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ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ו נטילת ידיים שחרית ג' המשך אות ה'

לקוטי הלכות או”ח דף כ"ו הל' נטילת ידיים ג' המשך אות ה'

בשעת שינה וביטול מסתלקין המוחין למעלה שלא יפגמו מהגאוה
רבי נתן נכנס לבאר ענין ראש השנה ע”פ דברי רביה”ק ,וחוזר על מה שמבואר בכתבי
האריז”ל ,ומוסיף לבאר איך יש בזה עבודת תיקון העולם ותשובה בראש השנה ,שאנו צריכים
לקבל עול מלכות שמים ע”י הביטול להשי”ת ,והיציאה מגדלות .ולעיל הביא ענין השינה
והדורמיטא .והנה דרכו של ר’ נתן שבאור דברי רבינו מבאר דברי הזה”ק והאריז”ל ומבארם,
מה שכל הצדיקים ביארו איך יש ע”י פנימיות התורה יש דרך של עבודת ה’ למעשה אצלינו,
שזהו כלליות אור הבעש”ט והצדיקים ,באופן של חמימות ואש ,להרגיש שבת ,להרגיש את
הקדושה ,אך ר’ נתן מרחיב העניינים האלה באופן מופלא ונורא מאד .לכן הוא מזכיר כאן את
דברי האריז”ל.
ותחילה הזכיר ענין השינה וסילוק המוחין מחמת הנפילה לגדלות ,וכאן נכנס לנקודה יותר
עמוקה ,שאם אינו מסלק את המח ,יש מציאות שהמח מתקלקל ,כי כשסובל מחכמות שלא
כסדר ,אזי משתמש עם החכמה לחזק את השלא כסדר ,ישות וגאוה ,שהוא למדן וצדיק ,שאז
אינו נכנע לפני ה’ לתקן דרכיו .זהו יסוד דרך הצדיקים שהעיקר להרגיש שה’ ממש כאן ,ובכל
מחשבה דיבור ומעשה ,ובכל תנועה יהיה בקדושה וטהרה ,כשיש חכמות והוא למדן נפלא ,אך
אינו עוסק בבושה ומתנהג בגשמיות ,אפי’ שהוא צדיק ,אם אינו מתקדם עוד ,הרי צריך מאד
להתבייש .וזהו תיקון ר”ה .ובכדי לבאר הדברים הזכיר את לשונות האריז”ל בקצרה.
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ָאז ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ִהיא
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶשל ר ׁ
ׁ ֶש ִּמ ְס ַּת ְּל ִקין ַה ּמ ִֹחין ִמ ְ ּז ֵעיר ַאנְ ּ ִפין ְל ַמ ְע ָלה ְוכוּ’ .כי הנה יש בחי’ זעיר אנפין הוא ענין המדות
שמקבלים המוחין ,ויש בחי’ מלכות שהיא צריכה לקבל מזעיר אנפין ,ומבואר שבר”ה נופל
שינה על ז”א ,שמסתלקין המוחין מז”א ונבנית המלכות בבחי’ נסירה .ומבאר כאן למה צריך
לסלק את המוחין מז”א בבחי’ שינה ,הגם שזה מושג רוחני ,אך הוא מבאר בזה יסוד שאנו
צריכים ללכת עם זה למעשהְ .ו ָאז נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ִח ּיוּת ִל ְב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ׁ ֶש ּל ֹא ַעל-יְ ֵדי ְז ֵעיר
ַאנְ ּ ִפיןִּ ,כי ִאם ַעל-יְ ֵדי ִ ּבינָ ה אימא ִע ָּל ָאה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ְוכוּ’ סדר הנסירה הוא לא כמו שתמיד היא
מקבלת מוחין מז”א ,אמנם עתה בעת הנסירה בר”ה המוחין מסתלקין מז”א ,והמלכות מקבלת
מבינה וכך היא נבנית מחדש ,ולאחר שמקבלת מוחין ממותקין מבינה ,וננסרת ,אזי מקבל ז”א
מוחין חדשים ע”י תקיעת שופר ְו ַא ַחר ָּכ ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁשוֹ ָפר נִ ְמ ׁ ָש ִכין לוֹ מ ִֹחין ֲח ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְדּ ׁשוּ
ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְו ָאז נִ ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְו ָאז ננסרת ַה ַּמ ְלכוּת ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,זהו ענין עמוק שאנו
לא צריכים לדעת את כל הפרטים ,רק ללמוד את הענין שר’ נתן מביא כאן .וכלל הדברים
שצריך שיהיה פנים בפנים ,ותחילה הם עומדים אח’ באח’ ,וכדי להחזירה פב”פ צריך נסירה,
לבנות קומת המלכות שלא תחזור להיות נקודה קטנה ,ולזה מסתלקין המוחין מז”א ,בחי’
שינה ,ונשאר קוסטא דחיותא רק חסדים ,והמלכות מקבלת מהבינה גבורות ממותקות ,ויש
בזה כוונות בלי שיעור בענין זה ,ולאחר תקיעת שופר לפני מוסף ,ונמשך מוחין חדשים על ז”א
והכל נמתק .וכאן מבאר ר’ נתן ענין השינה.
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ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ו נטילת ידיים שחרית ג' המשך אות ה'
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ֵש ָ ּנה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ְּמ ַס ְּל ִקין ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ַכ ָּונָ ה ׁ ֶש ּלֹא יִ ְת ָא ֵחז ָ ּב ֶהם ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ ּג ְדּ לוּתֶ ׁ ,ש ָה ִע ָ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ְ ּב ַה ּמ ִֹחין ,לפעמים יש לאדם מח ,ועי”ז נכנס לגאוה,
שמתחיל להתחכם ,ויודע ללמוד קבלה וקבלה מעשית ,או למדנות ,והוא גדול ,חזק ,הגם שיש
לו מח ,אבל המוחין פגומים בגדלות .ולכן תיקון העולם לסלק מוחין האלה ולקבל מלכות
שמים בתמימות .זהו עיקר דרך של הבעש”ט כשרואה אדם שיש לו מוח ,אך המח אינו מביא
אותו לאהבת ה’ ויראת ה’ ,אזי יסלק את המוחין האלה ,זה לא אני ,לא.
וזהו בחי’ שינה ,שלא יתאחזו הקליפות מהמוחין .כי זה כלל גדול בקדושה ,שכשהקליפות
רוצים לינוק מאיזה מדרגה גדולה ,אותה המדרגה מסתלקת לה ועולה ,וזהו בחי’ ר”ה ,כי כפי
מה שיש בחי’ שלא כסדר שבתשר”י נברא העולם ,הרי יכול להיות פגם במוחין ,שאור מ”ה
אינו מאיר ,ואז המוחין מסתלקין שלא יפגמו ,ולכן יש בחי’ שינה ועי”ז העולם מתנהג בחסד.

פגם הגדלות הוא במוחין ,ואז צריך לסלק המוחין ולטלם ,רק להדבק בה’ בתמיŒ
מות
ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ִכ ְת ֵבי האר”י ז”ל ׁ ֶש ּ ְפגַ ם ַה ַ ּג ְדּ לוּת הוּא ַ ּב ּמ ִֹחין ְו ַע ֵּ
ימ ְט ִר ָ ּיא י”הֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּמ ִֹחין,
ל-כן ַ ּג ֲא ָוה ְ ּבגֵ ַ
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ִּכי ִע ַ ּקר ּ ְפגַ ם ַה ַ ּג ֲא ָוה הוּא ׁ ֶשאוֹ ֵמרָ ,א ָ ּנא ֶא ְמלוֹ ְך .מבואר באריז”ל שגאוה וגדלות זה פגם,
אף אחד לא חושב ככה ...כי מה יש לי שייכות כלל עם גאוה ...אבל כנראה זה מאד מוסתר
אצל האדם ,וזהו מתנה גדולה ע”י התקרבות לצדיק שמכירים שכולנו מלאים מגאוה מאד,
שהרי רבינו אומר בזה המאמר ,שמי שרואה שלא הולך לו כסדר ,שהתפילה לא הולך והתורה
לא הולך ,ולא מרגיש טוב ,או משהו עובר עליו בבית ,הרי שה’שלא כסדר’ מפריע לו ,זהו סימן
שיש לו גדלות ,וצריך לעשות תשובה .ואם הוא לא מסלק את המוח ,הוא פוגם בהמח בעצמו.
היינו שמקבל מח של עקשן גאוותן ונהיה יותר גרוע ,מח של אנא אמלוך .בחי’ י”ה בגימ’ גאוה.
והרי צריך שיהיה לה’ המלוכה.
ו ֶּב ֱא ֶמת ִע ַ ּקר ִח ּיוּת ַה ַּמ ְלכוּת הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ָח ְכ ָמהִּ ,כי ַה ָח ְכ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ַּמ ְלכוּת ְל ׁ ָש ְר ׁ ָשהּ ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ָהיְ ָתה לה’ ַה ְמלו ָּכה ֵל ַידעֶ ׁ ,ש ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ָכל
ַה ַ ּנ”ל ו ְּצ ִר ִ
ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ֶהםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ַּכ ַ ּנ”לַ ,ה ּכֹל נִ ְב ָרא ו ִּמ ְתנַ ֵהג ַרק ַעל-יְ ֵדי ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ֲא ׁ ֶשר
ַ ּב ּכֹל ָמ ׁ ָש ָלה .ואדם צריך לידע את התורה ולקיים את התורה ,ובכל דבר לזכור את השי”ת,
ְו ַע ֵּ
יכין ְל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ נֶ גְ דּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ֵעינֵ י ַע ְצמוֹ ְּכלֹא ַמ ָּמ ׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת ְונַ ְחנ ּו מ”ה,
ל-כן ְצ ִר ִ
עיקר התשובה והעבודה של האדם ,ולזה עיקר תכלית ההתקרבות לצדיק ,שיהיה בעיני עצמו
כ’לא’ ממש .לא בטלן ,ולא עניו בחוץ ,להראות כמו עניו ,אלא שיודע בעיני עצמו שהוא כלא
ממשִּ .כי ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת מ”הּ ְ ,ב ִחינַ ת מ”ה ַח ֵ ּיינ ּו ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַ ּג ְדּ לוּת ְואוֹ ֵמר,
ָא ָ ּנא ֶא ְמלוֹ ְך ְורוֹ ֶצה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ַּמ ְלכוּת ְל ַע ְצמוֹ שזה למעשה עיקר הדרך של אנשיםְ ,ו ָכל ֶזה
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ִּמ ְת ָ ּג ֶאה ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְונִ ְד ֶמה לוֹ ׁ ֶש ְּכ ָבר ִה ּ ִשֹיג ֵא ֶיזה ֵשׂ ֶכל ְוהוּא ַל ְמ ָדּ ן אוֹ ְמ ֻק ָ ּבל ְו ַצ ִדּ יק צדיק זה
גם בעיה ,שהוא חושב שהוא צדיק ַעד ׁ ֶש ָראוּי לוֹ ִל ְמלוֹ ְך ו ְּל ִה ְשׂ ָּת ֵרר .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,שרוֹ ֶצה ַל ֲהפוֹ ְך ֶאת
ַה ֵּס ֶדר ַל ֲחלֹק ַה ַּמ ְלכוּת ְל ַע ְצמוֹ ְּכ ִא ּל ּו יֵ ׁש לוֹ ּ ֹכחַ ְו ַד ַעת ְל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַה ַּמ ְלכוּת ,כי מה שמחיה את
המלכות הוא מח של ביטול לה’ ,והוא רוצה לחלוק לעצמו המלכות ,שרוצה להמשיך חכמה
להגביר בחי’ שלא כסדר עם החכמה ,וזה אסור לומר שהוא יכול להחיות המלכות ,כי רק ה’
מחיה את המלכות לבדו ,ולכן רק צריך לסלק את המח אז ,שלא יפגוםֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ִח ּיוּתוֹ ֵמ ַה ָח ְכ ָמה
ְורוֹ ֶצה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ַה ָח ְכ ָמה ְלתוֹ ְך ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר ו ְּל ַהגְ ִ ּביר ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר ַעל ְּכ ֵס ֶדר

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ו נטילת ידיים שחרית ג' המשך אות ה'
ח”וִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ְל ַע ְצמוֹ ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ָח ְכ ָמהֶ ׁ ,שהוּא ִח ּיוּת
מחַ ְו ַה ָח ְכ ָמה ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ְ
ַה ַּמ ְלכוּת ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶזה ׁ ֶש ִּמ ְת ָ ּג ֶאה ְואוֹ ֵמר ָא ָ ּנא ֶא ְמלוֹ ך ,הוּא ּפוֹ גֵ ם ְ ּב ַה ּ ֹ
ַה ּמ ַֹח ְלתוֹ ְך ַמ ְלכוּת ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶשהוּא ֵ ּגאוּת ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ּלֹא נִ ְמ ָּתק ֲע ַדיִ ן ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּל ֹא ְּכ ֵס ֶדר,
יכין ְל ַב ּ ֵטל ו ְּל ַס ֵּלק ַה ּמ ַֹח ְלגַ ְמ ֵרי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ָא ֵחז ּבוֹ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ִ ּב ְת ִח ָּלתוְֹ ,צ ִר ִ
ְדּ ַהיְ נוּ ְ ּבר ׁ
ְּכ ֵס ֶדרּ ְ ,ב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ַב ּ ְט ִלין ַע ְצ ָמן ְלגַ ְמ ֵרי.
והנה הגם שהדבר נעשה בעולמות העליונים מה שרביה”ק מתקן תיקון העולם ,אך העבודה
הזאת שאנו מבטלים את המוחין בתשובה ,רק רוצים להתדבק בה’ לבדו ,זה גורם שבאמת
נעשה המתקה כראוי.

כשמגלים מלכותו בלי שום חכמות ,אזי נכללים באור עליון מאד ונמתק ה’שלא
כסדר’
ו ִּב ׁ ְש ַעת ַה ִ ּב ּטוּלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנהְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ֵאין ָאנ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשין ְ ּב ׁשוּם ָח ְכ ָמהֲ ,א ַזי ָאנ ּו נִ ְכ ָל ִלין
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ָח ְכ ַמת ָא ָדםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ְּת ִמימוּת ו ְּפ ׁ ִשיטוּת ֶו ֱאמוּנָ ה עוֹ ִלין ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ּמ ַֹח ְו ַה ָח ְכ ָמה,
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו כמ”ש האריז”ל שכיון שסלקנו החכמה ,מתעלים למח יותר
עליון ,בבינה ,בסוד מנצפך חדשים ,גבורות ממותקות ,שהוא ‘שלא כסדר’ ממותק ,אך אנו
צריכים לבנות את העולם במיתוק גדול ,למעלה מחכמת אדם ,למעלה מהמח והחכמה ,אור
יכין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְת ִמימוּת ְ ּב ִלי ׁשוּם ָח ְכמוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
האלקות ע”י הביטולְ ,ו ָאז ָאנ ּו ַמ ְמ ִל ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ִח ּיוּת ְל ַה ַּמ ְלכוּת ׁ ֶש ּל ֹא ַעל-יְ ֵדי ְז ֵעיר ַאנְ ּ ִפיןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ַמת ָא ָדםִּ ,כי ִע ַ ּקר
ָה ָא ָדם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְז ֵעיר ַאנְ ּ ִפין ַּכ ָ ּידו ַּע ,זהו ידיעה שר’ נתן רוצה שנדע ,ומזכיר זאת כ”פ בלקו”ה,
בחי’ ז”א הוא הדעת  ,שאדם יודע מהשי”ת ִּכי ַע ְכ ׁ ָשיו ָאנ ּו ְמגַ ִּלין ַמ ְלכוּתוֹ ְ ּב ִלי ׁשוּם ָח ְכמוֹ ת ִּכי ִאם
ַעל-י ְֵדי ַה ִ ּב ּטוּל ְל ַבדֶ ׁ ,ש ָאז נִ ְכ ָל ִלין ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ִ ּב ְב ִחינַ ת בינה אימא ִע ָּל ָאה ,גבורות ממותקות,
אשוֹ נוֹ ת
כלליות שיר שיתער לעתיד ,וההמתקות שרביה”ק פועלֶ ׁ ,שהוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ׁ ֶשל ׁ ָש ֹל ׁש ִר ׁ
כתר חכמה בינה ,אור האלקות ,מי יודע מה שר’ נתן השיג בזה ,ובמה שכותב כאן מתרץ הרבה
קושיות עמקות בכתבי האריז”ל ,שמראה מה זה למעלה מזה ,ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך כי
ע”י ג’ ראשונות שהוא כלליות האור של הקדושה שמשם נמשכים הרבה הרבה עניינים וכונות
נפלאים ,לא רק ענין אחד ,אלא הרבה עניינים ,שזה כל דקה של ראש השנה ,צריך להתחדש,
ולהתבטל לאימא עלאה ,כל פעם וכל רגע לומר לעצמו ,אני לא רוצה את המח הזה שמביא
לי גדלות ,אבל אני לא יכול ,שהרי אני בעוה”ז ,ובעוה”ז אני באמצע התפילה נרדם ,או הוי מה
אתה דוחף ,או באמצע התפילה קנאה ,ואפי’ תאוות ,לכן רק יסלק מוח ,שהמח הזה שמבלבל
אותי לא מולך עלי ,לא מושל עלי ,מה שכן מולך עלי זה רק ביטול לה’ ,אבל ה’ אני לא יודע
איפה הוא .ואז אתה מקבל המתקה גדולה מלמעלה ,שזה עבודה גדולה מאד שבוודאי שייך
לאנשים שמבינים את עומק הסוד של הקבלה ,אבל לא ,אדרבה גם לאדם הכי פשוט שעובר
עליו נפילות וירידות ,ותמיד חושב גואלד אני רוצה לשוב בתשובה לתקן את המח שלי ,לא
לחשוב כן יכול או לא יכול ,רק לסלק המח הזה ,אני רוצה תשובה .בתמימות הזה נתגלה
מלכות דקדושה באור גדול ומשיח צדקנו יבא עי”ז.
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כשמתעורר מהשינה זוכה למח חדש ,מח עם ביטול ושפלות

עד כאן דיבר מה שנעשה בשעת הנסירה והקטנותְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁשוֹ ָפר נִ ְמ ׁ ָש ִכין מ ִֹחין
ֲח ָד ׁ ִשים ְונִ ְתעוֹ ְר ִרין ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ,אז נמשך מח חדש של מ”ה ,שה’ מאיר לאדם מח אמיתי ונקי
שיכול להחיות אות ובתוך ה’שלא כסדר’ .ואז מתפללים מוסף וממליכים את ה’ בכל לב
במלכויות זכרונות ושופרות ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְו ַה ִ ּב ּטוּלַ ,על-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַא ַחר ָּכ ְך ְלמ ִֹחין ְ ּגדוֹ ִלים
היינו בשפלות לפניו ית’ְ ,ו ָאז ננסר ַה ַּמ ְלכוּת ְונַ ַע ֶשֹה ּ ַפ ְרצוּף ׁ ָש ֵלם ְוכוּ’ .היינו שהשלא כסדר
נכלל בכסדר ,ובניינו בעיקר בב’ ימים ראשונים של ר”ה ,וכן בהמשך עשרת ימי תשובה ,ובזה
נבנה המוחין של שלא כסדר כראוי כי כבר נמשך לו חיות חדש מלמעלה ,ויש לו מח ששולט
על שלא כסדר כיון שביטל עצמו בתחילה ,זה מה שבונים בעשרת ימי תשובה ,ובזה זוכים
לסליחה ומחילה ביוהכִּ .כי ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְלמ ִֹחין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ֵעין ּכֹל
ְ ּב ַד ַעת ׁ ָש ֵלםִּ ,כי זוֹ ִכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יע
יך ָּכל ַה ּמ ִֹחין ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵל ַידע ו ְּלהוֹ ִד ַ
ו ְּל ִה ָּו ַדע ׁ ֶשהוּא ַה ּיוֹ ֵצר הוּא ַה ּבוֹ ֵרא ְוכוּ’ לא מח שאני גדול ,אני ידען ,אלא מח שיעזור לנו באמת
להגיע לעבודת ה’ ,ולשלוט על כל מצב של שלא כסדר ,טרדות ,פרנסה ,גוף ,שינה ,בושות.
לשלוט על הכל במח ודעת.
ְו ָאז נִ ְמ ָּתק ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר ְונִ ְכ ָלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ,אז זוכים זכרינו לחיים ,חיים אלו הם המוחין
בחי’ מ”ה ,מלך חפץ בחיים ,ה’ רוצה את המוחין כאלה ,ולכן סילק אותם כדי להמשיך בחי’
מ”ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּב ֲא ַתר ְדּ ִאית ְד ָכר נו ְּק ָבא ל ֹא ִא ְדּ ַּכר ַּת ָּמן ,כי בתקיעת שופר נמשך חזרה המוח
דקדושה בחי’ דכר בתוך הדין להמתיק הכלִּ ,כי ִהיא ְ ּב ֵט ָלה ֶא ְצלוֹ השלא כסדר בטל ,וזהו עיקר
שלימות תיקון המלכות שהמוחין בשלימות דקדושה ִּכי ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ּמ ִֹחין ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ֵאין
ִמ ְתיָ ְר ִאין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא ְּכ ֵס ֶדר ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ַה ּכֹל ֵמ ִא ּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ׁ ֶש ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּלֹא
ְּכ ֵס ֶדר ְלגַ ְמ ֵרי מ”ה אני ומ”ה חיי ,חשוב מ”ה ,זה סדר שיודעים שה’ מנהיג הכל ,ואז אין אצל
האדם שלא כסדר ,רק מאמין ומתחזק ,ולוואי שנזכה לדבר הזה  ,ואז אדם לא נופל מכל מה
שעובר עליו .קשה לומר שכל אדם יכול להגיע לזה בשלימות ,אבל בכל פעם שעובר על אדם
 ,הוא צריך לברוח לזה ,וזה יקל מאד מאד ,ואז זוכים לעסוק בתשובה באמת בכל יום ,מה שכל
נפש צמאה לזה ,רק לעשות בכל יום בתשובה ,רבינו מכניס אותנו לעבודה של תשובה בכל
יום ,בשמחה ומתיקות .ישמע בזיונו וישתוק ,היינו לא תשובה בעצבות אלא בשמחה.

לאחר הביטול זוכים לשלימות ההמתקה ממדות הרחמים ,שמאירים לתוך
ה’שלא כסדר’ שלו
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה הוּא ַעל-יְ ֵדי קוֹ ל ׁשוֹ ָפר ,קול פשוט בלי דיבור ִּכי ַה ּקוֹ ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת
מ”ה הוי’ ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים הוי’ ְ ּבקוֹ ל ְו ִד ּבוּר ְ ּב ָא ָדניֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ְו ׁ ֶש ּלֹא
ְּכ ֵס ֶדר ,כי כדי להמשיך המוחין נקי לגמרי ,צריך דווקא קול בלא דיבורִּ ,כי קוֹ ל ְמעוֹ ֵרר ַה ַּכ ָּונָ ה,
יעת ׁשוֹ ָפר ָח ְכ ָמה ְו ֵאינָ ה
ׁ ֶש ֵהם ַה ּמ ִֹחין ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ראש השנה כט)ְּ ,ת ִק ַ
אכה ִּכי קוֹ ל ׁשוֹ ָפר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמהּ ְ ,ב ִחינַ ת מ”הּ ְ ,ב ִחינַ ת קוֹ ל ְמעוֹ ֵרר ַה ַּכ ָּונָ ה ׁ ֶש ַ ּב ּמ ַֹחִּ ,כי ַה ּקוֹ ל
ְמ ָל ָ
יסא ְו ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ָה ִבין ֵמ ֲח ֵבירוֹ ׁשוּם ָדּ ָבר ַעל-יְ ֵדי ַה ּקוֹ ל ְל ַבדִּ ,כי ַה ּקוֹ ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת מ”ה,
ֵאין ּבוֹ ְּת ִפ ָ
יכין ַרק ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ְל ַבדֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ”ה ְּכ ֵס ֶדר
ְ ּב ִחינַ ת ּ ֹכחַ ַה ָח ְכ ָמה ְל ַבדִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְּכ ֵדי ְל ַהגְ ִ ּביר ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵס ֶדר ְו ַא ַחר ָּכ ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּקוֹ ל נִ ְבנֶ ה ַה ִדּ ּבוּרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלהּ ְ ,ב ִחינַ ת
יעת ׁשוֹ ָפר :שירות ותשבחות
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ַא ַחר ְּת ִק ַ
ַמ ְל ֻכ ּיוֹ ת ְו ִז ְכרוֹ נוֹ ת ְו ׁשוֹ ְפרוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּבר ׁ
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כאלה ,בהתעוררות כזה .ואז נבנה מחדש הדיבור.
ר’ נתן בענין הזה בפשטות מראה לנו ששופר הוא בחי’ קול ,יש בזה ענין עמוק ,שופר הוא סוד
עצום מאד ,התורה ניתנה בקול שופר ,המשכת מלכות ה’ בכל שנה הוא בקול שופר ,להראות
לנו שגילוי מלכות ה’ הוא במח עליון ונורא ,דבר שאין לנו בו אחיזה ,שנמשך מן המיצר אל
המרחב ,מתיקון ואמת של י”ג מדות של רחמים שהוא נמשך מאור מ”ה החדש ,שה’ מאיר
החכמה ,ויש רצון למעלה שה’ רוצה שנה חדשה ורוצה בעולם בחי’ הויה בחי’ רחמים גדולים
מאד ,והם יכולים להמשך בתוך דיבור ,הכסדר נמשך בתוך שלא כסדר ,כי הדיבור הוא בחי’
שלא כסדר ,ובו נמשך ההמתקה מבחי’ קול ,שפע הדעת שמעורר הכוונה ,חכמה ,כח מ”ה הוא
התגלות אלקות .רק פירשנו קצת למה ר’ נתן מאריך כאן בענין הקול .שמעורר מדות הרחמים
שורש הרצון ,ועי”ז מוציא את האדם מבחי’ הדין בתשרי נברא העולם ,רק נתדבק בלה’ הארץ
ומלואה.

כמו שהצדיק עוסק לחזק ולעודד ,מאידך הוא נותן טעם של ביטול ושפלות
בשמחה
למדנו כאן סדר נפלא בעבודת ר”ה ,ובודאי אנו יכולים להתכונן לראש השנה וללכת עם
זה ממש מערב ראש השנה עד ממש כל רגע ורגע לנקות וליישב את השכל והמח בישוב
הדעת עצום ולהיות דבוק בה’ מאד ,אבל העיקר מה שאנו לומדים מהלכה זאת ,הוא הנקודה
האמיתית של הרבי ,הרבי מאד מחזק ,מחיה ,מכניס אותנו לעולם של אמונה ,נותן לנו הנהגות
של תורה ותפילה ,אבל אחד מהדברים הכי יקרים שרבינו נותן לנו  ,זה להיות יהודי ,בענין של
מלכות תורה שבע”פ שאנו צריכים לקיים את התורה ,ובענין שבירת התאוות והמדות ,שזה
מלחמה עצומה מאד .הרי החידוש של הרבי שזכה לקדושה ונקיות וצחות כזאת ,שזהו דרגת
הצדיקים ,יתכן שאדם יודע כל התורה ,אבל הוא לא נקי .המוחין שלו לא יודע מה זה ביטול
למלכות ה’.
הבעש”ט גילה בעולם ,אפי’ שאדם יודע סודות התורה וכונות עמוקות ,העיקר שמעשיו
יהיו טובים לה’ ,שיהיה מלא ביטול לה’ ,היינו יראה ,רבינו אמר שמכניס יראה באנשיו ,נדמה
לאנשים שיראה זה עצבות ,וקשה לעמוד בזה ,אבל באמת יראת ה’ לחיים ,לעמוד לפני ה’ ,זה
שייך גם לנו ,זה בעיקר מה שאתה רוצה באמת ,אדם מפחד מלעסוק בתשובה ומיראה ,כי אז
רואה איפה הוא נמצא ,רואה באמת מיהו ,והאמת כואבת מאד .אך רבינו מלמד לי שאני כלום,
ונותן לנו טעם של ביטול ,כי זה עיקר נקודת העבודה להזדכך ולהתקרב לה’ יותר ויותר ,וזהו
עיקר נקודת התשובה לצאת מגדלות ,מה אני עוסק כל החיים עם עצמי ,יש כאן מלך הכבוד,
אני צריך לשוב ,איני מתייאש ,רק עושה מה שאני יכול ,ואז האמת לא כואב ,אדרבה ,זה מה
שהנשמה שלי רוצה ,הגן עדן שיש בעולם הוא תשובה ,שלימות הגן עדן הוא לירא את ה’.
אדם צריך ללמוד תורה ולקנות ידיעות התורה ,זהו הכלים וצמצומים לאור הדעת ,אך התכלית
הוא הקיום ,הקיום תלוי בתשובה ,שורש התשובה הוא בראש השנה .ור’ נתן הרי מראה לנו
את זה מה שרבינו חידש בסי’ פ”ב עם סי’ ו’ כלל התשובה ע”י ישמע בזיונו ידום וישתוק .כי
במציאות כשאין אדם עוסק בתשובה ,הולך לו שלא כסדר ,הוא רוצה כבוד ,הכבוד הורג אותו,
עובר עליו נורא ואיום ,השי”ת מראה לך שתצא מזה.
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ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ו נטילת ידיים שחרית ג' המשך אות ה'

עיקר כיסופי הנפש  -יראה עם מתיקות
חודש אלול מסוגל שנזכה להשתנות בדבר הזה ,ונתחיל להרגיש חיים טובים של כבוד אלקי,
להרגיש מלכות ה’ ,שם יש פרנסה ,הצלחה ,וכל טוב .בהלכה זאת ר’ נתן מראה לנו איך
מתחילים להכנס למציאות הזה של עבודת התשובה ,תשפיל את עצמך ותתקרב לה’ ,תקבל
מוחין שמאירים לך ע”יז שהתשובה מתוקה ,מאירים לך יראה ,שזה עיקר של הרבי.
אלה שזוכים ללכת בדרגות כאלה ,התבודדות בכל יום ,זוכים למה שזוכים ,לבושה ותשובה
עמוקה ועוד עוד .ור’ נתן אומר כאן שענין ר”ה וכל הנכלל בזה ,שייך לכל אחד בכל יום תמיד,
ע”י בחי’ לילה ויום ונטילת ידיים שחרית ,להתחיל עם ביטול ואח”כ נמשך מ”ה חדש .זה
משנה את האדם ,ומתקן כל מה שעובר על אדם שלא כסדר ,כשמקיים כך ,יזכור את ה’ ,ויזכה
לתורה ועבודת ה’.
אך בפרט בר”ה יום הדין ,שמתעורר בחי’ השלא כסדר ,ומבין אדם שיש לו גדלות ,ומשפיל
עצמו ובא לפני מלך הכבוד ,אזי טועם טעם חרטה בלבו ,שלזה עיקר נפשו כוספת.
שהרי בר”ה אנו צריכים להכתב לחיים טובים ולשלום ,שיהיה לנו שנה מתוקה ,בלי קטנות
המוחין ובלבולים מהבעיות שלנו ,צרות ,פוליטיקות ודברי הבל ,צריך רחמים לצאת מזה ,כל
אחד מסתבך לפי עניינו ,אנחנו מבקשים שנה טובה ,היינו ,שבכל יום אנו עוסקים בתשובה
והתבודדות ,וזוכים לשפלות ,ועוסקים בתורה וממליכים את ה’ ,עד שזוכים ביוה”כ לסליחה
ודעת גדול שמתגלה בסוכות ושמחת תורה ,שיודע איך לעבוד את ה’.
לכן בליל ר”ה אומרים מזמור לה’ הארץ ומלואה ,וזה מסוגל לפרנסה ,למה? כי הארץ הוא
החסרונות של כסדר ,בעיות בפרנסה ,זה נגד כבוד ה’ ,אך ‘ומלואה’ ה’ ממלא את זה ,תבל בגי’
ב’ פעמים דין ,ויושבי בה ,יש דרך ליישב ולהמתיק הדין ,והוא ע”י הביטול והמשכת מח חדש.
זכינו ללמוד הלכה ראשונה שר’ נתן מדבר בדרך של התבודדות ויראה ,פה מונח דרך של
התבודדות ותשובה להשפיל את עצמו ,צריך לזכור שזה שייך לאנשים גדולים שזוכים
להרגיש בושה וכאב לב גדול לפני ה’ ,אבל זה שייך גם לנו ,אנשים מגושמים שבקושי יכולים
להתחרט על משהו ,אבל גם זה יקר מאד מאד מאד בעיני ה’ ,חרטה אחת אמיתית ,צעקה
אחת לפני השי”ת ,שאז נצא מכל השלא כסדר ונזכה לכל הישועות ברוחניות ובגשמיות ונכתב
ונחתם לחיים טובים ואמיתיים אמן.
ְועוֹ ד ָהיָ ה ִלי ַּכ ָּמה ְדּ ָב ִרים ָ ּב ֶזה ְול ֹא נִ ְכ ָּתב ִ ּב ְז ַמנּוֹ ְונִ ׁ ְש ַּכחֲ ,ח ָבל ַעל דאבדיןַ ,ה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך יְ ַז ֵּכנ ּו ַל ֲחזֹר
ֹאבד עוֹ ד ׁשוּם ָדּ ָבר ְו ִד ּבוּר ְּכבוּר ִסיד ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַא ֵ ּבד ִט ּ ָפה ָא ֵמן ֵּכן יְ ִהי
ְו ִל ְמצֹא ָּכל ָה ֲא ֵבדוֹ תְ ,ול ֹא נ ַ
ָרצוֹ ן:

