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  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' במדבר טז( "ויקח קרח"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (לקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מתו� העדה לעורר על הכהונהלקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מתו� העדה לעורר על הכהונהלקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מתו� העדה לעורר על הכהונהלקח עצמו לצד אחד להיות נחלק מתו� העדה לעורר על הכהונה""""

רו� לכה� ככה� הרי עבר זמ� רב מאז נבחר אה, מדוע המתי� קרח עד עתה מלחלוק על משה ולערער על הכהונה
, ואפילו בחטא העגל,  לה� שו� רעהה לא אירעבמדבר סיניבמדבר סיניבמדבר סיניבמדבר סיניישראל  בכ� שכאשר היו בני ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר זאת ? גדול

�ל עליה� לתפלתו של משה שהתפזכות נצלו בהשאר ו, מועטי�בעטיו  היו המתי� ,שהיה החטא גדול ומפורס
שומעי� היו מעריצי� אותו ו, מאוד�נפש� ו משה בתאוהבי� אבני ישראל היו  ,לכ�ו. ארבעי� יו� וארבעי� לילה

 הע� ,משהבד ורימאד� ויבוא  �אש, למרות שכבר אז חרה לו על כהונתו של אהרו�, במצב זה הבי� קורח, לדבריו
סבלו את הבכורי� ג�  ו,אהר�של  וגדולתכל אותה העת את  סבל קרח ,ולכ�, ל אותווסקלא ישמע לו ואפילו ירצה ל

מקו� בו החלו בני ישראל לספוג עונשי�  ,,,,מדבר פאר�מדבר פאר�מדבר פאר�מדבר פאר� בבוא� ל,אבל. כל מעשיו של משהאת י� וומעלת הלו
כאשר חטאו במרגלי� לא התפלל משה עליה� ולא בטלה הגזרה , מתו בקברות התאוה, נשרפו באש תבערה, ומגפות

� היתה נפש ,הז במצב. ונגזר על כל הע� שיתמו במדבר וש� ימותו' מתו נשיאי כל השבטי� במגפה לפני ה, מה
 �משה ועל לחלוק על הזדמנות ואז מצא קרח , בדבר משהבא לה� שכל מה שקרה הע� מרה והיו אומרי� בלב

  .  ויצטרפו למחלוקתוישמעו אליו הע�הבי� שבמצב רוח כזה מעשיו כי 
  

  )ד' במדבר טז(" שמע משה ויפול על פניו״וי
שהרי מצאנו שאומרי� , "נפל על פניו" וכל עדתו בזה שחסד גדול עשה משה ע� קורח, יהונת� אייבשי"יהונת� אייבשי"יהונת� אייבשי"יהונת� אייבשי"    רבירבירבירבילפי 

מרוב צניעותו ורצונו להחזיר את , לכ� משה, :)נדרי� ז(" תניא כל מקו� שנתנו חכמי� עיניה� או מיתה או עוני: "ל"חז
".מיתה או עוני"בקרח ובעדתו ובכ� לא תגר� לה� " לתת את עיניו "שלאשלאשלאשלאנפל על פניו על מנת , קורח ועדתו למוטב

�  . אולי יתחרטו ויתקנו מעשיה
  

  )יז' במדבר טז( "ואתה ואהרן איש מחתתו"
כלי� במקדש היו , שכידועמפני . צבורהשל ולא מחתות מ, צוה שיקחו ג� אהר� ג� קרח מחתות משלה�משה 

: הכלי� שהיו בעת שחנכו את המשכ� נמשחו בשמ� המשחה כפי שנאמר: י אופני�מקבלי� את קדושת� בשנ
"�לאחר הפע� ,  כלומר):סנהדרי� טז( "עבודת� מקדשת�" והכלי� שיוצרו לאחר מכ� .)א' במדבר ז(" וימשח� ויקדש אות

משתמש בה הוא המחתה שאת וא� היה אהר� נוטל .  ה� מקבלי� את קדושת�,הראשונה שמשתמשי� בה� בקודש
היתה שבה השתמש הואיל והמחתה , תקבלההקטורת שלו טועני� שההיו כול� אז ,  להקטרת הקטורתתמיד

שיקחו ג� משה לכ� ציוה  . שבוודאי לא נמשחו בשמ� המשחהמה שאי� כ� מחתות שלה�, תוחושמהמחתות המ
�ואפילו , מחתות לא נמשחוהבכ� שכל , הוגנתתהיה הבחינה כדי ש, שאינ� משל צבור, אהר� ג� קרח מחתות משלה

  )מש� חכמה(                        .  ולא שלה�התקבלהשל אהר� הקטורת הכי 
  

  )יד' במדבר יז(" ארבעה עשר אלף ושבע מאותויהיו המתים במגיפה "
שחי מאה , גיפה אינו סת� אלא הוא פי מאה משנות חייו של יעקב אבינומני� המתי� במ, "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"לפי ה

�כל העדה "הלא וטענו , שבט לויתו של ריעל בחוהקשר בי� הדברי� הוא שקרח ועדתו חלקו , ארבעי� ושבע שני
�יד עתשהוא  היות מטתואת לוי לא ישא ציוה לפני מותו שש, נגד צוואת יעקב אבינוטענה זו היא ו". כול� קדושי

  . מאות נגד שנותיו של יעקב 147במני� של לכ� נענשו , כפי שמובא במדרש על החלוקה לדגלי�. הארו�את  תשאל
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ג' זבמדבר ט( ״ויאמרו אליהם רב לכם״
ה� באו לקנטר  ולכ�, 'כל רב מבבל וכל רבי מאר" ישראל' :על פי מה שאמרו חז'ל פסוק זה שהב� איש חי מפר

אלא את� בני , שיהיה לכ� תואר 'רבי'  והרי אי� את� נכנסי� לאר" ישראל, 'ל העל קה  אות� ולומר ומדוע תתנשאו
  )תורת הפרשהמובא ב(                .לאר" שאי� לכ� אלא תואר 'רב' ו"ח

  

  ) ה' טזבמדבר ( " ויב אליריקר בו  יבחרואת אש"

פי כ, "שעשני כה�� ברו" ששואל מדוע אי� הכהני� מברכי� בברכות השחר רבי צדוק הכה� מלובלי�רבי צדוק הכה� מלובלי�רבי צדוק הכה� מלובלי�רבי צדוק הכה� מלובלי�ידועה קושיית 
 �כמו ' לפני חטא העגל היו כל ע� ישראל ראויי� לשרת את ה, אלא שלפי המדרש? "גויא עשני לש"שאנו מברכי

אול� לאחר חטא העגל ניטלה מה� , )ו' שמות יט(" ואת� תהיו לי ממלכת כהני�: "ה"הכהני� שהרי הבטיח לה� הקב
א� הכהני� יברכו בכל בוקר בברכות , מרדכי מגורמרדכי מגורמרדכי מגורמרדכי מגור    רבי אברה�רבי אברה�רבי אברה�רבי אברה�ר "האדמואומר , לפי זה. הכהונה וניתנה לבני אהרו�

  .לכ� ה� אינ� מברכי� ברכה זו, "מתכבד בקלו� חבירו" ה� יהיו בגדר "שעשני כה�ברו� "השחר 
  

  )יב' במדבר טז("  לא נעלהויאמרו"

? ביקש מה� משה לטפסהר ה איזוכי על " לא נעלה"ה� משיבי� למשה . תשובת דת� ואביר� למשה אינה ברורה
 �לח ושמשה ששדת� ואביר� ראו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה". העיני האנשי� הה� תנקר"וג� לא ברורה כוונת� באמר

 �ומזה הבינו שמשה מתכוו� לנטרל את התנגדות� על ידי מת� מינויי� , דברי שלו�ורוצה לדבר על ליב� אחריה
 לא נקבל "לא נעלה"למשה  באה תשובת� ,לכ�, את הסכמת� והסתלקות� מהמחלוקת" לקנות"ותפקידי� ובכ� 

עור ישוחד "הידוע ש כי "נקרהעיני האנשי� הה� ת"לכ� ג� הוסיפו ואמרו , שו� מינוי ושררה ,חדוששל דר� ב, �ממ
�   ."?ר עינינו בשוחד זהווכי אתה סובר לעו"כאומרי� למשה  )יט 'דברי� טז(" עיני חכמי

  

  )טז טובמדבר ( מהם״ ״לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד
. חַתמנוקד בַ-, "ד מה�ַח+" ואילו בסו* הפסוק הוא אומר ,גולמנוקד בֶס, "דָחחמור ֶא"בתחילת הפסוק אומר משה 

כאשר אד� עולה לגדולה ומקבל ,  שלפי מה שמוכר לנו בהתנהלות הפוליטיתרבי שמעלקה מניקלשבורגרבי שמעלקה מניקלשבורגרבי שמעלקה מניקלשבורגרבי שמעלקה מניקלשבורגאומר 
למרות שאולי אינ� , וממנה אנשי� חדשי� מטעמו, הוא דואג לפטר את העובדי� שעבדו קוד�, תפקיד חדש

כמו  מצביע על חשיבות , בתורה" דַח+"כמו כ� אנו יודעי� שהביטוי . ד שיהיו נאמני� אליו ובלב,מתאימי� לתפקיד
כעת נבי� את טענת . כלומר המל�" המיוחד שבע�"שהכוונה לאיש פירש י "רשו )י' בראשית כו( הע�' דַח+ ':שנאמר

, כלומר, " חמור אחד מה� נשאתילא"אינני מבי� מה רוצי� ממני ומדוע רודפי� אותי הרי : שכמו אומר, משה רבינו
לא "בנוס* ג� ו, כדי שיהיה נאמ� לייש שמקורב אלי בושו� א,  ע� האר"במוב� של, "חמור"העלתי לגדולה שו�  לא

  .מגדולתו וממשרתו הרמה את א* אחד מה�לא הורדתי , כלומר, " מה�דַח+את  הרעותי
  

  )לה' במדבר טז(" ' יצאה מאת הואש"
גדולה בקש היה שהוא קרח חטאו של , ה מדה כנגד מדה"הקבנש� של קרח ועדתו בא לה� מ שערבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

של קרח אב לכל המתגאי� ועונש זה , בירידהעונשו היה לפיכ� , ה"קבכנגד הבא ראויה לו ובזה שלא היתה 
אות� כי , מדהשרפה היה מדה כנגד אצל החמישי� ומאתיי� איש שנענשו בג� . המבקשי� ליטול שררה שלא כדי�

�ועליה� ,  ועל כ� נדונו באש� בידיה� באו להקריב קטרת על גבי האש ומחתותיה, שהיו בכורות,חמשי� ומאתי
  )תהלי� קו("  אש בעדת� להבה תלהט רשעי�ותבער"ה "אמר דוד המל� ע

  

  )כ' במדבר יז( " האיש אשר אבחר בווהיה"
יחד ע� שבט , לשכנע את הע� שאהרו� הכה�לא הספיק מדוע מה שקרה לקרח ועדתו , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

אלא שמהעונש של קרח אפשר ? ד שהיה צור� לחולל את הנס ע� המטה שנהפ� לשקדהוא השבט הנבחר ע, לוי
כבוד בזה את ק� נ' וה,  משה וחלק עליונגדשדיבר זה על עונש מה שאירע לקרח הוא שחושבי� בני ישראל שהיו 

 תיי� אקל' צוה הכ� ל, ' את ההשבטי� לשרת שבט אחר משאר  שיבחרי המצב אפשרבהחלט , א�, נביאו נאמ� ביתו
  .  ולחולל את הנס שמטה לוי נהפ� לשקדמבח� המטות

  

  )כג' במדבר יז( " שקדיםויגמל"
�        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( ( ממהרת לבא ממהרת לבא ממהרת לבא ממהרת לבאפורענותופורענותופורענותופורענותו א* המעורר על הכהונה  א* המעורר על הכהונה  א* המעורר על הכהונה  א* המעורר על הכהונה ,,,, הממהר להפריח מכל הפירות הממהר להפריח מכל הפירות הממהר להפריח מכל הפירות הממהר להפריח מכל הפירותהפריהפריהפריהפרי הוא  הוא  הוא  הוא ????ולמה שקדי�ולמה שקדי�ולמה שקדי�ולמה שקדי

 פורענותוהמעורר על הכהונה "הקדוש עיקר הטע� שהמטה פרח כשקד הוא הטע� השני ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי ה
הטע� הראשו� שאומר שהשקד , כי לכאורה. ה יענישו מיד"הקב, כלומר מי שיערער כל כהונת אהרו�, "ממהרת לבא

, אי� בעל הנס מסוגל להוציא פרי המאחר להפריח, שכביכול, דווקא גורע מגודל הנס, "ממהר להפריח מכל הפירות"
  . יתכ� שבעל הנס היה מוציא חרוב ולא שקד, ..."שממהר להיפרע"בכדי להראות , ואילולי הטע� השני
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