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 שליט"א   אליהו עטיה הרה"ג / "בה'תשפ –'שלח לך'פרשת   

   ציצית א' לקוטי הלכות כ"ט תורה ליקוטי מוהר"ן

  / הקשר בין מצות ציצית לחטא המרגלים /תקבל  דיבור שיש בו טוב מ חטא המרגלים / 
חיל השעטנז הת/  להקפיד לתת בגדים לבדיקת שעטנז /  מוסר נוקב בענין איסור שעטנז 

התכלת הוא עירוב של שחור ולבן  /  תיקון לשעטנז במצות ציצית ובגדי כהונה/   בקין והבל
האם לגרים יש חלק בארץ /  קין -הבל, לחמיו יתרו   -אהבת משה    / ועושה שלום ביניהם

התאומה  /  עלו למטה שנים וירדו שבעה/  הריב של קין והבל היה על האשה/  ישראל
חיזוק על  /  יתרו נותן את ציפורה למשה לכפר על חטא קין/  הבל היפה בנשיםהיתירה של 

טלית   -כתר /   פשרה בין המצדדים בתכלת לאלו שדוחים/  מצות תכלת כבר בזמן הזה
  -ל"ב חוטים בציצית / חסד  -להקפיד על טלית מצמר רחלים דוקא / בינה  -לבנה / חכמה  

  -טלית נקיה מכתמים / תפארת  -חמשה קשורים כפולים למתק את הגבורות / גבורה 
י"ב גודלים   -ארבע כנפות בציצית / מלכות  -לעשות י"ג חוליות בתוך הט"ל כריכות / יסוד 

 התכלת שתלויה בקדושת בית המקדש  -/ דעת  באורך הציצית

  חטא המרגלים

לך'פרשת    א. המרגליםב  פותחת  'שלח  של  וכו'  נושא    , ועונשם 

כך) קרב  עניןה  ואחר  ונדבה ן  של  נדר  כך  ו  ,עולת  חלה מצואחר  בסוף ו   (וכו'   ת 

 -  ן'בתחילת  סופןנעוץ  ידוע 'יש כלל  .  מצות ציציתיש את  הפרשה  

שיש   בין  כלומר  קשר  ולהיפךתמיד  להתחלה  צריך  ו   וא"כ  , הסוף 

  המרכזי   עניןלפרשה  הלהבין את הקשר בין פרשת ציצית שבסוף  

 ? המרגלים בפרשה של חטא

ישראלו,  דיבורב  חטאומרגלים  ה ארץ  על  הרע  לשון   , הוציאו 

מרגלים שה  לה.( סוטהב   ' מג היא. ו   טז,  רבה  ר ב )בשם המדרש במדרש"י  ב  מובאו

לא(  אמרו יג,  ַלֲעלֹות"  :)במדבר  נּוַכל  הּוא    ...לֹא  ָחָזק  י  ּנוּ ּכִּ ּמֶּ  -"  מִּ

מעלה כלפי  להוציא    כביכול ש  ,אפילו  יכול  לא   הענקים הקב"ה 

ישראלמ והמרגלי  .ארץ  חמור  בעונש  נענשו  ,  מאוד  משונה ם 

הטבור  השתרבבה  םנשלשו מגופ  ,עד  תולעים  שהם    ם,ויצאו  עד 

על   -  דומםעל  לשון הרע  ב  התחילחטא המרגלים    .ביסורים  נהרגו

ישראל ל   ,ארץ  הגיעו  והחטומזה  ב כפירה.  ישראל  את  בכייה יאו 

חינם נענשנו   ,של  בי בכ  שעליה  לדורות  ט'יה  חורבן   עלבאב    יום 

  .המקדש  יבתשני 

 דיבור שיש בו טוב מתקבל 

מצותהפרשה    וףבסוב.   ו  יש   הבא  ת י צצימצות  ש  משמעציצית 

ה  את  המרגלים  עניןלתקן  חטא  מתקנת    באמת  איך  .של  ציצית 

מדבר   רבינו  )ח"א( תורה כ"ט  ן  "רהי מוקוטבלי  ?את חטא המרגלים

מתקבל, כי רק דיבור שיש בו טוב מתקבל   , שיהיהדיבורהכח    על

ו השני,  מתקבל   כמואצל  טוב  בו  שיש  דיבור  רק  בתפילה  כן 

למעלה, ולכן צריך שיהיה בדיבור טוב, ושם רבינו אומר שעל ידי 

'טוב' רק שצריך גם לתקן את הדיבור .  שבח הצדיקים יש בדיבור 

הדיבור, את  שמקלקלים  רעים  לא כי    מדיבורים  מעלה  כלפי 

הדיבור פגום,    יתקבל  מפה  התפילה הבא  הוא של  הדיבור  ותיקון 

המלכות ' תיקון   מצד  בחינשהיא  ,  'ספירת  המלכות  כי  'בגדים',  ת 

 'מלכות'.  נקרא ג"כבוש של האדם  אחד היא דיבור, ומצד שני המל

 ת ציצית לחטא המרגליםהקשר בין מצו

ּבּור  אומר רבינו וז"ל:  ג.   ּקּון ַהּדִּ ים', ַהְינּו ּתִּ ים ְלָבנִּ ָגדִּ יַנת 'ּבְ חִּ   -ְוזֶּה ּבְ

יַנת   חִּ ּבְ הּוא  ֶּ יז.(ש  יַנת 'בְּ   )תקו"ז  חִּ ּבְ ה', הּוא  ּפֶּ י 'ַמְלכּות  ּכִּ ים'.  ים ְלָבנִּ ָגדִּ

ְמָרן  ָ ים, ַרק ְלש  ָגדִּ ת ַהּבְ ּלֹא ְיַבזֶּּה אֶּ ֶּ ים, ש  ָגדִּ ת ַהּבְ ֹמר ְמֹאד אֶּ ש ְ יְך לִּ ָצרִּ

ָראּוי   ּוְרָבב  -ּכָ ם  תֶּ ּכֶּ ּום  ם ש  ֲעֵליהֶּ ָיבֹוא  ּלֹא  ֶּ שכדי  ל. ומבואר  , עכ"ש 

המלשיה בספירת  שהוא  מתוקן  דיבור  לאדם  צריך  יה  הוא  כות, 

יהיו מתוקנים, שמורים   שלו  הבגדים  גם שגם  כי  ורבב,  כתם  מכל 

שך דבריו, המ ים הם בספירת המלכות, וכמו שמבאר רבינו בהבגד

ְלָמאֵניּה  וז"ל:   ָקָרא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִּ י  ּכִּ ַמְלכּות,  יַנת  חִּ ּבְ ֵהם  ים  ָגדִּ ַהּבְ י  ּכִּ

דּוָתא   ת קיג.(ְמַכּבְ ּבָ יַנת  )ש ַ חִּ יַנת ַמְלכּות, ּבְ חִּ זֶּּהּו ּבְ ֶּ ים כד,, ש  ּלִּ הִּ ְך   ז(  )ּתְ לֶּ "מֶּ

א'   יש ָ ַקּדִּ ַמְלכּוָתא  ק  דֶּ 'צֶּ יַנת  חִּ ּבְ ְוֵהם  בֹוד".  יז.(ַהּכָ יַנת  )תקו"ז  חִּ ּבְ זֶּּה  ֶּ , ש 

יַנת   חִּ ּבְ ים,  ָגדִּ יד(ַהּבְ כט,  יֹּוב  ְמָצא    )אִּ נִּ אֹוָתם,  ְוַהְמַבזֶּּה  י".  ּתִּ ָלַבש ְ ק  דֶּ "צֶּ

ן ַמְלכּוָתא' ּדָ יָנא ּדְ ַמְלכּות, ְוָאז 'ּדִּ מֹוֵרד ּבְ הּוא ּכְ ֶּ  , עכ"ל. אֹותוֹ  ש 

זה  וכפי  לבין הבגדים.  הדיבור  בין  ישיר  שיש קשר  זה  בכל  נמצא 

על ידי המרגלים, פגם הדיבור שהיה  כבר מובן לנו שיש קשר בין  

לבין תיקון הדיבור שנעשה על ידי מצות ציצית שהיא בחינת בגד 

 מתוקן וכמו שנבאר בהמשך. 

 מוסר נוקב בענין איסור שעטנז 

גדים,  תיקון הבענין הקשר בין דיבור התפילה לבין  עוד מצאנו ב ד.  

ריקאנטי    שמובאבמה   יט(בפירוש  יט,  וז"ל:  )ויקרא  רומז ,  שעטנז 

ותיות 'שטן  א  -)שענטז   לשתי מדות שיש למעלה המקטרגים על ישראל

והקב"ה הפרידן זה מזה, שלא יתחברו לעולם להזכיר עוונתיהן  ,  עז'(

לערבב  הללו  הכוחות  מחבר  שעטנז  הלובש  והנה  ישראל,  של 

ישראל של  בתפילתו   .תפילתן  שעטנז  הלובש  כל  כי  ואמר 

)עי' ן המלאך הקושר כתרים לקב"ה מתפילתן של ישראל  " סנדלפו

אינו מקבל תפילתו עם שאר התפילות, שנדמה לו ככומר    חגיגה יג.(

כח לרוח הטומאה.עבודה   הנותן  הנודע  ובדרושי הצל"ח    זרה  )לבעל 

ו'( אות  ח'  דרוש  השעטנז    ביהודה  חטא  של  המזיקה  שהשפעתו  מובא 

וכמה   וז"ל:  יום,  ארבעים  במשך  החטא  שפסק  לאחר  גם  נמשכת 

רח נמצא  כבר  ליצלןמכשולים  ואותיותיו   מנא  הזה,  המר  מחטא 

ויו עז",  "שטן  אותיות  שעטנז  עונשו,  גודל  על  עם  מעידים  אחד  ם 

יום". ארבעים  נשמעת  תפילתו  אין  השעטנז  שעטנז   לובש  איסור 

ידיעתו  ומבלי  מעכב את התפילה גם כאשר נעשה החטא בשוגג, 

זצ"ל )  שלמי ציבורכמובא בספר    ,של הלובש יעקב אלגאזי  ישראל    לרבי 

 בענין המלבושים מצאתי כתוב שאין דבר:  (דיני נטילת ידים שחרית סי' ג' 

   ., עכ"להמעכב התפילה כמו בגדי שעטנז ואפילו הוא בשוגג

 הקפיד לתת בגדים לבדיקת שעטנז ל

  לן וכו', קריאו אצמר    100%בגד  וכתוב על ה  ,בגדים  קונים  היוםה.  

שעטנז  ב  מגליםסוף  וב צמרבדיקת  בו  וכו'  שיש  צריך    .ופשתן 

הזה  ב  להקפיד בגד    ולבדוקדבר  חליפ)וב כל  ה  ה(פרט   נקיים ם  אם 

יודעים  הם  שעטנזשם גם אם יש )כי    ,מעבדהבדוק ב ל  צריךו ,  שעטנזמחשש  

שיש בהם   בגדים שלא מאמינים  כי הרבה  וזה מדהים,  (זהת  להוציא א 

   .טנזשעיש בהם מגלים שובסוף  שעטנז,

 השעטנז התחיל בקין והבל

ב  מה  קצתנבאר  וו.   הקדמונים   ? שעטנז   איסורהשתלשלות  רמזו 

בפרקי   אליעזרדכתוב  כ"א )  רבי  התחיל מט שעה  עניןש  ,(פרק  אז נז 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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ן, וז"ל:  לבהו  ןקי יא ַקיִּ יא   ,מֹוַתר ַמֲאָכלוֹ   ֵהבִּ ן, ְוֵהבִּ ּתָ ש ְ ְקָליֹּות זֶַּרע ּפִּ

ן הֶּ ְלּבֵ ּוֵמחֶּ צֹאנֹו  כֹורֹות  ּבְ מִּ ל  בֶּ ר.  הֶּ מֶּ ַלּצֶּ ְגְזזּו  נִּ ּלֹא  ֶּ ש  ים  ָבש ִּ ְתַעב    ּכְ ְונִּ

ן ְנַחת ַקיִּ ּנֱֶּאַמר    ,מִּ ֶּ ל, ש  בֶּ ְנַחת הֶּ ְרֵצית מִּ ד,ְונִּ ל "  (ד   )בראשית  ע ה' אֶּ ש ַ ַויִּּ

ל   ְואֶּ ל  בֶּ ְנָחתוֹ הֶּ רּוְך "מִּ ּבָ דֹוש   ַהּקָ ָאַמר  ָקְרָחה אֹוֵמר,  ן  ּבֶּ ַע  ֻׁ ְיהֹוש  י  ַרּבִּ  .

ְתָעְרבּו    הּוא יִּ לֹום  ְוש ָ א ַחס  ּמָ ֶּ ל ְלעֹוָלם, ש  בֶּ ן ְוהֶּ ַקיִּ ְנַחת  ְתָעְרבּו מִּ יִּ ַאל 

ּנֱֶּאַמר   ֶּ ד, ש  גֶּ ּבֶּ ג  רֶּ אֶּ יא ) ּבְ כב,  ְוגֹו'  (דברים  ַעְטֵנז  ַ ש  ש  ְלּבַ הקרבנות    .לֹא תִּ

ו  צמר  -לחסד  של קין והבל מרמזים   ין קשה, פשתן שהוא דלבן, 

הוא  הזה  ולא  ,עטנזש  ועירובם  השעטנז  הזה  בכי    ,התקבל  חיבור 

בעולםתנעש  הראשונה  המחלוקת  ש  ,ה   ה ביאה המחלוקת  עד 

   .לשפיכות דמים

 טנז במצות ציצית ובגדי כהונהתיקון לשע

שתי    לנו   הקב"ה נתן  ל,בקין להשפיכות דמים של  הלתקן את  וז.  

ציציתמצוות:   כהונה  ,מצות  היחידות    –  ובגדי  המצוות    בהן ששהן 

הדיוטל   '.שעטנז'מותר   בגדים:  כהן  ארבעה    , מכנסיים  ,נתוכת  יש 

ואבנט אולם  מצנפת,  עשויים פשתן,  והם  שזב,  יש   חגורה,  ו אבנט 

בגמרא יב: )  מחלוקת  ש  ,(יומא  אבנט  כהן האם  בכל השנה    ל  הדיוט 

  , אחד   "דמ  , לפיאו לא  ,שעטנז   מותרגדול ששם    של כהןכמו  הוא  

של השכמו    הוא  הדיוט  ןכה  אבנט  כל  הגדול  כהן  והוא    , נהשל 

)כמו    פשתןרק    הוא  הדיוטכהן  ל  ובר שאבנט שסמ"ד ש  ישו  ,שעטנז

אלא    שעטנז,אין    דיוטה הן  בגדי כב  הזה, המ"ד  לפי  ו  .ביוה"כ(  הן גדולכ

מותר   ם שו  ,כל יהודיב  היאציצית  מצות  ו  . בגדים של כהן גדולב  רק

)דברים  שנאמר    ,מצמר  הפתיל תכלת הואו  ן,שתמפ  תציצי ה   שעטנז,

ו"  : (יא   כב, ים ַיְחּדָ ּתִּ ש ְ ר ּופִּ מֶּ ַעְטֵנז צֶּ ַ ש  ש  ְלּבַ ים ומיד כתוב: "   "לֹא תִּ לִּ דִּ ּגְ

ְך   ּלָ ה  ֲעש ֶּ סּוְתךָ ּתַ ּכְ ְנפֹות  ּכַ ע  ַאְרּבַ הגמ'    "ַעל  כז:( ודורשת    )שבת 

   .ציציתב שעטנז לעשות מותר שמסמיכות הפסוקים 

 חור ולבן ועושה שלום ביניהםהתכלת הוא עירוב של ש

היא פוטרת את  ,  בחינה של שלוםה  הציצית יש ב  ?בהיהס  מהוח.  

מחלוקת ה  זה  שעטנז  כי  בין קין והבל.  אפי'  המחלוקת ועושה שלום

והבלשעולם  בראשונה  ה קין  דמים  ל  שגרמה,  ל  בציצית  ושפיכות 

שלום של  בחינה  היאיצצי הכי    ,יש  בה  צמר    ת  ויש  תכלת.  לבן 

רבימ ה)הל'  הלכות  בליקוטי    נתן  סביר  תכלת   מה  "א(ציצית   ? זה 

ש צבע  זה  והלבן  מעורבתכלת  השחור  ל  בו  קצת   רבינו  ,ר(אפו)דומה 

ב י"ח) ן  "רהמוליקוטי  אומר  האותיות   (תורה  את  כותב  שכשהסופר 

תורה הספר  צריך  ,של  ל  הוא  הקולמוס  את  הדיו    קלף להצמיד 

 קולמוס ה  הסופר מצמיד אתכשו  ,קלף לבן, והשחור  הוא  קולמוסב

במקום אבל    ,לבן  קלף  על גבישחור  כתב  רואים מלמעלה    לקלף,

יש    עם הקלף  אותחיבור של ההשל   לא   אמנם  ',תכלת'  צבעשם 

ב  רואים זה  אבל עיניים  את  האות השחורה,  ידי  על  זה מכוסה  כי 

במ חשבון,  שללפי  ההחיבור    קום  השחור  הכתב  בין  לבן לקלף 

של  ששם   הלבנוניות  עם  הדיו  ,  ' תכלת'   צבעזה    קלףהמתערב 

 . ואים את זהוכשמגרדים את האות ר

 יהםדם שחור, חלב לבן, ותכלת בינ

 ?זה שחור  מה  .לבןעם  לערב שחור    את הכח  ותכלת יש לצבע ה ט.  

  דם   הואאומרת שדם שחור שיוצא מהאישה    יט.(דף  )ידה  נמרא בהג

ד  טמא. כל  הרי  הגמרא  למה  ,  אדוםהוא  ידה  נ  םמקשה   כתובאז 

אדום אלא    הוא היה  שחורשדם    הגמרא  צתתר מ  טמא?  שחור  שדם

כשמדברים   .נעשה שחורותקלקל  האדום  ה צבע  כלומר ש   ,שלקה

דמים מקולקלים, מדובר  שפיכות דמיםשל    עניןעל   דם  הכש  ,על 

למדנו בשיעור כדי לתקן דם    ',דם שחור'מקולקל הוא נקרא    הוא

ר כדם נע'  -, שתיקון הדם על ידי שהוא נעשה חלב  לפני שבועות

ט.(  'ונעשה חלב  ים אותו הופכע"י ש זה  ם  הד  הדרך לתקן את  ,)נדה 

 -  של שחור והלבן  תערובת זה    שתכלת,  נמצא  .לבןשהוא    לחלב

  ן זה הדבר שעושה שלום בין קיו  ,(ן )לבלמתוקן    )שחור(  בין המקולקל

 . בלהו קיןבחינות בין ' אפיצריכים לעשות שלום   ל,בהל

 קין  - לחמיו יתרוהבל,  -אהבת משה 

 מובא   .קין והבל  , שהם גלגוליים משה ויתרועושאת התיקון הזה    .י

משה ם, אות  ביעזולא  שיתרו  על זה  נלחם משה  ש  בפרשה הקודמת

כך את    כל  לו  יתר  חמיואהב  ואומר  י,ו,  ָנא  "  :(לב -לא   )במדבר  ַאל 

ם  ְלֵעיָניִּ נּו  ּלָ יָת  ְוָהיִּ ר  ְדּבָ ּמִּ ּבַ ֲחֹנֵתנּו  ָיַדְעּתָ  ן  ּכֵ ַעל  י  ּכִּ ֹאָתנּו  ֲעזֹב  )אתה    ּתַ

גלגל    חביב כמו  ַההּוא  רש"י(  -העין  עלינו  ַהּטֹוב  ְוָהָיה  נּו  ּמָ עִּ ֵתֵלְך  י  ּכִּ ְוָהָיה   :

יב  ר יֵיטִּ ֶּ נּו ְוֵהַטְבנּו ָלךְ  ה'ֲאש  ּמָ  ."עִּ

 האם לגרים יש חלק בארץ ישראל 

להיא.   אפשר  איך  קשה,  הרי  ולכאורה  לו,  בארץאיטיב  חלק   ן 

לשבטים.ישראל דוקא  נחלקה  היא  כי  אחד    ,אגבדרך    ,  זה 

בין ל  , מצרים  יצאוי  של  ה לארץסיכנשל ה זמן  בין ה   וההבדלים שהי

ל שיהיה  לבאמה  לארץב  ,בגאולה  עתיד  לגרים   כניסה  היה  לא 

ישראלבחלק   לשבטים  ,ארץ  רק  זאת    ,אלא  כתוב לעומת 

לבואשלעת  ,ביחזקאל ישראל   יד  מארץ  חלק  יקבלו  הגרים  גם 

השבטיםו הי"ב  אחרי  מיוחסים  לא  שהם  חלוקת אפילו  ובזמן   ,

 .הארץ בהתחלה לא היה להם חלק

בגלל שידעת   ,שלא יאמרו למה עזבת אותנו  יתרו:אומר משה לו

שלא יהיה חילול השם    כדי  ,חלק בארץ ישראל  אין עכשיו שלגרים  

ש  נו.שאר איתתי אופן  וכתוב  לו  בכל  ישראל    חלקנתנו   -בארץ 

אמרו   בהתחלה  ,לב ודבשיש זבת חביריחו    .דושנה של יריחו  תא

ירא  קבליי  מ בחלקוייש  מי  ?יחות  המקדש  בית  הוא    ,בנה  שאז 

לוותר  טצי שעל  רך  המקדשל  החלק  יזכה    ,בית  הוא  זה  ובמקום 

את בינתיים?  יחו.רי  לקבל  היה  עד    480במשך  הרי    ומה  שנה 

י  ":  א[   ]מלכים א' ו,  )כמ"ש  ,שנבנה בית המקדש ע ֵמאֹות  ַוְיהִּ ָנה ְוַאְרּבַ ים ש ָ מֹונִּ ש ְ בִּ

ם  ְצַריִּ מִּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ ָרֵאל  ש ְ יִּ ֵני  ּבְ ְלֵצאת  ָנה  ן    ...ש ָ בֶּ לַ   [ שלמה] ַויִּּ יִּת  יתרו ם  יתנ ובי  ,(ה'"ַהּבַ

 . יריחו את וקיבלוזרעו 

 הריב של קין והבל היה על האשה

הוא    ,מגלהז"ל  יהאריב.   השמשה  ש' מ  :ר"ת משה  )  לבנשמת  ת,  ' שה, 

והחיבור של משה עם    גלגול של קין,הוא  שנקרא 'קיני'  ויתרו    ל(ב' ה

זה   והבלה יתרו  קין  של  למחלוקת    עוד, מגלה    ל"ז יארוה  .תיקון 

ציפורה למשההרו  תילמה   את  והבל   כי  ,ביא  קין  בין  הקנאה  כל 

)כמובא  ה הרבה יותר עמוק  הריב הילא  א  ,רבןהק עניןמ לא התחילה  
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כ"א    דר"א   י פרקב נד:  זוהרבו פרק  דף  ח(  כתוב  ( בראשית  ד,  י "  : )בראשית  ַוְיהִּ

ה  דֶּ ָ ש ּ ְהיֹוָתם ּבַ    אשה. אאין שדה אל ,אומר הזוהר וגו'"ּבִּ

מעט  עו ב בסוף  )   שםוכתוב  יומי  הדף  בכתובות  את  תחיל  נ ד    ( .דף 

שאם היא נעשתה חולה ולא יכלה לבוא   אישה אומרת לבעלההש

בא גשם , וכאילו  שלך שדהאני ה  ,'שדהוחפה  תנס ' -חתונה שלה  ל

.  גרם ונפסד שוטף ושטף את השדה שלך, שזה נחשב שהמזל שלך  

בגמרא עד: )  כתוב  אסתר    (סנהדרין  עולם ' לגבי  קרקע   וא"כ   –'  אשה 

ם  ג ו  .פירות  דליםוגששם אתה זורע    , שדהואשה היא בחינת קרקע  

בבא   ' גמהמ   תורה ס"ט) ן  "רהמו  קוטיבלי  א כל העשירות של האדם מוב

 . "ולאברם היטיב בעבורה"( )שנא':  השתלויה בא (. טנ  עא מצי 

 עלו למטה שנים וירדו שבעה 

ומה   .על האישה   היה  קין והבלשל  בריהש   הזוהרהמדרש ואומר  יג.  

לעתיד שיהיה  כמו  וזה היה    ,ביום השישינולדו    קין והבלהיה הריב:  

לא,כמ"ש    :לבוא ו"  :(ז   )ירמיה  ַיְחּדָ ת  דֶּ ְויֹלֶּ והלידה ש  -"  ָהָרה  ההריון 

ה שהיא צריכה  חונענשה    חטא עץ הדעת,בגלל  ו  ,באותו יוםיהיה  

לעתיד לבוא   ךא   .כאב וצערחודשים ב  תשעהאת התינוק    שאת ל

הזהה   קןותי הבריאה   ,דבר  בזמן  כמו  חלק   אזש  ,ויהיה  לפי 

יום הבאותו  והלידה  הריון  ה קודם החטא היה את  שביום    מהשיטות,

כב, ב(  המדרש  ובלשון  .בעצמו עלו למטה שנים וירדו '  :)בראשית רבה 

הפירוש?  '.שבעה וחווהע  מה  אדם  נוספו   שבעה.וירדו    ,לו  מאיפה 

קין לקח את   .ומותא י תתבל ושהומתו ואות   ןקי  היה את  חמש?עוד  

   .מהן אחתבל לוקח וה התאומה שלו,

 רה של הבל היפה בנשיםהתאומה היתי

א  אומריד.   דר'    , השביעית  שהיא  השניהתאומה  הש  ליעזרהפרקי 

היפה בנשים היהיא    -בנות  ה  שלושתמתוך   וגם קיגם    ולכן  ,תה  ן 

והיו להם  רצו    שניהםבל  ה יורש וור  כטען אני ב  קין  :טענותאותה, 

תקח   לו, אתה בכור  טען  לבהו,  שתי נשים  ולכן אני רוצה  ניים,שי  פ

ייכות  ש  שתיהן  ,איתי  ונולדהתאומות ש  אבל  ,הירושהפי שניים מ

בד"כ  שיש    כמו  ,הייתה הפסקה כמה דקות ו   ה,ומ א נולד ראשון ואיתו יצאה ת  ןקי )  .לי

התחיל   ,תאומים של    בלידות של    הואז  תאומות   נולדו  יתווא   לבה הלידה    מה   .(שתי 

את    והוא  ,בריוןיה  ה  ןיק  ?עושים התאו  לבההורג  את    ה מולוקח 

   .צדק לבכי ה ,בסדר היה לא וזה ,היתירה

 יתרו נותן את ציפורה למשה לכפר על חטא קין

הוא    ן,יקשהוא הגלגול של    חותן משהיתרו    ? מי מתקן את זהוטו.  

)שהיא היתה גלגול של    למשה   ציפורה  ן אתונות   שלו  המעשהן את  קמת

ית  : " )במדבר יב, א( שהיתה מאוד יפה, כמ"ש התאומה הזאת( ש ִּ ה כֻׁ ָ ש ּ י אִּ ּכִּ

מראי  אבגימטרי  -  כושית'  פירש"י:  "ָלָקח תוב כ ש  ואפילו  ה'.פת 

ית" ש ִּ פי  לרק    אלו  , קריהפי  ל  אריטמגיעושים  ', בכל אופן  בלי ו  "כֻׁ

בהכתיב   שנראה  ציצית   תנופרש)כמו  משה    ציפורה  .(במילת   רבינואשת 

ה האישה  ישראלכי  הייתה  בכל  של שהיא    וןכימ  ,יפה  גלגול 

של  את שהייתה  הומתו  בנשיםהבל   , קין  גלגול  שהואויתרו    .יפה 

 . ( של הבל   )התאומהאת ציפורה  - הבלשהוא למשה  מחזירו תקןמ

לעשות שלום בין קין והבל כמו   ,מצות ציציתל  הסוד ש  וזהוכאמור 

יתרו   שבציצית ו   .משהושעשו  התכלת  ע"י  נעשה  הזה    . השלום 

והלבן שהסברנו   השחור  בין  השלום  של  המקום  זה  וכן   ,התכלת 

מי  ו  .חלבממנו  לעשות    זה  מקולקל(  אדום  שזה דם) התיקון של דם שחור  

מחבר בין הממוצע  וביניים  השלב  הוא  התכלת    ?חלבה  בחי'עושה  

תכלת יש ה וקא דכי  עטנזלכן כשיש תכלת מותר שו ,השחור ללבן

והלבן   השחור  את  לתקן  הכוח  את  והצמםה  -לו  ואין    , פשתים 

שום לא יהיה  כי על ידי מצות תכלת    .תקבלו התפילותיו  ,שעטנז

מחלוקת   כי  ,מחלוקת מוהר"ן בלי  רבינו  אומר  ,ח"ו  כשיש    קוטי 

האיש כי    ,תפילותה  יםקבלמת  אשל  ( פ' )תורה   תפילת  על  חולקים 

דיבור  ,הישראלי יש  השלום  ידי  על  תורה  ורק  של  קדושים  ים 

שמתק ע"ש.בותפילה  המחלוקת  קנוכשמת  לים,  את   ם שיועו ים 

  .התפילות כל מתקבלים  ,שלום

 חיזוק על מצות תכלת כבר בזמן הזה

בכטז.   שיחזור    "היום  כךתכלת  מצות  לנוזכינו  רוב    ,  עכ"פ 

החיל שנמצא  סימוכים  ההוכחות  הרבה  לזה  ויש  התכלת,  של  זון 

ותכלת    ,אנחנו ממש כבר קרובים לגאולה  .  ארכיאולוגיםממצאים  

לגאול סימן  המקדש  הזה  ובלקוטי ולבית  בקבלה,  מבואר  כבר   ,

עשות ציצית  לנשתמש בזה לקולא  לא  אמנם    ף תורה ז'.ן סומוהר"

שאנחנו    ,משעטנז  כמה  שזו  כמעט    ממשכי    תכלת ה בטוחים 

רק אז   לנו את האמת,  להיגועד שיבוא משיח    זאת לכב   האמיתית,

ל של ו  .שעטנזציצית  עשות  נוכל  ציצית  עושים  לא  למעשה  לכן 

   בציצית. תתכל לפתי עושים את התיקון של אאל  ,יםתופש רצמ

 אלו שדוחיםצדדים בתכלת לפשרה בין המ

לעשות  יז.   אפשר  שאומרים ובזה  אלו  הטענות,  שתי  בין  פשרה 

בין אלו תלוי בבית המקדש, וא"כ לא שייך תכלת היום, ותכלת  ש

פשרה, שלענין מצוה, יש הנה מצאנו את התכלת. וזו השאומרים ש

ללבוש תכלת, וזה לא פחות מספק מצוה דאורייתא, וכמובן הרבה 

בזמנ היה  לא  כי  בזה,  נהגו  לא  שאבותינו  ואפילו  את  יותר.  ם 

הי לנו  שיש  כמו  האמיתית  הכח וםהתכלת  את  עדיין  אין  אבל   .

הצמ בין  שלום  לעשות  בתכלת  שיש  ול הרוחני  לפשתים,  התיר  ר 

   שעטנז בציצית, כי זה כבר תלוי בגאולה ובבנין בית המקדש.

 טלית לבנה -כתר 

ניח.   שמתי  ו   ,הרבה מאוד תיקוניםציצית  ה   במצותשיש    למדהיום 

ש פרטים  יש  לב  לפי   אותםכוון  נ דרכנו  כ ו  ,ציצית  במצותהרבה 

כדי  יספהעשר   את  שנוכל  רות  דברינו   ,פרטיםהל  כלזכור  וכל 

 . ציצית ה"א()  וטי הלכותבליק רבי נתן מיוסדים על דברי

ב  –'  כתר' הספירת   השנה  מובא  ראש  יז: )גמרא  יוחנן  "א"   (דף    ... ר 

 להיה כשליח צבור והראה לו למשה סדר תפ" מלמד שנתעטף הקב

גזירות( מבטלים  לו  ,)איך  יעשו  '   :אמר  חוטאין  שישראל  זמן  לפני כל 

ואני מוחל להם הזה  )במדבר  וראה ברבינו בחיי בפרשתנו    '".כסדר 

לח( לבנה'.  טו,  ב'טלית  היה  שהעיטוף  היה,  הסדו,  תפילה  י"ג ר 

רחמים של    ף תעטשי  צריך  סליחותבשהחזן    :ה הלכיש    .מידות 
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פים בטלית,  עדיין בסליחות אבל מתעט  ים תפיליןיחלא מנש אפילו  )ו  לבנה  טליתב

החזן  י"ג    ? ולמה  ,(ולפחות  אומרים  איך  משה  את  לימד  הקב"ה  כי 

רחמים של  שו  ,מידות  ע"י  הם  כדי  זה  ביתקבלו  טלית  התעטפות 

  , בטל במיעוט כי זה    בסדר  זהת,  בטלי אשכנזים שיש להם פסים שחורים  לגם  )  .נהלב

אשכנזים  ההמקובלים  מ   ישו  ,ויש בזה מעלה   ,טלית לבנה לגמרי   יםשו אבל הספרדים ע

כמוש בזה    ,הספרדים  נוהגים  שהקפד יש  גדולה  לגמרי הטלית  ה  לבנה  י"ג   .( תהיה 

שזה    ,זה המקום הגבוה ביותרשתר  כזה נמצא ב   מידות של רחמים

  , כדי וקא דטלית לבנה    יפתהסגולה של עט  וזו  .ותנו ומכפר על הע

וזה הדין הראשון, שתהיה הציצית    .רחמים הי"ג מידות    את  לעורר

חלבנה מידת  רק  שהוא  דבר  הבאנו  בכתר,  וכאן  ולא ,  סידות 

 א למעלה מטעם ודעת. הלכה, כי הכתר הו 

 מצמר רחלים דוקאטלית להקפיד על  -חכמה 

ַצר"  :( ה  )תהלים קיח,כתוב    :'חכמה'ה  ספירתיט.   ן ַהּמֵ י    מִּ י יָ ָקָראתִּ ּה ָעָננִּ

ְרָחב  צר'  'מ דרוש א'(יעבור  ו שי רוד כוונות ה ר ע ש) "לז י"אומר האר -" הּ יָ ַבּמֶּ

וזה   'צמר',  לעשות אותיות  צריך  לקחתמה  להפוך  וצר  יהמאת    ? 

  והיסורין(  צרות)שזה ה  ריצמאנחנו הופכים את ה ., וזו 'חכמה'אותו לצמר

ט' לפי השולחן ערוך    .של צמר  טלית פים בעטע"י שאנחנו מת )סי' 

א'( אז  )ש  ל צמרשטלית  דווקא  שתהיה  צריך    סעיף    חייבת מדאורייתא רק 

  .ספרדים  ובפרט ,(בציצית

 ש טלית צמר גם בקיץ להתחזק ללבו

מ   לבושלקצת    קשהו  ,קיץהשכבר התחיל    למרותכ.    , רמצטלית 

כי    ,היא לאשכנזים  והז  אאבל הקול  , בדמ  טלית  שהתירוהרבה  ויש  

צמר ולא מטלית  ק  ר  צרכיםלכתחילה  ספרדים לפי השולחן ערוך  

  טלית לובש בחורף  כי אדם    רף,זה בחו  יברנו עלתמיד ד  אחר.  בד

ב  ללבוש  ממשיךכבר  ובקלות,    רמצמ כבר   יכ  ,קיץגם  רגיל   הוא 

להתחיל    ,לזה קשה,  תלכאבל  יותר  זה  בקיץ  ללבוש  אבל חילה 

   .יותר גדול על זה שכרה

מצמר,   קטן  טלית  ללבוש  יכול  לא  אדם  אם  לפחות ישתדל  וגם 

לו   גדול  יטלשיהיה  ולא    מרצמת   90%היום    "הבו  ד,במרחלים 

  . הזה   עניןמקפידים על הוצמר רחלים  מ  זה  ,שמייצריםת  יתו למהט

ה  'מן המצר 'לצאת    מי שרוצהו   לבישת טלית ע"י    זה  ,ותרצומכל 

 ן לשו' כמו    ,תיהם של ישראלעוונומלבין  'א הבחינה של  והו  ,צמרמ

הופכים אותו שבחינה של אדום  שגם היא    ,ור' ביום כיפשל זהורית 

 ולמתק אותם יא לקחת את הדינים השל ציצית  עניןכל הכי  ,ללבן

   של צמר. עניןוזה  ,שהוא בחינת חסדים לבןלולהפוך אותם 

 דינים וגבורותפשתן הוא 

פשתןכא.   זאת  ל   לעומת  דין  זה  של    : (ו   יב, דניאל  ) כתוב    -בוש 

ים  " ּדִּ יש  ְלבּוש  ַהּבַ ר ָלאִּ ָלאֹות...  ַויֹּאמֶּ מי זה האיש    ."ַעד ָמַתי ֵקץ ַהּפְ

גבריאל   -  .(עזדף  )   יומאגמרא  ה  אומרת  ?הבדיםבוש  ל זה המלאך 

בחינתש ודינים  הוא  שו  , גבורות  לבוש  לו    שהוא מלאכים    ליש 

שלכן  ו  .פשתןבחינת   ללבוש  כדאי  קשר  ,בכללפשתן  לא   בלי 

התיקון של ו   .ותרגבושל    יש בחי'פשתן  בש  כיון  ,של שעטנז לבעיה  

  , משכן ה   שהכמו שכתוב במע  ,רמצמ  ואשה  תכלתע"י   אוהפשתן ה

מ שיש  מוהצמר  הדינים  את  זהורית'  תכדוגמ   .בפשתןתק    ' לשון 

כיפור    יושה ביום  ללבן בצא  שהיעושים  ומתהפכת  אדום    וכן   .בע 

הופכים  מ צל  ש  בטלית  מתעטפיםשכ אנחנו    שזה   ר צמיהאת  ר 

   .הדינים והופכים את זה ללבן

 ל"ב חוטים בציצית  -בינה 

בכל  ו  , פותנ כ   ד' יש  )  ,חוטים  (32)ב  "יש לבטלית    -  ספירת ה'בינה'כב.  

וב   ח'   ףנ כ בציצית  32  כסה" חוטין,  ה  ,הלבכנגד    (חוטים  חוטים שבציצית  כי 

הלב את  מתקנים  זה    .הם  הד   האברהלב  כל  את   . יםמשמזרים 

ברכות    אומרתו י ) הגמרא  מכששדוד    ( . דף  שבח אמו    ידש ינק  נתן 

נמצא  ניקה ימקום הש  ,לא כמו הבהמה  הוא שהאדם  על זה  ב"ה,לק

הטינופת  בהמהה  אצל האדם    ,במקום  אצל  זאת  מקום לעומת 

מהד הוא  הלב  שנמצאיםדים  היניקה  שהכ  .על  הדדים  של  ל עח 

חלב  נעכר דם  '  בחי'  זה  להניק  לבה ה   ,'ונעשה  בוזה  שיש  ל"ב כח 

הציצית )שהביא  בפשתן  שדינים  וה  הגבורותאת    קחתל  ,חוטים של 

 ולהפוך אותו לחסד. הדיןאת תק למ ו ,לחלבאותם ך ו הפול ן(קי 

כ"ט )ן  "רהמו  קוטיבלי  רבינומסביר   דם לחלב ה   ךפהשע"י שנ  (תורה 

מה לבן?  קורה  אז  הוא  כמ"ש  לבנונית  זריםמהוא  המוח  ו  , המוח   ,

ן ְלָבנֹון "  ד, טו(   )שיר  ים מִּ ֹמָחא'    -אומר הזוהר    ,"ְוֹנְזלִּ ּדְ ּבּוָנא  ן לִּ )זַֹהר  'מִּ

רלה:( דף  ח"ג  יְנָחס  הגידים  המח  ,ּפִּ בכל  הלבנונית  את  מתקן  ו   ,מזרים 

  דם צריך לעשות תרי"ג ה  '.ר ונעשה חלבנעכדם  : 'הבחינה שלאת  

שס"ה  מצוות לא תעשה  ס"השתיקונים של המצוות,     גידין(   365  )כנגד 

רמ"ח    עשה  תמצו  "חרמו שבאדם   248)כנגד  כדי לתקן את כל    ,(איברים 

ה  כל  את  לתקן  צריך  מצוותתרי"הגידים  מה ו  ,אדםלשיש    ג   זה 

יפפרשה  בי  "רש  .שהמוח עושה גימטריה  ציצית עולה   :פייהיעושה 

וגם כאן    .(613חוטים =    8קשרים +    5  תוסיף  .600=  400+10+90+10+90)  תרי"ג

רש"י   אחת,   'י  עם פסוק כתוב ציצת  שב  ע"פא  קרי,משתמש ב  רש"י

   .הקריאה פיל גימטריאעושה 

 כל המצוות שקולה כנגד תמיד שהיא לבוש ציצית פיד הרבה ללהק

מאוד כג.   מצוה  היא  כל  ש   ,מיוחדת  ציצית  כנגד  שקולה  היא 

כה.()נדר  המצוות שמ  ,ים  מי  ציצית  קייםכל  שזכה    מצות  לו  נחשב 

כל    לקייים מצוות.ריתהאת  להתחזק    "ג    , ציצית במצות  וכדאי 

ציצית  ישאדם   עם  להיות  היום  במשךזכה  לפי  ו  ,כל  שנוהג  מי 

שאזוהי    .בלילהגם  ציצית    לובש  -  הקבלה  קייםל  פשרהמצווה 

הזמן  תה  וא וגם  גם  ו  24/7/365כל  נוהגים   . בשבתבלילה  אנחנו 

שאומר   האר"י  קטן  כמו  טלית  עם  בלילהלהיות  בזה גם  ויש   , 

גם בלילה היא  ה  ולכן  ,שמירה על האדם  אדם  על  נמצאת  ציצית 

הזמן   אחרות מיותר  כל  כל ו  ,מצוות  כנגד  כן שקולה  גם  היא  לכן 

פועלת בלבומאוכ  ,המצוות היא  דוב  ,ר  יש  בוים  מלב  בחינה   ויש 

'ש חלבנעכדם  ל  ונעשה  שלו  ',ר  התיקון  ע"י    זה    צית, הצי הדינים 

 )מכאן מתחיל התיקון בחסד?(  .ב חוטים"ל שיש בה

 חמשה קשורים כפולים למתק את הגבורות  -חסד 

ס הכד.   יםמתחילו  .יםרשק  חמשה  עושים  בציצית :  'חסד 'פירת 

הראשון    , הראשון  קשרה  אתלעשות   המצוה הקשר  עיקר    הוא 
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ה ו   ,מדאורייתא זה  ירככל  בעיקר   ג,ומנה  רבנן מדכות  שם  ולכן 

מסביר   ,כפוליםקשרים    חמשהיש  ו  יצית'.צם מצות  ש'ל לכוון    צריך

נתן ו  'ה כנגד  זה    כי  ?מהל  רבי  גחסדים   חמשה  יש  ולכן  ,בורותה' 

  , תפארת  ,גבורה  ,חסדזה:    ה' חסדיםשהם עשרה,  קשרים כפולים  

הגבו  יםתקמ מוכש  ,חסדבש  -הוד    ,נצח עם  זהראותם    ד, חס  :ות 

  , גבורות  ה'ויש ה' חסדים    .גבורהבש  -  ודה  ,נצח  ,תפארת  ,גבורה

 יחד חיבור שלהם  מתקים בנם  הו  ,מהמוח הדעת  יםמשתלשל  שהם

גם כאן  ו  .כפולים בציציתקשרים    חמשהשאתה עושה את  על ידי  

 . יםנדיאת ה  תקציצית זה למ ה  עניןנקודה שאת ה רואים

 מים מכת טלית נקיה -גבורה  

קכ  כןו )כאן בתורה כ"ט    אומר  רבינו  :'גבורה ספירת ה'כה.     ( ז " בתורה 

עלשצריך   תמיד  נקיים  להקפיד  ה  ,בגדים  צריכה  טלית  בעיקר 

הזה  נקייה,להיות   הדבר  על  לב  לשים  טלית    ,וצריך  קטן כי 

הטלית    ך,מתלכל   זה  ,גדול  טלית  כןו  ,ים אותה הרבה זמןבשושל

היא כמו  לא    קטן  יום,בגד  כל  שמחליפים  בגד ו  גופיה  לא  גם  זה 

כמו חולצה ורגיל, שרואים  עליון  יש לכלוך,  ים להחליף כולם אם 

מ  טלית  אבל  .הרבה כיכבספחות  אותה  נהרסת  גם    היא  ים 

זאת  ,ות ביסבכ שלא   ובכל  נקייה  טלית  שתהיה  לב  לשים  צריך 

ל תמידעזיאו    כלוךתספוג  שתהיה  על כאן  מדבר    רבינו  .נקיה  ה 

הבגדים מכובד  הבגד  צריךש   ,תיקון  בבגד  ,להיות  תמים  כ   וכשיש 

ַגת"  :ב(  )ישעיה סג,  נקראאז זה   דֵֹרְך ּבְ יָך ּכְ ָך ּוְבָגדֶּ ֶּ ְלבּוש    , "ַמּדּוַע ָאדֹם לִּ

  ענין ה  ולכן  .הבגד ומטמא אותועל    ניתזידה שנדם    בחינתכלומר  

   .בגבורה יםמשאנחנו  -הטלית הבגדים ובפרט ניקיון  של

 ות בתוך הט"ל כריכות חוליי"ג לעשות  - ארתתפ

ה'  .כו ב  הציצית  כריכות  עניןב  :'תפארת ספירת  ש שיהלכה  כתוב 

,  6,  5,  10,  וי"הכנגד שם ה  26שעושים    שיטהיש  בזה:    כמה שיטות

ושש.5 עשרים  יחד  ערוך  וה  ,  סי' כתב  שולחן  סעי   )או"ח  י י"א    ( ד "ף 

  ות ט"ל כריכ-את ה  שעושיםכ  אבל.  ל כריכות"ט  אחד  'לעשות ה 

 שלוש עושים הפסקה כל  ש  ,י"ג חוליות  ם יהיו באופן שלצריך שה

, הפסקהואז    כריכות,  3עושים  . כלומר, שזה נקרא חוליהו  ,כריכות

  .( 13)גימטריא  'אחד'צא ויו, הפסקה ו ריכותכ שלוש ושוב

כזה:  ש  ח"א(י"א    )תורהן  "רהמו  קוטי בליאומר    רבינו מלאה,  ו'  אות 

של   הבחינה  זהשוא"ו מלאה    רבינואומר    .ריאבגימט  י"גהוא  וא"ו  

 לזכות לשמירת רוצה  אם אדם  שויש כאן סגולה,    ,שמירת הברית

שלו  שיצייר  עבירה,  ורהרמהלהימנע    -הברית   העיניים    את   מול 

מלאהה וא"ו  בציציתת  בחינ  שהיא  ,אות  שיש  הברית  כי    ,תיקון 

כריכות שעושים   , כנגד י"ג13שהיא בגימטריא    שם הויהשל    א"ו וה

   .'תפארתה' ספירת , אות ו' של שם הוי"ה היא כנגד תבציצי 

 כריכות שהם ט"ל תחייהט"ל  -נצח והוד 

ה'נ וספירכז.   בחינת  –  וה'הוד'  ' צחת  מן  ה  בחי'  ',חייהתטל  '   הם 

לבואב"ה  שהק לעתיד  לצדיקים  י ג )חגי   שוחק  זתטל    ,(:ב ה   החייה 

בציצית  הט"ל שעושים  שהם:כריכות  כ   ,7-8-11-13  ,  ך:  ויעשה 

 עושים   כל החמשה קשרים בין  ו  ,קשרים כפולים  חמשה יש    כנףבכל  

 ושוב  ואז שמונה כריכות, שוב קשר  ו   ,כריכות  7  יםעושואז    ,קשר

ושוב   כריכות  13  ואח"כ  ,קשר  יםשוע ו  ריכותכ  11ואז    ,קשרעושים  

  .תחיית המתיםשל ל כנגד ט - כריכות  ט"לל נויחד הגעובקשר. 

 א דרבנןבחינת החלוק -ציצית 

על  ציצית  כח.   צריך  כי    ן',רבנד  אחלוק'של    העניןמרמזת  אדם 

לו לבוש   שו  ,גן עדןבשיהיה  הוא בזכות  באדם  ה  להלבוש  עדן  גן 

ולכן    מצות המצוותה ציצית  כל  כנגד  שקולה    את נסביר  ו  .ציצית 

 רוקםהוא    ,הוה ועוד מצו ככל שאדם עושה עוד מצ  :שבדברמק  ועה

עד שמגיע  ,ו בגן עדן כנ"ל()שזה הלבוש של שלו   'דרבנן אחלוק'ב  חוט   עוד

החוטים  אבל    .מצוות  רי"גלת היש  מלבד  שבי גאת  אתה   ה זרה 

האלהאת    םרוק החוטים  ת  ו צמ  מקייםכשאדם    ציצית,ה   וזו  , כל 

 זרה של י הוא עושה את הג  ,ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות

  .בגן עדןשיהיה לו  ןרבנד אחלוק

תחיה הט"ל  הזה  כי,  דרבנן  אבחלוקש  וזה  בסוף   בעולם  צריך 

  ' הנחש  עור'–דחויא'    אמשכ בחינת '  , שהוא נו גוףל   ישש  כיון  ,למות

לעתיד לבוא אבל    ,למות  בסוף  אדם צריך  כל  לכן  ,זוהמה   שיש בו

שזה    -  ציציתהשנעשה מ   'רבנןד  'חלוקא  היהנשמה יה  לשלבוש  ה

לא ו  ,שאתה מקיים  תרי"ג מצוותרקמים החוטים של  שבה נזרה  יהג

ציצית  ה יוצא שו  ,כלל  מיתה  יהיהאז לא  לכן  ו  ,גוף גשמיה  יהיה את

 , שמוריד הקב"ה  צח זה ט"ל תחיהנהכי    ',ים חיצנחיים  'היא בחינת  

ה  ו'הוד','נצח'    מבחינת לעתיד   "היהיה בעז שאוכל  ה  שזהמן  בחי' 

  ב'נצח' וה'הוד'. יאה ל כריכותט"של ההלכה לכן ו ,לצדיקים לבוא

 ציציתבארבע כנפות  -יסוד 

ה'כט.   הלכה  :'יסוד ספירת  כנפות,  בציצית    יש  ד'  לה  שיהיה 

האלו כנפות  מה   והארבע  האדם  את  הכללית ותאמצילים  כך  ו  ,ה 

וכמו    אוף. שהציצית מצילה מני  ח"א(  ' ז  התור ) ן  " רהמו  קוטיבלי  מובא

הידוע מנחות  מ  הסיפור  מד. ) הגמרא  שהיה   :(דף  אחד  באדם  מעשה 

ציצית  במצות  לו  ,זהיר  שרצה  אדם  עםבור  עאותו  אישה    עבירה 

כבר  ווה  מופקרת, ממש  לה א  ה  עשותתכונן  באו ואז    ,חטאאת 

כנפות ה  ארבע  פניו  לו  טפחווציצית  של  את  תו  על  כדי שפשט  ך 

נ  ,בגדיו שכארבעה    לודמים  והיו  העבירה  על  שיעידו  רוצה  עדים 

הם שהארבע כנפות    יוצא  העבירה.מ  יצלנהוא  לעשות, ומחמת זה  

  .שמירת הבריתגורמות ל

י ָהרּוחַ "  ט(  )יחזקאל לז,כתוב    ,נתןמז רבי  ועוד ר ע רּוחֹות ּבֹאִּ   -"  ֵמַאְרּבַ

מוהר"ן  ב   ומובא  .משיחל  ש  רוחו  זוהי ל"ב  )ליקוטי  רוחו ש  ח"ב( תורה 

שמקנאה משיח  של   זו  מתקנת   ניאוף,ת  תאו   לע  היא   והיא 

ציצית  ה   ארבע כנפותהנקודה של    הכללית של ניאוף.  תאווהאת ה 

תיקון הכללי   כי ציצית היא  ,שבציצית  'תיקון הכללי' הבחינת  זה  

תאווה  של הוממילא התיקון    ,ח"א(  כ"ט  שלנובתורה  מבואר    )וכןלבגדים  

   .הציציתארבע כנפות הכללית נעשית ע"י 

 ציצית  האורך י"ב גודלים ב -מלכות 

או"ח י"א סעיף  )  בשולחן ערוך  ה בציציתלכיש ה  :'מלכות'ספירת הל.  

גודל   עשותהל  ךצריש   (ד'  אליהו  ,יןי"ב  לב  לשים   ועושים   .צריך 
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 ,כלומר  ,גודלים ענף  שמונהו  ,שרים והכריכותהק  גודלים של  ארבע

זה  ה ה'ענף'  גודל    .חוטים  שמונהאיך שמתפזרים  ס"מנש  זהכל    , י 

ש יש    שמונה  ישויוצא  שבהם  כך    ,ותוהכריכקשרים  הס"מ  ואחר 

, וסך הכל  ענףהשזה יהיה    ס"מ  16שזה  גודלים    נהשמו  צריך להיות

יותר ו  .ס"מ  24 אבל  מזה,  פחות  יהיה  שלא  ערוך  בשולחן  כתוב 

מודדים אחרי ו  עושים את זה מדוייק,ש  ויש כאלו  מזה אין שיעור.

  .לים פעמיים את החוטים כדי שזה יהיה בדיוקפמקוציצית ה  תעשיי

ת החוטים, אסור לחתוך אותם בסכין  לחתוך א   דרך אגב כשרוצים

ך או מספרים של ברזל, אלא או בשינים, אבל זה לא יוצא כל כ

היום יש מספרים מאבן ן פלסטיק גם לא יוצא טוב, וטוב, וכן בסכי

 וחד, וכדאי להשתמש בזה. רסינה, והם חותכות מדויק או ח

כנגד י"ב   הם  האלו  בהם    ,השבטים  י"ב  האגודלים  )תהלים  שנאמר 

ָרֵאל"  ד(  קכב,  ש ְ ְבֵטי ָיּה ֵעדּות ְליִּ  שמי עליהם, עיד שמ  הקב"הש  -  "ש ִּ

ב שמורים  בעריות  בריתוהם  חטא  לא  מהשבטים  אחד  ואף   ,

מיוחסים היו  והם  ש   .במצרים,  זה  יוצא  ש   עניןציצית  ת מירשל 

הדינים  של  עניןוגם    ,הברית הו  ,ביטול  כל  איך    הלכות ראינו 

   .רותיספעשר ה  בתוך רבינו ל פישבציצית נכנסים ע

 התכלת שתלויה בקדושת בית המקדש -דעת 

, א"כ יש לנו תשעה  את נצח והוד מחובריםוהנה כיון שעשינו  לא.  

ו דין  ה שהיא הופכת את  ,  'התכלת 'לכה העשירית היא  הההלכות, 

שה כמ  ,לרחמים והלבן   של  בשילוב  היאתכלת  יון    ולכן   ,השחור 

ה נ לנו את הספירה העשירית  'דעת ' ת בתכלכוון את   . כדי שיהיה 

יצירה  בספר  שכתוב  כמו  ספירות,  העשר  בין  נמנית  אינה  הדעת 

את עשר   מונים  הכתר  את  מונים  כשלא  אלא  עשרה,  אחד  ולא 

ספירות, ולכן  עמים היא בחינה מחוץ לעשר  הדעת, ולכן הדעת לפ

מונים   עכ"פאואנחנו  עכשיו באחרונה.  זה השילוב של ע דה   תה  ת 

במוח  חסדים ה זוכים התכלת    דייל  עכי    ,והגבורות  שבציצית 

מתבטל   ',דעת 'ל ו  המחלוקת  תואז  קין  בחינת  בין  עטנז  הש הבל 

ידי התכלת שבציצית, כמו שביארנו באורך לעיל זה  ו  שנתקן על 

 '. דעת ה' הכוח של 

 יש בו בחינה של בית המקדש, כמו שהסברנו לעילהפתיל תכלת  

בי רק  ש המקדשכשיבנה  צ  ת  לנו לעשות  מותר  יצית כלאים יהיה 

ופ בצמר,  צמר  הפשתן  את  לתקן  יחד,  המקדש שתים  הוא   בית 

דעת  ל )גמרא  ב  באכמו  ,בחינת  שתי  ניתן  מקדש    :(. גברכות  בין 

ניתנה  דע ו   ,שמות שמות,ת  י  "   כמ"ש:  בשתי  עֹותאֵ ּכִּ ּדֵ ְולֹו   ה'  ל 

לֹות  נּו ֲעלִּ ְתּכְ ובין שניהם    שםזה  ה  "הויו  שם,זה  ל  א   ג(  )שמואל א' ב,"  נִּ

כתוב  נמצא  המקדש  לגבי  וכן  הדעת.  יז(ת  טו,  ַעְלּתָ  "  :)שמות   ה' ּפָ

יךָ  ָדש  ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָידֶּ ּקְ זוכים ואז    ,תעדחי'  בית המקדש זה ב  כןול  ",מִּ

לנו  התכלת,  שלמות  ל שיש  פי  על  היוםתכל אף  גם  אין    ,ת  אבל 

ופשתים  צמר  שעטנז  הוא עדיין לא יכול להתיר לך  ו  ,את השלמות

   .התיקוןשל מות ילעשות את השל יחד,

 

 

 ירותסיכום עשרה ההלכות וייחודם בספ

 הדברים:לזכור את    על הכל כדי שנוכל  מהירה  חזרה  ונעשהלב.  

י"ג מר  לוונתעטף בטלית לבנה  ע"י שתקן את הדינים  ל  -  ' כתר'ב

 -  ב'חכמה'  .רבינולימד הקב"ה את משה  שכמו  מידות של רחמים  

גבורות  להפוך את הצמר,  צר להמילהפוך    ,שתהיה טלית של צמר

ב–  'בינה' ב  .רחמיםלדינים  וה אליהו ב   )כמ"ש  לבהיא  ' פתח   א'( ליב  א בינ: 

 ,'ונעשה חלב  דם נעכר' וזה בחינת    , שיש בציצית   כנגד ל"ב חוטים

נהפך  ,לבה  על  הם  האמה  כמו שהדדים של   כך לחלב,    שם  והדם 

ורחמיםמתהפכים  והגבורות  דינים  ה הל  לחסד  חוטים "ע"י  ב 

הדין  תקממ  -  'חסד ' בשבציצית.   ידי  את  קשרים   חמשה  על 

 . ים גובריםדחס וה  ,ות ביחד שהם חמשה חסדים וחמש גבור  ,כפולים

  של כתם, לכלוך  ורבב    יהיהשלא    ,טלית נקייההיה  ת ש   -  'גבורה'ב

זה    ,הנקי לית  אנו לובשים טע"י ש ו  ,זה בגבורה   מיםד  .של דם  בורב

   .הטליתשל  , ובפרטשל הבגדים 'תיקון הכללי' ה

עושה התפארת  ו' של    .ג חוליות שיש בציצית י"ע"י    -  'תפארת 'ב

דם    .הברית  תיקון על  דיברנו    איך   חלב, ונעשה    נעכרבהתחלה 

ענין כבר    התפארת זהמו  ,ע"י הציצית   -  רחמיםללהפוך את הדין  

'תפארת' זה בחינת האות וא"ו   , כישיש בציצית   תיקון הבריתשל  

 רבינו ו   .כנגד הי"ג חוליות, (13=    וא"ו)  במילואה   שהיא  ה"הוי של שם  

וא"ו    א(י"תורה    )ליקו"מאומר   בחי':    ? תוספתהומה    -  מוסיףשזהו 

מוצא  ' קדושה  של  תוספת   שאתה  מקום  ערכל    שם יש    ,והגדר 

   רית.תקן את תיקון הבא"ו ל זה הכוח של אות ו ו ,תוספת קדושה

 אכילת המן  עניןצח את  נכי יש לנו ב  ,חייהתל  "ט  -  'וד'הו   'נצח 'ב

הצדיקיש לבוא  ל  לעתיד  בחינת  ם  נעשה  ו  .נצחשזה  הזה  המן 

והוד'  'נצח  בחינת  את  תטל  בחי'  גם    זהיו  ,בשחקים  להחיות  חייה 

ה  ,המתים מרמז על ש  ות שיש בציציתריככ  "להט  כנגדוא  והט"ל 

 . חייהת  "להט

י "  בחינת  ,ציציתה   כנפותארבע    -  'יסוד' ב ּבֹאִּ רּוחֹות  ע  ֵמַאְרּבַ

וארבע   ות ניאוף,על תא  אמקנש  תקן את רוחו של משיחל ",  ָהרּוחַ 

 ב'מלכות'   .ותמנחמהגמרא ב  כמו הסיפוראוחף  כנפות מצילות מני

ְבֵטי ָיּה "כנגד י"ב השבטים    .י"ב גודלים  -הציצית  של    שיעורה  - ש ִּ

ָרֵאל ֵעדּות   ש ְ עליהם"ְליִּ מעיד  וה'  במצרים,  בריתם  את  ששמרו   , . 

שבצי  -  ב'דעת' לבוא  -  צית התכלת  לעתיד  האי ,  שעיקרה  כי 

   וא בחי' דעת.הבחינת בית המקדש שמ

 -  'חכמהב'  .2  נה.לב  טלית  -  'כתרב'   .1  :הלכות  עשרהכל  אלו  

'  חסד ב' .  4ים  טחו"ב  ל שיהיה    -  'בינה'ב  .3.  היה מצמרהטלית ת ש

חמשה  - כפולים  שיהיה  נקייה  -  'בורה'גב.  5  .קשרים  .  6  .טלית 

. 8 כריכות. ל"ט - ו'הוד' 'נצח'ב .7. י"ג חוליות שיהיה  – 'תפארת 'ב

גשיעור    -'ותלכמב'.  9  .פותכנ  ארבע  -  'יסוד 'ב .  10  .דליםוי"ב 

 שיהיה תכלת.  -ב'דעת' 

 


