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   עונש החייט שהכשיל יהודים בכלאיים 

"מעשה בחייט שלא היה זהיר באיסור כלאי בגדים, ותפר בגדיהם של 

יהודים בכלאים. אחר פטירתו מצאוהו מוטל באמצע בית החיים. אמרו 

ל כך את הקבר באדמה, ובאה האנשים ודאי מקרה הוא שלא העמיקו כ

 חיה רעה וגררה אותו ממקומו. חזרו וקברו אותו בכבוד הראוי בעומק.

נם, הלכו וסיפרו ילמחרת שוב מצאוהו בחוץ, תמהו ואמרו אין זה לח

הדברים לרב העיר שהיה אדם גדול. הלך הרב לבית החיים וערך תפילה 

כדי שהחייט יודיעו על איזה עוון אין הארץ רוצה לקבלו. פתח החייט 

בבגדי  ישראל  בני  את  שהכשיל  על  לו  מגיע  זה  עונש  כי  ואמר,  פיו 

אין היא רוצה   – כלאים, ומאחר שהארץ היא מלבוש האדם אחרי מותו  

 לקבלו, והרב התפלל שהאדמה תקבלו ויתן דין בעולם הבא". 

 ויקרא עמוד רי"ד, הובא ביגדיל תורה, דברים עמוד תכ"ד( , ילקוט מעם לועז) 

 

לנגדו תמיד בשאול כדי  יהא    , לכן להתגאות גרם לו  קורח   ן ממו 

 שיראה מזיקו ויתרבה צערו 

ץ  : ט"ז ל"ג  במדבר ם ָהָארֶׁ ים ְשֹאָלה ַוְתַכס ֲעלֵּיהֶׁ ם ַחיִּ ר ָלהֶׁ ם ְוָכל ֲאשֶׁ "ַויְֵּרדּו הֵּ

תֹוְך ַהָקָהל"  . ַוֹיאְבדּו מִּ

שאין אדם בעולם מוריד   ,ראה זה חדש תחת השמש אשר היה בקורח"

ירד אחריו   י"ח(: "לא  ממונו ועשרו עמו לשאול, דכתיב )תהלים מ"ט 

דבי   לו לא כבודו", וכמאמר התנא )תנא  אליהו רבה י"ח(: אין מלווין 

אליעזר   דרבי  )פרקי  לברכה  זכרונם  רבותינו  וכדאמרו  זהב.  ולא  כסף 

ל"ד(: שלושה אוהבים לאדם, אשתו ובניו וממונו, וכולם עוזבים אותו. 

אך קורח הוליך עמו כל ממונו לשאול, דכתיב )במדבר ט"ז ל"ב(: "ויפתח 

כל האדם אשר לקורח   הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת

 ואת כל הרכוש".  

והוא, דכיון דממונו גרם לו על שנתגאה עמו, לכן חטאתו לנגדו תמיד  

כדי שיראה מזיקו ויתרבה צערו. וזהו )קהלת ה' י"ב(: "עושר    ,בשאול

זה קורח )בראשית רבה נ' י"א( שנשמר העושר   -שמור לבעליו לרעתו"  

לרעתו, לפי שרואה מזיקו    עם בעליו, דהינו שירד ממונו עמו לשאול 

ממון   היה  לעניים  מפוזר  ממונו  היה  ואם  כדפרישית.  צערו  ונכפל 

מקודש, ודבר שבקדושה לא היה יכול לירד עמו בשאול לרע לו כמדובר, 

משום שאפילו רשע גמור ובעל צדקה זוכה לעולם הבא, כמו שכתבנו  

 במאמרים דלעיל דאינו יורד לגיהנום". 

 )מעיל צדקה אות תר"ט( 

 

 נופל בפילוג   – המפלג  

יָאב  במדבר ט"ז א':   יָרם ְבנֵּי ֱאלִּ י ְוָדָתן ַוֲאבִּ וִּ ן לֵּ ן ְקָהת בֶׁ ְצָהר בֶׁ ן יִּ ַקח ֹקַרח בֶׁ "ַויִּ

ן" לֶׁת ְבנֵּי ְראּובֵּ ן פֶׁ  . ְואֹון בֶׁ

", וי"ל, רחו ואתפליג קפירוש: על המילים "ויקח קורח" כתב באונקלוס " 

שהתפלג   למחלוקת    – שעל  שגרם  על  בה(.  )ונבלע  הארץ    –נפלגה 

 נתחלקה הארץ )ונפל בה(. 

 

 

 ישראל   מגדולי  סיפור -  מדה כנגד  מדה 
 

 

 ריצה למצוה מבטלת ריצת מלאך המוות לנגוף 

ַקח": ב "ז י "במדבר י ל ַהנֶׁגֶׁף   ַויִּ חֵּ נֵּה הֵּ ל תֹוְך ַהָקָהל ְוהִּ ה ַוָיָרץ אֶׁ ר ֹמשֶׁ בֶׁ ר דִּ ַאֲהֹרן ַכֲאשֶׁ

ר ַעל ָהָעם  ת ַוְיַכפֵּ ת ַהְקֹטרֶׁ ן אֶׁ תֵּ  ."ָבָעם ַויִּ

רץ   המוות, שהוא  של מלאך  מידתו  וכו' תפס  "וירץ"  באהרן  "מה שאמר 

 ע״כ. . ואותיות מגיפה בא״ת ב״ש וירץ, בשעת המגיפה

כשהיה  , דרך מצותיך ארוץ, שר דעל זה אמר נעים זמירות ישראלאפ, א״ה

לעשות מצווה רץ. הולך  המוות, היה  מידת המלאך  לנגוף, לתפוס  , שרץ 

 ולבטל בריצת המצווה לריצתו. 

וכו', כדי שתתבטל  , כוונת התנא וזהו גם כן  באמרו הוי רץ למצוה קלה 

 ריצת המלאך המוות., בריצת המצווה

וילך  , רק יעמוד, לא ישב, שהמבקר את חולי המגיפה, ואני קיבלתי מרבותי

בבית והובאות  משם, הולכות  שילך  המוות  , עד  למלאך  רשות  אין  ובזה 

והוא  , עד כן ואפשר שכיון שעוסק במצות בקור חולים, לשלוט בו לנוגפו

 לריצת המלאך המוות"., מבטל ריצות אלו, ובא בכח המצווה, עומד והולך

 ע"פ עשרה מאמרות(   "אהרן " דרש תלפיות ענף)מ
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 אמרו "לא נעלה" וירדו אל מתחת לאדמה 

יָרם ְבנֵּי   ט"ז י"ב:   במדבר ְקֹרא ְלָדָתן ְוַלֲאבִּ ה לִּ ְשַלח ֹמשֶׁ "ַויִּ

יָאב ַוֹיאְמרּו ֹלא ַנֲעלֶׁה".   ֱאלִּ

   שאין להם אלא ירידה".  ,לא נעלה: "פיהם הכשילם

 )רש"י( 

 מדוע מתו במיתה משונה 

היות ועדת קורח טענו נגד משה רבינו מדוע בית מלא  

ספרים זקוק למזוזה, ומדוע טלית שכולה תכלת זקוקה  

לפתיל תכלת! ולכן החליטו שמשה המציא מעצמו חוקים  

ציווה, משום שהוא לא   הגיוניים שהקב"ה כלל לא  לא 

הסתפק בחוקים האלוקיים והוסיף דבר חדש מעצמו, על  

ממיני   באחד  לא  שימותו  מדה,  כנגד  מדה  נידונו  כן 

אל בעולם,  הקיימות  במיתה  המיתות  ימיתם  הקב"ה  א 

מיוחדת "חדשה"... ו"לא יסתפק" במיתות שכבר קיימות  

 בעולם... 

 )רבי יוחנן ריינר שליט"א( 

 

 

 נתקדשו מחתותיהם כי על ידם נתקדש שם שמים 

ת : " ח" ז י" ט  במדבר ם ְקֹטרֶׁ ימּו ֲעלֵּיהֶׁ ש ַויָשִּ ם אֵּ יהֶׁ ְתנּו ֲעלֵּ יש ַמְחָתתֹו ַויִּ ה ְוַאֲהֹרן" ַויְִּקחּו אִּ ד ּוֹמשֶׁ ל מֹועֵּ ַתח ֹאהֶׁ  . ַוַיַעְמדּו פֶׁ

 . "שנעשו מחתותיהם ציפוי למזבח, כי על ידם נתקדש שם שמים  ,איש זכו (250) והר"ן "... 

 ( משך חכמה) 

 

 

 אשת און בן פלת הצילה את בעלה, ונתגלגלה במיכל שהצילה את בעלה 

ַקח ן".  במדבר ט"ז א': "ַויִּ לֶׁת ְבנֵּי ְראּובֵּ ן פֶׁ יָאב ְואֹון בֶׁ יָרם ְבנֵּי ֱאלִּ י ְוָדָתן ַוֲאבִּ וִּ ן לֵּ ן ְקָהת בֶׁ ְצָהר בֶׁ ן יִּ  ֹקַרח בֶׁ

 ". את דודה אשת און בן פלת, היא נתגלגלה במיכל בת שאול, היא הצילה את בעלה, וכן מיכל הציל"

 )גלגולי נשמות לרמ"ע מפאנו אות י"א( 

 

 

יהפך עליהם הענין, יען שהם רצו להפוך דברי  

 אלקים חיים 

ם ְכמֹות ָכל ָהָאָדם ְיֻמתּון במדבר ט"ז כ"ט:  לֶׁה ּוְפֻקַדת   "אִּ אֵּ

י" ם ֹלא ה' ְשָלָחנִּ ד ֲעלֵּיהֶׁ ָפקֵּ  . ָכל ָהָאָדם יִּ

ע"ה  "...   רבינו  לזה אמר משה  כל  'ואולי  אם פקודת 

, ותמהו שהרי כבר נאמר לו שיכלה  'אדם יפקד עליהם

קנאה   בעל  של  ענשו  שפיר  אתי  והשתא  אותם. 

ורקב עצמות  'להתבלע בארץ, כדכתיב )משלי י"ד ל'(  

, ובעל מחלוקת נידון באש, נמצא דינם של דתן  'קנאה

ואבירם שהם בעלי מחלוקות בלי שיקנאו לכבודם כלל  

בעפר,   להבלע  דינם  איש  ור"ן  קלוי,  באש  דינם  א"כ 

וזהו פקודת כל אדם של בעלי   ונהפך עליהם ענינם, 

מחלוקות יפקד עליהם, לא ה' שלחני אלא עשיתי כן  

יפקד  ה חס על כבודי, אבל  "מ"מ הקב  , מלבי אם לא 

עליהם פקודת כל אדם של בעלי מחלוקות אלא יהפך  

יען שהם   ,עליהם הענין, זהו מורה על מדה כנגד מדה

קים חיים, זהו מה שנלפע"ד כעת  ורצו להפוך דברי אל 

 ...".בהאי פרשתא

 לחת"ס(  תורת משה ) 
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 למדו שיעור חשוב על נתינה ל בליעת קורח באדמה באה  

ת ָכל  במדבר ט"ז ל"ב: "  ר ְלֹקַרח ְואֵּ ת ָכל ָהָאָדם ֲאשֶׁ ם ְואֵּ יהֶׁ ת ָבתֵּ ְבַלע ֹאָתם ְואֶׁ יָה ַותִּ ת פִּ ץ אֶׁ ְפַתח ָהָארֶׁ ַותִּ

 ". ָהֲרכּוש

תמיד שהינו עשיר ויכול לתת לכולם ובשל   בינה: הוא טען  פו לאלבליעתו באדמה של קורח באה 

בא   ואמרה לו: ״נו, נו, אני עשירה יותר ממך, שהרי כל מה שבעולם האדמה  כך הגיע לגאוה. באה

גאה שכמוך,   עלי... בוא אלי ולעולם איני מפסיקה לתת, ולמרות זאת כל הרוצה בא ודורך,  ממני

ועדיין לאפשר  ,  להיות עשיר ונותן האת כדי שאוכל ללמד אותך כמה דברים, בוא וראה, שיכול

 "!... עליהם לאחרים לדרוך עליך ולא לדרוך

 ( נפש דוד) 

 

 תיקון לאדמה על בליעת הבל 

עתה תפצה פיה  )הבל(  תיקון למה שפצתה לבלוע איש צדיק  )לאדמה(  ואולי כי זה יהיה לה  "...  

 ".לבלוע אויבי ה'

 הקדוש( אור החיים ) 

 

 ולכן פתחה פיה   – לא יכלה הארץ להתקיים בגלל קורח  

אין העולם מתקיים אלא בשביל   -  הפסוק ״תולה ארץ על בלימה״  את  ו חז"לדרשבחולין )דף פט.(  

אלא  ,  את עצמם רח ועדתו לא די שלא היו בולמיםו את עצמו בשעת מריבה. ואילו ק שבולם מי

תחתם, לכן ותפתח הארץ   להתקיים יכולה הארץ אדרבה, הציתו את אש המחלוקת, ולא היתה  

 ...פיה את

 )מפי השמועה( 

 

 מדוע עצרה הקטורת את המגיפה 

ֵלְך  -י"ז י"א   במדבר ֶרת ְוהוֹּ ים ְקטֹּ ְזֵבַח ְושִּ ֶליהָּ ֵאש ֵמַעל ַהמִּ ה ְוֶתן עָּ ֶשה ֶאל ַאֲהרֹּן ַקח ֶאת ַהַמְחתָּ י"ג: "ַויֹּאֶמר מֹּ

ה ְוַכפֵ  ֵעדָּ ה ֶאל הָּ ְך ְמֵהרָּ ץ ֶאל תוֹּ ֶשה ַויָּרָּ ֶבר מֹּ ַקח ַאֲהרֹּן ַכֲאֶשר דִּ ֶגף: ַויִּ ְפֵני ה' ֵהֵחל ַהנָּ לִּ א ַהֶקֶצף מִּ י יָּצָּ   ר ֲעֵליֶהם כִּ

ים ּוֵבין ַהחַ  ד ֵבין ַהֵמתִּ ם: ַוַיֲעמֹּ עָּ ֶרת ַוְיַכֵפר ַעל הָּ ֵתן ֶאת ַהְקטֹּ ם ַויִּ עָּ ֵנה ֵהֵחל ַהֶנֶגף בָּ ל ְוהִּ הָּ ים ַהקָּ ה".  יִּ ַצר ַהַמֵגפָּ  ַוֵתעָּ

 הנה יש להתבונן מה כח הקטורת לעצור המגפה ומה מדה כנגד מדה איכא בזה. 

רש"י כתב )שמות ל' ל"ד בד"ה וחלבנה(: "בושם שריחו רע וקורין לו גלבנא, ומנאה הכתוב בין  

שעי  סמני הקטורת, ללמדנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפלותינו את פו 

 ישראל שיהיו נמנין עמנו". 

 נמצא שעניינה של הקטורת לרמז על הקירוב והאחדות ובזה כוחה. 

מהות המחלוקת שבעטיה באה המגיפה היתה הרחקה ופירוד, והוא היפך האחדות. על כן תבוא  

בשל סיבת הפירוד והריחוק.הקטורת שמהותה אחדות, ותעצור את המגיפה שבאה   

 )ע"פ עמודי החצר( 

 

 שלושת העונשים השונים לחוטאים בחטא העגל 

מדוע נענשו עובדי העגל  ) איתמר, רב ולוי " יומא דף סו: 

בסייף, גיפף   - : חד אמר: זיבח וקיטר (במיתות שונות

חולי  ) בהדרוקן  –במיתה, שמח בלבבו    -ונישק  ( חיבק)

שאחת התופעות העיקריות שלה היא נפיחות  , הוא

בסייף, עדים בלא   - . וחד אמר: עדים והתראה (הבטן

 ".בהדרוקן  –במיתה, לא עדים ולא התראה   - התראה 

  ו "פט  יןסנהדר)  ם "ברמב. בסייף  –   וקיטר   זיבח : פירוש 

ויש  , בסייף  הראש   התזת   היא  הרג   למדנו שמצות ( ד"ה

רצו   ובכך  זרה  לעבודה  וזיבחו  שהקטירו  דעל  לומר 

יותז   -בראש אחר  (, ה"הקב)להחליף כביכול את הראש  

 .ראשם

. במיתה בידי שמים  במגיפה  -נענש    ונישק( חיבק)  גיפף

המצוה מעשה  את  יש  הקל  מסירות    בעבודת  את  ויש 

המצווה בעשיית  והדבקות  החשקה  מובא  . הנפש 

בספרים הקדושים שחסידים ואנשי מעשה מנשקים את  

את   מראים  ובכך  הסוכה  דפנות  ואת  בפסח  המצות 

חיבוק ונישוק מראה  , אם כן. חביבות המצות בעיניהם

ועל  . על החיבה היתרה של הדבר בעיני המחבקו ומנשקו

ב השנוא  הדבר  את  על  שחיבקו  , קרי" )השמים"יותר 

 .נענשו בידי שמים -( עבודה זרה

כך היתה  , כשם ששמח בלבו. בהדרוקן  –  בלבבו   שמח

 . מיתתו על ידי מחלה פנימית

 

 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

קול ובהלה כנגד חוסר בהלה בעת שמיעת קול  

 אחר 

ם ָנסּו ְלֹקָלם: "ד"ז ל"ט  במדבר יהֶׁ יֹבתֵּ ר ְסבִּ ל ֲאשֶׁ ְשָראֵּ י    ְוָכל יִּ כִּ

ץ נּו ָהָארֶׁ ְבָלעֵּ ן תִּ  ".ָאְמרּו פֶׁ

בד"רש: פירוש  כתב "י  לקולם  נסו  הקול  : "ה  בשביל 

בליעתן על  בנ"ונ", היוצא  נענשו  שבזה  שכאשר  , י"ל 

לא נבהלו ולא  , שמעו את קולו המתריס של קורח ועדתו

 .ועל כן עתה בא להם קול אחר ונבהלו ונסו בגללו, מחו
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 בצרעת   חולקים על הכהונה לוקין ה 

ָכרֹון : י"ז ה'  במדבר ת   "זִּ יר ְקֹטרֶׁ ַרע ַאֲהֹרן הּוא ְלַהְקטִּ זֶׁ ר ֹלא מִּ יש ָזר ֲאשֶׁ ְקַרב אִּ ר ֹלא יִּ ל ְלַמַען ֲאשֶׁ ְשָראֵּ ְבנֵּי יִּ לִּ

ְפנֵּי ה' ה לֹו"  לִּ ר ה' ְבַיד ֹמשֶׁ בֶׁ ר דִּ ְהיֶׁה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַכֲאשֶׁ  . ְוֹלא יִּ

לחולקים על  ומהו ביד משה ולא כתב אל משה, רמז   "... : כאשר דבר ה' ביד משה לוד"ה  רש"י ב

ויוציאה והנה ידו מצורעת  '   :('ו  'שנאמר )שמות ד  ,, כמו שלקה משה בידוהכהונה שלוקין בצרעת

 ". , ועל כן לקה עוזיה בצרעת'כשלג

פירוש: החולקים על הכהונה מבזים את הכהנים ואת מי שציווה על כהונתם, ועל כן לוקים  

זים בעצמם. דהנה הכהנים הם הנעלים, והמכובדים שבאומה, ואנו נצטווינו  בצרעת ויהיו מבו

 יתבזה )ואין לך ביזוי גדול ממי שמנוגע בצרעת(. –לכבדם, ולכן המבזה את המכובדים  

 המערער על הכהנים שהם זריזין, מזדרזת פורענות לבוא עליו 

ץ  במדבר י"ז כ"ג:   ַרח ַוָיצֵּ א פֶׁ י ַוֹיצֵּ וִּ ית לֵּ ה ַאֲהֹרן ְלבֵּ נֵּה ָפַרח ַמטֵּ דּות ְוהִּ ל ָהעֵּ ל ֹאהֶׁ ה אֶׁ ָמֳחָרת ַוָיֹבא ֹמשֶׁ י מִּ "ַוְיהִּ

ים" דִּ ְגֹמל ְשקֵּ יץ ַויִּ  . צִּ

( ויגדל הילד  'א ח"כשהוכר הפרי הוכר שהן שקדים, לשון )בראשית כ : " ל שקדיםו ויגמד"ה  רש"י  ב

( ובוסר גומל יהיה נצה. ולמה שקדים,  'ה  "חבפרי האילן, כמו )ישעיה י  ויגמל, ולשון זה מצוי

, כמו  א ו המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לב הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות, אף 

וכפית שגדין, כמין אשכול  "ו, י"שמצינו בעוזיה )ד"ה ב' כ ט( והצרעת זרחה במצחו. ותרגומו 

 ". שקדים יחד כפותים זה על זה

. ונראה לבאר ע"פ מה דלמדנו  מעורר על הכהונהלא  ופורענות ממהרת לב ירוש: יש לעיין מדוע  פ

 , ולכן י"ל, דהמערער על הזריזין, מזדרזת פורענות לבוא עליו.כהנים זריזין הן( שה דף כ.)שבת ב

 עבור בקשת כבוד בטרם עת   – מיתה בטרם עת  

ַקחבמדבר ט"ז א': " ן  ַויִּ לֶׁת ְבנֵּי ְראּובֵּ ן פֶׁ יָאב ְואֹון בֶׁ יָרם ְבנֵּי ֱאלִּ י ְוָדָתן ַוֲאבִּ וִּ ן לֵּ ן ְקָהת בֶׁ ְצָהר בֶׁ ן יִּ  ". ֹקַרח בֶׁ

רח' הוא לא המתין עד שתגיע שעתו ויבחרו בו למנהיג ונשיא, אלא דחק את השעה  ו 'ויקח ק

, הם לא  מדה כנגד מדה ורצה להמליך את עצמו... לפיכך 'ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם', 

חיכו בסבלנות לשעתם אף האדמה לא המתינה לבוא שעתם לזמן בו ישובו אליה, אלא 'וירדו  

 '. הם וכל אשר להם חיים שאולה

 )ע"פ אוצר חיים על התורה( 

 חטאו באש ולקו בה 

ְפנֵּי ה'   י"ח: -ט"ז י"ז   במדבר ם לִּ ְקַרְבתֶׁ ת, ְוהִּ ם ְקֹטרֶׁ ם ֲעלֵּיהֶׁ יש ַמְחָתתֹו, ּוְנַתתֶׁ יש ַמְחָתתוֹ "ּוְקחּו אִּ ים    , אִּ שִּ ֲחמִּ

ם   יש ַמְחָתתֹו,  ּוָמאַתיִּ ְקחּו אִּ יש ַמְחָתתו: ַויִּ ש ַמְחֹתת; ְוַאָתה ְוַאֲהֹרן, אִּ ם אֵּ יהֶׁ ְתנּו ֲעלֵּ ם,  ַויִּ ימּו ֲעלֵּיהֶׁ , ַויָשִּ

ה ְוַאֲהֹרן". ועונשם   ד ּוֹמשֶׁ ל מֹועֵּ ַתח ֹאהֶׁ ת; ַוַיַעְמדּו, פֶׁ ש ָיְצָאה )שם ל"ה(: "  מדה כנגד מדה ְקֹטרֶׁ ת ה';  ְואֵּ אֵּ , מֵּ

ם ,  ַוֹתאַכל ים ּוָמאַתיִּ שִּ ת ַהֲחמִּ יש  אֵּ ת".אִּ י, ַהְקֹטרֶׁ יבֵּ  , ַמְקרִּ

 לקו באש.  - פירוש: חטאו באש 

 

 רח חיים שאולה ו מדוע ירד ק 

יָה  ': " ז ל" ט  במדבר ת פִּ ְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה אֶׁ יָאה יִּ ם ְברִּ ְואִּ

י   ם כִּ יַדְעתֶׁ ים ְשֹאָלה וִּ ם ְוָיְרדּו ַחיִּ ר ָלהֶׁ ת ָכל ֲאשֶׁ ּוָבְלָעה ֹאָתם ְואֶׁ

ת ה' לֶׁה אֶׁ ים ָהאֵּ ֲאצּו ָהֲאָנשִּ  ". נִּ

רצונו של קורח היה לעשות מצוה הבאה בעבירה, כך שדבק  

בבת אחת במצוה שהיא מקור החיים, ובעבירה שהיא מקור  

המוות, ולפיכך היה עונשו מדה כנגד מדה, עירוב של חיים  

 "חיים שאלה".  – ומות כאחד 

 )קדושת לוי( 

 הדומם מעניש על הפגיעה בבחיר האדם 

ת  במדבר ט"ז ל"ב: "  ְבַלע ֹאָתם ְואֶׁ יָה ַותִּ ת פִּ ץ אֶׁ ְפַתח ָהָארֶׁ ַותִּ

ת ָכל ָהֲרכּוש ר ְלֹקַרח ְואֵּ ת ָכל ָהָאָדם ֲאשֶׁ ם ְואֵּ יהֶׁ  ". ָבתֵּ

"והנה ראה משה לבקש שיהיה עונש דתן ואבירם וסיעתם  

לדונם   הארץ  מדה בבליעת  כנגד  במה  מדה  פשעו  הם   ,

יאים...  שפערו פיהם לבלי חוק לבלוע ולהשחית אדון הנב

ככה תפתח האדמה שהיא השפל שביסודות את פיה ותבלע  

 אותם".

 )אברבאנל( 

  

 מוות באש כנגד הקרבת קטורת באש 

ת במדבר ט"ז ל"ה: "  אֵּ ש ָיְצָאה מֵּ ים   ה' ְואֵּ שִּ ת ַהֲחמִּ ַוֹתאַכל אֵּ

ת י ַהְקֹטרֶׁ יבֵּ יש ַמְקרִּ ם אִּ  ". ּוָמאַתיִּ

יצאה מאת ה': "מדותיו של הקב"ה   ,  כנגד מדה מדה  ואש 

קש מעלה רמה שאינה ראויה לו ובא בזה כנגד ה'  וקֹ  רח בִּ

וכענין   עמו,  והנסמכים  הוא  בירידה  נדון  לפיכך  יתברך, 

של   ענינו  כן  הגיא,  ומבמות  כ"א(:  )במדבר  רז"ל  שדרשו 

רח אב לכל המתגאים המבקשים ליטול שררה שלא כדין.  וקֹ 

ים  , כי חמש מדה כנגד מדה גם בכאן בעונש השרפה היתה  

גבי   על  קטורת  להקריב  באו  בכורות  שהיו  אלו  ומאתים 

האש ומחתותיהן בידיהן ועל כן נדונו באש, ועליהם אמר  

להבה   בעדתם  אש  ותבער  ק"ו(:  )תהלים  ע"ה  המלך  דוד 

 תלהט רשעים".

 )רבינו בחיי( 
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 שאינו שלו, מאבד אף את מה ששלו הרוצה את  

יָרם   י ְוָדָתן ַוֲאבִּ וִּ ן לֵּ ן ְקָהת בֶׁ ְצָהר בֶׁ ן יִּ ַקח ֹקַרח בֶׁ במדבר ט"ז א': "ַויִּ

ן".  לֶׁת ְבנֵּי ְראּובֵּ ן פֶׁ יָאב ְואֹון בֶׁ  ְבנֵּי ֱאלִּ

רח, מאי ויקח נסיב עיטא בישא לגרמיה כל דרדף  ו"ויקח ק 

ד אלא מה דאית  בתר דלאו דיליה איהו עריק מקמיה ולא עו

ביה אתאביד מניה )כל הרודף אחר דבר שאינו שלו הוא  

   בורח ממנו, ולא עוד, אלא אף מה שיש בו, אובד ממנו(".

 רח דף קעו.( ו)זהר הקדוש ק 

 

 הרוצח נרצח ע"י אותו האדם 

ו נודע מה שאמרו המקובלים )ספר לקוטי תורה,  "...  כבר 

ש  ו נתגלגל קין שלרח הוא גלגול קין, כי  ו רח(, כי קו פרשת ק

ונשמה. והיינו במצרי שהרג משה,   רוח  פעמים מצד נפש 

א( 'וחבר הקיני  "י  'ויתרו חותן משה, כמו שנאמר )שופטים ד

רח. ומשה הוא גלגול של הבל,  ונפרד מקין', ואחר כך בק 

ועשה בו נקמה שלש פעמים. שהרג את המצרי, וכן רמז  

לה בגימטריא  ב(, 'ויך' עם המ " י  ' 'ויך את המצרי' )שמות ב

הכנעה   לו  עשה  ויתרו  'משה'.  בגימטריא  'המצרי'  'הבל', 

היתירה   התאומה  היתה  שהיא  בתו,  צפורה  את  לו  ונתן 

רח שעשה מחלוקת  ו שבעבורה הרג קין את הבל. ועתה ק

הגדול וחזר לסורו, אז הרגו משה ונתקיים 'שפך דם האדם  

ו  (, כלומר, אותו האדם עצמ 'ו  'באדם דמו ישפך' )בראשית ט

שנהרג, הוא הרג את הורגו, וכן משה שהוא הבל הרג את  

רח שהוא קין. ומיתתו היתה בבליעה מדה כנגד מדה, כי  וק

פצתה הארץ את פיה לבלוע דם הבל. כן כתב הציוני )פרשת  

 ."רח(וק

 ( תורה אור ,רחו ק  ,של"ה) 

 

 

 

 

 

 

 

השיבו ה' באותו    – רבינו אמר לבני לוי שאין להם לבקש מצוות נוספות   ה מש 

 אופן 

ְפנֵּי ה': "י-'ט', ז פסוקים ז"במדבר ט ת לִּ ן ְקֹטרֶׁ ימּו ֲעלֵּיהֶׁ ש ְושִּ ן אֵּ ָמָחר ְוָהָיה  ' ּוְתנּו ָבהֵּ

ְבַחר ה ר יִּ יש ֲאשֶׁ וִּ ' ָהאִּ יל ֱאֹל... יהּוא ַהָקדֹוש ַרב ָלכֶׁם ְבנֵּי לֵּ ְבדִּ י הִּ כֶׁם כִּ ל   יקֵּ ַהְמַעט מִּ ְשָראֵּ יִּ

ְשַכן ה ת ֲעֹבַדת מִּ ָליו ַלֲעֹבד אֶׁ ְתכֶׁם אֵּ יב אֶׁ ל ְלַהְקרִּ ְשָראֵּ ֲעַדת יִּ ְתכֶׁם מֵּ ָדה  ' אֶׁ ְפנֵּי ָהעֵּ ְוַלֲעֹמד לִּ

ם ַגם ְכֻהָנה : ְלָשְרָתם ַקְשתֶׁ ָתְך ּובִּ י אִּ וִּ יָך ְבנֵּי לֵּ ת ָכל ַאחֶׁ ב ֹאְתָך ְואֶׁ  ".ַוַיְקרֵּ

 ר ל באמרי שפ"ז גרלוק און מהר״ש  גב הוכת, זה  ואדה ה ה כנגד מדלכאורה קשה מה מ"

ה  שנאמר לו מדוע את  ן ות, הייתכר מצוחאורודף    דול גדמי שהוא צדיק    (רחו ק רשת פ)

שיעור   דודאי אין והלא בוז יבוזו ל   ,הרבה  מצוות ךיש ביד  ר א כבלה   ות,צוחר המדף ארו

ל שאני  "זכיון דאח  ,ה"שה רבינו ע חטא מוזה היה   .תות לא ישבע מצוות ואוהב מצו ולמצו

ת מה שאין  ומצו  ההרב   ים לויתהרי דבכהונה  , ירותתת יוכתוב מצוה  םריבה בהד  ם כהני

ה שדוקא  "בוה הק יו י צר נה שה ורין בכהוח היו אסורה באמת עדת קהנו, לזר לעשותם

רוצים בכהונהו ון שקי וא״כ כ, תב יומרכהן והזר הק   הן יהי ראה לו  היה    רח ועדתו היו 

 :להםרק השיב  כן   לא השיבם המש  ךא  ,כהונהה ר להם  נאסש   טותבפשים  יבלמשה להש

דמשמע הלא  , כהונהתם גם  כם ובקשת ישראל א  וקיאל' המכם כי הבדיל רב לכם המעט 

 . הנבקשו גם כהותומדוע  ותרבה מצוהכבר יש בידכם 

משה  לכן נענש  , תלויות בכהונהה  וות מצ  ד ו עלקיים   צו שהרי הם ר .בר נכונהי ובזה לא ד

נ  .(דף יד)סוטה  ' במסאמרינן  ה  נדה. דהמ  כנגד בזה מדה   היכנס  ל  ה אוה משת מפני מה 

והנה מי לנו  , ת בארץהתלויו  ותי לקיים מצו ד אלא כ  צריך א  וה   הוכי לאכול מפרי  רץ לא

דמשמע דכבר    'רב לך'   ,ה"א״כ מה השיב לו הקב  , כולהל התורה  ר קיים כ בכ גדול ממשה ש

 . ודי לך בזהעשית מצוות הרבה 

אוהב מצ גקשה  ו הלא  רב   וות״כ  מצו ינו  כמשה  ישבע  לקיים המצוג צה  ר ו  ותלא    ות ״כ 

רה  הגזי כבר נגזר  אסור לך ליכנס לארץ כיוון שה להשיב  "לו להקב  ה וכך הי  ,תלויות בארץה

מי מריבה  ארץכנס לתשלא   לו הקב״ה  שאבל מדה. בחטא  ל ' יב  לך המצו , ך'רב    ותדי 

ב בישר ואמר  ר דב שום היינו מ, רץבאתלויות  ה ות ה צריך לבקש עוד מצותואין א  תשעשי

נענש כי ברב בישרוהו ואמר לו  לכן , הצוות כהונקש עוד מין לכם לב וא  'וילכם בני ל  רב'

 ".כנגד מדה ה שפיר מד  ויוה  ותקש עוד מצו ביך לרואינך צ ' רב לך: 'גם כןה "הקב

 )ילקוט הגרשוני( 

 


