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ליקוטי הלכות ח"א דף נה  -נו תפילין ב' אות ד -י"ב

תפילין של ראש הוא נקודת הצדיק
ד) אחר שנתבאר שענין התפילין הוא כח לבטל כל החרפות השוברים את הלב ,ומקבלים כח
ֹאש ו ְּת ִפ ִּלין
לתקן הכל .המשיך לבאר שיש שלושה בחינות תפיליןְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ְו ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ָדּ ֶל”תֶ ׁ ,שהוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין
ׁ ֶשל יַ ד ְו ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמינֵ י ְּת ִפ ִּליןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשל ר ׁ
ַּכ ּמו ָּבן ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת האר”י ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד ְו ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ג’ ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ֵהם ג’ ְדּ ַהיְ נ ּו
נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשל ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר וּנְ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין יִ ְש ָֹר ֵאל ִ ּב ְכ ָל ָלן ֶזה ִמ ֶ ּזה ִ ּב ְב ִחינַ ת ו ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵדּ ין ִמן
יה ו ֵּביה זהו עיקר עבודתינו בכל פעם שרוצים לעורר את
ֵדּ ין וּנְ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ֵ ּנ ּ
המוחין ,צריך לקבל נקודת הצדיק ולדבר עם חברים ,לחפש חבר שיעורר אותך ,ואח”כ תלך
להתבודדות ,ככה תראה שיש לך כחות נפלאים ,זה מה שרבינו תיקן לנו ,דרך שאנ”ש באים
ביחד לדבר בעבודת ה’ ,כשאדם לבד אפי’ עושה התבודדות ,לפעמים לא הולך לו ,כשמדבר
עם חבר בעבודת ה’ ,ולומד ספרי רבינו ,כך זה בא לידי קיום.
ֹאש ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק וּנְ קו ַּדת ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ֵע ֶר ְך הג’ נְ ֻקדּ וֹ ת
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמינֵ י ְּת ִפ ִּלין ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ּומ ִֹחין ְו ֻכ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ֶּמנּ וּ ,הוא המשכת התנוצצות האמת בעולם,
ַה ַ ּנ”ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ר ׁ
ֹאש ְ ּ
“בנֵ י “יִ ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת ַר ִ ּביִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַר ִ ּבי
כיציאת מצרים והארת הדעתְ ,והוּא נִ ְק ָרא “ר ׁ
ֹאש
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ,הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ֶּמנּ ּו ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ַּכ ַ ּנ”ל זהו כח התיקון של העולם ,רבי שמלמד לנו דעת אמת בעולם ,מכניס בנו אמת של אמונה,
יראה ואהבה וקיום התורה ,וצריך ללמוד מהרבי בכל ענין ,זהו יסוד הדת כמו שגילה הבעש”ט
שצריך ללמוד מרבי שיאיר בנו האמת ,איך לחזור לה’ ,לעלות מעלה מעלה.

קשר תפילין של ראש הוא נקודת החבר שממשיך מנקודת הצדיק לנקודת עצמו
בחי’ תפילין של יד
ו ִּמ ּׁ ָשם יוֹ ֵצא ֶה ָא ָרה ו ֵּמ ִאיר נְ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ד’ ,ר’ נתן קורא לזה קשר של ד’
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּכ ַלל יִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ּׁ ְש ִרים ו ְּמ ִא ִירין ֶזה ָ ּב ֶזהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן זֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ְמ ִא ָירה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ִּכי ִע ַ ּקר ֶה ָא ָר ָת ּה ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ׁ ְש ִרין ְּכ ַלל יִ ְש ָֹר ֵאל ו ְּמ ִא ִירין ֶזה
ָל ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ד’ ַמ ֲחנוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ִע ַ ּקר הד’ ִהיא ַה ּיוּד ׁ ֶש ִהיא קוֹ צוֹ ׁ ֶשל דלי”תֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
נְ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ”לַּ ,כ ּמו ָּבא כי ד’ זו קשורה לקשר של יד ,של ראש הוא השורש ,ומאיר בשל יד ע”י
הקשר.
ְויֵ ׁש ְל ַר ֵּמז ִּכי הד’ ִהיא יו”ד וב’ ָו ִוי”ן ,גג עליון וגג תחתון ,והקוץ הימני הוא בחי’ יוד ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת
נְ ֻק ָדּ ה הב’ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֶה ָא ָרה ֶזה ִמ ֶ ּזה נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּזֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הב’ ׁ ֶש ִ ּב ְכ ַלל יִ ְש ָֹר ֵאל ְמ ִא ָירה בב’
ְ ּב ִחינוֹ תִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִאיר ִ ּב ְל ָבבוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת יו”ד ווי”וְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל
ְוגַ ם ָצ ִר ְ
יך ְל ָה ִאיר ְ ּב ֵלב ֲח ֵברוֹ ׁ ֶשהוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת וי”ו ְו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ֻר ָּמז נְ ֻק ָדּ ה ַה ּזֹאת ִ ּב ְב ִחינַ ת ד’ ׁ ֶש ִהיא
יו”ד וב’ ָו ִוי”ן ַּכ ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְּמ ִא ָירה בב’ ְל ָבבוֹ ת ְל ִל ּבוֹ ו ְּל ֵלב ֲח ֵברוֹ ַּכ ַ ּנ”ל .כי הקשר של תפילין של
יד ,הוא הכח לקשר את נקודת היוד ללבו ,לדבר בינו לבין קונו ,לעורר את נפשו עם האמת
בכל ענין ,ובשמחה לקיים את התורה ,ולשבר מה שצריך לשבר ,להתעורר לעבודת ה’ ,ולקבל
מה שצריך לקבל ע”י הקשר הזה .זהו הקשר של האדם אל האור ,לבו בחי’ ו’ מתקשר להאור
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ליקוטי הלכות ח"א דף נה  -נו תפילין ב' אות ד -י"ב
בחי’ י’ .וכן להאיר ללב חברו שהוא גם בחי’ ו’ ,הרי י’ ושני ווין – ד.
ֹאש ְמ ִא ָירה ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ִשין ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ּה ג’
ֲא ָבל נְ ֻק ַדּ ת ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִהיא ִ ּב ְב ִחינָ ה ׁ ֶשל ר ׁ
אשין ְּכנֶ גֶ ד ג’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר הוּא ָּכלוּל ִמ ֻּכ ָּלם ִמ ָּכל ג’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל הם השלוש
ָר ׁ ִ
ְ
ְ
יה,
יה ו ֵּב ּ
מוחין העליונים שמאירים שםְ ,ו ַא ַחר ָּכך נִ ְמ ׁ ָשך ֶה ָא ַרת נְ ֻק ָדּ ה הג’ ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ִמ ֵ ּנ ּ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֵמ ִאיר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת יוּד ׁ ֶשהוּא ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל יַ ד ׁ ֶש ִהיא ְמ ִא ָירה
ְל ִל ּבוֹ ִּ ,כי ִהיא ְּכנֶ גֶ ד ַה ֵּלב ְו ַע ֵּ
ל-כן ִהיא ְּכנֶ גֶ ד ַה ֵּלב ַּכ ַ ּנ”ל כי תפילין של יד צריך ליגוע באות י’
של הקשר שזהו להאיר לבו בהתבודדות ,פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות ,לעורר את הלב
לקיים.
ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ֵא ּל ּו הג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ֵהם ׁ ֵשם שי”ן דל”ת יו”דֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַה ּׁ ֵשם ביסוד ׁ ָשם ׁשוֹ ָרה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”ל ,כי
שם שד”י ביסוד שהוא הכח לתקן כל בחי’ שבירת הכלים של האדם ,ע”י שיתקשר לנקודת
הצדיק שמאיר לו פה מלא ,לקבל את האור בדרך של מלא פום ,וזה עיקר הארת התפילין.

תכלית התיקון ע”י הארת אור הצדיק לתוך נקודת השבירה שבלב
יכין ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֻּכ ָּלם ִ ּב ְכ ָלל ַ ּגם ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלין ֶזה ִמ ֶ ּזה ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ֵשל
ִּכי ֵא ּל ּו הג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ֶה ָא ָר ָתם ִמ ֶ ּזה ָל ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל ְוגַ ם ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְ ּב ָכל נְ ֻק ָדּ ה יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ג’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְמ ִא ָירה
יאה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ַ ּב ַּמ ְד ֵרגָ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה
ְל ַמה ּׁ ֶש ְּל ַמ ּ ָטהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֶאל ַה ֵּלב ִל ְב ִחינַ ת ִ ּבינָ ה ִדּ ְב ִר ָ
ַּכ ַ ּנ”ל ,כי מדת האהבה ,נפלה לבינה דבריאה ,ויש ביניהם ג’ מדרגות מלכות דאצי’ וכתר חכמה
דבריאה ,האור נשאר ביסוד דאצילות .ובינה הוא בחי’ נקודה תחתונה של ג’ ראשיםִּ ,כי ַּכ ְך הוּא
יכה ְל ַק ֵ ּבל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ֵס ֶדר ָּכל ָה ֶה ָארוֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ׁ ֶש ְּצ ִר ָ
ָח ְכ ָמה ִע ָּל ָאה ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ ת ,ב’ ָח ְכמוֹ תִ ,ע ָּל ָאה ְו ַת ָּת ָאה ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הֶ ׁ ,ש ִהיא
ְ ּב ִחינַ ת יו”דְּ ,כלו ָּלה ִמ ּׁ ְשנַ יִ םְ ,דּ ַהיְ נ ּו מב’ יו ִּדין ,יו”ד ִע ָּל ָאה ויו”ד ַּת ָּת ָאה ַּכ ַ ּנ”ל.
כי כמו שבענין השבירה ,היסוד צריך להאיר לבריאה לתקן ,כך לגבי שפע החכמה ,יש חכמה
עלאה וחכמה תתאה ,של ראש ושל ידְ .ו ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ֶה ָא ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך מיו”ד ִע ָּל ָאה ליו”ד ַּת ָּת ָאה,
ִמ ְ ּנ ֻק ָדּ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ַל ַּת ְח ּתוֹ נָ הֶ ,זה ּו ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעיתִּ ,כי ֶזה יָ דו ַּע ׁ ֶש ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ֵהם ג’
ֹאש ּתוֹ ְך סוֹ ףֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ב’ יו ִּדין ַה ַ ּנ”ל ו ָּב ֶא ְמ ַצע ו’ ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ֶה ָא ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ִחינַ ת ר ׁ
ֹאש מ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה
ג’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי נְ ֻק ַדּ ת ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ַה ַ ּנ”ל ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ר ׁ
יהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ִהיא ְסמו ָּכה ֶאל ַה ֵּלב
יה ו ֵּב ּ
ַה ַ ּנ”ל וּנְ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵ ּבל ִמ ֵ ּנ ּ
ו ְּמ ִא ָירה ְל ׁ ָשם.

כל אחד בפני עצמו רחוק מאד מהצדיק ,וההארה נמשכת ע”י כלליות ישראל
שמאירים זה לזה
ְו ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ֶה ָא ָרה ִמ ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֶע ְליוֹ נָ ה ַל ַּת ְח ּתוֹ נָ ה נַ ֲע ֶשֹה ַעל-יְ ֵדי ְּכ ָל ִל ּיוּת יִ ְש ָֹר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְק ׁ ָש ִרין
ְונִ ְכ ָל ִלין ֶזה ָ ּב ֶזה ו ְּמ ִא ִירין ֶזה ָל ֶזהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ֶה ָא ָרה נְ ֻק ָדּ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ִמ ְ ּנ ֻק ָדּ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה,
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִ ּב ְפ ָר ִט ּיוּת ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ִמ ְ ּנקו ָּדה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ִהיא ֵא ֶצל ַצ ִדּ יק
ַהדּ וֹ רִּ ,כי ְ ּב ַּו ַדּ אי ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִ ּב ְפ ָרט ,הוּא ָרחוֹ ק ְמאֹד ִמ ַּצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמנּ ּו ַרק
ַעל-יְ ֵדי ְּכ ָל ִל ּיוּת יִ ְש ָֹר ֵאלַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ֶה ָא ָרה ְו ָאז יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִ ּב ְפ ָרט ַ ּגם ֵּכן
היינו שיש הארה של הצדיק ,וצריך שיהיה אחד בחי’ ו’ שיפרש את זה וילמד את זה ,לגבי
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חכמה עלאה יש חכמה תתאה ,ולגבי מה שהאדם צריך לקבל ,הרי החכמה תתאה גם חכמה
עלאה אצלו ,לכן יש להמשיך י’ ו’ י’ ,י’ אל הו’ והו’ אל הי’ כמו שנראה בהמשך ביאור ענין
המופלא הזה.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ֲע ָלה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצ ִאים רֹב ַעם יִ ְש ָֹר ֵאל ֵא ֶצל ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ִמן ַה ַּצ ִדּ יק
ׁ ֶשדּ וֹ ֵר ׁש ָ ּב ַר ִ ּביםּ ָ ,
‘ב ַר ִ ּבים’ ַדּ יְ ָקא ,כי יש עם רב ,וכל אחד מבין את דברי הצדיק באופן שמאיר
ללבו ,וכל אחד יכול לקבל מחבירו את נקודתו .כי הצדיק מגלה תורה תמיד ברביםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי
ַר ִ ּבים יֵ ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ַק ֵ ּבל ֶה ָא ָרתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְו ָאז יָ כוֹ ל ַ ּגם ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְל ַק ֵ ּבל ,ועי”ז יש צמצום
לאור הזהִּ ,כי נִ ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְש ָלה ַה ֶה ָא ָרה ַעל-יְ ֵדי ְּכ ָל ִל ּיוּת יִ ְש ָֹר ֵאל.
כלל הענין שצריך להמשיך מוחין של יציאת מצרים ,חכמה עלאה ,מוחין עלאין קדישין,
לחכמה תתאה ,בנין המלכות והאמונה ,ובאמצע נמשכת ע”י הרצועה של ראש ,כמובא בכוונות
שהמשכת האורות יורדים דרך הרצועות ושם נעשה תיקון האמונה ע”י קשר של ד’ שם שורש
האמונה בחי’ לאה העומדת אחורי הדעת .והוא בחי’ ו’ בין י’ עלאה לי’ תתאה .זהו השורש
קשר של ראש ,מניחים תפילין על הראש ,איך קושרים את זה למח ,ע”י קשר של ראש.
ֹאש ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ דֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יו”ד ִע ָּל ָאה
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמינֵ י ְּת ִפ ִּלין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ויו”ד ַּת ָּת ָאה ,נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה וּנְ ֻק ָדּ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ו ָּב ֶא ְמ ַצע נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ֶה ָא ָרה ַעל-יְ ֵדי ְרצוּעוֹ ת
ֹאש ְל ׁ ֶשל יַ דַּ ,כ ּמו ָּבן ְ ּב ַכ ָּונוֹ תְ ,ויֵ ׁש ָ ּב ֶהם ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל
ֹאשֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָהאוֹ ר ִמ ּׁ ֶשל ר ׁ
ׁ ֶשל ר ׁ
ְ
ֹאשֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַק ּׁ ְשרוּת ו ְּכ ָל ִל ּיוּת יִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ֶזה ָל ֶזהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך ַה ֶה ָא ָרה
ר ׁ
ִמ ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִע ָּל ָאה ִלנְ ֻק ָדּ ה ַּת ָּת ָאה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ֹאש ו ְּת ִפ ִּלין
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ַרק ב’ ְדּ ַהיְ נ ּו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ׁ ֶשל יַ ד ִּכי ָה ִע ָ ּקר הוּא ַרק נְ ֻק ָדּ ה ִע ָּל ָאה ְו ַת ָּת ָאהֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ב’ יו ִּדין ַה ַ ּנ”ל היינו אור האמת והאור
שהאדם מקיים ,זהו י’ עלאה וי’ תתאה .והקשר הוא ע”י הקשרים של שניהם.

התעוררות למצוא חבר אמיתי להאיר זה בזה את נקודת הצדיק למעשה
וּנְ ֻק ָדּ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית הוּא ַרק ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָהאוֹ ר ִמ ֶ ּזה ָל ֶזה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ָ ּב ּה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
מ ִֹחיןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּמ ִֹחין ְרמו ִּזין בב’ היודי”ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ִע ָּל ָאה ְו ָח ְכ ָמה ַּת ָּת ָאה ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ֵכן ָ ּב ִענְ יָ ן ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לָ ,ה ִע ָ ּקר הוּא ב’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ַד ֵ ּבר ִעם ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ְו ֵכן
יכין ְל ַד ֵ ּבר ִעם ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּביִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם
ְל ַד ֵ ּבר ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ּׁ ְש ֵלמוּתְ ,וגַ ם ְצ ִר ִ
ְּכ ֵדי ְל ִה ָּכ ֵלל ְב ֻכ ָּלם ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָהאוֹ רֲ ,א ָבל ָה ִע ָ ּקר הוּא ב’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ,העיקר
ללמוד ספרי רבינו ולדעת את האמת ,ואח”כ לחפש ולבקש ,וכל אחד צריך חיזוק ,למצוא את
הדרך לקשר את זה לנפשו באופן שהוא יכול לקיים את זה ,וזה ע”י חבר טוב שמלמד אותו,
או ע”י מי שהוא אפי’ למטה מדרגתו ,ע”י נקודתו האמיתית ,איזה רמז של אמת ,כשבאים בין
אנשים אמיתיים יכולים להתעורר בעוד כמה צורות .ועי”ז יש אור מציאות של הבנת התורה,
שהוא קשר של ראש ,שהוא עיקר מציאות הכאת האור שנכנס בלב האדם .לכן העיקר לקבל
מהצדיק הוא שני הנקודות ,ראש מוחין של דברי רבינו ,לקבל את האור של הזה”ק והבעש”ט,
רביה”ק ,ואח”כ מיניה וביה בהתבודדות .והחברים הם בחי’ הקשר של ראש שמקשר שני
הנקודותְ ,ו ַעל ֵּ
כן ֵאין ְמ ֻר ָּמז מ ִֹחיןְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ַ ּב ְ ּנ ֻק ָדּ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעיתִּ ,כי ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֶזה ִמ ֶ ּזההוּא ַרק ֶה ָא ָרה ְ ּב ַע ְל ָמאִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּזֹאת ְמ ַק ְ ּב ִלין ֲא ִפ ּל ּו ִמ ִּמי ׁ ֶשהוּא ְל ַמ ּ ָטה ִמ ֶּמנּ ּו ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה ַרק
י-כן ָצ ִר ְ
ל-פי
ף-ע ּ ִ
יך ְל ַק ֵ ּבל ִמ ְ ּנ ֻק ָדּ תוֹ ַּ ,כ ּמו ָּבן ׁ ָשם ְוגַ ם יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ֶה ָא ָרה ֵמ ֲח ֵברוֹ ַא ַ
ל-פ ֵ
ע ּ ִׁ ֶש ַאף ַ

ה

ו
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ׁ ֶש ֵאין ֲח ֵברוֹ ְמ ַכ ֵּון ו ְּמעוֹ ֵרר מֹחוֹ ְל ָה ִאיר ּבוֹ ַרק ֵמ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִהיא ֵא ֶצל
ֲח ֵברוֹ ו ְּמ ִא ָירה ּבוֹ ֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ְל ַק ֵ ּבל ְו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ַרק ְ ּב ִחינַ ת ֶה ָא ָרה ְל ַבד ְ ּב ִלי מ ִֹחין ְ ּגמו ִּרים,
ֲא ָבל ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ַלת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת מ ִֹחין הוּא בב’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ִמ ַּצ ִדּ יק ַהדּ וֹ רֶ ׁ ,שהוּא
יה ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַ ּק ָ ּב ָלה ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַכ ֵּון ַדּ ְע ּתוֹ ו ְּמעוֹ ֵרר מֹחוֹ ו ְּמ ַד ֵ ּבר
ר ׁ
יה ו ֵּב ּ
ֹאש ּומ ַֹח ַהדּ וֹ רְ ,ו ֵכן ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ִמ ֵ ּנ ּ
ְ ּב ִה ְתעוֹ ְררוּת ׁ ֶש ָאז ֵמ ִאיר ּבוֹ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת:

סדר המשכת אור התיקון ,מח הצדיק בחי’ ד’ ,המשכתו בחי’ ג’ ,ובלב האדם נתחלק
שוב לד’
אשיםִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ”ל ְּכלו ָּלה מב’ נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל,
אשים ׁ ִשין ׁ ֶשל ד’ ָר ׁ ִ
ה) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשין ׁ ֶשל ג’ ָר ׁ ִ
ְוגַ ם נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשל ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ׁ ֶש ּכוֹ ֶל ֶלת ָּכל הג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”לִ ,היא ַ ּגם ֵּכן ְּכלו ָּלה מב’ִּ ,כי
ְ ּב ַו ַדּ אי ַ ּגם זֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה יֵ ׁש ָל ּה ׁש ֶֹר ׁש ְל ַמ ְע ָלה ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ֶע ְליוֹ נָ ה ַּכ ַ ּנ”ל המוחין בתחילה הם ג’
אח”כ הם ד’ ִּכי ֲא ִפ ּל ּו נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶשל ַצ ִדּ יק ִהיא ַרק ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְ ּב ֵע ֶר ְך ַה ַּצ ִדּ יק,
ִּכי ַה ְל ַואי ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה יְ כוֹ ִלים ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ָ ּנהֲ ,א ָבל ִמ ְ ּב ִחינַ ת מ ַֹח ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יקּ ְ ,ב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ֵ ּבל ,נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ְל ַה ַּצ ִדּ יק ְ ּב ִחינַ ת ד’ נְ ֻקדּ וֹ תְ ,דּ ַהיְ נ ּו נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ּבוֹ וּנְ ֻק ָדּ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה
ׁ ֶש ְּכלו ָּלה מג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ְליִ ְש ָֹר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל כי נקודת הצדיק הם שורש הד’ מוחין ,והנקודה
אשין ְ ּב ֵע ֶר ְך ַה ַּצ ִדּ יק
תחתונה שהוא מאיר בישראל בחי’ נה”י דבינהְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשין ׁ ֶשל ד’ ָר ׁ ִ
אשין ְ ּב ֵע ֶר ְך יִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ר ג’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל :וכן יש בחינה זאת
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְו ׁ ִשין ׁ ֶשל ג’ ָר ׁ ִ
בעם ישראל עצמו ,שין של ג’ ראשין שמאירים לישראל ,ונהיה מזה ד’ מוחין .הרי ד’ נהיה ג’
וג’ נהה ד’ .זהו מציאות אור האלקי שיורד להשפיע לנו בכל בוקר את הארת יציאת מצרים.
חכמה ובינה דקדושה ,שזהו הרחמנות של השי”ת ,ביציא”מ ,זהו אור הצדיקים שיחזרינו
אותנו בתשובה ,כפי סדר המשכת המוחין ,תחילה ד’ אח”כ נהיה ג’ ונתחלק שוב לד’ ,לפי
הענין המופלא שיש בתפילין.
ו) ְו ַע ֵּ
ֹאש הוּא
ֹאש ְ ּבגָ לוּי ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד ְ ּב ַה ְצנֵ ַע ַּת ַחת ַה ְ ּבגָ ִדיםִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ל-כן ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ֶזה ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרין ִעם ַה ַ ּצ ִדּ יק ׁ ֶש ָּכל ְדּ ָב ָריו ְ ּב ִא ְת ַ ּג ְליָ א ְודוֹ ֵר ׁש ָ ּב ַר ִ ּביםֲ ,א ָבל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ֶזה ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרין ֵ ּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ׁ ֶש ֶּזה נַ ֲע ֶשֹה ְ ּב ֵס ֶתר ו ְּב ַה ְצנֵ ַע:

ג’ הנקודות מאירות בשלימות ביום השבת
יעיַּ ,כ ּמו ָּבא,
אשין ְ ּב ִחינַ ת יְ סוֹ דֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,שהוּא יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ
ז) ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ב’ ַה ּׁ ִשינִ ין ֵהם ז’ ָר ׁ ִ
שזהו הארת היסוד כמבואר בתוס’ ס”ז כי ביום השבת מאירים הנקודות בשלימות ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
מלאפום ׁ ֶש ּׁ ָשם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא יוּד ַעל ָוי”וּ ְ ,ב ִחינַ ת ַזיִ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ָזכוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת ְוכוּ’,
ַּכ ּמו ָּבאְ ,ו ַע ֵּ
(מנָ חוֹ ת לו)ִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ֵהם ַע ְצ ָמן אוֹ תַ ,דּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ׁ ַש ָ ּבת ַלאו ְז ַמן ְּת ִפ ִּלין ְ
ְ ּב ִרית ׁ ֶש ּׁ ָשם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵמ ַע ְצ ָמ ּה ֵמ ֲח ַמת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ָ ּי ִמים ְ ּב ַע ְצ ָמןִּ ,כי ֶזה
ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהַּ ,כ ּמו ָּבא וזהו בחי’ תפילין של שבת ,שורש המוחין
שמשנה את הכל ,כי תפילין הוא המוח שממשיך שערות בתוך עור בהמה ,בבחי’ ימות החול,
אך בשבת מתגלה האור העליון בשורש ,ומקבלים את נקודת האמת ממש ,ולא צריך להניח
תפילין ,כי בשבת מתקשרים לשורש אור הצדיק והתבודדות ונקודת החברְ .וגַ ם יוֹ ם טוֹ ב
ְמ ַק ֵ ּבל ִמ ּׁ ַש ָ ּבתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשְ ,ו ַע ֵּ
יסת
ל-כן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת עוֹ ִלין ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְכנִ ַ
ׁ ַש ָ ּבת ,המוחין בכניסת שבת הם סוד תפילין של שבת שהוא יותר גבוה מהצל”ם של ימות
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החולֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נַ ֲע ֶשֹה ַעל-יְ ֵדי ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ”ל ,שזהו עיקר תיקון העולם ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת,
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַק ּׁ ְש ִרין ָּכל ַה ּׁ ְש ִבירוֹ ת ֶאל ׁש ֶֹר ׁש נְ ֻק ָדּ ָתם ְונִ ְת ַּת ְ ּקנִ ין כי זהו תיקון העולם בשבת ,כי
בקבלת שבת כל השבירה מתתקנת ע”י התפילין של שבת ,מח יותר גדול מתפילין.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת עֹנֶ ג ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּנפוּלוֹ ת ְוזוֹ ִכין ְלעֹנֶ ג ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ֲהבוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת,
ְ ּב ִחינַ ת ָאז ִּת ְת ַע ַ ּנג ַעל ה’ לעומת האכילה בימות החול שיש בה בחינת חרפה שברה לבי ,אך
כאן מקבלים את התענוג של קדושה ומתבטלים כל הנפילות ,ומקבלים כח של אהבה קדושה,
ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ַש ָ ּבת ַלאו ְז ַמן ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ג’ ְס ֻעדּ וֹ ת ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְּכנֶ גֶ ד ג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל :בוקר
של שבת הוא אור של הצדיק ,ליל של שבת כל אדם מעורר את עצמו ,ורעוא דרעוין יושבים
חברים ביחד ,עי”ז נתקשר בג’ הנקודות ונזכה לצאת מחרפת הלב ולבא לאהבה הקדושה אמן.

כמו שתפילין צריכים גוף נקי ,כך אור הצדיק יש להזהר לשמור על כבודו
ר’ נתן האריך להראות שורש דרך קיום התורה ,ע”י ההתקשרות לנקודה השייך ללבו בעת
הזאת ,שקבלנו בקבלת התורה ,ואנו מתקשרים לזה ע”י נקודת הרב ,נקודת עצמו ,ונקודת
החברים ,ולמדנו שהצדיק הוא בחי’ תפילין של ראש ,שזה ממשיך מוחין מלמעלה מלמעלה,
שורש בחי’ השין של ג’ ראשין ,ושין של ד’ ראשין ,ור’ נתן הראה שזהו ענין קדושת השבת,,
וינח ביום השביעי ,בחי’ יסוד ,דאור התפילין מונח ביום השביעי ,שזהו קדושת ערב שבת
שמקדש את השבת ,כי הנקודה ששייך ללבו בעת הזאת הוא בחי’ התיקון של עונג שבת,
שמאיר הנקודה טובה לתקן את השבירה לגמרי ,ונתתקן כל חטא עץ הדעת.
ל-כן ְּת ִפ ִּלין ָצ ִר ְ
ח) ְו ַע ֵּ
ימן ל”ז ָס ִעיף
(ש ֻל ָחן ָערו ְּך ִס ָ
יך ִלנְ הֹג ָ ּב ֶהם ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְו ָאסוּר ִל ְכנֹס ָ ּב ֶהן ְל ֵבית ַה ִּכ ֵּסא ׁ ְ
(שם ָס ִעיף ה’)ִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין
יח ָ ּב ֶהן ׁ ָ
יכין גּ וּף נָ ִקי ַדּ ְו ָקא ׁ ֶש ּלֹא יָ ִפ ַ
ֹאש ו ְּצ ִר ִ
ג’) ְו ָאסוּר ִלנְ הֹג ָ ּב ֶהם ַק ּלוּת ר ׁ
יעא ְו ַק ְ ּי ָמאַ ,היְ נ ּו
הוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ׁ ַש ָ ּבת ְק ִב ָ
יעא ְו ַק ְ ּי ָמא ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָש ָת ּה ָּת ִמיד ְו ֵאינָ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּנית
ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ִהיא ְק ִב ָ
ְו ֵאינָ ה יוֹ ֵצאת ְלחוּץ ָלעוֹ ָלם ,דבר זה שייך רק בשבת ,שיש תיקון גמור ומח נפלא ,שזהו שורש
האור מ”ה החדש אור שמתקן מתוך צמצום נפלא ,כדי להמשיך עלינו נקודת הרב ,אור האמת,
ויש נקודת החברים ,ואור נקודת עצמו .וזהו אור השבת שקבוע תמיד ,והתפילין בכל יום.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאסוּר ָל ֵצאת ָ ּב ֶהן ַלחוּץְ ,דּ ַהיְ נ ּו ִל ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ם נְ ִק ִ ּיים ְו ַכ ּיוֹ ֵצאִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
יתה ו ְּק ִביעוּת ְו ֵאינָ ה
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ׁ ֶש ִהיא ְקבו ָּעה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְלעוֹ ָלם ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְש ִב ָ
יעי ,ולכן צריך מאד
יש ִמ ְּמקוֹ מוֹ ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ
(שמוֹ ת טז) ַאל יֵ ֵצא ִא ׁ
יוֹ ֵצאת ְלחוּץ ָלעוֹ ָלםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ׁ ְ
להזהר בקדושת התפילין ,כך התפילין יכולים להאיר לנו שורש נקודת הרב ,וכך להסתכל על
אור רבינו ,לא להוציא את זה לחוץ ,רק לקבל אותו בקדושה גדולה מאד ,להכיר את מציאות
הקדושה הזאת.

תיקון שבירת הלב ע”י כלים חדשים הנמשכים מפיו של הצדיק
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַליְ ָלה ַלאו ְז ַמן ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי זֹאת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ְ ּב ִרית ַה ִּמ ְת ַ ּג ֶּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל
נקודת התיקון ששורה בברית ,אור האהבה ביסוד ,שהוא צריך לתקן את שבירת הלב בבינה
לבא ,שהוא מונח ג’ מדרגות ממנו ,מיסוד דאצי’ עד בינה דבריאה כנ”ל וזהו בחי’ מלאפום,
דיבור פי רביה”ק שזה אין מאיר לחוץ רק במלכות ֵאינָ ה ְמ ִא ָירה ַלחוּץ ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ְלכוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים מט) ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ָח ְכמוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר

ז

ח
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ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְל ַת ֵ ּקן ַה ֵּכ ִלים ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִריםַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם כי תיקון כל מה שעובר על
אדם הוא ע”י דיבור של הצדיק ,ודיבור עם חברים והתבודדות שכל זה בחי’ כלים חדשים
ְו ִת ּקוּנָ ם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵּכ ִלים ֲח ָד ׁ ִשיםְ ,ו ֶזה נַ ֲע ֶשֹה ַעל-יְ ֵדי ַה ִדּ ּבוּר ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ּ ֶפה,
ִּכי ַה ִדּ ּבוּר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ֵלי ַה ּׁ ֶש ַפעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵּכ ִלים ְל ַת ֵ ּקן ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִרים ַּכ ַ ּנ”ל כי
דברי הצדיק שהם שלמים בתכלית ,הם כלים לקדושה גדולה בחי’ תפילין של ראש ,והכלים
שלנו הוא כלי פשוט להמשיך בחי’ י’ אל הלב ְו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּב ַּליְ ָלה ׁ ֶש ָאז ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
ָ ּבעוֹ ָלמוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים ְל ָב ֵרר ֵ ּברו ִּריםַּ ,כ ּמו ָּבא ,לילה זה בחי’ הירידה של האדם בכל מה שהוא
צריך לעבוד ולברר ,לילה זה חושך ,זמן קטנות ושינה ,והשכינה יורדת לברר בירורים ,זהו זמן
בירוריםַ ,ע ֵּ
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ָאז ֶה ָא ַרת ַה ְּת ִפ ִּליןְ ,דּ ַהיְ נ ּו אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵאינָ ה
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
יוֹ ֵצאת ַלחוּץ ַּכ ַ ּנ”לַ ,רק ַביוֹ ם ׁ ֶש ָאז עוֹ ָלה ַה ַּמ ְלכוּת ִעם ָכל ַה ֵברו ִּרים ֶאל ַה ְק ֻד ּׁ ָשה באור הבוקר אנו
מאירים על הבירורים את קדושת התפילין המגדילים את זה בתפילה ,עד שנעשה מזה עליית
השכינה ויחוד קוב”ה ושכינתיה בתפילה ,כי נתעלים כל הדיבורים בקדושהַ .ו ֲא ַזי ֵמ ִאיר אוֹ ר
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְונַ ֲע ִשֹין ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְמ ִא ָירה ַרק ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְלכוּת ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר
ָח ְכמוֹ ת ו ַּמ ְלכוּת ּ ֶפה ַּכ ַ ּנ”ל:
וכך אצל כל אדם ,כשהוא בבחי’ שבירה ויורד לברר בירורים ,אז קשה לו לקבל ,צריך מאד
לעסוק בהתבודדות בלילה ,אזכרה נגינתי בלילה ,כדי להתעורר ,כי יש זמן שהלב נשבר ואינו
מתוקן ,גם כשיש לו התבודדות ,עדיין לא מאיר לו ,וכן מתחזק עם חברים ועדיין לא מאיר
לו ,עד שבא זמן העליה ,שמאיר ומצליח לקבל אור של הרבי ואור החברים ע”י כלי של
ההתבודדות וכך הוא יכול להתעלות.

ג’ תפילות ביום כנגד ג’ הנקודות
ט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ג’ ְּת ִפ ּלוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּב ָכל יוֹ םְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ַש ֲח ִריתִ ,מנְ ָחהַ ,ע ְר ִביתְּ ,כנֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת ג’
ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ְמ ִא ִירין ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפי יְ ַד ֵ ּבר ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבא ׁ ָשם ,כי
הכח לצאת משבירת הלב ולבא לאמונה וגדלות הדעת ,הוא מאיר ע”י דיבורי התפילה ,ויש ג’
נקודות במשך היוםִּ ,כי ג’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ִע ָּל ָאה וּנְ ֻק ָדּ ה ַּת ָּת ָאה וּנְ ֻק ָדּ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית
ַה ַּמ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ֶה ָא ָרה ֵמ ֶע ְליוֹ נָ ה ַל ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ֲח ִריתִ ,מנְ ָחה ְו ַע ְר ִביתִּ ,כי ׁ ַש ֲח ִרית ְו ַע ְר ִבית ֵהם
ֹאש ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ דַּ ,כ ּמו ָּבא
ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ֶע ְליוֹ נָ ה ְו ַת ְח ּתוֹ נָ הֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם ְו ַליְ ָלהְּ ,ת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ערבית זה תחילת הלילה שעוד יכולים להאיר לתוך מה שעובר על האדם שזה בחי’ לילה ,ע”י
התבודדות ,פי ידבר חכמות לתקן הגות לבי תבונות שיתעורר ,ומאיר בו בחי’ שחרית נקודה
עליונה ,והממוצע הוא המנחה ו ִּמנְ ָחה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ַה ּפוֹ ַת ַחת ו ַּמ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַה ֶה ָא ָרה
ֵמ ִע ָּל ָאה ְל ַת ָּת ָאהַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחהֶ ׁ ,ש ִּמנְ ָחה הוּא ְ ּב ִחינַ ת פתחֶ ׁ ,שהוּא ָ ּב ֶא ְמ ַצע ֵ ּבין
ב’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ִמנְ ָחה ַרק ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ְו ַע ְר ִביתִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ֵהם ַרק ב’ ִע ָּל ָאה ְו ַת ָּת ָאה,
ל-כן ֵאין ְק ִר ַ
ּ
ֹאש ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ דְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן יֵ ׁש ָ ּב ֶהם ּ ָפ ָר ׁ ִשיוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ׁ ַש ֲח ִרית ְו ַע ְר ִבית ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ִע ָּל ָאה ְו ַת ָּת ָאהְ ,ו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין,
ל-כן יֵ ׁש ָ ּב ֶהם ְק ִר ַ
ֲא ָבל ִמנְ ָחה הוּא ַרק ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ֶה ָא ָרהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה
ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע ַ ּגם ֵּכן ַּכ ַ ּנ”ל ְל ִענְ יַ ן ֶק ׁ ֶשר
ל-כן ֵאין ְ ּב ִמנְ ָחה ְק ִר ַ
ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ִמנְ ָחה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵל ָאהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים .כי
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מנחה הוא רק בחי’ המשכת האור ,נקודה אמצעית לכן אין בו המשכת מוחין ע”י ק”ש .כי קשר
התפילין של ראש הוא שורש האמונה לבנותה ע”י השכל ,היינו שיכול לקשר את אור הצדיק
ללבו ,ובזאת הבחינה נמצא מצות לימוד התורה.

תפילת המנחה בחי’ בכיית לאה להנצל מעשיו

אשית כז) ַו ִּת ְכ ֶה ָ
ִּכי יִ ְצ ָחק ִּת ֵ ּקן ְּת ִפ ַּלת ַה ִּמנְ ָחהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּ
ין ֵעינָ יו ֵמ ְראוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
(ב ֵר ׁ ִ
(שם כט) ְו ֵעינֵ י ֵל ָאה ַר ּכוֹ תִּ ,כי ּתו ְּק ָפא ְדּ ִדינָ א ְדּ ִמנְ ָחה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִח ַיזת ֵע ָשֹו,
ְ ּב ִחינַ ת ֵל ָאהּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ָ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַו ִ ּי ׁ ְש ַלח ְל ֵע ָשֹו ִמנְ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ אְ ,ו ֵל ָאה ָהיָ ה ָ ּב ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ָ ּק ׁ ֶשה ׁ ֶשל
ֵע ָשֹוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
אשית ַר ָ ּבא ּ ֶפ ֶרק ע) ׁ ֶש ֵּל ָאה ָהיְ ָתה ְראוּיָ ה ְל ֵע ָשֹו ֶא ָּלא
(ב ֵר ׁ ִ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִכ ָ ּי ָתה נִ ְּצ ָלה ִמ ֶּמנּ ּו נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ֵּל ָאהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןִ ,היא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ַּלת
ַה ִּמנְ ָחהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ַּכ ַ ּנ”ל ,קיצור ביאור ענין לאה .כי התגלות מציאות ה’ כמו
בבית המקדש ,זהו בחי’ רחל ,לאה הוא בחי’ מלכות של בינה ,רחל ולאה שניהם ענין אמונה,
אלא שלימוד התורה נותן לאדם את הדעת במה להאמין ,וכך בונה את האמונה ,אבל למעשה
צריך עדיין לברר את הלימוד שיהיה לשמה ,ולברר את הלימוד שיבא לקיים למעשה ,זהו
בחי’ הדינים שיש בלאה ,אתה עדיין מונח בעשיו ,חרפה שוברת לבך ,הבירורים נמצאים שם,
וזהו כח המשכת השל ראש לשל יד ,דבר ראשון לצמצם את זה בחי’ קשר של תפילין ,שזה
למעשה מציאות החברים שמדברים למעשה ענין מצומצם .ומבואר בכתבי האריז”ל שבנין
המוחין דלאה הוא ע”י לימוד תורה לשמה .ר’ נתן כולל כל זה בבחי’ תפילת המנחה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ִּת ּקוּנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ׁ ַש ֲח ִריתִּ ,כי ׁ ַש ֲח ִרית הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶע ְליוֹ נָ הֶ ׁ ,שהוּא ָה ִע ָ ּקר ,שם
אדם בונה את הדעת ויכול להתעורר מאד בנעימות ומתיקות של התפילה ִּכי ָּכל הג’ נְ ֻקדּ וֹ ת
ְּכלוּלוֹ ת ָ ּב ּה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַא ְב ָר ָהם ִּת ֵ ּקן ׁ ַש ֲח ִריתְ ,ו ַא ְב ָר ָהם הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה,
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ְב ָר ָהםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים קי) ַא ָּתה ּכ ֵֹהן ְלעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְו ַע ֵּ
ל-כן
יכין ְ ּביוֹ ֵתר ִ ּב ְת ִפ ָּלהִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה
ִע ַ ּקר ִּת ּקוּנֵ י ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ׁ ֶש ָאז ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ִ ּב ְת ִפ ִּלין ו ַּמ ֲא ִר ִ
ֵמ ִאיר ְ ּב ׁ ַש ֲח ִריתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהםִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הוּא אוֹ ר ַה ֶח ֶסד ַּכ ַ ּנ”ל :ובפסוקי דזמרא
וברכת יוצר מתעלים כל הבירורים של הלילה ,ומתברר האמת ע”י שמתפללים בכונה .ואנו
צריכם להמשיך את זה לתוך תפילת ערבית ,כמ”ש האריז”ל שמתפללים בתחילת הלילה ,אז
צריך להמשיך את זה לתוך מה שעובר על האדם ,לקחת את אור השחרית שהוא התגלות אור
הצדיק ,לתוך מה שעובר עליו בחי’ לילה ,והוא ע”י הממוצע  -מנחה.

בתפילה בציבור מתעוררים ג’ הנקודות
י) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ִצ ּבוּר ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִצ ּבוּר ַדּ ְו ָקאִּ ,כי ֵאין ִצ ּבוּר ּ ָפחוֹ ת מיו”ד ו ְּכ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
יו”ד ָאז ֵמ ִאיר אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת יו”דְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז אוֹ ְמ ִרים
(מגִ ָּלה כג)ִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה נִ ְק ֵראת ק ֶֹד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם
ְק ֻד ּ ׁ ָשהִּ ,כי ֵאין ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּב ָפחוֹ ת מיו”ד ְ
“וגוֹ י ָקדוֹ ש”ְ .והוּא ְ ּב ִחינַ ת יו”ד ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ָדּ ָבר ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָפחוֹ ת מיו”ד .כשיש מנין
ַעל ּ ָפסוּק ְ
נתגלה אור י’ ,שהוא נקודת הצדיק ,וכשמתפללים כולם ביחד בחי’ נקודת חבר ,אזי בא כל אחד
להתקדש בקדושה גדולה ,לכן אומרים אז דברים שבקדושה.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ג’ ְק ֻד ּׁשוֹ ת ָקדוֹ ש ָקדוֹ ש ָקדוֹ ש ְ ּב ִחינַ ת ג’ ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם נִ ְק ָר ִאין ָקדוֹ ש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה
יח ִצ ּבוּר הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ׁ ֶשהוּא
יח ִצ ּבוּרִּ ,כי ַה ּׁ ְש ִל ַ
ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָז ַרת ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל -יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ִל ַ

ט

י
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ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ִּצ ּבוּר ְוהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִליתֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ֶּמנּ ּו כי מובא באריז”ל
(ח ֶלק א’
שבחזרת התפילה מאיר אור יותר גבוה מתפילת שבלחשְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ֵ
יח ִצ ּבוּר ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ַה ִּצ ּבוּר ,והצדיק מאיר את
ימן רפ”ב) ׁ ֶש ַה ּׁ ְש ִל ַ
ִס ָ
הנקודה טובה שבכל אחד ,שכל אדם ידע שיש בו נקודות טובות וה’ איתו ,והש”ץ אומר לכל
אחד ,תאמר יהא שמיה רבא ,כי ה’ איתך.
ְו ַע ֵּ
יה ְו ַעל-
יה ו ֵּב ּ
ל-כן ִמ ְּת ִח ָּלה ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּב ַל ַח ׁש ָּכל ֶא ָחד ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יְ ַק ֵ ּבל ִמ ֵ ּנ ּ
יְ ֵדי ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ְ ּב ִצ ּבוּר נִ ְכ ָל ִלין ֶזה ָ ּב ֶזה ו ְּמ ַק ְ ּב ִלין ֵדּ ין ִמן ֵדּ ין ,כשיש ציבור יחד ,מתחזקים לקבל
יח ִצ ּבוּר,
מבחי’ י’ ְו ֻכ ָּלם ְּכ ֶא ָחד ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִליתְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֲח ָז ַרת ַה ְּת ִפ ָּלה ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ִל ַ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית הרי ג’ סוגי התפילה ,כל אחד מתפלל בפני עצמו ,בחי’ נקודת
עצמו ,ומתפללים ביחד שהוא בחי’ נקודת חבר ,והשלימות של המנין הוא הש”ץ שהוא נקודת
הצדיק ,שבעיקרו הוא מה שהש”ץ חוזר התפילהְ , ,ו ַעל ֵּ
כן חוֹ ֵזר ַה ְּת ִפ ָּלהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ִאיר ְל ָכליכין ְל ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ָ ּנה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יכה ְל ָה ִאיר ְל ָכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ תְ ,ו ֻכ ָּלם ְצ ִר ִ
ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ תִּ ,כי נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ְצ ִר ָ
ׁ ָשםַ ,ו ֲא ַזי ַ ּב ֲח ָז ַרת ַה ְּת ִפ ָּלה אוֹ ְמ ִרין ְק ֻד ּ ׁ ָשה ג’ ּ ְפ ָע ִמים ָקדוֹ ש ָקדוֹ ש ָקדוֹ שְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּכ ָל ִל ּיוּת ָּכל הג’
נְ ֻקדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל :כי עיקר כלל כח הקדושה הוא עליה של ג’ פעמים ,והכלל של עצה שלנו לזכות
לזה הוא ע”י הצדיק ,חברים ,ונקודת עצמו.

התעוררות גדולה להזהר מהפגם הנורא
יא) בזה האור נכנס ר’ נתן להאיר עלינו יראה גדולה וזהירות גדולה מפגם הברית ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ִא ּסוּר ֶה ָחמוּר ׁ ֶשל הוֹ ָצ ַאת ֶז ַרע ְל ַב ּ ָט ָלה ח”ו ,שזהו חורבן העולם ,וזה העיקר מה שצריך להאיר
פי ַמה ׁ ֶש ָּכתוּב ְל ֵעיל ׁ ֶש ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הלכל אדם שיזהר מאד שלא להחריב את העולם ואת החייםַ ,על ּ ִ
ַה ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ַה ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם ִהיא ְקבו ָּעה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ָּת ִמיד ְו ֵאינָ ה יוֹ ְצ ָאה ַלחוּץ עיקר מציאות הנשמה
של האדם ,המזל של האדם ,הוא כשיש לו קדושה שהשי”ת נתן בלבו ונשמתו ,וזה שורה
בברית ,הוא קיבל אות ברית קדוש שהוא כח גדול לקבל דעת והארה חיות חיים טובים ולשלוט
על עצמו ,לחיות חיים נורמליים ולהיות בשמחה ובקדושהְ ,וגַ ם ֵאינָ ה ְמ ִא ָירה ְל ַמ ּ ָטה ִּכי ִאם ַעל-
יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ּ ֶפהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְל ֵעילְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּ ִט ּ ָפה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ּיוֹ ֵצאת ִמן ַה ְ ּיסוֹ דֶ ׁ ,ש ִהיא
יא ּה ַלחוּץ ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַה ַ ּנ”לָ ,אסוּר ְלהוֹ ִצ ָ
ַ ּבת זוּגוֹ בשביל בנין הקדושהְ ,ו ָאז נַ ֲע ֶשֹה ִמ ֶ ּזה ִּת ּקוּן ָ ּגדוֹ ל ,יחוד קוב”ה ושכינתיה ְדּ ַהיְ נ ּו ִּת ּקוּן
ַה ּׁ ְש ִבירוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ,שמאיר אור לתקן את השבירה ומזה נעשה הולדת דקדושהִּ ,כי ָּכל ַה ִ ּז ּווּגִ ים
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְל ָב ֵרר ו ְּל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵּכ ִלים ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִריםַּ ,כ ּמו ָּבא כל היחודים ברוחניות וכל יחודי העולם
הוא כדי לתקן הכלים הנשברים שזה יורד למטה לתוך דברים נמוכים כדי להעלות אותם
ולתקן ע”י שיורד לכלי ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ִ ּז ּווּג ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָאז ְמ ִא ָירה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַּכ ַ ּנ”ל ,ויכולים לרדת
בקדושה גדולה להמשיך את העולם שעי”ז נקודת תיקון ההולדה.
ֲא ָבל כשח”ו ,מוֹ ִציא ַה ּ ִט ּ ָפה ְל ַב ּ ָט ָלה ח”ו נִ ְמ ָצא שח”וַ ,מ ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִ ּביְ סוֹ ד ַלחוּץ ,הוא
זורק את החיים שלו לחוץ ,כל המזל של האדם ,כל מציאות האדם ,ו ְּכ ִא ּל ּו ַמ ֲח ִריב ֶאת ָהעוֹ ָלם,
יקה ח”ו ,שנותן כל הדעת לסט”א ִמ ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַלחוּץ
ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ָל ֶהם יְ נִ ָ
ְוהוּא ְמ ַח ֵדּ ׁש ׁ ְש ִב ַירת ֵּכ ִליםַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִכ ְת ֵבי האריז”ל ִּכי לֹא ַדּ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַת ֵ ּקן ַה ֵּכ ִלים ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִרים
ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ִּכי ִאםַ ,א ְדּ ַר ָ ּבהֶ ׁ ,שחוֹ ֵזר ו ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַלחוּץ ְוחוֹ ְז ִרים ַה ֵּכ ִלים
ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּבר ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאין ֵּכ ִלים ְל ַק ֵ ּבל ָהאוֹ ר ומבואר מזה גם כן ענין שמירת כבוד הצדיק ,להזהר
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מאד לא להוציאו לחוץ ,לא להוריד את מציאות האמת של הצדיקים .מובן שזה אותו ענין.

כמו שצריכים להתעורר מפגה”ב כך צריכים להאמין ולדעת שבכח הצדיק יכולים
לתקן הכל
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָא ְמר ּו ׁ ֶשהוּא ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֵקר ַמ ָ ּזלוֹ ח”וִּ ,כי ח”ו ,עוֹ ֵקר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ׁש ֶֹר ׁש ִח ּיוּתוֹ ְ ,ו ַעל-
יכן יָ ׁשוּב? ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ּ ָפגַ ם
ֵּכן ָא ְמר ּו בזה”ק ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִעיל לוֹ ְּת ׁשו ָּבהִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ָל ׁשוּבִּ ,כי ְל ֵה ָ
ְ ּב ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ,הרי פגם בנקודת מציאות הטוב שבו ,בנקודה בעצמה ,והיצר הרע נאחז בו
ומאבד את המזל ,את המח והדעתִּ ,כי ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲא ָרה ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַק ֶ ּי ֶמת מוֹ ִעיל ְּת ׁשו ָּבהֲ ,א ָבל ֶזה
יכן יָ ׁשוּב ,וזה מה שאדם צריך לעורר את
ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ְ ּב ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ו ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֵקר נְ ֻק ָדּ תוֹ ח”וְ ,ל ֵה ָ
עצמו ,בכל מקום שצריך להאיר את זה ,להזהיר ולהזהר להרבות קדושה בעולם .ר’ נתן מוסיף
שצריך להאיר לכל אחד ,שידעו האמת שבכח הצדיק יש תיקון לכל דבר ,ושייך לתקן גם את
י-כן ֵאין ָדּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֵמד ִ ּב ְפנֵ י ַה ְּת ׁשו ָּבה ,זהו עיקר נקודת האמת ,שיש
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
זהֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ַא ַ
רחמי ה’ וכמו שבשבירה ,ה’ האיר אור חדש ותיקן ,כך גם יכול האדם לתקן הכל ,מציאות
רחמנות של ה’ ,זהו עיקר ההכרה בגדולת ה’ ,לסמוך על ה’ שהוא רחום וחנון ,ה’ רוצה שאנו
נדע מרחמנותו .כמה שרבינו הזהיר וכולם מקבלים את זה ממנו ,שיכולים לתקן הכל בשלימות,
י-כן ִאם יַ ֲע ֶשׂ ה ְּת ׁשו ָּבה יִ ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ ְ ּב ַו ַדּ איַ ,א ְך ִע ַ ּקר ְּת ׁשו ָּבתוֹ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ָכל ַה ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ַא ַ
הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ רֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ַה ְּכ ָל ִלית ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ְ ּב ִלין ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ תְ ,ו ֶזה ֵמ ַא ַחר
ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ַ ּב ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ּלוֹ ְ ּב ַע ְצ ָמ ּהַ ,ע ֵּ
ל-כן ֻמ ְכ ָרח ְל ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵמ ָח ָד ׁשְ ,ו ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִּכי ִאם ַעל-
יְ ֵדי ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ ר ׁ ֶשהוּא ׁש ֶֹר ׁש ָּכל ַה ְ ּנ ֻקדּ וֹ ת ְו ַע ֵּ
ל-כן יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְל ָה ִאיר לוֹ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ֵמ ָח ָד ׁשִּ ,כי ׁ ָשם
ׁש ֶֹר ׁש ֻּכ ָּלם ַּכ ַ ּנ”ל .וצריך רחמים להתקרב לצדיק הדור ,וצריך רחמים לקבל נקודת הצדיק הדור
באמת ,שלא יוריד את אור הצדיק לפי המח שלו ,אלא יחפש את האמת,שזהו עיקר תשובתו.

ע”י עמידה בנסיון ההתרחקות מהצדיק ,מתקן בריתו
ְו ֵכן מו ָּבן ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַ ּ
ימן ה’) ַעל ּ ָפסוּק“ ,א ֶֹזן ׁשוֹ ַמ ַעת ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִ ּיים” ׁ ֶש ִע ַ ּקר
(ס ָ
“ב ֲחצ ְֹצרוֹ ת” ִ
ִּת ּקוּן ִענְ יָ ן ֶזה הוּא ַעל-יְ ֵדי ַצ ִדּ יק ַהדּ וֹ רַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ענין זה מובן ע”פ מש”כ ר’ נתן בהל’ תפילין
ה”ד שכשאדם מוליד דעת חדש זהו התיקון ,כי שם בסי’ ה’ אומר רבינו שמי ששומע מחלוקת
ומתרחק מהצדיקים ,הוא בעצם שומע שהוא עצמו לא בסדר ,לולא שהיה פוגם היה אוהב את
הצדיק ,ולא היה שומע מחלוקת כלל ,ושם עיקר התיקון וקדושת היסוד ,היה אוהב ומתדבק
יותר ויותר לצדיק ,כיון שהוא רחוק מזה ,לכן יש לו נסיון בנקודת ההתקרבות לצדיק ,ואם
יעמוד בנסיון ,יקבל תיקון ,כמ”ש בחנתיו על מי מריבה סלה ,.ולכן צריך לעבור הרבה מחלוקת
על האדם ,להרחיקו ולבלבלו ,כי מאיפה יקבל תיקון הרי המח שלו פגום ,וצריך לקבל מח
ודעת אחר ,שיתן לאדם שמחה והתדבקות בה’ באמונה שלימה ,שזהו קדושת הצדיקים.

לפגם הנורא אין מועיל תשובה פשוטה ,אלא ע”י חסד חדש שלא היה מעולם
י-כן יֵ ׁש לוֹ ַּת ָ ּקנָ ה ִאם הוּא ִמ ְת ָח ֵרט
פ ֵף-על ּ ִ
ְו ִה ֵ ּנה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִּמן ַה ִדּ ין ֵאין מוֹ ִעיל לוֹ ְּת ׁשו ָּבהְ ,ו ַא ַ
ו ִּמ ְת ַח ֵ ּנן ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם ָ ּברו ְּך הוּא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַכ ּמו ָּבא זהו עיקר האדם שיתחרט ,ויתחנן לפני המקום
ברוך הואִ ,ה ֵ ּנה ֶזה הוּא ַרק ֶח ֶסד ִח ָ ּנם ִמ ְּל ָפנָ יו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ִמי ׁ ֶש ֵאין ָראוּי ְל ַק ֵ ּבל
ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּת ּקוּנוֹ  ,שיודע שיש דרך לתקן ִּכי ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְלעוֹ ֵרר ַר ֲח ֵמי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָע ָליו ְל ַק ְ ּבלוֹ

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף נה  -נו תפילין ב' אות ד -י"ב
ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶשהוּא ְמעוֹ ֵרר ו ְּמגַ ֶּלה ֶח ֶסד ָח ָד ׁש ְלגַ ְמ ֵרי ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה ֵמעוֹ ָלם ,הוא שורש
המוחין של הצדיק ,שורש תיקון העליון של הכלים ,אור מ”ה החדש ִּכי ַה ֶח ֶסד ֲא ׁ ֶשר ֵמעוֹ ָלם
ֵאינוֹ נִ ָּתן ְל ַכ ּ ֵפר לוֹ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִעיל לוֹ ְּת ׁשו ָּבהִּ ,כי ַמה ּׁ ֶש ּמוֹ ִעיל ְּת ׁשו ָּבה ְל ָכל ַה ֲח ָט ִאים הוּא
ַרק ִמ ַּצד ַה ֶח ֶסדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (יַ ְלקוּט ׁ ִש ְמעוֹ נִ י ב’ שנח) ,שאלו למידת ַה ִדּ ין
ְוכוּ’ ,ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ָּל ֶזה ֵאין מוֹ ִעיל ְּת ׁשו ָּבה ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ַה ֶח ֶסד ֲא ׁ ֶשר ֵמעוֹ ָלם ׁ ֶשהוּא ְמ ַח ֵ ּיב ׁ ֶש ּיוֹ ִעיל ְּת ׁשו ָּבה
ְל ָכל ַה ֲח ָט ִאים ֵאינוֹ מוֹ ִעיל לוֹ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִעיל לוֹ ְּת ׁשו ָּבה ,ו ֶּב ֱא ֶמת ָּכ ְך ָראוּי לוֹ ֵמ ַא ַחר
ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ְ ּב ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הְ ,ו ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הוּא אוֹ ר ַה ֶח ֶסד ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ְ ּבאוֹ ר ַה ֶח ֶסד ֵאין לוֹ ְּת ׁשו ָּבהִּ ,כי ׁ ָשם ּ ָפגַ ם,
ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך רוֹ ֶצה ְל ַר ֵחם ָע ָליו הוּא עוֹ ֶשֹה ִע ּמוֹ ֶח ֶסד ָח ָד ׁש ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה ֵמעוֹ ָלם ,שזהו
מדות הרחמים שפעל משה רבינו ,שזהו תיקון כל החטאים ,בפרט מציאות פגם הברית שצריך
רחמים גדולים ,שהמח והאדם נעקר לגמרי ואין לו חשק לקבל קדושה ,ואם יש לו ,עובר עליו
נסיונות גדולות של מחלוקת ,עגמת נפש ,צער ומרירות.
ִּכי ַע ָּתה הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַח ֵדּ ׁש ַח ְסדּ וֹ אור מ”ה החדש לתקן את השבירה ,אור היסוד שמתקן כל
החרפות ובזיונות של בינה ליבא ְל ַת ֵ ּקן ְו ִל ְמחֹל ֲא ִפ ּל ּו ַעל ֶזה ֶה ָעוֹן ַ ּגם ֵּכןְ ,ו ֶזה הוּא ִע ַ ּקר ִּת ּקוּנוֹ ,
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ַע ָּתה ְ ּב ֶה ְכ ֵרח נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶח ֶסד ָח ָד ׁש ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקןִּ ,כי חוֹ ֵזר ְל ַק ֵ ּבל נְ ֻק ָדּ ה ֲח ָד ׁ ָשה
ַעל-יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד ֶה ָח ָד ׁשִּ ,כי ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה הוּא ֶח ֶסד ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַע ָּתה ֶח ֶסד ָח ָד ׁשַ ,על -יְ ֵדי ֶזה
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְמ ַק ֵ ּבל אוֹ ר ַה ְ ּנ ֻק ָדּ הֶ ׁ ,ש ִהיא ֶח ֶסד ְו ֶזה ּו ִּת ּקוּנוֹ ְו ָה ֵבן:
ר’ נתן התחיל בענין תפילין שהוא עיקר התיקון ,בחי’ יציאת מצרים שיצאנו ממ”ט שערי
טומאה ,ויצאנו מפגם הברית כמ”ש בהל’ תפילין א’ ,שע”י תפילין צריך להמשיך את התיקון
אל תכלית השבירה ,ומציאות החסד החדש נמשך עלינו בהנחת תפילין ,הרי שבכל יום
בהנחת תפילין אנו ממשיכים את הרחמים החדשים שנמשכים מהצדיק לתקן הכל ,והוא ע”י
ג’ הנקודות ,כי כדי לצאת ממה שהוא נפל צריך להתחדש בג’ הנקודות האלה ,להרבות בלימוד
דברי הצדיקים באמת ,ולהרבות בהתבודדות ,ושיהיה לו חברים טובים שידריכו אותו ויחזקו
אותו ,וכך יומשך עליו אור התיקון.

בהנחת תפילין נמשך הארת משיח לתקן הברית
יח ׁ ֶש ָ ּיבֹא ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינוּ ,כי פגם הברית מאריך
יב) ְו ִע ַ ּקר ֶזה ְ ּב ִת ּקוּן ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַ
יח יָ בֹא ְל ַת ֵ ּקן ֶזה ַה ֵח ְטא ְ ּביוֹ ֵתרַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְס ָפ ִריםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה יב) וּנְ פוּצוֹ ת
את הגלות ִּכי ָמ ׁ ִש ַ
יְ הו ָּדה יקבץֶ ׁ ,ש ְ ּי ַק ֵ ּבץ ָּכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָז ִרים ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִּת ּקוּן ִענְ יָ ן ֶזה ַּכ ּמו ָּבאִּ ,כי
יח הוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ֶח ֶסד ֶה ָח ָד ׁש ַה ְמ ַת ֵ ּקן ַה ּכֹלּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים יח) ְועוֹ ֶשֹה ֶח ֶסד ִל ְמ ׁ ִשיחוֹ ְ ,ו ֶזה
ָמ ׁ ִש ַ
ּ
ְ ּב ִחינַ ת (יְ ׁ ַש ְעיָ ה נט) ו ָּבא ְל ִציוֹ ן גּ וֹ ֵאל ו ְּל ׁ ָש ֵבי ּ ֶפ ׁ ַשע ְ ּביַ ֲעקֹב‘ ,ו ְּל ׁ ָש ֵבי ּ ֶפ ׁ ַשע’ ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּׁ ָש ִבים ַעל
(שם נז) ילדי פשע זרע שקר ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא ֶזה ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּב ִת ּקוּן
ֵח ְטא ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ׁ ָ
ִענְ יָ ן ֶזה ,ומרומז שם ענין תיקון חטא זה ְו ָל ֶהם ַדּ יְ ָקא יָ בֹא ַה ּג ֵֹאל ֶצ ֶדקִּ ,כי ָּכל ִּת ּקוּנָ ם ַעל יָ דוֹ ַדּ יְ ָקא
ית ְ ּקנֵ ם ָאז יַ ֲחזֹר ְויָ ִאיר ָ ּב ֶהם ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ִהיא ְּכלו ָּלה מג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל כל הנשמות
ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּיבֹא ִו ַ
מחכים לבנין המשיח ,וכלליות אור המשיח נמשך ע”י הצדיקים הגדולים במעלה.
יך ו ְּד ָב ַרי ֲא ׁ ֶשר ַש ְֹמ ִּתי ְ ּב ִפ ָ
יתי אוֹ ָתם ְוכוּ’ רו ִּחי ֲא ׁ ֶשר ָע ֶל ָ
ְו ֶזה ּו ׁ ָ
יך” ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת
“ו ֲאנִ י זֹאת ְ ּב ִר ִ
(שם נט)ַ ,
ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ַה ּׁשוֹ ָרה ֵא ֶצל ְ ּב ִרית ֵא ֶצל ְ ּב ִרית ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ּׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ִז ְכרוֹ נוֹ
יך ִּכי הוּא ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַ ּב ּ ֶפה ַּכ ַ ּנ”ל“ ,לֹא יָ מו ּׁש ּו ִמ ּ ִפ ָ
ִל ְב ָר ָכה ְו ֶזה ּו ְדּ ָב ַרי ֲא ׁ ֶשר ַש ְֹמ ִּתי ְ ּב ִפ ָ
יך ו ִּמ ּ ִפי ַז ְר ֲע ָך ו ִּמ ּ ִפי

ליקוטי הלכות ח"א דף נה  -נו תפילין ב' אות ד -י"ב
ֹאשּ ,תוֹ ְך ,סוֹ ף ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ַמ ְד ֵרגוֹ ת
ֶז ַרע ַז ְר ֲע ָך ְוכוּ’”ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ג’ נְ ֻקדּ וֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ר ׁ
ֵמ ָאב ְל ֵבן ו ְּל ֶבן ַה ֵ ּבןֶ ׁ ,ש ָּכל ֶא ָחד ְמ ַק ֵ ּבל ִמן ָה ֶע ְליוֹ ן ְו ֶע ְליוֹ ן ֵמ ֶע ְליוֹ ן ְו ַכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָּכל הג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ְק ׁשוּרוֹ ת
“א ַמר ה’ ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם” ִּכי ְ ּג ֻא ָּלה
יח ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזהוָּ ,
זוֹ ְ ּבזוֹ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֻכ ָּלם יָ ִאיר ּו ְויִ ְת ַ ּג ּל ּו ַעל-יְ ֵדי ָמ ׁ ִש ַ
ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה ִהיא ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְו ֶזה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַא ַחר ָּכ ְך ְק ֻד ּׁ ָשה דסידראְ ,דּ ַהיְ נ ּו ג’ ְק ֻד ּׁשוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַ ּגם ֵכןּ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶש ְּכלו ָּלה מג’ נְ ֻקדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל:
היוצא מדבה”ק שבכל יום אנו ממשיכים את ענין משיח ע”י התפילין ,משה משיח שאנו
מצפים לביאתו ,ובזה ממשיכים לתקן הנקודה ,כי יש דבר שמתקן ,אדם צריך לחזור לעצמו
תמיד ,אני רוצה לתקן ,ויכולים לתקן ,ואני בוודאי אצליח לתקן בשלימות .ועי”ז יזכה לתקן כל
הנפילות ולתיקון המוחין והדעת ,לצאת מחרפות ובזיונות ושבירת הלב ,לבנות את הלב מחדש
בכח הדיבור דקדושה וג’ הנקודות אמן.

גי

