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  שבועהת הגיגים מפרש
  )ה' במדבר טז(" את אשר לו'  ה וידעבקר"
טע� . ולא עשה המבח� באותו זמ�דחה את המבח� לבוקר ה שממציי� מספר טעמי� לכ� ש, הקדוש" אור החיי�"ה

ה רצה לקיי� את  שב,קטורת של בי� הערבי�קטרה הוהשכבר ראשו� הוא שקרח ועדתו התקבצו לפני משה בשעה 
"בי� הערבי�"רי ידוע שהמבח� בזמ� בלתי הגו� שהאת יחשדוהו שעשה רצה שלא טע� שני הוא שמשה , ח�המב
טע� נוס! לכ� שדחה אות� . :)ב לט"ח( "שהוא זמ� תגבורת הדיני�"זוהר הקדוש פי שכתוב באינו זמ� רצו� כהוא 

ה� כי לא טוב בעצמ� ולי יכירו אבמעשיה� והלילה להתבונ� במש� תכוו� לתת לה� זמ� משה הש אומשה למחר ה
 )אור החיי�(                                    . עושי� ויחזרו בתשובה

  

  )  ט'טזבמדבר ( "ובקשתם גם כהונה... לוקי ישראל-המעט מכם כי הבדיל א "
 לוי הוא שבט שהרי ,לא מספיק לכ� כעת שאת� המעט, "המעט מכ�: "מביע את תמיהתו בפני הלווי� ואומרמשה  

" ובקשת� ג� כהונה". מכלה בכ�היה ארו� וזאת משו� שה, עשרי� ושניי� אל! בלבד ,מכל השבטי�בגודלו ט� קה
  )�"למלבי" אר# חמדה ("                      . ?תתמעטו עוד יותראת� דורשי� להיות כהני� כדי ש

  

   ) יב'טזבמדבר ( " וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ה מחזר אחריה�ה מחזר אחריה�ה מחזר אחריה�ה מחזר אחריה�יה משיה משיה משיה משההההמכא� שאי� מחזיקי� במחלוקת שמכא� שאי� מחזיקי� במחלוקת שמכא� שאי� מחזיקי� במחלוקת שמכא� שאי� מחזיקי� במחלוקת ש""""
עדי! ? להחזיק במחלוקתוט הוא שלא צרי� פשי הרי "תמה על לימוד זה שמביא רש, מפרשבורג, משה סופרמשה סופרמשה סופרמשה סופררבי     

 דת� מחזר אחריהיה  שמשה רבינו פיכ, ! אחריושצרי� לבקש שלו� ולרדוהו של משה י ללמוד ממעש"היה על רש
 שלוש פעמי� כבעלי "הוחזקו"וכבר ,  בעניי� המחלוקתביר�דת� ואכבר בעבר ב" נתקלנו"ש, ומסביר ?ואביר�
ל שהיו "ודרשו חז" שני אנשי� עברי� ניצי�" על "דע הדברואכ� נ"כשאמר משה במצרי�   ראשונהפע�, מחלוקת

,שלישית, פע� נוספתכעת ו, " וישפוט'ירא ה"שניה שאמרו שוטרי בני ישראל למשה פע� , אלה דת� ואביר�
ולעול�  "מוחזק זה לחלוק"אי� אומרי� , "אי� מחזיקי�"למחלוקת נוגע בי ש"לכ� אומר רש. ובמחלוקת קורח ועדת

  . צרי� לחזר אחריו ולפתוח בשלו�
  

   )טו' במדבר טז("  תפן אל מנחתםאל"
. אלא שיעניש� מידאפו ועל כ� התפלל שלא יארי� לה� , על הרשעי�ג�  אריכות א! י� כי העולה והמנחה נותנ,ידוע

כוונתו היתה  ,"מנחת�אל תפ� אל : "� מביני� שמשה התכוו� למנחת� של דת� ואביר� וכשאמר"הרמבוי "רשאמנ� 
ל חולק עליה� ומפרש שמשה מתכוו� אל מנחת� שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייא� .  מחרקריב לפני� עתידי� להרת שה�והקטאל 

,  בלולה בשמ� למנחה אחד מה� קערה ומזרק שניה� מלאי� סלתכל כת המזבחועל הקרב� שהקריבו בחנו, נשיאי�ה
היו היות ולא דת� ואביר� מנחת� של תפלל על  צור� להמשה לא חשש, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי, מסבירו. ולמנחה זו כיו� משה

לה� נודעה קר החמשי� ומאתי� ויהנשיאי� שהיו ע� א,  שתעמוד לה�זכותאיזו  לה� הלא נודעג� והחולקי� קר יע
   .ר� להתפלל שלא תעמוד לה� זכות אותו קרב� ושיכלו בעונש�הוצעליה� , ת המשכ� ביו� חנוכהגדולה זכותה

  

  )כט' במדבר טז("  כמות כל האדם ימותון אלהאם"
הוי : "אלא שהמשנה באבות אומרת, שנבלעו חיי� באדמה, זומשונה מיתה דת� ואביר� ב, יש להבי� מדוע מתו קרח

לא רצו בשו� מנהיג דת� ואביר� , וקרח. " בלעוחיי�איש את רעהו , שאלמלא מוראה, מתפלל בשלומה של מלכות
זאת אומרת ה� כפרו באותה מלכות  "'ומדוע תתנשאו על קהל ה' כל העדה כל� קדושי� ובתוכ� ה"כי אמרו 

יבלע היו מביאי� למצב ש, א� היתה מתבטלת המלכות, ת�שיט ולפי " בלעוחיי�איש את רעהו , שאלמלא מוראה"
  )כלי יקר(               . ונבלעו חיי� הדימנגד כמידה  ענשונ �כל  ע,איש את רעהו חי
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )א' במדבר טז(" ויקח קורח"  
    הההה שיהיה פרנס אחד עשר שיהיה פרנס אחד עשר שיהיה פרנס אחד עשר שיהיה פרנס אחד עשר,,,, זו ראה שמואל הרמתי יוצא ממנו זו ראה שמואל הרמתי יוצא ממנו זו ראה שמואל הרמתי יוצא ממנו זו ראה שמואל הרמתי יוצא ממנו????ארו� היה מה ראה לשטותארו� היה מה ראה לשטותארו� היה מה ראה לשטותארו� היה מה ראה לשטותההההני ני ני ני טועטועטועטועוקרח שפיקח היה ומוקרח שפיקח היה ומוקרח שפיקח היה ומוקרח שפיקח היה ומ""""

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (שנהשנהשנהשנה
סנהדרי� (מביאה הגמרא  ש, אלא? ומה הקשר בי� אמצעו לסופו, תחילתו לאמצעומה הקשר בי� , מדרש תמוה, לכאורה

ניתני� שני ? שאלת הגמרא מהו שר חמישי�ל.  שישעיהו הנביא קילל את ישראל שלא יהיה בה� שר חמישי�)קיח
 אלא "חמישי�"אל תקרא , השניו, אי� מעמידי� פרנס על הציבור אלא א� כ� הוא ב� חמישי� שנה, האחד. הסברי�

חייבי� לומר , נושאי הארו�, ארו�הני טועהיה מקורח ל ש והיות ,והנה .חמשה חומשי תורהכלומר בקי ב "מחומשי�"
לפי הפירוש , וא� כ�, מחמשי� שנה ומעלה הלווי� שבי� מצבא העבודהמגיל  י שהר,שהיה פחות מב� חמשי�

הכוונה ש ,שר חמשי�השני לסובר כפירוש קורח ש, מרלו נואמוכרחי� אלא ? אי� רצה קורח להיות פרנס, הראשו�
שראה שיצא ממנו שמואל הרמתי שהיה פרנס על ישראל מכ� חיזוקו קיבל ת א. שיהיה בקי בחמשה חומשי תורה

א� הוא הנהיג את ישראל במש� אחת עשרה שנה הרי ו,  שמואל חי רק חמשי� ושתי� שנהריוה, אחת עשרה שנה
  )רבי יהונת� איבשי#(                 . עוד לפני גיל חמשי�שהחל את מנהיגותו 

  

            ))))אאאא' ' ' ' טזטזטזטזבמדבר במדבר במדבר במדבר ((((" " " " ����ואו� ב� פלת בני ראובואו� ב� פלת בני ראובואו� ב� פלת בני ראובואו� ב� פלת בני ראוב... ... ... ... ויקח קרחויקח קרחויקח קרחויקח קרח""""    
בשעה שראתה  שמדרשובא במ ? א� בהמשכה לא נזכר שמו כלל ומדוע, בתחילת הפרשה נזכר או� ב� פלתשמו של  

� לא אה? אתה מה אכפת ל�: "שהוא עומד להתחבר לקרח כדי לחלוק על משה אמרה לו, אשתו של או� ב� פלת
: אמר לה" ? כ� מה ל� להתערב�א,  תשאר תלמיד%קורח יהיה נשיא � וא,  אתה תהיה התלמיד%משה יהיה נשיא 

וכשראו ,  וגילתה את שערות ראשהה בפתח ביתהישב? מה עשתה". אני אציל�" : אמרה לו, "נשבעתי לקרחכבר "
מדוע אשתו של או� ב� פלת , � איש חי� איש חי� איש חי� איש חיבבבבשואל ה  . דילגו על הבית ולא רצו להכנס אליו כלל,�האנשי  250 זאת

י דוהלוא יכלה למנוע מה� מלהכנס לבית על י, שסירקה שערה בפתח ביתהזה  על ידי הבריחה את בעלי המחלוקת
ששבעת בניה שמשו בכהונה גדולה והעידה על ויש לבאר על פי המסופר בגמרא על קמחית ? נעילת הדלת וכדומה

 �אשתו של או, כביכול, אמרה. ).יומא מז(עצמה שזכתה לכ� משו� שמעול� לא ראו קורות ביתה את שערות ראשה 
והנה אני מגלה את שערות ,  קמחית זכתה לכהונה גדולה בגלל שקורות ביתה לא ראו את שערות ראשה:לבעלה

  ". חכמות נשי� בנתה ביתה"על זה נאמר ו. ל� לא תזכה לכהונהולעכ� ש, ראשי לעי� כל
  

   ) ל'טזבמדבר (" 'ואם בריאה יברא ה"
הלוא משנה מפורשת היא באבות  ?זאת משהולא ידע וכי , "�א" ואמר סתפק משה רבינו בבריאת פי האר#מדוע מ

, שבאותה רשימה של עשרה דברי�, אלא". פי האר#" שאחד הדברי� שנבראו בערב שבת בי� השמשות הוא )'פרק ה(
מסתבר לומר שמשו� כבודו של משה , ולכ�, קברו של משה רבינומופיע ג� השמשות  ערב שבת בי�ו בנבראש
  )חת� סופר(                       . שנה הזאת ממשה ומשו� כ� לא ידע בוודאותאת המה "הקב "העלי�"
  

  )לד' במדבר טז("  לקולםנסו"
, ועוד, "קול�ממממ"ולכאורה היה צרי� לומר " קול�ללללנסו : "אמר הכתוב: על פניו נראה שיש בעיה דקדוקית בפסוק

ממעמקי ,  שקרח ועדתו אומרי� תמיד)תנחומא יא(אלא שמובא במדרש '? וכי אפשר לברוח מפני ה ?להיכ� נסו
אחר למיד ולהשמע אותו קול התחיל לבצב# מסתבר לומר ש ו," וה� בדאי�אמתמשה אמת ותורתו " ,האדמה

 כי מסתמא ה� ,רויאמלשמוע מה על מנת כל ישראל , פנו, "נסו"קול האותו  לא, אכ�ו, שנבקעה האדמה ובלעה אות�
כשלו ויענשו באותה  כדי שידעו להשמר ממנו שלא י, היה עיקר חטא� מהתלדעישראל  ורצו , חטא�עלדי� ומתו

  )כלי יקר(                 ".כי אמרו פ� תבלענו האר#"כפי שמוזכר המידה 
  

  )כג' במדבר יז("  פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדיםויוצא"
ממהר ו שמקדי� הוא פרי מכובדהשקד . שקדי� ולא פרי אחרגמל ה טמ המביא מספר סיבות לכ� שהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

כי שוקד אני על : "כתובשו כמ,  שקידהמלשו�נקראו שקדי� לפיכ� ג� ו, פירותהלצאת משנה לשנה יותר משאר 
מספר פעמי� לשו� זה של שקדי� נזכר השימוש ב.  מרהשקד בתחילתו הואפרי טעמו של . )'ירמיה א(" דברי לעשותו

כלומר ענ! ע� השקדי� שבו שה� , " אני רואהדשקמקל : "בירמיה נאמר, "ויגמול שקדי�"כא� , מדת הדי�בקשר ל
כתוב ובדניאל , רמז על פורענות ועל מרירות מדת הדי� המתוחה בחורב� בית המקדש על ידי נבוכדנצר, מרי�

 שכל �למדיאנו , המרוטעמו  פריחתו תומהיר, מש� הפרי, �כ� וא. )'דניאל ט(" על הרעה' וישקד ה" :מפורשב
זיהו המל� ששלח ידו כמו שמצינו בע(, מדת הדי�את פרע ממנו ומותח כנגדו יהר להה ממ"המערער על הכהונה הקב
  ) כו'דברי הימי� ב( ".והצרעת זרחה במצחו: "ב בווכתמיד ו, להקטיר קטרת במקו� כה�

  

    . " ממחלוקת שהיא לש� שמי�,יותר טוב שלו� שלא לש� שמי�" : היה אומרהמגיד מקוזני#המגיד מקוזני#המגיד מקוזני#המגיד מקוזני# 
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"רצוג בקרית ה" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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