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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
  ( ז' במדבר טז)" רב לכם בני לוי"

וטען שכל מה שהוא נלחם במשה זה כל השבטים את תה יקרח פמשה פונה בתשובתו לקורח אל בני לוי למרות ש
( ג 'במדבר טז)" כי כל העדה כולם קדושים" :שאמרפי העבודה לבכוריהם כאת להחזיר הוא רוצה כי כבודם משום 

על שכל צעקתו של קורח הוא לה לכל העם יגידע את המניע האמיתי של קורח ו ,בחכמתו ,משהש ן"הרמבמסביר 
 גדול ,קרח לא פונהזר ווחמשה . "רב לכם בני לוי", שבטושקיבל שדי לו בכבוד משה לקורח מר ואלכן , כהונתו
יש  דברי משהבכי  ,"שמעו נא בני לוי", בני לויבפניה זו גם את כולל  ךא, (ח' במדבר טז) "ויאמר משה אל קרח", השבט
 .מהם אחריו דחאשום שלא ימשך לוי וזאת כדי ולכל שבט קורח לפיוס 

 

 (טו' במדבר טז)" נשאתימהם לא חמור אחד "
הכהונה לאהרן כדי שיזכה במתנות כהונה כך חשדו את ו שנתן ב שכשם שחשדומדבריו אלו של משה ניתן ללמוד 

ל ע (טז 'שמואל א ח)" למלאכתו ועשה את חמוריכם יקח"משפט המלוכה בהמלוכה כדי לזכות קח לעצמו את משה לש
שלא לקחתי בזרוע חמור של אחד מהם אלא אפילו במתנה לא  הזרק לא  ,כמתנצל משה מרוא ,"כלי יקר"אומר ה, ןכ

ולפי שמדרך המלכים להרע למי  (לד 'בראשית מג) "וישא משאת מאת פניו: "הפסוקלשון כ "נשאתי"אמר ולקחתי מהם 
  ".ולא הרעותי את אחד מהם"אמר הוסיף משה ומתנות  הםשאין נותן ל

 

 (יט' במדבר טז)" את כל העדה עליהם קרח ויקהל"

, אותם מעבודת הקורבנות זה מובן פסלהוא זה שבטענה שמשה ם קורח הבכורות הסכימו עשמה ש רבינו בחייאומר 
אבל לא מובן . גם כן ניתן להבין יהיו נתונים לאהרן ולבניוהלוים שצוה שעל משה משום בטענה בא שבט לוי ומה ש
ומתרץ על פי  ?"ויקהל עליהם קרח את כל העדה: "הכתובשאומר ם קורח עד ע הסכימושאר שבטי ישראל מדוע 

והוא הקדים נחשון ראובן בכור ישראל , ראו מה עשה לכם בן עמרם" םאמר לההסית את העם ול שקרח "זמדרש ח
מכאן , גרמה גם לשאר השבטים להיקהל על משהה שטענהו כנראה וז, "כת המזבחולשאר השבטים בחנ עמינדבבן 

 . לשון הרע חוכחוטא וכמה גדול שח היחיד וכמה גדול כלומדים 
 

 (כח-כז' במדבר יז)" ימות' כל הקרב הקרב אל משכן ה, הן גוענו אבדנו כולנו אבדנו"
  (אונקלוס" )והא ממנא דמיתו במותנא ,הא ממנא בלעת ארעא, קטלת חרבא הא מננא"

 ל ההר על עמה ששמתו מעם ישראל בחרב היה על  "הא מננא קטלת חרבא"המתרגם  כוונתש" משך חכמה"מבאר ה
כפי , אתם מפני שלא היה הארוןומתו הוא והטעם שנענשו , (מה 'ידבמדבר ) "ויכום ויכתום עד החרמה": שנאמר שם
לא ל, מצד אחד: וזוהי טענת בני ישראל. (מד 'במדבר יד) "ומשה לא משו מקרב המחנה' וארון ברית ה" :שכתוב שם

, יפהממנו טוב ולא רחוק לארון זה לא קרוב יוצא ש, "ימות' כל הקרב אל משכן ה", מצד שניו, קטלת חרבא-ארוןה
הטה , אחד של אור ואחד של שלג, מה לשני שביליםהתורה דול ש"חז ובאמת אמרו? "האם תמנו לגוע", איך נעשה

  .תורההכתר מרמז על והארון . יהלך באמצע? מה יעשה, הטה בזה מת בשלג, בזה מת באור
 

 

 466מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה

  91:89 91:82 91:99 כניסה 

  82:23 82:23 82:28 יציאה

  89:89 89:92 89:91 ת"ר

 

 "קרח"פרשת 
 "שמואל ויאמר" :הפטרה
 ו"עתש סיון 'כו

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

     ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז
 ה"תנצבחשון    ' ע יד"ל נלב"דס בן חמו בת שמחה זסחשון        מר' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (ג' במדבר טז)" על משה ועל אהרן ויקהלו"
על משה ועל אהרן  להתרעםנקהלו עשו בחכמה וקרח דתן ואבירם כיצד התרחשו הדברים ואומר שמתאר  "ספורנו"ה

 ובאששהיו אנשים מבני ישראל זמן ב ,שהלכו שם בעצת אלה המתרעמים ,העדהבמעמד חמשים ומאתים נשיאי 
שם כדי  עמויצב יהולכים לתומם אל משה להתש ינועדו שם כמאיש  ומאתיםואותם חמשים , משהלפני לדין 

כל זאת היה לעיני לדברי הנקהלים ויסכימו ם שיהיו הם  ואהרןיקהלו קרח דתן ואבירם אחר כך על משה אשר ישכ
המון עם כדי לפרסם ולהעביר קול  שםשעה שיהיה בבחרו והם  ,לצורך דין אנשים מבני ישראל שנמצאו שם אותם

 . מתקוממיםאת מספר ה תרבוהבמחנה ל
 

 (טו' במדבר טז)" אל תפן אל מנחתם"
כלומר . קרח נטל טלית שכולה תכלת ושאל אם היא מחויבת בציצית ,ידועשכ "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 

עם הקשרים יחד וציצית  "'וזכרתם את כל מצות ה" :ציצית נאמרמשום שעל ה, ציציתהמצות על היה מתלוצץ הוא 
י "רשזאת א יבמפרשת נשא ובבמדרש מובא והנה . מצותהג "קרח רצה לכפור בכל תרינמצא ש ,ג"תרי ריהבגימטזה 

 ף"קו שתחליף ובלבד) ג"תרי "קטרת" שלטריה גימשה (כ' במדבר ז)" כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת"פסוק על ה
וזה . מתקיים אלא בזכות התורה נוללמד שכל העולם אי ,מצותהג "רמז על התרי (ק"ד ר"ג ש"ב ת"א ידי על ת"בדל
ג "א לרמז על תרייכל כוונת הקטרת השהרי  ,לומר אל הקטרת שלהםכ "אל תפן אל מנחתם: "שאמר משה רבינו מה

 .לרצון לפניךשלהם עלה הקטרת מתאים שתג מצות לכן לא "וכיון שהם כפרו בתרי ,רמבואכ ,מצותה
 

  (טז' במדבר טז)" מחר ואהרן אתה והם"

המחלוקת כי , "המן"ת ופי תיבוס 'ואהרן 'והם 'אתהש רבינו אפריםאת דברי  "נחל קדומים"בא "רבינו החידמביא 
זה , עם מרדכי שהיה גדול הדור וזה נלחם, זה נלחם עם משה שהיה גדול הדור ,קרחדמתה למחלוקת של המן של 

 (י' אסתר ז)" המן ויתלו את"כדכתיב  עליה שהיא תליהוזה מת ב ,מת בירידה
 

  (כח 'במדבר טז) "מלבי לא כי"
 עם את המיתם אתם"משה באים כתשובה לטענת בני ישראל שדברי  "לוי קדושת"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

 נגזר לאהוא ש פי על אף דבר פועל שהצדיק יש: ומבאר שיש שתי צורות שבהן יכול הצדיק לפעול. (ו 'במדבר יז)" 'ה
 נגזרכבר שעל דבר  מלמעלה הפעולהאת  ממשיך שהצדיק ויש .זאת פועל בתפילתו הצדיק כן פי על אף, מלמעלה
, למרות שהדבר לא נגזר מלמעלה בתפילתם זאת פעלו בצדקתם שהם ואהרן משהב ישראלבני  חשדו וכאן. מלמעלה

 ולא ה"הקבמנגזר  הזה הדבר כלומר, "מלבי לא כי: "על כך עונה משה ואומר. "'ה עם את המיתם אתם" שאמרו וזהו
 .לתנויבתפאנחנו פעלנו כל זאת 

 

 (לב-לא' במדבר טז)" את פיה ותבלע אותםותפתח הארץ , אשר תחתיהםהאדמה  ותבקע"

והוסיף " אותם ותבלעהארץ את פיה ותפתח "מר הכתוב במה שאפק תולא הסהקדוש מדוע " אור החיים"שואל ה
נברא בערב שבת בין " מסכת אבות"שלפי המשנה ב, "פי הארץ"אולי ש, ץמתרו? "בקע האדמהות"אמר ו ודע

ונזדמן שם  ,נבקעה האדמה אשר היו עומדים עליהכן בתחילה ל, רגליהםדריסת בדיוק תחת מקום לא היה , השמשות
הוסיף וכנגד פי הארץ , "ותבקע האדמה"כנגד המקום שהיו עומדים בו אמר , כןול, כדי לבלוע אותם ונפתח הארץפה 

 ". ותפתח הארץ: "ואמר הכתוב
 

  (ל 'יחבמדבר ) "ואמרת אליהם בהרימכם את חלבו"

בעת גם וזכות ובמחשבות טהורות  ,בדביקות ובקדושהנמצא הצדיק בשעת תפלתו הוא ש "ימלךנעם אל"מובא ב
ינתק להתגשם ולה וליגרום  ,שהוא דבר גשמי, וכלחושש הוא שמא הא יאז ,הוא דבר גשמיהאוכל מחמת ש ,אכילתו

עצמו את דבק ומ האכילהבעת ככל הניתן עצמו את האכילה ולכן הוא מתחזק ומתאמץ לקדש  בגלל מהקדושה
ין אשאר העם אצל אבל  ,התפלהבשעת אשר יותר מ האכילהעת שבמקדש את עצמו הצדיק שצא יו ,הדביקות גדולב

 "יחליפו כח' הוקוי : "הפסוק וזהו פירוש .בשעת אכילתםאשר יותר מקדשים תהם מ הליתפהבעת אלה כן  הדבר
', הוקוי  ,כח בפמליא של מעלה נתנותה אכילהו התפילהעצמו בעת את הקדושה שאדם מקדש ומטהר ש, (לא 'ישעיה מ)

הם יותר  הליתפהבשעת  ,עםההמון שאצל , משאר העםכלומר הם שונים , חוהכאת מחליפים הם אותם הצדיקים 
: מה שאומר הכתוב וזה הליתפהבשעת אשר מעצמם באכילתם יותר את הם מקדשים ומטהרים  וליאו ,בקדושה

קרבן כמו ב "חלב"הקדושה והדביקות שזה נקרא בשם את לומר כשתרימו כ, "ואמרת אליהם בהרימכם את חלבו"
ונחשב "את הקדושה  "בהרימכם"וזהו , שלא נקרב ממנו אלא החלב כך בתפלה הקדושה שבה היא העולה למעלה

, וזה רמז תבואת גורן ויקב. האכילהיחשב כמו בעת  הלומר קדושת תרומתם בתפילכ "לכם תרומתכם כתבואת גורן
 . מבוארהיינו האכילה שהיא בקדושה וטהרה כד
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