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ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ו ט"ז עמוד א' השכמת הבוקר ה' אות א-ו

לקוטי הלכות או”ח דף ט"ו ט"ז .הל' השכמת הבוקר הלכה ה' אות א-ו
ליקוטי הלכות או”ח-הלכות השכמת הבוקר הלכה ה
יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַּכ ֲא ִרי ַל ֲעמֹד ַ ּב ּב ֶֹקר ׁ ֶש ְ ּי ֵהא הוּא ְמעוֹ ֵרר ַה ּ ׁ ַש ַחר:
יפא
ישא ְל ֵס ָ
“ת ְקע ּו תוכחה” ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָּמן ח’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ֵר ׁ ָ
א) ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ִּ
ְו ַה ּיוֹ ֵצא ָלנ ּו ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּב ִק ּצוּר ְל ִענְ יָ נֵ נוֶּ ׁ ,ש ִע ַּקר ַה ִּת ּקוּן הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּצ ִדּ יק ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְּכמוֹ ּ ִפנְ ָחס ָ ּב ֵעת ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ֲע ֵשֹה ִז ְמ ִרי ְוכוּ’ִּ ,כי ָּכל ַה ִּק ְלקו ִּלים ח”וֵ ,הם
ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ערום ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַּת ֲא ַות נִ אוּף ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ִק ְלקוּל
לשה מ ִֹחין הוּא ְ ּב ִחינַ ת ג’ ְמ ִחיצוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י ַה ַּת ֲא ָוה
ַה ּמ ַֹחִּ ,כי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ַ ּב ּמ ַֹח ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ּ ׁ ְש ׁ ָ
ַה ּזֹאתַ ,א ְך ְּכ ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא יוֹ נֵ ק ֵמ ָה ַר ֲח ָמנוּתֶ ׁ ,שהוּא ַה ַדּ ַעת ְוכוּ’ֲ ,א ַזי נִ ְק ַטן ַה ַדּ ַעת ְוכוּ’ ו ִּמ ּ ׁ ָשם
ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ַּת ֲא ָוה ַה ּזֹאת ח”וְ ,ו ָאז ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא רוֹ ָצה ְלבוֹ ְל ָעה ח”וַ ,ו ֲא ַזי
יכין ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשֹין ֵ ּג ִרים ְונִ ְת ַר ֶ ּבה
ְצ ִר ִ
ְ
ְ
ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך נְ בו ָּאה ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ָ ּב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ָ ּב ֶר ֶרת
ָה ֱאמוּנָ ה ְל ַה ֲא ִמין ְ ּב ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִע ָּקרוֹ נִ ְת ַ ּג ָּלה ַעל-יְ ֵדי ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָאז ָזכ ּו ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלרו ַּח
נְ בו ָּאה ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה זוֹ ִכין ְל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים צ”ב) ְל ַה ִ ּגיד ַ ּב ּב ֶֹקר
ַח ְס ֶדּ ָך ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת (איכה ג’) ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶת ָך ְו ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם הוּא
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ְלגַ ּלוֹ ת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ַש ְך ַה ּ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ׁ ֶשל נִ ְפ ָלאוֹ ת
ְוכוּ’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
יחּ ְ ,ב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ַעל ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ְוכוּ’ּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (בראשית כ”ה) ְויָ דוֹ אוֹ ֶח ֶזת בעקב ֵע ָשֹו ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין
ֵר ַ
יטבִּ ,כי נוֹ ָרא הוּא ְמאֹד:
יטב ֵה ֵ
ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ

כלל המתגלה במאמר ‘תקעו תוכחה’
הלכה זו מיוסדת על התורה תקעו תוכחה ,כמו שר’ נתן כותב בתחילה ‘עיין שם מרישא
לסיפא’ .ר’ נתן בתחילה מביא את קיצור כלל התורה כדי להבין מה מתגלה בהלכה זו .ונרחיב
עוד קצת ממה שר’ ניתן קיצר כאן בכלליות אותו המאמר.
תקעו תוכחה היא התורה האחרונה ששמענו מרביה”ק בראש השנה האחרון ,זה נחשב כעין
צוואה של רבינו ,כלליות הלימוד של הרבי .פתיחת דבריו בענין תוכחה ,בוודאי כל אדם צריך
תוכחה מוסר והתעוררות .אבל מוכרח שיהיה בתוכחה קול המוכיח הראוי ,אם אדם מוכיח את
עצמו ושובר את הנשמה שלו ,יש לו חלישות הדעת ,אינו רואה איך לשפר דבר .הן בעניני
קדושה וזיכוך המעשים ,והן בגשמיות בבית ,כשרואה שאינו מצליח בחיים אזי זאת התוכחה
מבאישה ריח ,מכבה את הנשמה ,ולא יכול לחיות ונפסק ונעצר כל השפע של העולמות
התלויים באותה הנשמה ,כי הנשמה כבוייה .צריך תוכחה אחרת .זהו כלל אור רביה”ק לקבל
מוסר ותוכחה בדרך שמחיה ומכניס את האדם לתוך אמונה.
בהמשך המאמר רבינו מסביר שכל הענין הזה ,הוא עיקר בעיית האדם ,כל מה שרוצה לשוב
בתשובה ,ולהטיב מעשיו ולעבוד על איזה מדה רעה ,פתאום אינו יכול ,כי נחלש דעתו מעוצם
הירידה שלו ,ומרוב העגמת נפש אינו יכול לעשות כלום.

ג

ד
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זו בעיה רצינית מאד מאד ,רבינו אומר שזה הולך ביחד עם מה שאין האדם יכול להתפלל,
כי התפילה נהיית בבחינת דין  .כלל ענין התפילה הוא נעימות והתחזקות .אך יש שאדם לא
יכול להתבודד ,לא יכול לדבר עם השי”ת ,נעשה לו הפוך ,אדרבה מתעורר בו זכרון העבר,
בלבולים וכעס ,וממש לא יכול לדבר מרוב ריחוק ,זה נקרא תפילה בבחי’ דין .שכל תפילה
שהוא מתפלל ,נעשה הפוך ,וכמה שמתבודד נהיה יותר גרוע ,זהו מציאות כי הוא בדין.
כי שורש תפילה הוא רחמים ותחנונים ,ועיקר הרחמים תלוי בדעת .כשנופל מהדעת ,זה
הסיבה שאנו רחוקים מאד מלעשות התבודדות ולהתפלל בכונה שחרית מנחה מעריב כי
הדעת נפגם ע”י פגם הברית ,כי היה צריך שיהיה בלבו ובדעתו כח להרחיק כל רע ,ג’ מחיצות,
היינו שרחוק ממנו הרע ,ויותר רחוק ,ויותר רחוק ,ג’ מחיצות שעומדים לפניו .כי כשהדעת
נופל לתוך פגם הברית ,אזי נפגם הדעת ונחלה המח ,ואינו יכול להתבודד ולהתפלל בכונה,
קשה לו .זהו מציאות שאנו צריכים להתרפאות ,כי פגם הברית שורף את כחות הנפש.

כשהקליפות אוחזים באדם אינו יכול להתחדש
רבינו בסימן זה מאריך איך לרפאות את כל הדברים האלה ,שיוכל להגיע לאיזה תכלית
בעבודה ,אדם יכול לרפאות כל בעיה שיש לו בנפש ע”י שלא נחלש דעתו ,בראותו את
בעיותיו ,הוא יכול לטפל בזה ,ולזכות לתפילה .כי שורש הדבר הוא להוציא את המחלה ,אדם
שיש לו מוגלה ,אינפקציה ,יש לו משהו שנעצר ,אי אפשר לשנות את זה ,ככה חיי האדם ימים
ושנים ,שהוא מוכיח את עצמו ונשבר יותר ,ואין יכול להתפלל בשמחה ונעימות .צריך להוציא
את כח הרע הזה שנעשה ע”י שהתנהג בדברים שלא כראוי ומזה ינקו הקליפות ,ונעשה על
האדם לבוש דקליפה וכל מיני יניקות רעות ,זהו מציאות אנשי העולם ,הן מי שנמצא במקום
נמוך מאד ,אצלו היניקה קשה מאד ,הן מי שמתעורר בתשובה ,אצלו היניקה פחות חזקה,
איידעלער .הכלל שיש מצב נורא שהניצה”ק תפוסים ולא יכול להתחדש.
רבינו מייסד כאן במאמר המופלא הזה כח הגדול שנקרא ‘תפילה של בעל כח הגדול’ ,שהצדיק
יכול להתפלל תפילה בבחינת דין ,זהו כח הצדיקים המופלגים במעלה מאד שמעוררים רחמים
כאלה שיכולים לתקן את הדין ,לטהר את השכינה מנפילתה ,כמ”ש בזה”ק בכ”מ ,והם מלמדים
גם לנו שגם אנו נתפלל בבחי’ דין ,גם בקטנות כשאין כחות ,אנחנו נעשה את שלנו ,ונמשיך
בהתבודדות ונמשיך בתפילות אע”פ שכאילו היצר הרע בולע את זה ,ובסוף הצדיק מוציא
את זה ומהפך הכל.

אנו נכללים בתפילה בבחי’ דין של הבעל כח ע”י הנסיעה אליו לר”ה וע”י העסק
בהתבודדות גם כשאין טעם ורצון
המהפך הזה הוא תחילת הקדושה ,כי האדם נולד במצב שהיצר הרע בולע ממנו את הקדושה,
יש מצב שנעשה שינוי ,זהו ‘שיברת ראשי תנינים על המים’ ר”ת תשרי ,לשבר ראשי יניקת
הקליפות ,בחי’ פרעה ,ולהוציא ממנו כל הניצה”ק ,זהו כח האור של רביה”ק שהיא מתנה
גדולה שנתן הקב”ה לעולם ,צדיק כזה בדרגת משה רבינו שיכול ללחום בכחות הדין ,זהו
היסוד שצריך ליסוע לרבינו על ראש השנה ,זהו הזמן לשבר את כל הדינים שהבע”ד ינק
ממנו ,וכל מה שעובר עליו ע”יז ,וצריך להמתיק את הכל ,להוציא את הניצה”ק שנפלו שאי
אפשר להעלותם אותם .שזה עיקר הבעיה שעובר על כל אדם ,שלכן התוכחה אינה ראויה
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ואינו מתקדם.
אך כשאנו ממשיכים לעסוק בתפילות יחד עם התפילה בבחי’ דין של הבעל כח הגדול ,וכן
עוסקים להוכיח עצמנו בריח טוב ,אזי בכח הבעל כח הגדול נשבר ראש התנין ,כמו בקריעת
ים סוף ,היצר הרע צריך להקיא כל הקדושות והניצוצין שבלע ,וצריך להוציא מבטנו וקרבו,
חיל בלע ויקיאנו .זהו עיקר ההתחדשות החיות של האדם ורפואת נפשו ,וזהו גודל הענין של
ר”ה ,שאנו באים להתפלל עמו יחד ברננה ולצעוק על נפילת המלכות בכונה ,לתקן כלל ענין
הנסירה ,ולהעמיד העולם בבחי’ דין ,שבזה כלול כלל ענין ההתקרבות לרביה”ק בכל יום .וכך
שייך שיהיה לנו חיים חדשים.
ועי”ז יוצא הדעת מים רבים ,דעת נפלא בבחי’ קריע”ס ונעשה רעמים התעוררות של עבודת
ה’ ,רעיונות של הרהורי תשובה ,וזה נעשה בחי’ גרים ,כחות של תשובה ,שניצה”ק מתתקנים
ובזה נעשה המשכת רוח נבואה.

חיים טובים של השגחה ונפלאות
דברים אלו מבוארים באר היטב באריכות בתוך המאמר .ובהמשך מגלה לנו רבינו את העיקר
והיסוד בעבודת ה’ ,לאחר שיש דרך בעולם שנוכל לצאת מהקליפות ולחיות חיים חדשים ,פה
שייך שנזכה לחיות חיים של עבודת ה’ .כי מציאות העבודה רבינו קורא לזה בשם ‘התגלות
ההשגחה’ ו’אמונת חידוש העולם’ .כי עיקר חיי האדם הוא לחשוב באמת על מציאות ה’,
ואדם צריך לראות חידוש מעשה בראשית ,נפלאות גדולות בכל יום ,איך ה’ נמצא ,ובעצם בכל
דבר שאתה עושה יש נפלאות גדולות ,כמה דרכים של השגחה ,נפלאות של עצם הבריאה,
ונפלאות של השגחת ה’ עלינו יום ולילה ,זהו עיקר חיי יהודי שכל יום קם בבוקר ומתפלל
ומודה לה’ על חידוש מעשה בראשית ,וכל המח והלב דבוק ביראה ואהבה והרגשות של ביטול
לה’ כמה שהוא יכול ,וממש חושב על ה’ חושב על ההשגחה ,חי חיים של השגחה כל היום ,לא
מסתכל על הטבע ,ועל מה שעובר ,לא מסתכל על כל מה שנעשה ,אלא חי באמונה ודביקות.
זהו מציאות היהדות ומציאות עבודת ה’ .והוא המבואר בכל ספה”ק לחיות עם השגחה .זה לא
רק מחשבה קטנה אחת ,אלא אלפי ורבבות מחשבות ,הוא כל לימוד של רבינו ור’ נתן בלקו”ה
כולו.

ביאור ד’ חלקי השיר בעבודת השם
מציאות העבודה הזה הולך ביחד עם בחי’ קול המוכיח הראוי ,שאז אדם יכול להוכיח את
עצמו ,התוכחה הוא הנשמה ,הוא רואה שפע המח ,שפע דעת שנכנס ומוכיח את האדם וככה
אדם גודל ,הרם כשופר קוליך ,כשפ”ר ר”ת פשוט כפול שלוש רבוע ,שזהו סדר המשכת
המוחין מלמעלה למטה ומלמטה למעלה ,בחי’ השיר שיתער לעתיד לבא ,שרבינו קורא לזה
בהגדרה מופלאה הזאת .שמבואר בזה המאמר ובסי’ מ”ט ,שאינו ענין מופשט ורחוק מאיתנו,
ולסבר האוזן נבאר בקצרה ,שזהו כלל ההתחלה של עבודת ה’ ,כי שיר מרובע הוא המציאות
שנתעורר האדם לעבודת ה’ בחי’ נצח הוד יסוד מלכות ,שנתעורר לאמונה ,לנצח את היצר
הרע ולהשלים את הנפש ולזכות לקדושה .וכך מקיים מצוות בהתלהבות ולא ביבשות ,זהו
שיר האמונה הוא הכח העיקרי שאדם יכול להוכיח את עצמו בנעימות להתעורר בעבודת ה’.
וכך להכנס לתוך סדר של לימוד התורה וקיום המצוות .כי ענין לימוד התורה בעצמו הוא י’

ה

ו
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מיני נגינה ,עשרה דרגות של אמונה שמצומצמים בתורה ,גמ’ שו”ע ,לימוד שמגדיל את האדם.
אחר שיש שיר מרובע ,יש שיר משולש בחי’ חסד גבורה תפארת ,רגש של אהבה ויראת
השם ,וחי עם התגלות ההשגחה וקרבת ה’ ,ושם מאיר עיקר רוח הנבואה בעסק התורה.
וכן שיר כפול מוחין חכמה בינה ,ושיר פשוט אור הכתר .שעיקרו הוא מה שהצדיק מעורר
יחודא עלאה ,והזה”ק מבאר את השיר בענין עשר ספירות .ובדברי רבינו הם י’ חלקי העבודה,
המרובע הוא ההתחלה ,העליה להשגחה ונפלאות הוא שיר משולש וכפול ופשוט הוא המוחין
והדביקות בה’ שע”י ההתחלה בעבודת ה’ גורם נחת רוח גדול מאד ,שהצדיק ממשיך שלימות
המוחין שיר כפול ושיר פשוט ,וזה בוודאי שייך אצל כל אדם בכמה דרכים ,זהו הניגון והשיר
שיתער לעתיד .לעתיד לבא יתגלה המציאות שאין עוד מלבדו ,ובכל דבר יתגלה איך הדבר
הזה נעשה נחת רוח לה’ ,והיום אנחנו ממשיכים את השיר מלעתיד לבא ,כי כל דבר שאנו
מכירים בו את ה’ זה נמשך מלעתיד לבא ,זהו התגלות השגחת ה’ כמו שיהיה בימות המשיח,
וכמו שהיה ביציא”מ .כעת אנו בהסתרה ועובדים שזה יתגלה עוד פעם.
אדם צריך לחיות עם אמונה שיר מרובע ,שמתגדל ע”י התורה ,כשזוכה לקול המוכיח הראוי,
כח להוכיח את עצמו ,לפי זה הוא מתחזק וגודל בעבודת ה’ ,ובא ל’בירור המדמה’ .כי כל דבר
בעוה”ז שאנו עוסקים בו ,יש לו כח של דמיון ,מאידך יש לו ענין שכולו עבודת ה’ .אמונה
בהשגחה פרטית ,שמשגיח בכל דבר .וזהו עיקר עבודת האדם במחשבה דיבור ומעשה בכל
דברי רשות ,לברר המדמה ,וכן בתורה ותפילה ועבודת ה’ .העיקר שהמח יברר וישיג את
מציאות ה’ באותה בחינה של פשוט כפול משולש מרובע ,שאדם מקבל את הקדושה הזאת
בק”ש ובשבת ויום טוב באופן של פשוט כפול וכו’ וכן מקבל בכח רבינו.
וכל זה בכח שיוצא מהתפיסה של האינפקציה הקשה שהקליפות אחזו בו ולא היה יכול לצאת
משם ,כלליות הענין הזה הוא קדושת חודש אלול ור”ה ויוה”כ ,התיקון בכל שבוע הוא כח
השבת ששובר את כחות הרע של העולם ,ועי”ז מתחדשים בעבודת ה’.
קיצרנו כלל המאמר הזה בצורה שיהיה מובן בלי קושיות ,כדי להבין את עוצם הנפלאות
שנתגלה כאן בהל’ השכמת הבוקר הלכה ה’ שר’ נתן כאן מייסד את יסוד דרך העבודה ,יסוד
חיי האדם בכל יום להתחדש לפנות בוקר בתפילת שחריתך ,שיהיה השחרית אצלו חידוש
מעשה בראשית ,להכיר את ה’ מחדש ,שזה עיקר הסיבה שה’ ברא את העולם ,שהאמונה
תגדל אצל האדם ,וממילא בכל יום יהיה לו אמונה בהשגחה פרטית ,שזה חיים אחרים לגמרי,
זהו עבודת ה’ .הוא המציאות שאנו צריכים לחיות בו.

ע”י עבודת בירור המדמה יבא לתוכחה נעימה
ר’ נתן בהלכה זאת מלמד אותנו להכנס לצורת חיים כאלה של השגחה ונפלאות ,בתפילת
שחרית לעורר את הדעת המופלא הזה שיתגלה לעתיד לבא ,כדי לזכות לכח בירור המדמה,
וכל היום יברר וישלים את העולם וימשיך התגלות השיר של השגחה ,וכל זה הולך ביחד עם
המציאות שהאדם מוכיח את עצמו בנעימות כזה ,וכן יכול להוכיח אחרים ולעזור לכל אדם,
להוכיח בנעימות כזה ולהכניס בו התעוררות כזה שמחיה את הנשמה ,בחי’ קולך שמעתי בגן
ואירא ,שנופל עליו מח ויראה כזאת ,ודעת כזה ,כקול השופר שמעורר ומחיה את האדם.
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זהו המאמר האחרון והצוואה של רבינו ,הוא כח השארתו בעולם ,וכלל עצת התפילה ,שבו
מוזכר כלליות דרכי העבודה ,ור’ נתן בהלכה זאת מכניס אותנו לסדר העבודה ופנימיות החיים
של האמונה בהשגחה פרטית .כל יום כשקמים בבוקר יש לנו תפקיד ,לעסוק בבירור המדמה,
ולחיות עם השגחה פרטית ,וכך התפילה והתורה בענין אחר לגמרי ,וכך יכול להתקדם יותר
בעבודת ה’ להוכיח עצמו בנעימות ולעלות במעלות השיר.
כי למעשה כל מה שעובר על אדם קשיים בפרנסה ובריאות ,ואדם צועק למה ,מתי זה יגמר,
או שאדם יודע מהות המדות שלו ,ונחלשה דעתו ,כי זהו מציאות יניקת הקלי’ ואי אפשר
להתעורר לאור הדעת ,כי אינו מונח בעבודת ה’ .משא”כ כשיהיה מונח במציאות של בירור
המדמה והשגחת ה’ ,יוכל בקל לקבל יסורים באהבה ,ולפעול ישועה בתפילה באמונה ,ובאמת
יוושע .אך בלי זה ,אינו יודע שהוא יכול לפעול נס ופלא בגשמי ורוחני ,לכן יסוד האדם להכנס
בכל יום מחדש באמונה ,להתעורר מהשינה בבחי’ תחיית המתים וחידוש העולם כמ”ש כאן
באות ב’.

תחיית המתים ע”י התעלות הניצה”ק בכל יום מחדש
ב) ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכין ְ ּב ָכל יוֹ ם ַעל ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה‘ַ ,ה ַּמ ֲח ִזיר נְ ׁ ָשמוֹ ת ִל ְפגָ ִרים ֵמ ִתים’ ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה נִ ְמ ׁ ַש ְך ְ ּב ׁ ָש ָר ׁשוֹ ִמ ָּכל ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל ,שאנו צריכים לעשות בכל יום
חידוש העולם שלעתיד ,בחי’ תחיית המתים שמתעלים הניצה”ק הנפולים שמתו בשבירת
הכלים ,ואנו מחיים את העולם ומתגלה גדולת ה’ מתוך העולם ,וכל יום הוא באמת יום חדש
לכן מברכים בכל יום המחזיר נשמות לפגרים מתים.
ִּכי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה הוּא ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַמ ֲעטוּת ַה ּמ ִֹחין ו ִּב ְל ּבו ִּלים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ערום ׁ ֶש ָּכרו ְּך
אשוֹ ן ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ָּכל ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ִל ְלחֹם ַה ְר ֵ ּבה ִעם ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּמ ַֹח
ַא ַחר ַה ּמ ַֹח ַעל -יְ ֵדי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
יכין ְל ׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ַה ּמ ַֹח ִמ ְת ַ ּב ְל ֵ ּבלֶ ׁ ,שהוּא ַעל-יְ ֵדי
ְל ַב ְר ָרם ֵמ ֲא ִח ַיזת ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ערום ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ְצ ִר ִ
ישֹן ׁ ֶשהוּא נַ יְ ָחא ַל ּמ ִֹחין ְו ָאז ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ַש ְריָ א ַעל ידוהוִּ ,כי ִע ַ ּקר
יכין ִל ׁ
ִמ ְל ָח ָמה זֹאתֲ ,א ַזי ְצ ִר ִ
ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּתוֹ הוּא ַעל-יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָאז ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה מוֹ ִציא ָּכל ַה ַדּ ַעת ְו ַה ּמ ִֹחין ְוכוּ’ ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
ימי ַה ַדּ ַעת ְ ּב ִחינַ ת ִּכי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵדּ ָעה ַּכ ַּמיִ ם ַל ָ ּים ְמ ַכ ִּסים ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת
ְונִ ְת ַ ּג ּל ּו ֵמ ֵ
ימי ַה ַדּ ַעתּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִּכי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ
ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו ַה ַדּ ַעת ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְונִ ְת ַ ּג ָּלה ֵמ ֵ
ֵדּ ָעה ַּכ ַּמיִ ם לים ְמ ַכ ִּסים ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשהוֹ ִציא ּו ַה ַדּ ַעת ֵמ ַה ִּס ְט ָרא
ַא ֲח ָרא ְו ָח ַזר ִל ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת נִ ְפ ָלא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ְוכוּ’
ר’ נתן מבאר שבחי’ השינה שבכל יום הוא שאדם שוכח את כל דרך העבודה הנ”ל ,הלך לישון
ושכח ,ומתגבר ערמימיות המדמה של הנחש ,וצריך להתגבר מאד להתחיל מחדש לברר עצמו
לחיות עם אמונה ודעת ,זהו מציאות עבודת ה’ להתגבר מחדש על כל ההרחקות וחלישות
הדעת ,ולעבור עליהם ולהתחדש .כך רבינו רוצה שנחיה.

תיקון השינה ע”י קשעה”מ שבזה מתקן הברית ומוציא כל הניצה”ק שבלע
ואמנם בתחילה צריך לישון ,כשיש בלבולים צריך נייחא למוחין .אך יש מלחמה גדולה
לשמוע בקול הצדיק ,להתחבר לבעל הכח ,לציית לרבינו לעשות התבודדות גם כשלא מבין
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למה ,ולהתקשר לבעל כח הגדול ,כי זה התיקון הוא ע”י כח הצדיק שמתפלל תפילה בבחי’
דין ומוציא כל הדעת מהסט”א ,ומלאה הארץ דעה את ה’ ,שזהו התעוררות השינה ,שמוציא
הדעת מהסט”א .ועי”ז מתחדש וחוזר לאמונה ודעת ,ומקבל כח מה שהיה עד עכשיו וכל מה
שהמח נפל.
ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְקרוֹ ָתהּ ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְ ּגדוֹ ָלה
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַעל ַה ִּמ ּ ָטה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ל-כן ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ּׁ ֵש ָ ּנה הוּא ַעל-יְ ֵדי ְק ִר ַ
ִּ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ַעל ַה ִּמ ּ ָטה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִדּ יןְּ ,כמוֹ
ז”ל,כי ְק ִר ַ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַכ ָּונַ ת האר”י
יאת ׁ ְש ַמע ַעל ִמ ּ ָטתוֹ ְּכ ִא ּל ּו אוֹ ֵחז ֶח ֶרב
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות ה’)ָּ ,כל ַה ּקוֹ ֵרא ְק ִר ַ
יקי ַהדּ וֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ ּב ֲע ֵלי ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה
יפ ּיוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ְו ָה ִע ָ ּקר ְל ַק ּׁ ֵשר ַע ְצמוֹ ְל ַצ ִדּ ֵ
ּ ִפ ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין
כנודע מהאריז”ל שק”ש שעל המיטה יש לו כח לתקן הברית ,חרב פיפיות בידם ,לחתוך הקלי’
ולהתדבק באמונה גם בשינה ,ועי”ז להעלות כל מה שנפל ,והעיקר שצריך לקרוא ק”ש של
האריז”ל בהתעוררות והתקשרות לצדיק ,להחזיר כל מה שהסט”א גנבה היום מנפשו ,בזה
יוכל לברר אלו הניצה”ק ,ע”י אמונה בגבורה חזקה שמקבל עול מלכות שמים ברגעים האלה
של ק”ש שעל המיטה במסירות נפש ,בזה נמשך עלינו כח הצדיק הבעל כח שממשיך עלינו
המוחין של ק”ש ,י’ מיני נגינה.
יקים ַה ַ ּנ”ל
ימת ֲחצוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי ּ ֹכחַ ַה ַּצ ִדּ ִ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יו ַּכל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָלקוּם ַ ּב ֲחצוֹ תִּ ,כי ִע ַ ּקר ִק ַ
ש בגדפוהי
ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ַש ְך ַההוּא ׁ ַש ְלהוֹ ָבא ְדּ ֵא ׁ ָשא ְדּ ָב ַט ׁ
דתרנגולא ְוכוּ’ (זוהר ויקרא דף כ”ז)ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ ת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ו ְּמקוֹ נְ נִ ים ַעל
ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ָכל ַה ִ ּקינוֹ ת ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִדּ יןִּ ,כי ְ ּב ִכ ָ ּיה ְו ִקינוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים,
ַע ֵּ
ל-כן טוֹ ֲענִ ים ׁ ָשם ַה ְר ֵ ּבה ִעם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְועוֹ ִשֹים פלילות ִע ּמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ישעיה ס”ג),
יך ְו ַר ֲח ֶמ ָ
יח ִל ֵ ּבנ ּו ִמ ִ ּי ְר ָא ֶת ָך ְוכוּ’ ַא ֵ ּיה קנאתך וּגְ ב ּור ֶֹתיךָ ֲהמוֹ ן ֵמ ֶע ָ
“ל ָּמה תתעינו ה’ ִמ ְדּ ָר ֶכ ָ
יך
יך ַּת ְק ׁ ִש ַ
ָ
ֵא ַלי ִה ְת ַא ּ ָפקוּ” ְו ֵכן ַה ְר ֵ ּבה

תיקון חצות הוא תפילה בבחי’ דין שמדברים בלשון של טענות ‘למה’
כלל הענין שהקימה בחצות הוא בכח וגבורה ,והוא בחי’ ר”ה לשבר ראשי תנינים ,לשבר
הקליפות שבאותו יום בכח התרנגול השכוי ,סוד כח הבינה שמתעורר בכח הצדיק שמתפלל
בבחי’ דין .וזהו תוכחה שמחיה ,להבחין בין יום ובין לילה.
ואז מתאבלים על בית המקדש בבחי’ קינות על הגלות המר ,שהוא תפילה בבחי’ דין .כי יש
מצב שיכולים להתפלל פשוט כראוי ,ויש מצב שאי אפשר להתפלל פשוט ,וצועקים ,מה קרה
פה ,איזה הסתרה זאת ,אחד שותק ומשאיר את מצבו ככה ,אין לו כח לצעוק .השני מתגבר,
בוודאי לא יכול להיות ככה ,לכל הפחות אני אצעק ,או אעשה את עצמי כאילו אני צועק .זהו
תפילה בחי’ דין ,אפי’ שלא יפה ככה לדבר עם ה’ ,זהו ענין תפילה בחי’ דין ,אני צועק מכל
מקום שאני שם ,אז ממשיך התיקון שיוצא מסתימת בליעתו אצל הנחש ,והוא הכח המופלא
של הצדיק שעי”ז הוא ממשיך מוחין דקדושה ,הוא גם בונה את המקום הזה שנפל ומוציא
משם כל הניצה”ק שנפלו.
“ויָ בֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד ְוכוּ’” ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ְו ֶזה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ָּכ ְך בתיקון לאה (,תהלים כ”ד)ְ ,

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ו ט"ז עמוד א' השכמת הבוקר ה' אות א-ו
יאין ֵמ ַה ִּס ְט ָרא
ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ִּתקוּן ַה ּמ ַֹחּ ְ ,ב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה מוֹ ִצ ִ
ַא ֲח ָרא ָּכל ַה ַדּ ַעת ְו ָכל ָה ַר ֲח ָמנוּת ְו ָכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְו ַה ִ ּנצּוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ַלע ְוכוּ’ ַעד ׁ ֶשעוֹ ִשֹין ַ ּב ֲע ֵלי ְת ׁשו ָּבה
אשוֹ ן ְ ּב ֵעת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ֲא ַזי ְ ּב ִחינַ ת
ְוגֵ ִרים ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ָה ִר ׁ
ּ
ַה ַּמ ְלכוּת יוֹ ֶר ֶדת ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםּ ְ ,ב ִע ְמ ֵקי ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תְ ,ל ָב ֵרר ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ָכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת
ְו ַה ִ ּנצּוֹ צוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְויָ ְרד ּו ְל ׁ ָשם ְוכוּ’ַ ,עד ׁ ֶש ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ִהיא ׁשוֹ ֶאגֶ ת ָּכ ַא ָ ּיל ַּת ֲערֹג ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ָּכל ַה ַ ּנ”ל
יקים ַ ּב ֲע ֵלי ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת (שם ק”ג) ִ ּג ּבוֹ ֵרי ּ ֹכחַ עוֹ ֵשֹי
ִּכי ַה ּכֹל ַ ּנ ֲע ָשֹה ַעל-יְ ֵדי ֲעבוֹ ַדת ַה ַּצ ִדּ ִ
ְ
ְדּ ָברוֹ ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֵא ּל ּו ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְוכוּ’ ׁ ֶשעוֹ ִליןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַר ֶ ּבה ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְמאֹד ְוכוּ’
בלילה הוא מציאות הירידה ,כל אחד בחי’ הירידה שלו ,שאינו הולך בדרך הפשוט בעבודת
ה’ ,כל אחד מסתבך באופן אחר ונופל ,אך ע”י כל הנ”ל נתרבה כבודו יתברך ,ומתחיל לחשוב
מהשי”ת ,וזהו עיקר התגלות כבודו.
ְו ַעל ֵּ
כן אוֹ ְמ ִרים ֵּת ֶכף ַא ַחר ַה ִ ּקינוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַּכ ַ ּנ”ל ,אוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ָּכ ְךיכם ְוכוּ’ ְויָ בֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד ְוכוּ’” ִּכי ָאז ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ְּכבוֹ דוֹ ַעל-יְ ֵדי
אש ֶ
“שֹא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
(שם כ”ד)ְ ,
ׁ ֶש ָ ּק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַההוּא ׁ ַש ְלהוֹ ָבא ְדּ ֵא ׁ ָשא ְדּ ָב ַטשׁ ְ ּבגַ ְדּ פוֹ י דתרנגולא ְוכוּ’ ְואוֹ ְמ ִרים ַה ִ ּקינוֹ ת
ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ַש ְך ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ָּכל
ֶזה ִמ ְת ַר ֶ ּבה ו ִּמ ְת ַ ּג ֵדּ ל ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ָאז ַעל ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ְ‘ויָ בֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד’ ַּכ ָּמה
“מי ֶזה ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד ְוכוּ’” ׁ ֶש ֵאין לוֹ ּ ֵפרו ּׁש ְּכ ָלל ַמה ּו ִענְ יַ ן ַה ּׁ ְש ֵא ָלה ַה ּזֹאת? ו ִּמי הוּא
ּ ְפ ָע ִמים ְו ֶזהוִּ ,
ְ
ַה ּׁשוֹ ֵאל? ו ִּמי הוּא ַה ֵּמ ׁ ִשיב? ַאך ַה ּכֹל הוּא ִענְ יַ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ערום,
ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְמאֹד ְל ַה ֲע ִלים ו ְּל ַה ְס ִּתיר ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִלינֹק ֵמ ַה ַדּ ַעת ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר
ַ ּב ַּת ֲא ָוה ַה ַ ּנ”ל ו ְּמ ַב ּ ֵטל ו ְּמ ַב ְל ֵ ּבל ַה ְּת ִפ ָּלה ,שאדם מתבלבל ממחלוקות וספיקות ועוזב את עבודת
ה’ ,שוכח מידיעת ההשגחה ובירור המדמה .והיצר הרע רוצה לבלוע הדעת ח”ו ,וכך מתבטל
התפילה ,כי הוא מלא תאוות וירידות יחד עם מוסר ששובר אותו יותרְ ,וכוּ’ ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא
יאין ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִח ּיו ָּת ּה
ְ ּב ִחינַ ת ַה ֲע ָל ַמת ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ְּכמוֹ ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ִּת ּקוּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּמוֹ ִצ ִ
ְוכוּ’ נִ ְת ַר ֶ ּבה ְונִ ְת ַ ּג ֵדּ ל ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֵּ ,כן ְל ֵה ֶפ ְך ח”וְּ ,כ ׁ ֶש ָהי ּו ֵהם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין ָהיָ ה ִמ ְת ַע ֵּלם ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך.

הנחש והקליפות שואלים מי זה מלך הכבוד ,האם יש עדיין דרך לאחוז באור
הדעת בזה העולם?
ְו ַע ֵּ
“שֹא ּו
ילין ַל ֲעסֹק ַ ּב ִּת ּקוּן ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ִ ּג ּבוֹ ֵרי ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”לֲ ,א ַזי אוֹ ְמ ִריםְ ,
ל-כן ַא ַחר ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
יכם ְו ִה ָ ּנ ְשֹאוּ ּ ִפ ְת ֵחי עוֹ ָלם”ֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּׁ ְש ָע ִרים ְו ַה ּ ְפ ָת ִחים ׁ ֶשל ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם
אש ֶ
ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ָע ִרים ְו ַה ּ ְפ ָת ִחים ׁ ֶש ְ ּב ַד ַעת ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם יִ ְהי ּו נִ ְפ ָּת ִחיןְ ,ויָ בֹא ָ ּב ֶהם ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּג ֶּלה
ֱאל ֹקוּתוֹ ו ְּכבוֹ דוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ִ ּב ְכ ָלל ו ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ַ ּב ּמ ַֹח ו ְּב ֵלב ָּכל ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם יַ ִּכיר ּו ְויֵ ְדע ּו ֶאת ְּכבוֹ דוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַו ֲא ַזי ֵּת ֶכף ׁשוֹ ֵאל ִמי ׁ ֶש ׁשוֹ ֵאלֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָה ָרעוֹ ת ְו ַה ָ ּזרוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֵלב ָה ָא ָדם היאוש
שעומד בצד ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין מיניקת הבע”ד ִמ ְ ּב ִחינַ ת (בראשית ג’) ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ערום
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ּ ִפ ָּתה ְל ָא ָדם ְו ַח ָּוה ו ְּל ָכל ַה ְּכרו ִּכים ַא ֲח ָריו ח”וְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (בראשית דף נב),
ַוי לחויא ַק ְדּ ָמ ָאה ְדּ ָק ִטיל ְל ָא ָדם ו ְּל ָכל ָדּ ִרין דאתין ֲא ַב ְת ֵריהּ כל דור ודור ,אנשים פשוט לא חיים,
“מי ֶזה ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד”ִּ ,כי נִ ְד ֶמה ָל ֶהם ׁ ֶש ְּכ ָבר
מתים מהלכיםְ ,ו ֵהם ׁשוֹ ֲא ִלים בחוצפה (תהלים כד)ִ ,
ֶה ֱע ִלימ ּו ְּכבוֹ דו ְלגַ ְמ ֵרי ַעד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגַ ּלוֹ תוֹ ׁ ֶש ָ ּיבֹא ְ ּב ַד ְע ֵּתנ ּו ו ְּב ִל ֵ ּבנ ּו ו ְּב ָכל ָהעוֹ ָלם .הנחש חושב
שכבר אין סיכוי יחשוב על בירור המדמה ועל השגחת השם ,מי אוחז מזה בכלל בעולם? ואולי
קצת הצעירים נכנסים לאמונה ,אבל להכנס בדרכי העבודה שיר מרובע משולש כפול ופשוט,

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ו ט"ז עמוד א' השכמת הבוקר ה' אות א-ו
זה הרי לא שייך היום ,כך שואל הנחש.

בכח הצדיק גבור החיל ,והנכללים בגבורתו ,נתגלה כבודו לעין כל
יבין ָל ֶהם ִמ ָ ּיד “ה’ ִע ּזוּז ְוגִ ּבוֹ ר ה’ ִ ּג ּבוֹ ר ִמ ְל ָח ָמה”‘ִ ,ע ּזוּז ְוגִ ּבוֹ ר’ ַדּ יְ ָקא‘ּ ִ ,ג ּבוֹ ר ִמ ְל ָח ָמה’ ַדּ יְ ָקא,
ְו ָאז ְמ ׁ ִש ִ
ׁ ֶש ַּמ ְז ִּכ ִירין ַע ָּתה ַרק ּת ֶֹקף ְ ּגבו ָּרתוֹ ֶו ֱעזוּזוֹ ,כי כשיש שפע החסד ,אזי עבודת ה’ היא בנעימות
גדולה ,אך כשצריך לתקן בחי’ הדין של חודש תשרי ,צריך גבורה ועזוז ,להכניע את הרע
ולהמשיך סליחה ומחילה ורחמים ,וזהו כח הצדיקים המופלגים במעלה מאד ,שיכולים לבטל
דין קשה מאד ,ולשבר ראשי תנינים ,בחי’ מטה משה ופינחס .שזהו גבורה ועזוז של כח הצדיק
שהוא גבור מלחמהַ .היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ ת ְותוֹ ֶקף ַה ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִדּ ין וּגְ בו ָּרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ַ ּב ֲע ֵלי
יפין ּ ֹכחַ ִ ּבגְ בו ָּרה ׁ ֶשל ַמ ְע ָלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ּ ֹכחַ ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם מוֹ ִס ִ
(שם קח)ּ ֵ ,
“באל ִֹהים נַ ֲע ֶשֹה ָחיִ ל” ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִע ּזוּז ְ ּגבו ַּרת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּגבו ַּרת
יאין ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָּכל ִח ּיו ָּת ּהָּ ,כל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְ ּב ִחינַ ת ד’ ִ ּג ּבוֹ ר ִמ ְל ָח ָמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה מוֹ ִצ ִ
ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַר ֶ ּבה ו ִּמ ְת ַ ּג ֵדּ ל ו ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמאֹד ְל ֵעין ּכֹל ְו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ֵּת ֶכף ַא ַחר
ָּכ ְך עוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם ְ‘ויָ בֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד’ַ ,עד ׁ ֶש ְּמ ַס ְ ּי ִמין ְ ּב ֵפרו ּׁש‘ ,ה’ ְצ ָבאוֹ ת הוּא ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ ד ֶס ָּלה’ ִּכי
ְ ּב ַו ַדּ אי יִ גְ מֹר ֶאת ׁ ֶש ּלוֹ ְויִ ְת ַ ּג ֶּלה ְּכבוֹ דוֹ ְל ֵעין ָּכל ְו ַה ּכֹל ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִע ּזוּז ְוגִ ּבוֹ ר ְוכוּ’ַ ,על-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין וּגְ בו ָּרה ַה ַ ּנ”ל:
כי הקב”ה בוודאי יגמור את שלו בכח התפילה בבחי’ דין ,וכן אצלינו הוא כח ההתקרבות
לרביה”ק ,להרבות בהתבודדות בכל יום ,אפי’ כשאין דיבורים ,ואין התעוררות ,בחי’ ק”ש
שעל המיטה גם כשאין כח ,לעשות מה שאפשר ,לצעוק לה’ בחצות להתאבל על בית המקדש
ולהתחיל מחדש ,ובעיקר ע”י שנוסעים לרביה”ק על ראש השנה.

בירור המדמה – לא להמשך אחר חיצוניות הדבר ,אלא לראות שם את השי”ת

ג) ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ָּכבוֹ ד נִ ְמ ׁ ַש ְך נְ בו ָּאהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ָה ֲע ָש ָֹרה ַמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶשל נְ בו ָּאה
דמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ָ ּב ֵרר ַה ְמ ֶּ
כי עשרה מיני נגינה אינם דווקא ענין של ניגון ,אלא המשכת שפע המוחין כמבואר בזה”ק
שבק”ש נמשך פשוט כפול משולש מרובע ,והכל מבואר היטב בלי שום ספקות ,שפע הדעת
הוא התורה ,גמ’ שו”ע מדרש וזה”ק ספרי הצדיקים ודברי רבינו ,שם שורה הרוח נבואה,
ההתחלה בשיר מרובע ,ועולה לשיר משולש ,וכך נתגלה הכבוד ויוצאים הניצה”ק ונתגלה
מים רבים ורוח נבואה ,ועי”ז מתברר המדמה .כי אדם מקבל כח להתגבר על המדמה .לברר
את דעתו שבכל דבר לא ימשך אחר החיצוניות של הדבר ,אלא יראה שם את השי”ת ,והוא
ע”י מחשבות של תורה שבזה מתגלה האמונה הק’ ,בכלליות שיבין שצריך לברר המחשבות
המבולבלים ,לחשוב על ה’ ,ובכל מעשה בדברי הרשות יש עבודה של בירור המדמה.
זהו כלל עבודת ה’ ,קמים בחצות ובוכים לצאת מאחיזת הרע ,ומגדלים הדעת בשיר מרובע
ומשולש ,והתורה הוא המשכת רוח נבואה ,עוזר לאדם מאד מאד שעי”ז מאמין בהשי”ת כמו
שצריך שאין עוד מלבדו ית’ ,והוא מחדש את העולם בכל רגע ,וה’ רוצה את העולם ,ולמה הוא
רוצה ,כי הוא רוצה שאני יכיר בו בכל רגע .וכך יסתכל על חיים שלו ועל מציאות הבריאה
כראוי ,ומיד חוזר ותפילה לעבוד את ה’ בחיים אמיתיים ,לחיות השגחה ונפלאות ,ובזה פועל

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ו ט"ז עמוד א' השכמת הבוקר ה' אות א-ו
ניסים ונפלאות.

ענין עסק התורה לפנות בוקר
יכין ַל ֲעסֹק ַא ַחר ֲחצוֹ תֶ ׁ ,ש ָאז ִע ַ ּקר ַה ְ ּז ַמן ַה ֻּמ ְב ָחר ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ַּכ ּמו ָּבא ִּכי ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ָאז ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת רו ַּח נְ בו ָּאה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָּכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶשל נְ בו ָּאה
ְּכלו ִּלים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת נְ בו ָּאה ,זוֹ ִכין ֶל ֱאמוּנַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ֶל ָע ִתידֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת (תהלים צ”ב) ְל ַה ִ ּגיד ַ ּב ּב ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך
ַ ּב ֵּלילוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת (איכה ג’) ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶת ָך ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְמב ָֹאר ׁ ָשם
כי הגדלת המוח הוא ע”י עסק התורה לאחר חצות ,בכח שהתחזק בגבורה בחצות הלילה ,זוכה
להגדיל רוח הנבואה בכח התורה ,וחי עם חידוש העולם ,שזה לא רק רעיון אחד ,אלא אלפי
רעיונות בכל דבר רשות ,בכל פחד וצרה ,מאמין בהשגחה פרטית ועוסק בתפילה ,ומצפה
לניסים ונפלאות שיעשה עמו ה’ ,ומודה ומהלל ,וגם התוכחה היא כולה נעימות.
ְו ֶזה נַ ֲע ָשֹה ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי אוֹ ר ַה ּב ֶֹקר ּבוֹ ֵק ַע ְוזוֹ ֵר ַח ְ ּב ָכל יוֹ ם ַא ַחר ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים
ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ְּכמוֹ ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת ְ ּב ִענְ יַ ן ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא יוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ַעל-יְ ֵדי ִּתקוּן ָה ֱאמוּנָ ה
ַ ּב ַּליְ ָלה ְ ּבגָ לוּת ׁ ֶשדּ וֹ ֶמה ְל ַליְ ָלהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְמ ַח ְ ּז ִקין ֶאת ַע ְצ ָמן ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְ ּבת ֶֹקף ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה
יקי ֱא ֶמתּ ַ ,ב ֲע ֵלי ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל
ׁ ֶשהוּא ַה ָ ּגלוּת ְו ַה ּכֹל ְ ּב ֹכחַ ַה ַּצ ִדּ ֵ
ימת ֲחצוֹ ת ְו ֵע ֶסק
יכין ַעל-יְ ֵדי ִק ַ
ו ְּכמוֹ ֵכן נַ ֲע ָשֹה ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ּתוֹ ָרה ָאז ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַר ֶ ּבה ְּכבוֹ דו ְוזוֹ ִכין ֶל ֱאמוּנָ ה ,עד שעולה יותר לשיר כפול ,שנמשך
חידוש העולם דלעתיד ,שאור הדעת מאיר גם היוםַ .על-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר אוֹ ר ַה ּב ֶֹקרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ,והוא נעשה אדם חדש ,הבוקר בוקע וזורח בגשמיות בכל יום מחדש ,להראות
שהבריאה יחד עם האדם ,הכל מתחדש ,ואינו אותו אדם של אתמול כלל ,כל היום כולו יש
עבודה חדשה בכל דרכיו ,להכיר מציאות השם מחדש ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּב ֶֹקר ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ַש ְך אוֹ ר
ּב ֶֹקר ְ ּב ָכל יוֹ םֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ַה ִ ּגיד ַ ּב ּב ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲח ָד ׁ ִשים ַל ְ ּב ָק ִרים
יהם ֶא ָחד
ַר ָ ּבה ֱאמוּנָ ֶת ָך ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ְו ִכ ְפ ׁשוּטוֹ נֶ ֱא ַמר ַעל ַליְ ָלה ּוב ֶֹקר ַמ ָּמ ׁשִּ ,כי ׁ ְשנֵ ֶ
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ְו ַל ֲעסֹק ְ ּבכֹחוֹ
כן יִ ְז ֶּכה ְלאוֹ ר ּב ֶֹקרִ ,ל ְב ִחינַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ְו ָאז יַ ִ ּגידַ ּב ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל ָלקוּם ַ ּב ֲחצוֹ ת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְּ ,כמוֹ ֵ
ַח ְסדּ וֹ ְוטוּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָ ּג ַמל ִע ּמוֹ ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ְל ַה ִ ּגיד ַ ּב ּב ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ ת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
וכך ירבה בכל יום בתודה והודאה לה’ כל היום בקרבת אלקים ,להגיד בבוקר חסדך ואמונתך
בלילות.

כלליות דרכי יסודות החיים כלולים בד’ חלקי השיר
לאחר שגילה לנו יסודות חיים מציאות העבודה מול ירידת האדם שאינו יודע איך לחשוב
מחידוש העולם ,לראות תמיד איך ה’ מחדש את העולם ,שכל דברי הזה”ק והבעש”ט מלמדים
לנו שזה כל העבודה ,לברר המדמה ,שאין זה ענין פשוט כלל ,אלא בכל מצוה ומצוה ,העיקר
הוא לחשוב להמליך את ה’ .וכל מה שעושה ,חושב שה’ לבדו נמצא .וכך הוא מדבר להשי”ת
וחושב על השגחה פרטית ,ומקבל את הכל באהבה ומקווה לכל הישועות ,בדרך של ניסים
ונפלאות ,וחי בתוך מציאות של השגחה פרטית.

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ו ט"ז עמוד א' השכמת הבוקר ה' אות א-ו
זהו מציאות לימוד התורה לשמה ,והוא מציאות קיום מצוה עם השגחה ,והוא מציאות בירור
המדמה בכל דברי הרשות ,להוריד הרע של הדבר ולהעלות את הטוב ,שזה דרך ששייך
לכל אחד בתכלית התמימות ופשיטות ,ועי”ז בא להתפלל שחרית מנחה ערבית בדביקות
והתעוררות .כשאומר יוצר אור ובורא חושך ,זה החיות שלו ,על זה הוא חי ,כל המציאות
שלו זה ברוך שאמר והיה העולם .לזה הוא כוסף ,גדול ה’ ומהולל מאד ,וכך מתנגן בו רוח
נבואה חדש ,ומוחין חדשים והולך בדרגות שיש בעבודת ה’ ,מרובע משולש כפול ופשוט ,וכל
היום חי עם אמונה ,ומקבל באהבה גמורה את ההשגחה ,ולא מסתכל על העולם כדרך אנשים
שחושבים מעצמם ,למה עובר עלי דוקא ,אלא מהפך הכל לעבודת ה’ ,ומודה ומהלל תמיד.
מנגד זה יש נפילה ע”י התנגדות ובלבולים ודעות ,שלא יודעים את הדעת של הרבי ,אדם נופל
בנקל כשמישהו בלבל אותו ,וחי בלי ה’ ,אין לו תפילה ,יש לו פגם המוחין ולא יכול להתפלל
בגלל זה ,לכן צריך תיקון המח והדעת ,שהנחש והיצר הרע ינק ממנו הרבה ,ומונח בקליפות
ומאד מסובך ,ועי”ז אפי’ שמוכיח את עצמו ,כל תוכחה שוברת אותו תמיד ,עגמ”נ וחלישות
הדעת .איך יוצאים מזה?
ר’ נתן מבאר כאן שזהו עיקר עבודתינו בכל יום ויום להתחדש בעבודת ה’ ,בכח הר”ה של
רבינו ,תיקוני הצדיק שמתפלל תפילה בבחי’ דין ,להמתיק הדינים הקשים ,לבטל הגזירות
מעלינו ,ולבטל יניקת הקליפות הקשה ,עד שהניצה”ק חוזרים אל הקדושה ,והדין מתבטל,
כי הצדיק שיבר ראשי תנינים על המים .ר’ נתן ביאר שכל זה נעשה בכל יום ע”י האבילות
בתיקון חצות .ובהמשך מגלה איך נמשך שיר חדש על האדם עי”ז.

בכח הצדיקים גבורי הכח נתעורר שיר נפלאות שלעתיד

ד) ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ַש ְך ַה ּׁ ִשיר ָח ָד ׁש ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִחינַ ת (תהלים צח) ִמ ְזמוֹ ר ׁ ִשיר ּו לה’ ׁ ִשיר ָח ָד ׁש ִּכי נִ ְפ ָלאוֹ ת
ָע ָשֹה ְוכוּ’ זה השיר נקרא שיר יתמא ,הוא השיר שיתער לעתיד ,שאז יתבטלו הקליפות
והעולמות יתחדשו ,ויהיה תיקון המלכות בשלימות ,כי יתבטל יניקת הרע לגמרי ,ותתרומם
הקדושה מחדש ,ו ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַ ּב ּב ֶֹקר ִ ּב ְת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִרית ,בכל קטע
וקטע שבפסוקי דזמרא וברכת יוצר ,וכן בתפילת ערבית והתבודדות ,הכל הוא שיר שיתער
לעתיד ,שזהו ענין המשכת המוחין ,לעתיד זה יהיה בשלימות ,כשיבא משיח ,ונמשך מזה מעין
גם היוםִּ .כי ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶשל ַע ְכ ׁ ָשיו נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּקוֹ ל ַה ּׁ ִשיר שיתער ֶל ָע ִתידְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
(איוב לח) ְ ּב ָרן יַ ַחד ּכ ְֹכ ֵבי ּב ֶֹקרּ ְ ,ב ִחינַ ת ָה ִרנּוֹ ת ְו ַה ִּת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְתעוֹ ְר ִרין ְ ּב ָכל יוֹ ם ַ ּב ּב ֶֹקר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך
ֵמ ַה ּב ֶֹקר ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַּכ ַ ּנ”ל
ולכן כל הבריאה מזמרת שירה נפלאה לה’ ,וכ”ש כשנזכה להכיר חידוש מעשה בראשית ,אין
טבע כלל ,ה’ עושה הכל ברגע זה מתוך האין המוחלט כדי שאני יכיר בו בהכרה חדשה מתוך
“ויָ ִריע ּו ָּכל ְ ּבנֵ י ֱאל ִֹהים” ִּכי ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ַש ְך ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבנֵ י ֱאל ִֹהים,
בירור המדמהְ .ו ֶזה ּו (שם)ְ ,
יקים ִ ּג ּבוֹ ֵרי ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ין וּגְ בו ָּרה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ ִ
ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְתעוֹ ֵרר ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ָרן יַ ַחד ּכ ְֹכ ֵבי
ּב ֶֹקר ְו ַכ ַ ּנ”ל :כשנמתק הדין ע”י גבורה דקדושה והבחירה שלך ,עי”ז מתעורר שיר וניגון ,בכח
רביה”ק שיש לו גבורה גדולה ,במה שאנו נכללים בגבורתו בהתבודדות גם כשאין מוחין ,וכן
ע”י מה שצריך ליסוע לרבינו לר”ה ,ולהתעורר בכל לילה בגבורה בחצות ,לעורר תפילה בחי’
דין של הבעל כח ,בזה יתעורר הניגון שלעתיד.

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ו ט"ז עמוד א' השכמת הבוקר ה' אות א-ו

אשרי מי שיש לו חלק בהתגברות הגדול לעורר את הניגון בכח הצדיקים

ה) ְו ֶזהוּ ,יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַּכ ֲא ִרי ַל ֲעמֹד ַ ּב ּב ֶֹקר ְוכוּ’ ‘יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ָצ ִר ְ
יך ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ָ ּגדוֹ ל ָל ֶזה ,בבהתגברות
גדול להאמין שבוודאי אינו סתם המצב שלי כאן ,ה’ בוודאי יעזור ליִּ .כי ִע ַ ּקר ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה
נִ ְמ ׁ ַש ְך ִמ ְ ּגבוּרוֹ ת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ׁ ֶש ְ ּי ֵהא הוּא ְמעוֹ ֵרר ַה ּׁ ַש ַחר,
ְ ּב ִחינַ ת (תהלים נז) עו ָּרה ְכבוֹ ִדי עו ָּרה ַה ֵ ּנ ֶבל ְו ִכנּוֹ ר ָא ִע ָירה ׁ ָש ַחרַ ,היְ נ ּו ְלעוֹ ֵרר ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּמ ַז ֶּמ ֶרת
יקים ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵהם ְמגַ ִּלים ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַא ֶ ּי ֶלת ַה ּׁ ַש ַחר ַ ּב ּב ֶֹקר ַעל-יְ ֵדי ּ ֹכחַ ַה ַּצ ִדּ ִ
ּ
עו ָּרה ְכבוֹ ִדי עו ָּרה ַה ֵ ּנ ֶבל ְו ִכנּוֹ ר ָא ִע ָירה ׁ ָש ַחרַ ,א ׁ ְש ֵרי ַא ׁ ְש ֵרי ִמי ׁ ֶש ֵי ׁש לוֹ ֵח ֶלק ָ ּב ֶזהְ .ו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי
יקי ֱא ֶמת ֶ ּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ל ֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְּכבוֹ ד ַע ְצמוֹ  ,ח”ו:
ִה ְת ָק ְרבוּת ְל ַצ ִדּ ֵ
אשרי אשרי מי שיש לו חלק בזה ,בגבורות דקדושה להתחבר לצדיק ,ולהוכיח את עצמו
בנעימות להתקדם ,ולהתגבר לקום בחצות ,ולעסוק בהתבודדות גם כשאין דיבורים ואין
מוחין ,כי היצר הרע בולע ,אבל אני עושה את שלי ,וכן לעסוק בתורה ולומד ספרי רבינו גם
כשאין חשק ,וכן לסבול ענין המחלוקת על ענין רביה”ק ,שכל זה נכלל בהתפילה בבחי’ דין,
בהתגברות דקדושה ,שעי”ז נתגלה בלב יראי ה’ הניגון של אילת השחר ,ניגון מתוק של עבודת
ה’ .ואשרי מי שיש לו חלק בזה.

לא להתקרב לרביה”ק לכבוד עצמו ח”ו
יקי ֱא ֶמת ֶ ּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל
וכאן ר’ נתן הזכיר דבר פלאְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ָק ְרבוּת ְל ַצ ִדּ ֵ
ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ל ֹא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְּכבוֹ ד ַע ְצמוֹ  ,ח”ו :כי יש אדם שמתקרב לרבינו כי כבר יש לו משפחה
בברסלב ,וזה המקום שלו ,הוא מסודר שם במקום מכובד קצת .למה הוא מזכיר את זה כאן,
כי כל ענין התגלות האמונה הוא לצאת מנפילה זאת שמתקרב לרבינו לכבוד עצמו ,ויבדוק אם
הוא יכול להוכיח את עצמו בהתבודדות אמיתית ,להתעורר מה יהיה עם כבוד ה’ .ושם עיקר
ההתגברות שיצא מכבודו ,תעשה משהו לצאת מהכבוד עצמך ,ואז יהיה שם כבוד ה’ באמת.

בנטילת ידיים שחרית אנו מטהרים הידיים שמעלים ומבררים את הבריאה
ילה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַעל-יְ ֵדי
ילת יָ ַדיִ ם ׁ ַש ֲח ִרית ְּכ ׁ ֶש ָ ּקם ִמ ּׁ ֵשינָ תוִֹּ ,כי ַה ַּמיִ ם ְטהוֹ ִרים ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ִט ָ
ו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִט ַ
ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת (ישעיה יא) ִּכי
ילה ְּכ ׁ ֶש ָ ּקם
ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵדּ ָעה ֶאת ה’ ַּכ ַּמיִ ם לים ְמ ַכ ִּסים ְוכוּ’ ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַה ַּמיִ ם ָה ֵא ּל ּו ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ִט ָ
ל-כן ָצ ִר ְ
ִמ ּׁ ֵשינָ תוְֹ .ו ַע ֵּ
יתן ְל ַה ָ ּי ַדיִ ם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵהם
יכין ִל ֵּ
יך ִל ּטֹל ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּ ֹכחַ ְו ַה ִח ּזוּק ְצ ִר ִ
יתגברו ַעל ָה ֵע ֶקב ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְויָ דוֹ אוֹ ֶח ֶזת ַ ּב ֲע ֵקב ֵע ָשֹו ְ‘ויָ דוֹ ’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן
ימינִ י
ַעל-יְ ֵדי ָה ֱאמוּנָ ה ְ ּב ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יָ ַדיִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת (ישעיה מח) ַאף ידי יסדה ארץ ִו ִ
ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ֵראת ָה ֱאמוּנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת יָ ַדיִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות יז)“ ,ויהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה ְוכוּ’” ִּכי ִע ַ ּקר
“אף יָ ִדי יסדה
ָה ֱאמוּנָ ה ְל ַה ֲא ִמין ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָ ּב ָרא ָהעוֹ ָלם יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת יָ ַדיִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין
ש ּיוֹ ת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ימינִ י ְוכוּ’” ו ְּל ַה ֲא ִמין ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת ַמ ֲע ִ ֹ
ארץ ִו ִ
ְל ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יָ ַדיִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת (שמואל טז) ונגן בידו וטוב לך ְו ַעל-יְ ֵדי ָּכל ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלין
יע ֲע ֵקב ֵע ָשֹו ִ ּב ְב ִחינַ ת ְויָ דוֹ אוֹ ֶח ֶזת ַ ּב ֲע ֵקב ֵע ָשֹו ְ‘ויָ דוֹ ’ ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך
ּ ֹכחַ יְ ֵדי יַ ֲעקֹב ְל ַה ְכנִ ַ
ימי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָאנ ּו ְמ ַט ֲה ִרין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם
ַעל-יְ ֵדי ֵמ ֵ
ַא ַחר ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְו ַעל ֵּ
-כן ְמ ַט ֲה ִרין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ַדּ יְ ָקא ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל:

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ו ט"ז עמוד א' השכמת הבוקר ה' אות א-ו
כי י’ האצבעות הם י’ מיני נגינה שאנו מרימים דברי העולם שבמדמה חזרה לה’ ,לכן צריך
לטהר הידיים להוריד מהם הקליפות ,ועי”ז יוצאים מים רבים ורוח נבואה ,כי מלאה הארץ
דעה את ה’ כמים ,ולכן מברכין על נטילת ידיים ,לברך על בירור המדמה ויציאת מהטעות של
העולם .ועי”ז מתגברים על עקב עשיו שהם הירידות שיש בכל יום ע”י שמתגשם באכילה
ושתיה ,בכח האומנה והתפילה אוחז ומבטל עקב עשיו ,ויכול לחזור להאמין שה’ עושה הכל
יש מאין .ידיים הוא בחי’ שיר משולש ,וניגן בידו וטוב לך ,ועי”ז נמשך עליו מוח עליון יותר
ויותר.
וזהו ההתגברות לעמוד בבוקר ,שעי”ז נעשה שויתי ה’ לנגדי תמיד ,וכמובן גם ענין אשר יצר
שהוא עיקר התגלות פלאות ה’ ,פלאות נוראות ,רופא כל בשר ומפליא לעשות ,ואלקי נשמה
הוא תחיית המתים והתעוררות השינה כנ”ל ,הרי כלול בזה כל סדר השכמת הבוקר וברכת
השחר ,וברכת התורה ולומדים תורה לפנות בוקר ,ללכת בדרכי רבינו להחיות עצמו בתוכחה
נעימה ,וללכת בדרגא לדרגא בעבודת ה’ ,,ה’ יזכנו להתגבר בכל עוז ללכת בדרך הברורה
בעבודת ה’ שר’ נתן מלמד לנו כאן אמן.

