נפש הפרשה תצווה.

בס"ד .אדר הראשון תשע"ט.

לכולנו לכולנו כתר על הראש.
על סוד הציץ

( )1ספר שמות פרק כח
וְ ע ִָׂשיתָ צִׂ יץ זָהָ ב טָ הֹור ּופִׂ תַּ חְ תָ ָעלָיו פִׂ תּוחֵ י חֹתָ ם קֹ דֶ ׁש לַּידֹ וָד( :לז) וְ שַּ ְמתָ אֹ תֹו עַּל פְ ִׂתיל ְת ֵכלֶת וְ הָ יָה עַּל
הַּ ִׂמצְ ָנפֶת אֶ ל מּול פְ נֵי הַּ ִׂמצְ ֶנפֶת יִׂ הְ יֶה( :לח) וְ הָ יָה עַּל מֵ צַּ ח אַּ ֲהרֹן וְ נָשָ א אַּ הֲרֹ ן אֶ ת עֲֹון הַּ קֳּ דָ ִׁׂשים אֲׁשֶ ר יַּקְ ִׂדיׁשּו
בְ נֵי יִׂ ְש ָראֵ ל לְ כָל מַּ ְתנֹ ת קָ ְדׁשֵ יהֶ ם וְ הָ יָה עַּל ִׂמצְ חֹו תָ ִׂמיד לְ ָרצֹון לָהֶ ם לִׂ פְ נֵי יְ דֹ וָד:
ספר מי השילוח  -פרשת תצוה
ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל ,באלו הבגדים מראה הש"י לישראל באיזה נפש הוא בוחר כי
מהבגדים יוכר ומובן היקרות הנמצא בתוך נפש אהרן הכהן ,הציץ מרמז עליו כי הוא דבוק בהש"י כמצווה
עליו שיהיה תמיד על מצחו ועל הציץ הי' נחקק קודש לה' היינו בעומק מחשבתו הי' תמיד דע את אלקי
אביך ,והחושן מרמז עליו כי לא נמצא בלבו שנאה לשום נפש מישראל כי הי' שבטי ישראל חקוקים על
לבו ,ואפוד שהי' חגור בו מרמז על בטחונו בהש"י שהוא תומכו תמיד ,ומעיל מורה על גודל יראתו כי הי'
כלו מתכלת שמרומז על יראה ,ולאשר לא נאמרו בפרשה הזאת המכנסים והציץ ,חכנסים לא נאמרו כי לא
הי' נחשבים למלבוש כי לא הי' רק לכסות בשר ערוה היינו להגן מחמדת עוה"ז ,וציץ לא נאמר הוא ע"ד
מאמר זוה"ק מצחא דרעותא אימת איתגליא בשעתא דצלותא דשבת במנחה ,ולהיות כי הציץ ניתן לאהרן
לפי שהיה בו יראה גדולה כי בכל שבט לוי נמצא יראה כמ"ש ואתנם לי מורא וביותר בכ"ג ומה גם כי
שמו מורה על יראה כי אהרן בגימ' רנ"ו נגד רנ"ו כנפים שיש לחיות הקדושים וגדפין מרמזין על יראה,
ונגד היראה הגדולה ניתן לו הציץ להחיות ולענג את נפשו כי הציץ מורה על אהבה שהש"י אוהב את
ישראל ,ובעת שהש"י מגלה גודל אהבתו אז כל היראות מסתלקין ונצמח גודל תקופות לישראל ,ולכן
קודם שנאמר עשיית המעיל לא הי' יכול להאמר עשיית הציץ כי מגודל תקופות יכול ח"ו לצמוח קלות
ראש ,אך אחר שנאמר עשיית המעיל שמורה על יראה יוכל להאמר עשיית הציץ ,וכמאמר זוה"ק בשעתא
דמנחה שהוא אחר גודל היראה מתגליא מצחא דרעותא היינו גודל תקופות:

( )11ספר מאור עינים  -השמטות
ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חותם קודש לה' (שמות כ"ח ,ל"ו) ואמר בזוהר הקדוש ציץ
לכהנא צי צית לשאר בני נשא ויובן על פי פשוטו כי הציץ מכפר על עזות מצח דאתמר ביה ומצח אשה
זונה היה לך וגו' וכבר ידוע ממאמרם ז"ל בענין ההוא גברא דשמע שיש זונה בכרכי הים וכו' ובאו ארבע
ציציותיו וטפחו לו על פניו וכו' וזה נמשך מזה שעל ידי הציץ דכהנא שמכפר על מצח אשה זונה נמשך
הכח אל הציצית דשאר בני נשא להצילם מיד אשה זונה וכמעשה שהיה ועוד יבואר על פי דרך הנעלם כי
ידוע גודל מעלת שויתי ה' לנגדי תמיד זהו כלל גדול בתורה וכו' וכ"ש כשיבין האדם שמלך מלכי המלכים
הקודשא בריך הוא מלך גדול ונורא עומד עליו ורואה במעשיו מיד יגיע אליו היראה כו' כמבואר בשלחן
ערוך אורח חיים סימן א' הרי האדם המבין שהקודשא בריך הוא רואה כל מעשיו תמיד מציץ עליו הוא
בטוח שלא ימרה פיו ולא יזוז מעבודתו כי יראתו של מלך מלכי המלכים הקודשא בריך הוא שורה עליו

ויודע שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה וזהו ועשית ציץ לשון הסתכלות שתעשה לך מדריגת
ציץ שתדע ותבין שהקודשא בריך הוא מציץ מן החרכים עליך ואין דבר נסתר מנגד עיניו אז יהיה זהב
טהור זהב היראה תהיה טהורה ונקיה בלי שום תערובות כמ"ש (תהלים י"ט ,י') יראת ה' טהורה אמנם לא
כל אדם יוכל לאחוז בזה כי אם בני עלייה והמה מועטים ואי אפשר להיות תמיד בדביקות הנפלא הזה
ונופל האדם ממדריגתו ושוכח בו חלילה אך כי שבע יפול צדיק וקם כמבואר למעלה וחוזר ומדבק אל ה'
כי אפילו הרשעים מלאים הרהורי תשובה ומתחרטים אף כי איש ישר הנופל ממדר כל אות ואות כלל ה'
וממליך הקודשא בריך הוא על ידי זה במדריגות תחתונות וזהו כבודו יתברך ועל זה נאמר (שמות י"ט ,ו')
ואתם תהיו לי ממלכת וגו' רצה לומר שתמליכו אותי על כל דרגין כמבואר למעלה וזהו נקרא ציצית על
שם (יחזקאל ח' ,ג') ויקחני בציצית ראשי כמו שאוחז בציצית ראשו ומעלהו ממטה למעלה
לכן ציץ לכהנא שהוא כהן גדול המחשבה העליונה הזכה ודבוקה בשורשה ביראת ה' שעומד עליו ורואה
ומציץ נקרא ציץ ולשאר בני נשא ציצית נמשך למטה ולמדריגת בחי' ציצית רוצה לומר לאחוז בציצית
ראשם לעלות משם ולהעלות עמהם המדריגות שלמטה ולהמליך הקדוש ברוך הוא בכל אתר כמו שאמר
הבעש"ט נבג"מ ובקשתם משם את ה' וגו' ומצאת (דברים ד' ,כ"ט') משם דייקא במקום שהוא באיזה
מדריגה שיהיה משם תמצא את ה' אלהיך ויוכל להתדק בה' ולכן אמרו רז"ל בציץ היה כתוב קודש לה'
בשני שיטין ואמר רבי יהושע בן לוי אני ראיתי ברומי וכתוב קודש לה' בשיטה אחת ובודאי לא יתכן
שהברייתא יחלוק על האמת אך שניהם אמת ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי כי האדם אשר נפל
למדריגות תחתונים ואחר כך שב אל ה' הוא נרמז קודש לה' בשני שיטין אמת כי קודש לה' אך בשני
שיטין היה כי בתחלה היה הקודש למטה ואחר כך העלהו למעלה לה' ולכן אמרו קודש לה' ולכן אמרו
קודש למ"ד למטה כי סוד למ"ד מורה על זה וד"ל ולכן אמר אני ראיתי ברומי רצה לומר אותו שמבני
עלייה ברום המעלות במחשבה העליונה שאינו זז מדביקות השם כתוב בו קודש לה' בשיטה אחת שלא היה
הקודש למטה רק דבוק תמיד לה' באמת ועלתא לו.

משחק פורים -לוין קיפניס
אחת ,שתיים ,שלוש
אני אחשוורוש ,
שרביט זהב לי ביד
וכתר על הראש .
לכולנו ,לכולנו
כתר על הראש ,
כל אחד מאתנו
הוא אחשוורוש.

