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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )א' במדבר טז(" בן קהת בן לוי קרח בן יצהר ויקח"

 לפי המדרש זהו לפי בקשתו ודרישתו ."בן יעקב" ליחסו גם ליעקב ולומר הכתוב מייחס את קרח עד לוי ולא ממשיך
הייחוס של קרח " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אך לפי ה ) ה'בראשית מט("  נפשי בקהלם אל תחד כבודיתבא אל דםבסו: "של יעקב שאמר

היות שציפה מהם שיצטרפו אליו , מחניף לבני ראובןוהסיבה היא שקרח היה , נעצר בלוי לפי דרישתו של קרח
וכל זאת  ,י חלקי עמו ואל יה,חס אחר אבינו יעקביאין אני מתי, ראו"דרך חנופה להם אמר לכן , לחלוק על משה

  ".  ונתנה ליוסףהבכורה מראובןאת  שלקחמשום ? למה
  

   ) ב'במדבר טז(" ני משהפויקומו ל" 
יייירברברברבמדייק . זאת אומרת שהם כבדו אותו, נראה שהכתוב מדבר בשבחם של קרח ועדתו שקמו מפני משה, לכאורה 

זוהי א באדרבזכותם של קרח ועדתו אלא מהפסוק ואומר שאל לנו לטעות ולחשוב שהכתוב מדבר  נאנאנאנאטטטטיהושע מקויהושע מקויהושע מקויהושע מקו
יש הלכה יון שלפי הכ. כלומר קמו מפניו רק כשהגיע לפניהם ממש, משה" לפנילפנילפנילפני"מזה שמדגיש הכתוב שקמו , גנותם

הדין הוא שצריך לעמוד , שלמד ממנו רוב תורתו, רבו המובהקא והאך אם , רב מרגע שהוא מגיע לפניולעמוד מפני 
כמו מפני כל , קמו מפני משה ," כולם קדושיםהעדהכל " נתםעלט ש,קרח ועדתוולכן  . אותומרגע שרואהמפניו 

   .אליו כאל רבם המובהק שצריך לעמוד מפניו כמלוא עיניוסו חהתייולא , רק כשהגיע לפניהם, תלמיד חכם
  

  )ט' במדבר טז(" לוקי ישראל אתכם- אהמעט מכם כי הבדיל"
 מפקחיםמספרמשל לפריץ אחד שחילק את אחוזותיו לעדתו על פי  מבאר את דברי משה לקרח והמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנא
המפקח בא ,  בלבדאחד הפקיד אחוזה אחתמפקח ובידי , אחוזות שלושאו לכל מפקח העמיד שתים , שיעבדו אותם

עמד ונטל ,  של המפקחטענתואת  שמע הפריץכאשר  ? בלבדלו אחוזה אחתה תנינמדוע ,  אל הפריץבטענההזה 
שהרי לשם , מפני שאתה גנב, אמר לו הפריץ, ?"ימה פשעמה חטאתי ו: "שאל המפקח. האחוזה הזו ממנו גם את

שיש  משמע,  ואם אינך מסתפק בזה? וכי לא די לך הטרחה הכרוכה בהחזקת אחוזה אחת?אתה צריך עוד אחוזה מה
מועטת   כלום..."דילהמעט מכם כי הב", ששאל משה רבנו את עדת קרחמה וזה . ובת הנאה צדדית מן העסקטלך 

   .אלא לטובת עצמכם, מן הסתם אין כוונתכם לשמים, "ובקשתם גם כהונה"עד מלאכתכם באהל מועד היא 
  

  )ל' במדבר טז(" 'ואם בריאה יברא ה"
יצירה חדשה שלא היתה , "יש מאין"הוא במשמעות של יצירת " בריאה" מבאר שמבחינה לשונית הביטוי ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב
שהרי ראינו ושמענו על מספר פעמים שבהם , אינה בריאה מחודשתשזו בקיעת האדמה באך כאן מדובר . קודם

 שבכל הפעמים ששמענו שנבקעה האדמה היא נשארה ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתרץ ". רעש אדמה"מה שנקרא , נבקעה האדמה
וזהו דבר ,לבלועעל מנת פתיחת הארץ את פיה החידוש כאן הוא . עשה כאגמיםנמים ובמלא הבקע התגם ו, פתוחה

גר ו מיד כאדם הפותח פיו לבלוע וסהסגרהארץ היא נ הפתחנשועוד מיוחד ומחודש הוא שלאחר . לא היה מעולםש
ותכס : "ודבר זה מודגש בכתוב, נברא מאיןשאלו וזה נקרא כתחדש ביום ההוא שהזה הדבר , אותו אחרי בלעו

. )פסוק לב( "תפתח הארץ את פיה ותבלע אותםו", )פסוק לא( "ותבקע האדמה":מר הכתובואכן ו. )פסוק לג( "עליהם הארץ
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "שותינו מבחר תפילין רשבר

  )א' במדבר טז( ״רהצן יב״ויקח קרח 
            ))))::::סנהדרין קיטסנהדרין קיטסנהדרין קיטסנהדרין קיט((((" " " "  אמר ריש לקיש שלקה מקח רע לעצמו אמר ריש לקיש שלקה מקח רע לעצמו אמר ריש לקיש שלקה מקח רע לעצמו אמר ריש לקיש שלקה מקח רע לעצמו---- קרח  קרח  קרח  קרח חחחח״ויק״ויק״ויק״ויק

 וגם עשירגדול חכם גם תלמיד ח היה רקשהיות ש" תפארת יהונתןתפארת יהונתןתפארת יהונתןתפארת יהונתן"מבאר ה? מהו המקח הרע שלקח קרח לעצמו
אך מה שיצא לו מכל זה הוא שמיני אז . ולכן חלק על משה, שהוא ראוי לנשיאותעון לטבנפשו הרהיב עוז , מופלג

, שהוא דומה לקרח,  והנחות ביותרויהיה השפל ביותר, מוגדר כל בעל מחלוקת,  לאורך כל הדורות,ועד היום
  .לעצמושלקח קרח ע הרמקח וזהו ה, בזיון גדול לאדם בדרגתו של קרחבהחלט והשוואה זו היא 

  

  )יב' במדבר טז(" בירם לדתן ולא משה לקראוישלח"
הקדוש רואה תחכום רב בצעדו זה של משה ששולח לקרא לדתן ולאבירם להיוועד עמם ביחידות " אור החייםאור החייםאור החייםאור החיים"ה

את רויח וקיווה בכך לה, בכך מראה להם שהם חשובים בעיניו דיים על מנת לדבר עמם בארבע עיניים, אודות המצב
, "לדתן ולאבירם לקרא משהמשהמשהמשהוישלח : "ולכן גם מדגיש הכתוב. למשה יתרכך לבם להטות אוזןואולי בזכות זה , דעתם

מלך שהוא משה הזכרה זו באה ללמדנו שהשולח הוא אלא , כאורה הזכרתו בפסוק של משה נראית מיותרתשל
  .אולי בזה יתעשתו להטות אזנם אליו" דתן ואבירם", הדיוטותהלקרא לשני ובכל זאת שולח ', נביא הגם ישראל ו

  

  )יד' במדבר טז(" אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו"
, שהיא ארץ כנען" ארץ זבת חלב ודבש"שה לא הביאם למשהלוא , תקיימו דבריהםמציין שאכן ה" משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמה"ה

, "זבת חלב ודבש"מוגדרת כאינה המזרחי ארץ שעבר הירדן קבלו נחלתם ב,  דתן ואבירםם שלשבט, אלא בני ראובן
  .יכורים מעבר הירדן המזרחישלפי המדרש אין מביאים בלכך היא והראיה 

  

  )טו' במדבר טז(" ולא הרעותי את אחד מהם"
היא  לקרב ולהכניע , רק כלפי חוץ בלבדהיא וה ענואך אצלם ה, והוהמשתבחים בענמסביר שדרך " משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמה"ה

כמעלתם או במעלתו  אך כלפי מי שהוא בדרגתו ו.מאוד ביחס למדרגתם ומעלתםמי שהוא שפל פני עצמם לאת 
 מצד הההכנעה אינולחשוב שלטעות בואו האנשים יאם יכניעו את עצמם לפניהם אשר , לו גבוהה ממעלתםאפי
ים קימרחכן הם ל, תוגבוה ורם ממנו במעלהרי בכל זאת הוא ש, כי כך ראוי, מוסימצד הצדק והנאלא , והוהענ

לא קנא לכן הוא , ו אמיתי ענמשה היה, היה הדברלא כן אך אצל משה רבינו . בקלונםים ומתכבדאותם  יםומשפיל
ולא  " משהה שאמרמו. )במדבר יא(יאציל על הזקנים רוח נבואה ' שהוהתפלל , במחנהו תנבאבאלדד ומידד שה

כמעט שכב אחד  ") י'בראשית כו(וכמו שכתוב , למיוחד וגדול שבהםהיא " אחד"שהכוונה בכ". הריעותי את אחד מהם
  .הוסיף על מעלתם וכבודם, אדרבאאלא , מעלתםמשה מבמעלה לא פחת הגדולים אל שגם כלומר , )י"רש(" העם

  

  )כב' במדבר טז("  על פניהםויפלו"
, האחת למורא השכינה, ודע כי ענין נפילת אפים בתפלה יש בו שלש כוונות. ומכאן לנפילת אפים בתפלה. להתפלל

למורא השכינה כדי שיתלבש בזה . תיווהשלישית להראות אסירת חושיו ובטול הרגשו, והכנעהוהשנית להראות צער 
 :גדו וכענין שכתובנ המתפלל שהשכינה כשכוונתולפי , וה והבושתומדרכי הענהוא בושת וצניעות כי כסוי הפנים 

כענין שכתוב , יתברך' והכל ליראת ה, לכך תקנו בטכסיסי התפלה כסוי הפנים, )תהלים טז( "לנגדי תמיד' שויתי ה"
  )רבינו בחיי(                                                   ) שמות ג( ". יםקל-פניו כי ירא מהביט אל האויסתר משה " :במשה

  

  )לב' טזבמדבר ( "ח אשר לקרם״ותפתה הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האד
 שקרח ועדתו טענו על משה, אלא? אותםבלע שהאדמה תזה הדווקא בעונש קרח ומשפחתו מדוע נענשו צריך להבין 

 :נאמרשהחזיק מעצמו שפל עד עפר ששה מעל ומצד שני נאמר , ״ומדוע תתנשאו״: שהוא מתנשא עליהם שנאמר
מגיע עד עפר וזה מבחינתם משה שאם , יוצא אם כך. ה״דמעל פני הא מאד מכל האדם אשר ענו השמ״והאיש 

  )בויקרטס מברבי זא(                 . מעליהם הרי שחייבים הם להיות מתחת לעפר
  

   )לג' במדבר טז( " הלהם חיים שאול רדו הם וכל אשרוי"
דו רוי: " כפי שמעיד הכתוב קודם ירידתם לשאולושאול בעודם חיים ולא מתלירדו היה צורך שקרח ומשפחתו מדוע  

, ה"של הקברחמים המידת באה לביטוי כאן , "אור יהל"ב, לייב חסמןלייב חסמןלייב חסמןלייב חסמןרבי רבי רבי רבי לפי ? "הל שאוחייםחייםחייםחייםהם ל רהם וכל אש
, עד הרגע האחרוןבתשובה לתת להם אפשרות עוד לשוב ד הסוף כדי עיים ניק לקורח ולמשפחתו חהעלאשר ממשיך 

  .  בתשובה ברגע האחרוןרוזהספיקו לחל בני קורח "חזמת לפי אבו, ירצואך אם 
  

  )ב' במדבר יז( ״אמור אל אלעזר וירם את המחתות מבין השריפה״
נושא בעצם יה הרן בתפקידו ככהן גדול השא רבנאלרבנאלרבנאלרבנאלהאבהאבהאבהאבמתרץ ? ה את המחתות ולא אהרוןמפנמדוע אלעזר 

  .עדתועל  וחקלון על קורהיה זה שמפנה את המחתות היה בזה משום הוספת א והשל קרח ואם המחלוקת 
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