
הזכרת שם ה‘ לבטלה
”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה‘“ (ל ג)

במדרש (לא נודע מקורו) הסמיכו לפסוק זה את לשון הכתוב 
בתהילים (קמד ד): ”ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר“.

יצחק  לוי  רבנו  ביאר  הפסוקים  בין  הקשר  מהות  את 
מברדיטשוב:

במסכת נדרים (י ב ע“פ המובא בשל“ה פסחים רנז) הזהירו חכמים 
שהיא:  הבהמה  על  יאמר  שלא  לה‘  קרבן  המקדיש  את 
”לה‘ קרבן“, אלא: ”קרבן לה‘“, מחשש שמא ימות באמצע 
ונמצא  ההקדשה,  נוסח  את  לסיים  יספיק  בטרם  דבריו 

מזכיר שם ה‘ [’לה‘‘] לבטלה.
לכך רומזים דברי המדרש: ”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר“ – עליו להקפיד 
ָּדָמה  ַלֶהֶבל  ש: ”ָאָדם  משום  ַלה‘“,  זה: ”ֶנֶדר  לומר בסדר 
ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר“, ואם ימות בפתע פתאום עלול להיכשל 

בהזכרת שם שמים לבטלה.
’קדושת לוי‘

לקיים את הנאמר ב‘מי שברך‘
”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה‘... א ַיֵחל ְּדָברֹו" (ל ג)

אחד  לפטירת  השבעה  ימי  במלאות  שנערך  בהספד 
לשמש  דיסקין  לייב  יהושע  רבי  הגאון  קרא  מתלמידיו, 
מציין  שהוא  תוך  כסף,  סכום  בית הכנסת והפקיד בידיו 
כי הכסף ניתן לו בשם כל הנוכחים לעילוי נשמת הנפטר.
למראה הפליאה על פני השמש הסביר רבי יהושע לייב:

”בשעת ההספד, אמר החזן את תפילת ’א-ל מלא רחמים‘ 
ובה הזכיר: ’בעבור שכל הקהל נודרים צדקה בעד הזכרת 

נשמתו‘, וכדי שיקויים הנדר, נודב אני צדקה בעבורם“.
’עמודי אש‘ עמ‘ קנה

לא לגרום לשכינה הקדושה ’להמתין‘
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)

אוסטרובצה  של  רבה  היינה  שמריהו  שמואל  רבי  כתב 
ומתלמידי המגיד מקוז‘ניץ:

בפסוק זה נרמז שכרו של הנזהר בדברי הגמרא (ברכות ו ב): 
מצא  ולא  הכנסת  בבית  בא  הוא  ברוך  שהקדוש  ”בשעה 
’ַמּדּוַע  ב):  נ  (ישעיה  שנאמר  כועס,  הוא  מיד   – עשרה  בה 

ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה‘“.
עֹוד  ”ַוָּיֶחל  י):  ח  (בראשית  ככתוב  המתנה,  לשון  הוא  ’ַיֵחל‘ 
(זוהר  הקדושה  לשכינה  כינוי  הוא  ו‘דבר‘  ָיִמים“,  ִׁשְבַעת 
מי   – ְּדָברֹו“  ַיֵחל  ”א  כאן:  נאמר  אשר  וזאת  ב);  קצד  מקץ 

לבית  לבואו  ’להמתין‘  הקדושה  לשכינה  גורם  שאינו 
הכנסת, אלא מזדרז להיות מעשרה ראשונים, מובטח לו 

שתתקבל תפילתו – ”ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“.
’זכרון שמואל‘

שנאת חינם – החמורה שבכולן
”ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל 

ַעֶּמי“ (לא ב)
מחמת  לדבָר  נכנסו  שהמואבים  המואבים,  מאת  ”ולא 
אבל  אותם...  שוללים  שיהיו  מהם  יראים  שהיו  יראה, 

מדינים נתעברו על ריב לא להם“ (רש“י).
על הארה חשובה עמד רבי דב מאיר רובמן ראש ישיבת 

’תפארת ישראל‘ בחיפה:
חינם,  שנאת  עוון  חומרת  על  אותנו  מלמדת  זו  פרשה 
שהרי מבואר בדברי רש“י שהסיבה שהצטווינו להתנקם 
דווקא מהמדיינים ולא מהמואבים הייתה מחמת ’שנאת 

חינם‘ שהייתה בהם, שהתעברו על ריב לא להם.
ניתן ללמוד על חומרת עוון זה אף מנוסח תפילות הימים 
הנוראים, אשר בחלקן אנו מוסיפים בחזרת הש“ץ בברכת 
וכלה  כעסך  וכבוש  רחמיך  זכור  מלכנו,  ”אבינו  מודים: 
דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועון ומגפה ופגע רע וכל 
מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פרעניות וכל גזרה 
רעה ושנאת חנם מעלינו ומעל כל בני בריתך“ – הרי לנו 
בקשות כה מופלאות שכדרכה של תפילה הן הולכות מן 
הקלה אל החמורה (ראה ב“ב ח ב), ומהי האחרונה שבהן? 

’שנאת חינם‘!
’זכרון מאיר‘

לבן – הוא בלעם, ביקש לעקור את הכול
”ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב“ (לא ח)

פינחס  הרג  שבטרם  מובא  זה  פסוק  על  יונתן‘  ב‘תרגום 
את בלעם אמר לו: ”הלוא אתה הוא לבן הארמי שרצית 
את  לאבד  כדי  למצרים  וירדת  אבינו  יעקב  את  להכרית 

זרעו...“.
בידו  הייתה  שקבלה  משמע  יונתן‘  ה‘תרגום  מדברי 
אליעזר  רבי  פירש  זה  פי  על  הארמי.  לבן  הוא  שבלעם 
בנוסח  נפלא  ביאור  אליעזר‘  ’ציץ  בעל  ולדנברג  יהודה 
הגדה של פסח: ”צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות 
ולבן  הזכרים  על  אלא  גזר  לא  שפרעה  אבינו,  ליעקב 
אבד  ’ארמי  ה):  כו  (דברים  שנאמר  הכל,  את  לעקור  ביקש 

אבי וירד מצרימה‘“; ורבים תמהו, כיצד הגיע ’לבן הארמי‘ 
להגדה של פסח שעניינה סיפור יציאת מצרים?!

בלעם,  הוא  שלבן  סבר  ההגדה  בעל  שאף  לומר  ויש 
אבינו,  יעקב  את  לאבד  בידו  עלה  לא  כי  בראותו  אשר 
בעת  כן  על  צאצאיו.  את  לאבד  הרבה  ברשעותו  ניסה 
למצרים  אחריהם  ירד  בישראל  המצרים  שהשתעבדו 
ויעץ לפרעה (ראה סוטה יא א) לגזור להשמיד ביאור את כל 
חלק  רק  קיבל  שפרעה  אלא  ובנות,  בנים  ישראל:  ילדי 

מעצתו ולא גזר אלא על הזכרים.

עלה  ומשלא  אבי“,  אבד  ”ארמי  ההגדה:  בעל  אמר  וכך 
”לעקור  כדי  צאצאיו  אחרי  מצרימה“  ”וירד  בידו:  הדבר 
”פרעה  שלאכזבתו  אלא  כאחד,  ובנות  בנים   – הכל“  את 

לא גזר אלא על הזכרים...“.
שו“ת ’ציץ אליעזר‘ חלק יז סימן כד

החונה ’מחרדה‘ – יברך ’במקהלות‘
”ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת“ (לג כה)

רבני  מגדולי  שלי,  מקיקץ  שאול  רבי  למד  זה  מפסוק 
ג‘רבה, רמז לארבע הסכנות שהניצול מהן צריך להודות 
הן:  ואלו  ב),  נד  (ברכות  בגמרא  כמבואר  ’הגומל‘,  בברכת 
יורדי הים שעלו ליבשה, הולכי מדבריות שהגיעו למקום 

ישוב, חולה שהתרפא ואסיר שהשתחרר.

ה‘חרד“ה‘  מעל  הסכנה  כשחולפת   – ֵמֲחָרָדה“  ”ַוִּיְסעּו 
[’שכיב  רעה  האסורים],  [בבית  חבוש  תיבות:  ראשי   –
אזי: ”ַוַּיֲחנּו  הים,  דרך]  דרך, [והנוסע  ב]  מרע‘], [ההולך 

ְּבַמְקֵהת“ – עליו לברך על כך במקהלות עם.
’מדרשו של שם‘ ח“ג עמ‘ קיט

’והשב את העבודה – לדביר ביתך‘
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַנֲחָלה  ִתּסֹב  ְוא  ּדְֹבִרים;  יֹוֵסף  ְבֵני  ַמֵּטה  ”ֵּכן 

ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה" (לו ה; ז)

דרש האדמו“ר רבי שלמה מרדומסק:

מכוח  רק  התחדש  ַנֲחָלה“,  ִתּסֹב  ”ְוא  שהציווי:  כשם 
נחלתם  חלקי  בכל  לזכות  יוסף  בני  של  העזה  תשוקתם 
בליבנו  משתגבר  אנו;  אף  כך  ובקדושתה,  ישראל  בארץ 
התשוקה לזכות לבניין בית המקדש ונכוון מעומק ליבנו 
בכך  נפעל  תשוב“,  ברחמים  עירך  ”ולירושלים  בבקשת: 
שלא תסוב נחלתנו מעימנו וייבנה בית המקדש במהרה 

בימינו.

על כך אף רמז הכתוב (דברים יב ה) באומרו: ”ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו 
ּוָבאָת ָׁשָּמה“ – כאשר תדרשו את משכן ה‘ בכל מאודכם, 
אזי תזכו לראות בבניינו. ומטעם זה אנו מבקשים בתפילת 
’רצה‘ בנוסח: ”והשב את העבודה לדביר ביתך“ – ’דביר‘ 
מלשון דיבור, ללמדנו שככל שנרבה לדבר ולהתפלל על 

כך, כן יזרז ה‘ את שוב העבודה לציון ברחמים.
’תפארת שלמה‘

פרשת מטות מסעי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

עניית אמן מכלל הברכה
”ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי“ (לב יא)

הינם   – ַאֲחָרי“  ִמְלאּו  א  ”ִּכי  התיבות:  ראשי 
כי  ללמדך  ’אמן‘,  של  כגימטרייה  צ“א  בגימטרייה 
תיבת ’אמן‘ היא הממלאת ומשלימה את הברכה. 
וכפי שכתב ה‘משנה ברורה‘ (או“ח קסז כ): ”שעניית 

אמן היא גם כן מכלל הברכה“.
יו“ר ’בני אמונים‘, הרב יעקב דב מרמורשטיין שליט“א
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

מקל  את  לפעם  מפעם  ליטול  ל.  הרב  הוא  רגיל 
הנדודים ולצאת אל מעבר לים לצורכי צדקה שהוא 
אף  לעיתים  מתארכת  בחו“ל  שהותו  בהם.  מעורב 
בבית  נותרים  ביתו  בני  בעוד  שבועות,  לכמה 

כשליבם הומה מגעגועים.
מכירים הם בעובדה כי אביהם, איש של חסד הוא 
ונעלית.  קדושה  נסיעותיו  מטרת  וכי  מאודו,  בכל 
שלהם  את  עושים  והגעגועים  הקושי  זאת  למרות 
בשיחות  לאוקיינוס,  מעבר  גם  היטב  ומתבטאים 
להתם  מהכא  דרכן  את  העושות  הרבות  הטלפון 

דבר יום ביומו.
מעט  להקל  בניסיון  מוחו  את  ל.  הרב  ייגע  רב  זמן 
מכאבם של ילדיו הרכים, ולבסוף עלה בליבו רעיון:

את  יום  בכל  לאסוף  הגדולה  לביתו  הציע  הוא 
מכן  ולאחר  תהילים  לאמירת  המשפחה  בני  כל 
הצלחתו  למען  קודש  שתהיה  משותפת  לתפילה 
ליבם  רגשות  את  ניכר.  בארץ  רגליו  בכיתות 
ההומה מגעגועים יתַעֲלו הילדים לאמירת הפרקים 
הינם  כי  בידיעה  מעט  להם  ירווח  וכך  הקדושים, 

שותפים מלאים למסע.
תפילה  כל  נחוצה  כמה  עד  היטב  ידע  ל.  הרב 
כל  מאליה.  מובנת  הייתה  לא  שמעולם  להצלחתו 
העובדה  עם  יסכים  שכזה  מסע  פעם  אי  שערך  מי 
כי תוצאותיו הינן בלתי צפויות בעליל, וכי יש צורך 
ביעד  לעמוד  כדי  פוסקת  בלתי  דשמיא  בסייעתא 
להניח  כדי  בו  שיש  מכובד  סכום  לגייס  ולהצליח 

את הדעת.
בני  אחת:  במכה  ציפורים  שתי  ל.  הרב  הרוויח  כך 
ותפילות  למסעו,  ושייכות  שותפות  יחושו  ביתו 

רבות ייזקפו לזכותו.
ממחשבה למעשה: טרם נסיעתו הבאה לחו“ל רכש 
הרב ל. את חוברות ספר התהילים המחולק וחילקן 
בין בני משפחתו הברוכה, ואף הוא לקח עימו כמה 
ספרונים. חלוקה זאת תאפשר להם לסיים בכל יום 

ויום את כל ספר התהילים – להצלחת אותו היום.
לחוש  החל  ל.  הרב  מדהים.  היה  השינוי  כמצופה, 
בסייעתא דשמיא מופלאה המלווה אותו ומצליחה 
שהיו  דלתות  הכיר;  לא  שמעולם  באופן  דרכו  את 
החלו  ודבריו  לפניו,  עתה  נפתחו   – סגורות  בעבר 
ליבם  את  פתחו  אשר  ארץ  שועי  באוזני  חן  לשאת 

וכיסם והעניקו לו ברוחב לב ממתת ידם.
ובבית – הילדים שהתעודדו מסיפורי ההצלחה של 
לנסיעתו.  מלאים  כשותפים  פתאום  חשו  אביהם, 
הם הבינו את מטרתה הקדושה וחשו גאווה להיות 
רגשות  את  מעליהם  שהקל  דבר   – בה  שותפים 

הגעגועים.
ויום  יום  בכל  להרגל;  הדבר  הפך  לנסיעה  מנסיעה 
ל.  משפחת  בני  מתכנסים  השבוע,  ימי  משבעת 
לאמירת תהילים משותפת, כשאביהם שותף איתם 
קריאת  הם  משלימים  חדא  ובצוותא  ממרחקים, 

ספר תהילים שלם.
היה זה בבוקר יום שבת קודש, בעיצומה של אחת 
מהנסיעות שבאו לאחר מכן. בני המשפחה התכנסו 
כהרגלם לאמירת התהילים הקבועה, כאשר לפתע 
לאחותו  וחינני  כישרוני  ילד  מהקטנים,  אחד  פנה 
הגדולה, ושאלתו בפיו: ”הלוא בשבת קודש אבא נח 
ואינו מתעסק בגיוס כספים כלל. מדוע צריכים אנו 

אפוא להתאמץ ולומר תהילים לזכותו ביום זה?!“.
השאלה התמימה עוררה דיון סוער בין הילדים. היו 
הצדיקו  חלקם  לכאן;  שצידדו  והיו  לכאן  שצידדו 
לומר  לטרוח  צורך  אין  אכן  כי  ואמרו  הטענה  את 
אף  כי  אחרים  אמרו  ולעומתם  זה,  ביום  תהילים 

בשבת זקוק אבא לסייעתא דשמיא ולנשיאות חן.
כשוך הדי הוויכוח תלו הכול את עיניהם באחותם 

הגדולה, בציפייה שתכריע את הדיון הנוקב.
”בשבת  פסקה:  ולבסוף  בדעתה,  חככה  האחות 
לגבי  ואילו  כרגיל,  תהילים  לומר  צריך  בוודאי  זו, 

השבועות הבאים, נתייעץ עם אבא!“.

ובינתיים, באישון ליל שבת, בעיר מונסי שבארצות 
הברית הרחוקה, התהפך הרב ל. על משכבו בבית 
במאורע  נזכר  הוא  להירדם.  הצליח  ולא  מארחיו 

שאירע בערב שבת, וליבו המה מדאגה.
לשוב  עלינו  ל.,  הרב  דאג  ולמה  מה  על  להבין  כדי 

אחורה שעות מספר:
במשך ימות השבוע התארח הרב ל. בבית משפחה 
בעלת חסד ממכריו שהתגוררה בקצה העיר מונסי, 
משפחה  בבית  להתארח  הוזמן  קודש  ולשבת 

אחרת, בשכונה מרוחקת.
את  ל.  הרב  ארז  כאשר  שישי,  יום  בצוהרי  והנה, 
שבו  לבית  עמו  ליטול  שביקש  הקטנה  המזוודה 
לפתע  נקרעה  קודש,  בשבת  להתארח  היה  עתיד 
נדיבי  מארחיו  ארצה.  נשפכה  ותכולתה  המזוודה, 
מזוודה  בעבורו  לשלוף  מיהרו  בצרתו,  שראו  הלב 
חדשה שהייתה ברשותם ולהעניק לו אותה במתנה.
להם בכל ליבו. השעה דחקה, הנהג  ל. הודה  הרב 
את  להעביר  מיהר  והוא  רוח,  בקוצר  בחוץ  המתין 
בגדיו וחפציו למזוודה החדשה. משסיים להתארגן 
את  אחריו  גורר  שהוא  תוך  הבית,  מן  לצאת  פנה 

המזוודה החדישה ופונה לעבר הרכב.
בדרך צלצל הטלפון בכיסו. היה זה בעל הבית שבו 
את  מאחוריך  ”השארת  השבוע;  בימות  התארח 
המזוודה הקרועה. האם נוכל להשליכה לאשפה?“, 
הרב ל. לא חשב פעמיים וענה: ”סליחה... אין שום 
בהחלט  וניתן  לתיקון  ניתנת  לא  המזוודה  בעיה. 

להשליכה לפח... תודה ושבת שלום!“.
מעשה  באותו  ל.  הרב  נזכר  כאמור,  שבת,  בליל 
של  הפנימי  בכיס  כי  בזעזוע  נזכר  הוא  ונחרד; 
ויקרה,  עבה  מעטפה  הייתה  שמורה  מזוודה  אותה 
עשרות  בת  שטרות  חבילת  לבטח  שכנה  שבתוכה 
בשלושת  ויגיעתו  עבודתו  פרי  דולרים,  אלפי 
השבועות האחרונים, ודבר חשוב נוסף: הדרכון ובו 

הויזה המתירה את שהותו בארצות הברית.
עתה  מונחים  בוודאי  היקרה  ותכולתה  המזוודה 
ולא  בו,  עוברים  גויים  אלפי  אשר  הסואן,  ברחוב 
יימלט כי אחד מהם יטול את הכסף לעצמו. ייתכן 
גם שמחר בבוקר תילקח המזוודה על ידי משאית 
סבירה  הייתה  מהאפשרויות  אחת  כל  האשפה... 
את  לטרוד  כדי  בנפרד  והספיקה  בהחלט  והגיונית 

מנוחתו של הרב ל.
מאומה.  עתה  לעשות  בידיו  היה  לא  מקום  מכל 
הרב ל. התחזק באמונתו כי בורא העולם הכול יכול 
בוודאי ימנע ממנו הפסד, ומתוך מחשבה זו נרדם 

לבסוף בקושי רב.
לפעם  מפעם  בליבו  ועלו  צפו  השבת  במשך 
מחשבות מדאיגות, אך הרב ל. הדחיקן מפני כבוד 

השבת.
הרב  נפרד  מאוחרת,  לילה  בשעת  השבת  במוצאי 
ל. ממארחיו ופנה לשוב לבית שבו התארח במשך 
ימות השבוע. המתח בליבו היה קשה מנשוא, ומיד 
בדאגה  רץ  מארחיו,  בית  לפתח  הרכב  כשהגיע 

ובנשימה עצורה לבדוק מה עלה בגורל מזוודתו.
המדרכה  באמצע  לה  עמדה  המזוודה  והנה, 
למשש  מיהר  ל.  הרב  ושסועה.  קרועה  הסואנת, 
הפנימי  הכיס  בתוך  מקומו...  על  וקפא  בקרביה 
שכנה לה חבילה עבה של שטרות, כרוכה בגומייה, 
יחד עם הדרכון החשוב. ממש כפי שהותירה לפני 

כשלושים שעות.
הרב ל. הנרגש מיהר להתקשר לביתו, כמנהגו בכל 
מוצאי שבת. בארץ באותה שעה כבר הייתה שעת 
התעוררו  עתה  שזה  הבית  ובני  מוקדמת,  בוקר 

משנתם נדהמו לשמע הסיפור המפעים.
קולה  את  לקו  מעבר  ל.  הרב  שמע  לכם“,  ”אמרתי 
צריך  בשבת  שגם  לכם  ”אמרתי  הבוגרת,  ביתו  של 
אלמלא  למה;  עתה  זה  ראיתם  הנה  תהילים.  לומר 

התהילים, מי יודע מה היה עולה בגורל המזוודה“.
מפי בעל המעשה

צדיק יפריד ציציותיו תמיד
בביאור משמעות לשון ציצית כתב רש“י (מנחות מא ב) ש‘ציצית‘ הוא 
לשון  את  א)  מב  (שם  בגמרא  לכך  שסמכו  וכפי  ויוצא.  התלוי  דבר 
הכתוב (יחזקאל ח ג): ”ויקחני בציצת ראשי“. וכן כתב הרמב“ם (ציצית 
’ציצית‘,  הנקרא  הוא  הבגד  ממין  הבגד  כנף  על  שעושים  ”ענף  א): 

מפני שהוא דומה לציצית של ראש“.
הלכה למעשה למדו מפירוש זה בגמרא שם, כי לפיכך יש להקפיד 
להפריד את חוטי הציצית שיהיו כ‘צוציתא דארמאי‘ (בלורית של נוכרים), 
’ציצית‘  האר“י:  בשם  לכך  סימן  הביא  אף  יח)  (ח  ברורה‘  וב‘משנה 

ראשי תיבות: ”צדיק יפריד ציציותיו תמיד“.
דווקא  העניין  את  שייכו  שלכך  ביאר  שלח)  (פר‘  מגדים‘  ’נועם  בספר 
ל‘צדיק‘, אף שהוא נוגע לכל איש מישראל, משום שה‘מגן אברהם‘ 
(או“ח ח י) ביאר שהטעם שאין סומכים בבדיקת הציציות על החזקה, 

את  לברר  שאפשר  מקום  שבכל  בידינו  הוא  שכלל  משום  הוא 
שעל  יודע  אם  שלפיכך  כתב  אמנם  חזקה.  על  סומכים  אין  הדבר 

ידי ההתעסקות בבדיקה יתאחר ויפסיד תפילה בציבור, לא יבדוק.
תמיד  שמקפיד  מי  את  לכנות  ניתן  ’צדיק‘  בתואר  כי  ידוע  והנה 
הנוטריקון:  מובן  זה  ולפי  הכנסת,  בבית  ראשונים  מעשרה  להיות 
”צדיק יפריד ציציותיו תמיד“ – רק צדיק יכול לקיים מנהג זה תמיד 
בלא הפסד של יום אחד, מפני שהוא תמיד מקפיד להיות מעשרה 

ראשונים בבית הכנסת.

ציצית – תזכורת לאדם לעשות מצוות 
המהר“ל ביאר כי לשון זו ננקטה לגבי מצוות ציצית, כי בגד הציצית 
עפר  שהינו  האדם  לגוף  סמל  הינו  גופו,  את  האדם  עוטף  שבו 
היוצא  [עשב]  השדה‘  כ‘ציץ  ממנו  היוצאות  והציציות  מהאדמה, 

מהאדמה, מסמלות את מעשיו הטובים ופעולותיו.
לבישת בגד הציצית וראיית הציציות היוצאות ממנו, מזכירות לאדם 
לשם  היא  בריאתו  תכלית  וכך  מהאדמה,  עפר  אלא  אינו  גופו  כי 
עשיית מצוות ומעשים טובים, שכן רק בעשייתם מממש האדם את 

תכלית בריאתו מן הכוח אל הפועל (’נתיבות עולם‘ נתיב העבודה טו).
יכוון  הציצית  מחוטי  וחוט  חוט  בכל  כי  שלח)  (פר‘  ה‘ציוני‘  בעל  כתב 

כוונה נפרדת בזיכרון מצוות ה‘: 
בחוט הראשון – יזכור מצוות עשה ולא תעשה התלויות בעין, בחוט 
השני – את המצוות התלויות בפה, בשלישי – את המצוות התלויות 
בבליעת הושט, ברביעי – את המצוות התלויות באוזניים, בחמישי – 
את המצוות התלויות באף [שהן: ריח וכעס], בשישי – את המצוות 
התלויות בידיים, בשביעי – את המצוות התלויות ברגליים, בשמיני 
– את המצוות הנוגעות לענייני התאוות הגופניות ובאגודה שלמעלה 

שהיא כנגד הלב – את כל המצוות ה תלויות בלב.

’להציץ‘ דרך הציצית
רבים מהמפרשים פירשו כי לשון ציצית מסמלת הצצה וראייה, שזו 
מטרת הציצית – לראותה, ועל ידי כך לזכור את מצוות ה‘. כן פירש 
רש“י בפרשת שלח (במדבר טו לח), וכן כתב הרשב“א (שו“ת, ח“ז סי‘ תקלח), 
מן  ”מציץ  ט):  ב  (שה“ש  הכתוב  כלשון  ’הבטה‘,  הוא  הציצית  שעניין 

החרכים“.
וכתב הרבי, ר‘ מנחם מנדל מרימנוב, כי לשון זו מסמלת את סגולת 
קדוש  אל  ועינינו  הגשמיות  עיני  מחשכי  מעבה  ”להסיר  זו:  מצווה 
זו“  במצוה  מאוד  להיזהר  צריך  כן  ”ועל  וסיים:  תראינה“,  ישראל 

(’מנחם ציון‘ בראשית).

זושא  רבי  הרה“ק  רבו  בשם  הביא  מקוז‘ניץ‘  משה‘  ’באר  ובעל 
הבוקר  בהשכמת  תכף  ”בני,  הלשון:  בזאת  לו  שאמר  מאניפולי 
בהקיצך משנתך קח בידך הציצית הקדושים, ותן לבך ודעתך לעיין 
ירא  ותהא  שמו,  יתברך  הבורא  וגדולת  רוממות  בגודל  ולהסתכל 

מפניו... יראת הרוממות, ולא כמצות אנשים מלומדה“.
בחוט  ההבטה  ידי  על  כי  עח),  שער  (במדבר  ה‘עקידה‘  בעל  כתב  עוד 
התכלת שהוא גוון ממוצע בין השחור ללבן, יתבונן האדם להשקיף 
תמיד על מעשיו וליישרם לדרך הממוצע. וכפי שכתב הרמב“ם (דעות 
א ג): ”שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה, 
ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו. ואם מצא טבעו 
נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אחת מהן ונהג 
בה יחזיר עצמו למוטב... היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל 
הקצוות  משתי  רחוקה  שהיא  הדעה  והיא  לאדם,  לו  שיש  הדעות 
ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו, לפיכך ציוו חכמים שיהא 
אדם שם דעותיו תמיד ומשער אותם ומכוין אותם בדרך האמצעית 

כדי שיהא שלם בגופו...“.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעיללה  ם
פרקי התהילים לא נאמרו לריק...קריאת שמע – פרשת ציצית (ב‘)


