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  על השתלבותה של פרשת הציצית בהקשרה –סיבת סביבתה של מצווה 
  

אופן השתלבותן של פרשיות המצוות  –שאלה זו היא חלק מסוגיה מקיפה ? איך משתלבת פרשת מצוות ציצית בהקשרה
אך תקוותי היא שעיוננו בפרשת הציצית , אין באפשרותנו לדון כאן בסוגיה המקיפה. במדבר בתוך המכלול של ספר

  . יתרום תרומה כלשהי להבהרת הסוגיה הכללית
יוזכרו לדוגמה דברי . רבים כבר עמדו על הקשר שבין מצוות ציצית החותמת את פרשת שלח ובין תחילת הפרשה

  :ר יהודה מוריאל"הרב ד
  

אולם הם ... הארץאת  לתורעל שנים עשר אנשים ' שם צוה ה. את ראשית הפרשה עם סיומהבטוי משותף קושר 
   1.לא נתפרש להם אלא לפי היצר שבלבם, וכל מה שראו בעיניהם', במיעוט בטחונם בה, תרו אחרי לבם

יש . קורח אל פרשת, קדימה אלא גם, אל תחילת פרשת שלח, לא רק אחורה –אני מבקש להציע בזהירות קישור נוסף 
כך נדרשה סמיכות הפרשיות שבין מצוות ציצית ובין מעשה קורח . ל על קישור כזה"לציין שבדרך הדרש כבר עמדו חז

   2:)קרח סימן ד, ]וברב[תנחומא (ועדתו 
  

, )לח:טו 'במ( "ועשו להם ציצית] ואמרת אליהם[דבר אל בני ישראל " ?מה כתיב למעלה מן הענין. "ויקח קרח"
ל "א, חייבת בציצית :ל משה"א ?מהו שתהא פטורה מן הציצית ,טלית שכולה תכלת ,משה :ה רבינוקרח למשל "א

מהו שיהא פטור , בית שמלא ספרים !?וארבעה חוטין פוטרין אותה, טלית שכולה תכלת אינה פוטרת עצמה :קרח
ושתי , ות את הביתואינן פוטר, ה פרשיות יש בה"כל התורה כולה רע :ל"א, חייב במזוזה :ל"א ?מן המזוזה

הדה הוא  !אלא מלבך את בודאם, דברים אלו לא נצטוית עליהם :ל"א !?פרשיות שבמזוזה פוטרות את הבית
   ".ויקח קרח" :דכתיב

אנחנו נבקש מתוך גישה ספרותית לראותה . בדרש נחשבה מצוות ציצית אמצעי ששימש את קורח לנגח את משה, אם כן
  . ורתודווקא מערערת על דברי קורח וחב

 ָהֵעָדה-ָלֶכם ִּכי ָכל-ַרב: "האחת היא טענת עדת קורח כולה). ואהרון(בפרשת קורח מושמעות שתי טענות כלפי משה 
ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ": טענת דתן ואבירם – אחרתוה ,)ג: טז' במ(" 'ְקַהל ה-ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּשאּו ַעל 'ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה

היסוד המשותף לשתי הטענות הוא  ).שם יג(" ִהְׂשָּתֵרר-ַּגם ָעֵלינּוִתְׂשָּתֵרר -ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵמֶאֶרץ
, הטענה הראשונה מתמקדת בתפקודי הכוהנים והלוויים. האשמת משה בלקיחת סמכויות לעצמו והשתלטות על העם

  "). העליתנו("המוצגת כפעולתו של משה , מצריםבפעולה של הוצאת העם מ –והשנייה 
והנה באה התורה ומקדימה רפואה למכת . אפשר שהקורא את טענות קורח ועדתו עלול להזדהות עם מקצת דבריהם

, בדרך אגבכה "פרשת ציצית מבטלת מראש את הטענות וסותרת אותן מפי הקב. הטענות באמצעות הפרכתן המוסווית
הבעה מראש של הערכה מוסמכת למהימנותה של טענה שתשמיע אחת  –קיימת במקרא בהתאם לטכניקת כתיבה ה

   3.הדמויות בסיפור
ורואים בה פעולה שלילית , "ֶהֱעִליָתנּו" –אם דתן ואבירם מייחסים את יציאת מצרים למשה . נפתח בטענה האחרונה

 ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹותהֹוֵצאִתי ֵהיֶכם ֲאֶׁשר לֹ-אֱ ' ה ֲאִני: "ה מכריז בחתימת פרשת הציצית"הנה הקב, המסכנת את העם
. לעמו' ופעולה מכוננת זו יוצרת את יחסי הברית בין ה, הייתה זאת' מאת ה –) מא:טו" (לֵֹהיֶכם-אֱ  'לִֹהים ֲאִני ה-ָלֶכם ֵלא

                                                 
  
, מילגרום 'אוצר מלים משותף ראו י סמך על דומהלמסקנה . 87-88 'עמ, כרך ב, ן"אביב תש-תל, מהדורה שנייה ,עיונים במקרא, מוריאל' י   1

 דף שבועי, "הקשר בין מצוות ציצית לסיפור המרגלים", פריאל 'י: וראו לאחרונה ;16 'עמ, )ג"תשמ(כח  בית מקרא ,"פרשת ציצית"
   .)762' מס( ח"שלח תשס רשתפל

ל "חז: יש סדר למקרא, גוטליב' ן ראו י"ע ורמב"ראב, י"ובפרשנותם של רשל "למחקר מקיף על היחס לסמיכות פרשיות בספרות חז   2
  .ט"גן תשס-רמת–ירושלים, ופרשני מימי הביניים על מוקדם ומאוחר בתורה

  ).כח: יז(הסותר מראש את ביקורתו החריפה של אליאב כלפי דוד אחיו הצעיר , כב:א יז"תיאור המספר בשמ: לדוגמה   3



 2

בארבע לשונות  ,למשה כבר בראשית שליחותו' כפי שהודיע ה, ההוצאה ממצרים כרוכה בקבלת עול מלכות שמים
  : הגאולה

  

ְוָלַקְחִּתי . ֵמֲעבָֹדָתם ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים ֶאְתֶכםֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי  ְוהֹוֵצאִתי
   4).ז-ו:ו' שמ( ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים ַהּמֹוִציאלֵֹהיֶכם -אֱ ' ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה לִֹהים-ֵלאֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם 

ה את ההתקדשות כאתגר אך לא "מציב הקב, "ְקדִֹׁשיםֻּכָּלם  ָהֵעָדה-ִּכי ָכל", טענת קורח ועדתו, כנגד הטענה הראשונה
  5".לֵֹהיֶכם- ֵלא ְקדִֹׁשיםִוְהִייֶתם  ִמְצֹוָתי-ָּכל-ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת": כמציאות שכבר התממשה

" םַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶ ָתתּורּו -ְולֹא"הקישור הבולט בין פרשת ציצית לפרשת שלח הוא הזיקה הלשונית שבין   
: לשוני חשובגם בזיקה האחרת המוצגת כאן יש קישור ). ב:יג" (ֶאֶרץ ְּכַנַען-ֶאת ּוְוָיֻתר"ובין משימת המרגלים ) לט:טו(

. ביטוי ִנסי להיבחרו בידי שמים, סמל החיּות והרעננות של מטה אהרון 6,)כג:יז( ציץמופיע בפרשת קורח ה ציציתכנגד ה
אנו מוצאים גם בפרשת קורח הכנת אמצעי שנועד  ,וכנגד תפקידה של הציצית להזכיר את המצוות ולהרחיק מן המרי

ואותן ריקעו , מחתות הנחושת שבהן השתמשו המורדים –) ינם מזרע אהרוןואף ללוויים שא(לשמש מזכרת לבני ישראל 
  : כציפוי למזבח

  

 ָתתּורּו ַַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם-ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא' ִמְצֹות ה- ָּכל-ֶאת ּוְזַכְרֶּתםְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ... ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת
  ).לט-לח:טו( ַאֶּתם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם-ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר

ִיְהֶיה ְכקַֹרח -ְולֹא' ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן הּוא ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ִלְפֵני ה-ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִיְׂשָרֵאלִלְבֵני  ִזָּכרֹון
    ). ה:יז( מֶֹׁשה לֹו-ְּבַיד' ִּדֶּבר ה ַּכֲאֶׁשרְוַכֲעָדתֹו 

הרי , קורח התוכף אותה למרדוכשהיא מקושרת גם . שפרשת הציצית מקושרת לחטא המרגלים ועונשם הקודם לה הזכרנו
שהם הסיפורים העוטפים את קובץ המצוות שבו נכללת , היא יוצרת בסופו של דבר קישור מסוים בין שני סיפורים אלה

דתו לסיפור המרגלים מעצימה את חטאה של עדת יצירת הזיקה בין סיפור מרד קורח וע). מא-א:טו' במ(מצוות ציצית 
יש שתי נקודות שבהן דברי המורדים , יתר על כן. בראש ובראשונה כשאנשיה לא למדו מוסר ושבו וחטאו, קורח

הדברים אמורים . כשלשונות דומות מעצימות את חומרת דבריהם, חמורים משל קודמיהם) בפרט דתן ואבירם(האחרונים 
   ):יג:טז(" ִהְׂשָּתֵרר-ַּגם ָעֵלינּוִתְׂשָּתֵרר -ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֶהֱעִליָתנּוְמַעט ִּכי הַ : "בהתרסתם על משה

, )ג: יד" (ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל 'ְוָלָמה ה: "כדבריהם, את מסעם ממצרים לארץ ישראל' המרגלים ייחסו לה) א
  . ן ואבירם מייחסים זאת למשה הפועל מדעת עצמוואילו דת

ואילו דתן ואבירם מגדירים דווקא את מצרים , )כז:יג(והראו את פרייּה " ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש"המרגלים הודו שארץ ישראל ) ב
וד לשונות משותפות לא נעמוד כאן על ע 7).יד-יג:טז(וטוענים נגד משה שאינו מביאם למקום כזה " ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש"

ִּליִנים ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה מַ -ַעד: ה בשני המקרים"אולם נזכיר רק היגד ארוך הבא בפי הקב, לשני הסיפורים
ַמִּליִנם  ֵהםְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר - ֶאת ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי"; )כז:יד( ָׁשָמְעִּתי ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעַלי- ֶאתָעָלי 

  "). ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי("ה רואה עצמו שותף להם "כשהקב, לתלונה על משה ואהרון' מתלונה על ה: ודוק, )כ:יז( "ֲעֵליֶכם
ַאֶּתם -ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ְלַבְבֶכםָתתּורּו ַאֲחֵרי -ְולֹא"ההתבוננות בציצית אמורה להציל את בני ישראל מן החטא של   

וההכרה בו בבחינת ' באמצעות הציות לדבר ה. שבגינו כבר נענש העם' וגם מחטא מיעוט הביטחון בה" זִֹנים ַאֲחֵריֶהם
ר איש ישראל לקיים את ייעודו אמּו, הלשון הפותחת והחותמת את הפסוק האחרון של פרשת הציצית, "לֵֹהיֶכם-אֱ ' ֲאִני ה"

  . 'כשכחלק מן הציות ניצבת ההכרה במדרגי הקדושה והבחירה בקרב בני עם ה', הכבחיר 
  

  עמוס פריש' פרופ
 ך"המחלקה לתנ

                                                 
מה , יג:כז; מב, לח:כה; לג:כב' ויק; מז:כט' שמ: לוהותו בכתובים אחרים בתורה-מושכת אחריה קבלת א" הוצאתי"ויושם לב שלשון    4

מעתה אולי נוכל ). ז:יג; כה-כג:ז' דב; לז-לו:יט' ויק; ג:יג; יז:יב' שמ: ובכתובים אחרים היא כרוכה בקבלת עול מצוות או מצווה מסוימת(
דווקא היא באשר נקוטה " הוצאתי"לשון . בהתרסת דתן ואבירם" העליתנו"לעומת ' בדברי ה" צאתיהו" –זהות הפועל -גם ליישב את אי

, "העלה"ואולם לסיפור מרד קורח נצרך דווקא הפועל הנרדף . וזה הרעיון שפרשת הציצית אמורה להביע, כרוכה בקבלת עול מלכות שמים
נּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיתֵ  ֶהֱעִליָתנּוַהְמַעט ִּכי . לֹא ַנֲעֶלהַוּיֹאְמרּו : "םוהוא משמש בו מילה מנחה המציגה את עיקשותם של דתן ואביר

' במ" (ַנֲעֶלהלֹא ְּתַנֵּקר  ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביאָֹתנּו ַוִּתֶּתן- ַאף לֹא ֶאל ...ָעֵלינּוִתְׂשָּתֵרר -ַּבִּמְדָּבר ִּכי
-ֶּלה ֶאתַחִּיים ְׁשאָֹלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהאֵ  ְוָיְרדּו... 'ְּבִריָאה ִיְבָרא ה-ְוִאם): "באמצעות הפועל המנוגד(ואחר כך את עונשם , )יד-יב: טז
צמד "ד בסיפור קורח כ"יר–ה"לעל). לג, שם" (ְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהלֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאָֹלה וַ -ֵהם ְוָכל ַוֵּיְרדּו"; )שם ל" ('ה

   .221-220' עמ, ה"ירושלים תשס, סדרה שנייה – עיונים בפרשת השבוע, סמט' ראו דיונו המדוקדק של א" הפכים מנחה
 שנתקדשוהם אנשים : "ויובא כאן רק ניסוח אחד שלו, ר הירש"שמציאות שנתממשה מודגשת בפירוש רכאתגר אך לא כקדושה ה תראיי   5

' ר" (אל להם להחליף את המציאות בייעוד. אלא עליהם לעלות ולהתעלות בלא הרף לקראת ייעודם הקדוש', קדושים'אך עדיין אינם ... 'לה
שבע שנים של , ליבוביץ' י: והשוו; )קפ' עמ, ד-ג:טז' במ, ן"ירושלים תש, ברויאר' תרגם הרב מ, ספר במדבר, שמשון בן רפאל הירש

   .680-682; )ב: יט' חיים בן עטר על וי' בעקבות דברי ר( 524-525' עמ, ס"ירושלים תש, שיחות על פרשת השבוע
א דן בציץ אולם הו, )7-9' עמ, ]ט"תשל[ 55 שמעתין, "הציץ והצצית("ברונר ' העלה ז, בין הציצית ובין הציץ, לשוני וענייני, קישור מאלף   6

  ).לח-לו:כב' שמ(של הכוהן הגדול 
הפיכת סולם הערכים והעמדתו ראשו למטה , מוצגת כאן הפיכת כל הקערה על פיה: "וראו תיאורה הנוקב של נחמה ליבוביץ לדבריהם   7

עיונים , ליבוביץ' נ( "ארץ הטומאה מוכתרת בתואר הניתן רק לארץ הקודש, לו ניתן תיאור החירות, כי מה שהוא עבדות. ורגליו למעלה
  ).224' עמ, ו"ירושלים תשנ, בספר במדבר


