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 ָפָרשֹות ניקראות בשמות של אנשים חמש : , , , ,. 

  קורח ואנשי העדה לקחו טלית שכולה צבע תכלת, באו למשה ושאלו -)פר' שלח לך(ניסמכה פרשת קרח לפרשת ציצית
"איך יתכן שטלית עם -"! הם לעגו לוחייבתתכלת, האם חייבת בציצית?" משה ענה "בזילזול: "מה הדין בטלית שכולה 

-פתיל תכלת אחד פוטרת, וטלית שהיא כולה תכלת לא תפטור עצמה". ועוד שאלו: "האם בית שמלא בספרי קודש
                              ...?מנעול לנעול הדלת כהלא צריהיא -נעוליםשל מחנות זה דומה ל...!"חייבתחייב במזוזה?" משה ענה "

 

 
 

 "ח ק ַ ן קַֹרח ַוי ִּ ֶּ ְצָהר ב  ן יִּ ֶּ ן ָהתְק  ב  ֶּ י ב       " )טז, א(...ֵלוִּ

 ח ק ַ ית לפרשת חַר קוֹ  מחלוקת ָסָמך :קַֹרח ַוי ִּ יצִּ ית בענין משה על ָחַלק קורחלומר ש   צִּ יצִּ            ;ֶזה בֵמָקח ָרע==קַֹרח: צִּ

 )בעה"ט(          . לוֹ  ָהָיה ְלַרַעתוֹ  קַֹרח ֶשל עְֹשרוֹ ==ְלָרַעתוֹ  ְלָבַעַליו ָשמו ר עֹוֶשרקורח היה עשיר, אך זה לא עזר לו: 

 ח ק ַ  )אונקלוס(             ה.ָד ר הע  משאַ ( גהתפלֵ ). נחלק קטנה' בגימט, =ויתפלג=ַוי ִּ

 ן קַֹרח ֶ ְצָהר ב  קורח אבל  והוא יהיה עליון על כולם, ֶשֶמןחשב שהוא דומה ל קורח למעלה על הכל. ָצף ןמֶ שֶ וה-ֶשֶמןהוא  יצהר: יִּ

קהו  ֵשיַניוש-ת'הָ ן קֵ 'ב ֵ ח שהוא כַ שָ    )נחל קדומים(           . יִּ

 

 

 
 
 ֹתורת החיד"א עמ' קי"ב(                  (. ) חַר קֹ( יישאר ) השֶ מֹ ( מ) ֵהֵבל. אם נחסיר לבֵ הֵ של  ָרע: היה גם החלק החַר ק( 

 ח ק ַ ְטַעתוֹ  ֵעינוֹ ח שפיקח היה מה ראה לשטּות זו, ַר ווקֹ-רש"י: כתב קַֹרח ַוי ִּ  רמז לכך: .שמואל הנביאצא ממנו ייש) ה 

 )חומת אנך(                . ָממֹוןב עיניו. לכן נתן ָממֹון==ֵעינוֹ 

   חדַ שהו  ... סופו כבוד הסתפק בזה וגם חיפש לא שגזל את אוצרות פרעה במצרים...אך הוא הלָ זֵ גְ הר בגלל קורח התעש 

בֹוד : אותיות לפני גזלה הםהלָ זֵ גְ  מהעולם. זה רמוז במילה  )הבן איש חי(   שנידחה מן העולם. מו ָדח . ואותיות שאחרי גזלה הםכ ָ

 ֹוֵבד <: אותיות גֵזָלה ֵבד יהשקורח ה מרותומר שלל. חֹוֵמד< ; אותיות כ   א(.)ע                    ... עוד ֲחמֹודל רצה בכסף כ ָ

 לכן לקח מאותיות העולם הבאהיה צר עין בצורכי -עָר . ֵיש-ָרע אותיות=עשיר'. 'עושרו של קורח היה לרעתו :)קהלת( כתוב ,

 )תורת הפרשה(                                  .                          לעולם הבאהרומזים  'יש...ונעלמו ממנו אותיות ''עָר '' רק את עשיר'

  הקדוש ז"ל()הארי                       .חַר קֹס"ת -'חיפר רכתמ קצדי' :)תהילים( , שנאמררחקֹללעתיד לבא יהיה תיקון 

 שניהם זהים ' ים שלי':סוסהאיני מצליח להבדיל בין שני מסופר על איכר שאמר לחברו, ' :טעות אופטית-טעותו של קורח

. והזנב 'עצתי לך פשוטה. זנב הסוסים אינו כה חיוני עבורם, תוכל לחותכו לאחד מהם'. החבר נד בראשו: 'בגובה ובמבנה הגוף

אולי תן לי שוב ' לאחר שבוע יצאו שני הסוסים למרעה ובאורח בלתי מוסבר חזרו שניהם קצוצי זנב ואפופי זבובים... נחתך.

אוזנו של אחד הסוסים. מיודענו שב להיות שמח וטוב לב.  -ם את קצה, ביקש האיכר מרעהו. והלה יעץ לקטֹו'עצה מה לעשות

תמדוד את שניהם מכף רגל 'אחד האנשים הנבונים בכפר: הגיע  ס השני.עד ש... לאחר זמן מה נקטם אף קצה אוזנו של הסו

גבוה  שחורהסוס ה! מצאתייש! '. לאחר יום מתקשר האיכר הנרגש לרעהו: 'ועד רעמה. מסתבר שאחד מהם גבוה מעט מחברו

  .'..לבןמ מהסוס ה“ס 3-ב
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זמר לאיאזו רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

              ֹקַרח לפרשת  וגימטריות פרפראות                       בס"ד  

  לא תעֶשה מצוות 4, עֶשה מצוות 5מצוות:  9יש   רחו  קבפרשת. 

 ובלעה את קרח ועדתו-פתחה פיה האדמה* .נשיאי העדה -ועדתו מחלוקת קורח* ]טזפרק ]  ענייני פרשת             .  
 הֵעָדה.  על מות משהעל  תלונת העם* ציפוי למזבח. )ִמַמְחתֹות הנחוֶשת( ִרֻקֵעי פחיםעשיית * ]פרק יז[.  מקריבי הקטורתאוכלת את  האש*
ים".                                                    "ויוצא ֶפָרח ויֵָצץ ִציץ ויגְמֹול ְשֵקדִ -פריחת מטה אהרון(  *)מס' המתים במגיפה:  .לעצירת הנֶגֶף עניין הקטורת*

 . מעשר ראשון ללוייםמתנות * .הניםכמתנות *  .למשֶמרת הקוֶדשהקרבת )קירוב( מטה לוי *  ]]פרק יח

י': הפטרה. 21.17-ת"ר; 20.34-ק"מוצש; 19.28: שבת )ת"א( נרות הדלקת   ְסאִּ  ו"סיון תשע ל'  (ר"ח) .'השמיים כ ִּ

                           "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה        

 

  ֹי אדמות, והוא עצמו דומה לןיִּ קַ שנתעברה ּבֹו ִנְשַמת ח ַר קו ף על כל הַמשִקים:   ןמֶ שֶ , שהוא הבכור והראשון שנולד ֲעל  ּצָ ש 

כֹור ;האותיות, התיבה וע"ה( )עם , ָהרצְ יִּ ֶזה ==(ו"ןנו"ד, יו"ף, קבִמילּוי ) ןיִּ קַ  ן ב ְ   )פיתוחי חותם(. התיבות( )עם   , ןֶשמֶ ==ַקיִּ
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   סיפור עם מוסר השכלוהו  א  ה וַת א  נ  ק  : 

 ממני תאכל מה, ועצמות עור, כחוש רזה אני? להשביעך בידי יש מה: שועלה לו אמר, לטורפו אריה ליוא באש שועלב מעשה ?

 אדםו, וחול נייר עם, מכוסה בור שם .. היה.שאריות לךישארו  עודו, ממנו תשבע, אותו תטרוף שאתה שמן אדם לך אראה אני

 ויכשיל עלי יתפלל שהוא מתיירא אני': אריהה אמר, שועלה לו שהציע, אדםאותו  את אריה שראה כיון, הבור מאחורי יושב

 הוא אם גם: "שועלה לו אמר? אותו לטרוף לי מציע אתה, עלי יתפלל הוא מה יודע מי, אותי יכשיל הוא, כוח לו יש אדםה, 'אותי

 אבות עוון 'פוקד: מפורש מקרא זה שהרי, יגיעו בנך לבן אולי, ממנו תהנה, אותו תטרוף אתה". אליך הדברים יגיעו לא, יתפלל

 רוצה, תאווה לו יש אבל?! שלך לבנים יגיע שזה רוצה אתה, נו, יגיע זה בנך בן על, נו ! תדאג אל, בנים' בני ועל בנים על

? שלי הבא הדור על אחשוב אני מה: חושב אריהה הזה הטיפש, מה אז, שועלה שהציע כפי, שמן אדם כאן לו ויש! לאכול

 עוד יש, גדול, ארוך הזמן עוד בנך בן ועד, מרעבונך תשבע אתה כך ובין כך בין. הזה שמןאדם הה את, אותו שנאכל העיקר

 הבור על קפץ והוא השמן אדםה לע וקפץ אריהה נתפתה. שלך הנכדים עם שלך הבן עם יהיה מה לחשוב צריך אתה מה, זמן

 הבור שפת אל שועלה בא. עמוק, לצאת יכול לא, מכוסה בור היה זה כי, מאחוריו שישב אדםל הגיע לא, פנימה ונפל המכוסה

 שקרה מה תראה הנה, בני בן על אלא באה הפורענות שאין לי אמרת הרי": אריהה לו אמר. הערמומי שועלה, עליו והציץ

 יש כבר, בן של בן על זה יתפלל שהוא מה, בי חוזר לא אני: "שועלה לו ענה?" יהיה מה. פנימה נפלתי ואני יתפלל הוא עכשיו

 כבר אתה, טרף, אכל, וניצל חטף שלך האבא, "בנים על אבות עוון פוקד" ."נכד כבר אתה, בו נתפס שאתה אביך אבי של עוון

 בגלל לסבול צריך אני, הוגן לא"? תקהינה בנים ושיני בוסר אכלו אבות: "אריהה לו אמר הועילה... התפילה אז, בן של הבן

 כך על חשבת לא למה, מתחילה כך חשבת לא למה, אריק, אריק: "שועלה לו אמר ?! שלי סבא של שלי אבא של החטא

 טיפשה תאווהה אז כי, אהה ?" כך על חשבת לא למה, כך על יענש בנך שבן מראש ידיעה מתוך האדם את לטרוף שהלכת

   ?! הבן אתה אולי, הנכד כבר אתה אולי, לחשוב יכול היית לא אז, שכלך את

 ,מסיני שהתורה? סיני הר מעמד את חווה לא וכי? אמת ותורתו אמת משה? זו לשטות ראה מה שפיקח קורח: מוסר השכל

 צריך, אלא, הדור מגדולי לאחד ולא בעם הפחותים מן שהיה לאספסוף דומה התנהגותו הרי, לפנים פנים איתו דיברקב"ה שה

 הכישורים כל, נכונה רואים ואין פיקחות אין, תבונה ואין חוכמה אין, שלי, וכבוד תאווה, קנאה, אישיות נגיעות שכשיש לומר

 רק שועלה של ברשתו נפל אריהה ! חשב לא, כזאת הגיונית מחשבה חשב לא הוא, רואה לא! מחלוקת: אחת למטרה מכוונים

 על משתלטים כבודוה תאווהשה ועד! שמן יותר קצת לבשר תאווה: אריהה של אישית נגיעה, אישית נגיעה לו שהיתה משום

, מתפקח כשהוא אבל! בכלל זה על חושב לא הוא? שלך הנכד עם? שלך הבן עם יהיה מה. דבר שום על חושב לא הוא האדם

 לכן, תזהר. מאוחר קצת זה אבל, שולט כבר ההגיון כאן, הגיון, שלוף לבנים דואג הוא.. ?'בוסר אכלו אבות': שואל הוא אז

 תפתה שלא כזאת בצורה צעדיך את תכלכל, בי תיגע אל: אומרים איך! בעצמך געית אל או, במחלוקת געית אל! מנגיעות

 וכשתתחכם גדול טיפש תהיה, ליצרך דרור תןית אם ךא, עצמך על לשמור איך נכוחה תראה ואז, והכבוד הגאווה יצר, ליצרך

(305' עמ' ד חלק, מאליהו מכתב בעל)                !!!אותך תבלע האדמה, בבור כבר תהיה אתה, מאוחר כבר זה, וכשתתפקח
 
 "...ן ְואֹון ֶּ ת..." )טז, א( ב  לֶּ ֶּ  פ 

  שהצילה אותו: -תלָ ן פ ָ ן ב ֶ ת אוֹ שֶ אֵ  (שגרמה למיתתו.  -חַר אישתו של קוֹ  (נשים מנוגדות:  שתיבפרשה אנו פוגשים 

. 'ְשחֹוק עשה לך משה'ה אותם לגלח את כל שיער גופם, כשבא קורח לביתו אמרה לו אישתו: יוָ ה צִ ש  מֹ שכ-חַר ת קוֹ שֶ אֵ  ()

ובדרך זו  גדולה, וצריך לתת לו תרומות, גם אמר לכל השבט להתגלח-נתן כהונהלא די שמשה לקח לעצמו מלכות, ולאחיו 

 היה שבלעה אותו האדמה.  חַר קוֹ גרמה לקורח להתייצב כנגד משה וסופו של 

, אבל קרחיהיה המנהיג, או  משהלמה אתה מתערב במחלוקת, הרי בכל אופן או אמרה לבעלה -תלֶ ן פ ֶ ן ב ֶ אוֹ ו של אשת ()

    ...'מה אעשה? הייתי עימם )קורח ועדתו( בעצה ונישבעתי לו': אמר לה: תקבל שום מינוי ולמה לך להתערבאתה הרי לא 

השקתה אותו יין והלכה וישבה בפתח האוהל כששערותיה סתורות ופרועות...כל מי שבא וראה מיד חזר על  ?מה עשתה
  )נזר יוסף(         הלך ביחד עם קורח. ולכן הוא ניצל ונישאר בחיים.  ובדרך זו און בן פלת נירדם ולא–עקבותיו 

'; בעלה לב בה טחב' –'ב באות': בעלה' המילה פעמים' ג נאמרה 'חיל אשת'מזמור ב: 'ימצא מי חיל אשת'
 נשים יש כי. בנק? קיבלנו ומה' ויהללה בעלה ויאשרוה בניה מוק': 'ק ובאות'; בעלה בשערים ודענ': 'נ באות

 ...הגבלה ללא בנק הוא שהבעל החושבות

   'א. לבֹ  לעתיד צדיקיםל זנוּ גָ   ;אנטונינוסל  ;קרחנתגלה ל במצרים,  יוסףאוצרות הטמין  ג         

 )סנהדרין קי"א(.        של האוצרות של קרח (עֹור)שהיו עשויים  המפתחות והמנעוליםכדי לשאת את נידרשו ת נוֹ ת לבָ דוֹ ר  ּפ  

 'זה-היהודים לו אמרו. כסף הרבה לפרעה גונב והיה, במצרים פרעה של אֹוָצרה משרי אחד היה קֹרחש ל"חז אומרים

 לנו הבטיח ה"הקב אבל' לו אמרו. ממון לו לקחת ומותר בנ"י, את משעבד פרעה כי גדול עוון בזה שאין טען הוא, אסור'

  '.מבני ישראל לוקח אתה כן ואם, אותם לקבל ישראל עתידים בני – לפרעה ששייכים האוצרות וכל, גדול ברכוש שנצא

לאדם שסעד במסעדה, ולאחר שאכל ושתה, רצה לשלם. בא גנב ורצה לגנוב את כספו. אמר לו בעל המסעדה 'אל משל

הוא לא ישלם לי'. והוא הדין  -תגנוב את כספו של האיש הזה. ואם תשאל למה אני מתערב, אז דע לך שאם תגנוב לו 

לה, שלקח כסף שלא שייך לו. גרמה לקרח ליפול שאֹוהסיבה העיקרית שזוהי   'ויקח קורח' שתי המיליםשבאצלנו בעניין. 

 )ובחרת בחיים(            שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה.

 

 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבת אסתר מויאל זכות הלימוד בעלון לע"נ 
 



 "  ֻקמו ְפֵני ַוי ָ ה לִּ ֶּ                                                                                                                                    ם..."קוֹ ה ת ָ יבָ שֵ  "מפני :יט, לב(קדושים )כתוב ...   " )טז, ב(מֹש 

  " ִּפֵני" " ינֵ פ  מ קֹום ֵשיָבה" לִּ ָ  ת 

ומאידך היו צריכים לקום מפני כבודו של משה, מה עשו? כשהבחינו מרחוק  ,ד ניקהלו וחלקו על משהחַ פירש: מ   הבן איש חי

מפני שיבה 'במשה שמתקרב לקראתם, נעמדו, כדי שלא יצטרכו לעשות זאת כשיתקרב אליהם... לכן ציוותה התורה" 

 )מרדכי אליהו(                                 , כשהוא קרוב אליך, כדי שיהיה ניכר שעמידה זו היא לכבוד. 'מפניו'עליך לקום -'תקום

 

 

 

 

 

 

 

 "...ם ַרב י ָלכֶּ ם ָהֵעָדה ָכל כ ִּ ָ ל  ֻ ים כ  ִּ ו עַ ְקדֹש  או   ...ו ַמד  ְ ְתַנש   ַמע :ְיהָוה ְקַהל ַעל ת ִּ ְ ש  ה ַוי ִּ ֶּ ֹל מֹש  פ  ָניו  ַעל ַוי ִּ ָ  (ד-" )טז, גפ 

 ם ל ָ ֻּ ים כ    )רש"י(           שמעו.  הדָ עֵ , כל ה'אנוכי ה' אלוהיך'לא רק אתם לבדכם שמעתם בסיני -משהל תמרוא ֵעָדהה: ְקדֹש ִּ

  קדושים.  כולם הם לכן, לבדכם אתם ולא,  םָר על בשָ  דשקוֹ  יתִר בְּ  תבאוֹ  חתומים כולם כלומר .הילָ במִּ  ס״ת :הָהֵעדָ  לכָ  יכ ִּ  םָלכֶ  בַר   

  ִּ ל ָ  הָהֵעדָ  לכָ  יכ ֻּ  החיד"א(\)פענח רזה          שגם אנו נימולים.  משהאמרו ל קורחת ַד . עֲ הילָ מִּ : ס"ת םכ 

 ַמע'-ואז ה ַוי ִּש ְ ֶ ֹל ֹמש  פ  ָניו ַעל ַוי ִּ ָ  לחמו( )שמנה .קודש ברית באות שנחתמו במה קדושים שכולם הדבר שאמת בזה אני כאומר מודה :'פ 

 ַמע ה ַוי ִּש ְ ֶ  )בעה"ט(            . הש ָ אִּ ב ְ  הו  דו  שַ חֲ  יכ ִּ  דמֵ לָ מְ ==ת(יבו  הת   ם האותיות וע   ם )ע   ֹמש 

 יש ית==)עם התיבות( ֵאֶשת אִּ ו שִּ י ָלַקח ַהכ   .אישתו, אלא רק את איש. לרמוז שמשה לא לקח אשת (וע"ה )עם התיבות, ַעל כ ִּ

ר: ', א(יב לך, )במדבר: שלחכ"ש  ַדב ֵ ְרָים ַות ְ ה ְוַאֲהרֹן מִּ ֶ ֹמש  ה ֹאדֹות ַעל ב ְ ָ ש   ית ָהאִּ ש ִּ ֻּ  מחשוף הלבן(\ע.א) .משהאשת  ציפורהזוהי -'ַהכ 

 

 

 

 

 
 
 ןשָ עֲ  - דָר ב ָ  -  שאֵ  : םנָ יהִּ גֵ מיני  3יש  ,הבן איש חי, מסביר 'ם שולטים בונָ יהִּ כל מיני גֵ -כל הכועס' אומרים חז"ל             .  

ָרד, זה רוֵ יחִּ הצבע הופך ל , ואח"כשאֵ , זה םדוֹ אָ בהתחלה  הכועסבע של צה                                . ןשָ עֲ ר עם האף, זה ח  נוֹ לבסוף , וןבָ לָ , שהוא ב ָ

 שולטים בו. םנָ יהִּ גֵ וזה שאמר כל מיני  ,ים את נשמתו של הכועס מיד למעלה, אפילו שהוא לא מרגישנִ ָד 

   על העם:  ה' רצה להשמידם, בא משה וִסינג ר-בחטא העגלכאשר חטאו ישראל

או  הקב"ה מיד סלח לעם. אך כשקורח אמר  ' בלשון יחידאני ה''אמרת  ְ ְתַנש   ' לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנוכי 'מדוע ת ִּ

 '' בלשון יחיד. 'אני הלא יוכל לסנגר ולומר לקב"ה  קורח, כי כאן במחלוקת ויפול משה על פניו'ה' אלוקיך, מיד '

 

 ר ֵ ל "ַוְיַדב  ל קַֹרח אֶּ ר ֵלאמֹר ֲעָדתוֹ  לכ ָ  ְואֶּ ֹקֶּ ת ְיהָוה ְויַֹדע ב  ר אֶּ ֶּ ת לוֹ  ֲאש  דֹוש   ְואֶּ יב ַהק ָ ְקרִּ  ֵאָליו..." )טז, ה( ְוהִּ

 ֶֹקר  שטות רוח נכנס בהם שכרגע משה שחשב (): המדרש מן תשובות שתי מביא י"רש : ב 

 לערב בוקר ובין לחושך אור בין ה הבדיל"שהקב שכמו להם שאמר (). יתפכחו לבוקר ועד, ושכרות ומשתה מאכל מתוך

 .לעבודתו אהרן את הבדיל כך, זאת לשנות אחד אף יכול ואין

 ֶֹקר  עשה שוודאי, ביום אחריו תהרהר אל - בלילה עבירה שעבר חכם תלמיד ראית שאם: (ט"י ברכות) בגמרא מובא :ב 

 עורכים, בלילה שישנים לפני, שצדיקים הקדוש הזוהר אמר : נשאלת והשאלה. תשובה

 עד לישון יצליחו לא ולכן, בטהרה להפקידה חפצים והם, לשמים בלילה עולה שנשמתם יודעים שהם כיוון, אמיתי נפש חשבון

 ...חכמים תלמידי שאינם סימן - כראוי תשובה שעשו מבלי ישנים זאת בכל הם ואם. כראוי עצמם יטהרו שהם

 
אחד )לחמ"ע( עולה לאוטובוס עם שלוש בנותיו, שואל את הנהג: 'תגיד, על פרחים צריך לשלם? 'לא'  עונה 

 הנהג... אז האבא קורא לשלוש בנותיו: שושנה, רקפת, ֶוֶרד תיכנסו פנימה.. 

 
  הטרמפיסט לעגלון 'הגענו, רמפיסט. וכשהגיעו לעיר אמר טמסופר על אדם שנסע בכרכרה שלו לעיר מסוימת, ובדרכו אסף

אתה יכול לרדת'. העגלון חשב שהלה מתבדח עמו, עד שהבין שהוא מתכוון לכך ברצינות. ניסה לדבר עמו שייצא מהכרכרה 

לבסוף פנו שניהם אל הדיין וסיפרו את כל ..הטרמפיסט טען לעומתו 'הכרכרה שלי'. ךשלו ולא ישיב רעה תחת טובה, א

שמעון. ועל הכרכרה היה כתוב שמו של ראובן, -לעגלון האמיתי קראו ראובן, ולשני.. לחכות בחוץ.הסיפור. אמר להם הדיין 

כמה שעות של המתנה בחוץ הם החלו לנמנם, עד שמיד קרא הרב 'שמעון!', מספר ראובן. לאחר שמו ולכן שמעון טען ש

ר נתפסת בקלקלתך', והכרכרה חזרה ושמעון קפץ משנתו. כשנזכר בדבר רצה כבר לשבת בחזרה, אבל הרב אמר לו 'כב

 )ובחרת בחיים                                     לבעליה האמיתיים.

ֹל פ  ָניו ַעל ַוי ִּ ָ  שמשה צריך לסנגר על העם:  הרביעיה היות שמדובר במקר   : נפל מפני המחלוקתפ 

oר על  משהאירועים,  בארבעה      .'משה ויחל': (לב שמות) כתוב  :לג  ע  ה   אט  ח  ( ) :במדבר ישראל כשהיובני רבינו ִסינג 

דַבר המתאוננים( ) ' ה אל משה ויאמר': (יד במדבר) כתוב: המרגלים אט  ח  ( )  .'משה ויתפלל': (יא  במדבר) כתוב :במ 

 .עליהם לסנגר יוכל לא לכן...חטאו זאת ובכל שמע העם כל: (י טז, ד"רש) כתוב: חַר קֹו תק  לֹוח  ַמ ( . )'מצרים ושמעו

   מו  ,הראשון אדםבכורו של  ןיִּ קַ ם שש  כְּ  האריז"ל. כתב )רש"י( .ראובןח היו משבט ַר רוב המצטרפים לֲעַדת קֹ .ןיִּ קַ ב ְ ==ַוי ָקֻּ

'. הראשון דאדם שו ְפֵריה   אבינו דיעקב שו ְפֵריה  : ')בבא מציעא פד(כ"ש  ,אדם הראשוןא טְ כך ראובן בכורו של יעקב שתיקן את ח  

ןלתקן את  ראובןכך ראוי היה  , אך בגלל שחטא ראובן ובילבל יצועי אביו, נלקחה ממנו זכות זו ועברה ליתרו... ַקיִּ

ןשהתעברה בו נשמת  קורחלפיכך כשראה  : ג'(' )פס. לכן אמרו ראובןי וחשב שיוכל לתקנה, נאספו עימו ראשי שבט   ַקיִּ

ו  ' או   עַ ו ַמד  ְ ְתַנש     )פיתוחי חותם(       . ןיִּ קַ א טְ לנו לתקן את ח   בוּ הָ  ןכל . ועע"ה, ןיִּ קַ =='ְיהָוה ְקַהל'. 'ְיהָוה ְקַהל ַעל ת ִּ



 ו   "זֹאת ם קחו   ֲעש  ֹות ָלכֶּ              ֲעָדתֹו" )טז, ו( וָכל קַֹרח ַמחת 

 וֹ  םָלכֶ  ו  קח , רתת הקטוֹ מחתוֹ ינצלו ע"י -ת מסוגלת להציל ממוות. רמז להם שאם יחזרו בתשובהר  הקטוֹ  .'ָמֵות': ס"ת תַמחת 

 )אור החמה(           . ָמֵות-יהיה םפָ סוֹ יחזרו בתשובה אז ואם לאו 
 
 "ם ַהְמַעט כ ֶּ י מִּ יל כ ִּ ְבד ִּ םה'  הִּ ְתכֶּ ָרֵאל ֵמֲעַדת אֶּ ש ְ ן ֲעבַֹדת ַלֲעבֹד: יִּ כ ַ ְ ש  ְפֵני ְוַלֲעמֹד 'ה מִּ ְרָתם ָהֵעָדה לִּ ָ  (ט)טז,  "ְלש 

  ְְרָתםלְ  ֵעָדההָ  ְפֵנילִּ  ַלֲעֹמדו ָ ר וִשיר.  שירול להלל'. ה' בחר בלִוִיים שיעמדו על הדוכן, ללֵ והָ : ר"ת 'ש   (שמנה לחמו)לפניו בכלי ז מ 
 
 "  יש   ו ְקחו תוֹ  אִּ ם...ַמְחת ָ ֶּ ְקַרְבת  ְפֵני ְוהִּ יש   ה' לִּ תוֹ  אִּ ים ַמְחת ָ ִּ ש   ם ֲחמִּ ֹת ו ָמאַתיִּ ה ַמְחת  יש   ְוַאֲהרֹן ְוַאת ָ תוֹ  אִּ  (יז)טז,  "ַמְחת ָ

  ְֵפנ י הְיהוָ  ילִּ ת ש  אִּ י וֹ ַמְחת ָ ִּ ש    (מרכבות ארגמן). ם בסוףשָ נְ שזה היה עוֹ '. מיתה משונה' ס"ת: ןְוַאֲהרֹ הְוַאת ָ  תַמְחת ֹ  םו ָמאַתיִּ  םֲחמִּ
 
 "ח ַ ְפת  ץ ַות ִּ ת ָהָארֶּ יהָ  אֶּ ִּ ְבַלע פ  ת אָֹתם ַות ִּ ם ְואֶּ יהֶּ ֵ ת  ָ ל ְוֵאת ב  ר ָהָאָדם כ ָ ֶּ ל ְוֵאת ְלקַֹרח ֲאש   " )טז, לב(ָהֲרכו ש   כ ָ

  ָבעה"ט(              . חַר קֹל שנתחברו על םר  ח   שעשאן מלמד .םֶר חֶ  ת''ס :חְלקַֹר  רֲאש ֶ  םָהָאד( 

 השעה את דחק קרח. מפניו' נדחית השעה השעה מפנה הנדחה וכל, דוחקתו השעה השעה את הדוחק 'כל (ד"ס ברכות) כתוב בגמרא 

 . 'הזמן לפני אותך לבלוע רוצה אני כך-שלו הזמן שהגיע לפני דבר רוצה שאתה כמו': ואמרה המָ אדָ וה, הגדול הכהן להיות ורצה

 :חיים אינם חייו, סבלנות לו שאין מי ולעומתו. יפים הכי שלהם החיים - הסבלנות מידת שבעלי ידוע
  שפעם באו אליו שני אנשים להתדיין על חלקת אדמה, כל אחד טען את טענותיו שהשטח שייך  'אור שמח'מסופר על הגאון

ר, אמר להם שיעשו פשרה ביניהם, אך לא ט  ר, ואמרו לו, שאין להם עדים או ש  ט  לו, שאל אותם, היכן העדים, היכן הש  

אזין לקרקע, ולחש כמה מילים, שאלוהו, את אזנו וה 'אור שמחה' ההסכימו גם לזה, אמר להם שיבואו עמו אל הקרקע, היט

מה האזנת לקרקע, ומה לחשת לה, אמר להם, אמרתי לקרקע, שניהם טוענים שאת שייכת להם, ומה את אומרת, ואמרה לי 

רח, אם היה מתבונן והקרקע, אני אומרת ששניהם שייכים לי, שהרי סוף האדם למות, והם הבינו את הרמז, והתפייסו. וגם ק

 )תורת הפרשה(                                            .למות, אז לא היה חולק על משה, ולכן נענש שנבלע באדמהשסוף האדם 
 
 "ָרץ ל ַוי ָ ֹוך אֶּ ָהל ת  נ ֵה ַהק ָ ף ֵהֵחל ְוהִּ גֶּ ָעם ַהנ ֶּ ָ ן ב  ֵ ת  ת ַוי ִּ ת אֶּ טֹרֶּ ר ַהק ְ ֵ ָעַצר...ַוי ֲַעמֹד: ָהָעם ַעל ַוְיַכפ  ֵ ָפה ַות  ג ֵ ַ  יג(-יב ,)יז "ַהמ 

 בעה"ט(              .מֵגיָפההאת רץ לעצור  אהרוןרמז ש הפָ גֵ מָ ==(ב"ש-א"ת' )בגימט ַוי ָָרץ( 

 ָעַצר; המלאך זחָ והוא אָ ==ַוי ֲַעֹמד ֵ ָפה ַות  ג ֵ ַ ָפה: ַהמ  ג ֵ ַ  )שמנה לחמו(   .מלאך הָמֵות. שאהרון עצר את ל"בסמא==ַהמ 

 ךלעכב ניוציו 'משה :אהרןענה . שליחותי' לעשות לי 'הנח :לו אמר. כרחו בעל והעמידו מלאךה את אחז אהרן: פירש"י' .

(. ה"הקב) הגבורה מפי אלא כלום אומר משה אין' :אהרן ענה. משה' של שלוחו ואתה הקב"ה של שלוחו 'אני :המלאך אמר

  .המגיפה את שעצר מה וזה 'ושאל עמי בוא. מועד אוהל פתח אל ומשה ה"הקב הרי, מאמין אתה אין אם
 
 בֹא ה "...ַוי ָ ֶּ ל מֹש  ל אֶּ נ ֵה ָהֵעדו ת אֹהֶּ ַרח ְוהִּ ָ ה פ  ֵ י ְלֵבית ַאֲהרֹן ַמט  ַרח ַוי ֵֹצא ֵלוִּ ֵצץ פֶּ יץ ַוי ָ ְגמֹל צִּ ים ַוי ִּ ֵקדִּ ְ  " )יז, כג(ש 

 יץ-ֶפַרח יםש ְ -צִּ ָיהו  , רֹבָעםיְ , קַֹרח-' אנשים שעירערו על הכהונהג: כנגד ֵקדִּ  )בעה"ט(            .עו זִּ

 ה(")מסכת חולין כ       בגדלן.  יםרִּ מָ ו בקטנותם -תוקיםמ, ויש להיפך, בגדלן יםקִּ מתו  ו בקטנותם -יםרִּ מָ יש  :יש שני מינים יםדִּ שקֵ ב      

בתחילה קשה לוותר ולסלוח, אך -. רמָ ו עַר , אך בסוף זה מתוקבתחילה זה - : מחלוקת ושלוםבין  ההבדלזהו ו

 )תורת הפרשה(                                                  .מאודק תוֹ בסוף הוא מָ 

 

 

 

 
 
 "...נ ֵה י הִּ ת ָלַקְחת ִּ ם אֶּ ם ֲאֵחיכֶּ י ִּ ֹוךְ  ַהְלוִּ ת  ֵני מִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ם יִּ ָנה ָלכֶּ ָ ים ַמת  ת ַלֲעבֹד ַלה' ְנֻתנִּ ל ֲעבַֹדת אֶּ  ו( )יח, מֹוֵעד" אֹהֶּ

 י ם ֶאת ָלַקְחת ִּ י ִּ ֹוךְ  ַהְלוִּ ת  ֵני מִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ                  ד.מלף, לאש, ירן, ישד, וי': לויים'המילה  המופיע 'ישראל'של אותיות  מילויה באמצע :יִּ

ת   הלוייםלקחתי את שכתוב 'וזהו   בן איש חי(ה)                      '.     ישראלבני  ֹוךמִּ
 

 הלקוחות לאחד ופונה מסביב מסתכל הוא, מסיים כשהוא. הכסף כל את מהפקידים ודורש לבנק נכנס שודד :שלום בית""
 .בו ויורה מתעצבן השודד .האיש עונה 'כן' '?הבנק את שודד אותי ראית האם: 'ושואל בבנק
 '...!ראתה אשתי אבל...האיש עונה 'לא' '?הבנק את שודד אותי ראית האם' -אותו גם ושואל נוסף אדם על מסתכל הוא

 
 "... ְדֹה ַאך ָ ה פ  ְפד ֶּ כֹור ֵאת תִּ  (טו" )יח, ...ָהָאָדם ב ְ

 דֹה ָ ה פ  ְפד ֶ  )שמנה לחמו(     יל  חודש.         מוטל החיוב לפדות את בנו בגִ  באָ הָ : שעל ָאָדםהָ  כֹורב ְ  תאֵ  תִּ
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 .פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בת אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה בר יאלקוב  יהודה 
ילָדה .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן מסעוד .סטה בת זוהר .רינה בת בן חיון אסתר .רינה בר בן שושן שמעון  ב ִּ

 תמו. רב שמעון שרה. רב . יצחקמור יוסף אליסומשה  .באודה תב ג'נט .זאנח יצחק ופורטונה .תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת אדרי  איטו סוליקה. בת

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמה .כהן, לוי, אזולאי משפחות לכל .זוהרבת  רינה ,זוהרבת  פאני ,זוהרבת  ברוריה  
  סעדה. בן מסעוד פרוספר .מטילדהבת  מזל אסתר.בנות  עליהו מזל .עליה בן יוסף יצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

 .פאניבן אושרי   .פאניבן  אריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמרם  .רוניתבן  עידן קדוש תרצה.בן  שמעון .מסודיבן עופר   
       חנה. בת שני . חנה ןב אביעד . שושנה בן רפאל .צילה בן ארז  תמר. בן יעקב אסתר.בן  דורון .אסתרבן  יעקב .ברוריהבת אפרת . רינהבת שירה 
 .עישהבן  יחיא

 ַרח ָ ה מדוע פ  ֵ ים ַאֲהרֹן ַמט  ֵקדִּ יםש ש ְ ֵקדִּ ִלים מְשנ י  ש ְ יםגד  ָרחִּ ְ ט כ הבָ קֵ נְ , אחד חלּול כפ  , וכשהרוח מנשבת אז רכָ זָ והשני בֹול 

ל כנגדו בִמְקָדש של ַמֲעָלה ומקִטיר על  ןרֹ הֲ אַ , כך ירִּ פ ְ וגדל ממנו ה נקבותנכנסת הבליטה ב ש לָמָטה בִמְקָדש וִמיָכא  ְמָשמ 

יםהמזבח ְנָשמֹות של ָצִדיִקים. רמז לכך:  ֵקדִּ  )פני דוד(של מטה.  מקדששל מעלה מכוון כנגד  מקדש. רמז לישָ דָ קְ מִּ אותיות =ש ְ
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