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ליקוטי הלכות ח"א דף מו  -מז הלכות ציצית ה' אות ח  -טז

לקוטי הלכות או”ח דף לף מו  -מז הלכות ציצית ה' אות ח  -טז
דרך בירור המדמה מכל דבר בעולם
ר’ נתן ממשיך ע”פ תורה תקעו תוכחה שכלל הציצית הוא כח השיר שיתער לעתיד ,התוכחה
של הצדיק שמחיה ומחזק .באות ד’ בהלכה זו ביאר ר’ נתן את ענין תיקון המדמה שהוא תיקון
הבגדים ,לענין התארים והשבחים שאנו משבחים את ה’ ,ע”י שאנו מכירים את ה’ מתוך
העולם ,שאנו יודעים מה מפחיד ,מה גדול ,מה הוא אוהב ומה הוא שונא ומה הוא צריך ,שיש
בזה הרבה דמיונות ונסיונות .אך כשמברר המדמה ,ומגביר את האמונה שהשי”ת נמצא בכל
דבר ,וצריך להתנהג בכל דבר בקדושה ,שזה בירור המדמה והתגדלות הדעת ,ואזי שומע את
השיר שמוכיח את עצמו בדרך שיכול להמשיך עליו רוח של דעת ,רוח נבואה ,שיודע לברר
את הטוב ולהכניע את הרע ,שזהו יסוד גדול בעבודת ה’ .ורבינו מסיים את המאמר שלזה
צריך לבקש מאד מאד את האור של הרבי ,לזכות לאמונה ברורה ,לחיות עם אמונה מזוככת,
להרגיש גדולת ה’ בכלליות .וכן בפרטיות כשרואים את העולם ,וכאשר משתמשים עם דבר
מה של העולם ,בכל דבר שמרגישים ,כל מדה ומדה שזה נקרא בירור המדמה ,שהוא התגדלות
עבודת האדם יותר ויותר ,ובזה זוכה להמשיך את הגאולה שלעתיד ,להמשיך עוד חלקי השיר,
ולחיות עם אמונה ברורה ומזוככת ,ולהכיר את השי”ת.

איך העוונות נתהפכים לזכויות ?

ח) ְו ֶזה ּו ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ראש השנה יז)ְ ,מ ַל ֵּמדֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְת ַע ּ ֵטף ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא
יח ִצ ּבוּר ְו ִס ֵדּ ר ִל ְפנֵ י מ ׁ ֶֹשה י”ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ְוכוּ’ִּ ,כי י”ג ִמדּ וֹ ת ׁ ֶשל ַר ֲח ִמים ׁ ֶש ִ ּג ָּלה ַה ּׁ ֵשם
ִּכ ׁ ְש ִל ַ
ְ
יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְלמ ׁ ֶֹשה ַא ַחר ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לֶ ,זה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ֶש ִ ּג ָּלה לוֹ ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ַדּ ְר ֵכי טוּבוֹ ְו ַר ֲח ָמיו ַו ֲח ָס ָדיו
ַה ְמרו ִ ּּבים ׁ ֶשהוּא מוֹ ֵחל ֲעוֹנוֹ ת ְ ּב ַר ֲח ָמיו ַו ֲח ָס ָדיוּ ְ ,ב ִחינַ ת נוֹ ֵשֹא ָעוֹן ָו ֶפ ׁ ַשע ְוכוּ’ השי”ת מוחל וסולח,
ואנחנו עושים תשובה ,זהו היסוד שרבינו ור’ נתן מגלים לנו ,אהה ,שה’ מוחל וסולח ברוב רחמיו
וחסדיו ,זהו היסוד ההתקרבות להשי”ת בכל מקוםְ .ו ַעל ֵּ
יצית ,כשגילה
כן ִ ּג ָּלה לוֹ ְמ ֻע ּ ָטף ְ ּב ִצ ִאת הרחמנות של ה’ ,היה מעוטף כביכול בציצית שזהו המשכת הניגון והשיר של התוכחה
שמחזיר בתשובה וגורם מחילת עוונות ומחיה את האדם בריח חדש ,ביראה חדשהִּ ,כי חוּט
ילת ָּכל ָה ֲעוֹנוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ָה ֲעוֹנוֹ ת נִ ְת ַה ּ ְפ ִכין
יצית הוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל יָ דוֹ ְמ ִח ַ
ׁ ֶשל ִצ ִ
יח טוֹ ב ַּכ ַ ּנ”ל ,שזהו יסוד של ההלכה הזאת ,שהבגידות ,הדמיונות ,העוונות,
ְל ָז ֻכ ּיוֹ ת ְונוֹ ְתנִ ין ֵר ַ
נמחלים ,ומה נעשה ,נתהפכים לזכויות ,שאדם לא היה יכול להתגבר במקום הזה ,וזה נתהפך
לזכות שעי”ז זוכים להפריד את עצמו מהרע יותר ויותר ,ולהבין בדרכי בירור המדמה כמבואר
ביסודות הבעש”ט ,וכאשר הדברים מסוכנים ויש בהם ספקות ,לכן ר’ נתן מראה לנו את הדרך
האמיתי איך ע”י אמונה והדעת שה’ נמצא ,אז שייך שאדם יזכה לבירור המדמה ,והכל נמשך
מסוד קדושת מצות ציצית ,שר’ נתן מסביר לנו באופן שגם אנחנו נוכל להבין ,שציצית הוא
קדושת מקיף העליון לתוך מציאות של המלכות למטה ,כמ”ש רבינו שם בסוף לקו”ת סי’ ח’.
יחת ֲעוֹנוֹ ת הוּא ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת
יסתוֹ ִּ ,כי ִע ַ ּקר ְס ִל ַ
יצית ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ִ ּב ְכנִ ָ
ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ְט ִפין ְ ּב ִצ ִ
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל :ובזה אנו צריכים להתעורר בכל יום ,לזכור עוצם
ִצ ִ

ג

ד
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הרחמים בכל בוקר ,ועי”ז יכולים להתחדש ולגשת לתפילה ,ולהתחדש בדברים המופלאים
מאד ,תוכחה דקדושה ,השגחה וחידוש העולם ,וכל מה שנתגלה בהלכה ובתורה הזאת.

ריח טוב מתוך הבגידות ,שעי”ז מהפך דמיון להשגות אלקות
יצית הוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסדֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגן ׁ ֶש ּׁ ָשם ְ ּג ֵד ִלים
ט) נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ִּצ ִ
ָּכל ָה ֵריחוֹ ת ,כמ”ש ר’ נתן לעיל שזהו ענין השיר והכנור של ע”ב נימין בגימ’ חסד וכו’ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת (בראשית כז) ַה ּקוֹ ל קוֹ ל יַ ֲעקֹבְ ,ו ַע ֵּ
יח שדה ְוכוּ’”,
יח ְ ּבנִ י ְּכ ֵר ַ
“ר ֵאה ֵר ַ
ל-כן נֶ ֱא ַמר ְ ּביַ ֲעקֹב (שם)ְ ,
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ַע ָּתה ּבֹא ו ְּר ֵאה נִ ְפ ָלאוֹ ת ה’ ,ר’ נתן מגלה חידוש נפלאִּ ,כי ׁ ָשם ִ ּב ְמקוֹ מוֹ
יח נִ ְת ַ ּג ָּלה
יח ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ִ ּנ ְתגַ ָּלה ַעל-יְ ֵדי קוֹ ל יַ ֲעקֹב ַה ַ ּנ”לֶ ,זה ָה ֵר ַ
ְ ּב ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ַ ּנ”לְ ,מב ָֹאר ְ ּב ֵבאוּר ׁ ֶש ָה ֵר ַ
יצית ׁ ֶש ֵהם ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדים ַעל-יְ ֵדי ַהחוּט ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ֶזה ּו ׁ ֶש ָּכ ַתב ׁ ָשם
ַ ּב ְ ּבגָ ִדים ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יח ְ ּבגָ ָדיו’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר
יח ְ ּבגָ ָדיו ְוכוּ’” ֵ‘ר ַ
“ו ָ ּי ַרח ֶאת ֵר ַ
ַא ַחר ׁ ֶש ָא ַמר ַ‘ה ּקוֹ ל קוֹ ל יַ ֲעקֹב ְוכוּ’’ ,נֶ ֱא ַמרַ ,
יח ַש ְֹלמוֹ ַתיִ ךְ ְוכוּ’ ובהמשך
יח ׁ ֶש ִ ּנ ְתגַ ָּלה ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת קוֹ ל יַ ֲעקֹב הוּא ַ ּב ְ ּבגָ ִדיםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ְו ֵר ַ
ָה ֵר ַ
מבאר שזהו תיקון בגדי אדם הראשון ,היינו תיקון השגת הדעת של האדם שלאחר החטא הוא
יודע טוב ורע ,והרבה דמיונות ,צריך להוריד את כח הדמיון ,ואדרבה להפך הדמיון להשגות
אלקות ,שזהו תיקון הבגדים ,כמבואר בזה המאמר שלזה צריך לחפש את רבינו מאד ,שיביא
אותנו לאמונה שלימה ותיקון המדמה ,ולראות בכל דבר את השי”ת ,שזה מה שר’ נתן אומר
כאן שזה נתגלה בבגדים דייקא .בבחי’ ציצית שהוא תיקון הבגדים.
והעיקר למצוא ריח טוב בתוך הבגידות ,היינו למצוא את ה’ בתוך הבריאה ,דומם צומח חי
ומדבר ,בתוך מה ששומעים ,אוכלים ,ורואים את העולם ,בכל ענין שנכנס בלב ,כעס ,הקפדות,
וגאוה ,להפוך את זה לקדושה ,שזה נקרא בגידות עם ריח טוב ,וכל זה בכח הקול שמראה לנו
איך רק ה’ נמצא בזה .וכך שייך שכל אדם יכול להגיע לזה ,ע”י אמונה פשוטה שבודאי ה’
נמצא בזה ,וכך יבא לתפילה והתחדשות השמחה בה’.
יציתֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
ִּכי קוֹ ל יַ ֲעקֹב הוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ׁ ֶשהוּא חוּט ׁ ֶשל ִצ ִ
יח טוֹ ב ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :חלוקא דרבנן ולבושין דנשמתא
חלוקא ְדּ ַר ָ ּבנָ ן ְלבו ׁ ִּשין ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתאֶ ׁ ,שנּוֹ ֵתן ָ ּב ֶהם ֵר ַ
הם המחשבות של האדם ,ההרגשות שלו ,ומצב המדרגה שלו ,ולעתיד לבא ,עיקר התכלית
של האדם ,הוא לתקן החלוקא דרבנן שלו ,וזה ע”י שמתקן המדמה עם אמונה.

יעקב אבינו מתקן את חטא עה”ד ע”י הבגדים

אשוֹ ן ׁ ֶש ָע ָשֹה ָל ֶהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַא ַחר ַה ֵח ְטא,
י) ִּכי ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ָּל ַב ׁש יַ ֲעקֹב ָאז ֵהם ָהי ּו ִ ּבגְ ֵדי ָא ָדם ָה ִר ׁ
“ו ַ ּי ַעשׂ ה’ ֱאל ִֹהים ְל ָא ָדם ו ְּל ִא ׁ ְש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת
(עיין פרקי דרבי אלעזר פרק כד)ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (בראשית ג)ַ ,
ישֹם” ו ֵּמ ֵא ּל ּו ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ָע ָשֹה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ָא ָדםִ ,מ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם,
עוֹ ר ַו ַ ּי ְל ִ ּב ֵ
שלפחות יש איזה בגד לאדם ,איזה מציאות של אמונה ,איזה דבר שהוא נפרד מהרע ,לא
יצית ׁ ֶש ְּתלוּיָ ה ַ ּב ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,שהוּא ִח ּיוּת
להיות בהמה ממשְ ,ו ָכל ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלם ְּכלו ִּלים ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְ
ְו ׁש ֶֹר ׁש ְו ִת ּקוּן ָּכל ַה ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ָ ּבעוֹ ָלםִּ ,כי ַא ַחר ַה ֵח ְטא ָע ָשֹה ָל ֶהם ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יצית ,כל בגד הוא בחי’ ציצית ,המשכת איזה רחמים ׁ ֶש ֵהם ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ְ ּבגָ ִדים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ִע ַ ּקר
ִצ ִ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת,
אשוֹ ן ּ ָפגַ ם ַ ּב ֲא ִכ ַ
יציתִּ ,כי ָא ָדם ָה ִר ׁ
ִּת ּקוּנָ ם ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִהגְ ִ ּביר ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ,בחי’ אכילה ,בתורה ח’ שם מובא שצריך להגביר מזונא
דנשמתא על מזונא דגופא ,אך ע”י חטא עה”ד התגבר מזונא גופא ,ועי”ז נתגבר הקטנות
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והבע”ד מבלבל ולא שייך להתקדש ׁ ֶש ָּכל ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת (שם) ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּם,
ׁ ֶש ַה ִּת ּקוּן ְל ֶזה הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ,הוא כח הצדיק שמתקן השכינה,
ומכניע הקליפות ומוציא אותנו משם ,זהו הכח של ר”ה של רבינו ,ולימוד ספרי רבינוֶ ׁ ,ש ַעל-
יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך קוֹ ל ַה ַ ּנ”ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֶאת קוֹ ֵל ָך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ַ ּב ָ ּגן ָו ִא ָירא ַה ֶ ּנ ֱא ַמר
ׁ ָשם זהו התיקון ,לגבי מה שעובר עלינו בכל יום ,שאנו צריכים להגביר מזונא דנשמתא גם
כשעוסקים בפרנסה ואכילה ,צריך להגביר את המחשבה שה’ עשה את הדבר הזה ,שאצטרך
להתנהג כך בדבר הזה ,כי אני צריך לברר את הדבר שבעוה”ז שהוא בתוך המדמה ,לעשות
ממנו שירה וברכה לה’ ,ברכה על זה ,ואח”כ בכח הזה אנו עושי םברכות ולומדים תורה וזוכים
לברר המדמה יותר ויותר.
כך צריך כל אדם להגביר את המזונא דנשמתא ,לצעוק להשי”ת ,ולברך להשי”ת כראוי
בברכה ראשונה ואחרונה ,ובאמצע לכסוף לה’ כמה שיכול ,וצריך להזהר לא להיות שבור
שהוא נופל ,רק בקול המוכיח הראוי ,כמו שרבינו מלמד באופן שנזכה להחזיק מעמד ,כי אדם
שנופל בדעתו ומתייאש ,כי הקליפות שוברים אותו ,אין לו דרך להתחזק בקדושת אכילהו
ובתיקון המדות ,כי עיקר התגברות מזונא דנשמתא על מזונא דגופא הוא רק בדרך קול המוכיח
הראוי שמחיה את האדם ,נו ,תחטוף איזה תיקון ,תחטוף איזה דיבור לה’.

קודם החטא היה משיג את השי”ת בלי לבושים ותארים ,ואחר החטא עיקר עבודŒ
תינו להפך לבוש עוה”ז לשבחים להשי”ת
יטב אהה ,איך ר’ נתן מבאר הפסוקים ע”י דיבור של הרבי ,באופן מפליא
ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ְּמ ֻד ְ ּק ָדּ ק ַע ָּתה ֵה ֵ
ִס ּיוּם ַה ּ ָפסוּק (שם)ִּ ,
אשוֹ ןִּ ,כי ָערוּם ָאנ ִֹכי ַע ָּתהִּ ,כי
“כי ָערוּם ָאנ ִֹכי ָו ֵא ָח ֵבא” ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ָא ַמר ָא ָדם ָה ִר ׁ
ּ
“ו ֵי ְדע ּו ִּכי ֲערו ִּמים ֵהם” ִּכי ִמ ּק ֶֹדם
יש ׁ ֶשהוּא ָערוּםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שם)ַ ,
ַע ְכ ׁ ָשיו ַא ַחר ַה ֵח ְטא ִה ְר ִ ּג ׁ
יהם ֲערו ִּמים ְוכוּ’” ִּכי ק ֶֹדם ַה ֵח ְטא
“ו ִ ּי ְהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
יכין ַל ַּמ ְל ּבו ׁ ִּשים ְּכ ָללְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שם ב)ַ ,
לֹא ָהי ּו ְצ ִר ִ
ְ
ּ
יכין
ימיוּת ַה ַדּ ַעת ְולֹא ָהי ּו ְצ ִר ִ
ׁ ֶש ֲע ַדיִ ן ל ֹא נִ ְפ ַ ּגם ַה ַדּ ַעת ָהי ּו יְ כוֹ ִלים ְל ַה ִּכיר ֶאת ּבוֹ ְר ָאם יִ ְת ָ ּב ַרך ִ ּב ְפנִ ִ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל-יְ ֵדי ְלבו ׁ ִּשים ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ָב ִחים ְו ָת ֳא ִרים ַה ָ ּב ִאים ַעל-יְ ֵדי
“ו ָהי ּו ֵעינֶ ָ
יך רוֹ אוֹ ת
ַה ְמ ַד ֶּמהִּ ,כי ָהי ּו ַמ ִּכ ִירים אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעיִ ן ְ ּב ַעיִ ןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֶל ָע ִתיד ְוכוּ’ֶ ׁ ,ש ְ ּי ֻק ַ ּיםְ ,
יך ְולֹא יכנף עוֹ ד מוֹ ֶר ָ
ֶאת מוֹ ֶר ָ
יך” (ישעיה ל’)ֶ ׁ .ש ּל ֹא יִ ְצ ָט ֵר ְך ְל ִה ְת ַל ֵ ּב ׁשִּ ,כ ְביָ כוֹ לּ ְ ,ב ַכנְ ֵפי ַה ְּלבו ׁ ִּשים.
ענין זה שלפני החטא היו משיגים את ה’ בלי לבוש ,כמ”ש רבינו שם בפירוש הפסוק בכסה
ליום חגנו ,כי אנו משיגים את השי”ת בדרכי השגה ודעת את השם מתוך הבריאה ולבושים
של עוה”ז ,ה’ עושה איתנו חסד ,רואים גדולת ה’ ,וכן יראה כשמתפללים לפניו על החסרונות
ומודים על הישועות ,זהו המדות ,לבושים שאדם מהפך את מה שעובר עליו לדעת ,והתקרבות
לה’ .אך לעתיד לבא כמו אדם לפני החטא ,לא היה צריך לבושים להשגות אלקות ,אלא היה
עולים להשגות יותר ויותר נעלים וזכים ,בלא המדמה ,אלא עין בעין ,שהזה”ק מפרש והיו
עיניך כו’ ,שלא יצטרך להתלבש בכנפי הלבושים.
ֲא ָבל ַא ַחר ַה ֵח ְטא ׁ ֶש ּ ָפגְ מ ּו ְ ּב ַד ַעת ְונִ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו ִמ ַ ּגן ֵע ֶדןְ ,ו ֵאין יוֹ ְד ִעין ֶדּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַח ִ ּיים ,איך להשיג
יכין
אלקות ,איך לחיות ולהמשיך שפע משם ַע ָּתה ִע ַ ּקר ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַמ ְל ּבו ׁ ִּשיםֶ ׁ ,ש ְּצ ִר ִ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו יִ ְת ָ ּב ַר ְך ֶדּ ֶר ְך ַּכ ָּמה ְלבו ׁ ִּשיןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ְש ָב ִחים ְו ַה ָּת ֳא ִרים ,שמתקרב לה’ ע”י
שלא עשני גוי ,שלא עשני עבד ,על שיכול לעמוד על הרגליים ,להודות לה’ על כל דבר ,להפוך

ה

ו
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את התארים של עוה,ז לרוחניות ,זה קשה ,לכן צריך רק אמונה ,לדעת בכלליות שבודאי ה’
יכין ַדּ יְ ָקא ְל ַס ֵּלק ַה ַדּ ַעת לסלק החכמה שחושב על
נמצא פה והוא עשה את הדבר הזהֶ ׁ ,ש ְּצ ִר ִ
עוה”ז ורוצה דעת דווקא יותר גדול ,ואין לך את זה ,ממילא אתה לא עושה כלום ,שזהו תוכחה
שוברת ,לכן צריך לסלק הדעת שמבלבל ,ולהתחזק באמונה שלימה ,ו ְּל ִה ְת ַח ֵ ּזק ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה,
ו ְּל ַה ְר ּבוֹ ת ְ ּב ִד ּבו ֵּרי ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,ש ֵהם ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת ו ְּת ִפ ּלוֹ ת ו ַּב ָ ּק ׁשוֹ ת ׁ ֶש ָאנ ּו אוֹ ְמ ִריםִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ֱאמוּנָ ה ,כאן ר’ נתן מגדיר מהו אמונה ,לומר
שירות ותשבחות ,ולראות השגחה פרטית ובירור האמונה ע”י המדמה = ׁ ֶשהוּא ַעל-יְ ֵדי ֵ ּברוּר
ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ׁ ִּשין ַּכ ַ ּנ”ל ,כי מלבד האמונה הכללית ,יש לברר המדמה מתוך הדברים
הרעים ,וכמו שר’ נתן והבעש”ט ורבינו מלמדים אותנו איך להגיע לכל הדברים הקדושים
האלה.

ע”י הציצית אנו מתחילים את היום בתיקון המדמה ובירור הלבוש
יצית ,אנו מקבלים בכל יום את הלבושים שאדה”ר קיבל,
ְו ֵא ּל ּו ַה ְּלבו ׁ ִּשין נִ ְת ַּת ְ ּקנִ ין ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
“את קוֹ ְל ָך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ע”י הציצית ׁ ֶש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגן ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו (בראשית ג’)ֶ ,
יצית ַּכ ַ ּנ”ל קולך שמעתי בגן ואירא ,שקיבל לבוש כזה ,שמבררים את היראה
ַ ּב ָ ּגן”ֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
“כי ָערוּם ָאנ ִֹכי”‘ ,ערום’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ַע ְכ ׁ ָשיו ֲאנִ י ָצ ִר ְ
הנפולה וזוכים ליראת השםְ ,ו ֶזה ּו ׁ ֶש ִּס ֵ ּיםִּ ,
יך
ל-כן ָח ַמ ְל ָּת ָע ַלי ְ ּב ַח ָס ֶד ָ
ְלבו ׁ ִּשים ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יצית אדה”ר מודה לה’ שנתת
יך ְו ִה ְמ ׁ ַש ְכ ָּת ָע ַלי אוֹ ר ַה ִּצ ִ
ָ
לי הארה איך לברר המדמה בכח הציציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ַה ַ ּנ”לּ ְ ,ב ִחינַ ת ֶאת קוֹ ְלך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי
ַ ּב ָ ּגן ְוכוּ’.
ְו ָאז ַא ַחר ַה ֵח ְטא ׁ ֶש ָע ַסק ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְל ַת ְ ּקנָ ם ָע ָשֹה ָל ֶהם ְלבו ׁ ִּשים ְ ּב ִחינַ ת ַו ַ ּי ַעשׂ ה’ ֱאל ִֹקים ְוכוּ’
ישֹםַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִה ְמ ׁ ִש ְ
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְּלבו ׁ ִּשים ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהִּ ,כי ִע ַ ּקר ִּת ּקוּנָ ם
יהם אוֹ ר ַה ִּצ ִ
יך ֲע ֵל ֶ
ַו ַ ּי ְל ִ ּב ֵ
יצית ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגן ,ואירא ,כמבואר בתורה ,שזה מאיר לאדם
ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
יח ַה ּטוֹ ב ְונִ ְכנַ ע ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא,
יראה והתחדשות השיר שיתער לעתיד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָה ֵר ַ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲע ֵקב ֵע ָשֹו ,כך יש לו כח להתגבר נגד התאוות שהם עקב עשיו בכל דבר ,ויש לו
הארת הקול בגן ולא מתבלבל מהדברים הצדדיים ויכול להתגבר למעשה במזונא דנשמתא
נגד המזונא דופא.
יה
ְו ֵא ּל ּו ַה ְ ּבגָ ִדים ָל ַב ׁש יַ ֲעקֹב ָאזִּ ,כי יַ ֲעקֹב ִּת ֵ ּקן ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
יה ְדּ יַ ֲעקֹב ֵמ ֵעין ׁשו ְּפ ֵר ּ
אשוֹ ןִּ ,כי ׁשו ְּפ ֵר ּ
אשוֹ ן (בבא מציעא פד) ,היינו שתיקן את חטא אדה”ר ִּכי הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ
ְדּ ָא ָדם ָה ִר ׁ
יך ַה ּקוֹ ל ַה ַ ּנ”ל,
יח ְ ּבגָ ָדיו ְוכוּ’,
יח טוֹ בּ ְ ,ב ִחינַ ת ַו ָ ּי ַרח ֶאת ֵר ַ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל קוֹ ל יַ ֲעקֹבֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ֶה ֱעל ּו ַה ְ ּבגָ ִדים ֵר ַ
ובזה מתפרש הברכות שנתן יצחק ליעקב ,כי הביא לו מטעמים כאשר אהב ,והריח ריח גן עדן,
יע ו ִּב ּ ֵטל ֶאת ַמ ֲא ָכ ֵלי ֵע ָשֹוֶ ׁ ,ש ֵהם
ריח בירור המדמה בתכלית הגדלות והשירְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִה ְכנִ ַ
ְ ּב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפאְ ,ו ֵה ִביא הוּא ַמ ְט ַע ִּמים ְל ָא ִביו ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב ִמ ּ ִפ ּקו ִּדין ַדּ ֲע ֵשֹה כמ”ש בזה”ק
כשאדם מקיים מצוות ,ה’ אוהב את זהְ ,ול ֹא ַּכ ֲא ׁ ֶשר שנא ִמ ּ ִפ ּקו ִּדין ְדּ ל ֹא ַת ֲע ׁ ֶשֹהִּ ,כי ַמ ֲא ָכ ֵלי יַ ֲעקֹב
יח ַה ּטוֹ ב
ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ׁ ֶש ִהגְ ִ ּביר ָאז ַעל ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפאִּ ,כי יַ ֲעקֹב ָז ָכה ְל ַהגְ ִ ּביר ָה ֵר ַ
יח ָש ֶֹדה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :כי תיקון המדמה הוא כל
יח ְ ּבנִ י ְּכ ֵר ַ
ַעל-יְ ֵדי ַה ּקוֹ ל קוֹ ל יַ ֲעקֹבּ ְ ,ב ִחינַ ת ְר ֵאה ֵר ַ
הברכות ,לכן הוא זכה לפרנסה ,ויתן לך האלקים ,כי כשהמדמה מתברר ,זה מביא את השפע.
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תחילת תיקון האדם שלפחות ילבש איזה בגד ,ולא יהיה כבהמה וכנען
“ו ִ ּי ַ ּקח ׁ ֵשם ְויֶ ֶפת ֶאת ַה ּ ִש ְֹמ ָלה
יא) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (בראשית ט) ,ר’ נתן עובר לענין של נח אחרי המבולַ ,
יציתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (תיקונים יח) ְו ַכ ּמו ָּבא
יהם”ָ ,דּ א ִצ ִ
ַו ָ ּי ִשֹימ ּו ַעל ׁ ְש ֶכם ׁ ְשנֵ ֶ
ְ
יתא ַ ּב ּז ַֹהר
ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל (סימן ז’)ִּ ,כי נ ַֹח ׁ ָש ָתה ִמן ַה ַ ּייִ ן וישכר ויתגל ְ ּבתוֹ ך אהלה (שם) ְו ִא ָ
אשוֹ ן ָהיָ ה ְ ּב ִחינַ ת
אשוֹ ןִּ ,כי ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ּ ְפגַ ם נ ַֹח ָהיָ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּ ְפגָ ם ׁ ֶשל ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ַה ּ ְפגָ ם ַה ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִּל ְפ ָע ִמים ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא יוֹ נֶ ֶקת ִמן ָה ַר ֲח ָמנוּת ְו ַה ַדּ ַעת ,כי חטא
אדה”ר הוא פגם הדעת ונהיה עץ הדעת טוב ורעֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּם ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין
אשוֹ ן ׁ ֶש ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּםַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ָאז
ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ,היצר הרע הוא ערמומי ורוצה להפיל את האדם להחליש דעתו שאינו
יעין ו ְּמ ַב ּ ְט ִלין ֵמ ַה ַדּ ַעת ֲא ִח ַיזת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְ ּב ִחינַ ת ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּם ,כי
יכול כלוםִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
כשמתחזק באמונה ותפילה ,הדעת יוצא מהסט”א מנחש בכח הבעל כח הגדול שרבינו מכניע
את הקליפות ואנו יכולים לחזור אל הדעת ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ,נִ ְת ַּת ֵ ּקן
יח ַה ְ ּבגָ ִדים,
יציתֶ ׁ ,ש ַעל -יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ֵר ַ
ַה ּכֹל ַעד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ְל ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ְו ַכ ַ ּנ”ל.
יע ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִח ַיזת ְו ַה ָ ּנ ָח ׁש ָהיָ ה ָערוּםָ ,אז ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ,ח”וְ ,מזוֹ נָ א
ו ְּל ֵה ֶפ ְך ְּכ ׁ ֶש ֵאין זוֹ ִכין ְל ַת ֵ ּקן ו ְּל ַה ְכנִ ַ
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ָו ָרעְ ,ו ָאז ְּכ ׁ ֶש ֵאין זוֹ ִכין ְל ַת ֵ ּקן זֹאת ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ְדּ גו ָּפאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
ּ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחֲַ ,א ַזי ַה ְמ ַד ֶּמה ֵאינוֹ ְמב ָֹררֶ ׁ ,ש ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁשֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמהַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל .ר’ נתן בהמשך נכנס לענין של נח ,שלאחר המבול
שהוא בחי’ הכנעת הרע בתיקון הבעל כח ,אלא שנח לא בנה את העולם בשלימות ולא נתתקן
המדמה ,לכן היה בחי’ יין ,ענין שכרות ובלבול הדעת שהוא המשך לחטא אדה”ר ,שעי”ז לא
השלים נח את הדעת.

עוצם מסירות נפשם של הצדיקים המופלגים לרדת אל הקטנות ויניקת הקליפות,
ולהוציא אותנו משם
אשוֹ ןִּ ,כי
י-כן ֲע ַדיִ ן ל ֹא ָז ָכה ְל ַת ֵ ּקן ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ל-פי ׁ ֶש ָהיָ ה ַצ ִדּ יק ָ ּגדוֹ לַ ,א ַ
ף-ע ּ ִ
ְונ ַֹח ַא ַ
יתא ׁ ֶש ּנ ַֹח לֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָּכ ָראוּי ַעל ְ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֵמ ִענְ יַ ן נ ַֹח ְו ַא ְב ָר ָהם ּומ ׁ ֶֹשה,
ִא ָ
ׁ ֶש ּנ ַֹח לֹא ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּכ ָללְ ,ו ַא ְב ָר ָהם ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַעל דוֹ רוֹ ֲ ,א ָבל לֹא ְּכמ ׁ ֶֹשה ׁ ֶש ָּמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםְ ,ו ִע ַ ּקר ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַּצ ִדּ יק ַה ָ ּגדוֹ לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַת ֵ ּקן ַה ּכֹלִ ,היא ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת
ִדּ ין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא מוֹ ִציא ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָּכל ִח ּיו ָּת ּה ְוכוּ’ַ ,עד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ּכֹל ַּכ ַ ּנ”ל,
ׁ ֶש ְּלזֹאת ַה ְּת ִפ ָּלה ָצ ִר ְ
יך ַה ַּצ ִדּ יק ְמ ִס ַירת נֶ ֶפ ׁש ְמאֹדְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְק ָרא ֶזה ַה ַּצ ִדּ יק ִציר נֶ ֱא ָמן ְל ׁשוֹ ְל ָחיו ַעל
ׁ ֶשהוּא מוֹ ֵסר נַ ְפ ׁשוֹ ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְש ָֹר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ,כי הצדיק שיכול להתפלל בבחי’ דין ,זה
ענין עמוק מאד ,לא כ”כ מובן ,אך מובא בזה”ק ,שכמה שרוצים לגרום רחמים והמשכת שפע
וישועה ,אך באמצע רואים שהקלי’ מתגברים מאד ומקלקלים את הכל ,והקב”ה אומר ‘מי
ינצח את הנחש יקבל ברתא דמלכא’ ,הנחש הוא מציאות כל העוונות ויניקת הקלי’ שמונעים
התעלות אתעל”ת והמשכת השיר ,לכן צריך צדיק שיעורר רחמים רבים ,ובאים כמה צדיקים
וזורקים חיצים ,והנחש צוחק עליהם ,כי אין להם את הכח הגדול שלימות נפש רוח נשמה
דקדושה של הצדיק שמעורר היחוד עליון ,שיר פשוט ,המשכת מדות הרחמים ,וכדי לזכות
לזה ,צריך הצדיק להוריד את עצמו לקטנות של מציאות הדינים ,ולהמתיק את הדינים האלה,

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף מו  -מז הלכות ציצית ה' אות ח  -טז
להוציא את הרע משם ,שזהו דבר שצריך על זה מסירות נפש גדול מאד ,לתקן החטאים.
וכנראה שכלל הענין הזה הוא לעורר את ישראל בתשובה ,שהוא אומר לנו אתם חטאתם
חטאה גדולה ,להכניס בנו איזה התעוררות ,שזהו התעלות השיר מרובע וכו’ ,משה זכה לזה
בשלימות כמ”ש בזה”ק ,משה זרק חץ אחד ונהרג הנחש ,זהו הבעל כח הגדול מצד ביטול
הדינים והקליפות והעבירות ה’ ירחם ,ואז מעלה את השכינה ונמשך רחמים גדולים.
ְונ ַֹח ל ֹא ָמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ְּכמ ׁ ֶֹשהְ ,ול ֹא ָז ָכה ְל ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן ל ֹא ִה ִּציל ֶאת ְ ּבנֵ י דוֹ רוֹ ְולֹא
יע ו ְּל ַב ּ ֵטל
ימי ַה ַדּ ַעת ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָ ּבא ַמ ּבוּל ְו ׁ ָש ַטף ֶאת ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ְל ַה ְכנִ ַ
הוֹ ִציא ֵמ ֵ
ימי ַה ַדּ ַעת,
ַמיִ ם ַה ֵ ּזדוֹ נִ ים ׁ ֶשהוּא ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָהרוֹ ֶצה ִל ׁ ְשטֹף ֶאת ָהעוֹ ָלם ח”ו ,ו ְּלהוֹ ִציא ִמ ּׁ ָשם ֵמ ֵ
ֶזה נַ ֲע ָשֹה ַעל -יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחֶַ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמ ּ ֵטה עוֹ זֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא
ְק ִר ַ
אשי ַּת ִ ּנינִ ים ַעל ַה ָּמיִ ם ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ
יעת יַ ם סוּףּ ְ ,ב ִחינַ ת (תהלים עד) ַא ָּתה פוֹ ַר ְר ָּת ְב ָע ְ ּז ָך יָ ם ׁ ִש ַ ּב ְר ָּת ָר ׁ ֵ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,ענין קריעת ים סוף הוא שלימות הכנעת הרע בכח של הרבי ,וע”י ישראל
שנוסעים אל הצדיק בתשר”י ,ר”ת ים שברת ראשי תנינים .ו ֵּמ ֲח ַמת ׁ ֶש ּנ ַֹח ל ֹא ָמ ַסר נַ ְפ ׁשוֹ ְול ֹא
ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ל ֹא ִּת ֵ ּקן ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ַה ּ ֹכחַ ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ַה ּ ְפגָ ם
ׁ ֶש ּלוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ּׁ ָש ָתה ְונִ ׁ ְש ַּת ֵּכר ּבוֹ :
ר’ נתן מבאר שנח השאיר את מציאות היצר הרע של הדמיונות שהוא המשך עץ הדעת,
ומתוך זה יבין כל אחד מה שעובר עליו בענין עצבים ,לחץ ודחק ,וחלישות הדעת ועצבות,
שזהו ענין היין הזה שר’ נתן מזכיר לנו להראות איך המדמה שולט עלינו ,ונוכל לברר את
המדמה ,ע”י שנתחזק בעבודת ה ’,וזה העיקר מה שאנו צריכים לזכות בימי אלול הק’ לזכות
לקדושת הדעת ולצאת מבלבול המדמה.

כשזוכה נתעלה ע”י היין מדעת פשוט לדעת יותר גדול ,ונתתקנים ביותר המחיŒ
צות הפרוסות בפני התאוות
יב) ִּכי יַ יִ ן ֵמ ִביא ׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ֹכחַ ַה ְמ ַד ֶּמהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן יַ יִ ן יֵ ׁש ּבוֹ ׁ ְשנֵ י ּכֹחוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת ָז ָכה-
ְמ ַשׂ ְּמחוֹ  ,ל ֹא ָז ָכה-משממו (יומא עו) ,נהיה כמו טיפש ,ויש בלב ובמח שממה וריקנותּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ יִ ן
ַה ְמ ַש ֵֹּמ ַח ְויַ יִ ן ַה ְּמ ׁ ַש ֵּכרִּ ,כי ַה ּׁ ַש ְכרוּת ׁ ֶשל יַ יִ ן ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַד ֵ ּבר ִדּ ְב ֵרי
ׁ ְשטוּת ְו ׁ ִש ָ ּגעוֹ ןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶשהוּא ְמ ֻב ְל ָ ּבל ַּכ ָ ּידו ַּעְ .ו ַע ֵּ
ל-כן יֵ ׁש ְ ּב ַה ַ ּייִ ן ׁ ְשנֵ י ּכֹחוֹ ת ַה ַ ּנ”ל,
ְ ּב ִחינַ ת ָז ָכה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל .זכה לתיקון הברית ומברר המדמה ,וממאס בכל דבר רע ,כי יש לו מחיצה
פרוסה נגד כל רע ,שזהו עיקר תיקון המדמהְ ,ו ָה ִע ָ ּקר ְּכ ִפי ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל
ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ְו ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית הוּא ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחֶַ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי
ֶזה מוֹ ִציא ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָּכל ִח ּיו ָּת ּה ָּכל ַה ַדּ ַעת ְוכוּ’ ׁ ֶש ָ ּב ְל ָעה ְוחוֹ ְז ִרים ְונִ ְת ַּת ְ ּקנִ ים ַה ּמ ִֹחין ׁ ֶש ֵהם
ַה ְמ ִחיצוֹ ת ּ ְפרוּסוֹ ת ִ ּב ְפנֵ י ּ ְפגַ ם ַה ְ ּב ִרית ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ְל ִת ּקוּן ַה ְ ּב ִרית ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם כי עיקר
נפילת האדם למדמה ,הוא שנדמה לו שאינו יכול להתגבר על זה ,ונמשך אחר התאוות ,עוד
ועוד תאוות ,וככה כל החיים אינו יכול לעמוד נגד המדמה ,רבינו נותן לנו תיקון הברית ,וכן
יכולים לצאת מזה ,יוצאים ,ומתחזקים ,ועולים אל הדעת ,וההתחלה בראש השנה לחדש את
הדעת ,אדם חוזר לקבל מח שמפריד אותו מהמות הזה.
ְו ָאז ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְ ּב ִריתַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ַה ְמ ַד ֶּמה ְמב ָֹרר ו ְּמ ֻת ָ ּקן ְו ָאז
מ ַשׂ ְּמחוֹ ּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ַש ֵֹּמ ַחִּ ,כי נִ ְתרוֹ ֵמםֹאשָ ,ז ָכה ְ
ְּכ ׁ ֶש ּׁשוֹ ֶתה יַ יִ ן ,הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ָז ָכה-נַ ֲע ֶשֹה ר ׁ
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ַדּ ְע ּתוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ן ְוזוֹ ֶכה ְל ִש ְֹמ ָחהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ְו ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה
ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּ ְש ָֹמחוֹ תּ ְ ,ב ִחינַ ת (תהלים צ”ב) ֲע ֵלי ָעשׂ וֹ ר ַו ֲע ֵלי נָ ֶבל ְוכוּ’ ִּכי ִש ַֹּמ ְח ַּתנִ י ה’ ְ ּב ָפ ֳע ֶל ָך ְוכוּ’
ְו ַע ֵּ
ל-כן ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ן (ברכות ל”ה) כשרוצה לעלות מדעת פשוט לדעת יותר
גדול ,שותה קצת ,ועולה לדעת לרוח נבואה ורעמים ,ומתחזק המח בבחי’ הקדושה ,והשמחה
מתגלית ויוצאת מחדש ,וזהו י’ מיני נגינה.

אדם יכול לבדוק את המצב שלו לפי החלומות בלילה
ְו ַה ְּכ ָללִּ ,כי ַה ַ ּייִ ן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנהּ ְ ,ב ִחינַ ת ּ ֹכחַ ַה ְמ ַד ֶּמהִּ ,כי ֶט ַבע ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ׁ ֵש ָ ּנה ו ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ּ ֹכחַ
ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ַש ְכרוּת ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַּת ֵּלק ַדּ ְע ּתוֹ ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִת ַ ּית ַה ַ ּייִ ן ְּכמוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנה ְונִ ׁ ְש ָאר ַרק
ַה ְמ ַד ֶּמה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַד ֵ ּבר ִדּ ְב ֵרי ׁ ְשטוּת ַעל -יְ ֵדי ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמה ,ה’ ירחם אם אדם נופל לשתות
יין כמו גוי ,עם ריקנות כזאת ,והשכל מתבלבל ומסתלק הדעת ,ומדבר שטויות ִּכי ְ ּברוֹ ב ְ ּבנֵ י
ָא ָדם ַה ְמ ַד ֶּמה ֵאינוֹ ְמב ָֹררְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ְמ ַד ֵ ּבר ִדּ ְב ֵרי ׁ ְשטוּת ְו ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ַש ְכרוּת ְּכמוֹ ָה ָא ָדם
ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,ש ְּמ ַב ְל ֵ ּבל אוֹ תוֹ ַה ְמ ַד ֶּמה ְ ּב ִב ְל ּבו ִּליםֶ ׁ ,ש ֵהם ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ַה ְּמבו ְּל ָ ּב ִלים ׁ ֶשל רֹב ְ ּבנֵ י ָא ָדם,
ׁ ֶש ֵהם ָ ּב ִאים ִמ ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמה ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנה ,שחי בסוג של בלבול ומדמה ,יש חלומות בשינה,
ויש חלומות בהקיץ רח”ל.
ֲא ָבל ַה ַּצ ִדּ יק ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ַת ֵ ּקן ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”לֲ ,א ַזי ַ ּגם ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ְ ּברו ִּרים צוֹ ְד ִקים ַו ֲא ִמ ִּת ִ ּיים
ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲחלוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ַמ ְל ָא ְךִּ ,כי הוּא זוֹ ֶכה ְלרו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח נְ בו ָּאה ׁ ֶש ְּמ ָב ֵרר המדמה
שרבינו ממשיך גם עלינו את הדבר הזהְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְ ּב ַע ְצמוֹ הוּא ְמ ַק ֵ ּבל ְ ּב ִחינַ ת רו ַּח
ַה ּק ֶֹד ׁשֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֲחלוֹ ם ַעל-יְ ֵדי ַמ ְל ָא ְך ,כמ”ש בלקו”ת סי’ ה’ איך אנו זוכים לזהִּ ,כי ַה ֲחלוֹ ם
הוּא ְ ּב ִחינַ ת נְ בו ָּאהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות נז) ְ ּב ִחינַ ת (במדבר י”ב) ַ ּב ֲחלוֹ ם
ֲא ַד ֵ ּבר ּבוֹ ו ְּל ֵה ֶפ ְך ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ זוֹ ֶכה ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה נֶ ֱא ָח ִזים ַּכ ָּמה ִ ּב ְל ּבו ִּלים בהמדמה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ְמ ַב ְל ְ ּב ִלים ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְו ַה ְ ּק ִל ּפוֹ ת אוֹ תוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ֵש ָ ּנה ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ת ְמ ֻב ְל ָ ּב ִליםּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֲחלוֹ ם ַעל-יְ ֵדי
ׁ ֵשד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם.כל אחד
יכול לראות בשינה איפה הוא אוחז ,העיקר לא להשבר רק להכיר שזה דמיונות ,ולעבוד לשבר
את הדמיון הזה ,ולהזהר משתיית היין ומכל מה שמבלבל ,שזה עיקר התשובה.

סוד ההקאות של השיכורים
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ׁ ֵש ָ ּנה ְו ִד ְמיוֹ ן יֵ ׁש ּבוֹ ׁ ְשנֵ י ְ ּב ִחינוֹ ת ֵא ּל ּו ׁ ֶש ִּמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ֲא ַזי ַה ַ ּייִ ן
ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ַש ֵֹּמ ַחִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֵ ּברוּר המדמה זוֹ ִכין
ֶל ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ְל ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִש ְֹמ ָחהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲע ֵלי ָעשׂ וֹ ר ַו ֲע ֵלי נָ ֶבל ְוכוּ’
ִּכי ִש ַֹּמ ְח ַּתנִ י ה’ִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּ ְש ָֹמחוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לֲ .א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֵאין ַה ְמ ַד ֶּמה ְמב ָֹרר ֲא ַזי ַה ַ ּייִ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת ִ ּב ְל ּבוּל
ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,שהוּא ׁ ַש ְכרוּת ַמ ָּמ ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ׁ ַש ֵּכר ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת (ישעיה י”ט) כהתעות ׁ ִש ּכוֹ ר
בקיאוִּ ,כי ֶט ַבע ַה ּׁ ִש ּכוֹ ר ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ַה ָקאוֹ תִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ַה ַ ּייִ ן ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶשהוּא נִ ְמ ׁ ָש ְך ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין
יאנוּ
יק ֶ
יתן ַה ָקאוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת (איוב כ’) ִחיל ָ ּב ַלע ִו ִ
ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחֲַ ,א ַזי ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֻמ ְכ ַר ַחת ִל ֵּ
ְל ָה ִקיא ָּכל ַה ַדּ ַעת ְו ָכל ַה ְ ּקדו ּׁשוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ְל ָעה ְוכוּ’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ֵאין ַה ַ ּייִ ן ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ָאז הוּא
יתן ַה ָקאוֹ ת:
ְ ּב ַע ְצמוֹ ֻמ ְכ ָרח ִל ֵּ
ר’ נתן אומר פה ענין מופלא ,בפשטות אדם מקיא כששותה יין ,למה ,הרי שתה ,למה להקיא,
אלא שגם הסט”א תופס את תפילת ישראל והצדיקים ,ולא חושב מה יהיה הסוף מזה ,בסוף

ט

י
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בא הקיבוץ הקדוש של הרבי ,וצריך להקיא כל מה שבלע ,זה פלאות רחמי ה’ וזה עיקר תיקון
המוחין שלנו ,ובזה אנו זוכים לשמחה וישוב הדעת .וה’ עשה שגם טבע אדם ששותה יין
בשביל שיתן הקאות ,וככה הוא כבר יודע שזה לא טעים בכלל .גם בע”ד עושה ככה .בחי’ חיל
בלע ויקיאנו ,וזהו שבירת הקלי’ והוצאת הניצה”ק ,דווקא בשתיית היין.
ל-כן נ ַֹח ׁ ֶש ּל ֹא ָז ָכה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יג) ְו ַע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ֶאל ַה ַ ּייִ ן נִ ׁ ְש ַּת ֵּכר ּבוֹ ִּ ,כי לֹא
נִ ְת ָ ּב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּתֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַה ַ ּייִ ן ִ ּב ְב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ׁ ַש ֵּכרִּ ,כי ׁ ַש ְכרוּת הוּא ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמה
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
יציתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב“ ,ויקחו ׁ ֵשם ויפת ֶאת ַה ּ ִש ְֹמ ָלה”
ל-כן ָהיָ ה ַה ִּת ּקוּן ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יצית הוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסדֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ְו ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשךְ
יצית ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִצ ִ
ָדּ א ִצ ִ
ִמ ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִּת ְ ּקנ ּו ּ ְפגַ ם נ ַֹח ׁ ֶש ּ ָפגַ ם בהמדמה ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ַש ְכרוּתִּ ,כי
יצית ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ִכין ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”ל :כי נח
ֵהם ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ְמ ַד ֶּמה ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
נאמר בו ‘ויתגל’ היינו שאין לו לבוש ותיקון המדמה ,אך שם ויפת הביאו לו בגד ,שהוא שיר
וניגון ותיקון המדמה ,מציאות תחילת הנהגת אדם בדרך שכל ונורמלי ,לא בחי’ חם וכנען ,אלא
בחי’ שם ויפת ,קצת שכל .ובזה יש ציצית ,קצת בירור המדמה.

שירת הלויים מחדש את האמונה ומעלה את המדמה הבהמי
יהם אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ,בכל קרבן מביאים נסכים ,והלוויים אומרים
יד) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת יַ יִ ן ׁ ֶשל נְ ָס ִכים ׁ ֶש ֲע ֵל ֶ
עליהם שירִּ ,כי ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ןִּ ,כי ָּכל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהִּ ,כי
ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ָ ּב ִאים ִמ ְ ּב ֵהמוֹ ת ְועוֹ פוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמהִּ ,כי ַה ְ ּב ֵה ָמה יֵ ׁש ָל ּה ּ ֹכחַ ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶשהוּא ּ ֹכחַ
ַה ְ ּב ֵה ִמ ּיוּתַּ ,כ ּמו ָּבא ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (סימן נ”ד) כח המדמה שאדם שוכח את עלמא
דאתי ,שוכח את ה’ ,כי המדמה מפריע ,ולזה צריך נקודות טובות והתחזקות כמ”ש שם בסי’
נ”דְ .ו ַע ֵּ
יאין ְ ּב ֵה ָמה ְל ָק ְר ָ ּבן ְּכ ֵדי ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמהִּ ,כי ִמ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ַד ֶּמה ִמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל
ל-כן ְמ ִב ִ
ָה ֲעוֹנוֹ תַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרְ .ו ַע ֵּ
יכין ְל ָה ִביא ְ ּב ֵהמוֹ ת ְל ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ַת ֵ ּקן ו ְּל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה
ל-כן ְצ ִר ִ
ְו ַע ֵּ
יהם ׁ ִשירִּ ,כי ַה ַ ּייִ ן הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת ׁ ֵש ָ ּנהּ ְ ,ב ִחינַ ת מדמה
יאין ָאז יַ יִ ן ִלנְ ָס ִכים ְואוֹ ְמ ִרים ֲע ֵל ֶ
ל-כן ְמ ִב ִ
ְו ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ן ִלנְ ָס ִכיםֶ ׁ ,שהוּא יַ יִ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ֵ ּקן ַה ְמ ַד ֶּמה ִ ּב ׁ ְש ֵלמוּת ,תחילה מביאים
קרבן ודם ,ואח”כ היין והשיר ,שמי שהוא שומע ,היה עולה להתעוררות גדולה מאד ,כי הוא
השיר שלעתיד וכל אדם מתעורר לשיר מרובע משולש וכו’ כל אחד מה שזכה עד שעולה
לשיר פשוט ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין ַל ּׁ ִשיר ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד ַּכ ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְמ ׁ ָש ִכין ָּכל ַה ּׁ ִשירוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּ ׁ ִשיר ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַעל ַה ַ ּייִ ן ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִשיר ַעל-יְ ֵדי ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת יַ יִ ן
ַּכ ַ ּנ”ל:

התחדשות לקבל שבת בקדושה ,כי עיקר היהדות תלוי בשבת
טו) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּכוֹ ס יַ יִ ן ׁ ֶשל ִקדּ ו ּׁש ְו ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ְו ׁ ֶשל ַה ְב ָדּ ָלה ׁ ֶש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵאין אוֹ ְמ ִרים
ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ן ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ברכות לה) ִּכי ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם
טוֹ ב הוּא ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ָאז ְ ּבתוֹ ְספוֹ ת אוֹ ר ָ ּגדוֹ ל ִּכי ׁ ַש ָ ּבת הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה
ְ ּב ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם .כי כלל העבודה הוא בירור המדמה ולחזור לאמונה ברורה ומזוככת בהשגחה
ונפלאות ,אומנת חידוש העולם ,וזה מאיר בשבתֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַה ִ ּקדּ ו ּׁש ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַויְ ֻכ ּל ּו ׁ ֶש ֵּמ ִע ִידין
ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ָ ּב ָרא ֶאת ָהעוֹ ָלם ְ ּב ׁ ֵש ׁ ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ְו ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתְ ,ו ֵכן יוֹ ם טוֹ ב הוּא ַ ּגם ֵּכן
יאת ִמ ְצ ַריִ ם שמזכירים
יצ ַ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ֵּמ ִעיד ַעל ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםִּ ,כי ָּכל ַה ָ ּי ִמים טוֹ ִבים ֵהם ֵז ֶכר ִל ִ

ליקוטי הלכות ח"א דף מו  -מז הלכות ציצית ה' אות ח  -טז
יאת ִמ ְצ ַריִ ם נִ ְת ַ ּג ֶּלה ֱאמוּנַ ת
הנפלאות שעשה עמנו ה’ ביציאת מצרים ובמתן תורה ְו ָאז ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּנ ִּסים ְו ַה ִ ּנ ְפ ָלאוֹ ת ְו ָהאוֹ תוֹ ת נוֹ ָראוֹ ת ְמאֹד ֲא ׁ ֶשר לֹא נִ ׁ ְש ְמע ּו
יעת יַ ם סוּף ו ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרה
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ו ְּק ִר ַ
ְול ֹא נִ ְרא ּו ֵמעוֹ ָלם ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ִע ָּמנ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת יְ ִצ ַ
ְוכוּ’ ְוכוּ’ וזה אנו ממשיכים על עצמינו בכל יום טוב ויום טוב נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ּׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב מוֹ ִרים ַעל
ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶזה ָּתלוּי ִע ַ ּקר ַה ַ ּי ֲהדוּתִ ,ע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת יִ ְשׂ ָר ֵאל בשבת ומועד
תלוי עיקר היהדות!

זהירות מעיתונים וכתבי עת
ו ִּמי ׁ ֶש ּכוֹ ֵפר ָ ּב ֶזה ח”וָּ ,כל ׁ ֶשהוּא ,הוּא ֶא ּ ִפיקוֹ רוּס ָ ּגמוּר ְו ֵאין לוֹ ֵח ֶלק ֵ ּבאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְולֹא ְ ּבתוֹ ַרת
מ ׁ ֶֹשה(ְ .ו ֵאין ְל ַה ֲא ִר ְ
ל-פי ְס ָב ַרת ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים
יך ָ ּב ֶזה ַּכאן ִמ ּג ֶֹדל ְ ּגנו ָּתם ׁ ֶשל ָהעוֹ ְס ִקים ַ ּב ְּס ָפ ִרים ׁ ֶש ְ ּיסוֹ ָדם ָ ּבנוּי ַע ּ ִ
ְו ַה ּכוֹ ְפ ִרים ַה ְמ ֻפ ְר ָס ִמים ׁ ֶש ּכוֹ ְפ ִרים ָ ּב ֶזה ,יִ ַּמח ׁ ְש ָמם ְו ִז ְכ ָרםְּ ,
(כמוֹ אריסטו ַה ָ ּי ָון ַה ּכוֹ ֵפר ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ַו ֲח ֵב ָריו ,יִ ַּמח

ׁ ְש ָמם)ְ ,ו ֵא ְ
יאים ְס ָברוֹ ָתיו ָה ָרעוֹ ת ְו ַה ָ ּזרוֹ ת ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשהוּא
יך יַ ֲע ֶלה ַעל ַה ַדּ ַעת ַל ֲעסֹק ַ ּב ְּס ָפ ִרים ַה ְמ ִב ִ
ְ
הוּא ָה ֶא ּ ִפיקוֹ רוּס ְו ַה ּכוֹ ֵפר ַה ָ ּגמוּר ַה ּכוֹ ֵפר ְ ּבתוֹ ַרת מ ׁ ֶֹשה ו ְּב ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ְלגַ ְמ ֵרי ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָּכל
ֵא ּל ּו ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ְּס ָפ ִרים יוֹ ְצ ִאים ִמן ַה ָדּ ת ְלגַ ְמ ֵרי ְ ּב ִרי ְך ַר ֲח ָמנָ א דשיזבין צריך להזהר גם
היום בכל העיתונים ודברים כאלה ,וכן ספרי המדע שבנויים על הטעות שלהם רוולוציה ,זה
מונח לנו בכל הצדדים ,מה שגרים בין אנשים שאין שומרים תורה ומצוות ,צריך להתחזק מאד
באמונה ,ולהזהר מאנשים רחוקים ,ואנו צריכים לזכות לאמונה יותר ברורה ומזוככת שמתגלה
ע”י הבעש,ט ורבינו ,לעלות לאמונה ודעת ויראת ואהבת ה’ .ר’ נתן לא מוכיח אותנו בדרך
מוסר ,רק לגבי הספרי כפירה ,שניזהר לא ליפול לקרירות ואפיקורסות .וכלול בזה כל המניעות
מלהתקרב לרביה”ק).
ְו ַע ֵּ
ל-כן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ָש ָתם ַעל-יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ֱאמוּנָ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ֶּלה ָאזֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ִע ַ ּקר
ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ,איי כמה צריך להתעורר לקבל שבת ויום טוב בקדושה ,להתחדש מחדש ,כי בימות
החול הבע”ד מחליש אותנו ,הנה מגיע שבת צריך להתחדש מחדשַ ,ע ֵּ
ל-כן ָאז אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ַעל
ַה ַ ּייִ ן ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּקדּ ו ּׁשִּ ,כי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב נִ ְד ֶחה זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְו ָאז ַה ְמ ַד ֶּמה ְמב ָֹרר ו ְּמ ֻת ָ ּקן ואנו
צריכים בשבת לעזוב את הכל ולחזור אל האמת שה’ מסדר את הכל בהשגחה פרטית ,ולבא
לשיר ניגון ומתיקות ְו ָאז ַה ַ ּייִ ן ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ִ ּב ְב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ַש ֵֹּמ ַח ְו ָאז נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
מדמהּ ְ ,ב ִחינַ ת ֱאמוּנָ ה ׁ ְש ֵל ָמה ,לכן אומרים ויכולו על היין דווקא כי עיקר קדושת שבת לברר
המדמה ׁ ֶש ֶ ּזה ִע ַ ּקר ַה ְמ ׁ ָש ַכת ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ַש ָ ּבת ְויוֹ ם טוֹ ב ְו ַעל-יְ ֵדי ָה ֱאמוּנָ ה זוֹ ִכין ַל ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּקדּ ו ּׁשֶ ׁ ,שהוּא ַ ּגם ֵּכן ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ַעל ַה ַ ּייִ ן ַדּ יְ ָקא ַּכ ַ ּנ”ל:

אנו כן יכולים לברר האכילה ע”י התחזקות באמונה
יל ֵתנ ּו ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת
יכין ְל ַה ֲעלוֹ ת ו ְּל ָב ֵרר ֲא ִכ ָ
טז) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּכוֹ ס ׁ ֶשל ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ןִּ ,כי ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ,שאדם צריך לשלוט על עצמו ,לשלוט על תבערת הלב ,שאחר התפילה
הוא רץ לאכול ולמשא ומתן ,ובזה אדם נופל הרבה ,ורואה שנופל עוד ועוד ,עד שלא מוצא
דרך איך לפעול למעשה ,אין אדם יודע אם הוא זכה למשהו ,ולא יודע איך לעשות בזה ,אבל
באמת עם אמונה פשוטה אפשר ,להתקרב לה’ ולעשות ברכה טוב ,לדעת שה’ ברא את זה,
כמה דברים ששייך ,וצריך בזה הרבה חיזוק ,לא מוסר ששובר שאני נופל ונופל ,אלא להעלות
ולברר אכילתנו ,בבחי’ מזונא דנשמתאֶ ׁ ,ש ֶ ּזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל היינו ע”י חיזוק

אי

בי

ליקוטי הלכות ח"א דף מו  -מז הלכות ציצית ה' אות ח  -טז
שה’ איתי ְו ַע ֵּ
“ו ָא ַכ ְל ָּת
ל-כן ִע ַ ּקר ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן הוּא ַעל-יְ ֵדי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דברים ח)ְ ,
ּ
ּ
ּ
ְו ָש ָֹב ְע ָּת ו ֵּב ַר ְכ ָּת ֶאת ה’ ֱאל ֶֹקיךָ ַעל ָה ָא ֶרץ ַהטוֹ ָבה ְוכוּ’” ִכי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַעל-יְ ֵדי ֹכחַ ַמ ֲע ָשֹיו
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹקים ְוכוּ’ ,א”י זה מקום שמתנהג רק בהשגחה ונפלאות ,לא לדאוג ולא
ְ ּב ִחינַ ת ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְ
לפחד ,כי הכל שלו יתברך והוא שומר עלינו ָא ַמר ר’ יִ ְצ ָחק ל ֹא ָהיָ ה ָצ ִריך ְל ַה ְת ִחיל ֶאת ַה ּתוֹ ָרה
ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ָּכל ֶזה ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִחדּ ּושׁ ָהעוֹ ָלם ֶל ָע ִתיד
ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם נִ ְתעוֹ ֵרר ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא שזוכר שה’
ברא את המים ,ה’ ברא את החיטים וכל מה שאני אוכל ,הוא עשה בהשגחה פרטית בשבילי,
זה כבר קדושת אכילה.
ְו ַע ֵּ
ילה ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ,ששלימות
יכין ְל ָב ֵרר ָה ֲא ִכ ָ
ילה ׁ ֶש ָאנ ּו ְצ ִר ִ
ל-כן ַא ֵחר ָה ֲא ִכ ָ
הבירור הוא לגלות שם ה’ ,ברכת המזון מגלה מלכות ה’ בעולם ,וממשיך את החיות באופן
שעוה”ז יכול להיות מבוררַ ,ע ֵּ
ל-כן ָאנ ּו ְמ ָב ְר ִכין אוֹ תוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶשהוּא ֶא ֶרץ
יכין ָע ֵלינ ּו ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְתעוֹ ֵרר ַה ּׁ ִשיר שיתער
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָאנ ּו ַמ ְמ ׁ ִש ִ
ֶל ָע ִתיד ְּכ ׁ ֶש ְ ּי ַח ֵדּ ׁש ֶאת עוֹ ָלמוֹ ִ ּב ְב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ְו ַעל-יְ ֵדי ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ִשיר
ַה ֶ ּזה זוֹ ִכין ְל ַהגְ ִ ּביר ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ַעל ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ע”י שמודים לה’ בברכה הראשונה ,טוב
ומטיב ,ברכה שניה א”י ,ברכה שלישית מרחם עלינו ונותן לנו כל טוב ,ובנין ביהמ”ק ,והטוב
והמטיב ,כל זה מברר המדמה ומגביר מזונא דנשמתאְ .ו ַע ֵּ
יכין ְל ָב ֵר ְך ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ַעל ּכוֹ ס
ל-כן ְצ ִר ִ
יַ יִ ןּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ןִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְלעוֹ ֵרר ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל ְּכ ֵדי ִל ְז ּכוֹ ת ִל ְב ִחינַ ת
ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ן ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ִכין
ֶל ֱאמוּנָ ה ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְתעוֹ ֵרר ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל :וכ”ש בשבת וחג .ה’ יזכנו אמן.

