
בס"ד

גליון 87 שנה ב' פרשת קרח תשע"ז

דבר העורך

לקח מהפרשה בענין קריאת שם האדם 
והמסתעף

מתוך שלל הביאורים המבארים מה ראה קורח, שפיקח היה, 
לשטות זו לבוא להתווכח עם משה, נביא למש”כ בדעת זקנים 
לבעלי התוספות )טז,ז( לבאר: ‘ועוד דרש, אני בן יצהר, כמה 
דאת אמר “תירושך ויצהרך”, תירוש זה היין, יצהר זה השמן, 
ובכל המשקין כשתיתן בהם שמן, השמן עולה למעלה, ואם כן 
דיני להיות למעלה מכולן. ולא עוד, אלא שנאמר “ואלה בני 
שנמשחו  ודוד  אהרן  אלו  אלא  לשמן,  בנים  יש  וכי  היצהר”, 
ודוד נטל מלכות, ומה אלו  בשמן המשחה, אהרן נטל כהונה 
שלא נמשחו אלא בשמן בלבד נטלו כהונה ומלכות, אני שאני 
על  חלק  מיד  מלך,  או  גדול  כהן  שאהיה  דין  אינו  השמן  בן 

משה’. 

שם האדם קובע מציאות בנפשו
והיינו, כי על אף פקחותו של קורח, שמו הטעתו לחשוב כי 
הוא הוא אשר צריך לעמוד בראש, הרי שמכאן רואים אנו עד 
כמה שמו של אדם קובע מציאות בנפשו, שמכוח זה דרש קורח 
לעצמו ק”ו כי לו מגיע הגדולה. וסמך לזה מזה שהקב”ה “מונה 
להקב”ה  אין  שבוודאי  יקרא”,  שמות  לכולם  לכוכבים  מספר 
צורך לתת סימן לכוכבים, אלא ע”כ הכוונה, שעל ידי קריאת 
וכפי  הכוכבים.  של  ותפקידם  תחומם  מהותם,  נקבעה  השם 
שביאר הרמב”ן )בראשית ב,כ( על הפסוק “ויקרא האדם שמות 
היא  בכאן  באלו  קריאה  שענין  ‘והנכון,  וז”ל:  הבהמה”,  לכל 
ההבדלה המוגבלת בהם כשלבשו צורתם. וכך אמרו )ב”ר ג,ז( 
– יום יהא תחומך ולילה יהא תחומך’. וכן פירש הרמב”ן )שם 
יח(: ‘ולמשול ביום ובלילה, ויתכן שהממשלה עוד כוח אצילות 
והוא  וכו’  מושל  כל  ימשול  ובכוחם  התחתונים  מנהיגי  שהם 
מה שאמר הכתוב “מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא”, 
ההבדלה  היא  השמות  קריאת  כי  יקרא”,  בשם  “לכולם  וכן 
בכוחותם, לזה כוח הצדק והיושר, ולזה כוח הדם והחרב, וכן 
בכל הכוחות, כידוע באצטגנינות, והכל בכח עליון ולרצונו’. 

ובגמ’ ברכות )ז,ב( משמע שזהו ג”כ על האדם, דאיתא שם: 
‘מנא לן דשמא גרים, אמר ר”א דאמר קרא “לכו חזו מפעלות 
ה’ אשר שם שמות בארץ”, אל תקרי שמות אלא שמות’. וכן 
איתא בגמ’ יומא )פג,ב( גבי מעשה של ר”מ רבי יהודה ורבי 
יוסי, ראה שם שר”מ לא רצה להפקיד אצל כידור את כספו כי 
ידע בברירות כי ‘שמא גרים’, וכפי שכלו והבנתו הבין ששמו 

של האדם מורה על מציאותו ותכונותיו. 

כפי בחינת נשמתו
כט(  )דברים  הק’  ה’אור החיים’  פירוש  על  הערות  בליקוטי 
מביא כי שמו של אדם, כגון ראובן או ישעיה שנקרא ע”י אביו, 
הוא כי מן השמים נותנים בדעתו של האב לכנות שם לבנו כפי 
‘שורש נשמתו’, שכל איש יקרא שמו כפי בחינת נשמתו, כמו 
שדרשו אל תקרי שמות אלא שמות. ובספרו חפץ ה’ )ברכות 
השם  הוא  לבנו  קורא  שאדם  ‘השם  החיים’:  ה’אור  כתב  יג( 

שקורא ה’ להנשמה בעולם העליון’, עכ”ל. 
בספר ‘רוח חיים’ )אבות א,א( כתב – הנה ידוע מה שאמרו 
חז”ל “לכו חזו מפעלות ה’ אשר שם שמות בארץ”, אל תקרי 
שמות אלא שמות, כי באמת השם הוא עצם הנפש של האדם, 
אשר  “וכל  וכתיב  שמות”,  האדם  “ויקרא  מדכתיב  והראיה 
קשה  חיה  נפש  ולשון  שמו”.  הוא  חיה  נפש  האדם  לו  יקרא 
דהול”ל להנפש חיה, אלא שהדבר מבואר, שקריאת השם לא 
היה כפי ההזדמן, וכהבא בפיו שם בעלמא, אלא כפי שראה 
שרשו בעולם העליון היכן החי נאחז בשרשו כן קרא לו השם, 
ע”י צירופי אותיות של אותו עולם שבו אחיזתו. וז”ש “אשר 

יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו” – העצמי הראוי לו ע”י 
צירופי אותיות מעולם שנאחז שם בשרשו. וכיוצא בו באדם, 
עכ”ל.  העליון,  בשרשו  הנאחז  שלו  הנפש  עצם  הוא  שהשם 
היינו  גורם,  שמא  וז”ל,  לך(  לך  )פר’  אלימלך’  ב’נועם  וכ”כ 
השם שהוא נקרא כשם אדם כשר וישר, זה גורם לאדם שיהיה 
צדיק, למשל מי ששמו אברהם ורוצה לעבוד השי”ת ב”ה, אזי 
השם הזה גורם ומסייע לו שיהיה צדיק, עכ”ל ]וע”ע ב’מכתב 

מאליהו’ )חלק ב עמוד יט( אריכות בזה[. 

זמן מסויים לקריאת השם
זה של קריאת שם,  דברים אלו נעמוד בקצרה בענין  ואגב 
האם יש לזה זמן או לא, כי הנה לא מצינו זמן מיוחד לקריאת 
השם, וכדחזינן בקרא שליצחק ניתן לו השם לפני הברית, וכן 
לבנימין, רחל קראה לו בשמו בשעת לידה. אלא שנהגו לקרוא 
בשעת המילה, וכדמצינו בפרקי דרבי אליעזר )פרק מז( ‘ראו 
אבותיו של משה את הנער תארו כמלאך אלוקים ומלו אותו 
לשמנה ימים וקראו את שמו יקותיאל’. וכן משמע מגמ’ במו”ק 
)כה,ב( שנהגו כן עיי”ש ממעשה בר’ חנין מהא דאמר ששון 

ויגון נדבקו, וששון זו מילה כדאמרינן בגמ’ שבת )קל,א(. 
ברית  “ואתנה  מהפסוק  שנלמד  במפרשים  הובא  לזה  מקור 
ביני ובינך ולא יקרא עוד שמך אברם”, מכאן שצריך לקרוא 
בשם בשעת ברית. בפירוש התפלות והברכות )לר’ יהודה בן 
יקר רבו של הרמב”ן( כתב שלא רצה לקרוא לו שם עד עכשיו 
שנמול ונעשה ישראל כדי שיהא שמו קיים, כדאיתא באגדות 
יז,ה( כי אברהם לאחר שנקרא אברהם לא  בראשית  )חזקוני 
קודם  היו  ושרי  אברם  וכו’ ששמות  ושרה  אברם  נקרא שמו 
שנתגיירו, ולכך עקר אותו השם לגמרי, אבל יעקב היה יהודי 
להקב”ה  שמתפלל  התפילה  אצל  ועוד  יעקב.  שמו  כשנקרא 
קיים את הילד הזה אומר לו ויקרא שמו בישראל על הסכמתך 

שלא יהא צריך לשינוי השם וכו’.
בספר ‘זכר דוד’ )מאמר א( שלאחר שנולד הילד אין  וכתב 
לקרוא לו בשם עד הברית, ואם יש הכרח לרשום שם התינוק 
עפ”י חוקי המדינה ישתדל לא להוציא השם בפיו אלא יכתוב 

על הנייר. 
)לר”י הגוזר( דבעת שהוא  בזה כתב בכללי המילה  והטעם 
דעד  משום  ועוד,  בשמו,  לקרותו  צריך  הקטן  בברכת  עוסק 
עתה היה לו שם של טומאה, שם ערל, ועכשיו שנימול וקיימו 

בו מצות מילה צריך לשנות שמו לשבח.

במילה שלא בזמנה
וה”ה כאשר המילה לא בזמנה משתדלים לקרות ג”כ בברית. 
קודם  דוקא  שיקראו  אומרים  יש  כלשהוא,  מטעם  א”א  ואם 
ח’, קודם שיבוא לכלל חיוב שאז עדיין אינו נקרא ערל, וי”א 

לאחר ח’ כשאבי הבן עולה לתורה.
בילד  דזה בכלו חדשיו, אבל  ‘אז נדברו’  כתב בספר  אמנם 
שם  עליו  אין  באינקובטור  אותו  ומניחים  חדשיו,  כלו  שלא 
אפשר  וממילא  בשר,  כחתיכת  דהוי  ערלה,  של  ומציאות 
שזקוק  כיון  עליו,  ולהתפלל  הברית  קודם  שם  לו  לקרוא 
וקוראים אותו בשם העתיד ליתן  גדולים שיתקיים,  לרחמים 
לו, ובשעת המילה א”צ לשנות מהנוסח, ואפשר לומר כרגיל 
ויקרא שמו בישראל, דשלימות השם הקשור בשורש נשמתו 
עם  שהיה  מעשה  שם  ומביא  המילה.  בשעת  דוקא  נתגלה 
ומרן  אחד שנולד לו תינוק בחודש השמיני עם מחלה קשה, 
המשגיח הגה”צ רבי יחזקאל לוונשטיין זצ”ל רמז לו שמתקשה 
וצידד  בישראל,  שם  נקרא  לא  עדיין  כי  לרפואתו,  להתפלל 
מרן זצ”ל שיקבעו לילוד שם תיכף ומיד, למרות שעדיין אי 
אפשר למולו, בהוסיפו שמובא בזוהר הקדוש כי עצם קביעת 
השם הוי מילתא, ואף יעץ לאב שבחר בשם ‘פנחס’ שיוסיף לו 
בתורת סגולה את השם “חיים” או “אלטר”, כשחזר האב עם 
השם אל המשגיח קיבל את הדברים בקורת רוח ואמר לו: טוב 
מאוד, טוב מאוד, כבר יש לילוד שם עכשיו יכולים להתפלל 

בעדו ע”כ.

רוממות ההלכה

לעילוי נשמת 

הרה"ג שאול ב"ר יהושע אהרן וגשל זצ"ל
מח"ס לבן הישיבה, חנוך לנער, בטחון חי, טהרת 

עם ישראל ועוד
נלב"ע כ"ד סיון תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בניו הרה"ג שליט"א

 לעילוי נשמת מרן הגאון  הצדיק 

רבי חיים משה מנדל זצוקללה"ה
נלב"ע ד' תמוז תשנ"ו ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדו הרה"ג שמואל שטרן שליט"א

בברכת השבת שהיא מקור הברכה 
העורך

זו  תנחומא  נאמר על פרשתנו, כי "פרשה  במדרש 
יפה נדרשת". אכן כך, בכל עת ובכל זמן הדבר יפה 
זו, לעורר על נגע המחלוקת. כבר  לדרוש על פרשה 
אמרו הדרשנים, שפרשה זו יפה נדרשת, שכן בכל זמן 
שהוא, יכולים הם לדבר על פרשת קרח, ויהיה הדבר 

אקטואלי.
נוסף בחטאו  אלו ננסה לעמוד כאן על פן  בשורות 

של קרח, על פי העולה מדברי רבותינו.
שאלות  כמה  על  עומד  כ"ט  בפסוק  בחיי  רבינו 
יקשה  הפשט  דרך  על  כי  ומבאר  זו,  בפרשה  קשות 
עלינו להלום פרשה זו 'כי אם בדרך הקבלה הנאמנה'. 

ומוסיף: 'והנני רומז רמזים, שמענה ואתה דע לך'.
וממשיך רבינו בחיי ומבאר כי חטאו של קרח הושווה 

לחטא ההפלגה, והאריך שם ברמזים, עיי"ש. 
שיש  ממה  אך  בנסתרות,  עסק  לנו  אין  אמנם  אכן, 
בכוחנו להשיג מן המעט על פי מה ששמענו מרבותינו, 
נראה להסביר כי דור הפלגה החליטו כולם שיש לנתק 
את השמים מהארץ, כי כיון שהקב"ה נתן את הארץ 
לבני האדם, אזי לא יבצר מהם כל אשר ירצו לעשות... 
ואם נתחבר כולנו שפה אחת ודברים אחדים, ונחליט 
לא  שם  שכן  לשמים,  ישיר  חיבור  צריכים  איננו  כי 
יאמרו לנו מה לעשות, נמצא אפוא כי ביחד לא יבצר 
מאתנו כלום, נוכל לעשות הכל לבד. הארץ ניתנה לנו 

והכל בכוחנו.
ל'מוסר  התורה  בין  חיבור  אין  קרח,  אצל  היה  כך 
התורה', אחרי שהקב"ה הוריד את התורה לארץ, התורה 
התורה  למסירת  חיבור  שום  בלי  לבד  אלינו  שייכת 
ממשה רבינו, נוכל לקבל החלטות לבד, וכך משך קרח 
את עדתו בשכנועים, תוך שהוא מקהיל אותם יחדיו 
על משה ועל אהרן, בסברות שונות ומשונות, כגון בית 
וכן הסיפורים עם  מלא ספרים, טלית שכולה תכלת, 
האלמנה וכו' וכו'... הכל תוך ניתוק ממסירת התורה, 
ובאמצעות סברות של בין אדם לחברו כביכול -  זה 
לא יפה לעשות כך, חילול ד' וכו', אנו ניקח את התורה 

בידינו ולא יבצר מאתנו כל אשר נרצה לעשות. 
אך קרח ש"פקח" היה לא הבין, שגם חלקים אלו הם 
אך ורק עפ"י התורה, ורק איך שנמסרה לנו התורה, 
הר  עד  ישיר  קשר  מבלי  להתקיים  יכולה  אינה  והיא 
סיני, באמצעות מוסרי התורה שבכל דור ודור, שהם 
הממשיכים את אותה תורה שנמסרה מסיני ללא שום 

זיופים.
הגר"ש  הישיבה  ראש  רבינו  מרן  ומבאר  חוזר  כך 
שכיוון  הייתה  קרח  של  שליט"א שטענתו  אויערבאך 
שהקב"ה השרה שכינתו בכלל ישראל, נמצא כי "כל 
ד', ומדוע תתנשאו", -  העדה כולם קדושים ובתוכם 
ואם כך הרי שאין צורך כלל במשה רבינו... זו הייתה 
טעותו הגדולה וזה היה חטאו. אנחנו יכולים להסתדר 

לבד ללא משה רבינו – מוסר התורה.
אכן, כבר ביאר הנפש החיים )סוף שער א'( כי לפני 
מתן תורה, הייתה רשות ליחידים לפעול מצד השגתם 
הנעשים  לתיקונים  ולהגיע  להשיג  כדי  שכלם  וטוהר 
ולכן פעמים עשו ההפך  ועולמות העליונים,  בכוחות 
ממה שכתוב בתורה, ונשא יעקב אבינו ב' אחיות וכן 
עמרם נשא דודתו וכו', משום שהשיגו כן לפי שורש 

נשמתם.
אמנם משעת מתן תורה, משבא משה והורידה לארץ, 
אין רשות לאף אחד לשנות מפרטי ההלכה! וז"ל הנפש 
שהשגתו  הגדול  האדם  יתחכם  "ולבל  שם:  החיים 
מרובה לומר אנוכי הרואה סוד וטעמי המצוות בכוחות 
או  נשמתו,  שורש  לפי  לו  העליונים שראוי  ועולמות 
או  מצווה  איזה  על  ח"ו  לעבור  שרשו  לפי  ומי  למי 
במגרעת  לעשותה  המעשה  מפרטי  פרט  שום  לדחות 
אף דקדוק אחד מדברי סופרים, או לשנות זמנה ח"ו". 
ובזה היה יסוד ושורש חטאם של קרח ועדתו, כי מרוב 
שציווה  ממה  לשנות  רצו  הם  ד'  לקרבת  תשוקתם 

הקב"ה". 
ידועה אמרתו של הרבי רבי בונים זצוק"ל מפשיסחא: 
"ויקח קרח" – ואתפלג קרח, כל יהודי צריך לומר מתי 
לשמור  צריך  יהודי  כל  אבותי,  למעשי  מעשי  יגיעו 
למעשים  קשור  להיות  אבותיו  במעשי  דביקות  על 
המפוארים שהיו בכך שלשלת הדורות, חטאו של קרח 
עצמו ממסורת  ניתק את  הוא   – קרח"  "ואתפלג  היה 
הדורות, הוא בחר לו דרך שאין לה קשר עם העבר. 

בכך ניתק הוא את שרשרת האבות.
למי שבחר לנתק קשר עם העבר, עם מסורת התורה, 
לא נשאר לו אלא להבלע באדמה. אין לו מקום טבעי 
צורך  שאין  שחשב  הוא  באשר  מזה,  יותר  ומתאים 
להיות קשור בקשר ישיר עד להר סיני, אלא הכל יכול 
להקבע ע"י סברות חדשות הנקבעות כאן בארץ, מוטב 

לו אפוא שישאר בארץ לעולמי עד, כי שם ביתו.

קו "רוממות"! 0722-588477 )972-722-588-477 +(
בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי 

נציג. כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.
ניתן לתרום בקו "רוממות" או בעמדות הממוחשבות 

של נדרים פלוס\קהילות לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון שבועי לבני 
התורה

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת

סוגיה הלכתית בפרשה

הרב 
ישראל 

לנג
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“ַוִּיַּקח ֹקַרח” )טז,א(
אמרינן בירושלמי )סנהדרין פרק חלק ה”א( באותו 
שעה אמר קרח אין תורה מן השמים ולא משה נביא 

ולא אהרן כהן גדול.
זצוק”ל  וסרמן  אלחנן  רבי  הגה”ק  מרן  הקשה  כבר 

ה”אמרי  בעל  מגור  אדמו”ר  מרן  בפני  רנו(  עמוד  ח”א  אלחנן  )אור  הי”ד 
אמת” זצוק”ל על מש”כ הרמב”ם באיגרת תימן וז”ל: ‘שכבר הבטיחנו הבורא 
יתברך, כאדם הנכנס ערב לחבירו, ודי לנו בערבותו והודיענו שכל מי שעמד 
על הר סיני שהם מאמינים בנבואות משה רבנו בכל מה שבא על ידו, הם 
כפר  סיני  בהר  קרח שהיה  איך  וא”כ קשה  עולם’.  עד  בניהם  ובני  ובניהם 

במשה ובתורתו. 
והשיב לו האדמו”ר בעל ה”אמרי אמת”: אכן, אף קרח האמין במשה. והא 
ראיה, שאמר “כל העדה כולם קדושים”, ומה עוד, שבאותו זמן לא היה כלל 
מציאות של כפירה במשה, שהרי בעת שהסיר את המסווה גם קרח לא יכל 

היה להביט בפניו. אלא בהכרח קרח ידע את ריבונו והתכווין למרוד בו!
זצוק”ל  הלוי”  הגאון האדיר בעל ה”משמר  של  מכתבו  גם  ידוע  זה  בענין 
למרנן הגאונים הסטייפלער והרב שך זיע”א, ומה שהשיבו לו במכתבים כל 

אחד בסגנונו )הובא בגליוננו פרשת קרח שנה שעברה - גליון מס’ 36(.
יכולה להרוס  ונגיעה אחת  אמרים: השיב לו הסטייפלער שתאוה  ובקוצר 
ולשבש את הכל. והרב שך השיב דההבטחה היא שטבעם יהיה נמשך באופן 
טבעי לאמונה בקב”ה ובמשה עבדו ובתורה הקד’, ולכן קרח שנתקנא בחר 

בדרכו הרעה וכפר במשה ובעיקר. וע”ע.

“ַרב ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי” )טז,ז(
כתב רש”י: ‘דבר גדול אמרתי לכם. ולא טפשים היו שכך התרה בהם וקבלו 
עליהם לקרב, אלא הם חטאו על נפשותם, שנאמר את מחתות החטאים האלה 
בנפשותם. וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת 
אני  בשבילו  אמר  ואהרן.  משה  כנגד  ששקול  שמואל  ממנו,  יוצאה  גדולה 

נמלט’.
ושאל בזה מרן המשגיח רבי מאיר חדש זצ”ל דהנה משמע שאצל המאתיים 
אף  חטא  הוא  איך  היה קשה  בקורח  ורק  חטאו,  מדוע  ברור  היה  וחמישים 
שהיה פקח, ומדוע באמת לא הקשה רש”י כן גבי המאתיים חמישים ראשי 

סנהדראות, וכי להיכן נעלם פקחותם, ואיך הם ראו לשטות זו?
נפלו המאתים  האיך  להדיא  דביאר  )נב,ב(  בסנהדרין  רש”י  לדברי  והביא 
מממונו  כשנהנו  רשע  אותו  שפיתם  שם  ‘ועל   – סנהדראות  ראשי  חמישים 
ולמרוד בהקדוש ברוך הוא’.  ידו במחלוקת  ולהחזיק  הקלו בעיניו להשיאם 
זצוק”ל:  מסאטמר  משה”  ה”ויואל  בעל  האדמו”ר  כך  על  שאמר  מה  ]ידוע 
התבוננו וראו, כיצד הצליח קרח למשוך אחריו את ראשי הסנהדרין, אשר 
היו קריאי מועד ואנשי שם, ולהמריד אותם כנגד הקב”ה, והלא ככלות הכל 
היו אלה תלמידי חכמים ויראי השם, אשר נבחרו על ידי משה רבינו לעמוד 
בהנהגת העם, גם הם היו במעמד הר סיני וגם הם שמעו כיצד משה מדבר 
אלא  באוזניהם?  קורח  של  דבריו  נכנסו  זה  כיצד  בקול,  יעננו  והאלוקים 
שקורח הרי פיקח היה, הוא העניק להם מענקים, פיזר ממון ולא ביקש כל 
תמורה, את כספו שלח להחזקת תורה וישיבות והם נהנו מכספו, אחר כך, 
כשכבר היתה השעה כשרה לכך, ביקש מהם להצטרף אליו במאבקו, אז היה 

קשה להם להעיז פנים ולסרב...[
ראשי  חמישים  המאתיים  שנפלו  הטעם  וא”כ 
השוחד  “כי  דכתיב  בתורה  מפורש  הוא  סנהדראות 
ולכן  צדיקים”...  דברי  ויסלף  חכמים  עיני  יעור 

קושיית רש”י היא רק קרח ולא על כל עדתו. 
]ואפשר אף לומר דהיה זה מחמת מש”כ רש”י בהמשך “ויקהל עליהם קרח 
את כל העדה” - בדברי ליצנות כל הלילה, הלך אצל השבטים ופיתה אותם 
כו’. הרי סוד כוחו של קרח לגרור אחריו את כל העדה לא היה אלא מכח 
תכלת(  שכולה  וטלית  ספרים  מלא  )בית  שכאלו  הבל  דברי  ואף  הליצנות, 
ההגיון  את  להפקיע  לאדם  גורמת  ליצנות  כי  לגמרי,  האדם  להטות  יכולים 
והשכל הבריא לגמרי. ואף בדברים מוכחים לעין כל, לא יהיה אפשר לראותם 
ע”י הליצנות. אך קרח שהוא עצמו ידע את האמת, והתלוצץ לשכנע אחרים, 

מה הוא ראה לשטות זו[.

“ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ַאֲהֹרן וגו’ ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁש” )יח,א(
וכתב רש”י להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו למקדש, אתה ובניך ובני 

קהת הלויים.
הקשה הר”ר הלל משה מביאליסטאק היושב בירושלים את מרן בעל ה”אבני 
נזר” )חלק יו”ד סימן תמט( אמאי בזמן הזה אינם מצווים הכהנים והלויים 
לשמור את משמרת המקדש שלא יעלו להר הבית, והא קדושת הבית קיימי 
אף אחר חורבן הבית, ואע”פ שהכהנים והלוייים טמאים ואינם יכולם לעמוד 

בהר הבית מ”מ יכולים לשמור מבחוץ דלא יכנסו ישראל להר הבית.  
ה”ו(  הבחירה  מבית  )פ”ח  הרמב”ם  דכתב  מה  לפי  נזר  האבני  ותירץ 
דהשומרים היו לובשים בגדים בזמן שמירתם וא”כ מקרי השמירה כעבודה, 

והכא שאנו טמאי מתים אסור לכהנים לעבוד עבודת הקודש.
כיון  להם  דאסור  י”ל  בגדים  להם  שאין  ללוים  אך  לכהנים,  זה  כל  אולם 
דאמרינן דמשורר דשיער חייב מיתה. והכא דלא ידעינן בלויים אלו מי הן 
משוררים ואלו מהן שוערים, לכן אסור להם מספק לשמור את משרת הבית. 

וע”ע.

ֵּכן ָּתִרימּו ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת ה’ ִמֹּכל ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם” )יח,כח(
אמרינן בגמ’ )סנהדרין צ,ב( אמר רבי יוחנן מניין לתחיית המתים מן התורה 
- שנאמר ונתתם ממנו ]את[ תרומת ה’ לאהרן הכהן, וכי אהרן לעולם קיים 
והלא לא נכנס לארץ ישראל, שנותנין לו תרומה. אלא, מלמד שעתיד לחיות, 

וישראל נותנין לו תרומה מכאן לתחיית המתים מן התורה.
והקשה בעל ה’תשובה מאהבה’ )ח”ג סימן תי( בשם ה’בית הלל’ מהגמ’ בנדה 
)דף סא,ב( דר’ יוחנן מתיר לקבור בתכריכין של כלאים כיון דסבר “והמתים 
חפשי” כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות. וכתב עלה הריטב”א לומר 

שיצא חפשי מן המצות לדורי דורות ואפילו לזמן תחיית המתים.
וא”כ סותר ר’ יוחנן את דבריו, דהכא גבי תרומה לאהרון הכהן כתב דיש 

מצוות לעתיד לבא וגבי כלאים כתב דהמצוות בטילות לעתיד לבא.
וראיתי מי שתירץ ע”פ ה’ערוך לנר’ )סנהדרין שם( דיש שני זמנים לתחיית 
המתים אחד בשעה שבא מלך המשיח, דאז עדיין ליכא תחיית המתים מכל 
מקום יחיו משה ואהרן ובניו להורות העם הדרך אשר ילכו בה, ואז יתנו לו 
תרומה דאז עולם כמנהגו נוהג. ותחיה שניה בתחית המתים והיא בעולם הבא 

דאין בו לא אכילה ולא שתיה וכו’.

רוממות החידוד
עיונים, תמיהות, הערות

הרב 
מנחם 
בארי

“ולא שבט לוי בלבד”

החטא הכי גדול - להיות עם הארץ
פעם שיבח מרן רבינו הגדול הרב שך זיע”א אדם מסוים 

והאריך בשבחו על עבודתו בקודש ובמידות טובות, ואז הוסיף “אובער וואס האט 
דאס צו תורה” – מה שייך כל זה לתורה, בתורה זוכה רק מי שעמל בה. 

כשראה בחורים מתפעלים מאישיות מסוימת בשל הנהגתה, התריס כנגדם: “ממה 
הינכם מתפעלים? וכי סבורים אתם, שאותו אדם אינו ישן בלילות כשיש לו רשב”א 

מוקשה?...”
והייתה זו תוכחה גלויה עבור התלמידים, לדעת מה להעריך וממה להתפעל, ומהו 

עיקר חובת האדם ומדרגתו בעולם.
כאשר באו עסקנים לשאול על פעילות חשובה לחיזוק הדת, אמר: הכל חשוב ויש 

לפעול בכל התחומים, אבל למסור נפש – זה רק על לימוד התורה והרבצת תורה.
מגיד שיעור בישיבה אחת שאלו אם אפשר להיות סנדק אצל יותר מילד אחד באותה 
משפחה, והסביר את עצמו וביאר שאלתו, כי מכיוון שסנדקאות היא ענין חשוב, הוא 
עניין  מעלת  בשבח  השואל  וכשהפליא  פעמיים.  סנדק  להיות  יוכל  אם  לדעת  רצה 
הסנדקאות, הגיב לו רבינו הגדול ואמר: נכון הדבר, אבל כל זה אינו מגיע ללימוד 
תורה, אשרי מי שלומד בלא הפסק, וצריכים לדעת שהחטא הכי גדול זה להיות עם 

הארץ. 

למי אפשר לקרוא ‘רבי עקיבא איגר’
תחת אחד השיחים שח פעם בעל ה”ברכת שמואל” מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ 
ה”ערוך  בעל  של  יראתו  אודות  זיע”א  מבריסק  הגר”ח  מרן  דיבר  שפעם  זצוק”ל: 
היו  ששם  ברוסיא,  עיירה  לאיזה  השולחן”  ה”ערוך  הזדמן  כאשר  זצוק”ל,  השולחן” 
גרים הרבה מאחינו בני ישראל הקנטוניסטים )מאלו שהצאר חטף אותם בתור ילדים 
לעבודת הצבא לעשרים וחמש שנה(, והיו הרבה מהם שעל אף שהיכו אותם מכות 

אכזריות ונוראות, ויסרו אותם ביסורי שאול, החזיקו בכל כוחם באמונת אבותם.
מהם  אחד  שמע  הקנטוניסטים,  של  הכנסת  לבית  השולחן”  “ערוך  בעל  כשהגיע 
אומר לחבירו: רבי עקיבא איגר, גש ל’עמוד’... נתרגש בעל ה”ערוך השולחן” ועשה 
ניגשו  אז  איגר”.  עקיבא  “רבי  הזה  בדור  לאיש  שקוראים  על  המדרש  בבית  רעש 

הקנטוניסטים לבעל ה”ערוך השולחן” עם היהודי הנ”ל, 
והראו לו את ידיו וגופו איך שהוא מלא חבורות ופצעים 
נוראים, על שעמד במסירות נפש באמונתו הזכה. ומשום 
כך הם הכתירו אותו בתואר הנכבד “רבי עקיבא איגר”...
גדול  דבר  זה  נכון  השולחן:  ה”ערוך  בעל   להם  אמר 
אל  ובבקשה  איגר,  עקיבא  רבי  אינו  עדיין  אבל  חקר,  לאין  נעלה  ומדרגתו  מאוד, 

תכנוהו בשם רבי עקיבא איגר! 
הנוראים  העינוים  כל  היהודי שעל אף  אותו  גודל מעלתו של  אין לתאר  אכן,  כי 
שעבר נשאר נאמן לה’ ולתורתו, אבל עם כל זה אמר ה”ערוך השולחן”, אי אפשר 
היה  בתורה  ועמלו  כולה,  התורה  בכל  גדול  – שהיה  איגר”  עקיבא  “רבי  לו  לקרוא 

בצורה שאין לתאר... והרי מעלת הלומד תורה גדול יותר מכל המעלות!...

שווה יותר מכל העסקנים
מעשה בבחור ישיבה, אשר נכנסה בו רוח שטות, והחליט לעזוב את אהלה של תורה. 
כל נסיונותיהם של חבריו להניאו מהחלטתו החמורה ומרחיקת הלכת לא נשאו פירות, 
דבריהם  - נפלו על אזניים ערלות, ומנוי וגמור עמו לעשות את הצעד הנורא - ויהי 

מה.
לבסוף בראותם כי לא עולה בידם להשפיע על החלטתו של חברם, החליטו הבחורים 

לסדר פגישה בינו לבין מרן רבינו הגדול הגאון הרב שך זיע”א.
ולפני  ליבו של הבחור,  דיבר על  הגדול  רבינו  הפגישה התקיימה כמתוכנן,  ואכן, 
שנפרד מהבחור אמר לו: כשתצא מחדרי, תוכל לראות כמה וכמה עסקנים נכבדים 
הממתינים לי, עסקנים אשר הגיעו במיוחד בכדי להוועץ בי בנושאים העומדים בראש 
סדר היום של ציבור בני התורה בארץ, עסקנים אלו – הגיעו במיוחד על פי הזמנתי, 
אולם הנחתי להם להמתין עד עתה, והארכתי בשיחה עמך – שכן לימוד התורה שלך 
חשוב לי יותר מכל העסקנות כולה! מכאן תוכל ללמוד מהו ערכה של תורה! ונפרד 

לשלום מאותו בחור, מותיר אותו להתבודד ולהתמודד עם התלבטויותיו.
לימים סיפר אותו בחור, שברבות הימים נהיה אברך תלמיד חכם גדול: כי המשפט 
האחרון הוא שהשפיע עליו לחזור בו מהחלטתו, והוא שהביאו לידי הכרה אמיתית 
החשובים  עסקיו  כל  את  הניח  הישיבה  שראש  כשראה  תורה,  של  לערכה  באשר 
והנוגעים לכלל, ופינה את זמנו בכדי למנוע מבחור אחד ויחיד לעזוב את הישיבה, זה 

מה שפעל אצלו את פעולתו הברוכה...
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החיוב להשמר מהתעמולה של הרחוב
רבי  הגדול  מהגאון  קרח  לפרשת  שיחה  לפנינו 
זבולון שוב שליט”א ראש ישיבת “דברי אמת” אשר 

שנת  קרח  בפרשת  לקחו,  ושומעי  תלמידיו  מקשיבים,  חברים  בפני  נאמר 
תשע”ד.

ירידת בני ישראל באמונת משה רבינו
הפרשה הזו היא פרשה נוראה! אי אפשר להבין את זה בכלל. הנה, משה רבינו 
היה כל הזמן עם הקב”ה, והקב”ה אומר לו “וגם בך יאמינו לעולם”. וגם כל בני 
ישראל ראו איך שהקב”ה מדבר איתו, וכמה שהקב”ה מחבב אותו, פתאום באיזה 
יום בא קרח ואומר למשה רבינו “ומדוע תתנשאו על קהל ד’”, ומזה הגיע אח”כ 
קרח לאפיקורסות ממש! עד שאמר: אין תורה מן השמים, וכל מה שמשה רבינו 
אם  קושיות,  ע”ז  לו  יש  כך,  אמר  שהקב”ה  להיות  יכול  לא  הקב”ה  בשם  אומר 
הקב”ה אמר ללבוש ציצית וחוט אחד של תכלת פוטר אותה, מדוע טלית שכולה 
תכלת לא תפטור את עצמה וכו’, וא”כ, אמר קרח, בודאי שמשה רבינו בדה כך 

מעצמו, רח”ל.
ואף בני ישראל, אע”פ שראו את הכח של משה רבינו, כח עד אין סוף, מ”מ 
ירדו עד למטה. וכמו שאיתא במדרש שוחר טוב )תהילים, קו( על הפסוק “ויקנאו 
למשה במחנה”, אמר ר’ שמעון בר ינאי נמנו ישראל במדבר למנות דתן במקומו 
של משה, ואבירם במקומו של אהרן, שנאמר נתנה ראש ונשובה מצרימה, ע”כ. 
נורא! במקום “משה רבינו” בחיר המין האנושי, החליטו בני ישראל למנות עליהם 
את דתן, שיהיה “דתן רבינו”, ובמקום אהרן את אבירם... והדבר פלא עצום, איך 

אפשר לרדת באופן נוראי כ”כ?

כח הליצנות ליצור בלבול בדברים הכי ברורים
נחשוב איך למעשה זה התחיל. ברש”י בריש הפרשה כתוב שהכל התחיל מקנאה, 
וז”ל רש”י: ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן 
עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה 
היו, שנאמר ובני קהת וגו’. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן 
גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא 
מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו, עכ”ל. 
בער לו לקרח למה מינו את אליצפן בן עוזיאל לנשיא ולא אותו, ומכיון שזה כאב 

לו הוא התחיל למרוד, ועד היכן זה הגיע, עד אפיקורסות ממש!
ולכן “ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד”, ופירש”י: ויקהל 
אותם  ופתה  השבטים  אצל  הלך  ההוא  הלילה  כל  ליצנות.  בדברי  קרח,  עליהם 
כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כולכם. אלו באין 
ונוטלין כל הגדולות, לו המלכות ולאחיו הכהונה, עד שנתפתו כולם, עכ”ל. רואים 
מה כוחה של ליצנות, עד כדי כך שתוך לילה אחד)!( הצליח קרח להקהיל עליהם 

את כל העדה ע”י תעמולה של “ליצנות”! 
וא”כ כמה אדם צריך להיות שמור, האדם צריך לדעת שהוא במצב כמו שכתוב 
ברמב”ם )פ”ו מדעות ה”א( שאדם נמשך אחר אנשי מקומו, וכותב שאדם שבני 
וכו’, מכיון שליצנים  וללכת למקום אחר,  עירו ליצנים, צריך לעזוב את המקום 
מקלקלים את הכל! רואים כמה תעמולה מקלקלת את הכל! וזה לבד פחד פחדים.

אמיתות נבואת משה בעונשם של קרח ועדתו
והנה במעמד הר סיני בשעה שהקב”ה דיבר עם משה רבינו, כתוב “ויאמר ד’ אל 
משה הנה אנוכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם בך יאמינו 
לעולם”, והיינו שהקב”ה הראה לבני ישראל איך שמשה מדבר והקב”ה עונה לו, 
כדי שידעו לעולם שנבואת משה אמיתית, וזהו מה שכתוב “משה ידבר והאלוקים 

יעננו בקול”, וזה נקבע באמת אמיתות משה.
וכן איתא ברמב”ם )פ”ח מיסודי התורה ה”א( דמנין שמעמד הר סיני לבדו היא 
הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר הנה אנכי בא אליך בעב הענן 
בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא 
האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה.

כל  את  לעשות  שלחני  ד’  כי  תדעון  בזאת  משה  “ויאמר  כתוב  אצלינו  והנה 
המעשים האלה כי לא מלבי, אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם 
יפקד עליהם לא ד’ שלחני, ואם בריאה יברא ד’ ופצתה האדמה את פיה ובלעה 
אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את 
ד’”. וצ”ב איך משה רבינו אומר שאם כמות כל האדם ימותון לא ד’ שלחני, והלא 
סיני באמיתות  כולם ראו במעמד הר  ד’ שלחני’, שהרי  ‘שלא  יתכן מציאות  לא 

נבואתו.
הוא  שהפשט  זצוק”ל  מבריסק  בער  יושע  רבי  הגאון  מו”ר  בשם  מובא  וראיתי 
כך: המחלוקת של קרח עשתה בלבול! והיינו שאפילו את האמת האמיתית שכל 
אחד ראה שמשה ידבר והאלוקים יעננו בקול, יכולים לקלקל עם ליצנות! ליצנות 
כי  וידעתם  כו’  ד’  יברא  בריאה  “ואם  זה הפשט בפסוק  וממילא  הכל!  מקלקלת 
ניאצו”. ולכאורה היה צריך להיות כתוב וידעתם כי ד’ שלחני, אולם הפשט הוא 
שמאחר ויראו שהם מקבלים עונש, ממילא יבינו שכל התעמולה שלהם היתה סתם 
ליצנות, וממילא אחרי שירד מהם הבלבול, ידעו כולם שד’ שלחני, אך בגלל שכבר 
ראו במעמד הר סיני. נמצינו למדים כמה שהאדם יכול להשאר מבולבל אף בדברים 

כה יסודיים וברורים, גם במה שראו כל בני ישראל בעיניהם במעמד הר סיני.
ואשר על כן כמה חובה מוטלת על האדם להיות שמור כל הזמן, כל מה שהוא 
שומע מבחוץ, כגון מה שהחילונים מדברים, השרים והראשי ממשלה, הרי הם אפס 
אפסים, כלום כלום! כל מה שהם מדברים זה שטויות שבדו מלבם, הם בכלל לא 

שייכים למושג של ההנהגה של כלל ישראל.

ישועת כלל ישראל תלוי רק בעשיית רצון ד’
ובהפטרה על הפרשה כתוב “ויאמר שמואל אל העם כו’ ועתה התייצבו ואישפטה 
איתכם וגו’ וישלח ד’ את משה ואת אהרן ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויושיבום 

אותם  וימכור  אלוקיהם  ד’  את  וישכחו  הזה,  במקום 
וגו’ ויזעקו אל ד’ ויאמרו חטאנו כי עזבנו את ד’ וגו’ 
והנה  שאלתם  אשר  בחרתם  אשר  המלך  הנה  ועתה 
נתן ד’ עליכם מלך, אם תיראו את ד’ ועבדתם אותו 
ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי ד’ והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם 
אחר ד’ אלוקיכם, ואם לא תשמעו בקול ד’ ומריתם את פי ד’ והיתה יד ד’ בכם 

ובאבותיכם” )שמואל א יב, ו(. 
ושמעתי ממו”ר הגריד”ס בשם מרן הגרי”ז זצוק”ל בביאור הדברים, כלל ישראל 
ביקשו מלך, הם ראו שהגיע עליהם נחש מלך בני עמון, א”כ הם מוכרחים ‘מלך’ 
עכשיו  עד  היה  מה  תראו  בואו  להם שמואל,  אמר  ממנו...  להנצל  שיוכלו  בכדי 
ההנהגה של כלל ישראל במצבים כאלו, ‘כאשר בא יעקב מצרים’, המצרים עשו 
לבני ישראל הרבה צרות, ואיך הם ניצלו, ‘ויזעקו אבותיכם אל ד’’, ואז ד’ הציל 
אותם, ושוב ‘וישכחו את ד’ אלוקיהם, וימכור אותם ביד סיסרא’, ואיך הם ניצלו, 
‘ויזעקו אל ד’ ויאמרו חטאנו’, על ידי שעשו תשובה, וכעת ‘ותראו כי נחש בני 
עמון בא עליכם’, א”כ היה צריך להיות שתזעקו אל ד’ ותעשו תשובה, וכך תנצלו, 
שהרי כך תמיד היתה ההנהגה של בני ישראל בכדי להנצל מהצרות, אך ‘ותאמרו 
לי לא כי מלך ימלוך עלינו’, פתאום אתם באים כעת עם הנהגה חדשה, נעשה 

מדינה, נביא טנקים...
אומר להם שמואל: “ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן ד’ 
עליכם מלך”, רציתם מלך, הנה ד’ נתן לכם מלך. אלא שממילא יוצא שאם כעת 
תדעו  היא:  האמת  אבל  אתכם,  יציל  שהוא  במלך  תבטחו  בודאי  מלחמה  יהיה 
ידי המלך! אלא “אם תיראו את ד’ ועבדתם אותו  לכם אף דבר לא ישתנה על 
ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי ד’ והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם 
אחר ד’ אלוקיכם, ואם לא תשמעו בקול ד’ ומריתם את פי ד’ והיתה יד ד’ בכם 
ובאבותיכם”! בלי מלך ועם מלך זה אותו הדבר! לכלל ישראל יש את ההנהגה שלו 
מאז ומתמיד, הכל תלוי אם תשמעו בקול ד’, ואם תמרו חלילה את פי ד’ לא יעזור 

לכם המלך! 

לא לראות את כוונתם האמיתית זה בא מקרח...
וזה הלא האמת האמיתית. כלל ישראל נמצא בגלות כבר יותר מאלפיים שנה, 
הענישו  לא  חטאו  לא  ואם  אותם,  הענישו  חטאו  שאם  בחוש  ראו  השנים  ובכל 
זו  ואכן  אחרים,  דברים  ידי  על  מהצרות  להנצל  לחשוב  ניתן  איך  וא”כ  אותם, 
‘בהם’  תלוי  שהכל  סבורים  הם  שלנו,  ה’מנהיגים’  כל  של  המעוותת  הגישה  כל 
לכלל  שקר!  זה  שהכל  לדעת  צריכים  אבל  ינצחו,  ‘הם’  יעשו  ‘הם’  ובכוחותיהם, 
ישראל יש את ההנהגה שלו שהיתה ברורה בכל הדורות, והיא, ‘אם תראו את ד’ 

אלוקיכם ושמעתם בקולו’, אך ורק זה מביא את ההצלה, לא שום דבר אחר!
ודבר זה ידעו כל הדורות, שאם באים על כלל ישראל צרות ועונשים, צריכים 
לעשות תשובה, וגדולי ישראל היו עושים מפגש עם השליט, וכך הצילו את כלל 
שש  רצח  נהיה  לידים  הענין  את  לקחו  שהחילונים  ממתי  אך  מהגזירה,  ישראל 
מליון יהודים ויותר הי”ד, ואח”כ קמה המדינה שנהרגו אלפי אנשים במשך השנים 
בגללה, והם גם יודעים זאת, שבלי המדינה היו מסתדרים יפה עם הערבים, חיו 
כאן יחד עם הערבים הרבה שנים בשלום ושלוה, נכון שפעם קרה שהרגו יהודי, 
אבל באופן כללי חיו מאוד טוב איתם, וכל הטביחות והמלחמות התחילו מהבקשות 
של הציונים להקים מדינה, ומלבד הבעיה של הקמת המדינה, בנוסף לכך כוונתם 
היתה להביא כאן את כל הקיבוצים החילונים, ולהרוס את כל צביון הדת בארה”ק.

קרח!...  זה  מספיק,  בבירור  זאת  רואים  ולא  מבולבלים  שאנחנו  לזה  והסיבה 
כלל ישראל ראו דורי דורות, במשך אלפי שנים, ראו דברים אמיתיים איך שכלל 
ישראל קיים, אבל עם ליצנות אפשר לבטל הכל! אמנם אנחנו לצערינו נולדנו עם 
מדינה, ולא ראינו אף פעם איך שכלל ישראל נראה בלי מדינה, לכן אנחנו חושבים 

שזה טוב...

יוצרי השעטנז הורסים את התורה
אך אנחנו צריכים כל הזמן לדעת “כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם 
ולילה”, אך ורק לזה אנו זקוקים, ובזה הרי כל המלחמה שלהם במה שרוצים חלילה 
חלילה לסגור את הישיבות! וכל זה נעשה יחד עם חובשי הכיפות הסרוגות, - אל 
תשכחו! גם הם הורסים תורה! הם רוצים שהתורה תהיה מצומצמת, קצת ללמוד, 
ואח”כ להיות בן אדם ללמוד לימודי חול וכו’, אבל ללמוד כל היום זה לא שייך, 

רח”ל, זה נקרא שלא משלימים את התפקיד בחיים!
ובכלל זה כל ה’מזרחניקים’! וכבר בחו”ל עוד בזמן מרן הח”ח זי”ע, הם רצו לפתוח 
ישיבות של שעטנז צמר ופשתים יחדיו, והסיפורים ידועים על אחת הישיבות מן 
הסוג הזה באותם ימים בחו”ל, שרצו לדעת אם מניחים שם תפילין, ושמו כפית 
בתוך שקית תפילין של אחד, ולמחרת מצאו שהכפית עדיין מונחת שם, וזה היה 

עוד בזמן מרן הח”ח זי”ע, אבל אח”כ הם המשיכו את הבלבול ביתר שאת!

ראיית האמת רק דרך רבותינו ואבותינו
ושמעתי פעם מהג”ר שלמה ברמן זצ”ל  לראות את האמת האמיתית.  חובתינו 
שאמר על מה שהם טוענים, הנה אנחנו פתחנו ועזרנו לישיבות, והרי בלעדינו לא 
היו מגיעים לישיבות כ”כ הרבה... אמר הגר”ש: מתי זה יהיה נכון, כשכולם יכירו 
את ההרס שיש בהם, אז זה יתחיל להיות טוב, כי אז יהיה ראיה שרק החילונים 
לגמרי הולכים לשם, אבל כל עוד, והם עושים בלבול אצל כולם כאילו הם בסדר... 
מהישיבות,  אותנו  להוציא  עלינו,  להשתלט  חפצים  שהם  כמה  מראים  הם  בזה 

להוציא אותנו מהכוללים, שנהיה חלילה כמותם! וד”ל.
אכן מה שאנו לומדים מזאת, שאנחנו לא חיים מספיק חזק, ורואים כמה שבן אדם 
יכול להיות מבולבל. ולכן א”כ חובה עלינו לראות איך שהיה בכל הדורות אצל כלל 
ישראל, להסתכל מה שאמר מרן החפץ חיים זי”ע על כלל ישראל, רבותינו האור 
שמח והגר”ח, ורבותינו שבכל הדורות, מה הם אומרים, איך צריך להיות, “כי הם 
חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה”, תסתכלו את המכתבים שלהם, צריך 
ללמוד זאת... ועי”ז נדע ונכיר בליצנות של הרחוב איך שרוצים להשחית אותנו 

ח”ו.

רוממות הדעתהמשך
חיזוק ההנהגות והדעות

הרב
דוד 

ויספיש
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בית מלא ספרים וטלית שכולה תכלת
בעניין עומק כפירתו ומחלוקתו של קרח וכל עדתו צריך 
להבין, הרי לא יתכן בעולם שקרח יכחיש את החי, הרי עם 

ישראל קיבלו את נבואת משה שהיא אמיתית ואלקית בעדות מוחלטת במעמד כל 
ישראל בסיני, ואך אוילות יהיה הדבר לומר שמשה לא שמע דברים אלו מאת ה’!? 
ומיהו, ומהו, אשר יכול היה לבא ולהכחיש את הדבר לעיני כל ישראל. ואם כן מה 
בעניין  ובייחוד  משה,  תורת  של  מצוותיה  על  והמשונות  השונות  טענותיו  פירוש 

הכהונה, ציצית ומזוזה.
והנראה כדבר פשוט שקרח באמת לא ערער על עצם העבודה והתורה שהיא מאת 
ה’, דרך משה רבינו ע”ה. אלא שאת זאת הקשה, שאמנם כן הוא, יודע הוא היטב 
כי משה רבינו שומע את הכל מאת השי”ת בכבודו ובעצמו וכמימרת השי”ת לאהרן 
לעולם  הוא  הדיבור  בחידות”, אך עצם  ולא  בו, במראה  אל פה אדבר  “פה  ומרים 
באופן שיש משמיע ושומע, ולעולם השומע אינו מוכרח להבין כהבנת המשמיע. וכאן 
באופן מיוחד הוא שחשד קרח את משה שבכוונתו לקדש משפחה מסויימת ולמסור 
דווקא לה את כתר הכהונה באופן מוחלט, מדוע לא ישב הכתר בקרן זוית ויבואו 

הראויים מצד הכנתם ויטלוהו.
והוא סוד מאמרם ז”ל בעניין תכלת בציצית, טלית שכולה תכלת מהו שתיפטר מן 
הציצית, ובית מלא ספרים מהו שיפטר מן המזוזה, והוא אשר שמעתי על כך מאת 
מורי ורבי הגרש”ד פינקוס זצ”ל, שקורח לא ערער על עצם העובדה שמשה שמע 
מאתו ית’ על מצוות ציצית ומזוזה, על שהבגד אמור להזכיר את מצוות ה’ ושהבתים 
צריכים לבטא את קדושת שמו ית’. אך מיהו שיאמר שההבנה היא דווקא כדברי משה 
רבינו ע”ה, הדווקנות הזו שרק באופן של “חוט אחד” ו”פרשה אחת” היא אשר על 

ידיה יתקיימו דברי השי”ת.
ובביאור דברי משה רבינו, עניין טענת הטליתות שכולן תכלת וכן טענת הבית מלא 
ספרים הוא שיש להם מכנה משותף אחד: הטענה כי בעצם לשיטת משה כביכול 
השי”ת “לא סומך עלינו” שנזכור אותו, ויש להזכירינו ע”י אמצעים חיצוניים וכאילו 
הוא ית’ מפקיד עלינו “שומרים”. ולפי השקפה זו “טלית שכולה תכלת” היא 

רק חלק ממציאותו של האדם - משא”כ קשירת פתילים על 
כנפותיו, שהיא בבחינת תוספת לבגד שלא היינו שמים אותו 
מעיקרא. “בית מלא ספרים” הוא דבר טבעי לכל מבקש חכמה 
אך סוף כל סוף הוא עצם מעצמיו של האדם - אמנם קביעת 
פרשיות בפתח הבית אינו כן. אלו המה בבחינת תוספת וייתור המראים כי כביכול 

השי”ת אינו סומך על קידוש צורת האדם הטבעית ויש להוסיף עליו.
והוא מזכיר לנו את התלונות של פרשת בהעלותך. שם בני ישראל התלוננו מדוע 
אין להם בשר, וכן מדוע אין להם במן טעמים המזיקים ליונקים כמלפפונים ושום, 
והוא מכיוון שישראל לא רצו להיות במדרגה של יונקים, הם רצו עצמאות רוחנית, 
בעבודת  האדם  של  היצירתיות  את  לכאורה  המגבילה  עליון  לרצון  התבטלות  לא 
ה’. וכן היה כאן, המצוות של מזוזה וציצית מראים פנים כאילו השי”ת אינו סומך 
דברים  להוסיף  יש  כן  ועל  ה’,  את  לשכוח  כדי שלא  לעשות  מה  שידע  האדם  על 
“חיצוניים”. וכן הוא בעניין הכהונה, קרח טוען כי משה היה צריך לתת לכל שבט 
לוי  או כל עם ישראל את ההזדמנות השווה להתעלות למעלת הכהונה, ואין מקום 

להכתיר משפחה מסויימת מעל לכולם שתהיה חיצונית מכולם.
והוא ממש תורף ותמצית טענות קרח “מדוע תתנשאו על קהל ה’” דהיינו שאנחנו 
די  אין  כי  המראה  אלקית,  בהדרכה  צורך  ואין  עצמינו,  בפני  וצדיקים  קדושים 

במעלתינו. 
מה שלא הבינו קרח ועדתו הוא, שיש מעלה גבוהה יותר מאשר “שלמות”. והוא 
ההתבטלות לרצון ה’. דהיינו, ה’ ית’ צריך לעולם להיות עומד על גבינו שכן הוא 
תכלית הבריאה שהשי”ת יהיה כמלך בתוכינו ממש באופן שיש עולם – ויש קב”ה 
לעולם.  שורש  בתורת  שינינו  השרויה  רוחנית  מציאות  איזו  רק  ולא  עליו,  המולך 
באמונה  היתה  קרח  של  שכפירתו  העניין,  בתחילת  שנתבאר  למה  נשוב  ובזאת 
בנבואת משה. דהיינו שאין די בלהבין כי היא נאמרה למשה בסתמא שהפה היה של 
השי”ת והאזן היתה של משה, אלא צריך להבין כי ענוותנותו של משה היא, שלמעשה 
גם כאשר הדיבור מגיע מפיו של משה לא היתה שום “תחנת מעבר” של דעתו של 

משה, אין כאן שום מציאות מלבד רצון הבורא! והיא אשר יצאה מפיו של משה – 
כפקודה של השי”ת הבאה מחוץ לעולמינו אל עולמינו ומדריכה אותו.

מי היה קרח?
זצ”ל  צ’צ’יק  זאב  רבי  הגאון  סיפר 
הרב  מרן  של  המובהקים  מתלמידיו 
עמדתי  אחת  פעם  זיע”א:  מבריסק 
אחד  עם  קרח  פרשת  בשבת  בשיחה 
מחשובי אנשי ירושלים בעניני פרשת 
שנכנסנו  עד  הדיבור  והמישך  קרח, 
ובתוך  הגרי”ז,  מרן  של  למעונו 
הדברים אמר אותו אדם חשוב בזה”ל: 

וזה הביאור בענין גדלותו של קרח...
הדלת  הגרי”ז את  מרן  פתח  פתאום 
ואמר: קורח איז נישט געוון אן אדם 
גדול, קרח איז געוון אן אפיקורס! ער 
איז געווען א כופר בנבואת משה רבינו 
און א כופר אין תורה מן השמים! ]קרח 
לא היה אדם גדול, קרח אפיקורס היה, 
רבינו  משה  בנבואת  כופר  היה  הוא 

וכופר בתורה מן השמים[...

נס בליעת קרח ועדתו 
בדורינו

מרן  סיפר  כדלהלן,  הנורא  המעשה 
הישיבה  לבחורי  זצ”ל,  מפונביז’  הרב 
של  עדותו  עפ”י  פונביז’,  בישיבת 
רייכמן  הכהן  דוד  אליהו  רבי  הגאון 
שליט”א ]חתנו של הגה”צ רבי שלום 

שבדרון זצ”ל[:
בשנת  למלחמה  שקדמה  בתקופה 
השלטון  חוגי  בקרב  שררה  תשכ”ז, 
החילוני אווירת עויינות ושנאה קשה 
לתלמידי הישיבות. גמלה בם ההחלטה 
לגייסם לצבא בכפיה. ראשי הישיבות 
כדי  ותושיה,  עצה  לטכס  התכנסו 

למנוע את רוע הגזירה.
ממקום  באה  משמים  הישועה  ברם, 
הקשים  הלוחמים  מראשי  צפוי...  לא 
דאז היה הרמטכ”ל ושר הביטחון מ.ד 
)שתום העין(, הנ”ל היה ידוע בתאוותו 
הוא  הימים  באחד  עתיקים.  לחרסים 
ולפתע  בו,  שחפרו  לאתר  פעמיו  שם 
חיים  ובלעה  פיה,  את  פצתה  האדמה 

אותו ואת עוזרו.
אנשי  הזעיק  שנותר,  השני  העוזר 
בידיהם  לחפור  שהזדרזו  חילוץ, 
ולהוציא  החול,  מפולות  את  ולפנות 
הכרה.  מחוסרי  שהיו  הלכודים  את 
הם הובלו במצב אנוש לבית החולים, 
ושם לאחר מאמצים, הרופאים הצליחו 

בדרך נס להציל את חייהם.
והנה, לאחר ששב מר מ.ד. לאיתנו, 

והחל  טעמו,  את  שינה  הוא  לפתע 
ההסדר  על  ובתוקף  בעוז  לסנגר 
הצבאי  שירותם  דחיית  של  המקובל 
השפעתו  ובתוקף  הישיבות,  בני  של 
הגדולה, הוא השליט את דעתו על כל 

המקטרגים.
לי,  “ברור  מפונביז’:  הרב  מרן  סיים 
הוא  ומוות,  החיים  בין  שהיה  שבזמן 
את  לשלוח  יעז  שלא  משמים  הוזהר 
ולנוכח  הישיבות.  בבני  ולפגוע  ידו 
הוא  גם  הנחרצת,  האלוקית  האזהרה 
‘ושמרו  )ספר  ומורא”!  בפחד  התמלא 
א  פרק  שטרן,  מאיר  לרבי  לעשות’, 

עמוד יב(

כוחה של נגיעה
זיע”א  החזו”א  מרן  של  בתקופתו 
היה אדם מסוים גדול בתורה ומרביץ 
אשכולות,  ואיש  בחסד  גדול  תורה, 
לאיש  הציבור  בעיני  נחשב  היה  אשר 
המעלה. אולם מרן החזו”א לא העריך 

אותו במיוחד.
הרב שלמה לורנץ ז”ל  כך  על  סיפר 
הסיבה  מה  אותו  שאל  בהזדמנות  כי 
דברים  עושה  זה  אדם  הרי  זה,  ליחס 
נפלאים ומדוע מרן אינו מתייחס אליו 

כאל שאר גדולי התורה?
אינו  זה  אדם  החזו”א:  מרן  לו  ענה 
מסוגל להתגבר על נגיעותיו האישיות. 
כאשר שאלו שוב הרב שלמה לורנץ, 
ומה בכך? הרי יש לו לאדם זה הרבה 
מעלות, ורק חסרון אחד יש לו – שאינו 
נקי מנגיעות, וכי האם מספיק חסרון 

אחד כדי לפסול את כל האדם?...
חסרון  ואמר:  החזו”א  ענה  כך  על 
אחד באמת אינו פוסל ואינו מבטל את 
אישיותו של האדם, האדם יכול להיות 
חסרון  לו  שיש  למרות  מעלה  בעל 
מסוים. אולם שונה הדבר אם החסרון 
הוא נגיעה אישית, שהיא מידה המשנה 
שיש  מי  האדם!  של  אישיותו  כל  את 
עם  תורה  מרביץ  הוא  הרי  נגיעה  לו 
כך  נגיעה.  עם  חסד  ועושה  נגיעה, 
פירט החזו”א את כל הדברים הגדולים 
שאמרו שהוא עושה ואמר עליהם, כל 
מנגיעה...  מושפע  עושה  שהוא  מה 
חסרון  אלא  אחד,  חסרון  אינה  נגיעה 
כחוט  עוברת  הנגיעה  השפעת  כללי. 
השני בכל מעשיו, וממילא נמצא שכל 

המעלות שמנו בו אינן מעלות...

רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב 
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

רוממות המעשיםהמשך
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
נתן צבי 

שפירא
“ּוְתנּו ָבֵהן 
ֵאׁש וגו’ ַרב 

ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי” 
)טז,ז(

ֵלִוי”.  ְּבֵני  ְלכֹון  “ַסִגי  ותרגם ‘אונקלוס’: 
)וכעי”ז בתרגום יב”ע( ומשמעות הדברים 
- ‘מספיק  לקורח  טען  רבינו  היא, שמשה 
המונחת  התביעה  מהי  להבין,  ויש  לכם’! 

בטענה זו?
הגדול  ‘גרודנא’ הגאון  ר”י  בזה  וביאר 
רבי דוב צבי קרלנשטיין זצוק”ל: נראה, כי 
קורח ועדתו בטענותיהם, באו לזלזל ולמעט 
בערך התפקיד הנשגב שהטיל הקב”ה על 
בני שבט לוי, הנה כתב הרמב”ם )שמיטה 
ָזָכה  ֹלא  “ְוָלָּמה  וז”ל:  הי”ב(,  פי”ג  ויובל 
ֵלִוי ְּבַנֲחַלת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְבִבָּזָתּה ִעם ֶאָחיו, 
ִמְּפֵני ֶׁשֻהְבַּדל ַלֲעֹבד ֶאת ד’ ְלָׁשְרתֹו ּוְלהֹורֹות 
ְּדָרָכיו ַהְיָׁשִרים ּוִמְׁשָּפָטיו ַהַּצִּדיִקים ָלַרִּבים”.

לא  לוי  שבט  בני  כי  בדבריו,  מפורש 
)משוררים,  המקדש  לעבודות  רק  נבחרו 
להיות  גם  נבחרו  אלא  וכדו’(,  שוערים 
מרביצי התורה של עם ישראל! וכן מפורש 
“ּוְלֵלִוי  ח-י(  לג,  )דברים  בפסוק  אודותם 
ְותֹוָרְתָך  ְלַיֲעֹקב  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָאַמר... יֹורּו 
הרמב”ם  כתב  נוסף  ובמקום  ְלִיְׂשָרֵאל”, 
ָּבָניו  ִלֵּמד  ָאִבינּו  “ְוַיֲעֹקב  ה”ג(:  פ”א  )ע”ז 
ְוהֹוִׁשיבֹו  ֹראׁש  ּוִמָּנהּו  ֵלִוי  ֻּכָּלם, ְוִהְבִּדיל 
ִמְצַות  ַהֵּׁשם ְוִלְׁשֹמר  ֶּדֶרְך  ְלַלֵּמד  ִּביִׁשיָבה 
ַאְבָרָהם, ְוִצָּוה ֶאת ָּבָניו ֶׁשֹּלא ַיְפִסיקּו ִמְּבֵני 
ִתָּׁשַכח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְמֻמֶּנה  ַאַחר  ְמֻמֶּנה  ֵלִוי 

ַהִּלּמּוד”, עכ”ל.
יקרה  יג,א(,  )הוריות  חז”ל  אמרו  וכבר 
לפני  שנכנס  גדול  מכהן   - מפנינים  היא 
ולפנים. הרי שמעלת לימוד התורה גדולה, 
הגדול  הכהן  של  מעבודתו  יותר  אפילו 
במקדש ביום הכיפורים בקודש הקדשים!

רבינו  משה  של  טענתו  באה  זה  ולאור 
לבקש  באו  אשר  ועדתו,  קורח  כנגד 
לעצמם כהונה גדולה, והלא אתם בני לוי 
לישראל,  התורה  מוסרי  להיות  נבחרתם 
ואין לך תפקיד רם וגדול מזה, א”כ אחר 
היתכן  ביותר,  הגדולה  למעלה  שזכיתם 
מעלה  שהיא  ‘כהונה’  לעצמכם  שתבקשו 

פחותה מזו?!
וזלזלו  ביזו  זאת,  שתבעו  ועדתו  וקורח 
בעצם בקשתם במעלתה של התורה במידה 
רבה, וכלפי שמיא גליא שלא ביקשו זאת 
מתוך תשוקה להוסיף מעלה על מעלתם, 
מזלזול  הנובעת  בקשה  זו  היתה  אלא 
בתפקיד הנעלה של בני לוי - למסור תורה 

לישראל!
ְּבֵני  ְלכֹון  “ַסִגי   - שאמר להם משה  וזהו 

ֵלִוי”, הלא מספיק 
התפקיד  לכם 
זכיתם  שלכם, 
“ַוַּיְקֵרב ֹאְתָך ְוֶאת 
זאת  כל  ואחר  ִאָּתְך”,  ֵלִוי  ְבֵני  ַאֶחיָך  ָּכל 

- “ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה”?

“ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת וגו’ ְוִהֵּנה ָּפַרח 
ַמֵּטה ַאֲהֹרן” )יז,כג(

ב”כלי יקר” כתב שכל מה שהיה במקדש 
פרח. וכוונתו לכאורה למה דאיתא במדרש 
אמר  )יא(:  תרומה  פרשת  סוף  תנחומא 
לבית  הארון  את  שלמה  כשהכניס  לוי  ר’ 
המקדש הרטיבו כל העצים והארזים שהיו 
שם ועשו פירות שנאמר שתולים בבית ה’ 

בחצרות אלוקינו יפריחו.
ותמה בזה מאוד הגאון המנוח רבי עקיבא 
א”כ  מדוע  אהרן’:  ‘יד  מר”י  זצ”ל  קיסטר 
אהרון  מטה  ורק  פרחו,  לא  המטות  שאר 
פרח!? והביא שאכן ב”משאת המלך” כאן 
וארא  בפרשת  הטורים  בעל  לדברי  הביא 
)ז,יב( שהביא מהמדרש, דמטה אהרון בלע 
מונחים  היו  שהם  והיינו  המטות.  כל  את 
ולכן  ולא באהל מועד,  בתוך מטה אהרון 

לא פרחו.
מטותם,  בתוך  פירש  כאן  רש”י  אמנם 
באמצע. וכן הוא במדרש תנחומא בפרשת 
אחרי )ח(: נתנו באמצע שלא יאמרו מריח 
לדברי  ומעתה  פרי.  ועשה  בשכינה  היה 
המדרש תנחומא עצמו קשה מדוע באמת 
כל  והרי  השבטים,  שאר  מטות  פרחו  לא 
מה שנמצא במקדש פרח כמו עצי הארזים, 

וכקושית המדרש שהביא בעל הטורים.
שכל  דנראה  זצ”ל,  הגאון  בזה  וביאר 
פריחת העצים שבמשכן היה רק בדברים 
והעצים,  הארזים  כמו  למשכן  השייכים 
אף  במשכן  שהיו  הזרים  הדברים  אבל 

שבאותה שעה נמצאו במשכן, לא פרחו.
האות  היה  גופא  דזה  נראה  ומעתה 
ידי  על  שנבחר  מי  הוא  שאהרן  והסימן 
למשכן  שייך  אהרון  מטה  דדוקא  הי”ת, 
שבטים  שאר  מטות  אבל  פרח.  ולכן 
וזה  פרחו.  ולא  למשכן  שייכים  אינם 
תרומה  בפרשת  תנחומא  המדרש  שאמר 
דדוקא השתולים בבית ה’ יפריחו - אלה 

המשתייכים לבית ה’ הם יפריחו.
הוסיף הגאון זצ”ל ואמר: כי מכאן נראה 
ה’  בבית  שנמצא  מי  שכל  גדול  יסוד 
מפריח! אבל דוקא אם הוא שתול, והיינו 
שהוא קבוע ומחובר ויונק משם. אבל אם 
מחובר  ואינו  שם,  ונוכח  נמצא  רק  הוא 

ויונק, אזי אינו מפריח...  

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש
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