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ליקוטי הלכות ח"א דף נט הלכות תפילין הלכה ד' אות ג-ד

לקוטי הלכות חלק א' דף נט
לאחר שביאר מוהרנ"ת איך לבנות הרעמים הקדושים ע"י הרעמים ,ע"י קימת חצות ,הוא
ממשיך לבאר שכח התפילין הוא התגלות הקול ,כמו אדם שמתפלל בכונה ,ומדבק כל הלב
שלו לדיבורי התפילה ,הקול הלב והגוף מתדבקים בה' ,והקול מכה במוח ומוליד דעת חדש
שמוציא אותו מהעקמומיות
יראה ְוכוּ' היינו שעומד לפני
ג) ִּכי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵצא ִמ ְ ּגבוּרוֹ ת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶ
ה’ ואומר ברכה ומרגיש שה’ נמצא פה ,וזה מכה בראש ומפנה את הלב מעקמומיות ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְּ
(ב ֵר ׁ ִ
אשית כז) ַה ּקוֹ ל קוֹ ל יַ ֲעקֹבִּ ,כי יַ ֲעקֹב הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ּמו ָּבא ,יעקב הוא כלליות הגוונים ,וכן
התפילין כלולים מחכמה בינה חסדים וגבורותִּ ,כי יַ ֲעקֹב ָּכלוּל ֵמ ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ תְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינוֹ ת קוֹ ל
ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵצא ִמ ְ ּגבוּרוֹ ת ְו ָצ ִר ְ
יך ְל ׁ ַש ֵּתף ַה ְ ּגבוּרוֹ ת ַ ּב ֲח ָס ִדים ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל יַ ֲעקֹב ׁ ֶשהוּא
ֶז ַרע יִ ְצ ָחקֶ ׁ ,שהוּא ָּכלוּל ֵמ ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּע וגם בתפילין צריך להניח ביראה ולהתגבר
בגבורה גדולה מאד להיות בשמחה ולהתדבק באהבת ה’ באמת ,שזה מעורר שמחה ולב ישר
לה’ ,ואז נתבטלים כל המניעות ,והגזר דין נופל ונמתק ,וחוזר לזכור שבשבילו נברא העולם
ומוצא עצה לכל דבר.

תחילה תפילין של יד להתעורר בגבורה גדולה ליישר הלב ,אח"כ נתלבן המח בחי'
תפילין של ראש

ְו ַע ֵּ
שמֹאל
יחין ִ ּב ְזרוֹ ַע ְ ֹ
ֹאשִּ ,כי ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַ ד ַמ ִ ּנ ִ
יחין ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל יַ ד ְו ַא ַחר ָּכ ְך ׁ ֶשל ר ׁ
ל-כן ִ ּב ְת ִח ָּלה ַמ ִ ּנ ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יוֹ ֵצא ַה ּקוֹ ל ְ ּב ִחינַ ת ַר ַעם ְ ּגבוּרוֹ ָתיו ַּכ ַ ּנ"ל ,היינו שהאדם מתגבר
בתוך העקמומיות שלו ,רוצה לזכור את ה’ פה ,רוצה לדבר דיבור לפני ה’ מתוך הנסיון הקשה,
זה גבורהְ ,ו ַהאי ָק ָלא אערא בעבי ִמ ְט ָרא ,זה פוגע בענן המח שלו ,שזהו עיקר קדושת תפילין
שצריכים לעורר את המח של האדם לקבל חכמה ודעת ,בחי’ מוחין ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין,
ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּב ֵאר ַמיִ ם ַח ִ ּיים ְונוֹ ְז ִלים ִמן ְל ָבנוֹ ןִ ,מן לבונא ְדּ מוֹ ָחא ,באר של החיות ,נוזל
שם שפע חיים ,מח לבן שמחיה אותך ,תלבן את המח ,כמו שר’ נתן מדבר בכל הלכה איך
לזכות ללבן את המח בכח הצדיקים ,בכח רביה”ק ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ָ ּידו ַּע.נמצא שזהו
תפילין של יד שמניחים על זרוע שמאל לעורר את הכונה בגבורה ,כדי ללבן את המח שהוא
לכאו’ בחי’ תפילין של ראש.
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְ ּז ָּכר ְ'ול ֹא יֵ ָר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ'ּ ִ ,ב ְת ִפ ִּליןֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת גער חית קנהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין,
שעיקר תיקון המוחין הוא שאדם לא יחשוב מחשבות זרות ורעות ,ויתגבר על כל המחשבות
חיצוניות והיראות והפחדיםֶ ׁ .ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ"לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ד' ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְת ִפ ִּלין,
יך ְל ַת ֵ ּקן ַה ּמ ַֹח ְ ּב ִחינַ ת עבי ִמ ְט ָרא ,שזה בחי’ קדש ַ ּגם ָצ ִר ְ
ִּכי ָצ ִר ְ
יך ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ַה ִ ּי ְר ָאה ְוכוּ' ,וּמוֹ ָחא
(ל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ָח ְכ ָמהְ ,ויִ ְר ָאה הוּא ָדּ ָבר ַה ָּמסוּר ַל ֵּלבַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ימן א’) ,רמוז כאן ד’
בחינות כנגד ד’ מוחין ,יראה מסור ללב הוא מח בינה ,ותחילה צריך מח חכמה ,לכן הקדים
תקנת המח ע”י עבי מטרא ,להשמר מיראות נפולות ,ואח”כ יש שיתוף החסדים ,הוא אהבה,
מוח החסדים ובינה לבא ו ִּמ ּׁ ָשם יוֹ ֵצא ַה ּקוֹ ל ׁ ֶש ָּכלוּל ֵמ ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ תִּ ,כי ָצ ִר ְ
יך ְל ׁ ַש ֵּתף ַה ְ ּגבוּרוֹ ת

ג

ד
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ַ ּב ֲח ָס ִדיםְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ד' ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָח ְכ ָמה ו ִּבינָ הֶ ,ח ֶסד וּגְ בו ָּרהַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ"ל:
בינה לבא הוא כל הכח של בשבילי נברא העולם שאני רוצה להבין יראת ה’ ,וההולדה הוא
הכח של עבי מיטרא ,כשזה נולד צריך לעורר אהבת ה’ בחי’ שיתוף החסדים.
ד) ְו ִע ַ ּקר ִל ׁ ְשמֹר מֹחוֹ ֵמ ָח ֵמץּ ְ ,ב ִחינַ ת גער חית קנהִ ,לגְ עֹר ַ ּב ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת ְוכוּ' כשהיצר הרע
מתחיל למשוך לרצות לאכול ,או לאיזה שטות ,יגער בזה ,לא לא ,ה’ אוהב אותי ,הוא ברא
אותי בשביל תכלית ,בשבילי נברא העולם לעמוד נגד השטות הזה ,לא רוצה לאבד את החיים,
יבה ִע ָּמ ֶהם ְלגָ ְר ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ּל ֹא יִ ְת ָק ְרב ּו ְל ַמ ׁ ְש ְּכנָ א ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה
כך מתעורר ביראת העונשְ ,ו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְמ ִר ָ
לריב איתם ,לך מפה ,לא לעשות איתם משא ומתן ,לך מפה ,זה לא בשבילי ,זה מאוס ,זה
רע ,לא רוצה להתעסק עם זה ,זהו בחי’ הצדיק שעושה מריבה נגד סט”א ְו ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ָּכל
יעין אוֹ ְת ָך ּתוֹ ֵכ ָחה ַעל
יל ָך ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַמ ׁ ְש ִמ ִ
יקים ַה ּׁ ְש ֵל ִמים ֵאין ֶזה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
ַה ְּמ ִריבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
יקים
יבה ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ּ ָפגַ ְמ ָּת בטפי מוֹ ֲח ָך ,ו ְּב ַו ַדּ אי ִא ּל ּו ל ֹא ָהיָ ה נִ ְפ ַ ּגם מוֹ ֲח ָך ,ל ֹא ָהיָ ה נִ ׁ ְש ַמע ְל ָך ַה ְּמ ִר ָ
יל ָך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ִמ ָּמ ֶות ְל ַח ִ ּייםֵ ,מ ָח ֵמץ ְל ַמ ָּצה ְוכוּ' כיון שלא זכה לגרש
יבה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
ְו ֵאין ַה ְמ ִר ָ
הרע בשלימות לכן שומע מריבה בין צדיקים ,אם היה כראוי ,היה מבין שזה דברים גבוהים,
והם מלמדים אותך את האמת עי”ז.

ביטול דמיון המריבה באור התפילין
ְו ֶזהוּ" ,א ֶֹזן ׁשוֹ ַמ ַעת ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִ ּיים ְ ּב ֶק ֶרב ֲח ָכ ִמים ָּת ִלין ְוכוּ'" ַּכ ַ ּנ"ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ"ל ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ּמ ַֹחִ ,ל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יהם יִ ְחיוּ” ר’ נתן אומר שזהו עיקר
יח ְּת ִפ ִּלין זוֹ ֶכה ְל ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר“ ,ה’ ֲע ֵל ֶ
(מנָ חוֹ ת מ”ד)ַ ,ה ֵּמנִ ַ
ְ
מצות תפילין ,לצאת מפגם המוחין פגם הברית ,ולקבל את הכח להאמין בצדיקים באמת,
ולחזור לקבל כח לגרש מחשבות והרהורים ופחדים ויראות רעות ,ולחזור לאהוי”ר דקדושה,
זה נקרא חיים.
ִּכי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ּמ ִֹחין ִל ְז ּכוֹ ת ֵל ַידע ו ְּל ַה ֲא ִמיןִּ ,כי ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַח ִ ּייםַ ,היְ נ ּו ִל ְב ִלי
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםִּ ,כי ַמ ֲא ִמינִ ים ִּכי ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי
ִל ׁ ְשמ ַֹע ְּכ ָלל ַה ְּמ ִריבוֹ ת ְו ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין זֹאת ְ ּב ִש ְֹכ ֵלנוִּּ ,כי ֶזה אוֹ ֵסר ְו ֶזה ַמ ִּתיר ְו ֵכן ׁ ְש ָאר ִמינֵ י
ף-ע ּ ִ
ֱאל ִֹהים ַח ִ ּייםַ ,א ַ
י-כן ַמ ֲא ִמינִ יםִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַח ִ ּיים אפי’ שאני לא מבין
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַמ ֲחל ֶֹקתַ ,א ַ
כעת ,אני יבין אח”כ בינתיים אני מאמין ,הן במחלוקת שבין תנאים ואמוראים בגמ’ ומשנה,
כולם קדושים וטהורים ,הכל זה מציאות של יראה ופחד מה’ כשהם גילו את התורה ,וכן ענין
הבעש”ט הק’ והצדיקים כולם קדושים וגילו איך לעבוד את ה’ ,וכן האור של הרבי ,והאור של
המשכת אור הרבי בעולם שהוא אור אמת כזה ,כל מה שמדברים מסביב ,זה לא נוגע ,זה סתם,
כל אחד בא ממקום אחר ,בקושי התחיל לעורר עצמו מעקמומיות שבלבו ,אך בוודאי בכל
מקום מאיר לו יראת שמים מתוך ספרי מוסר ,וספרי הצדיקים ,אך צריך ללכת מדרגא לדרגא
לבטל כל המריבה.
וכל אחד אפי’ שהוא מקורב לרבינו צריך לבטל מעצמו את בחי’ מריבה ,מה שמסתיר ממנו את
מה שכתוב בלקוטי מוהרן ולקוטי הלכות ,וכמו שאמר רבי נתן שדיבור אחד מהבעש”ט לא
יתבטל לעולם ,כל ענין העלאת העולמות ובירור הניצה”ק ,אפי’ שאנו לא יודעים איך לחשוב
מזה ,לוקח כמה שנים עד שמבין ,כשזוכה ,אם לא מבין ,לפחות להאמין ,הצדיקים מלמדים
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איך ומה ,ואז מבינים איך זה עובד .והעיקר לצאת מהקושיות ,כי עיקר הנפילה מהתורה זה
קושיות על האמונה בעולם הבא וכדו’ ,פגם המוחין גורם לו קושיות .כשמניח תפילין מקבל
כח נגד הקושיות המבלבלים.
יפיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ֵש ֶֹכל ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ׁ ֶש ָּכל ָ ּגב ַֹּה ְמאֹד ְמאֹדּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ִ ּק ִ
יקי ֱא ֶמתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשֹיג ֶזה
ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֵ ּבין ַצ ִדּ ֵ
ַה ּ ֵש ֶֹכל בתחילה לא מבינים כלל ,אח”כ כשמתמיד בעבודתו תופס קצת הבנה בזה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
אשיםֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ָחד ְו ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹהים ַח ִ ּייםִּ ,כי
אשין שי"ן ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
שי"ן ׁ ֶשל ג' ָר ׁ ִ
אשים,
אשים ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַה ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ ת ֵהם נִ ְת ַח ְּל ִקין ִל ׁ ְשנֵ י מ ִֹחיןְ ,ו ׁ ִשין ׁ ֶשל ג' ָר ׁ ִ
שי"ן ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַה ֶח ֶסד וּגְ בו ָּרה ֵהם נִ ְכ ָל ִלין יַ ַחד ְונַ ֲע ֶשֹה ֵמ ֶהם ַדּ ַעת ְ ּב ִחינַ ת מ ַֹח ֶא ָחד ,נכנס לנה”י דבינה
שהוא ש’ של ג’ ,ואח”כ נולד שין של ד’ כשנכנס לתוך לב האדם ,זה מתחלק לחסדים וגבורות.

שורש מחלוקת הוא חסדים וגבורות ובתפילין הם מתאחדים
ְו ָכל ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ֵהם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ תַּ ,כ ָ ּידו ַּע בעל הגבורות הוא אדם מסודר ,מקפיד
ומחמיר .בעל החסדים הוא שמח ,יותר קל ,ובלי חשבונות ודקדוקים ,והאמת ששניהם רוצים
אשים ושי"ן ׁ ֶשל
דעת ,אלו ואלו דברי אלקים חיים ,נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִ ּב ְת ִפ ִּלין ַעל-יְ ֵדי השי"ן ׁ ֶשל ג' ָר ׁ ִ
אשים ָאנ ּו רוֹ ִאים ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ָחד ִּכי ַה ֲח ָס ִדים וּגְ בוּרוֹ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְּל ִקין ִל ׁ ְשנֵ י מ ִֹחין ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת שי"ן
ד' ָר ׁ ִ
אשין ַּכ ַ ּנ"ל ַרק ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
אשים ַּכ ַ ּנ"ל ֵהם ֶ ּב ֱא ֶמת מ ַֹח ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת שי"ן ׁ ֶשל ג' ָר ׁ ִ
ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
ְל ַה ּ ִשֹיג זֹאת.
כאן ר’ נתן מבאר פירוש יותר גבוה בענין שין של ג’ ושין של ד’ ,מלבד מה שהנה”י דבינה שהם
שין של ג’ נתחלקים בתוך המוח לשני חלקי הדעת חסדים וגבורות ונעשים שין של ד’ ,מלבד
זאת יש גם שין של ד’ עליון שהוא קודם לשין של ג’ ,הוא המקיף הגדול שאינו נכנס לפנים.
יפין ק ֶֹדם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ַה ּמ ִֹחין ִל ְפנִ יםַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ְּכ ָת ִביםַ ,היְ נ ּו
אשין הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ִ ּק ִ
ִּכי שי"ן ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
אשין ַּכ ַ ּנ"ל הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ּמ ַֹח ְו ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת שי"ן ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
יפיןִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשֹיג ֶזה ַה ַדּ ַעתִּ ,כי הוּא ַדּ ְר ֵכי ה' ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז"ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּ
ימן
(ב ִס ָ
ַמ ִ ּק ִ
נ”ו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְר ָע ִמים ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם בתפילין מרמזים גם על שין של ד’ העליון ,שהוא דעת
עליון גדול מאד ,שהוא מתקן הכל ,ואי אפשר להשיג אותו רק בדרך מקיף ,הוא מראה לאדם
שאפשר לתקן הכל ,ואומר לך שיש לך מה לקבל ולהוליד מח חדש ,אח”כ נעשה רעמים
ונכנסים המוחין ומקבל מהמקיפים האלה התחדשות.
יכים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִעם ֶזה ַה ַדּ ַעת ַה ָ ּגב ַֹּה ְמאֹדֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ְצ ִר ִ
ְו ַה ַּצ ִדּ ִ
ַמ ֲחל ֶֹקת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ"ל ִ ּב ׁ ְש ִביל ְלגָ ֵר ׁש ִס ְט ִרין ַא ֲח ָרנִ ין ְוכוּ' ,לכן הם מגלים הדעת הגבוה ,ומזה
נעשה בעוה”ז דברים שנראה לאדם קושיות ,למי שלא ראוי נדמה לו כקושיות והוא בורח ְּכמוֹ
יהם נֶ ֱא ַמר,
ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ"ל ְּכ ֵדי ְל ָק ֵרב ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו בטפי ַה ּמ ַֹח ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
ָּ
יה ל ֹא יְ ׁשוּבוּן ְול ֹא יַ ּ ִשֹיג ּו א ְֹרחוֹ ת ַח ִ ּיים" ע”י שיעמדו בנסיון הזה ,אפשר לקרב אותםִּ ,כי
"כל ָ ּב ֶא ָ
ּ ָפגְ מ ּו בטפי ַה ּמ ַֹחֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּייםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָק ׁ ֶשה ָל ֶהם ָל ׁשוּב ְלא ְֹרחוֹ ת ַח ִ ּיים.

ע"י הנחת תפילין זוכים להולדת מח חדש לקבל כח לשבר מניעות
כאן ר’ נתן מגלה דרך לזכות בכל יום לתיקון המוחין תיקון הברית ,שזהו הכח של תפילין ,המח

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף נט הלכות תפילין הלכה ד' אות ג-ד
החדש שנולד ,מקיפים העליונים שנמשך .כיון שאדם צריך לדעת שבשבילו נברא העולם ,ואי
אפשר לו לעשות דברים כיון שיש לו מניעות ,ושיבור המניעות הוא ע”י רעמים שמשברים
החכמות חיצוניות והיראות והפחדים ,ואז יוכל להוליד יראה ואהבה ,אבל יש בעיה ,שהרי רוב
אנשים לא יכולים לעשות כלום ,אין לו את השמחה העצומה בהשי”ת בעצמו ,במציאות שזה
יעשה רעם כזה דקדושה שיוליד את המח מחדש שיוכל לעבור ולבטל הגז”ד שעליו שיוכל
לקיים התורה .כיון שמונח בפגם הברית ,פגם הדעת ,איך יתקן? לכן ר’ נתן מגלה יסוד תיקון
המוחין שכל אחד יוכל לתקן.
כי כח התיקון בא ע”י שיש מחלוקת על הצדיקים ,לכן עשה רבינו באופן שיהיה עליו
מחלוקת ,שמחלוקת זה דבר טוב ,לא מפחדים מזה בכלל ,כי מי שפגם בטיפי המוח ,קשה
לו לשוב לארחות חיים ,המח מאד עקום ,אין לו שכל ישרֲ .א ָבל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים
וחוֹ ׁ ֵשב ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְל ַבל יִ ַדּ ח ִמ ֶּמנּ ּו נִ ָדּ חְ ,ו ַע ֵּ
יקים ְ ּגדוֹ ִלים ְונוֹ ָר ִאים ְמאֹדְ ,ו ַעל -יְ ֵדי
ל-כן ׁשוֹ ֵל ַח ָלנ ּו ַצ ִדּ ִ
יפין ,שזהו אור התפילין והולדת
ַה ַדּ ַעת ַה ָ ּגב ַֹּה ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ִ ּק ִ
המוח דקדושהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ֵהם ְמ ַת ְ ּקנִ ין ו ַּמ ֲח ִז ִירים ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ֲא ִפ ּל ּו ֵא ּל ּו ָה ְרחוֹ ִקים ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו
בטפי ַה ּמ ַֹחַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ֵפרו ּׁש ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ"ל ,בחנתיו על מי מריבה ,שהמריבה הוא בחינה ונסיון,
יל ָך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָּת ׁשוּב ִמ ָּמ ֶות
יבה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
כשיעמוד חזק בזה ,יזכה לרעמים ומח דקדושה ְו ֵאין ַה ְמ ִר ָ
ְל ַח ִ ּיים ְוכוּ' ,תסתכל בספרי הצדיקים ,ותדע שמה שהם אומרים זה האמת ,תחפש מי שמבאר
לך את זה ,תחפש מי שמחזק אותך ומכניס לך לב ומח ,התחדשות ,אל תאמר שמעתי שמעתי,
תיזהר ,תשוב ממות לחיים.
יקיםִּ ,כי ֵאין יוֹ ְד ִעין
ִּכי ִל ְכאוֹ ָרה ֵהם יְ כוֹ ִלין ְל ִה ְת ַר ֵחק ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,על-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ֵא ְ
יך ְל ִה ְת ָק ֵרב ְו ָק ׁ ֶשה ָל ֶהם ֻק ׁ ְשיוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ,נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין ח"וְ ,ל ִה ְת ַר ֵחק יוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי
ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ,בפשטות זה הפוך ,שע”י המחלוקת לא יודעיך איך להתקרב ,יש לאדם ספיקות
אין לו את מי לשאול ,אין מוסדות נורמליים במקום שיש שם דעת האמת ,ולכן לא יודע מה
לעשות ,הוא לא יכולֲ .א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ֶזה ַדּ יְ ָקא ִּת ּקוּנָ ם ,זה התיקון ,אל תישבר
יהם נֶ ֱא ַמרָּ ,
"כל
יקם ִמ ָּל ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשו ָּבהִּ ,כי ֲע ֵל ֶ
מזה ,זה יותר טוב ככהִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ָראוּי ָל ֶהם ְל ַה ְר ִח ָ
ישין זֹאת ְורוֹ ִאין ו ְּמ ִבינִ ים ׁ ֶש ְּמ ַר ֲח ִקים אוֹ ָתם ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב
יה ל ֹא יְ ׁשוּבוּן" ֲא ָבל ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ָ ּב ֶא ָ
ָ
ָ
יקים ְו ֵאין
ַר ֵ ּבנ ּו ז"ל ׁ ָשם ,ו ְּב ַו ַדּ אי ִא ּל ּו ל ֹא ָהיָ ה נִ ְפ ַ ּגם מוֹ ֲחך ל ֹא ָהיָ ה נִ ׁ ְש ַמע ְלך ַה ְּמ ִריבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
יעין אוֹ ְת ָך ּתוֹ ֵכ ָחה ַעל ׁ ֶש ּ ָפגַ ְמ ָּת בטפי מוֹ ֲח ָךֶ ׁ ,ש ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר,
יל ָך ,ו ָּב ֶזה ַמ ׁ ְש ִמ ִ
יבה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
ַה ְמ ִר ָ
ָ
ָּ
יעין אוֹ ְתך ּתוֹ ֵכ ָחה ,מי שומע את
יה ל ֹא יְ ׁשוּבוּן ְוכוּ'"ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ַמ ׁ ְש ִמ ִ
"כל ָ ּב ֶא ָ
התוכחה ,מי שיש לו לב ,הרהור תשובה ,הוא שומע ,ואז מתקומם ואומר ,אם כך ,אני יעשה
את הכל להתקרב אל האמת ולשוב בתשובה ,וזהו עיקר תיקונו .כל מה שה’ רוצה לראות אצל
האדם ,שיתחיל תמיד ,כל רפואה לוקח זמן ,העיקר שיתחיל תמיד מחדש.

כל מה שאדם שומע בלבולים וקושיות על דרך האמת ,רק כדי שיתעורר לשוב
לתקן מחו
יקים
יהם ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ִּכי ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא ִּת ּקוּנָ םְּ ,כ ׁ ֶשרוֹ ִאין ְ ּב ַע ְצ ָמן ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַמע ְל ָא ְזנֵ ֶ
ַה ּׁ ְש ֵל ִמיםַ ,ו ֲא ַזי ֵהם ְמ ִבינִ ים ׁ ֶש ְּמ ַר ֲח ִקין אוֹ ָתם ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ,מבלבלים אותם עם דעות ,שמעתי
שאמרו כך וכך על הדרך הזאת .עד שמתעורר שאין שום ספק בדרך האמת כלל ,הרי יש גמרא
שמלמד מה זה יראת שמים ,וכן בראשונים ,והזה,ק והאריז”ל והבעש”ט הניחו לנו יסודות

ליקוטי הלכות ח"א דף נט הלכות תפילין הלכה ד' אות ג-ד
העבודה ,ורביה”ק מביא אותנו לכל זה ממש .הוא מראה לנו כל דבר במקומו ושעתו ,איך
להגיע ואיך להתחיל ,אם באים לרחק אותי מכל זה ,זהו עיקר החשיבות של כל אחד שהוא
מחזיק מעמד בזה.
יכן ֵהם ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ּ ָפגְ מ ּו ָּכל ַּכ ְך ַעד
ילים ְל ַר ֵחם ַעל ַע ְצ ָמן ִמ ְס ַּת ְּכ ִלים ְ ּב ַע ְצ ָמן ֵה ָ
ַו ֲא ַזי ֵהם ַמ ְת ִח ִ
יקין אוֹ ָתן ַו ֲא ַזי ַה ִה ְת ַר ֲחקוּת הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִה ְת ָק ְרבוּת ,ר’ נתן נכנס לעומק ענין התיקון
ׁ ֶש ַּמ ְר ִח ִ
יה לֹא
ל-פי ׁ ֶש ָּכתוּב ָּכל ָ ּב ֶא ָ
ף-ע ּ ִ
הזה ִּכי ָ ּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ֵאין ׁשוּם ָדּ ָבר ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹד ִ ּב ְפנֵ י ַה ְּת ׁשו ָּבהְ ,ו ַא ַ
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִעיל ְּת ׁשו ָּבה ַעל ּ ְפגַ ם טפי ַה ּמ ַֹח ,לא מועיל תשובה ,לא יראה
יְ ׁשוּבוּן ְוכוּ'ְ ,ו ִא ָ
את השכינה ,לא יכול לתקן ,כמו שאדם רואה בעצמו מה שעובר עליו בחיים ומבין רמזים
מהשמים שזה קשה מאד ,ויש לו מניעות עצומות בפרנסה ובריאות והעלמת המוחין ומחלוקת,
וכל החסרונות שאין מוסדות וכו’ ,הכל כדי לתקן הברית ,כי אפי’ שאומרים שלא מועיל על
י-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ מוֹ ִעיל ְּת ׁשו ָּבה ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ָכל ִס ְפ ֵרי
פ ֵף-על ּ ִ
זה תשובה ,באמת יש תשובה ַא ַ
מו ָּסר ,הצדיקים האחרונים שלמדו את הזהר הזה ואמרו שלא זה הכונה ,כי צריך מאד להזהר
כשלומדים זהר ודברים עמוקים ,לא לסכם כונה ופסק לעצמו ,רק יסתכל בספרי רבינו וספרי
הצדיקים ולשאול אנשים ששמעו ,לראות איך הם נהגו ,מה הפירוש הנכון של הדבר .מי
ששואל שאלות בדברי רבינו לפני שהסתכל מסביב בשורש הדברים ,הוא רק מראה איך
מחו עקום ,ולא מחפש אמיתת הדבר רק מחפש לעשות צחוק מעצמו  ,עד כדי כך שאחרים
יתבלבלו כדי שיהיה להם תקון הברית.

מה שמרחקים את האדם מהצדיק ,ומדרך האמת ,הוא רק כדי שיתחזק כנגד
ההתרחקות ועי"ז יתוקן מחו ובריתו

ל-כן הוּא ָצ ִר ְ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ז"ל ְ ּב ֵפרו ּׁשַ ,רק ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ָּכל ַּכ ְךַ ,ע ֵּ
יך ְל ִה ְתנַ ּסוֹ ת
ו ְּל ִה ְצ ָט ֵרף ְו ַל ֲעמֹד ַ ּב ִ ּנ ָסיוֹ ן ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ִה ְת ַר ֲחקוּת ַה ּזֹאת ,כמו שרבינו אומר שם במאמר ,בחנתיו ,במה
בוחנים ומנסים אותו ,על מי מריבה סלה ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּי ְר ִחיק ּו אוֹ תוֹ ָּכל ַּכ ְך ְ ּב ָכל ִמינֵ י ִה ְת ַר ֲחקוּת ,או
שמונעים אותו להתקרב לצדיק ,או שמקורב להצדיק אלא שמבלבלים אותו מהדעת ,מהאמת,
ויש שמבלבלים אדם שלא ילך ללמוד תורה בישיבה ,כמה וכמה דרגות של ריחוקיםְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ׁ ֶש ּכוֹ ְת ִבין ָע ָליו ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִעיל ְּת ׁשו ָּבה ְוכוּ' .ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ּ ֶפ ִתי ְו ָס ָכל ְו ֵאינוֹ ְמ ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְל ַא ֵ ּבד
ֶאת עוֹ ָלמוֹ ח"ו ,ר’ נתן אומר שאם אתה מקבל את הריחוק ,אתה טמבל ושוטה ,אל תאבד את
החיים של עצמך ֲא ַזי מוֹ ֵצא ּ ְפטוּר ְל ַע ְצמוֹ ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמן ַה ְּת ׁשו ָּבה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְכ ַּתב ָע ָליו ׁ ֶש ֵאין
מוֹ ִעיל לוֹ ְּת ׁשו ָּבה ח"וֲ ,א ָבל ִמי ׁ ֶשחוֹ ׁ ֵשב ֶ ּב ֱא ֶמת ַעל ַה ַּת ְכ ִלית ׁ ֶש ּלוֹ ְויֵ ׁש לוֹ ַר ֲח ָמנוּת ַעל ַע ְצמוֹ ,
ל-פי ׁ ֶשרוֹ ֶאה ָּכל ִמינֵ י ִה ְת ַר ֲחקוּת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם יסורים
ף-ע ּ ִ
מי שיש לו לב ,ואינו מתייאשֲ ,א ַזי ַא ַ
ל-פי ׁ ֶש ָּכתוּב ָע ָליו ׁ ֶש ֵאין מוֹ ִעיל
ף-ע ּ ִ
ודברים שמפריעים אלו ,וכתוב שלא מועיל לו תשובהְ ,ו ַא ַ
י-כן ֵאין ִמ ְס ַּת ֵּכל ַעל ֶזה ְּכ ָלל ,אדרבה ,אם אתה בא לרחק אותי ואני כ”כ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
לוֹ ְּת ׁשו ָּבה ַא ַ
י-כן ַמה יְ ֵהא ְ ּבסוֹ פוֹ ו ַּמה יַ ֲע ֶשֹה ְליוֹ ם
פ ֵף-על ּ ִ
אבודַ ,א ְדּ ַר ָ ּבא ,יֵ ׁש לוֹ ַר ֲח ָמנוּת יוֹ ֵתר ַעל ַע ְצמוֹ ִּ ,כי ַא ַ
ּ ְפ ֻק ָדּ ה ,מה יהיה עם החיים שלי ,ו ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ְל ַה ְטעוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְל ַא ֵ ּבד ֶאת עוֹ ָלמוֹ ח"ו,
ָּכל ַמה ּׁ ֶש ּמוֹ ֵצא ְורוֹ ֶאה ׁ ֶש ְּמ ַר ֲח ִקין אוֹ תוֹ יוֹ ֵתר ,הוּא ְמ ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ יוֹ ֵתר ְוצוֹ ֵעק ֶאל ה' יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר
מעומקא ְדּ ִל ָ ּבא ,אבא תן לי כח ,תן לי כחַ ,עד יַ ׁ ְש ִקיף ְויֵ ֶרא ה' ִמ ּׁ ָש ַמיִ ם ,פתאום ה’ יתן לו כח
ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּאְ ,ו ֵאין ׁשוּם ָדּ ָבר ׁ ֶש ַ ּי ֲעמֹד ִ ּב ְפנֵ י ַה ְּת ׁשו ָּבה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ְּכ ָבר
י-כן נִ ְת ַק ְ ּבל ּו ִ ּב ְת ׁשו ָּבה,
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו בטפי ַה ּמ ַֹח ְו ָכ ְפר ּו ָ ּב ִע ָ ּקר ְו ַא ַ
יקין אוֹ תוֹ
ל-פי ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לוֹ ׁ ֶש ַּמ ְר ִח ִ
ע ּ ִַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַל ֲעמֹד ַ ּב ִ ּנ ָסיוֹ ן ַה ֶ ּזה ְו ׁ ָשב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמה ַאף ַ

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף נט הלכות תפילין הלכה ד' אות ג-ד
ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ַזי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַר ֵחם ָע ָליו ְונִ ְת ָק ֵרב ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקאַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ָע ַמד ַ ּב ִ ּנ ָסיוֹ ן ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל
ִה ְת ַר ֲחקוּת ַּכ ַ ּנ"ל ְו ָה ֵבן
נמצא שמה שמודיעים לאדם שלא מועיל תשובה ,באמת בוודאי כן מועיל ,אלא שכשיעמוד
נגד זה ,ויאמר אעפ”כ אני רוצה ,כך יהיה תיקונו ,וזהו בשבילי נברא העולם ,שמראים לאדם
שאינו מצליח להתפלל בכונה ,לקום חצות ,ללמוד שיעורי תורה ולהבין ,בעיות בריאות פרנסה
ובבית ,כל מה שעובר עליו מרחיק אותו ,אך כשיבין שבשבילו נברא העולם ,ההעלמה הזאת,
כדי שיתחזק ויתבטל ,בוודאי יצליח בתורה ותפילה ולחדש ימיו.
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ָ ּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ַעל-
ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
יבין ִמ ָּמ ֶות ְל ַח ִ ּיים ֶאת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו בטפי ַה ּמ ַֹח ַּכ ַ ּנ"ל ַ ּב ַּמ ֲא ָמר
יְ ֵדי ֶזה ַה ַדּ ַעת ַדּ יְ ָקא ֵהם ְמ ָק ְר ִבין ו ְּמ ׁ ִש ִ
ַה ַ ּנ"לַ ,א ְך ִמי ׁ ֶשהוּא ּ ֶפ ִתי ְו ָס ָכל ְּכסוּס ְּכ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ִביןֲ ,א ַזי ִמ ְת ַר ֵחק יוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶשרוֹ ֶאה
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַּכ ַ ּנ"לֲ ,א ָבל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ מ ַֹח ְ ּב ָק ְד ֳקדוֹ ֲא ַזי ׁשוֹ ֵמע ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִ ּיים
ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ"ל ְ ּב ִחינַ ת א ֶֹזן
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ֶש ּׁשוֹ ֵמ ַע ַה ְמ ִריבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁשוֹ ַמ ַעת ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִ ּיים ְ ּב ֶק ֶרב ֲח ָכ ִמים ָּת ִלין ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לִּ ,כי רוֹ ֶאה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּג ֶֹדל ִה ְת ַר ֲחקוּתוֹ ֵמ ַה ּׁ ֵשם
יקיםְ ,ונִ ְז ָּכר ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּג ֶֹדל
יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְת ַר ֵחק ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַמע ְל ָא ְזנָ יו ַה ְמ ִריבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ַה ּ ְפגָ ם ׁ ֶש ּ ָפגַ ם בטפי ַה ּמ ַֹחִּ ,כי ִאם ל ֹא ָהיָ ה נִ ְפ ַ ּגם מֹחוֹ לֹא ָהיָ ה ׁשוֹ ֵמ ַע ַה ְמ ִריבוֹ ת ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לַ ,ו ֲא ַזי
ַמ ְת ִחיל ְל ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשרוֹ ֶאה ו ֵּמ ִבין ּג ֶֹדל ִה ְת ַר ֲחקוּתוֹ ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהַ ,ו ֲא ַזי נִ ְת ָק ֵרב ַעל -יְ ֵדי
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים הוּא ֶ ּב ֱא ֶמת ַרק ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ָק ֵרב ו ְּל ָה ׁ ִשיב
ֶזה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
יל ָךְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּת ׁשוּב
יבה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִב ְ
ֶאת ָה ְרחוֹ ִקים ִמ ָּמ ֶות ְל ַח ִ ּיים ְוכוּ'ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ָשםְ ,ו ֵאין ַה ְמ ִר ָ
ִמ ָּמ ֶות ְל ַח ִ ּיים ְוכוּ' :כי במאת כל המחלוקת בין הצדיקים הוא רק כדי לתקן בריתו ומוחו ,להחזירו
לחיים.
וכל זה הוא התגלות הרעמים שיש בתפילין ,היינו לבא לאהבת ה’ ויראת ה’ שלא היה לך
מקודם ,לפני כן צחקת על זה ,ודווקא עי”ז אתה כן יכול לעשות תשובה ,שזה תשובה עלאה,
ענין אחר לגמרי ,העיקר לא להיות שוטה ופתי ,להתחזק כנגד כל סוג מחלוקת ולחפש את
האמת.

