
  

  

  

  

  

  

  

  

" " " " ????''''על קהל העל קהל העל קהל העל קהל ה    ומדוע תתנשאוומדוע תתנשאוומדוע תתנשאוומדוע תתנשאו    כל העדה כול� קדושי�כל העדה כול� קדושי�כל העדה כול� קדושי�כל העדה כול� קדושי�. ". ". ". "במרכז הפרשה מחלוקת קרח ועדתובמרכז הפרשה מחלוקת קרח ועדתובמרכז הפרשה מחלוקת קרח ועדתובמרכז הפרשה מחלוקת קרח ועדתו. . . . אאאא        
        ????אי� צדק בדבריואי� צדק בדבריואי� צדק בדבריואי� צדק בדבריו. . . . טוע� קרחטוע� קרחטוע� קרחטוע� קרח

, כל העדה היא נשמה קדושה, כלומר ....קדושהקדושהקדושהקדושהכל העדה כולה , אבל. אינ� כול� קדושי�אינ� כול� קדושי�אינ� כול� קדושי�אינ� כול� קדושי�כל העדה . לא
כדי להיות קדוש צרי� לעמול ב .אי� זה כ�בעדה שכשמסתכלי� על היחידי�  אבל. ממלכת כהני� וגוי קדוש

באמת  וכ� היו. :)ז כ"ע( פנחס ב� יאיר' של ר הברייתאפ "ע, מדרי� אותנו ספר מסילת ישרי�פי שכ, ולטרוח
   .ומשהאהרו� 

וכל , המחלוקת פרצהומש�  נאמר שקרח קינא במשה ובאהרו� )"יד החזקה"פירוש ל" (היד הקטנה"בספר 
כשקרח הלא  # " ?המעט מכ�" :עדת קרחואמר ל, זיהה זאת מידמשה . היתר היו מילי� גבוהות בעלמא

לכ� צרי�  .אלא קיבל את התפקיד בשמחה, "כל העדה כול� קדושי�"עצמו קיבל את תפקידו הוא לא אמר 
  .שורש המחלוקת ומה� לב לשי

  

        ....''''דיי� וכודיי� וכודיי� וכודיי� וכו, , , , רב ראשירב ראשירב ראשירב ראשי    ????הא� יש תפקידי� שהציבור לא צרי� לבחורהא� יש תפקידי� שהציבור לא צרי� לבחורהא� יש תפקידי� שהציבור לא צרי� לבחורהא� יש תפקידי� שהציבור לא צרי� לבחור    ....בבבב        

 ,)ב, א"שמות ל( "בש� בצלאל ב� אורי' ראו קרא ה" :עליו נאמר ,בצלאלבחירת ב כפי שהיההאידיאל הוא 
רבונו  :אמר לו ?הגו� עלי� בצלאל ,משה :אמר לו הקדוש ברו� הוא למשה" :מרחיבה :ת נהבברכו והגמרא

 :הל� ואמר לה� לישראל .ל� אמור לה� ,א$ על פי כ� :אמר לו ?לפני לא כל שכ� ,א� לפני� הגו� ,של עול�
  "!?�לפנינו לא כל שכ #א� לפני הקדוש ברו� הוא ולפני� הוא הגו�  :אמרו לו ?הגו� עליכ� בצלאל

לי� ואת זה יכו, ח גדול"צרי� להיות ת: מסביר שצרי� שלושה תנאי� למינוי מנהיג" עי� איה"בוהרב קוק 
 .צרי� להיות שליח שלה� המנהיגשכ� , צרי� את הסכמת האומה, בנוס$. למדוד תלמידי חכמי� אחרי�

והאמת היא שפעמי�  .ה יודע"רק הקבואת זה , ז� מבפני�הוא  מועמד� הצרי� לדעת א, אבל מעבר לכ�
  ... כי עליה� אי אפשר לעבוד, נשותינו יודעותג� רבות 

  

של של של של     """"סתימת פיותסתימת פיותסתימת פיותסתימת פיות""""היא סוג של היא סוג של היא סוג של היא סוג של המוזכרת בעונשה של עדת קרח המוזכרת בעונשה של עדת קרח המוזכרת בעונשה של עדת קרח המוזכרת בעונשה של עדת קרח פתיחת הפה של האדמה פתיחת הפה של האדמה פתיחת הפה של האדמה פתיחת הפה של האדמה . . . . גגגג        
        ????זאת מדועזאת מדועזאת מדועזאת מדוע. . . . וברגע שלאחריו דממהוברגע שלאחריו דממהוברגע שלאחריו דממהוברגע שלאחריו דממה, , , , ברגע אחד יש תלונותברגע אחד יש תלונותברגע אחד יש תלונותברגע אחד יש תלונות    # # # #     החולקי� על משההחולקי� על משההחולקי� על משההחולקי� על משה

זוהי אמירה . שבה דבק קרח היא אמירה חריפה ביותר" � קדושי�כל העדה כול"האמירה צרי� להבי� ש
והאמת שגישה זו התחילה . אי� מדרגותש, שבהמש� ג� שימשה את הנצרות כשטענה שכל העמי� קדושי�

קרח  למש� התגלגלה א, )כהבלשעה שהוא לא היה מתוק� , מנחתוקיבל את לא ' שלא הבי� מדוע ה(בקי� 
את כל , ת כל העמל והמאמ&שכ� אז מבטלי� א, דושי� באופ� מיידילעג לומר שכול� קזה  .כ לנצרות"ואח

כנגד אמירה זו  מ�מתקו הטבע כולו, ולכ� האר& עצמה .לאור� חייו הדר� בה האד� הול� על פי התורה
  .")אורות"מתו� (ועדתו  את קרח ואוכל
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        ????מדוע ג� רכושו של קרח נבלעמדוע ג� רכושו של קרח נבלעמדוע ג� רכושו של קרח נבלעמדוע ג� רכושו של קרח נבלע. . . . דדדד        

לכ� . בעול� הזה חובתואת הוא המכשיר שלו למלא ו של אד� רכושכי , ע� האד�צועד הרכוש של האד� 
   .אלא מועבר בירושה אל ממשיכי דרכו # רכושו אינו הפקר לכל , תו של אד�אחרי מו

  

        ????אי� יתכ�אי� יתכ�אי� יתכ�אי� יתכ�. . . . """"ובני קרח לא מתוובני קרח לא מתוובני קרח לא מתוובני קרח לא מתו: ": ": ": "נאמרנאמרנאמרנאמר. . . . הההה        

קל להמש� אחר שא$ על פי ש, עבורנו וזו ההוכחה. ברורה ונקטו עמדה, בני קרח לא הסכימו ע� אביה�
  .א� רק רוצי�נית� להחל& מ� המחלוקת , רותתחהוקנאה ה

  

תרומת תרומת תרומת תרומת מתגלה שג� ללויי� יש מצוה לתת מתגלה שג� ללויי� יש מצוה לתת מתגלה שג� ללויי� יש מצוה לתת מתגלה שג� ללויי� יש מצוה לתת ש� ש� ש� ש� , , , , � הפרשה מוזכרות מתנות כהונה ולויה� הפרשה מוזכרות מתנות כהונה ולויה� הפרשה מוזכרות מתנות כהונה ולויה� הפרשה מוזכרות מתנות כהונה ולויהבהמשבהמשבהמשבהמש. . . . וווו        
        ????מה שונה בלויי� מ� הכהני�מה שונה בלויי� מ� הכהני�מה שונה בלויי� מ� הכהני�מה שונה בלויי� מ� הכהני�, , , , זאתזאתזאתזאת    מדועמדועמדועמדוע    ....מתו� המעשר שקיבלומתו� המעשר שקיבלומתו� המעשר שקיבלומתו� המעשר שקיבלו    # # # # מעשר מעשר מעשר מעשר 

ג� המחנכי� שלנו צריכי� מחנכי� עוד , אבל. נולה� מיבול מפרישי�ולכ� אנו , הלויי� ה� המחנכי� שלנו
ע על ידי משה נַ ל מ'והכה� הגדו. יש את הכה� הגדול שמעליה� #לכהני� ו .הלא ה� הכהני� #לי� יותר גדו

ו מעליו שידרי� צרי� מישה #שהוא חשוב ומלא תורה  א$, כל אד� ".'עבד ה"הוא כבר  #ומשה רבינו . רבינו
עד  וכ� הלאה ,שכל מלא� מקבל חיות מהמלא� שמעליו דומה כ�יש לה� הדרגה  #אפילו המלאכי� . אותו

  .לריבונו של עול�

  

יכול מי שקדוש יותר שלא להתנשא מעל יכול מי שקדוש יותר שלא להתנשא מעל יכול מי שקדוש יותר שלא להתנשא מעל יכול מי שקדוש יותר שלא להתנשא מעל אי� אי� אי� אי� אבל אבל אבל אבל , , , , יש מדרגות בקדושהיש מדרגות בקדושהיש מדרגות בקדושהיש מדרגות בקדושההתורה מראה לנו שהתורה מראה לנו שהתורה מראה לנו שהתורה מראה לנו ש. . . . זזזז        
            ????האחרי�האחרי�האחרי�האחרי�

. )ה', ד אבות( "הוי שפל רוח בפני כל אד� : ...מ אומר"ר: "נאמר. ענווהענווהענווהענווהאת ה אל הקדושהלכ� צריכי� לצר$ 
אל תדו� אל חבר� עד  #תשובה  ?מי שכולו מלא תורה צרי� לנהוג כ� ג�! ?בפני כל אד� #ספר התניא שואל 

המשפחה בה , הסביבה בה גדל #או הגיאוגרפי  רוחניה(מקומו ד במועילו היית אשכ� . שתגיע למקומו
, אל תתנשא #לכ� . אולי היה טוב ממ� #ואילו הוא היה עומד במקומ� , גרוע ממנו ייתאולי ה) 'וכו התחנ�

  ".לעצמ� טובהאל תחזיק  #א� למדת תורה הרבה "

  .ות עניו ביותרלהיא� ג�  # בעל עוז וגבורה להיות � בהלכות מלכי� אומר שמל� ישראל צרי� "הרמבוכ� 

  ".אוהב שלו� ורוד$ שלו�"היה , יחד ע� כל קדושתו העצומה ככה� הגדול #וכ� היה אהרו� 
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  שבת שלום ומבורך


