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ליקוטי הלכות ח"א דף מא-מ"ב הל' ציצית הלכה ג אות יח  -כו

לקוטי הלכות ח"א דף מ' הלכות ציצית ג' אות י"ח  -כ"ו
ר’ נתן ממשיך לבאר ענין ספירת העומר איך עי”ז נעשה תיקון פגימת הירח ,כי בספירת
העומר סופרים ימים שהם תחת המקום והזמן ,ועי”ז מתעלה האדם מהחושך והקטנות .ובזה
מראה לנו עוצם הנועם של שבת קודש שזהו עיקר הכח להתעלות ממקום וזמן .זהו הכח בכל
שבוע ,ובכלליות השנה הוא הכח של ר”ה ויוה”כ ,שבהם יוצאים מקנאת המלאכים ומתעלים
ממקום וזמן.

שבת קודש מעלה אותנו ממקום וזמן
אשית יִ ְהיֶ ה נִ ְכ ָלל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,שזהו עיקר
יח) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָ ּבתוֹ תְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּכל יוֹ ם מז’ יְ ֵמי ְ ּב ֵר ׁ ִ
עבודת האדם כל שבוע ,ובימי הספירה מתחילים את זה ,שכל יום יהיה נכלל בשבת ,וכך
חוזרים על זה ז’ פעמיםִּ ,כי ׁ ַש ָ ּבת הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןְ ,ל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ,במשך השבוע
צריך לעסוק בל”ט מלאכות ,יוצא לר”ה ,ואין לו זמן ,אך בשבת ,יוצא מצער ומרירות ,ויש זמן,
כי נתעלה מהלחץ שתחת הזמן ִ ּב ְב ִחינַ ת ו ִּב ְר ָכתוֹ ִמ ָּכל ַה ָ ּי ִמים ְו ִק ַדּ ׁ ְש ּתוֹ ִמ ָּכל ַה ְ ּז ַמ ִ ּניםֶ ׁ ,ש ּׁ ַש ָ ּבת הוּא
ְמב ָֹר ְך ו ְּמרוֹ ָמם ְל ַמ ְע ָלה ִמ ָּכל ַה ָ ּי ִמים ְו ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ,היינו שבשבת יוצאים מאחיזת הדין ,מהעצבים
ולחץ נפשי ומחלות שיש תחת הזמן ,צריך לעשות ולעשות ואין זמן ,אך בשבת ‘קדשנו מכל
הזמנים’ היינו שאנו מתעלים מתחת הזמןְ .ו ַע ֵּ
ל-כן ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ּ ָפסוּק (תהלים
“ולוֹ ֶא ָחד ָ ּב ֶהם”ַ ,על ׁ ַש ָ ּבת ַ ּגם ֵּכןַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ֵפרו ּׁש רש”י שםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן
קלט)ְ ,
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ׁ ַש ָ ּבת הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ָאז ְמ ַק ּׁ ְש ִרין ו ַּמ ֲע ִלין ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה
יתה
יעיִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד קוֹ נֶ ה ׁ ְש ִב ָ
יש ִמ ְּמקוֹ מוֹ ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ
ֵמ ַה ָּמקוֹ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (שמות יז) ַאל יֵ ֵצא ִא ׁ
ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּׁ ָש ַבת ,ודרשו שיש לכל אחד ד’ אמות ,לא יוצא ממקומו ,כי יש לך את המקום שלך
אצל השי”ת ,אל תצא לר”ה תחת המקום והזמן ,אלא תישאר למעלה מזה ,במקום שיש לך
יע יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת נִ ְת ַק ֵדּ ׁש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְב ִחינַ ת
אצלו ית’ ,ד’ אמותִּ ,כי ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ֵמד ּבוֹ ְּכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ִּכי ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה עוֹ ֵמד ָע ָליו ַא ְד ַמת ק ֶֹד ׁש הוּאִּ ,כי ַה ָּמקוֹ ם נִ ְת ַק ֵדּ ׁש ְועוֹ ֶלה ְונִ ְת ַק ּׁ ֵשר ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ,כיון שנתקדש השבת ,אתה כבר לא במקום של עוה”ז ,כי יש שלימות
יחוד קוב”ה ושכינתיה ,כי מחשבת האדם הוא בחי’ אמונה בחי’ מלכות ,ואדם חושב שזה רק
מחשבה בראש ,כשאין יחוד ,זה נפרד ,אך כשיש יחוד ,המחשבה שלך זה ממש אלקות ,זה לא
רק רעיון בראש ,זה אלקות ממש ,בחי’ ספירת המלכות .כשאדם תמיד דבוק באמונה בלבו,
הוא חי למעלה מהמקום והזמן .ובאמת כל חיי האדם הוא אלקות ,אלא בימות החול השכינה
בתחתונים ,נדמה שזה שוכן בתחתונים ואתה נפרד ,ה’ רצה שיהיה כך בימות החול דרך
המלאכים ,אך כשיש יחוד בשלימות בחי’ שבת ,אזי אתה למעלה מהמקום וזמן ,וזהו כל אחד
קונה שביתה ,וממש המקום נתקדש ,זה לא צחוק ,אתה נמצא במקום שזה כלים לאלקותו ית’.
ִּכי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת עוֹ ִלין ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלה כמבואר בספה”ק איך העולמות עולים,
איזה נעימות נפלא יש מיד בכניסת השבת ,עולים מהטומאה ומתקדש המקום ,והעולם הוא
פשוט מקום של קדושה ,וביום השבת בבוקר עולים לשורש הדעת ,שורש מדות הרחמים,
וזהו הכח שיש קדושה בעולם ,בלי שבת אין קדושה בעולם ,כשאדם שומר שבת ,מתחיל
להתרפאות לגמרי ויש לו ישוב הדעת ,הכל מתרפא .ור’ נתן כותב במ”א שזהו עיקר האמונה

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף מא-מ"ב הל' ציצית הלכה ג אות יח  -כו
להאמין במה שכתוב בספרי הצדיקים ובזה”ק ,אשע”כ עיקר האמונה להאמין שבשבת
העולמות עולים ממקומן למעלה למעלה ,וזה מעלה אותנו למעלה מהמקום והזמן.

נחלה בלי מצרים – להתעלות מהצמצום והלחץ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (שבת קיח) ָּכל ַה ְמ ַע ֵ ּנג ֶאת ַה ּׁ ַש ָ ּבת נוֹ ְתנִ ין לוֹ נַ ֲח ָלה ְ ּב ִלי מצריִ םֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה
ִמן ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ׁשוּם ֵמ ַצר ְוד ַֹחק ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת נַ ֲח ַלת יַ ֲעקֹב ׁ ֶש ֶ ּנ ֲא ַמר ּבוֹ (בראשית כח),
“ו ָּפ ַר ְצ ָּת יָ ָּמה ָו ֵק ְד ָמה ְוכוּ’” האכילה של שבת מקדשת אותך ,נותן לך מח ונשמה ,כחות חדשים,
נחלה בלי מיצרים ,מי צריך נחלה בלי מיצר ,הרי אדם צריך שדה לעבוד ולהתפרנס ,אלא
שהמקום שלך הוא בלי מיצר ,בלי לחץ מקום וזמן ,אלא חי עם אמונה ,זהו נחלת יעקב ִּכי ָהיָ ה
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַו ִ ּי ְפ ַ ּגע ַ ּב ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֵכן ָהיָ ה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ַו ָ ּי ֶלן ׁ ָשם ִּכי ָבא
ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ֶש ּל ֹא ְ ּבעוֹ נָ ָת ּהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (בלקוטי תנינא
סימן עט)ִּ ,כי יַ ֲעקֹב ָהיָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמןְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ַ ּנ”ל:
ר’ נתן מאריך בכ”מ בענין יעקב שכלול מג’ החגים פסח שבועות סוכות ,והוא כלליות הדעת,
כי אברהם מדתו אהבת השם ,יצחק מדתו יראת השם ,כשאדם במקום וזמן אין לו אהבה
ויראה ,רפואתו בחי’ יעקב ,כמ”ש בסיום ההלכה .וזהו בחי’ נחלת יעקב ,בחי’ יסוד ות”ת עולה
עד הדעת.

כפי ההתעוררות בסעודה שלישית עם חברים מקשיבים ,כך זוכה לחיים טובים
ישית ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ִהיא ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ִּמנְ ָחה ,מה שהבעש”ט ייסד לשבת
(יט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְס ֻע ָדּ ה ׁ ְש ִל ׁ ִ
חברים ביחד ,שזה עיקר זמן של תשובה ,ויש לנצל את הזמן הזה שזה עיקר הזמן להתקרב
לה’ ,ואז מאיר רחמים גדולים ,בשעת מנחה שבימות החול הוא זמן ריחוק מרחמים ,אך בשבת
הוא שלימות המשכת הרחמים ,וע”י סעודה שלישית יכול אדם לזכות להתעלות למעלה
מהמקום זמן ׁ ֶש ִהיא ְּכנֶ גֶ ד ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹבֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַל ַ ּנ ֲח ָלה ְ ּב ִלי ְמ ָצ ִרים ׁ ֶשהוּא נַ ֲח ַלת יַ ֲעקֹב,
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז הוּא ִה ְס ַּת ְּלקוּת מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנוָּ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םְ ,ו ָאז
ִמ ְת ַ ּג ֶּלה ַר ֲע ָוא ְד ַר ֲע ִויןִּ ,כי מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְויַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב בזוהר הקדוש,
יעקב ומשה בחי’ דעת ,זה בפנים וזה בחיצוניות ,משה עלה לשורש הדעת ,הדעת יכול לגדול
עולה יותר ויותרִּ ,כי ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְקבו ַּרת מ ׁ ֶֹשהָ ,ע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ ם
יש ֶאת ְק ֻב ָרתוִֹּ ,כי הוּא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִ ּב ְב ִחינַ ת (דברים לד) ְול ֹא יָ ַדע ִא ׁ
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ספרי שם) ַעל ְקבו ַּרת מ ׁ ֶֹשהֶ ,ע ְליוֹ נִ ים נִ ְד ָמה ָל ֶהם ְל ַמ ּ ָטה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים נִ ְד ָמה ָל ֶהם
ְל ַמ ְע ָלהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ל ֹא נוֹ ַדע ְמקוֹ מוֹ ַא ֵ ּיה ,הגם שיודעים היכן הוא
קבור ,בהר נבו ,אלא שהוא בחי’ למעלה מהמקום ,כי יעקב הוא בחי’ הדעת ושלימותו בסעודה
שלישית ,רעוא דרעין פירושו שמרחמים עליך להוציא אותך מהמקום והזמן ,מטבע קשה,
משעבודים רעים ,ולהתעלות לאהבה ויראה ודביקות בה’ ,בכח הסתלקות וקבורת משה שהוא
למעלה מהמקום ,ואין יודעים אם הוא למעלה או למטה.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ָאז הוּא ֵעת ָרצוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ,כשזוכים בשעת סעודה שלישית לחשוב
מהתכלית ולהרהר בתשובה ,אזי זוכים לחיים טובים ,כמו שרואים במציאות ובדקתי וראיתי
את זה בהרבה אנשים ,מי שמקדש סעודה שלישית יש לו חיים טובים ,מי שלא ,הולך לטייל
עם בני ביתו וכו’ ה’ ירחם ,ממש אין לו חייםִּ .כי ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם,
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ׁ ָשם הוּא ָרצוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְו ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִליםִּ ,כי ָדּ נִ ים ֶאת ַה ּכֹל ְ ּב ַר ֲח ִמים ְל ַכף ְזכוּת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל סעודה
שלישית הוא מדות הרחמים של ר”ה ויוה”כ ,שדנים אותך לכף זכות ,זהו הסוף של שבת,
לקשר את העולם אל השבתְ .ו ַעל ֵּ
כן ָאז ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה ְּכ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַו ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִתי ְוכוּ’ ֵעתיצית ,כמנהג החסידים שהש”ץ ניגש לעמוד התפילה בלי טלית ,ורק
ָרצוֹ ן ָאז ִמ ְת ַע ּ ְט ִפים ְ ּב ִצ ִ
כשאומרים ואני תפילתי ,הוא מוריד את הכובע/שטריימל ומגלה את המצח ,ולובש הציצית.
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָרצוֹ ן ָ ּגדוֹ ל
ועי”ז מתגלה מצח הרצון ִּכי ִצ ִ
ַּכ ַ ּנ”ל והאריז”ל אומר שהש”ץ לא ילבש את הטלית מתחילה ,רק אז ,כדי להמשיך רצון בכח
הציצית.
יצית ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ׁ ֶש ֵהם ְמ ַר ְּמ ִזים ַעל ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ְו ָרצוֹ ן ָ ּגדוֹ ל ְמאֹדּ ְ ,ב ִחינַ ת ַט ִּלית
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ָל ָבן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ּ ֵטף ּבוֹ הקב”ה ְו ִס ֵדּ ר ִל ְפנֵ י מ ׁ ֶֹשה י”ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים (ברכות יז) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (דניאל
יצית ַּכ ּמו ָּבא,
ז’) ְלבו ׁ ֵּשיהּ ְּכ ְת ַלג ִח ָּוור ושער ראשיה ַּכ ֲע ָמר נְ ֵקאֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין אוֹ רוֹ ת ַה ִּצ ִ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ,כביכול כתוב על הנהגת השם שהלבוש שלו כמו שלג לבן וצמר
נקי ,כמ”ש לעיל שע”י הטלית נמשכים מקיפים עליונים והציצית הם כבר הכי נמוך ,בתוך
המלכות .הגם שהם בחי’ מוחין כמו התפילין ,אלא שנמשך מקיף גבוה מאד ,למקום הכי נמוך.
לכן הטלית עצמו אין לו קדושה כי הוא מקיף עליון .והציציות למטה יורדים עד מקום הכי
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַר ֲח ִמים ְו ָרצוֹ ן
נמוךִּ .כי ִצ ִ
ָ ּגדוֹ ל ַּכ ַ ּנ”ל .וזהו האחיזה בכסא הכבוד ,שמתעורר בלבו רצון להיות איש כשר ,להיות נקי מכל
התאוות כמו הצדיקים.

כשאוחז עצמו בצדיק שמלמד לצאת מג’ התאוות ,ממשיך לבוש לבן ומדות
הרחמים
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת חזה הוית עד די כרסוון רמיו ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חוור ְוכוּ’ ,הוא פסוק
בדניאל ,שם מדבר איך יתבטל הגלות ,עד שראה שהקב”ה בא וישב על הכסא‘ ,חזה הוית’,
הייתי רואה ,כרסוון רמיו ,שמו כסא ,עתיק יומין יתיב ,הקב”ה במדותיו הרחמים ישב על הכסא,
יצית ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשין ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד הרי הוכחה
והלבוש שלו לבן כמו שלגִּ ,כי ַה ִּצ ִ
ברורה לכל דברי ר’ נתן בהלכה זאת ,שע”י ששמים כסא יושב עתיק יומין בלבוש לבן ,כי
ע”י שאדם אוחז בכסא הכבוד מתבטלים הדינים והגלויות ,שעל זה אנו מצפים כל יום לביאת
המשיח ,ושם כתוב בדיוק מתי יבא המשיח ,אלא שאין מבינים את זהְ ,ו ֵהם ָדּ נִ ים ַה ּכֹל ְל ַכף
ְזכוּת ְ ּב ַר ֲח ִמים ְ ּגדוֹ ִלים ַּכ ַ ּנ”ל אתה רק מכין כסא ,היינו שאתה רוצה את ה’ ,עי”ז יתלבנו העוונות
יכם ַּכ ּׁ ָשנִ ים ַּכ ּׁ ֶש ֶלג יַ ְל ִ ּבינ ּו ְו ִאם יַ ֲא ִדימ ּו ַּכ ּתוֹ ָלע ַּכ ֶּצ ֶמר
לגמרי ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (ישעיה א) ִאם יִ ְהי ּו ֲח ָט ֵא ֶ
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל
יִ ְהיוּּ ְ ,ב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ְּת ֵכ ֶלת ַה ַּמ ְל ִ ּבין ֲעוֹנוֹ ת ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִּ ,כי ַה ִּצ ִ
עוֹ ָלם ְו ָדנִ ים ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּתְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ָח ִלין ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ ת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :ביוה”כ יש בביהמ”ק
חוט אדום שמתלבן ,והוא בחי’ התכלת כמו שית’ להלן בענין הפשתן.
כ) ְו ַע ֵּ
ילת
יצית ֵּת ֶכףִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֶח ֶסד ְו ָה ַר ֲח ִמים ׁ ֶשל ְמ ִח ַ
ל-כן ִ ּב ְת ִח ַּלת יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ִמ ְת ַע ּ ְט ִפים ַ ּב ִּצ ִ
יצית ׁ ֶש ּׁ ָשם ָמקוֹ ם ָּכל ֶא ָחד ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָדּ נִ ים ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת וּמוֹ ֲח ִלין
ֲעוֹנוֹ ת הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
יהם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :לכן לובשים כל היו”כ ציצית ,לומר שאין לי מקום בעוה”ז ,המקום שלי
ֲעוֹנוֹ ֵת ֶ
רק אצל השי”ת ,וע”י הציצית אני אוחז במשהו יהדות ,וכבר ה’ איתי ודן אותי לכף זכות ומוחל
עוונות.

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף מא-מ"ב הל' ציצית הלכה ג אות יח  -כו
לש ֶע ְש ֵֹרה ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ַּכ ַ ּנ”ל יבאר
יצית ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ׁ
לש ֶע ְש ֵֹרה ֻח ְליוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ִּצ ִ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ׁ
דבריו להלן ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (שמות לג) ִה ֵ ּנה ָמקוֹ ם ִא ִּתי ,לאחר חטא העגל אמר ה’ למשה‘ ,מצאת חן
בעיני’ ,ונצבת על הצור ,על הסלע ,ואמר לו ‘הנה מקום איתי’ ,ואמרו חז”ל שאז כביכול הקב”ה
נתעטף בציצית ואז אמר ‘הנה מקום איתי’ ,ר’ נתן מבאר בגאונות מופלגת את לשון הפסוק,
כי ע”י המשכת הארת מדות הרחמים ,אתה שייך למקום דקדושה ,בחי’ כסא הכבוד ,ועי”ז
יצית ְל ַס ֵדּ ר ִל ְפנֵ י מ ׁ ֶֹשה י”ג
יש סליחה ומחילהַ ,ה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ֵעת ׁ ֶש ָר ָצה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ִה ְת ַע ּ ֵטף ְ ּב ִצ ִ
‘ה ֵ ּנה ָמקוֹ ם ִא ִּתי’ָ ,ל ְמד ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (בראשית רבא פרק
ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ,ו ִּמ ֶ ּזה ַה ּ ָפסוּק ִ
ס”ח)ִ ,מ ַּכאן שהקב”ה ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ֵאין ָהעוֹ ָלם ְמקוֹ מוֹ ִּ ,כי ָהא ְ ּב ָהא ַּת ְליָ אִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ׁ ֶשהוּא
יִ ְת ָ ּב ַר ְךִּ ,כ ְביָ כוֹ לְ ,מקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ִּמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְמקוֹ ם
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :בזה
יפת ִצ ִ
ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִט ַ
מבאר ענין י”ג חוליות ,שהוא נושא שמוזכר עשרות פעמים בתיקוני זהר ,כי בציצית יש את
חלק הכריכה וחלק הענף ,כורכים ל”ט כריכות בגימ’ ה’ אחד ,ומי שיכול נוהג לעשות חוליות,
ג’ ג’ הוא בחי’ יעקב השלישי ,ועושים י”ג פעמים חוליות על ג’ ג’ כריכות.

גם אם נפל ויש לו הרבה ‘קשרים’ בסטרא אחרא ,יוכל להתרומם ולצאת משם ע”י
קשרי הציצית
יצית שזה דבר מפליא ,אף גוי אחד בעולם לא הצליח
כא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ְו ַה ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִּצ ִ
לחקות את הדבר הזה ,אין דבר כזה בעולם ,חוטים מקושרים וכרוכים זה בזה ,ותלויים כך
בד’ צדדים ,ועניינו ְּכ ֵדי ִל ְס ּתֹר ו ְּל ׁ ַש ֵ ּבר ו ְּל ַה ְמ ִּתיק ָּכל ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,כי יש לאדם
ש ָ ּיהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִצ ְמצוּםּ ְ ,ב ִחינַ ת ח ֶֹמר ַ ּג ׁ ְש ִמי,
‘קשרים’ עם הסט”א רח”ל ִּכי ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ִ ֹ
ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ּׁ ֵשר ַה ָדּ ָבר ְונִ ְת ַצ ְמ ֵצם ָּכל ַּכ ְך ַעד ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ח ֶֹמר ָ ּגמוּר עד שנעשה דבר שהוא
כלה ונאבד ,שקרְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ח ֶֹמר ְל ׁשוֹ ן ֶק ׁ ֶשרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבַ ,ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָהיָ ה דּ וֹ ֵר ׁש ִמ ְק ָרא ֶזה ְּכ ִמין
ח ֶֹמר ו ֵּפ ֵר ׁש רש”יְּ ,כ ִמין ֶק ׁ ֶשרַּ ,כ ּמו ָּבא כשכל הפסוק מקושר בקשר טוב ,זה נקרא כמין חומרִּ ,כי
ַהח ֶֹמרֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ,הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ו ִּמ ּׁ ָשם ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ִצ ְמצוּםּ ְ ,ב ִחינַ ת
ֶק ׁ ֶשרִ ,מ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָמר ֵמ ֶהם הוּא נִ ְל ָּכד ,ח”ו,
יהם ֲא ׁ ֶשר ֵהם קוֹ ׁ ְש ִרים ָע ָליו ְ ּב ָכל יוֹ ם ,אחד יש לו ‘קשרים’ בעבודה עם בעלי עסקים,
ְ ּב ִק ׁ ְש ֵר ֶ
השני יש לו ‘קשרים’ עם כל מיני חברים לא טובים רח”ל ,התקשר למקום נמוך ,יודע ממקום
נמוך ונפל לשם ,וזה קושר אותו לגהינם וגלות מר ,אדם לא מבין כמה הבע”ד יוצא עליו כל
יום ,איך לתפוס אותו עוד פעם .צריך לאט לאט לצאת מהקשר הזה.

הבע”ד לוחם כל יום לקשור את האדם ולכרוך אותו בכחות הרע רח”ל
ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים קמ) ַו ֲח ָב ִלים ּ ָפ ְרשׂ ּו ֶר ׁ ֶשת ְוכוּ’ ,דוד המלך צועק גואלד ,אני פשוט כמו דג ,שזרקו
רשת לתפוס אותי ִּכי ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָה ָא ָדם נִ ְל ָּכד ח”וּ ְ ,ב ֵא ֶיזה ֵח ְטא אוֹ ִמ ְכ ׁשֹלֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר,
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲא ִס ֵירי ָענִ י ו ַּב ְר ֶזל ,כל אחד נכשל באופן אחר ,יש כל מיני קשרים אחרים איך שמושכים
את האדם ואינו יודע לצאת מזה ,אסירי עני וברזל ,לא יודע איך לצאת ,אומרים זאת בערב
שבת ,כי זהו בחי’ הקשרים של ימות החולְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִא ּסוּרֶ ׁ ,ש ָּכל ָה ֲע ֵברוֹ ת נִ ְק ָר ִאים ִא ּסוּר ְל ׁשוֹ ן
ֶק ׁ ֶשרִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַק ּׁ ֵשר ח”וְּ ,כ ִצ ּ ֳפ ִרים ָה ֲאחוּזוֹ ת ְ ּב ַפח ,נפלת בפח ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן ,אתה כבר
לא הבעל הבית ,נהיית כמו כלב קשור של הסטרא אחרא ,אסור וקשור בחבלים ,ועבד בשבילו
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לפרנס אותו ,כי הרע אין להם חיות ,החיות שלו רק כשמכשיל יהודי בעבירה ,לכן הוא מחטיא
את האדם פעם אחת ,אח”כ קושר אותו עוד פעם ,לא מספיק לו שכל הגויים עבדים שלו,
הוא מחפש לקשור יהודי רח”ל ,כשאדם עושה תשובה ,הוא מקלקל את כל ה’קשרים’ שלהם,
ומוציא את כל הניצוצין חזרה ,וזה לשון ‘איסור’ שאתה קשור ואסור לסט”א.
ְו ָצ ִר ְ
יצית ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
יהם ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ְו ַה ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶשל ִצ ִ
יך ְל ַב ֵ ּק ׁש ֵמ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָל ֵצאת ִמ ִ ּק ׁ ְש ֵר ֶ
ָ ּב ֶהם ַּכ ָּמה ְק ׁ ָש ִרים ְּכפו ִּלים ו ְּכ ִריכוֹ ת ַעל ְּכ ִריכוֹ ת כורכים ,שבע ,שמונה ,אחד עשרה ,שלוש
עשרה ,הכל ביחד שלושים ותשע ,במנין ה’ אחד ,ובכל פעם קושרים פעמיים ,להורות שאתה
כרוך וקשור לה’ פעמיים ,להפרד מהקשרים הרעים ,להתדבק בקשרים הטוביםְּ ,כ ֵדי ִל ְס ּתֹר
יצית הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל
ו ְּל ַה ְמ ִּתיק ו ְּל ַב ּ ֵטל ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָּכל ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ְו ַה ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהםִּ ,כי ִצ ִ
עוֹ ָלםְ ,ו ׁ ָשם ָּכל ַה ְּמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶשל ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְק ׁ ָש ִריםּ ְ ,ב ִחינַ ת ח ֶֹמר ַּכ ַ ּנ”ל ,כל המקומות
מקבלים משם את החומר שלהם ,כי הציצית בחי’ מלכות שורש חיות המלכות ,הירידה באה
אח”כ ,כל הישות והחומר מקבל מהחומר של הציצית שהוא כן קדוש ,מקושר בקדושה,
ושם נמתק הכל ְו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹל ְו ַכ ַ ּנ”ל .וכמ”ש לעיל שכל מציאות העולם הוא בחי’
לבוש ,ויש הרבה לבושים זה על גבי זה ,עד שמתעלים לכמה דרגות של ‘למעלה מן המקום’
ובחי’ מועט המחזיק את המרובה ,ושורש המקום הוא מהמלכות דקדושה שהיא שורש כל
בחי’ המקום ,שממנו משתלשל הכריכות וקשרים דס”א ,ותמן נמתקין ,לכן ציצית הוא עיקר
המתקת הדין.

כח הציצית לכרוך את האדם ולקשור אותו חזרה למקומו
ְו ָכל ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְל ָּכד ח”וּ ְ ,ב ֵא ֶיזה ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּאֲ ,א ִפ ּלוּ ַ ּב ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ְמאֹד ׁ ֶש ּׁ ָשם נִ ְת ַק ּׁ ֵשר ח”וְ ,ב ַכ ָּמה
ִמינֵ י ְק ׁ ָש ִרים ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְד ֶמה לוֹ ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֵצאת ִמ ּׁ ָשם ֵמ ֲח ַמת ִר ּבוּי ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ּׁ ֵשר ְונִ ְכ ָר ְך ׁ ָשם
ְמאֹדַ ,ר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ָלן ,איי ר’ נתן הבין את העולם ,שאדם נתקשר למקומות קשים ,מרגיש כמו גוי
ממש ,לא יכול לצאת מזה ,מרוב הרגל ,וחברים ,ונדמה לו שאי אפשר לצאת ממקום עבירות
ונפילות ,וזה גם ענין נפשי ,שהאדם מיואש ,מבולבל ,עצבים ולחצים ,ולכן אין לו פרנסה ,כי
אין לו זמן לחיות ,הוא נקשר באיזה מקום שאי אפשר לצאת משם ,ככה נראה עולם הזה,
י-כן ַעל-יְ ֵדי
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
לא יכול ללמוד ,נדמה לו שהתורה לא בשבילי ,הוא נקשר במקום כזהַ .א ַ
יצית ׁ ֶש ֵהם ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְו ׁ ָשם ָּכל ַה ּׁ ָש ָר ׁ ִשים ׁ ֶשל ָּכל ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ַה ִּצ ִ
יציתְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ׁ ָשם נִ ְמ ָּתק
ָמקוֹ םּ ְ ,ב ִחינַ ת ח ֶֹמר ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ְו ַה ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּב ִּצ ִ
ַה ּכֹל ָּכל ִמינֵ י ְק ׁ ָש ִרים ו ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ַה ּכֹל נִ ְמ ָּתק ְונִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַעל-יְ ֵדי ַה ְּכ ִריכוֹ ת
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםִּ ,כי ֵאין ַה ִדּ ין נִ ְמ ָּתק ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ָש ְר ׁשוֹ ְוכוּ’
ְו ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשל ַה ִּצ ִ
ְו ַכ ַ ּנ”ל תתפוס נקודה טובה אחת ,תלמד דף גמ’ אחד איך שאתה יכול לקרוא את זה ,תתפלל,
תצעק לה’ ,זהו הקשר של קדושה ,ועי”ז נמתקים כל מיני קשרים דסט”א .אהה ,אשרינו שאנו
זוכים ללבוש ציצית ,שיש בהם כריכות וקשרים דקדושה ,ואח”כ החוטים נמשכים למטה בחי’
המשכת השפע למטה.

ט”ל כריכות כנגד ט”ל אורות שממתיקים ל”ט מלאכות דזוהמת הנחש
ְו ַע ֵּ
אשוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ֵהם
ל-כן ֵהם ל”ט ְּכ ִריכוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ט”ל אוֹ רוֹ ת ַה ּיוֹ ְצ ִאים ִמ ּׁ ָש ֹל ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת ִר ׁ
יצית ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ט”ל אוֹ רוֹ ת ֵהם
לש ְרגָ ִליםַּ ,כ ּמו ָּבאֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם יוֹ ְצ ִאין ַה ִּצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ג’ ָאבוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ָש ׁ
ְ ּב ִחינַ ת ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ֵה ֶפ ְך ל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶשל יְ ֵמי ַהחוֹ ל ׁ ֶש ֵהם זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁשַּ ,כ ּמו ָּבן ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו

ז

ח
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ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (חלק א’ סימן יא) כי שם הויה יש בו ד’ אותיות ,האות אחרונה מקבלת השפע,
ועצם השפע הוא ג’ אותיות ראשונות ,כשכותבים יה”ו במילוי אלפין ,יוד הא וא’ו זה בגימ’ ט”ל
אורות .שזהו המשכת הקדושה בעולם וממנו יהיה תחיית המתים ,ג’ אותיות אלו בחי’ ג’ אבות
חג”ת ,וכמו שאומרים בקבלת שבת ‘טוב להודות’ ר”ת ט”ל ,ואח”כ מזמרים ושרים בשבת ,כי
הט”ל אורות שבשבת גורם שיוכל לזמר לשמך עליון .כן פי’ האריז”ל.
ִּכי ל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ֲח ָט ִאים ,הנחש גרם בזעת אפך
תאכל ,וזהו הטרדות והטרחות של ימות החולֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַּכ ַ ּנ”ל,
אכה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֶק ׁ ֶשר ְו ִצ ְמצוּםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
ִּכי ָּכל הל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְק ׁ ָש ִריםִּ ,כי ַה ְמ ָל ָ
(נחמיה ג’) ותקשר ָּכל ַהחוֹ ָמה ַעד ֶח ְציָ ּה בונים חומה ,כל המלאכות ,זה לקשר ,לחבר עצים,
לחבר אבניםְ ,ו ׁ ַש ָ ּבת ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ָאז נִ ְת ַ ּב ּ ְט ִלין ָּכל הל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ְק ׁ ָש ִריםּ ְ ,ב ִחינוֹ ת ִצ ְמצוּםּ ְ ,ב ִחינַ ת ַ ּג ׁ ְש ִמ ּיוּת ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַע ֵּ
ל-כן ל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ִמ ִּמ ׁ ְש ָּכן גמרינן (שבת מט)ֶ ׁ ,ש ּׁ ָשם ָהי ּו ָּכל הל”ט ְמ ָלאכוֹ תִּ ,כי ל”ט ְמ ָלאכוֹ ת
ׁ ֶש ָהי ּו ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ָהי ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ט”ל אוֹ רוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ,זהו תיקון ל”ט מלאכות ע”י שעשו כל המלאכות
של עוה”ז לקשרם למעלה מהמקום ,לגלות שיכולים לעבוד בעוה”ז מה שצריך להתפרנס
וכו’ ,אלא לעשות זאת בקדושה קצתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (סימן יא) ְו ַעל-יְ ֵדי ל”ט
ְמ ָלאכוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן נִ ְמ ְּתקוּ ְונִ ְת ַ ּב ּ ְטלוּ ָּכל הל”ט ְמ ָלאכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ,ויש שם ברכה ,חיות,
ושפע בפרנסה ,כי מתעלה מצמצום המקום והזמן וזוהמת הנחש ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת
ָמקוֹ םִּ ,כי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ַ ּביִ ת ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשָ ,היָ ה ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט
ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְמ ֻר ֶ ּבה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ׁ ָשם ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ָהיָ ה ָה ָארוֹ ן ׁ ֶשהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֻמ ָעט ַמ ֲח ִזיק ֶאת ַה ְּמ ֻר ֶ ּבה
יצית ְּכ ֵדי ְל ַב ּ ֵטל ָּכל ַה ְּכ ִריכוֹ ת ְו ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶש ָּל ֶהם ַעל-יְ ֵדי ל”ט
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ל”ט ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ִּצ ִ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ט”ל אוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ַּכ ַ ּנ”ל הרי לנו איזה
ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ִּצ ִ
כח עצום מקבלים כשלובשים ציצית ,וכן כשמקבלים שבת.

גם שנכשל בחבילות עבירות ,יוכל לצאת מהם ע”י שירבה בחבילות מצוות
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ויקרא פרשת כא)ָ ,ע ָשֹה ָא ָדם ֲח ִבילוֹ ת ֲח ִבילוֹ ת
יע ָשֹה ְּכנֶ גְ ָדּ ן ֲח ִבילוֹ ת ֲח ִבילוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ְצוֹת ,עוד משנה עוד דף גמ’ עוד
ֲע ֵברוֹ ת אל יתייאש אלא ֲ
קצת צדקה וחסד ,תעשה חבילות של מצוות שהם ישברו את הרע ,רבינו מלמד ,תעשה את
יכין ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכנֶ גְ ָדּ ן
הטוב ,הרע יפול ממילאִּ ,כי ָה ֲע ֵברוֹ ת ח”וֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ֲח ִבילוֹ ת ו ְּק ׁ ָש ִרים ו ְּצ ִר ִ
יהם
יהם ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכנֶ גְ ָדּ ן ֲח ִבילוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ְצוֹת ְּכ ֵדי ִל ְס ּתֹר ִק ׁ ְש ֵר ֶ
ֲח ִבילוֹ ת ׁ ֶשל ִמ ְצוֹת ְּכ ֵדי ִל ְס ּתֹר ִק ׁ ְש ֵר ֶ
יצית ַּכ ַ ּנ”ל:
ַעל-יְ ֵדי ַה ֲח ִבילוֹ ת ְו ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶש ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּכ ִריכוֹ ת ְו ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ׁ ֶשל ַה ִּצ ִ
כב) ר’ נתן ממשיך לאור דברי רביה”ק שהיציאה מג’ התאוות הוא ע”י האחיזה בקדושת ג’
רגלים ,ובזה אוחז בשורש נשמות ישראל ומתקרב לה’ ,ועי”ז יוצא ממקום וזמן ,ובזה ממשיך
לבאר ענין החוליות שהזכיר לעיל ,אלא שהקדים כלל ענין הכריכות שהוא לעשות חבילות
של מצוות ,ל”ט כריכות בגימ’ הויה אחד ,ומתחילים שבע ,אח”כ שמונה ,וכך מוסיפים עוד
ועוד ,ללמדנו שנתחיל הקצת שאנו יכולים ,אח”כ להוסיף עוד אחד ועוד אחד ,וקשרים הוא
להתקשר חזרה אל הקדושה ,וכאן ממשיך לפרש ענין הי”ג חוליות ,לעורר רחמים רבים,
ְו ֵאין ֻח ְליָ א ּ ָפחוֹ ת מג’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשה הוּא ְ ּב ִחינַ ת יַ ֲעקֹבֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת (קהלת ד)
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ְו ַהחוּט ַה ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש ל ֹא ִ ּב ְמ ֵה ָרה יִ ָ ּנ ֵתקְ ,והוּא ָּכלוּל ִמ ָּכל הג’ ָאבוֹ ת ,כך בכל פעם אדם צריך להתחיל,
ולהתגבר ,ולהגיע אל הדעת ,חוט משולש ,חזקה ,בהתחלה קשה ,מתגבר פעם שניה ,עד
שמתחזק בשלישית ,בחי’ אהבה יראה ודעתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִליםְ ,והוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲענַ ף ֵעץ
ָעבוֹ תֵ ,אין ָעבוֹ ת ּ ָפחוֹ ת מג’
ישיּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב כמו שכבר ביאר לעיל ענין ר”ה שהוא
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֻס ּכוֹ ת ׁ ֶשהוּא ָה ֶרגֶ ל ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ
האחיזה בכסא כבוד ה’ ,ויוה”כ עולים למעלה מהמקום והזמן ,ואז באים אל הסוכה ,שהוא
מקום בעוה”ז שהוא למעלה מהמקום ,ומנענעים המינים לכל צדֶ ׁ ,ש ָאז נוֹ ְט ִלין ד’ ִמינִ ים ְואוֹ גְ ִדין
ְוקוֹ ׁ ְש ִרים ג’ ִמינִ ין ְ ּביַ ַחדְ ,ו ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֵהם ְמ ִא ִירין ְל ָה ֶא ְתרֹג
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַ ּבת עיןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ׁ ְש ָל ִמין הד’ ִמינִ ים וביחד הם ד’ כנגד ד’ הציצית ,ג’ מאירים
לאחד ,יה”ו מאיר לה’ אחרונה ,ועניינו כי בכדי לצאת מהתאוות ולאחוז בכסא הכבוד שזהו
עיקר ההתקשרות לצדיק ,ע”י הרצון שרוצה לצאת מהתאוות .שזהו הארת ג’ האבה”ק,
אברהם יצחק ויעקב ,ואלו הג’ עושים שאתה יכול לאחוז בכסא הכבוד בחי’ מלכות ,בחי’
האות הרביעית.
יצית ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהם ֻח ְליוֹ ת ְו ָכל ֻח ְליָ ה ִהיא ג’ ְּכ ִריכוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל ול”ט ְּכ ִריכוֹ ת וה’ ְק ׁ ָש ִרים
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ד’ ִצ ִ
ְּכפו ִּליםֶ ׁ ,ש ֵהם ֶע ֶשֹר ְק ׁ ָש ִרים ְו ֻכ ָּלם ְ ּביַ ַחד ֵהם עוֹ ִלין מ”ט ְּכנֶ גֶ ד מ”ט יְ ֵמי ָהע ֶֹמרֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִמ ּלוּי
יצית ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
ַה ְּל ָבנָ ה ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ֲע ִלין ו ְּמ ַק ּׁ ְש ִרין ַה ָּמקוֹ ם ְו ַה ְ ּז ַמן ְל ַמ ְע ָלה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ר’ נתן אומר כאן חידוש נורא ואיום ,כמו במ”ט ימי ספירת העומר שממשיכים בכל יום הארה
של דעת של ג’ רגלים ,שורש נשמות ישראל ,כך בציצית שיש י’ קשרים עם ל”ט כריכות הרי
מ”ט ,כמ”ט ימי ספירת העומר.
ולאור דבריו לעיל שהוא ענין ר”ה ויוה”כ ,יתבאר מש”כ בספה”ק ‘אנא השם הושיעה נ”א’
אלו הם נ”א יום מראש חודש אלול עד הושענא רבא ,הרי נ”א יום .אבל באמת ב’ ימי ר”ה
נחשבים ליום אחד ארוך ,וכל הימים נכללים ביוה”כ שהוא למעלה מהזמן ,הרי נ”א חסר ב’,
נמצא מ”ט שנכללים ביוה”כ שהוא החמישים ,בזה אנו מבינים כלל ענין קשר ימי הספירה,
ומספר הכריכות והקשרים ,כל זה הוא מ”ט בחינות שמאירים בהם אור שלמעלה מהמקום
והזמן.
ועתה ר’ נתן מזכיר עוד כמה פרטים בהלכות ציצית ,ובזה מסיים את ההלכה באופן שהכל
יהיה מקושר כמין חומר בעז”ה.

כשיש תכלת ,היינו שמסתכל על התכלית למעלה מהמקום ,אזי הפשתן מותר ,כי
נמתק בחי’ קין ודנים הכל לכף זכות
יצית ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ,שמותר לעשות בזמן שיש תכלת ,שאז כלאים מותר בציצית,
כג) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יאל לבוש בדים ,פשתן נקרא בד
יש ַ ּג ְב ִר ֵ
ִּכי ּ ִפ ׁ ְש ָּתן הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ יםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (יחזקאל ט) ְו ָה ִא ׁ
ׁ ֶשהוּא ּ ִפ ׁ ְש ִּתים ְוהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַקיִ ן ׁ ֶש ֵה ִביא ִמ ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהֶ ׁ ,שהוּא ֶז ַרע ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ׁ ֶש ֵה ִביא ִמן ַה ָ ּגרו ַּע,
ׁ ֶש ָר ָאה חוֹ ב ְל ָכל ֶא ָחד מבואר באריז”ל שבחי’ קין הם הנשמות הנפולות ,שלא יכולים לראות
בכל אחד את הטוב שלו ,בחי’ דין ,נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּ ִפ ׁ ְש ָּתן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָדּ ן ְל ַכף חוֹ בּ ְ ,ב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ,ואנו
צריכים להמתיק את זה ,לכן עשה ה’ שמותר ללבוש פשתן עם חוט תכלת ,שמסתכל על

ט

י
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יציתַ ,על-יְ ֵדי ַהחוּט
התכלית שהוא למעלה מהמקום והזמן ,ובזה נמתק הדיןְ .ו ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ׁ ֶשהוּא ַהחוּט ׁ ֶשל ְּת ֵכ ֶלתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםַ ,על-יְ ֵדי
ֶזה נִ ְמ ָּתק ַ ּגם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ִפ ׁ ְש ִּתים ָלדוּן ֶאת ַה ּכֹל ְל ַכף ְזכוּת ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעים ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ַּכ ַ ּנ”ל:
יצית ֵהם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ְּמ ִא ִירים ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ַּמ ְל ָא ְך ְוכוּ’ ,רבינו אומר שם
כד) ִצ ִ
במאמר דבר נפלא שאנחנו צריכים לצאת מקנאת המלאכים ע”י אחיזתנו בכסא הכבוד ע”י
שמתקשרים לצדיק אמיתי שמלמד איך לצאת מג’ התאוות ,כי בלי זה אינו ענין הבעש”ט,
הוא מגלה לנו לצאת מתאוה וגאוה ,והוא ע”י אור הרגלים ,שזוכים בהם לבחי’ דעת בחי’ יעקב
כנ”ל ,ורבינו אומר שעי”ז זוכים לשפע נבואה בחי’ מלאך טוב ,ובזה זוכים לגאולת התפילה,
וזהו התנוצצות משיח שכל דבר חוזר לשורשו בחי’ מלוה הגדול ,ועי”ז יכולים לעשות ר”ה
כי מעלה כל דבר לשורשו ורואה מקומו ודן אותו לכף זכות .וזהו בחי’ מלאך ,מלאך שמשפיע
יצית ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ְל ָא ְךֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יְ ִצ ָירהַּ ,כ ּמו ָּבא באריז”ל
נבואה ועי”ז זוכים לתפילהִּ ,כי ִצ ִ
שע”י עבודת הבוקר יפנה ויטול ידיו וח”י ברכות הרי הוא מטהר עולם העשיה ,וע”י הציצית
מטהר עולם היצירה ,תחילה במעשה ואח”כ בדיבור ,קרבנות בעשיה ,זמירות ביצירה.
ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים לד) חוֹ נֶ ה ַמ ְל ַא ְך ה’ ָס ִביב ִל ֵיר ָאיו ַויְ ַח ְּל ֵצם ,טהרת היצירה הוא מקום המלאכים
יצית ׁ ֶש ֵהם ְס ִביב ָה ָא ָדםַּ ,כ ּמו ָּבאִּ ,כי ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ְל ָא ְך ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָשֹה ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּי ְר ָאה
ׁ ֶש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָלם ַעל-יְ ֵדי ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִליםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ַה ְּת ִפ ָּלה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל כשלובש ציצית,
יצא ממקום וזמן ,ועלה לבחי’ יצירה ,היינו הרגשה דקדושה ,בחי’ רוח נבואה שמצייר לעצמו
אלקות ,לא נאריך בזה.
יש ָ ּג ִדיל וב’ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יצית ׁ ְש ִל ׁ
ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נוֹ י ִצ ִ
ישים ָענָ ף (שלחן ערוך סימן יא סעיף יא) ,היום עושים
יותר ,ציצית יפים כאלה ,אבל מה שמוכרח ע”פ דין הוא שליש וב’ שלישים ,כנגד ג’ אבות ִּכי
יצית
ישים ְּכנֶ גֶ ד ׁ ְש ֹל ׁ ָשה ָאבוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ֹל ׁש ְרגָ ִלים ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ְמ ִא ִירין ַה ִּצ ִ
יצית ג’ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יֵ ׁש ְ ּב ַה ִּצ ִ
ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ישים ָענָ ףִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ְ ּק ׁ ָש ִרים ְו ַה ְּכ ִריכוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ָ ּג ִדילֵ ,הם ִ ּב ְב ִחינַ ת
יש ָ ּג ִדיל וב’ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ל-כן ׁ ְש ִל ׁ
ישי ָל ָאבוֹ ת ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֶ ּק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ְש ֹל ׁ ָשהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת
יַ ֲעקֹב ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ׁ ְש ִל ׁ ִ
ֲענַ ף ֵעץ ָעבוֹ ת ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל:

סוד המתקת שורשי הגבורות בכח הציצית
“ו ַה ּ ִפ ׁ ְש ָּתה ְו ַה ּ ְשֹעוֹ ָרה נו ָּּכ ָתה ִּכי ַה ּ ְשֹעוֹ ָרה ָא ִביב ְוכוּ’” (שמות ט) ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ו ְּשֹעוֹ ִרים ֵהם ְ ּב ִחינָ ה
כה) ְ
ַא ַחתּ ְ ,ב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ָמקוֹ םִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ַה ַ ּג ׁ ְש ִמי הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים
ְו ִדינִ ים ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַה ּ ִפ ׁ ְש ָּתה ְו ַה ּ ְשֹעוֹ ָרה נו ָּּכ ָתהֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים ַּכ ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמיםּ ְ ,ב ִחינַ ת
ּ
ָמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם יוֹ ֵצא ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּכ ַאת ָהאוֹ רוֹ ת ֶזה ָ ּב ֶזה ַּכ ָידו ַּע ְו ַכ ּמו ָּבא ִ ּב ְכ ָת ִבים
ַּכ ַ ּנ”ל ירידת השתלשלות הבריאה הולך באופן של אור וכלי אור וכלי ,והכלי נעשה ע”י הכאת
האורות זה בזהְ ,ו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת נו ָּּכ ָתהּ ְ ,ב ִחינַ ת ַה ָּכ ַאת ָהאוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת ָמקוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵשם
ֲה ַויָ ”ה ְ ּב ַה ָּכ ָאה ׁ ֶשעוֹ ֶלה ָמקוֹ ם ַּכ ָ ּידו ַּע ,היינו י’ פעמים י’  +ה’ פעמים ה’  +ו’ פעמים ו’ +ה’ פעמים
ה’ =  186בגימ’ מקו”ם .שזהו ענין שהקב”ה מתלבש בבריאה בתוך בחי’ המקום ,בחי’ פשתה
ושעורה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמים ְו ִדינִ ים ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ו ְּשֹעוֹ ִרים ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ָמקוֹ ם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל.
ימין ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ְו ַה ְ ּז ַמן
ְו ַעל-יְ ֵדי ֲהנָ ַפת ע ֶֹמר ְשֹעוֹ ִרים ְו ַעל-יְ ֵדי ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ְמ ִר ִ
ּ
ְל ׁ ָש ְר ׁשוֹ ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ םְ ,ל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ְו ׁ ָשם נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹל ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַעד ׁ ֶשזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי
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ֶזה ְליוֹ ם ַה ֲח ִמ ּׁ ִשיםֶ ׁ ,שהוּא ַחג ַה ּׁ ָשבוּעוֹ ת ְז ַמן ַמ ַּתן ּתוֹ ָר ֵתנוֶּ ׁ ,ש ָאז יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ַּמ ְל ָא ִכים ַעל-
“מה
יְ ֵדי ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ֶח ְמ ָדּ ה ְ ּגנו ָּזה ׁ ֶש ּלֹא נִ ְּתנָ ה ַל ַּמ ְל ָא ִכים ִּכי ִאם ָלנוְּּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (תהלים ח)ָ ,
ַא ִדּ יר ׁ ִש ְמ ָך ְ ּב ָכל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ְּתנָ ה הוֹ ְד ָך ַעל ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְוכוּ’”

בשבועות נתבטל קנאת המלאכים ,כי בו ביום הקב”ה בעצמו נתן לנו תורה שמבטŒ
לת קנאתם
ְו ָאז ָאנ ּו אוֹ ֲח ִזין ַע ְצ ֵמנ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דָ ׁ ,ש ְר ׁ ֵשי ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תְ ,מקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת יוֹ ם
ַה ֲח ִמ ּׁ ִשיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ַש ֲע ֵרי ִבינָ הּ ְ ,ב ִחינַ ת יוֹ ֵבל ַע ְל ָמא ְדּ ָא ֵתי ׁ ֶש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֵאם ְל ִבינָ ה ְו ִא ָּמא
יסר
יקנָ א ַעד ְ ּב ִחינַ ת ָע ִתיק ַּכ ָ ּידו ַּעִּ ,כי ָאז ְמ ִא ִירין ְּת ֵל ַ
ְמ ַק ְ ּננָ א ְ ּבכו ְּר ַס ָ ּיא ְו ָאז ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת עוֹ ִלין ַעד ַה ִדּ ְ
יצית ,ר’ נתן חוזר
יקנָ א ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת י”ג ִמדּ וֹ ת ַה ּתוֹ ָרהַּ ,כ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין אוֹ ר ַה ִּצ ִ
ִּת ּקוּנֵ י ִדּ ְ
לבאר ענין הספירה ,כי כשיצאנו ממצרים היינו במדרגה קטנה ,אח”כ אנו סופרים מ”ט יום,
עד שעולים למדות הרחמים למעלה מהמקום והזמן ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו אוֹ ֲח ִזין ְ ּב ִכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ ד ְויֵ ׁש
ָלנ ּו ּ ֹכחַ ַל ֲעמֹד ְ ּב ֶמ ְמ ׁ ָש ָלה זוֹ ַעל ַה ַּמ ְל ָא ִכים ׁ ֶש ָאנ ּו זוֹ ִכין ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרה ,ואז נתגלה
שה’ רצה לתת לנו את התורה ,א”כ אין כבר למלאכים מה לקנאות ,כי זהו רצון ה’ לתת לנו
תורה שתלמד אותנו להחזיר כל השפע גשמי לשורשו .ובזה יש אור פסח שבועות וסוכות
ביחד ,שיש לנו כח למשול על קנאת המלאכים.
ְו ַעל -יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ראשיה
ׁ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם בד’ ַּכנְ פוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ְש ָֹערוֹ תּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (דניאל ז) ושער
כעמר נקאּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּת ֵכ ֶלת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ְּתקוּ ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ינִ ים
ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזין ְ ּב ַה ְ ּבגָ ִדים ִ ּב ְב ִחינַ ת ּ ִפ ׁ ְש ָּתןִּ ,כי עוֹ ִלין ְונִ ְת ַק ּׁ ְש ִרין ִל ְב ִחינַ ת ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ְ ּב ִחינַ ת
ִּכ ֵּסא ַה ָּכבוֹ דֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ָּתק ַה ּכֹל ְוכוּ’ ְו ַכ ַ ּנ”ל.
יצית
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְ ּב ׁ ָשבוּעוֹ ת ׁ ֶש ָאז נִ ְמ ָּתק ְ ּב ִחינַ ת ע ֶֹמר ְשֹעוֹ ִרים ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְו ֵכן ָאז ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת אוֹ ר ַה ִּצ ִ
ׁ ֶשהוּא ְּכ ַלל ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”ל ,כמו שאמרו חז”ל ששקולה מצות ציצית כנגד כל התורה ,כי
הציצית בחי’ לבוש בעולם הזה ,בשבועות נעשה לבוש דקדושה שה’ רוצה במעשים שלנו
בעוה”ז שנקדש בחי’ הלבושים ,יובן למי שלמד מתחילת ההלכה עד כאן נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָּתק ָאז
ַה ּ ִפ ׁ ְש ָּתה ְו ַה ּ ְשֹעוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ָּתק ְ ּב ִחינַ ת ְו ַה ּ ִפ ׁ ְש ָּתה ְו ַה ּ ְשֹעוֹ ָרה נו ָּּכ ָתהֶ ׁ ,ש ְּמ ַר ֵּמז ַעל ְּכ ַלל ַה ִדּ ינִ ים ַה ֶ ּנ ֱא ָח ִזים
יצית,
ִ ּב ְז ַמן ו ְּב ָמקוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ְמצו ִּמיםִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ָשבוּעוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ַק ָ ּב ַלת ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִצ ִ
ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ָּמקוֹ םְ ,ל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ְ ּז ַמן ְו ַכ ַ ּנ”ל ִּכי ַה ּ ָפסוּק ְ‘ו ַה ּ ִפ ׁ ְש ָּתה ְו ַה ּ ְשֹעוֹ ָרה’
ַה ַ ּנ”ל ְמ ַר ֵּמז ַעל ִמ ְצ ַות ע ֶֹמר ְשֹעוֹ ִריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מנחות סח) ִמ ּ ָפסוּק ֶזה
“א ִביב ָקלוּי באש ְוכוּ’”ְ ,ונֶ ֱא ַמר ְל ַה ָּלןִּ ,
“כי ַה ּ ְשֹעוֹ ָרה ָא ִביב
ׁ ֶש ָהע ֶֹמר ָ ּבא ִמ ּ ְשֹעוֹ ִרים נֶ ֱא ַמר ַּכאןָ ,
ְוכוּ’” :יובן ע”פ פנימיות התורה ,כי כלל השתלשלות הבריאה בבחי’ הויה בהכאה בגימ’
מקום ,שהוא שורש הצמצום בחי’ שעורה ופשתן נוכתה ,ומשם כלל הדינים האחוזים במקום
וזמן ,ובספירת העומר ממתיקים את השעורה ,ובציצית ממתיקים את הפשתן ,ושלימות
קבלת התורה ומצוות בשבועות ,וציצית כלולה מכל המצוות ,הרי שבימי הספירה ושבועות,
ממתיקים שורש הצמצום של העולם ,ומלכות דקדושה עולה עד איה ,עליה הכי גדולה ,וזה
ילמד אותנו בכל יום שה’ רוצה אותנו בעולם הזה ,לצמצם מעשינו ולקבל תורה ,ובזה נתעלה
למעלה ממקום וזמן.

אי

בי
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אם הקב”ה מתחרט ,ודן לכף זכות ,נוכל גם אנו להתעלות מכל פגם
ימת ַה ְּל ָבנָ ה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ָּמקוֹ ם ְל ַה ֲעלוֹ ת ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּמקוֹ ם ִל ְב ִחינַ ת
כו) ׁ ַש ָ ּיךְ ְל ֵעילִ :מ ּלוּי ּ ְפגִ ַ
ְ
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ׁ ֶשהוּא ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶשל
עוֹ ָלם ְויוֹ ֵד ַע ְמקוֹ ם ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחדַ ,ע ֵּ
ֹאש ח ֶֹד ׁש
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ְ ּבר ׁ
ל-כן ָק ַבע ְ ּב ַר ֲח ָמיו יוֹ ם ַה ִדּ ין ׁ ֶשל ר ׁ
ְ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָאז ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ִמ ְת ָח ֵרט
יטבִּ ,כי ַדּ יְ ָקא ְ ּבר ׁ
ימת ַה ְּל ָבנָ ה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
ׁ ֶשהוּא ִּת ּקוּן ּ ְפגִ ַ
ַעל ׁ ֶש ִּמ ֵעט ֶאת ַה ְּל ָבנָ ה כמו שכתוב בקרבן ר”ח‘ ,חטאת להשם’ ודרשו חז”ל שהקב”ה מתחרט
שמיעט את הירח ,ובר”ה שהוא גם בר”ח ,בו ביום ה’ מתחרט שברא את היצר הרע ,ממילא
אנו גם יכולים להתחרט על החטאים ,כמ”ש במאמר בפנים ,ובר”ה הוא שורש המתקת הדבר,
ֹאש
שאפי’ שהוא יום הדין ,בו ביום דן את העולם לכף זכותְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִּת ּקוּן ְ ּב ָכל ר ׁ
ימת ַה ְּל ָבנָ ה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ָּמקוֹ ם ַל ֲעלוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה
ימת ַה ְּל ָבנָ הְ ,ו ִת ּקוּן ּ ְפגִ ַ
ח ֶֹד ׁש ִל ְפגִ ַ
ְ
ימת ַה ְּל ָבנָ הֵ ,מ ִאיר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּב ִחינַ ת
ֹאש ח ֶֹד ׁשֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ּ ְפגִ ַ
ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְ ּבר ׁ
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ םֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ׁשו ָּבהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ְל ָכל ַה ֲח ָט ִאים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ַ ּב ֲא ִריכוּתְ ,ו ַעל-
ימת ַה ְּל ָבנָ הִּ ,כי ָאז ֵמ ִאיר ְ ּב ִחינַ ת
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְ ּב ֵעת ִּת ּקוּן ּ ְפגִ ַ
ֵּכן הוּא ֶח ֶסד ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּק ַבע יוֹ ם ַה ִדּ ין ְ ּבר ׁ
ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָדּ ן ֶאת ַה ּכֹל
יע ִל ְמקוֹ מוֹ ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמקוֹ מוֹ
ְ ּב ַר ֲח ִמים ְּכ ִפי ְמקוֹ מוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶאל ָּת ִדין ֶאת ֲח ֵב ְר ָך ַעד ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַ
ימת ַה ְּל ָבנָ ה הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ָּמקוֹ ם ְו ַכ ַ ּנ”ל:
ׁ ֶשל עוֹ ָלם ְוכוּ’ִּ ,כי ַ ּגם ִּת ּקוּן ּ ְפגִ ַ
נמצאנו למדים בהלכה הנפלאה הזאת ,שבכל יום ויום מימי חיינו אנו מתקשרים לשבת ,לראש
חודש ,לג’ רגלים ,לספירת העומר ,והכל בפשיטות שנצא מהמקום והזמן ,נחשוב מהלבושים
של דברי ר’ נתן .ועי”ז ה’ דן אותנו לכף זכות ולרחמים.
ה’ יזכנו ללבוש את הציצית בהתעוררות גדולה ,ונזכור דברי ר’ נתן ,ונראה איך ע”י מצוה
פשוטה וקצת התעוררות ,אנו אוחזים בכסא הכבוד ונזכה להתנוצצות משיח ,ורחמים גדולים
בקול שופר הגדול ,ובזה נזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

