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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

 

 
  (א' טזבמדבר )" קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ויקח"

 מן פטורה שתהא מהו תכלת שכולה טלית למשה ואמר קרח קפץ (טו במדבר) 'ציצית להם ועשו' ?למעלה כתיב מה"
 בית ?אותה פוטרות חוטין ארבע עצמה פוטרת אין תכלת שכולה טלית :קרחמר א .בציצית חייבת :ולמר א ?הציצית

 פוטרת אינה פרשיות ה"רע כולה התורה כל :מרא .במזוזה חייב :לו אמר ?המזוזה מן פטור שיהא מהו ספרים מלא
 (מדרש) "בודאן אתה ומלבך עליהן נצטוית לא אלו דברים לו אמר ?הבית את פוטרת שבמזוזה אחת פרשה הבית את

 אבל  "פרשת ציצית"ל "ויקח קרח"וב את פרשת ך הכתיסמממה שהציצית ל את השאלה על ה"למדו חז אבשלמ
 ודתן : "כתובש המל מ"שלמדו זאת חז" כלי יקר"מתרץ ה? מזוזהל את עניין השאלה של ה"מאין למדו חז

 צבים יאלא שיצאו נ ?"אהליהםפתח "וכי מדוע מציין הכתוב  (כז' במדבר טז)" ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם
 ציצית ודתן ואבירם הוסיפו עוד לחלוק  שתקרח חלק על פרכלומר . שבפתח אהליהםלחרף ולגדף על המזוזה 

  ,םביניה מחלוקתהה תהיזו ו. מליבוות אלו ומצי שתאמרו שמשה בדה יחד ו ,האהלעל מצות המזוזה שבפתח 
  ,מציצית הפטורתהיה הסברא נותנת ש ,תכלת הטלית שכולבמקרה של שאמרו הם  ,רבינו בחיימביא שו כמ
 מן בזם טענו שגיון היולפי אותו הה, מזוזהמצות פטור מהדעת אומרת שהוא יהיה מלא ספרים שהוא בית ב וכן

 ציצית ומזוזה מצות של הטעם השעיקר כאן רמוז עוד ו .למנהיגכלל  םצריכיהם אינם קדושים כולם שכל העדה 
 כדי באה וכן המזוזה  (לט' במדבר טו)" וראיתם אותו וזכרתם: "כתובשו כמ 'ה תומצואת לאדם הוא להזכיר 

 לדבר המזכיר כי בלאו הכי  םצריכיהם ן יבזמן שכל העדה קדושים אאך  ,בבואו ובצאתו 'את ההאדם שיזכור 
 מחלוקת זו גרמה ו ."יםקל-שכיחי א"שהם לאנשים הוא רק צורך בהם הו ,תיווכל מצוד עם יח תמידלנגדם  'ה

 ומתרץ שקרח ? טףמדוע נענש האם קרח ועדתו חטאו , אך נשאלת השאלה .נענשטפם גם ונענשו לכך שהם 
  ,ן ציציתוחד אמר בנים מתים בעו ,מאיר בייהודא ור ביר" :ל"אמרו חזציצית ומזוזה וצות מחלקו על ועדתו 

 מזכירה כי המזוזה  ,כרוןילז ןהת אלו מצו יתשש הואלשניהם המשותף טעם הו (בשבת לב) "וחד אמר בעון מזוזה
יך קל-ותשכח תורת א: "בנביא בווכת .כרון המצותילזהיא והציצית  ,לנגד עיניו תמיד בבואו ובצאתו 'ה ההילאדם שי

גם משום ו, תולדותיךאני את תשכח תולדות המעשים הטובים אשכח גם אם כי  (ו 'הושע ד)" אשכח בניך גם אני
 . הבגדענף מ יאהציצית מו שענף ממנו כהם שהבנים 

 

  (א' טזבמדבר )" קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ויקח"

היא מדה רעה ומכה ש, מדת הקנאהו ב ההתלבש. א: שני דבריםו בגלל זהמחלוקת נכנס לקרח ש רבינו בחיימבאר 
ואם , וסיף דאגה על דאגה עד שישיג כמוהוכאשר יקנא האדם במי שהשיג עושר ונכסים יששידוע  ,שאין לה רפואה

, ומאהבת הכבוד יעלה אל השררה, הזהלם ני העויהממשלה בקני מינייגיע מזה אל אהבת הכבוד ובקשת  ,השיג
את עצמו  שימיתיהיו כל ימיו מכאובים וחיי צער יחיה וסוף  ,ואם לא השיג, בודה זרהומהשררה יגיע מזה לעבוד ע

ראה שלשלת גדולה שיוצאת  ,עינו הטעתו"ל "זחדרשו שכפי , טעה בשלשלת העתידה לצאת ממנו. ב. או את חברו
אמר בשבילו , ('תהלים צט) "הניו ושמואל בקוראי שמוומשה ואהרן בכ" :שנאמר, שמואל ששקול כמשה ואהרן ,ממנו

אמר אפשר כל הגדולה הזאת , ברוח הקדש מבני הימן םמבניו ומתנבאי םועשרים וארבעה משמרות יוצאי, מלטנ אני
אשר "שנאמר , יצלאחד נרק ו םאובדי םלוששמע מפי משה שכלמרות לבא ן התחזק לכ ?צאה ממני ואני אדוםיו

 . בעצמואת הדבר טעה ותלה והוא , "הוא הקדוש' יבחר ה
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  (א 'טזבמדבר )" ואבירם ודתן לוי בן קהת בן יצהר בן קרח ויקח"
 (י"רש" )עוזיאל בן אליצפן של נשיאותו על נתקנא"

מדוע המתין קרח עד , אם זו הסיבה למחלוקת, "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצשואל  ,מובן אינו לכאורה
ישראל אמורים  היו מרגליםהומתרץ שלפני חטא ? לנשיא אליצפן את מינהמשה ש אחר תיכף חלקעכשיו ולא 

 יכנסושהרי בעוד מעט זמן , מועט זמן רק היהת אליצפןשל  ושגדולת קרח סבר, לפי זה, ישראל לארץ מיד יכנסהל
עלתה שוב , ב במדבר עוד ארבעים שנהלאחר שנגזר על ישראל להתעכ, מרגליםי חטא האחראך  .ישראל לארץכולם 

 . שנהלמשך ארבעים  נשיא יהיה שאליצפןה נאקה
 

  (א' טזבמדבר )" קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ויקח"
, גדולהנטלו , בניו של לויבכור , עמרםשני בניו של שטענתו של קורח היא ש "ל קדומיםחנ"א ב"רבינו החידאומר 

 הוא ״בןלמרות ששמראות עינו  וטחאך . שנולד אחרי עמרם שהוא בן יצהר לוראוי שתהיה שהנשיאות  ,ואם כן
עבודת בני קהת היתה יותר כי , הבכורלמרות שגרשון הוא  ,גרשוןיותר מאשר , הוא מטועני הארוןבכל זאת קהת״ 

לא תקדש והלוי שבט רק ש ,לוי״ ״בןשהוא לא ראה גם קורח ו. אף שהיה הבכור, מעבודת בני גרשון הבחשו
אינו קריטריון אצל " נולד קודם מי"מכאן רואים שהעיקרון של . דולים ממנושגראובן ושמעון השבטים התקדשו 

 . עלה לגדולהה בעת שהוא מ"הקב
 

 (ה' טזבמדבר )" אשר לו ואת הקדוש את' בקר ויודע ה"

 מוסיף ו "אשר לו"הכתוב בתחילה מדוע אומר ? מה טעם הכפילות בפסוק, הקדוש" אור החיים"ואל הש
  ואת", זו לויה, "לו אשר את: "אמרובזוהר הקדוש של "זח מביא את דבריכהסבר ו? "את הקדושו"אחר כך 

 הרי קורח לא ערער ? ין הלויהיענאת להזכיר ריך להבין מדוע הוצרך הכתוב צן יעדיאך . זו כהונה ,"הקדוש
 , שבט ראובןראשי גם הצטרפו  ץ הוא שאל קורחהתירוו ?בלבד הכהונהעל הוא ערער על הלויה אלא 

 כן ל, לבכור שבאחים ,דהיינו עבודת הלויים, הגדולהשמא שדחף אותם למחלוקת היה הרצון להשיב את 
 . הוצרך הכתוב להזכיר גם אם עניין הלויה

 

   (ז' טזבמדבר ) "רב לכם בני לוי"
ה רב "כשרצה משה להיות חי ולכנוס לארץ ישראל אמר לו הקב ,ה למשה בחוטרא דאת מחית את לקי"אמר הקב"

 (במדרש) "לך אל תוסף
  ,בונו של עולםיר ,אמר משה"במדרש על פי המובא  תמוהאת המדרש ה "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 

 מה שאמרת שחטאתי בשעה  :אמר משה... רב לך הרי שש עבירות בידך :אמר לו ?למה גזרת עלי מיתה
 הלא  ,על תשובת משהות קשהיש ללכאורה . "'לבני מרי'למדתי שאמרת  'שמעו נא המורים ממך'שאמרתי 

 : המובא בגמרא על הפסוקעל פי ביניהם הויכוח הסביר את צריך לאלא ש? תעבירו עוד חמשלחובתו יש עדיין 
 פעמיים שה "היינו על חמשה חטאים מוחל הקבד. (כט' איוב לג)" גבר עם שלוש פעמים ל-א יפעל אלה כל הן"

 אין כאן  "חמשה"למאן דאמר שצא יו. הכל רק שלשהעה החולקת אומרת שסך הדו. חמשהביחד ושלש הרי 
  במחלוקת ,אבל כאן. ול ליכאן רק חמשה חטאים לפיכך מחשיש אמר משה כך יפה עונש למשה משום 

 נתרשלו ידיו של משה מלבקש עליהם רחמים "שי "במדרש וברשמובא ו "רב לכם"אמר משה  ,של קרח
 עד חמשה הרי משה סובר ש? רביעיהסרחון אם היה זה המה אז וקשה . "לפי שכבר היה בידם סרחון רביעי

 , ה מוחל"נראה שמשה סובר כדעה השניה שאומרת שעל שלשה חטאים הקבאלא  ?מוחלה "הקבחטאים 
 "רב לכם"משה מכח מה שאמר דרש שכעת ניתן להבין את המ. רחמיםעליהם מלבקש של משה תרשלו ידיו הפיכך ל

 . להיכנס לארץטענתו של משה  הנסתר
 

 (טז' טזבמדבר ) "'ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני ה"
 ן"הרמבמתרץ ? (ו' במדבר טז)... מחתות לכם קחו עשו זאת"הלוא כבר נאמר ? על הצעתו לקורחשה מדוע חוזר מ

הוא ' והיה האיש אשר יבחר ה... זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו" שבפעם הראשונה אומר משה לקרח
תם היתה חשבמכי  .או לא הסכימוהם לא ידע אם משה ו, והם שתקו, אתםיהיה אהרן שגם ן אבל לא ציי" הקדוש

נו איתואם לא יהיה אהרן , ויםולנו שוד כלל ונהיה כתרואם לא לכולנו יהיה זה רד האש אם ת ,נותיאאם יהיה אהרן ש
אבל גם . ביום השמיני קרבנותעל הירדה האש כאשר ' הכבר בחר באהרן ו, לא בחר בנו' שהיאמרו , ולא תרד האש

ומה שירדה האש על הקרבנות היה  ,ות הכהן היחידהיללבחור באהרן צריך משה שלא היה , על כך היתה להם טענה
קרח ה רצכן לא ל. הגדול כהןההיות מי שהיה מתמנה ללכל האש היתה יורדת ו, המשכןאת ישראל שעשו עם בזכות 
 . אהרןהשתתפות לא לדבר את לנסות 
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