
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ("ויקח קרח" )טז, א                                                                         
 "ומה ראה קרח לחלוק על משה ? נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל". )רש"י(◆                            

        הן אותו מעשה של נשיאות אליצפן בן עוזיאל התרחש מיד לאחר הקמת המשכן, ומדוע איפא דחהלכאורה,                                
 המחלוקת זמן כה רב עד עכשיו ? קרח את                               .

ברם, כל עוד הייתה השעה משחקת להם לישראל ולא חסרו דבר מכל צרכיהם, היה קרח ירא לחלוק על משה שכן איש לא היה שומע לו, 
ש אך עתה, לאחר שהורע מעט מצב העם בעקבות מעשה המתאוננים ומעשה המרגלים שגרמו לידי מגיפות ופורעניות בקרב העם, ביק

 קרח לנצל מיד את המרירות ולהסית את העם נגד משה, בתלותו את האשמה בהנהגתו ה'לקויה' של משה, כדרכם של מחרחרי ריב...
 )ע"פ הרמב"ן(

 

 "מה ראה קרח לחלוק על משה ? פרה אדומה ראה". )מדרש פליאה(◆ 
ים על ישראל אחרי שחטאו בחטא העגל, אמר "לי שכשביקש משה מה' רחמ מדרשאפשר לבאר את הקשר בין הדברים, על פי דברי חז"ל ב

שטען קרח )טז, ג(: "כל העדה  ציוית ולא להם", שכן עשרת הדברות נאמרו בלשון יחיד, ומשכך אין ישראל ראויים לעונש. אבל עתה, כיון
ל ישראל בגלל חטא העגל, (, הרי בכך עורר שוב קיטרוג עתנחומאבשם  רש"יכלם קדושים", ש"כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה" )

 וקשה מה ראה לעולל זאת להרוס את דברי הסנגוריא של משה ?
בפרשת חקת  מדרשולכך אומר המדרש שקרח ראה פרה אדומה, הוא שמע את פרשת פרה אדומה, שבאה לכפר על חטא העגל, כדברי ה

 ך עוד בסנגוריא של משה רבנו כדי לכפר על העגל...)תנחומא ח(: "תבוא האם )הפרה( ותקנח צואת בנה )העגל(", והיה סבור שאין צור
 )פנינים יקרים(                                                                                                                                                             

 )ט"ז ל"ד("פן תבלענו הארץ"        
 

 זצ"ל,דיסקין המהרי"ל , יהושע לייברבי גאון הקדוש והנורא, ל
 ר,מ  בח   התפרנס מעבודהש  ,ל"ז סעדיהרבי  םשבשליח נאמן היה 

 ובהם ,חדשיםיוטה  שקיע"ה מהרבנית מקבל היה פסח החג לפני ו

 שהיה מדקדק גדול בהלכה,הרב  .לבניית תנור המצות רמ  ח  לרב מביא 
 לא יבואו במגע עם משהו חמץ.השקים ש היטב סמך עליו שישמורו ,ירא שמיםידע שהוא 
אל וחשב לצאת  ,קיבל את השקים ,הרב ביתלרבי סעדיה זמן קצר לפני החג, ניגש פעם אחת, 

, לקראת ת החמרובהוצאת ואסיפ ,חפירה באדמהבחים הערבים אהפל שם עסקו ,וץ לעירמח
 לנשות היהודים. מכירתו
לא הייתה כל סיבה לדבר, והוא  יעץ לו שלא לצאת באותו יום לעבודה.וי הרב,קרא לו לפתע 

במקום ש , וביקשואך הרב שכנע אותו ואמר לו שישלם לו את שכרו היום היסס אם לעשות כך,
 לא יצא לעבודה. ,לדעת למה ובלי ,רבדברי השמע רבי סעדיה לויאמר תהילים.  ילך לישיבהכך 

בשטח  ותוהידרדר על הפועלים הערבים העוסקים בחפירגדול, גוש אבנים  באותו יום נעקר
 תחת המפולת... חיים יחד עם חמוריהםוהם נקברו  ,העבודה

 

 )י"ז ה("ולא יהיה כקרח וכעדתו" 
 

חברא 'ין הימחלוקת בענפרצה  זי"ע,החפץ חיים ודית שבראדין, עיירתו של בעל היהבקהילה 
 המריבה.חשש מהתלקחות והתפשטות יה וה הרוחות סערו, 'קדישא

 , לפני קריאת התורה נעמד החפץ חיים ופנה לקהל:שבתיום ב
יומכם  עוהנה כשיגי ,תנו יגיעהלכו לעולמם וגם ערבים  הזו,"יותר מחמישים שנה אני חי בעיר 

ירות שאתם עוברים עשרות העב יתבעו מכם דין על ,לפני אבינו שבשמים שבוןחלתת דין ו
שנחשב לתלמיד יהודי , הכהןישראל מאיר חי בעירנו  :ומן הסתם תאמרו ,בסערת המחלוקת

 ...נו היינו נמנעים מלהיכנס למחלוקתאות ואילו הזהיר ,שמע הכל ושתקהוא ו ,חכם
חילול ו רות חמורותיעבעל שאתם עוברים  ,עני לכם לפני ארון הקדושמודי" אמר בבכי, "ובכן
נא אל תזכירו את שמי ביום  ,ואם לא .הכלאת הפסיקו ובטלו  ,זהרתיראו וקבלו אאנא  .השם
 "... אחריות על אחריםעוד  כיצד אקבלו ,יש לי חבילות משלי ואיני יודע איך אעמוד בדין -הדין 

ד הוסכם על מספר יחהחליט לנסות ליישב את ההדורים, נרעש שהקהל ו ,הדברים עשו רושם עז
 .בוטלה המחלוקתשימנעו חילוקי דעות, וכך  דישא'קתקנות בענייני ה'חברא 

 להרגיש  

 ...את השני
 רנפטבתחילת השנה, 

 יהודי    קדוש,     אחד
הגאון החסיד רבי שחיו עמנו, מוכרים  הפחות מהצדיקים

 זצוק"ל. שמואל אהרון לידר

י ברק, מעל בבנ 47 'השומר'ברחוב בבניין התגורר הוא 
ה דמן ז"ל, שהיה קשור אליו במיוחד, 'ביתו של ר' איצ

 ונכדו, הסופר ר' דוד דמן הי"ו מספר:
שומעים את קולו הצרוד היינו  ,ברוב שעות היום והלילה"

רצפת במתנגן מתוך ביתו, ואת חבטות הסטנדר שלו 
 עמל התורה.לימודו בהדירה מהתלהבותו ב

 נו אליו.אות בכל שאלה סבא היה שולח
ו היו מורכנות תמיד יים מופלא, עיניהיה שומר עינהוא 

מדרגות ההיה קופץ בחדר  ,למטה, וכדי שלא יתקל באשה
 יה.חרי השניאחת א ,שלימהה שור

ות שנשמעו בכל בוקר, ופעם ירו את הקפיצהשכנים הכ
התברר  הם התפלאו... ,שבת באישון לילותם שמעו אכש

ויצא  הוא אץ וקפץ,הודיעו לרב, כשו ,ששכנה כרעה ללדת
 ...חוליםלעצור עבורה מונית לבית ה ,הרחוב לבעצמו א

, דודתי, והרב - תוהגיש לו הזמנה לחתונת ב פעם סבא
 סבא ," ?מתי החתונה: "ושאלשלו,  יות המיוחדתבלבב

: "ביום חמישי ? 'בפליאה'אמר אז הוא ענה שביום חמישי, ו
 ...נבהל סבא רי גם אני מחתן בת באותו יום"...ה

ענה  וסבא ,והרבהחתונה" ? שאל תתקיים "והיכן 
': "והרי גם אני מחתן בת שם נזעק'הרב ', ווגשל'שבאולמי 

 באותו לילה"...
כשהבין את המסר העמוק,  ,במהירותחייך ויר, אך והחסבי 

 ..."ואת רמת השתתפותו של רבי שמואל בשמחתו
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 "ז.התשע, ל' סיון )א' דר"ח( 202ן גליו ,בס"ד
 מפטירין 'השמים כסאי'. // .ל"א 'צדקתך'

 ע"החיה בת  רבקהו רחלבת  ז'קליןלע"נ 

 

 

נפטר  - ל' סיון התרפ"גביום  // ד, חיבר כמאה עשרים חיבורים.מברוזצ"ל, הג״ר שלמה בן יהודה אהרון קלוגר נפטר  - סיון התרכ״ט 'לביום 
נימול אברהם אבינו ע"ה "כחום היום". )מדרש  -א' תמוז ב'מ"ט ביום // טוב ידיד הלוי, ממקובלי ארם צובא, בעל 'שמחת יום טוב'.  הג"ר יום

 )וי"א ד'ש"ט( הוא נפטר.באותו יום בשנת ד'ש"י ו נולד יוסף הצדיק, - 'א' תמוז ב' אלפים רביום // שיר השירים ותוספות על התורה(. 
 

 קרח פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 'חלק מות' =מחלוקת                      

         הארה רציתי לכתוב ,זובמסגרת קצרה                                      
                             דברי , בעקבותשהתחדדה לי השבוע              .
 :, בתמצות הענייןזי"ע רבותינו                                    .

לה המתעוררת מעונשו הנורא ישנה שא                                     
אה בברי, מעל פני האדמהוהשמדה יה ימח, כליה טוטלית - של קרח
היו כופרים  על מה העונש הכל כך חמור ? - לכאורה .מחודשת

ש בשם השתמ לפחות קרח) נגד ה' דולים יותרגחוטאים גדולים יותר, 
בישראל ובמנהיגיו  כאלה שהתעללוגם ו (.צדק ויושרובטענות שמים 

את דווקא יד ה' השמ דועמ הם לא נענשו כך.בצורה חמורה יותר, ו
 ?? י'סטנדרט, ולא בעונש חמור אך 'זו כךהקבוצה ה

 יגדולשל קרח, שהיה מ בגדלותוהאריכו הרי חז"ל  - יתירה מזו
גם ו מובחר שבישראל.שבט המבכירי ובחירי שבט לוי, ה ,ישראל

וכל מה  .)רש"י ט"ז א( "אנשיו היו "מאתים וחמישים ראשי סנהדראות
ככתוב  ,מחלוקת היה הקנאה ובקשת הכבודהם לחטא ולשגרם ל

באליצפן קינא קרח וכדברי חז"ל ש )ט"ז י(, "נהו"ובקשתם גם כה
לכאורה העונש הראוי ו .במדב"ר י"ח ב(שנהיה נשיא לבני קהת )

שעדיין )כלשהוא במופת  אפילו ,שה' יגלה ,היהלהם והטוב ביותר 
כל דבריו ש ,משהעם שהצדק , (...ת האדמהמפתיח 'קטן' יותריהיה 
 וסילוף,, רוע ,מהיסוד שקרם ה יועל טענותיהם, ועל פי ה'ו אמתהם 

די בכך  .שקרנים נקלים ובזויים ועדתו הםשקרח  כלללנגד הויתברר 
עונש זה הוא גם מידה ו ום פיהם ולחסום את המחלוקת לתמיד.לסת

הנורא  עונשגם ההוא רדיפת כבוד, ו תחתכבוד חוסר  -כנגד מידה 
שהיו  ,הםווה אותם לכל ימיהם, שתלכזו בושה , שיתביישו כך -ביותר 

ום , יחיו יום ימורמים מעם ,חשוביםו , אנשים נערציםראשי בני ישראל
 - ימשך לדורותת בושתםתוך ידיעה שבהשפלה, ו ,זיון ציבורי גדוליבב

 ??ומאובדן  זה גרוע ממיתה ןיאה, יש בחיים כאלהאיזה טעם 
 ,זי"ע מוילנא וןאהגרבנו  ו הנוראים שלהדברים יבוארו בדברי ,אולם

 :המחלוקתבעלי  על ,'אליהו תאדרב'
 לשון ובעלי מחלוקת בעלי א( :רב ערב ינימ חמישה יש כי ״דע

 הרמאים ג( כמו זנות וכדו׳.התאוה  אחרי הרודפים ב( הרע.
 אחר הכבוד רודפים ד( .שלם לבם ואין םכצדיקי עצמם שמראים

 הממון... אחר הרודפים ה( שם.להם  לעשות
לי המחלוקת( בע-) והם כולם, נגד המחלוקת כי, תחילה והמחלוקת

 את תמחה" ״ועליהם נאמר ,המשיח ומעכבים ,עמלקים״ נקראים
 בזוהר״. כמבואר, )דברים כ"ה י"ט( "עמלק זכר

היה בעל הוא  - עונשו של קרחנבין את בדברים חריפים אלה 
לא הייתה שום והייתה מחלוקת לשמה,  ומחלוקתאמיתי,  מחלוקת
 ,ואות קאוווד ,את משה 'חיפש'ממש  הוא) לטענותיו,עילה סיבה ו

, מות'חלק ' -כל בעל מחלוקת וכ (..בהתנשאות.ים אשה ,עניו מכלה
 "."ובערת הרע מקרבך - עמלקכ כליה ייבחהוא ו ,אין לו זכות קיום

אותה, חידש רגיל. אלא הוא  היה בעל מחלוקת לא קרחויותר מכך, 
אולי מענות, ועד אז היו טענות  .ישראלב שלא היה זררע ובר ד

, הואו .בעם ה' פנימיל פיצוופילוג  היה אך לאע, לי מרשואוממצוקה 
במאבקו שמעשה עמלק, שורש הטומאה, כממש  ,חדשע ורדבר  יצר

שאר לנית האמואת האמבטיה  קיררו ,ת חדשהיצר מציאו בישראל
 .ולכן הושמד ביצירה חדשה .מות כלפי ישראלהאו

סיבות לחלוק, בכל עונש אחר ימצא פש חהמ, כזה עורשורש של 
יחיד הוא כליונו והורדתו ה פתרוןה, 'ודרכ'והסברים להצדקת  תירוצים
 ..."משה אמת ותורתו אמת"ק ועיוכרח לצהוא משם  גםשושאול, 

כי כבר על תאות הממון( חמדת הכבוד,  -"יתרה עליה ) 
היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר 

, כי אי אפשר לו לסבול ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק
ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר זה נכשלו 

 ... המרגלים"...קרח רבים ונאבדו. הנה ירבעם בן נבט...
 

 א, ע"ש("ים פרק י)הקדוש רמח"ל זי"ע, מסילת ישר

 שליט"א הרב דניאל בוקובזה                              
  

            רהשה שהדליקה נרות שבת אך חיסא ?                                     
שהייתה רגילה  ממה ר אחדנ בהדלקתה                                   . 
 , מה תעשה ?תמיד להוסיף                                    .

 

בשבוע שעבר הבאנו, שאשה ששכחה  !                                     
כל קביעות בה שתוסיף באות וכלל לא הדליקה נרות שבת, קנסו

 שבת נר אחד על מה שהייתה רגילה.
 )סי' רס"ג ד"ה "ששכחה"(:ביאור הלכה וכתב ה
ה דהוא הדין אם לא שכחה לגמרי, רק שחסר ,פרי מגדים"עיין ב

 אותה. נר אחד ממה שהיתה רגילה מתחלה", שגם אז קנסו 
שהרי כל זה הוא רק מנהג, ודי הוא  ,תמה עליו באור הלכההאך 

 וה.קנסלא  תוספתהכשחסרה מלדעתו שלא להוסיף עליה. ו
באור הלכה )ח"א עמ' קע"ד(, שכדברי החזון עובדיה וכתב ב

)עמ' ר"א(, שכתב: "דאשה המהרי"ל משמע מפשט לשון 
ע משמיקה נר בשבת תהא זהירה להוסיף", וששכחה ולא הדל

 אז תהא זהירה להוסיף.רק  ,ליקה כלללא הדדווקא כשש
 ין בשבוע הבא(העני)המשך                   .רוב האחרוניםכן הסכמת ו     

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 ה'מ  נ  ו  כת ה'ד   - מזפרק ק 
 

 ה'מ  נ  ו  ה'ד  עם הזמן, בני כת  ,כאמור
 זרמים:נחלקו לשלושה 

הם קרויים כך  (,Jakoblou) ה'יעקוביים'נקראת הקבוצה הראשונה 
-ה', יעקב פילוסוףמ  נ  ו  על שם גיסו של שבתאי צבי ומייסד ה'ד  

חסידיו האמינו  ,כזכורששמו התורכי היה עבדאללה יעקוב. קירידו, 
  ולפיכך הוא המשיח. ,שנשמת ש"צ התגלגלה בו

 הרופא זצ"ל, כותב ב'מעשה טוביה':רבי טוביא 
עמיו, והנלוים עליו, לעיר "יעקב... קירידו... ארור הנ"ל, שם לדרך פ

מחמד נביא ה שבסעודיה(, להשתטח על קבר כ   מ   -מיקה ) 
יעקב נסע לשם בכדי לקבל את התואר המוסלמי  - לים"הישמעא
 .מתובדרך חזרה הוא 'חאג' ', 

ה'יעקוביים' הקפידו על חבישת תרבוש, גידול זקן וגילוח הראש, 
 כמנהג המוסלמים באותם ימים, ומכאן באו כינוייהם הנוספים

)'הגלוחים' בלאדינו(, ו'טארבושלו' )'חובשי התרבוש'  ס'ו  דא  פ  רא  'א  
לאם והתערו מאוד בחיי העם כית(. הם אימצו את מנהגי האיסבתור

ולימים אף התברגו  ,הרגילו עצמם לדבר תורכית צחה - התורכי
 בכלכלה ובפקידות הממשלתית.

ש', או קא  רא  א  ר', 'קא  שלא  קא  רא  הקבוצה השניה ידועה בשם 'ק
כינוייה הנוסף של ', דהיינו 'בעלי הגבות השחורות'. יסש   קא  רא  'קא  

 מאמיניםה חברי, זאת כי ו  ינ  ו  קאנשי  –ס' סו  ו  ינ  ו  'קהוא הקבוצה 
, ששמו א  ב  א  ן ב  מא  ת  ו  בעאלא יעקב קירידו, בהתגלגל לא ש"צ ש

 ו  ינ  ו  ק , ולפיכך הוא המשיח החדש.ו  ינ  ו  ק-ו  סו  ה רי  כ  ו  רהיהודי היה ב  
נחשב אצלם כגילגול של ש"צ מפני שנולד תשעה חודשים בדיוק 

 בני הכת.בשהמשיחיים הקיצוניים ביותר הם ו. לאחר מות

 הם זקפו לו חכמה רבה,ו ,ה התפעמו ממראהו החיצוניי  כ  ו  רב  חסידי 
 ..שא אשה.ונהיה יכל לחיות לעד אם לא  האמינו שהוא

  

 )ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(

 ? ""איך תחול הברכה 
 

 :מספר ,מנתיבות ר' אליהו חזן
 

 השפה את   דובר  ואני   "היות
הקהל לקבלת  להגיע התבקשתי מידי פעם צרפתית,ה

נתן הרב  הגאון הצדיק בעל החסד, ,של שכני
אנשים זצוק"ל, כדי לתרגם את השיחה ל בוקובזה

 . שבאו אליו דוברי צרפתית
, מולו ישבה אישה מצרפת רבה לאפעם הוזמנתי 

 :ואמר הרב לפתע עצר אותה ,וסיפרה על צרותיה
ביום אך אני יודע ש ,רוצה תאמבין היטב מה  "אני

 מבעוד יום מכינה את כל האוכלאמנם את שישי 
מדליקה  אזו ,הפלטה למניחה אותו ע ,לכבוד שבת

אולם לאחר מכן את מיד נכנסת לחדרך ומעשנת  ,נרות
 ! ...? "איך את רוצה שתחול עליך הברכה!  בשבת

איך הוא " :ה נבהלה מאוד ואמרה לי בצרפתיתהאיש
 ...?!  "יודע מכך , אף אחד לאאני לבד בבית ,יודע

הפסיק את חילול אשה הבטיחה ללאחר שאותה רק 
בלבביותו  ,במה שביקשהרך אותה יב הרב ,השבת

 ."ובמאור פניו המוכר
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


