
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' טזבמדבר (" בן קהת בן לוי קרח בן יצהר ויקח"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" ( נפשי בקהל� אל תחד כבודי נפשי בקהל� אל תחד כבודי נפשי בקהל� אל תחד כבודי נפשי בקהל� אל תחד כבודיתבאתבאתבאתבא אל  אל  אל  אל בסוד�בסוד�בסוד�בסוד�    ::::יעקב בקש רחמי� על עצמו שלא יחשב עמה� שנאמריעקב בקש רחמי� על עצמו שלא יחשב עמה� שנאמריעקב בקש רחמי� על עצמו שלא יחשב עמה� שנאמריעקב בקש רחמי� על עצמו שלא יחשב עמה� שנאמר""""

לא לכבוד יהיה לו א� יחשב שיעקב לא רצה להיחשב ע� הוריו של קרח משו� שלפי פשוטו נית� להבי� את המדרש 
מבאר את בקשת יעקב יותר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה. יחד את�ד כבודו ַח בקש שלא ִי�כל לגנאי וע שהרי ה� מוזכרי�, עמה�

יגידו כול� שאת התכונה הזו של הערעור על המנהיגות , לעומק ואומר שיעקב חשש שא� יוזכר בי� אבותיו של קרח
 כי לפני� ,ל הכהונה דהיינו ע,ערער על הבכורההרי ג� יעקב  ש,מנוירושה בידו מהיא מדה זו למד קרח מיעקב ו

לא רצה יעקב  , זמריבמעשהג�  .שממנו למד קרח לערער על הכהונההאנשי� יאמרו א� כ"  ,היתה העבודה בבכורות
  . לקח שתי אחיותהרי יעקב  ש, מיעקבויאמרו שירושה בידלהיחשב ע� הוריו שמא 

  

   ) ה' טזבמדבר ( "את אשר לו ואת הקדוש' וידע ה"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( לכהונה לכהונה לכהונה לכהונה$$$$ואת הקדוש ואת הקדוש ואת הקדוש ואת הקדוש , , , , לעבודת לויהלעבודת לויהלעבודת לויהלעבודת לויה    $$$$את אשר לו את אשר לו את אשר לו את אשר לו ' ' ' ' וידע הוידע הוידע הוידע ה""""

במי הוא בוחר לשרת ולעבוד  ,דהיינו, ה"מי שיי" לקב, "את אשר לו", יודיעה "הקבשכוונת הכתוב היא , י"לפי רש
: נאמרג� בה�  ש?שלוה� או הבכורות , ) יד'חבמדבר (" והיו לי הלוי�: "בה�שנאמר ? הא� הלוי� ה� שלו, במשכ�

כמו , ה� הכהני� המקודשי� לעבודההלוא , "ואת הקדוש", לכה� בביתו' ובמי בחר ה. ) יג'גבמדבר ( "כי לי כל בכור"
קרח חשק ,  שלפי הידוע מהמדרש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר . ) יג'י א כג"דה( "ויבדל אהר� להקדישו קדש קדשי�"שנאמר 

ובזה ,  הע�ולאחד סביבו את לאסו&לחלוק ג� על הלויה הוא הרצו�  ומה שגר� לו, "כה� גדול", בתפקידו של אהר�
 גר� שג� שאר הע� התמרמרו והתקהלו יחד עמו על משה העבודה לבכורי�את להחזיר בקש על הלוי� ושחלק 
של קטורת ה הוכאשר נתקבל,  בעבודת�ה"קבכאשר נשרפו הבכורות נודע שלא בחר ה, אכ� לפי התוצאהו. ואהרו�

  .אהר� נודע שהוא הקדוש
  

  )יז' במדבר טז(" וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת"
רמז , י"אמנ� לפי רש ?"רתקט"הלהיות באמצעות הקטרת הבחינה בחרה מדוע נמתייחס לשאלה  "מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"ה

בי� , "מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה" הלדעתא" , כדי להרתיע אות�" קטרת"לה� משה על נדב ואביהוא שנשרפו בעת הקטרת ה
, )'במדבר ז(אשר הביאו קרבנות לחנוכת המשכ� , הנשיאי� אליצור ב� שדיאור וחביריואיש היו ג� מאתיי� וחמישי� 

,"חטאת": בי� הקרבנות שהקריבו הנשיאי� היו, רצו�ו בתקבלההמשכ� את חנכו שהקרבנות אלו שבה� ראו וה� 
א" ה� . "שמיני" תרשבפביו� הראשו� כמו שכתוב הכה� ג� אהר� סוגי� אלו של קרבנות הקריב . "שלמי�"ו "עולה"

על לכ� עלה . נשיאי� בלבדהרק , ב שו� אד�ילא מצאנו שהקרוסוג זה של קרב� , יחידשל  "קטורת"הקריבו ג� 
, כול� קדושי�",  הנשיאי�דהיינו, "כל העדה": י הכוונה של דברי קרחהווז. מעלת� גדולה ממעלת הכהני�דעת� ש

"קטורת"הבח� על ידי משיעשו משו� כ" מציע משה . המשכ�את חנכו � רצו� והבתקבל הקרבנ� הרי ש" 'ובתוכ� ה
ויהי המקריב ביו� ": הנשיאי�דבר זה מסביר ג� מדוע נאמר בקרבנות .  טעות�הומזה בא, � מתפארי�השבה 

אכ� בגלל הקרבנות האלו ו. אינו אלא צרה" ויהי"אמר בו נאמר במדרש שכל מקו� ש הלוא נ) יב' זבמדבר(" הראשו�
  . כי זה סיבה לשריפת�, על ידי זה הקרב� טעו במחלוקת קרח, כלומר. במחלוקת קרחנשרפו הנשיאי� 
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  )ז' טזבמדבר ( "רב לכם בני לוי"
ששקול , שמואל. הימנו שראה שלשלת גדולה היוצאת, עינו הטעתו  אלא?מה ראה לשטות זו, קורח שפיקח היה
 ועשרי� וארבעי� משמרות )ו'  צטתהלי�( "שמו בכהניו ושמואל בקוראימשה ואהר� ": שנאמר ,כנגד משה ואהר�

 ?אובד אותה אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני :אמר. בניו שכול� מתנבאי� ברוח הקודש עומדי� מבני
  )מדרש תנחומא(                 . תשובה ועומדי� מה� �לפי שבניו עושי, ולא ראה יפה

  

  )ז' טזר במדב(" רב לכם בני לוי"
            ))))רש'ירש'ירש'ירש'י ( ( ( ('וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו''וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו''וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו''וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו'

רוחניות הקודש ולהשיג מדרגות  לעבוד את עבודת, מצליח בתור לויכל כ" שקרח ראה שהוא  מבאר הרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצקהרבי מקוצק
על פניו נשמע הדבר  . יותרבמדרגות גבוהותהוא יעלה ודאי , יהיה כה� גדולהוא חשב שא� משו� כ" , גבוהות

 היא צליח בעבודתו בתור לויעצ� העובדה שהוא מלא ידע שיתה שהוא האלא שטעותו של קרח , כחשיבה חיובית
  .מקומו הראוי לובד ועמישכל אחד  הוא כול�כי התנאי להצלחת , עמד בכהונתוהכה� שאהר� העובדה משו� רק 

  

  )יד' במדבר טז("  ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם זבת חלב לא אל ארץאף"
 זבת חלב ודבש מאר)לא די שהרעות לנו להוציאנו  שכוונת דבריה� של דת� ואביר� למשה היתה שהספורנוהספורנוהספורנוהספורנומבאר 

נתת כבר לו יכאנראה דברי" אלא לפי הביאתנו אל האר) שאמרת רק שלא  לא .מצחק בנוג� אתה הצחיח אל המדבר 
לא תכלה פאת שד" ופרט " אמרת . התלויות באר)שאתה כבר מצווה אותנו על מצותת שדה וכר�  בה נחללנו

  .לנו בה שדה וכר�כבר יש  ושלנוהאר)  כאלו כבר היתה ..."כרמ"
  

  )כח' במדבר טז( "כי לא מלביים האלה המעש  שלחני לעשות את כל'ה כי  תדעוןבזאת"
וונת משה מה כו,  בו לנביא אמתי�אמינמעדיי� לא שבני ישראל אי" חשב משה הקדוש מתפלא " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

ה אלא שהטענה היתה שהיות שמשה "ומתר) שאכ� הע� האמי� שמשה הוא שליח של הקב ?"מלבילא "באומרו 
את כגו� , כשהיה משה חפ) לתת גדולה לאחד מקרוביוו, ד� את מקורביוהוא ניצל זאת על מנת לק', מצא ח� בעיני ה

אפילו לפני שבקש  או ,בקשתוה מסכי� ל"קבוה, ה"קבהיה נמל" ב, וכדומה, הנשיאות לאליצפ�את ו,  לאהר�הכהונה
  אמרכ�ל. תאות לבואת ת� לו ונה "יה הקבה,  לקרוביווא לאחיותפקיד בלבו לתת עוד כאשר עלה הרצו� , משה
 חששוכנגד ,  מסכי� על ידיה היה"קבהייתי עושה והאני שתחשבו לא ש, "שלחני לעשות' בזאת תדעו� כי ה: "משה

  . חשבתי בלבי כלל את הדברי� האלולא , כלומר, "כי לא מלבי" אמר ,בלבואת הדבר חושק משה שהיה , שניה
  

  )ל' במדבר טז(" ופצתה האדמה את פיה' רא הבואם בריאה י"
ופצתה ",  שבבקשת הענישה של קרח ואנשיותרוקתרוקתרוקתרוקססססרבי שלמה ארבי שלמה ארבי שלמה ארבי שלמה אמבאר בש� " נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" בספרו אאאא""""דדדדהחיהחיהחיהחירבינו 

 נגד כל עמ"" לי אתה הבטחת :מר משה לקב'הואוכ" , ה"מבקש משה לפרוע הבטחה של הקב, "האדמה את פיה
פלא כזה שלא זהו הזמ� לעשות  עתכו, נבראוכלומר אעשה פלאי� שלא "  היו בכל האר)אעשה נפלאות אשר לא

 דבר מחודש לעול�' א� יברא ה: זוהי כוונת הפסוק, לפי פירוש זהו, נגד כל ישראל, "'רא הבוא� בריאה י", נברא
  . פיה  יהי רצו� שיהיה כ" שתפתח האר) את,לכבודי

  

  )י' במדבר יח("  הקדשים תאכלנובקדש"
 ,הקרבנותאת  י�כלואשבו  אינו מקו� "י�קדש הקדש"הלוא , " הקדשי� תאכלנובקדש: " על הכתוברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייתמה 
 הקדש בי�והבדילה הפרכת לכ� : "הפרכת ככתובמי של פניוהוא בצד ה עדותארו� הנח מו" קודש הקדשי�"הרי ב

כה� למעט ה, ש�חופשית ל הסינכאי� ואפילו אכילה ושתיה אי� ובקדש הקדשי� , )'שמות כו( "ובי� קדש הקדשי�
היא לומר לאהר� הכתוב ומתר) שכוונת ? " הקדשי� תאכלנובקדש: "ה כוונת הכתובא� כ� מ. גדול ביו� הכפורי�ה
תירו) . קדש קדשי�" אלא שיהיה אצלכ� "קדשי� קלי�"בהג ונכפי שהוא נהג בו י שלאאכלנו בקדושה חמורה יש

  . חצר המשכ�ביחס "קדש קדשי�"נקרא  שאהל מועד, ברבינו בחייברבינו בחייברבינו בחייברבינו בחיימובא , נוס&
  

   )כ' חיבמדבר ("  וחלק לא יהיה לך בתוכםחלנא תלבארצם "
מה ש בא להדגיש "ונחלת" בתו" בני ישראל 'אני חלק" :שהכתוב 'עקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחק' בספרו  יצחק עראמה יצחק עראמה יצחק עראמה יצחק עראמהרבירבירבירבימבאר 

אמורה והדגשה זו , זמנ� ללימוד תורהו את הקדששמשו� הוא בודת הקרקע עכל הכהני� מה את " הקבריזהש
וכש� . לתורה להקדיש מזמנ� ללימוד ולקבוע עתי�עליה�   אחר עבודת� אלאפויסחשלא ישראל  להנחות את כל

זמני� ו, יובלבו שמיטהב ,הקרקע בשבתות ומועדי� כ" נאסרה על כל ישראל עבודת, באר) שהכהני� לא קיבלו חלק
  . לתורה  מוקדשי�רי� להיותאלו אמו
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