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ליקוטי הלכות ח"א דף מד -מה הל' ציצית הלכה ה' אות ה-ז

לקוטי הלכות חלק א' דף מד  -מה ,הלכות ציצית הלכה ה' אות ה'  -ז'
ר’ נתן ממשיך בענין תיקון המדמה ,שזהו עיקר עבודת האדם ,וכמובא בכל הספה”ק ,וכמו
שרבינו מביא בכמה מקומות ,שהעיקר להתנהג בכל דברי הרשות בקדושה וטהרה ,וזהו תיקון
המדמה ללכת עם אמונה זכה ומבוררת ,בכח הצדיק כמבואר שם בלקו”ת סי’ ח’.
“ליוֹ ם ַח ֵ ּגנוּ” בראש השנה נעשה תיקון תפילת הבעל
ה) ִּכי ְמב ָֹאר ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ַעל ּ ָפסוּקְ ,
כח שיכול להתפלל בבחי’ דין ,בחי’ תשר”י ר”ת שברת ראשי תנינים ,ועי”ז מתגלה מלכות
ה’ ,ועי”ז רבינו מפרש ‘בכסה ליום חגנו’ ,היינו רוח נבואה שמכוסה בלב ,נעשה יום חגנו,
היינו שאדם מתאר ,ורואה את העולם כמחוגה ציור ולבוש על ה’ .וכל זה בכח לבוש הציצית
כנ”ל ׁ ֶש ָּכל ַה ָּת ֳא ִרים ְו ַה ּׁ ְש ָב ִחים ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ו ְּמ ָפ ֲא ִרין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמה ,גדול,
ימ ּיוּת
גבור ,נורא ,הוא בחי’ מדמה ,כמבואר בבעש”ט באריכות פנימיות הענין הזהִּ ,כי ִ ּב ְפנִ ִ
ַה ּ ֵש ֶֹכל הוּא יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְמרוֹ ָמם ְונַ ֲע ָלה ִמ ָּכל ַה ָּת ֳא ִרים ְו ַה ּׁ ְש ָב ִחים ְו ִע ַ ּקר ָּכל ַה ּׁ ְש ָב ִחים ְו ַה ָּת ֳא ִרים ֵהם ַרק
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמה ְוכוּ’ ַע ֵ ּין ׁ ָשםְ ,ו ָכל ַה ָּת ֳא ִרים ְו ַה ּׁ ְש ָב ִחים ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמהֻּ ,כ ָּלם ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת
ְלבו ׁ ִּשין ְדּ ַמ ְל ָּכא ,כמבואר בזה”ק ובספה”צ ענין הלבושים ,וכל הלקוטי הלכות מלמד אותנו מאד
מאד לתת לנו ציור כזה של מדמה דקדושה שהוא לבושא דמלכא שאין כמוהו ְ ּב ִחינַ ת (תהלים
קד) הוֹ ד ְו ָה ָדר ָל ָב ׁ ְש ָּתֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ָּת ֳא ִרים ְו ַה ּׁ ְש ָב ִחים ּׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ו ְּמ ָפ ֲא ִרין ו ְּמ ַכ ְ ּב ִדין ו ְּמגַ ְדּ ִלין ֶאת ׁ ְשמוֹ
יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת הוֹ ד ְו ָה ָדרֶ ,זה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשיןּ ְ ,ב ִחינַ ת הוֹ ד ְו ָה ָדר ָל ָב ׁ ְש ָּת ,שע”י שהשי”ת
הלביש את עצמו אנו יכולים לתפוס ולהשיג מה זה חסדים ,ומה זה ישועה שה’ עושה עמנו
בכל פעם ,וכן להתעורר לגבורה ולקבלת עול מלכות ,שכל זה כבודו ית’ ִּכי ר’ יוֹ ָחנָ ן ָק ָרא למאני’
מכבדותא (שבת קיג) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַּה ְּלבו ׁ ִּשין ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ָּכבוֹ דַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ָּכבוֹ ד ְו ֶה ָה ָדר ְו ַה ּׁ ֶש ַבח
ׁ ֶש ְּמ ַכ ְ ּב ִדין ו ְּמ ׁ ַש ְ ּב ִחין ו ְּמ ָפ ֲא ִרין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִ ּב ׁ ְש ָב ִחים ְו ָת ֳא ִריםֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַה ְמ ַד ֶּמה,
ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשין ׁ ֶש ֵהם נִ ְק ָר ִאים ָּכבוֹ ד ַּכ ַ ּנ”ל.

ר’ נתן אומר שעבודת האדם הוא ‘להעלות כל העולמות’!
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַעל -יְ ֵדי ַה ּׁ ְש ָב ִחים ְו ַה ָּת ֳא ִרים ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמהַ ,מ ֲע ִלין ֶאת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ,כמבואר
בספה”ק ור’ נתן מזכיר כאן את הענין שזה עיקר עבודת האדם להעלות את כל העולמות ,מי
שלא מבין מה זה עולמות ,אנו מאמינים בדברי הצדיקים שאנו מתקנים למעלה כל העולמות,
וכולם כלולים בלבושא דמלכא .והעיקר מתוך עוה”ז שאנו רואים שה’ מחיה את הדומם צומח
חי מדבר ,ומחיה את כל הבריאה ,כשאדם מתבונן בזה ורואה בזה גדולת ה’ ומביא את זה לתוך
דברי התפילה ורואה בזה אמונה ,הרי מתעלים העולמות ,מתעלה עולם המלכות שהוא לבוש
אחד ,וכן מתעלה נצח הוד יסוד שהוא עוד לבוש שנתעלה ,שזה מלביש על שיר משולש
חג”ת ,שהוא מלביש על שיר כפול מציאות המוחין ,שהם מלבישים על שפע אלקי שיר
פשוט ,וכן הוא בכמה וכמה בחינות של לבושין דמלכאִּ ,כי ְּכ ָל ִל ּיוּת ָּכל ָהעוֹ ָלמוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ְלבו ׁ ִּשיןּ ְ ,ב ִחינַ ת ְלבו ּׁש ַה ּ ֵש ֶֹכל ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ָכל ַה ְ ּבגָ ִדים ַה ַ ּג ׁ ְש ִמ ִ ּיים נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶשהוּא ְלבו ּׁש
ַה ּ ֵש ֶֹכל ַּכ ַ ּנ”ל כי כך מכירים את האדם איך הוא מתלבש כך השכל שלו ,לכן צריך להתלבש
בלבוש יהודי ,לראות על האדם כבוד השם.
ְו ַע ֵּ
יצית ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ַּצ ִדּ יק ָה ֱא ֶמת ׁ ֶשהוּא ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
ל-כן ַעל-יְ ֵדי אוֹ ר ַה ִּצ ִ

ג

ד

ליקוטי הלכות ח"א דף מד -מה הל' ציצית הלכה ה' אות ה-ז
ְּת ִפ ָּלתוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְמ ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ,ע”י תפילתו עולה למעלה לפעול רחמים ולתקן את המלכות
בכמה בחינות של תפילה בבחי’ דין ,בזה הוא מברר המדמה ,ומאיר לעולם איך שייך גם לנו
לברר המדמה ,שזהו הכח הפלא שיש לרביה”ק ,כי בירור המדמה היא עבודה גבוהה מאד
ולכאו’ לא שייכת לנו ,וגם כשאדם מתחיל בזה ,נופל כמה נפילות ויכול ליפול בדעתו מכל זה,
אך הצדיק פועל עלינו שנזכה לברר המדמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ְל ׁ ִשיר ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
יצית ַּכ ַ ּנ”לַ ,על ֵּ
יצית ַה ָּלל ּו ָאנ ּו ְמ ַת ְ ּקנִ ין ֶאת ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת
כן ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִׁש ֶֹר ׁש ַה ִּצ ִ
המדמהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ַ ּב ּכ ַֹח ַה ֶ ּזה ְל ָב ֵרר ַ ּגם ֶא ְצ ֵלנ ּו ֶאת ְ ּב ִחינַ ת ּכ ַֹח ַה ְמ ַד ֶּמה ,ר’ נתן אומר כאן שזה
עיקר עבודתינו שגם אצלינו נוכל לברר המדמה ,כל ההתבודדות ולקוטי תפילות ותהלים
ותפילות ,גם עיקר הצוואה של רבינו ,צוואה ממש ,לברר את המדמה ,לשמוע ולציית בקול
רביה”ק ,לחפש כח הצדיק שמלמד אותנו לעסוק בבירור המדמה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּבגָ ִדים ְּכ ֵדי
ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ֶל ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְז ֶּכה ְל ַה ֲא ִמין ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ְ ּביִ חוּדוֹ ְו ַא ְחדוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּב ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם
ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו יְ סוֹ ד ַה ּכֹל זהו יסוד הכל ,חידוש העולם ,העולם מתחדש עכשיו ,אין כלום ,עכשיו
אני צריך לעבוד את ה’ ,להעלות ולתקן הכל .וזה שרבינו פועל כל שנה ,שיוכלו הניצה”ק
להתעלות ,ואנו נצא מפגם הלבושים.

עיקר יישום האמונה המבוררת  -לדעת מהשי”ת בכל מה שעושה
יצית ְמ ֻס ָ ּגל ֶל ֱאמוּנָ הַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ ,ו ֵכן ְמב ָֹאר
ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל (סימן ז’) ׁ ֶש ִּצ ִ
ְ ּב ִת ּקוּנִ ים ִּת ּקוּן יוד ,ענין השיר שהוא בחי’ ציצית ,כי ה’ ְק ׁ ָש ִרים ָל ֳק ֵבל ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה’ אלקינו
ימין ְדּ ִכנּוֹ ר ָדּ ִוד ְוכוּ’ְ ,ו ַעל ֵּ
יצית
כן ָק ְבע ּו ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִה’ ,ה’ תיבות שמאירים באח”דָ .ל ֳק ֵבל ה’ נִ ִ
יאת ׁ ְש ַמע( ,עיין ברכות יב)ְ ,ו ַעל ֵּ
יאת ׁ ְש ַמע (שלחן ערוך סימן כד
יצית ִ ּב ׁ ְש ַעת ְק ִר ַ
כן לוֹ ְק ִחין ַה ִּצ ִִ ּב ְק ִר ַ
יצית ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדיםִּ ,ת ּקוּן ַה ְמ ַד ֶּמהֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֱאמוּנָ ה הוּא
סעיף ב’) ִּכי ִצ ִ
ַעל-יְ ֵדי ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”ל ,כי החמשה קשורים הוא תיקון המלכות ,וע”י אח”ד הכל מתאחד
ונעשה ו’ תיבותְ .ו ַע ֵּ
יתם אוֹ תוֹ
יציתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (במדבר טו)“ ,ו ְּר ִא ֶ
ל-כן ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלה ְּתלוּיָ ה ְ ּב ִצ ִ
ּ
ו ְּז ַכ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹת ה’ ְוכוּ’” ִּכי ִע ַ ּקר ִקיוּם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְּתלוּיָ ה ָ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ֶשהוּא יְ סוֹ ד ַה ּכֹלְּ ,כמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב (תהלים קיט)ָּ ,
“כל מצותך ֱאמוּנָ ה” ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מכות כד)ּ ָ ,בא
ֲח ַבקוּק ְו ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ַא ַחתְ ,ו ַצ ִדּ יק ֶ ּב ֱאמוּנָ תוֹ יִ ְחיֶ ה.
בהלכה זאת רבינו מלמד מה זה אמונה ,לא רק שאדם יודע מהשי”ת ,אלא ליישם את זה ,כל
מה שרואה ,אוכל ,שותה ,משא ומתן ,התעסקות עם אנשים ,בכל דבר ה’ נמצא פה ,אני עושה
לו נחת רוח בזה שאני הולך בדרך התורה ,אני שומע את השיר שמתעורר כאן ,אני בוודאי
מתקן כאן משהו ,וכך בכל דבר רואה מלכות השם ,וכמה שהוא יכול להתקדם בדרגת האמונה,
הנה ה’ ממש נמצא כאן ,וכך זוכה לראות את הקדושה בכח המדמה ,תיאור ,שהוא רואה שה’
גדול ,גבור ,ונורא ,ומרגיש את המציאות הזה של התוארים בשבחי התפילה .וכל מה שעובר
עליו הוא ממתיק את זה בקדושה ,זה נקרא אמונה מזוככת ואמתית ,למצוא את ה’ בכל מה
שהוא עושה .וצריך לעבוד על זה בכל פעם מחדש ,ולכן האריך בזה ר’ נתן כ”כ ,אמונה אמונה.
כי כאן מברר שהאמונה הק’ מתגלית ע”י מציאות השיר הזה ,ולזה צריך מאד לחפש את
הצדיק האמת שמגלה לך מהו אמונת חידוש העולם ממש.
ו) ְו ַע ֵּ
ילין
יציתִּ ,כי ַה ִּתינוֹ ק ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
ל-כן ִע ַ ּקר ַה ְת ָח ַלת ַק ָ ּב ַלת עוֹ ל ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת הוּא ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
יציתְ ,ו ֵכן ְ ּב ָכל יוֹ ם ַ ּב ּב ֶֹקר ְּכ ׁ ֶש ָ ּק ִמים
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ְּמ ַח ְ ּנ ִכין אוֹ תוֹ ִהיא ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְל ַח ְ ּנכוֹ ְ ּב ִמ ְצוֹתַ ,ה ִּמ ְצ ָוה ִר ׁ
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יצית הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ו ֵּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה
יציתִּ ,כי ִצ ִ
ילין ְל ַק ֵ ּים ִהיא ִצ ִ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶש ַּמ ְת ִח ִ
ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ ַה ִּמ ְצ ָוה ִר ׁ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּב ְר ָרה ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ִהיא יְ סוֹ ד ְו ׁש ֶֹר ׁש ָּכל
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל,
ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ְ ּב ָכל יוֹ ם ַ ּב ּב ֶֹקר יוֹ ְצ ִאין אוֹ ר ַה ִּצ ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת (תהלים צב) ְל ַה ִ ּגיד ַ ּב ּב ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ תַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לְ ,ו ָכל ֶזה
נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַּכ ַ ּנ”ל,
כי זה עיקר עבודתינו בבוקר ,כשמתעורר משנתו ,דבר ראשון תעמיד את האמונה ,תחזור
לרבינו ,אור הצדיק מלמד מה זה אמונה ,בלי שתחפש את הצדיק לא תדע מה זה אמונה ,בלי
הצדיק יש לך קצת אמונה ,אבל זוהי לא אמונה ברורה ומזוככת ,שמביא לבירור המדמה בכל
ענין.

בחצות מתעורר כנורו של דוד מרוח צפונית בחי’ שמאל ,לרדת למדמה ולבררו
ימת ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ְלאוֹ נֵ ן ו ְּלקוֹ נֵ ן ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ו ְּל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִק ַ
ימת ֲחצוֹ ת ְל ִה ְת ַא ֵ ּבל ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל
ִק ַ
ּכ ַֹחִּ ,כי ֵא ּל ּו ַה ָ ּק ִמים ַ ּב ֲחצוֹ ת נִ ְק ָר ִאים ִ ּג ּבוֹ ֵרי ּכ ַֹח עוֹ ֵשֹי ְדּ ָברוֹ ְוכוּ’ִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַ ּב ֲחצוֹ ת
ַליְ ָלה ,נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ תֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל ַה ַּת ְרנְ גוֹ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ֶ ּג ֶברֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַההוּא ׁ ַש ְלהוֹ ָבא
ְדּ ֵא ׁ ָשא דבטיש בגדפוהי ַּכ ָ ּידו ַּעֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹחֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
זוֹ ֶכה ְלקוֹ ל ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל בעת חצות הוא תחילת התעוררות השיר ,כמו שהזכיר ר’ נתן בהלכה ג’
ְו ַעל ֵּ
כן ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה נִ ְמ ׁ ָש ְך ֶה ָא ָרה ִמ ּקוֹ ל ַה ּׁ ִשיר ַה ֶ ּזה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ תִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ׁ ֶש ְּמנַ ֵ ּגן ֵמ ֵא ָליו ַ ּב ֲחצוֹ ת ַעל-יְ ֵדי רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ׁ ֶש ְּמנַ ּׁ ֵשב ּבוֹ (ברכות ג) בחצות לילה יכולים
להתעורר מאד מאד להכנס לבחינת הנעימות שיש בעבודת ה’ שהוא בחי’ ניגון ,זה לא פנימיות
הענין ,אלא שזהו המדמה של הדבר ,שילמד מה זה ניגון ,מה זה דביקות בהשי”ת,
רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְ ּגבוּרוֹ ת ִמ ּׁ ָשם ְמנַ ֵ ּגן ֵמ ֵא ָליו ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ,דווקא מצד הגבורות ,העבודה
לצאת מהחושך לצאת מהנפילה ולהפוך את זה ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ּׁ ִשיר
ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ְו ַכ ַ ּנ”ל ,כי הצדיק מתקן את
הירידות והנפילות שהם בחי’ מלכותְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְתעוֹ ְר ִרין ִמן ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ַ ּב ֲחצוֹ ת ַליְ ָלהִּ ,כי
ַה ּׁ ִשיר ַה ֶ ּזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ִּת ּקוּן ו ֵּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנה ְו ַע ֵּ
ל-כן יֵ ׁש לוֹ ּכ ַֹח ְלעוֹ ֵרר ו ְּל ָה ִקיץ ִמן
ַה ּׁ ֵש ָ ּנהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ,הוּא ַרק ֵמ ֲח ַמת ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ֻז ָּכ ְך ו ְּמב ָֹרר ָּכ ָראוּי ,יש כאלה
שכל היום הוא בבחינת שינה ,הוא חולם את החיים ,אך ע”י בחי’ חצות הלילה ,משברים את
השינה ,לבכות לפני ה’ שיש כזה מדמה ,כאלה מניעות על נקודת האמת ,הרי יש בית המקדש,
חסר לנו ,הרי זהו כח של רביה”ק ,ויש כאלה בלבולים ,כפירה ,והתנגדות ובלבולים על נקודת
האמת ,על הצוואה של רבינו ,בירור המדמה ,על פשטות האמת הזה ,רק צריך לבכות לפני
השי”ת ,רק לבקש את האמת ,להסתכל איך רביה”ק מלמד לי את האמת ,ואז זוכים שמתנגן
הכינור של דוד ,ונמשך אחרי שיר פשוט כפול ומשולש וכו’ ונכנס באמת לעבודת ה’.
ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ָּכ ָראוּיֵ ,אין ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּב ׁ ֵש ָ ּנה כי ענין ריבוי השינה הוא מחמת
שהמח הוא שבור ,ועייף כזה ,כשיש קדושה ובירור המדמה ,אין צריך להרבות בשינה ְוגַ ם
ְמ ַעט ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ׁ ֶש ּלוֹ הוּא ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ְ ּגדוֹ ָלה שינה בקדושה זה ירידה למדמה להעלות משםְ .ו ַעל ֵּ
כןַעל-יְ ֵדי ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ׁ ֶש ְּמנַ ֵ ּגן ֵמ ֵא ָליו ַעל-יְ ֵדי רו ַּח ְצפוֹ נִ ית ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה,
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ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְתעוֹ ְר ִרין ֵמ ַה ּׁ ֵש ָ ּנהִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה נִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ר’ נתן מלמד לנו מה זה
שינה בקדושה ,ושמיעת כנורו של דוד .אלו המדרגות שזכה ר’ נתן אליהם ,ורוצה להראות לנו
קצת עוד נקודה ועוד נקודה ,שינה בקדושה ,וכנור של דוד שיעורר אותי מהשינה ,ואז השינה
מתהפך בחי’ חמש נימין דקדושה.

תיקון חצות הוא תפילה בחי’ דין ,שאנו מקוננים ומתרעמים על ההעלמה והבלבול
שיש על דרך האמת שבדברי הצדיק
ְו ָאז עוֹ ְמ ִדין ִמ ּׁ ֵשינָ ָתן ו ְּמקוֹ נְ נִ ין ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ַה ִ ּקינוֹ ת ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש
ְמ ַק ְ ּב ִלין ּכ ַֹח ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹחֶ ׁ ,שהוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןִּ ,כי ַה ִ ּקינוֹ ת ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש
ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ִדּ יןִּ ,כי ָה ֲא ֵבלוּת ְו ַה ִ ּקינוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִדּ ין ַּכ ָ ּידו ַּע ,שאדם צועק צועק
כאילו עשו לו משהו ְוגַ ם ָּכל ָל ׁשוֹ ן ׁ ֶשל ַה ִ ּקינוֹ ת הוּא ְ ּב ֶד ֶר ְך ִו ּכו ַּח ְו ַת ְרעוֹ מוֹ תִּ ,כ ְביָ כוֹ לַ ,על ׁ ֶש ִה ָּכה
אוֹ ָתנ ּו ָּכל ַּכ ְך ְו ֶה ֱח ִריב ֶאת ֵ ּבית ִמ ְק ָדּ ׁ ֵשנ ּו ְו ִהגְ ֵלינ ּו ֵ ּבין ָהעוֹ ְב ֵדי ּכוֹ ָכ ִבים ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִרים ׁ ָשם,
“א ֵ ּיה ִקנְ ָא ְת ָך וּגְ בו ָּר ְת ָך ְוכוּ’ָ ,ל ָּמה תתעינו ה’ ִמ ְדּ ָר ֶכ ָ
יך ְוכוּ’ֲ ,ה ָמאֹס ָמ ַא ְס ָּת ֶאת יְ הו ָּדה ְוכוּ’ַ ,מדּ ו ַּע
ַ
יתנ ּו ְוכוּ’ָ ,ל ָּמה ָלנֶ ַצח ִּת ׁ ְש ָּכ ֵחנוְּ ,זכוֹ ר ה’ ֶמה ָהיָ ה ָלנוּ” ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶזה ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ָּכל ְל ׁשוֹ נוֹ ת ָּכ ֵא ּל ּו ֵהם
ִה ִּכ ָ
ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ַּלת ּ ִפנְ ָחס ׁ ֶש ָע ָשֹה פלילות ִעם קוֹ נוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם
יכין ְל ִה ְת ַא ֵ ּבל ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשְ ,ו ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ּ ְפגָ ם ְו ֻח ְר ַ ּבן ַה ַדּ ַעתִּ ,כי ָּכל ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵדּ ָעה ְּכ ִא ּל ּו נִ ְבנָ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ְ ּביָ ָמיו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות לג) ְו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםִּ ,כי ְמ ִחיצוֹ ת ַה ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ֵהם
ְ ּב ִחינַ ת ְמ ִחיצוֹ ת ַה ַדּ ַעתּ ְ ,ב ִחינַ ת ְמ ִחיצוֹ ת ְפרוּסוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּמ ִֹחין ַה ְמגִ ינִ ים ִ ּב ְפנֵ י ַּת ֲא ַות נִ אוּף ,מחיצות
הם מקום להשראת השכינה ,מחיצות הם מדמה דקדושה ,כשהמדמה נהיה רע ,נופל מחיצות
הדעת .כי אדם צריך שיהיה לו כמה וכמה מחיצות על גבי מחיצות ,שירחיקו ממנו כל דבר רע,
אך כשנופל בית המקדש ,היינו שנפלו אצל האדם מחיצות הדעת ,אזי הוא בקטנות ,ומתגבר
וכו’
ו ַּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִ ּבים ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראּ ְ ,ב ִחינַ ת ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּם ְוכוּ’ַ ,עד ׁ ֶש ָ ּג ְר ָמה ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית
ַה ִּמ ְק ָדּ ׁש ׁ ֶשהוּא ּ ְפגַ ם ַה ַדּ ַעתְ ,ו ַע ֵּ
יכין ָל ֶזה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ׁ ֶש ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןְ ,ו ַעל-
ל-כן ְצ ִר ִ
יכין ָלקוּם ַ ּב ֲחצוֹ ת ְל ִה ְת ַא ֵ ּבל ו ְּלקוֹ נֵ ן ַעל ֻח ְר ַ ּבן ֵ ּבית ַה ִּמ ְק ָדּ ׁשִּ ,כי ַה ִ ּקינוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּת ִפ ָּלה
ֵּכן ְצ ִר ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןְּ ,כ ֵדי ְלהוֹ ִציא ֵמ ַה ִּס ְט ָרא
ַא ֲח ָרא ָּכל ַה ִח ּיוּת ׁ ֶש ָ ּב ְל ָעהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (איוב כ) חיל בלע ויקיאנו ְוכוּ’ ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן ַה ַדּ ַעת ְוכוּ’ התיקון
מתחיל ע”י שאנו מתאבלים על זה ,ואז יש כח לתקן.

ע”י עסק התורה אחר חצות לילה זוכים לרוח נבואה ומדמה מבורר
ְו ָאז עוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ ,כי ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאהִּ ,כי ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ְּכלו ָּלה בי’ ַה ִדּ ְ ּברוֹ ת,
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת י’ ַמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶשל נְ בו ָּאה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ,כי בקבלת התורה בחודש סיון אז קיבלנו
שער הנ’ ,עשר מדרגות של נבואה שאז יודעים מה זה בירור המדמה ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”ל ,זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ַא ַחר ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ְו ָכל ֶזה
ְּכ ֵדי ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן הוּא ָדּ ָבר ָ ּגדוֹ ל ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה ַדּ יְ ָקאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ֵאין ָא ָדם זוֹ ֶכה ְל ִכ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ַ ּב ַּליְ ָלה ,ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (איכה ב’) “קו ִּמי רוֹ נִ י
ַ ּב ַּליְ ָלה”ִּ ,כי ִע ַ ּקר ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה ,כי התורה הוא מדמה דקדושה ,בכל
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מה שאנו עוסקים בתורה ,מכניסים מחשבות של התורה במח ,זוכים לבירור המדמה דקדושה,
ִּכי ַה ּתוֹ ָרה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ֶש ֶֹרת ַה ִדּ ְ ּברוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ָב ְר ִרין ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”ל.
ובזה ממתיקים החמש גבורות ע”י חמש קשרים שבציצית ,כי נתברר המדמה וזוכים לאמונה
שלימה ,בחי’ אמונתך בלילות.
ְו ַע ֵּ
יכין
ל-כן ִע ַ ּקר ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה הוּא ַ ּב ַּליְ ָלהִּ ,כי ַליְ ָלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת מדמהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנהְ ,ו ָאז ְצ ִר ִ
ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ַעל -יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִהיא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ִע ָ ּקר הוּא ַא ַחר ֲחצוֹ ת ַליְ ָלה ׁ ֶש ָאז
נִ ְתעוֹ ֵרר ִּכנּוֹ ר ׁ ֶשל ָדּ ִוד ַעל-יְ ֵדי ָהרו ַּח ְצפוֹ נִ יתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל ֵּ
כן ָאז ַה ְ ּז ַמן ַל ֲעסֹק ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכ ֵדיְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמהְּ ,כ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ֶל ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה
נִ ְמ ׁ ָש ְך ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסדּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְל ַה ִ ּגיד ַ ּב ּב ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ֶו ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ֵּלילוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְו ַע ָּתה ַמה
ִ ּנ ְמ ְלצ ּו ִדּ ִב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָא ְמרוָּּ ,כל ָהעוֹ ֵסק ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלה מוֹ ׁ ְש ִכין ָע ָליו חוּט ׁ ֶשל
ֶח ֶסד ַ ּב ּיוֹ ם ,שנאמר“ ,יוֹ ָמם יְ ַצ ֶּוה ה’ ַח ְסדּ וֹ ו ַּב ַּליְ ָלה שירה ִע ִּמי” (חגיגה יב) ִּכי ַעל-יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה
ַ ּב ַּליְ ָלהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאהֶ ׁ ,שהוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָ ּב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶשהוּא
ֵ ּברוּר ָה ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַל ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסדֶ ׁ ,ש ָע ָליו יִ ְתנַ ֵ ּגן ַה ּׁ ִשיר
יח ֶה ָהגוּןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְו ֶזה ּו ַהחוּט ׁ ֶשל
ַה ֶ ּזה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ַה ּמוֹ ִכ ַ
יצית ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדים
ֶח ֶסד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַ ּב ּיוֹ ם ַעל -יְ ֵדי ֵע ֶסק ַה ּתוֹ ָרה ַ ּב ַּליְ ָלהֶ ,זה ּו ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמהַ ,היְ נ ּו ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,שהוּא ֵ ּברוּר ָה ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,שהוּא יְ סוֹ ד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלה
ַּכ ַ ּנ”ל:

כשנפגם הדעת ,נדמה שכל ענין השיר שלעתיד ובירור המדמה לא שייך אלינו
כלל הדבר שר’ נתן מגלה שענין קימת חצות הוא לשבר את המדמה בכח תפילת הצדיק ,וזהו
בחי’ המשכת חוט של חסד ,שהוא ענין השיר פשוט כפול וכו’ כי למעשה באמת רבינו מברר
שיש תוכחה דקדושה ,נהר יוצא להשקות את הגן ,ריח היראה ,רוח נבואה ,שמתרפא וזוכה
לאמונה מבוררת.
כל הדברים האלה יכולים להיות רחוק מאד ממי שהוא במוחין דקטנות ונפגם בדעתו ,ועובר
מה שעובר ,המדמה מאד חזק ,והעולם מבלבל אותו ,והאדם עסוק עם מה שצריך ללמוד
ולעשות ,וקשה מאד להתקרב אל האמת ,צריך מאד לבקש ולחפש את האמת ,לחפש בדברי
רבינו ,מה צריך לחפש? בירור המדמה ,וללכת עם האמונה החזקה ,לחשוב מהשי”ת ולזכור
שהוא מחדש את העולם ,ולהכניס את זה בתוך כל דבר מה שעושים דברי רשות ,לראות
מהמדמה גדולת ה’ ,וכל זה ע”י הבעל כח הגדול.
אנשים לא יודעים מה זה ‘בעל כח הגדול’ ,זהו כלל הנסיעה לראש השנה ,עי”ז זוכים לרעמים
ורוח נבואה ,ובחי’ בכסה ליום חגנו .והעבודה כל השנה הוא לקום בלילה ,לבכות לפני ה’ איך
נפלתי לקטנות כזה ,כאלה הסתרות ובלבולים מאור האמת ,כאלה דעות כוזבות יש ,אנשים
רחוקים מאד מאמונה בה’ ,ואפי’ שיש אמונה בה’ ,יש מלא בלבולים ,ולא מדברים מבירור
המדמה ,ולא ממציאות ענין השיר פשוט כפול משולש ומרובע כמו שרבינו אומר את זה ,יש
בלבולים ומניעות עצומות ,וכך אדם מפסיד את היום ועובר מה שעובר עליו.
העצה היא לבכות ולקונן על בית המקדש ,ובזה מתעורר הבעל כח הגדול ,כח הצדיקים
שמתקנים את האמונה מתוך החושך ,וע”י שעוסקים בתורה בלילה ,נמשך רוח נבואה ותיקון

ז

ח
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המדמה ,ואז באור הבוקר בתפילת שחרית יתאר וידמה שבח וגדולת ה’ בדיבורי התפילה ,וכך
יוכל להמשיך לכל היום לברר המדמה.

כל התורה כלולה בעבודת בירור המדמה מתוך לבושי עוה”ז

“ב ָכל ֵעת יִ ְהי ּו ְ ּבגָ ֶד ָ
ז) ִּכי ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלה ְּכלו ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְ ּבגָ ִדיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (קהלת ט’)ּ ְ ,
יך ְל ָבנִ ים”
שאדם צריך לראות לצאת מהדמיונות ולתקן המדמה ,כל מה שרואה דבר גדול ,או דבר נפלא,
לזכור שה’ גדול ונפלא ,ואלו הדרכים נתגלו בזה”ק ובבעש”ט ,ור’ נתן מאריך באופן שגם אנו
נזכה לזה .וכאן אומר שכל התורה כולה הוא בחי’ בגדים ,לכאו’ ,מה ענין בגדים אצל תורה?
אלא שבכל דבר יש רצון ה’ ,יש הלכה ,וסברת התורה ,ע”י התגלות סברת האמונה סברת
הדביקות בה’ ,בזה זוכים לחלוקא דרבנן ,שהוא הלבוש על הנשמה ע”י קיום המצוות שאנו
עושים ,במעשה דיבור ומחשבה ,שזהו בגד לבן.

ענין ‘חלוקא דרבנן’ לעובדא ולמעשה
כי הלבוש על הנשמה הוא ממעשי האדם ובירוריו ,כי בכל יום בא לאדם חלק נוסף מעוה”ז
שהוא בחי’ לבוש לנשמה ,כי הנשמה והעולם זה אותו הדבר ,בכל יום בא עוד חלק ,והנשמה
מתלבשת בזה ע”י שעושים רצון ה’.
החלוקא דרבנן מורגש אצל האדם בכח המחשבה שלו ,אם יש ישוב הדעת ודביקות בה’,
ומתדבק באמונה כראוי .כשאין חלוקא דרבנן אינו יכול להתדבק באמונה ,ונופל לקטנות הדעת
עד שנופל לתוכחה שמבאיש ריח הנשמה ,ונפגם הדעת והשכל ה’ ירחם.
ׁ ֶש ֶ ּזה נֶ ֱא ַמר ַעל ְּכ ָל ִל ּיוּת ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ְ ּבגָ ִדים ְל ָבנִ יםּ ְ ,ב ִחינַ ת
חלוקא ְדּ ַר ָ ּבנָ ןֶ ׁ ,שהוּא ְלבו ּׁש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ָּכל ֶא ָחד ָ ּבעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ְּכ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ׁ ֶש ָ ּז ָכה
יצית ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה
ְל ַס ֵ ּגל ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶ ּזה ְו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדים הוּא ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
(שבת קנג)ּ ְ ,ב ָכל ֵעת יִ ְהי ּו ְ ּבגָ ֶד ָ
יצית הוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ִק ּיוּם ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת,
יציתִּ ,כי ִצ ִ
יך ְל ָבנִ ים ֵא ּל ּו ִצ ִ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
“ל ַמ ַען ִּת ְז ְּכר ּו ְוכוּ’” ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְ ּבגָ ִדים ְל ָבנִ יםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּבְ ,
יח ָה ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל ָה ָא ָדם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ִכ ַ
יח ַרע ׁ ֶשל
יחן ַעל ָה ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ָעשׂ ּו ֵאינוֹ ְמעוֹ ֵרר ָה ֵר ַ
יח טוֹ ב ְ ּב ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִכ ָ
ֶזה הוּא נוֹ ֵתן ֵר ַ
ָה ֲע ֵברוֹ ת ,ולא כמו שאדם מוכיח ושובר את עצמו כשעובר עליו צרות בבית ובחוץ ,אלא מקבל
באהבה מה שעוברַ ,א ְדּ ַר ָ ּבא ,הוּא זוֹ ֶכה ַעל-יְ ֵדי קוֹ ל ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ׁ ֶש ַ ּגם ָה ֲע ֵברוֹ ת יִ ְת ַה ּ ְפכ ּו ְל ָז ֻכ ּיוֹ ת ְויִ ְּתנ ּו
יח טוֹ ב ְ ּב ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ תּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (שבת פח) נִ ְר ִדי נָ ַתן ֵריחוֹ ָ‘ע ַזב’ לֹא נֶ ֱא ַמר ֶא ָּלא “נָ ַתן” ַּכ ַ ּנ”ל.
ְויוֹ ִסיפ ּו ֵר ַ

סכנת התוכחה שאינה ראויה שמפילה את האדם ביותר ע”י שנחלשת הנשמה
יתם אוֹ תוֹ ו ְּז ַכ ְר ֶּתם ְוכוּ’ְ ,ולֹא ָתתוּר ּו
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ָכ ָחה ַה ַ ּנ”לּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ו ְּר ִא ֶ
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יחין ֶאת ָה ָא ָדם ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶשֹה ִמ ְצוֹת ַה ּׁ ֵשם ְול ֹא יָ תוּר ַא ַחר ַּת ֲאווֹ ת ִל ּבוֹ ְוכוּ’ ,כי
יצית מוֹ ִכ ִ
ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ַה ִּצ ִ
יתור אחרי האמונה ולא אחרי עיניו ותאוות לבו ח”וֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ֵכ ָחה יְ כוֹ ִלין ִל ְפ ָע ִמים ִל ּפֹל
יח ַרע ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲע ִשֹים ָר ִעים ׁ ֶש ָע ָשֹהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יוֹ ֵתר ח”וִּ ,כי יְ כוֹ ִלין ְלעוֹ ֵרר ח”וַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָה ֵר ַ
נֶ ְח ֶל ׁ ֶשת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְ ּביוֹ ֵתר ,שאחד שובר את השני ומוכיח אותו ,או שאדם מוכיח ושובר את עצמו,
או שהצרות מוכיחים אותו שלא כראוי ,או המחלוקת והבלאגן שמבטלים את האדם ,עי”ז
יח
נחלשת הנשמהַּ ,כ ְמב ָֹאר ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ֵכן ָאנ ּו רוֹ ִאין ְ ּבחו ּׁש ׁ ֶש ִּל ְפ ָע ִמים ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם מוֹ ִכ ַ

ליקוטי הלכות ח"א דף מד -מה הל' ציצית הלכה ה' אות ה-ז
יח ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶשנּוֹ ֵפל עוֹ ד
ֶאת ַע ְצמוֹ ו ַּמ ְת ִחיל ְל ַה ְז ִּכיר ֶאת ַע ְצמוֹ ַמ ֲע ִשֹים ָה ָר ִעים ׁ ֶש ָע ָשֹה ש ֲא ַזי ׁ ָש ִכ ַ
יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתרִּ ,כי נוֹ ֵפל ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ְמאֹדְ ,ויֵ ׁש ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְמאֹד ַעל-יְ ֵדי ֶזה ,יש כאלה שממש משתגעים מרוב
לחץ ודחק ,או שאדם רוצה לשוב בתשובה ,ומפחד מהמצב הזה .וכן יש כמה סוגי מעברים
שעוברים על אדםְ ,ו ָכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶש ֵאינָ ה ָּכ ָראוּי ׁ ֶש ַּמ ְח ֶל ׁ ֶשת ּכ ַֹח ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמהַ ,על
יח ַרע ׁ ֶשל ָה ֲעוֹנוֹ תַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ואין לך צרה גדולה מזה שאין יכול להתעורר
יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמעוֹ ְר ִרין ָה ֵר ַלתשובה מחמת תוכחה שוברת זו.
ְו ַע ֵּ
יקי
יח ל ֹא ֶאת ַע ְצמוֹ ו ִּמ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ֲא ֵח ִרים ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ְ ּי ַק ּׁ ֵשר ַע ְצמוֹ ְל ַצ ִדּ ֵ
ל-כן ֵאין ִמי ׁ ֶש ּיו ַּכל ְלהוֹ ִכ ַ
יח ְ ּבקוֹ ל ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשהֶ ׁ ,שהוּא קוֹ ל
ַהדּ וֹ ר ָה ֲא ִמ ִּת ִ ּייםֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשהֶ ׁ ,ש ְ ּיכוֹ ִלים ְלהוֹ ִכ ַ
יח טוֹ ב ְ ּב ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ,אנו צריכים להמשיך את
יפין ְונוֹ ְתנִ ין ֵר ַ
ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה מוֹ ִס ִ
הכח של משה רבינו שהחיה אותנו גם לאחר שנפלנו בחטא העגל ,והמשיך לנו תורה עד
היום הזה ,וכל חיות תיקון העולם עד היום נמשך מקול השיר הזה ,והכל תלוי בבירור המדמה,
שזה עיקר תיקון העוונות ,שהניצה”ק יוצאים ומתהפכים לשיר .ורביה”ק יורד לכל אחד ואחד
להחיותו בתוכחה ראויה שידע שה’ תמיד איתו ואצלו.

תוכחה ראויה ,גם כשרואים הירידות והצרות ,לא להחליש דעתו ,אלא להתקשר
לצדיק הדור המוכיח בדרך חסד
יכה ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְל ַה ּטוֹ ת ְּכ ַל ּ ֵפי ֶח ֶסדֶ ׁ ,שהוּא
ִּכי ִע ַ ּקר ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ְצ ִר ָ
ְ ּב ִחינַ ת ֲא ַז ְּמ ָרה ֵלאל ַֹהי ְ ּבעוֹ ִדי ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל (בסימן רפ”ב)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ָּכל ָה ִענְ יָ ןֶ ׁ ,ש ָּצ ִריךְ
ָה ָא ָדם ִל ְמצֹא ְ ּב ַע ְצמוֹ ֵא ֶיזה ְזכוּת וּנְ ֻק ָדּ ה טוֹ ָבה ְו ֵכן ַ ּב ֲח ֵברוֹ ּ ְ ,ב ִחינַ ת ְועוֹ ד ְמ ַעט ְו ֵאין ָר ׁ ָשע ְוכוּ’,
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא נִ ְכנַ ס ֶ ּב ֱא ֶמת ְ ּב ַכף ְזכוּת ְויָ כוֹ ל ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְת ׁשו ָּבה וכן כשמוכיח אחרים ,רק ע”י
שמוצא את הטוב שבו ,הוא מכניס אותו לתשובה ,אפי’ שהוא נראה כמו שהוא נראהַ ,ע ֵּ
ל-כן
יח ֲא ִפ ּל ּו ֶאת ַע ְצמוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַד ְק ֵדּ ק ְמאֹד ׁ ֶש ּל ֹא יַ ּ ִפיל ֶאת ַע ְצמוֹ ח”ו יוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי
ָּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְלהוֹ ִכ ַ
יש ֶאת ַדּ ְע ּתוֹ ְונִ ׁ ְש ָמתוֹ ַ ,על-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְז ּכֹר ַרק ֶאת ַמ ֲע ָשֹיו ָה ָר ִעים ַעד ׁ ֶש ּיו ַּכל ִל ּפֹל
ּתוֹ ֵכחוֹ תֶ ׁ ,ש ּלֹא יַ ֲח ִל ׁ
ְלגַ ְמ ֵרי ח”ו ,מעשיו הרעים צריך לזכור רק כדי לבקש איך לתקן אותם ,ולתקן ,אך לא ליפול
בדעתו ,אלא לזכור תמיד שה’ איתו ,וישנן העצות של אזמרה ,והתפארות של ה’ מכל תנועה
ל-כן ָצ ִר ְ
שלו ,וה’ איתי עמי ואצלי ,בקי ברצוא ושובַ ,ע ֵּ
יך ְל ַד ְק ֵדּ ק ְל ַה ּטוֹ ת ְּכ ַל ּ ֵפי ֶח ֶסד ְל ַח ּ ֵפשׂ
ִל ְמצֹא ְ ּב ַע ְצמוֹ ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ֵא ֶיזה נְ ֻקדּ וֹ ת טוֹ בוֹ ת ְו ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ִּת ְהיֶ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶח ֶסד ְל ַח ֵ ּזק ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּב ַה ּׁ ֵשם
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְו ִל ְבטוֹ ַח ְ ּב ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצו ִּמים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ֶא ְצלוֹ ֶח ֶסד ָּכ ֶזה ׁ ֶש ַ ּגם ָּכל ַמ ֲע ָשֹיו ָה ָר ִעים יְ כוֹ ִלין ְל ִה ְת ַה ּ ֵפ ְך
י-כן ַח ְס ֵדּ י ה’ ִּכי לֹא ָת ְמנ ּו
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְל ָז ֻכ ּיוֹ ת ֲא ִפ ּל ּו ִאם ִה ְר ָ ּבה ִל ְפ ׁש ַֹע ְמאֹד ְמאֹד יָ ִמים ְו ׁ ָשנִ ים ַה ְר ֵ ּבהַ ,א ַ
ְול ֹא ָכל ּו ַר ֲח ָמיו ְלעוֹ ָלםִּ ,כי ִעם ה’ ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵ ּבה ִע ּמוֹ ְפדוּת ְוכוּ’
ְו ַה ְּכ ָללֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ִּת ְהיֶ ה ְ ּבא ֶֹפן ׁ ֶש ְ ּי ַח ֵ ּזק ֶאת ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ִה ְתעוֹ ֵרר ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַה ְת ִחיל
ֵמ ַע ָּתה ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְולֹא ׁ ֶש ְ ּי ַק ְל ֵקל ח”ו ,יוֹ ֵתר ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ַכ ְח ּתוֹ ׁ ֶש ִ ּי ּפֹל ח”ו ,יוֹ ֵתרֶ ׁ ,ש ֶ ּזה
יקי ַהדּ וֹ ר
נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֶ ּנ ְח ֶל ׁ ֶשת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְותוֹ ֵכ ָחה ָּכזֹאת ֵאין זוֹ ִכין ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַצ ִדּ ֵ
ׁ ֶש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ׁ ִשיר ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל:
בכל מה שעובר על האדם ,הוא צריך לדעת שהשי”ת בוודאי יעזור לי ,הנה אני מתחיל מחדש
לעשות תשובה ,להתחרט ולבכות לפני ה’ ,ובזה אני כבר קרוב לה’ ,כי מלכות ה’ מתחדשת
אצלי ,וכך יחיה עצמו בכל נקודה טובה ,שהם חוטי נימי הכנור של שיר האמונה .וכל תוכחתו

ט

י
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תהיה רק לחזק את עצמו להתחיל מעתה .וזה הכח מקבלים מהתקרבות לרביה”ק בג’ הנקודות,
נקודת הרב ,נקודת החבר ,ונקודת עצמו .להמשיך על עצמו רוח הנבואה ותוכחת הצדיק.

בכל יום מתקשרים לתוכחה הראויה ע”י הציצית ,שה’ בוודאי יסלח לנו וישיבנו
אליו ברחמים

יצית ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ִ ּז ָּכנ ּו ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְּכ ֵדי ִל ְז ּכֹר ִמ ְצו ָֹתיו ְו ׁ ֶש ּל ֹא נָ תוּר ַא ַחר ִל ֵ ּבנ ּו ְוכוּ’,
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לַ ,על -יְ ֵדי ֶזה
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֵכ ָחה ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
יח
יקי ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת מ ׁ ֶֹשהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ַכ ְח ָּתם נוֹ ְתנִ ין ֵר ַ
זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ ֵ
ּ
יח טוֹ ב
טוֹ ב ְ ּב ַה ְ ּנ ׁ ָשמוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת נִ ְר ִדי נָ ַתן ֵריחוֹ ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ַה ַּמ ֲע ִשֹים ָר ִעים נִ ְת ַה ּ ְפ ִכין ְל ָז ֻכיוֹ ת ְונוֹ ְתנִ ין ֵר ַ
יח ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשל ַה ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹת נִ ְר ָ ּג ׁש ְ ּב ַה ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשין ׁ ֶשל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה,
ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ִע ַ ּקר ֵר ַ
ְ ּב ִחינַ ת חלוקא ְדּ ַר ָ ּבנָ ןְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ָה ֲע ֵברוֹ ת ח”ו ,נַ ֲע ִשֹים ְ ּבגָ ִדים צוֹ ִאים ח”ו ,כך ניכר על אדם
כשלובש בגדים צואים ,בגשמיות יש ריח רע ,וברוחניות כשנפשו נפגמת ,ריח נשמתו נחלש
ונבאש ,כי הנפש מזכירה לעצמה רק רע ,כי הלבושים הוא ענין המחשבה והמדמה שלו בענין
יח נִ ְמ ׁ ָש ְך
יח ַרע ׁ ֶשל ַה ַּמ ֲע ִשֹים ָר ִעים ׁ ֶש ָה ֵר ַ
האמונה וההתקרבות לה’ .ו ְּבגָ ִדים צוֹ ִאים ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵר ַ
ְ
יח
ְ ּב ַה ְ ּבגָ ִדים ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ְּכ ִפי ֲעבוֹ ָדתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ֵּכן ַה ְּלבו ׁ ִּשים ׁ ֶש ּלוֹ ְלטוֹ ב אוֹ ְל ֵה ֶפךְ ,ו ִע ַ ּקר הוּא ָה ֵר ַ
יח ַרעּ ְ ,ב ִחינַ ת ְ ּבגָ ִדים צוֹ ִאים ַּכ ַ ּנ”ל.
ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ַמ ֲע ִשֹים ָר ִעים ח”וַ ,ה ְּלבו ׁ ִּשין ׁ ֶש ּלוֹ ַמ ֲע ִלין ֵר ַ
יצית ׁ ֶש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדיםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ּתוֹ ֵכ ָחה ָה ְראוּיָ ה ַה ַ ּנ”ל,
ו ְּל ֵה ֶפ ְך ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ְ ּבגָ ִדים ְו ַה ְּלבו ׁ ִּשין ַמ ֲע ִלין ֵר ַ
יח
יח ַש ְֹלמוֹ ַתיִ ך ְּכ ֵר ַ
“ו ֵר ַ
יח טוֹ ב ִ ּב ְב ִחינַ ת (שיר השירים ד) ְ
ְ
יח ַה ִּמ ְצוֹת ַה ְּתלוּיוֹ ת
יח ַש ְֹלמוֹ ַתיִ ך” ֵר ַ
“ו ֵר ַ
ְל ָבנוֹ ן” ְו ֶזה ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (תנחומא ב’ מ’) ְ
יח
יצית הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ּטוֹ ָבה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ֲע ֶלה ֵר ַ
יצית ְוכוּ’ִּ ,כי ִצ ִ
ִ ּב ְבגָ ִדים ְּכגוֹ ן ִצ ִ
טוֹ ב ,הציצית נותנים לך חלוקא דרבנן שיזכיר לך את הטוב שבך .לכן תאחז בציצית ,תאחז
באור הצדיק ע”י חצות והתחלה חדשה וחיפוש האמת.

ע”י שאתה מתחזק ,הבגידות שלך מעלים ריח טוב

יח ַש ְֹלמוֹ ַתיִ ְך”
“ו ֵר ַ
יח ַ ּב ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ֵהם ַה ְּלבו ׁ ִּשין ַה ַ ּנ ֲע ִשֹין ְּכ ִפי ֲעבוֹ ָדתוֹ ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְ
ְו ִע ַ ּקר ָה ֵר ַ
ָ
ָ
ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו (תהלים מה)“ ,מוֹ ר ָו ֳא ָהלוֹ ת ְק ִציעוֹ ת ָּכל ִ ּבגְ ד ֶֹתיך” ִ ּ
‘בגְ ד ֶֹתיך’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַה ְ ּבגָ ִדים
יח טוֹ ב ַעל-יְ ֵדי ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצוֹת ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ּו ׁ ֶש ָדּ ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (במדרש רבא
ַמ ֲע ִלין ֵר ַ
ָ
ָ
ָ
“בגְ ד ֶֹתיך” ֶא ָּלא ְ ּ
פרק י’)ֶ ,אל ִּת ְק ֵרי ִ ּ
יח טוֹ בַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לֶ .זה ּו
“בגִ ידוֹ ֶתיך”ָּ ,כל ַה ְ ּבגִ ידוֹ ת ׁ ֶש ְּלך ַמ ֲע ִלין ֵר ַ
ְ ּב ִחינַ ת (שיר השירים א’) “נִ ְר ִדי נָ ַתן ֵריחוֹ ” ָ‘ע ַזב’ ל ֹא נֶ ֱא ַמר ֶא ָּלא “נָ ַתן” (שבת פ”ח ועיין ‘ם בתורה),
יך ֶא ָּלא ְ ּבגִ ידוֹ ֶת ָ
ֹאמר ִ ּבגְ ד ֶֹת ָ
יך ִּכי
יח טוֹ ב ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזהוֶּ ,אל ּת ַ
ׁ ֶש ַ ּגם ַה ַּמ ֲע ִשֹים ָר ִעים ְו ַה ְ ּבגִ ידוֹ ת ַמ ֲע ִלין ֵר ַ
ָ
יך ו ְּבגִ ידוֹ ֶת ָ
ִ ּבגְ ד ֶֹת ָ
יח ַה ּטוֹ ב ׁ ֶשל ִ ּבגְ ד ֶֹתיךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ַעל-יְ ֵדי
יהם ֶא ָחדִּ ,כי ַדּ יְ ָקא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֵר ַ
יךְ ׁ ,שנֵ ֶ
יח טוֹ בִּ ,כי
יצית ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדיםַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא ַ ּגם ָּכל ַה ְ ּבגִ ידוֹ ת ַמ ֲע ִלין ֵר ַ
ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יצית ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָה ֲעוֹנוֹ ת נִ ְת ַה ּ ְפ ִכין ְל ָז ֻכ ּיוֹ ת ְוזוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת
ַה ִּצ ִ
יח טוֹ ב ַּכ ַ ּנ”ל .איך יתכן שמעשים רעים יעלו ריח
נִ ְר ִדי נָ ַתן ֵריחוֹ ֶ ׁ ,ש ַ ּגם ַה ַּמ ֲע ִשֹים ָר ִעים יַ ֲעל ּו ֵר ַ
טוב? ע”י תשובה ,שהעוונות נהפכים לזכויות ,וכך זוכה לבחי’ מדמה מבורר ,כמו שהביא ר’ נתן
מתורת הבעש”ט שבירור המדמה שנעקר מהאדם מציאות התאווה לדבר רע ובלבול ,וזוכה
למדמה דקדושה של דביקות בה’ ,והתעוררות היראה ואהבה דקדושה ,שענין זה עמוק מאד,
כשהולך עם אמת ,יזכה ליראה אמיתית.
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לכו נא ונוכחה ,הקב”ה מוכיח אותנו בדרך שמחזק ולא שובר ,וכן הצדיקים המתŒ
דבקים במדותיו
ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶצ ֶמר ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ְל ִ ּבין ֲעוֹנוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
יציתּ ְ ,ב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-
ִל ְב ָר ָכה (יומא לט)‘ .חוּט’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי הוּא ְ ּב ִחינַ ת חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
“לכ ּו נָ א ְונִ ָּו ְכ ָחה
יְ ֵדי ֶזה ָה ֲעוֹנוֹ ת נִ ְת ַה ּ ְפ ִכין ְל ָז ֻכ ּיוֹ תּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת נִ ְר ִדי נָ ַתן ֵריחוֹ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו (ישעיה א)ְ ,
יכם ְוכוּ’ ְו ִאם יַ ְא ִדּ ימ ּו ַּכ ּתוֹ ָלע ַּכ ֶּצ ֶמר יִ ְהיוּ”ֶ ׁ .ש ִּמ ּׁ ָשם ָל ְמד ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם
ֹאמר ה’ ִאם יִ ְהי ּו ֲח ָט ֵא ֶ
י ַ
“לכ ּו נָ א ְונִ ָּו ְכ ָחה” ַדּ יְ ָקא ְ‘ונִ ָּו ְכ ָחה’ ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ָהי ּו ּתוֹ ִלין חוּט ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְוכוּ’ ְו ֶזהוְּ ,
יח אוֹ ָתנ ּו ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה
יח אוֹ ָתנ ּו ְ ּב ַר ֲח ִמיםִּ ,כי הוּא מוֹ ִכ ַ
ּתוֹ ֵכ ָחהִּ ,כי ַרק ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך יָ כוֹ ל ְלהוֹ ִכ ַ
ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ִל ְת ׁשו ָּבה ׁ ְש ֵל ָמהַ ,עד ׁ ֶש ָה ֲעוֹנוֹ ת נִ ְת ַה ּ ְפ ִכין ִל ְז ֻכ ּיוֹ תּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת חוּט
יצית ַּכ ַ ּנ”ל
ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְו ִאם יַ ְא ִדּ ימ ּו ַּכ ּתוֹ ָלע ַּכ ֶּצ ֶמר יִ ְהיוֶּ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
יחִּ ,כי ֵהם
יקים ַה ִּמ ְת ַד ְ ּב ִקים ְ ּב ִמדּ וֹ ָתיוְ ,ויוֹ ְד ִעים ַח ְס ֵדּ י ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֵהם ְל ַבד יְ כוֹ ִלים ְלהוֹ ִכ ַ
ְו ֵכן ַה ַּצ ִדּ ִ
יח טוֹ ב ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :וע”י התוכחה של
יפין ֵר ַ
יחים ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה מוֹ ִס ִ
מוֹ ִכ ִ
משה ,זוכים לתשובה שלימה ,כי העוונות נתהפכים לזכויות ,וכצמר יהיו ,וזאת התוכחה נמשך
במציאות אור שיר פשוט ,אור הרחמים והכתר ,וממשיך מוחין למטה למטה ,ורק הצדיקים
יכולים להמשיך המוחין ,כי יודעים חסדי ה’ ,בחי’ שיר של חסד ,ובוודאי יכול כל אחד בכח
הצדיק ,לבנות המלכות דקדושה ,שזהו כלליות כל הלבושים של הבריאה שיוצאים מהרע
ונעשה לבושים דקדושה ,וכך נעשה הקמת המלכות מחדש וחוזר הריח הטוב בנשמות ישראל
אמן.
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