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ליקוטי הלכות ח"א דף י"ח נטילת ידיים שחרית א-ב

לקוטי הלכות או”ח דף י"ח הל' נטילת ידיים א -ב
הלכות נטילת ידים שחרית הלכה א
ימן נ”ו ִּכי יֵ ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד
ְּכ ׁ ֶש ָ ּיקוּם יִ ּטֹל יָ ָדיו וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחיל ,ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּרים ְ ּב ִס ָ
ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת ַמלְ כוּת וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
ִּכי ַ ּב ַּליְ לָ ה ַה ַּמלְ כוּת ְ ּבגָ לוּתִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְשלֵ מוּת ַה ַּמלְ כוּת ַעל-יְ ֵדי ֲא ִריכוּת יָ ִמיםַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת דַּ ַעת,
ל-כן ָאז ַה ְס ָּת ַרת ַהדַּ ַעת וְ ַע ֵּ
ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָס ִדים ו ַּב ַּליְ לָ ה דִּ ינִ ים ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין וְ ַע ֵּ
ל-כן ַה ַּמלְ כוּת נִ ְת ַק ּ ְטנָ ה
ָאז וְ יוֹ ֶר ֶדת ֵ ּבין ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ יםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַהדַּ ַעת ְמ ַק ְ ּבלִ ין ֵמ ַה ָ ּי ַדיִ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם,
ִ ּב ְב ִחינַ ת (איכה ג) נִ ּ ָשֹא לְ ָב ֵבנ ּו ֶאל ַּכ ּ ַפיִ ם וְ כוּ’ ו ַּב ַּליְ לָ ה ֵאין רו ַּח ַהדּ וֹ ֵפק ְמנַ ּׁ ֵשב ָּכל ַּכ ְך ו ְּתנו ַּעת
ָה ֵא ָב ִרים ְּכ ֵב ִדים ַ ּב ַּליְ לָ ה ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָאז ָה ַע ְצבוּת רו ַּחּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (תהלים ל) ָ ּב ֶע ֶרב יָ לִ ין
ֶ ּב ִכי .וְ ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת הוּא ַעל ַה ָ ּי ַדיִ םַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת עצבון יָ ַדיִ ם וְ כוּ’ וְ ַע ֵּ
ל-כן ַ ּב ּב ֶֹקר
ׁ ֶש ָאז ִמ ְת ַחדֵּ ׁש ָהרו ַּח וְ חוֹ ְז ִרין וְ נִ ְב ָר ִאין ָּכל ָה ֵא ָב ִרים וְ ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ָה ַע ְצבוּת רו ַּח ִ ּב ְב ִחינַ ת (שם)
ל-כן ָצ ִר ְ
וְ לַ ּב ֶֹקר ִר ָ ּנה וְ חוֹ ֵזר רו ַּח ַהדּ וֹ ֵפק לֵ ילֵ ְך ְּכ ֵס ֶדר ְ ּב ָכל ָה ֵא ָב ִרים וְ ָה ִע ָ ּקר ְ ּב ַה ָ ּי ַדיִ םַ ,ע ֵּ
יך לְ ַט ֵהר
ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם דַּ יְ ָקאִּ ,כי ׁ ָשם ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּביוֹ ֵתר ָה ַע ְצבוּת רו ַּח ַּכ ַ ּנ”ל וְ ֵכן לְ ֵה ֶפ ְך ַע ָּתה נִ ְמ ׁ ָש ְך לְ ׁ ָשם
ל-כן ָצ ִר ְ
ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְ ּביוֹ ֵתרַ ,ע ֵּ
יך לְ ַקדְּ ׁ ָשם וּלְ ַט ֲה ָרם .וְ ַה ּ ָט ֳה ָרה הוּא ְ ּב ַמיִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָס ִדים
ְ ּב ִחינַ ת דַּ ַעת ,וְ ָאז ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל לִ ְבנוֹ ת ֶאת ַה ַּמלְ כוּתִּ ,כי ִע ַ ּקר ִ ּבנְ יַ ן ַה ַּמלְ כוּת ֵמ ַה ָ ּי ַדיִ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ימינוֹ וְ כוּ’ַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי רו ַּח ַהדּ וֹ ֵפק ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך
ֹאשי וִ ִ
שמֹאלוֹ ַּת ַחת לְ ר ׁ ִ
(שיר השירים ב’) ְ ֹ
ֶאל ַה ָ ּי ַדיִ ם ַעד ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לִ ים לְ נַ ּ ְש ָֹאם ֶאל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ְ ּבלִ ין דִּ ּבו ִּרים ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת לְ ׁ ֵשם
ׁ ָש ַמיִ ם ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַהדַּ ַעת ׁ ֶש ִע ַ ּקר ׁ ְשלֵ מוּת ַה ַּמלְ כוּת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל.
נתחיל לראות הלשונות שר’ נתן מביא המושרשים על היסודות המוזכרים בסי’ נ”ו.
בלילה המלכות בגלות ,ועיקר שלימות המלכות הוא אריכות ימים ,מהו ענין אריכות ימים,
דעת וחסדים .בלילה המלכות בקטנות ויורדת בעולמות התחתונים ,מה הלשונות של
המקובלים האלה ,וגם מהו ענין מחלוקת לשם שמים שזהו הדעת הכי גדול .ומהו ענין
הדופק שבלילה מתגבר העצבון ידיים ,ובבוקר מתחדשים.
כשאין רגילים בלשונו של מהרנ”ת ,מסתכלים על זה כאילו הזכיר לשונות מפליאים
שאין שייכים לנו ,ולכן הוא מפסיד את המתיקות שיש בכל הלכה מלקוטי הלכות.
לכן נתבונן תחילה בלשון רביה”ק בסי’ נ”ו

לכל אחד יש מלכות ,אם משתמש בה לעצמו ,הוא מלא יסורים ,ואם משתמש
לכבוד ה’ ,הוא מלא חיים
כלל הדבר שלכל יהודי יש בחינת מלכות ,אנשים ששומעים בקולו ,ואם הוא אדם חשוב,
יש לו ענין לנצח ולהוציא לפועל כמה דברים .יש מלכות דקדושה שאדם יש לו אחריות
להמשיך יהדות ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים מצוות ומעשים טובים בבניו
ובחבריו ,זהו מלכות דקדושה .וזהו דבר אמיתי ,זה נותן לאדם חיים ממש .אך יש מלכות

ג

ד
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עצמית שאדם לוקח לעצמו ,אזי חי חיים קשים ,כי תמיד הוא מוכרח לנצח ,ויש לו
דמיונות כאלה שהוא איש מלחמה וחייב להיות כמו שהוא רוצה .כל מיני דרגות של
דמיונות ,וכל החיים עוברים על בחי’ מלכות של כבוד וכסף ,נעביך .והוא מלא עגמת נפש
וכעס וצרות .הקדושה נסתרת ממנו לגמרי ,זה עיקר הירידה שצריך לתקן .
לכן צריך אדם בכל פעם ,לדעת איך למשול על הכעס ,להוכיח ולצעוק כשצריך לצעוק
לשם שמים ,היינו להשתמש עם זה לשם שמים ,ועיקר בחי’ מלכות למשול על עצמו,
וזהו עיקר בחי’ מלכות דקדושה.
איך נזכה לחיות בבחינת מלכות ,אומר רבינו שצריך להמשיך חיות אל המלכות ,וכמ”ש
רבי אלימלך ‘למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו כל הימים’ .אריכות ימים הוא
לימוד התורה ,כל שבוע לומדים פרשת השבוע ,משניות גמ’ והלכה וספרי רבינו יחד עם
התבודדות ,זה מה שממשיך לאדם דעת שיוכל לשלוט על מלכות שלו ,זהו כח של לימוד
התורה .בגבול ששייך לו יום אחרי יום ,וככה חי חיים ארוכים ,שלא צריך כלום

ב’ דרגות של הסתרה ,ובשתיהם נמצא השי”ת
כשאין לימוד התורה שלו כראוי ,כי הוא נפל להסתרה שבתוך הסתרה ,אזי הוא בחי’
מלחמת עמלק ,בחי’ אסתר שנתפסה בבית אחשורש .ונעשה הסתרה .היינו שנדמה לו
על מצוה שאינה חשובה כ”כ ,ונדמה לו שמעבירה יכול להרוויח משהו ,זהו בחי’ הסתרה.
שנסתר ממנו שכר ועונש ומתיקות היהדות הכשרה .זהו הסתרה אחת .אין לו דעת וחיות.
כי כואב לו כל היום הבית והפרנסה ,המלכות קוברת אותו.
דעת פירושו שה’ נמצא בכל דבר ,ויש נחת רוח בכל רגע ,הסתרה שעסוק בחכמות
ובעיות וצער שלו ,שוכח את ה’ .ויש הסתרה שלא יודע מה זה אמונה זכה וברורה ,חי
עם ה’ .הסתרה שבתוך הסתרה שלא ידוע כלל שהוא צריך את זה .וכן יש מה שעובר
בגשמיות ולא יודע מה נעשה איתו
אך יש הסתרה שבתוך הסתרה ,שאינו יודע כלל מה נעשה איתו .רבינו מלמד אותנו
לחיות עם השי”ת ,הדבר הזה באמת מוסתר מהעולם הסתרה שבתוך הסתרה ,אדם
לא חושב שהוא צריך להחיות מלכות דקדושה ,רק עסוק עם כסף וכבוד ,רבינו מלמד
שנפילת המלכות הוא לאסוף ממון ,בחי’ המן עמלק ,וכן ענייני כבוד ,זהו נפילת המלכות.
ההסתרה שבתוך הסתרה היינו שאינו יודע שיש נפילה כזאת .או שנעשה עם אדם
דברים ונופל להסתרות קשות ,ירידות ונפילות ,קשה לו לצעוק לה’ ולחזור לנשמתו .זהו
מצב של גלות מצרים.
היציאה מההסתרה הוא ע”י בחי’ מרדכי ,כי בחי’ החירות ואריכות ימים להחיות למלכות
הוא בחי’ מרדכי ,מרדכי הוא ההמשך של משה רבינו ,מדרכי מתהלך לפני חצר בית
הנשים ,לדעת את שלום אסתר .ג’ בחי’ נשים ,שנשו וקפצו מקומו של עולם ,או לשון
שכחה ,לשון חולשה .לדעת את שלום אסתר ,לחזק אותו שיוכל לשוב‘ .ומ”ה יעשה בה’,

ליקוטי הלכות ח"א דף י"ח נטילת ידיים שחרית א-ב
להחזיר בה חיות מ”ה החדש ,כשאדם ממשיך על עצמו עצות הצדיקים ,יוכל להחיות
המלכות באופן של חסדים.
רבינו אומר שבתוך זה יש תורה עמוקה ,שאין הסתרה כלל ,זהו טעם הצדיקים ,טעם
הבעש”ט ,טעם רבינו ,ואתה כבר מבין את כל מה שנעשה איתך ,ואח”כ אתה מוצא עוד
סתרי תורה מה שר’ נתן מלביש לנו .שיוכל לחיות עם התעוררות של מי הדעת.
בהמשך המאמר רבינו מגלה ששבועות הוא דעת גדול ,בחי’ המקוה של שבועות ,דעת
גדול ורחמים גדולים מאד מאד ,בחי’ יציאת מצרים .כי ביציאת מצרים הוא ההתחלה.
לפני יציאת מצרים האדם הוא אלם ,אח”כ יוצא ,אלא שיש לו סתירה ,צדיק ורע לו
מש”ה הוא ר”ת מחלוקת שמאי הלל ,כשיש לאדם דעת הוא רואה את האמונה ,מחלוקת
בין רוחניות לגשמיות ,גם שניהם אמיתים ,זהו הדעת הגדול בלי הדעת יש קושיות
שלא מבינים איך הכל הלך ביחד ,בחי’ מחלוקת שמאי הלל ,כשיש בחי’ דעת של מצה,
מחלוקת שמאי הלל ,שהשלימות של זה הדעת הוא קבלת התורה בשבוועת .שהוא מקוה
חסד גדול מאד ,כשיש דעת נמשך פרנסה בנקל ממש .ויש דרגות של עליה מדעת
לדעת ,מפסח לשבועות ,עי”ז יש לו חיות ,הפוך מהמן שרוצה כסף וכבוד
וזהו ענין הרמת הידיים ,כשיש לאדם מעצור בהילוך הדם ,הוא מתעפש ,כך כשנופל על
אדם עצבות ,ממש מעופש ,נפל לעשיה דעשיה ,ל”ט מלאכות של ימות החול ,וצריך
להתרומם ע”י הרמת הידיים.
ע”כ כלליות המאמר כדי שנוכל להבין דברי ר’ נתן בהלכה זאת.

מלכות דקדושה יורדת בכל לילה לברר בירורים ,ומתגבר עצבון ידיים
מה שהזכיר שבלילה המלכות בגלות ,כי בלילה הוא זמן שהמלכות יורדת לברר בירורים,
יורדת לעולם התחתון ,וצריך להעלות את הידיים אל הדעת ,להרים את המח ,שכך
מקבלים דעת גדול ,מחלוקת לשם שמים ,כי בלילה יושנים ואין דעת .יש הסתרה על
הדעת הגדול הזה ומתגבר עצבות רוח ועצבון ידיים ,והאדם נופל חזרה לכבוד ,אני ככה
ואני ככה ,עגמת נפש כזה שאף אחד לא יודע מזה.
ובזה מפרש ר’ נתן שזהו קימת הבוקר ,חסד חדש ,שמחה ורינה לתוך האמונה שאז
מחיה את המלכות ,ויוצא ממלכות שלו ,וחוזר למלכות שמים ,להחזיר רוח הדופק בידיים
כראוי ,וממשיך מימי החסד בנטילת ידיים ,אור מ”ה ,לגלות ההסתרה ולהתחיל מחדש.

טעם לנטילת ידיים ב’ פעמים ,אחד קודם שנפנה להבין ששייך להטהר ואחד
אחריו להגדיל דעתו
יאת ׁ ְש ַמע ְּכ ִא ּל ּו ִק ֵ ּבל
יח ְּת ִפ ִּלין וְ קוֹ ֵרא ְק ִר ַ
וְ ֶזה ּ ֵפרו ּׁש (ברכות טו)ָּ ,כל ַה ִ ּנ ְפנֶ ה וְ נוֹ ֵטל יָ ָדיו ו ַּמ ִ ּנ ַ
יעין ֶאת ָה ַרע וְ ַה ְ ּקלִ ּפוֹ ת
עוֹ ל ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ְשלֵ ָמהִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְשלֵ מוּת ַה ַּמלְ כוּת ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזין ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה היינו להשתמש עם המלכות רק לקדושה ,וְ ֶזה ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ָשם ׁ ֶש ָה ִע ָ ּקר

ה

ו
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יח וּלְ יַ ֵּסר ֶאת ָה ָעם ְּכ ֵדי לְ גָ ֵר ׁש ֶאת ָה ַרע וְ ַה ְ ּקלִ ּפוֹ ת להוציא מעצמו את
ׁ ְשלֵ מוּת ַה ַּמלְ כוּת לְ הוֹ ִכ ַ
ְ
הרצון למלוך וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (משלי כה) הגו סיגים מכסף וְ כוּ’ הגו ָר ׁ ָשע לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ך וְ יִ ּכוֹ ן ְ ּב ֶח ֶסד
ִּכ ְסאוֹ ְ ּ
יכין
“ב ֶח ֶסד” דַּ יְ ָקאִּ .כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַהדַּ ַעתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ַּכ ַ ּנ”ל וְ ֶזה ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ְ
לִ ּטֹל ַה ָ ּי ַדיִ ם ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים ק ֶֹדם ַה ְ ּנ ִק ּיוּת וְ ַא ַחר ָּכךִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ גָ ֵר ׁש ֶאת ָה ַרע ִּכי ִאם
יך ק ֶֹדם לְ ַט ֵהר ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ְּכ ֵדי לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
ל-כן ָצ ִר ְ
ַעל-יְ ֵדי ַהדַּ ַעתַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם וְ ַע ֵּ
יך דַּ ַעת ְ ּב ִחינַ ת
ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ לִ ין לְ גַ ּלוֹ ת ַה ַה ְס ָּת ָרה ,לרחוץ ממה שהוא חושב על עצמו ועל
ימין ו ַּמ ְס ִּת ִירין ֶאת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
הכסף והבעיות שלו בצעמו ַהיְ נ ּו לְ גָ ֵר ׁש וּלְ ַב ּ ֵטל ַה ְ ּקלִ ּפוֹ ת ַה ַּמ ֲעלִ ִ
ו ִּמ ֶ ּזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ֲא ִריכוּת יָ ִמים ְ ּב ִחינַ ת דַּ ַעת ,בחי’ מרדכי אור הדעת והחירות ַּכ ְמב ָֹאר
ׁ ָשם וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם ׁ ֵשנִ ית ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ֵדי לְ ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך דַּ ַעת וַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי
ׁ ֶש ְּמגָ ְר ׁ ִשין ו ְּמ ַפ ִ ּנין ֶאת ָה ַרע ַּכ ַ ּנ”ל ואז חי חיים אמיתיים שממליך את ה’.
ובזה מפרש הגמ’ כל הנפנה וכו’ כאילו קיבל עול מלכות שמים שלימה .מי שיש לו שכל
קם בבוקר וחושב אין לו דבר לחפש פה בעולם רק לקבל עול מלכות שמים שלימה,
הנה יום חדש ,בתחילה נפנה ,היינו להפריד העצבות וקטנות של הלילה ,להוציא הסיגים
מהכסף ,שיהיה יום נקי .וליטול דיו בחי’ חסד ,לכן נוטלים ידיים ב’ פעמים ,אחד לפני
הנקיות היינו לקבל שכל שצריך לנקות הגוף ,להבין מה לרחוץ מנפשו .אח”כ מנקה גופו,
ונפרד מכל השטויות והקליפות ,ואח”כ נוטל ידיו פעם שניה להגדיל הדעת ביותר ,שאו
ידיכם קודש אל המח ,שזהו המשכת הרבה מימי הדעת של הצדיקים ,ולקבל אור הפנים,
להבין מה שה’ מרמז לי ,ולהריח יראת שמים ,לכן לא יגע בחוטמו וכו’ ,רק להבין הדעת
הגדול מחלוקת שמאי הלל ,אין כבר שום קושיא וסתירה ,כי לית אתר פנוי מיניה ,ה’
נמצא בכל דבר .כל מה שנעשה איתי בבית ,ובחוץ ,כל דומם צומח חי ומדבר ובעלי
בחירה ,ה’ לבדו מנהיג הכל ,אין שום דבר חוץ ממנו .כך מתרומם דעתו.
כי בנטילת ידיים הימין ממתיק את השמאל ,ועי”ז מרים את עצמו לה’ ,כי צריך לתקן
את השמאל מיד על הבוקר ע”י הימין .ואז יכול לדבר דיבור ,כמו ביציאת מצרים נתגלה
הדעת והדיבור.
וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲהנָ ַחת ְּת ִפ ִּלין ַא ַחר ָּכ ְךִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַט ֲה ִרין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ֲא ַזי יְ כוֹ לִ ין לְ נַ ּ ְש ָֹאם ִ ּב ְב ִחינַ ת
יכם ק ֶֹד ׁש וְ נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ָ ּי ַדיִ ם דַּ ַעת
(דברים לב) ִּכי ֶא ּ ָשֹא ֶאל ׁ ָש ַמיִ ם ידיּ ְ ,ב ִחינַ ת (תהלים קלד) ְשֹא ּו יְ ֵד ֶ
ּ
לְ תוֹ ְך ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”ל .וְ נַ ֲע ָשֹה ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם מ ִֹחין וְ ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ִיים וַ ֲא ִריכוּת יָ ִמים

יח ְּת ִפ ִּלין ,זוֹ ֶכה לְ ַח ִ ּיים וְ ֶזה ּ ֵפרו ּׁש
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה (מנחות מד)ַ ,ה ֵּמנִ ַ
“מי יַ ֲעלֶ ה ְ ּב ַהר ה’ ו ִּמי יָ קוּם ִ ּב ְמקוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ ”ַ ,היְ נ ּו ִמי יָ כוֹ ל לִ ְז ּכוֹ ת לְ ַד ַעתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהר
כד)ִ ,
ה’ ו ְּמקוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ ַ ,היְ נ ּו ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת דַּ ַעת (שם) נְ ִקי ַכ ּ ַפיִ ם ו ַּבר לֵ ָבבִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ַ ּבר לֵ ָבב הוּא נְ ִקי ַכ ּ ַפיִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת (איכה ג) נִ ּ ָשֹא לְ ָב ֵבנ ּו ֶאל ַּכ ּ ָפיִ ם הכל תלוי במה שמרים את
עצמו מהעצבות ,ואח”כ עולה לדעת אמיתית איך לדעת מהשי”ת שהוא אמיתת האמת
וְ ַעל-יְ ֵדי ֶזה יו ַּכל לַ ֲעלוֹ ת ְ ּב ַהר ה’ לִ ְז ּכוֹ ת לְ ַד ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת (דברים לב) ִּכי ֶא ּ ָשֹא ֶאל ׁ ָש ַמיִ ם ידי,
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם ַּכ ַ ּנ”ל וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדּ ְ ,גבו ָּרהִּ ,ת ְפ ֶא ֶרתֶ ׁ ,שעוֹ לָ ה וְ נַ ֲע ָשֹה ִמ ֶּמנּ ּו
ָח ְכ ָמה ִ ּבינָ ה דַּ ַעת.
(שם
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וזהו ‘מניח תפילין’ ,היינו שהמוחין חוזרים ,כי עד עתה היה הדעת בבחי’ אמונה ,גישמאק
של הרגשה בתפילה ,רבינו מלמד איך להאיר הדעת באמונה ,וזה מוליד הדעת מחדש.
וזהו בחי’ תפילין ,ר’ נתן מזכיר בזה ענין פנימי שהחג”ת עולה להיות חב”ד .והוא ע”י
נשא לבבינו אל כפיים ,להחזיר ולהרים המוחין ,עד שבאים לקרוא שמע .וכל זה התגלות
ההסתרה ,כי אומר ה’ אחד ,לית אתר פנוי מיניה ,ה’ לבדו נמצא בכל .ואמרו חז”ל להאריך
בד’ דאח”ד ואמרו חז”ל שלומדים זאת מפסוק למען יאריך ימים על ממלכתו.
ומכוון למסור נפשו באח”ד ,לעזוב הכל ולמסור עצמו להשי”ת ,ואזי מקבל את התורה.
ואמרו חז”ל ‘כאילו טבל’ ,הוא בחי’ המקוה של שבועות.
וְ ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ּׁ ֻשלְ ָחן ָערו ְּך (אורח חיים סימן ד’ סעיף ג’) ׁ ֶש ָאסוּר לִ ַ ּגע ק ֶֹדם ַה ְ ּנ ִטילָ ה ֶאל ַה ּ ֶפה
וְ ַהח ֶֹטם וְ ָה ֵעינַ יִ ם וְ ָה ָא ְזנַ יִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ ת ַה ְמ ַק ְ ּבלִ ין אוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםַ ,היְ נ ּו ַה ּ ֵש ֶֹכל.
וְ ַה ַ ּק ָ ּבלָ ה הוּא ֵמ ַה ָ ּי ַדיִ ם ו ְּכ ׁ ֶש ַה ָ ּי ַדיִ ם ְט ֵמאוֹ ת יְ כוֹ לִ ין לְ ַק ֵ ּבל לְ ֵה ֶפ ְך ח”וֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ַ ּק ָ ּבלָ ָתם ֵמ ַה ָ ּי ַדיִ ם
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ִהיא ַק ָ ּבלַ ת עוֹ ל ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַמה
ַּכ ַ ּנ”ל וְ ַא ַחר ָּכ ְך קוֹ ִרין ְק ִר ַ
יח ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ְְס ָּת ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ה’ ֱאל ֵֹקינוּ
ׁ ֶש ִ ּנ ְפנָ ה וְ נָ ַטל יָ ָדיו וְ ִה ִ ּנ ַ
יה עכשיו
ה’ ֶא ָחד” ׁ ֶש ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ָכל ַה ַה ְס ָּתרוֹ ת ֻּכ ָּלם ְמ ַק ְ ּבלִ ין ִח ּיוּת ִמ ֶּמנּ ּו וְ לֵ ית ַא ַתר ּ ָפנוּי ִמינֵ ּ
יודעים מה זה קריאת שמע.
וְ ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (עקב דף רעג) וְ ָצ ִר ְ
יך לארכא בד’ דְּ ֶא ָחד ,הה”ד (דברים י”ז)“ ,לְ ַמ ַען
יַ ֲא ִר ְ
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשהוּא ד’ דְּ ֶא ָחד הוּא ְ ּב ִחינַ ת
יך יָ ִמים ַעל ַמ ְמלַ ְכ ּתוֹ ”ַ .היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְק ִר ַ
ַה ְמ ׁ ָש ַכת ֲא ִריכוּת יָ ִמים ׁ ֶשהוּא ַהדַּ ַעת לְ תוֹ ְך ַה ַּמלְ כוּת הרי שעיקר כונת ה’ אחד ,למסור נפשו
לצאת מהמלכות של עצמו ולחזור למלכות ה’ ולהמשיך אריכות ימים מוחין חדשים ודעת
חדש לתוך המלכות הזה.
יח ְּת ִפ ִּלין וְ קוֹ ֵרא
וְ ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה (ברכות טו)ָּ ,כל ַה ִ ּנ ְפנֶ ה וְ נוֹ ֵטל יָ ָדיו ו ַּמ ִ ּנ ַ
יאת ׁ ְש ַמע ְּכ ִא ּל ּו ִק ֵ ּבל עוֹ ל ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ְשלֵ ָמה ִּכי ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשלֵ מוּת ַה ַּמלְ כוּת
ְק ִר ַ
ַּכ ַ ּנ”ל העיקר שיצא מהמלכות שלו ,ששם עצבון ידיים ,ושם ב’ בחינות ההסתרה ,ככה
מתחילים את היום ,לדעת שה’ תמיד איתי ואצלי ,זה נותן חירות וחיים טובים ואמיתיים.
וְ ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם לִ ְב ָר ָכה ו ַּמ ְסק ּו ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱח ׁ ָשב ַ ּגם ֵּכן ְּכ ִא ּל ּו ָט ַבלִּ ,כי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְט ִבילָ ה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְקוֶהּ ְ ,ב ִחינַ ת דַּ ַעת ֶעלְ יוֹ ן וַ ֲח ָס ִדים ְ ּגדוֹ לִ יםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ׁ ְשלֵ מוּת ַה ַּמלְ כוּת ַּכ ַ ּנ”ל,
יטב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה “ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּרים” ַה ַ ּנ”ל וְ ָת ִבין ַהדְּ ָב ִריםִּ ,כי ָּכל ֶזה
ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ֵה ֵ
יטב ַהדְּ ָב ִרים ִּכי ִאם ַא ַחר ָה ִע ּיוּן ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל:
נִ ְכ ַּתב ְ ּב ִק ּצוּר וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ָה ִבין ֵה ֵ
בכל יום אנו טובלים במקוה ,כדי לחזור לזה הדעת שבאותו היום ,שהכל נכלל במקוה
הגדול של שבועות.

כללים חשובים בסדר לימוד הספר הקדוש ליקוטי הלכות
למדנו קיצור ההלכה ,וראינו שר’ נתן לא הרחיב להזכיר כלל המאמר שם ,ולכן כדאי
להרחיב בזה ,כי זאת למודעי שכל מאמר של רבינו יש בו עמקות ואריכות מאד גדולה,
בשעה שלומדים תורה עם חברים וכדו’ ,זוכים להוציא משם עצות ,לתוך כל מה שעובר
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על אדם ,בכל מאמר יש כעשר הגדרות יסודיות לחיים ,שבזה כלול כל ההילוך שנעשה
למעשה .ובתוך דבריו יש עוד עניינים עמוקים להבין ,ר’ נתן נותן לנו את התמצית של
התורה ,ונותן לנו מתנה לאנשים פשוטים כמונו שתמיד תזכור דבר אחד .מה שבאמת
נוגע לחיים שלך.
למשל למדנו לעיל הל’ השכמת הבוקר ה”ה שכל עיקר הנושא היה שיר שיתער לעתיד,
השגחה ונפלאות ,והנה כאן אנו לומדים הלכה זאת על סי’ נ”ו ,וזכינו להבין קצת שר’ נתן
מדבר כאן משהו ,עד היכן הדברים מגיעים שכל יום צריך לעלות לאור הדעת שזהו עיקר
אור בעש”ט והצדיקים ,ואם לא ,הרי הוא נופל להסתרה שבתוך הסתרה ,שאין יודע כלל
שיש כזה דבר .והנה במה שהצדיקים נותנים דעת הרי הם ממתיקים דינים ,ומלמדים איך
להסתכל בשכל שבכל דבר .ר’ נתן מאריך בהמשך לזכור שהעיקר זה הדעת שה’ אלקינו
ה’ אחד ,אין הסתרה כלל .ומזה יקח לנפשו חיים ארוכים וטובים ,שכל מה שנעשה
איתי לגבי הבריאות ולגבי הפרנסה ולגבי עסק עם אנשים ,הכל ממנו יתברך ,זהו הדעת
האמיתי שה’ נמצא בכל הסתרה .וגם שם נמצא השי”ת .זהו הדעת האמיתי.

ר’ נתן הוציא מכל תורה את התמצית לחיות עם השי”ת כאן ועכשיו
וכן נשים לב בהלכה השניה ,הל’ נט”י ה”ב תורה ר”נ ,גם שם מאריך בענין הדעת ,לכאו’
מי שלא מבין מה שמדובר ,והוא נמצא בהסתרה שבתוך הסתרה ,מתקשה להתחבר
לדבריו ,כאילו חוזר על עצמו ,דעת דעת דעת ,כי בכל הספר לקוטי הלכות נותן לנו כמו
שלחן ערוך להבין מה ששייך לנפשינו מתוך דברי רבינו .עיקר ענין רבינו זה לחיות עם
הרבונו של עולם .להזכר תמיד שה’ מחדש מעשה בראשית .והבית מלא חסדים ,ומה
שעובר קשה ,ברוחני ובגשמי ,להתפלל ,ולזכור שה’ לבדו נמצא ,כך האדם חי עם ה’.
וכך כל מצוה הוא ענין אחר לגמרי ,עם דביקות בהשי”ת ,ככה ראינו אצל אנ”ש שהיו
חיים ככה .כ”ש בעניינים פרטיים שבאור הבעש”ט ,הרי לקוטי הלכות הוא לבוש לאור
הבעש”ט בתכלית השלימות ,באופן שיכולים לחיות עם זה .כך חיו אנ”ש היו דבוקים
בהשי”ת ,כי ר’ נתן לימד אותם מה רבינו רצה בכל תורה ותורה ,להיות דבוק מאד מאד
בה’ ,וכך באים להתבודדות בבכיה ,ושחרית באור גדול .וכך אדם חי חיים אחרים של
אמונה ברורה .אפי’ כאלה שלא הבינו מדי דברים עמוקים ,אבל את זה כולם תפסו ,זהו
נקודת ענין רבינו ,דבר אחד ,לחיות עם השי”ת .יש מספיק מעדנים ומטעמים רק בידיעה
זאת.
הבעש”ט גילה את האמונה בעולם ,ולשונו בספה”ק הוא איך להסתכל בשכל ,להתדבק
בדעת ,לבטל דינים ,ולעבוד את ה’ בכל דבר .ר’ נתן מביא לנו את זה בפשטות לעובדא
למעשה לחיות עם השי”ת ,וגם כשיש נפילות וירידות ,רבינו נתן לנו עצה איך לשוב
בתשובה .
כי אנו מדברים כאן מדבר שלכאו’ זה שייך לצדיקים ,ויש על זה הסתרה שבתוך הסתרה,
אך רבינו בא להוליך אותנו בדרך אמת ,שכל אחד מאיתנו יתחיל בזה בכל יום מחדש,
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לקבל עול מלכות שמים שלימה ,ולחיות באור הדעת וחיים טובים אמיתיים.

כשמתגברת ההסתרה אין מבינים מדוע ר’ נתן חוזר כ”כ הרבה פעמים דעת דעת
אלא שיש הסתרה שבתוך הסתרה שאין מבינים שכל התכלית הוא דעת .הן אמת שיש
גם ענין שבירת התאוות ,ועוד הרבה עבודות ,אך הכל בא ע”י הדעת .ר’ נתן נותן לנו את
המתנה הזאת להגדיל הדעת.
בכל מאמר מגלה לנו כלליות תמצית המאמר ,ומביא לנו את דרך ואופן איך אנו אוחזים
למעשה בקיום ההלכה הזאת .וכן בכל הלכה והלכה הוא מדבר את התמצית הזה.
והעיקר הוא מסקנת הדבר ,לכן נדמה לנו שזה אותו הדבר .כשנתבונן בג’ הלכות אלה,
נראה עד היכן עד היכן ר’ נתן מחיה אותנו ,כי בג’ אלו ההלכות ר’ נתן רוצה שיהיה לנו
אמונה זכה וברורה ,אמונה חיה ,אמונה הוא הדעת ,שאני יודע את האמת באופן שזה
מחיה ומשנה אותי .בהלכה השניה מכניס בנו אמונת חידוש העולם ,שזהו תכלית הדעת,
וכן בהלכה השלישית מראה לנו איך להמשיך הדעת כמו שיאיר לעתיד .שלושתם הוא
דבר אחד ,להיות דבוק ברבונו של עולם .אלא שבכל הלכה יש כלים ודרכים איך לזכות
לזה.
ובכל זה ר’ נתן מלמד אותנו איך ללכת לישון ,איך לשבר את השינה ואיך לקום בבוקר,
איך לצאת מעצבות ,לרחוץ עצמינו מעצבות ,לפנות מעצמינו את הטומאה הזאת ,לקום
ולהמשיך חסד גדול ,לצאת מההסתרה ולהמשיך ממרדכי .ובתפילין הארת המוחין שהוא
אור האמת שמחיה את האמונה .וכן לחיות עם השגחה פרטית בתפילה וכו’.
זהו לקוטי הלכות שנותן לכל אחד שפע משורש פנימיות התורה לתוך המצב שלך.
לפעמים ר’ נתן מזכיר לשון שרבינו לא הזכיר ,למשל נושא המובן ע”פ דרכי הקבלה של
האריז”ל ,ר’ נתן מזכיר לפעמים לשונות כאלה .נקודה אחת שבתוך התורות .אז רואים
באיזה עין ראה מהרנ”ת את התורה הזאת .כשנשים לב היטב .מה שנעשה מכל הלכה
והלכה ,אדם מגיע עם הלקוטי הלכות לשורה התחתונה למעשה ,לחיות עם השי”ת.
נכון שכשחיים עם תורה תקופה ולומדים אותה באריכות ,נכנסים יותר בפרטי אותו
המאמר ,ואין מסתפקים עם כלליות הדבר ,תפילות ,התבודדות ,לימודי התורה ,התחזקות.
זה מה שרבינו רצה שיהיה עם הנפש שלנו.
הנה למדנו כבר כמה הלכות ,ניקח את הלבושים של ר’ נתן שמסביר לנו מהות הדבר,
ובכל מאמר מראה לנו איך בזה המאמר מונח ענין ששייך לנו כעת לעובדא למעשה ,הגם
שבלשון פנימי יש כמה מאמרים שעניינם אחד ,אך כל תורה הוא עולם אחר וענין אחר
הגם שבלבוש פנימי יכולים להשוות הדבר.
אלו הם יסודות הנצרכים לדעת בסדר לימוד ספרי רבינו.
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הלכות נטילת ידים שחרית הלכה ב
ימן רנ
ענְ יַ ן נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ִמ ּ ׁ ֵשינָ תוֹ ַעל ּ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ִס ָ
ַעל ׁ ְש ֵאלַ ת ַההוּא אובי טמיא (ברכות נט) מאי גוהא ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא זוֹ ֵכר ֶאת ָ ּבנָ יו
ׁ ֶש ֵהן ׁ ְשרוּיִ ין ְ ּב ַצ ַער ֵ ּבין ָה ֻא ּמוֹ ת ֲא ַזי מוֹ ִריד ׁ ְשנֵ י דְּ ָמעוֹ ת לַ ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל וְ קוֹ לָ ן נִ ׁ ְש ַמע ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם
וְ ַעד סוֹ פוֹ ַע ֵ ּין ׁ ָשם.
ִּכי ִע ַּקר ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ָא ָדם ח”ו ,הוּא ַרק ֵמ ֶח ְסרוֹ ן ַהדַּ ַעתִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ דַּ ַעת וְ יוֹ ֵד ַע
יש ׁשוּם ַצ ַער וְ כוּ’
ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֵמ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵאין לוֹ ׁשוּם יִ ּסו ִּרים וְ ֵאינוֹ ַמ ְר ִ ּג ׁ

צדיק שמציל מכל היסורים
בהלכה זאת מגלה ר’ נתן מעלת היהודי ,שיודע תמיד מהשגחת ה’ ,כמו שנתגלה בסי’ ר”נ
שענין רעידת אדמה הוא שהקב”ה מוריד שני דמעות לים הגדול.
איזה רבי יש לנו ,לא אומר לנו תעשה כך וכך ,לך לרופא ,ותעשה משא ומתן כדי להפרנס,
אלא מחזיר אותנו למה שמשה רבינו והבעש”ט רצו שנהיה שם ,לזכור מעלת הדעת של
ההשגחה ,באופן ששייך גם לנו .וזה יסוד גדול שמציל מכל היסורים ,כי העולם הרי מלא
יסורים ,הוא מגלה לנו שהכל תלוי בדעת ,מי שיש לו דעת אין לו יסורים ,כי הוא מבין
שהקב”ה שלח לי איזה דבר לכפרת עוונות ,ומתפלל .רבינו אומר שעי”ז אינו מרגיש שום
צער ושום יסורים .כמ”ש בגמ’ דעת קנית מה חסרת.

כפי ההתקרבות לאור דעת הצדיק כך יוצא מגלות וצער
וְ ִע ַ ּקר ַה ַ ּצ ַער ׁ ֶשל יִ ְש ָֹר ֵאל ַ ּב ָ ּגלוּת הוּא ַרק ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ֵמ ַהדַּ ַעת כי כשאין אדם רגיל לחיות
עם דעת ,נדמה לו שרק כשיהיה לו איזה עליה ,אזי יחשוב מדעת ,בינתיים אין לי שייכות
עם דעת ,ולכן חי כמו הגוי השכן בגלות ,ונדמה לו שיכולים לחיות כך ,זה לא עבירה
לא להיות כמו הבעש”ט ,וְ תוֹ לִ ין ַ ּב ּ ֶט ַבע ו ַּב ַּמ ָ ּזל ח”ו ,רק לעשות כסף ,לעשות רפואות,
חי ככה בטבע ומזל .זהו הגלות .כי יהודי צריך לחיות רק ע”י השי”ת עם אמונה ובטחון
ודעת .ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה יֵ ׁש לָ ֶהם ַצ ַער וְ ֶזה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵהם ׁ ְשרוּיִ ין ֵ ּבין ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים וְ לָ ְמד ּו ֵמ ֶהם
וְ כוּ’ ו ֶּב ֱא ֶמת יִ ְש ָֹר ֵאל ֵהם לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ַה ּ ֶט ַבעַ ,רק ְּכ ׁ ֶש ֵהם חוֹ ְט ִאים ח”וֲ ,א ַזי וְ כוּ’ וכשהקב”ה רוֹ ֶצה
יע ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָ ּגלו ָּתם ֲא ַזי ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יהם ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם ,רבינו מלמד שזה
יך ֲעלֵ ֶ
לְ הוֹ ׁ ִש ַ
כן בשביל כל אחד ואחד ,נכון שצריך לעשות מה שצריך ,לאכול לישון ולהתפרנס לפי
מה שהשי”ת מנהיג דרכי האנשים ,אך יחד עם אור הדעת שרבינו מאיר לנו ,כמו שיהיה
לעתיד לבא ,כשיבא משיח ,וכמו שהיה ביציא”מ בדור דעהִּ .כי לֶ ָע ִתיד יְ ַב ּ ֵטל ַה ּ ֶט ַבע לְ גַ ְמ ֵרי
וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ַרק ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה לְ ַבדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ישעיה נא)ִּ ,
“כי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ֶּכ ָע ׁ ָשן נִ ְמלָ חוּ וְ כוּ’” ַהיְ נ ּו
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ּ ֶט ַבע ויתבלבל לגמרי סדר המזלות ,רק יראו שה’ מנהיג את הכל ,כל פרח
יראו איך השי”ת פותח אותו ,וכל מאכל יראו שהטעם שבו הוא השי”ת ,ויהיו מלא תודה
והודאה ,כ”ש מי שמבין יותר עמוק יבין יותר עמוק ,העיקר שיהיו מקושרים עם השי”ת,
יראו בפירוש שמתפללים וה’ עוזר ,היום זה מוסתר באופן שאין ה’ רוצה שיהיה נס גלוי
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רק נס נסתר ,כמ”ש הרבי ר’ ברוך שלכן עשה ה’ שצריך תרופות כדי שיהיה בחירה לומר
שהתרופה עזרה ואז כבר התפילה עוזרת כי אינו נס גלויֶ ׁ .שהוּא ַעל ּ ִפי ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ַּמ ָ ּזלוֹ ת
וְ כוּ’ ואז נראה שהקב”ה לבדו נמצא ,והוא עושה ומחדש תמיד מעשה בראשית ,ועושה
את הכל לבד לבד לבד ,ומתחדשים להתפלל וה’ עוזר ,כן.
כשה’ רואה בניו בצער הוא ממשיך שני דמעות היינו שנפתח הארת דעת ,הארה מלעתיד
לבא ,כך נתגלים כל הישועות .הגם שהדבר יהיה לעתיד לבא ,אך באמת אין זמן ,אותו
הקב”ה נמצא גם היום ומנהיג אותנו ,זאת ההנהגה נקראת בשם ‘לעתיד לבא’ והיא
מתגלית כבר.
ר’ נתן מאד מתאמץ להטעים לנו מהטעם שרבינו רוצה להביא אותנו שנתחיל לחיות
עם השי”ת ,זה דבר שמפסידים אותו על כלום ,וחבל ,כי כשחיים בזה האור ,יש יראת
שמים וגישמאקייט בעבודת ה’ ,ויכול להתפלל ולשפוך כל לבו ,והוא תמיד בשמחה וחיות
דקדושה ,אהה ,זה מה שיהודי צריך להיות.
לכן ר’ נתן מגלה לנו אמיתת מהות האמונה ,ובל נשתומם שזה מדרגה מדי גבוהה ,כי
בהמשך ההלכה ר’ נתן ילמד אותנו איך נבא לזה.
וְ ָאז יִ ְהי ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַמ ְעלָ ה וְ ַע ֵּ
ל-כן ַ ּגם ַע ָּתה ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך רוֹ ֶצה לְ ַה ּ ִפיל ֶאת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים
ְ
יהם ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶש ָאז לֹא יִ ְהיֶ ה ַרק
יה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַמ ְעלָ הֲ ,א ַזי ַמ ְמ ׁ ִשיך ֲעלֵ ֶ
וּלְ ַהגְ ִ ּב ַ
יטב וְ ֶזה ּו
ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה .וְ ַעל-יְ ֵדי זֹאת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה נִ ְת ַע ִּלים יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נַ ֲע ָשֹה וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר וְ כוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם :וזהו ענין הורדת שני דמעות לים הגדול ,שממשיך השגחה
מלעתיד.
ר’ נתן בהלכה הזאת מגלה לנו מהו ענין ההשגחה ,איי ה’ יעזור שנזכה לחזור על ההלכה
הזאת תמיד ,ולחיות איתה .ובהמשך המאמר מבאר ענין הפסח והמשכת הדעת שיש בו.
איי כמה צריך להתעורר בזה.

שורש האור הגשמי והרוחני הוא רק אור השי”ת לבדו
א) ו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ַהדַּ ַעת ַה ַ ּנ”ל ,דְּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ֵאין יוֹ ְד ִעין ,ח”וֶ ׁ ,ש ַה ּכֹל ִמ ְתנַ ֵהג ַרק ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֵמ ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך לְ ַבד וְ סוֹ ְב ִרין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶט ַבע ח”ו ,אדם צריך לשפוט את עצמו ,איפה אני ,האם אני יודע
שהכל מתנהג רק בהשגחה לבד או חושב שיש טבע ח”ו ,יש שאדם מוצא באיזה שיש
קצת טבע או הרבה טבע ,ובזה נופל לחושך ושינה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶש ִהיא ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַהדַּ ַעת,
חש ְךִּ ,כי ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר יוֹ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת דַּ ַעת ַּכ ּמו ָּבאַ ,היְ נ ּו ִּכי ָהאוֹ ר הוּא ַרק ַה ּׁ ֵשם
ְ ּב ִחינַ ת לַ יְ לָ ה וְ ׁ ֶ
יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כ ְביָ כוֹ לּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (תהלים כז) ה’ אוֹ ִרי וְ יִ ׁ ְש ִעי ,זהו מציאות של אור ,בהירות הדעת,
וכן מציאות אור היום ,שה’ לוקח שפע החסד ומגלה אור הדעת ,בלי זה ,אין אורּ ְ ,ב ִחינַ ת
(שם קיח) ֵאל ה’ וַ ָ ּי ֶאר לָ נ ּו וְ ֶזה ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ,שמש זה לא גז ,איך יתכן שלמעלה קר וכאן
למעלה חם ,הרי שוטה חושב שזה כך בדרך הטבע ,האמת הוא השמש הוא התגלות אור
ה’ ,שפע החסדּ ְ ,ב ִחינַ ת (שם פד) ִּכי ׁ ֶש ֶמש ו ָּמגֵ ן ה’ ְצ ָבאוֹ תַ ,היְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך

אי

בי
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ַמנְ ִהיג ָהעוֹ לָ ם ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה לְ ַבד ֶזה ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר ,ה’ לבדו מנהיג הכל ,את הדומם את הצומח,
את החי את המדבר ,את השמש ,כל הגוף ,כל מה שעובר וכל מה שנעשה עם כל בן אדם,
אפי’ של בעל בחירה ,אפי’ של הגזלנים ,וכל מה שאדם עושה לו ,הכל בהשגחת השי”ת
לבד .זהו עיקר האור.
ִּכי ִע ַ ּקר ָהאוֹ ר ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא אוֹ ר ְּכמוֹ אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַכ ּיוֹ ֵצא הוּא ַרק אוֹ ר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ִּכ ְביָ כוֹ לֶ ׁ ,ש ֵּמ ִאיר לָ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל זה לא מקום להסברים ,אבל זה כנראה החסד העליון שמתלבש
בתוך חסד עד שנעשה התגלות של אור .שמחה ,חיות ,אור בנפש ,ואור בגשמי ,שניהם
זה התגלות השי”ת.

בלילה בזמן חושך ,מתגבר קושיות הטבע ונעלם אור האמת
ו ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ְפלִ ין ח”וִ ,מ ֶ ּזה ַהדַּ ַעת בלי רבינו ,אין תופסים כלל שנפלו מזה ,וְ תוֹ לִ ין ַ ּב ּ ֶט ַבע ,ח”וֶ ,זה
ְ ּב ִחינַ ת ִה ְס ַּת ְּלקוּת ָהאוֹ ר וַ ֲא ַזי ִהיא ְ ּב ִחינַ ת לַ יְ לָ ה וְ ח ׁ ֶֹש ְך ח”ו ,וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (ישעיה יג) ח ׁ ֶֹש ְך ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ְ ּב ֵצאתוֹ וְ כוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת (יואל ב’) ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ יָ ֵר ַח קדרו וְ כוּ’ וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ַ ּב ּ ְפסו ִּקים ָּכ ֵא ּל ּו וְ ֻכ ָּלן נֶ ֱא ְמר ּו ַעל
ְז ַמן ַה ָ ּגלוּתַ ,היְ נ ּו ִּכי ַ ּב ָ ּגלוּת נֶ ְח ׁ ַשב ְּכ ִא ּל ּו נֶ ֱח ׁ ַש ְך אוֹ ר ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁשִּ ,כי ַה ָ ּגלוּת נִ ְמ ׁ ָשל לְ לַ יְ לָ הַּ ,כ ְמב ָֹאר
חש ְך ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
ְ ּב ֵפרו ּׁש רש”יַ ,היְ נ ּו ִּכי ְ ּב ֵעת ַה ָ ּגלוּת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ַרק ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּתוֹ לִ ין ַ ּב ּ ֶט ַבע ח”ו ,וַ ֲא ַזי ׁ ֶ
ְ ּב ֵצאתוֹ ִּכי ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ּתוֹ לִ ין ַ ּב ּ ֶט ַבע ח”ו ֲא ַזי נִ ְס ַּת ֵּלק ָהאוֹ ר ֵמ ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ו ְּכ ִא ּל ּו נֶ ֱח ׁ ַש ְך ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַמ ָּמ ׁש,
ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין לְ ַה ּׁ ֶש ֶמשׁ אוֹ ר ְּכלָ ל ַרק ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל .וְ ַע ֵּ
ל-כן ַה ָ ּגלוּת נִ ְמ ׁ ָשל לְ לַ יְ לָ ה
חש ְך,
חש ְךִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ָ ּגלוּת הוּא ַרק ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּתוֹ לִ ין ַ ּב ּ ֶט ַבע ח”ו ,וַ ֲא ַזי הוּא ְ ּב ִחינַ ת לַ יְ לָ ה וְ ׁ ֶ
וְ ׁ ֶ
ִה ְס ַּת ְּלקוּת ָהאוֹ ר ַּכ ַ ּנ”ל ,וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַהדַּ ַעת לֵ ַידע ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר
ָהאוֹ ר וְ כוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
כי האמת שגם הירידה לחשכת לילה הוא לצורך הבירורים ,והשי”ת נמצא גם בזה ,אלא
שכשנופל יש לו קושיות מדוע צריך לעשות דברים גשמיים הרי הכל בהשגחה ,היא
קושיא שאינה קושיא ,כי באמת ה’ לבדו מנהיג ,ועם תפילה יכולים לפעול ,כשחיים עם
זה ,זה נקרא לחיות .אם לא ,נופלים לקרירות בעבודת ה’ ומניעות נפלאות .וזהו ממש כמו
שנחשך השמש ,גלות הדעת היינו שאין שמש.
וזהו הסדר שבשעת שינה מאבדים את הדעת ,וכשקם בבוקר צריך ליטול ידיו ,איזה
רוח טומאה באה על ידיו ,מה עשה שנטמאו ידיו? אלא שסטרא דמסאבא הוא כפירה,
כשיושן ואין מאיר בו אור הדעת ,שורה על ידיו הכח הזה של ההסתרה ,לכן נוטל ידיו
להעביר אל אחר ,שלא יתלה דברים בטבע .כי המים הם מימי החסד והתגלות הדעת,
המשכת החסד של לעתיד לבא ,שיהודי יכול לטהר עצמו מזה ,ולהיות עבד המלך.
וְ ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנה ִס ְט ָרא דמסאבא שריא ַעל ַ ּבר נָ ׁש וְ ָה ִע ָ ּקר ַעל ַה ָ ּי ַדיִ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר
יק ָתם
ַה ָ ּקדוֹ ׁש (וישב קפד ע”ב)ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ְ ּינִ ָ
ַרק ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִפירוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ׁש ֶֹר ׁש ַה ֵ ּי ֶצר ָה ָרע ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא אל ַא ַחר ְּכ ִפירוֹ תַּ ,כ ּמו ָּבאַ ,היְ נ ּו
יקת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים וְ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא וְ ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת
ְּכ ׁ ֶש ּתוֹ לִ ין ַ ּב ּ ֶט ַבע ח”וֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר יְ נִ ַ
ׁ ֵש ָ ּנה ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַהדַּ ַעת ַּכ ַ ּנ”ל .וְ ָאז ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ח”וּ ְ ,ב ִחינַ ת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםּ ְ ,ב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ָ ּגלוּת
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יק ָתם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”ל וְ ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִס ְט ָרא דמסאבא
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשל לְ לַ יְ לָ ה וְ ׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶש ְ ּינִ ָ
דְּ ׁ ַש ְריָ א ַעל ַ ּבר נָ ׁש כי מציאות הגויים הם בחוץ ,בחיצוניות העולמות ,ומשם יש יצר הרע
ודמיונות ,שזה אוחז באדם שיתלה בטבע ולא יחיה בהשגחה.

עבודת השינה לזרוק את השכל שמקשה קושיות ,ולהתחבא אצל האמונה
וְ ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה הוּא ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ הַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל (סימן לה),
ַהיְ נ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַהדַּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ,דְּ ַהיְ נוּ ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ָא ָדם ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ ְמ ֻבלְ ָ ּבל וְ ֵאינוֹ
ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל לֵ ַידע וּלְ ָה ִבין ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך לְ ַבד ְּכמוֹ ַע ְכ ׁ ָשיו ַ ּב ָ ּגלוּת ֵ ּבין
חש ְך ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ָ ּבעוֹ לָ ם ח”וֲ ,א ַזי ְמ ֻח ָ ּיב ָּכל
ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לְ לַ יְ לָ ה וְ ׁ ֶ
ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל לְ ַה ׁ ְשלִ ְ
יך וּלְ ַס ֵּלק דַּ ְע ּתוֹ לְ גַ ְמ ֵרי כשמתגברים עליו הבלבולים ,צריך ומחוייב
להשליך ולסלק דעתו ,היינו שיאמר לעצמו‘ ,אני לא רוצה לדעת מזה’ .פרנסה רק מה’,
בריאות רק מה’ ,הגם שאינו יכול לראות את אור המציאות הזה כמו שזוכים בגדלות
המוחין ,או כמו שזוכים לפעמים בהתבודדות ,כרגע לא מאיר כל זה ,לכן צריך לסלק
דעתו לגמרי וּלְ ִה ְת ַח ֵ ּזק ֶאת ַע ְצמוֹ ֶ ּב ֱאמוּנָ ה לְ ַבד ,לְ ַה ֲא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְשלֵ ָמה ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה
לְ ַבד וְ ֵאין ׁשוּם ֶט ַבע ָ ּבעוֹ לָ ם ְּכלָ ל וְ ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ הַ ,היְ נ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנה
יכין לִ ְכנֹס לְ תוֹ ְך ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה בחי’ ק”ש שעל המיטה ,בידך אפקיד רוחי ,שמפקיד
ַּכ ַ ּנ”ל ְצ ִר ִ
ְ
נשמתו להכניסה בתוך אמונה לִ ְסמֹך ַעל ֱאמוּנָ ה לְ ַבד ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ַהדַּ ַעת ְּכמוֹ ַע ְכ ׁ ָשיו
יכין ָּת ִמיד לְ ִה ְת ַח ֵ ּזק ֶ ּב ֱאמוּנָ ה לְ ַבד ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא נִ ְת ַ ּג ָּלה ַהדַּ ַעת ִ ּב ׁ ְשלֵ מוּת
ַ ּב ָ ּגלוּת ׁ ֶש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ְ
לֵ ַידע ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהַ ,ע ֵּ
יכין לְ ַס ֵּלק דַּ ְע ּתוֹ וְ לִ ְסמֹך ַעל ֱאמוּנָ ה לְ ַבד ִ ּב ְב ִחינַ ת
ל-כן ְצ ִר ִ
(תהלים צב) וֶ ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ ת.
כלל העבודה בשעת שינה הוא להתחבא בתוך אמונה ,הגם שאין לו עכשיו אור הדעת
הברור ,מאמין באמונה פשוטה ,לפעמים גם אמונה לא מאירה ,אזי צריך לזרוק את השכל,
לזכור שכל מה שהראש שלי אומר לי עכשיו זה הכל סיפורי סבתא .האמת הוא אמת,
העולם מרמה אותי ,לא אכנע .זהו שינה דקדושה.
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַ ּב ַּליְ לָ ה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהִ ,ה ְס ַּת ְּלקוּת ַהדַּ ַעת ִמ ְת ַ ּג ֶ ּב ֶרת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ח”וֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ח ׁ ֶֹש ְך ַּכ ַ ּנ”לּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (בראשית טו) וְ ַת ְרדֵּ ָמה נָ ְפלָ ה ַעל ַא ְב ָרם וְ ִה ֵ ּנה אימה חשכה וְ כוּ’ אברהם
אבינו שהיה מלא אמונה ,בברית בין הבתרים הראו לו שנפלה עליו תרדמה וקטנות הדעת,
הוא ראה שנהיה בגלות ,ולא נזכה לאמונה כמו שזכה אברהם אבינו ראש למאמינים
ׁ ֶש ֶה ְר ָאה ּו ּת ֶֹקף ַה ָ ּגלוּתַ ,היְ נ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנה וְ ַת ְרדֵּ ָמה ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַהדַּ ַעת ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרין ּת ֶֹקף ַה ָ ּגלֻ ּיוֹ ת
יק ָתן ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”ל וְ ֶזה ּו ִס ְט ָרא דמסאבא דְּ ׁ ַש ְריָ א ַעל ַ ּבר נָ ׁש ִ ּב ׁ ְש ַעת
ׁ ֶש ְ ּינִ ָ
ְ
ׁ ֵש ָ ּנה ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ִמ ּׁ ֵשינָ תוֹ ָצ ִריך לִ ּטֹל יָ ָדיו ְ ּב ַמיִ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ִס ְט ָרא דמסאבא
ם-א ׁש
ׁ ַש ְריָ א ַעל יָ ָדיו דְּ ַבר נָ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (שם)ִּ ,כי ַה ָ ּי ַדיִ ם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ַמיִ ֵ
שמֹאלּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּכי ֶא ּ ָשֹא ֶאל ׁ ָש ַמיִ ם ידיַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר
ו ַּמיִ ם יַ ד יָ ִמין וְ יַ ד ְ ֹ
(בסימן נו) .וְ ׁ ָשם ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראּ ְ ,ב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעּ ְ ,ב ִחינַ ת יָ ַדיִ ם ,שאדם
חושב שיעשה ויפעל ע”י ידיו ִּכי ֵהם ּתוֹ לִ ין ְ ּב ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יָ ַדיִ ם .וְ ַע ֵּ
ל-כן

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף י"ח נטילת ידיים שחרית א-ב
ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ,הוּא ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם דַּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל,
אשית ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְב ְרא ּו ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ,
ִּכי ַה ָ ּי ַדיִ ם ֵהם כ”ח ּ ִפ ְר ִקין ְּכנֶ גֶ ד כ”ח ַא ְתוָ ון ׁ ֶש ְ ּב ַמ ֲע ֵשֹה ְב ֵר ׁ ִ
ימינִ י טפחה שמים וְ ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְכנָ ַעת ַה ִּס ְט ָרא
ְ ּב ִחינַ ת (ישעיה מח) ַאף יָ ִדי יסדה ארץ וִ ִ
ַא ֲח ָראֶ ׁ ,ש ֵהם ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים דְּ ַעלְ ָמאּ ְ ,ב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִה ְת ַ ּג ְ ּברו ָּתם ַּכ ַ ּנ”לִ ,ע ַ ּקר
ַה ְכנָ ָע ָתם הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּי ַדיִ ם דִּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין לְ ָה ִרים אוֹ ָתם ֶאל ַהדַּ ַעת

הרמת הידיים אל המח ,ממשיך דעת להבין אחדות ההצלחה והכשלון
ר’ נתן מבאר ענין הידיים ,כי שורש הידיים הוא המשכת השפע ,חסדים וגבורות יד ימין
ויד שמאל ,וזה מתלבש מאד בדרך הנהגת העולם במזלות .ויש שם כ”ח פרקין ,כנגד כ”ב
אותיות א’ עד ת’ יחד עם אותיות מנצפך עם אות א’ נוסף ,אלו הם כ”ח אותיות דמעשה
בראשית ,דומם צומח חי ומדבר ,הכל חי מאלו האותיות .כשמאיר בהם אור מ”ה החדש
נמשך הדעת ונתבטל הסתרת הטבע.
וזה מתאחד עם מה שרבינו מזכיר בזה המאמר ‘ומרדכי מתהלך וכו’ לדעת את שלום
אסתר ומ”ה יעשה בה’ .כי זהו אור מ”ה החדש שמתגלה בענין נטילת ידיים כשמרימים
אותם אל הדעת את הימין ואת השמאל ,לדעת שיש דרך של חסד ויש דרך של גבורה,
וכשאין דעת הוא מתבלבל בין שניהם ,ולא זוכר שה’ מנהיג את הכל בגבורה ואין ממי
לפחד ,לכן צריך להרים את שתי הידיים אל הדעת ובזה יוצא מהטבע ,ועי”ז מכניעים
את ההסתרה.
וזה הדרך לקום בבוקר ,מה אני יושן את החיים שלו ,הרי השי”ת נמצא ומנהיג הכל,
רק להודות על החסדים ,וכך מקבל כחות נפלאים לכל היום ,להחזיק באמונה הקדושה
שתהיה כראוי ,ולא ילך בדרך הגויים.
בהלכה זאת ר’ נתן מכניס אותנו לגן עדן של אמונה ובטחון ,ומראה לנו מהו מציאות
הדעת ,וצריך ללחום מלחמה גדולה נגד מה שנופלים לטבע ,רק לדעת מההשגחה תמיד
אמן

