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  ''לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם''
קשה, מדוע אמר ''לא חמור אחד מהם נשאתי'', הלא המלך 

  רשאי להטיל מס על העם כרצונו, ולמשה היה דין של מלך?
כמו כן בפרשת ''עשה לך שתי חצוצרות'' לעיל בפרק י', כבר 
אמרו חז''ל שהיה צריך לעשותם משלו. ותימה היא, הלא כל 
ענין החצוצרות היה משום כבוד המלכות של משה, אם כן 

  יותר היה ראוי משום כבוד המלכות שיהיו משל הציבור?
  

ברם, הבדל גדול ישנו בין משה לשאר המלכים. שמלכותו של 
משה לא נבעה מכח מינוי רק ממילא באה, על ידי כח התורה 
שבו. כיון שכך, לא יכל ליהנות משל אחרים, לבל תהא 

  התורה קרדום לחפור בה כבוד וטובות הנאה מן הציבור.
רים אלו אמר רבי משה פיינשטיין בהספידו את רבי דב

יחזקאל אברמסקי, וכך המליץ עליו: משה רבינו לא היה צריך 
מינוי למנהיגותו, וכך מצינו בגדולי הדור, שאינם זוכים 
למעמדם מכח מינוי כלשהוא, אלא על ידי תורתם בלבד, ולא 
משנה אם משמשים הם כרב עיר גדולה או קטנה, או בכלל 

  לא.
ר כל גדלותו לא היתה דוגמא לכך מצינו ברבי יחזקאל אש

, אשר על כס הקר בעיר סלוצק המעטיריעתלויה כלל ו
רבנותה ישב, שכן גם קודם לכן, בכהונתו כרבה של סמילוביץ 
הקטנה, כמו גם אחר כך, ביושבו בלונדון על כס הדיינות 

ר לא כיהן בשום רבנות, היה ל כאשבלבד, ואף בארץ ישרא
רבי יחזקאל אותו גדול הדור. כי רק התורה שלמד היא 

והיא היא המלוכה היותר גדולה שהכריזה עליו בראש חוצות, 
  .שיש

  רבי משה פיינשטיין
  

  ''ויקהלו על משה ועל אהרן''
ות ובהמוניות, זו דרכם של אנשי ריב, לעשות הכל בהתקהל

וזאת במקום לגשת אל משה, לשוחח עמו בפרטיות ולבקש 
  את בקשתם בצורה מכובדת.

משה, כיון שלא אל משה'', ולא  עללכן לשון הכתוב: ''ויקהלו 
באו לדבר אליו באופן רציני ומכובד, אלא הסיתו את העם על 

  משה שלא בפניו.
על דרך זו פירש בספר לוחות עדות את הפסוק ''רבים 

באלקים סלה'', ולכאורה, היה  לואמרים לנפשי אין ישועתה 
...'', אלא ליצריך להיות כתוב ''רבים אומרים אין ישעותה 

שבפסוק זה מבקר דוד המלך את התנהגותם של מתנגדיו, 
ם לדבר עמו, אלא מסיתים אחרים שלא בפניו, אשר אינם באי

  ''.לוואומרים ''אין ישועתה 
  תפוחי חיים

  
  תי את אחד מהם''וע''לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הר

גם שמואל הנביא הכריז כיוצא בזה, לטהר עצמו מכל חשד. 
מי  אלא שהוא הקדים לומר גם ''הנני ענו בי נגד ה'...את שור

לקחתי וחמור מי לקחתי...'', והציע להם שיבדקוהו בכך, 
  ואילו אצל משה לא מצאנו כזאת, מדוע?

  
אלא, לשמואל הנביא לא היה מה לחשוש מהצעה נדיבה 
שכזאת, שיבחנו ויענו בו אם אכן הוא נקי אם לאו, משום 
שכשרים היו בני ישראל בימיו, ולא היה סיבה לחשד שישקרו 

עמד כאן בהתמודדות כנגד כת המחלוקת  בו. אבל משה הלא
של קרח ועדתו, והיה חשש אמיתי שישכרו עדי שקר כדי 

  בו סרה.לענות 
  רבי נח מינדס

  
''את מחתת החטאים האלה בנפשותם ועשו אותם רקועי 
פחים צפוי למזבח כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות 

  לבני ישראל''
''וירם את המחתות מבין השריפה ואת  קודם נאמרהבפסוק 

האש זרה הלאה כי קדשו'', אם כן כבר נזכר שנתקדשו 
  שב והזכיר כאן ''ויקדשו''? המחתות, ומה

  
אלא, שבמקרא קודם שמענו כי קדושים המה, אבל לא שיש 
בהם מעלת קדושה כזאת שדינם לעלות בקודש, מקדושת 
תשמישי מזבח לקדושת גופו של מזבח. אבל כאן שציוה 
לעשותם ''רקועי פחים צפוי למזבח'', וכמו שלמדו מכאן חז''ל 

'', היינו ''ויקדשו'', את עיקר ההלכה של ''מעלין בקודש
  שנתקדשו עד כדי הדין של לעלות בקודש.

מעתה יש לבאר, מדוע סיים הכתוב ''ויהיו לאות לבני 
ישראל'', שלכאורה אין בו תוספת טעם למה שנתחדש כאן 

  שמעלים בקודש.
שיאמרו אלה היו  לזכרון, –''ויהיו לאות''  :ברם, רש''י פירש

  מאותן שנחלקו על הכהונה ונשרפו.
והנה כשנתחדש שהמחתות הללו הועלו בקודש להיות חלק 
מן המזבח, משמעות הדבר שהמאתיים וחמישים איש, עם 
כל מה שחטאו, ובד בבד עם כניעתם ליצר הרע, היתה בהם 

  מחשבת קודש לשמים, אשר מכחה נתקדשו המחתות.
מעתה, אלמלא פירשה התורה מעלה זו של קדושתם, היה 

א נתקבלה הקטרתם לרצון, היה זה מקום לומר, כי מה של
שים יותר, אך משום שלא היו קדושים דיו, אבל אחרים קדו

 כהונה, והקטרתם כן תתקבל מאת ה'.יכולים לחלוק על ה
כך גילתה תורה את דבר קדושת מחשבתם בהקטרה, עד ל

שנתעלו המחתות לקדושת מזבח, ולו כדי שנדע שרק משום 
  שחלקו על הכהונה לא נתקבלה הקטרתם.

לפי זה מובן איפוא שכל מה שהפליגה התורה בתיאור 
''ויהיו לאות ה''מעלים בקודש'' שחל בהם, הוא אכן למען 

מאותן שנחלקו על הכהונה''.  , שיאמרו ''אלו היולבני ישראל''



ומעתה יהיה ברור שכל החולק על הכהונה, יהיה מי שיהיה, 
  אחת דתו להישרף.

  רבי יחזקאל סרנא
  

ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות ''
  מלבד המתים על דבר קרח''

קשה, מה הזכיר כאן ''מלבד המתים על דבר קרח'', מה 
שכבר היה ונגמר ביום הקודם, ואינו שייך למגיפה שבאה 

   רח?ווילונו העם'' שלמחרת פרשת קבעקבות ה''
  

אכן, כבר אתמול היתה גזירת המגיפה, כמו שנאמר ''הבדלו 
 מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע'', אלא שבזכות
תפילת משה ואהרן שאמרו ''האיש אחד יחטא ועל כל העדה 

  תקצוף'', נתבטלה הגזירה.
אמנם כיון שחזרו והתלוננו למחרת, נתחדשה הגזירה, 
והפעם באופן של לקיחת תרומת אנשים מאת בני ישראל, 

כלה תוך העדה הזאת ואוזהו שאמר הכתוב כאן ''הרומו מ
'' דייקא, ולא ''הבדלו'' כלשון ההוראה , ''הרומואותם כרגע''

  מאתמול, אלא שהוא מלשון תרומה.
שהדרגה הגבוהה של תרומה, בבחינת ''עין יפה'', היא  עויד

א' מארבעים, וכיון שהיתה פה עידנא דריתחא, נידונו 
ל באותו זמן שראבתרומה יפה. שכן לעיל מצינו שמנין בני י

איש. צא וחשוב א' מארבעים ממספר זה הוא  603550היה 
  שהם נידונו למיתה כתרומה מהעם. 15088

''ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר ועתה, בפסוק נאמר 
, כלומר שעדיין לא נתמלאה הסיאה. לכן אלף ושבע מאות''

, שהם מאתיים ''מלבד המתים על דבר קרח''מוסיף הכתוב 
, שגם 253ועוד קרח, דתן ואבירם, הרי הם  וחמישים איש

אותם חישב הקב''ה כחלק מהתרומה. אם כן, עדיין אוחזים 
, כלומר שחסרים 15088מתים מתוך  14953אנו במספר 

   כמנין ''קהל''. 135
בוא וראה שכאשר ציוה משה לאהרן לקחת המחתה, 

', וגם וכפר עליהם'העדה ''והולך מהרה אל אמר לו 
לעיל נאמר ''הרומו מתוך העדה'', ומדוע כאשר קיים 

, ולא ''אל תוך ''וירץ אל תוך הקהל''אהרן הציווי נאמר 
  העדה''?

מש אהרן בסגולת הקטורת לכפר על שתאלא כיון שה
בני ישראל, אכן הצליח להציל מתוך הנידונים למיתה 

ך דקדק איש, שהם כאמור כמנין ''קהל''. לכ 135סך 
, הם מספר האנשים ''וירץ אל תוך הקהל''הכתוב ואמר 

  שהצילם על ידי הקטורת.
  קיןמהרי''ל דיס

  
''ויאמר ה' אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך 

ולבני לוי הנה  בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. 
  נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם''

למדים אנו כי שבט לוי אינו מקבל חלק ונחלה בארץ, להם לא 
היה שדה וכרם לעבדם ולשמרם, כי על שבט לוי לא הוטל 
התפקיד הנעלה לעבוד עבודת הקודש, ולכן לא יכלו להתנחל 

דמה. משום כך ציותה כשאר שבטים ולעבוד עבודת הא
  התורה לתת מעשר כדי לספק צרכי הלויים, ''חלף עבודתם''.

וצריך להבין, אם כל תכלית המעשרות היתה כדי שלא יוטרדו 
הלויים ויהיו פנויים לעסק התורה, מדוע לא נקבע הדבר 
כמתכונת המשמרות שכל אחד מהמשמר מקבל חלקו, רק 

סדם של בעלי השדות, ואפשר שלוי באופן שיהיו תלויים בח
א' יקבל הרבה ושני אך מעט. ועוד, הרי כל דיני תרומות 
ומעשרות הם באופן שיש כמה עצות להיפטר מנתינתם, כגון 
ששניים יחליפו תבואה זה עם זה, או כגון המכניס תבואתו 
דרך גגות, ונמצא שהלויים בלתי בטוחים כלל במצבם. והרי 

וקא מנוחת הנפש, אשר לכן לא קיבלו ללימוד התורה צריך דו
נחלה, לבל יוטרדו משלוותם. ועוד, הלא הדבר אינו עולה 
בקנה א' עם החשיבות הגדולה שנתנה התורה ללויים 

  במעלתם הרוחנית.
, ומאחר סכנת גבהות הלב מסוכנת היא עד מאדאלא ש

שתפקיד הלויים הוא להורות המשפטים ולשמור משמרת ה', 
הציבור בחכמתם ובעבודתם, עלול הדבר  וגם נעלים הם מכל

לגרום להם להתנשאות על הקהל, וממילא לירידה במצבם 
הרוחני ולחסרון בתורתם והשפעתם. מה גם שלאסוקי 
שמעתתא אליבא דהלכתא צריך סייעתא דשמיא, וכשיש 
  גבהות הלב אין סייעתא דשמיא, ''כי תועבת ה' כל גבה לב''. 

ה תורה שמצד א' יהיו  בשפלות מה, ומה לכך העדיפ
שמפריע בזה לתורה ועבודה, משום דאגת הפרנסה, יתוקן 

  על ידי התחזקות במדת הבטחון וההסתפקות.
  רבי אהרן קוטלר

  
''ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם כי שכר הוא לכם 

  חלף עבודתכם באהל מועד''
  ית הקברות.וברש''י: בכל מקום, אפילו בב

יון, אזי אם נותן אדם מתנה לרעהו, והלה משתמש בה בבז
לא כן כאשר מוכר לו הדבר, והוא  מבזה הוא בכך את הנותן.

  אינו נוהג בו כשורה, שאז לא איכפת למוכר מאומה ממעשהו.
אפילו  – ''''ואכלתם אותו בכל מקוםזהו שאמר הכתוב 

  , ואין בכך פגיעה בכבוד המעשר, ומדוע?בבית הקברות
, מכיון שהמעשה ניתן חלף עבודתכם'' ''כי שכר הוא לכם

  להם כתשלום שכר, אין פגיעה במקום אכילתו.
מה שאין כן במתנות כהונה אשר שם מחוייבים להיזהר בהם 

דרך כבוד, משום שהם ''מתנות כהונה'', לאכלם דווקא 
  ניתנים במתנה, ואם לא ישמרו באופן אכילתם, יפגע הנותן.

  פרי יעקב
  
  

  שבת שלום !
  

  אור לרפואה שלימהיוצא ל
  שתח' ג'והנה מרים בת נאדין

  
  לכל ענייני העלון נא לפנות במייל ל

kosssover@gmail.com 


