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 במדבר פרק טו 
 ֶאל ַ�ֵ�ר) לח( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) לז(

 ַ&ְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶה� ְוָע�! ֲאֵלֶה� ְו�ַמְרָ� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני
�ֵכֶלת ְ+ִתיל ַהָ&ָנ* ִציִצת ַעל ְוָנְתנ! דֹרָֹת�ְל ִבְגֵדיֶה�ְ: 

 ֶאת !ְזַכְרֶ�� אֹת. !ְרִאיֶת� ְלִציִצת ָלֶכ� ְוָהָיה) לט(
ר! ְולֹא אָֹת� ַוֲעִ�יֶת� ְיקָֹוק ִמְצ.ת ָ&ל  0ֲחֵרי ָתת/

 :0ֲחֵריֶה� זִֹני� 0ֶ�� ֲאֶ�ר ֵעיֵניֶכ� ְו0ֲחֵרי ְלַבְבֶכ�
 ִוְהִייֶת� ִמְצ.ָתי ָ&ל ֶאת ַוֲעִ�יֶת� ְזְ&ר!ִ� ְלַמַע1) מ(

 ֲאֶ�ר ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ֲאִני) מא( :ֵלאלֵֹהיֶכ� ְקדִֹ�י�
 ָלֶכ� ִלְהי.ת ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר3 ֶאְתֶכ� ה.ֵצאִתי
 : ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק ֲאִני ֵלאלִֹהי�

 

 י"רש
, בה התלוי� הפתילי� ש� על 4 ציצת לה� ועשו )לח(

 אחר דבר. ראשי בציצית ויקחני) ג, ח יחזקאל (כמו
 מצי3) ט, ב ש"שה (כמו, אותו וראית� ש� על ציצית

 :חלזו1 של ירוק צבע 4 תכלת :החרכי� מ1
 של גימטריא שמני1 4 'ה מצות כל את וזכרת� )לט(

 הרי קשרי� וחמשה חוטי� ושמונה, מאות שש ציצית
) כה גי לעיל (כמו 4 לבבכ� אחרי תתורו ולא :ג"תרי

 לגו* מרגלי� ה� והעיני� הלב. האר3 מתור
 חומד והלב רואה העי1, העבירות את לו ומסרסרי�

 :העבירות את עושה והגו*
 נאמ1 4 אלהיכ� :שכר לשל� נאמ1 4 'ה אני )מא(

 פדיתי כ1 מנת על 4 אתכ� הוצאתי אשר :ליפרע
 אמר מה מפני ישראל יאמרו שלא כדי, נאמר למה עוד 4 אלהיכ�' ה אני :גזרותי עליכ� שתקבלו אתכ�

 אומר הוא וכ1. מלככ� אני כרחכ� על, שכר נוטלי� ולא עושי� לא אנו, שכר ונטול שנעשה לא, המקו�
 שהבחנתי הוא אני, מצרי� יציאת נאמר למה אחר דבר. עליכ� אמלו;' וגו חזקה ביד לא א�) לג, כ יחזקאל(

 ואומר בבגדו איל1 קלא התולה מ1 ולהפרע להבחי1 עתיד אהו אני, בכור של לשאינה בכור של טפה בי1 במצרי�
 לומר, זרה עבודה לפרשת מקושש פרשת נסמכה למה העתקתי הדרש1 משה רבי של ומיסודו. הוא תכלת

) טו 4 יג, ט' נחמי (בעזרא אומר הוא וכ1, המצות ככל שקולה היא שא*, זרה עבודה כעובד השבת את שהמחלל
 לאלו נסמכה לכ; ציצית פרשת וא*, לה� הודעת קדש; שבת ואת ומצות תורה ;לעמ ותת1 ירדת סיני הר ועל
) ד, יט שמות (כנגד 4 בגדיה� כנפי על :מצותי כל את ועשית� שנאמר, המצות כל כנגד שקולה היא שא* לפי

 גאולה של לשונות ארבע כנגד, חמש בעלת ולא שלש בעלת ולא כנפות ארבע על. נשרי� כנפי על אתכ� ואשא
 תרגומו. בכורות שכול ש� על 4 תכלת פתיל :ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי) ז 4 ו, ו שמות (במצרי� שנאמר

 חוטי� ושמונה. ערב לעת המשחיר רקיע לצבע דומה התכלת צבע וכ1 בלילה היתה ומכת�. תכלא שכול של
 :הי� על שירה שאמרו עד ממצרי� משיצאו ישראל ששהו ימי� שמונה כנגד, שבה
 

 ן"רמב
 וטע�. המצות מ1 זולתה או השבת את ישכחו ולא כול1 המצות בו שיזכרו, ציצית במצות צוה כ1 ואחר) לח(

 חוטי1 ושמונה, מאות שש בגימטריא ציצית של המני1 מפני י"רש כתב, המצות לכל בציצית שיהיה הזה הזכרו1
. ותשעי� מאות חמש אלא מנינ� אי1ו ד"יו חסר בתורה שהציצת, זה הבינותי ולא. ג"תרי הרי קשרי� וחמשה

 כמו, שני� אלא אינ� התורה מ1 והקשרי�, )ב מא מנחות (שלשה אלא אינ� הלל בית לדעת שהחוטי1, ועוד
 דשרא בציצית כלאי� דאורייתא לאו דעת; סלקא דאי דאורייתא העליו1 קשר מינה שמע) א לט ש� (שאמרו
 :חבור ואינ אחת תכיפה התוכ* ל1 קיימא הא לי למה רחמנא

 וזכרת� אמר ולכ1, הכל תכלית והיא בכל שהיא הכל הכוללת למדה שרומז, התכלת בחוט הוא הזכרו1 אבל
 דומה ורקיע לרקיע דומה וי� לי� דומה שהתכלת מפני) ב מג ש� (שאמרו וזהו. הש� מצות שהיא 4 כל את

 נקרא ולפיכ;, ההוא כגוו1 כול� יראו ברחוק� כי, המראות תכלית הגוו1 ג� בש� והדמיו1', וכו הכבוד לכסא
 :תכלת

) קטו שלח ספרי (רבותינו שדרשו הוא וזה. בה יטעו שלא ממנה להזהיר 4 לבבכ� אחרי תתורו ולא ואמר) לט(
 לכ� יהיה אבל, ז"בע או במינות התכלת מ1 יהרהרו שלא, ז"ע זו, זוני� את� אשר, המינות זו, לבבכ� אחרי
' ה נא� ועד היודע ואנכי שכתוב כעני1, זנות זו עיניכ� ואחרי ואמרו. וזכרת� אותו וראית� לציצית הכל

 :יבי1 והמשכיל, )כג כט ירמיה(
 ממנו דנחצבה אר3 ניהו ומאי, )ח ה קהלת (הוא בכל אר3 ויתרו1 בפסוק הקנה ב1 נחוניא רבי של ובמדרשו

 מאיר רבי דאמר, ציצית בטלית תכלת וכנגדה החכמה י� והיא, יקרה אב1 והיא ה"הקב של כסאו והוא, שמי�
 .'וכו תכלת נשתנה מה
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