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ליקוטי הלכות ח"א דף נז  -הלכות תפילין ג'

הלכות תפילין ֲה ָל ָכה ד’:
הצדיקים מלמדים אותנו לשמוח עם המצוה בעצמה
ל-פי ַה ַּמ ֲא ַמר ַ ּ
אשוֹ  ן ְ ּ
(ב ִס�י
“ב ֲחצ ְֹצרוֹ ת ְוקוֹ ל ׁשוֹ ָפר” ְ ּב ֵס ֶפר ִל ּקו ֵּטי מוהר”ן ָה ִר ׁ
א) ַע ּ ִ

ילי נִ ְב ָרא ָהעוֹ ָלם
ָמן ה’)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר ֻּכ ּלוֹ ִּ ,כי ַח ָ ּיב ָּכל ָא ָדם לוֹ ַמר ִ ּב ׁ ְש ִב ִ
ְוכוּ’ ַ(סנְ ֶה ְד ִרין לז) עיקר האדם שידע שהשי”ת ברא את העולם בשבילו ,וצריך
לשוב בתשובה ולקיים תורה ומצוות להרים כל הבריאהְ ,ו ֵא ְ
יך יוֹ ְד ִעין ֵ ּבין ק ֶֹדם
ְ ּג ַזר ִדּ ין ְל ַא ַחר ְ ּג ַזר ִדּ ין ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶש ָאנ ּו עוֹ ִשֹין ְ ּב ִש ְֹמ ָחה לכאו’ הוא שייך
לצדיקים ,אך כלל הענין שכל אחד צריך לעבוד את ה’ לפי עניינו ,יש כמה
מצבים ,לפעמים הוא בחי’ קודם גזר דין שזוכה לקיים תורה ומצוות כראוי,
ויש בחי’ לאחר גזר דין שיש לו הרבה מניעות ,כמעט לא יכול ללמוד ,או
שכן לומד ,ומסובך עם כבוד וגאוה ,צריך לבטל הדין ,ולחזור לבחי’ בשבילי
נברא העולם ,והוא ע”י שעושה מצוה בשמחה גדולה מאד ְו ַד ְו ָקא ְּכ ׁ ֶשעוֹ ִשֹין
ילם,
אוֹ ָתן ְ ּב ִש ְֹמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ֵאין רוֹ ִצין ׁשוּם ְש ַֹכר עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ִ ּב ׁ ְש ִב ָ
ֶא ָּלא הוּא רוֹ ֶצה ׁ ֶש ַ ּי ְז ִמין לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמ ְצ ָוה ַא ֶח ֶרת ִ ּב ְש ַֹכר ִמ ְצ ָוה זֹאת,
ִ ּב ְב ִחינַ ת ָ(אבוֹ ת ּ ֶפ ֶרק ד’) ׁ ֶש ּ ְש ַֹכר ִמ ְצ ָוה ִמ ְצ ָוהִּ ,כי הוּא נֶ ֱהנֶ ה ֵמ ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ְו ֶזה ּו
יאים ְוכוּ’ִּ ,כי ֶזה ׁ ֶשעוֹ ֶשֹה
ַה ִח ּלוּק ׁ ֶש ֵ ּבין נְ בו ַּאת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְל ֵבין נְ בו ַּאת ׁ ְש ָאר נְ ִב ִ
ַה ִּמ ְצ ָוה ִ ּב ׁ ְש ִביל עוֹ ָלם ַה ָ ּבא הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת נָ ִביא ְ ּב ַא ְס ּ ַפ ְק ַל ְריָ א ׁ ֶש ֵאינָ ה ְמ ִא ָירה ְוכוּ’,
ֲא ָבל ֶזה ׁ ֶשעוֹ ֶשֹה ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ִש ְֹמ ָחה ֵמ ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּהֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְ ּב ׁשוּם ְש ַֹכר
עוֹ ָלם ַה ָ ּבאַ ,רק ׁ ֶשעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ּלוֹ ְ ּב ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַא ְס ּ ַפ ְק ַל ְריָ א
ַה ְמ ִא ָירה ְוכוּ’ְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ(דּ ָב ִרים כד) ְ ּביוֹ מוֹ ִּת ֵּתן ְש ָֹכרוֹ ֶ ׁ ,ש ְ ּי ֵהא ְש ָֹכרוֹ ֵמ ַה ִּמ ְצוֹת
ְ ּב ַע ְצ ָמן ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ְ(מ ִכ ְיל ָּתא)ָ ,ז ְכ ֵרה ּו ֵמ ֶא ָחד ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבתַ ,היְ נ ּו ִש ְֹמ ַחת ְו ַת ֲענוּג עוֹ ָלם ַה ָ ּבא,
יש ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשֹהֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ֵשֹה ַה ִּמ ְצוֹת
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ,יַ ְר ִ ּג ׁ
ׁ ֶש ָ ּב ֶהם נִ ְב ְרא ּו עוֹ ָלם ׁ ָשנָ ה נֶ ֶפ ׁש ְוכוּ’
זהו נקודת השמחה שהצדיקים מלמדים אותנו לא לקיים כדי לקבל שכר,
אלא שכר מצוה מצוה ,הוא בחי’ אספקלריה המאירה שמשה רבינו מאיר לנו,
בלי ביטול אין לאדם את ההתעוררות הזאת ,הוא רוצה איזה שכר ,וזהו יסוד
המאמר הזה ,שבכדי להכנס לאמונה ולעשות נחת רוח ביותר להשי”ת צריך
בחי’ אספקל’ המאירה ,שחושב שיש לי כבר את השכר עכשיו ,אין שמחה
כמו שמחה הזאת.

עקמומיות שבלב מתחדש בכל יום ,וצריך ליישרו ע”י רעמים
ימ ּיוּת
שמ ַֹח ֶא ָּלא ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִסיר ַע ְק ִמ ִ
ְו ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְֹמ ָחה הוּא ַ ּב ֵלבְ ,ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֵּלב ִל ְ ֹ
ׁ ֶש ְ ּב ִל ּבוֹ ׁ ֶש ְ ּי ֵהא לוֹ יַ ׁ ְשרוּת ֵלבְ ,ו ָאז יִ ְז ֶּכה ְל ִש ְֹמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים צז)“ ,ו ְּליִ ׁ ְש ֵרי
יטין ַעל-יְ ֵדי ְר ָע ִמיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתיי
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ַמ ְפ ׁ ִש ִ
ֵ לב ִש ְֹמ ָחה”ְ .ו ַע ְק ִמ ִ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב
נ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ(ב ָרכוֹ ת נט) ,לֹא נִ ְב ְרא ּו ְר ָע ִמים ֶא ָּלא ְל ַפ ּׁ ֵשט ַע ְק ִמ ִ

ג

ד
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ו ְּר ָע ִמים הוּא ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ׁ ֶש ָא ָדם מוֹ ִציא ְ ּבכ ַֹח ִב ְת ִפ ָּלתוֹ  ,ו ִּמ ֶ ּזה נַ ֲע ֶשֹה ְר ָע ִמיםִּ ,כי
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ּ ִ(פנְ ָחס רלה)ַּ ,כד נָ ִפיק ַהאי ָק ָלא ואערא בעבי ִמ ְט ָרא ִא ׁ ְש ְּת ַמע ָק ָלא
ִא ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְל ִב ְריָ ָ
יתא ְו ָדא ִאינוּן ְר ָע ִמים ְו ִע ַקר ָה ְר ָע ִמים ֵהם ִמ ְגבוּרוֹ תְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָכתוּב ִ(איוֹ ב כו),
“ו ַר ַעם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ִמי יִ ְת ּבוֹ נָ ן” ְו ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח וּגְ בו ָּרה ׁ ֶש ָא ָדם מוֹ ִציא
ְ
ַה ּקוֹ ל ְ ּבכ ַֹח ָ ּגדוֹ ל,
רבינו במאמר זה מלמד איך לבנות את השמחה הזאת ,לשמוח עם השי”ת על
שזכה לקיים מצוה כרצונו ,המניעה לשמחה הוא עקמומיות שבלב ,שרוצה
דבר ומתעקש על דבר ,או שנכנס לו גאוה ,הלב מעוקם ,ואין יכול לשמוח,
לכן צריך ליישר הלב ,בחי’ לישרי לב שמחה ,כי עקמומיות הזאת היא נקודה
שמתחדש בכל יום כמה פעמים באדם.
ולזה צריך רעמים שהוא הקול שאדם מוציא בכח בתפילתו ,כמ”ש בזה”ק
כד קלא נפיק אשתמע קלא לברייתא ,שזהו בחי’ קול השופר שע”י המצוה
שאדם עושה נעשה בחי’ הולדת המוחין שהוא ענין רעמים .ר’ נתן מבאר
שעניין הרעמים היינו שנולד באדם מציאות חדשה שמטהרת את העקמומ
מיות שבלב ,שהוא בחי’ גבורה ,רעם גבורותיו.
ְו ַה ּקוֹ ל ַה ֶ ּזה ּפוֹ גֵ ע בעבי ִמ ְט ָרא ,בפשטות הכונה שאדם מתפלל בקול בכח ,זה
מכה בראשו ,ושוכח מכל הדאגות שיש בבית ,וכן פוגע למעלה בעבי מטרא,
ונמשכים המוחין ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יוֹ ְר ִדין ִט ּ ִפין ִט ּ ִפיןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר
ׁ ָ(שם)ּ ְ ,ב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים ְונוֹ ְז ִלים ִמן ְל ָבנוֹ ן ִמן לבונא ְדּ מוֹ ָחא ו ְּכ ׁ ֶש ּפוֹ גֵ ע בעבי ִמ ְט ָרא
יתאַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְר ָע ִמים ְוכוּ’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ְמעוֹ ֵרר
ֲא ַזי ִא ׁ ְש ְּת ַמע ָק ָלא ְל ִב ְריָ ָ
ַה ַּכ ָּונָ הְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ּׁשוֹ ָפרָ ,דּ א ׁשוֹ ָפר ׁ ֶשל ַאיִ לֵ ,אילוֹ ׁ ֶשל יִ ְצ ָחקּ ְ ,ב ִחינַ ת
“א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם יוֹ ְד ֵעי ְתרו ָּעה ְוכוּ’”ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְפ ַ ּגע ַה ּקוֹ ל
ְו ַר ַעם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ְו ֶזה ּו ְּ(ת ִה ִּלים פט)ַ ,
ַ ּב ּמ ַֹחּ ְ ,ב ִחינַ ת עבי ִמ ְט ָרא ְוכוּ’.

עצה ישרה איך ליישר הלב ולצאת מקטנות
כי ענין השופר הוא הולדת המוחין ,כשאין לאדם שמחה ,כי היראה נפלה,
הוא לא יכול לעשות ברכה ולראות שהמלך יושב כאן ושומע אותי ,לא יכול
לקיים שויתי ,ולכן רחוק מיראה ושעבוד קבלת עול מלכות שמים עם חיות
ושמחה ,כי כל פעם שאדם לא יכול לומר תבות התפילה ,אזי צריך לומר דימ
בור אחד בכח ,עוד דיבור בכח ,עוד דיבור בכח ,כל אחד מהם הוא כמו אבנים
שחקו מים ,עד שנתיישר הלב ,וזהו עיקר עבודת האדם כשהוא בקטנות,
בלילה ,בחצות ,מתי שלא יהיה ,יאמר ברכה בכח ,או פרק תהלים בכח ,עי”ז
מעורר בחינת רעמים.
ֲא ָבל ָצ ִר ְ
יך ְל ַפנּ וֹ ת ֶאת ַה ּמ ִֹחין ֵמ ָח ְכמוֹ ת ִח ּצוֹ נִ ּיוֹ ת כי קודם לפני שמקיימים איזה
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תורה ותפילה ,צריך לשוב בתשובה ,לפנות המוחין מחכמות חיצוניות ,כאילו
הוא רופא ,חכם ,ויש לו עצות שונות ,בפרט שמסתכלים בחדשות ,זה ממש
חכמות חיצונוית נוראות ,ו ִּמ ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָזרוֹ ת ֵמ ָח ֵמץ תאוות והרהורים שמחמיץ
את המח באיזה תאוה ,נכון שצריך להיות בעוה”ז בכל מה שצריך להיות,
באכילה שינה ומשא ומתן ,נכנסים ויוצאים ,לא מחמיצים ,לא מאבדים את
החיות .אך כשנכנס לחשוב קצת יותר מזה ,נעשה חמץ .ונופל ליראה רעה.
ׁ ֶש ּל ֹא יַ ֲח ִמיץ ֶאת ָח ְכ ָמתוֹ ְ ּב ָח ְכמוֹ ת ִח ּצוֹ נִ ּיוֹ ת ו ְּב ַת ֲאווֹ ת ְּכ ֵדי ְוכוּ’ּ ַ ,גם יִ ׁ ְשמֹר יִ ְר ָאתוֹ
יאל ְונָ ַעץ ָקנֶ ה ַ ּב ָ ּים ְוכוּ’ היינו שננעץ לו בראש יראה
ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ׁ ַ(ש ָ ּבת נו) ,יָ ַרד ַ ּג ְב ִר ֵ
נפולה כמו קנה נעוץ ,ולא יודע מה לעשות ,אזי עבודתו לגעור ,לשבור אותו
בחי’ מצה ,מצותאְ .ו ִע ָ ּקר ִל ׁ ְשמֹר מֹחוֹ ׁ ֶש ּלֹא יַ ֲח ִמיץ ְו ֶזה ּו ְּ(ת ִה ִּלים סח)ּ ְ ,
“ג ַער ַח ַ ּית
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ּ ִ(פנְ ָחס רנא) ,קנה חית תשבר ְו ַת ֲע ֶשֹה ִמ ֶּמ ָ ּנה האְ ,ו ַת ֲע ֶשֹה
ָקנֶ ה” ִּכ ְד ִא ָ
יק ָ ּיא
יבהְ ,ד ַצ ִדּ ַ
ֵמ ָח ֵמץ ַמ ָ ּצהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּל ֹא ַּת ֲח ִמיץ ָח ְכ ָמ ְת ָך ְו ֶזהוּ‘ ,גער’ ְל ׁשוֹ ן ְמ ִר ָ
ַע ְב ִדין מצותא ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ִּת ׁ ְשמֹר ֶאת ָח ְכ ָמ ְת ָך ׁ ֶש ּלֹא יִ ְכנוֹ ס ּבוֹ ָח ְכמוֹ ת ִח ּצוֹ נִ ּיוֹ ת,
ׁ ֶש ּלֹא ְּת ַה ְר ֵהר ְ ּב ִה ְרהו ִּרים ָר ִעיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת קנה ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְּכנֶ גֶ ד קנה
ָח ְכ ָמה ,קנה ִ ּבינָ ה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִּת ָ ּנ ֵצל ֵמ ָח ֵמץ ׁ ֶשהוּא ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ְוכוּ’.
כי יש צדיקים שמרפאים אותנו ,מיישרים את הנפש ומיישבים הקושיות,
ובדיוק על אלו הצדיקים יש קושיות ,כאילו שאין קושיות במקומות האחרים
כי שם הכל ‘מנהגים’ ולא שואלים קושיות ,אך על האמת מרשים לעצמם
לשאול קושיות .הצדיקים עושים שיהיה מחלוקת .כי זה מציאות כשאין
אדם ראוי אינו יכול לזכות.

כל הקושיות שיש על הצדיק הוא רק לעורר האדם שישוב באמת
יקים ַה ּׁ ְש ֵל ִמים ֵאין ֶזה ֶא ָּלא ְּכ ֵדי
יבה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֵ ּבין ַה ַ ּצ ִדּ ִ
ְו ַת ֲא ִמין ׁ ֶש ָּכל מצותא ו ְּמ ִר ָ
ּ
ׁ ֶש ְ ּיגָ ְר ׁש ּו ִס ְט ִרין ַא ֲח ָרנִ ין ְו ֶזה ּ ֵפרו ּׁש ִ(מ ׁ ְש ֵלי טו)“ ,א ֶֹזן ׁשוֹ ַמ ַעת ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִיים ְ ּב ֶק ֶרב
יקים,
יבהְּ .כ ׁ ֶש ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמע ְמ ִריבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַ ּצ ִדּ ִ
ֲח ָכ ִמים ָּת ִלין”ְ ,ל ׁשוֹ ן ְּתלוּנָ ה ו ְּמ ִר ָ
ָ
ָ
(שם
יעין אוֹ ְתך ּתוֹ ֵכ ָחה ַעל ׁ ֶש ּ ָפגַ ְמ ָּת בטפי מוֹ ֲחךֶ ׁ ,ש ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר ׁ ָ
ֵּת ַדע ׁ ֶש ֶ ּזה ַמ ׁ ְש ִמ ִ
ב)ָּ ,
יה ל ֹא יְ ׁשוּבוּן ְול ֹא יַ ּ ִשֹיג ּו ָא ְרחוֹ ת ַח ִ ּיים” ׁ ֶש ַא ָּתה ָדּ בוּק ְ ּב ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא
“כל ָ ּב ֶא ָ
ָ
ָ
ְ ּב ִחינַ ת ָח ֵמץ ְוכוּ’ ,ו ְּב ַו ַדּ אי ִאם ל ֹא ָהיָ ה נִ ְפ ַ ּגם מוֹ ֲחך לֹא ָהיָ ה נִ ׁ ְש ַמע ְלך ְמ ִריבוֹ ת
יל ָך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ִמ ָּמ ֶות ְל ַח ִ ּייםֵ ,מ ָח ֵמץ
יבה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
יקיםְ ,ו ֵאין ַה ְמ ִר ָ
ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַ ּצ ִדּ ִ
יטב
ְל ַמ ָ ּצה ְוכוּ’ ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
כי ע”י תיקון הברית יש לאדם חשק דקדושה ,וכן רוצה לשמוע דברי הצדיק
וזהו עיקר בחירה ונסיון של האדם ,כי קלקול המח הוא נפילת אהבה ויראה,
כשזה התקלקל ,הוא מתנסה בזה שיהיה לו קושיות על הצדיק ,כשיעמוד
בנסיון ,יזכה לחזור להתדבק בסטרא דחיים .ואז אינו עושה עסק מהקושיות,
כי הקושיות באו רק לעורר אותו כדי שישוב.

ה

ו
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וזהו עצם סוד הרעמים ,שמעורר את המח ,מה לי לשאול קושיות ,הרי יש
פה אחד שבא לעזור לי להכניס אותי בעבודת ה’ ,אין שום קושיות כלל ,כולם
בשלום ושלוה עם הצדיק האמת ,יש רק ענין בנייני קהילות כל דבר בעיתו
ובזמנו שום דבר לא מכסה על אור הצדיק
ְו ֵת ַדע ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
ימינָ א ְוכוּ’ ,היראה מביאה
אלא ִ ּב ִ
יך ְל ׁ ַש ֵּתף ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ַ ּב ֲח ָס ִדים ְש ָֹמ ָ
שמחה והאהבה הוא נקודת ההתגלות של השמחה ִאיה ּו ִ ּב ְז ִקיפ ּו ַו ֲאנָ ן ְ ּב ׁ ִש ּפו ֵּלי,
יטב
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יִ ְש ַֹמח ה’ ְ ּב ַמ ֲע ָשֹיו יִ ְש ַֹמח יִ ְש ָֹר ֵאל ְ ּבע ָֹשֹיוְ ,וכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ

(ו ְּכ ָבר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְ ּב ֵפרו ּׁש ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ׁ ֶש ֶּזה ַה ַּמ ֲא ָמר ִעם ַּכ ָּמה ַמ ֲא ָמ ִרים ַה ְּסמו ִּכים ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ְמר ּו ְ ּבאוֹ ָתן ַה ְּז ַמ ִ ּנים
ֻּכ ָּלם ְמ ַד ְ ּב ִרים ִמ ּסוֹ ד ַּכ ָּונוֹ ת ְּת ִפ ִּליןַ ,ע ֵּ
ל-כן חוֹ ָבה ָע ֵלינ ּו ַל ְח ּתֹר ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ִל ְמצֹא ּבוֹ ֵא ֶיזה ְר ָמ ִזים ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין,

וה’ ַה ּטוֹ ב יְ ַר ֵחם ְל ָה ִאיר ֵעינֵ ינ ּו ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְויַ ִּצ ֵילנ ּו ִמ ּׁ ְשגִ יאוֹ ת ְויָ ִשֹים ְ ּב ִל ֵ ּבנ ּו ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת):
ר’ נתן מקדים ויודע שרבינו כיוון היטב לסוד התפילין ,ויש לנו ללמוד מזה
איך להניח תפילין .בפרט כי רבינו אמר את המאמר הזה על תפילין.

השמחה של תפילין הוא התענוג במצוה בעצמה
ב) ִּכי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְר ָע ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין ְוכוּ’ ,הנחת תפילין הוא
הענין הזה לדעת מה קודם גז”ד מה לאחר גז”ד ,לעבור את המחסום הזה,
את המניעות בעבודת ה’ ,ולקבל מוחין חדשים בכל יום ,אע”פ שזה ימות
החול ,התפילין מאירים עלינו קדשות הרעמים האלה ,שמבטל עקמימיות
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ְוזוֹ ִכין ְל ִש ְֹמ ָחה
הלב בקושיות ובלבולים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְפ ׁ ָשט ַע ְק ִמ ִ
ַ ּ כ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִש ְֹמ ָחה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכ ה ְ ּ
(בר�ָ
כוֹ ת לה)ַ ,ר ָ ּבה ַה ָוה ָח ֵדי כולה יוֹ ָמאָ ,א ַמרְּ ,ת ִפ ִּלין ָקא מנחנא ִּכי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ִ ש ְֹמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל  ,כי השמחה מתגלה כמו רעם ,הרעם הזה מיישר את הלב ו�מ
תחיל להיות בשמחה ממצוה ,שיש לו את כל העולם הבא וכל העולם כולו
מהמצוה הזאת ,הוא מרגיש עכשיו את התענוג והגדולה של השי”ת ,כמו
צדיקים וחסידים שרוקדים כל היום כולו כמו יום טוב ,ככה מניחים תפילין.
ְ ו ַע ֵּ
ֹימנִ י ְּכחו�ֹ
ל-כן ֵהם ְּכנֶ גֶ ד הלב  ,של יד הוא כנגד הלב ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִ(שיר ַה ּׁ ִש ִירים ח’) ִש ֵ
ְ
ּ
ימיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבְּ ,כ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ִש ְֹמ ָחה ְ ּב ִחינַ ת ו ְּליִ י
ָ תם ַעל ִל ֵ ּבך ְוכוּ’ ְּכ ֵדי ְל ַפ ּׁ ֵשט ַע ְק ִמ ִ
ׁ ְש ֵרי ֵלב ִש ְֹמ ָחה ַּכ ַ ּנ”ל ,כנגד הלב כדי להוציא מהלב את העקמומיות ולהכניס
שם מוח של קדושה ושמחהִּ ,כי ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְר ָע ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַּכד נָ ִפיק
יתא ְו ָדא ִאינוּן ְר ָע ִמים
ָהאי ָק ָלא ואערא בעבי ִמ ְט ָרא ְּכ ֵדין ִא ׁ ְש ְּת ַמע ָק ָלא ְל ִב ְריָ ָ
ְוכוּ’ ,כי התפילין מוליד רעם של יראה כדי לפשט הלב מעקמומיות ויהיה
שם שמחהִּ .כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ַ ּב ַּליְ ָלהְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ְועוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ְּכ ָת ִבים שהכח של
קדושת התפילין נמשך ע”י שקמים לפנות בוקר ואז מאירים התפילין ביותר,
ימת ֲחצוֹ ת ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְר ָע ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת קוֹ ל ׁשוֹ ָפרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַר ַעם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ִמי
ְו ִק ַ
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יִ ְת ּבוֹ נָ ן ,שאדם מתעורר בגבורה גדולה לשוב בתשובה ,בגדורה גדול לצעוק
ולבכות על בית המקדש ,אז בחצות הוא סוד שלהבת האש שבוטש בתרנמ
גול בדיוק בחצות הלילה ולכן צועק באמצע הלילה ,כשכולם יושנים ,למה
הוא צועק ,אומר הזה”ק את הסוד ,כי בו נמשך סוד מלאך גבריאל ,בו נמשך
ענין חצות ,כי לפני חצות היה לילה חשוך ,אחר חצות נמתק הלילה בחי’
יין משמח ,גבורות דקדושהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת (ז ַֹהר ַו ִ ּי ְק ָרא כג) ַהאי ׁ ַש ְלהוֹ ָבא ְדּ ֶא ׁ ָשא
ְדּ ָב ִטיש ְבגַ ְד ּפוֹ ִהי ְדּ ַת ְרנְ גוֹ ָלא ו ְּכ ֵדין קארי ְוכוּ’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ(א ּיוֹ ב לח) ִמי נָ ַתן ַל ּ ֶש ְֹכ ִוי
ִ ּבינָ ה ְוכוּ’ נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּקוֹ ל ַה ַּת ְרנְ גוֹ לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל
ַה ַ ּנ”ל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ְ ּגבוּרוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ַר ַעם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ִמי יִ ְת ּבוֹ נָ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ִמי נָ ַתן ַל ּ ֶש ְֹכ ִוי
ִ ּבינָ ה ַּכ ַ ּנ”ל כשאדם נמצא בגבורות ,והוא קורא לקול העליון לעשות המתקה,
נהיה רעם דקדושה.

ע”י קימה בחצות ולפנות בוקר נתתקן המח ונעשה זך וצלול
וְ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ְועוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַּכד נָ ִפיק ַהאי ָק ָלא ואעי
רא בעבי ִמ ְט ָראֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּמ ִֹחיןִּ ,כי ָאז ַ ּב ֲחצוֹ ת ֲא ַזי הוּא ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ּמ ַֹחַּ ,כ ּמו ָּבא,
אם אתה רוצה לתקן את המח ,תקום לפנות בוקר לעשות חשבון הנפש,
ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ַה ְ ּז ַמן ַה ְמ ֻס ָ ּגל ְל ַה ּ ִשֹיג סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה כי אדם צריך ליישר לבו ולהשיג
סודות התורה ,היינו לקוטי מוהר”ן לקוטי הלכות וספרי הבעש”ט ,ולהתעמ
לות מזה להרגיש דביקות בה’ ,ולעסוק בהתבודדות ותפילות ,ולעלות יותר
בשלימות בדברי האריז”ל ,שזה עיקר האדם לקנות דעת ולהשיג סודות התומ
רה ,להשיג הדביקות בה’ ,והנקודה שלו איך לשוב בתשובה ולהיות בשמחה
ולעבוד את ה’ כראוי.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ּׁשוֹ ָפרִּ ,כי ׁשוֹ ָפר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשינָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת עוּר ּו
יְ ׁ ֵשנִ ים ִמ ַּת ְר ֵד ַמ ְת ֶכם ַּכ ּמו ָּבא ,רבינו אומר שענין הרעמים הוא קול השופר
ימת ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְתעוֹ ְר ִרים ֵמ ַה ּׁ ֵשינָ ה ַעל-יְ ֵדי קוֹ ל
שמעיר מהשינה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ׁ ֶש ּׁ ָש ְר ׁשוֹ ִמ ְ ּגבוּרוֹ ת גבורות דקדושה של ר”ה שממשיך כל החסדים
וממתיק כל הדינים ְ ּב ִחינַ ת ַהאי ׁ ַש ְלהוֹ ָבא ְדּ ֵא ׁ ָשאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ּׁשוֹ ָפר
ׁ ֶ שהוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵשינָ הֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְר ָע ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַר ַעם ְ ּגב ּוי
רוֹ ָתיו ִמי יִ ְת ּבוֹ נָ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ִמי נָ ַתן ַל ּ ֶש ְֹכ ִוי ִ ּבינָ ה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,ו ֲא ַזי נָ ִפיק ַהאי ָק ָלא
ואערא בעבי ִמ ְט ָראַ ,היְ נ ּו ְ ּבמ ִֹחיןִּ ,כי ָאז ַה ּמ ַֹח ָז ְך ְו ָצלוּל  ,וכך יוצא מכל הע�ק
מומיות וחוזר לזכור שבשבילו נברא העולם ,כי קם חצות ולמד בתורה והניח
תפילין כך זוכים למח זך וצלול ,וזה כדאי ,נכון שצריך לישון ולנוח ,אך לפנות
בוקר צריך לזכות למח זך וצלול ,שזה המתנה הכי גדולה שיש.

טעם גן עדן בלימוד תורה לפנות בוקר
ְו ָאז עוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּב ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר,
ִּכי ָאז ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין ְ ּב ִחינַ ת עבי ִמ ְט ָראִּ ,כי עבי ִמ ְט ָרא ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּגן ֵע ֶדן,

ז

ח
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“על ֶה ָע ִבים ֲא ַצ ֶּוה מהמטיר ָע ָליו ָמ ָטר” ו ֵּפ ֵר ׁש
יש ְעיָ ה (קפיטיל ה’)ַ ,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ִ ּב ׁ ַ
רש”י תרכתיו ִמ ַ ּגן ֵע ֶדןַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת עבי ִמ ְט ָרא ֵהם ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן,
בגן עדן נמשך מ”ח טיפות דקדושה בכל יום ,הארת המתיקות של הדביקות
בהשי”תּ ִ ,כי ׁ ָשם ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְ ּ
אשית ב’) נָ ָהר ַה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֵע ֶדן ְוכוּ’
(ב ֵר ׁ ִ
ו ְּכ ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ַ ּב ֲחצוֹ ת ֲא ַזי נֶ ֱח ׁ ָשב ְּכ ִא ּל ּו יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבגַ ן ֵע ֶדןַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ּז ַֹהרֶ ׁ ,ש ָאז נָ ִחית
ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יק ָ ּיא ְ ּבגִ נְ ָתא ְדּ ֵע ֶדן ְוכוּ’ ,ו ִּמי ׁ ֶשעוֹ ֵמד ָאז
יך הוּא לאשתעשע ִעם ַצ ִדּ ַ
ְועוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ִמ ְת ַח ֵ ּבר ִעם אוֹ ָתן ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבגַ ן ֵע ֶדןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ַ ּב ּז ַֹהר
ַה ָ ּקדוֹ ׁש(ַ ,ו ִ ּי ְק ָרא יג) ַו ֲא ַזי זוֹ ֶכה ִל ְב ִחינַ ת עבי ִמ ְט ָרא ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ׁ ֶש ֵהם ְמ ִא ִירין ְ ּבגַ ן
אשוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּג ֵר ׁש
ֵע ֶדן ַדּ יְ ָקאּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ַעל ֶה ָע ִבים ֲא ַצ ֶּוה ְוכוּ’ ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ָא ָדם ָה ִר ׁ
ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל לכן צריך להזהר לקום קצת לפנות בוקר ,שגם כשסתימת
המוחין מאד חזק ,ממש אטום ,אין שמחה וחיות ,כשקם בחצות ,זה נותן לו
חזרה את השמחה הזה ,כי נפתח לו הגן עדן ,ומוחין שמאירים בגן עדן .אפי’
שהוא נתגרש מגן עדן ,חוזר להכנס פנימה.
ואנו צריכים להתחזק ,גם כשלא זוכים תמיד ,לפחות קצת ,להחזיק בכמה
שכן זוכים ,להתחזק בזה כמה שאפשר ,שזה ממש קדושת התפילין ,הכל
נמשך מזה .כמו שר’ נתן מלמד לנו שצריך לכתחילה להתכונן לתפילין ,ואיך
שהיה ,אפי’ קם מאוחר ,יקח את התפילין ויניחם בשמחה וחיות חדשה.
נִ ְמ ָצא ְּכ ׁ ֶש ָ ּק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ַעל-יְ ֵדי קוֹ ל ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְר ָע ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַּכד
נָ ִפיק ַהאי ָק ָלא ואערא בעבי ִמ ְט ָרא ְוכוּ’ְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ֵצא אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּלין ַ ּב ּב ֶֹקר
ַּכ ּמו ָּבאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ תֶ ׁ ,ש ָאז ָה ַרג ה’ ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַק ְדּ ׁש ּו ְ ּבכוֹ ֵרי יִ ְש ָֹר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןּ ְ ,ב ִחינַ ת
אשית ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵר�א
(שמוֹ ת י)ג) ַק ֵדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְוכוּ’ִּ ,כי ְ ּבכוֹ ר הוּא ֵר ׁ ִ
ְׁ
ְ
יע ַה ַדּ ַעת ְדּ ִס ְט ָרא
ׁ ִשית ַדּ ַעתְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִה ָּכה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ַריִ ם ִה ְכנִ ַ
ַא ֲח ָרא ִ ּב ְב ִחינַ ת גער חית קנה ,המח של האדם ,צדיק זה טוב או יותר טוב,
הוא לא הכי גדול ,למה הוא למה רבינו ,האם יש מדות ספירות ,אם מותר
לחיות עם בעש”ט ,כל מיני שטות והבל ,וצריך לעורר עצמו לצאת ממצרים,
להאמין בהכל ולחכות ,ולהמשיך על עצמו רעמים דקדושה ,שזהו התפילין,
להעביר ממנו יראות ופחדים חיצוניות ,ובבחי’ רעמים לעורר את המוחין.

דעת דקדושה הוא בכור ישראל ומכניע בלבולי בכור דס”א
‘חית קנה’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵע ָשֹו ֲח ִזיר ַה ַ ּי ַערּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו רז”ל ְ ּ
אשית ַר ָ ּבא ּ ֶפ ֶרק סה),
(ב ֵר ׁ ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבכוֹ ר ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראִּ ,כי ָשֹרוֹ ׁ ֶשל ֵע ָשֹו ָהיָ ה ָשֹרוֹ ׁ ֶשל ִמ ְצ ַריִ ם,
ַּ כ ּמו ָּבאְ ,ו ַע ֵּ
יע ַה ַדּ ַעת ְדּ ִס ְטי
יקח ַה ְ ּבכוֹ ָרה ֵמ ֵע ָשֹו ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ ַ
ל-כן ִה ׁ ְש ַּת ֵדּ ל יַ ֲעקֹב ִל ַ
אשית ַדּ ַעת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִה ָּכה ה’ ָּכל
ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבכוֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵר ׁ ִ
יע ַה ַדּ ַעת ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראַ ,ו ֲא ַזי נִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַה ַדּ ַעת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ַריִ ם ְו ִה ְכנִ ַ
ְ ּבכוֹ ֵרי יִ ְש ָֹר ֵאלּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְ(שמוֹ ת ד’) ְ ּבנִ י ְ ּבכוֹ ִרי יִ ְש ָֹר ֵאל היינו שחוזר לדעת שבשבילו
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נברא העולם ,כי הוא בכור של הקב”ה.
ַו ֲא ַזי נִ ְת ַק ֵ ּים“ ,גער חית קנה” ַּכ ַ ּנ”ל ,תבטל את השטות ,תבטל מה שמפריע
את השמחה וההתעוררות שבשבילך נברא העולם ַו ֲא ַזי יָ ְצא ּו יִ ְש ָֹר ֵאל ֵמ ָח ֵמץ
ְל ַמ ָ ּצה ְ ּב ִחינַ ת קנה חית תשבר ַּכ ַ ּנ”ל ,תעשה ה’ מח’ היינו מצה ולא חמץְ ,ו ֶזה
ְ ּב ִחינַ ת ְול ֹא יֵ ָר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ ְוכוּ’ ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַק ֵדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶש ִהיא ּ ָפ ָר ׁ ָשה
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ִ ּב ְת ִפ ִּליןֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת גער חית קנה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ֲה ִריגַ ת
ִר ׁ
ְ ּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבכוֹ ר ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵע ָשֹו ְוכוּ’ ַו ֲא ַזי נִ ְת ַק ְדּ ׁש ּו
ְ ּבכוֹ ֵרי יִ ְש ָֹר ֵאלּ ְ ,ב ִחינַ ת ַדּ ַעת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ,זהו כח קדושת בכור דקדושה שהורג את
בכור מצריים דס”א ,ונתקדשו בכור ישראל ,הוא המציאות שה’ רוצה את
הבריאה ,רוצה את עם ישראל ,שזהו פ’ קדש ,שפע החכמה דקדושהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ְ ּב ִחינַ ת ַק ֵדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ָכל ֶזה ָהיָ ה ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלהְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ(שם יא)ַּ ,
“כ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ו ֵּמת ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ַריִ ם ְוכוּ’” ִּכי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:

ט

