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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת קרח תשע"ה

“וישפ שרפ בן יצהר”

 שרפ גלגול שין טעה במשמעות שם אביו "יצהר"
ולא הבין שהתישון שלו לשתוש בבפינת שמן

)ברכות  ויש להעיר בזה עוד ממה ששנינו בגמרא 

ז:(: "מנא לן דשמא גרים, אמר רבי אלעזר דאמר קרא 

)תהלים מו-ט( לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ, 

במדרש  מבואר  וכן  שמות".  אלא  שמות  תקרי  אל 

"אילו זכו הדורות, היה  )ילקוט שמעוני ישעיה רמז תמט(: 

הקב"ה קורא שם לכל אחד ואחד, ומשמו היו יודעים 

את טיבו ואת מעשיו, וכן אתה מוצא במצרים )במדבר 

כו-נח(, אלה משפחות לוי משפחת הלבני, על שם טיט 

ולבנים, משפחת השמעי, ששמע הקב"ה את תפלתם, 

משפחת החברוני, שנתחברה להם שכינה".

זהו ביאור המדרש, כי כאשר ראה  כן  כי  הנה 

בני  מכל  המובחר  שהיה  קהת  אביו  שאבי  קרח 

מנושאי  להיות  בבניו  בחר  הקב"ה  שהרי  לוי, 

ראש  את  "נשא  ד-ב(:  )במדבר  שכתוב  כמו  הארון, 

בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם", 

"יצהר"  והנה בחר קהת לקרוא את שם בנו השני 

שפירושו שמן, מזה שפט קרח כי בכך נתכוון קהת 

"יצהר" ראוי הוא להיות  לרמז עליו, כי בהיותו בן 

כהן גדול כאילו נמשח בשמן המשחה.

להבין  צימאוננו  מרווה  זה  אין  עדיין  אולם 

כראוי, קרח שפיקח היה איך טעה לחשוק בכהונה 

גדולה, משום שקהת אבי אביו קרא לאביו בשם 

לבאר  ראוי  ועוד  זאת  שמן.  שפירושו  "יצהר" 

הטעם שהעמיד הקב"ה את קרח בניסיון הקשה, 

בן  שהיה  אליצפן  את  להכתיר  למשה  שצוה  בכך 

עוזיאל הצעיר מכל בני קהת לנשיא, ודילג על קרח 

שהיה בן יצהר האח השני מבני קהת.   

 "ואם בריאה יברא ה'
וחצתה האדמה את חיה"

יאיר להתבונן במה שבחר משה  פתח דברינו 

ועדתו  קרח  את  להעניש  הנביאים  כל  אדון  רבינו 

ידי  על  בראשית,  מעשה  שינוי  של  הגדול  בפלא 

את  ותבלע  פיה  את  הארץ  שתפתח  אומר  שגזר 

קרח ועדתו חיים שאולה, כמו שכתוב )שם כח(:

"ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות 

כל  כמות  אם  מלבי,  לא  כי  האלה  המעשים  כל  את 

 שרפ פלש על משה מצד שהוא
בן "יצהר" שחירושו שמן

והנה מצינו על כך חידוש גדול בדברי חכמינו 

ואהרן,  משה  על  לחלוק  לקרח  שגרם  מה  כי  ז"ל, 

הוא מצד היותו בן "יצהר" שפירושו "שמן", והנה 

הדברים במדרש )במדב"ר יח-טז(:

חלק קרח על משה, אמר  לוי, למה  רבי  "אמר 

ז-יג(  )דברים  שנאמר  יצהר,  בן  שמן,  של  בנו  אני 

ותירושך ויצהרך... תירוש זה יין, ויצהרך זה השמן, 

עליון,  נמצא  הוא  השמן  את  שתתן  משקים  ובכל 

בני  שני  אלה  ד-יד(  )זכריה  שכתוב  אלא  עוד  ולא 

היצהר העומדים על אדון כל הארץ, וכי יש לשמן 

בנים, אלא זה אהרן ודוד שנמשחו בשמן המשחה, 

ומה  קרח,  אמר  מלכות,  ודוד  כהונה  נטל  אהרן 

כהונה  נטלו  בלבד  המשחה  בשמן  שנמשחו  אלו 

ומלכות, אני שאני בנו של שמן איני נמשח ונעשה 

כהן ומלך מיד נחלק על משה".

אמנם בהשקפה הראשונה מדרש זה תמוה מאד, 

ועל כך ניתן להשתמש בפליאתו העצומה של רש"י: 

"וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו", איך עלתה על 

דעתו לחשוק במשרה הרמה של כהן גדול רק משום 

ובכך הוא עדיף על  שפירושו שמן,  "יצהר"  בן  שהיה 

ממה  נבעה  שלו  הגדולה  הכהונה  שקדושת  אהרן 

מצינו  הפשט  בדרך  והנה  המשחה.  בשמן  שנמשח 

ביאור על כך בפירוש מהרז"ו על המדרש )שם(:

"פירוש, שמה שכתוב בן יצהר כאילו כתוב בן 

שמן, שיצהר פירושו שמן, שעל כן קרא קהת שם 

בנו שהוא אבי יצהר, שדומה לשמן שהוא עליון על 

כל אחיו בעשירות ובחכמה ובגדולה, וכמו שאמרו 

)ב"ר לז-ה( הראשונים על ידי שהיו משמשים ברוח 

אנו  אבל  המאורע,  לשם  מוציאים  היו  הקודש 

מוציאים  אנו  הקודש  ברוח  משתמשים  אנו  שאין 

צופים  שהיו  שהראשונים  ופירושו  אבותינו,  לשם 

והיו רואים מה שיקרה לבניהם, היו  ברוח הקודש, 

קוראים שם לבניהם כפי המעשה שיקרה להם, ואם 

לא צפה קהת ברוח הקודש שזרע יצהר יהיו גדולים 

מכל בני קהת, לא היה קורא שם אבי יצהר"

למדים  אנו  קרח  פרשת  לפרשתנו  בפתיחה 

שהתלקחה  הקשות  המחלוקות  מן  אחת  על 

בישראל, כאשר קרח ואתו עמו חמישים ומאתים 

נשיאי עדה אנשי שם, העזו ברוב חוצפתם לחלוק 

על משה רבינו )במדבר טז-א(:

ודתן  לוי  בן  קהת  בן  יצהר  בן  קרח  "ויקח 

ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן, ויקומו 

לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים 

על  ויקהלו  שם,  אנשי  מועד  קרואי  עדה  נשיאי 

כל  כי  לכם  רב  אליהם  ויאמרו  אהרן  ועל  משה 

העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו 

על קהל ה'".

רש"י מבאר הסיבה שהביאה את קרח לחלוק 

על משה ואהרן, והנה הדברים במקורם במדרש 

תנחומא )פרשתנו אות א(:

אליצפן  ידי  על  נחלק,  מה  ידי  על  קרח,  "ויקח 

נשיא על משפחתו,  עוזיאל אחי אביו שנעשה  בן 

למשפחות  אב  בית  ונשיא  ג-ל(  )במדבר  שנאמר 

הקהתי אליצפן בן עוזיאל. אמר קרח, ארבעה אחים 

היו אחי אבא, שנאמר )שמות ו-יח( ובני קהת עמרם 

ויצהר חברון ועוזיאל, עמרם הבכור זכה ]שנתמנו[ 

ראוי  מי  למלכות,  אחיו  ומשה  לכהונה  ובניו  אהרן 

יצהר,  של  בנו  ואני  השני,  לא  השניה,  את  ליטול 

והוא עשה  הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא, 

בנו של עוזיאל, קטן של אחי אבא יהא גדול עלי, 

הריני חולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו, לפיכך 

היתה מחלקותו".

שהקנאה  מאחר  ביאור,  צריך  זה  לפי  אך 

של קרח היתה בעיקר על נשיאותו של אליצפן 

ראה  מה  הצעיר,  האח  עוזיאל  של  בנו  שהיה 

על ככה לחמוד את הכהונה הגדולה של אהרן, 

כמו  מכולם,  הגדול  האח  עמרם  של  בנו  שהיה 

אותך  "ויקרב  טז-י(:  )במדבר  משה  להם  שאמר 

ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהונה". 

שהוא  בטענה  בא  הוא  חוצפה  באיזו  כלומר 

רוצה להיות כהן גדול.
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האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם 

יברא ה' ופצתה האדמה  לא ה' שלחני, ואם בריאה 

את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים 

שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'".

כב-כח(:  )איוב  בבחינת  גזירתו  הקב"ה  וקיים 

"ותגזר אומר ויקם לך", אשר מזה דרשו )סוטה יב.( 

את  הארץ  ותפתח  צדיק,  גזירת  מקיים  שהקב"ה 

פיה כמו שכתוב )שם לא(: 

האלה  הדברים  כל  את  לדבר  ככלותו  "ויהי 

ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את 

פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר 

לקרח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים 

הקהל,  מתוך  ויאבדו  הארץ  עליהם  ותכס  שאולה 

וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם כי אמרו 

"ורבותינו פירשו  ופירש רש"י:  פן תבלענו הארץ". 

ימי  מששת  לארץ  פה  בריאה  אם  קי.(  )סנהדרין 

בראשית מוטב, ואם לאו יברא ה'".

פליאה  הקדוש  באלשיך  כך  על  מתפלא 

"פי  גדולה, שהרי שנינו במשנה )אבות פ"ה מ"ו( כי 

בששת  שנבראו  דברים  עשרה  בין  הוא  הארץ" 

כן  כי  בין השמשות, הנה  ימי בראשית ערב שבת 

מאחר שאנו מאמינים בני מאמינים כי משה קיבל 

את התורה שבכתב והתורה שבעל פה מסיני, כמו 

מסיני,  תורה  קיבל  "משה  מ"א(:  פ"א  )שם  ששנינו 

ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, 

ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה", וכך נמסרה 

התורה מדור לדור, איך יעלה על הדעת שנסתפק 

משה במשנה שהוא עצמו מסר מסיני, כי פי הארץ 

כבר נברא בששת ימי בראשית בין השמשות.

 משה רבינו גזר שתחצה
הארץ את חיה בשול דיבור

בדברי  זו  קושיא  על  נפלא  ישוב  מצינו  והנה 

מאורו של עולם ה"תוספות יום טוב" על המשנה 

בקושיית  מעצמו  הרגיש  הוא  שגם  מ"ו(,  פ"ה  )שם 

והוסיף לדקדק על מה שמצינו  האלשיך הקדוש, 

לשון  הגזירה  בשעת  משה  שהזכיר  מה  בין  שינוי 

פציה: "ופצתה האדמה את פיה", ובין מה שכתוב 

אחר כך במעשה של בליעת האדמה לשון פתיחה: 

"ותפתח הארץ את פיה".

טוב"  יום  ה"תוספות  מחדש  זה  כל  ליישב 

ימי בראשית ברא הקב"ה  כי בששת  גדול,  חידוש 

פה לארץ, רק כדי שתפתח את פיה לבלוע את קרח 

שיברא  לגזור  הוסיף  רבינו  שמשה  אלא  ועדתו, 

פיה"  את  האדמה  "ופצתה  חדשה:  בריאה  הקב"ה 

"להשמיע  לדבר בקול, כמו שמפרש בלשון קדשו: 

קול שפתים, קול דברים, להגיד כל הנעשה בתוכה 

דרך  על  זה  והרי  המדרגות".  תחתית  שאול  עד 

שכתוב )שופטים יא-לה(: "ואנכי פציתי פי אל ה'". וכן 

)תהלים סו-יד(: "אשר פצו שפתי". שהוא לשון דיבור 

בפה, וכן כאן פצתה האדמה את פיה לדבר בדרך נס 

על כל מה שנעשה לקרח ועדתו בבטן האדמה.

את  הארץ  "ותפתח  הפסוק:  פירוש  וזהו 

ימי  בששת  הקב"ה  לה  שברא  הפה  אותו  פיה", 

"ותבלע אותם  בראשית לבלוע את קרח ועדתו, 

כל  ואת  לקרח  אשר  האדם  כל  ואת  בתיהם  ואת 

ישראל  "וכל  הכתוב:  מוסיף  כך  אחר  הרכוש". 

קולות  לכל   – לקולם"  נסו  סביבותיהם  אשר 

משה:  שגזר  כפי  הארץ  מן  שיצאו  הדיבורים 

יום טוב"  "ופצתה האדמה את פיה". ה"תוספות 

זה  "וכל  מיוחדת:  בהגדרה  פירושו  את  מסיים 

נראה לי, ובעיני הוא כמו כפתור ופרח".

ונראה לפרש לפי דבריו מה שאמר משה: "ואם 

בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה", שנסתפק 

אם הקב"ה כבר ברא פה לארץ או לא, כי באמת 

זכר משנה מפורשת שכבר נברא פה לארץ בששת 

רק  נברא  הפה  אם  שנסתפק  אלא  בראשית,  ימי 

לבלוע את קרח ועדתו או שנברא גם לדבר, ועל כך 

אמר משה שאפילו אם לא נברא בכדי לדבר הרי 

הוא גוזר עתה: "יברא ה' ופצתה האדמה את פיה", 

לדבר בקול רעש גדול.

של  העונש  שכל  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

לדבר,  הפה  פתיחת  על  והולך  סובב  ועדתו  קרח 

פיה",  את  האדמה  "ופצתה  משה:  בגזירת  החל 

ועדתו  לקרח  שנעשה  מה  כל  על  בקול  לספר 

בבטן האדמה, וכלה במה שמצינו בגמרא )סנהדרין 

קי.( עדותו הנאמנה של רבה בר בר חנה, ששמע 

ועדתו מצדיקים עליהם את הדין מבטן  את קרח 

וצריך  אמת".  ותורתו  "משה  בגיהנם:  האדמה 

לו  הספיק  שלא  ככה,  על  משה  ראה  מה  ביאור 

את  להעניש  כדי  לארץ  פה  הקב"ה  שברא  במה 

קרח ועדתו בבליעתם באדמה, והוסיף לגזור גזירת 

האדמה  "ופצתה  חדשה:  בריאה  ה'  שיברא  צדיק 

את פיה", להשמיע קול דיבור על כל מה שנעשה 

בתוכה לקרח ועדתו בבליעתם באדמה.

 עבודת כהנים בפשאי בבפינת שמן
עבודת לוים בגלוי בבפינת יין  

מלכים  שלחן  על  להעלות  טוב  דבר  לבי  רחש 

קרח  כי  הנ"ל  המדרש  לבאר  בהקדם  נכבד,  רעיון 

חשק במשרת הכהן הגדול, משום שהיה "בן יצהר" 

שלמדנו  נפלא  יסוד  פי  על  שמן,  של  בנו  שפירושו 

מדברי הזוהר הקדוש )פרשת שמיני לט.(, שמבאר שם 

הטעם שהזהיר הקב"ה את אהרן הכהן )ויקרא י-ט(: 

"יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל 

מועד". והנה הם תוכן הדברים בתוספת ביאור.

הקדושים  וספרים  מסופרים  ומפורסם  ידוע 

עבודת  א',  דרך  דרכים,  שתי  יש  ה'  בעבודת  כי 

ה' בהסתר ובהצנע לכת, דרך ב', עבודת ה' בגלוי 

בתפלת  לומר  תיקנו  כך  ועל  כל,  לעיני  ברבים 

בסתר  שמים  ירא  אדם  יהא  "לעולם  שחרית: 

)פרשת  ובגלוי". ב"לקוטי תורה" לרבינו האריז"ל 

נצבים( מפרש בזה מקרא שכתוב )דברים כט-כח(: 

עד  ולבנינו  לנו  והנגלות  אלקינו  לה'  "הנסתרות 

וזה  הזאת",  התורה  דברי  כל  את  לעשות  עולם 

לשון קדשו: "הנסתרות לה' אלקינו, יראה ואהבה 

שהם בלב, והנגלות לנו ולבנינו הם תורה ומצוות 

הנגלים לכל".

הן  אלו  דרכים  שתי  כי  הקדוש  הזוהר  ומבאר 

ה’  עבודת  על  רמז  הוא  יין  כי  ושמן,  יין  בבחינת 

סה.(:  )עירובין  הוא  גדול  כלל  שהרי  ובקול,  בגלוי 

"נכנס יין יצא סוד". מבואר מזה שהיין מבטל את 

הסוד המוסתר בלב ומוציאו בגלוי. וכן יש ללמוד 

ממה ששנינו )ברכות לה.(: "אין אומרים שירה אלא 

את  לפתוח  גורם  היין  כי  מבואר  הרי  היין".  על 

הפה בשירה לה'. אך לעומת זה השמן כל מעשיו 

בחשאי, כי כך דרכו כשנשפך ממקום למקום אינו 

משמיע קול, והרי זה רמז על עבודה שבלב שהכל 

נעשה בכוונה פנימית בחשאי. 

לפי זה מבאר הזוהר הקדוש, כי הכהן שעובד 

בבחינת  הוא  המקדש  בבית  הקרבנות  עבודת 

הוא  הקרבנות  הקרבת  שעצם  אמת  הן  כי  שמן, 

 מדרש: שרפ שחט שהוא ראוי לכהונה גדולה
מצד היותו "בן יצהר" והרי זה כאילו נמשפ בשמן המשפה

 זוהר השדוש: עבודת הכהן היא בבפינת שמן שבפשאי
כי עבודת השרבות היא בפשאי בכוונת הסודות

 שם: עבודת הלוי לומר שירה בשול היא בבפינת יין
שאומרים עליו שירה ועוד שהרי נכנס יין יצא סוד

 שרפ הפליט ששהת שרא את שם אביו “יצהר” שמן ולא יין,
לרמז בכך לשרפ בנו שהוא ראוי לכהונה גדולה
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במעשה, אבל עיקר עבודתו בקודש הוא בחשאי 

והרי  לה',  הקרבן  של  והסודות  הכוונות  לכוון 

לבבכם",  בכל  "ולעבדו  יא-יג(:  )דברים  בבחינת  זה 

בבחינת  בחשאי  שהיא  הלב  שבפנימיות  עבודה 

שמן. וזהו הטעם שנמשח אהרן הכהן הגדול ראש 

בשמן המשחה, כמו שכתוב  ושורש לכל הכהנים 

)ויקרא ח-יב(: "ויצוק משמן המשחה על ראש אהרן 

וימשח אותו לקדשו". ועליו הכתוב אומר )תהלים 

קלג-ב(: "כשמן הטוב היורד על הראש יורד על הזקן 

זקן אהרן".

אך לעומת זה עבודת הלוים לומר שירה בקול 

שאומרים  יין  בבחינת  גלויה  היא  הקרבנות,  על 

הנה  שמן,  בבחינת  בחשאי  ולא  בקול  שירה  עליו 

כי כן מטעם זה הזהיר הקב"ה את אהרן הכהן: "יין 

ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל 

בפנימיות  בסתר  היא  הכהנים  עבודת  כי  מועד", 

הלב בבחינת שמן ולא בבחינת יין.

 הששר הנחלא בין "וידום אהרן"
ובין האיסור לשתות יין

)פרשת  נועם"  ה"אמרי  דברי  הם  נפלאים  ומה 

הקדוש  הזוהר  דברי  פי  על  שמבאר  ד(,  אות  אחרי 

י-ג(:  )ויקרא  הכתוב  על  רש"י  שפירש  מה  הנ"ל 

שכר  ומה  שתיקתו,  על  שכר  קיבל  אהרן,  "וידום 

לבדו  לו  שנאמרה  הדיבור,  עמו  שנתייחד  קיבל 

פרשת שתויי יין". וצריך להבין הלא כלל גדול הוא 

)מגילה יב:(: "במדה שאדם מודד בה מודדין לו", אם 

כן מהו השכר כאן מדה כנגד מדה.

כששתק  כי  כך,  על  הביאור  האמור  לפי  אך 

אהרן וקיבל בדומיה את גזירתו של הקב"ה במיתת 

גדול  כהן  להיות  ראוי  שהוא  בכך  גילה  בניו,  שני 

שכל עבודתו בהצנע בבחינת שמן, לכן מדה כנגד 

ושכר אל תשת  "יין  לו הקב"ה פרשת:  מדה מסר 

אתה ובניך אתך", שהסיבה לכך היא כי יין רומז על 

עבודת ה' בגלוי בבחינת: "נכנס יין יצא סוד", ואין 

זה מתאים לכהנים כי אם ללוים שאומרים שירה 

על הקרבן עכדה"ק.

מעתה ירווח לנו להבין מאמר המדרש, כי קרח 

חשק בעבודת הכהן הגדול בהיותו "בן יצהר" – בנו 

של שמן, כי מאחר שאבי אביו קהת קרא את שם 

קשה  ולכאורה  שמן,  שפירושו  "יצהר"  השני  בנו 

שהרי  יין,  בבחינת  בגלוי  היא  הלוים  עבודת  הלא 

מטעם זה הם אומרים שירה על הקרבן, אם כן מה 

ראה על ככה לקרוא את שם בנו "יצהר", שמתאים 

שמן,  בבחינת  בחשאי  שעבודתם  לכהנים  יותר 

ומזה היתה לו הוכחה שראה ברוח הקודש שקרח 

על  נחלק  לכן  גדולה,  לכהונה  ראוי  יהיה  יצהר  בן 

משה ואהרן וביקש להיות כהן גדול. ]ומה שהזכיר 

המדרש שמטעם זה ביקש קרח גם כן להיות מלך 

גם כן  כמשה, היינו כי המלך שנמשח בשמן הוא 

להחזיק  צריך  שהוא  המלוכה  סודות  על  לרמז 

בחשאי[.

בזה  לפרש  נתכוון  המדרש  כי  יבין  והמשכיל 

לו  שגרם  לקח  מה  ומפרש  קרח",  "ויקח  הפסוק: 

לחלוק על משה ואהרן, "בן יצהר", שהוא בן אביו 

שנקרא "יצהר" שפירושו שמן, ואל תאמר שנקרא 

לוי",  בן  קהת  "בן  היה  שהרי  כוונה,  בלי  זה  בשם 

לוי להיות מנושאי  בני  בו מכל  אשר הקב"ה בחר 

הארון מצד קדושתו, אם כן ברור שקרא את שם 

בנו "יצהר" בכוונה תחילה, ומזה שפט קרח שרמז 

עליו שיהיה ראוי לכהונה גדולה.

 שרפ גלגול שין נתשנא
שוב במשה גלגול הבל

בדרך זו במסילה נעלה לברר מקחו של צדיק 

קרח  כי  שידענו  מאחר  קהת,  הקהתי  שבט  ראש 

כדי  יצהר",  בשם  נקרא  שאביו  בהבנתו  טעה 

לרמז לקרח בנו שהוא ראוי לכהונה גדולה, שהרי 

באדמה,  ועדתו  הוא  שנבלעו  לו  עלתה  זו  טעות 

ראה  מה  לבאר  המשימה  עלינו  מוטלת  כן  אם 

"יצהר",  השני  בנו  שם  את  לקרוא  ככה  על  קהת 

עבודת  שהרי  לכהנים,  המתאים  שמן  שפירושו 

הלוים שאומרים שירה על הקרבן היא בבחינת יין 

שאומרים עליו שירה.

ונראה לבאר כוונתו העמוקה של קהת, על פי 

מה שהאריכו המקובלים ובראשם רבינו האריז"ל 

ב"שער הפסוקים" וב"ספר הליקוטים" בפרשתנו, 

כי משה רבינו היה גלגול הבל ונרמז בשמו מש"ה 

מ'שה ש'ת ה'בל, ואילו קרח היה גלגולו  נוטריקון 

של קין שהרג את הבל משום שנתקנא בו, לכן כמו 

נתקנא  כך  בהבל,  קין  נתקנא  הראשון  שבגלגול 

קרח גלגול קין במשה גלגול הבל.

וזהו הענין שהעניש משה גלגול הבל את קרח 

ותבלע אותו,  קין, שתפתח הארץ את פיה  גלגול 

כדי לתקן בכך מה שבלעה האדמה את דמו של 

הבל, כמו שאמר הקב"ה לקין )בראשית ד-י(: "קול 

נענש  לכן  האדמה",  מן  אלי  צועקים  אחיך  דמי 

קרח גלגול קין )במדבר טז-לג(: "וירדו הם וכל אשר 

להם חיים שאולה".

ב"קהלת יעקב" )ערך קרח( מביא הקדמה יקרה 

שנתקללה  מצינו  קין  אצל  כי  ביאור,  בתוספת  זו 

האדמה בעבורו כמו שכתוב )בראשית ד-יא(: "ועתה 

ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת 

את דמי אחיך מידך". לכן עתה כשנתגלגל בקרח 

"ופצתה האדמה  וגזר אומר:  בא משה גלגול הבל 

נקמה  ובכך  קין,  גלגול  קרח  את  לבלוע  פיה",  את 

לה  שגרם  קין  גלגול  מקרח  נקמתה  את  האדמה 

להתקלל, ובלשון קדשו: 

"קרח הוא גלגול קין, ומשה הוא גלגול הבל, ועל 

כן חלק קרח על משה וקינא בו, ועורר קנאה הישנה 

שהיה לקין על הבל, והנה האדמה נתאררה אז על אשר 

משה  אותה  תיקן  וכאן  אחיך,  דמי  לקחת  פה  פצתה 

תחת  פצ"ה  קרח,  את  לבלוע  פיה  את  שפצתה  במה 

פצ"ה, ונקמה ממנו נקמת קין שנתאררה עבורו".

החיים"  ה"אור  שכתב  מה  בזה  להבין  נפלא 

טז-ל(:  )במדבר  הפסוק  לפרש  בפרשתנו  הקדוש 

"ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה", על 

פי מה ששנינו בגמרא )סנהדרין לז:(: "מיום שפתחה 

לא  שוב  הבל  של  לדמו  וקיבלתו  פיה  את  הארץ 

מכנף הארץ זמירות  )ישעיה כד-טז(  פתחה, שנאמר 

שמענו צבי לצדיק, מכנף הארץ, ולא מפי הארץ". 

יום שפתחה הארץ  נמצינו למדים מזה כי מאותו 

את פיה לבלוע את דמו של הבל, נסתם ונחתם פי 

הארץ ואינה יכולה לומר שירה כי אם בכנפיה. לפי 

זה מבאר ה"אור החיים":

ההם  הרשעים  להעניש  משה  כשרצה  "וכאן 

ואם בריאה, פירוש אותה בריאה שכבר ברא  אמר 

דמו  ]שבלעה  מעשה  ידי  ועל  הארץ,  פי  שהיא  ה' 

ה'  יחזור  עתה  היה,  כלא  והיה  נסתם  הבל[  של 

לברוא אותה הבריאה שיהיה לה פה, ופצתה הארץ 

כי  ואולי  אותם,  ובלעה  מקודם  לה  שהיה  פיה  את 

זה יהיה לה תיקון למה שפצתה לבלוע איש צדיק, 

עתה תפצה פיה לבלוע אויבי ה'". 

 אריז”ל: שרפ היה גלגול שין שנתשנא בהבל ששיבל השב”ה מנפתו
וחתפ את חיו לריב עמו כדי להרגו

 אותה האדמה שחצתה את חיה לשפת דמי הבל ששין הרגו
חצתה את חיה לבלוע את שרפ גלגול שין

 שרפ המשיך בדרכו הרעה של שין ונתשנא במשה גלגול הבל
ושוב חתפ את חיו לדבר כנגד משה ואהרן

 שהת ראה ברופ השודש ששרפ נכדו יהיה גלגול שין
לכן שרא שם אביו “יצהר” לרמז לו שישתוש כשמן
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ולפי דברי האריז"ל הדברים ברורים ונהירים כשמש 

ידי שפצתה האדמה את פיה לבלוע  כי על  בצהריים, 

כאשר  שפגמה  מה  בכך  תיקנה  קין,  גלגול  קרח  את 

פצתה האדמה לקחת את דמי הבל שהרגו קין.

 התישון של שרפ גלגול שין
לשתוש ולשבל הכל באהבה

והנה כאשר נתבונן נראה שיש חוט ארוך של 

הבל  כנגד  קין  של  המחלוקת  בין  המקשר  קנאה, 

גלגול  קרח  של  המחלוקת  ובין  להריגתו,  שגרם 

קין כנגד משה גלגול הבל, שהרי קין הרג את הבל 

מנחתו,  את  הקב"ה  שקיבל  בו  שנתקנא  משום 

"וישע ה' אל הבל ואל  כמו שכתוב )בראשית ד-ה(: 

לקין  ויחר  שעה,  לא  מנחתו  ואל  קין  ואל  מנחתו, 

מאד ויפלו פניו". ועל כך כתוב )שם ט(: "ויאמר קין 

אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל 

אחיו ויהרגהו". ופירש רש"י: "ויאמר קין, נכנס עמו 

בדברי ריב ומצה להתעולל עליו להרגו".

ועתה בא קרח גלגולו של קין והמשיך בדרכו 

במדרגתו  קין  שנתקנא  כמו  כי  קין,  של  הרעה 

הגדולה של הבל שקיבל הקב"ה את מנחתו, ופתח 

את פיו בדברי מריבות עם הבל כדי להתעולל עליו 

של  הגדולה  במדרגתו  קרח  התקנא  כך  ולהרגו, 

משה גלגול הבל, ופתח את פיו בדברי מריבות כנגד 

"רב לכם כי כל העדה כולם קדושים  משה ואהרן: 

ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'".

הנה כי כן יאירו עינינו לראות מה גדלו מעשי ה' 

בניסיון  קרח  את  שהעמיד  מחשבותיו  עמקו  מאד 

את  לנשיאות  שימנה  למשה  שצוה  בכך  הקשה, 

בני  ארבעת  מכל  הצעיר  האח  עוזיאל  בן  אליצפן 

קהת, ואילו לקרח בן יצהר בנו השני של קהת לא נתן 

שום מינוי מיוחד מלבד היותו לוי, כי בהיותו גלגול 

קין שכבר נתקנא בהבל ופצה את פיו בדברי ריב כדי 

שוב  הקב"ה  אותו  העמיד  ולהרגו,  עליו  להתעולל 

במצב זה שיתקנא במשה גלגול הבל, כדי שיתגבר על 

יצר הקנאה ויקבל את גזירתו של הקב"ה באהבה.

אם היה קרח מקבל גזירתו של הקב"ה על ידי 

מתקנא  היה  ולא  ובשתיקה,  באהבה  עבדו  משה 

ובנשיאותו של אליצפן  גדולה של אהרן  בכהונה 

בגלגול  שפגם  מה  לתקן  זוכה  היה  עוזיאל,  בן 

כדי  עמו  לריב  פיו  את  שפתח  בהבל,  לקנא  קין 

להתעולל עליו והרגו, ואז היה מתקיים אצלו מה 

ששנינו בגמרא )שבת פח:(: "הנעלבין ואינן עולבין, 

מאהבה  עושין  משיבין,  ואינן  חרפתם  שומעין 

)שופטים  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין,  ושמחין 

ה-לא( ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

מעתה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם 

יחד להבין כוונתו העמוקה של קהת בן לוי, שראה 

נכדו  את  להעמיד  הקב"ה  שעתיד  הקודש  ברוח 

בו  שיעורר  ידי  על  קשה,  בניסיון  קין  גלגול  קרח 

שוב קנאה גדולה על משה רבינו גלגול הבל אחיו, 

לכן הקדים קהת רפואה למכה בכך שקרא את שם 

בנו השני אביו של קרח "יצהר" שפירושו שמן, כדי 

"בן  שהוא  לזכור  שלו  שהתיקון  בנו  לקרח  לרמז 

וישכיל להבין  בנו של שמן שהוא בחשאי,  יצהר" 

מה  כל  באהבה  עליו  ולקבל  לשתוק  צריך  שהוא 

שיעשה משה גלגול הבל אחיו בציווי הקב"ה.

הקנאה  יצר  כי  זה,  בניסיון  עמד  לא  קרח  אולם 

גרם לו לעוות את כוונת קהת אבי אביו, שקרא את 

שם בנו "יצהר" כדי לרמז לקרח שהוא צריך לשתוק, 

ובמקום זה פירש כוונתו שהוא צריך להיות כהן גדול 

שעבודתו היא בבחינת שמן, ושוב כמו בגלגול הקודם 

פצה את פיו בעזות וחוצפה כנגד משה רבינו גלגול 

ידי זה לא רק שלא תיקן מה שפגם  ועל  הבל אחיו, 

בגלגול הקודם אלא עוד הוסיף חטא על פשע.

כוונתו  להבין  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

יברא  בריאה  "ואם  אומר:  שגזר  רבינו  משה  של 

ה"תוספות  ומפרש  פיה",  את  האדמה  ופצתה  ה' 

יום טוב" שהתפלל לה' שאין זה מספיק שתפתח 

הארץ את פיה לבלוע את קרח ועדתו, אלא זאת 

מה  כל  על  לדבר  פיה  את  הארץ  שתפצה  ועוד 

שנעשה לקרח בבטן האדמה.

כנגד  מדה  לקרח  עונש  זה  הרי  המבואר  ולפי 

מדה, כי כמו שפצה את פיו לדבר כנגד משה עבד 

בבחינת  לשתוק  לו  שהיה  במקום  שתק  ולא  ה', 

לשתוק  שדרכה  האדמה  גם  לכן  בחשאי,  שמן 

פצתה את פיה לדבר בקול לכל ישראל על כל מה 

ומזה הטעם אחרי  האדמה,  שנעשה לקרח בבטן 

שנבלעו קרח ועדתו פצו גם הם את פיהם לצעוק 

עד היום הזה מבטן האדמה: "משה ותורתו אמת", 

לתקן מה שפצו את פיהם כנגד משה רבינו.

 פכמתו העמושה של משה רבינו
לבפון את שרפ ועדתו בשטורת

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

להבין, מה שבחר משה רבינו להוכיח לקרח ועדתו 

הקרבת  ידי  על  גדולה  לכהונה  ראויים  שאינם 

הקטורת, כמו שכתוב )שם ה(: "וידבר אל קרח ואל 

ואת  לו  אשר  את  ה'  ויודע  בוקר  לאמר  עדתו  כל 

הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, 

זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו, ותנו בהן 

אש ושימו עליהן קטורת לפני ה' מחר, והיה האיש 

אשר יבחר ה' הוא הקדוש רב לכם בני לוי".

"מנין  פח:(:  )זבחים  בגמרא  ששנינו  מה  נקדים 

את  ויתן  יז-יב(  )במדבר  שנאמר  שמכפרת,  לקטורת 

הקטורת ויכפר על העם, ותני דבי רבי ישמעאל על מה 

קטורת מכפרת, על לשון הרע, יבוא דבר שבחשאי ויכפר 

על מעשה חשאי". פירוש, כי אחרי שנבלעו קרח ועדתו 

"ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה  כתוב )שם יא(: 

ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל 

יצא הקצף מלפני ה' החל הנגף,  כי  וכפר עליהם  העדה 

ויקח אהרן כאשר דיבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה 

החל הנגף בעם ויתן את הקטורת ויכפר על העם".

שנענשו  הטעם  )שם(  בגמרא  רש"י  ומפרש 

ואהרן  משה  על  הרע  לשון  שדיברו  משום  במגפה, 

כמו  ועדתו,  קרח  של  למיתתם  שגרמו  אלו  שהם 

ממחרת  ישראל  בני  עדת  כל  "וילונו  ו(:  )שם  שכתוב 

על משה ועל אהרן לאמר אתם המיתם את עם ה'". 

והנה צוה משה לאהרן להקטיר קטורת כדי לכפר על 

ישראל, הרי מבואר כי הקטורת שהיא דבר שבחשאי 

מכפרת על לשון הרע שנאמרת בחשאי.

שבחשאי  דבר  היא  שהקטורת  והטעם 

הקטורת  את  הכהן  כשהקטיר  כי  רש"י,  מפרש 

לבדו, על אחת כמה  על המזבח הפנימי היה שם 

ביום  הקטורת  את  הגדול  הכהן  כשהקטיר  וכמה 

הכיפורים בקדשי הקדשים שהיה שם לבדו, כמו 

באהל  יהיה  לא  אדם  "וכל  טז-יז(:  )ויקרא  שכתוב 

מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו".

באהרן  משה  שבחר  מה  בזה  להבין  נפלא 

כמוהו  מי  כי  העם,  על  לכפר  כדי  קטורת  שיקטיר 

הראוי להקטיר קטורת שבחשאי כדי לכפר על לשון 

הגדולה  במדרגתו  שנתגלה  כמו  שבחשאי,  הרע 

אלא  להתלונן  פיו  את  פתח  ולא  בניו  שני  כשמתו 

על  הרמב"ן  דברי  הם  נוראים  ומה  אהרן".  "וידום 

הפסוק בפרשתנו )במדבר טז-ד(: "וישמע משה ויפול 

על פניו - ויפול על פניו ולא ויפלו, כי אהרן במוסרו 

ויהי  הזו,  המחלוקת  בכל  דבר  ענה  לא  ובקדושתו 

כמחריש וכמודה שמעלת קרח גדולה ממעלתו, אבל 

הוא עושה כדבר משה ומקיים גזירת מלך".

להוכיח  משה  שבחר  מה  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

שהיא  גדולה  כהונה  עבודת  לבקש  שטעה  לקרח, 

להקטיר  עליו  שפקד  ידי  על  שמן  בבחינת  בחשאי 

קטורת שהיא בחשאי, כי בכך ביקש להראות לקרח 

כי רק אהרן הכהן שהיה במדרגה גדולה זו של "וידום 

אהרן", שלא פצה את פיו להתלונן על מיתת שני בניו, 

לו נאה ולו יאה לכפר על ישראל שחטאו בכך שפצו 

את פיהם לדבר לשון הרע ולא שתקו, אבל קרח ועדתו 

משה  על  הרע  לשון  ולדבר  לחלוק  פיהם  את  שפצו 

ואהרן, אינם ראויים להקטיר קטורת בחשאי.
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