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ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ג  -ל"ד הל' ציצית הלכה ב
לקוטי הלכות או”ח דף ל"ג  -ל"ד הלכות ציצית ב'

ליקוטי הלכות או”ח-הלכות ציצית ֲה ָל ָכה ב’:
הלכה זאת נכתבה סמוך לאמירת התורה ,בחיי רביה”ק
“ו ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשֹה ְלעוֹ ָלה”,
ל-פי ַמה ּׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו נ”יּ ְ ,ב ִל ּקו ֵּטי ִּתנְ יָ נָ א סימן י”ב ַעל ּ ָפסוּק’ ְ
יצית ַע ּ ִ
ִענְ יַ ן ִצ ִ
יטב :ר’ נתן כתב כאן ‘רבינו נ”י’ היינו שחידש את ההלכה הזאת בחיי רביה”ק ,והלא
ַע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
תורה י”ב אמר רביה”ק בשנה האחרונה ,נמצא שיש להרגיש בהלכה זאת שזה ‘טרי’ ,ר’ נתן רק
שמע את זה מהרבי ,ואיך הוא שמע את זה ,ומה הוא הבין סיכום של הדבר בנפשו ,אז באותה
תקופה שהוא שמע את התורה .זה כמו ישר מהתנור ,אור חדש כזה.

המאמר הסתום ממשיך חיות גם למקומות שמבזים את המלך
א) ְו ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ַ ּגם ְמקוֹ מוֹ ת ַה ְמ ֻט ָ ּנ ִפים ו ָּב ֵּתי ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה מקומות שרחוקים מהשי”ת ,כפירה ומרידה
במלכות שמים ,ובאמת כל קיומם וכל האדמה והבניינים וכל בני האדם ושטויותיהם ודעותיהם,
הכל נמשך ממה שהשי”ת מחיה את העולם ,ונתן רשות לאדם לבחור לטוב או להיפךּ ַ ,גם ֵהם
ְמ ַק ְ ּב ִלים ִח ּיוּת ֵמ ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ כולם מקבלים חיות מהבורא יתברך שמו ,דהיינו שה’ נמצא
ל-פי ׁ ֶש ְּכבוֹ דו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ
ף-ע ּ ִ
בכל דבר והוא מחיה הכל ,ובהמשך נראה למאי נפקא מינאְ .ו ַא ַ
ָרחוֹ ק ִמ ּׁ ָשםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (ישעיה מב) ו ְּכבוֹ ִדי לאחר ל ֹא אתן ,כי השי”ת ברא את העולם בכדי שנרבה
ונגלה כבוד ה’ ,בעשרה מאמרות נברא העולם ,הם י’ בחינות של דרכי עבודת ה’ ,אהבה ויראה
אמונה ,ולנצח את היצר הרע ולהשלים את הנפש בקדושה ,וברא העולם בעשרה מאמרות כדי
ליתן שכר טוב למי שזוכה להרים את העולם להשי”ת ,מברר הניצה”ק ומתפלל ומגלה כבוד
ה’ .זהו שליחות האדם לגלות הכבוד .בכלליות הכל כבוד אחד ,כולו אומר כבוד ,כבוד ה’ .ויש
הדברים הנ”ל שהם ההיפך מכבוד ה’ַ ,עם ָּכל ֶזה ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלים ִח ּיוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּםֶ ׁ ,שהוּא
אשית ,בתורה כתוב י’ מאמרות ,ט’ פעמים ‘ויאמר’ והראשון הוא ‘בראשית’ עצמו ,שזה גם
ְ ּב ֵר ׁ ִ
נחשב למאמר .והוא נקרא מאמר סתום ,וכמ”ש בהמשך שזהו ענין אור הכתר ,בחי’ איה ,אור
שהוא למעלה למעלה מכל רע ,ונותן חיות ושפע באופן בלי להסתכל על מי ,זורק חיות על
הבריאה ברחמים רבים וגדולים .כלל ישראל מקבלים את הרחמים האלה דרך הצמצומים של
קבלת עול מלכות שמים והמשכת מדות הרחמים ,בזה אנו מקבלים חסד אמיתי ,להיות קרוב
לה’ ,להיות דבוק באמת ,בתורה ,בשבת ,בקדושה .השי”ת מרחם ושולח לנו שפע רב טוב,
כל הישועות וכל הרפואות ,בתוך הרחמים האלה ,אך בשורש השפע ,יש סדר שפע הכתר
שבו נברא העולם והיה שבירת הכלים ויש יחוד החיצון ממנו כל הבריאה מקבלת חיות בלי
להתחשב אם הוא ראוי אם לאו ,אפי’ אם הוא יורק ח”ו על המלך ,המלך מוותר ולא מסתכל
על זה ,זהו מאמר סתום ,בראשית ברא אלקים וכו’ והארץ היתה תהו ובוהו ,ה’ ברא את העולם
בדרך שהיה שבירת הכלים שהכל תהו ובוהו ,לא רואים התגלות הכבוד .ומזה נמשך חיות לכל
התאוות והמדות רעות ,כעס וכו’ ,ועד שנתגלה אברהם אבינו ע”ה ונאמר בו ‘ויהי אור’ ,שגילה
האמת ,בראשית בשביל אברהם שקראו ראשיתֶ ׁ .שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָּכבוֹ ד ֶע ְליוֹ ןֶ ׁ ,שהוּא ָסתוּם ְונֶ ֱע ָלם
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ַה ְס ָּת ָרה ,ו ִּמ ּׁ ָשם ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלים ִח ּיוּת אך המאמר הסתום הזה ,שם הכבוד נעלם בתכלית

ג

ד
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ההסתרה ,זה מציאות החיות של כל הבריאה ,אבל זה מחיה דברים ששם הכבוד סתום ונעלם
בתכלית ההסתרה.

כשאדם נופל לריקנות ,סתמיות ,עיקר תשובתו ותיקונו שיצעק ויחפש איה כבוד
ה’ כאן
ו ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם נוֹ ֵפל ְל ׁ ָשם ח”וֲ ,א ַזי ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ְל ַב ֵ ּק ׁש ו ְּל ַח ּ ֵפשׂ ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ֶזה ּו ְּת ׁשו ָּבתוֹ ְו ִת ּקוּנוֹ,
מה הפירוש כשאדם נופל לשם? ואיך תשובתו ותיקונו? זה יתבאר בהמשך ִּכי חוֹ ֵזר ְועוֹ ֶלה
ֶאל ַה ָּכבוֹ ד ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשהוּא ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ִמ ּג ֶֹדל
ַה ַה ְס ָּת ָרהְ .ו ַע ְכ ׁ ָשיו הוּא חוֹ ֵזר ו ְּמ ַד ֵ ּבק ַע ְצמוֹ ִל ְק ֻד ּׁ ָשה זוֹ לא לשפע שמחיה את הגשמי ואת
ההסתרה ,אלא שמדבק עצמו אל הקדושה של המאמר הסתום ,ומקבל חיות מהרחמים
העליונים ,הסליחה ומחילה ,וכל ההתחלות ,ו ְּמ ַק ֵ ּבל ִח ּיוּת ִמ ּׁ ָשם ְועוֹ ֶלה ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם
יטבְ .ו ֶזה נֶ ֱח ׁ ָשב ְל ָק ְר ַ ּבן עוֹ ָלה ׁ ֶש ְּמ ַכ ּ ֵפר ַעל ִה ְרהוּר ַה ֵּלב על מחשבות של עבודה זרה ,הרהורי
ֵה ֵ
ריחוק וריקנותֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִל ִ ּבי ְס ַח ְר ַחר ַעל-יְ ֵדי ְק ִל ּ ַפת נֹגַ ּה ְוכוּ’ כי קליפת נגה הוא עיקר מה
שנגרם ע”י הנהגה של מאמר הסתוםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ְּמ ַב ֵ ּק ׁש ו ְּמ ַח ּ ֵפשׂ
ׁ ָשם ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת ֵא ּלוַּ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ְונִ ְת ַּכ ּ ֵפר ַּכ ַ ּנ”ל ומבטל את הרע של הנגה שמבלבל ומוריד
אותו ,ומלביש אותו במחשבות של עצבות צער בלבולים ודמיונות שזה עיקר עונות ,ועכשיו
יש כפרת עונות לכן הוא יוצא מכל זהְ ,ונַ ֲע ֶשֹה ִמ ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָק ְר ַ ּבן עוֹ ָלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְו ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשֹה
ְלעוֹ ָלה אנו צריכים להקריב קרבן תמיד כל יום ,בוקר וערב ,להתפלל שחרית ומנחה ,לעשות
עולה ,ע”י בחי’ איה.

ראשית סיבת הבריאה להמתיק הגבורות בחי’ תיש
אשית ָ ּב ָרא ַּת ִ ּי ׁש ,בזה”ק דרשו הפסוק בראשית ברא אלקים את
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (סוף התקונים ב)ּ ְ ,ב ֵר ׁ ִ
השמים ואת הארץ ,בראשית אותיות ברא תיש ,מהו התיש הזה ,הוא השה לעולה ,כשאאע”ה
ביקש להקריב את יצחק ,וה’ שלח לו איל אחר ,ויצחק שאל בדרכו לעקדה ,איה השה לעולה,
הוא שאל על שה ,ובסוף זה היה איל ,כי שה כלול מהכל ,שה כשבים ושה עזים ,תיש זה זכר
של עז .וזהו בראשית ,ברא תיש ,ה’ ברא את העוה”ז כדי שאנחנו נעשה בחי’ תיש ,היינו שה
אשית ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָמר ָסתוּםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל,
לעולה ַהיְ נ ּו ַה ּ ֶשֹה ְלעוֹ ָלה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶשֹה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ֵר ׁ ִ
פי’ הענין כפשוטו שהקב”ה ברא את העולם בראשית ברא וכו’ ואז הארץ היתה תהו ובוהו ,וה’
ברא את העולם בדרך שיש קלי’ נגה שמכסה על אלקות ולא רואים כלום ,ויש גם הרע שבנגה
שזה קליפות נוראות ,מה העצה לצאת מזה ,העיקר הוא בכח אברהם אבינו שגילה כבוד ה’,
ואחריו יצחק שבא להמתיק הצד של הגבורות ,כי השה הוא המתקת התיש ,לכן אמר יצחק
‘איה השה לעולה’ ,קרבן בפשטות זה שה ולא תיש ,אך ה’ ברא תיש ,עזות ,עזים ,כח הדין
והגבורות ,שנמתק ע”י איה ,כשהלך יצחק לעקדה הוא היה בספיקות איך העבודה שלו האם
להקריב עצמו קרבן ,האם זה עבודה שלו ,וכיון שזה היה לו ספק ,אמר איה ,כי בשעת ספקות
יטב:
כשצועק איה מקום כבודו ,אזי נתגלה קדושת המאמר סתוםַ .ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ

כשמתנסה בדברים בלתי מובנים ,סכנה גדולה לא לההפך ל’שונא’ ח”ו
ובכדי להמשיך בלימוד ההלכה הזאת באופן שנוכל לחיות עם אלה הדברים ,ונדע מתי ואיך
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להשתמש עם זה ,נקדים לבאר מה שר’ נתן מתאר ‘כשאדם נופל לשם’ ,ובהמשך עובר לענין
הרהור הלב וקליפת נגה .כי בתחילת המאמר מקדים רבינו ‘כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו
יכול ליפול לטעותים’ ,ובהמשך מדבר מעניין ספיקות בחידושי תורה ובאמצע מזכיר ענין נגה.
וכלל הענין כיון שמציאות האדם הוא הדעת ,המח שלו ,יש דברים שהוא מבין ,מבין חסדי ה’,
אך יש גם דברים שאינו מבין ,וזהו הסכנה הכי גדולה .יש לפעמים אדם שזכה לשנים טובות
בישיבה עם חברים ,לומד ומבין ,אח”כ יש זמנים קשים ,צריך לעבוד על פרנסה ,ובהמשך
החיים נתקרר החשק וההתלהבות ,ויש לו קושיות ,הוא רואה צדיקים רע להם ורשעים טוב
להם וכדו’ ,וכך יש מציאות שאדם הולך אחר שכלו וחכמותיו ,לפי מה שיודע יותר ויותר חכמה
אלקית ,והשגות אלקות שצריכים לדעת ,אך אם הולך אחר החכמה בלי תמימות ופשיטות,
הוא יפול .לא רק יפול ,אלא יהפך לשונא ,שהרי כבר ידעתי את כל השכליים ולא עזר ,וכך
אינו יודע לעבור את המצב שהוא חייב לעבור ,ולא יודע איך לעבור את העוה”ז .החכמות
מטעים את האדם מדחי אל דחי ,וכל הרשעים הגדולים נפלו ככה .וכן פחות מרשעים הגדולים
נופלים לזה ,ע”י תמיהות וקשיות ,ואין לו חברים להתחזק באמונה ביחד .וכבר חלפה ממנו
התלהבותו הראשונה דקדושה ,מה יעשה כעת?
בהמשך רבינו מדבר מהו מציאות החושך שנופל על האדם ,שהוא בחי’ בראשית וכו’ והארץ
היתה תהו ובוהו ,שזה מציאות למה האדם נהיה ברוגז ,ואין לו חשק לעבודת ה’ ,ואומר אני
רחוק ,זה מה שר’ נתן מדבר כאן ‘כשאדם נופל לשם’ ,זהו ‘ספקות והרהורים על השי”ת’,
כשאדם עוסק בתורה ותפילה ,רואה קדושה וחסד ,אשרי יושבי ביתך ,א מחיה ,אך יש מצבים
שאדם אינו שם ,אינו לומד ,וגם מה שכן לומד ,אינו מביא אותו לאמונה .ולא יכול לחשוב
מהשי”ת ,ולא יכול לקיים מצוה עם חיות.
ובעיקר הוא מתפלא על עצמו ,שהרי כבר יודע כ”כ הרבה חכמה ,איך עובר עליו כ”כ .זהו
מציאות שעובר על כל אדם ,בפרט כשאדם צריך ללכת כל היום לסדר סידורים ,וטרוד
בטרדות ,בכל ענין שאדם טרוד ,הן על פרנסה או משהו אחר ,אזי במשך כל היום אינו מרגיש
את ה’ .יש שנופלים להיות רשעים גדולים ,ויש שאינו נופל להיות רשע גדול ,אך הוא חי
במציאות שאינו מרגיש את השם ,כי הולך אחר חכמתו ושכלו .זהו המכוון של המאמר הזה,
וכמובן שזהו יסוד האדם.

התמיהות והקרירות ,שורש לכל הנפילות
כי אדם בלי הרבי ,לא יכול למצוא את ה’ ,יש זמנים שלומד תורה ,זה”ק ,וחסידות ודברי רבינו,
אהה ,מרגיש טוב ,אך מהו המציאות הזאת שפתאום אין לו יראת שמים ,ריקני ,ה’ מעלה עוד
פעם את השמש ואת הירח ,ולא אכפת לו מגדולת ה’ ,זה נקרא ‘שאדם נופל לשם’ ,הנפילה
הזאת נקראים הרהורים ומחשבות של נגה ,שזה מציאות עוה”ז שאינו מגלה אלקות .לעתיד
לבא יראו בכל דומם צומח חי מדבר שזה מגלה אלקות ,אך כשאדם נופל לסתמיות ,הרהורים
למה אין לי כסף או למה יש ,ומה יעשה ,זהו לבי סחרחר ,והתגברות קליפת נגה .לאחר שנפל
לזה ,הרי הוא נמשך לכל העבירות רח”ל ,כשבא איזה נסיון ,אין לו כח לעמוד בנסיון.
רבינו אומר שזה גם בענין חידושי תורה ,כשאדם מברר דבר בתורה ,לפני שיודע את הענין,
מר לו מאד ,אין לו מסקנא ,בפרט בענייני עבודת ה’ ,כשאדם לומד ,ולא מצא מי שיעזור לו
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להבין ,הוא סובל מקליפת נגה ,הוא אמר חצי דבר ,למד משהו וזה לא למעשה ,והוא כועס,
למה זה לא עוזר לי.
הרבי במאמר הזה מתייחס למציאות הזאת שאדם נופל לחכמות והולך אחר שכלו ,ורבינו
מגלה לנו עצה נפלאה שחייבים ללכת עם זה הרבה ,אע”פ שכלל הענין זה ידוע בספה”ק
להסתכל בפנימיות של כל דבר ולעבוד את ה’ עם זה ,אלא שכאן רבינו נכנס למצב שהאדם
אינו יכול להסתכל בפנימיות ,יש לו מוחין דקטנות ,והחכמות מסבבים אותו.

גם כשנזרקת החוצה :אבא אתה איתי גם פה
בשפה פשוטה אומר רבינו לאדם ,אתה צריך להכיר את עצמך ,מה עובר עליך ,אתה כ”כ
רוצה לעבוד את השי”ת וכ”כ לא יודע איך ,הכל ריק ,הרי צריך להיות עולם של קיום התורה,
שעבוד לעול תורה ומלכות שמים ,והתבודדות ,להזכר במחשבות של אמונה ודביקות ,מה
אתה חי סתם ,יש כ”כ הרבה נפלאות הרבה ,וכלום ,הכל קר ,איפה זה הלך?
לכן אומר לנו רבינו עצה ,אשרי מי שילך עם זה .התיקון הוא שדייקא כשאתה נמצא במצב
כזה ,תדע שהקב”ה כן נמצא כאן ,דהיינו ‘בעשרה מאמרות נברא העולם’ ,כמו שעיקר האדם
נברא לגלות מלכות שמים ,קיום התורה ,לנצח את היצר הרע ,להשלים את נפשו בקדושה
=יסוד ,ולבא למצות אהבה ויראה ,ומוחין ודעת ,ולזכות להתדבק בה’ ,אלו הם עשרה מאמרות
שיש בהם התגלות הכבוד שבשביל זה נבראת .אך יש י’ מאמרות שאנו לוקחים אותם
מהמאמר סתום ,בזמן שאין לך את ההתגלות של עשרה מאמרות ממש ,אזי עיקר עבודת
האדם שברגע שהוא רואה שזה המצב ,נזרקתי לגמרי ,אבל רבונו של עולם ,אתה בוודאי
בראת את השמש ,בזה אתה חוזר לעשרה מאמרות .אם אני זז ,ה’ מחיה אותי והוא כאן ,הוא
עשה את הבית ,את האוכל ,כל מה שיש ,והוא שומר עלי .ובזה אתה מחפש אותו ,וזהו נקרא
לצעוק ‘איה’ .מחפש את השם.

גם במצב שאין ישוב הדעת כלל תצעק איה ,תחפש כבוד ה’
זה נקרא לצעוק ,כי עדיין אין הדבר מתיישב בלבך ,אתה מחפש אותו הן בכלליות והן בפרטיות,
אתה בראת את הפחדים שיש לי עכשיו ,וגם את ההתפעלות הנפש שיש לי משטויות ,ובזה
לחפש לבא להתפעלות דקדושה ,זהו דרך של עבודה שיכולים בוודאי לעשות ,וכל אחד חייב
לעשות את זה .ובלי שום ספק שאדם נמצא במצב כזה הרבה פעמים.
מלבד מה שידוע מה שצריך לזכות להסתכל בשכל של כל דבר ,אבל הרי ידוע שרוב אנשים
לא יכולים לזכות לזה ,כמ”ש רבינו שהעצה לזה בחי’ נ’ בחי’ צמצום ,תקח מה שאתה כן יכול.
וכאן רבינו נותן לנו שער ופתח איך להכנס להסתכלות בשכל ,לחיות עם אמונה ,איך משנים
את המצב של קרירות ומיתה ,להיות אדם אחר לגמרי ,ולזה צריך להקדים כל הנ”ל ,כי ר’ נתן
מבאר כאן את ענין ציצית ,ד’ כנפות לחפש איה מקום כבודו בכל צד ,אך לא ביאר את המאמר
בארוכה ,וזה כלל גדול שכמה שמבינים יותר את מה שנאמר בתורה בלקו”מ ,יכולים לתפוס
ולהבין יותר מה שר’ נתן אומר בזה.
הדגשנו כמה זה שייך לכל אדם בכל יום ובכל עת  ,אל תפספס ,אל תשכח ,בכל רגע ,יש
לעשות מיד ,איה ,איה ,זה משנה את האדם לגמרי ,ונחשב כקרבן עולה .וזה תכלית מה שה’
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ברא את העולם בראשית ,ברא תיש ,ה’ ברא את העוה”ז בבחי’ דין ,וצריך להמתיק את הדין.
בלי זה ,אדם לא יכול להכנס לפנים ,הוא נופל לספיקות והרהורים וקושיות אחר ה’ ,ומי יודע
לאן ממשיך ,צריך לעבור את המצב הזה ,וזהו תכלית הבריאה .איזה חידוש נפלא.

הקליפות יונקים ממאמר סתום בלי לבוש ,אך ע”י הציצית ממשיכים משם בדרך
לבוש וצמצום דקדושה
יצית ׁ ֶש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדיםְ ׁ ,ש ִמ ָירה ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תַּ ,כ ּמו ָּבאַ ,היְ נ ּו ִּכי ַה ְ ּבגָ ִדים ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ַה ָּכבוֹ דִּ ,כי ר’ יוֹ ָחנָ ן ָק ָרא למאניה מכבדותא (שבת קג) הרי שהבגדים הם בחי’ כבוד ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר
ַר ֵ ּבנ ּו נ”י ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר וכמ”ש בסי’ כ”ט שהבגד בחי’ מלכות וזה שומר על האדם מהקליפות,
בחי’ חשמ”ל בגימ’ מלבוש ,שהוא ענין גבוה שנמשך מלמעלה מעולם הבינה שמירה על כל
העולמות ,וכן אצל האדם כשאינו לבוש ,הוא בהמה חיה ,הוא בתוך הקליפות ,אינו בן אדם
כלל ,אדם צריך לבוש ,ובזה הוא נשמר מהקליפות ,וזהו התגלות הכבודָ ,כל ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶשל
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
ָּכל היו”ד ַמ ֲא ָמרוֹ ת ֻּכ ָּלם ְמ ַק ְ ּב ִלים ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָה ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֵר ׁ ִ
נִ ְמ ׁ ָש ְך ִח ּיוּת ֲא ִפ ּלוּ ַל ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ִחצּוֹ נִ ים ַּכ ַ ּנ”ל ,משם נמשך שיש בעוה”ז תאוות ,עבירות ,עבודה
זרה ,ה’ מחיה את זה ,ה’ רוצה שיהיה שבירת הכלים הזה ,ואפי’ שזה נגד כבוד ה’ ,כבוד ה’
לא מתגלה בזה ,אבל זה נמשך מהכבוד העליון ,בכל דבר יש ענין למעלה ,כל מה שגוי עושה,
בסוף יהיה איזה ניצוץ שיתעלה משם ,שזה כבוד נפלא מאד מאד לפני ה’.
הכלל שהלבושים הם התגלות הכבוד ,ומהם צריך להתגלות י’ מאמרות ,אך כשאין אדם חשק
לתורה ותפילה ,אין לו הרגשה של קדושה והתלהבות ,עכשיו תקח את הכבוד מלמעלה,
מהמאמר הסתום ,שממנו נמשכים י’ מאמרות שהם כלים לאור הכתר ,.ולזה זוכה ע”י צעקת
איה.
וזהו ענין מצות ציצית ,כמ”ש האריז”ל שמצות ציצית נמשך מהנימין ושערות עליונים
שנמשכים בדרך הכאה ,בחי’ מדות הרחמים עליונים בדרך של קדושה ,כי אור הכתר ,איה,
ממשיך שפע לכל דבר ,בלי הצמצום ,אזי אינו מגלה כבוד ה’ ,אך אנו מקבלים את זה האור עם
צמצום ,מצות ציצית ,אזי מקבלים אור ממדת הכתר דרך לבושים ,שבזה יש סליחה ומחילה
ורחמים והתחלה חדשה ,זהו ציצית .שממשיך ממדות הרחמים לתוך המוחין דקטנות ,לבנות
האמונה .אהה ,זהו הלכה שר’ נתן כתב בחיי רבינו מיד אחר ששמע את התורה איה .בוודאי
יש בזה הרבה מה שהרגיש בזה.
ְו ַע ֵּ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּכבוֹ ד ָה ֶע ְליוֹ ן,
ל-כן ְמ ַת ְ ּקנִ ים ַה ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָּכבוֹ ד ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
יצית ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ְּכ ָב ִשֹים ׁ ֶש ֵהם יוֹ ְצ ִאים ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ֵ ּיה
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ֵר ׁ ִ
ַה ּ ֶשֹה ְלעוֹ ָלהִּ ,כי ֶצ ֶמר ֶּכ ֶבשׂ ְו ֶשֹה ֵהם יוֹ ְצ ִאים ִמ ְ ּב ִחינַ ה ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹד ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ְּכ ָת ִבים ש”ה בגימ’
אלקים ,כי אלקים במילוי יודין בגימ’ ש ,וה’ אותיות אלקים ,הרי ש”ה ,ויש להמתיק הדין בבחי’
זכר של עזים שהוא תיש ,ברא תיש ,שה הוא בחי’ כבש ,כמובא שיש תיקוני הכתר ,גלגלתא
קדישא שנקרא צמר לבן ,עמר נקא שהוא פנימיות הרחמיםּ ִ ,,ב ְב ִחינַ ת (דניאל ז) ושער ראשיה
כעמר נקי ו ְּב ִחינָ ה זוֹ ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ַּכנּוֹ ָדע כי הוא המאמר סתום בקדושה ,לא כמו העוה”ז
שמקבל שפע המאמר סתום בבחי’ שביה”כ ,עמר נקא הוא בנין הכתר דקדושה ,אור האיה
יצית
המתוקן ,שהוא התיקון על האיה הנפול שהוא בלי תיקוני הרחמים ,ו ִּמ ּׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּצ ִ
ַה ַ ּנ ֲע ִשֹין ִמ ֶּצ ֶמרֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ושער ראשיה כוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר
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ָה ֶע ְליוֹ ן ַה ַ ּנ”ל ,ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּםַ ,ע ֵּ
ל-כן ֶה ָא ָר ָתם ַרק ִ ּב ְב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
ְסתו ִּמיםְ ,ו ֶה ָא ָר ָתם ְ ּב ִצ ְמצוּם ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם כי בכדי לקבל את זה בקדושה ,צריך
שיהיה בבחי’ צמצום ,שערה ,לא כמו הגויים שמקבלים זאת בלי צמצום.

בכח הציצית נכנעים הקליפות והספיקות וחוזר לכבוד השם
יצית ְמ ַת ְ ּקנִ ין ַה ִ ּבגְ ֵדי ָּכבוֹ ד ,כשאין אנו מרגישים לפעמים כבוד ה’ ,אזי בכח הציצית
ְו ֵא ּל ּו ַה ִּצ ִ
שהם כח הצדיקים ,כמו שציצית הם כלי למדות הרחמים ,כך זהו כח הצדיק שיש לו כלים
לעלות ולקבל מדות הרחמים ,ועי”ז יש התגלות י’ מאמרות הכבוד מתוך הכתר ,היינו שה’
ברחמיו נותן לי התחדשות ,למה ,כי חיפשתי אותו במקום שאין שם התגלות הכבוד ,זהו ענין
התקרבות לצדיקים ,אני רוצה את ה’ ,לא רוצה לעזוב את עצמי .זהו עבודה שלנו בזה העולם
ִּכי ָּכל ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּכבוֹ ד ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ּׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵהם ׁ ְש ִמ ָירה ִמן ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ו ְּמ ַת ְ ּקנִ ין ִה ְרהוּר ַה ֵּלבְּ ,כמוֹ
יתם אוֹ תוֹ וזכרתם ְוגוֹ ’ ע”י שתראה הציצית ,תזכור מצות ה’ ולא תאמר
ׁ ֶש ָּכתוּב (במדבר טו)“ ,ו ְּר ִא ֶ
אני רחוק אני רחוק ,אלא תחפש את ה’ ותהיה קרוב ,אפי’ שאתה בנסיעה ,בטרדות ,תאמר
לה’ ,רבונו של עולם אתה פה ,זהו דרך של הבעש”ט ,לעבוד את ה’ בכל האופנים ,בודאי
שצריך לעסוק בתורה ומצוות ממש ,אבל יש זמנים שלא יכול ,הצדיק מגלה איך במצב כזה
לחפש את ה’ ,להיות רחוק מעבירות וממשיכת הרע ,ומכעס ועצבים ,תמיד תאחז בה’ ,ואם
אתה לא יכול ,תחפש איה ,בזה אתה עולה למאמר סתום שנקרא איה מקום כבודו ,בשבת
קודש זוכים לעלות שם בקדושה ממש ,בציצית של ימות החול אנו ממשיכים משם אלינו
בכל מצב.
ְול ֹא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם ְוכוּ’ וע”י הציצית מתבטל היצר הרע והקליפות ,ונעלם הריחוק ,ואתה
קרוב לה’ִּ “ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ִה ְרהוּר ַה ֵּלב הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּתְ ,ו ַעל-
יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְת ַּת ְ ּקנִ ין ,הרהור הלב היינו שאדם יושב וחושב וחושב כמו משוגע ,ומתגברים
התאוות ממון ,או שאין לו שובע דקדושה ,זהו קלי’ נגה שאינו יכול להרגיש את ה’ ,נגה נעשה
משבירת הכלים ויש לו חלק שאנו יכולים לתקן ,לעומת ג’ הקליפות הטמאות שאנו צריכים
להתרחק מהם לגמרי ,אלו הם עוונות ממש ,גם שנפל לשם ,הרי הוא מתבייש וחוזר ושב,
יצית ׁ ֶש ֵהם
אח”כ צריך להעלות לתקן הנגה .וכשעולה לאיה הם מתתקניםְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יתם אוֹ תוֹ ו ְּז ַכ ְר ֶּתם ֶאל ָּכל ִמ ְצוֹת ה’ ְוגוֹ ’”
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשֹה ְלעוֹ ָלה ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ו ְּר ִא ֶ
אשיתֶ ׁ ,שהוּא ּכוֹ ֵלל
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָה ֶע ְליוֹ ן ְ ּב ֵר ׁ ִ
ִּכי ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ֻּכ ָּלם ְּתלוּיִ ין ָ ּב ֶזהִּ ,כי ַה ִּצ ִ
ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמרוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּכ ָל ִל ּיוּת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלה ,כל המצוות תלויים בזה שאדם לא יהיה חכם,
שאני צריך ללמוד ולהחכים ולהיות מקובל בעל מוחין ,צריך להיות ככה וככה ,מה שצריך ,זה
שתלמד כל יום ,ולאט לאט תגיע ,תברח לה’ .תהיה קרוב לה’ .זהו הדרך של הצדיקים ,לברוח
לה’ ,גם כשאתה רחוק ,הרי אינך רוצה להיות רחוק ,תצעק איה מקום כבודו ,והנה אתה קרוב.
העיקר אל תתייאש ,תרצה ,אתה לא שונא ,אז תוכל להיות דבוק בהשי”ת.
ולכן לובשים הציצית קודם התפילה ,כצעקת איה קודם התגלות הכבוד שבזמן התפילה.
ולפעמים יש שעצם התפילה בעצמה היא בחי’ צעקת וחיפוש איה ,שמחפש דרך להתדבק
בה’ בתוך התרדמה.
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ציצית בד’ רוחות ,למצוא את ה’ בכל צד ופינה
יצית ֵהם ְס ִביב ָה ָא ָדם ְ ּבד’ רוּחוֹ ָתיו ְל ַת ֵ ּקן ְ ּב ִחינַ ת ְונֹגַ ּה לוֹ ָס ִביבְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּמו ָּבא
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַה ִּצ ִ
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו נ”יַ ,ה ַ ּנ”ל ַ ּ
יצית ְּכנֶ גֶ ד נֹגַ ּה) ,כי באמת היו הציצית צריכים לצאת למעלה
יתא ׁ ֶש ִּצ ִ
(גם ִא ָ
על הראש ,למה הם רחוקים למטה ,כי הם מאירים למטה למלכות ,הארה גדולה של מקיפים
גדולים שאינם יכולים להכניס לפנים ,והם מאירים למלכות בד’ קצוות הטלית ,ולכן הם בד’
רוחות לתקן נגה לו סביבּ ַ ,גם ֵהם ְ ּבד’ רוּחוֹ ת ֶזה ֶר ֶמז ַעל ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְוכוּ’ ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶשנּוֹ ֵפל ָה ָא ָדם ח”ו,
ִל ְמקוֹ מוֹ ת ָּכ ֵא ּלוַּ ,ר ֲח ָמנָ א ליצלןֶ ׁ ,ש ָאז הוּא ְמ ַח ּ ֵפשׂ ו ְּמ ַב ֵ ּק ׁש ַא ֵ ּיה ְוכוּ’ ְו ֶזה ּו ִּת ּקוּנוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ְּמ ַח ּ ֵפשׂ ו ְּמ ַב ֵ ּק ׁש ְ ּב ָכל ַצד ִמד’ רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלם ַא ֵ ּיה
ַהד’ רוּחוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ַה ִּצ ִ
ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ד’ רוחות ,לחפש את ה’ בכל אהבה ,בכל דאגה ,בכל בושה ובזיון ,כל
מיני ד’ קצוות של עולם הפירוד ,כשמחפש שם איה ,אבא ,איפה אתה מסתתר כאן ,אני
יהודי ,אני מחפש אותך ,מחפש איזה מצוה לקיים ,יש פה בוודאי מה לברר ,בכל מקום יש
עבודות נפלאות אלא שאין אדם יודע מזה ,כשמחפש איה ,תמיד לחתור להגיע שיהיה יראת
שמים בלב ,כי תמיד יש משהו ,אלא שצריך לחפש אותו .האיה מחיה את הי’ מאמרות שלך
באותו מצב שאח”כ תוכל לחזור לענין של עבודת ה’ ממש ,בחי’ התגלות הכבוד .הכל תלוי
בזה שאדם חושב מהשי”ת .וזהו התיקון שעולה משם לבחי’ מאמר הסתום ,כי אין דבר יותר
גדול מזה שאדם מחפש את ה’ ממקומו ,ולכן יחפש בכל צד ,ד’ כנפות ,אהבות נפולות ,יראות
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי
נפולות ,חסרון אמונה ,בכל הנסיונות ,איה מקום כבודוִּ ,כי ַה ִּצ ִ
יצית ְ ּבד’ רוּחוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ָכל ַצד ׁ ֶש ּפוֹ נֶ ה מוֹ ֵצא ׁ ָשם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ֶר ֶמז ַה ִּצ ִ
ּ
יצית ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיהִּ ,כי ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵיה הוּא ִּת ּקוּנוֹ ו ָּב ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְמ ָצא ֵא ָליו ַה ּׁ ֵשם
ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל:
ע”י הציצית שהוא בחי’ ,מוצא בכל צד את השי”ת ,וכמ”ש רבינו שם שזה ממש תיקון
האדם בבחי’ קרבן עולה שכתוב בו ‘אשה ריח ניחוח להשם’ שהאריז”ל אומר שזהו עליית
כל העולמות.

ירגיל את עצמו ,שכל מחשבה של בלבול וקושיא ,היא טעות
זה נורא נוראות כמה שאנו צריכים להתרגל לדבר הזה ,בכל דבר לחתור אחרי ה’ ,כי הוא בודאי
נמצא ,וכן בכל ברכה שמברך ,גם שאין לו דעת לב ומח ,אך אומר את הברכה בבחינת צעקת
איה ,רבונו של עולם אתה בוודאי נמצא כאן בברכה הזאת ,וכן בכל שיחת טלפון בוודאי ה’
נמצא בזה ,כששוברים את ההסתרה ,אזי התפילה מאד מאד גבוהה ,ומתחבר לחסד רוחני,
בחי’ ציצית ותפילין ,שענין תפילין הוא התגלות הכבוד והמשכת המוחין ממש ,בחי’ שבת
ואור הצדיק .רבינו קורא לענין הזה ‘איה’ ,כי כמו עבודת הצדיקים להסתכל בפנימיות כל דבר,
כך זה גם שייך בשבילנו.
זהו הכח של הרבי ,שיש לו את הצמצומים האלה להמשיך לנו את זה בקדושה .צדיקים
אחרים לא דברו מזה ,כי אין להם כח להביא אותך לדרגא הזאת ,רבינו מלמד אותך ,בכל פעם
שלא הלך לך טוב ,וקשה לך קושיות ,תאמין שזה שטות והבל ,שקר ושוא ,זה טעות ,כמו
בפלאפון לפעמים מתקשר איזה משוגענער ,ומשגע ,אח”כ אומר ,סליחה זה היה טעות ,הרי
אדם אינו מתייחס לזה ,טעות טעות .כל טוב .ככה יתייחס לכל קושיא ובלבול שנכנס לראש,

ט

י
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סליחה טעות .זה כלום .רק מה שמקרב אותי לה’ ,אני צריך ,שאר הדברים אני לא צריך.

כל העוה”ז בחי’ בית הכסא ,ועבודתינו לחפש ולחתור איה מקום כבודו
ר’ נתן מרחיב יותר ,עד היכן הדברים מגיעים ,בבחי’ מלכותו בכל משלה ,שהרי בכל שאר
דברי מצוה אסור להכנס לבית הכסא ,אך עם הציצית מותר ג) ְו ַע ֵּ
יצית
ל-כן ֻמ ָּתר ִל ָּכנֵ ס ְ ּב ִצ ִ
יתא ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ו ַּמ ְלכוּתוֹ ַ ּב ּכֹל ָמ ׁ ָש ָלהַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל,
ְל ֵבית ַה ִּכ ֵּסא (שולחן ערוך סימן כא סעיף ג’) ְו ִא ָ
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ָּכבוֹ ד ֶע ְליוֹ ןּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִח ּיוּת ֲא ִפ ּלוּ ַל ְּמקוֹ מוֹ ת
ִּכי ַה ִּצ ִ
ימן ִל ְז ּכֹר
יצית ׁ ֶש ֵהם ִז ָּכרוֹ ן ְו ִס ָ
ַה ְמ ֻט ָ ּנ ִפים ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְכנָ ִעין ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ְ ּב ַה ּבוֹ ֵרא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ְשמוֹ ְו ׁ ֶש ַ ּגם ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ַ ּנ”ל מוֹ ׁ ֶש ֶלת ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ֵאין ָל ֶהם ִח ּיוּת ֶא ָּלא
ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַע ֵּ
ל-כן ְמ ַח ּ ְפ ִשׂ ין ו ְּמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ְ ּב ָכל ַצד ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִח ּיו ָּתם ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,שחוֹ ְז ִרים ו ְּמ ַד ְ ּב ִקין ַע ְצ ָמן ְ ּב ֶע ֶצם
יציתּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּב ֵר ׁ ִ
ִצ ִ
ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָהי ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים ִח ּיוּת ְו ֶזה ּו ַה ְכנָ ָע ָתם זהו הכנעת הקליפות ,מראים להם שהם כלום,
כי כל חיותם רק מהסתרת הקדושה ,כל חיות התאוות והעבירות ,העצבות והמרה שחורה,
הוא רק כשהקדושה נעלמת ,וזה טעות ,כשאתה מקבל תורת הצדיק ,ויודע שיש שם קדושה,
ומחפש איה ,אזי מתבטלים הקלי’ִּ ,כי ִח ּיו ָּתם הוּא ַרק ֵמ ַה ְס ָּת ַרת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ַה ֲע ָל ָמ ָת ּה ְ ּב ַת ְכ ִלית
ַה ַה ְס ָּת ָרהֲ ,א ָבל ֵּת ֶכף ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין [עיקר עבודת האדם הוא רק לציית לרבינו ו’לדעת’ לחפש איה
מקום כבודו ,לא רק אתרוג יקר בסוכות ,אלא לדעת ממש שה’ נמצא גם כאן ואני ממליך את ה’
בכל מצוה] ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם ְק ֻד ּׁ ָשה ו ְּמ ַח ּ ְפ ִשׂ ין ו ְּמ ַב ְ ּק ׁ ִשין ַא ֵ ּיה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ַזי ֵּת ֶכף חוֹ ְז ִרין ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְו ֵהם
יצית ְל ֵבית ַה ִּכ ֵּסא ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ו ַּמ ְלכוּתוֹ
נִ ְכנָ ִעין ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ּמו ָּבא ִ ּב ְּס ָפ ִרים ַעל ַה ִדּ ין ׁ ֶש ֻּמ ָּתר ִל ָּכנֵ ס ְ ּב ִצ ִ
יצית ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ְך ִח ּיוּת ֲא ִפ ּלוּ ַל ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֻמ ָּתר ִל ָּכנֵ ס
ַ ּב ּכֹל ָמ ׁ ָש ָלהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
ָ ּב ֶהם ְל ׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נִ ְכנָ ִעיןִּ ,כי ַמ ְלכוּתוֹ ַ ּב ּכֹל ָמ ׁ ָש ָלה ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יצית ִהיא
ל-כן ִצ ִ
ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ֵאין ְ ּבגו ָּפ ּה ְק ֻד ּׁ ָשה (מגילה כו) לעומת התפילין שיש בגופו קדושה וצריך גניזה ,משא”כ
ציצית אין בגופה קדושה ,כי הם בבחי’ מאמר סתום שהקדושה נֶ ֱע ֶל ֶמת ְונִ ְס ֶּת ֶרת ׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”ל :זהו
המשכת של אור עליון ממאמר סתום באופן שאין בו קדושה.
הענין הזה שמותר להכנס לבית הכסא ,עיקר המכוון הוא יסוד גדול שצריך לשים לב לזה ,כי
למעשה כל העולם הזה הוא סך הכל מקום מטונף אחד כמו בית הכסא גדול ,אלא שהבעיה
שאנשים לא מריחים את הריח הנכון ,מה אתה מחפש ,זה שום דבר ,זה סתם בית כסא,
הטומאה של בית הכסא נאחז באדם הרבה ,תאוות אכילה ,תאוות ניאוף ,כל מציאות הגוף ,
זהו עיקר מציאות הקליפות.
ויש בית הכסא יותר גדול ,בתי עבודה זרה ,זה לפחות רואים שזה בית הכסא ,בזה אנו מכניעים
את הכח שלהם ,את השקרים שלהם ,אך אדם צריך גם להכניע את הבית הכסא של עצמו.
להתחיל בכל יום מחדש לגלות את ההסתרה ,גם שיש הרגשה שאין דרך לצאת מזה ,ומלא
חכמה’לאך ,צריך ללמוד ואין חברותא ,וכדו’ ,ורק אם אני יבא לתפילה בזמן ואתפלל שעה
וחצי שחרית ,אז אני יהיה טוב ,לפני כן אני לא בסדר ,נכון שצריך ,אבל למעשה ,עכשיו
תחפש את ה’ במקום שלך ,הן בכללי והן בפרטי ,איך ה’ נמצא בדצח”מ ,ובמצוות שלי כאן,
ואז אתה מכניע את כל הטומאה של בית הכסא של עוה”ז ,עכשיו אתה יכול להתפלל ,כי
יצאת מהטומאה.

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ג  -ל"ד הל' ציצית הלכה ב
הרי שחייב להיות סוג קדושה כזאת שאין בגופה קדושה ,שזה בעצם המחשבות של האדם
הם מרמים את היצר הרע ,וזה עיקר העצה .כי צריך להכניע אותם במקומם ,לכן יכולים להכנס
לעוה”ז בחי’ בית הכסא עם כח הציצית שעניינו מצוה שאין בגופה קדושה .לתקנם במקומם.

סוד שעטנז – לא לקחת חיזוק רוחני יחד עם העוונות ,רק כשיש רצון לצאת משם
ולחתור אל ה’
יצית ,כהיום יש בגדים סינטטיים ומכותנה,
יצית ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ִּצ ִ
ד) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
אך בדורות קודמים עיקר הבגדים היו מצמר ופשתים ,ויש בזה פלא ,כי פשתן רומז על גבורות
קשות ,וצמר על מדות הרחמים ,והם שתי קצוות הפוכות( .והיום כיון שאין לנו תכלת בוודאות
יצית ֵהם ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
אין כלאים בציצית ,לכן עושים חוטי צמר לבגד צמר)ִּ .כי ִע ַ ּקר ַה ִּצ ִ
ְ
ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשֹה ְלעוֹ ָלה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֶצ ֶמר ְּכ ָב ִשֹים ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ֶע ְליוֹ נָ ה ְמאֹד ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּפ ׁ ְש ָּתן הוּא ְל ֵה ֶפךִּ ,כי
ּ ִפ ׁ ְש ָּתן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְמאֹד ,וכן בגשמיות קשה מאד לעשות חוטי פשתן ,זה
נקרע ומסובך כמו קלאטשע של האתרוגים ,פשתן נקי ומעובד זה מאד יקרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַקיִ ן
יציתִּ ,כי ְ ּב ִפ ׁ ְש ָּתן,
ׁ ֶש ֵה ִביא ִמן ַה ָ ּגרו ַּעְ ,דּ ַהיְ נוּ ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ו ֵּמ ֲח ַמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ נַ ֲע ֶשֹה ִמ ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ַ ּגם ֵּכן ִצ ִ
יקת ַה ִחצּוֹ נִ ים ְ ּב ִחינַ ת ַקיִ ןָ ׁ ,שם ַדּ יְ ָקא ְמ ֻל ָ ּבשׁ ִח ּיוּת ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ְ ּב ִחינָ ה
ׁ ֶשהוּא ַמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יְ נִ ַ
ָה ֶע ְליוֹ נָ הְ ,דּ ַהיְ נוּ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ַּכ ַ ּנ”ל וזה מה שמתגלה בציצית ,שגם הפשתן הנמוך מקבל
חיות מהצמר ,ממדות הרחמים העליונים ,ולבטל כח הרע והחיצונים והקליפ’ שיונקים ממאמר
הסתום ,כי הפשתן נכלל לגמרי .נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַ ּגם ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ְמ ַק ֵ ּבל ִח ּיוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶצ ֶמר ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יצית ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ַּכ ַ ּנ”ל
ל-כן נַ ֲע ֶשֹה ֵמ ֶהם ַ ּגם ֵּכן ִצ ִ
יקת
ל-פי ׁ ֶש ֶ ּב ֱא ֶמת ַ ּגם ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יְ נִ ַ
ף-ע ּ ִ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִא ּסוּר ׁ ַש ַע ְטנֵ ז ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ָּתן יַ ְח ָדּ יוִּ ,כי ַא ַ
ַה ִחצּוֹ נִ ים ַ ּגם ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶצ ֶמר ַּכ ַ ּנ”לִ ,עם ָּכל ֶזה ִע ַ ּקר ַק ָ ּב ָל ָתם הוּא ִמן ַה ַה ְס ָּת ָרה
ְו ַה ֲע ָל ָמהֶ ׁ ,ש ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה נֶ ֱע ֶל ֶמת ְונִ ְס ֶּת ֶרת ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ָאסוּר ְלגַ ּלוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
יקה יוֹ ֵתר ְמאֹד ח”ו ,כי אסור להיות בעבירות ובדביקות בה’ ,הוא מהפך
יתן ָל ֶהם יְ נִ ָ
ׁ ָשם ׁ ֶש ּל ֹא ִל ֵּ
היוצרות ,מה יהיה לו מזה ,לא עוה”ז ולא עוה”ב ,לכן צריך לצעוק לצאת משם ,כי אסור להיות
במקום הפשתן ולהשאיר את הרע של הפשתן ולהמשיך לשם צמר ,רק לתקן את זהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
ָאסוּר ְל ַח ֵ ּבר ֶצ ֶמר ִעם ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ,זהו פשט מופלא בענין השעטנז ,שלוקח את האור הגדול ומכניס
לתוך המקום הנמוך שלא בדרך קדושה ,כי כל הלבושים הם שמירת הנפש ,לבושי הנשמה,
ויש שתי סוגי שמירה ,פשתן הוא לחבר את הירידה בחי’ גוי גמור ,כמו מצרים שלובשין פשתן
דק ,כי מאד חם שם ,ושם מקום הרע גמור של כישוף ,וצריך לחבר את הרע הגמור ולבטל
אותו ע”י הצמר ,אך שעטנז אסור ,רק בנפרד ,לעבוד על השבירה שלך ולצעוק שם איה,
לחזור אל הקדושה ,ואז ימשך כח הצמר ויכניע הרע של הפשתן ,אך שעטנז היינו שאינו צועק
איה ,רק נשאר ברע ,אז אסור ִּכי ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִח ּיוּת ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבל ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֶצ ֶמר
יצית ֻמ ָּתר ִּכ ְל ַאיִ ם ,כשהיה לנו תכלת ,שהוא חיבור השחור
ְ ּב ַה ְס ָּת ָרה ְו ַה ֲע ָל ָמה ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ָבל ְ ּב ִצ ִ
והלבן ,אז אפשר לחבר ממש ,להמשיך הצמר לתוך הפשתן ,להכניע הרע ולבטלם ִּכי ַא ְדּ ַר ָ ּבה,
יצית נִ ְכנָ ִעין ַה ִחצּוֹ נִ ים ְונִ ְת ַ ּג ֶּלה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַ ּגם ְ ּב ַה ִחצּוֹ נִ ים ָהיָ ה ִח ּיוּת ָ ּגבוֹ ַּה ְמאֹד ְו ַע ֵּ
ל-כן
ַעל -יְ ֵדי ִצ ִ
ּ
יהם ֶא ָחד ׁ ֶש ִחיו ָּתם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּםֶ ׁ ,שהוּא
ֻמ ָּתר ׁ ָשם ְל ָע ֵרב ֶצ ֶמר ו ִּפ ׁ ְש ָּתן יַ ְח ָדּ יוִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ׁ ְשנֵ ֶ
יטה
יצית ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָאז ֵאין ַה ְכנָ ָע ָתם ְויֵ ׁש ָל ֶהם ׁ ְש ִל ָ
יצית ַּכ ַ ּנ”לַ ,רק ׁ ֶש ּל ֹא ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ְ
ּ
ּ
ּ
ֲע ַדיִ ןַ ,ע ֵּ
יתן ָל ֶהם ִחיוּת יוֹ ֵתר ִמ ַדּ איִּ ,כי
ל-כן ָצ ִריך ׁ ֶשל ֹא ְל ַח ֵ ּבר ֶצ ֶמר ִעם ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ַּכ ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי ׁ ֶשל ֹא ִל ֵּ

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ג  -ל"ד הל' ציצית הלכה ב
ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִח ּיו ָּתם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּםְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ְ ּב ִחינַ ת ֶצ ֶמרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ,יִ ְהיֶ ה ָסתוּם
יקת ַה ִחצּוֹ נִ ים ,וזהו ענין הטעות הדק שיש טועים שגם
ְונֶ ְע ָלם ְונִ ְס ָּתר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יְ נִ ַ
יצית ׁ ֶש ָאז נִ ְכנָ ִעין ַה ִחצּוֹ נִ ים
עם העבירות הוא צריך להיות בשמחה ,רח”לֲ ,א ָבל ִ ּב ְמקוֹ ם ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ּ
יהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת ַכ ַ ּנ”ל :פשט נפלא מאד
ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ַזי חוֹ ֵזר ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ִעם ַה ֶּצ ֶמר ְונִ ְת ַח ְ ּב ִרין יַ ְח ָדּ יוִּ ,כי ׁ ְשנֵ ֶ
בענין שעטנז ,וגם לגבי מציאות האדם שלפעמים הוא ברע הגמור ואינו צועק איה ,רק לוקח
איזה ניגון וקונצים עושה את עצמו שמח ,זהו איסור שעטנז ,סתם מבלבל יוצרות ,כי הוא מלא
קושיות וריחוק מה’ ,ונדמה לך שאתה לא יכול לצאת מהתאוות ,ונפשך צמאה לה’ ,ואתה גם
לוקח קדושה ,כי אתה מיואש ,לכן אתה מחבר את התאוות ואת הקדושה ביחד ,ועושה את
עצמך שמח ,לאן תגיע? הרי לא תוכל לדעת מה’ ולבא לעונג דקדושה ,והנפש נקרעת לגמרי,
זהו איסור שעטנז ,זה לא ילך לך.
לכן צריך להכניע קליפת עשיו וישמעאל ,להוציא את הרע ממך ,אם אינך מצליח ,נו ,תצעק
איה ,וה’ יאיר לך שאתה כן נכלל בכבוד ה’ ,ולא יהיה לך קושיות על דרך התורה ,ותמצא את
דרך האמת .כמו שמתגלה בזה המאמר.

הסליחה ומחילה שנמשך ביוה”כ הוא בכח צעקת איה מקום כבודו
ה) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ְט ִפין ְ ּביוֹ ם ַה ְּכ ָפר ְ ּב ַט ִּלית ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם( .שלחן ערוך סימן יח סעיף א’ ברמ”א),
יצית לכן גם לובשים ציצית במעריב
ִּכי ַּכ ּ ָפ ַרת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים הסליחה והלבנונית ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
דיוה”כ ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְמקוֹ ם ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְ ּב ָכל ַה ְ ּקדו ּׁשוֹ תִּ ,כי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶּכ ֶתרּ ְ ,ב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ,כי הבינה נכללת במדות הרחמים ונמשך סליחה ומחילה ְ ּב ִחינַ ת
אשית ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ׁ ֶש ּכוֹ ֵלל ָּכל היו”ד ַמ ֲא ָמרוֹ תִּ ,כי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּכ ָל ִל ּיוּת יו”ד יְ ֵמי ְּת ׁשו ָּבה,
ְ ּב ֵר ׁ ִ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יו”ד ַמ ֲא ָמרוֹ ת .בראש השנה צועקים איה ,צעקה גדולה מאד ,בקול שופר מקרן
של בהמה ,אפי’ שאין לנו שום דיבור בפה האדם ,ובי’ ימי תשובה בונים את י’ מאמרות,
עד שנתגלה הכבוד ביוה”כ ונמשך סליחה ומחילה ,ולכן לובשים ציצית כל היום ְו ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ׁשו ָּבה ְו ַה ַּכ ּ ָפ ָרה ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ,על חטא על חטא ,רבונו של
עולם ,אתה נמצא איתי גם לאחר כל החטאים האלה ,נתת לי כח לחיות גם ככה ,אהה ,אני
מחפש איה מקום כבודך ,להכניע כל הרצונות להשי”ת ,לדעת רק מכבוד ה’ .אתה מחיה את
כל הבריאה וגם אותי ,אני לא רוצה את הרע ,זהו צעקת איה .הרי שיוה”כ הוא ממש חיפוש
איה של כל השנהֶ ׁ .ש ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה זוֹ יוֹ ְצ ִאין ְועוֹ ִלין ִמ ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְונִ ְת ַּכ ּ ְפ ִרין ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת
ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשֹה ְלעוֹ ָלה ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ָאז נִ ְר ָאה ֶא ְפרוֹ ׁ ֶשל יִ ְצ ָחק ִל ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ַּכ ּמו ָּבאְ ,דּ ַהיְ נוּ ְ ּב ִחינַ ת ְו ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשֹה ְלעוֹ ָלה ַּכ ַ ּנ”ל ומזה נמשך סליחה וכפרה לכל השנה ,לכל ערב
שבת ולכל יום ,כי זהו עיקר החותם שאנו נחתמים לחיים להתחיל תמיד מחדש לחפש איה
מקום כבודו ,כך מובן במ”א .וזהו אילו של יצחק ,שנקרא איל שנעשה מהשה שצריך להיות
תיש ,שהוא בחי’ יצחק הרומז על הדין והגבורה שמכסה על ה’ שממתיקים אותו ע”י האיל,
ואחר ההמתקה נקרא שה.
ְו ַע ֵּ
יצית ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ַה ּ ֶשֹה
יצית ָּכל ַה ּיוֹ ם ֻּכ ּלוֹ ִּ ,כי ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ל-כן ָאז ִמ ְת ַע ְט ִפין ְ ּב ִצ ִ
ְ
ְלעוֹ ָלה ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַט ִּלית ׁ ֶשל ָרצוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ּ ֵטף ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְו ִס ֵדּ ר י”ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י
מ ׁ ֶֹשה (ראש השנה יז) ,כשה’ גילה מדות הרחמים אזי נתעטף בציצית ,ובזה גילה לנו כח של
ציצית ,שיש בו המתקה ורחמים גדולים ,ומזה נהיה כל התקוה של אדם אחר חטא העגל ,וכן

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ג  -ל"ד הל' ציצית הלכה ב
יצית ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ׁ ֶש ּׁ ָשם ַר ֲח ִמים
המשכת סליחה לכל יום ויום ,לחזור לה’ בכח הרחמים ִּכי ַה ִּצ ִ
ְו ָרצוֹ ן ְו ַכ ּ ָפ ָרהַּ ,כ ּמו ָּבא ְו ַכ ַ ּנ”ל:

השייכות של ציצית לק”ש ,כי ‘איה’ מגלה אחדות ה’ גם במקום נמוך
יאת ׁ ְש ַמע (עיין ברכות יב) פרשת ציצית אנו אומרים
יצית ִ ּב ְק ִר ַ
ו) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ָ ּק ְבע ּו ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
כדי לזכור ביציאת מצרים ,וזה פלא מה שייך ציצית לק”ש ,בשלמא מזוזה ותפילין נכתב
יצית ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִריאת ׁ ְש ַמע (שלחן
בהם פרשת שמע ,אך מה ענין ציצית לכאן? ְוגַ ם לוֹ ְק ִחין ַה ִּצ ִ
ְ
יאת ׁ ְש ַמע ְלהוֹ ִדיע ו ְּלגַ ּלוֹ ת ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך שזה
ערוך סימן כד סעיף ב’)ִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ִר ַ
יכין אוֹ תוֹ
עיקר עבודת האדם בעוה”ז לגלות כבוד ה’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע יִ ְש ָֹר ֵאל ְוכוּ’ ו ְּב ֶא ָחד ַמ ְמ ִל ִ
יכין בד’ ְדּ ֶא ָחד ׁ ֶש ּלֹא
ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ּ ָטה ו ְּבד’ רוּחוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְמל ֹא ָּכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ ְ .ו ָאנ ּו ַמ ֲא ִר ִ
יש ח”וִּ ,כי ְכבוֹ ִדי ְל ַא ֵחר ל ֹא ֶא ֵּתן ,כי אני יודע שבעבירות אין כבוד ,בירידות אין כבוד,
ִת ָדּ ֶמה ְל ֵר ׁ
ורק בשביל זה אני עכשיו במצב שאני לא מרגיש כבוד ה’ ,כי אני יודע מה עשיתי ,אין כבוד,
ועכשיו אני חותר וחוזר אל הכבוד.
ְו ִה ֵ ּנה ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ְּמגַ ִּלין ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם ֶא ָחד הוּא ְול ֹא ַא ֵחרֵ ,מ ַע ָּתה יִ ּ ָפ ֵלא ֵמ ַאיִ ן ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ָ ּב ֵתי ָה ֲעב ָֹדה
ָז ָרה ְו ַכדּ וֹ ֶמה ,למה יש עולם כזה? ַע ֵּ
ל-כן ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ֵּת ֶכף ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד,
לוֹ ַמר ׁ ֶש ַּמ ְלכוּתוֹ ַ ּב ּכֹל ָמ ׁ ָש ָלה ו ְּמב ָֹר ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹ דוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ֲא ִפ ּלוּ ְ ּב ַת ְח ִּתית ְמדוֹ ר ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ,הכל ה’
מנהיג את זה ַרק ׁ ֶש ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ַּכ ַ ּנ”ל

ענין אמירת ‘ברוך שם’ בחשאי
ְו ַע ֵּ
ל-כן אוֹ ְמ ִרים ַ ּב ֲח ׁ ָשאיִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ֶזה ּו סוֹ ד ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְו ָאסוּר ְל ַה ְר ֵהר ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבהִ ,מ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן
ְל ַד ֵ ּבר ,הסוד הזה נאמר בכתבי האריז”ל ,בסוד שבירת הכלים ,כמובן לאלו שלומדים ,אך
רבינו בכל פעם שמדבר מדבר עמוק ,אומר אסור לדבר אסור לדבר ,כי אפי’ מי שיודע סוד
הדברים ,אך כשמדובר למעלה למעשה ,אינו יודע כלום ,לכן אסור להרהר ,אפי’ שזה ממש
תורה מסיני ,כי כתבי האריז”ל זה תורה מסיני ,וכתוב שם כל הסוד הזה ,ומדוע אין להרהר
ולדבר ,אלא שכשאדם רוצה להבין את הסוד ,ולמה זה ,זה אסור להרהר יותר ממה שכתוב
בזה ,כי המציאות הזאת כשעובר על האדם ,אזי כל מה שהוא יודע זה לא שימושי ,עיקר
העצה רק תמימות ופשיטות ולחפש את האמת ִּכי ֶזה ּו ָדּ ָבר נֶ ֱע ָלם ְונִ ְס ָּתר ְמאֹדַּ ,כ ּמו ָּבא ׁ ָשם
ֹאמר ְוכוּ’ (פסחים נו) ,משל לבת
ֹאמר יֵ ׁש ָל ּה ְ ּגנַ אי לֹא ת ַ
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו נ”יְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ציקי ְק ֵד ָרה ּת ַ
מלכה שהריחה שבשלו במטבח מאכל זול ופשוט ,יש לזה ריח טוב ,תאמר תביאו לי קצת ,זה
בושה ,הרי לא חסר לה מטעמים ,מבשלים לה כל יום ברווזים ,בשר ודגים וכל מטעמים ,ציקי
קדרה זה בשביל העניים ,אבל היא רוצה לטעום את זה ,כך כביכול הקב”ה רוצה לטעום איך
ישין ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּגבוֹ ָהה ַ ּב ְּמקוֹ מוֹ ת ַה ִחצּוֹ נִ ים,
שממתיקים את הקליפות שהם ציקי קדרהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ַּמ ְר ִ ּג ׁ ִ
בתוך הסתרה שבתוך הסתרה ,שם מתגלה דעת גדולּ ְ ,ב ִחינַ ת ציקי ְק ֵד ָרה ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל ְמ ֻב ּׁ ָשם,
ֹאמר יֵ ׁש ָל ּה ַצ ַער,
ֹאמר יֵ ׁש ָל ּה ְ ּגנַ אי מה זה שייך לך לֹא ת ַ
ַא ְך ׁ ֶשהוּא ֵא ֶצל ֲאנָ ׁ ִשים נְ מו ִּכיםְ ,ו ֶזהוּּ ,ת ַ
כמו כן אדם ,שיאמר שה’ נמצא איתי במצב שלי ,זה ממש גנאי למלכו של עולם ,כשתהיה
תלמיד חכם וצדיק ,אהיה איתך ,אבל במציאות זה המקום שלי ,ויש צער כשלא תביאנו,
לכן אין מדברים מזהִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַד ֵ ּבר ָ ּב ֶזהִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי הוּא ְ ּגנַ אי לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם ְק ֻד ּׁ ָשה ,לא
מדברים מזה ,כי קדושה זה תורה ועבודת ה’ ,ולא נפילות וירידות .הבעש”ט גילה שבסוד
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ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ג  -ל"ד הל' ציצית הלכה ב
הדעת מבררים גם המקומות האחרים ,אך לא מדברים איך יש שם קדושה ,מי שמדבר יכול
ליפול מאד ,ראיתי אנשים חכמים ובעלי חסידות ,נכנסו לחקירות כאלה ,וה’ ירחם לאן נפלו
מאד ,לכן לא מדברים מזה ,רק עושים למעשה מחפשים את ה’ .זה עיקר העצה ,לשבר את
הנגה ,כל מה שמבלבל ,ומכסה ,אני לא רוצה לדעת מזה ,אפי’ שיש כ”כ הרבה בלבולים ,זה
כלום ,שביה”כ שמושך אותי ,אבל זה שקר.
ֹאמר יֵ ׁש ָל ּה ַצ ַערִּ ,כי ְ ּב ַו ַדּ אי ֶ ּב ֱא ֶמת ַ ּגם ֵהן ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כןְו ִאם ל ֹא ת ַ
ֵה ִביא ּו ָל ּה ַ ּב ֲח ׁ ָשאי ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ד ְמגַ ִּלין ׁ ֶש ַ ּגם ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַרק הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת סוֹ ד,
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ֲא ָמר ָסתוּם ַּכ ַ ּנ”ל .זהו הסוד ,בלי קדושה כלל ,אתה רחוק ,אך כשאתה צועק איה,
אתה קרוב גם במקום הזה .וזהו הדרך שצריך להתנהג תמידְ ,ו ֶזה ּו ׁ ֶש ּמו ָּבא ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָ ּברו ְּך ׁ ָשם
ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ַ ּב ֲח ׁ ָשאי בחשאי ,כי אי אפשר לומר בקול  ,עד היכן הדברים מגיעים
שאנו ממליכים את ה’ גם במקומות כאלה ,ע”י שחותרים לחפש אותו גם שם ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ַ ּג ְ ּבר ּו
ָ ּבנ ּו ֵהםִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת ֶזה ְ ּב ַע ְצמוֹ ַה ְכנָ ָע ָתם ַמה ּׁ ֶש ָאנ ּו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ֵהם ְמ ַק ְ ּב ִלין ִח ּיוּת ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל כי
בשמע ישראל אנו ממשיכים את המוחין מחדש ,מתגלה אחדות השם ,ויש חלק שאי אפשר
להמשיך מחדש את המוחין הוא חלק המלכות ,לכן בברוך שם ,תחילה נמשך מוחין ללאה,
שהם מתגלים בלימוד התורה ,במלכותו לעולם ועד ,נמשך קצת לרחל ,לא המשכה לגמרי,
שזהו סוד בחשאי ,שמחמת פחד אין ממשיכים ממש המוחין למלכות ,כי הם עדיין בקטנות
 ,רק בשמונה עשרה נבנה המוחין בשלימות .וזהו ענין החשאי ,הגם שגם בזה יש המשכת
המוחין דלאה ,אך זה יתגלה בלימוד התורה ,כשאינך לומד ,אין לך את זה ,במלכותו לעולם ועד
מרכינים את הראש ,להאיר קצת לרחל .וזהו החיות שלהם בשקט ,ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד ,היינו שה’ נמצא בכל מקום ,כמ”ש הבעש”ט שזהו סוד ברוך שם ,מוזכר פעמיים
בדברי רבינו.
ְו ַע ֵּ
יכין ִל ׁ ְשמֹר ֵמ ֶהם ׁ ֶש ּל ֹא יִ ְת ָ ּגר ּו ָ ּבנ ּו ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ְכנָ ָע ָתם ְ(ו ֶזה ּו ׁ ֶש ּמו ָּבא ׁ ֶש ָ ּברו ְּך ׁ ֵשם
ל-כן ָאנ ּו ְצ ִר ִ

ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְּכנֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת נֹגַ ּהַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל) ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים אוֹ ְמ ִרים ָ ּברו ְּך ׁ ָשם ְּכבוֹ ד
ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד ְ ּבקוֹ ל ָרםִּ ,כי ָאז נִ ְת ַ ּג ֶּלה ְ ּב ִחינַ ת ַא ֵ ּיה ְו ָאז הוּא ֶב ֱא ֶמת ַה ְכנָ ָע ָתם ִּכי כולא ׁ ַש ָּתא
ִאית ליה ְר ׁש ּו ַ ּבר ִמ ּיוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְו ָאז נִ ְת ַּכ ּ ְפ ִרין ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ְונִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת ְו ַע ֵּ
ל-כן ֲא ַזי
ְמ ַפ ְר ְס ִמין ְ ּבקוֹ ל ָרם ָ ּברו ְּך ׁ ָשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ְ ּק ֻד ּׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמב ָֹר ְך ְלעוֹ ָלם
ֲא ִפ ּלוּ ִ ּב ְמדוֹ ר ַה ְ ּק ִל ּפוֹ תִּ ,כי ַ ּגם ֵהם ָהי ּו ְמ ַק ְ ּב ִלים ִח ּיוּת ִמ ֶּמנּ ּו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,ומזה נמשך סליחה ומחילה ,כי
המלכות בשלימות ,בסוד נקודה החמשית שנשלמת ,מה שבכל השנה לא נתקנה כךִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו
ֵאין ֶזה ְ ּגנַ אי ְּכ ָלל ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ע ּו ַע ָּתהִּ ,כי ְ ּב ָכל ַה ּׁ ָשנָ ה הוּא ְ ּגנַ אי ְק ַצתִּ ,כ ְביָ כוֹ לְ ,ל ַד ֵ ּבר ִמ ֶ ּזה ַּכ ַ ּנ”ל,
ֲא ָבל ַע ְכ ׁ ָשיו ׁ ֶש ִ ּנ ְכנְ ע ּו ְמ ַפ ְר ְס ִמין ְ ּבקוֹ ל ָרם ָ ּברו ְּך ׁ ָשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ַ ּגם ׁ ָשם
ְמב ָֹר ְך ׁ ֵשם ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יצית
יאת ׁ ְש ַמעִּ ,כי ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יצית ִל ְק ִר ַ
ל-כן ׁ ַש ָ ּיךְ ִצ ִ
ַּכ ַ ּנ”ל:
כלל המאמר הזה ,כשנלמד את זה יחד עם ההלכה הזאת ,נזכה בעיקר לקיים לעובדא למעשה
בכח הציצית שאנו לובשים כל היום ,ונבין עד היכן הדברים מגיעים ,וכלול בזה כח של יוה”כ
וכל שבת קודש ,ולילך בתמימות ,תמיד לשבר מציאות השינה ,קרירות ,דמיונות ,וריקנות ,ע”י
צעקת איה ,רבונו של עולם ,הרי אתה בוודאי נמצא פה ,זהו עבודה גדולה מאד ,מלבד עבודת
תורה תפילה תשובה והתבודדות ,יש עבודה להיות קרוב לה’ ,וזה שייך מאד בקימת הבוקר

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ג  -ל"ד הל' ציצית הלכה ב
כהכנה לתפילה ,ושייך מאד במשך היום באמצע העבודה ומשא ומתן ,אדם טרוד ,תצעק איה.
ההמשך לזה הוא שאתה כן מתחיל לעבוד למצוא את ה’ בתוך איזה דבר ,סור מרע עשה טוב,
כי יש לזה המשך.

ה’ יזכנו שנזכה לקיים את זה באמת ולזכות לסליחה ומחילה ולתקן את הכל אמן.
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