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ליקוטי הלכות ח"א דף סד  -הלכות תפילין ה' אות ז-ח

הלכות תפילין ֲה ָל ָכה ה אות j-z
ר’ נתן פותח להכניס אותנו לדרכי ההתחזקות ,לדרכי החיים ,ונכנס לענין הנפילות של האדם,
ובזה מודיע לנו דעת ,שכל אדם מיושב ונורמלי היה צריך להבין את זה לבד ,שחייב להיות טרי,
רענן ,לעבעדיג ושמח ,אך יש אנשים שאין להם רצונות להגיע למשהו בעבודת ונזדקנים מאד
מאד מכל מה שעובר עליהם ,זה סוחט אותם והופך אותם לזקן וחלוד .כ”ש מי שיש לו רצונות
להגיע לידיעת התורה ,כ”ש כשרוצה להגיע לתשובה שלימה ויראת ה’ ,כמה וכמה חיזוק הוא
צריך לזה .וכאן בהל’ תפילין ה”ה במעשה של הח’ זקנים עם הבעטלער העוור ,ר’ נתן ממש
מחיה אותנו ,ומכניס לנו חיות כזה שכל העולם כולו חייבים את זה ,וכמה אנו צריכים להפנים
את הדברים האלה.

כלליות הלימוד שרביה”ק מאיר לנו בסי’ קנ”ה
כאן בתוך דבריו הביא מדברי רביה”ק בסי’ קנ”ה ומראה לנו כלל ענין ההתחזקות הזה של
העוור שאינו יודע כלום ,שמשם נמשך תיקוני עתיק .שר’ נתן הסביר לעיל שזה נמשך עלינו
ע”י התפילין ,להתדבק בארך אפיים שמשה רבינו השתחווה למדות ארך אפיים ,שראה שיש
דרך כזאת.
ולעובדא למעשה מלמד לנו רביה”ק חד משמעית שעצבות זה מדה רעה מאד ,מדה מגונה
מאד ,כשיש מדות רעות לאדם יצחקו עליו שלא הגיע לכלום ,עצבות היא מדה רעה מאד,
ע”י עצבות לא נוסעים לצדיק ,לא פותחים לקוטי מוהר”ן לקבל דעת ,מחמת עצבות שחושב
שלא יגיע לכלום .היפך העצבות הוא אמונה שה’ עומד עליו ומקבל נחת ,ה’ עומד ומקבל כל
מלה של תפילה ,כל דיבור ,ה’ מאזין ומקשיב ושומע הכל ,ואז בוודאי אין לאדם שום עצבות
ועצלות ,רק יזדרז מאד בעבודת ה’.
האמונה הזאת שאדם מתחזק לדעת שה’ מסתכל ונהנה מכל מצוה ,ורוצה אותי ,זהו הכח
הגודל והצומח ,כמו אדמה בריאה וטובה שנוטעים בה דבר וצומח וצומח ,זה עיקר הדבר
שצריך להיות נטוע בתוך האמונה ,יסוד היהדות זה אמונה ,יסוד כל מצוה זה אמונה .וזהו ענין
אריכות אפיים ,שמשה רבינו השתחווה כשראה ארך אפיים.
כי רבינו מלמד שאדם צריך להאריך אפו על כל מה שעובר עליו ,ולא יכפת ליה ,ולא יסתכל
על זה כלל וכלל ,רק יעשה את שלו בזריזות ושמחה ,ולא יסתכל כלל על כל הבלבולים שקורה
לו ,לא לדקדק על מה שקרה לו כך או כך ,כמובן שצריך לשוב בתשובה לדקדק לסדר את חייו,
אך לא להכנס לשום חלישות הדעת שהנה לא הולך לו ,או כן הולך לו ,ח”ו ,רק לא אכפת ליה
כלל .וזהו ענין ארץ ישראל ועיקר השתוקקות של משה רבינו לא”י.

אל תכאב את הכאבים שלך ,תתקדם!
ִּכי ָּכל ַה ְ ּנ ִפילוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם תבין שזה לא מחמת מוסר נכון ,אלא דמיונות של הסט”א ֵהם ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ִז ְקנָ ה ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,הוא מפיל עליך זקנהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְד ֶמה ְ ּב ֵעינָ יו ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְז ַקן ַ ּב ֲח ָט ָאיו ו ְּב ַמ ֲע ָשֹיו ׁ ֶש ָרגִ יל
ָ ּב ֶהם ,זהו זה ,ככה אני ,רוצה להשתנות ולבא ליראת ה’ ולקדש כל מעשיו בקדושה להתפלל
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ד
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וללמוד ולהתייגע בעבודת ה’ ,אלא שחושב שאני לא יכול ַעד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ָל ֵצאת ֵמ ֶהם
ְ ּב ׁשוּם א ֶֹפן ח”ו ,ו ֶּב ֱא ֶמת הוּא ָצ ִר ְ
יך ֵל ַידע ו ְּל ַה ֲא ִמין ר’ נתן מביא לנו את האמת מהרבי ,שזהו
השכל של התפילין ,השכל דקדושה ,לידע ולהאמין ׁ ֶש ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה יֵ ׁש ּכ ַֹח ְ ּביַ ד
ָה ָא ָדם ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְו ִל ְהיוֹ ת נַ ֲע ֶשֹה ְ ּב ִר ָ ּיה ֲח ָד ׁ ָשה ַמ ָּמ ׁש ,ממש בריה חדשה ִּכי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך עוֹ ֶשֹה
ל-כן ָצ ִר ְ
ֲח ָד ׁשוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת ְו ֵאין יוֹ ם ְו ֵאין ׁ ָש ָעה דּ וֹ ֶמה ַל ֲח ֵברוֹ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
יכין ְל ַה ְת ִחיל ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםַּ ,כ ְמב ָֹאר
ֵמ ָח ָד ׁש ו ְּל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל יוֹ ם ֵמ ָח ָד ׁשְ ,ו ִל ְפ ָע ִמים ַ ּגם ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד ְצ ִר ִ
ְ
ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ִאם יִ ְהיֶ ה ַּכ ְך ְז ַמן ָארוֹ ְך יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ הּ ְ ,ב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ָצ ִריך ְל ַה ְז ִּכיר
ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ִל ׁ ְש ּכ ַֹח ְלגַ ְמ ֵרי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָע ַבר ַעד ֵה ָ ּנה ו ְּל ַה ְת ִחיל ֵמ ַע ָּתה ֵמ ָח ָד ׁש ַמ ָּמ ׁש ָּכל
ישת ַה ַדּ ַעת ְּכ ָלל ,לא יסתכל על זה ,כיון שזה לא
ַמה ּׁ ֶש ּיו ַּכלְ ,ו ַאל יִ ְס ַּת ֵּכל ַעל ׁשוּם ִ ּב ְל ּבוּל ַו ֲח ִל ׁ ַ
אמיתי ,לא מתייחסים לזה.
יכת ַא ּ ַפיִ ם ,כמו שאמר רבינו בסי’ קנ”ה ,והבטלער העוור נתן לנו את זה
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
יך ְל ַה ֲא ִריךְ
מתנה ,להאריך רוחו ,לא להתעצבן ,ולא להיות בכאבים ,רק לעבור הלאהֶ ׁ ,ש ָּצ ִר ְ
רוּחוֹ ַל ֲעבֹר ַעל ָּכל ַה ִ ּב ְל ּבו ִּלים ְו ַה ְּמנִ יעוֹ ת ְו ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ׁשוּם ָדּ ָבר ְולֹא יכפת לי’ ׁשוּם ָדּ ָבר,
זה מה שצריך לחזור תמיד ,לא אכפת לי ,לא אכפת לי ,זה לא סתם עקשנות אלא זה אמת
ְו ַאל יֵ ַר ְך ְל ָבבוֹ כלשון הכתוב במלחמה ְולֹא ִת ְק ָצר רוּחוֹ ִמ ָּכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ָע ָליוַ ,רק יִ ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶש ּיו ַּכלִּ ,כי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ְ ּב ָכל ֵעת ,אפי’ שנדמה לאדם מה שנדמה,
אך זה לא נכון ,כי חסדי ה’ לא תמו ְו ַח ְס ֵדּ י ה’ לֹא ָת ְמנ ּו ְול ֹא ָכל ּו ַר ֲח ָמיו ְלעוֹ ָלם.

מדוע קוראים לו בשם פשוט ‘ר’ נתן’?
ר’ נתן ממשיך [אנו קוראים לו בשם ר’ נתן ,אע”פ שזה גאון וקדוש כזה ,אלא שיורד אלינו,
בשביל הקטעים האלה ,אנו מכנים אותו ר’ נתן כי הוא מדבר בשפה שלנו] לשכנע אותנו
יכין ַל ֲחזֹר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר,
ביותר ו ְּכ ָבר ִדּ ַ ּב ְרנ ּו ֵמ ִענְ יָ ן ֶזה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםֲ ,א ָבל ִענְ יָ ן ָּכ ֶזה ְצ ִר ִ
ִּכי הוּא ַח ֶ ּי ָ
ּ
ּ
יךִּ ,כי ָּכל ִה ְת ַר ֲחקוּת רֹב ָהעוֹ ָלם ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְואוֹ ְב ִדים ַמה ּׁ ֶשאוֹ ְב ִדיםַ ,ח ִיים נִ ְצ ִח ִיים
ישת ַה ַדּ ַעת ַמה ּׁ ֶשנּוֹ ְפ ִלין ְ ּב ַד ְע ָּתםֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֻר ָ ּבם ִה ְתנַ ּס ּו
ַו ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֻ ,ר ָ ּבם ְּכ ֻכ ָּלם הוּא ַרק ֵמ ֲח ַמת ֲח ִל ׁ ַ
ְ
ילתוֹ ַר ֲח ָמנָ א
ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ְק ַצת ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ְו ַא ַחר ָּכך נָ ְפל ּו ְל ַמה ּׁ ֶש ָ ּנ ְפלוָּּ ,כל ֶא ָחד ְל ִפי נְ ִפ ָ
ִל ְצ ָלןְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְתיָ ֲא ׁש ּו ַע ְצ ָמן ִמ ְּל ַה ְת ִחיל עוֹ ד ,ו ְּק ָצ ָתם נִ ְתעוֹ ְרר ּו ְק ַצת עוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם ְו ִה ְת ִחיל ּו
י-כן נָ ְפל ּו ַא ַחר ָּכ ְךַ ,ע ֵּ
ל-כן נִ ְתיָ ֲא ׁש ּו ְ ּב ַע ְצ ָמן,
פ ֵף-על ּ ִ
עמיםֲ ,א ָבל ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָרא ּו ׁ ֶש ַא ַ
ֵמ ָח ָד ׁש אוֹ ּ ְפ ִ
ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ָרא ּו ׁ ֶש ֶ ּזה ַּכ ָּמה ׁ ֶש ָרצ ּו ְל ִה ְתנַ ּסוֹ ת ְו ִל ְכנוֹ ס ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ְונָ ְפל ּו ְל ַמה ּׁ ֶש ָ ּנ ְפלוַּ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן,
ַע ֵּ
יהם ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ְש ָתה ְ ּגבו ָּר ָתם אני חלש מדי מלהתחיל מחדש ְל ַה ְת ִחיל עוֹ ד ֵמ ַע ָּתה,
ל-כן נִ ְד ָמה ְ ּב ֵעינֵ ֶ
ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל ֶזה הוּא ַמ ֲע ֵשֹה ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר ְ ּב ַע ְצמוֹ  ,הבעל דבר ממונה עליך ,הוא שומר עליך
להחליש דעת ,אבל הוא צוחק עליך כשאתה נכנע אליו! ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא,
סטרא אחרא זה נורא ואיום ,זה כל הצרות והדינים ,יש להם ראש ,זקן דסט”א ,הוא היאוש,
שאדם מזדקן ונופל לגמרי תוך הקלי’ ולא נכנס מחדש לעבודת ה’ ִּכי נִ ְק ָרא ֶמ ֶל ְך ָז ֵקן ו ְּכ ִסיל
(ק ֶֹה ֶלת ד’) ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ְל ַה ּ ִפיל ֶאת ָה ָא ָדם ִל ֵידי ִז ְקנָ ה ו ְּת ׁשוּת ּכ ַֹח ח”וְּ ,כ ִא ּל ּו ְּכ ָבר נִ ְז ַקן ַ ּב ֲח ָט ָאיו
ו ְּב ַמ ֲע ָשֹיו ַעד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת עוֹ ד.

האמת האמיתית שצריכים להתייחס אליה ,ולהזהר מהשקר הנורא
ו ֶּב ֱא ֶמת ל ֹא ֵכן הוּא ,אדם צריך להתייחס אל האמת ,ולעזוב את השקר ,השקר הזה יכול לעלות
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לך כל העולם הבא שלך! זה לא דבר קטן .וזה לא רק עוה”ב ,זה גם החיים שלך היום ,ולא
רק החיים ,אלא כל התורה והמצוות ,וכל ההצלחה להנצל מכל דין ולהיות כרצון ה’ .ר’ יהודי
תתייחס להאמת ,האמת לא כן הואִּ .כי ְ ּב ָכל יוֹ ם ָה ָא ָדם הוּא ְ ּב ִר ָ ּיה ֲח ָד ׁ ָשה ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִכין
ילת יָ ַדיִ ם ו ׁ ְּש ָאר ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ּל ֹא ָע ַשֹנִ י גּ וֹ י ְו ֶע ֶבד ְו ִא ּׁ ָשה ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ָּכ ְתב ּו ַה ּפוֹ ְס ִקים ַה ּ ַט ַעם
ְ ּב ָכל יוֹ ם ַעל נְ ִט ַ
ְ
ּ
ׁ ֶשהוּא ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָה ָא ָדם נַ ֲע ֶשֹה ְ ּב ָכל יוֹ ם ִּכ ְב ִר ָיה ֲח ָד ׁ ָשהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּך ְו ֵכן ִ ּב ְר ַּכת ַהנּוֹ ֵתן
ַל ָ ּי ֵעף ּכ ַֹח ְמ ָב ְר ִכין ַעל ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ִח ּיוּת ְ ּב ָכל יוֹ םַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת.
ל-כן ָה ָא ָדם ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ִל ָ ּז ֵהר ְמאֹד ִל ְב ִלי ִל ּפֹל ַל ִ ּז ְקנָ ה ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַה ַ ּנ”לַ ,רק ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש
ּ
ּ
ְ ּב ָכל ֵעת ַּכ ַ ּנ”לְ ,ויִ ְהיֶ ה דּ וֹ ֶמה ְ ּב ֵעינָ יו ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעה ְּכ ִא ּל ּו ַהיוֹ ם נוֹ ָלד ו ְּכ ִא ּל ּו ַהיוֹ ם ְמ ַק ֵ ּבל
ַה ּתוֹ ָרה ֵמ ָח ָד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָּכל
ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ,ובזה נתקשר כלל דברי ר’ נתן ,כי כלל התחדשות בא ע”י האריכות
אפים שנמשך מהמוחין בחי’ תפיליןֶ ׁ ,ש ַּמ ֲא ִר ְ
יעה ו ִּב ְל ּבוּל ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם מניעות
יך ַא ּפוֹ ַעל ָּכל ְדּ ַבר ְמנִ ָ
שלא מצליח ללמוד ולהתפלל ,ולא לישון ,ולא לעשות דבר בקדושה ,אין פרנסה ואין ישוב
הדעת ,מבלבלים אותוְ ,ועוֹ ֵבר ַעל ַה ּכֹל ו ִּמ ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל מתחזק לחזור
להתבודדות ,לישוב הדעת ,לתוה”ק ולתפילה ,ו ִּמ ָדּ ה זֹאת ׁ ֶשל ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם הוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י
יקנָ א ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ָקן ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה זהו המשכת מדות הרחמים על האדם ,זה מה שתיקוני
ִדּ ְ
דיקנא גורמים לנו שניכלל בבחי’ זקן שבקדושה ,ובזה נבין מהו ענין ח’ הזקנים שמספרים
סיפור ישן ,והעיוור מספר סיפור הכי ישןֶ ׁ ,שהוּא ָז ֵקן ֶ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי הוּא ַחי ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ֶ ּב ֱא ֶמת ,ר’
נתן נותן לנו את החיים האלה ,שאתה נהיה כמו עיוור זקן ,בכח הצדיקים הגדולים שנותנים
לנו את הברכה הזאת ,לחיות חיים ארוכים באמת ,באמת חיים ארוכים ,זכרינו לחייםִּ ,כי הוּא
ַמ ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁשְ ,ו ַרק ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנָ ה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַּכ ַ ּנ”ל.
ִּכי ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ְל ִז ְקנָ ה ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַקן ֲעבוֹ ָדתוֹ ֶא ְצלוֹ  ,אפי’ לומד ומתפלל ,הכל בזקנה,
בלי ה’שויתי’ שמאיר התחדשות וחיות ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ֵמ ֲעבוֹ ָדתוֹ ח”וֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לוֹ
ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַקן ַ ּב ֲח ָט ָאיו ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ָל ׁשוּב ח”וִ ,ז ְקנָ ה ָּכזֹאתַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן ,הוּא ִע ַ ּקר ִק ּצוּר
יפים ִח ּיוּת ְותוֹ ֶס ֶפת ֲעבוֹ ָדה ְוכוּ’ ְ ּב ָכל
יָ ִמיםַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ׁ ֶש ְ ּז ֵקנִ ים ָּכ ֵא ּלוֶּ ׁ ,ש ֵאינָ ם מוֹ ִס ִ
(ע ֵ ּין ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה “ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּב ּכו ִּרים” ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ֵעת ,נִ ְק ָר ִאים ְק ַצר יָ ִמים ְש ַֹבע רֹגֶ ז ְוכוּ’ַ ,
ימן ד’) :שם
נתבאר שזקנים כאלה שלא מוסיפים חיות בכל יום ,הם שורש יניקת כל הכופרים ,ולהכניע
את הכופרים הוא ע”י שמתחדשים בכל יום.

איש הישראלי צריך ללכת מדרגא לדרגא

ז) ַה ְּכ ָלל ׁ ֶש ָּכל ָא ָדם ׁ ֶשרוֹ ֶצה ַל ֲח ׁשֹב ַעל ַּת ְכ ִליתוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן שרוצה לשוב בתשובה ָצ ִר ְ
יך ִל ָ ּז ֵהר
ְמאֹד ִל ְב ִלי ִל ְהיוֹ ת ָז ֵקן ְּכ ָלל ,אל תפול בדעתך משום דבר ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּלֹא יִ ּפֹל ְל ִז ְקנָ ה ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
ח”וֵ ,הן ַצ ִדּ יק אפי’ שאתה צדיק ,אבל יש דברים ,שבמקום לעלות ,אין כחֵ .הן ָח ִסיד נכנס
להתלהבות ,ומתקרב לצדיקים ולרבינו ,אבל זה צריך להיות חדש בכל פעם ֵהן ׁ ְש ָאר ָּכל ָא ָדם
ֲא ִפ ּל ּו ַה ּ ָפחוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּ ְפחו ִּתים כל דבר שבקדושה שמתחיל ,מתחילה מלחמה ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶשהוּא ָצ ִר ְ
יך
ל-פי ׁ ֶש ָ ּז ָכה
ע ּ ִִל ָ ּז ֵהר ִמ ִּל ּפֹל ַל ִ ּז ְקנָ ה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ָאסוּר לוֹ ִל ְהיוֹ ת ָז ֵקן ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ ַ ,אף ַ
ַל ֲעבוֹ ָדה ׁ ְש ֵל ָמה ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגב ַֹּה,שזכה להכנס לאיזה ענין ,הולך עם לקוטי הלכות ,זכה לתשובה
כן ָצ ִר ְיך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ַל ֲעלוֹ ת ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא ו ְּל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש,
ל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
ודבוק בה’ַ ,א ַ
להתקרב לה’ ,ביראה יותר גדולה ,השגה ששייך לו באמת ,להתייגע יותר ,להתקדש יותרִּ ,כי

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף סד  -הלכות תפילין ה' אות ז-ח
ֶזה ִע ַ ּקר ַה ַ ּי ֲהדוּת ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ַל ֲעלוֹ ת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגא.
יקנָ א
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִה ְת ִחיל לוֹ ַמר ַה ּתוֹ ָרה ט’ ִּת ּקוּנִ ין יַ ִ ּק ִירין ִא ְת ַמ ְּסר ּו ְל ִד ְ
ְּ
(ב ִס ָ
יש יִ ְש ְֹר ֵא ֵליְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֵ ּי ֵל ְך ִמ ַדּ ְר ָ ּגא
ימן כ’ ִל ּקו ֵּטי א’)ֶ ׁ ,ש ָא ַמר ָאז ְ ּב ֶזה ַה ָּל ׁשוֹ ןִ ,מי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ְהיוֹ ת ִא ׁ
ְל ַד ְר ָ ּגא ,יהודי כשר באמת היינו שהולך מדרגא לדרגא בעבודת השם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ִּכי ִאם ַעל-
יְ ֵדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל א”י היא אותה בחינה של אריכות אפיים ,ו ִּמ ְכ ַלל ְדּ ָב ָריו ָאנ ּו ׁשוֹ ְמ ִעין ׁ ֶש ֵאין
יש יִ ְש ְֹר ֵא ֵלי ֶ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי ִאם ְּכ ׁ ֶשהוֹ ְל ִכין ִמ ַדּ ְר ָ ּגא ְל ַד ְר ָ ּגאְ ,ו ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’,
נִ ְק ָרא ִא ׁ
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ט’ ִּת ּקוּנִ ין יַ ִ ּק ִירין ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ִע ַ ּקר ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ֵראת ַח ִ ּיים
ילין ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל כמ”ש לעיל שענין א”י הוא התחדשות ,כמבואר שם
ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
בסי’ קנ”ה.

אפי’ לא יכול לדבר כלל רק דיבור אחד ,יחזור על אותו הדיבור הרבה פעמים

ר’ נתן יורד למציאות של רוב האנשיםְ :ו ֵכן ְל ֵה ֶפ ְך ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ָע ָשֹה ַמה ּׁ ֶש ָע ָשֹה ְו ָע ַבר ַמה ּׁ ֶש ָע ַבר,
כן ָאסוּר לוֹ ִל ְהיוֹ תל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
רודפים אותו ,והוא שבור ורצוץ מאד ,המלחמה עצומה מאד ַא ַ
ָז ֵקן ח”וְ ,והוּא ָצ ִר ְ
יך ִל ָ ּז ֵהר ְ ּביוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנָ ה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ּל ֹא יָ בֹא ִל ֵידי ׁשוּם יֵ או ּׁש ח”וֶ ׁ ,ש ּלֹא
ֹאמר ְ ּב ִל ּבוֹ ׁ ֶש ְּכ ָבר נִ ְז ַקן ח”וּ ְ ,ב ַמ ֲע ָשֹיו ְוכוּ’ַ ,עד ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ְל ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת ח”וַ ,רק יִ ְת ַח ֵ ּזק ְל ַה ְת ִחיל
י ַ
ְ ּב ָכל ַמה ְדּ ֶא ְפ ׁ ָשר ְויַ ֲע ֶשֹה ַמה ּׁ ֶש ּיו ַּכלָ ,דּ ָבר ָק ָטן איזה צדקה וחסד ,איזה מקוה ,בית כנסת ,תפילה,
אוֹ ָדּ ָבר ָ ּגדוֹ ל ,מסירות נפש לעבודת ה’ ,להתחיל ללמוד ספרי רבינו ,ליסוע ,להתדבק לצדיק,
ֲא ִפ ּל ּו ִאם ל ֹא יו ַּכל לוֹ ַמר ִּכי ִאם ִדּ ּבוּר ֶא ָחד ַמ ָּמ ׁש ִ ּב ְת ִפ ָּלה אוֹ ְ ּב ִה ְת ּבוֹ ְדדוּת ,אל תאמר שאתה לא
יכול להתבודד ,אתה לא יודע מה שאתה עושה את עצמך ,אתה יכול דיבור אחד ,תגיד דיבור
אחד עוד פעם ועוד פעם אוֹ ִל ְלמֹד ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעטַ ,על ָּכל ּ ָפנִ ים יַ ֲע ֶשֹה ַמה ּׁ ֶש ּיו ַּכל תעשה מה שאתה
יח ֶ ּיה ֶאת ַע ְצמוֹ ִ ּב ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט
יכול ,ואל תהיה שבור ,תתחזק להיות קרוב לה’ עם זהְ ,ויִ ְת ַח ֵ ּזק ִו ַ
ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ֲע ַדיִ ן ִל ַ ּגע ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,לא לחשוב אין לי ואין לי ,רק לחיות את עצמך ,אל תגיד
שזה לא אמיתי ,מזה נדבר בשעת ההתבודדות ,כל היום תהיה בשמחה וחיות גדולה ,הרבי
מזהיר לך שאם אתה לא נוהג כך ,תעשה על זה תשובה ,כי זה עיקר הנפילה בעבודת ה’ ,אם
לא מחיה את עצמך על שזכה ליגוע בקדושת ישראל.
ִּכי ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ֵא ְ
יך ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא עוֹ ֶשֹה ַּכ ָּמה ִמ ְצוֹת ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי ֲא ִפ ּל ּו ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֵל ִאים
ִמ ְצוֹת ְּכ ִר ּמוֹ ןְ ,ו ָצ ִר ְ
יך ִל ְמצֹא ְ ּב ַע ְצמוֹ נְ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ו ְּל ַה ֲחיוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ,צריך לראות
שיהיה בו נקודות טובות שתוכל להחיות עצמך עם זה ,תעשה תפילות ,עוד סוגי נקודות ,ועוד
סוגי דברים ,ובכל נקודה יש עוד גוונים ,וכל זה רק כשאתה מחיה את עצמךְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ּתוֹ ָרה
“א ַז ְּמ ָרה ֵלאל ַֹהי ְ ּבעוֹ ִדיּ ְ ,
ימן רפ”ב)ַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ו ְּל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
(ב ִס ָ
ֲ
ֵמ ָח ָד ׁש ְו ַאל יְ ַא ֵ ּבד ֶאת ַע ְצמוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ח”ו ,זה נקרא אדם שלא מאבד את עצמו ,שמתחדש תמיד
להחיות נפשו בכל מה שיוכל ְו ָכל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְמ ָצא יָ ְד ָך ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ ּבכ ֲֹח ָך ֲע ֵשֹה ,ככה זה יורד לכל
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל,
מדרגות שבאדם ,צועקים לו ,עשה מה שאתה כן יכולְ ,ו ָה ִע ָ ּקר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ֲא ִריכוּת ַא ּ ַפיִ ם ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ,אל תהיה עצבני מזה ,אל תעשה עסק מזה,
לא אכפת לי מה שלא מצליח ,וזהו המלחמה עם הקליפות ,אריכות אפיים בלי שיעור בלי
יכת ָהרו ַּחַ ,היְ נ ּו ְל ַה ֲא ִר ְ
יך רוּחוֹ  ,לא לכעוס ,לא להיות בכאב,
שיעור בלי שיעורֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
יעה ַּכ ַ ּנ”ל:
ישו ַּעת ה’ ְו ִל ְב ִלי ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ׁשוּם ִ ּב ְל ּבוּל ו ְּמנִ ָ
בינתיים מה עושהְ :ל ַה ְמ ִּתין ו ְּליַ ֵחל ִל ׁ
לא מסתכל על מניעות ,אפי’ זה לא נראה לי שזה מה שאני רוצה ,אני עושה את שלי ,ומייחל

ליקוטי הלכות ח"א דף סד  -הלכות תפילין ה' אות ז-ח
לישועת השם.

ענין אריכות אפיים אצל הצדיקים

יכים ְל ִמ ָדּ ה זוֹ ׁ ֶשל ֶא ֶר ְך
יקים ְצ ִר ִ
יקים ְו ִל ְר ׁ ָש ִעים (ב”ק נ’) ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ח) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ְל ַצ ִדּ ִ
יכת יָ ִמים ְו ׁ ָשנִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ַא ּ ַפיִ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִז ְקנָ ה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ׁ ֶש ּלֹא ִל ּפֹל ְל ִז ְקנָ ה ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ח”וֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִּת ְהיֶ ה ֲעבוֹ ָדתוֹ ְז ֵקנָ ה ַו ֲחלו ׁ ָּשה ֶא ְצלוֹ ַ ,רק ְל ַח ֵדּ ׁש ַּכ ֶ ּנ ׁ ֶשר
נְ עו ָּריו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ,ו ְּב ָכל יוֹ ם יַ ְת ִחיל ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשה ַו ֲעבוֹ ָדה ְולֹא יִ ַעף ְולֹא יִ ַ ּגע ְלעוֹ ָלם ,אל
יכת ַא ּ ַפיִ םִּ ,כי ִל ְפ ָע ִמים
תהיה עייף ,אל תהיה ייגע ְול ֹא יִ ְת ַ ּב ְל ֵ ּבל ִמ ּׁשוּם ָדּ ָברֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
נִ ְתיַ ַ ּגע ָהעוֹ ֵבד ֶאת ה’ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ְּכ ָבר ָס ַבל ַּכ ָּמה יִ ּסו ִּרים ְוכוּ’ְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל ִל ּפֹל ִל ְב ִחינַ ת ִז ְקנָ ה
ל-כן ָצ ִר ְ
ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ו ְּת ׁשוּת ּכ ַֹח ח”וַ ,ע ֵּ
יך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְמאֹד ְ ּב ִמ ַדּ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו
ְ
ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ַא ּפוֹ ְורוּחוֹ ַעל ָּכל ַה ְ ּיגִ יעוֹ ת ְו ַה ְּכ ֵבדוּת ו ְּל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרך ַא ּ ַפיִ ם
יקים.
ְל ַצ ִדּ ִ
בפשטות ארך אפיים לצדיקים עניינו שה’ מאריך אף גם לצדיקים ,כשמגיע להם איזה דבר,
אך ר’ נתן מבאר שענין אריכות אפיים לצדייקם היינו שיתחזק כל ימי חייו לחדש עבודתו
בתוספת קדושה ולא יכפת לו כל היסורים שכבר סבל עבור הקדושה ,שיש שכבר סבל יסורים
ואין כח ,להתעלות לעלות יותר מדרגה ,או עניני תורה ועבודה ,או הפצה וחסדים עם אנשים,
לפעמים אין כבר כח ,וכן להאריך אף על מה שאין לו חשק והתעוררות לעלות יותר .תעשה
מה שאתה יכול .על זה צריך להתחיל בכל פעם מחדש .זהו ארך אפיים לצדיקים.

ענין ארך אפיים לרשעים

ְו ֵכן יֵ ׁש ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ִל ְר ׁ ָש ִעיםֶ ׁ ,ש ַ ּגם ָה ְר ׁ ָש ִעיםַ ,ה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַמ ֲא ִר ְ
יהם
יך ָל ֶהם ַא ּפוֹ ָּכל יְ ֵמי ַח ֵ ּי ֶ
“עד יוֹ ם מוֹ תוֹ ְּת ַח ֶּכה לוֹ ִאם יָ ׁשוּב ְוכוּ’” ַע ֵּ
יכים ַ ּגם ָה ְר ׁ ָש ִעים
ל-כן ְצ ִר ִ
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּבוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,
ְ ּב ַע ְצ ָמן ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ְ ּב ִמ ָדּ ה זֹאת ׁ ֶשל ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ּל ֹא יְ ַב ְל ֵ ּבל אוֹ ָתם ִר ׁ ְשעו ָּתם ִמ ָּל ׁשוּב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ,
ר’ נתן מלמד אותך ,אפי’ אם אתה חושב את עצמך לרשע ,תתחזק לעשות את הקצת שאתה
כן יכול ,והרשעות שלך לא תבלבל אותך מלשוב לה’ְ ,ולֹא יֵ ַר ְך ְל ָב ָבם ְולֹא יִ ְהיֶ ה נֶ ֱח ָל ׁש ַדּ ְע ָּתם
ֵמ ִר ּבוּי ָה ֲעוֹנוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ,אע”פ שזה נורא ואיום ,לא יחלש דעתו מזה ,הגם שבשעת ההתבודדות
יבכה לפני ה’ מה אני עושה בחיים שלי ,אח”כ לא ירך לבבו ולא יחלש דעתו ,רק יתחזק עוד
י-כן יִ ְב ְטח ּו
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
פעם ועוד פעםּ ִ ,ב ְפ ָרט ִאם ִה ְת ִחיל ּו ְּכ ָבר ֵא ֶיזה ּ ְפ ָע ִמים ְונָ ְפל ּו ִמ ֶ ּזה ְוכוּ’ַ ,א ַ
יהם ְויִ ְת ַח ְ ּזק ּו ככה צריך להתחזק ,כי ר’
ְ ּב ַח ְסדּ וֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ְויַ ֲא ִריכ ּו ַא ּ ָפם ְורו ָּחם ַעל ָּכל ַמה ּׁ ֶשעוֹ ֵבר ֲע ֵל ֶ
נתן אומר לך ,תתחזקּ ְ ,ב ָכל ּ ַפ ַעם ְל ַה ְת ִחיל ֵמ ַע ָּתה ֵמ ָח ָד ׁש או ַּלי יִ ְז ֶּכה ֵמ ַע ָּתה ְל ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ  ,אולי
אני אצליח מעכשיו לאחוז בעצמי ,בכל מה שצריך ַל ֲעזֹב ַדּ ְר ּכוֹ ו ַּמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ׁ ֶש ִּמ ּק ֶֹדם ְולֹא יִ ְהיֶ ה
ָז ֵקן ַו ֲחלו ּׁש ּכ ַֹח ְ ּב ֵעינֵ י ַע ְצמוֹ ְלעוֹ ָלם.
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ׁשו ָּבה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ִח ּיוּת ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
חש ְך מה
יך ְל ַח ֵדּ ׁש יָ ָמיו ׁ ֶש ָע ְבר ּו ַ ּב ׁ ֶ
ָ
זה תשובה? לצאת מהחושך ע”י התחדשותּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֵ
יבנ ּו ה’ ֵא ֶליך ְונָ ׁשו ָּבה ַח ֵדּ ׁש
(א ָיכה ה’) ֲה ׁ ִש ֵ
יכין ְ ּב ִחינַ ת ִמ ַדּ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם
יָ ֵמינ ּו ְּכ ֶק ֶדם .זהו עבודתינו להתחדש בארך אפיים ,נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַה ּכֹל ְצ ִר ִ
יקים ְו ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ִל ְר ׁ ָש ִעים ַּכ ַ ּנ”ל ו ׁ ְּש ָאר ָּכל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶשל ָּכל ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י
ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ְל ַצ ִדּ ִ
יכת
ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ֻּכ ָּלם נִ ְכ ָל ִלים ָ ּב ֶהםִּ ,כי ָּכל ִק ּיוּם ֲעבוֹ ָד ָתם ְו ִח ּיו ָּתם הוּא ַעל-יְ ֵדי ִמ ָדּ ה זֹאת ׁ ֶשל ֲא ִר ַ
ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל:

ז

