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ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ז  -כ"ח נטילת ידיים ד' אות א-ח

לקוטי הלכות או”ח דף כ"ז  -כ"ח נטילת ידיים ד' אות א-ח
הלכות נטילת ידים שחרית ֲה ָל ָכה ד:
הלכה זו יש בה יסודות גדולים איך לבנות את הדעת ,איך לבנות את המח .ע”פ סי’ ס”ה שם
מתבאר שהאדם אילן שבתוך השדה ,וצריך לראות תמיד להיות בתוך השדה ,כי כשנופל
משם ,נופל מהתפילה ,כשהוא בתוך השדה יוכל לעשות אחד מהתפילה ,ועניינו ע”פ קשר
המאמר שע”י ביטול בשעת היסורים ממשיכים אח”כ תורה והמשכת רשימה מהזריחה לתוך
המוחין ,אלו הם הלשונות הנמצאים בתורה ס”ה ,וכדי שנוכל להשתמש בהלכה הזאת להבין
איך זה שייך לנו ,במה שר’ נתן רוצה ללמד לנו בהלכה הזאת ,יסודות נצרכים מאד מאד ,איך
לעשות כלים ולבושים ,איך לבנות את השכל והדעת ,כי הלכה זאת יש בה כח אדיר לבנות את
האדם .וכדי להבין את ההלכה אנו קצת מבארים מה שנתבאר בתו’ ס”ה.

לעשות אחד מכל התפילה היינו לבנות מח חדש אחד מהרבה ידיעות חדשות
ענין ‘לעשות אחד מכל התפילה’ הוא לזכות לישוב הדעת ,כי כשאדם התחיל הודו לה’ ,אח”כ
ברוך שאמר ,אח”כ אשרי ,אח”כ ישתבח וכו’ ,אחד יוצא מכל התפילה ולא נשאר בלבו אולי
רק דבר אחד ,כי המח מבולבל ,אך כשכל התפילה היתה בהתעוררות ,הרי נשאר במחו הרבה
ידיעות חדשות ,וכל דבר שמחו ודעתו קלט שושנים ופרחים ,הארה של אהבת ה’ ,יראת ה’,
התעוררות לזכור גדולת ה’ ,הכל נזכר אצלו .איך ומה? זה לא מה שיכולים לבאר ,אבל זה נקרא
לעשות אחד מכל התפילה ,וכל אחד יש לו דרגה אחרת בזה.
כלל הענין הזה שייך למציאות השכל של האדם ,כי יש אחד שהוא שוכח ומאבד ,קשה לו
לעשות ברכה ,אינו זוכר ראשית הברכה בסופו ,הוא ענין חסרון ישוב הדעת ,שהרבה אנשים
סובלים מזה ,כשרוצה ללמוד ,אינו זוכר בגמ’ מה שהיה כתוב במשנה ,קשה לו ,בפרט בדברי
רבינו אינו זוכר את העצה לשמח את נפשו ,את העצה להתחזק להתגבר ,אינו זוכר למעשה,
כי הוא לא בשדה ,הוא נדחה מהשדה.
ויש בזה כמה וכמה דרגות להיות בתוך בשדה ,להגיע למקום שלו ,אחד בנגלה ,אחד בנסתר
וכו’ ,ואז עיני בעל השדה מאירים ,היינו שהצדיק מעלה את התפילות ,ונמשך על האדם בחי’
קבלת התורה[ ,מאמר זה נאמר בשבועות] ,ולזה צריך לתקן את המח ,ורבינו מגלה שזה נעשה
ע”י שמצליחים לקחת את הזריחה ,זריחה פירושו ענין של ביטול ,שאדם מתבטל לה’ ,כשזה
הולך ממנו ,נשאר רשימה של זריחה שממנו יכול לעשות לבוש ,בנין של תורה ושמחה שעי”ז
יבנה את דעתו ומחו .כך אדם בונה את המח.

עצימת העיניים היינו לזכור את הסוף הטוב
ָאדם
יטב וְ הַ ּכְ לָלֶׁ ,שהָ ָ
לּ-פי הַ ּתו ָֹרה " ַוּיֹאמֶ ר ּבֹעַ ז אֶ ל רּות" ּבְ ִסימָ ן ס"ה ,עַ ּיֵ ן ָׁשם ּכָל הַ ּתו ָֹרה הֵ ֵ
א) עַ ִ
ּסּורים וְ כָל הַ ּצָ רוֹת
צָ ִריְך ָּת ִמיד לְ ִה ְס ַּתּכֵל עַ ל הַ ַּתכְ לִ ית ֶׁשהּוא ּכֻּלוֹ טוֹב ּכֻּלוֹ אֶ חָ דֶׁ ,ש ָּׁשם ִמ ְתּבַ ְּטלִ ין ּכָל הַ ּיִ ִ
ֶׁשּבָ עוֹלָםּ ,כִ י הַ ּכֹל לְ טוֹבָ ה ,אַ ְך ִאי אֶ ְפ ָׁשר לְ ִה ְס ַּתּכֵל עַ ל הַ ַּתכְ לִ ית הַ ּזֶה ּכִ י ִאם ּבִ ְס ִתימּו ְּדעֵ ינִ ין מֵ חֵ יזּו
ּסּורין ּגְ דוֹלִ ים ח"ו ,הּוא סוֹתֵ ם וְ עוֹצֵ ם
ָאדם ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לוֹ יִ ִ
מּוטּבָ ע ּבְ נֶפֶ ׁש הָ ָ
ְּדהָ אי עָ לְ מָ א לְ ג ְַמ ֵרי וְ כּו' וְ עַ לּ-כֵן ְ
יטב רבינו מכניס אותנו לענין מצב של
עֵ ינָיו ּבְ חָ זְ ָקה ְמאֹד וְ כּו' ּכְ דֵ י לִ בְ רֹחַ אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית וְ כּו' ,עַ ּיֵ ן ָׁשם ּכָל זֶה הֵ ֵ

ג

ד
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יסורים וצרות ,מה שיש לאדם יסורים ,ה’ עשה טבע שאדם סותם את העיניים שלו ,היינו שמתבטל ,זה הביטול הוא ביטול אל
התכלית .וכך כשעובר על אדם יסורים יסתום עיניו ויזכור התכלית ,שעוה”ז אינו כלום ,הכל יעבור בסוף ,והשי”ת בוודאי יעזור.
זה נקרא ביטול .והוא אחד מהדרכים שהאדם בא אל הביטול והזריחה בכמה וכמה הזדמנויות של יסורים .וזה נתפס בנפש האדם
הארה חדשה.
יש עוד דרכי זריחה לפי מש”כ רבינו בשיחות הר”ן סי’ א’ ,כי אני ידעתי כי גדול ה’ .שם רבינו מתאר את מציאות הזריחה,
בחי’ אני ידעתי שאי אפשר לספר בפה ,שיודע באמת מהשי”ת ,תפס משהו ,כמה הוא רחוק מענין הרשימה ,מה שכן יכולים
לתאר ולספר.

לאחר הביטול יש להמשיך רעיון של דעת לכבות הצמאון
ּסּורים ּבְ יוֹתֵ ר ִמּבַ ְּת ִחּלָהּ .כְ מוֹ ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים
ּומ ְתּגַּבְ ִרים הַ ּיִ ִ
אַ ְך ַאחַ ר ּכְָך ּכְ ֶׁש ָּׁשב מֵ הַ ּבִ ּטּול חוֹזְ ִרים ִ
ּסּורים עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה
ּומ ְתּבַ ְּטלִ ין הַ ּיִ ִ
ֶׁשּנִ לְ חָ ִמים זֶה עִ ם זֶה ֶׁשּכְ ֶׁשאֶ חָ ד רוֹאֶ ה וְ כּו' אַ ְך ַאחַ ר ּכְָך ְמ ָק ְר ִרין ִ
ּסּורים ,עַ ל-יְ דֵ י ֶׁשּנִ ְתּבַ ֵּטל אֶ ל הַ ַּתכְ לִ יתֶׁ ,שעַ ל-יְ דֵ י זֶה מֵ ִאיר הַ ּזְ ִריחָ ה ֶׁשל הרשימו
ֶׁשּׁשוֹאֲ בִ ין עַ ל-יְ דֵ י הַ ּיִ ִ
ּומ ַקּבֵ ל ּתו ָֹרה עַ ל-יְ דֵ י הַ ִּש ְֹמחָ הֶׁ ,שהּוא ּכְ לִ י לְ ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרהֶׁ ,שעַ ל-יְ דֵ י זֶה ְמכַּבִ ין צִ ְּמאוֹן
לְ תוְֹך הַ ּמ ִֹחין ְ
ּסּוריםּ ,בִ בְ ִחינַת (ישעיה נה) הוֹי ּכָל צָ מֵ א לְ כּו לַּמַ יִ ם וְ כּו’ ,עַ ּיֵ ן ָׁשם ּכָל זֶה ּבַ אֵ ר
הַ ּנֶפֶ ׁשֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת יִ ִ
יטב:
ּכָראּוי וְ ַלעֲׂשוֹת אֶ חָ ד ִמּכָל הַ ְּת ִפּלָה וְ כּו’ וכּו’ ,עַ ּיֵ ן ָׁשם הֵ ֵ
יטב .וְ ָאז יְ כוֹלִ ין לְ ִה ְתּפַ ּלֵל ָ
הֵ ֵ
כי גם לאחר שהתבטל וזכה לזריחה ,אח”כ הוא חוזר מהביטול והזריחה ,חוזר לעצמו ,ואז מתגברים היסורים ביותר ,כי הבע”ד
מתגבר כנגדו בכל הכחות להוריד אותו לגמרי ,כדרך שני אנשים שלוחמים זה עם זה ,כשאחד מתגבר ,מתגבר השני כנגדו .ואז
מקררים היסורים ע”י שאיבת התורה .כי אח”כ הוא משתוקק לתורה בצמאון דקדושה ,שהוא בעצם היסורים ,שצמאה נפשו
לדעת את הגמ’ ,להבין את הענין ,יש לו קושיא ,צמאון לדעת ,חושב על הדבר ,ומשתוקק אליו ,עד שתופס מרחוק שבוודאי יש
פה איזה דבר ,ומתוך זה ה’ מאיר לאדם מציאות של קושיה ותירוץ ורעיונות שאחד מכה בשני וזה נעשה כלי ולבוש שעי”ז יוכל
לקבל את הרשימה של הביטול לתוך המח שלו ,וכך נבנה המח .וזה מתגלה בצורה שהוא מקבל תורה ,שמבין איזה לימוד ומבין
את התפילה .וזה בחי’ שנעשה אחד מכל התפילה שמתעורר ויכול לקבל דבר בשלימות ,ועי”ז מכבה צמאון הנפש והיסורים
מסתלקים ,כי מתגלה המח והחיות של האדם ,שיוכל לחיות עם זה ,ממש עשיר הכי גדול ,יש לו דעת וחידושי תורה .אלו הם
יסודות המאמר המופלא הזה ,כשנזכרם נוכל להבין מאד את היסודות שר’ נתן מבאר בהלכה זו.

בזמן שינה האדם בטל אל התכלית ,כל אחד לפי דרגתו
ב) וְ זֶה ּבְ ִחינַת נְ ִטילַת י ַָדיִ ם ַׁשחֲ ִרית ,כלל ענין בנין המח והמשכת הזריחה והביטול לתוך הדעת ,מאוחד עם נטילת
ידיים בבוקר ,ובזה מגלה ר’ נתן נפלאות גדולות ,וצריך לשים לב שזהו דרך ויסוד בעבודת ה’ בשינהּ ,כִ י הַ ֵּׁשּנָה הּוא ּבְ ִחינַת
ּומ ָּׁשם ׁש ֶֹרׁש הַ ֵּׁשּנָה( ,כמובא בהתורה “ויהי מקץ זכרון” סימן נ”ד)
ּבִ ּטּול אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית ּבִ ְס ִתימָ א ְּדעֵ ינִ ין ִ
ֶׁשּבִ ְׁשעַ ת ֵׁשּנָה ִמ ְת ַּדּבְ ִקין ּבְ עָ לְ מָ א ְּדָאתֵ יֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּול אדם רוצה לסדר דברים ,ללמוד ולהצליח ,ויש לו
יסורים כאלה ,אזי בטל אל התכלית ויודע שמה שישאר ממנו זה רק הנשמה ,וירוויח מתוך היסורים שעוברים עליו ,הכל יסתדר,
זה תיקון ובירורים ,זהו ביטול אל התכלית בפשטות ,ויש בודאי יותר מזה .ר’ נתן מצרף לסי’ ס”ה מש”כ בסי’ נ”ד שצריך
להתדבק בעלמא דאתי ,לדעת שאין העולם הזה לבד ,יש עולמות עליונים ,ואח”כ בונה את השכל בזכרון עלמא דאתי .וצריך
להגדיל את הדעת יותר ויותר ,וגם לאנשים פשוטים זה שייך להם ע”י השינה ששם בטל מכל המחשבות והדאגות ובטל אל
התכלית.
וְ כֵן ּבְ הַ ּתו ָֹרה "ּכִ י מרחמם ינהגם" ִסימָ ן ז' עַ ל מַ אֲ מַ ר ַרּבוֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ ָרכָה ,וְ הָ יָה ַרּבִ י אֱ לִ יעֶ זֶר י ֵָׁשן,
מּובָ ן ּגַם ּכֵן ֶׁש ֵּׁשּנָה ,הּוא ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּול ּבְ ִחינַת עַ יִ ן ֹלא ָראֲ תָ ה ,עַ ּיֵ ן ָׁשם ,שינה זאת היא במדרגה הרבה יותר גדולה
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ממה שהזכיר לעיל מתורה נ”ד לגבי המון העם ,כי כאן בסי’ ז’ מדבר מביטול בדרגת איה ,השגת הבן ,מקיפים עליונים מאד
ששייך לצדיקים גדולים .יחד עם השגת התלמיד בחי’ מלא ,חיזוק שה’ איתי תמיד בכל עת.
הרי שר’ נתן מזכיר כמה דרכי שינה ,שאדם יוצא מפשטות המציאות שלו ,הן פשטות טוב ,הן פשטות קשה ,ועולה אל התכלית
בביטול .וענין זה גם מבואר בסי’ ד’ שכשבא אל הצדיק ומתודה,יוצא מכל צער ויודע שכל מאורעותיו לטובתו ,בכח מה שהצדיק
עולה לביטול לאא”ס .וכלל הענין מתבאר בשיחה א’ שיש הפרש גדול מאד בין זריחה לרשימה ,כי זריחה וביטול לאא”ס הוא
דבר גבוה מאד ורחוק לגמרי ממה שאח”כ יכול אדם להתבונן ולהכניס בשכלו ,אמונה ודעת ולחשוב הלכה וענייני עבודת ה’.
ָאדם הּוא ּבִ ְׁשבִ יל ּבְ ִחינוֹת הַ ּנַ"ל הַ ְמבָֹאר ּבַ ּתו ָֹרה הַ ּנַ"לְּ ,דהַ יְ נּו
ּכִ י עִ ַּקר הַ ֵּׁשּנָה ֶׁשהַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך מַ ִּפיל עַ ל הָ ָ
ּסּורים ֶׁש ֻּכּלָם נִ ְמ ָׁשכִ ין ִמּבְ ִחינַת ּבִ לְ ּבּול הַ ַּדעַ תּ ,כַּמּובָ א ּבִ ְדבָ ֵרינּו
ּכְ דֵ י לִ בְ רֹחַ ּבְ כָל ּפַ עַ ם מֵ הַ ִּדינִ ים וְ הַ ּיִ ִ
ָאדם ּבָ א לְ זֶה הָ עוֹלָם ַרק ּבִ ְׁשבִ יל הַ ִּמלְ חָ מָ ה לִ לְ חֹם ִמלְ חֶ מֶ ת ה’ עִ ם הַ ַּתאֲ ווֹת
ּבְ מָ קוֹם ַאחֵ ר ּומֵ חֲ מַ ת ֶׁשהָ ָ
וְ הַ ּבִ לְ ּבּולִ ים ּולְ ַדּבֵ ק מַ חֲ ַׁשבְ ּתוֹ ּבְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ָּת ִמיד ,יסוד גדול שאדם בא לעוה”ז רק בשביל מלחמת ה’ ,הן בשעת
התפילה ולימוד התורה והן בשאר היום ,עבודתו ללחום ברע ולהתדבק בטוב ,באמונה ודעת בשמחה ,עַ ל-יְ דֵ י זֶה הַ ּמ ִֹחין
ָאדם ֶׁשּכְ ֶׁשהַ ּבִ לְ ּבּולִ ים ִמ ְתּגַּבְ ִרין ּבְ יוֹתֵ ר וְ הַ ּמ ִֹחין
ִמ ְתיַּגְ עִ ים ּבְ כָל ּפַ עַ ם וְ עַ לּ-כֵן ִה ְטּבִ יעַ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ ּנֶפֶ ׁש ָ
ִמ ְתיַּגְ עִ ים ֶׁשּיִ ּפוֹל עָ לָיו ֵׁשּנָה נרדם ונח קצת ֶׁשהּוא ְס ִתימוֹת הָ עֵ ינַיִ ם ּובִ ּטּול הַ ּמ ִֹחין ,הַ יְ נּו ֶׁשּיִ ְסתוֹם עֵ ינָיו
וִ יבַ ֵּטל מֹחוֹ וְ ַדעְ ּתוֹ לְ ג ְַמ ֵריֶׁ ,שּזֶהּו ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּול הַ ּנַ"ל ,הַ יְ נּו ּבִ ּטּול אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית הַ ּטוֹב וְ ָׁשם ִמ ְתּבַ ְּטלִ ין ּכָל
ּסּורים וְ הַ ְּמנִ יעוֹתּ ,כִ י ֻּכּלָם ִמ ְתּבַ ְּטלִ ים עַ ל-יְ דֵ י
הַ ּבִ לְ ּבּולִ יםֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת ּכְ לַל ּכָל הַ ִּדינִ ים וְ הַ ּצָ רוֹת וְ הַ ּיִ ִ
רּואים.
ָאדם וְ עַ ל ּכָל הַ ּבְ ִ
ּומ ָּׁשם נִ ְטּבַ ע הַ ֵּׁשּנָה עַ ל ּכָל ָ
הַ ּבִ ּטּול אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית ּכַ ּנַ"ל ִ
וְ עַ לּ-כֵן ּבֶ אֱ מֶ ת ִמי ֶׁשּזוֹכֶה יָכוֹל לְ הַ ִּשֹיג ּבִ ְׁשעַ ת ֵׁשּנָה ְּדבָ ִרים ּגְ בו ִֹהים ְמאֹד מֵ חֲ מַ ת ֶׁשָאז הּוא ּבִ בְ ִחינַת
ּבִ ּטּול אֶ ל הָ אוֹר אֵ ין סוֹף יִ ְתּבָ ַרְך ְׁשמוֹ ,וְ עַ ל-יְ דֵ י זֶה מַ ִּשֹיג מַ ה ֶׁשּמַ ִּשֹיג ּכַּמּובָ א ּבַ ּזֹהַ ר הַ ָּקדוֹׁש (פרשת
“מי ַי ֲעלֶה ּבְ הַ ר ה’ וְ כּו’” וכן היו צדיקים שזכו להשיג השגות נוראות בעת השינה ,וכן
ויקהל דף קצ”ה) עַ ל ּפָ סּוקִ ,
כל אחד שייך מה שזוכה לעלות ולהשיג מה שמשיג.

נוטלים ידיים לאחר הקימה מהביטול ,עם מימי חידושי התורה
וְ עַ לּ-כֵן ּכְ ֶׁש ָּק ִמים מֵ הַ ֵּׁשּנָה צְ ִריכִ ין לִ ּטֹל י ָָדיו ּבְ ּמַ יִ םּ ,כִ י ּכְ ֶׁש ָּקם מֵ הַ ֵּׁשּנָה זֶה ּבְ ִחינַת ֶׁשחוֹזֵר מֵ הַ ּבִ ּטּול
ּכַמבָֹאר
וַאֲ זַי רוֹצִ ים הַ ִּדינִ יםֶׁ ,שהֵ ם הַ ּבִ לְ ּבּולִ יםֶׁ ,שּמֵ הֶ ם ּכָל הַ ּטֻ ְמאוֹת הֵ ם רוֹצִ ים לְ ִה ְתּגַּבֵ ר יוֹתֵ ר וְ יוֹתֵ רְ ,
ּבְ הַ ּתו ָֹרה הַ ּנַ"ל וְ ָאז צְ ִריכִ ים לְ ִה ְתּגַּבֵ ר ּבְ יוֹתֵ ר לְ בַ ְּטלָם עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה ֶׁשּמַ ְמ ִׁשיכִ ין מהרשימו וְ כּו' ֶׁשהּוא
ּבְ ִחינַת מַ יִ ם ּכַ ּנַ"ל כמ”ש שם בסי’ ס”ה שבזמן הביטול זוכה לזריחה ,ואח”כ נכנסת הזריחה לרשימה ,היינו שנשאר לו משהו
מזה ,שעי”ז מבין מה שהצדיקים מדברים שזה בחי’ מימי התורה.
וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת נְ ִטילַת י ַָדיִ ם ּבְ מַ יִ ם ֵּתכֶף ּכְ ֶׁש ָּק ִמים מֵ הַ ֵּׁשּנָה ּכִ י ָאז ּכְ ֶׁש ָּק ִמים מֵ הַ ֵּׁשּנָהֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת
ּומּיָ ד לְ הַ ְמ ִׁשיְך מֵ ימֵ י הַ ּתו ָֹרה ּכְ דֵ י לְ ג ֵָרׁש רּוחַ הַ ּטֻ ְמָאה הַ ּׁשו ָֹרה
ֶׁשחוֹזְ ִרים מֵ הַ ּבִ ּטּולָ ,אז צְ ִריכִ ים ֵּתכֶף ִ
עַ ל הַ ּגּוף וְ עִ ָּקר עַ ל הַ ּיָ ַדיִ ם ,במעשים שאדם עושה בידיו ְּדהַ יְ נּו ּכֹחוֹת הַ ִּדין וְ הַ ּבִ לְ ּבּולִ ים הָ עו ְֹמ ִדים וְ או ְֹרבִ ים
וְ ׁשו ִֹרים עַ ל הַ ּגּוף ּבִ ְׁשעַ ת הַ ּבִ ּטּולֶׁ ,ש ֵּתכֶף ּכְ ֶׁשּיַ חֲ זֹר הַ ַּדעַ ת מֵ הַ ּבִ ּטּול יִ ְהיּו נֶאֱ חָ זִ ים ּבוֹ יוֹתֵ ר וְ כַ ּנַ"ל וְ עַ לּ-כֵן
צְ ִריכִ ין לִ ּזָהֵ ר לְ ג ְַר ָׁשם ֵּתכֶף ּכְ ֶׁשעו ְֹמ ִדים מֵ הַ ֵּׁשּנָה עַ ל-יְ דֵ י הַ ָּטהֳ ָרה ּבְ מַ יִ ם ֶׁשעַ ל -יְ דֵ י זֶה מַ ְמ ִׁשיכִ ין ָטהֳ ָרה
ּסּורים וְ הַ ִּדינִ ים ּכְ ֶׁש ָּׁשבִ ין
ּוקדֻ ָּׁשה ִמּמֵ ימֵ י הַ ּתו ָֹרה ֶׁשּנִ ְמ ָׁשכִ ין מהרשימו ֶׁשל הַ ּבִ ּטּול ֶׁש ְּמבַ ְּטלִ ין הַ ּיִ ִ
ְ
מֵ הַ ּבִ ּטּול וְ כַ ּנַ"ל.
וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת ִה ְתחַ ְּדׁשּות הַ ּתו ָֹרה ֶׁשּצְ ִריכִ ין לְ ַקּבֵ ל ּבְ כָל יוֹם וָיוֹםֶׁ ,שהּוא ִה ְתחַ ְּדׁשּות הַ ּמ ִֹחין ֶׁשּנִ ְמ ָׁשכִ ין
ּבְ כָל יוֹם ּבִ בְ ִחינַת חֲ ָד ִׁשים לַּבְ ָק ִרים ּוכְ מוֹ ֶׁש ְ
ָאמרּו ַרּבוֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ ָרכָה (דברים ו’)“ ,אֲ ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך
הַ ּיוֹם” ֶׁשּיִ ְהיּו ִּדבְ ֵרי ּתו ָֹרה ּבְ כָל יוֹם ּבְ עֵ ינֶיָך ּכַחֲ ָד ִׁשים (ספרי שם) נִ ְמצָ אֶׁ ,שּבְ כָל יוֹם צְ ִריכִ ין לְ הַ ְמ ִׁשיְך
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ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ז  -כ"ח נטילת ידיים ד' אות א-ח
ּומ ָּׁשם צְ ִריכִ ין לְ ַקּבֵ ל
עַ ל עַ צְ מוֹ ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה מֵ חָ ָדׁש ,הַ יְ נּו ּכַ ּנַ”לּ ,כִ י עַ ל-יְ דֵ י הַ ֵּׁשּנָה הּוא ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּול ִ
ּומי
ִה ְתחַ ְּדׁשּות הַ ּתו ָֹרה ּכְ דֵ י לְ בַ ֵּטל הַ ִּדינִ ים וְ הַ ּטֻ ְמאוֹת וְ כּו’ הָ רוֹצִ ים לְ ִה ְתּגָרוֹת ָאז ַּדיְ ָקא ּבְ יוֹתֵ ר וְ כַ ּנַ”לִ ,
ּדּוׁשים אֲ ִמ ִּתּיִ ים ּבְ כָל יוֹם ,אַ ְׁש ֵרי לוֹ כי בכחל יום יש עוד דברים מונעים
ֶׁשּזוֹכֶה לְ זֶה ּבִ ְׁשלֵמּות לְ חַ ּדֵ ׁש ּבַ ּתו ָֹרה ִח ִ
את המח ,ומח לא חי ,צריך לחדשו בכל יום להתחדש להבין בדברי הצדיקים ובדברי הזה”ק ויש לו הרגשה בתפילה ומחדש
האמונה ,והמח נבנה והוא חזק .והתפילה נהיה אחד ,אהה ,זה נפלא.

עיקר היסורים שהנפש צמאה לאור תורה
ר’ נתן אומר שגם שאר בני אדם אַ ְך אֲ ִפּלּו ְׁשָאר ּבְ נֵי הָ עוֹלָם ֶׁשאֵ ינָם זוֹכִ ין לְ זֶה צְ ִריכִ ין עַ ל ּכָל ּפָ נִ ים לְ ִה ְתּגַּבֵ ר
ּכַמבָֹאר ּבְ כָל הַ ְּספָ ִרים ַל ֲעמֹד ּבָ אַ ְׁשמ ֶֹרת ַל ֲעסֹק ּבַ ּתו ָֹרה ּכְ דֵ י לְ כַּבוֹת
ַל ֲעסֹק ּבַ ּתו ָֹרה ּבַ ּב ֶֹקר ּבַ הֲ ִקיצוֹ ִמ ְּׁשנָתוְֹ ,
ּסּורים וְ הַ ִּדינִ ים וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא וְ כָל ִמינֵי ּבִ לְ ּבּולִ ים עַ ל-
עַ ל -יְ דֵ י זֶה צִ ְּמאוֹן הַ ּנֶפֶ ׁשְּ ,דהַ יְ נּו לְ ג ֵָרׁש ּכָל הַ ּיִ ִ
יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה ֶׁש ְּמ ַקּבְ לִ ין מהרשימו עיקר יסורי האדם הוא שמוצא את עצמו בעוה”ז ,ונפשו צמאה לתורה ,ומזה צריך
לברוח אל הביטול שמביא זריחה ,שממנה ישאר רשימה שתביא לו התחדשות התורה ,היינו התחדשות לעסוק בתורה בחשק
חדש ,לזכור את ה’ ,ולדעת מה זה תורה שעושה נחת רוח לה’ ,וכל אות מאיר לו ,לבנות הלב ,לתקן המוחין ,לחזור לה’
שהתפילה תהיה אחד ,להתעורר בעבודת ה’ ,לזכור את ה’ .זהו החיות החדש שבכל יום .וְ עַ לּ-כֵן ּבֶ אֱ מֶ ת אֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשאֵ ינוֹ
זוֹכֶה לְ חַ ּדֵ ׁש ּבַ ּתו ָֹרה מַ ּמָ ׁש ,צָ ִריְך עַ ל ּכָל ּפָ נִ ים לְ ִה ְתּגַּבֵ ר ּבְ כָל יוֹם וָיוֹם ַל ֲעסֹק ּבַ ּתו ָֹרה ּבְ חֵ ֶׁשק חָ ָדׁש וְ ִחּיּות
ּכַמבָֹאר ּבְ מָ קוֹם ַאחֵ ר,
חָ ָדׁש וְ יִ ְהיֶה ּבְ עֵ ינָיו ּכַחֲ ָד ִׁשים מַ ּמָ ׁשּ ,כִ י זֶהּו ּגַם ּכֵן ּבְ ִחינַת ִה ְתחַ ְּדׁשּות הַ ּתו ָֹרהְ ,
ּות ִפּלִ ין הוא הארת הזריחה אל הרשימה ומהרשימה
הַ יְ נּו ּכַ ּנַ"ל ,וְ זֶהּו ּכָל ּבְ ִחינַת צִ יצִ ית ,הוא הכלי של הרשימה ,לבושְ ,
ּות ִפּלָה נעשה תפילה אחד ,שבזה נמצא בשדה ,בגן עדן ֶׁש ֻּכּלָם הֵ ם
ּוק ִריַאת ְׁשמַ ע הוא התגלות מח חדש ְ
לתוך המוחיןְ ,
ּבְ ִחינַת ִה ְתחַ ְּדׁשּות הַ ּמ ִֹחין ֶׁשּנִ ְמ ָׁשכִ ין עַ ל ּכָל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ָֹראֵ ל ּבְ כָל יוֹם ֶׁשּכָל זֶה נִ ְמ ָׁשְך ִמּבְ ִחינַת הַ ּזְ ִריחָ ה
וְ הָ ְר ִׁשימָ ה ֶׁשל הַ ּבִ ּטּול אֶ ל הַ ַּתכְ לִ יתֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ֵׁשּנָה וְ כַ ּנַ"ל:

דרך לבנות את המח ולהוציאו משכחה ובטלה
הגם שכאן ר’ נתן עובר לענין חנוכה ,אך בהמשך ההלכה חוזר לענין ציצית ותפילין ,וכל זה
מתקשר למה שהתפילה נהיית אחד .אך כשנבין יותר את נושא המאמר הזה ,שיש בעיה לכל
אדם שאין לו זכרון ,מתפלל ולא יכול לזכור ,ואינו זוכה להתלהבות ,ורוב אנשים סובלים שאין
מבינים דף גמ’ ,פסוק חומש ,המח סתום .נושא המדובר כאן הוא איך לבנות את המח ,להיות
בתוך השדה ,בתוך הגן עדן ,לא להגרש החוצה ,בעל השדה יכניס אותך חזרה לחיים.
כשאדם חי בלי מח ,בלי לב ,אלו הם יסורים נוראים שעוברים על אדם ,חי בלי חיות ,אין לו
שום דרך להתחזק .ר’ נתן מגלה כאן בענין נטילת ידיים כלל הדרך איך לבנות את המח ,בוודאי
בנין המח הוא ע”י תשובה התבודדות ושמירת המחשבה יום יום ,ולעסוק בתורה ותפילה ,אך
צריך עצה לכל זה .ר’ נתן יורד אל העצה למעשה למצב שלנו ,כמו במה צריך לבנות מח ודעת,
ויש הרבה מצבים שדווקא בגלל שהוא רוצה את המוח והדעת הוא נשבר ולא יכול ללמוד
כלום ,עצת רבינו הוא עיקר תמימות ופשיטות שהוא בחי’ שינה ,ביטול אל התכלית.
כי למעשה כל מה שעובר עלינו צער ועגמת נפש ,מה שגורם שאין המח מאיר ,שאין לאדם
מים לכבות את הצמאון שלו ,לפעמים היסורים יותר גדולים ואין לו אמונה לשמח את עצמו,
אין לו לאן לברוח .אזי הוא צריך ביטול אל התכלית ,שמתבטל לרצון ה’ ,אם בתוך התבודדות,
או באמצע היום שמתחזק ,עוצם את העיניים ומתבטל וזוכר שבעולם הבא הכל יהיה טוב,
אני עשיתי את האמת שלי ,לא מעניין אותי מה שהולך בחוץ ,מה שאנשים עושים ,או מה
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שנעשה ממילא ,לא יודע כלום ,אני מבטל את עצמי אל התכלית .ועי”ז מתקן אדם למעלה.
וכלול בזה כמה בחינות של ביטול אל התכלית ,כי כשזוכה להתפלל בכונה ובא לזריחה וביטול
לה’ ,מזה לבד אין אדם יכול לקבל רפואה ,אך באמת שורש כל כחות האדם לשוב בתשובה
ולתקן המוחין ולהתרפאות ,הכל תלוי בזה ,הוא אור האלקות ממש ,פנימיות הנשמה שממש
מתחדשת .אלא שבכדי להתרפאות ולקרר היסורים צריך להמשיך אח”כ את הרשימה.

תיכף לאחר הביטול יש לתפוס את הרשימה בכלי
כשאדם קם מהשינה ,וחוזר לעצמו לאחר שהתבטל ,אזי עבודתו לתפוס את הרשימה,
ולהתגבר נגד היסורים שהתחדשו ,ולהתגבר לזכור משהו מהזריחה ולשמור על הרשימה
ותיכף לעשות לה כלים ,הכלים הוא התחדשות העסק בתורה .כלי הוא משנה ,גמרא ,שיש
שם חיות אלקות ,ובדברי הצדיקים ופנימיות התורה שם אדם ממש רואה דרך של עבודת ה’,
שהוא כלי להתחדש עכשיו בכח הזריחה ,עכשיו הוא מביא את זה לעובדא ולמעשה ,ללמוד
גמרא בהתחדשות ,וזה עושה שאדם נהיה חי ,מח חי ,ועי”ז יוכל להתפלל ,ולקבל עול מלכות
שמים בק”ש ,ועי”ז נעשה התפילה אחד ונכלל בתוך השדה .ומתחיל להכנס לתוך דרכי החיים
של עבודת ה’.
הרי באות ב’ הזכיר ר’ נתן את הכלליות ,אך כשנעיין בתוך המאמר נראה את כלל הדבר המופלא
הזה ,שזהו דרך בנין הדעת ,ולצאת מכל יסורים ובלבולים ,ולבנות אור השכל והדעת ,ה’ יזכנו.
ע”כ דיבר ר’ נתן מענין ביטול אל התכלית ע”י היסורים ,כי היסורים מביאים לטובה גדולה
ואין לפחד מיסורים ,בוודאי הכל מתהפך לטובה ,אדרבה ,מזה בא אדם לביטול ,כשמתנהג אז
באופן הזה שמתבטל אל התכלית ,ובזה מפרש ענין חנוכה ויוסף הצדיק ויציאת מצרים ,שבזה
נראה איך לזכות לבחי’ עצמות יוסף שהוא התגלות אור התורה בתוך הביטול.

נר חנוכה הוא כלי לאור הביטול והזריחה של החשמונאים
ג) וְ זֶה ּבְ ִחינַת ּת ֶֹקף הַ ּנֵס ֶׁשל חֲ נֻּכָה עַ ד ֶׁשּזָכִ ינּו לְ ִמצְ וָה חֲ ָד ָׁשה לְ הַ ְדלִ יק נֵר חֲ נֻּכָה ּבְ בֵ יתֵ ינּו ּבְ כָל ָׁשנָה,
יקין מֵ הַ ּזְ ִריחָ ה ֶׁשל הָ ְר ִׁשימּו הַ ְּקדו ָֹׁשה ֶׁשל הַ ּבִ ּטּול אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית ֶׁש ִּמ ָּׁשם ּכָל
ּכִ י הַ ְדל ַָקת נֵר חֲ נֻּכָה מַ ְדלִ ִ
ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה וְ הַ ִּמצְ וֹתֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת ּכְ לַל ּכָל הָ אוֹרוֹת הַ ְּקדוֹׁשוֹתּ ,בְ ִחינַת ּכִ י נֵר ִמצְ וָה וְ תו ָֹרה אוֹר,
יקת מַ לְ כּות עוֹבְ דֵ י ּכוֹכָבִ ים .כנודע שנר חנוכה
עַ ל-יְ דֵ י זֶה ְמבַ ְּטלִ ין ּכָל הַ ּצָ רוֹת וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ֶׁשּמֵ הֶ ם יְ נִ ַ
מדליקים בחוץ ,בחשכת לילה ,למטה מעשרה טפחים ,אך אורו נמשך מאור עליון וביטול גבוה מאד של החשמונאים ,ואסור
להנות מהם ,כי הוא נמשך מהביטול אל התכלית בחי’ נר מצוה שמחיה את התורה ,עד שמתעורר הלל והודאה ומקבלים כח
לבטל כל כחות הרע .ומזה הביטול נשאר רשימה ,שהוא אור נר חנוכה.
ּכִ י מַ לְ כּות עוֹבְ דֵ י ּכוֹכָבִ ים עָ ְמ ָדה עַ ל יִ ְש ָֹראֵ ל לְ הַ ְׁשּכִ יחָ ם ּתו ָֹרתֶ ָך וְ כּו'ּ ,כִ י י ְָדעּו ֶׁשעִ ַּקר הַ ִה ְתּגַּבְ רּות ּכְ נֶגְ ָדם
יקים ֶׁשּבְ אוֹתוֹ הַ ּדוֹרֶׁ ,שהֵ ם
הּוא עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה ּכַ ּנַ"ל ,עַ לּ-כֵן ָרצּו לְ הַ ְׁשּכִ יחַ הַ ּתו ָֹרה ח"ו ,אֲ בָ ל הַ ּצַ ִּד ִ
מַ ִּת ְתיָהּו ּכֹהֵ ן ּגָדוֹל ּובָ נָיוּ ,בִ ְּטלּו עַ צְ מָ ם ּבְ תַ כְ לִ ית הַ ּבִ ּטּול אֶ ל הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך וְ ִה ְׁשלִ יכּו נ ְַפ ָׁשם ִמ ֶּנגֶד ּומָ ְסרּו
נ ְַפ ָׁשם ּבִ ְׁשבִ יל יִ ְש ָֹראֵ לֶׁ ,שּזֶהּו ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּולּ ,כִ י זֶהּו עִ ַּקר הָ עֵ צָ ה הַ ּגְ דוֹלָה הָ אֲ ִמ ִּתית ּבְ כָל הַ ּצָ רוֹת ח"ו,
ָאדם ּבִ ְפ ָר ִטּיּותַ ,רחֲ מָ נָא לִ צְ לָןֶׁ ,שאֵ ין ׁשּום עֵ צָ ה
ֶׁשעוֹבְ ִרין עַ ל יִ ְׂש ָראֵ ל ּבִ כְ לָלִ ּיּות אוֹ מַ ה ֶּׁשעוֹבֵ ר עַ ל ּכָל ָ
נְ כוֹנָה לִ בְ רֹחַ מֵ הֶ ם ּכִ י ִאם עַ ל-יְ דֵ י הַ ּבִ ּטּול אֶ ל הַ ַּתכְ לִ יתְּ ,דהַ יְ נּו לִ ְסתוֹם עֵ ינָיו ּבְ חָ זְ ָקה וְ ַלעֲׂשוֹת עַ צְ מוֹ
ּכְ י ֵָׁשן לא חושב על הענין הזה כלל ,רק יודע שה’ מנהיג לבדו הכל לטובה ,ולחזור ישר לרבינוּ .ולְ בַ ֵּטל עַ צְ מוֹ ּבְ תַ כְ לִ ית
ָׁשה ּכְ לָלַ ,רק לְ ַדּבֵ ק ּולְ בַ ֵּטל מַ חֲ ַׁשבְ ּתוֹ אֶ ל הָ אוֹר הַ אֵ ין סוֹף יִ ְתּבָ ַרְך כמ”ש
הַ ּבִ ּטּול ּכְ ִאּלּו אֵ ין ּבוֹ ׁשּום הַ ְרּג ָ

ז

ח
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ָאדם ַלעֲׂשוֹת ּכַאֲ ֶׁשר ָׁשמַ עְ ִּתי ִמ ִּפיו הַ ָּקדוֹׁש[ ,שיחה רעט]
בסי’ ד’ ובסי’ ז’ שהוא בחי’ איה ומלא .וְ זֶה יָכוֹל ּכָל ָ
לּ-פי-כֵן יָכוֹל
יקים הַ ְּׁשל ִֵמיםַ ,אף-עַ ִ
לּ-פי ֶׁשאֵ ינוֹ יָכוֹל לִ זְ ּכוֹת לְ בִ ּטּול ּבִ ְׁשלֵמּות ּכְ מוֹ ּגְ דוֹלֵי הַ ּצַ ִּד ִ
ּכִ י ַאף-עַ ִ
ּסּורים וְ הַ ּצָ רוֹת אַ ְך
ָאדם לְ בַ ֵּטל עַ צְ מוֹ אֵ יזֶה ָׁשעָ ה ִאם יִ ְרצֶ ה ּבֶ אֱ מֶ ת וְ עַ ל-יְ דֵ י הַ ּבִ ּטּול יִ ְתּבַ ְּטלּו ִמּמֶ ּנּו הַ ּיִ ִ
ּכָל ָ
ּדּוׁשי הַ ּתו ָֹרה ,אוֹ עַ ל-יְ דֵ י
ַאחַ ר ּכְָך יָכוֹל לִ ְהיוֹת ֶׁשּיִ ְתּגַּבְ רּו יוֹתֵ ר ח"ו ,וְ צָ ִריְך לְ ִה ְתּגַּבֵ ר לְ בַ ְּטלָם עַ ל-יְ דֵ י ִח ֵ
עֵ ֶסק הַ ּתו ָֹרה ּבְ חֵ ֶׁשק חָ ָדׁש וְ כַ ּנַ"ל:
כך צריך אדם לעשות בכל פעם שיש לו יסורים ובלבולים ,היינו שרוצה ללמוד ולהתפלל ולא יכול ,תתבטל ,תרוץ במסירות
נפש ,ללמוד ולהתפלל ולעמוד בנסיון ,אע”פ שיתכן שאח”כ יתגברו המניעות ביותר ,ימשיך מהביטול חשק חדש להתגבר.

במצרים היו הרבה זריחות והתנוצצויות ,אלא שעדיין לא היה תורה לעשות להם
כלי
ד) וְ עַ לּ-כֵן עִ ַּקר ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה הָ יָה עַ ל-יְ דֵ י ּבְ ִחינָה זֹאת ,עַ ל -יְ דֵ י ֶׁשהָ יּו ְּת ִחּלָה ּבְ צָ ָרה ּגְ דוֹלָה ּבְ ִמצְ ַריִ ם
עַ ד ֶׁשּבָ א מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ּובִ ֵּטל עַ צְ מוֹ ּבְ תַ כְ לִ ית הַ ּבִ ּטּולּ ,כְ מוֹ ֶׁשּכָתּוב (במדבר יב)“ ,וְ הָ ִאיׁש מ ֶֹׁשה עָ נָיו ְמאֹד
וְ כּו’” ֶׁשּזֶהּו ּבְ ִחינַת ַּתכְ לִ ית הַ ּבִ ּטּולֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ֲע ָנוָה אֲ ִמ ִּתית וְ עַ ל-יְ דֵ י הַ ּבִ ּטּול הַ ּזֶה ּבִ ֵּטל ּכָל הַ ּצָ רוֹת
ומּבְ ִחינַת הַ ּבִ ּטּול הַ ּזֶה ִה ְמ ִׁשיְך לָנּו אֵ ׁש הַ ּתו ָֹרה
ּומּכָל הַ ּטֻ ְמאוֹת וְ הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָראִ ,
וְ גַָאל אוֹתָ נּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ִ
לְ ג ֵָרׁש הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא וְ הַ ְּקלִ ּפוֹת ֶׁשֹּלא יִ ְתּגַּבְ רּו ּבְ יוֹתֵ ר ַאחַ ר ּכְָך ּכַ ּנַ”ל .שזהו ע”י ספירת העומר שהם הכלים
אל הרשימה ,ועי”ז זוכים לקבלת התורה וְ עַ לּ-כֵן הּוכְ ְרחּו לִ בְ רֹחַ ִמ ִּמצְ ַריִ ם מֵ חֲ מַ ת ֶׁשהָ יָה ק ֶֹדם ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה.
יּתן הַ ּתו ָֹרהּ ,כִ י הָ יָה ְמלֵָאה ּגִ ּלּולִ ים ,עַ לּ-כֵן ּבֶ אֱ מֶ ת הָ יָה ָק ֶׁשה וְ כָבֵ ד ְמאֹד
ּובְ ִמצְ ַריִ ם ֹלא הָ יָה אֶ ְפ ָׁשר לִ ֵ
לָצֵ את ִמ ִּמצְ ַריִ םּ ,כִ י ּבְ כָל ּפַ עַ ם ֶׁשּבִ ֵּטל מ ֶֹׁשה אֶ ת עַ צְ מוֹ וְ הֵ ִאיר עַ ל יִ ְש ָֹראֵ ל ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּולּ ,כִ י הו ִֹדיעַ לָהֶ ם
ְׁשמוֹ יִ ְתּבָ ַרְך וְ הֵ ִאיר ֲעלֵיהֶ ם אוֹר הַ אֵ ין סוֹף וְ לִ ְּמ ָדם לְ ִה ְת ַּדּבֵ ק ּולְ ִה ְתּבַ ֵּטל אֵ לָיו יִ ְתּבָ ַרְך ,אַ ְך ּכָל מַ ה ֶּׁשּבִ ֵּטל
אֶ ת עַ צְ מוֹ ּבְ יוֹתֵ רִ ,ה ְתּגַּבְ רּו הַ ִּמצְ ִרּיִ ים ּבְ יוֹתֵ ר וְ ִהכְ ּבִ ידּו אֶ ת לִ ּבָ ם ּבְ יוֹתֵ ר מֵ חֲ מַ ת ֶׁשהַ ּבִ ּטּול צָ ִריְך לִ ְהיוֹת
ּבְ ָרצוֹא וָׁשוֹב וְ כּו' ּכַ ּנַ"לּ ,כִ י ָאז הָ יָה ָק ֶׁשה לְ הַ ְמ ִׁשיְך ּתו ָֹרה ּבְ כָל ּפַ עַ ם ,אַ ְך ּבְ חֶ ְמלַת ה' עָ ָשֹה עִ ּמָ נּו נִ ִּסים
ּמּוריםּ ,כְ מוֹ
ָארה ּגְ דוֹלָה ַועֲצּומָ ה ְמאֹד ּבְ לֵיל ִׁש ִ
וְ נִ ְפלָאוֹת ּגְ דוֹלוֹת וְ נו ָֹראוֹת עַ ד ֶׁשהֵ ִאיר עַ ל יִ ְש ָֹראֵ ל הֶ ָ
ֶׁשּכָתּוב (שמות יב)“ ,וְ עָ בַ ְר ִּתי ּבְ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וְ כּו’” ,וְ תַ ְרגּומוֹ ,ואתגליתי היינו שהאיר זריחה גדולה מאד לבטל
טומאת מצרים ,לאחר שעבר עלינו צער ויסורים רד”ו שנה ,הגיע משה רבינו להוציאנו משם בכח אור הזריחה הגדולה ,אני ה’,
ָארה
ובזה בטל בכור מצרים ויכלנו לברוח בחפזון בחצות היום ,לצאת משם לגמרי ,וְ כַּמּובָ א ּבְ כַ ּוָנוֹת עַ ד ֶׁש ִּמּג ֶֹדל הַ הֶ ָ
נ ְָפלּו וָמֵ תּו ּכָל ּבְ כו ֵֹרי ִמצְ ַריִ ם ֶׁשהָ יּו או ְֹרבִ ים לְ ִה ְתּגָרוֹת ּולְ ִה ְתּגַּבֵ ר עַ ל-יְ דֵ י זֶה ַּדיְ ָקאּ ,כִ י ֹלא הָ יּו יְ כוֹלִ ים
לִ ְסּבוֹל אֲ ִפּלּו מֵ ָרחוֹק ִה ְתנוֹצְ צּות הָ אוֹר הַ ּגָדוֹל הַ ּזֶהּ ,כִ י ָאז ּבְ חֶ ְמלָתוֹ הֵ ִאיר עָ לֵינּו אוֹר ּגָדוֹל ְמאֹד ּכָל
ּמּורים עַ ד ֶׁשּנִ ְתּבַ ֵּטל ּכֹחַ הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָראֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת מַ לְ כּות
הַ ּלַיְ לָה הַ ְּקדו ָֹׁשה הַ ּזֹאתֶׁ ,שהּוא לֵיל ִׁש ִ
ִמצְ ַריִ ם ָאז ְמאֹד וְ כַ ּנַ"ל.
לּ-פי ֶׁשּנִ ְמ ַׁשְך
וְ ָאז ּבָ ְרחּו יִ ְש ָֹראֵ ל ֵּתכֶףּ ,כִ י הּוכְ ְרחּו לִ בְ רֹחַ מֵ חֲ מַ ת ֶׁשּבְ הֶ כְ ַרח ֶׁשּיָ ׁשּובּו מֵ הַ ּבִ ּטּול ַאף -עַ ִ
הַ ְרּבֵ ה וְ ָאז יּוכְ לּו הַ ִּמצְ ִרים לְ ִה ְתּגַּבֵ ר ּבְ יוֹתֵ ר ּכַ ּנַ"ל וְ עַ לּ-כֵן הּוכְ ְרחּו לִ בְ רֹחַ מֵ חֲ מַ ת ֶׁשֹּלא הָ יָה ּבְ אֶ ְפ ָׁשר ָאז
ע ֲַדיִ ן לְ הַ ְמ ִׁשיְך ּתו ָֹרה ַאחַ ר ּכְָך לְ בַ ְּטלָם עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה ּכַ ּנַ"ל .וְ עַ לּ-כֵן ּבֶ אֱ מֶ ת ָר ְדפּו ִמצְ ַריִ ם ַאחַ ר ּכְָך
ּומצְ ַריִ ם ּבְ אוֹתוֹ הַ ּלַיְ לָה ְמאֹד,
לּ-פי ֶׁשּנִ ְתּבַ ֵּטל וְ נִ כְ נְ עּו ּפַ ְרעֹה ִ
ּכְ ֶׁשהּוגַד לְ פַ ְרעֹה ּכִ י ּבָ ַרח הָ עָ םּ ,כִ י ַאף-עַ ִ
לּ-פי-כֵן ַאחַ ר ּכְָך ִה ְתּגַּבֵ ר מֵ חָ ָדׁש מֵ ַאחַ ר ֶׁשֹּלא הָ יָה ע ֲַדיִ ן ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה לְ בַ ְּטלוֹ ּבִ ְׁשלֵמּות עַ ל-יְ דֵ י
ַאף-עַ ִ
הַ ּתו ָֹרהּ ,כִ י עִ ַּקר ּבִ ּטּולם לְ ג ְַמ ֵרי ּבִ ְׁשלֵמּות הּוא עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה ֶׁשּמַ ְמ ִׁשיכִ ין ַאחַ ר ּכְָך מהרשימו ֶׁשל
הַ ּבִ ּטּול וְ כַ ּנַ"ל .וְ ָאז ֹלא הָ יָה אֶ ְפ ָׁשר ע ֲַדיִ ן לְ ַקּבֵ ל הַ ּתו ָֹרה ,עַ לּ-כֵן ִה ְתּגַּבֵ ר וְ ִהכְ ּבִ יד לִ ּבוֹ וְ ָר ַדף ַאחֲ ֵריהֶ ם
עַ ד הַ ּיָ ם ,ים הוא בחי’ תורה עַ לּ-כֵן הָ יּו ָאז ּבֶ אֱ מֶ ת ּבְ ַסּכָ נָה ּגְ דוֹלָה מֵ חֲ מַ ת ֶׁש ִה ְתּגַּבֵ ר ָאז ּבְ יוֹתֵ ר וְ יוֹתֵ ר וְ ל ַָקח
אֶ ת ּכָל חֵ ילוֹ ֵׁשׁש מֵ אוֹת ֶרכֶב ּבָ חּורֶׁ ,שהֵ ם ּכְ לַל ּכָל הַ ּכֹחוֹת ֶׁשל הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא וְ הַ ִּדינִ יםַ ,רחֲ מָ נָא לִ צְ לָן,

ליקוטי הלכות ח"א דף כ"ז  -כ"ח נטילת ידיים ד' אות א-ח
ּכַּמּובָ אּ ,כִ י ָאז ַאחַ ר הַ ּבִ ּטּול ִמ ְתּגַּבְ ִרין יוֹתֵ ר וְ יוֹתֵ ר ּכַ ּנַ"ל אֲ בָ ל הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ חֶ ְמלָתוֹ חָ מַ ל עָ לֵינּו ּבִ זְ כּות
ידין לְ ַקּבֵ לֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת מַ יִ ם
ָאבוֹת ּובְ כֹחוֹ ֶׁשל מ ֶֹׁשה ּובָ ַקע מַ יִ ם ִמ ְּפנֵיהֶ ם ּבִ זְ כּות ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה ֶׁשע ֲִת ִ
ּכַ ּנַ"ל וְ עַ ל -יְ דֵ י זֶה ּבָ ְרחּו הַ ּמַ יִ ם הַ ּג ְַׁש ִמיִ ם ִמ ְּפנֵיהֶ ם וְ עָ בְ רּו ּבְ תוְֹך הַ ּיָ ם ּבַ ּיַ ּבָ ָׁשה וְ הַ ִּמצְ ִרים נִ ְטּבְ עּו ּבָ הֶ ם
ידין לְ ַקּבֵ לֶׁ ,ש ִהיא ּבְ ִחינַת מַ יִ ם וְ כַ ּנַ"ל :וזהו סוד קריעת ים סוף שהוא פלא גדול ,להמשיך
וְ הַ ּכֹל ּבְ כֹחַ הַ ּתו ָֹרה ֶׁשע ֲִת ִ
קבלת התורה לפני קבלת התורה שבשבועות ,ובכל שבוע שבספירה נמשך תיקון כזה של קריעת ים סוף שהוא תיקון יחוד
בקטנות בהארה גדולה וגבוהה מאד שנמשך עלינו גם כשאין אנו ראויים לכך ,שבזה נמשך בחינת תורה באופן שאפשר לאחוז
בתורה.
הרי נתבאר ענין חנוכה ויציא”מ וקריע”ס ,ומתוך זה אנו יכולים להבין היטב כלל הדרך הזה
לחיים שלנו ,כי כך נעשה אצל כל אדם ,בתחילה צריך לברוח אל התכלית במסירות נפש,
כמו החשמונאים שמסרו נפשם על התורה ,כך לברוח מכל הבלבולים והמחשבות ,לברוח
מזה ,כי ה’ בודאי יסדר את הכל .וזהו סדר בנין המח ,כי תחילה צריך לברוח ,להתבטל ,שזהו
עיקר זריחת האור בכל יום לזכור יציא”מ ,כי מה שאנו חושבים על השי”ת במח ,זהו הרשימה
של הזריחה .אנו מכניסים את זה בלב ע”י תפילה ,שמזכירים יציאת מצרים ,הרשימה הזאת
שנכנס בנו להיות בתוך הקטנות הדעת ע”י מימי התורה הוא בחי’ קריע”ס ,שזהו עבודתנו בכל
עת ,תכניס עוד דיבור של תורה ,עד שנבנה במח בבנין הכלים והלבושים של התורה שיוכל
לאחוז בזה .וכן בלימוד דברי רבינו לחזור פעם פעמיים ,וכן ביגיעת ההתבודדות פעם פעמיים,
עד שבונים את הדעת .כמו בספירת העומר .ובזה מובן מדוע האריך ר’ נתן כאן.

חידושי תורת הצדיקים הם כלי לקרר יסורי הגלות
ּומּכָל הַ ָּגלֻּיוֹת ּכַּמּובָ א ,מה
ה) וְ עַ כְ ָׁשיו ּבְ גָלּותֵ נּו הֶ ָארְֹך הַ ּמַ ר הַ ּזֶה ֶׁשהּוא ָק ֶׁשה יוֹתֵ ר ִמּגָלּות ִמצְ ַריִ ם ִ
שנעשה בכלליות עם ישראל בין הגויים ,וכן היסורים הפרטיים שיש לכל אחד בגלותוּ ,כִ י עַ ל הַ ּגָלּות הַ ּזֶה נֶאֱ מַ ר (איכה

סּוקים וחז”ל ִמּזֶה הַ ּגָלּותֻּ ,כּלָם מַ ְפלִ יגִ ים ּבְ עֹצֶ ם
א’)“ ,ו ֵַּת ֶרד ְּפל ִָאים” וְ כֵן ּבְ כָל מָ קוֹם ֶׁש ְּמ ַדּבְ ִרים הַ ְּפ ִ
ירת הַ ּגָלּות ֹלא הָ יָה אֶ ְפ ָׁשר לְ סוֹבְ לוֹ
ּכַמבָֹאר ּבַ ִּמ ְד ָר ִׁשים ּולְ ִפי אֲ ִריכַת ְמ ִר ַ
ּומ ִרירּות זֶה הַ ּגָלּותְ ,
אֲ ִריכּות ְ
לּולֵא ה’ ֶׁשהָ יָה לָנּו ֶׁשהֵ ִקים ְרפּוָאה לַּמַ ּכָה ֶׁשּכְ בָ ר זָכִ ינּו לְ ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה ּבְ מַ עֲמַ ד הַ ר ִסינַי וְ גַם עַ כְ ָׁשיו
יקים ּגְ דוֹלִ ים וְ נו ָֹר ִאים ה’ שלח את רשב”י שלא תשתכח תורה,
אֵ ין ּדוֹר יָתוֹם וְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך ׁשוֹלֵחַ לָנּו צַ ִּד ִ
ושלח לנו את הגמ’ וראשונים ושו”ע סדר פשטות התורה ,ונתן לנו פנימיות התורה בזה”ק ,וכיון שאנו רחוקים מזה שלח לנו
את האריז”ל את הבעש”ט הק’ ,את רביה”ק ,הרבי אמת כזה שממשיך עלינו בחי’ הארת האין סוף ,זה מה שאנו צריכים לקבל
מרבינו ,מהבעש”ט ומהרבי הקדוש הזה להתבטל לה’ בכל פעם ,ולא להיות בצער מהיסורים ,ובפרט לפני הלימוד והתפילה ,לא
ּומל ְַּמ ִדים אוֹתָ נּו לְ ִה ְתּבַ ֵּטל אֵ לָיו יִ ְתּבָ ַרְך ּבְ כָל
ָארת אוֹר הַ אֵ ין סוֹף ְ
להתרחק מה’ ֶׁשּמַ ְמ ִׁשיכִ ין עָ לֵינּו ּבְ ִחינַת הֶ ַ
ּדּוׁשי ּתו ָֹרה נִ ְפל ִָאים ְמאֹד ֶׁשּבָ זֶה
ּפַ עַ ם ּובִ ְפ ָרט ּבְ עֵ ת צָ ָרהַ ,רחֲ מָ נָא לִ צְ לָן ,וְ הָ עִ ָּקר מַ ה ֶּׁשּמַ ְמ ִׁשיכִ ין לָנּו ִח ֵ
ּומ ְתּג ִָרים ַאחַ ר ּכְָך ּבְ יוֹתֵ ר וְ יוֹתֵ ר,
הֵ ם ְמחַ ּיִ ין אוֹתָ נּו וְ נו ְֹתנִ ין לָנּו ּכֹחַ ַל ֲעמֹד ּכְ נֶגְ ָדם ּולְ בַ ְּטלָם ּכְ ֶׁש ִּמ ְתּגַּבְ ִרים ִ
ּכִ י ּבְ כָל ּפַ עַ ם ְמבַ ְּטלִ ין אוֹתָ ם עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה הַ ְּקדו ָֹׁשה ֶׁשּכְ בָ ר זָכִ ינּו לְ ַקּבְ לָּה עַ ל-יְ דֵ י מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו עָ לָיו
יקים הַ ּגְ דוֹלִ ים ֶׁשּבְ כָל ּדוֹר ּבִ בְ ִחינַת (תהלים קיט)
ּדּוׁשים הַ ּנִ ְפל ִָאים ֶׁש ִח ְּדׁשּו הַ ּצַ ִּד ִ
הַ ָּׁשלוֹם ,וְ עַ ל-יְ דֵ י הַ ִח ִ
זֹאת נֶחָ מָ ִתי בְ עָ נְ יִ י ּכִ י ִא ְמ ָר ְתָך ִחּיִ יתָ נִ י וְ כַ ּנַ”ל :הצדיקים ממשיכים עלינו כמה דרגות של תורה עד שנתגלה ליקוטי
הלכות בעולם שזה מחיה אותנו ,נותן לנו דברי תורה שאפשר ללכת בהם ,לחשוב על זה תמיד .שזה כל חיינו .זאת נחמתי בעניי.

זאת חנוכה הוא הארת הזריחה שמאיר לתוך כלי ז' הימים
יקים ֶׁשּבְ אוֹתוֹ הַ ּדוֹר זָכּו לְ בִ ּטּול הַ ּנַ"ל
ו) וְ זֶה ּבְ ִחינַת הַ ְדל ַָקת נֵר חֲ נֻּכָה ֶׁשּמַ ִּת ְתיָהּו ּובָ נָיו וְ כָל הַ ּצַ ִּד ִ
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י
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ּבִ ְׁשלֵמּות עַ ד ֶׁש ִה ְמ ִׁשיכּו ַאחַ ר ּכְָך גדולה מהרשימו הַ ּנַ"לֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרהֶׁ ,שעַ ל -יְ דֵ י זֶה
ָארה
ָארה הַ ּזֹאת זָכּו לְ הַ ְמ ִׁשיְך לַּדוֹרוֹת הֶ ָ
ּומּג ֶֹדל הַ הֶ ָ
ִה ְתּגַּבְ רּו עַ ל מַ לְ כּות עוֹבְ דֵ י ּכוֹכָבִ ים הָ ְר ָׁשעָ ה וְ כַ ּנַ"לִ .
מנַת יְ מֵ י חֲ נֻּכָה אֵ ּלּו וְ ִת ְּקנּו לְ הַ ְדלִ יק ּבָ הֶ ם נֵר
ּגְ דוֹלָה ּבְ כָל ָׁשנָה 'ּבַ ּיָ ִמים הָ הֵ ם ּבִ זְ מַ ן הַ ּזֶה' וְ ָקבְ עּו לָנּו ְׁש ֹ
חֲ נֻּכָהֶׁ ,שּזֹאת הַ הַ ְדל ָָקה הַ ְּקדו ָֹׁשה הּוא ּבְ ִחינַת הַ ְמ ָׁשכַת הָ אוֹר וְ הַ ּזְ ִריחָ ה ֶׁשל הרשימו מֵ הַ ּבִ ּטּול ֶׁש ִּמ ָּׁשם
ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרהֶׁ ,שעַ ל-יְ דֵ י זֶה ִמ ְתגַּבְ ִרין ּכְ ֶנגֶד ּכָל הַ ָּק ִמים עָ לֵינּו ֶׁש ִּמ ְתּגַּבְ ִרין ּבְ יוֹתֵ ר וְ יוֹתֵ ר ּבְ כָל ּפַ עַ ם
ּכְ ֶד ֶרְך ְׁשנֵי אֲ נ ִָׁשים הַ ּנִ לְ חָ ִמים זֶה ּבָ זֶה ּכַ ּנַ"ל ,אֲ בָ ל עַ ל-יְ דֵ י ּבְ ִחינַת ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה מֵ אוֹר הרשימו הַ ּנַ"ל,
מנַת יְ מֵ י חֲ נֻּכָה ּכְ דֵ י
ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת הַ ְדל ַָקת נֵר חֲ נֻּכָה ,עַ ל-יְ דֵ י זֶה ִמ ְתּגַּבְ ִרים ֲעלֵיהֶ ם ּכַ ּנַ"ל .וְ עַ לּ-כֵן הֵ ם ְׁש ֹ
ָארת ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה ִמ ָּׁש ְר ָׁשּהֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת יוֹם הַ ְּׁש ִמינִ יֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ּבִ ינָה ֶׁשּכָלּול מג'
לְ הַ ְמ ִׁשיְך הֶ ַ
ִראׁשוֹנוֹת ֶׁש ָּׁשם נֶאֱ חַ ז וְ נִ ְתּפָ ס אוֹר הַ ּזְ ִריחָ ה ֶׁשל הרשימוּ ,כִ י ּבִ ינָה לִ ּבָ אֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ִש ְֹמחָ הּ ,בְ ִחינַת
(תהלים ד’) נָתַ ָּת ִש ְֹמחָ ה ּבְ לִ ּבִ יֶׁ ,שהּוא ּכְ לִ י לְ ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה ֶׁשּנִ ְמ ַׁשְך לְ תוְֹך ז’ יְ מֵ י הַ ּבִ נְ יָןֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת
הז’ ִמּדוֹת ,בחי’ הכליםֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת ּכְ לַל הַ ּתו ָֹרהּ ,בְ ִחינַת (משלי ט’) חצבה עמודיה ִׁשבְ עָ ה ּכַּיָ דּועַ .
ר’ נתן מראה לנו את הכונה של נר חנוכה דברים נוראים מאד ,יחד עם ענין יציאת מצרים ואח”כ ז’ ימים וקריעת ים סוף,
ושוב שבע שבועות וקבלת התורה ,כי התורה נמשך עלינו מדור דור עד זמן בית שני ,דור התנאים שהמשיכו תורה ,ורשב”י
מבטיח שלא תשתכח תורה מישראל .ובזמן גזירת יון התגבר החושך הגדול מאד ,שהוא צרת הצרות שאין מים ,אין דעת ,וע”י
החשמונאים התגלה בחי’ זריחה ,ורשימו שמאיר בתוך ז’ מדות ,ר’ נתן מדבר כאן לשון כזה ,בינה ששם נאחז הזריחה לתוך ז’
ימי הבנין ז’ מדות ,מי שיש לו הרגשה בזה ,יוכל לעבוד עבודתו עם הענין הזה ,שזה לבוש של תורה שהוא כלי אל הרשימה.
אחד מבין את זה בדרך התעוררות ,שמחה ומדות .השני בדרך הזה”ק ,כל אחד לפי עניינו ,ויש עוד דרכים ונקודות ,זהו עיקר
חיינו ,אור התורה .חנוכה הוא המשכת התורה לתוך חשכת הגלות .המשכת הזריחה הגדולה משם הוא הדלקת נס הגדול של
המנורה ,ואז ממשיכים את הזריחה לתוך כלי ולבוש ,שבזה נתפס האור בהנר הקדוש שיש בו פתילה ושמן וכלי .שזהו כלל הדרך
של הלבושים .בכל ענין כלי ,נר ,שמן ,פתילה ,יש ענין כלים שבהם מאיר אור הדעת .העיקר שיכנס הזריחה לתוך המדות שלנו.
והנה נתגלה ענין פסח וחנוכה שבזה אנו לומדים ענין הלבושים .וכאן ממשיך לבאר ענין פרעה ויוסף הצדיק.

סוד פתרון החלום למצוא את הטוב שבו ולהגבירו על הרע
ז) וְ זֶה ּבְ ִחינַת חֲ לוֹם ּפַ ְרעֹה ֶׁש ִּתּקּונוֹ עַ ל-יְ דֵ י יו ֵֹסף ֶׁשּפָ תַ ר אוֹתוֹ ֶׁשּקו ִֹרין זֹאת הַ ּפָ ָר ָׁשה ּבִ ימֵ י חֲ נֻּכָהּ ,כִ י
ּפַ ְרעֹה ָרָאה ּבְ עֵ ת ֵׁשּנָה ֶׁשּנִ ְמ ַׁשְך ִמּבְ ִחינַת ּבִ ּטּול ּכַ ּנַ"לָ ,רָאה ָאז אֵ יְך ֶׁשבַ ע ּפָ רוֹת הָ ָרעוֹת ּבוֹלְ עִ ים ֶׁשבַ ע
ּפָ רוֹת הַ ּטוֹבוֹת וְ כּו'ֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ִה ְתּגַּבְ רּות הָ ַרע עַ ל הַ ּטוֹב ,הַ יְ נּו ִה ְתּגַּבְ רּות הז' ִמּדוֹת ָרעוֹת עַ ל ז'
הַ ִּמּדוֹת הַ ּטוֹבוֹת עַ ד אֲ ֶׁשר (בראשית מא)“ ,ותבאנה אֶ ל ִק ְרּבֶ נָה וְ ֹלא נודע ּכִ י באו אֶ ל ִק ְרּבֶ נָה” ּכִ י ּכָל
ָאדם ּבְ כָל ּפַ עַ ם ּכְ ִאּלּו ֹלא ָרָאה טוֹב
ּכְַך ִמ ְתּגַּבֶ ֶרת הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא ּבְ כָל ּפַ עַ ם עַ ד ֶׁשרוֹצֶ ה לְ הַ ְׁשּכִ יחַ אֶ ת הָ ָ
לּ-פי ֶׁשּבַ ְּת ִחּלָה ּבְ עֵ ת הַ ּבִ ּטּול ָרָאה ַרק אֶ ת הַ ּטוֹב ֶׁשהֵ ם ּבְ ִחינַת
מֵ עוֹלָם ,כאילו אף פעם לא היה לו ישועה ַאף-עַ ִ
ז' ּפָ רוֹת הַ ּטוֹבוֹת ,אַ ְך ָרָאה ֶׁש ֵּתכֶף ַאחַ ר ּכְָך ָסמּוְך לַהֲ ִקיצוְֹּ ,דהַ יְ נּו ּכְ ֶׁשּמַ ְת ִחיל לָׁשּוב מֵ הַ ּבִ ּטּול חוֹזְ ִרים
ּומ ְתּגַּבֵ ר ּבְ יוֹתֵ ר ַאחַ ר ּכְָך וְ כַ ּנַ"ל ,וְ זֶה
ּומ ְתּג ֶָרה ִ
ּומ ְתּגַּבְ ִרים ַאחַ ר ּכְָך ֶׁשבַ ע ּפָ רוֹת הָ ָרעוֹת ֶׁשהֵ ם הָ ַרע ֶׁשאו ֵֹרב ִ
ִ
ֶׁשּנִ ְסמַ ְך ִה ְתּגַּבְ רּות הַ ּפָ רוֹת ָרעוֹת לַהֲ ִקיצוֹ ּכְ מוֹ ֶׁשּכָתּוב ָׁשם ּומַ ְראֵ יהֶ ן ַרע וְ כּו' ואיקץ וְ כֵן ּבְ כָל הַ ּפָ ָר ָׁשה
הַ יְ נּו ּכַ ּנַ"ל .כך ממש הולך אצל כל אדם .פרעה הוא מה שמבטל את המח שאינו חי ,ומראה לו ז’ פרות הרעות שבולעים את
כל הטוב שלו ,כאילו לא היה לו בו טוב מעולם.

הצדיק נותן לנו עיניים אחרות ,בלי שום הסתכלות לצד
ּכָראּוי ּבִ בְ ִחינַת (שם מט) ּבֶ ן ּפו ָֹרת יו ֵֹסף ּבֶ ן ּפו ָֹרת
וְ ִתּקּונוֹ עַ ל-יְ דֵ י יו ֵֹסף ֶׁשּזָכָה לְ תַ כְ לִ ית הַ ּבִ ּטּול ּבִ ְׁשלֵמּות ָ
ֲעלֵי עַ יִ ן עולה עיןֶׁ ,שּיו ֵֹסףּ ,בְ ִחינַת הַ ּצַ ִּדיק הָ אֱ מֶ ת ,עוֹלֶה עַ ל הָ עַ יִ ןּ ,כִ י הּוא סוֹתֵ ם עֵ ינָיו מֵ חֵ יזּו ְּדהָ אי
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עָ לְ מָ א לְ ג ְַמ ֵרי וְ אֵ ין לוֹ ׁשּום ִה ְס ַּתּכְ לּות ּבְ זֶה הָ עוֹלָם אֲ ִפּלּו ּכְ הֶ ֶרף עַ יִ ן וְ עַ לּ-כֵן נִ ְק ָרא עולה עיןּ ,כִ י הּוא
עוֹלֶה עַ ל הָ עַ יִ ן ּומו ֵֹׁשל עָ לָיוּ ,כִ י ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לוֹ ִה ְס ַּתּכְ לּות ּבְ זֶה הָ עוֹלָם ּכְ ִפי ִה ְס ַּתּכְ לּותוֹ ּכֵן הּוא ַּתחַ ת הָ עַ יִ ן,
כשאדם יש לו הסתכלות על כסף ,כבוד ,תאוות ,אזי העין מושל עליו ולא יכול להתבטל לה’ ,אך כשרואה את האמת ומתבטל
ָאמרּו ַרּבוֹתֵ ינּו
לה’ ,הוא עולה על העין ומושל עליוּ ,כִ י הָ עַ יִ ן מו ֵֹׁשל עָ לָיו מֵ ַאחַ ר ֶׁשּנִ ְמ ַׁשְך ַאחַ ר עֵ ינָיוּ ,כְ מוֹ ֶׁש ְ
זִ כְ רוֹנָם לִ בְ ָרכָה (סוטה ט’) עַ ל ּכַּמָ ה ֶׁשהָ לְַך ַאחַ ר עֵ ינָיוֶׁ ,שּזֶהּו ּבְ ִחינַת (במדבר ט”ו) וְ ֹלא תָ תּורּו ַאחֲ ֵרי
לְ בַ בְ כֶם וְ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶם ֶׁשֹּלא ִת ְהיֶה הָ עַ יִ ן רוָֹאה וְ הַ ּלֵב חוֹמֵ ד ׁשוֹלְ ִטין עָ לָיו שזה עיקר עבודתנו לא להמשך אחר
העין שרואה צער ירידות ויסורים ,זה עיקר המלחמהַ ,רק הּוא יִ ְתּגַּבֵ ר עַ ל הָ עַ יִ ן וְ הַ ּלֵב וְ ַי ֲעלֶה ֲעלֵיהֶ ם וְ יִ ְמׁשֹל ּבָ הֶ ם
ּבִ בְ ִחינַת 'עולי עין' ֶׁשֹּלא יִ ְהיּו לוֹ ׁשּום ִה ְס ַּתּכְ לּות ּבְ זֶה הָ עוֹלָם ֶׁשּזֶהּו ּבְ ִחינַת יו ֵֹסף ֶׁשּנִ ְק ָרא 'עולי עין',
זהו הכח של הצדיק וממשיך עלינו שגם אנחנו נזכה לזה .וְ עַ לּ-כֵן הּוא ְמבַ ֵּטל ּכָל הַ חֶ ְרּפוֹת וְ הַ ּבּוׁשוֹתֶׁ ,שהֵ ם ּכְ לַל
ֹלקים אֶ ת חֶ ְרּפָ ִתי .רבינו מביא את הענין הזה בסי’ ל”ד,
ָאסף אֱ ִ
הַ ַּתאֲ ווֹת הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָראּ ,בִ בְ ִחינַת (בראשית ל’) ַ
לבטל כל החרפות ,גם כשכל השונאים והירידות מתגברים עלי ,אני מבטל את זה ,כי גם אני יכול לחשוב על התכלית ורבינו
מרים אותי מהחרפה שאיני יכול להתחזק ,ומחדש אותי לגמרי ,ומאיר בי צמצום של תורה שאוכל להחזיק מעמד .וְ עַ לּ-כֵן זָכָה
יו ֵֹסף לְ תַ כְ לִ ית הַ ּבִ ּטּול ּבִ ְׁשלֵמּות וְ עַ ל-יְ דֵ י זֶה ּפָ תַ ר וְ ִת ֵּקן חֲ לוֹם ּפַ ְרעֹה וְ ִהגְ ּבִ יר הַ ּטוֹב עַ ל הָ ַרע ֶׁשבַ ע ְׁשנֵי
הַ ּשֹבַ ע עַ ל ֶׁשבַ ע ְׁשנֵי הָ ָרעָ ב כי בכל חלום יש טוב ורע ,הפתרון הוא שרואה את השורש ומגביר את הטוב.
וְ זֶה ּבְ ִחינַת (שם מו) וְ יו ֵֹסף י ִָׁשית יָדוֹ עַ ל עֵ ינֶיָך ‘יָדוֹ’ ַּדיְ ָקאּ ,בְ ִחינַת ַקּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה ֶׁש ְּמ ַקּבְ לִ ין מהרשימו,
ּוׁשנֵי לֻחוֹת הַ ּבְ ִרית עַ ל ְׁש ֵּתי י ַָדיּ ,בְ ִחינַת
ֶׁשעִ ַּקר הַ ַּקּבָ לָה עַ ל-יְ דֵ י ּבְ ִחינַת י ַָדיִ םּ ,בִ בְ ִחינַת (דברים ט’) ְ
ֹלקים הַ ּנֶאֱ מַ ר ּבְ הַ ּתו ָֹרה הַ ּנַ”ל עַ ל מַ אֲ מַ ר ַרּבוֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ ָרכָה (תענית לא) ,וְ כָל
ּכְ תּובִ ים ּבְ אֶ צְ ּבַ ע אֱ ִ
אֶ חָ ד מַ ְראֶ ה ּבְ אֶ צְ ּבָ עוֹ ,בחי’ אצבע שמצביע על הרשימה שמאיר לתוך הדעתּ ,כִ י עִ ַּקר הַ ִּתּקּון הּוא עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה
ֶׁש ְּמ ַקּבְ לִ ין ַאחַ ר ּכְָך ּכַ ּנַ"ל וְ הַ ּתו ָֹרה מֵ גִ ינָה עַ ל הָ עֵ ינַיִ ם ֶׁשאֲ ִפּלּו ּכְ ֶׁשחוֹזְ ִרין מֵ הַ ּבִ ּטּול ֹלא יִ ְתּגַּבְ רּו הַ ִּס ְט ָרא
ירת עֵ ינַיִ ם וְ זֶהּו“ ,וְ יו ֵֹסף
ַאחֲ ָראּ ,כִ י נוֹפֶ לֶת עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה ּבִ בְ ִחינַת (תהלים יט) ִמצְ וַת ה’ ּבָ ָרה ְמ ִא ַ
י ִָׁשית יָדוֹ עַ ל עֵ ינֶיָך” ‘יָדוֹ’ ַּדיְ ָקא ‘עֵ ינֶיָך’ ַּדיְ ָקא וְ כַ ּנַ”ל ,ידיים הם צמצומים ולבושים ,וכן ענין אהבה ויראה ,ימין
שמאל ,קושיא ותירוץ ,בחי’ אצבע שמראה על הרשימו של הביטול ,ובזה מתגבר על היסורים ,בחי’ עולי עין .הַ יְ נּו ֶׁשאֲ ִפּלּו
לּ-פי-כֵן ֹלא יִ ְהיֶה לָהֶ ם ּכֹחַ לְ ִה ְתּגַּבֵ ר עוֹד,
ּכְ ֶׁשחוֹזְ ִרין מֵ הַ ּבִ ּטּולֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ְּפ ִתיחַ ת הָ עֵ ינַיִ םַ ,אף-עַ ִ
יקים וְ הַ ּכְ ֵׁש ִרים אֲ ִפּלּו ּכְ ֶׁשחוֹזְ ִרים מֵ הַ ּבִ ּטּול ּופו ְֹת ִחין אֶ ת
ּכִ י יִ ְתּבַ ְּטלּו עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה וְ כַ ּנַ"לּ ,כִ י הַ ּצַ ִּד ִ
הָ עֵ ינַיִ ם אֵ ינָם ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ח"ו עַ ל הַ בְ לֵי עוֹלָם הַ ּזֶהַ ,רק ׁשו ְֹמ ִרים עֵ ינֵיהֶ ם עַ ל-יְ דֵ י הַ ּתו ָֹרה ֶׁש ְּמ ַקּבְ לִ ין
מֵ הַ ּבִ ּטּול ּכַ ּנַ"ל .וְ עַ ל-יְ דֵ י זֶה ִמ ְתּבַ ְּטלִ ין ּכָל הַ ִּדינִ ים וְ הַ ּצָ רוֹת וְ כָל הַ ִּס ְט ָרא ַאחֲ ָרא וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת וְ יו ֵֹסף י ִָׁשית
יָדוֹ עַ ל עֵ ינֶיָך וְ כַ ּנַ"ל:

הציצית הם כלים ולבושים לאור המח האלקי
בּוׁשיןֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת הַ ּכֵלִ ים ֶׁשל הַ ּמ ִֹחין ,יש מוחין ,אדם יש לו מח ,בוער
ח) וְ זֶה ּבְ ִחינַת צִ יצִ ית ֶׁשהֵ ם ִּתּקּון הַ ּלְ ִ
בוער ובוער ,אבל המח צריך כלי ,פסוק חומש רש”י ,גמ’ שלומד דבר ששייך לעובדא למעשה ,זהו כלי אל המוח ,או עניינים
עמוקים יותר שצריך לבא מהזה”ק וספה”צ ,סברות אחרות אין בהם כלי ,לא מגיעים בזה למציאות שיש לו כלי להחזיק את
בּוׁשים ּכְ דֵ י ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ַקּבֵ ל
האור וללכת עם זהּ .כִ י צְ ִריכִ ין ְּת ִחּלָה לְ תַ ֵּקן ּולְ זַּכְֵך ְמאֹד אֶ ת הַ ּכֵלִ ים ֶׁשהֵ ם הַ ּלְ ִ
אוֹר הַ ּזְ ִריחָ ה ֶׁשל הרשימו מֵ הַ ּבִ ּטּול אֶ ל הַ אֵ ין סוֹף וְ ֹלא תַ ֲעבֹר וְ ֹלא ִּת ָׁשכַח מֵ הֶ ם ,בהתבודדות ולימוד התורה
בדברי הצדיקים ,לעיין על זה ככה ,ולחזור על זה ככה ,להזהר מאד עד שיהיה נעשה מזה כלי ,ורק בדיבורים הקדושים שהם כלים
אמיתיים מהתוה”ק ,תורה שבע”פ וזה”ק ודברי הצדיקים.

אי

בי
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יש הרבה התנוצצויות ,אך הכל נשכח ולא נבנה המח ,כל זמן שלא יבנה כלי
ימּיּות נ ְַפׁשוֹ הּוא ִמ ְׁשּתו ֵֹקק ּובוֹעֵ ר ְמאֹד ְמאֹד לְ הַ ֵּׁשם יִ ְתּבָ ַרְך מֵ חֲ מַ ת
ּכִ י ּכָל אֶ חָ ד ִמּיִ ְש ָֹראֵ ל ּבִ ְפנִ ִ
ימּיּות הּוא ִמ ְס ַּתּכֵל ּבְ כָל עֵ ת אֶ ל הַ ַּתכְ לִ יתֶׁ ,שהּוא אוֹר הַ אֵ ין סוֹף ֶׁש ִּמ ָּׁשם ָׁש ְרׁשוֹ וְ רוֹצֶ ה לְ ִה ָּדבֵ ק
ֶׁשּבַ ְּפנִ ִ
ּולְ ִהּכָ לֵל ָׁשם ,ויש לו כמה פעמים זריחה כזאת ,ביטול כזה .יש כח של זריחה ,כמ”ש בשיחה א’ כי אני ידעתי ,אבל אח”כ
ממשיך דוד המלך שם שאר הנפלאות ,זה ענין אחר ,איך נמשך אור הזריחה ,לזה צריך כלי ,אם לא ,נשאר ברעב ,פרות הרעות.
וע”פ רוב נשכח ממנו לגמרי ,זה עיקר הסיבה שגם אנשים שיש להם התנוצצויות לפעמים ,אין המח נבנה ,כי אינו שומר על
רשימו מהזריחה עם כלי נכון ,בהלכה זאת ר’ נתן מגלה לנו איך לתקן את המח ,אם נלך עם זה באמת ,אוהו מה שיכולים לזכות.
אַ ְך מֵ חֲ מַ ת ֶׁשּבְ ִחינָה זֹאת הּוא ָּת ִמיד ּבִ בְ ִחינַת וְ הַ חַ ּיוֹת ָרצוֹא וָׁשוֹבּ .וכְ ֶׁשהּוא ּבְ ִחינַת וָׁשוֹב אֵ ין הַ ּכֵלִ ים
בּוׁשין ,יְ כוֹלִ ים לְ ַקּבֵ ל אוֹר הַ ּזְ ִריחָ ה ִמ ָּׁשם וְ עַ לּ-כֵן אֵ ין לוֹ ּבַ ּמֶ ה לְ ָק ֵרר
ֶׁשל הַ ּמ ִֹחיןֶׁ ,שהֵ ם ּבְ ִחינַת הַ ּלְ ִ
לּ-פי רֹב נִ ְׁשּכַח ִמּמֶ ּנּו לְ ג ְַמ ֵרי וְ עַ לּ-כֵן הַ ּיֵ צֶ ר הָ ַרע וְ חֵ ילוֹתָ יו ִמ ְתּג ִָרין ּבְ יִ ְש ָֹראֵ ל ּבְ יוֹתֵ ר
הַ ּצִ ּמָ אוֹן ֶׁשּלוֹ וְ ָאז עַ ִ
כָמים הַ ּכְ ֵׁש ִרים הַ חֲ פֵ צִ ים
מֵ חֲ מַ ת ֶׁשרו ִֹאין ֶׁשרוֹצֶ ה לִ בְ רֹחַ ּבְ כָל ּפַ עַ ם אֶ ל הַ ַּתכְ לִ יתּ ,בִ ְפ ָרט ּבְ הַ ַּתלְ ִמידֵ י חֲ ִ
ָאמרּו ַרּבוֹתֵ ינּו זִ כְ רוֹנָם לִ בְ ָרכָה (סוכה
ּומ ְׁשּתו ְֹק ִקים ּבְ יוֹתֵ ר אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית ֶׁשּבָ הֶ ם ִמ ְתּג ֶָרה ּבְ יוֹתֵ רּ ,כְ מוֹ ֶׁש ְ
ִ
נב) ,הַ יְ נּו מֵ חֲ מַ ת ּבְ ִחינַת הַ ּנַ”ל ּכַ ּנַ”לּ ,כִ י יֵׁש ּבְ עִ נְ יָן זֶה ֶׁשל ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּול וְ ִה ְס ַּתּכְ לּות אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית ּכַּמָ ה
ָאדם אֶ חָ ד ּבְ עַ צְ מוֹ יֵׁש ּכַּמָ ה
ָאדם וַאֲ ִפּלּו ּבְ ָ
ָאדם וְ ָ
וְ כַּמָ ה אֲ ל ִָפים וְ ִרּבֵ י ִרבְ בוֹת ּבְ ִחינוֹת ּומַ ְד ֵרגוֹת ּבֵ ין ּכָל ָ
ִׁשּנּויִ ין ּבֵ ין ּכָל זְ מַ ן וְ עֵ ת.

כמה וכמה דרגות יש בבנין הכלי אל הדעת
יש אנשים שהכלי שלהם הוא תכלית התמימות ,יש אנשים שצריכים את הכלי של גמרא
ופוסקים ,ויש אנשים שהוא בדרך של מוסר והתעוררות .בעל השדה מבין שכל אחד יש לו
מקום אחר בשדה ,שלא יכחישו אחד את השני ,רק כל אחד ימצא את הנקודה שלו ,יש אחד
שצריך דוקא דברים עמוקים מאד ,זה”ק ,אריז”ל ,בעש”ט ,יחד עם דברי רבינו ,לאט לאט ,עוד
נקודה ועוד נקודה ,והכל ביחד מאיר זה בזה .כל אדם יש לו נקודה אחרת ,וכל אחד חייב לתפוס
את הדרך שלו ,לעשות כלי אל היהדות ,יש בזה רבבות מדרגות .ואפי’ בכל אדם בעצמו יש
כמה וכמה זמנים.
וזהו מציאות שמירת המחשבה והתעוררות שבכל יום ,שעל זה הבע”ד מתגרה לבלבל את האדם שלא ילך בדרך שהוא צריך
ללכת לפי הכלי הנצרך לנשמתו .וגורם שיתבלבל כאילו שזה לא בשבילו ,ואינו עושה כלי בבחינה שלו ,רק גבוה ממה שהוא
צריך או נמוך ממה שהוא צריך .לכן צריך לחפש את האמת בדרך שיהיה כלי לפי מה שהוא צריך ,מה שה’ נתן לנו ,גמ’ שוע,
זהק אריזל בעש,ט ורבינו .שזהו מציאות התורה .שאר הסברות מה שמוסיפים לפרש לדרגות יותר נמוכות ,הם כלים מכלים
שונים שיורדים לכל סוגי האנשים להאיר להם ,אך הכלים שנצרכים הם כלים בריאים של תורה ,ואדם צריך לראות בעצמו
כלים כדי לבנות מחו.
וְ עַ לּ-כֵן צִ יצִ ית הּוא ִמצְ וָה ִראׁשוֹנָה ּבַ ּב ֶֹקרֶׁ ,ש ֵּתכֶף ּבַ ּב ֶֹקר ּבַ הֲ ִקיצוֹ ִמ ְּׁשנָתוֶֹׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת ּבִ ּטּול אֶ ל
ּבּוׁשיםֶׁ ,שהֵ ם
הַ ַּתכְ לִ יתֵּ ,תכֶף צְ ִריכִ ין לְ ִה ְתלַּבֵ ׁש ּבְ צִ יצִ ית לְ הַ ְמ ִׁשיְך אוֹר הַ ּצִ יצִ ית ,לְ תַ ֵּקן ּבְ ִחינַת הַ ּמַ לְ ִ
ּבְ ִחינַת הַ ּכֵלִ ים ּכְ דֵ י ֶׁשּיּוכַל לְ ַקּבֵ ל אוֹר הַ ּזְ ִריחָ ה ֶׁשל הרשימו ִמן הַ ּבִ ּטּול ּכַ ּנַ"ל .נמצא שענין הציצית הוא לבוש
וכלי ,שה’ הלביש את העולם ,וכן אנו נתעורר בזה לדעת שאני צריך לצמצם את דעתי לענין אחד בלבד ,להמשיך חוטים של
דעת ,הארות של הציצית ותפילין לתוך האמונה ,להחיות את האמונה והתמימות ,לזכור שה’ נמצא בכל דבר.
כַר ֶּתם אֶ ת ּכָל ִמצְ וֹת ה’ וְ כּו’ ,המצוות הם הכלים לאור ה’ ּכִ י אוֹר
וְ זֶה ּבְ ִחינַת (במדבר טו) ְּור ִאיתֶ ם אוֹתוֹ ּוזְ ְ
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הַ ּצִ יצִ ית ּבְ ָׁש ְר ָׁשם נִ ְמ ָׁשְך ִמּבְ ִחינַת ִה ְס ַּתּכְ לּות אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית ֶׁש ִּמ ָּׁשם ׁש ֶֹרׁש ּכָל הַ ּתו ָֹרה ּכַ ּנַ"ל .וְ זֶה ּבְ ִחינַת
“ּור ִאיתֶ ם אוֹתוֹ”,
ּכַמבָֹאר (בסימן י”ח) וְ עַ ל זֶה נֶאֱ מַ רְ ,
ְּתכֵ לֶת ֶׁשּבַ ּצִ יצִ יתּ ,כִ י ְּתכֵ לֶת ּבְ ִחינַת הַ ַּתכְ לִ יתְ ,
ֶׁשעִ ָּקרוֹ נֶאֱ מַ ר עַ ל הַ ַּתכְ לִ ית ,הַ יְ נּו ֶׁשּצְ ִריכִ ין לִ ְראוֹת ּולְ ִה ְס ַּתּכֵל ְמאֹד עַ ל הַ ְּתכֵ לֶתֶׁ ,שהּוא ּבְ ִחינַת הַ ַּתכְ לִ ית
ּכִ י ְּתכֵ לֶת ּדוֹמָ ה לְ יָם וְ כּו’ עַ ד ּכִ ֵּסא הַ ּכָבוֹד ֶׁש ָּׁשם ׁשו ֶֹרה ּכְ בוֹדו יִ ְתּבָ ַרְךּ ,בְ ִחינַת אוֹר הַ אֵ ין סוֹףֶׁ ,שהּוא
ּבְ ִחינַת הַ ַּתכְ לִ ית וְ זֶהּו (שם)“ ,וְ ֹלא תָ תּורּו ַאחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶם אֲ ֶׁשר אַ ֶּתם זֹנִ ים ַאחֲ ֵריהֶ ם”
ְּדהַ יְ נּו ֶׁשֹּלא יִ ְס ַּתּכֵל ִמן הַ ּצַ ד עַ ל הַ בְ לֵי עוֹלָם הַ ּזֶהַ ,רק יְ כַ ּוֵן ְר ִאּיָ תוֹ וְ ִה ְס ַּתּכְ לּותוֹ אֶ ל הַ ַּתכְ לִ ית לְ בַ דֶׁ ,שהּוא
ּבְ ִחינַת ְּתכֵ לֶת ּכַ ּנַ”ל .זהו עבודתינו כל היום לראות את הציצית ,לזכור את הים וכסא הכבוד ,ובזה לא נתור אחר ליבנו
ועינינו ,להבלי עוה”ז ,כי כשמסתכל אל הצד ,אינו יכול להתבטל ,וצריך להתאמץ בכל הכחות להסתכל רק אל הנקודה של
ּבּוׁשיםֶׁ ,שהֵ ם הַ ּכֵלִ ים ,כי
התכלית ולא אל הצד ,וְ עַ ל -יְ דֵ י זֶה מַ ְמ ִׁשיכִ ין אוֹר מֵ הַ ַּתכְ לִ ית לְ תַ ֵּקן ּבְ ִחינַת הַ ּמַ לְ ִ
הציצית ממשיך אור הכי גדול לתוך לבוש פשוט להחיות את האמונהּ ,כְ דֵ י ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ַקּבֵ ל אוֹר הרשימו ּכַ ּנַ"ל ֶׁש ִּמ ָּׁשם
כַר ֶּתם אֶ ת ּכָל ִמצְ וֹת ה'" ּכִ י ּכָל הַ ִּמצְ וֹתֶׁ ,שהֵ ם ּכְ לַל הַ ּתו ָֹרה,
"ּור ִאיתֶ ם אוֹתוֹ ּוזְ ְ
ּכָל הַ ּתו ָֹרה ּכַ ּנַ"ל וְ זֶהְ ,
נִ ְמ ָׁשכִ ין מֵ אוֹר הרשימו הַ ּנַ"ל:

גי

