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 הקשרה של פרשת ציצית –קורח  פרשת
 

י "מפרש רש, כדי להסביר את סמיכות הפרשיות. קרח סמוכה לפרשת ציצית שבסוף פרשת שלח לך פרשתתחילת 

והם שאלו את , "תכלת שכולן טליתות והלבישן... מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות "ל שקרח כינס "בשם חז

קרח ועדתו מבוסס על פרשת המרד של , לפי המדרש". ?פטורה או בציצית חייבת תכלת של שכולה טלית: "משה

אך המעיין בכתוב . שאין לו לכאורה אחיזה בלשון התורה, לפי פשוטו של מקרא קשה לראות קשר זה .ציצית

ְזְכרּו ְלַמַען"בפרשת ציצית נאמר : ייווכח לראות שקיימת מילת קישור חשובה בין שתי הפרשיות יֶתם תִּ  ֶאת ַוֲעשִּ

ְצוָֹתי ָכל יֶתם מִּ ְהיִּ ָקֲהלּו: "וקרח ועדתו אומרים למשה, (מ, ו"ט" )ֹלֵהיֶכם-ֵלא יםְקדֹשִּ  וִּ  ַויֹאְמרּו ַאֲהרֹן ְוַעל מֶֹשה ַעל ַויִּ

י ָלכֶם ַרב ֲאֵלֶהם ים ֺכָלם ָהֵעָדה כָל כִּ ְתנְַשאּו ּוַמּדּועַ  'ה ּוְבתוָֹכם ְקדֹשִּ ים"המילה (. ג, ז"ט" )'ה ְקַהל ַעל תִּ " ְקדֹשִּ

לשאוף מאיתנו  דורשתפרשת ציצית : אך יש הבדל תהומי במשמעות ובאופי הקדושה, שיותאת שתי הפר מקשרת

ים" -לקדושה  יֶתם ְקדֹשִּ ְהיִּ י" ומצהירים מתייהריםקרח ועדתו  ,לעומת זאת; "ֹלֵהיֶכם-ֵלא וִּ  ֺכלָם ָהֵעָדה ָכל כִּ

ים דרגה של לכל העדה זכתה ם שוטועני פרשת ציציתמזייפים את הדרישה המוסרית של ועדתו קרח  1."ְקדֹשִּ

מסמל את קדושתו  ציץהאף ו 2,הכהן הגדולשל כבוד הי מופיעים בבגדציצית ופתיל תכלת הרי , הכהן הגדול

ָקֲהלּו)"קרח ועדתו נקהלים  .(לו, שם) המיוחדת אין לפי קורח ועדתו  ."'ה ְקַהל"על משה ואהרן וטוענים שהם "( ַויִּ

ֶאת ֲאֶשר לוֹ ' בֶֹקר ְויַֹדע ה: "יש מעלה ויתרון לקדושת אהרןהיא להוכיח להם שמשה תגובת  .מעלה לאהרן ולבניו

. העםאה להודיע ולפרסם את קדושת אהרן לעיני כל פרשת מטה אהרן ב(. ה, ז"ט)" ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֶאת ַהָקדוֹש

ַוְיִהי ִמָםֳחָרת ַוטָבֹא : "דתוהמעוותת של קרח ועטענתם את  נתתקמ -" ציצית"בדומה למילה  –ץ "חזרת השורש צי

יץֹמֶשה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדות ְוִהמֵה ָנַרח ַמֵחה ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלִוי ַוטֵֹצא ֶפַרח  רח טעה ק (.כג, ז"י" )ַוִטְגֹמל ְשֵקִדים ַוָיֵצץ צִּ

יתרה . אהרן והתורה מתקנת את הבנתו המוטעית על ידי הציץ במטה, בהבנת דרישתה המוסרית של פרשת ציצית

הרי מקבילות לשוניות מחברות על דרך , יש לשים לב שפרשת ציצית מהווה מעין תיקון לפרשת המרגלים, מזאת

יֶתםֹ" (ב, ג"י)" …ֶאת ֶאֶרץ ְכנַַען  ְוָיֺתרּו": למרגלים נאמר: הניגוד את פרשת המרגלים לפרשת ציצית  ָהָאֶרץ ֶאת ּוְראִּ

וא ַמה ת ָלֶכם ְוָהָיה: "נאמר תובפרשת ציצי, (יח, ג"י)" הִּ יצִּ יֶתם ְלצִּ ְצוֹת ָכל ֶאת ּוְזַכְרֶתם אֹתוֹ ּוְראִּ יֶתם 'ה מִּ  אָֹתם ַוֲעשִּ

  3 (.לט, ו"ט) "ַאֲחֵריֶהם זֹנִּים ַאֶתם ֲאֶשר ֵעינֵיֶכם ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתֺתרּו ְוֹלא

  

עיון בפרשת ציצית ובברכות קריאת שמע יחדד  .פרשת קרח היא הבנה מוטעית של פרשת ציצית, לפי תפיסתנו זו

ברצוני להציג כאן שתי דוגמאות של הבנה . כיצד מסדרי הסידור לימדונו להבין את פרשת ציצית בהקשר הנכון

ניתוח ספרותי של ברכות קריאת שמע מעלה מסרים , לדעתי. מדרשית של פרשת שמע וברכותיה-ספרותית

    4.רעיוניים נפלאים על מהות התפילות

 ְותֹוִליֵכנו קֹוְמִמטות ְלַאְרֵצנו. ָהָאֶרץ ַכְנפֹותַוֲהִביֵאנו ְלָשלוֹם ֵמַאְרַבע : "בברכה שלפני קריאת שמע אנו אומרים ."

והתורה , (לח, ו"ט" )ְלדֹרָֹתם ִבְגֵדיֶהם ַכְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶהם ְוָעׂשו: "מופיעה בפרשת ציצית" כנפות"המילה 

מנהג (. יב, ב"כ דברים" )ָבה ְתַכֶןה ֲאֶשר ְכסוְתָך כְַנפֹות ַאְרַבע ַעל לְָך ַתֲעֶׂשה ְגִדִלים"אחר  מזכירה במקום

: כפי שנפסק בערוך השולחן, קיבוץ גלויות מארבע כנפות הארץ למצות ציצית" הלכה למעשה"ישראל מקשר 

קיבוץ הציצית לאמירת  5...".'הארץ כנפות מארבע לשלום והביאנו' שאומרים בעת הציצת לקבץ ונוהגין"

בשעה שהאדם הפרטי אוסף את . קריאת שמע מסמל בקשה מיוחדת לקיבוץ עם ישראל מארבע כנפות הארץ
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immediately preceeding and the one following the Recital of the Shema, REJ CXXV (1966), p. 151 ff. 
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והרי , על קיבוץ גלויות מארבע כנפות הארץ גםהוא חושב ומתפלל , ארבע כנפות בגדיו לקראת קריאת שמע

שתפקידה להביא את בני ישראל משעבוד מצרים לארץ , ת את יציאת מצריםופרשת ציצית מזכירה מפורש

 . ישראל

  של  המוסרית הדרישהובכך מתפרשת , קריאת שמע וברכותיהלאורך רצף רעיוני הרמוני יוצר קדושה המושג

יםִוְהִייֶתם " בברכת יוצר המאורות אנו מתארים את נפלאות הבריאה . בפרשת ציציתש" ֹלֵהיֶכם-לֵא ְקדֹשִּ

יםִנמוֹת ְצָבָאיו . ְמאֹורוֹת נַָתן ְסִביבֹות ֺעזוֹ : "...יוםבכל ' המשבחת את ה ָתִמיד ְמַסְנִרים . רֹוְמֵמי ַשַדי. ְקדוֹשִּ

יםבֹוֵרא " כאןה נקרא "הקב". ּוְקֺדָשתוֹל -ְכבוֹד אֵ  ישִּ "אשר , "ְקדוֹשִּ בכל יום ' את ה" וַמְמִליִכים יםַמְקּדִּ

ְקֺדָשה" ' ה ָקדוֹש ָקדוֹש ָקדוֹש"בשלוש קדושות " עֹוִנים ְואֹוְמִרים ְביְִרָאה -ֺכָלם ְכֶאָחד  ְקֺדָשה". "וְבָטֳהָרה בִּ

י ְבֵשם כִ : "באהבה בברכה השנייה עם ישראל מבקש להגשים את התורה". ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְכבוֹדוֹ . ְצָבאֹות

בזכות קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות בקריאת ". נִָגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִבישוָעֶתָך ,ַהָגדוֹל ְוַהמוָֹרא ָבָטְחנו ָקְדְשָך

ים"עם ישראל שואף להיות  ,שמע את בברכת הגאולה אחרי קריאת שמע בעקבות כך מזכירים ". ְקדוֹשִּ

. ַבקֶֹדשִמי ָכֹמָכה נְֶאָדר . 'הִמי ָכֹמָכה ָבֵאִלים : "במושג הקדושה' את הבו עם ישראל משבח , קריעת ים סוף

 ְקדוֹשְצָבאֹות ְשמוֹ ' ֹגֲאֵלנו ה: "ובתחושה של קדושה מסיימים את ברכת הגאולה ,"עֵֹׂשה ֶפֶלא. נֹוָרא ְתִהֹּלת

ל כעין פועל יוצא של פרשת תפילת העמידה ברכת הקדושה מסכמת את התקדשות עם ישראב". ִיְׂשָרֵאל

יםְוִשְמָך  ָקדוֹשַאָתה : "ציצית בקדושת ו, "ַהָקדוֹשל -ָהאֵ  –' ָברוְך ַאָתה ה: ְבָכל יֹום ְיַהְללוָך ֶןָלה ָקדוֹש ּוְקדוֹשִּ

. עֹוָלםֶאת ִשְמָך בָ  ְנַקֵּדש: "יחד עם כל הבריאה כולה' עם ישראל מתחבר לקדש את ה ,ץ"בחזרת הששהציבור 

יםְכֵשם  ישִּ הציבור מבקש לשם הגשמת  "מודים דרבנן"בתפילת בדומה גם . "אֹותֹו ִבְשֵמי ָמרֹום ֶשַםְקּדִּ

 ...". ָקְדֶשָךְוֶתֱאסֹוף ָגֺלטֹוֵתינו ְלַחְצרֹות " -הקדושה 

 

דרך חיובית את פרשים בברכות קריאת שמע מ כך,  מושג הקדושה של פרשת ציציתקרח ועדתו זייפו את כשם ש

  .רבים תקדשות עם ישראל בהקשריםהקדושה של פרשת ציצית כדרישה מוסרית להמושג 

 שבת שלום

 

  

  


