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ליקוטי הלכות ח"א דף לא -לב .נטילת ידיים שחרית ד' אות יד-טז

לקוטי הלכות או”ח דף לא  -לב הלכות נטילת ידיים שחרית ד' אות יד-טז
כלליות התורה הוא לבוש וכלי אל הזריחה והדביקות בה’
ר’ נתן ממשיך בביאור הפלאות בפסוק במשלי שמדבר משבחו של משה רבינו בקבלת
התורה ,מי עלה שמים וירד וכו’ְ ,ו ֶזהִ :מי ָצ ַרר ַמיִ ם ַ ּ
יצית
ש ְמ ָלה’ ַדּ יְ ָקא ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ִצ ִ
‘ב ּ ִ ׂ
ש ְל ָמה” ,מי צרר ,מי עשה את הפלא הזה
ׁ ֶש ְּתלוּיָ ה ַ ּב ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קד) “ע ֶֹטה אוֹ ר ַּכ ּ ַ ׂ
שהביא לנו מצות ציצית ששקולה ככל תרי”ג המצוות ,והוא תיקון הבגדים בחי’ שמלהִּ ,כי
יצית ׁ ֶשהוּא ִּת ּקוּן ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשיםַ ,על־יָ ָד ּה ַדּ יְ ָקא צוֹ ְר ִרין ו ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ו ְּמ ַה ְדּ ִקין צוררים,
ַעל־יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
היינו שיכולים לתפוס קדושת החידושי תורה ברצונות וכיסופין ,ופנימיות התורה ,ומקשרים
יטב ְ ּב ִל ּבוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכֹר
יחה ׁ ֶשל ַה ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהי ּו ְמ ֻק ּׁ ָש ִרים ֵה ֵ
ימי ַה ּתוֹ ָרה ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכים ֵמ ַה ְ ּז ִר ָ
ומהדקין ֵמ ֵ
אוֹ ָתם ְול ֹא יִ ׁ ְש ְּכ ֵחם ,שיוכל להתפלל כראוי ,לעשות ברכה כמו שצריך ,ולחשוב מהשי”ת,
ולבא לתיקון המח והדעת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
יתם אוֹ תוֹ ו ְּז ַכ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹת ה’”,
(ב ִּמ ְד ָ ּבר טו)“ :ו ְּר ִא ֶ
יטב .ע”י הציצית רואים את התכלית וזוכרים מצוות ה’ ,ויכולים להתקשר
ְו ַכ ְּמב ָֹאר ְל ֵעיל ֵה ֵ
י־זה
במצב שהוא נמצא שם ,שיהיה כלי לאור האמונה והדעת והזריחה שמאיר בוְ ,ו ַעל־יְ ֵד ֶ
ר־כ ְך ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
יו ַּכל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גֶ ד ַה ִּמ ְת ָ ּג ִרים ְ ּביוֹ ֵתר ַא ַח ָּ
יצית ִהיא ׁ ְש ִמ ָירה ְ ּגדוֹ ָלה ֵמ ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת
ל־כן ִצ ִ
י־זה
ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְק ׁ ָשר אוֹ ר ָה ְר ׁ ִשימ ּו ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ַעל־יְ ֵד ֶ
ְמ ׁ ַש ְ ּב ִרים ו ְּמ ַב ּ ְט ִלים ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל־כן נִ ְק ֵראת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ַעל ׁ ֵשם ִּת ּקוּן
“שׂ ְמ ָלה ְל ָכה ָק ִצין ִּת ְהיֶ ה ָּלנוּ”ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
יציתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ג)ִ :
ש ְמ ָלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ַה ּ ִ ׂ
(ש ָ ּבת קיטָ ּ ):פסוּק ֶזה ַעל ַה ּתוֹ ָרה .הרי שכל התורה נקראת כשמלהִּ ,כי ָכל ַה ּתוֹ ָרה
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַז”ל ׁ ַ
ש ְמ ָלה ְו ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ׁ ֶש ֵהם ַה ֵּכ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל,
יציתֶ ׁ ,ש ִהיא ִּת ּקוּן ַה ּ ִ ׂ
נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ו ִּמ ְת ַק ֶ ּי ֶמת ַעל־יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
’ש ְמ ָלה’ ַּכ ַ ּנ”ל .זהו תיקון המח של האדם ,שיש לו תורה בבחי’
‘מיִ ם’ ַ ּב ּ ִ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִמי ָצ ַרר ַ
שמלה ,היינו שזה כלי שיוכל להתקשר בזה הרשימו של הזריחה ,ועי”ז יתוקן הדעת והמח,
י־זה ֵה ִקים
“מי ֵה ִקים ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ”ֶ ׁ ,ש ַעל־יְ ֵד ֶ
ויוכל לחשוב מה’ ולהבין בתפילה ובתורהְ .ו ֶזהוִּ :
ְו ִק ֵ ּים ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ְתמוֹ ֵטט ִמ ּג ֶֹדל ַה ִ ּק ְטרוּגִ ים ְו ַה ִה ְת ָ ּגרוּת ׁ ֶש ָרצ ּו
ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ְ ּבמ ׁ ֶֹשה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָע ָלה ַל ֲע ִל ָ ּיה ָּכזֹאתְ ,ל ִב ּטוּל ָכ ֶזה .פשטות הפירוש ‘מי הקים כל אפסי
ארץ’ ,היינו שהקים את העוה”ז ,אך יש בזה יותר ויותר ,כי הסיבה שכ”כ קשה בעוה”ז לבא
לאמונה ותיקון הברית והמוחין ,כי גם כשאדם מתעורר ויש לו זריחה ,והרהור תשובה אמיתי,
אח”כ יש התגרות גדולה ואינו יכול להתקשר אל הזריחה שהיתה לו .הקלי’ רוצים לבטל ממנו
ההתקשרות של הזריחה למח הפשוט .ולזה אנו רחוקים מהדעת .כי טוען ,הרי התחלתי ,למה
איני יכול להמשיך ,זהו הכח של משה רבינו שתיקן כל אפסי ארץ.

כפה עליהם הר כגיגית ,היינו שלולא הכלי של התורה ,מתגרים הדינים ביותר
יה” ְוכוּ’ַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ׁ ְש ַעת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים עה)“ :נְ מֹגִ ים ֶא ֶרץ ְו ָכל י ׁ ְֹש ֶב ָ
“ה ִרים נָ ְזלוּ” ְוכוּ’ .הרים ,הבריאה ,נזלו ,התבטלוְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּג ֶֹדל ַה ִדּ ינִ ים ׁ ֶש ָהיָ ה
(שוֹ ְפ ִטים ה)ָ :
ׁ
יהם ַהר ְּכגִ יגִ יתִ ,אם ַא ֶּתם ְמ ַק ְ ּב ִלין ַה ּתוֹ ָרה
(ש ָ ּבת פחֶ ׁ ).ש ָּכ ָפה ֲע ֵל ֶ
ָאזְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַז”ל ׁ ַ
מו ָּטב ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ,וידוע הקושיא מה ענין כפיית הר כגיגית ,הרי אמרו נעשה ונשמע ,אלא
שאפי’ שיש זריחה וביטול ,אך אח”כ כשחוזרים לעוה”ז ,אין דרך להתקשר לזריחה ,כל ההר

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף לא -לב .נטילת ידיים שחרית ד' אות יד-טז
של דינים כגיגית נופלים על האדם לבטל אותו .לכן הראה להם שחייבים למצוא דרך לקבל
תורה בדרך של כלי וצמצום ,לספור ז’ שבועות ,לעשות צמצומים וכלים כדי לקבל בהם את
הזריחה והרשימו.
ׁ ֶש ְּכ ׁ ְשעוֹ ִלין ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ַע ְצמוֹ ְ ּבאוֹ ר ָה ֵאין סוֹ ף ׁ ֶשהוּא ַה ַּת ְכ ִליתֲ ,א ַזי ָּכל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְו ַה ִדּ ינִ ים ְוכוּ’
יעם ַעל־יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה
יכין ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גְ ָדּ ם ְל ׁ ַש ְ ּב ָרם ו ְּל ַה ְכנִ ָ
ִמ ְת ָ ּג ִרין ְ ּביוֹ ֵתר ,זה מלחמה גדולה ו ְּצ ִר ִ
‘מי ֵה ִקים ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ’ִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה ָז ָכה ַל ֲעלוֹ ת ְו ֵל ֵירד ְ ּב ׁ ָשלוֹ םִּ ,כי
יכין ִמ ּׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזהוִּ :
ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ִה ְמ ׁ ִש ְ
י־זה ֵ‘ה ִקים
ש ְמ ָלה’ְ ,ו ַעל־יְ ֵד ֶ
‘מי ָא ַסף רו ַּח ְ ּב ָח ְפנָ יו ִמי ָצ ַרר ַמיִ ם ַ ּב ּ ִ ׂ
יך ִמ ּׁ ָשם ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ
ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ’ֶ ׁ ,ש ִ ּק ֵ ּים ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ׁ ֶש ּל ֹא יֶ ֱח ַרב ַעל־יְ ֵדי ִה ְת ָ ּגרו ָּתם ָאזִּ ,כי ׁ ִש ֵ ּבר ו ִּב ּ ֵטל ֻּכ ָּלם ַעל־
יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְו ַכ ַ ּנ”ל  :משה רבינו נתן לנו תורה של חומש ,משנה ,גמ’ ,זהר ,קבלה ,ויש
מצוות ה’ ,וע”י כל זה שייך שיהיה כלים .זהו גבורת הצדיקים שמראים לנו דרכים לעשות
כלים ,להראות לנו מה זה עיקר מציאות התורה ,כדי שגם אנו נזכה לאור התורה ,ולאמונה
ותיקון הדעת ע”י התורה.

גם שזוכה להתבטל לה’ ,עדיין לא נתבטל הסנה ,והיצר מתגבר מחדש
“ו ֵ ּי ָרא
(שמוֹ ת ג)ַ :
טו) ביציאת מצרים התחילה הגאולה ע”י משה רבינו במראה הסנה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
ַמ ְל ַא ְך ה’ ֵא ָליו ְ ּב ַל ַ ּבת ֵא ׁש ִמ ּתוֹ ְך ַה ְּסנֶ ה”ֶ ׁ ,ש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ָצרוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַז’’ל
“ע ּמוֹ ָאנ ִֹכי ְ ּב ָצ ָרה” ְּ(ת ִה ִּלים צה) .לכן התגלה ה’ למשה ע”י סנה,
ימן יד) ִמ ּׁשוּם ִ
(תנְ חו ָּמא ׁ ְשמוֹ ת ִס ָ
ַּ
בחי’ צרה ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאל ֹקוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ”לָ ,ז ָכה מ ׁ ֶֹשה ַעל־יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּנ ַתן ִל ּבוֹ ַעל
(שם) ,משה רבינו חשב על כל הצרות של כל יהודי ,מה
ָצ ַרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ַז”ל ׁ ָ
שעובר עליו התגרות הדינים ,ו ִּמ ּג ֶֹדל ָצ ָרתוֹ ְו ָד ְחקוֹ ִמ ָּצ ַרת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּב ּטוּלַ ,עד
ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ִה ְת ַ ּג ּלוּת ֱאל ֹקוּת ,זהו עבודת הצדיקים שכ”כ נזהרים ,וחושבים איך שייך להחזיר את
האדם להשי”ת ,להוציאו מדאגת הפרנסה ,להוציאו מצער יגון ואנחה ,להצילו מעול הפרנסה
ולהחזיר אותו לחיים טובים של תורה תפילה ומחשבה דקדושה ,הצדיק מצטער ודוחק עצמו
י־זה הוֹ ִציא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ַה ָ ּגלוּתְ ,ו ִק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
מצרות ישראל ,ואזי עולה לביטול ׁ ֶש ַעל־יְ ֵד ֶ
וּנְ ָתנָ ּה ָלנוְּ ,ו ַכ ַ ּנ”ל.
ְו ֶזה ׁ ְ
“ו ַ ּי ְרא ְו ִה ֵ ּנה ַה ְּסנֶ ה ּב ֵֹער ָ ּב ֵא ׁש ְו ַה ְּסנֶ ה ֵאינֶ נּ ּו ֻא ָּכל”ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַה ְּסנֶ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
(שמוֹ ת ׁ ָשם)ַ :
ל־פי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָּלה ֵא ׁש ָּכ ֶזה ְדּ ַהיְ נ ּו ִה ְת ַ ּג ּלוּת
ף־ע ּ ִ
ַה ִדּ ינִ ים ְו ַה ִ ּק ְטרוּגִ יםֲ ,ע ַדיִ ן ֵאינָ ם נֶ ֱא ָכ ִלים ו ִּמ ְת ַ ּב ּ ְט ִליםַ ,א ַ
“כי ה’ ֱאל ֶֹק ָ
‘א ׁש א ְֹכ ָלה’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים ד)ִּ :
יך ֵא ׁש
ֱאל ֹקוּת ַעל־יְ ֵדי ַה ִ ּב ּטוּלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵ
יה ִר ׁ ְש ּ ֵפי ֵא ׁש ׁ ַש ְל ֶה ֶב ְתיָ ה”ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ִר ׁ ְש ֵפי
“ר ׁ ָש ֶפ ָ
(שיר ַה ּׁ ִש ִירים ח)ְ :
א ְֹכ ָלה” ְוכוּ’ ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ִ
יכ ֶּלה ֶאת ַה ְּסנֶ הֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ַש ְל ֶה ֶבת ֵא ׁש ַה ְדּ ֵבקוּת ְו ַה ִ ּב ּטוּלְ ,ו ָהיָ ה ָראוּי ְ ּב ַו ַדּ אי ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ֵא ׁש יִ ְשׂ רֹף ִו ַ
ַה ִדּ ינִ ים ְו ַה ִ ּק ְטרוּגִ ים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת .גם לאחר אש הביטול ,חוזרים
הדינים דהיינו ההתרחקות ,ולכאו’ לאחר שעלה וזכה למה שזכה ,היה ראוי שיתבטל ממנו
“ו ַה ְּסנֶ ה ֵאינֶ נּ ּו ֻא ָּכל”ְ .ו ַע ֵּ
ל־כן ָּת ַמ ּה
”ה ְּסנֶ ה ּבוֹ ֵער ָ ּב ֵא ׁש”ְ ,ו ִעם ָּכל ֶזהְ :
יצר הרעֲ ,א ָבל מ ׁ ֶֹשה ָר ָאה ׁ ֶש ַ
“ו ַ ּי ְרא ה’ ִּכי ָסר ִל ְראוֹ ת ַו ִ ּי ְק ָרא ֵא ָליו
“אסו ָּרה נָ א ְו ֶא ְר ֶאה” ְוכוּ’ְ ,ו ָאזַ :
ְמאֹד ַעל ֶזהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםָ :
“אל ִּת ְק ַרב ֲהלוֹ ם ׁ ַשל נְ ָע ֶל ָ
יך” ְוכוּ’ ,כי הצדיק מוסר נפשו ולבו לראות
מ ׁ ֶֹשה משה” ְוכוּ’ְ ,ו ָא ַמר לוֹ ַ :
בצרתן של ישראל ,כי סר לראות ,וה’ אומר לו ,אל תקרב הלום של נעליך ,כי ה’ אומר לו ,אכן
כך הוא בעוה”ז ,והעצה הוא שהצדיק יעלה לדרגא יותר גדולה ויותר גדולה ,עד שיבטל עצמו
לגמרי לגמרי ,גם את הגוף ,שיהיה לו כלים זכים לגמרי.
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הצדיק אמת יש לו כלים אמיתיים עד אין סוף
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ָק ֵרב ֲהלוֹ ם ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵא ֶיזה ֲא ִח ַיזת ֵמ ַהגּ וּף ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִּ(ת ּקוּנֵ י ז ַֹהר ִּת ּקוּן כ כא ַדּ ף מחֶ ׁ ).ש ּׁ ַשל נְ ָע ֶל ָ
יך ְמ ַר ֵּמז ׁ ֶש ַ ּי ְפ ׁ ִשיט גּ וּפוֹ ׁ ֶש ָ ּנגְ ָעה ּבוֹ ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה ְדּ ַהיְ נ ּו
יכין ְל ַה ְפ ׁ ִשיט ַע ְצמוֹ ִמ ֶ ּזה ַהגּ וּף ְלגַ ְמ ֵרי ְלגַ ְמ ֵרי
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵא ֶיזה ֲא ִח ָיזה ֵמ ַה ְב ֵלי ָהעוֹ ָלם ַה ֶ ּזהִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ְש ֵלמוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִל ְס ּתֹם ֵעינָ יו ֵמ ֵחיז ּו ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְלגַ ְמ ֵריְ ,ו ָאז יְ כוֹ ִלין ַל ֲעלוֹ ת ְל ׁ ָשם ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם
ְו ָל ׁשוּב ְו ֵל ֵירד ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ,ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
י־זה ְמ ַב ּ ְט ִלין ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ָּכל ַה ִדּ ינִ ים
יך ּתוֹ ָרה ִמ ּׁ ָשםֶ ׁ ,ש ַעל־יְ ֵד ֶ
ְו ָכל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְו ַכ ַ ּנ”ל.
כאן ר’ נתן מזהיר שאי אפשר להתקרב הלום רק לאחר שיבטל הגוף לגמרי לגמרי בתכלית
השלימות ,כמובן שר’ נתן מדבר ממשה רבינו ,שזהו מה שהזכרנו לעיל ,כי הביטול שיש לנו
לאור אין סוף ,הוא בדמיון כזה ,הגם שאנו מתבטלים לה’ באמת ,אלא שאנו קוראים לזה
אין סוף ,ובאמת אין לנו כלים לזה ,אך הצדיקים הגדולים יש להם כלים עד שם ,שזהו ענין
‘של נעליך’ ,משה רבינו התחדש ועלה למדרגה יותר ויותר עליונה ,ומסר נפשו ופעל אצל
השי”ת שימשיך תורה לעולם הזה שיהיה בו כלים לכל זריחה! ע”י שמירת התורה ,וקבלת
עול בשמחה ולימוד התורה ,זהו מציאות הכלים ,וכל זה רק ע”י שיש הצדיק הגדול שיש לו
את הכלים האלה ,הוא מתקן גם לנו דרך להתבטל לאא”ס ,ונוכל לזכות לברכה וישועה.
משה מיאן לגאול אותנו ממצרים ,כי ראה שגם לאחר גאולה יש התגרות חדשה ,אך עצת ה’
לעולם תעמוד
ְו ַע ֵּ
“ש ַלח נָ א ְ ּביַ ד ִּת ׁ ְש ָלח”ִּ ,כי הוּא ִמ ְל ָח ָמה ְ ּגדוֹ ָלה
ל־כן ֵמ ֵאן מ ׁ ֶֹשה ִ ּב ׁ ְש ִליחוּתוֹ ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,ו ָא ַמרְ ׁ :
ְ
ּ
יע אוֹ ָתם ְמאֹד
ַו ֲעצו ָּמה ְמאֹדַ ,עד ׁ ֶש ֲא ִפיל ּו מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ָז ָכה ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ,ו ֶּב ֱא ֶמת ׁ ָשב ְו ִה ְכנִ ַ
י־כן ִה ְת ָ ּגר ּו ְמאֹד ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל־יְ ֵדי
ל־פ ֵ
ף־ע ּ ִ
ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ָע ָלה ְויָ ַרד ִמ ּׁ ָשם ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ִעם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלהַ ,א ַ
ֲה ָס ַתת ָה ֵע ֶרב ַרבַ ,עד ׁ ֶש ָעשׂ ּו ַמה ּׁ ֶש ָעשׂ וּ .משה רבינו ידע שזה מלחמה גדולה ,אע”פ שיכניסו
את האמת בעולם ,הבע”ד מתגרה מאד ,כי גם לאחר כל המדרגות הגדולות זה לא פשוט ,אך
יל ְך ִ ּב ׁ ְש ִליחוּתוֹ ,
יח ֶאת מ ׁ ֶֹשה ֵל ֵ
ה’ הכריחו לגאול את ישראל וליתן להם תורה ֲא ָבל ה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִה ְכ ִר ַ
יע לוֹ ּג ֶֹדל ּכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרה
ְו ִלגְ אֹל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִל ֵּתן ָל ֶהם ֶאת ַה ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִה ְב ִטיחוֹ ְוהוֹ ִד ַ
“ע ַצת ה’ ְלעוֹ ָלם ַּת ֲעמֹד” ְוכוּ’ .כי הצדיק יודע לתקן
עוֹ ֶמ ֶדת ְּכנֶ גְ ָדּ ם ָּת ִמידּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים לג)ֲ :
יחד עם הבחירה של האדם ,ללמדו שיחזור לאחוז בתורה ,בחי’ עצת ה’ לעולם לעולם תעמוד,
י־כן ּכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו נִ ׁ ְש ָאר ְלדוֹ רוֹ ת
ל־פ ֵ
ף־ע ּ ִ
ל־פי ׁ ֶש ִה ְת ָ ּגר ּו ָ ּב ֶהם ְו ָעשׂ ּו ַמה ּׁ ֶש ָעשׂ וַּ ,א ַ
ף־ע ּ ִ
ִּכי ַא ַ
ָלנֶ ַצחֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה ָאנ ּו ְמ ַח ִ ּיין ַע ְצ ֵמנ ּו ְ ּב ָכל ּת ֶֹקף ָצרוֹ ֵתינ ּו ַה ְמ ֻר ּבוֹ ת ַר ֲח ָמנָ א ִל ְּצ ָלן ְ ּב ָכל יְ ֵמי ַה ָ ּגלוּת ַה ַּמר
(שם קיט)“ :זֹאת נֶ ָח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י ִּכי ִא ְמ ָר ְת ָך ִח ָ ּי ְתנִ י”ִּ ,כי ַע ָּתה ל ֹא ָהיָ ה ָלנ ּו ׁשוּם ִק ּיוּם ַחס
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָ
ְו ׁ ָשלוֹ ם ,לו ֵּלא ה’ ֶע ְז ָר ָתה ָלנ ּו ּׁ ֶש ִה ְק ִדּ ים ְרפו ָּאה ַל ַּמ ָּכה ׁ ֶש ְּכ ָבר ִק ַ ּב ְלנ ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַכ ְּמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה
ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְו ַכ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַה ְר ֵ ּבה ִמ ֶ ּזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:

הלכה זאת היא כלליות דרכי עבודת ה’ ,איך להתענג מנועם זיו השכינה
בקטע הבא מסכם את כלל הענין הזה בפשטות ,וצריך להקדים כאן ,שיש מעוררים בענין
ההלכה הזאת ,אע”פ שבדברי רבינו זה מובא לגבי נושא הצער והיסורים שיתבטל שם אל
התכלית ,אך לבד מזאת יש לזכור שכלל דבה”ק בסי’ ס”ה הוא כלל הענין של ההתקשרות
לרבי ,שמכניס אותנו לחיים אמיתיים שזהו הגן ,השדה ,ע”י בעל השדה .והלכה זאת היא

ה

ו
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הראשונה שעניינה עבודת השם ,איך מתקרבים לאמיתת העבודה ,זהו עיקר עבודה של אדם.
ויש לעורר שבדרך כלל מי שמדבר בכל הספה”ק ובשיחות ,מעורר אותנו בפשטות ,תיקון
חצות ,לשבר שינה ,לשמור על הזמן ,לא להתבטל ,זה דבר שיכולים להבין ,להתמיד בתורה,
ולהיות תמיד קשור לתורה ,ומי שזוכה מתייגע בתורה ,ומבין ומחדש חידושי תורה ,כל אחד
לפי עניינו ,בגמ’ שו”ע ,זה”ק וכל זה כשמתייגע מאד בלימוד התורה.
אך הלכה זאת מדבר מענין אחר ,הגם שגם הזכיר שעיקר הדבר הוא להתחדש בתורה ,עי’
להלן אות טז .אך יתכן שאחד ילמד ההלכה זאת ,ויאמר שאינו מדבר כלום ,ואינו מבין כלל
מהו עוצם התגרות הבע”ד שר’ נתן מאריך להזכיר כאן .ב”ה זכינו להבין את ההלכה לאחרונה,
וראינו והבאנו את עוצם נפלאות הדרך הברורה שיש בהלכה זו ,שזה ממש כל חיינו ,שעיקר
הבחירה הוא להתבטל לאא”ס תמיד ,ובזה מגלה לנו מהו עיקר התמימות ופשיטות ,ועיקר
ההתקשרות לרבינו ,כי הרצון של האדם צריך להיות לזכות לקדושה ,לשבר התאוות ,ולצאת
ממה שרואה את העולם הזה כנפרד ,בבלבולים ותאוות.

בהלכה זאת יש דרך חיים גם לאיש פשוט איך לרפאות נפשו
וכשאינו מתעורר עדיין לעבודת ה’ ,הרי עיקר האדם הוא שירפא את נפשו שיחזור להיות
בר דעת ובעל שכל ,להתפלל וללמוד ,ויהיה לו איזה קשר למה שקורה ,לא כמו מי שמבולבל
ומלא עצבים ותוסס מלא רוח ,שזה הטבע שלו ,וצריך לרפאות את זה ,להכנס לתוך השדה,
לתוך הגן עדן ,שזהו עבודת ה’.
ובודאי יסוד חיי האדם הוא לשמור זמן התפילה ולהתייגע בתורה יומם ולילה כמה ששייך,
לפי היגיעה שיש לו .רבינו שם לב לענין הזה ,שיש אנשים שאין לומדים כי מרוצים ללמוד רק
בדרך שלמדו בישיבה ,אח”כ יש זמן שאינו יכול ללמוד כך ממילא אינו לומד כלום ,כי רוצה
דווקא בעיון ,ובענין הזה עובר על האדם הרבה מאד ,והרי עיקר האדם למעשה הוא קביעת
התורה ,ואם כבר זכה לקבוע עצמו ביגיעת התורה ,חבל חבל ,למה שלא יזכה להיות יהודי,
שזה הרי כלל דרך החסידות ,מה שהתגלה מהזה”ק ,ומה שהבעש”ט מלמד את זה באר היטב,
ומה שרבינו מלמד את זה באופן הכי ברור ,ורואים את זה בכל הלכה והלכה ,ר’ נתן מלמד איך
לחשוב מה’ ,להיות קרוב לה’ ,להיות בטל לה’ .זהו תכלית התורה ,תורה שלומדים בלי לחשוב
על התכלית ,חסר בהתקרבות לרבינו ,אתה יודע מרבי כזה שרוצה להביא אותך לדביקות בה’
שזהו כלל אור הבעש”ט ורביה”ק ,וכידוע וכמפורסם .ואין צריך להאריך בזה בכל הלכה ,כי זה
דבר פשוט ,שאם לא מתעלה לדביקות בה’ ,הוא נשאר בכמה עניינים כמו שנשאר ואין צריך
להאריך .הרי צריך באמת להתייגע בתפילה ,ולקדש המעשים ,ולהתעלות מכל צער ובלבול,
וללמוד תורה בחשק חדש.
בהלכה זאת ר’ נתן מאריך בדבר זה ,ובענין הזה דייקא בשני אופנים ,אצל האדם הפשוט
שהמח מאד מבולבל ,עושה ברכה ולא יכול לכוון ,ואפי’ חלק אחד מהתפילה אינו יכול ,ולא
יכול לשבת ללמוד ,מי יעזור לו ? יש אנשים מוכשרים ויש שלא מוכשרים ,מי יעזור לו ,מי
ירפא אותו? הרי עיקר רפואתו שיאחז עצמו בהשי”ת ,תמיד להתבטל לה’ ,מכל צער וכל מה
שעובר בחיים בפרנסה ,בריאות ,מחלוקת ,חלישות הדעת ,כשיצא מזה ,כך יוכל לחיות את
החיים שלו.
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לימוד התורה עם חשק לקיים ,זהו הכלי אל הזריחה
ולמי שכן יודע באמת מהו עבודת ה’ ,יודע שהעיקר הוא ביטול להשי”ת ולזה צריך בעיקר
כלים ולבושים ,היינו שאדם עושה בכל דבר איזה צמצום לאלקות ,כמ”ש בלקות סי’ ה’
שצריך איש תבונות ,שעושה צמצומים לאלקות ,וכן בלקו”מ סי’ ל”ה ,חידוש העולם ,עיקר
הדבר שבכל דבר שעושה הוא מעלה את הניצה”ק שבדבר ומחדש את הבריאה .הרי שבדבר
הזה עושים כלי.
כשאדם הולך בבית ,וחושב איפה השי”ת נמצא ,אח”כ נעשה המציאות הזה כלי ,שזה דרכי
העבודה שמתבאר בדברי הצדיקים ,ויש בזה הרבה דרכים ,ועיקר הדבר הוא באכילה ומשא
ומתן ,שיעשה כל דבר בקדושה ,כמו שראינו אצל אנ”ש ,כל דבר עשו עם כזה יראה ,כזה
התעוררות .יש שעשו בתמימות ,ויש שכן הבינו מה הענין המבואר בספה”ק ,שזהו תכלית
האדם לעשות כלים להתדבקות בה’ בכל מה שעושה .כל דבר גשמי ,מתהפך להיות כלי.
ואח”כ יש חידושי תורה ,כשלומד גמ’ ושו”ע ומתחדש הפשט ,מתחדש אור של תורה ,וכן
כשחושב בדברי הזה”ק ובדברי רבינו ,הרי מתחדש אור התחדשות בעוד דרך נפלא של אהבה
ויראה ודביקות בה’ .זה נקרא כלים.
וכשיש כלים ,אזי מאיר לו הרשימו ,ומתקשר הזריחה להכלי ,שזהו ענין ציצית ותפילין כאמור
לעיל ,וזהו קימת הבוקר ,וזהו אור יום ועבודת ה’ ,ר’ נתן מלמד לנו איך לעבוד את ה’ ,שעי”ז
יכול לחיות שכל דבר שעושה יהיה כלי אל הזריחה ,ואח”כ יבא עוד פעם זריחה ,זהו החיים
טובים ואמיתיים של גן עדן ,להיות דבוק בה’ ,כמו שר’ נתן חוזר על זה כמה פעמים בהלכה זו.
וכמובן מי שאינו אוחז בזה ,ולא יודע מהענין הזה ,אצלו נעשה הענין באופן אחר שיוכל להחזיק
מעמד בעולם ,לרפאות את נפשו ,שיזכה ללמוד שיעור גמ’ ושו”ע ,או שכותב ,לא שיעור
שלמד סתם ,סתם בלי להתקרב לה’ ,הרי צריך שיהיה נעשה כלי מהלימוד הזה ,להשתוקק
שהלימוד יהיה נעשה כלי ,נכון שאני לא לומד את זה ,אבל צריך להתחדש בלימוד.

כשנכנס להתנוצצות חדשה ,תיכף מתגרין בו ביותר

טז ְו ֶזה ָצ ִר ְ
יך ָּכל ָא ָדם ֵל ַידעֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ִּמ ְתנוֹ ֵצץ לוֹ ֵא ֶיזה ִה ְתנוֹ ְצצוּת ֱאל ֹקוּת ,בשבת קודש,
או בהתבודדות ,ובפרט בציון ,כל אחד מה שזוכה ,אוֹ ִאם נִ ְתעוֹ ֵרר ְ ּב ֵא ֶיזה ִה ְתעוֹ ְררוּת ָח ָד ׁש ַלה’
יִ ְת ָ ּב ַר ְך להתעורר בתשובה ,יראה ואהבה ,דביקות בה’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַ ּגם ֵּכן נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתנוֹ ְצצוּת
יה ָח ֵזי ,אתה יודע לאן זכית ,נפתח לך אור אין סוף,
ף־ע ּ ִ
ֱאל ֹקוּתִּ ,כי ַא ַ
ל־פי ְדּ ִאיה ּו ל ֹא ָח ֵזי ַמ ְז ֵל ּ
אבל תדע שהנה זכית ,אך אח”כ יעבור עליך ,יש פה מלחמה ,כשאדם לא מקשר את הלימוד
אל הזריחה ,אז המלחמה מפילה אותו ,וזה מה שעובר על אדם ,יש לו אינפקציה כל הזמן שלא
נגמר ,צריך להשתמש עם הלימוד שיהיה כלי אל הזריחה ,ויהיה חזק נגד ההתגרות ואל יחליש
דעתו ממה שמפילים אותו ,בירידות ,צער יגון ואנחה וכו’.
ֲא ַזי ֵּת ֶכף ִמ ְת ָ ּג ִרים ּבוֹ יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר .זהו המלחמה שר’ נתן מדבר על זה ,לחזור לדביקות בה’ ,כי
אם העיקר רק גמ’ ושו”ע וגמרנו ,מה מלחמה יש בזה? אלא כשרוצה להתדבק בה’ ,יש מלחמה
של חלישות הדעת ויצר הרע ,ומבלבלים אותו ,ולא יכול למצוא דרכי עבודת ה’ ,פשוט חסר
לו אויר לנשימה ,כל הלקו”מ לא שייך לו ,נחלש דעתו ,לא תופס את זה ,ולכל אדם ,יש
גם מלחמה ,פשוט לרפאות את נפשו ,לצאת מפגה”ב ולצאת מהתאות ולהיות יהודי ,וזהו

ז

ח
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המלחמה אצלו.

האדם צריך להיות חזק מאד אפי’ נגד אלפים ורבבות התגרויות של הבע”ד

ְו ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ָח ָזק ַה ְר ֵ ּבה ְל ַבל יִ ּפוֹ ל ִמ ֶ ּזהַ ,אף ִאם יִ ְהיֶ ה ֵּכן ֲא ָל ִפים ו ְּר ָבבוֹ ת ּ ְפ ָע ִמים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,רק
ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ַה ְר ֵ ּבה ַעל־יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ,כי לזכור את הזריחה ,זהו כונת לימוד התורה ,שיהיה כלי
אל הזריחה ִּכי ֲא ִפיל ּו ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ ֶכה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
י־כן יִ ְת ַח ֵ ּזק ַע ָּ
ל־כל־
ל־פ ֵ
ף־ע ּ ִ
יך ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה ַמ ָּמ ׁשַ ,א ַ
ּ ָפנִ ים ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִה ְתעוֹ ְררוּת ָח ָד ׁש ,גם כשאינו יכול בעצמו לחדש חידושי תורה ,יתחדש
בלימוד ספרי רבינו ,ובוודאי מה ששומעים מחבר ,ומחפשים באמת בדברי רבינו ,וממשיכים
חידושי תורה אמיתיים באור הזה”ק והבעש”ט ורביה”ק שמאיר לנו את הכל ומבינים את
זה באמת ,הרי דברי תורה הם באמת כלים אמיתיים ,ואפי’ מי שלא יכול גם כל זה ,העיקר
הוא ההתעוררות החדש ,שאני רוצה להתקרב לה’ ע”י הלימוד ,ו ְּל ַק ֵ ּים ֶאת ָּכל ִדּ ְב ֵרי ַה ּתוֹ ָרה
ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּת ו ִּב ְת ִמימוּת ,אני רוצה לקיים ,אני רוצה את השי”ת ,זה נקרא תמימות ופשיטות ְול ֹא
יֵ ֵצא ִמ ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם .רק ירבה רצונות וכסופין להיות כרצון ה’.

הגם שכוסף להיות בתכלית הפרישות ,אל ירשע בזה בעצמו שרצה ולא הצליח
ל־פי ׁ ֶש ְּל ִפי אוֹ ר ַה ִה ְת ַל ֲהבוּת ְו ַה ִה ְתנוֹ ְצצוּת ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ”ל ,הוּא נִ ְכ ָסף ִל ְהיוֹ ת
ף־ע ּ ִ
ִּכי ַא ַ
יחה ׁ ֶשל ַה ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ֶ ּזה ,כי היה לו אור
ָקדוֹ ׁש ו ָּפרו ּׁש ו ֻּמ ְב ָדּ ל ְלגַ ְמ ֵרי ֵמ ַה ְב ֵלי עוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְל ִפי ַה ְ ּז ִר ָ
מופלא מאד ,והיה בטוח שמעכשיו אין לו יצר הרע לעולם ועד נצח סלה ,שזה באמת עיקר
התשובה לצאת מזה ,ואין לי שום עסק עם זה כבר ,להיות פרוש ומובדל בתכלית הקדוש ,כפי
ף־על־
ההתנוצצות שהיה לו ,ו ֶּב ֱא ֶמת ַּכ ְך ָראוּי ִל ְהיוֹ ת ְ(ו ַכ ְּמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ִמ ֶּזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר)ַ ,א ְך ִאם ַא ַ
י־כן יִ ְצרוֹ ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ָע ָליו ו ִּמ ְת ָ ּג ֶרה ּבוֹ ְ ּביוֹ ֵתר ַע ָּתה ַדּ יְ ָקא ,עתה דייקא אחר ההתנוצצות הגדולה
ּ ִפ ֵ
י־זה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ַאל יֵ ָח ֵל ׁש ִל ּבוֹ ַ ,רק יִ ְת ַח ֵ ּזק ִל ְב ִלי
מתגרה בו יצר הרע כ”כ ַאל יִ ּפוֹ ל ְלגַ ְמ ֵרי ַעל־יְ ֵד ֶ
“אל ִּת ְצ ַדּ ק ַה ְר ֵ ּבה ְו ַאל ִּת ְר ׁ ַשע ַה ְר ֵ ּבה”ֶ ׁ ,ש ּל ֹא
יק ֵ ּיםַ :
ָל ֵצאת ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ִמ ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּתִ ,ו ַ
‘ל ְצדּ ֹק’ ַה ְר ֵ ּבה ְולֹא ָע ְל ָתה ְ ּביָ דוֹ  .כי יש סכנה גדולה
‘יִ ְר ׁ ַשע’ ַה ְר ֵ ּבה ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,על־יְ ֵדי ׁ ֶש ָר ָצה ִ
מאד ,שאדם שואל הרי רציתי והשתדלתי ,איך נפלתי כ”כ ,לכן יזכה לא להרשיע הרבה ע”י
שרצה לצדוק הרבה ,איי איי ,זה דבר שעובר על אנשים ,ה’ ירחםְ ,ו ָאז ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ֵל ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶזה ְויִ ְהיֶ ה
ָח ָזק ַה ְר ֵ ּבה ָ ּב ֶזה ,היינו שיזכה ללמוד בהתעוררות ,ויתעורר לשמוע שיעורים ,ולהכין כלים ע”י
הלימוד ,ולקיים את התורה בפשיטות ברצון וכיסופין ,שאז התורה תהיה הכלי ,כמו שרבינו
הכין לנו כלים נפלאים מהזהק ,ודברי הבעש”ט והצדיקים ,שזהו כלל הדרך להיות קרוב לה’,
שזהו עיקר יסוד החיים ,אז ילך לבטח דרכו ,וימצא דרך ברור בעבודת ה’ ָאז יֵ ֵל ְך ָל ֶב ַטח ַדּ ְר ּכוֹ ,
ְויו ַּכל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְלעוֹ ֵרר ַע ְצמוֹ ַלה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ִל ְס ּתֹם ֵעינָ יו ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ִאם ִ ּי ְז ֶּכה
ְל ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ֶ ּב ֱא ֶמת ֵמ ַע ָּתה ַע ָּ
ל־פנִ ים ָל ֵצאת ֵמ ֵחיז ּו ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ְלגַ ְמ ֵרי ָּכ ָראוּי ֶ ּב ֱא ֶמתּ ְ ,ב ַו ַדּ אי
ל־כ ּ ָ
ַמה טוֹ ב ,היינו שיתכן שעכשיו באמת יזכה ,לקום ביראת שמים ,ויתנהג בקדושה ,ויקדש עצמו
במותר לו ,ויעמוד בנסיונות ,ויחשוב באמת מעלמא דאתי ,יחשוב מהשי”ת ,בוודאי מה טוב,
ְו ִאם ָלאו ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,ע ָּ
יש ָּכ ׁ ֵשר
ל־פנִ ים ל ֹא יִ ּפוֹ ל ִמ ֶ ּזה ְּכ ָלל ְּכ ָללַ ,רק יְ ַח ֵ ּזק ַע ְצמוֹ ִל ְהיוֹ ת ְל ִא ׁ
ל־כ ּ ָ
ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּת ָ ּגמוּר ְו ַכ ַ ּנ”ל .רק יתחיל עוד פעם מחדש ,להכין כלים להזריחה ,ואזי הרשימה תיכנס
בכלים ,זהו יסוד עבודת ה’ ,והוא כלל מצות לימוד התורה באמת .שאומרים שמע ישראל ה’
אלקינו ה’ אחד ואח”כ אומרים ואהבת ,ואח”כ ושננתם לבניך ,שזהו הכלי אל הביטול של
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אחדות ה’ .וכך יחזק עצמו תמיד.

ביאור אות ח’ שבפרק קי”ט בתהלים ע”פ הנ”ל
כאן ר’ נתן ממשיך לבאר כמה פסוקים בתהלים קי”ח ,תמני אפי ,יש שם ח’ פעמים כל אות,
ור’ נתן מבאר כאן כמעט כל אות ח’ ,ו’ פסוקים מתוכם הוא מבאר ,ולא ביאר את ב’ הפסוקים
האחרים ,אך הם מובנים בפשטות מתוך דבריו כמ”ש להלן.
יבה ַרגְ ַלי ֶאל ֵעד ֶֹת ָ
יך”ִּ .כי ִמ ְּת ִח ָּלה ִס ּ ֵפר ִמ ּג ֶֹדל
“ח ּׁ ַש ְב ִּתי ְד ָר ָכי ָו ָא ׁ ִש ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קיט)ִ :
“ח ְל ִקי ה’ ָא ַמ ְר ִּתי” ְוכוּ’,
(שם)ֶ :
ְּת ׁשו ָּקתוֹ ְו ִה ְת ַל ֲהבוּתוֹ ַלה’ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ׁ ָ
רבונו של עולם ,כל הרצון שלי רק לשמור דבריך ,זה חלקי בחייםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ֵאינִ י רוֹ ֶצה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
ִלי ׁשוּם ֵח ֶלק ְ ּב ַה ְב ֵלי עוֹ ָלם ַה ֶ ּזהַ ,רק ֶ‘ח ְל ִקי ה’ ָא ַמ ְר ִּתי’ִּ ,כי ֲאנִ י רוֹ ֶצה ָּת ִמיד ְל ַד ֵ ּבק ַע ְצ ִמי ַרק ַ ּבה’
יתי ָפנֶ ָ
יך ְב ָכל ֵלב”ֶ ׁ ,ש ֲאנִ י ְמיַ ֵחל ו ְּמ ַק ֶּוה ו ְּמ ַח ֶּכה ְ ּב ָכל
“ח ִּל ִ
(שם)ִ :
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִל ְכל ֹל ְ ּבאוֹ רוֹ ָה ֵאין סוֹ ףְ ,ו ֶזה ּו ׁ ָ
‘לאוֹ ר ָפנֶ ָ
“ח ְל ִקי ה’ ָא ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי ַעל ֵּכן
(א ָיכה ג) ֶ
יך’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש”י ׁ ָשם ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ֵ
ֵעת ַרק ְ
אוֹ ִחיל לוֹ ”ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ַּקת ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ”ל .חיליתי לשון תשוקה וכיסופין שזהו עיקר היהודי,
יבה ַרגְ ַלי ֶאל
“ח ּׁ ַש ְב ִּתי ְד ָר ָכי ָו ָא ׁ ִש ָ
כוסף לקדושה וטהרה ולעסוק בתורה ותפילה בשלימותְ ,ו ֶזהוִּ :
ֵעד ֶֹת ָ
יך”ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְּל ִפי ע ֶֹצם ַה ִה ְת ַל ֲהבוּת ְו ַה ְּת ׁשו ָּקה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַה ּזֹאתָ ,היָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְת ָ ּגר ּו יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר
י־זה ְו ַכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יבה
“ח ּׁ ַש ְב ִּתי ְד ָר ָכי ָו ָא ׁ ִש ָ
ל־כן ָא ַמרִ :
ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ויִ ְרצ ּו ְל ַה ּ ִפיל אוֹ ִתי ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ַעל־יְ ֵד ֶ
ַרגְ ַלי ֶאל ֵעד ֶֹת ָ
יך”ֶ ׁ .ש ֲאנִ י ְמ ַח ּׁ ֵשב ְדּ ָר ָכי ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ַמה ַה ַּת ְכ ִלית ִמ ָּכל ָהעוֹ ָלם
ַה ֶ ּזה ַו ֲה ָב ָליו ,ו ְּל ִפי ֶח ׁ ְש ּבוֹ נִ י ו ַּמ ֲח ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּב ַו ַדּ אי ֲאנִ י ִמ ְת ַל ֵהב ְ ּב ָכל ֵעת ְל ַב ּ ֵטל ַע ְצ ִמי ְלגַ ְמ ֵרי ,להתנהג
בקדושה וטהרה ,ולשבר כל מדה רעה ,לעשות הכל בקדושה ,שהכל יהיה כלים לאור מופלא,
ילה ָּכל ׁ ֶשהוּא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ְּכ ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶאה
ילה ׁ ֶש ֶא ּפוֹ ל ִמ ֶ ּזה נְ ִפ ָ
ילה ְו ָח ִל ָ
צמצום לאלקותַ ,א ְך ָח ִל ָ
יבה ַרגְ ַלי ֶאל ֵעד ֶֹת ָ
יך’ְ ,לנַ ֵחם ו ְּל ַה ֲחיוֹ ת ַע ְצ ִמי ַעל־יְ ֵדי ָה ֵעדוּת ׁ ֶשהוּא
ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֶלה ְ ּביָ ִדיַ ,רק‘ָ :ו ָא ׁ ִש ָ
ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנוּ ,ו ְּל ִה ָ ּז ֵהר ִל ְב ִלי ָל ֵצאת ַע ָּ
ל־פנִ ים ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םִ ,מ ַדּ ְר ֵכי ַה ּתוֹ ָרה ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּת ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ל־כ ּ ָ
אם לא הצלחתי ,אני עושה תשובה ,ומנחם עצמי ע”י עדות התורה ,ולהזהר עכ”פ לא לעבור
על שו”ע בפשיטות.

העצה לחזור תמיד בזריזות לפשטות התורה ,לעשות ממנה כלים אל הזריחה

“ח ׁ ְש ִּתי ְול ֹא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי ִל ׁ ְשמֹר ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך” ,היינו שמתעורר בהתעוררות חדש לעשות
(שם)ַ :
ְו ֶזה ּו ׁ ָ
ָ
מצוות ׁ ֶש ֵּת ֶכף ֲאנִ י ְמ ָז ֵרז ַע ְצ ִמי ִ ּב ְז ִריזוּת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ִל ׁ ְשמֹר ִמ ְצו ֶֹתיך ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּת ַע ָּ
ל־פנִ יםִּ ,כי
ל־כ ּ ָ
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ָ ּג ִרים ָאז ְ ּביוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יכין ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְל ִה ְז ָדּ ֵרז ְמאֹד ִ ּב ְז ִריזוּת ָ ּגדוֹ ל נֶ גְ ָדּ ם
ל־כן ְצ ִר ִ
ָ
“ח ְב ֵלי ְר ׁ ָש ִעים ִע ְּו ֻדנִ י ּתוֹ ָר ְתך ל ֹא ׁ ָש ָכ ְח ִּתי”ָּ ,כאן ְמ ָפ ֵר ׁש
(שם)ֶ :
ִל ׁ ְשמֹר ִמ ְצו ָֹתיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ּו ׁ ָ
יטב ָּכל ִענְ יָ ן ַה ַ ּנ”ל ,היינו כל מה שעובר עליו ,הנה היה לי התעוררות גדולה מאד ,והנה
ו ְּמ ָב ֵאר ֵה ֵ
רשעים מתגרים בו ,הקליפות מונעים וחולקים ומבלבלים את השכל ומפילים את האדםֶ ׁ ,ש ֵהם
ִמ ְת ַו ֲע ִדין ָע ָליו ו ִּמ ְת ָ ּג ִרים ּבוֹ ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ֲח ַמת ְ ּב ִחינַ ת ּג ֶֹדל ַה ִה ׁ ְש ּתוֹ ְקקוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא
“ח ְב ֵלי ְר ׁ ָש ִעים ִע ְּו ֻדנִ י”ֶ ׁ ,ש ָה ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ֵהם ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
ְ ּב ִחינַ ת ֶ‘ח ְל ִקי ה’ ָא ַמ ְר ִּתי’ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזהוֶּ :
ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תִ ,מ ְת ַו ֲע ִדין ו ִּמ ְת ָ ּג ִרים ִ ּבי ְ ּביוֹ ֵתר ֵמ ֲח ַמת ַה ַ ּנ”ל ,בכמה וכמה דרכים של התגרותֲ ,א ָבל ֲאנִ י
ּ‘תוֹ ָר ְת ָך ל ֹא ׁ ָש ָכ ְח ִּתי’ִּ ,כי ֲאנִ י ְמ ַח ֶ ּיה ַע ְצ ִמי ְ ּב ָכל ֵעת ַעל־יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ְּמ ָק ֶר ֶרת ַה ִּצ ָּמאוֹ ן ו ְּמ ׁ ַש ֶ ּב ֶרת
ו ְּמ ַב ּ ֶט ֶלת אוֹ ָתם ַּכ ַ ּנ”ל .זהו אחיזה שלנו בתוה”ק ,לאחוז תמיד בתורה ,ולעשות מצוות ,וללמוד
תורה בהתעוררות גדולה ,ברצונות וכיסופין לתורה ועבודה ,וכך גם לחדש חידושי תורה כמה

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף לא -לב .נטילת ידיים שחרית ד' אות יד-טז
שאפשר .כנ”ל .וכל יוכל להחיות נפשו.
ְו ֶזה ּו ׁ ָ
“חצוֹ ת ַליְ ָלה ָאקוּם ְלהוֹ דוֹ ת ָל ְך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך”ִּ ,כי ָכל ְדּ ָב ֵרינ ּו ַה ְמב ָֹא ִרים ְ ּב ָכל
(שם)ֲ :
ימת ֲחצוֹ ת ,שזהו כלל ההלכה ,לזכות לצאת מחשכת
ַה ֲה ָל ָכה ַה ּזֹאתַ ,ה ּכֹל סוֹ ֵבב ְוהוֹ ֵל ְך ַעל ִענְ יַ ן ִק ַ
לילה ולזכות לאור יום ,לילה הוא הצער והתגברות הקליפות שאין זריחה ,ולזכות לאור יום
ביטול אל התכלית ,והתקשרות הזריחה אל הכלים ׁ ֶש ָאז הוּא ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשנָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּׁ ָש ִבין ְוחוֹ ְז ִרין ֵמ ַה ִ ּב ּטוּל ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ָאז ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא רוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְ ּב ׁ ֵש ָ ּנה ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיית
ׁ ֶש ִהיא ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִס ְט ָרא ִדּ ְמ ָס ֳא ָבא ְדּ ׁ ַש ְריָ א ַעל יְ דוֹ י (ז ַֹהר ַו ֵ ּי ׁ ֶשב ַדּ ף קפדַּ ):כ ַ ּנ”ל,
כנודע בספרי קודש שעיקר התגברות הסט”א בנקודת חצות ,וכאן כתב ר’ נתן להדיא כדברי
יכין ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵשנָ ה ִ ּב ְז ִריזוּת ְו ָלקוּם ַ ּב ֲחצוֹ ת
הרש”ש שמבאר באופן הזה ַו ֲא ַזי ְצ ִר ִ
ְ
יחה ׁ ֶשל ָה ְר ׁ ִשימוְּ ,ו ַעל־יְ ֵדי־
יכין ּכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַשך ֵמאוֹ ר ַה ְ ּז ִר ָ
י־זה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְו ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ַעל־יְ ֵד ֶ
“חצוֹ ת ַליְ ָלה ָאקוּם ְלהוֹ דוֹ ת ָל ְך ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי
יעים אוֹ ָתם ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ תֲ :
ֶזה ע ְֹמ ִדים ְּכנֶ גְ ָדּ ם ו ַּמ ְכנִ ִ
“ח ְל ִקי ה’”ֶ ׁ ,ש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ֵמ ִענְ יַ ן ִה ְתנוֹ ְצצוּת ׁ ֶשל ַה ִ ּב ּטוּל
יליםֶ :
ִצ ְד ֶק ָך” ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַמ ְך ִל ְפסו ִּקים ֵא ּלוַּ ,ה ַּמ ְת ִח ִ
“חצוֹ ת ַליְ ָלה ָאקוּם ְלהוֹ דוֹ ת ָלךְ
יכין ְל ַה ֲחיוֹ ת ַע ְצמוֹ ַרק ַעל־יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ תֲ :
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ְּצ ִר ִ
ָ
ַעל ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶקך” ַּכ ַ ּנ”ל:

חבר אני לכל אשר יראוך – עיקר בנין כלי התורה ע”י חברים טובים שמחפשים
להבין דברי הצדיק באמת
אקום להודות לך ,להודות לה’ על עצם התורה .ובזה נוכל להבין גם את שני הפסוקים
יךַ :ח ְס ְדּ ָך ה’ ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶ ּק ָ
האחרנים ָח ֵבר ָאנִ י ְל ָכל ֲא ׁ ֶשר יְ ֵראו ָּך ו ְּל ׁש ְֹמ ֵרי ּ ִפ ּקו ֶּד ָ
יך ַל ְּמ ֵדנִ י :כמו
שהדגשנו מקודם שהעיקר הוא להתדבק לחברים טובים ,כי המשכת התורה הוא ע”י נקודת
הרב ,נקודת עצמו ונקודת החבר ,ושם יוכל לשמוע חידושי תורה מחבר ,וזהו חבר אני לכל
אשר יראוך ,חברים שמדברים מקיפי הדעת בעבודת ה’ ,כמ”ש בלקו”ת סי’ ז’ ,אני מתחבר
לאלה שמעוררים לדבר איך לשמור פקודיך ,איי חסדך ה’ מלאה הארץ ,שזיכית אותנו תמיד
לדבר ולשמוע בירורים אמיתיים בהבנת דברי הצדיק וכלל דברי התורה ,ובזה נתחדש באור
התורה ,למצוא דרך ברורה בעבודת ה’ תמיד ,דרך לבנות כלים של תורה ,כלים מדברי רבינו,
מתחילים להבין אותם ,מקושרים לדרך הזה”ק והבעש”ט.
זכינו ללמוד מאמר מופלא כזה ,נטילת ידיים שחרית הלכה ד’ ,מה נאמר ומה נדבר זהו יסוד
ועיקר דרך העבודה ,תמיד להתבטל לא”ס איזה שעה ,בפרט בחצות ,ולהתחיל התחלה
חדשה ,שזהו כל חפצי ורצוני ,ולקבוע בלבו שזה כל רצוני באמת הוא רק להתדבק בה’
ולהתפלל בכוונה במסירות נפש ,לשבר התאוות ולהסתכל רק על התכלית ,ולהמשיך אח”כ
חידושי תורה ,להמשיך הזריחה לתוך הכלים .זה חלקינו ,וזהו כלליות ציצית ותפילין וק”ש
ובנין הדעת ,וכלל ד’ חלקי התפילה ,לחדש ד’ העולמות ,וכך יוכל למצוא את ה’ בכל דבר ,שכל
הבריאה יהיה כלי לאור הזריחה ,זהו כלל דרך העבודה ,יזכנו ה’ ללכת בה תמיד אמן.

