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הלכות תפילין הלכה ג ֲה ָל ָכה ג’
ל-פי ַה ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחילְ ,ו ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֲֹהנִ ים ְוכוּ’ַ ,ה ְמ ַד ֵ ּבר ֵמ ַה ֲע ָל ַאת
ִענְ יַ ן ְּת ִפ ִּלין ַע ּ ִ
ימן ט”ו)ַ ,ה ַּמ ְת ִחילִ ,מי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ְטעֹם ַט ַעם אוֹ ר ַה ָ ּגנוּז הוּא ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ִ ּי ְר ָאה
(ס ָ
ַה ִ ּי ְר ָאה ִ
ְל ׁ ָש ְר ׁ ָש ּהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ַד ַעת ו ַּב ֶּמה ַמ ֲע ִלין? ַעל-יְ ֵדי ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ּפֹט ֶאת ַע ְצמוֹ ְוכוּ’ ו ְּכ ׁ ֶשזּוֹ ִכין ְל ַד ַעת זוֹ ִכין
ִל ְב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּבנִ גְ ָלהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִסינַ י ְו ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּבנִ גְ ָלה זוֹ ִכין ִל ְת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ֶח ֶסד ְל ַא ְב ָר ָהםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְמ ִס ַירת נֶ ֶפ ׁש זוֹ ִכין ְלתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּבנִ ְס ָּתרֶ ׁ ,שהוּא אוֹ ר ַה ָ ּגנוּז ִמ ּ ׁ ִש ְב ַעת
יטב:
אשיתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ

כלל המתבאר בתורה ט”ו אור הגנוז
זה המאמר מדבר מהעלאת היראה ,ופותח שמי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז צריך להעלות
היראה לשורשו ,ע”י ששופט את עצמו בדיבור ,שמדבר דיבורים שצריך לעשות אחרת ,יותר
טוב ,לשנות את הדבר הזה ,וכן מדבר אל האברים בדרך תוכחה שמחזק את עצמו ,וכמובן שגם
מקיים את זה למעשה .אזי זוכה לדעת בחי’ תורה שבנגלה וכו’.
כלל הענין שצריך להעלות את היראה ,היראה נופלת אצלינו שמפחדים מכל דבר ,בכלליות
בחיים ,ומלחמות בין מדינות ,ומה יהיה עם בריאות ופרנסה ,לא רק פחדים מדברים שהם ממש
אולי אמיתי ,אלא סתם דמיונות .וזה מפיל אותו מדעת .וצריך להעלות את היראה ,כי הדין
מתלבש בכל דבר ,כיון ששופטים אותו מלמעלה ,לכן כל דבר מבלבל אותו .אך כששופט את
עצמו בודאי יוצא מיראה רעה וחוזר לקבל עליו עול מלכות שמים.
אך צריך שהיראה יעלה יותר ,כי שורש היראה ואהבה בדעת ,שורש מנצפך ,דעת צריך
להמתיק את היראה ,לדעת ממי לירא ,יראת הרוממות .כי תחילת תשובת האדם הוא יראה
פשוטה ,עונש ,קבלת עול ,וצריך להגיע ליראת הרוממות ,הגם שאין בו שיעור ולא סוף ,אך
ההתחלה שיירא מפני ה’ ,והדעת גודל מפני מי לירא ,זהו עצם אור הגנוז.

כמה בחינות בסודות התורה
אור הגנוז הוא אור נפלא שמאיר בשבת ויום טוב ,הוא אהבה ויראת ה’ ,הדעת בעצמו הוא
תחילת ענין אור הגנוז .רבינו אומר שע”י הדעת זוכים לתורה היינו שמגדיל הדעת יותר,
לעסוק בתורה ,משנה ,גמ’ זה”ק וספה”צ ,בזה מגדיל דעתו .כמו שר’ נתן מתחיל המאמר הזה,
מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז ירבה בהתבודדות ,ואז זוכה להשגת הדעת.
כשזוכים להגדיל את הדעת ,יש דרגא פשוטה של לימוד ,ויש שזוכה לסודות התורה ,יש
אנשים שצריכים ללמוד דברי האריז”ל ,רוב אנשים זה אצלם פרטים רבים מדי לתפוס את זה
כראוי ,אם ילמדו את זה ,יתכן שזה לא שייך לו ויתבלבל ,עד שנעשה בר דעת ,שמבין מה זה
לב ותבערה לה’ ,וכמובן בספה”צ הסכנה שיש בזה ,אך כשיש לב והתלהבות הלב לה’ ,והולך
למקוה ומתנהג בקדושה ,אזי זוכה ללימוד הזה.

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף נז  -הלכות תפילין ג'
אך עיקר סודות אינו רק הלימוד הזה ,עיקר הסודות יתגלה לעתיד ,יראה ודביקות בה ’,ומציאות
איך נעשה ע”י אדם תיקון הניצה”ק והיחודים ,זה מתגלה בפנימיות הלב ,תשובה מעומק הלב,
זה בחי’ נסתר שבתורה .איך זוכים לזה ,זה הרי מוסתר לגמרי ,אך הדעת שאדם זוכה לזה ,הוא
ע”י תפילה בכונה .שבזה מקבל שורש הרחמים ,ואז מתגלה לו מה שמוסתר ממנו ,בחי’ אשה
ריח ניחוח לה’ ,כי נקבה תסובב גבר ,הקב”ה נעשה בחי’ מלבוש נגלה ,שהנסתר נתגלה ,זהו
ענין יסודי שאדם זוכה שהפנימיות מתגלה ,והוא ע”י תפילה בכונה שהגוף בטל לגמרי.
בזה מבאר ר’ נתן ענין התפילין ,שבזה בונים את הדביקות בה’ ,בזה המאמר ובסי’ ל”ח מבאר
שאדם צריך לפשפש בעצמו תמיד איך הוא דבוק בה’ ,ומגלה שזהו ענין התפילין ,שבזה צריך
לבא ליראה ולהיות מלא בושה לפני ה’ ,שהבושה תהיה על פניו.

הלכה זאת קצרה ויש פה כמה ידיעות נפלאות שיש לקיים למעשה ,וכן כמה
רמזים בסודות מצות תפילין.
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ,בחיי מוהר”ן מובא שרביה”ק אמר על כמה תורות ,שבזה אמר ענין
מצות ציצית ,ובזה אמר ענין מצות תפילין ,ואמר שבכל תורה צריך למצוא כל התורה ,קשר
דברי רבינו מבאר כל התורה והמצוות ,אעפ”כ ביחוד אמר על כמה מאמרים ביחוד שהם על
מצות תפילין ,אחד מהם הוא תורה ט”ו.
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין הוּא ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ִ ּי ְר ָאה ְל ׁ ָש ְר ׁ ָש ּהִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאה ַּכ ָ ּידו ַּעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
(מנָ חוֹ ת לה)ְ ,ו ָרא ּו ָּכל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִּכי ׁ ָשם ה’ נִ ְק ָרא ָע ֶל ָ
יך ְויָ ְרא ּו ִמ ְּמ ָך ֵא ּל ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
ְּת ִפ ִּלין ְוכוּ’ כי ההתחלה בתפילין של יד ,יד כהה ,במקום שאתה חלש ,לירא רק את ה’ ולא
לפחד משום דבר ,ולקבל את הדעת שיוולד יראה ,ד’ מוחין חכמה בינה ודעת שורה על האדם
ונולד בו יראה ,ועיקר היראה הוא להוציא אותנו מהיראה הנפולה .בסי’ ל”ח גם פי’ ענין יראה
ע”י תפילין ,כי נאמר בו ויראו ממך ,בפשטות שע”י תפילין נופל על אדם יראה.

תחילת בנין דעת האדם הוא לצאת מפחדים
ַ ּגם ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְו ַד ַעת ,כמו כשיצאנו ממצרים זכינו למוחין ודעת ,כך אנו בכל יום
מניחים תפילין לקבל את אותם המוחין ,שפע המוחין חכמה ובינה ,שאצלינו יתגלו המוחין
ויעשה בחי’ דעת באדם ,היינו שאדם לא יפחד מדבריםַ ,היְ נ ּו ְל ַה ֲעלוֹ ת ַה ִ ּי ְר ָאה ְל ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ׁ ֶש ְ ּב ַד ַעת
זהו העיקר להעלות היראה לשורש הדעת .כי אהוי”ר זה המח האחרון בחי’ דעת ,אך אצלינו
הוא הראשון מלמטה למעלה ,לצאת מפחדים
ֹאשִּ ,כי ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַ ד ִהיא ְ ּב ִחינַ ת יִ ְר ָאהּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ ד ֵּכ ָהה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
 .בחי’ יד כהה ,גבורות ,שאדם מרגיש את עצמו חלש ,מול הלב ,שהלב יאיר ליד החלשה,
אל תפחד מכלום ,לא מפרנסה לא מבריאות ,אתה יכול להכנס ללמוד ולהתפלל ,בלי פחד
ֹאש
ֹאש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ׁש ֶֹר ׁש ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ְ ּב ַד ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ר ׁ
מכלום ,וכך תזכה לדעת מה’ .ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ָ ּבר ׁ
ּומ ִֹחין ְו ַה ַדּ ַעת ַה ַ ּנ”ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל תפילין שבראש הוא שעולה לקדושת הדעת ומקבל
התחדשות המוחין חכמה ובינה ,חכמה הוא עצמות אלקות ,בינה הוא מציאות שמאיר עלינו
אלקות ,וזה גורם שיש לנו שכל של יהודי ,שכל אחר לא כמו גוי ,אלא שפע חכמה בינה
דקדושה ,בשבת זה מאיר בתכלית השלימות ,בימות החול ע”י תפילין ,להתקשר אל האמת,
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יש לנו מח של יהודי ,הצדיקים מגלים לנו ענין המוחין ,אנו מקבלים את זה תפילין,ו הדעת
מתגלה בד’ בתים של תפילין שבראש .הוא בחי’ תורה ,מצוה מן התורה לאהוב את ה’ ולירא
מה’.

תחילה תפילין של יד ,לחזק את החולשה שבאדם ,בחי’ יד כהה .ואח”כ של ראש
המשכת המוחין ויראה שלימה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ּתוֹ ָרה ,בפשטות פרשת בא קדש והיה כי יביאך ,כי
ע”י הנחת תפילין של יד ,יוצאים מיראה רעה ועולים אל הדעת ,ואותיות התפילין מתחילים
לפעול בו להשלים דעתו ,כי הדעת מביא לתורה ,התורה משלים את הדעת ,כשמתפלל וקורא
ק”ש עם התפילין שהוא תורה ,ואחר מתפלל עמידה ,הרי תורה ותפילה.
בתחילה מניחים של יד בחי’ חשבון הנפש ,בחי’ תפילה כזאת ,והסיום הוא שלימות התפילין,
שהוא תפילה של ביטול שהאדם מתבטל לה’ ,ואז מתגלה פנימיות לבו שהוא נקודת סודות
התורה שנתגלה אור הגנוז ,בכל יום כשמניחים תפילין ,שמאיר עלינו יציאת מצרים שה’ נתן
לנו שפע הדעת ,ויכול לעבוד את ה’ באמת ,בחי’ למען תהיה תורת ה’ בפיך ,בתורה ותפילה
עם שכל ודעת דקדושה כראוי.

בתפילין של ראש נמשך אור מקיף  -שורש המוחין
יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְת ִפ ִּליןֶ ׁ ,שהוּא ּתוֹ ָרהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְת ִפ ָּלה ְו ֶזה ּו
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ִ ּב ְת ִפ ִּלין כמ”ש בזה”ק שצריך להתפלל עם תפילין ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ָלאוֹ ר ַה ָ ּגנוּזֶ ,זה
יפין ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ִּלין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְ ּבנִ ְס ָּתרּ ְ ,ב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ָ ּגנוּז,
ְ ּב ִחינַ ת אוֹ רוֹ ת ַה ַּמ ִ ּק ִ
כשאדם נכנס למח חדש ,חכמה ובינה דקדושה ,כמו בעל תשובה שנכנס לקדושה בתחילה יש
מוחין ,אח”כ צריך להמשיך מקיפי המוחין ,זהו שלימות התפילה ,מציאות השערות שמכים
ויוצאים בשל ראש ,מקיפין בחי’ תורה שבנסתר ,בושה יותר אמיתית כמ”ש בסי’ ל”ח.
אשין ,המוחין עצמם בחי’ ג’ ,המקיף שלהם הוא אור
אשין ׁ ִשין ׁ ֶשל ד’ ָר ׁ ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשין ׁ ֶשל ג’ ָר ׁ ִ
של ד’ ראשין ,כי המוחין קדישין בתחילה הם ד’ אלא שאין יכולים לרדת רק כשנכנסים לנה”י
דבינה שהם ג’ ,ותפילין בעצמן הם כלולים שלא אור שנכנס ,ואור שמקיף ,תפילה ודביקות
בה’ שזהו סודות התורה שיתגלו לעתידֶ .זה ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ָ ּגנוּז ׁ ֶש ִהיא אוֹ ר ׁ ִש ְב ַעת ַה ָ ּי ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת
אשין ַה ַ ּנ”ל:
ז’ ָר ׁ ִ
ִּכי רֹב ַה ַּמ ֲא ָמ ִרים ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ְמר ּו ְ ּבאוֹ ָתן ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ֻּכ ָּלם נֶ ֱא ְמר ּו ַעל ְּת ִפ ִּליןָּ ,כ ְך נִ ׁ ְש ַמע ִמ ּ ִפיו
י-כן ְ ּביִ חוּד ָהיְ ָתה
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
פי ׁ ֶש ָּכל ַמ ֲא ָמר ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּהַ ,א ַף-על ּ ִ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְ ּב ֵפרו ּׁש ְו ַא ַ
ַּכ ָּונָ תוֹ ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ַמ ֲא ָמ ִרים ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ְמר ּו ָאז ַעל ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין:
ימת ֲחצוֹ ת ְועוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד נִ ְמ ׁ ָש ְך
ְו ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּלין זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ִק ַ
ַ ּב ּיוֹ ם ֲ
(חגִ יגָ ה יב) ע”י שאדם קם בחצות ודן ושופט את עצמו ,זהו עבודת האדם לפני התפילה
יליןַּ ,כ ּמו ָּבן
לעשות חשבון הנפש ,בחי’ חצות ,ובזה זוכה לחוט של חסד ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְת ִפ ִ
ימת ֲחצוֹ ת ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת כמ”ש בסי’ ל”ח שאור התפילין מאיר עלינו ע”י קימת חצות ִק ַ
ַה ֲע ָל ַאת ַה ִ ּי ְר ָאה ְל ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כי ק ֶֹדם ֲחצוֹ ת אוֹ ְמ ִרים ִודּ וּי ַעל ַה ֲח ָט ִאיםֶ ,זה
ְ ּב ִחינַ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ּׁשוֹ ֵפט ֶאת ַע ְצמוֹ ַעל ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָע ָשֹהְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ִמ ְת ַא ְ ּב ִלין ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף נז  -הלכות תפילין ג'
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כי ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ,הוּא ּ ְפגַ ם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפטִּ ,כי ְמקוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ָהיָ ה
“מקוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ָש ָּמה ָה ֶר ׁ ַשע” ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ו ְּכ ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ַרב נֶ ֱא ַמר (ק ֶֹה ֶלת ג)ְ ,
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(ו ִ ּי ְק ָרא ַר ָ ּבא ּ ֶפ ֶרק ד’)

בית המקדש כלול מכל הבחינות שבתו’ ט”ו
ִּכי ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהיָ ה ָּכלוּל ִמ ָּכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ׁ ָשם ְמקוֹ ם ַה ִ ּי ְר ָאה ְ ּב ִחינַ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם יִ ְר ָאה ׁ ָש ֵלם
אשית ַר ָ ּבה ּ ֶפ ֶרק נ’) ְוגַ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
ְּ
(ב ָרכוֹ ת לג)ַ ,היְ נ ּו
(ב ֵר ׁ ִ
ַה ֲע ָל ַאת ַה ִ ּי ְר ָאה ְל ַד ַעת ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ָשם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּב ִל ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּג ִזית ׁ ֶש ָהי ּו יוֹ ׁ ְש ִבין
ׁ ָשם ֵ ּבית ִדּ ין ַה ָ ּגדוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְל ַמ ּ ָטה ְל ַב ּ ֵטל ַה ִדּ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ְו ׁ ָשם ְמקוֹ ם ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר יוֹ רו ָּך”:
“ע ּ ִ
ְ(דּ ָב ִרים יז)ַ ,
ביהמ”ק כלול מכל הבחינות ,על ידה יוצאים מהפחדים הרעים ע”י הדעת ,ובזה נבא לאור
תורה ותפילה בכונה ופנימיות המקיפים ,כי הוא מקום היראה השלימה ,יראה שלם ,ובחי’
דעת מקדש ה’ כוננו ידיך ,גדולה דעת וכו’ ,והעלאת היראה לדעת ע”י המשפט שבלשכת
הגזית ,לעשות משפט למטה לבטל דין עליון ,לכן הזכיר לנו ר’ נתן ענין סנהדרין ,כי צריך
משפט אמיתי ע”י שבעים זקנים לתקן שבע מדות כראוי ולהאיר עליו אור בית המקדש שם
האמת של התורה ,וזה מאיר בכל לילה ע”י חצות ,בכח המקדש יוכל לשפוט את עצמו ולצאת
מהפחדים ולזכות לדעת ,בחי’ מקדש ה’ כוננו ידיך .ומתגלה אור התורה.

קיצור ג’ הלכות ראשונות בהלכות תפילין
ב”ה למדנו כאן ג’ הלכות על תפילין ,הלכה ראשונה מלמד לנו איך להניח תפילין ,להזכר
ביציאת מצרים ,לצאת מטומאה ולהתלבן כמו ביוה”כ לבא לתיקון הלבושים ותיקון הברית,
שזהו ענין תפילין להפוך תרגום ,דברי הגוף ,דברי רשות ,לקדושה ,כי מעלים ומהפכים עור
בהמה לקדושה ,להעלות את הטוב שבתרגום ,זהו הלכה הראשונה .יצאנו ממצרים כדי לקבל
כח לברר טוב שבכל דבר.
בהלכה ב’ מברר לנו כח הנקודה לתקן שבירת הלב ,שהוא כח עשרת הדברות שנכנס בעולם
ע”י נקודה השייך ללבו בעת הזאת ,משם מתקנים כל מה שעובר על אדם ,יש דרך שאדם
יכול להצליח לשלוט ,בחי’ צדיק מושל ביראת אלקים ,זהו הקשר שלנו אל המוחין הקדושים
הנוראים חכמה ובינה ,של יד ושל ראש ,ולזה צריך להזהר כל יום לדבר עם חברים ביראת
שמים ,להמשיך איזה דיבור של רבינו ,ולהתחדש בכל יום באור רבינו ,וזה מביא את האדם
לדבר התבודדות .עי”ז מתקשרים ג’ הנקודות ,שזהו עיקר תיקון הברית ,והמשכת אורו של
משיח בכל יום ,כי נתתקנים כל החטאים ומקבל כח לקים התורה ולהתגבר תמיד על היצר
הרע לפי הנקודה ששייך לו בעת הזאת.
בהלכה ג’ מתגלה דרך לזכות ליראת ה’ ,לצאת מפחדים ולבא לדעת ,תורה ותפילה בכונה
ולזכות לטעום אור הגנוז אמן.

