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תובנות לחיים
פרשת שלח

 הפיתרון לשכחה
ישנה שיטה עתיקה שמסייעת לזכור דברים: 
קשירת קשר. המסורת היהודית מספרת שכך 
נהגו חכמי המשנה, ולהבדיל – שרי פרעה. גם 
היום, יהודים קושרים קשרים מדי יום בשביל 
לזכור. מדוע קשר מונע שכחה? האם הבורא 
בעצמו גם עשה כך? 

חוברת למרצה
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א. מצוות ציצית

מקור 1  ספר במדבר, פרק ט"ו, פסוקים ל"ז-מ'
ָלֶהם  ְוָעשּׂו  ֲאֵלֶהם,  ְוָאַמְרתָּ  ִישְָׂרֵאל  ֵני  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ אמֹר׃  לֵּ ה  ֶאל־מֹשֶׁ ה'  אֶמר  ַויֹּ
ֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם  ִתיל תְּ ָנף פְּ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם, ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהכָּ ִציִצת ַעל־כַּ
ְולֹא־ָתתּורּו  אָֹתם,  ַוֲעִשׂיֶתם  ה'  ֶאת־ּכל־ִמְצות  ם  ּוְזַכְרתֶּ אֹתוֹ  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת, 
רּו ַוֲעִשׂיֶתם  ְזכְּ ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם׃ ְלַמַען תִּ ר־ַאתֶּ ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאשֶׁ

ים ֵלאלֵֹהיֶכם. ֶאת־ּכל־ִמְצוָתי, ִוְהִייֶתם ְקדֹשִׁ

מקור 2  רש"י על הפסוקים הנ"ל
מוָֹנה  ּושְׁ ֵמאוֹת,  ׁש  שֵׁ ִציִצית  ל  שֶׁ א  יַמְטִריָּ גִּ ְנַין  מִּ שֶׁ ה'.  מצות  כל  את  וזכרתם 

ִרים ֲהֵרי תרי"ג )תנחומא(. ה ְקשָׁ חּוִטין ַוֲחִמשָּׁ

מקור 3  מדרש תנחומא, פרשת שלח, ט"ו 
ל ִמיֵני  ֵכֶלת ִמכָּ נָּה תְּ תַּ שְׁ י ֵמִאיר, ַמה נִּ ָאַמר ַרבִּ
ּדוֶֹמה  ְוָים  ְלָים,  ּדוֶֹמה  ֵכֶלת  ַהתְּ שֶׁ ִצְבעוִֹנים. 
ּוִמּתוְֹך  בוֹד.  ַהכָּ א  ְלִכסֵּ ּדוֶֹמה  ְוָהָרִקיַע  ָלָרִקיַע, 
נֱֶּאַמר:  שֶׁ קוֹנוֹ,  ֶאת  זוֵֹכר  אוֹתוֹ,  רוֶֹאה  הּוא  שֶׁ

ָרֵאל )שמות כד, י(. ְראּו ֶאת ֱאלֵֹהי ִישְׂ ַויִּ

הרביעי,  בדור  התנאים  מגדולי  מאיר.  רבי 
הדור  וממנהיגי  עקיבא  רבי  מתלמידי 
בתקופת מעבר הסנהדרין לגליל לאחר מרד 
עיני  ש"האיר  היות  מאיר  נקרא  כוכבא.  בר 
של  בתו  ברוריה,  אשתו  בהלכה".  חכמים 
רבי חנינא בן תרדיון, נחשבת לאישה חכמה 
מאיר  רבי  של  חריפותו  בתורה.  ובקיאה 
הייתה ידועה במיוחד, עד שאמרו עליו, "גלוי 
וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו 
כמוהו?  הלכה  קבעו  לא  מה  ומפני  כמותו. 

שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו".

כולל  שם  תנחומא.  מדרש 
בחמשת  העוסק  למדרש 
חומשי התורה שנקרא על שם 
האמורא רבי תנחומא. במדרש 
ותשובות  שאלות  ישנם 
אגדה.  ודברי  הלכתיות 
מהספרים  אחד  היה  המדרש, 
של  עיניו  לנגד  מונחים  שהיו 
פירושיו  את  כתב  כאשר  רש"י 
או  ממנו  מצטט  והוא  למקרא, 

מתבסס עליו בפירושיו.



5 4

ב. קשירת קשרים 

מקור 4  ספר הזוהר, פרשת כי תשא, דף ק"צ עמוד א'
ַמְעתָּ אוֹתוֹ?  י שָׁ ָבר ַהזֶּה. ָאַמר לוֹ, ִממִּ זִָּכינּו ַלדָּ ֶרְך ַהּזוֹ שֶׁ ֵרי ַהדֶּ י יוֵֹסי, ַאשְׁ ָאַמר ַרבִּ
ְוָרִאיִתי ֶאת ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבא  י  ַמְעתִּ ֶרְך ְושָׁ דֶּ ָאַמר לוֹ, יוֹם ֶאָחד ָהִייִתי חוֵֹלף בַּ
י  ַמְרתִּ י ּבוֹ, ְושָׁ ַמְחתִּ י, שָׂ ַמְעתִּ שָּׁ סּוק ַהזֶּה ְלַרב ֲאָחא. ְוֵכיָון שֶׁ ָהָיה ּדוֵֹרׁש ֶאת ַהפָּ שֶׁ

י ְלעוָֹלִמים. נִּ ּלֹא ָיסּור ִממֶּ י שֶׁ ְכַנף ְלבּושִׁ אוֹתוֹ ָצרּור בִּ

ַעּמּוֵדי  ֵרי ַהּדוֹר שֶׁ ה. ַאשְׁ דוֹשָׁ נוָֹרה ַהקְּ ָבר ָקדוֹׁש ֶזה ָנאוֹר ֵמַהמְּ דָּ אי שֶׁ ָאַמר לוֹ, ַודַּ
ֶאָחד  ר  ֶקשֶׁ ַהזֶּה בְּ ָבר  ַהדָּ ה צוֵֹרר ֶאת  ְוִאם ַאתָּ תוֹכוֹ,  ְותוְֹמָכיו שׂוִֹרים בְּ ָהעוָֹלם 
ּלֹא  ִכיִסי שֶׁ ִרים בְּ ִעים ְקשָׁ ַאְרבָּ ים אוֹ בְּ לֹשִׁ שְׁ ָך – ֲאִני ֶאְצרֹר אוֹתוֹ בִּ ּלֹא ָיסּור ִממְּ שֶׁ

י ְלעוָֹלִמים. נִּ ָיסּור ִממֶּ

<< הרבי 
מדוע קשר?

תשא1,  כי  בפרשת  הזהר  ספר  על  מורי  אבי  בהערות 
תנאים  שכאשר  דלהלן,  הזוהר  מאמר  את  מביא  הוא 
ואמוראים שמעו דבר מופלא – ביאור על אחרית הימים, 
בכדי  הבגד  בכנף  קשר  עשו  הם  הדבר,  חביבות  מפני 
מאמר  משתלשל  מזה  אגב,  לעולם.  זאת  ישכחו  שלא 

העולם, שעשיית קשר מועילה לזיכרון. 

אבי מורי מבאר באריכות את פרטי הביאור בזוהר, אך 
הוא לא מבאר את השאלה הבסיסית, מדוע דווקא קשר, 

גורם לאדם שלא ישכח?!

ישנם כאלו שמפרשים, שמכיוון שחוט או חבל הם בדרך 
שונה  נראה  זה  קשר  יש  באמצע  וכאשר  ישרים,  כלל 
הוא  החוט,  על  יסתכל  שהאדם  בזמן  לכן,  דופן,  ויוצא 
יבחין בשינוי, וזה יזכיר לו את הסיבה שבגללה 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 

הזקן(  המנונא  )רב  סבא  המנונא  רב 
בסוף  לתנאים,  השלישי  בדור  חכם  היה 
אינו  הוא  השני.  המקדש  בית  תקופת 
מוזכר  אך  בתלמוד,  או  במשנה  מוזכר 
חכם  היה  הזוהר.  בספר  רבות  פעמים 
גדול בתורת הסוד, ורבי שמעון בר יוחאי 
ועליון.  כקדוש  אליו  התייחסו  וחבורתו 
אגדות  קברו  על  נקשרו  השנים  במשך 
היה  פטירתו,  לאחר  רבות.  וסגולות 
מתגלה לתנאים הקדושים בדמות סוחר, 

ומגלה להם את סודות התורה.

רבי לוי יצחק שניאורסאהן )אביו של הרבי מליובאוויטש, 
ללא  מנהיגות  הפגין  הסובייטי.  השלטון  תחת  כרב  כיהן 
חת ואף סיכן את חייו למען שמירה על עקרונות היהדות; 

בסופו של דבר, שילם על מסירות זו בחייו.

רשמי  באופן  נאסר   )1939 במרץ   28( תרצ"ט  ניסן  בט' 
המועצות.  בברית  היהדות  הפצת  למען  פעולותיו  על 
ועונה בבתי כלא שונים; משפט נערך  במשך שנה נחקר 
במוסקבה שם נגזר עליו חמש שנות גלות במרכז אסיה. 
לאותו  דרכה  את  היא  אף  עשתה  חנה,  הרבנית  אשתו, 
כפר נידח כדי לתמוך בבעלה. השהות בכפר הקטן צ'אילי 
הייתה קשה במיוחד. בשל חוסר אמצעים, הם שכרו חדר 
מלא  היה  המקום  אדם.  למגורי  התאים  שבקושי  קטן 
ביתושים, והם סבלו חרפת רעב. היו ימים בהם לא באה 

לפיהם פיסת לחם במשך חודש שלם.

למרות הקשיים, הוסיף רבי לוי יצחק לשקוד על התורה 
מקור  ומהווה  רוח  התעלות  מפגין  כשהוא  העבודה,  ועל 
לייצר  כדי  בעשבים  השתמשה  חנה  הרבנית  השראה. 
דיו, ובעקבות מחסור בנייר, כתב את חידושי התורה שלו 
 ,)1944( תש"ד  בשנת  עמו.  שהביא  הספרים  שולי  על 
קשה  מחלה  בו  לקנן  החלה  להסתיים,  עמד  כשעונשו 
מנחם  בכ"ף  וחלש.  חולה  להיות  הפך  והוא  ידיעתו,  ללא 
אב ה'תש"ד מצבו התדרדר; ברגעיו האחרונים מלמל דברי 

תורה ופסוקי תהילים עד שהחזיר את נשמתו ליוצרה.

1( לקוטי לוי"צ תשא ע' קלו ואילך.
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על הבגד או בכל מקום אחר, וגם זה יהיה דבר משונה וחריג 
שיזכיר משהו לאדם.

אלא  לזיכרון,  מועילה  'שינוי'  שעשיית  נאמר  שלא  מכיוון 
בזוהר  נכתב  גם  וכך  לזיכרון,  מועילה  דווקא  'קשר'  שעשיית 
בשביל  יספיק  לא  שינוי  שסתם  מובן,  ובהדגשה,  באריכות 
זמן, ודווקא כשיעשה קשר, הוא  להזכיר משהו לאדם לאורך 

יזכור זאת לעד.

נשאלת השאלה: מדוע?

גם שר המשקים קשר קשרים בשביל לזכור

השימוש בקשר כתזכורת, נמצא גם בסיפור על "שר המשקים":

מקור 5  ספר בראשית, סוף פרשת וישב
ת  לֹשֶׁ עוֹד  שְׁ ת ָיִמים ֵהם. בְּ לֹשֶׁ ת ַהשִָּׂרִגים – שְׁ לֹשֶׁ ְתרֹנוֹ: שְׁ אֶמר לוֹ יוֵֹסף, ֶזה פִּ ַויֹּ
ט  פָּ שְׁ מִּ ָידוֹ כַּ ְרעֹה בְּ ָך, ְוָנַתתָּ כוֹס־פַּ נֶּ יְבָך ַעל־כַּ ָך ַוֲהשִׁ ָיִמים ִישָּׂא ַפְרעֹה ֶאת־רֹאשֶׁ
א  ר ִייַטב ָלְך, ְוָעִשׂיָת־נָּ ֲאשֶׁ ָך כַּ ִני ִאתְּ י ִאם־ְזַכְרתַּ ֵקהּו. כִּ ר ָהִייָת ַמשְׁ ָהִראׁשוֹן ֲאשֶׁ
י ֵמֶאֶרץ  ְבתִּ נַּ ב גֻּ יֻגנֹּ ה. כִּ ִית ַהזֶּ ְרעֹה, ְוהוֵֹצאַתִני ִמן־ַהבַּ ִני ֶאל־פַּ ְרתַּ ִדי ָחֶסד ְוִהְזכַּ ִעמָּ

ּבוֹר. י־שָׂמּו אִֹתי בַּ ה לֹא־ָעִשׂיִתי ְמאּוָמה כִּ ָהִעְבִרים ְוַגם־פֹּ

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

ְרעֹה׃ ף פַּ ן ַהּכוֹס ַעל־כַּ תֵּ ֵקהּו, ַויִּ ִקים ַעל־ַמשְׁ שְׁ ַהמַּ

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

מדרש רבה על הפסוק

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

<< הרבי 
בסוף פרשת וישב נאמר: "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו". הפסוק אומר 
פעמיים "לא זכר" ו-"וישכחהו". מסביר המדרש, ששר המשקים השתדל לא לשכוח 

את יוסף על ידי שהוא קשר קשרים.

לצאת  הצליחה  חנה,  הרבנית  רעייתו,  כאשר 
כתבים  של  קטן  אוסף  עמה  הביאה  מרוסיה, 
הרבי  גלותו.  בשנות  יצחק  לוי  רבי  כתב  אותם 
פירסם את הכתבים בסדרת ספרים בשם "ליקוטי 
היה  בשבתות,  שערך  ובהתוועדויות  יצחק",  לוי 
אף לומד את אחד מחידושי אביו, מבארו ומסיק 

ממנו הוראה בעבודת ה'.
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מקור 6  יפה תואר על הפסוק
ָנִאים:  ֶנה תְּ "י ְוֶזה ְלׁשוֹנוֹ: ַמתְּ ם ַרשִׁ שֵׁ ָנִאים כו'. ָמָצאִתי בְּ ֶנה תְּ ל ַהּיוֹם ָהָיה ַמתְּ כָּ
יר  ְלַהְזכִּ ּלֹא  ְהֶיה ָטרּוד שֶׁ יִּ ֵדי שֶׁ ִרים, כְּ ר ְקשָׁ ה ְוקוֹשֵׁ ְוָכְך ֶאֱעשֶׂ ְך  ָהָיה אוֵֹמר כָּ שֶׁ
ה  ירוֹ, ָלמָּ ּלֹא ְלַהְזכִּ י ִאם ָחֵפץ שֶׁ "י ַז"ל. כִּ י ַרשִׁ יְֵּצאּו ִמפִּ ֶאת יוֵֹסף. ְוָרחוֹק הּוא שֶׁ

ּכַֹח ֶאת ְמִטיָביו? ן ִלשְׁ ה כֵּ ה ַיֲעשֶׂ חוֹ? ְוַגם ָלמָּ כְּ ַיֲעמֹל עוֹד ְלשַׁ

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

ָיִמים.

<< הרבי 
שהוא  היא  קשרים"  "קושר  המילים  שמשמעות  מסבירים  המדרש  מפרשני  חלק 

"קשר" ותכנן תכנונים ומחשבות רעות נגד יוסף, 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 

"התיר" את הקשרים – והשכיח את זה ממנו עד שיגיע הזמן הנכון.

הסיבה  בעצם  שזו  מקץ"2,  "ויהי  במילים  ממשיך  הבא  הפסוק  מדוע  מסביר,  זה 
שבגללה ה' השכיח את זה משר המשקים. כי אילו הוא היה נזכר בזה לפני השעה 

שנקבעה, זה לא היה קורה בזמן המתאים.

לא  בשביל  בה  השתמש  המשקים  ששר  שהשיטה  למדים,  נמצאנו  הדברים  מבין 
לשכוח, היתה קשירת קשרים.

2( מקץ, מא, א.
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ג. השכחה האולטימטיבית

<< הרבי 
הכל משתלשל מקדושה

על פי הידוע שכל עניני העולם נשתלשלו מעניני קדושה )"נשתלשלו מהן3(, מובן, 
שעיקר הענין דקשר לזכרון הוא בקדושה, ומזה נשתלשל גם בעניני העולם, כדלקמן.

מקור 6  על פי מסכת ברכות דף נח, עמוד א'
י ֵעיָניו(, ּוַפַעם ַאַחת  תֵּ שְׁ י ָנהוֹר' )=ִעוֵּר בִּ ָהָיה 'ַסגִּ ת שֶׁ שֶׁ ָאמוָֹרא ַרב שֵׁ ה בַּ ַמֲעשֶׂ
ֶלְך ְוַגם הּוא,  ֵני ַהמֶּ ל ֶאת פְּ ם ָהְלכּו ְלַקבֵּ ֶבל. כֻּלָּ בָּ יַע ֶמֶלְך ּגוֹי ְלִעיר ְמּגּוָריו בְּ ִהגִּ
ֲאִמין  מַּ ַלְמרוֹת ִעְורוֹנוֹ, ֶהְחִליט ָלֶלֶכת. ָרָאה אוֹתוֹ ְצדּוִקי ֶאָחד )ְצדּוִקי הּוא ִמי שֶׁ
ִעוֵּר  "ַמּדּוַע  ָעָליו:  ִלְצחוֹק  ְוֵהֵחל  ה(  פֶּ ַעל  בְּ שֶׁ ּתוָֹרה  בַּ ְוּכוֵֹפר  ְכָתב  בִּ שֶׁ ּתוָֹרה  בַּ
ָך  ֲאִני ֵאַדע יוֵֹתר ִממְּ ְרֶאה שֶׁ יב: "תִּ ת ֵהשִׁ שֶׁ ֶלְך?". ַרב שֵׁ ל ֶאת ַהמֶּ מוָֹך הוֵֹלְך ְלַקבֵּ כָּ

ְתַרֵחׁש". יִּ ל ָמה שֶׁ ִמכָּ

ָהָיה  ה  שֶׁ קָּ שֶׁ דוֹל,  גָּ ַרַעׁש  בְּ ֶלְך,  ַהמֶּ ָמר  ִמשְׁ ַחיֵָּלי  ל  שֶׁ ִראׁשוָֹנה  ה  ֻלגָּ פְּ ָעְבָרה 
ה,  ֻלגָּ ת: "לֹא ָנכוֹן!". ָחְלָפה עוֹד פְּ שֶׁ א!". ַרב שֵׁ ֶלְך בָּ ְלַפְסֵפס. ָאַמר ַהְצדּוִקי: "ַהמֶּ
ת: "לֹא ָנכוֹן!".  שֶׁ ֶלְך!". ַרב שֵׁ א ַהמֶּ ו בָּ דוֹל, ָאַמר ַהְצדּוִקי: "ַעְכשָׁ ַרַעׁש גָּ ם ִהיא בְּ גַּ
ֶלְך!"  יַע ַהמֶּ ו ִהגִּ ת: "ַעְכשָׁ שֶׁ ְדָמָמה. ָאַמר ַרב שֵׁ ַעם בִּ ית, ַהפַּ ִלישִׁ ֻלגָּה שְׁ ָחְלָפה פְּ

)ְוָכְך ָהָיה(.

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

ֶלְך. ְהֶיה ִעם ַהמֶּ יִּ שֶׁ

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

ה. קָּ ָמָמה דַּ קוֹל דְּ

3( לשון אדה"ז — תניא רפ"ג.
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<< הרבי 
קשר התפילין והציצית 

ענין הזכרון )על ידי קשר( במצוות התורה נתפרש במצות תפילין ובמצות ציצית - 
ששקולים כנגד כל מצוות התורה:

בתפילין - כמו שכתוב "והי' לאות על ידך ולזכרון בין עיניך", היינו, שענין הזכרון 
דתפילין קשור גם עם כל המצוות.

ובציצית - כמו שכתוב4 "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'", "שמנין גימטריא 
של ציצית שש מאות, ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג"5, שלכן, על ידי 

הציצית נעשה הזכרון דכל המצוות.

וכיון ששניהם )תפילין וציצית( קשורים עם ענין ה"קשר": בתפילין "וקשרתם לאות 
גו'"6, קשר של תפילין, הן בתפילין של יד, והן בתפילין של ראש, ובציצית - "חמשה 
ידי  על  נעשה  ה"זכרון"  שענין  היינו,  ביניהם,  ושייכות  קשר  שיש  מובן,  קשרים", 

"קשר".

ומפורש הדבר בנוגע למצות ציצית - ש"עיקר מצוותה על זכירת המצוות . . כאדם 
המזהיר לחבירו על ענין אחד שקושר קשרים באזורו כדי שיזכרנו ועל כרחך יש בה 
ה' קשרים כו'"7. ויש לומר, שזהו גם תוכן הענין דקשר של תפילין, שעל ידי הקשירה 

נעשה הזכרון.

שכחה - קליפה 

וביאור הענין בעבודת ה':

"שכחה" )היפך הזכרון( - באה מצד הקליפה, כי, בקדושה כתיב8 "כי אין שכחה לפני 
. עד כסא הכבוד ועד בכלל, אך לא למעלה   . כסא כבודך", היינו, ש"השכחה היא 
מהכסא", והקליפה )שממנה באה השכחה( "אינה מגעת לינק אלא עד הכסא, כמו 

שכתוב9 שאין הכסא שלם כו'"10.

וענינו בעבודת ה' - שהשכחה )שמצד הקליפה( היא השורש לכללות ענין החטאים, 
ועל ידי הזכרון מתבטלת ונשללת האפשרות לענין החטאים.

מדוע? 

באמת  מאמין  מישראל  ואחד  אחד  כל  בני מאמינים"11.  "מאמינים  הם  ישראל  בני 
ש"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ"12, "את השמים לרבות תולדותיהם 

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.
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אלא  בראשית,  ימי  בששת  אחת  פעם  רק  ולא  תולדותיה"13,  לרבות  הארץ  ואת 
מחדש  רגע  ובכל  יום  שבכל  בראשית"14,  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  "המחדש 
הקב"ה התהוות הבריאה כולה מאין ואפס המוחלט ממש, כמו בששת ימי בראשית 

ממש15.

זכרון הבורא מונע מחטא

ידי  על  מחדש  נתהווה  ממש  זה  שברגע  ומכיר  יודע  כשיהודי  השאלה:  ונשאלת 
חידוש  לכחו של הקב"ה בשביל  יצטרך  זה  ברגע שלאחרי  וגם  ליש,  הקב"ה מאין 
התהוות מציאותו מאין ליש - איך יתכן 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?!

]וגם אם נדמה לו שישנם כמה וכמה מניעות ועיכובים לעבוד את ה', הרי, בידעו 
בודאות גמורה )בהיותו מאמין בן מאמין( שגם הדברים המונעים ומעכבים נתחדשו 
מאין ליש על ידי הקב"ה ברגע זה, לא יתכן שיהיו )באמת( היפך רצון ה'! איך יתכן 
זה ממש  יהדות, לרצונו של הקב"ה, שברגע  ועיכוב לעניני  )באמת( מניעה  שיהיה 

נתהוו על ידי הקב"ה?![.

ועל כרחך צריך לומר, שהסיבה היחידה להנהגה שאינה על פי רצון הקב"ה )היפך 
המתחייב על פי ידיעה ברורה בשכל הפשוט( היא - השכחה, שבשעת מעשה שוכח 
שברגע זה ממש מתחדשת מציאותו על ידי הקב"ה מאין ליש, אבל אילו הי' הדבר 
חקוק בזכרונו )כדבר הנצב לנגד עיניו(, לא היתה אפשרות לענין של חטא, ויתירה 

מזה, שלא היתה אפשרות לנפילת "מחשבת חוץ"16.

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'".
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ד. כיצד מתגברים על השכחה?

<< הרבי
והעצה לבטל החטא שבא מצד השכחה על ידי התגברות הזכרון, היא - עשיית קשר:

מקור 7  ויקרא רבה ריש פרק כ"ה 
ה  ַיֲעשֶׂ ָמה  ַמִים.  שָׁ יֵדי  בִּ ִמיָתה  ַחיָּב  ֲעֵבָרה,  בַּ ָאָדם  ל  ִנְכשַׁ ִאם  ָאַמר:  הּוָנא  ַרב 
ָלמּוד  ָהָיה  ְוִאם  ים,  פִּ דַּ ֵני  שְׁ קוֵֹרא  ֶאָחד,  ף  דַּ ִלְקרוֹת  ָלמּוד  ָהָיה  ִאם  ְוִיְחֶיה? 

ַנִים. נֶּה שְׁ ֶרק ֶאָחד, ְישַׁ ּנוֹת פֶּ ְלשַׁ

מקור 8  תניא, אגרת התשובה, פרק ט'
ל.  פּול ּוְמֻכפָּ ר הּוא כָּ שֶׁ ְמקוֹם ַהקֶּ בִּ רוֹ שֶׁ ְפָסק ְוחוֵֹזר ְוקוֹשְׁ ל ֶחֶבל ַהנִּ ָמשָׁ ְוַהְינּו: כְּ

ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ ְוכּו'. ְוָכָכה הּוא בְּ

<< הרבי
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 הזקן 
הוא  וקושרו, שבמקום הקשר  וחוזר  "כמשל החבל הנפסק  הוא  זה  בתניא18 שענין 
כפול ומכופל". כלומר, ענינו של "קשר" ברוחניות, הוא, לחבר שני דברים על ידי 

קשר חזק ואמיץ, קשר כפול ומכופל, שפירושו )לכל הפחות( ד' פעמים ככה19.

התקשרות כפולה

ועל פי זה מובנת השייכות דעשיית קשר לזכרון - שעל ידי ההתקשרות עם קדושה 
באופן של "קשר" כפול ומכופל, מתבטלת ענין השכחה.

נעשית  ידם  שעל   - לזכרון  קשר  ישנו  שבהם  ותפילין  בציצית  מודגש  זה  וענין 
ההתקשרות דבני ישראל עם הקב"ה, באופן ששולל נתינת מקום ואפשרות לחטא, 
כמודגש בכוונת הציצית והתפילין20: "כשיתעטף בציצית יכוין שצונו הקב"ה להתעטף 
בציצית כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותם"21, "יכוין בהנחת התפילין שצונו הקב"ה 
לכתוב . . יחוד שמו . . כדי שנזכור . . על יחודו ואשר לו הכח והממשלה לעשות 

בעליונים ובתחתונים כרצונו . . על ידי הנחת תפילין יזכור את הבורא יתברך"22.

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.
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ה. דוגמה אישית של הבורא

<< הרבי
ויש לקשר זה לפרשת תשא:

בפרשת תשא מדובר אודות השתדלותו של משה רבינו לתקן חטא העגל )השורש 
דכל החטאים23( על ידי התשובה ותפלה ובקשת רחמים - כמו שכתוב24 "ויאמר אני 
אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וגו'", "לפי שאני רוצה וצריך ללמדך 
סדר תפלה . . סדר בקשת רחמים . . וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף )בטלית25( 
וקורא י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כן, ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון 
וסיום הענין: "וראית את אחורי"27,  . הבטיחו שאינן חוזרות ריקם"26,   . נענין  יהיו 

"הראהו קשר של תפילין28.

ונמצא, ש"סדר בקשת רחמים" לבטל ענין החטא ולתקנו, קשור עם ענין הציצית 
לפי  הדבר,  וטעם  ישראל(.  דבני  גם  ובמילא  )דהקב"ה,  והתפילין  בטלית(  )מעוטף 
שבציצית ובתפילין 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(.
  נדפסו בחלקן בתורת מנחם תפארת לוי יצחק, עמוד רמ"ב ואילך, 

 וחלקן תורגמו על ידי המערכת, מההנחה באידיש שנדפסה בשיחות קודש.

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


