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  רח תשע"ז אורות הגבעה פ' ק                                   

קש ב, צדיק נסתר המ[הטלמ חמד למעלה ואהובהשבוע מוקדש להצלחת ידיד נאמן, אהוב למעלה ונחמד למטה ]וגם נהעלון 
ר שה' ירעיף עליו ממרומים שפע אין סופי בשגם וברוח יחד "יהשתרם תרומה משמעותית להצלחת המפעל.  להישאר בנסתריותו,

  !!!ת הנפששלוהלב ושמחת עם רעייתו החשובה וכל בני ביתו ויגיל וישיש תמיד מתוך 

ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד  ויאמר משה אל קרח, שמעו נא בני לוי, המעט מכם כי הבדיל ה' אלהי"
את עבדת משכן ה' ולעמד לפני העדה לשרתם ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהונה. לכן אתה וכל עדתך 

 [י"א -פרק ט"ז ח' ] ."הנעדים על ה' ואהרן מה הוא כי תלינו עליו

' שלכן אתה וכל עדתך נועדים אתם על ה' ולא על אהרן, והרי קרח אמר בפסוק הראיה ממש"כ בפסוקים ט' י איה ועלינו לבאר מה
ג' ומדוע תתנשאו על קהל ה', דהיינו שאתם מתנשאים מדעתכם ומעצמכם ולא מכוח ציווי עליון וכיצד מבואר מכל מה שאמר 

 משה שאין זה תלונה על אהרן אלא על ה'. ועיין בזה באוה"ח. 

סים אישיים המעוותים את יכולתו להיות אובייקטיבי. קשה רהאדם מטבעו מלא וגדוש באינט [:די בארעפ"י הס' ] כך ונראה לבאר
במשלי ]פט"ז ב'[ 'כל דרכי  מר החכם מכל אדםאמאד לקבל החלטות הנקיות מכל נגיעות אישיות ומשיקולים טהורים בלבד. וכבר 

יניו' והיינו שע"י נגיעותיו ורצונו יחשוב על דרכו שישרה היא ושאינה איש זך בעיניו'. וכן כתוב ]שם בפכ"א ב'[ 'כל דרך איש ישר בע
ועי"ז כל שחושב שנכון הוא בטוח הוא שאכן  .כך צריך להיותש, ובאה ע"י נגיעות כלל אלא שזכה וטהורה מנגיעות היא ההחלטה

, הבנתם, ותפיסתם לבין המציאות. אני אוהב לומר שאנשים מתבלבלים בין השקפתם .נכון וישר הוא וזך וטהור הוא מכל נגיעות
  ולא היא.  –הם מדמים לעצמם שנקודת מבטם והמציאות זהות 

וראייתו  ותיו נראה לו נכוןאם נכון הדבר באמת ודרכו ישרה על פי קנה מידה אובייקטיבי או שמחמת נגיע ידע האדם באמת איךו
ידון עליו  ,והיינו שכל דבר שבא להחליט עליו ',ך יישרו נגדךעיניך לנוכח יביטו ועפעפי' ["ד כ"חעקומה? וע"ז כתוב במשלי ]פ

ולא  לחבירו לחבירו ואיך מסתכל על המצב כאשר ההשלכות של החלטתו תהיינהליו אלא א היינו שההחלטה אינו קשורה ",לנוכח"
. ואז ותעשה כן כלפי עצמך "עפעפיך יישירו לנגדך"אז  לחבירו העומד מולו, –דון הוא לנוכח הנכון כשהני לו. ואחרי שיחליט מה

 .מוש"כ ועפעפיך יישירו לנגדךאמנם יהיה הדבר ישר כ

. כל שהיא תפארת לעושי' ותפארת לו מן האדם ?איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם [:פ"ב מ"א]באבות  וזהו ביאור דברי המשנה
אחרים שאינם נוגעים בדבר ולא מספיק מה שהיא תפארת  בעיני ייראה איך הדברוהיינו שכדי לדעת שאכן ישר הוא צריך לדעת גם 

את  גםעפ"י אחרים ]עיי"ש ברע"ב[ אבל צריך רק בן לא ואמנם כמו ."תפארת לו מן האדם"גם  לו עפ"י דעתו אלא צריך שיהיה
מהר"ל זצ"ל בדרך חיים ל. ווב הסיכויים שאין זו דרך ישרהר ,אחרת הביקורת החיצונית. ,תפארת לו מן האדםהמרכיב שיהיה 

 מן האדם. שכיון שדרך איש ישר בעיניו לפיכך צריך שתהא גם תפארת לו רש כן, עיי"שפי

וע תתנשאו על קהל ה' לעשות רק את אהרן , ומדלם שוויןם וגו' והיינו שכושי, שאמנם אמר קרח כל העדה כולם קדומעתה נראה
א בעיניו ולא הלוויים וקירבתם המיוחדת לה'. והיינו משום שמעט הובחירת יתר קרח על ואבל לא מצינו כלל שו .ובניו לכהנים

 "אתה דוגל בשוויונות? –. משה רבינו אומר לקרח מקום כשכל העדה כולם קדושים יניו שיש בזה מעלה מיוחדת שאין להחשוב בע
צדק -ולא רק להתלונן על אילמה לא מפריע לך שאתם נבחרתם להיות מובדלים ולשרת את ה'??" אדם צריך להיות עקבי  נו, אז

וקיפוח כאשר הדבר נוגע אליו אבל כשאחרים נראים מקופחים להישאר בשקט. "המעט מכם כי הבדיל וכו'". למה זה מעט ולא 
חשוב בעיניך שאתם נבחרתם לתפקיד מיוחד?? היית צריך להרים קול רעש גדול על כך שכל העדה כולם קדושים ולמה דוקא 

דת שיש כאן הבדלה להקריב אתכם אליו לעמד את עבו ,ל מאד הוא כמבואר בדברי משהה באמת דבר גדוהשבט שלי נבחר. כי ז
 מכך שקרח לא היה מודע לסתירה הפנימית בגישתו ובהשקפתו, סימן ?!קרח זאתאיך לא הבין ו ,משכן ה' ולעמוד לפניו לשרתם

ולם מחמת מעלתה ושלא תהא התנשאות בקהל ה' הביאתו ואותה נגיעה שהביאתו לתבוע את הכהונה לכ נובע מצד נגיעות לושהכ
]ואיך  .מחמת נגיעות ואינטרסים אישיים כולה שורש  הדבר לש"ש אלאשאין  יהומזה רא .לוי' בגדר של מעטות הלראות את מעל

 התורה דורשת מאיתנו לחטט בנבכי נפשנו!![

ה'  לש"ש כדבריך שרוצה אתה במה שציוה שאין מעשיך היינו ,ומזה באה המסקנא במש"כ לכן אתה וכל עדתך הנעדים על ה'
עליו כשהתלונה היא  הוא כי תלינו ודבריך נגד ה' הם ואהרן מה ,ה' ני אלא יודע אתה את האמת שכן ציוהויתי אטצנשכאילו לא כן 

 . שאומר אותו יסוד בבית הלוי פ' ויגשגם . ועיי"ש באלשיך כאן ועל ה'

 "וישמע משה ויפול על פניו"

בעל או לנחשד שגם אותו כהן שהוא קרוב לאשה הנחשדת או ל להסתפק בהשקאת סוטה, אם היתה כשרה בקרובים והיינו יש
בודקים המים כמבואר בסוטה ]כ"ז ע"ב במתניתין[ 'כשם שהמים בודקין אותה כך המים בודקין אותו' היינו את הנחשד, אם 

  .רשאי להשקות אותה

העיר בזה מדברי הגמרא ]בסוטה י"ז ע"ב[ מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה, מאי טעמא? אתיא תורה תורה, בס' הדרש והעיון 
וכתיב התם ]דברים י"ז[ על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט וגו' מה משפט ביום  ,כתיב הכא, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת

 לדיני נפשות, ומה"ט גם א לבד לדיני ממונות אלא גםדין סוטה איתקש לש ,שכתבו [ד"ה מה]ועיי"ש בתוס'  .אף מגילת סוטה ביום
[. ועל פי ההנחה שדין ר דין אפילו בלילהולא כדיני ממונות שרק תחלת דין ביום אבל גמ]ה דומיא דדיני נפשות גמר דין פסול בליל

משלש אלה היינו  ואם הכהן קרוב לאחד ,דיני נפשותת בל שהקירבות פוסלת בסוטה כמו שפוסלשוב י" ,כדיני נפשות סוטה נחשב
 .האיש הנחשד אינו רשאי להשקותאו להאשה הנחשדת או להבעל או ל
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ן ה עניוכי מ ,[דברים כ"א]ע מה ת"ל על פיהם יהי' כל ריב וכל נג ,ר' מאיר אומר [ל"ד ע"ב]הדרין ויש לדמות זאת להא דאיתא בסנ
. וה"נ מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא בקרובים ,ומקיש ננעים לריבים וכו' לנגעים אלא מקיש ריבים ?ריבים אצל נגעים

אכן גם  .ת בזה וכמ"שות, ה"ה שהקריבות פוסלשגם לדיני נפ בד לדיני ממונות אלאם ולא לכיון שהשקאת סוטה איתקשא לדיני
 בל חכמים פליגי ע"ז וס"ל דקרוב כשר, אי וקרוב פסול לראיית נגעיםדרק ר"מ ס"ל הכ ,פוסלה לאו לדברי הכל הקירבות בנגעים

וביו אבל נגעי עצמו ונגעי קראה חוץ מאמנם ס"ל שכל הנגעים אדם רודר"מ  [פרק ב' משנה ה']לראיית נגעים וכדאיתא בנגעים 
ה , וה"והלכה כחכמים שקרוב כשר לראיית נגעים .קים ע"ז וס"ל שרק נגעי עצמו אין אדם רואה אבל נגעי קרוביו רואהחכמים חול

 שגם בהשקאת סוטה י"ל שקרוב כשר לראיית  נגעים וה"ה שגם בהשקאת סוטה י"ל שקרוב כשר.

"וישמע משה"  [ק"י ע"א]מהא דאיתא בסנהדרין  ,רובה היתה כשרה בכהן קוטסיה נחמדה שהשקאת רא להביא והמשיך בס' הנ"ל
באשת איש? שנאמר ]תהלים ק"ו[ "ויקנאו למשה במחנה"  שמע שחשדוהו יונתןר' ר שמואל בר נחמני אמ א"ר ?ה שמועה שמעמ

מלמד שכל אחד ואחד קינא את אשתו ממשה. ועיין בתרגום יב"ע בפרשת קרח שם שתרגם כן על מקרא וישמע משה ויפול על פניו. 
פירש שכל אחד פא ]ונפל על אנפוי מן כסו וז"ל "ושמע משה היך קניין כל חד מנהון ית אנתתי' לאשקיותהן מיא בדוקיא מטול משה

קנא אשתו להשקותה מים בדוקים המאררים מטול משה שחשדוהו באשת איש וכו' מן כיסופא פירש מחמת הבושה לא הי' יכול 
. וביאר במפרש לתרגום יב"ע שם דה"ט שחשדו דוקא כעת למשה, כי קרח וסייעתו חלקו על אהרן ודרשו לסלקו להסתכל בפניהם[

 ,בריהם שלא נכון שאהרן יהי' כהן כי יש צורך להשקות סוטות רבות משום החשד שחשדו את משהמן הכהונה ורצו לתת טעם לד
ואהרן בודאי ירצה לחפות על כבוד אחיו ויעשה כן שלא יבדקו המים, וע"כ מהראוי לסלקו מן הכהונה עיי"ש. ואם נאמר שכהן 

שדות ממשה כיון שהוא קרוב למשה וכמו שמצאנו א"כ אהרן בלא"ה לא הי' יכול להשקות את הנח ,קרוב פסול להשקאת סוטה
בסגירת מרים שאם נאמר שראיית נגעים פסולה בקרובים לא הי' יכול אהרן לסגרה משום שקרוב הי' ]וכדאיתא בזבחים קיא 

את סע"ב[, מרים מי הסגירה משה זר הי' ואין זר רואה את הנגעים. ואם תאמר אהרן הסגירה? אהרן קרוב הי' ואין קרוב רואה 
הנגעים אלא כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים אותה שעה, אני כהן ואני מסגירה אני חולטה ואני פוטרה. ועיין תוס' שם ]ד"ה 

אהרן ומה  כלו אלה החושדים את משה להשקות ע"יה בלא"ה לא י, הנוה"נ אם נאמר שהשקאת סוטה פסולה בקרובים .אהרן[
, הרי ההשקאה לא תהיה כלל הכהונה משום שיחפה על משה ויקלקל בדיקה המיםיפוא מצדם לסלק את אהרן מן יה זה אטעם ה

ו שבודאי ירצה אהרן דוקא להיות . ולכן אמרו קרח וסייעתכ דהשקאת סוטה כשרה בקרוביםע"י אהרן משום שקרוב הוא וע"
א ]כדאיתא ביומ ל עת שירצההמשקה ואף שהשקאת סוטה אינה טעונה כהן גדול אבל כיון שכהן גדול נוטל חלק בראש ומקריב בכ

וא"כ בכל עת שירצה הוא  .מנחה זו אני מקריב עיי"ש ,אמר עולה זו אני מקריב ?חלק בראש [הכה"ג]כיצד מקריב  [י"ז ע"ב
ירצה אהרן להיות המשקה כדי שיחפה על משה ולכן אמרו שיש לסלקו  ירשות בידו ובודאהלהשקות את הסוטה ולהקריב מנחתה 

 יה נפלאה. מן הכהונה וזו רא

כזאת. הרי משה רבינו היה חצי אדם וחצי מלאך ]עפ"י המדרש[,  מגוחכת ם הענין שחשדו במשה, הלב מתקשה לעכל עלילהולעצ
 ]!![ פרש מאשתו הרי . משה רבינווקרן אור פניו וכו' לחם לא אכל ומים לא שתה יום משה רבינו דיבר פנים אל פנים עם הקב"ה ומ'

 מזנה עם אשת איש, ומה מקום לחשד כה מופרך??  ואיך יתכן שמשה ח"ו –

הסבר פסיכולוגי. ניקח למשל זוג שיש להם בעיות בשלום בית. הם יתאמצו מאד, הרבה יותר מזוג רגיל, להפגין  הציעואולי יש ל
תקין. ל ולעולם שהכול הולך כשורה. דווקא משום שהמצב כל כך מעורער, הם מנסים להסתיר זאת ולעשות הצגה כאילו שהכ

 אח"כ בסתר, הם רבים ואפילו הולכים מכות כחפץ לבם הטוב....

וכך אפשר להסביר את החשד על משה רבינו. הטענה הייתה, שדווקא משום שהוא כ"כ פרוץ בסתר הוא עושה הצגה בפומבי ומנסה 
ם אלא הוכחה. אבל זה עדיין להראות לכולם כמה הוא רחוק מענין עריות ולכן פרש מאשתו. נמצא שפרישתו אינה קושיא על טענת

חוץ מהקב"ה. ואם הקב"ה מדבר עמו פנים אל פנים, וקורן אור פניו וכו'  -" לעבוד"לא עונה על התמיהה שהעלינו שעל כולם אפשר 
 וכו', לא יתכן שבסתר הוא רשע, כטענת החושדים. 

שייך לכל הנשים, אבל טעו כי משה היה שקול כנגד שמשה היה איש כללי וממילא חשדו בו היה במהר"ל ]גבורת השם פי"ז[ הסביר 
יהן בפועל אלא שאמרו שכל אדם כל ישראל ואינו צורה פרטית וממילא הזיווג שלו היא אשתו של כולם, ולא אמרו שהוא בא על

ה לא היה מציאותו יש לו זיווג הראוי, והזיווג לפי מציאות משה הוא אשת איש של כל אחד ואחד. אבל האמת הייתה שלמש עצםב
 ועי'ם.  -שיתוף עם ישראל אלא היה נבדל מהם וכו' עיי"ש במהר"ל ובהערותיו החשובות של הרב הרטמן שליט"א במהדורת מכון י

 ועוד צ"ע. בס' דברי יואל ]פ' קרח[, ובס' חידושי הלב. עוד

 ם""ויחר למשה מאד ויאמר אל ה' אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד נשאתי ולא הרעתי את אחד מה

משמעו  "אחד"מהם" ולא אמר "ולא הרעתי להם". מבאר המשך חכמה ש אחדמה פשר הלשון שאמר משה "ולא הרעתי את א[ 
שאפילו למיוחדים שבהם לא  ,הוא מלשון "המיוחד בעם". וזהו שאמר משה "אחד העםש"המיוחד שבהם כפרש"י ]בראשית כו י[ 

 נים לא הרע שהוא חידוש גדול יותרשאפילו לפחותים ולקט -צריך לומר הפוך הרי משה היה ש ,צריך ביאורעדיין הרעותי. אלא ש
ווה ענהלא בקודש להפגין מדת דרכן ש ,מאשר לא להרע למיוחד שבהם. ומבאר המש"ח שאלו שיש להם עונה פסולה ומזוייפת

ודעים שהם גדולים מאותם כי בתוך תוכם הם י וה,ענוהנשים פחותים כדי להראות מדת לבריות, לכן דרכן להיכנע לא שלהם
 –ם יגידו "פששששש אין להם בעיה להשפיל את עצמם ו"לשחק את זה". טוב להם שאנשי וא"כ , וגם הרואים יודעים זאת,אנשים

שכאן לא יאמרו שמכבדים את הגדולים  או שגדול מהם, למי שנמצא בדרגה שוה להם לעומת זאת, נמנעים מלכבדכמה עניו"! 
חשובים הנשים משפילים א הענווים הצבועים –שהם באמת שפלים מהם ולכן ראוי לכבדם. ואדרבה  מחמת מדת הענוה אלא

נא ילא קכמו שמצאנו שהיה עניו אמיתי, . אבל משה רבינו ע"ה והתנשאות ומתכבדים בקלונם כדי להרגיש עליונות כערכם
לכן אמר משה ולא הרעתי את אחד מהם שאפילו  .וח נבואה על הזקנים ]במדבר י"א[ביקש מה' שישרה ר ,ואדרבה .למתנבאים

 למיוחדים שבהם גם לא הרעותי. והבן זאת כי הוא חידוש גדול בנבכי הנפש. 

וכלשון הזהב של המש"ח: "יתכן כי המשתבחים בענוה, וענותנותם היא פחותה ]ולא אמיתית[ מקרבים ומכניעים עצמם למי שהוא 
יותר גבוה אשר יתכן לטעות כי ההכנעה אינו  אבל מי שהוא בערכם או ערך אותם.שפל הרבה ממנו במעלתו ומחבקים ומנשקים 

לא כן אדוננו  .לאלו מרחקן ומשפילן בערמתו ומתכבד בקלונם ,מצד הענוה רק מצד הצדק והנמוס שפלוני גבוה ורם ממנו במעלה
[. וזה שאמר "ולא במדבר יא]ים רוח נבואה הוא היה עניו אמיתי ולא קנא להמתנבאים במחנה והתפלל כי יאציל ה' על הזקנ ,משה

כמעט שכב אחד העם  [בראשית כו י]כי משקל אחד נאמר על הרוב על המיוחד וגדול שבהם וכמו שכתוב  "עותי את אחד מהםהר
 ."בינה זאת .שגם הגדולים במעלה לא פחת מעלתם אדרבא הוסיף על מעלתם וכבודם [רש"י שם]
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איפה זה משאיר  –ה"פגז" של הישיבה או הכולל  שני הואם ואפילו אברכים. מרגישים שאם הרילפעמים יש רוח תחרותית בין בחו
לא יגיעו, כי "מה הוא יכול ללמד אותי? אני יודע ללמוד טוב יותר ממנו". קל מאד  מסויים אותי?? ואם מתקיים שיעור מרב

חשוב בעיני  באמתהת"ח יודע מי וום שוויון, והכל למראית עין, לתלמיד חכם לכבד עם הארץ, כי הוא מרגיש בתוכו שאין כאן ש
הקב"ה ]מצפות לנו הפתעות כשנגיע למעלה. יתברר שפעמים רבות טעינו בהערכת בני אדם, וכדברי הגמרא "עולם הפוך ראיתי"[. 

 –פשר לעשות מבחן פשוט אבל כשמדובר באדם שנמצא ברמה שלו, הוא כבר חושש לכבד אותו, כי זה סוג פגיעה ב"אגו" שלו. ]א
לא מנסים כי  אה כמה יגיעו. או ליתר דיוק כמה לא יגיעו...רלתלות מודעה שאברך פלוני מוסר שיעור כל שבוע בשעה כך וכך, ונ

 [.יודעים מה תהיינה התוצאות

ד מכל אחד, הן כמונו מתוך ידיעה שיש הרבה מה ללמו ]ורבנים[ אולי לאור דברי המשך חכמה נתחזק בנושא כיבוד אברכים 
בלי אישור חיצוני  בעצמם ש"כבוד" הוא מזון לנשמה לאלו שלא מרגישים מספיק מכובד צריך לדעת ,בתורה והן במידות. ובנוסף

לעבודות  יםחות הרוחניושלפעמים צריכים לקבל כבוד, וליהנות ממנו, כדי לאמץ את הכ צדיק אחד כתבכמעט כולם[.  –]כלומר 
וד, הכבוד הרי יין להחליף כח ולחדש שמחת הרוח. והתפקיד של מקבל הכבוד הוא להביט במהות הכברמות, כשם ששותין כוס 

אדם מחדיר לעצמו את רוממות מעלת נפשו, ומתוך אותה  ,ת מעלת נפשו של המכובד, כך שבקבלת הכבודניתן כדי להבליט א
לאלקי בעודי". אני מזמר לה' על כל "עוד" שיש לי. על רוממות עובד את ה' מתוך ביטחון עצמי שעבודתו חשובה ומועילה. "אזמרה 

כל תוספת מעלה, על כל מידה ייחודית, על כל שביב של גילוי נשמתי האישית, הנועדת להרבות כבוד ה' בעולם. כל בוקר מודים לה' 
ה'  לךכי גם  ,להרגיש נחותשהחזרת בי "נשמתי" דהיינו הנשמה המיוחדת לי. חסד גדול לגלות לאדם את המיוחד שבו ואין כל צורך 

 –ואדרבה נתן כוחות מיוחדים ותפקיד אישי. לאדם עם ביטחון עצמי גבוה, אמונה ביכולתיו וכוחותיו, אין בעיה לרומם את הזולת. 
  המכבד את הבריות.  –הוא מתכבד יותר. איזהו מכובד 

". מה הכריח את רש"י לשנות מהמשמעות הפשוטה של ויחר מאדעד  "נצטער –ב[ רש"י ביאר על המילים "ויחר למשה מאד" 
 שהוא כעס??

בספר אמרי שפר  .כתב באורחות צדיקים שער הכעס וז"ל הכעס מבטל כוונת לב האדם בתפילה ואין שכינה שורה מתוך כעס
 שכתובממשה רבנו וא"כ קשה  ,מהגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מביא מחז"ל ערובין ס"ה א' רבי חנינא ביומא דרתח לא מצלי

. וראיתי בס' "מתיקות התפילה ]עמ' קכ"ו[ ומיד אח"כ התפלל להקב"ה אל תפן אל מנחתם [במדבר טז טו] "ויחר למשה מאד"
ולא גרם לבלבול והיסח  . ]ומן הסתם הצער פה חיזק והעצים את תפילתואין זה קושיא שרש"י מפרש שנצטער שלפירוש רש"י

 [. הדעת כמו צער רגיל

והמדרש אומר  .אל תפן אליהם ,פרש"י וז"ל לפי פשוטו הקטרת שהם מקריבים לפניך מחרעל המילים "אל תפן אל מנחתם" ג[ 
אף  '[ומנחתה'שהקריבו שנאמר מלבד עולת התמיד  'מנחה'ובמדרש רבה פי"ח ז"ל באותה ]יודע אני שיש להם חלק בתמידי צבור 

  .תאכלנו עכ"לתניחנו האש ולא  ,חלקם לא יקובל לפניך לרצון

של התמיד יש להם חלק  'מנחת הנסכים'וכי רק ב 'אל מנחתם'מדוע אמר משה זצ"ל ז[ "]בן הגרירי"ד הלוי סאלאווייציק הג רוהעי
יודע אני' וכי רק משה יודע זאת והלא הכל יודעין שיש 'ועוד מה זה הלשון  ?והלא בכל קרבנות ציבור וגם בתמיד עצמו יש להם חלק

הביאור בזה הוא כמו שמוכח מהרא"ש בהוריות דף ו' שזה שקנו בעד שקלו שואמר  ?קרבנות הציבורלכ"א מישראל חלק בכל 
הפרטי קרבן יש לו שם בעלים מסויים יותר משאר הציבור דהגמ' שם מייתי ראיה דאין חטאת ציבור מתה משעירי ר"ח דאמר 

ו הרא"ש ז"ל בהוריות דדילמא מתו אותן ששקל ופי' ו'ודילמא מתו מרייהו דהנהו זוזי כ רחמנא אייתינהו מתרומת הלשכה
 עכ"ל הרי שיש בעלות מסויימת לאלה שהקרבן בא משקלם הפרטי יותר מאשר שאר השקלים שלקחו בהם אותם השעירים

 הציבור.

ורק משה ידע זאת שיש להם חלק במנחת נסכים שקרב באותו היום דהיינו  ,וה"קריודע אני' היינו ב'וזהו מה שאמר משה 
אותו החלק תניחנו האש ולא  ,ע"ז מקדיש מסוייםלם נקנה חלק מהמנחת נסכים של אותו היום ויש להם הזכות של שמשק

תאכלנו כדי שלא יהיה להם הזכות וריצוי המיוחד הזה ולכן רק משה ידע זאת ורק המנחה ולא התמיד דכך היה מעשה שהיה להם 
  .חלק במנחה ולא בתמיד עכ"ד

שהביא את הרא"ש הנ"ל וכתב וז"ל  כפי שהעיר בס' פרשת השבוע עמ' קכ"א[ ט אות י'"סימן י]במקדש דוד  מופיע ויסוד זה גם
מ"מ לענין חטאת שמתה בעליה חשיבי בעלים אותם שבעד שקליהם  ,ונראה מזה דבר חדש דאע"ג דבקרבנות ציבור יד כולן שוה

ה אתי שפיר טפי הא דאמרינן בשקלים פ"ג משנה ג' של בית ר"ג והנה בז .נלקחו החטאות דחשיבי בעלים טפי בהקרבן משאר אינשי
 .נכנס ושקלו בין אצבעותיו וזורקו לפני התורם והתורם מתכוין ודוחפו לקופה שלא יהא קרבן מתקרב אלא משלהן תחילה ע"ש

רבן טפי וזה הנחת בן חשיב בעל הקרולפ"ז אתי שפיר טפי דאע"ג דכולהו מתכפרי בקרבנות ציבור מ"מ מי שבעד שקלו נלקח הק
וקצת יש להוכיח כן מההיא שקלים פ"א מ"ד דהעיד בן בוכרי דכל כהן ששוקל אינו חוטא כו' אלא  .רוח להם שהם בעל הקרבן

ואע"ג  .שהכהנים דורשין מקרא זה לעצמן כל מנחת כהן כליל תהיה ואם ישקלו עומר ושתי הלחם ולחם הפנים איך יהיו נאכלים
ומוכח דלענין שיקרא מנחת  .מ"מ הרי ודאי יש להם חלק בקרבנות ציבור ומתכפרין כשאר ישראל ,שוקליןדאפילו אם אין הכהנים 

. ועי' מה שהארכתי בס"ד בספרי "נגילה כהן דכליל הוא דוקא אם נלקחו בשקליהן ממש דמיקרי בעלים טפי עכ"ל המקד"ד
והודו לה' כי כ"פ שאבתי מלוא חפניים נחת מאותו מאמר ק"ה ותמצא נחת ]אני ע-עמ' ק' "ונשמחה" במאמר "לבירור המושג ציבור

 טוב![.

הרמב"ן והמלבי"ם  .עמד עליהם בתפילה לימד עליהם זכות .תמיד תמיד מסר משה רבינו עצמו על הצלת כלל ישראל !צא ולמדד[ 
אלה  בהכחשה של מאריכים להסביר כי המכחיש נבואתו של משה רבינו מכחיש הוא בעצם את התורה כולה ואף על פי כן גם

 .כשהעגל עומד לפניהם גם אז עומד עליהם משה רבינו בתפילה [שמות לב ד]אלהיך ישראל 

האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן  אל תפן אל מנחתם סורו נא מעל אהלי"אחת בכל הנהגתו מתפלל משה רבינו 
וישמע משה ויפול על " '[שם טז ד]על הפסוק  .תספו בכל חטאתם ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם וגו"'

זאת  ובכל ,שכל אחד קינא את אשתו ממשה [י ועיין גם בתרגום יהונתן בן עוזיאל במדבר שם"סנהדרין ק]אומרים חז"ל  "פניו
כאן באה התפילה  "המעט אשר העליתנו מארץ זבת חלב ודבש"אבל כאשר אמרו לו  ".אל תפן אל מנחתם"לא אמר  .עדיין לא כעס

 .אם בריאה יברא ה"' וגו'"כאן  ".אל תפן אל מנחתם"
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את  עצורכפיות טובה היא עיוות מהותי של האדם רק הפלצות היא אשר ת .משום שכפיות טובה היא מפלצת ?וכל כך למה
 [.ועי' בספורנו ]ברכת מרדכי המפלצת

 

 ה[ המעיין בפסוקים ישים לב שדתן ואבירם אמרו "לא נעלה" פעמיים ]ט"ז י"ב וט"ז י"ד[. מה פשר הכפילות?

דלמשה רבינו היה דין  ,הבחירה פ"ו הי"א [ בהלכות בית...רמב"ם-וביאר הגרי"ז על פי דברי הרמב"ם ]לא מפתיע הצמד בריסק
אמר רבא מנלן  [ט"ז ע"א]בתורת בית דין וכדאיתא בגמ' מועד קטן  להםשלח לקרוא כאן ו .וכן היה הנשיא וראש הסנהדרין ,מלך

ומבואר שקראתו התורה למשה  ,"וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם וגו'"דמשדרין שליחא דבי דינא ומזמנינן ליה לדינא דכתיב 
הא' פירושו לא  "לא נעלה"ובכל זאת סרבו לשמוע בקולו ואמרו  ,ע בקולו משני דיניםוא"כ היו חייבים בכבודו ולשמו .ו בית דיןנרב

 .ושוב אמרו לא נעלה ופירושו דאף מדין מלך סרבו לשמוע בקולו .נשמע בקולך אף שאתה נשיא

ולכאורה  "וגו' אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם"לפי"ז מדוייק היטב מה שהשיבוהו דתן ואבירם 
אמנם כיון ששלח לקרוא להם גם מדין מלך ומלך הרי צריך לדאוג  .וכן מה טיבה של טענה זו ,צ"ב מה שייך לומר טענה זו לבית דין

ויחר למשה מאד ויאמר אל ה' " [פסוק ט"ו] על כן טענו לו אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו וגו' וזהו דכתיב להלן ,לצרכי עמו
על כן לא היה משה רבינו יכול למחול על כבודו והקפיד  [,גמ' קידושין ל"א ע"ב]יון שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול וגו"' כ
. אבל כשלא רצו לבוא כשקרא להם בתורת בי"ד לא חרה לו, כי זו לא הייתה פגיעה במלכותו אלא פגיעה אישית ומשה עליהם

 ]העניו מכל אדם[ לא נפגע אישית. 

תקף רק במקרה שפגעו  "שלא ברור אם הכלל "מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,עיר בן הגרי"ז, הלא ניהו הגרמ"דאלא שה
שוב קשה למה רק חרה למשה כשאמרו  –גם בפגיעה אישית שייך הכלל במעמדו כמלך או אפילו אם פגעו בו פגיעה אישית. ואם 

 '" ולא כשסירבו בפעם ראשונה ואמרו "לא נעלה". "אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש וכו

שמשה היה מלך שלא היה יכול למחול על  יו[לוהתפלשות בעפר רג רבה ]לאחר בקשת מחילה על הנחת הגרי"ז עוד ויש להעיר
אבל מלכותו של משה לא הייתה כבודו, שאין זה פשוט. שהרי הדין הזה נלמד מהפסוק "שום תשים עליך מלך" ]כתובות י"ז[ 

"ם ]הל' מלכים א' א'[ שנצטוו במצווה זו רק בכניסתם לארץ ישראל ולא בפרשת "שום תשים עליך מלך", כמבואר ברמב מעוגנת
 . למחול על כבודו מלכותולמשה כ אין בעיה הלכתית "וא לפני

ויבא אהרן וכל זקני ישראל " [י"ח י"ב] שכתוב בפ' יתרומה  הקשה עלשב "בספר המקנה בקידושין דף ל סימוכין להערה זו נמצא
קראתו וגרם לו יכן הלך והלא הוא שיצא לה המשא שם רש"י דברי המכילתא וז"ל ווהבי "לאכל לחם עם חותן משה לפני האלקים

והא מלך שמחל על כבודו אין כבודו  ,איך עשה כן משה רבינוש והרי קשה .היה עומד ומשמש לפניהם עכ"לשאת כל הכבוד אלא 
. לארץ םודבר זה לא נהג אלא לאחר כניסת 'וגו 'שום תשים'ד לומדים מהפסוקהרי  ן זה,די רכל עיק שהריוע"ז תירץ כנ"ל  ?מחול

ועי' בס' היקר אור אברהם ]הלכות תשובה סי' י'[ שכמו כן האריך להוכיח שמשה לא היה מלך מכוח הפרשה של "שום תשים" ]ולא 
ובס' אמרי חן ח"ה  משום שהיו עוד בחו"ל כדברי המקנה אלא משום שכל יסוד מלכותו היה שונה ממלכות רגילה עיי"ש באריכות

ישעיהו מ"א ב'[ על הגרי"ז שהניח הנחה פשוטה שמשה לא היה יכול למחול על כבוד מלכותו. אלא והעיר בצדק ]עי'  .[עמ' קס"ד
כנ"ל שמלכות שלא שואבת את כוחה מפרשת 'שום תשים', אינה מוגבלת באפשרות מחילתה. וכמה זה מתאים לאישיות של משה 

 כבודו מחול!    -שנהג בו דין מלך שמחל על כבודו

 [ישראל ץר"ל באר] "העיניהון דגובריא האינון דבארעא ההיא"דיעוין בתרגום יונתן בן עוזיאל שתרגם  ,חרבאופן א והגרמ"ד פירש
מין שרץ 'ופירש"י  "ושלחתי אח הצרעה לפניך" [כג כח]ויש לפרש עפמש"כ בפרשת משפטים  ".מןתנצח יתהון לא ניסוק לתמסנוור ו

על שפת ירדן עמדה וזרקה בהן מרה  ['ו א"ל]תים' וכן הוא בגמ' סוטה ם בעיניהם ומטילה בהם ארס והם מתהעוף והיתה מכה או
בא"י עי"ז  תולפ"ז י"ל שזהו מה שאמרו דתן ואבירם שהם לא מאמינים שיצליחו לנצח את האומו .ה עיניהן מלמעלה וכו'אוסימ

הראשון לא נעלה למשה והשני  ,ב' פעמים לא נעלה ולפ"ז ניחא דאמרו .יב ושלחתי את הצרעהתעיניהם וכפרו בהא דכ תשיסמא א
. ]ואולי המילה "נעלה" אפשר לפרש שלהגיע לצדיק הוא עלייה וכן להגיע לא"י. נמצא שהייתה כאן גם לא נעלה לארץ ישראל

, מרידה שלהם כי מצד אחד ידעו נאמנה על מעלת משה רבינו וארץ ישראללמשה וארץ ישראל. ואין זה סתירה  הודאה במעלת
 ומצד שני מרדו. ויש להאריך[. 

 

  אכילת תרומה לפני קריאת שמע

ברכות, מאימתי קורין את שמע  מתנות כהונה של תרומה, והנה מבואר במשנה בריש שצריך לתת ב["ח י"]י בפרשתנובפסוק כתוב 
והקשה  .בצאת הכוכבים לאכול בתרומתן, והיינו בכהן טבול יום דמותר לאכול בתרומה רק בערבית, משעה שהכהנים נכנסים

 בצאת הכוכבים, הרי אסור להתחיל בסעודה לפני קריאת שמע, כמו האיך יאכל תרומה מיד (שם ב' ב' תוד"ה משעה)המהרש"א 
  .שלפני נטילת לולב אסור לאכול (ל"ח א')ה שמבואר בגמרא סוכ

 :ויש לדון ליישב בכמה אנפי

  היתר אכילה שישמקרים  –ירוץ א' ת

  ,עכשיו בתרומה, דהרי אם התחילו אין מפסיקין. עוד יש ליישב יש ליישב, דאיירי שהתחיל לאכול חולין מבעוד יום, וממשיך
אך מתניתין סתמא ]ר לפני קריאת שמע גם בכמות רבה, מות תרומה, דזה עוד יש ליישב, דאוכל פירות להסוברים דמהני שומר.

 .  ]תהאופנים, ומשמע דאיירי גם בפ קתני בכל

  דברי הגרע"א דאיירי בטעימה -תירוץ ב' 
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אם מותר רק טעימה  (סי' רל"ה סק"ד)ומגן אברהם   )סי' ק"ט)מיישב, דהרי נחלקו תרומת הדשן  (תוס' על המשניות)הגרע"א 
הלכות חלה כלל א' )ובספר פתחא זוטא  . מצוה, ולדעת המגן אברהם דשרי, יש ליישב דאיירי המשנה בטעימה ני קיוםבעלמא לפ

הרי למצוות תרומה צריך לתת   ,תוספת ביאור בדרך הנ"ל, דלכאורה תיקשי אמאי אינו אוכל כל צרכו מביא בשם הגרע"א (סק"י
קביעת סעודה, ואמאי רק  ה, ואחד מששים לעין רעה, ואם כן הרי יש לו כדימארבעים לעין יפ לכהן אחד מחמישים לבינוני, ואחד

 כך יקרא קריאת שמע, ואחר כך ימשיך אכילתו, אלא יש לעיין אם זה מקרי ויש לדחות, דאיירי בגוונא דטועם, ואחר]טועם, 
 'י' ר"א, וע"ע בדרך אמונה ג' הלתניינא ס)אך דעת הנודע ביהודה  .  ]טעימה בעלמא, או דילמא מיקרי דהוה כבר חלק מהסעודה

שמפריש לעצמו, חטה אחת פוטרת את כל הכרי, דלא שייך  דהני שיעורין הוה דוקא בישראל שנותן לכהן, אבל כהן (תרומות סק"י
שהכהנים נכנסים לאכול 'בתרומתן', ויש לדייק אמאי לא  שיתן בעין יפה לעצמו, ונמצא דזהו מה שהמשנה אומרת משעה לומר
שצמח בשדהו, וזה רק חטה אחת, ואם כן אתי שפיר  בתרומה', אלא יש לבאר דאיירי בתרומה שהפרישו הם עצמם ממה' כתוב

ומשמע גם כשבוצע לעצמו, ויש לעיין בדיני   ,בוצע בעין יפה (מ"ו א')והעירו דאמרינן בגמרא ברכות ] .טעימה בעלמא דאיכא רק
 ]בציעה

הוה מצוה, ואם כן יכול לאכול גם סעודה שלימה, כי מכיון  דאכילת תרומה (ע"ב ב')על זה, דהרי מבואר בגמרא פסחים  אך קשה
במצוה הוא רק אם כבר התחיל מקודם, אבל אם  במצוות תרומה פטור ממצוות קריאת שמע, אך התירוץ הוא, שעוסק דעוסק

  .' לאכול בתרומתןןנכנסי' , ולכן המשנה מדייקת משעה שהכהניםאחת, אין דין של עוסק במצוה שניהם באים בבת

  איסור אכילה בספק -תירוץ ג'  

לחזור וליטול, האם שרי ליה לאכול מקודם, מי אמרינן דכיון  הנה יש לעיין בגוונא דמסופק אם נטל לולב, דמחייבינן ליה מספק
נקבע כך גם לענין איסור אכילה, או דילמא אמרינן  דינא דספק דאורייתא לחומרא חייב ליטול לולב פעם שנית, אם כן דמכח
דספיקא דרבנן לקולא, ואינו חייב ליטול לולב  אכילה קודם מצוה, דאיסורו אינו אלא מדרבנן, ואם כן לגביו דנין ני איסורדשא

הבדיל,  ולכאורה מצאנו דפליגי בזה, דהנה בגוונא דבירך המוציא, ונזכר שלא  .לאוסרו לאכול קודם שיטול שנית, ואם כן אין
דיאכל,  (סי' רע"א סע' ה')הא יאכל קודם הבדלה, וכתב הרמ"א  בטלה, ואם יאכלוהשתא אם לא יאכל תהא ברכת המוציא ל

 (גליון שם)טלה ולא יאכל יותר, אמנם הגרע"א תהא לב בשם הפוסקים, דיאכל רק על מנת שהברכה לא (שם)המגן אברהם  וביאר
איסור קודם הבדלה מפסיקין, היינו רק ב דאע"פ דאם התחילו לאכול (סי' רצ"ט)דלא כן, דהרי כתב המגן אברהם  כתב דיש לומר

אין מפסיקין, ומעתה לדידן דהוה ספק  דאורייתא, אבל למאן דאמר הבדלה דרבנן הא קיימא לן דאם התחילו למאן דאמר הבדלה
חזינן מדברי הגרע"א דלא   .אמרינן בו דספק דרבנן לקולא, ואם התחיל לאכול אין מפסיקין  ,אם הבדלה דאורייתא או דרבנן

אלא דנין האיסור   ,דספק דאורייתא לחומרא, אם כן נקבע כך גם לענין האיסור אכילה נן דמכיון דחייב להבדיל מכח דינאאמרי
גם להתחיל  ולפי"ז נילף מינה, דהיכא דהוה ספק אם מחויב בהמצוה, יהא מותר  .אכילה בפני עצמו, ואמרינן בו ספק דרבנן לקולא

 דאיירי בגוונא דקראו קריאת שמע בבין השמשות, דהשתא חיובייהו ,ושית המהרש"אלאכול לפני המצוה, ולפי"ז יש ליישב ק
דוחק גדול לאוקמי מתניתין  דספק דרבנן לקולא, אמנם  ,לקרוא רק מספק, ואם כן יכולים לאכול בתרומה מיד בצאת הכוכבים

הא לדידיה גם קריאת שמע קורין  חייבים בתפילת ערבית, אלא אם כן נוקי מתניתין כר' יהודה דמפלג המנחה, אך ועוד, הא]הכי, 
ספיקא דאורייתא  ויש לדון לדחות, דאין הכי נמי אמרינן דהיכא דחייב לחזור מדין  .]מאז כמו שכתבו התוספות ריש ברכות

לא בעינן  הא דהבדלה שאני, שאין נידון כלל אם חייב בהבדלה, וממילא משא"כ  ,לחומרא, ממילא נקבע כך גם לענין איסור אכילה
כך, אמנם לא נראה לחלק כן, דמכל מקום יש כאן ספיקא  לחייבו מפאת ספיקא דאורייתא, ואם כן נימא דלא נקבע הדין

 [ל"זצא גנחובסקי "י דברי הגר"עפ] .דאורייתא

 דות ישראל פגם באחקרח 

מוכרח שיוכל גם  ,ואם מצוי זה בכח .לכל אדם ובריה יש תשוקה להגיע למדרגה היותר נשאה ורוממה
שיוכל כל מוכרח גם  ,לפני ולפנים סהיות הכהן הגדול הנכנואם יש חפץ בלב כל אדם ל .להתגלות בפועל

ואז אין  ,וי הקדוש כולוגה ,ביא תשוקה זו להכיר אחדותם של ישראלתש שצריךאחד להגיע לזה אלא 
ד ואחד מישראל הרי כאילו כל אח ,לפני ולפנים סז מבינים שאם אהרן הכהן הוא הנכנא .מקום לקנאה

כך לא יהיה מקום לקנאה של אישים  ,השמאלית בימנית כפי שלא תקנא היד .ה ונכנס עמולזע יהג
 .כי כל הגדולה של אחד היא באמת של כל אחד ואחד ,המחולקים

אולם בזה כפרו  .אף עמו אחד דומה הוא אח .' עמודלפי שהם חלק  ,של ישראל תםודכל כך הוא מפני אח
קה מלמדת כי יכולה וכיון שבאמת כל תשו .עויע למה שאהרן ומשה הגיועל כן תשוקתם להג ,קרח ועדתו

ל העדה כולם קדושים כי כ" ד.לבבמזה כי אין הכהונה מיוחדת לאהרן ו טשפ ,היא גם להתגלות בפועל
היא מחלוקת שלא לשם  יזוא [במשנה אבות פ"ה]זהו שאמרו  ."'וע תתנשאו על קהל דדובתוכם ד' ומ

בנבואת משה  וכי רק מחלוקת שלא לשם שמים יש פה והלא כפרו ,המוות .לוקת קרח ועדתוחזו מ ?שמים
מן שאין מבינים זכי כל  ,אמנם גילתה המשנה פה את שרש ההסתבכות בפרשתנו ?נאמן ביתו של הקב"ה

 ,ובשם כל ישראל ,י את אביהם של ישראל עובדים כל העתוכות הנפלאה של כל ישראל דחאת רוממות הא
קתו של קרח לוהיינו שיסוד מח ן,רמייהו עבדיגהעבודה לשם שמים אלא כל דעבדין לבלתי אפשר שתהיה 

 שכל מבוקשו היה על דבר וךנובעת מת ,להיות נחלק על הכהונה [ן רש"י כאןייע]שלקח עצמו לצד אחד 
 ]מי מרום[. בניתוק מכלל ישראלעצמו בלבד 

  שבת שלום ואורות אין סוף!!!
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