בסייעתא דשמיא

שיעורים בליקוטי הלכות
שנאמרו בס"ד ע"י

הרה"ח ר' ניסן דוד שליט"א
לקוטי הלכות חלק א' דף ט"ז- :יז
הלכות השכמת הבוקר ה"ה
אות ז -י"ב

מכון
הליכות נועם
halicot.noam@gmail.com

נכתב לפני עריכה

ניתן להאזין לשיעורים
במס' טלפון מיוחד
לשיעורי הרב שליט"א
במס' 0527111070

לשמיעה ,והורדה,
וכן להורדת הקונטרס
באתר בעטלער

betler.org

ליקוטי הלכות ח"א דף טז -יז השכמת הבוקר ה' אות ז-יב

לקוטי הלכות או”ח דף ט"ז- :יז הל' השכמת הבוקר הלכה ה' אות ז -י"ב
יש (שלחן ערוך יורה
ז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יָ אר ַצייטֶ ׁ ,שהוּא ַה ּיוֹ ם ׁ ֶש ֵּמת ּבוֹ ָא ִביו אוֹ ִא ּמוֹ ֶ ׁ ,שאוֹ ְמ ִרים ָאז ַק ִדּ ׁ

דעה סימן שע”ו ס”ה ברמ”א)ו ִּמ ְת ַע ִ ּנין ּבוֹ (שלחן ערוך אורח חיים סימן תקס”ח ס”ח)ִּ ,כי ָאז עוֹ ְס ִקין
יתה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ו ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַת ְ ּקנִ ים ו ַּמ ֲע ִלין
יהם ְו ִא ָּמם ׁ ֶש ֵּמת ּו ְו ַה ִּמ ָ
ַה ָ ּבנִ ים ְל ַת ֵ ּקן ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת נֶ ֶפ ׁש ֲא ִב ֶ
אוֹ ָתם ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהּ ְ ,ב ִחינַ ת (דניאל י”ב) ְו ַר ִ ּבים ִמיְ ׁ ֵשנֵ י
ישנֵ י ָע ָפר ְו ַע ֵּ
יליןַ ,א ָּתה
ל-כן ִ ּב ְר ַּכת ְמ ַח ֵ ּיה ַה ֵּמ ִתים ַמ ְת ִח ִ
ַא ְד ַמת ָע ָפר יָ ִקיצ ּו ְ ּב ִחינַ ת ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תוֹ ִל ׁ ֵ
גִ ּבוֹ ר ְלעוֹ ָלם ֲאדֹנָ י ִּכי ִע ַ ּקר ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ּ ֹכחַ
ִדּ ין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַא ָּתה ִ ּג ּבוֹ ר ְוכוּ’ ְ(ו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ְצ ִר ִ
ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְר ַּכת ַא ָּתה גִ ּבוֹ ר ְוכוּ’) ְו ַע ֵּ
יש הוּא ׁ ֶש ַבח
ישִּ ,כי ַק ִדּ ׁ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ָאז ַק ִדּ ׁ
נִ ְפ ָלא ְונוֹ ָרא ְמאֹדַּ ,כ ּמו ָּבאִּ ,כי תבר ָּכל גזיזין דפרזלא ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (תרומה
יש נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר שיתער ֶל ָע ִתיד ְו ַע ֵּ
ילין ּבוֹ ּ ְ ,ב ָע ְל ָמא ִדּ י ְב ָרא
ל-כן ַמ ְת ִח ִ
דף קכט) ִּכי ַה ַ ּק ִדּ ׁ
“ויַ ְמ ִליךְ
יה”ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ָאנ ּו ַמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ָ ּב ָרא ָהעוֹ ָלם ִּכ ְרצוֹ נוֹ ְ
ִּכ ְרעו ֵּת ּ
יה”ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשל ֶל ָע ִתיד ׁ ֶש ָאז יְ גַ ֶּלה ַמ ְלכוּתוֹ ְל ֵעין ּכֹלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ַמ ְלכו ֵּת ּ
יה ַר ָ ּבא ְמ ָב ַר ְך
(זכריה י”ב)ְ ,
“ו ָהיָ ה ה’ ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ְוכוּ’”ְ .ו ֶזהוָּ ,א ֵמן יְ ֵהא ְש ֵמ ּ
ְל ָע ַלם ו ְּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְויִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ְוכוּ’ ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִ ּב ְר ָכ ָתא ְו ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְ ּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתא”,
ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר שיתער ֶל ָע ִתיד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִ ּב ְר ָכ ָתא ְו ׁ ִש ָיר ָתא ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן
יהם ְו ִא ָּמם ְל ַה ֲעלוֹ ָתם ו ְּל ַת ְ ּקנָ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּנָ ם
אוֹ ְמ ִרים ַה ָ ּבנִ ים ַה ּׁ ֶש ַבח ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה ִ ּב ׁ ְש ִביל נֶ ֶפ ׁש ֲא ִב ֶ
יש ׁ ֶשהוּא
הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נִ ְתעוֹ ֵרר ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַבח ַהנּוֹ ָרא ׁ ֶשל ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ֶל ָע ִתידֶ ׁ ,שהוּא ָהא ׁ ֶֹשר ַה ְמ ֻק ֶּוהִּ ,כי ָאז יַ ִּכיר ּו אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְויֵ ְדע ּו ַמה ּׁ ֶש ּ ָפ ֲעל ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל
יקים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתםַ ,א ׁ ְש ֵרי ַה ְמ ַח ֶּכה ָל ֶזה:
ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ח)ו ַע ֵּ
יע ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ַעל-יְ ֵדי ַה ַּת ֲענִ יתִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ָּכל ַה ַ ּנ”ל
ל-כן ִמ ְת ַע ִ ּנין ְ ּביוֹ ם ַה ָ ּיאר ַצייטְ ,ל ַה ְכנִ ַ
ְ
ּ
יע ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ְלגַ ֵ ּבי ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתאַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵין ׁ ָשם ַה ּתוֹ ָרה
זוֹ ִכין ְל ַה ְכנִ ַ
ַה ַ ּנ”ל ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ ְלסוֹ פוֹ ְו ָאז ָּת ִבין ְדּ ָב ֵרינוּּ ְ ,ב ֶע ְז ַרת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך:

ענין היארצייט מעורר כל אדם שעדיין חי ,שישאיר דעת ההשגחה בעולם ,שיהיה
מה להמשיך ביארצייט שלו אח”כ
ענין היארצייט ידוע להתעורר לקבל אור הצדיקים ביום ההילולא ,כאן ר’ נתן נכנס להסביר
את הענין של התיקון שהבנים מתקנים נשמת אביהם ,כל אחד ישאל ,מה לי וליארצייט ,איך
זה נכנס כאן באמצע הענין ,הגם שמסתמא י”ל שהיה אז איזה יארצייט לכן התייחס לזה ר’
נתן .אבל יותר עמוק מזה ,אנו רואים בהמשך דברי ר’ נתן באות י’ שהכל בשביל תיקון הדעת,
כי כל חיי האדם הוא המשכת הדורות ,וצריך שהאדם בעצמו יסתכל על עצמו בכלליות
חייו ,מה ישאר מהיארצייט שלו בעצמו ,הרי לא חי כאן לעולם ,וצריך להגיע לשכל הנקנה,
להשאיר כאן בעוה”ז דעת של ההשגחה ,לסמוך על ה’ ,ולחיות עם התגלות הכבוד.

גם בימי חייו יש בחי’ תחיית המתים בכל יום ,כשמהפך חושך לאור ,ירידה לעליה
הרי שיכולים לפרש את הדבר על מציאות חיי האדם ,בכלליות החיים שלו ,שזה עיקר אמיתת
העבודה להתדבק באמונה מתוך בירור המדמה ,להפוך לילה לאור יום ,ע”י הבירורים והירידות

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ז -י"ז השכמת הבוקר ה' אות ז-יב
שעבר על האדם .שזהו גם בחי’ ר”ה שבכל שנה .מציאות הדינים והבירורים ,שבזה נבנה
תכלית השגת הדעת .והנה כל האדם בכל יום צריך תחיית המתים ,שצריך להתעלות מירידה
לעליה ,מעוה”ז שהוא בחי’ מיתה ושינה ,וצריך תחיית המתים ,להתעורר מהשינה .כמ”ש
‘ומקיים אמונתו לישיני עפר’ ,שאדם יזכה לחיי עוה”ב ,שיזכה להשיג אלקותו ית’ לנצח.
ר’ נתן אומר שלכן תחייית המתים בברכה שניה ,שמתחלת ‘אתה גבור לעולם אדני’ כמו התיקון
שיהיה לעתיד לבא ,כך יש בכלליות האדם בראש השנה ,ע”י הגבורות דקדושה של הצדיק
שיכול להתפלל תפילה בחי’ דין ,ולכן ביום היארצייט צריך מאד להתחבר לדעת של הרבי,
לעסוק בהתבודדות ,ולזכור שיארצייט הוא בחי’ תפילה בבחי’ דין ,ולעורר כח של התפילה
של הרבי שיכול להתפלל תפילה בבחי’ דין.

הקדיש מעורר התגלות ההשגחה שה’ מנהיג העולם כרצונו‘ ,כרעותיה’
וזהו עוצם מעלת הקדיש ,שאומרים בו ‘בעלמא די ברא כרעותיה’ ,הוא ענין חידוש העולם
והשגחה פרטית ,שה’ מנהיג הכל כרצונו ,וימליך מלכותיה ,אנו מתפללים שיתגדל כבר שמו
עכשיו שיתגלה השיר שיתער לעתיד ,ועונים אמן יהא שמיה רבא וכו’ ,לעורר בחיי’ השיר
שיתער לעתיד לבא .כלליות התעלות הקדושה בכמה מדרגות.
וזהו ענין קדיש על אביו ,כי האבא שזכה לנקודת האמונה ,כעת מעוררים זאת מחדש ,להפוך
הגבורות לשיר ושבח החדש הזה ,השבח הנורא של העתיד ,הוא האושר המקווה ,התכלית
שבכל יום ישיג ג”כ בחי’ תוכחה של הצדיק שמאיר אמונה והשגחה פרטית וידיעת ה’ ודביקות
בה’ .דרך לברר המדמה ,ובזה יתנגן הניגון.
ואז יכירו אותו ית’ ויראו מה שפעלו הכשרים בעבודתם ,אשרי המחכה ,מה שאדם זוכה בכל
התעוררות ,בכל רצון וכל לימוד .זוכים להכיר את ה’.

כמו יארצייט של הנפטר ,שנשלם מקיף שלם ,כך כל אדם כשהוא חי ,בכל ר”ה
נשלם המקיף ,ומתחיל מחדש
וזהו ענין התענית ביארצייט ,להגביר קול יעקב על ידי עשיו ,בכל שנה מסתיים תקופת השנה,
וכן בכל אדם בר”ה שלו הפרטי ,שורש נשמתו למעלה שנסתלק ,מקיף הגלגלים בחי’ לילה
ויום ,חורף בחי’ לילה וקיץ בחי’ יום ,כשנגמר השנה היינו סיבוב לילה ויום ,היינו שנהפך ירידה
ודין לאור שיר חדש ,ע”י שעסקו באמונה בתוקף החושך והלילה .והעיקר להמשיך הדעת
והרחמנות ,שהבנים צריכים לתקן את הגבורה בקדושה לבא חזרה לאמונה ובטחון ,ע”כ רחמי
האב על הבן ,רחמים זה תפילה.
ובזה זוכים לניגון של חידוש העולם ,כל ענין היארצייט לכל אדם ,להבין שזה כל חייך ,בשביל
זה אתה חי בכל שנה ושנה עוד שנה חדשה  ,להעלות כל הנפילה לגלות כבוד ה’ מחדש,
ולעשות נחת רוח לפני ה’.
וזהו דור ודור אמונתו ,זה נפלאות גדולות שבדור כזה נמוך עוד מחזיקים באמונה .עיקר קיום
העולם ע”י המשכת האמונה מדור לדור ,והכל רק בשביל בירור האמונה .לגלות אמונה בכל
דור ודור מחדש ,זה שליחות אורגינלי לכל אדם ,בכל דור .ה’ יזכנו לצאת מהסגר והקטנות
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לשמוע תוכחה של הצדיק ולקבל רוח חיים אמן.

התענית מגביר מזונא דנשמתא ,שלא יחשוב בעת האכילה על התאווה כי אם על
השי”ת
ולכן יש ביארצייט בחי’ תענית ,להגביר מזונא דנשמתא ,ועיקר עיקר מזונא דנשמתא ,כשהוא
אוכל ,לא חושב על התאווה ,אלא על השי”ת ,ושומע את התוכחה של הצדיק שמחיה ,ולא
עוזב את זה ,וחושב על הרוחניות של הדבר ,זהו מזונא דנשמתא .וניצול מעקב עשיו שמפיל
את האדם לתוך קטנות ,שע”יז שמונח בתאוות ,לא יכול לחשוב על ההשגחה.

ט)ו ַע ֵּ
ל-כן נוֹ ֲהגִ ין זֹאת ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶש ֵּמת ּבוֹ ָא ִביו אוֹ ִא ּמוֹ ִּ ,כי ְּתקוּפוֹ ת ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ְּמ ַס ֵ ּבב ַה ּׁ ֵשם
ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ַּמ ִ ּקיף ַה ַ ּג ְל ַ ּג ִּלים ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּתקוּפוֹ ת ַה ָ ּי ִמיםִּ ,כי ְּכמוֹ ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם יֵ ׁש יוֹ ם ְו ַליְ ָלה
כן ִ ּב ְכ ָלל ּיוּת ַה ּׁ ָשנָ ה יֵ ׁש ַקיִ ץ ָוח ֶֹרףֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת יוֹ ם ָו ַליְ ָלה ִּכי ַ ּבח ֶֹרף ַה ֵּלילוֹ תֶע ֶרב ּוב ֶֹקרְּ ,כמוֹ ֵ
ֲא ֻר ִּכים ְונֶ ֱח ׁ ָשב ְלגַ ֵ ּבי ַקיִ ץ ִל ְב ִחינַ ת ַליְ ָלה ְו ַה ַ ּקיִ ץ ׁ ֶש ּבוֹ ַה ָ ּי ִמים ֲא ֻר ִּכים הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת יוֹ ם ְלגַ ֵ ּבי ַהח ֶֹרף
“ל ָך יוֹ ם ַאף ְל ָך ַליְ ָלה ְוכוּ’ ַא ָּתה ִה ַּצ ְב ָּת ְ ּג ֻבלוֹ ת ָא ֶרץ ַקיִ ץ ָוח ֶֹרף ַא ָּתה
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (תהלים ע”ד)ְ ,
יְ ַצ ְר ָּתם” ְו ָכל ִס ּבוּב ַה ּׁ ָשנָ ה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִס ּבוּב ַה ּיוֹ ם ְו ַה ַּליְ ָלה ֶע ֶרב ָוב ֶֹקרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ׁ ְש ַּכת
ַה ָ ּגלוּת ׁ ֶשדּ וֹ ֶמה ְל ַליְ ָלה ְואוֹ ר ַה ְ ּג ֻא ָּלהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּב ֶֹקרּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא
ַליְ ָלה ְּכנֶ גֶ ד ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ָ ּבאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר יוֹ ם ַּכ ּמו ָּבן ַל ַּמ ְש ִֹּכילָ ׁ ,ש ַכל
ַה ַ ּנ”ל ֵהם ִ ּב ְב ִחינָ ה ַא ַחתְ .ו ַע ֵּ
יכין ַה ָ ּבנִ ים ַל ֲעסֹק ְ ּב ִת ּקוּנוֹ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַס ֵ ּבב ׁ ָשנָ ה ַעל נֶ ֶפ ׁש ַה ֵּמת ְצ ִר ִ
ִ ּבגְ ַמר ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִס ּבוּב ַליְ ָלה ָויוֹ םֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהם נַ ֲע ָשֹה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר יוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבא ַא ַחר ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִה ְת ַח ְ ּזק ּו ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְ ּב ָכל ּת ֶֹקף ַהח ׁ ֶֹש ְך ׁ ֶשל ַה ַּליְ ָלה,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּגלוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַה ֵּמת ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְו ַע ְכ ׁ ָשיו הוּא ָצ ִר ְ
יך ַל ֲעלוֹ ת
ִל ְמקוֹ מוֹ ְל ָכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָאז עוֹ ְס ִקין ַה ָ ּבנִ ים ְ ּב ִת ּקוּנוֹ ַעל-יְ ֵדי
יטב
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ְו ַכ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
יש ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ַ ּגם ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ְו ׁ ָשנָ ה יֵ ׁש ר ׁ
ַה ַ ּק ִדּ ׁ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל ַעל ָּכל ַה ּׁ ָשנָ ה ֻּכ ָּלה ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ָכל ַה ְת ָח ַלת
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ִּכי ֵמר ׁ
יכין ַל ֲעסֹק ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ”ל ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשל נֶ ֶפ ׁש ַה ֵּמתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ּיוֹ ם ַה ָ ּיאר ַצייטְ ,צ ִר ִ
ִּ
יכין ְל ַת ְ ּקנוֹ ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל
י)כי ַעל ַה ָ ּבנִ ים ָחל ַה ִּת ּקוּןִּ ,כי ִע ַ ּקר הוּא ַה ַדּ ַעת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְ
ּ
ּ
ּ
ְו ַה ַדּ ַעת הוּא ְב ִחינַ ת ַר ֲח ָמנוּת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַשך ֵמ ָאב ְל ֵבןְ ,כמוֹ ׁ ֶש ְמב ָֹאר ׁ ָשם ַעל ַמ ֲא ָמר ַרבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה (בראשית רבה וירא פרק נ”ד)ַ ,עד ַּכאן ַר ֲח ֵמי ָה ָאב ַעל ַה ֵ ּבן ְו ֶזה ּו (ישעיה ל”ח)“ ,אב לבנים
יע אל אמתך” ִּכי ַה ַדּ ַעת ְו ָה ַר ֲח ָמנוּת ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ֵ ּבן ַדּ יְ ָקא עוֹ ֵסק ְ ּב ִת ּקוּן
יוֹ ִד ַ
ֲאבוֹ ָתיוִּ ,כי הוּא ָצ ִר ְ
יך ְל ַת ֵ ּקן ַה ַדּ ַעת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ָאב ַל ֵ ּבן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נוֹ ָלד ׁ ֶש ַה ּכֹל נִ ַּת ֵ ּקן ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ִ ּנגּ וּן ְו ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ִּתקוּןֶ ׁ ,ש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ָ ּבא
ָה ָא ָדם ָלעוֹ ָלם ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּב ְו ַה ִּמ ְצ ָוה ְל ַה ׁ ְש ִאיר ָ ּבנִ ים ַא ֲח ָריוַ ,ה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל ִּת ּקוּן ַה ַדּ ַעת
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִּמ ְת ָ ּב ֶר ֶרת ִמדּ וֹ ר ְלדוֹ ר ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים ק’) ְו ַעד דּ וֹ ר ָודוֹ ר ֱאמוּנָ תוֹ ,
ְ ּב ִחינַ ת (שם קמה)דּ וֹ ר ְלדוֹ ר יְ ׁ ַש ַ ּבח ַמ ֲע ֶש ָ
ֹיך ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת (שם קי”ט) ְלדוֹ ר ָודוֹ ר ֱאמוּנָ ֶת ָך ּכוֹ נַ נְ ָּת ָא ֶרץ,
ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִק ּיוּם ָהעוֹ ָלם ִמדּ וֹ ר ְלדוֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת ּכוֹ נַ נְ ָּת ָא ֶרץ ַו ַּת ֲעמֹד ,הוּא ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ֵ ּברוּר ָה ֱאמוּנָ ה
ׁ ֶש ִּמ ְת ָ ּב ֶר ֶרת ִמדּ וֹ ר ְלדוֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת ְלדוֹ ר ָודוֹ ר ֱאמוּנָ ֶת ָך ְו ַכ ַ ּנ”ל ָ ּברו ְּך ה’ ְלעוֹ ָלםָ ,א ֵמן ְו ָא ֵמן:

ה

ו
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הבנים משלימים בעבודתם מה שהחסירו אביהם
ר’ נתן מביא כאן ענין יארצייט שמתענים ואומרים קדיש ,כך היה המנהג להתענות אפי’ אצל
חסידים ,ר’ נתן מבאר בזה ,מסתמא היה ענין שר’ נתן הזכיר הענין הזה ,אך בוודאי ר’ נתן בא
לבאר מהו תיקון הבנים להוריהם ,איזה אחריות שיש בזה.
לאחר שגילה לנו מהו כלליות העבודה ,כל אחד יסתכל על עצמו ,אתה לא תחיה לעולם ,תבא
לענין שלך ואח”כ תלך מדרגא לדרגא בענין שלך .שלימות הדבר הוא שכל הנקנה .כמ”ש
לעיל ,שאדם צריך לבא לנקודת השלימות שלו.
ר’ נתן אומר שהוא תיקון בחי’ מיתה ,כי הבנים יכולים לעורר טובה לנפש אביהם ,להוציאן
מבחי’ מיתה ,שזה נמשך ממה שחסר השלימות שלהם ,מה שיש לתקן מה שעשו בעולם הזה,
יש הרבה מדרגות עד אין סוף .כי יש הרבה מה לתקן בעולם בלי שיעור ,ובכח המעשים טובים
יוכלו ללכת הלאה והלאה.

עבודת יום היארצייט הוא תיקון הקטנות בגבורה דקדושה של הבעל כח הגדול
וזהו כח וגבורת הצדיק ,ביום היארצייט צריך להתגבר בעבודה ,אי’ שהוא קצת בקטנות כזה,
לומדים משניות פשוט וכו’ ,אך עם הגבורות מתגברים לעורר הנפש ,והעיקר הוא ברכת מחיה
המתים ,היינו שכל יהודי בוודאי יקום ויחזור לחיות ,אנו מאמינים שכל ישראל יחיו ,הנשמה חי
לעולם ,וזה בברכה שניה אתה גבור לעולם אדני ,כי הכל נמשך מגבורה דקדושה.
עוד מבאר ר’ נתן ענין הקדיש ,שהוא שבח נורא שמשבר כל המחיצות של ברזל ,וההתחלה
הוא יתגדל ויתקדש שמיה רבא שיתגדל שם ה’ ,נושא המאמר הוא לחשוב מגדולת ה’ והשגחה
פרטית ,להבין מה זה שמיה רבא ,כרעותיה ,להבין שהעולם כרצונו ,וימליך מלכותיה אז יתגדל
השיר שיתער לעתיד ,ויתרומם וכו’ לעילא מן כל ברכתא ,לעלם ולעלמי עלמיא היינו מחשבה
דיבור ומעשה ,בכל דבר יהיה שירות ותשבחות למעלה .לעילא וכו’ .
וצריך לעורר ולהמשיך מציאות השיר והשבח החדש שעוד לא היה מעולם ,וזה נעשה ע”י
הקדיש ,בפרט ביארצייט שמתענים ומכניעים מזונא דגופא והמדמה ,והנה היארצייט הוא
סיום של שנה ,שנה של לילות וימים ,לילה הוא ירידות עוה”ז ,וצריך לתקן הכל ,והסיום של
השנה ,הוא לבא לדעת חדש של שיר שיתער לעתיד .לבא לשיר חדש.

כשבאים לרביה”ק על ר”ה משלימים את תיקון השנה ,בגבורה דקדושה ,בבחי’
היארצייט שלנו בעצמינו
אצל כל אדם יש בחי’ ראש השנה ,שאז עיקר כל התיקונים של הגבורות ,שזהו ענין תיקון ר”ה
שצריך לתקן בחי’ הגבורות ,שזהו סוד גדול מאד שאין אנו יודעים עד היכן הדברים מגיעים,
וכמו שאנחנו בזה העולם שצריך להתטהר בכל שנה ושנה לבא לרבינו בתשובה ,להמתיק כל
הדינים ,להתחיל מחדש לגלות מלכות ה’ בגבורה דקדושה ,לזכות לאור הדעת ,שנה של זכרינו
לחיים ,חיים שנקרא חיים .וכל זה אינו רק על האנשים החיים אלא גם על המתים.
ובעיקר שהבנים צריכים לתקן את אביהם ,כי כל אבא המשיך דעת מדור הקודם ,כי בכל
דור ודור ישבח מעשיך ,עד דור ודור אמונתו ,כל דור מברר את האמונה מחדש ,אתה השליח
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בדור הזה גילוי חדש שלא היה מקודם לכן ,הוא היה השליח בדור הקודם ,ואנו ממשיכים כח
האמונה שהוא גילה ,ועי”ז יתגלה השיר שיתער לעתיד.
ְ
יח ְּת ִפ ִּלין
יא)ו ֶזה ּו ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות ט”ו)ָּ ,כל ַה ִ ּנ ְפנֶ ה ְונוֹ ֵטל יָ ָדיו ו ַּמ ִ ּנ ַ
יאת ׁ ְש ַמע ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּכ ִא ּל ּו ִק ֵ ּבל עוֹ ל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ְש ֵל ָמה ַ‘ה ִ ּנ ְפנֶ ה’ְ ,ודוֹ ֶחה ַה ּמוֹ ָתרוֹ ת
ְוקוֹ ֵרא ְק ִר ַ
ילת יָ ַדיִ ם
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְכנָ ַעת ו ִּב ּטוּל ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפאֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּמוֹ ָתרוֹ ת ְ‘ונוֹ ֵטל יָ ָדיו’ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִט ַ
יח ְּת ִפ ִּלין’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת ּומ ִֹחין ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַע ְכ ׁ ָשיו ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ִדּ יק
ימי ַה ַדּ ַעת ‘ו ַּמ ִ ּנ ַ
ַה ַ ּנ”ל ַעל -יְ ֵדי ֵמ ֵ
יאת ׁ ְש ַמע’ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ָה ֱאמוּנָ ה
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוֹ ִציא ַה ַדּ ַעת ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְ‘וקוֹ ֵרא ְק ִר ַ
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל‘ ,ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל’ִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו הוּא ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתִּ ,כי ַא ַחר ָּכ ְךַ ,א ַחר
ׁ ֶש ֻה ְכ ָרח ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא ַה ַדּ ַעת ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַּכ ַ ּנ”לַ ,א ַחר ָּכ ְך ְמ ַת ֵ ּקן ִּת ּקוּן
ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכ ִת ּקוּנוֶֹ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲח ִמים ְו ַד ַעתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ֲח ָס ִדיםְ ,לעוֹ ֵרר ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםּ ְ ,ב ִחינַ ת עוֹ ָלם ֶח ֶסד יִ ָ ּבנֶ ה ְלעוֹ ֵרר ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל ֶח ֶסד
שיתער ָאזֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ַכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי הוּא
ְמ ַק ֵ ּבל עוֹ ל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ְש ֵל ָמה ְ ּב ַו ַדּ איִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם
ְ
ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַמ ְלכוּתוֹ ו ֶּמ ְמ ׁ ַש ְל ּתוֹ ְוכוּ’ ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך יִ ְהיֶ ה
ָאזְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (זכריה יד)ְ ,
“ו ָהיָ ה ה’ ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ְוכוּ’” ו ְּכ ִתיב (תהלים צז),
“ה’ ָמ ָל ְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ” “ה’ יִ ְמלֹךְ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד” (שמות טו)ְ ,ו ֵכן ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַמ ְלכוּתוֹ
יכין ַק ָ ּב ַלת עוֹ ל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ְש ֵל ָמה ַע ָּתה ְּכ ִפי ֲעבוֹ ָד ֵתנ ּו ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל
ֶל ָע ִתיד ,ו ִּמ ּׁ ָשם ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ֶזה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָע ֵלינ ּו ְק ֻד ּׁ ַשת ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְז ֶּכה ָּכל ֶא ָחד
ְּכ ִפי ֶח ְלקוֹ ְל ַה ּׁ ִשיר ְוכוּ’ ׁ ֶשל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ֶח ְלקוֹ ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא:
וזהו ענין יפנה ויטול ידיו ,טהרת הידיים .ותפילין הוא סדר עשרה מיני נגינה ,להחיות עצמו
בשיר מרובע ,לדעת מה’ בכח התפילין לזכור שיש השגחה ונפלאות .זהו שיר משולש ,וקורא
ק”ש מתקן האמונה ,אמונתך בלילות ,בחושך .בכיסוי .להאמין באמונה גדולה שאין עוד
מלבדו ,שאין שום טבע כלל .הוא שיר כפול המשכת המוחין ,וכשמתפלל הוא עיקר המשכת
רוח נבואה ,הוא שיר פשוט.
וכל זה לאחר שהתפלל בבחי’ דין להוציא הדעת מהסט”א ,אח”כ מתקן תיקון התפילה
כתיקונו ,כי עכשיו כלל התפילה הוא רחמים ותחנונים והתגלות הדעת ,תפילה ממשיך על
אדם התחדשות וקרבת ה’ .וכך מתעורר השיר ,ויכול ללכת מדרגא לדרגא.
וע”י התפילה מתגבר השיר ,עוד ועוד .ר’ נתן אומר אשרי מי שזוכה להתפלל בכונה בהתעוררות
גדולה ,ואזי מקבל מלכות שמים שלימה בוודאי ,זהו כלליות עבודת ה’ .שממשיך תקון חידוש
העולם ,והיה ה’ למלך על כל הארץ .ה’ מלך גאות לבש ,שיתעורר לחשוב ולהתבונן שעכשיו
ה’ מלך ,ובזה אנו ממשיכים עול מלכות שמים שלימה ,לפי מה שאנחנו מתקדמים בד’ מדרגות
השיר ,להכניע הרע ולהתדבק בטוב ,בחי’ מלכות דקדושה ,והכל בשביל להמשיך אמונת
חידוש העולם בעולם המעשה דייקא.
ובזה מתעורר ר’ נתן מתוך בחי’ היארצייט ,קודם תבנה את החיים שלך ,אח”כ יהיה איזה
יארצייט ,שאתה חי והולך מדרגא לדרגא ,שזה עיקר חלק החיים של האדם.

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף ט"ז -י"ז השכמת הבוקר ה' אות ז-יב

עיקר קבלת עול מלכות שמים לברר המדמה
וכלל מה שנתגלה כאן באות יא שעיקר קבלת עול מלכות שמים ,הוא ההכנעה והביטול ,כי כל
תאוה שאדם נכשל יש שם ניצה”ק שנפלו ,וצריך בירור המדמה ,להתנהג אחרת ,לא להמשך
אחר הרצון הגשמי אל התאווה ,להכניע הרצון ,ולהפוך אותו להשגת הדעת ובירור המדמה.
כשמונח בתאוות אינו יכול להחזיק .ולכן כשאדם קורא ק”ש ומזכיר יציאת מצרים וממשיך
מוחין ורוח נבואה ,ואמונה שאין עוד מלבדו ,אמונה ברורה ופשוטה ,לכן צריך לחפש מנהיג
אמת שילמד לך אמונה ,עד שתבא לתפילה מתוקה ,גם שלא יכלת מקודם ,הנה אתה כבר יכול
לגשת לשחרית עם גישמאק ולצאת משם עם השגות אלקות ודביקות ,ולזכור את ה’ והלב
מאיר לכל היום כולו .לחשוב מה’ .ולדעת מהשגחה פרטית .וכל מה שקרה ,תיכף יודע שזה
השגחה פרטית .ולומד ומתפלל בהרגשה אחרת לגמרי.
זהו התגלות מלכות ה’ ,ה’ מלך על כל הארץ ,כל יום מלכות חדשה ,וכך ממשיך חידוש העולם
בכל יום מחדש.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ֲחצוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַּ ,
יב ְ)ו ַע ֵּ
“כ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ְך
ל-כן ָהיָ ה ִע ַ ּקר יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַמ ּ ֵטה מ ׁ ֶֹשה ְו ַא ֲהרֹןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִדּ ין,
ִמ ְצ ַריִ ם” ִּכי ִע ַ ּקר יְ ִצ ַ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַב ֲחצוֹ ת
ל-כן ָהיָ ה ִע ַקר יְ ִצ ַ
ְ ּב ִחינַ ת (שמות ז’) ְו ַה ׁ ְש ֵלך ִל ְפנֵ י ּ ַפ ְרעֹה יְ ִהי ְל ַת ִ ּנין ְוכוּ’ ַכ ַ ּנ”ל ַע ֵ
כחַ ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות
ַה ַּליְ ָלהִּ ,כי ָאז ִמ ְתעוֹ ֵרר ּ ֹ
ּ
ּ
ּ
יהִ ,כי ִכנּוֹ ר ָהיָ ה ָּתלוּי
יכי יָ ַדע? ֶא ָלא ָדּ ִוד ִס ָ
ימת ָדּ ִוד ֵה ֵ
ג’)ִ ,מ ְכ ֵדי מ ׁ ֶֹשה ל ֹא יָ ַדע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ימנָ א ַה ֵוי ֵל ּ
ימי מ ׁ ֶֹשה ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ׁ ְש ַלם ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִּמ ּ ָטתוֹ ׁ ֶשל ָדּ ִוד ְוכוּ’ִּ ,כי ִ ּב ֵ
יה ָ ּגלוּת ְו ַע ֵּ
ִדּ ין ַה ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
יטב ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת
ל-כן לֹא ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ֲע ַדיִ ן ְל ַכ ֵּון ֵה ֵ
ל-כן ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ַא ֲח ֶר ָ
יחֶ ׁ ,שהוּא יִ ְז ֶּכה ְלזֹאת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַת ְכ ִלית
ימת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ָדּ ִוד הוּא ָמ ׁ ִש ַ
ֵא ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יה ָגלוּתֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְב ִחינַ ת (תהלים מה) ֲחגוֹ ר
ַה ּׁ ְש ֵלמוּתֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִּת ְהיֶ ה ַה ְג ֻא ָלה ׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
ְ
ַח ְר ְ ּב ָך ַעל ירך גִ ּבוֹ ר ְוכוּ’ ַעד ַע ִּמים ַּת ְח ֶּת ָ
יך יִ ּ ְפל ּו בלב אוֹ יְ ֵבי ַה ֶּמ ֶלך ְו ֵכן ַה ּ ָפסוּק (שם קי)“ ,מטה עוזך
יח,
ישלח ה’ ִמ ִּצ ּיוֹ ן ְוכוּ’” ׁ ֶש ֵּמ ִביא ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְל ִענְ יַ ן ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ַ ּנ”ל נֶ ֱא ַמר ִע ָ ּקרוֹ ַעל ָדּ ִוד ָמ ׁ ִש ַ
ימינִ י ַעד ָא ׁ ִשית אֹיְ ֶביךָ ֲהדוֹ ם ְל ַרגְ ֶל ָ
יך מטה עוזך ְוכוּ’” ִּכי
ׁ ֶש ָע ָליו נֶ ֱא ַמר (שם)“ ,נְ ֻאם ה’ לאדוני שב ִל ִ
ְ
ּ
ּ
ימין ַה ׁ ֵשם יִ ְת ָב ַרךַ ,עד יָ ׁ ִשית אוֹ יְ ָביו ֲהדוֹ ם ְל ַרגְ ָליו ְוכוּ’
הוּא יִ גְ מֹר ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתִּ ,כי הוּא יוֹ ֵשב ִל ִ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָדּ ִוד ִה ּ ִשֹיג ְז ַמן ֲחצוֹ ת ׁ ֶשהוּא ִמ ְתעוֹ ֵרר ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יע ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ְמנַ ׁ ֶש ֶבת בוֹ ְו ָהיָ ה
ׁ ָשםָ ,דּ ִוד ִכנּוֹ ר ָהיָ ה ָּתלוּי ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִּמ ָטתוֹ ְו ֵכ ָיון ׁ ֶש ִה ִג ַ
ְמנַ ֵ ּגן ֵמ ֵא ָליוַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּנגּ וּן ַה ִ ּנ ְפ ָלא ַה ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶשהוּא נִ ְמ ׁ ַש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם
ְו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ִמ ְתעוֹ ֵרר ַעל-יְ ֵדי רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
ימתִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת
ִדּ ין ַה ַ ּנ”ל ו ִּמ ּׁ ָשם ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ָדּ ִוד ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ּ
ּ
ּ
“ח ׁ ְש ַכת ַליְ ָלה”ְ .ו ַה ְג ֻא ָלה נִ ְק ָרא ִה ְתעוֹ ְררוּת
ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּג ֻא ָּלהִּ ,כי ַה ָ ּגלוּת נִ ְק ָרא ׁ ֵש ָ ּנה ֶ
ְ
ַה ּׁ ֵש ָ ּנהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שם ע”ח)“ ,ויקץ כישן ה’”ָּ ,כל ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”ל,
ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ּ ֹכחַ ִמ ְתעוֹ ֵרר ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ִמ ְתעוֹ ֵרר קוֹ ל ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ַ ּב ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ַעל-יְ ֵדי
רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ַדּ יְ ָקא ְו ַע ֵּ
ימת ְו ָהיָ ה ָקם ְועוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַה ּכֹל
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ ְו ָקא ָהיָ ה יָ דו ַּע ֲחצוֹ ת ֵא ַ
ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת ַּכ ַ ּנ”ל:

ליקוטי הלכות ח"א דף טז -יז השכמת הבוקר ה' אות ז-יב

משה רבינו לא ידע חצות אימת ,שעוד לא הושלם תיקון התפילה בבחי’ דין ,אך
בכחו של פינחס ודוד מלך ישראל נשאר עד דור אחרון כח הצדיק שלוחם בגבורה
ועוז להציל נשמת ישראל מפי התנין
כאן חוזר ר’ נתן לענין חצות ,כי יציאת מצרים היה בחצות הלילה ,השלך לפני פרעה יהי
לתנין ,שזה מתגלה במטה משה ומטה אהרן ,ור’ נתן שואל ,מה שאמרו חז”ל כחצות הלילה
אני יוצא ,דוד כן היה ידע אימת חצות .כי משה היה לפני חטא העגל ,עוד לא המשיך התיקונים
 ,לכן היה אחרי הגאולה ראשונה גלות ,אך אח”כ נתגלה בחי’ פינחס בחי’ השארת הצדיק בכל
דור ,גם בדורינו ,שזהו הרומח ,מטה עוז ,כח הצדיק הבעל כח.
וזהו כח של חרבו של דוד המלך ,חגור חרבו על ירך ,דוד היה לו חרב כזה ,מטה עוזך ישלח ה’
מציון ,כל התהלים צועק משונאים ואויבים ,כי עיקר כח הצדיק נמשך ללחום נגד הקליפות,
ולהתעורר מחדש לתקן עוה”ז ,דוד המלך היה בזה בשלימות משה היה לפני כן ,אז התחיל
התיקון ,השלך לפני פרעה יהי לתנין ,וההמשך בכחו של דוד מלך משיח שהוא גבור ,עמים
תחתיך יפלו ,כי מטה עוזך וכו’ ,לשבר הקליפות והדינים .לבטל אחיזת הקליפות מכל נפש.

ניגון הכינור של דוד מעורר מהשינה ומחזיר את כל הדעת שהוציא הצדיק מפי
הנחש
עד שנתגלה הכינור שמנגן ברוח צפון את השיר הנפלא שיתער לעתיד ברוח דגבורה ,שיתהפך
הקטנות לגדלות ,ואזי מתעורר מהשינה עם ניגון של לימוד התורה ,ושירות ותשבחות לה’ ,כי
נשבר הדין והנחש חייב להקיא כל הדעת שבלע ,ויקץ כישן ה’ לגלות מלכותו ,ובזה המאמר
מתגלה דרך ברור בעבודת ה’ ,איך ללכת עם ה’ ,לחזור עם ה’ ,בתמימות .כך ראינו את אנ”ש
היו חושבים מהשי”ת.
שאלנו את ר’ לוי יצחק האם זה גם בחסידות ברסלב העיקר התכלית רק לחשוב מה’? הוא
תמה ושאל ,האם יש כאלה שחושבים לא ככה ,הרי זה עיקר הדרך של רביה”ק .וזה כל
התכלית של חצות והתבודדות.
זה מה שרבינו מלמד לעסוק בכל יום ,להרגיש בכל יום התחדשות בעבודת ה’ ,ובמשך היום
לזכור היטב מציאות אמיתת האמונה בחידוש העולם ,והשגחה ,ונזכה לראות ניסים ונפלאות
ע”י התפילה ,ונזכה באמת לברר המדמה ,לזכור את ה’ באמת בכל מה שעושים ,וכך נזכה
לשתות ממימי הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן בשיר פשוט כפול משולש מרובע אמן.
והנה זכינו ללמוד חמש הלכות בהל’ השכמת הבוקר ,ה’ הלכות שר’ נתן מלמד אותנו איך
לחיות בתכלית התמימות ,דרכי עבודת ה’ ,איך לבנות את האמונה ,לצאת מבלבולים ,ולחשוב
מהשי”ת .שזהו עיק השכמת הבוקר ,ה’ יזכנו להתעורר בכח ההלכות הקדושות האלה .ויומשך
השיר שיתער לעתיד אמן.
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