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ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ה  -ל"ו הל' ציצית הלכה ג אות א  -ו

ליקוטי הלכות או”ח-הלכות ציצית הלכה ג ֲה ָל ָכה ג:
“ת ְקע ּו ַ ּבח ֶֹד ׁש ׁשוֹ ָפר ְוכוּ’” ַה ַּמ ְת ִחיל ִ ּב ְת ִח ַּלת ֵס ֶפר ִל ּקו ֵּטי מוהר”ן
ל-פי ַה ַּמ ֲא ָמר ִּ
יצית ַע ּ ִ
ִענְ יַ ן ִצ ִ
ּ
ּ
יש
ִּתנְ יָ נָ א ַע ִין ׁ ָשם ָּכל ַה ַּמ ֲא ָמר ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ ְלסוֹ פוֹ ו ְּק ָצת ַה ְק ָדּ מוֹ ת ַהיוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ׁ ָשם ְ ּב ִק ּצוּר ֵהםִּ ,כי ִא ׁ
ַה ִ ּי ְש ְֹר ֵא ִלי נִ ְב ָרא ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְוכוּ’ ְו ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ּ ֹכחַ ַל ֲעמֹד ְ ּב ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה זוֹ
ׁ ְש ּלֹא יִ ְת ַק ְ ּנא ּו ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְויִ ְרצ ּו ְל ָד ֲחפוֹ ח”וְ ,ו ָה ֵע ָצה ַעל ֶזה ֶל ֱאחֹז ְ ּב ִכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ְר ׁ ֵשי נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאלּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת מאחז ּ ְפנֵ י ִּכ ֵּסא ְוכוּ’ ְו ִע ָּקר ֵהם ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמיםֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַּקר
ׁ ָש ְר ׁ ֵשי נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ְוכוּ’ ְויֵ ׁש ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶקר ׁ ֶש ִע ַּקר ְ ּגדו ָּל ָתם הוּא ַרק ַעל-יְ ֵדי ַע ּזוּת ְוכוּ’
יכין ִל ְב ִחינַ ת ִ ּבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָּש ַליִ םְ ,דּ ַהיְ נוּ ְל ַת ֵּקן ׁ ְש ֵלמוּת ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ְו ֶזה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ַת ְּקנִ ין
ְו ָל ֶזה ְצ ִר ִ
ילה ו ִּמ ׁ ְש ָ ּגלֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת הוי ַה ַּליְ ָלה ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ָּכל
ג’ ַה ַּת ֲאווֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ַו ֲא ִכ ָ
ֵא ּל ּו הג’ ַּת ֲאווֹ ת ְמ ַק ְל ְק ִלים ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ְו ַה ִּת ּקוּן ׁ ֶש ָּל ֶהם הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש
ְרגָ ִליםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ַדּ ַעת זוֹ ִכין ְל ַת ֵּקן ְו ָל ֵצאת ִמ ּ ְפגַ ם ג’ ַּת ֲאווֹ ת ֵא ּל ּו ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְקרו ֵּאי מוֹ ֵעד
ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ֵשםִּ ,כי ג’ ַה ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ֵשם ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ׁ ֶש ְּמ ַת ְּקנִ ין ג’ ַּת ֲאווֹ ת ֵא ּל ּו
ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִליםֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָלם ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְב ָרא ַמ ְל ָא ְך ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ּ ִפיע
נְ בו ָּאהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ַּמ ְל ָא ְך ַהגּ וֹ ֵאל ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ גְ ֶא ֶלת ְונִ ְפ ֵדּ ית ַה ְּת ִפ ָּלה ִמן ַה ָ ּגלוּת ְוזוֹ ִכין ִל ְת ִפ ָּלה
אקטוֹ ִרים ַרק ַעל-יְ ֵדי ְדּ ַבר ה’
ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְדּ ַבר ה’ ַו ֲא ַזי זוֹ ִכין ִל ְרפו ָּאה ְ ּב ִלי ׁשוּם ָדּ ְ
יח
יְ כוֹ ִלין ְל ִה ְת ַר ּ ְפאוֹ ת ְ ּב ָכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ֲא ִפ ּלוּ ַעל-יְ ֵדי ֶל ֶחם ו ַּמיִ ם ְוכוּ’ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִה ְתנוֹ ְצצוּת ָמ ׁ ִש ַ
ְוכוּ’ַ ,א ְך ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ג’ ֲעבוֹ דוֹ ת ָרעוֹ ת ַה ַּמ ְפ ִס ִידין ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה ְו ֵהם ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהְ ,דּ ַהיְ נוּ ּ ְפגַ ם ֱאמוּנָ ה,
ְוגִ ּלוּי ֲע ָריוֹ ת ו ׁ ְּש ִפיכוּת ָדּ ִמיםְ ,דּ ַהיְ נוּ ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַב ִּזין ְ ּבנֵ י ָא ָדם ְועוֹ ְב ִרין ַעל ַאל ְּת ִהי ָ ּבז ְל ָכל ָא ָדם (אבות
פד) ו ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין מג’ ֲעבוֹ דוֹ ת ֵא ּל ּו זוֹ ִכין ִל ְת ִפ ָּלה ְו ָאז ָּכל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ְו ָכל ַה ּכוֹ ָכ ִבים ַּת ְח ָּתיו ְוכוּ’ ְוכוּ’
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יָ כוֹ ל ֶל ֱאחֹז ַע ְצמוֹ ְ ּב ׁש ֶֹר ׁש נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ֵהם יוֹ ְצ ִאים ִמ ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ְּמ ַד ֵ ּבר ֵמ ֲח ֵברוֹ ֶזה ְ ּב ִחינַ ת
ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֲח ִזים ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ֲא ַזי יְ כוֹ ִלין ַל ֲעשׂ וֹ ת ר ׁ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשהוּא יוֹ ָמא ְדּ ִדינָ אִּ ,כי הוּא ָדּ ן ֶאת ֲח ֵברוֹ ְו ָצ ִר ְ
יך ִל ָּז ֵהר ִמ ֶּזה ְמאֹדִּ ,כי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵלאל ִֹהים
ר ׁ
ְ
ְ
הוּאִּ ,כי ַרק הוּא ְל ַבדּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַרך יָ כוֹ ל ָלדוּן אוֹ ָתנוִּּ ,כי הוּא יִ ְת ָ ּב ַרך ָדּ ן ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּתִּ ,כי ָא ְמר ּו
יע
יע ִל ְמקוֹ מוֹ  ,ו ִּמי הוּא ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְל ַה ִ ּג ַ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שם פב)ַ ,אל ָּת ִדין ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ַעד ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
ִל ְמקוֹ ם ֲח ֵברוֹ ִּ ,כי ִאם הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַבדּ וֹ ׁ ֶשהוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ֵאין ָהעוֹ ָלם ְמקוֹ מוֹ ְו ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
יֵ ׁש לוֹ ָמקוֹ ם ֶא ְצלוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ְל ַבדּ וֹ יָ כוֹ ל ָלדוּן ֶאת ָהעוֹ ָלם ְל ַכף ְזכוּתִּ ,כי הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָמ ֵלא
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָאז
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה יוֹ ם ַה ִדּ ין ְ ּבר ׁ
ַר ֲח ִמים ְו ָאנ ּו רוֹ ִאין ַר ֲח ָמנוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַמה ּ ׁ ֶש ָּק ַבע ֶאת ר ׁ
ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ִמ ְת ָח ֵרטִּ ,כ ְביָ כוֹ לְ ,ו ָא ַמרָ ,ה ִביא ּו ָע ַלי ַּכ ּ ָפ ָרה ַעל ׁ ֵש ִּמ ַע ְט ִתי ֶאת ַה ָ ּי ֵר ַח ְו ַעל-יְ ֵדי
ית ָך נָ ֲא ָוה
“ל ֵב ְ
ֶזה יֵ ׁש ָלנ ּו ָאז ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ָלבֹא ְל ָפנָ יו ַ ּב ֲח ָט ֵאינ ּו ו ְּל ִה ְת ָח ֵרט ֵמ ֶהם ְוכוּ’ְ .ו ֶזה (תהלים צג)ְ ,
ק ֶֹד ׁש ה’ ְלא ֶֹר ְך יָ ִמים”ִּ ,כי ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםִּ ,כי הוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְויוֹ ֵד ַע ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל
ל-פי ׁ ֶש ָּמ ִצינוּ ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּב ֶהם ַה ׁ ְש ָר ַאת ַה ּ ׁ ְש ִכינָ הְּ ,כגוֹ ן ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש,
ף-ע ּ ִ
ֶא ָחד ְו ֶא ָחדִּ ,כי ַא ַ
“הן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֵאין ַה ַּכ ָּונָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַצ ְמ ֵצם ׁ ֵשם ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ח”וְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹה (מלכים-א ,ח’)ֵ ,
ו ׁ ְּש ֵמי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ל ֹא יְ ַכ ְל ְּכל ּוךָ ְוגוֹ ’” ַרק ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ָשם ְדּ ָב ִרים נָ ִאיםִּ ,כי ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהיָ ה ִצ ּיו ָּרא
ל-כן ִה ְמ ׁ ִש ְ
אשית ְו ִצ ּיו ָּרא ְדּ גַ ן ֵע ֶדןַ ,ע ֵּ
יך ְל ׁ ָשם ְק ֻד ּ ׁ ָשתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֲ ,א ָבל הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵאין
ְדּ עוֹ ָב ָדא ִדּ ְב ֵר ׁ ִ
ְ
ָהעוֹ ָלם ְמקוֹ מוֹ ַרק הוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ַע ֵּ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשהוּא יוֹ ם
ל-כן הוּא יִ ְת ָ ּב ַרך יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ר ׁ
ית ָך נָ ֲא ָוה ק ֶֹד ׁש,
יע ִל ְמקוֹ מוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ֵב ְ
ַה ִדּ יןִּ ,כי הוּא ְמ ַק ֵ ּיםַ ,אל ָּת ִדין ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ַעד ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
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ד

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ה  -ל"ו הל' ציצית הלכה ג אות א  -ו
ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַרק ְק ֻד ּ ׁ ָשתוֹ ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ָשם ְדּ ָב ִרים נָ ִאיםֲ ,א ָבל הוּא
ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵאין ָהעוֹ ָלם ְמקוֹ מוֹ ַרק הוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ַעל ֵּ
כן ה’ ְלא ֶֹרך יָ ִמיםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶשהוּאֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשהוּא יוֹ ָמא אריכתא ַּכ ַ ּנ”ל ו ִּמי ׁ ֶשאוֹ ֵחז ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד,
יִ ְת ָ ּב ַר ְך יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ר ׁ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ,הוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (שמואל א ב) ְו ִכ ֵּסא ָּכבוֹ ד
יהם ֵּת ֵבלַ ,היְ נ ּו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דַ ,על-יְ ֵדי ֶזה הוּא
ינחילם ִּכי לה’ מצוקי ֶא ֶרץ וישת ֲע ֵל ֶ
יהם ֵּת ֵבל ְו ַע ֵּ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵ ּין ׁ ָשם
ל-כן הוּא יָ כוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ר ׁ
ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְ ּב ִחינַ ת וישת ֲע ֵל ֶ
יטב ָּכל ֶזה:
ֵה ֵ

כלל המתבאר בתורה ‘תקעו ממשלה’
הלכה זו מיוסדת על המאמר הראשון בחלק שני של לקוטי מוהר”ן ,נבא לראות קיצור המאמר
מה ששייך להלכה זאת ,כי עד אות ז’ ר’ נתן מדבר מנושא אחד ,ונעמוד על הנושא הזה ונבאר
את זה קצת ,כדי שנוכל להרגיש יותר מה שר’ נתן אומר בהלכה זאת .ונזכיר בע”פ כלל ביאור
המאמר.
רבינו מתחיל שתכלית והסוף של איש הישראלי הוא שיהיה לו ממשלה על המלאכים ,אדם
צריך לראות שלא יקנאו בו המלאכים ,כי ה’ ברא את העולם ,ומבואר בזה”ק שהמלאכים
מורידים את השפע ,ומביאים את זה אלינו כדי שיהיה חיות יותר מלובש ,יותר מגושם משורש
השפע העליון ,עד שנמצא מציאות של אש רוח מים עפר בעוה”ז ,המלאכים מביאים את
השפע ,זהו השליחות שלהם ,לראות שיהיה לבוש ,גשמי .אצלהם זה כולו קודש.
אך עבודת של עם ישראל זה להיפך ,לקחת את העוה”ז ,לעמוד בנסיון הזה ולהפוך את זה
לתורה ותפילה ,לאמונה ,לאותיות דקדושה ,לעשות נחת רוח למעלה .וזהו ענין ממשלה על
המלאכים ,שהמלאך רוצה שיהיה חיות עוה”ז ,ואנחנו מבטלים את רצונו ומחזירים את השפע
חזרה לשורש העליון ,למעלה מהמקום והזמן.

ענין קנאת המלאכים
וענין קנאת המלאכים בדרך אחד שזה מובן ,כי מחמת שהמלאכים צריכים לעשות את העולם
גשמי ,לכן יש יצר הרע ,יש נסיונות ,כשאנו נעמוד בנסיון ,נבטל את ההגשמה ,בזה ננצל
מקנאת המלאכים .כי יש בחי’ של קטרוג ,מדוע אתה משנה ,מבטל את הישות הגשמית של
העולם ,מה אתה מגלה את ה’ באופן מאיר יותר ,מה שהמלאכים לא יכולים לפעול נחת רוח
כזה גדול.
ובהמשך המאמר מגלה רבינו ענין למעלה מהמקום ,כי המלאכים זה בחי’ המקום והזמן ,מקום
הדין ,ויש למעלה מזה ,ביטול המקום והזמן .הכלל שאיש הישראלי צריך שיהיה לו ממשלה
על המלאכים ,וכלל הנסיונות שיש עלינו ,כי בעוה”ז הוא בדרך של חיות שנקרא מלאכים,
וזה נמשך בדצח”מ ,בכל דבר ,זהו הדרך שהטבע מתנהג ,רבינו נכנס לגלות עצה איך להנצל
מקנאת המלאכים ,עצה נגד היצר הרע ,עצה להגיעאל התכלית שאנו צריכים להגיע ,העצה
היא להתקשר אל שורש נשמות ישראל ,שזה נקרא ‘לאחוז בכסא הכבוד’ .הוא מה שר’ נתן
מזכיר כאן בתחילת ההלכה.
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ענין האחיזה בכסא הכבוד
רבינו באות ב’ שם מראה שזה אמר ה’ למשה רבינו ,כשעלה לשמים לקבל תורה ,ומלאכי
השרת בקשו להדפו ,אמר לו הקב”ה ‘אחוז בכסא כבודי’ ,היינו לקשר עצמו בשורש נשמות
ישראל בחי’ כסא הכבוד .וזהו בנין הצלע.
כדי שיהיה מובן לנו כלל הנושא הזה באופן פשוט בכדי שנוכל להבין את ההלכה הזאת ,הענין
הוא כי שורש פעולת המלאכים הוא מציאות הגשמי והטבע של העוה”ז ,משא”כ האדם בא
לתוך העוה”ז כדי לתקן את העולם .ויש עליו קנאה .אבל מה לעשות שהקב”ה ישב קודם
הבריאה עם שורש הנשמה ,וכביכול תכנן איך יבא אדם לעוה”ז ואיזה נחת רוח ותיקון יהיה
נעשה על ידו ,כי שורשי נשמות ישראל עלו במחשבה תחילה ,וזהו מציאות הסיבה למה ה’
ברא את כל העולם עם כל המלאכים .והאדם צריך לאחוז את עצמו בהסיבה שה’ ברא אותי,
שזה נקרא ‘שורש נשמות ישראל’ שהוא יותר גבוה מהמלאכים ,שהרי זהו הסיבה שהכל
נברא.
ושם יש כל הנחת רוח ,וכל הדרך איך יהיה נעשה כל התיקונים וכל העולמות ,וכל מה שצריך
להתתקן בעולם הכל יהיה נעשה רק ע”י נשמות ישראל שהם מושרשים בשורש עצום וגדול.
ובזה הכח יש לנו כח לתקן אפי’ את עוה”ז ,מה שלמלאכים אין כח לתקן זאת.
והנה מציאות נשמות ישראל נקרא כסא הכבוד ,כי ה’ רצה שיתגלה כבודו בתוך עוה”ז ,שהוא
כסא ולבוש ,וכל התגלות הכבוד לא שייך בלי האדם ,וזהו ענין ‘אחוז בכסא כבודי’ .וכלל
האחיזה בכסא הכבוד הוא הכח של הצדיקים השלמים ,שהם למעשה דבוקים בשורש נשמות
ישראל ,הם אלה שמתנהגים ככה כמו שעלה במחשבה תחילה ,ומוציאים לפועל את מה
שהשי”ת רצה ,שבשביל זה נברא העולם ,והם דבוקים במציאות כלליות שורשי נשמות
ישראל ,השליחות של כל עם ישראל ,לפעול מה שיש לפעול בכל יום ,בכל שבת ,בכל
שנה .זהו הכסא הכבוד .נשמות ישראל כולם כלולים במפורסמי הדור ,בצדיקים האמיתיים
שהתפרסמו בעולם איך שהם מגלים דרכי עבודת ה’ ,שמתבאר בזה”ק ובספרי הצדיקים ,ושם
מתגלים כלל הנושא הזה ,שיש שורש נשמות ישראל ,ויש מה לעשות בעולם ,ויש מציאות
שאנו צריכים להחזיר את העולם למעלה ,ויש קנאת המלאכים.
הכח שלנו נגד היצר הרע ,הכח שלנו נגד קנאת המלאכים ,והכח שלנו לעשות את העבודה
שלנו ,כל זה הוא רק ע”י שאנו דבוקים בצדיקים האמיתיים ,הם מעלים ומקשרים אותנו
לתכלית של הנשמה שלנו ,הם שורש נשמות ישראל .וזה מה שהשי”ת רוצה את זה יותר מכל
מה שהוא רוצה כביכול את המלאכים .זהו כלל הנושא בקיצור.

הכרת המפורסמים האמיתיים
ועתה מבאר איך הוא האופן לאחוז בכסא הכבוד ,בשלמא משה רבינו היה אוחז בכסא כבודו,
הוא אור הצדיק בעצמו ,בחי’ ותקעתיו יתד במקום נאמן ,ר”ת ויב”ן  -ויבן את הצלע ,שהצדיק
בונה את השכינה הק’ ,את המלכות דקדושה ,שעיקרו בראש השנה שבו בונים מחדש את הכח
הזה שה’ בוחר בנו ומציל אותנו מהדין של קנאת המלאכים .ואיך נזכה לאחוז בכסא כבוד?
רבינו מאריך שכלל הענין הוא להכיר את המפורסמים ,היינו באמת להתקשר לצדיקים ,הקשר
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של האדם לרב ,הוא בזה שהוא שומר ההלכה ,ושואל בכל ספק מרבו מהי ההלכה ,הקשר של
האדם לצדיקי אמת זה דבר פנימי מאד ,מה הגבול שאנו צריכים להתקשר כדי שיקרא שאנו
אוחזים במה שהצדיק מגלה ,בחי’ כסא כבודו?
לזה מגדיר רביה”ק שעיקר הגבול הוא מציאות העבודה שאדם נכנס אל האמת ,ומבין שצריך
לירא את ה’ ,לחשוב מיראה ,לחשוב מה’ ,לא מעצמו ,ולא מהכבוד שלו ,ולא מהתאוות
והמשיכות שלו ,רק לעשות כל דבר כעומד לפני המלך ,שזהו שורש נשמות ישראל .בחי’
היראה שבלב .ועיקר התגלות המפורסמים צדיקי אמת שהם מביאים אנו לקיים בנין ירושלים
היינו בנין היראה שבלב.

ג’ המשמרות שבחשכת הלילה
רבינו ממשיך שיש ג’ דברים שמפסידים את היראה שבלב ,מה שיש לאדם חשק לדברים,
ג’ תאוות ,אכילה ניאוף וממון ,שזה מציאות מה שאדם נמשך אחרי מה שהוא צריך לאכול,
נמשך אחרי הכסף ,אחרי הכבוד ,והכל כלול בענין ג’ התאוות ,כל אחד יש לו מה שהוא יודע
מה שעבר עליו ומה שעובר עליו ,ומה שנמצא בדברים האלה ,ומה שנדמה שאולי יצא מזה
אבל צריך רחמים גדולים לבנות את היראה ,שבכל דבר שמתנהג ,יעשה את הדבר ביראה,
שיכוון ביראה ,שאין שם כל התאווה ,וכן יתבייש מלפני השי”ת בכל ענין של ממון ,שלא
יהיה שם כל ענין הכבוד שלו ,והדאגה והריחוק מה’ .זהו יראת השם .כדי לזכות לאמונה
ולהתדבקות בה’ הוא ע”י שמשבר את הג’ משמרות האלה ,והצדיקים זכו לזה בשלימות,
ומלמדים גם אותנו איך לצאת מזה.
כי ג’ סוגי בית משמר יש בחשכת הלילה ,אלו הם ג’ התאוות שסוגרים על האדם ואין לו יראה.
היינו שהוא רחוק מהצדיק ,כי זה נקרא עיקר התקשרות לצדיקים שאני רוצה מאד יראת
השם ,והאדם מתעורר תמיד לשבר את הרע ,לעבוד על עצמו ,להשתפר .זה נקרא התקשרות
לצדיק ,זה נקרא שאוחז בכסא הכבוד.

יציאה מבית הסוהר של התאוות באור ג’ רגלים
רבינו מראה לנו שהמציאות היראה שמתגלה הוא אור הדעת שנתגלה ביום טוב ,אע”פ שהענין
הזה נראה שהוא שייך רק ביו”ט ,אך באמת הוא שייך בכל יום ,כי באור הפסח נתגלה גדולת ה’
כ”כ שצריך לבטל בכל יום מהאדם את מה שהוא חושב ודואג על פרנסה ,הרי השי”ת הוציא
אותנו ממצרים ,ונתן לנו כל טוב בביזת מצרים ובביזת הים .וכן באור הסוכות שהוא כלליות
המקיפים של אור הדעת ,אדם צריך להתעורר לצאת מתאוות אכילה ,להזכר איך הוא יושב
בסוכה עם אור המקיפים ,ובזה יוצא מפירוד שבתאוות ,ובאור השבועות האדם צריך לזכות
ללבנוניות כזה ,לאור השכל ,אהבת ה’ כזה ,יראת ה’ כזה ,שזה יבטל ממנו תאוות ניאוף .ובאלו
ג’ התאוות כלולים כל המדות קשות.
הרי שמציאות הדעת הגדול הזה ,שאדם צריך שיהיה לו יראה ,הוא מציאות אור של יום טוב,
שזה מגלה את השי”ת שאדם ידע מה’ ,וזה מה שצריך להתעורר לזה בכל יום ,וזה יביא את
האדם שידע מה זה ביטול השלוש תאוות .אע”פ שזה עבודה פשוטה ,לבטל ,לעבוד ,אך יש
כאן יסוד גדול שרבינו מכניס אותנו אל אמיתת העבודה ,כי זה נקרא ההתקרבות למפורסמי
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הדור ,ההתקרבות להצדיק באמת הוא שהאדם שהתקרב יודע שהוא רוצה לצאת מהתאוות.
ונהיה רציני לחשוב מה הוא עושה כאן בעולם ,לא להסתובב לדבר חדשות והבלים וליצנות,
אלא לעבוד על עצמו .עד שמוצא דרכי מפורסמי הדור ,שיוכל לעשות הכל באופן שמעלה
את הבריאה חזרה לשורש.
בהמשך המאמר אומר רביה”ק שעי”ז נעשה בנין ירושלים ונפדית התפילה וזוכים לבחי’ רוח
נבואה ,ומאריך בדברים הנפלאים האלה שעי”ז נופל כל ענין הרפואה ,כי כל עשבים והרפואות
שבעולם ,הכחות שלהם פועל רק ע”י שורש שלהם שזה התפילה ,וכשנפדית התפילה הכל
חוזר אל השורש ,ולא צריך שום רפואות .ואזי נתעורר בחי’ מט”ר מראה טעם ריח שיש
בכל דבר ,כל זה חוזר לשורש ,היינו שהתפילה מחזירה את הבריאה לשורש ,השורש נקרא
‘מלוה הגדול’ ,רבינו מאריך בענין הזה  -שזה לא כ”כ שייך לנושא ההלכה הזאת – לגבי הכרת
מפורסמי הדור ,כי כאשר אדם מבין מהו החזרת דבר לשורש ,שאז בטל קנאת המלאכים ,אזי
הוא מבין מה זה הצדיק האמת ,מי זה הרבי ,ביטול התאוות ועבודת ה’ ,ואיך לחיות רק עם
תפילה ולסמוך על ה’ לבדו ,ולהיות קרוב אליו תמיד .ולהעלות כל העולם חזרה לשורש וכו’
וכו’ מה שנכלל בזה המאמר .ויש לו טעם מופלא בתפילה.
ואזי מתבטל העזות של בלבולים שיש בעולם שאין מבינים מה זה התקשרות לצדיקים,
והאדם זוכה להתקרב לצדיק באמת .ואז נקרא שהוא אוחז בכסא הכבוד .ובסיום המאמר רבינו
מדבר מענין למעלה מהמקום והזמן ,שזה בחי’ ר”ה .כמו שנראה בהמשך.
הנה חזרנו בע”פ בכלליות הפרטים שהוזכרו בתורה ,כי מתחילת ההלכה עד אות ז’ עוסק ר’
נתן בענין הזה של ‘אחיזה בכסא הכבוד’ ,שאנחנו נזכה לזה ע”י הציצית הקדושים בכל יום.
ושזהו הפתח בכל יום להתחיל עבודת כל יום ע”י שיבור התאוות .כי התחלת כל יום הוא עם
רצון ליראת ה’ ,ולשבר את הדברים שעוברים עלינו ,להזהר מדברים בטלים ומדברים של מה
בכך ,ולבא לחשוב מתורה ותפילה ,לקיים שויתי ,ולשוב בתשובה ,להזהר על מעשיו ,שיהיה
לשם שמים ,ולזכות לזה ע”י מצות ציצית ,זהו נושא ההלכה הזאת .ומזכיר בזה כמה וכמה
פרטים בהל’ ציצית ,שבוודאי כל אחד מהם הוא לצורך ,שיוכל מאד לסייע לנו ע”י הדגשת
אלו הפרטים ,וכלל הדברים איך לזכות לאחוז בכסא הכבוד ,שהוא סדר קימת האדם בבוקר,
להכין עצמו לתפילה באור הציצית ,ה’ יזכנו לטעום את דבה”ק המאירים באור גדול.

נשמות ישראל הם לבוש על כבוד ה’
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ׁ ָש ְר ׁ ֵשי ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
יציתִּ ,כי ִצ ִ
א) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מנחות מג)ְּ ,ת ֵכ ֶלת דּ וֹ ֶמה ְליַ ם ְויַ ם דּ וֹ ֶמה ְל ִכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ְוכוּ’ ִּכי ַה ִ ּנ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ִּכ ֵּסא
ַה ָּכבוֹ ד ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשין ְדּ ַמ ְל ָּכאִּ ,כ ְביָ כוֹ לִּ ,כי ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ו ְּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשין ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת,
ַּכ ּמו ָּבא ,הפסוק אומר ה’ מלך גאות לבש ,הקב”ה רצה להיות מלך על העולם ,והתלבש כביכול
בעולם גשמי ,שהוא ענין המלאכים וסדר העולם ,וברא את העולם שהוא בחי’ כסא כבוד,
שמכסה על הכבוד ,כלבוש ,וכל זה כדי שיתגלה מלכותו ,והוא ע”י שרשי נשמות ישראל,
שהם ענין כסא הכבוד .וזהו בחי’ ציצית שהוא כבוד ִּכי ר’ יוֹ ָחנָ ן ָק ָרא למאניה מכבדותא (שבת
קיג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ְּמ ַכ ִּסין ַעל ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ָהעוֹ ָלמוֹ ת ׁ ֶש ְּכלו ִּלין
ְ ּבנִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאל ,זהו יסוד שצריך לזכות תמיד שכלליות כל הבריאה כלול בנשמות ישראל
שהם צריכים לתקן את העולמות ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשין ְדּ ַמ ְל ָּכא ,העולמות הם לבושין דמלכא,

ז

ח
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נשמות ישראל הם תיקון לבושין דמלכא ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יצית ִהיא ְּכ ָל ִל ּיוּת
ל-כן ִצ ִ
ּ
ּ
“כי ָכל התרי”ג ִמ ְצוֹת
ֹיתם ֶאת ָּכל ִמ ְצו ָֹתיִ .
“ל ַמ ַען ִּת ְז ְּכר ּו ַו ֲע ִש ֶ
ַה ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (במדבר טו)ְ ,
ְּכלו ִּלין ָ ּב ּה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מנחות מג)ִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ְּכ ַלל ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלה ְּכ ֵדי
ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ַה ִּמ ְצוֹת נו ַּכל ָלבֹא ִל ְפנֵ י ִּכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךְ ,דּ ַהיְ נוּ ְל ִה ְת ָא ֵחז ְ ּב ִכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
יצית ׁ ֶשהוּא חלוקא ְדּ ַר ָ ּבנָ ן ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשין
ָלנ ּו ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ָּכלוּל ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְדּ ַמ ְל ָּכאֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”ל.
בפתח ההלכה ר’ נתן מביא כמה ראיות ,וזה ענין עמוק שר’ נתן לקח את זה בדרך פשוט,
שהציצית הוא מציאות המשכת הקדושה להחיות את האמונה בעולם ,דהיינו לקחת כל אדם
איפה שהוא נמצא בעולם ,שיאחז בכסא כבוד השם ,שיחזור לגלות כבוד ה’ ,זהו המצוה
הגדולה של הציצית .ציצית הוא לבוש ,וכל עבודת נשמות ישראל הוא לקחת את הלבוש
ולתקן אותו ,ומזה יהיה לנו כח בעוה”ז לחזור לקחת את הלבוש הגשמי ,ולראות בו שיהיה
בו גילוי כבוד ה’ בעולם ,זהו קדושת מצות ציצית .כידוע שזהו שקול כתרי”ג מצוות ,ככל
הלבושים ,ועניינו להחיות את האמונה כדי שנוכל לאחוז בכסא הכבוד .שהרי כל המצוות כולם
הוא רק לכבוד ה’ ,לגלות הכבוד .וכלליות המצוות הוא ציצית ,ר’ נתן מניח את ההנחה הזאת
בכמה ראיות ,וזה מובן כאשר מבינים את פנימיות הענין.

ע”י ציצית אנו אוחזים בכסא הכבוד ,בשורש נשמות ישראל
ְו ַע ֵּ
יצית ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּי ִמים ִמ ַ ּיד ְ ּבקוּמוֹ ַ ּב ּב ֶֹקרְ ,ו ֵכן
ל-כן ַה ְת ָח ַלת ָה ֲעב ָֹדה ְ ּב ָכל יוֹ ם ִהיא ַמ ְת ֶח ֶלת ִמ ִּמ ְצ ַות ִצ ִ
ְ
יצית ק ֶֹדם ִל ׁ ְש ַאר ִמ ְצוֹת
יציתִּ ,כי ֵּת ֶכף ְמ ַח ְ ּנ ִכין ַה ָ ּק ָטן ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְּת ִח ַּלת ִחנּ וּך ַה ָ ּק ָטן ַמ ְת ִחיל ִמ ִּצ ִ
ַמ ֲע ִשֹיוֹ תִּ ,כי ָה ָא ָדם ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ַּכ ָּונָ ה ָלבֹא ְל ַה ַּת ְכ ִליתְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה
ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ַּכ ַ ּנ”ל ,שזהו כלליות עבודת ה’ ,לקחת את העוה”ז בחי’
מלאכים ולבא על ידו להתגלות כבוד ה’ ,שזהו תכלית הכללי והפרטי ,ובזה מתחילים את
היום ,ובזה מתחילים חינוך הילדים בקטנותם ,הגם שאין הציצית מוחין כמו תפילין וק”ש,
אלא שעניינו המשכת מקיף גדול להאיר בתוך הפשטות שה’ נמצא כאן ,למען תזכרו ועשיתם
וכו’ לזכות שה’ נמצא כאןְ ,ו ַע ֵּ
יצית ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה אוֹ ֲח ִזין ְ ּב ִכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ילין ִמ ִּצ ִ
ל-כן ַמ ְת ִח ִ
אתה כבר אוחז עכשיו בהתכלית ,התכלית הוא לבוש של גילוי כבוד ה’ ,עוה”ז יש בו לבוש,
אך צריך שיהיה לבוש שיש בו כסא הכבוד ,כח של שורש נשמות ישראלְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִח ַיזת
יציתּ ְ ,ב ִחינַ ת מאחז ּ ְפנֵ י ִּכ ֵּסא ַּכ ַ ּנ”ל כך כל אדם מתחיל את היום ,שאוחז בציצית ,אוחז
ַה ִּצ ִ
בכסא הכבוד ,אוחז בתכלית ,לוקחים את הטלית ,וחושבים שאני צריך להגיע חזרה לקדש
את הלבוש הזה ,מקיפים גדולים כאלה ,ואני צריך להחזיר את כל העולם למקיפים גדולים
כאלה ,אע”פ שאני מונח בעוה”ז בבחי’ האמונה הפשוטה ,כי הציצית ממשיך חיות גם למקום
י-זה יֵ ׁש ָלנ ּו ּ ֹכחַ ַל ֲעסֹק ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה’ אנו צריכים לדעת שהציצית נותן לנו
וזמן הנמוך הזהְ ,ו ַעל-יְ ֵד ֶ
לעסוק בעבודת ה’ַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ָלנ ּו ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכיםִּ ,כי ֵאין ָל ֶהם ּ ֹכחַ ְל ָד ֲחפוֹ עכשיו
כשבא היצר הרע ,אין לו כח לדחפו ,כי הציצית עומד נגד היצר הרעֵ ,מ ַא ַחר ׁ ֶש ְּכ ָבר נֶ ֱא ַחז ְ ּב ִכ ֵּסא
יצית ַּכ ַ ּנ”ל:
ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ

נפילת היראה – שמסתובב בעולם סתם

ב) ְו ֶל ֱאחוֹ ז ְ ּב ִכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך הרי במאמר מבואר בארוכה מה צריכים לזכות בכדי לבא לאחוז
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בכסא הכבוד כמו שהארכנו ,כי משה רבינו זכה בכחו הגדול ,ואנחנו אוחזים בכסא הכבוד ע”י
שאוחזים עצמינו בהצדיק ,כלליות קדושת הצדיקים שהוא בחי’ ציצית ,וע”י היראה וביטול ג’
תאוות אנו אוחזים בכסא זה .ועם זה אנו מתחילים את היום ,להזכר בהשי”ת ולהזכר ביראת
השם בדרך שהוא יכול לזכור את האמונה ,לזכור בכל דבר להתנהג ע”פ הלכה ובקדושה,
וכשנדמה לאדם שזה יותר מדי ,לא יפול בדעתו ,יזכור שה’ רואה את האמת שלו ,וכך יבא
יכין ִל ׁ ְשמֹר ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּבנְ יַ ן יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם זהו הנושא בהל’ ציצית
ליראה את ה’ ְצ ִר ִ
הלכה ג’ ,איך מתחילים את היום עם יראת השם שהוא בנין ירושלים ,כי בזה אנו בונים את
הבית המקדש שבירושלים ,והעיקר לא להסתובב בעולם סתם ,סתם בית ,סתם רחוב ,סתם
שבת סתם יום חול ,הרי עיקר מציאות האדם שיראה קיום מצוה בכל דבר ,הנה יהודי ,הנה
בית כנסת ,הנה תפילה ,זהו עיקר חיות האדם ,יראת ה’ לחיים ,וזה עומד ע”י שלוחם נגד
משיכת התאוות ,לכל אחד לפי מצבו ,יש אחד שמונח בזה עמוק ,ויש אחד שכבר יצא ברובו
מזה ,אבל בשקט בשקט זה מושך אותו פה ושם ,וכן יותר מאוחר ,ויש כמה תאוות טמונות
ומדות נסתרות ,וכל אחד יש לו מה לקדש עצמו בזהְ ,ו ֶזה נַ ֲע ֶשֹה ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל ,כך
מתחילים את היום ,שאני לא רוצה להגרר אחרי האכילה ,ואחרי הפגמים ח”ו ,ואחר משיכת
הממון ח”וֶ ׁ .ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּת ְ ּקנִ ין ַעל-יְ ֵדי ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך בג’ ְרגָ ִלים
ובכל יום אנו ממשיכים את החיות מג’ רגלים ,נזכרים שהיה פסח שבועות וסוכות ,זהו תכלית
הגלגל של כל השנה ,שממשיכים את הדעת ,מי אני בעולם ,ה’ בחר בי ,והרים אותי ,ועי”ז הוא
מתחזק כנגד תאוות הלב ,שזהו עיקר מציאות התקשרות לצדיקים לעבוד נגד תאוות הלב ,זה
מה שהרבי מכניס אותנו לזה ,להתחדש תמיד ולא ליפול מזה.

ע”י ציצית יוצאים מחשכת לילה לאור יום ,ממשיכות רעות למתיקות דקדושה
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ִ ּב ְב ִחינַ ת (במדבר טו) ְול ֹא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יצית ִּכי ֵהם ְמ ַת ְ ּקנִ ין ֶאת ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ,כי העיקר הוא הלב,
ְל ַב ְב ֶכם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת הל”ב חו ִּטין ׁ ֶש ַ ּב ִּצ ִ
יצית נִ ׁ ְש ָמר ַה ֵּלב ִמ ּ ְפגַ ם
במקום שיהיה שם ג’ תאוות ,שיהיה שם לב להשי”תִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
ַה ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ְול ֹא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם ְוגוֹ ’ְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָמר ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלב ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי
יצית נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ְ ּבג’ ְרגָ ִלים ְל ַת ֵ ּקן ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל ַה ְּתלוּיִ ם ַ ּב ֵּלבֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ַעל-יְ ֵדי חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
יצית ַּכ ַ ּנ”ל כי כח הציצית להמשיך מקיפים גדולים ,ור’ נתן מגלה שנמצא שם הארת הדעת
ִצ ִ
שמתגלה בג’ רגלים ,ביו”ט .זהו דרך רבינו שמגלה לנו דברים שאנו נזכרים קצת בקדושת ג’
רגלים בכל יום ,שיהיה לנו כח נפלא ,נזכרים בפסח ,זה תפילה אחרת לגמרי ,נזכרים שישבנו
בסוכה ,התקרבנו לה’ ,נזכרים שקבלנו תורה בשבועות ,זה משנה את האדם שיוכל לעשות
התחלה חדשה בכל יום לטהר לבו .וע”י ציצית נמשך הדעת הזה ,ועי”ז אנו מצליחים לאחוז
בעצמינו ולשלוט על התאוות.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ִצ ִ
יצית נוֹ ֲהגִ ין ַ ּב ַּליְ ָלה ֶא ָּלא ַ ּב ּיוֹ ם (מנחות מג)ִּ ,כי ַה ַּליְ ָלה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ח ׁ ֶֹש ְךּ ְ ,ב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם
ג’ ַה ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּליְ ָלה ַּכ ַ ּנ”ל מה שעובר על האדם ,אהה מה
יכין ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ַדּ ַעת ִמ ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַה ַ ּנ”ל ְל ַת ֵ ּקן ג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת
שעובר על האדם ו ְּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְצ ִר ִ
ְ
ׁ ֶשל ַה ַּליְ ָלה ְ ּב ִחינַ ת ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר יוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַשך ְ ּב ָכל
יוֹ ם ִמג’ ְרגָ ִלים ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָה ְרגָ ִלים נִ ְק ָר ִאים יוֹ ם טוֹ בְ ,ו ִע ַ ּקר אוֹ ר יוֹ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת טוֹ בּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַו ַ ּי ְרא
ֱאל ִֹהים ֶאת ָהאוֹ ר ִּכי טוֹ בִּ ,כי ָהאוֹ ר הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶח ֶסדּ ְ ,ב ִחינַ ת ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ג’ ְרגָ ִלים

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ה  -ל"ו הל' ציצית הלכה ג אות א  -ו
ִמ ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ְּמ ַת ֵ ּקן ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל,כי אדם אוהב טוב ,אוהב אור ,ולא נמשך אחר דבר
שאינו טוב ,כשיש דעת מבין שהתאוות אינם טוב כלל ,רק אור ,חסד ,דעת שנמשך מג’ רגלים,
עי”ז נתבטל המשיכה ,נתבטל הדבק הזה לדברים שלא צריך ,זהו יום טוב ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֵמ ִאיר
ַה ּיוֹ ם ְונִ ְד ֶחה ַהח ׁ ֶֹש ְך ׁ ֶשל ַליְ ָלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל נמצא שבכל יום שלובשים
ציצית נמשך עלינו קדושת הג’ רגלים.
ְו ֶזה זוֹ ִכין ְ ּב ָכל יוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶשעוֹ ְס ִקים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלהְ ,דּ ַהיְ נוּ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ְועוֹ ְס ִקים
ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
יך ָלקוּם ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ְּכ ֵדי ְל ׁ ַש ֵ ּבר ֶאת ַה ַּליְ ָלה ְל ׁ ַש ֵ ּבר ג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ַה ַ ּנ”ל,
כיון שהלילה הוא הזמן והבחי’ שעובר על האדם ,לכן צריך לשבר את הלילהִּ ,כי ֲחצוֹ ת הוּא
ְ ּב ִחינַ ת נְ ֻק ָדּ ה ָה ֶא ְמ ָצ ִעית ׁ ֶשל ַה ַּליְ ָלה ּת ֶֹקף ֶח ׁ ְשכַת ַליְ ָלה ו ְּכ ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ֶאת ַה ַּליְ ָלה ְו ָק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת
ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ָּכל ְ ּב ִחינַ ת הג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ַה ַּת ֲאווֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל נמצא
שבחי’ חצות היינו לשבר את התאווה ,כמו שמשברים את השינהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן עוֹ ְס ִקים ָאז ַ ּב ּתוֹ ָרה
ְּכ ֵדי ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ַדּ ַעת ְל ַת ֵ ּקן ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל בתחילה צועקים לה’ על התאוות ,למה אין לי כח
להחזיק מעמד ,לאחוז בעצמי נגד התאוות ,ועל החורבן ,ואח”כ עוסקים בתורה להמשיך את
הדעת של יום טוב ,כי כל דעת שיש בתורה ,הוא הדעת שנקרא יום טוב.

אין דרך לצאת מהתאוות רק ע”י כח המתיקות שמושך אותך משם

ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז ַ ּב ֲחצוֹ ת ִמ ְת ַא ְ ּב ִלין ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ַדּ ַעת נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות לג)ָּ ,כל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵדּ ָעה ְּכ ִא ּל ּו נִ ְבנָ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּביָ ָמיו
ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ְו ַע ֵּ
יכין ַל ֲעלוֹ ת ְל ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְּכ ֵדי
ל-כן ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ְצ ִר ִ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ִמ ּׁ ָשם ַה ַדּ ַעת ְל ַת ֵ ּקן ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַ ּב ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ׁ ֶשהוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ַּליְ ָלה ְו ָאז
עוֹ ְס ִקים ְל ַת ֵ ּקן ג’ ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּליְ ָלהַ ,ע ֵּ
ל-כן עוֹ ְס ִקים ָאז ְ ּב ִבנְ יַ ן
ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִּ ,כי ִמ ְת ַא ְ ּב ִלין ָאז ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש שמתאבל על שאינו יכול לאחוז בעצמו,
מתאבל על מה שיש לו כל כך משיכה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְראוֹ ת ְ ּב ִבנְ יָ נוֹ  ,וכן יכול לאחוז בעצמו,
כי אי אפשר לצאת מתאוות פשוט ,צריך כח שמוציא אותך מזה ,והוא מתיקות ההתקרבות
לה’ ,שזה נקרא אור יום ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (תענית ל) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
יכין ָאז ַה ַדּ ַעת
ׁ ֶש ִּמ ְת ַא ְ ּב ִלין ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַעל-יְ ֵדי ֶזה עוֹ ְס ִקים ְ ּב ִבנְ יָ נוֹ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ְל ַת ֵ ּקן ג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל .כשיודעים איך להתנהג בקדושה בכל התאוות ,לשבר
את הרע ,ולראות טובְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַ ּב ּב ֶֹקר ְלאוֹ ר יוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך ֵמאוֹ ר ַה ַדּ ַעת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ָכל יוֹ ם
ִמג’ ְרגָ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת (חגיגה יב) ָּכל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה מוֹ ׁ ְש ִכין ָע ָליו חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַ ּב ּיוֹ ם,
ְו ֶח ֶסד הוּא ַה ַדּ ַעתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםִּ ,כי זוֹ ִכין ַ ּב ּב ֶֹקר ְלאוֹ ר יוֹ ם ׁ ֶשהוּא אוֹ ר ַה ַדּ ַעת
ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם טוֹ ב ִמ ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ָ ּק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ׁ ָש ֹל ׁש ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ַה ַ ּנ”ל
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמדּ וֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל:
זהו הדרך של רבינו ,שלפעמים מזכיר ענין יום טוב ,וזהו למעשה הכח ,כשנזכרים ביום טוב
ונעשה אדם אחר לגמרי ,ובפרט בחצות מתאבלים על שחסר לנו עליית שלוש רגלים ,אור
היום טוב ,וזהו העצה לשבר ג’ התאוות ,לצאת מההרגלים ,וכך מתחילים את היום ,והוא
עיקר התקרבות לרבינו ,שאדם יקח את עצמו לידיים ,לשלוט על עצמו כמו שצריך ,באור
העצות של רבינו ,מתיקות הגמ’ והשו”ע וספרי הצדיקים ,שעי”ז נתגלה לו מתיקות כזאת
שיוכל להתעלות מג’ התאוות ו לצאת מקנאת המלאכים ע”י ההתקשרות לג’ רגלים ועי”ז

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ה  -ל"ו הל' ציצית הלכה ג אות א  -ו
זוכים לאחוז פני כסא.
ְו ַע ֵּ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת חו ּּט ׁ ֶשל
יכין ֶזה ָהאוֹ ר ׁ ֶשל ַה ַדּ ַעת ַעל-יְ ֵדי חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
ל-כן ֵּת ֶכף ַ ּב ּב ֶֹקר ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַ ּב ּב ֶֹקר ַעל -יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ׁשוֹ ְב ִרין ֶאת ַה ַּליְ ָלהֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ְועוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ַה ַדּ ַעת ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשַ ,על-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין
יצית ׁ ֶש ַעל יָ ָדם ְמ ַק ְ ּב ִלין אוֹ ר ַה ַדּ ַעת ִמ ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל ר’
ַ ּב ּב ֶֹקר ְלחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ְ ּב ִחינַ ת חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
נתן מדבר כאן איך להמשיך דעת תיכף בבוקר ,היינו להסתכל על העולם עם שכל ודעת ,בלי
זה ,אדם מונח בפחדים ויראות ,אין בלבו יראת ה’ ואהבתו ,יש בלב אהבות אחרות משיכות
אחרות ,רבינו מכניס אותנו לעבודת ה’ ,חיים אחרים ,עיקר החיים זה הדעת .והוא ע”י לבישת
הציצית .כי בלילה צועקים בחצות על הנפילה ,אח”כ עוסקים בתורה להמשיך דעת ,עד
שבבוקר מאיר חוט של חסד ,חוט של ציצית ,בזה נמשך עליך אור הבינה ,שמתלבש על
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְרגָ ִלים,
האדם כראוי ,כשהוא זוכה בקדושת ג’ רגלים ,אור יום טובִּ ,.כי ִצ ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים פה) ֶצ ֶדק ְל ָפנָ יו יהלך ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ג’ ְרגָ ִלים ׁ ֶש ָאז הוֹ ְל ִכין ַל ֲעלוֹ ת ָל ֶרגֶ לְּ ,כמוֹ
“ש ֹל ׁש ּ ְפ ָע ִמים ַ ּב ּׁ ָשנָ ה יֵ ָר ֶאה ְוגוֹ ’”ֶ ׁ .ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ֶצ ֶדק ְל ָפנָ יו יַ ֲהל ְֹך וישם לדרך
ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות כג)ָ ׁ ,
יציתּ ְ ,ב ִחינַ ת (איוב כט) ֶצ ֶדק ָל ַב ׁ ְש ִּתי ַו ַ ּי ְל ִ ּב ׁ ֵשנִ י שזהו ענין
ּ ְפ ָע ָמיוַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
עמוק מאד ,שהציצית מתקן את האומנה בחי’ צדק לבשתי ,ובזה כלול בחי’ יום טוב ,צדק לפניו
יהלך כמ”ש בסי’ ל’ .וזהו המשכת אור הבינה באופן ההמשכה שנעשה ע”י הציצית.
וכן אי’ מהבעש”ט כשנזכרים מיציאת מצרים ,יש כח לצאת מהתאוות .כי נזכר באור פני
מלך שה’ נכנס ונתגלה בעוה”ז ,ובאור המתיקות הזה יוכל להשתנות לגמרי .שנזכר הנה ספרנו
ספירת העומר ,וה’ נתן לנו תורה בקולות וברקים ,איזה מתיקות ,איך אפול לסרחון עוה”ז,
וכן נזכר בקדושת ר”ה ויוה”כ ,ושמחת הסוכות ,אכילה ביראה ומתיקות ,אני לא עבד ,יצאתי
מתאוות אכילה וממון .ר’ נתן אומר להשתמש עם העצה הזאת של רבינו למעשה בשעת
לבישת הציצית.
יציתְ .ו ָכל חוּט ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ׁ ָשזוּר ְו ֵאין ׁ ְש ִז ָירה ּ ָפחוֹ ת
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְשמֹנָ ה חו ִּטים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ִּצ ִ
“ה ָּכנָ ף ּ ְפ ִתיל ְוכוּ’” נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְ ּב ָכל
ִמ ּׁ ְש ַּתיִ ם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּל ְמד ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מנחות לח) ִמ ּ ָפסוּקַ ,
יצית יֵ ׁש י”ו חו ִּטיםְ ,דּ ַהיְ נוּ ׁ ְשמֹנָ ה חו ִּטים ׁ ְשזו ִּרים ְּכנֶ גֶ ד ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים
ֶא ָחד ֵמ ַה ִּצ ִ
ׁ ֶש ֵהם י”ו יָ ִמיםִּ ,כי ּ ֶפ ַסח ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים ְו ׁ ָשבוּעוֹ ת יוֹ ם ֶא ָחד וח’ יְ ֵמי ֶה ָחג ִ ּב ְב ִחינַ ת (קהלת יא) ֵּתן ֵח ֶלק
ְל ׁ ִש ְב ָעה ְוגַ ם ִל ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (עירובין מ) ַעל ְרגָ ִליםְ ,ו ַע ֵּ
יצית
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ִּצ ִ
ֵהם ׁ ְשמֹנָ ה חו ִּטים ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְשמוֹ נַ ת יְ ֵמי ַחג ַה ֻּס ּכוֹ ת ׁ ֶשהוּא ַה ִּמ ְס ּ ָפר ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶשל יְ ֵמי ָה ְרגָ ִלים
ְונִ ְכ ָלל ְ ּבתוֹ כוֹ ַ ּגם ֵּכן ׁ ִש ְב ַעת יְ ֵמי ַה ּ ֶפ ַסח ְויוֹ ם ַה ּׁ ָשבוּעוֹ תּ ַ ,גם ׁ ְשמֹנַ ת יְ ֵמי ַה ֻּס ּכוֹ ת ֵהם ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ְרגָ ִלים
ְּכנֶ גֶ ד יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ָּכלוּל ִמ ָּכל ָה ָאבוֹ ת ִּכי ָאז ְ ּב ֻס ּכוֹ ת נִ ׁ ְש ָלם ֶה ָארֹת ׁ ֶשל ָּכל הג’ ְרגָ ִלים ְוהוּא ָּכלוּל ִמ ֻּכ ָּלם
ְו ַעל ֵּ
כן יֵ ׁש ׁ ְשמֹנָ ה חו ִּטים ַ ּב ַּה ִּצ ּי ִצית ְו ַכ ַ ּנ”ל :ר’ נתן יודע שהרבי מלמד אותנו שהכח של יוםטוב קודש ,העליה לרגל ,והזכרון שה’ הוציא אותנו ממצרים ,זהו עיקר התחלת כל יום ,וע”י
הציצית יש לנו את הכח הזה ,ח’ ימים האלה ,י”ו ימים האלה ,זהו בחי’ צדק לבשתי ,להמשיך
אמונה חזקה ,לצאת מיראות נפולות ופריקת עול ,ולקבל עול מלכות שמים ,שזה דבר כ”כ
גדול ,והנה הציצית יביא לנו את זה[ .ויש בזה כמה סודות שר’ נתן מרמז בענין י”ו].

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ה  -ל"ו הל' ציצית הלכה ג אות א  -ו

כח הציצית לצאת מפגם הכבוד שיש בגלות ג’ התאוות ולהלבישו בלבוש הכבוד
יציתֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ֵהם ֻּכ ָּלם ֵז ֶכר
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַּכר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
ג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ,פלאי פלאים ,כאן ר’ נתן מגלה מה שהיה יכול לומר בתחילה ,אלא שעתה
יצ ַ
ִל ִ
מובן הדבר ביתר שאת ,שלזה מזכירים יציא”מ בפ’ ציצית שעניינו להמשיך עלינו קדושת
יאת ִמ ְצ ַריִ ם הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ תּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
ג’ רגלים שכולם הם זכר ליציא”מ ִּכי ִע ַ ּקר יְ ִצ ַ
(שמות יא) ַּכ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ְך ִמ ְצ ַריִ םְ ,דּ ַהיְ נוּ ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין הג’ ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ג’ ִמדּ וֹ ת
ָרעוֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֶח ׁ ְש ַּכת ַליְ ָלהֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר ָ ּגלוּת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ָ ּגלוּת ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ָה ָא ָדם בג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל ָּכל ַה ַּת ֲאווֹ ת שזהו עיקר יציאת מצרים ,שיצאנו
מלהיות כמו גוי ,עם התאוות והמשיכות שלהם ,וכך אנו צריכים לצאת מכל יום ממ”ט שערי
טומאה ,ה’ ירחם עלינו מאלו ג’ המשמרות ,שבכל אחד יש לזה פירוש אחר איך שהם אוחזים
בו ,והעיקר לדעת שיש תקוה ולא להתייאש ,ואנו צריכים כמה וכמה עצות בכל יום לצאת
מהגלות הזה ,להתחיל לחיות עם יראת ה’ ואהבת ה’ ,ולעבוד את ה’ ולא להיות משועבד בבית
סוהר כזה ,שאדם רץ אחרי דברים שהוא לא רוצה בכלל .,רבינו מעלה אותנו שנתחיל להגאל
ע”י שנאחז בכסא הכבוד ְו ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֲחצוֹ ת ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִרין ֶאת ַה ַּליְ ָלה ַעל-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאין ִמ ָ ּגלוּת
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ָ ּגלוּת ג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּכ ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ֲאנִ י יוֹ ֵצא ְ ּבתוֹ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ַּכ ַ ּנ”לְ ,וזוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְלבו ׁ ִּשין ִדּ ְמ ַכ ְּסיָ ין
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְלאוֹ ר ַה ִּצ ִ
יצ ַ
ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִליםֶ ׁ ,ש ֵהם ֵז ֶכר ִל ִ
ַעל ָה ָא ָדם ְל ַה ִּצילוֹ ו ְּל ׁ ָש ְמרוֹ ִמג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ,הרי שהציצית נותן לנו כל יום לבוש חדש לשמור
אותנו מהקליפות ,כי התאוות הם פגם הלבוש ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ְּלבו ׁ ִּשיןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (יחזקאל טז)
ְו ַא ְּת ערום ְו ֶע ְריָ הַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ םְ ,דּ ַהיְ נוּ ְּכ ׁ ֶש ֻּמ ָ ּנ ִחין ח”וּ ִ ,ב ְפגַ ם ג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
ָ ּגלוּת ִמ ְצ ַריִ ם ַּכ ַ ּנ”ל ָאז ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ֲע ֻר ָּמה ח”וּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ַא ְּת ערום ְו ֶע ְריָ הּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִּכי ִהיא ְּכסוּתוֹ ְל ַב ָדּ ּה
יצית ו ְּת ִפ ִּלין ַ ּב ֶּמה יִ ׁ ְש ָּכב ְ ּבגָ לו ָּתאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (תיקונים
ִהיא ִש ְֹמ ָלתוֹ ְלעוֹ רוֹ ָ ,דּ א ִצ ִ
דף צא),כי עיקר הכסות והלבוש של האדם זה השכינה הק’ ,בחי’ ציצית ותפילין שזה עיקר
קימת האדם לצאת מגלותו ַהיְ נ ּו ְּכ ׁ ֶש ּׁשוֹ ְכ ִבין ַ ּב ָ ּגלוּת ח”וְ ,דּ ַהיְ נוּ ּ ְפגַ ם ַהג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”ל ָאז נֶ ֱא ַמר,
ַ ּב ֶּמה יִ ׁ ְש ָּכב? ְ ּבגָ לו ָּתאִּ ,כי ָאז הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ערום ְו ֶע ְריָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ,שזה מציאות האדם כשהוא חושב
רק על מה שנמשך לבו להתאוות ,ואין לו חיות מתורה ומתפילה ,והמחשבות רצים בשטותים,
ה’ ירחם מה שעובר על האדם ,והוא עוד חושב שאינו יכול לצאת מזה ,לכן אומר רבינו ,תאחז
בכסא הכבוד ,תאחז בנשמה שלך ,מה התכלית שלך בעולם ,לעסוק באיזה מצוה ולשמוח עם
ה’ ,לעשות ברכה ,ולהתנהג בעוה”ז בדרך אחרת ,כמו שאתה רוצה באמת ,זה אפשרי ביותר,
איך תחזיק מעמד? עם הציצית .זה יתן לך כח לזכור ביציאת מצרים ,ולאחוז בכסא הכבוד,
תזכור מי אתה ,שורש נשמתך נאחז בנשמות ישראל ,נאחז בצדיק ,ואז יהיה לך כח לשלוט על
כל הקנאה ,על כל היצר הרע.
ִּכי ג’ ִמדּ וֹ ת ֵא ּל ּו ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ְפגַ ם ַה ָּכבוֹ דֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשיןִּ ,כי ר’ יוֹ ָחנָ ן ָק ָרא למאניה מכבדותא
(שבת קי”ג)ִּ ,כי ַהג’ ִמדּ וֹ ת ֵא ּל ּו ֵהם נִ ְק ָר ִאים ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ֵשםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל שאדם חושב
שיהיה לו כל התאוות וכל הכסף יהיה לו כבוד ,ויקרא בשם מכובד ,כבוד דסט”א ,אבל אנחנו
יודעים שבאמת אין שם כלום ,ועיקר החיים שלי ,זה רק לעשות איזה כבוד להשי”ת ,לזכות
ללבושים דקדושהְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשם הוּא ַה ָּכבוֹ ד ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים עב) ו ָּברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ו ְּב ִחינַ ת (שם כט)
ָהבוּ לה’ ְּכבוֹ ד ׁ ְשמוֹ ְו ֵא ּל ּו ַה ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֵהם ּפוֹ גְ ִמין ח”ו ַה ּׁ ֵשם ְו ַה ָּכבוֹ דִּ ,כי נִ ְק ָר ִאים ַאנְ ׁ ֵשי ׁ ֵשם
ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ָּממוֹ ן נִ ְק ָרא ָּכבוֹ דְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (בראשית לא)“ ,ו ֵּמ ֲא ׁ ֶשר ְל ָא ִבינ ּו ָע ָשֹה ֶאת ָּכל ַה ָּכבוֹ ד
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ַה ֶ ּזה” ִ ּב ְב ִחינַ ת (עירובין פו) ֶר ִ ּבי ְמ ַכ ֵ ּבד ֲע ׁ ִש ִירים נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּׁש ֶֹרשׁ ָממוֹ ן ַ ּב ָּכבוֹ דְ .ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו
ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ַּת ֲא ַות ָממוֹ ן ּפוֹ גְ ִמין ַ ּב ָּכבוֹ דְ ,ו ֵכן ַּת ֲא ַות נִ אוּף ּפוֹ גֵ ם ְ ּב ָכבוֹ דִּ ,כי ֵאין
ּב ׁ ֶשת ֶא ָּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ֶע ְריָ ין ְו ִע ַ ּקר ַה ָּכבוֹ ד ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִמ ַירת ַה ְ ּב ִריתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר( ,סימן יא)
ילה ּפוֹ גֵ ם ַ ּב ָּכבוֹ ד ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֻש ְל ַחן ְמ ָל ִכים ֶמ ֶל ְך ַה ָּכבוֹ דַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר
ְו ֵכן ַּת ֲא ַות ֲא ִכ ָ
ל-כן ֵהם ּפוֹ גְ ִמין ְ ּב ַה ְּלבו ׁ ִּשיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ָּכל ֶזה (סימן ס”ז) ְו ַע ֵּ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ְ ּבגָ לוּת
ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ְ ּבגָ לוּת ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַהג’ ַּת ֲאווֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ָאז‘ְ ,ו ַא ְּת ערום ְו ֶע ְריָ ה’ּ ְ ,ב ִחינַ ת
ֵה ֶפ ְך הג’ ְרגָ ִליםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ַ ּב ֶּמה יִ ׁ ְש ָּכב? ְ ּבגָ לו ָּתא ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ֵּמ ִאיר ְ ּב ָכל
ל-כן ַ ּב ּב ֶֹקר ׁ ֶש ָאז ֵמ ִאיר יוֹ ם ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ַדּ ַעת ׁ ֶשל ג’ ְרגָ ִלים ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
יוֹ םַ ,ע ֵּ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְמ ַכ ִּסין ַעל ּ ְפגַ ם ַה ַּת ֲאווֹ ת ַה ַ ּנ”ל,
ל-כן ָאז זוֹ ִכין ַל ְּלבו ׁ ִּשין ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵהם ְלבו ׁ ֵּשי ַה ִּצ ִ
ִּכי ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָהאוֹ ר ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל.
ר’ נתן מלמד לכל אחד ואחד ,לא להתייאש ,נקודה אחת להתנהג אחרת ,לאכול אחרי התפילה,
קצת אחרת ,לשמור את המחשבה ,לשמור על עצמך ,לכסוף להשי”ת לא לגאוה ולא לכבוד
וממון ,חיים אחרים ,תטעם טעם של ציצית ויום טוב ,ככה תצא מהיאוש לחשוב שזה לא
שייך לך ,אלא תראה שכן שייך לך ,בכח הציצית שממשיך עליך לבוש דקדושה שמכסה על
פגם התאוות ,ומאיר עליך אור ג’ רגלים.

ד’ כנפות הוא הארת ג’ רגלים בנקודת בת עין  -מלכות

יע נְ בו ָּאה,
ד) ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמ ַת ְ ּקנִ ין ַה ִ ּי ְר ָאה ׁ ֶש ַ ּב ֵּלבַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְב ָרא ַה ַּמ ְל ָא ְך ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְל ָא ְך ַהגּ וֹ ֵאל אוֹ ִתי ִמ ָּכל ָרע ְוכוּ’ ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשהוּא ְדּ ַבר ה’ ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.
רביה”ק אומר שם שכשאוחז בכסא הכבוד צריך לבא להרגשה של תפילה ,ולא יאמר אני לא
יכול להתפלל ,לא יודע מה זה התבודדות ,מה זה תפילה ,לא מרגיש איך לעשות ברכה ,חסר
לו רוח נבואה שירגיש שהוא יכול לדבר עם ה’ ,זה בחי’ רוח נבואה .שבזה זוכה לתפילה שהוא
דבר השם ,כי מציאות העולם מתהפך להיות כבוד ה’ ,שזהו שלימות עבודת האדם שבזה
זוכים לרפואה וכל הכחות חוזרים אל השורש כנ”ל ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין ִל ְת ִפ ָּלהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת
ְּת ַלת ְ ּג ָונִ ין ְדּ ֵעינָ א ובת עין ,היינו המדות שמאירים את האמונה בחי’ מלכותִּ ,כי ג’ ְרגָ ִלים ֵהם ְּכנֶ גֶ ד
יעי
ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ַלת ְ ּג ָונִ ין ְדּ ֵעינָ א ְו ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ָדּ ִוד ׁ ֶשהוּא ְ ּב ֶרגֶ ל ְר ִב ִ
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת בת עיןַּ ,כ ּמו ָּבא ֶזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּמ ְל ָא ְך ַהגּ וֹ ֵאל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ַש ְך מהג’ ְרגָ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל ,שהוא
ענין הארת הדעת אל האמונה ִּכי ַה ַּמ ְל ָא ְך הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ׁ ָשם ְ ּבסוֹ ף
ַה ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֶזה ַה ַּמ ְל ָא ְך ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִהיא
ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּת ַּכ ַ ּנ”ל ,נמצא שיש ד’ בחינות ,ג’ רגלים ,ג’ הארות של דעת ,והתפילה,
יציתּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ַלת ְ ּג ָונִ ין ְדּ ֵעינָ א ובת עין ,ד’ כנפות ,הם חסדים וגבורות
הרי ד’ְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת הד’ ִצ ִ
יתם אוֹ תוֹ
תפארת ומלכות ,הארת ג’ אל האמונה בכמה דרכי מקיפים שמאירים בה ְ ּב ִחינַ ת ו ְּר ִא ֶ
יציתִּ ,כי ִע ַ ּקר ֶה ָא ַרת הג’ ְרגָ ִלים הוּא ְל ָה ִאיר בבת עין ִ ּב ְב ִחינַ ת ַּמ ְלכוּת ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת
ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ִצ ִ
ד’ֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ֲע ִל ָ ּי ָתהּ ִהיא בג’ ְרגָ ִליםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (בסימן ל) לראות את הדעת ע”י
יציתִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ֵהם ְּת ַלת ְ ּג ָונִ ין ְדּ ֵעינָ א ַה ְמ ִא ִירין
צמצום בת עיןְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת הד’ ִצ ִ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְלכוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ד’ַּ ,כ ּמו ָּבא ְו ַכ ַ ּנ”ל:
בבת עיןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יוֹ ְצ ִאין ד’ ִצ ִ

גי

די
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אנו צריכים מאד להאיר את פשטות דברי התפילה ,והברכות ,להאיר את זה ,שזה עיקר
ההתגברות של האחיזה בכסא הכבוד וההתדבקות אל הצדיק ,שעי”ז מבטלים שלוש התאוות,
וזוכים לתפילה ,ובאים ליראה ע”י שמבטלים את הרע ,ובמקום ג’ התאוות ,זוכה לאהבה ויראה
והתפעלות מגדולת ה’ ,שכל זה בתפילה .ואלו הם ד’ כנפי הציצית[ .ורמוז בזה הארת היסוד
במלכות]
ה) ְו ַע ֵּ
יצית נִ ְמ ׁ ָש ִכין מהג’ ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמ ִא ִירין בבת עין
יציתִּ ,כי ַה ִּצ ִ
ל-כן ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּת ִפ ָּלה הוּא ְ ּב ִצ ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא יְ כוֹ ִלין ֶל ֱאחֹז ְ ּב ִכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל,
יצית
ִּכי ְּת ַלת ְ ּג ָונִ ין ְדּ ֵעינָ א ובת עיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ג’ ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמ ַת ְ ּקנִ ין ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ד’ ִצ ִ
ַּכ ַ ּנ”לֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ ת ְו ָד ִודֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ד’ ַרגְ ֵלי ַה ִּכ ֵּסאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכהַ ,ע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה אוֹ ֲח ִזין ְ ּב ִכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ ַּכ ַ ּנ”ל:
לכן לובשים בתפילת שחרית ציצית ,שעי”ז עיקר תיקון התפילה ,ואנו צריכים להתעורר
שע”י הציצית יוכל להתפלל ,כי היראה מקבל כח ,והתפילה מקבל שפע רוח נבואה שנמצא
בתוך הטלית ,ועל ידו יוכל להתפלל כראוי.

תיקון ג’ העבודות שמפסידין התפילה
יצית ְמ ַת ְ ּקנִ ין ג’ ֲעבוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ַּמ ְפ ִס ִידין ֲעבוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,ש ֵהםֲ ,עבוֹ ָדה ָז ָרה ְוגִ ּלוּי ֲע ָריוֹ ת ו ׁ ְּש ִפיכוּת
ו) ַ ּגם ִצ ִ
ָדּ ִמים בהמשך המאמר מזהיר רבינו שבנוסף לאחיזה בכסא הכבוד ,צריך גם להזהר מג’ עבודות
שמפסידים את התפילה ,כי כשאין מתחזק באמונה כראוי ,ומאמין בעוד איזה דבר ,עדיין
אין אמונתו בשלימות ,או ג”ע שהוא מציאות שאינו ממאס לגמרי במציאות הרע ,או שמבזה
אנשים ,אנשים מבוזים בעיניו ,ולא מתייחס לשורש של כל נשמה מישראלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (תנא דבי אליהו רבא פרק כו סעיף יט ושם נמצא תן מגזל תן מגלוי עריות תם
תםָּ ,תם ִמן ָה ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהָּ ,תם ִמ ּׁ ְש ִפיכוּת ָדּ ִמיםם”-לדוֹ ר ָּ
ְ
“ל ֹדר ָֹת
משפיכות דמים תדא”ר פרק כ”ו)” ְ
יכםֶ ,זה ְזנוּתַ ,היְ נ ּו
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָּתם ְול ֹא ָתתוּר ּו ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם זוֹ ִמינוּתַ ,היְ נ ּו ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְו ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם
ילין ַ ּגם ֵּכן ַה ִּצ ִ
יצית ַמ ִּציל ֵמ ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְוגִ ּלוּי ֲע ָריוֹ תְ ,ו ֵכן ַמ ִּצ ִ
ִ ּג ּלוּי ֲע ָריוֹ ת נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִּצ ִ
ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשין ִמ ּׁ ְש ִפיכוּת ָדּ ִמים ַה ְּתלוּיִ ם ִ ּב ְפגַ ם ַה ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַט ִּלית ָאדוֹ ם ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ֵע ָשֹו
אשוֹ ן ַא ְדמוֹ נִ י ֻּכ ּלוֹ ְּכ ַא ֶדּ ֶרת ֵש ָֹער” ו ֵּפ ֵר ׁש
“ו ֵ ּי ֵצא ָה ִר ׁ
ׁ ֶש ָהיָ ה ׁשוֹ ֵפ ְך ָדּ ִמים ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ּבוֹ (בראשית כה)ַ ,
רש”יְּ ,כ ַט ִּלית ְו ַכ ִ ּנ ְז ָּכר ֶזה ְל ִענְ יָ ן ַא ֵחר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל (בסימן ח’) ְו ַע ֵּ
יצית נֶ ֱא ַמר
ל-כן ַה ּפוֹ גֵ ם ַ ּב ִּצ ִ
ָע ָליו (ירמיה ב’)ּ ַ ,
“גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים”ַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
יצית ּ ְפגַ ם ַה ְ ּבגָ ִדים הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ִפיכוּת ָדּ ִמים ִ ּב ְב ִחינַ ת (ישעיה סג)
ִל ְב ָר ָכה (שבת לב) ִּכי ּ ְפגַ ם ַה ִּצ ִ
יצית הוּא ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדים,
ַמדּ ו ַּע ָאדוֹ ם ִל ְלבו ׁ ֶּשיךְָ .ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ֲא ָבל ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַט ִּלית ָל ָבן ֵה ֶפ ְך ַט ִּלית ָאדוֹ ם ׁ ֶשל ֵע ָשֹו ַה ַ ּנ”ל.

לא להיות בז לכל אדם ,וכן לא להתפעל ממה שמבזים אותו
ְו ַע ֵּ
יצית ַמ ִּציל ִמ ּׁ ְש ִפיכוּת ָדּ ִמיםִּ ,כי ָאז ֵאינוֹ עוֹ ֵבר ַעל ֶאל ְּת ִהי ָ ּבז ְל ָכל ָא ָדם (אבות פד) ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ל-כן ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִפיכוּת ָדּ ִמים ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵא ֶיזה ּו ְמ ֻכ ָ ּבד ַה ְמ ַכ ֵ ּבד ֶאת ַה ְ ּב ִריוֹ ת ְו ַעל ֵּ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר
כן ִצ ִִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”לַ .ו ֲא ַזי הוּא ְמ ֻכ ָ ּבד ַו ֲא ַזי הוּא ְ ּב ַו ַדּ אי ְמ ַכ ֵ ּבד ֶאת ַה ְ ּב ִריוֹ ת ְונִ צּוֹ ל
יצית ֵהם ִּת ּקוּן
ילין מג’ ֲע ֵברוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ִצ ִ
יצית ַמ ִּצ ִ
ִמ ַּל ֲעבוֹ ר ַעל ַאל ְּת ִהי ָ ּבז ְל ָכל ָא ָדם נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִּצ ִ
ַה ְּת ִפ ָּלה.

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ה  -ל"ו הל' ציצית הלכה ג אות א  -ו
בזה מפרש ר’ נתן שע”י ציצית מתתקנים ג’ העבודות המפסידות התפילה ,כי עי”ז לא יתור
אחרי לבבו בחי’ ע”ז ,ויבא לאמונה ,ואחרי עיניו בחי’ ג”ע ,וכן יתוקן שפיכות דמים שלא יבזה
אנשים ,כי אדם צריך לעורר בכל יהודי את הנקודה הטובה שלו ,איך הוא מושרש בשורש
נשמות ישראל ,אם לא ,הרי הוא כאילו רוצח אותו ח”ו ,וכך אחד יכול לרצוח את השני ,וכן
יזהר כשמבזים אותו ,לא להתפעל מזה ,וזה הכח מקבלים מציצית ,לצאת משפיכות דמים,
שלא יבזו אותו ולא יתבזה מאחרים .כי ציצית הוא תיקון הלבוש והכבוד דקדושה.

כח הרפואה ע”י ההסתכלות על הציצית
ְו ַע ֵּ
יצית ְמ ֻס ָ ּגל ִל ְרפו ָּאה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (בסימן ז’)ַּ ,כ ְּמרו ָּמז ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ל-כן ִצ ִ
ְ
ָ
יציתַּ ,כ ְמב ָֹאר ִ ּב ְפ ִרי ֵעץ ַח ִ ּיים ְו ַעל-יְ ֵדי
“ה ֵ ּנה ִ ּבנְ ך יוֹ ֵסף ָ ּבא ֵא ַליִ ך” ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּצ ִ
(בראשית מח)ִ ,
יצית זוֹ ִכין ִל ְת ִפ ָּלה,
“ו ִ ּי ְת ַח ֵ ּזק יִ ְש ָֹר ֵאל” ,שאדם מתחזק ומתרפא בכח הציצית ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
ֶזה ַ
ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְדּ ַבר ה’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ְדּ ַבר ה’ זוֹ ִכין ִל ְרפו ָּאה ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעל-יְ ֵדי ָּכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם,
ֲא ִפ ּלוּ ַעל-יְ ֵדי ֶל ֶחם ו ַּמיִ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ו ָּב ֵר ְך ֶאת ַל ְח ְמ ָך ְוגוֹ ’ ַו ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ְוכוּ’( ,שמות כג) ְ ּב ִחינַ ת ַ ּב ּכֹל
ִמ ְת ַר ּ ְפ ִאין חוּץ ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם :שם מתבאר שע”י שאדם אוחז בכסא
הכבוד ורוח נבואה ,יכולים לזכות לרפואה.
ר’ נתן מאריך בכמה וכמה רמזים ,שיש בהם עניינים עמוקים מאד ,שמאירים נקודות עמוקים
מאד מאד בפנימיות מקיפי הציצית שהם נמשכים מבחי’ היסוד וההמתקה של חכמה ובינה,
ור’ נתן עושה כלים לנושאים שאין כלים כאלה בעולם ,וכולל בזה כל כלליות הכוונה ,נראה
לנו שהוא מראה רק דבר אחד ,אבל כלול בזה כל פנימיות העניין ,אך העיקר שאנחנו נקח את
הדבר הפשוט הזה ,שמראה לנו עוצם נפלאות הכח של מצות ציצית שיש בתוך הטלית הזה,
שאנו זוכים לרוח נבואה ורפואה ,לצאת מג’ התאוות וגם להתרפא ממה שנשאר אצלינו חסרון
אמונה ,לזכות לאמונה שלימה .כי הציצית מזכיר לנו ג’ רגלים להתחדש בכל יום לצאת מכל
התאוות ,שזהו ענין האחיזה בכסא הכבוד שעי”ז האדם משתנה לגמרי לגמרי ,שזהו עיקר סדר
התחלת היום ,להתחיל לצאת מהמדות והעבודות רעות ,ה’ יזכנו לכך אמן.
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