
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )  א'זבמדבר ט(" ודתן ואבירם בני אליאב "
ת שמות� ואילו את שאר המאתיי� וחמישי� אי� כתוב אנו רואי� שהכתוב מפרס� את דת� ואביר� ומפרש א 

הנאת לחלוקת זו תכוונו במה לוי ולא טלא היו משבכלל דת� ואביר�  וזאת למרות ש, מפרסמ� ומצניע את שמותיה�
ואת  לעצמ� השתתפות� במחלוקת היתה להנאת, מקריבי הקטורת, עוד ששאר מאתיי� וחמישי� האנשי�ב, עצמ�

לסלוח לאד�  שהתורה מלמדת אותנו שאכ� נית� "ממממ""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"הבעל תר� מ?  ההבדלדועמ, דרשוכבוד� ה� 
, ומתו� כ� חטאו והשתתפו במחלוקת, ה ושררהשוא� לגדולו, בכוחו להתגבר על יצרו ועל כבודונכשל ולא היה ש

א� , חלוקת תצא לו שו� טובת הנאה מהמאלשאד� למחול לא� בשו� אופ� לא נית� . ולכ� לא מפרס� אות� הכתוב
  . � את שמו לגנותלפרסאד� כזה חייבי� . לש� מחלוקתא� ורק הוא מחזיק במחלוקת 

  

  )כב' במדבר טז(" י הרוחות לכל בשרקל- א"

שבפניה זו " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה, "י הרוחות לכל בשרקל!א", ה"בפסוק שלפנינו פונה משה בכינוי חריג אל הקב
וזאת משו� . 'מי יבחר התמודדו מול אהרו� בשאלה בואשר ה, הבא משה ללמד זכות על אות� החולקי� על מש

א יתעוררו בבוקר יו� ה� לשי� חוטהיו בה� , תמחרהיו�  לשקטורת מעמד הקטרת הנו קרח וסיעתו לונכתכאשר הש
מלכי� (שמתו פגרי� במש� הלילה  סנחריב יליחינגזר גורל� להיות כגורל ו,  על משה ועל אהר�וחלקת משו� שמחרה

וזה גר� לה� , חיי� וקיימי�ה� קדונ� ועדיי� יפאת  החזיר לה� ,קדו� הרוחותיאשר בידו פ',  כיו� שראו שה�א. )ט י'ב
   ".לכל בשרי הרוחות קל!א"לכ� אמר משה . �יהנוככה� בבחר ' הלחשוב ש

  

   )כח' במדבר טז(" שלחני לעשות את כל המעשים האלה'  תדעון כי הבזאת"
פת עבודת הקודש שהיתה נתונה להחלהוא " כל המעשי� האלה: " משה רבינו באומרו מסביר שכוונתרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

ויעלו עולות : "העגל שכתובחטא שהבכורות נפסלו בהחלפה זו נעשתה משו� , לבכורות והעברתה אל הלויי�
,י לויבנ, לעומת�ו, הבכורות את העולות והשלמי� לעגל היו הקריבל שמי ש"דרשו חז ו)שמות לב(" שלמי�ויגישו 
את והרגו '  נקמת האתה� אלו שהתנדבו לנקו� , ושנית, חטא העגל ולא השתתפו בעבירה מ�היו מנוקי, ראשית

 הלוי� בבחירתוכל מי שלא מאמי� ". 'תחת הבכורות ונבחרו לעבודת ההלוי� תקדשו בזכות זה ה, עובדי העגל
  ".והנה זה עו� פלילי וסתירת הכתובי�, ' ה תחת הבכורות היה מעיד על עצמו שלא נשל� עו� העגל אצל�וחלופיה

  

  )כט' במדבר טז("  כמות כל האדם ימותון אלהאם"
 שה� חולי� ומוטלי� על ,"א� כמות כל אד�" :רמז לביקור חולי� מ� התורה שנאמרלמדו מפסוק זה  )נדרי� לט(ל "חז

ופקודת כל " : שאמרפו של הפסוק למד זאת מסויייי""""רשרשרשרשואילו ".  שלחני'לא ה" , אד� מבקרי� אות�ובניעריסותיה� 
ראשית היא , חולי� ישנ� שתי מטרותביקור מבאר שלמצוות " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה . פקידה זו היינו ביקור"האד� יפקד עליה�

י שטוב ללכת פכלבקר ההולכי� תועלת א לי התשניו, ומעודדי� אותוצרכיו של החולה ת  א�שמבקריתועלת לחולה 
כי ילכו שמה " ,י זה יבקש ויפשפש במעשיול יד כ� טוב ללכת אל החולה כי ע"לבו ית� אל החי"שאבל כדי האל בית 

 טח מהבי� לאחרית� כי תהו הוא וסופו הערלי� לנגד עיניה� ולב� קל!אבירי לב הרחוקי� מצדקה אשר אי� פחד א
לשו� מ "קדיפ" ,אד� יפקד עליה�ההוא פקודת כל שהסו� ש "פקודת כל האד�: "כוונת הכתוב וזו ,"למקו� רימה

י שיבקרו ל יד וזה ודאי ע,היינו המיתהד ,"פקודת כל אד�" עליה� ויזכרא� יפקד : זה מה שאומר משה ו.זכירה
 אבל " שלחני'הלא "דת� אז כדבריה� כ� הוא שי מקבלי� עונש כמ�אות� ויתגלגל זכות זה לרבי� על ידיה� ואינ

כי נאצו "דעו ת בזאת ,יזכר על יד� פקודת כל האד�יא  ואז ל,שלא ימותו כדר� כל העול�, "'א� בריאה יברא ה"
  . שיתגלגל על יד� שו� זכות לזולת��יי ראו� ואינ"'האנשי� את ה
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  )א' טזבמדבר ( " בן לוין קהתבצהר ין ב ח קרחיקו"
כפתח המחלוקת היא ילתה חתב. רמוז תהלי� ההתדרדרות של המחלוקת שבמילה &מחלקת& דושדושדושדושה הקה הקה הקה הק""""ללללהשהשהשהש בתוכ

. שהוא גדול יותר' חשל האות  הכפתח, מתרחבתזמ� המחלוקת אחר א� ל .אות מ'ותו הפתח הקט� שיש באכ, צר
עד  מצד שני,  ויורדת,שראשה עולה למעלה' אות לוזה רמוז ב, רקיעל דע, מצד אחד ,ועולהוממשיכה המחלוקת 

  .שעומדת על שתי רגליי� האות ת'מו כ, מתייצבת המחלוקתלבסו�  ו'האות קהרמוז ברגלה של , התהו�
  

  )ד' טזבמדבר (" וישמע משה ויפול על פניו"
מעיר שזו הפע� היחידה שבה משה נופל על פניו בעוד שבפעמי� הקודמות לא ראינו שמשה נפל " נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�נוע� אלימל�"ה

 "ו�אי� אד� חשוב רשאי ליפול על פניו אלא א� כ� נענה כיהושע ב� נ: "חז&ל אמרוומסביר שהטע� הוא ש, על פניו
ד עתה השתמש עלא החזיק מעצמו שהוא חשוב ומשו� כ� לא , בענוותו כי רבה, משה רבינו, כ�ול, )תענית יד(

של הוא הרב והנשיא דהיינו שאתה  "רב לכ�: "שאמרועדתו של  קרח וה� שלמפי כששמעעתה א� , "נפילת אפי�"ב
  ".פניוויפול על : "לכ� כתוב" נפילת אפי�"ראה לנכו� להשתמש באז , ישראל

  

  ) ה'טזבמדבר (  את אשר לו״'״בוקר ויודע ה
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (ת� שמא יחזרו בה�ת� שמא יחזרו בה�ת� שמא יחזרו בה�ת� שמא יחזרו בה�וווווהוא היה מתכוו� לדחוהוא היה מתכוו� לדחוהוא היה מתכוו� לדחוהוא היה מתכוו� לדח... ... ... ... עתה עת שכרות היאעתה עת שכרות היאעתה עת שכרות היאעתה עת שכרות היא""""

, תהרהר אחריו ביו� אל, שעבר עבירה בלילה, תלמיד חכ�: "שאומרת גמראה& על פי אמרי פנחסאמרי פנחסאמרי פנחסאמרי פנחס&מפרש זאת ה
קרח היה תלמיד ידוע שו .)בברכות יט("  עשה תשובהודאי, אלא? שמארק  .גמראי� ש� בשואל. שמא עשה תשובה

על מנת לתת לקרח את ההזדמנות לעשות תשובה במש� ,  היו�למחרת עדאת המבח� חה משה ו ד�לכ.  גדולחכ�
. את התשובה נית� לעשות רק א� שוכבי� לישו� שאז עורכי� את חשבו� הנפש ששששווווזוהר הקדזוהר הקדזוהר הקדזוהר הקדההההלפי אלא ש. הלילה
  .תשובהקרח  לא עשה �לכ, ישראלבילה את כל הלילה בניסיו� לפתות את ו, הלילה קרח היה ער כלאלא ש

  

  )טו' במדבר טז("  אל מנחתםאל תפן'  אל הויאמר"
הוא הבי� ששנאה זו  , הללו אליוהרשעי� ה של השנאאת עוצמת אה ורהקדוש מבאר שלאחר שמשה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

שו� לא ל הטוב שנאת מות ה שלבחינאת ה לשנאבעו גמור שטההרע ה של בחיננובעת מכ� שאות� האנשי� ה� מה
אד� שאי� ל� אי� "שלומר שלמרות הידוע  בזה תווכוונ". אל תפ� אל מנחת�: "אמרה ו"כ� פנה אל הקבול, סיבה

, :)ק לח"ב( "ובריהשאי� הקדוש ברו� הוא מקפח שכר כל בריה "ל "למדונו חזוכבר , "בידו מצות ומעשי� טובי�
שקיבל נבוכדנצאר שכר זאת מהד ולמנית� לו, )דברי� לב ד(" ל אמונה ואי� עול!א" :בוכתכ, עי�של רששכר� ואפילו 
איזה מצוה לרשעי� אלו  משה שתעמוד לה� שאשר על כ� חש, )סנהדרי� צו( ה" שפסע לכבוד הקבפסיעותעבור ה
, 'ה להתשכבר הגיעה מנחאפילו זכות , "מנחת�אל תפ� אל "ואמר '  ביקש מהכ�ל, ה ינצלו מהעונשזכותבש, שביד�

  .  לא יפ� לה ולא יביט אליה,באותה המצוה' כבר עשו נחת רוח לה
  

  ) ל'טזבמדבר (" האדמה את פיה ואם בריאה יברא ה׳ ופצתה"
, ה האדמה את פיה ובלעה אות�פתחקורח ועדתו בכ� ש שונענדוע מהשאלה הנשאלת על ידי פרשני המקרא היא 

מתר� ? א� כ� מה המידה כנגד מידה בעונש� של קרח וחבריו,  מידה כנגד מידהה היא"ידוע שהנהגתו של קבהרי 
כפרו במצוות ציצית ה� ג�  ,נוהג שהעול� כמנהגווסברו , כפרו במעשי בראשיתבעצ�  קרח ועדתוש" צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"ה

ותבלע כפרו בה תפתח את פיה אשר ה�  והאר�, "יד העדי� תהיה בו בראשונה"היה ש ראויא� כ� , ה'ייחוד וב
  .מידה כנגד מידה, אות�

  

  )יז' במדבר יז(" שנים עשר מטות"
קח מטה לבית לוי "למשה ' האמר ראינו שלא שהרי , יה כלול במני� שני� עשר המטותמטה אהר� ה ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

 בלבד למרות שבדר� נחשב יוס� לשבט אחדמשו� כ� ו,  במני� הנזכרא מטה לוי נכללאל, "ש� אהר�את וכתוב עליו 
וכלשו� . וזאת משו� הצור� לשמור על המני� של שני� עשר שבטי�, מנשה ואפרי�, כלל נחשב יוס� לשני שבטי�

  . "ומפני שיחשוב לוי יחשוב יוס� רק אחד, כי לא ימנו שבטי ישראל לעול� רק שני� עשר: "����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
  

  )כג' במדבר יז(" צץ ציץויויוצא פרח "
בקדש  ע� כל המטותהוא פרח כאשר היה פע� הראשונה ב, "פריחות "היו שתיאהר�   שלו שבמטה"רוקחרוקחרוקחרוקח"מובא ב

� ואמרו בליב י�פקפקהיו מהנשיאי� ש א אל,"ה אהר�ט מחוהנה פר"ראה לש� בבוקר הוא  משה באוכש, הקדשי�
הוצר� , ש� אהר� ובאמת מטהו של אהר� לא פרחאת ע� פרחי� וכתב עליו  לקח מטה אחררבינו רימה ושמשה 

  ".  ויוצא פרח" אהר� וזהו מה שכתוב שוב לפרח שוב מטהו ש ישלעיניה�כדי נס נוס� לעשות &ה הקב
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