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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 מה יקחך לבך!?
ֶאָלא  מבואר "ַוִיַקח קַֹרח, ֵאין ַוִיַקח 1במדרש

ָין ֶׁשֶמא   ָכִענְּ ָקחֹוֹ, וְּ ִליָגא, ֶׁשִלּבֹו לְּ ַמר )איוב ָלׁשֹון פְּ

 טו, יב(: ַמה ִיָקֲחָך ִלֶּבָך". הרמב"ן מפרש בכוונת

המדרש שלקיחה תיאמר על המחשבה, שחשב 

לעצמו שיעשה, וכמו בפסוק "מה יקחך לבך" 

 )ועיין רש"י(.

ֵהםָ  ׁש  "ָעָשה ָהא לִֹקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר וְּ ה ִבקְּ

בֹנֹוֹת ַרִּבים" )קהלת ז, כט(, לולא טיכוס עצה  ִחשְּ

ומחשבה הפכית, יש ביהודי את תכונת הטוב 

מיום היוולדו, בו עצמו, והיצר רק "מתלבש" בו 

ומאיים להכריעו. אכן הוא עצמו "טוב", שורש 

יך לשום עמל נשמתו משורש הטוב, ואינו שי

, וכפי שפירש בהעמק דבר את דברי בלעם 2ואון

"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל" 

כא( שגם אם חוטאים אין החטא  ,)להלן כג,

 'בהם' בעצם.

תנועה של עקירה מתכונת  –בחירה ברע 
 עצם טבעו  

הלכך, כאשר עובר אדם עבירה ח"ו הרי 

עצם נדרשת ממנו "תנועה" של עקירה מתכונת 

טבעו, "ויקח", ליטול את עצמו )נעמע"ן זי"ך( 

לפעולה, שאינה כפי תכונתו. לכן על תחילת 

מעשה עבירה מתאים לשון "לקיחה", שמתעורר 

 לעשות את המעשה )עי' רמב"ן(. 

יהודי מצד עצמו הריהו "שלם" עם ה' אלקיו, 

כל רמ"ח איבריו צמאים ותאבים ליראת יוצרם, 

רחוק הוא מן החטא וכאשר בא היצר להחטיאו 

                                                             
 במדב"ר פר' יח, ג. 1
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שוכן בקרבו של אדם מאז שנולד ואילו יצר הטוב איתא 
שבא לאדם רק בהגיעו למצוות, שלכאורה תמוה שהרי 

רואים הרבה "ילדים טובים", היתכן שאין להם יצר טוב? 
התשובה לכך, שהטוב הוא מצד "עצמם" ולא מצד יצרם, 

 מאז שנולד. יהודי עצמו טוב

מצד עצמותו. רק אם יעשה תנועה מיוחדת של 

יבוא לידי חטא,  –בחירה בדרך עקלקלה 

 . 3והתנועה היא המחשבה, הבחירה

זה שאמר דוד המלך ע"ה "אשרי האיש אשר 

בעצת רשעים", מהי לשון הליכה  הלךלא 

בעצה? עצת רשעים, מחשבת ֶרשע, אינה 

'הולכת' מעצמה, היא מופיעה רק אם האדם 

, עושה תנועה חיובית של בחירה 4"מהלך בה"

 דרךבה, רק אז ייכשל )עי' אלשיך(, וזהו 'וב

חטאים לא עמד', התנועה אל החטא היא הדרך 

ה אל החטא, והיא היא התחלת החטא אשר כנגד

אמר 'ובדרך חטאים לא עמד' )מהר"ל מפראג, 

 דרך חיים אבות פ"ג מ"ב(.

קורח נחלק על שלום, "שלום" היא המציאות 

שאדם "שלם" עם עצמו עם חביריו ועם קונו, 

שהוא "ַּבמקום" ואינו מטורף ומטורד ]וכלשון 

"וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום" 

ם שהוא )שמות יח, כג([, כעץ שתול על פלגי מי

קבוע ושוקט במקומו. לא כן הרשעים כי אם 

כמוץ אשר תדפנו רוח, הרשע כדי להרשיע אינו 

נח, הוא 'טורח' לעקור מדרך הטוב )אבן עזרא(, 

ֵקט לֹא י כָ  ָרׁש ִכי ַהׁשְּ ָׁשִעים ַכָים ִנגְּ ָהרְּ ל" "וְּ

ומרחיק את עצמו  בכח מפליג)ישעיה נז, כ(, 

 ממקומו הטבעי. 

ת אברהם" על הפסוק 'ועוד וכפי שכתב ב"בי

מעט ואין רשע' )תהלים לז, י(, שגם ברשע יש 

חלק טוב, ולכן נקרא "רשע" בתוספת אות ]שי"ן[ 
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הוא מרגיש שאדרבה, נדרשת לו "עקירה" כדי להקפיד 
לעשות הטוב, ובמצב כזה, אדרבה, יטה נא אוזן קשבת אל 

, כלשון הפייט "שימו לב אל הנשמה", ויבחין עד הנשמה
כמה בעצם לבבו שואף זורח אך לטוב. הנשמה מצפה 

 להטיית אוזן זו! ומייחלת
ראה לאידך גיסא, דברי רש"י בתחלת פרשת בחוקותי  4

)ויקרא כו, טו( ומקורו מתורת כהנים: "אם בחוקותי תלכו 
שתהיו עמלים בתורה", ופירש הגור אריה שלפי שפעולת  –

ההליכה כרוכה בעמל, לכן לשון "תלכו" מורה על עמל, 
רה'( וראה גם דברי המגיד ממעזריטש )מובא ב'אור תו
 ש'תלכו' הכוונה להתקדם תמיד ממדרגה למדרגה.

באמצעה, ולא רק "רע". הרשע לא יחטא אלא אם 

כן יכבוש את נקודת הטוב אשר בו, יתעלם בכח 

מקיומה, יקחהו לבו ויעקרהו, וכפי שממשיך 

ואיננו':  –הפסוק 'והתבוננת על מקומו 

לכשתתבונן על "מקומו" של הרשע תגלה, שגם 

הוא אינו "רשע" בעצם, "מקומו" הטבעי הוא 

 עשות הטוב. 

ה"בית" של  –שם השם, התורה, והשבת 
 יהודי

מבואר בזוה"ק )תחלת פרשתנו( שקורח 

נחלק על שלום, ו'שלום' הוא שמו של הקב"ה, 

ומבואר שם ש'שלום' הוא השבת, ו'שלום' הוא 

. זהו ה"בית של יהודי". "שלום" מורה על התורה

מנוחה במקומו השורשי, אתה שלום וביתך 

שלום, זו מציאות ששורה על האדם שהוא 

'במקומו', תחת גפנו ותחת תאינתו, "מחובר" 

 , למצבו הטבעי.5למקומו הטבעי

"שמא דקודשא בריך הוא" זהו הבית של 

יהודים "חוסים" בשם ה', שם שמים  –יהודי 

פיהם "ברוך השם", "השם יעזור" וכו', שגור ב

מעון אתה היית לנו, התורה היא הבית של 

העמל בתורה, 'יושב אהל', אך בתורת ה'  –יהודי 

חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, כעץ "שתול" 

וגו', וכן השבת! שבת קודש נפשות ישראל בצל 

כנפיך יחסיון ירויון מדשן ביתך, יונה מצאה בו 

לום" ושלוה, הפך המבול שהוא מנוח, מנוחת "ש

בלבול וטירוד, שעוקר את עצמו בכח מגן העדן 

העליון להיות מטולטל וגולה למקום ציה 

 וצלמות רח"ל.

אילו לא היה לאדם בית, אילו היה גלמוד 

ח"ו, היה הולך לפה, הולך לשם, מה היה עושה 

כל היום?! כך אנו, התורה הקדושה היא הבית 

עי אז אבדתי בעניי, שלנו, לולי תורתך שעשו

נועם הנשמות  –שבת קודש, האור של שבת 
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 החיבור עם המקום.

 



זהו הבית שלנו!  –עונג הרוחות ועדן הנפשות 

 מה היינו עושים לולא השבת?!

 שבת "שלום" ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 לגברא גבראבין 

 חכמת אשת און בן פלת
ָדָתן ַוִיַקח ָהת ֶּבן ֵלִוי וְּ ָהר ֶּבן קְּ  קַֹרח ֶּבן ִיצְּ

א בֵ  ֵני רְּ ֵני א ִליָאב וְּאֹֹון ֶּבן ֶפֶלת ּבְּ ן. ַוֲאִביָרם ּבְּ

ָראֵ  ֵני ִישְּ ֵני מֶֹׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמּבְּ  ל ֲחִמִשיםַוָיֺקמ  ִלפְּ

ֵׁשי ׁשֵ  ִרֵאי מֹֹוֵעד ַאנְּ ִשיֵאי ֵעָדה קְּ ם.  ָמאָתִים נְּ

ר  ֲאֵלֶהם רַ ַוִיָקֲהל  עַ  ב ל מֶֹׁשה וְַּעל ַאֲהרֹן ַויֹאמְּ

תֹֹוָכם ה דִֹׁשים  בְּ ' ָלֶכם ִכי ָכל ָהֵעָדה ֺכָלם קְּ

ַהל ה' )טז, א א  ַעל קְּ ַנשְּ  ג(- ַמּד ַע ִתתְּ

בתחילת פרשת קרח מוזכרים בתורה 

שמותיהם של קרח דתן ואבירם ואון בן פלת, 

רבינו כשותפים פעילים למרד נגד הנהגת משה 

ואהרן הכהן. ואילו בכל המשך השתלשלות 

הפרשה, אין שום אזכור לאון בן פלת, לפתע 

נשארו קרח ועדתו ודתן ואבירם לבד במערכה, 

 להיכן נעלם און בן פלת?

התשובה ידועה לכל בר בי רב, המעשה 

באשת און בן פלת שבפיקחותה כי רבה הוציאה 

 אותו מסיפור המחלוקת. 

ה בארוכה, הוא בגמרא המקור לסיפור המעש

קי.(, שם מובא שאמרה לו אשתו, -סנהדרין )קט:

מה יצא לך מכל המחלוקת, אם משה הרב תהא 

אתה תלמידו, ואם קרח הרב תהא תלמידו, בכל 

מקרה לא תבוא לך ממחלוקת זו שררה מדוע 

אם כן תכניס ראשך למחלוקת. ומסיימת 

זו אשתו  –הגמרא; "חכמת נשים בנתה ביתה" 

 בן פלת. של און

בעלי המוסר מבארים כי חכמתה הגדולה 

של אשת און לא היתה בטענות פיקחיות או 

טיעונים משכנעים, אלא בזה שבתוך להט 

המחלוקת הצליחה לחשוב בצורה מושכלת 

ומפוקחת ולא לאבד את השכל. אדם שנעצר 

בלהט המחלוקת ואומר משהו הגיוני ולא 

 מתלהם, חכמה גדולה מאד טמונה בזה.

 אשת און בו פלת –ם ניכר בכעסו" "אד
"אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו" בשעת 

כעסו, בשעת מחלוקת רח"ל, אין לאדם כלל 

משכן להיגיון בתוך מוחו, הרגש והיצרים 

שולטים בו בכל מהותו ואין לו כלל וכלל 

אפשרות שליטה במחשבותיו. ההשוואה כאן 

ברורה בין כוסו לכיסו וכעסו, בשעת שכרות 

ו יודעים כמה היגיון יש לאדם, כך ממש כולנ

 אבל ממש, ההיגיון פועל בשעת כעסו.

 און בן פלת –"אדם ניכר בכיסו" 
וממעשה זה של און בן פלת למדים אנו גם 

על היסוד האחר שייסדו חז"ל "אדם ניכר בכיסו", 

און בן פלת דגל בעוז בצדקת דרכו של קורח, עד 

אינטרס ש...הובהר לו שבעצם אין לו פה שום 

 אישי אמיתי...

כאשר הדברים מגיעים לחסרון כיס שיקול 

הדעת של האדם שוה ערך לשיקול הדעת של 

שיכור מיין. מובא בשם החפץ חיים, כי אם 

יאמר לנו אדם דלפון על פלוני כי הוא עשיר 

גדול לא נדע אם כוונתו שהוא "סוגר את 

החודש" או אף פחות מכך... אך אם יאמר לנו 

כרוטשילד בשעתו ]או "ביל גייטס"...[  גביר אדיר

כי פלוני ופלוני הוא עשיר מאד גדול, נבין 

 –שמדובר בעשירות בסדר גודל אדיר. התורה 

מעידה כי 'השוחד יעוור  –מקור כל החכמות 

ר -ו-ע-עיני חכמים'. גם חכמים כאלו השוחד י

ו לראות -ל-כ-ו-את עיניהם, "יעור" משמע שלא י

כפי שהרחיב הרב מלכא גם אם מאד רוצים ]ו

שליט"א באספקלריא, מדור "מעדני מלך" לפרשת 

 שלח, עיי"ש[. 

יש מקום לצטט מתוך מה שנזכר במדור 

קרסים לפרשת ויגש, שם הורחב בנושא 'אדם 

קרוב אצל עצמו':  "...נערים משחקים במשחק 

הכדור, ולפתע מתעורר ספק שמא אחת 

הקבוצות הצליחה להכריע את האחרת, הדבר 

: 'היכן בדיוק פגע מציאותיתלוי בשאלה ת

הכדור?', מחצית מן המשתתפים טוענים כי היה 

זה נצחון, ומחציתם האחר טוענים נחרצה כי לא 

דובים ולא יער. מי שיברר ייחשף לתופעה 

הנוגדת כל סטטיסטיקה אפשרית: באורח פלא, 

"בדיוק" אותם המשתתפים השייכים לצד שאולי 

גע במקום פלוני, ועל כן ניצח, טוענים שהכדור פ

לנצחון ייחשב להם, ו"בדיוק" חברי הקבוצה 

השניה טוענים שהכדור פגע במקום השני ואין 

כאן נצחון. היתכן כדבר הזה? הלא המחלוקת 

היא מציאותית, ומה ענין שייכות קבוצתית 

 לראיית המציאות?!!..." )ראה שם באריכות(.

 שבת שלום ומבורך!

 בר"ש ליפשיץ לתגובות: הרב אהרן 

 במשנת האור החיים

היפרדו מעליהם שלא תכללו בחבורת 
 ֶרשע

ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר. הִ  ַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה וְּ ל  ַויְּ ָּבדְּ

ָרַגע )טז, כִמתֹוֹ -ךְּ ָהֵעָדה ַהזֹאת ַוַאַכֶלה אָֹתם כְּ

 כא(

יש להעיר, מדוע ציווה הקב"ה למשה ואהרן 

להיבדל מהם, הרי מדת הדין מכירה בין צדיק 

 לרשע? 

מתרץ האור החיים הק', שלא היתה אזהרה 

זאת בעבור משה ואהרן, שלא היתה פוגעת מדת 

הדין בהם, אלא בעבור יהושע וכלב ושאר 

 צדיקים שהיו בתוך העדה, עיי"ש. 

דיקים ולכאורה עדיין קשה שאף שאר הצ

 למה תפגע בהם מדת הדין?

ומתרץ בספר ים שמחה )להג"ר ישראל משה 

פריעד(: יש ליישב על פי מה שמביא החפץ 

חיים )חפץ חיים, מניין הלאוין, אות ד'( בשם 

צוואת רבי אליעזר הגדול שציווה להורקנוס בנו, 

שלא ישב בחבורות האומרים גנאי מחבריהם כי 

תבין, וכל כשהדברים עולים למעלה בספר נכ

, ע"כ חבורת רשעהעומדים שם נכתבין בשם 

]ועי' רש"י לעיל )פסוק יט( שכל הלילה צחק 

 קרח ממשה[.

וכיוצא בזה כתב רבינו יונה על המשנה 

באבות )פ"א מ"ז(, ניתאי הארבלי אומר, הרחק 

משכן רע ואל תתחבר לרשע וכו', וז"ל: שהוא 

עונש גדול שאין כמותו כי החטא החמור פשע 

עשה עבירה אחת, אבל זה, בכל העבירות בו 

שעושה הרשע יש לו חלק בהם, ונמצא עושה 

חטאים רבים גדולים ועצומים וכו', שכן הוא 

מפורש באבות דרבי נתן )פ"ל( ר' עקיבא אומר 

כל המדבק בעוברי עבירה אע"פ שלא עשה 

כמעשיהם הרי זה מקבל פורעניות כיוצא בהן, 

 ע"כ.

אמר שהצדיקים ולפי זה מובן מה שהקב"ה 

יבדלו מתוך העדה של הרשעים שאע"פ שלא 

עשו כמעשיהם, אבל לעמוד עמהם יכול לגרום 

שיענשו כמותם וכנ"ל, וכנראה שמדרגת משה 

ואהרן היתה כל כך גדולה, שאף על פי שהיו 

לא תפגע בהם מידת הדין,  –עומדים שם 

 וכדברי האור החיים הק'.

להציל אדם מ'בעלי בחירה' צריך לנס 
 מיוחד

ן ַוִיַקח ַאֲהרֹן וגו'. ַוַיֲעמֹד ֵּבין ַהֵםִתים  ֵבי

 ל מֶֹׁשהַהַחִיים ַוֵתָעַצר ַהַםֵגָפה וגו'. ַוָיָׁשב ַאֲהרֹן אֶ 

ַהַםֵגָפה ֶנע ָצָרה )יז, יב  טו(-ֶאל ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד וְּ

כתב רבינו האור החיים הק', חזר לומר 

"ותעצר "והמגיפה נעצרה" אחר שכבר אמר 



המגיפה" לומר שאפילו אחר שכלה ענן הקטורת 

ושב אהרן אל משה, נשארה המגפה עצורה, שלא 

תאמר שלא נעצרה אלא כל זמן שהיה עולה ענן 

הקטורת, על דרך אמרו )שמות יז, יא( כאשר 

 ירים משה את ידו וגו', עכ"ל.

ובאמת טעמא בעי, מה נשתנה כאן 

ורת, שהמגיפה נעצרה אף כשלא היה ענן הקט

 ושם דוקא כשהרים ידו היה "וגבר ישראל"?

ומבאר בספר זכר חיים )ווישווא(, שהנה 

ידוע שיש חילוק בין צרה שבאה בידי שמים 

בלי טבע וגורם אחר, לבין צרה שבאה מלובשת 

בטבע ועל ידי בני אדם בעלי בחירה. שאם 

הצרה באה בידי שמים, כגון במגיפה, יכולים 

רן בקלות, מה שאין הצדיקים כמשה ואהרן לעצ

כן אם באה על ידי בני אדם שהם בעלי בחירה, 

אף שגם הם שלוחים של הקב"ה ששלחם 

להילחם אמנם מכיון שיש לאדם הבחירה, קשה 

יותר אף לצדיקים לעצרה, ועל כן במלחמת 

עמלק שהיה מלחמה בין אנשי בחירה רק 

"כאשר הרים משה את ידו וגבר ישראל", מה 

מגיפה שהיא בידי שמים,  שאין כן הכא שהיתה

 עצרו אותה בפעם אחת בהבאת הקטורת, עכ"ד.

וכעין זה מפרש רבינו האור החיים )בפר' 

וישב( הפסוק )לז, כא( "ויצילהו מידם" וז"ל: 

פירוש, לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול 

להרוג מי שלא נתחייב מיתה, מה שאין כן חיות 

תה רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מי

בידי שמים וזהו אומרו "ויצלהו מידם", פירוש 

 ה"בעל בחירה"[, עי"ש.-מיד הבחירי ]

וביסוד זה מסביר החידושי הרי"ם זצ"ל, 

מאמר העולם, כשיש לאדם שריפה ח"ו הרי זה 

סימן לעשירות, ומדוע אין אומרים כן כשיש 

לאדם גניבה, אלא מכיון ששריפה בידי שמים, 

 בבחירה, והוא כנ"ל. וגנב הוא בידי אדם התלוי

ומסופר על הרה"ק בעל האהבת ישראל 

מויז'ניץ זצ"ל שבעת המלחמה בין רוסיה לבין 

אוסטריה, תפסו את בנו בעל האמרי חיים זצ"ל 

לגיוס בצבא, והאהבת ישראל דאג מאוד, ועד 

שהתבטא אחר כך, כי כל אותה עת שבנו היה 

 כלוא, קשה היה לו להתרכז ללמוד בעמקות.

מן, בהיפגשו עם גיסו הרה"צ רבי כעבור ז

שמואל מחודרוב זצ"ל, שאלו ר' שמואל: "גיסי, 

אתה הרי ידוע כאוהב ישראל המחבב כל יהודי 

כבנו, מה זה נרתעת ודאגת כל כך הפעם, כאשר 

 אסרו את בנך?".

השיבו האהבת ישראל  –"אמנם איננו פחדן" 

ואת דעתי לא שיניתי, כי תחלה יש צורך  –

 –אם יש מקום לבהלה או לאו בישוב הדעת ה

ואזי בדרך כלל נוכחים לראות שאין מקום 

לפחד. אולם הפעם התיישבתי בדעתי ובאתי 

הנך מבין?  –לידי מסקנה, שאכן יש מה לפחד 

רשעים כאלה בעלי בחירה, לוקחים אברך יקר 

כזה ואוסרים אותו, יש מה לפחד. אילו היה 

 קורה זאת ליהודי אחר, הייתי גם כן נרעד.

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 הלכתא שפירתא

רכיבה על חמורים בחוות רכיבה 
שבבעלות חילונית, ללא כשרות על 

 פדיון פטר חמור
ִריב  ָכל ָּבָשר ֲאֶׁשר ַיקְּ  ַלה' ָכל ֶפֶטר ֶרֶחם לְּ

, ַאךְּ  ֶיה ָלךְּ ֵהָמה ִיהְּ ֶּדה ֵאת ָּבָאָדם  ַבּבְּ ָפדֹה ִתפְּ

ֵמָאה ִתפְּ  ֵהָמה ַהטְּ כֹוֹר ַהּבְּ ֵאת ּבְּ כֹוֹר ָהָאָדם וְּ ֶּדה ּבְּ

 )יח, טו(

מצוי מאוד שנוסעים לטיולים של תלמודי 

תורה או קייטנות וקמפים וכדו' )וכן טיולי 

משפחות( לחוות רכיבה על חמורים, וכמו שיש 

בהרבה מקומות, ורבים ממקומות אלו מנוהלים 

ים הרחוקים מתורה ומצוות וללא שום ע"י אנש

פיקוח על פדיון פטר חמור. ופטר חמור שלא 

נפדה אסור בהנאה מהתורה, כדאיתא ברמב"ם 

 פרק י"ב מהלכות בכורים ה"ד.

והגם שמן הסתם רוב החמורים אינם 

בכורות, מ"מ פשוט שהוי קבוע כיון שהאיסור 

ניכר במקומו לבעל העדר שיודע מי הבכורות, 

לא יודעים מי הבכור מ"מ כיון שניכר  ואף שאנו

לאחד מישראל הוי קבוע לכל ישראל כמ"ש 

הפמ"ג )סימן ק"י בשפ"ד י"ד ד"ה 'ואני תמה'( 

'מבואר הוא דכל שיש א' שיודע מהקביעות אף 

שללוקח הוא ספק שלא נודע מ"מ קביעות גמור 

 הוא'. 

ואף שלאותו ישראל שניכר לו אין שום ספק 

חד אם הוא בכור או לא, בדבר דיודע על כל א

מ"מ כיון שאצלו זה ניכר ולנו יש ספק הוי 

כמחצה על מחצה לדידן, וכמו שכתב הפמ"ג 

)שם( גבי עשה שליח לקדש אשה )ולא יודע 

הבעל את מי קידש לו השליח( שיש לאוסרו 

מדינא בכל הנשים שבעולם משום ספק אחות 

אשתו, 'לא מיבעיא היכא דשליח חי והלך לו 

מ"ה כיון דלשליח ידוע וניכר הוא,  הוה קבוע

ואפילו מת השליח מ"מ האשה שנתקדשה 

יודעת והוה קבוע הניכר', וזאת על אף שלשליח 

. 6עצמו וכ"ש לאשה עצמה אין שום ספק בדבר 

)חיו"ד סימן לז ס"ק כ"ב(  7וכן הוא דעת החזו"א 
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עשה שליח לקדש אשה( שאינו אסור מדינא אלא מקנסא 
דרבנן )ותמה עליהם ונשאר בצ"ע(. אך הלא מבואר בפמ"ג 
שהבין בתוספות שזהו משום שס"ל שמדינא בטל האיסור 
ברוב, וכ"ה בהדיא בקובץ שמועות לגרא"ו )בחולין צ"ד( 
שהביאור בתוספות הנ"ל הוא מטעם שס"ל שבני אדם 
בטלים ברוב ולפיכך אינו אסור מדינא כיון שבטילים ברוב, 

 אך לא מהדין של הלך אחר הרוב. 
וב )כדאיתא בהדיא וממילא בבעלי חיים שאינם בטלים בר

 בזבחים דף ע"ד( ודאי שאסור מדינא גם לדעת התוספות.
שו"ר בחזו"א )חאה"ע סימן ז' ס"ק ב' במוסגר( שפירש גם 
הוא בדברי התוספות דנזיר הנ"ל משום ביטול ברוב וחילק 
שאינו דומה לבע"ח שאינם בטילים ברוב כיון שבבני אדם 

ינים אין האיסור על גוף האדם עצמו אלא מחמת ד
שתלויים בו, ולפיכך ס"ל לתוס' שאינו אלא מקנסא, אך 
בבע"ח גם התוס' מודו דהוי קבוע דרבנן מטעם שבע"ח 

 אינם בטלים ברוב.
וגם הלא הפמ"ג לא סמך על דברי התוס' לדינא אלא נשאר 
בתימה על דבריהם, וגם הביא שבשאר הראשונים )רמב"ן, 

נא בעשה רשב"א, ר"ן, ומגיד משנה( מפורש שאסור מדי
שליח לקדש אשה, שלפי"ז פשוט שה"ה לכאן שאין להקל 

 כלל.
וכ"ש לדברי החכמת אדם בבינת אדם )שער הקבוע סימן 
ב'( הכותב לתרץ את קושיית הפמ"ג ולחלק בין היכא 
שהישראל היודע נמצא בפנינו או לאו, ובדרך זו נראה 

)ש"ד פרק י"ח(, שלדבריהם וודאי  שהלך גם השב שמעתתא
שגם לתוספות הוי קבוע דאורייתא מחמת שבעל העדר או 

 העובד היודע מהו החמור האסור נמצא בפנינו.
וגם למאי שנלענ"ד בסיד"ש ליישב את קושיית הפמ"ג 
באופן אחר מהחכמ"א והש"ש, והוא האמת בעיני, שדווקא 

אזי מיגו  היכא שנוגע ידיעת האיסור לדינא בעבור היודע
שלא בטל האיסור עבורו כך גם לא בטל לכל ישראל, 
משא"כ הכא שאיסורו של הבעל בקרובות אשתו אינו נוגע 
כלל לאשה עצמה וכן לשליח. ]וכיסוד זה ממש מבואר 
בספר הרוקח לגבי קטן שהגיע לחינוך, וכן בקצוה"ח עצמו 
לגבי ידיעת עכו"ם בתערובת של ז' מצוות בני נח, עד 

אוד בעיני למה חיפשו החכמ"א והש"ש חילוק שתמוה מ
 אחר ליישב את קושיית הפמ"ג.[

עכ"פ, גם לחילוק זה הרי שוודאי דבנדו"ד כן יש נ"מ לבעל 
העדר או העובד היהודי מידיעת האיסור, ומיגו שלא בטל 

 בשבילו כך גם לא בטל לכל ישראל.
ואף אם מנהל העדר וכל העובדים שם ערבים, ולבעלים 

אין ידיעה מהנעשה שם, שאז לכאורה לא היה מה היהודי 
לחשוש לדין קבוע )ויעו"ע לקמן!(, מ"מ היכא שיש הרבה 
מטיילים יהודים שנהנים מכל העדר או אף מרובו הגדול 
]דהא מסתמא ישנם כמה בכורות בעדר, ודו"ק[ באותו זמן 
ממש אזי וודאי דאסור, דהא בכה"ג אין דין רוב כלל לפי 

' ק"ט )ס"ק ה'( לדמות דין רוב לדין שני מש"כ הגר"א בסי
 שבילין, דהלא שם קי"ל שבב"א אסור אפילו בשני בנ"א.

והגר"א כותב זאת בדעת הרשב"א, שהיא הדעה העיקרית 
להלכה בשו"ע שם, שאמנם מותר לאדם אחד לאכול בזה 
אחר זה אך בבת אחת אסור, וכאמור מבואר בגר"א שכוונת 

 דעה זו היא אף בשני בנ"א.
לדעת היש מי שאוסר בסימן ק"ט )סעיף א'(, ה"ה דעת ו

הרשב"ם, וכך היא גם דעת התוספות רי"ד, אסור לאדם 
אחד ליהנות מכולם אפילו בזה אחר זה, ונ"מ לנדו"ד היכא 
שאחד שוכר לכמה אנשים שרוכבים בזה אחר זה עד 
שבסופו של דבר רוכבים אנשי ביתו על כולם או על רובם 

גר(, והלא פסק הרמ"א )שם( שיש לחוש הגדול )וכנ"ל במוס
 לכתחילה לדעה זו.

  והאמת היא שאף אם אין אחד ששוכר את כל העדר
בבת אחת, וגם אין זה מצב שיהודים משתמשים בכל 
העדר או ברובו הגדול )וכנ"ל במוסגר( בבת אחת, וגם כל 
העובדים בעדר הם ערבים, גם אז הוי קבוע היכא שהגוי 

ישראל, ואף שלא בפניו אם עושה  מוציאו מהעדר בפני
זאת בשבילו, יעויין בדברי חיים )ח"ב סי' נ"ג( גבי שליח, 

 וה"ה לעושה בשבילו שהוי כשליח.
ומה שהיקל החזו"א היכא שאין להם קביעות אינו שייך  7
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שכל שאחד יודע מהקביעות, אף שיודע בבירור 

יון שישראל אחד מה אסור ומה מותר, מ"מ כ

יודע מהקביעות הוי קבוע לכולם, והוכיח כן מן 

הירושלמי בכתובות בסוגיא של ראוה מדברת 

עם פלוני, ודלא כחוו"ד )סימן ק"י ס"ק ו'( שהיקל 

בזה )ולדעתו אין בזה קבוע ואפשר להקל מדין 

הלך אחר הרוב שנאמר אף בבע"ח(. גם דעת 

מהר"י איבשיץ בכו"פ )שם( כדעת הפמ"ג 

החזו"א, וכ"ה גם דעת החיי אדם )בבינת אדם ו

 הנ"ל בהערה(. 

וגם לדעת היחיד של החוו"ד פשוט דיש 

לאסור היכא שיש הרבה מטיילים )אפילו 

מקבוצות נפרדות( שרוכבים בב"א על כל העדר 

או על רובו הגדול ]כיון שמסתמא ישנם כמה 

בכורות בעדר, ודו"ק[, שאז יש לדמות זאת לדין 

ין ונמצא באחד מהן שרץ ועברו של שני שביל

שני אנשים כ"א בשביל אחר ובאו להישאל 

כאחד שלא מטהרים אף אחד מהם ]על אף 

שקי"ל שספק טומאה ברה"ר טהור[, כיון שממ"נ 

אחד משניהם טמא, וה"ה להכא שממ"נ אחד 

מהמטיילים רוכב על פטר חמור, והארכתי בזה 

ן . ]ואין לחלק בין הדין של שני שבילי1בהערה 

לנדו"ד מטעם דשם מיירי בהיתר של חזקת 

טהרה ברשות הרבים וכאן מיירי ברוב, והלא 

לדעת הרשב"א והשו"ע רוב עושה היתר גמור, 

וזאת לעומת חזקת טהרה שאינה עושה היתר 

גמור אלא רק הכרעת דין. דהא בהדיא מפורש 

בביאור הגר"א )יו"ד סימן ק"ט ס"ק ה'( שהדינים 

לרשב"א והשו"ע, והיינו לענין זה שוין הם גם 

שלמרות שלענין הנאת אדם אחד בזה אחר זה 

יש חילוק ביניהם לדעת הרשב"א והשו"ע, אך 

לגבי הנאה מכל התערובת בבת אחת אין חילוק 

ביניהם גם לרשב"א, ולא רק לדעת הרשב"ם 

והרי"ד.[ וכאמור לעיל, לדעת הכו"פ והפמ"ג 

והחכמ"א והחזו"א אסור מדין קבוע אף באדם 

ודד שרוכב על חמור אחד. ]והאמת היא שגם ב

לחוו"ד עצמו אסור גם בכה"ג, ונתבאר בסיד"ש 

.[  ויה"ר שנזכה אנו וכל בית 1בסוף הערה 

ישראל שיקויים בנו המקרא שכתוב 'וקוי ה'  

יחליפו כח' יחד עם מקרא שכתוב 'למען לא 

 אחטא לך'.

לתגובות: הרב פינחס שפירא, מח"ס שו"ת 

ירושלים  -ר בד"ץ שערי משפט בריתי שלום וחב
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 ויצבור יוסף

 "את כל האדם אשר לקורח"
ֵאת כָ  ַלע וגו' וְּ ַתח ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה ַוִתבְּ ל ַוִתפְּ

קַֹרח )טז, לב(   ָהָאָדם ֲאֶׁשר לְּ

מבואר מכאן, שבזמן מחלוקת קורח נבלעו 

 באדמה אפילו התינוקות שבעריסה. 

ם, מובן מדוע ויש להבין, בשלמא המבוגרי

נענשו, שהרי הם עצמם יזמו את המחלוקת. 

הנשים, מסתמא הרי גיבו את בעליהם 

במחלוקת. הילדים הגדולים, הרי מעיד עליהם 

הכתוב שיצאו ועמדו פתח אוהלם כנגד משה: 

"ונשיהם ובניהם וטפם", ונמצא שגם הם היו 

 שותפים פעילים בעצמם למחלוקת. 

ריסה, לא אבל התינוקות הקטנים שהיו בע

ידעו ולא יכלו להבין מה הולך שם בחוץ, מדוע 

הם נבלעו באדמה עם כל משפחתם, ולא ניתנה 

להם האפשרות לחזור בתשובה. וראיתי בכמה 

ספרים שלמדים מכאן עד כמה חמורה 

 המחלוקת, אבל עדיין לא התיישב הדבר על לבי. 

הבדל הלשונות בין "נח נפשיה" ו"גל של 
 עצמות"

לבאר ביאור חדש בזה, בשבת  עלה ברעיוני

חברים מקשיבים, וזאת בהקדים את דברי 

הגמרא בשבת )לד.(, בענין האנשים שרשב"י 

הקפיד עליהם, ושם נאמר: "אמר ההוא סבא: 

אמר לו: אלמלי  –טיהר בן יוחי בית הקברות! 

לא היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית 

 יפה אתה אומר. עכשיו שהיית עמנו –עמנו 

ונח ונמנית עמנו, יאמרו וכו'? יהב ביה עיניה, 

. נפק לשוקא, חזייה ליהודה בן גרים, נפשיה

אמר: עדיין יש לזה בעולם? נתן בו עיניו, ועשהו 

 ", ע"כ.גל של עצמות

מבואר, כי אותו זקן שלגלג על רשב""י בענין 

טהרת טבריא, נאמר בו רק "ונח נפשיה", ואילו 

שון הרע שגרם על יהודה בן גרים, בעל הל

לרשב"י לברוח שנים רבות, נאמר שכאשר ראהו 

"עשאו גל של עצמות". ויש להבין, מדוע לא 

 נאמר גם בו "ונח נפשיה"? 

ונראה לבאר, כי אותו זקן שלגלג על טהרת 

טבריא, לא נתחייב מיתה אלא רק מאותו זמן 

שלגלג על מעשיו של רשב"י הקדוש, ולכן נפטר 

מר בו "ונח נפשיה". אבל מיד בקפידת רשב"י, ונא

יהודה בן גרים, הלא הוא היה בעל הלשון הרע 

הקדום כבר לפני עשרות שנים, וא"כ כבר מאז 

היתה עליו קפידת רשב"י על מה שעשה לפני 

שנים רבות, ונמצא שכבר מאז היה צריך לבוא 

על עונשו, ולכן רשב"י נתן בו עיניו, והחזיר אותו 

בר לפני שנים, למצב בו היה צריך להיות מת כ

ולכן נאמר בו שנהיה "גל של עצמות", ר"ל 

עצמות רקובות וישנות, כאילו היה מת כבר 

 לפני שנים רבות. 

 מי היו דתן ואבירם
ולפי דרך זו, יתבאר כיצד נפטרו התינוקות 

של דתן ואבירם, למרות שאינם בני עונשין, 

יחיא בשירי  שהרי מבואר בחיבורו של מה"ר

]מגדולי חכמי תימן[ על הגדה של פסח, על פי 

מדרש קדום, כי דתן ואבירם היו מוכנים 

 לפורענות זה רבות בשנים, וזה לשונו:  

"ודע, שהיו במצרים רשעים שהיו מתעצמים 

שלא יצאו ממצרים והיו מלעיגים על משה 

ואהרן והביא הקב"ה עליהם דבר גדול והתפללו 

ואמר לו הקב"ה אני משאיר  עליהם משה ואהרן,

, נשאר מכולן דתן ואבירם שני דוגמא מהםלך 

רשעים גמורים שהיו נגדם כשהיו ישראל 

במדבר עד אשר בלעתם הארץ וכל אשר להם 

טפם ונשיהם ולא נותר להם זכר, ועליהם נאמר 

"ובאבוד רשעים רנה, }משלי י'א{ כלומר שבאבוד 

המקולקלים ומיתתם תועלת שניצולים 

 קיהם"  עכל"ק.מניז

 ביאור מיתת התינוקות
מבואר מדבריו, כי דתן ואבירם היו צריכים 

וראויים למות זה מכבר יחד עם רשעי בני 

ישראל כבר במכת החושך, ורק השאירם הקב"ה 

כדוגמא למשה, לראות איזה נזק יכולים מלגרום 

 מעט שבמעט מהרשעים הנשארים. 

אבל כאשר הגדישו דתן ואבירם את סאתם 

והגיעה עיתם, החזירם הקב"ה למצב בו היו 

צריכים להיות מתים כבר מזמן מכת החושך, 

ונמצא שאם היו מתים אז לא היו להם תינוקות 

בינתים. ולפיכך כאשר נתחייבו מיתה נהרגו עם 

בניהם הקטנים, וחזרו למצב בו לא היו צריכים 

אה שזה עומק דברי כלל לצאת ממצרים. ונר

מהר"י בשירי המובאים כאן, שמדגיש כי לאחר 

שנתמלאה סאתם "לא נותר מהם זכר", והוא כמו 

 שנתבאר.

 הרב יוסף צברי בברכת שבת שלום,
לתגובות: הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב 

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים 

  ועוד

 לוית ח"ן

 לראות עד רמות?
ר  ֲאלֵ ַוִיָקֲהל ֶהם   ַעל מֶֹׁשה וְַּעל ַאֲהרֹן ַויֹאמְּ

תֹוָכם דִֹׁשים  בְּ ה'  ַרב ָלֶכם ִכי ָכל ָהֵעָדה ֺכָלם קְּ



ַמע מֹׁשֶ  ַהל ה'. ַוִיׁשְּ א  ַעל קְּ ַנשְּ ה ַוִיפֹל  ַמּד ַע ִתתְּ

 ד(-ַעל ָפָניו )טז, ג

העומד ברחוב גבעת משה בירושלים עיה"ק, 

חמיסטריווקא, ביכלתו סמוך ונראה לביהמ"ד רא

לראות מעבר ההרים עד שכונת רמות. בא 

ונצייר לעצמינו, אבא עם ילד העומדים שם 

ביחד, ובנו שומע מאביו שמסתכל למרחוק, 

ומספר לו בדיוק מה שקורה שם. "הגיע עכשיו 

אוטובוס גדול וירדו שם כעשרה אנשים ועוד 

שנים עלו...", וממשיך לספר לו איך שפתאום 

לימוזינה' ונכנסו שם שבעה אנשים... הגיעה '

וכו' וכו'. הילד התמים שומע, ולפני עיניו אינו 

רואה כלום חוץ מכמה עשבים שגדלים בארץ, 

וכאשר מסתכל מסביבו רואה רק בתי מדרשים 

ובניני מגורים. עומד ושומע, והוא מאמין ואינו 

מאמין, כי יודע בגודל חכמת אביו, ונסיון שני 

משיג זאת איך אביו רואה, עד  חייו, אבל אינו

שיכול לצייר לפניו כל פרטי החיים הקורים 

 כעת בריחוק מקום.

 להתבטל בתמימות
בפרשת השבוע, פרשת קרח, למדים אנו 

בגודל החיוב להתבטל לפני גדולי ישראל. פשוטו 

כמשמעו. צריכים ללמוד ולהבין, ולהחדיר בנו 

ם וילדינו, האיך שאע"פ שבחיצוניות הגוף נראי

אנו שווים להם, לשנינו עינים ורגלים, ידים 

ואזניים, מח וכח, אבל לא ראי זה כראי זה. 

הגדול והמנהיג, הוא חפצא אחרת לגמרי, ושכמו 

גבוה למעלה ממנו, באופן שאמנם בידיו לראות 

למרחוק, בעיניו הרוחניות וחכמת אלקים 

השורה בו, וחכם עדיף מנביא. חז"ל גילו לנו 

חכם? הוראה את הנולד" ענין  במאמרם "איזהו

יסודי, כי בידם לראות ולהבין תוצאות שאין 

 בידינו להקליט בשכלינו הדל!

 ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים
וכאן יש לצרף משל בהיר נוסף )הובא בספר 

הנפלא ילקוט לקח טוב פר' שלח טו, כד(: בימי 

קדם היו רגילים לבנות בערי מבצר מגדל גבוה 

בכדי שיוכל שומר העיר להסתכל משם ולהזהיר 

את בני העיר מכל צרה הקרובה לבוא ח"ו. נתאר 

לעצמנו מקרה שבו הצופה מודיע על הסכנה 

במקום לשמוע לאזהרותיו הקרובה והולכת, ו

ולהתכונן ברצינות לקראת האויב, ניגשים הם 

עצמם אל החרכים הצרים שבקירות המבצר על 

מנת לבדוק האמנם צודק הצופה... הלוא ברור 

מאיליו שאין בידם לראות למרחוק כמו השומר 

היושב מלמעלה, ולכן כאשר ידחו צעקתו, 

בחושבם כי גם הם יכולים לראות, טעותם 

 להם ביוקר... תעלה

הגר"ח קרייזוירט זצ"ל ביאר בזאת מאמרם 

)פסחים פז.( ז"ל "אני חומה" זו תורה, "ושדי 

כי ראשי  –כמגדלות" אלו תלמידי חכמים 

העדה התלמידי חכמים דומים לאותו צופה 

העומד על המגדל. בהבנתם העמוקה ודעתם 

הרחבה דעת תורה צופים גדולי הדור למרחוק 

על מגדל רם ורואים משם כאילו הם עומדים 

 את הנולד.

צריכים אנו לטהר עצמינו מכל שמץ של 

טענת קרח ועדתו ש"כל העדה כולם קדושים" 

"גם אני יודע ספר ומבין...", כי רק בביטול 

אמיתי לגדולי ישראל, ורק בתמימות ואמונת 

חכמים טהורה יכולים להצליח ולינצל כראוי. 

 .אכי"ר

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לשון לימודים
 סיעות בתוך עדת קרח

ָדתָ  ָהת ֶּבן ֵלִוי וְּ ָהר ֶּבן קְּ ן ַוִיַקח קַֹרח ֶּבן ִיצְּ

א בֵ  ֵני רְּ ֵני א ִליָאב וְּאֹון ֶּבן ֶפֶלת ּבְּ ן. ַוֲאִביָרם ּבְּ

ֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשי ָרֵאל ֲחִמשִ ַוָיֺקמ  ִלפְּ ֵני ִישְּ ים ם ִמּבְּ

 ב(- ָמאָתִים. )טז, א

במחלוקת קרח וכל עדתו על משה ואהרן 

מצינו שטענו טענות שונות, ומשה דיבר אליהם 

וניסה להשיב אותם מענה רך, לבלתי יחטאו 

 וינצלו. אלא שלא חזרו בהם ומתו כולם.

חלוקים היו במיתתם, בעוד שדתן ואבירם 

עם קרח נבלעו באדמה במיתה משונה ובבזיון, 

הרי שמאתים וחמישים האחרים מתו באש 

שיצאה מאת ה', ואף זכו שלקחו את מחתותיהם 

 וירקעום ציפוי למזבח.

למה נשתנו בעונשם, דתן ואבירם משאר 

 מאתים חמישים מקריבי הקטורת?

 דברי דתן ואבירם
רי משה לקרח ועדתו, נבחין שלא הנה בדב

חרה אפו של משה בחולקים עליו, והשיב להם 

כהלכה כעניין שאמרו כנגדו, עד שקרא לדתן 

ולאבירם ולא עלו, עליהם כבר כתוב שכעס 

משה, שגדול היה עוונם של דתן ואבירם משל 

כל עדת קרח. במה היה עוונם מופרז משאר 

 עדת קרח?

ים כנגדו, משה רבינו ניסה לפייס את הקמ

ביודעו שכל חפצם הוא בשררה וגדולה לעצמם, 

אלא שחלוקים היו בני לוי מבני ראובן 

כן גם  8בטענותיהם, כי בני לוי ביקשו כהונה

, ואילו 9מאתים וחמישים האנשים שהיו בכורות

דתן ואבירם, רצו את חלק הבכורה  -בני ראובן 

שהיה בחזקת ראובן, דהיינו שיהיו נוחלים בארץ 

 חלקים כפי שקיבל יוסף למנשה ואפרים.שני 

בגלל רצונותיהם השונים, דיבר משה 

 בפרטות כלפי שתי הטענות.

בתחילה לעדת קרח בני לוי ומאתים 

וחמישים האנשים, ואמר להם שיקריבו קטורת 

וכך יודע מי הוא הנבחר לשרת לפני ה'. שהרי 

הקטַרת הקטֹרת היא המעשה הראוי לברר מי 

וד לפני ה'. אלא, שעדיין נבחר להקריב ולעמ

חששו קרח ועדתו להקריב קטרת פן ימותו כפי 

שמתו נדב ואביהו בהקריבם קטרת זרה, והמתין 

 עמם משה.

אחר זאת קרא לדתן ואבירם שיבואו לפניו 

, אולם הם מצידם סירבו 10וידון בטענות שלהם

לגמרי לבא לדון אצלו, ואמרו 'לא נעלה' והוסיפו 

כניסו אותם לארץ לדבר סרה על כך שלא ה

ישראל, בכך ראו הטעייה מצד משה, שהוציאם 

ממצרים על מנת להכנס לארץ, ולא קיים דברו. 

לכן גם הם לא רצו לדון לפניו כיון שאינם 

ם מאמינים לדבריו, ואמרו: ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָההֵ 

ַנֵקר, לֹא ַנֲעֶלה. כלומר, שלא יוכל להטעותם  תְּ

יאות, וזה כוונתם ולהסתיר מהם את מראה המצ

במשל 'ניקור העינים', שיסיר מהם את הראיה 

האמיתית. וכיון שמשה היה בדאי בעיניהם לא 

 רצו כלל לדון לפניו.

אֹד', כאן כבר  מֶׁשה מְּ על זה כתוב: 'ַוִיַחר לְּ

חרה אפו, שראה שלא יוכל להשיבם למוטב, הם 

לא רק דאגו לעצמם אלא מסרבים לגמרי 

למבחן, ואם כך אבד להעמיד את טענותיהם 

 סברם ובטל סיכויים.

 
 הרחקת העם מדתן ואבירם

בדברי דתן ואבירם כי משה העלם ממצרים 

רק כדי להשתרר, וכי הוא בדאי שלא הביאם 

לארץ ישראל, טמונה כפירה בטובתו של משה. 
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תֶ  ֺהָמהם ַגם '... ִבַקׁשְּ '. שבקשתם וטענתם היתה על כְּ
 הכהונה, שרצו גם אותה.

 מפרשים, עיי' אברבנאל. 9
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 רשב"ם.



ולא עוד אלא, שעלולים להסית את העם כולם 

נגד משה ואהרן, ומוכרח היה לסלק את 

 בטלה.המחלוקת ול

לכן שב ואמר לעדת קרח שיקחו את  

המחתות, לברר מי הוא אשר בחר בו השם. כעת 

הוסיף בציווי לומר כי המקריבים הם: קרח 

ועדתו ואהרן, בלעדי דתן ואבירם. עוד הוסיף 

שאהרן יקריב עמהם, ובכך הסיר את חששם 

 שפחדו בתחילה, שהרי ראו שאהרן עמהם.

ם איש וכך יצא בדינם של מאתים וחמישי

שהקריבו הקטֹרת, כיון שקיבלו עליהם את 

הדין, זכו ומתו באש שיצאה לפני ה', וגם 

השתמשו בנחשת מחתותם לציפוי למזבח. אולם 

דתן ואבירם 'האנשים הרשעים' הם נבלעו חיים 

באדמה, וכל ישראל התרחקו מהם 'נסו לקולם', 

 .11והיו לגרעון עולם

כמה קשה עונשה של מחלוקת, שאפילו 

וקות מתים בה, שגם הם עלולים ללמוד מן תינ

הגדולים, וכאן מלמדת אותנו תורה כמה עלינו 

לברוח מאהלי האנשים  -להזהר ולהשמר 

 מעוררי ריב ומדון! 

 א גוטן שבת! 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 בין שלום לדמוקרטיה
ן ַעל מֶֹׁשה וְַּעל ַאֲהרֹ ַוִיַקח קַֹרח וגו'. ַוִיָקֲהל 

ר  ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם, ִכי ָכל ָהֵעָדה ֺכָלם  ַויֹאמְּ

הַ  א  ַעל קְּ ַנשְּ תֹוָכם ה',  ַמּד ַע ִתתְּ דִֹׁשים  בְּ ל ה' קְּ

 )טז, א(

חז"ל מבארים, ומובא ברש"י: בן יצהר בן 

ולא הזכיר בן יעקב, שבקש  –קהת בן לוי 

רחמים על עצמו שלא ייזכר שמו על מחלוקתם, 

 שנאמר  'ובקהלם אל תחד כבודי'.

יעקב אבינו מסמל את מידת התפארת, 

המבטאת השילוב בין הפכים מנוגדים, מדת 

החסד ומדת הגבורה. אולי יתכן לומר שהמיזוג 

ן הפכים אלו יש בו ביטוי ל"שלום", כמו בי

 אבקת רוכל שבלולה מכל הבשמים. 

אולי זה הטעם לכך שליעקב אבינו נולדו 

שנים עשר שבטים, תריסר שבילים בגזרי ים 

סוף, תריסר גוונים בחושן המשפט, צדדים 

מגוונים וכל אחד ואחד מהם בא לידי ביטוי. 
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 מהווים את כלל יחדיו שנים עשר שבטים שהם

  .ישראל

 מכלול הפסיפס  –התמונה האמיתית 
יכולתם של עם ישראל לכלול את כל 

הגוונים בצורה  נפלאה, יוצרת בקרבם רגישות 

גבוהה לכל סטייה קלה ו"זיוף", וכלשון הכתוב 

"תתן אמת ליעקב". מכלול התמונה הוא בהכרח 

יפה ככל  –הפסיפס כולו, אבן אחת מהפסיפס 

התמונה לאשורה. אינה מגדירה את  –שתהיה 

אצל אדם גדול כל ההיבטים השונים משתלבים 

. השייכת למיזוגם של כל אחתביחד, לאמת 

הדרכים בעבודת השם אשר יסודתם בהררי 

קודש, באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם 

 במחוקק במשענותם.

לא כן הוא הדבר בקרב אומות העולם, שם 

השאיפה היא להגיע ל"דמוקרטיה", לתת חופש 

וי משולח רסן לכל דעה וכל רעיון, כאילו ביט

, ולא מתוך הגישה הנכונה לעצמוהוא אמת 

אשר בלתי מתפשרת על ה"אמת", היינו המיזוג 

האמיתי ונתינת המקום המדוד והשקול לכל 

 דעה ודרך. 

ב'דמוקרטיה' אין ניסיון לאחד את הדעות 

ולמצוא את המכנה המשותף ביניהם, את ציר 

ם, ודחיית השקר. האמת העובר בין כול

הדמוקרטיה קוראת לעצום עין מסתירה בין 

מציאותם של קולות שונים שאינם יכולים 

להשתלב כאחד, לא כן דרך ה"אמת" של התורה, 

מידתו של יעקב אבינו, היא היא שיוצרת את 

השלום האמיתי, הואיל והיא מוצאת את 

השתלבותם של כל הדרכים האמיתיות זו בזו, 

הולכים אל הים, כל הדרכים כאשר כל הנחלים 

לעבוד את השם  –מובילות לתכלית אחת 

 יתברך בלבב שלם. 

התורה היא הפך הדיקטטורה שאינה נותנת 

ביטוי לקולו של כל פרט, וגם הפך הדמוקרטיה 

שמתייחסת לקולו של כל פרט כאמת גמורה, 

שאינה צריכה לחלק האמת שנמצא רק אצל 

 הזולת. אף שהאמיתות סותרות, מנסה

הדמוקרטיה ליצור תדמית כזו, באמצעות עצימת 

 עיניים ומכבסת מילים. 

 אמת אחת גדולה
כדי למצוא את האמת שבכל שביל ונתיב 

בעבודת השם, וגם לדעת להפריד בין שבילים 

אלו לבין זרמים שליליים מיסודם אשר קמים 

בכל דור, לשם כך הראה ה' לאדם הראשון דור 

יו. בניגוד לדרישת דור ומנהיגיו דור דור ודורש

הדמוקרטיה למחיקת כל סממן מלוכני ובעל 

סמכות בלתי ניתנת לערעור, ניצבת הדרישה 

האיתנה של התורה "שופטים ושוטרים תתן לך 

בכל שעריך", לכל שבט ושבט יש את נשיאו 

ומנהיגו, ומעל כולם יש את מנהיג הדור, "משה 

רבינו", אשר לו יש נשמה כללית, והוא המאחד 

ל את כל הגוונים שבכלל ישראל, משה וכול

רבינו רואה באספקלריא המאירה, והוא רואה 

את מלוא התמונה, את יופיו של כלל ישראל 

יעקב,  – ישראלהמאוחד לאמת אחת גדולה, עם 

 תתן אמת ליעקב.

דרישתו של קורח "כי כל העדה כולם 

קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו", הינה בעצם 

הגויית, להעצים עין  דרישה ל"דמוקרטיה"

מהעובדה שמה שכל דרך בעבודת השם היא 

אמת, זו תוצאה של האמת הגדולה אשר כולם 

שואבים ממנה, ולא המוני "אמיתות" סותרות. 

התורה היא אחת ואינה מוחלפת, המנהיג, עיני 

העדה, הוא רואה את התמונה בפרספקטיבה 

המתאימה, וממכלול הגוונים ניבטת לו תמונה 

ת", הוא זה שרואה ויכול ללמד את העם ל"תפאר

שמנסה ליצור אחדות מלאכותית בין קוים 

אינו אלא  –מקבילים אשר אינם מתחברים 

 טועה. 

חז"ל אומרים בזוהר הקדוש שקרח חלק על 

"שלום", התורה נקראת שלום כי בה, ורק בה, יש 

את הכח לאחד בין הדעות השונות. קרח, 

בינו, הוא במחלוקתו, לא רק חלק על משה ר

חלק על המציאות של ה"שלום" האמיתי בעם 

זאת דווקא מתוך  –ישראל, ולמרבה האבסורד 

 טיעונים של "שוויון". 

אולי לכן מבקש יעקב שלא להיזכר 

במחלוקת זו, עם מחלוקת שהיא לשם שמים 

מוכן יעקב אבינו להיזכר, לא כן מחלוקתו של 

קרח שהיתה בה קריאת תיגר על עצם 

אחדות האמיתית של עם ישראל, השלימות וה

 עם אחד, אשר לו לב אחד, לאבינו שבשמים.

 "א גוט'ן שבת!" 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך
 מחלוקת האסורה מהי

ָדתָ  ָהת ֶּבן ֵלִוי וְּ ָהר ֶּבן קְּ ן ַוִיַקח קַֹרח ֶּבן ִיצְּ

ֵני א ִליָאב וְּאֹֹון ֶּבן ֶפֶלת א ֵבן.  ַוֲאִביָרם ּבְּ ֵני רְּ ּבְּ

ָראֵ  ֵני ִישְּ ֵני מֶֹׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמּבְּ  ל ֲחִמִשיםַוָיֺקמ  ִלפְּ

ֵׁשי ׁשֵ  ִרֵאי מֹֹוֵעד ַאנְּ ִשיֵאי ֵעָדה קְּ ם.  ָמאָתִים נְּ



ר  ֲאֵלהֶ  ם ַרב ַוִיָקֲהל  ַעל מֶֹׁשה וְַּעל ַאֲהרֹן ַויֹאמְּ

תֹֹו דִֹׁשים  בְּ ָכם ה' ָלֶכם ִכי ָכל ָהֵעָדה ֺכָלם קְּ

ַהל ה' )טז, א א  ַעל קְּ ַנשְּ  ג(- ַמּד ַע ִתתְּ

כתוב במסכת אבות )ה, כא(: כל מחלוקת 

שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם 

שמים אין סופה להתקיים, איזו היא מחלוקת 

שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי, 

 ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו.

בדברי התנא הקדוש,  הקשו המפרשים

שלכאורה איפכא מסתברא, יותר ראוי שמחלוקת 

לשם שמים לא תתקיים ושאינה לשם שמים 

תתקיים? ועוד, מדוע כתב מחלוקת הלל ושמאי 

ולא בית הלל ובית שמאי? ועוד מדוע כתב 'קרח 

וכל עדתו' ולא קרח עם משה, בהיות וקרח נחלק 

 עם משה ולא עם עדתו?

ש בא ללמדנו איזו נראה, כי התנא הקדו

נקראת מחלוקת ואיזו לא, בהיות ומחלוקת כה 

רבה חומרתה עד שאפילו טף ונשים נענשו 

במעשה קורח, והנה במושגי בני אדם נתפס כי 

כל שיש חילוקי דעות בין שני בני אדם נכשלים 

במחלוקת, אכן זה טעות, בהיות שאם כך הן 

הדברים, יש לשאול הרי חז"ל לימדונו במדרש 

שפרצופיהם של בני אדם שונות זה מזה  כשם

כך דעותיהן, ואם כן בהכרח מצד המציאות 

שהקב"ה ברא את בני האדם שיהיו כל העולם 

בדעות שונות אדם מחברו וממילא כל העולם 

נמצא תמיד במחלוקת, היתכן? לזה בא התנא 

 ומלמדנו מה נקרא מחלוקת: 

: לא כל מחלוקת אסורה אלא כל דבר ראשון

שמים, כמו הלל ושמאי אינה  שהיא לשם

חשובה מחלוקת, הגם שמתנצחים בהלכה, 

וכמבואר בחז"ל )קידושין ל:( מאי 'את אויבים 

בשער'? אמר רבי חייא בר אבא: אפילו האב 

ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקין בתורה בשער אחד 

נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם  –

ת והב עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר א

בסופה, אל תקרי בס ָפה אלא בסֹוָפּה. ללמדנו 

כיון שכל מטרתה של אותה מחלוקת היא להבין 

את חקר האמת של רצון התורה, אינה נכללת 

 בגדרי מחלוקת, אלא חילוקי דעות בלבד.

: אפילו בדברי תורה, תיתכן דבר שני

מחלוקת שאינה שם שמים ח"ו, מחלוקת 

ו, שנבעה הגדרתה כמחלוקת קרח וכל עדת

מתאוות כבוד ]כדברי חז"ל אחרי מינוי אליצפן 

בן עוזיאל[, מחלוקת כזו שאינה מפני בירור 

זו מחלוקת האסורה, כי היא נובעת  –האמת 

מחילוקי לבבות בני אדם הפועלים מתוך 

 אנוכיות.

: מלמדנו התנא שלמרות שאין דבר שלישי

מחלוקת בעולם שתעשה על ידי אדם אחד חייב 

בכדי שיהיה מחלוקת, אך למרות  שני צדדים

 שייכיםזאת אין זו סיבה מחייבת ששני הצדדים 

למחלוקת, ויכול להיות שרק צד אחד הוא בעל 

המחלוקת ואילו הצד השני אינו קשור כלל 

למחלוקת. כדוגמת מחלוקת קרח וכל עדתו נגד 

משה רבינו, שלמרות שלכאורה הצד השני הוא 

אינה לשם משה התנא מדגיש ומפרט מחלוקת ש

שמים זו מחלוקת קרח ועדתו, ללמדנו שמשה 

רבינו אינו צד במחלוקת כלל, שלא פעל או 

העצים את המחלוקת חלילה, אלא השיב להם, 

 אדרבה, הבה נברר במי בחר ה'. 

מבחן הדבר אם היא מחלוקת או חילוקי 
 דעות

"מחלוקת" מלווה בשנאה, כיון שנובעת מתוך 

אינו משיג את  אינטרס אישי ולכן כועס כאשר

מבוקשו והופך להיות אויבו של בעל המחלוקת, 

אולם כאשר המחלוקת נועדה לברר את האמת 

אינו קשורה כלל לאינטרס אישי, ואין שנאה  –

ביניהם, אדרבה, "את והב בסופה", ולכן הגמרא 

מעידה על מחלוקת הלל ושמאי במסכת יבמות 

ו )יג:( "אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירין, אל

פוסלין ואלו מכשירין, לא נמנעו בית שמאי 

מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית 

 שמאי".

 המחלוקות בימינו
התורה מלמדת אותנו כיצד על האדם 

להתנהג בזמן המחלוקת. מתוך מעשיו של משה 

ואהרן, שלמרות שהכפישו אותם וחשדו בהם,  

ועשו ליצנות מכל דברי משה, לא השיב להם 

ך ויכוח והתנצחות, אלא נפל על פניו, משה בדר

ואמר להם: "בוקר ויודע ד' את אשר לו", כאומר: 

 יתכן שאתם צודקים, נראה מה יאמר ה' מחר. 

חז"ל אומרים "אין העולם מתקיים אלא על 

מי שבולם פיו בשעת מריבה שנאמר תולה ארץ 

על בלימה", ואז מתקיים בו הפסוק "ד' ילחם 

ולכן משה רבנו לא ואתם תחרישון",  –לכם 

השיב ולא ניסה להוכיח להם טעותם, כיון 

שטבע המחלוקת ככל שכל צד מנסה להוכיח 

טעות חברו מגדיל את המחלוקת ואילו השתיקה 

מקטינה את המחלוקת, ולכן הכלל בזה "הרחק 

מן הכיעור והדומה לו", לברוח מכל מחלוקת 

ברגע שהדבר נגרר ומשתרבב למידות ולשנאת 

ל מי שנקשר בזה נענש, כדוגמת אחים, כי כ

 קרח וכל עדתו.

על ידי מידת הסבלנות משיג האדם 
 רצונו יותר

וכבר כתב הגר"ח מואלוזין בצוואתו, וכן כתב 

בספר איש ורעהו בשם כתבי הצדיק הרי"ז 

מסלנט, שעל ידי מידת הסבלנות משיג האדם 

רצונו יותר ויותר מעל ידי כל תקיפות שבעולם, 

נוח לבריות ושלא להרבות  ודרך כלל, להיות

שיחה עם כל האדם אף להקדים שלום ולהשיב 

 בנחת לכל אדם.

עוד כתב שם, שהחזון איש זצ"ל ביאר את 

סוד השפעתו על קרובים ורחוקים, "משום 

שאינני מדבר בחריפות ובאם ארימה קולי 

כשופר אפסיד כל סיכוי להשפיע אצל רחוקים 

  מ' קס(.ויצא הפסדי בשכרי" )פאר הדור ח"ד ע

 שבת שלום ומבורך! 

 בידידות ואהבה, הצב"י מרדכי מלכא ס"ט

לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות 

המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי  אור"

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

 פרשה זו יפה נדרשת
, א( וברש"י: פרשה ַוִיַקח קַֹרח וגו' )טז, א( )טז

 זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא.

בספר "מרפסין איגרי" בפרשתנו, הקשה, וז"ל: 

הלא במסכת עירובין )סד.( שנו חכמים, כי אסור 

לאדם לומר "הלכה זו נאה, והלכה זו אינה נאה", 

וכתבו המפרשים כי איסור זה קיים לא רק אם 

ה", אדם אומר "הלכה זו נאה, והלכה זו אינה נא

שכן מילתא דפשיטא שאסור לומר "הלכה זו 

אינה נאה", אלא: כשם שאסור לומר "הלכה זו 

אינה נאה", כך גם אסור לומר "הלכה זו נאה", 

שכן מתוך דבריו עלול להשתמע כאילו הלכות 

אחרות אינן נאות. כיצד, אם כן, התבטא רש"י 

 בלשונו "פרשה זו יפה נדרשת", ? עכ"ל.

 תירוץ ראשון
י דוד" להט"ז )ריש פרשת קרח( תירץ, ב"דבר

שאין בכוונת רש"י לשבח את דברי המדרש, אלא 

כוונתו הייתה לומר שבכל פרשה יש ביאור על 

דרך הפשט, ויש ביאור על דרך הדרש, וכאן 

בפרשת קרח אין כאן אלא דרך אחת, מפני 

 שהמדרש נדרש יפה אפילו לפי פשוטו.

 



 תירוץ שני
א כתב כי פרשה זו ולענ"ד י"ל בס"ד שרש"י ל

יפה היא, ובאמת, לפי המפרשים אסור לומר כן, 

כיון שמשמע מכך שפרשיות והלכות אחרות 

אינן יפות. אמנם כל זה כאשר משבחים את 

הפרשה עצמה, אולם כאן דקדק רש"י וכתב: 

"פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא", 

וכוונתו ברורה: במדרש רבי תנחומא דרשו באופן 

שה זו. דרשה זו אינה שבח לפרשה יפה פר

 עצמה, אלא שבח היא למדרש.

 תירוץ שלישי
עוד י"ל בס"ד ע"פ מה שכתב ה"מרומי שדה" 

)עירובין ס"ד ע"א בד"ה כל( שרק האדם האומר 

"שמועה זו נאה", וכוונתו לומר שהיא נאה לאדם, 

או שאומר ששמועה זו אינה טובה לאדם, עליו 

מפני שאין נאמר שמאבד כבודה של תורה, 

לערב הנאות הגוף לתורה, אבל האומר שמועה 

זו נאה, וכוונתו לומר כמה טובה היא בדעת 

האדם, או שאומר על שמועה שהיא אינה טובה 

בדעת האדם, בזה ודאי שהאדם רשאי לומר זאת, 

 עכ"ד.

ולפי זה אתי שפיר היטב שכאן כתב רש"י 

פרשה זו יפה נדרשת, בוודאי אין הכוונה שזה 

פה לאדם, אלא שזה יפה בדעת האדם, סתם י

שיראה היטב כמה קשה המחלוקת,  ומדברי 

ליצנות אפשר ח"ו לימשך למחלוקת, וליאבד מן 

 העולם באופן מבהיל, ודו"ק.

 תירוץ רביעי
עוד י"ל בס"ד ע"פ מה שכתב ב"תפארת 

ישראל" )בפתיחה למסכת עדיות(, וכן כתב  

ולם הרש"ש )עירובין דף ס"ד ע"א בד"ה כל(, ]א

המהרש"א שם בח"א, בד"ה וזו, חולק וסובר שגם 

לומר רק "שמועה זו נאה", אין לומר, ע"ש[, 

שהאיסור לומר "הלכה זו נאה", היא רק 

כשמוסיפים: "והלכה זו אינה נאה". אולם לומר 

רק "הלכה זו נאה", או "שמועה זו נאה", אין בזה 

איסור כלל. אדרבה, מצינו בכמה מקומות בש"ס 

"כמה מעליא הא שמעתא" )כמה יפה שאמרו: 

שבועות מ"ה ע"ב(. הרי לנו,  -היא שמועה זו 

שכשאינו גורע משמועה והלכה אחרת, אין בזה 

 חשש איסור. ואתי שפיר.

 תירוץ חמישי
עוד י"ל בס"ד בדרך צחות, ע"פ מה שידוע 

שהנה בעל דרשן צריך להכין דרשה כל פעם 

מכאן לפי המצב והזמן, אולם פרשה זו שלומדים 

היטב בגנות המחלוקת, יפה נדרשת בכל העתים 

והזמנים, שבכל מקום שיבוא בעל דרשן לדרוש 

בגנות המחלוקת, יהיה זה לצערנו אקטואלי. 

ולפי זה לא קשה מידי, שרש"י לא בא לומר 

שפרשה זו יפה, ומזה משמע שפרשה אחרת 

אינה יפה, אלא בא רק לומר שפרשה זו יפה 

             מן. והבן. נדרשת בכל מקום ובכל ז

 בברכת כהנים באהבה, שבת שלום ומבורך!

 הרב גמליאל הכהן רבינוביץ

ביץ לתגובות: הרה"ג ר' גמליאל הכהן רבינו

, 'פרדס שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח כרכים

 יוסף החדש' ג"כ, ועוד 

 מתהלך בג"ן

 עבד הלוי
ָעַבד ַהֵלִוי ה א ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד וְּהֵ  ם וְּ

תֹוךְּ ּבְּ  דֹרֵֹתיֶכם  בְּ א  ֲעֹוָנם ֺחַקת עֹוָלם לְּ ֵני ִישְּ

ֲחל  ַנֲחָלה )יח, כג( ָרֵאל לֹא ִינְּ  ִישְּ

נתקשו המפרשים על מה קאי 'ועבד הלוי 

הוא את עבודת אהל מועד' בלשון יחיד. ובמשך 

את עבודת אהל  חכמה כתב: 'ועבד הלוי הוא

מועד והם ישאו עונם, נראה כי לשון 'ועבד הלוי 

הוא', מרמז על משה רבינו ע"ה, כי גם הוא היה 

לוי וכו', ולכן נקיט 'והם ישאו עוונם' על הלויים, 

כי לא נאות לומר על משה שישא עוונם', וכו'. 

ועדיין צריך פירוש לפירושו מפני מה הוצרך 

חוד שהוא יעבוד הכתוב לומר על משה רבינו ל

את עבודת אהל מועד, ומדוע יצא מכלל כל שבט 

 לוי.

אהרן ומשה לא נמנו בחשבון מנין 
 הלויים

וי"ל בזה עפ"י דברי המשך חכמה עצמו 

בפרשת במדבר )ג, ב( וזה לשונו: 'שאהרן היה 

בכור לנבואה, שנתנבא במצרים כמפורש 

ביחזקאל, וכמו שאמר לעלי )שמואל א, ב, כז( 

ליתי לבית אביך, ומרמז על מה דאמרו הנגלה נג

)בכורות ד.( שאהרן עצמו לא היה במנין, וטעמא, 

דכמו בכור של לויים לא הפקיע, וכמו שאמרו 

די לו שיפקיע את עצמו, כן אהרן היה בכור ולא 

הפקיע את הלויים, דאין קודש חל על קודש, 

וקדושתו היה כבר ממצרים וכו', עכ"ל. נמצינו 

לא חל על אהרן הכהן קדושת למדים מדבריו ש

לוויה, מפני שכבר היה לו קדושת נבואה 

 במצרים, ואין קודש חל על קודש.

והנה כיוצא בזה מצאנו במשה רבינו שלא 

היה בחשבון מנין בני הלוויים, וכמ"ש הרמב"ן 

פרשת במדבר )ג, א( ע"ד הפשט עיי"ש. והסמיך 

לזה הרמב"ן מאה"כ )דברי הימים א כג, יג( 

ש האלקים בניו יקראו על שבט הלוי. ומשה אי

ועל פי דרכו של המשך חכמה יבואר הטעם מה 

שמשה רבינו לא נמנה יחד עם הלוויים 

להתקדש עמהם בקדושת הלוויה, כיון שכבר 

היה קדוש לפני כן, ואין קודש חל על קודש. 

וזהו שאמר הכתוב שמפני שמשה רבינו היה 

ו איש האלקים, וכבר היה קדוש, לא חל עלי

קדושת שבט הלוי, ורק בניו יקראו על שבט 

 הלוי.

ויש לומר בזה עוד בדרך אחר, שהנה אהרן 

הכהן נתקדש במצרים בקדושת הכהונה, ואילו 

משה רבינו נתקדש כבר במצרים בקדושת 

הלא אהרן  הלוויה, כמשארז"ל )זבחים קב.( 

אחיך הלוי, והלא כהן הוא, הכי קאמר, אני 

י, עכשיו הוא כהן אמרתי, אתה כהן והוא לו

 ואתה לוי. 

וכשנתמנו ונתקדשו הלויים לעבודת הלוויה 

תחת הבכורות אחר חטא העגל נתחדש בהם 

דבר זה שהם ישאו את עוונם של בני ישראל 

אם יגשו זרים אל הקודש, וזה היה חלק 

מהתמנותם לקדושת הלויה, אבל משה רבינו 

שכבר היה קדוש בקדושת הלויה לפני כן לא 

ועבד הלוי את ו דבר זה. וזהו אומרו נתחדש ב

, דקאי על משה רבינו, והוצרך עבודת אהל מועד

לומר על משה רבינו שגם הוא בכלל עבודת 

אהל מועד אף שלא נצטווה בזה עם כל שאר 

, שרק והם ישאו עוונםהלוויים. ועל זה אמר 

שאר הלויים ישאו את עוונם, אבל משה רבינו 

ק כמ"ש המשך חכמה אינו בכלל זה, וכנ"ל. ולא ר

שלא נאות לומר כן על משה רבינו, אלא שאכן 

 לא היה דבר זה שייך אצל משה רבינו.

אלמלא חטא העגל היתה עבודת הלויה 
 רק על ידי משה רבינו

והנה מבואר במדרשים ובספרי הראשונים 

שאלמלא חטא העגל לא היו צריכים לבנות כלל 

משכן ולא היה עבודה בלוויים. וזה לשון 

ספורנו )פרשת משפטים כד, יח( 'באמרו ועשו ה

לי מקדש ושכנתי בתוכם )להלן כה, ח( לא כמו 

שיעד קודם לכן, כאמרו מזבח אדמה תעשה לי 

בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך 

)לעיל כ, כא( אבל עתה )אחר חטא העגל( יצטרך 

לכהנים, וזה בעצמו התבאר באמרו ואתה הקרב 

)להלן כח, א(. והנה לא אליך את אהרן אחיך 

נבחר שבט לוי לשרת עד אחר מעשה העגל, כמו 

שהעיד באמרו בעת ההיא הבדיל ה' את שבט 



הלוי לשרתו ולברך בשמו )דברים י, ח(, וכ"כ עוד 

 הספורנו בכמה וכמה מקומות. 

אך משה רבינו כבר נתקדש בקדושת לויה 

עוד לפני חטא העגל, וכנ"ל שאמר לו הקב"ה 

הוא יעבוד את עבודת הלוי. נמצא ש -אתה לוי 

שאלמלא חטא העגל היה רק משה רבינו עובד 

עבודת הלויים. וכשנתבונן נמצא שבמתן תורה 

עבד את כל עבודת הלויה, שהרי עבודת הלויים 

הם שלשה, השמירה שלא יבואו זרים למקדש, 

עבודת השירה, ועבודת המשא. וכן בהר סיני 

רמב"ן ריש  שהיה אז קדושתו כאהל מועד, עיין

פרשת תרומה, נצטווה משה רבינו לאמר לבני 

ישראל הגבל את ההר וקדשתו, וכן עבד את 

עבודת השירה כדאי' באור החיים הק' )שמות 

יט, יט(, 'משה ידבר והאלקים וגו', אולי שהיה 

משה מדבר לפני ה' דברי שיר ושבח כמקבל פני 

מלך הגדול ברוך הוא', וכן הוא להדיא בערכין 

משה ידבר והאלקים יעננו בקול על עסקי יא: 

קול, ופירש רש"י שהיה מצוהו לשורר לפי 

שמשה לוי היה. ועבודת המשא הוא במה שנשא 

את הלוחות בידיו, ואכמ"ל בזה. )וסימנך מש"ה 

 הוא ר"ת משא, שירה, הגבלה(. 

וזהו 'ועבד הלוי' בלשון עבר שכבר עבד 

נם' משה רבינו עבודת אהל מועד, 'והם ישאו עו

של בני ישראל היינו חטא העגל, דהיינו 

שמחמת חטא העגל יצטרכו הלויים לעבוד 

לדורות, וזהו מה שסיים ואמר 'חוקת עולם 

 לדורותם'. 

 א גוט'ן שבת!

  לתגובות: הרב ישראל צבי בוים )מאנסי(

 עיון המשפט

בן בכור שאינו חייב בפדיון, איך ניתן 
 לברך למרות שאינו חייב?

ד ָיו ָך ֶכֶסף ֲחמֵ   פְּ כְּ ֶערְּ ֶּדה ּבְּ ֶׁשת ִמֶּבן חֶֹדׁש ִתפְּ

ֶׁשֶקל ַהקֶֹדׁש )יח, טז( ָקִלים ּבְּ  ׁשְּ

במקרים שונים הבכור אינו חייב בפדיון 

במידה הבן, וכגון שאינו בגדר פטר רחם. 

ההורים אינם רוצים לשתף את הציבור בעובדה ו

 ,זו, ומבקשים לערוך פדיון הבן ולברך כמקובל

 לעשות במקרה זה? מה ניתן

האם ניתן לפדות את הבן ולתת לכהן כסף 

פדיון ללא הסכמת הכהן? ואם מבקשים לתת 

לכהן את הכסף במתנה על מנת להחזיר, האם 

הכהן רשאי להתנגד? ואם בפועל הכהן לא 

יחזיר, האם המתנה תתבטל והילד יהיה חייב 

בפדיון נוסף? ומה דין הבכור שאינו שומר תורה 

אינו יודע שהוא בכור. האם ניתן  ומצוות, או

 12לפדות אותו ללא ידיעתו?

 ברכות פדיון הבן כשאינו בכור
מכללי הברכות, שבכל ספק חיוב ברכה אסור 

לברך, שספק ברכות להקל. אמנם המבקש לברך 

על פדיון הבן כשאינו חייב, יכול לומר לכהן 

שאם בנו אינו חייב בפדיון, הרי הוא פודה בכור 

ומר תורה ומצוות ואינו חייב אחר שאינו ש

. ואין צריך לומר שם של בכור בפדיון כלל

ים אלא יכול לומר שהוא פודה את הבכור מסו

המבוגר ביותר בעולם שטרם נפדה כהלכה. 

. 13ויכול לברך על פדיון הבן ולכוון על בכור זה

שהרי פדיון הבן, אפשר לפדות את הבכור שלא 

אינו זכות מדעתו מדין זכין לאיניש. אמנם אם 

לו, וכגון שהוא מבקש לפדות את בנו, או 

שהבכור חושב לפדות את עצמו ולעשות את 

המצווה בעצמו, אינו זכות לו, ואי אפשר לפדותו 

 .14שלא מדעתו

 מתנה על מנת להחזיר
מי שאין לו כסף לפדות את בנו, יכול לתת 

כסף הפדיון לכהן במתנה על מנת להחזיר, ויוצא 

ולא יעשה כן לכתחילה, אלא ידי חובת המצווה. 

. ואם הכהן קיבלו 15רק באין לו ובשעת הדחק

על מנת להחזיר, ואינו רוצה להחזיר את הכסף. 

. ואם 16כופים אותו להחזיר, והבכור פדוי כדין

הכהן אינו רוצה לקבל את הכסף במתנה על 

מנת להחזיר, רשאי לסרב, והאב יהיה חייב 

רים לפדותו שלא על מנת להחזיר. ויש אומ

שהכהן אינו יכול לסרב, והאבא יכול ליתן לו 

הכסף בעל כרחו על מנת להחזיר. ולכאורה אם 

נתן לו בעל כרחו על מנת להחזיר, והכהן לא 

החזיר, הפדיון מתבטל. ורק אם הכהן הסכים 

לקבל הכסף, כופים אותו להחזיר ואין הפדיון 

 .17בטל

                                                             
בספר דרך אמונה הלכות ביכורים ומתנות כהונה פרק  12

 יט"א האריך בדיני פדיון הבן.י"א להגר"ח קנייבסקי של
עצה זו שמעתי מהגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל.  13

והורה לומר שפודה בכור מסויים, וכגון הבכור המבוגר 
ביותר שלא נפדה, גם אם אינו מכירו, כדי לצאת למאן 

 דאמר אין ברירה.
דרך אמונה שם סק"ז. נתבאר שאם זכות הוא לו, אפשר  14

 ע"י אחר.
 ס"ב. –דרך אמונה שם ס"ק ס"א  15
ברכי יוסף יו"ד סי' ש"ה סק"ח, הביא תשובת הר"י מגאש  16

 סי' מ"ב.
חזו"א נשים הערות למס' קידושין כ"ט ע"א. וקצה"ח סי'  17

רמ"ג סק"ד בשם הפר"ח. אמנם מש"כ הברכי יוסף בשם 
הר"י מגאש, שאם הכהן אינו מחזיר הכסף, כופים אותו 

בטל. לא מצאנו כן אלא בהסכים להחזיר, ואין הפדיון 

ואסור לכהן ליתן כסף לאבי הבן כדי שיפדה 

וכן אסור לאדם אחר ליתן כסף עבור זה. אצלו, 

וגם אסור לכהן להלוות כסף לצורך זה. כדי שלא 

לגרום הפסד לכלל הכהנים. וכן לא יהיה רגיל 

הכהן להחזיר הכסף לאב, כדי שלא לגרום הפסד 

לכהנים אחרים. ואם יש לכהן מטבעות כסף 

המקובל לפדות בהם, לא ימכרם לאבי הבן בזול, 

 . 18סדכדי שלא לגרום הפ

 בברכת שבת שלום, הרב אליעזר דוידזון

 

לתגובות: הרב אליעזר דוידזון, ראש כולל ובית 

הוראה עיון המשפט, בוררות ויעוץ בענייני ממונות 

  200-7021202פקס:   2500107010טל': 

 פרחים לתורה
 גבוה מעל גבוה –עולם התשובה 

 ַוִיַקח קַֹרח )טז, א(

את דברי חז"ל להלן )בפסוק ז( מביא רש"י 

)תנחומא ה(, "קורח שפקח היה, מה ראה לשטות 

זה? עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה 

 –ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, אמר 

בשבילו אני נמלט, וכ"ד משמרות עומדות לבני 

בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש. אמר, אפשר 

כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני 

לכך נשתתף לבא לאותה חזקה, ששמע  אדום?!

מפי משה שכולם אובדים ואחד נמלט, שנאמר 

"אשר יבחר ה' הוא הקדוש", טעה ותלה בעצמו, 

 לפי שבניו עשו תשובה". –ולא ראה יפה 

אפילו ברוח הקודש לא משיגים במקום 
 שהתשובה מגעת

הדברים טעונים ביאור, כי אם כבר היתה לו 

ת, מדוע לא ראה רוח הקודש וידע את העתידו

 שבניו יעשו תשובה?

השיב על כך בעל האמרי אמת מגור זצ"ל, 

שמכיון שהתשובה מגיעה למקום כה נשגב, גם 

הצדיקים ובעלי רוח הקודש אינם יכולים 

 להשיג ברוח קדשם בחינה גבוהה זו.

 מי היה מנשה
הגמרא )ברכות י.( מספרת שחזקיהו המלך 

ו הנביא לא נשא אשה. שלח ה' אליו את ישעיה

ראיתי ברוח  –להוכיחו על כך. השיב לו חזקיהו 

 –קדשי שיצא ממני בן שאינו הגון. וכך היה 

יצא ממנו מנשה שהיה מלך רשע ועובד עבודה 

 זרה.

                                                                           
הכהן. אך אם לא הסכים לקבל ע"מ להחזיר, לא מצאנו 

 שיהיה הבן פדוי.
 ס"ד. –דרך אמונה ס"ק ס'  18



חז"ל )דברים רבה ב, כ( מספרים על מנשה 

שעשה צלם שהיו לו ארבעה פנים, והכניסו 

כל מי שיבוא מארבע רוחות  –להיכל, אמר 

 חוה לצלם זה!העולם, ישת

עוד מספרים חכמינו )סנהדרין קג:(, שמנשה 

עשה צלם שצריך אלף בני אדם כדי לנושאו, 

 ובכל יום ויום הרג את כל אותם שנשאוהו...

מנשה חתך את כל שמות ה' מספר התורה 

שהיה בהיכל, הרס את המזבח, בא על אחותו 

)סנהדרין קג:(, ואף כשגלה לבבל, לקח עמו את 

 –ר עולם רבה, כד(. ועל כולנה פסל מיכה )סד

 ישעיהו הנביא )יבמות מט:(. –הרג את זקנו 

עד כדי כך היו חמורים מעשיו, שחז"ל 

)ירושלמי, יומא ד, ד( גילו לנו: בשעה שבנה 

שלמה את בית המקדש, צר כל מיני אילנות של 

זהב לתוכו ועשו פירות, ובשעה שהעמיד מנשה 

ה מן אש שירד –יבשו! ועוד  -צלם בהיכל 

השמים בימי שלמה על המזבח, לא נסתלקה, עד 

 שבא מנשה וסילקה )זבחים סא:(!

 תשובתו של מנשה נתקבלה
שאל רבי יהונתן אייבשיץ )יערות דבש, 

דרוש יד(, וכי חזקיהו המלך לא ראה שמנשה 

יעשה תשובה? הרי חכמינו )ירושלמי, סנהדרין 

י, ט( אמרו ששב בתשובה, וחי ל"ג שנה בתשובה 

 ר עולם רבה, כו(!)סד

חז"ל )ירושלמי, סנהדרין י, ט( אף גילו 

שמלאכי השרת לא אפשרו, כביכול, שהקדוש 

ברוך הוא יקבל את תשובתו של מנשה, עד 

שחתר לו הקדוש ברוך הוא חתירה מתחת כסא 

 כבודו וקבלו, מדוע את כל זה חזקיהו לא ראה?

השיב רבי יהונתן אייבשיץ כבתירוץ האמור: 

שהתשובה מגעת למקום נשגב וגבוה כל  מכיון

כך, אף צדיקים גמורים אינם יכולים להשיגה 

 ואינם רואים זאת ברוח קדשם!

גדולה תשובה שמגעת עד  –"רבי לוי אמר 

 כסא הכבוד" )יומא פו.(.

 שבת שלום ומבורך!

 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 קרסים
 חיבור לתפילה

להשתכל וכן תעשה בתפילות ותשבחות 

במילותן ומגמת עניניהן כדי שתהיה בעת 

שתדבר בהן לפני אלוהיך, יודע מה שאתה 

מוציא בפיך, ומה שמבקש לבך בעניין.   ואל 

תנהג בכל זה מנהג ימי הנערות, שתאמר מן 

המילות בלשונך מה שיזדמן לך ואינך יודע 

העניין..." )חובות הלבבות שער חשבון הנפש 

 פרק שלישי(

של ר' שלום שבדרון מתאר  משלו הידוע

כיצד הסתובב לו יהודי בדרך הילוכו בשוק 

מחנה יהודה בהשקט ובטחה, ולפתע מקבל הוא 

אגרוף על ליבו, הוא מתנער בבהלה -שתי מתנות

 ומוצא את עצמו באמצע 'סלח לנו'...

התפילה עיקרה בקשה הודאה ושיח בין 

 הנבראים לבורא עולם.

אישיות השיח הזה יכול להתנהל במילים 

שיפנה האדם לקונו, ישיח במלים שלו את אשר 

 על ליבו.

במהלך הדורות, מקוצר המשיג וירידת 

הדורות, חיברו לנו חז"ל וצדיקי הדורות סדרי 

 תפילה, כיצד להתפלל לפני הבורא יתברך שמו.

עיקרו באנשי כנסת הגדולה שתיקנו לנו את 

תפילת "שמונה עשרה",  –תפילת העמידה 

פות לסידור התפילה שנמשכו בכל והמשכו בהוס

הדורות, בתחילה הוסיפו ברכות 'קריאת שמע' 

לפני ואחרי קריאת שמע שחרית וערבית. לאחר 

מכן תיקנו לומר פסוקי דזמרה קודם התפילה 

לעורר ליבנו לקראת התפילה. כמו כן ר' סעדיה 

גאון ואחריו הרבה מן הראשונים המשוררים 

סליחות בקשות  והפייטנים חיברו קינות תפילות

 ותשבחות לאומרם בכל עת.

פיוטי "לכה דודי" ועוד, גם הם נכנסו לסידור 

התפילה במהלך השנים, וכן זמירות השבת 

 והחגים חוברו על ידי גדולי וצדיקי הדורות.

 "התפילה ככלי עזר"
נתבונן נא בדברים ונראה כי רבות 

" לשבח את הבורא. "עזרמהתפילות באות ל

חז"ל וצדיקי הדורות, בחרו כאשר תיקנו לנו 

עבורנו בקפידה את המלים המתאימות ביותר, 

סוד, בנויות -כשרבות מן התפילות אפופות

 ומושתתות על חכמת הנסתר ורזין דרזין.

בסעודת השבת  –דוגמה להמחשת הדבר 

למשל, כאשר איננו מוצאים את המילים 

הנכונות והראויות, בוחרים אנו זמירה מזמירות 

 ב לבטא את רגשותינו. השבת שתיטי

כך גם בתפילת העמידה, אנו פונים להתפלל 

זו  –בכל יום, ככתוב 'ולעובדו בכל לבבכם 

תפילה', ואיננו מוצאים את המילים הנכונות, 

את הבקשות הראויות וכדו' , לכך תקנו לנו חז"ל 

סדר תפילה ובקשה שיועילו לבטא את 

 בקשותינו, שבחינו, וכדו'.

וא, כאשר ממלמלים את אלו פנים ישנם אפ

מילות התפילה בלא כוונה או במיעוט כוונה, 

 ברפרוף על המילים?!...

 חיבור למילות התפילה
בהתחברות הפנימית למילות התפילה ישנן 

 מספר דרגות.

 הדרגה הראשונה היא: "הבנת המילים".

לפעמים שואלים אותנו למשמעויות מילים 

לענות, שונות בסדר התפילה ואיננו יודעים 

הדבר מצביע על כך שאפילו בראש השנה או 

בזמן אחר שאנו כן מכוונים את ליבנו, אך 

בפירושם של המילים שהוצאנו מפינו אין לנו 

 מושג, היש לך בושה גדולה מזו?!

דוגמה קטנה: האם אנו יודעים את משמעות 

ה' אלוקינו במצוותיך"?  והחליצנוהבקשה "רצה 

האם מבינים אנו את משמעות ה'חילוץ' 

 שחילצנו מפינו? 

מה אנו מכוונים כאשר אנו אומרים מילה זו 

 כבר עשרות בשנים?!...

ישנה דרגה גבוהה יותר שבה אפילו פירוש 

המילות אינו תופס מקום, דרגה של המיית הלב 

וכיסופים טמירים לקרבת השי"ת, האם מסיבה 

 נו מלכוון פירוש המילות??....  זו שכח

נראה לעמוד על ה"חיבור הפנימי" ששייך 

בין תוכנו פנימה לבין מעשינו, לצמצם את 

המרחק הגדול בין הלבבות למעשים, חיינו 

 ייראו אחרת לגמרי!

 

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 שתו ושיכרו 

 יים או סם מוות?סם ח –קטורת 
ָרֵאל ִמָםֳחָרת עַ  ֵני ִישְּ ל מֶֹׁשה ַוִילֹנ  ָכל ֲעַדת ּבְּ

ַעל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ַאֶתם ֲהִמֶתם ֶאת ַעם ה' )יז  , ו(וְּ

כתב הרמב"ן בשם תרגום אונקלוס, וכן 

פירשו הרבה מפרשים, שטענתם היתה שלא צוה 

ה' להקריב הקטורת, אלא מדעתו נתן משה 

א בשם ה', ועי"ז נשרפו המאתים העצה הזאת, ל

וחמישים איש ראשי סנהדראות, כמיתת נדב 

ואביהוא, טענתם היתה אפוא שהיו יכולים לתת 

אות ומופת אחר שלא היו מתים על ידו כל כך 

 הרבה מראשי בני ישראל.

לא כתובה בתורה התשובה על טענתם זו, 

ָתם רק: "ֵהרֹם  ִמתֹוךְּ ָהֵעָדה ַהזֹאת ַוֲאַכֶלה אֹ



ָרַגע... ַויֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהםַ  ָתה כְּ חְּ

טֶֹרת ִשים קְּ ֵּבַח וְּ ֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִםזְּ הֹוֵלךְּ  וְּ וְּ

ַכֵפר ֲעֵליֶהם ִכי ָיָצא ַהקֶ  ֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה וְּ ֶצף מְּ

ֵני ה' ֵהֵחל ַהָמֶגף", ופירש רש"י 'רז זה מסר ל ו ִמִלפְּ

עלה לרקיע, שהקטורת עוצר מלאך המוות כש

המגפה'. ועל הפסוק "ַוַיֲעמֹד ֵּבין ַהֵםִתים  ֵבין 

ַהַחִיים ַוֵתָעַצר ַהַםֵגָפה" פירש רש"י 'אחז את 

המלאך והעמידו על כרחו, אמר לו המלאך הנח 

לי לעשות שליחותי, אמר לו, משה צווני לעכב 

על ידך, אמר לו, אני שלוחו של מקום ואתה 

ל משה?! אמר לו, אין משה אומר כלום שלוחו ש

מלבו אלא מפי הגבורה, אם אין אתה מאמין, 

הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד בוא עמי 

ושאל, וזהו שנאמר וישב אהרן אל משה. דבר 

אחר, למה בקטרת, לפי שהיו ישראל מליזין 

ומרננים אחר הקטורת לומר, סם המוות הוא, על 

דו נשרפו חמשים ידו מתו נדב ואביהוא, על י

ומאתים איש, אמר הקב"ה תראו שעוצר מגפה 

 הוא, והחטא הוא הממית'.

מהו סוד הקטורת, למה מתו על ידו, למה 

 נעצרה המגיפה על ידו

 דביקות, במשה –קטורת 
'קטירא לחי אולי יש לומר שקטורת מלשון 

, קשר לבורא עולם. עבודת הקטורת היא 19עלמא'

ביותר 'תשמיש  הדביקות בה' בדרגה העילאית

: מצוות ובו תדבק היא תכלית תורה 20חביב מכל'

. וסם המוות נתון בתוכו: 'וכי אפשר 21ומצוות

להדבק בשכינה והכתיב כי ה' אלקיך אש 

. 22אוכלה הוא! אלא הדבק בתלמידי חכמים'

שרק ע"י דביקות לת"ח אפשר באמת  23ופירושו

להיות דבוק בשכינה. רז זה גילה מלאך המוות 

שמשה קיבל ממנו בשעת  24מתנהוהי הלמשה, ז

עוצרת המגיפה:  שלךמתן תורה, הקטורת 

דביקות בה' היא רק על ידי דביקות במשה 

רבנו, ומאז והלאה, עצם המשיכה  לדביקות בה' 

שלא על פי משה הוא החטא הממית, כי אז 

סם המוות  –הקטורת נשארת של מלאך המוות 

ה' נתון בתוכו.  נדב ואביהוא בקרבתם לפני 

'קירוב לדביקות נעימות עריבות ידידות חביבות 

אבל   25חשיקות מתיקות עד כלות נפשותם'

                                                             
 פיוט אקדמות.  19

 רש"י פסוק י  20
 נתיבות שלום ח"א יסדי התורה מאמר חמישי  21
 כתובות קיא:  22
 על פי נתיבות שלום שם עמוד סה    23
 שבת פט.  24
 אור החיים פ' אחרי לשון  25

'אשר לא צוה אותם ]משה[' לכן 'ותצא אש.. 

וימותו לפני ה'.' וכן מאתים וחמישים מקריבי 

אבל לא על  26הקטורת רצו קרבת ה' כמו משה

ָאה ֵמֵאת ה' ַותֹאכַ  ֵאׁש ָיצְּ ל דעתו וכוונתו. ולכן וְּ

טֹ ִריֵבי ַהקְּ  ֶרת.  ֵאת ַהֲחִמִשים  ָמאַתִים ִאיׁש ַמקְּ

אחרי שנבלעו עדת קורח ודתן ואבירם, 

 27כשהם צועקים עד היום 'משה ותורתו אמת'

נשאר לישראל עדיין ספק באמונתם בדברי 

ואינו אומר משה רבנו, כשאומר לעשות דבר 

אנו חייבים להאמין, כשמשה אומר  בשם ה'.

לעשות משהו, גם אם אינו אומר זאת בשם ה' 

ועל שהסתפקו עדיין בזה, ועוד  זהו דבר ה'.כי 

 –האשימוהו בגרימת שריפת מקריבי הקטורת 

 יצא הקצף.

 ת אש והסיר חרון אש'...  'למען לקח מחת
]משה לא אמר בשם  ַויֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן

ֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל הַ  ָתה וְּ ֵּבַח ה'...[ ַקח ֶאת ַהַםחְּ ִםזְּ

ַכֵפר ֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה וְּ הֹוֵלךְּ מְּ טֶֹרת וְּ ִשים קְּ  וְּ

ֲעֵליֶהם. כשאהרן בא עם הקטורת לעצור 

יך תעצור אותו: א בחןהמגיפה, מלאך המוות 

ואתה שלוחו מקום אותי, הרי 'אני שלוחו של 

של משה?!' ]והרי משה אפילו לא אמר בשם ה'![ 

אני מאמין באמונה שלימה אמר לו ]אהרן: 

מלבו אלא מפי  כלום['אין משה אומר ש

אהרן הכהן העמיד על נס את   28הגבורה!'

דברי משה רבינו, כל אמונתנו האיתנה ב

זה מה  –ות אמת הקטורת של אהרן הוא דביק

ַהַםֵגָפה  שמלאך המוות היה צריך לשמוע, וְּ

  ֶנע ָצָרה.

 בה' אלקיכם הדבקים[ 29ואתם ]ודבקיכם

 כולכם היום.חיים 

 א גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים

 לתגובות: הרב שמואל נוסבוים

 תובנות

 עמד ושתלן בכל דור ודור
ֶאל ָכל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר ּבֹ ַדֵּבר ֶאל קַֹרח וְּ ֶקר ַויְּ

ִריב ִהקְּ ֶאת ַהָקדֹוׁש וְּ יַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו וְּ ֵאָליו  וְּ

ֵאת ֲאׁשֶ  ִריב ֵאָליווְּ ַחר ּבֹו ַיקְּ  ה( , )טז ר ִיבְּ

                                                             
המלבי"ם מפרש שכשביקשו לפני מתן תורה 'רצוננו   26

לראות את מלכנו' רצו שכל ישראל יהיו שווים למשה, 
וחשבו קורח ועדתו שכן ניתן להם. עיין בדבריו הנפלאים 

 כאן ובפסוקים לפני מתן תורה בפ' יתרו  
  27  סנהדרין קי.,  ב"ב עד. 

' )רש"י( כמו שאני מאמיןואולי לכן אמר 'אם אין אתה   28
 מאמין

 ילקו"ש )ואתחנן תתכד(.  29

וברש"י מבאר את הלשון בוקר, דהרי 

לכאורה היה צריך להיות כתוב בבוקר ויודע ה' 

את אשר לו. וז"ל רש"י בשם המדרש "אמר לו 

הוא בעולמו,  משה, גבולות חלק הקדוש ברוך

יכולים אתם להפוך בקר לערב, כן תוכלו לבטל 

את זו, שנאמר )בראשית א, ה. ז( ויהי ערב ויהי 

בקר ויבדל, כך )דה''א כג, יג( ויבדל אהרן 

להקדישו". ופשוטים מאוד דברי רש"י 

שמסבירים את ה'אבסורד' שבדבר, להתנגד 

לבחירת אהרן הכהן לשמש. לנסות לשנות 

ה לשנות את סדרי בראשית, מציאות זו, כמו

 ולהפוך יום ללילה ולילה ליום.

 מסודות הבריאה –הנהגת עם ישראל 
היה מעשה שבא אדם חשוב לאחד מצדיקי   

הדור הקודם, ונפשו בשאלתו, רואים הרבה 

אנשים שראויים להנהגה, מפני מעשיהם, 

חכמתם, וגודל אישיותם, אך יושבים בבית ואין 

פיהם. על פי מה דורש להם, ומבקש תורה מ

ומי הוא זה שנבחר   -שאל השואל  -נקבע הדבר

 להנהיג בניו של מקום, הייתה השאלה.

תדע שאת  –הגדול בישראל ענה לו   

ההנהגה מקבל, לא זה שנראה לנו מוצלח ביותר 

לתפקיד, אלא דבר זה הוא מכבשי דרחמנא, 

שאין לנו אפשרות להבין כלל וכלל מדוע ולמה. 

ית', שהוא והוא ינהיגו את כך גזרה חכמתו 

 העם.

 וישת עליהם תבל
בגמ' יומא )לח:( ")אמר( ר' חייא בר אבא   

א''ר יוחנן ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים 

-מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור שנא' )שמואל

עליהם תבל".  א ב, ח( כי לה' מצוקי ארץ וישת

הוא אשר דברנו, הקב"ה ברב רחמיו עמד 

 –בראשית הבריה ושתל את הצדיקים בכל דור 

הצדיקים מנהיגי ישראל  –וישת עליהם תבל 

הם חלק מסדר הבריה, אשר אין להתערב בזה, 

ואי אפשר לשנות דבר זה, ובדיוק כמאמר 

המדרש שמביא רש"י הנזכר. שאין אדם יכול 

 וקר לערב.לשנות ערב לבוקר וב

דברים אלו מאירים לנו את כל העניין של   

המנהיגים הרוחניים של עם ישראל שהם נבחרו 

להיות לנו 'עומדים ומשמשים' ומקרבים 

נשמותינו לאבינו שבשמים, אותם צדיקים אשר 

בארץ, אינם ה'מוצלחים' או עם 'כושר הנהגה' 

וכדו'. הם אותם נשמות גבוהות ונשגבות שאותם 

אשית הבריאה. ושתל אותם כל ה' בחר בר



הדורות עד דורנו אנו, ולאורם נסע ונלך עד 

 ביאת ינון בב"א. 

 שבתא טבא!

   לתגובות: הרב נחמן דרקסלר 

 חינוך

 תורת החינוך
 סדרת "החינוך בשבת". מאמר ראשון

 

 החינוך בשבת 

השבת היא היום שאפשר להתחיל ולהרעיף 

לצאצאינו. כיצד ננצל את ה"יום  חינוך אמיתי

הקדוש" למקסימום הנדרש?! איך נמלא את 

הילדים במטען רוחני עצום לשאר ימות 

השבוע?! האם ניתן להתיחס בשבת אחת כדבעי 

 ל בני המשפחה?! -כ –ל 

הדרכה מעשית ל"שבת קודש במשפחה" 

 להתענג!!

 מתנה טובה
כולנו ב"ה כהורים עסוקים במשך השבוע 

מחנהו, כל אחד בעבודתו הוא. מי  איש איש על

במסגרת לימודית כזו או אחרת ומי בשליחות 

אחרת כדי להתפרנס. והצד השווה שבכולם, 

'ששת ימי המעשה' מלאים וגדושים בעשיה 

 .יומנויומיומית, אשר ממלאה את סדר 

היוצא מכך, שמחשבתנו ותשומת ליבנו אל 

להנחיל את המורשת  –'העיקר שבעיקרים' 

לדינו, לעיתים לוקה בחסר. והנדרש הלאה לי

 מאיתנו הוא להקדיש ככל שניתן לכך.

הינו היום בו  –אך דא עקא, יום השבת 

ניתן להעניק לבני המשפחה "עשרת מונים" של 

דוגמה אישית , אהבת התורה, שמחה במצוות, 

היא המתנה  –מידות טובות. מתנת השבת 

היקרה והגדולה עבורנו כהורים לשהות עם 

הילדים. אי לכך יש להשקיע בכך המון מחשבה, 

 לשאוף ולעשות כראוי, לעשות נחת רוח.

 ישמחו במלכותך
שלושה דברים עיקריים עלינו לתת לילד 

 דרך השבת:

המוטיב המרכזי הינו להנחיל לבני המשפחה 

המון שמחה, שמחה אמיתית ואווירה ייחודית 

שתגרום לאחדות משפחתית. המוטיב השני 

דוד למעשיו, ליגיעתו ולפעלו, אשר חיזוק ועי

יעניק לו בטחון אישי בכדי להמשיך ולהתקדם. 

לדרכה, ערכים  –והשלישי: אהבה לתורה 

חיוביים המלווים בכח ורצון להמשיך ולהתקדם 

 תיטחון  בבת  שללכת בדרך התורה. וסימנך: 

 ורה.

היעד שלנו בכדי להגשים את השאיפות 

יום השבת, הללו, לקשר אותם ככל שניתן עם 

להשאיר בפיהם טעם גן עדן, שיכמהו וישאפו 

לעוד ועוד שבתות וימים טובים מעין אלו. כיצד 

 עושים זאת?!

 הכנה מוקדמת
הנה נראה, שהאירועים והימים שנחרטו 

בלבנו ועודנו עימנו כמבוגרים, זהו הימים 

שעברו עלינו באופן חוויתי. )חוויות טובות 

 וחוויות בלתי נעימות(. 

ו זוכרים את הבר מצוה והחתונה שלנו, כולנ

כולנו זוכרים היטב את חגיגת הסיום הגדולה 

שנערכה בכיתתנו בילדותינו וכו' וכו'. האירוע 

החוויתי משאיר בתוכנו רגשות עמוקים , וכל 

פעם שאנו נפגשים עם משהו או מישהו 

שמזכיר לנו זאת, רגשותינו צפים ועולים, 

של כמיהה  ומחולל בקרבנו רגשות ומחשבות

וציפיה מסוימת לחזור לאותם ימים ולאותם 

 אירועים.

והנה אם נתבונן ונעמיק עוד, נגלה שהימם 

שלפני החתונה, שלפני האירוע, הינם 

וככל  –המשפיעים עלינו ביותר לציפיה לאירוע. 

שאנו יותר מצפים וכמהים לפני כן, כך יותר 

 ויותר האירוע נהפך לחוויה. 

ודש יש לעורר את הוא הדין גם בשבת ק

 רגשות השבת כבר בששת ימי המעשה. 

סימוכין לדבר אנו לומדים מהדרך שבה נתן 

לנו הקב"ה את השבת, כשאמר למשה רבינו 

עליו השלום: "מתנה טובה יש לי בבית גנזי לו 

השבת לא ניתנה בהפתעה, אל  –והודיעם". 

בהודעה ובהכנה מוקדמת, לעורר את הציפיה 

 לכך, ושייחלו לזה.

ההכנה מתחילה כבר בים ראשון בשבוע. יש 

להקדים אמירות שיעוררו ציפיה בלב הילד 

לשבת. במשפטים כמו: 'אני מחכה ללימוד 

המשותף שלנו בשבת'. 'אני כל כך אוהב שכולנו 

 חוזרים יחד מביהכנ"ס בליל שבת'.

וכן במעשים: 'היום )יום שני( קניתי ממתק 

עוד מעט שבת יהיה כאן ניקיון  לשבת'. 'בעז"ה

יסודי'. 'היום מוישי סיפר לי מהקרה בכיתה 

 ובשבת אני רוצה שהוא ירחיב לנו...'

 שבת שלום.

לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ חינוכי 

 והכשרה, הנחיית קבוצות והרצאות 

 חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת קרח 

 החידה: הוראה בארבע לשונות

 בפרשה ארבע הוראות דומות

 מופיעות בארבע לשונות

י רבותיו של רבי עקיבא ִ ִמפ   ב ְּ

 שלוש ולא ארבע

 

 מדובר אמנם בִציוו ִיים

 אך שלושה מהם נפעלים

א בשתי האמצעיות ֵׂ  הנוש 

א בשתי האחרות ָׂ  מו ש 

 

 ראשון כחברו לזרז בקשת כפרה

 רק כאן נפעל בתורה

ע   ם ללא רֵׂ ץ שורשו שֵׂ מֵׂ ִהק ָׂ  ב ְּ

קוע נסמך  לאוֶזן בחוזה ִמת ְּ

 

 ציווי שני נפעל כראשון

ן הלשון נָׂ עָׂ ִכבְּ דו קלה וְּ מְּ  ל 

א הענן ָׂ  מעניין לציין מו ש 

נו  כאן לֵׂ א ֶאצְּ ָׂ  מו ש 

 

ל לבדה ע  ָׂ  השלישית בחידה פ 

ֶפץ כשימושה וכצורתה ִין גם חֵׂ  הע 

בלבד היא פותחת לא כחיבור או   בו

 תמורה

 אפס השורש משמעותו הפוכה

 

הברביעי כמו  רָׂ זְּ ג ִ  בשלישי ה 

ל בבניינים שבעה  עיקרו פועֵׂ

 שמונה פעמים הפעיל בסדרה

 נפעל רק כאן בתורה

 



ת שלח "ענף פתרון חידת פרש

נרדף": שמות נרדפים במקרא 
 לענפי הגפן

ם אחד השבוע בסדרה  שֵׂ

 ועוד רבים פזורים במקרא

בפרה"ש, שלח, מופיע שם אחד של ענף הגפן, כדלהלן 

 שמותיו הרבים שבתנ"ך.בבית השלישי, מתוך 

 נפתח במשולש המורה על יום

ִריגשמו הראשון,  ֶפן  - ש ָ הֻוַבֻגֶ לש ָ ִריִגם ש ְׁ מורה על  - ש ָ

ת  לש ֶ ִרִגים ש ְׁ ָ ת ַהש ֻ לש ֶ ֵהם )בראשית  ָיִמיםיום, ככתוב ש ְׁ

 יב(-מ, י

ב במטרה חלם חלום ה   כשר 

בחלומו של שר המשקים, הנקרא 'ַרַהב' בלשון המדרש 

גבר אשר שם ה' מבטחו זה יוסף, ולא פנה אל אשרי ה -

רהבים, ע"י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני 

ניתוסף לו שתי שנים )בר"ר פט, ג(. חלום שר המשקים 

היה בהיותו בבית הסהר הנקרא גם 'מטרה', ככתוב 

ָרה )ירמיה לב,  ֻטָ ֲחַצר ַהֻמַ ִביא ָהָיה ָכלֻוא ֻבַ ָיהֻו ַהֻנָ מְׁ ִירְׁ וְׁ

 30ב(.

 

 ג בריצוי התברךכשנָׂסו

ֵרָקהענף הגפן נקרא  עליה כותב רש"י  -בברכת יהודה  ש 

)בראשית מט, ח( יהודה אתה יודוך אחיך, לפי שהוכיח 

לאחוריו  לסוגאת הראשונים בקנטורים התחיל יהודה 

, רצוישלא יוכיחנו על מעשה תמר, וקראו יעקב בדברי 

 ככתוב... -יהודה, לא אתה כמותם 

ִין בארצו   יימשךיין כע 

ֶפן ִעירה  ִרי ַלֻגֶ ֵרָקהאסְׁ ַלש ּׂ ִני ֲאתנו )שם, יא( וכדברי  וְׁ ֻבְׁ

רש"י נתנבא על ארץ יהודה שתהא מושכת יין כמעיין, 

איש יהודה יאסור לגפן עיר אחד ויטעננו מגפן אחת 

 ומשורק אחד בן אתון אחד.

ה  על ישראל היא מורָׂ

רש"י שם מביא גם את פירושו של אונקלוס, שהפסוק 

י ָיבא  ֶפן ִעירה הוא המשך מהפסוק הקודם, ַעד ֻכִ ִרי ַלֻגֶ אסְׁ

ים, העוסק במלך המשיח, ובכך  ַהת ַעֻמִ לו ִיֻקְׁ ילה וְׁ ש ִ

מפרש את הפסוק בשני אופנים. לפרוש הראשון, 

ֵרָקה ַלש ּׂ ִני ֲאתנו פירושו  וְׁ יבנה את  עם ישראל -ֻבְׁ

  היכלו,

 ועל עושי התורה

ֵרָקהולפירושו השני,  ַלש ּׂ ִני ֲאֹתנֹו פירושו  וְׁ עושי  -ֻבְׁ

 ילמדו אתו. התורה

 

ה דָׂ ו ץ בתי תירוש ֻקפ ְּ  עם ִקב 
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ובית סהר. שורש מטרה הוא נ.ט.ר ]כפי ששורש מתנה הוא 
נ.ת.ן[ המקביל במשמעותו לשורש ש.מ.ר.  כפי שלשורש 

 –שמירה וציפייה ]שמירה בלב[  –שתי משמעויות  ש.מ.ר
לׁשֶ  ת כך לשורש נ.ט.ר אותן שתי המשמעויות. לכן, ַוֲאִני ׁשְּ
ַמָטָרה )ש"א כ, כ(, המטר ַׁשַלח ִלי לְּ ה ַהִחִצים ִצָּדה אוֶרה לְּ

ָיה  ַהָמִביא ָהָיה ָכל א  מְּ היא היעד שאליו מצפים, וגם, וְִּירְּ
רה הוא המקום שבו שומרים, המקבילה ַּבֲחַצר ַהַםָטָרה, המט

ַמר ֵּבית ַשר ַהַטָּבִחים. ]ועי -למשמר  ִמׁשְּ ין ַוִיֵתן אָֹתם ּבְּ
ִתי )בראשית כו, ה([ ַמרְּ מר ִמׁשְּ  ברמב"ן עה"פ  ַוִיׁשְּ

בפרה"ש כאשר נכרתה עם  זמורהענף הגפן נקרא 

=קיבוץ בתי תירוש[,  אשכול ענבים ]אשכול ענבים

ם  ָ תוֻ ִמש ֻ רְׁ כְׁ מוָרהבפסוק ַוֻיִ ֻכול ֲעָנִבים ֶאָחד )יג, כג( זְׁ ֶאש ְׁ  וְׁ

ה   ובדָׂ  כעשרים וארבעה מקוואות כ 

כמבואר ברש"י, ואם חפץ אתה לידע כמה משאוי אחד 

מהם, צא ולמד מאבנים שהקימו בגלגל, הרימו להם 

איש אבן אחת מן הירדן על שכמו והקימוה בגלגל. 

ושקלום רבותינו משקל כל אחת מ' סאה ]שיעור מקוה[ 

טונא דמדלי אינש על כתפיה אינו אלא שליש וגמירי, 

משאוי ממשאוי שמסייעין אותו להרים. היוצא מדבריו 

שכל אחד משמונה המרגלים שנשאו את האשכול נשא 

 42משקל השוה לשלושה מקואות, ובסה"כ משקל 

 מקואות.

 הכול צפוי למגיד מראשית אחרית

 על שמו כבר נקרא בעל הברית

קום ַההוֻ  ֻכול ַעל אדות בהמשך כתוב ַלֻמָ א ָקָרא ַנַחל ֶאש ְׁ

ָרֵאל. המדרש מעיר  ֵני ִיש ְׁ ם ֻבְׁ ָ תֻו ִמש ֻ רְׁ ר ֻכָ ֻכול ֲאש ֶ ָהֶאש ְׁ

ֵרא  ֵאלֵני ַממְׁ ֵכן ֻבְׁ הֻוא ש  שכבר בפרשת לך לך כתוב וְׁ

לָהֱאמִרי ]חברון[ ֲאִחי  כּׂ ִרית  ֶאש ְׁ ֲעֵלי בְׁ ֵהם ֻבַ ַוֲאִחי ָעֵנר וְׁ

ָרם )בראשית יד, יג(. על כך אומר המדרש )במדב"ר  ַאבְׁ

יד  טז, טז( למקום ההוא קרא נחל אשכול, זש"ה ַמֻגִ

ית ַאֲחִרית )ישעיה מו, י(, שהכל צפוי היה לפני  ֵמֵראש ִ

הקב"ה, אשכול אוהבו של אברהם היה, ונקרא אשכול 

 על אודות האשכול שעתידין ישראל לכרות ממקומו.

 

 בחידת בן אדם נאמרה

ִליתענף הגפן נקרא  זקאל, הנקרא 'בן אדם' בנבואת יח דָּׂ

קרוב למאה פעמים בספרו, בנבואתו היחידה שנאמרה 

ָרֵאל  -כחידה  ית ִיש ְׁ ל ֶאל ֻבֵ ל ָמש ָ ש  ן ָאָדם חוֻד ִחיָדה ֻומְׁ ֻבֶ

ֶגֶפן סַרַחת  ִהי לְׁ ַמח ַויְׁ צְׁ )יחזקאל יז, ב(. בנבואה זו נאמר ַוֻיִ

נות  ַלת קוָמה, ִלפְׁ פְׁ ִליּׂוָתיוש ִ יו תַֻ  דָּׂ ָרש ָ ש ָ יוֻ ֵאָליו וְׁ יו ִיהְׁ ֻתָ חְׁ

 )שם, ו(

ה  על שעבוד צדקיהו לבבל מורָׂ

נבואה זו עוסקת בצדקיהו המלך, אשר נבוכדנצר 

המליכו למלך בירושלים לאחר שהגלה את יהויכין 

בבלה, על מנת להקים ממלכה שפלה כגפן, ולהפנות 

לבבל את דליותיו, היינו שתהיה מלכותו משועבדת 

 31למלכות בבל.

תור  ִמפ ְּ ֶשלְּ  מים פועלים כיחידיו כְּ

ָיווכאשר בלעם הרשע שבא מפתור אמר ִיזַֻל ַמִים  לְׁ  ִמדָּׂ

)במדבר כד, ז(, ולמרות שהמים לשון רבים אמר ִיזַֻל ולא 

לֻו,  ִיזְֻׁ

רות לרבנו אברהם הספרדי אֵׂ  לא ִמב ְּ

ָיו  לְׁ מבארותיו כרש"י, אלא  –האבן עזרא לא פירש ִמֻדָ

יזלו מים מענפיו , היינו מענפיו, שמרוב השפע מדליותיו

 32על שרשיו.

 

 ברש"י השבוע שם נוסף

וָכה הוא שם נוסף לענף הגפן בדברי רש"י בפרשת  ש 

 גפן.  שוכת -השבוע )יג, כג( שפירש זמורה 
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 בה אטד הטורה שרף

וכותובאמצעות  הנקרא אטד במשל  -שרף אבימלך  ש 

=טורה[ בו  -כ( -יותם )שופטים ט, ז את הצריח ]

ח ֲאִביֶמלֶךְׁ ֶאת התבצרו אנשי מגדל ש ֻקַ כם, ככתוב ַוֻיִ

רת  כְׁ ָידו ַוֻיִ ֻמות ֻבְׁ ֻדֺ רְׁ וַכתַהֻקַ מו  ש  כְׁ ם ַעל ש ִ ש ֶ ֶאהָ ַוֻיָ ָ ש ֻ ֵעִצים ַוֻיִ

וֻ  יִתי ַמֲהרוֻ ֲעש  ִאיֶתם ָעש ִ ר ִעֻמו ָמה רְׁ ַוֻיאֶמר ֶאל ָהָעם ֲאש ֶ

ל ָהָעם ִאיש   תֻו ַגם ֻכָ רְׁ כְׁ וכהָכמוִני. ַוֻיִ כֻו ַאֲחֵרי ש   ַוֻיֵלְׁ

ִריחַ  יתֻו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהֻצְׁ ֻצִ ִריַח ַוֻיַ ימֻו ַעל ַהֻצְׁ ש ִ ֲאִביֶמֶלךְׁ ַוֻיָ

ה  ָ ִאש ֻ ֶאֶלף ִאיש  וְׁ ֶכם ֻכְׁ ל ש ְׁ ֻדַ י ִמגְׁ ֵ ש  ל ַאנְׁ ֺמתוֻ ֻגַם ֻכָ ֵאש  ַוֻיָ ֻבָ

 מט(.-)שם, מח

 עוד שניים בבן אדם בחודו חידה

דעוד שני שמות לענפי הגפן,  אָרהו בַּׂ , מופיעים בנבואת פּׂ

ַעש   ֶגֶפן ַוֻתַ ִהי לְׁ החידה של יחזקאל הנביא, בפסוק ַוֻתְׁ

ים דִּׂ ֻלַח  בַּׂ ש ַ ארותַוֻתְׁ  )יחזקאל יז, ו(, פּׂ

ת צדקיהו טרם בגידה ח  לָׂ צְּ  על ה 

המתארת את הצלחת מלכות צדקיהו כל עוד לא בגד 

ולא מרד בנבוכדנצר, שממשלתו היתה על סביבותיו 

 33יו.ומלכי הסביבה נשמעו אל

 

 בשלושה שמות שונים נקראה

נקראים  – קצירויונקות  ,ענף –בשלושה שמות נוספים 

 ענפי הגפן

 בבקשה משולשת להשבה להארה לישועה

בספר תהילים, בפרק בו מבקש דוד המלך שלוש פעמים 

ָעה )תהילים פ, ד; ח; כ(.  ש ֵ ִנֻוָ ֶניָך וְׁ ָהֵאר ֻפָ יֵבנֻו וְׁ ֲהש ִ

בהמשילו את עם ישראל לגפן אשר נטע ה' בארץ 

ֻה  ֻסֻו ָהִרים ִצֻלָ ֵזי ֵאל.  ַוֲעָנֶפיהָ ישראל הוא אומר, ֻכָ ַארְׁ

ֻלַח  ש ַ ִציֶרהָ ֻתְׁ ֶאל ָנָהר  קְׁ קוֶתיהָ ַעד יָם וְׁ  .יונְׁ

ל ענה לבן נעמה ל השבוע לצֵׂ ש  ֶשִנמְּ  ו כְּ

ם ַאל  -וכשאיוב  ַאֻתֶ הנמשל בפרה"ש לצל, בפסוק וְׁ

ֵמנוֻ ֵהם ָסר  י ַלחְׁ אוֻ ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ֻכִ ירְׁ םֻתִ ָ ֵמֲעֵליֶהם )יד,  ִצלּׂ

ט( כפרש"י סר צלם, מגינם וחזקם, כשרים שבהם מתו 

 הנעמתיענה על דברי צופר  -שהיה מגין עליהם  איוב

 יד(-)איוב יב

 שניים נראים כתינוקות וכתבואה בקטימה

 יונקות וקצירמוזכרים שניים מהשמות האלה, 

י ֵיש   ]הנראים כתינוקות וכתבואה בקטימה[, בפסוקים ֻכִ

עוד ַיֲחִליף  ֵרת וְׁ ָוה ִאם ִיֻכָ קְׁ וָלֵעץ ֻתִ תּׂ יַנקְׁ ל. ִאם  וְׁ ֻדָ לא ֶתחְׁ

ו ֻוֶבָעָפר  ש  רְׁ ָאֶרץ ש ָ ִקין ֻבָ ִרַח ַיזְׁ עו. ֵמֵריַח ַמִים ַיפְׁ זְׁ ָימֻות ֻגִ

ה  ָעש ָ מו ָנַטע. ָקִצירוְׁ  ֻכְׁ

 

 ובנבואת ישעיהו על קבוץ גלויות

 סמוך לראשון בשופרות

סמוך לפסוק הראשון מנביאים הנאמר בסדר שופרות, 

קַע  ִכתְׁ אוֻ וְׁ רְׁ א ֵנס ָהִרים ֻתִ ש  נְׁ ֵני ָאֶרץ ֻכִ כְׁ ש  ֵבי ֵתֵבל וְׁ ל יש ְׁ ֻכָ

ָמעוֻ  ש ְׁ וָפר ֻתִ  )ישעיה יח, ג(, ש 

 כינוי אחד בלעדית בהופעה

ה  ועוד אחד כזניחה נראָׂ

 נטישהוזלזל  -מוזכרים עוד שני שמות של ענפי הגפן 

כאשר ישעיהו הנביא מתאר איך גוג ומגוג, כשיהיו  -
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קרובים לגמור הצלחתם, אז יצא ה' ויילחם בגויים ההם, 

ַרח, ֻובֶסר ָתם ֻפֶ ֵני ָקִציר, ֻכְׁ י ִלפְׁ ה,  ככתוב, ֻכִ ֶיה ִנֻצָ ֻגֵמל ִיהְׁ

ָכַרת  יםוְׁ ִ ַזלּׂ לְׁ ֶאת  ַהזַּׂ ֵמרות, וְׁ זְׁ ֻמַ ותֻבַ ִטיש  ֵהִסיר ֵהַתז  ַהנְּׁׂ

במקרא,  זלזל)ישעיה יח, ה(. זו הופעה בלעדית של מילת 

 נראית כזניחה. נטישהו

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפור

 סיפור
 מי הטיל את הפצצה?

הסיפור שלפנינו התרחש 

 51במדינת רוסיה בג' אב ה'תרס"ד )

למנינם(, כשצורר  5091ביולי 

היהודים המיניסטר ויאצ'סלאב 

ְֶלֶווה שהה ּפקונסטנטינוביץ' פֹון 

בכרכרתו ההדורה בעיר פטרבורג 

הבירה. פצצה הוטלה לעבר 

הכרכרה ופלווה הרשע הפך לפגר 

 מובס.

 איך הוא נהרג??  

את פרטי  רבים ידעו לספר

המעשה, אולם תכף תדעו מי 

באמת היה זה שהטיל את הפצצה 

 לעבר הכרכרה...

 

"פרעות קישינוב" חקוקים בכאב 

בתולדות העם היהודי. היהודים 

נהגו לכנותם בשפתם היהודית: 

ה"קישינוב'ער שחיטה" )השחיטה 

הקישינובאית(. המוני יהודים נהרגו 

על קידוש השם באותם ימים מרים 

ם. ההמון צמא הדם טבח ונמהרי

ללא רחם ביהודי קישינוב, אנשים 

נשים וטף, שעלו בסערה השמימה. 

 ה' יקום דמם.

מי שהיה מהאחראים הראשיים 

הזוועה הללו, היה -לפרעות

המיניסטר פלווה, מי שהיה ראש 

המשטרה החשאית הצארית 

)ה'אוכרנה'(, ונשא בתפקידים רמים 

נוספים בממשלת רוסיה הצארית, 

מזכיר המדינה', ושר הדוכסות כמו '

הגדולה של פינלנד, עד שבשנותיו 

האחרונות התמנה גם לשר הפנים 

הרוסי. את מעמדו הרם ניצל לרעה, 

ולא די בכך שלא פעל למיגור 

הפרעות המזעזעות והרדיפות 

האכזריות, אלא שהוא הוא היה 

 אחראי לביצועם והוצאתם לפועל!

 

פלווה הרשע שם לו למטרה 

ת הציבור כולו תחת להכפיף א

מרותו הבלתי מעורערת של הצאר 

ניקולאי השני )ניקולאי 

אלכסנדרוביץ' רומנוב(, ולחם 

מלחמות חרמה במפלגות 

האופוזיציה השונות. כמו כן הוא 

שם לו למטרה לכפות על כל 

האזרחים את התרבות הרוסית 

הכפרנית, ולא בחל באמצעים 

 תוקפניים ואלימים.

יסטר באותם ימים קמו למינ

פלווה מתנגדים. היו אלו חברי 

רבולוציונית", -המפלגה ה"סוציאל

מפלגה פוליטית שקמה באותם 

ימים, שהחליטה לשים קץ למעלליו 

של פלווה המרושע. חברי המפלגה 

הקימו מחתרת שמטרתה היתה: 

 לחסל את פלווה.

במשך תקופה לא ארוכה, בין 

השנים תרס"ג ותרס"ד, בוצעו לא 

ונות התנקשות פחות משלושה נסי

לשוא.  --בחייו של פלווה, ואולם 

כל נסיונות ההתנקשות לא צלחו, 

ופלווה המשיך בפעולותיו הזדוניות 

 בגיו זקוף...

 

בתקופה המדוברת היה הדור 

מעוטר בקיומו של צדיק גדול 

שפיאר אותו. היה זה הצדיק הגדול 

רוזנבלט, זכותו יגן -ר' מרדכי ווייצל

: "ר' עלינו, המוכר בכינויו

מרדכי'לה ]או: ר' מוט'לה[ 

אושמינר", על שם העיר 'אושמינא' 

שבה כיהן ברבנות. ר' מרדכי כיהן 

בתחילה ברבנות בערים 'בוטן' 

ו'קורליץ', ואחר כך נתמנה לרבה 

של אושמינא. מסופר שגם השם 

שושן( ניתן לו על -'רוזנבלט' )עלה

שם ספרו 'פרח חבצלת' שהוציא 

 לאור בנערותו.

מרדכי'לה היה מכונה גם: "ר' ר' 

. מעברו לכהן 34מרדכי'לה מסלונים"

כרבה של סלונים היה בדרך ממש 

לא שגרתית... קהילות רבות רצו 

אותו לרב, ואנשי קהילת אושמינא 

שהכירו בערכו של הגאון הצדיק 

שבתוכם לא הסכימו לוותר עליו. 

לשם כך טרחו אנשי אושמינא 

ו' והציבו שומרים לשמור שלא 'יגנב

אותו, אך לבסוף זה קרה... בחורף 

של שנת תרס"ד, ביום שבו מזג 

האויר היה סוער במיוחד, הצליחה 

קהילת סלונים להעביר את הרב 

לקהילתם... כתבי העת הרבו לדבר 

על דבר ה"גניבה" אולם עובדת 

היעשותו רב בסלונים לא השתנתה. 

 כה רבה היתה ההערצה כלפיו.

ם' גדולי הדור, כמו ה'חפץ חיי

וה'חזון איש', הפליאו רבות על 

צדקותו וגדלותו, וה'אבי עזרי' )מרן 

הגראמ"מ שך זצ"ל( התבטא שהוא 

מופת' -היה 'א ליטווישער בעל

מופת ליטאי'(. אכן סיפורי -)'בעל

מופת רבים ומופלאים סופרו על 
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את הרה"צ ר' מרדכי חיים סלונים, שהיה רבם של 'חסידי' 
 סלונים בארץ הקודש.



אודותיו. סיפר ר' אליהו לאפיאן 

שכאשר שאלוהו לר' מרדכי'לה 

, השיב מדוע הוא פועל מופתים

שכך הוא מצליח להציל יהודים 

ממכשולות חמורים בשמירת 

ההלכה. הודות להיותו ידוע כבעל 

מופת ואיש פלא היו אנשים 

פשוטים משתפים אותו ומתייעצים 

עמו וסרים למוצא פיו. ר' מרדכי'לה 

אף סיפר כיצד עלה בידו להציל 

בדרך זו קהילה שלמה בישראל 

מלעבור עבירות חמורות בבלי 

 .דעת

 35סיפר הר"ר יוסף שרשבסקי ז"ל

שהיה מקורב אליו מאוד, שפעם 

אחת בחג הפורים שחל בערב שבת 

סיפר לו מאן דהוא שר' מרדכי 

שתה כהוגן, ועכשיו באה השבת 

ואף אחד לא מצליח להעיר אותו. 

מיהר ר' יוסף לר' מרדכי וצעק: 

מיד קם על  –"רבי! שבת!" והנה 

עומדו, לבש את בגדי השבת והלך 

בית הכנסת... ר' יוסף ידע שאם ר' ל

מרדכי'לה ישמע 'שבת' הוא לא 

נפש... כה גדולה היתה -ישאר שוה

 דבקותו בבורא יתברך שמו.

ר' מרדכי'לה היה נוהג לעשות 

'עסק' גדול מאוד ממסיבות סיום 

מסכתא. אמרו שגם בכך ראה 

תחבולה קדושה כיצד להאהיב את 

התורה על לומדיה, ולעודד את 

ורה. אחד מהדברים לימוד הת

שבהם כיבד את מסיבות הסיום 

היה באמירת דרשות נפלאות 

ומערכות יקרות השייכות לסיום 

המסכת. תלמידיו היו סבורים 

שבודאי כל ההדרנים ערוכים אצלו 
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בביתו בכתובים, וניגשו אליו 

בבקשה שיואיל להרשותם 

ספר, ואולם הופתעו -להדפיסם עלי

כשר' מרדכי'לה אמר להם 

כות הנפלאות הללו לא שהמער

אמרם אלא כדי להוסיף בשמחת 

התורה בשעת הסיום, ולא עלתה 

 על דעתו להדפיסם...

לבסוף נענה הצדיק ר' מרדכי'לה 

לבקשת תלמידיו, ולמרות שלא זו 

היתה תוכניתו מתחילה, אף על פי 

כן העלה מזכרונו את המערכות 

שזכר וכתבם עלי ספר. ספר 

עד  ההדרנים "הדרת מרדכי" מפאר

היום את ארון הספרים היהודי, 

 לכבוד התורה ולומדיה.

 

תרס"ד, עת  36אותו יום, ג' אב

בוא שבת קודש, היה יום חג 

בסלונים, קהילתו החדשה של 

הצדיק מאושמינא. מה ארע? 

כמובן! מסיבת סיום מסכת! 

השולחנות נערכו ברוב פאר והדר, 

במידת הפאר המירבית 

 שמתאפשרת ב...מרתף...  

ר' מרדכי'לה מניין יהודים  ריכז

אל מרתף אחד הבתים, ושם, הרחק 

מעיניהם הבולשות של הרוסים 

הרעים, אנשי בריתו של הצר 

ניקולאי, ערך ר' מרדכי'לה את 

 הסיום. 
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באיגרת, אודות תיקון שערך לאדם שמאות שנים קודם 
לב. מעניין מאוד לציין שאירוע -פגע בכבודו של מהר"י בן

 זה קרה גם כן באותו תאריך בדיוק, בג' באב. 
)שני התאריכים מדויקים! אודות המעשה שארע למהר"י 

היתר ב'סדר הדורות' למהר"י היילפרין, -בן לב ראה בין
חלק א, בתאריך ה' אלפים ש"ה. אודות סופו של פלווה ראה 

, וכך גם 973 למשל בירחון 'הפלס' משנת תרס"ה, עמוד
 1391ליולי  11-בשאר המקורות ההיסטוריים, שנהרג ב

 למניינם(. 

למד הצדיק את הקטע האחרון 

במסכת, כנהוג, אמר את ה"הדרן" 

ואת הקדיש המיוחד, ואחר כך קרא 

 לנוכחים ואמר: "בואו ונתפלל לה'

שיעביר מן העולם את הרשע הזה, 

 פלווה...".

ר' מרדכי'לה החל באמירת ספר 

התהלים, כשהוא פותח במזמור 

הראשון. כך, בחוזקה ובקול גדול, 

אמרו פסוק אחר פסוק, מתוך כוונה 

עצומה. כשהגיע ר' מרדכי'לה 

לפסוק הרביעי ואמר את המילים 

"לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר 

צדיק גם את תדפנו רוח", אמר ה

תרגומו של הפסוק בשפת האידיש: 

"זאל'ן זיי זיין אזוי ווי פלעווע ]מוץ 

באידיש הוא 'פלווה'[ וואס די ווינט 

וועט העם אוועק נעמען..." ]שהם 

יהיו כמו פלווה )מוץ( שהרוח תיקח 

אותו...[. מוץ נקרא באידיש 

 'פלווה'... 

 

לא מצא לעצמו מנוח.  ֶיְווָנה ָאֶזף

יוונה היה נחשב לאחד מראשי 

רבולוציונית", -המפלגה ה"סוציאל

מפלגת המהפכנים, מתנגדי הצאר, 

אבל למעשה הוא היה מרגל. את 

כל המידע שידע אודות המהפכנים 

היה מעביר לצאר הצורר ולאנשיו... 

באותם ימים לא מצא יוונה מנוח 

לנפשו. יוונה היה למעשה יהודי, 

לו שמו היה בעצם שם יהודי: ואפי

ָנה. פרעות קישינוב עוררו בו את ֹוי

יצר הנקם, והוא החליט לנקום. 

למרות היותו מרגל של הצאר הוא 

החליט להיות הפעם "סוכן כפול"... 

יוונה אירגן תוכנית להתנקש בחייו 



של שר הפנים של הצאר. להרוג 

 את פלווה...

את התוכנית לפרטיה תיכנן חבר 

פכה בוריס סבינקוב, מפלגת המה

ויוונה הפר הפעם את נאמנותו 

 לצאר. הוא תבע נקמה!

 

באותה שעה שיצאו פסוקי 

התהילים מפיו הקדוש של הצדיק 

מאושמינא, נסע המיניסטר פלווה 

בכרכרת האצולה שלו שמח וטוב 

לב ברחובותיה של העיר פטרבורג, 

והוא אדם "בריא", בשיא כוחותיו. 

ור סזונוב חבר מפלגת המהפכנים יג

הטיל פצצה אל מתחת לכרכרה, 

ופלווה הרשע צורר היהודים 

התפגר בקול רעש גדול, ונבלתו 

הוטלה כאבן שאין לה הופכין. "לא 

כן הרשעים כי אם כמוץ אשר 

תדפנו רוח! שהם יהיו כמו פלווה 

)מוץ( שהרוח תיקח אותו!..." כן 

 יאבדו כל אויביך ה'.

 

הגאון "משמר הלוי", ר' משה 

כי שולזינגר זצ"ל, היה נוהג מרד

לספר את סיפור זה בריגשה רבה, 

ואפילו ב"תשובה" הלכתית הזכיר 

זאת, בַספרו: "שמעתי מכבוד דודי 

מורי הגאון הצדיק רד"ז צ'צ'יק 

זצ"ל, בעל ה"תורת זאב", שסיפר 

מעוצם שקידת לימודו של הגאון 

רבי ישעיה זאב וינוגרד זצ"ל, ראש 

", בעל ישיבת הבחורים "עץ חיים

ה"שערי זיו" וה"קבא דניחותא", 

שהיה לומד בשקידה מאוימת, וכל 

כמה ימים היה עושה סיום על 

מסכת בש"ס, ואלו שידעו מהסגולה 

הגדולה שזמן סיום מסכת הוא 

מסוגל מאוד לפעול ברכות וישועות 

והצלחות ורפואות וכל מילי דמיטב 

היו באים להתברך אצלו, ולהזכיר 

ת, ושורש את הנצרכים לישועו

הדבר מהידוע לנו הוא מהגאון 

הצדיק בדורו ר' מרדכי'לה 

אושמינר זצוק"ל, שהיה פועל 

בסיומיו ובהדרניו", ושם הוא 

מאריך ומספר את הסיפור המופלא 

אודות מותו הפתאומי של הצורר 

פלווה, שחקוק עד היום בספרי 

 דברי הימים.

 לתגובות:  ישראל אברהם קלאר
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