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לקוטי הלכות חלק א' דף ס"א
לקוטי הלכות תפילין ה’
אנו מתחילים הלכה שיש בה יסודות גדולים של התחדשות ,עיקר כח האדם לזכות לכל מה
שצריך לזכות ,לבא להתחדשות וחיות ,בכל מה שנעשה עם האדם שצריך להגיע לתשובה
שלימה ולהתקרב לה’ ,הכל עומד על ההתחדשות .זאת הלכה ארוכה מאד ,והיא מיוסדת על
המעשה של ז’ בעטלערס.
יכין ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶשל עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה ַדּ יְ ָקא ו ְּלכוֹ ְת ָבן ַעל
ֹאש ו ְּצ ִר ִ
ִענְ יַ ן ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד ְו ׁ ֶשל ר ׁ
יהם ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ְונוֹ ָר ִאים ְמאֹד ר’ נתן מכניס לנו
ַה ְ ּק ָלףְ ,ו ִענְ יַ ן ָה ְרצוּעוֹ ת ְו ַה ַּמ ְע ַ ּב ְר ָּתא ו ׁ ְּש ָאר ּ ְפ ָר ֵט ֶ
הרגשה במצוות התפילין‘ ,פרטיהם הקדושים ונוראים מאד’ ְו ִענְ יַ ן ְּת ִפ ִּלין דרש"י ו ְּד ַר ֵ ּבנ ּו ָּתם:

הבעטלער העוור נותן מתנה להיות עוור כמוהו
ש ּיוֹ תַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם
ל-פי ַה ַּמ ַע ֶשֹה ַהנּוֹ ָר ָאה ְמאֹד ׁ ֶשל ַה ּׁ ִש ְב ָעה בעטלירש ַה ִ ּנ ְד ּ ַפס ְ ּב ֵס ֶפר ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִ ֹ
א) ַע ּ ִ
ְ ּב ַדף צ”ו ,כלליות המעשה פותח במלך שנפל לחכמות ואפיקורסות ,אח”כ היתה בריחה ונאבדו
שתי ילדים ,בן ובת ,כשנאבדו ביער ונגמר להם האוכל ,בכל פעם בא בעטלער נוסף ,בתחילה
בא קבצן עוור ונתן להם לחם ,ובירך אותם שיהיו זקנים כמוהו ,אח”כ היתה חתונה של הבן
והבת ,ובחתונתם הגיע לשבע ברכות הבטלער ,ואמר ,שמקודם רק בירך אותם ,ועכשיו הוא
נותן להם את זה במתנה .ומובן שכל הסיפור הזה אין איתנו יודע עד מה עד היכן הדברים
מגיעים ,וכלל הענין הוא תיקון האפיקורסות איך להגיע להיות בשמחה עם ה’ ,כמו שפתח
רבינו לפני המעשה ‘אספר לכם איך היו שמחים’ ,כי כלל המעשה הוא יציאה מאפיקורסות
אשוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ִע ֵּור ׁ ֶש ָ ּבא ֵא ֶצל
וכניס לבנין אמונה ודעת באור ז’ הבעטלערסֵ .מ ִענְ יַ ן הבעטליר ָה ִר ׁ
ֶה ָח ָתן ְו ַה ַּכ ָּלה ַעל ַה ֲחתוּנָ ה ַא ַחר ַה ֻח ּ ָפה ְו ָא ַמר ָל ֶהם ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ָל ֶהם ַמ ָּתנָ ה ַל ְדּ ָר ׁ ָשה כמו שנותנים מתנה
לחתן שדורש דרשה ,ואנחנו דורשים את ה’ ונקבל מתנה עכשיו מר’ נתן ׁ ֶש ִּת ְהי ּו ְז ֵקנִ ים ָּכמוֹ נִ י
ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ִּת ְחי ּו ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ָּכמוֹ נִ יְ ,ו ַא ֶּתם סוֹ ְב ִרים ּׁ ֶש ֲאנִ י ִע ֵּורּ ֶ ,ב ֱא ֶמת ֵאין ֲאנִ י ִע ֵּור ְּכ ָללַ ,רק ׁ ֶש ָּכל
ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ֵאינוֹ עוֹ ֶלה ֶא ְצ ִלי ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן ְוכוּ' ,אני כלל לא מסתכל על העולם ,אני רואה מה
שלמעלה מהעולם ,שם אני מסתכל ,לכן פה אני עוור .וזהו יסוד האדם ,איפה הוא נמצא,
שיראה מה למעלה ,וכך יזכה לתשובה לצאת מכל הדברים הגשמיים של העוה”ז שמגשמים
את האדם ,וכך יצא מאחיזת הרע והחטא ,ויראה מה למעלה.

קיצור המעשה של הז’ בעטלער’ס
י-כן
ל-פ ֵ
ע ּ ִ(היְ נ ּו יוּנְ ג) ְול ֹא ִה ְת ַח ְל ִּתי ֲע ַדיִ ן ִל ְחיוֹ ת ְּכ ָללְ ,ו ַאף ַ
ִּכי ֲאנִ י ָז ֵקן ְמאֹדַ ,ו ֲאנִ י ֲע ַדיִ ן יניק ְלגַ ְמ ֵרי ַ
יטב נזכיר
יטב ֵה ֵ
ֲאנִ י ָז ֵקן ְמאֹד ְוכוּ'ְ ,ויֵ ׁש ִלי ַה ְס ָּכ ָמה ַעל ֶזה ֵמ ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ָ ּגדוֹ ל ְוכוּ'ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
קיצור הדברים ,שהבטלער העוור מספר שפעם הלכו בספינה ונשברה הספינה ,ובאו לאיזה
מגדל ומצאו שם כל טוב ,כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל התענוגים שבעולם ,ואמרו
שכל אחד יספר מה שהוא זוכר מפעם ,והיו שם כמה וכמה זקנים ,וכל אחד מהזקנים סיפר מה
שהוא זוכר ,כבדו את הכי הזקן שהוא יספר ראשון.

ג

ד
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היינו שעלו לשורש הנשמה ,לעולם הבא ,משהו דומה לזה ,כי שבירת הספינה היינו יציאת
האדם מהגוף ,ועלו למגדל למעלה ,וכל אחד מספר לאן הוא הגיע להשיג ,כבדו את הזקן
ואמר אספר לכם את מדרגתו שהוא זוכר שחתכו את התפוח מן הענף ,השני שהיה פחות זקן
מהראשון אמר ,זה מעשה ישן? זה אני זוכר בוודאי ,אבל אני גם זוכר שהיה הנר דולק ,ואמרו
כולם ,זה בוודאי מעשה יותר ישן מהראשון ,והיה פלא גדול שהשני שהוא יניק מהראשון
הוא זקן יותר שזוכר יותר ,השלישי אמר שהוא זכור עוד מקודם שהתחיל להתרקם הפרי,
שזה מעשה ישן ביותר ,הרביעי אמר שזוכר שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי ,אלו הד’
הראשונים שזוכרים איך התחיל להתרקם גוף האדם ,ובעומק חלק הנשמה הוא חלק האמונה
שהתחיל להתרקם.
החמישי הוא יניק יותר שזוכר את החכמים שהמציאו את הפרי ,השישי זוכר את הטעם של
הפרי קודם שנמשך הטעם אל הפרי ,השביעי זכר את הריח ,השמיני זכר את מראה הפרי
קודם שנמשך המראה אל הפרי.
והעוור הקבצן שנותן את זה במתנה לחתן וכלה ,מספר שהוא היה שם ,והיה תינוק לגמרי ,יניק,
וכל הזקנים האלה התפארו במדרגות שלהם ,עניתי ואמרתי להם ,אני זוכר את כל המעשיות
האלה ,ואני זוכר לאו כלום ,איך געדיינק גארנישט ,כולם אמרו ,זאת המעשה ישנה יותר
מכולם.
רבינו מספר שהגיע נשר ודפק על המגדל ,ואמר להם ,חדלו לכם מלהיות עניים ,שובו אל
האוצרות שלכם והשתמשו עם האוצרות .ובזה פירש את מה שספרו הד’ זקנים הראשונים,
חתיכת הפרי הוא חיתוך הטבור כשנולד ,נר דולק היינו שזוכר שהיה בעיבור ,ריקום הפרי הוא
תחילת ריקום הגוף ,והולכת הגרעין הוא המשכת ההולדה .והד’ זקנים השניים זכרו כשעדיין
הטיפה במח ,נפש רוח נשמה בחי’ טעם ריח מראה ,והנשר אמר לעוור ,אתה בא עמי ,כי אתה
כמוני ,שאתה זקן מאד ויניק מאד ,שאתה זוכר עד השורש העליון ,לאו כלום ,ועוד לא התחלת
לחיות כלל אעפ”כ אתה זקן מאד ,וגם אני הנשר כך ,איך בין זייער האלט און איך בין גאר יונג,
כ’אב נאך נישט אנגעהויבן צו לעבן’.
זהו כלל חלק הראשון של הסיפור עם הזקן העוור ,הבעטלער הראשון ,והזכרנו כל הפרטים
הנ”ל כדי להכנס להלכה הנוראה הזאת ,שמבאר כאן שענין הנשר הוא התחדשות ,תתחדשי
כנשר נעורייכו ,ואפי’ שהוא זקן מאד עוד לא התחיל לחיות ,כי משיג בכל פעם השגת הדעת
מחדש ,כמו שצריך אדם לבא להתחדשות בכל יום ויום.
ובתחילת ההלכה עומד ר’ נתן ומשתומם על המראה הגדול הזה ,עוצם הפלגת מעלת רביה”ק
שהשיג את המעשה הנוראה הזו.

ר’ נתן מעורר אותנו שנתבונן בהתפעלות בגדולת מדרגת הצדיקים

ְו ִאם ֵעינֵ י ֵשׂ ֶכל ְל ָך ,אנו רחוקים משכל ,מתפלאים מהלשונות של רבינו ולא מבינים הרבה
ָּת ִבין ֵמ ָרחוֹ ק ַמה ְמאֹד ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיוְ ,ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ָ ּב ֶזה ְּכ ָלל מי שמבין מבין איך כל
המדרגות הנוראות האלה ,יכולים לעזור לנו ,להחזירנו בתשובה ,ולעשות עיקר נחת רוח לה’
ולתקן הכל ְו ֶה ָח ֵפץ ֶ ּב ֱא ֶמת יִ ְר ֶאה ְויָ ִבין ִמ ּׁ ָשם ַ ּג ְדּ לוּת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך איזה מדרגות יש בעולם וּגְ ֻד ַּלת
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יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ּג ֶֹדל ַמ ֲע ָל ָתם ׁ ֶש ָ ּז ָכה ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֵאר ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ָשם,
ַה ַּצ ִדּ ִ
רבינו הזכיר כאן שאחד המדרגות של הזקנים היה מדרגת הצדיק יסוד עולם הרבי רבי אלימלך
מליז’ענסק זי”ע ,מדרגות של צדיקים שלמיםִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ָּכל ֶא ָחד הוּא ִענְ יַ ן
ַה ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת ׁ ֶשל ֵא ֶיזה ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ְונוֹ ָרא ְמאֹד ְמאֹד ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֵאר ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ת ֶע ְליוֹ נִ ים ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֵאר
ׁ ֶש ָ ּז ָכה ָ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ְל ַמה ּׁ ֶש ָ ּז ָכה ,כי כל מה שאדם זוכה הוא רק ע”י הימים והשנים שזכה בזה
העולם דייקאַ ,א ׁ ְש ֵרי לוֹ ַ ,א ׁ ְש ֵרי ֶח ְלקוֹ .
אשוֹ ן
ְל ָמ ׁ ָשל ָ ּב ִענְ יָ ן ׁ ֶש ִ ּי ְת ָ ּב ֵאר ְל ָפנֵ ינוֶּ ׁ ,ש ִה ְת ּ ָפ ֲאר ּו ַה ְ ּז ֵקנִ יםְ ,ו ָכל ֶא ָחד ִס ּ ֵפר ַמה ּׁ ֶש ָ ּז ַכר ִמ ִ ּז ָּכרוֹ ן ָה ִר ׁ
ְוכוּ' ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ְ ּב ֻכ ָּלם ָ ּגב ַֹּה ְמאֹד ְמאֹד ַמה ּׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְכנִ יס ַ ּב ּמ ַֹח ע ֶֹצם ְ ּג ֻד ָּלתוֹ ְות ֶֹקף ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ְּ ,כגוֹ ן
ׁ ֶש ֶא ָחד ִה ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשׂ ה ִע ּמוֹ ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָח ְתכ ּו ֶאת ַט ּבוּרוֹ ְ ,ר ֵאה ְו ָה ֵבן ְו ַה ֵ ּבטַ ,ה ִ ּנ ְמ ָצא ָּכ ֶזה
יק ֵדּ ׁש גּ וּפוֹ ְוחוֹ ְמרוֹ ָּכל ַּכ ְך ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ִל ְז ּכֹר
ֲא ִפ ּל ּו ַחד ְ ּב ָד ָרא ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר כזה ׁ ֶש ְ ּי ַז ֵּכ ְך ִו ַ
ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִע ּמוֹ ָאז ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ֵּל ָידה ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ָצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלם ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָח ְתכ ּו ֶאת ַט ּבוּרוֹ ְ ,ו ֶזה ַה ָ ּק ָטן
ׁ ֶש ְ ּב ֻכ ָּלם ,בפשטות אדם שואל מה ענין יש לזכור ,העיקר זה להכנס לישיבה ללמוד ולעלות
בדרגות התורה ,מה יש לזכור מה שהייתי תינוק .אך פנימיות העולם הרי לפני שאדם בא
לעוה”ז היה רק נשמה ,והנשמה מתענגת מנועם העליון ,להשיג אלקותו ית’ למעלה למעלה,
וזה כלל כל העולמות המדרגות והמוחין והמדות ,הנשמה יש לה מקום באלו המדרגות העליונות
המופלגים מאד מאד ,בהשגת אלקותו ית’ ,ואח”כ באים לעוה”ז להרוויח את זה ע”י מעשים
טובים ,ע”י הבחירה ,כמו שר’ נתן מזכיר בהמשך ,שלפני שאדם נולד ,נר דולק על ראשו ,וכו’
וכו’ מה שאדם משיג מקודם ,אך כשבא לעוה”ז צריך להשלים השגתו ועי”ז בא למה שצריך
לבא .וזהו ענין שזוכר שחתכו את טיבורו היינו שיצא לגמרי מכל התאוות רעות ומכל המדות
רעות ,ועוה”ז כבר לא מכסה על הנשמה שלו .וזה שר’ נתן מתפאר איפה יש צדיקים כאלה,
אולי חד בדרא שזוכה למדרגה זאת.
אשוֹ ן ְו ָא ַמר
שחֹק ַמ ֲע ַלת ַה ָ ּז ֵקן ָה ִר ׁ
ִּמ ֶּמנּ ּו ִּת ְר ֶאה ַמ ֲע ַלת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ָ ּז ֵקן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֵעינָ יו ִל ְ ֹ
יה ,זֹאת ִהיא ַמ ֲע ֶשֹה יְ ׁ ָשנָ ה ֲאנִ י זוֹ ֵכר זֹאת ַה ַּמ ֲע ֶשֹהֲ ,א ָבל ֲאנִ י זוֹ ֵכר ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ֵ ּנר דּ וֹ ֵלק,
ְּכ ַמ ְת ִמ ַ
ְ
ו ֵּפ ְיר ָשׂ ה ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ָ ּגדוֹ ל ַא ַחר ָּכךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַ ּגם ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִע ּמוֹ ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֶב ֶטן ִא ּמוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה
ֹאשוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ואינו ענין הגוף אלא שורש המשכת הנשמה איך נתהווה בחי’
נֵ ר ָדּ לוּק ַעל ר ׁ
ל-פי ׁ ֶש ָאנ ּו
ף-ע ּ ִ
אשוֹ ן יְ כוֹ ִלין ְל ָה ִבין ְק ַצת ֵמ ָרחוֹ ק ַא ַ
האמונה שבה ְו ִה ֵ ּנה ַמ ֲע ַלת ֶזה ַה ּׁ ֵשנִ י ַעל ָה ִר ׁ
ְרחוֹ ִקים ִמ ֶ ּזה ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ַה ִח ּלוּק ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָה ָא ָדם ֵ ּבין ק ֶֹדם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלם קודם
שיצא למציאות נסיונות שיש בעולם ,כחות הרע ,והגוףּ ֵ ,בין ַא ַחר ָּכ ְך ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא (נִ ָדּ ה ל') ו ִּמ ְד ָר ׁ ִשים ו ַּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ,בכל אחד מהם מבואר נקודה אחרת
מהענין הזהִּ ,כי ְ ּב ֵעת ָה ִע ּבוּר ְּכ ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ ָאז נֵ ר דּ וֹ ֵלק ַעל ֹרא ֹׁשוֹ ְוצוֹ ֶפה ו ַּמ ִ ּביט ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ ָלם
ְו ַעד סוֹ פוֹ ְו ֵכ ָיון ׁ ֶש ָ ּי ָצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלם ִמ ַ ּיד ָ ּבא ַמ ְל ָא ְך ו ְּס ָטרוֹ ַעל ּ ִפיו ְו ׁשוֹ ֵכח ַה ּכֹלְ ,ו ַעל ֶזה ָא ַמר ִא ּיוֹ ב
ימי אלקי יִ ׁ ְש ְמ ֵרנִ י ְוכוּ'"ַּ .כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
"מי יִ ְּתנֵ נִ י ְּכיַ ְר ֵחי ֶק ֶדם ִּכ ֵ
(א ּיוֹ ב כט)ִ ,
ִ
(שם).
ָׁ

עבודת האדם שיזכה לידע ולהשיג מה שידע כשהיה נר דלוק על ראשו
ֹאשוֹ ׁ ֶש ָאז
ְו ָכל ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ֵל ַידע ו ְּל ַה ּ ִשֹיג ַמה ּׁ ֶש ָ ּי ַדע ִמ ְּת ִח ָּלה ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָהיָ ה נֵ ר ָדּ לוּק ַעל ר ׁ
אשיתֶ ׁ ,ש ּבוֹ ָהיָ ה ָה ָא ָדם צוֹ ֶפה ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ ָלם ְו ַעד סוֹ פוֹ
ָהיָ ה ִמ ְס ַּת ֵּכל ָ ּבאוּר ַה ָ ּגנוּז ִמ ּׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
ַּכ ּמו ָּבא ,ר’ נתן אומר מה עבודת האדם בזה העולם ,לשוב בתשובה ולחזור להדעת והדביקות

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף סא הלכות תפילין הלכה ה' אות א-ב
בה’ ,ותכליתו לידע ולהשיג מה שידע בתחילה ,לידע ולהשיג אינו ענין של חכמה אלא של
קדושה ודביקות בה’ ,שעי”ז הוא מונח במציאות קדושת הדעת והשגות אלקות ,וזהו כל עבודת
האדם לבא להסתכל באור הגנוז ,שהוא ענין אהבה ויראה כמ”ש בסי’ ט”ו נפלאות הענין של
השגות אלקותְ ,ו ַע ָּתה ְר ֵאה ְו ָה ֵבן ְו ַה ֵ ּבט ר’ נתן מעורר ,שתשוב בתשובה ,תתבונן קצת ,לחזור
אשוֹ ן ִּכגְ ב ַֹּה ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ְוכוּ' תתחיל להבין
להאמת ַּכ ָּמה ָ ּג ְד ָלה ַמ ֲע ַלת ַה ָ ּז ֵקן ַה ּׁ ֵשנִ י ַעל ָה ִר ׁ
מה זה מדרגות של צדיקים ,אנשים חושבים שצדיק היינו שהוא קצת או הרבה יותר טוב
ממני ,רבינו אומר בסי’ ל’ שצריך לחפש את הצדיק הכי גדול ,שזהו ענין צדיק האמת ,שהשיג
מדרגות הגדולות ,השגות שלימות שממשיכים מדות הרחמים ,שזה העיקר מה שאנו צריכים
ְו ֵכן הג' ַעל הב' ְו ֵכן ֻּכ ָּלם ׁ ֶש ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ָ ּגב ַֹּה ְמאֹד ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ֵאין נִ ְמ ָצא ְּכמוֹ תוֹ ִּכי ִאם יָ ִחיד ְב ַכ ָּמה
י-כן ְּכנֶ גֶ ד הב' ַה ָ ּגב ַֹּה ִמ ֶּמנּ ּו נֶ ֱח ׁ ָשב ִּכנְ ֻק ָדּ הְ ,ו ֵכן הב' נֶ גֶ ד הג' ְוכוּ' ְוכוּ'ְ ,ו ֵכן ְל ַה ָּלן
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
דּ וֹ רוֹ תְ ,ו ַא ַ
ְל ַה ָּלןַ ,עד ֶזה ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ֶש ָהיָ ה ִּתינוֹ ק ָאז ְלגַ ְמ ֵריֶ ׁ ,שהוּא הבעטליר ָה ִע ֵּור ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ָּכל
ֵא ּל ּו ַה ַּמ ֲע ִשֹיוֹ ת ְוהוּא ֵאינוֹ זוֹ ֵכר ְּכלוּם ְוכוּ'ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,כי השיג את האין ,אין ממש ,שהוא שורש
מדות הרחמים ,וזה מובן למי שמבין בדרכי הזה”ק ,ר’ נתן מאיר לנו את זה שנתבונן ונחשוב
בענין גדולת הצדיקים ,ונבין מזה מהו קדושת רביה”ק ומה אנו צריכים לקבל ממנו.
ִּכי ֶזה ְּכ ָלל ָ ּגדוֹ ל ו ְּמב ָֹאר וּמו ָּבן ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ו ְּב ִכ ְת ֵבי האר"י ז"ל ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה
ַה ָ ּגב ַֹּה ׁ ֶש ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת אעפ"כ ְּכנֶ גֶ ד ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ָ ּגב ַֹּה עוֹ ד יוֹ ֵתר נֶ ֱח ׁ ָשב ַה ּכֹל ִּכנְ ֻק ָדּ ה ְ ּב ַע ְל ָמא ְּכנֶ גְ ָדּ ּה ,הגם
שהנקודה הכי קטנה הזאת היא מדרגה מאד מאד גדולה לגבי מדרגתנו ,אך תראה מזה שיש
מדרגות יותר גבוהות ,היינו מדרגה יותר גבוהה בעשיית נחת רוח להשי”ת ובהמשכת רחמים
לעולם ,שזהו גדולת מעלת רביה”ק ,ותלמידי הבעש”ט הק’ הנוראים שהם מדרגות אמיתיות
שאין לשער ולספר .ובסיפור הזה רבינו מראה לנו את הענין הזה ,ובאור ההלכה הזאת מבאר
ר’ נתן שאנו מתקשרים לקדושה הזאת ע”י מצות תפילין שהם כלים לקדושה הנוראה הזאת.
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִּ(ת ּקוּנִ ים ע' ד' קכג) ֲא ִפ ּל ּו כתר עליון או ְּכ ָמא הוּא ֳק ָדם ִע ַּלת ָה ִע ּלוֹ ת ְוכוּ'
כתר עליון הוא שורש הרחמים ,הוא לבן לגמרי ,אך לגבי מה שלמעלה ממנו הוא שחורְ ,ו ָכל
ֵא ּל ּו ַה ְ ּגדוּלוֹ ת ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ְמב ָֹא ִרים ַ ּב ַּמ ֲע ֶשֹה ׁ ֶשל יוֹ ם א'ְ ,ו ֵכן ְ ּב ָכל יוֹ ם ְויוֹ ם ְמב ָֹא ִרים ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה
ְדּ ָב ִרים נִ ְפ ָל ִאים ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֵאר ָּכל ֶא ָחדְּ ,כגוֹ ן ְ ּביוֹ ם הב' ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ְו ֵכן ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ָ ּי ִמיםּ ְ ,ב ִענְ יַ ן
ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ,ו ְּב ִענְ יַ ן ַה ּזוּג ִצ ּ ֳפ ִרים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשהוּא יָ כוֹ ל ְל ַח ְ ּב ָרם יַ ַחד ְוכוּ' ְוכוּ' ,שזה
מדרגות נפלאות ,ז’ בטעלער’ס דרגא אחר דרגא ּ ְפ ַקח ֵעינֶ ָ
יך ו ְּר ֵאה ְל ַמה ָה ָא ָדם יו ַּכל ִל ְז ּכוֹ ת ְ ּב ֶזה
ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ְ ּילו ֵּדי ִא ּׁ ָשה יו ְּכל ּו ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְד ָב ִרים ְ ּגבוֹ ִהים ָּכ ֵא ֶלה ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִמ ְת ּ ָפ ֵאר ָ ּב ֶהם,
שזהו שורש הנחת רוח של השי”ת ,ומהם יש לנו כח לשוב בתשובה ,בכח דרגת הצדיקים ְ(ו ַע ֵ ּין
עוֹ ד ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו באה"ע ִה ְלכוֹ ת ִא ּׁשוּת ׁ ָשם ִדּ ַ ּב ְרנ ּו ַ ּגם ֵּכן ְק ַצת ֵמ ִענְ יַ ן ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי ֵמ ִענְ יַ ן

ּכ ַֹח ַה ָ ּי ַדיִ םַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם) ַור ֵ ּבנ ּו ַהנּוֹ ָרא ז"ל יָ ַדע ִמ ֻּכ ָּלם פה אנו קצת תופסים נוראת מעלת רביה”ק ,עם
איזה רבי יש לנו קשר ,ר’ נתן רוצה לקשר אותנו לקדושת רבינו ,שנבין מהיכן אנו צריכים
לקבל את זה ,ומזה נזכה לקבל רוח חיים ,פשוט לקבל חיות מדרגת רביה”ק שיאיר לנו ע”י
קדושת הז’ בטעלערס’ ,וזה יאיר בנו ע”י מצות תפיליןְ ,ויָ ַדע ְל ַס ּ ֵפר ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ ֲע ָשֹה ְ ּב ָמקוֹ ם
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִמ ֻּכ ָּלם ,הוא גילה מה הולך כאן בעולם ,כי בוודאי מדררגת כל הצדיקים מאירים בנו
ישוב הדעת ודרכי עבודת ה’ ,אך כדי שנשוב בתשובה הרבי גילה מה שצריכים ,בזה הסיפור
גילה שנבין מה זה מדרגות של צדיקים ו ֶּב ֱא ֶמת ָא ַמר ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ּזֹאת
ׁ ֶש ִאם ל ֹא ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ָ ּבעוֹ ָלם ִּכי ִאם זֹאת ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ָהיָ ה ַ ּגם ֵּכן ִחדּ ו ּׁש ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדְ ,ו ֵאין ְל ַה ֲא ִר ְ
יך יוֹ ֵתר

ליקוטי הלכות ח"א דף סא הלכות תפילין הלכה ה' אות א-ב
(ע ֵ ּין ְל ַמ ּ ָטה ְ ּבסוֹ ף ַה ְדּ רו ּׁש ַמה ּׁ ֶשהו ָּבא ׁ ָשם ֵמ ַה ְ ּירו ׁ ַּש ְל ִמי ְּכתוּבוֹ ת ְל ִענְ יַ ן נִ ְפ ְלאוֹ ת ַה ִז ָּכרוֹ ן ׁ ֶשל ַה ְּז ֵקנִ ים
ָ ּב ֶזה ַּכאןַ ,

ַה ַ ּנ"ל):
ר’ נתן ראה לנכון בפתיחת ההלכה הארוכה הזאת ,להפליא לנו עוצם מעלת המעשה הזאת
ומדרגת הצדיק שסיפר אותה ,נוראות נפלאות דרגת רביה”ק.
ב) נַ ֲחזֹר ְל ִענְ יָ נֵ נוְּ ,ו ִה ֵ ּנה ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יְ ַס ּ ֵפר ַמ ֲע ֶשֹה יְ ׁ ָשנָ ה ַמה ּׁ ֶשהוּא זוֹ ֵכר ִמ ִ ּז ָּכרוֹ ן
יהם ׁ ֶשהוּא זוֹ ֵכר ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ָח ְתכ ּו ַה ַּת ּפו ַּח ִמן ֶה ָענָ ףְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ֵעת
אשוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
אשוֹ ן ְוכוּ’ ְו ִס ּ ֵפר ַה ָ ּז ֵקן ָה ִר ׁ
ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ָח ְתכ ּו ֶאת ַט ּבוּרוֹ ְוכוּ’ ,והב’ ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ֵ ּנר דּ וֹ ֵלקְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ַע ְצמוֹ ְ ּב ֵעת
ֹאשוֹ ְוכוּ’ ,והג' ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַ ּגם ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ְל ִה ְת ַר ֵ ּקם ַהגּ וּף ְוכוּ',
ָה ִע ּבוּר ׁ ֶש ָהיָ ה נֵ ר דּ וֹ ֵלק ַעל ר ׁ
יכין ַה ַ ּג ְר ִעין ִלנְ טוֹ ַע ַה ּ ְפ ִריְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ְש ָכה ַה ּ ִט ּ ָפה ְ ּב ֵעת
והד' ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַ ּגם ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָהיָ ה מוֹ ִל ִ
ַה ִ ּז ּווּג ,בהמשך ההלכה ר’ נתן מחלק ,שארבע הראשונים הם בסוד תפילין של יד ,והארבע
יאים ֶאת ַה ַ ּג ְר ִעין,
השניים בסד תפילין של ראש והה' ִס ּ ֵפר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַ ּגם ֶאת ַה ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ְמ ִצ ִ
יח ק ֶֹדם
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ֲע ַדיִ ן ַ ּב ּמ ַֹח ְוכוּ' ,והו' והז' והח' ָז ְכר ּו ַ ּגם ֶאת ַה ַּמ ְר ֶאה ְו ַה ּ ַט ַעם ְו ָה ֵר ַ
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ַעל ַה ּ ְפ ִרי ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש רו ַּח נְ ׁ ָש ָמה ְוכוּ'ְ ,ו ַה ִּתינוֹ קֶ ׁ ,שהוּא הבעטליר ָה ִע ֵּור ְ ּב ַע ְצמוֹ ,
ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ֵפר ָּכל ֶזה ָא ַמר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַלאו ְּכלוּםִּ ,כי הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ּכֹל ְוזוֹ ֵכר ֲא ִפ ּל ּו ַמה ּׁ ֶשהוּא ק ֶֹדם ִמ ֶ ּנ ֶפ ׁש
רו ַּח נְ ׁ ָש ָמהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵאין ְוכוּ' ְוכוּ' ,שזה שורש המוחין דקדושה ,מדות הרחמים ,שמשם
יטבְ ,ו ִאם ִּת ְר ֶצה ְל ַה ִ ּביט ְ ּב ֵעין ָה ֱא ֶמתִּ ,ת ְר ֶאה ֵמ ָרחוֹ ק ּ ְפ ָלאוֹ ת
עיקר הישועה שלנו ַע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
ה'ֲ ,א ׁ ֶשר ל ֹא נִ ׁ ְש ַמע ְול ֹא נִ ְר ָאה ָּכזֹאת ִמימוֹ ת עוֹ ָלם :ר’ נתן מדגיש את זה ,כי זה מה שאנו צריכים
לעשות ,להביט בעין אמת ולראות מרחוק נפלאות ה’ ,שזה מקדש את הנפש ומזככה בקדושה
גדולה מאד ,לקבל את המח של הצדיקים ,באור רביה”ק.

איך שייך לנו ענין 'מוחין ודעת'?
ג)עתה מבאר ר’ נתן איך ח’ המדרגות בזכרון הזקנים מאירים בתפילין של יד ושל ראש,
ובהמשך יבאר איך זה שייך לנו ,איך נזכה לקבל מזה את הדבר הכי חשוב שיש בעולם ,שהוא
ההתחדשות.
(שמוֹ ת יג)“ ,ו ְּל ִז ָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִז ָּכרוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
יך”,
‘ו ְּל ִז ָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן הוּא ָּתלוּי ְ ּב ִת ּקוּן ָה ֵעינַ יִ ם ַדּ יְ ָקא ַּכ ּמו ָּבן ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל
ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ִע ֵּור ׁ ֶש ָהיָ ה ִע ֵּור ְלגַ ְמ ֵרי ֵמ ֵחיז ּו ְדּ ָהאי ַע ְל ָמא ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה לוֹ ׁשוּם ִה ְס ַּת ְּכלוּת ְּכ ָלל ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ַעד
ׁ ֶש ָ ּז ָכה ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלם לֹא ָהיָ ה עוֹ ֶלה ְ ּב ֵעינָ יו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ָה ֵעינַ יִ ם ָז ָכה ְל ַת ְכ ִלית
ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ֵלמוּת ַא ֲח ָריוַּ ,כ ְמב ָֹאר ְל ֵעילֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ָה ִע ֵּור ָהיָ ה זוֹ ֵכר יוֹ ֵתר ִמ ֻּכ ָּלם ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ
“ויְ ִהי ִמ ֵ ּקץ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן ָּתלוּי ָ ּב ֵעינַ יִ םְ ,ו ֵכן ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַ
ימן נ”ד)ֶ ׁ ,ש ָה ִע ַ ּקר ַה ִז ָּכרוֹ ן ָּתלוּי ָ ּב ֵעינַ יִ םַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ו ֵּמ ִביא ׁ ָשם ֶזה ַה ּ ָפסוּק“ ,ו ְּל ִז ָּכרוֹ ן ֵ ּבין
(ס ָ
זכרון” ִ
ֵעינֶ ָ
ּ
ּ
ּ
יך” ַע ֵין ׁ ָשם ִּכי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת מ ִֹחין ְדּ גַ ְדּ לוּתֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִז ָּכרוֹ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ַה ִז ָּכרוֹ ן הוּא
“דּ ְר ׁש ּו ה’”ּ ְ ,
ימן ל”ז).
(ב ִס ָ
ְ ּב ִחינַ ת ַדּ ַעת ּומ ִֹחיןַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִ
ר’ נתן מזכיר כאן ענין ‘מוחין ודעת’ ,והרי אנו יודעים שאנו רחוקים ממושגים האלה ,אלא
שהוא מלמד לנו כאן יסוד היהדות ,יסוד התשובה ,שעיקר תכלית האדם הוא לזכור את השי”ת
ביראה ואהבה ,ולקבל עול מלכות שמים בכמה דרכים ,כי העיקר זה הזכרון ,היפך מזה הוא
השכחה כמבואר בסי’ ל”ז שהשכחה הוא בחי’ גוף ,מיתה ,ששוכח את ה’ .ואנו מונחים מאד
במדרגת השכחה ,וצריך הרבה התחדשות וכחות לאחוז ברבינו שיוציא אותנו משכחה ,ואז

ז

ח
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אדם זוכר מה שצריך ללמוד ולהתפלל ,ומתחיל לזכור בהשי”ת ,ואז זוכר יותר ויותר איך לבטל
אחיזת הגופניות והבליו ,במקום לזכור כבוד עוה”ז ,פוליטיקות ונפילות ,ועניינים שבין אדם
לחבירו ,ודמיונות עצמיים ,הוא מתעלה למעלה למעלה ,לזכור דברים אחרים לגמרי ,ענייני
עבודת ה’ שזה עיקר התכלית של האדם.
וזה נקרא מוחין ,לפי מה שזוכה לאמונה ודעת ,הוא עולה בדרגת המוחין .אנו צריכים לקרוא
לזה ‘מוחין’ כמו שר’ נתן קורא לזה ,כי אנו צריכים ללמוד ספרי רביה”ק ולהגיע לאור הזה”ק
והבעש”ט שהם גילו לנו איך להמשיך את המוחין.
כלל ענין המוחין מונח במה שאדם חושב ,כי בעוה”ז אדם רואה דבר ונמשך לזה ,זהו היפך
המוחין .התכלית שלנו הוא ברכת הבטלער העוור שנותן לנו מתנה שנוכל גם להיות עוור
כמוהו ,לא לראות דברים בעוה”ז בעיניים גשמיות שמוריד את האדם לתאוות ,דמיונות ,אלא
לצאת מחיזו דהאי עלמא שמושך את האדם ,וזה שצריך לבקש כל יום לצאת מלראות גשמי,
אלא לראות אמונה ,ובזה יש כמה דרגות האמונה ,פשטות קיום התורה ,פשטות ההלכה,
ופרטי הלימוד שלמד ומאמין בהם ,וכן מאמין שיש ניצוצין ותיקונים בכל דבר ,אפ’י שלא יודע
מהותם אך מאמין בהאמת ויוצא מהשקר ,שזהו בחי’ זכרון עלמא דאתי כמ”ש בסי’ נ”ד שזהו
יציאה מהמדמה .וכל זה בדרגת האמונה בחי’ תפילין של יד.
אח”כ עולה יותר ,בנין הדעת עצם קדושת יסוד צדיק ,להתעלות למדות דקדושה יראה ואהבה
ודביקות בה’ ,שזה לא רק בנין של אמונה כמו שזה אצלינו ,אלא שאתה כבר שם ,זהו מציאות
המוחין קדישין ,מדרגת הצדיקים המיוחדים מאד ,שבזה המעשה מתגלה מדרגת הצדיקים
המופלגים במעלה שזוכרים לאו כלום .זהו כלל הענין.

