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פרשת

קֹרח
הקשרה של פרשת ציצית 

בתורה ובסידור
פרשת קורח סמוכה לפרשת ציצית. כדי להסביר את סמיכות הפרשיות, מפרש רש"י 

שכולן  טליתות  והלבישן  סנהדראות...  ראשי  וחמישים  "מאתיים  כינס  שקורח  חז"ל  בשם 

לפי  פטורה?".  או  בציצית  חייבת  תכלת  "טלית שכולה של  משה:  את  שאלו  והם  תכלת", 

המדרש, המרד של קורח ועדתו מבוסס על פרשת ציצית; אך קשה לראות קשר זה לפי 

פשוטו של מקרא, שכן אין לו לכאורה אחיזה בלשון התורה. 

למרות זאת, נראה שניתן לקשור ביניהן אף מתוך המקראות. בפרשת ציצית נאמר: 

"ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדְקֹדִׁשיםִׁשים ֵלא-ֹלֵהיֶכם" (במדבר ט"ו, מ)

וקורח ועדתו אומרים למשה: 

ּוְבתֹוָכם ה'  ְקדְקֹדִׁשיםִׁשים  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה  ָכל  ִּכי  ָלֶכם  ַרב  ֲאֵלֶהם  ַוֹּיאְמרּו  ַאֲהֹרן  ְוַעל  ֹמֶׁשה  ַעל  "ַוִּיָּקֲהלּו 

ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'" (במדבר ט"ז, ג)

המילה "ְקֹדִׁשים" המופיעה בשתי הפרשיות מקשרת ביניהן, אך יש הבדל תהומי במשמעות 

ובאופי הקדושה: פרשת ציצית דורשת מאתנו לשאוף לקדושה - "ִוְהִייֶתם ְקדְקֹדִׁשיםִׁשים ֵלא-לֵֹהיֶכם"; 

לעומת זאת, קורח ועדתו מתייהרים ומצהירים "ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדְקֹדִׁשיםִׁשים".1 קורח ועדתו 

מזייפים את הדרישה המוסרית של פרשת ציצית, וטוענים שכל העדה זכתה כבר לדרגה 

של הכוהן הגדול, שהרי פתיל התכלת שבציצית נמצא גם בבגדי השרד של הכוהן הגדול 

(שמות כ"ח, כח לז),2 ואף הציץ מסמל את קדושתו המיוחדת (שמות כ"ח, לו). לדעת קורח ועדתו אין 

מעלה לאהרן ולבניו. תגובת משה נועדה להוכיח להם שיש מעלה ויתרון לקדושת אהרן: 

"...ֹּבֶקר ְוֹיַדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו ְוֶאת ַהָּקדֹוׁשַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו..." (במדבר ט"ז, ה)

אף פרשת מטה אהרן באה להודיע ולפרסם את קדושת אהרן לעיני כל העם. חזרת השורש 

צי"ץ - בדומה למילה "ציצית" - מתקנת את טענתם המעוותת של קורח ועדתו: 

ראו ישעיהו ליבוביץ, הערות לפרשת השבוע (ירושלים תשמ"ח).  .1
הביטויים "royal blue", "königsblau" בלועזית משקפים את הקשר בין צבע זה ובין מעמד המלכות. ראו    .2

יעקב מילגרום, "פרשת ציצית", בית מקרא צ"ב/א (תשמ"ג), עמ' 22-14.
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"ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץַוָּיֵצץ ִציץ 

ַוִּיְגֹמל ְׁשֵקִדים" (במדבר י"ז, כג)

הבנתו  את  מתקנת  והתורה  ציצית,  פרשת  של  המוסרית  דרישתה  בהבנת  טעה  קורח 

המוטעית על ידי פריחת מטה אהרן. 

נוסף לכך, יש לשים לב שפרשת ציצית מהווה מעין תיקון לפרשת המרגלים, כפי שמורות 

ציצית.  לפרשת  המרגלים  פרשת  את  הניגוד  דרך  על  המחברות  הלשוניות  המקבילות 

במרגלים נאמר: 

"...ְוָיֻתרּוְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען..." (במדבר י"ג, ב) 

"ְוָׁשם ָרִאינּוָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּוְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים..." (במדבר י"ג, לג)

"...ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּוְלָבֵבנּו..." (דברים א', כח)

ובפרשת ציצית נאמר: 

ַאֲחֵרי  ָתֻתרּוָתֻתרּו  ְוֹלא  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִמְצֹות ה'  ָּכל  ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתםּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  "ְוָהָיה 

ְלַבְבֶכםְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם" (במדבר ט"ו, לט)

בניגוד להבנתו המוטעית של קורח את פרשת ציצית, מסדרי הסידור לימדונו להבין אותה 

בהקשר הנכון.3 

קיבוץ הגלויות

בברכה שלפני קריאת שמע אנו אומרים: 

"ַוֲהִביֵאנּו ְלָׁשלֹום ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹותֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ. ְותֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו."

המילה "כנפות" מופיע גם לגבי ציצית: 

"...ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפיַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם..." (במדבר ט"ו, לח)

"ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹותַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּה" (דברים כ"ב, יב)

מנהג ישראל מקשר הלכה למעשה את קיבוץ הגלויות מארבע כנפות הארץ למצוות ציצית: 

"ונוהגין לקבץ הציציות בעת שאומרים 'והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ'." (ערוך השולחן, 
אורח חיים סימן ס' סעיף ט) 

 L. J. Liebreich, "The Benediction immediately ראו:  ראויה;  לב  לתשומת  זכה  טרם  זה  מסוג  ניתוח    .3
.preceeding and the one following the Recital of the Shema", REJ CXXV (1966), p. 151 ff
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בשעה  ישראל.  עם  לקיבוץ  מיוחדת  בקשה  מסמל  שמע  קריאת  לקראת  הציציות  קיבוץ 

שהאדם הפרטי אוסף את ארבע כנפות בגדיו לקראת קריאת שמע, הוא חושב ומתפלל גם 

על קיבוץ הגלויות מארבע כנפות הארץ, כשם שיצאו ישראל ממצרים, כנזכר בפרשת ציצית. 

מושג הקדושה

מושג הקדושה יוצר רצף רעיוני הרמוני לאורך קריאת שמע וברכותיה ותפילת העמידה, 

ובכך מתפרשת הדרישה המוסרית "ִוְהִייֶתם ְקדְקֹדִׁשיםִׁשים ֵלא-לֵֹהיֶכם" שבפרשת ציצית. 

בברכת יוצר המאורות אנו מתארים את נפלאות הבריאה המשבחת את ה' בכל יום: 

ֵא-ל  ְּכבֹוד  ְמַסְּפִרים  ָּתִמיד  ַׁש-ַּדי.  רֹוְמֵמי  ְקדֹוִׁשיםְקדֹוִׁשים.  ְצָבָאיו  ִּפּנֹות  ֻעּזֹו.  ְסִביבֹות  ָנַתן  "...ְמאֹורֹות 

בכל  ה'  ּוַמְמִליִכים" את  "ַמְקִּדיִׁשיםַמְקִּדיִׁשים  ְקדֹוִׁשיםְקדֹוִׁשים", אשר  "ּבֹוֵרא  כאן  נקרא  ּוְקֻדָּׁשתֹוּוְקֻדָּׁשתֹו". הקב"ה 

יום "ִּבְקֻדָּׁשהִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה". "ְקֻדָׁשהְקֻדָׁשה ֻּכָּלם ְּכֶאָחד עֹוִנים ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה" בשלוש קדושות "ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁשָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצ-ָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו". 

ַהָּגדֹול  ָקְדְׁשָךָקְדְׁשָך  בברכה השנייה עם ישראל מבקש להגשים את התורה באהבה: "ִּכי ְבֵׁשם 

ְוַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּו, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶתָך". 

בזכות קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות בקריאת שמע, עם ישראל שואפים להיות 

"ְקדֹוִׁשיםְקדֹוִׁשים" בקריאת פרשת ציצית. 

בעקבות כך מזכירים בברכת הגאולה שאחרי קריאת שמע את קריעת ים סוף, שאחריה 

עם ישראל משבח את ה': "ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה' ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁשַּבֹּקֶדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת ֹעֵׂשה ֶפֶלא" 

(שמות ט"ו, יא), ובתחושה של קדושה מסיימים את ברכת הגאולה: "ֹּגֲאֵלנּו ה' ְצ-ָבאֹות ְׁשמֹו 

ְקדֹוׁשְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל" (ישעיהו מ"ז, ד).

בתפילת העמידה ברכת הקדושה מסכמת את התקדשות עם ישראל כעין פועל יוצא של 

פרשת ציצית: "ַאָּתה ָקדֹוׁשָקדֹוׁש ְוִׁשְמָך ָקדֹוׁשָקדֹוׁש ּוְקדֹוִׁשיםּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְּללּוָך ֶּסָלה. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ָהֵא-ל ַהָּקדֹוׁשַהָּקדֹוׁש", 

ובקדושת הציבור שבחזרת הש"ץ, עם ישראל מתחבר לקדש את ה' יחד עם המלאכים: 

"ְנַקֵּדׁשְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמָך ָּבעֹוָלם, ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְקִּדיִׁשיםֶׁשַּמְקִּדיִׁשים אֹותֹו ִּבְׁשֵמי ָמרֹום". בדומה לכך, גם בתפילת מודים 

דרבנן הציבור מבקש לשם הגשמת הקדושה - "ְוֶתֱאסֹוף ָּגֻלּיֹוֵתינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשָךָקְדֶׁשָך...". 

בניגוד לקורח ועדתו שזייפו את מושג הקדושה של פרשת ציצית, ברכות קריאת שמע 

מפרשות בדרך חיובית את מושג הקדושה של פרשת ציצית כדרישה מוסרית להתקדשות 

עם ישראל בהקשרים רבים.


