
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' במדבר טז(" תתנשאוומדוע  'כלם קדושים ובתוכם ה לכם כי כל העדה רב"

וא� , מהראויקורח בא אל משה בטענה שהוא נוטל על עצמו רבנות גדולה יותר שהקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה
דבר , "'בתוכ� ה"לה� שמעלה יש ועוד , "ל� קדושי�וכל העדה כ כי", משיב קורח? מה היא הרבנות הגדולהשאל ת

השכינה שכנה ש לומר, "'בתוכ� ה" ,זההעוד רמז במאמר ? ואת� רבני� עליה�, אומה בעול�שו� שלא השיגה 
לכ� שהרוממות דגישי� את ממדוע את� , "תתנשאומדוע ", א� כ�, אהר� ו שללא לכבודו ישראל � שללכבוד
מראה על  הזדבר , שעומד בו אהר� חייב מיתה לגדרראל הקרב הכוונה בזה שה� אומרי� שאיש יש, עליה�

  . 'האת לעבוד וקרב תהלמ� אות לולפסוקדוש הואי� ראוי לזלזל כל כ� בקהל ', נשאות על קהל ההת
  

  )ז' במדבר טז(" לכם בני לוי רב הקדוש הוא"
 מרואמשה ו ,אחד בלבד ישזה אבמבח� היזכה כלומר , "הוא הקדוש", משה מתבטא בלשו� יחיד" ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה

לכ� בני  רב". "המת במותכי לא יחפו  " ,לא יאבדוכ� ייראו וישובו בתשובה וזאת על מנת להרתיע אות� ואולי 
כי , עצמ� דבר גדול על מטילי�ואומר שה� קרח משה בא בטענה לאות� האנשי� מבני לוי שהצטרפו אל , "לוי

  . יהיה גדול יותר �העלי' ההקצ! של לעבודתו  נבחרי�בהיותכ� כבר 
  

  )טו' טזבמדבר ( "חתםויאמר אל ה׳ אל תפן אל מנ"
א� טוב , ה נפש�ממ ?ועדתו חל קורששלא לפנות אל מנחת� ותפילת� , ה להתפלל להקב"המשה צרי� היה מ� של

ע תפילת� מילא לא תשממהרי , 'וא� הדבר אינו לרצו� לפני ה, שהמה אכפת לו למ ,וע לתפילת�שמל' הדבר בעיני ה
ל התפילה ואת גודל שה חוכאת גודל ללמוד  כא�נית� מש, חכמי המוסראלא אומרי� בש� ? המשואי� צור� בבקשת 

תפילתו  ,בקשמא� ברגע שאד� מתפלל ו, 'אינו ראוי ותפילתו אינו לרצו� ה �שא! א� אד, סגולתה המוטבע בה
  .אל מנחת� דת שהקב"ה לא יפ�חולכ� משה היה צרי� לבקש בקשה מיו. נשמעת

  

  )טו' במדבר טז(" חמור אחד מהם נשאתי לא"
נדרש לצור� בבהמות שלה� כפי הובה�  תמשה בנתיני� שלה� ולהששרר גונההוא להמושלי� בע� המנהיגי� מנהג 

הוא לא ישראל ע� זו על כמעול� לא התנהג בשררה תו שבתפלומתנצל  משהאומר , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , לכ�, מלאכת�
ה� לא ברור כיצד ו, עצמ� לא השתמש אנשי�בא! ו, ומשאאת � עליו יבחמור אחד משלה� לשמעול� שתמש ה

ונגד ' הנני ענו בי נגד ה: "שמואל הנביא שהתנצל ואמראצל נו אוכ� מצטענה דומה . עליה� משתררשאני טועני� 
  .)שמואל א(" את מי רצותי ומיד מי לקחתי כופר עשקתימשיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי 

  

  )טו' במדבר טז(" חמור אחד מהם נשאתי לא"
כהונה כ� חשדו המתנות כל הכהונה כדי שיזכה באחיו את שנת� לאהר� במשה  שכש� שחשדו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

� כל )טז 'שמואל א ח( "את חמוריכ� יקח: "שאמר שמואלמשפט המלוכה כל בכדי לזכות שהוא המל� מר שאמשה ב
אמר  �לכ ,"אלא אפילו במתנה לא לקחתי מה� ,שלא לקחתי בזרוע חמור של אחד מה�רק לא "משה ואומר מתנצל 

אמר  �א נות� לו מתנות לכלולפי שדר� המלכי� להרע למי ש )לד 'בראשית מג( "וישא משאת מאת פניו"לשו�  "נשאתי"
  ". ולא הרעותי את אחד מה�"
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  )ו' טזבמדבר (" עדתו וכל קרחלכם מחתות  זאת עשו קחו"
� שנלקחה על ככעסו וה� , י�יו בכורכנגד משה הובאו בטענות ו ע� קרח נקהלשות� האנשי� שכל א ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

' הא� ברר יתבדר� זו כ� אמר לה� משה שיקחו מחתות כמנהג� הראשו� ומשו� , מה� הכהונה וניתנה לשבט לוי
  .הני�ובה� או בכיבחר 

  

  )ז' במדבר טז(" רב לכם בני לוי"
            ))))גגגגייייסוטה סוטה סוטה סוטה ((((" " " " ''''רב ל� אל תוס!רב ל� אל תוס!רב ל� אל תוס!רב ל� אל תוס!''''ברב בישרהו דכתיב ברב בישרהו דכתיב ברב בישרהו דכתיב ברב בישרהו דכתיב . . . . ''''רב לכ� בני לוירב לכ� בני לוירב לכ� בני לוירב לכ� בני לוי''''ברב בישר דכתיב ברב בישר דכתיב ברב בישר דכתיב ברב בישר דכתיב . . . . ברב בישר ברב בישרהוברב בישר ברב בישרהוברב בישר ברב בישרהוברב בישר ברב בישרהו""""

מדה "כי לא ברור מהי ה ,קשהא� , "מדה כנגד מדה"ה נהג ע� משה בעניי� הזה "נשמע מהגמרא שהקב ,על פניו
על פי  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""העשיל בהעשיל בהעשיל בהעשיל ב    יייירברברברבבאר מ? "רב לכ� בני לוי"בזה שאמר ו של משה חטאמה היה , כא�" כנגד מדה

ידוע המדרש  .הונהיותר ממעלת הכ שמשה אמר לה� שמעלת הלוי� גדולה "רב לכ� בני לוי: "על הפסוקמדרש ה
אלא שיש במדרש מחלוקת , ה"בשליחותו של הקבללכת שבעת ימי� סירב הוא בסנה שמשה נענש על כ� שאומר ש

הלא : "שנאמרלאהר� הגדול וכעונש ניתנה הכהונה כה� הלהיות ראוי היה משה חד אמר שתנא א ?מה היה העונש
לפי זה נית� להבי� . לאר  ישראליכנס היה שלא של משה העונש התנא השני אמר שו. )יד' שמות ד(" אהר� אחי� הלוי

. לוי� גדולה וחשובה יותר מהכהונהמר גדולת הכלו ,"'רב לכ� בני לוי'ברב בישר שאמר ": לעילהנזכרת את הגמרא 
שהרי לשיטתו  לו הכהונה נהשלא ניתזהו עונש למשה מר שאפשר לו אילא היה כה� אלא לוי מזה שמשה  ,א� כ�
 .א לאר  ישראלובישלא העונש של משה היה ש ,פירוש השנימו הכ, � כ� חייבי� לומרא. גדולה יותר מכהונה ההלוי
  .)כו' דברי� ג(" 'אלי עוד בדבר הזהרב ל� אל תוס! דבר ': שנאמר ברב בישרהו"לכ� 

  

  )כג' יזבמדבר (" ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים"
    בפריבפריבפריבפרי    מצוימצוימצוימצוי    זהזהזהזה    ולשו�ולשו�ולשו�ולשו�    ))))''''כאכאכאכא    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((    """"ויגמלויגמלויגמלויגמל    הילדהילדהילדהילד    ויגדלויגדלויגדלויגדל""""    לשו�לשו�לשו�לשו�    שקדי�שקדי�שקדי�שקדי�    שה�שה�שה�שה�    הוכרהוכרהוכרהוכר    הפריהפריהפריהפרי    כשהוכרכשהוכרכשהוכרכשהוכר    ,,,,שקדי�שקדי�שקדי�שקדי�    ויגמלויגמלויגמלויגמל""""

    א!א!א!א!    ,,,,הפירותהפירותהפירותהפירות    מכלמכלמכלמכל    להפריחלהפריחלהפריחלהפריח    הממהרהממהרהממהרהממהר    הפריהפריהפריהפרי    הואהואהואהוא    ????שקדי�שקדי�שקדי�שקדי�    ולמהולמהולמהולמה    ....))))''''יחיחיחיח    ישעיהישעיהישעיהישעיה((((    """"נצהנצהנצהנצה    יהיהיהיהיהיהיהיה    גומלגומלגומלגומל    ובוסרובוסרובוסרובוסר""""    כמוכמוכמוכמו    האיל�האיל�האיל�האיל�
        ))))רש"ירש"ירש"ירש"י. (. (. (. (לבאלבאלבאלבא    ממהרתממהרתממהרתממהרת    פורענותופורענותופורענותופורענותו    הכהונההכהונההכהונההכהונה    עלעלעלעל    המעוררהמעוררהמעוררהמעורר

שהמטה יוציא אמר לא ה "הקבשמאחר , בפסוקקושיות  שתי וירש"י הלשבש� בנו  """"דדדדוווופני דפני דפני דפני ד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד ראמב
פירות מדוע הדגיש הכתוב שה, "ויגמול פרי ויצ  צי ", די היה לומר כעת, בלבד "מטהו יפרח"פרי אלא אמר 

? "יגמול פרי"שולא אמר ג� " מטהו יפרח"ה "הקבאמר שאלה נוספת היא מדוע ו? שקדי�ה� מטה הוציא שה
מפי "לנו שכי מקוב, ה"זאת הקב לא הזכיר כ�ומשו� , לבוא לומר שהפורענות ממהרת היו שקדי�הפירות ר  שתומ
מורה על דבר ה "שקדי� יצי  ויגמול"ולא אמר , בלבד" מטהו יפרח"אמר כ� ל, )לח' איכה ג(" ו� לא תצא הרעותעלי

  . הזכירו הקב"ה לאלכ� צי  שהוא חנטת הפרי ת הפרח יצא החיפר אחרתכ! וכיו� ש, הרעה
  

   )ט 'יחבמדבר ( "זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש"
, "מטהו יפרח... שר מטותדבר אל בני ישראל וקח מאת� מטה מטה שני� ע"הפסוק על " נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מקשה ה

היה די ו יפלאדבר  ושזהשל מטה אהרו� הלא עיקר הסימ� היה הפריחה ? שני� עשר מטות תקחלה "קבהמדוע ציוה 
בכל וא�  ,תלונות�את  ורילאות ביניה� ויסזה מטה יהיה הפרח שישראל וכאשר יראו  ,לבדבבלקיחת מטה אהר� 

זאת יל� ויבח� וינסה  תדעלבאוהל מועד אז מי שירצה אותו  � יפרח כשיניחוה שלהמטהאולי ג� דוק בלזאת ירצו 
אשרי שומע לי לשקוד על " :ומתר  על פי הכתוב? בפע� אחתשני� עשר המטות ל ת מראש את כקחולמה ל ,לעצמו

אלא  ?לשו� רבי�בהוא ש" דלתותי"למה אמר  "על דלתי"צרי� היה לומר לכאורה , )לד 'משלי ח( "דלתותי יו� יו�
או  ,חור לעצמו איזה מדהואל יאמר שדי לו לב ,דותיויבכל מ ה"את הקבעצמו ולעבוד את נראה שאד� צרי� לדבק 

צרי� האד� לקבל על עצמו לדבק את עצמו בכל נפשו אלא , ללמוד או להתפלל או לית� צדקה או איזה מדה אחרת
אלו נאמר ו. דלתותהלומר שמחויב לשקוד על כל , "דלתותי"בכל ההתאמצות ולכ� נאמר ו ריותדותיו האפשיבכל מ

והנה  .הריבוי האפשריכל על להורות  "דלתותי"וב שני� לכ� הוסי! הכתוב לכת "דלתי"מיעוט  י�אומרנו היי "דלתי"
כל שבט בפני עצמו בו )ב גבולי אלכסו�"שה� כנגד י(� שבטישני� עשר הדות ה� שני� עשר כנגד יעיקר כללות המ

אד� צרי� להתחזק ולהתאמ  בכל כל  ,אבל באמת, י�שבטשאר הבאשר מיותר  אצלו תמוטבעמדה אחת ה ההוטבע
לרמוז שהחיוב מוטל , לקחת שני� עשר מטותה את משה "קבוה היצכ� ל. ה"את הקבלעבוד בה� על מנת דות יהמ

שכוונת , "כשהוכר הפרי הוכר שה� שקדי�"י "שפירש רשמסביר את מה וזה  .דות לשקוד בה�ילהחזיק בכל המ
, לבדבהלא היה די במטה אהר� , מטותשני� עשר הכל את י לקחת והציודוע מהבינו שבני ישראל לא תר  לי "רש
שהוא זה על ידי  כלומר, שקדי�הנס הגדול הזה בא מחמת הש הבינוה� שקדי� ההפריחה של את כאשר ראו שא לא

  . דות טובות והוא כולל בטובו את כל השבטי�ישוקד על כל המ
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