
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )ב' במדבר טז(" ויקומו לפני משה"
א א א א """"רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר , "ויקומו לפני משה: "על פניו נראה שקורח וחבורתו מכבדי� את משה וקמי� מלפניו שנאמר

רבו מובהק צרי� לקו�שא� מדובר בהדי� הוא � ש" מה שפסק הרמבפי על רבינו משה מזרחי בש� """"ל קדומי�ל קדומי�ל קדומי�ל קדומי�חחחחננננ""""בבבב
 את משה להכעיסאול� מתו� שקורח וחבורתו רצו , וינמשה רב נביאי�ה של �רב ואמל� לכבוד  וכל שכ� ,מלא עיניו

אשר ממעט ה� קמו כלומר , "לפני משה ויקומו"שנאמר ה מוזה , אמותהתו� ארבע ל� יהאלהגיע קמו דוקא כשה� 
אתו זישבמרמז על קורח וחבורתו שהכתוב לומר אפשר  ו� אלולפי דברי. תלמיד חכ� פשוטדר� שקמי� לכ לפניו
 ואנשי� ,ויקומו לפני משה: "במה שכתובז ורמ וזה, הנשיאי�של  �ו לכבודינמשה רב לש וכבוד ת אוהשוומשה 

  .לנשיאי�ה� ו וינמשה רבה�  הוסדר ושיעור הקימה היה שהומר שכל, "מבני ישראל
  

  )ג' במדבר טז("  על משה ועל אהרןויקהלו"
יחד ע�  על משה ועל אהר� בלהתרע�נקהלו תזמנו במיוחד את הזמ� שבו ה� קרח דת� ואביר� ש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

,  אנשי� מבני ישראל הבאי� לדי�משהי שהיו לפנזמ� בהיה זה  ,�בעצתעמ� ו שהלכו העדהחמשי� ומאתי� נשיאי ה
יקהלו קרח ר שאכואז  , ש�עמוהולכי� לתומ� אל משה להתיצב אילו שה�  נועדו ש� כומאתי�ואות� החמשי� 

 אנשי� אות�לפני , רח דת� ואביר� לדברי קוסכימיכול� כאחד ו� שיהיו ה�  ואהר�דת� ואביר� אחר כ� על משה 
ולהעביר קול את המחלוקת  המו� ע� כדי לפרס� ש� ושעה שיהיבבחרו  כלומר ה� .מבני ישראל שנמצאו ש�

  .  עמ�מתקוממי�הירבו בכדי שבמחנה 
  

  )יב' במדבר טז("  כי העליתנוהמעט  נעלהלאויאמרו "
ו שמשה שולח זהשליחות השלמרות לומר שהיתה זה הבמאמר ת דת� ואביר� כוונהקדוש מבאר ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

א� , להעלות אות�לכבד וכלומר משה מתכוו� להנאת� א יה, "ח משה לקרא לדת� ואביר�וישל: "לקרא לה� שנאמר
 טע� לדבריה� י�תנונה� ו, אותה המעלה שתבא לה� ממשהב ה� מואסי�כי , "לא נעלה: "התשובה היאעל פי כ� 

" העלית" ש? לנושעשיתה מקט� א� זה דבר  הופירושש, " ודבשחלבהמעט כי העליתנו מאר  זבת : "י�מרווא
חלבמאר  זבת ת אותנו רדא� בפועל מה שיצא הוא שהו, וכבוד בגדר העלאהכביכול היציאה ממצרי� היא נו אות

  . ה וירידהא� כ� מעלותי� אינ� אלא השפל, להמיתנו במדברוהבאת אותנו , ודבש שהיינו ש�
  

  )טו' במדבר טז(" לא חמור אחד מהם נשאתי"
מה שררה "מר ואו, "כי תשתרר עלינו",  על מה שמאשימי� אותו בשררהמפרש את דברי משה כהתנצלות ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

, המלכי� או השרי�שנוהגי� צרכי כדר�  למעול� לא לקחתי מה� אפילו חמור אחדהרי  ?"אני משתרר עליה�
משה את זכיר ובכ� מ ,) טז' חמואל אש(" ואת חמוריכ� יקח ועשה למלאכתו: "כתובזה משפט המלוכה למרות שאכ� 

במרכבתי כלומר לא שמתי א� אחד מה�  "ולא הרעתי את אחד מה�"מר וזר ואווח. מלכותההקט� שבדיני הדבר 
,  של א� אחד מכל המתלונני� נגדי כבודואתלבזות  ואדינו את להטות גרמתי א וג� ל, ובמלאכתי כאשר יאות למל�

  . הרעות כול�משה את כל כלל ובזה 
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  )יא 'זטבמדבר ( "וא כי תלינו עליוה הואהרן מ"
            ))))ההההססססעירובי� עירובי� עירובי� עירובי� ((((    """"בכעסובכעסובכעסובכעסובכוסו בכיסו ובכוסו בכיסו ובכוסו בכיסו ובכוסו בכיסו ו, , , , ניכרניכרניכרניכר    בשלשה דברי� אד�בשלשה דברי� אד�בשלשה דברי� אד�בשלשה דברי� אד�""""

, הדר� היא ,גדולתו של אהר�א� את� רוצי� להכיר את , לקרח ועדתואומר שמשה את דברי   מאיר אריק מאיר אריק מאיר אריק מאיר אריקביביביביררררמסביר 
אינכ� בשאר הדרכי� שהאד� ניכר בה� לא תוכלו ללמוד על אהרו� וכי . א� תריבו אתו כלומר ,"כי תלינו עליו"

כס� אינו ה,  %גדלהו משל אחיו%רכי על כה� גדול נאמלא תוכלו למדוד את אהרו� , %בכיסו% , בה�יכולי� להכירו
יכולי�  ולכ� אי� את�. כי לכה� אסור לשתותלא תוכלו לבחו� את אהרו� % %בכוסוג� . אצלו בשו� בחינה משמש

  . מי הוא אהר�לדעת  ווכחויאז ת,  עמוריבותר שכא, %כי תלינו עליו%,"בכעסו"אלא של אהרו� לבחו� את טבעו 
  

  )יט' במדבר טז("  את כל העדה עליהם קרחויקהל"
  את ג�.ברור,  אות� מעבודת הקרבנותטענה שמשה פסלגלל הב� קורח הבכורות הסכימו עזה ש, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייתוהה 

א� לא . נית� להבי�, נתוני� לאהר� ולבניוהלויי� משה שיהיו את צוה ' השבטענה אל קורח שבט לוי ההתחברות של 
ומתר  על ? "ויקהל עליה� קרח את כל העדה: "הכתובשאומר ע� קורח כפי שאר שבטי ישראל ברור מדוע הסכימו 
� ראוב� בכור ישראל והוא הקדי, ראו מה עשה לכ� ב� עמר�" :�אומר לההיה שקרח ל במדרש "פי מה שאמרו חז

ויקהל עליה� קרח "וזהו ,  העדה הסבה שנטפלו עמו כליהווז, " לשאר השבטי� בחנכת המזבחעמינדבנחשו� ב� את 
  .  לשו� הרעכחבוא וראה כמה גדול כח היחיד החוטא וכמה גדול . "את כל העדה

  

  )לד' טזבמדבר ("  לקולםנסווכל ישראל אשר סביבותיהם "
משה ותורתו אמת וה� ": והוא שמע שה� אומרי�בלועי קרח  מקומ� של אתרבה בר בר חנה הראו לבגמרא מובא ש

לא רק כפרו כלומר שה�  "אמתמשה אמת ותורתו : "מדבריה� שאומרי�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מדייק ה .)סנהדרי� קי(" בדאי�
מסביר שכפירה זו באה לה� מכ� שבמת� תורה ה� שמעו בעצמ� מפי הגבורה את שתי  ו,ג� בתורתובמשה אלא 

מפי את התורה רוצה שכל ישראל ישמעו ה "מזה ה� הבינו שהקב, "לא יהיה ל�" ו"אנכי",  הראשונותהדברות
י שפירש "כוונת רשוזוהי . אלא המצאה של משה' דיברות אי� זה דבר ה עודלה� הוסי� ואמר הגבורה ומה שמשה 

"  ל�יהיהלא " ו"אנכי "את הדברותלא את� לבדכ� שמעת� : במוב� של "כי כל העדה כל� קדושי�: "את הפסוק
חפ  ה היה "הרי שא� הקב, אלוהמצות מפי הגבורה את שתי המאחר שכל העדה שמעו , כלומר ,אלא כולנו שמענו

ולפי , ולבשה בדה את המצוות האלו מאלא ודאי שמ?  אות� בעצמולא השמיעדוע מ, אלולתת לה� מצוות נוספות ל
  ". אמת ותורתו אמתמשה " :התודות�עת בכעת  על התורה אמרו שחלקו

  

  )ג-ב' במדבר יז("  אתם רקעי פחים צפוי למזבחועשו... וירם את המחתת מבין השריפה"
ה� גרמו לאד� ,  משו� תקלה הואדבר שנכשל בו אד�ו� שר מבואר שהסיבה שצרי� להרוג או ל.)נהסנהדרי� (גמרא ב

שבמקרה  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה. עבירהשמי שיראה אות� יזכר באד� שעבר את ה,  ומשו� קלו�,להיכשל בעבירה
ה� לא הקריבו בכלומר , "'הקריבו� לפני ה"לא היה כא� קלו� משו� ש, "כי קלו� ליכא", הזה לא שרפו את המחתות

מה� למדו , "והיו לאות לבני ישראל"כי אדרבא לא היתה כא� תקלה , "תקלה ליכא"ג� ו. 'רק להלעבודה זרה אלא 
  . "יקרב איש זראשר לא "בני ישראל את הדי� 

  

  )כ' יחבמדבר (" ישראל ינתוך בבתך ונחללקך ח ניך בתוכם אל ההיי ל וחלק לאחא תנלם רצבא"
שהיו למרות . עשרת בניו יחד ע� יהמשל לסוחר זק� שהיה צרי� להפליג באנמפרש את הפסוק על פי  המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנא

 �ל צרכיהכיכינו את  החליט שבניווו ת אי� אותתר לקחחלא רצה הסובכל זאת לרוב ושפחות  �תירבביתו משלעשיר 
 ,המלאכה הזו תא ידע �מאכלי� ורק אחד מהולהכי�  לא ידעו כיצד לבשל �וב הבניר ול�א .וידאגו לכל מחסור�

שביל בהזה יבשל רק הב�  אשמחשש האב  . ביניה�מריבהה תמיד ת אחיו והי�י בשלו� עחזה לא הב� שה אלא
 �המסע ישי כאשר הוא מכי� את דברישקרא הסוחר לאחד המשרתי� וציוה עליו  לכ� בטר� יצאו לדר�. עצמו

 �ואילו א. הוא עלול לבשל מזו� שיספיק רק בעבורו לי קט�כ יהיה לבנו �כי א.  רק כלי בישול גדולי��באמתחת
ובעל כורחו יהיה מזו� , גדול אי אפשר לבשל מעט אוכל בכלי יכיהיה מוכרח לבשל יותר אוכל  לי גדולכיבשל ב
אבל , השפעת הברכה והטוב תשראל צריכי� אבני יכל הוא ש, המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנא לפי ,הנמשל . לשאר אחיו�מספיק ג

 אול� מה יהיה א� ירצה.  רב לה� להשפיע שפעיד�.  ומשרתיו'כהני ה .יואילו בני שבט לו.  בכוח� להשיג זאתי�א
 יהיה �חלק. יהיה ל� בתוכ�% לק לאחל וחאמר ה& לאהרו� %בארצ� לא תנמשו� כ�  ?הכה� להשפיע טובה רק לעצמו

  . בני ישראלכל ל יהיה שפע וברכהתדאג שבתו� בני ישראל ומעתה 
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