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ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט

לקוטי הלכות חלק א' דף מח  -מט הלכות ציצית הלכה ה' אות י"ז כ"ט
הוצאת הברכות מיצחק ע”י הבאת היין והתדבקות בשיר פשוט
יז) ְו ַע ֵּ
ל-כן יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ְּכ ׁ ֶש ֵה ִביא ַה ַּמ ְט ַע ִּמים ְל ָא ִביוֶ ׁ ,ש ָר ָצה ְל ַהגְ ִ ּביר ְ ּב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא,
ּ
ּ
ּ
יח ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יח
“ו ָי ַרח ֶאת ֵר ַ
“ו ָי ֵבא לוֹ יַ יִ ן ַו ֵי ׁ ְש ְּת” ְו ָאז ַדּ יְ ָקא (שם)ַ ,
ל-כן ְּכ ִתיב (בראשית כז)ַ ,
ְ ּב ִחינַ ת ֵר ַ
ְ ּבגָ ָדיו” ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ַ ּייִ ן ַדּ יְ ָקא נִ ְתעוֹ ֵרר ַה ּׁ ִשיר ַה ַ ּנ”ל ִ ּב ְב ִחינַ ת ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ןֶ ׁ ,ש ַעל
יח טוֹ בֶ ׁ ,שהוּא ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ַּכ ַ ּנ”ל:
יְ ֵדי ֶזה נִ ְתעוֹ ֵרר ָה ֵר ַר’ נתן הקדים לפרש ענין ביאור המדמה ע”י קדושת היין המשמח ,לא יישן המשכר ,אדרבה
להרים את המח מכל הבלבולים ,וכאן ממשיך שכשרצה יעקב אבינו לקבל הברכות הביא יין
לאביו יצחק .כדי להמשיך את הברכות וריח גן עדן ,מזונא דנשמתא ,כי דווקא יין מעורר את
השיר ,והוא חידוש נורא שר’ נתן מגלה ,מלבד מה שגילה בכלליות שיש ב’ כחות ביין ,שכרות
ובירור המדמה ,הוסיף כעת שבכדי להוציא את הברכות מיצחק ,שהוא תיקון הלבושים ,תיקון
הבגידות של אדה”ר ,להשלים חטא עץ הדעת ,לכן הביא יין .ומובן בזה יותר שזהו בחי’ שיר
פשוט כפול משולש מרובע ,כי אי’ בזה”ק ‘ויבא לו יין וישת מאתר רחיק’ הוא בח’י שיר פשוט,
כי יעקב בכלליות הוא קול יעקב ,נהר יוצא מעדן להשקות את הגן ,ועלה עליה הזאת עד אתר
רחיק ,כי כלל הדבר הוא תיקון המדמה שזה ממשיך פרנסה וברכה מיצחק .כי כשמבררים
הגשמי להיות רוחני ,נמשך ברכת העשירות .ולכן הוצרך להביא יין מאתר רחיק ,לעלות חזרה
לשיר פשוט.

ענין קללת חם שמתגלה כמה הרע מאוס ונבזה
יח) ְו ַע ֵּ
ל-כן ָחם ׁ ֶש ִ ּק ְל ֵ ּקל ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ַש ְכרוּת ׁ ֶשל נ ַֹח ,כמו שהקדים לעיל שע”י שלא השלים נח
את התוכחה הראויה ,לכן נשאר בחי’ השכרות ,ושם ויפת הביאו את השמלה ,מעט דעת
לצאת מבהמיות ודמיונות ,לעומת חם שהוא יצר הרע ממש ,אדם שלא חושב הרבה ,אין
לו מחיצות פרוסות בפני שום דבר ,רח”ל ,זהו זוהמת נחש ,שאינו עוצר משום דבר ,רבינו
נותן לנו את הקדושה ,שנוכל לעצור איפה שצריך לעצור ,ובזה אנו חוזרים לשמחה ומנוחת
הנפשִּ .כי ָחם הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ,זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶשרוֹ ֶצה ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ַש ְכרוּת ַדּ יְ ָקא,
ִ ּב ׁ ְש ַעת ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,שהוּא זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ותאות שמושכים ,שזה נאחז באדם ע”י חטאים
עונות רח”לֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ֲא ִח ָיזתוֹ ַ ,ע ֵּ
ל-כן ְּכ ׁ ֶש ֵה ִקיץ נ ַֹח ִמ ֵ ּיינוֹ ְויָ ַדע ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה לוֹ ְ ּבנוֹ ַה ָ ּק ָטן,
יעֶ ׁ ,ש ָּכל ַּכ ָּונַ ת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא
יכן ַה ָדּ ָבר ַמ ִ ּג ַ
שרצה להגביר את הקליפותִּ ,כי יָ ַדע ָּכל ַּכ ָּונָ תוֹ ַעד ֵה ָ
ְּכ ֵדי ְל ַהגְ ִ ּביר זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁשּ ִ ,ב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמה ,הבע”ד הוא נחש חברהמן ערמומי ,רוצה להכשיל
כל אחד לקחת ממנו שפע ומזונות בכל יום ,ולקבור אותו לגמרי בדמיונות צער ועגמת נפש
וכמה דרכי קטנות המוחין ,ה’ ירחםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ח”ו נִ ְת ַ ּב ְל ְ ּב ָלה ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה שאז אדם
נופל לקליפות ,וכל הגויים נהיו גויים עי”ז ,בלי קדושת א”י ,אלא שחם רצה לגנוב את א”י ְּכ ֵדי
ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ְו ַע ֵּ
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְּכבו ׁ ָּשה ַּת ַחת יַ ד ְּכנַ ַען ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשהוּא ִמ ַ ּז ְרעוֹ ׁ ֶשל ָחם.
ַע ֵּ
ל-כן נ ַֹח ׁ ֶש ֵה ִבין ָּכל זֹאת ְ ּב ִחינַ ת (שם ט’) וידע ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה לוֹ ְ ּבנוֹ ַה ָ ּק ָטןַ ,ע ֵּ
ל-כן ִק ֵּלל ֶאת
ָחם (שם) ָארוּר ְּכנָ ַעןֶ ,ע ֶבד ֲע ָב ִדים יִ ְהיֶ ה ְלאחיו‘ֶ ,ע ֶבד’ ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִה ְת ַ ּג ְ ּברוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה

ג

ד
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ַה ָ ּבא ִמ ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמהִּ ,כי ֲע ָש ָֹרה ַק ִ ּבין ׁ ֵש ָ ּנה יָ ְרד ּו ָלעוֹ ָלם ט’ נָ ְטל ּו ֲע ָב ִדים (קדושין נט)ַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ּנ ַֹח
ִק ֵּלל אוֹ תוֹ ַ ּב ֶּמה ּׁ ֶש ִ ּק ְל ֵקל ו ָּפגַ ם ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה נִ ְמ ׁ ָש ְך ָע ָליו ָה ַע ְבדוּת ,הקללה הוא שיהיה תמיד בעבדות,
מבולבל ,עד שע”י השכרות שלו ,יבלבל את עצמו לבד ,וכבר יראו שזה לא סוג אדם מיושב
כלל ,ומי שהולך בדרכו של חם ,נמשך עליו קללת חם ,שנמשך עליו בחי’ עבדות ושינהֶ ׁ ,שהוּא
“ארוּר ַא ָּתה”ֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ֵש ָ ּנהּ ְ ,ב ִחינַ ת ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּזו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ֵּללָ ,
ְ ּב ִחינַ ת ָארוּר ְּכנָ ַעןְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחתַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ,שכתוב על הנחש
ארור ,וכן על כנען ארור ,זהו הקללה שיש על גשמיות שאין לה תכלית ,הברכה נמשכת רק
כשאנו יוצאים מבחי’ ארור הזה ,ורואים אנשים שמתוך ה’ארור’ הזה ,יכולים להכיר תראה
לאן אדם יכול ליפול ,לאיזה גועל ובהמיות ,ה’ יצילנו .ועי”ז יכול לשוב ,שיראו כמה עצוב זה
עצבות ,וכמה מר זה מרירות .וכך ישוב בתשובה.

בני ישראל זוכים לגלות אלקותו ית”ש ולכן זכו לא”י – קדושת בירור המדמה

“ברו ְּך ה’ ֱאל ֵֹהי ׁ ֵשם ַויְ ִהי ְּכנַ ַען ֶע ֶבד ָלמוֹ ” ָ ּ
ְו ֶזה ּו (שם)ּ ָ ,
‘ברו ְּך ה’ ֱאל ֵֹהי ׁ ֵשם’ֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמנּ ּו יָ ְצא ּו יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ
ׁ ֶש ֵהם ְמיַ ֲח ִדים ׁ ְשמוֹ ָּת ִמיד ו ְּמגַ ִּלין ֱאל ֹקוּתוֹ יִ ְת ָ ּב ַרך ו ַּמ ֲא ִמינִ ים ְ ּב ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְק ֻד ּׁ ַשת
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַע ֵּ
יע ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,הוא היפך כנען וחם ,כי עוסקים תמיד באמונה
ל-כן ָל ֶהם ַמ ִ ּג ַ
והתחזקות לייחד שמו בתפילות ברכות ומצוות ,להם מגיע א”יְ ,ו ַע ֵּ
“ויְ ִהי ְּכנָ ַען ֶע ֶבד ָלמוֹ ”,
ל-כןַ ,
יהם ,היינו שהעבדות והמדמה יתבטל לפניהם ,ויהיה להם דרך לבררו
ׁ ֶש ְּכנַ ַען יִ ָּכנַ ע ְויִ ְת ַ ּב ּ ֵטל ִל ְפנֵ ֶ
ולהפכו אל הקדושהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִה ְתנַ ֵ ּבא ׁ ֶש ֲע ִת ִידין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבנֵ י ׁ ָשם ִל ְכ ּב ֹׁש ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַּת ַחת יַ ד
יהם ְויִ ְהיֶ ה ֶע ֶבד ָל ֶהםֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה ֵה ֶפ ְך ַּכ ָּונַ ת ָחם ׁ ֶש ָר ָצה ְל ַהגְ ִ ּביר ַה ְמ ַד ֶּמה ַה ְמ ֻב ְל ָ ּבל
ְּכנַ ַען ו ְּכנַ ַען יִ ּפֹל ִל ְפנֵ ֶ
ְ
ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר ח”וַ ,על ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ִמ ֵ ּברוּר
המדמה ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ִק ְּללוֹ ַ ּב ֶּמה ּׁ ֶש ּ ָפגַ ם ׁ ֶש ּבוֹ ְ ּב ַע ְצמוֹ ִּת ְד ַ ּבק ַה ֻ ּז ֲה ָמאּ ְ ,ב ִחינַ ת ַע ְבדוּת ְו ׁ ֵש ָ ּנהְ ,ויִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ
ּ
יִ ְכ ְ ּב ׁש ּו ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָידוֹ ִויגַ ּל ּו ֱאל ֹקוּתוֹ ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלםּ ְ ,ב ִחינַ ת ָ ּברוּך ה’ ֱאל ֵֹהי ׁ ֵשם ,וקבלו את
התורה ורוח נבואה עם י’ מיני נגינה ,שזהו א”י והשגחה פרטית ואמונה מזוככת כמו שהצדיקים
מלמדים איך לחשוב מהשי”ת תמיד ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש רש”י ׁ ָשם ׁ ֶש ָע ִתיד ִל ׁ ְשמֹר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ַז ְרעוֹ
ָל ֵתת ָל ֶהם ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען ְוכוּ’ַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”ל ִּכי ְק ֻד ּׁ ַשת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה ׁ ֶשהוּא
ָה ַפ ְך זו ֲּה ַמת ָחם ו ְּכנַ ַעןֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַע ְבדוּת ְו ׁ ֵש ָ ּנה ַה ְר ֵ ּבה ַה ָ ּבא ִמ ִ ּב ְל ּבוּל ַה ְמ ַד ֶּמה ַה ַ ּנ”ל ,שמבררים
המדמה בכל מה שעושים ,ועי”ז זוכים לאמונה מזוככת בכל מחשבה דיבור ומעשה ,להכניע
חומריות עבדות ושינה הבא מבלבול המדמה שאז אדם צריך לישון ויש לו הרבה מניעות,
כשמברר המדמה ,מתבטל קצת השינהַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ִה ְתנַ ֵ ּבא ׁ ֶש ּל ֹא ִּת ְת ַק ֵ ּים ַמ ֲח ׁ ַש ְב ּתוֹ ָה ָר ָעה ׁ ֶשל ָחם
ׁ ֶשהוּא ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ְו ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ,שהסט”א רוצה לקבור את האדם רח”לִּ ,כי ֲע ִת ִידין יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ ּבכ ַֹח מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ִל ְכ ּב ֹׁש ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִויגַ ּל ּו ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְל ָכל ָ ּב ֵאי עוֹ ָלם ְו ַכ ַ ּנ”ל :ויזכו לחזור
לצדיק ולקדושת א”י לבנות בית המקדש ולברר המדמה.
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ָה ֲע ָש ָֹרה ַה ִדּ ְ ּברוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָה ֲע ָש ָֹרה ְק ׁ ָש ִרים ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ִּצ ִ
ֲע ָש ָֹרה ַמ ְד ֵרגוֹ ת ׁ ֶשל נְ בו ָּאה ׁ ֶשהוּא ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַּת ְ ּקנִ ין ַה ְ ּבגָ ִדיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת
יצית ַּכ ַ ּנ”ל :כאן חוזר להלכות ציצית ,שכלליות להמשיך עלינו קול המוכיח הראוי לברר
ַה ִּצ ִ
הבגדים – המדמה ,ושפע הציצית הוא מקיף עליון שנמשך למטה ,ויש בה עשרה קשרים
שהוא המתקת הדין ,שמגלה כח רוח נבואה ,נב”יא ר”ת בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה,
כדי לברר המדמה ,כי נבואה הוא עיקר הקשר להשי”ת ,וזהו קדושת עשרת הדברות ,אור
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תורת הצדיק שמחזק וממשיך כח לברר את המדמה.
ציצית ופסוקי דזמרא שניהם בחי’ יצירה ,להפוך הרגשות הלב המדומים ,לתארים ושבחים
להשי”ת
יצית ֵהם ְּכנֶ גֶ ד ּ ְפסו ֵּקי דזמראַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםֶ ׁ ,שחוֹ ׁ ֵשב ֵא ְ
יך ְמ ַת ְ ּקנִ ין
יתא ַ ּב ּז ַֹהר ו ִּב ְכ ָת ִבים ׁ ֶש ִּצ ִ
כ) ְו ֶזה ׁ ֶש ִא ָ
ו ַּמ ֲע ִלין הד’ עוֹ ָלמוֹ ת ְ ּבעוֹ ָב ָדא ובמלולא ,כלל מה שמבואר שם כי כשקם בבוקר ומנקה את עצמו
הוא מתקן עולם העשיה ,בציצית יצירה ,תפלין של יד בריאה ,ושל ראש עולה למעלה יותר,
כל זה בעובדא ומעשה ,ובתפילה הוא במילולא ,קרבנות מעלה את העשיה ,ופסוד”ז בחי’
יצירה ,הרי שציצית ופסוד”ז הוא ענין אחד ,שהוא בירור עולם היצירה .וכביכול כאשר כל
התפילות מעלים למעלה בקדושה ,בברכות יוצר עולים לקבל קדושה ,ובק”ש מוחין חדשים,
עד שבתפילה נכנסים לקבל מוחין שלמים ונעשה יחוד קוב”ה ושכינתיה ,שזהו שלימות
העבודה בכל בוקר . .ואדם צריך לדעת מכל זה ,שזהו כלל עבודת האדם בכל יום ,אפי’ שלא
מבינים בזה ,צריך להאמין בזה ,להאמין בקדושת ישראל שהם מתקנים את העולמות ,שזהו
כלל האמונה ויסוד האמונה בחידוש העולם שהשי”ת נמצא פה ומתקנים דברים ,ולהאמין
באמונה שלימה בכח הצדיקים הגדולים ,האריז”ל הבעש”ט ורביה”ק שהלכו בדרך הזאת
בשלימות ,ואיך רביה”ק מביא לנו איך שייך גם לנו כל זה ,כמו שר’ נתן מלמד איך שזה שייך
גם לנו.
יצית ֵהם
יצית ְּכנֶ גֶ ד עוֹ ָלם ַה ְ ּי ִצ ָירהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםִּ ,כי ִצ ִ
ו ְּמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ִּצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָע ָליו יִ ְתנַ ֵ ּגן ַה ּׁ ִשיר ְו ַה ִ ּנגּ וּן ׁ ֶש ֶּל ָע ִתידֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ְ ּז ִמירוֹ ת ְו ַה ּׁ ִשירוֹ ת
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ְפסו ֵּקי ְדּ ִז ְמ ָרה:
וזהו ענין פסוד”ז שאנו לוקחים את כל התארים והשבחים ,מהלב שלנו ,להפוך באותו היום
כל מה שהוא מכיר ,לאלקות ,בכל פעם צריך להתחדש בזה ,ולבא להודות ולהלל לה’ ,וכל זה
הוא כח הציצית הקדושים ,כי ציצית הוא בחי’ השיר ,ששניהם בבחי’ יצירה ,שיר משולש,
מופלא מאד.

ארבע חלקי השיר בעשיית הציצית
כא) ְו ַע ֵּ
יצ ּיוֹ ת ְּכנֶ גֶ ד ַא ְר ַ ּבע אוֹ ִת ּיוֹ ת ֲה ַויָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּט ָּכפוּל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש
ל-כן ֵהם ַא ְר ַ ּבע ִצ ִ
ְמ ֻר ָ ּבע ׁ ֶשעוֹ ֶלה ע”ב ,כשכותבים את זה בצורה שכתוב בתורה ח’ ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶש ֶּל ָע ִתיד,
יצית הוּא ִ ּב ְב ִחינַ ת
יצית ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסדֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת חו ֵּטי ַה ִּצ ִ
ּ ָפ ׁשוּט ָּכפוּל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש ְמ ֻר ָ ּבעִּ ,כי ִמ ְּת ִח ָּלה לוֹ ְק ִחין ד’ חו ִּטין ּ ְפ ׁשו ִּטיםֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּטְ ,ו ַא ַחר
יסין אוֹ תוֹ ְלתוֹ ְך ַה ָּכנָ ף ְוכוֹ ְפ ִלין אוֹ ָתןֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ָּכפוּלַ ,א ַחר ָּכ ְך קוֹ ׁ ְש ִרין אוֹ ָתן ְוכוֹ ְר ִכין
ָּכ ְך ַמ ְכנִ ִ
יכין
ישי ָענָ ף ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ְמ ׁ ֻש ָּל ׁשְ ,ו ֵכן ְצ ִר ִ
יש ָ ּג ִדיל ,וב’ ׁ ְש ִל ׁ ֵ
אוֹ ָתן ַו ֲא ַזי ֵהם ְמ ׁ ֻש ָּל ׁ ִשין ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ִל ׁ
יצ ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ,נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ְמ ֻר ָ ּבע
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְ ּב ָכל ָה ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ תְ ,ו ַעל -יְ ֵדי ָה ַא ְר ַ ּבע ִצ ִ
יצית
יצית ְמ ֻר ָּמז ְ ּב ִחינַ ת ׁ ִשיר ּ ָפ ׁשוּט ָּכפוּל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש ְמ ֻר ָ ּבעִּ ,כי ִמ ּׁ ָשם ׁש ֶֹר ׁש ַה ִּצ ִ
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ַּכ ַ ּנ”ל :עוד ענין מופלא מאד ,איך נמשך מציאות בפשטות עשיית הציצית בחי’ פשוט כפול
ומשולש ומרובע ,וזה מתאחד ע”י ענין המופלא הזה לפנימיות האמת בדרך שאנו ממשיכים
זאת ,שהמלכות מקבלת את ד’ הארות ע”י התוכחה של הצדיק ,בבחי’ שיר פשוט משולש
ומרובע .ואלו הם רמזים נפלאים שהם לבושים להבין פנימיות המשכת המקיף הגדול ממדות

ה

ו

ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט
הרחמים ,כמ”ש בסי’ ח’ .וכמ”ש האריז”ל להמתיק הדין ע”י בחי’ יוסף.
יצית הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך
כב) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת הט”ל ְּכ ִריכוֹ ת ׁ ֶש ֵהם עוֹ ִלין ה’ ֶא ָחדַּ ,כ ּמו ָּבאִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִּצ ִ
יצית הוּא
ׁ ְש ֵלמוּת ָה ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ה’ ֶא ָחדִּ ,כי ֶזה ִע ַ ּקר ָה ֱאמוּנָ הְ ,ו ַכ ּמו ָּבא ְ ּב ִת ּקוּנִ ים ׁ ֶש ִּצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנַ ת ַה ִ ּיחוּדּ ְ ,ב ִחינַ ת ׁ ְש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל :כורכים ט”ל כריכות שהוא בחי’ מציאות
השיר המשולש ,להאיר אחדות ה’ בתוך הדמיונות ,כי בחי’ שיר משולש הוא עיקר תיקון
המדמה ,באהבות ויראות והתפעלות שבלב האדם ,בחי’ חג”ת שהוא שיר המשולש.
כג) ְו ַע ֵּ
ימת
אשית ו ְּמ ַס ֶ ּי ֶ
יצית ֵהם ל”ב חו ִּטיןֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ַּמ ְת ֶח ֶלת בב’ ִדּ ְב ֵר ׁ ִ
ל-כן ַה ִּצ ִ
אשית ַעד ְל ֵעינֵ י ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל,
יצית הוּא ְ ּב ִחינַ ת ֱאמוּנָ הֶ ׁ ,שהוּא ְּכ ָל ִל ּיוּת ַה ּתוֹ ָרה ִמ ְ ּב ֵר ׁ ִ
בלמ”דִּ ,כי ִצ ִ
ְו ַע ֵּ
ל-כן ַמ ְת ֶח ֶלת ַה ּתוֹ ָרהּ ְ ,
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ֶאת ָה ָא ֶרץ” ְלהוֹ ִדיע ׁ ֶש ִע ַ ּקר ַה ְת ָח ַלת
“ב ֵר ׁ ִ
ְ
ִויסוֹ ד ִק ּיוּם ָּכל ַה ּתוֹ ָרה הוּא ַעל-יְ ֵדי ָה ֱאמוּנָ ה ְ ּב ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ַּמ ֲא ִמינִ ים ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַרך ָ ּב ָרא ֶאת
ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְו ֶאת ָה ָא ֶרץ ,יֵ ׁש ֵמ ַאיִ ן ַה ֻּמ ְח ָלט ,וזה בכל רגע ורגע ,אמונת חידוש העולם ,שה’ נמצא
פה עכשיו ׁ ֶש ֶ ּזה ּו יְ סוֹ ד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּלה ,ואם לומד כל התורה כולה ולא חושב מהשי”ת ,הרי
עיקר התורה הוא לחשוב מה’ שהוא ברא את הכל והוא רואה אותי ,ונתן לי מצוות ויש לו נחת
רוח ממניּ ְ ,ב ִחינַ ת (מכות כד) ָ ּבא חבקוק ְו ֶה ֱע ִמ ָידן ַעל ַא ַחת ְו ַצ ִדּ יק ֶ ּב ֱאמוּנָ תוֹ יִ ְחיֶ הּ ְ ,ב ִחינַ ת (תהלים
יצית ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ֵהם ל”ב חו ִּטים ְּכנֶ גֶ ד ְּכ ָל ִל ּיוּת
קיט) ָּכל מצותך ֱאמוּנָ ה ַּכ ַ ּנ”ל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
אשית ַעד ל’ ִדּ ְל ֵעינֵ י ָּכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ַכ ַ ּנ”ל :וצריך להמשיך כל זה לתוך קיום התורה,
ַה ּתוֹ ָרה מב’ ִדּ ְב ֵר ׁ ִ
לכן ל”ב הוא כלליות התורה מב’ עד ל’ .והשי”ת ממשיך עלינו את הבריאה לעיני כל ישראל,
לראות תמיד את העולם עם עיני האמונה ,שהאמונה תהיה מבורך ,בהיות האמונה לפני עינינו
תמיד.

גם כשאדם נתפס בבית אבימלך ,המטרה היא רק להוציא משם חלק הקדושה
יח ָה ָראוּי
יכין ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ִכ ַ
יצית ַמ ְמ ׁ ִש ִ
כד) ְו ִה ֵ ּנה ְמב ָֹאר ְל ֵעילֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ִצ ִ
ָ
ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת (בראשית כ’) ִה ֵ ּנה הוּא ְלך ְּכסוּת ֵעינָ יִ ם ְוכוּ’ ְו ֶאת ָּכל ונוכחתְּ ,כסוּת ֵעינַ יִ ם
יצית ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב
יציתֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ַּמ ְל ּבו ּׁש ְו ַה ְּכסוּתּ ְ ,ב ִחינַ ת ִּכי הוּא ְּכסו ָּת ּה ְל ַב ָדּ ּה ָדּ א ִצ ִ
ֶזה ִצ ִ
יצית ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ֵעינַ יִ םִּ ,כי ַעל ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָר ִאים
ַ ּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (תיקונים צא) ְו ֶזהוּ‘ְּ ,כסוּת ֵעינַ יִ ם’ִּ ,כי ִצ ִ
“ו ֵא ֶּלה
יצית ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרהְ ,
יצית ְל ׁשוֹ ן ֵמ ִציץ ִמן ַה ֲח ַר ִּכיםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש רש”י ׁ ָשם ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
ִצ ִ
יצית ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-
“ה ֵ ּנה ִהיא לך ְּכסוּת ֵעינַ יִ ם”ֶ ,זה ִצ ִ
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ֱאמוּנָ ה” (בסימן ז’)ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזהוִּ ,
יח
יצית זוֹ ִכין ַל ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ּטוֹ ָבה ׁ ֶשל ַה ּמוֹ ִכ ַ
יְ ֵדי ֶזה ואת ָּכל ונוכחתֶ ,זה ְ ּב ִחינַ ת ּתוֹ ֵכ ָחהִּ ,כי ַעל -יְ ֵדי ִצ ִ
ָה ָראוּי ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ֶזה ּו (שם)“ ,ו ְּל ָש ָֹרה ָא ַמר ִה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי ֶא ֶלף ָּכ ֶסף לאחיך ִה ֵ ּנה הוּא לך ְּכסוּת ֵעינַ יִ ם
ימ ֶל ְךֶ ,זה סוֹ ד ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹחֶ ׁ ,שהוּא
יחת ָש ָֹרה ְל ֵבית ּ ַפ ְרעֹה ו ְּל ֵבית ֲא ִב ֶ
ְוכוּ’” ִּכי ְל ִק ַ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא רוֹ ֶצה ִל ְבלוֹ ַע אוֹ ָת ּה,זה מה שהיצר הרע תופס את האדם לפעמים,
אבל זה אדרבה ,ירידה לצורך עליה ,כדי להוציא כל הניצה”ק מפרעה ,וכן יצא אברהם אבינו
ברכוש גדול ,שהוא בעל כח הגדול בחי’ הצדיק ֲא ָבל ַעל-יְ ֵדי ּכֹחוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹחַ ,על-יְ ֵדי
יתן ַה ָקאוֹ ת ְל ָה ִקיא
אר ּה ׁ ֶשל ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ַו ֲא ַזי ֻמ ְכ ַר ַחת ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ִל ֵּ
ֶזה ַה ְּת ִפ ָּלה עוֹ ֶמ ֶדת ְ ּב ַצ ָּו ָ
ישנ ּו ֶאל
ו ְּלהוֹ ִציא ָּכל ִח ּיו ָּת ּה ׁ ֶש ָ ּב ְל ָעה ִמן ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (איוב כ’) חיל ָ ּב ַלע ויקיאנו מבטנו יוֹ ִר ׁ ֶ
יחת ָש ָֹרה ְל ֵבית ּ ַפ ְרעֹה.וכן מבואר בזה”ק.
יטב ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ְל ִק ַ
ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ֵה ֵ
ימ ֶל ְךֶ ׁ ,שהוּא ְמקוֹ ם ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראֶ ׁ ,ש ָרצ ּו ִל ְכ ּב ֹׁש ְל ַע ְצ ָמן ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה יִ ְר ַאת ה’ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת
ַו ֲא ִב ֶ

ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט
ַה ְּת ִפ ָּלהְ ,ו ָכל ֶזה ָהיָ ה ֵמ ֲח ַמת ַּת ֲאווֹ ת נִ אוּף ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ָ ּב ֶהם הוא אומר שהוא צדיק ,אבל ה’ יודע
האמת איפה הוא היהֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ּזו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ַעד ׁ ֶש ָרצ ּו ִל ׁ ְשלוֹ ט ַ ּגם ַעל ַה ַּצ ֶדּ ֶקת ָשׂ ָרה ִא ּׁ ָשה
יִ ְר ַאת ה’ ְל ַה ּ ִטיל ָ ּב ּה זוֹ ֲה ָמא ח”וֲ ,א ָבל ָש ָֹרה ָהיְ ָתה ַצ ֶדּ ֶקת ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹד ְו ָהיְ ָתה ַ ּב ֲע ַלת ּכ ַֹח ָ ּגדוֹ לַ ,עד
י-כן ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ְ ּבכ ָֹח ּה ַה ָ ּגדוֹ ל ַעד
ל-פ ֵ
ע ּ ִיתם ַאף ַ
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ּׁ ָש ְלט ּו ָ ּב ּה ַה ִדּ ינִ ים ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְל ְק ָחה ְל ֵב ָ
ׁ ֶש ּלֹא יָ ְכל ּו ִל ׁ ְשלוֹ ט ָ ּב ּה ְּכ ָללַ ,א ְדּ ַר ָ ּבהִ ,היא ׁ ָש ְל ָטה ָ ּב ֶהם הירידה היא לצורך עליה ,וכן אנו בכח
יהם ַמ ּכוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ תְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שם),
רביה”ק מתגברים באופן שלא יוכלו לשלוט בנו ְו ֵה ִביא ֲע ֵל ֶ
יאה ֵמ ֶהם נִ צּוֹ צוֹ ת ְקדוֹ ׁשוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ָ ּב ְלע ּו ִמ ּק ֶֹדם ֵמ ַה ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשהּ ִ ,ב ְב ִחינַ ת (קהלת
“וינגע ה’ ְוכוּ’” ְוהוֹ ִצ ָ
ט’) ֵעת ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַלט ָה ָא ָדם ָ ּב ָא ָדם לרע לוֹ ַּכ ּמו ָּבאֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל
ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹחֶ ׁ ,שהוּא ַ ּגם ֵּכן ְ ּב ִחינָ ה זוֹ ַמ ָּמ ׁש ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ְל ָב ְל ָע ּהֲ ,א ָבל ַעל-יְ ֵדי ּג ֶֹדל ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח
יאים ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ָּכל נִ צּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה
ֵאין יְ כוֹ ִלים ִלינֹק ִמ ֶּמ ָ ּנהַ ,א ְדּ ַר ָ ּבהֵ ,הם מוֹ ִצ ִ
ׁ ֶש ָ ּב ְלע ּו ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְ ּב ִחינַ ת ִא ּׁ ָשה יִ ְר ַאת ה’ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (משלי לא)ִ ”,א ּׁ ָשה יִ ְר ַאת
ה ִהיא ִת ְת ַה ָּלל”.
ְו ַכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה “ויסב ֱאל ִֹקים” (בסימן ס”ב) שזהו בחי’ תיקון אמונה שיורדת כדי להביא
קשוטי כלה חדשים מתוך בירור המדמה ִמ ְק ָרא ֶזה ַעל ִענְ יַ ן ָש ָֹרה ׁ ֶש ִ ּנ ְל ְק ָחה ְל ֵבית ּ ַפ ְרעֹהֶ ׁ ,ש ַעל-
יה ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם.כי הניצה”ק
יאה ִמ ּׁ ָשם ָּכל נִ צּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּתנ ּו ָל ּה ִמ ּ ְפ ִרי יָ ֶד ָ
יְ ֵדי ֶזה הוֹ ִצ ָ
נתעלים ונתבררים ,בתחילה ע,י תענית וכו’ ועי”ז אין אמצעי ,כי מה שנדמה כאילו יש אמצעי
בענין אכילה ,פרנסה ורפואה ,מה שנדמה לאדם שנפל לזה ,באמת לא נפל ,זה לא אמצעי,
אלא בירורים ,ובזה תגלה שה’ מנהל הכל ,ואין עוד מלבדו ,אפי’ האמצעי הזה ,גם הכל כלום,
רק השי”ת לבדו.

אבימלך נותן אלף כסף שהם הניצה”ק החוזרים אל הקדושה בכח כסות הציצית
שהוא התוכחה הראויה

“ה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי ֶא ֶלף כסף ְל ָא ִח ָ
יך” ,אלף בחי’ א’ אור אלקי שבניצה”ק ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַהנִ צּוֹ צוֹ ת
ְו ֶזהוִּ ,
יתן ְל ַא ְב ָר ָהם ֶּכ ֶסף ו ְּרכו ּׁש ְוהוֹ ן ַרבֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשהו ְּכ ְרח ּו ְלהוֹ ִציא ו ְּל ַה ֲח ִזיר ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשהִ ,ל ֵּ
הוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ צּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשהו ְּכ ְרח ּו ְל ָה ִקיא ו ְּלהוֹ ִציא ו ְּל ַה ֲח ִזיק ֶאת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ַעל -יְ ֵדי ֶזה ַדּ יְ ָקא
יאה ֵמ ַה ִּס ְט ָרא
ׁ ֶש ָרצ ּו ִל ׁ ְשלוֹ ט ְ ּב ָש ָֹרה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִהיא ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ׁ ֶש ּמוֹ ִצ ָ
ַא ֲח ָרא ָּכל נִ צּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל אהה בזה אנו מבינים קצת מה שרביה”ק עושה איתנו
בראש השנה.
ל-פי ּ ְפ ׁשוּטוֹ ֵאין ְמיֻ ּׁ ָשב ְּכ ָלל ּ ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ְק ָרא
ֹאשוֹ ִּ ,כי ַע ּ ִ
יטב סוֹ פוֹ ְלר ׁ
ְו ַע ָּתה ְמ ֻח ָ ּבר ו ְּמיֻ ּׁ ָשב ַה ִּמ ְק ָרא ֵה ֵ
ַה ֶ ּזהִּ ,כי ַמה ׁ ַש ָ ּיכוּת יֵ ׁש ִענְ יַ ן ְּכסוּת ֵעינַ יִ ם ְל ָה ֶא ֶלף ָּכ ֶסףְ ,וגַ ם רש”י ז”ל ְ ּב ַע ְצמוֹ ָדּ ַחק ַע ְצמוֹ ְמאֹד
יטב ֶק ׁ ֶשר ַה ִּמ ְק ָרא ַה ֶ ּזה,
ל-פי ַה ַ ּנ”ל ְמב ָֹאר ֵה ֵ
ְ ּב ֵפרו ּׁש ַה ִּמ ְק ָרא ַה ֶ ּזהַּ ,כ ְמב ָֹאר ַל ְּמ ַע ֵ ּין ׁ ָשםֲ ,א ָבל ַע ָּתה ַע ּ ִ
יאה ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראֶ ׁ ,ש ִהיא
ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ׁ ֶש ִהיא מוֹ ִצ ָ
יאה ָּכל נִ צּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ִמ ּׁ ָשםַ ,על-יְ ֵדי
ימ ֶל ְךֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוֹ ִצ ָ
יחת ָש ָֹרה ְל ֵבית ֲא ִב ֶ
ְ ּב ִחינַ ת ְל ִק ַ
יח ַּכ ַ ּנ”ל
יציתֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ְלהוֹ ִכ ַ
ֶזה זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
שהציצית הוא כסות עיניים ,ועי”ז יכולים להוכיח תוכחה טובה שמחזקת את האדם ,וזהו
ואת כל ונוכחתְ ,ו ֶזהוּ“ ,ו ְּל ָש ָֹרה ָא ַמר ִה ֵ ּנה נָ ַת ִּתי ֶא ֶלף כסף ְל ָא ִח ָ
יך” ׁ ֶשהו ְּכ ַר ְח ִּתי ְלהוֹ ִציא ַהנִ צּוֹ צוֹ ת
ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ְּכלו ִּלים ְ ּב ֶכ ֶסף ְו ָז ָהבַּ ,
(כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו ז”ל ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ִס ָ
ימן נ”ו ובסי’ כ”ה) ו ְּל ַה ֲח ִז ָירם
יציתִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט
“ה ֵ ּנה הוּא לך ְּכסוּת ֵעינַ יִ ם”ֶ ,זה ִצ ִ
ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְל ַא ְב ָר ָהםִ ,

ז

ח

ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט
יצית ַּכ ַ ּנ”ל שיש כח נפלא כזה ,להוציא את שרה ולשמור אותה
ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ּ
ּ
ּ,,ו ֶאת ָכל ונוכחת”ִ ,כי ַעל-יְ ֵדי ֶזה
במצב הזה ,הרי שיש לך כח כזה ,להוציא בלעם מפיהםְ ,ו ֶזהו ְ
זוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ַה ּטוֹ ָבהֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּתוֹ ֵכ ָחה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל:
וכן אנחנו במצב שחושבים שהאדם גמור לגמרי ,ולא יוצא משם ,הנה יש ‘כל ונוכחת’ ,תזכור
שגם לשרה אמנו היה אותו סיפור ,ואאע”ה הראה לנו שהוא כן מציל אותה ,כך נזכה לשיר
שיתער לעתיד ולתקן הכל ,אמן.

גם שעמלק אוחז באדם ומקטין דעתו ,כל זה לצורך עליה להוציא הניצה”ק ממנו
כה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת כאן בא לפרש כלל ענין הנ”ל על ענין הפורים ,בחי’ ירידה לצורך עליה והתגלות
שיר חדש (אסתר ח’) ְו ָה ִעיר ׁשו ׁ ַּשן ָצ ֲה ָלה ְו ָש ֵֹמ ָחה ונתבטלו כל הדינים ונעשה ששון ושמחה,
ומזה נבין מה אנו זוכים בכח של רביה”ק בר”ה ובכל פעם שזוכים להתחזק להפך ירידה לעליה
ו ָּמ ְר ְדּ ַכי יָ ָצא ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ִ ּב ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת ְּת ֵכ ֶלת ָוחוּר ְוכוּ’ִּ ,כי ְ ּגדו ַּלת ָמ ְר ְדּ ַכי ,שיש לו כח של
משה רבינו להכניע את עמלק שמכניס קטנות הדעת ,וע”י קריע”ס הצדיק מוציא הניצה”ק
ומחדש הכל ,זהו ענין מלחמת עמלק בכל יוםֶ ׁ ,שהוּא ַה ֵ ּנס ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַהנּוֹ ָרא ְמאֹד ׁ ֶשל ּפו ִּריםַ ,ה ּכֹל
יעין ֶאת ֲע ָמ ֵלקֶ ׁ ,שהוּא
ָהיָ ה ַעל -יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹחֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְכנִ ִ
יעת יַ ם סוּף ו ִּמ ְל ֶח ֶמת ֲע ָמ ֵלק
ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע ,יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְק ִר ַ
ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם
ְו ַע ֵּ
יחת ֶא ְס ֵּתר ְל ֵבית ֲא ַח ׁ ְש ֵורוֹ ׁש,
ל-כן ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַה ֵ ּנס ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְל ְק ָחה ֶא ְס ֵּתר ְל ֵבית ַה ֶּמ ֶל ְךִּ ,כי ְל ִק ַ
ימ ֶלךְ
יחת ָש ָֹרה ְל ֵבית ֲא ִב ֶ
ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְל ִק ַ
ימי
ו ַּפ ְרעֹה ַּכ ַ ּנ”לַ ,רק ׁ ָשם ָהיָ ה ַרק ְל ִפי ׁ ָש ָעה ַק ָּלהִּ ,כי ָאז לֹא ָהיָ ה ִק ְטרוּג ְו ִדין ָ ּגדוֹ ל ָּכל ַּכ ְך ְּכמוֹ ִ ּב ֵ
ֲא ַח ׁ ְש ֵורוֹ ׁש ְ ּבקוּם ָע ֵלינ ּו ָא ָדם ְ ּב ִליַ ַעל ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע ,יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ֲע ָמ ֵלקֶ ׁ ,שהוּא זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש
ְ ּב ַע ְצמוֹ ֲ ,א ׁ ֶשר ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ַע ְצמוֹ לוֹ ֵחם ִע ּמוֹ ָּת ִמיד ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות יז),
“מ ְל ָח ָמה לה’ ַ ּב ֲע ָמ ֵלק ִמדּ וֹ ר דּ וֹ ר” מה שעובר עלינו ,גלות גדול ,וירידות של כל אחד ,ו ֵּמ ֲח ַמת
ִ
ּת ֶֹקף ַה ִדּ ין ׁ ֶש ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ְמאֹד ׁ ֶשהוּא ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע ,יִ ַּמח ׁ ְשמוֹ ַּ ,כ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
ל-כן הו ְּכ ְר ָחה
יאה
ֶא ְס ֵּתר ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה נִ ְת ּ ֶפ ֶסת ְל ֵבית ַה ֶּמ ֶל ְך ְוגַ ם הוּא ל ֹא נָ גַ ע ָ ּב ּהַּ ,כ ּמו ָּבא ַ ּב ִּת ּקוּנִ ים ו ְּבג ֶֹדל ּכ ָֹח ּה הוֹ ִצ ָ
ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָּכל ַה ְ ּקדו ּׁשוֹ ת ְו ַה ִ ּנצּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁשוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראֶ ׁ ,שהוּא ָה ָמן ו ֵּביתוֹ  ,נָ ְפל ּו
ְ ּב ַמ ּ ָפ ָלה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ְּתקו ָּמה ְונָ ַתן ָּכל ֵ ּביתוֹ ו ְּרכו ּׁשוֹ ְל ָמ ְר ְדּ ַכי ַה ְ ּיהו ִּדי ,כי נשבר לגמרי כל כח הדין,
“ו ָּת ֶשֹם ֶא ְס ֵּתר ֶאת ָמ ְר ְדּ ַכי
ׁ ֶש ָּכל ֶזה ָהיָ ה ַעל-יְ ֵדי ַה ַּצ ֶדּ ֶקת ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמ ְל ָּכהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (אסתר ח’)ַ ,
ַעל ֵ ּבית ָה ָמן” ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָעל ּו ָּכל נִ צּוֹ צוֹ ת ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ְּמ ֻל ָ ּב ׁ ִשים ְ ּב ָה ֲע ׁ ִשירוּת ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכבו ּׁש ֵא ֶצל
ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֵא ֶצל ָה ָמן ו ֵּביתוֹ  ,יִ ַּמח ׁ ְש ָמםֻּ ,כ ָּלם ָח ְזר ּו ְו ָעל ּו ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְל ָמ ְר ְדּ ַכי ַה ְ ּיהו ִּדי ,עשירות
דקדושה חוזר דווקא ע”י שהוציאו הניצה”ק מהדמיונות של עוה”ז ,עד שאפי’ היין מתהפך
לקדושה בפורים ׁ ֶש ָּכל ֶזה נַ ֲע ָשֹה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ׁ ֶש ָע ְמ ָדה
יחת ֶא ְס ֵּתר
יעה ׁ ֶש ָּל ֶהםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה הוּא ַמ ּ ָפ ַלת ָה ָמן ֲע ָמ ֵלק ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְל ִק ַ
ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
ְל ֵבית ַה ֶּמ ֶל ְך ַּכ ַ ּנ”ל ְל ִענְ יַ ן ָשׂ ָרה.

בכח בירור המדמה של מרדכי הצדיק נתמעט השינה עד שגם אחשורש לא יכל
לישון

ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ַה ֵ ּנס ַעל-יְ ֵדי נִ דּ וּד ַה ּׁ ֵש ָ ּנהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שם ו’)ּ ַ ,
“ב ַּליְ ָלה ַההוּא נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַה ֶּמ ֶל ְך”ֶ ׁ .ש ָאז

ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט
יטב ֵאין
ִה ְת ִחיל ִע ַ ּקר ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנסִּ ,כי נִ דּ וּד ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהִּ ,כי כשהמדמה ְמב ָֹרר ֵה ֵ
ישֹןִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּׁ ֵש ָ ּנה הוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל ְל ָב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמה ,שאז אדם צריך לישון לחזור למח שלו,
יכין ִל ׁ
ְצ ִר ִ
ֲא ָבל כשהמדמה ְמב ָֹרר ֵאין ָצ ִר ְ
יחת
יך ׁ ֵש ָ ּנהְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְל ִק ַ
ֶא ְס ֵּתר ְל ׁ ָשם ַּכ ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ָ ּב ֵרר ַה ְמ ַד ֶּמהַּ ,כ ְמב ָֹאר ַ ּב ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן ָהיָ ה ָאז נִ דּ וּד
ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ,כי נתעוררו רחמים גדולים בשמים ,עד שנעשה ביטול השינה אפי’ אצל אחשורש ׁ ֶש ֶ ּזה
נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמ ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמה ַּכ ַ ּנ”ל
יע ֲע ָמ ֵלק ׁ ֶשהוּא ִע ַ ּקר ַה ְּכ ִפירוֹ ת
ְו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ָהיָ ה ּת ֶֹקף ַה ֵ ּנסִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ֵ ּנס ׁ ֶשל ּפו ִּרים הוּא ְל ַה ְכנִ ַ
ְו ָה ֶא ּ ִפיקוֹ ְרסוּת ,מה שהבע”ד תופס את כל אדם בכל יום ,שלא יכול להתחזק ולדון עצמו לכף
זכות ,ולא יכול להריח את הריח המתוק של אור הבעש”ט ורבינו שמלמד אותנו מה זה דביקות,
מה שרבינו מטעים לנו את האמת הזה ,יש כפירות והסתרות כאלה שאי אפשר להתדבק בה’
בדרך של אמונת חידוש העולם ,זהו עיקר מלחמת עמלק ,ועיקר מפלתו ע”י בירור המדמה
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר (ליקוטי תנינא סימן יט) ,ו ְּלגַ ּלוֹ ת ֱאמוּנַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלםַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ֵ ּבנ ּו
“ויְ ִהי יָ ָדיו ֱאמוּנָ ה” ַה ֶ ּנ ֱא ַמר ְ ּב ִמ ְל ֶח ֶמת ֲע ָמ ֵלקֶ ׁ ,ש ִע ַ ּקר ַמ ּ ָפ ַלת ֲע ָמ ֵלק הוּא ַעל-
ז”ל (שם) ַעל ּ ָפסוּקַ ,
יְ ֵדי ִה ְת ַ ּג ּלוּת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשהְ ,ו ַע ֵּ
ן-ע ָמ ֵלקַ ,על-יְ ֵדי נִ דּ וּד ַה ּׁ ֵש ָ ּנהֶ ׁ ,שהוּא
ל-כן ָהיָ ה ִע ַ ּקר ַמ ּ ָפ ַלת ָה ָמ ֲ
ְ ּב ִחינַ ת ֵ ּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְת ַ ּג ֶּלה ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ַמ ּ ָפ ַלת ֲע ָמ ֵלק ְו ָה ָמן
ַּכ ַ ּנ”ל.
ְו ַעל-יְ ֵדי ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ְלאוֹ ר ַה ִּצ ִ
יצית ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו (שם ט)“ ,ו ָּמ ְר ְדּ ַכי יָ ָצא ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ִ ּב ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת
יצית ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהן ְּת ֵכ ֶלתֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר ִּת ּקוּן ְונוֹ י ָּכל ַה ַּמ ְל ּבו ׁ ֵּשי ָכבוֹ דַ ,היְ נ ּו ׁ ֶש ָאז
ְּת ֵכ ֶלת” ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת ְּת ֵכ ֶלת ָוחוּר ְוכוּ’ִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
נִ ְת ַ ּג ָּלה ַעל ָמ ְר ְדּ ַכי אוֹ ר ַה ִּצ ִ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”לַ ,על-יְ ֵדי ֶזה הוּא ַמ ּ ָפ ַלת ָה ָמןְ ,ונִ ְת ַ ּג ָּלה ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְוכוּ’ַ ,עד ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַלחוּט
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת ְּת ֵכ ֶלת ָוחוּר ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו
ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת אוֹ ר ַה ִּצ ִ
“ל ְ ּיהו ִּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה ְו ִש ְֹמ ָחה ְוכוּ’ְ ,ו ָה ִעיר ׁשוֹ ׁ ָשן ָצ ֲה ָלה ְו ָש ֵֹמ ָחה” ְ ּב ִחינַ ת ּת ֶֹקף ַה ּ ִש ְֹמ ָחה ׁ ֶשל
(שם)ַ ,
ְ
ַה ּפו ִּריםִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ּ ִש ְֹמ ָחה נִ ְמ ׁ ָשך ִמ ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְלבו ּׁש ַמ ְלכוּת ְּת ֵכ ֶלת
יצית ִּכי ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּנגּ וּן ׁ ֶש ֶּל ָע ִתידֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָּכל ַה ּ ְש ָֹמחוֹ ת
ְוכוּ’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ִצ ִ
ְ
ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מגילה יג)ֶ ,א ְס ֵּתר חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ָמ ׁשוּך עליהםִּ ,כי ָז ְכ ָתה
ְלחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל :וכמ”ש ר’ נתן לעיל ,שענין תכלת הוא כח הבעל כח הגדול שמתפלל
תפילה בבחי’ דין ,חור הוא לובן הציצית ,מדת החסד שנתגלה ,בכח שהצדיק ממתיק הדין.
ועי”ז העיר שושן צהלה ושמחה ,מלכות מקום המדמה ,נתברר בקדושה ,ונמשכים הניגונים
של לעתיד לבא ,בכח היין שנתברר ,ונעשה שמחה גדולה .וזהו מציאות התגלות החסד של
ה’ ע”י מחיית עמלק.

סעודת פורים הוא מזונא דנשמתא ומתקן חטא עץ הדעת
כו) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ְס ֻע ַדּ ת ּפו ִּרים ׁ ֶש ָאז ִמ ְצ ָוה ֶל ֱאכֹל ו ְּל ַה ְר ּבוֹ ת ִ ּב ְס ֻע ָדּ הִּ ,כי ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל
ילה ִ ּב ְק ֻד ּׁ ָשה ,היינו אכילה עם אמונה ,שמתחזק ויודע שהוא בוודאי כן
ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל נִ ְת ַּת ֵ ּקן ָה ֲא ִכ ָ
יח
ילה ִ ּב ְב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ַעל-יְ ֵדי ָה ֵר ַ
יודע מה ואיך לאכול בקדושה ִּכי זוֹ ִכין ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ָה ֲא ִכ ָ
ַה ּטוֹ ב ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ִ ּנגּ וּןֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”ל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ָמ ְר ְדּ ַכיִּ ,כי ַעל
ֹאש ְל ָכל ַה ְ ּב ָש ִֹמים ְו ָה ֵריחוֹ ת,
יח ַה ּטוֹ בּ ְ ,ב ִחינַ ת מֹר ְדּ רוֹ ר ׁ ֶשהוּא ר ׁ
ׁ ֵשם ֶזה נִ ְק ָרא ָמ ְר ְדּ ַכי ַעל ׁ ֵשם ֵר ַ
ָ
ֹאש מֹר ְדּ רוֹ ר”ְ ,ו ֵכן ֶא ְס ֵּתר נִ ְק ֵראת ֲה ַד ָּסהּ ְ ,ב ִחינַ ת
“ו ַא ָּתה ַקח ְלך ְ ּב ָש ִֹמים ר ׁ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (שמות ל’)ְ ,

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט
יח טוֹ בִּ ,כי ֵהם ָזכ ּו ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא קוֹ ל ַה ִ ּנגּ וּן
ָה ָדס ׁ ֶש ַּמ ֲע ֶלה ֵר ַ
ּ
ּ
ּ
ַה ַ ּנ”ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָגןֶ ׁ ,ש ִּמ ּׁ ָשם ָכל ָה ֵריחוֹ ת ַכ ַ ּנ”ל ,מרדכי הוא ראש השיר פשוט וכפול ,הדסה
זה משולש ,וממשיך לכל ישראל בארבע לשונות אורה שמחה ששון ויקר ִּכי ַעל-יְ ֵדי ַה ּקוֹ ל
ן-ע ָמ ֵלק ׁ ֶשהוּא זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁשּ ְ ,ב ִחינַ ת ֲע ֵקב ֵע ָשֹוִּ ,כי ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגן נִ ְכנַ ע ָה ָמ ֲ
“ה ִמן ָה ֵעץ ְוכוּ’” נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,שהוּא ִע ַ ּקר
ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (חולין קלט)ָ ,ה ָמן ִמן ַה ּתוֹ ָרה ִמ ַ ּניִ ן? ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ ,
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹ ב ְו ַרע עיקר המדמה נמשך בעולם ע”י חטא
זו ֲּה ַמת ַה ָ ּנ ָח ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ֲא ִכ ַ
עץ הדעת ,עד היום הזה ,והתיקון הואְ :ו ַה ְכנָ ָעתוֹ ו ַּמ ּ ָפ ָלתוֹ ַעל-יְ ֵדי ַה ּקוֹ ל ַה ַ ּנ”ל ַה ַּמ ׁ ְש ֶקה ֶאת ַה ָ ּגן,
ׁ ֶש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ּ ָפסוּק ֶאת קוֹ ֵל ְך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי בגן ָו ִא ָיראֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְס ַמ ְך ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַל ּ ָפסוּק ָה ָמן ָה ֵעץַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם,
ילת ֵעץ ַה ַדּ ַעתְ ,ו ַעל-
ִּכי ְ ּב ִחינַ ת ֶאת קוֹ ֵל ְך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְוכוּ’ֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ּקוֹ ל ַה ַ ּנ”ל הוּא ִּת ּקוּן ֲא ִכ ַ
יְ ֵדי ֶזה נוֹ ֵפל ָה ָמן ׁ ֶש ֲא ִח ָיזתוֹ ִמ ּׁ ָשםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפאְ ,וזוֹ ִכין ִל ְב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא,
ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ּקוֹ ל ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ְ ּג ֵד ִלים ָּכל ָה ֵריחוֹ ת ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ָמ ְר ְדּ ַכי ְו ֶא ְס ֵּתר ִהיא
יח ַה ּטוֹ ב ַּכ ַ ּנ”ל :לכן העיקר תיקון פורים הוא להרבות בסעודה של
ֲה ַד ָּסה ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאין ַעל ׁ ֵשם ָה ֵר ַ
מזונא דנשמתא ,ומתקנים חטא עץ הדעת.
כז) ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת (אסתר ט’) ְו ַר ִ ּבים ֵמ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִמ ְתיַ ֲה ִדים ְוכוּ’ְ ,דּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ֵ ּג ִרים ַה ְר ֵ ּבהִּ ,כי ָּכל
ֶזה נַ ֲע ָשֹה ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נַ ֲע ִשֹין ֵ ּג ִרים ְּכמוֹ
ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם :התגלות הגרים ע”י רעמים ,שהוא ע”י תפילה של הבעל כח .כמבואר
שם בתורה.
כח) ְו ַע ֵּ
ל-כן ַה ֵ ּג ִרים ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּי ִרין ֵהם ָ ּב ִאים ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּׁ ְש ִכינָ הֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַּכנְ ֵפי ִמ ְצ ָוהְ ,דּ ַהיְ נ ּו
ְ
יצית ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשך ֵמ ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּכ ַֹח ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם
יציתִּ ,כי ִצ ִ
ִצ ִ
ַה ֵ ּג ִרים ְו ַכ ַ ּנ”ל ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”לַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם :סוד הציצית שיוצאים נשמות וחוזרים ומגלים כבוד ה’
בעולם ,בבחי’ חוט של חסד ע”י תפילה של הבעל כח .ובזה אנו צריכים להתגייר ולקבל רוח
נבואה בכח הציצית .וכל זה כלול לענין היין שמברר המדמה ומעורר השיר כנ”ל.

ביאור סמיכות כל חלקי פרשת שלח באופן נפלא

יצית ְ ּבסוֹ ָפ ּה ,שיש
כט) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּס ִמיכוּת ׁ ֶשל ָּכל ֵס ֶדר ׁ ְש ַלח ְל ָך ׁ ֶש ּׁ ָשם ְּכתו ָּבה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
להתפלא איך שייך מצות ציצית בפרשת המרגלים ,כי לכאו’ שייך בחומש דברים שם כתוב
הרבה מצוות ,איך נכנס כאן מצות ציצית בענין המרגלים? ִּכי ַה ְּמ ַר ְ ּג ִלים ּ ָפגְ מ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
מרגל על דברי הצדיק ואינו מאמין לדבריו ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִחדּ ו ּׁש ָהעוֹ ָלם ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ִע ַ ּקר ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל,
ֲא ָבל מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבנ ּו ְ ּבג ֶֹדל ּכֹחוֹ ַה ַ ּנ”ל ָז ָכה ִל ְפעוֹ ל ֵא ֶצל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ַעד ׁ ֶש ָּמ ַחל ָל ֶהםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם,
ֹאמר ה’ ָס ַל ְח ִּתי ִּכ ְד ָב ֶר ָך” היה אז מצב נורא ואיום ,אלא שמשה רבינו בגודל כח התפלל ופעל
“ו ּי ֶ
ַ
סליחה ,בחי’ יוה”כ ,כמ”ש בסי’ ז’ תנינא ,כי היה פגם גדול של מרגלים שלא רצו לקבל את
הבעל כח הגדול ,לא רצו את ארץ ישראל לחיות עם אמונה ,כמו מרגל כזה ,ומשה פעל תיקון
יחת ֲעוֹנוֹ ת
וסליחהַ ,ו ֲא ַזי חוֹ ֵזר ְונִ ְמ ׁ ָש ְך ְ ּב ִחינַ ת ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת נִ ְר ִדי נָ ַתן ֵריחוֹ ּ ְ ,ב ִחינַ ת ְס ִל ַ
נ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ַמ ְך ִמ ַ ּיד ָל ֶזה ּ ָפ ָר ׁ ַשת נְ ָס ִכיםְ ,דּ ַהיְ נ ּו ְלנַ ֵּס ְך יַ יִ ן ַעל ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת אחר משה רבינו פעל
סליחה ,ציוה לבנות משכן ששם מנסכים נסכים על הקרבנות ְו ָאז ִע ַ ּקר ַה ּׁ ִשירִּ ,כי ֵאין אוֹ ְמ ִרים
ׁ ִשיר ֶא ָּלא ַעל ַה ַ ּייִ ןֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ַה ּׁ ִשיר ְו ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ַעל ַה ַ ּייִ ן ַדּ יְ ָקאֶ ׁ ,שהוּא
ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ו ֵּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ יִ ן ַה ְמ ַש ֵֹּמ ַח ַּכ ַ ּנ”ל.

ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט
ְו ַע ֵּ
יאת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (במדבר טו),
ל-כן נִ ְס ַמ ְך ָל ֶזה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַח ָּלה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִ ּב ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְּ
יס ָתם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,כמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש רש”י ׁ ָשםִ ,כי
“בבוֹ ֲא ֶכם ֶאל ָה ָא ֶרץ ְוכוּ’” ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְייב ּו ֵּת ֶכף ִב ְכנִ ָ
ְ
יע
ִע ַ ּקר ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”ל נִ ְמ ׁ ָשך ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ִּת ּקוּן ַה ַּמ ֲא ָכל ְו ַה ָּמזוֹ ן ְל ַה ְכנִ ַ
ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”ל ,זהו התגלות ההשגחה ,לדעת מה’ תמיד שהוא עיקר אור הצדיקים,
אור הבעש”ט שרבינו מביא לנו את זה ,ומאיר לנו שנוכל לזכות לזה ,להיות בבחי’ תיקון
ילה ְו ִהגְ ִ ּביר
אשוֹ ן ׁ ֶש ָח ָטא ַ ּב ֲא ִכ ָ
חטא עה”דֶ ׁ .ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַח ָּלה ְל ַת ֵ ּקן ַה ַּמ ֲא ָכל ְל ַת ֵ ּקן ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
יס ָתן ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּ יְ ָקא ׁ ֶש ִּמ ּׁ ָשם ַה ִ ּנגּ וּן
ְ ּב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ְו ַה ִּת ּקוּן ַעל-יְ ֵדי ַח ָּלה ׁ ֶש ַח ָ ּי ִבין ִ ּב ְכנִ ָ
ּ
ַה ַ ּנ”ל .ו ְּכמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ילקוט שמעוני סימן לב)ִ ,היא ִק ְל ְק ָלה ַח ָלתוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם
ילהְ ּ ,פגַ ם
אשוֹ ןַ ,היְ נ ּו ִּת ּקוּן ּ ְפגַ ם ָה ֲא ִכ ָ
יש ַח ָּלה ,נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַח ָּלה הוּא ִּת ּקוּן ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִר ׁ
יכ ְך ַּת ְפ ִר ׁ
ְל ִפ ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ישין ַח ָלה זוֹ ִכין ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה ַה ֶל ֶחם ׁ ֶשהוּא ַה ָּמזוֹ ן ִב ְב ִחינַ ת ְמזוֹ נָ א
ְמזוֹ נָ א ְדּ גו ָּפא ְו ַכ ַ ּנ”לִ ,כי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ַּמ ְפ ִר ׁ ִ
יקיםּ ְ ,ב ִחינַ ת (משלי יג) ַצ ִדּ יק אוֹ ֵכל ְלשׂ וֹ ַבע נַ ְפ ׁשוֹ .
ילת ַה ַּצ ִדּ ִ
ְדּ נִ ׁ ְש ָמ ָתא ִ ּב ְב ִחינַ ת ֲא ִכ ַ
ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ַמ ְך ַא ַחר ָּכ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָק ְר ַ ּבן ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה חטאת ׁ ֶשהוּא ִּת ּקוּן ּ ְפגַ ם ָה ֱאמוּנָ הִּ ,כי ִע ַ ּקר ַה ִ ּנגּ וּן
ַה ַ ּנ”ל נִ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ִּת ּקוּן ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ַּכ ַ ּנ”לְ .ו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְס ַמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש ֵמ ִענְ יַ ן ְק ֻד ּׁ ַשת
ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש ְו ָכלוּל ִמ ָּכל ַה ָ ּי ִמים ְו ַה ְ ּז ַמ ִ ּנים ַה ְמ ֻק ָדּ ׁ ִשים ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ִ ּב ְב ִחינַ ת ַה ְמ ׁ ָש ַכת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
יצית נ”ל אחר הירידות של
יצית ִּכי ָּכל ֶזה ָּכלוּל ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְס ַמ ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִצ ִ
מרגלים והתגברות המדמה ,והתגברות מזונא דגופא וע”ז ,לכן סיים בפ’ ציצית שבזה כלול כל
התיקונים כנ”ל.

הצדיק סולח עוונות בשתיית יין ,כי ע”י בירור המדמה נמשך השיר המתקן

ֹאמר ה’ ָס ַל ְח ִּתי ִּכ ְד ָב ֶר ָ
אשי ֵּתבוֹ ת
יך ָר ׁ ֵ
ְו ֶזה ׁ ֶש ָּכ ַתב אדומו”ר ז”ל (בסימן קע”ז לקוטי מוהר”ן א’) ׁ ֶש ַּוי ֶ
יקים יְ כוֹ ִלין ִל ְסל ַֹח ֲעוֹנוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִת ָ ּי ָתם יַ יִ ןַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשםַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי הוּא ַמ ְמ ׁ ִשיךְ
ּכוֹ ִסיִּ ,כי ַה ַּצ ִדּ ִ
ַעל-יְ ֵדי ׁ ְש ִת ַ ּית יַ יִ ן ְ ּב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ו ֵּברוּר ַה ְמ ַד ֶּמהֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְמ ׁ ָש ְך ַה ִ ּנגּ וּן ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
יחת ֲעוֹנוֹ ת ְו ַכ ַ ּנ”ל ְו ַע ֵּ
ל-כן נִ ְס ַמ ְך ַא ַחר ּ ָפ ָר ׁ ָשה זֹאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת נִ ְס ֵּכי יַ יִ ן ְו ַכ ַ ּנ”ל :כשהצדיק
נִ ְמ ׁ ָש ְך ְס ִל ַ
שותה קצת יין ,מכפר עוונות ,כוס”י ר”ת ויאמר ה’ סלחתי כדברך שנאמר במרגלים ,כי הצדיק
ממשיך בירור המדמה ע”י היין ונתגלה הניגון והשיר וסליחת העונות ,כך אנו צריכים לצאת
מכח הקליפות ,ולכן נסמך לזה פרשת נסכים.
ילת יָ ַדיִ ם ׁ ַש ֲח ִרית ֲה ָל ָכה ד’ :כי עתה למדנו הלכה ה’,
יצית ֲה ָל ָכה ו’ נִ ְכ ָלל ְ ּב ִה ְלכוֹ ת נְ ִט ַ
ִה ְלכוֹ ת ִצ ִ
וההמשך הוא הלכה ז’ ,איפה הלכה ו’? זה נכלל בהלכה ד’ של נטי”ש שלמדנו שם ענין תורה
ס”ה להתבטל ואח”כ ע”י כלי לחזור אל הביטול ,כי צריך לעשות כלי אל הרשימו של הזריחה,
עי”ש דברים נפלאים מאד ,ה’ יזכנו לחפש את הצדיק מאד ,ונזכה לחיות עם אמונה ברורה
ומזוככת ,לחיות בהתחדשות גדול בבירור המדמה בכל יום ,ולזכות לחיות עם האור של ר’ נתן
כל יום תמיד אמן.

אי

