
  

  ד� מקורות לשיעור של הרב מאיר ליכטנשטיי�

  1ד� מספר  – ציצית

   .ט"ב בסיוו� תשס"כ ,ד"בס

 

  פסוקי
 –פתיחה לציצית 

  פסוקי
. א

 :עיינו בפרשיות תפילי� בתורה .1

 מא�לז, ו"במדבר ט  )א

 .יב�יא, ב"דברי� כ  )ב

 :הצעות לדר� הלימוד �ארגז כלי�  .2

הפרשה ועל המבנה על המסר של , תו� עמידה על פירוש המלי�, קריאה רצופה של כל פרשה  )א

 .הפנימי שלה

 .עיו� בפרשני התורה על הפרשיות  )ב

 .עמידה על היחס בי� הפרשיות  )ג

 :לפרשיות נוספותהפרשה יחס   )ד

 .יות סמוכותבדיקת היחס לפרש –פרשה בהקשר בו היא נמצאת בתורה הלימוד  )1

 .בדיקת מקבילות למטבעות לשו� המצויות בפרשה )2

ומה נית� להפיק , �  האנושי המצויה בפרשת ציציתחשבו על התובנות על המנגנו –תורת האד�  .3

 .ממנה לעוד מקומות בה� מסגרת דילמת הפרשה קיימת בחיינו

  הצעות לנקודות לעיו�. ב

 :פרשנות המילה ציצית .1

 . � באמצעות קונקורדנציה או מנוע חיפוש"בדקו את הופעת המילה ציצית בתנ  )א

ע לפסוקי� "ראב; לט� לפסוקי� לח �"רשב; לח, ו"י לבמדבר ט"ראו את שני הפירושי� ברש  )ב

 .לט�לח

 .חשבו על קשר אפשרי בי� צי" וציצית  )ג

הא� היא מקושרת במקו� אחר . � ומשמעה"בדקו את הופעת המילה בתנ –גדילי�  –בדומה  .2

 ?לציצית

מה משמעות הקישור ? היכ� עוד מופיע פתיל תכלת? היכ� עוד מופיע תכלת במקרא –פתיל תכלת  .3

 ?בי� המקומות

 :רולא תתו .4
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ועמדו על משמעות הזיקה בינ� , השורש  תור בתורהעיינו במקומות הנוספי� בה� מופיע   )א

 .ובי� פרשת ציצית

 :עוד פסוקי� מפרשת מרגלי� שכדאי לעיי� בה�  )ב

 ..המילה המנחה של הפרשה ועקבו אחרי, ד"י�ג"עברו על פרשת מרגלי� בבמדבר י )1

 .המרגלי�פרשת עיניי� וראיה ב, עקבו אחרי הופעת השורש תור

 .לג, ד"במדבר י )2

 .יב�ח, א"ל, במדבר )3

 .כח', דברי� א )4

 .ה, א"י; לג�כט', י, במדבר –המלצה לחזור אחורה לפרשת בהעלות�  �עוד על עיניי� וזכירה  .5

 :קישור לחטיבת החוקי� מנסכי� ואיל� .6

 ? מהי המילה המנחה בפרשיות אלו  )א

 ?הא� היא מופיעה בפרשת ציצית  )ב

 .שימו לב להופעת יציאת מצרי� ג� בפרשיות קודמות ?רשת ציציתמדוע יציאת מצרי� נזכרת בפ .7

 :עוד פרשיות לקישור לפרשת ציצית .8

 ח"בבראשית לדה ותמר פרשת יהו  )א

 .ד"כ' דוד הכורת את כנ% הבגד של שאלו בשמואל א  )ב

  מאמרי
 –לעיו� . ג

 לחצו כא� –שיעור השישי בפרשת תצוה ה, שיעור שמע של הרב יואל ב� נו� –על צי" וציצית  .1

נמצא בספריית ( 22�14' עמ )תשמג] (צב[א , 28  בית מקרא: בתו�, "פרשת ציצית", יעקב מילגרו� .2

  ). המחקר של הישיבה

על קשר בי�  פרשת ציצית ופרשיות  יש שני מאמרי�, בת הר עציו�בבית המדרש הוירטואלי של ישי .3

 :לחצו כא� אחרות 

 הרב אמנו� בזק על הקשר לחטא המרגלי� ולפרשת בהעלות�  )א

 .לשבתהרב יהודה ראק  על הקשר   )ב

 לחצו כא�, "פרשה שכולה חינו� –פרשת ציצית ", באתר דעת יש מאמר של משה ארנד .4
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  י במדבר פרק טו "רש

דבר . ויקחני בציצית ראשי) ג, יחזקאל ח(כמו , על ש� הפתילי� התלוי� בה � ועשו לה� ציצת ) לח

  :מצי" מ� החרכי�) ט, ש ב"שה(כמו , אחר ציצית על ש� וראית� אותו

  � במדבר פרק טו "רשב

  :כשער הראשקבוצת פתילי� תלוי� . כמו בציצת ראשי �ציצית ) לח(

. כמו מצי" מ� החרכי�. הציצית הזה יהיה לכ� לראייה שתראו אותו] פתיל[ �והיה לכ� לציצית ) לט(

פתיל תכלת פירשו רבותינו לפי שהתכלת דומה לי� וי� דומה לרקיע ורקיע ] וג�. [וכ� מצאתי בסיפרי

  :לכסא הכבוד

  אב� עזרא במדבר פרק טו 

וה� ). ג, ח' יחז(כמו בציצית ראשי , האחד שיעשו ציצית: פירושי� יתכ� על שני � ועשו לה� ציצת ) לח(

כי א� תחלקוה הנה , על כל בגד חלוק או מכנסי� �על כנפי בגדיה� . החוטי� היוצאי� שאינ� ארוגי�

  :בעבור שהוא כעי� השמי� �וטע� תכלת . על הציצית �פתיל תכלת . הוא כדמות כנ%

. ל"כאשר העתיקו חז: השני' והפי. הפתיל להיותו בקצה כמו הציציתוהיה לכ� לציצת והנה ישוב ) לט(

כי זאת המצוה ע� בגד שיש לו , וה� העתיקו. ובעבור שיש עדי� נאמני� על הפירוש השני בטל הראשו�

והנה מצוה על כל מי שיש לו בגד בארבע כנפי� . ועוד אפרשנו, והציצית ה� הגדלי�. ארבע כנפי�

יעשו זה , והמתפללי� בטלית בשעת התפלה. למע� יזכרו, ולא יסירנו מעליו, שיתכסה בו ביו� תמיד

רק לפי דעתי יותר הוא חייב , ועשו לה� ציצית, והיה לכ� לציצית, בעבור שיקראו בקריאת שמע

כי , למע� יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה, להתעט% בציצית בשאר השעות משעת התפלה

והעי� , המתאוה �אחרי לבבכ� . מצוה להיותו נראה �וראית� אתו . רהבשעת התפלה לא יעשה עבי

והנה יהיה הציצית לאות ולסימ� שלא ירדו% אד� אחר הרהור לבו וכל אשר שאלו . רואה והלב חומד

  :כי מי שיל� אחרי תאותו הוא זונה מתחת עבודת אלהיו �אשר את� זני� . עיניו

ולא תתגאלו , שא� תזכרו תהיו קדושי�', את כל מצות ד וכבר אמר וזכרת� �וטע� למע� תזכרו ) מ(

  :בתאות הלב המטנפת הרוח המשכלת

' על כ� אמרתי לכ� אני ה, אני הוא שהוצאתי אתכ� להיות לכ� לאלהי� �אלהיכ� ' אני ה) מא(

 :אלהיכ�


