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 פרשת שלח

 סגולת הציצית 

ָעשּו ָלֶהם ִציִצת"  ֶהם וְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ  ( ח)טו, ל "דַּ

  קודם אמר ן  כשל בהלכות שבת. ועל כילומר שהציצית משמרת האדם מלה  , לחילול שבתציצית  נסמכה  

"דבר אל בני ישראל" ואח"כ דברי נחת לומר שיש    נאמר בלשון   ין חילול השבת, לכןי דברים קשים בענ

 שמירת סגולה והוא מצות ציצית, וזהו שאומר גם כן וזכרתם את כל מצוות ה'. 

ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשר ַאֶתם ֹזִנים  "שנאמר    ,גם מצלת מזנות העין והלב הציצית  

  איסורי   הלכות סוף  וזכירת מצות השי"ת ועשייתם, מרחיקה את הזנות וכמו שפסק הרמב"ם ב.  ַאֲחֵריֶהם"

 אלא מלב פנוי מחכמה.                          םשאין הרהורי עריות באי , ביאה

 ( פשט וסוד על התורה" חכמה קדומה ")   

 

 ציצית  –הלכה והנהגה 

 'עריכת שולחן ילקוט חיים' 

לעולם יהא אדם זהיר במצות ציצית, שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולן, שנאמר   . א

 )כד,ה( . "ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ָכל ִמְצֹות ה' "

 )כד, י( ם. ימסימוי עיני ה, ניצול כל המנשק את הציציות ונותנם על עיניו להדר המצוה ולרוממ . ב

 )כד, ז( אין מחזיקים הציציות ביד הימנית אלא בקרית שמע כשמגיע לפרשת ציצית.  .ג

 )כד, ח(אין מחזיקים בכל ארבע ציציות, כי אם בשתים שלפניו. ויש נהגו ליקח רק אחת.  . ד

 

 ת ציצית יזכה בגאולה, שיהיו לו אלפים ושמונה מאות עבדים ו  זהיר במצה

הביא דברי הטור שם, וזה לשונו, אמר ריש לקיש, כל הזהיר   בסימן כד( ) הרב "שתילי זתים"  
ר    זכריה ח, כג( ) במצות ציצית, זוכה שמשמשים לו שני אלפים ושמונה מאות עבדים, שנאמר   "ֲאשֶׁ

ֱחִזיקּו ִבְכַנף ִאיש ְיהּוִדי ִים ְוהֶׁ ת ַהּגוֹּ ל ְלשֹּנוֹּ ה ֲאנִָׂשים ִמכֹּ רָׂ   שבת לב ע"ב( ) " וכו' ופירש רש"י  ַיֲחִזיקּו ֲעשָׂ
בכנף איש יהודי, בשכר הכנף יחזיקו בכנף עשרה אנשים מכל לשון, הרי שבע מאות לשבעים  

  הלכות ציצית דף יד ע"ב( ) אות. וכתב בנמוקי יוסף  לשון, וארבע כנפות יש לו, הרי אלפיים ושמונה מ
ומביאה אותנו לחיי    ,יא שהגנה עלינו בגלותהשזו    הוא כמה גדולה מצוההוזה מפני שיכירו בזמן  

 העולם הבא וכו'. 
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