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לקוטי הלכות או”ח דף כ"ג -כ"ד הל' נטילת ידיים ב-ג
להפוך כל יום ליום של שירה וגאולה
בסיום הלכה ב’ מגלה מהרנ”ת את כח היין בד’ כוסות ,ואיך ע”י קידוש בשבת ויו”ט ממשיכים
עלינו את הקדושה של ליל הסדר ,אור ההשגחה ונפלאות שאין שום טבע כלל ורק ה’ לבדו
משגיח עלינו .ולכן אומרים שירה על היין .כי בגלותינו היום אנו בין הגויים ונמשך עלינו
ההסתרה ,אך לעתיד לבא יתוקן העולם ,ונראה שאין השמש מאיר רק הכל ניסים ,דומם צומח
ישיר לנו ,ויגלה לנו ויכניס בנו השגות אלקות ,ונבין כל דבר למה הוא כך ,וכן כל מה שנעשה
בעולם יכניס בנו השגות אלקות .זה יהיה לעתיד לבא.
אך אנחנו צריכים להמשיך את השיר הזה היום ,כמו שרבינו מלמד שהקב”ה ממשיך השגחה
מלעתיד לבא ,ההארה הזאת שאנו מקבלים ,עי”ז אנו יכולים לצאת מכל הצער ,מכל היסורים
והגלות ,ונעשה בחי’ ים גדול ,ניסים ונפלאות שמגלים גדולת ה’.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (ברכות לה) ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ןִּ ,כי ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת הם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַע ְל ָמא
‘שר’ ל ֹא נֶ ֱא ַמר,
ְדּ ָא ֵתי ׁ ֶש ָאז יתער ׁ ִשיר ְ ּב ָע ְל ָמאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת ָאז יָ ׁ ִשיר מ ׁ ֶֹשה ׁ ָ
ֶא ָּלא “יָ ׁ ִשיר” ִמ ַּכאן ׁ ֶש ָע ִתיד ָל ׁ ִשיר ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִש ָירה ִמ ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ָאז יָ ׁ ִשיר
מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’ִּ ,כי ָאז יתער ׁ ִשיר ְ ּב ָע ְל ָמא ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ָלעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ְּמ ׁשוֹ ְר ִרין ו ְּמ ַז ְּמ ִרין
ַעל ַה ִ ּנ ִּסים ,כשאנו משוררים ומזמרים לה’ ,צריך להמשיך את הדעת של לעתיד לבא ,כשה’
מוציא אותנו ממצרים ,וכן בכל פעם שאדם מכיר כמה ה’ עוזר לו ,אזי בשירתו הוא ממשיך
את השיר מלעתיד לבא שיתגלה ההשגחהִּ .כי ָּכל ַה ִ ּנ ִּסים נַ ֲע ִשֹין ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך
יכין
ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ ָלם ֵמעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ְל ֶזה ָהעוֹ ָלם ַּכ ַ ּנ”לַ ,ו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשֹה ַה ֵ ּנסָ ,אנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ָירה ֵמעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ְל ֶזה ָהעוֹ ָלם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין
אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ן ,הגם שהיין הוא ענין קטנות ובלבול הדעת ,בחי’ גלות ושכחה ,אנו
מהפכים אותו לגדלות המוחין לדעת גדול מאד ,כמו בקידוש ובליל הסדרִּ ,כי ָאז ַה ַ ּייִ ן נִ ְכ ָלל
יכין ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל ַה ֵ ּנס ְל ֶזה ָהעוֹ ָלם ְו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ַה ּׁ ִשיר ַעל ַה ַ ּייִ ן ְו ַכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ד’ ּכוֹ סוֹ ת
יַ יִ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ְּכנֶ גֶ ד ד’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ תִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָלל ַה ַ ּייִ ן ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכנָ ִעין ָּכל
ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ַהד’ ַמ ְל ֻכ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ּכ ָֹחם הוּא ַעל -יְ ֵדי ַה ּ ֶט ַבע ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ַה ׁ ְש ָ ּג ָחה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה
ַעל-יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ַעל-יְ ֵדי ה’ ּכוֹ סוֹ ת יַ יִ ןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלים ֻּכ ָּלם ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ולעיל ביאר ר’ נתן שגם ד’ בנים הם כנגד ד’ מלכויות ,ובכתבי האריז”ל מבואר שענין ד’ הבנים
הוא דרכי המשכת הדעת לתוך האמונה ,היינו שצריך לעורר את הקושיות ולהמשיך אמונה.
אך שורש התשובה ,האור והחיות שממנו מקבלים תשובה וביטול הקושיות ,זה בא משפע
הכוסות ,ד’ דרכי השפעת עולם הבינה שנמשך בליל הסדר.

כוונת פרטי ליל הסדר לאור דברי ר’ נתן בהלכה זו
ומכלל דבריו בהלכה זו מובן לנו סוד ליל הסדר .ונוסיף לפי דבריו גם מה שלא הזכיר להדיא .כי
ההכנה לפסח בבדיקת חמץ ,בודקים בחורים וסדקים בחימוץ הלב שהם הקושיות שע”י טבע,
ושורפים באש בערב פסח את כל הקושיות שיצאו מהאש ,ומתחילים לחיות בעולם הזה בלי

ג

ד
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חימוץ הלב ,לזכות לאכילת מצה ז’ ימים ,שבהם מקבלים את האמת אמיתי שאין עוד מלבדו
כלל ,אין טבע בכלל .כי בכל השנה מעורבים בתוך הטבע בכמה דרכים ,עסקים עם אנשים,
וכל מיני סידורים ולפעמים דברים קשים ומקרים מתחדשים ,שאנו צריכים להפוך את זה
לדעת שאין מקרה ,אלא להחזיר הכל להשגחה ,וזה עושים ע”י אכילת מצה בז’ ימי הפסח,
מיכלא דאסוותא.
בד’ כוסות נמשך הדעת שלעתיד לבא ,קדש אשר בחר בנו מכל עם ,והוציא אותנו מכל
הסתרה ,שנזכה לקדש הדעת ע”י היין ,להפכו מיין המשכר לקדושה ,ורחיצה ,ע”י המים
שבהם ממשיכים את הדעת של לעתיד לבא ,להטהר ממש שנדמה לי שאני עושה דברים
לבד .וכן ענין כרפס ידוע הוא ענין קטנות ,ס’ פרך ,מציאות הקושיות שמפרכים ,לטבל אותו
במי מלח ,בדעת של הצדיק ,שמגלה השגחה .יחץ חוזרים אל המצה לשבור את המצה ,לגלות
שני סוגי הארה ממצה ,אחד בשביל הגדלות הגדול ,והשני שמתקן את הקטנות ,וכן מרור כורך,
לכרוך יחד הארת הדעת הגדול יחד עם הקושיות .ויש ד’ בחינות של אכילה מצה ,מוציא
מצה כורך וצפון .ד’ מוחין כנגד ד’ הקושיות ,שהם שורש ד’ הכוסות .ואז מתגלה שלחן עורך,
אכילה בקדושה שעל ידו זוכים להשגחה והתעלות מטבע ,וזוכין לבהמ”ז בהתחדשות על
הארץ הטובה ,ואז נתגלה שירה על היין ,הלל ונרצה .ונשאר טעם של השגחה לכל השנה.

כח האדיר שיש בלימוד התורה יחד עם ההלכה שעליה
ולא רק בפסח וחודש ניסן ,אלא זהו מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום ,שאנו צריכים
להתחדש בכל יום להמשיך עלינו את האמת ,לצאת מהשקר ,וזה נעשה ע”י הדרך המופלא
שר’ נתן מראה לנו איך לקום בבוקר ולהתחדש ,ע”י חצות וכו’.
יש לציין שבהלכה זו יש בה כח אדיר מאד בפשטות ,אם לומדים את תורה ר”נ יחד עם ההלכה
הזאת ,כשיש לאדם איזה צער ועגמת נפש ,הוא ממש יוצא מזה ,ויכול להמשיך על עצמו כזה
חיות ,אור של דעת שמציל אותו ,ומכניס לו דעת להצילו מכל צרה ומכל דבר שעובר עליו,
וכך יוכל להתעלות לדעת כזה שזה ממש ביטול הבחירה.
והנה למדנו ללמוד כמה הלכות ,הלכה ראשון בדרך של חיזוק ,השניה לצאת מתאוות ממון
בכל יום ,השלישית לבנות אמונה ולצאת מכל הקושיות ,הרביעית איך לזכות להשגות
אלקות ,לבנות את הדעת של השגות אלקות בגין דישתמודעון ליה עם הצמצומים של ר’ נתן,
וההלכה החמישית לזכות לאור הדעת של לעתיד לבא ,בכח הגבורה של הבעל כח .וכן בהל’
נט”י ,בחי’ מלכות להפוך הסתרה לדעת גדול מאד ,ובזאת ההלכה ,אהה מה שר’ נתן ממשיך
עלינו בהלכות האלה דרכי חיזוק בענין האמונה .לבנות את היהדות ולחשוב מהשי”ת ,כי אנו
צריכים לדעת שבלי ההלכות האלה אנו רחוקים מאד מאד מהאמונה ,הגם שב”ה אנו מאמינים
בהשי”ת בכלליות אך אנו לא משתמשים עם האמונה למעשה מה שהאמונה צריכה להחיות
אותנו ,ולכן התפילה חלשה והאדם חלש ועובר עליו מה שעובר.

ר’ נתן מקשר כל דבריו עם פעולה מעשית
ר’ נתן מקשר את כל דבריו עם מעשה ,ועיקר דבריו כאן הוא מעשה הקימה מהשינה ,לשבר
את השינה ולקום בחצות ,שזה מסוגל באופן שאין לשער ולספר ,לשבר את הטבע והגלות,
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ולהמשיך אמונה ולשנות את האדם לגמרי ,שזה עיקר הפדיון להוציא אותו מהדינים ותאוות
ממון ודאגות ,ולעורר בו הנקודות הטובות .כמו שלמדנו בהמשך כל ההלכות האלה ,מה שחצות
מסוגל.
ומכלל ההלכות האלה מובן שר’ נתן בונה את זה על סדר השכמת הבוקר ,איך להתחיל את
היום ,שזה עיקר דרך רבינו להתחיל בכל יום התחלה חדשה ,כמי שלא התחיל כלל להכנס
בעבודת ה’ ,ומה שהיה אתמול ,זה עבר ,לגמרי לא שייך אלי .רק להתחיל בכל יום להכנס
לעבודת ה’ .ואע”פ שר’ נתן לא חוזר בכל יום הלכה את הסדר של העבודה .בדרך כלל בספרי
העבודה מזכירים בדרך כלל איזה ענין פרטי ,כהכנעה וענוה ,או קדושה ,בדרך רבינו זה אופן
אחר ,רבינו אמר שאינו אומר מוסר כלל ,כי באור תורת רבינו נמשך עלינו נשמה ,חיות .המוסר
עובר אלינו מרבינו בדרך השיחות שמלמד אותנו עם מה לבלות את היום ,בתפילה ,להתאמץ
להתפלל בכונה ,ולהתאמץ בהתבודדות לדבר דיבורים לה’ עם אמונה ,ובלימוד התורה רבינו
נתן לנו דרך לעורר אותנו שלא להתבטל מדברי תורה ע”י מה שאין חברותא ואין הבנה לכל מה
שלומד ,אלא יורד אלינו להתמיד בלימוד התורה בכל דרך שאפשר ,ולתפוס גמ’ שו”ע וספרי
הצדיקים ,ולזכור שלא נשאר מהאדם רק זה ,שאר הדברים חולפים ואינם ,וככה אנו יוצאים
מכל מניעה וזוכים ומבלים את היום בתוך לימוד התורה ,ותפילות ,והתרוממות הלב ,שזה
ענין הרוחני והדביקות בה’ .ולחטוף מצוות ובמעשים טובים צדקה וחסד .שזה עיקר עבודת
האדם ,תורה ותפילה והתרוממות הלב .ועי”ז לשבר את המדות רעות והתאוות והנפילות,
ולשוב בתשובה בכל פעם.

העיקר הוא היגיעה ,ומה עושים כשאי אפשר להתייגע?
כמובן שבכל עניינים האלה יש מה שצריך לקבוע את עצמו בתוך זה ,הזמן לזה הוא לפנות
בוקר להתמיד בתורה ,ולגמור כמה שיעורים בתורה ובתפילות ,להתפלל בבוקר במח זך ונקי,
בהתעוררות גדול ,זה הרי ענין אחר לגמרי ,רבינו אומר שהעיקר זה היגיעה .עיקר היגיעה הוא
בשעת התפילה ,לעמוד לפני ה’ ולהרגיש גדולת ה’ .ועיקר היגיעה זה בהתבודדות לא לרמות
את עצמו ,ולדבר דיבורים אמיתיים ,לשוב בתשובה באמת ,לחזור באמת בתשובה בכל יום,
ולבדוק מה אני עושה באמת ,ולהתחרט .זה יגיעה גדולה .וכן לעמול בתורה לבנות את המח
שיוכל לחשוב דברי תורה ,באור ספרי רבינו וזה”ק ,להבין איך לחשוב מה’ ,בצמצומים השגות
אלקות ודעת ,שהכל רק בירור הניצה”ק ,כשעוסק בתורה שמדברת מאלו העניינים ,דבוק
באור התורה ,והגמ’ והשו”ע הוא הכלי לזה .ר’ נתן מחזיר לנו את כלל האור הזה.
ומי שאינו יכול להתייגע ,כמו בקימת חצות שהוא אדם חלש או צריך ללכת לעבודה מיד
בבוקר ,וכן בקדושת אכילה יש כמה וכמה ירידות בזה ,הרי יש אצל רביה”ק כ”כ הרבה
התחזקות ,ולכן יאחז במשהו בהתבודדות ובשיעורים קבועים בתורה ,זהו כלל הדרך שמבואר
בשיחותיו של רביה”ק ,העצות של הרבי בפשטות ובתמימות ,בלי לשנות ח”ו .ובוודאי שאפי’
כשלא רוצים לשנות שום דבר ,אבל בימינו ,כשמצמצמים דברי רבינו בדברי חיזוק ,בכמה
קונטרסים וספרים שיוצאים לאור ,להכניס אמונה ודעת ,בנקודות .הרי מצוה גם כך להבין איך
דברי רבינו מונחים עלינו גם כך ,גם ביום שלא הצליח לגמור השיעורים באותו היום ,שלא
יפול בדעתו ,וגם כשלא מצליח לקום חצות ,שלא יפול בדעתו .כמו שרבינו אמר משל ,כשיש
שריפה צריך לראות שיתפוס רק דברים שהוא צריך .קח את זה לאט לאט ,רק במה שאתה
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מצליח .מה שלא זכית .תתקדם בישוב הדעת .אם אדם לא יכול לקום בבוקר ,ילמד בלילה.
ואחר התפילה ישים לב לשמור את הזמן ,ללכת עם ישוב הדעת ,,ליישב דעתו לזכור את ה’.
וכאשר יפול ויתבלבל יקח חיות מהרבי ,לחזור לתפילות ולדיבורים עם ה’.
ואז יזכה לאור של הרבי שכלול בז’ ההלכות שלמדנו ,רבינו לא חוזר על ההנהגות הפשוטות,
זה קטע אחד בכל הלכה ,אלא שמראה לנו במה הכל תלוי .כמו הלכה זאת שלמדנו כעת,
תלוי על קימת חצות ועל תיקון אכילתן של ישראל בקדושה ,ותלוי על זהירות מיין ,שזה
עיקר היגיעה לקיים .אבל איך שיהיה צריך לקחת את האור של הרבי ,הכח של הרבי הגדול,
שממשיך עלינו כל זה במתנה .וגם כשעובר על אדם ,וקם באיזה שעה שהוא קם ,לא יתבלבל
כלל ,רק יתחיל בכל פעם מחדש ,זהו האור המופלא של ההלכה הזאת.

דברי ר’ נתן הם לבוש וצמצום על כל דרכי עומק הקבלה ,לכל נפש לכל מצב
וכן למדנו באלו ההלכות כונות פרטיות איך לקבל הפסח ,שזה משנה לגמרי את האדם ,שזה
למעשה לבוש וצמצום על כל כוונות כתבי האריז”ל ויותר עמוק מזה ,רש”ש ועוד ,הכל מובן
בתוך דברי ר’ נתן לעובדא למעשה במה ששייך לנו ,כל כוונת האריז”ל הם כוונה למי שזה
שייך ,וגם מי שזה שייך לו ,הרי העיקר לחשוב מהשי”ת ,וזה ר’ נתן מביא לכולנו ,שזהו דרך
של הבעש”ט ורבינו ,הלבוש הזה יורד אלינו ,איזה ליל הסדר ,מצה אחרת לגמרי ,וכן בענין
חנוכה שלמדנו בהלכה קודמת ,ובכלליות ענין הקימה לפנות בוקר ,כשחיים עם דברי ר’ נתן,
לא רק שקמים בבוקר אלא שזה ענין אחר ,בנין חדש ,שאני יודע מהשי”ת ,לבא להשגות
אלקות ולבנות האמונה ,ולדעת שאין טבע רק השגחה והשיר שיתער עתיד .ולא רק בפסח,
אלא כל יום בחיים זה יום של שירה וגאולה ,וזה עיקר היגיעה לזכור האור שרבינו נותן לנו,
לנסות לעשות את המעשה לקום ולהתבודד וכו’ ,ואם לא הצלחתי ,לא אפול בדעתי ,ובזה נזכה
לקבל דברי ר’ נתן כראוי ,יחד עם קיום המעשים שאומר לנו מה לעשות ,יחד עם אור מציאות
האמת כמו שמבואר בדברי רבינו ,ולהמשיך את זה לכל אחד בכל כלי שאפשר ,כשהכוונה
שאח”כ יקבל את זה מר’ נתן ,וכך נזכה ללכת בדרך האמת ולהצליח למה שצריך להגיע.

הלכות נטילת ידים שחרית ֲה ָל ָכה ג:
ילת יָ ַדיִ ם ַא ַחר ַה ּׁ ֵש ָ ּנהַ ,על ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ִּ
ימן פ”ב ַע ֵ ּין
“כי ֵת ֵצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה” ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ְ ּב ִס ָ
ִענְ יַ ן נְ ִט ַ
ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה:

בכדי לגלות מלכות ה’ מוכרח בחי’ שלא כסדר
א) ְו ַה ְּכ ָלל ְל ִענְ יָ נֵ נוִּּ ,כי יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ְו ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת (תהלים קלט) ָאחוֹ ר ָו ֶק ֶדם
ַצ ְר ָּתנִ י ְוכוּ’ ְ ּב ִחינַ ת ָא ָדם ְו ַח ָּוה א’ ב’ ותשר”ק ,קדם הוא שנמשך אור ומוחין כסדרן ,אחור הוא
בחי’ מלכות ,מדת הדין ,שצריך להעלותה ולהחזירה לכסדר .בחי’ ניסן ותשריִּ .כי ָא ָדם הוּא
ימ ְט ִר ָ ּיא מ”הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶק ֶדםּ ְ ,ב ִחינַ ת א”ב ְּכ ֵס ֶדר
ְ ּב ִחינַ ת הוי’ ְ ּב ִמ ּלוּי ַא ְל ִפין ְ ּבגֵ ַ
ויש לציין שבתוך מ”ה שהוא בגימ’ אדם ,יש בו שם הויה ועוד י”ט בגימ’ חוה[ .כי כ”ו עם י”ט
הם מ”ה] הרי שאדם עצמו כלול גם משלא כסדרְ .ו ַח ָּוה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִדּ ּבוּרּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ַליְ ָלה ְל ַליְ ָלה
יְ ַח ֶּוהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת פה ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת תשר”ק ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ָאחוֹ ר ְוכוּ’ .כשהקב”ה ברא את
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העולם רצה שיהיה עולם שלא כולו אור ומוחין ,אלא גם יהיה הסתרה כדי לגלות מלכותו ית’,
והנהגת עוה”ז הוא ע”י הדיבור ,דברי תורה ,משנה גמרא ,בחי’ מלכות .וכן דברי תשובה שאדם
שב בתשובה לחזור לשמוע בדברי השם ,וזהו בחי’ חוה .הרי שבחי’ אדם הוא עצם התגלות
אלקות ,כל מה שהצדיקים מגלים לנו ,להמשיך כבוד ה’ ,והתיקון שצריך לעבור בעוה”ז הוא
בבחי’ חוה ,דיבור .ובוודאי בדבר הזה כלול סודות עמוקים מאד ,רבינו מלביש בתוך זה ,ענין
נצרך מאד לחיי האדם.

שורש הדינים מה שאדם מתעקש שילך לו כמו שהוא רוצה

ְו ֶזה ׁ ֶש ָאנ ּו רוֹ ִאים ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים הוֹ ֵל ְך ָל ָא ָדם ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרֶ ,זה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ַה ַ ּנ”לַ ,על-
יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַח ֵּלק ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ְו ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם הוּא ַעל-יְ ֵדי ַ ּג ְדּ לוּת ׁ ֶשאוֹ ֵמרָ ,אנָ א
ה-מ ְלכוּת ְל ַע ְצמוֹ ו ַּמ ְפ ִריד אוֹ ָת ּה ֵמ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַו ֲא ַזי
ֶא ְמלוֹ ְךֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה הוּא ְמ ַח ֵּלק ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּו ַ
ֵאינָ ה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת היינו שרוצה שהחיים יהיו באופן אחד ,וזה מתנהג לו באופן אחר ,הן במעמד
פרנסה ,או כבוד ,או בבית ,וכו’ וכו’ וכו’ ,כל אחד יש דברים שהולכים לו כסדר ,ופתאום יש
דברים שהולך שלא כרצונו ,בדרך כלל עובר אז מאד על האדם וזה לא פשוט לפעמים זה
תופס את האדם עשר שנים ,כי זה ענין ‘אנא אמלוך’ שורש שבירת הכלים ויניקת הקליפות,
בכל מה שעושה שלא כרצונו ,שבזה נכנס לנצחונות ועי”ז נכשל  ,חוץ מהצער ועגמת נפש
שעובר עליו ,ושוכח ממלכות השם ,כי עסוק בנצחונות שלו ,ולבו דוי ושבור מאד .רבינו מכניס
לנו את מציאות המופלא הזה ששני המדרגות שיש בעוה”ז אחור וקדם ,ואין לחלק בין כסדר
לשלא כסדר ,רק להאמין שגם השלא כסדר יש בו סדר שה’ יודע את הסדר שבזה ,אני מבטל
את עצמי ,ויודע במחשבתי ,חשוב מ”ה ,אני כלום ,ה’ מנהיג את העולם בשבילי ,והוא בוודאי
יעזור לי ,זהו המשכת הדעת שיהיה אמונה .אך כשמחלק את השלא כסדר ,ומתעקש שיהיה
דוקוא כרצונו ,אזי ממשיך לעצמו את המלכות ,ומפרידו מהשי”ת רח”ל ,ואין יחוד קוב”ה
ושכינתיה ח”ו.
ִּכי ִע ַ ּקר ִח ּיו ָּת ּה מ”הַ ,היְ נ ּו ַה ּ ֵש ֶֹכל ,שכל של אדם שיודע מהשי”ת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרִּ ,כי ׁ ְש ֵלמוּת
ָּכל ַה ְדּ ָב ִרים ֵאינוֹ ֶא ָּלא ְּכ ׁ ֶש ֵהם ְמיֻ ָח ִדים ו ְּמ ֻק ּׁ ָש ִרים ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ָאז ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִח ּיוּת
ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת .אנו צריכים להשלים כל דבר ,שינה ,אכילה ,טרדות ,פרנסה ,צריך להשלים כל דבר,
ע”י שמקשרים את זה קצת ע”י אמונה להשי”ת ,אז אין הדבר מפריע אלא מתברר

אדם יכול לשמוע שעיקר התשובה להשפיל את עצמו ,ולא יוכל לחיות עם זה רק
בכח הצדיק
ְו ַה ִח ּיוּת הוּא ַה ּמ ִֹחין ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה כ”ח מ”הֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ָח ְכ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה,
ְ ּב ִחינַ ת מ”ה ַח ֵ ּיינ ּו ַמה ּכ ֵֹחינוּ ְוכוּ’ ומ”ה הוּא ָא ָדם ְוכוּ’ .הוא לשון הירושלמי ,מה אני ומה חיי ,כך
אדם צריך להכניע ולהשפיל את עצמו בכל מה שעובר ,ולקבל באהבה ,ולחיות בבחי’ מ”ה.
ה-מ ְלכוּת ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְמ ֻק ּׁ ֶש ֶרת ָל ָא ָדם ִל ְב ִחינַ ת מ”הַ ,היְ נ ּו ְל ַה ָ ּקדוֹ שׁ ָ ּברו ְּך הוּא,
נִ ְמ ָצא ,זֹאת ַה ְ ּב ִחינָ ה ַח ָּו ַ
“לה’ ָה ָא ֶרץ ו ְּמל ָֹא ּה ְוכוּ’” ארץ בחי’ שלא כסדר ,אך יש לנו כח
ֲא ַזי יֵ ׁש ָל ּה ׁ ְש ֵלמוּת ְוכוּ’ְ .ו ֶזהוַּ ,
למלאות את הארץ שאין לה חיות ,ולזה אנו מבקשים זכרינו לחיים ,שיהיה חיים טובים פרנסה
ובריאות וכל טוב ,למלכות את הארץ להכניס שם חיות .וכמה שאדם משפיל את עצמו זוכה
שיהיה לו כסדר .וזה עיקר התשובה ,מלבד ענין התשובה על לקיים שו”ע ולצאת מהחטאים
מדות ותאוות קשות ,כאן בזה המאמר מתגלה עיקר גדול בתשובה שהוא להשפיל את כבודו
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ולא יעשה מעצמו מציאות .כי תורה פ”ב מקושר עם תורה ו’ .שרבינו מאריך שעיקר התשובה
הוא ישמע בזיונו וידום וישתוק ,ולא יקפיד על כבוד עצמו.
אדם יכול לשמוע את זה בקלות ,אך לקיים את זה למעשה ,זה כמעט בלתי אפשרי ,בכדי
לקיים את זה צריך את הקדושה של חודש אלול ,שזהו זמן של תשובה ,שמתעוררים בו מדות
הרחמים אז מתחילים להבין גדולת ה’ ,להבין מה זה מלך הכבוד ,ולבא לר”ה להתגלות מלכותו
ית’ ,ואדם מתחרט כמו שצריך ,ומשפיל את עצמו ,ואז כשבא לר”ה מתוך מה שביטל את
עצמו לגמרי ,אז זוכה לכל טוב .ויוצא מהדין בחסד ורחמים.
ַו ֲא ַזי הוֹ ֵל ְך לוֹ ְל ָה ָאדם ְּכ ֵס ֶדרִּ ,כי ַ ּב ֲא ַתר ְדּ ִאית ְדּ ַכר נוקבי’ה ל ֹא ִא ְד ַּכר ַּת ָמן (זוהר חוקת קפג) .שזהו
עיקר תיקון הנסירה בר”ה ,שנחזור לבחי’ דכר ,לכסדר ,כי הדין שעובר על אדם אינו פועל כלל,
רק פועל שם מ”ה ,רחמים גדולים.
כשאדם מפריד את עצמו מה’ ,עובר עליו בחי’ דוי ,צער וצרות .וצריך להמשיך עליו שם מ”ה
בחי’ יו”ד ,נִ ְמ ָצאִּ ,כי ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּוה ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ,נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלים ַעל-יְ ֵדי ָה ָא ָדם ְּכ ֵס ֶדר ו ְּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר נִ ְק ָרא
יו”דֶ ׁ ,ש ַה ַּמ ְלכוּת ַה ִ ּנ ְק ָרא דלי”ת ֵלית ָל ּה ִמ ַ ּג ְר ָמ ּה ְּכלוּם והקב”ה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָל ּה ִח ּיוּת ַה ָח ְכ ָמה ַה ִ ּנ ְק ָרא
יך’ ֶא ָּלא ַ‘כ ּ ֶפ ָ
ֹאמר ַּ‘כ ּ ֶפ ָ
“אחוֹ ר ָו ֶק ֶדם ַצ ְר ָּתנִ י ותשת ָע ַלי ַּכ ּ ֶפ ָ
יך’,
יך” ַאל ּת ַ
יו”ד ְו ֶזה יוּד ָואו ָדּ ֶלת ְו ֶזהוָּ ,
ימ ְט ִר ָ ּיא ָּכף פנימיות הענין מבואר מתוך תורה ו’ ,ענין כ’ הוא ב’ פעמים י’ ,לזכות לשני
ַהיְ נ ּו יוּד גִ ַ
הדרגות של אמונה ודעת ע”י שישמע בזיונו וישתוק.
ו ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַח ֵּלק ֶאת ַהד’ ְל ַע ְצמוֹ ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַע ְצמוֹ ִח ּיוּת ִמ ֶּמ ָ ּנה ֲא ַזי נַ ֲע ֵשֹית לוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן
הוֹ ֵל ְך לוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרִּ ,כי הוּא ְ ּבתוֹ ְך ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדרַ ,היְ נ ּו ַמ ְלכוּת ַח ָּוה תשר”קְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה
ָא ָדם ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך לוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר יֵ ַדע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּג ְדּ לוּתַ ,היְ נ ּו ָאנָ א ֶא ְמלוֹ ְך ,יַ ֲע ֶשֹה ְּת ׁשו ָּבה ְויַ ׁ ְש ּ ִפיל ֶאת
“ונַ ְחנ ּו ָמה” ַו ֲא ַזי נחזר ַח ָּוה ִל ְב ִחינַ ת ָא ָדםִ ,ל ְב ִחינַ ת
ַע ְצמוֹ ְויִ ְהיֶ ה ְ ּב ִחינַ ת מ”ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות טז)ְ ,
ּ
יטב:
מ”ה ְונַ ֲע ֶשֹה ְּכ ֵס ֶדר ְוכוּ’ְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ְּת ׁשו ָּבה הוּא ְ ּבח ֶֹד ׁש ֱאלוּל ְוכוּ’ַ ,ע ֵין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ

יש חסד גדול בעצם הידיעה שכשלא הולך כרצוני סימן שיש גאוה
בלי רבינו מי חושב על דבר כזה? זהו עיקר ההתקרבות לרבינו ,לדעת שכשהולך שלא כסדר
ידע שיש לו גאוה ,כל אדם יש לו גאוה בוודאי ,קשה לעקור את זה מהאדם רק ע”י מוחין
דגדלות ודביקות גדולה להרגיש את ה’ ,אז שייך קצת .אבל הגאוה זה בעיה שהולך תמיד עם
האדם ,רק כשמתבטל אל הצדיק ,רק ככה יכולים לשלוט על הגאוה .כי הגאוה שולט על
האדם שהוא רותח ,כאוב ,ובלבולים שמסבבים כל צעד בחיינו ,אפי’ לא שמים לב לזה .רבינו
מגלה שכשאתה רואה שהולך שלא כסדר ,תדע שיש לך גדלות ועי”ז אתה מסלק ממך את
בחי’ מ”ה ואתה נשאר בבחי’ מלכות לבד ,בחי’ לילה שלא כסדר ,לכן ישפיל את עצמו בבחי’
ונחנו מ”ה ,ויחברה לבחי’ כסדר .והוא הכח בחודש אלול שמשה רבינו מקהיל את כולם ,הן
בקי ברצוא מי שיש לו איזה דבר בקדושה ,ידע שצריך ללכת יותר ,לזכות לדעת מה’ ,לעשות
תשובה שלמה ,והן בקי בשוב ,כשאין לו ידע שה’ איתי עמי ואצלי ,ויש לי חלק בכבוד ה’.
וזהו ענין קדושת חודש אלול שעי”ז שייך שאדם יצא קצת קצת מאחיזת הגאוה והגדלות.
והו ענין הר”ה של הרבי .שאז יכולים לזכור את ה’ בכל השנה ,ולצאת מכל ענייני העקשנות
וגאוה ודברים כואבים לנפש .ואז לימוד התורה לשמה ,ובתפילה יכול להרגיש את ה’ .עד כאן
כלל מאמר פ”ב.

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ג  -כ"ד נטילת ידיים שחרית ב -ג
ילת יָ ַדיִ ם ׁ ַש ֲח ִרית ְ ּבקוּמוֹ ִמ ּׁ ֵשינָ תוִֹּ ,כי יוֹ ם ְו ַליְ ָלה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָא ָדם ְו ַח ָּוהּ ְ ,ב ִחינַ ת
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ִט ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְּכ ֵס ֶדר ְו ׁ ֶשל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ְוכוּ’ִ ,כי אוֹ ר יוֹ ם הוּא ְב ִחינַ ת ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ָח ְכ ָמהִ ,כי ָהאוֹ ר הוּא ְב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה
ָו ַד ַעתַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (בסימן לז) ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (קהלת ב)ְּ ,
“כיִ ְתרוֹ ן ָהאוֹ ר ִמן
ה-מ ְלכוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ַליְ ָלה ְל ַליְ ָלה יְ ַח ֶּוה ְו ַכ ְמב ָֹאר
ַהח ׁ ֶֹש ְך ֵּכן יִ ְתרוֹ ן ַה ָח ְכ ָמה ְוכוּ’” ְו ַליְ ָלה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּו ַ
ימין,
ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש וּמו ָּבא ְל ֵעיל ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ַה ּב ֶֹקר (הלכה ג’) ׁ ֶש ַ ּב ַּליְ ָלה ַּת ְר ִעין ְדּ גַ ן ֵע ֶדן ְס ִת ִ
יתאֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ְו ַכ ַ ּנ”ל
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ַדּ ַעת ְו ַעלמא ִא ְתנַ ֵהיג ַעל יְ ָדא ְדּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּב ַּליְ ָלה ִדּ ינָ א ׁ ָש ְל ָטאַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִּכי ָּכל ַה ִדּ ינִ ים נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר,
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָכל ַה ִי ּסו ִּרים ח”ו ׁ ֶש ֵהם ׁ ֶשלֹא ִכ ְרצוֹ ן ָה ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת ׁ ֶשלֹא ְכ ֵס ֶדר,
ִּכי ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה ְּכמוֹ ָה ָא ָדם ַההוֹ ֵל ְך ַ ּב ׁ ֶ
חש ְך ׁ ֶש ָאז הוֹ ֵל ְך ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדרִּ ,כי ֵאינוֹ
יָ כוֹ ל ְל ַכ ֵּון ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשרְ .ו ָאז יו ַּכל ְל ִה ָּכ ׁ ֵשל ְ ּב ֶא ֶבן ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ,נותנים לו מכות מכל צד והוא נופל ,זה
מה שעובר על האדם בחי’ חושך ,בחי’ חוה ודינים ,שיש בחצי לילה הראשון ,שזה יכול ליפול
כל לילה על אדם ,וכן בכלליות החיים בזמן החושך .אך כשיש יום ,הוא בחי’ הארת הדעת
שיודע שה’ הכניס שכל בכל דבר ,ועושה הכל לטובה בחשבון נפלא.

עצת השינה ,רפואה לכל מחלות הנפש

ֲא ָבל ְ ּבאוֹ ר יוֹ ם ָאז רוֹ ֶאה ַה ֶדּ ֶר ְך ְוהוֹ ֵל ְך ְּכ ֵס ֶדר נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּיוֹ ם ְו ַליְ ָלה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ְו ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר,
ְ ּב ִחינַ ת ָא ָדם ְו ַח ָּוה ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּב ַּליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָאז ׁשוֹ ֵלט ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ו ְּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא
ַה ָח ְכ ָמהֶ ׁ ,שהוּא אוֹ ר יוֹ ם נִ ְס ַּת ֵּלקַ ,ע ֵּ
ישֹן ְו ַה ּׁ ֵש ָ ּנה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ,לא שינה ממש
יכין ָאז ִל ׁ
ל-כן ְצ ִר ִ
דווקא ,שהרי כבר ישן מקודם ,אלא שיבטל עצמו בחי’ מ”ה ,היינו לדעת שכל המחשבות
שיש לי עכשיו ,זה כלום ,כלום ,לא מתייחס לזה ,רק לחשוב בתורה תפילה ודברי רבינו,
אפי’ שהמחשבות האלה חוזרים עוד ועוד ,יאמר לעצמו עוד פעם ועוד פעם ,זה כלום כלום,
כשהוא מתעקש בזה הביטול בבחי’ שינה ,יוכל לרפאות את הנפש מהחולאים הכי קשים ,מכל
הבלבולים שעוברים.
רוב אנשים סובלים מאד ממחשבות זרות ,שנכנס להם בראש איזה אדם ,או איזה עסק ,או
איזה תאוה ה’ ירחם ,שנמשך בכל פעם ,והיצר הרע מסבב אותו בכל פעם ,וצריך ללחום בזה.
ומכ”ש אדם שהוא בעל מחשבה נתפס חזק לאיזה דבר ,יש עצה נפלאה הזאת:
ִּכי ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ָה ָא ָדם ׁ ֶש ַה ַדּ ַעת ִמ ְת ַ ּב ְל ֵ ּבל ְו ֵאין ַה ַדּ ַעת ְמיֻ ּׁ ָשב ָּכ ָראוּי ְו ָאז יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ִחינַ ת ַה ִדּ ינִ ים
ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזין ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ַדּ ַעת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר
ִל ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַ ּב ֲא ַתר ְדּ ִאית ְדּ ַכר נו ְּק ָבא לֹא ִא ְד ַּכר ַּת ָמן ְו ַכ ַ ּנ”ל ֲא ָבל ַ ּב ַּליְ ָלה ׁ ֶש ָאז ַה ַדּ ַעת
ִמ ְס ַּת ֵּלק ְו ָאז ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ח”וּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ַה ִדּ ינִ ים ח”וֲ ,א ַזי ָצ ִר ְ
יך ָה ָא ָדם ְל ַס ֵּלק
יב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ,אפי’ שאינו יושן בפשטות ,לענין
ַדּ ְע ּתוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְּכ ִא ּל ּו ֵאין לוֹ ׁשוּם ַדּ ַעת ְּכ ָלל ִו ַ
הבלבול אני יושן .והוא הפעם השלישית שמוהרנ”ת מזכיר עצה נפלאה הזאת בלקוטי הלכות,
שכבר הזכירה בהל’ השכמת הבוקר ג’ וד’ ,כי בשעת שינה מסתלקים הרבה דברים שנתדבקו
במח ,ויכולים לעשות זאת גם כשהוא ער.
ישֹן ַ ּב ַּליְ ָלה ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ֵאין ַה ַדּ ַעת ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָאז יו ַּכל ח”ו,
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶש ֻּמ ְכ ָר ִחים ִל ׁ
ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ישֹן ְל ַס ֵּלק ַדּ ְע ּתוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ו ְּל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ְלגַ ְמ ֵרי,
יכין ִל ׁ
ל-כן ְצ ִר ִ
ּ
ְל ַה ְראוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהגּ וּףֵ ,אין לוֹ ׁשוּם ִחיוּת היינו הבלבול שעובר עלי

ט

י
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עכשיו ,אינו כלום ,אין לו שום חיות ,זה לא שייך לי ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ֵש ֶֹכל ְו ַע ְכ ׁ ָשיו ָאנ ּו ְמ ַס ְּל ִקין
ַה ּ ֵש ֶֹכל ְלגַ ְמ ֵרי ְונִ ׁ ְש ָאר ַהגּ וּף ְּכ ֶא ֶבן דּ וֹ ֵמם ְ ּב ִלי ִח ּיוּת ִּכי ִאם ְ ּב ִצ ְמצוּם ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְו ָאז ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה
נִ ְת ַח ֵדּ ׁש ַה ּ ֵש ֶֹכל ְונִ ְת ַח ֵ ּזק יוֹ ֵתר .כי בכל פעם שהמח מבולבל ,יישן מזה הבלבול ,פשוט לסלק
המחשבה הזאת ,ויעשה מה שצריך ,להתנהג כמו שכל אדם מתנהג ,לא יודע תשובה עכשיו
על מה שעובר עלי ,עובר עלי כי אין לי חיות ושכל דקדושה ,הביטול הזה הוא כמו שינה
שמחדש ומחזק את השכל יותר .אני יודע שאני לא יכול להרגיש את האמת עכשיו ,אני רק
יודע שזה כלום ,אין לי ישוב הדעת עכשיו ,ובזה מראה שאין בגוף ממש ,רק מבטל השלא
כסדר.
וזה מאד עוזר הן לגבי מחשבות זרות בתפילה ,או עגמת נפש וצער קשה ,לדעת שבדבר הזה
איני יודע עכשיו כלום .עי”ז יתחזק שכלו ויתחדש ,כמו בגשמיות שהגוף מתחדש כשיושנים,
קשר הגוף והנשמה בחי’ אדם וחוה ,ועי”ז גם בחי’ גוף מקבל חיות ע”י האור .ובהמשך מגלה
שזהו סוד נסירה בר”ה והביטול ע”י תשובה וענין תקיעת שופר כמ”ש להלן.
ְו ָאז ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ִמ ּׁ ֵשינָ תוֹ חוֹ ְז ִרים ֵא ָליו ַה ּמ ִֹחין ְמ ֻח ָדּ ׁ ִשים ְו ָאז חוֹ ֵזר ְונִ ְת ַח ֵ ּזק גּ וּפוֹ ִּ ,כי ִע ַ ּקר ִח ּיוּת
ַהגּ וּף הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה .הגוף הוא בחי’ שלא כסדר ,הוא מקבל חיות מהמח שהוא הכסדר.
יש ְו ִא ּׁ ָשה ַּכ ָ ּידו ַּע,
ְו ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְו ַהגּ וּף ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ְו ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרִּ ,כי גּ וּף וּנְ ׁ ָש ָמה ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִא ׁ
חש ְך ָח ְכ ָמה ְו ִס ְכלוּת ,ואחד צריך לתקן את השני ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
ְ ּב ִחינַ ת ָא ָדם ְו ַח ָּוהּ ְ ,ב ִחינַ ת אוֹ ר ְו ׁ ֶ
“דּ ְר ׁש ּו ה’ ְו ֻע ּזוֹ ” (בסימן לז) ְו ֵאין ְלגוּף ׁשוּם ִח ּיוּת ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהַ ,ע ֵּ
ל-כן ַ ּב ַּליְ ָלהֶ ׁ ,ש ָאז ֵאין
ִ
יכין ְל ַס ֵּלק ַה ַדּ ַעת ְלגַ ְמ ֵרי ו ְּל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ַמ ָּמ ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא
ַה ַדּ ַעת ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתָ ,אז ְצ ִר ִ
יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ַּכ ַ ּנ”ל:

עיקר ‘שלא כסדר’ נאחז בידי האדם

ל-כן ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ֵרר ִמ ּׁ ֵשינָ תוֹ ָאז ָצ ִר ְ
ג) ְו ַע ֵּ
יך ִל ּטֹל יָ ָדיו ְ ּב ַמיִ םִּ ,כי ַה ַּמיִ ם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת (ישעיה

יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ימי ַה ַדּ ַעת ְּכ ֵדי
יך ֵמ ֵ
יא) ִּכי ִת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ ֵדּ ָעה ֶאת ה’ ַּכ ַּמיִ ם לים ְמ ַכ ִּסים ִּכי ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרְּ ,כ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ַה ֻ ּז ֲה ָמא ַה ֶ ּנ ֱא ַחז ְ ּב ַה ָ ּי ַדיִ ם ׁ ֶש ֲא ִח ָיז ָת ּה ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר ,הגם
שכבר התבטל ע”י השינה ,אבל זה עדיין נאחז באדם קצת החשש אולי יחזרו הבלבולים של
אתמול ,לכן תיכף יטול במים בחי’ דעת כסדר על הידיים שבאם נאחזת הקליפה שאדם רוצה
כבוד עצמו ודואג ,והדינים יונקים ממנו יותר ,ועיקר העצה של האדם שיצא ממקום הדין
למקום הרחמים ,ואז ה’ ירחם עליך ,אל תאמר שזה שלא שייך לך ,בהלכה זו תראה שזה כן
שייך לך ,יחד עם הר”ה של רבינו כמו שמבואר להלן בהלכה זו.
ִּכי ָּכל ֲא ִח ַיזת ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ְּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַ ּק ֵ ּבל ִח ּיוּת ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר,
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלה ְו ׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶש ָאז נִ ׁ ְש ַאר ַהגּ וּףֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַליְ ָלהּ ְ ,ב ִלי ִח ּיוּת ֵמ ַה ּ ֵש ֶֹכלֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ְו ָאז ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶש ֲא ִח ָיז ָת ּה ִמ ּׁ ָשםִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ,נֶ ֱא ֶח ֶזת ְ ּב ַה ָ ּי ַדיִ ם ַדּ יְ ָקאִּ ,כי
ָּכל ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְת ַח ֵ ּבר ְונִ ְכ ָלל ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרֶ ,זה ּו נִ ְכ ָלל ִ ּב ְב ִחינַ ת יוּד,
ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכףּ ְ ,ב ִחינַ ת יָ ַדיִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ָאחוֹ ר ָו ֶק ֶדם ַצ ְר ָּתנִ י ותשת ָע ַלי ַּכ ּ ֶפ ָ
יך ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
“פוֹ ֵת ַח ֶאת יָ ֶד ָ
ֹאמר יָ ֶד ָ
יך” כמבואר שם במאמר פ”ב שאדם
יך ֶא ָּלא יו ֶּדיךַָּ ,כ ּמו ָּבא ַעל ּ ָפסוּקּ ,
ַאל ּת ַ
צריך להשלים את עוה”ז ,לצאת מדו”י מה שהידיים צריכים לעשות ,וטרוד אם יסתדר לו,
להמשיך דעת בחי’ יו”ד ,בחי’ אדם שכלול מאדם וחוה ,וזהו פותח את ידיך.
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ר’ נתן גילה לנו כלל ויסוד גדול ,איך לצאת משלא כסדר ולזכות לכסדר ,ובהמשך ילמדנו איך
כל זה נכלל אצלינו בפשטות עם עבודת חודש אלול ,והנסיעה לרבינו על ר”ה ,ממש לשנות
את החיים ,ולזכות למלכות דקדושה ,לקבל ישועות וכל תמיד וילך כסדר תמיד אמן.

השי”ת ברא את העולם ,הוא מרומם ומנושא מכל הרוחניות ,וכל העולמות הם
שלא כסדר נגדו

ִּכי ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם נֶ גֶ ד ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדרִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך הוּא ְמרוֹ ָמם ו ְּמנֻ ּ ָשֹא
ִמ ָּכל ָהרו ָּחנִ ּיוּת ְו ָכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר נֶ גְ דּ וֹ ִּ ,כי ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ַעל -יְ ֵדי
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ו ַּמ ְלכוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת (ר”ה
‘ש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ַּכ ַ ּנ”ל .רבינו
כז) ְ ּב ִת ׁ ְש ֵרי נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם‘ִּ .ת ׁ ְש ֵרי’ הוּא ְ ּב ִחינַ ת תשר”קֶ ׁ ,
מזכיר שם במאמר שניסן הוא בחי’ אבי”ב א”ב כסדר ,ותשר”י הוא שלא כסדר ,הפוך מהסדר,
אות י’ בסוף ממתיק את תש”ר .מלכות נבנית בר”ה ,בתשרי נברא העולם הזה ,שיש בו הרבה
דברים שלא כסדר.
יה ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַד ַעת ׁ ָש ֵלם ַהיְ נ ּו ָל ַד ַעת אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך,
ְו ִע ַ ּקר ְ ּב ִר ַ
יאת ָהעוֹ ָלם הוּא ְ ּבגִ ין ְדיִ ׁ ְש ַּת ּמוֹ ְדעוּן ֵל ּ
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ֲא ִמ ַּתת ַה ַדּ ַעת ְו ַרק ֶזה נִ ְק ָרא ַדּ ַעת ,להאמין בה’ ולחשוב ממנו ית’ ,ע”י לימוד ספרי
“ויָ ַד ְע ָּת ַה ּיוֹ ם ַו ֲה ׁ ֵשבוֹ ָת
הצדיקים יוכל לחשוב ממנו יתברך ולדעת ממנו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דברים ד)ְ ,
ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִּכי ה’ הוּא ָה ֱאל ִֹהים ְוכוּ’” ,כמ”ש בזה”ק ור’ נתן חוזר על זה עשרות פעמים וזה צריך
להיות לפני עיני האדם תמיד ,שעיקר הבריאה הוא רק בגין דישתמודעון ליה ,להכיר אותו
ית’ ,רק בשביל זה אנו פה ,עוד פעם רק להכיר את ה’ ,וזה מתגלה בתוך התפילה ,ובתוך
מה שעובר עליו ,לדעת שה’ מנהיג ,ולהודות ולהלל תמיד על החסדים שיש .ויש בזה מה
שמתבאר בכתבי האריז”ל ,ומה ששייך לנו הוא המתבאר באור הבעש”ט ,ומה שהרבי מביא
לנו צמצומים נפלאים איך לחשוב מה’ בתוך המציאות ,בתכלית ההרחבה והדרך שגם אנחנו
נזכה לאשתמודעא ולהכיר את ה’ ע”י אור תורת הצדיק.

עבודת האדם לכלול העולמות ולהעלותם לשורשם היותר גבוה
יאה ָהיְ ָתה ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּבר ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרְ ,ל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשן
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְ ּב ִר ָ
ׁ ֶש ַ ּי ֲחזֹר ְויִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ,נֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר,
יעת ֱאל ֹקוּתוֶֹ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ְו ַה ַה ׁ ְש ָא ָרה ׁ ֶש ִ ּי ּׁ ָש ֵאר סוֹ ף ָּכל סוֹ ף ְו ַה ּכֹל
ׁ ֶשהוּא ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,שהוּא יְ ִד ַ
יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל נֶ גֶ ד ֶזה ,כלול בזה ענין היחודים ועליית העולמות שמוהרנ”ת מזכיר מאות פעמים ויותר,
שהעיקר הוא לתקן העולמות ,הוא ענין שמבואר בזה”ק וזה שייך לכולנו ,יש מה שאדם צריך
לתקן העולמות בכל יום ויום ע”י העבודה שלו ,וכל אחד צריך להאמין שע”י עבודתו הוא
מתקן העולמות .האמונה הזאת מביא את האדם להתעורר מחדש ,זהו עיקר האמונה בדברי
חז”ל ובזה”ק.
כי העולמות הוא בחי’ מלכות ,אנו מעלים אותם וכולם מקבלים תיקונם ,והם מתקרבים לה’
ונכללים יותר במ”ה ,באור שורש החכמה העליונה‘ ,להעלות העולמות לשרשם’ ,שזהו עמקות
העבודה שר’ נתן מזכיר כאן .שיתבטל בחי’ שלא כסדר מה ששייך שם .וזהו עיקר השארה
שנשאר מהאדם ,לא כסף ולא כבוד ,רק הדעת מה שהוא מכיר את ה’ ,זה מה שנשאר ,עוד יום
של לחשוב מה’ ,עוד חידוש ,עוד הבנה בדברי הצדיקים ,זה נשאר סוף מהאדם .הכל יתבטל

אי

בי
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נגד זה ,הכל יתבטל רק מה שהעלה ותיקן את העולם זה מה שנשאר.

ע”י מעשה ודיבור עם מחשבה פשוטה ,יזכה להרים הכל למחשבה יותר חזקה
ֲא ָבל ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזהְ ,ל ַח ֵ ּבר ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרְ ,ל ׁ ָש ְר ׁ ָשןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ַה ָח ְכ ָמה ְו ַה ַדּ ַעת ַה ַ ּנ”לֶ ,זה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ִּכי ִאם ְ ּבעוֹ ָלם ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ֶ ּזה ַעל -יְ ֵדי
ש ַ ּית ַה ִּמ ְצוֹת לקום בבוקר ,ציצית ותפילין ותפילהְ ,ו ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה דיבור וכן דיברו התפילה,
ֲע ִ ֹ
ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה נִ ְכ ֶל ֶלת ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ׁ ֶש ֵהם ְּכ ֵלי ַה ַּמ ַע ֶשֹהּ ְ ,ב ִחינַ ת (דברים ז’) ַה ּיוֹ ם ַל ֲעשׂ וֹ ָתן .גם עבודת
המחשבה נקראת מעשה ,כי המחשבה היא יגיעה גדולה .וגם נקרא ידיים ,שהוא התגלות
אהבה ויראה ,שני ידיים.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת (שם ט’) ו ׁ ְּשנֵ י ֻלחוֹ ת ַה ְ ּב ִרית ַעל ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיִּ ,כי ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשנֵ י ֻלחוֹ ת
ַה ְ ּב ִריתִ ,היא ְּכלו ָּלה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵלי ַה ַּמ ַע ֶשֹה ,משה רבינו הוריד תורה לתוך
פשטות פשטות עוה”ז ,אפי’ לאדם שאין לו עכשיו כח המחשבה וישוב הדעת ,שיעשה מצות
יכין אוֹ תוֹ ֵּ ,כן ִ ּב ְכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
יטין ָּכל ָדּ ָבר ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
מעשיותִּ .כי ַה ָ ּי ַדיִ ם מוֹ ׁ ִש ִ
יָ ַדיִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ֵלי ַה ַּמ ַע ֶשֹהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרהַ ,על -יְ ֵדי ֶזה לוֹ ְק ִחין ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם
יטין אוֹ ָתם ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נִ ְכ ָל ִלין ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשן ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר .ו ַּמ ֲע ִלין אוֹ ָתן וּמוֹ ׁ ִש ִ
ְּכ ֵס ֶדר
כי ע”י שאדם עובד את ה’ במעשה ,לקיים רמ”ח מצות עשה כמה שיכול ,ולהזהר משס”ה
לא תעשה ,ועוסק בתורה ותפילה בדיבור ,ועי”ז חשוב שהוא מתקן העולמות והמחשבה נהיה
יותר יותר חזק .ואזי אפי’ שלא כסדר היינו שהמחשבה חלשה מאד ,גם זה יכלול בכסדר .ועי”ז
כל העולמות עולים לבחי’ יותר גבוהה של בחי’ מ”ה ,בשורש העליון ,כסדר הכי עליון ,רמוז
בזה סודות עמוקים מהרש”ש.
וחס ושלום להרהר ולומר שר’ נתן אומר כאן שעיקר התורה הוא רק ידיים בלבד ,שהרי התורה
הוא מחשבה דיבור ומעשה ,אלא שהוא מדגיש שהתורה נמצאת גם לאדם שהוא בירידה בח’
שלא כסדר ממש ,שקשה לו לעשות מעשה ולחשוב מחשבות ,וע”י שמתגבר ,נכלל בשורשו
בבחי’ כסדר.
ְו ַע ֵּ
יה ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ְו ָא ַמרַ ,ווי ִל ְּת ֵרין
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ִה ְס ַּת ְּלקוּת ר’ ֱא ִל ֶ
ל-כן ִא ָ
יע ֶזר ַה ָ ּגדוֹ ל ִהגְ ִ ּב ַּ
ּתוֹ רוֹ ת דיסתלקו ֵמ ָע ְל ָמא ְוכוּ’ ִּכי ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּי ַדיִ ם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּב ְכ ָתב
ְותוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּב ַעל ּ ֶפה ְו ַכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה הוּא ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ָ ּי ַדיִ םְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ילת יָ ַדיִ ם ׁ ַש ֲח ִריתִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְ ּב ֵעת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה נִ ְס ַּת ֵּלק ַה ִח ּיוּת ְו ָאז ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראֶ ׁ ,ש ֲא ִח ָיז ָת ּה
נְ ִט ַ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ,נֶ ֱא ֶח ֶזת ְ ּב ַה ָ ּי ַדיִ ם ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִהיא ְּכרו ָּכה ַא ַחר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ָּת ִמיד היצר הרע תמיד
כרוך אחר האדם וכל עניינו להפריד את האדם שיפול לבחי’ שלא כסדר ,שלא יחשוב מה’ רק
יחשוב מעצמו ולא ילך לו טוב ,והוא נאחז בידיים דוקא ,כי שם עיקר הדרך להעלות את זה.
והדברים האלה נמצאים בכל אדם בשקט ,באחורי המחשבה ,בפינה שקטה בלב ,ולזה צריך
בכל יום נטילת ידיים עם אמונה.
ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִל ְכלוֹ ל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשןְ ,דּ ַהיְ נוּ ִל ְכלוֹ ל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְּכ ֵס ֶדר ,הוּא ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּי ַדיִ ם ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא דאזלה ָ ּב ַתר ּ ִפרו ָּדא ָּת ִדיר ְורוֹ ֶצה

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ג  -כ"ד נטילת ידיים שחרית ב -ג
ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָּת ִמיד ְל ַה ְפ ִריד ח”וּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרַ ,ע ֵּ
ל-כן ִהיא נֶ ֱא ֶח ֶזת ְ ּב ַה ָ ּי ַדיִ ם
ּ
ּ
ּ
ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ֵהם ִע ַ ּקר ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ַעל יָ ָדם יְ כוֹ ִלין ְל ַק ּׁ ֵשר ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת ְב ִחינַ ת ׁ ֶשלֹא ְכ ֵס ֶדר
ל-כן ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶשעוֹ ֵמד ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ָצ ִר ְ
ל-כן ֵהם נֶ ֱא ָח ִזים ׁ ָשם ְ ּביוֹ ֵתר ְו ַע ֵּ
ִל ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרַ ,ע ֵּ
יך ִל ּטֹל יָ ָדיו ְ ּב ַמיִ ם
ְ
ֵּת ֶכף ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ימי ַה ַדּ ַעת ְכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ְב ִחינַ ת ְכ ֵס ֶדרְ ,כ ֵדי ְלגָ ֵר ׁש ֶאת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַה ֶ ּנ ֱא ֶח ֶזת
יך ֵמ ֵ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שבת קט)ּ ַ ,בת ֶמ ֶל ְך ִהיא ו ַּמ ְק ּ ֶפ ֶדת
ְוכוּ’ ִּכי ַה ְ ּק ִל ּ ָפה נִ ְק ֵראת ַ ּבת ֶמ ֶל ְך ְ ּב ַו ַדּ איֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ֶח ֶזת ִמ ּ ְפגַ ם ַה ַּמ ְלכוּת ְּכ ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת
ְל ַע ְצמוֹ ְואוֹ ְמ ִרים ָא ָ ּנא ֶא ְמלוֹ ְךֶ ׁ ,ש ָאז נַ ֲע ָשֹה ַה ּכֹל ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ַה ִדּ ינִ ים ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ֵראת ַ ּבת ֶמ ֶל ְך ַּכ ַ ּנ”ל :בחי’ שחולק מלכות לעצמו ,שלא כסדר .וע”י המים
ממשיך לעצמו בחי’ מ”ה ,כסדר.
ד) ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאסוּר ק ֶֹדם נְ ִט ָ
ילה ִל ַ ּגע ְ ּביָ ָדיו ְ ּב ֵעינָ יו ְו ָא ְזנָ יו ְוכוּ’ (שלחן ערוך סימן ד’ סעיף ג’) ִּכי ָּכל ֵא ּל ּו
ֹאש ְו ַה ּמ ַֹח ְו ָכל הז’ נְ ָק ִבים ֵא ּל ּו ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֶדּ ֶר ְך ז’ נְ ָק ִבים ֵא ּלוּ,
ֵהם נִ ְק ֵבי ָהר ׁ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ תַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (סימן כ”א) כי כל מה שאדם חושב ,הוא על
מה שראה ,שהריח ,ששמע ,והרגיש ודיבר .הדברים שצריך להעלות את המח לבחי’ כסדר,
שם צריך להזהר שלא יתקלקל המחשבה ,שהידיים לא יטמאו את היכולת להתעלות ממעשה
ודיבור למחשבה .שיוכל להאיר בו אור המ”ה החדש.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ק ֶֹדם נְ ִט ָ
ילה ָאסוּר ִל ַ ּגע ָ ּב ֶהם ְ ּביָ ָדיו ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ַעל ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ז’ נִ ְק ֵבי ַה ּמ ַֹח ַעל-יְ ֵדי ַה ּזוֹ ֲה ָמה ַה ֶ ּנ ֱא ַחז ְ ּב ַה ָ ּי ַדיִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ֵלי ַה ַּמ ַע ֶשֹה,
ׁ ֶש ֲא ִח ָיזתוֹ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ְו ַע ֵּ
יכין ְל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ְּת ִח ָּלה ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ְ ּב ַמיִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ְצ ִר ִ
ימי ַה ַדּ ַעת ְו ָאז יְ כוֹ ִלין ְל ָה ִרים ַה ָ ּי ַדיִ ם ַלה’ ְו ִל ְכלוֹ ל ּ
הכֹל ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (תהלים
ַה ְמ ׁ ָש ַכת ֵמ ֵ
יכם ק ֶֹדשִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ַדּ ַעת נִ ְכ ָלל ַה ּכֹל ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה
קלד) ְשֹא ּו יְ ֵד ֶ
ְו ַד ַעת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ָח ְכ ָמה נִ ְק ָרא ק ֶֹדש ַּכ ָ ּידו ַּע
אהה לאור דברי ר’ נתן לאיזה נטילת ידיים יכולים לזכות כמה פעמים ביום ,בלילה ובבוקר.
להמשיך ‘מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים’ ,להמשיך בחי’ אור מ”ה ,ג’ ידיים ,יד
הגדולה ,החזקה והרמה ,כיון שיד מרים כל דבר ,כך נטילת ידיים היינו שהעולם מתרומם.
רבינו מזכיר גם שענין יד הוא בחי’ אמונה ,ויהי ידיו אמונה ,כי נטילת ידיים הוא דבר גדול מאד
מאד מאד ,להרים ולנשא ,לא רק לקיים מנהג נטילה מצות אנשים מלומדה ,אלא עי”ז נעשה
הרמת כל הבריאה למעלה למעלה.

בקימת חצות או לפנות בוקר מחברים לילה ושלא כסדר ,אל היום והביטול
ימת ֲחצוֹ ת או ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ק ֶֹדם ֲעלוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחרְּ ,כ ֵדי ְל ַח ֵ ּבר ַליְ ָלה ַ ּב ּיוֹ ם ְ ּבתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה,
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
ְּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּבר ְו ִל ְכלוֹ ל ִמ ַדּ ת ַליְ ָלה ְ ּב ּיוֹ םַ ,היְ נ ּו ִל ְכלוֹ ל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַליְ ָלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
ְּכ ֵס ֶדר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ְל ַה ֲעלוֹ ת ְו ִל ְכלוֹ ל ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשן ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ר’ נתן חוזר עוד פעם להראות לנו איך להמשיך לעצמו בחי’ ‘דכר’ לבטל כל ענין הדין ,והכל
חוזר לענין קימת חצות .גם אם אתה לא יכול לקום בחצות ,כבר אמר רבינו לר’ דוב שהחצות
שלו זה בשעה שלוש ,כל אדם מה שהוא יכול ,ע”י בחי’ קימת חצות ,עכ”פ קודם עלות
השחר ,שאדם יכול לפני התפילה להתכונן ,רבינו מכניס אותנו לעסוק הרבה בתפילה בכונה,

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ג  -כ"ד נטילת ידיים שחרית ב -ג
התבודדות ותהלים ,שיעורי לימוד ,גמ’ שו”ע ,שרבינו הזהיר מאד ללמוד גמ’ שו”ע זה”ק וספרי
הצדיקים ,שזה עיקר הלימודים ,לא לזוז מזה .ואפי’ שיש לו מניעות מכל זה ,כלל גדול לא
לשנות את האמת ,לרצות את האמת ,ולא ליפול משום דבר .להתחזק לעשות מה שהוא כן
יכול.
“ה ֵ ּנה ָ ּב ְרכ ּו ֶאת ה’ ָּכל ַע ְב ֵדי ה’ ָהעוֹ ְמ ִדים ְ ּב ֵבית ה’ ַ ּב ֵּלילוֹ ת” ָ‘העוֹ ְמ ִדים’ ְוכוּ’ ַ ּ
‘ב ֵּלילוֹ ת’
ְו ֶזה ּו (שם)ִ ,
ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל -יְ ֵדי ֶזהַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּק ִמים ַ ּב ַּליְ ָלה ַל ֲעסֹק ְ ּבתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה
ּכוֹ ְל ִלין ַליְ ָלה ְ ּביוֹ ם ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ִּתקוּן ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל כי ביטול השלא
כסדר הוא ע”י היגיעה בתורה ותפילה ,לחטוף בלילה וביום ,התבודדות ותהליםְ ,ו ֶזה ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַמ ְך,
יכם’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ְל ַה ֲעלוֹ ת ו ְּל ַח ֵ ּבר ְו ִל ְכלוֹ ל ַליְ ָלה ְ ּביוֹ ם ׁ ֶש ּל ֹא
‘שֹא ּו יְ ֵד ֶ
יכם ק ֶֹדש ו ָּב ְרכ ּו ֶאת ה’” ְ
“שֹא ּו יְ ֵד ֶ
ְ
ְּכ ֵס ֶדר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרֶ ,זה נַ ֲע ָשֹה ַעל -יְ ֵדי ַה ָ ּי ַדיִ ם ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ֵלי ַה ַּמ ַע ֶשֹהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה,
יכם ק ֶֹדש ו ָּב ְרכ ּו ֶאת ה’ּ ְ ,ב ִחינַ ת (דברים לב)
יהין ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשן ִ ּב ְב ִחינַ ת ְשֹא ּו יְ ֵד ֶ
ׁ ֶש ֵהם ַמגְ ִ ּב ִ
ִּכי ֶא ּ ָשֹא ֶאל ׁ ָש ַמיִ ם ידיֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲה ָר ַמת יָ ַדיִ ם ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,ג’ פעמים י”ד בגי’ שם
מ”ב שמגביה את כל השלא כסדר ,לכלול בכסדר .גם כשהוא במלחמה ,ישבה ויקשר אלקותו
ית’ במחו ,וימשיך אור מ”ה ִּכי ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֵהם ְּכלו ִּלים ַ ּב ָ ּי ַדיִ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (ישעיה מח) ַאף יָ ִדי
ימינִ י טפחה שמים ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַ ּב ָ ּי ַדיִ םֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּי ִמין ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת
יסדה ֶא ֶרץ ִו ִ
יהין ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר
ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ַ ּב ָ ּי ַדיִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ֵלי ַה ַּמ ַע ֶשֹהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַמגְ ִ ּב ִ
יטין אוֹ ָתם ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשןְ ,ל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִל ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא
ו ַּמ ֲע ִלין אוֹ ָתן וּמוֹ ׁ ִש ִ
יכם ק ֶֹדש” ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
“ה ֵ ּנה
כן הוּא נִ ְק ׁ ָשר יָ ֶפה ַל ּ ָפסוּק ַה ּק ֵֹדםֶ ׁ ,שהוּאִ ,“שֹא ּו יְ ֵד ֶ
ק ֶֹדש ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ֶזה ּו ְ
ָ ּב ְרכ ּו ֶאת ה’ ָּכל ַע ְב ֵדי ה’ ָהעוֹ ְמ ִדים ַ ּב ֵּלילוֹ ת” ְו ַכ ַ ּנ”ל:
וגם שבתחילה היתה מחשבתו חלשה ,ע”י שמתבטל ,וחושב מהשי”ת ,מה אני ומה חיי ,אזי
מתחזק כח המחשבה ,ומרים ידיו לכלול הכל יחד להשי”ת.
הרי למדנו כלליות העבודה התמידית בכל יום תמיד ,להזהר שלא יאחז בנו השלא כסדר ,רק
לכלול אותו חזרה לכסדר ,ע”י המשכת הדעת בקימת חצות ,לקום לפנות בוקר ,לעסוק בתורה
כמה שעות ,לחבר לילה ויום ,שיש בזה את הכח המופלא הזה ,ועי”ז נקיים נטילת ידיים
בהתחדשות .אמן

