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ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב

הלכות תפילין ֲה ָל ָכה ו’:
יטב ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה
ימן ע”בַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
“ח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים” ְ ּב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א ִס ָ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַ
א) ַע ּ ִ
ֹאש ּה ְלסוֹ ָפ ּה:
ֵמר ׁ ָ
ְו ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ָה ְר ִא ָ ּיה ְל ַבד ׁ ֶשרוֹ ִאין ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ יק ִמ ְתנוֹ ֵצץ מֹחוֹ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַק ֵ ּבל ְ ּג ֻד ָּלה ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ְלכוּת ָּכל ֶא ָחד ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ( ׁ ְשמוֹ ת יח) ָש ֵֹרי ֲא ָל ִפים ָש ֵֹרי ֵמאוֹ ת ָש ֵֹרי ֲח ִמ ּׁ ִשים ָש ֵֹרי
ֲע ָשֹרוֹ ת ,המאמר הזה סי’ ע”ב ,שמתחיל חיים נצחיים ,זה נאמר בשבת ,ויש אומרים שבאותה
שבת היה אצלו הרב בעל התניא זי”ע בליל שבת ,הם ישבו ביחד ,ואז רבינו התחיל את הענין
הזה ‘כשרואים את הצדיק’ ויש אומרים שזה היה רבי מרדכי מטשרנוביל זי”ע ,יתכן שזה מאמר
זה או מאמר אחר ,כי ידוע ששניהם היו אצל רביה”ק על שבת ,כנודע שאביו הקדוש רבי נחום
מטשרנוביל הוא גילה את גדולת רבינו בצעירותו ,ודיבר מגדולת רבינו לפני הסתלקותו .בנו
רבי מרדכי נסע לרבינו והיה בידידות גדולה עם ר’ נתן ,הוא היה המגיד בברסלב.
רבינו הקדוש מדבר כאן מענין המח ,כל אחד יש לו איזה מדרגה של אמונה ודעת ,אלא שזה
בקטנות הדעת ,היינו חסרון התנוצצות המוחין ,ויש שצריך לזכות להתנוצצות המוחין ,להגדיל
את הדעת ולהכנס לגדלות .שהמח והדעת והלב שולט לגמרי על האדם ,ומתדבק בהשי”ת,
כמו שרבינו מתחיל את האמר הזה ‘לראות את עצמו עם הצדיק’ שזה דבר גדול מאד .ועי”ז
מקבלים גדולה .כי התנוצצות המוחין פועל אצל האדם שפלות ,זה פועל ביטול ,שאדם יודע
מעצמו לגמרי ,הקדושה שולטת עליו והוא בטל .ובזה זוכה לתחיית המתים .היינו שיש חיות
לנצחיות ,לקדושה ,השפלות מחיה אצלו את האמת.
הפוך מזה הוא שהשפלות שלו מת ,הדביקות שלו מת ,ולא יכול להכנס אל הקדושה ולא
להתדבק לעונג שבת ,כי שבת הוא בחי’ שפלות וביטול לה’ ,ע”י שפלות מרגישים שבת ואת
הקדושה שבכל דבר ,בחי’ בית המקדש .וזהו עיקר התשובה שככה אדם מרגיש את מציאות
ה’ באמת וחי לפני ה’ ומתבייש מפניו ,ושב לה’ ומתבייש לעשות דבר שאינו כרצון ה’ ומתפלל
לפניו .והוא בא בבושה וביטול לה’ ,ואז כשניגש למצוה ,הוא ניגש כמו שצריך ,עם בושה
מאד ,כעומד לפני המךל ממש ,זה דבר חי ,ומרגיש את הקרבה שלו לה’ ,ואת מציאות ה’ ,ואז
התשובה אמיתית והתפילה אחרת ,כי הוא מרגיש את ה’.
ועי”ז בא קדושת אכילה ,שמתבייש לשים את המאכל בפה ,ורבינו אומר שאדם יכול לזכות
לזה ע”י התנוצצות המוחין שזה עיקר בחי’ חיים נצחיים של עולם הבא  ,והתחיה שלעתיד
הוא התחיה של השפלות ,השפלות היה קיים אצל האדם ,אלא שתחיית המתים שהוא חי
לנצח ,היינו שיש גוף שהוא בטל לה’ ,ואז יכול לחיות לנצח.
רבינו מגלה מדרגות מופלאות מאד שצריך להיות אצל הצדיקים ,בחי’ ואתה תחזה .שצריך
להיות ‘אצל משה רבינו’ וכך מקבלים את התנוצצות המוחין כראוי ,ומחפשים את המנהיג
האמיתי מי יכול להאיר לו את המח ששייך לו ,והצדיקים ששייכים לכל שורשי נשמות
ישראל מאירים לכל הצדיקים וכך כולם מקבלים הארת התנוצצות המוחין ,ומתחלק לכולם
דרך לזכות להקדושה.
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ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב
בהלכה זאת מגלה לנו רבי נתן שבכל יום ויום זהו עיקר החיות שלנו ,בלי זה אי אפשר לחיות
בכל יום ,וזה אנו מקבלים ע”י התפילין ,התחלנו ללמוד מה שר’ נתן מזכיר בתורה ,שיש שרי
מאות שרי חמישים ושרי עשרות ,שהם מנהיגי ישראל הכשרים שמאירים לכל ישראל תחיית
המתים שיתחייה אצלו נקודת פנמיות הלב של בושה לפני השם .ויש צדיקים שמאירים את
זה דרגא אחר דרגא ,בחי’ שרי עשרות ,ויש צדיקים יותר גדולים שרי חמישים ,עד שיש שרי
אלפים ,בעל התניא היה נקרא שר האלף ,שמאירים התנוצצות המוחין  ,ושורש המדרגה
שיכולים להאיר לכל יהודי התחדשות ,זהו המדרגה המופלאה מאד ,מופלג במעלה מאד מאד
מאד ,וכל הצדיקים ביחד ,מכניסים בעם ישראל את הבושה.
ִּכי ַה ְ ּג ֻד ָּלה ְו ַה ַּמ ְלכוּת ְּתלוּיָ ה ְ ּב ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין בעוה”ז יש גדולה של שקר ,גדלות אמיתית של
תורה ותפילה ותשובה זהו גדולה ומלכותּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֶמ ֶל ְך ָאסוּר ָ ּב ְר ָה ִטים ,ברהיטי מ ִֹחין ,שהמח
רץ ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְלכוּת ְו ַה ְ ּג ֻד ָּלה ָאסוּר ו ְּמ ֻק ּׁ ָשר ברהיטי מ ִֹחין ְוכוּ’ ְו ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבנְ יַ ן
ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש זה היה המציאות כשהיה ביהמ”ק קיים ,וזה מה שאנו צריכים לבנות בכל יום
בבחי’ ביהמ”ק ֶ ׁ -שהוּא בנין ַה ַדּ ַעתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ְ ּב ָרכוֹ ת לג) ְוכוּ’.
אכ ּתוֹ ְוכוּ’ ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ָּכל ֶא ָחד ְ ּג ֻד ָּלה ו ַּמ ְלכוּת
יש ָמ ִהיר ִ ּב ְמ ַל ְ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( ִמ ׁ ְש ֵלי כב) חזית ִא ׁ
ְּכ ִפי ַמ ְד ֵרגַ ת מֹחוֹ זה שייך לכל אחד לפי מדרגת מחוַ ,על-יְ ֵדי ַה ַּמנְ ִהיג ָה ֱא ֶמת ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’,
יהם ָש ֵֹרי ֲא ָל ִפים ְוכוּ’ ,שזה שייך לכל אחד שמקבל
ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ָּתה ֶת ֱח ֶזה ְוכוּ’ ְו ַש ְֹמ ָּת ֲע ֵל ֶ
התנוצצות המוחין מהצדיק ,ואח”כ מקבל כנראה עוד איזה הארה הזאת ,עוד לימודים של
צדיקים ודברי תורה בדרך שהוא מבין שהוא בא למדרגה שלוֲ ,א ַזי יוֹ ֵד ַע ָּכל ֶא ָחד ְל ַח ֵדּ ׁש ִחדּ ו ׁ ֵּשי
ו ֵּבאו ֵּרי ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ  ,כך יש לכל אחד חידושי תורה והתנוצצות הדעת ,לכל אחד לפי
מדרגת מחוַ ,על-יְ ֵדי רו ַּח ֱאל ִֹקים ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ִמ ְ ּב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשהֶ ׁ ,שהוּא ַה ַּמנְ ִהיג ַה ּכוֹ ֵללֶ ׁ ,שהוּא ָח ָכם
יש ֲא ׁ ֶשר רו ַּח ֱאל ִֹקים ּבוֹ ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל ֶא ָחד רו ַּח ֱאל ִֹקיםֶ ׁ ,שהוּא
ַה ּכוֹ ֵלל רו ַּח ַה ּכוֹ ֵללִּ ,כי הוּא ִא ׁ
(שמוֹ ת לא) ָו ֲא ַמ ֵּלא אוֹ תוֹ רו ַּח ֱאל ִֹקים ְ ּב ָח ְכ ָמה ו ִּב ְתבוּנָ ה ו ְּב ַד ַעת
ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְ
אכה ְוכוּ’ ,ד’ לשונות שהם ד’ פרשיות של התפיליןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַח ְדּ ׁ ִשין ַ ּב ּתוֹ ָרה
ו ְּב ָכל ְמ ָל ָ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּ
אשית א’) ְורו ַּח ֱאל ִֹקים ְמ ַר ֶח ֶפת ְוכוּ’ ,רבינו מאיר אור כזה שכל אחד יוכל לחדש את
(ב ֵר ׁ ִ
נפשו להרגיש את אור התורה ממש.
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ּ ָפרוּשׂ ְו ָקדוֹ ׁש ָ ּגדוֹ ל ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית ְוכוּ’ ו ְּל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ֲא ָבל ֶזה ַה ַּמנְ ִהיג ָצ ִר ְ
יך ַ ּגם ַעל ָּכל ֶא ָחד
ְ
ישוּת ְוכוּ’ ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָשך יִ ְר ָאה ׁ ֶשהוּא ַה ּבו ׁ ָּשה ְּכמוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת
ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאלּ ְ ,ב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית ו ְּפ ִר ׁ
יכין ְל ִה ְת ַ ּב ֵ ּי ׁש ֲא ִפ ּל ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצ ָוה ְוכוּ’ְ ,ו ַה ּבו ׁ ָּשה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבה ְו ַעל-
ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה ְוכוּ’ִּ ,כי ְצ ִר ִ
יְ ֵדי ְּת ׁשו ָּבה זוֹ ִכים ְל ַח ִ ּייםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְחיֶ ה ְו ָקם ִ ּב ְת ִח ָ ּיה ֲענָ ָוה ְו ַה ּׁ ִש ְפלוּת ׁ ֶשל
מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ֵא ֶצל ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ָכל ֵא ֶבר ְו ֵא ֶברֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְּת ִח ַ ּית
ַה ֵּמ ִתים ׁ ֶש ַה ּׁ ִש ְפלוּת ְו ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה נִ ְחיֶ ה ְויָ קוּם ִ ּב ְת ִח ָ ּיה ְויִ ְחיֶ ה ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֵהם ָּכל
ׁ ַש ֲע ׁשו ַּע עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ,זהו עיקר החיים הנצחיים של אדם בעולם ,והוא עיקר שעשועי עולם
יה ַח ִ ּיים ָזכוּ ,כמובן שעי”ז זוכה
הבא שזוכה להיות קרוב להשי”ת ְ ּב ִחינַ ת עֹנֶ ג ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ִחינַ ת טוֹ ֲע ֶמ ָ
להרגיש טעם של שבת קודש ְ ּב ִחינַ ת נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִריםִּ ,כי ַּת ֲענוּג עוֹ ָלם ַה ָ ּבא הוּא ִ ּב ְל ִּתי ְ ּגבוּל
ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַק ְ ּבלוֹ ו ְּל ַצ ְ ּירוֹ ְ ּב ַהגּ וּף ׁ ֶשהוּא ַ ּב ְ ּגבוּל ַרק ְּכ ׁ ֶשהוּא ֵאין ַמ ָּמ ׁשְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַל ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּתית
ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוֶּ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםִּ ,כי ַה ּׁ ִש ְפלוּת ְו ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְמ ֻל ָ ּב ׁש ֵא ֶצל ָּכל
יש ָה ֲענָ ָוה
יתה ֶא ְצלוֹ ִּ ,כי ֵאינוֹ ַמ ְר ִ ּג ׁ
ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ָכל ֵא ֶבר ְו ֵא ֶברֲ ,א ָבל זֹאת ָה ֲענָ ָוה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ָ
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ַה ְמ ֻל ֶ ּב ׁ ֶשת ֶא ְצלוֹ  ,ר’ נתן חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ,שהענוה של משה נמצא בכל איבר
מישראל  ,הוא חי ,אבל מציאות הענוה בטל אצלו ,כי הוא לא זוכר את הביטול לה’ ,וכל דרך
הדביקות בה’ והבושה לפני ה’ ,זה מת אצלו ,וצריך תחיית המתים ,שיהיה נחיה אצלו נקודת
האמת .אתה מתחיל לחיות ,הלב שלך חי ,המח שלך חיֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּכלוּת ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ יק,
ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ִמ ְתנוֹ ֵצץ מֹחוֹ ְוזוֹ ֶכה ְל ַק ֵ ּבל ְ ּג ֻד ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ְל ַח ֵדּ ׁש ַ ּב ּתוֹ ָרה
ָּכ ָראוּי לוֹ ְל ִפי ַמ ְד ֵרגָ תוֹ ְו ַעל -יְ ֵדי ֶזה נוֹ ֵפל ָע ָליו יִ ְר ָאה זוֹ ַה ּבו ׁ ָּשה ְּכמוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה .זהו קבלת
התורה כראוי ,לקבל בושה כמו בשעת המתן תורהְ ,ו ַה ּבו ׁ ָּשה ִהיא ְּת ׁשו ָּבהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים,
ְ ּב ִחינַ ת (יְ ֶח ְז ְק ֵאל י”ח) ְו ֵה ׁ ִשיב ּו ְו ָחי ּו ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְחיֶ ה ֶא ְצלוֹ ְו ָקם ִ ּב ְת ִח ָ ּיה ַה ּׁ ִש ְפלוּת ְו ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה
יתה ְו ַע ְכ ׁ ָשיו נִ ְחיֶ ה ְו ָקם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ִ ּב ְב ִחינַ ת ( יְ ׁ ַש ְעיָ ה כ”ו)
ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ָהיָ ה ֶא ְצלוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ָ
יטב :שוכני עפר הוא בחי’ שפלות שמרגיש
ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר ְוכוּ’ ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
עצמו כמו עפר.
רבי נתן האריך להביא לנו את כלל המאמר המופלא הזה ,ומראה לנו שזהו כלל מצות הנחת
תפילין בכל יום ויום ,בהמשך דבריו.
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחיןַּ ,כ ָ ּידו ַּע מדברי הזה”ק והאריז”ל שיש ד’
(ס ָ
מוחין בתפיליןְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ָריו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִ
ימן לח) שם רביה”ק מאריך כמה דרגות
בתפילין ,לעלות מבושה לבושה יותר גדולה ,וכן מבואר שהתפילין מביאים לגדלות המוחין,
וזה מצייר אצלינו שאנו נדע מהשי”ת ,וזה מפיל עלינו בושה אחת ,ובושה יותר עמוק.
ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִלגְ ֻד ָּלה ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶמ ֶל ְך ָאסוּר ָ ּב ְר ָה ִטים-ברהיטי מ ִֹחיןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ָּכל
ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ,התנוצצות המוחין היינו שתופסים כביכול את השי”ת במחו ,בחי’ מלך אסור
ברהטים ,תכניס את המלך בבית סוהר ,תתפוס שיש מציאות ה’ בעולם הזה ,מלא כל הארץ
כבודו ,לפי הכיסוי כך צריך לגלות מציאות ה’ ,כי בעוה”ז הוא נקרא בחי’ אסור ,שהוא קשור
כזה ,לא מתגלה ממש ,אבל במח הוא כן מתגלה ,זהו הדרך שה’ מתגלה בעולם ,מלך אסור
ברהיטי המח.
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ִּמ ְק ָרא ֶזה נֶ ֱא ַמר ַעל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת רהיטי מ ִֹחין
ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין ,רבינו מתחיל להרחיב כמה יקר ענין התנוצצות המוחין  ,ע”י שאדם לומד
בדברי רבינו ובספרי הצדיקים ,מתנוצץ מח ,ומרגיש מציאות ה’ ,ובאמת בכל לימוד התורה יש
הארה של התנוצצות הדעת ,זהו עיקר החיים והקדושה ,ומשם בא לאדם כלל האמונה והדעת
איך לעבוד את ה’ בכלליות ובפרטיות  ,בפרטיות ובכלליותֶ ׁ .ש ָ ּב ֶהם ָאסוּר ְו ָק ׁשוּר ְו ָצרוּר ְ ּב ִחינַ ת
ַה ַּמ ְלכוּתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְו ָהיְ ָתה נֶ ֶפ ׁש ֲאדוֹ נִ י ְצרו ָּרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד ׁ ֶש ִהיא
ְק ׁשו ָּרה ו ְּצרו ָּרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ֵהם ַה ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם
ימן נד) ,מזה בא תשובה וקבלת עול מלכות שמים ,וזהו כלל הדבר להשיג את מציאות
ַא ֵחר ( ִס ָ
האמונה כראוי.
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו ִצ ָּונ ּו ְל ָהנִ ַ
יח ְּת ִפ ִּלין ְ ּב ָכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵהם ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין ,השי”ת ציוה
עלינו שנזכה בכל יום להתנוצצות המוחין ע”י התפילין ,שלא נהיה אדישים וקרים בלי אמונה
ודעת ,אלא נקבל התנוצצות המוחין ,שיהיה לנו מח שרץ ומתעורר ומתלהבֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ,כי התפילין הוא
יך ָע ֵלינ ּו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְק ֻד ּׁ ַשת אוֹ ר ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ ִ
להמשיך אור פני הצדיקים ,שלמעשה עיקר התנוצצות המוחין זוכים ע”י שמחפשים את אור
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הרבי ,וכן לעסוק בהתבודדות לחפש עוד אצל חברים לשמוע ולהתעורר עוד בספרי רבינו
עד שזוכים לקבל התנוצצות המוחין ,והשי”ת נתן לנו מתנה את התפילין שבו אנו מקבלים
התנוצצות המוחין כמו שמקבלים מהצדיקים .כי יודעים מה האמת ,ומקבלים מהצדיק מהו
האמתֶ ׁ .ש ַעל-יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּכלו ָּתם ִע ַ ּקר ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ָכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל לבא
לתשובה ולבושה ,בזמן האכילה ממש להתבייש לפני ה’ַ ,עד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶש ֵהם ֲענָ ָוה
ְו ׁ ִש ְפלוּת ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ְו ַכ ַ ּנ”ל משה רבינו היה קרוב לה’ והוא
האיר עלינו את הארת הדעת הזה שזהו עיקר קבלת התורה ,לזכות להחיות את הקדושה בכל
הרמ”ח אברים שבו מתלבש הדעת של משה רבינו .שבזה מקושר כלל לשון רביה”ק שם.
יקים ,הצדיקים שהגוף שלהם כ”כ מקודש ,ע”י
ְו ָכל ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִלין ַעל -יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּכלוּת ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ ִ
הסתכלות באור פניהם הקדושים ,מאיר לנו התנוצצות המוחיןֲ ,א ָבל ַלאו ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה ָל ֶזה,
יכן
עוד לא זוכים להבין מה זה צדיק ,ואיך זוכים להסתכל בפניוִּ ,כי ַלאו ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה ֵל ַידע ֵה ָ
יכן ַא ֲהרֹן ׁ ָשרוּי ,כלשון הגמרא ,היינו שאין יודעים היכן הוא הצדיק ,ואיך מתקרבים
מ ׁ ֶֹשה ׁ ָשרוּי ֵה ָ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ַ ּב ַּמ ֲע ָלה ַה ּזֹאת ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ִלין
יכן ֵהם ַה ַּצ ִדּ ִ
אליוַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָהרוֹ ב ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ֵה ָ
ַעל-יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּכלו ָּתם ְל ַבד ִל ּ
זכוֹ ת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ָכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל כמובן שאין העיקר התמונה
החיצונית ,אלא הדעתַ .עד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ִל ְב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ׁ ֶשהוּא ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר
ָהא ׁ ֶֹשר המקוה ,זהו עיקר החלום שלך שאתה באמת רוצה ,מה שהנפש שלך באמת רוצה ִע ַ ּקר
ַה ַּת ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִּתי ,עיקר תכלית האמיתי הוא לבא להתנוצצות המוחין בכל פעם ,ומה נעשה,
שהרי זה מה שצריך לחפש אצל רביה”ק ,באופן שזה יאיר לנו ,ואם אדם ממעט בזה ,הוא
וָתינ ּו ָלנֶ ַצח ַו ֲא ִפ ּל ּו ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ֶזה ַה ַּצ ִדּ יק ו ְּל ִה ְס ַּת ֵּכל
נהיה יבש ומתקרר ִע ַ ּקר ִּת ְ ּק ֵ
ּבוֹ ו ְּל ִה ְת ַע ֵדּ ן ְ ּבאוֹ ר ּ ָפנָ יו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ר’ נתן כותב מה שהוא זכה להתעדן באור פני רביה”ק ,איזה
מתיקות ,אין עדן ותענוג גדול מזה ,מעין עולם הבא ממשּ ְ .ב ַו ַדּ אי ַ ּגם הוּא ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵּכל ּבוֹ
ְ ּב ָכל יוֹ ם ו ְּב ָכל ֵעת ו ְּב ָכל ׁ ָש ָעהַ ,ע ֵּ
ל-כן ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָח ַמל ָע ֵלינ ּו ְונָ ַתן ָלנ ּו ִמ ְצ ָוה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
יח ְּת ִפ ִּלין ְ ּב ָכל יוֹ םִּ ,כי ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּגדוֹ ָלה ָּכל ַּכ ְךֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
ְו ַהנּוֹ ָר ָאה ַה ּזֹאת ְל ָהנִ ַ
ְ
ֶזה יָ כוֹ ל ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַעל ַע ְצמוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ִה ְס ַּת ְּכלוּת ּ ְפנֵ י
יקיםִּ ,כי ְּת ִפ ִּלין ֵהם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל וכמובן מתוך דבה”ק שע”י התפילין זוכים להבין מיהו
ַה ַּצ ִדּ ִ
הצדיק ואיך להתקרב לראות אור פניו הקדושים.
פעמים זוכים לזה בתפילה והתבודדות ,וכשמאיר לו אור פני רבינו ,זה מאיר בו ומתעדן .ובכל
יום בהנחת תפילין אדם צריך לזכור כל ההתעוררות שזכה אי פעם ,מה ששמע והבין והתעלה.
ְו ַע ֵּ
יח ְּת ִפ ִּלין זוֹ ֶכה ְל ַח ִ ּייםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( יְ ׁ ַש ְעיָ ה
(מנָ חוֹ ת מד)ַ ,ה ֵּמנִ ַ
ל-כן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
יהם יִ ְחיוּ”ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםֶ ׁ ,שהוּא
ל”ח)“ ,ה’ ֲע ֵל ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ְו ׁ ִש ְפלוּת ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ַּכ ַ ּנ”ל חיים היינו שמתחיל לחיות דבר שכבר התקרר
והתייבש אצלך ,ועתה אתה מתחיל לחיות .וזהו בחי’ תחיית המתים שמתעורר אצל האדם,
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִש ְֹמ ָחה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ְ ּב ָרכוֹ ת)ַ ,דּ ֲה ֵוי חדי כולה
(ת ִה ִּלים
יומא ְו ָא ַמר ְּת ִפ ִּלין ָקא מנחנא ִּכי ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ”ל ֵהם ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְֹמ ָחה ַה ִ ּנ ְצ ִח ִ ּייתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְּ
יענִ י א ַֹרח ַח ִ ּיים שׂ ַבע ְש ָֹמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָ
יך” זהו שמחה ,שובע שמחות ,השמחה הוא
“תוֹ ִד ֵ
ט”ז)ּ ,
לא רק ריקוד ושיר ,אלא כשזוכה אל התנוצצות המוחין ויודע כמה ה’ רוצה בו ,וזוכה להארת
הרצוןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל יוּד ׁ ֶש ִה ְז ִהיר ּו
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ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְמאֹד ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ַר ֵחק ח”ו ִמן ַה ְּת ִפ ִּלין ,שהיוד תגע תמיד בבית של יד ִּכי
יוּד הוּא ְ ּב ִחינַ ת עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ,יוד אות קטנה ,בחי’ שפלות ,וחיי עולם הבא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ְמנָ חוֹ ת כ”ט)ַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַה ָ ּבאֶ ׁ ,שהוּא ֲענָ ָוה ְו ׁ ִש ְפלוּת
ֲא ִמ ִּתיֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת יוּד ׁ ֶשהוּא ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ָ ּבאוֹ ִת ּיוֹ תַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ְו ֶזה ׁ ֶש ָא ְמר ּו
יקים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָאז ֻמ ָע ִטים ְו ִל ְכאוֹ ָרה
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא נִ ְב ָרא ְ ּביוּד ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ָּתמו ַּּה ֲהל ֹא ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהי ּו ׁ ָשם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ָאבוֹ ת א’)ָּ ,כל יִ ְשׂ ָר ֵאל יֵ ׁש
יקים ְלעוֹ ָלם יִ ְר ׁש ּו ָא ֶרץ ְוכוּ’” ַא ְך
“ו ַע ֵּמ ְך ֻּכ ָּלם ַצ ִדּ ִ
ָל ֶהם ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבאֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ( יְ ׁ ַש ְעיָ ה ס’)ְ ,
יקים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ָשם ֵהם ֻמ ָע ִטים הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ָפסוּק ( ְדּ ָב ִרים ז’)ִּ ,
“כי ַא ֶּתם ַה ְמ ַעט ִמ ָּכל ָה ַע ִּמים” ו ֵּפ ֵר ׁש רש”י ַעל ֲענָ ָוה
יקים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ָשם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ֵהם ֻמ ָע ִטים ֻמ ָע ִטים
ְו ׁ ִש ְפלוּת ׁ ֶש ַא ֶּתם ְמ ַמ ֲע ִטים ַע ְצ ְמ ֶכם ְו ֶזה ׁ ֶש ַה ַּצ ִדּ ִ
ַו ַדּ איִּ ,כי לֹא יִ ְהיֶ ה ׁ ָשם ַרק ִמי ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכי ַא ֶּתם ַה ְמ ַעט ִמ ָּכל ָה ַע ִּמיםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשהוּא ְמ ַמ ֵעט
ו ַּמ ְק ִטין ַע ְצמוֹ ִּ ,כי ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ֵאין ִמי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְל ַק ֵ ּבל ִּכי ִאם ַה ּׁ ִש ְפלוּת ְו ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶשל
ָּכל ֶא ָחד ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל:
בתפילין של יד נמשך הדעת לתוך האמונה ,ומאיר לנו התנוצצות בתוך האמונה ,בבחי’ אות
יוד ,שאדם מבטל את עצמו כאות קטנה ,וצריך ליגוע בתפילין היינו שזהו אור התפילין שאנו
קושרים על עצמינו.
ג) ְו ֶזה ׁ ֶש ִה ְפ ִליג ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ר ׁ
יח ְּת ִפ ִּלין ְו ָק ְרא ּו
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה י”ז) ְ ּבעֹנֶ ׁש ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ִ ּנ ַ
יתה עוֹ ָל ִמית ַהיְ נ ּו
אוֹ תוֹ ּפוֹ ׁ ְש ֵעי יִ ְש ָֹר ֵאל ְ ּבגוּפוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ַק ְר ַק ְפ ָּתא ְדּ ָלא ָמנַ ח ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,שהוּא נִ דּ וֹ ן ְ ּב ִמ ָ
ַּכ ַ ּנ”ל היינו שאין לו הרגשה מה זה התנוצצות המוחין ודביקות בה’ ,זהו קרקרפתא וכו’ ומיתה
עולמית ִּכי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ֵ ּיי עוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֵהם ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל:
ד) בדבריו עד הנה מובן שהתפילין הוא התנוצצות המוחין של ימות החול ,כדי להמשיך האור
המופלא של הצדיק עלינו ,ויש משהו יותר גדול ,שזהו עצם ההתנוצצות שבשבת ְו ַע ֵּ
ל-כן
ׁ ַש ָ ּבת ַלאו ְז ַמן ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת הוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ַה ָ ּבאּ ְ ,ב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַה ַ ּנ”ל,
כמ”ש רבינו שם ,שעיקר אפשר להרגיש קדושת שבת כשיש בו גאות וישות ,כשיבא לאין
יה ַח ִ ּיים ָזכוּ ,היינו כשזוכה לשפלות טועם
יקבל חיות ויזכה להרגיש טעם שבתּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת טוֹ ֲע ֶמ ָ
טעם שבת ,חיים זכוְּ .כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ְת ִח ָּל ָת ּהַ ,ע ֵּ
יכין ָאז ְּת ִפ ִּלין
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ְצ ִר ִ
יע ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםִּ ,כי ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ַע ְצמוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים
ְל ַה ְכנִ ַ
ַּכ ַ ּנ”ל כידוע שבשבת מאירים מקיפים ומוחין יותר גדולים ,באהרה יותר גדולה ,כי המקיפים
יח ְּת ִפ ִּלין ,כמו
שבתפילין הוא בשביל ימות החול בלבדְ ,.ו ֵכן ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ְוחוֹ ל ַה ּמוֹ ֵעד ָאסוּר ְל ָהנִ ַ
שהקפיד מאד בזה”ק על זה ִּכי ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמם אוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ְמנָ חוֹ ת
ל”ו)ִּ ,כי ֵהם ֻּכ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלים ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש ׁ ֶשהוּא ְּת ִח ָּלה ְל ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים
ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ְמ ַק ְ ּב ִלים ְקדו ׁ ָּש ָתם ִמ ּׁ ַש ָ ּבתַ ,ע ֵּ
ל-כן ֵאין ׁ ַש ָ ּי ְך ָ ּב ֶהם ַה ָ ּנ ַחת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל ,כי זה בעצמו
התנוצצות המוחין בתכלית השלימות ,שבהם מאיר שה’ ברא את העולם והוציאנו ממצרים,
וקירב אותנו מאד ,שזהו תחיית השפלות ,המאמר הזה אמר רביה”ק בליל שבת ,להצדיק
הנפלא הזה שישב אצלו ,והאיר שם אור שבת מאד.

יאת ִמ ְצ ַריִ ם היינו להמשיך עלינו קדושת יום טוב ְו ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין
יצ ַ
ִּכי ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ֵהם ֵז ֶכר ִל ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ֵהם ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַּכר ָ ּב ֶהם ַה ְר ֵ ּבה יְ ִצ ַ
ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְז ִכ ַירת יְ ִצ ַ
ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִל ְז ּכוֹ ת ְל ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים ְ ּב ִלי

ז

ח
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ְ ּגבוּל,לצאת מהישות ,ולהתחיל להיות חי ,בשפלות לפני המלך ,שיהיה אדם עם בושה וביטול,
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָאז
זהו חייםַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ְת ִח ָּל ָת ּהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ָז ִכינ ּו ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה ,כי במצריך יש טומאת הישות ,ויצאנו משם כדי לצאת מישות ולספור
ספירה לקבל תורה ,שמקדש לנו בטהרה ואור התנוצצות המוחין ,נחלה בלי מצריםֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי
ֶזה נִ ְז ֶּכה ְל ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ִל ְב ִחינַ ת נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים ְ ּב ִלי ְ ּגבוּל ֵה ֶפ ְך ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ַעל ׁ ֵשם
ֶזה ִמ ְצ ַריִ ם ְל ׁשוֹ ן ְמ ָצ ִרים וּגְ בוּלִּ ,כי ָּכל ָמקוֹ ם ָה ָרחוֹ ק ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְ ּביוֹ ֵתר הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ְ ּביוֹ ֵתר
ְויֵ ׁש ׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ְמ ָצ ִרים וּגְ בוּל ְ ּביוֹ ֵתר.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ְמכוּנִ ים ַעל ׁ ֵשם ִמ ְצ ַריִ םַ ,על ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵהם ְמ ֵצ ִרים ְליִ ְש ָֹר ֵאל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִּ ,כי ִע ַ ּקר ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת הוּא ָ ּגלוּת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש מה שעובר על נפש האדם גלות כזה ,שהוא
רחוק מתשובה ,ואינו יכול לדעת דבר בקדושה ,ומתרחק מה’ ומחיות המופלא של התנוצצות
המוחין ,כי רחוק משבת ,לכן ר’ נתן מעורר אותנו איך להתחזק בכל בוקר בהנחת תפילין,
לחזור לאמונה שמחה וחיות ,ולצאת מגלות ,שמפילים את האדם ממדרגתו ַמה ּׁ ֶש ּמוֹ נְ ִעים ֶאת
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַּכ ָּמה ִמ ְצ ַות ו ְּק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל-יְ ֵדי ְמ ִר ַירת ַה ָ ּגלוּת ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ְורו ָּחנִ ּיוּת ְו ָכל ַמה ּׁ ֶש ְרחוֹ ִקים
ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהֵּ ,כן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּגבוּל ו ֵּמ ֵצר ְ ּביוֹ ֵתרְ .ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָר ִאים ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת ַעל ׁ ֵשם ִמ ְצ ַריִ ם ְל ׁשוֹ ן ֵמ ֵצר
וּגְ בוּלִּ ,כי ֵהם ְמ ֵצ ִרים ְליִ ְש ָֹר ֵאל ְלכוֹ ְב ׁ ָשם ח”וּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֵמ ֵצר וּגְ בוּל ֵה ֶפ ְך נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים ַה ַ ּנ”ל
וזהו מציאות אדם ,לצאת בכל יום ממציאות הטרדות והפחדים ,ולזכות לנחלה בלי מצרים,
שזהו הארת הדעת וההתקרבות לה’ ,כמו שרבינו מלמד אותנו .וכך מניחים תפילין בכל יום,
יה השיגוה ֵ ּבין ַה ְמ ָצ ִרים
ויוצאים מהגלות של רודפיה השיגוה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( ֵא ָיכה א’) ָּכל רוֹ ְד ֶפ ָ
ְו ַכ ַ ּנ”ל .

דף פג
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ,כמו שביאר
יכין ַעל ַע ְצ ֵמנ ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת יְ ִצ ַ
ֲא ָבל ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
לעיל ענין מצרים בחי’ המיצרים והדאגות שיש לאדם ,וסיבה לכל זה הוא שיש בו מדה אחת
שהיא מתה אצלו ,חסר לו מדת הביטול ,לא יכול לבטל את המחשבות שלו ,לבטל את עצמו,
לזה צריך תחיית המתים להחיות את הקדושה ואור המוחין שיש בנשמתו ,והוא ע”י תפילין
נמשך עלינו יציאת מצרים ,ככתוב בפרשיות שבתפילין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּג ֻא ָּלה ָה ֲע ִת ָידה
ׁ ֶש ִ ּיגְ ָא ֵלנ ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ָּכל ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ִמ ָיכה ז’)ִּ ,
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ֶאנּ ּו
ימי ֵצ ְ
“כ ֵ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
יכין ָע ֵלינ ּו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּלין ְק ֻד ּׁ ַשת אוֹ ר ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ ִ
נִ ְפ ָלאוֹ ת” ִּכי ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְז ָּכר ִ ּב ְת ִפ ִּלין ְו ַכ ַ ּנ”ל כמבואר בסי’
ֶזה זוֹ ִכין ְלנַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִריםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ע”ב ,כי למעשה כל הקדושה וכל אור יציאת מצרים ואור התורה ,נמצא אצל הצדיקים שהם
זכו לתורה ,ולכן בקדושת אור פני הצדיקים ,שאנו רואים את אור הצדיק האמיתי והוא נמשך
עלינו ע”י שאנו מחפשים את הצדיק האמיתי ,שם נמצא כל המציאות של יציא”מ וקבלת
התורה .ואז יוצאים מכל מיצר.
ובכל יום ע”י התפילין אנו ממשיכים שיהיה אצלינו בחי’ יציאת מצרים ואראנו נפלאות,
לבא להתנוצצות הדעת והמוחין באור פני הצדיק .אלא שאדם לא יודע מהו ענין אור פני
הצדיק ,אצלינו הוא לבא להתחדשות והתנוצצות המוחין באור דברי הצדיק ,ע”י שמחפשים
ומבקשים ,זוכים לצאת מבחי’ מצרים.

ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב
ְו ַע ֵּ
יח ָ ּב ֶהם ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ַו ַדּ אי ֵאין ְל ָהנִ ַ
יצ ַ
ל-כן ְ ּב ָכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִביםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמם ֵז ֶכר ִל ִ
ּ
ּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ְב ִחינַ ת נַ ֲח ָלה ְב ִלי ְמ ָצ ִרים ,כי יום טוב הוא עצמו המשכת
זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
יציאת מצרים ׁ ֶשהוּא ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ,זוֹ ִכין ָל ֶזה ַעל -יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יח
ל-כן הוּא ִא ּסוּר ְל ָהנִ ַ
ְ ּב ַע ְצ ָמן ׁ ֶש ֵהם ַע ְצ ָמן אוֹ תִּ ,כי ֵהם ְ ּב ַע ְצ ָמן ִ ּב ְב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ָ ּב ֶהם ְּת ִפ ִּלין ְו ַע ֵּ
יח ָ ּב ֶהם ְּת ִפ ִּלין ,הוא כלשון רבינו
יתה ַה ֵּמנִ ַ
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ַח ָ ּיב ִמ ָ
ל-כן ִא ָ
שצריך תחיית המתים על השפלות ,וזה שכתוב בזה”ק שחייב מיתה ,היינו שחסר לו הביטול
והתנוצצות המוחין שמקבלים מהצדיק ,זה נקרא ‘חייב מיתה’.
ישין
ימי ַהחוֹ לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵאין ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
יע ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ׁ ֶש ּׁשוֹ ֵלט ִ ּב ֵ
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין הוּא ְל ַה ְכנִ ַ
יתה ֶא ְצלוֹ ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָאז יֵ ׁש ֲא ִח ָיזה
ַה ּׁ ִש ְפלוּת ְו ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵא ֶברֶ ׁ ,שהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ָ
ַל ִּס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ָרע ,שיש בכל דבר
אשוֹ ן ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
יך ָא ָדם ָה ִר ׁ
תערובת טוב ורע ,ובאמת היה אדם יכול לזכות לעשות כל תנועה עם ביטול להשי”ת ,זהו בחי’
משה שבכל אבר ואבר ,כי תרי”ג מצות מתפשטים ברמ”ח אבריו ושס”ה גידיו ,להיות כרצון
ה’ ,אלא שהרע גובר ואין התנוצצות המוחין ,כמו בימות החול שמתגבר העץ הדעת טוב ורע,
איך יזכה לצאת מהרע ,לכן מוכרח תפילין שימשיך עליו חזרה כח לדחות את הגזירה שהיה
ע”י אכילת עץ הדעתֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ּ ְפגָ ם ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַ ּג ְדּ לוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ְ ּב ֵר ׁ ִ
יתם
“ו ְהיִ ֶ
אשית ג’)ִ ,
אשית ַר ָ ּבא ּ ֶפ ֶרק י”ט),
ֵּכאל ִֹקים יוֹ ְצ ֵרי עוֹ ָלמוֹ ת ְּכמוֹ תוֹ ְוכוּ’” ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ְ ּב ֵר ׁ ִ
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ָ ּנ ָח ׁש ִה ְכנִ יס ָ ּב ֶהם ִקנְ ָאה ְוגַ ְדּ לוּת ְל ִה ְת ַק ֵ ּנא ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ִה ְת ַאוּוֹ ת ְל ִה ְת ַ ּג ֵדּ ל ְּכמוֹ תוֹ ִל ְברֹא
יתה ְלדוֹ רוֹ ת הגם שלכאו’ אין לנו יצר
עוֹ ָלמוֹ ת ְּכמוֹ תוֹ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָ ּג ֵר ׁש ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן ְונִ גְ ַזר ָע ָליו ִמ ָ
הרע לברוא עולמות ,אלא שהוא מה שאדם תפוס וחושב רק על עצמו וענייני עולם הזה,
ומקנא קנאה גדולה בין אחד לחבירו ,ולא קיים אצלו המתיקות הזאת להיות למעלה מכל זה,
ולהתדבק בה’ ,ה’ כבר יסדר כל מה שהוא צריך.
ִּכי ִאם ל ֹא ָהיָ ה חוֹ ֵטא ָהיָ ה זוֹ ֶכה ְ ּבגוּפוֹ ִל ְחיוֹ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַה ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָהיָ ה זוֹ ֶכה ְ ּבעוֹ דוֹ ְ ּבגוּפוֹ
ְ ּב ַח ִ ּיים ִח ּיוּתוֹ ָהיָ ה זוֹ ֶכה ְל ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ָכל ָה ֵא ָב ִרים ׁ ֶש ֵהם ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ,שאז
לא היה מתגבר הרע ,אלא הטוב היה מתגבר ְול ֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ָלמוּת ְּכ ָללֲ ,א ָבל ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּ ָפגַ ם
ָ ּב ֶזה ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָ ּג ֵר ׁש ִמ ַ ּגן ֵע ֶדן ( ׁ ָשם) וישכן ְוכוּ’ ֶאת ַה ְּכרו ִּבים ְוכוּ’ ִל ׁ ְשמֹר ֶאת ֶדּ ֶר ְך ֵעץ
ַה ַח ִ ּייםַ ,ע ֵּ
ל-כן ַע ָּתה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ָא ָדם ִל ְז ּכוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ַת ְכ ִלית ִל ְב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַה ַ ּנ”ל
לא יכולים לצאת מהגאוה ,יש חרב המתהפכת ,היינו שיש משהו שתמיד מפיל אותנו חזרה
לישות הזה ,לגאוה הזה ,עוד פעם עצבות ,עוד פעם שנאה וקנאה ,כל הדברים שהם היפך
יתה ׁ ֶש ְ ּב ֶה ְכ ֵר ַח ׁ ֶש ָ ּימוּת ְּת ִח ָּלה ְויָ ׁשוּב
השפלות ,ולכן א”א לבא לענוה אמיתית ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ָ
ֶאל ֶה ָע ָפר ְּכ ׁ ֶש ָהיָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ׁ ָשם)ִּ ,
“כי ָע ָפר ַא ָּתה ְו ֶאל ָע ָפר ָּת ׁשוּב” ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ִל ְז ּכוֹ ת
יתה ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ֶאת ֶה ָע ָפר ַמ ָּמ ׁש ְו ָאז יִ ְת ַ ּב ֶּלה
ַל ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּייתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָע ָפר ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ִּמ ָ
ֶ ּב ָע ָפר ְלגַ ְמ ֵרי ְויִ ְת ַ ּב ֶּלה זו ֲּה ַמת ַהגּ וּףֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיית ְויָ ׁשוּב ֶל ָע ָפר כשהגוף מתבטל ,זה
עוזר לנשמה שתוכל לחיות ויקום הגוף עוד פעם בתחיית המתים ְו ָאז ַדּ יְ ָקא יִ ְז ֶּכה ַא ַחר ָּכ ְך ְל ִפי
ַמ ֲע ָשֹיו ָלקוּם ִ ּב ְת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְחיֶ ה ׁ ִש ְפלוּתוֹ ָה ֲא ִמ ִּתי ְויִ ְחיֶ ה ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ְו ַכ ַ ּנ”ל.
נמצא שכל מה שיזכה האדם לתחיית המתים הוא ע”י השפלות שנתבטל הגוף ,ואנו צריכים
לעשות את זה בימי חיינו ,להתבטל לה’ בכל פעם כמה שאפשר .לאחר גזירת עץ הדעת
אי אפשר להכלל עם הגוף בחיים הנצחיים ,ויש מלחמה גדולה מאד שאדם לא יכול לזה

ט

י
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בשלימות.
ל-פי ׁ ֶש ָ ּז ָכה ְ ּב ַח ִ ּיים
ף-ע ּ ִ
יקים ַה ְ ּגדוֹ ִלים ְמאֹדַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ֻה ְכ ַרח ָלמוּת ַא ַ
ַו ֲא ִפ ּל ּו ַה ַּצ ִדּ ִ
ִח ּיוּתוֹ ַל ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּייתֲ ,א ָבל ֻה ְכ ַרח ָלמוּת ִ ּב ׁ ְש ִביל טוֹ ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכ ֵדי שיכול ְל ָה ִקיץ ו ְּלעוֹ ֵרר
יכין
יתה ֶא ְצ ָלם ׁ ֶש ְּצ ִר ִ
ו ְּל ָה ִקים ִ ּב ְת ִח ָ ּיה ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ָ ּב ֶהם ַענְ ְו ָתנוּתוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ָ
ְל ַה ֲחיוֹ ָתם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ִּב ׁ ְש ִביל ֶזה ֻה ְכ ַרח מ ׁ ֶֹשה ָלמוּתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( דברים רבה ,ב,ט’) המשל ְל ִמי ׁ ֶש ָא ַבד ְוכוּ’ [ז”ל המדרש שם‘ִּ :כי ל ֹא ַת ֲעבֹר ֶאת
משהִ ,אם ַא ָּתה נִ ְק ַ ּבר ָּכאן ֶא ְצ ָלןּ ִ ,ב ְזכו ְּת ָך
ַה ַ ּי ְר ֵדּ ן ַה ֶּזה (דברים ג ,כז)ָ ,א ַמר לוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְל ׁ ֶ
ֵהן ָ ּב ִאין ִע ָּמ ְךָ .א ַמר ַר ִ ּבי ֵל ִויְ ,ל ָמה ַה ָדּ ָבר דּ וֹ ֶמהְ ,ל ֶא ָחד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ְּזר ּו ְמעוֹ ָתיו ִ ּב ְמקוֹ ם ֲא ֵפ ָלהָ ,א ַמר ִאם
אוֹ ֵמר ֲאנִ י ָה ִאיר ּו ִלי ׁ ֶש ֲא ַק ֵ ּבץ ְמעוֹ ַתיֵ ,אין ְ ּב ִריָ ה ַמ ׁ ְש ַ ּג ַחת ָע ַליֶ ,מה ָע ָשׂ ה נָ ַטל ָזהוּב ֶא ָחד ְו ִה ׁ ְש ִל ְ
יך
ְ ּבתוֹ ָכםְ ,ו ִה ְת ִחיל צוֹ ֵו ַח ְואוֹ ֵמר ָה ִאיר ּו ִליָ ,זהוּב ֶא ָחד ָהיָ ה ִלי ְונָ ַפל ִמ ֶּמ ִ ּני ָּכאןְ ,ו ֵה ִאיר ּו לוֹ ֶ .מה ָע ָשׂ ה,
יכם ַה ְמ ִּתינ ּו ִלי ׁ ֶש ֲא ַל ֵ ּקט ֶאת ַה ָּמעוֹ תְ ,ו ִל ְק ָטןּ ִ ,ב ְזכוּת ַה ָּזהוּב
ִמ ּ ׁ ֶש ָ ּנ ַטל ֶאת ַה ָּזהוּב ָא ַמר ָל ֶהןּ ְ ,ב ַח ֵ ּי ֶ
ְ
משהִ ,אם נִ ְק ַ ּבר ַא ָּתה ֶא ְצ ָלם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ֵהן ָ ּב ִאים
נִ ְת ַל ְקט ּו ַה ָּמעוֹ תָּ .כ ְך ָא ַמר לוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ְל ׁ ֶ
אשי ָעם ].נמצא
אשית לוֹ וגו’ ַו ֵ ּי ֵתא ָר ׁ ֵ
ֹאשםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (דברים לג ,כא)ַ :ו ַ ּי ְרא ֵר ׁ ִ
ִ ּב ְזכו ְּת ָך ְו ַא ְּת ָ ּבא ְ ּבר ׁ ָ
שאפי’ הצדיק שכן זכה להכניע הגאוה בשלימות וזכה לענוה האמיתית ,גם הוא מוכרח למות
כדי שיוכל להקיץ אותו בתחיה.
ְו ַעל ֵּ
ימי ַהחוֹ ל ׁ ֶש ּׁשוֹ ֵלט ָאז ל”ט ְמ ָלאכוֹ ת זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשהוּא ִס ְט ָרא
כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ֵּ
ְדּ מוֹ ָתאַ ,ע ֵּ
יעם ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְּת ִפ ִּלין ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ִיים
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְכנִ ֵ
נִ ְצ ִח ִ ּיים ֵה ֶפ ְך ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאֲ ,א ָבל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ְוחוֹ ל ַה ּמוֹ ֵעדֶ ׁ ,ש ֵהם ַע ְצ ָמם אוֹ תִּ ,כי ֵמ ִאיר
ילא ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶשהוּא ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ְ ּב ַו ַדּ אי ָאסוּר
ְ ּב ַע ְצ ָמם ִמ ֵּמ ָ
יטה ח”וְ ,ל ִס ְט ָרא
יח ָ ּב ֶהם ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ַמ ְר ֶאה ְּכ ִא ּל ּו יֵ ׁש ָ ּב ֶהם ׁ ְש ִל ָ
יתה ַה ֵּמנִ ַ
יח ָ ּב ֶהם ְּת ִפ ִּלין ְו ַח ָ ּיב ִמ ָ
ְל ָהנִ ַ
ְ
ּ
ּ
יח ְּת ִפ ִּלין ְו ַע ֵּ
יתהִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ָי ִמים נִ ְכנַ ע ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא
ל-כן ַח ָיב ִמ ָ
ְדּ מוֹ ָתא ַעד ׁ ֶש ָּצ ִריך ְל ָהנִ ַ
ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ִע ּצוּמוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל:
כי תכלית התפילין הוא להאיר התנוצצות המוחין ,ובאלו הימים הם עצמם יציאת מצרים
שנותן התנוצצות המוחין ,מי שאומר שחייב תפילין חייב מיתה ,היינו שחוזר חזרה לחסרון
של שפלות.
ה) ְו ַע ֵּ
אשוֹ ןִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ָה ֲא ֵבלוּת ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ָאז ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא
יח ְּת ִפ ִּלין ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ל-כן ָא ֵבל ָאסוּר ְל ָהנִ ַ
יח ְּת ִפ ִּלין ְו ַע ֵּ
יע ּה ַעל-יְ ֵדי ַה ָ ּנ ַחת ְּת ִפ ִּלין ְו ַע ֵּ
ח”וַ ,ע ֵּ
ל-כן
ל-כן ָאסוּר ָאז ְל ָהנִ ַ
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָאז ְל ַה ְכנִ ָ
ָצ ִר ְ
ישב ַעל ָה ָא ֶרץ וכן בתשעה באב ובחצות ,בכל פעם שיש איזה בחי’ של מיתה
יך ָה ָא ֵבל ֵל ׁ ֵ
ְ
צריך להשפיל עצמוְ ,ל ַה ְמ ִּתיק ַה ִדּ ין ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ְל ַה ׁ ְש ּ ִפיל ַע ְצמוֹ ַעד ֶל ָע ָפר ַמ ָּמ ׁש ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִשיך ַעל
ַע ְצמוֹ ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ׁ ֶש ֵּמ ִשֹים ַע ְצמוֹ ֶּכ ָע ָפר ְ ּב ִחינַ ת ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י
ָע ָפר.
ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ִמי ׁ ֶש ְּמ ַב ּ ֵטל ַע ְצמוֹ ְ ּב ַת ְכ ִלית ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ”ל ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶש ֵהם ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ,הוּא
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ׁ ְש ּ ִפיל ַע ְצמוֹ ֶל ָע ָפר ַמ ָּמ ׁש ַא ְדּ ַר ָ ּבא הוּא יָ כוֹ ל ִל ְמל ְֹך ו ְּל ִה ְשׂ ָּת ֵרר ו ְּל ִה ְת ּ ָפ ֵאר ַע ְצמוֹ ְ ּב ָכל
י-כן הוּא ָענָ יו ֶ ּב ֱא ֶמת ,רבינו אומר במאמר זה ,שהענוה והשפלות
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ִמינֵ י ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת ְו ַא ַ
הזה ,הוא תכלית המלכות הכבוד והממשלה ,כי מחלקים לכל אחד כבוד ,עיקר הכבוד הוא
שמתגלה השפלות הזה ,אז יש לו שמחה אמיתית בה’ ,ויכול להתפאר באמת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו
יקים ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֲאר ּו ֶאת ַע ְצ ָמם ְ ּב ַכ ָּמה ִה ְת ּ ָפ ֲארוּתְּ ,כמוֹ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָחאי ׁ ֶש ָא ַמר
ִ ּבגְ דוֹ ֵלי ַה ַּצ ִדּ ִ
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יתי ְ ּבנֵ י ֲע ִל ָ ּיה ְוכוּ’ ִאם ׁ ְשנַ יִ ם ֵהם ֲאנִ י ְוכוּ’
ְ ּב ִא ְד ָרא ,אסהדנא ָע ַלי ְוכוּ’ שזכה למה שזכה ְו ֵכן ָא ַמרָ ,ר ִא ִ
ּ
( ֻס ָּכה מה) ְו ֵכן ְ ּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ַּת ָ ּנ ִאים ְו ַא ּמוֹ ָר ִאים ׁ ֶש ָהי ּו ִמ ְת ּ ָפ ֲא ִרים ַע ְצ ָמם ְב ַכ ָּמה ִה ְת ּ ָפ ֲארוּת,
( ַע ֵ ּין סוֹ ף סוֹ ָטה) ְו ִל ְכאוֹ ָרה נִ ְד ֶמה ׁ ֶשהוּא נֶ גֶ ד ַדּ ְר ֵכי ָה ֲענָ ָוה ,איך אפשר לדבר ככה ֲא ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת,
ֶזה ּו ִע ַ ּקר ַּת ְכ ִלית ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֲענָ ָוה ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְו ֵה ַבנְ ִּתי ִמ ֶּמנּ ּו ז”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ָה ֲענָ ָוה
יש מ ׁ ֶֹשה ָענָ יו ְמאֹד ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ַכ ְּמ ֻר ָּמז ְ ּבסוֹ ף
ׁ ֶש ּיו ַּכל ִל ְכ ּתֹב ַעל ַע ְצמוֹ ְו ָה ִא ׁ
ּ
ּ
ימ ְז ְלנִ יק) ְוכוּ’ַ ,ע ֵין ׁ ָשם ענוה זה לא
ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֲענָ ָוה ִל ְהיוֹ ת ָע ֵצל ְוכוּ’ ( ׁ ֶשקוֹ ִרין ׁ ְש ִל ַ
לבטל את עצמו לגמרי ,אלא שנמצא בעולם הזה בדרך שאנשים מתנהגים בשמחה וגאוה,
ויש שמגביה לבו מאד ,אלא שכ”כ מרגיש גדולת ה’ ,והוא לא במיצר בין אנשים ,מרוב גדלות
הדעת ,הוא חוץ מהגלות של כל האנשים ,וכך נשפע התנוצצות המוחין.
יקים ָה ֲענָ ִוים ֶ ּב ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ֵהם
אוה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ׁ ְש ַבח ַה ַּצ ִדּ ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( ׁ ִשיר ַה ּׁ ִש ִירים א’) ׁ ְשח ָֹרה ֲאנִ י ְונָ ָ
ִ ּב ְב ִחינַ ת יוּדֶ ׁ ,שהוּא עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ִצ ּיוּר ְּכ ָללַ ,רק ׁ ַש ֲחרוּתַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש וכמ”ש
אוה” ׁ ֶש ֲאנִ י ׁ ָשחוֹ ר ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ּׁ ַש ֲחרוּת ְּכמוֹ יוּד ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ָ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ת
“שח ָֹרה ֲאנִ י ְונָ ָ
בסי’ י”ח ְו ֶזהוְּ ׁ ,
ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ַרק ׁ ַש ֲחרוּת ,שחור זה תכלית השפלות ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ְ ּב ַת ְכ ִלית ׁ ֶש ַּמ ֲח ִזיק ַע ְצמוֹ
כן נָ ֶאה הוּא ְמאֹדִּ ,כי הוּא זוֹ ֶכהל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
אוה ְו ַא ַ
י-כן ְונָ ָ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַּת ְכ ִלית ַה ּׁ ַש ֲחרוּת ְו ַא ַ
ְל ִב ּטוּל ָּכל ַה ַה ְר ָ ּג ׁשוֹ ת ַעד ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ִה ְת ּ ָפ ֵאר ַ ּבנּוֹ י ְויוֹ ִפי ׁ ֶש ּלוֹ ִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֲענָ ָוה ַּכ ַ ּנ”ל.
יטה ח”וִ ,ל ְס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ֵעת
ֲא ָבל ַלאו ָּכל ָא ָדם זוֹ ֶכה ָל ֶזה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתּ ִ ,ב ְפ ַרט ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ְש ִל ָ
ְ
ָה ֲא ֵבלוּת ח”וַ ,ע ֵּ
יבה ָל ָא ֶרץ ַמ ָּמ ׁש ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִשיך ַעל ַע ְצמוֹ
ל-כן ָאז ִע ַ ּקר ַה ַה ְמ ָּת ָקה ַעל-יְ ֵדי יְ ׁ ִש ָ
יע ו ְּמ ַב ּ ֵטל ִס ְט ָרא
ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָע ָפרִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ַ
ְדּ מוֹ ָתא ׁ ֶש ּל ֹא ִּת ׁ ְשלוֹ ט ָע ָליו.
“ויָ ׁשוּב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה” ְו ָאז
ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּת ּקוּן ַה ְ ּקבו ָּרה ְ ּב ָע ָפרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ק ֶֹה ֶלת י”ב)ְ ,
אשוֹ ןֵ ,מ ֲח ַמת ֲח ָט ֵאי ַהדּ וֹ רוֹ ת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְז ּכוֹ ת
ְו ָהרו ַּח ָּת ׁשוּב ֶאל ָה ֱאל ִֹקיםִּ ,כי ֵמ ֲח ַמת ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְל ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ֶאל ֶה ָע ָפר ַמ ָּמ ׁש ְויִ ְת ַ ּב ֶּלה זו ֲּה ָמתוֹ
ֶ ּב ָע ָפר ֶ ּ
‘ב ָע ָפר’ ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ׁ ֶש ֵּמ ִשֹים ַע ְצמוֹ ְּכ ָע ָפר ְו ָאז יִ ְז ֶּכה ָלקוּם ִ ּב ְת ִח ָ ּיה ִל ְחיוֹ ת
ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּייםְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ְּכ ִפי ַמה ּׁ ֶש ָ ּז ָכה ְל ָה ִשׂ ים ַע ְצמוֹ ְּכ ָע ָפר ְ ּב ַח ָ ּייו ִ ּב ְב ִחינַ ת ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר
ִמי ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ׁ ָש ֵכן ֶל ָע ָפר ְ ּב ַח ָ ּייוְ ,ו ַכ ַ ּנ”ל :נמצא שתיקון האבל שיושב על העפר ,בזה מתקן את
הנשמה שהסתלקה ,וכן בחצות יושבים על העפר ומתקנים את השכינה.
ומה שהצדיקים מתפארים ,כמו שראינו אצל רבינו ואצל צדיקים גדולים ,בוודאי אנו צריכים
להזהר לא לנהוג כך ,כי אנו באמת רחוקים מענוה האמיתית ,אבל לפעמים יש דבר כזה שאדם
נמצא בביטול כזה ,אז יכול להתנהג בדרך שאנשים אחרים מתנהגים בהתרוממות ,לא יותר
מהם ...לא לפחד מזה ,כמו שאמר רבינו באותו מאמר שלא להיות שלימזלניק ,לא להיות
משונה בלבוש של ביטול מיותר ,אדרבה לבא להתנוצצות המוחין והתרוממות הנפש וגדלות
המוחין.
ו) ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּלין יוֹ ְצ ִאין ַעל-יְ ֵדי ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרהַּ ,כ ּמו ָּבא
ּ
ְ ּב ִכ ְת ֵבי האריז”ל ַ ּב ֲא ִריכוּת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יוֹ ְצ ִאין אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּליןַ ,ע ֵין ׁ ָשם שאור התפילין מתחיל להאיר
יתה כשאדם יושן מרגיש את הגוף ואת
עלינו ע”י קימת חצותִּ ,כי ׁ ֵש ָ ּנה ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ּׁ ִשים ְ ּב ִמ ָ
צרכיו שהוא בחי’ סטרא דמותא ,אך כשקם בחצות וחושב על השכינה ,ומתאבלים על חורבן
יעין
ביהמ”ק ,זהו עיקר המשכת פני ה’ ,ויוצא מהשינה והתרמדה ְו ַעל-יְ ֵדי ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַמ ְכנִ ִ

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב
יכין ַעל ַע ְצמוֹ אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִּמ ְת ַא ְ ּב ִלין ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם
ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתא ו ַּמ ְמ ׁ ִש ִ
“של ֹש ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ּׁ ָשנָ ה יֵ ָר ֶאה ָּכל ְזכו ְּר ָך ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ְוכוּ’”
ִע ַ ּקר אוֹ ר ּ ְפנֵ י ה’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ְדּ ָב ִרים ט”ז)ָ ׁ ,
כי בשינה שייך ירידה שלא יושן טוב ,או שלא מצליח לישון ,או כל מיני חלומות ודמיונות ,וקם
כזה לא שמח ,עיקר העצה לבא לשמחה הוא חצות ,לחשוב על הביהמ”ק ,ויש ענין לשבת
על העפר ,כמה שמבטל את עצמו חוזר להמשיך לעצמו את החיות ,עד שבאור הבוקר זוכה
להתנוצצות המוחין והתגלות קדושת התפילין ,וזהו הכח לדחוף לגמרי ממנו את העצבות ,וזהו
מצות תפילין .וכן בשבת ויום טוב ,לקום ולדחות מעצמו את השינה באור השבת והחג.
ְו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִּמ ְת ַא ְ ּב ִלין ַעל חו ְּר ָ ּבנוֹ ת זוֹ ִכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ְק ֻד ּׁ ַשת ּבניָ נוְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ְ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ַּת ֲענִ ית ל’)ָּ ,כל ַה ִּמ ְת ַא ֵ ּבל ַעל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם זוֹ ֶכה ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִשיך ַעל ַע ְצמוֹ
ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחיןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַּכ ַ ּנ”ל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַא ַחר ָּכ ְך עוֹ ְס ִקין
ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵ ּבאו ֵּרי ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאין אוֹ ר ַה ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים
נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶש ְּכלו ִּלין ִמ ָּכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל:
“ו ָהי ּו ְלטוֹ ָטפוֹ ת ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
ז) ְו ַע ֵּ
יך” ִּכי
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין ְּתלוּיִ ם ָ ּב ֵעינַ יִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ְדּ ָב ִרים ו’)ְ ,
יקים
ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְמ ׁ ָש ִכין ַעל -יְ ֵדי ִה ְס ַּת ְּכלוּת ָה ֵעינַ יִ ם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ִל ְראוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ִעם ַה ַּצ ִדּ ִ
ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל :כי במקום שהעיניים יראו את הישות של עוה”ז ,כשמסתכל על הצדיק רואה
מציאות הקדושה ,רואים ספר תורה ,תפילין ,דברים שיש בגופם קדושה ,כמו כן הצדיק כל
גופו קדושה .והתפילין הם בין העיניים שהוא עיקר מציאות קדושת הצדיקים ,שאור פנימיות
נשמתם מאיר עלינו ,ורואים את העולם בעין אחרת לגמרי ,קדושת המקיפים ואור הפנים.
ח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשם ׁ ַש ַדּ י ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ׁ ַש ַדּ י ַעל ׁ ָשם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיה ,כמבואר בגמ’
ומובא בסי’ י”א שכשזוכה ליחודא עלאה ויחודא תתאה  ,זוכה לבחי’ שדי ,די באלקותו ,יש די
“אנִ י ה’ הוּא ׁ ְש ִמי”,
עונג ושמחה רק באלקותו ית’ לבדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ֵה ֶפ ְך ַה ַ ּג ְדּ לוּתַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ֲ
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ו ְּל ַה ְמ ִּתיק ָה ִענְ יָ ן יוֹ ֵתרִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ַּת ְכ ִלית ָה ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּיבֹא ְל ַת ְכ ִלית ַה ִ ּב ּטוּל ֶ ּב ֱא ֶמת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
ֵאין ַמ ָּמ ׁשְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ׁ ַש ֵ ּבר ַה ַ ּג ְדּ לוּת ְלגַ ְמ ֵרי ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַל ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוָּ ,ע ָליו
ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ְּמ ֻל ָ ּב ׁש ְ ּב ָכל ֵא ֶבר ְו ֵא ֶבר ְו ָאז זוֹ ֶכה ִל ְחיוֹ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ִל ְהיוֹ ת נִ ְכ ָלל ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ִה ְת ַע ֵ ּנג
ַעל ה’ ׁ ֶשהוּא ָהא ׁ ֶֹשר ַה ְמ ֻק ֶּוה ֲא ׁ ֶשר ַעיִ ן לֹא ָר ֲא ָתה ְוכוּ’אדם מבין קצת בגשמיות מה זה נקרא
להתענג ,צריך להבין גם בעונגים הרוחניים ,שזה עיקר התענוג ,לבא להרהור תשובה אמיתי,
להתענג על השם .שזה ההתנוצצות הוא האושר המקווה ,אושר לשון אשרינו מה טוב חלקינו,
מקווה היינו שזה מה שהנפש שלך באמת רוצה ,עין לא ראתה את הטוב הנפלא הזה.
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ַדּ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ֵאינְ ָך ָצ ִר ְ
יך עוֹ ד ׁשוּם ָדּ ָבר ַא ֵחרִּ ,כי ֵאינְ ָך
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ְל ָך ׁשוּם ַּת ֲענוּג ַו ֲא ִח ָיזה ְ ּב ֵא ֶיזה ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ְויֵ ׁשוּת ְּכ ִא ּל ּו ָצ ִר ְ
ָצ ִר ְ
יך ְל ָך עוֹ ד ח”וֵ ,א ֶיזה ָדּ ָבר
ילה ְל ָך ִמ ֶ ּזהִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת יֵ ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאלֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיה ְו ֵאינְ ָך ָצ ִריךְ
ַא ֵחר חוּץ ֵמ ֱאל ֹקוּתוֹ ח”וָ ,ח ִל ָ
עוֹ ד ׁשוּם ָדּ ָבר ַא ֵחר ְּכ ָלל ,כי כשאדם לא זכה לתענוג דקדושה ,קשה לו מאוד לאכול בקדושה
ולקיים מצוות ביראת ה’ טהורה ,קשה לו לבטל כבוד ,קשה לו להבין דרכי עוה”ז איך שייך
להיות עניו מבלי להראות בטלן ,כי אינו יודע מה זה גדלות הדעת .,אך כשמאיר אור של שד”י,
תענוג דקדושה ,הכל אחרת ,אז שייך קדושת אכילה שמתבייש לפני ה’ ,ואז שייך לברר כל
מעשיו לעשותם בקדושה ,אז שייך לעשות מצוה בקדושה ולשוב אל ה’ בתשובה אמיתית.
ִּכי ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֲע ַדיִ ן ֵא ֶיזה ֲא ִח ָיזה ְ ּב ֵא ֶיזה ַ ּג ּסוּתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ְויֵ ׁשוּתֶ ׁ ,שהוּא ָרחוֹ ק ֵמ ַה ּׁ ֵשם
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יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,זהו הגדרת ‘רחוק מהשי”ת’ שיש לו אחיזה בגסות ,הבעיה שם הוא הגסותִּ .כי ּתוֹ ֲע ַבת
ה’ ָּכל ְ ּג ַב ּה ֵלב נִ ְמ ָצא נֶ ֱח ׁ ָשב ְּכ ִא ּל ּו ּבוֹ ֵחר לוֹ ֵא ֶיזה ָדּ ָבר ַא ֵחר חוּץ ֵמ ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך אדם יכול להבין
בדקות את הענין הזה בעצמו ,שהוא בוחר לו כביכול משהו חוץ מהשי”ת ,ויש להזהר לא
להתבלבל מזה ,שהרי גם בתורה ותפילה הוא רוצה את עצמי ,אל תתבלבל מזה ,רבינו יביא
אותך כבר שלא תרצה את עצמך ,ע”י קדושת רבינו ,אדם לא רוצה את עצמו ,כי הוא דבוק
בצדיק ,זהו גבול הקדושה ,כי הצדיק הוא שד”י ,הוא התענוג האמיתי ,וכבר לא רוצה שום דבר
חוץ מאלקותו .אך גדר התאווה הוא שרוצה דבר חוץ מאלקותו.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( סוֹ ָטה ד’)ָּ ,כל ַה ִּמ ְת ָ ּג ֶאה ְּכ ִא ּל ּו עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ֵה ֶפ ְך ִמ ֶ ּזה ׁ ֶשהוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשם ׁ ַש ַדּ י ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאלֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיהִּ ,כי
ְּכ ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ׁשוּם ַ ּג ּסוּת ְוהוּא ְמ ַב ּ ֵטל ָּכל ַה ַה ְר ָ ּג ׁשוֹ ת ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּב ּטוּל ְּכ ִא ּל ּו הוּא ֵאין ַמ ָּמ ׁש זהו העבודה
בשעה שהוא אוכל וכדו’ ,לבטל את ההרגשה שאני צריך את הדבר הזה ,כאילו אני לא יכול
בלי זה ,לבטל הרגשה זאת ,זהו בחי’ ביטול .יש ביטול כללי של אור אין סוף ,שהוא זריחה,
אך כאן מדובר מביטול הרגשת משיכת התאווה והעונג ,משיכה של גאוה ישות וקנאה ושנאה,
לבטל את זה ,וכן עצבות ועצלות שדואג מה היה ,לבטל את זה ,עכשיו אני מלא חיות שקמתי
לעבודת ה’ בציצית ותפילין ,זה די לי ,לא צריך יותרְ ,ו ֵאין לוֹ ׁ ָשם ַּת ֲענוּג ְו ִח ּיוּת ִּכי ִאם ִח ּיוּת ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ְו ֶזה ַדּ י לוֹ ְו ֵאין ָצ ִר ְ
יך יוֹ ֵתרִּ ,כי יֵ ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַדּ י עֹנֶ ג ְו ִש ְֹמ ָחה ְו ִח ּיוּת
ְ
יכין ׁשוּם ָדּ ָבר ַא ֵחר ְּכ ָללַ ,רק ִל ְהיוֹ ת ֵאין ַמ ָּמ ׁש ו ְּל ִה ְת ַע ֵ ּנג
ֲא ִמ ִּתי ְונִ ְצ ִחי ֶ ּב ֱאלֹקוּתוֹ ְל ַבד יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ֵאין ְצ ִר ִ
ַעל ה’ ְל ַבד ַּכ ַ ּנ”לַ ,א ׁ ְש ֵרי ַה ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה אשרי הזוכה לזה ,זהו מציאות עבודת ה’ של האדם בכל
פעם לבטל את הישות ,והבע”ד חוזר עוד פעם ושוב מבטל את הישות ,כך נכנסים לעבודת ה’,
לבטל את עצמו ,ואז שייך כל מיני דברים של עבודה ,להעלות הניצה”ק כראוי ,ותיקון המדות,
הכל שייך רק כשיש את הביטול הזה.
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( ְּת ִה ִּלים ל”ד) בה’ ִּת ְת ַה ֵּלל נַ ְפ ׁ ִשי יִ ׁ ְש ְמע ּו ֲענָ ִוים ְויִ ְש ָֹמחוֶּ ׁ ,ש ָדּ ִוד ַה ֶּמ ֶל ְךָ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם,
ִה ְת ּ ָפ ֵאר בה’ ִּת ְת ַה ֵּלל נַ ְפ ׁ ִשי ׁ ֶש ֵאין ִלי ׁשוּם ׁ ֶש ַבח ְו ִה ּלוּל ִּכי ִאם בה’ ְל ַבד ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזהוּ“ ,יִ ׁ ְש ְמע ּו ֲענָ ִוים
ְויִ ְש ָֹמחוּ” ִּכי ֶזה ֵאין זוֹ ִכין ִּכי ִאם ֲענָ ִוים ֶ ּב ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ֵהם זוֹ ִכין ְל ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת שׂ ַֹבע
ְש ָֹמחוֹ ת ,הפסוק הזה מאד מאיר עלינו ,בה’ תתהלל נפשי ,כשכל ההילול שלי רק בה’ ,אזי
יענִ י א ַֹרח ַח ִ ּיים
“תוֹ ִד ֵ
זוכה להענוה האמיתיתְּ .כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ( ׁ ָשם ט”ז) ,שאומרים בתיקון הכלליּ ,
שׂ ַֹבע ְש ָֹמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָ
יך ְוכוּ’” ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים ַּכ ַ ּנ”ל ,ר’ נתן מפרש מהו
שובע שמחות ,ששבע ודי לו בהשי”ת לבדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ַדּ י ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵ ּי ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ
יכין ָדּ ָבר ַא ֵחר ְּכ ָלל ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָּכל ְ ּב ִר ָ ּיה
ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיה ְו ֵאין ְצ ִר ִ
ית ּה ָה ַא ֲחרוֹ ן ָלבֹא ְל ֶזה ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה ָל ּה ׁשוּם ַּת ֲא ָוה ְו ַת ֲענוּג ְו ִח ּיוּת ַא ֵחר ִּכי
ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ִע ַ ּקר סוֹ ף ַּת ְכ ִל ָ
ִאם ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ַבדִּ ,כי יֵ ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיהִּ ,כי ָּכל ְ ּב ִר ָ ּיה ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם יֵ ׁש ָל ּה ַדּ י ְועֹנֶ ג ִל ְחיוֹ ת
ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְו ַכ ַ ּנ”ל.
יבא ( ְ ּב ִס ָ
ו ְּכ ָבר ְמ ֻר ָּמז ֵמ ִענְ יָ ן ֶזה ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ָא ַמר ר’ ֲע ִק ָ
ימן נ”א) שיש דרגת קדושה שהכל
מתאחד ,כקודם הבריאה ,ויש דרגת טהרה ,בחי’ לוי ,אחר הבריאה שכבר לא אחדֶ ׁ ,ש ַאף
יאהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
יאה ְ ּבק ֶֹדם ַה ְ ּב ִר ָ
ל-פי ׁ ֶש ַּת ְכ ִלית עוֹ ָלם ַה ָ ּבא ִל ְכלוֹ ל ּבוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְכ ָלל ַא ַחר ַה ְ ּב ִר ָ
ע ּ ִַ
יאה ,זהו בחי’
ְ ּב ִחינַ ת ַעיִ ן לֹא ָר ֲא ָתה ְוכוּ’ ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְהיֶ ה ַעיִ ן ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאהִּ ,כי יוכלל ַה ּכֹל ִ ּב ְב ִחינַ ת ק ֶֹדם ַה ְ ּב ִר ָ
י-כן יִ ְהיֶ ה ִח ּלו ִּקים ַר ִ ּבים ֵ ּבין ָּכל
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
שדי והתנוצצות המוחין ,לחיות כמו קודם הבריאהַ ,א ַ

גי

די
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ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד יְ ַק ֵ ּבל ְש ָֹכרוֹ ְּכ ִפי ֲעבוֹ ָדתוֹ ו ְּלפוּם ַצ ֲע ָרא ַאגְ ָרא ,כל אחד לפי השגות הדעת,
ולפי השגת הביטול ,יש בזה כמה מדרגות כמה שזה אמיתי ,וזה אנו מקבלים מרבינו.
ַא ְך ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ָה ִבין זֹאת ְּכ ָללְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאלֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיה ׁ ֶש ַאף-
י-כן
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי יִ ְהיֶ ה ִח ּלו ִּקים ְ ּגדוֹ ִלים ְ ּב ִענְ יָ ן ֶזהֶ ׁ ,שהוּא ְל ִה ְת ַע ֵ ּנג ַעל ה’ ְל ַבד ַּכ ַ ּנ”לַ ,א ַ
ַע ּ ִ
יאה ַה ּ ְפחו ָּתה ׁ ֶש ַ ּב ּ ְפחו ִּתים יֵ ׁש ָל ּה ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ַבד ,נכון שיש בזה הרבה מדרגות ,ר’
ֲא ִפ ּל ּו ַה ְ ּב ִר ָ
נתן מביא את הדבר בזה לנו ,לכל אחד ואחד ,גם לך ,נכון שיש בזה הרבה מדרגות ,אך יש בזה
גם מדרגה ששייך לי ,אל תשאל אולי אני מרמה את עצמי ,כי כשמתדבקים לרבינו ,קדושה
של רבינו זהו התנוצצות ענין הצדיק בחי’ שדי ,ואזי זה אמיתי.
שתרגיש ַה ְ ּב ִריָ ה ַה ּ ְפחו ָּתה ׁ ֶש ַ ּב ּ ְפחו ִּתים יֵ ׁש ּבוֹ ַדּ י
ׁ
ִּכי עֹנֶ ג ְו ִח ּיוּת יְ ִדיעוֹ ת ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ל-פי ׁ ֶש ְ ּב ַו ַדּ אי לֹא יִ ְז ֶּכה ַה ָ ּק ָטן ְ ּב ַמ ֲע ָלה ֵל ַידע
ף-ע ּ ִ
ְוהוֹ ֵתר ִל ְחיוֹ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ ,כי ַא ַ
ְו ִל ְחיוֹ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ְּכמוֹ ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ ל ְויִ ְהיֶ ה ִח ּלו ִּקים ְל ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ֵ ּבין ַמ ְד ֵרגַ ת ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד,
י-כן
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
כל אחד לפי יגיעתו שמשיג בתורה ומשיג בהשגות אלקות ולקדש כל מעשיו ַא ַ
ֲא ִפ ּל ּו ַה ִח ּיוּת ְו ָהעֹנֶ ג ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ַ ּב ְ ּק ַטנִ ים ֵמ ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבד ְ ּב ִלי ׁשוּם ָדּ ָבר ַא ֵחר יִ ְהיֶ ה ּבוֹ ַדּ י
ְוהוֹ ֵתר ִל ְחיוֹ ת ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ ,כי יֵ ׁש ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיה ֲא ִפ ּל ּו ְל ַה ָ ּק ָטן ׁ ֶש ַ ּב ְ ּק ַטנִ ים ְו ַכ ַ ּנ”ל ,כי תענוגי
עולם הבא יהיה גם להפחות שבפחותים ,אבל העקיר מי שחותר ומשתדל לזכות לחיי עוה”ז,
ועל זה צריך להתבודד ולבקש שיזכה שלא ירצה שום דבר רע ,רק את אלקותו ית’ְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ִמי
ׁ ֶשחוֹ ֵתר ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ִל ְז ּכוֹ ת ָל ֶזה ְ ּב ַח ִ ּיים ִח ּיוּתוֹ ְו ַעל זֹאת יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ָּכל ֶה ָח ֵפץ ְ ּב ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ָלבֹא
ָל ֶזה ְ ּב ַח ָ ּייו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ַבד ְול ֹא יִ ְר ֶצה ׁשוּם ָדּ ָבר ַא ֵחר ַרק ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְותוֹ ָרתוֹ ו ִּמ ְצו ָֹתיו
ׁ ֶש ֵהם ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךַ ,א ׁ ְש ֵרי ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵדּ ל ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָל ֶזה
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( ַמ ְל ָא ִכי ג’) ַו ֲה ִריקוֹ ִתי ָל ֶכם ְ ּב ָר ָכה ַעד ְ ּב ִלי ַדּ י כך מתחילים שבוע חדש ,להמשיך את
יכם ִמ ּלוֹ ַמר
אור השבת לימות החול ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ַּת ֲענִ ית ט’)ַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְבל ּו ִש ְֹפתוֹ ֵת ֶ
יכם ִל ְבלוֹ ת ִמ ּלוֹ ַמר ַדּ י ַא ְך ֶ ּב ֱא ֶמת ַק ָ ּב ַלת
ַדּ י ְו ָק ׁ ֶשה ִלי ָּת ִמיד ַמה ְ ּב ָר ָכה ִהיא זֹאת ׁ ֶש ִ ּי ְצ ָט ְרכ ּו ִש ְֹפתוֹ ֵת ֶ
יקים ְו ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים יֵ ׁש ּבוֹ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמ ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ָ ּגב ַֹּה ֵמ ַעל ָ ּגב ַֹּה ַעד ֵאין ֵח ֶקר ְו ַע ֵּ
ל-כן
ְש ַֹכר ַה ַּצ ִדּ ִ
ּ
ּ
ּ
ל-פי ׁ ֶש ַ ּב ּסוֹ ף יִ ְז ֶּכה ָּכל ְ ּב ִר ָיה ְל ֶזה ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה לוֹ ַדּ י ֶ ּב ֱאלֹקוּתוֹ ְל ַבד ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשם ׁ ַש ַדּ י
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ַמ ֲע ָלה יְ ֵת ָרה יִ ְז ּכ ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ַ ּי ִ ּגיע ּו ְל ִב ּטוּל ָּכ ֶזה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְפ ְסק ּו ִמ ּלוֹ ַמר ַדּ יִּ ,כי ַדּ י הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ֹאמר ַדּ י,
ל-פי ׁ ֶש ִ ּי ְז ָדּ ֵכ ְך ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּז ּכוּך י ַ
ף-ע ּ ִ
ִצ ְמצוּם ו ִּמי ׁ ֶש ִ ּי ּׁ ָש ֵאר ּבוֹ עוֹ ד ֵא ֶיזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם ַא ַ
ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי יִ ְהיֶ ה לוֹ ַדּ י ֶ ּב ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ַבד ְו ַכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ׁ ְשלוֹ ָתיו יַ ֲעל ּו ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ ּזה
יע ָל ֶהם ָּכל ַּכ ְך
יהם ִמ ּלוֹ ַמר ַדּ י ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְש ּ ִפ ַ
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך יָ ִריק ָל ֶהם ְ ּב ָר ָכה ַעד ְ ּב ִלי ַדּ י ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְבל ּו ִש ְֹפתוֹ ֵת ֶ
יהם ׁ ֶש ֵהם
בה ּ ָשֹגוֹ ת ֱאלֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּגיע ּו ְל ִב ּטוּל ֶע ְליוֹ ן ָּכ ֶזה ַעד ׁ ֶש ּ ִש ְֹפתוֹ ֵת ֶ
ְ ּב ָר ָכה ְוטוּב ְועֹנֶ ג ַ
ֹאמר ּו עוֹ ד ַדּ יִּ ,כי יַ ֲעל ּו ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ִּצ ְמצו ִּמים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים
ְּכ ֵלי ַה ִדּ ּבוּר יִ ְבל ּו ְויִ ְת ַ ּב ּ ְטל ּו ְולֹא י ְ
ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ר’ נתן מראה לנו כאן לאן הוא רוצה להביא אותנו ,בכח דברי רבינו ,שנגיע לביטול
עליון כזה ,שעושים כל דבר בקדושה ,עד שעולה למעלה מכל הצמצומים ,אין שפתותיים ,אין
“עיִ ן ל ֹא ָר ֲא ָתה ֱאל ִֹקים זו ָּל ֶת ָך יַ ֲע ֶשֹה ַל ְּמ ַח ֶּכה לוֹ ”
צמצום ,ביטול גמור ְו ַעל ֶזה נֶ ֱא ַמר (יְ ׁ ַש ְעיָ ה ס”ד)ַ ,
בתפילין מתעורר בחי’ שם שד”י ,אך במציאות של עוה”ב ,ובחי’ שבת ,זוכים לזה ,בחי’ עין
לא ראתהְ ,ו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַד ֵ ּבר יוֹ ֵתר ָ ּב ֶזה ְּכ ָללַ ,רק ָּכל ַחד ְּכפוּם ַמה דמשער בלבי’ יו ַּכל ְל ִה ְתנוֹ ֵצץ
יקים ְו ַה ְּכ ׁ ֵש ִרים ַה ִ ּנ ְל ִוים ָל ֶהםַ ,א ׁ ְש ֵרי ָּכל חוֹ ֵסי ָ ּבם :כשר’ נתן כבר אומר שאי
לוֹ ְמ ַעט ַמ ֲע ַלת ַה ַּצ ִדּ ִ
אפשר לדבר יותר בזה כלל ,הרי מובן מה שהוא השיג ומה שרוצה להנחיל לנו להבין מהו

ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב
התקרבות לרביה”ק ,ומהו עבודת ה’ באמת .ואין מה להאריך בזה.
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּליןְ ,ו ֵכן ּ ָפ ָר ׁ ַשת
ט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ( ׁ ְשמוֹ ת י”ג) ַק ֶדּ ׁש ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ִהיא ּ ָפ ָר ׁ ָשה ִר ׁ
יא ָך”ְ ,מ ַד ֵ ּבר ִמ ְ ּקדו ׁ ַּשת ְ ּבכוֹ ִריםִּ ,כי ְק ֻד ּׁ ַשת ְ ּבכוֹ ִרים הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית
“ו ָהיָ ה ִּכי יְ ִב ֲ
ׁ ְשנִ ָ ּיהְ ,
אשוֹ נָ ה ְונוֹ ְתנִ ין אוֹ ָת ּה ְלכ ֵֹהןִּ ,כי ָּכל ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי
ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַק ְדּ ׁ ִשין ַההוֹ ָל ָדה ָה ִר ׁ
ְר ִא ַ ּית ַה ַּצ ִדּ יק ִל ְב ִחינוֹ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםֶ ׁ ,שהוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּייתָ ,ה ִע ָ ּקר ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּב ִרית ׁ ֶשל
ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמתֶ ׁ ,שהוּא ַמ ְמ ׁ ִש ְ
ישתוֹ ַעל ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל הצדיק שהוא פרוש מכל
יך ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ו ְּפ ִר ׁ ָ
תענוג לגמרי ,בתכלית הקדושה באמת באמת ,והוא ממשיך קדושתו על כל ישראל ,כמבואר
במאמר הזהְּ ,כמוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ַּתן ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְ ּבכוֹ ִרים הוּא
ילה ֵמ ַא ֲהרֹן ׁ ֶש ָ ּז ָכה ָל ֶזה ַעל-יְ ֵדי ְר ִא ַ ּית ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ יק מ ׁ ֶֹשה ָא ִחיו
ִל ְּתנֵ ם ְלכ ֵֹהןִּ ,כי ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְּכ ֻה ָ ּנה ִה ְת ִח ָ
ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ִלי ִקנְ ָאה ַרק ַ ּב ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית אע”פ שהיה אהרן יותר מבוגר ממשה ,וכתוב וראך ושמח
בלבו ,ובזה היה תלוי גאולת ישראל ,בשפלותו של אהרן שיתבטל למשה בראיית פניו שעלה
למדרגה מופלאה מאד מאד שה’ דיבר עמוְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ָז ָכה אהרן ְל ַמ ְע ָלה ְ ּגדוֹ ָלה ְונוֹ ָר ָאה
ָּכזֹאתֶ ׁ ,שהוּא ֶּכ ֶתר ַה ְּכ ֻה ָ ּנה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה הוּא ו ָּבנָ יו ּכ ֲֹהנִ ים ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵ י ה’ ְל ׁ ָש ְרתוֹ ו ְּל ָב ֵר ְך ִ ּב ׁ ְשמוֹ  ,שאפי’
משה רבינו לא זכה לזה ,כי אהרן המשיכו ע”י ראיית פני משה.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה,
ִּכי ָ ּב ֶזה ׁ ֶש ָר ָאה ְו ִק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י מ ׁ ֶֹשה ָא ִחיו ְ ּב ִש ְֹמ ָחה ָ ּב ֶזה ָהיָ ה ָּתלוּי ָּכל יְ ִצ ַ
ַע ֵּ
ל-כן ָז ָכה ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ְו ַכ ְמב ָֹאר ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶשל ׁ ְש ִליחוּת מ ׁ ֶֹשה ְלהוֹ ִציא יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ׁ ֶש ֵּמ ֵאן מ ׁ ֶֹשה ִ ּב ׁ ְש ִליחוּתוֹ ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםִּ ,כי ל ֹא ָר ָצה ִל ּטֹל ְ ּג ֻד ָּלה ַעל ָא ִחיו ַא ֲהרֹןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
“הל ֹא ַא ֲהרֹן ָא ִח ָ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ַּתנְ חו ָּמא ׁ ְשמוֹ ת כ”ז) ַעד ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְ
יך ַה ֵּל ִוי
(שמוֹ ת ד’)ֲ ,
את ָך ְו ָר ֲא ָך ְו ָש ַֹמח ְ ּב ִל ּבוֹ ” ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָז ָכה ַל ְּכ ֻה ָ ּנהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ְוכוּ’ ִה ֵ ּנה הוּא יוֹ ֵצא ִל ְק ָר ְ
חשן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ָ ּנתוּן ַעל ַה ֵּלב נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ְּכ ֻה ָ ּנה
(ש ָ ּבת קל”ט) ׁ ֶש ִ ּב ְזכוּת ֶזה ָז ָכה ְל ׁ ֶ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ַ
ָ
ָז ָכה ַא ֲהרֹן ַעל-יְ ֵדי ְו ָר ֲאך ְוכוּ’.
דף פה
ר’ נתן ממשיך שאהרן הכהן זכה לכהונה ,ע”י שראה עצמו יחד עם הצדיק ,ובזה זכה
להתנוצצות המוחין וגדולה כזאת שנמשכה הכהונה לו ולזרעו אחריו .כי זכה לשמחה כשראה
פני משה שעלה להשגות נוראות בשלימות.
יק ֵ ּבל ּ ָפנֶ ָ
יך ְו ָש ַֹמח ְ ּב ִל ּבוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים
ְו ֶזה ּו ְ‘ו ָר ֲא ָך’ ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶאה אוֹ ְת ָך ִו ַ
יענִ י
יקיםָ ׁ ,שם ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְֹמ ָחה ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ּתוֹ ִד ֵ
ׁ ֶשהוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ְר ִא ַ ּית ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ ִ
א ַֹרח ַח ִ ּיים שׂ ַֹבע ְש ָֹמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָ
יך ,כמבואר לעיל ענין השובע ,שדי באלקותו ,ויבלו שפתותיכם
מלומר די ,זהו השמחה האמיתית ְ ּב ִחינַ ת יִ ׁ ְש ְמע ּו ֲענָ ִוים ְויִ ְש ָֹמח ּו כשהוא בחי’ ענוה ,שמעורר
הביטול והשפלות לפני ה’ ,שזה מקבלים מהצדיק ,ועי”ז יוצא מכל מה שמושך אותו ,כעס
ומכאובים ,תאוות ומדות רעות ורצונות עצמיים ,מכל זה יוצא ,ועולה לשמחה ושובע שמחות
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ּתוֹ ִציא ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ּטוּל ַה ְמ ָצ ִרים ְו ַה ְ ּגבו ִּליםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ֵ ּגאוּת ַּכ ַ ּנ”ל כמו שאמר לעיל ,שזהו ענין ביטול ויציאת מצרים.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָז ָכה ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ַל ֲעבֹד ֲעבוֹ ָדתוֹ ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ִה ְתנוֹ ְצצוּת ַה ּמ ִֹחין ,כי יש עבודה
שאדם עובד את ה’ בביתו ,ויש שזוכה לעבוד בבית המקדש ,היינו בהתנוצצות המוחין ,והוא
אכ ּתוֹ הוזכר
יש ָמ ִהיר ִ ּב ְמ ַל ְ
אכת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ְו ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּב ִחינַ ת חזית ִא ׁ
ענין אחר לגמרי ׁ ֶש ֵהם ְמ ֶל ֶ

וט

זט

ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב
‘מ ִהיר’ ַדּ יְ ָקא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּכ ֲֹהנִ ים ָהעוֹ ְב ִדים ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש
במדרש לגבי הבאת מתנה לביהמ”ק ָ
ׁ ֶש ֵהם ְמ ִה ִירים ו ְּז ִר ִיזים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתם כמ”ש בסי’ כ”א שהמח רץ ומזדרז להשיג המקיפים בחי’ שכל
(ש ָ ּבת כ’) ּכ ֲֹהנִ ים ְז ִר ִיזים ֵהןְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ַה ְּת ִפ ִּלין ְמ ַד ְ ּב ִרים ִמ ְ ּקדו ׁ ַּשת ַה ְ ּבכוֹ ר
הקדםּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ַ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ּכ ֵֹהןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּכ ֻה ָ ּנה נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ֵמ ְר ִא ַ ּית ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ יקִ ,מ ְ ּב ִחינַ ת ְו ָר ֲא ָך ְו ָש ַֹמח
ְ ּב ִל ּבוֹ ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל :כמ”ש לעיל שקדושת הבכור הוא ענין קדושת הברית
שעי”ז נמשך התנוצצות המוחין ,ולכן נותנים בכור לכהן ,היינו הזריזות הזה שמוציא ממצרים.
בזה אנו רואים שתפילין מביא זריזות ושובע שמחות ,ויציאת מצרים ,ואדם נהיה כמו כהן,
ושורה עליו התנוצצות המוחין .ובזה נבין גם עוד לימוד מה נקרא התנוצצות המוחין ,בחי’
עבודה והבכורה.
י) ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים יִ ְהיֶ ה ַעל-יְ ֵדי ֶז ַרע ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(סוֹ ף סוֹ ָטה) ו ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ָ ּבא ַעל-יְ ֵדי ֵא ִל ָ ּיה ּו ָזכוּר ַל ּטוֹ ב ֵא ִל ָ ּיה ּו ֶזה ּ ִפנְ ָחס ֶ ּבן ֶא ְל ָע ָזר ֶ ּבן ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן,
ִּכי ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםֶ ׁ ,שהוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ,נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ְק ֻד ּׁ ַשת ַא ֲהרֹן ׁ ֶש ָ ּז ָכה ַל ְּכ ֻה ָ ּנה ַעל -יְ ֵדי ְר ִא ַ ּית
ּ ְפנֵ י ַה ַּצ ִדּ יק ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ִש ְֹמ ָחהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ַּכ ַ ּנ”ל :מכאן אנו לומדים מהו ענין
ראיית פני הצדיק ,כמו שאהרן ראה אז את פני משה אחיו ,מזה נבין כלל הענין .כי הראיה
הזאת שמבין שהוא השיג את הגאולה איך להוציאנו ממצרים ,ואנו שמחים עם זה ,לעומת
החולקים ששואלים ‘מי אומר’ ,ואין שמחים עם הצדיק ,אינו רואים את פניו .כשכן רואים פני
הצדיק זוכים להתנוצצות המוחין ,ובאים לתשובה ושפלות וכלל דרכי העבודה שמתגלים.
יא) ְו ֶזה ׁ ֶש ְּמ ַס ֶ ּי ֶמת ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ִ ּב ְת ִפ ִּלין ְ ּב ִענְ יַ ן ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ׁ ֶש ֵהם ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ַח ִ ּיים
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּבע ה’
ימי ְבנֵ ֶ
יכם ִו ֵ
“ל ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
נִ ְצ ִח ִ ּייםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים י”א)ְ ,
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם ְוכוּ’” ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ( ַָסנְ ֶה ְד ִרין צ’) ְל ִענְ יַ ן ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםְּ ,כמוֹ
ַל ֲאבוֹ ֵת ֶ
ּ
ׁ ֶש ָּכתוּבָ ,ל ֶכם ל ֹא ְּכ ִתיבֶ ,א ָּלא ָל ֶהם ִמ ַּכאן ִל ְת ִח ַית ַה ֵּמ ִתים ִמן ַה ּתוֹ ָרהַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ִּלין,
ׁ ֶש ֵהם אוֹ ר ַה ּ ָפנִ ים הוּא ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםֶ ׁ ,שהוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ְ ּב ִחינַ ת ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י
ָע ָפר ַּכ ַ ּנ”ל .כשמניחים את התפילין ממשיכים את הפרשיות הראשונות שמדברים מיציאת
מצרים וקדושת הבכורה ,וכן פרשת שמע שמדבר מהתנוצצות המוחין באמונה ,שהוא החסד
שבהתגלות הדעת ,ופרשת והיה אם שמוע שהוא הגבורות שבהתגלות הדעת ,עד שמסיימים
ב’למען ירבו ימיכם’ שהוא תחיית המתים ,לבטל את המיתה והריחוק ולזכות לשפלות.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ַד ְ ּב ִרים ָּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ִע ַ ּקר ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֶא ֶרץ
יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְּ
יכם ְוכוּ’” ַ‘על
“ל ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
(כתוּבוֹ ת קי”א)ְ ,ו ֶזהוְּ ,
ָה ֲא ָד ָמה’ ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםִּ ,כי ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים הוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית
ׁ ֶש ֵּמ ִשֹים ַע ְצמוֹ ְּכ ָע ָפר ְו ַכ ֲא ָד ָמה ְ ּב ִחינַ ת ָה ִקיצ ּו ְו ַר ְ ּננ ּו ׁשוֹ ְכנֵ י ָע ָפר הקיצו ורננו הוא בחי’ תחיית
המתים ,איזה מת קם? הגאוה היא המיתה ,כשזוכה לשפלות נחיה המתִ .מי ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ׁ ָש ֵכן ֶל ָע ָפר
ל-פי ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ָע ָפר הוּא ַמ ֲע ָלה ְ ּגדוֹ ָלה,
ף-ע ּ ִ
ְ ּב ַח ָ ּייו ְו ֶזה זוֹ ִכין ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ֲע ַפר ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ַא ַ
ל-פי-
ף-ע ּ ִ
ְדּ ַהיְ נ ּו ָלשׂ וּם ַע ְצמוֹ ְּכ ָע ָפר ִל ְהיוֹ ת ָענָ יו ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ָ ּגדוֹ ל ֵמ ַה ּכֹלִּ ,כי ֲענָ ָוה ְ ּגדוֹ ָלה ִמ ֻּכ ָּלם ַא ַ
ימ ְז ְלנִ יק) ְוכוּ’ִּ ,כי ָה ֲענָ ָוה הוּא
י-כן ָאסוּר ִל ְהיוֹ ת ָע ֵצל (ו ׁ ְּש ִל ַ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ֵכן ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַא ַ
ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ְוכוּ’ ,ולא עצבות ומנהגי בטלנות ,כי אדרבה ,הענוה הוא עיקר החיות.
יכת ַה ָ ּנ ָח ׁש הוּא ׁ ָשם,
ִּכי יֵ ׁש ְל ֵה ֶפ ְךּ ְ ,ב ִחינַ ת ָע ָפר ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא וּנְ ׁ ִש ַ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְונָ ָח ׁש ָע ָפר ַל ְחמוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת ְו ַע ְצלוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרֶ ׁ ,שהוּא
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אכ ּתוֹ כמ”ש בסי’ קפ”ט שיש אחד ששבור ונדמה כנכנע ,זהו
יש ָמ ִהיר ִ ּב ְמ ַל ְ
ֵה ֶפ ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת חזית ִא ׁ
עפר
גאוה ,עושה את עצמו כעפר בלי הארת המוחיןְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָע ָפר ׁ ֶשל חוּץ ָל ָא ֶרץֶ ׁ ,שהוּא ָ
ָט ֵמאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ִ ּב ְז ַמן ׁ ֶש ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ׁ ְשרוּיִ ין ַעל ַא ְד ָמ ָתן ָאסוּר ְלכ ֵֹהן ָל ֵצאת
ְלחוּץ ָל ָא ֶרץ ֵמ ֲח ׁ ַש ׁש ִר ּבוּי ַה ֵּמ ִתים ַה ִ ּנ ְק ָ ּב ִרים ׁ ָשם ִּכי ׁ ָשם נֶ ֱא ַחז ְ ּביוֹ ֵתר ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַע ְצבוּת ַע ְצלוּתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ּ ְפסו ָּלה ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַ ּג ְדּ לוּת ענוה פסולה באמת הוא
גדלות ,אדם חושב שהוא מצא איזה עבודה ,נכון שאפשר להתנהג לפעמים בקטנות ,אבל זה
סגנון כזה כאילו ככה עובדים את ה’ ,ויש שעי”ז חולקים על הצדיקים הגדולים ,חושבים שהם
הענוים והצדיקים הגדולים הם בעלי הגאווה .זה עיקר הבעיה שיש בזה .גם שאינו מבין איך
לבא לחיות ושמחה.
ל-כן ָצ ִר ְ
ְו ַע ֵּ
יך ָּכל ֶא ָחד ְל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ַע ְצמוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ֲע ַפר ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ָשם ִע ַ ּקר ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים
ׁ ֶשהוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ַד ְ ּב ִרים ַה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִּ ,כי ׁ ָשם ִע ַ ּקר
ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל ,ר’ נתן מגלה שזהו החילוק בין ענוה אמיתיית לענוה
פסולה ,בחי’ א”י וחו”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ֵראת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶרץ ַה ַח ִ ּייםִּ ,כי ׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ְּת ִח ָ ּיה ְ ּב ִחינַ ת
ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ּו ֶא ֶרץ ַה ַח ִ ּייםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּׁ ָשם ָה ָא ֶרץ ְו ֶה ָע ָפרְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲענָ ָוה ְו ַה ּׁ ִש ְפלוּת
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַח ִ ּייםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ׁ ֶש ִהיא ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ַמה ּׁ ֶש ֵאין ֵּכן ֶא ֶרץ ָה ַע ִּמים הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ
ְו ָע ָפר ָט ֵמא ׁ ֶש ּׁ ָשם ִס ְט ָרא ְדּ מוֹ ָתאַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ּ ְפסו ָּלה ׁ ֶש ֵאינוֹ ַחי ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ַעל -יְ ֵדי ֶה ָע ָפר
ְדּ ַהיְ נ ּו ַה ּׁ ִש ְפלוּת ַרק נוֹ ֵפל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַעד ֶל ָע ָפר ח”ו ,ישן וחלוד וקשה להחזיק מעמד באופן כזה,
שהרי אינו ענוה אמיתית ,אינו בחי’ חיים ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַע ְצבוּת ְו ַע ְצלוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ְונָ ָח ׁש ָע ָפר ַל ְחמוֹ
ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ַמ ֲע ַלת ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶש ִּת ִהיֶ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַח ִ ּייםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים ׁ ֶש ִע ָ ּקרוֹ ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ׁ ֶש ִהיא ֶא ֶרץ ַה ַח ִ ּיים ְו ַכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יכין ֶ ּב ֱא ֶמת ְל ַב ֵ ּק ׁש ַה ְר ֵ ּבה ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ַל ֲענָ ָוה
ל-כן ְצ ִר ִ
ֲא ִמ ִּת ִ ּייתֶ ׁ ,ש ִהיא ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ָּכל ֵא ֶברַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל :צריך הרבה לבקש לא
ליפול להענוה הפסולה ,אלא לענוה האמיתית שזהו התנוצצות המוחין ,ולבא להרהורי תשובה
ובושה לפני ה’ .מובן שכל ד’ אמות שבארץ ישראל צריך להמשיך את העפר דקדושה הזה.
(שמוֹ ת
ילת ַמ ָּצה ְו ִא ּסוּר ָח ֵמץ ַ ּב ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ְּת ִפ ִּליןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ְ
יב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַות ֲא ִכ ַ

ֹאכל ַמצּוֹ ת ְוכוּ’ ַמצּוֹ ת יֵ ָא ֵכל ְוכוּ’” ְול ֹא יֵ ָר ֶאה ְל ָך ָח ֵמץ ְוכוּ’ שגם זה מוזכר
“ש ְב ַעת יָ ִמים ּת ַ
י”ג)ִ ׁ ,
ילתוֹ ְמאֹד ,עיקר התשובה לא להמשך אחרי
יכין ְל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ֲא ִכ ָ
בפ’ קדש והיה כי יביאך ִּכי ְצ ִר ִ
התענוג הגשמי של כל דבר ,שזה מכניס אותו למיצר ,למקום למציאות הבהמיות ,ועיקר
יציאת מצרים הוא לקדש את האכילה ,וזה נאמר בפרשת התפילין להמשיך עלינו כל יום
אכילה בקדושה .וכמ”ש בסי’ ע”ב שאכילה בקדושה בא ע”י ענוה ושפלות ,שאדם אומר,
מה אני צריך תאוות ,הרי די לי באלקותו ית’ ,ומתבייש לפני ה’ ,וככה מתחיל בתמימות כונה
פשוטה מאד ,שמביא את האדם לאכול אחרת ,כמו בן אדם.
אשוֹ ן ֵמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת
ילהְ ,דּ ַהיְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָא ַכל ָא ָדם ָה ִר ׁ
יתה נִ גְ ְז ָרה ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָה ֲא ִכ ָ
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִּמ ָ
יתה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ֵ ּי ׁשוּת ְו ַה ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ׁ ֶשל ַהח ֶֹמר הטעם הגשמי ,החומר הגשמי
ְו ִע ַ ּקר ַה ִּמ ָ
יתה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ִהיא ָה ֲענָ ָוה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו
ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ֵּלם ָה ֲענָ ָוה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִמ ָ
יתה ִהיא ִה ְת ַע ְּלמוּת ָה ֲענָ ָוהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵאין בחי’ האין הוא התענוג
ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֵא ֶבר ו ְּל ֵה ֶפ ְך ַה ִּמ ָ
הרוחני ,שובע שמחות את פניך ,שובע דקדושה ,והוא מתעלם ע”י התגברות הישות ַעל יְ ֵדי
ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ֵ ּי ׁשוּת ׁ ֶשל ַהח ֶֹמרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּגאוּת ְו ַכ ַ ּנ”ל.

זי

חי

ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב
יתה ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַהגּ וּף ַעל ַה ֶ ּנ ֶפ ׁשַ ,הח ֶֹמר ַעל ַה ּצו ָּרהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ְוגַ ם ְ ּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת ִע ַ ּקר ַה ִּמ ָ
ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ֵ ּי ׁשוּת ַעל ָה ַא ִ ּין ַעד ׁ ֶש ֻּמ ְכ ַר ַחת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ָל ֵצאת ו ְּל ִה ְת ַע ֵּלם ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ֶה ְע ֵלםְ ,ו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ָרע ,כי הנפש מצד עצמה היתה יכולה להמשיך לחיות ,אלא
ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
שהגוף מכביד עליו ואין לו כבר כח ,ולכן מוכרח להסתלק ,והכל ע”י ישות שנמשך מעץ הדעת
טוב ורע.
ילה ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ְ ּבחו ּׁשַ ,ע ֵּ
ילה
יכין ׁ ֶש ִּת ִהיֶ ה ָה ֲא ִכ ָ
ל-כן ְצ ִר ִ
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת נִ ְמ ׁ ָש ְך ְל ָה ָא ָדם ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
ילה ַה ִח ּיוּת ֵמ ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ְו ָאז נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַע ּ ִ
ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַה ָ ּבא הוּא ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוָּ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָ ּז ָכה ַל ֲענָ ָוה ְ ּב ַת ְכ ִלית
ל-כן ל ֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
ַה ּׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ַח ִ ּיים ִח ּיוּתוֹ ַ ,ע ֵּ
ילה ְּכ ָלל ְו ָהיָ ה ָ ּב ָהר ג’ ּ ְפ ָע ִמים ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם
יך ַל ֲא ִכ ָ
ֶל ֶחם לֹא ָא ַכל ְוכוּ’ִּ ,כי ָּכל ִח ּיוּתוֹ ָהיָ ה ַח ִ ּיים ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ֵהם ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶשל ֶל ָע ִתידֶ ׁ ,ש ֵהם ֲענָ ָוה
יכין ֶל ֱאכֹל,
ֲא ִמ ִּת ִ ּיית ְו ַכ ַ ּנ”ל ,ואז היה למעלה לגמרי מענין האכילהֲ ,א ָבל ׁ ְש ָאר ְ ּבנֵ י ָהעוֹ ָלם ְצ ִר ִ
שזהו מציאות הבירורים שצריך לרדת לעוה”ז לתקן עץ הדעת טוב ורע ,לתקן המציאות
הזה ִּכי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ילה ,נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁש ֶֹר ׁש ַה ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֵהם ַח ִ ּיים
יך ִח ּיוּת ְו ִע ַ ּקר ַה ִח ּיוּת ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
ילה הוּא ׁ ֶש ְּמ ַכ ֶלה ַה ַּמ ֲא ָכל
נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶשל ֶל ָע ִתידֶ ׁ ,ש ֵהם ֲענָ ָוה ֲא ִמ ִּת ִ ּייתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַאיִ ןִּ ,כי ָה ֲא ִכ ָ
ְלגַ ְמ ֵרי אדם לוקח מאכל שראוי לאכילת אדם ,שם את זה בשיניים ומכלה את זה ,זהו כונת
האכילה ,הדק היטב ,להדקו ולבטלו לגמרי ,אין את המציאות הישות שלוְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ָב ֵרר
ימ ּיוּת ִח ּיוּתוֹ ֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ִ ּנצּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ְ ּבתוֹ כוֹ ֶ ׁ ,ש ֵהם רו ָּחנִ ִ ּיים ְלגַ ְמ ֵריֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ִמ ֶּמנּ ּו ּ ְפנִ ִ
ַאיִ ן ,והמראה טעם והריח ,נעשה מראה טעם וריח רוחני ,ואדם יודע שה’ ברא את זה והניצוצין
עולים ,והגוף מקבל את החיות שלו.
ִּכי ֶ ּב ֱא ֶמת ֵאין ָה ָא ָדם נִ ּזוֹ ן ִמ ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ַה ַּמ ֲא ָכל ְּכ ָלל ,כמו שאומרים אנשים שיש במאכל זה חלבונים
וקלוריות ,זהו חכמות חיצוניות ,כמובן זה נצרך שאדם יבין מה בריא לו ,אך לא לחשוב מזה
בשעת האוכל ,זהו חכמות חיצוניות ,בשעת האכילה צריך לחשוב שהקב”ה ברא את המאכל,
הוא נתן לי את המאכל כדי לברר ,ולהמשיך חיות אל הנפש כשהוא מחובר עם הגוף ביחד ,כי
במאכל יש דבר של ישות ,ובפנימיותו מונח דבר שהוא בחי’ אין ,ומה שיוצא מהגוף מבטל את
הישות ,והטוב מתברר וממשיך חיות באיזה צורה באופן שמתחלק בגוף.
ִּכי ַה ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת נַ ֲע ֶשֹה ִמ ֶּמנּ ּו ּ ְפס ֶֹלת ָ ּגמוּר ְונִ ְד ֶחה ַלחוּץ ְלגַ ְמ ֵריַ ,רק ִע ַ ּקר ִח ּיוּתוֹ הוּא ֵמ ִח ּיוּת ַה ַּמ ֲא ָכל,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַאיִ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲענָ ָוהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ַח ִ ּיים עיקר חיות
האדם אינו מגשמיות המאכל ,אלא משפע הקדושה שבתוכו ,חסד וגבורה דקדושה ותפארת
דקדושה ו ִּמי ׁ ֶשאוֹ ֵכל ִ ּב ְב ִחינָ ה זֹאת ְ ּב ִלי ׁשוּם ַּת ֲערוֹ בוֹ ת ּ ְפס ֶֹלת ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ַחי ְלעוֹ ָלם יש לו חיות
כמו אחד שחי חיים נצחיים ,ובאמת המאכל הזה נהיה לו זכות לנצח ,כי זוכה להתנוצצות
המוחין ולחיות נפלאּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ( ְ ּב ֵר ׁ ִ
יקים ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ֵהם
אשית ג’) ְו ָא ַכל וחי ְלעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ַּצ ִדּ ִ
ַח ִ ּיים ְו ַק ָ ּי ִמים ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ְו ֵאינָ ם ֵמ ִתים ְּכ ָלל ,הצדיקים שבאמת זוכים לאכילה דקדושה אין
ית ָתם ְקרוּיִ ם ַח ִ ּיים ְוכוּ’ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי
יקים ְ ּב ִמ ָ
אצלהם מיתה כלל ְּכ ׁ ֶש ָא ְמר ּו רז”ל ( ְ ּב ָרכוֹ ת יח) ַה ַּצ ִדּ ִ
ּ
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר יוֹ ָחאי ק ֶֹדם ִה ְס ַּת ְּלקוּתוֹ שאני הני דאקרון ַח ִיים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (
אשוֹ ן נִ ְת ָע ְרב ּו ָּכל ַה ְדּ ָב ִרים ו ַּמ ֲח ַמת
ַּת ֲענִ ית ה’) ,יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ל ֹא ֵמת ְוכוּ’ ֲא ָבל ַעל-יְ ֵדי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ילהַ ,ע ֵּ
ל-כן ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ּזוֹ ן ֵמ ַה ִח ּיוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּבוֹ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוה ְו ֵאין
ַה ַּת ֲערוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָה ֲא ִכ ָ
ְ
ָ
“ותוֹ ָר ְתך ְ ּבתוֹ ך ֵמ ַעי” היינו
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ְּמ ָב ֶר ֶרת ָּכל ַה ְדּ ָב ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,
כ”א ַע ּ ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף פב פג פד פה הלכות תפילין ו אות א -יב
שכל אכילתנו היא אכילת תורה ,שאוכלים כשר ,ומברכים תחילה וסוףְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ָר ָכה ְּת ִח ָּלה
יכין ָלמוּת ,ע”י שמבררים את המאכל ,נתעלה
ְוסוֹ ף ְוגַ ם ַעל ָּכל ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְחיוֹ ת ְלעוֹ ָלם ו ְּצ ִר ִ
הטוב שבו ,אך בכל זאת אינו בדרגת הצדיקים שנקראים חיים גם לאחר מיתתםִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ְל ָב ֵרר ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּב ַח ָ ּייו ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ֶאל ֶה ָע ָפר ְו ַכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ְ ּב ַו ַדּ אי יֵ ׁש ִח ּלוּק
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּייםִּ ,כי ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ִח ּיוּת
ילה ׁ ֶש ִהיא ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַע ּ ִ
ילהִּ ,כי ָה ֲא ִכ ָ
ָ ּגדוֹ ל ֵ ּבין ָה ֲא ִכ ָ
ּ
ּ
ִמ ּׁ ָש ְר ׁשוֹ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֲענָ ָוהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִיים נִ ְצ ִח ִיים ְו ַכ ַ ּנ”ל שממשיך שפע מלמעלה ,להמשיך
לשכינה ולהמשיך חיות אל העולם ,ומגלה את השי”ת באכילה זאת .וזוכה לדמים נקיים,
ומוחין ודעת ,ע,י בירור הניצה”ק שנתעלים למעלה על ידו ,ונעשים בזה עוד תורה ותפילה.
“מ ּׁ ָשם
ילה ַדּ יְ ָקא ָה ִענְ יַ ן ּבו ׁ ָּשהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ַעל ּ ָפסוּקִ ,
ְו ֶזה ׁ ֶש ִה ְז ִּכיר אדמו”ר ז”ל ְל ִענְ יַ ן ֲא ִכ ָ
חפר אוכל” ( ִא ּיוֹ ב ל”ט)ֶ ׁ ,ש ָראוּי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָל ָא ָדם ּבו ׁ ָּשה ְלהוֹ ׁ ִשיט ַה ַּמ ֲא ָכל ְל ִפיו ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,שזהו
כלל ענין התנוצצת המוחין שכשבא לאכול יכנס בו יראה ובושה לפני ה’ ,שזהו עיקר בירור
האכילה ,וכמ”ש שם שראוי שיהיה לאדם בושה להכניס המאכל לפיו .ור’ נתן אומר שזהו כלל
ענין יציאת מצרים שנאמר בתפילין ,שאנו ממשיכים עלינו בכל יום שנזכה להתבייש לפני ה’
ולאכילה דקדושה.
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ילה ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ָאז ַדּ יְ ָקא ְל ַח ִ ּיים
יך ַעל ַע ְצמוֹ ּבו ׁ ָּשה ְ ּגדוֹ ָלה ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ֲא ִכ ָ
ִּכי ְ ּב ַו ַדּ אי ְצ ִר ִ
נִ ְצ ִח ִ ּיים ׁ ֶשהוּא ֲענָ ָוה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּבו ׁ ָּשהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִשיךְ
ִח ּיוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ילהְּ ,כמוֹ
ל-כן ִה ְז ִה ָירה ּתוֹ ָרה ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ּלֹא יָ בֹא ִל ֵידי ַ ּג ּסוּת ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
ֹאכל ְו ָש ָֹב ְע ָּת ְוכוּ’ ְו ָרם ְל ָב ֶב ָך ְוכוּ’” ע”י פגם עץ הדעת ,שזהו עיקר נסיון
“פן ּת ַ
ׁ ֶש ָּכתוּב ( ְדּ ָב ִרים ח’)ֶ ּ ,
ְ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ַזי ֵאינוֹ ְמעוֹ ֵרר ו ַּמ ְמ ׁ ִשיך ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים
הגסות בכל פעםִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ֵאינוֹ אוֹ ֵכל ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַע ּ ִ
ַה ַ ּנ”לַ ,רק ִח ּיוּתוֹ הוּא ֵמ ַה ּ ְפס ֶֹלתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּגאוּת ְו ָרם ֵל ָבבֶ ׁ ,שהוּא ִח ּיוּת ְדּ ִס ְט ָרא ַא ֲח ָראֶ ׁ ,שהוּא
יתה ַּכ ַ ּנ”ל ,אדם צריך לדעת שכשאינו אוכל בקדושה ,ה’ ירחם
יתהִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִּמ ָ
ֶ ּב ֱא ֶמת ִמ ָ
יהם ְקרוּיִ ם
הרי הוא ממשיך חיות לסט”א בגאות ורום לבבֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ( ְ ּב ָרכוֹ ת יח) ְר ׁ ָש ִעים ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
“כי ְ ּביוֹ ם ֲא ָכ ְל ָך ִמ ֶּמנּ ּו מוֹ ת ָּתמוּת”ַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןְ ,ו ַע ֵּ
ילה ָּכזֹאת נֶ ֱא ַמרִּ ,
יכין
ל-כן ְצ ִר ִ
ֵמ ִתים ַעל ֲא ִכ ָ
ילה ִל ָ ּז ֵהר ְ ּביוֹ ֵתר ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַעל ַע ְצמוֹ ּבו ׁ ָּשה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ְחיֶ ה ַה ּׁ ִש ְפלוּת,
ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ֲא ִכ ָ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ַּכ ַ ּנ”ל .ובזה צריך הרבה חיזוק איך להתחזק בזמן האכילה ,כי הנה
הוא חלש ואין לו כח ולוקח משהו לאכול ,יש עצה תמיד להתבייש ,לדעת שה’ נמצא כאן על
השלחן ,הוא זן אותך ,ואתה מברך אותו ,וממליך אותו .ותמשיך על עצמך איזה התנוצצות
המוחין שבא ע”י תשובה ותפילה ,ולבא קצת להתבייש לפני ה’ .להודות לה’ שנתן לו אוכל,
בושה זאת הוא עיקר התמימותְּ .כ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
ילה ַח ִ ּיים נִ ְצ ִח ִ ּיים ָה ֵא ֶּלהֶ ׁ ,ש ֵהם ַח ִ ּיים
יך ַעל-יְ ֵדי ָה ֲא ִכ ָ
ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֵהם ֲענָ ָוה ְו ׁ ִש ְפלוּת ַּכ ַ ּנ”ל ( ְו ַע ֵ ּין ִמ ֶּזה ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ָע ְר ָלה ֲה ָל ָכה ב’)

טי

