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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 ז אות א-ז
הלכה זאת היא כהמשך להלכות ציצית הל’ ה’ ,על החלק השני של לקו”ת סי’ ח’ שרבינו מלמד
איך להנצל מהקליפות הקשות ,בחי’ תנין ועננים ,שנעשו מהמעשים רעים של האדם ,שנופל
לקטנות המוחין והדעת ,ע”י כח הצדיק שמתפלל תפילה בבחי’ דין ,שעי”ז נתגלה שיר ודרך
התוכחה דקדושה ,ומתגלה בחי’ קריעת ים סוף ורעמים דקדושה והתגלות כבוד ה’.
באות ו’ מוסיף רבינו עוד נקודה שלא הזכיר ר’ נתן בהלכה ה’ ,שכשנתגלה הרעם דקדושה,
התגלות גדולת ה’ ,נעשה רוח נבואה לברר המדמה ,ואור הכבוד הזה פועל ‘רפואה’ ,כי רפואה
הוא בחי’ זריחת השמש כדכתיב ‘וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה’ .וזהו ענין
סליחת העוון שמתקנים ומבטלים יניקת הקליפות ,וכל הכחות חוזרים אל הקדושה שזהו בחי’
סליחת עוון ,ויוצא ממחשך מעשיו ,ואזי נעשה בחי’ והבאותים אל הר קדשי ,שכל הכחות
והנפשות והניצה”ק שהיו נעולים וסגורים בכחות הדין והקליפות ,כולם יוצאים כאחד ונעשה
בחי’ והבאותים אל הר קדשי ושמחתי בבית תפילתי ,ונגאלת התפילה.

התגדלות בית התפילה היינו שעוד אנשים מקבלים טעם והרגשה בתפילה בכונה
כי כפי מה שאדם מתקן וממשיך סליחה וכפרת עון ,כך מתעלית התפילה ,כי תפילה במקום
קרבן ,בית תפילתי ,כשנתבטלים העננים נתתקן בית התפילה ,וכח התגלות התפילה מתחזק
ביותר ע”י התקרבות שכן נוסף לבית התפילה ,כי כל נפש הוא בחי’ אבן דקדושה ,לעומת מה
שהקליפות זרקו את אבני קודש בראש כל חוצות ,והפילו אותם ממאורי אור למאורי אש ע”י
מחלוקות ומניעות .עתה כשנתתקנים ונתרפאים נפשותם הם חוזרים להכלל בבית התפילה,
כי יש אנשים שעוסקים בעבודת ה’ ,ויש אנשים שמונחים במקום נמוך מאד ,וכן יש באמצע
הרבה מדרגות של אנשים שמונחים קצת בירידות ונפילות ,כל אחד לפי עניינו ,וכל אחד מהם
הוא אבן קדוש שמונח בראש כל חוצות ,תפוס אצל הקליפות.
ועתה כשחוזר ,מתרבים שכנים אל הקדושה ,שזהו בחי’ רפואה וסליחת העוון ,כי נתגלה
מציאות השיר שיתער לעתיד ,וכח בירור המדמה ,יחד עם זה מתחברים עוד אנשים לבית
התפילה ,היינו שעוד אנשים מקבלים הרגשה בתפילה בכוונה .עד שבא לחזק אמונתו ולבא
לאמונה ברורה ומזוככת .ובירור המדמה.
וכך נתרפאת השכינה הק’ ע”י שאנשים מתעוררים בתשובה ,וזה ענין עמוק מאד מאד ,כי כל
מחשבה דיבור ומעשה שאדם נכשל ,כל סברא שהתקלקל בדעתו ,הכל צריך לחזור ולהתתקן
ולהכלל בקיבוץ הקדוש של בית התפילה ,ויש רבבות רבבות בחינות שצריכים רפואה ,והכל
תלוי כפי התרבות בנין הקיבוץ ע”י אבני קודש ,כי כשנתוסף עוד אבן אחת ,נכפל הצירוף
בכפלי כפליים.
והוא כפי הסדר המובא בספר יצירה ,תיבה של ב’ אותיות יש לה ב’ צירופים – אב בא ,של ג’
אותיות יש ו’ צירופים – מגן מנג גמן גנמ נמג נגם ,של ד’ אותיות יש כ”ד צירופים ,כך נכפל
הדבר כפל ע”ג כפל .ועל זה הענין בונה ר’ נתן את ההלכה זאת עניינים נפלאים ,והרגשה נוראה
שהיה לר’ נתן שצריך לקרב רחוקים ,לקרב כל יהודי להשי”ת ,כי ר’ נתן ריחם על כל נפש
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מישראל ,זה דבר שרבינו האיר בנו ,לא רק להרים אדם ולהשפיע עליו תורה ופרנסה ,אלא
לקרבו לעבודת ה’ ,שיכנס להתבודדות תפילה ואמונה ,ועל זה מסר ר’ נתן את נפשו.
וכמובן שאין הכונה רק לקרב רחוקים ,אלא גם לקרב קרובים ,וגם לקרב את האדם עצמו
בעצמו ,כשנבין את ההקדמה הזאת ,נבין היטב דברי ר’ נתן בהלכה נפלאה זאת .הלכות ציצית
הלכה ז’.
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ִּ
א) ַע ּ ִ
יצית ְו ִה ֵ ּנה
“ת ְקע ּו תוכחה” ַה ַ ּנ”ל (בה’ השכמת הבוקר הלכה ה’) יִ ְת ָ ּב ֵאר ִענְ יַ ן ִצ ִ
יצית ֲה ָל ָכה ה’ ְו ׁ ָשם ְמב ָֹאר ַ ּגם ֵּכן ִענְ יַ ן
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ִצ ִ
יצית ַע ּ ִ
ְּכ ָבר ֵ ּב ַא ְרנ ּו ְק ַצת ִענְ יַ ן ִצ ִ
ל-פי ֶזה ,מה שנת’ שם באות ד’ שצריך לקום חצות לשבר
ימת ֲחצוֹ ת ַע ּ ִ
ִה ְתעוֹ ְררוּת ַה ּׁ ֵש ָ ּנה ְו ִק ַ
כח המדמה ולבכות על בית המקדש ששם היה התגלות השגחה ונפלאות ,וכל המשך ההלכה
מדבר איך לזכות לבירור המדמהְ ,ו ַכאן נֶ ֱא ְמר ּו ְונִ ׁ ְשנ ּו ִ ּב ׁ ְש ִביל ְדּ ָב ִרים ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְדּ ׁשוּ ָ ּב ֶהםְ ,ו ִה ֵ ּנה ְמב ָֹאר
יצית ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ַהחוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ְוכוּ’,
ׁ ָשם ׁ ֶש ִּצ ִ
ל-פי ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל עוֹ ד
יצית ַע ּ ִ
אתי ְ ּב ַח ְסדּ וֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ְ ּב ִענְ יַ ן ִצ ִ
ַע ֵ ּין ִמ ּׁ ָשם ַ ּב ֲא ִריכוּת ַע ָּתה ִע ַ ּינְ ִּתי ו ָּמ ָצ ִ
ַּכ ָּמה ְדּ ָב ִרים ָּכ ֵה ָּמה:

מליארדי תאים יש בגוף ובנפש האדם ,וכולם צריכים תיקון מיוחד ,והוא ע”י התŒ
ווספות עוד שכן אל הקיבוץ הקודש
ב) ִּכי ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּב ַה ּתוֹ ָרה ַה ַ ּנ”ל ְ ּבאוֹ ת וא”ו ׁ ֶש ִענְ יַ ן ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ַ ּנ ֲע ִשֹים ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת
יחת ֲעוֹנוֹ ת ְוכוּ’ כי כשנתתקן המכה ,והקליפות
ִדּ ין ְוכוּ’ֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ְרפו ָּאה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ׁ ָש ְך ַעל-יְ ֵדי ְס ִל ַ
נופלים ,עתה צריך לרפא הנפשות ,לרפא השכינה ,להשלים כל הניצה”ק וכל היחודים שלא
נתייחדו ,להחזיר התגלות הכבוד ,שהאור ידחה את החושך ,ויתרפאו כל העולמות שהיו
חסרים מחמת החטאים ,וזהו עיקר רפואת נפשות ישראל ,וכל זה ע”י התפילה של הקיבוץ
הק’ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ַה ּׁ ְש ֵל ָמה ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּבתוֹ ְספוֹ ת ׁ ְש ֵכנִ ים
ַה ְר ֵ ּבה ,וכמובן שכך הוא בכל מנין של תפילה ,וכן בכל פעם שנתאספים חברים בשבת או בכל
זמן ,להתחבר בעבודת ה’ כאחד ,לדבר מעבודת ה’ ,הרי זהו קיבוץ דקדושה ,ובזה נתגלה שיש
אמת ,יש עבודת ה’ ,יש רבי שמלמד דרכי חיים איך לחיות עם אמונה ובטחון ,יש דרך בעולם
לזכות לתורה תפילה ,שמחה ודביקות בה’ .וזהו הקיבוץ הקדוש שרביה”ק הנהיג לבא אליו
לראש השנה.
ִּכי ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַו ֵּסף ֶאל ַה ִ ּק ּבוּץ עוֹ ד ׁ ָש ֵכן ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ִע ָּמ ֶהם כל אחד נקרא בשם ‘שכן’,
ע”פ הפסוק ‘בל יאמר שכן חליתי’ ,כי כל אחד נקרא משכן דקדושה ,והשכינה שורה עליו,
והוא שכן אל הצדיק ,שאנו נכללים במקום גבוה מאד כזה ,גואלדַ ,על-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַר ִ ּבין ַה ָ ּב ִּתים
ַה ְקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶשל ַה ְּת ִפ ָּלה ַעד ֵאין ֵקץ ְוכוּ’ִּ ,כי ג’ ֲא ָבנִ ים ְ ּבנוֹ ת ׁ ִש ּׁ ָשה ָ ּב ִּתים ד’ כ”ד ה’ ק”כ ְוכוּ’ ְוכוּ’ ַעד
ֹאמר
יטב ַמה ּׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ָ ּב ֶזה ַעל ּ ָפסוּק“ ,ו ַּבל י ַ
יטב ֵה ֵ
ַמה ּׁ ֶש ֵאין ַה ּ ֶפה יָ כוֹ ל ְל ַד ֵ ּבר ְוכוּ’ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ֵה ֵ
שכן חליתי ְוכוּ’” כל ע”י הצרופים נעשים תיקונים עד אין קץ ,וכמ”ש בהל’ פו”ר ה’ ובהל’ נזקי
שכנים ד’ שם מרחיב ביסוד הדבר ,כמ”ש בגמ’ סוטה שניתנה תורה בי”ג בריתות ,וכל אחד
ערב לכל אחד ,וערבא דערבא ,ונמצא שיש כ”כ הרבה בריתות דקדושה ,היינו כפשוטו שיש
לאדם חיוב לקיים את התורה ,ואם אינו בשלימות יש לו ערבות לכולם ,וזה נורא נוראות.
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ומזה מובן כי מדה טובה מרובה ,וכל מצוה שאדם מקיים ,נעשה קירוב של כל הנפשות,
כשיעזור ה’ ויבא משיח צדקנו ,וכולנו נעלה לירושלים בעליה לרגל ,בוודאי יתגלה כבוד ה’,
זהו התגלות הכבוד .וכן נעשה הדבר בכמה וכמה דרכים בעניינים עמוקים ,שכל העולמות
נתתקנים ע”י ענייני הצמצומים ,ויובן בכמה דרכים כמו שר’ נתן מרחיב בכמה הלכות שהקב”ה
עשה את העולם שיש בו הרבה גרגירים של חול וכל אחד ממליארדי הגרגירים צריך לצעוק
כבוד ה’ ,צריך רפואה ,וכן יש מליארדי חלקי אויר ואטומים ,וכן יש מליארדי חלקים רוחניים,
וחלקי האדם שיש בו מליארדי תאים ,וכל תא צריך רפואה ,וכל חלק צריך לקבל קדושה
ורפואה ,כי גדול ה’ ומהולל מאד יש ריבי רבבות פרטי יחודים ותיקון בבריאה .וכל זה ע”י
שנכללים אנשים יחד לעבודת ה’.
כי צריך רפואה בכל חלק של האדם ,וכן תיקון כל דבר הוא ריבוי חלקי הדבר ,שהם עולמות
רוחניים שיש בהם חלקים רוחניים שצריך להמשיך בהם מוחין קדישין לתקנם ,והכל תלוי
בערבות שיש בין כלליות ישראל ,שרק בזה נתגלה גדולת ה’ ,כי כמו שיש בעולם מושג של
ריבוי חלקים ,כך בפנימיות הדבר שהוא סוד שאי אפשר לבארו ,הכל הולך באופן של ריבוי
חלקים.

כמה וכמה מדרגות ברפואת הנפש ,והכל תלוי בריבוי הנפשות המתקבצים לבית
התפילה
וכמה שכח התפילה גדול מאד ,כח התפילה ברבים עצום וגדול עד מאד ,וזהו ענין הקיבוץ
שמרפא ,וזה שר’ נתן מאריך שם בכמה הלכות שהוא תיקון הקיבוץ ,כמה אנשים שמתקבצים
יחד לעבודת ה’ ,מתעוררים להתפלל בכונה ,ולהתקשר לצדיק שעולה למעלה לתקן בחי’ דין,
לשבר ראשי התנין ,אזי כשנוסף עוד אחד[ ,לכן לפעמים קשה לקרב אפי’ אחד] נעשה תיקון
כפול ומכופל ,וכ”ש כשמתאסף עוד אחד ועוד אחד ,בזה נעשה רפואה אחרת לגמרי ,מלבד
הרפואה בגשמיות הרי היא רפואה ברוחניות לשכינה הק’ ונתגלה בעולם קול המוכיח הראוי,
וכל אחד יכול לחיות עם התגלות הכבוד ועם אמונה .וכך יוצאים מקרירות שמסתיר על אור
הצדיק ,כי נתרפא הדבר שמונע את האדם מעבודת ה’ ,כי הוא קלקל הרבה וצריך להתרפאות.
כי גם לאחר שהקליפות עזבו אותו ,והניצה”ק יצאו ממאסרם ,בכח התפילה של הבעל כח,
עתה צריך להמשיך את הרפואה ,ע”י שנכלל באותיות התפילה ברבים ,ונכלל בקיבוץ הקדוש,
עם חברים המקורבים לצדיק.
כי תיקון העולם הוא ע”י מציאות הצדיקים מצד אחד ,ומצד שני ע”י שהאדם עובד באמת את
השי”ת ,והוא נכלל בתוך קיבוץ כלל ישראל ביחד .זהו ענין הקיבוץ של אנשים שרוצים בירור
המדמה ,רוצים את האמת.
נִ ְמ ָצאֶ ׁ ,ש ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּבתוֹ ְספוֹ ת ׁ ְש ֵכנִ ים ׁ ֶש ִּמ ְת ַר ִ ּבין ַעל יָ ָד ּה ָ ּב ִּתים ַה ְר ֵ ּבה ְ ּב ִלי ׁ ִשעוּר ִהיא ְ ּב ִחינָ ה ַא ַחת
ִעם ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”לַּ ,כ ּמו ָּבן ַל ְּמ ַע ֵ ּין ׁ ָשם ְויֵ ׁש ְל ָב ֵאר ְק ַצת ָ ּב ֶזהִּ ,כי ְמב ָֹאר
ׁ ָשם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ הוּא מוֹ ִציא ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ָּכל ַה ַדּ ַעת ְו ָכל
ַה ְּת ִפ ּלוֹ ת ְו ָכל ַהנִ צּוֹ צוֹ ת ְו ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ְוכוּ’ ׁ ֶש ָ ּב ְל ָעה ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְּת ִח ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת חיל בלע ויקיאנו
ְוכוּ’

ה

ו
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ְו ַע ָּתה נו ַּכל לוֹ ַמר ׁ ָש ֲאל ּו ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ֶשהוֹ ִציא ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ֶ ּזה ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ֵהם ֵהם ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת
יהם נִ ְת ַר ִ ּבין ְונִ ְת ַ ּג ְדּ ִלין ַה ָ ּב ִּתים
ַה ִ ּנ ְת ַו ְּס ִפים ֶאל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ִ ּב ְב ִחינַ ת ּתוֹ ְספוֹ ת ׁ ְש ֵכנִ ים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ַעל יְ ֵד ֶ
ׁ ֶשל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְמאֹד ְמאֹד ,כי מה שאדם יוצא מהירידה והנפילה שלו ,ומבין את מציאות העולם
שהוא עסוק עם פרנסה ועובר על כל אחד ,ב”ה שיש קהילות טובות בישראל ,שאוחזים את
האנשים במסגרת של קדושה ,אך מה שעובר על כל אחד בפרטיות ,זהו עניינים שרבינו מטפל
באמת ,שיזכו באמת לתשובה ולהכנס לעבודת ה’ ,וגם מי שכן נכנס לעבודת ה’ ,הרי גם הוא
צריך לתקן הרבה דברים שלא התנהג בהם בקדושה כראוי ,ויש לתקן הניצה”ק שנפלו ,וכן בכל
דרגא ודרגא ,כל הנפשות שמתקרבים אל הקודשה צריכים רפואה ,ובפרט הנפשות שנפלו
לגמרי ,רק בכח הקיבוץ דקדושה מעלים אותם חזרה לשמירת התורה ,לקדושת השבת ,וכן
מי שכן היה דבוק בעבודת ה’ ,חוזר להתדבק בה’ עוד ועוד ,בקי ברצוא ,וכך זוכים כל ישראל
להרהור תשובה.

אבני קודש משתפכים בחוצות ,ועלינו לקבצם
ִּכי ַ ּב ְּת ִח ָּלה ְּכ ׁ ֶש ָהי ּו ֵא ּל ּו ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת נִ ְב ָל ִעין ֵ ּבין ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָרא ְ ּב ַו ַדּ אי ָהי ּו ְרחוֹ ִקים ִמ ְּת ִפ ָּלהְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשיו
ְּכ ׁ ֶשהוֹ ִציא אוֹ ָתם ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ֵמ ַה ִּס ְט ָרא ַא ֲח ָראֲ ,א ַזי ֵהם ִמ ְת ָק ְר ִבים ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה ְונִ ְת ַו ְּס ִפים
יהםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה
ֶאל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהעוֹ ְס ִקים ִ ּב ְת ִפ ָּלה ְ ּב ַכ ָּונָ ה ְונַ ֲע ִשֹים ׁ ְש ֵכנִ ים ֲא ֵל ֶ
ִמ ְת ַר ִ ּבין ַה ָ ּב ִּתים ַעד ֵאין ֵח ֶקר ְוכוּ’ ַעד ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה נִ ְכנָ ִסין ְונִ ְת ַּכ ְ ּנ ִסין ְלתוֹ ְך ֵא ּל ּו ַה ָ ּב ִּתים ָּכל ׁ ְש ָאר
ֹאש ָּכל
ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ָה ְרחוֹ ִקים ְמאֹד ְמאֹדֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת (איכה ד) ִּת ׁ ְש ַּת ּ ֵפ ְכנָ ה ַא ְבנֵ י ק ֶֹד ׁש ְ ּבר ׁ
חוּצוֹ ת ְוכוּ’ַּ ,כ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ָ ּב ֶזה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם אבני קודש הם נפשות ישראל ,שרבינו
אמר שהוא מחזיר כל ישראל לתשובה שלימה ,וזה מה שהבין ר’ נתן מרבינו לקרב כל נפשות
ישראל להשי”ת בלי מורא ופחד ,אדרבה זה לא דבר הרשות ,אלא יש בזה אלפים של ערבויות,
כל רפואת השכינה תלוי בכל אדם ואדם ,שיקרב את עצמו ואת האחרים .ואי אפשר לו לאדם
לומר ‘שלום עלי נפשי’ אלא יעסוק כמה שהוא יכול בקיבוץ הנפשות ,כי יש לכל אחד חלק
בתיקון העולם ,אהה ,ר’ נתן היה לו לב כזה לכל יהודי נדח ,להחזירו להשי”ת.
יצית הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחים ,לקבץ כל יהודי נדח להשי”ת,
יציתִּ ,כי ִצ ִ
ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
וכלול בזה נדחי האדם בעצמו וירידותיו שלו ,בחי’ שהוא קלקל וזה חולה ,אין בזה שלימות
הדעת המציאות שצריך להאיר באמת ,לכן צריך לרפואהּ ְ ,ב ִחינַ ת (ישעיה יא) וּנְ פוּצוֹ ת יְ הו ָּדה
יאנ ּו
יצית ְולוֹ ְק ִחין אוֹ ָתם ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ֵא ֶצל ַו ֲה ִב ֵ
יקבץ ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ִביל ֶזה ְמ ַק ְ ּב ִצין ַה ִּצ ִ
יצית נִ ְמ ׁ ֶש ֶכת ֵמ ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל
ְל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץַ ,היְ נ ּו ִּכי ְק ֻד ּׁ ַשת ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ יןֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך ָּכל ַה ִּת ּקוּנִ ים ַה ֶ ּנ ֱא ָמ ִרים ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ַע ְצמוֹ
יצית ְמ ַק ֵ ּבץ נִ ָדּ ִחים ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ֶ ּזה ּו
ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶשל ּתוֹ ֶס ֶפת ׁ ְש ֵכנִ ים ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִצ ִ
ְ
ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּבתוֹ ֶס ֶפת ׁ ְש ֵכנִ ים ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ַעל -יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַק ְ ּב ִצין ָּכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ְלתוֹ ך ִר ּבוּי
ַה ָ ּב ִּתים ְמאֹד ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשֹין ַעל-יְ ֵדי ֵא ּל ּו ַה ּׁ ְש ֵכנִ ים ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים קמז) ּבוֹ נֵ ה יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ה’ נִ ְדּ ֵחי יִ ְשׂ ָר ֵאל
יְ ַכ ֵ ּנס ְו ַכ ַ ּנ”לִּ ,כי ָּכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ִמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסין ְלתוֹ ְך ִר ּבוּי ַה ָ ּב ִּתים ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ֵּמ ֶהם נִ ְבנֵ ית יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש
ְ(ו ַכ ְמב ָֹאר ִ ּב ְד ָב ֵרינ ּו ִמ ֶּזה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר) :הרי פסוק מפורש בונה ירושלים ה’ ,בנין התפילה ע”י כינוס
נדחי ישראל .הן בנין ירושלים עיה”ק בפשטות ,והן בנין כח התפילה ,שעוד אנשים ישמעו את
התוכחה של הצדיק לא באופן ששובר ,אלא בהתעוררות מתיקות הדעת.
וכמ”ש ר’ נתן בהל’ נזקי שכנים ,שלכן יזהר כל אחד שלא להזיק את שכינו ,רק לתת גם לשני
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להתקרב אל הקדושה ,שיוכל כל אחד לקבל את התוכחה המחיה ,תן לכל אחד לקבל את
החיות ,יש דברים שאתה לא יכול לעזור לו ,עזוב ,רק אל תמנענו מלקבל חיות מרביה”ק,
העיקר להמשיך על כל אחד את התוכחה המחיה.

תפירת לבוש נאה לשכינה הק’ ע”י קיבוץ הנפשות
ג) ִּכי ַעל-יְ ֵדי ִק ּבוּץ ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֶאל ַה ְ ּק ֻד ּׁ ָשה נַ ֲע ִשֹין ְלבו ׁ ִּשין ְקדוֹ ׁ ִשים ִ ּב ְב ִחינַ ת (ישעיה ס) ׁ ֶש ִאי
ָס ִביב ֵעינַ יִ ְך ו ְּר ִאי ֻּכ ָּלם נִ ְק ְ ּבצ ּו ָ ּבא ּו ָל ְך ַחי ָאנִ י נְ ֻאם ה’ ִּכי ֻכ ָּלם כעדי ִּת ְל ָ ּב ׁ ִשי ְוכוּ’ ,עדי הוא תכשיט
יצית ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּבץ נִ ָדּ ִחיםֶ ׁ ,ש ֵהם ִע ַ ּקר ַה ְּלבו ׁ ִּשין ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים כי תיקון המדמה שכל
חשובַ ,היְ נ ּו ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
בני ישראל יחזרו להלביש את הקדושה ולהכנס לעבודת השם ,וזהו לבוש דקדושה שנבנה
קיבוץ שנכנסים יח דלעבודת ה’ְ ,ו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת (שם נב) עו ִּרי עו ִּרי ִל ְב ׁ ִשי עוזך ִצ ּיוֹ ןִּ ,כי ַה ְּלבו ׁ ִּשים
יצית נַ ֲע ִשֹין ַעל-יְ ֵדי ַה ַּמ ּ ֵטה עוֹ ז ׁ ֶשהוּא ַה ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ׁ ֶשל ַה ַ ּב ַעל ּ ֹכחַ,
ְקדוֹ ׁ ִשים ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ ְ ּב ִחינַ ת ַה ְּת ִפ ָּלה ְ ּבתוֹ ְספוֹ ת ׁ ְש ֵכנִ יםֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַק ְ ּב ִצים ָּכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחיםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו
יצית ַּכ ַ ּנ”ל.
ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ְו ַע ֵּ
“ו ֶה ֱח ִזיק ּו ֲע ָש ָֹרה ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ָּכל
ל-כן ֶ ּב ֱא ֶמת ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (שבת לב) ַעל ּ ָפסוּקְ ,
יצית זוֹ ִכין ׁ ֶש ִ ּי ְת ַא ֲחזוּ ּבוֹ ִמ ָּכל הע’ ְל ׁשוֹ נוֹ ת
יש יְ הו ִּדי ְוכוּ’” ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ְל ׁשוֹ נוֹ ת ַהגּ וֹ יִ ם ִ ּב ְכנַ ף ִא ׁ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ,כך באים בעלי תשובה ,וכולם חוזרים לה’ ,ואין הכונה רק לגבי השני,
אלא לעורר את עצמו ,לתקן כל מה שהוא קלקל ,הרי אדם יודע בנפשו כמה הוא נדח מהאמת,
יש דבר שהוא עושה בעבודת ה’ ,אך יש דברים שהוא כ”כ נדח שם ,הנה ר’ נתן מגלה שכל
יצית הוּא
יום ע”י לבישת ציצית תוכל לקרב את הנדחיות שלך לה’ ,חיל בלע ויקיאנוִּ .כי ִצ ִ
ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחיםֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּנ ָפ ׁשוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּב ֲע ֵלי ְּת ׁשו ָּבה ְו ַה ֵ ּג ִרים ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּג ְ ּי ִרין ַעל-יְ ֵדי ַה ְּת ִפ ָּלה
ישנוּ ֶאל ְוכוּ’”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְו ֶזה ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַמ ְך
“מ ִ ּב ְטנוֹ יוֹ ִר ׁ ֶ
ִ ּב ְב ִחינַ ת ִדּ ין ַה ַ ּנ”לְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ַעל ּ ָפסוּקִ ,
“א ׁ ֶשר יַ ֲח ִזיק ּו ֲע ָש ָֹרה ֲאנָ ׁ ִשים ְוכוּ’ ִ ּב ְכנַ ף ְוכוּ’” ַל ִּמ ְק ָראוֹ ת ׁ ֶש ְּל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ְּמ ַד ְ ּב ִרים ׁ ָשם ׁ ֶש ַה ֵ ּג ִרים
ִמ ְק ָראֲ ,
ֲ’שר יָ בֹא ּו
“וא ׁ ֶ
ימן ח’ַ ,
יִ ְת ַו ְּספ ּו ַעל ִק ּבוּץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִע ָּמם יַ ַחדְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ׁ ָשם ִ ּב ְז ַכ ְריָ ה ִס ָ
ַע ִּמים ְוכוּ’ ְו ָה ְלכ ּו יוֹ ׁ ְש ֵבי ַא ַחת ֶאל ַא ַחת ֵלאמֹר נֵ ְל ָכה ָהלוֹ ְך ְל ַח ּלוֹ ת ֶאת ּ ְפנֵ י ה’ ו ְּל ַב ֵ ּק ׁש ֶאת ה’ ְצ ָבאוֹ ת
אלכה ַ ּגם ָאנִ י ְוכוּ’” ְו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְס ַמ ְך ִמ ַ ּידּ ַ ,
“ב ָ ּי ִמים ָה ֵה ָּמה ֲא ׁ ֶשר יַ ֲח ִזיק ּו ֲע ָש ָֹרה ֲאנָ ׁ ִשים ְוכוּ’ ִ ּב ְכנַ ף
ְוכוּ’”ַ ,היְ נ ּו ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ּתוֹ ְספוֹ ת ֵ ּג ִרים ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ֵכנִ ים ֶאל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ו ְּל ַח ּלוֹ ת ִע ָּמ ֶהם ֶאת
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲא ׁ ֶשר יַ ֲח ִזיק ּו ִמ ָּכל ְל ׁשוֹ נוֹ ת ַהגּ וֹ יִ ם ִ ּב ְכנַ ף ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן
ּ ְפנֵ י ה’ ,הוּא ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
נִ ְס ְמכ ּו ֶזה ָל ֶזה ְו ַכ ַ ּנ”ל .הרי בזה נתפרשו סמיכות הפסוקים שם בזכריה ,שכל אחד יאמר ‘גם אני’
גם אני רוצה לבקש את ה’ ,לחלות פני ה’ ,להכלל בקיבוץ הקדוש.

הדרך היחידה לצאת ידי חובת הערבות הוא ע”י ההתכללות בקיבוץ הקדוש ,וע”י
קירוב עוד נפשות אל הקיבוץ
פי ִענְ יַ ן ַהנּוֹ ָרא ַה ֶ ּזה ׁ ֶשל ּתוֹ ֶס ֶפת ַה ּׁ ְש ֵכנִ יםד) ְו ַע ֵ ּין ַמה ּׁ ֶש ָּכ ַת ְב ִּתי ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ִפ ְריָ ה ְו ִר ְביָ ה ֲה ָל ָכה ו’ ַעל ּ ִ
ֶאל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁשַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם ְ ּבאוֹ ת י”ב י”ג ְמב ָֹאר ׁ ָשם ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה יְ כוֹ ִלין ָל ֵצאת ִר ּבוּי ַה ְ ּב ִריתוֹ ת
יה מ”ח ְ ּב ִריתוֹ ת ׁ ֶשהוּא ָ ּברו ְּך ִ ּב ְכ ָלל
ׁ ֶש ִה ְת ַח ֵ ּיב ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאלִּ ,כי ֵאין ְל ָך ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְכ ְרת ּו ָע ֶל ָ
“א ּל ּו נאמרים” בדף ל”ז
ו ָּברו ְּך ִ ּב ְפ ָרט ְוכוּ’ ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד ִל ׁ ְשמֹר ְו ַל ֲעשׂ וֹ תַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּבסוֹ ָטה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ֵ
ע”בַ ,עד שמסקו ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ִה ְת ַח ֵ ּיב ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ַּצד ָה ַע ְרבוּת ְ ּב ַעד ת”ר ֲא ָל ִפים
ְוכוּ’ ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ֲא ָל ִפים ְו ִר ֵ ּבי ְר ָבבוֹ ת ְ ּב ִריתוֹ תַּ ,כ ְמב ָֹאר ׁ ָשם ְ ּבסוֹ ף ַה ֻּס ְ ּגיָ א ערבא וערבא
דערבא ִא ָּ
יכא ֵ ּבינַ יְ יהוְּ ,ו ַע ֵ ּין ׁ ָשם ַ ּב ּתוֹ ְספוֹ ת ו ַּב ֲהגָ הוֹ ת רש”ל ע ֶֹצם ִר ּבוּי ִר ְבבוֹ ת ַה ְ ּב ִריתוֹ ת ,ו ֵּב ַא ְרנ ּו

ז

ח
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ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ִפ ְריָ ה ְו ִר ְביָ ה ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ְל ֵק ֵ ּים ְו ָל ֵצאת יְ ֵדי חוֹ בוֹ ת ָה ַע ְרבוּת ַעל-יְ ֵדי ׁ ֶש ְּמ ָק ְר ִבין
נֶ ֶפ ׁשֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ֵכןֶ ,אל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,ש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַר ִ ּבים ַה ָ ּב ִּתים ַעד ֵאין ֵח ֶקר יוֹ ֵתר
ְויוֹ ֵתר ֵמע ֶֹצם ִר ּבוּי ַה ְ ּב ִריתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל.
כי לכאו’ צ”ע מהו ענין הקיבוץ ,הרי מספיק מנין של עשרה אנשים ,מי צריך קיבוץ כזה גדול?
מלבד מה שכל אחד מבין שצריך חברים כאחד שמתחזקים ביחד באותה מטרה לעבוד את ה’,
הרי כאן מבואר שעיקר קיום הערבות שקבלנו בקבלת התורה הוא רק ע”י הקיבוץ הקדוש,
שזה ממש חובה שצריך לצאת ידי חובת הערבות ,מ”ח בריתות שקיבל כל אחד ללמוד ללמד
לשמור ולעשות ולפי החשבון ממש מליוני בריתות ,איך יכולים לקיים הדבר הזה ,רק ע”י
שמקרבין נפש ,אפשר לצעוק על השני הלו ,מה אתה עושה ,אבל רבינו מפרש שצריך לזה
תוכחה ראויה ,מי שלומד מרביה”ק שומע ממנו תוכחה ראויה וחוזר לתורה ותפילה ,והנה יוצא
מבחי’ נדחיותו .ואינו טועה שאין צריך לעזור לו שהוא נדח ,הרי עתה יודע היטב מתוכחת
הצדיק כל מה שהוא צריך לתקן .וכך אנו צריכים לעסוק לקרב עוד אנשים להשי”ת .איך
נזכה להגיע אליהם? בכח הציצית מאיר בכל אחד מתיקות של רבינו ניגון של האמונה והארת
התשובה ,ואח”כ יש לעסוק מה שיכול להכניסו להיות בין אנשי שלומנו ,ולאומן ראש השנה,
ובעיקר שיתחיל להתפלל מלה במלה בכונה .בית התפילה ,ועיקר התגלות הכבוד להכניסו
לבירור המדמה ואמונה שלימה .וכך יתגלה בעולם שיש תוכחה ראויה ,ונופל קלי’ נגה ונתגלה
השיר דקדושה בתוך הבריאה.
וכמו שכל דבר בעולם יש בו רבבות חלקים ,שכל חלק צריך תיקון ע”י מלאך ושרף ויחוד
ותיקון עליון וכו’ וכו’ ,ואנו מתקנים את זה ע”י תפילה ,כך שייך שכל אחד יהיה לו מליארדי
כחות הנצרכים לצורך הרפואה ,וכל זה תלוי בקיבוץ דקדושה.

פרטי קשרי הציצית רומזים על קיבוץ נדחים והשלמת הערבות
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחיםּ ְ ,ב ִחינַ ת ּתוֹ ֶס ֶפת ַה ּׁ ְש ֵכנִ ים ַה ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו
ְו ָכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל -יְ ֵדי ִצ ִ
ְ
ּ
יצית ׁ ֶש ּכוֹ ְפ ִלין אוֹ ָתם ְונַ ֲע ִשֹין ח’ְ ,ו ָכל ֶא ָחד ֵמ ַהחו ִּטין ָצ ִריך ׁ ֶש ִי ְהיֶ ה
ְ ּב ִחינַ ת ד’ חו ִּטין ׁ ֶש ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ִּצ ִ
ׁ ָשזוּר ְו ַעל ֵּ
כן ֵהם י”ו( ,כמבואר בכוונות מזה) ,הרי שגם במציאות הציצית רואים שהדבר נכפלוכך נמשך אור הציצית עד המלכות ,עד למדרגה הנמוכה ְו ָכל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּב ִריתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל,
ַּכ ְמב ָֹאר ְ ּב ַה ְ ּג ָמ ָרא ַה ַ ּנ”ל ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ְ ּב ִריתוֹ ת ְו ֶזה ְל ׁשוֹ נוֹ  ,ת”ר ָ ּברו ְּך ִ ּב ְכ ָלל ָ ּברו ְּך ִ ּב ְפ ָרט ְוכוּ’ ִל ְלמֹד ו ְּל ַל ֵּמד
ִל ׁ ְשמֹר ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ֲה ֵרי ַּכאן ד’ ,ד’ וד’ ֲה ֵרי ַּכאן ח’ ,ח’ וח’ ֲה ֵרי ט”ז ממש כמספר חוטי הציצית כנ”ל
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחים ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ ַעל-
ְו ֵכן ְ ּב ִסינַ י ְוכוּ’ְ ,ו ָכל ֶזה ְמ ֻר ָּמז ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
יצית ְמ ֻר ָּמז ְ ּב ִחינַ ת ַה ְ ּב ִריתוֹ ת
יצ ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ַה ּ ַט ִּלית ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ְ ּב ָכל ֶא ָחד ֵמ ַה ִּצ ִ
יְ ֵדי הד’ ִצ ִ
יצית ,ד’ וד’ ֲה ֵרי ַּכאן ח’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ְּכ ֵפילוּת הד’ חו ִּטין
ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ִ ּב ְת ִח ָּלה ֵהם ד’ּ ְ ,ב ִחינַ ת ד’ חו ִּטין ׁ ֶש ַ ּב ִּצ ִ
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשֹין ח’ ,ח’ וח’ ֲה ֵרי י”ו ְ ּב ִחינַ ת ׁ ְש ִז ַירת ַהחו ִּטין ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ִשֹין י”ו ַּכ ַ ּנ”ל.
ישי ָענָ ףְ ,ו ֵכן ְ ּב ָכל
יש ָ ּג ִדיל וב’ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יכין ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ׁ ְש ִל ׁ
יצית ֵהם ְמ ׁ ֻש ָּל ׁ ִשין ְב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ תִּ ,כי ְצ ִר ִ
ְוגַ ם ַה ִּצ ִ
יכין ִל ְתלוֹ ָתם ְ ּבתוֹ ְך ׁ ָש ֹל ׁש ֶא ְצ ָ ּבעוֹ תָּ ,כל ֶזה הוּא ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו
ֻח ְליָ א הוּא ג’ ְּכ ִריכוֹ תְ ,ו ֵכן ְצ ִר ִ
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ָשם ׁ ֶש ָּכל ֵא ּל ּו הי”ו ְ ּב ִריתוֹ ת נִ ׁ ְשנ ּו ְ ּב ִסינַ י ְו ֵכן ְ ּב ַע ְרבוֹ ת מוֹ ָאב ְוכוּ’ נִ ְמ ָצא,
מ”ח ְ ּב ִריתוֹ ת ַעל ָּכל ִמ ְצ ָוה ו ִּמ ְצ ָוה ְוכוּ’ ,נִ ְמ ָצא שי”ו ְ ּב ִריתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ֵהם ְמ ׁ ֻש ָּל ׁ ִשין ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת
יצית עוֹ ָלה
יציתֶ ׁ ,ש ֵהם י”ו ַּכ ַ ּנ”לֵ ,הם ְמ ׁ ֻש ָּל ׁ ִשין ְב ַכ ָּמה ְ ּב ִחינוֹ ת ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ִּצ ִ
ַמה ּׁ ֶש ַה ִּצ ִ
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ת”ר ְּכנֶ גֶ ד ת”ר ֶא ֶלף נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּב ַכ ָּונוֹ ת [בכוונות יש ענין גימ’ ת”ר בחי’ יתר”ו]
ְו ֵכן ֵהם ְּכנֶ גֶ ד תרי”ג ִעם ַה ֻח ְליוֹ ת ְו ַה ְ ּק ׁ ָש ִריםַּ ,כ ְמב ָֹאר ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (מנחות מג),
ִּכי ָּכל ֶזה הוּא ִענְ יָ ן ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶשל ָה ַע ְרבוּת שמסקו ׁ ָשם ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל ִה ְת ַח ֵ ּיב ַ ּב ֲא ָל ִפים ְו ִר ְבבוֹ ת
יכין ִל ְכ ּפֹל עוֹ ד
ְ ּב ִריתוֹ ת ְּכ ִמ ְס ּ ַפר תרי”ג ּ ְפ ָע ִמים ת”ר ֶא ֶלף וג’ ֲא ָל ִפים ַו ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ַו ֲח ִמ ּׁ ִשים ו ְּצ ִר ִ
יכין ִל ְכ ּפֹל עוֹ ד ת”ר ֶא ֶלף ְוכוּ’ ְ ּב ָכל ַה ַ ּנ”לְ ,ו ַע ֵ ּין ׁ ָשם
מ”ח ּ ְפ ָע ִמים ָּכל ַה ַ ּנ”ל ולמ”ד ערבא דערבא ְצ ִר ִ
ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ִפ ְריָ ה ְו ִר ְביָ ה ַה ַ ּנ”ל ׁ ָשם ֵ ּב ַא ְרנ ּו ְק ַצת ְ ּב ִענְ יָ ן ֶזה,
ר’ נתן דאג ,איך אני יוצא ידי חובת הערבות ,וכן כולנו צריכים לדאוג לזה ,איך נעשה את
הערבות הזה ,התשובה היא ,תמשיך את השיר שיתער לעתיד ,תמשיך את התוכחה של
הצדיק ,תתקרב אל הצדיקים הגדולים שיכולים לשבור את כח הסט”א ,ולהמשיך מדות
רחמים ,ועי”ז נתגלה דעת ואמונה והשגחה פרטית ,וכך תרפא את נפשך ע”י שתיכלל להיות
שכן בקיבוץ התפילה של הצדיק ,ובזה אתה מתקן את הערבות .ובוודאי כמו שיש ערבות
על כל מצוה ,יש תיקונים בעולמות עליונים בכל יום ,ויש תיקונים והמשכות לכל המלאכים
והשרפים שזה בוודאי מליארדי תיקונים ,והמשכה לכל חלק של הבריאה שצריך לברר את
הנגה בעוה”ז ,שכל גרגיר חול וכל אטום לא יכסה על ה’ ,רק ישיר שיר .וכן הוא תיקון כל אדם,
מה שהמח והדעת צריך רפואה ,מה שחסר לו כחות הגוף והנפש ,ע”י תוספת השכן ,יש בחי’
תיקון הערבות .וכל זה נעשה ע”י הציצית הקדושים ,שעולים בגימ’ תרי”ג.
ְו ָכל ֶזה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֵצאת ִּכי ִאם ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ְספוֹ ת ׁ ְש ֵכנִ ים ְקדוֹ ׁ ִשים ַה ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחים,
יצית ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַעל ֵּ
כן ֵהם תרי”ג ְּכנֶ גֶ ד תרי”ג ִמ ְצוֹת ו ְּכנֶ גֶ ד ת”רׁ ֶש ֶ ּזה נַ ֲע ֶשֹה ַעל-יְ ֵדי ַה ִּצ ִ
ֶא ֶלף ִמ ִ ּי ְש ָֹר ֵאל וג’ ֲא ָל ִפים ַו ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ַו ֲח ִמ ּׁ ִשים ׁ ֶשעוֹ ִלים ַ ּגם ֵּכן תרי”גִּ ,כי ג’ ֲא ָל ִפים ַו ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת
ַו ֲח ִמ ּׁ ִשים עוֹ ִלים ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל י”ג ות”ר ֶא ֶלף ֵהם ִ ּב ְב ִחינַ ת ת”רְ ,סכוּם ַה ּכֹל עוֹ ֶלה תרי”גִּ ,כי תרי”ג
ִמ ְצוֹתֶ ׁ ,ש ֵהם ְּכ ַלל ַה ּתוֹ ָרהֵ ,הם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ַלל נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֻּכ ָּלם ֻמ ּׁ ְש ָר ׁ ִשים ַ ּב ּתוֹ ָרה ַּכ ָ ּידו ַּעְ ,ו ָכל ֶזה
יצית ׁ ֶשעוֹ ָלה תרי”ג ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ְ ּב ִחינוֹ ת ַה ַ ּנ”לִּ ,כי ֵהם ְּכלו ִּלים ִמ ָּכל ַה ְ ּב ִריתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל
ָּכלוּל ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ּ ָפ ִלים ד’ וד’ ח’ וח’ ְוכוּ’ ו ְּמ ׁ ֻש ָּל ׁ ִשין ְוכוּ’ ְועוֹ ִלין תרי”ג ַעד ׁ ֶש ְּכלו ִּלין ִמ ָּכל ָה ֲא ָל ִפים ו ִּר ְבבוֹ ת ִר ְבבוֹ ת
ְ ּב ִריתוֹ ת ַה ַ ּנ”ל ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין י”ח ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ְספוֹ ת ׁ ְש ֵכנִ ים ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחים ֵמ ַא ְר ַ ּבע
יצית ַּכ ַ ּנ”ל:
ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ּזוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ

ע”י הטלית קטן אתה מקרב את נדחי עצמך ,וע”י הטלית גדול אתה מקרב עוד
נפשות
ה) ְו ֶזה ְ ּב ִחינַ ת ַט ִּלית ָק ָטן ְו ַט ִּלית ָ ּגדוֹ לִּ ,כי ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ּיוֹ ם לוֹ ְב ׁ ִשים ְ ּב ֵביתוֹ ַט ִּלית ָק ָטן ׁ ֶשהוּא ִ ּב ׁ ְש ִביל
יצית ׁ ֶשל ַה ּ ַט ִּלית ָק ָטן ְל ַק ּׁ ֵשר ַע ְצמוֹ ְל ַה ּׁ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּלתוֹ ָרתוֹ ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה
ַע ְצמוֹ ִל ְז ּכוֹ ת ַעל-יְ ֵדי ֵא ּל ּו ַה ִּצ ִ
יתם אוֹ תוֹ ו ְּז ַכ ְר ֶּתם
יציתְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (במדבר טו)“ ,ו ְּר ִא ֶ
ו ְּל ָכל נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ִע ַ ּקר ִמ ְצ ַות ִצ ִ
ֹיתם ֶאת ָּכל ִמ ְצו ָֹתי ְוכוּ’”ְ .ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה זוֹ ֶכה ׁ ֶשהוּא ְ ּב ַע ְצמוֹ
ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹת ה’ ְוכוּ’ ְל ַמ ַען ִּת ְז ְּכר ּו ַו ֲע ִש ֶ
יו ַּכל ִל ְהיוֹ ת ׁ ָש ֵכן ֶאל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסין ו ִּמ ְת ַק ְ ּב ִצין ְ ּב ָכל יוֹ ם ְ ּב ָב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת
ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ְליַ ֵחד ׁ ְשמוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְך ו ְּל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ָּכ ָראוּיְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך הוֹ ֵל ְך ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ו ְּל ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
יהםְ ,ו ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַע ּ ֵטף ׁ ָשם ְ ּב ַט ִּלית ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלין ּבוֹ  ,שזה עיקר
ְוזוֹ ֶכה ִל ְהיוֹ ת ׁ ָש ֵכן ֲא ֵל ֶ
עבודת האדם ,לקום לפנות בוקר ,לבא לבית הכנסת ,ולהתפלל כראוי ואח”כ ללמוד שיעור
תורה ,להיות שכן ,וכן להכניס עוד בן אדם לעבודת השם ִּכי ָאז זוֹ ֶכה ִ ּב ְכ ַלל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש
ְלעוֹ ֵרר ְרחוֹ ִקים ְמאֹד ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ יִ ְת ָ ּב ַר ְךֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחים ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ּו

ט

י

ליקוטי הלכות ח"א דף מח -מט  -הל' ציצית הלכה ה' אות יז -כט
יאנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ַּכ ַ ּנ”ל.
יצית ַ ּב ָ ּי ַדיִ ם ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ֵא ֶצל ַו ֲה ִב ֵ
ְ ּב ִחינַ ת ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִצין ַה ִּצ ִ
יהם
ַהיְ נ ּו ִּכי ַ ּב ְּת ִח ָּלה ַעל -יְ ֵדי ַה ּ ַט ִּלית ָק ָטן ֵק ֵרב ֶאת ַע ְצמוֹ ֶאל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּי ְז ֶּכה ְל ִה ְת ַו ֵּסף ֲע ֵל ֶ
יהם זוֹ ֶכה ִ ּב ְכ ַלל ַה ִ ּק ּבוּץ
ְ ּב ִחינַ ת ׁ ָש ֵכן טוֹ ב ַּכ ַ ּנ”לְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְּכ ׁ ֶש ְּכ ָבר נַ ֲע ָשֹה ׁ ָש ֵכן טוֹ ב ֲא ֵל ֶ
ְל ַק ֵ ּבץ ו ְּל ָק ֵרב עוֹ ד ַּכ ָּמה ְרחוֹ ִקים ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו נַ ֲע ִשֹים ׁ ְש ֵכנִ ים ָל ֵצאת יְ ֵדי חוֹ ַבת ָה ַע ְרבוּת ְל ֵק ֵ ּים ִל ְלמֹד
ו ְּל ַל ֵּמד ִל ׁ ְשמֹר ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְוכוּ’ ַּכ ַ ּנ”לֶ ׁ ,ש ָּכל ֶזה זוֹ ִכין ַעל-יְ ֵדי ַה ּ ַט ִּלית ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ְּמ ֻע ּ ָט ִפין ּבוֹ ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת
יאנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָאז ִע ַ ּקר ְ ּב ִחינַ ת ִק ּבוּץ נִ ָדּ ִחים ְ ּב ִחינַ ת ַו ֲה ִב ֵ
יצית ֵמ ַה ּ ַט ִּלית ָ ּגדוֹ ל ַהיְ נוַּּ ,כ ַ ּנ”ל:
ׁ ֶש ְּמ ַק ְ ּב ִצין ָאז ַה ִּצ ִ
הרי שאנו מאירים את השיר והמוסר תוכחה של הצדיק ,לכל אחד ואחד ,וכך מתגלה האמת
בעולם ,בתחילה ע”י טלית קטן מקרב את עצמו ,ואח”כ בטלית גדול מוסיף עוד שכן ועוד שכן
אל הקיבוץ הקדוש.

ע”י הקיבוץ הקדוש אנו תמיד אחוזים בחבל נחלת השם

“לאמֹר ְל ָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען ֶח ֶבל נַ ֲח ַל ְת ֶכם” זהו פסוק מתוך תיקון הכללי
ו) ְו ֶזה ּו (תהלים קה)ֵ ,
“אם יִ ְהיֶ ה
ִּכי ִע ַ ּקר ִק ּבוּץ ָּכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים הוּא ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְו ִלירו ׁ ָּש ַליִ םְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב (דברים ל’)ִ ,
יא ָך ֶאל ָה ֶא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה ְוכוּ’” ְו ֵכן ָאנ ּו ְמ ַב ְ ּק ׁ ִשים ְ ּב ָכל יוֹ ם,
נִ ַדּ ֲח ָך ִ ּב ְק ֵצה ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ִמ ּׁ ָשם יְ ַק ֶ ּב ְצ ָך ְוכוּ’ ֶו ֱה ִב ֲ
“ו ַק ְ ּב ֵצנ ּו יַ ַחד ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ ְל ַא ְר ֵצנוּ” ְו ָה ִע ָ ּקר ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ָּכל ִ ּבנְ יָ נָ ּה ִמ ְ ּב ִחינַ ת ִר ּבוּי ַה ָ ּב ִּתים
ְ
ַה ַ ּנ”ל (כמבואר במקום אחר ומובא לעיל מזה) ׁ ֶש ְּל ׁ ָשם ִמ ְת ַּכ ְ ּנ ִסים ָּכל ַה ִ ּנ ָדּ ִחים ִ ּב ְב ִחינַ ת (תהלים קמז)
ּבוֹ נֵ ה יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ה’ נִ ְדּ ֵחי יִ ְש ָֹר ֵאל יְ ַכ ֵ ּנס.
יצית ְקלו ִּעים ו ׁ ְּשזו ִּריםֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת
יצית ַּכ ַ ּנ”לִּ ,כי ִצ ִ
ְו ִע ַ ּקר ַה ִ ּק ּבוּץ ְל ׁ ָשם הוּא ַעל-יְ ֵדי ְ ּב ִחינַ ת ִצ ִ
ֶח ֶבל ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשהּ ְ ,ב ִחינַ ת יַ ֲעקֹב ֶח ֶבל נַ ֲח ָלתוֹ ִּ ,כי ֵהם ְּכלו ִּלים ִמ ָּכל תרי”ג ִמ ְצוֹתֶ ׁ ,ש ֵהם ְ ּב ִחינַ ת ְּכ ָל ִל ּיוּת
נַ ְפ ׁשוֹ ת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַּכ ַ ּנ”ל ְו ֶזה ּו ְ ּב ִחינַ ת ֵלאמֹר ְל ָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען ֶח ֶבל נַ ֲח ַל ְת ֶכם‘ֶ ,ח ֶבל’ ַדּ יְ ָקאִּ ,כי
יציתֶ ׁ ,שהוּא ְ ּב ִחינַ ת ֲח ָב ִלים
ֶח ֶבל נַ ֲח ַלת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ַּתן ְליַ ֲעקֹב ֶח ֶבל נַ ֲח ָלתוֹ ַעל-יְ ֵדי ִמ ְצ ַות ִצ ִ
יאנ ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת
ִדּ ְק ֻד ּׁ ָשה ׁ ֶש ַעל-יְ ֵדי ֶזה ִמ ְת ַק ְ ּב ִצין ֻּכ ָּלם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִחינַ ת ַו ֲה ִב ֵ
יצית ְו ַכ ַ ּנ”ל :ועי”ז אנו מתקבצים יחד
יכנ ּו ְמ ֵה ָרה קוֹ ְמ ִמ ּיוּת ְל ַא ְר ֵצנ ּו ׁ ֶשאוֹ ֲח ִזין ָאז ַה ִּצ ִ
ָה ָא ֶרץ ְותוֹ ִל ֵ
לתוך קדושת ירושלים ,כשיבא משיח תושלם קדושת ירושלים ע”י שיתבטל רוח הטומאה
והאפיקורסות ,וכולנו ניכנס לבית התפילה ,לחיות עם השגחה פרטית והתגלות הדעת כמו
שצריך להיות.
ז) ְו ַע ֵּ
ל-כן ק ַֹרח ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ָש ֵכן ַרעִּ ,כי ָע ָליו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ִז ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (במדרש רבא פרק יח) ,אוֹ י
ָל ָר ׁ ָשע אוֹ י ִל ׁ ְש ֵכנוֹ ִּכי ָח ַלק ַעל מ ׁ ֶֹשה ְו ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ּלוֹ ְו ָר ָצה ַל ֲחלֹק ֵמ ֶהם ְ ּב ִחינַ ת ַו ִ ּי ַ ּקח ק ַֹרח-
ואיתפליג ק ַֹרח ,ו ָּפגַ ם ְמאֹד ִ ּב ְב ִחינַ ת ִּת ּקוּן ַה ִ ּנ ְפ ָלא ַה ַ ּנ ֲע ֶשֹה ַעל-יְ ֵדי ּתוֹ ֶס ֶפת ׁ ְש ֵכנִ ים ַה ַ ּנ”לַּ ,
(כ ְמב ָֹאר
“בסוֹ ָדם ְוכוּ’ ובקהלם ְוכוּ’”ַ ,ע ֵ ּין ׁ ָשם)ַ ,ע ֵּ
ִמ ֶּז ּה ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ו ְּל ֵעיל ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ּ ִפ ְריָ ה ְו ִר ְביָ ה ַה ַ ּנ”ל ַעל ּ ָפסוּקּ ְ ,
ל-כן
ישן ְ ּב ַט ִּליתוֹ ת ׁ ֶש ֻּכ ָּלן ְּת ֵכ ֶלת ְוכוּ’ (במדרש רבא שם) ִּכי ָּכל ּ ְפגָ מוֹ
יצית ַדּ יְ ָקאִּ ,כי ִה ְל ִ ּב ׁ ָ
ּ ָפגַ ם ְ ּב ִמ ְצ ַות ִצ ִ
יצית ׁ ֶשהוּא ְלהוֹ ִסיף ׁ ְש ֵכנִ ים טוֹ ִבים ַעל ַה ִ ּק ּבוּץ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְל ַק ּׁ ֵשר יַ ַחד
ָהיָ ה ְ ּב ִענְ יָ ן ֶזה ׁ ֶשל ִּת ּקוּן ַה ִּצ ִ
ַה ֶח ֶבל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוהוּא ּ ָפגַ ם ָ ּב ֶזה ַּכ ַ ּנ”לַ ,ע ֵּ
יצית ַדּ יְ ָקא ְו ַכ ַ ּנ”ל :קרח
ל-כן ָח ַלק ַעל ִמ ְצ ַות ִצ ִ
לא רצה להתאסף בקיבוץ הקדוש ,הוא חשב שעבודת ה’ זה דבר אחר ,ולכן שאל שאלות
על מצות ציצית .ותיקונו גם ע”י מצות ציצית ,ולכן נסמך מצות ציצית לפ’ קרח .כי כל תיקון
החבל הקדוש של ישראל ע”י מצות ציצית.

