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, טו(' אותו וזכרתם את כל מצוות הוראיתם , והיה לכם לציצית

  )ל
הרי , ושמונה חוטין וחמשה קשרים, שמנין גימטריא של ציצית שש מאות

שורש המצוה נגלה ): "ו"מצוה שפ( "חינוך"כתב בספר ה ).י"רש( ג"תרי
ואין דבר בעולם יותר , שהוא למען נזכור כל מצוות השם תמיד, בכתוב

ע בכסותו אשר יכסה בו תמיד טוב לזכרון כמו נושא חותם אדוניו קבו
  ". 'וזכרתם את כל מצוות ה", וזהו שנאמר בו בכתוב, ולבו עליו כל היום

 

ובכל . כי עיקר מצותה על זכירת המצוות :כתב) ד"ח סימן כ"או(והטור 
' שעה ובכל רגע צריך לכך דוגמא לדבר כאדם המזהיר לחבירו על ענין א

' קשרים כנגד ה' יש בה הועל כן , שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו
  ... שבכל צד שיפנה יזכור –חומשי תורה וארבע כנפים 

 

ומעתה באנו להשכיל על דבר אמת : "כותב ע"הקדוש זי "אור החיים"ה
כנפות ' במצוה זו שאין לעשות ציצית אלא בכסות בת ד' אשר צוה ה

שיהיה ' יצו ה, כי לצד שהציצית הוא סימן העבדות', ובת ה' ולא בת ג
כי ימצא גם כן דבר זה במלכי ארץ שכל , סימן גם כן יגיד מי לנו אדוןה

וכמו כן גזר , אחד יעשה מין סימן אחד לעבדיו וניכר הסימן של כל אחד
כנפות לרמוז כי ' אלא בטלית בת ד' שלא נעשה סימן עבדותנו לה' ה

ולזה בהיות הטלית , מלכנו הוא הבורא ארבע קצות העולם ושליט עליה
וצוה שיהיו ... אבדה הכוונה ואין לעשות בה הציצית' בת הו' בת ג

החוטין לבן לרשום ימניו יתברך כי מדותיו הם מדת הרחמים והטוב 
גם כן התכלת לרמוז על שליטתו בשמים כי התכלת , הרמוז במין הלבן

  ...דומה לרקיע
 

ואת ' מצוות ציצית'מבאר לנו באופן ברור את ע "והאלשיך הקדוש זי
איך תאמר אלי שבראותי אזכור כל , דאם יאמר אדם :ל"ק הנענין הפסו

והלא הנני לובש ציצית יום יום ורואה אותו ואיני זוכר כל מצות . המצות
" 'וזכרתם את כל מצוות ה"ורק אז " לציצית' לכם'והיה "לזה אמר . 'ה

אם בעשותכם הציצית תכוונו שיהיה לכם סימן להציץ בו ולזכור : פירוש
אבל אם תעשו הציצית , אזי כאשר תראו אותם תזכרו', את כל מצות ה

והסביר את . אזי לא תזכרו בראיה, בלי כוונה לזכור, דרך מלומדה
שקושר חוט , משל לאדם שרוצה לזכור איזה דבר: הדברים במשל

אך אם . באצבעו וכשהוא מסתכל על החוט נזכר בדבר שחפץ להיזכר בו
ר כך שכח דבר שהיה עליו ואח, אדם קושר אצבעו מפני שהיא כואבת

? הלא קשרתי באצבע, כיצד שכחתי דבר פלוני: ושאל אנשים, לעשות
הרי לא קשרת אצבעך אלא מפני ! שוטה שבעולם: אומרים לו הבריות

לומר  –" והיה לכם לציצית"וזהו אומרו ... הכאב ולא קשרתו כדי להיזכר
וראיתם "אשר אז כ, כאשר יהיה לכם לציצית שהוא כדי להציץ בו לזכור

, מה שאין כן אם לא יהיה לכם לציצית". 'אותו וזכרתם את כל מצוות ה
  ...?כי אז איך יהיה לכם למזכרת, שלא יהיה לכם להציץ בו לזכור

 

מובא סיפור מרגש בו רואים איך המהדר בחיוב מצוות  בספר לפיד האש
ק בעל השפע "הרה: ציצית מסייעים לו מן השמים להגיע לכך בכל דרך

שתה כידוע את כוס התרעלה עד תומה בשואה ע "חיים מצאנז זי
תוך שהוא מקפיד גם  –האיומה ונשאר בחסדי שמים לפליטה גדולה 

ד "במצבים הקשים ביותר לא לסטות מההלכה הצרופה ועל קוצו של יו
לצאת מגיא צלמוות ' והיה זה כאשר זכהו ה. במסירות נפש נפלאה

יום אחד הופיע ובידו . ליטים במחנותהקפיד לנסוע ולחזק את שרידי הפ
כמאה וחמישים . ארבע אלומות של חוטי ציצית למהדרין, "הפתעה"

אבל לא היה בידו , כל אחד בקש לזכות במצוה, יהודים הסתערו לעברו

הרבי הציע להם שיעשו גורל ומי שיעלה בגורל יזכה ? מה עושים, יותר מארבע
מפרחי חסידי , מנדל פשיטיק שמו ,לפתע קם מתוך הקהל בחור צעיר. בציצית

יש לי זכות : "אשר התייצב מול הרבי וטען כלפיו, לפני המלחמה' גור בלודז
. שאלו הרבי בחיוך קל? "מאי חזית". "מגיע לי לקבל ציצית ללא הגרלה, קדימה

ותוך , השיב הבחור" אמנם כן!...) "?דמך אדום יותר! (?"דמא דידך סומק טפי"
הלא הנני , ופרם מאותה לאורכה משתי הצדדים, צתוכדי דיבור תפס בחול

אף אחד מבין , לבוש בגד בן ארבע כנפות שמחויב בציצית מדאורייתא
הרבי התרגש מההברקה המלבבת של . הנוכחים אינו מחויב בציצית כמוני

, אפס קשתה עליו ההכרעה אם להיעתר לו. אוד מוצל מאש, אותו יתום צעיר
פנה אל הבחור . כמת כולם לערוך הגרלה דווקאהלא כבר הוחלט פה אחד בהס

המתח !" בטוח אני שתזכה בגורל, אם כוונתך צרופה לשם שמים: "ואמר לו
כל אחד , נגשו לעריכת ההגרלה? מי יזכה בציצית, בקרב הציבור גבר ועלה

השמחה , ברם. קיווה להיות בין המאושרים ששמותיהם יעלו בקלפי
מנדל פשיטיק : ברגע שנשמע קול הכרוז, וההתרגשות הציפו את כולם ממש

  !...  זכה בגורל
 

כל פרטיה  כפי"והזהיר במצוות ציצית  :מובא "פסקי תשובות"ובספר 
ניצול מן החטא ומכוסה ממזיקין ומלאכי חבלה , זוכה לאשה ובנים" ודקדוקיה

ק רבי חיים "הגהומביא שם בשם ... ומוגן מעין הרע וזוכה ומקבל פני השכינה

ל על סגולת מצוות ציצית היינו כשהטלית "דכל הבטחות חז ע"יי ז'פלאג
ע בשם רבי יצחק סגי נהור "עיין עוד מאי דכתבנו בסימן תר: "ומסיים. כתיקונו

וכך ". לעניין סגולת נר חנוכה! ד בשם אליהו הנביא זכור לטוב"בן הראב
) שנתגלה לאחרונה(כתב יד קודשו ב איתא": מצאתי אני הכותב את הדברים

 –ל "על מאמר חז, ד שקיבל מאליהו הנביא זכור לטוב"רבי יצחק בן הראבמ
הרי כולי עלמא , שלכאורה תמוה! ח"בנר חנוכה הוין ליה בנים ת רגילה"

ותירץ שמאמרם ודבריהם אמת כי ? מדליקים נר חנוכה ורובם אין זוכין לכך
זהירים  אבל מיעוטא דמיעוטא, כפי שרוב העולם מדליקים אכן יוצאים ידי חובה

זוכים בסגולתה לבנים תלמידי "שאז , להדליק כפי כל פרטי המצוה והדקדוקים
   !...וכנראה שכך הם הדברים לענין מצוות ציצית –"!... חכמים

  

הכנף  יתתם ונתנו על ציצוֹ רועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדֹ 

והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות . פתיל תכלת

  )לט- לח, טו(' ועשיתם אותם ולא תתורו וכו' ה
 האירהארה ש –" יחי ראובן"קטע מתוך הספר ביא בפניכם א :אמר הכותב

בו אנו  הזמןקדושת בגודל  ל"רבי ראובן קרלינשטיין זצהגאון המגיד הנודע 
הם יביאו אותנו , אם נשכיל להתבונן בדברים בודאיו –מתעטפים בטלית 

את תפילת  מידי בוקרתפילתנו עטיפתנו בטלית בעת זמן את ולייקר להעריך 
  .לבורא העולם השחרית

 –הפסוק מתחיל בלשון נסתר : רואה שינוי לשונות, ל"פסוקים הנב בונןמתה
על כנפי " –וכן בהמשך ', ם ציציתכועשו ל': ולא נאמר, "ועשו להם ציצית"

. 'תנו על ציציתות'ולא , "ונתנו על ציצית"', על כנפי בגדיכם': ולא, "בגדיהם
ולא , "לציצית לכםוהיה ": מיד לאחר מכן ממשיכה התורה ואומרת בלשון נוכח

ומכאן ממשיכה התורה בלשון . 'והיה להם לציצית': כפי שהיה מתאים לכתוב
  ".הייתם קדושיםו... למען תזכרו... ולא תתורו... וזכרתם... וראיתם" –נוכח 

נוכח בו ללשון  –מדוע שינתה התורה את הפסוקים מלשון נסתר בו פתחה 
  ?סיימה
ראיתי  – ל"קרלינשטיין זצ רבי ראובןהגאון המגיד מישרים  בדרשתו הסביר

: "עץ חיים"ראש ישיבת , ל"זלזניק זצ יעקבאברהם הגאון רבי ביאור שכתב 
  . מגזירה שוה ומקורם, הל דורשים שעטיפת הטלית צריכה להעשות בעמיד"חז



  

 

  
 

". לכםוספרתם : "ונאמר בספירת העומר, "לציצית לכםוהיה : "נאמר כאן
מהחל : "שהרי נאמר שם, כה להעשות בעמידהכשם שספירת העומר צרי

שספירת  ,כלומר, המָ קוֹ אלא בְּ  המָ קָּ בַּ ים אל תקרי ודורש" המָ קָּ בַּ  חרמש
גם עטיפת הטלית צריכה כך  –העומר צריכה להעשות בעמידה 

  ). ב"סק' משנה ברורה סימן ח(להעשות בעמידה 
 –לאחר מכן עברה ללשון נוכח , אף שפתחה התורה בלשון נסתר, לפיכך

      .כדי שניתן יהיה לדרוש את הגזרה שוה, "והיה לכם לציצית"

  .רבי ראובן קרלינשטיין את דבריו דסיים המגי – כך הסביר הרב זלזניק
•   

 ,לבאר בדרך נוספתאפשר " – ואמרהמגיד  המשיך – "'אבל בעזר ה"
   :"הבא מהלךאת ה הסכיתו ושמעו, מדבשמתוק 

כל הזריז במצוה : ומרבר יוחאי א רבי שמעון: ")ב"מנחות מג ע( גמראב
וכתיב ', אותווראיתם ': כתיב הכא. זוכה ומקבל פני שכינה )ציצית(זו 

: במצות ציצית נאמר, כלומר". 'תעבוד ואותואלקיך תירא ' את ה': התם
וראיתם ': היה צריך לומר, ונה היתה לציציותואם הכ, "וראיתם אותו"

' את ה: "התכוונה לאמור בפסוק', אותו'ברם התורה באמרה ', אותם
על ידי קיום מצות . ה"הקבזה  –' אותו, '"אלקיך תירא ואותו תעבוד

ומקבל פני זוכה  –" הזריז במצות ציצית"יום גרידא אלא ולא ק, ציצית
   ".וראיתם אותו"כאמור , ינהשכ

מובן שהיא נוקטת , פני שכינהאם התורה מדברת על קבלת , אם כך
וכשישנה , כי כאשר מקבלים פני שכינה זוכים לקרבה מיוחדת, לשון נוכח

, מישהו רחוק ים עלכאשר מדבר. בלשון נוכחמדברים  –קרבה שכזו 
 –בלשון קרבה , אולם כשמדברים בקרבה, משתמשים בלשון נסתר

   .בלשון נוכחמשתמשים 
אבל מתי זוכים ומקבלים פני . בעשיה? מתי מתחילה מצות ציצית

  .כאשר מקיימים את המצוה בפועל, כאשר כבר עטופים בציצית? שכינה
כי מדובר , "ועשו להם ציצית: "בלשון נסתר התורה פותחת: ת נביןעכ

, שר עוברת התורה לעשיה בפועלאולם כא, רק בתחילת עשיית המצוה
, עוברת ללשון נוכחהיא  –בו זוכים ומקבלים פני שכינה  למצב, ישהללב

   ".והיה לכם לציצית"
כאשר אנו מעוטפים בציצית זו . פלאי פלאים? אתם שומעים רבותי

, והיה לכם לציצית" –שכינה זו קרבה מיוחדת  קבלת פני! קבלת שכינה

  .לכן התורה משתמשת בלשון נוכח

•   
קבלת פני על ', קרבת הלשון נוכח מעידה על שאם תשאלו היכן מצאנו 

הסיום של , שימו לב שבתפילת שמונה עשרה: בואו ואומר לכם? שכינה
האל ' 'מחיה המתים', 'מגן אברהם' –כל הברכות הוא בלשון נסתר 

  .וכן הלאה' שומע תפילה', 'הרוצה בתשובה' 'הקדוש
וזו ברכת , 'נוכח'מסתיימת בלשון , רק ברכה אחת ויחידה בשמונה עשרה

מדוע . הודאה בלשון נוכח". הודותשמך ולך נאה ל הטוב" –ההודאה 
  ?דוקא ברכה זו שונה

   :זה אמת לאמיתה, מה שאומר לכם כעתאני חושב ש' בעזר ה
הוא מודה , לאחר שחזקיהו המלך חלה והבריא, )ט, לח(כתוב בישעיהו 

מלך יהודה בחלותו  מכתב לחזקיהו: "ופותח במילים, ה על החלמתו"להקב
חזקיהו חשש , "ה-ה יאמרתי לא ארא: "אומר חזקיהו כך". ויחי מחליו

מה ". ה-לא אראה י" לכן הוא אומר, עומד למות ושוב לא יחיה שהוא
: והרי נאמר, ה"הוא כן רואה את הקב, וכי כאשר הוא חי? כוונתו בכך

  ?ה"מי הוא זה הרואה את הקב? כי לא יראני האדם וחי"
ל -ראות האכי , ענין ההודאה רבנו סעדיה גאוןפירש : "ק"הרדמביא 

  ."הוא ההודאה והשבח לפניו והתבונן בדרכיו
וזו , ה"אומר ששוב לא יוכל להודות להקב, חזקיהו המלך החושש שימות

שמבאר כפי  –ל -כי ראיית הא, "ה-אמרתי לא אראה י: "כונתו באומר
. ת והתבוננות בדרכיו"היא מתן הודאה להשי רבנו סעדיה גאון

במפרשים נאמר כי כל סיפור מחלתו והחלמתו של חזקיהו המלך אירע ו
ועל זאת אומר חזקיהו כי חשב שלא יזכה . שלושה ימים לפני הפסח
   .ל-זו היא ראיית פניח הא, דאהכי הו. לחיות עד פסח ולומר הלל

יטב מדוע ברכת ההודאה מובן ה, לפי הדברים הללו, מורי ורבותי
הטוב שמך ולך נאה : "הרי אומרים בסיום הברכה. מסתיימת בלשון נוכח

, קרבה שאין למעלה ממנה, ל-ההודאה היא ראיית פני הא, "להודות
  !'נוכח'מדברים בלשון , כזווכאשר יש קרבה 

, יית הציציתכל עוד מדברים על עש. כך גם אפשר לומר בפרשת ציצית
כי , "ונתנו על ציצית", "ועשו להם ציצית" –משתמשים בלשון נסתר 

כאשר מתעטפים בציצית וזוכים אך . עדיין לא זוכים לקבלת פני שכינה
, ש קרבת אלקיםכאשר י', נוכח'ל' נסתר'או אז הופך ה, לקבל פני שכינה

  ".והיה לכם לציצית" –מדברים בלשון נוכח 
  !אלו הם הרגעים המיוחדים בו זוכה האדם לקבל פני שכינה מידי יום

  

  

  )לז, טו( פרשת ציצית
מביאה מחלוקת רבי עקיבא ורבי ) ע׳׳א, בדף ג(הגמרא במסכתא סוסה 

  : ישמעאל בשלושה ציווי התורה אם הם רשות או חובה
  .הבעל לאשה ינויק: א
  .מא לשבעת הקרוביםטכהן הדיוט לה: ב
  .לעולם בהם תעבודו בעבדים כנעניים: ג

  . ישמעאל רשות ביהרי זו חובה ולר קיבאעלרבי בכל המקרים 
שש  :ל שמנין מצוות התורה הואהרי מוסכם לדעת הכ: התוספותשם מקשים 

מעתה אם מצוות אלו כלולים בשש מאות ושלוש עשרה . מאות ושלוש עשרה
ואם הם  ,הרי שיחסרו לר׳ ישמעאל שלוש מצוות למנין שש מאות ושלוש עשרה

  .ש תירוצם"ועיי ?שלושה מיותרים בי עקיבאהרי שיווספו לר, אינם כלולים
דהנה במשניות מסכת : א"ק שליטי פי"אך אנו נביא תירוץ נוסף בשם הר

נחלקו ר׳ ישמעאל ות״ק במצות ציצית אם הם ארבע  )'משנה ו' פרק ג( מנחות
כמין  וא״כ מתיישבים הדברים. לר׳ ישמעאל ארבע ולת״ק אחת. מצוות או אחת

שלושת המצוות דלעיל אמנם כלולים במנין תרי״ג ולכן לר׳׳ע המנין : חומר
עתה שלוש מצוות יש להוסיף את שלושת מושלם אך לר׳ ישמעאל שחסרים מ

המצוות היתירות במצוות ציצית של ת״ק שלדעתו מקיימים ארבעה מצוות 
  ...במצות ציצית והרי החשבון מדויק להפליא

 

ואם אמנם לפי  ,מנין התרי״ג הוא דוקא שמות מחולקים: ויש להעיר על תירוצו
ן במנין המצוות ייעד ,ר׳ ישמעאל יש קיום במצוות ציצית של ארבע מצוות

וכמו דלמ״ד שבתפילין יש קיום מצוה לשל . ציצית: יחשב הדבר למצוה אחת
ן זה ברור שבמנין ייעד, ם ב׳ מצוותייראש ולשל יד בנפרד והמניח תפילין מק

  .המצוות נחשבת מצות תפילין למצווה אחת

  )לט, טו(רי לבבכם ואחרי עיניכם לא תתורו אחו
באחת  ע"רבי שלום שבדרון זי הנודע הגאון המגיד הירושלמי אמר פעם

שיש כאן , שוחחתי פעם עם אחד מגדולי ישראל ואמר לי –מדרשותיו 
אל משה ' וידבר ה"ומה בתחילת הפרשה כתוב : בפרשתינו קל וחומר נורא

 –אם רצונכם יש לכם הסכמה , כלומר" את ארץ כנען' ויתורו'שלח לך אנשים 
ועם " ויתורו את ארץ כנען" –" ויתורו"קיימו את הוהם אכן , אתם יכולים לתור

אם , קל וחומר .נכשלו עד כדי כך ונהפכו לרשעים, קרה מה שקרה, כל זאת
קל וחומר קל וחומר בן בנו של " ולא תתורו" –מזהירה אותנו התורה לא לתור 

ולא "מזהיר ' ה !שלא לתור ולקיים את הלאו המפורש בתורה כי אסור לתור
  ...?כיצד לא מפחדים מהתוצאות" !תתורו

 

ולא תתורו אחרי : "ל כך"שמעתי לפרש את הפסוק הנ :עוד הוסיף ואמר
ואל , תשליך, עזוב, אם ראית מה שלא ראוי לראות –" לבבכם ואחרי עיניכם

" אחרי"אל תתור , "אחרי"אתה כבר , די לך, מה ומדוע, תחפש לתור למה
, לא לעסוק בו, לא לחשוב במה שכבר ראית... ראיית העין" ואחרי"לבבכם 
  ... עיניכם" אחרי"לא לתור עוד , להשליכו

•   
 

רצה מושל המחוז  ע"ק רבי אהרון מבעלזא זי"הרהכי ביום חופתו של  ,מסופר
לבוא ולברך את המחותנים שהיו רבנים במחוזו וכן לראות את החתן ששמע 

, ם להתחמק ממנוהחתן לא שמח לקראת ביקור זה וביקש דרכי. עליו רבות
, לחותנו ולכלל ישראל, מצד אחד כמושל המחוז עלול הוא לגרום צרות לאביו

ברצונו לברכו בידו הקדושה מה עוד שאין , ומצד שני עליו להסתכל בפני גוי
  ... וביום החופה

ולא תתורו אחרי לבבכם "כתיב : ע"זירבי ישכר דוב ק "הרהאמר לו אביו 
והיה צריך , ם רואה העין ואחר כך הלב חומדוקשה שהרי קוד, "ואחר עיניכם

שהעיניים  –אלא התירוץ הוא ? לכתוב ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם
גם , כשהלב אינו חומד ואינו חושב בדבר האסור, רואות רק מה שהלב חומד

    ...  אפשר להסתכל ולא לראות, העיניים אינן רואות

  )לט, טו(רי לבבכם ואחרי עיניכם לא תתורו אחו
הלא ידוע כמה , היהודי הקדוש מפשיסחא זי״עשפעם אחת נשאל , מסופר

ומדוע לא נזכר בתורה , החמירו חז״ל על איסור הגאות וגם על תאוות הממון
שהרי אחרי אותיות ״לב״ : והשיב שנרמז בתורה איסורן בפסוק זה. איסורין אלו

, ם״ הוא לרבותוידוע ש״ג. 'ג', אחר אות ב. 'מ', אחר אות ל, המה אותיות ״גם״
   .כס״פהמה אותיות , ואחרי אותיות ״עין״. רומז על גאות

היינו האותיות , ״ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם״: וזהו פירוש הכתוב
והאותיות שאחרי עי״ן , שרומז על גאות, שהמה ״גם״, שאחר אותיות ל״ב

  ...שרומז על תאוות הממון, שהמה ״כסף״
  

אם אמרו שענוה  – להרה״ק המגיד מזלאטשוב זי״עשאלו פעם , מאידך גיסא
: השיב המגיד? מה טעם אין היא נמנית במנין המצות, שקולה כנגד כל המצוות
  ... וענוה לשמה פסולה״, ״מצוה יש לקיים לשמה
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