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  ט"סיון תשס                                                                                            ד"בס
  

   המקושש והציציתהמרגלים
  פרשת שלחל

  
 במדבר פרק יג.1
 : ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר‘ַוְיַדֵּבר ה) א(
י נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאנִ ְוָיֻתרּו ֲאָנִׁשיםְׁשַלח ְלָך ) ב(

 :ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם
 ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ‘ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ה) ג(

  :ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה
 דברים פרק א.2
 ָלנּו ֶאת ְוַיְחְּפרּו ַוּתֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ְּלֶכםַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ) כב(

ֶאת ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה ָּבּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְוָיִׁשבּו אָֹתנּו ָּדָבר 
 :ָנבֹא ֲאֵליֶהן

ִאיׁש ֶאָחד  ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ַוִּייַטב ְּבֵעיַני ַהָּדָבר) כג(
 :ַלָּׁשֶבט

  : אָֹתּהַוְיַרְּגלּוַוִּיְפנּו ַוַּיֲעלּו ָהָהָרה ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ) כד(
 י במדבר פרק יג"רש.3

לפי שבאו , אם תרצה שלח, אני איני מצוה לך,  לדעתך-שלח לך 
כמה שנאמר , נשלחה אנשים לפנינו) כב, דברים א(ישראל ואמרו 

  . ומשה נמלך בשכינה', לי כלכם וגוותקרבון א) שם(
  :  )ז" י,שמות ג(שנאמר , אמר אני אמרתי להם שהיא טובה

ָואַֹמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי "
נותן חייהם שאני , "ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

  : למען לא יירשוהלטעות בדברי המרגליםלהם מקום 
  ת ספר במדבר פרק יג פסוק א "ספורנו עה.4

כמו , אל תניח שישלחו הם. שלח לך אנשים, אל משה לאמר' וידבר ה
 שמא ישלחו הדיוטות לפנינו נשלחה אנשים באמרם שאמרו לעשות

ל אל באופן שיחשבו ישרא, ויספרו בגנותהבלתי מכירים שבח הארץ 
 .'באמרם חטאנו לה, ולא ישובו בתשובה כמו ששבו אחר כך, תועה' ה

אף על פי שהרשיעו להניא לב העם , המרגלים ששלח משהוזה כי 
, מכל מקום הכירו וסיפרו טובת הארץ,  באל שדימחסרון אמונתם

 וכן העיד באמרו ויקחו בידם מפרי באמרם וגם זבת חלב ודבש היא
  .אלא שאמרו שהיה נמנע לכבשההארץ ויאמרו טובה הארץ 

 ר הירש במדבר פרק יג"רש.5
יעלו את הארץ מן המעמקים  כביכול –"  לנו את הארץיחפרו"

.  של ההסתר ואי הידיעה לאור הבהיר של הידיעה וההכרההאפלים
למצוא את הדרך שיעלו בה והתכלית המוצהרת של השליחות היתה 

משה . יננו הגוןהבקשה הזאת לא היה בה דבר שא עצם .אל הארץ
  ".וייטב בעיני הדבר": עצמו אמר שם 

החוקר עומד על ,  גרידאחקירה סובייקטיביתיכול לציין גם " תור"
 . של הדברים ומצרף אותם כסימנים למושג אחדהסגולות המיוחדות

כבר שונה והורחב התפקיד של ' ויתרו את ארץ וגו' כאשר ציווה ה
  . שליחותם

. ת הדרך הטובה ביותר לכיבוש הארץלחפש אלא הוטל עליהם רק 
  .להכיר את הארץ עצמה כקרקע להתפתחות עםאלא תפקידם היה 

 יהושע פרק ב.6
 ֵלאמֹר ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ֶחֶרׁש ִמן ַהִּׁשִּטים ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון) א(

 ֵּבית ִאָּׁשה זֹוָנה ּוְׁשָמּה ָרָחב ְלכּו ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ְיִריחֹו ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו
 :ַוִּיְׁשְּכבּו ָׁשָּמה

ַוֵּיָאַמר ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו ֵלאמֹר ִהֵּנה ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵהָּנה ַהַּלְיָלה ִמְּבֵני ) ב(
 : ֶאת ָהָאֶרץַלְחּפֹרִיְׂשָרֵאל 

ם ַהָּבִאים ֵאַלִיְך ַוִּיְׁשַלח ֶמֶלְך ְיִריחֹו ֶאל ָרָחב ֵלאמֹר הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשי) ג(
 :ַלְחּפֹר ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ָּבאּוֲאֶׁשר ָּבאּו ְלֵביֵתְך ִּכי 

  
 ִּבן נּון ַוָּיבֹאּו ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ ַוָּיֻׁשבּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְרדּו ֵמָהָהר ַוַּיַעְברּו ) כג(

  :ַוְיַסְּפרּו לֹו ֵאת ָּכל ַהּמְֹצאֹות אֹוָתם

 במדבר פרק יג.7
 ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּיְקָרא ָלתּורֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה אֵ ) טז(

 :מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשעַ 
 ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ָלתּורַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ) יז(

 :ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר
 הּוא ֶהָחָזק ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ָהָעם ַמה ִהוא ְוֶאת ֶרץָהָאּוְרִאיֶתם ֶאת ) יח(

 :ָרב הּוא ִאם ַהְמַעט ֲהָרֶפה
 ֶהָעִרים ּוָמה ָרָעה ִהוא ִאם ֲהטֹוָבה ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב ָּבּה ָהָאֶרץּוָמה ) יט(

 :ְּבִמְבָצִרים ִאם ַהְּבַמֲחִניםֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה 
 ִאם ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ֵעץ ֲהֵיׁש ָּבּה ָרָזה ִהוא ִאם ֵמָנהַהְּׁש  ָהָאֶרץּוָמה ) כ(

 :ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים
 : ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר ִצן ַעד ְרחֹב ְלבֹא ֲחָמתַוָּיֻתרּוַוַּיֲעלּו ) כא(
רֹון ְוָׁשם ֲאִחיַמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד ֶחְב ) כב(

 :ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים
ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ) כג(

 :ּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִניםַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן ָהִר 
ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל אֹדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ) כד(

 :ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 : ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹוםִמּתּורַוָּיֻׁשבּו ) כה(
ל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ַוֵּיְלכּו ַוָּיבֹאּו ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּכָ ) כו(

 :ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדהַוָּיִׁשיבּו אֹוָתם ָּדָבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה 
ַוּיֹוִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו אָֹתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָהָאֶרץ ) לב(

 אָֹתּה ֶאֶרץ אֶֹכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָלתּורֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה 
 :ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות

   יג פרק במדבר ן"רמב. 8
 אם היא השמנה לראות אותם שצוה בעבור - הוא ודבש חלב זבת וגם
 שאלתו ועל, היא ודבש חלב זבת וגם שמנה היא כי לו השיבו, רזה
. להראותו אותם צוה כן כי, "פריה וזה "לו והשיב, אין אם עץ בה היש

  . שנצטוו מה על והשיבו אמת אמרו זה בכל והנה
 להם יש כי, בצורות והערים עז עליה היושב שהעם לאמר להם והיה

 הרפה הוא החזק :אותם צוה כן כי, לשולחם אמת אמרי להשיב
 על מורה שהיא, "אפס "במלת רשעם אבל, במבצרים אם הבמחנים

 לנצח האפס כלשון ,ענין בשום אפשר שאי האדם מן ונמנע אפס דבר
 אמרו והנה). יד מה ישעיה (אלהים אפס עוד ואין, )ט עז תהלים (חסדו

 לבא אפשר אי אבל, טוב והפרי ודבש חלב זבת וגם שמנה הארץ, לו
 ראינו הענק ילידי וגם מאד גדולות בצורות והערים העם עז כי אליהם

  :שם
  'דברים ט. 9
ָלֶרֶׁשת ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ְׁש ) א(

  :ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִים
ַעם ָּגדֹול ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיַדְעָּת ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת ִמי ִיְתַיֵּצב ) ב(

  :י ֲעָנקִלְפֵני ְּבנֵ 
ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך הּוא ָהעֵֹבר ְלָפֶניָך ֵאׁש אְֹכָלה הּוא ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ִּכי ) ג(

 ְוהֹוַרְׁשָּתם ְוַהֲאַבְדָּתם ַמֵהר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַיְׁשִמיֵדם ְוהּוא ַיְכִניֵעם ְלָפֶניךָ 
  :ְיהָֹוה ָלךְ 

  
  פרשת ציצית

   טו פרק במדבר .10
  :ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) לז(
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ) לח(

  :ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
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ם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיהָֹוה  ּוְזַכְרּתֶ ּוְרִאיֶתם אֹתֹוְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ) לט(
 ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֵעיֵניֶכם ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתתּורּוַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא 

  : ַאֲחֵריֶהםזִֹנים
  :ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם) מ(
הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ) מא(

  :ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם
  השוואה בין סיפור המרגלים לפרשיית הציצית. 11
  ." אחרי לבבכםתתורוולא "             -             ... "את הארץלתור ". א
  ."ם אותווראית"              -            " הארץוראיתם את".  ב
 בעינינוונהי "    -    "עיניכם ואחרי לבבכםולא תתורו אחרי ".  ג

  ."לבבנואחינו המסו את ",   "בעיניהםכחגבים וכן היינו 
ובניכם יהיו רֹעים במדבר "       -          " אחריהםזוניםאשר אתם ".  ד

     . "זנותיכםארבעים שנה ונשאו את 
  א מאוזנתל" ראיה"חטא המרגלים נובע מ. 12

. בתוכה אנשי מדותראינו וכל העם אשר ... שםראינו וגם ילידי הענק "
  ). לב-כח, ג"י (..."את הנפילים בני ענק מן הנפיליםראינו ושם 

  ). לא, ג"י" (לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו"
  תגובת יהושוע וכלב. 13

' ם והסר צילם מעליה, את עם הארץ כי לחמנו הםאל תיראו ואתם "
  ). ט, ד"י" (אל תיראוםאיתנו 

  ".סר צילם מעליהם"
  ד"במדבר י. 14

' נראה אתה העין בעין בקרב העם הזה אשר ' שמעו כי אתה ה )יד(
ולך לפניהם יומם ובעמוד אש ועננך עומד עליהם ובעמוד ענן אתה ה

  . לילה
  'ד י"שמות כ. 15

וכעצם להי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר -ויראו את א"
    ".השמים לטוהר

  ספרי במדבר. 16
 מעלים עליו כאלו הקביל -מגיד הכתוב שכל המקיים מצַות ציצית "

שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע והרקיע דומה לכסא , פני שכינה
וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר ' 'הכבוד כענין שנא

  ." ' דמות כסא
  ): שלח טו( מדרש תנחומא .17

שהן ,  לגוףסרסורין הלב והעינים הן - תתורו אחרי לבבכם ולא"
  ". מזנים את הגוף

  : לט, ו" טי במדבר"רש. 18
העין , מסרסרים לו את העבירות, לגוף(!) מרגליםהלב והעיניים הם "

  ". רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות
  

   פניית משה ליתרו– שורשו של חטא המרגלים
  'במדבר פרק י. 19

  :ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִצְבאָֹתם ַוִּיָּסעּו) כח(
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלחָֹבב ֶּבן ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני חֵֹתן מֶׁשה נְֹסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ) כט(

 ִּכי ְיהָֹוה ְוֵהַטְבנּו ָלְך  ְלָכה ִאָּתנּוַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָֹוה אֹתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם 
  :ב ַעל ִיְׂשָרֵאלִּדֶּבר טֹו

  :ַוּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵלְך ִּכי ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵאֵלְך ) ל(
ְוָהִייָת ָּלנּו ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ַּתֲעזֹב אָֹתנּו ִּכי ַעל ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחנֵֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ) לא(

  :ְלֵעיָנִים
ּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ְיהָֹוה ִעָּמנּו ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלְך ִעָּמנּו ְוָהָיה הַ ) לב(

  :ְוֵהַטְבנּו ָלְך 
ַוִּיְסעּו ֵמַהר ְיהָֹוה ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַוֲארֹון ְּבִרית ְיהָֹוה נֵֹסַע ִלְפֵניֶהם ) לג(

  : ָלֶהם ְמנּוָחהָלתּורֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים 
  'במדבר פרק ט. 20

ּוִבְמקֹום ַעל ָהאֶֹהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  מֵ ּוְלִפי ֵהָעלֹות ֶהָעָנן) יז(
  :ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשּכֹן ְוַעל ִּפי ְיהָֹוה ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּפי ְיהָֹוה ִיְסעּו) יח(
  :ֲחנּוֶהָעָנן ַעל ַהִּמְׁשָּכן יַ 

  'דברים פרק ח. 21
ַהּמֹוִליֲכָך ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹל ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ֲאֶׁשר ֵאין ) טו(

  :ָמִים ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש
  :ַהַּמֲאִכְלָך ָמן ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּון ֲאבֶֹתיךָ ) טז(
  
  
  
  

  ויםפרשת המתאו
  א"במדבר י. 22

ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ד(
  :ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר

 ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָזַכְרנּו) ה(
  : ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמיםָהֲאַבִּטִחים

  :ֵעיֵנינּוְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ) ו(
  : ַהְּבדַֹלחְוֵעינֹו ְּכֵעיןְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ) ז(
ח ָאֳהלֹו ַוִּיַחר ַאף ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמְׁשְּפחָֹתיו ִאיׁש ְלֶפתַ ) י(

  : מֶׁשה ָרעּוְבֵעיֵניְיהָֹוה ְמאֹד 

  המקושש
  ו"במדבר ט. 32
  :ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש ְמקֵׁשׁש ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבת) לב(
 ַאֲהרֹן ְוֶאל ַוַּיְקִריבּו אֹתֹו ַהּמְֹצִאים אֹתֹו ְמקֵׁשׁש ֵעִצים ֶאל מֶׁשה ְוֶאל) לג(

  :ָּכל ָהֵעָדה
  :ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַּבִּמְׁשָמר ִּכי לֹא פַֹרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו) לד(
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה מֹות יּוַמת ָהִאיׁש ָרגֹום אֹתֹו ָבֲאָבִנים ָּכל ) לה(

  :ָהֵעָדה ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה
 ַלַּמֲחֶנה ַוִּיְרְּגמּו אֹתֹו ָּבֲאָבִנים ַוָּימֹת ַוּיִֹציאּו אֹתֹו ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ִמחּוץ) לו(

  :ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה
  ן"הרמב. 42

שיזכרו בו המצוות כולן ולא , ואחר כן צוה במצות ציצית
  .ישכחו את השבת או זולתה מן המצוות

  ו"במדבר ט. 52
  :ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' ַוּיֹאֶמר ה) לז(

ֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ַּדֵּבר ֶאל ְּב ) לח(
  :ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת

ַוֲעִׂשיֶתם ' ֹת הְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצו) לט(
ֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זִֹנים אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאחֲ 

  :ַאֲחֵריֶהם

  :ָֹתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלוקיֶכםְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצו) מ(

אלוקיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ' ֲאִני ה) מא(
  :לוקיֶכםא' ֵלאלוקים ֲאִני ה

  הציצית והשבת 
  א"שמות ל. 62
ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) יג:(ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ' ַוּיֹאֶמר ה) יב(

ָלַדַעת ִּכי ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם 
ֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה ּוְׁשַמְר ) יד:(ְמַקִּדְׁשֶכם' ֲאִני ה

  ...מֹות יּוָמת

  ה' מ-ד'א מ"ויקרא י. 72
... אני' והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש ה, אלוקיכם' כי אני ה"

   "והייתם קדושים כי קדוש אני
  א"ה ע"נדרים כ. 82

  ." שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורה"

  

  

  


