נישוק הציצית  -חיבוב מצוה
"יש נוהגין להסתכל בציצית כשמגיעים לוראיתם אותו (במדבר טו ,לט) וליתן אותם על העינים ,ומנהג
יפה הוא וחבובי מצוה .הגה :גם נוהגים קצת ,לנשק הציצית בשעה שרואה בם ,והכל הוא חיבוב מצוה
(שו"ע שם סעי' ד').

והוי דן את כל האדם לכף זכות
סיפור מהרב אליהו" :יום אחד התפללתי בבית כנסת "טוויג" והיה חתן בר מצוה ,ואביו היה לבוש
בהידור מכף רגל ועד ראש ,חליפה יפה ,ועניבה חדשה ונעליים מצוחצחות ,והנה הוא מוציא טלית
ממשי קרועה ומלוכלכת ומתעטף בה .אני אמרתי בליבי לנעליים שלו הוא דואג שיהיו מצוחצחות אבל
על טלית לא?! אח"כ חשבתי לעצמי מדוע אני מלמד עליו חובה ,אלמד עליו זכות ,שמא אתמול בערב
הוא הכין את הטלית החדשה ,והוא קם בבוקר ומחמת המהירות התבלבל ולקח את הטלית הישנה,
וכשהוא בא לבית הכנסת והרגיש בטעותו אמר בליבו 'אף על פי שכל בגדי חדשים ויפים אלבש את
הטלית הזו' .בעוד אני חושב עליו לא שמתי לב שאני גם מסתכל עליו ,והוא ניגש אלי ואומר לי מדוע
כבוד הרב מסתכל עלי? אמרתי לו מה שחשבתי בליבי ,והוא אמר לי :אכן כך היה ,קניתי טלית חדשה
והנחתיה על השולחן ,ומרוב המהירות לקחתי את הטלית הישנה .וע"כ אמר התנא במסכת אבות (א,
ו) " והוי דן את כל האדם לכף זכות".
זה אלי ואנוהו  -ציצית נאה
היו אומרים על הרה"ג יהודה ליב מימון זצ"ל ,שבכל פעם שהיה קונה חליפה חדשה היה גם קונה
טלית חדשה.

הטלית של הט"ז
ומסופר על בעל ה'טורי זהב' שטליתו הייתה מלאה קרעים ,ובאו ואמרו לו שיחליף אותה בחדשה
משום "זה א -לי ואנוהו" ( שיש מצווה להדר במצוות – שהחפצים של המצוות יהיו הכי מהודרים
לדוגמא אתרוג הכי מהודר וכו') .אמר להם בעל הט"ז :לאחר מאה ועשרים שנה יכסו אותי בטלית זו
והיא תעיד עלי בשמים על כל התפילות שהתפללתי עמה  -וזה טוב לט"ז .אבל סתם אדם ,אם טליתו
אינה נקיה ,יכבסנה בביתו או ישלח אותה למכבסה משום "זה א -לי ואנוהו" ,וכדברי הגמרא במסכת
שבת " :זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה :סוכה נאה ,ולולב נאה ,ושופר נאה ,ציצית נאה,
ספר תורה נאה."...

וכתב הרמב"ם  ":קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו
הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו
בדברי האמת והצדק לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא אמרו עליו על
רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא
תפילין .אע"פ שמצותן ללבשן כל היום בשעת תפלה יותר מן הכל

בדיקת חוטי הציצית
חז"ל רמזו בראשי התבות של המילה ציצ"ת  -צ'דיק י'פריד צ'יציותיו ת'מיד ,וזה טוב ומשובח מעיקר
הדין ,אבל בימינו שהחוטים חזקים ואינם מתנתקים בקלות ,אין חובה לבדוק בכל יום אלא די לבודקם
פעם בשבוע.

הזהיר במצות ציצית  -רואה פני שכינה
מעלת מצות הציצית גדולה עד למאוד ,ויש בה סגולה לאדם לשומרו מכל צרה ומן המזיקין ,כי
השמירה היא בכך שאדם מוקף בארבע רוחותיו במצות הציצית .לא לחינם קורח נלחם במשה עבד ה'
בטענות של טלית שכולה תכלת ,כי הוא הבין בטיפשותו שלא זקוקים לשום שמירה ,אבל האמת היא
שכל אדם חייב שמירה ,והטלית שומרת על האדם מארבע צדדיו מכל הצדדים שלו.
לעולם יהא אדם זהיר במצות ציצית שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצות כולן שנאמר וראיתם
אותו וזכרתם את כל מצות ה'".
וכתב השו"ע (סי' כד סעי' ו')" :גדול עונש המבטל מצות ציצית ,ועליו נאמר לאחוז בכנפות הארץ
וגו' (איוב לח ,יג) הזהיר במצות ציצית ,זוכה ורואה פני שכינה".

