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ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ז -ל"ח -ל"ט הל' ציצית הלכה ג אות ז-יד

קשר דברי המאמר וביאור ענין ‘למעלה מן המקום’
ר’ נתן מראה לנו כאן איך נזכה ע”י הציצית לחיות למעלה מן המקום ,ולצורך הבנת הענין
נזכיר כלל דברי רביה”ק בהמשך המאמר תקעו בממשלה ,שההלכה זאת מיוסדת עליה ,שם
רביה”ק מגלה ענין ראש השנה ,שע”י שזוכים לאחוז בכסא הכבוד ,אז יכולים לעשות ראש
השנה ,כי ר”ה הוא יום הדין ,כשאדם דן את השני ,הוא דן אותו לפי מה שעשה ,ואינו מבין מה
עבר על נפש האדם שעשה כדבר הזה ,אך הקב”ה רק הוא יכול לעשות לבדו ראש השנה ,כי
הוא ית’ יודע המקום של כל אחד ואחד ,כל המקומות אצלו ית’ ,הוא מקומו של עולם .והקב”ה
מקיים הוי דן את כל האדם לכף זכות ,כי דן את האדם לפי המקום שלו.
בר”ה ממליכים את ה’ וניצולים ממדת הדין ומתגברים על קנאת המלאכים ,כי ה’ ברא שיהיה
עולם הטבע ,והוא נשתלשל ע”י המלאכים ,והאדם לוחם איתם ומחזיר את הכל חזרה להשי”ת,
כל אדם הוא בורג שעליו עומד כל הבריאה ,שע”י עבודתו זוכה לגלות מלכות ה’ בעולם ,ודבר
זה אי אפשר לעשות לבד ,רק כאשר אוחזים בכסא הכבוד ,כמו שמשה רבינו ביקשו מלאכי
השרת להדפו ,ואמר לו ה’ אחוז בכסא כבודי ,היינו שהרי עלה במחשבתו תחילה שבני ישראל
יעשו עבודתם באופן אחר מהשפעת המלאכים ,ובזה נתבטלה קנאתם ,לכן מוכרח להתחיל
העבודה ע”י האחיזה בכסא הכבוד ,היינו להשלים שליחותו בעולם ,אזי אוחזים למעלה מהזמן
והמקום ,כי ה’ מקומו של עולם .וזה שכתוב ה’ לאורך ימים ,בחי’ ר”ה יומא אריכתא שהוא
למעלה מהזמן.
וזהו עיקר גילוי של הבעש”ט בעולם ,לא רק לשבת לשתות לחיים ביחד ,אלא להתעלות
מתאוות עוה”ז ,לצאת מכבוד והבלי עולם ,ולימד דרך להתדבק בצדיק אמת ,שהוא אוחז
בכסא הכבוד בשלימות ,בשלימות הטהרה והזיכוך מכל נדנוד של תאוה ,וע”י האחיזה בכסא
הכבוד ,היינו שנמשך לבו לצאת מהתאוות ,להתקרב לצדיק.
רביה”ק אומר שזה נלקח מכח של ג’ רגלים ,לזכות יציא”מ בכל יום שכלול בזה פסח שבועות
סוכות ,בזה מתעלים מג’ התאוות ,ועי”ז זוכה לתפילה ורוח נבואה.
ר’ נתן מבאר בזה שכל ההתחזקות שלנו הוא רק ע”י שנחיה למעלה מהמקום והזמן ,שזהו כל
הכח לזכות להמתקת הדין ,להנצל ממדת הדין ע”י הרחמים הגדולים של ה’ שהוא מסתכל
עלינו למעלה מהמקום והזמן ,לפי מה שאנו זוכים לעשות בתשובה להתבודד ולפרש שיחתינו
לפניו ית’ ,לספר מה שעובר עלי ,תראה כמה מניעות יש ,וכך זוכים לרחמים גדולים ,שזהו
עיקר מציאות המתקת הדין .וזהו עיקר ההתחלת האדם לצאת ממה שנדבק במקום וזמן ולא
יכול לצאת משם ,בהלכה זאת נתגלה הכח של מצות ציצית ,שהיא קדושה כזאת שנקרא
למעלה מהמקום ,כי כל מה שלמדנו עד הנה בהלכה זו לאחוז בכסא הכבוד בשורש נשמות
ישראל ,הוא כדי לבא למעלה מהמקום והזמן.

כמו שהציצית מתקן את הלבוש שלנו ,כך הוא מזכך את כלליות הלבוש של
הבריאה

יאת ִמ ְצ ַריִ ם
יצית נִ ְמ ׁ ָש ְך ָהאוֹ ר מג’ ְרגָ ִלים ְל ַת ֵ ּקן ג’ ִמדּ וֹ ת ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ז) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ז -ל"ח -ל"ט הל' ציצית הלכה ג אות ז-יד
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְת ִפ ָּלה ִל ְד ַבר ה’ היינו שיתחזק האדם בכל יום להיות בן חורין ממשיכת
התאוות וממשיכת המדות ,ויכנס לעבודת ה’ ,לצאת ממצרים ולזכות לתפילה בכונה ולדבר
לפני ה’ דיבוריםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ֶל ֱאחֹז ְ ּב ִכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ ׁ ָש ְר ׁ ֵשי נִ ׁ ְשמוֹ ת יִ ְש ָֹר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶשהוּא יוֹ ָמא
יצית ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ֶל ֱאחֹז ְ ּב ִכ ֵּסא ְּכבוֹ דוֹ ֲ ,א ַזי יְ כוֹ ִלין ַל ֲעשׂ וֹ ת ר ׁ
ִצ ִ
ְדּ ִדינָ אְ ,דּ ַהיְ נוּ ָלדוּן ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ְ ּב ַר ֲח ִמים ְל ַכף ְזכוּת ,זהו היומא דדינא ,שה’ רוצה לדון הכל לכף
זכותְּ ,כמוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶש ָדּ ן ֶאת ַה ּכֹל ְ ּב ַר ֲח ִמים ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשהוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ֵאין ָהעוֹ ָלם ְמקוֹ מוֹ
יטב ְו ַכ ּמו ָּבא ָּכל ֶזה ְל ַמ ְע ָלה כי הוא יודע את המקום
יטב ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
של כל אחד ,את הנסיון של כל אחד ,איזה התגברות של יצר הרע היה עליו ,מה שאין לשער
ולספר ,וכשאדם עוסק בתשובה ורוצה לתקן ,ומפרש שיחתו לפני ה’ מה שעובר עליו ,אזי ה’
דן אותו לכף זכות ,ונותן לו מחילה סליחה ורחמים ,להצילו מן הדין ,כי יודע מקומו ,יודע מה
שעובר על כל אחד.
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשין ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ֶל ֱאחֹז ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי
ְו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּצ ִ
ָלדוּן ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ְ ּב ַר ֲח ִמים ְל ַכף ְזכוּת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל כל הנ”ל נתתקן ע”י שאנו לובשים ציצית
בבוקר וכל היום ,כי עי”ז אוחזים בכסא הכבוד ומעוררים את הרחמים לדון הכל לכף זכות ִּכי
ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ֵהם ֵהם ָדּ נִ ים ֶאת ָה ָא ָדם ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים צג) ה’ ָמ ָל ְך ֵ ּגאוּת ָל ֵב ׁש ְוכוּ’ רבינו מזכיר את
זה בסי’ כ”ט ,מלבוש הוא עולם המלכות ,שה’ הלביש את העולם בלבוש כבודו ,ה’ רצה להיות
מלך ,התלבש בלבוש גאות בעוה”ז ,ואדם צריך להפוך את הלבוש הזה לכבוד ה’ ,כשאדם
עוסק בתורה ותפילה ,אזי הלבוש של הבריאה מתוקנת ,ואם לא זכה ,הלבוש לא נזדכך ,וזהו
מדת הדין שרואים את האדם איזה לבוש יש לו ,ובזה דנים את האדם האם גילית מלכות ה’,
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה כשהקב”ה יוֹ ׁ ֵשב ַעל ִּכ ְּסאוֹ ָלדוּן ֶאת ָהעוֹ ָלםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם “נָ כוֹ ן
ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ַעל יוֹ ם ר ׁ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה יוֹ ָמא ְדּ ִדינָ א ׁ ֶש ָאז לוֹ ֵב ׁש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ִּכ ְס ֲאךָ ֵמ ָאז” ְו ַכ ּמו ָּבא ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ִּמ ְק ָרא נֶ ֱא ַמר ַעל ר ׁ
ְלבו ׁ ֵּשי ַ ּג ֲא ָותוֹ ָלדוּן ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ,איך זכית לתקן את הלבוש ,לעשות לבוש גאוה להשי”ת ִּכי
ַה ְּלבו ׁ ִּשין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ְו ֵהם ָדּ נִ ים ֶאת ָּכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלםַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר
(סימן כט) ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶצ ֶדק ָל ַב ׁ ְש ִּתי ְו ֶצ ֶדק הוּא ִדּ ינָ א ְדּ ַמ ְלכו ָּתא ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ו ְּכ ִפי ּת ֶֹקף ַה ִדּ ין ח”ו,
ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּלבו ׁ ִּשין מה שאדם היה צריך לעשות ,ושואלים למה לא עשית ָהי ּו יְ כוֹ ִלים ִליקוֹ ד
ָע ְל ָמא ח”ו ,ה’ ירחם ,אף אחד לא יכול לעמוד בזה ,לפי מה שעובר עלינו בזה העולם ִּכי לֹא
יִ ְצ ַדּ ק ְל ָפנֶ ָ
יך ָּכל ָחי .והעצה שלנו הוא שאנו מתדבקים למעלה מהמקום והזמן ,כמו שית’ להלן.

המשכת הרחמים בדין ע”י שנתעלים למעלה מהמקום למקומו של עולם
ְו ַע ֵּ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
יכין ְל ַת ֵ ּקן ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשין ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
ל-כן ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ֶזה נַ ֲע ִשֹין ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ,כי אע”פ שהלבושים שלנו רחוקים מתיקון הכבוד ,אנו
מחזירים את זה חזרה לשורש נשמות ישראל ,כסא הכבוד ,עם הרצון לבטל התאוות ולזכות
לדעת ולבא לתפילה ולעבודת ה’ִּ ,.כי ִמי ׁ ֶשאוֹ ֵחז ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל
יטב ׁ ָשם ַ ּב ַּמ ֲא ָמר ַה ַ ּנ”ל ,אע”פ שלא זכית לתקן ולטהר כל הלבושים ,אבל
עוֹ ָלםַּ ,כ ְמב ָֹאר ֵה ֵ
החזרת את הלבוש לבחי’ מקומו של עולם ,כי אתה מתגעגע למה שאתה רוצה לזכות לאחוז
בכסא הכבוד ,בשורש נשמות ישראל ,היינו מלחמה נגד הג’ תאוות כנ”ל ,עי”ז ה’ מרחם עליך,
וזה עיקר ההכנה לר”ה ,שאנחנו מנסים ומנסים ,וה’ רואה ,הנה האדם הזה כן רוצה להחזיר את
לבוש הכבוד לה’ ,היינו לקחת את הלבושים ששם הדין ,ולהמתיק הדין ,היינו להחזירם לכסא
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הכבוד ,ואז מתעורר הרחמיםְ ,ו ָאז יְ כוֹ ִלין ָלדוּן ֶאת ַה ּכֹל ְ ּב ַר ֲח ִמים ְל ַכף ְזכוּת ִ ּב ְב ִחינַ ת (אבות פרק
יע ִל ְמקוֹ מוֹ ְוכוּ’ רק ה’ יכול לקיים את זה ,כי הוא יודע מקומו וכו’
ב) ֶאל ָּת ִדין ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ַעד ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
וכו’ של כל אחד.

ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ,הוּא ָדּ ן
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ָלדוּן ֶאת ָהעוֹ ָלם ְ ּבר ׁ
ְּכמוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ׁ ֶש ּלוֹ ֵב ׁש ְלבו ׁ ֵּשי ַ ּג ֲא ָותוֹ ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה הוּא
ֶאת יִ ְש ָֹר ֵאל ְ ּב ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ,וכמ”ש רבינו שהשופר הוא בחי’ כסא הכבוד ִּכי ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ אוֹ ֵמרָ ,ה ִביא ּו ָע ַלי ַּכ ּ ָפ ָרה
ֶח ֶסד ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּק ַבע יוֹ ם ַה ִדּ ין ְ ּבר ׁ
יטב כביכול כביכול ה’ בעצמו מתחרט באותו היום על שמיעט הלבנה,
ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ֶזה ֵה ֵ
שמתחרט שעשה את היצר הרע ,ובוודאי א”כ הוא רואה את החרטה שלנוִּ ,כי הוּא יִ ְת ָ ּב ַרךְ
ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ֵאין ָהעוֹ ָלם ְמקוֹ מוֹ ְויוֹ ֵד ַע ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְו ַע ֵּ
ל-כן ָדּ ן ֶאת ָּכל יִ ְש ָֹר ֵאל
ְ ּב ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם נמצא שעי”ז אנו עולים למעלה מהמקום והזמן ,שזהו סיום הפרק
שר’ נתן הזכיר ה’ מלך גאות לבש- ,ה’ לאורך ימים ,בחי’ יומא אריכתא ,למעלה מהזמן כמ”ש
רבינו שם ,ועי”ז נתעורר מדות הרחמים .וזהו בקשתינו זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים ,שנזכה
להתעלות למעלה מהזמן והמקום.

ד’ כנפות הציצית ,להעלות כל ד’ כנפי המקום למעלה מהמקום
יצית ׁ ֶש ּתוֹ ִלין ַ ּב ְ ּבגָ ִדים ,והציצית כלליות כל הבגדים ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה אוֹ ֲח ִזין ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”לַ ,ו ֲא ַזי ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ִויכוֹ ִלין ָלדוּן ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת ְּכמוֹ ַה ּׁ ֵשם
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ִּכי ֵהם ְּתלוּיִ ים ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ַ ּבע
יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כ ְביָ כוֹ לִּ ,כי ִצ ִ
רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָּכל ָה ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ַלל ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ֻּ ,כ ָּלם יוֹ ְצ ִאים
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםִּ ,כי ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”ל היינו שהכל
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יוצא מבחי’ השליחות שה’ שלח אותנו כאן לתקן את הלבוש ,בחי’ ציצית ,הרי שכל העולם
כולו יוצא מבחי’ ציצית ,כשאנו לובשים ציצית אנו דבוקים במקומו של עולם ,ומעידים שאנו
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ַמ ֲע ִלין ו ְּמ ַק ְ ּב ִצין
רוצים להחזיר את כל העולם לכסא הכבודְ ,ו ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ו ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ
ׁ ֶשל עוֹ ָלם ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָדּ נִ ים ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת ֵמ ֲח ַמת
ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ֶאת ְמקוֹ מוֹ  :נמצא שע”י ציצית מעוררים מדות הרחמים ,כי נתעורר שכל העולם בחי’
ד’ כנפות ,שהם התפשטות המלכות לארבע צדדי העולם ,באמת הכל דבוק במקיפים עליונים,
שה’ רצה להתלבש בבחי’ ה’ מלך גאות לבש ,בזה אנו מקבצים הכל חזרה לשורש.
באות ח’ ר’ נתן נכנס להסביר לנו איך העצה שלנו בכל פעם לצאת מכל החטאים וירידות
ומניעות עצומות שעוברים על האדם ,ע”י שמתעלים למעלה מהזמן ,כי האדם היה רוצה
ללמוד להתפלל ולזכור את ה’ ,אלא שהוא תפוס במניעות ,תפוס בבחי’ מקום וזמן .עובר עוד
זמן ועוד זמן ואינו יכול להכנס אל הקדושה ,כי הוא מונח בתוך מקום וזמן ,וצריך להתעלות
ולצאת ממקום וזמן ,בהתחדשות גדולה בכל יום ,ועי”ז יוצא ממקומו הנפול ,ועי”ז מעורר
רחמים גדולים כי באמת דנים אותו לכף זכות תמיד ,ועי”ז יוצא ומתעלה מהמקום שנפל לשם,
מה שעובר על אדם במחשבה ,ע”י מניעות שאינו יכול להוציא מכח אל הפועל שום דבר,
ויוכל לצאת מזה ע”י למעלה מהמקום והזמן.
ש ּיוֹ ת
עט ִל ְירשׁ ַה ּמו ָּבא ְ ּב ֵס ֶפר ַה ַּמ ֲע ִ ֹ
יתא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַהנּוֹ ָר ָאה ׁ ֶשל ַהז’ ֶ ּב ְ
ח) ִּכי ִא ָ

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ז -ל"ח -ל"ט הל' ציצית הלכה ג אות ז-יד
ישי ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ּב ַעל ֲחטוֹ ֶט ֶרת ֵמ ִענְ יַ ן ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת
עט ִליר ַה ֲח ִמ ׁ ִ
וּמו ָּבא ׁ ָשם ְ ּב ִס ּפוּר ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ׁ ֶשל ַה ֶ ּב ְ
ַה ְמ ֻר ֶ ּבה אם מקום מועט ,מחזיק הרבה ,הרי שאין שולט בחי’ המקוםְ ,ו ַה ּמו ָּבן ׁ ָשם ְק ַצתִּ ,כי
ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה הוּא ָקרוֹ ב ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םְ ,ויֵ ׁש ַּכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ ת ְ ּב ִענְ יַ ן
ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ֶזה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶ ּזה כמסופר שם שיש כמה מדרגות במועט המחזיק וכו’
ְו ָכל ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה הוּא ֲע ַדיִ ן ַ ּב ָּמקוֹ םֲ ,א ָבל הוּא ָסמו ְּך ְק ַצת ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן
ַה ָּמקוֹ ם ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה שהוא כח הצדיק הדבוק בהשי”ת ועי”ז מרים
נפשות ישראל ְוהוּא ָסמו ְּך ְמאֹד ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַעד ׁ ֶש ּׁ ָשם יוֹ ְצ ִאין ְלגַ ְמ ֵרי ִמ ְ ּב ִחינַ ת
ילן ֲא ׁ ֶשר תחותוהי תטלל
ָמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינָ ה זוֹ יְ כוֹ ִלין ָלבֹא ְל ָה ִא ָ
ילן עוֹ ֵמד ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְלגַ ְמ ֵרי ,האילן הוא שורש
ָּכל ֵח ַיות ְ ּב ָרא ו ְּב ַענְ ּפוֹ ִהי ְוכוּ’ ֲא ׁ ֶשר ֶזה ָה ִא ָ
הקדושה ,שורש הדעת והדביקות בהשי”ת ,שם קונים את הדעת ובאים לכל הקדושות ַע ֵ ּין ׁ ָשם
יטב ָּכל ֶזה ָה ִענְ יָ ן ַה ִ ּנ ְפ ָלא ְו ַהנּוֹ ָרא ְמאֹד.
ֵה ֵ
ר’ נתן מפרש עי”ז את כלל ענין הציצית ,כי ה’ נתן לנו מתנה ציצית בכל יום ,שזה מעלה
אותנו לכסא הכבוד ומוציא אותנו מעולם הזה ממקום שעובר עלינו ,והזמן והדחק והלחץ
שמשם כל הירידות ,ואנו חייבים שיהיה לנו כח להתעלות מהמקום והזמן .אע”פ שזה נשמע
כדבר מופשט מאד ,לא מציאותי ,שהרי בשטח יש מקום ויש זמן ,איך יכולים לאמר שאין.
אלא שבאמת זהו מציאות הקדושה ,כשיצאנו ממצרים פרחנו למעלה מהמקום והזמן ,כך
יש מציאות לקבל כחות חדשים ,וזהו עיקר הקדושה ,להתחדש שאין ‘עבר’ כלל ,וזהו עיקר
מציאות ישוב הדעת ,כשנכנס לעבודת ה’ ועובר עליו ,אי אפשר להחזיק עצמו רק ע”י שאינו
מסתכל על העבר כלל ,רק מתעלה למעלה מהמקום והזמן ,שזהו מציאות הקדושה.

האדם צריך לעשות קפיצת הדרך ,לעזוב את העבר ולהתחזק בעבודת ה’
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ,ו ַּמ ֲע ִלין ֶאת ָה ָא ָדם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה
ְו ִצ ִ
ִמן ַה ָּמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹל ְ ּב ַר ֲח ִמים ַּכ ַ ּנ”ל ,כי בכח
הציצית הקדושים אנו זוכים לצאת ממקום הריחוק ,ולהתקרב להשי”ת ,שזהו עיקר ביטול
הדינים ,למעלה מהמקום והזמןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (שמות יט) ְו ֶא ּ ָשֹא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ָו ָא ִביא ֶא ְת ֶכם
ֵא ָלי ַּ‘כנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים’ ָדּ א ַּכנְ ֵפי ִמ ְצ ָוה ְ ּב ִחינַ ת (דברים לב) ַּכ ֶ ּנ ׁ ֶשר יָ ִעיר ִקנּוֹ ַעל גּ וֹ ָז ָליו יְ ַר ֵחף ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים
יצית רוח דקדושה שמרים אותנו לגמרי ,ואביא אתכם אלי ,זה מביא אותנו
יפת ַה ִּצ ִ
ק ֶֹדם ֲע ִט ַ
להשי”ת ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזהַ ,על-יְ ֵדי ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ַּכנְ ֵפי ִמ ְצ ָוהָ ,ו ָא ִביא ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי ,שקירבנו אליו ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםּ ְ ,ב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ִּכי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ז”ל ָדּ ְר ׁש ּו
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבא ּו ֵמ ַר ַע ְמ ֵסס ְל ֻס ּכוֹ ת ָהי ּו
“ו ֶא ּ ָשֹא ֶא ְת ֶכם ְוכוּ’”ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה נֶ ֱא ַמר ַעל יְ ִצ ַ
ַעל ּ ָפסוּק ֶזהְ ,
יצת ָה ָא ֶרץ,
ֵמ ָאה ְו ֶע ְש ִֹרים ִמיל ו ָּבא ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִפ ַ
ְ ּב ִחינַ ת ַו ִ ּי ְפ ַ ּגע ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּביַ ֲעקֹב ׁ ֶש ִדּ ֵּלג ַעל ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ַעל ֵּ
כן ּ ָפגַ ע ַ ּב ָּמקוֹ ם ְ ּביוֹ ם ֶא ָחדִּ ,כי יַ ֲעקֹביצת ָה ָא ֶרץ ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְו ֶא ּ ָשֹא ֶא ְת ֶכם
ָהיָ ה יָ כוֹ ל ַל ֲעלוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִפ ַ
יהם ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָ ּבא ּו ְ ּביוֹ ם ֶא ָחד ֵמ ַר ַע ְמ ֵסס ְל ֻס ּכוֹ ת ְו ֶזה נַ ֲע ֶשֹה
ַעל ְוגוֹ ’ ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִהגְ ִ ּב ָ
יציתּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְו ֶא ּ ָשֹא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ָו ָא ִביא ְוגוֹ ’ ׁ ֶש ֵהם ַּכנְ ֵפי ִמ ְצוֹת ַּכ ַ ּנ”ל:
ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
כמו שפרחנו ברגע אחד מרעמסס לסוכות ,על כנפי נשרים ,כך גם אנחנו צריכים קפיצת הדרך,
לצאת מהמצב של הירידה ,שקושר ודורך על האדם יום אחרי יום ,שלא יוכל להגביה את
עצמו לעבודת ה’ ,אין דרך לצאת ממיצר כזה רק ע”י קפיצת הדרך ,בחי’ כנפי נשרים ,שהוא
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בחי’ השפע בחי’ הבינה חלק האור של יציאת מצרים שנמשך בכל יום ע”י הציצית .כי כל
מצוה יש לה הארות מיוחדות ,ועיקר יחוד מצות ציצית שנמשך מקיפי בינה למקום פשוט,
לאמונה פשוטה ,הטלית הוא מקיף גדול למעלה מהשגתינו ,והציצית הוא תחילת האמונה.
להוציא אותנו ממקום הנפילה למעלה מהמקום והזמן.
ט) ְו ַע ֵּ
יצית ְמ ַק ֵ ּבץ נִ ָדּ ִחים ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ ִמ ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נִ ְדח ּו ְל ׁ ָשם ,אנו
ל-כן ִצ ִ
צריכים להשתמש עם הציצית בחכמה והתעוררות ,לדעת שיש כח בציצית לקבץ את האדם
ממה שהוא נדח בחטאיו וירידותיוִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד ֵמ ַה ִ ּנ ָדּ ִחים עובר מה שעובר עליו ונִ ְד ָחה ְונָ ַפל
ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ֵמ ֲח ַמת ְמקוֹ מוֹ ִּ ,כי ְמקוֹ מוֹ ָ ּג ַרם לוֹ צריך ללכת לעבודה ,למקומות שמשעבדים
אותו ,או כלל מציאות הגוף הקשה ,שזה מקומו של האדם שזה גורם לו מה שגורם שלא יכול
להכנס לבית כנסת לפעמים ,כי נדחה ממקומו הן בגופני הן בנפשי ,אין חברים ,כל דבר מפריע,
יע ִל ְמקוֹ מוֹ
וכו’ ועי”ז ה’ דן אותו לכף זכות ִ ּב ְב ִחינַ ת (אבות פרק ב) ֶאל ָּת ִדין ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ַעד ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,שהוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַּכ ַ ּנ”ל כשאדם מתעלה לבחי’ כסא הכבוד ,היינו
שרוצה לצאת מהתאוות ולהתעלות לשורש נשמות ישראל ,אזי ה’ דן אותו לכף זכות ,כי הוא
יודע מקומו ,יודע למה היה חסר מה שחסר ,למה לא יכל ללמוד ולהתפלל ולהוציא מכח אל
הפועל תורה ומצוות ,כי מקומו גרם לוְ ,ויוֹ ֵד ַע ָמקוֹ ם ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ,הוּא ָדּ ן ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת,
ִּכי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ְּמקוֹ מוֹ ָ ּג ַרם לוֹ ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך רוֹ ֶצה ְל ַר ֵחם ָע ָליו ְ ּב ַר ֲח ָמיו ַה ְּמ ֻר ִ ּבים ,הוּא ַמ ֲע ֶלה
אוֹ תוֹ ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַההוּא ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ׁ ָשם נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹלַּ ,כ ּמו ָּבא ְל ֵעיל וזהו
בחי’ הרחמים של ראש השנה שמעלים את האדם ממקומו למעלה מהמקום ,למקום השכינה
ולבוש המתוקן.

כשנזכר שמקומו אצל השי”ת אזי אין שום נפילה בעולם
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבהִּ ,כי ְּת ׁשו ָּבה ָק ְד ָמה ָלעוֹ ָלםִּ ,כי ְּת ׁשו ָּבה ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם,
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (יומא פז) ְ ּגדוֹ ָלה ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ַּמ ַ ּג ַעת
ַעד ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד כי תשובה מביא את האדם שרוצה לצאת מהמקום שנפל לשם ,ורוצה לחזור
אל האמת ,אל השי”ת ,בחי’ כסא הכבוד ושורש נשמות ישראלִּ ,כי ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד
ש ָ ּיהּ ,ת ֶֹקף ַה ִּצ ְמצוּם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
גּ וֹ ֵרם לוֹ ִה ְת ַר ֲחקוּתוֹ ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כי ַה ָּמקוֹ ם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ָה ֲע ִ ֹ
ִע ַ ּקר ֲא ִח ָיז ָתם ַּכ ָ ּידו ַּע כל אחד והמניעות שלו ,וכחותיו החלשים ,ה’ שלח אותנו לתוך המקום
הזה ,כדי לברר ,שזה בחי’ קנאת המלאכים ,אבל למעשה אם לא הצליח ,הוא כי המקום גרם
לו ,ו ִּמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָצ ִר ְ
יך ָּת ִמיד ְל ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ה’ ְ ּב ָכל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר הוּא ׁ ָשם
זהו עיקר עבודתינו בכל מקום שאנו נמצאים ויש הרבה מניעות ,צריך לבקש את ה’ ,בחי’
שבירת התאוות ,תיקון המקום ,לעשות מה שהוא יכול ,ולהשתוקק לה’ ,ו ְּל ַק ּׁ ֵשר ו ְּל ַה ֲעלוֹ ת
ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר הוּא ׁ ָשם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ִל ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםְ ,דּ ַהיְ נוּ ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ה’ רואה את ההתחלות שלו ,כל נקודה של צעקה משאול תחתית ְו ָאז זוֹ ֶכה ַל ֲעבֹד ה’ ֶ ּב ֱא ֶמת
ְו ֵאין ׁשוּם ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּי ְמנְ ֶענ ּו ְו ַכ ּמו ָּבא ֶזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל (סימן לג) אפי’ כשאדם רואה
מניעות רבות מאד ,עיקר עבודתו בתוך המניעות לחפש את השי”ת בתוך המקום הזה ,לא
לדחות למחר ,לאח”כ ,אלא עכשיו ,לחפש את ה’ ,ועד שיראה שאין שום מקום כלל ,וימצא
את השלום בכל מקום ,כמ”ש בסי’ ל”ג ,למצוא אהבה שבדעת בכל מקום ע”י שכופה קצת
יצרוַ ,ו ֲא ִפ ּלוּ ִמי ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ְל ֵא ֶיזה ָמקוֹ ם ל ֹא טוֹ ב ַ ּב ֲח ָט ָאיו ,עצבני ,משוגע ,חולה ,קשה לדבר יותר
ַו ֲא ִפ ּלוּ ִאם נָ ַפל ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ַפלְ ,ל ָמקוֹ ם נָ מו ְּך ו ְּמגֻ ּׁ ָשם ו ְּמ ֻל ְכ ָל ְך ְמאֹד ח”וַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן ,כשנופל

ז

ח
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כ”כ ,מי יכול לחזק אותך ,מי יכול לעורר אותך בר”ה בתשובה להתחיל מחדש ,להגיע לתורה
תפילה לשמחה וחיות בעבודת ה’ ,לצאת מהדינים ,איך יזכה ,הרי מונח במקום מלוכלך מאד
י-כן ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכוֹ ר ְ ּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ׁ ֶשהוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ׁ ֶש ּׁ ָשם יֵ ׁש ָמקוֹ ם ׁ ֶשל
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
רח”לַ ,א ַ
ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ,רבינו מלמד אותך שתתחבר מכל מקום שלך לה’ ,שתצעק לה’ ממקומך,
תפרש כל לבך באמת ,ותדע שה’ יודע כל מה שעובר עליך ,תתחיל לחבר את עצמו לה’ מתוך
המקום הזה ,כי אצלו ית’ יש מקום לכל אחד ,אנשים מייאשים אותך ,שאינך שייך לשום דבר
שבקדושה ,אין לך מקום אצל האנשים ,אך אצל השי”ת יש לך מקום ,הוא יכול לקבל נחת
רוח ממני ,יש לי מקום אצלו יתברךְ .ו ַע ֵּ
ילה ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָללִּ ,כי ַ ּגם ִמ ּׁ ָשם יו ַּכל ַל ֲחזֹר
ל-כן ֵאין ׁשוּם נְ ִפ ָ
ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,שהוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ִמ ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ֲא ׁ ֶשר נִ ָדּ ח ְל ׁ ָשם ִ ּב ְב ִחינַ ת (דברים ד’) ו ִּב ַ ּק ׁ ְש ָּת
ִמ ּׁ ָשם ֶאת ה’ ֱאל ֶֹהיךִָ ,מ ּׁ ָשם ַדּ יְ ָקאִ ,מ ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר הוּא ׁ ָשםַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ׁ ֵשם ַה ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ז”ל .היינו
בתוך המקום והזמן שלך ,משם דייקא תבקש את ה’ בכל לב ונפש כך תמצא את הדביקות בה’.
בזה ר’ נתן מחזק את ידינו גם בשעת לחץ ,דחק ,פלאפונים ,חברים ,נפילות מגושמות ,תמיד
לחזור לקשר את המקום הזה להשי”ת ,למצוא שגם שם ה’ נמצא איתו ,בתוך הדאגה הזאת,
תעצור חצי שעה ,לא יכול לעשות דבר שלם ,תעשה חצי דבר ,כמה דקות תפילה ,והנה ה’
איתך ,תעשה מה שאתה כן יכול ,ותחזור לדביקות בה’ ולהתעלות למעלה מהמקום ,שזה דבר
נפלא מאד ,הן בירידה והן בעליה ,גם כשזוכה ללמוד ולהתפלל ,צריך להיות קרוב אל ה’ ,בחי’
מקומו של עולם ,ובזה כלול ענין ביטול הדינים ,ומה שצריך האדם להתחדש בכל פעם ,כל
יום מחדש לבא לשחרית מנחה מעריב ,לעשות ברכות ותפילות ,לחטוף טוב ,אע”פ שבאמצע
עובר מה שעובר ,תעשה מה שאתה יכול ,והנה עשיתי כבר נחת רוח לה’ ,אני כבר דבוק
במקומו של עולם ,אפי’ שאני במקום מר מאד ,טרוד מאד ,מלא רדיפות ,גם משם מתעלה לה’,
זהו יסוד גדול בעבודת ה’ .וכל זה כלול במצות ציצית שהוא כלי לכל הנ”ל.
וזהו כלל ההתעלות למעלה מהמקום ,גם בכל מקום מרוחק ומגורש ,מתעלה מהרגשת
הריחוק ,ונתדבק לזכור שיש לו מקום אצל השי”ת ,וחוזר אליו בהתחדשות .וזהו עיקר
התשובה ‘ובקשתם משם’.

כל כנף מתקן שבע מאות דמיונות שנפלו תחת המקום
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יצית ְ ּב ׁ ָש ְר ׁ ָשם ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יצית
ל-כן ַ ּגם ְל ַמ ּ ָטה ַה ִּצ ִ
עוֹ ָלםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִּצ ִ
“ו ֶה ֱח ִזיק ּו ֲע ָש ָֹרה ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ָּכל
ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְּמ ֻר ֶ ּבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (זכריה ח)ְ ,
יש יְ הו ִּדי ְו ָא ְמר ּו ְלכ ּו ְונֵ ְל ָכה ִע ָּמ ֶכם ְוכוּ’” ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְל ׁשוֹ נוֹ ת ַהגּ וֹ יִ ם ִ ּב ְכנַ ף ִא ׁ
יצית נִ ְמ ָצא ׁ ֶשהוּא
ֹאחז ּו ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּב ָכנָ ף ֶא ָחד מהד’ ַּכנְ פוֹ ת ׁ ֶשל ִצ ִ
(שבת לב) ׁ ֶש ֲע ִת ִידין ׁ ֶש ּי ֲ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַדּ יְ ָקא ְ ּב ַה ָּכנָ ף יו ְּכל ּו ְל ִה ְת ָא ֵחז ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶשהוּא
ֹאמר ּו ְלכ ּו ְונֵ ְל ָכה ִע ָּמ ֶכם ְל ִה ְת ָק ֵרב לה’ִּ ,כי
ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא י ְ
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֲח ִזין ָ ּב ֶהם יְ כוֹ ִלין ַל ֲעלוֹ ת ֵמ ַה ָּמקוֹ ם
ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָק ְר ִבין ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְוכוּ’
ַּכ ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת (שמות יט) ְו ֶא ּ ָשֹא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ָו ָא ִביא ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל.
ולכן יחזיקו בכל כנף שבע מאות איש ,כי מה שהפסוק אומר עשרה אנשים ,היינו מכל אומה,
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ע’ אומות הרי שבע מאות איש בכל כנף ,וזהו מועט המחזיק את המרובה ,כי עשרה הוא י’
ספירות דקדושה שנפלו המדות וצריך להחזיר אותם לשורש .הרי כל כנף יתקן שבע מאות
שגיונות חזרה להשי”ת .כי הציצית יורדת לתוך העולם הגשמי ,לגלות שה’ נמצא בכל כנף
ופינה בגשמי ורוחני.
ְו ַעל ֵּ
יאנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת
יצית ְמ ַק ֵ ּבץ ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַו ֲה ִב ֵ
כן ַה ִּצ ִיצית ,זהו תיקון כל הניצוצין וכל הבירורים חוזרים לקבל אורם בקריאת
ְוגוֹ ’ ׁ ֶש ָאז אוֹ ֲח ִזין ְ ּב ַה ִּצ ִ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל
שמע ,בקבלת עול מלכות שמיםִּ ,כי ַה ִּצ ִ
יהם ָה ַר ִ ּבים ,כי עי”ז נתבטל הדין
עוֹ ָלםֵ ,הם ָדּ נִ ים ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת ֲא ִפ ּלוּ ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ְמאֹד ַ ּב ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
ימים ו ְּמ ַק ְ ּב ִצים ָּכל
ודנים הכל לכף זכות וה’ מסתכל ברחמים ,להתעלות מהמקוםַ ,ו ֲא ַזי ֵהם ְמ ִר ִ
ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ִמ ְּמקוֹ ָמם ׁ ֶש ִ ּנ ְדח ּו ְל ׁ ָשם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ׁ ָשם יֵ ׁש
ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ֲא ִפ ּלוּ ׁ ֶשל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ְו ׁ ָשם נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַקן ַה ּכֹלִּ ,כי ׁ ָשם ָדּ נִ ים ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת
ַּכ ַ ּנ”ל:
ובזה מובן הענין הגדול והנורא של ראש השנה של רבינו ,כי כלל הענין שיש קנאת המלאכים
ואנו אוחזים בשורש נשמת ישראל ,בצדיק האמת שמעורר את קול השופר בחי’ תיקון היראה,
בלב והדעת ,והוא בחי’ יובל הגדול ,שעושה הצדיק ראש השנה להמליך את ה’ לצאת מדין
ולבא לרחמים גדולים ,להחזיר כל הבריאה להשי”ת בקול השופר ,וכמבואר בכלל המאמר הזה
עוצם הכח של ר”ה.

איך יוצאים מלחץ?
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ,למדנו לעיל שכלל הכח להרים הדעת ולשבר התאוות אנו מקבלים
י) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
מהכח שאנו זוכרים בכל יום את הג’ רגלים ,כמו שאנו זוכרים ביציאת מצרים כל יום ,שהוא
השורש של למעלה מהמקום והזמןֶ ׁ ,ש ָאז נְ ָש ָֹאם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ְו ֵק ְר ָבם ֵא ָליו,
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ָל ֵצאת ִמן ַה ֵּמ ַצר ְו ַה ָדּ חוּק,
יהם ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ְדּ ַהיְ נוּ ׁ ֶש ִהגְ ִ ּב ָ
כמו שאדם אוהב לצאת קצת לחופש ,ויש לו זמן ללמוד ולהתפלל ,ואח”כ חוזר לשגרה שלו,
למקום שיש שם לחץ ודחק ,יש עליו סדר של דברים לסדר ,והלחץ דוחק ולוחץ .העצה הוא
להוציא את הלחץ ,לחיות עם אמונה וישוב הדעת בכל דבר ,במתיקות .לסמוך על השם .בדרך
אחרת לגמרי ,וזה לא שייך כשהוא נמצא במקום וזמן ,רק כשהוא מתעלה למציאות האמונה,
ויש לו מח אחר ,אזי זה כן שייך ,בהחלט שייך ,יהיה איזה לחץ שיהיה בעולם ,שייך לצאת
ממיצר צמצום המקוםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ַּת ְכ ִלית ַה ִּצ ְמצוּםֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצר
ְוד ַֹחקִּ ,כי ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ֵאין ׁ ַש ָ ּיךְ ׁשוּם ֵמ ַצר ְוד ַֹחק ְּכ ָללַ ,רק ְל ַמ ּ ָטה ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמקוֹ ם
ׁ ָשם ׁ ַש ָ ּיךְ ֵמ ַצר ְוד ַֹחקְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָּכל ַה ִ ּי ּסו ִּרין ְמ ֻכ ִ ּנים ְ ּב ׁ ֵשם ָצרוֹ תַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִ ּי ּסו ִּרים ָ ּב ִאים
ּ
ּ
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּצ ְמצוּם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּׁ ָשם ׁ ַש ָיךְ ֵמ ַצר ְוד ַֹחק ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָ ּב ִאים ָּכל ַה ִי ּסו ִּריםִּ ,כי ֻּכ ָּלם
ָ ּב ִאים ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ַּכ ָ ּידו ַּע.

כשאדם רץ אחר ההרחבה יוכל לצאת מכל צרה
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ֵמ ַה ָּצ ָרה ְו ַה ִ ּי ּסו ִּרים נִ ְק ָרא ַה ְר ָח ָבהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר (תהלים ד)ּ ַ ,
“ב ַּצר ִה ְר ַח ְב ָּת ִלי”
אתי ְוגוֹ ’ ָענָ נִ י ַ ּב ֶּמ ְר ַחב” ִּכי ִע ַ ּקר ַה ְ ּי ׁשו ָּעה ַעל -יְ ֵדי ַה ְמ ָּת ַקת
“מן ַה ֵּמ ַצר ָק ָר ִ
ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר (שם קיח)ִ ,
ַה ִדּ ין ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְר ָח ַבת ַה ִּצ ְמצוּם ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ִמן ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם

ט

י
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ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְר ָח ָבהִּ ,כי ֵאין ׁ ַש ָ ּיךְ ׁ ָשם ׁשוּם דּ ַֹחק ְּכ ָלל ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאין
ׁ ָשם ׁשוּם ָמקוֹ ם ְּכ ָללַ ,רק הוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל.
אנו יכולים לדעת שכל צרה מתגבר לפי מה שאדם מכניס את עצמו בתוך הצרה! ,כך לימד
הבעש”ט שהכל תלוי באמונה ,כשאדם רץ אחרי צרה הוא נופל לצרה ,כשאדם רץ אחרי
ההרחבה הוא מרחיב את עצמו ,ויוצא ממקום וזמן ,ונמשך עליו הרחבה והמתקת הדין ,קדושת
ישראל ויציאת מצרים .וכך שייך שנוכל להמשיך עלינו כל יום זכר ליציאת מצרים ,לצאת
מכל צער ודחק ,כי השי”ת נמצא פה.
ועיקר ההרחבה לזכור שיש לי מקום אצל השי”ת תמיד ,לא רק כשאני לומד יש לי מוחין ,שזה
גם בתוך המקום ,הצדיקים מרימים אותנו מהישות של העוה”ז ,להארת יציאת מצרים ,בכח
הציצית שהוא ככח השבת שמעלה אותנו למקום אחר לגמרי ,א מחיה הנה ה’ איתי.
יאת ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא ֶע ְר ַות ָה ָא ֶרץ ָמקוֹ ם ָט ֵמא ְמאֹד ,נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשל
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ַ
ִמ ְצ ַריִ ם גּ וֹ ֵרם ַל ֲחטֹאְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצר ְוד ַֹחקִּ ,כי ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ָרחוֹ ק
ש ָ ּיה ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ַה ָּמקוֹ ם
ְ ּביוֹ ֵתר ִמן ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם יוֹ ֵתר ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמקוֹ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֲע ִ ֹ
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ְק ֻד ּׁ ָשה הוּא ָסמו ְּך ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ויש לו דעת ודביקות והרחבת הדעתְ ,ו ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְמגֻ ּׁ ָשם ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ָשם ְ ּב ִחינַ ת ֵמ ַצר
ְוד ַֹחק ְ ּביוֹ ֵתרִּ ,כי ָּכל ַמה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַר ֵחק ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ,נִ ְת ַר ֵחק ְ ּביוֹ ֵתר ִמ ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט
ש ָ ּיה ְו ׁ ָשם ׁ ַש ָ ּיךְ ֵמ ַצר ְוד ַֹחק ְ ּביוֹ ֵתר ויש שם
ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְּמ ֻר ֶ ּבה ְונִ גְ ָ ּבל יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתר ְ ּב ׁ ֵשם ָמקוֹ ם ַו ֲע ִ ֹ
חסרונות בעבודת השם ְו ׁ ָשם ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ֶש ֲא ִח ָיז ָתם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּגבוּל ַה ָּמקוֹ ם
ש ָ ּיה ׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ֵּמ ַצר ְו ַהדּ ַֹחק ַּכ ַ ּנ”ל ושם עיקר הנסיונות של אדם ,שע”י המיצר והדחק
ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִ ֹ
מתעורר בו רצון לכבוד ,תאוות ,כסף ,מרירות הזמן וריחוק מהאמונה ,מקום החטא ,ערות
הארץְ .ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ָמקוֹ ם ָט ֵמא ֶע ְר ַות ָה ָא ֶרץ ְו ַכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ְ ּב ׁ ֵשם ִמ ְצ ַריִ ם
ְל ׁשוֹ ן ֵמ ַצר ְוד ַֹחק ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
יאם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם נָ ָשֹא אוֹ ָתם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ֵמ ַר ַע ְמ ֵסס ְל ֻס ּכוֹ ת ְ ּביוֹ ם
ל-כן ְּכ ׁ ֶשהוֹ ִצ ָ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ,שיצאנו
יהם ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ֶזה ָה ִע ָ ּקר יְ ִצ ַ
ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ִהגְ ִ ּב ָ
יהם ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םַ ,על-יְ ֵדי ֶזה יָ ְצא ּו ִמ ָ ּגלוּת
בזריזות וחפזון מהמקום והזמן ִּכי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִהגְ ִ ּב ָ
ש ָ ּיה ַּכ ַ ּנ”ל מקום שאין שם
ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶשהוּא ּת ֶֹקף ַה ָּמקוֹ ם ַה ִ ּנגְ ָ ּבל ְ ּביוֹ ֵתר ִ ּבגְ בוּל ְו ִצ ְמצוּם ּת ֶֹקף ָה ַע ִ ֹ
שכל ולא אמת ,רק יאוש  ,אך דייקא משם אחזו בכסא הכבוד ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא נִ ְת ָק ְרבוּ ֵא ָליו
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ְב ִחינַ ת ְו ֶא ּ ָשֹא ֶא ְת ֶכם ַעל ַּכנְ ֵפי נְ ׁ ָש ִרים ָו ָא ִביא ֶא ְת ֶכם ֵא ָליִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ָק ְרבוּת ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך
ְּכ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ָל ֵצאת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםֶ ׁ ,שהוּא ְל ַמ ְע ָלה ִמן
ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַקן ַה ּכֹל ְו ַכ ַ ּנ”ל:

לחיות בחופש וישוב הדעת גם בתוך העסקים והסידורים
בפשטות היציאה ממקום וזמן אצלינו ,היינו שיוצא משם ויש לו חופש ,לא צריך ללכת
לעבודה ,ויש לו מוחין ויכול ללמוד ולהתפלל ,יוצא מעשיה ויש לו מח ,יוצא מבלבול ויש
לו ישוב הדעת .אך לא סתם ישוב הדעת והרחבה של עוה”ז ,אלא כשאדם מחפש דביקות
בהשי”ת ,ויודע שיש תיקונים שצריך לתקן תוקף העשיה ,וכן המדות שבנפשו בחי’ יצירה שזה
יותר קל ,אזי כשזוכה ומחיה את הנשמה שלו באור של רביה”ק ,אזי זוכה לאמונה וה’ עוזר
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לו כל מה שהוא צריך לסדר ,ויכול למצוא עצה לצאת מהמקום והזמן .ולהתעלות מהנסיונות,
ולמצוא עצה נפלאה להתדבק בה’ תמיד ,ולהיות דבוק בדעת ובמוחין ובדברי הצדיקים.
רבינו מביא לנו אור של דעת ומוחין גם בתוך המקום והזמן ,נכון שצריך לזכות למוחין תמיד
ובלתי אפשרי מחמת הלחץ והדחק ,אך בעצה הזאת של רבינו יכולים תמיד למצוא דעת ומוח.
ע”י שיתעלה למעלה מהמקום והזמן.

כח הביהמ”ק וכח הצדיק הוא להעלות למעלה מהמקום והזמן ,ועי”ז יכול לחדש
נפשו

יאין ע ֶֹמר ְשֹעוֹ ִרים ֵּת ֶכף ְ ּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ְו ַא ַחר ָּכ ְך סוֹ ְפ ִרין
יא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ׁ ֶש ְּמ ִב ִ
ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת מ”ט יָ ִמים ְּכ ֵדי ָל ֵצאת ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ּ ֻט ְמ ַאת ִמ ְצ ַריִ םִּ ,כי ֲהנָ ַפת ָהע ֶֹמר ְשֹעוֹ ִרים ְ ּב ָכל
ַה ּׁ ִש ּׁ ָשה ְק ָצווֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ּ ָטה ובד’ רוּחוֹ ת ׁ ֶש ֵהם ְּכ ַלל ְ ּגבוּל ַה ָּמקוֹ ם ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ו ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין,
ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת הו’ ְק ָצווֹ ת ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ִל ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם,
כשיצאנו ממצרים זכינו לגאולה ,ובזה אנו מקשרים את המקום ואת הזמן ,לחזור לדעת
שבוודאי ה’ נמצא ,ואנו סופרים עוד יום ועוד יום שזכינו לקחת את המקום והזמן ולהעלותו
למעלה ממנו ,היינו לצאת ממצב שלא יכולים לזוז ולא לעשות כלום ,ולתפוס נקודה אחת שכן
עשינו לכבוד ה’ִּ ,כי ְשֹעוֹ ִריםֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַה ִּצ ְמצוּם ׁ ֶשל ָּכל ַה ִדּ ינִ יםַּ ,כ ּמו ָּבא ִ ּב ְּס ָפ ִרים שעורה בגימ’
ענין של דין ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ע ֶֹמר ְשֹעוֹ ִרים ְל ׁשוֹ ן ִמ ָדּ ה ְו ִצ ְמצוּם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצוּם
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֲהנָ ַפת ָהע ֶֹמר ְשׂ עוֹ ִרים ְ ּב ָכל ַה ּׁ ִש ּׁ ָשה ְק ָצווֹ ת ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַק ּׁ ְש ִרין
ו ַּמ ֲע ִלין ֶאת ַה ָּמקוֹ ם ֶאת ְ ּב ִחינַ ת הו’ ְק ָצווֹ ת ְו ֶאת ָּכל ַה ִּצ ְמצו ִּמים ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םִּ ,כי
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָּכל ַמ ֲע ֵשֹה ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ,זהו עבודת הצדיקים שבפעולה אחת
ממשיכים על האדם דעת לכל השנה ,כך עבודת ביהמ”ק ,יום טוב מביא חיות לכל השנה ,כך
ספירת העומר והרמת העומר מביא לנו את הכח הזה לכל השנה ,ולא רק העומר ,אלא כלל
הביהמ”ק הוא הענין הזה.
ִּכי ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ׁ ֶש ּׁ ָש ְר ׁשוֹ ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (אבות פרק ה) ,עוֹ ְמ ִדים ְצפו ִּפים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים וְ לֹא ָא ַמר ָא ָדם
ַל ֲח ֵברוֹ ַצר ִלי ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ִלין ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִּכי ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל וִ ירו ׁ ָּש ַליִ ם ו ֵּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש וְ ק ֶֹד ׁש ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים
ׁ ֶש ּׁ ָשם ָּכל ָה ֶע ֶשֹר ְק ֻד ּׁשוֹ ת ֵהם ְסמו ִּכים ְ ּביוֹ ֵתר ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ,וְ ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט
ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ,וְ ַע ֵּ
ל-כן ֵאין ׁשוּם ָמקוֹ ם ַצר ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם וְ ַכ ַ ּנ”ל כי כל אחד קיבל דעת והתקרב
להשי”ת ,ועי”ז עלה למעלה מהמקום וְ ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶש ָ ּקדוֹ ש ְ ּביוֹ ֵתר ׁ ָשם ָהיָ ה ְ ּביוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת
מו ָּעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבהּ ְ ,ב ִחינַ ת עוֹ ְמ ִדים ְצפו ִּפים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים ,ו ֵּבין ׁ ְשנֵ י ַ ּב ֵדּ י ָה ָארוֹ ן ָהיָ ה עוֹ ד
יוֹ ֵתר וְ יוֹ ֵתר ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבהִּ ,כי ָּכל יִ ְש ָֹר ֵאל ָע ְמד ּו ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַ ּב ֵדּ י ָה ָארוֹ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ָפסוּקּ ְ ,
“ג ׁש ּו ֵה ָ ּנה” (יהושע ג) ו ֵּפ ֵר ׁש רש”יִ ,צ ְמ ֵצם ֶאת ֻּכ ָּלן ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַ ּב ֵדּ י
ָה ָארוֹ ן ֶזה ֶא ָחד ִמן ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ֶה ֱח ִזיק ֻמ ָעט ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה :שזהו מציאות הקדושה של ביהמ”ק,
והוא הכח של הצדיק ,לחדש את האדם להעלותו למעלה מהמקום והזמן .ר’ נתן חוזר על כמה
וכמה פרטים שמצאנו בזה בדברי חז”ל ,כי אדם שואל איך שייך למעלה מהמקום והזמן ,הרי זה
לא מציאותי ,לכך מוכיח מכמה מקומות שזה היה מציאות ממש שהיו למעלה מהמקום והזמן,
וממילא ילמד האדם מזה לחדש את נפשו ,ולא ישאל איך אפשר להתעלות לצאת מכל מה
שעבר עליו ,כי הנה יש כזה כח לצאת למעלה מהמקום והזמן.

אי

בי
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הבית המקדש שורש השפע והחיות של כל העולם
יב) ִּכי ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ִמ ּׁ ָשם הו ׁ ְּש ַתת ָהעוֹ ָלם ו ִּמ ּׁ ָשם נִ ְת ּ ַפ ּׁ ֵשט ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל
ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְ ,ו ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ׁ ֶשל ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה הוּא ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ַּמ ֲע ָלה ׁ ֶשל ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה,
ִּכי ׁ ָשם ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ְ ּנ ֻק ָדּ ה ָּכלוּל ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ִּ ,כי ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ָסמו ְּך ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן
ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם יָ ָצא נְ ֻקדּ וֹ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ִהיא נְ ֻקדּ וֹ ת ְמקוֹ ם ָהעוֹ ָלםּ ְ ,ב ִחינַ ת (שמואל א ב) ַו ָ ּי ׁ ֶשת
יהם ֵּת ֵבלַ ,היְ נ ּו ָה ָא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם הו ׁ ְּש ַתת ָהעוֹ ָלםְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן יַ ֲעקֹב ְּכ ׁ ֶש ָה ַל ְך ְל ָח ָרן ּ ָפגַ ע ַ ּב ָּמקוֹ ם
ֲע ֵל ֶ
ּ
ַההוּא ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְמקוֹ ם נְ ֻק ַדּ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָיה ְמקוֹ ם ק ֶֹד ׁש ֳק ָד ׁ ִשיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
יצת ָה ָא ֶרץ ׁ ָשם ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ׁ ָשם נִ ְכ ְלל ּו
(סנהדרין צה) ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ ְק ִפ ַ
י”ב ֲא ָבנִ ים ְ ּב ֶא ֶבן ַא ַחת ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ַכב ַ ּב ָּמקוֹ ם ַההוּאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה כי כל
האבנים נתאחדו להיות אבן אחת ,בחי’ למעלה מהמקום נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהיְ ָתה ַסנְ ֶה ְד ִרין ְ ּגדוֹ ָלה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ְו ָדנָ ה ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ִּ ,כי ֵהם ָהי ּו
יְ כוֹ ִלים ָלדוּן ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלם ְל ַכף ְזכוּת בכח קדושת ביהמ”ק יכלו ללמד זכות על כל אחד ,כי
ידעו המקום של כל אחד ,מתוך ביהמ”ק שהוא למעלה מהמקום ְּכמוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ַט ּווּ ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַעל ֶזה,
“ו ִה ִּציל ּו ָה ֵע ָדה” ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ְמקוֹ ם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,
ָהיָ ה ׁ ָשם ְ ּב ִל ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּג ִזיתִּ ,כי ׁ ָשם ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש יְ כוֹ ִלים ַל ֲעלוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי
נְ ֻק ַדּ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ָלדוּן ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִצ ְּו ָתה ַה ּתוֹ ָרה
‘מן ַה ָּמקוֹ ם ַההוּא’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי
(דברים יז)“ ,ל ֹא ָתסוּר ִמן ַה ָדּ ָבר ֲא ׁ ֶשר יַ ִ ּגיד ּו ְל ָך ְוכוּ’ ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַההוּא” ִ
ַה ָּמקוֹ ם גּ וֹ ֵרם ִ ּב ְב ִחינַ ת (שם יב) ְו ָהיָ ה ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ָחר ה’ִּ ,כי ֶזה ַה ָּמקוֹ ם ַדּ יְ ָקא ָ ּב ַחר ה’ִּ ,כי הוּא
ָסמו ְּך ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְו ַה ִדּ יןִּ ,כי ֵאין ִמי ׁ ֶש ָראוּי ָלדוּן ֶאת ָהעוֹ ָלם ִּכי
ִאם ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ַל ֲעלוֹ ת ו ְּל ִה ְת ַק ּׁ ֵשר ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ׁ ֶש ּׁ ָשם ָדּ נִ ין ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל
ְו ֶזה ָהיָ ה ַדּ יְ ָקא ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
בזה חוזר ר’ נתן להבין ענין כח הצדיקים שמלמדים אותנו שיש מציאות למעלה מהמקום
והזמן ,כי התורה בא מהאמת של הצדיקים ,תורה בלי האמת של ביהמ”ק אי אפשר לברר
התורה ,לזה מוכרח שיהיה קדושה שלמעלה מהמקום והזמן ,הדעת הגדול של הצדיקים שהם
מאירים ומשלימים התורה ומאירים לנו הדרך הזאת ,איך אנו נוכל להתחזק עי”ז ,וזהו הדעת
האמיתי של התורה.

כשמקריב בהמה לקרבן ,מתעלה הבהמיות שבנפשו למעלה מהמקום
יג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ תִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם הוּא ֵמ ֲח ַמת ֶח ְסרוֹ ן ַה ַדּ ַעת היינו למטה מהמקום,
והדעת נופל ומתבלבלְ ,ו ָכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵדּ ָעה ְ ּביוֹ ֵתר הוּא ָסמו ְּך ְ ּביוֹ ֵתר ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן
“אנִ י ַה ּיוֹ ם יְ ִל ְד ִּתיךָ”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ַעל-
ַה ָּמקוֹ םַּ ,כ ּמו ָּבן ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל (בלקוטי תנינא ס”א) ַעל ּ ָפסוּקֲ ,
ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם חוֹ ֵטאַ ,חס ְו ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָאז נִ ְכנַ ס ּבוֹ רו ַּח ׁ ְשטוּתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
(סוטה ג’)ְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָאז נוֹ ֵפל ְ ּביוֹ ֵתר ַּת ַחת ַה ָּמקוֹ ם ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ואין לו דעת ,וזה מה שעובר על כל אדם,
שהוא כמו בהמה ,קשה ללמוד ולהתפלל ,כי אין לו את הדעת ְו ַע ֵּ
ל-כן ִּת ּקוּנוֹ ָהיָ ה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש
ַעל -יְ ֵדי ׁ ֶש ָהיָ ה ֵמ ִביא ְ ּב ֵה ָמה ְל ָק ְר ָ ּבןִּ ,כי ַה ְ ּב ֵה ָמה ִהיא ֶה ְע ֵדר ַה ַדּ ַעת זה המצב שלך ,שאתה כמו
בהמה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהי ּו ַמ ֲע ִלין ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶה ְע ֵדר ַה ַדּ ַעת,

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ז -ל"ח -ל"ט הל' ציצית הלכה ג אות ז-יד
ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ין ְו ִצ ְמצוּםּ ְ ,ב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םִּ ,כי ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש יְ כוֹ ִלים ַל ֲעלוֹ ת
ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ָהיָ ה ָ ּגבוֹ ַּה ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת
ית ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ְוגוֹ ’” ִּכי ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל
“ו ַק ְמ ָּת ְו ָע ִל ָ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב( ,דברים יז)ְ ,
ּ
ּ
ּ
ּ
ָהעוֹ ָלםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ָכל ָה ֲא ָרצוֹ ת ְמקוֹ ָמם ׁ ָשם ְב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִ ,כי ֻכ ָלם יוֹ ְצ ִאים
ִמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּנ ֻק ַדּ ת ָה ֶא ֶבן ׁ ְש ִת ָ ּיה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָא ָדם ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ֵלמוּת ַדּ ְע ּתוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ֶ ּג ֶדר ָה ָא ָדם ,יָ כוֹ ל
ַל ֲעלוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם כי אנו צריכים לזכות לשלימות הדעת כזה ,ההתחלה הוא
ההתחזקות בעבודת ה’ ,עד שעולה לתקן מה שצריך לתקן בעולמות העליונים שזהו בחי’
למעלה מהמקום ,וזהו עבודת האדם להביא את הקרבן לבית המקדש ,כך הוא ע”י התקרבות
לצדיקים ,כשמביא את הבכיה וההתבודדות שלו ומקשר עצמו להשי”ת בכל מקום שנפל
לשם ,בוודאי שייך שגם הוא יתעלה למעלה מהמקום ויצא מהנפילה שלו.
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ִמ ְּמקוֹ ם ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְו ִה ְכנִ יסוֹ ְלגַ ן ֵע ֶדן ְ ּב ַח ָ ּייו ְו ַה ַ ּגן
יאת ָא ָדם ָה ִר ׁ
ְו ֶזה ָהיָ ה ִע ַ ּקר ְ ּב ִר ַ
ֵע ֶדן ׁ ָשם עוֹ ֵמד ֵעץ ַה ַח ִ ּיים ֲא ׁ ֶשר מזון לכולא ביה תחותוהי תטלל וגו’ ו ְּב ַענְ ּפוֹ ִהי ידורון ְוגוֹ ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
ילן ַה ָ ּקדוֹ ׁש הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם הוא ע”פ הלשון של בעטלער הנ”ל ,שעל ידו
ָה ִא ָ
ְ
באו אל האילן שהוא שלימות הדעתְ ,ו ֶד ֶרך ׁ ָשם עוֹ ִלין ִמ ָּמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם,
ַּכ ּמו ָּבא ַ ּב ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ָּכל ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת עוֹ ִלין ֶאל ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםאשוֹ ן ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָראֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַמ ֲע ָלתוֹ ָ ּגבוֹ ַּהָ ,היָ ה נִ ְכנַ ס ְ ּבגַ ן
ַּכ ַ ּנ”ל ֶדּ ֶר ְך ָה ֵעץ ַח ִ ּייםַּ ,כ ּמו ָּבא ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ָא ָדם ָה ִר ׁ
יתה ָ ּבעוֹ ָלם ְו ָהיָ ה יָ כוֹ ל ַל ֲעלוֹ ת ֶאל ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ׁ ֶשהוּא
ֵע ֶדן ְ ּב ַח ָ ּייו ְו ִאם ל ֹא ָהיָ ה חוֹ ֵטא ל ֹא ָהיָ ה ִמ ָ
ְ
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְ ּב ַח ָ ּייו ֶדּ ֶרך ֵעץ ַה ַח ִ ּיים ׁ ֶשעוֹ ֵמד ׁ ָשם ְ ּבגַ ן ֵע ֶדן ְו ַכ ַ ּנ”ל כי בכל
אשוֹ ן
פעם שהיה עובד את ה’ ,היה מזדכך הגוף ונכלל בה’ בחיים בלי מיתה ,נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָא ָדם ָה ִר ׁ
ָהיָ ה יָ כוֹ ל ַל ֲעלוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ֶזה ֶ ּג ֶדר ָה ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ַה ַדּ ַעת ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶח ְטאוֹ
ָא ָדם ביקר בל ילין נִ ְמ ׁ ָשל ַּכ ְ ּב ֵהמוֹ ת נִ ְדמ ּו (תהלים מט) ְונִ ְת ַר ֵחק ֵמ ַה ַ ּגן ֵע ֶדן ְונָ ַפל ִמן ַה ַדּ ַעת ַה ֶ ּזה ְו ָאז
נָ ַפל ַּת ַחת ַה ָּמקוֹ ם ויש מציאות גוף גשמי ואי אפשר להתעלות למעלה בחיים חיותוְ ,ו ֶזה ֶ ּג ֶדר
ַה ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ִהיא ֶה ְע ֵדר ַה ַדּ ַעתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ְ ּגבוּל ַה ָּמקוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל ו ִּמ ּׁ ָשם ָ ּב ִאין ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ,ועי”ז נעשה
שהעולם התערב טוב ורע ,ואנו נמצאים תחת המקום ,במקום כל חטאים ,כי המקום גורם ִּכי
ַה ָּמקוֹ ם גּ וֹ ֵרם ְל ָכל ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ָּכל ֶא ָחד ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְתנַ ּסוֹ ת ו ְּל ִה ְצ ָט ֵרף ְו ַל ֲעמֹד ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן ַ ּב ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר
הוּא ׁ ָשם ְו ִאם ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םְ ,ל ַט ֵהר ו ְּל ַק ֵדּ ׁש ֶאת ְמקוֹ מוֹ ו ַּמ ְד ֵרגָ תוֹ ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּא ׁ ָשםֲ ,א ַזי
יו ַּכל ָלבֹא ִל ֵידי ֲח ָט ִאים ַעל-יְ ֵדי ְמקוֹ מוֹ ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל
על כן עיקר עבודת האדם בכל יום לשבר התאוות ולהתעלות למעלה מן הכבוד ,כי המקום
של עוה”ז גורם לאדם שיכול ליפול לחכמות ולהתנגד על האמת ח”ו ,ולהיות מבולבל ,עד
שקשה לו מאד לתפוס את האמת ,לכן צריך להתעורר בתשובה תמיד ְו ַע ֵּ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-
יְ ֵדי ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ַּמ ַ ּג ַעת ַעד ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ַ ּבן
יבין ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ֲע ִלין ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמהֶ ׁ ,ש ִהיא ֶה ְע ֵדר ַה ַדּ ַעת ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִ
ְ
ָמקוֹ םִ ,ל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םִ ,ל ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםְ ,ל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרךְ .ו ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ְו ַכ ַ ּנ”ל ִּכי
ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ְל ֵה ָעלוֹ ת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ֵה ָמה ִל ְב ִחינַ ת ָא ָדםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (ויקרא א) ָא ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם
ָק ְר ָ ּבן לה’ ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ְוכוּ’ַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרְ ,דּ ַהיְ נוּ ְל ַה ֲעלוֹ ת ִמ ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה
ִמן ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַּכ ּ ֵפר ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”ל :הרי שלוקחים בהמה גשמית שהיא בהמיותו שנפל
תחת המקום ,ומעלים אותה להיות כלי ל’אשה ריח ניחוח להשם’ למעלה מהמקום ,וזה הכח
של ביהמ”ק ,והיום זה שייך ע”י התקרבות לצדיקים ,באיזה ענין של עבודה ,תפילה ותשובה,

גי

די

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ז -ל"ח -ל"ט הל' ציצית הלכה ג אות ז-יד
שעי”ז שייך תמיד להתעלות חזרה לה’.

תכלית האדם לברר המקומות שבעוה”ז להעלותם להשי”ת
יד) ַו ֲא ַזי ְּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם חוֹ ֵטא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םַ ,ו ֲא ַזי הוּא נוֹ ֵפל ַּת ַחת ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ַזי ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם
ְּכ ָללִּ ,כי ַצר לוֹ ַה ָּמקוֹ ם ,כך מרגיש האדם בנפילתו ,שאין לו מקום בעולם ,היכן שהוא בא זורקים
אותו ,אין לו שום משמעות בחיים ,שום חיות ,אין לו מקום בעולם ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַקיִ ן (בראשית
יתי נָ ע ָונָ ד ָ ּב ָא ֶרץ ְוכוּ’” ִּכי נוֹ ֵפל ַחס ְו ׁ ָשלוֹ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
“הן גרשת אוֹ ִתי ַה ּיוֹ ם ֵמ ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ְו ָהיִ ִ
ד)ֵ ,
ִצ ְמצוּםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ְו ׁ ָשם ַה ֵּמ ַצר ְו ַהדּ ַֹחק ,אפי’ שיש לו בית יפה ,זה כלום ְ ּב ִחינַ ת ָ ּגלוּת
ילתוֹ ַא ַחר ַה ֵח ְטא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,הוּא ֵמ ֵה ֶפ ְך ֶאל ֵה ֶפ ְך,
אשוֹ ןִּ ,כי נְ ִפ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ָהיָ ה ַעל ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ִּכי ק ֶֹדם ַה ֵח ְטא ָהיָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ָהיָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ָּכל
ְמקוֹ מוֹ ת ָהעוֹ ָלם ָהי ּו ֻּכ ָּלם ֶא ְצלוֹ היה מרגיש את השי”ת ,יש לו יראה ,יש לו שליחותְ .ו ַע ְכ ׁ ָשיו
ַא ַחר ׁ ֶש ָח ָטא ׁ ֶש ָאז נוֹ ֵפל ֶאל ַּת ַחת ַה ָּמקוֹ םֲ ,א ַזי ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם ְּכ ָללִּ ,כי נוֹ ֵפל ֶאל ַּת ַחת ְ ּב ִחינַ ת
ַה ֵּמ ַצר ְו ַהדּ ַֹחק ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָה ָא ָדם ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ְ ּב ֶזה ָהעוֹ ָלם ְּכ ָלל ְו ָכל ַה ַח ּיוֹ ת ְו ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ְוכוּ’ֻּ ,כ ָּלם יֵ ׁש
ָל ֶהם ָמקוֹ ם ְל ָכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי ְו ָה ָא ָדם ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ְּכ ָלל ָ ּבעוֹ ָלם ,הבהמה יש לה
שדות ומרחבים ומעיינות מים ,אדם אין לו כלום בעוה”ז ,עיקר המקום שלו ,זה מח ויראה לפני
ה’ ,רק אז יש לו מקום בעולם! ִּכי הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ִאם זוֹ ֶכה ְועוֹ ֵמד ְ ּב ַמ ְד ֵרגָ ה
זוֹ ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ָשֹיו ַה ּטוֹ ִבים ֲא ַזי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ֵאין ָהעוֹ ָלם ְמקוֹ מוֹ ַ ,ו ֲא ַזי ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת
ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּב ִדים ַּת ְח ָּתיו ְו ָכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ְּת ֵא ִבים ֵא ָליו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶא ְצ ָלםִּ ,כי הוּא יָ כוֹ ל ְל ַה ֲעלוֹ ת ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת
ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ַּת ְכ ִלית ,כי כשזוכה לדרכי עבודת ה’ בתפילה ותשובה,
עי”ז מתקן המקום ,ויודע פנימיות כל ענין ,ויש לו מקום ,כי מברר הכל ,שזהו עיקר התכלית
להעלות כל מקום למעלה מהמקום ,שזהו עיקר התכלית .כמו שלימד הבעש”ט שזהו עיקר
עבודת האדם ,לקחת כל ישות בעולם הזה ,ולהעלותו שיתהפך ללבוש כבוד ה’ ,זהו מקום
אמיתי שיש לאדם בעולם .חוץ מזה אין מקום אחר לחפש פה.

ע”י החטא אין לו מקום בעולם
ֲא ָבל ְּכ ׁ ֶש ָה ָא ָדם חוֹ ֵטא ַחס ְו ׁ ָשלוֹ ם ,ואינו מאמין שיש תיקונים לברר הניצה”ק ,אינו יודע מה
לעשות בעולם ,וקשה לו להאמין בכח התפילה ודף גמרא שלו ֲא ַזי ֻּכ ָּלם ְמגָ ְר ׁ ִשין אוֹ תוֹ ִמ ְּמקוֹ ָמם
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵהן גרשת אוֹ ִתי ְוכוּ’ִּ ,כי ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ֶא ְצ ָלם ְּכ ָלל ַּכ ַ ּנ”לַ .רק ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמ ַק ֵ ּים ֶאת ָה ָא ָדם
ָ ּבעוֹ ָלם ְ ּב ַר ֲח ָמיו ַעד ׁ ֶש ָ ּי ׁשוּב ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָאז חוֹ ֵזר ְל ַמ ֲע ָלתוֹ
ית ׁשו ָּעל ֶחנְ ָונִ י
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (קידושין פב) ,ל ֹא ָר ִא ָ
אתי ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶאת קוֹ נִ י ְוכוּ’ֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֲה ֵרעוֹ ִתי ֶאת ַמ ֲע ַשֹי
ְוכוּ’ ְו ֵהם ִמ ְת ּ ַפ ְרנְ ִסין ׁ ֶש ּל ֹא ְ ּב ַצ ַער ַו ֲאנִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְב ֵר ִ
ְו ִק ּ ַפ ְח ִּתי ֶאת ּ ַפ ְרנָ ָס ִתי ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָּכל ַה ַח ּיוֹ ת ְו ָהעוֹ פוֹ ת יֵ ׁש ָל ֶהם ָמקוֹ ם ִד ָירה ו ַּפ ְרנָ ָסה ָ ּבעוֹ ָלם ׁ ֶש ּלֹא ְ ּב ַצ ַער,
ְו ָה ָא ָדם הוּא נָ ע ָונָ ד ָ ּבעוֹ ָלם ְויֵ ׁש לוֹ ַצ ַער ָ ּגדוֹ ל ְו ָק ׁ ֶשה לוֹ ִל ְמצֹא ְמקוֹ ם ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ִד ָירה ָ ּבעוֹ ָלםְ ,ו ָכל ֶזה
ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֲה ֵרעוֹ ִתי ֶאת ַמ ֲע ַשֹי ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַצר לוֹ ַה ָּמקוֹ ם ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל :אבל כשעולה למעלה
מהמקום נמתק כל הבעיות שיש בבית ,כי כשנתעלה למעלה מהמקום והזמן נמתק הכל.
ר’ נתן האריך כאן בענין היסוד הגדול ,בכל מה שנעשה עם האדם ,מניעות ,ולחצים ,שבתוך
מקום וזמן ,שזה באמת לא המקום שלך ,רק מקום הרגליים שלך ,המח והראש צריך להיות
במקום בהיר ,ברור ,תאחז בכסא הכבוד ,תבין שה’ שלח אותך לשליחות במקום הזה ,לקיים

ליקוטי הלכות ח"א דף ל"ז -ל"ח -ל"ט הל' ציצית הלכה ג אות ז-יד
תורה ומצוות ,ובזה יוכל להתעלות מכל המניעות שכבר הרבה ימים ושנים שלא יכול לעשות
תורה ומצוות מחמת מניעות הרבות ,אך כשמתעלה למעלה מהמקום וזמן ,יוכל לחיות חיים
טובים אמן.
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