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נמצא שמי שמדקדק במצוות, "
המצוות מגינות עליו, והוא מצליח 

 ן"יסיולהחזיק מעמד בכל נ

 

 מצות 
 ציצית

 [ "העשיחה לפ' שלח, תש ] 
 

ישנה פרשת ציצית,  שלח תפרשבסוף 
 :שאומרים אותה פעמיים ביום בקריאת שמע

ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת וגו' ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת "
, התורה אומרת שהציצית יש אה'"ָכל ִמְצֹות 

ה השפעה על האדם עבה סגולה שהיא משפי
לעורר באדם של "וזכרתם את כל מצוות ה'" 

ובפסוק האחרון של  .את הזיכרון של מצוות ה'
אִתי ק  ֱאֹל ה'ֲאִני  הפרשה כתוב " יֶכם ֲאֶשר הֹוצ 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ל אֹל ים ֲאִני ִק ֶאְתֶכם מ 
כתוב כאן פעמיים בתחילה  ",יֶכםק  ֱאֹל ה'

, ועל שלוש "אני ה' אלוקיכם"ובסוף הפסוק 
מילים אלו מסופר בגמרא מעשה שהיה בימי 

ם שמוזכרים בגמרא הם כמו התנאים, ]הסיפורי
הסיפורים שנכתבו בחמישה חומשי תורה, 
שלא נכתבו משום שהם מעניינים, )למרות 
שהם אכן מעניינים(, אלא זה תורה, שנכתבה 

 למד מכך מוסר השכל.[נעל מנת ש

מסכת מנחותבגמרא ה
, תניא רבי אומרת ב

נתן אומר אין לך כל מצוה קלה שכתובה 
דהיינו  -בתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה 

שאין מצוה בעולם שהיא בלא מתן שכר אלא 
יש מתן שכר לכל מצוה, ולעולם הבא איני 

שבעולם הזה יודעים כמה, רואים  –יודע כמה 
כ הרבה כמה הרוויח, אבל בעולם הבא יש כ"

צא ולמד ממצות  הגבול.ואין אנו יודעים את 
ציצית ]הגמרא מביאה דוגמא ממצות ציצית 
שהיא מצוה קלה, וקל וחומר לשאר מצוות[ 
והטעם שנקראת מצות ציצית מצוה קלה פירש 
רש"י שהיא מצות עשה בעלמא, דהיינו בשונה 

מצות  ,ממצות מילה שהיא עשה שיש בה כרת
היא מצות עשה בלא עונש, ומי שלא  ציצית

 טל מצוה.עשאה רק בי

                                                           
 טו, לח במדבר א
 מ"ד, ע"א מנחות ב

פירש  ובספר בן יהוידע
חשיבות של המצוה ישנם שני בש

יש את החלק של הכנת  ;חלקים
ויש את החלק של קיום המצוה, 

ולדוגמא מצות  המצוה בפועל.
ארבעת המינים, עצם המצוה קל 
לקיים אותה שהנענוע הוא דבר 
פשוט, אך יש טורח בהשגתם של 
ארבעת המינים, שזה עולה כסף, 

ושי מסוים בקיום ונמצא שיש ק
כתוב בגמרא  ,מצות סוכה וה.המצ

שהיא נקראת מצוה קלה, משום 
שסוכה אפשר לעשות מפסולת 
של עצים וכדו', אך בקיום המצוה 
של סוכה יש קושי שצריך לשבת 

שהחמה יוקדת, ובין בסוכה בין כ
ובזה שונה  כשיש רוח חזקה.

מצות ציצית, שגם אין קושי בעשייתה, וגם אין 
יומה, ואין בה טרחה כלל, ובכל זאת קושי בק

השכר תמיד נמדד לפי הקושי, וכאן רואים 
כמה שכר קיבל אדם אפילו במצוה קלה זו, 

  .בעולם הזה

מעשה באדם אחד, שהיה  - ממשיכה הגמרא
שהרבה מקיימים מצות  –זהיר במצות ציצית 

ציצית, אך הוא היה זהיר במיוחד לא לבטלה, 
שבכל מקום שהלך 

ישכח את  דאג שלא
הציצית, והקפיד 

שמע  בזה מאד.
שיש זונה בכרכי 
הים שנוטלת ארבע 

מאות זהובים בשכרה ]בירושלמי כתוב 
שבמאתיים זוז ניתן להתפרנס שנה שלמה, וזה 

וחמשה בשל כסף, ודינר זהב שווה פי עשרים 
מדינר כסף, נמצא שבמאתיים זהובים ניתן 
להתפרנס עשרים וחמש שנה! וכאן זה ארבע 
מאות, נמצא שבסכום זה ניתן היה להתפרנס 
במשך חמשים שנה!!![ שיגר לה ארבע מאות 

כשהגיע זמנו בא וישב  .זהובים וקבע לה זמן
על הפתח נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו אדם 

ים בא וישב על ששיגר לך ארבע מאות זהוב
יכנס, נכנס, הציעה לו שבע אמרה היא הפתח, 

מיטות, שש של כסף ואחת של זהב, ובין כל 
 אחת סולם של כסף ועליונה של זהב.אחת ו

כתב שהמספרים כאן כולם  ובספר בן יהוידע
יש בהם משמעות, כך כתב שארבע מאות 

הזהובים עניינם, משום שהיא היתה מכורה 
הרע הוא השר של עשיו, עשיו ליצר הרע, ויצר 

הוא אדום, ועשיו כשבא ליעקב בא עם ארבע 
וכך  .מאות איש, וזהו המספר של היצר הרע

דם שעושה את מה כמספר הזה נותן לה הא
וכן שבע המיטות הם  שיצר הרע מורה לו.

כנגד מה שמבואר בגמרא במסכת סוכה דף 
יהושע בן לוי  'תימא ריוא דרש ר' עקיבא - נ"ב

שבעה שמות יש לו ליצר הרע, והפירוש בזה, 
סתם  אלושאין 

שמות, אלא כל 
שם הוא כח אחר, 
ע ויש לו ליצר הר

שבע כוחות שבהם 
 צד את האדם לרע.
וכאן שהיו שבע מיטות המכוון בזה שהיו את 
כל שבע הכוחות של היצר הרע, ]ולהבדיל כפי 
ששמעתי מהגר"ח שמואלביץ זצ"ל שאמר על 
מה שאמרו חז"ל משה רבינו עשרה שמות היו 
לו יקותיאל זנוח וכו', שאין אלו סתם שמות, 
אלא אלו עשרה כוחות שהיו בו במשה רבינו[ 

שנאמר כי יצר לב האדם רע רע  והקב"ה קרא
משה רבינו קראו ערל שנאמר ומלתם  מנעוריו.

את ערלת לבבכם, שלפעמים היצר הרע הולך 
של האדם,  בשיטה שסותם הוא את ליבו

דוד קראו טמא,  דוגמת השמחה לאיד וכדו'.
ישעיהו קראו מכשול,  ,שלמה קראו שונא
כל אלו  ויואל קראו צפוני.יחזקאל קראו אבן 

הם כוחות של היצר הרע, והאדם הזה היה כבר 
  .בהשפעת היצר הרע בכל שבעת הכוחות
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עלתה וישבה על  - ממשיכה הגמרא לספר 
כנגדה, ואף הוא עלה לישב עליונה  מטה גבי

באו ארבע ציציותיו וטפחו לו על פניו, ושמט 
וישב לו על גבי קרקע ואף היא נשמטה וישבה 

לשון  –על גבי קרקע, אמרה לו גפה של רומי 
של שבועה בכנפים של רומא, שהסמל של 
רומא היו כנפים של נשר, וברש"י פירש פירוש 

של  ראשון שנשבעה בחיי המלך שהוא שרה
רומי, ופירוש שני שזה עבודה זרה, שהיו 

שהגויים  משתחווים לדמות הזו של הנשר,
שאיני מניחתך עד  -נשבעו בעבודה זרה 

שהראש של  –שתאמר לי מה מום ראית בי 
הגוי לא יכול להבין דבר אחר חוץ מזה, אמר 
לה העבודה שלא ראיתי אשה יפה כמותך אלא 

 ,ית שמהמצוה אחת ציוונו ה' אלוקינו וציצ
אני  - וכתיב בה אני ה' אלוקיכם שתי פעמים

פרע, ואני הוא שעתיד לשלם יהוא שעתיד ל
 –עכשיו נדמו עלי כארבעה עדים  .שכר

ופירש  כארבעה עדים. שהארבע ציציות נדמו
המפרש בעיון יעקב, שלפי ההלכה אם שני 
אנשים רואים אדם שהולך לעבור עבירה 

ור את מצווים הם להתרות בו קודם שיעב
  העבירה, שאם יעשה אותה יקבל עונש.

אותו אדם שבאו עליו ארבעה  וכך הרגיש
ופירש המפרש, ששניים היו בשביל  עדים,

להתרות בו על העבירה, ושניים אחרים היו 
כדי להורות לו על השכר הגדול שיקבל אם 
 .ישמור את המצוה, ואלו הם ארבעה עדים

עד שתאמר לי מה  ךתאיני מניח - אמרה לו
שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם 

ובעין יעקב  תורה. ומדרשך שאתה למד ב
הוסיף שאמרה העבודה, וקודם לכן נשבעה 
בגפה של רומי, וכאן כבר אמרה העבודה, 
שהיא שבועה בעבודת בית המקדש, כתב ונתן 

וכל זה משום שכבר גמרה בליבה  -בידה, 
 ה של קדושה.ייר לאחר שראתה מעשה זלהתג

לא היה מיושבי בית נראה שואדם זה למרות ש
המדרש, נראה לומר שהיו רגילים בימי 
האמוראים בשני חדשים בשנה שהיו יושבים 
כולם בבית המדרש שנקראו ירחי כלה, ובמה 
שאמר לה מצוה אחת יש לנו וציצית שמה, 

, ונתכוין 606המילה "וציצית" היא בגימטריה 
יש שבע מצוות, ולנו  לומר לה בזה שלגויים

יש בנוסף לכך עוד שש מאות ושש מצוות, 
שהם בס"ה תרי"ג, וכמו כן אמר הגר"א 

גיירה ומשום כך תמוילנא על השם רות, שנ
נקרא שמה רות שהיא בגימטריה תר"ו שהם 

 ת ושש מצוות שנוספו לה.שש מאו

 –שליש למלכות  עמדה וחילקה כל נכסיה
היא היתה  פרש"י שיניחוה להתגייר, שכנראה

שלא רצו לוותר עליה בממלכה, שווה נכס 
ולזאת נתנה להם שליש מנכסיה, ושליש 

לעניים ושליש נטלה בידיה, חוץ מאותם 
 .רבי חייאעות ובאת לבית מדרשו של מצ

אמרה לו רבי  ,רבי מאירובתוספות כתבו של 
צווה עלי ויעשוני גיורת, אמר לה בתי שמא 

הוציאה כתב  ?עיניך נתת באחד מן התלמידים
 ,מידה ונתנה לו אמר לה לכי זכי במקחך

ובספרי כתוב הגירסא שאמר לו לך זכה, 
אני מציע לך לישא לתלמיד הזה שאמר לו רבו 

אותה שהיא גיורת לשם שמים, אותן מצעות 
זה מתן  שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר.

שכרו בעולם הזה, זה דוגמא של קבלת השכר 
, שהיה לו כח להתגבר של המצוה בעולם הזה

על הניסיון, וחזר בתשובה שלמה ובסוף קיבל 
 שכר בעולם הזה.

על זהו מספרת את הסיפור הזה  וכשהגמרא
אדם שכל כך דקדק במצות ציצית, וזכה 
לעמוד בניסיון, אך הבה נתבונן כמה וכמה 
מקרים יש שלא עומדים בניסיון, ואפילו 

בכל בדברים יותר קלים, ועל כך אנו מתפללים 
שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותיך ואל "יום 

תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועוון 
, קודם כל שלא נבוא לידי "ולא לידי ניסיון

חטא, ואח"כ מתפללים שלא נגיע לידי ניסיון, 
ניסיון, ולא בשאז נצטרך כח מיוחד לעמוד 

לידי ביזיון, ובהמשך התפילה אומרים 
חבר רע, שנתרחק והרחיקנו מאדם רע ומ

 .מאדם רע

  
 'חבר רע'

 

בנו היה האיש ש היו אצלי זוג איש ואשה,
של תלמיד חכם גדול בתורה, והוא עצמו עד 
שנישא למד תורה, ונישא לאשה שאביה אינו 

הוא עוסק במסחר, והוא  אלאבן ישיבה, 
פלל בציבור, ולהגיע מקפיד בוקר וערב להת

החתן  לאחר נישואיו רבץ על מוקדם לתפילה.
אך עדיין  עול הפרנסה, והתעסק במסחר,  הזה

היו הקפיד בכל יום ללמוד את הדף היומי, וכש
ע הרבה דמדברים בדברי תורה החתן הצעיר י

ובאו אלי בטענה  יותר במה שחמיו אינו יודע.
שאין אצלם שלום בית, ומי יודע אם יצטרכו 

אני  -את העניין  להתגרש, והסבירה האשה
לתלמיד חכם, ובליבי חשבתי לתומי שנשאתי 

הוא ו יהיה יותר טוב משל אבי. רציתי שביתי
לאחר שחיפש פרנסה נעשה עובד מדינה 
בתפקיד בכיר, והוא נפגש עם החברים שלו, 
וכשיש מסיבה באים כולם יחד, והתחיל הבעל 

להראות בחוץ בצורה יותר  לומר לה שתתחיל
לפעמים קם מאוחר הוא בבוקר  אופנתית.

לה, משום שעסוק בעסקים תפיומאחר את ה

למרות שגרתי בבית שלא  ,ואמרה גבוהים.
 הרבה תורה, אך הקפידו על מצוות. יודעים

 .ועכשיו בעלי אומר לי את נקראת מדי "דתית"
פת לך הלא הכל כשר מה אכ הבעל, ואמר לה

  בבית והכל טוב.

היא כמו שאנו אומרים  והסיבה לכך
הוא , שאדם רע פירושו "והרחיקנו מאדם רע"

מכות, אלא שצריך אדם שרוצה לתת לא 
יש מרחק גופני ו .לשמור מרחק מאנשים אלו

ויש מרחק נפשי, אפשר לחיות יום יום איתו, 
 .אך יודעים שיש מרחק, הוא כזה, ואני לא כזה
 וואם אדם יודע לשמור את המרחק, ולדעת שז

המסגרת שלי, ואני לא אבטל אף פעם תפילה 
לא רוצה להשתנות ולהיות  בציבור, ואני

נכו אותי בבית של אבא שלי, יאחרת ממה שח
אז הוא יצליח, אבל אם אדם לא שומר על 

 עצמו יכול הוא ליפול.

  
 קרך בדרך''

 

שהיה נוסע מבני ברק ללמד  יוסיפר לי חבר
לתל אביב, והיה יום יום נוסע  54בישיבה בקו 

בבוקר, ובאותו אוטובוס  9באוטובוס בשעה 
דם אהרבה אנשים שאינו מכירם, וראה נוסעים 

שנוסע באוטובוס ויורד בבורסה שהוא עובד 
כעבור  א גמרא ולומד.מוצי יהשם ובדרך ה

יד אותו אדם שב על יכמה חדשים, התי
אדם שהוציא עיתון וקרא את שהתבונן בו, 

אדם שהחזיק את החדשות של הבוקר, וה
ומאז שם לב שמיום  הגמרא הציץ בעיתון.

האדם הזה שהיה לומד בגמרא בדרך, ליום 
פחות ופחות הסתכל בגמרא, עד שהוא ראה 
שביום אחד הוא עלה לאוטובוס עם עיתון 

  י גמרא בידו.בידו, ובל

שהוא נכנס לעולם  לכך היא, והסיבה
העסקים עם חברים ולא שמר על עצמו, ומצד 

ליונרים שעוסקים ישני רואים אנשים מ
שעות בכל כמה  מקפידים ללמודובמסחר, 

יום, ובזמן שהם לומדים הם מקפידים מאד 
ונעשה כאילו הכל מת, ושומרים על עצמם 

ת ולקיים את סדר הלימוד והתפילות, ובשע
הללו לא מעניין אותם כלום מהעסקים, ועל זה 
אנו מתפללים "והרחיקנו", נמצא שמי 
שמדקדק במצוות, המצוות מגינות עליו, והוא 

יסיון, ונזכה כולנו מצליח להחזיק מעמד בכל נ
לם הזה וגם לקבל שכר גדול מאד גם בעו

 בעולם הבא אמן ואמן.


