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לקוטי הלכות או”ח דף כ"ט  -ל' נטילת ידיים ד' אות ט-יד
רביה”ק מחזיר אותנו פנימה לתוך השדה ששם אנו גדלים
בהלכה זאת מוהרנ”ת נותן לנו לטעום מגן עדן ,ומגלה לנו מהו הכח של רביה”ק בעל השדה,
לקחת את הנשמה של כל אחד מאיתנו ,להכניס אותנו בפנים לתוך השדה ששם גדלים
הנשמות בתוך הגן עדן ,שם יש טעם בתפילה שנעשית אחד ,וכן טועם אור כל דיבור בברכה,
השכל גודל בתורה ועבודת בישוב הדעת .כי האדם נופל החוצה ורבינו מחזיר אותנו .ר’
נתן ממשיך לנו את ההשארה של הצדיק ,הכח של הרבי ,להחזיר אותנו לתוך הדעת ,ישוב
הדעת בלי ספקות ובלבולים ,דעת שיוכל לכוון בתפילה ,ללמוד ולזכור ולחשוב בדברי תורה,
ולבנות את השכל בעבודת ה’ .וזה ע”י שזוכים בכח של רביה”ק לזריחה והתעוררות גדולה,
התעוררות של תשובה בגדולת ה’ ,שמבינים את האמת לאמיתו ,מה שזוכים בציון של הרבי,
ובהתבודדות ,בלימוד ספרי רבינו וספה”צ והזה”ק ,שם זוכים לזריחה ,ומהזריחה הזאת אנו
צריכים לבנות את המח שלנו.

אי אפשר לחיות עם 'זריחה' כל היום ,ומוכרח להכין כלי ולבוש להשאר עם
הרשימו
אלא שהזריחה הזאת היא למעלה מגדר הדעת ,לא נתפס בהדעת .אי אפשר לחיות עם זה
יום שלם ,רק יש לו רשימה שנשאר ממנו ,וצריך האדם שיעשה כלי לזאת הרשימה .וכמו
שלמדנו לעיל באות ח’ שזהו ענין לבישת ציצית בכל יום ,לבוש הוא ענין של כלי ,שכל
הדרך שאדם מסתכל על האמונה יהיה מצומצם בלבושים ,יבין שזה שייך לחיים שלי ,אני
לומד ,אני מתפלל ,אני צריך ליראה את ה’ ולקיים את התורה ,שזהו בחי’ ציצית שמקדש את
הלבושים ,ומסתכלים ע”י ציצית אל התכלית ,שהוא שקול כנגד כל התרי”ג מצוות ,ובהמשך
מבאר ר’ נתן כי הכלים והלבושים הם בעצמם המציאות שאדם משעבד את עצמו לעול תורה
ומצוות ,עכשיו צריך להתכונן לתפילה הזאת ,לסדר הזה ,חושב על הלבוש הזה ,ובתוך הלבוש
הזה נמצא השארת הזריחה ,שתופס איך ה’ איתי ואצלי .כי אלו הכלים הפשוטים שעושה
בפשטות ,הם כלי ולבוש למציאות ה’ בעולם.
ובכל מה שלומד איזה ענין בתורה ,ומסתכל וחיפש בדברי רבינו ,עם חבר ,או לבד אם הוא
יכול ,כל מה ששמע ,למד בהתחדשות ,וזכה לאיזה הארה ,הארה הזאת נשאר ממנה רשימו,
שהוא מבין משהו אך לא נתפס בו ,אך ע”י הכלי ,שזה השעבוד לתורה ומצוות ,ע”י הלימוד
שלמד ,וחושב על זה ,ע”י שמתנהג במדות טובות ,ע”י שעובד על עצמו ,זהו הכלים והלבושים
שבהם נתפס הרשימו של הזריחה .ועי”ז ינצל מהתגברות הצער והיגון שבאים אחר הביטול
הראשון.
ענין הזה הוא יסוד החיים .הרבה אנשים מחפשים לבנות את השכל ,ולא יודעים איך ,הנה
היה להם זריחה והתעוררות גדולה ,והנה אח”כ לא נשאר מזה כלום .כמו שר’ נתן מתאר את
זה בהרחבה.
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אור התפילין נמשך בכל יום מהרשימו של הזריחה שהיה לו אתמול
וכאן באות ט’ עובר לענין התפילין ואח”כ חוזר שוב לענין הציצית .ט) ְו ַע ֵּ
ל-כן ֻה ְק ׁש ּו ָּכל ַה ּתוֹ ָרה
יך”ְ ,ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה’ ְ ּב ִפ ָ
ִל ְת ִפ ִּליןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות יג)“ ,ו ְּל ִז ָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (קדושין לה) ִּכי אוֹ ר הרשימו ִמן ַה ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ”ל היינו כשאדם זוכה לביטול
וזריחה ,תשובה והתעוררות ,גם ע”י הזמנים הקשים שעובר עליו ,הוא בורח לה’ ומתבטל
לגמרי ,זהו התפילין ,עצם הביטול הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ְדּ ֵבקוּת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,שם
בתוך הביטול הוא יודע מה זה טוב ,מה זה ‘כי אני ידעתי כי גדול השם’ ,יודע את זה בידיעה
ברורה ,ואח”כ זה נעלם ,ואינו יודע ממש ,הוא רק זוכר שהוא ידע ,זהו בחי’ המוחין דקדושה
שאנו מניחים תפילין בכל יום ,שממשיך עלינו רשימה של יציאת מצרים ,רשימו של המוחין
של אתמול כמ”ש בזה”ק ובכתבים ,היינו שזה הרשימה של הזריחה והמוחין שהיה לו אתמול,
יחה ׁ ֶשל הרשימו ַּכ ּמו ָּבן ְ ּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ תְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת
ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּׁ ָשם ,כי תורה ומצות נכלל בענין הציצית והלבושים כמ”ש להלן ,כשאדם חושב על
מצוה ,מקיים את המצוה ,זהו הלבוש ,כשרוצה להתנהג כראוי ,ע”פ תורה ,זהו הלבוש ,כשלומד
דברי הצדיקים ,ודברי רבינו ,חושב על זה ,וזה מעורר אותו ,וזוכה לחדש משהו בזה ,איך לקיים
את זה ,זהו הלבוש .היינו שלוקח את הרשימה עם הלבוש ,זהו בחי’ שהתלבש בציצית ,הכין
את הכלי מקודם ,ואח”כ מכניס בתוכו את הרשימה ,זהו ציצית ותפילין שכלולים מכל התורה.
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ַעל ַמ ֲא ַמר ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ָכל ֶא ָחד ַמ ְר ֶאה ְ ּב ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ְוכוּ'ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם
כלל ענין מראה באצבעו ,היינו שמסתכל בעיניו אל התכלית ,אל השי”ת ,אפי’ אח”כ ,לא
רק בזמן הזריחה שרואה את התכלית ,גם כשחוזר לעוה”ז הוא מתקשר אל הלבוש ,ורוצה
להזכר באמונה ,כשהרשימה נכנס בלבוש אז נהיה ראייה ,הוא רואה את ה’ בתוך המצוה ,בתוך
הלימוד שלמד ,בתוך מציאות השכל הישר ששורה בו חזק חזק ,זהו עיקר הקדושה .וממש
מראה באצבעו ,כי מרגיש את זה ממש.

כל יהודי יש לו זריחה והתנוצצות בכל יום! רק תהיה מודע לזה
יצית הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשיןֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ֵּכ ִלים ,הכלים הם מצוות התורה ,הרצון לעבוד את ה’,
ְו ִצ ִ
בדרך שנמצא את ה’ במה שעושים ,וצריך לזכך את הכלים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַה ֵּכ ִלים ַז ִּכים ְויו ְּכל ּו ְל ַק ֵ ּבל
יחה ׁ ֶשל הרשימו ַה ּזֹאת
יטב אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
אוֹ ר הרשימו ְול ֹא ַת ֲעבֹר ֵמ ֶהם ִּכי ִאם ָהיָ ה ָה ָא ָדם זוֹ ֵכר ֵה ֵ
ׁ ֶש ֵּמ ִא ָירה ְ ּב ָכל ָא ָדם ְ ּב ָכל יוֹ ם ְל ָכל ֶא ָחד ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ  ,אם אדם היה זוכר את הביטול הזה ,שבדרך
כלל נדמה לו שזה פעם בשנה ,פעם בחודש או פעם בשבת .אך כאן ר’ נתן אומר שכל אדם
יש לו זריחה בכל יום! ה’ מאיר לך היום זריחה של דעת .אם היינו דבוקים בזה ,היינו אנשים
אחרים לגמרי ,היינו דבוקים בה’ ממש ,מלאים יראה ושמחה ,ולא מתקררים ולא נופלים,
ְ ּב ַו ַדּ אי ָהיָ ה ָדּ בוּק ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמידַ ,א ְך ֵמ ֲח ַמת ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ַו ֲע ִכ ַירת ַה ֵּכ ִלים היינו שאדם חושב
על דברים שהוא צריך לעשות ,תפילין ציצית ותפילה ,כמו סידורים יומיים ,בלי לחשוב לשם
ואינוֹ יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ֲא ִפ ּל ּו אוֹ ר הרשימו ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה עוֹ ֶב ֶרת ְונִ ׁ ְש ַּכ ַחת
שמים ,ואז אין הכלי מזוכךֵ ,
ִמ ֶּמנּ וּ ,והרשימה לא יכולה להביא לו את הזריחהַ ,ע ֵּ
יצית
ל-כן ִצ ְּו ָתה ָע ֵלינ ּו ַה ּתוֹ ָרה ְל ִה ְת ַל ֵ ּב ׁש ְ ּב ִצ ִ
ְ ּב ָכל יוֹ ם ְּכ ֵדי ְל ַז ֵּכ ְך ַה ֵּכ ִלים ְו ַה ְּלבו ׁ ִּשיםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר הרשימוֶ ׁ ,ש ִהיא ְּכ ַלל ִמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה.
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ְּכ ֵלי
יתם אוֹ תוֹ ו ְּז ַכ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹת ה' ְוכוּ'" ִּכי ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
ְו ֶזהוּ" ,ו ְּר ִא ֶ
ַה ּמ ִֹחין ,זהו עיקר הנושא המדובר כאן ,ר’ נתן מבאר לנו באר היטב איך לבא לתיקון כלי המוחין,
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כמו שמראה לנו איך להיות בדביקות באור אין סוף ,בהתעוררות .הוא גם מזהיר אותנו לעשות
כלים לקבל את זה אח”כ עם הלבוש של הציצית ,וכן לקבל את הרשימו של המוחין בתפילין,
היא המתנה המופלאה שהרבי נותן לנו ,ור’ נתן מאיר לנו בהלכה הזאת ,אשרינו אם נזכה
יחה ׁ ֶשל הרשימו ַ ּב ּמ ַֹח
יטב ַה ְ ּז ִר ָ
לשמוע היטב מה שר’ נתן אומר לנו כאןַ .על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְק ׁ ֶש ֶרת ֵה ֵ
יטבֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ַלל ִמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ִמ ּׁ ָשם ַּכ ַ ּנ"ל .כי בכח קשרי
ְוזוֹ ְכ ִרין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵה ֵ
הציצית הוא קושר עצמו להשי”ת ,לאור הזריחה.

ציצית כלליות הלבוש והכלי אל הזריחה
יצית ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ִ ּי ְש ָֹר ֵאל לוֹ ְב ׁ ִשין ְ ּב ָכל יוֹ ם ַט ִּלית ו ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם
יכת ִצ ִ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְס ִמ ַ
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ֵּכ ִלים ְו ַה ְּלבו ׁ ִּשין ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה
יחה ׁ ֶשל הרשימו ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
יתם אוֹ תוֹ ו ְּז ַכ ְר ֶּתם ְוכוּ'
'ל ַמ ַען ִּת ְז ְּכרוּ'ּ ְ ,ב ִחינַ ת ו ְּר ִא ֶ
הרשימו נִ ְק ׁ ֶש ֶרת ָ ּב ֶהם ְול ֹא ַת ֲעבֹר ֵמ ֶהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ
ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
יכין ְל ַת ֵ ּקן ו ְּל ַז ֵּכ ְך ַה ֵּכ ִלים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר
יצית ק ֶֹדם ִל ְת ִפ ִּליןִּ ,כי ְּת ִח ָּלה ְצ ִר ִ
ל-כן ִצ ִ
יחה ׁ ֶשל הרשימו בזה צריך הרבה להתעסק מקודם ,ברצונות כיסופים והתבודדות ,לבדוק
ַה ְ ּז ִר ָ
את כל המעשים ,ולרצות לקיים מצוות ,ולעסוק בתורה ולהיות צדיקים ,זהו הכנת הכלים,
יחה ׁ ֶשל הרשימוֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם
יכין ַה ְ ּז ִר ָ
שיוכל להתקיים הדבר ְו ַא ַחר ָּכ ְך ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יחה ַה ַ ּנ"ל .ואז זוכרים יציאת מצרים ,אהבה ויראה
ִע ַ ּקר ַה ְדּ ֵבקוּת ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ֵמאוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
הקדושה ,והדעת הגדול המובא בסי’ ל”ח באור התפיליןְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ַ ּגם ֵּכן ָ ּב ֵעינַ יִ ם,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות יג)“ ,ו ְּלטוֹ ָטפֹת ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך” ִּכי ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ָה ֵעינַ יִ ם,
יחה ׁ ֶשל הרשימו ַה ִ ּנ ׁ ְש ָאר
יכין אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
ַעל-יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּכלוּת ָה ֵעינַ יִ ם ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ִמ ּׁ ָשםֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם אוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין ְו ַכ ַ ּנ”ל:
י) ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ִּמ ְצ ָוה ִ ּב ְת ֵכ ֶלת ׁ ֶשהוּא ִה ְת ַח ְ ּברוּת ׁ ָשחוֹ ר ְו ָל ָבן ַּכ ָ ּידו ַּע ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (סימן
י”ח)ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ַלל ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ׁ ְשחוֹ ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵא ׁש ְל ָבנָ ה ,אש לבנה הוא אור
אין סוף ,אלא שהוא בתוך הכלים של פשטות ותמימות קיום המצוותִּ ,כי ָּכל ַה ּתוֹ ָרה נִ ְמ ׁ ָש ְך
ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִה ְס ַּת ְּכלוּת ֶאל ַה ַּת ְכ ִליתֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ִל ְראוֹ תוֹ ָּת ִמידְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יתם אוֹ תוֹ ו ְּז ַכ ְר ֶּתם" ְו ַכ ַ ּנ"ל :זהו ענין תכלת ,שהלבוש יהיה כלול מלבן ושחור ,היינו שחרות
''ו ְּר ִא ֶ
עוה”ז אך הוא לבן לגמרי ,יש שזוכים בפשטות לתכלת לאחר שנתגלה התכלת .והעיקר לזכור
התכלית ע”י התחברות השחור עם הלבן.

'מצוה' לשון התחברות עם אור הזריחה' ,עבירה' לשון העברת הזריחה מבלי
להתייחס אליה
יא) ְו ֶזה ְל ׁשוֹ ן ִמ ְצ ָוה ׁ ֶשהוּא ְל ׁשוֹ ן ִה ְת ַח ְ ּברוּתִ ,מ ְּל ׁשוֹ ן ַצ ְו ָתא ְו ִח ּבוּרִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ָּכל ִמ ְצ ָוה ו ִּמ ְצ ָוה
יחה ׁ ֶשל הרשימו ֶאל ְּכ ֵלי ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ִמ ִּמ ְצוֹת ַה ּתוֹ ָרה ְמ ַצ ְּו ִתין ו ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ו ְּמ ַח ְ ּב ִרין אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
ְמ ֻק ּׁ ָש ִרין ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך זהו הפלא הגדול שהצדיקים מגלים לנו ,מה זה מצוה ,שעי”ז אנו מתחברים
להשי”ת ,לא רק עצם הקיום בפשטות ,אלא העיקר להתעורר בתוך זה לזכור את הארה
שהיה לי בזמן האחרון ,שאני זוכר את ההארה ,ולהתעורר ביראה לפני ה’ ,דביקות בה’ ואמונה,
ובמצוה הזאת נעשה לבוש וכלי לרשימו של הזריחה ,כי עיקר המצוה הוא להיות מקושר לה’.
ו ְּל ֵה ֶפ ְך ֲע ֵב ָרה ח"ו ,הוּא ְל ׁשוֹ ן ָח ַלף ְו ָע ַברֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ֵב ָרה ח"ו ,חוֹ ֵלף ְועוֹ ֵבר ִמ ֶּמנּ ּו אוֹ ר הרשימו
ַה ּזֹאת לכן כשיש לאדם עבירות ,אין אדם יכול לזכור הרשימו ,קשה לו להאמין בה’ מחמת פגם

ה

ו
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המוחין ,ולא יכול להתפלל ולהתבונן ,כי אינו יכול להתקשר אל הרשימו .וכמעט יורד מדעתו
ע”י התוהו והריקנות שלאחר העבירה ,כי נאבדה ממנו האמונה ,ואין חייו חיים.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ְצ ָוה גּ וֹ ֶר ֶרת ִמ ְצ ָוה ַו ֲע ֵב ָרה גּ וֹ ֶר ֶרת ֲע ֵב ָרהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ְצ ָוה ְמ ַק ּׁ ְש ִרין ו ְּמ ַח ְ ּב ִרין ְל ַע ְצמוֹ
ְ
ּ
יחה ׁ ֶשל ָה ְר ׁ ִשימ ּו ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַק ּׁ ֵשר ְונִ ְת ַד ֵ ּבק ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ִכין
אוֹ ר ַה ְז ִר ָ
ָע ָליו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם אוֹ ר ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ְש ַאר ַה ִּמ ְצוֹת המצוה נותן לו שמחה וחשק דקדושה ,ונכנס לאויר
של קדושה ע”י תיקון המוחין ְוזוֹ ִכין ְל ַק ְ ּי ָמןִּ ,כי ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּׁ ָשם לכן תתחיל בדבר טוב,
זה יביא לך עוד מצוה ,שזהו העיקר להתחיל בכל פעם התחלה חדשה ,תתחיל משהו ,אח”כ
תזכה להכנס יותר בפנים ,כשתקבל את הכלי אל הזריחה ,שזהו עיקר תיקון המח והרצון
בלבְ ,ו ֵכן ְל ֵה ֶפ ְך ַ ּב ֲע ֵב ָרה ח"וִּ ,כי ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְש ָֹר ֵאל הוּא ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַה ַּת ְכ ִלית ַה ַ ּנ"לַ ,היְ נ ּו ְל ִה ְת ַק ּׁ ֵשר
יחה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ָשםַ ,א ׁ ְש ֵרי
ו ְּל ִה ָּכ ֵלל ְ ּבאוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ַה ְ ּז ִר ָ
ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ְ ּב ָכל ֵעת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יחה ַה ּזֹאתַ ,א ׁ ְש ֵרי לוֹ .
יך ַעל ַע ְצמוֹ אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
אנו לומדים כאן בדברי ר’ נתן ,שמעביר לנו מה שהרבי רצה ,וזה ממש מפליא פלאות ,שזה
עבודה ששייך לנו ,כי זה לא דף גמ’ ושו”ע והתבודדות שצריך ללמוד ולעשות לבד ,ר’ נתן
מדבר כאן מענין שזה בוודאי חלק מהתבודדות ,וחלק ממה שאדם בורח לה’ בכל מה שעובר
עליו יסורים בגשמי ורוחני ,ר’ נתן מדבר כאן בלשון ‘אשרי לו’‘ ,אשרי המשתדל בכל עת’,
שהוא דרך הצדיקים המייחדים יחודים ומתדבקים בהשי”ת בכל עת ,ומעלים ומייחדים הכלים
והלבושים חזרה לגמרי למעלה למעלה ,בכח רבינו ר’ נתן מעביר לנו שיש כאן דבר שכל אחד
יכול להתדבק בה’ .שזהו עיקר ענין רבינו להיות דבוק בה’ .זה החיים שלנו .בכל הלכה והלכה
ר’ נתן מראה לנו את זה באר היטב ,איך להתדבק חזרה לה’ בכל מה שעובר עלינו .וכאן אומר
‘אשרי המשתדל בכל עת להמשיך על עצמו אור הזריחה הזאת’ ,היינו ע”י שמתפלל בכוונה,
ובכמה מילים הוא זוכה לביטול כזה ,כמ”ש בסי’ ד’.

גם במדרגות הכי נמוכות מאיר זריחות האור ,הבחירה ביד האדם לתפוס בה
וכלליות ההשתדלות באור הזריחה הוא שאדם יבטל את עצמו בכל מה שקורה לו .יידע שה’
מנהל הכל ,ויעזוב כל היראות ואהבות המבולבלות ,רק כיסופין להיות כרצון ה’ְ ,ו ַה ְ ּב ִח ָירה
יחה ַה ּזֹאת,
ָח ְפ ׁ ִשית ְ ּב ָכל ָא ָדם ,בזה תלוי הבחירה של האדם ִּכי ְ ּב ָכל ָא ָדם ֵמ ִאיר ּבוֹ אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
מה שכתוב בשיחות הרן אות א’ ובלקו”מ סי’ ד’ ,ענין הביטול לאא”ס ,הנה כאן ר’ נתן אומר
שזה שייך לכל אחד ואחד ,ובזה צריך לקום בכל בוקר מיד ,שיהיה כלים ,נטילת ידים ,וציצית
ותפיליןִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ ת ֵמ ִאיר אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ףִּ ,כי אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ֵאינוֹ נִ ְפ ַסק ְלעוֹ ָלם,
אפי’ הוא רחוק מה’ ,רחוק מהתורה ,ידע שה’ נמצא כאן ומחיה ומהוה את הכל ,וכך יוכל לחזור
לה’ ,הוא מחיה אותי ,אפי’ שעובר עלי מה שעובר ,בכל זאת הוא ית’ נמצא כאן ,אני רוצה
ש ָ ּיה ְמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ִחינַ ת
את השם ,רוצה את השםְ .ו ַכ ּמו ָּבן ְ ּב ִכ ְת ֵבי האריז"ל ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ַת ְכ ִלית ָה ֲע ִ ֹ
ַקו ַה ָּמאוֹ ר ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֵאין סוֹ ף ,בלשון סודות התורה זה נקרא רגלי עתיק ,שהקו יוצא עד הסוף
ממשַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַרק ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֶה ְע ֵלם ָ ּגדוֹ ל ו ִּב ְלבו ׁ ִּשים ַר ִ ּבים ְמאֹד בעוה”ז יש לבושים ,גויים ,הסתרה,
טבעֲ ,א ָבל ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ַד ֵ ּבק ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך יָ כוֹ ל ְל ַד ֵ ּבק ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר אדומו"ר ז"ל ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְל ׁשוֹ נוֹ ת ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת .רבינו אמר שהעיקר הוא
לצעוק ‘מבטן שאול שועתי’ ,ומכל מקום ממש יוכל לדבק עצמו להשי”ת ,יהיה מה שיהיה,
יש ׁ ֶש ּל ֹא יִ ׁ ְש ָּכ ֶח ָך
"א ׁ ְש ֵרי ִא ׁ
ויהיה מי שיהיה ,רבינו אמר את זה בכמה וכמה לשונות ְו ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמרַ ,
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יכין ִה ְת ַא ְּמצוּת ְו ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ָל ֶזה
ו ֶּבן ָא ָדם יִ ְת ַא ֶּמץ ָ ּב ְך" אפי’ אם עובר מה שעובר ִּכי ְצ ִר ִ
ְו ָכל ִמי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה נְ מו ָּכה ְ ּביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ו ְּל ִה ְת ַא ֵּמץ ָ ּב ֶזה יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתרִּ ,כי ַ ּגם ְ ּבת ֶֹקף
ַהח ׁ ֶֹש ְך ְ ּבגֵ יא ַצ ְל ָמ ֶות ה’ ירחם ,כל הירידות וכל הצרות והבעיות ,גם שם יְ כוֹ ִלין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל
יבטל ַע ְצמוֹ ֵא ֶיזה ׁ ָש ָעה ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ"ל דקה אחד של
ַע ְצמוֹ אוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְסתוֹ ם ֵעינָ יו ִו ַ
ְ
ביטול להשי”ת ,יוכל להמשיך תמידְ .ו ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר (תהלים כג)ּ ַ ,
“גם ִּכי ֵא ֵלך ְ ּבגֵ יא ַצ ְל ָמ ֶות לֹא
ִא ָירא ָרע ִּכי ַא ָּתה ִע ָּמ ִדי” ו ְּכ ִתיב (שם קלט)ּ ַ ,
“גם ח ׁ ֶֹש ְך ל ֹא יחשיך ממך ְו ַליְ ָלה ַּכ ּיוֹ ם יָ ִאיר ַּכ ֲח ׁ ֵש ָכה
ְ
חשך ה’ אוֹ ר ִלי” ְו ָה ֵבן
“אל תשמחי אוֹ יַ ְב ִּתי ִלי ִּכי נָ ַפ ְל ִּתי ַק ְמ ִּתי ִּכי ֵא ׁ ֵשב ַ ּב ׁ ֶ
ָּכאוֹ ָרה” ו ְּכ ִתיב (מיכה ז’)ֶ ,
יטב ְל ַמ ֲע ֶשֹה :הבן היטב למעשה ,הציור הנפלא והנורא הזה שר’ נתן מביא לנו ,בוודאי כל
ֵה ֵ
אחד יכול להתבטל לה’ כמה וכמה פעמים ,ור’ נתן מדגיש כאן שכדי שתצליח ,זה לא רק ענין
ביטול לאא”ס ,כי זה לא ישאר ,כי אדרבה הצער והיסורים והנפילות יחזרו אליך ,ולא תבין
מה קרה ,הרי קיימתי כבר העצה להמשיך עלי ביטול לאא”ס ,לילה כיום יאיר ,נו ,איפה אור
היום? מתי יגיע כבר?

סכנה גדולה מאד לדבר רק מאור אין סוף ,ולשונות של ביטול בלבד
לכן הקדים לעיל והמשיך להלן ,שזאת הזריחה צריך להכין כלים להשימו של הזריחה ,לא
רק להתבטל לאא”ס ,אלא ללמוד ,להתבודד ,לעשות משהו ,לבא לישוב הדעת ,רצון לקיים
תורה ,להסתכל בנקודות טובות ,לשמח את עצמך ,ואז יאיר לך הזריחה בישוב הדעת ,שתוכל
לעשות חבילות מצוות ,עד שתיכנס לישוב הדעת ,תוכל ללמוד משהו ,ולהתפלל בכונה,
ולבנות את הדעת היטב מה שצריך לשוב בתשובה שלימה.
ובזה מתחברים דברי רביה”ק בעומק לחכמת הבעש”ט ,האריז”ל והזה”ק ,לחיות בכל האור
שלהם בתוך מצוות בתמימות ופשיטות שהם הכלים לקבל ולחבר הזריחה אל הרשימו.
ויש להדגיש שכלל הענין הזה של ביטול לאא”ס ,הרי עיקר תיקון העולמות הם לבושים
ע”ג קו האא”ס ,וצריך לזה כלים לקבל אא”ס ,רק הצדיקים המופלגים במדרגה מופלאה עלו
למקום גבוה ,רק הם יש להם כלים לזה ,לכן הם יכולים להאיר בנו שנוכל להתבטל לה’ ,לכן
מה שאצלינו זה זריחה ,אצלהם זה דבר פשוט כבר ,המציאות הזאת שהשי”ת נמצא ,אנו
מתבטלים לזה ,וצריכים לדעת את זה ,זה לא מדרגה שלי ,וזה לא משהו שמדברים עם השני,
אם תדבר מזה עם מישהו אחר ,אתה מקלקל את המתנה שה’ נתן לך ,זהו העצה של רבינו,
שאתה עושה עכשיו תשובה לה’ ,ומקבל הארה מופלאה של אא”ס ,תדע שאינך ראוי לכלום,
ואח”כ תעשה לזה כלים ,לתפוס את הרשימה ע”י הכנת הכלים ,אם יזהר אדם לעשות את זה
כראוי ,יזכה לבנות המח ,ולבא לקיום התורה והמצווה .כי אם יש עבירות ח”ו ,הזריחה הזאת
בורחת ומתבטלת.
לכן צריך לציית לר’ נתן ,כמו שהוא מלמד איך להתנהג עם הזריחה הזאת ,מזהיר לנו ממש,
להבין היטב למעשה ,אשרי הממשיך לעצמו הזריחה בתוך הכלים ,היינו להתחזק עם חברים
בדברי רבינו ,ולהלביש את הזריחה בתוך אלו הדברים ,ועי”ז יהיה לו דרך ברורה בעבודת השם,
בישוב הדעת ,והיסורים מתבטלים ,ומקבל דרך איך לעבוד את ה’ בבית וברחוב ,ומתלהב לבו
בעבודת ה’ ,כי הזריחה מדליק ומלהיב את הלבושים ,שזהו הדרך שזה עומד וקיים באמת.

ז

ח
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כשזוכים ללבושים זכים ,יוכל לעלות ולרדת בלי יגיעה
יב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתיםֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ְ ּבגָ ִדים ֵהם ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים( ,עיין מנחות לט) ו ֵּמ ֶהם ִע ַ ּקר
אשוֹ ןִּ ,כי ִמ ּק ֶֹדם ְּכ ִתיב (בראשית ב’)ַ ,ו ִ ּי ְהי ּו
יציתִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּבגָ ִדים נַ ֲעשׂ ּו ַא ַחר ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַה ִּצ ִ
ישֹם” ו ִּמ ּׁ ָשם
“ו ַ ּי ֲעשׂ ה’ ְל ָא ָדם ו ְּל ִא ׁ ְש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר ַו ַ ּי ְל ִ ּב ֵ
יהם ֲע ֻר ִּמים ְוכוּ’” ְו ַא ַחר ָּכ ְך (שם ג’)ַ ,
ׁ ְשנֵ ֶ
נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי ִמ ּק ֶֹדם ָהי ּו יְ כוֹ ִלים ִל ְכלוֹ ל ו ְּל ִה ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּבאוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ְ ּב ָכל ֵעת
ְ ּבנָ ֵקל ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ִלי ְלבו ׁ ִּשים ָע ִבים ַרק ִ ּב ְלבו ׁ ִּשים ַז ִּכים ְו ָצ ִחים ְמאֹד ִ ּב ְב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת
עוֹ ר הצדיקים יש להם הדביקות הזה ,אינם צריכים לבנות לבושים ,זה כבר בנוי ,וממילא אינם
צריכים לבנות כלים ,הם כבר שם ִּכי ק ֶֹדם ַה ֵח ְטא הוֹ ׁ ִשיבוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן ְל ָע ְב ָד ּה ו ְּל ׁ ָש ְמ ָר ּה
ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ׁ ָשם ְל ִה ְת ַע ֵ ּנג ַעל ה' ַל ֲחזוֹ ת ְ ּבנ ַֹעם ה' ְל ִה ָּכ ֵלל ְ ּבאוֹ רוֹ ַה ֵאין סוֹ ף ְ ּב ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ ב להתבטל לעלות
יעה זה פשוט שזה קשור ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
להשגה אלקית ,ואח”כ לחזור לפשטותּ ְ ,ב ָכל ֵעת ְ ּב ִלי יְ גִ ָ
יבתוֹ
ָהאוֹ ר ִמ ּׁ ָשם ַעל-יְ ֵדי ְלבו ׁ ִּשים ַז ִּכים ְמאֹדּ ְ ,ב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ,אור עם אלף ִּכי ֶזה ָהיָ ה ִע ַ ּקר יְ ׁ ִש ָ
ׁ ָשם ְ ּבגַ ן ֵע ֶדןִּ ,כי ׁ ָשם ִמ ְת ַע ְ ּנגִ ים ַעל ה' ,כשיש לאדם מח נקי ,יש לו לבושים ,אז הוא יכול לעלות
ולרדת ,וחי בגן עדן ,יש לו תמיד כלי לתפוס את האור ,וזהו השדה ,שהצדיק עוסק להכניס
ולהחזיר אותנו לגן עדן הזה ,לחזות בנועם ה’ ולהתענג על ה’ ִּכי ַ ּגן ֵע ֶדן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ"ל,
יכין ָהאוֹ ר ְונִ ְר ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ָ ּגן ׁ ֶשהוּא ָמקוֹ ם ָז ְך ְמאֹד ׁ ֶש ּׁ ָשם יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל
עין לא ראתה ו ִּמ ּׁ ָשם ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יחה ׁ ֶשל ַה ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ"ל ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַ ּגן ֵע ֶדןּ ְ ,ב ִחינַ ת
ְ ּב ַק ּלוּת אוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
מ ׁ ֶֹשה ְו ַא ֲהרֹןַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ִּכי ַה ַ ּגן ֵע ֶדן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָש ֶֹדה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ְמבוֹ ֶא ֶרת ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ּׁ ָשם ְ ּג ֵד ִלים ָּכל
ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ִענְ יַ ן ִ ּב ּטוּל ַה ָּכתוּב ׁ ָשםִּ ,כי ַה ַ ּגן ֵע ֶדן הוּא ַה ּ ָש ֶֹדה ֲא ׁ ֶשר ֵ ּב ְרכוֹ ה' ,הצדיק
רוצה להכניס אותנו חזרה לשדה ,שנזכה להתדבק בתכליתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה (זוהר בראשית דף קכח) ִּכי ִע ַ ּקר ִּתקוּן ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּ ָש ֶֹדה הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ְל ִה ָּכ ֵלל ָ ּבאוֹ ר ֵאין סוֹ ף
יתנוִּ ,ע ַ ּקר ַּת ֲענוּג עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶשהוּא ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע ַ ּגן ֵע ֶדןֶ ׁ ,שהוּא עוֹ ָלם
ו ְּל ִה ְת ַע ֵ ּנג ַעל ה’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִל ֵ
ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת אדם צריך לזכות בעוה”ז שיהיה לו את הכלים ,שיוכל להתענג על ה’ ברצוא ושוב,
וידע תמיד מה שצריך לעשות ,ו ִּמ ְּת ִח ָּלה ק ֶֹדם ַה ֵח ְטא ָהיָ ה יָ כוֹ ל ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה ְ ּב ַח ִ ּיים ִח ּיוּתוֹ הגוף
היה מזוכך ,ותמיד השיג אמונה ודעת ,ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה הוֹ ׁ ִשיבוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ָשם ְל ָע ְב ָד ּה ְ ּב ִפ ּקו ִּדין
ַדּ ֲע ֵשֹה ו ְּל ׁ ָש ְמ ָר ּה ְ ּב ִפ ּקו ִּדין ְדּ לֹא ַת ֲע ֶשֹה (זוהר בראשית דף כז) ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ַרק ְל ַק ֵ ּים ְו ִל ׁ ְשמֹר
ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ,לעבדה ולשמרה הם הכלים אל הזריחה ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה יָ כוֹ ל ְל ִה ָּכ ֵלל ָ ּב ֵאין סוֹ ף
ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ָהאוֹ ר ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ִלי ִה ְת ַע ּבוּת ַה ְּלבו ׁ ִּשים ,לא היה בלבולי יצר הרע ,אהבות ויראות נפולות,
ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ַּכ ַ ּנ"ל.

לאחר החטא צריכים להתייגע ולהתאמץ לתפוס במח את זכרון הזריחה בתוך
לבוש

ַא ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ֵח ְטאָ ,א ָדם ביקר בל ילין (תהלים מט) ְונִ ְת ָ ּג ֵר ׁש ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן המדרגה הזאת לא נשארה
אפי’ לא ליום אחד ,וישם ה' ֶאת ַה ְּכרו ִּבים ְו ֶאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ּ ֶפ ֶכת ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ֶדּ ֶר ְך ֵעץ
יחין ִל ְכלוֹ ל ְ ּב ַק ּלוּת ְ ּבאוֹ ר ַה ֵאין סוֹ ף ׁ ֶש ּׁ ָשם
ַה ַח ִ ּיים( ,בראשית ג) ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נְ טו ֵּרי ַת ְר ָעא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִ ּנ ִ
ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ַה ִ ּנ ְצ ִח ִ ּייםִּ ,כי ְמ ַב ְל ְ ּב ִלין ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ְב ַכ ָּמה ִמינֵ י ַה ָּסתוֹ ת ו ִּב ְל ּבו ִּלים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַה ַּל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ּ ֶפ ֶכת ְוכוּ’ זה מבלבל את האדם בכל ברכה ,בכל תפילה ,ולוקח ממנו את
הישוב הדעת ,בכל שבת ,בכל תפילה ,איי איי איי נטורי תרעא גורמים שאי אפשר להתבטל
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לאא”ס ,אין לו כלים לחיים נצחיים שלו ,זה מה שעובר על כל אדם אהבות ויראות נפולות,
תאות הכבוד ,ירידות ונפילות ,ספיקות ,ואינו מבין התורה והתפילה ,וצריך להתעקש להפוך
יעה ְ ּגדוֹ ָלה ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָל ִלין ׁ ָשם ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ִמ ּׁ ָשם ִּכי ִאם
יכין יְ גִ ָ
כל זה לכלים ְו ָאז ְצ ִר ִ
ּ
ּ
ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַל ְ ּב ׁשוּת ְ ּב ַכ ָּמה ְלבו ׁ ִּשים ְו ִצ ְמצו ִּמים ִב ְב ִחינַ ת ָכ ְתנוֹ ת עוֹ ר עור עם ע’ ,היינו עור בהמה,
לעבד את העור בהמה לעשות ממנה כלים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם נִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשל ּו ְונִ ְת ַה ּו ּו ַה ְּלבו ׁ ִּשים ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים ְו ֵהם
ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּןִּ ,כי ְ ּב ִלי ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשים ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ׁשוּם אוֹ ר ַּכ ָ ּידו ַּע.
וכמו כלל הלבושים שהם שומרים על האדם בצניעות להנצל מכל רע ומניאוף ,הלבושים של
האדם מראים את היראת שמים שלו ,ולכן הסט”א נאחזת לפגום בבגדים ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ִּס ְט ָרא
ַא ֲח ָרא ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְּכרו ִּכים ְ ּביוֹ ֵתר ַא ַחר ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות ו’),
ַה ֵ ּני ָמאנֵ י ְדּ ַר ָ ּבנָ ן דבלו ִמ ַ ּניְ יהוֵּ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָהאוֹ ר ,כי ענין הלבוש היינו שאדם
לוקח חתיכת עוה”ז ,בחי’ עור ,וצריך לעבד את זה ,וזה קשהַ ,ע ֵּ
ל-כן ֵהם ְּכרו ִּכים ׁ ָשםִּ ,כי ֵהם
ְ
ְּכרו ִּכים ָּת ִמיד ְל ַק ְל ֵקל ח"ו ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ְונִ ְת ַ ּג ֶּלה אוֹ רוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ְוגַ ם ִּכי ַה ְּלבו ׁ ִּשים
יהםִּ ,כי ַה ְּלבו ׁ ִּשים ֵהם חוּץ ָל ָא ָדם ְו ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת החשמ"ל ׁ ֶש ָּסמו ְּך ִל ְב ִחינַ ת נֹגַ ּהַּ ,כ ָ ּידו ַּע,
ְסמו ִּכים ֲא ֵל ֶ
ה’ עשה שמציאות העולם יש לו לבוש ,לפני הקליפות הקשות יש קלי’ נגה ,מלבוש בגימ’
חשמ”ל ,זהו לבוש שיש על העולמות ,וכן יש לאדם מלבוש על גופו ,שהיצר הרע לא יפיל
אותו ולא יהרוג אותו לגמרי ,כי בלי לבוש אינו אדם כלל ,הלבוש עושה את האדם ,לכן נתן
הקב”ה אחר החטא לאדם לבוש עור ,לבוש מסתיר את האדם בתוך עור ,עור בהמה בחי’
אהבות ויראות נפולות ,ושם יש מצוות ומעשים טובים לעשות ,רצונות ,ולימוד תורה ,כי ע”י
שזוכר שה’ נמצא בתוך הלבוש ,מזדכך הלבוש ונעשה כלי אל הקדושה ,וכמ”ש בסי’ ל”ה
בענין החשמ”ל ,אך היצר הרע רוצה להפיל אותנו בזה וצריך להתעקש שלא להתבלבל ממנו,
יהםַ ,ע ֵּ
יקין ֵ ּבין ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ו ֵּבין ַה ְ ּק ִל ּ ָפה ַע ֵּ
יכין
ל-כן ְצ ִר ִ
ל-כן ֵהם ְּכרו ִּכים ַא ֲח ֵר ֶ
ִּכי ַה ְּלבו ׁ ִּשים ֵהם ַה ַּמ ְפ ִס ִ
ִל ׁ ְשמֹר ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ְמאֹד ְמאֹד:

צמר רומז על הביטול והמשכת הרחמים ,ופשתן רומז על התגברות הדין שלאחר
מכן ,ואסור לערב אותם
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ,בזה אנו מתחילים מיד בבוקר ,לתקן את הלבושים,
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
במצות הציצית ה’ נתן לנו כח נפלא ,שנלבש לבוש שמכניס אמונה בתוך כל דבר שיש בעולם,
ועי”ז ציצית שקול ככל התורה כולהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת ָהאוֹ ר מהרשימו ֵמ ַה ִ ּב ּטוּל ְו ַכ ַ ּנ"ל,
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים ׁ ֶש ָאסוּר ְל ַח ְ ּב ָרם יַ ְח ָדּ יו ׁ ֶש ּלֹא ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְצ ָוה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ויקרא יט)“ ,לֹא
ילים ַּת ֲע ֶשֹה ְל ָך ְוכוּ’” ִּכי ֶצ ֶמר ׁ ָש ְר ׁשוֹ נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּב ּטוּל
ִת ְל ַ ּב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ִּתים יַ ְח ָדּ יו ְ ּג ִד ִ
ַה ַ ּנ”ל ַה ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ָא ָדם יִ ּסו ִּרין ְו ָצרוֹ ת ח”וֲ ,א ַזי סוֹ ֵתם ֵעינָ יו ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ֶאל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ּׁ ָשם ֻּכ ּלוֹ טוֹ ב ְו ׁ ָשם ִמ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ְו ַה ִדּ ינִ ים ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
אתי יָ ּה .מדת הרחמים
ֶצ ֶמרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י דיקנאּ ְ ,ב ִחינַ ת (תהלים קי”ח) ִמן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
נקראים תיקוני דיקנא ,ובזה”ק אי’ שתחילת התיקונים הוא מן המיצר ,שאדם נמצא בצער
וצועק לה’ ומתבטל אליו ,אזי מהפך ה’ מצר לצמר .ומדות הרחמים נקראים ‘עמר נקי’ ,צמר
נקי ,מתיקוני עתיק ,כי מדות הרחמים העליונים הם המשכת אור אין סוף ,ודווקא כשאדם נפל,
וצריך תשובה ותיקון לחזור להתבטל להשי”ת ,כמבואר בכתבים .וזהו בחינת ושער ראשה
כעמר נקא (דניאל ז) שנאמר בעתיק יומין ששם עיקר בחינת הביטול כידוע.

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ט  -ל' נטילת ידיים ד' אות ט  -יד
וזהו 'מן המצר קראתי' 'מן המצר' דייקא ,היינו שדייקא מן המצר והדוחק והיסורים ח"ו כשזוכים
לקרות אל ה' ולהכלל ולהתבטל אליו יתברך כי מדת הרחמים הגדולים ממשיכים את האור
אין סוף ,מציאות ההמשכה הזאת הוא דווקא כשאדם רואה את המיצר שלו ,נפלתי ואני צריך
תיקון ואני צועק מן המצר ,אז זוכה לרחמים גדולים שכולו טוב ,כי נתהפך הכל לטוב ולזכות
אז זוכין להכלל בהתכלית שהוא כולו טוב ,שהוא בחינת תקוני דיקנא המרומזין בפסוקי מן
המצר כמבואר בכונות ,שהם בחי' רחמים גדולים ,בחינת כולו טוב ,כי שם נתהפך הכל לטובה,
כי שם נתהפכין העוונות לזכויות ,בבחינת (ישעיה א) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ,ואם
יאדימו כתולע כצמר יהיו ,בחינת חוט של צמר שהיה תלוי ביום הכיפורים שהיה מלבין עונות
וכו' ,ועי"ז ממילא נתבטלין כל היסורים והצרות ונתהפכין לטובות ,כי אין מיתה בלא חטא ואין
יסורין בלא עון (שבת נה) .וכשנתהפכין העונות לזכויות ונעשה ממצר צמר ,ממילא נתבטלין כל
היסורים ,כי שם בחינת התכלית שהוא כולו טוב וכנ"ל.

ביטול אל התכלית היינו תשובה והמשכת רחמים
ר’ נתן מאריך בענין צמר ופשתים ,ודרך אגב למדנו שענין הביטול אל התכלית היינו תשובה
ומחילת עוונות ע”י הביטול להשי”ת ,שעי”ז עולים למדות הרחמים לפעול סליחה ,בכח
הצדיק ,וכשאנו קוראים בסליחות י”ג מדות של רחמים ,הוא עבודת הביטול לה’ ,שאדם צועק
מתוך המצר והצער והחרטה שלו ,אז נמשכים עליו צמר ותיקוני עתיק.
ר’ נתן מודיע לנו בזה ,שהצמר הוא בחי’ הזריחה בתוך הרשימו .לעומת הפשתן שהוא הנהגת
הדין ,קשה כזה ,ופשתן הוא בחינת דינים וגבורות בחינת קרבן קין שהביא מפסולת שהוא
זרע פשתן ,ועל כן אסור לחבר צמר ופשתים שלא במקום מצוה ,כי הדינים הנאחזין בפשתן
מתגברין ומתגרין ביותר מאד כשמתחברין עם צמר שנמשך מבחינת ביטול אל התכלית,
וכמבואר בהתורה הנ"ל שכשרואין הדינים שרוצה לבטל היסורים והדינים ע"י ביטול אל
התכלית ,הם מתגברין ביותר ,כמו שני בני אדם הנלחמים זה בזה וכו' כמו שכתוב שם עי"ש.
כי דווקא כשממשיכים מדות הרחמים להמתיק את הדינים ,אנו צריכים להכין כלים ,שיוכל
להתחבר לתוך הכלים שלו ,אם לא יהיו כלים ,הרי אדרבה הצער מתגבר ביותר ,וזהו איסור
שעטנז שהיא התחברות צמר ופשתים ,כי צמר לגבי פשתים הוא בבחינת ביטול אל התכלית כי
משם שרשו ,ופשתים הוא בחינת גבורות ,ששם אחיזת הדינים שהם מתגרים ביותר כשרואים
בחינת ביטול הנ"ל וכנ"ל .כי הלבושים של האדם הם צמר או פשתים ,פשתים הוא לבוש
פשוט בעוה”ז ,לובשים את זה בארצות חמות מאד ,בגד קליל ,ממוזג ,וזה מתהפך להיות כלי
לתורה ,בחי’ מים חזקים ,שהתורה חזקה להיות כלי טוב ,והצמר הוא קושי הבהמיות ,צמר
הבהמה ,אלא שזה נתהפך לענני במרחב ,כיון שעובר מצב המצר ,נמתק ונמשך אור הזריחה.
כי ה’ נתן לנו אחר החטא כתנות עור ,ואסור לערב צמר ופשתים כאחד ,כי בתחילה ממשיכים
הזריחה ,ואח”כ צריך לעזוב את הזריחה ,ולעבד את צמר שיהיה כלי .אם מערבבם ביחד,
חוזרים הצרות ח”ו ,רקם אם ממשיך תורה ,נעשה הפשתן כלי.
ועל כן במקום מצות ציצית בשלימות ,דהיינו בזמן שהיה תכלת ,מותר כלאים .כי ע"י קדושת
מצות ציצית ממשיכין אור הרשימו שהוא כלל התורה כנ"ל ,שעי"ז מקררין ומבטלין הדינים
והיסורים אחר הביטול כשרוצים להתגבר ביותר ,בבחינת הוי כל צמא לכו למים ,כמ"ש שם.

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ט  -ל' נטילת ידיים ד' אות ט  -יד
ועל כן אז נמתקין גם בחינת הפשתן שהוא בחינת דינים ונעשה ג"כ בבחינת לבושים קדושים,
בחינת כלים לקבל אור הרשימו של התכלית שהוא בחינת כלל התורה ,כי פשתן גידולו על
המים ותיקונו משם .היינו ע"י התורה שהוא בחי' מים שממשיכין מהרשימו של הביטול שעי"ז
מקררין ומבטלין היסורים והדינים כנ"ל ,אבל שלא במקום מצוה שאז אין יכולת להמשיך תורה,
על כן אז אסור כלאים שהוא התחברות צמר ופשתים ,שלא יתגברו הדינים ביותר שמשם
אחיזת כל הסט"א והקליפות כידוע.

הבל עלה לביטול גדול ,אך לא היה לו לבוש התורה ,לכן נהרג בהתגברות הדין של
קין
יג) וזה בחינת (בראשית ד) ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו .קין הרוצח
הראשון שהרג את הבל ,הוא התגברות הדין אחר הביטול כשאין כלי ,כי הבל בבחינת צמר,
בבחי' ביטול הנ"ל ,כי הביא מבכורות צאנו וכו' שמהם הצמר ,וקין בבחינת פשתן כי קרבנו
היה זרע פשתן כמו שאמרו רז"ל ,ועל כן כשראה קין שהבל זכה להתבטל ולהכלל באור האין
סוף ,כי נתקבל קרבנו ועלה למקום שעלה ,כמו שכתוב וישע ה' אל הבל ואל מנחתו וכו' ,על כן
התקנא והתגרה בו מאד עד שקם עליו והרגו ,כך כשאדם עולה ,היצר הרע רוצה להתגרות בו,
דווקא כשזכה לביטול לאור אין סוף ,בא היצר הרע להפיל אותו יותר ויותר .לכן הגם שהביטול
הוא הדבר הכי טוב שיש ,אך להזהר מאד שזה יהיה בתוך כלי ,להתחדש בקיום תורה ומצוות,
זה בחי' התגרות הדינים והקליפות ביותר במי שרואין שנכלל באור האין סוף וכנ"ל .וצריכין
להשתדל להתגבר כנגדם ביותר ,דהיינו שישתדל לזכות להמשיך תורה מהרשימו וכו' שעי"ז
יכול לעמוד כנגדם כנ"ל .ר’ נתן מזהיר אותנו מאד ,מי שמדבר רק מאין סוף אין סוף ואין סוף,
זו סכנה גדולה מאד ,שלא יתגרו בו הדינים ביותר ,לכן יש להזהר להמשיך תורה ,לעשות כלי,
היינו ללמוד בדברי רבינו למעשה ,ולדבר עם חברים לשמוע זה מזה איך לקיים ,לחשוב מאיזה
ענין ,ועי”ז יוכל לעמוד כנגדם.
והבל לא זכה לזה ,כי אע"פ שזכה להעלות למקום שעלה ,אבל לא זכה לשוב משם בשלום
ולהמשיך משם תורה ,כמובן בתיקוני זהר שכתב שם בענין הבל :בההוא יומא הציץ ומת,
הציץ ומת זה בחי' פגם נדב ואביהוא ,פגם הנכנסין לפרדס שלא זכו לכנס ולצאת בשלום כמו
רבי עקיבא ,רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום ,כי היה לו תורה ,אך הבל הציץ ומת ,כי
לא היה לו הכלי של תורה ,לכן הרגו קין ,כי לאחר הביטול לאא”ס ,נשבר אדם לגמרי ע”י
התגרות הדינים רח”ל ,וכל זה כיון שאין לו כלי ,דהיינו שלא זכו כששבו מהביטול בבחינת
'ושוב' להמשיך משם תורה ,ועל כן זה הציץ וזה הציץ וכו' .ועל כן היה כח לקין ,בחינת הדינים,
להתגרות בהבל עד שהרגו מחמת שהיה בבחינת הציץ ומת ,שלא זכה להמשיך תורה משם
שעי"ז יהיה לו כח לעמוד כנגדו וכנ"ל.
ר’ נתן מזהיר לנו כמה ההתגרות באדם שאינו מכין כלי אל הביטול לאא”ס ,ומבאר מה היה
פגם של הבל ,וכתוב שמשה רבינו הוא התיקון של הבל .וזה שכתב ר’ נתן באות יד.

אי

בי
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משה רבינו הוא תיקונו של הבל ,כי המשיך תורה פשוטה שיהיה לנו כלים
ולבושים אל הזריחה
יד) וזה ששבח שלמה המלך ע"ה את משה רבינו ע"ה 'מי עלה שמים וירד מי אסף רוח בחפניו,
מי צרר מים בשמלה מי הקים כל אפסי ארץ' .כי משה זכה לזה הביטול בתכלית השלימות
עד שזכה להמשיך כל התורה משם כנ"ל .וזה 'מי עלה שמים וירד' היינו מי זכה כמשה לעלות
שמים ולירד ,שזהו בחי' רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום ,דהיינו שעלה שמים שזהו
בחינת ביטול הנ"ל בשלימות באמת שעי"ז עלה למקום שעלה ,וכמו שהוא זכיה ומעלה נפלאה
העליה ,כמו כן היא זכיה ומעלה נפלאה ביותר הירידה שיזכה לירד משם בשלום .דהיינו שיוכל
לעמוד בעת הירידה נגד המקטרגים והסט"א המתגרים אח"כ ביותר ויותר כנ"ל .אבל מי זכה
לעמוד בזה כמשה שעלה וירד בשלום ,כי זכה להמשיך מהזריחה של הביטול כל התורה
הקדושה שדיבר ה' יתברך משם ,כי רק ע"י התורה עומדים כנגדם כנ"ל .משה רבינו עלה
לשער הנ’ ,נורא נוראות וזכה להוריד תורה בפשטות ,לקיים מצוות פשוטות ,ללבוש ציצית
ולהניח תפילין ,לסור מרע ולעשות טוב ,לאהוב את ה’ ולירא את ה’ ,בתוך כלים ולבושים
פשוטים בעוה”ז ,שזהו עיקר תיקון העולם.
וזהו ,מי אסף רוח בחפניו מי צרר מים בשמלה ,זה בחינת המשכה התורה משם ,כי התורה
הוא בחינת רוח אלקים ,בחינת רוח הקודש ,בחי' ורוח אלקים מרחפת על פני המים ,שהוא
רוחו של משה משיח שמרחף על אנפי אוריתא ,כמובא במ"א (לקו"ת סי' ל"ב) וזהו 'מי אסף
רוח בחפניו' שאסף וקיבץ הרוח הקודש ,רוח אלקים ,שהוא בחי' המשכת התורה ,אסף אותו
בחפניו ,דהיינו בידיו ,שבהם מקבלין את התורה שהיא בחי' אצבע אלקים וכנ"ל ,וזהו ,מי צרר
מים בשמלה ,מים ,הם מימי התורה ,בחי' הוי כל צמא לכו למים ,המוזכר בהתורה הנ"ל ,עי"ש,
שבהם מקררין ומבטלין היסורים והדינים והמקטרגים אחר ששבין מהביטול ,בבחי' 'וצמית
והלכת אל כלים ושתית מאשר ישאבון הנערים' כמבואר שם עי"ש.
כלל הענין שמשה רבינו נתן לנו תורה ,ותמיד יכול האדם ע”י לימוד משנה גמ’ וזה”ק ,בפרט
ע”י לימוד ספרי רבינו בחשק גדול ,עי”ז ממשיך עליו כחו של משה רבינו ,מי צרר מים בחפניו,
וכך נותנים לכל אדם כלים שיוכל לקבל את הזריחה ,ואז יוכל לחדש דברי תורה.

הכלי אל ההתנוצצות הוא ע"י שמחדש בדברי רבינו לא בשביל לומר לאחרים את
החידוש
כי עיקר הכלי שלנו הוא התבודדות עם רצונות וכיסופין להשי”ת בקיום המצוות ,ואז ע”י
הזריחה מאיר בו בתוך ההשתוקקות ,מוצא איזה דביקות בה’ ,ואומר הנה מצאתי התחדשות
איך להדבק בה’ במצוה זו ובמצוה זו ,וזהו הכח המופלא של רביה”ק ,החידושי תורה של רבינו,
כמו שר’ נתן מזכיר כ”פ שע”י חידושי תורה שזוכים לחדש בדברי רבינו ,לא בשביל להגיד
לאחרים ,אלא בשביל לעבוד את ה’ עם זה ,עי”ז הוא יוכל להתחדש יותר ויותר להדבק בה’
יותר ,לאכול בקדושה יותר ,להתנהג בקדושה יותר בכל דבר .וכך יוכל להבין בכל ענין של
לימוד לפי מדרגתו ,שזהו העבודה האמיתית של האדם.
ולפעמים יש שהאדם רחוק מלחדש חידושי תורה ,אזי עיקר החידושי תורה שלו ,זה
התחזקות ,היינו שהלימוד יאיר לו משהו ,ובכל לימוד ,יש אחד שמבין יותר עמוק ,יש אחד
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שמבין בפשטות ,ובתוך זה יש מה שאחד שומע מהשני ומקבל ממנו ,מקבלים הארה ואח”כ
מבינים לבד ,וכן בכל לימוד ספרי רבינו ,מה ששומעים וחושבים וזוכים להתחדש ,זהו עיקר
הדרך למעשה לזכות עי”ז לכלים ,לקבל את הרשימו מהזריחה.
זהו הפלא שר’ נתן מאריך ,שזהו כחו של משה רבינו שהמשיך לנו תורה ,זהו כח של הצדיקי
אמת ,רשב”י ,אריז”ל בעש”ט ורביה”ק ,מי עלה שמים וירד ,אסף מים בחפניו ,שעלה והמשיך
לנו דברי תורה כאלה ,ואנו צריכים להתחזק ביחד לדבר בדברי רבינו ,להמשיך עי”ז שיהיה לנו
כלים ולבושים לקבל את הזריחה.
כי בעל השדה מכניס אותנו חזרה לגן עדן ,ורבינו מזהיר שאחד לא יכחיש את חבירו ,כי כל
אחד יש לו כלים אחרים ,אחד בפשטות ,אחד בעומק ,אחד יותר עמוק ,כל אחד ימצא את דרכו
לחזור לגן עדן ולעבוד את ה’ באמת אמן.

גי

