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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 )במדבר טז' ז( "רב לכם בני לוי"

העבודה לבכוריהם את רוצה להחזיר בטענה שהוא מוחה על כבודם וכל השבטים את קרח היה מפתה ש הרמב"ןמבאר 
משה בחכמתו אבל באמת מה שהנחה אותו הוא כבודו שלו. , ג( במדבר טז')" כי כל העדה כולם קדושים" אמרמו שכ

 שבטושיש לבכבוד די לו לכן הוא אומר לו ש, כהונתווהראה שקרח צועק על  לכל העםשל קרח מצפון לבו את גלה 
הוא , "שמעו נא בני לוי" ולאומר פונה אל קרח גדול השבט ומשה מוסיף ו. "רב לכם בני לוי", ביחס לשאר השבטים

שלא לוי, כדי שבט ולכל קרח פיוס ל של םדבריו דבריבהכניס  ,בחכמתו ,משהובני לוי, את כל לקרח כולל בדבריו 
 קרח.  אחריאף אחד מהם ימשך 

 

 טו(במדבר טז' ) "אל מנחתם אל תפןה' ויאמר אל "
כיון , וןולא היה אדם לן בירושלים ובידו עש )ישעיה לג כד( "העם היושב בה נשוא עון"על פסוק במדרש ז"ל חאמרו 

לפי זה של שחר מכפר.  "תמיד"ומה שחוטא בלילה  ,של בין הערבים מכפר "תמיד"מה שהיה אדם חוטא ביום ש
זה הן ועושה תואפשר יש (במדבר טז' ה)את אשר לו" בקר ויודע ה' " הקדוש שאחרי שמשה אמר "אלשיךמסביר ה"

, שלא תאכל האש "אל תפן אל מנחתם: "ואמרמשה התפלל על כן . תמיד של בין הערביםעל ידי ה פרויכשחטאו עתה, 
 . עם קרחיחד תכפר להם חטאתם וילקו שלא תאת חלקם שבתמיד, 

 

  (במדבר טז' לב" )ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח"
בא וראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בעניין חומרת המחלוקת: " במדרשאמר רבי ברכיה מביא את מה ש רבינו בחיי

של מעלה עד  דיןבית דין של מטה אין עונשין עד שיביא שתי שערות, והוא בן שלש עשרה שנה ויום אחד, ובית 
תיהם ואת כל האדם אשר לקרח וירדו הם וכל עשרים שנה, וכאן אבדו אף יונקי שדים, שנאמר ותבלע אותם ואת ב

נשיהם ובניהם את הזכיר כבר שלאחר לדתן ואבירם במילה "אותם" היא  כוונהאומר שהו. "אשר להם חיים שאולה
 . נצבים גדולים וקטנים באותו מעמדוטפם, שהיו 

 

 ב(יז' במדבר )" פהמבין השריוירם את המחתת "

משום א. : נכשל בואדם דבר ש םשורפישבגללם שני דברים שיש מפרש סנהדרין מסכת ב" שמשך חכמהמבאר ה"
"הקריבום שנאמר , כי קלוןכיון שאין המחתות  תכאן הכתוב שאין צורך לשרוף אמר ולזה א. משום קלון. ב. תקלה

, כי אדרבא תקלהם אין גומחתות אלו לאל אחר אלא הקריבו לקב"ה. בו בלהדגיש שלא הקרי, ג(במדבר יז' ) לפני ה'"
 . "אשר לא יקרב איש זר"למד את האיסור אות המהיו אותם אלו שמתו "והיו לאות לבני ישראל", 

 

 יז' כ(במדבר )מטהו יפרח"  האיש אשר אבחר בו והיה"
אולי הקדוש ש אור החיים"? מתרץ ה"קרחלכל מה שעשה ה' בק פתולא הסלעשות את מבחן המטות  מדוע צריך היה

כבוד נביאו את נקם משה וחלק עליו, וה'  נגדדיבר כך שהוא על עונש מה שאירע לקרח הוא ו ששבחאנשים שהיו 
 .מבחן המטותאת  לעשותקב"ה את משה צוה הכן שאר השבטים לשרתו, לאחד מבאבל עדיין אפשר נאמן ביתו, 
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 ב( 'טזבמדבר ) "שם נשיאי עדה קראי מועד אנשי"
אנשים מרי היו אל קרח  קבצוהתם ש" שהאנשיכלי יקרלומד ה" "מועד אנשי שם קרואיממה שמגדיר אותם הכתוב "

 .שםהכל אנשי של  םנפשכי זה הדבר אשר בקשה ה, שררתפקיד ולם ולכו שקרח יתן חשבשהכבוד והשררה אוהבי  לב
צריך דין השלפי היא כוונתם ש "כי כל העדה כולם קדושים רב לכם"ראש דבריהם בא מה שאמרו יהראיה לכך הו

 ,שבט ההנהגה ביד אחריםאת שררה וראוי שתתנו ישראל  נהגתם עלימים רבים כי  ,לחבירואחד המתעבור השררה ש
ובכל עדה  עשרה,שאין עדה פחות מ ידועא כך אמרו אל ת,מיותר "כלםלכאורה המילה " ",כי כל העדה כלם קדושים"

כי בכל עדה עשרה, כי אין דבר שבקדושה בפחות מ ,כל עדה בפני עצמה יש בה קדושה ,ועדה שבישראל כלם קדושים
אתם  'אלא אפילו על כל קהל העשרה, לא די שאתם מתנשאים על עדה של  ,ואתם '.ובתוכם ה קדושהיש עשרה של 

אם הייתם מתנשאים על עדה של  שאפילולומר  "קהל"וסיים ב "העד"פתח ב ןלכ .ודבר זה אין לסבול ,מתנשאים
מדוע תתנשאו על קהל "ן נלוהתשיש לל וחומר ק ,שהרי כל עדה יש בה קדושה ,ן עליכםהתלונהיה לנו מקום ל עשרה,

גדולתו של הקב"ה שם אתה את שאתה מוצא בכל מקום "הוא כיון ש '"ובתוכם ה" אמרושה ומ .על כולם כאחד '",ה
ואיך  ,ראשב ולאבאמצע , כלומר ומתהלך בתוכם )מגילה לא( והרי הקב"ה מראה ענוה לישראל "תנותווענואת מוצא 

 '. אתם תתנשאו על קהל ה
 

  (יד" )במדבר טז' יני האנשים ההם תנקרעה"

, "הצדיקים מכפרת מיתתש"ז״ל חשאמרו על פי מה את דברי דתן ואבירם  דרך רמזב "ראש דוד"רבינו החיד"א במבאר 
הכי  אפילו ,זו של המרגליםהגזרה הותתבטל  ,ישראל ויכפרו על ,ימותו הצדיקיםאם גם , ו"העדה עיני"הם והצדיקים 

ויבטלו הגזרה, עם כל  , רמזו בזה למיתת הצדיקים שימותו"תנקר העיני האנשים ההם" ושאמרמה לא יעלו, וזה הם 
 ."לא נעלה"זה 

 

  " )במדבר טז' טו(ויחר למשה מאד"
לא רצו לעלות אלא הם לא די שון שכי ,, "ויחר למשה"מאוד שמשה כעס עליהם רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
כמו שהם " מידה כנגד מידה, אל תפן אל מנחתם"נגדו. ועשו אותו כמו מסית ומדיח. על זה חרה לו ואמר  דברוהם גם 

 יפל עף . וא"מהם נשאתי דלא חמור אח"שקר. כי  הומהם זמרים שאני נוטל אוהם פנו אלי עורף ולא פנים. והשררה ש
 . "לא הרעותי את אחד מהם" ,אבל גם ,לא עשיתי להם טובותאולי ש

 

 (טו " )במדבר טז'תפן אל מנחתם אל"

, אמרו לא נעלההם  ,שלח משה לקרוא להםמשום שכאשר  אואבירם הדתן ואת מה שקלל משה " שחזקונימבאר ה"
מערערים על  היויעדיין הם  "בחרתי באהרןבפירוש "יאמר הקב"ה  םאאפילו ש, לחזור בהם הנוכוכלומר אין להם 

"ה הקבשלא שלחו סבורים , הם היו ם לקחת איש מחתתועצמ על שקבלו ,וחמשים ומאתים איש ,אבל קרח .הכהונה
 אותם.  לקללמשה רצה זאת, לכן לא  לאהרן אחיו אלא מדעתו עשה

 

  (ובר יז' במדאת עם ה'" ) אתם המיתם"
היתה טענתם מרדו בה', והם שעל כך שו אותם יענהשהם שטענת העדה על משה ואהרן היא  ""פנים יפותמסביר ה

 (:קידושין לב" )כבודם מחול ,חכם ונשיא שמחלו על כבודםכי אמרו חז"ל ש", םמחול על כבודהם לשהיה ראוי ל
כיצרד  ,ךכם , וא(:שבת קמט)" אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה ,כל שחבירו נענש על ידו" חז"למרו אועוד 

בני ישראל וילונו כל עדת ב"ב וכתשזה הטעם ? ולשרת בקודשל שכן, אוהל מועד וכליכנס הלמשה ואהרן ראויים 
כל , מבגוף המתים תגעלשלא זהר אהרון נשבודאי היה , ולמרות עבודהד לא עבאהרן יום ה באותוש, משום "ממחרת
וכיון  .י בני אהרןל ידעקרב התמיד ו ,שלא יגעו בגדיו במתים או בבגדיהם, והיה ראשון לטומאת ערבי אפשר אמקום, 

יש אנשים מפני ש ו של הקב"הכנס במחיצתהיל יםראוי םאינהם שטענו ועבודה בעצמם, הת ארצו ממחרת לעבוד שהם 
, "כבודו מחול איןמלך שמחל על כבודו ש"חז"ל מרו אבל באמת א. והיה ראוי להם למחול על כבודם םיד נענשו עלש
 קב"ה, וכל שכן הכהונה. המלוכה אינו שלו אלא של ההוא משום ש, והטעם :(ל"בקידושין )
 

 " )במדבר יח' ז(מתנה אתן את כהנתכם עבודת"
ה העבוד אשים אתאבל אני  ,בלבד עליכםעבודת הכהונה המוטלת שהקב"ה מבטיח לכוהנים שאמנם  "ספורנואומר ה"

 . ר היטבושמאתם צריכים לולפיכך  ,יתאוו אליהכולם  ך, ובכםאד כלמעלה בעיני אגרום שזו תהיה ו ,למתנת כבוד
  

 (ח 'יח" )במדבר הנה נתתי לך ואני"
 ,תרומה וחלהו, כהונהמתנות " שבפרשה שלפנינו ניתן למצא עשרים וארבע דעת זקנים מבעלי התוספותמבואר ב"

 . שגם היא נקראת תרומה
 

 :"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן פמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 
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