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, במדבר טז(" ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן" בפרשתנו,כתוב     
 נשיא משה שמינהו עוזיאל בן אליצפן של נשיאותו על נתקנא, משה עם לחלוק קרח ראה י: ומה". כתב רשא)

 ואחד מלך אחד, גדולה בניו שני נטלו הבכור עמרם, היו ארבעה אבא אחי, קרח אמר. הדבור פי על קהת בני על
 הקטן אחיו בן את נשיא מנה והוא לעמרם. שני שהוא יצהר בן שאני אני לא, השניה את ליטול ראוי מי גדול. כהן

 והלבישן סנהדראות ראשי חמישים מאתים וכנס עמד, עשה מה. דבריו את ומבטל עליו חולק הריני מכולם.
 .פטורה או בציצית חייבת תכלת של שכולה טלית לו אמרו .משה לפני ועמדו באו .תכלת שכולן טליתות

 שכולה זו ,פוטרה תכלת של אחד חוט אחר מין של טלית אפשר ,עליו לשחק התחילו .חייבת להם אמר
  , ע"כ.עצמה את תפטור לא תכלת

  מצוה אחרת?בת ציצית, ולא קרח בחר דווקא לחלוק על משה במצומדוע   
פרק ( מסילת ישריםכל מפלתו של קרח הייתה בגלל רדיפת הכבוד. וכן כתב בפירוש הנראה לי בס"ד לפרש כך:   

", ע"כ. עתה לא פלא שקרח האשים את אלא מפני הכבוד? מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל עדתו עמו: ")יא
. וזה כי קרח עצמו )טז, ג במדבר(ה'"  קהל על תתנשאו "ומדועלרודף כבוד, כדכתיב  העניו מכל אדם,משה רבינו, 

  רדף כבוד, וכל הפוסל במומו פוסל.
, ש"חותם" (ד"ה חותם של טיט), רבי מאיר מדמה את מצוות ציצית ל"חותם". מסבירים התוספות (מג:)במסכת מנחות   

הוא סימן שהיו עושים לעבדים, בשעת קנייתם, המראה על עבדותם. ומצוות ציצית, היא ה"חותם" של כל יהודי, 
שמצוות ציצית מעידה על כך, בשינוי בגדים  (מנחות מד.). וכעין זה כתב המהרש"א יתברך 'ומעיד שהוא עבד ה

 להיות לכם לאלהים וכו' אלהיכם ה'אני ות ציצית "מכל האומות, שאנו עמו והוא אלקינו. ולכן כתוב לאחר מצו
  ". אלהיכם ה'אני 

, וזה לשונו: בני אהובי, כל ההנהגות בעבודת יוצרנו (סימן לד)ה"יסוד ושורש העבודה", בצוואה הקדושה  וכתב  
בתמידות בבוראנו יתברך שמו  ההתפארותובוראנו יתברך שמו ויתעלה שכתבתי לכן עד הנה, בא לאדם מגודל 

שהיה בלבי בוער בתמידות שמחה וזכרו לעד. ואבאר לכם, בני אהובי, מהות ההתפארות ואיכותו. היינו, 
... ואחר שיש לי אלוה כזה שלא תכזב אלהותו לעולמי עד ,שמחה שאין למעלה הימנה ,וחדוה עד מאוד

ישבחוהו וירוממוהו  שברא עולמות לאין מספר וקץ ותכלית, שכולם יכירו גדולתו ורוממותו, וכולם יעבדוהו,
וברא אותי מגודל טובו באלהותו הקדושה בתוך  ,י אדמהמחרׂש חרׂש ,בחר גם בי בשר ודםבתמידות כנודע, 



... שגם אני אכיר גדולתו ורוממותו בעולם הזה השפל והנבזה אפס קצהו רק מברואיו ,עם קדוש הישראלי
... גם מגודל ההתפארות להיות עבד עולם לאלוה כזה שזכיתי התפארות גדולוהיה בזה בלבי בתמידות 

בפי להזכירו יתברך שמו ויתעלה בתמידות, היינו אפילו בעת  (מורגל) באלהותו הקדושה בתמידות, היה מרגלא
יוצרי ובוראי אמרתי בפה מלא בשמחה עצומה שלש תבות אלו: " –שלא הייתי עוסק בתורה ובתפילה או במצוה 

  בות אלו פעמים רבות זו אחר זו מגודל התשוקה באלהותו יתברך הקדושה, עכ"ל.". ואמרתי שלש תאתה!
שאני עבד  והעדות מצות הציצית היא הסמל. שמצות הציצית מבטלת את רדיפת הכבודמכאן המשכיל יבין   
מים הרגשה של כבוד אמיתי, יציב ועמוק שאינו תלוי בגור '. ולחיות עם התחושה שאני עבד לבורא עולם, מולידה

מרגיש  –על ידי הציצית  – 'אדם החש שהוא עבד המשתנים ודעות של בני אדם. וזה הכבוד האמיתי. ממילא, 
  . בני אדםמדומה ובודאי לא ירדוף אחר כבוד מ, הכי מכובד שאפשר

. ל פניו והעידה לו על טעותוקרח. הציצית טפחה לקרח ע יצית היא הקוץ הגדול לכל תורתעתה נשכיל שמצוות צ  
, קרח פיקח היה, ומה ראה לשטות זו לחלוק על ), הובא ברש"י במדבר טז, זתשנ רמז שמעוני (ילקוטוזה שאמרו עליו חז"ל 

מכובד בתכלית הכבוד על ידי מלך הכבוד. כבוד מדומה מבשר ודם, בהיותו משה. שהרי שטות גדולה היא לבקש 
 (במדבר לחלוק על משהו לרדוף כבוד לקחו לבו "ויקח קרח"–אבל זהו כחו של הלב. קרח נאסר במאסר לבו 

. ולכן קרח אינו מעוניין בלקח המכבד והמרומם של מצוות הציצית, אשר תביא לו תחושה של כבוד יח, ג) רבה
לקח ציצית בידו דהיינו , לקח ציצית בידו" ויקח קרח" (שם יח, ד)אמרו חז"ל  עצמי אמיתי ויציב. ואדרבה,

רת כל טענותיו שהציצית מוכיחה אותו וסות בומעמקי ל, בהיותו חש בתלוצץההוא  ודווקא עליה. להתלוצץ בה
, ולא נשאר טפשוטו לרדוף כבוד מדומה גודלאה את קרח ר אדם. בהסתכלותו על הציצית,על משה העניו מכל 

  . כדי להסיח דעתו מתוכחתהלו אלא להתלוצץ עליה 
", ואין פגם עבד ה'" להיות , אלא התלוצץ על כל החשיבותבלבד ציציתבעומק, קרח לא התלוצץ על מצוות ה  

 הוא המעלה היקרה ביותר בהאי עלמא. . המושג של "עבד ה'"באדוןאישית יותר גדול וכולל מזה. זו פגיעה 
. יב, ח) (במדבר" במשה בעבדי לדבר יראתם לא "ומדוע , כדכתיבבחיר הברואים, משה רבינו, נשתבח בזה הדבר

  קראת לו". אין למעלה מתואר "עבד ה'", כי זה הכבוד האמיתי, וכל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו.  עבד נאמןכי "
רפואה למכת ה לנו את הקב"ה מקדיםבזה עתה נבין מדוע אדוננו הקדים לנו פרשת ציצית לפרשת קרח.   

עבדותו וסימן חותם  – ביט בציציותיוהמשכיל י .מנהלהנצל מ הדרך , ומלמדנושל רדיפת הכבוד הטיפשות
ו ו הטוב והמטיב, אשר בחר בבאדונ תפארי .יותר נפלא ומכובד מלהיות עבד ה' ש שאין דברוחיו – ה"להקב

כקרח לרדוף אחר כבוד מדומה  יהיה טיפשו האמיתי, לא על ידי שיתפאר בכבודו. ומכל העמים להיות משרת
, ולכל תלמידיו יא התרופה לטיפשוטו של קרחציצית המצות  לכל אדם. מרומם ויקרוזה מוסר  מבשר ודם.

   מבשר ודם. כבוד מדומהההולכים בדרכו לרדוף הטיפשים 
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