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תיקון הנפשות ורפואתם בכח הקיבוץ של נפשות המתאחדים לקבל מהצדיק
תוכחה ראויה
באות ח' ר' נתן מבאר יותר ענין כלליות נפשות ישראל ,איך כל אחד הוא חצי מהשני ,וצריך
להכלל ביחד .זהו המשך עם מה שפתח לבאר הענין הנפלא מה שרבינו מזכיר בלקו"ת סי'
ח' ענין הקיבוץ של האנשים אל הרבי שבאים לבקש אמת ,לבקש את התוכחה של הצדיק
שמחיה ,מחפשים עצות של רבינו בעבודת ה' ,לעסוק בתפילה והתבודדות ורצונות וכיסופין
לה' ,ולזכות לאמונה ובירור המדמה .ר' נתן האריך בענין המופלא הזה
כי כל אחד מבין את הכח של רבים ביחד ,כמו שרואים באמירת זימון ,קדיש וברכו ,וכן בדרך
כלל כשהרבה אנשים מתאחדים ,כשיש חמש אלף ,עשר אלף ,עשרים אלף אנשים ,ויותר,
אנשים מרגישים את המציאות של ענין שלהם בבירור יותר ,כשיש התאחדות נפשות באיזה
ענין של קדושה ,והרי ענין של קדושה באמת כ"כ נוגע לכל אחד ואחד בפרטיות ,מה שצריך
להגיע להתפלל בכונה לשוב בתשובה ,לחזק את הנפש כדי שיקבל תוכחה ,וכל הענין שצריך
לשוב בתשובה וללכת בדרך הבעש"ט והצדיקים באמת ,ללמוד תורה לשמה ,להצליח ללמוד
תורה ,להצליח לחיות בקדושה וטהרה ,ולשבר את התאוות .לזכות לבירור המדמה ולחיות עם
האמונה ,לזכות למה שצריך לזכות בחיים.
לכל זה צריך את התוכחה של רבי אמת שיכול לפעול למעשה שתזכה לזה ,כל אחד שמתעורר
להכיר את האמת של הצדיק ,ונעשה שכן ,לבנות את השכינה בעולם שיהיה מציאות של
תוכחה ,כמה שבאים יותר אנשים ,נעשה ענין רפואת הנפש זהו כח הקיבוץ שהתפילות עולים
למעלה ונשבר כח הסט"א ,במיוחד בראש השנה של רבינו ,שעי"ז נעשה התחלה חדשה.
וזהו ענין רפואת הנפש שאדם מתקרב לצדיק ,יוצא הקליפות ,יוצא מלהיות נדח ,ומשתנה,
זה ה'צאנס שלו ,עיקר התחלה שלו .כי כל אחד צריך כח להתרפאות ,לזה צריך התאחדות
הנפשות .בפשטות צריך חבר שיחזק אותו ,ועוד כמה חברים ,ועוד ועוד ,כשרואים שדרך
האמת מתגלה יותר ויותר ,תוכחת הצדיק מתגלה יותר .בוודאי עיקר הדבר הוא בפנימיות ,ענין
היחודים העליונים שצריכים להתעלות עי"ז ,כמו שהזכרנו קצת לעיל.

חשבון ריבוי הערבות בכפלי כפליים שיש לכל אחד על כל עם ישראל
כלל הענין הזה שר' נתן מאריך כאן ,ע"פ הגמ' במס' סוטה ,נחזור על הענין ,כי יש כאן חשבונות
שלא ביארנו אותם לעיל ,בחומש דברים כתוב שמע ישראל אל החוקים והמשפטים ,ללמוד
ללמד לשמור ולעשות ,ד' לשונות ,ללמוד ,ללמד אחרים ,לשמור היינו לחזור על התורה וכן
לשמירת התורה ,ולקיים למעשה ,זה היה בקבלת התורה ,אח"כ בהר גריזים והר עיבל קבלנו
את זה בברוך וארור ,ואח"כ בכלל ובפרט ,כמו שרש"י מבאר ללמוד וללמד בכלל ובפרט.
הן בברכה ד' והן בארור ד' ,הרי למעשה ט"ז בריתות .כי זה מתחיל מארבע ,ללמוד ללמד
לשמור ולעשות ,וכל אחד מהם ארבע פעמים ,ארור וברוך ,כלל ופרט ,הרי ט"ז .וזה קבלנו בהר
סיני ובערבות מואב ,ולדעת ר"ש בגמ' ,יש עוד שיטה שהערבות הזה ,הוא כפול ששים רבוא
פעמים תרי"ג ,שזה יוצא עשרים ושמונה מליון תשע מאות שבעים אלף וארבע מאות ,ואח"כ
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הגמ' מוסיפה ערבות וערבות דערבות שזה מספר עצום שאין לשער.
הגמ' הזאת היא מציאות החיוב הפגם שנעשה ע"י כל חטא ,שאדם ערב לכולם ,והשני ערב
עליך ,וזה מציאות שאדם צריך לתקן ,להוציא את החיות מהקליפות ובזה מתקנים כל מה
שהיה ,וזה רפואת הנפש .בוודאי הענין הזה הוא ברוחניות ,לפי ענין העולמות והאורות המכים
זה בזה ונכפלים ,ור' נתן מראה לנו שזהו ענין ציצית ,שהם ארבע וכפול הרי ט"ז וכו' ,וזהו ענין
קיבוץ נדחים ובנין ירושלים כמ"ש לעיל באות ה' שצריך לבכות בחצות לזכות לבירור המדמה
ואמונה שלימה .כי לציצית יש כח זה ,ולכן לובשים בבוקר טלית קטן היינו שאדם מתעורר
לבד ,ואח"כ באים לביהכ"נ ולובשים את הטלית גדול בעיקר ,שם הוא מקרב כל הערבות לכל
עם ישראל ,להאיר את התוכחה הראויה שמתגלה ע"י הצדיק בדרך שנתגלה קדושת א"י.
שזהו האמונה שלימה של השגחה פרטית ,שזהו הניגון והשיר של בירור המדמה.
וכאן אנו רואים שכלל ישראל כלולים ביחד ,וזה מלמד אותנו כמה שצריך להמשיך את
התוכחה ,לקרב כל אדם ,לאו דוקא רחוקים ,אלא כל אחד יש לו את החטאים של עצמו שהוא
צריך לתקן ,שהוא בעצמו הנדח ,הכח המופלא הזה לקבץ נדחים שזה מתעורר בר"ה כל אחד
שבא במסירות נפש שלו ומתוסף אל הקיבוץ ,ומקבל השיר והתוכחה של הצדיק ,הצדיק
מעלה כל תפילה ,כל דיבור אמת ,ונעשה מה שנעשה ,וכולם מתעלים ונהיה ענין אחר לגמרי
ע"י שהצדיקים מעלים את התפילות ,לפעול מדות הרחמים העליונים שרשיים מאד מאד,
ואדרבה זה בא דווקא מתוך מה ששוברים את הקליפות.

הגם שבקליפות יש מספר רב רח"ל ,אך הם נפרדים זה מזה ,והם מתבטלים ע"י
הקיבוץ שאנו מתאחדים ועי"ז בטל הרע באלפי אלפים
כי ענין מספר החלקים הוא בכל דבר בעולם ,יש מליארדי גרגירי חול ,ומליארדי חלקי אויר,
ומליארדי תאים בגוף האדם ,ובנפש האדם יש חלקים כנגד כל החלקים שיש בכל הבריאה,
וכל חלק יש כנגד המרכבה שהם ד' חיות ,וד' עולמות ,וכל החלקים .ולכל זה צריך להמשיך
את האמת בזה ,כי כל אחד ערב על השני ,יש אחד שצריך לקרב אותו שיחיה עם מדרגות
ושלמות ,תורה עבודה דביקות ומוחין ,ויש שצריך לקרב את האדם לשורש פשטות המצוות.
זה ממש חיוב.
הכח הזה שנזכה לקרב ,ולצאת ידי חובת הערבות ,זה הכח מקבלים כשלובשים את הציצית,
זהו ההלכה המופלאה שר' נתן מראה כאן ,וכל זה רמוז במספרים הנפלאים שיש בציצית .ורק
נזכיר שגם בסוד מצות הציצית יש הרבה מספר מנין שמות המוחין ,ואיך הם מכים זה בזה,
ומובן שהענין הזה מאד מאד קשור לדברי מהרנ"ת בזה.

בנין הקדושה ע"י הקשר של עם ישראל זה עם זה
ח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִליםִּ ,
ֹאש ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ'" ְו ַה ָדּ ָבר ָּתמו ַּּה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַה ִּמנְ יָ ן
"כי ִת ּ ָשֹא ֶאת ר ׁ
ּ
ּ
ְמ ֻס ָּכן ׁ ֶש ּיו ַּכל ִל ׁ ְשלוֹ ט ַה ֶ ּנגֶ ף ַעל-יְ ֵדי ֶזהְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַרבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהָ ,ל ָּמה ִצ ָּוה ִל ְמנוֹ ָתם
יש ּו ָ ּב ֶזה
ְו ׁ ֶש ִ ּי ְּתנ ּו ׁ ְש ָק ִלים ּכ ֶֹפר נַ ְפ ׁ ָשם ,ל ֹא יִ ְכ ּתוֹ ב ל ֹא ה' ְול ֹא ו' ,לֹא יִ ְמנֶ ה אוֹ ָתם ְּכ ָלל ,ו ְּכ ָבר ִה ְר ִ ּג ׁ
ּ
ַה ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ָ ּב ֶזהַ ,א ְך ִע ַ ּקר ַה ִּמנְ יָ ן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ"ל ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְר ּבוֹ ת ו ְּל ַהגְ ִדּ יל ְב ִחינַ ת
ַה ְּת ִפ ָּלה ַעד ֵאין ֵקץ ְו ֵח ֶקר ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ֶס ֶפת נֶ ֶפ ׁש ַעל נֶ ֶפ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַו ְּס ִפין ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמנְ יָ ןֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי
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ֶזה ִמ ְת ַר ִ ּבין ַה ָ ּב ִּתים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ַּכ ַ ּנ"ל ,הן בגשמיות שיראו בעולם שיש
להקב"ה עם בעולם הזה ,וכן ברוחניות להרבות בתי התפילה ,אנשים שמחפשים אמת ,לדעת
גדולת ה' ואין עוד מלבדו ,לזכות לתוכחה לא ששובר אלא שמעורר לעבודה עם חיות ושמחה,
ועי"ז זוכים לשמחה והתפילה עולה למעלה ונעשה כבוד ה' ותיקונים אמיתיים ופנימיים
שהרבי עוסק בזה .וכל זה נעשה ע"י תוספת נפש על נפשַ ,ע ֵּ
ל-כן ִה ְז ִה ָירם ִל ְמנוֹ ָתם ַעל-יְ ֵדי
ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ַדּ יְ ָקא ְול ֹא יִ ְמנֶ ה אוֹ ָתם ַּכ ְך ִּכ ְפ ׁשוּטוֹ ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה ָ ּב ֶהם נֶ גֶ ף ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֵלט ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמנְ יָ ן ,לא מנין
שגורם נגף ,שהוא אחד שתים שלוש וכו' שזהו מנין של הגויים ,אך מנין של ישראל הוא מנין
שנכללים אחד בשני.
ִּכי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעם ָקדוֹ ש ֵהם ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ִּמנְ יָ ןִּ ,כי ֵהם נִ ְכ ָל ִלין ֻּכ ָּלם ִ ּב ְמקוֹ ר ָה ַא ְחדוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב,
"א ָּתה ֶא ָחד ְו ׁ ִש ְמ ָך ֶא ָחד ו ִּמי ְּכ ַע ְּמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ וֹ י ֶא ָחד ָ ּב ָא ֶרץְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ִּמנְ יָ ן ְו ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן הוּא ֵא ֶצל
ַ
ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִביםֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִר ּבוּיּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (קהלת ז') בקשו ֶח ׁ ְש ּבוֹ נוֹ ת ַר ִ ּבים ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש
רש"יֵ ,ע ָשֹו ָהיָ ה לוֹ ׁ ִש ּ ׁ ָשה נְ ָפ ׁשוֹ ת ְונִ ְק ָר ִאים נְ ָפ ׁשוֹ ת ְל ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים ְויַ ֲעקֹב ָהיָ ה לוֹ ׁ ִש ְב ִעים נֶ ֶפ ׁש
ְונִ ְק ָר ִאים ֻּכ ָּלם נֶ ֶפ ׁש ֶא ָחדֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ֵמ ֲח ַמת ֶזה ׁ ֶש ָּכל נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲח ׁשו ִּבים נֶ ֶפ ׁש ֶא ָחדֵ ,מ ֲח ַמת
יכין ׁ ֶש ִ ּי ְש ָֹר ֵאל יִ ְת ַר ּב ּו ְמאֹד ְּכחוֹ ל ַה ָ ּיםִּ ,כי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ִמ ְת ַר ִ ּבין יוֹ ֵתר ִמ ְת ַ ּג ֵדּ ל
ֶזה ַדּ יְ ָקא ְצ ִר ִ
ְּכבוֹ דוֹ ו ׁ ְּשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך יוֹ ֵתרּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (משלי יד) ְ ּברוֹ ב ַעם ַה ְד ַרת ֶמ ֶל ְך ענין ברב עם הדרת מלך הוא
קיום של כל הקהילות ,רבינו מגלה שזהו כבוד שמים ,רפואת נפשות ישראל שיקבלו חיות,
דבר שאף אחד בעולם לא יכול לתת את זה ,רק הצדיק באור פנימיות תורת הבעש"ט ,וזהו
המיוחד במספר של ההתכללות שגם מספר הנפרד נכלל באחד[ .בסוגי חשבונות נקרא סוג
המספר הזה באות  ,Nלרמז על שם רביה"ק] ְונִ ְכ ָל ִלין יוֹ ֵתר ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ִצ ָּוה
ִל ְמנוֹ ָתם ְלגַ ּלוֹ ת ִר ּבוּי ִמ ְס ּ ַפר נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם ת"ר ֶא ֶלף ְויוֹ ֵתר ְּכ ֵדי ְל ַהגְ ִדּ יל ׁ ְשמוֹ ו ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
יע ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְ ּגב ּור ָֹתיו ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ת"ר ֲא ָל ִפים נְ ָפ ׁשוֹ ת ַה ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְל ַפ ְר ֵסם ו ְּלהוֹ ִד ַ
ָּת ִמיד ְונִ ְכ ָל ִלין ְ ּב ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרךְ.

חשבון נורא מהתרבות הבתים כשנתוסף עוד אחד ועוד אחד לקיבוץ הק'
ֲא ָבל ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ נִ ים ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל יָ כוֹ ל ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ִק ְטרוּג ְו ִה ְת ָ ּגרוּת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,ח"וֶ ׁ ,ש ֲא ִח ָיז ָתם
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִר ּבוּי ו ִּמנְ יָ ן ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת בקשו ֶח ׁ ְש ּבוֹ נוֹ ת ַר ִ ּבים ַעד ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִּת ְת ַ ּג ֵ ּבר ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא
ֹאמרוָּ ,מה ַא ֶּתם ִמ ְת ּ ָפ ֲא ִרים ְ ּב ִר ּבוּי ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶכםֲ ,הלֹא ָאנ ּו ְמ ֻר ִ ּבים יוֹ ֵתר ְ ּב ִכ ְפ ֵלי ִּכ ְפ ַליִ ם,
ח"וִּ ,כי י ְ
ִּכי ָּכל או ָּמה ְואו ָּמה ֵמ ֶהם ְמ ֻר ָ ּבה יוֹ ֵתר ַ ּב ִּמ ְס ּ ָפר ַה ּ ָפ ׁשוּט ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דברים ז')ִּ ,
"כי ַא ֶּתם
ַה ְמ ַעט ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים" יש מליארדים סינים והודים ְו ַע ֵּ
ל-כן יֵ ׁש ֲח ׁ ָש ׁש ׁ ֶש ֵהם יִ ְת ַ ּג ְ ּבר ּו ח"ו ַעל-יְ ֵדי
יהם ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַעד ׁ ֶש ּתו ַּכל ִל ׁ ְשלוֹ ט ַה ֶ ּנגֶ ף
יק ְט ְרג ּו ֲע ֵל ֶ
ָה ִר ּבוּי ׁ ֶש ָּל ֶהם ְויִ ְת ָ ּגר ּו ַ ּב ִּמנְ יָ ן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִו ַ
ׁ ֶשהוּא ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ֲא ִח ָיז ָתם ,שיש סכנה שלא יתבטל האמת ח"ו ,והרי אנו המעט ,ואם
אחר רבים להטות ,אולי אנו בטלים עם האמת שלנו? כאן מגלה ר' נתן ,אדרבה ,אנחנו הרבים,
כי המנין שלנו הוא ע"י שמתקשרים אל המשכןַ ,ע ֵּ
ל-כן ִצ ָּוה ׁ ֶש ּלֹא ִל ְמנוֹ ת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִּכי ִאם ַעל
יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ּכ ֶֹפר נַ ְפ ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּצ ָּוה ׁ ֶש ִ ּי ְּתנ ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןֶ ׁ ,שהוּא ֵ ּבית ַה ְּת ִפ ָּלה ,המשכן הוא בניןהאמונה ,בירור המדמה ,לא סתם מתאחדים ,אלא מתאחדים לבא לתפילה ,לאור הצדיק ,לברך
יתי ֵ ּבית ְּת ִפ ָּלה ְוגַ ם ִּכי ִע ַּקר ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים נִ ְּתנ ּו
מאה ברכות שזהו כלל היהדות ְ ּב ִחינַ ת (ישעיה נה) ִּכי ֵב ִ
ִ ּב ׁ ְש ִביל ָה ֲא ָדנִ ים ׁ ֶש ָהי ּו ֵמ ָאהֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ָאה ְ ּב ָרכוֹ ת ַּכ ּמו ָּבאֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ַלל ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,היְ נ ּו ִּכי
ַעל -יְ ֵדי ֶזה ׁ ֶש ּמוֹ נִ ין אוֹ ָתם ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ין ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ָק ַמת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָק ַמת
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ו
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ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָּכל ַה ָ ּב ִּתים ַה ְמ ֻר ִ ּבים ְמאֹד ַה ִ ּנ ְבנִ ין ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ֶס ֶפת נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ"לֻּ ,כ ָּלם ְּכלו ִּלים
ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ו ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ָ ּב ֵּתי ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ַ ּנ"ל (וכמבואר בזה במקום אחר)
ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשֹהַ ,על-יְ ֵדי ַה ִּמנְ יָ ן ִּת ּקוּן נִ ְפ ָלא ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֵאינָ ם יְ כוֹ ִלים ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת
ו ְּל ַק ְט ֵרג ו ְּל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֲח ַמת ע ֶֹצם ִר ּב ּו ָ ּים ׁ ֶש ֵהם ְמ ֻר ִ ּבים ַה ְר ֵ ּבה ִמ ִּמנְ יַ ן יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ ּב ְפ ׁ ִשיטוּת,
ִּכי ַע ָּתה ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ׁ ֶש ָ ּנ ְתנ ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ׁ ֶשהוּא ֵ ּבית ַה ְּת ִפ ָּלהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָּכל ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת
ִמ ְתיַ ֲח ִדין ְונִ ְצ ָט ְר ִפין יַ ַחד ִ ּב ְב ִחינַ ת ִר ּבוּי ַה ֵ ּצרו ִּפים ַה ַ ּנ"ל ,כי אין אנו סופרים אחד ואחד ,אלא
נכללים אחד בשני ,ונמצא כל אחד מאיתנו כופל את כל המספר של כולנוֶ ׁ ,ש ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַו ֵּסף
נֶ ֶפ ׁש נִ ְת ַר ִ ּבין ַה ֵ ּצרו ִּפים ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר( ,כמבואר לעיל ובהלכות פריה ורביה ַה ַ ּנ"ל ביאור ענין זהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם)
ַעד ׁ ֶש ַה ֵ ּצרו ִּפים ׁ ֶשל ת"ר ֶא ֶלף נְ ָפ ׁשוֹ ת ֵאין ַה ּ ֶפה יָ כוֹ ל ְל ַד ֵ ּבר ְו ַה ֵּלב ַל ֲח ׁשוֹ בַּ ,כ ּמו ָּבן ַל ְּמ ַע ֵ ּין ַ ּב ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן
ַה ַ ּנ"ל ,כי שתים בונים שתי בתים ,שלוש שש ,ארבע כד ,חמש  ,125שש  ,720שבע  5000ועוד,
שבע אנשים שמתאחדים להתקרב לצדיק לעבוד את ה' באמת ,זה כבר כמו חמשת אלפים
אנשים ,זה כבר יפה מאד ,שמונה זה כבר  40אלף איש ,לפעמים יש חלישות הדעת שבאים
רק שמונה אנשים לדבר יחד בעבודת ה' ,לא צריך להשבר ,זה כמו ארבעים אלף איש ,ענין
אחר לגמרי .תשע אנשים זה כבר שלוש מאות שישים ושתים אלף ושמונה מאות שמונים,
כשיש מנין יהודים ,זה כמו שלוש מליון שש מאות עשרים ושמונה אלף ושמונה מאות איש.
יותר משלוש וחצי מליון ,אחד עשרה איש ,זה שלושים ותשע מליון ,שתים עשר זה כבר
ארבע מאות שבעים ותשע מליון ,שלוש עשרה ,גמרנו עם המליונים ,זה שש בליון [מליארד]
ועוד מאתיים ויותר מליון ,ארבע עשרה ,זה שמונים ושבע מליארד ,חמש עשרה יהודים זה
כבר טריליון ושלוש מאות ושבע מליארד ושש מאות שבעים וארבע מליון ,תשע עשרהזה
כבר מספר טרליון פעמים טריליון ,עשרים איש ,זה כבר שמונה עשרה פעמים טריליון כפול
טריליון ,עשרים ואחד וכו' ,זה מספרים נוראים ,כשיש ארבעים ותשע ,זה מספר של ששים
ושתים פעמים טריליוני טריליוני טריליונים ,וכו' ,כשיש אלף איש ,זה יותר ממספר החול שיש
בבריאה ,הכל יחד יותר ממספרי האטומים שיש בבריאה .כך אנו מאחדים כל הבריאה לה'.
כמו שאדם צריך לאחד כל מצב לה'.

במשך היום יש כמה אלפים מחשבות דיבור ומעשה ,צריך לתקן את כל זה ע"י
ההתאחדות וההתכללות ,ועי"ז כל הגויים מתבטלים.
ַו ֲא ַזי ְ ּב ַו ַדּ אי ָּכל הע' עוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ִמ ְת ַ ּב ְּט ִלין ְ ּב ִב ּטוּל ָ ּגמוּר ְּכנֶ גֶ ד ִר ּבוּי ַה ָ ּב ִּתים ַה ַ ּנ ֲע ִשֹין ַעל-יְ ֵדי
נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּמ ְצ ָט ְר ִפין ַ ּב ֵ ּצרו ִּפים ַה ַ ּנ"לַ ,על-יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ׁ ֶש ָ ּנ ְתנ ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ִּת ּקוּן ָ ּב ֵּתי ַה ְּת ִפ ָּלה
ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם ּכ ַֹח ְל ַק ְט ֵרגִּ ,כי ָּכל ִר ּב ּו ָ ּים ׁ ֶשל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים נֶ ְח ׁ ָש ִבים ְּכ ַאיִ ן ו ְּכ ֶא ֶפס
נֶ גֶ ד ע ֶֹצם ִר ּבוּי ַה ָ ּב ִּתים ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ַ ּנ"ל ִ ּב ְב ִחינַ ת (ישעיה מ') ָּכל ַהגּ וֹ יִ ם ְּכ ַאיִ ן נֶ גְ דּ וֹ ֵמ ֶא ֶפס ְותֹה ּו
נחשבו לוֹ ִּ ,כי ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָע ְל ָמא ְדּ ִפרו ָּדא ְו ֵאין ָל ֶהם ׁשוּם יִ חוּד ְו ֵ ּצרוּף ְו ַעל-
ֵּכן ֵהם נִ ְק ָר ִאים נְ ָפ ׁשוֹ ת ַר ִ ּבים ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ָבל יִ ְשׂ ָר ֵאל גּ וֹ י ֶא ָחד ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ַר ִ ּבין ֵהם ִמ ְתיַ ֲח ִדין
ו ִּמ ְצ ָט ְר ִפין ְ ּב ֵצרו ִּפים ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ַה ַ ּנ"ל ְונִ ְכ ָל ִלין יוֹ ֵתר ִ ּב ְמקוֹ ר ָה ַא ְחדוּת ׁ ֶש ּ ׁ ָשם ְמקוֹ ר ַה ַח ִ ּייםְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב (תהלים לו)ִּ ,
"כי ִע ְּמ ָך ְמקוֹ ר ַח ִ ּיים" אנחנו בחי' עמך ,עם ה' ,שכנים עם הצדיקים ,ובזה
מתבטלים כל הדינים והגזירות ,זהו עעוצם המעלה להתאחד עם הרבי בראש השנה ,ביום
הדין ,שבזה מתבטל הדין לגמרי ,כל מחלות הנפש והגוף מתרפאים בזה ,כי ע"י ההתכללות
דקדושה נעשה היחוד למעלה יותר ויותר ,וכופל את הנחת רוח למעלה ,איום ונורא.
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אם אנשים היו מבינים את זה ,בודאי כל אחד היה רץ להצטרף אל הקיבוץ ,להתחבר אל הרבי
הזה ,שנותן לנו תוכחה שמחזק אותנו ,לקום חצות ,תפילה בכונה ,והתבודדות ,ולמצוא עצה
ללמוד ,מסכתות ,ולאכול בקדושה ,ולחיות עם בירור המדמה ,שהרבי מכניס את כל אחד ואחד
לדרגא ששייך לו ,ועי"ז יבא משיח צדקנו.
אם כולם היו יודעים מזה ,היו עוזרים לכל אחד שילך להצטרף לקיבוץ הקדוש ,אלא שאין
יודעים עד היכן עומק הסוד הזה ,אם אנשים מבינים ,כשיש יותר מצטרפים לקיבוץ ,נעשה
יותר רפואת הגוף והנפש ,בוודאי כל אחד רוצה את זה ,שבזה מתבטלים הדינים ,הן בכל
השנה ,והן בר"ה שבזה נעשה תכלית התיקוןְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵהם נִ ּצוֹ ִלין ִמ ִּס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ִ ּב ְב ִחינַ ת
(שמות ל') ְול ֹא יִ ְהיֶ ה ָ ּב ֶהם נֶ גֶ ף ִ ּב ְפקוֹ ד אוֹ ָתםִּ ,כי ֵאין ָה ִר ּבוּי ׁ ֶשל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל
ִמנְ יָ ן ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְמ ָעט נֶ גְ ָדּ םִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִר ּבוּי ַה ֵ ּצרו ִּפים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשֹין ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים
ׁ ֶש ִ ּנ ְּתנ ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ָ ּב ֵּתי ַה ְּת ִפ ָּלה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָּכל ִר ּב ּו ָ ּים ׁ ֶשל ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים נִ ְת ַ ּב ְּט ִלין ְּכ ַאיִ ן
ו ְּכ ֶא ֶפס נֶ גְ ָדּ ם ְו ַכ ַ ּנ"ל:

כל חברי הקיבוץ צריכים להתאחד ולהכלל זה בזה ,וכל אחד ידע שהוא רק חצי,
וחברו משלימו
ט) באות ט' ר' נתן מבאר כמה כל אחד צריך להכלל אחד בחבירו ,לא להיות נפרד בגאוה .אלא
להכלל בשניְ ,ו ַע ֵּ
יתן ַמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל ַדּ יְ ָקא ְול ֹא ׁ ֶש ֶקל ׁ ָש ֵלםְ ,להוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד
יכין ִל ֵּ
ל-כן ְצ ִר ִ
ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ָצ ִר ְ
יך ַל ֲח ֵברוֹ ְל ִה ְצ ָט ֵרף ִע ּמוֹ ַ ּב ֵ ּצרו ִּפים ַה ַ ּנ"ל ,לא רק חצי חצי ,אלא מה שרואים בשמים
שכל אחד נכלל בשניִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ַע ְצמוֹ הוּא ַרק ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲח ִצית ְו ֵאין לוֹ ׁ ְש ֵלמוּת ִּכי ִאם
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ָט ֵרף ַל ֲח ֵברוֹ ֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשֹין ִר ּבוּי ַה ֵ ּצרו ִּפים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ִּמנְ יָ ן ַּכ ַ ּנ"לּ ַ ,גם
ַמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל הוּא ֲע ָש ָֹרה ֵ ּג ָרהִּ ,כי ֶע ְש ִֹרים ֵ ּג ָרה ַה ּ ׁ ָש ֶקלִּ ,כי ֵאין ְק ֻד ּ ׁ ָשה ּ ְפחו ָּתה ֵמ ֲע ָש ָֹרה ְו ָכל ֶא ָחד
ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ָּכלוּל ֵמ ֶע ֶשֹר ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵאין ֵע ָדה ּ ְפחו ָּתה ֵמ ֲע ָש ָֹרה (מגילה
כג)ֶ ׁ ,ש ַעל ֵּכן ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּב ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָש ָֹרהִּ ,כי ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ִהיא ָּת ִמיד ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲע ָש ָֹרה
ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַּקר ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּ ׁ ַשת ַה ֵ ּצרו ִּפים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ִע ַּקר ַה ְת ָח ַלת ַה ֵ ּצרו ִּפים ׁ ֶשל
ָ ּב ֵּתי ַה ְּת ִפ ָּלה ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְת ִחיל ְל ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָש ָֹרה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיו ְּכל ּו לוֹ ַמר ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשהִּ ,כי ַא ָּכל ֵ ּבי ֲע ָש ָֹרה
ְ
ׁ ְש ִכינְ ָּתא ׁ ַש ְריָ אְ ,ו ַא ַחר ָּכך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַו ֵּסף עוֹ ד נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת ְו ָכל נֶ ֶפ ׁש ָּכלוּל ֵמ ֶע ֶשֹר ֲא ַזי נִ ְכ ָלל ֶע ֶשֹר ְ ּב ֶע ֶשֹר
ְו ֶע ֶשֹר ְ ּב ֶע ֶשֹרְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשֹין ע ֶֹצם ִר ּבוּי ַה ֵ ּצרו ִּפים ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ָּכל ּכ ַֹח ַה ֵ ּצרוּף ְל ָצ ֵרף ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת
ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְל ָצ ְר ָפם ַ ּב ֵ ּצרו ִּפים ַה ַ ּנ"ל ,הוּא ַעל-יְ ֵדי ּכ ַֹח ָה ֶע ֶשֹר ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל
ַה ֵ ּצרו ִּפים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ענין עשר ,בוודאי מרמז על עשרה מיני נגינה ,עשר מדרגות הרוחניות של
עליית המלכות לד' מדרגות ,ועוד לג' ולב' מוחין ולאור הפשוט ,אור הביטול.
יכין ָּת ִמיד ְל ָצ ְרפוֹ ַל ֲח ֵברוֹ ַּכ ַ ּנ"ל ְונַ ֲע ֶשֹה ְ ּב ִחינַ ת
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל ׁ ֶשהוּא ֲע ָש ָֹרה ֵ ּג ָרה ו ְּצ ִר ִ
ֶע ְש ִֹרים ֵ ּג ָרה ַה ּ ׁ ָש ֶקלֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲע ָש ָֹרה ֲע ָש ָֹרה הכף ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַק ָ ּב ָלהֶ ׁ ,ש ֵהם ֲע ָש ָֹרה ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת
ילא ְל ַת ָּתאֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ָּכל ַה ְּקדו ּׁשוֹ ת ָה ֵא ּל ּו ִמ ְתיַ ֲח ִדין ו ִּמ ְצ ָט ְר ִפין נַ ְפ ׁשוֹ ת
ילא ַו ֲע ָש ָֹרה ֵמ ֵע ָ
ִמ ַּת ָּתא ְל ֵע ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ ּב ֵ ּצרו ִּפים ָה ַר ִ ּבים ַה ַ ּנ"ל ,בדרך של פנימיות עשרה קדושות מתתא לעילא ,סוד י' מיני
נגינה .כי יש עשרה מעילא לתתא הוא אור הדעת ,ועשרה מתתא לעילא הוא האמונה הק'.
ְו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּבכ ַֹח ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,שהוּא ִ ּב ְב ִחינָ ה ַא ַחת ִעם
ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ִר ּבוּי ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְוכוּ' ַה ַ ּנ"ל לכן צריך תחילה לשבר את הקליפות ,ואח"כ חוזרים
ימ ְט ְריָ א
ימ ְט ְריָ א יִ ְצ ָחקֶ ׁ ,שהוּא ְ ּבגֵ ַ
יבת גר"הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּבגֵ ַ
הניצה"ק אל הקדושהְ ,ו ֶזה ְמ ֻר ָּמז ְ ּבסוֹ ד ְ ּב ֵת ַ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף נב ,נג ,נד
ּ ִפינְ ָחסַּ ,כ ּמו ָּבאִּ ,כי יִ ְצ ָחק הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ִע ָּק ָר ּה
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ַפ ַחד יִ ְצ ָחקְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ
נַ ֲע ֶשֹה ְ ּבר ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפנְ ָחסִּ ,כי ִע ַּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפנְ ָחס ְ ּב ִחינַ ת ַו ַ ּי ֲעמֹד ּ ִפינְ ָחס ַויְ ַפ ֵּללְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ"ל :וזהו בחי' התגלות כח של רביה"ק בר"ה לבטל הדינים והגזירות
של כל השנה.

עיקר מלחמת עמלק להחליש דעת האדם ולגרשו מלהתחבר עם הצדיק שלא
יהיה מי שיחיה את נפשו
ן-ע ָמ ֵלק,
ילין ָה ָמ ֲ
י) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שם יג) ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ַמ ּ ִפ ִ
יהם ִל ׁ ְש ָק ֶל ָ
יךִּ ,כי ִע ַ ּקר ַמ ּ ָפ ַלת ָה ָמן ֲע ָמ ֵלק הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין,
ִּכי ְּכ ָבר ָק ְדמ ּו ׁ ִש ְק ֵל ֶ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשל ִר ּבוּי נְ ָפ ׁשוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ּ ׁ ְש ָק ִליםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
יעת יַ ם סוּףֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִדּ יןַ ,על-יְ ֵדי
ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֵּטה עוֹ זּ ְ ,ב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ֶזה ָהיָ ה ִמ ְל ֶח ֶמת ֲע ָמ ֵלקַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ָּכל ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ֲע ָמ ֵלק ָהיָ ה ְלגָ ֵר ׁש ו ְּל ַר ֵחק ח"וֵ ,מ ַה ִּק ּבוּץ ַה ָּקדוֹ ׁש
ֶאת ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ַה ֲחלו ּׁשוֹ ת ׁ ֶש ְ ּביִ ְש ָֹר ֵאל ִ ּב ְב ִחינַ ת (דברים כה) ַויְ ַז ֵ ּנב ְ ּב ָך ָּכל ַה ֶ ּנ ֱח ׁ ָש ִלים ַא ֲח ֶר ָ
יך ְו ַא ָּתה ָעיֵ ף
ְויָ גֵ ַע ְוכוּ' ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (תנחומא תצא אות י') ׁ ֶש ָּכל ִמ ְל ַח ְמ ּתוֹ ָהיָ ה ַעל אוֹ ָתן
ׁ ֶש ָהיָ ה ֶה ָענָ ן ּפוֹ ְל ָטן ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ְכנָ ָעתוֹ ו ַּמ ּ ָפ ָלתוֹ ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יפין אוֹ ָתם ַעל ַה ִּק ּבוּץ ַה ָּקדוֹ ׁש ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא
יאין ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ומוֹ ִס ִ
מוֹ ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָק ִלים ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ַמ ּ ָפ ָלתוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ׁ ְש ָק ִלים ְו ַכ ַ ּנ"ל:
כי עיקר התגברות עמלק הוא להחליש את האדם ,ולגרשו מהקיבוץ דקדושה ,כדי שלא יהיה
מי שיחזק אותו ,מי שיחיה אותו ,ונשאר מבולבל בחיים .ואין לו כח להתחדש לעסוק בתורה
ותפילה בכונה .ככה הקליפות תופסים את האדם ולא נותנים לו ליסוע לרבינו ,וגם כשנוסע,
שלא יוכל להתחבר עם חברים טובים.
וזה שראה יתרו מלחמת עמלק וקריעת ים סוף ,שזהו התגלות הקדושה ,בכח הצדיק נכנע
הרע ונעשה בחי' קריע"ס ,שמוציא את כל הניצה"ק שנפלו מהאדם ,ויכול האדם לחדש ימיו
לגמרי.

'לך כנוס' נס פורים היה בכח הקיבוץ להתאחד להתפלל בכונה

"ל ְך ְּכנוֹ ס ֶאת ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים ְוכוּ'" (אסתר ד') ְּ'כנוֹ ס' ַדּ יְ ָקא ְו ֵכן ַא ַחר
יא) ְו ֶזה ׁ ֶש ִדּ ְק ְדּ ָקה ֶא ְס ֵּתר ְו ָא ְמ ָרהֵ ,
"ל ִה ָּק ֵהל ְו ַל ֲעמֹד ַעל נַ ְפ ׁ ָשם"
יסה ְו ִק ּבוּץְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שם ח')ְ ,
ָּכ ְך ְּכ ִתיב ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְל ׁשוֹ ן ְּכנִ ָ
ו ְּכ ִתיב (שם)" ,נִ ְק ֲהל ּו ַה ְ ּיהו ִּדים ְוכוּ'" ְו ֵכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מגילה ב')ְ ,ז ַמן קהלה לכל
הוּא זהו עצת מרדכי ,להתאחד עם הצדיק שמודיע שיש תקוה ,לצאת מכל רע ,וכל זה בכח
הקיבוץ שבאים יחד להתפלל ,ובזה מתרבים הבתים שמתאחדים אל האמתִּ .כי ִע ַּקר ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל
יסה ְו ַה ִּק ּבוּץֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַר ִ ּבין ַה ָ ּב ִּתים ׁ ֶשל
ּפו ִּרים ׁ ֶשהוּא ַמ ּ ָפ ַלת ָה ָמן ֲע ָמ ֵלק ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ְּכנִ ָ
ַה ְּת ִפ ָּלה ַעד ֵאין ֵח ֶקר ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּכ ְ ּנס ּו ְלתוֹ ָכם ָּכל ָה ְרחוֹ ִקים ְו ָכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ֵה ֶפ ְך
ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ָה ָר ָעה ַּכ ַ ּנ"ל מחשבתו הרעה להפיל כל אחד ליאוש ולשאול תחתית ,לאכול מסעודת
אחשורוש וכו' ְו ַע ֵּ
ל-כן נָ ַפל ְמאֹד ַעל -יְ ֵדי ֶזה ְו ַכ ַ ּנ"ל
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (שם) ו ָּמ ְר ְדּ ַכי יָ ָצא ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ִ ּב ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת ְּת ֵכ ֶלת ְוכוּ'ּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ֵכ ֶלת
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יצית,כמ"ש ר' נתן לעיל שענין התכלת הוא כורסיא דדינא ,כח תפילה בבחי' דין ,שכל זה
ׁ ֶש ַ ּב ִ ּצ ִ
ּ
ּ
ּ
כח הציצית שמשם נעשה קיבוץ הנדחיםֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה הוּא ִקבוּץ נִ ָדּ ִחים ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת ְּת ִפ ָלה
ן-ע ָמ ֵלק ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָר ָצה ָה ָמן ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ַמר
ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ַמ ָפ ַלת ָה ָמ ֲ
ּ
ּ
ּ
'מ ֻפ ָּזר ו ְּמפ ָֹרד' ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ִי ְש ָֹר ֵאל ֵהם ְמ ֻפ ָּז ִרים
(שם ד')" ,יֶ ׁ ְשנוֹ ַעם ֶא ָחד ְמ ֻפ ָּזר ו ְּמפ ָֹרד ֵבין ָה ַע ִּמים ְוכוּ'" ְ
ו ְּמפ ָֹר ִדים ֵ ּבין ָה ַע ִּמים ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ְ ּב ָצם לא שומעים דברי חיזוק מהצדיקים ,לא מתאחדים
יחד להתפלל בכוונה ,מפוזר ומפורדְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָר ָצה ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ח"וִּ ,כי ִע ַּקר ַמ ּ ָפ ָלתוֹ
ַעל-יְ ֵדי ַה ִּק ּבוּץ ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
"ל ְך ְּכנוֹ ס ֶאת ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים ְוכוּ'" ְּ'כנוֹ ס' ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ַ ּנ"ל:
ל-כן ָא ְמ ָרה ֶא ְס ֵּתרֵ ,

קריאת המגילה ב'רוב עם' כדי לעורר כח הקיבוץ של מבקשי תוכחה ראויה

יאת ַה ְמגִ ָּלה ַו ֲא ִפ ּל ּו
ימן תר"צ ׁ ֶש ִּמ ְצ ָוה ַל ֲחזֹר ַא ַחר רֹב ַעם ִ ּב ְק ִר ַ
יב) ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך ִס ָ
ִאם יֵ ׁש לוֹ ֵמ ָאה ֲאנָ ׁ ִשים ְוכוּ'ִּ ,כי ִע ַּקר ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ּפו ִּרים ׁ ֶשהוּא ַמ ּ ָפ ַלת ָה ָמן ֲע ָמ ֵלק ,הוּא ַעל-יְ ֵדי
ַה ִּק ּבוּץ ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ְ ּב ִצין ְונִ ְת ַו ְּס ִפין ֲאנָ ׁ ִשים ַר ִ ּבים יוֹ ֵתר
ן-ע ָמ ֵלק ְ ּביוֹ ֵתר
יסאִ ,מ ְת ַ ּג ֵדּ ל ַה ֵ ּנס ְ ּביוֹ ֵתר ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ַמ ּ ָפ ַלת ָה ָמ ֲ
יאת ַה ְמגִ ָּלהֶ ׁ ,שהוּא ּ ִפ ְרסוּם נִ ָ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
יסא ְו ָכל ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶשל ּפו ִּרים הוּא ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה
יאת ַה ְּמגִ ָּלה ו ִּפ ְרסו ֵּמי נִ ָ
ְויוֹ ֵתר ְוכוּ'ִּ ,כי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ִע ַּקר ְק ִר ַ
ַעל -יְ ֵדי ֶזה ְל ַה ּ ִפיל ֶאת ְק ִל ּ ַפת ָה ָמן ֲע ָמ ֵלק ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ְ ּב ָכל ׁ ָשנָ ה ְו ׁ ָשנָ ה ְ ּב ָכל ָא ָדם ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ,ו ְּכמוֹ
"ו ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ ְז ָּכ ִרים ְונַ ֲע ִשֹים ְ ּב ָכל דּ וֹ ר ָודוֹ ר ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ְּמגִ ָּלה ְב ֵפרו ּׁש (שם ט')ְ ,
ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה ְו ִעיר ָו ִעיר ְוכוּ' ְו ַע ֵּ
ל-כן ִמ ְצ ָוה ַר ָ ּבה ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ִל ׁ ְשמ ַֹע ַה ְמגִ ָּלה ֵמ ַה ִּק ּבוּץ ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ּיוֹ ֵתר ָ ּגדוֹ ל ְו ַכ ַ ּנ"ל :הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ,שמתפרסם בכל דור מחדש,
הכנעת קלי' עמלק ,ונקהלים יחד ,והעיקר להתאחד מאד מאד בכח של הצדיק ,לשמוע את
המגילה בכוונה הזאת ,שהאמת הזה נזכר ונעשה אצלי גם כן ,בכח הקיבוץ של אנשים שרוצים
אמת ,לשמוע תוכחה שמחיה ,ומלמד דרכי אמונה ודרכי בירור המדמה .ועיקר הקיבוץ למעשה
הוא בר"ה.
וזה בחי' ויקהל משה ,שלמחרת יוה"כ הזהירם על מלאכת המשכן ,כי קודם שמזהירם על בנין
המשכן ,שהוא ריבוי הבתים ,שבאים לבנות האמונה ולהטהר ,קודם לזה כינסם והקהילם יחד,
כל בית ישראל ,ויקהל דייקא .כי כל אחד מישראל צריך אחד לשני ,וכל אחד צריך לעזור לשני
להגיע לנקודת האמת הזה ,בפרט בר"ה ,מתקבצים יחד ,ללמוד ספרי רבינו ולהתפלל ביחד,
לעזור אחד לשני בפשטות.
הנה זכינו לסיים ב"ה הלכות ציצית ,בעז"ה במאמר אחד נדבר כלליות הדבר איך אפשר לחיות
עם כל מה שלמדנו בהל' ציצית לעובדא למעשה ,למדנו דברים נפלאים כאלה ,יש ענייני
השגה ,ור' נתן הקפיד מאד ללמד שזה פשוט דרך שיכולים לחיות עם זה ,בכל פעם שלובשים
הציצית ,יש שש הלכות ,כנגד ששת ימי המעשה ,אפשר לחיות כל יום עם הלכה אחת,
ובשבת עם כולם .הלכות האלה הם לבושים לעניינים פנימיים מאד ,וצריכים להתעורר בזה
לעבודת ה' .איך נוכל להתאחד בעבדות ה' .ולהתחיל את היום עם קדושת ציצית ,ללכת כל
היום עם התחדשות וחיות .ה' נתן לנו מתנה ציצית ,ועוד מתנה לקוטי הלכות ,ה' יזכנו לחזור
על דברים עוד ועוד ,שמצות ציצית תאיר בנו תמיד אמן ואמן.
-

ט

י
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ִה ְלכוֹ ת ְת ִפ ִילין ֲה ָל ָכה א':

ַה ְּק ָלף ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ָצ ִר ְ
"ל ַמ ַען ְוכוּ'"ִ ,מ ִּמין
יך ִל ְהיוֹ ת ֵמעוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ַח ָ ּיה ְועוֹ ף ַה ְּטהוֹ ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ
ַה ֻּמ ָּתר ְל ִפ ָ
ית ָתא" (בסימן כ"ט)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַהאי ָמאן ְדּ ָא ֵזיל ְל ִמינְ ָסב ִא ְ
יך ְוכוּ' ַע ּ ִ
"ת ִפ ָּלה ְל ֲח ַב ּקוּק" (בסימן י"ט)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
ְו ַעל ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ְּ
זכינו ללמוד תורה זאת בהל' ציצית ה"א שגם מיוסדת על התורה הזאת ,וכבר הזכרנו שם כלל
נושא המאמר ,שהדיבור צ"ל עם הדעת ,שזהו תיקון הכללי ושבח הצדיקים ,להתדבק לצדיק
שהוא מרים את המוחין ,כי כלליות הדעת הוא להרים את עצמו לחשוב מהשי"ת ,לחשוב
מהדבירם שלה צדיקים ,ולדעת משבחם הגדול .ואז מטהר בגדו בחי' דם ונדה ,ונעשה בגדלים
לבנים ונמשך פרנסה ותקון הברית .ועי"ז זוכים לדיבור המאיר שזהו כלל המח של יציאת
מצרים.
בהל' ציצית א' כתב ר' נתן 'רבינו נרו יאיר' שכתבה בחיי רבינו ,אולי גם הלכה זאת היא עדיין
בחיי רבינו ,בזאת ההלכה מתגלה מהו כלליות תיקון הדעת .ובזה מצרף גם תורה י"ט בענין
קדושת האכילה ,כי בהלכה קצרה זאת כלולים כל דרכי עבודת ה'.

כל קשר האדם לענין אמונה ודעת תלוי בתיקון הברית וליבון בגדי נפשו
ִּכי ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִּת ּקוּן ַה ַדּ ַעת ,התרוממות הדעת ,ונזכרים מיציאת מצרים בפשטות ,כמו שכתוב
בפ' קדש והיה כי יביאך ,מרימים את הדעת לזכור שה' בחר בנו ,ועשה ניסים ונפלאות בעולם,
הכל בהשגחה ,ה' מנהל את העולם ואין ממי לפחד כלל ,זהו תפילין תיקון הדעת .להרים לאדם
את המוחין שהוא צריךִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְו ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּכ ָל ִליַ ,היְ נ ּו ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתִּ ,כי ִּת ּקוּן
ַה ַדּ ַעת הוּא ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית .כשאין תיקון הברית ,אין דרך לאדם לחשוב מאמונה ודעת ,הוא מונח
בעוה"ז בתוך פחדים ויראות ,ונמשך לדברים שהם פגם הנפש ,מר מאד שמה ,כשיש תיקון
הכללי ,עיקרו הוא לשוב בתשובה במטרה לזכות לדעת ,דיבור המאיר ,תקון הברית פירושו
תיקון הדעת ,שיודע מהשי"ת ,וגודל ויודע מהאמונה ,ממה שמחזק אותו ,ומכניס בו מתיקות
של התקרבות לה' מדרגא לדרגא.
ְו ַע ֵּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתִּ ,ת ּקוּן
יאת ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי יְ ִצ ַ
ל-כן ִע ַּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְז ִכ ַירת יְ ִצ ַ
ַה ַדּ ַעתִּ ,כי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִריתְ ּ ,פגַ ם ַה ַדּ ַעתַּ ,כ ְמב ָֹאר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים .מצרים הוא
ערות הארץ ,מקום מ"ט שערי טומאהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ ם (יחזקאל ט"ז):
"ו ֶא ֱעבוֹ ר ָע ַליִ ְך ְוגוֹ ' ְו ַא ְּת ֵערוֹ ם ְו ֶע ְריָ ה"ִּ ,כי ָהי ּו ֲע ֻר ִּמים ְ ּב ִלי ְ ּבגָ ִדים ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָאז ִּת ּקוּן
ָ
ַה ְּכ ָל ִליֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדים .כי ע"י שבח הצדיקים מתקנים את הבגדים ,בגדים הוא בחי'
מלכות ,האדם צריך להפוך בחי' בוגדים ,בגד אדום מלא חטא ,להפכו לבגד לבן ,טהור .יציא"מ
הוא תיקון הבגדים.

ביציאת מצרים וספירת העומר אנו מטהרים בגדינו להתלבן לקראת קבלת התורה

"ו ֶא ֱעבוֹ ר ָע ַליִ ְך ָו ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּבוֹ ֶס ֶסת ְ ּב ָד ַמיִ ְך" דם של שס"ה גידים ע"י
ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ָסמו ְּךָ :
שעובר על שס"ה לא תעשהִּ ,כי ֶזה ָּתלוּי ָ ּב ֶזהִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ֶזה ָהיְ ָתה ֵערוֹ ם ְו ֶע ְריָ ה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהי ּו
ִמ ְת ּבוֹ ֶס ֶסת ְ ּב ָד ַמיִ ְךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ם נִ דּ וּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ָאדוֹ ם ִל ְלבו ׁ ֶּש ָך ׁ ֶשהוּא ִק ְלקוּל ַה ְ ּבגָ ִדים .כמבואר
שם בתו' כ"ט ,כשיש בגדים לבנים יש לו בחי' בגד ,אך כשבגדיו אדומים ,כביכול כאילו אין לו
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בגד לנפשו ,עוד לא יצא ממ"ט שערי טומאה.
ְו ַע ֵּ
"ואוֹ ַמר ָל ְך ְ ּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י ְוכוּ'" ,אנו
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָר ָצה ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְל ַת ְּקנָ ם ו ְּלגָ ֳא ָלם נֶ ֱא ַמר (שם)ָ :
אומרים את זה באמצע ההגדה בליל פסח ,יום תיקון הדמים והבגדים ,שבו יצאנו ממצרים ַהיְ נ ּו
שה ָח ָלבֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּייםִּ ,כי הוּא ַח ֵ ּיי ַה ִּתינוֹ קּ ְ ,ב ִחינַ ת (משלי
ְ ּב ִחינַ ת (נדה ט') ַדּ ם נֶ ֱע ָכר ְונַ ֲע ֶ ׂ
כז) ְו ֵדי ֲח ֵלב ִע ִּזים ְל ַל ְח ְמ ָך ְוכוּ' ְו ַח ִ ּיים ְלנַ ֲערוֹ ֶת ָ
יך ,האדם מתחיל לקבל חיים ,מתחיל לינוק תורה
ותפילה והבנת לב ,עולה אל הקדושה ,וגודלַ ,ה ָדּ ם נִ ְת ַל ְ ּבן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֵּמ ִרים ַה ּמ ִֹחין .שזהו החלב
שיש לאחר הלידה שמהם נזון התינוק ויוצא מקטנות ומרים המוחין.

מציאות מתיקות החיים ,הוא התגדלות המוחין מדרגא לדרגא
"ה ָח ְכ ָמה ְת ַח ֶ ּיה ְוכוּ'" ,חלב היינו מוחין ,כח של מוחין
ְו ַה ּמ ִֹחין ֵהם ַה ַח ִ ּייםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (קהלת ז')ַ :
של כל אדם ,הוא הכח הראשון שמעורר את עצמו בתשובה ,ומכיר כמה מר וקשה להיות
נפרד מה' ,ומוצא שיש עצה ודרך ,רואה מתיקות של השבת והתורה ,ככה המח גודל ,ומתעורר
יותר לקבל עול מלכות שמים ,ולהתבודדות ולהכניס הלב תוך תפילה ,ככה האדם גודל ,כמה
שהוא עוסק בספרי הצדיקים ,יכול לזכות להארת המוחין ,ולבא לענוה ושפלות ,יראה ואהבה,
ולעבוד את ה' באמת ,ולהשיג מה שצריך להשיג בעבודת ה' באמת .זהו והחכמה תחיה.
ֵה ֶפ ְך ִק ְלקוּל ַה ְ ּבגָ ִדים ַעל-יְ ֵדי ְּכ ָת ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַדּ ם נִ דּ וּתֶ ׁ ,שהוּא ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
יתהִּ ,כי ֵהם ָ ּב ִאים
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שבת קיג)ַּ :ת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְר ַבב ַעל ִ ּבגְ דוֹ ַח ָ ּיב ִמ ָ
שה ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאְ .ו ַע ֵּ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ׁ ָשם ֵּת ֶכף ַא ַחר
משס"ה ִ ּג ִידיןֶ ׁ ,ש ֵהם השס"ה ל ֹא ַת ֲע ֶ ׂ
ַה ּ ָפסוּק ְ ּ
שה ָח ָלב נִ ְת ַּת ֵּקן
":ו ַא ְל ִ ּב ׁ ֵש ְך ָו ֶאנְ ֲע ֵל ְך ְוכוּ'"ִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱע ָכר ַה ָדּ ם ְונַ ֲע ֶ ׂ
"ב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י" ַה ַ ּנ"ל ָ
ַה ְּלבו ׁ ִּשים ַּכ ַ ּנ"ל.
והזכרנו לעיל בהל' ציצית א' שענין הבגדים היינו לבושי הנפש ,כמו שר' נתן ביאר שם
שהוא ענין חלוקא דרבנן ,כי כל המחשבות שיש לאדם ,הוא תיקון הבגדים שלו ,הן לעוה"ב
לנצח נצחים ,והן בעוה"ז ,לטהר המחשבות שלו .כי מי שיש לו בגדים לבנים אין לו פחדים
ובלבולים ,הוא יכול ללמוד ולהתפלל .לכן צריך אדם לרחוץ את הבגדים ,לטהר את המחשבה,
לטהר כחות הנפש ,זהו כלל ענין תיקון הבגדים.
ור' נתן מלמד שבציצית מתחילים לתקן הבגדים ,לרחוץ אותם ,בתפילין כבר זוכים לבגדים
לבנים שהם המוחין הקדושים.
ולכן ת"ח צריך להזהר בגשמיות שלא יהיה רבב על בגדו ,ובפנימיות יעשה תשובה על כתמי
הנפש ויעסוק להרים המוחין ,לצאת מהפחדים והבלבולים .כך יזכה לחיים .ולכן אחר הפסוק
'בדמייך חיי' נאמר 'ואלבישך ואנעלך' ,שזהו כח התפילין והרמת המוחין.

ד' כוסות של יין כנגד ד' בגדי לבן של כה"ג ביוה"כ ,ושניהם הם בחי' ד' מוחין
שבתפילין
ר' נתן אומר שכלל ענין התפילין הוא הקדושה שנעשה ביציאת מצרים ,כמו שבפשטות
בתפילין מתעורר ענין קדושת יציאת מצרים ,ועי"ז עובר לענין פסח ועבודת ליל הסדר.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁשוֹ ִתין ְ ּב ֵליל יְ ִצ ַ
ֹאש,
שה ר ׁ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ַ ּבע ּכוֹ סוֹ ת ׁ ֶשל יַ יִ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת (יומא עו) ָז ָכה נַ ַע ֶ ׂ

אי

בי
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ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם (סימן כט)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם .לא זכה הוא בחי' רש ,פגם הבגדיםְ ,ו ֵהם ַא ְר ַ ּבע ּכוֹ סוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד
ַא ְר ָ ּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי ָל ָבן ׁ ֶש ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל לוֹ ֵב ׁש ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים כי ד' כוסות הם המשכת המוחין דבינה,
הקב"ה הוציא אותנו ממצרים באור הארבע הכוסות האלה ,ור' נתן מחדש שזה מקושר לענין
שה ָח ָלב ִ ּב ְב ִחינַ ת ָל ׁשוֹ ן ׁ ֶשל
המופלא של ד' בגדי לבן שיש לכה"ג ביוה"כֶ ׁ .ש ָאז ַה ָדּ ם נֶ ֱע ָכר ְונַ ֲע ֶ ׂ
ְזהוֹ ִרית ׁ ֶש ַּמ ְל ִ ּבין ֲעוֹנוֹ תַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם .כי כמו שענין פסח הוא הרמת המוחין בד' כוסות דבינה ,וכן
הוא ביוה"כ בכח ד' בגדי הצדיק ,ד' המוחין שמלבינים הכל בשלימות ,וכל זה נכלל בד' בתים
של התפילין.
ִּכי ַה ְ ּבגָ ִדים ְל ָבנִ ים ֵהם ַא ְר ָ ּב ָעה ְלהוֹ רוֹ ת ׁ ֶשנִ ְת ַּת ֵּקן ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ֵהם ַא ְר ָ ּב ָעהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָח ְכ ָמה ו ִּבינָ ה ְו ַה ַדּ ַעת
שה ֵמ ַה ַדּ ַעת ִדּ ּבוּרֶ ׁ ,שהוּא ָּכלוּל ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ ת
נֶ ֱח ַלק ִל ׁ ְש ַּתיִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ ת ְו ָאז נַ ֲע ֶ ׂ
ֵמ ֵא ׁש ו ַּמיִ ם .זהו תיקון הדעת שממשיכים כח עליון של חכמה ובינה ,ואצלינו צריך לעורר
אהבה ויראת ה' ,איך שזה נמצא אצל האדם ,שהדעת יושלם בבחי' חסדים וגבורות ,עד שנכנס
הארה הזאת לאדם ,בבחי' הנחת התפילין ,ואז יוכל לדבר דברי תורה ותפילה .כי הדיבור יש בו
אש ומים ,חסד וגבורה שבדעת שנכלל בדיבור.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ַה ְּכ ָל ִליֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ַדּ ַעת יְ כוֹ ִלים ְל ַד ֵ ּברְ .ו ְכנֶ גֶ ד ֶזה ֵהם ַא ְר ָ ּב ָעה
ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ָ ּב ָעה ִ ּבגְ ֵדי ָל ָבן ַה ַ ּנ"לִּ ,כי ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְּכ ָל ִלי ַּכ ַ ּנ"ל.

סדר המשכת המוחין באדם ,ע"י ג' המוחין שנחלקים לד' ,להאיר בלבו אהבת ה'
ויראתו
אשיןִּ .כי ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
אשין ְו ׁ ִשין ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּב ָעה ָר ׁ ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשין ׁ ֶשל ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָר ׁ ִ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ֻה ְצ ְרכ ּו ִל ְס ּפֹר ׁ ִש ְב ָעה ׁ ָשבוּעוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים נְ ִק ִ ּיים ׁ ֶשל נִ ָדּ הִּ ,כי יָ ְצא ּו
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ם נִ דּ וּת ַּכ ַ ּנ"ל .שזהו בחי' ספירת העומר לקבל התורה בטהרה בשבועות ,וסופרים ז'
שבועות כדי להטהר
ְו ַע ֵּ
יכין ְל ַת ֵּקן אוֹ ָתן ַא ַחר
ל-כן ֵהם ׁ ִש ְב ָעה ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ָעה נִ ְק ֵבי ַה ּמ ַֹחֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת ַה ֵ ּנרוֹ ת ׁ ֶש ְ ּצ ִר ִ
ימין ֶאת ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ"ל .כאן ר' נתן מלמד אותנו בקצרה מהו תיקון הדעת ,דעת האדם
ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ְּמ ִר ִ
בנוי על מה שהוא רואה ,שומע ,מריח ומרגיש ,בכל דבר יש מה שאין צריך לראות ולשמוע,
ויש מה שכן צריך לראות ולתקן ,לכן יש שתי עיניים ,עין אחת לסגור לגמרי ,עין שנה כן
לראות בעוה"ז בדרך כשרה ,וכן להריח היינו עצבים והרגשה ,להרגיש יראה גדולה לפני ה',
לא להרגיש עבודה זרה ,היינו הרגשת בודדות לבד .,זהו שבעת הנרות ,שתי אזניים ,שתי נקבי
החוטם ושני עיניים והפה ,כשאדם שומר על זה ,ככה הדעת שלו נקי ,צח ,צלול .אך כשאדם
רואה חדשות ושומע דברים שמבלבלים אותו ,המח מבולבל לגמרי ,ועיקר תיקון הדעת הוא
שבע נקבי המח .בחי' שבעת הנרות כמ"ש בסי' כ"א.
ואח"כ כשמרימים את המוחין ויוצאים ממצרים ,צריך לתקן את ז' הנרות בז' ימי השבועות.
ְו ְכנֶ גֶ ד ֶזה ֵהם ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ֲא ֵבלוּתַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יתה,
יך ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ְּלק ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ִמ ָ
יתה הוּא ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ּמ ִֹחיןִּ ,כי ַה ָח ְכ ָמה ְת ַח ֶ ּיה ַּכ ַ ּנ"ל .כמ"ש רביה"ק שם בסי' כ"א
ִּכי ִע ַּקר ַה ִּמ ָ
שצריך להמשיך כל מה שאדם פעל בכל ימי חייו ,להעלות את זה לאור הפנים ,שיהיה לזה
קיום .ולזה צריך גם בחי' שבעה ,שישאר חיות ,אור הפניםְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים ׁ ֶש ָ ּצ ִר ּי ְך
ִל ְס ּפֹר ַה ָּט ֵמא ֵמת ַּכ ַ ּנ"ל .לצאת מטומאה לטהרה ,לחיים.

ליקוטי הלכות ח"א דף נב ,נג ,נד
תכלית טהרת ז' נקבי המח ,לזכות להמשכת המוחין הנחלקים לז' בחינות ,ג' וד'
אשין ְו ׁ ִשין ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּב ָעהְּ ,כנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ָעה
אשין ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ִשינִ ין ׁ ִשין ׁ ֶשל ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָר ׁ ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ׁ ִש ְב ָעה ָר ׁ ִ
נְ ִק ִ ּיים ְּכ ֵדי ְל ַת ֵּקן ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ"ל .כל מה שאדם צריך לטהר ז' נקבי המח ,התכלית הוא לזכות
לתיקון המוחין הכלולים מב' שינין ,של ג' ושל ד' שביחד עם ז'ְ .ו ַע ֵּ
לש ֹל ׁ ָשה
ל-כן ֵהם נֶ ֱח ָל ִקין ׁ ְ
ו ְּל ַא ְר ָ ּב ָעהִּ ,כי ַּכ ְך ֵהם נֶ ֱח ָל ִקין ַה ּמ ִֹחיןִּ ,כי ִמ ְּת ִח ָּלה ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ִל ְפנִ ים ֵהם ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ְו ַא ַחר ָּכ ְך
שין ַא ְר ָ ּב ָעה .זהו הדרך של אור הבינה ,מקודם
ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ִל ְפנִ ים ֲא ַזי ַה ַדּ ַעת נִ ְת ַח ֵּלק ִל ׁ ְשנַ יִ ם ְונַ ֲע ִ ׂ
בתחילה הוא ד' ,אח"כ בדרך שנכנס אלינו זה נהיה ג' ,וכשנכנס בתוך המדות של האדם ,בחי'
ז"א אז נבנה הדעת ,והדעת מתחלק לשתים ,חסדים וגבורות .וזה רמז שינין של תפילין ,של ד'
ושל ג' ,מתחלקים להיות ארבע כשהמח נכנס .היינו שאדם מקבל הארה ונולד בו דעת חדשה,
כי נבקע ונפתח הדעת .הכח הזה משלוש לארבע נותן לנו כח לתקן המדות.
אשוֹ נִ ים
לש ֹל ׁ ָשה ו ְּל ַא ְר ָ ּב ָעהִּ ,כי ׁ ְש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים ָה ִר ׁ
הש ְב ָעת יְ ֵמי ֲא ֵבלוּת ׁ ְ
ְו ֶזה ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ׁ ֶש ֶ ּנ ֱח ָל ִקין ַ ּגם ֵּכן ׁ ִ
יכין
יֵ ׁש ָל ֶהם ִדּ ינִ ים ֲחמו ִּרים יוֹ ֵתר (יורה דעה סימן שצ"ג סעיף א')ְ .ו ֵכן ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים ׁ ֶשל ֵמת ְצ ִר ִ
יעי .מה נפלא פירושו של ר' נתן שצריך הזאת אפר פרה בשלישי ושביעי,
ישי ו ׁ ְּש ִב ִ
ַה ָּז ָאה ׁ ְש ִל ׁ ִ
אשוֹ נִ ים
כנגד ב' המוחין האלה ,של ג' ושל ד'ְ .ו ֵכן ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים נְ ִק ִ ּיים ׁ ֶשל נִ ָדּ ה ׁ ְש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים ָה ִר ׁ
ֲחמו ִּרים יוֹ ֵתר ְל ִענְ יַ ן ֶּכ ֶתם (שם סימן קצו סעיף י') ,לענין ספיקות מחמירים בג' ימים ראשונים
יותרִּ ,כי ַה ּמ ִֹחין נֶ ֱח ָל ִקין ַ ּגם ֵּכן ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ַע ֵּ
אשוֹ נִ ים ַה ִדּ ין ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְמ ַהנַ "ל
בש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים ָה ִר ׁ
ל-כן ׁ ְ
ָחמוּר ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ָאז ֲע ַדיִ ן ל ֹא ִה ְת ִחיל ּו ַה ּמ ִֹחין ְל ִה ְת ַּת ֵּקן ְּכ ָלל ,רק נמשך שורש המוחין ֲא ָבל ַא ַחר
בהש ֹל ׁ ָשה יָ ִמים ְו ֵהם ְקרוֹ ִבים ִל ָּכנֵ סַ ,ע ֵּ
ל-כן ַא ַחר ָּכ ְך ֵאינוֹ ָחמוּר ָּכל ַּכ ְך:
ְׁ
ָּכ ְך ְּכ ָבר נִ ְמ ׁ ְשכ ּו ַה ּמ ִֹחין
ְו ִה ֵ ּנה ִמ ָּכל ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְּכ ָל ִליֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתְ .ו ִע ַּקר ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית הוּא
ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו (סימן י"ט)ְ ,ו ֵכן ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְת ַּת ֵּקן ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשל
"ו ָהי ּו ְלטוֹ ָטפֹת"ְּ ,כ ַת ְרגּ וּמוֹ ִ :ויהוֹ ן ְל ׁ ִשנוּנִ יןֶ ׁ ,ש ָּכל
ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַר ׁ ִש"יְ :
ָהרוֹ ֶאה אוֹ ָתם ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ַה ֵ ּנס .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַעל יָ ָדם נִ ְת ַּת ֵּקן ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶש ּמוֹ ִדים ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ְל ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ,
ׁ ֶש ֶּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש :ר' נתן מקשר ומחבר כאן תורה כ"ט ותורה י"ט ,ובזה מלמד
אותנו איך ללמוד לקוטי מוהר"ן ,בכל נקודה ונקודה שמבואר בעוד מאמר ,מביאים ומחברים
את זה ,כי בתורה כ"ט מלמד לזכות להארת הדעת ותיקון המוחין לזכות לאהבה ויראה בחי'
חו"ג ,וכך בא לדיבור שלם שמחובר אל הדעת ,היינו עם אהבה ויראה ,ותיכף מחבר לזה מש"כ
רבינו בסי' י"ט שם מבואר יותר מהו תיקון לשון הקודש ,וכלל הדבר שיכולים לעשות כל דברי
רשות בקדושה ,להשלים את הלשה"ק ע"י התרגום ,היינו להשלים את העוה"ז שה' נמצא
פה ,הוא ברא כל דבר .לפני כן היה הדברי רשות בקליפת נגה ,לבי סחרחר ,מכוסה .ובזה אנו
מבינים שתיקון הדיבור והתרוממות המוחין שבתו' כ"ט ,הוא השלמת לשה"ק שבתורה י"ט,
כי ע"י התפילין נתתקן הדיבור שהוא לשה"ק.
וכן מאריך רביה"ק בתורה ל"ח שע"י התפילין נתגלה היראה ונתתקן הדיבור ,וזהו כלל ענין
תפילין שנאמר בו 'למען תהיה תורת ה' בפיך' ,כי על ידו מתוקן הדיבור שבפה ,כמ"ש ר' נתן
במ"א.

כותבים תפילין דווקא על עור בהמה ,שעיקר עבודת האדם להעלות הבהמיות
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להשי"ת
ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ִּלין הוּא ַעל-יְ ֵדי עוֹ רִּ ,כי ַה ְּק ָלף הוּא ׁ ֶשל עוֹ ר ְו ֵכן ַה ָ ּב ִּתים ֵהם ׁ ֶשל עוֹ ר ְו ִאם
ש ָאם ִמ ָּז ָהב ּ ְפסו ִּליםִּ .כי ִע ַּקר ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש הוּא ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּםַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין
ֲע ָ ׂ
ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ַּת ְרגּ וּםְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת עוֹ רִּ ,כי ָהעוֹ ר הוּא ְ ּב ִחינַ ת נֹגַ ּהִּ ,כי הוּא ְמע ָֹרב טוֹ ב ְו ָרעֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַּת ְרגּ וּם ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ַּת ְרגּ וּם הוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת נֹגַ ּהַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם.
נמצא שטעם עשיית התפילין מעור ולא מזהב ,כי צריך דווקא להעלות ולתקן הנגה שהוא
בעור הבהמיות ,ומעלים את הטוב שבתרגום ,משתמשים עם זה לדבר שבקדושה ,כמו שאוכל
עם כונה טובה שיהיה לו כח לעבודת ה' ,הרי שהתרגום והתרדמה משלים את לשה"ק ומתגלה
שם ה' בעולם.
זהו תורת הבעש"ט והצדיקים ,בלי זה ,אין אדם יכול לעשות דבר בקדושה ,זהו יסוד האמת
שאדם תמיד יראה ,שהעוה"ז רחוק מהאמת ,וצריך להכניע את הרע ולהעלות הטוב בקדושה,
ולזה צריך הרבה דיבורי תפילה והתבודדות .והוא עיקר תיקון הדעת שזוכים ע"י תפילין.
שיודעים איך להשלים לשה"ק ע"י תרגום .ולכן עושים התפילין דווקא ע"י עור ,להעלות
הנגה בחי' עור.
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ִל ְכ ּתֹב ְּת ִפ ִּלין ַעל ָהעוֹ ר ְו ֵכן ְל ַת ְ ּקנָ ם ַעל-יְ ֵדי עוֹ ר ְּכ ֵדי ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ַ ּב ּנֹגַ ּה ִל ְל ׁשוֹ ן
ַה ּק ֶֹד ׁשְּ ,כ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִלים ַה ָּל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ְל ֵק ֵ ּים ְו ָהי ּו ְלטוֹ ָטפֹת ְו ַת ְרגּ וּמוֹ ִ ,ויהוֹ ן ְל ׁ ִשנוּנִ ין ַּכ ַ ּנ"ל .הכח הזה
מקבלים בכל יום ע"י התפילין דווקא ,עור בהמה דווקא שעולה להיות קדושה גבוהה כזאת
להשלים לשה"ק ,לתקן הדיבור.
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ְל ָכ ְת ָבם ו ְּל ַת ְּקנָ ם ְ ּב ִמין ַה ֻּמ ָּתר ַדּ ְו ָקאִּ ,כי ִמין ַה ֻּמ ָּתר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְרגּ וּםּ ְ ,ב ִחינַ ת נֹגַ ּה
ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם ַמ ֲע ִלין ַה ּטוֹ ב ִל ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשֲ ,א ָבל ִמינִ ים ָה ֲאסו ִּרים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרע ׁ ֶשל ַה ִּ ׁש ְב ִעים ְל ׁשוֹ נוֹ ת
יהם ֶ ּג ָח ִליםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם .כל דבר בעוה"ז
יעם ַדּ יְ ָקאַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת יִ ּמוֹ ט ּו ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ָ ּצ ִר ּי ְך ְל ַה ְכנִ ֵ
שהוא אסור ,אינו עולה לקדושה ,צריך להרחיקו ,בחי' פגם הדעת ופגם הברית אי אפשר
להעלות אותו ,זה דבר רע ,אך כל דבר שמותר ,צריך להעלותו לטוב דווקא ע"י שמשתמשים
איתו לקדושה ,זה דבר טוב.
יךַ ,ה ֻּמ ָּתר ְל ִפ ָ
יך ִל ְהיוֹ ת ִמ ִּמין ַה ֻּמ ָּתר ְל ִפ ָ
ְו ֶזה ׁ ֶש ִדּ ְק ְדּ ק ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ַת ְלא ּו ַה ִדּ ין ׁ ֶש ָצ ִר ְ
יך
ּ
ילה ִדּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ֲעלוֹ ת ו ְּל ָה ִאיר ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ָדּ ָבר ַההוּא ַעל-יְ ֵדי
ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ָ
ילהֶ ׁ ,ש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְּת ִפ ָּלה ַל ֲח ַב ּקוּק .רביה"ק
ָה ֲא ִכ ָ
מאריך שם בסי' יט ששלימות לשה"ק היינו שמשלימים את המציאות של הדבר ,ועי"ז יכול
אדם לזכות להתנוצצות הלב ע"י צירופי אותיות ,שמאיר אותם ע"י שמשבר את הרע .כשהוא
חכם ומכיר כל הצירופים של האותיות ,וזה מאיר כשאוכל עם לב להשי"ת.

כח האכילה בקדושה נמשך ע"י תפילין והרמת המוחין
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָא ְס ָרה ַה ּתוֹ ָרה ֶל ֱאכֹל ְדּ ָב ִרים ָה ֲאסו ִּריםִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרע ׁ ֶשל ׁ ִש ְב ִעים ָל ׁשוֹ ן ַּכ ַ ּנ"ל ׁ ָשם
ּ
ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ָה ִאיר ו ְּל ִה ְתנוֹ ֵצץ ָהאוֹ ִתיוֹ תַ ,רק ַה ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵה ִּת ָירה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַּת ְרגּ וּם ,כל
ילה
דבר שמותר לאכול ,כל דבר שכשרֵ ,הם נִ ְת ַּת ְּקנִ ים ו ְּמ ִא ִירין ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
יכין ַה ְּת ִפ ִּלין ַ ּגם ֵּכן ִל ְהיוֹ ת ִמ ִּמין ַה ֻּמ ָּתר ְל ִפ ָ
ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ַע ֵּ
יך ַדּ יְ ָקא
ל-כן ְצ ִר ִ
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"ת ִפ ָּלה ַל ֲח ַב ּקוּק " ֵמ ִענְ יַ ן ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש ַעל-יְ ֵדי ְל ׁשוֹ ן ַּת ְרגּ וּםָ ׁ ,שם
ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ַע ֵ ּין ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְּ
ּ
ילתוֹ ְו ַת ֲענוּגָ יו ַרק
ְמב ָֹאר ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ֶשזּוֹ ִכין ִל ׁ ְש ֵלמוּת ְל ׁשוֹ ן ַהק ֶֹד ׁשַ ,על-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ֲא ִכ ָ
ילה ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם:
ֵמ ִה ְתנוֹ ְצצוּת ָהאוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּב ָדּ ָבר ׁ ֶשאוֹ ֵכל ְו ֶזה ִע ַּקר ִּת ּקוּן ָה ֲא ִכ ָ
נמצאנו למדים דבר נפלא ,שע"י התפילין יכולים לאכול בקדושה ,שחושב למה אני אוכל ,כדי
להיות יהודי ,לזכור מציאות ה' ,ועי"ז אוכל בקדושה .ולכן צ"ל דווקא מן המותר לפיך בחי'
תפילין.
ר' נתן מקשר את הענין הזה לתחילת תורה כ"ט שצריך להשלים את הדעת ,שיהיה דיבור
עם דעת ,זהו התנוצצות האותיות ע"י האכילה בקדושה ,שיזכה לתענוג דקדושה שהוא מה
שזוכים ע"י תפילה לחיים ,לזכור שה' אוהב אותו ,והוא העבודה של ר"ה ויה"כ להכנס אל
הקדושה והרמת המוחין ,בפרט ביוה"כ שזוכים לשלמות הדעת ,הפה נפתח ויכולים להתפלל
כל היום ,לדבר דיבורים מאירים להשי"ת בקדושה ,ולהשלים תמיד את הלשה"ק ע"י תרגום
אמן.

הלכות תפילין ֲה ָל ָכה ב:
ימן
"ו ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲֹהנִ ים ְוגוֹ י ָקדוֹ ש ְוכוּ'"ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ִס ָ
ל-פי ַה ַּמ ֲא ָמר ְ
א) ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ַע ּ ִ
יטב ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר .שם מגלה רביה"ק איך לצאת מחרפת הלב ,בחי' חרפה שברה לבי,
ל"ד ֵה ֵ
חרפת התאוות ששוברים לב האדם ,רבינו אומר שתמיד יש נקודה ששייך ללבו בעת הזאת,
שיכול לאחוז בנקודה זאת ולבטל את החרפה.
כח נקודת יסוד צדיק להאיר בלב להוציאו מחרפת שבירתו ע"י אהבות נפולות
עיקר הנקודה הוא נקודת יסוד צדיק ,שעניין הצדיק הוא לא רק לברך את האדם בברכות
וישועות ,אלא להאיר בכל נפש מישראל את נקודת הכח שיוכל להתקיים בתורה ,ולהוציא
מכח אל הפועל כל המצות ולעמוד בכל הנסיונות .בהר סיני קיבלנו כח ,ממלכת כהנים וגוי
קדוש ,קבלנו כח של הצדיק ,פיו מלא באלקות .בחי' יסוד צדיק.
בהמשך אומר רביה"ק שכל ענין שבירת הכלים שהיה בעולם ,התרחק רק שלוש מדרגות
הכלי מהאור ,תמיד יכולים בג' בחינות להמשיך חזרה את האור ,את התיקון ,רבינו מראה לנו
שכל הדרך שאנו נקבל את האור ,הוא ע"י נקודת הצדיק ,ללמוד תורת הצדיק הזה שמאיר לנו
את נקודת מלאפום ,מלא פיו באלקות ,לזה צריך שכל אחד מאיתנו ידבר בינו לבין קונו ,פי
ידבר חכמות והגות לבי תבונות ,וכן יקבל מחבירו איך להתחזק לעסוק בדברי הצדיק ולקיים
עצותיו ,והכל בכח נקודת הצדיק ,ר' נתן מגלה שכל זה כלול בעבודת התפילין בכל יום.
ְו ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא אוֹ ר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּ ׁשוֹ ָרה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ,האהבה
הקדושה הוא הבחינה שמתקן את שבירת הכלים ,האהבה הקדושה נמשך בעולם ע"י הצדיק
שהוא בחי' יסוד ִ ּב ְב ִחינַ ת יְ סוֹ ד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ו ֵּמ ִא ָירה ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ֶפהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ תַ ,על-יְ ֵדי
ֶזה ֵמ ִא ָירה ֶאל ָה ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ַה ָ ּב ִאין ִמ ּ ׁ ְש ִב ַירת ְּכ ֵלי ַה ֶח ֶסד ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ֶאל ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵּלב ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין
ֶאת ַה ֵּלב ,בחי' בינה בבריאהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"ל נִ ְת ַק ּ ׁ ְש ִרין ְוחוֹ ְז ִרין ֶאל ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ְונִ ְת ַ ּב ְּט ִלין
ָּכל ָה ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת כך יוכל אדם לבטל מעצמו אהבות הנפולות שהוא בחי' שבירת כלי

וט

זט
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החסד ,שמשם האהבות הנפולות.

ג' חלקי הנקודה ,נקודת הרב ,נקודת החבר ,ונקודת עצמו בהתבודדות בינו לבין
קונו
יהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרין ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ְ ,וגַ ם
ְוזֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְצ ִר ִ
יה ו ֵּב ּ
יכין ְל ַק ֵ ּבל בג' ְ ּב ִחינוֹ ת ִמ ֵ ּנ ּ
יכין ְל ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵברוֹ ּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ו ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵדּ ין ִמן ֵדּ יןִּ ,כי יֵ ׁש ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת
ְצ ִר ִ
ְ
נְ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ׁ ֶש ֵאין ַ ּב ֲח ֵברוֹ ְ ,ו ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק נֶ גֶ ד ֲח ֵברוֹ ְו ָצ ִריך ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ָ ּנה ,אם זה ללמוד וללמד,
להבין ,להתחזק להיות בשמחה ,נקודה של אמת .בחי' צדיק של חבירו.
יכין ְל ַק ֵ ּבל ִמ ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִליתֶ ׁ ,ש ִהיא ֵא ֶצל ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ רֶ ׁ ,שהוּא ׁש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְש ַמת
ְו ָכל ֵא ּל ּו ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ְצ ִר ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,האור של הרבי ,האור של הבעש"ט ,האור של הצדיקים ,נקודת האמת שרבינו מכניס
יטב
לנו ,ואנו צריכים לדבר מהאמת הזה ,באמת לעשות התבודדות וככה יש לנו כחַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ְו ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"ל ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת מלאפוםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ סוֹ ד קמץ פתח צירי וכו' ,כל נקודה הוא
כנגד איזה מדרגה ,קמץ כתר ,פתח חכמה וכו' ,יסוד הוא מלאפוםְ ,ו ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְר ֶחב ּ ִפ ָ
יך
ַו ֲא ַמ ְּל ֵאה ּו תפתח את הפה תקבל שפע ,שפע חכמה בינה ,בחי' י' עם ו' ְו ִהיא ְב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ ת
ׁ ֶש ֵהם יו"ד וי"וְ ,דּ ַהיְ נ ּו מלאפוםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ַ ּצ ִדּ יק ו ְּכ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,ו ֵכן ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ְוכוּ' והגות ִל ִ ּבי
ְתבוּנוֹ תֵ ,הם ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת י"ו ְו ֵכן ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ְוכוּ'ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם שם נתבאר שהתורה נכנס בעולם
ע"י כמה בחינות של י' ו' שעניינו מלאפום ,נקודת יסוד.

התפילין כנגד הלב ,להאיר נקודת צדיק ולבטל האהבות הנפולות שבלב

ב) ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ִּמ ְצ ָו ָתן ְּכנֶ גֶ ד ַה ֵּלב ְל ׁ ַש ְע ֵ ּבד ָ ּב ֶזה ַּת ֲאווֹ ת ו ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ִל ֵ ּבנ ּו ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ׁ ְשמוֹ ְדּ ַהיְ נ ּו ְל ַב ֵּטל ָּכל ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ְו ַה ּ ׁ ְשבוּרוֹ ת אהה ,הלב של האדם ,מה שהולך שם,
אהבות נפולות ושבורות ,פחדים וגבורות נפולותַ ,על-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּ ׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם ,אור נקודה הקדושה ששורה אצל הצדיק ,הוא הכלי שנוכל
לקבל את האור חזרה ,לתקן שבירת הלב.
ִּכי ְּת ִפ ִּלין נִ ְק ָר ִאין אוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים ו') ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאוֹ ת ַעל יָ ֶד ָך ְוכוּ'ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ׁ ָשם
אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"לְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ׁ ִש ַירת ַה ְּת ִפ ִּליןְ ,ק ׁ ִש ָירה ַמ ָּמ ׁשֶ ׁ ,ש ְּמ ַק ּ ׁ ְש ִרין ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ּשמֹאל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ּ ׁ ָשם ֲא ִח ַיזת
שמֹאל ׁ ֶשהוּא ְּכנֶ גֶ ד ַה ֵּלב ,ו ְ ֹ
אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶאל ַה ְּזרוֹ ַע ְ ֹ
ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַה ֶח ְר ּפוֹ ת ְו ָה ַא ֲהבוֹ ת ַה ּ ׁ ְשבוּרוֹ ת ַה ּ ׁשוֹ ִרין ַעל ַה ֵּלבִּ ,כי ׁ ְש ִב ָיר ָתן ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת
רֹב ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ֶהם ,הגבורות היינו הכלים לא יכלו לקבל את האור ,ונשברוְ ,ו ַעל-יְ ֵדי
ׁ ֶש ְּמ ַק ּ ׁ ְש ִרין אוֹ ָתן ֶאל אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה נִ ְת ַּת ְּקנִ ין ַּכ ַ ּנ"ל הנקודה זה האות.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְק ׁ ִש ָיר ָתן ְ ּביָ ִמין ׁ ָשם אוֹ ר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה נִ ׁ ְש ֶר ׁ ֶשת ,לתקן האהבות הנפולות בחי' ימין
ְו ַע ֵּ
ל-כן נָ ְתנ ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִע ַ ּקר ֲח ׁ ִשיבוּת ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין ַל ָ ּי ִמין ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת סב)
ׁ ֶש ָ ּי ִמין יֵ ׁש ָל ּה ֲח ׁ ִשיבוּת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּקוֹ ׁ ֵשר ָ ּב ּה ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ִע ַּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת יְ ִמין ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶח ֶסד
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ַה ּ ׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ִרית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי ִע ַּקר
ַה ְּת ִפ ִּלין נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ָהעוֹ ָלה ְ ּבאוֹ ר ַה ּיוֹ ם ַעל -יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ַּליְ ָלה
ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ַע ֵ ּין ׁ ָשם ,האריז"ל מאריך ע"י שקמים חצות ולפנות בוקר נתעלה השכינה הק',
(חגִ יגָ ה י"ב) ָּכל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד נִ ְמ ׁ ָש ְך
ַהיְ נ ּו ִּכי ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֲ
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ָע ָליו ַ ּב ּיוֹ םְ ,ו ַה ֶח ֶסד ַה ֶּזה ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ֶשֹה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ"ל.
כי אדם נמצא בעוה"ז בחי' גבורות ,שבירת הכלים בלבו ,וצריך לקשר הלב שלו לאות ,היינו
לאור התורה של הצדיק ,יסוד צדיק ,שעל ידו נמשך האור שיוכל לקשר את הכלי משבירתו,
זהו ענין קשר התפילין ,לקשר את האהבות נפולות חזרה אל הימין ,האהבה הקדושה ,וזה
הימין מתעורר ע"י שקמים בלילה ומתפללים שחרית ,כך מקשרים את הלב להשי"ת.

אור נקודת הצדיק יורד ומצטמצם עד לנקודה הצריכה תיקון
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל יַ ד ׁ ֶשהוּא יוּדְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יוּד ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי יוּד
ׁ ֶשל ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ַה ַ ּנ"ל ,יוֹ ֵצאת ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּיסוֹ ד ׁ ֶש ּ ׁ ָשם אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ"לְ ,וזֹאת ַה ּיוּד ִהיא
ְסמו ָּכה ֶאל ַה ֵּלב ְ ּביוֹ ֵתר ,לכן יש להזהר שלא יפרד היוד מהבית של תפלין של ידִּ ,כי ִע ַּקר
ֶה ָא ַרת ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ֶאל ַה ֵּלב ִהיא ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת זֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִהיא ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל יוּדִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת
אוֹ רוֹ ת ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם אוֹ רוֹ ת ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹד מ ִֹחין ְ ּגדוֹ ִליםַ ,א ְך ֵמ ֶהם ִמ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל ו ִּמ ְת ַצ ְמ ֵצם ִמ ּ ֵש ֶֹכל
ֶע ְליוֹ ן ְל ֵש ֶֹכל ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַצ ְמ ֵצם אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת יוּד ׁ ֶש ִהיא ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל יַ ד
ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ֶאל ַה ֵּלב ַּכ ַ ּנ"ל.

הדרך לקשר את מה שעובר עלי ,לנקודת האהבה שמתקן ,וזהו גדולת ענין תפילין
של יד ,דרך שהאמונה מקבלת כח ,בדרך שיכולים לתקן.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲחרוּת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ִ ּב ְב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ׁ ְשחוֹ ָרה ַּכ ּמו ָּבא ִּכי ִע ַּקר ִּת ּקוּן ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִרים
ַעל-יְ ֵדי ִצ ְמצוּם ָהאוֹ ר ַּכ ּמו ָּבאִּ ,כי ׁ ְש ִב ָיר ָתן ָהיָ ה ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי אוֹ רְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת יְ סוֹ ד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָהאוֹ ר ַה ְמ ַת ֵּקן ַה ֵּכ ִלים ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִרים ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ְּת ִח ַּלת
יאת ַה ְּת ִפ ִּלין הוּא ַ ּב ֶּמ ַצחֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָשם יוֹ ֵצא ָהאוֹ ר ַה ְמ ַת ֵּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ׁ ְש ִב ָירה ַּכ ָ ּידו ַּע.
יְ ִצ ַ

כל נפילה ושבירה מחמת ריבוי אור ,וכל תיקון ע"י צמצום האור
עיקר מציאות תיקון התפילין הוא תפילין של ראש ,שהוא במצח ,ויוצאים שערות ובוקעים,
הוא בחי' מח האדם שמתחדש מדרגא לדרגא ,ויוצא מהמצח ,ומשם שורש תיקון העולם
משבירתה ,הכאת מדות הרחמים לעשות תיקון ,כי הרצון של ה' לעשות חסד ,מתקן את
השבירה .וכן בפרטיות כשיש לאדם שבירת הלב ,צריך לעורר שורש רצון ה' שיהיה חסד
ותיקון .ועיקר התיקון שנצטמצם האור בחי' שערות .כי השבירה הוא שאדם מדבר דיבורים
בלי כלי ,בלי צמצום ,ריבוי אור .אך דברים שר' נתן מדבר ,הוא באופן שאדם מצמצם את
עצמו ללמוד ללמד ולקיים ,זהו תיקון השבירה.
כי מה שיש בעולם נפילות גשמיות ,כל זה כי חסר צמצום ,ועיקר התיקון הוא הצמצום,
וראשית הצמצום הוא שנלבש האור בדרך שערות ,ויוצאים מהתפילין ,שהם שחורים בחי'
שכל תחתון מצומצם שמאיר בו אור הנקודה.
ְו ַע ֵּ
יא ָתן ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ ת ַּכ ּמו ָּבא ׁ ָשם ְ ּב ַכ ָּונוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם ָהאוֹ ר ׁ ֶש ֶּזה ִע ַּקר
ל-כן ִע ַּקר יְ ִצ ָ
ַה ִּת ּקוּן ַּכ ַ ּנ"ל ְו ַכ ּמו ָּבאְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ׁ ְשחוֹ ִרים ִּכי ׁ ַש ֲחרוּת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם ָהאוֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ ת
ׁ ְשחוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ֶּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ָּכל ַּת ְח ּתוֹ ן ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ׁ ְשח ָֹרה ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ַעל-
יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ַה ּמ ַֹח ׁ ֶש ָאז ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ"לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ּבוּרּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ תַ ,ו ֲא ַזי

זי

חי
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ְמ ִא ָירה ֶאל ַה ֵּלב ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ"ל:
וכל זה נעשה ע"י שלומד ספרי רבינו ,ומדבר עם חברים בעבודת ה' ועוסק בהתבודדות ,עי"ז
מאיר לו נקודת תיקון של הצדיק למעשה בלבו ,ומאיר האור המופלא של אמת בדרך מצומצם.
וכל זה מאיר דווקא בתוך בחי' דיבור ,כי אע"פ שעיקר התפילה זה המחשבה ,לא יוצאים ידי
חובת התפילה במחשבה לבד ,צריך לצמצם אותה אל הדיבור .וכן זהו עיקר תקון התפילין
להאירו אל הדיבור ,בחי' צמצום ,שחור ,ושערות.

מעור בהמה נעשה מצוה שיש בגופה קדושה ,מזה ילמד האדם מה יכול לעשות
מעצמו ומבהמיותו
ג) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְו ַח ָ ּיה ָועוֹ ףִּ ,כי ָה ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ַה ַ ּנ"ל ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֲהבוֹ ת
ַה ְ ּב ֶה ִמ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּגם ֵהם יֵ ׁש ָל ֶהם ַּת ֲאווֹ ת ֵא ּל ּו ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵמ ֶהם ַדּ יְ ָקא עוֹ ִשֹין ְּת ִפ ִּליןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין אוֹ ָתן
ְ
ּ
ּ
ֹאמר ְ ּב ֶפה ׁ ֶשעוֹ ֶשֹה ְל ׁ ֵשם ְק ֻד ׁ ַשת
יכין ִע ּבוּד ִל ׁ ְש ָמ ּה ְו ָצ ִריך ׁ ֶשי ַ
ו ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין אוֹ ָתן ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ַשת ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְּת ִפ ִּליןְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ֶזה אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ֵמ ִאיר ֶאל ְ ּב ִחינַ ת ָה ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ֶה ִמ ּיוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ָהעוֹ ר ַה ַ ּנ"ל ַו ֲא ַזי חוֹ ְז ִרין ֶאל ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשהַ ,ו ֲא ַזי נַ ֲע ֶשֹה ֵמעוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְו ַח ָ ּיה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם
ק ֶֹד ׁשִּ ,כי חוֹ ְז ִרין ֶאל ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹד ׁש ,מעור בהמה שיש לה תאוות ואהבות
נפולות ,נעשה קדושת הנקודה ,שיש בגופה קדושה ,ועי"ז אדם יכול לראות מה הוא יכול
לעשות מעצמו ומבהמיותו.
ְו ִע ַּקר ְק ֻד ּ ׁ ָש ָתם ַעל-יְ ֵדי ַה ְּכ ָתבִּ ,כי אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ְּכ ָתב ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ִדּ ּבוּרֶ ׁ ,ש ַעל יָ ָדם נִ ְת ַ ּג ֶּלה אוֹ ר
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ"ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ְוכוּ' ,זהו הצמצום של הדיבור ,שצריך בתפילין לצמצם בכמה
יכין ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה בעובדא ,תיקון עשיה
בחינותִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת עו ְּב ָדאְ ,ו ׁ ָשם ְצ ִר ִ
ע"י יפנה ,ציצית תיקון היצירה ,תפילין של יד תיקון הבריאה ,אח"כ של ראש ,הרי שמציאות
התפילין הוא בחי' עובדא ,והמעשה קשה מאד ,שצריך לעורר כל יום את העובדא של הכתב
של הסופרְ .דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ְּכ ָתבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת מילולא ַעל-יְ ֵדי
אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ִדּ ּבוּר ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה ְויִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםִּ ,כי ַה ְּכ ָתב ׁ ֶש ּכוֹ ְת ִבין ַעל ַה ְּק ָלף
ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ִל ְב ִחינַ ת ׁ ֶש ְּל ַמ ָּטה ִמ ֶּמ ָ ּנהְּ ,כמוֹ אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק
ְו ַר ִ ּבי ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה ֶאל ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַּת ְח ָּתיוְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֶאל ֵלב ֲח ֵברוֹ אוֹ ִל ּבוֹ  ,נמצא שבחי' תפילין הוא 'עובדא'
ותפילין של יד מתקן עולם הבריאה בחי' עולם הנשמות ,עיקר מקום תיקון האדם.

בכל יום אנו מעוררים כח כתיבת הסופר שמצמצם אור הנקודה בתוך הכתב
יתא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז"ל ׁ ֶש ַה ְּכ ָתב ׁ ֶש ּכוֹ ְת ִבין ִ ּב ְדיוֹ ַעל ַה ְּק ָלףֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי
ִּכי ִא ָ
ֵא ׁש ְל ָבנָ ה ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַרב ְו ַת ְל ִמיד ,נמצא כשכותב הסופר ,מחבר את הרב אל התלמיד ׁ ֶש ַּמה
ּ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲחרוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ֵא ֶצל ְ ּב ִחינַ ת ָה ַרבְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֵא ֶצל ַמ ְד ֵרגָ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה,
ימ ָ ּנהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּ
ימן
(ב ִס ָ
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְת ָח ַלת ַה ּמ ִֹחיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַל ְבנוּנִ ית ֵא ֶצל ַמ ְד ֵרגָ ה הב' ׁ ֶש ְּל ַמ ָּטה ֵה ֶ
יבת ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הֶ ׁ ,ש ֵהם אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ְּכ ָתבְ ,ו ַעל-
קצ"ב וכן סי' יח) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִת ַ
ֵּכן ֵהם ׁ ְשחוֹ רוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל ,שהם מצמצמים את האור הגדול של יציאת מצרים ,לתוך הכתב של
התפילין ,והסופר צריך לכוון את זה בכל יום ,ואנו מעוררים בכל יום את העובדא של הסופר
שכתב את זה .ד' פרשיות ,קדש והיה שמע והיה ,מוחין עליונים שורים שם ,אור התורה ממש,
יציאת מצרים ממש .כי אור התוה"ק מצטמצם בתוך כתב התפילין.

ליקוטי הלכות ח"א דף נב ,נג ,נד
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר ַה ְּק ָלף ׁ ֶשהוּא ָהיָ ה ִמ ְּת ִח ָּלה ַ ּב ֲה ִמ ּיוּת ְ ּב ִחינַ ת ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ תְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשיו נִ ְת ַק ּ ׁ ֵשר
ְלאוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְונַ ֲע ֶשֹה ק ֶֹד ׁשְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשהוּא ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבגו ָּפ ּה ְק ֻד ּ ׁ ָשהְ ,ו ִע ַּקר ַה ְּק ֻד ּ ׁ ָשה ַעל-יְ ֵדי
יכין ְלגוֹ נְ ָזן ַ ּב ָ ּב ִּתים ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ָרם
אוֹ ִת ּיוֹ ת ַה ְּכ ָתב ַּכ ַ ּנ"ל ו ִּב ְכ ַלל ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ִ ּב ְכ ָל ָלן ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ,ו ְּצ ִר ִ
ּ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ָּמה ִצ ְמצו ִּמים ,ו ִּמ ּ ׁ ָשם ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת יוּד ַכ ַ ּנ"ל ,תחילת קבלת המוחין
הוא היוד שבקשר של תפילין של יד ,שמאיר למטה למטה ,כי עיקר הארת הנקודה נקרא
יאין ִמן ַה ְּת ִפ ִּלין ְלהוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֵאין יוֹ ֵצא אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּלין ַלחוּץ
יוד ,אותְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ְש ָֹערוֹ ת ׁ ֶש ּמוֹ ִצ ִ
ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים ,רבינו תם השערות באמצע ,וברש"י בצדְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ְּת ִח ַּלת אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּלין ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהם יוֹ ְצ ִאין ֵהם יוֹ ְצ ִאין ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ ת ַּכ ַ ּנ"לְּ ,כמוֹ ֵכן ֵאין
ָאנ ּו יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ֶה ָא ָר ָתן ִּכי ִאם ְ ּב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם ָהאוֹ ר ַּכ ַ ּנ"לֶ ׁ ,ש ֶּזה ִע ַּקר ַה ִּת ּקוּן
יכת ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ִ ּב ְש ָֹערוֹ ת ַּכ ַ ּנ"ל :כורכים את הפרשיות בתוך שערות,
ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִר ַ
הרי פעמיים נכרכים בשערות.
ר' נתן מאריך שצמצום אור הצדיק הוא נקודת האמת ,וזהו תיקון תפילין שמאיר אור מופלא
בכמה צמצומים ,לקשר האור היטב אל הלב ,להבין למעשה איך להעלות כל האהבות ולא
לפחד משום דבר ,רק להתדבק לאמונה ודעת ,שזהו בחי' תקון התפילין לעורר הדעת ולקשר
את המוחין הקדושים אל הלב.

טי

