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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" )' ה הו  ים ַוַֽ

 

 
 (ה' במדבר טז)" את אשר לו 'ויודע ה בקר"

כי אחרת היה  "מחר יהיה האות הזה"שמר ולוזמן הת א ליהגבל" בקר ויודע"הכתוב  אין פירושש" כלי יקר"מבאר ה
לומר  וונת הכתוב היאאלא כ? ו"ויתוספת האות ב "ויודע"אם כן מדוע נאמר  "'בקר יודע ה"על הכתוב לומר 

מובא כהונה כהעל מתנות חלק וניתנה לאהרן הונה כך שהכקרח חלק על היות ש. הדיןעם מי הבקר יאמת ויברר ש
ת לקח אבא אהרן וואחת כבשה רק ה לה תהיש אלמנהשקורח הקהיל את הציבור וסיפר להם מעשה בבמדרש 

ד אחרי הסיפור על מחלוקת קורח ועדתו מישלכך היא ראיה הו, ...והקיבהלחיים הזרוע את ההבכור ואת אשית הגז ור
כעת מר וא. קרח מערערללמדנו שעל המתנות האלו היה  ,"עולם מלחברית ", הכהונהמתנות את לאהרן  'תן הונ

כל דבר הניתן בבקר הוא ידוע שכי ? איך נדע ,"חלף עבודתו"המתנות את נתן לאהרן ה "שהקב "בזאת תדעון"משה 
המן שניתן  על (ז 'טזשמות )י "רש דבר הגון כמו שפירשהיא ראה שהנתינה מות וזה מאיר ובפניםהדבר הניתן בשמחה 

הנה הוא יוצא " :שנאמר כמו "בשמחה"י "רש פירשו "ואני הנה נתתי לך"כהונה הנאמר במתנות  ןולכ ,בבקר
בבקר "ניתן  וכל דבר הניתן בשמחה ובפנים מאירות ,היינו בפנים מאירותד (שמות ד יד) "לקראתך וראך ושמח בלבו

כי  "את אשר לו 'ויודע ה"הבקר יברר שהאמת עם אהרן היא לומר ש" בקר"כוונת הכתוב  ,ןכם וא ,"בבקר בהטיבו
 .'ו את המתנות ללא ציווי השלקחלמשרתיו עושי רצונו ולא כמו שאמר קרח  'הומשלו יתן , הם לוהכסף והזהב 

 

 (יב' במדבר טז)" כי העליתנוהמעט  .נעלה לאויאמרו "

ו היא זהשליחות השלמרות לומר ש ,"לא נעלה", תכוונו במאמר זההקדוש שדתן ואבירם ה" אור החיים"אמר ה
, אותה המעלה שתבא להם ממשהבהם  מואסיםכלומר , "לא נעלה"אף על פי כן , כבוד ומעלהכדי לתת להנאתם 

 ופירושש "העליתנו"ש, לנו שעשיתה זהדבר הוא ההקטן  דהיינו, ..."המעט כי העליתנו"ונתנו טעם לדבריהם ואמרו 
 חלבמארץ זבת "ירידה היה בעצם ותכלית העליה , ביציאת מצרים, וכבוד, הדבר בגדר העלאהאת עשית לנו ש

 ". לא נעלה"ה ולכן ויריד המעלותיך אינם אלא השפל ךאם כ, "להמיתנו במדבר", היינובה ש "ודבש
 

 (טו' במדבר טז)" לא חמור אחד מהם נשאתי"
מעולם לא לקחתי מהם אפילו חמור הרי  ?מה שררה אני משתרר עליהםוכי "משה משתומם ושואל  ן"הרמבלפי 

: כפי שאומר הנביאמשפט המלוכה ו דין מזהו, המלכים או השריםכל דרך למרות שזוהי צרכי אתו את אחד לעשות 
ואחר , "לא חמור", מלכותהני זכיר דבר קטן בדיבתחילה משה מ(. א ח טז"ש) "ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו"

, לשומו במרכבתי ובמלאכתי כאשר יאות למלךלא לקחתי אף אחד מהם " ולא הרעתי את אחד מהם"זר ואמר כך ח
 "?אם כך מה טענתם אלי. של אף אחד מהם כבודו את יתיזיבא דינו ולאת  יתיהטוגם לא 

 

 (לג' במדבר טז)" עליהם הארץ ותכס"

פתיחת האדמה שבלעה את קורח ועדתו היתה שלנו הגיד ל" ותכס עליהם הארץ"כתוב אומר לנו ה" ספורנו"לפי ה
האדמה אינה נסגרת מיד ונותר רושם עז  ,רעשת אדמה כתוצאה מבפתיח". רעש אדמה"שונה מכל פתיחה כתוצאה מ

פותח ש אדםכ, ומיד ולא נותר רושם על פני השטחתיכף  נסגרההאדמה , ואילו בפתיחת האדמה הזו, על פני השטח
 . אחר הבליעהמיד ויסגרנו מסויים פיו לבלוע דבר את 
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 (א 'במדבר טז) "קרח ויקח"
תכלית עבודתו היא ש צדיק יש', שיש שני סוגים של צדיקים עובדי ה "קדושת לוי"ב ב'לוי יצחק מברדיצאומר רבי 

 תענוגאת הנחת רוח ו עושה הוא אםהזה הבדל  הצדיק אצלאין , מהיות שכך, ה"קבל תענוגנחת רוח ו לעשות רק
, עבודתובור ע שכר לקבל שרוצהויש צדיק . ה"קבל תענוגהעיקר שיש נחת רוח ו, זאת עושה אחר צדיקש אוה "קבל

 רצהקרח , "קרח ויקח"מה שנאמר  וזה. ה"קבל תענוגאת הנחת רוח וה יעשה בעצמו הואדווקא ש רוצהולכן הוא 
 על לקוזו הסיבה שקרח ח, "לעצמו רע מקח שלקח" (:קט סנהדרין) י"רש פירושמה ש וזה, אחראף אחד  ולא יקח שהוא
ורוצה  חולק היה לא בוודאיהוא , ה"בקלה תענוג לעשותכדי  רק עובד היהקרח  ואם, גדול כהן להיות ורצה משה

 . גדול כהן הואדווקא  שיהיה
 

 (א' במדבר טז)" אנשי שם"
מוסיף ו. מצריםמקודם צאתם הוא לציין אנשים שהיו חשובים עוד " אנשי שם: "שכוונת הכתוב רבינו בחייאומר 

ודרשו , מזבחהבחנוכת את קרבנם שנים עשר הנשיאים שהקריבו גם אותם היו יש חמשים ומאתים אאותם כלל שב
אלה קריאי העדה נשיאי מטות "שם ב ווכת "נשיאי עדה קריאי מועד"נאמר כאן , "קריאי"שוה  גזרהבל "זזאת ח
אתה סימנים אלו ומתוך , ת בפירוש הוא נותן סימניםף על פי שהכתוב לא מפרסם זאוא. י"שש רוכן פיר, "אבותם

אמרו לו , םהתחיל נותן סימני, בה לפרסמויולא רצה בעל הגנ המרחץמשל לבן טובים שגנב כלים מבית , מבין אותם
סימניו ידעו  משנתן, חוטמו נאה ,שערו שחור ,שניו נאות ,אמר להם אותו בן טובים בעל קומה ?מי גנב את כליך

 .ולא פירש שמותם מתוך סימניהם אתה יודע מי הםהכתוב  םשלא פרסמ יפל עף אף כאן א, אמי הוכולם 
 

 (ד 'טזבמדבר ) "וישמע משה ויפול על פניו"

הוא אסור לאדם ליפול על פניו אלא אם כן ש (:תענית יד)בגמרא נאמר העל פי בדרך הלצה  "נעם אלימלך"מבאר ה
כי  על פניו היה עניו מאד והיה שפל בדעתו מכל אחד והיה מתיירא ליפולומשה רבינו , ענה כיהושעהוא ייודע ש

הגדולה  השהוא הרב והנשיא שבישראל ולו ראוילו ששמע מקרח שאמר  יאחראבל , חשש שלא יענה כיהושע
 . "על פניווישמע משה ויפול "התחיל ליפול על פניו ולזה נאמר 

 

 (יז' במדבר יז)" דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה"

 ין סגוליניתלויה בכישרון הפעולה ואינה עהכהונה שחשבו שהם ה תקרח ועדתו הישל טעות ה" משך חכמה"לפי ה
, זמןבמשך ה, כןל. מצאו חן עבור מעלתםואהרן ובניו  שרון פעולהיכברק אלא תלויה  לזרע אהרןוייחודי טבעי 

יותר  להם הכהונה הראויתהיה , מקודשים במעלה יותר מהכהניםיהיו הישראלים שאו , חוטאיםיהיו אשר הכהנים כ
גם , אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו אלמדם: "שנאמרמעלת דוד וזרעו למלוכה מו כזה בדיוק ו, מאשר לכוהנים

להם ות הראבא ל, מעשה המטה, לכן. תנאיכלומר המלוכה היא ב (יב 'תהלים קלב) "בניהם עדי עד ישבו לכסא לך
ללא תלות שלא יחליפם להם ה "ישראל אשר נשבע הקב ם שלכערך מעלת, תוסגולי תא טבעיימעלת אהרן הש

להורות , טה אחד למנשה ואפריםשנים עשר מטות ומ תה לקח"לכן צוה הקב. כן ברית מלח באהרן .בהתנהגותם
פחז "עבור שהיה בהבכורה את ראובן הפסיד ומה ש, לא מצד כשרון הפעולהומצד התולדה הוא  "לבית אבותם"ש

גדולה ברית שנכרתה לו לאהרן : "מדרשוכן אמרו ב. רק מצד התולדהגם היה רחל של ניתנה לבכור היא ו, "כמים
עד ... למשמרת לבני מרי ותכל תלונותם" :לכן אמרו. "יקים ורשעיםאהרן זיכה לבנים צד, מברית שנכרתה לדוד

מה שאין כן , הכהונה הה ראויתלהם היורק , אהרן ובניו היו הגדולים במעלההדורות הבאים שיאמרו שלא " עולם
  .יהיו איך שיהיו, ענין טבעי וסגולי לכל המטהשזהו לכן מהמטות יראו . עכשיו

 

 (כ' במדבר יז)" הו יפרחמט בו והיה האיש אשר אבחר"

לפי זה , "ויגמול שקדים יץויוצא פרח ויצץ צ: "הלוא בהמשך נאמר? בלבד" יפרח מטהו"מדוע כתוב צריך להבין 
למד אני בלבד  "מטהו יפרח"שנאמר ן יולא כא, ובזה היה נכלל הכל "שקדים מטהו יגמול"על הכתוב לומר ה יה

 הלא כבר נאמר "ויוצא פרח"מדוע נאמר  רבינו אפריםשואל  .דבלב פרחשבתחילה כוונת הכתוב היתה שהמטה י
 שםאת הלקח מטה אחר שכבר פרח וכתב עליו  שמשהומתרץ שבני ישראל אמרו בליבם שיכול להיות ? "והנה פרח"

הוציא מטה אהרון  ,סבתוך נ סועשה נ, מה שבלבםידע את הקב״ה אלא ש ,יבש של אהרן עודנו שםהמטה הו, אהרן
 ואז הודו, לעיניהם "ויגמול שקדים"מחדש  "ויצץ ציץ"ואחר כך , היו מתחילה ם שלאנגד עיניהאחרים לפרחים את ה
רבינו לפי זה מבאר . אז ויקחו, אהרן כל אותו הנס הגדול שנעשה במטהאת כלומר ראו  ,"ויראו ויקחו"שנאמר , כולם
, לכל זה בערמה לא היה צריךה מעשו עשה ינרב שמשהולחשוש אלמלא מחשבתם אשר חשבו להסתפק ש א"החיד

אלא , כי בזה היה מספיק "יפרח ומטה"כך אמר הכתוב רק ומשום , "אהרן כי הנה פרח מטה"שנמצא ודי היה במה 
 ."ויצץ ויגמול ויוצא פרח" סהנאת הגדיל הוא , אשר בלבםאת ות ידע בלבה וחןשבאחר שמ
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