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ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ב נטילת ידיים שחרית ב אות יד  -טז

לקוטי הלכות או”ח דף כ"ב הל' נטילת ידיים ב' אות יד -טז
כלל גדול בלימוד לקוטי הלכות ,כשמבאר פרטי חג מסויים ,מלבד הרווח הנפלא
איך לחיות אותו החג ,יש בו לימוד גם לכל יום ויום
יד) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵא ַלת ַה ֵ ּבןֶ ׁ ,ש ִּמ ְצ ָוה ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַאל ַה ֵ ּבןַ ,מה נִ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַה ַּליְ ָלה ַה ֶּזה ִמ ָּכל ַה ֵּלילוֹ ת ִּכי
ישאֹל ַדּ ְו ָקא ֻק ׁ ְשיוֹ ת ַמה נִ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ְּכ ֵדי ְל ָה ׁ ִשיב ַעל ֶזה ֲע ָב ִדים ָהיִ ינ ּו ְוכוּ’
יכים ָאז ְ ּב ֵליל ּ ֶפ ַסח ִל ׁ ְ
ְצ ִר ִ
ְ
ְ
ְדּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ָע ָשֹה ִע ָּמנ ּו נִ ִּסים ְוגִ ָּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ָ ּבעוֹ ָלם ְו ַעל-יְ ֵדי ֻק ׁ ְשיָ א זוֹ ׁ ֶשל ַמה
יעין ו ְּמ ַב ְּט ִלין ו ְּמ ַת ְר ִצין ָּכל ַה ֻ ּק ׁ ְשיוֹ ת ׁ ֶשל ָח ְכ ַמת ַה ֶּט ַבעִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה
נִ ׁ ְש ַּת ָ ּנהַ .על-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ְמגַ ִּלין ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
ישאֹל ֻק ׁ ְשיוֹ ת ַמה נִ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ְ ּב ֵליל ּ ֶפ ַסח ְּכ ֵדי ְל ַב ֵּטל
יכין ַדּ יְ ָקא ִל ׁ ְ
כן ְצ ִר ִַעל-יְ ֵדי ֻק ׁ ְשיָ א זוֹ ָּכל ַה ֻּק ׁ ְשיוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֶּמ ְח ָק ִרים ׁ ֶש ָ ּב ִאים ֵמ ָח ְכ ַמת ַה ֶּט ַבע ִּכי ַעל-יְ ֵדי ֻק ׁ ְשיָ א זוֹ נִ ְת ַ ּג ֶּלה
ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְונִ ְת ַ ּב ֵּטל ְלגַ ְמ ֵרי ָּכל ַה ֻּק ׁ ְשיוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְו ַע ֵּ
ל-כן ִדּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֲא ִלין
ֻק ׁ ְשיוֹ ת ַמה נִ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַה ַ ּנ”ל ִּכי ַהד’ ָ ּבנִ ים ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ד’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ַּכ ּמו ָּבא ִּכי ָּכל הד’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
ְּכ ַלל ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ִמ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ַרק ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ֶּט ַבע ַּכ ַ ּנ”ל ַּכ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל
ְו ֻכ ָּלם נִ ְכנָ ִעים ְונִ ְת ַ ּב ְּט ִלים ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵא ַלת הד’ ָ ּבנִ ים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי
ֶזה נִ ְת ַ ּב ְּט ִלין ָּכל הד’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ַמה נִ ׁ ְש ַּת ָ ּנה ַה ַּליְ ָלה ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ֻּק ׁ ְשיָ א
ַמה ֶזה ָהיָ ה ׁ ֶש ַ ּב ַּליְ ָלה ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ַה ֶּט ַבע יִ ְהיֶ ה ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ָּכל ַּכ ְךְ ,ו ַה ֵּתרוּץ
ֲע ָב ִדים ָהיִ ינ ּו ְוכוּ’ ְול ֹא יָ כ ְֹלנוּ ָל ֵצאת ִמ ּ ׁ ָשם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְל ַבד ְו ָהיָ ה ֵמ ַה ֶה ְכ ַרח
ְל ַב ֵּטל ָאז ַה ֶּט ַבע ְלגַ ְמ ֵרי ְו ַעל ֵּ
יעם ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ַל ֲהפ ְֹך ַה ַּליְ ָלה ְליוֹ ם
כן ָהיָ ה ַהנֵ ס ַ ּב ַּליְ ָלה ַדּ יְ ָקא ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ְֵ
ִּכי ִ ּב ֵּטל ַה ֶּט ַבע ְלגַ ְמ ֵרי ְו ָאז נִ ְת ַה ּ ֵפך ַליְ ָלה ְליוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת (תהלים קלט) ַליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר ְו ֶזה ִע ַּקר ַה ֵ ּנס
ׁ ֶש ִ ּי ְת ַ ּב ֵּטל ַה ֶּט ַבע ְ ּב ִחינַ ת ַליְ ָלה ְלגַ ְמ ֵרי ַּכ ַ ּנ”ל ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ַה ֵ ּנס ַ ּב ַּליְ ָלה ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל:

אע”פ שבדרך כלל אין לשאול שאלות ,בליל הפסח מעוררים להמשיך אמונה
והשגחה לתוך הקושיות ,להפוך חשכת לילה לאור יום
דברי מוהרנ”ת כאן הוא יסוד גדול בעיקר החיים ,להיות בתוך הטבע אך תמיד לבטל מעצמינו
את השעבוד אל הטבע .בליל הפסח שואלים מה נשתנה ,הרי בדרך כלל רבינו מלמד אותנו לא
לשאול שום קושיות ,רק אמונה רק אמונה ,וא”כ מה ענין יש לעורר השאלות ,וכתוב בתורה
‘כי ישאלך בנך’ ,היינו שיש ענין לעורר השאלות .אלא שבזה המאמר נוגע בעיקר נשמה והלב
של האדם ,שזה האמונה שאין טבע ,אמונה שבכל רגע ה’ מחדש בטובו מעשה בראשית,
מאמר הזה הוא גבוה ונפלא ,הוא מראה שבחג הפסח ובמצוות הפסח אנו זוכים לדרגא זאת.
וכן מבאר שבכח הפסח אנו זוכים בכל יום לאחוז באמונה .שזהו ענין נט”י שחרית בתחילת
אור הבוקר ולימוד תורה ,שעי”ז יוצאים מכל קושיות וחוזרים להשגחה .ובזה יש גם פירוש על
ענין מה נשתנה ,אבל באמת זה פירוש על כל יום וכל רגע.
כי באמת בפשטות בכל יום אסור לשאול שאלות ,אלא שבזמן הזה שמתגלה מציאות ה’,
כשאנו מספרים יציאת מצרים ואנו נזכרים מי אנחנו ,נזכרים מה זה להיות יהודי ,לצאת
ממצרים באותות ובמופתים ,התורה אומרת ,עכשיו תשאל מה נשתנה ,וכנגד ד’ בנים דברה
תורה.

ג

ד
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כי כלל נפילה לטבע הוא מחמת הגלות ,גלות לד’ מלכויות כמבואר בסי’ ל’ ,לא ניכנס לפרטי
הביאור ,אך כלל הענין הוא שכל מה שעובר על אדם ומפיל אותו זה ד’ מלכויות ,מה שאדם
חושב שמפחד מאיזה מדינה ,או נמשך לכמה דברים ,או שחושב שמפחד מאנשים ,או
מהרגשותך ,או שיש לפחד מיצר הרע ששולט עליו ומפחד מזה .ולא הוא ,כי ה’ שולח על
האדם דברים שמפחדים ,וגם מה שאנשים עושים ,ה’ שולח את זה ,וגם מה שנעשה איתו
בחיים ,כל דבר הוא כנגד ד’ בנים.
אחד שואל שאלה בחכמה ,רוצה להבין איך חיים רק עם ההשגחה והתבלבל ,השני שואל
בתמימות לא תפס את התמימות .שאלת הרשע נותנים לו את הכח לשתוק ולעקור לעזוב
ולבטל את הקושיא הזאת .שאינו יודע לשאול הוא יכול לקבל את זה כראוי ,בליל פסח שם
נתגלה ההשגחה ,שם דייקא שואלים .לכן שואלים מה נשתנה הלילה הזה ,לילה שמרמז
לגלות וטבע ,כיון שמתגלה השגחה יותר ,שואלים איך אני אתפוס את זה ,איך אזכה לגלות
השגחה בתוך בחי’ לילה ,בתוך בחי’ שכחה.
והתשובה עבדים היינו וכו’ ,בוודאי השי”ת הוציאנו ממצרים ,ושידד כל סדר הטבע לגמרי
לגמרי ,בעשרה מכות וקריע”ס ,על כן היה הנס בלילה ,להראות שה’ מבטל את הלילה של
עוה”ז ,כדי שנתעורר תמיד בכל יום ובכל עת ,שגם במצבים הכי קשים ,במחשבות של
קושיות ,זה אותה הלילה ,כמו ליל יציאת מצרים .להכניע בשרשם ,להפוך לילה ליום .להאמין
שהכל רק מאת ה’ ,וגם מה שנדמה לי שהתרחקתי מה’ ,גם זה נסיון כי הכל בהשגחה ,וגם
היגיעה שאנו מתייגעים בכל דבר ,ה’ מסתכל עלי ,ורואה אותי ויש לו נחת ממני .זהו לילה כיום
יאיר .וכך ממשיכים פסח לכל השנה ,שה’ עשה שצריך לחיות בעוה”ז ,אך נמשיך השגחה
בתוך הלילה .ולילה כיום יאיר.

בטבילת כלי של גוי יוצא מטבע להשגחה
יכים ְלטוֹ ְב ָלן ַ ּב ִּמ ְקוֶה
ילת ֵּכ ִלים ִּכי ַה ְּכ ִלי ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵמ ְר ׁשוּת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְצ ִר ִ
טו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְט ִב ַ
ֹאכל ּבוֹ ַה ִ ּי ְש ָֹר ֵאל (שולחן ערוך יורה דעה סימן ק”כ סעיף א’) ִּכי ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָראוּי ׁ ֶש ּי ַ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ֶזה ִע ַ ּקר ַה ּ ֻט ְמ ָאה ַּכ ַ ּנ”ל ו ְּכ ׁ ֶש ַה ּכֹל ִ ּב ְר ׁשו ָּתם ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ָל ֵצאת ִל ְר ׁשוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ילה ַ ּב ִּמ ְקוֶה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת ְ ּב ִחינַ ת (ישעיה יא)
ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְט ִב ָ
ִּכי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵדּ ָעה ַּכ ַּמיִ ם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ועתה ר’ נתן עובר לענין טבילת כלים ,להורות לנו שע”י שאדם חי באור ההשגחה למעלה
מהטבע ,הרי הוא מקדש אכילתו .הוא ענין מפליא פלאות שיהודי אסור לו להשתמש עם כלי
של גוי רק לאחר טבילה ,והוא דבר פלא ,מדוע הוא כך .כל מה שנוגע במאכל יהודי שם צריך
מאד מאד להזהר מהגויים ,שלא יפול ע”י המחשבות של טבע שהכניס הגוי בכליו ,וכך אנו
קונים את זכרון ההשגחה וכח להתגבר על כל הקושיות.
ִּכי ַמ ֲא ַכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָצ ִר ְ
ילה הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת
יך ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹדְ .ו ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ָה ֲא ִכ ָ
לאו דווקא כוונות האריז”ל ,או לצום ,או להתרחק מכל הנאה ומדברים מיותרים ,ר’ נתן אומר
ילת ַמ ָּצה
שעיקר הוא דעת שהוא התגלות השגחהֶ ׁ .שהוּא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
אשוֹ ן
ילה ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשאוֹ ְכ ִלין ַמ ָּצה ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ְו ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ׁ ֶש ּׁ ָשם ְמע ָֹרב טוֹ ב
ּ ָפגַ ם ַ ּב ֲא ִכ ַ
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ָו ָרעְ .והוּא ַדּ ַעת ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ּ ְפגַ ם ַה ַדּ ַעת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה.

ע”י אכילת עץ הדעת נתעורר ידיעת הרע שבכל דבר ,והכנעתו לבטל ידיעת הרע
ולהתדבק באיזה שכל שיש בדבר
בתחילה ידע אדם הראשון רק מאמונה ,רק לדעת את ה’ ,בחי’ עץ החיים ,ואח”כ כשאכל
מעץ הדעת ,היינו שיודע באכילתו גם את הצד של הרע ,והרע התגבר על הטוב .ואנו צריכים
לתקן את זה דייקא ע”י אכילה שאוכלים ומשתמשים עם דבר בעוה”ז שיש בו צד רע ,ויכולים
לדעת מהרע ,ואנו תמיד מבטלים את המחשבה של הרע ,של הטעם ,של המראה ,של הריח,
של ההתלהבות הגשמי ,של חמימות הגוף ,ועולים אל הדעת שה’ זן ומפרנס אותי ,עולים
לאיזה שכל דקדושה ,נקודה קטנה ,נקודה יותר גדולה ,של דעת ,שה’ הוא מחיה ומהוה את
הכל .שהרי זה פשוט ,מי ברא את המאכל ,רק ה’ עשה את זה ,עוד כמה ימים זה מתייבש
ומתבטל .אלא שה’ נמצא פה במאכל הזה.
כל שכן כשאדם חושב יותר על מראה הניצה”ק שגנוזים במאכל ,או שחושב יותר בשכל
הפשוט שלו שנכלל בחכמה ,והחכמה בשכל ,ונכלל בתוך הקדושה ,שזהו בחי’ אות א’ ,שהשכל
הקטן נכלל בחכמה עליונה והחכמה עליונה מאיר ענין יותר פנימי בתוך השכל הפשוט ,ויוצא
ענין פנימי שזהו כלל קדושת אכילה שהוא ה’דעת’ שר’ נתן מזכיר כאן.
ילה הוּא ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ַדּ יְ ָקא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ילה ִּכי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָה ֲא ִכ ָ
ְו ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגַ ם ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
(תהלים לז) ְו ָר ָעה ֱאמוּנָ ה ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (בסימן ס”ב) כשמסתובבים בשדה ,רואים רועי
צאן ,איזה יופי ,גם אנו צריכים לרעות את הצאן ,לרעות את האמונה ,אנו מחיים את עצמינו
בתוך האמונה הק’ ,שם יש לי כח ,שם יש לי מח ,שם יש לי חיות חדש ,כשאדם אוכל ,רועה
את עצמו בתוך האמונה שה’ ברא את העולם ,ואני צריך להתנהג בעוה”ז בדרך כזאת לאכול,
להשתמש בעוה”ז כדי לברר חלקי אמונה ולחדש את הבריאה.

בזמן הארוחות במשך היום ,הוא בחי’ ליל הסדר של היום הזה
ִּכי ְּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ אוֹ ֵכל ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְפ ַ ּגם ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְונוֹ ֵפל ְל ָטעוּת ׁ ֶשל ָח ְכ ַמת
ֹאכל ְו ָש ָֹב ְע ָּת ְו ָרם ְל ָב ְב ָך ְו ׁ ָש ַכ ְח ָּת ֶאת ה’ ֱאל ֶֹהיךָ ְוכוּ’ ְו ָא ַמ ְר ָּת
“פן ּת ַ
ַה ּ ֶט ַבעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דברים ח’)ֶ ּ ,
ִ ּב ְל ָב ְב ָך ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָשֹה ִלי ְוכוּ’” ְדּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ּתוֹ ֶלה ַ ּב ּ ֶט ַבע ח”וְּ ,כ ִא ּל ּו ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְ ּבכֹחוֹ ְוע ֶֹצם יָ דוֹ
ְו ֵאינוֹ מוֹ ֶדה ַ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה
אנו רוצים לזכות להשגחה ,לדעת גדול ,יכולים לדעת מזה ידיעה פשוטה ,להתחיל להשתמש
עם זה ,לצאת מכל צער להתגבר על כעס ולהתגבר על כאב ,ללכת לתפילה ולהתעורר ללימוד
התורה ,אבל הכח לעמוד בזה הוא במשך היום באלו הזמנים שצריך לאכול משהו ,שם הוא
הזמן שקונים את האמונה ,כמו ליל פסח .הארוחות של כל היום זה ליל פסח של כל השנה ,כי
זה צריך להיות נמשך מבחי’ אכילת מצה בליל פסח.
כשנפגם הדעת ,ורואה שלא יכול ללכת עם הדעת המופלא הזה ,כי נפל לחכמת הטבע ,כי
נפגם הדעת דקדושה ,חושב שיש למאכל סתם טעם כזה ,סתם קורץ לו המאכל הזה ,זהו
חכמת הטבע שבולע אותך .עד שנופל יותר ונהיה לבו קשוח ואומר כחי ועוצם ידי ,ונופל
לטבע ,ומדבר מטבע ,אפי’ שבלבו יודע משהו אחר ,אבל הוא נופל לזה .זהו יסוד עיקר החיים

ה

ו
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לזכות לדעת והשגחה ,הזמן לקנות את זה ,הוא בעת האכילה.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדיּ ְ ,ב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ָ ּי ַדיִ ם ַה ַ ּנ”ל ּ ְפגַ ם כ”ח ּ ִפ ְר ִקין דידים כ”ח ַא ְת ָון ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵשֹה
ְב ֵר ׁ ִ
רת ֶאת ה’ ֶאל ֶֹקיךָ ִּכי הוּא ַהנּוֹ ֵתן ְל ָך כ”ח ְוכוּ’” ַהיְ נ ּו ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּכֹל
“ו ָז ַכ ָּ
אשית ְו ֶזה ּו (שם)ְ ,
ְ
יח ְ ּב ָכל
אשית ַּכ ַ ּנ”ל ְוהוּא ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ
ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ּכֹל בכ”ח ַא ְת ָון ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵשֹה ְב ֵר ׁ ִ
יח ו ְּמ ַק ֵ ּים ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי כ”ח ַא ְת ָון ׁ ֶשל
ֵעת ְונוֹ ֵתן כ”ח‘ ,כ”ח’ ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ׁ ְש ִ ּג ַ
אשית ַּכ ַ ּנ”ל
ַמ ֲע ֵשֹה ְב ֵר ׁ ִ
ולכן עיקר ההתחדשות הוא בנטילת ידיים בבוקר ,שבזה מוציאים את כל הכ”חות שיש להם
מזה ,ומחדשים את הכחות ומחזירים אותם חזרה אל ההשגחה ,כי באמת הכל השי”ת לבדו,
הכל כ”ח אתוון ,כל הבריאה זה אותיות דקדושה ,צמצומים של אלקות ,כ”ח אתוון דמעשה
בראשית ,כח מעשיו הגיד לעמו ,שה’ משגיח בכל עת ,והוא דייקא נותן כח בכל דבר בבריאה,
ומחדש בכ”חו כל המראה טעם ריח שיש בבריאה ,כמ”ש בסי’ י”ט בענין האותיות שיש
בניצה”ק שבכל דבר.
הכלל שה’ עשה טבע שאדם צריך לאכול ,ודייקא שם יתגבר לאיזה שכל ודעת ,אני כן רוצה
ללכת עם אור רביה”ק ,לזכור שה’ נתן לי את המאכל ,הוא ברא את זה בפלאות ,ויחשוב יותר
מראה טעם ריח ,וכל דבר מספירות והארות אחרות ,בכל שכל דקדושה שהוא חושב ,זהו
הבנה ,ונכלל בעצם האמת שהוא אור החכמה ,הוא בחי’ כלליות הבינה והחכמה .ונעשה כח
דקדושה ונתעלין הכ”ח אתוון וזוכה לדעת דקדושה.

עוצם הריח הטוב שיש בתוכחה הראויה שבדברי מוהרנ”ת
ְו ַע ֵּ
יכין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ַמ ֲא ָכ ָלם ְמאֹד הנה נשים לב ,איזה קול המוכיח הראוי יש
ל-כן ְצ ִר ִ
כאן ,כשמדברים מענין של עבודה ,איך שמים את זה לפנינו בדרך ש’צריכים ישראל לקדש’,
מצביעים על ענין רוחני גבוה ,ואומרים לאדם ,תראה מה שאתה יכול לזכות ,ותראה מה
שאתה יכול לאבד.
ְו ַע ֵּ
יכין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ַמ ֲא ָכ ָלם ְמאֹדְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ִמ ְצוֹת ַה ְּתלוּיִ ם ְ ּב ַמ ֲא ָכל
ל-כן ְצ ִר ִ
ו ִּמ ׁ ְש ֶּתהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְּתלוּיָ ה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ַּמ ֲא ָכ ִלים ְו ַכ ַ ּנ”ל כל מה שאדם רוצה וחושק
לחשוב על ענין הזה של השגחה ונפלאות ,הדבר נעלם ממנו ונשכח ממנו ,אם לא יתגבר
“ו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָש ָֹב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת ה’ ֶאל ֶֹקיךָ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ְוכוּ’” ַהיְ נ ּו
בענין האכילהְ ,ו ֶזה ּו (שם ח’)ְ ,
ילהֶ ׁ ,ש ֵּת ַדע ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ִא ּתוֹ ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך בזה מפרש את הפסוק
ׁ ֶש ְּת ָב ֵר ְך ֶאת ה’ ַא ַחר ָה ֲא ִכ ָ
שאומרים בברכת המזון ,שבו משלים את הבירור של האכילה וממשיך כבר התגלות הדעת
שנעשה ע”י אותה האכילה .הפסוק אומר ואכלת ושבעת וכו’ על הארץ הטובה ,שהיא א”י
מקום ההשגחה וכך כל היום תברך את ה’ ותודה לו על חידוש מעשה בראשית ותהיה עם
השגחת עיני השי”ת כל היום.

הכניסה לתורה וקדושה רק ע”י בחי’ אוכלי מן ,שדבוק בהשגחה ,ואינו תולה הצלŒ
חה או כשלון בבני אדם
“ת ִמיד ֵעינִ י
“על ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה” ִּכי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שם יא)ָּ ,
ְו ֶזהוַּ ,
ילת ָמןּ ְ ,ב ִחינַ ת (שמות טז) ִה ְ ּננִ י ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם
ה’ ֶאל ֶֹקיךָ ָ ּב ּה’” ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
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ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ ֵרד ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְל ַבד ְדּ ַבר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ ְו ַכ ָּמה נִ ִּסים נַ ֲעשׂ ּו ּבוֹ  ,ו ְּכ ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ַה ּכֹל ָ ּבא
ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחתוֹ ְל ַבד ְ ּב ִלי ׁשוּם ֶדּ ֶר ְך ַה ּ ֶט ַבע ְּכ ָללִּ ,כי הוּא ַהנּוֹ ֵתן כ”ח ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת
ילת ָמןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת לֹא נִ ְּתנָ ה ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ְלאוֹ ְכ ֵלי ַה ָּמן
ֲא ִכ ַ
עיקר מה שמטריד את האדם הוא ענין פרנסתו ,שזה יכול להרחיק אותו לגמרי מעבודת ה’,
מאמונה ,ומחסידות ,רבינו לוקח אותנו גם בענין הפרנסה .הן מי שיש לו נופל לקושיות ,גניבות
וקנוניות שנדמה לו שמוכרח לעשות דווקא כך ,והן מי שאין לו תמיד קשה לו למה אין לו .אך
כשמאמינים שפרנסה הכל בא בהשגחתו ית’ לבד בלי שום טבע כלל ,ומודים מאד לה’ על כל
נקודה של הרחבה ,וכשה’ שולח שפע מודים מאד רק לה’ ,ונזהרים מאד בלב לעמוד חזק נגד
כל הקושיות ,כמו שפלוני עשה לי ,וקרה לי ,או הנה הצלחתי וכו’ ,לא לא ,רק השם לבדו עזר
לי .כי כדי לזכות לתורה וקדושה צריך להיות מאוכלי המן .כי בלי זה אי אפשר לעסוק בתורה
וכל מה שכלול מזה ,תפילה ולדעת מה’ ,כי המאכל מפיל את האדם לטבע ,ורק ע”י מצה
בכל שנה אנו ממשיכים את בחי’ מן ודעת גדול שהכל בהשגחה .בלי זה ,נופלים לעץ הדעת
ובלבולים ואינו יכול לקבל תורה.
ְו ַע ֵּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵהם
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םְ ,דּ ַהיְ נוּ ְ ּב ֶפ ַסח ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
ל-כן ִ ּב ְת ִח ַּלת ִה ְת ָק ְרבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ילת ַמ ָּצה ְ ּב ֶפ ַסח נִ ְמ ׁ ָש ְך
יכים ֶל ֱאכֹל ַמ ָּצהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְו ַד ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ָמןִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
ְצ ִר ִ
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם
ַדּ ַעת ָ ּגדוֹ ל ְויוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ַה ּכֹל ְ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְל ַבד ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ִה ְת ָק ְרבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.

התעוררות ללמוד מדברי מוהרנ”ת את הלב הפנימי שבדברי רביה”ק ,שמלבד
המעשים הפשוטים יש לזכות להתרוממות הדעת
נחזור לכלל הענין שבהלכה הזאת ר’ נתן מדבר מענין רוחני ,הוא בלב ובנפש ,מי שתופס את
זה מבין את זה קצת ,מי שלא תופס את זה ,אפי’ לא יודע במה מדובר .כי ככה אנשים רגילים
שבעבודת ה’ ,שומעים דברים פשוטים ,כמו מוסר ,לשוב בתשובה להתעורר ,ללמוד ,לומר
תהלים ,להתפלל.
אך רבינו דיבר ולימד לנו בשיחות הר”ן סדר היום ,להתפלל בכונה ובכח ,רבינו מלמד שהעבודת
האדם הוא להתפלל בכח ובכונה ,ובפשיטות ללמוד כך וכך ,שיהיה שיעורים קבועים ,וככה
להתקדם בלימוד התורה בכל יום ,וכמ”ש בלקו”מ תמיד ,הדרך שלומדים תורה ,והדרך
שזוכים שהתורה תעלה אותנו לבא לשלימות ,וכן בענין מעשים ,צדקה וחסד ,ולעסוק הרבה
בהתבודדות וישוב הדעת ,ועיקר הענין זה תשובה ,לעסוק בהתבודדות ולהתחרט מאד על מה
שצריך להתחרט ,ולבא לישוב הדעת ,באמירת תהלים ותפילות.
הרי שכלל סדר העבודה הוא דברים מעשיים ,בתמימות ופשיטות בלי שום חכמות .אך יחד
עם זאת רבינו בכל תורה מאריך לדבר מעוד עניינים ,קוראים לזה בעולם ,חסידות ,דברים
עמוקים .ר’ נתן כאן מראה לנו דברי הצדיק שמראה לנו איך לאחוז בפנימיות ,כאור הזה”ק,
ומוריד את הדבר בדרך שיש לנו תפיסה בזה.

רבי נתן מראה לנו בדרך תוכחה ראויה לאן אנו צריכים ויכולים להגיע
הנה למדנו ז’ הלכות שאינם נתפסים בפעולה מעשית ,כמו בהלכה ראשונה בענין החיזוק ,אדם
יכול להסתכל על זה כפסיכולוגיה ,זה לא פסיכולוגיה להתחזק ,אלא זהו מציאות התעלות
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הנפש ,וכן שאר ההלכות ,בנין הדעת ,הקמת הדעת ע”י אמונה ,שינה ,קימה השגות אלקות,
וכן ענין שיר שיתער לעתיד ,וכן המשכת הדעת שלעתיד לבא ,לחיות עם זכרון ,דעת שהכל
בהשגחה.
אנשים מסתכלים על זה כשייך לאנשים גדולים מאד ,כלל ענין ההשגחה הוא מדברי הבעש”ט,
שמדבר מה שהבר דעת זוכה וכל אחד יכול לזכות ,לזכור שהכל רק אלקות ואין עוד מלבדו,
ועי”ז יתפרדו כל פועלי און ,שזה נשמע דבר מופלא מאד ,מי שזכה לטעום יודע איזה טעם
מפליא הוא ,שאר האנשים מסתכלים על זה ויכולים להתבלבל אם לא משתמשים עם זה.
רבינו מלביש לנו את הדברים ור’ נתן מזכיר בקיצור מה שיוצא לנו מהתורות ,ומראה לנו ,בכמה
מאמרים איך שייך גם לנו.
למדנו שבע הלכות שמדבר מדברים רוחניים ,שצריך לזכות לאמונה ודעת ,אמנם רבינו נתן לנו
הנהגות פשוטות ,אבל זה כדי שנעבוד את ה’ ,והעבודה נעשית כשאנו זוכים לדברים האלה
שר’ נתן מלמד לנו באר היטב באריכות ,שזהו כלליות אותו המאמר של רבינו ,ומראה לנו למה
אנו צריכים לזכות .וזהו עיקר חיי המקורב לצדיק ,וכן היו חיים אנ”ש כל אחד לפי כליו ,לדעת
רק מה’ ,ואין שום טבע ,רק השגחה לבד.
והכל תלוי באיזה מעשה ,כמו בענין קימת חצות ,וקדושת אכילה ,ולעסוק בתורה כך וכך בכל
יום ,והתבודדות וישוב הדעת ,שזה יסוד גדול ,מה שיכולים לזכות להיות אדם אחר ,מה יעשה
אברך שלא הצליח לקום חצות ,אמנם קבלנו מר’ לוי יצחק לא לשנות ,אדם צריך לומר ,הרבי
אמר ככה ,אם אתה לא יכול לקיים ,אבל הרבי נשאר רבי ,הוא נותן הרבה התחזקות לגבי
כל מה שעובר על אדם ,ותמיד צריך להיות רק בשמחה ,ולא להתבלבל כלל ,כל דברי רבינו,
זה לעכטיגקייט ,חצות זה אור ,התבודדות זה אור ,כל מה שאינך יכול ,אל תאמר שהדרך
היא אחרת ,רק תקח מרבינו את ההתחזקות האמיתית .כמו שרבינו אומר בשיחות הר”ן שיש
שריפה ח”ו אדם יכול לתפוס כריות ,לך תתפוס דברים עיקריים ,ככה כשאדם נכנס לעבודת
ה’ ,צריך לתפוס דברים שמעלים ומחזקים אותו ולא להשבר מדברים אחרים ,שזה לא לוקח
את דברי הצדיק לברכה .ויכול להשבר מאיזה דבר שלא זכה ,כמו לקום חצות או איזה דבר
אחר.

עבודת האכילה היא מלחמה של כמה שנים ,וצריך תמיד לשמוע את הקול המוŒ
כיח הראוי להתחיל מחדש
וכן בענין קדושת האכילה ,שזה יכול להיות מלחמה גדולה אצל האדם ימים ושנים ,ויכול
לטעות לומר ,כל יום שנפל .אבל ר’ נתן רוצה להראות לנו בצורה אחרת ,תזכה קצת לזה ,עם
זה הקצת תוכל להרגיש קרוב לה’ ,מה שהרבי נותן לנו מתנה כזאת ,אור מופלא כזאת שאנו
מוכרחים לחיות עם זה ,אין לנו שום חיות אחר כלל ,אנו ממשיכים את האור של הצדיקים,
מדברי הבעש”ט ,בדרגה הזאת ,בכח של רבינו זה שייך גם לנו.
ר’ נתן מכניס לנו את זה ,לא בדרך שאתה מוכרח ,ואם לא ,נפלת לגמרי ,שזה כלל גדול שר’ נתן
תמיד מדבר בדרך של הקול המוכיח הראוי ,ובוודאי אדם צריך להוכיח את עצמו ,ולהתעורר
עם חברים ,כי הכל תלוי ע”י ריבוי היגיעה ,שמתייגע לבא לישוב הדעת ולעשות דבר
בשלימות ,אם אדם מתייגע על דבר יזכה לזה ,אם לא יתייגע איך יזכה? ולמעשה הנקודה של
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כל דבר ,זה כמה שהוא מתעורר .אבל בתוך היגיעה הזאת אי אפשר לדחוף בן אדם ולשבור
אותו ,זה לוקח ימים ושנים ,רבינו לוקח כל אחד ביד שלנו ,ומכניס אותנו לקדושה ,כמה זמן
שזה יקח ,יש זמנים של עליה ,יש זמנים של ירידה ,ויש זמן להתחיל מחדש ,יש זמנים עשרות
מונים שעובר על אדם ,יש רבי שמוליך אותך שתוכל לחיות עם האמת של התורה ,אע”פ
שזה דברים גדולים ללכת עם אמונה ,עם דעת ,עם חידוש העולם ,עם השגחה פרטית ,איך
זה שייך אלי ? ר’ נתן אומר שזה שייך ע”י מצות קימת הבוקר ,קימת חצות ,וכאן אומר שמה
שיעזור הכי הרבה זה קדושת אכילה ,ואם ח”ו אתה לא מצליח בחצות ,בקדושת אכילה ,מזה
אינו מדבר כאן ,מזה דיבר בהלכה ראשונה לראות רק נקודה טובה ,נקודה אחת שאתה קרוב
לה’ ,וכל מה שנכלל בזה הענין של אזמרה לאלקי בעודי ,הנוקדה טובה הזה צריך להמשיך על
עצמו את הדעת.
כי עבודת ה’ זה תורה ,תפילה ,ודביקות בה’ ,להיות קרוב לה’ ,זה כלל גדול בכל תורה בלקוטי
מוהרן יש מה שצריך לעשות ,שזה תורה ותפילה ולמעשה ,ויש הדבר שצריך לזכות ,שזה
רבינו ממשיך עלינו בתוך הדברים האלה שר’ נתן חוזר ומדבר עם כל אחד ואחד ,ומראה לנו
איך אפשר לחיות בתוך אמונה ודעת גדול ,אפי’ אם נדמה לך שזה רחוק ממך ,דע לך שזה תלוי
באכילה ,ממילא זה כדאי מאד ,תראה כמה זה כדאי ,ובזה אדם מקבל טעם ,ריח נפלא ונורא
של האמונה ,שהאמונה תמשוך אותו בעבותות אהבה ,עד שיוכל להתגבר להוציא לפועל
הדבר שבקדושה ,בדרך המופלא של רבינו ,ובכל יום יזכה לעשות התחלה חדשה ,להכנס אל
הקדושה אמן.

כמו שהמאכל עצמו יש להזהר בכשרותו ,כך בלבוש החיצוני של המאכל שהוא
הכלי ,יש להזהר בו ממחשבת הטבע של גוי
ְו ַעל ֵּ
כן ַה ְּכ ִלי ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ְר ׁשוּת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםֶ ׁ ,ש ֵהם ִמ ִּס ְט ָרא ִדּ ְמ ָס ָאבו ָּתאִּ ,כי ֵהם ּתוֹ ִלין ַ ּב ּ ֶט ַבעׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ִדּ ינִ ים ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא רק כלל ישראל חושבים על ה’ ,ורוצים לשוב
בתשובה ,הגוי הוא מסטרא דמסאבותא ,תכלית זוהמת העולם ,ותולה הכל בטבע ,שעי”ז כל
הצרות נופלים עליו ע”י שהוא הלך בדרך הטבעְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ַה ְּכ ִלי ָראוּי ִל ְס ֻע ַדּ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל הכלי
יש לו איזה חיבור למאכל ,למעשה כל עוה”ז הוא מציאות של כלים ולבושים ,הלבוש של
המאכל הוא בדרך שזה ניגש לאדם ע,י איזה כלי ,יש כמה מצוות במאכלים ,כשרות ,וגם הכלי,
ילה
החיצוניות של המאכל צ”ל בקדושה ,שלא היה אצל גוי ,או ע”י מקוהִּ ,כי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְט ִב ָ
ַ ּב ִּמ ְקוֶהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ֵצא ַה ְּכ ִלי ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶט ַבע ִל ְב ִחינַ ת ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַע ְל ָמא
ְדּ ָא ֵתיֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְקוֶה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל כך נסתכל על הכלים שיש לנו בבית ,שזה כלים של יהודי
מאמין בהשגחה.
וְ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶה ְכ ׁ ֵשר ֵּכלִ ים (במדבר לא) כל דבר שיש בו בליעה של איסור ,כמו חמץ וכדו’ ,צריך
להכשיר באש גדולה מאד ָּ
ֹאכלֵ ם
“כל דָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ָ ּב ֵא ׁש ַּת ֲע ִביר ּו ָ ּב ֵא ׁש ִּכי ֵמ ָה ֵא ׁש יָ ָצא ּו וְ ָה ֵא ׁש ּת ְ
ְ
וְ כוּ’” וְ ַכ ַ ּנ”ל ִּכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְבלַ ע ָה ִא ּסוּרֶ ׁ ,שהוּא ַה ּ ֻט ְמ ָאהּ ַ ,ב ְּכלִ יֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע,
דְּ ַהיְ נוּ ְּכ ִפירוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ּ ֻט ְמאוֹ ת וְ ָכל ָה ִא ּסו ִּרים ו ְּכ ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְבלַ ע ָה ִא ּסוּר ַ ּב ְּכלִ י ֵאין לוֹ ָט ֳה ָרה
ִּכי ִאם ַעל -יְ ֵדי ָה ֵא ׁשֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ַה ּ ֶט ַבע וְ כוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֵמ ָה ֵא ׁש יָ ָצא ּו וְ כוּ’ וְ ַכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן
לֹא נִ ְבלַ ע ָה ִא ּסוּר ַ ּב ְּכלִ י ַרק ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵמ ְר ׁשוּת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ,דְּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמדַּ ְע ּתוֹ ו ְּר ׁשוּתוֹ ִּ ,כי ִע ַ ּקר
ְ ּב ִחינַ ת ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם הוּא ַהדַּ ַעת ׁ ֶשהוּא קוֹ נֶ ה ָּכל ַה ֲח ָפ ִצים ַּת ַחת ְר ׁשוּתוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת (נדרים מא) דַּ ַעת
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ית מה ָח ַס ְר ָּת וְ כוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ָה ָא ָדם הוּא ַהדַּ ַעת.
ָקנִ ָ

כשאדם מכניס דעת ואלקות בחפציו ,לא יהיה בהם חסרון
כאן ר’ נתן מלמד אותנו מהו ענין רשותו של אדם ,אדם מסתכל על הבית שלו ,על החפצים
שלו ,שידע שצריך להמשיך דעת לכל דבר שה’ נתן לי ,שה’ נמצא בכל דבר .דעת קנית ,ר’
נתן מפרש ,כל מה שיש לך בעולם יש שזה יכול להיות אצלך חסרון ,אולי זה ישבר .אבל דעת
קנית ,כשאתה יודע דעת ,לברר בירורים שבכל דבר ,וכל דבר חוזר להיות קדושה ,שנתברר
באור הדעת ,ואז אין חסרון בכל הדברים שיש לך .ככה משמע הפירוש כאן.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵצא ַה ְּכ ִלי ֵמ ְר ׁשוּת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםַ ,היְ נ ּו ֵמ ְר ׁשוּת ַדּ ַעת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםֶ ׁ ,שהוּא
ילה ְ ּב ִמ ְקוֶהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְל ָמא ְדּ ָא ֵתי ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ְ ּב ִלין
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבע ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ַזי ַדּ י לוֹ ִ ּב ְט ִב ָ
יכין ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהְ ,ל ׁ ַש ֵ ּבר ו ְּל ַב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאין ִמ ּ ֻט ְּמ ָאה ְל ָט ֳה ָרה,
ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ֵמ ְר ׁשוּת ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ִל ְר ׁשוּת יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּ ֶט ַבע ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :אך כשיש כבר בליעת
איסור צריך אש ,לבטל האש הרע של הגויים.
וכן כל גוי שאדם רואה ,צריך להתעורר בחי’ אש אצלו ,מי אני? אני יהודי .זהו בורא מאורי
האש שעושים כל שבוע ,להבדיל את עצמו בקימת הבוקר ,וכך אנו רחוקים מהגויים ויודעים
מעלת ישראל שזהו השגחה.
וכן בכל מה שר’ נתן לימד אותנו מתחילה עד כאן ,בכל ענין צריך לעורר אש ,חמימות האש
לדעת שאני כן שייך לקימת חצות ,כן שייך להתרוממות הדעת ,ולהשגחה ,ולאמונה ,ולהיות
חזק שאני מנסה ומנסה ,ותופס עוד נקודה של חצות ,עוד נקודה של התבודדות ,עוד נקודה
של אמונה ודעת ,וכך נכנס בפנים.

כח היין לרומם הדעת או לאבדו
טז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶשל ד’ ּכוֹ סוֹ תִּ ,כי ַה ַ ּייִ ן ָּכלוּל ִמ ּׁ ְשנֵ י ְ ּב ִחינוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ֹאש ל ֹא ָז ָכה נַ ֲע ֶשֹה ָר ׁש ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין נִ ְתרוֹ ֵמם ַה ַדּ ַעת ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ן ְו ִע ַ ּקר
(יומא עו)ָ ,ז ָכה נַ ֲע ֶשֹה ר ׁ
ַה ַדּ ַעת הוּא ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְדּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּביוֹ ֵתר ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִת ַ ּית ַה ַ ּייִ ן
ֹאש ,שתיית יין צריך להזהר בו מאד ,מיין נסך ועוד ,שתייתו צריך
ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְ ּב ִחינַ ת ָז ָכה נַ ֲע ֶשֹה ר ׁ
להיות בקדושה ,רק להעלות הדעת ,וגם כששותה ישתה קצת ,רק להעלות המוחין ,כי ענין
היין כלול בו גם כלל המאכלים והמשקין שאנו לוקחים כדי לרומם את הדעת .לזכות לקדשות
השבת ,והתעוררות דקדושה .רבינו מאד הזהיר שלא לשתות יין ,שזה מאבד את הדעת מאד.
ֲא ָבל ִאם ֵאינוֹ זוֹ ֶכה הוּא ְל ֵה ֶפ ְך ִּכי נַ ֲע ֶשֹה ָר ׁש ְו ֵאין ָענִ י ֶא ָּלא ִמן ַה ַדּ ַעת שיכורים ששותים יין ,זה
לא מסוגל לפרנסה ..ו ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ָה ֲענִ ּיוּת ַמ ָּמ ׁש ְדּ ַהיְ נוּ ְּכ ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר
ֹאכ ֶל ָ ּנהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ְחקוּת ַו ֲענִ ּיוּת ׁ ֶש ָ ּבא
ַה ַדּ ַעתִ ,מ ּׁ ָשם ָ ּבא ֲענִ ּיוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת (בראשית ג’) ְ ּב ִע ָּצבוֹ ן ּת ְ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ָרעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּ ֶט ַבע הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ֲא ִכ ַ
ח ׁ ֶֹש ְך ְו ַליְ ָלהּ ְ ,ב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְּל ָבנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ָה ֲענִ ּיוּת ַּכ ָ ּידו ַּע ו ׁ ְּשנֵ י ְ ּב ִחינוֹ ת ֵא ּל ּו ְּכלו ִּלים ַ ּב ַ ּייִ ן,
ִּכי ַה ַ ּייִ ן ֵמ ִביא ׁ ֵש ָ ּנה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַליְ ָלה ְו ׁ ֵש ָ ּנה ַּכ ַ ּנ”ל מי שנמשך אחר היין וכדו’,
נהיה מלא צער ובלבול ,ואין לו ישוב הדעת אף פעם ,נורא ואיום מדחי אל דחי ,ה’ ירחם מה
שאדם נופל ,שצריך כבר ליפול לדברים שיחזקו אותו קצת ,ה’ ירחם ,הכל התחיל כי חושב

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ב נטילת ידיים שחרית ב אות יד  -טז
שיכולים סתם לשתות יין.
ו ְּל ֵה ֶפ ְך ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכיןֲ ,א ַזי ַה ַ ּייִ ן ְמעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ִ ּב ְב ִחינַ ת (שיר השירים ז’) ְו ִח ֵּכ ְך ַּכ ַ ּייִ ן ַה ּטוֹ ב דּ וֹ ֵבב
ִש ְֹפ ֵתי יְ ׁ ֵשנִ יםְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ַ ּייִ ן ַה ּטוֹ ב ִמ ִּס ְט ָרא ְדּ טוֹ ב ְמעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ִדּ ּבוּר ,שזה אחד
מהבירורים שצריך לברר ,שנעשה מזה דיבורים דקדושה ִּכי ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנה ֲא ַזי נִ ְס ַּת ֵּלק ַה ִדּ ּבוּר
ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ן ַה ּטוֹ ב נִ ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶש ָ ּבא ֵמ ַה ַדּ ַעת ַּכ ָ ּידו ַּעּ ְ ,ב ִחינַ ת דּ וֹ ֵבב ִש ְֹפ ֵתי
יְ ׁ ֵשנִ יםְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַּכ ַ ּנ”ל ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ַ ּייִ ן ָּכלוּל ִמ ּׁ ְשנֵ י
ַה ְ ּב ִחינוֹ תִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ַש ֵֹּמ ַחּ ְ ,ב ִחינַ ת ַע ְל ָמא ְדּ ָא ֵתיּ ְ ,ב ִחינַ ת
(תהלים ק”ד) ְויַ יִ ן יְ ַש ַֹּמח ְוכוּ’ ְו ֶזה ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִאם ל ֹא ָז ָכה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ׁ ַש ֵּכר ׁ ֶש ְּמ ָע ֵרב
ַה ַדּ ַעת ְוטוֹ ֶעה ְ ּב ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבע ח”וֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל
ַע ֵּ
יכין ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ַ ּייִ ן ְמאֹד ִמ ַּמ ַ ּגע עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַה ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי ׁשוּם
ל-כן ְצ ִר ִ
ְ
ָדּ ָבר ֵאינוֹ נֶ ֱא ַסר ְ ּב ַמ ַ ּגע עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםַ ,רק ַה ַ ּייִ ן נַ ֲע ֶשֹה נֶ ֶסך ַעל-יְ ֵדי ַמ ַ ּגע עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםִּ ,כי ֵּת ֶכף
יעה ִהיא ְ ּביָ ַדיִ םֲ ,א ַזי נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ַ ּייִ ן ִל ְב ִחינַ ת ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְּכ ׁ ֶשנּוֹ גֵ ַע ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ַ ּב ַ ּייִ ן ו ְּס ַתם נְ גִ ָ
עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְדּ ַע ְל ָמא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ַה ַ ּייִ ן ָּכלוּל ִמ ּׁ ְשנֵ י ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםֶ ׁ ,ש ֵהם
יע ָתם ַ ּב ָ ּידִּ ,כי נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ַ ּיד ִל ְב ִחינַ ת ֶט ַבע ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאינוֹ
ְ ּב ִחינַ ת ֶט ַבעֵ ,הם יְ כוֹ ִלין ְל ַט ֵּמא ֶאת ַה ַ ּייִ ן ִ ּבנְ גִ ָ
ְ
יהם ָצ ִריך ִל ְהיוֹ ת ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
יהם ו ַּמ ׁ ְש ֵק ֶ
ָראוּי ְליִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּ ֶט ַבע ְו ָכל ַמ ֲא ָכ ֵל ֶ
ַה ַּמ ֲא ָכל ְו ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה יו ְּמ ׁ ַשךְ ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ר’ נתן מלמד אותנו כאן איך להסתכל על יין,
או שמאבדים עי”ז את הדעת ,או שמתרומם הדעתְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ׁ ֶשל ַה ַ ּייִ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי
יעה ִהיא ְ ּביָ ַדיִ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגַ ם ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִהיא ַעל-יְ ֵדי ּ ְפגַ ם ַה ָ ּי ַדיִ ם ּ ְפגַ ם
יע ָתם ו ְּס ַתם נְ גִ ָ
נְ גִ ָ
אשית ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ִו ֵידי עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ֵהם
כ”ח ּ ִפ ְר ִקין דידיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד כ”ח ַא ְת ָון ׁ ֶשל ַמ ֲע ֵשֹה ְב ֵר ׁ ִ
ְ ּב ֵה ֶפ ְך ִמ ֶ ּזה ְו ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת (בראשית כ”ז) ַה ָ ּי ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָשֹוּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ּ ָטעוּת ׁ ֶשל ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ּכ ִֹחי ְוע ֶֹצם יָ ִדי ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ַ ּייִ ן נִ ְפ ַ ּגם ַעל-יְ ֵדי עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְו ַכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי נַ ֲע ֶשֹה נֶ ֶס ְך ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ָטעוּת ׁ ֶשל ָח ְכ ַמת ַה ּ ֶט ַבעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶס ְךּ ְ ,ב ִחינַ ת (ישעיה כ”ט) ִּכי נָ ַס ְך ה’ רו ַּח
ַּת ְר ֵדּ ָמה ְוכוּ’ ,זהו רוח של בלבולים .לכן צריך להזהר מיין שלא ינסך את הראש לבלבלוֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
נֶ ֱא ַמר ׁ ָשם ַעל ַהחוֹ ִזים ַ ּב ּכוֹ ָכ ִבים ַה ּטוֹ ִעים ְ ּב ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל שמרוב אחיזתו בטבע ,כבר לא
יודע מה לחשוב .שזה עיקר חיי רוב האנשים ,פשוט שיכורים אולי ולא מיין ,אבל הכל בא
מהיין.

דרך התרוממות הדעת ע”י בירור הניצה”ק שביין
ענין התרוממות על האדם ע”י דבר גשמי ,כיון שמברר את הדבר ,הניצה”ק שמתחדשים
מביאים לו כלים ,כמו באכילה תמיד נעשה כלים שאדם מקבל כח וישוב הדעת ויכול ללמוד,
יש ימים שמשתמשים עם היין לרומם את הדעת ,כמו בקידוש ,כשמרגישים קצת את החריפות
שיש ביין ,הציפ הזה של החריפות ,שם יכול להיות אצל אדם מציאות שינוי המחשבה ,שינוי
דעת להתרומם לדעת יותר גבוה ,שזה הורג את הבלבולים ,את הנסך ,ולוקח על עצמו יין
דקדושה ,שזה שבעים אורות ,מציאות התרוממות הדעת ,לדעת רק מהשי”ת לבדו .וזהו ענין
שהצדיקים שותים לחיים ,וכן מה ששותים קצת בשבת .כי זה דובב שפתי ישנים.

אי

