומר שזהו התחדשות המוחין ,כמו ששינה מחדש את המח ,שזה
מובן לכל אחד ,כך לימוד הגמ’ מחדש המח ,וכן משא ומתן ,או כל מה שיש לשלם חשבונות,
או חובות ,זה אותו דבר .בלי פחד רק לחדש המוח .ועי”ז עושה האדם חידוש מעשה בראשית
ועליית הניצה”ק ותיקון העולמות .ובזה הרוויח מאד .כשלומדים סי’ ל”ה נתגלה שזהו עיקר
בקשתינו בר”ה זכרינו לחיים שנזכה לחיות בבחי’ משא ומתן באמונה.

‘מתי תקום משנתך’ מתי תבין שלבנות את הדעת מתוך עסקי עוה”ז
ולכן למעשה כשקמים בבוקר ,ומתחילים הדאגות ,היום צריך לשלם בבנק וכו’ ,לכן יתפוס את
עצמו דבר ראשון להכנס בזריזות להתפלל בכונה ,ולהתקשר לספרי רביה”ק ,לבא לבהירות,
שיוכל לאחוז עצמו ,ועי”ז יוכל ‘לקום משנתך’ ,היינו כיון ששיבר את השינה היינו את
הבלבולים ,עי”ז אדרבה השינה טובה היא לו.
בזה מפרש ר’ נתן ‘עד מתי עצל תשכב’ ,עד מתי אתה שוכב בעצבות ,תשבר את השינה
ותפסיק לדאוג ,כי יש דרך אחרת ,שהשינה תקים אותך ,שמתוך הדאגה וחשבון ,ומשא ומתן
עם אנשים ,ביותר ובאמת ,ובאמונה ובטחון נתהפך הדבר לעבודת ה’ ,ורואים ניסים ונפלאות,
שזהו עיקר חידוש מעשה בראשית ,ועיקר תיקון הניצה”ק .והוא ע”י שמעלה נפשו בשבירת
השינה ,שבזה מעלה את הנפש ,ונכלל במה שרבינו מעלה כל דבר בתיקון מרכבתא תתאה
ועלאה ,ותטעם את הטעם של זה.
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ע”י שמתחזק באור הצדיק ,נכלל ביחוד העליון שהצדיק פועל ע”י התחברות
הנפשות
זה מה שר’ נתן מפרש יתגבר כארי לעמוד בבוקר ,לצאת מבחינת תאוות ממון .ע”י מש”כ בסי’
י”ג שצריך להמשיך השגחה ,היפך ההשגחה הוא דאגות .וצריך לשבר את הדאגה בצדקה,
חדותא דנגוני דליואי ,כי כשיש אנפין חשוכין של תאוות ממון אי אפשר להמשיך דעת ואזי
מר וקשה מאד לאדם ,אך כשמתחזק הוא נכלל במה שרביה”ק מעורר ומעלה הנפשות‘ ,אריתי
מורי עם דבשי’ ,שרבינו מלקט מכל אחד נקודות טובות ומעורר בזה יחודא עלאה ויחודא
תתאה ,מדובר כאן בדברים מאד גדולים ,לכל אחד יש איזה חלק ביחודא תתאה ,אך ע”י
רביה”ק יש לו ממש חלק ביחודא תתאה ואפי’ ביחודא עלאה ,דברים גדולים מאד שאנו זוכים
להם ע”י התקשרות לצדיקים ,מי שמבין בדברים האלה ומאמין בזה ,הוא חי חיים טובים.
כי לכולנו צריך שיהיה לנו חלק ביחוד העליון ,במקום זה יש לנו חלק בפלאפונים ושברון
לב ודאגות ,חושבים שאין דרך לצאת החוצה ,כן יש דרך לצאת ,ע”י שבאים לצדיק לראש
השנה ,מתקיים הדבר בכל השנה ,שהצדיק מעלה את הנפשות ליחוד עליון ונורא מאד ,ואזי
ממילא כשרביה”ק מדבר איזה דיבור אנו זוכים לשמוע אותו היטב בנפש.

הזוכה להכלל בקיבוץ הקדוש ,נכנסים באזנו ולבו דברי הצדיק באופן אחר לגמרי
כי שני אנשים שומעים אותו דיבור ,אחד עבר ליד האוזן ,ועסוק בחכמות’לאך והשני מתחזק
באמת וחי חיים חדשים ,כי הוא היה שם ,התורה היא אור פנימי שמחוברת לפנימיות הנשמות
של עם ישראל ,ואם היית חלק של היחוד וקדושת המשכת המאמר ,אזי אתה יכול לשמוע
היטב דברי הצדיק.
בזה מפרש ר’ נתן ‘יתגבר בבוקר לעורר השחר’ היינו שאתה צריך להתעורר שיהיה לך קשר
עם היחוד קוב”ה ושכינתיה ,כלשון הזה”ק שנקרא היחוד בשם ‘איילת השחר’ ולכן בבוקר
הוא הזמן שתעזוב כל הדאגות ומרירות וטרדות הלב ,שיהיה לך חלק בגישמאקייט הכי גדול
שיש בעולם ,ולא רק זאת ,אלא שכל הטרדות עוה”ז שכן צריך בבית ובחוץ ,זה ממש עבודת
ה’ ,תהיה שם רגוע ,ותאמין באמת שה’ איתך בכל דבר .ותרגיש את הקדושה ותוכל ללמוד
ולהתפלל ,זהו השינוי שצריך שיהיה נעשה אצל האדם ,וזה בוודאי יהיה.
“א ׁ ְש ֵרי
ְו ֶזה ּ ֵפרו ּׁש יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּכ ֲא ִרי ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִל ּקו ֵּטי ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְל ַה ֲעלוֹ ָתםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַ
יכין ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ְש ֵל ָמה ַעל-יְ ֵדי
יתי מוֹ ִרי ִעם ְ ּב ָש ִֹמיְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ָה ָעם” ( סימן י”ג)ּ ְ ,ב ִחינַ ת ָא ִר ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָק ְר ִבין ְל ַה ּ ֹכחַ ָה ְראוּת ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה
לכן נאמר ‘יתגבר כארי’ ,לשון אריתי ,היינו כמו שרבינו ליקט את הטוב שבך ,לכך תתגבר
עכשיו להתרומם .כשנוסעים לרבינו לר”ה ,ממילא יוכל להתגבר כל השנה כארי ,בשביל זה
לבד כדאי כל הנסיעה לר”ה .שיוכל כל השנה להתגבר כאר”י ,כמו הארית”י והליקוט שהיה
בקיבוץ הקדוש.
ועתה נבין מה שמהרנ”ת בוער בתחילה בלשונות בוערים ,דבר ראשון הוא זריזות ,היינו
זריזות הנסיעה להצדיק ,אין זמן עכשיו לפלאפונים וטרדות ,אח”כ נטפל בזה ,דבר ראשון אני
מזדרז לרוץ להצדיק ,וזו עצה נפלאה לעזוב כל הטרדות ,שפשוט אין לו זמן לזה .מלבד העצה
הפשוטה להודות להשי”ת על כל החסד שיש ,וממילא יוצא מכל טרדה וצרה.
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מחשבה ראשונה בבוקר :היום אני מקבל עוד חלק מהתורה ,יש בשביל מה לקום
בזריזות.
וכך יוכל להמשיך תורה ,מה זה שייך אצלינו? צריך ללמוד היטב בלקו”ה ,להבין את הענין
במקורו ,כי ענין המשכת תורה מבואר בסי’ י”ג שתזכה להתחיל להמשיך ענין בדרכי עבודת
ה’ ותוכל להבינו .כי בכל יום צריך לקבל התורה מחדש ,כך צריך אדם לקום בבוקר ,הנה היום
הזה אני בא לקבל עוד קטע מספר משיבת נפש ,עוד שטיקל מלקוטי הלכות ,עוד קצת גמרא
בהתחדשות ,בשביל זה אני קם בבוקר .להיות יהודי טרי וחדש .הנה עכשיו ממש .בכל יום
יהיו בעיניך כחדשים ,כי עיקר קבלת התורה הוא העלאת הנפשות .ואז נתגלה שאדרבה נעשה
רווחים נפלאים מתוך השינה ,דווקא מתוך הטרדות והדאגות ,ע”י שבטלת את הדאגה ,מזה
נעשה פרנסה.
כי בכל פעם שאדם מבטל הדאגה ,יש לו פרנסה מזה .כי זוכה לרוגע ושלוה ופרנסה ,כי הכלי
להמשכת שפע יש בו שני דרכים ,אחד ע”י מעשה השתדלות ,השני ע”י ביטול המרירות.
שניהם כאחד שוים בהמשכת שפע .הרי שהלכה זאת קטנה בכמות אך שוה הון רב.
נמצא שכל החיים מתחילים בשיבור תאוות ממון ,בזה יזכה לקבל חידושי תורה ,ולחדש
העלאת הניצה”ק ,העיקר לא לדאוג ,לסמוך על ה’ ולהיות ישר .זהו עיקר שבירת תאוות ממון
שהוא התעוררות השינה בזריזות בחי’ אמונה ,הנה בא לפני יום חדש ,מלא חסדים וישועות,
לא אנפין חשוכים עצבות ועצלות שהכל קשור לתאוות ממון ,אלא יום מלא חסד וישועות.
כך כל אחד חייב לבדוק בעצמו ,לאן אני נגרר ,איפה אני נמשך ,האם כך היה נראה חסיד
ברסלב של פעם ,האם כך נראה יהודי? וכך יזדרז לשבר השינה ,בחי’ מיתה וחושך ,ואזי
אדרבה השינה תחדש נפשו.

“ש ִ ּו ִיתי ה’ ְלנֶ גְ ִ ּדי ָת ִמיד”ַ ,היְ נ ּו ֶׁש ַה ְׁש ָ ּג ָחתוֹ ָע ֵלינ ּו ָּת ִמיד
וְ זֶ ה ּו ( תהלים ט”ז)ִׁ ,
שזהו עיקר בנין חיי האדם ממש ,שחי עם שכל דקדושה ותמימות אמיתית ,ואינו אויבערחכם.
כי זהו עיקר ענין המשכת תורה ,שילמדו אותך איך לקיים שויתי ,כי אחד צריך שיהיה לו איזה
חידוש בתורה איך לזכות לקיים שויתי ,ומישהו ילמד אותך איך לעשות את זה .ובשביל זה
צריכים כלי.
כי הרמ”א כותב את זה לכל אדם ,וכן הרמב”ם ,אלא שהרמ”א פסק זאת כהלכה .ואיך יוכל
לקיים זאת ,כשיקום בבוקר בזריזות והתחדשות ,עי”ז יראה איך השגחתו ית’ עלינו תמיד,
ויזכה לקיים שיויתי.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ( סימן א’ ס”ג) ׁ ֶש ָראוּי ְל ָכל יְ ֵרא ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ֵמ ֵצר ְודוֹ ֵאג ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִּ ,כי
ָּכל ַה ִּמ ְת ַא ֵ ּבל ַעל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם זוֹ ֶכה ְורוֹ ֶאה ְ ּב ִש ְֹמ ָח ָת ּהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ב”ב דף
ס’ נִ ְמ ָצאַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵּמ ֵצר ְודוֹ ֵאג ַעל ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבנְ יָ נוֹ ו ִּבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ימן י”ג ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה
ִ ּבנְ יַ ן ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ַה ֲעלוֹ ת נְ ָפ ׁשוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִס ָ
ימת ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ו ִּמ ְת ַא ְ ּב ִלין ַעל יְ רו ׁ ָּש ַלם ְו ֻח ְר ַ ּבן
ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּבוֹ נִ ין אוֹ תוֹ ְו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְל ַל ֵ ּקט
ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ו ְּל ַה ֲעלוֹ ָתן ְו ַע ֵּ
יתה
ל-כן ֲחצוֹ ת ַמ ְמ ִּתיק ִדּ ינִ יםִּ ,כי ְמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ֶאת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִמ ָ

ליקוטי הלכות ח"א דף ו' השכמת הבוקר ב'
ימת ֲחצוֹ ת
ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִפירוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְוכוּ’ ( ספרי פרשת ראה) ְו ַעל-יְ ֵדי ִק ַ
יכין ֲח ָס ִדיםְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ( בסימן קמ”ט) ׁ ֶש ֲחצוֹ ת ְמ ֻס ָ ּגל ְּכמוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ן,
ימין ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ְמ ִק ִ
ְּכמוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ן ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְצ ָד ָקה ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵ ּבר ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ו ַּמ ְמ ִּתיק ַה ִדּ ינִ ים ְו ֵכן ֲחצוֹ ת הוּא
יקין ִדּ ינִ ים ַּכ ַ ּנ”ל:
ׁ ְש ִב ַירת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ִּת ִ

בנין בית המקדש הוא בנין הדעת ואסיפת הנפש מפיזורה
עיקר בית המקדש היינו שהיה דרך לצאת מתאוות ממון ,היה יהודי מביא קרבן לה’ ,ויוצא מכל
הדאגות ,וחוזר לביתו בחדוא דניגוני של הלויים ששמע בית המקדש ,והיה נכלל ביחוד העליון,
כך גם היום כשקמים בבוקר ונכללים ביחוד שהרבי מעלה ,הרי שממשיך על עצמו בנין בית
המקדש ,בנין הדעת.
כי ע”י ההתאבלות על ביהמ”ק בונים את הדעת ,כי בנין הדעת הוא עצמו בנין המקדש ,וזה
שכתוב בשו”ע שבזה צריך לקום בבוקר עם ג’ דברים האלה ,להזדרז בבוקר ,היינו לבטל
הטרדות ובלבולי המצב והמניעות ,ולא מסתכל על הפלאפונים ,כך יזכה לקיים שויתי ,ועי”ז
טועם טעם של תפילה אחרת לגמרי ,וחיים אחרים לגמרי ,ובזה מבין איך להמשיך את היראת
שמים שהיה בבית המקדש ,וכל זה הוא קבלת התורה.
לכן צירף ר’ נתן כמה דברים באופן נורא נוראות ,ונותן לנו בזה דרך איך להתחיל את היום כמו
שצריך.
כי עיקר חורבן בית המקדש הוא פיזור הנפשות ,על זה צריך לבכות ,כשבוכים זוכים לאט לאט
לתיקון הנפש ,וזה שאמר רבינו בסי’ קמ”ט שחצות מסוגל כמו פדיון ,צריך לזכות למצוא מי
שיכול לעזור לעשות המתקה ,ועיקר הנקודה שקשר של האדם עם הדינים שלו זה הדאגות,
כשיוצא מהדאגות יוצא מהדין ומהצרה.

חצות מסוגל כמו פדיון ממש ,כשעוזב את הקשר לדאגה ,עזב את הקשר לצרה
ולדין
ועצם קימת חצות הוא התעוררות עת רצון ,והאדם נכלל בזה העת רצון ,כי בחצות שהוא
תכלית החושך ואתה כ”כ מבולבל ,ועוזב את כל הדאגות והכפירה ,ומוצא שה’ לבדו יכול
לעזור ולהושיע ,עי”ז יכול להמשיך חסד ,כמו בחצות שנמשך חוט של חסד ,והחסד הראשון
הוא שזוכה להתגלות התורה .כי בחצות מקבלים הרגשה בספרי רבינו ,ויודע כבר מהו אמת.
ובפרט בימי בין המצרים יש להתעורר לבכות על בית המקדש ,שחסר לי אור הדעת שמעלה
אותו מדאגת ממון ,חסר לי דרך לצאת מהדינים ,ועי”ז ממשיך המתקה כמו פדיון ממש .ובלי
ספק זוהי ידיעה נוראה שחצות מסוגל כמו פדיון ,וזה הזמן להפריש צדקה ולצאת מכל העבר
והקושי שלי ,ולהתעלות לחדוה דניגוני ,ולקבל על עצמו השגחה שלימה ,ולזכור שכל מה
שעושה הוא נכלל בתיקון דמרכבתא תתאה ועלאה שיש בזה כמה בחינות ,יש מה שנעשה
תמיד ויש מה שנעשה לפעמים בזמן שנוסעים לצדיק ,ואכהמ”ל .כשטועמים את זה ,נכנס
להשגת הדעת שזהו בנין הביהמ”ק שלו.

ט

י
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ע”י קימה בחצות טועם טעם מהות ההתקשרות לצדיק וספריו הקדושים
בפולין היה רבי יצחק ברייטער ,לא ידע איפה זה אומאן ,חשב שזה בהונגריה ,עד שנוסע
לו שזה באוקראינה ,ושלח מכתב לאנ”ש ,ושאל כמה שאלות במהות ענין ברסלב ,כדרך
הפולנים ,והשיבו לו אנ”ש במכתב ‘כשתבא למחננו’ כשתבא אלינו ,תבחין ותראה מהו האמת.
ויבין שזה לא חכמות ,אלא תמימות כזה ,ועי”ז לומדים תורה וגודלים ,ושולטים על השגעונות
והדאגות .זהו הפדיון של חצות.
והרי ענין הפדיון הוא צדקה ,כי ע”י צדקה משברים תאוות ממון ,וזוכים לחדוה דניגונא .לא
לחינם כתב ר’ נתן בתחילת ספרו על סי’ י”ג ,שהוא מדבר מעצם כחו של רביה”ק ,זה בער בו,
והוא ירה בנו את התבערה הזאת ,וכלול בו ישועה נפלאה ,להתחדש כמו בחור צעיר ,לקפוץ
למקוה ,ולא לדבר לפני התפילה בפלאפון כלל ,שזה הסגולה הכי גדולה לפרנסה ,ה’ יזכנו
לחיות בזה חיים טובים אמן.

