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ליקוטי הלכות ח"א דף סג  -הלכות תפילין ה' אות ה-ו

הלכות תפילין ֲה ָל ָכה ה אות ה-ו
זקנה וינקות כשהם בקדושה הם נכללים זה מזה
ר’ נתן מתחיל להמשיך עלינו את החיות המופלא ממדות הרחמים ,להחיות נפשינו,
ועיקר מכוון ההלכה הזאת הוא להחיות אותנו בקדושת התפילין.
ְוזֶ ה ִע ַּקר ַה ִח ּיוּת ֶ ּב ֱא ֶמת זה עיקר החיות גם אצלינו ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש
ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ להתחיל בכל יום מחדש ,לימוד התורה ,תפילה וברכה בכונה ,ללמוד בספרי
הצדיקים ,להסתכל מה הרבי אומר לי ,להתחיל מחדש לזכור בהשי”ת ולהתדבק בו,
להתפלל בכונה ולשוב בתשובה ,מחדש ,בתמימות בלי חשבונות של העבר ,רק בחיות
“כי הוּא ַח ֶ ּי ָ
יך”
ושמחה לעבוד את ה’ֶ ׁ ,שהוּא ִע ַּקר ַה ַח ִ ּיים ֶ ּב ֱא ֶמתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דְּ ָב ִרים ל’)ִּ ,
ְו ָה ִע ָּקר ֲעבוֹ ַדת ה’ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֲעבוֹ ָדתוֹ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש עיקר עבודת ה’ זה בענין הזה ,להתחיל
בכל יום מחדש ,כמו ק”ש דיוטגמא חדשהְ ,ולֹא יִ ּפֹל ְלזִ ְקנָ ה ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ר’ נתן
מגדיר ,מה זה קליפות ,זקנה ,שיש שם גאוה וכל מיני דמיונות שכבר מגיע לו משהו ,ושם
יש גם המציאות שנשבר כי לא זכיתי ,ואיך שייך שאזכה ,כן לומד או לא לומד ,אין שם
חיות ואמונה וקשר לה’ שגורם התעוררות וחיות של אשֶ ׁ ,ש ּלֹא ִּת ָ ּז ֵקן ֲעבוֹ ָדתוֹ ֶא ְצלוֹ ח”ו,
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ִהזְ ִהיר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ַעל זֶ ה ְו ָא ַמר ׁ ֶש ָאסוּר ִל ְהיוֹ ת זָ ֵקן ,הגם שצריך לזכות לזקנה ושיבה
עד מאה ועשרים שנה ,אבל אסור להיות זקן ֵהן ַצדִּ יק זָ ֵקןֵ ,הן ָח ִסיד זָ ֵקן ,זָ ֵקן ֵאינוֹ טוֹ ב
יכים ְל ַה ְת ִחיל
ש ּיוֹ תַ ,היְ נ ּו ִּכי ְצ ִר ִ
ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּ ִשֹיחוֹ ת ַה ְּקדוֹ ׁשוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְד ּ ְפס ּו ֵא ֶצל ַה ִּס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִ ֹ
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש.
ְוזֶ ה ּו ִע ַּקר ַה ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ׁ ֶשל ַה ָ ּז ֵקן דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ָה ִע ֵּור ַה ַּנ”ל ,שבסיפור המעשה הנפלא
הנ”ל ִּכי ָהיָ ה זָ ֵקן ְמאֹד השיג יותר מכולם ,השיג ראשית ראשית השורש ,אם נגדיר בלשון
של זמן ,הוא השיג השגות של מליוני מליוני שנים ,ויניק ְמאֹד ,זהו מדרגת הצדיק הגדול,
שהוא יניק ,תמיד חדש ,למה ,כי הוא זקן יותר ,כי הוא משיג יותר ויותר במדות הרחמים
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִּנזְ ַקן ְ ּביוֹ ֵתר אצלינו היינו שהאדם נזדקן וחי עוד שנה ועוד שנה ְונִ ְכ ָלל
ְ ּבזִ ְקנָ ה דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ְ ּביוֹ ֵתר ,לא שהוא חלוד וכבד יותר ,אלא זקנה דקדושה להכלל במדות
הרחמים לתקן את הימיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ִּתיק דְּ ַע ִּת ִ
יקין ,עי”ז יש לאדם צמצומים שהם
המוחין קדישין שהם בחי’ הדרגות שבתפילה שנמשך בכח הצדיק האמת שהוא עתיק
דעתיקיןָּ ,כל ַמה ּ ׁ ֶש ִּנ ְכ ָלל ׁ ָשם יוֹ ֵתר ָהיָ ה יניק יוֹ ֵתרִּ ,כי ִה ּ ִשֹיג ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן הוּא ָרחוֹ ק
ְמאֹד ֵמ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,וצריך להתחיל היום להתקרב לה’ ,רחוק מה’ לא בדרך של עצבות,
אלא בדרך של תשובה ושמחה ,להתחיל עם חיות ,הרי עוד לא התחלתי ללמוד תורה,
כמו בחור שמתחיל ללמוד עם חיות ,עוד לא התחלתי להתפלל ,אני מתחיל מחדש,
ל-כן ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ִּנ ְכ ָלל ְ ּבזִ ְקנָ ה דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה
כי אפי’ שכן השיג ,הרי ִּ -כי ִלגְ דו ָּלתוֹ ֵאין ֵח ֶקרְ ,ו ַע ֵּ
יוֹ ֵתרָ ,ר ָאה ְו ִה ּ ִשֹיג ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת ְּכ ָלל ,לא ח”ו עצבות ,אלא נהיה יותר חי,
יניק ,בתכלית השמחה ַעד ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַּנ”ל ׁ ֶש ּ ׁ ָשם נִ ְכ ָלל ַה ִ ּז ְקנָ ה ְו ַה ַ ּינְ קוּת יַ ַחד כי
בפשטות זקנה מתרחק מינקות וחיות ,אך בזקנה דקדושה זה נכלל בינקותֶ ׁ .ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ְל ַה ּ ִשֹיג זֹאת ְּכ ָלל ההשגה שלנו אי אפשר להשיגה בשורש ,אלא רק במה שנכלל בתפילין
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ובבחי’ התורה.

תיכנס לעבודת ה’ כניסה חדשה ,כאילו לא התחלת מעולם
ְוזֶ ה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ַה ָ ּז ֵקן ַה ַּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ׁש ֶֹר ׁש ַה ְּת ִפ ִּלין מ ִֹחין ַּכ ַּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ַח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ָ
יכם ַח ִ ּיים ֻּכ ְל ֶכם ַה ּיוֹ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ַעל
(שם ד’) ְו ַא ֶּתם ַהדְּ ֵב ִקים בה’ ֱאל ֵֹק ֶ
ְּת ִפ ִּלין ַּכ ָ ּידו ַּעִּ ,כי זֶ ה ִע ַּקר ַה ְּת ִפ ִּלין מ ִֹחין ְּכ ֵדי ִלזְ ּכוֹ ת ַעל -יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ִל ְחיוֹ ת ִח ּיוּת
ָח ָד ׁש דִּ ְק ֻד ּ ׁ ָשה ,ר’ נתן מלמד איך להניח תפילין ,לקבל חיות חדש ,לצאת ממצרים שאין
מח ודעת ,ונזדקנים בעוה”ז ,אבל המוחין של יציא”מ הנמשכים בתפילין ,משפיעים
עלינו לחדש ימינו ְל ַחדֵּ ׁש ַּכ ֶּנ ׁ ֶשר יָ ָמיו ,כמו בסיפור הנ”ל ,להיות חדש ,לעוף ככה כמו
נשרְ ,ל ַה ְת ִחיל ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְולֹא יִ ּפֹל ְלזִ ְקנָ ה דְּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶש ּלֹא
ִּת ְהיֶ ה ֲעבוֹ ָדתוֹ ְ ּב ֵעינָ יו ִּכיְ ׁ ָשנָ הֶ ,א ָּלא ָח ָד ׁש ַמ ָּמ ׁש ְּכ ִא ּל ּו לֹא ִה ְת ִחיל ֵמעוֹ ָלם ְּכ ָלל ,ציצית חדש,
תפילין חדשים ,פאות חדשים ,שבת חדש ,הכל חדש.
ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶשהוּא ַצדִּ יק ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְו ָט ַרח ְויָ גַ ע ׁ ָשנִ ים ַה ְר ֵ ּבה ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַאף-
אשית ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ְת ִחיל ְּכ ָללִּ ,כי ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
י-כן ְל ִפי ִחדּ ו ּׁש ַמ ֲע ֵשֹה ְב ֵר ׁ ִ
ל-פ ֵ
ַע ּ ִ
עוֹ ֶשֹה ֲח ָד ׁשוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת ,כמו שבעוה”ז הוא פועל חדשות ,בירורים חדשים ,וכן בהשגות
יש השגות חדשות ,כמ”ש בסי’ ל”ה שהשגות חדשות הוא חידוש מעשה בראשיתְּ ,כמוֹ
אשית”ְ .ו ֵאין יוֹ ם דּ וֹ ֶמה ַל ֲח ֵברוֹ ִּ ,כי הוּא
ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ו ְּבטוּבוֹ ְמ ַחדֵּ ׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵשֹה ְב ֵר ׁ ִ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַחדֵּ ׁש נִ ְפ ָלאוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה.

ר’ נתן מחנך אותנו לחשוב מהעולמות העליונים ,סדרן ומעמדן והנהגתם
ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִכ ְת ֵבי האר”י ז”לֶ ׁ ,ש ֵאין יוֹ ם דּ וֹ ֶמה ַל ֲח ֵברוֹ ְו ֵאין ׁ ָש ָעה דּ וֹ ָמה ַל ֲח ֶב ְר ָּת ּה ,מנחה מעריב,
שחרית ,כל דבר זה ענין אחר ,ו ְּב ָכל ֶרגַ ע ְו ֶרגַ ע נִ ׁ ְש ַּת ִ ּנים ֲע ִל ַ ּית ָהעוֹ ָלמוֹ ת ְו ִס ְד ָרן ו ַּמ ֲע ָמ ָדן ְו ַהנְ ָהגָ ָתם
ְ ּב ׁ ִשנּ ּו ִ ּיים נִ ְפ ָל ִאים ְונוֹ ָר ִאים ַעד ֵאין ֵח ֶקר ,ר’ נתן בכל הלכה והלכה מראה לנו לחשוב על העולמות,
אע”פ שאנחנו לא מבינים את זה ,ורחוק מרוב אנשים ללמוד את העניינים האלה ,אבל זהו
האמונה ,זה מה שהבעש”ט גילה לנו להאמין בהאמת הזה ,במציאות הניצה”ק והעולמות,
שר’ נתן חוזר על זה אין סוף פעמים ,וזה עיקר מה שאנו צריכים להיות חזק מאד ,שהאמונה
יהיה בשלימות ,אמונה היינו שאנו מכירים במציאות ה’ ויודעים שיש עולמות ,ושסדרן ומעמדן
והנהגן נשתנים לפי מה שאני מתחדש בעבודת ה’ ,ללמוד ולהתפלל כפי מה שאני יכול ולקדש
מחשבתי לפי מה שאני יכולְ ,ו ָכל המשכת ִח ּיו ָּתם הוּא ְּכ ִפי ֲעבוֹ ַדת ָה ָא ָדם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּבוֹ ָּתלוּי
ֹאש ְו ַעד סוֹ ף ,כל אחד ואחד ,הכל תלוי בו ,בכל אחד בנפרד.
ַה ּכֹל ֵמר ׁ
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
אשית ׁ ֶש ְ ּב ָכל
יך ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ַל ֲעבֹד ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמחדּ ׁשְּ ,כ ִפי ִחדּ ו ּׁש ַמ ֲע ֵשֹה ְב ֵר ׁ ִ
יכין ַע ְכ ׁ ָשיו ,כל יום הוא מחדש העולמות ,וכך אני צריך להתחדש ו ְּכ ִפי ִה ְת ַ ּג ּלוּת
ָהעוֹ ָלמוֹ ת ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יכין ְלגַ ּלוֹ ת ַע ְכ ׁ ָשיו ,כי חידוש מעשה בראשית הוא חידוש השכל,
ְ ּג ֻד ַּלת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
זהו עומק הענין כמובא בסי’ ל”ה ,והעיקר לחשוב מגדולת הבורא ,שאצל האדם זה אותם
מחשבות כמעט ,אבל עוד נקודה שהיא חדשה יותר מהכמעט ,זהו עיקר חידוש מעשה
בראשית ,הצדיקים יודעים מה זה כל נקודה של ידיעה חדשה ,ועוד ועוד יותר ,ויותר ויותר
עמוק ,שזהו תכלית שרבינו סיפר לנו את המעשה ,שנבין איך לנגוע בדברים האלה ,במקום
העולם המגושם והדמיונות שעוברים עלינו ,במקום זה נחשוב ממשהו יותר טוב.
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יע אוֹ ֶמר ְו ַליְ ָלה ְל ַליְ ָלה יְ ַח ֶּוה ָדּ ַעתֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ַליְ ָלה ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה כמה
ִּכי יוֹ ם ְליוֹ ם יַ ִ ּב ַ
יעה ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ֵמעוֹ ָלם,
דרגות ,יום ,לילה ,עת ושעה ,נִ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּג ֻד ָּלתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ָּכ ָרה ִו ִיד ָ
שזה עיקר עבודתינו להכיר גדולת ה’ ,כשאדם יודע שהוא כבר מכיר בגדולת ה’ ,זהו הטעות
של ההתרחקות מהצדיקים ,כל פעם צריך נקודה חדשה ,ויש בזה מספיק מספיק לחיות מליון
שנה ועוד לא תגיע ,וזה עיקר התשובה ,לחזור להתדבק בהשי”ת ,לחשוב מהשי”תְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
יכין ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ ְמ ַח ֵדּ ׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשיםְ ,ו ֶזה ִע ַ ּקר
ְצ ִר ִ
ּ
ַה ִח ּיוּת ,ככה חיים ,זה נקרא חיים טובים ְ ּב ִחינַ ת ַח ִיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”ל.

כל יום צריך להיות יותר ארוך מחבירו ,לשכוח את התפעלות הנפש של אתמול,
ולהתפעל התפעלות חדשה
יכין ִל ְראוֹ ת ְ ּב ָכל
יכת יָ ִמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ,הוּא ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ֲא ִר ַ
יוֹ ם ָויוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבא ַא ַחר ָּכ ְך ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ֶאת ַה ּיוֹ ם ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעתִּ ,כי ַה ּיוֹ ם ִ ּב ְת ִח ָּלתוֹ ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְל ָה ָא ָדם
יכין ִל ְראוֹ ת ְל ַה ְר ִחיב ּו ו ְּל ַה ֲא ִריכוֹ ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְו ֵכן ְ ּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם
הוּא ָק ָצר ְמאֹד ו ְּצ ִר ִ
ְ
יכין ִל ְראוֹ ת ׁ ֶש ָּכל יוֹ ם יִ ְהיֶ ה ָארוֹ ך יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ֵברוֹ ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ָט ֳה ָרה ְוכוּ’ַּ ,
(כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
ְצ ִר ִ
ימן ס’ ִל ּקו ֵּטי א’) וכן בלקו”ת סי’ ד’ ,שצריך לתקן הימים ע”י צדקה ,וכל יום
“פ ַתח ר’ ׁ ִש ְמעוֹ ן” ְ ּב ִס ָ
ָּ
יכת יָ ִמים ְ ּב ִחינַ ת יָ ִמים ֲא ֻר ִּכיםַ ,היְ נ ּו ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל
יהיה בתוספת קדושה וטהרהְ ,ו ֶזה ִע ַ ּקר ֲא ִר ַ
ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ַ ּב ֲעבוֹ ָדה ֲח ָד ׁ ָשה ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ְמ ֻר ָ ּבה ,להתחיל בדברים הפשוטים ,ולחפש יותר ויותר
בדברי רביה”ק ובדברי הצדיקים ,בהתבודדות רצונות וכיסופין להשי”ת ,יותר ויותר לחשוב
מהשי”ת ,יותר ויותר דעת דקדושה.
יכין ִל ׁ ְש ּכ ַֹח ְלגַ ְמ ֵרי מה שהוא למד תורה ויודע ידיעות ,אין
ִּכי ָּכל ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ָע ַבד ַעד ֵה ָ ּנה ְצ ִר ִ
שוכחים ,אדרבה זהו עיקר בנין הדעת ותכלית העבודה ,אלא שהנפלאות שבדבר ,לראות
פלאות כבוד שמים ,כמה זה נוגע לי ,כמה זה מחיה אותי ,הכל צריך לשכוח ,ולקחת את זה
בכל הכח להתחיל עתה מחדש ,ו ְּל ַה ְת ִחיל ַע ָּתה ֵמ ָח ָד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל -יְ ֵדי ְּת ִפ ִּלין זוֹ ִכין ָל ֶזה ַּכ ַ ּנ”ל.
יחין ְ ּב ָכל יוֹ ם ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ֶּתם ַה ְדּ ֵב ִקים ַּכ ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו
ְו ֶזה ִע ַ ּקר ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ַּמ ִ ּנ ִ
ּ
ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”לְ ,ל ַח ֵדּ ׁש ִחיוּתוֹ ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּב ָכל ֵעתְ ,ל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְו ֶזה ִע ַ ּקר
ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ַח ִ ּיים ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ַה ָ ּז ֵקן ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”ל כדי שאנו נזכה לזה ,צריך רחמים גדולים ,כי אנו
אין לנו זכות לזכות לחיים חדשים ,אנו באים בתפילה בכמה מדרגות שנמשכים אחד מהשני,
אך מאיפה השורש של הנחל ,מקור החכמה ,משם אנו מקבלים ע”י מדות הרחמים ,הנמשים
מהזקן העליוןֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַחי ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם נִ ְכ ָלל ַה ִ ּז ְקנָ ה ְו ַה ַ ּינְ קוּת
(ת ִה ִּלים קג) ִּת ְת ַח ֵדּ ׁש ַּכ ֶ ּנ ׁ ֶשר נְ עו ָּריְ ִכיְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מו ָּבא
יַ ַחדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְּ
ּ
ְ ּב ֵפרו ּׁש רש”י ׁ ָשם)ַ ,ה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ֶ ּזה ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְז ִקין ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַּמ ְז ִקין יוֹ ֵתר הוּא ְמ ַח ֵדּ ׁש ִחיוּתוֹ יוֹ ֵתר
ו ַּמ ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּביוֹ ֵתר ,ו ַּמ ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ,נשר חי הרבה ,כל מאה שנה
מתחדשְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה לוֹ ַה ְס ָּכ ָמה ִמן ַה ֶ ּנ ׁ ֶשר ַה ָ ּגדוֹ ל ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִח ּיוּת ָּכ ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ְת ַח ֵדּ ׁש ַּכ ֶ ּנ ׁ ֶשר
ַּכ ַ ּנ”ל ,ו ִּמ ּׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל :לכן בסוף המעשה הנשר מסכים
לחיים הטובים שלו ,כי הוא שורש ההתחדשות.

שורש הרחמים ע”י כבישת כעס והמתקת חרון
ו) ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין ִ ּבפנִ ים ,שנמשכים ונתגלים על פני האדםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף סג  -הלכות תפילין ה' אות ה-ו
ישאֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ַה ַדּ ַעת ּ ָפנִ ים ַּכ ָ ּידו ַּע ,כי תיקוני
יקנָ א ַק ִדּ ׁ ָ
אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
דיקנא נמשכים בבחי’ הדרת פנים כמ”ש בסי’ כ”זֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ָקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל.
ישת ַּכ ַעס ר’ נתן מזכיר
יקנָ א ֵהם ְ ּב ִחינַ ת י”ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמיםְ ,ו ִע ָ ּק ָרם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִב ׁ ַ
ְו ִת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
דברים שרשייםְ ,ל ַה ְמ ִּתיק ַה ִדּ ין ְו ַה ֲחרוֹ ן ַאףֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ָה ִע ָ ּקר ְו ַע ֵּ
ל-כן ָא ְמר ּו
“ויְ ַמ ֵהר מ ׁ ֶֹשה ויקד ַא ְר ָצה ְוכוּ’”ַ ,מה ָר ָאה? ֶא ֶר ְך
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין קיא) ַעל ּ ָפסוּקַ ,
יסר
ַא ּ ַפיִ ם ָר ָאה ,כי הבין שיש פה דבר מופלא ,רחמנות כזהִּ ,כי ִע ָ ּק ָרן ׁ ֶשל הי”ג ִמדּ וֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְּת ֵל ַ
ישת ּ ָפנִ ים,
יכת ַא ּ ַפיִ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ִב ׁ ַ
ת”ד ׁ ֶש ִ ּג ָּלה לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָאזָ ,ה ִע ָ ּקר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ְו ַע ֵּ
יכת ַא ּ ַפיִ ם ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל
ל-כן נִ ְת ַל ֵהב מ ׁ ֶֹשה ַעל-יְ ֵדי ִמ ָדּ ה זוֹ ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִענְ יַ ן ַמ ֲע ַלת ֲא ִר ַ
ּ
ּ
ְּ
ימן קנ”הַ ,ע ֵין ׁ ָשם) ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַּמ ְת ִחילַ ,ע ְּצבוּת ִהיא ִמ ָדּ ה ָר ָעה ְמאֹד ְוכוּ’ַ ,ע ֵין ׁ ָשם ָּכל ָה ִענְ יָ ן ַעד
(ב ִס ָ
יטבּ ,תו ַּכל ְל ַק ֵ ּבל ִמ ּׁ ָשם ֵעצוֹ ת
ַה ּסוֹ ףִּ ,כי הוּא ֶדּ ֶר ְך נִ ְפ ָלא ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵראְ ,ו ִאם ִּת ְס ַּת ֵּכל ו ְּת ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
נִ ְפ ָלאוֹ ת ְו ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך .שצריך לצאת מעצבות תמיד ע”י
שממשיכים חיים חדשים.
ְו ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַדּ ֵ ּבק ְ ּב ִמדּ וֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יכת ַא ּ ַפיִ םְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַ ּי ֲא ִר ְ
ל-כן ָצ ִר ְ
ו ְּב ָכל ַה ְּס ָפ ִריםְ ,ו ַע ֵּ
יך ַא ּפוֹ ַעל ָּכל ָדּ ָבר
יך ִל ְראוֹ ת ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ִמ ַדּ ת ֲא ִר ַ
כל מה שעובר ,תאריך אף ,אל תסתכל על זהְ ,ול ֹא יִ ְכעֹס ְול ֹא יַ ְק ּ ִפיד ַעל ׁשוּם ָדּ ָבר לא לכעוס על
השני ,וגם לא לכעוס על מה שעובר עליך ,לא יכאב לך ,כי לא אכפת לךְ ,ול ֹא יִ ְס ַּת ֵּכל ַעל ׁשוּם
יעה ו ִּב ְל ּבוּל ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ  ,אל תסתכל על מה שמונע ולא מסתדר לך ,זה יסוד גדול שאנשים
ְמנִ ָ
לא נכנסים לעבודת ה’ בגלל שהתחילו ולא הצליחו ללכת הלאה ,בחור רוצה ללמוד ,רואה
שאינו לומד ,הוא מפסיק ,אם היה מתחזק עוד ועוד ועוד ,היה נכנס פנימה .וכן אצלינו אנו
מתחילים אך נשארים בחוץ ,כי רואים שלא מצליחים ונופליםֵ ,הן ְמנִ יעוֹ ת ו ִּב ְל ּבו ִּלים ְו ִע ּכו ִּבים
יסו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ִמ ְ ּבנֵ י ָהעוֹ ָלםְּ ,כגוֹ ן ֵמ ָא ִביו ְוחוֹ ְתנוֹ ְו ִא ׁ ְש ּתוֹ ו ְּקרוֹ ָביו אוֹ ִמ ּׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י ָהעוֹ ָלםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
ִו ּ
יָ דו ַּע ְורוֹ ִאין ְ ּבחו ּׁשֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ֵא ֶיזה ָא ָדם ָּכל ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ִל ָּכנֵ ס ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ְל ַה ְת ִחיל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְוכוּ’ ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזהֵּ ,ת ֶכף יֵ ׁש לוֹ ְמנִ יעוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּרְ ,ו ָצ ִר ְ
יך ָּכל ֶא ָחד ִל ְהיוֹ ת ַעז ַּכ ָ ּנ ֵמר
יהםְ ,ו ִל ְב ִלי
ְוכוּ’ ְוגִ ּבוֹ ר ָּכ ֲא ִרי ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן ָא ִביו ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ םְ ,ל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ְמנִ יעוֹ ת ְו ַל ֲעבֹר ֲע ֵל ֶ
יהם ְּכ ָלל ,ו ְּל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְמאֹד ַל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת ׁ ֶש ּלוֹ ַ ,ל ֲעסֹק ְ ּבתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַכ ָּונָ ה ו ְּבכ ַֹח ְוכוּ’.
ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ֲע ֵל ֶ

נסיונות שיש למי שנכנס בעבודת ה’ ,והעצה לכך
העולם מאד מפיל מי שרוצה להכנס בדברי רבינו ,לעסוק בהתבודדות בישוב הדעת ,לעקור
מעצמו את התאוות ,לצעוק לה’ שעות ,מבלבלים אותו ,ומי מדבר מלימוד התורה ,ותפילה
בכונה ,ולקנות מה שר’ נתן ורבינו מסבירים לנו כמו שדברים אלה מבוארים בדברי רבינו ור’
נתן באר היטב ,יש מניעות ,אנשים מרחיקים ומונעים ,צריך להיות חזק להכנס לזה בכל יום,
לא להסתכל על זה כלל ,לעשות את שלו ,בלי חשבונות מה שעובר עליו .גם שאתה לא יכול
במדרגה גדולה ,תעשה בתמימות ופשיטות .ואם נפלת ,תתחיל מחדש ,אל תסתכל על זה
כלל .ה’ רוצה ממך איזה כבוד עכשיו במצב הזה ,תעשה לו כאן נחת .ואפי’ שיש צער ,מניעות,
יסורים בבריאות ופרנסה וכל הבית ,אל תסתכל על זה ,זהו עוה”ז ,צריך שלא להסתכל על
זה .זה נקרא עוור דקדושה ,שלא מסתכל על מה שעובר עליו ,כי רוצה להתדבק בה’ .כך יוכל
להכנס לקדושה ,לזכות לתורה ותפילה ולצאת מהתאוות .לעקור הרע ,בכל פעם עושה את
שלו.
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יכת ַא ּ ַפיִ ם ְל ַבל יִ ְהיֶ ה לוֹ ק ֶֹצר רו ַּח ח”וְ ,ל ַה ְפ ִסיק ֲעבוֹ ָדתוֹ ח”וַ ,על-יְ ֵדי ַה ְמנִ יעוֹ ת
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ְו ַה ִ ּי ּסו ִּרים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵמ ֶהםַ ,רק יְ ַח ֵ ּזק ַע ְצמוֹ ְויַ ֲא ִר ְ
יעה ְּכ ָלל,
יך ַא ּפוֹ ַעל ָּכל ָדּ ָברְ ,ול ֹא יִ ְס ַּת ֵּכל ַעל ׁשוּם ְמנִ ָ
הדברים האלה ,צריך לחזור עליהם בכל יום.
ְו ֵכן ֲא ִפ ּל ּו ַה ִ ּב ְל ּבו ִּלים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵמ ַע ְצמוֹ ַמה ּׁ ֶש ַה ַּת ֲאווֹ ת ְו ַה ַּמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ָרעוֹ ת ְו ָזרוֹ ת רוֹ ְד ִפין אוֹ תוֹ ְ ּב ָכל
ֵעת ו ִּב ְפ ָרט ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ְויֵ ׁש לוֹ יִ ּסו ִּרים ְ ּגדוֹ ִלים ֵמ ֶהם ,לא יכול להתפלל ,כי מתייאש ,לכן לא
בא לזמן ,ולא יכול לעמוד בתפילה ,כי מה יכול לעשות עם המחשבות האלה ,ומתייאשָ ,ה ִע ָ ּקר
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ,בכל מניעות שבעולם ,בוודאי יש איזה דרך
הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
שאתה כן יכול ,תחפש את זה.
יכת ַא ּ ַפיִ ם זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ הַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה
ַּכ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
יקים ו ְּכ ׁ ֵש ִרים ֲא ִמ ִּת ִ ּייםְ ,ויִ ְת ַח ֵ ּזק ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ ְול ֹא יִ ּפֹל ִמ ּׁשוּם ָדּ ָבר ְולֹא יכפת ליה
ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּב ַצ ִדּ ִ
זה המילים שיכולים לזכות תמיד ‘לא אכפת לי’ ְול ֹא ְּת ַק ֵּצר רוּחוֹ ִמ ּׁשוּם ִ ּב ְל ּבוּל ַמה ּׁ ֶש ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר
ישוּת ַה ַדּ ַעת ְּכ ִא ּל ּו ֶא ֶפס ִּת ְקוָה ח”וֵ ,מ ֲח ַמת ַה ַּמ ֲע ִשֹים ָר ִעים ְו ַה ּ ְפגָ ִמים
ַמ ְכנִ יס ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ִ ּב ְל ּבו ִּלים ַו ֲח ִל ׁ
ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ַעד ֵה ָ ּנהִּ ,כי ָצ ִר ְ
יך ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ָּכל ֶזה ְּכ ָללַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ו ִּב ְד ָב ֵרינ ּו ַּכ ָּמה
יך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזקִּ ,כי ֵאין ׁשוּם יֵ או ּׁש ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָללְ ,ו ֵא ְ
יכן ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶשהוּא
ְו ַכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ִענְ יָ ן ֶזה ַעד ֵה ָ
ילה זֹאת ְ ּב ַע ְצמוֹ ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ,אותה נפילה ,אותה ירידה,
ל-פי ׁ ֶש ְּכ ָבר נָ ַפל נְ ִפ ָ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
עוד פעם ועוד פעם ,אותה בטלנות ,אותה ביטול תורה ותפילה ,אותם המחשבות ,צריך להזהר
מאד ,לפי מה שאנו תמיד רואים אנשים שהם מלאים צער ועגמת נפש ,אנשים שלא מצליחים
להכנס לעבודת ה’ ,כשמסתכלים טוב ,רואים שכל הסיבה זה רק מחמת שהם לא מתחדשים.
כי בכל פעם בא לספר מה שעובר עליו ,עובר עלי עובר עלי ,ניכר עליהם שהם לא מסתכלים
בדף הזה של לקו”ה או”ח חלק א’ דף ס”ג ,ובעוד מקומות שר’ נתן מדבר על זה.
ובגשמיות מי שלא לומד ספרי רבינו ,אין להם התחדשות ,אנשים מסכנים מאד מאד ,רוב
אנשים אין להם חיות ,רק מי שמצליח בפרנסה ,או בלמדנות ,יש להם חיות ,גם שם הם
צריכים הרי לזכות לעלות להאמת ,להכנס לעבודת ה’ ,שלא יהיה זקן במעשיו שחושב
שהצליח באיזה משהו ,אבל רוב אנשים רחוקים מכל זה ואין להם חיות מרוחני רק מגשמי,
ומי שנכנס בעבודת ה’ בהתחלה ,עובר עליו דברים כאלה ,לכן רבינו מכניס אותנו בעבודת ה’
ומלמד אותנו ,רק התחלות ,בלי שום חשבונות.

לחיות כל רגע עם ה’אין יאוש’
הלוואי שנזכה ללכת באור ההלכה הזאת ,ללכת עם מה שר’ נתן מלמד אותנו לא להיות זקן,
ולא אכפת ליה כלל בכל מה שמונע אותו ,זהו חיות העוור שהוא חי חיים טובים ,ולא אכפת
לי כלל ,כי יודע בכל פעם ,עכשיו ה’ נתן לי לעשות לו כבוד כזה וכזה ,לא משנה באיזה מדרגה
אני נמצא ,למעלה או למטה ,לא יודע ,לא אפכת לי ,יש זמנים של מוחין ודעת ,אז אדם כן
יודע וכן מרגיש ,הכל נבנה אצלו ,ויש זמנים של עיבור כזה ,אז לא אכפת לי כלל ,אני עושה
את שלי ,בלי שום חשבונות .אפי’ נפילות שנפל למחשבות זרות ובלבולים ,אין יאוש בעולם
כלל ,זה לא אימרה ,צריך לחיות עם זה בכל רגע ורגע שנכנס לעבודת ה’ ,היאוש רוצה לעשות
שלא תיכנס לעבודת ה’ .כי עבודת ה’ האמיתי זה יגיעה גדולה ללמוד הרבה ,וגם להתפלל
הרבה שזה גם יגיעה גדולה ,וגם לחשוב על אמונה הרבה שזה גם יגיעה ,ועיקר היגיעה זה
להתנהג בקדושה בכל מה שעושים ,באכילה ,ובכל ענין בעוה”ז ,לצאת מהתאוות ,מתאוות

ז

ח
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ממון ומכל מיני משיכות שיש בנפש ,כשאדם עובד אל עצמו לזכור את ה’ ,להסתכל בפנימיות
לברר הניצה”ק ולתקן העולמות ,לצאת מבחי’ שכחה בחי’ נוקבא ,ולהתחיל בעבודה חדשה
של השגות אלקות ,והכל ע”י שאין יאוש .כי תמיד אדם מתייאש ואומר אני לא יכול ,אל
תתייאש ,תתחיל לחיות.
י-כן ֵאין יֵ או ּׁש ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָללְ ,ו ָכל ַה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר הוּא ַחי ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה הוּא ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְו ַאל יִ ּפֹל ְל ִז ְקנָ ה ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְּכ ָלל ,זה מה שר’ נתן מודיע לנו בכח
הרבי ,זקנה דקדושה ,כמה שנזקן יותר ,הוא נזקן בזקנה דקדושה ,זה יש לנו כח לחדש ימינו
ולחיות חיים טובים אמן.

