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ליקוטי הלכות ח"א דף ס' הלכות תפילין הלכה ד' אות ה-ז

לקוטי הלכות חלק א' דף ס'
ר’ נתן מלמד לנו מהו כח התפילין ,דעת גדול מאד של הצדיקים בחי’ אלו ואלו דברי אלקים
חיים ,שהצדיק מדבר לשונות שאינו מבין ,אהבה יראה דביקות וניצוצין ,וזה גורם מחלוקת
שאינו מבין את דבריהם ,כי אדרבה ע”י המחלוקת זהו תיקון האדם ,וההתחזקות נגד זה הוא
רעמים ,ובזה מתקן פגם הברית ,מה שהמח היה פגום במחשבות חיצוניות וחוזר לחיים ,לזכור
שבשבילו נברא העולם.
יבה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִבילוֹ ְוכוּ'
ה) ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמין זֹאת ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ְו ֵאין ַה ְמ ִר ָ
ַּכ ַ ּנ"ל ,כי באמת כל דברי הצדיקים אמת ויציב ,והכל מתקשר יפה ונאה ,וכל המחלוקת היה רק
בשבילו ,שבקשו לגרש אותו מהדבר המתוק
המופלא הזהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ּמ ַֹח ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא נַ ֲע ִשׂ ין ְר ָע ִמיםַּ ,כ ּמו ָּבן ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ"ל
רעמים שמתחיל ע,י תיקון החצות ,וממשיך ע”י כונת התפילה וע”י מה ששומר מחשבתו מכל
מחשבה זרה ומכל יראה ופחד ,והרעמים מיישרים לבו ,שיש לו לב עם יראה מתוקה כזאת
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבִּ ,כי ָּכל
לה’ ,ואז נתגלה אהבה קדושה ,תיקון הבריתֲ .א ַזי נִ ְפ ׁ ָשט ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַע ְק ִמ ִ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ,ו ִּב ְפ ָרט ִמי ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ח"ו ,בטפי ַה ּמ ַֹח ׁ ֶש ֲא ַזי נִ ְפ ַ ּגם מֹחוֹ ַו ֲא ַזי נִ ְת ַע ֵ ּקם ִל ּבוֹ ְב ַכ ָּמה
ָה ַע ְק ִמ ִ
ימ ּיוּת ְו ָכל ֵא ּל ּו
ימ ּיוּת ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ְו ֵע ֶר ְך ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ֵ ּקם ְונִ ְפ ַּתל ִל ּבוֹ ְב ַכ ָּמה ִמינֵ י ּ ִפ ּתו ִּלים ְו ַע ְק ִמ ִ
ִמינֵ י ַע ְק ִמ ִ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ְ ּב ִחינַ ת ִל ִ ּבי ְס ַח ְר ַחר איי מה שעובר על אנשים ,ריחוק כזה ,עקמומיות ויראה
ָה ַע ְק ִמ ִ
רעה כזאת ,שלא מבינים מציאות אהבת ה’ ויראת ה’ שהצדיק מלמד ,הוא מלא עקמומיות
וקשיות ,הלב מסוחרר כי הסט”א חולקת עליו ,חלק לבם ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָרא,
ְ ּב ִחינַ ת (הוֹ ׁ ֵש ַע י’) ָח ַלק ִל ָ ּבם ,כשיש מחלוקת בין השבטים והצדיקים ,הוא בחי’ חלק לבם,
ימן ס”ב) ְו ֶזה
(ל ּקו ֵּטי ֲה ָלכוֹ ת א’ ִס ָ
ִּכי ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ְב ַכ ָּמה ִמינֵ י ִה ׁ ְש ַּת ְל ׁ ְשלוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְק ִמ ִ
ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה שהוא ענין מחלוקת הפוסקים כמ”ש בסי’ ס”ב ,ומזה משתלשל שיש
מחלוקת בין הצדיקים ,וקהילות מתחלקות וכל מיני בעיות שיש בעולם.

כשמאמין שכל הדעות אחד ,יוצא מעקמימיות הלב וזוכה למתיקות דקדושה
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ֻּכ ּלוֹ ָחדִּ ,כי ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים
ו ְּכ ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמין ׁ ֶש ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ַח ִ ּייםֲ ,א ַזי נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ָּכל ִמינֵ י ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶש ּׁ ָש ְר ׁשוֹ ִמ ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה כל
בחינות הדינים והבעיות מתבטלים ממנו ,ואזי הלב לא מסוחרר ,כי מאמין שהכל אחד ,כל
הצדיקים מביאים אותו חזרה להשי”ת ,מי מדבר אלי ,מי יביא אותי אל החיים הטובים ,כך
ימצא דברי רביה”ק וכשיחפש עוד ימצא שזה מתאחד עם כל דברי הבעש”ט וכל הצדיקים,
והכל אחד ,הגמ’ והזה”ק והחסידות הכל מתאחד ,כל הצדיקים פירשו את הגמ’ ,החת”ס
והגר”א וכל הצדיקים והחסידים אנשי מעשה וגדולי ישראל ,כולם מתאחדים כאחד ועובדים
את ה’ ,ואז מרגיש מתיקות שהכל אחדות ה’ ,גדלו לה’ איתי ונרוממה שמו יחדיו .זה מה שיש
בלב כשאין שם עקמומיות.
ואפי’ אם חולקים עליו ומבלבלים אותו ,אינו מתבלבל מזה ,כי יודע שה’ יעזור לו ,ויוצא
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מהגבורות והדינים שבמחלוקת ,שזה לא מניח לאדם להתקדם לזכור שבשבילו נברא העולם.

ר' נתן מלמד אותנו איך להתעלות מכל הבעיות והגבורות
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ְל ַה ְר ִחיקוֹ ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְוהוּא ֵמ ִבין
ַו ֲא ַזי ׁשוֹ ֵמע ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִ ּיים ִמ ָּכל ִמינֵ י ַע ְק ִמ ִ
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ּג ֶֹדל ַה ּ ְפגָ ם ׁ ֶש ּלוֹ ְו ׁ ָשב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמה כשבא עוד פעם איזה מחלוקת ,הוא
יודע ומתעורר ,הופ ,עוד פעם משהו לא בסדר אצלי ,ומתעורר בתשובה מחדש ,ו ְּמ ַר ֵחם ַעל
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁש ְּמ ַע ְ ּק ִמין ִל ּבוֹ יוֹ ֵתר
ַע ְצמוֹ ְמאֹד ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקאַ ,על-יְ ֵדי ָה ַע ְק ִמ ִ
ְ
ימ ּיוּת יוֹ ֵתר הוּא רוֹ ֶאה ו ֵּמ ִבין ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּביוֹ ֵתר ּג ֶֹדל ַה ּ ְפגָ ם ׁ ֶש ּלוֹ ׁ ֶש ּ ָפגַ ם ָּכל ַּכך ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ֵ ּקם
ָ ּב ַע ְק ִמ ִ
ִל ּבוֹ ָּכל ַּכ ְך ַו ֲא ַזי ְמ ַר ֵחם ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּביוֹ ֵתר ְונִ ְת ָק ֵרב ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ר’ נתן חוזר על
זה שוב ושוב ,כי באמת המדרגה הזאת לכאורה שייכת לצדיקים הזוכים להיות בטל להשי”ת
בתכלית ,ומתעלים מכל הבעיות .ר’ נתן מביא לנו שגם אנחנו נזכה להתעלות מכל הבעיות,
הדינים והגבורות ,כי יש בזה הרבה מה לדבר ,לכן ר’ נתן כופל וחוזר בכמה לשונות בזה.
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ּכֹל ִ ּב ׁ ְש ִביל ִּת ּקוּנוֹ ִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו
ִּכי ְּכמוֹ ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמין ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ ִ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב
יכין ְל ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ָּכל ִמינֵ י ַע ְק ִמ ִ
יבה ִהיא ַרק ִ ּב ׁ ְש ִבילוֹ ְּ ,כמוֹ ֵכן ְצ ִר ִ
ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ְו ַה ְּמ ִר ָ
ְ ּב ַו ַדּ אי יֵ ׁש לוֹ ׁש ֶֹר ׁש ַ ּב ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ,כי גם מה שעובר עליו ירידות ונפילות ואינו מצליח להחזיק מעמד
להתדבק בה’ ולהתקדש כראוי ,וללמוד בלב טהור ולהבין בלימוד ,כל מה שעובר על אדם
נסיונות ,כל זה משורש הגבורות .אל תישבר מזה .כי אם לא יתחזק בזה ,הרי יהיה מבולבל כל
היום עם עצבות ומרה שחורה על שאינו מצליח לעלות על דרך החיים ,וכבר התרגל בעצבות
ולא יודע איך לצאת מזה.
לכן ר’ נתן מלמד ,שיסתכל על זה ממש שזה כלום ,כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות ,זה רק
בא לעורר אותו לתקן מחו ,ועי”ז יקבלו אותך בתשובה שלימה ,שאתה מתחזק ולא אומר שיש
דינים וגזירות אלא אדרבה מתחזק בהתבודדות רצונות וכיסופין והתחלות בתורה ובכל מה
שאתה יכול לחטוף איך שיהיה איך שיהיה ,אפי’ קצת שבקצתִּ ,כי ׁ ָש ְר ׁשוֹ ְ ּב ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁ ֶש ִהיא ִה ְת ַר ֲחקוּת ְּכ ִא ּל ּו רוֹ ִצים ְל ַה ְר ִחיקוֹ ח"וּ ֶ ,ב ֱא ֶמת הוּא ַּת ְכ ִלית
ַּכ ַ ּנ"ל ו ְּב ַו ַדּ אי ָה ַע ְק ִמ ִ
ַה ִה ְת ָק ְרבוּתִּ ,כי ַה ִה ְת ַר ֲחקוּת הוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִה ְת ָק ְרבוּתִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא יִ ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשרוֹ ֶאה ַעל -יְ ֵדי ֶזה ּג ֶֹדל ִה ְת ַר ֲחקוּתוֹ ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ָכל ַמה ּׁ ֶשרוֹ ֶאה יוֹ ֵתר ַע ְק ִמ ִ
הוּא ׁשוֹ ֵמ ַע ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּתוֹ ַכ ַחת ַח ִ ּיים בכל מה שעובר עליו ,הוא שומע תוכחת חיים,
לשוב בתשובה עי”ז דייקא ,וזהו הדרך לכל אחד לשוב לה’ ,ולא לצחוק על ‘ירידה לצורך
עליה’ ולשאול ‘מי אומר שזה כך’ ,כי אלו הבלבולים הם הם המחלוקת שבאו להוכיחו לתקן
מחו ובריתו ,וכשיתחזק בזה ,ידע באמת שהירידה תכלית העליה ,ויתחיל מחדש ,ולא יסתכל
יעין אוֹ תוֹ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּתוֹ ֵכ ָחה ַעל ׁ ֶש ּ ָפגַ ם בטפי ַה ּמ ַֹחִּ ,כי ִאם ַלאו לֹא ָהי ּו לוֹ ָּכל
לאחוריו כללֶ ׁ ,ש ַּמ ׁ ְש ִמ ִ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ׁשוֹ ֵמ ַע ּתוֹ ַכ ַחת
ימ ּיוּת ַו ֲא ַזי ׁ ָשב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִמ ָּכל ִמינֵ י ַע ְק ִמ ִ
ַּכ ְך ַע ְק ִמ ִ
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְר ָע ִמים ַּכ ַ ּנ"ל ,כשעוזב
ַח ִ ּיים ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ַו ֲא ַזי נִ ְפ ׁ ָשט ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַע ְק ִמ ִ
העקמומיות ,הלב נהיה טהור וזך ,ומקיים בשמחה עבודת ה’ ,ושום דבר לא מפריע לו ,כך יזכה
להכנס בעבודת ה’ בלב טהור ,לתורה ותפילה ועבודה שלימהְ .דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ַה ַּמ ֲחל ֶֹקת
ימ ּיוּת הוּא ְּכ ֵדי
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים הוּא ִ ּב ׁ ְש ִבילוֹ ְוכוּ'ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ְל ָה ִבין ׁ ֶש ָּכל ָה ַע ְק ִמ ִ
ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ַּצ ִדּ ִ
ְל ַה ְז ִּכירוֹ ו ְּל ַה ְראוֹ ת לוֹ ּג ֶֹדל ַה ּ ְפגָ ם ׁ ֶש ּלוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָל ׁשוּב ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"לְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין,
אשיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל:
אשיםִ ׁ ,שין ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשין ׁ ֶשל ג' ָר ׁ ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף ס' הלכות תפילין הלכה ד' אות ה-ז
כלל הענין המופלא הזה אנו מקבלים בכל יום בהנחת תפילין שנמשך עלינו מח חכמה ובינה,
ומתחילים להסתכל על העולם בעין אחרת לגמרי ,חכמה דקדושה שפע אלקי ,ובינה שמכניס
שפע אלקי בתוכינו ,ועי”ז נחשוב מיראת ה’ ואהבתו ,ובכל פעם שמתעורר נולד רעם חזק
שאומר אדרבה ,הנפילה היא תכלית העליה .ור’ נתן מאריך לבאר איך כל זה נמצא בתוך
התפילין שנעשה מעור בהמה.

בכל יום מתעורר בהמיות חדשה בנפש האדם ,כדי לברר ניצה"ק חדשים ולבנות
התפילין מחדש
ו) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַעל עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְּ(ת ִה ִּלים סח) גער חית קנה‘ ,חית קנה’ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ֶ ּב ֶה ִמיוּת הוא מה שמתעורר על אדם כל יום מחדש עצבות ,עקמומיות ,ותאוות ,נפילות ,גאוה
ושקרים ,ודמיונות ודמי דמיונות ,קושיות על הצדיקים ,קושיות על נקודת האמת ,קושיות על
מה שכתוב בלקוטי הלכות ,קושיות על מה שכתוב באמת בלקוטי מוהר”ן ,מסתבך ימין שמאל
,מעלה ומטה ,העיקר לא מה שכתוב ממש ,וכן קושיות על עצמו ,מה שעובר עליו נסיונות מה
שלא מצליח ללמוד ולהתפלל ,כל זה נכלל בעור בהמה.
וצריך לעבד את עצמו ,להניח תפילין מחדש ,כי צריך להעלות הניצוצין האלה בכל יום מחדש,
לתקן אותם ,לפעמים הניצוץ נמצא במקום נמוך ,ואיך מעלים אותו ע”י נסיון כך וכך ,שאתה
לא מצליח בשלימות ,ואתה אומר ,אעפ”כ אני מתחזק בכמה שאני כן יכול .זהו סדר עבודת
ה’ האמיתי ,הגם שלכתחילה סדר העבודה הוא לזכות באמת ללמוד ולהתפלל ולזכות למח זך
ונקי ,אך כשעובר עליו ,ה’ רוצה משהו אחר ,בשבילי נברא העולם הוא אצלך היום עכשיו
ממש ממש ממש ברגע זה אתה יכול לקיים רצון ה’ ,זהו הלימוד הגדול של הבעש”ט ,ורביה”ק
מביא לנו איך לחיות באור הצדיקים .לעבד את עור הבהמה.
ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּלוֹ ְק ִחין עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ו ְּמ ַע ְ ּב ִדין אוֹ תוֹ ְל ׁ ֵשם ְּת ִפ ִּלין ְוכוֹ ְת ִבין ָע ָליו ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ַעל-
יעין ְ ּב ִחינַ ת ֶ ּב ֶה ִמ ּיוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת חית קנה ַעל-יְ ֵדי קנה ָח ְכ ָמה קנה ִ ּבינָ ה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ,תקנה
יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
ּ
את הקדושה ,להמשיך על עצמך מח דקדושה ׁ ֶש ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּקנֶ ה ׁ ֶש ּכוֹ ְת ִבין ּבוֹ ִ ּב ְת ִפ ִּליןֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת קנה ָח ְכ ָמה ְוכוּ' ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּכ ָתב ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת (יַ ְלקוּט ׁ ִש ְמעוֹ נִ י רפ) ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵא ׁש ְל ָבנָ הֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַּכד נָ ִפיק ַהאי ָק ָלא ואערא בעבי ִמ ְט ָרא ׁ ֶש ֵהם לבונא ְדּ מוֹ ָחא כשאתה
מעלה את היראה ,את הצמצומים שלך ,וגם כשאתה מבולבל אתה מתחיל התחלות חדשות
ביראה ,לומר ברוך אתה ה’ ,בכח גדול ובכוונה[ ,בקול ,או בכח חזק בשקט כמבואר בשיחות
ט”ו ט”ז] באופן שבוודאי ה’ נמצא שומע אותי ,בזה אתה כותב אש שחורה בגבורה ע”ג אש
לבנה ונמשך לבונא דמח ,זה נקרא שאתה כותב על קלף לבן ,עור בהמה מתלבן ,וזה כבר
לא עור בהמה אלא תפילין שיש בגופו קדושה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵא ׁש ְל ָבנָ הִּ ,כי
ַה ּקוֹ ל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ְ ּגבוּרוֹ ת ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ ת ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ַה ּקוֹ ל ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ְ ּגבוּרוֹ ת,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרהּ ,פוֹ גֵ ע בעבי ִמ ְט ָראֶ ׁ ,ש ֵהם לבונא ְדּ מוֹ ָחאְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה ַעל
ַ ּג ֵ ּבי ֵא ׁש ְל ָבנָ ה ַו ֲא ַזי נַ ֲע ִשׂ ין ַה ְּת ִפ ִּלין ַה ַ ּנ ֲע ִשֹין ֵמעוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ִ ּב ְב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ְ ּב ָא ֶלף ,בחטא עץ
הדעת כתוב עור בע’ ,אך בשל רבי מאיר כתוב בא’ ,כי התהפך עור בהמיותו לאור המקיף ׁ ֶש ֶ ּזה
ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ּ ָפנִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת ָ ּ
יה
(ב ָבא ְמ ִצ ָ
יה ְדּ יַ ֲעקֹב ְּכ ֵעין ׁשו ְּפ ֵר ּ
יעא ּ ֶפ ֶרק ד’) ׁשו ְּפ ֵר ּ
ְדּ ָא ָדם ׁ ֶש ָהיָ ה ק ֶֹדם ַה ֵח ְטא ׁ ֶש ָאז ָהיָ ה ֵמ ִאיר אוֹ ר ַה ָ ּגנוּז מז’ ַה ָ ּי ִמיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ְ ּב ָא ֶלף כי
בתפילין אנו ממשיכים בכל יום מקיפי הדעת ,ומתחילים בשל יד ,דיבור ביראה ,והכל מעור

ה

ו
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בהמה שמתקדש ,לעורר מדות דקדושה בחי’ קול ורעמים ,שעי”ז נמשך מח קדוש ,עבי מטרא,
שזה בעצם הכתב של התפילין שמתקדש בכל יום .וזה בחי’ הבתים של התפילין חכמה ובינה
דקדושה שעולה ע”י רעמים לקבל מח חדש אהבה ויראה ,להתחזק נגד ירידה ונפילה ,ואפי’
כשאומרים לו שלא מועיל לו תשובה ,לא רוצים אותו ,יחזיק מעמד ויתחדש בכל יום בכל
ענין וענין שבעבודת ה’ .ועי”ז נמשך כתנות אור ,לבוש דקדושה שמביא לו יראה ,וחוזר להיות
אדם ,בשבילי נברא העולם ,ואז זוכה לשמחה וחיות ולב טהור וישר.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ַמ ֲחל ֶֹקת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ"לּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּייםְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל ר' ֵמ ִאיר ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכתוּב ָ ּב ּה ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ְ ּב ָא ֶלף ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְּ
אשית ַר ָ ּבא ּ ֶפ ֶרק ט’)ִּ ,כי ר’ ֵמ ִאיר ָהיָ ה ֵמ ִאיר ֵעינֵ י ֲח ָכ ִמים ַ ּב ֲה ָל ָכה ,ו ִּמ ּ ְפנֵ י ַמה לֹא ָק ְבע ּו ֲה ָל ָכה
(ב ֵר ׁ ִ
ְּכמוֹ תוֹ ? ׁ ֶש ּל ֹא ָע ְמד ּו ֲח ֵב ָריו ַעל סוֹ ף ַדּ ְע ּתוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה אוֹ ֵמר ַעל ָט ֵמא ָטהוֹ ר ו ַּמ ְר ֶאה לוֹ ּ ָפנִ ים ְו ָהיָ ה ְמ ַט ֵהר
ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶרץ בק”ן ְט ָע ִמים ֵ(ערו ִּבין יג) נִ ְמ ָצא ,שר’ ֵמ ִאיר ָהיָ ה לוֹ ַה ַדּ ַעת ְו ַה ּ ָשֹגָ ה ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת
ל-פי ׁ ֶש ֶ ּזה ְמ ַט ֵּמא ְו ֶזה ְמ ַט ֵהר ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה
ף-ע ּ ִ
ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ַא ַ
אוֹ ֵמר ַעל ָט ֵמא ָטהוֹ ר ְוכוּ’ ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא ָע ְמד ּו ַעל סוֹ ף ַדּ ְע ּתוֹ ִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשֹיג ֶזה ַה ַדּ ַעת
ְּכ ָלל ,ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ָהיָ ה ָּכתוּב ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ְ ּב ָא ֶלף ,זהו מקיפי הדעת שבתפילין ִּכי
ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ַּכ ָ ּידו ַּע ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ָרע ,שכל אחד צריך לקדש
את זה ולהפכו לתפילין ,בבחי’ של יד היינו מה שעובר עליו ,ושל ראש ,לחזור לשמחה ולזכור
בשבילי נברא העולם ,כי בתחילה הוא עץ הדעת טוב ורע ,שיודע מהרע ונמשך למחשבות
זרות ובלבולים וחכמות חיצוניות ,ומחלוקת שמבלבל את האדם ,כי הרע והטוב חולקים זה על
זה ִּכי ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְב ָדּ ָלה ַּכ ָ ּידו ַּע ,ששם חייבים להבדיל ולהכניע את הרע ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ֲחל ֶֹקתֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים ו ַּמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי
ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ֲא ַזי נִ ְמ ָּתק ָּכל ִמינֵ י ַמ ֲחל ֶֹקת ואז יש לו כח להכניע את הרע ,ולהבין שהרע הזה
רוצה לבלבל אותי ,ומבדיל הטוב ממנו ,וכך נמתקים כל הדינים.
אשיתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ַו ֲא ַזי נַ ֲע ֶשֹה ְ ּב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ְ ּב ָא ֶלףִּ ,כי ֶזה ַה ַדּ ַעת הוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ָ ּגנוּז מז' יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
אשיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשיןֶ ׁ ,ש ֵהם ז' ָר ׁ ִ
אשין ְו ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשין ׁ ֶשל ג' ָר ׁ ִ
יקים ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ,והצדיקים ממשיכים זאת עלינו
ְל ַה ּ ִשֹיג ֶזה ַה ַדּ ַעת ְּכ ָללִּ ,כי הוּא ָצפוּן ְוגָ נוּז ַל ַּצ ִדּ ִ
גם היום ,האור המופלא שהיה ביציאת מצרים גם זוכים אליו היוםְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ר' ֵמ ִאיר ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ֶזה
ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ"לַ ,על ֵּ
כן ָהיָ ה ָּכתוּב ְ ּבתוֹ ָרתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ְ ּב ָא ֶלף ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזהְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ׁ ֶשעוֹ ִשֹין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ רּ ְ ,ב ִחינַ ת ָּכ ְתנוֹ ת אוֹ ר ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל.

כשהמח מתבלבל ,יעזוב שכלו ויסמוך על אמונה בדברי הצדיקים ,אמונה פשוטה
כבהמה ,עד שיעלה לאור הדעת והתפילין
ְו ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין נַ ֲע ִשׂ ין ַעל-יְ ֵדי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם מ ִֹחין ְ ּגבוֹ ִהים ְמאֹד ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ָ ּגנוּז,
ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ"ל ,ו ִּמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ח"וִ ,ל ָּכנֵ ס ְל ָה ִבין ֶזה ַה ַדּ ַעתּ ְ ,ב ַו ַדּ אי לֹא יָ ׁשוּב ְולֹא
יַ ּ ִשֹיג א ְֹרחוֹ ת ַח ִ ּייםִּ ,כי יִ ְהיֶ ה נִ ְכ ׁ ָשל ְמאֹדִּ ,כי ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמרּ ְ ,
"במו ְּפ ָלא ִמ ְּמ ָך ֶאל ִּת ְדרוֹ ׁש ְוכוּ'"ִּ .כי ִאי
ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ּ ִשֹיג ֶזה ַה ַדּ ַעת ַּכ ַ ּנ"ל ְו ָצ ִר ְ
ל-פי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ף-ע ּ ִ
יקי ֱא ֶמת ַא ַ
יך ִל ְסמ ְֹך ַעל ֱאמוּנָ ה ְל ַה ֲא ִמין ְ ּב ַצ ִדּ ֵ
יבה ו ַּמ ֲחל ֶֹקתִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵא ּל ּו ָו ֵא ּל ּו ִדּ ְב ֵרי ֱאל ִֹקים ַח ִ ּיים ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל .כשאדם נכנס בלי
יהם ְמ ִר ָ
ֵ ּבינֵ ֶ
הקדמות הנכונים ,לדעת שבשבילו נברא העולם והוא צריך לעבוד את ה’ ,אם ירצה לדעת כל
הסודות בלי לב טהור ובלי קדושה וטהרה ,ה’ ירחם לאן יגיע ,יפול לקושיות קשות ,כי מתבלבל
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לגמרי בדברים שצריך מישהו שיסביר לו איך להכנס לזה ,לכן צריך שצדיקי אמת ילמדו אותו.
ְו ַע ֵּ
ימין
ל-כן ְּת ִפ ִּלין נִ ְכ ָּת ִבין ַעל ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ַדּ יְ ָקאֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ֲערו ִּמים ְ ּב ַד ַעת ו ְּמ ִשׂ ִ
יכין ָלשׂ וּם ַע ְצמוֹ ִּכ ְב ֵה ָמה ְל ַס ֵּלק ַדּ ְע ּתוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְּכ ִא ּל ּו ֵאין לוֹ ׁשוּם ַדּ ַעת ְּכ ָלל
ַע ְצ ָמן ִּכ ְְב ֵה ָמהֶ ׁ ,ש ְּצ ִר ִ
ְו ִל ְסמוֹ ְך ַרק ַעל ֱאמוּנָ ה ַּכ ַ ּנ"ל ַו ֲא ַזי נִ ְז ַדּ ֵּכ ְך מֹחוֹ ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְוזוֹ ֶכה ִל ְב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם נַ ֲע ִשֹין ֵמעוֹ ר
ימ ּיוּת ׁ ֶש ְ ּב ִל ּבוֹ  ,כי אנו מקבלים את האור המופלא שבתפילין רק
ְ ּב ֵה ָמה ַדּ יְ ָקא ַו ֲא ַזי נִ ְפ ׁ ָשט ַע ְק ִמ ִ
ע”י עור בהמה ,לדעת שאני בהמה ולסלק דעתו כאילו אין לו שום דעת כלל רק לסמוך על
אמונה ,ולברר המחשבות ,ולהוציא תחילה את ההרהורים רעים ,אח”כ גם את המחשבות
זרות ,אח”כ לבער את החכמות חיצוניות ,ואח”כ להתעורר ברעמים ,עכשיו תוכל להמשיך
עליך דרגא אחר דרגא את הרעמים דקדושה .אך כשהוא עדיין מבולבל יעזוב את שכלו לגמרי,
רק אמונה שבשבילי נברא העולם ואני צריך לתקן הניצה”ק וה’ מסתכל עלי והוא רוצה נחת
רוח ממני ,בשבת נעשה יחוד זה ,וביום טוב נעשה יחוד זה ,בתפילין יחוד זה ובציצית יחוד
זה ,לחשוב כל מיני דברים שר’ שנתן מבאר ,והוא יודע מזה בצורה של אמונה ולא חוקר מה
זה ,וכך מאמין בכל מה שנתבאר בדברי הזה”ק ורביה”ק ולא שואל ,רק מאמין בתמימות .עי”ז
נזדכך מחו ,כי החכמה הכי גדולה לעשות עצמו כבהמה בזמן הנכון ובדרך הנכון ,כמו שר’ נתן
מלמד שיעשה עצמו עור בהמה כדי לזכות לאור דברי מאיר.
ימ ּיוּת ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ִל ּבוֹ ֲ ,א ַזי
ימ ּיוּת ׁ ֶש ְ ּב ִל ּבוֹ ִ ּב ְפ ָרטְּ ,כ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ח"וַ ,ע ְק ִמ ִ
ִּכי ְּכ ׁ ֶשרוֹ ֶאה ָא ָדם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַע ְק ִמ ִ
הוּא ָצ ִר ְ
יך ְל ַס ֵּלק ַדּ ְע ּתוֹ ְלגַ ְמ ֵרי ְּכ ִא ּל ּו ֵאין לוֹ ׁשוּם ַדּ ַעת ְּכ ָללְ ,ויֵ ֵל ְך ַרק ִ ּב ְת ִמימוּת ו ְּפ ׁ ִשיטוּת ְל ַבד ,זוהי
עצה עמוקה של רביה”ק ,כשמתחיל אדם לשאול שאלות מה זה ניצוצות ונופל למרירות ,או
שיש לו קושיות על עצמו ,אזי צריך לסלק דעתו רק לחיות בתמימות ופשיטות ,ב”ה אני יהודי,
ותמיד יהיה בשמחה עצומה מקיום המצוות ,לא צריך להבין עכשיו כלוםַ .ו ֲא ַזי זוֹ ֶכה ַא ַחר ָּכ ְך
ְל ַד ַעת ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד כי זהו התכלית של הפשיטות לבא לדעת גדול מאד בתוך הכלי והלבוש של
התמימות ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ,שהוא עור בהמה בחי’ תמימות ופשיטות ,אך בתוכו יש אור גבוה
ימ ּיוּת ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב
מאד ׁ ֶש ֵהם מ ִֹחין ְ ּגבוֹ ִהים ְמאֹד ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ָּת ִבין ַעל עוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה ַדּ יְ ָקא ְו ַעל יָ ָדם נִ ְפ ׁ ָשט ַע ְק ִמ ִ
ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל :כך אנו צריכים להתעורר מה שיש בהנחת תפילין כשמניחים הרצועות על היד
שעכשיו אני מברר ז’ המדות שבעור הבהמיות ,וכן לזכור כל מה שלמדנו בהלכה א’ ב’ ג ד’.

כח הכנעת הרע בימות החול ,נמשך מתענוג עוה"ב של שבת
ימ ּיוּת ׁ ֶש ְ ּב ִל ּבוֹ ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְר ָע ִמיםֲ ,א ַזי זוֹ ֶכה ְל ִש ְֹמ ָחה ַּכ ַ ּנ"ל
ז) ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ׁ ָשט ַע ְק ִמ ִ
שמחה של עולם הבא ,להרגיש את כל העולם הבא שיש בעולם ,כל מציאות השמחה ,ואז
אין שום מניעות ,ומתבטלים כל הדינים ,ויודע אם להלביש התפילה ,בין קודם גז”ד לאחריו,
ויודע איך להיות אדם שיש לו אור להוציא מכח אל הפועל עבודת ה’.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִש ְֹמ ָחה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָז ְכ ֵרה ּו ֵמ ֶא ָחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,שזוכר את השכר של
ישין ַּת ֲענוּג עוֹ ָלם ַה ָ ּבאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת,
עולם הבא ,כבר עכשיו ,שזהו אור השבת ׁ ֶש ַּמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ּ
ְ ּב ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשֹהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶזה ְ ּב ַמ ֲע ֵשֹה ַה ִּמ ְצוֹת ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשֹהִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם
יחין ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ֵהם ַע ְצ ָמן אוֹ ת בימות החול התפילין
נִ ְק ָר ִאים אוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתִּ ,כי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֵאין ַמ ִ ּנ ִ
מבטל את הרע הגמור ,בשבת כולו טוב ,התפילין בימות החול הוא גבולי ,שממשיך אור השבת
לתת כח להכניע את הרע בימות החול ,ובזה מקבל מציאות ענין הלבוש הזה למעשה ,שאדם

ז

ח
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עובד על הבהמיות שלו ,כורך ז’ כריכות על ידו ,לברר המדות ,והמחשבות המבלבלים וכו’ ,הכח
לזה הוא חכמה בינה דקדושה שבתפילין שנמשכים משבת קודש ,אך בשבת הוא בחי’ כניסת
התפילין לפנים כמובא בכתבי האריז”ל ,שזה מבטל את הרע של ימות החול ַרק ַ ּבחוֹ ל ׁ ֶש ָאנ ּו
יכין ו ְּמ ַק ְ ּב ִלין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת
יחין ְּת ִפ ִּלין ַו ֲא ַזי ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יכין ְל ִה ְת ַק ֵדּ ׁש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ֲא ַזי ָאנ ּו ַמ ִ ּנ ִ
ְצ ִר ִ
ימי ַהחוֹ ל זהו השמחה שהצדיקים מגלים ,שמחה של גן עדן כזה.
ַ ּגם ִ ּב ֵ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ"לַ ,היְ נ ּו ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּלין זוֹ ִכין ְל ִש ְֹמ ָחה ַּכ ַ ּנ"ל ַו ֲא ַזי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ָז ְכ ֵרה ּו ֵמ ֶא ָחד
יכין ַּת ֲענוּג עוֹ ָלם ַה ָ ּבאּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבתּ ַ ,גם ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַהחוֹ ל ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ִש ְֹמ ָחה ׁ ֶשל
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,ש ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
ַה ִּמ ְצ ָוה ְ ּב ַע ְצ ָמ ּה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּלין ְוכוּ' ַּכ ַ ּנ"ל כי מתענג כבר עכשיו בגן עדן של קרבת
אלקים ,זהו תיקון המוחין ,ובזה יכול לעבוד את ה’ תמיד בשמחה.
אשיןֵ ,הם
אשיםֶ ׁ ,ש ֵהם ז' ָר ׁ ִ
אשיםִ ׁ ,שין ׁ ֶשל ד' ָר ׁ ִ
ר’ נתן מוסיף הגהה בסוף ההלכהִ ׁ ,שין ׁ ֶשל ג' ָר ׁ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ז' קוֹ לוֹ ת ׁ ֶש ָא ַמר ָדּ ִוד ַעל ַה ַּמיִ ם ,שאומרים בקבלת שבת ,קול ה’ על המים וכו’ רבינו מביא
בסי’ כ”א שהקולות מוציאים את האדם מקטנות לגדלות ונולד המח ,לכן בעליית העולמות של
קבלת שבת ,כשעולם העשיה צריך להתעלות ,הרי זה מקום קשה ,לכן צריך קולות שאומרים
על המים ,וכתוב שם רעמים בחי’ עבי מטראֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת עבי ִמ ְט ָראֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ְוכוּ'
ַּכ ַ ּנ"ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ה' חוֹ ֵצב ַל ֲהבוֹ ת ֵא ׁש ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִמ ֶ ּזהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַה ּקוֹ ל נֶ ְח ָקק
ְ ּב ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵא ׁש ְל ָבנָ הִּ ,כי ַה ּקוֹ ל ּפוֹ גֵ ע ַ ּב ּמ ַֹחֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֵא ׁש ׁ ְשח ָֹרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֵא ׁש ְל ָבנָ ה
ַּכ ַ ּנ"ל :ובזה נוכל להבין כל המזמור ,חוצב להבות אש ,הוא אש דקדושה שמהפך את האש
הגשמי ,קול ה’ יחיל מדבר הוא התגלות קדושת היסוד ,וכך נכנס לקדושת השבת .ה’ יזכנו
להניח תפילין כך כל יום אמן.

