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

לקוטי הלכות או”ח דף י’ השכמת הבוקר הלכה ד’ אות ז-ט
יכין לִ נְ דּ ֹד ׁ ֵש ָ ּנה ֵמ ֵעינָ יו ו ֵּמ ַע ְפ ַע ּ ָפיו ְּתנו ָּמה לְ ׁשוֹ ֵטט לְ ַב ֵ ּק ׁש וּלְ ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְת ִפ ָּלה וְ ַת ֲחנוּנִ ים
ז) ִּכי ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה לִ ְמצֹא ַה ַ ּצדִּ יק ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ּיו ַּכל לְ ַר ּ ְפאוֹ תוֹ וּלְ ַה ְכנִ יס ּבוֹ ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת ְּכ ֵדי לְ ַה ִ ּציל ֶאת
נַ ְפ ׁשוֹ ִמ ִ ּני ׁ ַש ַחת,
מוהרנ”ת בהלכה זאת מלמד אותנו לקום בבוקר ,לבנות את השכל תחתון ,היינו ההסתכלות
הראשונה שיש לאדם כשמסתכל על דבר ,בכור השכל ,צריך לבנות את השכל הזה,
לבנות בעצמו כח לגדול ולחיות עם התורה ,עם השגות אלקות ,דבר ששייך לכל אחד
לפי השגתו ,לחיות עם זה ,וללכת בזה מדרגא לדרגא .הן לדרי מטה הן לדרי מעלה רבינו
מוליך אותנו בזה בדרך תמים ואמת.

גם כשיודע דרכי אמת אין לעזוב את הבקשה והחיפוש
וגם כשיודעים מרביה”ק לפעמים נעלם מהאדם עוצם מתיקות הדבר ,שרק זה הוא כל
החיים שלי ,ולכן הוא מלא צער ומעברים ,והנסיונות קשים ,וגם כשאדם כן הולך עם
השגות אלקות ,יש שהבע”ד רוצה להפיל אותו בתאוות קשים ונפילות קשות ,ונדמה לו
שהוא רחוק מהשי”ת .והתרחק מפנימיות ועבודת ה’.
כ”ש מי שאינו רוצה מכל זה ,אפי’ שהוא מקורב לרביה”ק ,ויש אצל רביה”ק כ”כ הרבה
דברים טובים ,שלפעמים הבע”ד מתלבש שאדם ישכח את הדבר הזה ,את כלליות הדבר
שרבינו רוצה להוליך אותנו לשם ,כמו שאדם שבא לבית חולים והרופא רוצה שתצא
משם אדם בריא.
ר’ נתן מאריך כאן שצריך לשבור את השינה ,היינו את ההתנגדות על רביה”ק ,לכן תבכה
על הצער שיש לשכינה הק’ שהילדים שלה מתרחקים ממנה ,מה שחולקים על רבינו,
תבכה על הצער שיש לאמהות שכשהילדים נושרים .הכל תלוי בהעלמה על הצדיק,
הצדיק אבד ואין איש שם על לב .וע”י הבכיה יכולים להמשיך הארת הדעת ,ולא רק
הארת הדעת אלא כל ההשפעות כולם.

כל אדם מחפש משהו ,זכה מחפש את הצדיק שילמדנו השגות אלקות ,לא זכה
מחפש תאוות או לשלם חובות
כי יש שאדם עסוק עם חובות ודאגות פרנסה ,וכבוד עצמי ,כ”כ עסוק בדברים אחרים,
ושוכח לחפש את רביה”ק ,הוא עסוק בחיפוש אחרי שתיית מים ,או חיפוש אחר תאווה
אחת ,כסף וכדו’ ,ושוכח שצריך שיהיה בלב חיפוש ובקשה רוחנית להשגות אלקות ,שזהו
העיקר מה שאנו צריכים לזכות ,להתעורר עם חבר ,ללכת עם זה ,לכסוף לזה ,להוציא
את הרצונות וכיסופין בדיבורים להשי”ת ,אני רוצה השגות אלקות ,שזה הדבר הכי גדול
שבעולם .וכך לבא לתפילה בכונה ולהבין השגות אלקות.

ג

ד
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אלא שנדמה לאדם ,שאין לי את זה ,הסתכלתי ,למדתי ,בדקתי ,לא מבין ,זה לא שייך
אלי .נכון שצריך ללמוד אחד מהשני ,לכל אחד יש נקודה שלו ,תמימות או חכמה ,כל
אחד לפי עניינו ,אך העיקר לזכור שהוא צריך את הדבר הזה ,כי ע”פ רוב מפסיק לחפש,
כי הוא עסוק בפרנסה ,תבין שהפרנסה נמצאת ממש קרוב אליך ,כי כשתשוב בתשובה
יהיה לך פרנסה ,מה זה תשובה ‘שובו אלי’ ,לשוב להשי”ת ,אלא שאתה שואל שכבר
עשית תשובה ,תבין שעיקר התשובה להבין להגדיל את הדעת .כשנכנס לחפש השגות
אלקות ,ולהבין איך אני עושה את זה ,באמת אתה מאד קרוב ,אבל אתה מאד רחוק.
“אל ִּת ֵּתן
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָ ּצ ַעק ַעל ֶזה ׁ ְשלֹמֹה ַה ֶּמלֶ ְךָ ,עלָ יו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ֵס ֶפר ִמ ׁ ְשלֵ י ( קפ’ ו’) ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,
יך ו ְּתנו ָּמה לְ ַע ְפ ַע ּ ֶפ ָ
ׁ ֵש ָ ּנה לְ ֵעינֶ ָ
יך”ִ ,ה ָ ּנ ֵצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש וְ ֶזה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַב ֵ ּק ׁש
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְמ ָצא ֶאת ַה ַ ּצדִּ יק ַה ַּמנְ ִהיג ָה ֱא ֶמת ׁ ֶש ְ ּי ַק ְר ֵבה ּו לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ַ ּב ִּמ ְק ָרא
“ע ֵשֹה זֹאת ֵאיפֹא ְ ּבנִ י וְ ִה ָ ּנ ֵצל ִּכי באת בכף רעיך לך התרפס ורהב
ַה ּקוֹ ֵדם ַה ָּסמו ְּך לָ ֶזהֲ ,
רעיך” .ו ֵּפ ֵר ׁש רש”יַ ,ה ְר ֵ ּבה ֵר ִעים ׁ ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ְּלל ּו ָעלֶ ָ
יקי ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם נִ ְק ָר ִאים
יך לְ ָפנָ יוַ ,היְ נ ּו ַצדִּ ֵ
יע ֶאת ַע ְצ ָמם ַּכ ֲא ְס ֻק ּ ָפה ַה ִ ּנ ְד ֶר ֶסת וְ נִ ְר ּ ֶפ ֶסת לְ ַב ְ ּק ׁ ָשם
יכין לְ ַה ְכנִ ַ
ַא ִחים וְ ֵר ִעים לְ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ְ ּב ָכל ַּת ְמ ִצית ּכֹחוֹ

ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה לְ מוֹ ְצ ָאם ( וכעין שפירש רש”י שם על ‘לך התרפס’ ,עיין שם)

על זה אומר שלמה המלך ,אל תתן שינה לעיניך וכו’ עשה זאת איפה בני והנצל וכו’ כי באת
בכף רעך ,הבע”ד תפס אותך ,אתה קר ,מצונן ,יעלו שמים ירדו תהומות ,לא יודע מה לעשות
עם החיים שלך ,עשה זאת ,התרפס ,תבקש מרביה”ק שיציל אותך ,שיתן לך רצונות .כי
הצדיקים נקראים אחים ורעים להשי”ת ,להתרפס היינו להכנע ,לחפש ,לשמש את רביה”ק
בכל הכחות ,אצל כל אדם זה באופן אחר .וכל זה תלוי בזעקה וצעקה לחפש את הצדיק.

כפי הבקשה והחיפוש את האיש מגן כך אל יחסר לו כל טוב

"מ ַעט ׁ ְשנוֹ ת ְמ ַעט ְּתנוּמוֹ ת מעט חבוק יָ ַדיִ ם לשכב ובא כמהלך
וְ ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ָסמו ְּךְ ,
יכין לְ ַמ ֵעט ְ ּב ׁ ֵש ָ ּנה ו ְּתנו ָּמה ְּכ ֵדי לְ ַב ֵ ּק ׁש ַה ַ ּצדִּ יק ָה ֱא ֶמת
ראשך ומחסורך כאיש מגן" ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
יקים נִ ְק ָר ִאים ְמ ַהלְ ִכים ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶשהוֹ לְ ִכים ִמדַּ ְר ָ ּגא לְ ַד ְר ָ ּגא
יש ָמגֵ ן ִּכי ַה ַ ּצדִּ ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְמ ַה ֵּל ְך וְ ִא ׁ
ָ
ָּת ִמידְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( זכריה ג’)“ ,וְ נָ ַת ִּתי לְ ך מהלכים ֵ ּבין ָהעוֹ ְמ ִדים וְ כוּ’” וְ גַ ם נִ ְק ָרא ַה ַ ּצדִּ יק
יש ָמגֵ ןִּ ,כי הוּא ָמגֵ ן לְ ָכל ַהח ִֹסים ּבוֹ  ,וְ ֶזה ּו מעט שנות מעט ְּתנוּמוֹ ת וְ כוּ’ ַעד ֲא ׁ ֶשר ִּת ְז ֶּכה
ִא ׁ
ָ
ָ
ֹאשך ,ו ֵּפ ֵר ׁש רש”י ,דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַא ָּתה ָר ׁש ֵמ ֶהם ו ַּמ ְחס ְֹרך יִ ְת ַמ ֵּלא וְ כוּ’ַ ,היְ נ ּו ָּכל
ׁ ֶש ָ ּיבֹא כמהלך ר ׁ ְ
ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַא ָּתה ָר ׁש ֵמ ֶהם וְ ָכל ַמה ּׁ ֶש ָח ֵסר לְ ָך ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת וְ רו ָּחנִ ּיוּת ַה ּכֹל יָ בֹא לְ ָך ְמ ֵה ָרה ִּכ ְמ ַה ֵּלךְ
כן יָ בֹא לְ ָךיש ָמגֵ ןְּ ,כמוֹ ֵ
יש ָמגֵ ן ַהיְ נ ּו ְּכ ִפי ַמ ֲעלַ ת ַה ַ ּצדִּ יק ׁ ֶש ִּת ְז ֶּכה לִ ְמצֹא ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ְמ ַה ֵּל ְך וְ ִא ׁ
ו ְּכ ִא ׁ
ָ
ָ
ֹאשך ,דְּ ַהיְ נ ּו ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַא ָּתה ָר ׁש ֵמ ֶהםִּ ,כי ָּכל ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ ת נִ ְת ַמ ְּל ִאים ַעל-יְ ֵדי
ָּכל ַמ ֲחסוֹ ְרך וְ ר ׁ ְ
ְ
יעת ֱאלֹקוּתוֹ
ַה ַ ּצדִּ יקִּ ,כי הוּא ַמ ְמ ׁ ִשיך ָּכל ַה ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת וְ רו ָּחנִ ּיוּת ַעל -יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְכנִ יס יְ ִד ַ
ית
ְ ּב ַה ִ ּנלְ וִ ים ֵאלָ יוֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַמ ְּל ִאים ָּכל ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( נדרים מ”א)“ ,דַּ ַעת ָקנִ ָ
ַמה ָח ַס ְר ָּת”
כשתחפש דיבור של חיזוק ,כשתחפש דרך להכנס לשיעורים קבועים בתורה ,ולהתחיל לחיות
באור רביה”ק ,לא יחסר לך כל טוב ברוחניות ובגשמיות .כי כל חסרון הפרנסה כי הוא לא
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נכנס בהשגות אלקות ,ממילא הוא בקטנות ,ואין בחי’ מלך ביופיו תחזנה עיניך ,כמ”ש רביה”ק
בלקו”מ ,ולכן חסר פרנסה .כי צריך לראות את המלך בגדלות .וזה לבד ממה שכתוב דעת קנית
מה חסרת.

וְ ַע ֵּ
יכין לְ ׁ ַש ֵ ּבר ַה ּׁ ֵש ָ ּנה וְ לָ קוּם ַ ּב ֲחצוֹ ת לַ יְ לָ ה לְ אוֹ נֵ ן וּלְ קוֹ נֵ ן וְ לִ ְב ּכוֹ ת וְ לִ ְצעֹק ְמאֹד ַעל ֻח ְר ַ ּבן
ל-כן ְצ ִר ִ
ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש וְ תוֹ ֶקף ְמ ִרירוּת ַה ָ ּגלוּת ְ ּבגוּף וְ נֶ ֶפ ׁש ,ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן וְ ָכל ׁ ֶש ֵּכן לִ ְב ּכוֹ ת וְ לִ ְצעֹק ְמאֹד ְמאֹד
יקים ׁ ֶש ָ ּק ׁ ֶשה ִּכ ְפלַ יִ ם ְּכ ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ַעל ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ַ ּצדִּ ִ
לִ ְב ָר ָכהֲ .א ׁ ֶשר ָּכל ַה ָ ּצרוֹ תַ ,ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ןָ ,אנ ּו סוֹ ְבלִ ים ַעל-יְ ֵדי ֶזהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ישעיה נ”ז),
יש ָשֹם ַעל לֵ ב ִּכי ִמ ּ ְפנֵ י ָה ָר ָעה נֶ ֱא ַסף ַה ַ ּצדִּ יק” ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ִמי ׁ ֶש ָחס ַעל
“ה ַ ּצדִּ יק ָא ַבד וְ ֵאין ִא ׁ
ַ
ְ
ּ
ּ
יעת
נַ ְפ ׁשוֹ ָצ ִריך לִ ְצעֹק ְמאֹד ׁ ֶש ִי ְז ֶּכה ַ ּגם ַע ָּתה לִ ְמצֹא ֶר ִ ּבי ו ַּמנְ ִהיג ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשיו ַּכל לְ ַה ְכנִ יס ּבוֹ יְ ִד ַ
ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יִ ְת ַמ ְּלא ּו ָּכל ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ ת וְ יִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ָּכל ַה ָ ּצרוֹ ת וְ יִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל:
ישת ְ ּבגָ ִדים:
ִה ְלכוֹ ת ְלבִ ַׁ
ישת ַה ִּמנְ ָע ִלים ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
שמֹאל ְּת ִח ָּלה ( שלחן ערוך
יך ִלנְ עֹל ׁ ֶשל יָ ִמין ְּת ִח ָּלה ְו ִל ְק ׁשֹר ְ ֹ
ח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ִב ׁ ַ
ְ
ילין ָּכך ִמנְ ָע ִלים ( שבת ס”א)
סימן ב’ ס”ד) ְו ָל ְמד ּו ִמ ְּת ִפ ִּליןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִּ ,כ ְת ִפ ִ
יהם,
יכין ִל ׁ ְשמֹר ְ ּביוֹ ֵתר ְל ַה ֲעלוֹ ָתן ֵמ ַה ִחצּוֹ נִ ים ַה ְּסמו ִּכים ֲא ֵל ֶ
ִּכי ַה ִּמנְ ָע ִלים ֵהם ׁ ְש ִמ ָירה ָל ְרגָ ִלין ִּכי ָה ְרגָ ִלין ְצ ִר ִ
יכין ְל ָח ְת ָכן ֵמ ַהדּ ’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת
ִּכי ָה ְרגָ ִלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ַה ִּצ ְמצו ִּמים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ו ְּל ַה ֲעלוֹ ָתן ִל ְב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ְ ּב ִחינַ ת ִמנְ ָע ִלים ׁ ֶש ֵהם ׁשוֹ ְמ ִרין ֶאת
יליןֶ ׁ ,ש ֵהם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ַּכ ָ ּידו ַּעָּ ,כ ְך ִמנְ ָע ִליםִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ַש ְך ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּמנְ ָע ִלים,
ָה ְרגָ ִלין ֵמ ַה ִחצּוֹ נִ ים ְו ֶזהוִּּ ,כ ְת ִפ ִ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִמ ָירה ָל ְרגָ ִלין ( ועיין כל זה באריכות בהלכות חליצה הלכה ד’) ְו ַע ֵּ
יכין ִלנְ עֹל ׁ ֶשל
ל-כן ְצ ִר ִ
יָ ִמין ְּת ִח ָלהִּ ,כי ִע ָ ּקר הוּא ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמין ׁ ֶשהוּא ֶח ֶסד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה קוֹ ְצ ִרין אוֹ ָת ּה ֵמ ֶהם וּבוֹ נִ ין אוֹ ָת ּה ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ַע ֵּ
שמֹאל
שמֹאל ְּת ִח ָּלהִּ ,כי ְק ׁ ִש ַירת ַה ּׁ ֶשל יָ ד ִ ּב ְ ֹ
שמֹאל ְּת ִח ָּלה ְּכמוֹ ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ֵשר ׁ ֶשל יָ ד ִ ּב ְ ֹ
ל-כן ִ ּב ְק ׁ ִש ָירה ְ ֹ
ְּת ִח ָלה ֶזה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ַה ֶח ֶסד ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ֵכ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ .ותוֹ ֵכ ָחה
שמֹאל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יָ ד ֵּכ ָההַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ִהיא ִל ְפ ָע ִמים ְ ּב ֶד ֶר ְך
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ֹ
יח ֶאת ָ ּבנָ יו ְול ֹא כהה ָ ּבםִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם
ִ ּב ָּזיוֹ ן ׁ ֶש ַּמ ְכ ֵהה ּ ָפנָ יוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ֵע ִלי ( שמואל א’ ג’) ׁ ֶש ּל ֹא הוֹ ִכ ַ
מ ִֹחיןֵ ,הם ִעיר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּ ָשֹגַ ת ֱאלֹקוּת ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִע ָ ּק ָר ּה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ָ ּידו ַּע ְל ֵּמ ִבין
יל ָאה ְו ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲחרוּת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין,
ֹאש ְו ׁ ֶשל יָ ד ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ִע ָ
ְדּ ָב ָריוִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
שמֹאל ְ ּביַ ד ֵּכ ָהה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲחרוּת ַה ַ ּנ”ל ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְק ׁשֹר ׁ ֶשל יַ ד ְּת ִח ָּלה ִ ּב ְ ֹ
ל-כן ְצ ִר ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ֶח ֶסדֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה קוֹ ְצ ִרין ֶאת ַה ַּמ ְלכוּת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ”ל:
ִה ְלכוֹ ת ַהנְ ָהגַ ת ֵ ּבית ַה ִּכ ֵּסא:
ט) ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאסוּר ְל ַק ֵ ּנ ַח ְ ּביָ ִמין ( שלחן ערוך סימן ג’ ס”י) ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ֵשר ָ ּב ּה ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ַעל
יָ ָדם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ְּכ ִפירוֹ ת ֵהם נִ ְק ָר ִאים ִקיא צוֹ ָאה ְ ּב ִלי ָמקוֹ םִּ ,כי ַה ַּמ ֲא ָכל ְמ ַח ֶ ּיה ֶאת ָה ָא ָדם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ּ ָפנָ יו
ֹאכל ַו ֵ ּי ׁ ְש ְּת וייטב ִל ּבוֹ ”ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ( סימן י”ט)ְ .ו ִע ַ ּקר
“ו ּי ַ
ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֵכל ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,
ַה ִח ּיוּת ְ ּב ִחינַ ת ֲה ָא ַרת ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ְמ ַק ְ ּב ִלים ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲא ָכל הוּא ַעל-יְ ֵדי רו ָּחנִ ּיוּת ַה ַּמ ֲא ָכלֶ ׁ ,שהוּא ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ַמ ֲא ָכל,
ׁ ֶש ַרק ֶזה ְמ ַח ֶ ּיה ֶאת ָה ָא ָדם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכי לֹא ַעל ַה ֶּל ֶחם ְל ַבדּ וֹ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם ִּכי ַעל ָּכל מוֹ ָצא ּ ִפי ה’ יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם
ֲא ָבל ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ַה ַּמ ֲא ָכל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַחז ּבוֹ ָה ַרע נַ ֲע ֶשֹה ּ ְפס ֶֹלת ָ ּגמוּר ְונִ ְד ֶחה ַלחוּץִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ ת
ְּכ ִפירוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ִקיא צוֹ ָאה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ( ברכות י”ד)ָ ,הרוֹ ֶצה ְל ַק ֵ ּבל ָע ָליו עוֹ ל ַמ ְלכוּת ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ְש ֵל ָמהֶ ׁ ,ש ִהיא
ְ ּב ִחינַ ת ח”ת ַה ַ ּנ”ל ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ַּכ ַ ּנ”ל ,יְ ַפ ֶ ּנה ְויִ ּטֹל יָ ָדיו ְוכוּ’ ,יְ ַפ ֶ ּנה ִל ְדחוֹ ת ַה ּמוֹ ָתרוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ימי ַה ֶח ֶסד ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה חוֹ ְת ִכין ַה ַּמ ְלכוּת
ָח ְכמוֹ ת ִחצּוֹ נִ ּיוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַא ַחר ָּכ ְך יִ ּטֹל יָ ָדיו ְ ּב ֵמ ֵ
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ליקוטי הלכות ח"א דף י' השכמת הבוקר ד אות ז' -ט'
יאת ׁ ְש ַמע ְויִ ְת ּ ַפ ֵּלל
יח ְּת ִפ ִּלין ְויִ ְק ָרא ְק ִר ַ
ו ְּמ ַט ֲה ִרין אוֹ ָת ּה ֵמ ֶהם ( ועיין מזה בהלכות סוטה הלכה ד’) ְו ַא ַחר ָּכ ְך יַ ִ ּנ ַ
יפ ֶ ּנה ְויִ ּטֹל יָ ָדיו.
ִּכי ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ְ ּב ׁ ַש ֲח ִריתֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהִ ,ו ַ
יאת ׁ ְש ַמע ו ְּת ִפ ָּלה ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל ֲע ִל ַ ּית ַה ַּמ ְלכוּת ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַה ַ ּנ”ל,
יצית ו ְּת ִפ ִּלין ו ְּק ִר ַ
ְו ִצ ִ
ׁ ֶש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַא ְב ָר ָהם ִּת ֵ ּקן ׁ ַש ֲח ִרית ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ְמ ַק ְ ּנ ִחין ְ ּביָ ִמין ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ֵשר ָ ּב ּה
ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ׁ ֶשל ַה ַּמ ְלכוּת ׁ ֶשעוֹ ָלה ְונִ ְט ֶה ֶרת ֵמ ֶהם ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָאסוּר ְל ַפנּוֹ ת
ִמ ְז ָרח ו ַּמ ֲע ָרב ( סימן ג’ ס”ה) ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא נֶ גֶ ד יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ּׁ ָשם ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ְו ַכ ַ ּנ”ל:

כלל סדר ההכנה לתפילה וד’ חלקי התפילה ,הם סדר בנין המח ממצב של תרדמה
עד השגת אלקות
ר’ נתן בהלכה זאת מפליא לעשות שהלביש את הלבוש של מציאות ‘מה עיקר העבודה שלנו
בעולם’ ,שאנו כ”כ רחוקים מזה ,והלבוש על הכל הוא שתחפש משהו ,תחפש את הצדיק,
תחפש מישהו שישמח אותך ,מישהו שילמד אותך לקיים שויתי ,אל תישן ,תחפש ,תרקוד
משמחה על מה שיש לך כבר .זהו הלבוש בעבודת החצות ,לישון בביטול השכל ,ואח”כ
בחצות להתחיל לבנות השכל .בכח הימין וכו’.
בהמשך אומר שכל זה הוא תיקוני התפילה בשחרית .כמו שאמרו חז”ל שזהו סדר קבלת
עול מלכות שמים .התעוררות השינה .יפנה ויטול ידיו ,ציצית ,תפילין ,ק”ש ,תפילה ,הכל
בשביל עליית המלכות כידוע שהוא בחי’ חכמה תתאה .לבנות השכינה הק’ ,שיתבטל ממנה
כל הקליפות היינו כל הקושיות ,ויבנה את המח שלו .זהו בעצם השגות אלקות להבין את סדר
הבנין הזה.

אי אפשר להעלות דבר קודם שמפרידים הרע
כי ההתחלה לקום מהשינה והתרדמה ,ולבנות את המח לפנות בוקר ,ההתאמצות להתעורר,
ועיקר קבלת עול מלכות שמים הוא יפנה ,להתפרד מהקליפות ,היינו מהקושיות .ואסור לקנח
בימין ,כי ימין החסד אין לו שייכות איתם .רק בשמאל דוחה ,להבין שהגוף הוא דבר גשמי,
וצריך להשתמש איתו ולזרוק את הפסולת ,יש ימין התעלות הטוב ,ויש שמאל ,זריקת השלכת
הרע ,זהו יסוד בסיס בהשגת אלקות ,שכל עניני עוה”ז יכולים להיות בטוב ,בקדושה ,אך
להזהר שלא לערבב את הרע בתוך הטוב ,רק להפרידו ולהשליכו בשמאל דוחה ,לפני שאתה
משליך את הרע אינך מעלה את הטוב ,גם הדברים המותרים ,קודם תזרוק את זה ,אח”כ תוכל
להעלותו ,קודם יפנה ,אח”כ יטול ידיו.

לבישת הבגדים היא התדבקות בהשגה מלובשת
ואח”כ לובשים לבושים היינו השגות אלקות ,לבוש כבוד שמים ,והנעליים שמירה לרגלים,
היינו להשגות אלקות ברגלי עוה”ז בחי’ שכל תחתון שצריך שמירה .ועיקר לבישה בכח הימין,
שמחת המצוות שה’ רוצה בי ,אך קשירת הרגלין בשמאל ,כשיש לך שייכות עם רגלי עוה”ז,
תתעורר תתעורר מהשינה ,בחי’ קשירה בשמאל ,ואח”כ לובשים הציצית ,לבושים זכים של
השגות אלקות ,להבין שה’ מלא כל הארץ כבודו ,והוא ברא את הכל ,לבושי אמונה והשגות
אלקות .עד שעולה יותר ללבושי התפילין ,שדרשו חז”ל כתפילין כך מנעלים ,קושרים שניהם
בשמאל ,כי כמו ההתחלה צריך להיות בדחיית הרע ,כך בהמשך המוחין דגדלות גם צריך
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להכניע את כח הקליפות ,שמונעים לדבר דיבור אמת לפני ה’ .כשבונים את המלכות ,קושרים
תפילין של יד ביד שמאל ,יד כהה ,לקשר עצמו להאמונה מאד חזק ,גם במצב שהוא חלש יד
כהה ,ויורד להשגה פשוטה מאד של אמונה .ומזה עולה למוחין של תפילין של ראש ,להבין
מה זה השגות אלקות.
וכך בונה ד’ חלקי התפילה כנגד ד’ בנים שדיברה בהם תורה .אחד שואל קושיות למה יש
גשמיות עוה”ז ,תשובתו בצדו כדי להעלות ניצה”ק ולבא להשגות אלקות ,השני שואל מה זה
מציאות הבריאה ,התשובה ,דבר שמתהפך לשירות ותשבחות .בריאה חדשה ,היכלות חדשים,
וזה נהיה השגות אלקות ,ומלאכים אומרים קדוש וברוך ,ועיקר עליית המלכות שעולה לקבל
חסד חדש ,אור הבינה והיום טוב ,ומזה נמשך שפע ברכה והצלחה ברוחני וגשמי ,כי האדם
הגיע להשגות הדעת.
והכל מקושר לגבי מה שר’ נתן מפרש בענין המנעלים והתפילין ,ובהמשך אומר ר’ נתן איך כל
זה מצומצם גם לאדם הכי גרוע כמונו ממש ,בבחי’ יוסף הצדיק ,שהשבטים לא הבינו איך הוא
מוריד עצמו עוד ועוד ,עם רמזים להחיות כל המדרגות.

מהדו"ת מהשיעור בלשה"ק
ר’ נתן חוזר בכמה לשונות שעיקר ההתקרבות לה’ זה הבקשה והחיפוש ,היום עיקר הבקשה
והחיפוש זה לחפש להבין בדברי רבינו ,למצוא חבר שיעזור לך שלא תהיה מסובך כזה,
ולהביאך שתהיה מתבודד .לזה צריך בקשה וחיפוש להבין בדברי רבינו ור’ נתן ,במה הם
מדברים ,לעובדא למעשה בכל פרט ופרט ,באופן שתוכל לקיים את זה.
וזה הבקשה והחיפוש זה לא דבר קטן ,,אלא צריך בשביל זה לנדוד שינה מעיניו ,מי שרוצה
ללמוד לבד לעיין בדברי רבינו ור’ נתן ,זה פשוט לשבת כמה שעות ולעיין ,לנדוד שינה מעיניו,
באותה לילה אתה לא יושן ,לשוטט ולבקש ,לדבר עם אנ”ש האמיתיים ,לתפוס מה האמת
ומה דמיוני ,ולבקש בתפילה ותחנונים שלא יטעו אותך בדמיונות .רק שיזכה לבא להשגות
אלקות .מה שכתוב בזה”ק וכתבים שיהיה מלובש אצלך למעשה ובזה תנצל מפי שחת ,כל
אחד לפי עניינו ,אם פשוט פשוט ואם עמוק יותר עמוק.

מהחיפוש והבקשה של מוהרנ"ת בדברי רבינו ,זכינו להשפעות רוחניות שמהם
תקוות כל ישראל
ר’ נתן חיפש תמיד בדברי רבינו ,עד שמצא עוד ועוד דרכי אמת ,זה לא דרכי פלפול ולומדות,
אלא עוד דרכים איך לרחם על נשמות ישראל ולקרב אותם להשי”ת ,זה לא דרך ,אלא השפעה
רוחנית ,דבר מופלא ואמיתי מאד שזה כל תקוותינו.
מי שרוצה להציל את עצמו ,אומר לו שלמה המלך ,עשה זאת איפה בני והנצל ,התרפס,
הרבה רעים שיתפללו עליך ,לכן אנו נוסעים לציון רבינו להתפלל שנזכה לתכלית החיים,
ובא כמהלך רישך ,מה שחסר לך יגיע לך .לזה צריך למעט בשינה לחפש את הצדיק האמת.
ואתה תזכה להתדבק בצדיק המהלך .וכך תזכה לעוד שכל ,עוד הארה ,עוד שמחה ורוגע ,ואז
גם גשמיות לא יחסר לך כלום .בכח רבינו שהוא איש מגן ,ואתה מתפלל ועושה תשובה ונכנס
למגן של רבינו ,שמחכה שרבינו יעזור לך ,איך נכנסים לזה ,ע”י חיפוש האמת.
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והכל קשור לידיעת אלקות שזה סגולה לעשירות ,להצלחה ,ולבא לדעת שאתה כבר לא צריך
כלום ,דעת קנית מה חסרת .וזהו הבכיה בחצות על הסתלקות הצדיקים וכל הצרות .לבקש
למצוא רבי אמת שעי”ז יתתקן הכל .ה’ יעזור שנזכה שיתתקן הכל ע”י החיפוש.

קשירה בשמאל ,כי ההתחלה בתוכחה להתעורר
ר’ נתן ממשיך שכמו ענין הקימה וההתעוררות ,כך ענין לבישת המנעלים ,שלובשים ימין
תחילה ,והקשירה לשמאל תחילה ,ולומדים את זה מתפילין ,כי כל מה שאדם צריך להעלות
את המח שלו ,הוא שלא יפול לרגלין ,והרגלין הם בעצמם צריכים שמירה ,שהם בחי’ חכמה
תתאה שצריכה שמירה לא ליפול לד’ מלכויות .לכן קושרים בשמאל ,שלקשור דברים אל
הלב הוא רק ע”י תוכחה ,הלו תתעורר .וכן תפילין התחלה עם יד שמאל ,התחלה עם תוכחה
ויראה.
כי תפילין הוא עיקר עליה לאור הפנים ,והתגלות אלקות באור הבוקר ,כי הציצית הוא
הצמצום ,שערא בעיגולא ,והתפילין הוא אור המוחין.

גשמיות המאכל גורם מותרות בגוף היינו קושיות ,וצריך להפרידו ולקנחו בשמאל
וזה שאסור לקנח בימין ,כי החכמות חיצוניות זה מה שצריך לקנח ולזרוק את זה בשירותים ,זה
לא בשבילך ,קיא צואה בלי מקום .שהמאכל מאיר פניו ומטיב לבו בשמחה וחיות ,זהו הטוב
שבמאכל ,כל מוצא פי ה’ שבמאכל .אבל גשמיות המאכל זה סתם עושה כאב בטן ורוצה עוד
אוכל ,ונהיה שיכור שבור ,שהתאוות תופסים בגשמיות המאכל ורוצים להוריד אותו .לכן עשה
ה’ שצריך להוציא מעצמו את גשמיות המאכל ולברך אשר יצר .לכן ההקדמה לקבלת עול
מלכות שמים הוא ‘יפנה’ .ואח”כ יטול ידיו היינו להמשיך חסד .ולטהר המלכות.
ובזה כלולים כל כוונות התפילה ,שהם דרגות בהשגות אלקות ,כי זהו דרכו של ר’ נתן שמביא
לנו את העיקר מה ששייך לנו במצב הירוד שלנו ,ולהלביש לנו איך לחיות .ומי שמבין ,מבין
כל מה שנכלל בזה .ואז יחשוב השגות אלקות .כי ענין השגות אלקות הוא לחשוב מה שר’
נתן קיצר וכתב כאן בסדר התעוררות השינה ,ויפנה ,ויטול ידיו ,והנחת ציצית ותפילין ,להגדיל
הדעת מדרגא לדרגא.
ההתחלה הוא לפנות ,להוציא את המותרות ,מה אתה מסתובב עם בטן כזה נפוח ,עזוב כבר
את המותרות .וכך יזכה לבא לתפילת השחר כראוי .ר’ נתן מלמד אותנו שהעיקר זה הרצון
והחיפוש ,והכל מונח בסדר הכוונות של התפילה ,מי שמחפש יתחזק מאד .יקח כמה שנים
של חיפוש ,אבל זה כדאי .בינתיים יזכה לעוד כמה שנים של השגות אלקות .ה’ יזכנו לחפש
כראוי אמן.
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