
PARSHAT SHELACH

SOLVING FORGETFULNESS
There is an old technique to help 
remember things: to tie a knot.

Jewish tradition says that Pharaoh’s 
ministers did so, and so did the sages of 
the Mishnah. Even today, Jews tie knots 
every day in order to remember. 

Why does a knot prevent forgetfulness? 
And did G-d do so Himself?
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A. Tzitzit

Source 1 Numbers 15:37-40

אמֹר׃  ה לֵּ אֶמר ה׳ ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ

ֵני ִישְָׂרֵאל ְוָאַמְרתָּ  ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ
ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעשּׂו  ֲאֵלֶהם 
ְלדֹרָֹתם  ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַעל־כַּ
ִתיל  ָנף פְּ ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהכָּ

ֵכֶלת.  תְּ

ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת,  ָלֶכם  ְוָהָיה 
ֶאת־כל־ִמְצות  ם  ּוְזַכְרתֶּ אֹתוֹ 
ְולֹא־ אָֹתם,  ַוֲעִשׂיֶתם  ה׳ 
ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי 
זִֹנים  ם  ר־ַאתֶּ ֲאשֶׁ ֵעיֵניֶכם 

ַאֲחֵריֶהם׃ 

ֶאת־ ַוֲעִשׂיֶתם  רּו  ְזכְּ תִּ ְלַמַען 
ים  ְקדֹשִׁ ִוְהִייֶתם  כל־ִמְצוָתי 

ֵלאלֵֹהיֶכם׃

The L-rd spoke to Moses, saying:

Speak to the children of Israel that they shall 
make for themselves fringes on the corners of 
their garments for all generations. And they shall 
affix a thread of sky blue [wool] on the fringe of 
each corner.

This shall be Tzitzit for you, and when you see it, 
you will remember all the commandments of the 
L-rd to perform them. And you will not wander 
after your hearts and after your eyes after which 
you are going astray.

So that you shall remember and perform all My 
commandments and you shall be holy to your 
G-d.

Source 2 Rashi

ה’.  מצות  כל  את  וזכרתם 
ל ִציִצית  א שֶׁ יַמְטִריָּ ְנַין גִּ מִּ שֶׁ
חּוִטין  מוָֹנה  ּושְׁ ֵמאוֹת,  ׁש  שֵׁ
ֲהֵרי תרי”ג  ִרים  ְקשָׁ ה  ַוֲחִמשָּׁ

)תנחומא(.

Remember all the commandments: Because 
the numerical value of the word Tzitzit is six 
hundred [90+10+90+10+400]. With the eight 
threads and five knots, we have six hundred and 
thirteen.

Source 3 Midrash Tanchuma, Shelach 15:1

נָּה  תַּ שְׁ י ֵמִאיר, ַמה נִּ ָאַמר ַרבִּ
ִצְבעוִֹנים.  ִמיֵני  ל  ִמכָּ ֵכֶלת  תְּ
ְוָים  ְלָים,  ּדוֶֹמה  ֵכֶלת  ַהתְּ שֶׁ
ּדוֶֹמה ָלָרִקיַע, ְוָהָרִקיַע ּדוֶֹמה 

Rabbi Meir said, “Why does blue differ from all 
[other] kinds of colors? Because blue resembles 
the sea; the sea resembles the firmament; and 
the firmament resembles the throne of glory. 
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ּוִמּתוְֹך  בוֹד.  ַהכָּ א  ְלִכסֵּ
זוֵֹכר  אוֹתוֹ,  רוֶֹאה  הּוא  שֶׁ
ְראּו  ַויִּ נֱֶּאַמר:  קוֹנוֹ, שֶׁ ֶאת 
ָרֵאל )שמות  ֶאת ֱאלֵֹהי ִישְׂ

כד, י(.

And from seeing it, he will remember his Creator.” 
Thus it is stated [Exodus 24:10], “And they saw 
the G-d of Israel [and under His feet there was 
something like brickwork of sapphire, like the 
heavens themselves for brightness].”
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בהערות אבי מורי על ספר הזהר בפרשת 

הזוהר  מאמר  את  מביא  הוא  תשא1,  כי 

דלהלן, שכאשר תנאים ואמוראים שמעו 

הימים,  אחרית  על  ביאור   – מופלא  דבר 

מפני חביבות הדבר, הם עשו קשר בכנף 

In my father’s comments on the Zohar of 
the Torah portion of Ki Tisa, he quotes the 
following teaching of the Zohar, that the 
sages of the Mishnah and Talmud heard 
an incredible teaching regarding the 
Messianic era. Because this teaching was 

>> The Rebbe
Why a Knot?

Source 4 Zohar Ki Tisa, 190a

ֶרְך  ַהדֶּ ֵרי  ַאשְׁ יוֵֹסי,  י  ַרבִּ ָאַמר 
ָאַמר  ַהזֶּה.  ָבר  ַלדָּ זִָּכינּו  שֶׁ ַהּזוֹ 
ָאַמר  אוֹתוֹ?  ַמְעתָּ  שָׁ י  ִממִּ לוֹ, 
ֶרְך  דֶּ לוֹ, יוֹם ֶאָחד ָהִייִתי חוֵֹלף בַּ
י ְוָרִאיִתי ֶאת ַרב ַהְמנּוָנא  ַמְעתִּ ְושָׁ
ּדוֵֹרׁש  ָהָיה  ְמעוֹן( שֶׁ י שִׁ ָסָבא )ַרבִּ
סּוק ַהזֶּה ְלַרב ֲאָחא. ְוֵכיָון  ֶאת ַהפָּ
י  ַמְרתִּ י ּבוֹ, ְושָׁ ַמְחתִּ י, שָׂ ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ
ּלֹא  שֶׁ י  ְלבּושִׁ ְכַנף  בִּ ָצרּור  אוֹתוֹ 
לוֹ,  ָאַמר  ְלעוָֹלִמים.  י  נִּ ִממֶּ ָיסּור 
ָנאוֹר  ֶזה  ָקדוֹׁש  ָבר  דָּ שֶׁ אי  ַודַּ
ֵרי  ַאשְׁ ה.  דוֹשָׁ ַהקְּ נוָֹרה  ֵמַהמְּ
ְותוְֹמָכיו  ָהעוָֹלם  ַעּמּוֵדי  שֶׁ ַהּדוֹר 
צוֵֹרר  ה  ַאתָּ ְוִאם  תוֹכוֹ,  בְּ שׂוִֹרים 
ֶאָחד  ר  ֶקשֶׁ בְּ ַהזֶּה  ָבר  ַהדָּ ֶאת 
ֶאְצרֹר  ֲאִני   - ָך  ִממְּ ָיסּור  ּלֹא  שֶׁ
ִעים  ַאְרבָּ בְּ אוֹ  ים  לֹשִׁ שְׁ בִּ אוֹתוֹ 
י  נִּ ּלֹא ָיסּור ִממֶּ ִכיִסי שֶׁ ִרים בְּ ְקשָׁ

ְלעוָֹלִמים.

Rabbi Yosi said: Blessed is this path that we 
merited that interpretation. Rabbi Chiya said 
to him: From whom did you hear it? Rabbi 
Yosi said to him: One day, I was walking on 
the road and I heard and saw Rav Hamnuna 
Saba expounding upon this passage for Rabbi 
Acha. When I heard it, I rejoiced over it and 
kept it bound in the corner of my garment 
so that it should never leave me.

Rabbi Chiya said: Certainly, this holy subject 
was illuminated by the holy luminary. 
Blessed is the generation that preserves the 
world, which pillars dwell in it. And if you 
tie this interpretation with one knot, so that 
it shall not leave you, I will tie it with thirty 
or forty knots in my pocket, so that it shall 
never leave me.

B. Tying Knots
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אגב,  לעולם.  זאת  ישכחו  שלא  בכדי  הבגד 

מזה משתלשל מאמר העולם, שעשיית קשר 

מועילה לזיכרון. 

אבי מורי מבאר באריכות את פרטי הביאור 

השאלה  את  מבאר  לא  הוא  אך  בזוהר, 

לאדם  גורם  קשר,  דווקא  מדוע  הבסיסית, 

שלא ישכח?!

או  שחוט  שמכיוון  שמפרשים,  כאלו  ישנם 

חבל הם בדרך כלל ישרים, וכאשר באמצע 

לכן,  דופן,  ויוצא  שונה  נראה  זה  קשר  יש 

יבחין  הוא  החוט,  על  יסתכל  שהאדם  בזמן 

שבגללה  הסיבה  את  לו  יזכיר  וזה  בשינוי, 

הוא יצר את הדבר הלא שגרתי הזה. 

אך לפי זה, הרי לא משנה באיזה אופן יהיה 

השינוי. הוא יכול להניח חגורה על השולחן, 

לצייר קו על הקיר או על הבגד או בכל מקום 

אחר, וגם זה יהיה דבר משונה וחריג שיזכיר 

משהו לאדם.

מכיוון שלא נאמר שעשיית ‘שינוי’ מועילה 

לזיכרון, אלא שעשיית ‘קשר’ דווקא מועילה 

באריכות  בזוהר  נכתב  גם  וכך  לזיכרון, 

יספיק  לא  שינוי  שסתם  מובן,  ובהדגשה, 

זמן,  לאורך  לאדם  משהו  להזכיר  בשביל 

ודווקא כשיעשה קשר, הוא יזכור זאת לעד.

נשאלת השאלה: מדוע?

so dear to them, they tied a knot on the 
corner of their garment to ensure they 
would not forget it. This is the source 
of the common saying that a knot is 
helpful for forgetfulness.

My father explains the details of the 
Zohar’s teachings at length, but he 
doesn’t explain a simple point: why 
does a knot, specifically, cause a person 
not to be forgetful.

Some explain that that a string is usually 
straight, so the presence of a knot is an 
unusual feature. Therefore, when he 
later sees the string he will notice the 
unusual feature and then remember 
the reason why he made it. 

But if that is the reason, any unusual 
feature will suffice. He could leave a 
belt on the table or draw a line on the 
wall, garment, or any other place. Those 
would also be considered something 
unusual to serve as a reminder. 

But since we are specifically told that a 
knot is made, and not just any unusual 
feature, and this is described and 
elaborated on at length, it indicates 
that a regular unusual feature isn’t 
enough to serve as a reminder. It is 
specifically a knot which will serve as a 
lasting reminder.

This raises the question: Why?
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Why did the butler use knots as a reminder?

השימוש בקשר כתזכורת, נמצא גם בסיפור 

על ״שר המשקים״:
The use of knots as a reminder is also 
found in the story of Pharaoh’s butler.

Source 5 Genesis 40:12-15, 20-23

ְתרֹנוֹ  פִּ ֶזה  יוֵֹסף  לוֹ  אֶמר  ַויֹּ
ת  לֹשֶׁ שְׁ ַהשִָּׂרִגים  ת  לֹשֶׁ שְׁ
ת  לֹשֶׁ שְׁ עוֹד   בְּ ֵהם׃  ָיִמים 
ֶאת־ ַפְרעֹה  ִישָּׂא  ָיִמים 
ָך  נֶּ ַעל־כַּ יְבָך  ַוֲהשִׁ ָך  רֹאשֶׁ
ָידוֹ  בְּ ְרעֹה  כוֹס־פַּ ְוָנַתתָּ 
ר  ֲאשֶׁ ָהִראׁשוֹן  ט  פָּ שְׁ מִּ כַּ
ִאם־ י  כִּ ֵקהּו׃  ַמשְׁ ָהִייָת 
ִייַטב  ר  ֲאשֶׁ כַּ ָך  ִאתְּ ִני  ְזַכְרתַּ
ָחֶסד  ִדי  ִעמָּ א  ְוָעִשׂיָת־נָּ ָלְך 
ְרעֹה  ֶאל־פַּ ִני  ְרתַּ ְוִהְזכַּ
ה׃  ַהזֶּ ִית  ִמן־ַהבַּ ְוהוֵֹצאַתִני 
ֵמֶאֶרץ  י  ְבתִּ נַּ גֻּ ב  י־ֻגנֹּ כִּ
לֹא־ ה  ְוַגם־פֹּ ָהִעְבִרים 
י־שָׂמּו  כִּ ְמאּוָמה  ָעִשׂיִתי 

ּבוֹר׃ אִֹתי בַּ

יוֹם  י  ִלישִׁ ַהשְּׁ ּיוֹם  בַּ ַוְיִהי  
ַעשׂ  ַויַּ ְרעֹה  ֶאת־פַּ ֶדת  ֻהלֶּ
שָּׂא  ַויִּ ְלכל־ֲעָבָדיו  ה  תֶּ ִמשְׁ
ִקים  שְׁ ַהמַּ שַׂר  ֶאת־רֹאׁש  
ָהאִֹפים  שַׂר  ְוֶאת־רֹאׁש 
ב ֶאת־שַׂר  שֶׁ תוְֹך ֲעָבָדיו׃ ַויָּ בְּ
ן  תֵּ ַויִּ ֵקהּו  ַעל־ַמשְׁ ִקים  שְׁ ַהמַּ

ְרעֹה׃ ף פַּ ַהּכוֹס ַעל־כַּ

ִקים ֶאת־ שְׁ ְולֹא־ָזַכר שַׂר־ַהמַּ
ֵחהּו׃ כָּ שְׁ יוֵֹסף ַויִּ

And Joseph said to him, “This is its meaning: 
the three tendrils are three days. In another 
three days, Pharaoh will number you [with the 
other officers], and he will restore you to your 
position, and you will place Pharaoh’s cup into 
his hand, according to [your] previous custom, 
when you were his cupbearer. But remember 
me when things go well with you, and please do 
me a favor and mention me to Pharaoh, and you 
will get me out of this house. For I was stolen 
from the land of the Hebrews, and here too, I 
have done nothing, for which they have put me 
into the dungeon.”

It came about on the third day, Pharaoh’s 
birthday, that Pharaoh made a feast for all his 
servants, and he counted the chief cupbearer 
and chief baker among his servants. And he 
restored the chief cupbearer to his [position as] 
cupbearer, and he served the cup on Pharaoh’s 
hand. And the chief baker was hanged, as Joseph 
had interpreted to them.

But the chief cupbearer did not remember 
Joseph, and he forgot him.

Midrash Rabba

ִקים  שְׁ ַהמַּ שַׂר  ָזַכר  ְולֹא 
ַמְתֶנה  ָהָיה  ַהּיוֹם  ל  כָּ וגו’, 
ְוהוְֹפָכן,  א  בָּ ּוַמְלָאְך  ָנִאים  תְּ
א  ִרים, ּוַמְלָאְך בָּ ר ְקשָׁ ְוקוֹשֵׁ

יָרן. ּוַמתִּ

But the chief cupbearer did not remember 
Joseph: All day, he would create conditions, and 
the angel would come and overturn them. He 
would tie knots, and the angel would come and 
untie them.



8 8

שר  זכר  “ולא  נאמר:  וישב  פרשת  בסוף 

הפסוק  וישכחהו”.  יוסף  את  המשקים 

ו-”וישכחהו”.  זכר”  “לא  פעמיים  אומר 

השתדל  המשקים  ששר  המדרש,  מסביר 

קשר  שהוא  ידי  על  יוסף  את  לשכוח  לא 

קשרים.

At the end of the Torah portion of 
Vayeshev, the verse states: “But the chief 
cupbearer did not remember Joseph, and 
he forgot him.” The verse repeats itself, 
saying “did not remember,” and also, 
“forgot.” The Midrash Rabbah explains 
that the butler tried to avoid forgetting 
through tying knots.

>> The Rebbe

Source 6 Yefeh Toar on the verse 

ָנִאים כו’.  ֶנה תְּ ל ַהּיוֹם ָהָיה ַמתְּ כָּ
”י ְוֶזה ְלׁשוֹנוֹ:  ם ַרשִׁ שֵׁ ָמָצאִתי בְּ
ְך  ָהָיה אוֵֹמר כָּ ָנִאים: שֶׁ ֶנה תְּ ַמתְּ
ִרים,  ְקשָׁ ר  ְוקוֹשֵׁ ה  ֶאֱעשֶׂ ְוָכְך 
יר  ּלֹא ְלַהְזכִּ ְהֶיה ָטרּוד שֶׁ יִּ ֵדי שֶׁ כְּ
יְֵּצאּו  שֶׁ הּוא  ְוָרחוֹק  יוֵֹסף.  ֶאת 
ָחֵפץ  ִאם  י  כִּ ַז”ל.  ”י  ַרשִׁ י  ִמפִּ
ה ַיֲעמֹל עוֹד  ירוֹ, ָלמָּ ּלֹא ְלַהְזכִּ שֶׁ
ן  כֵּ ה  ַיֲעשֶׂ ה  ָלמָּ ְוַגם  חוֹ?  כְּ ְלשַׁ

ּכַֹח ֶאת ְמִטיָביו? ִלשְׁ

ָבִרים הּוא ְלֵהֶפְך,  ט ַהדְּ שַׁ ֲאָבל פְּ
יר  ְלַהְזכִּ ָנִאים  תְּ ַמְתֶנה  ָהָיה  י  כִּ
ִרים  ְקשָׁ ר  ְוקוֹשֵׁ יוֵֹסף,  ֶאת 
ְלָאְך  ְוַהמַּ ִמיָּד,  ירוֹ  ְלַהְזכִּ ְלִסיָמן 
עוֹד  ַמן  ַהזְּ ְך  שֵׁ מָּ יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יָרן  ִהתִּ

ָנַתִים ָיִמים. שְׁ

I saw an explanation attributed to Rashi 
saying that the butler decided to tie knots 
so that he should be busy with this and not 
mention Joseph. But it is difficult for me to 
accept that Rashi indeed wrote this. Had 
the butler wished not to mention Joseph he 
could have just kept quiet about him. Why 
would he need to expend effort to forget 
him? Also, why would the butler wish to 
forget someone that did him a favor?

The meaning of the midrash is the opposite. 
The butler endeavored to remember Joseph 
and tied knots as a sign that would remind 
him. An angel came and untied the knots so 
that another two years should pass. 
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חלק מפרשני המדרש מסבירים שמשמעות 

המילים ״קושר קשרים״ היא שהוא ״קשר״ 

יוסף,   נגד  ותכנן תכנונים ומחשבות רעות 

והקב״ה ״התיר״ וסיכל אותם.

אך המשמעות הפשוטה של המדרש היא - 

כפי שמסבירים פרשנים אחרים -  שהוא 

עשה פעולות שונות בשביל לא לשכוח את 

יוסף , אך בכל זאת שכח, משום שהקב״ה 

זה  את  והשכיח   - הקשרים  את  ״התיר״ 

ממנו עד שיגיע הזמן הנכון.

ממשיך  הבא  הפסוק  מדוע  מסביר  זה 

הסיבה  בעצם  שזו  מקץ״,  ״ויהי  במילים  

שבגללה ה׳ השכיח את זה משר המשקים.  

השעה  לפני  בזה  נזכר  היה  הוא  אילו  כי 

שנקבעה, זה לא היה קורה בזמן המתאים.

שהשיטה  למדים,  נמצאנו  הדברים  מבין 

לא  בשביל  בה  השתמש  המשקים  ששר 

לשכוח היתה קשירת קשרים.

Some of the commentators on the 
Midrash explain that the meaning of 
“tying knots” is that he was plotting 
schemes against Joseph, and G-d untied, 
i.e., thwarted them. 

But the simple meaning of the Midrash 
is — as other commentators explain 
— that he employed methods to avoid 
forgetting Joseph, but he nevertheless 
forgot because G-d untied the knots 
and made him forget until the right time 
would come. 

This explains why the verse continues 
to say, “and it happened at the end.” 
In other words, this is the reason G-d 
made the butler forget — because had he 
remembered it earlier, it wouldn’t have 
happened at the appropriate time.

From this story, we see that the butler 
used specifically tying knots as a method 
of remembering.

>> The Rebbe
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C. The Ultimate Forgetfulness 

העולם  עניני  שכל  הידוע  פי  על 

)“נשתלשלו  קדושה  מעניני  נשתלשלו 

מהן3(, מובן, שעיקר הענין דקשר לזכרון 

הוא בקדושה, ומזה נשתלשל גם בעניני 

העולם, כדלקמן.

It is known that all physical realities are 
a reflection of a spiritual source. It is 
therefore clear that the main role of a knot 
as a memory device is in holy matters, and 
as a result it is reflected in worldly matters 
as well.  

>> The Rebbe

Source 7 Based on Talmud, Berachot 58a 

ת  שֶׁ שֵׁ ַרב  ָאמוָֹרא  בַּ ה  ַמֲעשֶׂ
י  תֵּ שְׁ י ָנהוֹר’ )=ִעוֵּר בִּ ָהָיה ‘ַסגִּ שֶׁ
ֶמֶלְך  יַע  ִהגִּ ַאַחת  ּוַפַעם  ֵעיָניו(, 
ם  כֻּלָּ ֶבל.  בָּ בְּ ְמּגּוָריו  ְלִעיר  ּגוֹי 
ֶלְך ְוַגם  ֵני ַהמֶּ ל ֶאת פְּ ָהְלכּו ְלַקבֵּ
ֶהְחִליט  ִעְורוֹנוֹ,  ַלְמרוֹת  הּוא, 

ָלֶלֶכת. 

ָרָאה אוֹתוֹ ְצדּוִקי ֶאָחד )ְצדּוִקי 
ּתוָֹרה  בַּ ֲאִמין  מַּ שֶׁ ִמי  הּוא 
ַעל  בְּ שֶׁ ּתוָֹרה  בַּ ְוּכוֵֹפר  ְכָתב  בִּ שֶׁ
ה( ְוֵהֵחל ִלְצחוֹק ָעָליו: “ַמּדּוַע  פֶּ
ֶאת  ל  ְלַקבֵּ הוֵֹלְך  מוָֹך  כָּ ִעוֵּר 
יב:  ֵהשִׁ ת  שֶׁ שֵׁ ַרב  ֶלְך?”.  ַהמֶּ
ָך  ִממְּ יוֵֹתר  ֵאַדע  ֲאִני  שֶׁ ְרֶאה  “תִּ

ְתַרֵחׁש”. יִּ ל ָמה שֶׁ ִמכָּ

ל ַחיֵָּלי  ה ִראׁשוָֹנה שֶׁ ֻלגָּ ָעְבָרה פְּ
דוֹל,  גָּ ַרַעׁש  בְּ ֶלְך,  ַהמֶּ ָמר  ִמשְׁ
ָאַמר  ְלַפְסֵפס.  ָהָיה  ה  שֶׁ קָּ שֶׁ
ַרב  א!”.  בָּ ֶלְך  “ַהמֶּ ַהְצדּוִקי: 

ת: “לֹא ָנכוֹן!”.  שֶׁ שֵׁ

ִהיא  גַּם  ה,  ֻלגָּ פְּ עוֹד  ָחְלָפה 
ַהְצדּוִקי:  ָאַמר  דוֹל,  גָּ ַרַעׁש  בְּ
ת:  שֶׁ ֶלְך!”. ַרב שֵׁ א ַהמֶּ ו בָּ “ַעְכשָׁ

“לֹא ָנכוֹן!”. 

Rav Sheshet was blind. A non-Jewish king 
once came to his city in Babylonia, and 
everyone was going to greet him. Rav Sheshet 
went along, despite his blindness.

A certain heretic saw Rav Sheshet and began 
to mock him, “why is a blind person like you 
going to see the king?” Rav Sheshet said to 
him, “you will see that I know more than you 
do about what is going on.” 

The first group of the royal guard passed, 
making great noise, and the heretic said, 
“the king is coming.” Rav Sheshet said to him, 
“The king is not coming yet.” 

The second guard passed, making great 
noise, and the heretic again said, “the king is 
coming.” Rav Sheshet said to him, “The king 
is not coming yet.” 
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The knots of Tefillin and Tzitzit

במצוות  קשר(  ידי  )על  הזכרון  ענין 

התורה נתפרש במצות תפילין ובמצות 

מצוות  כל  כנגד  ששקולים   - ציצית 

התורה:

בתפילין - כמו שכתוב “והי’ לאות על 

שענין  היינו,  עיניך”,  בין  ולזכרון  ידך 

כל  עם  גם  קשור  דתפילין  הזכרון 

Remembrance by means of a knot is found 
in the Torah in the mitzvot of tefillin and 
tzitzit — mitzvot that are as important as 
the entire Torah.

Regarding tefillin, the verse says, “and they 
shall be a sign on your arm and a reminder 
between your eyes,” meaning that tefillin 
serve as a reminder for all of the mitzvot.

ַעם  ַהפַּ ית,  ִלישִׁ שְׁ ֻלגָּה  פְּ ָחְלָפה 
ת:  שֶׁ שֵׁ ַרב  ָאַמר  ְדָמָמה.  בִּ
)ְוָכְך  ֶלְך!”  ַהמֶּ יַע  ִהגִּ ו  “ַעְכשָׁ

ָהָיה(.

אּות:  לְּ ִהְתפַּ בְּ דּוִקי  ַהצְּ ַאל  שָׁ
ַרב  לוֹ  יב  ֵהשִׁ  .”? ָיַדְעתָּ “ֵאיְך 
’ַמְלכּוָתא  שֶׁ ָלנּו  “ָידּוַע  ת:  שֶׁ שֵׁ
ַמְלכּוָתא  ֵעין  כְּ ַאְרָעא,  דְּ
ְלכּות  ַהמַּ ]=ִסְדֵרי  ְרִקיָעא’  דִּ
יִלים ְלִסְדֵרי  ָאֶרץ ּדוִֹמים ּוַמְקבִּ בָּ
ְוָלֵכן,  הקב”ה[.  ֵאֶצל  ְלכּות  ַהמַּ
הקב”ה  ל  שֶׁ ּבוֹאוֹ  ְפֵני  לִּ שֶׁ מוֹ  כְּ
ַרַעׁש ְוִאיּלּו  ֻלּגוֹת בְּ אוֹת קֶֹדם פְּ בָּ
ְדָמָמה,  בִּ יַע  ַמגִּ ַעְצמוֹ  הקב”ה 

ֶלְך. ְהֶיה ִעם ַהמֶּ יִּ י שֶׁ ַעְרתִּ ְך שִׁ כָּ

ֵמֵאִליָּהּו  זֹאת  ָלַמד  ת  שֶׁ שֵׁ ַרב 
ַהר  בְּ ָהָיה  ר  ֲאשֶׁ כַּ שֶׁ ַהנִָּביא, 
ְוָעַמְדתָּ  “ֵצא  לוֹ:  ֶנֱאַמר  חוֵֹרב 
ה’;  רּוַח  בָּ לֹא  ה’...  ִלְפֵני  ָהר  בָּ
ַרַעׁש  בָּ לֹא  ַרַעׁש;  ָהרּוַח  ְוַאַחר 
ֵאׁש  ה’. ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש; לֹא בָּ
ָמָמה  דְּ קוֹל  ָהֵאׁש  ְוַאַחר  ה’. 
הקב”ה.  ה  לָּ ִהְתגַּ ְוָאז  ה!”  ַדקָּ
ל  יַע כָּ ה’ לֹא ִהגִּ אן רוִֹאים שֶׂ ּוִמכָּ
ים  יו ָהרוֲֹעשִׁ ְרתָּ ֻלּגוֹת ְמשָׁ עוֹד פְּ

ה. קָּ ָמָמה דַּ ָמע קוֹל דְּ ָעְברּו ְוִנשְׁ

The third guard passed, and when there was 
silence, Rav Sheshet said to the heretic, “now 
the king is coming!” 

This heretic asked Rav Sheshet in amazement, 
“how did you know?” Rav Sheshet replied, 
“‘earthly royalty mirrors Divine royalty’. 
Since Divine revelation is preceded by 
noisy guards, and G-d himself is revealed in 
silence, I understood that the same would be 
true with this king.”

“Rav Sheshet derived this from Elijah the 
prophet. When Elijah stood on Mt. Horev 
he was told, “Go out, and stand upon the 
mountain before G-d . . . G-d was not in 
the wind . . . G-d was not in the earthquake 
. . . and G-d was not in the fire. After the 
fire there was a still small sound, and G-d 
revealed Himself. 

From here we see that G-d doesn’t reveal 
Himself until his noisy guards of honor have 
passed and there is silence
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המצוות.

אותו  “וראיתם  שכתוב4  כמו   - ובציצית 

“שמנין  ה’”,  מצוות  כל  את  וזכרתם 

ושמונה  מאות,  שש  ציצית  של  גימטריא 

תרי”ג”5,  הרי  קשרים  וחמשה  חוטים 

שלכן, על ידי הציצית נעשה הזכרון דכל 

המצוות.

קשורים  וציצית(  )תפילין  ששניהם  וכיון 

“וקשרתם  בתפילין  ה”קשר”:  ענין  עם 

לאות גו’”6, קשר של תפילין, הן בתפילין 

ובציצית  ראש,  של  בתפילין  והן  יד,  של 

קשר  שיש  מובן,  קשרים”,  “חמשה   -

ה”זכרון”  שענין  היינו,  ביניהם,  ושייכות 

נעשה על ידי “קשר”.

 - ציצית  למצות  בנוגע  הדבר  ומפורש 

 . המצוות  זכירת  על  מצוותה  ש”עיקר 

אחד  ענין  על  לחבירו  המזהיר  כאדם   .

שקושר קשרים באזורו כדי שיזכרנו ועל 

כרחך יש בה ה’ קשרים כו’”7. ויש לומר, 

תפילין,  של  דקשר  הענין  תוכן  גם  שזהו 

שעל ידי הקשירה נעשה הזכרון.

Regarding tzitzit, the verse says, “and 
when you see it, you will remember all 
the commandments of the L-rd.” The 
numerical value of the word tzitzit is 
600, and together with the 8 strings 
and 5 knots, it equals 613, the number of 
mitzvot. Tzitzit thus serves as a reminder 
for all of the mitzvot.

Both tefillin and tzitzit are associated 
with tying. Regarding tefillin, the verse 
says “and you shall tie them as a sign” 
— both the knots of the head and hand 
tefillin. Tzitzit have 5 knots. It is therefore 
clear that there is a relationship between 
knots and remembering, that the former 
generates the latter. 

This is stated explicitly regarding tzitzit; 
as the Alter Rebbe explains, “the main 
purpose is to serve as a reminder of all 
the mitzvot ... like when a person requests 
something from his fellow he ties knots 
on his belt in order to remember.” It can 
be suggested that the knot of the tefillin 
serves the same purpose.

Forgetfulness – Kelipah

וביאור הענין בעבודת ה’:

מצד  באה   - הזכרון(  )היפך  “שכחה” 

“כי  כתיב8  בקדושה  כי,  הקליפה, 

היינו,  כבודך”,  כסא  לפני  שכחה  אין 

ועד  הכבוד  כסא  עד   .  . היא  ש”השכחה 

בכלל, אך לא למעלה מהכסא”, והקליפה 

)שממנה באה השכחה( “אינה מגעת לינק 

As this pertains to our Divine service:

Forgetfulness comes from kelipah, the 
unholy side. Regarding holiness, the verse 
says, “Their is no forgetfulness before 
Your seat of honor.” This means that 
forgetfulness exists up to and including 
G-d’s ‘seat of honor,’ but not above it. The 
unholy side of kelipah derives its life force 
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אלא עד הכסא, כמו שכתוב9 שאין הכסא 

שלם כו’”10.

)שמצד  שהשכחה   - ה’  בעבודת  וענינו 

ענין  לכללות  השורש  היא  הקליפה( 

מתבטלת  הזכרון  ידי  ועל  החטאים, 

ונשללת האפשרות לענין החטאים.

from the ‘seat of honor,’ and no higher 
than that, as the verse says “the seat is 
not complete.”

In our Divine service, forgetfulness is 
the source of the very concept of sin, 
and remembrance removes the whole 
possibility of sin.

Remembering G-d Prevents Sin

בני ישראל הם “מאמינים בני מאמינים”11. 

באמת  מאמין  מישראל  ואחד  אחד  כל 

ש”בראשית ברא אלקים את השמים ואת 

הארץ”12, “את השמים לרבות תולדותיהם 

ולא רק  ואת הארץ לרבות תולדותיה”13, 

אלא  בראשית,  ימי  בששת  אחת  פעם 

מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  “המחדש 

ובכל רגע מחדש  יום  בראשית”14, שבכל 

הקב”ה התהוות הבריאה כולה מאין ואפס 

המוחלט ממש, כמו בששת ימי בראשית 

ממש15.

The Jewish people are “believers, the 
children of believers.” Each and every Jew 
truly believes that “in the beginning, G-d 
created the heavens and the earth,” and 
everything they contain. Creation wasn’t 
only during the six days of creation; G-d 
“renews the act of creation every day, 
in his kindness.” Every day and every 
moment G-d renews all of creation from 
absolute nothingness, like during the six 
days of creation. 

Why?

ומכיר  יודע  כשיהודי  השאלה:  ונשאלת 

ידי  על  מחדש  נתהווה  ממש  זה  שברגע 

הקב״ה מאין ליש, וגם ברגע שלאחרי זה 

חידוש  בשביל  הקב״ה  של  לכחו  יצטרך 

יתכן  איך  ליש,  מאין  מציאותו  התהוות 

שימלא תאוותו )אפילו אם הוא בעל תאוה 

הכי גדול( ויעבור חס ושלום על רצונו של 

הקב״ה, בידעו שהתהוות וקיום מציאותו, 

יחד עם התאווה... תלויה ונעשית על ידי 

הקב״ה ברגע זה ממש?!

This raises the question: When a Jew 
knows and recognizes that at this very 
moment G-d is renewing the creation 
of the world ex nihilo, and G-d’s power 
will be required to continue to renew the 
world a moment later, how is it possible 
that he should succumb to his personal 
desires — regardless of how strong they 
are — and transgress G-d’s will? He 
knows that his entire existence (and his 
desires...) is dependent on and being 
created by G-d at this very moment!
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וכמה  כמה  שישנם  לו  נדמה  אם  ]וגם 

הרי,  ה׳,  את  לעבוד  ועיכובים  מניעות 

בן  )בהיותו מאמין  גמורה  בודאות  בידעו 

מאמין( שגם הדברים המונעים ומעכבים 

ידי הקב״ה ברגע  על  ליש  נתחדשו מאין 

זה, לא יתכן שיהיו )באמת( היפך רצון ה׳! 

ועיכוב  מניעה  )באמת(  שיהיה  יתכן  איך 

לעניני יהדות, לרצונו של הקב״ה, שברגע 

זה ממש נתהוו על ידי הקב״ה?![.

היחידה  שהסיבה  לומר,  צריך  כרחך  ועל 

הקב”ה  רצון  פי  על  שאינה  להנהגה 

ברורה  ידיעה  פי  על  המתחייב  )היפך 

שבשעת  השכחה,   - היא  הפשוט(  בשכל 

זה ממש מתחדשת  מעשה שוכח שברגע 

ידי הקב”ה מאין ליש, אבל  מציאותו על 

אילו הי’ הדבר חקוק בזכרונו )כדבר הנצב 

לנגד עיניו(, לא היתה אפשרות לענין של 

אפשרות  היתה  שלא  מזה,  ויתירה  חטא, 

לנפילת “מחשבת חוץ”16.

(There may appear to be various obstacles 
to Divine service. But a Jew knows with 
absolute certainty that these obstacles 
themselves were created by G-d ex nihilo 
at this very moment. Certainly then, they 
can’t be true obstacles to Judaism; how 
could they be obstacles to fulfilling G-d’s 
will, if they were created by Him right 
now?)

The only possible explanation for conduct 
not in accordance with G-d’s will is 
forgetfulness. At the time of transgression 
he forgets that G-d is creating the world 
ex nihilo at this very moment. If this 
knowledge was engraved in his memory, 
sin would be an impossibility, and 
moreover, the very thought of sin would 
also be impossible. 
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השכחה  מצד  שבא  החטא  לבטל  והעצה 

עשיית  היא  הזכרון,  התגברות  ידי  על 

קשר:

The way to improve one’s memory — 
and thereby thwart sin that arises from 
forgetfulness — is by tying a knot:

D. Overcoming Forgetfulness

>> The Rebbe

>> The Rebbe

Source 7Midrash Rabba on Leviticus 25

ל  ִנְכשַׁ ִאם  ָאַמר:  הּוָנא  ַרב 
יֵדי  ֲעֵבָרה, ַחיָּב ִמיָתה בִּ ָאָדם בַּ
ִאם  ְוִיְחֶיה?  ה  ַיֲעשֶׂ ָמה  ַמִים.  שָׁ
ֶאָחד,  ף  דַּ ִלְקרוֹת  ָלמּוד  ָהָיה 
ָהָיה  ְוִאם  ים,  פִּ דַּ ֵני  שְׁ קוֵֹרא 
נֶּה  ֶרק ֶאָחד, ְישַׁ ּנוֹת פֶּ ָלמּוד ְלשַׁ

ַנִים. שְׁ

Rav Huna said: If one committed a sin, he is 
liable to death by heaven. What can he do to 
remain alive? If he was accustomed to [learn] 
one page [of Torah a day] he should learn 
two. If he was accustomed to one chapter he 
should learn two.

Tanya, Iggeret Hateshuvah 9

ְפָסק  ַהנִּ ֶחֶבל  ל  ָמשָׁ כְּ ְוַהְינּו: 
ר  שֶׁ ְמקוֹם ַהקֶּ בִּ רוֹ שֶׁ ְוחוֵֹזר ְוקוֹשְׁ
הּוא  ְוָכָכה  ל.  ּוְמֻכפָּ פּול  כָּ הּוא 

ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ ְוכּו’. בְּ

This resembles a rope that is severed and 
then reknotted: the site of the knot is 
twofold and fourfold thicker than the rest 
of the rope. So it is with the “rope of [G 
d’s] heritage,” with the soul’s bond with its 
Source.

בפירוש מאמר רבותינו ז”ל17 “אדם עבר 

עבירה כו’ מה יעשה ויחיה, אם היה רגיל 

לקרות דף אחד יקרא ב’ דפים, לשנות 

פרק אחד ישנה ב’ פרקים”, מבאר רבינו 

“כמשל  הוא  זה  שענין  בתניא18  הזקן 

שבמקום  וקושרו,  וחוזר  הנפסק  החבל 

כלומר,  ומכופל”.  כפול  הוא  הקשר 

Our sages say that if a person wants to atone 
for a sin, “If he was accustomed to [learn] 
one page [of Torah a day] he should learn 
two, if he was accustomed to one chapter 
he should learn two.” The Alter Rebbe 
compares this to “a rope that is severed and 
then reknotted,” in which “the site of the 
knot is twofold and fourfold thicker than 
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לחבר  הוא,  ברוחניות,  “קשר”  של  ענינו 

שני דברים על ידי קשר חזק ואמיץ, קשר 

כפול ומכופל, שפירושו )לכל הפחות( ד’ 

פעמים ככה19.

the rest of the rope. In other words, the 
purpose of a knot is to powerfully bind 
two things together in a twofold (and 
even fourfold) connection. In Jewish law, 
a double-knot is considered permanent.

Remembering G-d Prevents Sin

 ועל פי זה מובנת השייכות דעשיית קשר

 לזכרון - שעל ידי ההתקשרות עם קדושה

באופן של “קשר” כפול ומכופל, מתבטלת

ענין השכחה.

שבהם  ותפילין  בציצית  מודגש  זה  וענין 

נעשית  ידם  שעל   - לזכרון  קשר  ישנו 

הקב”ה,  עם  ישראל  דבני  ההתקשרות 

ואפשרות  מקום  נתינת  ששולל  באופן 

הציצית  בכוונת  כמודגש  לחטא, 

יכוין  בציצית  “כשיתעטף  והתפילין20: 

כדי  בציצית  להתעטף  הקב”ה  שצונו 

“יכוין  לעשותם”21,  מצוותיו  כל  שנזכור 

לכתוב  הקב”ה  שצונו  התפילין  בהנחת 

על   .  . שנזכור  כדי   .  . שמו  יחוד   .  .

לעשות  והממשלה  הכח  לו  ואשר  יחודו 

ידי  על   .  . כרצונו  ובתחתונים  בעליונים 

הנחת תפילין יזכור את הבורא יתברך”22.

This explains the connection between 
tying a knot and remembering. Through 
being “tied” to holiness with a double 
and triple “knot,” all forgetfulness is 
removed.

This is emphasized in the mitzvot of 
tzitzit and tefillin that are associated 
with remembrance. These mitzvot “tie” 
the Jewish people to G-d in such a way 
that denies any possibility of sin. This 
is expressed in the intentions we are 
to have in mind while observing these 
mitzvot: “while covering ourselves with 
the tzitzit one should contemplate that 
G-d commanded us to wear tzitzit in 
order to remember to observe all of His 
mitzvot,” and “when putting on tefillin 
one should contemplate G-d’s Oneness, 
that He has the power to do as He 
wishes in the heavens and on earth, and 
through wearing tefillin one remembers 
the Creator.”
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ויש לקשר זה לפרשת תשא:

בפרשת תשא מדובר אודות השתדלותו 

של משה רבינו לתקן חטא העגל )השורש 

דכל החטאים23( על ידי התשובה ותפלה 

“ויאמר  ובקשת רחמים - כמו שכתוב24 

וקראתי  פניך  על  טובי  כל  אעביר  אני 

רוצה  שאני  “לפי  וגו’”,  לפניך  ה’  בשם 

וצריך ללמדך סדר תפלה . . סדר בקשת 

רחמים . . וכסדר זה שאתה רואה אותי 

הוי  מדות  י”ג  וקורא  )בטלית25(  מעוטף 

ידי  ועל  כן,  לעשות  ישראל  את  מלמד 

 .  . נענין  יהיו  וחנון  שיזכירו לפני רחום 

וסיום  ריקם”26,  חוזרות  שאינן  הבטיחו 

“הראהו  אחורי”27,  את  “וראית  הענין: 

קשר של תפילין28.

לבטל  רחמים”  בקשת  ש”סדר  ונמצא, 

ענין  עם  קשור  ולתקנו,  החטא  ענין 

והתפילין  בטלית(  )מעוטף  הציצית 

ישראל(.  דבני  גם  ובמילא  )דהקב”ה, 

ובתפילין  שבציצית  לפי  הדבר,  וטעם 

מודגש ענין הזכרון על ידי הקשר, היינו, 

שעל ידם נעשית זכירת הקב”ה שמבטלת 

הסיבה והאפשרות לענין החטא.

משיחות שבת פרשת תשא ה’תשל”ה 
 וה’תשל”ט )לקו”ש חכ”א ע’ 235 ואילך(.
נדפס בתורת מנחם תפארת לוי יצחק, עמוד רמ”ב 
ואילך

This concept can be connected to the 
Torah portion of Ki Tisa.

In that portion, we read about Moses’ 
efforts to rectify the sin of the golden 
calf (the source of all later sins) through 
repentance, prayer, and asking for mercy. 
As the verse says, “I will let all My goodness 
pass before you, and I will proclaim the 
name of G-d before you.” Rashi explains 
that G-d was teaching Moses the structure 
of prayer; he saw G-d wrapped in a tallit 
announcing the 13 attributes of mercy, 
and he was to teach the Jewish people to 
do the same. By mentioning G-d’s mercy 
and kindness, they would be answered 
and never turned back empty handed. 
This vision concluded with, “and you will 
see My back,” which, Rashi explains, means 
that G-d showed the knot of His tefillin.

We see here that the proper method of 
asking for Divine mercy in order to remove 
and rectify sin is associated with tzitzit — 
“wrapped in a tallit” — and tefillin. This 
is because tzitzit and tefillin emphasize 
remembrance, through their knots. They 
ensure that we remember G-d, and this 
removes the cause and possibility of sin.

E. G-d’s Personal Demonstration

>> The Rebbe
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Footnotes מראי מקומות
1( לקוטי לוי״צ תשא ע׳ קלו ואילך.

2( מקץ, מא, א.

3( לשון אדה״ז - תניא רפ״ג.

4( שלח טו. לט.

5( פרש״י עה״פ.

6( ואתחנן ו, ח.

7( טור ושו״ע אדה״ז או״ח רסכ״ד.

8( ברכות לב. ב. ועוד.

9( תנחומא ס״פ תצא. פרש״י ס״פ בשלח.

10( הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ב ה״י. וש״נ.

11( שבת צו. א.

12( בראשית א, א.

13( פרש״י שם, יד.

14( נוסח ברכת ״יוצר״.

15( ראה בארוכה תניא שעהיוה״א בתחלתו.

16( ראה גם תניא פי״ד: ״אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת ה׳ . . שבקלים יכול 
למסור נפשו על קדושת ה׳ .. אלא )ש(שוכח אהבתו לה׳ המסותרת בלבו״. ושם פכ״ה ״בכל עת 
ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר . . השכחה מקרבו ולזכך ולעורר אהבתו לה׳ 

כו׳״.

17( ויק״ר רפכ״ה.

18( אגה״ת ספ״ט. וראה לקוטי לוי״צ הערות לתניא שם )ע׳ לג( - נת׳ בלקו״ש אלול )שופטים( 
תנש״א.

19( ובפרטיות יותר: בתשובה ישנם ב׳ דרגות )כפול( - תשובה תתאה ותשובה עילאה. ובכל א׳ 
מהם ישנם ב׳ אופנים )מכופל( - העלאה והמשכה )ראה לקו״ת ס״פ בלק. וראה לקוטי ביאורים 

לתניא )להר״י שי׳ קארף( ח״ב ע׳ שיח ואילך. לקו״ש ח״ה ע׳ 111(.

20( שהיא חלק מקיום המצוה )ראה ב״ח לטואו״ח ס״ח )ד״ה ויכוין((.

21( טושו״ע )ואדה״ז( שם ס״ח )סי״ז(. סידור אדה״ז במקומו.

22( טושו״ע )ואדה״ז( שם סכ״ה ס״ה )ס״א(. סידור אדה״ז במקומו.

וסנהדרין קב, סע״א. פרש״י  23( שלכן אין לך כל פורענות שאין בה קצת מפרעון עון העגל 
תשא לב. לה(.

24( תשא לג, יט.

25( ראה ר״ה יז. ב: ״כשליח ציבור״. ובאליהו זוטא ספכ״ג: ״כש״ץ שמתעטף בטליתו״. ] וטעמו 
של רש״י שהשמיט התיבות ״כשליח ציבור״ שהרי אדרבא. זה הי׳ לימוד איך שיתנהג ש״ץ.[

26( פרש״י עה״פ.

27( שם, כג.

28( פרש״י עה״פ.


