
  
  למה פרשת ציצית היא חלק מ"קריאת שמע"?

  
  

  שמואל קורנבליט
  שליח בני עקיבא מרכזי לשעבר בארגנטינה

 כיום רכז פעילות מכללת הרצוג באמריקה הלטינית

  

   סוף פרשת שלח לך אנחנו מוציאים את החלק השלישי של תפילת "קריאת שמע", פרשת ציצית.
ֹמר׃ לח ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל־ַּכְנֵפי במדבר ט"ו לז ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלא

ֶאת־ָּכל־ִמְצֹות ה' ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל־ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת׃ לט ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם 
ל־ְולֹא־ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר־ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם׃ מ ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת־ּכָ ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם 

ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם  ֵהיֶכם׃ מא ֲאִני ה' ֱא ִהים ֲאִני ֵלאִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלא
ֵהיֶכם׃    ה' ֱא

מעניין לבדוק למה "קריאת שמע" שמתחילה לפי מה שלימדו חכמינו עם קבלת עול מלכות שמיים וייחוד ה' 
ֵהינּו ה' ֶאָחד", ממשיכה עם קבלת עול מצוות בחלק השני שלה  "והיה אם שמוע",  -"ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא

   ומסתיימת עם פרשת ציצית.
-וף, ה"קריאת שמע" מסתיימת בפסוק שמדגיש שה' הוציא אותנו ממצרים על מנת להיות לנו לאנתחיל מהס

   להים. 
הרמב"ם בספר המצוות בהסברו של המצווה השנייה קושר בצורה חד משמעית בין אמונה בייחוד ה', 

ֵהינּו ה' ֶאָחד") ובין יציאת מצריים שמופיע בפסוק אחרון  (שבתחילת "קריאת שמע", בפסוק "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא
ֵהיֶכם: ִהים ֲאִני ה' ֱא ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא   של "קריאת שמע" ֲאִני ה' ֱא

שלא הוציאנו מבית עבדים ולא עשה עמנו מה שעשה בעשיית חסד והטבה, אלא בתנאי שנאמין בייחוד, לפי ”
בכך. ובהרבה מקומות אומרים 'מצוות ייחוד', וקוראים למצווה זו גם 'מלכות שמים' כי אומרים: שאנו מחויבים 

  כדי לקבל עליו על מלכות שמים, כלומר ההודאה בייחוד והאמונה בו."
לפי ההסבר של הרמב"ם יש תנאי יסודי אשר ממלא משמעות כל התהליך של יציאת מצריים והוא שנאמין 

ו, ועל מנת כן יצאנו ממצרים. ולמצווה הזו הוא נותן שתי הגדרות "מצוות ייחוד" ו"מלכות ל ונאמין ב-בייחוד הא
  שמיים" או בביטוי היותר מוכר לנו קבלת עול מלכות שמיים.

    על פי הפרשנות של הרמב"ם ברור הקשר בין תחילת קריאת שמע ישראל ובין סופה, 
   ותה?אבל מה הקשר של שאר פרשת ציצית ל"קריאת שמע" בכלל

   על מנת לענות על שאלה זו האחרונה יש להעמיק קצת במצוות הציצית.
הציצית היא מצווה מיוחדת במינה, למה? כי לפי הלכה רק אם לובשים בגד שיש לו ארבע כנפות מתחייבים 

  ת ַעל־ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם".במצוות ציצית, כתוב מפורש " ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציצִ 
בנוסף מהרגע שאנחנו מתחילים לקיים את המצוות הזו הראש שלנו אמור לעבוד בצורה אסוציאטיבית ולקשור 

דבר לדבר. עושים ציצית עם פתיל תכלת אשר צריך להזכיר לנו מצד אחד את ה' (ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו) ואת מצוותיו 
   (ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹות ה')

  התלמוד הירושלמי אומר
וראיתם אותו. תני בשם רבי מאיר, וראיתם אותם אין כתיב כאן אלא וראיתם אותו, מגיד שכל המקיים מצות 

   ציצית כאלו מקבל פני שכינה, מגיד שהתכלת דומה לים והים לעשבים ועשבים לרקיע ורקיע לכסא הכבוד
  (תלמוד ירושלמי ברכות פ"א ה"ב)

  ה לעזור לנו בפעולות שהן הכרחיות כדי לעבוד את ה' וללכת בדרכיו.כמו כן הציצית אמור
לדעת לעצור מבעד העיניים והלב ולהחליט לאיפה אנחנו רוצים ללכת ומה רוצים לעשות (ְולֹא־ָתֻתרּו ַאֲחֵרי 

  ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹוָתי)ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם) וכל זה על מנת שנזכור ונקיים את כלל מצוותיו (ְלַמַען ִּתְזְּכרּו 
לסיכום, אם ראינו שהפרשה הראשונה עניינה "קבלת עול מלכות שמיים" והפרשה שנייה "קבלת עול מצוות", 

אז פרשת ציצית מקשרת אותנו גם אל ה' (ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו) מבחינת קבלת עול מלכות שמיים וגם אל מצוותיו 
מבחינת קבלת עול מצוות. אז בפרשת ציצית יש לנו גם קבלת "עול מלכות שמיים"  (ּוְזַכְרֶּתם ֶאת־ָּכל־ִמְצֹות ה')

  וגם קבלת "עול מצוות".
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