בסייעתא דשמיא

שיעורים בליקוטי הלכות
שנאמרו בס"ד ע"י

הרה"ח ר' ניסן דוד שליט"א
לקוטי הלכות חלק א' דף ס"ב
הלכות תפילין הלכה ה' אות ג-ד

מכון
הליכות נועם
tateziser@gmail.com

נכתב לפני עריכה

ניתן להאזין לשיעורים
במס' טלפון מיוחד
לשיעורי הרב שליט"א
במס' 03-6171116

לשמיעה ,והורדה,
וכן להורדת הקונטרס
באתר בעטלער

betler.org
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לקוטי הלכות חלק א' דף ס"ב
תפילין של יד בחי’ אמונה ,נוק’ ,ותפילין של ראש בחי’ דעת דדכורא
לאחר שנתבאר שענין התפילין הוא זכרון ,של הח’ זקנים שיש להם עיניים קדושות שלא
מסתכלים על גשמיות עוה”ז ,ועי”ז עולים לזכרון ,ממשיך לבאר בפרטיות שיש זכרון של יד
יהם ׁ ְשמֹנֶ ה ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ד’ ְ ּב ׁ ֶשל
ֹאש ְו ׁ ֶשל יַ ד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִ ּב ׁ ְשנֵ ֶ
ויש זכרון של ראשְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש וד’ ְ ּב ׁ ֶשל יַ דְּ ,כנֶ גֶ ד ַה ּׁ ְשמֹנֶ ה ְז ֵקנִ ים ְקדוֹ ׁ ִשים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ַ ּב ֲע ֵלי ַה ִ ּז ָּכרוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין
ר ׁ
ָ
ו ְּל ִז ָּכרוֹ ן ֵ ּבין ֵעינֶ יך ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי יָ דו ַּע ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ר’ נתן כדרכו לוקח את הכוונות ומלביש אותם באופן
ֹאש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְדּ כו ָּרא הם מוחין
ששייך לנו שע”י התפילין עולים אל הזכרוןֶ ׁ ,ש ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל ר ׁ
קדושים שמאירים במדות הרחמים ,בחי’ המקיפים ,חכמה בינה ואהבה ויראה בחי’ דעת,
דכורא ז”א ,ו ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת נֻ ְק ָ ּבא בחי’ אמונה ,ו ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת מ ִֹחין
ְדּ ִע ּבוּר ב’ ְדּ גַ ְדּ לוּת כי המוחין בתחילה יש בהם עיבור ראשון לידה וקטנות ,ואח”כ עולים למוחין
דגדלות שנקראים עיבור שני בלשון האריז”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּזכ ּו ְלמ ִֹחין
ְ ּגדוֹ ִלים ָּכל ַּכ ְך היינו מקיפים ַעד ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ָז ָכה ִל ְז ּכֹר ו ְּל ַה ּ ִשֹיג יוֹ ֵתר ֶאת ַה ַה ְת ָח ָלה ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה
ִע ּמוֹ ִמ ּק ֶֹדם ְ ּב ַה ַה ְת ָח ָלהְ ,ו ָכל ַמה ּׁ ֶש ִה ּ ִשֹיג יוֹ ֵתר ָהיָ ה זוֹ ֵכר ו ַּמ ּ ִשֹיג ַה ְת ָח ָלה ְקדו ָּמה יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ַּכ ְמב ָֹאר
ְל ֵעיל כל ענין הזכרונות האלה זה מה שהם השיגו מוחין דאמונה ,בחי’ יעקב ,והד’ השנייים זכו
לזכרון שלם של ישראל ,בחי’ גדלות שלם ,עיבור שני של הגדלות שהם המקיפים.

ד’ זקנים הראשונים הם ד’ מוחין של האמונה הקדושה
ְו ִה ֵ ּנה ֵהם ח’ ְז ֵקנִ ים ְונֶ ְח ָל ִקים ִל ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים ד’ְּ ,כנֶ גֶ ד ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים ד’ ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ׁ ֶשל יַ ד ְו ׁ ֶשל
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֲאר ּו ְּת ִח ָּלה ַ ּב ִ ּז ָּכרוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶהם ָּכל ִענְ יָ נָ ם ָהיָ ה ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִעם
ֹאשִּ ,כי ד’ ְז ֵקנִ ים ָה ִר ׁ
ר ׁ
יכת ַה ּ ַט ּבוּר ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ֵצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלם,כאן התחיל בד’
יאת ַה ּ ִט ּ ָפה ַעד ֲח ִת ַ
ַה ָּו ָלד ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ ֵמ ֵעת יְ ִצ ַ
הראשונים ,מהרביעי חזרה לראשון דרך השלישי והשניְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ֶא ָחד ִה ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ְ ּב ֵעת
יטע ַה ּ ְפ ִרי ׁ ֶשהוּא הוֹ ֶל ֶכת ַה ּ ִט ּ ָפה ְוכוּ’ ,והב’ הוא השלישי ָז ַכר ַה ְת ָח ַלת
ׁ ֶשהוֹ ִליכ ּו ֶאת ַה ַ ּג ְר ִעין ִל ַ
ִר ּקוּם ַה ּ ְפ ִרי והג’ הוא השני ָז ַכר ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָהיָ ה נֵ ר דּ וֹ ֵלקֶ ׁ ,ש ֵהם ָּכל יְ ֵמי ָה ִע ּבוּר .והד’ הוא הראשון
(א ּל ּו
יאתוֹ ְל ֶזה ָהעוֹ ָלםֵ ,
יכת ַט ּבוּרוֹ ׁ ֶש ָאז ַה ְת ָח ַלת ִ ּב ָ
ׁ ֶשהוּא ָה ַא ֲחרוֹ ן ָז ַכר ִע ַ ּקר ְ ּג ַמר ַה ָּו ָלד ׁ ֶשהוּא ֲח ִת ַ
הד’ נִ ְכ ְּתב ּו ְ ּב ָכאן ִמ ַּמ ְע ָלה ְל ַמ ּ ָטהּ ְ ,ב ֵה ֶפ ְך ִמ ַּמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַּתב ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּמ ֲע ִשֹיוֹ ת ְו ֶזה ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֻה ְכ ַר ְח ִּתי ַע ָּתה ְל ַה ְת ִחיל
יעיַ ,ע ֵּ
יטת ַה ָּל ׁשוֹ ן נִ ְת ַה ּ ֵפ ְך ַה ֵּס ֶדרְ ,ו ַה ַּכ ָּונָ ה ַא ַחת) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָּכל ֵא ּל ּו הד’ ִס ּפו ִּרים הוּא
ל-פי ְר ִה ַ
ל-כן ַע ּ ִ
ִמן ָה ְר ִב ִ

ְ ּבנִ ְפ ָלאוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ גדולת הבורא ית”ש מה שנעשה עם הנשמה ,לא רק עם
הגוף ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִעם ַה ָּו ָלד ֵא ֶצל ִא ּמוֹ ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵא ּל ּו ַה ּמ ִֹחין ְו ַה ַה ּ ָשֹגוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ִה ּ ִשֹיג ּו הד’ ְז ֵקנִ ים ֵא ּל ּו
ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת מ ִֹחין ְדּ נו ְּק ָבאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ד’ ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל יַ ד ׁ ֶש ֵהם מ ִֹחין ְדּ נו ְּק ָבא ַּכ ַ ּנ”ל,
גדולת האמונה שמקבל חיות אלקות מהצדיק ,שזה עיקר החיים שלנו ְו ֵא ּל ּו ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ׁ ֶש ִּס ּ ְפר ּו
יעַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ו ַּב ַּכ ָּונוֹ ת ,ר’ נתן מראה לנו
ֵא ּל ּו ַה ְ ּז ֵקנִ ים הד’ ֵהם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ רַ ,מיִ םָ ,ר ִק ַ
פנימיות הסיפור ,בכל פעם שר’ נתן מבאר העניינים ,איזה רק סתם לאחר דברים להראות שזה
שייך ,אלא שהוא פנימיות הסוד ממש ,מי שלומד דברים אלה ,רואה את העמקות של ר’ נתן
בנפלאות גדולות ,שבתחילה מראה שורש הדבר ואח”כ מלביש את זה אלינו למעשה.

ג

ד
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פנימיות ענין ‘אור מים רקיע’
כי ענין אור מים רקיע הוא העלאת אתערותא דלתתא הנקרא מיין נוקבין ,שהן צריכים לעלות
למעלה להמשיך שפע מיין דכורים ,ועיקר עניינו הוא להמשיך מציאות ד’ בחינות .שורש
השפע הוא אור רוחני שאינו מלובש ,אח”כ נעשה מים ,מתעבה בעולם הבינה ,וברקיע
מתעבה ממש להיות שפע ,ובו בעצמו יש ד’ בחינות של שם שד”י ביסוד ,כי כל זה הוא תיקון
השפע ביסוד ,שנכלל האתערותא דלתתא לקבל אתערותא דלעילא ,ויש בו ד’ בחינות ומאה
ברכות ,עניינים עמוקים מאד ,שכלל ענינו הוא שפע האמונה הק’ ,שפע הנוק’ בח’ יעקו”ר,
המוחין של האמונה ,שע”י אתערותא דלתתא אנו עולים לקבל אמונה מחדש .וזהו אור מים
רקיע שהשפע מתעבה ונהיה שפע דקדושה של האמונה.
יאת ַה ּ ִט ּ ָפהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶזה ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ְ ּב ֵעת ׁ ֶשהוֹ ִליכ ּו ַה ַ ּג ְר ִעין ְוכוּ’ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת
ִּכי ִ ּב ְת ִח ַּלת יְ ִצ ַ
ְ
אוֹ רִּ ,כי ֲע ַדיִ ן ֵאין ָל ּה ׁשוּם ִצ ּיוּרְ ,ו ַא ַחר ָּכך ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ְל ִה ְת ַר ֵ ּקם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְת ָח ָלתוֹ הוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַמיִ ם שזה מושג קדוש מאד שיש בו ד’ בחינות ְו ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ָּוה ַה ָּו ָלד ְ ּב ָכל יְ ֵמי ָה ִע ּבוּרֶ ,זה
יע הוּא יוֹ ֵצא ַל ֲא ִויר ָהעוֹ ָלם שנכנס לעוה”ז עוד לפני
יע ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ָאז ְּכ ׁ ֶש ִ ּנגְ ַמר ְ ּב ִחינַ ת ָר ִק ַ
ְ ּב ִחינַ ת ָר ִק ַ
שיש גשמיות ְונוֹ ָלדְ ,ו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּליןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִע ּבוּר ְו ֵל ָידה,עיבור של המוחין
ולידת המוחין ,וכל זה הוא סוגי אמונה ודביקות בה’ שזה מוציא אותנו מכל התאוות והדמיונות
ואנו מתקרבים לה’ ,ואלו דרגות של הזקנים ,הזקן הראשון זוכר שיצא לאויר העולם ,ועליון
ממנו זוכר שנעשה רקיע בחי’ יש ,והעליונים ממנו זוכרים בחי’ מים ואור ,שורש הדבר לפני
ההתעבות.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַּכ ָ ּידו ַּע ,שאז יצאנו ממ”ט שערי טומאה וקבלנו את המוחין ,והמוחין
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
נמשכים בדרך של עיבור ולידה ,וכך בכל יום אנו מתחילים מהתחלה.

ד’ זקנים שבבחי’ תפילין של ראש ,שורש המחשבה ונר”ן
אשוֹ נִ ים ָּכל ִס ּפו ָּרם הוּא ַמה ּׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ִמ ּק ֶֹדם ׁ ֶש ָ ּי ְר ָדה ַה ּ ִט ּ ָפה ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ  ,זה לא
והד’ ְז ֵקנִ ים ָה ִר ׁ
מושגים בעולם הגשמי הזה ,אלא מושגים רוחניים בהולדת המוחין של האמונה והדעת ִּכי
יחֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת נֶ ֶפ ׁש ,רו ַּח,
ֵהם ִס ּ ְפר ּו ׁ ֶש ּזוֹ ְכ ִרים ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ּ ִט ּ ָפה ֲע ַדיִ ן ְ ּבמ ַֹח ָה ָאבְ ,ו ַה ַּמ ְר ֶאה ַט ַעם ְו ֵר ַ
נְ ׁ ָש ָמה ,היינו השפעות של קדושה ,יש בחי’ נפש דנוק’ אך יש נר”ן שהם מוחין של המדות
והדעת ,הוא חיות דקדושה ממשֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ַה ְת ָח ַלת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת ִמ ָּמקוֹ ם
ילה ְל ָעלוּל ,מאור עליון יותר ,שיוצא ֵמעוֹ ָלם ְלעוֹ ָלםִ ,מ ּ ֵש ֶֹכל
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ֶש ֶכת מאלקותו יתברך ֵמ ִע ָ
ְל ֵש ֶֹכל ,ר’ נתן מראה דברים כאלה ,מה שייך לזכות להשגות הדעת וצריך לזכות לזה ׁ ֶש ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת נְ ׁ ָש ָמה ְורו ַּח ְונֶ ֶפ ׁש ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַה ָּוה ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ׁ ֶש ַעל יָ ָד ּה ִה ְת ַה ּווּת ַה ּ ִט ּ ָפה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ָּו ָלד,
המחשבה הוא פנימיות קדושת האדם ,בחי’ דעת דז”א שעל ידה נתהוה שורש נשמת האדם
שיש לו חיות מהקדושה .כי יש עולמות עליונים ומשתלשל בבחי’ מוחין מדות ואמונה ,כך גם
אצל הנשמות.
ְו ָכל ֵא ּל ּו הד’ ְ ּב ִחינוֹ ת ֻּכ ָּלם ֵא ֶצל ָה ָאב ֵא ֶצל ְ ּב ִחינַ ת ְדּ כו ָּרא ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶשל
יקנָ א ַּכ ָ ּידו ַּע ,שורש המוחים
ֹאש ׁ ֶשהוּא מ ִֹחין ִדּ ְדכו ָּרא ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ר ׁ
הם י”ג מדות הרחמים שנקראים תקוני דיקנא הוא הצמצום שמצמצם את האור האלקי כדי
שיהיה המוחין שנקרא אבא ואימא ,ונמשכים מאור מ”ה החדש שמתקן שבירת הכלים ע”י
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התיקונים שיוצאים להיות תיקוני דיקנא ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְז ֵקנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַה ַ ּנ”ל ,אומרים על אחד
ישאֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם
יקנָ א ַק ִדּ ׁ ָ
שהוא זקן ,ויש מה שאומרים שלו שזקןֶ ׁ ,ש ֻּכ ָּלם ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
יכין
ִע ַ ּקר ַה ִ ּז ְקנָ ה ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ְד ַרת ּ ְפנֵ י ָז ֵקן ַּכ ָ ּידו ַּע ְו ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ֵמ ַה ָ ּז ָקן ָה ֶע ְליוֹ ן ְו ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ְ ּב ֻכ ָּלם כי כשמניחים התפילין שיש הכאה כזאת של מדות הרחמים
שמכים להוליד את המוחין בתפילין ,הרי ששורש של ד’ זקנים של יד ,וד’ זקנים של ראש,
הוא זה הבעטלער העוורֶ ׁ .שהוּא היניק ׁ ֶש ְ ּב ֻכ ָּלם ׁ ֶשהוּא הבעטליר ָה ִע ֵּור ׁ ֶש ָהיָ ה ִּתינוֹ ק ְלגַ ְמ ֵרי ְוכוּ’
ַּכ ַ ּנ”ל ,שהוא במעלה עליונה יותר מכל הח’ זקנים ִּכי ִמ ֶּמנּ ּו ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ַה ִ ּז ְקנָ ה ְו ָכל הח’ ְז ָקנִ ים,
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת הח’ ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְת ִפ ִּליןֻּ ,כ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלים ִמ ֶ ּזה ַה ָ ּז ֵקן ָה ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”ל ,משם
מקבלים ,ע”י שהוא עלה לשם.

הבעטלער העוור הוא שורש כל הפרשיות שבתפילין בחי’ אא”ס שאינו מתלבש
בזכרון ,לכן זוכר ‘לאו כלום’
ֲא ָבל ְ ּב ִחינַ ת ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ּלוֹ ְ ּב ַע ְצמוֹ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ַל ֵ ּב ׁש ֲא ִפ ּל ּו ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ְּת ִפ ִּליןְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ׁשוּם
ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְּכנֶ גְ דּ וֹ ִּ ,כי הוּא ָ ּגב ַֹּה ֵמ ַה ּכֹל ְו ׁש ֶֹר ׁש ַה ּכֹלֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמנּ ּו ְמ ַק ְ ּב ִלין ָּכל ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ָּכל ַה ְ ּז ֵקנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי הוּא נִ ְכ ָלל ָ ּב ֵאין סוֹ ף ַּכ ַ ּנ”ל ,הארה של אין סוף ,ר’ נתן מראה לנו
דרכים שתופסים קצת איך הדברים מתגלים בזה”ק ,מונחים נפלאים שכל הספה”ק מסבירים
את פנימיות הקדושה ,מונחים שמוזכרים בכל ספה”צ ,במדרגות שלהם מתחילים לראות קצת
מה זה מוחין ומדות ,ובזה מתחילים להרגיש מה זה ענין הצדיק המופלג במעלה ,בתורה כתוב
שרק’ משה רבינו מוציאנו ממצרים ,כך יש ענין צדיק מופלג שהגיע לדרגת הרחמים עליונים
בחי’ אין ,אנו מאד מאד רחוקים מזה ,אך בזה אנו יודעים מאיפה הישועה שלנו ,כמ”ש בזה”ק
מבואר היטב ,לא ענין השערות אלא דברים שמבוארים באר היטב ,ר’ נתן מראה לנו מה רבינו
השיג ,שנדע למי להתקרב ,ובזה אנו יודעים מהו קדושת שבת ויום טוב ,ובזה מלמד אותנו איך
אנחנו חיים באור המופלא הזה ,שבזה הכח נוכל להתחדש תמיד.
ְו ַעל ֵּ
כן מ ַֹח ׁ ֶש ּלוֹ ֵאינוֹ נִ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ִז ָּכרוֹ ן ְּכ ָלל ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ִּלין ַּכ ַ ּנ”ל ,אור אין סוף נתפס רקע”י עולם התיקון ,תיקוני דיקנא ,שערות שמצמצם את האורִּ .כי הוּא ָא ַמר ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ָּכל ֶזה ְו ֵאינוֹ
ל-פי ׁ ֶש ּזוֹ ֵכר ַה ּכֹלָּ ,כל ַמה ּׁ ֶש ֵהם זוֹ ְכ ִריםִּ ,כי הוּא
ע ּ ִזוֹ ֵכר ְּכ ָלל ,כי זה לא נתפס כללַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַאף ַ
ָּכלוּל ִמ ֻּכ ָּלם ְו ֻכ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלים מ ַֹח ְו ִז ָּכרוֹ ן ׁ ֶש ָּל ֶהם ַרק ִמ ֶּמנּ וּ ,מקבלים מוחין רק ממנו ,וכן דעת תורה
מקבלים רק מרב ,בלי זה ,אינו מצומצם בשום דבר ,כ”ש מהיכן מקבלים עצמות אלקות ,מדות
הרחמים וישועת הנפש ,הרי צריך להתפלל שימשיך עלינו ישועה משורש השפע ,וזהו כח
הצדיקים הקדושים שזכו לעלות לשם ,דרגת הצדיקים המופלגים במעלה מאד מאד ,ובזה
אנו רואים מרחוק דרגת הצדיק שאנו צריכים להתקשר מחדש לקבל את המח הזה בכל יום,
כן מ ַֹח ׁ ֶש ּלוֹ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַכנּוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ֵשם ִז ָּכרוֹ ן ְּכ ָללִּ ,כי הוּא ָ ּגב ַֹּה ִמ ִ ּז ָּכרוֹ ן ְו ׁש ֶֹר ׁש ַה ִ ּז ָּכרוֹ ןִּ ,כיל-פי ֵ
ף-ע ּ ִ
ַא ַ
נִ ְכ ָלל ָ ּב ֵאין סוֹ ףְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ,לכן אנו רואים שלפעמים בדברי רבינו קשה לתפוס ,כי מרוב
שהוא אור הנכלל באין סוף ,צריך לזה כלים ,הכלים של ר’ נתן ,דרכם יכולים לתפוס בדברי
רבינו שזה מלביש את האור המופלא הזה ,וכך נמשך עלינו ישועה ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאינוֹ ְמ ֻר ָּמז ְ ּב ׁשוּם
ּ ָפ ָר ׁ ָשהִּ ,כי הוּא ָ ּגב ַֹּה ֵמ ַה ּכֹל ְו ׁש ֶֹר ׁש ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”ל :ביטול לאור אלקי ,ביטול לא”ס לבד אי אפשר
לאחוז בו ,רק להאיר נפשינו מאור הביטול שיאיר לנו הזריחה בתוך הכלים ,שזה ע”י דברי
הצדיקים.

ה

ו
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ע”כ ר’ נתן האריך שנתפוס בדברי רבינו כלליות ענין ח’ הזקנים ובטלער העוור על גביהם ,איך
הוא בענין תפילין ,באות ד’ מאיר את הענין איך הוא שייך לנו.

עיקר המוחין הוא חיות דקדושה שנמשך ממדות הרחמים
ד) ְו ִע ַ ּקר ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִח ּיוּת ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ִּליןִּ ,כי ַה ּמ ִֹחין ֵהם
“ה ָח ְכ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה” אדם צריך לחיות ,להחיות את הנשמה ,כל
ַה ַח ִ ּיים ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (ק ֶֹה ֶלת ז’)ַ ,
(מנָ חוֹ ת מד)ַ ,ה ַּמ ִ ּניַ ח ְּת ִפ ִּלין
ההתקרבות לה’ תלוי בחיות ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְ
יהם יִ ְחיוּ” ְו ַכ ּמו ָּבא ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ׁ ֶש ְּת ִפ ִּלין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ׁ ֵשמוֹ תֶ ,א ְהיֶ ה ַה ַויָ ה
זוֹ ֶכה ְל ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר“ ,ה’ ֲע ֵל ֶ
ֶא ְהיֶ ה ׁ ֶשעוֹ ִלים ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ּמ ִֹחיןַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,שם אהיה הקדוש ,והויותו ית’ ואקיה בגי’ חיים,
ישא ַּכ ּמו ָּבא
יקנָ א ַק ִדּ ׁ ָ
כי זהו שפע של חיים ִּכי ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ִּלין נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
ַ ּב ַּכ ָּונוֹ ת ע”י הכאת קוצא דשערא ׁ ֶש ֵהם ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְ ּז ֵקנִ ים ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּׁ ָש ְר ׁ ָשם מהזקן ָה ֶע ְליוֹ ן
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”ל לפני כן למדנו שהח’ זקנים הם בנפרד ,ר’ נתן מלמד שכל הזקנים הם
באחדות אחד מקבלים מהזקן העליון העוור ,כולם מתחברים אל משה רבינו ,הזקן העליון,
כל הצדיקים מתחברים לקבל את שפע הרחמים ׁ ֶש ִה ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ֶשהוּא ַחי ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ֶ ּב ֱא ֶמת ,זהו
ענין המובן ושייך לנו ,לחיות חיים ארוכים שזה מובן לנו ,והוא עיקר גדול אצלינוִּ ,כי הוּא ָז ֵקן
ְמאֹד ַו ֲע ַדיִ ן הוּא יניק ְמאֹד ְול ֹא ִה ְת ִחיל ֲע ַדיִ ן ִל ְחיוֹ ת ְּכ ָלל כי אפי’ שאדם הזדקן כבר ,יכול להתחיל
ף-על-
דקדושהו ַא ַ
ְ
כאילו לא התחיל לחיות זהו המתנה שמקבלים מרץ וחיות דקדושה מהזקנה
י-כן הוּא ָז ֵקן ְמאֹד ְו ָכל ְז ַמן ָהעוֹ ָלם ֵאינוֹ עוֹ ֶלה ֶא ְצלוֹ ְּכ ֶה ֶרף ַעיִ ן ְוכוּ’,שיצא מכל התאוות ,שזה
ּ ִפ ֵ
נקרא זקן מאד.
יתא
יסא ָ ּב ֶהם ְּכ ָללְ ,ול ֹא ִא ָ
ְו ִה ֵ ּנה ַה ֻא ְמנָ ם ְדּ ָב ִרים ֵא ּל ּו ֵהם ְדּ ָב ִרים שכיסם ַע ִּתיק יוֹ ִמין ְו ֵלית ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ְּת ִפ ָ
ִאינָ ׁש ַעל יבשתא ִדּ י יֵ כוּל ְל ִמ ְפ ׁ ַשר ּ ִפ ׁ ְש ָרא ְדּ נָ א ְו ָר ָזא ְדּ נָ א ְל ַה ֲח ַו ָ ּיא ,אין אדם בעולם שיכול באמת
י-כן ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְ ּב ֶח ְמ ַלת ה’
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
להראות את הסוד הנפלאה הזה ,זהו לשון של ספר דניאל ַ -א ַ
ַעל ַע ּמוֹ ְּכ ָבר יָ ְצא ּו ְדּ ָב ָריו ֵא ּל ּו ִמ ּ ִפיו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְונִ ְצ ַט ְ ּיר ּו ִ ּב ְכ ָּתב ְונִ ְד ּ ְפס ּו ַ ּב ֵּס ֶפרָ ,ראוּי ָלנ ּו ַל ְח ּתֹר ִל ְמצֹא
ָ ּב ֶהם ֵא ֶיזה ֶר ֶמז ַהנּוֹ גֵ ַע ְל ַמ ֲע ֶשֹה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ִמ ּׁ ֵשינָ ֵתנ ּו ר’ נתן מראה לנו כלל איך ללמוד
ספרי רבינו ,לקבל מה שהוא טרח ויגע לעשות לנו לבוש כדי שאנחנו כן נזכה להבין בדברי
רבינו ,שזהו שורש הישועה שלנו ,לבנות את הנשמה שלנו ,ולקיים את העצות שלו בתמימות
ש ּיוֹ ת ׁ ֶש ִּס ּ ֵפר
ופשיטות ,ולקבל חיות חדש בדברי רבינוֲ ,א ׁ ֶשר ֶזה ָהיְ ָתה ַּכ ָּונָ תוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ַּמ ֲע ִ ֹ
ְּכ ֵדי ְלעוֹ ֵרר ֵמ ַה ּׁ ֵשינָ ה ֶאת ָּכל ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ְ ּי ׁ ֵשנִ ים ֶאת יְ ֵמ ֶ
יהם ְוכוּ’ ,לכן אנו צריכים לחפש להבין
בדברי רבינו לקבל את הדרך כמו שהוא באמת ,לקיים את העצות בפשיטות וללמוד בספרי
רבינו ,להתחדש במה שיכולים להגיע וללכת מדרגא לדרגא ,רבינו אמר שספומ”ע הוא לעורר
מהשינה ,שאנו לא מבינים עוד את המכוון של המאמרים והתורות ,אך בספומ”ע זה יוצא יותר
“פ ַתח ר’ ׁ ִש ְמעוֹ ן” ְ ּ
ימן ס’) ְו ׁ ָשם ִּת ְר ֶאה
(ב ִס ָ
ברור כמו שמעוררים אדם מהשינהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ּ ָ
ש ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ ּיוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת
ש ּיוֹ ת ַה ָּללוִּּ ,כי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲע ִ ֹ
ְו ָת ִבין ְ ּגדוֹ לוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ִס ּפו ֵּרי ַמ ֲע ִ ֹ
יטב :כלל
ַע ִּתיקּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ְד ַרת ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ָּכל ַה ּׁ ִש ְב ִעים ּ ָפנִ ים ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ֵמ ֶהם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ענין י”ג סיפורים ,להמשיך י”ג מדות של רחמים להאיר אותנו מהשינה.

סדר עבודת רביה”ק להתחדש בכל פעם בחיים חדשים
יתי ְו ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ִפי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ַע ְצמוֹ
ה) ְו ִה ֵ ּנה ִע ַ ּקר ַּכ ָּונַ ת ְדּ ָב ִרים ַה ַ ּנ”ל ְל ִענְ יַ ן ַמ ֲע ֶשֹה ,הוּא ַמה ּׁ ֶש ָר ִא ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף סב הלכות תפילין הלכה ה' אות ג-ד
ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ,אנו צריכים לחשוב מה שר’ נתן כותב כאן ,הוא מספר לנו מה שהוא ראה אצל
הרבי ,ומראה לנו מה זה נקרא חיים ,מה זה נקרא לחיות ,וזה מה שהוא רוצה לעשות מאיתנו
ׁ ֶש ָהיָ ה ַחי ִח ּיוּת ָח ָד ׁש ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ,זה מה שרבינו רוצה מאיתנו חיות חדש בכל פעם ַּכ ֲא ׁ ֶשר
יתי ֵמעוֹ ָלם ַח ִ ּיים ָּכ ֵא ּלוּ .שמחה
יתי ַה ּיוֹ ם ַח ִ ּיים ׁ ֶש ּלֹא ָח ִ ּי ִ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמנּ ּו ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָא ַמרֲ ,אנִ י ָח ִ ּי ִ
כזאת ,אושר כזה ,חיים אחרים לגמרי ,לא כמו שאנשים חיים חיי צער אחד פחות אחד יותר,,
ְו ֵכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי עוֹ ד ּ ְפ ָע ִמים ַא ֵח ִרים ׁ ֶש ִדּ ֵ ּבר ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ִענְ יַ ן ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶש ַה ּכֹל נִ ְק ָרא ַח ִ ּיים ֵא ֶצל ָהעוֹ ָלם ְוכוּ’,
ְוגַ ם ַח ֵ ּיי ַצ ַער יֵ ׁש ִח ּלו ִּקים ַה ְר ֵ ּבה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּב ַה ּ ִשֹיחוֹ תֲ ,א ָבל ֶ ּב ֱא ֶמת ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים הוּא ַח ִ ּיים
ֲא ֻר ִּכים ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ׁ ֶשל ָה ִע ֵּור ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ַחי ַח ִ ּיים ֲא ֻר ִּכים ֶ ּב ֱא ֶמת ,פה
רבינו מגלה לנו איך להתחיל לחיותִּ ,כי ִה ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ֶשהוּא ָז ֵקן ְמאֹד ַו ֲע ַדיִ ן הוּא יניק ְמאֹד ְול ֹא ִה ְת ִחיל
ילין ַל ֲעבֹד ֶאת ה’ ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ֵמ ָח ָד ׁש ְּכ ִא ּל ּו לֹא ִה ְת ִחיל
ֲע ַדיִ ן ִל ְחיוֹ ת ְּכ ָללִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ַח ִ ּיים ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
ֲע ַדיִ ן ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ ְּכ ָלל מעוררים חשק לעבוד את ה’ ,לעורר הכרה בגדולת ה’ יותר ויותר ,להתחיל
מחדש מחדש לגמרי ,ולזרוק מעצמו כל החלודה ,כל הזקנה ,כל מה שעובר עליו ,ולהתחיל
לעבוד את ה’ ,ואז כל הצער והמניעות והשכחה נופלים ממנו.

נוראת מדרגת רביה”ק גם לאחר שהשיג השגות נוראות הצטער איך זוכים להיות
יהודי ,וביאור ענין זה הצער

“א ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ ם” ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ִ(ס ְפ ִרי ׁ ָשם)ּ ְ ,ב ָכל
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ(דּ ָב ִרים ו’) ֲ
ָ
יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַּכ ֲח ָד ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ּל ֹא יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ יך כדיוטגמא יְ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם סופנהֶ ,א ָּלא ְ ּב ָכל יוֹ ם
ָ
“ה ְס ֵּכת ושמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ּיוֹ ם ַה ֶ ּזה נהייתה ְל ָעם ַלה’ ֶאל ֶֹקיך”
(שם כז)ַ ,
יִ ְהי ּו ַּכ ֲח ָד ׁ ִשים .ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָ
ָ
ּ
ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (הו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש רש”י)ּ ְ ,ב ָכל יוֹ ם יִ ְהי ּו ְ ּב ֵעינֶ יך ְּכ ִא ּל ּו ַהיוֹ ם נִ ְכנַ ְס ָּת ִע ּמוֹ
ִ ּב ְב ִרית ,היום ה’ בחר בי .ר’ נתן אומר ,אני רוצה להראות לך מה שראיתי אצל רבינו ,לקבל
ל-פי ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ָעה
ף-ע ּ ִ
יתי ֵמ ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ּ ְפ ָע ִמים ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ׁ ֶש ַא ַ
התורה בכל יום מחדש ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָר ִא ִ
ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ִה ְת ּ ָפ ֵאר ַע ְצמוֹ ִ ּבגְ דוֹ לוֹ ת ְונוֹ ָראוֹ ת ְוגִ ָּלה ּתוֹ ָרה נִ ְפ ָל ָאה ֲא ׁ ֶשר לֹא נִ ׁ ְש ַמע ָּכזֹאת ְּכ ַד ְר ּכוֹ ְ ,ו ַא ַחר
ָּכ ְך ַ ּב ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַא ֲח ֶר ָ
יה ָר ִאינ ּו אוֹ תוֹ ׁ ָשרוּי ְ ּב ַצ ַער ָ ּגדוֹ ל בהתעמקות גדולה ונוראה ,נראה כמו צער
ויגיעה שאדם רוצה להשיג משהו חדש ,בחי’ עיבור ,שרוצה להגיע לעוד מדרגה ְו ַכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים
יחתוֹ ְל ָפנֵ ינ ּו ֵמע ֶֹמק ַה ֵּלבֶ ׁ ,שהוּא ִמ ְצ ַט ֵער ְמאֹד ֵא ְ
יך זוֹ ִכין ִל ְהיוֹ ת יְ הו ִּדי ,כי רצה
ּ ֵפ ֵר ׁש ַצ ֲערוֹ ְו ִשׂ ָ
יח ֲעבוֹ ַדת ה’ ,כי כך
יח ֵמעוֹ ָלם ֵר ַ
לעלות מדרגה חדשה ,והתפלל על זה תפילות ְּכ ִמי ׁ ֶש ּלֹא ֵה ִר ַ
הולך בעבודת ה’ ,פושט צורה ולובש צורה ,משיג ועולה לאיזה דבר ,ושם יש לו איזה עבודה,
ואח”כ יש לו צער וחרטת הלב ,ממציאות עוה”ז ,ויודע שאח”כ מתקרב לה’ מחדש ,וזה תכלית
השמחה כל הצער הזה ,כי מגיע לתכלית החיות החדש ,ו ִּמי ׁ ֶש ּלֹא ָר ָאה זֹאת ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַצ ֵ ּיר
לוֹ ִ ּב ְכ ָתב ִענְ יָ ן ֶזה ,אבל ר’ נתן כן ראה ומצייר לנו טוב ,שנבין הדבר היטב ו ְּכ ָבר ְמב ָֹאר ִמ ֶ ּזה ְמ ַעט
ִ ּב ׁ ְש ָב ָחיו ַה ִ ּנ ְד ּ ָפ ִסים ,ו ְּב ָכל ּ ַפ ַעם ָהיָ ה ָרגִ יל לוֹ ַמר ׁ ֶש ַע ְכ ׁ ָשיו ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּכ ָללְּ ,כ ָלל ְּכ ָלל לֹא ְוכוּ’ שהשיג
את ה’לא’ יודע ,אע”פ שאמר שלא יודע באמת ,מבואר במקום אחר ,שדרגת ה’לא יודע’ הוא
עמקות נקודת ההשגה ,ויש ‘לא יודע כפשוטו’ לפני שעולים לדרגת עליונה שנקראת ‘לא
ל-פי ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ָעה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ִ ּג ָּלה ַמה ּׁ ֶש ִ ּג ָּלה ְו ִה ְת ּ ָפ ֵאר ׁ ֶש ִה ּ ִשֹיג ַמה ּׁ ֶש ִה ּ ִשֹיג ַמה ּׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר
ף-ע ּ ִ
יודע’ ַא ַ
ְ
י-כן ֵּת ֶכף ַא ַחר ָּכך ָהיָ ה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּכלוּם.
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְלגַ ּלוֹ תַ ,א ַ
ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ֵּמעוֹ ָלם ל ֹא ָע ַמד ַעל ַמ ְד ֵרגָ ה ַא ַחת ,זהו מדרגה מופלא מאד של צדיק וקדוש ,מדרגת
רביה”ק ,מעולם לא עמד על מדרגה אחת ,מי מבין את זה ,נראה כמו אדם שנמצא בעוה”ז
מסתובב אותך ,מה זה מדרגות ,אנחנו בקושי עולים להשיג עוד דף גמרא עוד איזה תוס’ עוד

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף סב הלכות תפילין הלכה ה' אות ג-ד
איזה הבנה ,כאן מדובר במדרגות קדושות ,השגות קדושות בהשי”תַ ,רק ָהיָ ה הוֹ ֵל ְך ִ ּב ְז ִריזוּת
יע ְוכוּ’,
יע ְל ַמה ּׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ְ ּב ָכל ּ ַפ ַעם ִמ ַדּ ְרגָ א ְל ַד ְר ָ ּגא ְ ּברוּם ַמ ְד ֵרגוֹ ת ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת ְו ַה ְ ּגבוֹ הוֹ תַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ֲע ַדיִ ן לֹא נִ ְת ַק ְר ָרה ַדּ ְע ּתוֹ ָ ּב ֶזה ְוכוּ’ְ ,ו ֵאין ְל ַה ֲא ִר ְ
יך ָ ּב ֶזה ַּכאן ְויִ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר כאן ר’ נתן מעורר
כדי להבין את הספור של החיים חדשים ,לכן מראה לנו מה שהוא ראה אצל רבינו ,שזה עיקר
החיות שלנו תמיד.

