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There is a dispute amongst the commentators as 
to when the rebellion of Korach is set 
chronologically.  The Ibn Ezra suggests that it 
took place prior to the sin of the Meraglim,1 
whereas the Ramban, based on his position that 
the Torah is always in chronological order ( מוקדם
 believes that it took place after 2,(ומאוחר בתורה
God issued the decree that Bnei Yisrael would 
wander in the desert for forty years.3  When the 
episode is set will obviously influence one’s view 
as to the details of what precipitated the rebellion.  
No matter which position one subscribes to, one 
would have to explain why the Parsha of Tzitzit 
sits at the nexus of Parshat Shlach and Korach.  
Last week, we explained its connection to Parshat 
Shlach, but what is its relevance to Parshat 
Korach?  In addition, one needs to explain the 
usage of the verb, “VaYikach Korach (וַּיִַּקח קַֹרח), 
and Korach took”4 that opens this week’s Parsha 
– What did he take?  Addressing this combination 
of issues, the Midrash Tanchuma, made famous 
by Rashi,5 suggests the juxtaposition is describing 
the essence of Korach's claim against the 
leadership of Moshe and Aharon.6  Korach 
parades the leaders of the nation in front of Moshe 
draped in four-cornered capes of Techelet and 
asks Moshe if such an article of clothing requires 
Tzitzit.  Moshe responds in the affirmative.  
Mockingly, Korach responds, if attire that is made 
from materials other than Techelet can fulfill the 
requirement of Tzitzit with a mere four strings of 
Techelet then why would clothing that is 
completely fabricated of Techelet require any 
strings of Tzitzit upon it.  Is that not completely 
superfluous?  Whatever four strings of Techelet 
can achieve, certainly an entire article of clothing 
consisting of “endless” strings can accomplish!  
He then further challenges Moshe with regards to 
the Mitzva of Mezuza by querying, a house that is 
full of Sifrei Torah, does it require a Mezuza?  
Moshe, once again, says it does.  Korach 
                                                 

ויקח קרח זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלוים, כי חשבו   1
ישראל שמשה אדונינו עשה מדעתו לתת גדולה לאחיו, גם לבני קהת שהם קרובים 
אליו, ולכל בני לוי שהם ממשפחתו. והלוים קשרו עליו, בעבור היותם נתונים לאהרן 

כורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף, אולי ולבניו. וקשר דתן ואבירם, בעבר שהסיר הב
 חשדוהו בעבור יהושע משרתו. גם קרח בכור היה... (אבן עזרא במדבר טז,א)  

  )3בהערה שמובא (עיין רמב"ן נשא ז,א ובהעלתך ט,א וקרח טז,א   2
...וזה מדעתו של רבי אברהם שהוא אומר במקומות רבים אין מוקדם ומאוחר בתורה   3

לרצונו. וכבר כתבתי (ט א) כי על דעתי כל התורה כסדר זולתי במקום אשר יפרש 
הכתוב ההקדמה והאחור, וגם שם לצורך ענין ולטעם נכון, אבל היה הדבר הזה במדבר 

 )במדבר טז,אב"ן פארן בקדש ברנע אחר מעשה המרגלים:... (רמ
וַּיִַּקח קַֹרח ֶּבן יְִצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלוִי וְָדָתן וֲַאִביָרם ְּבנֵי ֱאִליָאב וְאֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבנֵי ְראּוֵבן:   4

 (במדבר טז,א)
מה עשה, עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכיניו, ...  5

הוא ו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד, ולהלן והם אליצור בן שדיאור וחבירי
והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו  יטז) אלה קרואי העדה,אומר (במדבר א,

לפני משה. אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה. אמר להם חייבת. 

cynically points out that if a parchment with two 
Parshiyot can discharge the Mitzva of Mezuza 
then certainly a Sefer Torah, replete with 
Parshiyot, including the two found in a Mezuza, 
can fulfill the requirement of Mezuza.  Korach 
seeks to challenge Moshe’s legitimacy by 
undermining the integrity of the laws he is 
conveying in the name of God to the people.  If 
Korach can demonstrate the fallacy of the laws 
Moshe has purported to have received from God, 
then he can also arouse suspicions as to his 
divinely guided appointments.  Korach’s ploy is 
successful and he gathers a following of the 
disenchanted and piques the interest of the 
remainder of the nation in his questioning of the 
validity of the leadership of Moshe and Aharon.7 
 
While the Midrash is fascinating and helps to 
explain the collocation of these Parshiyot, it 
seems to ignore the main claim put forth by 
Korach which is, “…it is too much for you (Moshe 
and Aharon)! For the entire congregation are holy 
 all of them, and God is in ,(ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים)
their midst (ּוְבתֹוָכם יְקֹוָק).  Why then do you raise 
yourselves above God’s assembly ( ּוַמּדּוַע ִּתְתנְַּׂשאּו
 Another Midrash Tanchuma  8”?(ַעל ְקַהל יְקֹוָק
seems to capture this when it inserts into the 
verse as an explanation of their claim that 
everyone is holy since “we all heard at Sinai, I am 
God, your Lord… ( 'וכולם שמעו בסיני אנכי ה
 ,and therefore what differentiates you 9”(אלקיך...
Moshe and Aharon, from the remainder of Bnei 
Yisrael. They are accusing Moshe and Aharon of 
being self-appointed leaders without a mandate 
and consequently they have no right to dictate to 
or lord over the rest of the people who are just as 
qualified to govern, commune with God and 
perform the service in the Mishkan.  It is 
reminiscent of the story, in the beginning of Sefer 
Shmot, of the two quarreling Ivrim who shun 
Moshe’s interference in their spat with the 
following castigation, “who appointed you as a 
ruler or judge over us ( יׁש  ְמָ֞ך ְלִא֨ י ָׂשֽ רִמ֣ ינּו ַׂש֤ וְׁשֵֹפ֙ט ָעֵל֔ ), 
are you going to kill me ( ִ֙ני  the way you (ַהְלָהְרֵג֙

התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה 
  )רש"י במדבר טז,אתכלת לא תפטור את עצמה: (

נין דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ויקח קרח מה כתיב למעלה מן הע  6
צצית (במדבר טו) קפץ קרח ואמר למשה אתה אומר ונתנו על צצית וגו' טלית שכולה 
תכלת מה היא שיהא פטורה מן צצית, א"ל משה חייבת בצצית, א"ל קרח טלית שכולה 
תכלת אינה פוטרת עצמה וארבעה חוטין פוטר אותה, בית מלא ספרים מהו שתהא 

טורה מן המזוזה, א"ל חייבת במזוזה, א"ל כל התורה כולה רע"ח פרשיות שיש בה פ
כולן אין פוטרות את הבית ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרות את הבית, א"ל דברים אלו 

 - ורשא –לא נצטוית עליהם ומלבך אתה בודאם הה"ד ויקח קרח (מדרש תנחומא 
 פרשת קרח סימן ב)

ם   7 ל ֲעֵליֶה֥ ק ֶאל־ָּכל־ָהֵעָדֽה: וַּיְַקֵה֨ א ְכבֹוד־יְקָֹו֖ ד וַּיֵָר֥ ֶהל מֹוֵע֑ ֹ֣ ַתח א ה ֶאל־ֶּפ֖ ֵעָד֔ ַר֙ח ֶאת־ָּכל־ָה֣ ֹ֙ ק
 (במדבר טז,יט)

וַּיִָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה וְַעל ַאֲהרֹן וַּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם יְקֹוָק   8
  ְּׂשאּו ַעל ְקַהל יְקֹוָק: (במדבר טז,ג)ּוַמּדּוַע ִּתְתנַ 

ויקהל עליהם קרח (במדבר טז,יט). אמר להם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'   9
(שם טז,ג), וכולם שמעו בסיני אנכי ה' אלקיך, ומדוע תתנשאו (שם) (מדרש תנחומא 

 (בובר) פרשת קרח סימן ט)
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killed the Egyptian?...”10   A similar sentiment is 
expressed in this week’s Parsha when Datan and 
Aviram reject Moshe’s overtures with the 
following: “Is it not enough that you brought us 
from a land flowing with milk and honey to cause 
us to die in the wilderness ( נּו ר ַלֲהִמיֵת֖ ַּבִּמְדָּב֑ ), that 
you would seek to lord over us and dominate us 
ר ָעֵל֖ינּו ַּגם־ִהְׂשָּתֵרֽר)  This parallel is  11”?(ִּכֽי־ִתְׂשָּתֵר֥
likely what precipitates Chazal’s identifying of 
those two squabbling Ivrim as Datan and 
Aviram.12  If this is the crux of the dissenters’ claim 
against Moshe, then what does the Parsha of 
Tzitzit and the Midrash that explains its placement 
here have to do with their grievance? 
 
In the Parsha of Tzitzit, the Torah takes for 
granted that one is familiar with the meaning of 
Tzitzit because it uses the term repetitively 
without offering any definition or explanation for 
the word.  “…They shall make for themselves 
Tzitzit on the corners of their garments…and they 
shall put on the Tzitzit of the corners a Techelet 
wrapping string.  And they will be for you Tzitzit 
and you will see them and remember all the 
Mitzvot of God and perform them…”13  This is one 
of the phenomenon that evidences the fact that 
there must have been an oral tradition ( תורה שבעל
 ,that accompanied the written Torah (פה
otherwise, how would one ever know precisely 
how Tzitzit should look?  From a broader 
perspective, one could try to identify the usage of 
the word in other contexts in Tanach and from that 
intuit generally what the Tzitzit should look like.  
Though, it is somewhat of a “chicken and egg” 
situation (which came first) since the truth is that 
once one has a construct for how the Tzitzit 
should look, it is much easier to superimpose the 
different possible definitions on that object.  
Therefore, there is obviously a mutualism 
between the definition of the word Tzitzit and the 
structure of the Tzitzit worn today which 
coalesces in the oral tradition. 
 

                                                 
י וְִהּנֵ֛  10 י וַּיֵֵצ֙א ַּבּ֣יֹום ַהֵּׁשנִ֔ ּיֹאֶמר ִמ֣ ה ֵרֶעָֽך: וַ֠ ָּמה ַתֶּכ֖ ע ָל֥ ָרָׁש֔ אֶמ֙ר ָלֽ ֹ֙ ים וַּי ים נִִּצ֑ ים ִעְבִר֖ ה ְׁשֵנֽי־ֲאנִָׁש֥

א  י וַּיִיָר֤ ְגָּת ֶאת־ַהִּמְצִר֑ ר ָהַר֖ ר ַּכֲאֶׁש֥ ה אֵֹמ֔ נִ֙י ַאָּת֣ ינּו ַהְלָהְרֵג֙ ר וְׁשֵֹפ֙ט ָעֵל֔ יׁש ַׂש֤ ְמָ֞ך ְלִא֨ מֶֹׁש֙ה ָׂשֽ
ן נ ר ָאֵכ֖ ע ַהָּדָבֽר: (שמות ב,יגוַּיֹאַמ֔   יד)-ֹוַד֥

ר ָעֵל֖ינּו ַּגם 11 ר ִּכֽי־ִתְׂשָּתֵר֥ נּו ַּבִּמְדָּב֑ ׁש ַלֲהִמיֵת֖ ת ָחָל֙ב ּוְדַב֔ ֶרץ ָזַב֤ נּ֙ו ֵמֶא֨ י ֶהֱֽעִליָת֙ ט ִּכ֤ ־ַהְמַע֗
ר:  (במדבר טז,יג) ִהְׂשָּתֵרֽ

אינן אלא דתן  -אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: כל מקום שנאמר נצים ונצבים  12
שנו רבותינו ארבעה נקראו רשעים אלו הן הפושט ידו לחבירו  \\ואבירם! (נדרים סד:) 

ב) ויאמר לרשע למה תכה רעך  שמותלהכותו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע שנאמר (
הכית לא נאמר אלא תכה, והלוה ואינו משלם שנאמר (תהלים לז) לוה רשע ולא ישלם, 

נו מתבייש לפני מי שגדול ממנו שנאמר (משלי כא) העז איש ומי שיש בו עזות פנים ואי
רשע בפניו, ומי שהוא בעל מחלוקת שנאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים, 

פרשת קרח  -ורשא  -עזות פנים ומחלוקת (מדרש תנחומא ושניהם היו בדתן ואבירם 
  סימן ח)

וְָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם וְנְָתנּו ַעל ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם  13
ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת: וְָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְקֹוָק 

ר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲחֵריֶהם: (במדבר וֲַעִׂשיֶתם אָֹתם וְֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם וְַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם ֲאׁשֶ 
 לט)-טו,לח

וַיְִהי ִמָּמֳחָרת וַּיָבֹא מֶֹׁשה ֶאל אֶֹהל ָהֵעדּות וְִהּנֵה ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלוִי וַּיֵֹצא ֶפַרח וַּיֵָצץ  14
  וַּיְִגמֹל ְׁשֵקִדים: (במדבר יז,כג) ִציץ

Keeping that in mind, the Rishonim largely point 
to three possibilities as to the definition and 
etymology of the word Tzitzit.  One source is 
found later in Parshat Korach, when Moshe 
places all the leaders’ staves in the Ohel Moed.  
On the next day when Moshe enters the Ohel 
Moed, he finds, “the staff of Aharon of the house 
of Levi had sprouted: it had brought forth a 
blossom, produced a bud (וַָּיֵצץ ִציץ) and bore 
ripened almonds.”14  Based on this 
understanding, Tzitzit is describing something 
that bursts forth, which could either be describing 
the strings that “bud” from the corners or the loose 
strings that sprout from the wrapped and knotted 
part of the strings.  The Rahsbam and the Ibn 
Ezra both cite two other possible sources.  The 
first is found in Sefer Yechezkel where in a vision 
that brings Yechezkel to Yerushalayim to witness 
the indiscretions of Bnei Yisrael that will lead to 
the destruction of the Temple and their exile, it 
says, “He stretched out the form of a hand, and 
took me by the locks of my head… ( וַּיִָּקֵחנִי ְּבִציִצת
 This is the word with the closest  15”.(ָראִׁשי
resemblance grammatically to the Tzitzit found in 
Parshat Shlach and means either “tufts of hair” or 
“corner.”  Both the Rashbam and Ibn Ezra see this 
as referring to the unwoven loose strings that 
hang at the end of the Tzitzit on the corners of the 
garment similar to the strands of hair at the edge 
of the head.16  They also both note the verse in 
Shir HaShirim where the woman describing her 
beloved says about him that “…he stands behind 
our wall, gazing through the window, peering 
through the lattice (ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים).”17  In this 
definition, Tzitzit means “peering” or “to see,” and 
it connects to the purpose of the Tzitzit which is to 
see them and remember all the Mitzvot.18  The 
truth is that the definitions may not necessarily be 
mutually exclusive in that the primary purpose of 
Tzitzit might be to be seen and something that is 
found on the edge or corner is noticeable because 
it protrudes similar to the way in which hair that 
extends from the edges of the head catches one’s 
attention.19  Or, even more fundamentally, the 

ָראִׁשי וִַּתָּׂשא אִֹתי רּוַח ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמיִם וַָּתֵבא אִֹתי  ִציִצתּבְ וַּיְִׁשַלח ַּתְבנִית יָד וַּיִָּקֵחנִי  15
יְרּוָׁשַלְָמה ְּבַמְראֹות ֱאֹלִקים ֶאל ֶּפַתח ַׁשַער ַהְּפנִיִמית ַהּפֹונֶה ָצפֹונָה ֲאֶׁשר ָׁשם מֹוַׁשב ֵסֶמל 

 ַהִּקנְָאה ַהַּמְקנֶה: (יחזקאל ח,ג)
כשער הראש: (רשב"ם במדבר טו,לח)  ראשי. קבוצת פתילים תלויןכמו בציצת  -ציצית  16

יתכן על שני פירושים: האחד שיעשו ציצית, כמו בציצית ראשי  -ועשו להם ציצת  \\
 )במדבר טו,לחח, ג). והם החוטים היוצאים שאינם ארוגים. (אבן עזרא  יחזקאל(

 ֵמִציץֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחֹּלנֹות  ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאּיִָלים ִהּנֵה 17
 ִמן ַהֲחַרִּכים: (שיר השירים ב,ט)

[פתיל] הציצית הזה יהיה לכם לראייה שתראו אותו. כמו מציץ מן  -והיה לכם לציצית  18
החרכים. וכן מצאתי בסיפרי. [וגם] פתיל תכלת פירשו רבותינו לפי שהתכלת דומה לים 

יתכן  -ועשו להם ציצת  \\דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד: (רשב"ם במדבר טו,לט) וים 
על שני פירושים: האחד שיעשו ציצית, כמו בציצית ראשי (יחז' ח, ג). והם החוטים 

והפי' השני: כאשר העתיקו חז"ל. ובעבור שיש עדים נאמנים ..היוצאים שאינם ארוגים.
העתיקו, כי זאת המצוה עם בגד שיש לו ארבע על הפירוש השני בטל הראשון. והם 

 )לט-במדבר טו,לח(אבן עזרא  . והציצית הם הגדלים, ועוד אפרשנו...כנפים
ציצת נגזר מ"צוץ" (הקרוב ל"זוז", "שוש", "סוס"): תנועה הפורצת מבפנים כלפי חוץ.  19

; כפֹועל מציין "ציץ" את יציאת חלקי הצמח מהגזע ומהענפים: להנץ, להוציא פרח
וכשם־עצם מורה "ציץ" על נצר, פרח. בגוף בעלי החיים, "ציץ" הוא כנף ו"ציצת" הוא 
קווצת שער. מכאן ה"ציץ", התכשיט הבולט על מצח הכהן הגדול. בדומה לכך, "זיז" 
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way one wears their hair is significantly influential 
in determining how they appear or the image they 
are trying to portray. 
 
What is so surprising is that no one mentions as 
a possible parallel another article of clothing 
which would seemingly be the most analogous to 
Tzitzit.  It is possible that is because it provides no 
more insight into the etymology of the word, but 
nevertheless it could still enlighten one about the 
corresponding Mitzva of Tzitzit.  If one looks at the 
description of the Kohen Gadol’s garments, they 
would note that one of the eight vestments 
donned by the High Priest is known as the Tzitz 
 The Torah describes it both in Parshat  .(ִּציץ)
Titzaveh and in Parshat Pekudei where it says, 
“You shall make a Tzitz (ִּציץ) of pure gold and 
engrave on it…‘Sactified to God (קֶֹדׁש ַליקֹוָק).’  You 
shall place it on a cord of Techelet ( וְַׂשְמָּת אֹתֹו ַעל
 It shall be on Aharon’s forehead at…(ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
all times, to bring them favor before God ( וְָהיָה ַעל
 With regards to  20”.(ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני יְקֹוָק
the meaning of the word Tzitz (ִּציץ), both the 
Rashbam and Ibn Ezra quote the same sources 
from Yechezkel and Shir HaShirim that they noted 
by Tzitzit.   The Tzitz is placed on the forehead of 
the Kohen Gadol where it is visible or on the edge 
of his head in the location where the hair is 
noticeable.21   
 
Most striking is the commonality between the 
Tzitz and the Tzitzit.  Aside from their seeming 
derivation from the same root, they both also 
contain a cord of Techelet (ְּפִתיל ְּתֵכֶלת).22  In 
addition, the purpose of the Tzitzit is to be seen in 
order remember ( ִּתְזְּכרּוְלַמַען  \\ ּוְזַכְרֶּתםּוְרִאיֶתם אֹתֹו  ) 
the Mitzvot of God so that you will be sanctified to 
your God (וְִהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאֹלֵקיֶכם).  As the Ibn Ezra 
notes, if you remember, then you will be 
sanctified.23  The Tzitz seems to have a very 
similar purpose.  Firstly, the requirement for it to 
be continuously on the head of the Kohen Gadol 
is interpreted by the Gemara in Yoma to demand 
that the Kohen Gadol always be conscious of the 

                                                 
בלשון חכמים: בליטה. "ֵהציץ" פירושו: להביט דרך רשת וסורג, כאילו המבט נכנס 

פי ההלכה, "ציצת" מורה על חוטים היוצאים ועובר אל העבר השני. בפסוקנו, על 
ובולטים מהבגד כציצים, כמאמר חז"ל: "אין ציצית אלא יוצא" (מנחות מא:), היינו כדבר 

לא ענף, וכן הוא אומר היוצא מתוך דבר אחר. עוד אמרו (שם מב.): "אין ציצית א
ת האמורה בפסוקנו היא חוטים ג): 'וַּיִָּקֵחנִי ְּבִציִצת ָראִׁשי'". הווי אומר: הציצי(יחזקאל ח,

המבצבצים ויוצאים, כדרך שבספר יחזקאל "ציצת" היא קווצת שער (רש"ר הירש 
  במדבר טו,לח)

ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש ַליקֹוָק: וְַׂשְמָּת אֹתֹו ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת  ִּציץוְָעִׂשיָת  20
וְָהיָה ַעל ַהִּמְצנֶָפת ֶאל מּול ְּפנֵי ַהִּמְצנֶֶפת יְִהיֶה: וְָהיָה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן וְנָָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון 

נֵי יְִׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם וְָהיָה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר יְַקִּדיׁשּו ּבְ 
נֵֶזר ַהּקֶֹדׁש ָזָהב ָטהֹור וַּיְִכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב  ִציץוַּיֲַעׂשּו ֶאת  \\לח) -ִלְפנֵי יְקֹוָק: (שמות כח,לו

ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ָלֵתת ַעל ַהִּמְצנֶֶפת ִמְלָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר  ִּפּתּוֵחי חֹוָתם קֶֹדׁש ַליקֹוָק: וַּיְִּתנּו ָעָליו
  לא)-ִצּוָה יְקֹוָק ֶאת מֶֹׁשה: (שמות לט,ל

לפי שנותנו על מצח מקום ראיית בני אדם קרוי ציץ, כמו מציץ מן החרכים,  -ועשית ציץ  21
והנה הציץ נקרא  \\כמו שפירשתי על המשקוף. כך נראה בעיני: (רשב"ם שמות כח,לו) 

נזר וכמוהו ועליו יציץ נזרו (תה' קלב, יח). אולי הכל מגזרת ציץ דבר נראה. וככה מציץ 
מגז'  -ועשית ציץ  \\) שמות כח,לו(אבן עזרא פי' הארוך . מן החרכים (שה"ש ב, ט)

  )שמות כח,לובציצית ראשי (יחזקאל ח, ג): (אבן עזרא פי' הקצר 

Tzitz (שלא יסיח דעתו ממנו), similar to the constant 
reminder of the Tzitzit.24  The awareness 
demanded of the one wearing the Tzitz relates to 
that which is engraved on it, “sanctified to your 
God ( קקֶֹדׁש ַליקֹוָ  ),” parallel to the purpose of the 
Tzitzit which sanctifies the one who inculcates its 
message.25 
 
Korach’s assertion is that the entire nation is 
sanctified and why should you (Moshe and 
Aharon) be uniquely qualified to interact with God, 
whether in the realm of communication or 
worship.  Everyone should be seen as equal and 
thereby offered the same opportunities.  His 
manifesto has strong backing from the revelation 
at Sinai where God tells the people, “Now, if you 
will obey Me faithfully and keep My covenant, you 
shall be My treasured possession amongst all the 
peoples (וְִהיִיֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים)…you shall be 
to Me a kingdom of priests and a holy nation 
 God  26”…(וְַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים וְגֹוי ָקדֹוׁש)
explicitly “anoints” the entire nation to be priests.  
As the Midrash Tanchuma pointed out, they were 
all on par when it came to hearing “I am God, your 
Lord… (...אנכי ה' אלקיך).”9  That status is reinforced 
when Bnei Yisrael receive the Mitzva of Tzitzit, 
which is equated to the holiest of the vestments of 
the Kohen Gadol.  Bnei Yisrael don Tzitzit, the 
same way the Kohen Gadol is adorned with the 
Tzitz.  That clearly demonstrates and reinforces 
that the entire nation is on equal footing and why 
is Aharon the only one charged with performing 
the service in the Mishkan.  The claim is even 
more acute according to the Ramban who says 
that the simple reading of the text indicates that 
all of Bnei Yisrael were previously permitted to 
engage in worship of God on the independent 
standing altars (במות) while now in the Mishkan 
the service was limited to the Kohanim, the family 
of Aharon.27 
 
This helps to explain the juxtaposition of the 
Mitzva of Tzitzit to the rebellion of Korach.  It was 
a part of the fuel that fired the rallying cry of the 

וכל המעיל תכלת (לא), כמו בציצית תכלת (במדבר טו, לח): (אבן עזרא  -ופתיל תכלת  22
 פי' הקצר שמות כח,לז)

מצות ד', שאם תזכרו תהיו קדושים, ולא וכבר אמר וזכרתם את כל  -וטעם למען תזכרו  23
 תתגאלו בתאות הלב המטנפת הרוח המשכלת: (אבן עזרא במדבר טו,מ)

שלא יסיח דעתו ממנו, כדרבה בר  -ההוא תמיד  -ולרבי יהודה נמי, הא כתיב תמיד!  24
רב הונא. דאמר רבה בר רב הונא: חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה ושעה, קל 

 מא ז:)וחומר מציץ. (יו
שיסייע הציץ עם ין להזכיר מה שהרשב"ם אומר לגבי הזכרון של הציץ: ...יגם מענ 25

הקרבן להזכירן לפני הק' שיהיה לרצון ולזכרון לבני ישראל להתכפר להם: (רשב"ם 
    כח,לח)

וְַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי וְִהיִיֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי  26
ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבנֵי  ָקדֹוׁשוְגֹוי  ּכֲֹהנִיםָּכל ָהָאֶרץ: וְַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת 

 ו)-יט,ה יְִׂשָרֵאל: (שמות
...וכל זה שהזכרתי על הבכורים (לעיל פסוקים א ה) הוא על דרך רבותינו (זבחים קיב  27

ב) שאומרים כי העבודה היתה לבכורות. אבל על דרך הפשט, היו כל ישראל תחלה 
ראויים לעבודת הקרבנות כי כן הוא הדין לעולם בבמות יחיד, ונבחר אהרן לעבודת 

ען על הבחירה הזאת, ורוצה להחזיר העבודות לכל המשכן והמקדש, והיה קרח טו
  ישראל כי כל העדה כולם קדושים: (רמב"ן במדבר טז,יט)
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equality-seeking rebels that the entire nation is 
holy.  This is homiletically represented in the 
Midrash by the clothing that is entirely made of 
Techelet.  Techelet, which is the color of royalty,28 
represents the leadership and priestly class.  A 
garment that is entirely white that contains four 
strings of Techelet portrays a nation with limited 
or chosen leadership who are the ones close to 
God and that act as the intermediaries between 
God and the people.  They are strings of Techelet 
that can bridge between the mundane and the 
divine ( ם דומה לרקיע ורקיע לכסא שהתכלת דומה לים וי
 On the other hand, an article of clothing  .(הכבוד
that is completely fabricated from Techelet 
characterizes a nation where everyone is holy and 
everyone is a leader.  Korach’s question to Moshe 
is if we are all Kohanim wearing the Tzitz, why 
does clothing that is entirely fabricated of Techelet 
require strings of Techelet (unique leaders or 
representatives).  The same is true with regards 
to the parable of the Mezuza, only that it 
represents the direct communication with God 
and the conveyance of that message to the 
people, the position occupied by Moshe.29  While 
Korach’s claim seems eminently reasonable, it 
ignores the conclusion of the revelation at Sinai.  

The people, who are all Kohanim, when exposed 
to the divine beg Moshe to intercede on their 
behalf “so that we do not die from the great 
consuming fire.”30  So too here, those that did not 
realize their limitations are consumed by fire.  
Moshe’s response to Korach is that even a 
completely Techelet garment requires strings of 
Techelet.  Even a nation of priests, still needs 
priests and intermediaries because while a nation 
of priests can wear Tzitzit that remind them of the 
divine, the Kohen Gadol needs to continuously be 
conscious of God and the sanctity of the Mishkan 
(Tzitz), something that only a storied few are 
capable of.  In addition, the ability to communicate 
with God, even for a holy nation, is limited to a 
rare few as God communicates to Miriam, Moshe 
is unique.31  While by no means a given, as 
mistakenly assumed by Korach, our aspiration as 
a holy nation is to be able to convert our Tzitzit 
into the Tzitz32 and to figuratively upgrade our 
Mezuzot to contain the whole Sefer Torah; to seek 
to have our awareness of and communication with 
God be as sustained and continuous as possible. 
 
Shabbat Shalom

 

                                                 
  עיין מגילת אסתר 28
הנה כל ישראל מלאים תורה וספרים, אין  -ואם הבית מלא ספרים אין צריך למזוזה ... 29

צריכים שום צריכין למזוזה. כלומר, שהם פטורים מאותו המלמד להם תורה, כי אינם 
אמצעי, שכולם חכמים ושמעו מפי הגבורה (שמות כ, ב) "אנכי" (רש"י פסוק ג), ומה 

 צריך לאמצעי... (גור אריה במדבר טז,א)
וְָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹוֹלת וְֶאת ַהַּלִּפיִדם וְֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר וְֶאת ָהָהר ָעֵׁשן וַּיְַרא ָהָעם וַּיָנֻעּו  30

וַּיַַעְמדּו ֵמָרחֹק: וַּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו וְנְִׁשָמָעה וְַאל יְַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאֹלִקים ֶּפן 
מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור נַּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאֹלִהים ּוַבֲעבּור  נָמּות: וַּיֹאֶמר

ִּתְהיֶה יְִרָאתֹו ַעל ְּפנֵיֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו: וַּיֲַעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֶֹׁשה נִַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר 
ְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחֶֹׁשְך וְָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש וַיְִהי ְּכׁשָ  \\יז) -ָׁשם ָהֱאֹלִקים: (שמות כ,יד

וִַּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם וְִזְקנֵיֶכם: וַּתֹאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו יְקֹוָק ֱאֹלֵקינּו ֶאת ְּכבֹדֹו וְֶאת 
ּו ִּכי יְַדֵּבר ֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם וָָחי: וְַעָּתה ָּגְדלֹו וְֶאת קֹלֹו ָׁשַמְענּו ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינ

ָלָּמה נָמּות ִּכי תֹאְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת ִאם יְֹסִפים ֲאנְַחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול יְקֹוָק ֱאֹלֵקינּו 

ֹוְך ָהֵאׁש ָּכמֹנּו וַּיִֶחי: עֹוד וָָמְתנּו: ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱאֹלִהים ַחּיִים ְמַדֵּבר ִמּת
ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יֹאַמר יְקֹוָק ֱאֹלֵקינּו וְַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יְַדֵּבר 

 כג)-יְקֹוָק ֱאֹלֵקינּו ֵאֶליָך וְָׁשַמְענּו וְָעִׂשינּו: (דברים ה,יט
ן 31 ֶרד יְקֹוָ֙ק ְּבַעּ֣מּוד ָענָ֔ אֶמר ִׁשְמעּו־ וֵַּי֤ ֹ֖ ם וַּיְֵצ֖אּו ְׁשנֵיֶהֽם: וַּי ן ּוִמְריָ֔ ֹ֣ ֶהל וַּיְִקָר֙א ַאֲהר ֹ֑ ַתח ָהא ד ֶּפ֣ ֹ֖ ַוּֽיֲַעמ

ן ַעְבִּד֣  ע ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: ֹלא־ֵכ֖ יו ֶאְתוַָּד֔ ק ַּבַּמְרָא֙ה ֵאָל֣ ָ֗ ם יְקֹו יֲאֶכ֔ י ִאם־ִיְֽהיֶ֙ה נְִב֣ י ָנ֣א ְדָבָר֑
ה ְּבָכל־ֵּביִת֖  יט מֶֹׁש֑ ק יִַּב֑ ת ּוְתֻמַנ֥ת יְקָֹו֖ ֹ֔ ה ֲאַדֶּבר־ּ֗בֹו ּוַמְרֶא֙ה וְֹ֣לא ְבִחיד ה ֶאל־ֶּפ֞ ן ֽהּוא: ֶּפ֣ י נֱֶאָמ֥

י ְבמֶֹׁשֽה: (במדבר יב,ה ר ְּבַעְבִּד֥ ם ְלַדֵּב֖   ח)-ּוַמּ֙דּוַע֙ ֹ֣לא יְֵראֶת֔
יסירנו  והנה מצוה על כל מי שיש לו בגד בארבע כנפים שיתכסה בו ביום תמיד, ולא... 32

מעליו, למען יזכרו. והמתפללים בטלית בשעת התפלה, יעשו זה בעבור שיקראו 
בקריאת שמע, והיה לכם לציצית, ועשו להם ציצית, רק לפי דעתי יותר הוא חייב 
להתעטף בציצית בשאר השעות משעת התפלה, למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה 

  (אבן עזרא במדבר טו,לט) עבירה בכל שעה, כי בשעת התפלה לא יעשה עבירה.


