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, מלמד לח) טו,שם (ב "ועשו להם ציצית" , ולפני כן כתו)טז, א(במדבר  ב "ויקח קרח"כתו: (במדבר רבה יח, ג) במדרש איתא
אמר לו קרח, קרח ואמר למשה, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה? אמר לו חייבת בציצית.  שקפץ

כתוב ועוד,  מה עומק הדברים? ע"כ. ה?אות וטרת את עצמה, ארבעה חוטין פוטריםטלית שכולה תכלת אין פ
גאון רבינו מאיר יחיאל הלוי המקשה , ע"ש. ומטועני הארון ,אמרו חכמים חכם גדול היה קרח: (שם)במדרש 

חלק על שבמה קרח , שחלק מהטענה על שנראה מזה, )צט, עמ' ספר "מאיר עיני חכמים" מהדורא תליתאי(מאוסטראווצא 
 ?. מה הקשר. דהיינו בגלל שהיה מטועני הארון, לא היה לו לחלוק על משההיה היה בגלל שמטועני הארון ,משה

משה , ש(במדבר טז, טו)ויאמר (משה) אל ה' אל תפן אל מנחתם" על הפסוק " בה יח, י)(במדבר ר ועוד, כתוב במדרש
  תשובה? האפשרות לשובלא מגיע לקרח שלא יקבלם בתשובה. מדוע מה' ביקש 

  
 )ספרי( חז"לפירשו כתוב בפרשת ציצית "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". 

מדוע נכתבו אזהרות על זו מינות, "אשר אתם זונים אחריהם" זו עבודה זרה.  "לא תתורו אחרי לבבכם"
ידי ראיית התכלת של הציצית, אפשר לבוא לזכירת  מפרש הרמב"ן שעל אפיקורסיות דווקא בפרשת ציצית?

גם אפשר  . אבל על ידי התכלתיע דומה לכסא הכבוד"והים דומה לרקיע, והרק"תכלת דומה לים, מצוות, תרי"ג 
  לכן התורה מזהירה על האפיקורסיות דווקא בפרשת ציצית. . , כמו שנבארפיקורסיותאטעות ולבוא לל
  

בפירוש דברי מהדורא תנינא, סוף הספר עמ' טז, ( אוסטראווצאמהרבי  כתב ?להביא לשני דברים אלו ההתכלת יכולאיך 

הוא המראה באוויר במקום  אלאשמים, הבאמת הצבע של  רואים בשמים, אינוהתכלת שמראה ידוע ש: הרמב"ן)
 הואכי  ,"תכלת" . ולפיכך נקרא(וכן כתב הרמב"ן שם) רואים גוון כעין התכלת שם כח הראות של האדם, שאזשכלה 

 אך, ושכלו מבין במה שעיניו רואות שאין לאדם להאמין אלא סובריםשל הראות. והנה האפיקורסים  "תכלית"ה
שכלנו בשאין ים שיש גובה מעל גובה, ודברים אבל אנו מאמינ להאמין. לדבר שלא נראה ואינו מושג בשכל, אין

  אלו.כח האמונה בה' אנו משיגים השגות להשיג, ורק ב
  

ואי אפשר  במקום שכלה הראותשלא נבוא לידי כפירה מחמת ה"תכלת", דהיינו שנחשוב ש לכן התורה מזהירה
המצוות). המרמזים על תרי"ג (, "ציציתתוך "ב יש לשים את ה"תכלת" להפך, להבין בשכל, אין להאמין. אלא

 שבמקום שכלה ראות העיןזת לנו ). והתורה רומ"מציץ מן החרכים"המילה "ציצית" מלשון הבטה וראיה (
ובאמת . בלי תכליתוראיה זו היא . והבנת השכל, שם מתחיל ראיה והבטה חדשה מכח התורה והמצוות

. ולכן דווקא על ידי ראיית ה"תכלת", מתחילה במקום שכלה ראות העין והבנת השכל והחקירה האמונה בה'
  רים שאי אפשר לראות ולהבין, באים ל"וזכרתם את כל מצוות ה'".בדהיינו הד
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בלי בטלית שלבש שכולה תכלת נרמז מה ששכלו יכל להבין. וזה על משה רבינו מפני שהאמין רק בקרח חלק 

וות. וכן רואים מהמצאותו לפטור מהציציות,  הה"תכלת" הביאולכן , אמין רק למה ששכלו הביןהקרח . ציציות
בית מלא ספרים חייב במזוזה או פטור? אמר לו חייב במזוזה. אמר של קרח, ששאל את משה:  מהטענה השניה

פוטרת את  לו כל התורה כולה, מאתיים ושבעים וחמש פרשיות אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה
, ע"כ. דהיינו שכפר בכל דבר בודאן ם אלו לא נצטוית עליהן, ומלבך אתהאמר קרח למשה, דבריהבית? 

  אוסטראווצא.ע"ש בדברי ה .בכלל זה מצוות התורהו, שלא הבין בשכלו
  

טה (סוועני הארון היה. כידוע, הארון היה נושא את נושאיו טמדוע חלק מהטענה על קרח היה בגלל שמ עתה נבין

. ואם כן היה לו ללמוד מכאן שיש דברים בלתי מובן בשכל גיש בעצמו, והרי זהדבר זה קרח חווה והר. לה.)
  שכל.אין לכפור בכל דבר שלא מובן בשר להבין, ושאי אפ

  
חוטא מהו  ,"חכמה"שאלו ל: (ירושלמי מכות, לא)אמרו חז"ל  א מגיע לקרח האפשרות לשוב בתושבה?ל מדוע

הנפש "אמרה להן  ,חוטא מהו עונשו ",נבואה"שאלו ל .(משלי יג, כא) "ַחָטִאים ְתַרֵדף ָרָעה" אמרה להם ,עונשו
 רלהן יעשה תשובה ויתכפ ראמ ,חוטא מהו עונשו ,ך הואובר הקדושלשאלו  .(יחזקאל יח, ד)" היא תמות החוטאת

הרי תו רודפתו עד השמדו. ע, רשעי: אדם רש"רשופירש   ,"ַחָטִאים ְתַרֵדף ָרָעה"החכמה סוברת  , ע"ש.לו
לפי השכל  כי. והסיבה לכך פשוטה, השמדה, אלא החטאים מחייבים אין מושג של תשובה", חכמה"לפי ה

על ידי חרטה וקבלה  ,אין מושג שחוטא יפטר מעונש משפטי! צא ולמד מהנהוג בעולם, אין מקום לתשובה
מה ששכלו הבין, פסק לעצמו שלא ק בוהאמין ר "חכמה"בבחינת  ממילא, קרח, שאחזמעשיו. את לשפר 

    אפשרות לשוב בתשובה!את המגיע לו 
  
  

  

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 
 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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