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 קרח
 

 טז פרק
 

-------------------------------------------------- 

ַקח א ן ֹקַרח ַויִּ ר-בֶּ ְצהָׁ ן יִּ ת-בֶּ ן ְקהָׁ י-בֶּ ן ֵלוִּ תָׁ ם ְודָׁ ירָׁ יָאב ְבֵני ַוֲאבִּ ן ְואֹון ֱאלִּ ת-בֶּ לֶּ  :ְראּוֵבן ְבֵני פֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 משה על חלק קרח  ציצית ענין רמז שעל
 

Uי"רש 
 

 ואבירם ודתן
 

 לרשע אוי  ,במחלוקתו קרח עם נשתתפו  ,תימנה החונים ובניו לקהת שכן  ,תימנה בחנייתם שרוי ראובן שבט שהיה בשביל
 קהת בני על נשיא משה שמינהו  ,עוזיאל בן אליצפן של נשיאותו על נתקנא  ,משה עם לחלוק קרח ראה ומה  .לשכנו אוי
 בניו שני נטלו הבכור עמרם  ,(.יח  ,ו שמות)  'וגו קהת ובני שנאמר  ,היו ארבעה אבא אחי  ,קרח אמר  .הדבור פי על

 נשיא מנה והוא  ,לעמרם שני שהוא יצהר בן שאני  ,אני לא  ,השניה את ליטול ראוי מי  ,גדול כהן ואחד מלך אחד  ,גדולה
  ,סנהדראות ראשי וחמשים מאתים וכנס עמד  ,עשה מה  .דבריו את ומבטל עליו חולק הריני  ,מכולם הקטן אחיו בן את

 אומר הוא ולהלן מועד קריאי עדה נשיאי שנאמר  ,בו וכיוצא וחביריו שדיאור בן אליצור והם  ,שכיניו ראובן משבט רובן
 של שכולה טלית  ,לו אמרו  ,משה לפני ועמדו באו  ,תכלת שכולן טליתות והלבישן  ,(.טז  ,א במדבר) העדה קרואי אלה

 תכלת של אחד חוט אחר מין של טלית אפשר  ,עליו לשחק התחילו  ,חייבת להם אמר  ,פטורה או בציצית חייבת תכלת
             עצמה את תפטור לא תכלת שכולה זו  ,פוטרה

 
Uבעל הטורים 

 
  משה על חלק ציצית ענין שעל ציצית לפרשת קרח מחלוקת סמך  .קרח ויקח  [א]
 

-------------------------------------------------- 

כֶּם ַהְמַעט ט י מִּ יל-כִּ ְבדִּ ֵאל ֱאֹלֵהי הִּ ְשרָׁ ְתכֶּם יִּ ֵאל ֵמֲעַדת אֶּ ְשרָׁ יב יִּ ְתכֶּם ְלַהְקרִּ יו אֶּ ת ַלֲעֹבד ֵאלָׁ -אֶּ
ְשַכן ֲעֹבַדת ה מִּ ְפֵני ְוַלֲעֹמד ְיהֹוָׁ ה לִּ ֵעדָׁ ם הָׁ ְרתָׁ  :ְלשָׁ

-------------------------------------------------- 
 

ם"רמז ש  ְרתָׁ      הדוכן על היינו לשיר" ְלשָׁ

   
Uי"רש 

 
 העדה לפני ולעמוד

 
       הדוכן על לשיר
       



Uברכת פרץ 
 

ם ְרתָׁ          "בשיר על הקרבן"בגימטריא  ְלשָׁ
 

-------------------------------------------------- 

ְשַלח יב ה ַויִּ ְקֹרא ֹמשֶּ ן לִּ תָׁ ם ְלדָׁ ירָׁ יָאב ְבֵני ְוַלֲאבִּ ה ֹלא ַוֹיאְמרּו ֱאלִּ  :ַנֲעלֶּ
-------------------------------------------------- 

 

 שלום בדברי להשלימם אחריהם מחזר משה רמז שהיה
 

Uי"רש 
 

 'וגו משה וישלח
 

              ( קי סנהדרין) שלום בדברי להשלימם אחריהם מחזר משה שהיה  ,במחלוקת מחזיקין שאין מכאן

Uבעל הטורים 
 

 אחד את הרעותי ולא  ..(פעמים' ך רק ד"מופיא בכל התנ "מהם  אחד "רצונו לומר שהמילים ) במסורה  'ד  .מהם אחד  .
  ,כב א"מ) טוב ודברת מהם אחד כדבר דבריך נא יהיו  .(ה  ,כה דברים) מהם אחד ומת יחדיו אחים ישבו כי ואידך  .מהם

 בו ויחזור לטובה שידבר לקרח פייסו שמשה פירוש  .באליהו  (ב  ,יט שם) מהם אחד כנפש נפשך את אשים מחר כעת  .(יג
 :מחר כעת שימות לו רמז  ,רצה שלא וכיון

 

 יז פרק
 

-------------------------------------------------- 

ים-ֵבין ַוַיֲעֹמד יג ים ּוֵבין ַהֵמתִּ ַצר ַהַחיִּ ה ַוֵתעָׁ  :ַהַמֵגפָׁ
-------------------------------------------------- 

 

  הוא המות לומר סם הקטורת אחר ומרננים מליזין ישראל שהיו רמז
 

Uי"רש 
 

 'וגו המתים בין ויעמוד
 
 ,ואביהוא נדב מתו ידו על  ,הוא המות סם  ,לומר הקטורת אחר ומרננים מליזין ישראל שהיו לפי  ,בקטרת למה  ,אחר דבר  
        הממית הוא והחטא  ,(ו"פ ויסע מכילתא) הוא מגפה שעוצר תראו ה"הקב אמר  ,איש ומאתים חמשים נשרפו ידו על 
  
 

   Uבעל הטורים 
 

 לה   ' כי תשא פרק ל
 
יתָׁ  כה) שִּ ן ֹאתוֹ  ְועָׁ מֶּ ְשַחת שֶּ ש-מִּ ְרַקַחת ֹרַקח ֹקדֶּ ן ֹרֵקחַ  ַמֲעֵשה מִּ מֶּ ְשַחת שֶּ ש-מִּ ְהיֶּה ֹקדֶּ  ( :יִּ
 



 (יג  ,ד ר"במדר) רבותינו שדרשו זהו  .(א  ,י קהלת) רוקח שמן יביע יבאיש מות זבובי  .רוקח מעשה  .מלאים  'ב  .רוקח  [
 ואמר  ,קטורת דהיינו רוקח גבי מות שנאמר  ,קרח עדת מתו בה ואביהוא נדב מתו בה  ,לומר הקטורת אחר מרננים שהיו 

 דכתיב  ,העם על ויכפר הקטורת את ויתן  (יב  ,יז במדבר) שנאמר מחיה אדרבה אלא ממית הקטורת שאין ראו משה להם
 :ממית החטא אלא  ,קדש טהור ממלח רוקח מעשה

 

 יח פרק
 

-------------------------------------------------- 

נָׁם ְתרּוַמת ְלָך-ְוזֶּה יא ל ַמתָׁ ֵאל ְבֵני ְתנּוֹפת-ְלכָׁ ְשרָׁ ים ְלָך יִּ נֶּיָך ְנַתתִּ יָך ּוְלבָׁ ְבֹנתֶּ ְתָך ְולִּ ק אִּ ם-ְלחָׁ  עֹולָׁ
ל הֹור-כָׁ  :ֹאתוֹ  ֹיאַכל ְבֵביְתָך טָׁ

-------------------------------------------------- 
 

 אשתו לרבות" טהור כל"רמז ש
 

Uי"רש 
 

 טהור כל
 

              ).קיז ספרי) אשתו לרבות  ,טהור כל  ,אחר דבר  .טמאים ולא
 

U פרץברכתU  
 

הֹור-כָׁל  " אשתו"תיבות בגימטריא  ' עם הג ְבֵביְתָך טָׁ


