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 שלח לךפרשת 

 011גליון   ה"תשע סיוןד "בס                          א "שליטר הרב שמעון כהן "של מו שיעורו השבועי

 

 כוחה של מצוות ציצית

 חותם של עבדות שכולה חרות

 :ראשי פרקים

 רומזת ציצית  כולן כנגד שקולה ציצית  לטעמה ציצית מצוות בין הכוחות יחסי

 ברוך הקדוש ברא יצרים שני  אדירים כוחות שני - והעין הלב  מצוות ג"לתרי

  זהב של וחותם טיט של חותם  בהתאם מתנהג מלך של עבד  בעולמו הוא

 באדם מעשה  'ציצית' המילה משמעות  'ה עבדי שהם ישראל על מעידה הציצית

 שמירה של מעגלים שלושה  ציצית במצוות זהיר שהיה

 

 :מקורות עיקריים

 ב, י רבה במדבר  בראשית לספר בהקדמה ן"רמב  יב, ג ציצית הלכות ם"ברמ

 לט, טו במדבר בחיי רבנו  א, ז רבה השירים שיר  הלשון נתיב עולם נתיבות 

  ב"ע מג מנחות  לט, טו במדבר ספורנו  ישמעאל רבי דבי תנא ה"ד ו פרק

 וספר ומזוזה תפילין תהלכו ם"רמב  א"ע מד מנחות  לט, טו במדבר החיים אור

 יג, ו תורה

 

 לטעמה  יחסי הכוחות בין מצוות ציצית

פרשת ציצית מתחילה בציווי על קשירת ארבעה  .ת ציציתהיא פרש, הפרשיה שמסיימת את פרשת שלח

על ציצית של כל כנף , מלבד זאת. פתילים לבנים שזורים בארבע כנפות של בגד בעל ארבע כנפות זוויתיות

 :וכך נאמר, שיקיף את החוטים הלבנים ויתפתל סביבם, של תכלתיש לתת חוט 

אמֹּר' ַויֹּאֶמר ה" ָעשּו ָלֶהם ִציִצת: ֶאל מֶֹּשה לֵּ ֶהם וְּ ָת ֲאלֵּ ָאַמרְּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ י  ַדבֵּ פֵּ ַעל ַכנְּ

נּו ַעל ִציִצת ָנתְּ דֹּרָֹּתם וְּ יֶהם לְּ דֵּ ֶלת ִבגְּ כֵּ ִתיל תְּ ָהָיה ָלכֶ  :ַהָכָנף פְּ ִציִצתוְּ   .1"ם לְּ

 : וכעת מגלה התורה מהו טעם המצוה, עד כאן הציווי

ֹות ה" ֶתם ֶאת ָכל ִמצְּ ַכרְּ ִאיֶתם אֹּתֹו ּוזְּ ַאחֲ ' ּורְּ ֶכם וְּ ַבבְּ י לְּ לֹּא ָתתּורּו ַאֲחרֵּ י ַוֲעִשיֶתם אָֹּתם וְּ רֵּ

ינֵּיֶכם ֲאשֶ  יֶהםעֵּ רּו ַוֲעִשיֶתם ֶאת כָ  :ר ַאֶתם זִֹּנים ַאֲחרֵּ כְּ ַמַען ִתזְּ ֹולְּ דִֹּשים ל ִמצְּ ִייֶתם קְּ ָתי ִוהְּ

אלֹּ יֹות ָלֶכם קֵּ ֱאלֹּ' ֲאִני ה: יֶכםקֵּ לֵּ ַרִים ִלהְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ֶכם מֵּ אִתי ֶאתְּ ים ֲאִני קִ לֵּאלֹּיֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ

 .2"יֶכםקֵּ ֱאלֹּ' ה

נראה . מצוות אלו דורשות התבוננות .ן רבותבהן בוחרת התורה לגלות את טעם המצוה אינשהמצוות 

שירד לעומקה של , של כל אדם מישראל באשר הואעל נימי הנפש כאן  לפרוט ורה מבקשתהדבר כאילו הת

 .נהתוכמצוה ויקיימה מתוך הבנה וחיבור ל
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 .לט-לז, במדבר טו 

2
 .מא-לט, במדבר טו 
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תיאור המצוה ל בלבד מוקדשפסוק אחד  :מספיק להתבונן ביחסי הכוחות. וחדבמצוה זו הדבר בולט במי

 .והמצמבנה הנשמתי של השאחריו מוקדשים לפסוקים ה תשלושו, פרטיהו

, ולקיימן 'ר את כל מצוות הוזכמכוח מצוות ציצית אנו עתידים לש, בפסוק הראשון מבין השלושה מבואר

 . נמנע מהרהור הלב ומטעיה אחרי מראית העיןומתוך כך 

 .בקדושה' היא קיום מצוות ה, שהמטרה העיקרית שלשמה נועדה הזכירה, בפסוק השני מבואר

אך כאן הדבר בולט , 'קיכםאל' ני הא'במצוות שונות נאמר . ת האלקיתבפסוק השלישי בולטת מאוד הנוכחו

הנוכחות של ריבונו של עולם דווקא יש כאן חזרה משולשת שנועדה להדגיש באופן מיוחד את , במיוחד

  .זומצוה ב

 

 ציצית שקולה כנגד כולן

 :3ם"כותב הרמב בהלכה האחרונה של הלכות ציצית

 ,ת כולןושהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצו ,יתלעולם יהא אדם זהיר במצות ציצ"

 ."סליק הלכות ציצית. ''הראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ו' :שנאמר

רץ אעל  .שזכו ליוקרה כזאתאין הרבה מצוות  .שקולה כנגד כל המצוות כולן ,ם"אומר הרמב, מצוות ציצית

תלמוד ו: "ל"למוד תורה אומרים חזעל מצוות ת, 4שקולה כנגד כל המצוותשהיא , ל"אומרים חז ישראל

  .את כל המצוות ותמקיפש תומיוחדה תמצוונמנית בין הציצית גם מצוות  הנהו, 5"תורה כנגד כולם

 

 ג מצוות"ציצית רומזת לתרי

ובתוספת מנין . בגימטריה שש מאות -' ציצית'. ג מצוות"על מצוות ציצית הרומזת לתרי 6ל"ידועים דברי חז

ל מביאים גימטריה אין כוונתם להשתעשע "כשחז. ג"התוצאה היא תרי, ת הקשריםשמונת החוטים וחמש

ן בהקדמתו לספר "וכבר כתב הרמב ,7ב מידות של רבי אליעזר"לאחת מגימטריה היא ה, במשחקי מספרים

 :בראשית

 בתיבות שרמוזה או בפירוש בתורה נכתב הכל ,הבינה בשערי רבינו למשה הנמסר וכל"

 ...."בגימטריאות או

 ומדוע ,שלושים ושנייםכל הולא מדוע נלקחים בחשבון רק שמונה חוטים : ל הללו"שקשה על דברי חז אלא

 ?פתיליםהשבארבעת  עשריםקשרים ולא כל החמישה רק בחשבון קחים לנ

ואם , ד אחת בלבד"עם יו 'ציצת' אך בתורה כתוב, בגימטריה שש מאות' ציצית'אמנם  :שאלה נוספת היא

 ?ולא שש מאות מטריה חמש מאות ותשעיםבגי' ציצת'כן 
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 .יב, ם הלכות ציצית ג"רמב 

4
 .ב"ה, ה"תוספתא עבודה זרה פ; לב-לא, ראה ספרי דברים יא 

5
 .א"מ, א"פאה פ 

6
במדבר  וראה משך חכמה; ה לא"א ד"תוספות מנחות לט ע; ה שקולה"ב ד"י מנחות מג ע"רש; כא, ראה במדבר רבה יח 

 .לט, טו

7
 .ב מידות של רבי אליעזר"ט מברייתא דל"המידה הכ 
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' ציצית'כל פנים המאמץ להגיע מעל , 8ותשובתן בצידן, שאלות אלו נשאלו כבר על ידי מפרשים שונים

  .ג מצוות"ג מעמיד אותנו על הזהות העמוקה שקיימת בין מצוות ציצית לתרי"לתרי

 

 שני כוחות אדירים -הלב והעין 

, יןאל העהלב ומצוות ציצית קשור אל שורש המצוה אנו למדים שמשלושת הפסוקים המוקדשים לטעם 

ינֵּיֶכם" י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְּ ַבבְּ י לְּ לֹּא ָתתּורּו ַאֲחרֵּ ל "חז .כוחות אדירים שקיימים בנפש האדם שניהלב והעין הם ". וְּ

 :9אומרים במדרש

 הלב ?מישראל לשאול הוא ברוך הקדוש ראה מה ,'וגו 'לי לבך בני תנה' :חראבר ד"

 אחרי תתורו ולא' :כתיבדוא הדא ה ,בהם תלויה שהעבירה לפי ,אחריו שיהיו עיניםוה

 ".אינון דחטאה סרסורי תרי וליבא עינא, (לט, טו במדבר) 'וגו 'לבבכם

כשמתבוננים בשני הכוחות הללו מגלים שהיחס ביניהם הוא  .שיש באדם העין והלב הם שני סרסורי החטא

לֹּא : "נאמר .יושפיע עלין הכרח שהדבר שהוא רואה יא, ה משהוכשאדם רוא, יחס של סיבה ומסובב וְּ

ינֵּיֶכם י עֵּ ַאֲחרֵּ ֶכם וְּ ַבבְּ י לְּ , הלב חומדללמדנו שאמנם דרכו של עולם היא שמה שהעין רואה , "ָתתּורּו ַאֲחרֵּ

וכדברי רבנו , בה הלב קובע מה העין תראה ולא להיפך, אבל האדם מסוגל להגיע למדרגה גבוהה יותר

 :10בחיי

 שאלו אשר וכל הלב הרהור אחרי האדם ירדוף שלא ולסימן לאות יהיה הציצית והנה"

 נמשכין שבגוף האברים וכל הגוף כל את מנהיג שהלב לפי, הלב שהקדים ומה. עיניו

 ."אחריו

אמנם המפגש הראשוני של האדם עם המציאות הוא . פועלים מכוחו כל האיברים ,מרכז החייםהלב הוא 

אבל העובדה , רואה והלב מתרגם את מה שהעין, אל הלב רואה ושולחת את תמונותיה העין ,יןדרך הע

ברמה  מושפע מהמראהובכל זאת כל אחד מהם , שרואים את אותו המראה שני אנשיםשיכולים להיות 

  .הוא זה שקובע מה העין תראההלב מלמדת שבסופו של דבר , אחרת

 

 בעולמו הוא ברוך הקדוש ברא יצרים שני

  :11ל במדרש רבה"וכך אומרים חז, יחס בין העין ללב ניתן להתבונן מזווית נוספתעל ה
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אף על פי . ג"הרי תרי, ג"י -קשרים ' חוטין וה' וח, ר"ציצית עולה ת: "שכתב( אורח חיים הלכות ציצית סימן כד)ראה טור  

והיא , לכולהו' שדי ל', לציצית'וחד מינייהו , בפרשת ציצית' ציצית'פעמים כתיב ' ג -מפרש בתנחומא , ד"שהוא כתוב חסר יו

 ". משלמת המנין

ד השימוש  "למ. ד"חסר יו' ציצת'ובשלושתן נכתבה המילה , שלוש פעמים' ציצת'כלומר בפרשת ציצית נכתבה המילה 

 .דין החסרות"האחרונה משלימה את מקומן של שלוש היו' ציצת'שב

ואין , היינו שבתורה הוא חסר, חסר' ציצת'אף על גב ש: "כתב( לט, גור אריה במדבר טו)י "ל בביאורו על רש"והמהר

בשתי ' ציצית'והוא נקרא בשמו ', ציצית'אלא שהגימטריא על פי השם של , הגימטריא ניתן על שם התורה איך כתב בה

 .ן על אתר"ם ורמב"וראה גם רא, שם" גור אריה"עיין עוד בדברי , ובאשר לשאלה הראשונה". דין"יו

9
 .ב, במדבר רבה י 

10
 .לט, רבנו בחיי במדבר טו 

11
 .א, שיר השירים רבה ז 
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 הקדוש ברא יצרים שני :טבת בר דוסא ביר בשם חוניא ביר, 'לתמר דמתה קומתך זאת'"

 ויצר, נעקר כבר כוכבים עבודת יצר, זנות ויצר כוכבים עבודת יצר, בעולמו הוא ברוך

 עליו אני מעלה בזנות לעמוד יכול שהוא מי כל :ואה ברוך הקדוש אמר .קיים הוא זנות

  ".בשתיהן עומד כאילו

לא מעלה עליו הכתוב כאילו , 'יצר הזנות'ביצר הזה שנקרא ולא להיכשל צליח לעמוד אדם שמ, לפי המדרש

מה ראה המדרש לקשור בין , שונים עבודה זרה ויצר הזנות הם שני כוחותלכאורה  .רהזבודה בע נכשל גם

  ?השניים

 :וזו לשונו, 13"נתיבות עולם"בספרו  12גל מפרא"נקודה זו מבוארת על ידי המהר

כמו שמבואר בכל , והוא מחמת יצרא דערוה, וזה כי חטא גילוי עריות הוא מצד הגוף"...

, כי יש שני יצרים, אמרו שם (א"סד ע)ובמסכת סנהדרין ( ב"סט ע)ובמסכת יומא  .מקום

מו כ, ואלו שני יצר הרע הם כנגד הגוף והנפש ,דה זרהדהיינו יצרא דערוה ויצרא דעבו

, כי מצד הגוף נוטה האדם אל הערוה שהוא מתאווה לו, שבארנו דבר זה במקומות הרבה

בודה עהש ,רהזבודה כי בוודאי הגוף אין נוטה לע ,רהזבודה לע ומצד הנפש נוטה האדם

ודבר הזה היה בימים  ,לא אל הגוף, ושייך זה אל הנפש בפרט, הם כוחות רוחניות רהז

ועתה הוסר הדבר הגדול הזה שיהיה נטיה לנפש אל , הראשונים יותר כדאיתא במקומו

 . כוחות חיצונות ודבר זה סילוק הזה בזמן הזה

בודה וע .שהוא נמשך אל יצר הרע של גילוי עריות, ולפיכך גילוי עריות ראש החטאים

כמו , הוא נטיית הנפש אל הרעו, והוא ראש החטאים מצד אחד, הוא החטא השני רהז

וכך יש לנפש נטיה אל , מצד הגוףהוא ש שיש לגוף האדם נטיה אל הרע הוא היצר הרע

  ".רהזבודה דע הרע והוא יצרא

ויצר עריות , מחשבהה יצר עבודה זרה שייך לכוח .עריותיצר עבודה זרה ויצר  - קיימים באדםשני כוחות 

 העניש את בית אבימלך עלה "שכשהקב, 14אומרת הגמרא. עבירההביולוגי שדוחף את האדם לדחף ל שייך

ַעד' ה ָעַצר ָעצֹּר ִכי" :ככתוב ,את שרה תוחילק ית ֶרֶחם ָכל בְּ בֵּ ַבר ַעל ֲאִביֶמֶלךְּ  לְּ ֶשת ָשָרה דְּ ָרָהם אֵּ נשלל  ,15"ַאבְּ

  .ך שאפילו תרנגולת לא הטילה ביצתהעד כדי כ, הכוח הרצוני לעריותמהם 

 ,בלעדיו העולם לא יכול להתקיים, כל כך חזק הואלכן , של העולם יצר ששייך לקיומיות יצר העריות הוא

  .אבל יחד עם זאת כשהוא מתפרץ בצורה לא בריאה הוא מביא חורבן גדול

רה היא הכוח זעבודה  .ששייך לעולם המחשבהיצר , עבודה זרהיצר  היצר השני שעליו אנחנו מדברים הוא

מבחר אלים וכל  לעובדי האלילים יש .הכוחות האחריםאת  נובע מכך שהיא דוחהכל כוחה  ,הרע של החיים

כל דוחה כל אליל מצומצם במקומו ו, ודומיהם 'אל השמש'ו' אל הים' -אחד מהם מייצג כוח אחר של חיים 

                                                           
12

מגדולי ישראל הבולטים של תחילת  -ט "השס-פ"הר, (כיה'צ, פולין( )ל מפראג"המהר)רבי יהודה ליווא בן בצלאל  

מעבר לבקיאותו ". צמח דוד"ורבי דוד גאנז בעל " תוספות יום טוב"ל ורבם של בעל ה"תלמיד המהרש. תקופת האחרונים

תורתו .   באסטרונומיה ובשאר המדעים של תקופתו, היה גם בקי בפילוסופיה, בספרות האגדה ובקבלה, בה בתלמודהר

חיבר ספרים רבים . שקמו למעלה ממאה שנים לאחר מותו, השפיעה רבות הן על תנועת החסידות הן על תנועת ההתנגדות

, ס נכנס שלום ועבר"כל פרד: "על מצבתו נכתב. ודבהם הוא פותח צוהר להבנה עמוקה ושיטתית של עולם האגדה והס

 ...".ולא הניח דבר, ויחכם מכל דגמר וסבר

13
 .ה תנא דבי רבי ישמעאל"נתיבות עולם נתיב הלשון פרק ו ד 

14
 .א"בבא קמא צב ע 

15
 .יח, בראשית כ 
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ִלם ָכמָֹּכה ִמי", להבדיל אלף אלפי הבדלות, ולעומתם, כוח אחר  ולםמקיף את כל הכוחות כה "הקב ,16"'ה ָבאֵּ

 !יםזה אלה: תחלק של חיים ואומר תלוקח העבודה זרה, חלקיות של חיים זו, עבודה זרה .םלוח לכוונותן כ

דיה    !פה האלהים נמצא: יםים של חיים ואומרחלק מאוד מסו יםמקדשעֹובְּ

 

 עבד של מלך מתנהג בהתאם

ת מאפשרת לנו להתמודד כיצד הציצי. ו זקוקים לציציתחנכדי להתגבר על שני הכוחות היצריים האלה אנ

 :17הספורנו מבאר? מול שני הכוחות הללו

 בלתםיושק יתברך לאל עבדים שאתם תזכרו -' 'ה מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם'"

 תחדלו ובזה ,בעבדיו המלך כחותם שהוא הציצית בראותם וזה ,ובשבועה באלה תיוומצו

 .בגזל ואפיל וכבוד בעושר לבכם שרירות להשיג לבבכם אחרי מתור

 .בהן עיניכם שנתתם תאוות להשיג -' עיניכם ואחרי'

 אבדון לדרכי עולם חיי מדרכי בהן השכלית נפשכם מטים -' אחריהם זונים אתם אשר'

 ".תוומו

הוא מרגיש , הולך עם ציציתכשיהודי  .ו עבדיו של מלךנשאנחהציצית היא חותמת אלקית שמעידה עלינו 

ֶלק"להיות ו המלך בין עבדי את הזכות שנפלה בחלקו להימנות   .18"ִמָמַעל ֱאלֹוקַ  חֵּ

סור 'שמתחיל ב עובר תהליך פנימי עמוקהוא , שמשייך אותו לאלקיו מסעמי שמתעטף בציצית זוכה לעבור 

ועבד של מלך שהולך ברחוב  ,מלךה הלוא הוא נמנה בין עבדי, ול מתור אחרי לבבוחדעליו לקודם כל  ',מרע

 .יםאחרהאדם ה תי שונה מבנילהתנהג לפי קוד א נדרש

מגדיר לעצמו שכל כולו שייך למהלך ו 'בן מלך'חותם של ב אז הוא חתום, עומד עם ציצית בבגדושיהודי כ

 .שהעולם הוא לא הפקרומתוך כך הוא מבין  ה"עבד של הקבהוא מתייג את עצמו כ, קיהאל

וכשמדובר  .בעולם קטן ונמוך הוא לא חי, מתבונן על מציאות החיים במשקפיים של גדלותבן של מלך 

 .מבט נשמתי רוחני שכולו קדושה וטהרה, אז המבט הוא מבט עליון ביותר, במלך מלכי המלכים

זה להיות בעולם , להיות בן של עבודה זרה .רהזבודה עאלילי של  יש אנשים בעולם שמרגישים בנים, מנגד

השונים כדי להבין חים לאנשי הדתות מספיק להתוודע לשכר והגמול שמובט .בשפל שבשפל ,קבוןישל ר

 .איפה הראש שלהם נמצא

 

 חותם של טיט וחותם של זהב

 :אומרת 19מנחותהגמרא ב

 ".תכלת של מעונשו יותר לבן של עונשו גדול"

. תכלת פתיל מטיל שאינו מי של מעונשו יותר בגדו בכנף לבן חוטי מטיל שאינו מי של עונשו גדולכלומר 

 :הגמרא מביאה משל, כדי להסביר את טעם הדבר .מצוי כי התכלת לא ?למה

                                                           
16

 .יא, שמות טו 

17
 .לט, ספורנו במדבר טו 

18
 .ב, איוב לא 

19
 .ב"מנחות מג ע 
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 חותם לי הבא: אמר לאחד, עבדיו לשני שאמר ודם בשר למלך? דומה הדבר למה משל"

 עונשו מהן איזה .הביאו ולא שניהם ופשעו, זהב של חותם לי הבא: אמר ולאחד, טיט של

 ."הביא ולא טיט של חותם לי הבא לו שאמר זה: אומר הוי? מרובה

כששני עבדים  .סימן לשם חותם היה מצמיד לגופם שמי שקנה עבד או בהמה, מנהג העולם היה, םבתקופת

אם , זהב של חותם מתבקש להביא אחדו טיט של חותם אחד מתבקש להביא, מתבקשים להביא חותם

תהיה , טיט של חותםברור שחומרת העונש שתושת על מי שהתבקש להביא  ,הביאו ולא פשעושניהם 

פשיעתו , ואם למרות זאת התעצל בשליחותו, זה לא דבר שקשה להשיג, כי חותם של טיט, רגדולה יות

 .גדולה יותר משל חברו שהתבקש להביא חותם של זהב

כן ש, משל זה שאינו מטיל חוטי תכלת לבן חוטי מטיל שאינו מי של עונשו מרובה לאור זאת מובן מדוע

 .יותר מצויים לבן חוטי

 

 'אל שהם עבדי ההציצית מעידה על ישר

ָהָיה"על המילים  20הקדוש "אור החיים" ִציִצת ָלֶכם וְּ מביא את דברי הגמרא ואת דברי תוספות המבארים " לְּ

 :וזו לשונו, ל במשל זה לדמות את הציצית דווקא לחותם של עבדים"מדוע בחרו חז

 שכתבו התוספות ולדברי, לציצית שיהיה זה מאמר מכוון ידוע אין. 'לציצית לכם והיה'"

 לבן של עונשו גדול :לשונו וזה שם שאמר מאיר רבי בדברי ג"מ דף מנחות במסכת

 ,טיט של חותם לי הביא :אמר לאחד ,עבדיו לשני שאמר למלך משל, תכלת של מעונשו

 עונשו מהם איזה .הביאו ולא שניהם ופשעו ,זהב של חותם לי הביא :אמר ולאחד

 ,לעבדים עושים שכך ,לציצית טיט של חותם שמדמה מה ,התוספות כתבו .'וכו ?מרובה

 דעבדא כבלא :(ב"ע נז) שבת במסכת כדאיתא ,'ה עבדי שהם ישראל על מעיד והציצית

  .כאן עד .(חותם שעושים לעבד) תנן

, (חותם) כבלא עושה והעבד' לה עבדים שהם לצד ,'לציצית לכם והיה' במאמר ירצה

  ."'דעבדא כבלא'ל זה סימן לכם יהיה

כשאדם . האלקיקוד ה פירושו של דבר להיות מחובר אל' להיות עבד ה', עבדי ה כדי להיותממצרים יצאנו 

הוא לא משועבד  ,להיות בן חוריןאז הוא הופך , ה הטביע בו"קי שהקבאל-פועל לפי הקוד האתי המוסרי

ם של רבי כמשפטו המפורס, המתכון האלקי שיצר אותולפי  יםמפותח החיים שלו ותחוכל ככי  לשום כוח

, על כן בבקש כל איש חלקו, הוא לבדו חופשי' עבד ה, בדיםעבדי ע -זמן עבדי ": יהודה הלוי באחד משיריו

הוא עבד  -לתאוות והיצרים , וד לחליפות הזמניםעבנהל את חייו מתוך שאדם שמ. "אמרה נפשי' חלקי ה

חות החיים שבו בצורה השלמה הוא מגלה את כו', בעשותו את מצוות ה, כאמור', 'עבד ה'אבל , עבדים

 .21"תורהתלמוד אין לך בן חורין אלא מי שעוסק ב", וזהו החופש האמיתי, ביותר

אם הוא לא יפעל לפי  .שקונה מכונת כביסה ומקבל יחד אתה הוראות יצרןאדם ל? למה הדבר דומהמשל 

מה הפרוגרהיא , נושל הייצורפס יא ההתורה , כך גם בנוגע לתורה .הוראות היצרן המכונה לא תעבוד

כנגד אברי   מכוונות, שהתורה נותנת לנו מצוותהג "תרי .הפרטי ושל כל העולמות כולם של האדם האלקית

בכך הוא מקיים את , האלקיפועל לפי הקוד מי ש. 22שקשור בה ה יש איבר מיוחדלכל מצו, של האדם הגוף

 .ול תקוע אצלוהכ, שטוף ביצרים אדם שהוא, ומנגד ,גופו

                                                           
20

 .לט, בר טואור החיים במד 

21
 .ב"מ, ו"אבות פ 

22
 .א, ראה אור החיים דברים ח 
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 'ציצית'ת המילה משמעו

ִציץ", יההיא מלשון רִא  'ציצית'המילה  מאפשרת למי שמתעטף בה להתבונן על  הציצית, 23"ַהֲחַרִכים ִמן מֵּ

 . 'מציאות החיים במבט של עבד ה

ִני: "שם נאמר, אנו מוצאים בספר יחזקאל 'ציצית'משמעות נוספת למילה  ִציִצת ַוִיָקחֵּ שם . 24"ָראִשי בְּ

בנקודת הרוח  תעוגניא ה, ת ראשנובציצי מצוות ציצית אוחזת. שער הראש: היא' ציצית'משמעות המילה 

הקדוש " אור החיים"וכך כותב  .'ה שאנחנו עבדי ה לנוריזכמו ,והזיכרוןהמחשבה  בחלק, בראש, של האדם

 :בהמשך דבריו

 לב יתנו עבדותם בסימן כשיביטו ,פירוש ','ה מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם' ואמר"

 כעבד ,מעשיהם ובכל בדיבורם במלבושם במאכלם כחפצם לעשות חורין בני שאינם

' ה צוה אשר מלאכות כל ולעשות לעמוד מצוה שהאדון בשעה ולעמוד עליו רבו שאימת

  ".לעשות

 

 ציצית במצוות זהיר שהיה באדם מעשה

וזו , מצוה יקרה זומלמד על העוצמה האדירה החבויה במספרת סיפור מופלא ש 25מנחותמסכת גמרא בה

  :לשון הגמרא

ולם בע שכרה מתן שאין, בתורה שכתובה קלה מצוה כל לך אין: נתן בירמר א, תניא"

  ."כמה יודע איני אהבולם ולע, ההז

שיהודי , אין דבר כזה. עתיד לקבל עליה שכר לא רק בעולם הבא אלא גם בעולם הזה, יהודי שמקיים מצוה

 ?מהיכן אנו לומדים זאת .26ילה אותו מאיזה חטאהמצוה הזו לא מצמקיים מצוה ו

 זונה שיש שמע ,ציצית תובמצו זהיר שהיה אחד באדם מעשה !ציצית ותוממצ ולמד צא"

 לה וקבע זהובים מאות ארבע לה שיגר, בשכרה זהובים מאות ארבע שנוטלת הים בכרכי

 . "זמן

 ור את האדםלשמ שסגולתהמצוה  ,מדובר כאן ביהודי שהמצוה החביבה עליו ביותר היא מצוות ציצית

והיה מוכן לטרוח טרחה מרובה ולשלם , בדבר זה קאודו יצרו עליו ואף על פי כן גבר, עיניו אחרי יתור שלא

 .עבירה לעבור כדי סכום עתק

 . הפתח על וישב בא, זמנו כשהגיע"

 על וישב בא זהובים מאות ארבע ליך ששיגר אדם אותו: לה ואמרה שפחתה נכנסה

  .הפתח

, זהב של ואחת כסף של שש, (זו על גב זו) טותימ שבע לו הציעה. נכנס .יכנס: היא אמרה

 עלתה, זהב של( למיטה העליונה סולם) ועליונה כסף של סולם ואחת אחת כל ובין

                                                           
23

 .ט, שיר השירים ב 

24
 .ג, יחזקאל ח 

25
 .א"מנחות מד ע 

26
, ליכא -שכן שכר מצוה ממש בהאי עלמא , היינו הצלתו מחטא, שכר מצוה בעולם הזה, לדבריו. שם" שפת אמת"ראה  

 ".מצוה -שכר מצוה "וכבר אמרו במסכת אבות 
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 ארבע באו ,כנגדה ערום לישב עלה הוא ואף, ערומה כשהיא עליונה גבי על וישבה

 גבי על וישבה נשמטה היא ואף, קרקע ביגל ע לו ישבו נשמט, פניו על לו וטפחו ציציותיו

 ."קרקע

יש אנשים . שכל עניינה הוא להכריח את האדם לחטא, עוצמתיתתפאורה מן  יש כאן תיאור מזעזע של

מי שעומד מול . את הדבר הזהאי אפשר להבין . ייצר תפאורה של חטאכדי לשמוכנים להשקיע הון רב 

 ? יש כוח שמסוגל לעמוד מול העוצמה הייצרית הזוהאם  :שואל את עצמו, עוצמה כזו

 מניחתך שאיני, (רומי של שרה שהוא, המלך בחיי אני נשבעת) רומי של גפה: לו אמרה"

 ".בי ראית מום מה לי שתאמר עד

אז מה , הגעת עד כרכי הים ושילמת מחיר יקר ,עשית מרחק גדול הלוא :עומדת אותה מופקרת ושואלת

תהליך שעתיד ה כבר קיבלת הדרכה לגבי, כבר הגעת ונחשפת לכל התפאורה הזו, תיתרה מזא? קרה פתאום

 ?ול קרס בבת אחתהכ איך, אז מה קרה, וכל החושים הייצריים שלך התחילו לפעול אל החטא להביא אותך

' ה נווציו אחת מצוה אלא ,כמותך יפה שהיא ראיתי שלא( נשבע לך), העבודה: לה אמר"

 ליפרע שעתיד הוא אני, פעמים שתי 'יכםאלק' ה אני' :בה כתיבו, שמה וציצית ינואלק

 . עדים כארבע עלי נדמו עכשיו, שכר לשלם שעתיד הוא ואני

 שם ומה רבך שם ומה עירך שם ומה שמך מה לי שתאמר עד מניחך איני: לו אמרה

  .תורה בו למד שאתה מדרשך

 . "בידה ונתן כתב

 קועעולם שכולו ש הלוא העולם שהיא חיה בו הוא, לה האישה המופקרת מתקשה להבין את מה שארע

היעלה על הדעת שיש משהו , אחרי כל התפאורות שהעולם מציב בפני האדם .זוהמהזימה וב ושטוף

 !?אחרי היצריות הזאת האדיר סחףשמסוגל לעצור את ה

 :ממשיכה הגמרא ומספרת

 מאותן חוץ, בידה הנטל ושליש לעניים ושליש למלכות שליש, נכסיה כל וחילקה עמדה"

  .גיורת ויעשוני עלי הוצו, רבי: לו אמרה. חייא ביר של מדרשו לבית ובאת, מצעות

 ? התלמידים מן באחד נתת עיניך שמא, בתי: לה אמר

  .לו ונתנה מידה כתב הוציאה

 מתן זה, בהיתר לו הציעה באיסור לו שהציעה מצעות אותן, במקחך זכי לכי: לה אמר

 . "כמה יודע איני אהבולם ולע, ההזולם בע שכרו

 מביןא הו, היצר והתאווה כבלימת חררושקית המעם עוצמת האמת האל כשכוח של עבודה זרה נפגש

  .הכוח האלקי - וח הרבה יותר גדוליש כשלמעשה 

 

 שלושה מעגלים של שמירה

ובר על כל כוחם ג, ומתוך כך הליכתו בדרך התורה והמצוה, הנשמה שניתנה בו, וח האמונה של האדםכ

 : את הלכות מזוזה 27ם"וכך חותם הרמב. תאוות העולם הזה ומציל את האדם ממכשלה

                                                           
27

 .יג, לכות תפילין ומזוזה וספר תורה ום ה"רמב 
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 יפגע ויצא שיכנס זמן וכל, תמיד לוהכ חובת שהיא במזוזה מפני זהרילה אדם חייב"

, הזמן בהבלי ושגיותיו משנתו עוריוי אהבתו ויזכור ,ה"ב הקדוש של שמו השם ביחוד

 חוזר הוא ומיד ,העולם צור ידיעת אלא עולמים ולעולמי לעולם העומד דבר שאין וידע

  .מישרים בדרכי והולך לדעתו

 ומזוזה בבגדו וציצית ובזרועו בראשו תפילין לו שיש מי כל :הראשונים חכמים אמרו

 שמצילין המלאכים הם והן רבים מזכירין לו יש שהרי ,יחטא שלא הוא מוחזק ,בפתחו

  ".'ויחלצם ליראיו סביב 'ה ךמלא חונה' :שנאמר ,מלחטוא אותו

המונחות על  תפיליןהמעגל השמירה הקרוב ביותר הוא : בשלושה מעגלים יש כאן שלוש דרגות של שמירה

לאדם ואינה  לבוש המשמשתהציצית במעגל השני מוצבת  .תוך הקפדה שלא תהיה כל חציצההאדם  גוף

 .מזוזהקבועה ה, על פתח הבית, ובמעגל השלישי ,בהכרח צמודה לגופו

ולא  ''עבדי ה'שאנחנו  ,מלכי המלכים מלך ו האהובים שלשאנחנו בני מזכירים לנו, הרבים הללו' מזכירים'ה

שכוללת  הה של מצוחוכ, זה כוחה של מצוות ציצית .כל היצריות הזאתשאנחנו משוחררים מו, 'עבדי הזמן'

 .כולן ושקולה כנגד כל המצוות

 

 011-ברכות לרגל גיליון ה

 

. שמם הולך לפניהם זה מכבר, א"הגאון הרב שמעון כהן שליט, אהוב נפשי, שיחותיו ודרשותיו של ידידי ורעי, ושיעורי

  .העלאתם על הכתב היא ברכה רבה לאוהבי התורה ולומדיה

ויזכה להמשיך בעוז במפעלו הגדול להגדלת התורה והאדרתה בעיר האבות ומחוצה לה מתוך בריאות איתנה ' יתן ה

 .הורוב ברכ

 דיין בבית הדין הרבני בבאר שבע, הרב אהרן דרשביץ

 

עשייה מבורכת . העושה לילות כימים בהרבצת תורה בבאר שבע ובכל הארץ ,א"לרבנו הרב שמעון כהן היקר שליט

ואם בליווי אישי של , הקמת מוסדות ופעילות לכל הציבורים מנער ועד זקןבאם . בתחומים רבים למען שמו באהבה

 . ם אליורבים הפוני

 .החדש על חומש בראשית שראה אור זה עתה ווספר 'מוריהשערי 'ספרי ל המצטרף, 'מפי כהן'ליון המאה של ילרגל ג

וזכות הרבים תעמוד לו להמשיך בפועלו המיוחד ויוצא הדופן להפיץ אורה של תורה עם  זכות קידוש השם הגדול

 .רה נבקש מפיוותו, נשמור דעת" מפי כהן. "אהבת עם ישראל וארץ ישראל

 לדיינות " אוהל שלמה"ראש כולל , הרב עובדיה יעקב

 

 .וצאת ספריו לאור, ליון המאהיעם פרסום ג, א"ברכה מקרב לב למורנו ורבנו הרב שמעון כהן סקלי שליט

ליונות אף יהג. המכילים עומק וגם יריעה רחבה של גישות פרשניות, תענוג מיוחד הוא לקרא את הדברים

 .וחומר רב למחשבה, לעיון והעמקה נוספת אתגר מספקים

 .ללמוד וללמד ולתפוצה רחבה של דבריך, יהי רצון שתזכה לשנים רבות

 ויקיר העיר באר שבע" בית מוריה"ר הנהלת "יו, אריה בודנהיימר' ר

 

של שילוב  ומצאתי מעשה אומן', מפי כהן'הנקראים , א"ר הגאון הרב שמעון כהן שליט"ראיתי ועיינתי בשיחותיו של מו

יפוצו מעיינותיו חוצה . בעולם' השוזרים מהלך שלם של גילוי שם ה, ל ודברי הגות ואמונה"מדרשי חז, בין עומק הפשט

 .בכל אתר ואתר להגדיל תורה ולהאדירה

 וראש תוכנית הלכה" בית מוריה"מ בישיבת "ר, הרב שמואל דביר
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. וקל וחומר כשיוצאת מפי כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ניםיקרה היא מפני, א"תורתו של רבנו הרב שמעון כהן שליט

 .ותורה יבקשו מפיהו, א על הפנינים הפנימיים המלמדים דעת ותבונה"יישר כוח לרבנו שליט

 "ארץ הצבי"ת "ראש ת, הרב אברהם ואזאנא

 

 !למידיךח על דברי התורה המתוקים מדבש שנאמרו על ידך ושוכתבו על ידי תויישר כ, לרב שמעון היקר

 .אמן, יהי רצון שנזכה להמשיך להיות שותפים בראיית פיתוח חלקך בתורה לטובת כלל ישראל

 "אהל שלמה"ראש ישיבת בני עקיבא , רחמים פינישהרב 

 

 .'מפי כהן' ממש כברקים היוצאים, אמת מה נהדר היה כהן גדול בהוציאו מבית גנזיו חידושי תורתו

דגשים עם , בא עלינו לטובה מתוך התבוננות בפירושים יצירתיים בעלי אופי גאוליהשבוע ה לקבל אתעונג מיוחד הוא 

כל אלה  ."קצירת האומר"תולדות חכמי ישראל ב משובציםולצדם , וערכיים יוצאים מגדר הרגיל חינוכיים, מיוחדים

מקבלים פנים של  אנו -מקבל משמעות מיוחדת " שבת נקבלה פני"והביטוי  ,נותנים תחושה של מילוי נשמתי מיוחד

 .שבת לעומת פנים של חול

מי יתן  .ולםעל שיבונו ועל כך תודה עצומה לר ,זכתה עירנו וזכה דורנו לתלמיד חכם בעל שיעור קומה בהלכה ובאגדה

 .וימשיך רבנו להוציא לאור חידושי תורתו הנוספים ממעיינו הנובע לאורך ימים ושנים

 , לרגליךתלמידך כעפר  ,"מה אהבתי תורתך"בברכת 

 "חן במדבר"ורב אולפנת בני עקיבא " אורות ישראל"מ בישיבת "ר, גבריאל קרסקסהרב 

 

, המקוריים התורה דברי, "מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי" שבוע מידי בנו שמתקיים אנו שזוכים אשרינו

 לפחות או הפרשה ענייני את פלאמו באופן וחורזים מקשרים מחברים, ללומדם להגיע נזכה לא כנראה טבעי שבאופן

 רצון יהי. בקצרה הדמויות תיאור על מיוחד כוח יישר, מרתקים וספרים חיבורים עם" השבועי מפגש"ה מלבד. חלקם

 .שבוע מידי פרשיותינו את מיוחד תורה באור להאיר להמשיך שמעון הרב מורנו שיזכה

 "במדבר חן" עקיבא בני אולפנת ראש, סמואל יוני הרב

 

ראש מוסדות בית מוריה ורב שכונה , א"ג שמעון כהן שליט"למורנו ורבנו הרה, מצרף ברכת הדיוט, ודה ועוד לקראכיה

שיעוריו מוסיפים בהירות ". צבאות הוא' כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה", א בבאר שבע"י

 . וערוכים בטוב טעם ודעת, רבה

 . על התורה' מפי כהן'להשלים סדרת הספרים הנפלאים יזכה בקרוב לברך על המוגמר 

 . ברכת יגדיל תורה ויאדיר

 שכונת רמות   ,"יגדיל תורה"ק וכולל "רב ק ,אורן נזריתהרב 

 

מבט השוזר , בשיעורים מקנה הרב מבט מיוחד על הפרשה. שמחים ומצפים בכל שבוע לשיעורו השבועי של הרב

ויזכו עוד רבים וטובים בכל אתר ואתר ליהנות ' יתן ה. וארוגים כמעשה אומן ממשטוויים , ל ודברי רבותינו"מאמרי חז

 .מאורו ותורתו

 ממונה על תרבות תורנית, חבר מועצת העיר, הרב סיון סרור
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כדי להרחיב את מעגל  אנו מנצלים הזדמנות חגיגית זו. ה הוא זוכה לתגובות נלהבות"מפעל הגיליונות החל לפני כשנתיים וב

מוזמן לשלוח את כתובת המייל שלו לנייד , המעוניין להצטרף למעגל המתרחב של מקבלי השיעור השבועי במייל. ינוקורא

 rephael.wasser@gmail.com: או לחילופין ליצור קשר במייל( רפאל) 4505045450

 

בית "ניתן לרכוש את הספר במשרדי . על חומש בראשית" מפי כהן"פוס את הספר בימים אלה ממש זכינו להביא לבית הד

 404000050: טל. מנדלי מוכר ספרים' רח, "מוריה

 

, א"בשעה טובה ומוצלחת יצא לאור ספרו החדש של מורנו ורבנו הרב שמעון כהן שליט

 .ורב שכונה יא בבאר שבע" בית מוריה"ראש מוסדות 

שיחותיו השבועיות של " מפי כהן"מוגשות בספר , ים מרוביםלבקשת רבים ולאחר מאמצ

בספר זה שזורים יחד נקודות של עומק עם יסודות של אמונה  .הרב על פרשיות השבוע

החיבור עשיר במקורות מגוונים מן הספריה היהודית . והשקפה וענייני מוסר ואגדה

, על דרך הפשט, ליטאייםמקורות חסידיים ו, ראשונים ואחרונים, ל"דברי חז -לדורותיה 

ה קוק ובנו "והכול מתוך אספקלריה מאירה של תורת מרן הראי, הדרש והסוד, הרמז

 .ה"הרצי

ובסגנונו הבהיר , הספר מפגיש את המעיין עם רגעי הרוממות וההתחדשות המיוחדים לכל פרשה ופרשה מפרשות התורה

  .י השוזר את הפרשות כולןוהקולח מרומם את המעיין וגורם לו להתבונן על המהלך הרוחנ
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