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     ˙ÈˆÈˆ  ˙˘¯Ù·  ‰¯ÂˆÂ  ÔÎÂ˙
 

פרשת ציצית (במדבר טו  לז-מא) שגורה על פינו בהיותה נמנית עם פרשות 'קריית שמע',1 אך לא תמיד אנו 
מבחינים בקשיים ובשאלות המתעוררים עם העיון בה.  נציין אחדים מהם: 

1. הפרשה אינה פותחת בנוסח הרגיל: "וידבר ה' אל משה לאמר",2 אלא בנוסח הנדיר והחריג "ויאמר ה' 
אל משה לאמר".3 

2. גם הפסוק האחרון (מא), המשמש כחתימה, יוצא דופן בסגנונו: הוא פותח ומסיים בנוסחה "אני ה' 
אלקיכם". אכן נוסחה זו מצויה במקרא עשרות פעמים, בתחילתו של פסוק, באמצעו או בסופו, אך יחיד 

הוא פסוקנו בכך, שהוא גם מתחיל וגם מסתיים ב"חתימה" זו. הכפלה זו למה? 
3. רוב פסוקי הפרשה (לט-מא) מופנים אל בני ישראל ומנוסחים בגוף שני: והיה ÌÎÏ.. וראי˙Ì.. וכו', אך 
 ..Ì‰Ï בתחילתה (לח) מצטווה משה לדבר אל בני ישראל, כשתוכן דבריו נמסר בגוף שלישי: ועשו

בגדי‰Ì.. לדׂרׂ˙Ì.. וכו'. שינוי דקדוקי זה מה פשרו? 
4. מילת המפתח של הפרשה היא המילה "ציִצת" המופיעה בה שלוש פעמים. מילה זו מופיעה  רק עוד 
פעם אחת במקרא, בביטוי: "ויקחני בציִצת ראשי" (יח' ח ג), שבו היא מציינת קווצת שערות, אולי מין 
בלורית. אך הוראה מעין זו - קבוצת פתילים או חוט שזור, אינה מסתברת בפרשתנו אלא בפסוק לח: ועשו 
קבוצת פתילים… ונתנו על פתילי (או: עם פתילי) הכנף פתיל תכלת. כלומר, הפתילים יהיו רובם בצבע לבן, 
ואחד מהם 'תכלת' (משנה מנחות ד א). בהגיענו לפסוק לט -"והיה לכם לציִצת", אין ההוראה הזאת 
מתאימה עוד; אמנם לא ברור מהו הנושא הדקדוקי של "והיה": "ציצת הכנף" או "פתיל תכלת", אך בין כך 

ובין כך אין המאמר מובן, שכן מה טעם לומר: הפתילים (או: פתיל התכלת) יהיו לכם לפתילים?  
נסתפק בקושיות אלה ונתבונן במבנה הפרשה. כבר אמרנו, שפסוק לז הוא פסוק הפתיחה ופסוק מא הוא 
החתימה, ועיקר תכנה מובע, אפוא, בשלשת הפסוקים שביניהם. והנה נראה בעליל, שפסוק לח מבטא את 
צו הביצוע של המצווה, ואילו פסוקים לט-מ מפרטים את יעדה ותכליתה, ומסבירים לאילו תוצאות היא 
אמורה להביא. ייתכן, שזה סודו של שינוי הגוף הדקדוקי שהזכרנו לעיל: תחילה ה' מטיל על משה רבנו 
להורות את בני ישראל את פרטי הביצוע של המצווה, להסביר להם הלכות ציצית, מה ואיך לעשות, כלומר 
 ,ÂÂ˘ÏÎ הוראת תורה שבעל פה, בהדגמה ובניסוח שלו! לאחר מכן ימסור משה לעם את דבר ה' אליהם -

                                                           
1  ראה משנה ברכות ב ב ודברי רב יהודה בר חביבא, בבלי שם יב, ע"ב. 

2 התבנית "דיבר…לאמור", צירוף שני פעלים שונים, כשהראשון בצורה נטויה והשני בצורת שם-הפועל, תואמת את סגנון 

המקרא ומצויה לרוב: "נחבאת לברח' (בר' לא כז), "היטבת לראות" (יר' א יב), "הגדיל לעשות" (יואל ב כ-כא, תה' קכו 
ב-ג) ועוד. אשר למשמעותה של תבנית זו ראה, לדוגמה, פירושו של רד"צ הופמן לויקרא א ב; לדעתו, "וידבר…לאמר" = 

אמר בדרך של דיבור (ולא, למשל,  במכתב). 
3  פסוק זה מופיע בתורה חמש פעמים; באשר למשמעותו ראה, לדוגמה, בפירוש בעל 'משך חכמה' לפרשתנו; אמנם אין הוא 

דן אלא בארבעה מן הפסוקים. 
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היינו בגוף שני, החל ב-"והיה לכם" עד "אני ה' אלקיכם". שלשה פסוקים אלה אינם עוד הלכה, אלא הם 
בבחינת "אגדתא" המציגה את טעם המצווה ומשמעותה הרעיונית, וכן את הבסיס למחויבותם לקיימה 
כמצווה: היותם אלה שה' בחר בהם להיות להם לאלקים, בשעה שגאלם משעבוד מצרים, וכביכול שיעבד 
אותם לעצמו. זהו אפוא הפירוש העמוק של פסוק החתימה, ובמיוחד של הכפלת שלוש המילים המהוות 
את עיקרה: אני ה' אלקיכם המולך עליכם, שכן  הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ומאז, סופית ולנצח נצחים, 

אני ה' אלקיכם.4 
אין זה מן הנמנע, שגם כפל לשון ‡ÈÓ¯‰ שבפסוק הפתיחה מכוון למבנה זה. רק את האמור בפסוק לח  
Ó„·¯ משה אל בני ישראל, ובתיווך דיבורו מגיע דבר ה' אליהם. אך את יתר דברי הפרשה Ó‡È¯ משה 
כניסוחם, כפי ש‡Ì¯Ó ה'; אכן השרש "אמר" מתייחס לתוכן, והשרש "דבר" מתייחס לדרך העברתו של 

התוכן, לניסוחו ולאופן מסירתו. נמצא, שעיקרה ורובה של הפרשה נמסר בדרך של כפל אמירה. 
נפנה עתה אל ליבה של הפרשה, אל הפסוקים לט-מ, הפותחים במבע הסתום – "והיה לכם לציִצת": 

והיה לכם לציצת וראיתם ׂאתו וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם ׂאתם, ולא תתורו אחרי לבבכם 
ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים 

לאלקיכם.  
רשב"ם ור' יוסף בכור שור הבחינו במפורש בין "ציִצת" שבפסוק לח, שהוא 'שם דבר', היינו שם עצם 
מוחש - קבוצת פתילים, לבין "ציצת" שבפסוק לט, שמשמעו "ראייה" או "הבטה".5 לפי זה משמשת 
המילה "ציצת" ב"משנה הוראה":6 א) קבוצת פתילים; ב) דבר שמביטים בו וזוכרים על ידו דברים 
חשובים; כלומר, סמל. אמור מכאן: התורה מעלה את פתיל התכלת אשר בציצית הכנף לדרגת סמל, שכל 
המביט בו יזכור את מצוות ה' ויעשה אותן. כמובן, מתעוררת השאלה: במה כוחו של פתיל תכלת לפעול 

פעולה זו? 
חז"ל העלו את השאלה והשיבו עליה (בבלי מנחות מג ע"ב): "תניא היה רבי מאיר אומר: מה נשתנה תכלת 

מכל מיני צבעונין?  מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד".   
כלומר התכלת מזכירה את כבוד ה', ובכך היא מעלה לתודעה את מצוותיו. פירוש אחר מתבסס על הידוע 
לנו היום, והוא שבימי קדם סימל צבע התכלת עושר, פאר ואצילות.7 יתכן אפוא, שפתיל התכלת שבציצית, 
וכן פתילי התכלת הקשורים בחושן ובציץ של הכהן הגדול (שמ' כח כח, לז; שם לט כא, לא), שימשו 
כאותות לגדולה ולחשיבות: אות לכהן הגדול מֶאחיו מזה, ואות וסמל לעם הנבחר ע"י ה' "להיות לו לעם 

סֻגלה… ולשמר כל מצותיו" (דב' כו יח), מזה.  
הכתוב מתאר כיצד פועל הסמל הזה: ראייתו תביא לידי זכירה,8 והזכירה תביא לידי עשייה, כלומר לידי 
קיום המצוות, כפי שנאמר: "וראיתם.. וזכרתם.. ועשיתם.. למען תזכרו ועשיתם". אלא שכאן עולה שוב 
תמיהה על לשון הכתוב. מה טעם לומר: זכרו ועשו כדי שתזכרו ותעשו? מה פשרו של כפל לשון בולט 
שכזה? לא קל להשיב על שאלה זו, ולא כאן המקום להרחיב בה,9 אך ננסה להתוות קו לפתרונה. לכל 
לראש, נטעים שתיבת "למען" אינה דווקא מילת קישור של תכלית  (אמנם היא עשויה לציין תכלית מכוונת, 
ראה למשל שמ' ד ה), אלא, פעמים רבות היא מציינת קשר של תוצאה שאינה "במחשבה תחילה", 

והעשויה אף להיות בלתי רצויה. משמעה העיקרי של "למען" אינו "כדי ש-", אלא  "כך ש-".10   
נראה לנו, שקיום מצוות הציצית פועל בשני שלבים: שלב של "סור מרע" (ולא תתורו…), ואחריו שלב של 
"עשה טוב" (והייתם קדושים…). מי שאינו מאמין בגילוי שכינה ואין בעולמו מצוות, בעל כורחו יתור 
בשבילי החיים, יחפש ויתעה, כשהוא נגרר אחרי שרירות Â·ÈÏ,11 אחרי מחשבותיו והרהוריו, ואחרי מה 
שÂÈÈÚ רואות, אחרי תאוותיו, תשוקותיו ותחושותיו. רק תודעת המחויבות לציית לצווים אלוקיים, עשויה 

                                                           
4   כך או בדומה לכך פירשו חז"ל  (ספרי על אתר), ובעקבותיהם רש"י, על יסוד הפסוק (יח' כ לב-לג): "והּעלה על רוחכם 

היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים… לשרת עץ ואבן, חי אני… אם לא ביד חזקה… אמלוך עליכם". 
5   גם רש"י הביא שני ביאורים אלה, אבל, אם הנוסח שלפנינו אינו מוטעה, הוא ציין את השני כ"דבר אחר", כלומר כפירוש 

אלטרנטיבי ל"ציצת" בשני הפסוקים. עם זאת נראה לנו שגם רש"י כיוון לפירושם של רשב"ם וריב"ש.  
6  כך כינה דוד ילין את התופעה הזאת בספרו ÌÈ¯Á· ÌÈ·˙Î, ב, ירושלים תרצ"ט, עמ' 106-86. כבר ראב"ע העמיד על "דרך 

צחות בלשון הקדש לאמור מלה שוה והיא משני טעמים", והביא דוגמאות לכך. ראה פירושו הארוך לשמ' כב ה.  
7   ראה ‡È‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ˙, ח, עמ' 543; שם, ו,  עמ' 732. 

8   ה'זכירה' הזאת, כאן ובמקראות רבים אחרים, אינה דווקא היפוכה של שכחה, אלא העלאה לתודעה והתבוננות. 

9   ראה דיון על כך במאמרנו "פרשת ציצית – פרשה שכולה חינוך", ˘ÔÈ˙ÚÓ 100, עמ' 53-45. 

10  ראה רמב"ן לדב' כט יח.  נציין שתי דוגמאות: שמ' כג יב: "למען ינוח שורך וחמורך" אינו תכלית השביתה בשבת, אלא 

מציין את הטוטליות של השביתה. השֵּבת את משקך בשבת, כך שאפילו הבהמות ינוחו!; הושע ח ד: "למען ייכרת" אינו, 
כמובן, תכליתה של עשיית העצבים, אך עלול להיות התוצאה הנוראה של חטא העבודה הזרה. 

11  השווה: "כי בשרירות לבי אלך" (דב' כט יח). 
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לגרום לבני אדם שלא יתורו12 אחרי לבבם ואחרי עיניהם, שכן, כדברי רש"י (שמקורו במדרש תנחומא שלח 
טו): "הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, מסרסרים לו את העברות: העין רואה והלב חומד והגוף עושה את 

העברות".  
התוצאה הראשונה של ראיית סמל הציצית היא "זכירה ראשונית", כלומר, העלאה לתודעה של מצוות ה' 
לקראת עשייתן. מתוך כך תחדלו מלתור אחרי… ומלהיכשל בהערצת ההבל ובהתמכרות להנאות אסורות, 
ושוב לא תהיו זונים, לא אחרי הרהורי הלב המעורבים בחמדה ותאווה ולא אחרי תחושות המגרות את היצר 
ומפתות את הגוף לחטוא. שלב ה"סור מרע" מכין ומאפשר "זכירה שנייה" של מצוות ה', הפעם מתוך 
נכונות וכוונה שלמה לעשותן, ונכונות זו תביא בעקבותיה מאמץ של קידוש החיים לעבודת ה' באמצעות 
קיום המצוות: "והייתם קדשים לאלקיכם". יושם לב, שבפסוק לט משמש הביטוי "את כל מצוות ה'" 
כמושא ל-"וזכרתם", ואילו הביטוי בפסוק מ: "את כל מצוותי", משמש מושא של "ועשיתם". אכן בשלב 
הראשון ההישג הנשאף הוא הזכירה, היינו ההתכוונות הרוחנית, הבאה למנוע את ההידרדרות ל'זנות'. 
להשגת המטרה הזאת עשויה להיות תוצאה ("למען"), שהזכירה השנייה תביא לידי עשיית מצוות ולידי 

התקדשות. 
שניים אלה, הזנות וההתקדשות, הן תחנות הסיום - שני הטרמינלים - בדרך האדם, ואין בלתם! עליו לבחור 
בין הנהייה אחרי כל המזדמן לו וכל שהוא מתנסה בו, אחרי הלבב והעיניים, ובין זכירתן של מצוות, קבלת 
עולן וקיומן כדי התקדשות בהן. הברירה בין שתי חלופות אלה היא רעיון התשתית של פרשת ציצית; 
מצוות ציצית שקולה כנגד כל המצוות, והיא נמנית עם שבע המצוות שנותן התורה סיבב בהן את ישראל 

ושהן בבחינת "מלאך ה'" ה"חונה סביב ליראיו ויחלצם" מחטא.13 
 

ונסיים בהשערה: שמא אין זה מקרה, שדווקא פרשה זו מצוינת בסגנון של דואליזם, העומד בסימן המספר 
שתיים, וזאת בדרך של כפל לשון או של צימוד ביטויים. לסוג הראשון שייכים הביטויים: 1) ויאמר – 
לאמר; 2) ציִצת על כנפי – על ציִצת הכנף; 3) וזכרתם.. ועשיתם – תזכרו ועשיתם; 4) אני ה' אלקיכם – אני 
ה' אלקיכם. על הסוג השני נמנים: 1) ועשו.. - ונתנו; 2) וזכרתם..- ועשיתם; 3) לבבכם..- עיניכם; 4) תזכרו 

– ועשיתם. אולי אפשר לצרף לכאן גם את ההנגדה החריפה:  אתם זונים  -  והייתם קׂדשים. 
אכן תוכן וצורה אינם שתי ישויות בלתי תלויות זו בזו. אין תוכן בלי צורה, ו"אין הצורה… אדישה לתוכן – 
היא רוויית-תוכן, והיא מבטאת תוכן זה בקביעה שרירה וקיימת".14 כבר חז"ל העמידו על "מידות" רבות 
שהתורה נדרשת בהן, הן בהלכה הן באגדה, ואפשר למצוא אותן לא רק בברייתות של י"ג מידות של רבי 
ישמעאל ושל ל"ב מידות, היא 'משנת רבי אליעזר',15 אלא גם בכל ספרות המדרש והאגדה. אין זה אפוא מן 
 ÈÙÏ ÌÈÎ¯„ È˙˘ :הנמנע, שצורתה הדואליסטית של פרשת ציצית תהא תואמת את רעיון היסוד שלה

 .‰ÂÎ‰ ‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ÂÏ ÏÓÒÓ ˙ÈˆÈˆ·˘ ˙ÏÎ˙‰ ÏÈ˙ÙÂ ,¯ÂÁ·Ï ‡¯˜ ‡Â‰ ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ· ;Ì„‡‰
 

פרופ' משה ארנד  
ירושלים   

(בעבר בית הספר לחינוך) 
 

12 השרש 'תור' מיוצג בתורה 15 פעמים, מהן 13 בפרשת שלח, ומהן 12 בקשר למרגלים שנשלחו לתור את ארץ כנען.   הפעם 

ה- 13 היא בענייננו – בפרשת ציצית, הלוא דבר הוא! 
13  ראה בבלי מנחות מג, ע"ב, על יסוד תה' לד ח. 

14 ראה נ' רוטנשטרייך, ÍÂÈÁ· ˙ÂÈ‚ÂÒ, ירושלים תשכ"ד, עמ'  149. הפילוסוף פרנץ רוזנצוייג, שתרגם את המקרא לגרמנית  

בשותפות עם מ"מ בובר, כתב מאמר בשם "בסוד הצורה של סיפורי המקרא", ÌÈÈ¯‰ (תורגם מגרמנית), עמ' 7–19. 
15 ראה לדוגמה שם מידה כח  ('מרמז' או ''מעל'). חידושי מחקר המקרא המדעי בתחום זה נסקרו והוערכו על ידי מלומדים 

 Ï˘ ÂÎ¯„ ,ירושלים תש"י, למשל עמ' 67-66;  מ"מ בובר ,‰„‚‡‰ ÈÎ¯„ ,שונים; הנה מבחר ביבליוגרפי קצר: י' היינמן
Ó˜¯‡, ירושלים תשל"ח, עמ' 307-284; מ' וייס, "בסוד שיח המקרא" (=מבוא לספרו של בובר), שם, עמ' 33-9; הנ"ל, 
‰Â˙ÂÓ„Î ‡¯˜Ó, ירושלים תשכ"ב, עמ' 27-23; נחמה ליבוביץ, È˘‡¯· ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ˙, ירושלים תשכ"ז, עמ' 138 – 
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