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ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח הלכות תפילין ה' אות ט-כ

דף סה הל’ תפילין ה’ אות ט’
בכח רביה”ק נמשך עלינו התעוררות השינה להתחיל תמיד לעבוד את ה’ בהתחŒ
דשות
ר’ נתן האריך בהלכה זאת איך לזכות לדרכי חיים ,מי שזכה לראות ולטעום ולהחיות את
עצמו בדברי ר’ נתן בהלכה זו ,הרי ר’ נתן מראה לנו מה הולך כאן ,איזה סוג של התחדשות יש
בעולם ,ור’ נתן ממשיך עלינו חיות כזה .כמו בחור שמתחיל ללמוד בישיבה ,יש לו חיות כזה,
או אדם שמצליח בתורה יש לו חיות .אלה שמצליחים קצת חושבים שלאחרים יש גם את
החיות הזה ,אבל למעשה ,אנשים רחוקים מאד מאד מחיות.
מכל שכן בפשטות החיות שיש בפקודי ה’ ישרים משמחי לב ,שאדם לא מרמה את עצמו,
ומוצא כל מה שהוא צריך חיות מאיזה חידוש בתורה .אלא שיש שהחיות של האדם מחידושי
תורה ,אך זה מעורב טוב ורע ,אך החיות שר’ נתן מדבר כאן ,הוא חיות נקי וצח ,וזה עבודה
גדולה מאד מאד.
ומזה מובן שרבינו אמר שהוא מספר ספורי מעשיות כדי לעורר אותנו מהשינה ,בפרט בסיפור
של הבעטלער של היום הראשון ,הבעטלער העוור שיש בו ד’ בחינות של התעוררות השינה,
ועוד ד’ בחינות ,ועל כולם הבטלער העוור ,אנשים כן טועמים איך להכנס בעבודת ה’ ,לזכות
לחיות בתורה בתשובה ,חיות עליון שנמצא אצל הצדיקים הוא חיות האמת של התקרבות
לה’ ,חיות של אהבה יראה ודביקות ,במח זך וצלול ,ללכת מדרגא לדרגא בזה .זהו החיות של
העוור ,חיות נקי כזה ,שיש בו כח להחיות אותנו תמיד בכל מצב ,בחי’ ארך אפיים לצדיקים
ולרשעים.
זהו מציאות של ספומ”ע שמעורר מהשינה ,וכן ר’ נתן מעורר את כולנו ,כי מציאות החיות
הזה ,זה משנה את החיים לגמרי ,כשאדם הולך עם ההלכה הזאת משתנה כל החיים שלו,
לא רק חיזוק עם נקודות טובות אלא עי”ז נכנסים ללימוד התורה ,להתמדת התורה ויגיעת
התורה ,ותפילה בכונה ,ומתחילים להבין בדברי רבינו ור’ נתן בכל מקום ,ולהבין יותר בדברי
הזה”ק והאריז”ל יחד עם דברי ר’ נתן ,וחיים עם עבודת ה’ באמת ,ולעובדא למעשה מבינים
איך להתקדש ולהתטהר ,ויש כח ,כח מציאות שלא נופלים באמצע .כשזה חסר ,אין אדם
מבין מה חסר לו.
כל זה צריך לקבל מהכח של רבינו ,ר’ נתן מביא לנו את הכח של רבינו ,בסיפור הזה יש את
המציאות מאיפה זה נלקח ,זה נלקח תיקוני דיקנא ,כח הצדיקים הגדולים שממשיכים מדות
הרחמים ,וכמו שמרומז כאן ענין ארץ ישראל ,ואנו צריכים לקבל את זה בכל פעם מחדש ,ואז
החיים אחרים לגמרי.
יכול לעבור על אדם ימים ושנים ,אפי’ שהוא תלמיד חכם ,ומצליח בפרנסה וכבוד ,כל פעם
צריך התחדשות .לכן הוא יוצא לאיזה חופש ,או הולך לאכול משהו ,הלוואי שזה יהיה
בכשרות ובשמירת כל גדרי ההלכה והצניעות ,אדם צריך להתחדש ,ליסוע קצת ,כל אדם
צריך התחדשות.
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מי שמונח בתורה ועבודה גם צריך התחדשות ,איזה חידוש ,וכל אדם עובר עליו פחדים
ובלבולים עצומים ,ולא יודע מה לעשות עם זה ,הוא לומד סודות התורה ,חושב כבר שיש
עליו דינים ,הוא אפי’ עוד לא מבין בגמ’ ובשו”ע ,אבל יש לו איזה פחד .כי פנימיות התורה זה
מחיה את האדם ,אך מהיכן יקח את זה ,אדם מחפש התחדשות ואין לו התחדשות.

מקור ההתחדשות הוא אור הצדיקים האמיתיים
ט) ְו ָכל ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלים ּכ ַֹח ִמ ְ ּב ִחינַ ת הזקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ׁ ֶש ִ ּב ְז ֵקנִ יםָ ,ס ָבא
ְדּ ָס ִבין ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ִז ְקנָ ה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ָּכ ֶזה ַעד ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶשהוּא ָז ֵקן ְמאֹד ויניק ְמאֹד ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים
יקים ּכ ַֹח ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתם ְל ַח ֵדּ ׁש ּכ ָֹחם ַו ֲעבוֹ ָד ָתם ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם כידוע שלקבל רחמים
ָּכל ַה ַּצ ִדּ ִ
זה לא נמשך ממדות הפשוטות ,צריך רחמים חדשים ,זהו ישועת האדם שיפעל בכל פעם
רחמים חדשים ,וזהו בכח הזקן דקדושה שממנו מקבלים כל הצדיקים כח להתחדש בעבודתם.
יעים ַל ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ָ ּגב ַֹּה
ילין ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ַו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
ְו ַעל-יְ ֵדי ֵא ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ,כאן ר’ נתן נכנס למדרגת הצדיקים השלמים במעלה ,ע”י שמתחילים בכל פעם
ל-פי-
ף-ע ּ ִ
מחדש ,עי”ז עולים למדרגה הגבוה שבמדרגותֲ ,א ִפ ּל ּו ְל ַמ ְד ֵרגַ ת ְ ּבנֵ י ֲע ִל ָ ּיה ַה ְ ּגדוֹ ִליםַ ,א ַ
ילין ְ ּב ָכל
ֵכן ֵאינָ ם ִמ ְס ַּת ּ ְפ ִקין ַע ְצ ָמם ָ ּב ֶזהַ ,רק ֵהם אוֹ ְמ ִריםִ ,מי יוֹ ֵד ַע ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש עוֹ ד ְל ַה ּ ִשֹיג? ו ַּמ ְת ִח ִ
ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ִענְ יָ ן ֶזהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַעד ׁ ֶש ָ ּב ִאים ְ ּב ָכל
ּ ַפ ַעם ְל ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֲח ָד ׁשוֹ ת נִ ְפ ָלאוֹ ת ְונוֹ ָראוֹ ת ְוכוּ’ ְוכוּ’ַ ,ע ֵּ
יקים ָה ֵא ּל ּו בכל ַה ֶ ּזה יְ כוֹ ִלין
ל-כן ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ִ
ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵא ּל ּו ַהנּוֹ ְפ ִלים ,אלה הכי גבוהים ,יכולים להמשיך אור להכי נמוכים ,כי הם
מתחדשים במקום שאף אחד לא מתחדש ,לכן הם יכולים להמשיך התחדשות למקום מאד
נמוך ,ששם גם כן אף אחד לא מתחדש.

הבע”ד מפיל בכל פעם את המתחיל להכנס בעבודת ה’ ,וצריך להחיותו בשבעה
משיבי טעם

חש ְך ַה ָ ּגלוּת
יח ַע ָּתה ַה ְר ֵ ּבה ר’ נתן כותב את זה לפני מאתיים שנה ,מה נאמר אנחנו ְ ּב ׁ ֶ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ִכ ַ
ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְו ַה ַ ּב ַעל ָדּ ָבר ְמאֹד ַעל ָּכל ָהרוֹ ֶצה ְל ַה ְת ִחיל ַל ֲעסֹק ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’
ילים אוֹ תוֹ ח”וַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן ,מה שהולך
ילים אוֹ תוֹ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ַּמ ּ ִפ ִ
ו ַּמ ּ ִפ ִ
היום ,ומה שעובר על כל אדם בכלל ובפרט ,רחמנא ליצלן ,האמת ידוע ,אנשים רוצים לכסות
ולחפות כאילו אין דבר כזה ,בודאי אוחזים במנהגי ישראל ,של צדיקים ,אבל צריך את האור
של הצדיק האמת ,לעסוק בתשובה ולהתחזק בעבודת ה’ ,ורק כשיש את ההתחזקות הזה
יכולים ללכת בדרכי הצדיקים המבואר בבעש”ט ,מה שרבינו רוצה שנגיע .ורוב אנשים
רחוקים מכל זה ,וצריך חיות וחיזוק לאחוז באמונה ולשוב להשי”ת.
יבי ַט ַעם כמ”ש בלקו”ת סי’ ה’ ׁ ֶש ּל ֹא
יכים ְל ַח ֵ ּזק אוֹ ָתם ו ְּל ַה ֲחיוֹ ָתם ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ְמ ׁ ִש ֵ
ו ְּצ ִר ִ
יְ ְתיָ ֲא ׁש ּו ַע ְצ ָמן ְלעוֹ ָלם ְויַ ְת ִחיל ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל כי יסודות היהדות לא זזים ממקומם
לעולם ,שהעיקר זה יראת השם ולשבר את היצר הרע ,ולא להתיר דברי יצר הרע ח”ו ,לא
להתיר לרדת ,אלא לשבר הרע ,וכך יש לו נקודה של עבודה ותשובה ,לא ח”ו לשנות ,כי
כשאדם משנה מהאמת ,אין לו במה להחיות את עצמו ,הוא מבולבל ועובר עליו יותר ,ה’ ירחם
מה שהולך בדור הזה ,שבאמת יש לחזק גם אותם להוציאם מבלבולים האלה ,לצאת מריבוי
ההיתרים והירידות ,שיטעמו את הטעם של אמת ,ולצאת מערבוב של אמת ושקר ,ערבוב
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מותר ואסור ,ערבוב של התאוות המגעילים שמקובל אצל חן של הגויים ,צריך לחזק מאד
את הנפש .אז ,כשמאירים את אור של רבינו גם לשם ,ע”י שטועמים טעם של התחדשות,
התבודדות ותשובה ,זהו כח של רבינו להאיר עד לשם ,ואנחנו צריכים לרחם על עצמינו ללכת
בדרכי התורה ,ולהתחיל בכל פעם מחדש.
יקים ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַהחוֹ ֶלה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ָצ ִר ְ
יך רוֹ ֵפא ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר,
ְו ָכל ֶזה ַה ּכ ַֹח ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ַּצ ִדּ ִ
(ס ָ
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ימן ל’) ,שזה עיקר הנקודה בענין הזה ,לתת לכל חולה השגות אלקות,
יקים ַה ַ ּנ”ל
שישיג איך ה’ איתך עמך ואצלךִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ע ֶֹצם ּכ ָֹחם ְו ַה ּ ָשֹגָ ָתם ׁ ֶשל ֵא ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְו ִה ּ ִשֹיג ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְ ּג ֻד ַּלת ַח ְס ֵדּ י ה’ ֵא ְ
יך הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך חוֹ ׁ ֵשב
ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת ְל ַבל יִ ַדּ ח ִמ ֶּמנּ ּו נִ ָדּ ח ְוכוּ’ ,כי ממשיכים מדות הרחמים ,ומבינים יותר ויותר
איך ה’ רוצה שלא יהיה נדח ממנו נדחַ .על-יְ ֵדי ֶזה יֵ ׁש ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִח ּיוּת ְו ִה ְת ַח ְ ּזקוּת ָח ָד ׁש
ְל ָכל ַהנּוֹ ְפ ִלים ְל ַח ְ ּז ָקם ו ְּלעוֹ ְר ָרם השפעות קדושות ,דיבורים ולבושים דקדושה ,להאיר לאדם
מתיקות של אמת והרהורי תשובה בכל פעם ,בכל פעם ממש ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ׁ ֶש ּל ֹא יִ ּ ְפל ּו ִמ ּׁשוּם
יקים
ָדּ ָבר ְלעוֹ ָלם לעולם לעולם לעולםַ ,רק יַ ֲא ִריכ ּו ַא ּ ָפם ְורו ָּחם ַעל ַה ּכֹל ְויַ ֲא ִמינ ּו בה’ ו ְּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ִ
ֲא ִמ ִּת ִ ּייםִּ ,כי ל ֹא ָא ְפס ּו ֲח ָס ָדיו ְלעוֹ ָלם ְויִ ְת ַח ְ ּזק ּו ְל ַה ְת ִחיל ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל.
יקים ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ַל ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ָ ּגב ַֹּה ׁ ֶש ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת,
ִּכי ְ ּבכ ַֹח ֵא ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ׁ ֶש ֵאין ַמ ֲע ָלה ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ּזוֹ ַו ֲא ׁ ֶשר ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ַמ ֲע ָלה ו ַּמ ְד ֵרגָ ה נִ ְפ ָל ָאה ְונוֹ ָר ָאה ְמאֹד ׁ ֶש ַּכ ָּמה
ף-על-
ל-פי ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ָל ֶזה ְויוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְוכוּ’ ְוכוּ’ַ ,א ַ
ף-ע ּ ִ
יקים ְ ּגדוֹ ִלים ְונִ ְפ ָל ִאים ל ֹא ָזכ ּו ָל ֶזה ְו ֵהם ַא ַ
ַצ ִדּ ִ
ל-פי
ף-ע ּ ִ
י-כן ְלעוֹ ָלם ל ֹא ָהי ּו ִמ ְס ַּת ּ ְפ ִקים ָ ּב ֶזה ְו ָח ׁ ְשב ּו ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ְל ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָד ׁשַ ,א ַ
ּ ִפ ֵ
י-כן ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ִמי יוֹ ֵד ַע ַמה
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ּלֹא ָהי ּו יוֹ ְד ִעים עוֹ ד ׁשוּם ׁ ָשם ׁ ֶשל ַמ ְד ֵרגָ ה ַה ָ ּגב ַֹּה יוֹ ֵתרַ !! ,א ַ
ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש עוֹ ד ְוכוּ’ ו ְּכמוֹ ּׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ֵ ּבנ ּו ז”לֶ ׁ ,ש ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהיָ ה ִמ ְצ ַט ֵער ְמאֹד ְל ָפנַ י ְו ָא ַמרֵ ,א ְ
יך זוֹ ִכין
ילה נִ ְפ ָלאוֹ ת
ִל ְהיוֹ ת יְ הו ִּדי ְוכוּ’? כמו בעל תשובה טרי ְו ָהיָ ה ְ ּב ֵעינַ י ְל ֶפ ֶלא ָ ּגדוֹ לֵ ,מ ֲח ַמת ׁ ֶש ֶ ּזה ָסמו ְּך ִ ּג ָ
ְונוֹ ָראוֹ ת ְוכוּ’ ָענָ ה ְו ָא ַמרִ ,מי יוֹ ֵד ַע ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש עוֹ ד ְל ַה ּ ִשֹיג ְוכוּ’? ִּכי ֲהלֹא ֵמעוֹ ָלם ל ֹא ָע ָלה ַעל ַדּ ְע ִּתי
יע ְל ַה ּ ָשֹגָ ה ָּכזֹאת ו ְּל ַמ ְד ֵרגָ ה ָּכזוֹ ַ ,ע ֵּ
ל-כן ִמי יוֹ ֵד ַע ַ ּגם ַע ָּתה ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש עוֹ ד ְוכוּ’? ְו ֵכן
ְל ַב ֵ ּק ׁש ְו ִל ְכסֹף ְל ַה ִ ּג ַ
ָהיָ ה ַדּ ְר ּכוֹ ְלעוֹ ָלם ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו ְוכוּ’ ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ו ְּל ַס ּ ֵפר ִמ ֶ ּזה ַּכאן.

הרחבת דברים בענין ההתחדשות
הענין הזה נראה קצת משונה ,כאילו אין דבר כזה בעולם ,ומה זה שייך בכלל לכל אדם? אלא
שכמו כן יש בידיעת התורה ,כשילד מתחיל ללמוד ,הוא חושב שכבר הגיע למשהו ,יודע
חומש רש”י ,ואח”כ כשלומד עוד כיתה ,ויודע פשט חדש ,הוא רואה ששנה קודמת לא השגתי
כלום ,כמו כן רוב אנשים בגמ’ נשארים באיזה הבנה ,אבל הבנה יותר עמוקה ואמיתית ,זוכים
אח”כ לאחר שיש את הבנת יסוד הדבר מבלי להכנס לפלפולים גדולים מדי ,ויש שנכנס אח”כ
להלכה ,קצות נתיבות פרטים של ענין ,וקשר של כמה סוגיות ,כך בא אדם לתפוס דברים
בהרחבה ,לחבר גמ’ ושו”ע ,וכן נו”כ של שבשו”ע או”ח וחו”מ ,וספרי שו”ת יותר בהרחבה,
כך זה בכל הלכה .כל הנ”ל הוא רק בידיעת התורה.
וכמו כן יש במוסר ,בתחילה אדם לומר ארחות צדיקים וכדו’ ,ויודע שלא ביום אחד זוכים לזה,
כשאדם נכנס לזה יותר ויותר ,הוא יודע שזה לוקח ימים ושנים עד שיבא לקדושה וטהרה

ה

ו
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ונקיות וזהירות ,כי זה לא הולך באופן שאני לומד ,מרגיש ,ומקיים ,והגעתי כבר .אלא תחילה
מתחלים קצת ,אח”כ צריך לזכות ליישם ע”י תפילות ,רצונות וכיסופין.
הרי שיש את הן בידיעת התורה והן בדרכי עבודה ,שהאדם צריך להבין שהדרך ארוכה ,יחד
עם זה יש מה שמבואר בזה”ק ובכתבי האריז”ל שם מתבאר באמת מה זה ‘דרגות’ .בספרי
הצדיקים לומדים מה זה דרגות ב’אמונה’ ,אהבה ויראה ,יש שם הרבה הרבה מדרגות .ומשם
מובן שיש דרגות יתרות ,יש צדיקים שזוכים לעלות להעולמות ולהמשיך מוחין ,ואיך הוא
ממשיך את המוחין ומהיכן ,ושם יש עוד דברים.
ואנחנו נמצאים במקום שלנו ,הלואי שנתקדם להכיר בענין הלימוד ,מה ששייך לנו ,אבל יש
אנשים שלמים ,כמו רב שיכול לפסוק הלכה ,הוא עבר את השלבים בלימוד הלכה ,וזכה לאיזה
שלימות .ואנו מקבלים דעת מהצדיקים תלמידי הבעש”ט האמיתיים שהלכו במדרגות האמת
האלה ,שמלמדים דעת איך לזכות לזה.
והצדיקים האלה ,כשלא עולים יותר ,הם מרגישים כאילו חטאו ופשעו ה’ ירחם ,יש להם
יותר הרהור תשובה הרבה יותר מהמצב הכי גרוע שלנו ,כי לא השיגו עוד דרך להמתיק הדין
ולתקן השכינה הק’ ,שזה כל סדר עבודתם לפני השם .זהו ענין של השגה ,שאדם יודע ומשיג
משהו ,זהו יסוד דרכי הזה”ק והבעש”ט ,כח ההשגה הוא עיקר מציאות האדם ,שאדם דבוק
בה’ בדביקות ,והדביקות במקום יותר גדול ,הוא רבבות רבבות מדרגות של מציאות רחמי ה’,
וחסד יותר גדול ,זה נקרא מדרגה.
הגם שהאדם בעוה”ז הוא אותו גוף ,אותו מח ,אבל הוא ענין אחר לגמרי ,כי יש לו קדושת
שבעת הנרות ,והשגת המקיפים אחרת לגמרי .כמו שאנו מבינים חילוק בין יהודי שיודע את
התורה ,לבין –להבדיל אלפי הבדלות  -לגוי ,כך יש חילוקים בין אלו שלומדים תורה ולא
מתחדשים ,מספיק להם מה שהגיעו .ויש אלו שהתחדשו ,כמו שמספרים על הרעק”א,
ועל החת”ס ועל הגר”א ,ותלמידי בעש”ט שזכו למציאות של התחדשות כזה ,יראה ואהבה
ולעלות מדרגות דקדושה ,עוד ועוד מדרגות.
מדרגה הוא מציאות שלימות הקדושה ,שלימות הדעת .כשמשיג שלימות הקדושה ,יש לו עוד
לעלות אח”כ ,בכל תנועה הוא עובד את ה’ בהתחדשות גדול .זאת ההתחדשות יכולים להבין
מתוך כוונות האריז”ל ,ובדברי רבינו בלקוטי מוהר”ן הן מבוארים מאד ,בתוך דברי רבינו.
זה מה ששמענו מהצדיקים הגדולים ,גדולי עולם ,כהגר”א ,שלא עושה שום דבר רק
כשמתחדש לגמרי ,ורבינו אמר על עצמו שלא יכול לנשום בלי התחדשות ,שזה עבודה יותר
ויותר גבוהה .אנחנו מדברים מענין הזה קצת כדי שאדם יבין את המציאות איך עובדים את
ה’ ,אנחנו רחוקים מזה ,אבל זהו דרגת השלמים ,שאנו צריכים לקבל תורה והלכה מרבנים
אמיתיים ,בלי זה אין אנו יודעים הלכה ופשט ,וכן ענין אמונה ,צריך לקבל ממי שמבין מה זה
אמונה ודרכי העבודה ,שהם הצדיקים השלמים ,ורבינו מביא לנו את העבודה הזאת ,ור’ נתן
מסביר שבכח אלו הצדיקים שעלו מדרגות מופלאות מאד ,זהו מציאות סודות מדות הרחמים
המבוארים באידרא אצל רשב”י ,שיש שם התחדשות כזה שעולים למדרגה יתרה.
ומה שהזכיר ר’ נתן שעולים למדרגה שלא ידעו את שם המדרגה היותר גבוה ,כי זה תמיד
נקרא בשם חדש ,עוד שם של מדות הרחמים ,הצדיקים השלמים שמעוררים מדות הרחמים,
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ועובדים את ה’ ככה ,על ידיהם נמשך מציאות של רחמים ,וזה עושה שגם אנחנו נזכה לעשות
תשובה .הצדיקים האירו מדות הרחמים ששייך לאותו הדור ,זהו מציאות הבעש”ט שהאיר
את דרכי העבדוה ,ומציאות דרכי הצדיקים שהשלימו את התורה ,שאנו יודעים את ההלכה,
ודרכי העבדוה מהבעש”ט ,והמציאות שיש רבי כזה ור’ נתן שהעביר לנו את זה ,שדייקא ע”י
כח הצדיקים הזקנים האלה ,אנו יכולים לחדש ימינו ,אחרת לא תוכל לקבל את זה ,וזה מתקשר
עם הספומ”ע כל אחד הוצרך לספר מה הוא זכור ,יותר קדום ויותר קדום ,עד שהבעטלער
אומר ,אני זוכר לאו כלום ,שנדע לעסוק בספרי הצדיקים ,ונרצה לקבל ממי שזקן יותר.

הצדיקים שכבר השיגו מדרגות גבוהות ונוראות ,מתגעגעים ומתחילים תמיד
מחדש לגמרי

יעים ַל ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ָ ּגב ַֹּה ׁ ֶש ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה ׁ ֶש ֵאין
יקים ְ ּגדוֹ ִלים ָּכל ַּכ ְך ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ִ
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ַצ ִדּ ִ
ילים ֵמ ָח ָד ׁש ְלגַ ְמ ֵריִּ ,כי
י-כן ֵהם ִמ ְתגַ ְע ְ ּג ִעים ו ְּמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ו ְּמ ַח ּ ְפ ִשֹים ו ַּמ ְת ִח ִ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגב ַֹּה ִמ ּזוֹ ַ ,א ַ
י-כן
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ַה ּ ָשֹגָ ָתם ו ַּמ ְד ֵרגָ ָתם ׁ ֶשל ַע ָּתה ֶ ּב ֱא ֶמת ָ ּגב ַֹּה ְמאֹדַ ,א ַ
ף-ע ּ ִ
ִמי יוֹ ֵד ַע ַמה ּׁ ֶש ֵ ּי ׁש עוֹ דַ ,א ַ
ֵהם אוֹ ְמ ִריםֲ ,הל ֹא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵאין סוֹ ף ,ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ַמה ּׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלים ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ְל ַה ּ ִשֹיג עוֹ ד? זה לא
כאילו סיפור פשוט ,כאילו’דיק ,כי ר’ נתן ראה את זה ,הוא ראה את המציאות של הצדיקים
הגבוהים מאד ,ראה את המציאות של הרבי ,שזהו עבודת הצדיקים ,תמיד יש להם חרטה
שלא עלו עוד ,ועל כן הם מתחילים בכל פעם מחדש .איך זה בדיוק ,זה קשה לכל אחד להבין,
מי שעוסק בדברים האלה ,יכול להבין מרחוק ,ומי שלא מבין ,שיאמין ,באמונה הזאת הוא יכול
להמשיך את האור של הצדיקים האלה ,אם הוא שואל שאלות ועושה צחוק מזה ,למעשה הוא
ישראל בצחוק שלו ,כי לא יוכל להתחדש ,ובפרט שישאר בענייני גאוה ,ובדברים שמעורבים
טוב ורע ,ואם יקבל מהצדיקים ,כן יוכל להתחדש לפי מה שיתחזק.
ַעל ֵּ
ילים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ַעד ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ָ ּב ִאים ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגב ַֹּה עוֹ ד יוֹ ֵתר ְו ַא ַחר ָּכ ְך
כן ֵהם ַמ ְת ִח ִּ
ילים עוֹ ד ֵמ ָח ָד ׁש ְוכוּ’ ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם וכן לעולם! ַע ֵּ
ל-כן ְ ּבכ ַֹח
אוֹ ְמ ִריםִ ,מי יוֹ ֵד ַע ַמה ּׁ ֶש ֵי ׁש עוֹ ד ו ַּמ ְת ִח ִ
ל-פי ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לוֹ
ע ּ ִיקים ֵא ּל ּו יֵ ׁש ִּת ְקוָה ְל ָכל ַהנּוֹ ְפ ִלים ְו ֵאין ׁשוּם יֵ או ּׁש ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָללִּ ,כי ַאף ַ
ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ִּמ ִיר ָידה ָּכזֹאת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַל ֲעלוֹ ת ח”ו ,לפעמים עובר על אדם ירידה כזאת ,שעלה ועלה
ועלה והנה פתאום היה ירידה ,או שאדם מתבלבל ויש לו פחדים ,יסורים וכאבים ,ומאבד
את השפיות ואת הכחות ,או לפעמים איזה הפסד ,או צער במשפחה ,בפרנסה ,זה דברים
שמבלבלים מאד ,ויש דברים של שנאה וקנאה ותחרות וכבוד ,ויש גם מה שאין אדם מצליח
ללמוד תורה ,הראש מתעייף ,לא יכול לישון ,כל מיני בלבולים ,וזה מפרע מאד בעבודת ה’ בכל
אדם ובכל דרגא ודרגא.
וזה כלל גדול בעבודת ה’ ,אפי’ שהאדם עייף ,צריך להתחזק ללמוד ,גם שאין כח ללמוד ויש
יסורים ,תתחזק ללמוד כל מה שאתה יכול ,כי זה עיקר מה שה’ רוצה ,ה’ יעזור ויעברו היסורים,
אך בינתיים תתחזק בכל הכחות ,שתאריך אפך ולא ייכפת לך כלל אם יש איזה כאב ,או אם
יש איזה כאב בלב ,משהו כואב לך ,או מישהו ביזה אותך ,אחרת ,כל ימינו עוברים עם היסורים
והכאבים האלה ,כי העיקר זה התחדשות .כשאדם רואה איזה נסיון ,הוא רגיל לומר ,אוי ,עוד
פעם קורה לי משהו ,אין לי כח .אך בכח הצדיק שייך תמיד להמשיך כל דרכי ההתחדשות
האלה.

ז

ח
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גם שנפל לשאול תחתית ,כל צעקה וכל תנועה אינה נאבדת לעולם

י-כן ִמי יוֹ ֵד ַע ְ ּג ֻד ַּלת ַח ְס ֵדּ י ה’ִּ ,כי יֵ ׁש ֶח ֶסד ָּכ ֶזה ֶא ְצלוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ַ ּגם ִמ ּׁ ָשם יְ כוֹ ִלין ַל ֲעלוֹ ת ְו ֵכן
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ֲא ִפ ּל ּו ִאם ח”ו ,נָ ַפל עוֹ ד ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ,כל המניעות והבלבולים והסיוטים האלה,
ילתוֹ ְו ָכל ְצ ָע ָקה
י-כן ָּכל ְּתנו ָּעה ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶצה ְלנַ ּ ְשֹאוֹ ת ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ַל ֲעלוֹ ת ִמ ְ ּנ ִפ ָ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ּ
ו ְּצ ָע ָקה ׁ ֶשצּוֹ ֵעק ֲא ִפ ּל ּו ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּתיוֹ ת ה’ ירחם מה שיכול לעבור על האדם ,כל צעקה וצעקה
שמתחזק ַ ּגם ֵּכן ֵאינוֹ נֶ ֱא ָבד ְלעוֹ ָלם ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו קוֹ ל ְצ ָע ָקה ִמ ּׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ֵאינוֹ
נֶ ֱא ָבד יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַא ַחר ָּכ ְך כמו שאמר רבינו שהעיקר ‘מבטן שאול שועתי’ ,זה למעשה
שהאדם יתחזק בהעיקר הזה ,כי מי יודע מה יעבור עליו ,לכן יתחזק לצעוק צעקה ועוד צעקה,
כי יהיה איך שיהיה אח”כ ,צעקה הזאת לא תלך לאיבוד.
ִּכי ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְותוֹ ָרתוֹ הוּא ֵאין סוֹ ף ְו ֵאין ַּת ְכ ִלית ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֵאין ֲע ִל ָ ּיה ָ ּבעוֹ ָלם ְל ִפי ְ ּג ֻד ָּלתוֹ ִּ ,כי ָ ּגב ַֹּה ֵמ ַעל
יהם ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל ,כמו שר’ נתן נתן לנו קצת לטעום ,וזה אמיתי מאד מאד,
ָ ּגב ַֹּה ְוכוּ’ וּגְ בוֹ ִהים ֲע ֵל ֶ
ְּכמוֹ ֵכן ֵאין יְ ִר ָידה ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי ְ ּב ָכל ַה ְ ּי ִרידוֹ ת ח”ו ,יֵ ׁש יְ ִר ָידה ָ ּגרו ַּע יוֹ ֵתר ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש יְ ִר ָידה ָ ּגרו ַּע ִמזוֹּ
ח”וָ ,צ ִר ְ
יך ְל ִה ְת ַח ֵ ּזק ִל ְב ִלי ִל ּפֹל יוֹ ֵתר ח”ו ,כשאדם פורק עול ,או משנה דברי התורה ,ונופל לדרכי
הגויים יותר ויותר ,ה’ ירחם ,תמיד יש יותר ויותר ,וזה העיקר שלא יפול יותרְ ,ו ִע ַ ּקר ִה ְת ַח ְ ּזקוּת
יקים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּל ֹא ָע ְמד ּו ְלעוֹ ָלם ְו ָעל ּו ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָזכ ּו ְל ַה ּ ִשֹיגֶ ׁ ,ש ְּכמוֹ
הוּא ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ִ
ׁ ֶש ֵאין ֲע ִל ָ ּיה ְלעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ֵכן ֵאין יְ ִר ָידה ְלעוֹ ָלם ׁ ֶש ּל ֹא יו ְּכל ּו ַל ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ,לכן תעשה תשובה ואל
תיכנס לבוץ הזה ,תעשה תיכף תשובה ,תעלה לבוץ יותר עליון ,ושם תתקרב יותר לה’ ,וזה
הדרך של תשובה לכל אדם אפי’ עובר עליו דברים קשים ,תעשה תשובה מה שאתה יכול ,כיון
שאתה רוצה לעלות משם ,אתה כבר לא שם ,וכל זה בכח מדות הרחמים ,ולכן צריך להתקשר
לרבינו וליסוע לרבינו ,להתחדש בכל שנה ,כי בלי הכחות האלה ,אין אדם יכול להבין את זה,
הוא חושב שזה צחוק ,ולא ילך עם זה ,ולא ישמע את זה ,אח”כ ישכח.

עיקר השגת הצדיקים להשיג יותר בגודל חסדי ה’ ולגלות שאין שום ירידה ויאוש
כלל
ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ַה ּכֹל ֶא ָחדִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק עוֹ ֶלה ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגב ַֹּה יוֹ ֵתר הוּא ַמ ּ ִשֹיג יוֹ ֵתר ַח ְס ֵדּ י ה’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
“ל ָך ה’ ַה ְ ּג ֻד ָּלה”,
ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ַּלת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ִמ ָדּ ה ׁ ֶשל ֶח ֶסד נִ ְק ָרא ְ ּג ֻד ָּלה ַּכ ָ ּידו ַּעְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,
ׁ ֶשהוּא ֶח ֶסד ַּכ ָ ּידו ַּע נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִּמ ַדּ ת ֶח ֶסד נִ ְק ָרא ְ ּג ֻד ָּלהַ ,ע ֵּ
ל-כן ָּכל ַמה ּׁ ֵש ַּמ ּ ִשיֹגִ ים יוֹ ֵתר ְ ּג ֻד ַּלת ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,מ ּ ִשֹיגִ ים יוֹ ֵתר ֲח ָס ָדיו יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ֲח ָס ָדיו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ָּלתוֹ ַּכ ַ ּנ”ל עיקר גדולת ה’ עד
כמה שמשיגים חסדי ה’ עד אין סוף עד אין תכלית ,זה כל חיותינו בכל מה שעובר עלי ,בוודאי
ה’ יתן לי התחזקות והתחדשות ופרנסה ורפואה וישועה ,וישוב הדעת ,ולצאת מכל הפחדים
והבלבולים ,ולחדש ימינו בעבודת ה’ .,והצדיקים זוכים ‘להשיג’ חסדי ה’ ,זה לא סתם דיבורים
של חסדי ה’ ,אלא השגתם הוא מהות המשכת החסד לעולם ,זהו שרשרת של המשכת החסד,
ְו ַע ֵּ
יקים ׁ ֶש ֵאינָ ם עוֹ ְמ ִדים ְלעוֹ ָלם ְועוֹ ִלין ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ו ַּמ ּ ִשֹיגִ ים ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם
ל-כן ֵא ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ילה ָ ּבעוֹ ָלם
ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּג ֻד ָּלתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,היְ נ ּו ּג ֶֹדל ֲח ָס ָדיוַ ,על-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ּ ִשֹיג ׁ ֶש ֵאין ׁשוּם יְ ִר ָידה וּנְ ִפ ָ
ְו ֵאין ׁשוּם יֵ או ּׁש ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָלל ,והם מאירים לנו את זה באופן נכון ,שמתיישב על לבנוִּ ,כי ַמ ּ ִשֹיגִ ים
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֲח ָס ִדים ָּכ ֵא ּל ּו ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר ְ ּג ֻד ַּלת ַה ּבוֹ ֵראֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ּכֹל יְ כוֹ ִלין ַל ֲעלוֹ ת וע”י שאנו
דבוקים ברבי ,ובאמונת צדיקים עי”ז אנו ממשיכים את אור של הצדיק שנסתלק ,הוא עושה
את העבודה למעלה ,ואנו ממשיכים את זה ע”י שמאמינים באור תורתו ,אם לא מסכים לדבריו

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח הלכות תפילין ה' אות ט-כ
אינו מקושר אליו ,צריך להיות מקושר כמו שהראש מקושר לרגל ,כך אנו מתקשרים לאור
הצדיק ומקבלים ממנו התחדשות ע”י שהולכים בדרכיו ,ולכן צריך דווקא אור גדול כזה.
ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה “מישרא דסכינא” ְ ּ
(ב ִס ָ
יכים ַדּ יְ ָקא ַצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ַמ ֲע ָלה
ימן ל’) ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ְ
ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַהחוֹ ֶלה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר ,הוּא ָצ ִריך רוֹ ֵפא ָ ּגדוֹ ל ודאקטיר ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתרַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל
יקים
יה ְ ּביוֹ ֵתר ֲא ִפ ּל ּו ַהנּוֹ ְפ ִלים ְמאֹד ַעד ׁ ֶש ְ ּבכ ַֹח ַה ַּצ ִדּ ִ
ִּכי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ֵתר הוּא יָ כוֹ ל ְל ַהגְ ִ ּב ַ
יהם
ילה ִו ִיר ָידה ׁ ֶש ּלֹא יו ְּכל ּו ַל ֲעלוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ְ ּבכ ָֹחם ִאם יִ ְז ֶּכה ְל ַה ֲא ִמין ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ֲא ֵל ֶ
ַה ַ ּנ”ל ֵאין ׁשוּם נְ ִפ ָ
ְו ַכ ַ ּנ”ל יש להזהר מאד שלא לשנות את מה שר’ נתן כותב כאן‘ ,להאמין ולהתקרב’ להאמין בכל
פרטי הענין הזה של מדות הרחמים הגודלים ,וזה נמשך עלינו ע”י התורה של הצדיק ,וע”י
התפילה.

כל זמן שיכול לזוז אבר אחד יאריך רוחו ויצפה לישועת ה’

יקים ְו ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ִל ְר ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ֵא ּל ּו
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ְל ַצ ִדּ ִ
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ְ
יכים ְל ַה ֲא ִריך רו ָּחם ׁ ֶש ּלֹא ִת ְק ָצר רו ָּחם ְולֹא ּתו ְּפ ַסק ּתוֹ ֶס ֶפת
יקיםְ ,צ ִר ִ
ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְ ּב ַמ ֲע ָלה ְ ּב ִחינַ ת ַצ ִדּ ִ
יכים ְל ַה ֲא ִר ְ
יך רו ָּחם
י-כן ְצ ִר ִ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
רו ָּחם ְו ִח ּיו ָּתם ֵמ ֲח ַמת ּג ֶֹדל ֲע ִל ָ ּי ָתם ו ַּמ ְד ֵרגָ ָתם ַה ָ ּגב ַֹּה ׁ ֶש ָ ּזכוִּּ ,כי ַא ַ
יע ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגבוֹ ַה עוֹ ד יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ו ְּל ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָד ׁש ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ר’ נתן חוזר על זה
עוֹ ד ו ְּל ִה ְס ַּת ֵּכל ְל ַה ִ ּג ַ
כ”פ בהלכה זאת ,כי רוצה לדבר לא רק לאנשים שנופלים ,אלא גם לאנשים שעולים ,ששכיח
אצל אנ”ש אנשים שלמים שהיו ,והוא מודיע לכל אחד את מה שהוא צריך ,הן לגדולים והן
לקטנים במעלהְ ,ו ֵא ּל ּו ַה ְ ּק ַט ִ ּנים ְ ּב ַמ ֲע ָלה ַו ֲא ִפ ּל ּו ָה ְר ׁ ָש ִעים ַהנּוֹ ְפ ִלים לרשעת ָ ּגמוּר ח”ו ה’ ירחם,
יך ְל ַה ֲא ִר ְ
י-כן ָּכל ְז ַמן ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְ ּב ִק ְר ּבוֹ ָּ ,כל ְז ַמן ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ָלזוּז עוֹ ד ְ ּב ֵא ֶבר ֶא ָחדָ ,צ ִר ְ
יך
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ישו ָּעה ָּת ִמיד ו ְּל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ַמה ּׁ ֶש ּיו ַּכל יִ ְהיֶ ה ֵאיךְ
ַא ּפוֹ ְורוּחוֹ ְל ַצ ּפוֹ ת ִל ׁ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ,כך שנפל כ”כ יתחזק שה’ רוצה אותו ,ה’ לא רוצה להדיחו ח”ו ,כל העולמות תלויים
בו ,כך לעוררו ולקרבו לעשות כל מה שיוכל ,יהיה איך שיהיה ִּכי ֵאין ׁשוּם ְּתנו ָּעה ׁ ֶשל ְק ֻד ּׁ ָשה
ְול ֹא ׁשוּם ֲאנָ ָחה ו ְּצ ָע ָקה ְו ִכ ּסו ִּפין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְוכוּ’ נֶ ֱא ָבד ְּכ ָלל ְלעוֹ ָלםִּ ,כי לֹא יִ ְזנַ ח ְלעוֹ ָלם ה’ :זה העיקר
מה שאנו צריכים לחזק ולאמץ אנשים ,כי רוב העולם צריכים כח ההתחדשות הזה ,ובאמת
כל העולם צריכים את זה ,כי גם מי שזכו לעלות ,צריכים להתחזק’ לעלות להתחדשות יתרה.
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ַח ִ ּיים
י) ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
יכין ַעל -יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ֵמ ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלים ֵמ ַה ָ ּז ֵקן ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשהוּא
ֲח ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”ל :ר’ נתן האריך לקשר את הדבר ,ענין כל המדרגות שיש בענין הזכרון ,והמתנה
שהעוור נותן הוא התחדשות ואריכות אפיים ,ה’ יזכנו אמן.

דף סו
מאות י”א עד אות י”ט ר’ נתן מגלה את כל העניינים של התפילין הקדושים ,בכל ענין
וענין מרומז יותר ויותר המציאות של קדושת התפילין שהם המוחין של הזקן מלא רחמים
שנמשכים עלינו ,כדי להמשיך התחדשות .כי התפילין מציאותם פרשיות בתוך בתים ,בשל
יד בית אחד ,ובשל ראש ד’ בתים ,הבתים סגורים מלמטה ע”י תיתורא ,ומאחורי הבתים יש
מקום שהרצועה נכנסת ,וזה נקרא בלשון חז”ל מעברתא שעל ידה נקשרים התפילין על הגוף,
הן בשל ראש שהרצועות יורדים למטה ,ובשל יד נכרכים על היד .האריז”ל מגלה סוד כל דבר,
ור’ נתן מלביש את זה להמשיך עלינו את המוחין של התחדשות.

ט

י
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ע”י המעברתא והרצועות נמשך עלינו המתקת היסורים ואריכת אפיים
יא) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְע ַ ּב ְר ָּתא ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ּׁ ָשם עוֹ ְב ִרים ָה ְרצוּעוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ָבר יב”קַּ ,כ ּמו ָּבא
ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ,יב”ק בגמ’ שמות הקדושים אהיה הויה אדני ,שזהו סדר המשכת השפע מאור המוחין
אור הבינה יסוד דבינה שממשיך את השפע הזה ,בבחי’ מעבר יבק ,המקום שהשפע נמשךִּ ,כי
ָה ְרצוּעוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ,רצועות מתחברות
יקנָ אּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל מציאות
אל התפילין שם במעברתא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת י”ג ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
רחמי ה’ ,מציאות ההתחדשות והמשכת החיות להתחדש לעבוד את ה’ ולהיות קרוב אל
ה’ ,ולצפות לישועת ה’ ולרחמים ואור הפניםְ ,ו ַע ֵּ
ימ ְט ְריָ א ש”עּ ְ ,ב ִחינַ ת ש”ע
ל-כן ְרצו ָּעה ְ ּבגֵ ַ
נְ הוֹ ִרין ׁ ֶשל אוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםַּ ,כ ּמו ָּבא רבינו מביא בסי’ ל”ה שהוא הארת אור הפנים שנמשך על
המדות בכלליות ש”ע נהורין של אור הפניםַ ,,היְ נ ּו ִּכי ָה ְרצוּעוֹ ת ֵהם ֲא ִריכוּת ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך
יכת ָהרו ַּח ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶשהוּא אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים
יכין ַעל ַע ְצ ָמן ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ַא ּ ַפיִ םֶ ׁ ,ש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
יכין ַעל-יְ ֵדי ָה ְרצוּעוֹ ת של יד ממשיך כח קדושת של יד ,ושל ראש ממשיך אור הבינה
ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
לתוך המדות ,והרצועה היא עור שיוצאת מהתפילין לגמרי ,תפילין זה דבר שיכולים לאחוז
ביד ,אך הרצועות הם ארוכים ,אומר ר’ נתן שענין הרצועות הוא אריכת אפיים ,מגלגלים את
זה ברצועה הארוכה של יד להראות שכל המדות כלולים בזה ,להעלות כל המדות חזרה אל
הקדושה ,ושל ראש הוא להמשיך המוחין הקדושים באריכת הרוח ,בחי’ ארך אפיםְ ,ו ַעל -יְ ֵדי
יב ָ ּיא ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים
ישא ׁ ֶשהוּא ְרצו ָּעה ְל ַא ְל ָק ָאה ַח ָ ּי ַ
ֶזה נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת ְרצו ָּעה ִ ּב ׁ ָ
ְו ַה ִדּ ינִ ים ח”ו רצועה של התפילין ממתיק את הדינים ,כמובא בזה”ק ,כי הדין נקרא רצועה
להלקות ,משם כל הדינים והיסורים ,אך כשמניחים תפילין ממשיכים חיות והמתקה ,שאנו
ממתיקים את הדין וממשיכים התחדשות ,שמחה וחיות וארך אפייםְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך
יכת ָה ְרצוּעוֹ ת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמאוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ֵהם ַה ְּת ִפ ִּלין מ ִֹחיןַ ,על-
יכין ַעל-יְ ֵדי ֲא ִר ַ
ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
יקין אוֹ ָתם ועי”ז נעשה המתקת הדין ,כשמגלגלים את
יְ ֵדי ֶזה עוֹ ְב ִרים ַעל ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ו ַּמ ְמ ִּת ִ
הרצועות ממשיך אריכת אפיים והתחדשות .בי’ לא אכפת ליה כלל ,ששום דבר לא יבטל ולא
ימנע אותו מעבודת ,ה’ ולא יאמר ,אני רוצה ולא הולך לי ,תעשה את שלך ,שום דבר לא מונע
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל,
אותךְ .ו ֵאין ָל ֶהם ּכ ַֹח ְל ַב ּ ֵטל ְו ִל ְמנוֹ ַע ֵמ ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ְדּ ַהיְ נ ּו ְל ַה ֲא ִר ְ
יך רוּחוֹ ַעל ָּכל ָדּ ָבר ְול ֹא ִת ְק ָצר רוּחוֹ ִמ ּׁשוּם יִ ּסו ִּרים ו ְּמנִ יעוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָלל ,תקצר
רוחו היינו שהוא כואב את הכאב שלו ,ונמנע על ידו מעבודת ה’ ,אך כשיש אריכת אפיים,
ַרק הוּא עוֹ ֶשֹה ֶאת ׁ ֶש ּלוֹ ְועוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַו ֲעבוֹ ָדה בשמחה וחיות ,איזה מצוה שיוכל לקיים ְוכוּ’
יהם
יכת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְס ַּת ֵּכל ֲע ֵל ֶ
יהם ו ְּל ַב ּ ְט ָלםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ַּכ ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַל ֲעבֹר ֲע ֵל ֶ
ילא ,נמצא שע”י גלגול הרצועות ניצול מכל גלגולי יסורי עוה”ז,
ְּכ ָללַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלים ִמ ֵּמ ָ
ומתגלגלים עליו מדות הרחמים ,ויהיו רחמיך מתגוללים עלינוִּ ,כי ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ְו ַה ְּמנִ יעוֹ ת ֵאינָ ם
ָ ּב ִאים ִּכי ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל נִ ָסיוֹ ן ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ָח ָזק ְ ּב ַד ְע ּתוֹ שה’ בוודאי אוהב אותי ,ויש לי כן מה לעשות,
והוא ית’ בוודאי ירחם עלי ,כך צריך אדם להיות חזק מאד ו ַּמ ֲא ִר ְ
יהם
יך רוּחוֹ ְו ֵאינוֹ ִמ ְס ַּת ֵּכל ֲע ֵל ֶ
ילא ְל ָפנָ יו זהו סוד גדול שהצדיקים מגלים לנו שהכל תלוי בנו!
ְּכ ָללַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלים ִמ ֵּמ ָ
וכשלא יסתכל על כלום ,יתבטלו כל היסורים!
ְו ַע ֵּ
יכת ָה ְרצו ָּעה ,בפרט של יד שהוא ארוך מאד מאד ,שנכנס בתוך המדות ,לתוך
ל-כן ֲא ִר ַ
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”לַ ,על -יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל
הקטנות ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת אוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ישא ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּריםִּ ,כי ַה ּכֹל נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל נמתק נמתק ונתבטל ַעל-יְ ֵדי
ְ ּב ִחינַ ת ְרצו ָּעה ִ ּב ׁ ָ
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ישת ַּכ ַעס ְו ִדין ַּכ ַ ּנ”ל .אהה,
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ָּת ַקת ַה ִדּ ינִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּכ ִב ׁ ַ
ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
איך שיכולים באור דברי ר’ נתן לגלגל את הרצועות על היד ,ולהדק את הרצועות של ראש
על הראש ,עם כוונת לב נפלא כזה ,למשיך אריכות אפיים ,איזה מציאות של אור ,עבודה
ותמימות.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְע ַ ּב ְר ָּתא ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ּׁ ָשם עוֹ ְב ִרים ָה ְרצוּעוֹ ת ,בחלק האחורי של התפיליןֶ ׁ ,שהוּא
ימ ְט ְריָ א הוי’ ֱאל ִֹקים ,מלבד הגימ’ שהזכרנו לעיל ג’
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ַבר יב”קַּ ,כ ַ ּנ”ל ִּכי יב”ק הוּא ְ ּבגֵ ַ
שמות בגימ’ יבק ,הרי הוא גם בגימ’ הויה אלקיםַּ ,כ ּמו ָּבא ֶזה ְ ּב ִחינַ ת בה’ ֲא ַה ֵּלל ָדּ ָברּ ֵ ,באל ִֹהים
יכין ְל ַה ִּכיר אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ָּת ִמיד ֵ ּבין ְ ּב ִטיבוֹ ֵ ּבין
ֲא ַה ֵּלל ָדּ ָבר ׁ ֶשהוּא ַ ּב ְ ּב ִחינָ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
בעקו ח”ו ,גם בשעה שיש איזה צער ח”ו ,בחי’ אלקים מדת הדין ח”וּ ֵ ,בין ַ ּב ֲע ִל ָ ּיה ֵ ּבין ִ ּב ִיר ָידה,
יש ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ְוכוּ’”
“מי ָה ִא ׁ
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַ ּבה’ ֲא ַה ֵּלל ְוכוּ’ּ ֵ ,באל ִֹהים ֲא ַה ֵּלל ְוכוּ’ ַּכ ּמו ָּבא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִ
ְּ
(ב ִס ָ
ימן ל”ג) שצריך למצוא את ה’ בין בטיבו ובין בעקו ,ושם יב”ק מלמד שאדם צריך לעבור על
הכל ,ולהודות לה’ שיש חסד ,רק להודות ולהלל ,וגם כשיש צער ,לאחד את זה עם שם הויה
ולא להצטער מכלום.

בקיאות ברצוא ושוב רק ע”י אריכת אפיים
“ק ָרא ֶאת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע” ְ ּ
ימן ו’)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ָּכ ַתב
(ב ִס ָ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ִק”י ַ ּב ֲה ָל ָכה ַה ּמו ָּבא ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ְ
ׁ ָשם ׁ ֶש ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּת ׁשו ָּבה ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ָ ּב ִקי ַ ּב ֲה ָל ָכהּ ָ ,ב ִקי ְ ּב ָרצוֹ אּ ָ ,ב ִקי ְ ּב ׁשוֹ בּ ָ ,ב ִקי
בעיילּ ָ ,ב ִקי ְ ּבנָ ִפיק ,מדברי ר’ נתן בהלכה זו מובן מהו ענין הבקיאות ברצוא ושוב בתורה ו’,
יכים
יעה ׁ ְשאוֹ ל ִה ֶ ּנ ָך ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
כמ”ש להלן ְ ּב ִחינַ ת ִאם ֶא ַּסק ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ַא ָּתה ְו ַא ִּצ ָ
ִל ְראוֹ ת ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָּת ִמיד ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּאּ ֵ ,בין ַ ּב ֲע ִל ָ ּיה ֵ ּבין ִ ּב ִיר ָידה ַו ֲא ִפ ּל ּו ִאם הוּא
יעה ׁ ְשאוֹ ל הנך שאפי’ כשעובר
ִ ּב ׁ ְשאוֹ ל ַּת ְח ִּת ּיוֹ ת ַ ּגם ִמ ּׁ ָשם יָ כוֹ ל ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ַא ִּצ ָ
עליו יצר הרע מאד קשה ,ה’ ירחם ,וכן כשעובר עליו טרדות ולא יכול ללמוד ולא להתפלל,
או יסורים ובלבולים ,יוכל להיות קרוב לה’ ,בחי’ ואציעה שאול הנך ,שידע שה’ איתו עמו
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ,כי היפך אריכות האפיים הוא שאומר אני לא
ואצלוְ .ו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ְ
יכול ,ופוסק מעבודתו ,אך אריכות אפיים הוא ְל ַה ֲא ִריך רוּחוֹ ָּת ִמיד ָּכל יְ ֵמי ַח ָ ּייו כ”ש בימי אלול
ותשרי שבו נמשכים מדות הרחמים ומתגלגלים עלינו שנוכל להתחדש לקיים הנותן בים דרך,
להתחזק מאד למצוא את ה’ ,שהוא ישמע בזיונו וישתוק ,להאריך רוחו ,יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לֹא
יִ ּפֹל ִמ ּׁשוּם ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְויַ ְת ִחיל ָּת ִמיד ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן לֹא יִ ַעף ְולֹא יִ ַ ּגע ְלעוֹ ָלם ֲא ִפ ּל ּו ִאם
י-כן יֵ ַדע ׁ ֶש ַ ּגם ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם נִ ְמ ָצא ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ָז ָכה ַל ֲע ִל ָ ּיה ְ ּגדוֹ ָלה ְל ַמ ְד ֵרגָ ה ָ ּגב ַֹּהַ ,א ַ
ל-פי ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לוֹ
ִאם ֶא ַּסק ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם ָא ָּתה ,אך תתעייף מהעבודה ,תחפש את האמת ׁ ֶש ַאף ַע ּ ִ
ׁ ֶש ָע ָלה ַל ּׁ ָש ַמיִ םֲ ,ע ַדיִ ן הוּא ָצ ִר ְ
יך ְל ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָד ׁשִּ ,כי ַ ּגם ַ ּב ּׁ ָש ַמיִ ם נִ ְמ ָצא
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ִּ
“כי ֵת ֵצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה” ְ ּ
ימן פ”ב שנכלל בו ענין
(ב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל להמשיך
תורה ו) ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
לעלות יותר ולא יהיה בבחי’ ‘ותכינה עיניו מראות’ שמתרחק ע”י עלייתו.

עיקר מדות הרחמים ‘ויעבור’  -לעבור על הכל ולהתקדם הלאה להתקרב לה’
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְע ַ ּב ְר ָּתאּ ְ ,ב ִחינַ ת ַמ ֲע ַבר עי’ ׁ ֵשם יב”קִּ ,כי יב”ק הוּא אוֹ ִת ּיוֹ ת בק”יּ ְ ,ב ִחינַ ת ָ ּב ִקי ְ ּב ָרצוֹ א
ָ ּב ִקי ְ ּב ׁשוֹ ב ְוכוּ’ ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ָשם ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ָ ּב ִקי ַה ַ ּנ”ל הוּא ְ ּב ִחינַ ת יב”קַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח  -הלכות תפילין ה' אות ט-כ
ימ ְט ְריָ א הוי’ ֱאל ִֹהיםּ ְ ,ב ִחינַ ת בה’ ֲא ַה ֵּלל ֵ ּבאל ִֹהים ֲא ַה ֵּלל ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ֵ ּבין ְ ּב ִמ ַדּ ת
ַ ּב ּסוֹ ף ְוגַ ם יַ ּבֹק ְ ּבגֵ ַ
יכין ַל ֲעבֹד ֶאת
ָה ַר ֲח ִמים ו ֵּבין ְ ּב ִמ ַדּ ת ַה ִדּ יןּ ֵ ,בין ְ ּב ִטיבוֹ ֵ ּבין בעקוּ ֵ ,בין ַ ּב ֲע ִל ָ ּיה ֵ ּבין ַ ּב ְ ּי ִר ָידהָּ ,ת ִמיד ְצ ִר ִ
ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ַה ֲא ִר ָ
יך רוּחוֹ ְל ַבל יִ ּפֹל ְול ֹא יִ ַ ּגע ְול ֹא יִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִמ ְּת ׁשו ָּקתוֹ ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ּׁשוּם ָדּ ָבר
ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם כי זהו העיקר ,הרצון והתשוקה ,והשמחה במה שיש ,עי”ז שום דבר לא יבלבל אותו
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַּמ ֲא ִר ְ
יך רוּחוֹ ַעל ַה ּכֹל ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ָכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ָה ְרצוּעוֹ ת ֲא ֻר ּכוֹ ת ָהעוֹ ְב ִרים ַ ּב ַּמ ְע ַ ּב ְר ָּתא מעברתא לשון שעובר ,שעי”ז עוברי םעל
הכל ,כי יש שם רצועה ארוכה ארוכה ארוכה ,ש”ע נהורין ,להאריך להאריך אפו ,שיעבור על
הכל ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ְב ִרים ַעל ַה ּכֹלַ ,על ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ְו ַה ְּמנִ יעוֹ ת ְו ַה ִ ּב ְל ּבו ִּלים ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ְרצו ָּעה
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל.
ישא ַּכ ַ ּנ”ל ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ּכֹל ְּכנֶ גְ דּ וֹ ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ִ ּב ׁ ָ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
(שמוֹ ת ל”ד) ַו ַ ּי ֲעבֹר ה’ ַעל ּ ָפנָ יו ,שאומרים בתחנון וסליחות ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְע ַ ּב ְר ָּתאִּ ,כי
יקנָ א
יסר ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ָאז ְּכ ׁ ֶש ָע ַבר ה’ ַעל ּ ָפנָ יוָ ,אז ִ ּג ָּלה לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך י”ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ֵהם ְּת ֵל ַ
“ויְ ַמ ֵהר מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’” ׁ ֶש ָר ָאה ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ,כמ”ש בסי’ קנ”ה שמשה רבינו ראה ארך
ְו ׁ ָשם נֶ ֱא ַמרַ ,
אפיים והשתחווה ,שראה איך לעבור על הכל ,ועי”ז יוצאים מהעצבות ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין
ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ְב ִרין ַעל ַה ּכֹל ְוזוֹ ִכין ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְע ַ ּב ְר ָּתאּ ְ ,ב ִחינַ ת
ַו ַ ּי ֲעבֹר ַּכ ַ ּנ”ל ,כי ה’ הראה למשה אך לעבור ולהאריך אפו ִּכי ָאז ְּכ ׁ ֶש ָע ַבר ה’ ַעל ּ ָפנָ יו ְוגִ ָּלה לוֹ י”ג
יסר ת”דָ ,אז ִ ּג ָּלה לוֹ ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּליןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה
ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ֵהם ְּת ֵל ַ
ית ֶאת ֲאחוֹ ָרי” ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּ
(ב ָרכוֹ ת ז’)ֶ ,זה
“אנִ י ַא ֲע ִביר ָּכל טו ִּבי ְוכוּ’ ְו ָר ִא ָ
זֹאתֲ ,
ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ,יש בזה סודות עצומים ונוראים ,ויעבו”ר בגימ’ חסד גבורה ,והוא התגלות
יקנָ אֶ ׁ ,ש ֵהם י”ג
קשר של תפילין של ראש ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל :כי יש תפילין שלובשים ביום החול ,ובשבת
התפילין יותר גבוה ,כי מתגלה בחי’ קשר של ראש ,בחי’ לאה ,עניינים נוראים שר’ נתן מלביש
ומראה לנו איך כל זה נכלל בענין ויעבור ה’ על פניו וכל זה כלול במעברתא של תפילין.

במצרים התקשינו לשמוע אל משה כי לא זכינו לאריכות אפיים
יכת ַא ּ ַפיִ ם זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה
יב) ְו ִע ַ ּקר ֲא ִר ַ
“ויְ ַמ ֵהר מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּ
ימן קנ”ה) רבינו אומר שצריך להתפלל שיהיה
(ב ִס ָ
ַה ַ ּנ”ל ַעל ּ ָפסוּקַ ,
לצדיקים חשק לארץ ישראל ,והוא ענין אריכות אפיים ,לא להיות זקן מיואש ושבורְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
אשוֹ נוֹ ת
ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ִּלין ְמ ַד ְ ּב ִרים ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶו ֱאמוּנָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵּתי ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ָה ִר ׁ
ּ
“זכוֹ ר ֶאת ַה ּיוֹ ם ַה ֶזה
(שמוֹ ת י”ג)ָ ,
יאת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ׁ ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ו ִּב ַ
הוּא ֵמ ִענְ יַ ן יְ ִצ ַ
“ו ָהיָ ה
(שם)ְ ,
יא ָך ה’ ֶאל ֶא ֶרץ ְוכוּ’” ְו ֵכן ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ְשנִ ָ ּיה ַמ ְת ֶח ֶלת ׁ ָ
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְוכוּ’ ְו ָהיָ ה ִּכי יְ ִב ֲ
ֲא ׁ ֶשר יְ ָצ ֶ
ּ
יכת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶשזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל כי
יא ָך ְוכוּ’” ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ִּכי יְ ִב ֲ
עיקר התפילין הוא לצאת ממצרים ,לצאת מבחי’ אובדן החיים ,חושך ,ולעלות לא”י בחי’
המשכת החיות בעוה”זֶ ׁ ,שהוּא ֵה ֶפ ְך ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,ש ִהיא ְמ ֵל ָאה ִ ּג ּלו ִּלים ַו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהֶ ׁ ,שהוּא ֵה ֶפ ְך
ֱאמוּנָ ה ְו ַע ֵּ
“ול ֹא ׁ ָש ְמע ּו ֶאל מ ׁ ֶֹשה ִמ ּק ֶֹצר רו ַּח” ,כמ”ש
(שם ו’)ְ ,
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהם ׁ ָ
בלקו”ת סי’ פ”ו ביאור העניןֶ ׁ ,ש ּל ֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ַּצ ִדּ יקֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְו ִל ׁ ְשמ ַֹע ֵא ָליו
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ,היינו שאין לו סבלנות ,לא הלך לו ,יום יומיים,
ֵמ ֲח ַמת ק ֶֹצר רו ַּח ׁ ֶשהוּא ֵה ֶפ ְך ֲא ִר ַ
חודש שנה ,זה נקרא קוצר רוח ,והוא גלות מצרים ,ועי”ז אינו יכול להתקרב לצדיקֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
יקים ֲא ִמ ִּת ִ ּייםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַכ ַ ּנ”ל ִּכי
ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִה ְת ָק ְרבוּת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ַצ ִדּ ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח הלכות תפילין ה' אות ט-כ
יכת ַא ּ ַפיִ ם זוֹ ִכים ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין
ִע ַ ּקר ֲא ִר ַ
ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ב’ ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ְשנִ ּיוֹ ת ְמ ַד ְ ּב ִרים ֵמ ֱאמוּנָ ה ׁ ֶשהוּא ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ֱאמוּנַ ת ַה ִ ּיחוּד שה’ לבד
נמצא ו ָּפ ָר ׁ ַשת ְו ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ׁ ֶש ְּמ ַד ֶ ּב ֶרת ַ ּגם ֵּכן ִמ ַ ּק ָ ּב ַלת עוֹ ל ִמ ְצוֹת ו ִּב ּטוּל ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ֲחרוֹ ן ַאף ֵה ֶפ ְך ֲא ִר ַ
“ה ּׁ ָש ְמר ּו ָל ֶכם ְוכוּ’ ְו ַס ְר ֶּתם
יכת ַא ּ ַפיִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְ(דּ ָב ִרים י”א)ִ ,
יאת
יצ ַ
ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְו ָח ָרה ַאף” נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָּכל הד’ ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ְמ ַד ְ ּב ִרים ִמ ִ
ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲחרוֹ ן ַאף ,ק ֶֹצר רו ַּח ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֵצאת ִמ ּׁ ָשם תצא מקוצר
יכת
רוח וחסרון אמונה ,ותבא לאמונה בה’ ְו ָלבֹא ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ַא ּ ַפיִ םִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל.

הבנת קשר ‘למען ירבו ימיכם’ לפרשת ‘והיה אם שמוע’
ְו ַע ֵּ
יכם” שלא מובן
ימי ְבנֵ ֶ
יכם ִו ֵ
“ל ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
(שם)ְ ,
ל-כן ִס ּיוּם ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ִּלין הוּא ׁ ָ
לכאו’ מה שייך זה לפרשת והיה אם שמוע ,אלא שזהו עיקר אור של ק”ש בכל פעם ,שתחיה
יכת יָ ִמיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים
חיים טובים[ ,איזה פירוש שר’ נתן מגלה לנו כאן בק”ש] ַהיְ נ ּו ֲא ִר ַ
יכת יָ ִמיםִּ ,כי
יכת ָהרו ַּח ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֲא ִר ַ
ֲא ֻר ִּכים ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ֲא ִר ַ
ְ
יכת רו ַּחּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶא ֶרך ַא ּ ַפיִ ם ְו ַכ ְמב ָֹאר ְל ֵעיל
ימהַ ,על-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ַעל-יְ ֵדי רו ַּח ַה ְ ּנ ׁ ִש ָ
ׁ ֶש ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ְ
(פ ָס ִחים קי”ג)ָ ,ה ַר ְת ָחן ַח ָ ּייו ֵאינָ ם ַח ִ ּייםִּ ,כי ָה ַר ְת ָחןֶ ׁ ,שהוּא
יכת ַא ּ ַפיִ ם ,קוראים לזה שיש לו פתיל קצר ,וכועס מיד על כל דבר
ְ ּב ִחינַ ת ק ֶֹצר רו ַּח ֵה ֶפ ְך ֲא ִר ַ
כך אי אפשר לחיות ַע ֵּ
יכת ָהרו ַּח ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ל-כן ַח ָ ּייו ֵאינָ ם ַח ִ ּייםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ַּכ ַ ּנ”ל:
יג) לאחר שביאר קשר של ראש ,כאן חוזר לתפילין של יד ְו ַע ֵּ
יכין ִל ְק ׁשֹר ַה ְּת ִפ ִּלין
ל-כן ְצ ִר ִ
שמֹאלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יַ ד ֵּכ ָההְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ,ר’ נתן מגלה סודות
ְ ּביַ ד ְ ֹ
נוראים בענין יד כהה שהוא חלש מאד ואין לו התחדשות ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך
יך ְל ַה ֲא ִר ְ
ַא ּ ַפיִ ם ְל ַה ְמ ִּתיק ו ְּל ַב ּ ֵטל ְ ּב ִחינַ ת יַ ד ֵּכ ָהה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ְו ַה ְּמנִ יעוֹ ת ח”וֶ ׁ ,ש ָּצ ִר ְ
יך רוּחוֹ
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל ְו ַל ֲעבֹר ַעל ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה לוֹ ק ֶֹצר רו ַּח ח”וֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ְ
ּ
נְ ָכ ָאה בחי’ יד כהה ִמי יִ ּ ָש ֶֹא ָ ּנה ִ
(מ ׁ ְש ֵלי י”ח) ַרק יַ ֲא ִריך רוּחוֹ ַעל ַה ּכֹלֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןּ ְ ,ב ִחינַ ת
יכת ַא ּ ַפיִ םַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ָּתק ְ ּב ִחינַ ת יַ ד ֵּכ ָהה ַּכ ַ ּנ”ל:
ֲא ִר ַ

-----------דף סז
יד) ְו ֶזה ּו ְ ּ
אשית י”ב) ,לאחר שביאר שע”י ד’ פרשיות שבתפילין מתגלה קדושת ארץ ישראל,
(ב ֵר ׁ ִ
ָ
ָ
ָ
ְ
ֹאמר ה’ ֶאל ַא ְב ָרם ֶלך ְלך ֵמ ַא ְר ְצך וממולדתך ו ִּמ ֵ ּבית ָא ִביך ֶאל ָה ָא ֶרץ ְוכוּ’” ַהיְ נ ּו
“ו ּי ֶ
ממשיך לבאר ַ
“ו ָ ּי ָמת ֶּת ַרח ְ ּב ָח ָרן” ִּכי רש”י
שאברהם אבינו יוצא מחרן והולך ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַמ ְך ַל ּ ָפסוּקַ ,
ּ ֵפ ֵר ׁש ׁ ָשם ַעד ַּכאן ֲחרוֹ ן ַאף ׁ ֶשל ָמקוֹ ם לפני שהיה אברהם אבינו ,לפני שהיה קדושה בעולם
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ַמ ְך ָל ֶזה ַמה ּׁ ֶש ִּצ ָּוה ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ֵ ּי ֵל ְך ְל ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאלִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה יַ ְמ ִּתיק

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח  -הלכות תפילין ה' אות ט-כ
יב ּ ֵטל ַה ֲחרוֹ ן ַאף ,אצלינו חרון אף זה קוצר רוח ,אכפת לי וכואב לי מאד ,ולכן אינו זז מהמקום
ִו ַ
שלו ימים ושנים ,אני רוצה ורוצה ולא עושה עד כאן חרון אף ,אך כשציוה ה’ לאאע”ה ללכת
לא”י ומבואר בסי’ קנ”ה שא”י ממשיך על אדם אריכות אפיים שלא יהיה אכפת לו מה שעובר
עליו ,כמו שהאריך לעיל ִּכי ַעל-יְ ֵדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶשהוּא ֵה ֶפ ְך ַה ֲחרוֹ ן ַאף
ַּכ ַ ּנ”ל ,כי קדושת א”י זה אמונה שלימה כזה שיוצא מהזקנה ,יוצא מהעבר ומתחיל להיות אדם
ֹאש ַל ַּמ ֲא ִמינִ ים ְו ַע ֵּ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְתגַ ָּלה לוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ל-כן הוּא ָהיָ ה ָה ִר ׁ
שמחִּ ,כי ַא ְב ָר ָהם ר ׁ
ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש תקיל בתיקלא אאע”ה מדד וחיפש לחפש מקום השראת השכינה עד
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַּכ ַ ּנ”ל:
יהִּ ,כי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
שנגלה לוַ ,עד דאתגלי’ ֵל ּ

פדיון הבן ע”י הכהן שממשיך חיים חדשים
(שמוֹ ת י”ג) ַק ֶדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ּ ֶפ ֶטר ָּכל ֶר ֶחם ִ ּב ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ַה ְת ָח ַלת ּ ָפ ָר ׁ ָשה
טו) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְ
אשוֹ נָ ה,
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ְ ּבכוֹ ִרים ׁ ֶשהוּא הוֹ ָל ָדה ָה ִר ׁ
ִר ׁ
יאת ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת הוֹ ָל ָדה ַּכ ָ ּידו ַּע ,כמבואר בזה”ק שביציאת מצרים מת
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
יכין
בכור מצרים ונולד בכור ישראל ,והוא סוד הולדת הדעת ,לידת עם ישראלֶ ׁ ,ש ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ְצ ִר ִ
“ויְ ִהי ִּכי ִה ְק ׁ ָשה ּ ַפ ְרעֹה ְל ׁ ַש ְּל ֵחנ ּו ְוכוּ’”.
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשהוּא ַה ְ ּבכוֹ רְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,
ְל ַק ֵדּ ׁש הוֹ ָל ָדה ָה ִר ׁ
ְ
ַע ֵּ
ל-כן ֲאנִ י זוֹ ֵב ַח ְוכוּ’ ְו ָכל ֶזה ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַעל ַע ְצמוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת הוֹ ָל ַדת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַההוֹ ָל ָדה,
ְדּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ַח ֵדּ ׁש ִח ּיוּתוֹ ּומֹחוֹ ְ ּב ָכל ֵעת ְּכ ִא ּל ּו ַה ּיוֹ ם נוֹ ַלד ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים,
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל בפרשת קדש נמשך עלינו קדושת שפע המוחין ,ר’ נתן מלביש את
הענין להבין מהזה קדושת קדש ,נורא ואיום ,שהוא כח הולדת הדעת מחדש ,להוליד מחו
בכל עת .ועפ”ז יש להוסיף שענין תפילין של יד הוא בחי’ ד’ זקנים הרומזים על כל מה שזכור
לאחר הלידה ,מה ששייך ללידה ,ששם הוא במצב של התחזקות לבחינת יד כהה ,והיא הולדת
התחזקות חדש ,לעומת זה יש הולדה של ראש ,בחי’ בקי ברצוא ,הולדת מח ודעת חדש
בגדולת ה’.
ְו ַע ֵּ
יכין ִל ֵּתן ַה ְ ּבכוֹ ר ַל ּכ ֵֹהן אוֹ ִל ְפדּ וֹ תוֹ ִמ ֶּמנּ וִּּ ,כי ַה ּכ ֵֹהן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ֵקן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
ל-כן ְצ ִר ִ
ּ
יקנָ א
ֹאש יוֹ ֵרד ַעל ַה ָז ָקן ְז ַקן ַא ֲהרֹן ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ַמנְ יָ א ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ְּ(ת ִה ִּלים קל”ג) ַּכ ּׁ ֶש ֶמן ַה ּטוֹ ב ַעל ָהר ׁ
ְדּ ַכ ֲהנָ א ַר ָ ּבא ַּכ ָ ּידו ַּע הוא בחי’ המשכת מדות הרחמים ,ולכן לובש הכה”ג ח’ בגדי לבן ביוה”כ ְו ֶזה ּו
ֹאש ִּכי
ֹאש ָך ַאל יֶ ֱח ַסר”ֵ ,א ּל ּו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ָ ּבר ׁ
“ו ׁ ֶש ֶמן ַעל ר ׁ ְ
(ש ָ ּבת קנ”א)ְ ,
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
ֹאש ְוכוּ’ ְז ַקן ַא ֲהרֹן ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל לכן צריך ללכת
ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַּכ ּׁ ֶש ֶמן ַה ּטוֹ ב ַעל ָהר ׁ
לכהן לפדות את הבכור שהוא הולדה ראשונה ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשנּוֹ ְתנִ ים ַה ְ ּבכוֹ רֶ ׁ ,שהוּא הוֹ ָל ָדה
יכין ְק ֻד ּׁ ַשת הוֹ ָל ַדת ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ִח ּיוּת ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל ֵעת
אשוֹ נָ ה ַל ּכ ֵֹהןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ָה ִר ׁ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְּכ ִא ּל ּו ַהיוֹ ם נוֹ ַלדֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמ ִֹחין ְו ַח ִיים ֲא ֻר ִּכים ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלים ֵמ ַה ָז ֵקן
ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ֶשהוּא ָז ֵקן ְמאֹד ַו ֲע ַדיִ ן לֹא ִה ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת ְּכ ָלל ְּכ ִא ּל ּו נוֹ ַלד ַה ּיוֹ םִּ ,כי ָצ ִר ְ
יך
ְל ַה ְת ִחיל ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ַּכ ַ ּנ”ל הרי שהנתינה של הבכור לכהן הוא הפדיון.
“אנִ י ַה ּיוֹ ם יְ ִל ְד ִּת ָ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָמ ׁ ִש ַ
יך” בזה”ק זה כתוב על ענין בר מצוה
יח ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ ְּ(ת ִה ִּלים ב’)ֲ ,
יח יִ ְז ֶּכה ִל ְב ִחינָ ה זֹאת ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵעת יַ ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת
ִּכי ָמ ׁ ִש ַ
ֵמ ָח ָד ׁש ְּכ ִא ּל ּו נוֹ ַלד ַה ּיוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲאנִ י ַה ּיוֹ ם יְ ִל ְד ִּת ָ
יח יַ ּ ִשֹיג ְ ּב ִחינַ ת
יך ,וזה עיקר הגאולה ִּכי ָמ ׁ ִש ַ
“אנִ י ַה ּיוֹ ם יְ ִל ְד ִּת ָ
יך”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ְ ּב ִחינָ ה
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ַעל ּ ָפסוּק ֶזהֲ ,
זֹאת ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֵאר ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ָז ֵקן ויניק ְוכוּ’ ְו ָכל ָהעוֹ ָלם ֵאינוֹ עוֹ ֶלה ֶא ְצלוֹ ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן ְוכוּ’ָּ ,כל

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח הלכות תפילין ה' אות ט-כ
יחּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים כ”א) ַח ִ ּיים
ֶזה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָמ ׁ ִש ַ
ׁ ָש ַאל ִמ ְּמ ָך נָ ַת ָּת לוֹ  ,נתת לו דייקא זהו בחי’ המתנה דרשא גשאנק שהבעטלער נותן לו מתנה,
לחיות חיים ארוכים כמותוֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָדּ ִוד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחי ְו ַק ָ ּים ,חי וקיים כי האמונה ממשיך
יחַּ ,כ ּמו ָּבא ׁ ֶש ּׁש ֶֹר ׁש ַמ ְלכוּת
יח ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְש ַמת ָמ ׁ ִש ַ
חיותִּ ,כי ָדּ ִוד הוּא ָמ ׁ ִש ַ
יח הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין זהו המשכת המח לענין התחדשות האמונה והיציאה
ָמ ׁ ִש ַ
ּ
ּ
ּ
(שמו ֵּאל א’ כא) ְו ָהיְ ָתה נֶ ֶפ ׁש ֲאדוֹ נִ י ְצרו ָּרה
ימן נ”ד)ֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְב ִחינַ ת ׁ ְ
(ס ָ
מהמדמה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵבנ ּו ז”ל ִ
‘צרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יח ְ
ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּייםַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ָד ִוד ׁ ֶשהוּא ָמ ׁ ִש ַ
ַח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל:

רצועה אחת של ראש יורדת עד לטבור להמשיך מח הזקן שמתחיל להוולד
מעכשיו
ֹאש ׁ ֶש ּיוֹ ֶר ֶדת ֵמ ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ַעד ַה ּ ַט ּבוּר ,יורד מהמעברתא והקשר לימין
טז) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְרצו ָּעה ׁ ֶשל ר ׁ
ְ
ּ
ּ
ושמאל למטה עד הטבור ִּכי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְּת ִפ ִּלין הוּא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְז ֵקנִ ים ׁ ֶש ָזכ ּו ְל ַק ֵדּ ׁש מ ָֹחם ָּכל ַּכך ַעד
ׁ ֶש ָ ּז ְכר ּו ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִע ָּמם ִמ ְּת ִח ַּלת ַההוֹ ָל ָדה ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָח ְתכ ּו ֶאת ַה ּ ַט ּבוּר ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּג ַמר ַההוֹ ָל ָדה,
יכת ַה ּ ַט ּבוּר בחי’ הולדה
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַק ֶדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ּ ֶפ ֶטר ָּכל ֶר ֶחם ְוכוּ’ ,הוּא ֲח ִת ַ
כנ”ל ְו ַע ֵּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ִ ּ
יח ְז ְק ֵאל ט”ז)“ ,ומולדותיך ְ ּב ּיוֹ ם הולדת אוֹ ְת ָך ל ֹא ָּכ ַרת שרך
(ב ֶ
יצ ַ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ִ ּב ִ
ּ
ּ
ְוכוּ’” ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּק ֶֹדם ׁ ֶש ָי ְצא ּו ָהי ּו דּ וֹ ִמים ְל ָו ָלד ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ ְ‘ול ֹא ָּכ ַרת ַט ּבוּרוֹ ְוכוּ’’ ַע ֵין ׁ ָשם (קפיטיל
יכת ַה ּ ַט ּבוּר
יאת ִמ ְצ ַריִ םּ ְ ,ב ִחינַ ת הוֹ ָל ָדהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲח ִת ַ
ט”ז)ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין הוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ַּכ ַ ּנ”ל ,לא כרת שרך ,היינו שלא נולדת עדיין ,אצלינו עיקר ההתחדשות הוא בחי’ חתיכת
ל-פי
ף-ע ּ ִ
הטבור בחי’ תפילין של יד ,להוולד ,לחזור לבחינת הלידה שהוא ענין התפיליןִּ ,כי ַא ַ
י-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלגַ ּלוֹ ת ָע ֵלינ ּו ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַ ּבחוּץ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ּׁ ְש ָאר ַה ְ ּז ֵקנִ ים ָז ְכר ּו עוֹ ד יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ַּכ ַ ּנ”לַ ,א ַ
יכת ַה ּ ַט ּבוּרֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ִּלין
ִּכי ִאם ְק ֻד ּׁ ַשת מ ַֹח ַה ָ ּז ֵקן ׁ ֶש ָ ּז ַכר ְּת ִח ַּלת ַההוֹ ָל ָדה ׁ ֶשהוּא ֲח ִת ַ
ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ֵמ ַההוֹ ָל ָדהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַק ֶדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַה ְל ַואי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַק ֵ ּבל ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ  ,הלוואי
שנזכה לקדושת הזקן הראשון ,לחזור לזכור את האמת ,לצאת מחיזו דהאי עלמאֲ ,א ָבל ְק ֻד ּׁ ַשת
ׁ ְש ָאר ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ַה ְ ּז ֵקנִ ים ֵאינָ ם ִמ ְת ַ ּג ִּלין ַלחוּץ ְּכ ָללַ ,רק ָּכל אוֹ ָרם נֶ ְע ָל ִמים ַרק ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת
ׁ ֶשגּ וֹ נְ ִזים ִ ּב ְפנִ ים ְ ּבתוֹ ְך ַה ָ ּב ִּתים ,ו ִּמ ּׁ ָשם ְמ ַק ְ ּב ִלים ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ֲע ָל ָמה ְו ֶה ְס ֵּתרִּ ,כי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ִז ָּכרוֹ ן
ׁ ֶש ָּל ֶהם ְמאֹד נַ ֲע ֶלה ֵמ ִא ָּתנוַּּ ,כ ּמו ָּבן ַל ַּמ ְש ִֹּכיל :וזה במוחין של ראש ,המוחין הגדולים העליונים,
וע”י הקשר של ראש נמשך הרצועות עד הטבור ,ועי”ז שייך שנתחיל להדבק במציאות
ההולדה מחדש ,שזהו ענין מופלא שר’ נתן מגלה לנו.

רצועה שניה של ראש יורדת עד ללב ,להאיר בה אריכת אפיים ולבטל הכעס
יז) ו ְּרצו ָּעה ַא ַחת נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ַעד ַה ֵּלב ,והשני עד הטבור ,כהיום עושים שניהם ארוכים יותר ,וזה
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַה ַ ּנ”ל
יכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
כולל את האורך הנ”ל ִּכי ָה ְרצו ָּעה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָהאוֹ ר ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ְו ַע ֵּ
ישת ַּכ ַעסּ ְ ,בתוֹ ְך ַה ֵּלב
יכת ַא ּ ַפיִ ם ׁ ֶשהוּא ְּכ ִב ׁ ַ
יכ ּה ַעד ַה ֵּלבְ ,ל ַה ְכנִ יס ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ָ
ל-כן ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ּלֹא יַ ְק ּ ִפיד ְּכ ָלל ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ִל ּבוֹ  ,כשהלב בוער ,חם ככה ,כואב ,צריך שיכניס בתוך הלב בחי’
יכת ַא ּ ַפיִ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ַעל ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ָ ּז ָכה ִל ְב ִחינָ ה
אריכת אפיים ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
יכת ַא ּ ַפיִ ם ָּכ ֶזה ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה ְ ּב ִל ּבוֹ ׁשוּם ַצד ַּכ ַעס ו ְּק ֵפ ָידא ֲא ִפ ּל ּו ַעל
זֹאת ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ֲא ִר ַ
ַה ּשֹוֹ נֵ א ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶשעוֹ ֶשֹה לוֹ ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרים ,זה לב ,זה עיקר בחי’ אריכות אפיים ,טבור הוא בחי’

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח  -הלכות תפילין ה' אות ט-כ
שנולדת מחדש ,ועתה נולד לך גם לב ,שלא יהיה אכפת לו שום דבר וזה בחי’ השל ראשַ ,אף-
יכת ַא ּ ַפיִ םְ .ו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ְצ ִר ִ
י-כן ֵאין לוֹ ְ ּב ִל ּבוֹ ָע ָליו ׁשוּם ִשֹנְ ָאה ו ְּק ֵפ ָידא ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
ל-פ ֵ
ַע ּ ִ
ְ
יכת ַא ּ ַפיִ ם ַ ּב ֵּלב ַּכ ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּלֹא יַ ְק ּ ִפיד ְולֹא יכפת
ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ָה ְרצו ָּעה ַעד ַה ֵּלב ְל ַה ְכנִ יס ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִר ַ
יה ׁשוּם ָדּ ָבר ֲא ִפ ּל ּו ְ ּב ִל ּבוֹ ַּכ ַ ּנ”ל:
ֵל ּ
יח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּ ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵ ּב ַח ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶאת ְּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ִ
(שיר ַה ּׁ ִש ִירים ז’) שררך ַא ַ ּגן ַה ַּס ַהר
יֶ ְח ַסר ַה ֶּמ ֶזג ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַ(סנְ ֶה ְד ִרין לז) ַעל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ַסנְ ֶה ְד ִרין ׁ ֶש ָהי ּו יוֹ ׁ ְש ִבין ְ ּב ִעגּ וּל
ֹאש ַעד ַה ּ ַט ּבוּר ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת
ִּכ ְל ָבנָ ה ְוכוּ’ שררך ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְרצו ָּעה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ּיוֹ ֶר ֶדת ֵמ ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ .ש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת
יח ׁ ֶשהוּא ַחי ְו ַק ָ ּיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ר ׁ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד ָמ ׁ ִש ַ
ָה ְרצו ָּעה ַעד ַה ּ ַט ּבוּרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת שררך אגן ַה ַּס ַהרּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ַסנְ ֶה ְד ִריןֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ִעים
ֹאשםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש רש”י) ַעל
ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָדּ ִוד יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבר ׁ ָ
(שמו ֵּאל ב’ קפיטיל כ”ג) הוא דוד המלך ,ראש הסנהדרין
ֹאש ְוכוּ’” ׁ ְ
ּ ָפסוּק“ ,יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ ֶש ֶבת ַּת ְח ְּכמוֹ נִ י ר ׁ
יח ׁ ֶש ָּכל
ִּכי ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ַסנְ ֶה ְד ִריןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרהֻּ ,כ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלים ִמ ָדּ ִוד ָמ ׁ ִש ַ
ישאּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ְד ַרת ּ ָפנִ ים ,שזהו ענין
יקנָ א ַק ִדּ ׁ ָ
ִח ּיוּתוֹ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
תפילין של ראש ,שהזקן הגדול מאיר לכל הזקנים את הזכרונות העליונים ,ששם מתגלה
מדות הרחמים בחי’ ויעבור כנ”ל ,ושם מושרש דוד המלך שמשם מקבל חיותו ,חי וקיים,
ש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָשנִ ים
ועל זה כתוב שררך אגן הסהר ,ששם מאיר י”ג תקוני דיקנא ְ ּב ִחינַ ת ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִ ֹ
ימן
(ס ָ
“פ ַתח ר’ ׁ ִש ְמעוֹ ן” ִ
ַק ְדמוֹ נִ ּיוֹ תֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֶהםַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ּ ָ
ס’)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם שממדות הרחמים נמשכים התגלות ע’ פנים של תורה בדרך שזה מעורר ומקיץ
אותנו ,שזה בדרך של ספורי מעשיות ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְתעוֹ ְר ִרין ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶשהוּא ִה ְס ַּת ְּלקוּת ַה ּמ ִֹחין,
ש ּיוֹ ת ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים
ְו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַה ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִ ֹ
ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְונִ ְתעוֹ ְר ִרין ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ַחי ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְךָ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ,כאן
מראה לנו ר’ נתן שבחי’ דוד המלך הוא ענין המשכת אריכת אפיים ,וזהו שררך אגן הסהר אל
יחסר המזג ,שנמשכים בכח התפילין השבעים פנים של תורה.

לולא חטא עץ הדעת היינו עולים ויורדים עם הגוף ביחד ,לאחר החטא יש טובה
במיתה ושינה שעי”ז יוכל לחדש ימיו לנצח
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ְמ ַמ ֵעט ְ ּב ׁ ֵש ָ ּנה ְמאֹדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֻ(ס ָּכה כ”ו) ׁ ֶש ֵּמעוֹ ָלם ל ֹא
יתה
יכי ְדּ לֹא ליטעום ַט ְע ָמא ְדּ מוֹ ָתאִּ ,כי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ִהיא ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ּׁ ִשים ְ ּב ִמ ָ
יתין נשמיִּ ,כי ֵה ֵ
יָ ׁ ֵשן ָדּ ִוד ׁ ִש ִ
אשוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָא ַכל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרע ו ָּפגַ ם ְ ּב ֵעץ ַה ַח ִ ּיים
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ְש ָכה ַעל -יְ ֵדי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּליןַּ ,כ ּמו ָּבאִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּייםּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ
ְּ
יתה ְלדוֹ רוֹ ת דוד המלך חי וקיים
“ו ָא ַכל ְו ַחי ְלעוֹ ָלם” ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ָ ּב ֶזה נִ גְ ַזר ָע ָליו ִמ ָ
אשית ג’)ְ ,
(ב ֵר ׁ ִ
זכה לצאת מענין השינה ,וכאן אנו צריכים לצאת ממה שאנו יושנים את החיים.
יתה ְו ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ֵהם טוֹ ָבה ְ ּגדוֹ ָלהִּ ,כי ִאם ל ֹא ָח ָטא ָא ָדם ָהיָ ה זוֹ ֶכה ְל ַח ִ ּיים
ו ֶּב ֱא ֶמת ַא ַחר ַה ֵח ְטא ַה ִּמ ָ
ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶשהוּא ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםַ ,ח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ְ ּבעוֹ דוֹ ַ ּבגּ וּףְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ְ ּבעוֹ דוֹ ַ ּבגּ וּף ָהיָ ה יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת
נִ ְכ ָלל ָ ּב ֵאין סוֹ ף ְלעוֹ ָלם ְ ּב ָרצוֹ א ָו ׁשוֹ ב ְו ִל ְחיוֹ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכיםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ַח ֵדּ ׁש ִח ּיוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ִח ּיוּת ׁ ֶשל ַה ָ ּז ֵקן ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשהוּא ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַחי ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכיםֶ ׁ ,שהוּא ָז ֵקן ָּת ִמיד ויניק
ָּת ִמיד ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ,והיה יכול לחזור לגוף תמיד ֲא ָבל ַא ַחר ׁ ֶש ָח ָטא ְו ָא ַכל ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ָרע
ְונִ ְט ַרד ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן ְונִ ְת ָא ֵחז ְ ּבגוּפוֹ זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְ ּב ִחינַ ת ִמ ׁ ְש ָכא ְדּ ִח ְויָ א ,העור של הנחש ,כמו שהיה

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח הלכות תפילין ה' אות ט-כ
החטא ע”י הנחש ַע ֵּ
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ִל ְחיוֹ ת ְ ּבגוּפוֹ ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ְלעוֹ ָלם ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים
ּ
ּ
ּ
“ו ִה ֵ ּנה טוֹ ב ְמאֹד ֶזה
(שם א’)ְ ,
יתהֶ ׁ ,ש ִהיא טוֹ ָבה ְגדוֹ ָלהְ ,כמוֹ ׁ ֶש ָכתוּב ׁ ָ
נִ ְצ ִח ִ ּיים ִּכי ִאם ַעל -יְ ֵדי ַה ִּמ ָ
ְ
ַה ָּמ ֶות” ְ ּ
יתהֶ ׁ ,ש ִהיא ׁ ֵש ָ ּנה ,יִ ְת ַח ֵדּ ׁש מֹחוֹ ְו ָאז יִ ְז ַדּ ֵּכך ְויִ ְת ַח ֵדּ ׁש גּ ופוֹ
אשית ַר ָ ּבא פ”ט) ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ָ
(ב ֵר ׁ ִ
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְו ִח ּיוּתוֹ ְו ָאז יָ קוּם ִב ְת ִח ָיה ְבגוּף ָזך ְו ַצח ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַדּ ֵכך ְונִ ְת ָב ֵרר ְלגַ ְמ ֵרי ִמזו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ָאז יִ ְז ֶכה ְל ַק ֵבל
מ ִֹחין ֲח ָד ׁ ִשים ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ֵעץ ַה ַח ִ ּיים ,שזהו תכלית של האדם ,לזכות לגן עדן ,לקבל המוחין
של תפילין ,בבחי’ ימות החול הוא המשכת המוחין כראוי בשלימות ,ובזה עולים לנועם שבת
לעולם של גן עדן ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָאזְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָאז ִל ְחיוֹ ת ְלעוֹ ָלם ַח ִ ּיים
ָּכ ֵא ּל ּו ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵעת יִ ְת ַו ְּספ ּו לוֹ ַח ִ ּיים ּומ ִֹחיןַ ,עד ׁ ֶש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ְז ִקין יוֹ ֵתר יִ ְז ֶּכה ְל ַה ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת ֵמ ָח ָד ׁש
יוֹ ֵתר ,זהו הגן עדן ,להתחיל לחיות מחדש תמיד ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ַה ָ ּז ֵקן ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ,כאן נכנס ר’ נתן למציאות הגן עדן לנצח
נצחים ,שבאמת היו צריכים לחיות כך בעולם הזה בתוך הגוף ,אך לאחר חטא עץ הדעת הוא
מציאות הגן עדן למעלה ,שמי שיזכה ,יזכה לזה לעתיד לבאִּ ,כי ַּת ֲענוּג ְּת ִמ ִידי ֵאינוֹ ַּת ֲענוּג צריך
להיות ירידה קודם עליה ְו ֵאינוֹ נִ ְק ָרא ַח ִ ּיים ֶ ּב ֱא ֶמת ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ִל ְחיוֹ ת ִח ּיוּת ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ֵעת ְו ֶזה
יקים ֶל ָע ִתיד ַא ַחר ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת
ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכיםַ ,ח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ .ש ִ ּי ְז ּכ ּו ְל ַח ֵדּ ׁש ִח ּיו ָּתם ְ ּב ָכל ֵעתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל :וזה הענין הוא גם לגבי השינה,
ולגבי מה שהצדיקים מתחדשים ,ובזה לימד אותנו ר’ נתן איך גם אנחנו צריכים להתחדש.

--דף סח
הצדיקים יושנים קצת כדי ‘לצאת ידי חובת’ הירידה שקודם העליה החדשה
יט) ר’ נתן ממשיך להראות לנו את דרך ההתחדשות במוחין של התפילין ,בבחי’ שררך אגן
הסהר ,בחי’ הסנהדרין ,אגן הסהר ,להתחדש תמיד כמו הלבנה ,ומטעים לנו קצת את חיי
הצדייקם שמתחדשים ,ואיך נראה הגן עדן ,שמתחדשים תמיד בהשגה חדשה ,שזה חייב
להיות תמיד בדרך שמתחדש ,ומראה לנו איך זה במציאות חיים הנצחיים ,שלאחר חטא עץ
הדעת אין אדם חי בגוף לעולם ,ובגן עדן למעלה הוא מתחדש ע”י מה שזכה לפעול כשהיה חי
יקים עוֹ ְב ֵדי ה’ ֶ ּב ֱא ֶמת ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יהם
יך ֲע ֵל ֶ
בתוך הגוף בעוה”זְ .וגַ ם ַע ְכ ׁ ָשיו ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַה ַּצ ִדּ ִ
ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַה ַ ּנ”ל חיות חדש בכל פעם בתורה ותפילה והשגות אלקות בהתחדשות ַעל-יְ ֵדי
ל-פי ׁ ֶש ָּכל ְמגָ ָמ ָתם ִל ְחיוֹ ת ָּת ִמיד ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”לְ ,ל ַח ֵדּ ׁש
ף-ע ּ ִ
ּתוֹ ָרה ו ְּת ִפ ָּלה ו ַּמ ֲע ִשֹים טוֹ ִביםַ ,א ַ
י-כן הוּא ִמן ַה ִ ּנ ְמנַ ע
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ִח ּיו ָּתם ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,במ ִֹחין ֲח ָד ׁ ִשים ְו ִח ּיוּת ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ֵעת ַּכ ַ ּנ”לַ ,א ַ
ו ִּב ְל ִּתי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְחיוֹ ת ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים הנ”ל ְ ּב ִלי ֶה ְפ ֵסקִּ ,כי ְ ּב ֶה ְכ ֵרח ׁ ֶש ִ ּי ְתיַ ַ ּגע ַה ּמ ַֹחְ ,ו ַעל-
ישֹן מוכרחים לעשות דברים פשוטים ,ובחי’ פשטי אורייתאְ ,ו ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ִהיא טוֹ ָבה
ֵּכן ֻמ ְכ ָר ִחים ִל ׁ
ְ ּגדוֹ ָלה ,שינה הוא אצלינו בחי’ הירידה ,כל אחד לפי העניין שלו ,שהוא צריך לנוחִּ ,כי ַעל-
ישנִ ים ְמ ָעטַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נוֹ ְתנִ ים נייחא ְל ַה ּמ ִֹחין.
יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַס ְּל ִקין ֶאת מ ָֹחם ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ֵעת ַה ֶה ְכ ֵר ַח ִו ׁ ֵ
כמו שאמרו חז”ל ‘טוב מאד – זה השינה’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה חוֹ ְז ִרים ְונִ ְת ַח ְדּ ׁ ִשים ַ ּב ּב ֶֹקרְ ,וזוֹ ֶכה ְל ַק ֵ ּבל
ַ ּב ּב ֶֹקר מ ִֹחין ֲח ָד ׁ ִשיםְ ,ל ַה ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת ֵמ ָח ָד ׁש ,זהו הסדר של עבודת ה’ ,וכן בכל פעם שמתבלבל,
השינה הוא טוב לצאת מזה ולהתחדש.
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַ ּב ּב ֶֹקר ַא ַחר ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַדּ יְ ָקאַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ תֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶשל ַליְ ָלה

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח  -הלכות תפילין ה' אות ט-כ
ְו ַעל-יְ ֵדי ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאים ַ ּב ּב ֶֹקר אוֹ רוֹ ת
ַה ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ .ש ֵהם ָה ְר ׁ ִשימ ּו ׁ ֶשל ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשל ֶא ְתמוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְדּ ׁש ּו ַ ּב ַּליְ ָלה ְ ּב ֵעת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה כי אתמול זכית
למח גדול ,ועכשיו אתה ממשיך אותו המח ע”י שאתה מבטל את המח של אתמול ,ע”י שנהיה
לילה ובחינת שינה ,כמבואר בסי’ ל”ה שצריך ענין נייחא למוחין בחי’ שינה ,וכאן ר’ נתן מלמד
שזהו ענין הרשימו של התפילין שיוצא ,כמבואר שבתחילת התפילה אנו ממשיכים את
הרשימו של המוחין של יום אתמול כי יעבור ,וזה נתחדש בלילה ע”י השינה ,ומחצות הלילה
מתחיל כבר להאיר המוחין של תפילין ,עד שבבוקר קודם התפילה מקבל זה המח בתחילה
בבחי’ עיבור ,ואח”כ בזמן התפילה מקבל המוחין החדשים ממש ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלין ַא ַחר ָּכ ְך
ְ ּב ֵעת ַה ְּת ִפ ָּלה מ ִֹחין ְ ּגמו ִּרים ֲח ָד ׁ ִשים ְלגַ ְמ ֵריֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכיםְ ,ו ַע ֵ ּין ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת
הוא דרך פלאי איך שר’ נתן מראה לנו איך חיים בעולם הבא ,ואיך חי עובד ה’ ,איך חיים
הצדיקים ,וכן בכל אדם שנופל ,יתחדש ,שזהו אותו ענין של התפילין שמתחילים התחלה
חדשה תמיד.

ר’ נתן לפעמים מתבטא בנוראת כח דבריו הק’ בלקוטי הלכות
ְו ָה ֵבן ְמאֹד כדי שלא נטעה ,ונבין את דבריו הקדושים ,הוא מעורר אותנו כאן שבדבריו מלובשים
כלל כוונות התפילין ,לכן נתעורר בתפילין ,לא רק להתחזק קצת לזכור יציאת מצרים ,אלא
שזהו ענין המשכת המוחין החדשים ,וחיים ואריכות אפיים ,שיש בזה עניינים גבוהים ,יש מי
שזוכה לכוון את הכוונות של האריז”ל ,אבל המציאות איך שזה שייך לנו ‘לכוון דעתנו’ לקיים
מצות תפילין כראוי ,בזה ר’ נתן מגלה את זה על הכוונות.
וכך ר’ נתן עושה בכל מקום ,כי הגם שזה לוקח ימים ושנים להשיג פנימיות הכוונות ,אנו לא
יכולים להשיג את זה כראוי רק ע”י רבינו ור’ נתן שמלביש לנו את זה בכל הלכה והלכה ,כמו
שאמר כאן להדיאִּ :כי ָּכל ַּכ ָּונוֹ ת ַה ְּת ִפ ִּלין ְּכלו ִּלים ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ֶד ֶר ְך נִ ְפ ָלא ר’ נתן אומר שזה דרך
נפלא ,לכן נשים לב לכך ,שזה באמת דרך נפלאה לנפשינו ובעיקר כדי שּ ְ :בא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָּכל
ֶא ָחד ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ֶהם ִה ְתעוֹ ְררוּת ֲח ָד ׁ ָשה ו ְּת ׁשו ָּקה נִ ְפ ָל ָאה ְו ֵעצוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֲא ִמ ִּת ּיוֹ ת וּנְ כוֹ נוֹ ת ְ ּב ָכל ֵעת
ַל ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,ל ָכל ָא ָדם ְו ָא ָדם ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ו ְּל ִפי ְמקוֹ מוֹ ְו ׁ ַש ְע ּתוֹ ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ַה ּ ָפחוֹ ת
ׁ ֶש ַ ּב ּ ְפחו ִּתים יו ַּכל ְל ַה ְז ִּכיר ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ָכל ֵעת ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא יִ ְהיֶ ה ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
ו ְּכ ָבר ֶה ֱא ַר ְכנ ּו ְק ַצת ָ ּב ֶזה ְל ֵעיל כי בדבריו הקדושים כלולים ומקושרים דברי הזה”ק בזה הענין
ודברי האריז”ל והצדיקים תלמידי בעש”ט ,ועי”ז נזכה גם אנו ,כל אחד ואחד ,ללכת באותו
הדרך של אלו שכן זוכים לאור המוחין האלה ,ממש כל אחד בכל מדרגה יקבל התעוררות
חדש ,לכן נקח את זה בדרך שיעורר לבנו בתשוקה ורצון וכיסופין לה’ ,לקבל עצה להתחדש
ועצה להבין בפנימיות התורה מה שאתה לומד .לכל אחד לפי מדרגתו .זהו כלל גדול בדרכו
של ר’ נתן לקשר כל חלקי התורה ,ולהראות איך שייך גם לנו לאחוז בהאמת הזה ,ע”י שנאמין
באור אמיתת התורה ,ההלכה ,הזה”ק ,האריז”ל הבעש”ט ורביה”ק ,ובזה מראה לנו ר’ נתן איך
שזה שייך לנו שנזכה לחיות עם זה באמת .ועיקר הפלא הגדול שאפי’ הפחות שבפחותים,
דהיינו אפי’ אנחנו ,נוכל להיות קרוב לה’ ,ולשוב בתשובה ,ולצאת מכל עצבות ומכל יסורים.
ֲא ָבל ֵּתן ְל ָח ָכם ְויֶ ְח ַּכם עוֹ ד ,ר’ נתן מבקש מאיתנו שנהיה חכמים להבין יותר עוד ועוד עניינים
לפי מה שהוא יודע ולומד ,כי העיקר לעובדא למעשה ,התבודדות ורצונותִּ .כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַב ֵאר
ַה ּכֹל ִ ּב ְכ ָתב .ר’ נתן מראה לנו מה שהוא השיג בזה ,ומה שרוצה להאיר עלינו ולהטיב איתנו,
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ְו ַה ַּמ ְש ִֹּכיל ֶה ָח ֵפץ ֶ ּב ֱא ֶמת ְל ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ ְו ִל ְב ִלי ְל ַה ְטעוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ בכל מיני חכמות שהוא
מיואש ואין לו כח ,ואין לו קשר לכוונות האריז”ל ולסודות התורה ,ואין לו קשר לדברי ר’ נתן,
בזה הוא מפסיד את ההתחדשות מה שר’ נתן מלביש לנו בסוד של המצוה ,שזהו הכלי של
ההתחדשות ,זהו הדרך שנמשך עלינו הידיעה של ההתחדשות ,בלי זה ,אין לאדם כלי ,בקושי
יכול להמשיך עליו כמה עצות של התחזקות ,אך כשדבוק בדברי מוהרנ”ת יש לי כלי בכל
מצוה ומצוה ,להתקרב לה’ ,לפי מה שר’ נתן רוצה לעשות איתנו .ובזה יו ַּכל ְל ַק ֵ ּבל ִמ ְדּ ָב ֵרינ ּו ָּכל
טוּב ֲא ִמ ִּתי ְונִ ְצ ִחי ה’ יזכנו לכך.

אנו מונים ללבנה ,שאנו מתחדשים כמותה
ְונַ ֲחזֹר ִל ְד ָב ֵרינוִּּ ,כי ַע ָּתה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”ל ְל ַח ֵדּ ׁש מֹחוֹ ְו ִח ּיוּתוֹ ְ ּב ָכל ֵעת ִּכי
יקים ְמ ַמ ֲע ִטים ְ ּב ׁ ֵש ָ ּנה ְמאֹד ָּכל ֶא ָחד ְּכ ִפי ַה ֶה ְכ ֵרח ְל ַבד ְל ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת
ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֲ ,א ָבל ַה ַּצ ִדּ ִ
ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יתין נשמי ַּכ ַ ּנ”ל ,כמ”ש לעיל על הפסוק
ל-כן ֻ(ס ָּכה כ”ו) ָדּ ִוד ל ֹא נָ ם ֵמעוֹ ָלם ׁ ִש ִ
שררך אגן הסהר ,בחי’ מקום הטבור בחי’ ביהמ”ק ששם היה סנהדרין ,בחי’ דוד שהיה חי ע’
שנים כנגד ע’ פנים של תורה ,שהם חיים ארוכיםִּ ,כי הוּא ַחי ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”לַ ,ח ִ ּיים ֲח ָד ׁ ִשים
ישֹן ִּכי ִאם ְמ ַעט ִדּ ְמ ַעט ַה ֻּמ ְכ ָרח ִ ּב ׁ ְש ִביל ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַּכ ַ ּנ”ל רק ירידה
ְ ּב ָכל ֵעת ְו ׁ ָש ָעה ְו ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ִל ׁ
קטנה כזאת.
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְמ ׁ ְש ָלה ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד ַל ְּל ָבנָ ה ׁ ֶש ִהיא ִמ ְת ַח ֶדּ ׁ ֶשת ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ְּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת
יכין ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתם ְ ּב ָכל
ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד בחי’ אגן הסהר ,סיהרא – לבנה ׁ ֶש ָּכלוּל ֵמ ֶהם ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
“ו ַל ְּל ָבנָ ה ָא ַמר
ֵעת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכ ּו ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ֶל ָע ִתיד ְו ִל ְחיוֹ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִריםְ ,
ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵדּ ׁש ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ַל ֲעמו ֵּסי ָב ֶטן”ֶ ׁ ,ש ֵהם ֲע ִת ִידים ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְּכמוֹ ָת ּה שזהו החיים האמיתים
שלנו ,ההתחדשות הזה ע”י כל ירידה ,כל קטנות קטן כדי לחזור לגדלות ,ודוד שהוא חי וקים,
יושן רק שתין נשמי ,שהקטנות תהיה קטנה ביותר “ו ְּל ָפ ֵאר ְליוֹ ְצ ָרם ַעל ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ” ְו ָאז
“דּ ִוד ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ַחי ְו ַק ָ ּים” ִּכי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ְּכ ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ְדּ ׁ ִשים ְ ּב ָכל ֵעת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן
אוֹ ְמ ִריםָ ,
יכין ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְ ּב ָכל ֵעת ִל ְחיוֹ ת ְ ּב ָכל
(ח ִּלין ס’) ֶר ֶמז ׁ ֶש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל מוֹ נִ ין ַל ְּל ָבנָ ה ׁ ֶש ִמ ֶּמ ָ ּנה ֶה ֳח ָד ׁ ִשים ֻ
יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ִח ּיוּת ָח ָד ׁש ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,כלל ישראל חיים בעוה”ז רק ע”י חיים חדשים,
כי זה כל חיינו ,חיים של חדשים ,של התחדשות ,לא מסתכלים על העבר רק מתחדשיםִּ ,כי
ֵאין ָאנ ּו נִ ְז ָקנִ ים ְלעוֹ ָלם ח”ו  -בזקנא דסט”א ֲא ִפ ּל ּו ִאם נִ ְחיֶ ה ֶא ֶלף ׁ ָשנִ ים ְּ(ת ִה ִּלים צ’)ִּ ,
“כי ֶא ֶלף
ׁ ָשנִ ים ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ְּכיוֹ ם ֶא ְתמוֹ ל ְוכוּ’” ִּכי ָּכל יָ ֵמינ ּו נִ ְמנִ ים ְלעוֹ ָלם ֶל ֳח ָד ׁ ִשים נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָּכל יָ ֵמינ ּו נִ ְק ָר ִאים
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְונִ ְק ָרא ַעל
ח ֶֹד ׁש ,אנחנו חיים ימים של חודשִּ ,כי ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִכין ו ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַהח ֶֹד ׁש ְ ּב ָכל ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ַעל ׁ ֵשם ַה ִחדּ ו ּׁש ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַח ְדּ ׁ ִשין יָ ֵמינ ּו ְ ּב ָכל ֵעת ִ ּב ְב ִחינַ ת ִחדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל,
ׁ ֵשם ֶזה ר ׁ
‘מ ַח ֵדּ ׁש’ ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ָּכל ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ַ ּבח ֶֹד ׁש נִ ְמנִ ין ְלח ֶֹד ׁשִּ ,כי ֶזה ַה ּיוֹ ם הוּא
ְ ּב ִחינַ ת ְמ ַח ֵדּ ׁש ֳח ָד ׁ ִשים ְ
ב’ ַ ּבח ֶֹד ׁש ְו ֶזה ַה ּיוֹ ם ג’ ַ ּבח ֶֹד ׁש ְו ֵכן ְל ַה ָּלן ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַלם ַהח ֶֹד ׁשְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ַמ ְת ִחיל ח ֶֹד ׁש ׁ ֵשנִ י ְו ֵכן ְלעוֹ ָלם.
יהם ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעם ָקדוֹ ש ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ֶאת ַה ּתוֹ ָרה,
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָּכל יָ ֵמינ ּו נִ ְמנִ ים ְלח ֶֹד ׁש ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ָּכל יְ ֵמ ֶ
“כי הוּא ַח ֶ ּי ָ
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים ל’)ִּ ,
יהם הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
יך ְוכוּ’” ָּכל יְ ֵמ ֶ
ח ֶֹד ׁש ַדּ יְ ָקאּ ְ ,ב ִחינַ ת ִח ּיוּת ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ְונִ ְצ ִח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל:
ולזה זכינו ביציאת מצרים ששם כתוב ‘החודש הזה לכם ראש חדשים’ ,וכן הוא כח ראש השנה
שזה חיים חדשים כמ”ש בהמשך בדף ע’ שזהו ענין ראש השנה ,חיים חדשים להתחדש
לגמרי .מה שהיה בשנה שעברה ,אנו מתחדשים לגמרי ,ונמשך סליחה ומחילה.

טי

כ
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להרגיש בכל פעם שנולד עכשיו ,מתחיל לבכות אבא ,אימא ,והחיים מתחילים
כ) ְו ָכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם נִ ְק ׁ ָשר ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד ַ ּב ֶ ּק ׁ ֶשר
ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל קשר של ראש נקרא ‘מלכות דוד’ ְו ַע ֵּ
ל-כן יוֹ ֵרד ִמ ּׁ ָשם ְרצו ָּעה ְק ֻד ּׁ ָשה ַעד ַה ּ ַט ּבוּר,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִח ַּלת ִח ּיוּת ְוהוֹ ָל ַדת ָה ָא ָדם ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ַה ְת ָח ַלת ּ ְפ ֵר ָדתוֹ ִמ ְּמ ֵעי ִא ּמוֹ
יתת ַה ּ ַט ּבוּרֶ ׁ ,ש ָאז נִ ְפ ָרד ִמ ְּמ ֵעי ִא ּמוֹ ו ַּמ ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת
ְל ַה ְת ִחיל ִל ְחיוֹ ת ְ ּב ַע ְצמוֹ ָ ּבעוֹ ָלם ,הוּא ְ ּב ֵעת ְּכ ִר ַ
ַח ִ ּיים ֲח ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ַע ָּתה ְל ַק ֵ ּבל ְ ּב ַע ְצמוֹ לקבל בעצמו חיים חדשים ְו ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת ַה ְּת ִפ ִּלין
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ָע ֵלינ ּו ַעל-יְ ֵדי ָה ְרצוּעוֹ ת נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי מ ַֹח ַה ָ ּז ֵקן ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ָּכל ֶזה ׁ ֶש ִּמ ֶּמנּ ּו ְמ ַק ְ ּב ִלין ּכ ַֹח ְל ַח ֵדּ ׁש
ִח ּיוּתוֹ ְ ּב ָכל ֵעת ְּכ ִא ּל ּו ַה ּיוֹ ם נוֹ ַלד ְונֶ ְח ַּת ְך ַט ּבוּרוֹ ׁ ֶש ָאז ַה ְת ָח ַלת ִח ּיוּתוֹ ַּכ ַ ּנ”ל .כך אדם צריך להרגיש
בכל פעם ,עכשיו מתחיל לבכות ולחיות ,ולהנות מחסדי ה’ שהוא חי ,יש אימא יש אבא ,זהו
התחלת החיות ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ִח ּיוּת ָה ָא ָדם ׁ ֶש ְּכלו ִּלים ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם יְ ֵמי ַח ֵ ּיי ָה ָא ָדם,
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ(ת ִה ִּלים צ’)“ ,יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ָ ּב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה” ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְך,
“פ ַתח ר’
ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ַחי ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ יםֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ַל ּתוֹ ָרהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ּ ָ
ימן ס’)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ,ע’ פנים זה עיקר החיים שלנו ,להבין בדברי
(ס ָ
ׁ ִש ְמעוֹ ן” ִ
תורה ולחדש בה ,בחי’ ע’ פנים של תורה ,שהוא כנגד ע’ שנים שהוא עיקר חיות האדם ,וממתי
מתחילים השבעים שנה האלה? מכריתת הטיבור .וכשאדם מתחדש כאילו היום נולד ,עכשיו
מתעורר מהשינה בכח הספומ”ע ,ותמיד מתחיל את השבעים שנה האלה ,ועי”ז יזכה לע’
פנים שבתורה שהוא התבוננות עמוקה בעבודת ה’ ׁ ֶש ֵהם ַה ִח ּיוּת ַה ּׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ְ ּז ֵקנִ ים
ש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֶה ָא ָר ָתם ָע ֵלינ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּז ֵקן
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִ ֹ
ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ְ ּב ֻכ ָּלם זהוא זכר חתיכת הטבור ,כמו תינוק בובלע שנולד מעכשיו ׁ ֶש ַּמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת
יכת ַה ּ ַט ּבוּר ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי מ ַֹח ׁ ְש ָאר ַה ְ ּז ֵקנִ ים
ַה ִח ּיוּת ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמ ַֹח ַה ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַ ּגם ֲח ִת ַ
ׁ ֶש ְ ּגבוֹ ִהים עוֹ ד יוֹ ֵתר ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַ ּג ּלוֹ ת ַ ּבחוּץ ַּכ ַ ּנ”ל.

אם אינו מתחדש ,כל השנים נחשבים אולי ליום אחד
ְו ֶזהוּ“ ,שררך אגן ַה ַּס ַהר”ֶ ׁ ,ש ִהיא ַה ְּל ָבנָ ה ַה ִּמ ְת ַח ֶדּ ׁ ֶשת ְ ּב ָכל ֵעתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִש ְב ִעים
ַסנְ ֶה ְד ִרין ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ ּב ָפסוּק ֶזה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ּׁ ִש ְב ִעים ַסנְ ֶה ְד ִרין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ַה ּׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ יםִ ׁ ,ש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִלין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּליןַ ,על-יְ ֵדי ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ָה ְרצו ָּעה
ׁ ֶש ּיוֹ ֶר ֶדת ַעד ַה ּ ַט ּבוּרֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַח ֵדּ ׁש ִח ּיוּתוֹ ְ ּב ָכל ֵעת התחדשות עד הטבור היינו
התחדשות הלב כמ”ש לעיל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ׁ ֶשל ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים ִּכי ִאם ֵאינוֹ ֵמ ַח ֵדּ ׁש ִח ּיוּתוֹ
ְ ּב ָכל ֵעת ֵאינוֹ ַחי ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ יםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת הוּא ֲעבוֹ ַדת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי הוּא ַח ֶ ּי ָ
יך ו ְּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ
מוֹ ִסיף ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַד ַעת ְ ּב ָכל יוֹ ם הוּא ְק ַצר יָ ִמים ו ִּמי יוֹ ֵד ַע ִאם יַ ֲעל ּו ָּכל ׁ ִש ְב ִעים ׁ ְשנוֹ ָתיו ְליוֹ ם ֶא ָחד אדם
רגיל חי בקושי כמה שעות ,אולי יום אחדְ ,ו ַעל ֵּ
כן ָה ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמו ִּרים ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ַק ְ ּי ִמין ֶאת ַה ּתוֹ ָרהיהם ֵמ ִתיםִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ֵהם ֵמ ִתים ַמ ָּמ ׁשֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ַק ְ ּי ִמין ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
ְלגַ ְמ ֵרי נִ ְק ָר ִאים ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
ָ
ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ֶ ּב ֱא ֶמתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבִּ ,
“כי הוּא ַח ֶ ּייך” ַו ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶשעוֹ ֵבד ֶאת ה’ ְק ַצת ֵאינוֹ נִ ְמנֶ ה
ימי ַח ָ ּייו ִּכי ִאם ְּכ ִפי ְמ ַעט ָה ֲעבוֹ ָדה ו ַּמ ֲע ִשֹים טוֹ ִבים ׁ ֶש ָ ּז ָכה ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ ּב ַח ָ ּייו ְו ַע ֵּ
ל-כן יָ כוֹ ל ִל ְהיוֹ ת ׁ ֶש ָּכל
ִ ּב ֵ
ִח ּיוּתוֹ ל ֹא יַ ֲע ֶלה ִּכי ִאם יוֹ ם ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ”ל ,כשהכל מתקבץ ביחד ,אולי יהיה מעבודתו יום אחד.
ֲא ָבל ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְךָ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ָז ָכה ִל ְחיוֹ ת
יכין
ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים ׁ ְש ֵלמוֹ ת ֶ ּב ֱא ֶמתִּ ,כי ָז ָכה ְל ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּלין ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים ֲח ָד ׁ ִשים ְ ּב ָכל ֵעת ְו ֶזה ּו ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִקדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ ה

ליקוטי הלכות ח"א דף סה  -סח הלכות תפילין ה' אות ט-כ
ְל ִענְ יַ ן ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ִח ּיוּת ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ הֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְּכנֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ַּמ ְלכוּת
“ו ַל ְּל ָבנָ ה ָא ַמר ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵדּ ׁש ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ַל ֲעמו ֵּסי ָב ֶטן”ֶ ׁ ,ש ֵהם ֲע ִת ִידים
ָדּ ִוד ַּכ ַ ּנ”ל ,אוֹ ְמ ִרים ָאזְ ,
ְל ִה ְת ַח ֵדּ ׁש ְּכמוֹ ָת ּה ְוכוּ’ ֲ‘ע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת’ ַדּ יְ ָקאֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ַּכ ָ ּידו ַּע
כי החיים הוא רק כשמתחדשים ,והצדיקים שזוכים להתחדש הרבה מאד ,לכן זכו בימי חייהם
לחיות הרבה זמן ,שבעים שנה של ממש ,כמה שאין אדם מתחדש ,עובר רוב היום בלי עבודה,
ְו ַכ ּמו ָּבא ְל ִענְ יַ ן ִ ּב ְר ַּכת עוֹ ֵטר יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִת ְפ ָא ָרה ׁ ֶש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ַה ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת,
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ִח ּיוּת ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ו ּׁש ַה ְּל ָבנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל .
אשוֹ נָ ה
כאן ר’ נתן חוזר לענין פ’ קדש הנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּבכוֹ רֶ ׁ ,שהוּא ַה ְת ָח ַלת ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִר ׁ
יכין ִל ְפדּ וֹ תוֹ ִמן ַה ּכ ֵֹהן ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל-
ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ִּליןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַק ֶדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ִח ּיוּת ְו ַה ּמ ִֹחין ַּכ ַ ּנ”ל .כמו ביציאת מצרים שנתגלה פדיון בכור ,בחי’
התחדשות החיות והמוחין ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ִע ַ ּקר ּ ִפ ְדיוֹ ן ְ ּבכוֹ ר הוּא ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁשְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
(ב ִּמ ְד ָ ּבר י”ח),
‘מ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּ ִפ ְדיוֹ ן הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ִה ְת ַח ְדּ ׁשוּת ַה ִח ּיוּת,
“ו ְּפדוּיָ ו ִמ ֶ ּבן ח ֶֹד ׁש ִּת ְפ ֶדּ ה” ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ח ֶֹד ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמ ַח ֵדּ ׁש ֳח ָד ׁ ִשים ַּכ ַ ּנ”ל :היום אנו לא נותנים לכהן אלא נותנים פדיון
כשהוא בן חודש ,היינו כדי לזכות להתחדשות החיות ,ה’ יזכנו אמן.
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