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 (טז, א) לוי בן קהת בן יצהר בן קרח ויקח
 על שמו יזכר שלא עצמו על רחמים שבקש יעקב בן הזכיר ולא, "י"רש כתב

 ". כבודי תחד אל בקהלם) ו, מט בראשית( שנאמר מחלקותם
 לו יועיל שמה, ועוד? שמו יזכר שלא עצמו לכבוד כך כל דאג יעקב וכי, וקשה

 הוא לוי אשר ידע לא זה מי וכי, לוי בן עד נזכר אם" יעקב בן" בפסוק יזכר לא אם
 . יעקב בן

) מב, כו ויקרא( הפסוק על אומרים התורה מפרשי דהנה, כןהוא הענין אך
 והארץ אזכור אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי את וזכרתי"

 להזכיר יחשב גדולה לטובה זה אדרבה, וקשה התוכחה באמצע הנכתב" אזכור
 הקללה בעת עונש בשעת כי, ותירצו, לקללות זה שייך מה כן ואם, אבות זכות להם
 אותם להעניש גורם זה כי מחצבתם מקור האבות להם להזכיר יחשב לעונש זה גם
 עליו יגיד המשפט לפני שיעמוד ובעת, בגניבה נתפס אחד אם למשל כמו יותר עוד
 בעת כן, יענש וכפלים מנשוא עונו גדול יהיה ודאי אז, דמתא הרב בן שהוא אחד

 יחוסם ומצד, ויעקב יצחק אברהם בני שהם להם יזכור גם כי הכתוב אומר הקללה
 . עונשם יוגדל זה ידי ועל, החטאים לאותם ראוים אינם

 התפלל, בנים על אב כרחם לבניו אהבתו מגודל יעקב כי, כאן גם לומר נוכל לזה
 לו יזכור לא העונש בשעת כי עליו והתפלל ביקש ולכן, עונשו להקטין קרח על

 (אמרי יעקב)                                   .יעקב בן שהוא
 )טז, א( קהת בן לוי בןקרח בן יצהר ויקח 
ק מקאצק, קרח "הרהיאר ב .וכו' ?י, קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו"ברש

 ...?פיקחלהיות  –ראה לשטות זו מה  –שפיקח היה 
  (טז, א) ראובן. בני פלת בן ואון

 וכן הוא בגמ' סנהדרין, "חכמות י) (פרק תנחומא ידועים דברי חז"ל במדרש
כשאמרה לו שבין כה וכה הוא  און" שהיא הצילתו של אשתו זו ביתה בנתהנשים

לא יהיה הכהן הגדול והמנהיג, ומה אכפת לו אם ייקרא תלמידו של משה ואהרן 
 או תלמידו של קורח, והשקתה אותו ביין וכו' וניצל מהמחלוקת.

ל ביאר מה היתה חכמתה המיוחדת של אשתו "רבי חיים שמואלביץ זצהגאון 
מחלוקת, בלהט האש, אם האדם מסוגל בשעת  !בזה דבר נורא, כןואמר  ?של און
 !זו חכמה אדירהאכן  –חשבון פשוט של אחד ועוד אחד שווה שתיים לחשב 

, שהיא טענה לו, הרי מה ת טענתהאלהמתיק שר ל, אפ"המדרש הנובדברי 
ח טען שהיו המחלוקת כאן, שמשה טען שכל המינויים נעשו עפ"י רצון ה' וקור

כאן נגיעות, וממילא גם הוא דורש גדולה לעצמו. באתה אשתו של און ואמרה לו, 
ממה נפשך, באם משה צודק, הרי זה ציווי הקב"ה. ואם קורח צודק, אזי קח את 

בידך, דהיינו שקורח הרי טוען שתמיד החשבון צריך להיות "מה יש  אומנות רבך
מזה והרי אתה לא  לךתה תחשוב מה יש מזה", ולדאוג לטובת עצמו. אז גם א לי

תרוויח כלום, שהרי לא ישתנה מעמדך בין אם משה הוא המנהיג ובין אם קורח. 
 ואולת און של אשתו זו ביתה בנתה נשים חכמות) יג משלי(ועל זה שיבחה הכתוב: 

 (ציוני תורה)     קרח. של אשתו זו תהרסנה בידיה
 ) יד זט( 'וגו הביאתנו ודבש חלב זבת ארץ אל לא אף
 בא שהיה אחד וגביר חכם תלמיד על סיפר ל"זצ ישראל הבית מגור ר"מודהא
 ר"לאדמו אמת האמרי ונתמנה אמת השפת כשנפטר כך ואחר אמת לשפת תמיד
 הרבי של בנו שהיה משום וכן קצת משפחה קרוב היה כי לשולחנו ל"הנ בא היה

 של פיו את לשאול ובא ,יער לקנות ,מסחר איזה לו נזדמן אחת פעם ,הקודם
 כיון. הרגל את ופשט שקנה זה ידי על הפסיד כ"ואח, שיקנה לו ויעץ אמת האמרי
 שהייתי פעם כל הקודם הרבי אצל בליבו שאמר לפי, אליו לבא הפסיק, שכך

, כספי כל הפסדתי ששאלתיו מיד הזה רבי ואצל הפסד מזה יצאלא וענה שואלו
 הלכו והחסידים במרינבד אמת האמרי שהה כאשר, זמן לאחר. רבי זה אין כן אם

 מקום מכל, רבי אינו עצמו שהוא' שאפי בלבו וחשב אחריו כן גם ל"הנ הלך, אחריו
 איתא: לו ואמר פניו את אמת האמרי היסב, כך חושב בעודו... הוא רבי של בנו

 עינו אלא, הזה לשטות ראה מה, היה שפקח קרח) "ח, יח רבהבמדבר( במדרש
". ואהרן כמשה ששקול שמואל, הימנו עומדת גדולה שלשלת ראה, הטעתו

 דכיון אלא? ה"ע רבנו משה על לחלוק לקרח כבר הותר כך משום אטו, ולכאורה
 עלה, הצליח לא הארץ לראות מרגלים לשלוח משה שנתן שהעצה קרח שראה
" הביאתנו ודבש חלב זבת ארץ אל לא אף" שאמרו וכמו, עליו לחלוק שיכול בלבו
 .רבי אינו, עוזרת שאינה עצה שנותן שרבי

, הוגנת שאינה עצה זאת היתה לא ושלום חס שבאמת, ישראל הבית וסיים
 לפי הנוראה מהמלחמה משפחתו וכל ההוא ניצל אמת האמרי של עצתו ידי שעל

 משפחתו כל עם לברוח הוצרך שקנה השטח עבור עצומים לחובות שנכנס שאחר
 (כרם חמד)    .מהמלחמה וניצלו ישראל לארץ

 )טז, יא( ואהרן מה הוא כי תלינו עליו

 ראש] ל"זצ) [א"שליט( שניאורסון שמעון ברוך הרב הגאון ממרן שמעתי
 בכוסו בכיסו ניכר אדם דברים בשלשה) 'ב, סה עירובין( דאיתא, טשעבין ישיבת
 צדקה לחלק יכול שהיה משום בכיסו להכירו שייך היה לא באהרן והנה'. ובכעסו
 כדאיתא, להעשירו מחוייבים היו דישראל, כלום מכיסו נחסר שלא לפי בשפע

, יין לשתות אסור לכהן שהרי שייך לא נמי ובכוסו'. אחיו משל גדלהו) 'א, יח יומא(
 רצונכם אם", הוא מה ואהרן" שאמר מה וזהו. להכירו אפשר היה בכעסו ורק

 .בכעסו ניכר יהיה ואז עימו תריבו כאשר" עליו תלינו כי" אהרן הוא מי לדעת
 )כרם חמד(

 ) יז, ה( ועדתו כקרח יהיה ולא' וגו ישראל לבני זכרון
 לך ואראה בא, חנה בר בר לרבה טייעא ההוא ליה דאמר.) עד ב"ב' (בגמ איתא
 אמת ותורתו אמת משה' צועקים ועדתו שקרח איך והראהו קורח של הבליעה

 בשם] ל"זצ) [א"שליט( שניאורסון שמעון ברוך' ר מהגאון שמעתי'. בדאים והם
  פי על דאף צחות בדרך שאמר ל"זצ שפירא מאיר' ר צ"הגה

 של הבליעה אבל" כקרח יהיה ולא" כדכתיב' יהי לא כבר עצמו קרח שכמו
 הם דהרבנים' אמת ותורתו אמת משה' אומרים קורח דבלועי, בעולם עדיין קרח

 גדולי של דבריהם שכל, כלומר. בדאים, המשמשים, היינו' והם' אך, אמיתיים
 מהראוי כך הטוענים וכל. בדאים והמשמשים, משמשיהם בעצת הם ישראל
 (כרם חמד)                                             .הוא קרח של מירושתו זה דבר כי שידעו

 מאוצרות המגידים  
 ) א, טז( קרח ויקח

ארמון"  כבריח ומדינים עוז מקרית נפשע יד)  "אח בפרשתינו (יח, רבה במדרש
 יתן לעמו עוז' ה) כט תהלים( שנאמר עוז שהיא בתורה שפשע קרח זה) יח משלי(
 היו דיניו שבעלי יודע היה והלא ארמון כבריח ומדינים בשלום. עמו את יברך' ה

) כו שמות' (שנא משה כך זז אינו הבריח מה ואהרן משה זה ארמון כבריח קשים
 הקצה". אל הקצה מן מבריח הקרשים בתוך התיכון והבריח

צריך להבין מה פשע קרח בתורה, והרי חטאו היה במחלוקת ולא בפשיעה 
 בתורה?! ומה הוא ההמשך של היה יודע שבעלי דיניו קשים כבריח ארמון וכו'.

ובהמשך הפרשה: "העיני האנשים ההם תנקר", כתב רש"י  שאפי' תנקר 
לי האנשים האלו תעקר וכדומ' עיניהם לא יעלו. יש להבין למה לא אמרו ידי  או רג

 למה דוקא העיניים? מה הכוונה בזה.
 ניתנה לא אילמלא יוחנן רבי אמר ק, ב) ויבואר בהקדם דברי הגמ' (עירובין

 ה פרשה דברים מנמלה. ובמדרש (רבה, וגזל מחתול צניעות למידין היינו תורה
 מה וגו'" וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל "לך) ז משלי( ה") איתא "זש ב פסקה
 אלא חיה וכו' אינה הזו הנמלה אמרי רבנן הנמלה, מן לעצל ללמד שלמה ראה
 כל בקיץ ומכנסת הולכת והיא ומחצה, חטה אלא אינה מאכלה וכל חדשים, ששה
 ומצאו היה מעשה יוחאי בן ש"ר אמר וכו'. ועדשים, ושעורין חטין שמוצא מה

 אמר לפיכך לחורף. הקיץ מן שמכנסת מה טון) 64כור ( מאות שלש שלה בבור
 העולם מן מצות לכם התקינו אתם אף וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל לך שלמה
 בה שיש ארץ דרך ראה אמרי רבנן וחכם דרכיה ראה ומהו הבא לעולם הזה

 אחת חטה שהפילה אחת בנמלה מעשה חלפתא בן ש"ר אמר הגזל מן שבורחת
 אותה באה אותה, נוטלת מהן אחת היתה ולא בה ומריחות באות כולם והיו

 וכו'". אותה ונטלה שלה שהיתה
שואלים המפרשים, (ומביאם הר"ש לוינשטיין) למה באמת כתבה התורה את 

 הגזל אם אפשר ללמוד מהנמלה.
ומתרץ החידושי הרי"ם, וכן הוא בספר "דרש אב", שהנמלה הזאת אכן לא 

ים? וכי ראית נוגעת בחיטה שחברתה נגעה בזה, אבל מאיפה מגיעים כל החיט
מימך נמלה חורשת, זורעת וקוצרת? ומאיפה כל החיטים, הרי הכל גזול מהאדם! 
יוצא שהנמלה ה"צדיקת" הזאת היא הגזלנית הגדולה בעולם, ולמה, כי היא אין 
לה תורה! בעיניה "גזל" זה רק לגנוב מחברתה הנמלה, אבל לגנוב מהאדם זה שום 

טוב ומה לא טוב, אדם בעיניים שלו לא רואה  דבר... כי בלי תורה אין אדם יודע מה
כלום! מה נחשב לטוב ומה לא, רק התורה קובעת מה טוב ומה לא טוב, מה ישר 

 ומה לא ישר.
מספרים, שבוורשא היו קבוצת גנבים וגזלנים שהפילו את חתתם על כל 
תושבי השכונה. פעם אחת גנבו מאיזה אשה אלמנה, באה האלמנה אל הרב 

חייבת את הכסף הזה, אמר הרב, נו, מה אני יעשה הרי כולנו סובלים בבכיות שהיא 
מהם. אמר הגבאי אני מכיר מישהו שיש לו קשרים עם מישהו שיש לו קשרים עם 
ראש הגנבים, אולי נעביר לו מסר שכאן הם הגזימו ושיחזירו את הכסף, כי זה 

מר ראש מקרה מיוחד, בכל זאת, הרי היא אלמנה! ואכן העבירו את המסר, א
הגנבים: נשב ונדון בבקשה. ישבו ודנו ואכן הגיעו להסכמה שכאן זה מקרה מיוחד 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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שכן היא אלמנה. קם אחד הגנבים ואמר, רק שניה, יש פה אלמנה שצריכה כסף, 
אז מה פתאום שאנחנו נשלם את הכל?! צריך לאסוף מכל התושבים שוה בשוה 

ב רוצה, שהוא יתן את כל החלק וגם הרב יתן את חלקו וגם אנחנו נתן חלק! אם הר
ממנו עצמו, וכי באיזה זכות הוא דורש מאיתנו לתת את הכל...

זאת אומרת שגם הגנבים דורשים יושר וצדק רק הם מחליטים מה זה צדק! 
 לגנוב מהשני זה משכורת, ולתת צדקה זה גניבה...

 כמו אותה נמלה שגונבת הכי הרבה אבל לגנוב מאנשים זה לא גניבה...
ה מה שאומר שלמה המלך אל אותו עצל שלא לומד, לך אל הנמלה ותראה וז

 לאיפה מגיעים כשלא לומדים...
אף גם זה היה אצל הנאצים ימ"ש, שהושיבו את הרוצחים בכלא, אבל להרוג 

 יהודים זה לא רצח.
כך דרכם של אנשים, שרואים כל דבר במבט הצר של הצורך הפרטי, ודבר זה 

ל שלבי החיים, ואפשר להביא לכך דוגמאות מכל שטחי הוא בכל דבר ודבר בכ
 החיים, שרק התורה קובעת מה ישר ומה צריך לעשות 

כך בכל דבר ודבר, אם אדם חי עם התורה שהיא קובעת מה צריך רק כך יכול 
 לעבור את החיים. רק כך ידע מה זה השקעה נכונה מה זה צדק ומה יושר וכו'

 . במחלוקת אנחנו מוצאים את הנקודה הנ"לובזה נבוא לביאור התמיהות הנ"ל
בצורה החזקה ביותר. אפשר לראות אנשים שרבים וכל אחד טוען לאמת 
המוחלטת והצודקת ביותר בעולם, ויריבו טוען אף הוא את אותם המילים לצד 
ההפוך בדיוק. ואיפה האמת נמצאת? האמת נמצאת בתורה! כל הבעיה מתחילה 

שמיות והבשריות. האדם הרי מונע מנגיעות כשהאדם מסתכל בעיניו שלו הג
ואינטרסים שהן מעוורות אותו, כמו עיוור צבעים שיכול להישבע על אדום שזה 

 ירוק כי הוא בעיניים שלו רואה את זה כירוק.
)  יח משלי(ארמון  כבריח ומדינים עוז מקרית נפשע בא המדרש ואומר "אח

 את יברך' ה יתן לעמו עוז' ה) כט תהלים( שנאמר עוז שהיא בתורהשפשע קרח זה
כל הבעיה והמחלוקת התחילה בזה שלא רצו לקבל את מה שהתורה   בשלום עמו

אומרת, ומה שהקב"ה ציוה והסתכלו דרך העיניים הרגילות שבהם נראה כאילו 
יש כאן אי צדק ואי יושר בחלוקת התפקידים. המחלוקת זה לא השורש אלא 

  התוצאה! השורש זה "שפשע בתורה".
ממשיך המדרש ואומר מה הסימן לאמת מוחלטת? באם היא קיימת ויציבה 
ואינה משתנה. ואת זה רק התורה יכולה לומר, כי אצל האדם הפשוט האמת 

 והלא ארמון כבריח משתנה לפי העדיפויות והנגיעות, וזה אומר המדרש: "ומדינים
 זז אינו הבריח מה ואהרן משה זה ארמון כבריח קשים היו דיניושבעלי יודע היה
 אל הקצה מן מבריח הקרשים בתוך התיכון והבריח) כו שמות' (שנא משה כך

הקצה". והרי אצל משה ואהרן התורה קובעת והיא כבריח התיכון שאינה משתנה 
 ואינה זזה כמלא נימא ממקומה.

 האנשים עזרא: העיני וזהו אמרם "העיני האנשים ההם תנקר", וכתב באבן
 עינים אחיזת כלומר תראינה שלא העינים להחשיך התרצה אומרים "ויש ההם
נעלה וכו'". היינו, שאמרו דתן ואבירם אל תסגור לנו את  לא לנו עושה אתה

העיניים! אנחנו רואים את כל האמת עם העיניים שלנו. שכן בלי תורה אכן טועים 
 (ציוני תורה)                  בראיית האמת הצרופה.

 
 (ט"ז ז') לוירב לכם בני 

 ברש"י: וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זו?
שרצה להיות פקח  -מסביר רבי דוד מלעלוב ואומר, מה ראה לשטות זו 

 ולהתחכם בדרכי ה'...
לפנינו מעשה מופלא ממנו ניתן ללמוד שאדם המחליט להתהלך בתמימות 
עם בוראו, לעולם אינו מפסיד. תמיד ישלח לו הקב"ה את עזרו ממעל, ויוכיח לו 
שהתמימות וההליכה ביושר ובאמת, משתלמת, מצדיקה את עצמה. את הסיפור 

 שמענו מהרב פנחס בסר שליט"א, שהעיד שכל הפרטים מדויקים.
התרחש עם בעליה של חנות ספרים בעיר מסוימת. חנות זו היתה המעשה 

שייכת לישיבה פלונית שהשכירה חנויות רבות. הנהלת הישיבה הקפידה לציין 
בחוזה השכירות את ייעודה המתוכנן של כל חנות שהושכרה. בחוזה שנחתם 

 במקרה זה, צויין שהחנות מיועדת למכירת ספרי קודש, ומכשירי כתיבה.
 עשות מעשההחליט ל

חנות נוספת הושכרה על ידי הישיבה לאדם אחר, וזו היתה ממוקמת בצמוד 
לחנות הראשונה. ההסכם עם השוכר השני, כפי שצויין בחוזה, היה על מכירת כלי 

 שמעון. -בית בלבד. לצורך הענין, נקרא לשוכר הראשון בשם ראובן, ולשני 
כתיבה, הגם שהדבר צויין  ראובן לא ניצל מעולם את זכותו למכור גם מכשירי

בחוזה, והסתפק במכירתם של ספרי קודש בלבד. שכנו, שמעון, שראה שראובן 
אינו מנצל את זכותו למכירת מכשירי כתיבה, החליט לעשות מעשה, והכניס 
לחנותו מכשירי כתיבה, ומכרם ברווחים נאים. לפני תחילת שנת הלימודים קנה 

 יח מכך סכומי כסף גדולים.מלאי גדול של מכשירי כתיבה, והרוו
ראובן, לו היתה שמורה הזכות למכירת מכשירי כתיבה, ראה את כל אשר 
נעשה, ושתק. הוא לא נהג בצרות עין, ולא מחה בשמעון על שלקח מאתו את 

 הייעוד הזה שנכתב בחוזה השכירות שלו.
והנה, לאחר שראובן השיא כמה מילדיו, ונזקק לסכומי כסף גדולים, עלה 

ו להיכנס לענף מכשירי הכתיבה, ולמוכרם. גם הוא רכש מלאי גדול, וה' בדעת
 הצליח דרכו, והיו לו רווחים מכובדים ביותר.

והנה, בבוקר לא בהיר אחד, נכנס אליו שמעון, כולו קוצף וכועס, סר וזעף, 
 בגללך'!... -ובפיו טענה: 'השנה לא הצלחתי למכור את מכשירי הכתיבה שלי 

 שמעתם טיעון?!

'בשנים האחרונות, הוסיף שמעון, אני מרוויח כסף רב במכירת מכשירי 
 - - -הכתיבה, ועכשיו שגם אתה מוכר אותם, לא הצלחתי להגיע להישגים נאים'! 

היתה  ההוא אינו מזכיר אף מילה על כך שהזכות למכירת מכשירי הכתיב
הקודש, נתונה בעצם לשכנו הטוב, ראובן, שהתעסק כל השנים רק במכירת ספרי 

וגילה רוחב לב נדיר בכך שלא מימש את זכותו בענין מכשירי הכתיבה, ונתן את 
 הזכות הזו לעמיתו.

שמעון בא בטענות אל ראובן כיצד זה שהחליט למכור את המכשירים הללו?! 
 שלו היא!!! -הרי הזכות הזו 

 אינו מסתפק בכך
וזרות של ותשמעו עד היכן מגיע רוחב הלב של ראובן; לשמע טענותיו המ

שמעון, אומר לו ראובן שהוא מוכן לשלם על כל ההפסדים שנגרמו לו... ולא רק 
 זאת, אלא הוא מקבל על עצמו שלא למכור יותר מכשירי כתיבה...

 היש אדם הגון וישר יותר מזה?!
אבל שמעון אינו מסתפק בכך... הוא תובע את ראובן לדין תורה אצל אחד 

טיעונים של שני הצדדים, ומבין מיד עם מי מגדולי התורה. הרב שומע את ה
הצדק, וגוער בשמעון על שהחל למכור מכשירי כתיבה, למרות שהיה זה ייעודה 

 של החנות של ראובן.
הדיין התפעל מאוד מיושרו והגינותו, וטוב ליבו, של ראובן, והביע את 

 התפעלותו זו בבית הדין.
ב את חשבונותיו בענין כעבור תקופה מסוימת, יושב ראובן בחנותו, ומחש

דירה שרכש לבנו שנישא זה עתה, והנה מתברר לו שמחר בבוקר הוא אמור לפרוע 
לקבלן סך של רבבות רבות של שקלים, והכסף אינו מצוי ברשותו, ואין לו אפשרות 

 להשיגו!
מה עושה יהודי כמותו, בשעה שהוא נמצא בצרה? מדי יום הוא נועל את 

לביתו כדי לסעוד פת ערבית והולך לשיעור תורה.  אחה"צ, מגיע 4חנותו בשעה 
היום, בגלל החוב הגדול בו הוא מצוי, החליט לסגור את דלת החנות כבר בשעה 

, לפתוח ספר תהלים ולהתחיל לבכות ולהתחנן לפני השי"ת שישלח לו עזרו 2.30
ממעל, ויושיע אותו, כי אם לא ישלם לקבלן את המגיע לו, הדירה לא תועבר לבנו, 

 והוא ייאלץ עוד לשלם קנסות!
 נו, חשבתם שהקב"ה יעזוב בן נאמן שכזה, ולא יעמוד לצידו ביום צרה?

 דפיקות חזקות בדלת
כעבור זמן קצר, נשמעות דפיקות חזקות בדלת. מיודענו מחליט לא לפתוח, 

כדי לא להפסיק בתפילה, וממשיך להתפלל בבכיות להקב"ה שיושיענו מצרתו.
ברות והולכות ומרגע לרגע הופכות להיות חזקות יותר, אבל משהדפיקות מתג

 חשש ראובן אולי קרה משהו, והחליט לפתוח את הדלת.
בפתח עומד יהודי המציג עצמו כתושב ארה"ב, ושואל אותו: האם שמך 
הוא... ונוקב בשמו המדויק של ראובן? משהתשובה היתה חיובית, הודיע האיש 

 10טורים,  10סטים של שו"ע,  10סים, ש" 10שהוא זקוק לרכישה מיידית של 
 רמב"ם, ומאות מאות סטים של ספרים נוספים, ראשונים ואחרונים.

ראובן המופתע מבין כבר שהשי"ת האזין לתפילתו, ושלח לו עזרו ממעל, ואז 
מסביר לו האמריקאי הלז, ואומר שכיון שהחסידות אליה הוא משתייך בארה"ב 

 לכל הספרים הנ"ל בדחיפות.חנכה בית מדרש חדש, זקוקים שם 
האיש סיפר שהאדמו"ר שיגר אותו לארץ ישראל 'על מנת שאתייעץ עם דיין 
פלוני, המקובל על אנשי החסידות שלנו, ואשאל אותו לכתובתו של סוחר נאמן, 
ישר והגון, שיספק לנו את הספרים הנ"ל. פניתי אל הדיין, והוא המליץ לי עליך, 

 מוך'!ואמר שאין אדם ישר והגון כ
דומה שאין צורך לפרט ולומר שהדיין המדובר הוא הוא הדיין שישב בדין 

 - - -תורה בין ראובן לשמעון 
נוכח הנס הגדול שנעשה עימו, כמעט ויצא ליבו של ראובן מרוב התפעמות. 
יתירה מכך; למרות שהספרים עדיין לא היו מוכנים למסירה, היהודי האמריקאי 

 -ושלשל לידיו את הסכום שיועד לרכישת הספרים פתח כבר עתה את ארנקו, 
 במזומן.

"אם הדיין העיד עליך שהינך אדם הגון, אין לי כל סיבה להחזיק את המזומנים 
אצלי. קח אותם אליך, וכשרשימת הספרים תהיה מוכנה, תודיע לי, ואבוא 

 לקחתה".
 !הכסף שקיבל ראובן כיסה את כל החוב שהיה צריך לשלם לקבלן. לא יאומן

 אבל בכך עדיין לא הסתיים הסיפור.
 קולות ערבים של לימוד תורה

ראובן הולך לביתו שמח וטוב לב. לפתע החל לרדת גשם חזק, מיודענו מחפש 
קורת גג להסתתר בה, ומוצא אותה מתחת לבניינו של כולל אברכים גדול 

 ומפורסם.
מותם. הוא בעומדו שם, עולים באוזניו קולות של לימוד תורה, ערבים מאין כ

מחליט ללכת אחרי הקול, המוביל אותו אל תוך ההיכל, והנה שם הוא רואה שני 
אברכים, הלומדים יחד בחברותא, ושניהם מלאי התלהבות ושמחה, ופיהם אינו 

 פוסק מלמלל בדברי תורה.
הדבר היה בעת הפסקת הצהריים בכולל, ולמרות זאת התמידו שני האברכים 

 רת רון ורנן.בלימודם, וכל הוויתם אומ
הוא מביט בהם בהתפעלות יתירה, ומבחין כיצד הם מתענגים ושמחים על 
התורה, הממלאת את כל ישותם! ולפתע הוא קורא לעצמו, ואומר: 'על מה ולמה 
אתה שמח עכשיו כל כך? על שהצלחת להחזיר את חובך? תראה איזו שמחה 

 גדולה יש לאברכים אלה כתוצאה מלימוד תורה'!
ב פנחס בסר, מציין שמיודענו זה מימש את החלטתו, וזכה לסיים המספר, הר

את חייו כשהוא 'אברך כולל' לכל דבר, ולהשאיר אחריו זרע קודש של בנים ובני 
 בנים עוסקים בתורה.



 

 ג 

 בזכות יושרו והגינותו. -וכל זאת למה? 
 ולמדנו שכל מי שמתהלך עם הקב"ה בתמימות, לעולם אינו מפסיד.

 (ברכי נפשי)

 
 . (יד, יד) אשר עין בעין נראה את ה'

"וקרח 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, שנאמר (ד"ה א' כה) כל 

ה בנים להימן, אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום, אל
לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם אובדים ואחד נמלט. 
אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה בעצמו, ולא ראה יפה, לפי שבניו עשו 

 תשובה, ומשה היה רואה, תנחומא" (רש"י)
נדרשת במדרש רבי תנחומא" רבותי, אינני אומר  "ויקח קורח, פרשה זו יפה

לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה  -דברים מעצמי "ויקח קורח 
 לעורר על הכהונה" (רש"י). מה הכוונה "לקח את עצמו".

אתם שומעין? כן, אני שומע שאתם שומעים... ישנה אפשרות לשמוע כיצד 
חשבה של השומע מונחת ובמה היא שומעים... אדם יכול להרגיש היכן המ

עסוקה. כי יש אחד השומע אבל המחשבה שלו באמריקה, ואני מרגיש זאת, ויש 
אחר השומע היטב. [על ידי כך, אני מבין קצת איך אנשים גדולים יכולים לדעת 
מחשבות של בני אדם, נכון כי אנשים גדולים באמת, ממש מרגישים, יכול להיות 

ש. אוהו, זכיתי וראיתי כעין רוח הקדש אצל אנשים שזה גם נקרא רוח הקוד
 גדולים, אבל לא נעסוק כעת בענין זה].

קורח היה אדם גדול מאד. מאד. אל תחשבו שהוא היה, איך אומרים ילד 
 שובב. אלא אדם גדול. רק יצר הרע תפס אותו, נכון.

לכן באמת שואלים חז"ל "קורח שפקח היה מה ראה לחטא גדול שכזה? מה 
לחלוק על משה ואהרן? מה ראה לשטות זו"? מה פירוש "פיקח"? כי היה יכול ראה

לאמר בדיחות? חריף שידע לאמר הלצות? וכי זה פיקח? זה הרי בדחן! עוסק 
 בבידור...

פיקח היינו בעל עיניים פקוחות היו לו עיניים פקוחות לראות. הוא ראה. מה 
 הוא ראה?

"ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה 
לעמוד ממני ואני אשתוק", היכן ראה, בעיתון? ב"המודיע" ראה את זה?! הוא ראה 

 בשמים! ברוח הקודש! עינים פקוחות היו לו.
שמואל הנביא וכ"ד משמרות. (כיצד  -"ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו" 

בניו שבו בתשובה על פתחו של גיהנום ונשארו חיים,  באמת יצא ממנו שמואל? כי
נורא ואיום, זו היתה טעותו, הוא חשב כי שמואל הנביא יוצא ממנו, מחמתו 

 גדלותו, וא"כ זו הוכחה שהוא צדיק, אבל שמואל לא יצא ממנו, אלא מבניו).
יש אנשים השפלים בטבע, תשמעו טוב, בעלי מידות רעות לגמרי. הם יכולים 

דולים, ביכולתם להשליך את מידותיהם הרעות. אלא שהם צריכים להיות ג
האדם  -להתייגע (כיון שהם בעלי מידות קשות). אכן זו תכלית האנשים בעולם 

נולד לשבור את טבעו. כך אומרים החסידים, כך סבורים המתנגדים, כך בטוחים 
כך, זו  כל מי שצועד ישר אומר -החוקרים התורניים, כך מצלצלים הפילוסופים 

התכלית, ובשבילה נברא האדם, והוא זקוק לעבוד על כך כל ימיו ממש. עץ, אילן, 
אם לא יזרעו סביבו, אם לא ישקוהו, יסקלו את האבנים שעימו, יעשנו את 
התולעים ממנו וכו' הוא ירקב, יעקר או לגמרי לא יצא ממנו כלום, כך האדם תמיד 

 ושיבה.זקוק לעיבוד "כי האדם עץ השדה" עד זקנה 
 -הקב"ה יודע, אנו לא צריכים ואין לנו יכולת לדעת מדוע הקב"ה ברא פלוני 

במידות טובות ואת אלמוני במידות רעות. אך ברור, כי לכל אחד יש חלק שונה 
בעבודתו, לפעמים חלק גדול ופעמים חלק קטן. הנביאים היו מכירים בחלקו זה 

ואה", כאשר שאול המלך הלך של האדם. [אתם יודעים, בתנ"ך מכונה נביא כ"ר
עם הנער לחפש את האתונות שאבדו לאביו, אמר לו הנער "נלכה אצל הרואה" 

רואה בתוך האדם. מביט לקרבו  -והכוונה לשמואל הנביא. מה פירוש הרואה? 
ורואה את המידות, את הכוחות. לא רק את שלו היה רואה, אלא אף את כל 

 תולדותיו, כל כוחותיו עד סופו].
כדי להיות טוב,  -צור, קורח היה אדם גדול, עד שלא היה לו צורך להתייגע בקי

(לפחות בנושא זה של מחלוקת נגד משה ואהרן) אדרבה, הוא, הגדול הזה, היה 
כדי להטות את עצמו לאידך גיסא לדרך הרע. זהו הפשט " ויקח -מוכרח להתיגע 

 מו לאותו צד.קורח לצד אחר", טבעו לא נטה לכך, אלא הטה ולקח את עצ
 דל גאה

"לקח את עצמו לצד אחר להיות נחלק על משה ועל אהרן". יש אנשים 
המגרים יצר הרע בנפשם. מה זאת אומרת המגרים יצר הרע בנפשם? אדם מעורר 
את התאוה בעצמו. הגמרא אומרת, ואני לא אומר לכם, ח"ו, אני מדבר על עצמי. 

 והלואי כי כלל לא אצטרך לעורר על כך:
"שלושה דברים אין הדעת סובלתם" (פסחים דף קי"ג), ברבינו יונה כתובה 
גירסא, ורבי אליו לאפיאן היה מצטטה "שלושה דברים הקב"ה שונאם", "ואלו הם, 

 דל גאה עשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחינם".
אה?! "דל גאה". אתה דל, אתה אביון, עני, קבצן, אין לך כלום, מה אתה מתג

עשיר מסכן שיש לו מליונים אז אנשים כביכול נותנים לו גאוה, עושים לו כבוד עד 
כדי כך שהוא מתנפח, מסיעים לו להתגאות, ואז הגאוה שלו באה בתהליך טבעי 

 דל ומתגאה?! אתמהה. הקב"ה שונאו. -בדרך הטבע, אבל אתה דל, אין לך 
כי חסר לך כסף עד עשיר משקר. למה אתה צריך לשקר, ו -"עשיר מכחש" 

כדי כך לשקר. עני המשקר, מילא הוא זקוק ללחם מה הוא יכול לעשות? אבל לשם 
 מה אתה משקר, וכי חסר לך איזה דבר? הקב"ה שונאו.

כופר ואפיקורוס. הלא אתה רואה כי הקב"ה מעשיר  -יש מפרשים "מכחש" 
היות עשיר. בדרכו ל -אותך, וכי איזה עשיר לא רואה את הניסים ואת הנפלאות 

ודאי. העולם מספרים הלצה יפה: היה אדם עשיר גדול מאד, וכל עת שהגיע לידי 
גמר הסכם מסחרי, היה שולח את סגנו לחתום בשמו על ההסכמים. פעם אחת 
הזדמן דוקא, שסוחר עשיר מאד כמותו, היה במשרד כדי לגמור יחד עסק גדול, 

ר לו "נו, טוב, נגמור אנחנו את ולא התאים לאותו עשיר מכובד לדבר עם הסגן, אמ
העסק, תחתום אתה וגמרנו למה לערב את הסגן שלך?. העשיר נוכח לראות כי 
אינו יכול לצאת מהסבך, אמר לו: "אגיד לך את האמת, אינני יודע לחתום בכתב 

 יד..."
"עשיר כמוך, עשית כבר מאות עסקאות וכו' אתה לא יודע לחתום את שמך?! 

 אמר לו בחיוך: אני ממש לא מאמין".
"אילו ידעתי לחתום לא הייתי עשיר אלא עד עכשיו הייתי שמש בבית 

 הכנסת... ואספר לך דברים כהויתם".
כאשר באתי לאמריקה לא היתה לי פרנסה, הייתי שמש. לאחר כחודש הגבאי 
נתן לי משכורת. וכיון שצריך לתת קבלה, כתב הוא את הקבלה וביקש ממני 

יו "איני יודע לכתוב ולחתום", אמר לי הגבאי בבוז: "שמש שאחתום, התנצלתי בפנ
כזה שלא יודע לחתום, תלך! אינני מעונין בשמש כזה" זרק אותי בבושת פנים. 
הלכתי. למחרת יצאתי והתחלתי לעשות מסחר ככה, ככה, למכור חפצים קטנים 
לו ולאגור כסף וכו' ההצלחה האירה לי פנים במהירות עד שנהייתי עשיר, נו, אי

 ידעתי לחתום הייתי שמש עד היום...
האם הוא ושכמותו לא רואים ניסים? העובדא הנ"ל זו הלצה, אבל הלצה 

כי כל העשירים הגדולים רואים  -שאומרת לנו משהו, הלצה בעלת משמעות... 
אלא במהירות ובפתע  -ניסים בדרך לעשירותם, מתעשרים ללא שליטה אישית 

שי היה עליו ר אין זה לפי הטבע? כי לפי השכר האנווכדומה, לכן עשיר מכחש וכופ
 ה שונאו, אם הוא מכחש בו.לדעת את אלוקיו. הקב"

"וזקן מנאף", אינני צריך לאמר, ב"ה אינכם זקנים ואני לא רוצה ח"ו לומר דבר 
כזה. אבל נאמר לדוגמא של 'לקח את עצמו לצד אחר' אדם שיש לו עדינות וזכות 

ות כל כך, או שהיו וכבר נעלמו ממנו הרצונות המלוכלכים. עדין וזך, אין לו תאו -
ואדם  פלאפון לא כשר, מה עושה היצר הרע, נותן לו טלויזיה, עתונים מלוכלכים,

 -זה שוכב לו בכורסה ללא מעש ומעורר את התאוה בנפשו מעורר ומעורר. זהו 
עצמו  לקח את -וזו הכוונה "לקח עצמו" "ויקח קורח  -שלושה הקב"ה שונאם!! 

 לצד אחר!".
עכשיו נתבונן ונשאל את עצמנו. חז"ל שואלים ומתרצים "וקרח שפקח היה 
מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל 
ששקול כנגד משה ואהרן. אמר בשבילו אני נמלט" עשה שטות מפני שראה ברוח 

 ברוח הקדש עשה שטות כזו?!הקודש, איך יכול להיות דבר כזה, וכי לאחר שראה 
פעם שמעתי מר' אליהו לאפיאן ז"ל, שאמר בחיוך: שמע מיניה כי גם בעל רוח 
הקודש צריך ללמוד מוסר, אם לא לומד מוסר גם ברוח הקודש יכול להיות שוטה, 

 להשתטות חלילה. הראיה? מקורח.
"קורח שפיקח היה" פיקח היה והיטפש. הפיקח נעשה טיפש. אי, וי. כיצד 

 ולמה?
תתבוננו. נדבר היום ממש שיעור הלכה, הלכה ב"הלכות אדם". כן, כן, כך אמר 
לי הרבי פעם: יש הלכות תפילין, הלכות ציצית, הלכות שבת. מה פירוש? הלכות 
תפילין, כיצד אדם יניח תפילין. הלכות ציצית? כיצד אדם ילבש ציצית, ויש הלכות 

כך יש את ההלכה איך האדם יקשור אדם. והרי, תחילה צריך להיות אדם, אחר 
 אלו היסודות של האדם. -תפילין. "הלכות אדם" 

במדרש מובאת השאלה "מה ראה לשטות זו", והתשובה "נתקנא בנשיאותו 
של אליצפן בן עוזיאל". התמיהה היא, כנ"ל איך קורה כעין זה, פיקח בדרגה כזו, 

ן זה, פיקח בדרגה כזו, יתקנא ויפול כל כך?! התמיהה היא, כנ"ל איך קורה כעי
יתקנא ויפול כל כך?! אם היה אדם חשוב, כיצד הגיעה 'קנאה' אליו? 'קנאה' איך 

אחד מקנא בשני, ראובן מרויח כך  -אומרים, היא דבר זול שמוצאים אותו בשוק 
וכך אלפים לשנה, גם אני רוצה להרויח עוד יותר, מקנא בו, אבל אדם חשוב 

 מקנא?!
תזכו ותחיו: משל לתותח. כן,  -מרץ, תתבוננו תשמעו אמר הרבי שלי משל נ

תותח גדול עומד בראש ההר. הפצצה בתוכו. אבל לא מפעילים אותו, הבורג לא 
מוברג. מכסים את התותח יפה, הוא עומד כך שנים, חמש או עשר שנים. חולפים 
 לידו אלפי בני אדם, וכולם עוברים בשלום. ברבות הימים כבר לא מרגישים אפילו
כי עומד שם תותח. אבל, אם ביום בהיר, אחד מתקרב ומבריג את הבורג, יוצאת 

 קנאק. -הפצצה 
כאשר הפצצה יוצאת ומתפוצצת היא פוגעת, וכי איכפת לה מי העומד שם 
באותו רגע? אם פוגעת בחתול, החתול מתפוצץ, פוגעת בעץ, העץ מתפוצץ, 

הבדל אם האדם קטנצ'יק פוגעת באדם? רחמנא ליצלן, האדם מתפוצץ. והאם יש 
 הוא נהרג. -או גדול? אין. באיזה אדם שפוגעת 

רבותי. כל מידה ומידה היא פצצה! שומעים? והאם הוא התותח. שומעים? 
האדם הוא תותח: אם יש בקרבו איזו מידה רעה הרי שיש בקרבו פצצה. הוא נושא 

ג את הבורג: עמו פצצה. מה חסר? חסר רק להבריג את הבורג. כל זמן שאינו מברי
שלישי"... יכולות לחלוף שנים, ר' משה בן ר' יענקל  -"יעמוד ר' משה בן ר' יענקל 

אותו דבר, ממש צדיק נסתר. אבל אם לפתע ממש, קורת איזו מחלוקת למשל,  -
מתפוצצת הפצצה. כי הופעל הבורג. וכאשר מתפוצצת הפצצה, וכי יש הבדל אם 

בן ר' ברוך? אם הוא גבוה או נמוך, גדול או זה ר' משה בן ר' יענקל או ר' יענקל 
 קטן?... נורא ואיום.

"קורח שפקח היה מה ראה לשטות שכזו?" התירוץ הוא "נתקנא". נתקנא! 
היתה בו מידה של קנאה. כל זמן שלא ראה איזו מחלוקת, אז: יעמוד הרב הצדיק 

 ר' קורח, אבל הנה התפוצצה הפצצה, זהו.



 

ד 

 קל וחומר בן בנו של קל וחומר: -שייך לנו! מה כל זה שייך לנו? אוהו, 
עומד לו אחד באמצע שמונה עשרה, לא נאמר ממש בשמונה עשרה, נאמר 
ב"אז ישיר" ופלוני, בטעות, דורך לו חזק על הרגל. רגע, אקדים: יש ירושלמי פלאי 
פלאים. (אומר לכם רק חלק מהירושלמי). המים של הים הם מלוחים נכון? היה 

ל היה ליטול מים מהים, ולתת לכל אחד ואחד מהסובבים לשתות, אדם אחד שיכו
והם שותים מים מתוקים, מה זה? כיצד? הוא פשוט ידע את  -"שהכל נהיה בדברו" 

השעה שהים אומר שירה לפני הקב"ה, [הרי כל בריה ובריה בעולם אומרת שירה 
הבריות הכלב אומר שירה, הדבורה אומרת שירה, כל  -כפי שמוזכר בפרק שירה 

אומרות שירה, המים גם כן אומרים שירה], ובשעה שהמים אומרים שירה לפני 
 -הם מתמתקים, כאשר אומרים שירה לפני הקב"ה נעלמת המליחות  -הקב"ה 

נעשים מתוקים והוא ידע לכוון את השעה. מכאן מוסר גדול לאדם האומר שירה 
חיל "אז ישיר משה ובני לפני הקב"ה, כי הוא צריך להיות מתוק. לא? נו, הוא מת

 ישראל את השירה הזאת..." לפתע אחד דורך על רגלו.
 - - -"לך לעזאזל" הוא קורא 

הרי אתה אומר שירה, למה אתה לא מתוק?! ובשעה שלא אומרים שירה איך 
 נראים? אוהה...

ישנה מסכתא דרך ארץ רבה ומסכתא דרך ארץ זוטא, אני לא מאשים אתכם 
המסכתות הללו, עד שנגיע למסכת דרך ארץ... במסכתא אם אתם לא יודעים את 

דרך ארץ זוטא לומדים את דרכם של תלמידי חכמים, (יש הלכות דרך ארץ של 
"דרך ארץ רבה" ויש "דרך ארץ זוטא") שם בפרק הראשון מובאת  -המון העם 

דרכם של תלמידי חכמים, נאמר שם דבר נפלא מאד, תשמעו! זכיתם מפני שאני 
 ם שומעים טוב מאד.הרגשתי שאת

"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם", ערב היינו מתוק. היום אומרים זה 
הילד מותק, מותק: "צריך שיהא ערב לכל אדם, ולא יהא כקדרה שאין בה מלח". 

משליכים אותו מהפה. ישנם אנשים שהם  אכלתם פעם תבשיל שאין בו מלח?
ו "בוקר טוב" והוא חמוץ, מדוע חמוצים, וכתבלינים שאין בהם מלח, אומרים ל

אתה חמוץ? תהיה מתוק, אומרים לך בוקר טוב? תענה "בוקר אור, שלום עליכם, 
מה שלומך?", תתמתק קצת, אל תהי' כקדירה שאין בה מלח, אה, ישנם ששחור 

 לכל אדם. -להם העולם... אבל, צריך שיהא ערב מתוק 
בים ובעזרתו יתברך, כל יתן הקב"ה ויעזור לנו שבאמת נגדל ונקדש שמו בר

 (להגיד)        החיים ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן! תזכו ותחיו. 

 
סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו 

 (טז, כו) בכל חטאתם
 "פן תספו בכל חטאתם"? –מה הכונה 

מבאר ה"ספורנו", שאם תגעו ותתקרבו לנכסיהם, גם אתם עלולים להיכנס 
לאדמה אחריהם. הרמב"ן מביא את דברי ה"אבן עזרא", שהקב"ה הזהירם כי 

כמה כסף וזהב הולך לטמיון לאדמה,  –בהחלט יכול להיות שליהודי יכאב מאוד 
"שלא  –רה באיזה שעון זהב וכדומה... לכן הזהירה התו –ויחפוץ לזכות במשהו 

 –יגעו להציל מממונם דבר ולקחת להם, כי חרם הוא, ואם באו להציל מממונם 
 ירדו שאול כמוהם".

אמרו פעם הלצה, שהיה עשיר גדול, וכפי עשרו כן ממש צרות עינו. כיון שידע 
שזמנו קרב, הנה הוא הולך מן העולם, וכל ממונו ישאר בהכרח לאחרים. את הצער 

להעביר לאחרים אוצרות כסף  –ל, צער קשה ממות הזה לא יכול היה לסבו
ואוצרות זהב שאסף כל ימיו. לכן ציוה לכרות לו קבר גדול במיוחד, ולהכניס בו 
איתו אוצרותיו בקברו. הוא הכיר את עבדיו כי נאמנים הם ויעשו כצוואתו. ואכן, 

 עם פטירתו, הם מלאו שקים בכסף וזהב, והיו בדרכם לעברו קברו הגדול.
שם יהודי שכאב לו על המיליונים שהולכים להיקבר באדמה. התקרב חלף 

אליהם ושאלם: "מדוע אתם חייבים לטרוח כל כך? כמה ערך הכסף והזהב שאתם 
בנקאי, תכניסו אותו עמו  –שלושה מיליון דולר? אתן לכם צ'ק מזומן  –סוחבים 

לחשוב מה  באדמה, ותתנו לי את הכל... מפני מה נזכרתי בהלצה זו, כי תתחילו
 לקח איתו קורח לאדמה.

הגמרא (פסחים קיט, א) אומרת: "שלוש מטמוניות הטמין יוסף במצרים: אחת 
נתגלה לקורח, ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסווירוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד 
לבא. 'עושר שמור לבעליו לרעתו', אמר רבי שמעון בן לקיש : זה עשרו של קורח... 

היו מפתחות בית גנזיו של משאוי של שלש מאות פרדות לבנות  אמר רבי לוי:
 קורח, וכלהו אקלידי וקליפי דגילדא".

סוחבים את המפתחות של אוצרות  –אלו רק המפתחות של הרכוש, געוואלד 
קורח על הפרדות, לא מפתחות מברזל שמשקלם רב, אלא מפתחות מעור, מה זה 

שעל פרדה אחת מניחים מאה מפתחות,  מפתח מעור בשביל פרדה לבנה? נאמר
שלשים אלף מפתחות. וגם אם נאמר שלכל אוצר  –אם כן לשלש מאות פרדות 

 כספות. –יש שלשה מפתחות, הרי שהיו לו עשרת אלפים אוצרות 

מכל האוצרות הללו אסור היה ליטול, אפילו לקחת פרוטה אחת! אם יהודי 
סופו שנכנס לאדמה  –כות בה ראה חתיכת זהב ששוה מאה אלף דולר, ורצה לז

 יחד עם קורח ועדתו.
שיהנו –נשאלת השאלה: מה איכפת להקב"ה שיעשו דברים טובים עם הכסף 

 ממנו הצדיקים בעם ישראל, שלא חטאו?
שלא יזכו שיהנו הצדיקים  –גם על כך, אומר ה"ספרנו": "ואת כל הרכוש" 

", כלומר אדרבה, הקב"ה בעמלם, כענין 'נפלה סלע מחיקו ומצאה עני ונתפרנס בה
לא רצה שיעשו משהו טוב מן נכסיו של קורח. כי אם מהכסף תבא טובה ליהודי, 
תהיה לו זכות, כמו שנאמר בגמרא לגבי סלע הנופל מכיסו של עשיר, ועני מוצא 
אותה, שיש לו לעשיר שכר על כך [למרות שלא התכוון] גם כזאת זכות לא רצו מן 

 השמים לתת לקורח.
 ע זאך!מוראדיג

המילים הללו נותנות לנו מעט מחשבה כמה זכות הוא לאדם כשעושים 
מהממון שלו דברים טובים, וקל וחומר אם הוא בעצמו עושה מהכסף את הדברים 

 הטובים.
 (יחי ראובן)   ה' יהיה בעזרינו שנעשה בממוננו דברים טובים וישרים.

 
 (טז, לב) ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש

הלת (ה, יב) "עושר שמור לבעליו לרעתו" דרשו חז"ל (פסחים הפסוק בקעל 
קיט, א) "אמר רבי שמעון בן לקיש: זה עשרו של קורח". העושר הזה היה רק 

 "לרעתו", מבלי שתהיה לו כל טובה ממנו.
כי הברון רוטשילד הגיע לעיירה אחת בשעת בוקר מוקדמת, ושאל מספרים 

רו לו, בשעה שבע. הוא נכנס לבית הכנסת מתי מתפללים תפילת שחרית. אמ
וראה שכולם כבר נמצאים: הרב, החזן, הדיין, המתפללים, ולמרות זאת לא 

 מתחילים בתפילה...
מששאל לסיבת העיכוב, הסבירו לו כי ה"גביר" שלהעיירה טרם הגיע, וכולם 

 מחכים לו...
 עוברות חמש דקות, עשר דקות, וכולם עדיין מחכים...

תחו לו זה עתה מהשינה, צועד מגיע ה"גביר" עם עיניים שנפבשבע ורבע 
למקומו בכותל המזרח, מתיישב ליד הרב ונותן את האות שאפשר להתחיל 

 בתפילה...
הברון רוטשילד התפלץ בקרבו מחוצפתו של אותו "גביר", רב בית הכנסת 

 צריך להמתין לו, כל ה'עוילם' צריך להמתין לו, א חוצפה!...
 להעמידו במקומו...הברון החליט 

הגיע קריאת התורה. הברון ביקש עליה, ולאחריה עשו לו "מי שברך". 
כשהגבאי הגיע לקטע "בעבור שיתן" אמר הברון רוטשילד: "בעבור שאני נודב כפי 

 !שווי כל רכושו של הגביר"...
מכיון שהגבאי לא ידע שהעומד לפניו הוא הברון רוטשילד, הוא נזעק ואמר 

ר! לגביר הזה יש הון עתק!" והברון נשאר בשלו: "בעבור שאני נודב לו: "משוגינע
 כפי שווי כל רכושו של הגביר"...

נענה הגבאי ואמר לו: "ר' ייד! אל תעשה ליצנות! אם אתה רוצה לתרום לבית 
 ייב אותך".אין אף אחד שמח –לתרום תאמר סכום! ואם אינך רוצה  –הכנסת 

שאני רוצה לתרום! ואף אמרתי לך בדיוק את "כבר אמרתי לך  והברון משיב:
 הסכום שאני מעוניין לתת!"

 "ויש לך את הסכום הזה לתרום?" שאל הגבאי.
 "יש לי גם פי אלף מהסכום הזה"...

 רק אז תפס הגבאי כי הברון רוטשילד בעצמו הוא העומד לפניו...
ם הגבאי רץ בהתרגשות אל ה"גביר" של העיירה, וביקש ממנו לפרט את סכו

 הונו, כדי שהברון רוטשילד יידע כמה לתת.
 ה"גביר" כמובן סרב לכך כשהוא מצטדק שאינו חושף ברבים את כל רכושו...

ניסו לשכנע אותו: "מדובר כאן על הפסד ענק לכל הקהילה. כסף זה שיתרום 
הברון  –הברון, יסייע לכל עניי העיירה! אם לא תגלה את סכום הרכוש שבידך 

 ה ונפסיד את הכל!".יעזוב את העייר
והגביר נשאר בסירובו: אי אפשר לדרוש ממני לחשוף את ענייני הפרטיים 

 ברבים!"
 מה יש לדבר? כל הקהילה הלכה לביתו של הגביר והחלה לעשות שם הפגנה...

אמר להם הברון רוטשילד: "אין צורך שהוא יגלה, יש בכוחי לברר את כל 
 "עושרו" בכוחות עצמי.
עורך דין והרואה חשבון הרלוונטיים והם בדקו ובררו שוב הגביר פנה אל ה

 ושוב ו... התברר שאין לו כמעט כלום... בלון ריק...
 אבל הוא ה"גביר" של העיירה... כולם מחכים לו לתפילה...

" מפרש רש"י (קהלת ה, יב) "כעשרו של קורח "עושר שמור לבעליו לרעתו
 ראובן)(יחי      שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול".

 בדרך הדרוש  

  (טז, א) ראובן בני פלת בן ואון וגו׳ קרח קחױ

 און של אשתו זו, ביתה בנתה נשים חכמת, (ק"י) סנהדרין' בגמ
 פרוע ראשה וראה שבא מי וכל' למזי סתרה, עשתה מה, שהצילתו

' וכ. אותם וגילתה שערה דסתרה הטעס ב"וצ . ש"עיי לאחוריו חזר
 בנים' ז ממנה שיצאו זכתה דקמחית' הגמ עפי״ד שלום ברית' בס

 שערות ביתה ראו קורות לא' ימי שכל בשביל ג"בכה ששמשו
 אנת רבה מר אי לך מ"מנ ל"א און של דאשתו בסנהדרין' ואי, ראשה
לושראויבעלהיאמרפןבדברמדאגהאךוכו׳רבהמרואיתלמידו
 יזכה ואולי הכה׳׳ג לו לקח שאהרן בשביל זו במחלוקת להחזיק

 לשערה גילתה לכן, ג"בכה לשמש ראוים שיהיו בנים ממגו שיצאו
 בנים ממנה שיצאו שתזכה וא׳׳א, בזה נזהרת היתה לא דהיא לאמור
ילקוט האורים)(הצילתוז"ועיהגונים

   (טז, ד) פניו על ויפול משה וישמע

 חטאו, רביעי סרחון בידם זה שכבר, המחלוקת מפני, י"רש כתב
 ולא צוית לי באמרו ישראל על רבנו משה המליץ בעגל הנה '.וכו בעגל
 שמעו כולם, קדושים כולם העדה כל כי" טענו שעכשו מכיון אולם, להם
 של ידיו רפו ולכן ונתחייבו חטאו בעגל שגם נמצא" לך יהיה ולא אנכי
               . משה

 )יקירין מילין(

  (טז, ז) לוי בני לכם רב

 ראה, הטעתו עינו,  זה לשטות ראה מה' הי שפקח וקרח י''פירש
 התרגום עפי״ד' כ חמד כרם' ובס. ותמוה. ממנו יוצאת גדולה שלשלת

", תיכלא עסק על רבן משה באנפוהי הלכתא ואורו בחיצפא וקמו" יונתן
 וזהו, ולד בלא לשאול אזיל, רבו בפני הלכה שהמורה עירובין' בגמ ואיתא

 בפני הלכה שהורה זה לשטות ראה מה, היה שפקח וקרח, י''לרש' שק
 ראה הטעתו עינו מפרש לזה, ולד בלא ימות שמא נתירא ולא, רבו משה

                                          חשש. לא לכן ממנו יוצאת גדולה לשלתש

 )האורים ילקוט(  
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 נפלאים  ליקוטים
 חקור פרשת

 

 לעי"נ הרה"צ 
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 (טז, א) "בן יצהר בן קהת בן לוי וגו'"
ולא הזכיר בן יעקב, שביקש רחמים על  –וברש"י 'בן יצהר 

על הדוכן בדברי  םבהתייחסעצמו... והיכן נזכר שמו על קרח, 
הימים שנאמר בן אביאסף בן יצהר... בן ישראל'. ויש לתמוה 
מה יש בזה שלא נזכר יעקב אבינו ע"ה, הלא יודעים כולם שלוי 
בן יעקב הוא? וכן מה טמון בכך שבדברי הימים כן הזכיר את 
ייחוסו אחר יעקב אבינו ע"ה? ועוד מדוע היה יעקב אבינו ע"ה 

 צריך לבקש רחמים? 
אר הרה"ק בעל ה'ישמח ישראל' זי"ע, שכל יהודי יש לו מב

נקודה פנימית שמקבל בירושה בהתייחסו לאבות אבותיו, 
ונקודה זו נותנת לאדם כוחות לעמוד בכל מיני מצבים. וכבר 
מובא בשם הרה"ק בעל התניא זי"ע, שהיו יהודים מומרים שלא 

ן של יכלו לעמוד בתאוות הפשוטות ביותר, אך כשהגיעו לניסיו
המרת הדת ר"ל בחרו ללכת אל עבר מותם הבטוח ולא לכפור 
בה'. כל זאת מחמת מסירות הנפש שעבדו בה האבות הק', 
ומהם אנו יונקים כוחות אדירים אלו. וזהו שאומרים 'ברוך אתה 
מגן אברהם', אנו מזכירים זכות אבות שכוחם עומד לנו לתמיד. 

ל כן אמר: גם אם יעקב אבינו ע"ה ראה שקרח עתיד לחטוא, וע
יחטא בנקודה הפנימית שקיבל מיצהר מקהת ומלוי, אני מבקש 

על הנקודה הפנימית שיש לו ממני שהיא  –רחמים על עצמי 
 לא תיפגם, כדי שיהיה לו כח בבוא העת לחזור בתשובה... 

 (כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"א)
 

 ''ואון בן פלת'' (טז, א)
שוב לא נזכר שמו של און להלן, כשנבלעו קרח ועדתו באדמה, 

בן פלת, ואמרו על כך חכמינו כי אשתו של און בן פלת הצילתו, 
מינה לך אם אהרן יהיה הרב ואם קרח -שאמרה לו: מה נפקא

יהיה הרב, כי בין כה וכה אתה תשאר התלמיד? אמר לה: מה 
אעשה, עמם הייתי בעצה ונשבעתי לו. השקתה אתו יין והלכה 

שערותיה סתורות ופרועות וכל מי וישבה על פתח האהל כש
 שבא וראה חזר מיד על עקבותיו (סנהדרין קט). 

 למה נרתעו מפני ראשה הפרוע?
ברם, הרי קדושים היו בעיני עצמם, ולדעתם היה כל אחד ראוי 
לשמש בכהונה גדולה, ואצל כהן גדול הלא נאמר: ''וכפר בעדו 

ן גדול כן חייבת אשתו של כה-זו אשתו'', ואם -ובעד ביתו 
כן הרי זה פגם בכהן גדול עצמו -לא-להיות אשה צנועה, שאם

וזה עשוי לערער את כהונתו. עכשיו משראו שאשתו של און 
פוערת את ראשה לעיני זרים, הסיקו מזה שבעלה אינו ראוי 

 כן לא רצו עוד לצרפו לחבורתם. -להיות כהן גדול, ועל
שתו: אמנם הן יכול היה און בן פלת להשיב לה לאולכאורה, 

כעת איני אלא תלמיד, אבל אם אתמוך בקרח שטוען כי אין 
פעם יהיו בני לכוהנים -הכהונה שייכת לאהרן, הרי יתכן שאי

גדולים. לפיכך סתרה את שערותיה כדי למנוע בזה את 
האפשרות שיהיו בניה כהנים גדולים, כפי שסיפרו חכמינו על 

ום ש''מימי גדולים, מש-האישה קמחית שזכתה לבנים כהנים
לא ראו קורות ביתי קלעי שערותי'' (יומא מז), ואם צניעות 
בשיער של אשה מביאה לידי כך שיהיו בניה כהנים גדולים, הרי 

 צניעות בשיער מהווה ניגוד לכהונה גדולה. -חוסר
 (ילקוט האורים)

 

 " (טז, ג)רב לכם כי כל העדה כולם קדושים"
לל שהוא ואנשיו יש להבין מדוע קרח החזיק את עצמו שבג

שמעו ביחד עם כל ישראל את עשרת הדברות בהר סיני, לכן 
 הם יותר חשובים.

ויש לומר היות שחטאו בעגל ואח״כ עשו תשובה, והגמרא 
אומרת (ברכות לד:) במקום שבעלי תשובה עומדים אין 
צדיקים גמורים יכולים לעמוד, א״כ גדולים הם יותר ממשה 

שובה, והרי משה רבנו טען שהוא לא חטא ולא נעשה בעל ת
לקב״ה שעם ישראל לא חטאו ולא עברו על 'אנכי ולא יהיה לך 
אלוהים אחרים' במעשה העגל, כי ה' ציווה זאת רק למשה כי 
נאמר בלשון יחיד, ולפי שיטתו של משה אין הם בעלי תשובה, 
אבל קרח לשיטתו, שכולם שמעו 'אנכי ולא יהיה לך' א״כ כן 

יותר גבוהה ממשה  האז א״כ הם בדרג או וחזרו בתשובה,חט
 '.תתנשאו על קהל ה רבנו ולכן מגיע להם הכבוד, וטען ומדוע

 )כתב סופר(
 

"רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם 
 ה'" (טז, ג)

יש להבין מה הקשר של המילים ובתוכם ה' לפסוק, הלא זה 
 ברור ואין זה ממין הטענה?

והנ"ל בזה הוא שתפקיד הנשיאות והמלוכה הוא לדאוג לחיי 
העם לבל יקוים מאמר המשנה באבות "לולא מוראה של 
מלכות איש את רעהו חיים בלעו", והנשיאות נחשבת כעבדות 
(כמבואר בהוריות י:). אבל בדור המדבר שה' היה שרוי בתוכם, 
ואם עשו עבירות מיד הענישם הקב"ה כמו שכתוב "הבשר 

דנו בין שיניהם... ואף ה' חרה בעם", א"כ בדור כזה לא צריך עו
מלוכה ונשיאות ולכן שאלו מדוע תתנשאו על קהל ה' הרי לא 

 צריכים אתכם כי "ובתוכם ה'". 
 

 " (טז, ה)בקר וידע ה' את אשר לו"
צריך להבין למה השאיר משה את זה לבוקר. ויש ליתן טעם על 

כזרע גד" שהמן הגיד לכל  פי מה שאמרו חז"ל על הפסוק "והמן
הרשע היה  ,אחד את מדריגתו, הצדיק קיבל את מנתו ליד ביתו

צריך לאסוף את מנתו מרחוק והבינוני היה מוצא את מנתו 
במקום ממוצע לא רחוק ולא קרוב. אם כן על ידי המן ידע כל 
אחד ערכו בכל יום. וזהו שאמר משה רבינו לקרח ועדתו אתם 
אומרים שצדיקים גדולים אתם, המתינו למחר בבוקר כשירד 

 ק ומי אינו צדיק גמור. המן ואז "יודע ה' את אשר לו" מיהו הצדי
 )מהר"ם שיף(
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 "(טז, יא)ואהרן מה הוא כי תלינו עליו"
 בגמרא (עירובין סה:) איתא בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו
(כששותה יין), בכיסו (בכספו), ובכעסו (איך הוא מתנהג בשעה 
שכועס), והנה קרח ועדתו חלקו על אהרן באמרם שאינו ראוי 

ה מן הצורך להעמידו למבחן, אמנם לכהונה גדולה, ולכן הי
'בכוסו' אי אפשר לבחון אותו, כי לכהנים אסור לשתות יין, 
ובכיסו גם אי אפשר לבחנו כי היה גדול מאחיו בעושר, כמ״ש 

כעסו, לכן ב' משל אחיו, וא״כ נשאר לבדקו רק חז״ל 'גדלהו
אמר משה ״ואהרן מה הוא״ אם תרצו לדעת מה הוא אהרן, ומה 

 תלינו עליו״ תנסו להכעיסו ולהקניטו, ובזאת יבחן.מהותו, ״כי 
 )הרב ר' מאיר אריק(

 

ל תפן אל ר אל ה' אויחר למשה מאד ויאמ"
 (טז, טו) "מנחתם
מסופר שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא 'אל  בפרשתנו

נו האור החיים הקדוש, שמשה יתפן אל מנחתם', ומפרש רב
מצוות שהרי  ביקש מהשם יתברך, שהגם שיש לרשעים האלו

'אין לך אדם שאין בידו מצוות ומעשים טובים', בכל זאת ביקש 
משה מהשם שלא תעמוד להם זכות המצוות שהם עשו כבר, 

 ו'אל תפן אל מנחתם' הכוונה למצוות שהם עשו.
על פירוש זה, שהאיך יכול משה רבנו האוה"ח הק' ומקשה 

מבני אדם זכות המצוות  קחתללבקש מהשם דבר כזה, 
שים טובים שכבר עשו, ומתרץ שיש לצדיקים כוח לבקש ומע

זאת מהקדוש ברוך הוא. וכמו שיש הלכה 'הפקר בית דין הפקר' 
כלומר, שיש לחכמים כוח להפקיע זכויות ממון של אחרים 
במקום קנס וכדומה, כמו כן יכולים חכמים גם להפקיע זכויות 

 רוחניים של מצוות ומעשים טובים.
 

" לא הרעותי את אחד מהםויחר למשה וכו' ו"
 (טז, יז)

בפרשת שמות כתוב 'והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר 
לרשע למה תכה רעך', וכתב רש״י שאנשים האלו היו דתן 
ואבירם, ומשה מנע את האחד מלהכות את חברו, וא״כ לכאורה 
זה שניצל מן המכות היה צריך להכיר טובה למשה רבנו, והנה 

שניהם יחד, וזה חרה מאוד למשה  באו כאן לחלוק על משה
לא הנחתי שיכה אחד הרי ואמר ״ולא הרעותי את אחד מהם", 

  מהם את חברו.
 (תכלת מרדכי)

 

 'אלה וגו לא ה ןימותואם כמות כל האדם "
 (טז, כט)  "שלחני

מלשון הפסוק משמע שמשה רבינו ע״ה אמר להם שבכל אופן 
חייבים הם מיתה, אלא שאם ימותו מיתה טבעית ״כמות כל 
האדם״, אזי סימן הוא ש״לא ה' שלחני״, ואם ימותו שלא כדרך 

סימן שה' שלחני מכאן שהמלעיג על דברי חכמים חייב  -הטבע 

שהרי מיתה בכל אופן, אף אם אין הצדק לכאורה עם הצדיק, 
מכל מקום נחתם דינם שימותו בדרך  -אף אם: ״לא ה' שלחני״ 

כל הארץ: ״כמות כל האדם ימותון אלה״. אולם כאשר צדקתו 
של הצדיק ברורה בשלימות, אזי: ״בריאה יברא ה' ופצתה 

 האדמה את פיה״. 
 (כ״ק מרן מהר״י זי״ע)

 

ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת "
שאולה וידעתם כי כל אשר להם וירדו חיים 
 (טז, ל)  "נאצו האנשים האלה את ה׳

 מפני מה נענש קרח דווקא בבליעה באדמה? 
 -חז״ל (חולין פט) דורשים את הפסוק ״תולה ארץ על בלימה״ 

אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת 
מריבה. ואילו קרח ועדתו לא די שלא היו בולמים את עצמם, 

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

 

 "וירדו חיים שאולה" (טז, ל)
הביא שהרה׳׳ק  ד') בספר 'מרגלית הים' (סנהדרין קט: אות

המהרי׳׳ד מבעלזא זי׳׳ע ביאר בשם אביו הרה׳׳ק מהר׳׳י זי׳׳ע 
כי רצה לנקום מדוע ביקש משה רבינו שירדו חיים שאולה , ו

(כי החי מרגיש בייסורים), אלא,  םבייסורי שיתייסרובהם 
, נפש מישראל, לבלתי ידח ממנו ידח שמשה רבינו חס על כל

וכל עוד שנשמתו באפו בידו לשוב בתשובה שלימה, על כן 
 ישארו בחיים.יביקש ש

 (באר הפרשה)
 

   " וירדו חיים שאולה... ואם בריאה יברא"
 ל) (טז,

מדוע ביקש משה רבנו מהקב״ה שיברא בריאה  יש להבין
חדשה וירדו חיים שאולה, היה לו להתפלל שאם אינם צודקים 
בדבריהם ומלינים את עם בני ישראל על ה' ועל משיחו, 

 .שימותו פתאום מיתה רגילה, ולמה ביקש שירדו חיים שאולה
ויש לתרץ, דהנה בסוף פרשת במדבר הזהיר הקב״ה את משה 

ו דאורייתא 'אל תכריתו את שבט משפחות ואת אהרן בלא
ם', וכן במצות עשה הזהירם 'וזאת עשו להם יהקהתי מתוך הלוי

לבקש מיתת  וחיו ולא ימותו', א״כ אסור היה למשה ולאהרן
קרח ובניו, אלא היו צריכים לעשות הכל כדי שיחיו ולא ימותו, 

יעלמו מתוך הקהל וירדו חיים ילכן ביקש בריאה חדשה שרק 
ה, ולכן מדגיש הכתוב 'ובני קרח לא מתו', אדרבא הוא שאול

ביקש שימשיכו לחיות וכמו שאמרו בגמרא (ב״ב עד.) ששמע 
רבה בר בר חנה את בלועי קרח שאומרים עד היום בכל ראש 

לו ה'  השציווחודש 'משה אמת ותורתו אמת' שמקיים מה 
 שלא יכרית את שבט הקהתי וחיו ולא ימותו.

 )תורת המקרא(
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 לעי"נ הרה"צ 
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "ואון בן פלת" (טז, א)
איתא בגמרא דאון בן פלת אשתו הצילתו. מעשה ביהודי חסיד 
גור שבתו נישאה לאחד שאינו מחוג החסידים. כאשר פרצה 
מלחמת יום הכיפורים בשנת תשל"ד, היה צריך אותו חתן 
להתגייס וללכת לחזית המלחמה, אך אשתו לא הסכימה שילך 
עד שיכנס לכ"ק האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" זצוק"ל 

בל ברכת פרידה. בלית ברירה נכנס אל ה"בית ישראל" לק
וקיבל ברכת פרידה. באחד הימים בהיותו בחזית ניצל בדרך נס 
ולא נפגע. כאשר נגמרה המלחמה ושב לביתו בשלום, בא שוב 
אל ה"בית ישראל" ולהודות לו על הנס שקרה עמו בזכות 
ברכתו. כאשר נכנס אל ה"בית ישראל", עוד לפני שפתח את 

 "און בן פלת אשתו הצילתו".  -ו, אמר לו ה"בית ישראל" פי
 

"אתה וכל עדתך היו לפני ה' אתה והם ואהרן 
 מחר" (טז, טז)

מדוע היה צריך קרח לעמד ביחד עם אהרן ליד מאתים 
 וחמשים מקריבי הקטרת?

הרב משה ברדוגו, מחכמי מקנס, מתרץ זאת באמצעות הגמרא 
יאי שקר נסו להתחתן עם (סנהדרין צג ע"א) המספרת ששני נב

 נבוכדנצר, והיא ספרה על כך ל אביה. קרא נבוכדנצרבתו של 
לנביאי השקר הללו אמר להם: "חנניה, מישאל ועזריה אמרו לי 

 –". " להם אמר כך, ולנו אמר אחרת" הזימשונא  םשאלוקיכ
 השיבו לו נביאי השקר.

: "יודע אני שהם היו נביאים משום שבדקתי נבוכדנצרנענה 
אותם, כעת אבדק אתכם על ידי הכנסתכם לאש, ונראה כיצד 

נסו נביאי  –ל דבר". "הם היו שלשה ואנחנו רק שנים" ויפי
הסכים  –השקר להציל את עצמם ברגע האחרון. "אם כן" 

"בחרו לכם מישהו שלישי". הביאו אותם רשעים  – נבוכדנצר
לתוך כבשן האש הם  ווכשהושלכאת יהושע הכהן הגדול, 

: "מדוע נבוכדנצרו, וליהושע נחרכו מעט הבגדים. אמר לו נשרפ
לחנניה, מישאל ועזריה לא קרה כלום, ולך נשרפו הבגדים?" 

 ענה לו: "הם היו של שה ואני אחד".
: "אבל אביך אברהם היה גם הוא אחד?" אמר נבוכדנצרהקשה 

שהאש  ןומכיוולו: "הוא היה לבד, ואני הייתי עם שני רשעים, 
 ה לשרף, היא חרכה גם את קצות בגדי". צריכ ההיית

כיוצא בכך, כאשר הזהיר משה רבנו את קרח שיחזר בו, משום 
שהקטרת עלו לה לשרף אותו מחר, אמר קרח: "גם אם האש 

אותי, אין בכך ראיה שאיני צודק, שהרי יתכן כי נגרם  ףתשרו
 הדבר בשל מאתים וחמשים האנשים הללו".

ר ביחד עם אהרן ליד אותם לכן אמר לו משה: "לך ועמד מח

מאתים וחמשים אנשים, וראה כי לאהרן לא קורה דבר, ואלו 
 , וכך ידעו הכל במי בחר ה'!" שלהיענאתה עתיד 
  (לאור הנר)

 

"ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם וגו'" 
 (טז, לב) 

הגאון רבי עמרם חסידא זצ"ל, מגדולי גדוליה של הונגריה 
המעטירה, בהיותו כבן שש שנים, נטפל אליו גוי אחד ולקח 
ממנו בכח את הטלית קטן שלבש על בגדיו. הילד החל לבכות 
ולצרוח בקול מר, ולא הסכים בשום אופן לזוז מן המקום עד 

ית שיביאו לו טלית קטן אחר. ואז, מתוך אנחת צער אמית
ורוויית כאב, פלט הנער "הלוואי וייבלע הגוי הזה באדמה". לא 
עברו ימים מועטים והקול נשמע בעיר, שאותו הגוי נפל לבור 
עמוק ואיבריו התרסקו. כששאלו את עמרם הקטן, מה ראה 
לגלגל עליו דווקא קללה זו 'שיבלע באדמה', השיב שגם קרח 

 שלגלג על מצות ציצית נבלע באדמה. 
 לשבח)(עלינו 

 

"ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש" 
 (טז, לב)

על הפסוק בקהלת (ה, יב) "עושר שמור לבעליו לרעתו" דרשו 
חז"ל (פסחים קיט, א) "אמר רבי שמעון בן לקיש: זה עשרו של 

ה רק "לרעתו", מבלי שתהיה לו כל טובה קורח". העושר הזה הי
 ממנו.

מספרים כי הברון רוטשילד הגיע לעיירה אחת בשעת בוקר 
מוקדמת, ושאל מתי מתפללים תפילת שחרית. אמרו לו, 
בשעה שבע. הוא נכנס לבית הכנסת וראה שכולם כבר 
נמצאים: הרב, החזן, הדיין, המתפללים, ולמרות זאת לא 

 מתחילים בתפילה...
העיירה  ל לסיבת העיכוב, הסבירו לו כי ה״גביר״ שלמששא

 טרם הגיע, וכולם מחכים לו...
 עוברות חמש דקות, עשר דקות, וכולם עדיין מחכים...

בשבע ורבע מגיע ה״גביר״ עם עיניים שנפתחו לו זה עתה 
מהשינה, צועד למקומו בכותל המזרח, מתיישב ליד הרב ונותן 

 .את האות שאפשר להתחיל בתפילה..
הברון רוטשילד התפלץ בקרבו מחוצפתו של אותו "גביר", רב 
בית הכנסת צריך להמתין לו, כל ה'עוילם' צריך להמתין לו, א 

 חוצפה!...
 הברון החליט להעמידו במקומו...

הגיע קריאת התורה. הברון ביקש עליה, ולאחריה עשו לו "מי 
שברך". כשהגבאי הגיע לקטע "בעבור שיתן" אמר הברון 

 רוטשילד: "בעבור שאני נודב כפי שווי כל רכושו של הגביר"...!
שהגבאי לא ידע שהעומד לפניו הוא הברון רוטשילד,  ןמכיוו

לגביר הזה יש הון  (משוגע)הוא נזעק ואמר לו: "משוגינער! 
עתק!" והברון נשאר בשלו: "בעבור שאני נודב כפי שווי כל 

 רכושו של הגביר"...
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יד! אל תעשה ליצנות! אם אתה א"ר'  נענה הגבאי ואמר לו:
תאמר סכום! ואם אינך רוצה  -רוצה לתרום לבית הכנסת 

 אין אף אחד שמחייב אותך". -לתרום 
והברון משיב: "כבר אמרתי לך שאני רוצה לתרום! ואף אמרתי 

 לך בדיוק את הסכום שאני מעוניין לתת!"
 "ויש לך את הסכום הזה לתרום?" שאל הגבאי.

 פי אלף מהסכום הזה"..."יש לי גם 
תפס הגבאי כי הברון רוטשילד בעצמו הוא העומד הבין רק אז 
 לפניו...

הגבאי רץ בהתרגשות אל ה״גביר״ של העיירה, וביקש ממנו 
 לפרט את סכום הונו, כדי שהברון רוטשילד יידע כמה לתת.

ה"גביר" כמובן סרב לכך כשהוא מצטדק שאינו חושף ברבים 
 את כל רכושו...

כנע אותו: "מדובר כאן על הפסד ענק לכל הקהילה. ניסו לש
כסף זה שיתרום הברון, יסייע לכל עניי העיירה! אם לא תגלה 

הברון יעזוב את העיירה ונפסיד את  -את סכום הרכוש שבידך 
 הכל!".

והגביר נשאר בסירובו: אי אפשר לדרוש ממני לחשוף את 
 ענייני הפרטיים ברבים!"

לכה לביתו של הגביר והחלה מה יש לדבר? כל הקהילה ה
 לעשות שם הפגנה...

אמר להם הברון רוטשילד: "אין צורך שהוא יגלה, יש בכוחי 
 לברר את כל "עושרו" בכוחות עצמי.

הגביר פנה אל העורך דין והרואה חשבון הרלוונטיים והם בדקו 
 ובררו שוב ושוב ו... התברר שאין לו כמעט כלום... בלון ריק...

 ר״ של העיירה... כולם מחכים לו לתפילה...אבל הוא ה״גבי
"עושר שמור לבעליו לרעתו" מפרש רש"י (קהלת ה, יב) 
 "כעשרו של קורח שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול". (יחי ראובן)

 

 ״בהרימכם את חלבו ממנו״ (יח, ל)
מפסוק זה אנו למדים, כי יש לתת לתרומה את הטוב ביותר, 

של החלקים הפחות טובים, אשר בין כה  בנתינהולא להסתפק 
 וכה דינם לזריקה.

זצ״ל,  פרדושה היה רבי משה עמי שנהג במובן זה הלכה למ
מקים מוסדות ״אור החיים״ ומייסד ישיבות לבני תורה ספרדים 

 וישיבות לבעלי תשובה.
היה זה כאשר הבחין רבי משה באחת מן הישיבות בבחור שאינו 

, סיפרו לו כי אותו בחור הגיע מתפלל עם הציבור. לשאלתו
מבית חילוני לגמרי, והוריו כל כך כועסים עליו על שחזר 

כל מגע, ואין לו כסף אפילו כדי  אתובתשובה, עד שניתקו 
קניית זוג תפילין, ובלית ברירה הוא לומד כשהבחורים 
מתפללים, ומתפלל לאחר מכן בתפילין ששואל מאחד 

 הבחורים.
שה ונתן לו את זוג התפילין שלו לשמע הדברים הלך רבי מ

במתנה!. כשנודע הדבר לראש הישיבה, הוא ניגש ושאל אותו: 
״האם נתת לו את התפילין שלך? הלא הם תפילין מהודרות 

 ממש!״

נענה רבי משה ואמר: ״וכי מה רבותא בכך? הלא כתיב 
ממנו', אין לתת צדקה מהחלק הפחות,  'בהרימכם את חלבו

 (ומתוק האור) ” אלא מן המובחר ביותר!
 

 "שכר הוא לכם חלף עבדתכם" (יח, לא)
מעשה במלך, שחפץ היה שיציירו לו ציורים נאים ביותר על 
קירות הטרקלין הגדול שבארמונו. חפצו היה שציורים אלו יהיו 
יפים ביותר, ציורים שאין כדוגמתם בארמונות מלכים אחרים. 
לכן, ישב והגה רעיון, הוא לא יזמין צייר אחד לארמונו, הוא 

ל אחד מהם יצייר יזמין את ארבעת הציירים הטובים ביותר. כ
קיר אחד בציור שונה מרעהו, ובאופן זה יראו בארמון ציורים 
שעדיין לא ראתה עין עד כה. ואמנם, לאחר חיפוש מדוקדק, 
נבחרו ארבעה מגדולי הציירים של התקופה, והם הובאו 
ממרחקים לארמון המלך. המלך תאר בפניהם את המשימה 

וציוריהם יהיו  הגדולה, והוסיף ואמר שאם יצליחו בתפקידם
יפים ביותר, גם שכרם יהיה רב ביותר, כפי שרק מלך מסוגל 
לשלם למי שהוא מרוצה מעבודתו. שלושה מבין הציירים ניגשו 

 םוכישרונותיהבמרץ למלאכתם והשקיעו את מיטב מאמציהם 
 םשביכולתכדי להוציא מתחת ידם את הציורים היפים ביותר 

א חפץ להתאמץ בעבודה, להוציא. לעומתם, הצייר הרביעי, של
הגה רעיון. הוא קיווה שהמלך יהיה מרוצה מהרעיון המקורי 
שלו, למרות שלא הושקע בו עמל כלשהו, ויעשירו בעושר רב 
עבור הרעיון עצמו. אותו צייר הזמין מראה, שכיסתה את כל 
הקיר הרביעי, ובמראה זו השתקפו כל שלושת הציורים 

לימו את ציוריהם, והצייר האחרים. שלושת הציירים עמלו והש
הרביעי השלים את התקנת המראה. המלך הגיע לאחר סיום 
העבודה לטרקלין, בחן את כל ארבע העבודות בדקדוק וקבע 
שלמחרת, בשעה מסוימת, יתייצב כל צייר ליד הקיר שעבד 
עליו, והמלך יתן לו את שכרו. ואמנם, בשעה היעודה הגיע 

ירים מעטפה חתומה, המלך והושיט לכל אחד מארבעת הצי
הציירים הודו למלך וניתן האות לפתוח את המעטפות. צייר 

בה המחאה בסכום  ההייתאחד פתח את המעטפה, ואמנם 
גבוה ביותר, וכן אצל השני והשלישי. כולם ציפו לפתיחת 
המעטפה של מתקין המראה. כולם היו סקרנים לדעת מהו 

נה הצייר פתח על רעיונו. וה הסכום שהמלך החליט להעניק לו
את המעטפה, חיפש בה המחאת כסף, אולם במקומה מצא 
מכתב, שבו היה כתוב, הנני מודה לך על המראה שבה רואים 

ראית במראה גם כיצד  יבוודאאת שלושת הציורים האחרים. 
הענקתי המחאות עם סכומים גבוהים לציירים שעמלו לצייר 

, הן יהיו את קירות ארמוני. ההמחאות הללו, שהשתקפו בראי
שכרך. ללא עמל, ללא יגיעה עצמית וללא השתדלות שהאדם 
יפיק מעצמו את המיטב, ללא כל אלו, לא מגיעים לתוצאות 
רוחניות ולא לשכר טוב. מי שאינו מתאמץ, אלא מנסה 
להתחכם ולחקות אחרים, הדברים יהיו ניכרים היטב בבוא יום 

א עמל התשלום. האדם העמל יקבל את שכרו הגדול, ומי של
לא יראה כלל את שכרו. העמל הוא היסוד של עבודת ד', 
ובזכותו זוכים לכל הטוב הצפון לצדיקים. ככל שהעמל יותר 

 גדול, בהתאם לכך גדל גם שכרו של עובד ד'. 
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 ? זו לשטות ראה מה היה שפיקח וקורח

 במחנה שיש מקורי הכי הדבר הוא יוני שהמדריך ידעו כולם

 תוכניות עם מחדש הפתיע הוא פעם בכל, הזה הקיץ

 מחנות תולדות שבכל ומשונים מוזרים ורעיונות מרתקות

. עליהם חשבו לא האחרונות השנים אלפי שלושת של הקיץ

 פעילות מארגן יוני שהערב כך על החבֵרה שמעו כאשר, לכן

 מתחם בכל אחד ילד אפילו נשאר לא, האירועים באולם

 שהיה האולם את גדשו הכלל מן יוצא ללא כולם, המחנה

 צהלת לקול לבמה עלה יוני. מקום אפס עד מלא לראשונה

 מן בשונה. פיו בזווית לו מתחבא ערמומי כשחיוך הילדים

 ניגש, לבמה ציוד ללא הגיע הוא הקודמות הפעמים

?' רוח מצב יש לכולכם, ילדים טוב ערב: 'ופתח למיקרופון

 מהי יודעים אתם'. 'נתחיל בואו אז. 'במקהלה כולם ענו' כן'

 היא פומבית מכירה' ענה ומיד יוני שאל?' פומבית מכירה

, לדוגמה, כמו, ועתיק נדיר מוצר לקהל מציגים שבה מכירה

 ממשלת ראש של סיגר או' גוך ואן' הנודע הצייר של ציור

 כמה מכריזים המשתתפים, וכדומה יל'רצ'צ וינסטון אנגליה

'. הזוכה הוא במחיר המרבה וכמובן, עליו לשלם מוכנים הם

 מכיוון אבל, פומבית מכירה לכם לערוך רוצה אני היום גם'

 שטר לכם למכור הולך אני מיוחד ערך בעל דבר שום לי שאין

 יוני שאל?' צוחקים אתם מה כן כן... שקל חמישים של כסף

 של גיחוכם לקול שקלים חמישים של סגלגל שטר ושלף

 את תשמעו בואו אז? עליכם צוחק שאני לכם נראה. 'הצופים

 :המכירה של הכללים

 ביותר הגבוהה תהיה והיא שתתנו הצעה כל: ראשון כלל

 תהיה ההצעה אם אפילו, השקלים 50-ב המציע את תַזכה

 שלו שההצעה דהיינו, השני למקום שיגיע מי: שני כלל! שקל

 את לי לשלם יצטרך, הזוכה מההצעה נמוכה מעט תהיה

- הכן- היכון! למקומות' יוני סיכם?' ברור .שהציע הסכום

 בעודו!' אחד שקל: 'וצעק ראשון שקפץ אילן זה היה!' רוץ

 ומקסימום שקלים 49 להרוויח יכול אני' לעצמו חושב

 צעק!' שקלים שני'. 'משתלם בוודאי זה, אחד שקל להפסיד

' ליוני שקל סתם ככה לשלם מתכונן לא אני, רגע, רגע. 'יובל

 ארבעה!' 'שקלים שלושה: 'שצעק לפני אילן להרהר הספיק

 ארבעים... וחמישה עשרים... עשרה... חמישה... שקלים

' חמישים, 'אילן צעק' שקלים ותשעה ארבעים...' 'ושניים

 חמישים של שטר עבור שקלים חמישים, כן. יובל הכריז

 חשב' שקל 49 כך סתם עכשיו לשלם עומד אני!! 'שקלים

 כולם את אילן הפתיע!' שקלים ואחד חמישים' לעצמו אילן

. לידו שניצב ההמום לאיתמר הסביר' שקל רק אשלם כך'

 מאה... ושלושה חמישים... יובל צעק' ושניים חמישים'

... ותשעה ארבעים מאתיים... וחמישים מאה... שקלים

 שהמכירה רואה אני, 'יוני הכריז!' עצור'... 'וחמישים מאתיים

 לי לשלם מוכנים שבו למצב הגענו, שליטה מכלל יצאה

 חמישים של פשוט שטר עבור שקלים וחמישים מאתיים

, מבוטלת שהמכירה להבהיר רוצה אני כל קודם! שקלים

 למכירה התכוונתי לא ובכלל שיקרה מה שזה מראש ידעתי

 שהוציא כמעט המתח, לרווחה נשמו ויובל אילן'. ברצינות

 כאן שהמשתתפים לכם נראה: 'המשיך יוני. מדעתם אותם

 עשרות כבר ערכו הזה הניסוי את, ובכן? היגיון ללא התנהגו

 כמו מאוד פקחים אנשים על גם נערך והוא, פעמים

 שאותו הסכום המקרים בכל. אקדמיה ואנשי סטודנטים

 שהוצע השטר מן וכמה כמה פי היה הקונים לבסוף הציעו

 להיכנס לא הוא הסוד? כאן הסוד מה יודעים ואתם. למכירה

 עמוק שקוע אתה שנכנסת אחרי כי, הזו למכירה בכלל

 בעיני הביט יוני'. נזקים לספוג בלי לצאת יכולת ללא, בתוכה

 שאדם הוא יותר הגדול הסוד: 'והמשיך הרבים המשתתפים

 הוא זה בגלל אם גם עצמו של בטעות להודות מוכן לא

 של רק היה הנזק הראשון בשלב. ועוד עוד להפסיד ממשיך

 בלי שקל כך סתם לזרוק רוצה לא אחד אף אבל אחד שקל

 הוא ובכך ההשקעה את מגדיל האדם ולכן, מאומה לקבל

 הילדים עיני את סקר יוני'. יותר להפסיד הסיכון את מגדיל

 היום לכם להעביר רציתי שאותו המסר: 'וסיכם המרותקים

 שיש עשרים בגיל פתאום שמגלים אנשים ישנם: כזה הוא

 הם אבל, לחיים ורוחנית פנימית אמיתית משמעות ויש אמת

! ייתכן לא? בטעות חיינו שנה עשרים? מה' לעצמם חושבים

. החיים את ולהמשיך בחול ראשם את לטמון מעדיפים הם

 לי לומר רוצה אתה? מה' לעצמם יגידו הם שמונים בגיל גם

 לי לומר רוצה אתה, סתם ככה עברו שלי החיים שכל

, קובעים הם!' ולא לא? בחיים העיקר את שהחמצתי

 היו לא שהם משום הכול, הסוף עד בדרכם וממשיכים

 זה אצלנו גם'. 'הדרך בתחילת כבר האמת על להודות מוכנים

 שבהם הנוראים הימים אחרי מיד, 'דבריו את יוני סיכם' כך

 מן באחד נפילה לנו יש פתאום, טובות קבלות קיבלנו

, כלום שווה היה לא הכול: 'לעצמנו אומרים אנו ואז, הדברים

 אם גם! שלנו הטעות וזו', תשרי חודש לפני כמו בדיוק אנחנו

 את להפסיד עלינו שבגללה אומר זה אין אחת טעות עשינו

 את לתקן, בזמן הזה מהמשחק לצאת לדעת צריך, הכול

 ! בהצלחה'. הלאה ולהתקדם הטעות

 )קליינר דוד הרב - לעם שלום(
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  759: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:19 :רבינו תם 20:34: צאת השבת 19:28: הדלקת הנר
  .ראש חודש תמוז, )ישעיה סו(השמים כסאי : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""קורחקורח""פרשת פרשת  
   ? מה יצא לו מזה]. א, טז[..." ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי"

              : ומתרצים תירוצים שונים, המפרשים עומדים על כך... לא כתוב? לקחמה ": ויקח קורח. "הפרשה מתחילה בתמיהה
           , ובכל זאת אולי יורשה לומר, כל התירוצים נכונים". לקח עצמו לצד המחלוקת", "ליבו לקחו", "לקח מקח רע לעצמו"

                 ? ה הכוונהלמ!... כלום? מה לקח, "ויקח קורח: "וממש זאת רצתה התורה הקדושה לומר, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו
? יש לו משהו ביד.  ותופס אותו–שהוא מתקרב אליו בשקט בשקט , ונניח. נניח שציד יוצא לצייד ונתקל בצבי ישן: פשוט מאוד

? יש לו משהו ,והוא מתקרב בשקט בשקט ומתנפל עליו בשתי ידיו. שציד יוצא לצייד ורואה נמר ישן, אבל נניח! הוא צד צבי! בטח
שחולל את כל הניסים במצרים וקרע את הים , איש האלוקים, כשקורח הולך לחלוק על משה רבינו. וקרארוחת ב, אולי לנמר יש

                 ? האם יש לו איזה שהוא סיכוי לנצח, עלה לשמים והוריד את התורה, הוריד להם מן והוציא מים מן הסלע, לפני בני ישראל
  ...קחה אותוהאדמה ל.  וכלום לא לקח–" ויקח קורח! "הרי זו מערכה אבודה מראש

שהחליטו לבנות מגדל וראשו , מגיעה אולי לדור הפלגה' זכות הראשונים'. לא היה הראשון ולא היה האחרון, כמובן, קורח
כל כך  ,זה נשמע כל כך מגוחך)... ו, בראשית רבה לח(אל השמים , להציב בראשו פסל ובידו חרב המופנית כלפי מעלה', בשמים'

,  הרי זה מצחיק–בבורא " נלחם"אבל כשבן אדם . העקיצות מעידות על כך. יש ליתוש סיכוי, דםכשיתוש נלחם בבן א! ילדותי
               ... וכבר זרקו פטישים איש על ראש רעהו, רק שינה את שפתם, הקדוש ברוך הוא אפילו לא הרג אותם... ?איזה סיכוי יש לו

ממכת דם ועד לים סוף שפלט את , שילם על כךאנו יודעים במה . פרעה ניסה להיות גיבור. אבל האנושות לא לומדת לקח
אבל , במדיין, הוא יכול להלחם בכוש. לא בחר את היריב הנכון, פשוט, פרעה... שארית גאוותם, גופותיהם של פרשי מצרים

וחמש עם מאה שמונים , סנחריב ניגף לפני שערי ירושלים! ודאי שלא? האם למדו את הלקח...  זה גדול עליו–להלחם בבורא עולם 
יועצי המלך . להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא ביקש להשמיד. המן התנדב למלא את מקומם. אלף ראשי גדודיו וחייליהם
אלוקים שאיבד את : "אבל הוא ביטל את הדברים. לסנחריב, לסיסרא, לפרעה' הזכירו לו מה עשה ה. הזהירו אותו שאין לו סיכוי

אז למדו , נו. והעניק לבני ישראל עוד יום ששון ושמחה, שהמן לא הגיע לזיקנה, מה שבטוח! איזו שטות"... כבר זקן הוא, פרעה
ועד להתאבדותו של ! 'ה, כן יאבדו כל אויביך, במוחו של טיטוס ניקר יתוש, עצמותיו של אנטיוכוס התפקקו! איפה? את הלקח

                 : והקדוש ברוך הוא הבטיחנו על ידי נביאיו, ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינ. ומותו המסתורי של סטאלין, היטלר
  ! הוא ההוכחה האחרונה, סדאם חוסיין"! כל כלי יוצר עלייך לא יצלח"

 ששונאי ישראל הם משנאיו של הקדוש ברוך –" וינוסו משנאיך מפניך, ויפוצו אויביך' קומה ה: "י על הפסוק"כי כך השמיענו רש
והוא נכון לגבי אלו , מפרעה ועד לשליטי ערב, ונאים המבקשים להשמיד את העםהדבר נכון לגבי הש! והוא הנלחם בהם, הוא

 וכמו שונאי הדת – כמו היוונים בתקופת הבית השני –כמו קורח לפני שלושת אלפים שנה , המבקשים ללחום בתורה ובמצוות
                 . לכל דבר שבקדושה, למקוואותלבתי הכנסת ו, ללומדי התורה, לחינוך הטהור. המתנכלים לכל הקדוש והיקר לנו, שבימינו

בקריאתו של , על כן נפנה אליהם בקריאה היוצאת מלב אוהב. יהודים כמונו, אחינו הם, הנלחמים בנו, שהרי גם הם. כואב הדבר
                 ! אף אחד עוד לא ניצח אותו, אל תתחילו עם הקדוש ברוך הוא. זה גדול עליכם, "רב לכם: "משה רבינו

    ).מעיין השבוע!!! (אין לכם סיכוי, רדו מזה

  ].ה, טז ["את אשר לו' הדע יווקר ב"
אבל צריכים הם . בורא יתברך שמוהמ' להסתתר'ו, יימת אפשרות להסתיר את מעשיהםשק, ברוב סכלותם, יש בני אדם הסבורים

ו עשרות שנים מאז חלפ-גם אם עברו .כל-בסופו של דבר הכל יתגלה ויתפרסם לעין, לידע שגם אם מעשיהם אינם נחשפים על אתר
                 , את אשר לו' ולבסוף יגיע הבוקר שבו יודע ה, ה לא שכח מאומה"הקב, עצמם שכחוהו-ויתכן שהם, שביצעו את המעשה

  .ואת הקדוש והקריב אליו
ון וחשב-ולעשות דין,  תחת השמים יכול אדם ללמוד מוסרמכל דבר המתרחש. הבה נלמד זאת מתוך מעשה שהיה באמריקה

  .נעשה כדי שילמדו ממנו אות ומופת ליחיד ולרבים, מקובלנו מרבותינו שאמרו שכל דבר הקורה בעולם. לעצמו
. לפני כן(!)  שנים 25את הפשע הנורא הוא ביצע . בעוון שרצח שוטרת, ב יהודי בשם מרטין גרוסמן"ע הוצא להורג בארה"בשנת תש

היו מפני שעברו שנים עד שהצליחו  ,להורג-תקדים בביצוע ההוצאהה-התקשורת באמריקה פרסמה שהסיבות לדחייה חסרת
 .יובל שנים הוציאו אותו להורג-וכך התגלגלו העניינים שרק כעבור מחצית, וגם המשפט עצמו התנהל שנים ארוכות, ללכוד אותו

ואף הביע חרטה עמוקה בפני השלטונות , זק בשמירת מצוותולהתח, פיק בינתיים לחזור בתשובה שלימהיהודי זה הס
  .הדין של ההוצאה להורג-לחזור בו מפסק, כל זה לא הניא את המושל במדינתו. האמריקאיים על העוון שעשה

רב ידוע מארץ ישראל שיגר אף הוא למושל מכתב . חייו החדשה-תמו על עצומה בה קראו למושל להתחשב בדרך יהודים ח35,000
  .ניסו את כוחם במניעת ביצוע פסק הדיןוגם רבנים אמריקאיים , מיוחד בנושא

                  ,והמושל נשאר איתן בהחלטתו שחובה על שלטון החוק להוציא את האיש להורג, שום דבר לא עזר, כאמור, אבל
  .ל"רח, ומרטין גרוסמן אכן הומת

לפעמים מעלה האדם בדעתו שהנה עשיתי חטאים לפני . הלקח שאפשר ללמוד ממעשה זה מתמצה בדברים שהבאנו בראש המאמר
והוא מאמין , ת"נכון שגם הוא יודע שאין שכחה לפני כסא כבודו של השי... ושום דבר לא קרה לי, ואני ממשיך לחיות, שנים רבות

  ...'אולי בכל זאת שכחו להעניש אותי'שם מסתתרת בקרבו התחושה - ל איאב, בכך
            ,  שנים מיום ביצוע הפשע עדיין מוציאים אדם להורג25וגם אם עברו , ודם אינו שוכח- ל אפשר ללמוד שאם בשר"מהמעשה הנ

            ,וכל מעשה שנעשה, בוודאי ששום דבר לא נעלם ממנו, על אחת כמה וכמה מי שעליו נאמר שאין שכחה לפני כסא כבודו
  .)ברכי נפשי( ועל הכל יביא האלוקים במשפט, הכל גלוי וידוע לפניו, בגלוי או בסתר

  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !רוא בשולחן שבתמומלץ לק
 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



  ].טו, יח ["האדם בכור את התפד הדפ אךך"
 בכור את התפד הדפ אך" שנאמר, הישראלית לאמו בכור שהוא בנו את לפדות) לוי או כהן שאינו (מישראל איש כל על עשה תמצו

 שמות (שנאמר כמו', לה לידתו משעת נתקדש שהבכור, זו מצוה וביאור. הבן מהולדת יום שלושים לאחר נערך הבן פדיון". האדם
, לכהן נותנים פדיונו דמי את .סלעים חמש ידי על מקדושתו לפדותו וצריך, "הוא לי ובבהמה באדם... בכור כל לי קדש) "'ב, ב"י

  .כהונה-מתנות וארבע מעשרים אחד שזהו
 בנו את הביא האב. רגיל הבן פדיון כבכל החל האירוע :הבן פדיון סדר עריכת במהלך שאירע, שיגרתי לא במעשה לדון ניגש ומעתה
 הכהן לידי האב נתנו מכן לאחר. הישראלית מאשתו רחם-פטר בכור הינו זה בנו כי והכריז, הכהן לפני נעמד, החודש בן הבכור
  "?סלעים בחמשה או בכורך בבנך, )יותר רוצה אתה במה( טפי בעית במאי": בשאלה האב אל הכהן ופנה, כנהוג
  "!!אצלך להשאיר תוכל הבן את. הסלעים בחמשת מעוניין אני: "רצינות הביעה פניו כשארשת, האב השיבו וכאן

                  ,השאלה על הכהן כשחזר אך, הדעת- ובדיחות שחוק מתוך שנובעת באמירה מדובר כי חשבו כולם בתחילה
  ..."לעצמך אותו קח, בבן רוצה לא אני: "מעינו נושרת שדמעה תוך נחרצות האב השיב
 אונים מחוסר נבעו האב של דבריו. מאוד עגום סיפור אלא אינו ,כמשעשע בתחילה נראה שהיה הסיפור כי, התברר יותר מאוחר
, מהבית וברחה בנפשה חלתה שאשתו בכך התפרק ביתו. ע"ל קשות וטרגדיות צרות עליו השתרגו שלאחרונה משום, וייאוש

               .'וכו וכסות מזון לתינוק לרכוש בכדי ממון לו היה שלא עד, מאוד התדרדר הכלכלי ומצבו, התינוק עם לבדו אותו והותירה
 הד שעוררה השאלה והתעוררה ...הכהן לידי למסרו פשוט החליט, התינוק בנו גידול עם להתמודד המסכן האב הצליח שלא מאחר

  ... ?מצוותו את האב קיים האמנם -  הפדיון של דינו ומה ?לכהן עתה שייך הבן אכן האם: המדרשות בבתי רב
 את לו נותן שהוא הכוונה שאין כמובן', טפי בעית במאי 'הבן אבי את שואל כשהכהן :א"ר יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

 תרומת'ה בפסקי ומבואר. כלל הכהן של אינו הבכור שהרי, פדיונו מעות נתינת לבין עצמו הבכור נתינת בין לבחור האפשרות
                 , כלל הכהן של הבכור שאין שבודאי, כלום בזה עשה לא, הכהן בידי הבכור הבן את להניח האב ירצה אם שאפילו, 'הדשן
  !בממון לפדותו וצריך, המצוה חובת ידי בזה יוצא אינו והאב
  '? טפי בעית במאי 'הבכור אבי את הכהן שואל באמת מדוע: להבין יש ומעתה
 כדי נועדה השאלה אלא ,הסלעים בחמשת או בבן לבחור, הברירה את הבן אבי בידי מניח שהכהן הכוונה שאין, ח"הב ביאר, ובכן
 לו אומר ולכן, פדוי בנו אין, הכהן לו שיחזירם דעתו היתה אם שכן, גמורה במתנה הסלעים חמשת את האב שנותן ולפרסם לברר
, פדוי בנך אין הרי ,הכהן לך שיחזירם ודעתך סלעים בחמשה יותר חפץ אתה אם, לו אומר כאילו', וכו טפי בעית במאי הכהן
, נותנם אני גמורה ובמתנה, בפדיונו סלעים חמשה והילך, רוצה אני בכורי בני את, האב לו ומשיב, שנולד כשעה' לה הוא וקודש
  . )והערב נא( פדוי בני שיהא כדי

  ].לא, יח[" כי שכר הוא לכם חלף עבודתכם"
                , הרופא. לטיפול בדחיפות והוזקק חלה שבנו, עני חכם תלמיד יהודי של ביתו אל קודש בשבת שהוזעק ברופא שהיה מעשה
 התלמיד נטל ברירה בלית. עתה כבר הכסף את ודרש, שקלים 500 הוא והטיפול הביקור חירמ כי הודיע, מיהדות היה מאד שרחוק
  ). 'שינוי'ב (הסכום את לרשום ועמד, ק'צ חכם
, היטב אותי שמעת שלא כנראה, ידידי", ואמר התבונן, לידו ק'הצ את קיבל הרופא! ח"ש אלף היה ק'הצ על שנכתב הסכום, והנה
  ". הנוספים מאות החמש על שלם בלב מוותר אני", הלה השיב, "טעיתי לא!". "מאות חמש אם כי דורש אינני
". מיותר כסף לך אין כי נדמה הרי? שכרי את כפלת מדוע", מאד התפלא, חכם התלמיד שבבית הכלכלית במצוקה שהבחין, הרופא

 מלאכות עשיית אסרה התורה .הקדושה השבת של בעיצומה כעת נמצאים אנו", לשונו במתק חכם התלמיד הסביר, "נא ראה"
             , "ח"ש מאות חמש "ולא, )מילים' ב" (ח"ש אלף "לרשום החלטתי. 'כותב 'מלאכת עלינו נאסרה השאר ובין, בשבת שונות
 רב כה סכום למסור שמוכן, אביון יהודי! ?היתכן. משתומם עמד הרופא ...!!!"נוספת מילה בכתיבת' לחסוך 'שרציתי מכיון

  .לביתו ושב ק'הצ את האיש נטל ,פנים כל על...! אחת מילה עבור -) למצבו יחסית(
 ישב כולה השבת במשך .שקלים 500... ובידו, הרופא: בפתח עמד ומי. חכם התלמיד של ביתו דלת על נשמעות דפיקות, ערב ויהי

. עמו להיפגש עליי - למסקנה שהגיע עד ?',חכם תלמיד אותו של הנפש מסירות מאחורי עומד מה, 'לעצמו והרהר בביתו הרופא
 אודות וללמוד לשמוע מאד אשמח: "ביקש מכן ולאחר, לו שהוסיף הסכום את בחזרה לקבל הבית בעל את הכריח, כל ראשית
, שכיום עד... באמונה וחיזקו חכם התלמיד עמו ישב, פניו ובמאור הליכותיו בנועם ..."מזמנך לי להקדיש בבקשה תוכל, היהדות

  .פלאים פלאי. אמיתי תשובה לבעל רופאה הפך
  :הנפלא המעשה בעקבות התעוררו מעניינות שאלות, והנה
               , המעשה אודות להם ולספר לאחרים להראותו מנת על, רב זמן אצלו ק'הצ את השאיר התפעלות שמרוב, הרופא  )א

 מותר נפש בפיקוח העוסק ארופ ,מחד הרי? קודש בשבת בשעתו לי שנמסר ק'הצ את לפדות כעת אני רשאי האם: ושאל פנה
 פשוט הגעתי, "בהם וחי "למצוות כוונה שום לי היתה לא בשעתו הרי, מאידך אך, בשבת עבודתו עבור שכר ליטול לו
 חילול ללא להגיע יכול והייתי מביתי רחוק היה שלא אף על, ברכב בנסיעה למקום שהגעתי עוד ומה, יום כבכל" עבודה"ל

 ?"שבת שכר" משום נאסר זה ממון אולי כן ואם, שבת
, בעצמו ק'הצ מכתיבת להימנע להעדיף שבת השומר על האם, נפש פיקוח מחמת, ק'צ בשבת לכתוב הכרח שקיים במקרה  )ב

  ? ק'הצ את בעצמו הוא שיכתוב) שבת שומר שאינו לרופא לדוגמא (שבת למחלל וליתן
  :א"שליט  יצחק זילברשטייןר"מו השיב

 כתב ההיתר ובטעם .בהבלעה שלא אף, בשבת עבודתם עבור שכר ליטול להם מותר, נפש קוחבפי העוסקים רופא או מיילדת) א
 להתיר יש, מצוה בדבר שבת שכר ליטול לאוסרים שאף, סיים הדברים ובסוף, מצוה לדבר נחשב שזה משום שהוא, ברונא י"המהר
, נפש בפיקוח להתעצל יבואו ששמא הטעם שייך נובעניינ וגם .שכר יקבל שלא ידע אם בדבר יתעצל שמא -  סכנה משום דידן בנידון
  .הממון מן ליהנות איסור שאין נראה ולכן
 הוא גם שהרי, שבת בשמירת נזהר שאינו יהודי ידי על ייעשו נפש פיקוח של במצב שהמלאכות, כך לידי להביא שאין בודאי) ב

  . השבת על מוזהר
 מצוות שומר האחד ,מומחים רופאים' ב שלפניו שאדם, ל"זצ יערבךאו ז"הגרש בשם שכתב, כהלכתה שבת שמירת בספר ויעויין
 שבת המחלל ואילו ,למצוה שכוונתו משום ,מצוות השומר ידי על המלאכות את לעשות לבחור עדיף, מצוות שומר אינו והשני
, להצלה היא אדםה כוונת כאשר אלא נדחית השבת שאין משום, שבת חילול בזה שיש גם ויתכן ,כסף בצע עבור מלאכתו עושה
  . תשלום עבור רק שכוונתו במקרה ולא
  ).והערב נא (מצוות השומר ידי על זאת לעשות עדיף, ק'הצ את לכתוב הכרח יש שכאשר נראה, אדרבה, זה ולפי

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"זרפאל בן שהין  נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זהמרים בת קודסינ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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  דבר העורך
על העוני הרב שפקד  מלמדים אותנו (נדרים נ'.) חז"ל בגמרא

 כלבא שבוע. ו שלרחל, בת -את רבי עקיבא ורעייתו 
אחר שנישאה רחל לרבי עקיבא, בניגוד שלוכך מתואר, 

 .לרצונו של אביה, ידעו היא ובעלה חיי עוני ומחסור
כרים  על עזוב לא היו ישנים במקום ,רבי עקיבא ואשתו

תבן, והיה רבי עקיבא מלקט תבן קש ו גבי-על אלא וכסתות,
אמר רבי עקיבא . ואז מתוך שערותיה של רחל אשתו

ירושלים של  - הייתי עושה לך ,לאשתו: "אילו היה לי ממון
 .תכשיט יוקרתי, שעליו חרותה תמונת ירושלים -זהב" 

התדפק אליהו הנביא על דלתם כשהוא  ,יום אחדוהנה 
עני ואמר לרבי עקיבא: "אשתי ילדה ואין לנו שום מתחזה ל

 "?דבר לכסות בו את התינוק, תוכל לתת לנו מעט תבן
 לה אמראשתו,  ה שלכדי להפיג מעט את צערלאחר מכן, 

 רבי עקיבא: "ראי, יש אנשים שאפילו תבן אין להם"... 
שהיתה  - צער רב נצטערה רחל אשת רבי עקיבא עם בעלה

כלבא  -העשירים שהיו באותו הדור גדולי של אחד מ ובת
 במסירות נפש את גזירת העוני בלהיולמרות זאת ק, שבוע
ברבות הימים, זכו היא ובעלה ו, של בעלה למען תורתו וזאת

 ...לעושר רב
עד שהיו לו  ,אמרו חז"ל: "לא נפטר רבי עקיבא מן העולם

שולחנות של כסף ושל זהב, ועד שעלה למיטתו בסולמות 
ייתה אשתו יוצאת בקרדוטין ובעיר של זהב... של זהב... ה

 .'אבות דרבי נתן' פרק ו')ע"פ (
חמדת ומוכיח את קורח על פונה משה רבינו ע"ה ,בפרשתינו
"המעט מכם, כי הבדיל אלקי ישראל אתכם  - הכבוד שלו

דת משכן ה' ד את עבֹ מעדת ישראל להקריב אתכם, אליו לעבֹ 
ך ואת כל אחיך בני ולעמד לפני העדה, לשרתם: ויקרב, את

 .י)-(טז, טלוי אתך ובקשתם גם כהנה" 
ים את הכהונה הגדולה, חומד וכל עדתך אתהדע לך קורח! "

, לא רק שלא תקבל את לאהרןאלא  כםדבר שלא שייך ל
 "...לוי-הכהונה אלא שגם תהיה מנושל מתפקידך במשכן כ

 -א פעם אנו הופכים לנרגנים נו, לדמה הדבר בא ללמ
על כל מי ומה שזז, רואים בכל דבר את הפסול מתלוננים 

 את הפגמים של האחר. - והחסר, את השחור והלא מוצלח
אנו בוחרים להסתכל על מה  ,גם שיש לנו מכל טובהועוד, 

 .שחסר לנו, על מה שיש לאחר ואנו לא זכינו
דע! אם תסתפק במה שיש לך, תשמח בו, תאמין שזה הטוב 

רק כך , אדמות-אושר עליביותר בשבילך אתה תהיה אדם מ
 . אתה תבין כמה לך יש ולאחר פשוט אין

אתה תראה בו את הטוב ביותר  ,גם אם יהיה לך רק תבן
עבורך, כי הראייה שלך היא ראייה טובה, יש בך אמונה, 

 ...אתה בוחר לראות בתבן שלך הר של זהב
אל תהיה מופתע אם  ,עם ראייה כזו והודאה על מה שיש

 ...יום אחד להר של זהבהתבן שלך יהפוך 
, ראה בו רק את הטוב ולא את החסר, את שמח בחלקך

כך תזכה להיות מאושר גם ! המוצלח ולא את הפחות
א רדיפה תמידית אחרי מה למהדברים הקטנים, עם נחת ול
מה ששלך מותאם בדיוק ... כי שבחיים אולי לא יהיה שלך

 !בשבילך

 

 
 
 
 

    שהתוכן ענייני הפר - קַֹרח
 ניצל לבסוף פלת בן (און ,ואבירם דתןו ועדתו קורח מחלוקת .א

 הכהן. ואהרן רבינו משה כנגד - נשיאיםה 250-ו מהמחלוקת)
מתפלל, מנסה לעשות שלום, וכשלא הסכימו, הציע  משה .ב

נסיון לבחירת כהן גדול חדש למחרת, ויביאו כולם 
 קטורת, וה' יבחר את הכהן הגדול.מחתות עם 

 עם קטורת ואש שיאים מקריבים מחתותנ 250-קרח ו .ג
ר, והיתה ִיָּבחֵ , ועם ישראל באו לראות מי במזבח הפנימי
, ומשה התפלל שיענש רק על כל עם ישראל גזירת כליה

 ולא שאר בני ישראל. קרח 
, ואהליהם שיתרחקו ממקום קרח ועדתו ה' ציווה שכולם .ד

 ומשה הלך שוב לנסות לעשות שלום, ולא הסכימו.
קרח ועדתו  ִיָּבְלעּושאם  ,לבני ישראל ר משהאומ אח"כ .ה

וכי ה' הוא  הדבר יעיד שנבואת משה אמת ,באדמה
 -העונש  .שציווה אותו למנות את אהרון לכהן גדול

כל אבירם, ודתן ו עדתקרח,  נבקעה האדמה, ונבלעו בה
הנשיאים  250 - במקבילו. רכושםוכל משפחותיהם, 

 שהקטירו את הקטורת, נשרפו באש.
זכרון  וי ה' לצפות את מזבח העולה במחתות השרופיםצו .ו

 .למאורע הנורא
  .חלוק על הכהונהאיסור עשיית מחלוקת, ואיסור ל .ז
תלונת בנ"י על שנענשו קרח ועדתו, והתחילה מגיפה,  .ח

ועמד בין החיים  איש, ואהרן הקטיר קטורת 14,700ומתו 
 ונעצרה המגיפה.  לבין המתים

ֹות נשיאי השבטים השקטת המחלוקת ע"י הנחת ַמּט .ט
  בקדש הקדשים, ורק מטה אהרן פרח והוציא פרי.

 .ויים לשמור שלא יכנס זר למשכןהלמצות  .י
, חטאת בהמהבשר 1 :הנאכלות במקדשמתנות כהונה  כ"ד .יא

ושתי 6שלמי ציבור 5ותלוי, 4אשם ודאי, 3וחטאת העוף, 2
ומנחת 9ומותר המנחות, 8לחם הפנים, 7, (בשבועות)הלחם, 
 לוג שמן של מצורע. ו10העומר, 

המורם מתודה, 13ביכורים 12בכור, 11 :הנאכלים בירושלים
 עורות קדשי קדשים ניתנים לכהנים.14איל נזיר ושלמים 
ראשית 18בכורים, 17חלה, 16תרומה, 15 :בכל ארץ ישראל

פדיון פטר חמור, 21פדיון הבן, 20זרוע לחיים וקיבה, 19הגז, 
 ר.וגזל הג24וחרמים, 23שדה אחוזה 22

 

 
ְבַלע ֹאָתם" יָה ַוּתִ ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפּתַ   )לב, טז(" ...ַוּתִ

שנבלעו  ,יש להבין מה טעם נענשו קרח ועדתו בעונש כזה
באדמה ולא בעונש אחר? ונראה לבאר על פי המסופר על 

"אור שמח", שפעם באו אליו שני אנשים לדון בעל ההגאון 
זה אומר כולה לפניו על חלקת אדמה, זה אומר כולה שלי ו

שלי, לזה אין עדים ולזה אין עדים, והרב לא יכל לברר, 
. מה עשה? אמר להם הוהציע להם פשרה ולא רצו לקבל
 דיינים עליה. תרצוני לראות את הקרקע שאתם מ

התכופף הרב ועשה עצמו כלוחש לקרקע, למקום, כשהגיע ל
הנה  ,שאלו אותו מה לחשת לה? אמר להם: אמרתי לקרקע

ת שלהם וכל אחד אומר כולך שים הללו טוענים שַאשני האנ
שלה  ששניכםשלו, מה את אומרת? אמרה לי האדמה 

השניים  ]...כלומר: שסוף כל סוף שניהם יקברו באדמה ויהיו שלה[
הבינו את הרמז והסכימו להתפשר. ומעתה יובן למה נענש 
קורח שייבלע באדמה, כי אילו זכר אחריתו לא היה נחלק 

 ]קול יהודה[      ן נענש שייבלע באדמה בעודו חי.על משה, לכ

 בס"ד

  קַֹרח

 שבת שלום

 זשע"ת  סיון כ"ה                      "לצז הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   315עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 435 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  שתבמדר
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

נלה היא אחת המשפחות היותר מיוחסות ומשפחת קרו
מכובדות בעיר הגדולה קולומבו, המהווה גם את מרכז הו

עושר אגדי ושליטה  ,לנקה. בידי המשפחה-העסקים של סרי
עצומה על חברות גדולות במשק. המשפחה המורחבת מונה 

וכולם בולטים בפיקחותם,  כמה עשרות צאצאים,
 בהליכותיהם ובאצילות נפשם. 

חייהם של כל בני המשפחה היו בוודאי מתנהלים על מי 
מנוחות, והעושר האגדי היה ממשיך להתלוות אליהם במשך 

 כל ימי חייהם וחיי זרעם וזרע זרעם, עד שמשהו הסתבך. 
נטונל קוראים לו, בעליו של מפעל  -אחד מראשי המשפחה 

 ייצור קרמיקה, כאשר תחתיו פועלים מאות עובדים. גדול ל
לנקה, מתמודדת שנים רבות עם ארגון בשם -ממשלת סרי

"נמרי השחרור". פעילי הארגון אשר שייכים למיעוט 
חותרים לכבוש את הממשלה ולנהל את  ,ה"טמאלי" במדינה

הוחלט להעניק להם  ,המדינה. לפני כשלושים שנה
לא שהויתור הזה רק הגביר את אוטונומיה בצפון המדינה, א

תאבונם וחיזק את תקוותם לצפות ליום שבו יכבשו את 
 הממשלה. 

הארגון מוציא לפועל הרבה פעולות טרור, והצבא במדינה 
 עסוק יום ולילה במלחמה נגד פעילי הארגון. 

כל צד עסוק בריגול אצל  ,בלוחמה כזאת, מטבע הדברים
ות הארגון על מנת השני. מחד, הצבא מעוניין לחדור לשור

לדעת את תכניותיו ולהקדים תרופה למכה, ומאידך גם 
ראשי הארגון מעוניינים לדעת מראש על פשיטות ועל 

 הפגזות כדי לדעת להתגונן מפניהן. 
לאחר כמה הפגזות מוצלחות ומדוייקות מאוד נגד יעדי 
הארגון בזמנים של כנסים ומסיבות וכדומה, התברר 

הארגון ברחו ברגע האחרון. היה שהפעילים הראשיים של 
קיבלו מידע מדוייק ברגע הנכון וכך  ,ברור שראשי הארגון

ידעו למלט את עצמם. המשמעות הברורה היא: קיים מרגל 
 דרג אשר מוסר מידע חסוי לראשי הארגון. -רם

 התנהל מסע ציד אחר אותו מרגל.  ,במשך כמה חודשים
ל ולתפוס כאשר ראשי הצבא הצליחו לשים ידם על המרג

 אותו על חם, היכה בהם ההלם במלוא עוצמתו. 
התברר שהמרגל הנפשע הינו לא אחר מאשר בנו הבכור של 

דיגלה שמו. בעזרת קשריו של אביו עם  -נטונלק רונלה 
הוא הצליח לחדור למקומות רגישים ביותר  ,ראשי הצבא

ולהשחיל שם מכשירי האזנה. דיגלה נעצר מיד, ובתום 
 ודה על כל המעשים. ה ,חקירה קצרה

לנקה, קשה להסביר את המשמעות. -למי שאינו חי בסרי
מבוססים הדווקא בנו של אחד האישים היותר מכובדים ו

ברחבי הממלכה, ישתף פעולה עם ארגון נחות ונפשע 
 מהמיעוט ה"טלאמי" במדינה. 

הודעה על כך שוגרה חיש לעיתון הגדול במדינה. המסר היה 
וחלת לבוא חשבון עם מרגלים ברור: הממשלה אינה ב

נפשעים, ולא משנה כלל לאיזה משפחה הם שייכים ומה 
 מעמדם החברתי. וכל העם ישמעו וייראו!!! 

בשעת לילה מאוחרת, כמה דקות לפני שהעיתון ירד לדפוס, 
התקבלה שיחת טלפון דחופה במשרדו של העורך הראשי. 

פורסם על הקו היה פרופסור לפסיכולוגיה ידוע שם, מרצה מ
 באוניברסיטה נחשבת במדינה. 

"שמעתי על המקרה המזעזע, ואני יודע שהכנתם ידיעה על 
 .אישר העורך -"נכון"  אמר הפרופסור -כך" 

"אני מבקש שבידיעה לא תציינו את שם המשפחה. אסור 
 שאנשים יידעו לאיזה משפחה שייך הצעיר הפושע הזה". 

יב העורך מיד. הג -! ""אדוני המכובד, אתה מדבר שטויות
"אדרבה! צריך שאנשים יידעו שגם אם המרגל שייך 

בעת אשר יבצע  ,למשפחה מכובדת, כל זה לא יעמוד לו
 מעשים בוגדניים כאלו". 

תוך כדי כך, נתן העורך הוראות אחרונות, והעיתון ירד 
לדפוס. למחרת קמו אנשים ושפשפו עיניים בתימהון. 

עשרים מליון אזרחי המשפט הראשון שבקע מפיותיהם של 
 המדינה היה: "זה לא יתכן". 

לא ירד הענין מסדר היום במדינה.  ,במשך כמה שבועות
החדשות בעיתונים, מאמרי ההגות והדעות, כולם עסקו 
בענין הזה. כל אחד מצידו מנסה להסביר את ההיגיון שעומד 

 מאחורי המעשה של אדם ששייך למשפחה כה מכובדת. 
ריגול החמורה, נערכה כתבה מקיפה בתום עשור לפרשית ה

אודותיה באחד העיתונים המרכזיים במדינה. בין עמודי 
הכתבה הופיעה ידיעה קטנה בתוך משבצת ממוסגרת. הכתב 
 וערך מיני מחקר על פרשיות הריגול במדינה, ואת תוצאותי

בעשר השנים האחרונות הואשמו מאה  , כיתבררההציג שם. 
ול ברמות כאלו או אחרות. וחמישים אנשים נוספים בריג

הוא מציין כי ביחס לשנים קודמות, ישנה עליה דרסטית 
 במספר האנשים שריגלו למען ארגון "נמרי השחרור". 

מי ששם לב למילים האלו, זה הפרופסור לפסיכולוגיה 
האמור. הוא חשב על כך באותו לילה ששוחח עם העורך. כי 

בים צאצא ברגע שמתפרסם סיפור חמור כל כך על בן טו
 -למשפחה חשובה ומכובדת, זה יגרום לשתי תוצאות. אחת 

ערכה של המשפחה תרד פלאים. אבל התוצאה השניה של 
הפרסום, הגרועה הרבה יותר, היא: בעיני הקוראים יאבד 
מעשה הריגול מחומרתו. כי אם בן למשפחה מכובדת עסק 

 בכך, אולי יש בזה בכל זאת משהו אנושי? 
". ידועים קח קורח בן יצהר בן קהת בן לויויי"כתוב בפרשה: 

דברי רש"י בשם המדרש על כך: "ולא הזכיר 'בן יעקב', 
קש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם, ישב

ובקהלם אל תחד כבודי". בהמשך אף נכתב ברש"י "שנאמר: 
 אודות זהותם של הנשיאים אשר הוזכרה רק ברמיזה. 

ודעים מי הוא קורח ומי אלו וצריך להבין, אם אנו ממילא י
אשר השתתפו איתו, מה התועלת בכך שלא התפרסם 

המחלוקת עוון חמור הוא עד ? ואולי אפשר לבאר כך, ייחוסו
את העונש החמור  ,מאוד, ולכן התורה ביארה בפרוטרוט

שנענש בו כל מי שלקח חלק בענין. אך יעקב ביקש לא 
קב אבינו להזכיר את שמו בפרשה, כי איזכור שמו של יע
 -חלילה  -בחיר האבות בעטיה של מחלוקת זו, עלול היה 

 [ר' יחזקאל שובקס]              להמעיט בחומרת עוון המחלוקת.
 

 
ַקח קַֹרח..." "  )(טז, אַוּיִ

, תהזצ"ל: כל הטעות של קורח הי הרי"םחידושי אמר בעל 
! אני לוקח -שהוא חשב שאפשר לקחת לבד, "ויקח קרח" 

דם צריך בכל עת להכניס אל לבו: "אני לא והאמת שהא
לוקח לבד". אני סך הכל מקבל. אם משמים נותנים לי, אני 

 ...לוקח, ואם לא נותנים לי, אני לא לוקח
, יש אומרים, שפרשה זו "פרשה זו יפה נדרשת" רש"י אומר,
השנה, שבכל השנה יש -אפשר לדרוש בה בכל ימות ,של קרח

המחלוקת, לא  -קרח לא מתו"  מחלוקות. וכן אומרים "ובני
 .מתה

 
 

ַקח קַֹרח..." "  )(טז, אַוּיִ
אומר: קורח התעשר בגלל הגזלה שגזל את  הבן איש חי

אוצרות פרעה במצרים... אך הוא לא הסתפק בזה וגם חיפש 
: אותיות גזלהסופו שהודח מהעולם. זה רמוז במילה ... כבוד

 - מודח. ואותיות שאחרי גזלה הם כבודלפני גזלה הם 
כובד = גזלה = ועוד אפשר להסביר: . נידחה מן העולםש

 .... למרות שהיה כבד בכסף רצה לחמֹוד עודחומד

 ...בלי שם משפחה



 

 

ַתח ֹאֶהל " ל ָהֵעָדה ֶאל ּפֶ ְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח ֶאת ּכָ ַוּיַ
ָרא ְכבֹוד  ל ָהֵעָדהה' מֹוֵעד ַוּיֵ   )טז, יט(" ֶאל ּכָ

 להתרחק מאד מליצנות
בדברי ליצנות. כל הלילה  - 'קרחויקהל עליהם ': רש"יבוו

ההוא הלך אצל השבטים ופתה אותם כסבורין אתם שעלי 
לבדי אני מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כלכם. אלו באין 
ונוטלין כל הגדולות, לו המלכות ולאחיו הכהונה, עד 

 .לםושנתפתו כ
נשאר ער כל הלילה והלך אצל השבטים לפתותם  קרח

שיצטרפו למלחמתו נגד משה ואהרן. כי היצר הרע נותן כח 
: )אסתר רבה ג, ד(שלא יתעייפו. וכדוגמת מה שהובא במדרש 

יתיב ומשתעי כל יומא ולא לעי, וקאים לצלאה והוא לעי, 
 :פירוש[יתיב ומשתעי כל יומא ולא לעי, יתיב למיתנא ולעי 

דם יושב ומתבטל כל היום אינו מתעייף, אך כשהוא א רכאש
ובאמת איך יתכן . ]הוא מתעייף -הולך להתפלל וללמוד 

כיון שבעוסקו בדברים בטלים נותן לו היצר הדבר? אלא, 
הרע כוחות שלא להתעייף, אך כשעוסק בתורה ותפילה 

 .מפיל עליו היצר הרע תרדמה ועייפות
קח יליצנות, כי קרח פקרח דרש להם כל הלילה בדברי  והנה

יצליח לצרף את כל כלל ישראל  ,היה וידע שרק ע"י ליצנות
למחלוקת שלו נגד משה, כי על ידי שעושים ליצנות ושחוק 

 מדברים שבקדושה נעשה הדבר קל בעיני האדם. 
: אמר רבי שמעון בן :)יח רהזבודה ע(הן לא לחינם אמרו חז"ל 

י על ידי ליצנות המתלוצץ נופל בגיהנם וכו'. כ לקיש: כל
 מפסידים את כל ה'יראת שמים' וסופו לירש גיהנום.

מה שהצליח קרח להקהיל את כל העדה ממש, היה  ,ובאמת
ח הליצנות. כי למרות שאמר קרח שלא על עצמו ואך ורק מכ

 קוםמכל לבד הוא בא, אלא בשביל כולם הוא מקפיד, מ
 לא היה מצליח להקהיל את כולם. ,אלמלי הליצנות

כאשר ה' רצה לכלות אותם כרגע, ביקש משה והתחנן  ולכן
ולפניו  ,לפני הבורא שיודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותם

נגלו כל מצפוני הלב של כל אחד ואחד, הרי יודע הוא שרק 
אמר ח הליצנות שלו גרר קרח אחריו את כולם, אם כן ובכ

 ?!"האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף" משה לקב"ה:
שיבו השי"ת, הבה ונראה שכל העדה בלבם אינם ועל כך ה

מסכימים לקרח, ועל כן תאמר להם שיסורו מעל אהלי 
הרשעים האלה, כדי שיראו לכולם, שהם אינם שותפים 
בדרך חטאים ובעצת רשעים ומושב לצים זה, ולא יעמדו 
אפילו בסמוך להם. כי גם מי שאינו אוחז עם בעלי מחלוקת, 

בעונש גדול.  ןכם ר להיענש גאפש ,אך אם עומדים לידם
על הפסוק 'אשרי האיש  :)יח רהזבודה ע(וכמו שדרשו חז"ל 

אשר לא הלך וגו' לא עמד וגו' לא ישב וגו', כיון שהלך סופו 
וכיון שעמד סופו לישב, ואם ישב סופו ללוץ, ואם  ,לעמוד

 עליו הכתוב אומר 'ולצת לבדך תשא'. -לץ 
להתרחק מדברי ליצנות כמה צריך  ,שנו כאןיולימוד גדול 

ם הרחק כמטחוי קשת, כי את כל היראת שמים עלולי
להפסיד על ידי הליצנות, וכבר אמר שלמה המלך החכם מכל 

שאפילו  - "אל תוכח לץ פן ישנאך": )משלי ט, ח(האדם 
כי לא  ,אל תוכיחנו - להוכיח לץ שלא יעבור על דברי תורה

לעשות עמהם. רק שלא יקבל דברך אלא אף ישנאך, ואין מה 
ועל חומר הליצנות ועד כמה צריך להתרחק מזה, בוא וראה 

: )שער ג', קעז(מה שכתב בספר 'שערי תשובה' לרבינו יונה 

ודע, כי לא יהיה מנהג הליצנות קבוע בנפש האדם, עד 
שהוא פורק עול שמים מעליו, על כן ייענש לשאת עליו עול 

מזהירים  דה וכו', והחכמים היוידה כנגד מיהיסורים מ
לתלמידיהם שלא להתלוצץ גם על דרך מקרה ועראי. ועל 
החלק הזה הוצרכו להזהיר, כי רבים יכשלו בו על דרך 

 ע"כ. ,מקרה
וכיון שקליפת הליצנות גדולה ומסוכנת היא עד מאד, לכן 

ולא "בצאת ישראל ממצרים כתוב בתחילת פרשת בשלח: 
לשתים מדוע הזכיר את הפ, "נחם אלקים דרך ארץ פלשתים

היא קליפת הליצנות כמו שהובא  'פלשתים'כי דוקא? 
בשם הרה"ק רבי  )בשלח, שנת תרפד(בספה"ק 'שם משמואל' 

: )ב"ר פ' סא(בונם מפשיסחא זי"ע, על פי המפורש במדרש 
 זה אבימלך מלך פלשתים.  -'ובמושב לצים לא ישב' 

 והי ,היו צריכים לקבל את התורה על הר סיניו מאחרו
בל על עצמם תחילה עול מלכות שמים, ואם היו צריכים לק

עוברים דרך ארץ פלשתים שהיא קליפת הליצנות, לא היו 
  .יתתייכולים בגלל הליצנות לקבל עול מלכות שמים אמ

 ]מתוך ספר טיב התורה במדבר[
 

 
 

  והקשר לחינוך –" ...ּבֶֹקר ְויַֹדע"
ניו "ל שבסוף ימיו דיבר עם במספרים על הגרי"ז מבריסק זצ

על כל מיני הנהגות חייו, והיתה שיחה זו מעין צוואה, ואמר 
אז שעל דברים שלא עשה, כלומר שהתאפק מלעשותם אף 

היה מלבן ומהפך  ,פעם לא התחרט, אך על הדברים שעשה
 במחשבתו אם היה כראוי או לא.
נו, שאמר לקורח ועדתו ידבר זה אנו לומדים ממשה רב

'עתה עת  :כמו שפרש רש"י, ו"' את אשר לוהבוקר ויודע "
שכרות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו, והוא היה מתכוון 

 לדחותם שמא יחזרו בהם'. 
להם לעדת קורח, 'לכו לישון על זה לילה',  מציענו ימשה רב

אולי ישתנו הדברים, כי לפעמים מתוך פזיזות נאמרים או 
נו ינעשים דברים שאח"כ מתחרטים עליהם, וכמובן משה רב

ייענשו על דברים  ישראל לא רצה שבני ,נאמןהרועה ה
 שנעשו מתוך פזיזות.

הרבה עובדות מגדולי ישראל שעסקו בחינוך  ותוידוע
שכשרצו להעניש או להוכיח תלמיד, לא עשו זאת בשעת 
כעס, כי אז אין הדעת שולטת כ"כ והעונש או התוכחה יהיו 

ד ע מהלהיות, אלא המתינו זמן  כהשצרי על המידה יתר
כי אם מתוך  ,שידעו בבירור שלא יגיבו מתוך כעס כלל

מחשבה צלולה וברורה, ואז ממילא הדברים גם נכנסים ללב 
 השומע ופועלים את פעולתם הרצויה.

שבכל פעם שיש לאדם ספק מה  ,וכן צריכים אנו לדעת
לעשות או האם לעשות איזה דבר, התשובה היא 'המתן', 

ובה, ואם עדיין לא פשוט לחכות עד שתתברר אצלו התש
הגיע להחלטה נכונה, הרי 'שב ואל תעשה עדיף', כן הוא גם 
במלחמת היצר שרוצה בכל רגע להכשיל את האדם בכל 
העבירות שבתורה ומפילו לכל התאוות, דבר ראשון צריך 
לדחותו למחר, להגיד לו 'אדון יצר', המתן לי למחר, תן 

ך כלל עד אז לישון על זה לילה ומחר נראה מה נעשה, ובדר
כבר עובר ומתפוגג הכעס והתאווה, וכשיגיע הבוקר שהוא 

  זמן של בהירות נוכל להתגבר עליו ביתר קלות.
 ח]קר-עפ"י טיב התורה[



 

 

 מביאים לשלום ואחדות - ענוה ומידות טובות
יהָ " ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפּתַ ר ָלֶהם  ...ַוּתִ ְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ ַוּיֵ

ֹאָלה ַותְּ  ים ׁשְ  לג)-(טז, לב" ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץַחּיִ
מדוע  )מתוך שיחה לבחורי מיר ובריסק(אמר הגרי"ז מבריסק 

נענשו קרח ועדתו בעונש קשה שכזה, בפתיחת פי הארץ, 
להורידם הם וכל אשר להם חיים שאולה, עד שתכסה 
עליהם הארץ, ולמה לא מתו במיתה אחרת, ויערכו להם 

למען ישמעו ישראל  ,'לוויה' גדולה ומספד התעוררות
 וילמדו, עונש המחזיק במחלוקת והממרה את פי משה.

ברם נראה לבאר בעזהי"ת, על פי מאמר הכתוב לעיל 
: "והאיש משה עניו מאד, מכל )לעיל יב, ג(בפרשת בהעלותך 

האדם אשר על פני האדמה". למדנו אם כן, שכל האדם אשר 
ל מי הוא העניו מכשמעל פני האדמה גבוה ממשה, בהיות 

 שנמצא מעל פני האדמה.
היה שפיר כאשר נחלקו קרח ועדתו כנגד הנהגתו, ו ,לפיכך

נצרך להכניעם תחתיו, כדי לקיים רצון ה' בקיום מלכותו 
בישראל, הוכרח להורידם אל מתחת פני האדמה, עד 
שתכסה עליהם הארץ, שרק בזו התחתית נמצאו תחת משה 

 העניו מכל מי שמעל פני האדמה... 
ד המורם, בשבח מידת ענוותנותו של משה רבינו ע"ה, הלימו

שורש הענוה בישראל. ובמידה זו משתבח נעים זמירות 
: "כי רוצה ה' בעמו, יפאר ענווים )קמט, ד(ישראל בתהילותיו 

בישועה". ענוה מפוארה המביאה לאחדות בישראל, לדון את 
כל אחד ואחת לכף זכות, באהבת ישראל המקלקלת השורה. 

ק עד קצה אחרון מכל סרך של מחלוקת כל שהיא. ולהתרח
במצות: "ולא יהיה כקרח  )יז, ה(נצטווינו בפרשתנו פי שכ

 וכעדתו", המחייבת איש ישראל שלא להחזיק במחלוקת,
ר סנהדרין קי. ספ[ע"פ ולהתרחק ממנה הרחק כמטחוי קשת. 

, רמב"ן בהשגות שם, לאוין מה, )שורש ח( 'שרשים'להרמב"ם  ותהמצ
 ]שנ"ז, ועודראים סי'ספר י

 
 

 
 ענווה מביאה לאהבת ישראל

סיפר הרב הגאון רבי יודל רבינוביץ זצ"ל, בעל ספרי 'כרם 
דובב 'חמד', תלמיד נאמן לרבו, הגאון מטשיבין זצ"ל בעל 

שהיה מן המקורבים אליו מאוד, וזכה לצקת מים ( 'מישרים
על ידו בלימודה ושימושה של תורה, בכל אורחות חיי שר 

 .)התורה והענוה
מלבד מה שהיה רבי יודל זוכר ומזכיר תדיר לתלמידיו מדברי 
תורתו וגאונותו המופלאה של רבו, היה גם מספר הרבה טיב 
המעשיות ממנו. שכן הכיר בחכמת לבו גם בדברים דקים 
ועדינים, שהיה הגאון הצדיק משתדל מאוד להסתיר 

 ולהצניע מעין איש, ברוב ענוותנותו המפורסמת. 
על אחד מאותם 'סודות' שתפס רבי יודל בפקחותו, סיפר לי 

אורחות חייו של הטשיבינער רב זי"ע,  בהזדמנות אחת:
תורה שלמה יש בהם, בהיותו זך המידות באצילות הענווה 
המפוארה, שורש כל המידות הטובות. כל פעולה ותנועה 

יש בהם לימוד שלם לתלמידים, כיצד מתנהג  ,שלו ודיבור
שלם במידות מתוקנות, תורה מפוארה בכלי חכם המו

מפואר! הוא היה דוגמא של 'אדם הישר', שמעיד בו הכתוב 
: "כי אלקים עשה את האדם ישר, והמה בקשו )קהלת ז, כט(

חשבונות רבים"... כי הצדיקים נטרלו לגמרי את כל אותם 

חישובי חשבונות שבלבלו אנשים, והעמידו עצמם איתן 
 אותם אלקים.  בדרך הישר, כאשר עשה

בהיות רבי יודל משמש בקודש בבית הרב, זכה לפעמים 
לסעוד עמו על שולחנו. הרב בעדינות נפשו היה 'איסטניס' 
בנקיות נפלאה, והנה משהונחה לפניו ארוחתו, נטל לידו הק' 
את הכף המונחת על השולחן לאכילה, ובטרם תחבה אל תוך 

יניו, ובחן את הצלחת כדי לאכול מהתבשיל, הקריבה לנגד ע
שאין הכף  ,שם לב פעם אחת נקיותה מכל צדדיה, והנה

נקיה דיה. אולם בזהירותו העדינה בכבודה של הרבנית 
 שישטפוהצדקנית מחברתו בקודש ע"ה, לא רצה לבקש 
 תזדעזעעבורו את הכף, וגם לא לבקש כף אחרת, שמא 

ותתנצל  נקיה דיה לא היתה הכף שהניחה לומכך שהרבנית 
לפיכך המציא בגאונותו עצה פשוטה בדבר,  .על כך וכו'לפניו 

הוא לקח את הכף בידו, כאילו כדי להתחיל באכילה, ובאין 
החל לדחוף  ,)מלבד ר' יודל התלמיד הנאמן דנן(איש משים אל לב 

בעדינות ובהשקט את אותה כף אל תוך שרוול חלוקו, עד 
 שנבלעה לה בתוככי השרוול ולא נראתה יותר. או אז קם
הרב בעדינות ממקומו, ניגש לרגע אל המטבח, כמי שרוצה 
 ,רק לרחוץ מעט את ידיו... ותוך כדי פעולת רחיצת הידיים

שלף החוצה את הכף מן השרוול, ורחץ גם אותה היטב תחת 
הברז עד שתהא נקיה ומצוחצחת, ושוב תחבה חזרה 
למקומה שבשרוולו, וניגש אל המגבת לנגב את ידיו. בהשקט 

בחזרה למקומו, ובאין משים ירדה לה הכפית  פסע הרב
ונשלפה מתוככי השרוול אל כף ידו, והנה אוכל הוא עם הכף 
כמו כולם, בלא שהרבנית הצדקנית שישבה עמו בשולחן 

 כלום!!!לתשים לב 
על גאונותו העצומה בתורה ידעו ושמעו הכל! אבל כאן 

  למדנו פרק מאלף על גאונותו בתיקון המידות!
 

  

 התורה     תבברכ
 ברינה                רון 

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
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 : יהודה בן טובה יוסף חיים בן לאה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 סאלם יעקב בן -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -חה בת סרח : לע"נשמ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
  : אביטל בת יפה : מתנאל בן איריסזיווג הגון  
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קרח •  140  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים  
  (טז, ב) נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם

פגש אותי (הובא בספר "יחי ראובן") שח הגאון רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל 
ד הרב! אפשר לשאול שאלה?" משהשבתי יהודי ואמר לי:"כבו

בחיוב, שאל: הנה, קרח בעצמו לא היה אדם פשוט. הוא היה בעל 
שעור קומה! חז"ל אומרים כי היתה לו, לקרח, רוח הקודש, וזוהי 
אותה "עינו שהטעתו" שאומרים חז"ל, והובאו דבריהם ברש"י. והרי 

  רק אדם גדול בעל שעור קומה זוכה לכך.
הרי לא הלך לבד; מאתים וחמשים צדיקים, ראשי יתרה מכך: קרח 

סנהדראות, צרפו את חתימותיהם אליו. חז"ל (במדבר רבה יח, כ) 
 –דורשים את התארים שכתבה עליהם התורה: "נשיאי עדה" 

שיודעים לעבר את השנים  –מיוחדים שבעדה! "קראי מועד" 
  שהיה להם שם בכל". –ולקבוע חודשים! "אנשי שם" 

וט, נורמלי, מעם ישראל, אמור לעשות במצב כזה? מה יהודי פש
מצד אחד עומד משה רבנו, גדול הדור, שהוציא את ישראל ממצרים, 

 –עשה להם נסים ונפלאות, נתן להם את התורה במעמד הר סיני 
והוא טוען כי ה' בחר באהרן אחיו לכהונה גדולה.  אבל... מצד שני 

תלמידי חכמים  עומד קרח עם מאתים חמישים ראשי סנדראות,
עצומים היודעים לעבר חדשים ושנים, וגם להם יש טענה, לפיה 

  הכהונה הגדולה מגיעה למישהו אחר.
נכון, אין גדול כמשה רבנו.  –אדם פשוט עומד נבוך: מחד גיסא 

מאתים וחמישים האנשים הללו יודעים מה שהם  –אבל, מאידך גיסא 
הצטרפו למאבקו  מדברים, הם מודעים למה שהם עושים... אם הם

  כנראה שיש דברים בגו!  –של קרח 
ואם כן, שואל אותי אותו יהודי: מדוע יש תביעה כלפי אותם אלו 
שהלכו עם קרח? סוף כל סוף יש איזשהו צדק לא מבוטל במהלך 

שים רבנים חתומים על "קול קורא", זה יהזה! כשרואים מאתים חמ
  בהחלט משפיע על דעת הקהל!

: "ר' איד! אם בצד אחד עומדים משה רבנו ואהרן נעניתי ואמרתי לו
עליך לבחון עם איזה צד  –שים רבנים יהכהן, ובצד שני מאתים חמ

הולכים הארחי פרחי... אם אתה רואה שהשקצים הולכים עם צד אחד 
 –תברח ממנו!"... אם שני השקצים, דתן ואבירם, הולכים עם קרח  –

  תברח משם! רוץ והצטרף לצד שכנגד!
צריך לבדוק  –י! בכל מחלוקת, ויכוח, עימות, בין שני צדדים רבות

  ומשם למהר ולברוח!  –עם מי הולכים הארחי פרחי, יושבי הקרנות 

ברש"י: "מה ראה קרח לחלוק על משה רבנו, נתקנא בנשיאותו  שם.
  של אליצפן בן עוזיאל".

איך צריכה להיות הגישה למידת הקנאה, היה הגה"צ רבי דניאל 
ץ זצ"ל הי"ד אומר: האם שמענו פעם אדם שמקנא בנשר מובשובי

שיש לו כנפיים? הלא מה טוב היה אם יכול היה לעוף! אדרבה, אם 
יוולד אדם עם כנפיים יהיה בעל מום. כך צריך להיות מבט האדם, 
שאילו יקבל את מה שיש לרעהו יהיה בעל מום. כי אם היה צריך את 

ואם לא קיבל תכונה זו, סימן  אותה תכונה היה הקב"ה נותן לו אותה,
   שאינו צריך אותה ואם תהיה לו תכונה זו יהיה לו מום.

  (כתבי הסבא מקלם ותלמידיו, הובא בלתתך עליון) 

  

  הזהירות ממחלוקת
 בדברי הגמרא בסנהדריןהגראי"ל שטיינמן שליט"א נשאל פעם רבנו 

יעסוק בתורה  ?מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח )דף מ"ה(
 .דלכאורה למה לא הוזכר שיתרחק גם מהמחלוקת ,ות חסדיםובגמיל

ואמר רבנו שליט"א בדרך רעיון דהנה הלשון של הגמרא הוא יעסוק 
אלא  ,דהיינו לא רק ללמוד ולעשות חסדבתורה ובגמילות חסדים 

  .צריך להיות עסוק בזה
ואם  ,והנה רוב ככל המחלוקות קורות בגלל שיש לאדם זמן מיותר

 ר' כוא" ,ו אין לו ממילא זמן למחלוקות ומדניםאדם עוסק במשה
אליעזר נתן עצה שיעסוק בתורה ובגמ"ח ויהיה שקוע בזה ואז לא 

  .יהיה ממילא מחלוקת
ויקהל בשם בעל  ר'ליט"א להביא את דברי הכלי יקר בפורגיל רבנו ש

שלא  ו'ך מליצה על הפסוק לא תבערו אש וגהעקידה שביאר בדר
ויש לחוש  ,השבת שנרפים המה ממלאכהיציתו אש המחלוקת ביום 

אם כן יפה  .ביותר אז לאש המחלוקת מתלקחת בתוך הדברים בטלים
על ידי ציווי לא תבערו  ,אמר ויקהל שהקהילם להיות באגודה אחת

  (כאייל תערוג)     .אש שעל פי דיבורו הם נאספים

  (טז, ז) רב לכם בני לוי
תו, ראה שלשלת קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו? עינו הטע

  (תנחומא)  שמואל הנביא" –גדולה יוצאת ממנו 

וכי משום שראה ששמואל הנביא יצא מחלציו, אין בהסתכנותו עוד 
משום טפשות? אמר ר' ישעיה'לה מפראגה בדרך מליצית: חז"ל 

על הציבור אלא א"כ קופה של שרצים פרנס אמרו, ש"אין מעמידין 
שהיה מיוחס, ללא קופה של תלויה מאחוריו" (יומא כ"ב:). קורח 

שרצים, איך יכול היה לדרוש להיות פרנס על הציבור? אולם 
בראותו, ששמואל שהוא מיוצא חלציו וללא קופה של שרצים 
מאחוריו, שפט את ישראל, הרי שניתן להיות פרנס גם אם אין קופה 
של שרצים מאחוריו. ברם, "עינו הטעתו", שלשמואל כן היתה 

  אחוריו" והוא קורח עצמו."קופה של שרצים מ
כורי כל אשר בארצם אשר יביאו לה' לך יהיה כל טהור ב

  )י"ג ,י"ח( בביתך יאכלנו
דכל טהור בביתך  ,א קראהילפינן מ ,בירושלמי כתובות פ"ה ה"ד

  ).דהיינו בת ישראל הנשואה לכהן( ,דנשואה אוכלת בתרומה ,יאכלנו
  .אי על אשתוויש להבין היכן נרמז דכל טהור בביתך יאכלנו ק

 ,ה אמר שמואלדאמר רב יהו :ה דאיתא בקידושין כ"טוי"ל עפ"י מ
דהוה  ,דנושא אשה ,נושא אשה אח"כ ילמוד תורה ופירש"י ,הלכה

דהנושא אשה לומד  ,נמצא .בלא הרהור ואח"כ הולך ולומד תורה
 ,הנשואה לו ,שהאשה ,יוצא איפוא ,תורה בטהרה ללא הרהור חטא

בביתך  "טהור""כ י"ל דלהכי דרשו מכל וא ,גורמת לטהרה בבית
   )מקרא מפורש( .לרבות את הנשואה שאוכלת בתרומה ,יאכלנו

והעיר לו  ,ומעשה בבחור מבוגר שבא לפני רבינו הבית ישראל זצ"ל
בן שמונה עשרה לחופה וא"כ אמאי לא נשא  ,דכבר אמרו ,רבינו

רה בדרך חידוד דאמנם בן שמונה עש ,וענה לו הבחור ,אשה עדיין
 ,רבינו ,והשיבו על כך ...אבל יש שמאריכים בשמונה עשרה ,לחופה

  ...דע"י שמאריכים בשמונה עשרה יכולים להפסיד את הקדושה
  (יקרא דאורייתא)

  
                                    

  ?אילו חמש פרשות, מלבד פרשת קורח, נקראות על שמות בני אדם     

  אני ה' אלוקיכם.  תשובה לחידה הקודמת: 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  האדמו"ר הזעיק את הזגג באמצע הלילהה

דבר מופלא מסופר על האדמו"ר רבי שלמה באבוב זצ"ל שהתקשר פעם באמצע הלילה לזגג וביקשו שיגיע לביתו בדחיפות, ולא ימתין עד 
שיאור הבוקר. הזגג התפלא מאוד על הבוקר. בבואו אל הבית, הצביע בפניו הרבי על חלון שבור וביקשו לתקן אותו בדחיפות, עוד לפני 

ולמה הדחיפות, ומדוע לא יכול היה הרבי להמתין עד הבוקר, והרבי השיב, אבל דרש ממנו שיבטיח לו שלא יפרסם את הדברים בחייו. ואכן, 
  הדבר פורסם לאחר פטירתו של האדמו"ר. 

והנה, באמצע  ור אחר של יראי השם, המונהג על ידי גדולי תורה.כפי הידוע לך, אמר הרבי לזגג, שורר ויכוח השקפתי מסוים ביני ובין ציב
זה בחלון חדרי, ולהפתעתי הבחנתי באבנים המושלכות לעבר החלון, עד שזה נופץ ונשבר. חוששני שמשליכי הלילה הרגשתי חבטה ע

ץ, עד אור הבוקר, והחסידים שלי יראו האבנים נמנים על אותו ציבור החלוק עליי, וחוששני עוד יותר שאם החלון יישאר כך, כשהוא מנות
את זה, עלולה להתלהט כאן מחלוקת עזה, וכיון שברצוני למנוע זאת, אני קורא לך עכשיו, באמצע הלילה, ומבקש שתתקן את החלון, כך 

    (ברכי נפשי)   שאף אחד לא יידע מכך.
  

  
  למלאות השלחן עם ספרים כדי שיראה כלמדן              

ש איסור גניבת דעת וכן בזיון לקדושת ספרים במי שמניח ספרים על שלחנו בעת שמגיע אצלו אורחים פתאום כדי שיחשבו : האם ישאלה

  ?שהוא תמיד באמצע הלימוד אע"פ שבאמת הוא לא היה באמצע שום לימוד

השיבו שכן. והגאון רבי אשר ווייס הגאונים רבי חיים קניבסקי שליט"א, רבי אביגדר נבנצל שליט"א, רבי יהודה טשזנר שליט"א,  :תשובה

שליט"א השיב דאין בזה איסור כלל, לא מצד גניבת דעת ולא מצד השימוש בספרים. ואבאר טעמי ונימוקי, א. נראה פשוט דאין איסור גניבת 

נוב דעתו בדבר שיש בו דעת אלא בין אדם לחבירו, וגניבת דעת מעין גניבת ממון היא, וכשם שאסור לאדם לגנוב ממון חבירו כך גם אסור לג

הנאה לגנוב מן הנגנב, והיינו הגונב דעת חבירו כדי להפיק ממנו תועלת נגד דעתו ורצונו. וכבר הארכתי בזה במקום אחר, וציינתי שהרמב"ם 

ין א' שהוא הביא הלכה זו בשתי מקומות. בהלכות מכירה פי"ח ה"א, בהלכות דעות פ"ב ה"ו, ומשמע מדבריו דיש שני דינים בגניבת דעת. ד

הל' דעות שם ה"ו, "אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור מכל ענף מדיני אונאה במכר, ודין נוסף שהוא משום מדת האמת וכלשון הרמב"ם 

עמל והוות". אך כל הדוגמאות שהביא הרמב"ם אף בהל' דעות, הצד השוה שבהם שהוא גונב דעת חבירו בענין שיפיק תועלת ממנו והרי 

מש"כ נראה דבנידון דידן דאם אכן מתכוין הוא לרמות את חבירו על מנת להפיק ממנו תועלת, לוציא ממונו ממנו שלא מדעתו. והוא דומה כמ

ובדרך משל שהוא רוצה שפלוני יפאר אותו וישבח אותו לאחרים או שיתרום לו כסף וישרתנו וכדו', אכן יש בזה משום גניבת דעת. אבל 

ישירה, אלא שאין זה מכבודו לקבל אורחים ושלחנו ריקן אין בזה קפידא כלל, והרי זה דומה למי שלובש  כשכל רצונו אינו להפיק תועלת

בגדי חמודות ואיצטלא דרבנן לכבוד אורחים, אף אם רגיל הוא לשבת בביתו ללא בגדים אלה, שאין בזה כל פגם ואין בזה שום צד של גניבת 

קודש. דאף דהלכתא פסוקתא שאסור להשתמש בספרי קודש, וכמש"כ המשנ"ב (סי' קנ"ד דעת. ואין בזה גם כל חשש מצד השימוש בספרי 

ס"ק ל"א) דאסור להשתמש בספר כדי שיגן עליו מן השמש או לעשות מחיצה שלא יראנו חבירו, ולא הקיל אלא להניח עליו ספר אחר לצורת 

הט"ז להחמיר, מ"מ אין זה אלא כשהוא משתמש בגוף הספר  תלמודו. ואף בזה כתב במקום אחר סימן שט"ו סק"ל שנחלקו הפוסקים ודעת

שימוש של חול ככל הני שימושים, אבל כשאינו אלא מניח ספרים על שולחנו וכדרך כל אדם בבואו ללמוד אין בזה כל בזיון לספרים ואין 

  תו משום שזה כבודו.בזה שימוש חול בגוף הספר, והרי זה דומה למי שמקבל אורחים בחדר ספרים ולא בחדר האוכל שבבי

  וכך גם במי שמצטלם, וכי אסור להצטלם על רקע ארון ספרים, וכך גם הדבר הזה.

ויסוד הדבר דאין ספרי קודש איסורי הנאה שאסור להנות מהם, אלא שאסור להשתמש בהם שימוש חול, אבל אין כל איסור להניח ספרים על 

  שולחנו.שולחנו כדי לקבל אורחים או להצטלם וספרי קודש על 

ועובדא ידענא מעשה רב באדם אחד שביקר בביתו של גאון ישראל הגרשז"א זצ"ל וכשנפרד ממנו ביקש לצלמו הגרשז"א נעתר בטוב לבו, 

וילדות היתה בו והעיז פניו בנתן הבבלי ושאל אותו אם יאות לפתוח ספר לצורך התצלום, והגרשז"א בטוב לבו ומדותיו הנאצלות עשה 

ר שלאחר שפנה זה לדרכו ויצא מן הבית למד הדרש"ז מתוך הספר, וכל כה"ג ודאי מותר, וכמו שמצינו לגבי קפנדריא, כמבוקשו. אך אפש

דאם צריך ליכנס לבית הכנסת לצורך עצמו יקרא או ישנה פסוק כדי שלא יהיה נראה כמשתמש בבית הכנסת לצרכו, וכמבואר בשו"ע או"ח 

  (אהל יעקב)   אף בנידון דידן. מותר סי' קנ"א סעיף א', וכיוצ"ב נראה דודאי
 

                          
  מי אני? אין לי ראש, אבל יש לי אוזניים. אני לא נפצע אבל לפעמים תראו אותי עם גבס,                       

  .שתי החידות: הכניסה להגרלה לתושבי פ"ת בלבד ובתשובות על תזכורת                                                         ינ"יהודה ויסנשטרן   שם הזוכה:         רעש. הקודמת: תשובה לחידה 
  

        משפחת ניכטבורג לאירוסי הבן     צוקר לנשואי הבן הנכד –משפחות קוקיס     פומרנצ'יק לאירוסי הבן הנכד  –גרוזמן  תו: משפחמרכז העיר

                 משפחת חסן להולדת הבן     הנכדה לאירוסי הבת) (מרכזפיקסלר  –ת לנג ומשפח   הנכדה תלהולדת הב )(מרכזפיק  –פורגס  תומשפח: הדרגני 

  להולדת הבן הנכדי פמצר –משפחות מחרבי             משפחת הקלמן לאירוסי הבת        משפחת בצלאל לאירוסי הבת      
  
  , והתינוק רפאל שלמה ידידיה בן רחל גאולה,הרבו בתפילה עבור התינוק שמשון בן שרה הניה

  לרפואתם השלימה בתוך שאר חולי ישראל
  

ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה



  
                                                            

                                                          

        

    

  

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                            
שח הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל, שנה לפני פטירתו של מרן החפץ חיים 

יבה ישנה איזה מחלוקת. ביקש החפץ חיים באחד הימים כי יכנסו ביש הרגיש כי
כשנכנסו לביתו ראוהו עומד ע"י  הבחורים לביתו,ברצונו להגיד להם דבר מה.

של החפץ חיים נוסדה  השולחן ופניו בוערים. בראותו את הבחורים זעק: "ישיבה
אומרו וב מחלוקת החוצה!" ושוב חזר פעמיים על משפט זה –על אחדות ושלום 

"מחלוקת החוצה, הראה בידיו כמשליך דבר מה. הדבר עשה רושם עז על 
 (מאיר עיני ישראל)כמה חמור ענין המחלוקת.  הנוכחים עד

 
הרבי הזקן מגור רבי אברהם מרדכי זצוק"ל הלך בפולין לדבר בנושא אחדות 

התורה. פתח הרבי ואמר לו, היה פעם יהודי עשיר ששני חתניו  עם אחד מגדולי
אחד מהם היה רגיל במאכלי חלב ואחד במאכלי בשר.  יו סמוכים על שולחנו.ה

לימים, ירד החותן מנכסיו והפך לעני  אכלו החתנים בנפרד איש את מאכלו.
בשר. כיון שראה את חתניו  מרוד ולא היה סיפק בידו להאכילם לא חלב ולא

הוצרכתם  בשר, ממשיכים לאכול בנפרד, אמר להם: "בעבר שהיה לזה חלב ולזה
כך אמר הרבי  להיפרד, אולם עכשיו שאין לנו אלא לחם ומים, למה להיפרד?!

נשגבים,  לאותו גדול, בדורות עברו, היו הבדלי שיטות וחילוקי דעות בענינים
 ממילא נפרדו דרכיהם איש לפי הבנתו. כיום, שברחוב היהודי ישנה ירידה

רוד ומחלוקת ים. אם כן, פרוחנית, המאבק נטוש על עיקרי היהדות, כולנו שוי
 ראש גולת אריאל)( לשם מה?!

  
 אלי בא ישיבה וראש התורה מגדולי אחדסיפר הרב  נתן איינפלד שליט"א: 

 השיחות השפיעו איך שתדעו דבר לכם לספר רוצה אני,לי ואמר האחרון בזמן
, שנה כעשרים לפני תלמיד אצלכם למד. שבע באר בישיבת שאמרתם מוסר
 אבל, עזב שבועיים אחרי ולכן, כ״כ הבין לא הוא גמרא, וניחיל מבית שבא

 וגם, השבוע ובאמצע בשבת מוסר שיחות ארבע לשמוע הספיק אלו בשבועיים
 ,עולם בורא יש, הפקר העולם אין: פשוטים דברים שמע הוא. מאוד אותו קירבו
 שמת חמור לא יהודי. מצווה שהמנהל מה לעשות וצריך, העולם מנהיג והוא
 יש, עדן גן ויש גהינום יש, הבא עולם יש, אחד לכל קדושה נשמה יש, וזהו

 יהודי זה מה ,ומצוות תורה ובלי. ומצוות תורה ע״י שזוכה למי המתים תחית
 חשב הישיבה את כשעזב וגם, בדמו ונכנס טוב קלט זה כל, וכו׳ וכו׳, בכלל
 הצבא את ועבר גמור כחילוני התנהג ולמעשה, לכאורה הפשוטות במילים תמיד

 האם, מצפונו העיק ותמיד, מנוחה לו נתנו לא הנ״ל המילים כל אבל, כחילוני
 לא הוא שיהודי נכון שזה החליט הצבא שגמר אחרי. לא או צודק אינפלד הרב
 אצלנו לומד וכהיום, שלימה בתשובה וחזר, וכו׳ וכו׳ הגויים ככל גוי ולא, חמור
 אצלכם השהי התלמיד לי סיפר כל זה. התלמידי חכמים מחשובי והוא בכולל

 ושזכה, השנים כל על זה  וחשב ששמע מוסר השיחות ובגלל שבועיים רק
כל  לכם ולספר לבוא ומוכרח חייב אני ואמרתי .בתשובה חזר מיוחדת לקירבה

 שסיפר מה ע״כ. לאיבוד הולכת אינה, לב מקרב שיצאה שיחה ששום ולדעת, זה
 (שיחות חיים).הנ״ל ישיבה הראש

 
 וכן  למד ממנו. אביו אצל בעצמו שראה מה ל"זצ קוטלר אהרן רבי הגאון סיפר
 ירד מסויימת בתקופה. בליטא עורות סוחר היה ל"ז אבא: סיפורו וזה עשה

 מה היה ולא כמעט. ממש רעב מחרפת סבלו הבית שבני עד  והתדרדר מסחרו
  מימיו. ותרצופ שעתיים ללמוד קביעות לאבא היתה שחרית תפילת לאחר. לאכול

 רצונו את והביע לביתינו ונכנס עשיר סוחר הגיע היום ויהי. זו קביעות ביטל לא
. היתה לימוד" קביעות" של שעה, שעה אותה. עורות של  רבה כמות לרכוש
 את לנצל ל"ז באבא והאיצה, ושלוש פעמיים דפקה, חדרו  לדלת אמא ניגשה

 לכו: "אבא של קולו נשמע לדלת מבעד. רצינית לעיסקה המוכשרת  ההזדמנות
 ואם! טוב מה, שלי הקביעות את שאגמור עד  להמתין הוא מוכן אם - לו ואמרו
. השנה ראש ועד השנה מראש לו קצובין אדם של  מזונותיו! בשלום ילך - לאו
 יצא לא אבא -". בלעדיו גם קונה אמצא, הסחורה  את למכור עלי נגזר אם

, לתורה אבא של המופלאה התמסרותו: פורוסי את ל"זצ אהרן רבי סיים. מחדרו
 ממנו -! לעולם מפסידים לא תורה כשלומדים:  הפשוטה האמונה את בנו עוררה
 )יביעו טובך( !לתורה הנפש מסירות את אני גם רכשתי

 

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ח ּקַ ן ֹקַרח ַויִּ ן ִיְצָהר ּבֶ ן ָהתקְ  ּבֶ  מדרך סטה הצדיקים אחד של מנכדיו אחד:ֵלִוי ּבֶ
 יכלה לא שאשתו, כך לידי הגיעו והדברים, ורבותיו אבותיו לו שהורו הישר
, מרובים ימים עברו לא. פיטורין גט ממנו ותבעה אחת בכפיפה עימו לדור עוד

 בקול והטיחה, לובלין של רבה – קלצקין רבי אצל בעלה עם התייצבה והאישה
 נוכח בנוחשלא עצמו חש הלה. בעלה כלפי רבות האשמות מדמעות קחנו

 לדברי ממש של מענה בפיו היה שלא וכיוון, אשתו של החמורות הטענות
 עלייך: לעברה וקרא הרם המשפחתי ייחוסו מכוח אותה להשתיק ניסה, האישה
 אתקלצקין הרב שיסע  הנודע הצדיק של ונכדו קדושים של בנם שאני, לדעת
 י"רש אומר" לוי בן קהת בן יצהר בן קורח ויקח" הפסוק על: ואמר האיש דברי

, עצמו על רחמים) יעקב( שביקש -" יעקב בן" הזכיר ולא: ל"חז דברי בעקבות
 תמוה, לכאורה".כבודי תחד אל בקהלם: "שנאמר, במחלוקתם שמו ייזכר שלא
 הרי? חקור במחלוקת יעקב של שמו הזכרת באי רחמים משום יש כלום: הדבר
, שמו את כאן שיזכירו במפגיע לדרוש צריך היה אבינו שיעקב, נותנת הדעת
, בקולו קלצקין הרב הרעים - אלא! בזכותו ניצולים יהיו וניניו שנכדיו כדי

 ביקש, צאצאיו כלפי הרחמים מידת משום דווקא – מילה כל מדגיש כשהוא
 בחטא שהנכשל שבשעה, נינו בן, קורח במחלוקת שמו את יזכירו שלא יעקב
  על לו המגיע העונש ואת דינו את זו עובדה מחמירה -גדולים של בן והוא

 …האבות מדרך סטייתו
 

ח ּקַ ן ֹקַרח ַויִּ ן ִיְצָהר ּבֶ ן ְקָהת ּבֶ  על רחמים שבקש, יעקב בן הזכיר ולא:ֵלִוי :ֵלִוי ּבֶ
 בראשית( כבודי תחד אל ובקהלם שנאמר, מחלוקתם על שמו יזכר שלא  עצמו

 בישיבת מחלוקת נתעוררה ז חיים החפץ מרן של פטירתו (רש"י) אחר ),ו, טמ
 הבחורים לפני ודיבר עמד ל"זצ לנדינסקי משה רבי הגאון הישיבה ראש. ראדין
 הבעלי אצל מחלוקת יעשה הרע שהיצר חושבים אתם היכן: "ואמר בכאב
 רבי הזכיר! לו שוה בישיבה כאן. לו שוה לא מחלוקת לעשות שם! לא? בתים
 ביקש אבינו יעקב, בשיחה פעם שאל חיים החפץ שמרן מה לבחורים משה

 לא מדוע. ועדתו קורח במחלוקת יוזכר לא ששמו" כבודי תחד אל בקהלם"
' שאפי כנראה, משה רבי לו ענה. תפרוץ לא כלל שהמחלוקת יעקב התפלל
 יוזכר לא ששמו התפלל רק לכן, תהיה לא שמחלוקת שיביא כוח אין ליעקב

 ) ראדין בשבילי.  (אמת שהיא מהתשובה ואמר נהנה ח"הח מרן, םש
 

ן ְואֹון ֶלת ּבֶ ֵני ּפֶ } א-יד( במשלי הפסוק על מובא') קי סנהדרין( בגמרא: ְראוֵּבן ּבְ
 מה להבין צריך ואכן, פלת בן און של אשתו זו" ביתה בנתה נשים חכמות"

 ״חכמת - פלת בן און של אשתו את בה משבח שהכתוב המיוחדת החכמה
 אמרה פלת בן און של שאשתו שם בגמרא שמובא כמו הרי, ביתה״ בנתה נשים

 המנהיגאתה יהיה קורח אם ובין המנהיג הוא משה אם שבין, הגיוני דבר לו
 זצ״ל שמואלביץ חיים רבי הגאון ותירץ? לגדולה תעלה ולא תלמיד תישאר

, עליולהשפיע קשה כועס כשאדם! הגיון אין כעס שבשעת מכאן אנו שלומדים
 על מראה זה עליו להשפיע הצליחה זאת בכל פלת בן און של אשתו ואם

  ובדרכי מיוחדת בחכמה בעלה על להשפיע כיצד שידעה שלה הגדולה הפקחות
 )גבוה משלחן פנינים( נועם

 
ַלח ׁשְ ה ַויִּ   מחזיקים שאין ״מכאן רש״י וכותב:ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ִלְקֹרא ֹמׁשֶ

 לכאורה דהנה, קראקא של רבה, זצ״ל סופר שמעון ר׳ הגאון פרשומ במחלוקת״
 שלו כאויבים מוכרים היו הם הלא, ואבירם דתן אחרי משה שלח למה, קשה
 אומר כן על? מחלוקת בעלי שהם ״חזקה״ והיה פעמים מספר עליו חלקו וכבר
 מחזיקים שאין וזהו ה״חזקה״ על סמך ולא אחריהם שלח זאת שבכל רש״י

  הפעם עוד מנסים אלא החזקה על סומכים לא מחלוקת לענין, כלומר ,במחלוקת
 )אבא של עולמו( בתשובה יחזרו המחלוקת בעלי אולי, שלום בדרכי

 
 

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

 בעיני חן מצא לא הדבר קש בכובע לבוש הולך היה ישיבה מנהל יהודי
 צורת על ישירות לו להעיר רצה ולא, כך יילך ישיבה שמנהל החזון איש

 הדין. חקירה לי יש: הבאים בדברים ברמיזה כבוד בדרך לו העיר אך לבושו
 ברשות (היזק שנעשה על ידי בהמה שהיא נהנית מזה כמו אכילה)ש"שן" הוא

באופן  בהמה דיי על שנעשה היזק( "קרן" ואילו ניזקין מתשלומי פטור הרבים
 הדין יהיה מה. נזק משלם חצי הרבים ברשותמשונה כמו על ידי נגיחה) 

 הכובע את תאכל ועז שלך זו כמו קש כובע עם הרבים ברשות ההולך באחד
 שאדם משונה זה גיסא מאידך אך, קש לאכול עז של דרכוזה  זה אחד מצד
 ברשות חייב יהיה האם קש בכובע לבוש יילך כמוך

 )ח״ב איש מעשה! (כך ללכת שמשונה לו רמז בכך נזק יחצ הרבים
 
 
 
 

 .מ״ו סי׳ יעקב ישועות בספר כתב" כרצונו שעשני" מברכת שהאשה טעם
 ביצירת אבל, האדם  בבריאת במלאכים נמלך שהקב״ה רבה במדרש שמצינו
 .כרצונו אותה ועשה לךנמ לא האשה

  
 
 
 

קובעים ישיבה בש"ס ומפלפלים ביום שבת קודם חצות כמה ת"ח שבכפר 
ההוא. ושמענו כי הן עוד היום כה יעשו. וכן בעיה"ק ירושלים לימים ראשונים 

בערב. וכן ראיתי  דדינא בעומקא בישיבת הרב פרי חדש, היו מפלפלים
באותו ספר מסופר גם על הנהגת הנזכרת. שנהגו אחריו ראשי ישבה

(ארם צובא) בשבת: לאחר ליל שימורים זה, ביום שבת קדש  אר"צ קהילות
רוב הקהל מתאספים ובאים אחר חצות היום לבית הכנסת, ויושבים ולומדים 

חבורות. יש חברה שיש לאל ידה ללמוד ויושבים ועוסקים בהלכות  חבורות
לכות חג בחג דבר בעיתו. ויש חברה שבת בשבת והלכות פסח בפסח וה

ויש חברה שאינם יודעים שלומדים אגדה. ויש לומדים בספר הזוהר וכיוצא.
ללמוד אלא יושבים לפני החכם הדורש לדרוש להם מענינו של יום. ומסיים 

ויש חברה ודברי אגדה המושכים את הלב. וכיבושין לדרוש להם דברי מוסר
ת התשב"ר לפניהם לראות מה למדו אותו שהולכים לבית המדרש ומביאים א

השבוע ותמיד עיניהם של אלו להשגיח על בניהם וסומכים על אלו הגזברים 
אשר נתמנו להשגיח על הדבר הזה. כל זה עושים ביום השבת, כל שבת 

 ) החיד"א- מחזיק ברכה(ושבת.

 
 

(במקום שאין אדם שזרק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים איך יתכן  שאלה:

 ?יהיה פטור ורק בשבת אחת פעם בשנה אם יעשה כך יהיה חייבעירוב)
אם עשה סוכה שתי מחיצות כהלכתם והמחיצה השלישית שעורה  :תשובה

שבזה אומרים שמתוך שהמחיצה השלישית בגמ' סוכה דף ז')(שמובא טפח 
נחשבת לדופן כשר של הסוכה היא נחשבת גם לדופן לגבי דיני שבת  והסוכה 

אין לסוכה הזאת דין  השנה שבתות רבשא בללרשות היחיד א הזאת נחשבת
 שבהלכות שבת כדי להחשב לרשות היחיד צריך שלוש של רשות היחיד כיון 

                                        )מתורתיך נפלאות(שלימות   דפנות       

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
  )מבחר הפנינים( השתיקה לכסיל היא תשובתו.                                             

 )חזון נחום( ומה לדבר העת לדבר ,עם מי לדבר , איזה חכם היודע                            
 (החפץ חיים).םבעסקיה םהעול םשמתנהגי כמו .ה' עבודת בעניני להתנהג צריך ,לבב בר שהוא מי 

 
 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ת  ּבָ י ׁשַ ָחְדׁשֹו ּוִמּדֵ י ֹחֶדׁש ּבְ ֲחֹות ְוָהָיה ִמּדֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ּבְ
אמר חזקיה אין תפלתו של אדם נשמעת אא''כ משים לבו כבשר :ְלָפַני 

 (סוטה ה.)תחוותלהש כל בשר שנא' והיה מדי חדש בחדשו וגו' יבא

מספרים מעשה אודות רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל מיסד ישיבת פוניבז', 
בעת שהותו בחו"ל למטרת גיוס כספים עבור ישיבתו, נקלע לפרנקפורט, 
והתארח בביתו של ר' יעקב רוזנהיים זצ"ל. המארח שחס על כבודו של 

מהו הסכום  ך ממנו בזיונות, ופנה אליו ואמר לווהרב מפוניבז', רצה לחס
ים. שמע זאת רבי ושחשב רבנו להתרים? הרב חשב רגע, ונקב בסכום מס

יעקב ואמר יואיל כבוד הרב לשבת בביתי, ולא יטריח את עצמו, ואני 
יס את התרומות בלי שיגרם יאדאג להפגישו עם הגבירים, ובעזרת ה' נג

ר בזיונות לרב. שמח הרב על הרעיון והסכים לכך. אחד הגבירים של העי
ע לתקופה קצרה אל מחוץ לעיר. הדבר נודע לרבי יעקב, ובערב ועמד לנס

הר לפנות לגביר על מנת שיתן את תרומתו בטרם יסע יהנסיעה הוא מ
פגש עם הרב, אולם מאחר ולא מצא ילעסקיו. הנדיב הסכים בשמחה לה

זמן פנוי על מנת לקבלו, אמר לרבי יעקב שמחר בבקר הוא יוצא לתחנת 
בת היוצאת בשעה שמונה, ולכן יאמר לרב שיבוא לפני כן הרכבת, והרכ

לתחנה, ושם ישוחח עמו בניחותא. חזר רבי יעקב לביתו, וספר לרב על 
ש את אותו נדיב והפגישה, ואכן הם סכמו שלמחרת בבקר ילך הרב לפג

בתחנת הרכבת. והנה בשבע בבקר, פותח הרב את עיניו, ומגלה שקם 
רה לו כדבר הזה. כשנזכר בפגישה חר מהמתוכנן. מעולם לא קומא

כננת, נפל לבו בקרבו. הרהור עלה במחשבתו מה אעשה? האם אלך והמת
להתפלל בצבור ועל ידי כך לא אפגש את אותו אדם, ואפסיד את 

לה יתרומתו. או שמא עדיף ענין זה של תלמוד תורה של רבים, מתפ
בור, יפלל בצבור. לא עברו רגעים מועטים, וגמר בלבו הנני הולך להתיבצ

ובטוחני שממצוה לא אפסיד כלום! פנה הרב לבית הכנסת, התפלל 
לה הזדרז ומהר לתחנת הרכבת, כשהוא מקוה יבניחותא, ולאחר התפ

ש את העשיר. כשהגיע לתחנה, גילה ושאולי למרות הכל יצליח לפג
שהרכבת יצאה מזמן, ורק מעט אנשים שהמתינו לרכבת הבאה, שהו 

ספסל כדי לפוש קמעה מהדרך המהירה שעשה, בתחנה. ישב הרב על 
לו מתנשף ווהנה לא עוברת שעה קלה, ואותו גביר מגיע בריצה, וכשכ

יות ימחל לי רבנו, ונגש הוא אל הרב, לחץ את ידו, ופתח בסדרת התנצל
כוב בלתי צפוי, אוי ואבוי לי שראש הישיבה המתין לי זמן כה יהיה לי ע
רח וסיעתא דשמיא גם אני התעכבתי באהר הרב להרגיעו, ואמר בירב... מ

בלתי צפוי. אך הגביר טען כיון שקבעתי לרב שאפגשנו בשעה פלונית, 
והרב חכה לי, הרי שיש כאן ענין של פגיעה בכבוד התורה. לאחר מכן, 

לה, ומסר לרב יהוציא מכיסו סכום נכבד ביותר ממה שחשב לתת לו בתח
פור לשומעי יאת הס תרומה להחזקת הישיבה. כשספר הרב מפוניבז'

לקחו, הוסיף ואמר כמה לקח למדים אנו ממעשה זה. הלא אם הייתי רץ 
קר אל הנדיב בלי להתפלל, הרי לאחר שהייתי ממתין זמן רב, הייתי ובב

מתיאש והולך אל מקומי, וכמובן שהייתי מפסיד את התרומה הנכבדה 
צוה, רך מושתרם הנדיב ההוא. ואלו עתה, אדרבה בזכות שהתעכבתי לצ

 )שע"ל(וחתי כפל כפלים. ולא הפסדתי מאומה, ואדרבה הר

 

קשבכובעלבושהולךהיהשיבה
לרצהולא, כךיילךישיבהמנהל

ֵמי ְתּגָ תִמּפִ ֵמי ִמּפִ ָתאיְ אֹורַ ְתּגָ

  סיפור מההפטרה
  ועל הכל...

קע
מע! (כךללכתשמשונהלורמזבכך

בספרכתב" כרצונושעשני"ברכת
בבריבמלאכיםנמלךשהקב״הרבה

.כרצונואותהועשה

ש"ס ומפלפלים ביום שבת קודם ח
הן עוד היום כה יעשו. וכן בעיה"ק

ךק

להשגיח על הדבר הזה. כל זה עוש
)החיד"א-ברכה

אדם שזרק חפץ מרשות היחי יתכן 
אם בשנה פעם אחת בשבת ורק ור
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"" " 

  ציור לימודי של וקשות ארוכות שנים 5 שסיים, צעיר באמן מעשה  נקודה למחשבה
 : לציור מתחת וכתב, המקומיים מדרחובב תצוגה כן על אותו הניח, מאוד מושקע ציור צייר הוא. בתחום יכולותיו את לבחון ורצה

 -' וכד הצבעים במשחק או בפרופורציה טעות, .. שלי הציור על ביקורת לקבל מעוניין ואני, מתחיל צייר אני"
, מדרחובל המתחיל הצייר ידידנו הגיע למחרת". הבעייתי המקום על ,, למטה שהשארתי השחור העט את בבקשה שייקח
 , הלךמהכן ציורו את הוריד הוא פנים בבושת. מקום בכל שצוירו האיקסים סימני מרוב לחלוטין כמעט שחור ההי הציור בד. עיניו וחשכו
 שעבר המר הניסיון על לו וסיפר הלימודים מתקופת ביותר עליו האהוב למורה הציור את לקח הוא". בציור עתיד לי אין: "לעצמו וחשב
", בוודאי?" "הזה לציור זהה ציור לצייר תוכל האם: "המורה אותו שאל. ובכישוריו וביכולת לפקפק לו גרמה השלילית הביקורת וכיצד

 . לקודמו לחלוטין זהה, מוכן היה השני הציור ימים שלושה כעבור. למלאכה מיד וניגש, המתחיל הצייר ענה
 

, אותו עצר המורה. בקשתו את לציור מתחת לכתוב החל והצייר, אחר מדרחובב כן על אותו הניחו, החדש הציור את לקחו והמורה הצייר
 הציור על ביקורת לקבל מעוניין ואני, מתחיל צייר אני: "במקצת שונה נוסח עם, משלו הודעת לציור מתחת וכתב השחור העט את לקח

 ."למטה שהנחתי השחור העט בעזרת הציור אתי חופשי בבקשה שירגיש, כלשהי בעיה פה שרואה מי. שלי
 

 וכבר להתאפק הצליח לא הצעיר האומן. התוצאות את ולראות חודש בעוד לחזור תלמידו את הנחה והמורהמדרחוב מה יצאו השניים 
 שחיכה אחרי ואפילו, כלום תיקן לא אחד אף מכן לאחר שבוע גם. בציור נגע לא אחד שאף לגלות הופתע אך, מדרחובל חזר הוא למחרת
 ם ששום לו וסיפר שלו המורה אל חזר הצעיר האמן. יצירתו על ביקורת או וןתיק שום ראה לא עדיין האומן, שלם חודש

 , יודעים כולם בסדר לא מה ולהגיד ביקורת להעביר, "המורה לו אמר?" רואה אתה. "החודש כל במשך
 רק והתייחס, מעשייך את םמבטלי שרק מאנשים להתעלם למד. יכול לא אחר אחד אף ידייך במו שהכנת היצירה את ולשפר לתקן אבל

 ".אותך ולשפר ללמד גם יכולים אשר לאלו
 

 . שסביבו שונים מגורמים מעשיו על ותלונות ם עם להתמודד נאלץ שלא בעולם אחד אדם אין
 (העורך) .א לטובתנו או לא  תהאם הביקור א הכוח שניתן בנו הוא 

 

שליט"א , כי באחד הימים היה  ועקניןלנו הגר"י  ומספר
אמור לקחתו אחד התלמידים למסור שיעור במקום מסויים. 

נצל כי זצ"ל והת יעקב יוסף אולם הלה התקשר לרב רבי
אין לו רכב מלבד ' אופנוע', הרב בפשטותו השיב מיניה וביה 

. הלה הגיע והרב חבש , מה הבעיה, 
קסדה לראשו וכך נסע למסור את השיעור. צאו וראו כמה 

 ענוותן ושפל ברך היה.

 זצ"ל  יהודה צדקה הבחין הגאון רבי פעם
באברך פלוני שמאחר לבוא בכל בוקר אל סדרי הישיבה. 

 ניסה לברר אצלו את הסיבה. 
ה מוגדלת בת שלוש ה סח לו האברך כי לאחרונה
ובכל בוקר עליו להתרוצץ בין  חדרים ושקע בחובות,

ללוות כספים מזה ולפרוע  אנשים להשיג הלוואות גמחי"ם,
 כדי לגלגל את החובות.  לזה,

 

מכור את הדירה בת  ולי תשמע,ק"אם ל :הרב אמר לו
ואת  בת שני חדרים, , שלושה החדרים,

היה טוב יותר וכי לא י החדר השלישי תניח לעולם הבא.
מאשר להתבטל מלעסוק בתורה בגלל חדר  באופן זה,

 שלישי בעולם הזה?!"

 זיע"א לימד בישיבה במשך ינון חורירבי  הרב
ע אותו, בכל עשר שנים, בהתחלה היו צריכים לשכנ

, אבל הרב אמר לכולם, שהוא , תוקף, 
אינו ראוי ללמד. מדי פעם היה מגיע אליו משהו 
מהישיבה ומנסה לדבר על ליבו ואומר לו מה 

החשיבות של העינין. אני זוכר, שפעם שלחו אותי עם 
מונית לבית הרב, ניגשתי לרב ואמרתי:" הרב מונית 

זה  -רב לא יבוא, אם הה מחכה 
 הפסד כספי הקדש". 

הסכים מיד ובא לישיבה.  -הרב רק שמע את זה
בתחילת השיעור אמר לתלמידים:" רק היום באתי, 

אבל מחר אני לא בא יותר", כך סיפרו לי התלמידים. 

י נְִפָלָאה ּוְתִמימּות ֵּדִעים ֻמְׁשֶלֶמת יְָלָדיו ֶׁשל ַרּבִ  ַהְרמֹוְנָיה
זצ"ל ְמַסְּפִרים ַעל ְּתִמימּות ֵּדִעים  ַאְברוּם ַאֲהרֹנֹוִביץ

ֻמְׁשֶלֶמת ֶׁשָּׂשְרָרה ְּבֵביָתם, ִמין ַהְרמֹונְיָה נְִפָלָאה ֶׁשָהיְָתה ַקּיֶֶמת 
ֵּבין ַרִּבי ַאְברּום ְלִאְׁשּתֹו. ָּכל ֶאָחד ִהְרִּגיׁש ִּכי ַהֵּׁשנִי ְמַבֵּצַע 

 ִׂשְמָחה ֶאת ַּתְפִקידֹו ַהֻּמָּטל ָעָליו. ִּבְמִסירּות נֶֶפׁש ּובְ 
 

ֶאת ִהְתַמְּסרּותֹו ַהְּגדֹוָלה   ָהַרָּבנִית ַחּיָה'ֶלה 
 ֶׁשל ֲאִביֶהם ַלּתֹוָרה, ְוִאּלּו ַרִּבי ַאְברּום ֶהֱעָלה ַעל נֵס 

 ָלה ְמֻסּיֶֶמת ַּבַּביִת, ְלַמֲענֹו. ְּכֶׁשִהְתעֹוְרָרה ְׁשאֵ  
ְוַהָּבנֹות ָׁשֲאלּו ֶאת ָהֵאם ַמה ַּלֲעׂשֹות, ִהיא ֵהִׁשיָבה ְּכִפי ָחְכָמָתּה. 
ַֹ ַּגם ֶאת ַחַּות ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֲאִביֶהן, ְוָתִמיד נֹוְכחּו  ַאַחר ָּכ ָרצּו ִלְׁשמע

ם ֵּבינֵיֶהם ְּבִמין . ְּכִאּלּו ׂשֹוֲחחּו ַההֹוִרית ָלַדַעת 
 ְׂשַפת ְרָמזִים, ָּבּה ֵּתֲאמּו ֶאת ֶעְמדֹוֵתיֶהם. 

ֶׁשַאָּבא ְוִאָּמא  –ְוָאז נֹוְצָרה ֵאֶצל ַהיְָלִדים ְּתחּוָׁשה ְּבִריָאה 
 ַמְסִּכיִמים זֶה ִעם זֶה ּוְׁשֵלִמים ִעם ַעְצָמם.

 אחת ביום הפורים הגיעה לביתו של רבי שנה
אשת אחת מתלמידיו ,ובידה  יהודה מועלם

ובקשה מהרב  מסמכים כי התינוק הפוך.
  הרב חייך ואמר: שיעוררו עבורה רחמים,

" וממילא  "ביום זה אנו אומרים "
האישה הלכה לבית הרפואה  התינוק יתהפך,

 תבשרה כי התינוק אכן התהפך...וה

משמשו הנאמן בני יורק, שפעם אחת ביום  סיפר
זצ"ל לאחר  משה מלכא שישי "נעלם"  הרב

בירור התברר שנסע ברכבת מרחק שעתיים כדי 
לשמוע קדושה וחזרת הש"ץ שהפסיד מכיוון 

 שהאריך בתפילת לחש.
 חבל כי עוד דמות הוד של אחד  וחבל,

מגאוני וצדיק הדור הצנועים עזב את  חיי עולמנו 
 לעולם שכולו טוב. 

והצלחת  לברכת  '          העלון  והישועות      תחי הברכות   כל 

 עיקר הנחת רוח של הקב"ה הוא 
 

 כשיהודי מתחזק גם כשקשה לו 

  -אפילו נס גלוי 
 לא בהכרח 

 מוביל לאמונה

מתוקנות מי  מידות
ששולט על מידותיו 

 בכוח שכלו, 
דומה למי שהולך על 
גשר צר, שאמנם הוא 

 עובר בשלום, 
אך זה רק מפני שהראש 

 . 
 

 כך האדם הזה, 
שחתות, מידותיו מו

והשכל שומר עליהן. 
 

 פירושו שהמידות 
 עצמן מתוקנות.

 הנר שורף את עצמו 
 כדי להאיר לזולתו.



 

ענייה שפכה שיחה לפני  אשהה
 י, ולביבן יחיד יש ל" חברתה:

כואב עליו. עכשיו כשהוא בדרכים 
 , יענייה כמות מאעם א

 ילד הוא עדיין.
 

 עשירה, מאיתה לו איאילּו ה
ודאי כבר היה

… 

hamaor.netכל העלונים: 

ַלח ׁשְ ה ַוּיִ ֵני ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ִלְקֹרא מֹׁשֶ  ... ַנֲעֶלה לֹא ַוּיֹאְמרוּ  ֱאִליָאב ּבְ
ים ַהֵעיֵני ר ָהֵהם ָהֲאָנׁשִ ַנּקֵ  ).יד-יב, טז במדבר( ַנֲעֶלה לֹא ּתְ

 

 ְוִהּנֵה, שבקלקול דבר לכל וראשון ראש תמיד היו ואבירם דתן, תמוה הדבר 
י ֵנֽ ים ׁשְ ים ִעְבִרים ֲאָנׁשִ עוּ , ואבירם דתן אלו) יג, ב שמות( ִנּצִ ְפּגְ ּיִ ה ֶאת ַוֽ ת מֹׁשֶ ֲהרֹן ְוֶאֽ  ַאֽ
ִבים ים ַוּיֹוִתרוּ , ואבירם דתן) כ, ה שמות( ִלְקָראָתם ִנּצָ ּנוּ  ֲאָנׁשִ  –) כ, טז שמות( ּבֶֹקר ַעד ִמּמֶ
 נדרים! (ואבירם דתן אלא אינן - ונצבים נצים שנאמר מקום כל), שם י"רש( ואבירם דתן
 לאכול, סוף ים קריעת את לעבור, ממצרים לצאת הזכות להם היה כיצד כן ואם), ב, סד

 ?במדבר ישראל עם ִעם יחד מהבאר ולשתות מהמן
 

 לארץ להיכנס תשוקתם היא להם שעמדה שהזכות, שביאר הספרים באחד 
 בה דגלו שהם הזו המצוה, בה התלויות ומצוות ץהאר ישוב מצוות את ולקיים ישראל
 ישוב מצוות דגם, בעוונותיהם סאתם שיגדישו עד עונשם יקבלו שלא קיצם את האריכה

 ומורידים מזלזלים אם אך, הסאה את שמגדישים עד אלא להגן יכולה אינה ישראל ארץ
 .ולהגן להועיל יכולה לא היא גם' ה ממצוות

 
 מצוות גם, ישראל גדולי נגד ודיבור חכמים תלמידי ביזוי לעניין הדבר כשהגיע 
 ודיברו רבינו משה את שביזו ואבירם דתן ולכן, לעזור הייתה יכולה לא הארץ ישוב
ח, מיד מתו נגדו ְפּתַ יהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוּתִ ְבַלע ּפִ יֶהם ְוֶאת אָֹתם ַוּתִ ּתֵ ֽ ל ְוֵאת ּבָ ָאָדם ּכָ ר ָהֽ  ֲאׁשֶ

ל ְוֵאת ְלקַֹרח ְר  ּכָ  ).ג, קרח תנחומא( וטפם הם), לב, טז במדבר( ֽכּושׁ ָהֽ
 

 הוא ברוך הקדוש דהחמיר, חכמים תלמידי ביזיון' ה בעיני חמור כמה עד 
 ).יב, לט רבה בראשית( מכבודו יותר צדיק של בכבודו

 
 כך ובזכות, חכמים תלמידי בכבוד ונזהר, מהמחלוקת משמר מכל שנשמר 

 .אמן, השלימה ישראל בגאולת בקרוב נראה
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת יששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

אלעזר בן הרב סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  אסתר, 
 יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,  יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים,  שמחה, יעקב בן אורית,

 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  יעקב יוסף בן מרגליתהרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרה יוסף בן גועובדימרן הרב שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

לאחר תפילת שחרית, כאשר רוב המתפללים כבר  פעםם
בו את בית הכנסת שבבתי ראנד בירושלים, התרוצץ שם עז

ילד שובב כבן חמש או שש. הוא דילג על הספסלים, הרעיש 
והפריע. כאשר התנהגותו של הילד עברה כל גבול והפכה 

איסר זלמן  לבלתי נסבלת, פנה אליו הגאון רבי
זצ"ל, שנשאר לעיין בספר, ואמר לו בשקט וברוך  מלצר

אינך הולך לחדר?" "לך אתה לחיידר"  אופיניים: "ילד, למה
  החזיר הילד לרבי איסר זלמן מלצר.

 

לשמע דבריו אלו של הילד, הזדעזע רבי איסר זלמן. הוא 
לקח את דברי הילד בכל הרצינות והתייחס אליהם כתוכחה 

אמר רבי איסר זלמן  –"  "נוקבת עבורו: "
סיף להסביר "צריך באמת ללכת לחיידר וללמוד..." והו –

את עצמו: "כאשר אדם מתבגר הרי הוא שוכח חלק ממה 
 שלמד בימי ילדותו. 

לעיתים שוכחים אנו את אפילו את הפשט הפשוט בחומש 
". 

שלמה רבי   התנהגג
זיע"א, בצמצום ולא  מזוועהיל

פרי לימוד אם היה יכול קנה לו ס
להשיג להלוות. וסיפר אחד 

שמאיתו שאל ספרים, ופעם אחת 
ביקש ממנו גמרא פלונית ונתן לו 

ו אותו שהיה לו בביתו 
, ובא כמה פעמים וראה 
שאינו לומד בה. הטעם לסירובו 

ליהנות לצורך עצמו ממון, היה כי 
רצה להשתמש בזה לצרכי צדקה: 

רבנו לסנדקאות אחד הזמין את 
ורצה לקחת את רבנו עם מונית 

ורבנו סירב ואמר שאפשר לנסוע 
וכן עשו.  

ושם היה דחוס, נענה הלה לרבנו 
שבמונית היה אפשר לחסוך זאת, 
אמר לו רבינו שחבל על הכסף, 

 שבכסף הזה יכולים לעשות צדקה.
 

של אדם אחד אהבה מאד את החתול  אשתוו
ממש לא אהב אותו. יום  שלהם למרות שהוא עצמו

הוא נסע כמה להיפטר מן החתול. הבעלאחד החליט 
 ברחוב. שיחרר אותורחובות ברכב עם החתול ו

 כשהגיע לביתו מצא את החתול בכניסה לבית.
לקח את החתול ונסע לקצה העיר וזרק  ושובהתרגז 

שוב חיכה לו החתול  חזראת החתול שם. כש
ול ונסע למושב מתוסכל לקח את החת בכניסה לבית.

אחרי  את החתול. שיחררכמה קילומטרים משם ו
 שעה התקשר לאשתו ושאל אותה 

  ,"כן" אמרה לו אשתו "החתול בבית?"
לכתי לאיבוד ה"תני לחתול את הטלפון 

 !"חזרהואני צריך שיכוון אותי 

בתיקון  העוסקק
המידות חייב לבדוק 

היטב את עצמו, להתבונן 
לעומק ובאמת במידותיו 

ולבקרן אחת לאחת. 
הדבר דומה לאומן 

 המבקר כלי, 
הקובע כי חלק זה שלם, 
חלק שני יש לתקן וחלק 

 שלישי יש להחליף. 

 ביומו, לאחר התפילה,  י יוםםמדד
היה משתרך תור ארוך של אנשים שהיו באים 

 רבילשאול בעצתו של רבה של ירושלים הגאון 
 זצ"ל.  חיים זוננפלד יוסף

הוא היה נשאר במקומו בבית הכנסת ומשיב 
בסבלנות ובהארת פנים לכל אחד ואחד. יום 

אחד נכנס יהודי לבית הכנסת וכאשר ראה כיצד 
ח זוננפלד לשואלים, לא שלט משיב הגרי"

ו והחליט לזעוק: "הכיצד מדברים בבית חברו
 ?!" ת הכנסת 

 

הגי"ח זוננפלד, בענוותנותו, קיבל באהבה את 
תוכחתו של הלה ויצא מיד מבית הכנסת ושם 
המשיך להשיב לשואליו. ומהיום ההוא והלאה 

,לא התעכב אחר התפילה בבית הכנסת, 
 לכל הפונים אליו. והשיב בחוץ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ה,

מוֵּאלַׁשָּבת ְּבֵעת ַהְּסעּוָדה ָהיָה ַרִּבי  ּבְָכלל ה ׁשְ אֹוֵמר ְּדַבר ּתֹוָרה ְליַד  מׁשֶֹ
 ג ָקבּוַע ָעָׂשה לֹו: ָּתִמיד ָהיָה אֹוֵמר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַהֻּׁשְלָחן, אּוָלם ִמנְהָ 

, ַרְעיֹונֹות ִמָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע אֹו ֵמִענְיְנֵי ְּדיֹוָמא, ֶׁשַּגם ַהּנִָׁשים ְוַהָּבנֹות ְמֻסָּגלֹות 
יָה נְִכנָס ִעם ָּבנָיו ְוַתְלִמיָדיו ְלָהִבין. ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָאַמר ְּדַבר ּתֹוָרה ַהּמּוָבן ַלּכֹל, הָ 

 ֶׁשּיְָׁשבּו ִעּמֹו ְליַד ַהֻּׁשְלָחן ְלִפְלּפּוִלים ְּבָעְמָקן ֶׁשל ַהֻּסגְיֹות.
ּוְכֶׁשַּפַעם ַאַחת ְּבַׁשָּבת ֵהֵסּבּו ְסִביב ֻׁשְלָחנֹו ַּתְלִמיִדים ִמְּבנֵי ַהיְִׁשיָבה, ְוַאַחד ַהַּתְלִמיִדים 

, ִהְסִּביר ּתֹוָרה" ָאַמר ַמֲעָרָכה ְׁשֵלָמה -יָדֹו לֹוַמר "ְּדַבר-ֶׁשּנְִתַּכֵּבד ַעל
, ְועֹוֵמד ַאָּתה ִלְקַראת  לֹו ַאַחר ִסּיּום ַהְּדָבִרים: "ַּתְלִמיִדי ֲחִביִבי, ֵהן ָּבחּור ָצִעיר ִהּנְ

ֵרי ַהּתֹוָרה ָהֲעֻמִּקים ְוַהִּפְלּפּול ֶׁשָּׁשַטְחָּת ֲהָקַמת ַהַּביִת... ִּבְרצֹונִי לֹוַמר ְל ְּדַבר ָמה. ִּדבְ 
ָּכֵעת ְליַד ֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת ָאֵכן טֹוִבים ֵהם ַעד ְמאֹד. ְּדָבִרים יְָׁשִרים ּונְכֹונִים ָעַרְכָּת 

, ַּתְלִמיִדי ַהּיָָקר, ָצִרי ַאָּתה ָלַדַעת ִּכי ְליַד ֻׁשְלַחן ַׁשָּבת, ׁשֻ  ְלָחן ֶׁשּבֹו ְּבָפנֵינּו. ַא
, ְצִריִכים לֹוַמר ַרְעיֹון ַהָּׁשֶוה ְלָכל נֶֶפׁש, ַמֶּׁשהּו ֶׁשַּגם  נֹוְטִלים ֵחֶלק 

ָהִאָּׁשה ּתּוַכל ְלָהִבין... אּוַלי ָמָׁשל ֶׁשל ַהַּמִּגיד ִמּדּוְבנָא, אּוַלי ִסּפּור ַעל ְּגדֹוֵלי יְִׂשָרֵאל 
 ת, ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהם ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ָאְרחֹות ַחּיִים... ְוַהנְָהגָָתם ַהּמּוָסִרי

 

ֶאְפָׁשר ַּגם לֹוַמר ַרְעיֹון ָקָצר ּוָפׁשּוט ַעל ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ַרְעיֹון ֶׁשַּגם ָהִאָּׁשה יְכֹוָלה 
ְלָכל נֶֶפׁש ּוִמְתַקְּבִלים ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהָּׁשִוים  ְלָהִבין... ָעֶלי ַלְחׁשֹב 

, ְּבֶעזְַרת ַהֵּׁשם, ָעֶלי ִלזְּכֹר  ַעל ֵלב ָּכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ַּבְּסעּוָדה. ִלְקַראת ֲהָקַמת ֵּביְת
 .ְלָהִכין ְּדַבר ּתֹוָרה ֶׁשַּגם ַרֲעיְָת ּתּוַכל ְלָהִבין ְוֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו

זצ"ל היה רגיל לומד:  מרדכי צוקרמן רבי הגה"צצ
"צריך שידע ויחוש האדם כי היותר מכפי הצטרכותו הם 
בגדר שאינו שלו!" מעשה ונכנס גביר להתברך אצלו, 

ימרדכי  רביומשעמד לצאת ביקש להנות את 
מרדכי דחה אותו  רבי. אולם 

ת, והעירו: " האדם צריך להיות 'נותן' ולא 'מקבל'! בעדינו
 

שליט"א: "כשנכנסתי פעם ראשונה  דן סגל רביוסיפר 
לדירתו הישנה, כ"כ השתוממתי, כל כך התפעלתי איך 

, בנחת , ייתכן לחיות בדירה כזו, 
רוח, בחיוך. וכל זה היה מכיון שלא נטל כלום לעצמו ולא 

 היה צריך מאומה.

טבוע טבע  בעולמינוו
שהצלחותיו וחוסר הצלחותיו של 

ז"א  האדם תלויות בדמיון שלו.
 אהדמיון הוא 

חזקה והוא הבסיס להרבה ממה 
 שקורה לנו בין בטוב בין ברע. 

 
את האדם  ל הוא מסוגל

לשאול תחתיה, להראות לו שהוא 
לא כלום שהוא אפס ולא מסוגל 
וממילא לפספס את עצמו ואת 
מלוי תפקידו וכך יכול האדם 

להעביר את חייו בדשדוש במה 
ל שהוא לא מסוגל

 .

במקום לאלף את הקיבה בתעניות 
 מוטב לאלף את הלב.

  דוד מללוב רביהרה"ק 
אומר: ישראל נקראו 

"עם סגולה" כסגול איך 
סגול. ריישאשתהפכו 

לי חשוב הוא כ הדמיוןן
בעבודת ה' והוא מסוגל להעלות 

את האדם למעלות אדירות 
בעבודת ה' עד אין סוף. רק אם 

 והוא משתמש בו 
והוא תמיד ידמיין כיצד הוא עולה 
עוד ועוד ומגיע לנקודה מסוימת 
ולאחריה הוא יוכל לעלות עוד. 
אבל הכל תלוי האדם אם הוא 

 ך משתמש בדמיון בדרך 
 ך ליח ואם בדרך הוא יצ

 הוא יכשל.
 

כבוד וקלון תלויים 
 ביד הלשון.
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  (טז', א')   ויקח קורח
. ומובא בילקוט שמעוני ואתפליג קורח תרגם: אונקלוס

 .'שלקח מקח רע לעצמו' :אמר ריש לקיש
(דפי עזר לאור הרב אברהם משה שוורץ שליט"א  ביאר נפלא

דרש  'לוקיך תירא-את ה' א' : על הפסוקהקדמה הנר תשע"ד)
 .'תלמידי חכמיםלרבות  –את 'ר' עקיבא 

וממילא אין הבדל  'יםשקורח טען 'כי כל העדה כולם קדו
ובכך הוא חולק על דרשת רבי  .העםבין תלמיד חכם ליתר 

 תלמידי חכמים.לא לעניין כבוד עקיב
לק על דרשת רבי וחקורח  'פליג – ואת'ר בתרגום בז לדמר

 .הנלמדת מהמילה 'את'עקיבא 
אבל אם כך למה הוא דרש לעצמו את הכהונה? הלא 

 כולם קדושים? הלדבריו כל העד
כן דורש את דרשת רבי עקיבא אלא חייבים לומר שהוא 

 .שהוא התלמיד חכם וכולם חייבים בכבודו עצמול אבל
 שלשתו) ר(דאת מקחו  'לקח מקח ר"ע לעצמוש' :רמז לדבר

 !מתוק מדבש  לקח לעצמו. קרח )רבי עקיבא( ר"ע
***** 

 (טז', ל') ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם
 רבנו מיתה כזו משונה לקרח? המדוע הועיד מש

ובא בשם : מהקדמה: מןדפרי הסביר נפלא הרב פנחס
האר"י הקדוש זיע"א כי קין הגיע ג' פעמים בגלגול כדי 

 לתקן ג' חטאים שלו כדלקמן: 
 – אתולדה ותרה שניגזל מהבל את התאומה ה קין א.

שהוא גלגול (לכך הוא בא בגלגול יתרו שנתן למשה כתיקון 

 את ציפורה שהיא גלגול אותה תאומה יתרה. )הבל
לכך הוא בא בגלגול כתיקון  –הרג את הבל אחיו  קיןב. 

 ג משה שהוא כאמור גלגולו של הבל.רהמצרי שאותו ה
גרם לאדמה שתיענש על שפצתה את פיה לקחת את  קיןג. 

לכך הוא בא בגלגול קרח שנענש כנגד  –דמי אחיו הבל 
 שאותה אדמה פצתה את פיה ובלעה אותו.
 !מתוק מדבש  ולכן בחר משה שהוא הבל מיתה כזו לקרח.

 
 ובעניין אישה מילתא דבדיחותא

למה את מורידה לי את הביטחון ' :בעל אומר לאישתו
עונה  'נכון'ה שרת האי' אומלא אמרתי כלום'ה? גבנהי

 ...'רק נכנסת עם קסדה לרכב ,לא אמרת כלום'הבעל 
***** 

 (יז', יג') עמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפהייו
 'מהלתפארת ש'רעיון מוסרי נפלא הובא בשם ה

אין עמידה אלא ' הקדמה: (וכל מאמינים)מראדומסק זיע"א 
 ללתפילה על כבעמד  אהרון 'ויעמוד'. לפי זה 'לשון תפילה

 ,של עולם וריבונאמר 'ו 'ובין החייםבין המתים 'ישראל 
? את אילו שעדיין חיים שתהרוגמה תועלת תצמח בכך 

עדיין אילו שורק ? 'ה-ו יללא המתים יהלנאמר 'והלא
 ומיד  שמך ולקיים את מצוותיך.ת אחיים יכולים לקדש 

  ובקשתם גם כהונה... (טז', י')
: ג' פעמים מופיעה המילה מובא בבעל הטורים

(הפסוק  'וביקשתם גם כהונה'. א' .במסורה 'וביקשתם'

. ג' (ירמיה כט', יג') 'צאתםוביקשתם אותי ומ'. ב'. הנ"ל)
 (דברים ד', כט') 'לוקיך ומצאת-וביקשתם משם את ה' א'

את הקשר בין השלושה הסביר נפלא הגאון ר' יהושע 
 :(ד"ת לפ"ש)בוקסבוים זצ"ל 

הרבה פעמים היצר הרע מכניס 'ובקשתם גם כהונה':  א.
כגון בישיבה  ,לאדם מחשבה שאם הייתי במצב אחר

עבודה אחר או במקום מגורים אחר, אחרת או במקום 
יותר או להתקדש יותר טוב אז הייתי יכול ללמוד 
 תדע שלא כך הוא אלא: ובכן  ולהיות יותר ירא שמים...

'ובקשתם אותי ומצאתם' אם תחליט באמת ובתמים  ב..
 :לבקש את קרבת ה' אז

הקב"ה מצפה לוקיך ומצאת' -את ה' א משם'ובקשתם  ג.
עבוד את עבודת הקודש כפי ממך ללמוד תורה ול

בישיבה שבה אתה לומד,  במצב שבו אתה נמצאיכולתך 
או במקום העבודה שבו אתה עובד, או במקום המגורים 
שבו אתה גר,  ולא לתלות את ההתעלות שלך בשינוי 

 מתוק מדבש!     המצב הסביבתי שבו אתה נתון. 
 

 :סיפור אמתי מתוך מרווה לצמא)(מעובד ע"פ  ובעניין זה סיפור נפלאא
מרדים'? שאלתי את  רופא 'מה זאת אומרת שאין לכם

 האחות.
החל כאשר הגעתי לבית החולים לצורך  יהסיפור של

ביצוע ניתוח קל ופשוט של אחוי שבר פנימי, ניתוח 
 לפרוסקופית עם שלושה חתכים קטנים,שנעשה בשיטה 

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

 ....ובקשתם משם  –רעיון וסיפור לפרשה   

  תשע"ז פרשת קרח

128גיליון -שנה שלישית

בס"ד

 199.220  –  כניסת השבת
 20.34 –יציאת השבת 

  21.17 – דקות זמניות )  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 .'ותעצר המגפה'נאמר 
אם זכינו לעוד יום של חיים חובה עלינו  מוסר השכל:

 !מתוק מדבש ש ה'. ות וקידולהצדיק זאת ע"י ריבוי מצו
***** 

 (יז', כג') .והנה פרח מטה אהרון..
 )תשכ"ד(שהגיע האפיפיור לביקור בירושלים כמסופר כי 

ד"ר ש.ז כהנא  התלווה אליו לסיור מנכ"ל משרד הדתות דאז
למי לדעתך שייכת ירושלים לערבים או ' :ז"ל שאל האפיפיור

בתורה מסופר כי כשהייתה 'ליהודים? ענה לו ד"ר כהנא 
נשרפו  ,לא עזרו כל ההוכחות ?מחלוקת למי שייכת הכהונה

ועדיין לא שכחה  עולנבקורח וכל עדתו  ,נושאי המחתות
 .'שתקוקיבלו וכולם רק כאשר פרח מטה אהרון  המחלוקת.

פורחת ואילו הערבית ירושלים היהודית  שרואים אתך ככ'
 .ברור לנו למי שייכת ירושלים אפורה ושוממה
אשר כ רק ,לא פרחה לשום עם היא - וכך גם ארץ ישראל

  .'וזו ההוכחהאליה שב  עם ישראלש
 ...!והאפיפיור פשוט שתק



 

נכנסתי  ,כמו שהבטיחו קורה ובדיושהתנהל כ להכ הפעם
ים הגיע בזמן והמנתח היה סגן המרד ,ראשונה לניתוח
מנהל המחלקה...

בחילות  ,ודאשתי רע מגכשהתעוררתי מהניתוח הר
 .םיוכאב סחרחורות ,קשות

הניתוח היה ארוך יותר ממה 'בעלי היה לידי ואמר 
 ...'נגמר לטובה לשחשבו אבל ברוך ה' הכ

  שאלתי ?'מה פירוש? מה קרה'
 לא התחיפהרו גלוי ממש... , קרה לנו נסיקירתי ובכן'
גידול  השבר םוח הוא ראה שיש במקותתוך כדי הניו

נראה בשל כ ,שהתפתח ולא נצפה בצילום המקדיםקטן 
ך להיות הפבשלב זה השבר  כך שהוא היה רק בתחילתו.

וכך מניתוח פשוט וקצר יחסית הפך לניתוח  ...דבר שולי
כמה שעות שבמהלכן עמל הרופא קשה כדי  למסובך ש

 .'יטבל הדול ולנקות הכלהוציא את הגי
'את לא  ואמרה בערב באה אלי האחות הראשית

הנס  עלועשת גרועשת ופשוט  כל המחלקהתאמיני, 
היה לך נס גדול  ,את פשוט לא מבינה ך,ל אירעהגדול ש
 '.שלך נדחה ודווקא הרופא הזה ניתח אותך חשהניתו

הוא  ,חר לא היה שם לב לגידולארופא 'תביני ממי, 
ופא רה. סיים, סוגר ומפשוט היה מתרכז באיחוי השבר

ורק  כאלההזה הוא מומחה גדול בדיוק בהוצאת גידולים 
 'אחד כזה יכול לשים לב לגידול קטן כזה

התברר  ,עו תוצאות הביופסיהיהניתוח הג רחודש לאח
שם אבל בחסדי ה (ל"ע) ממאירל דוישמדובר היה בג

לא כן הוא היה  שאם ,הוא הוצא בשלימותו יתברך
  .מועילים ום לא היפולישגם טי ןייתכוורות רמקרין ג
כעסתי על המרדים שהתעייף על הניתוח  דואני עו

במקום להרים את  ...שנדחה... ועל התכניות שהשתבשו
ועד  ,ת עד כמה הם טהורים ויפיםולראוים לשמים יניהע

תודה גם על  השם יתברךד ליכמה אנו צריכים להג
אודך ה' 'הוא משנה לנו וכמו שנאמר ששינויי התכניות 

 ...'ותנחמני ךכי אנפת בי ישוב אפ
 

הזה עלינו להתחזק באמונה  רמהספו !ריםקאחים י
ושה מה שהוא עובביטחון באבינו היקר ולהאמין שכל 

הרגע קשה לנו להכיל  ולפעמים באות ...זה רק לטובה
נשען עליו נזכה לראות בל ככל שנבטח ו, אולקבל זאת

 .'טובה הוא עושהשם עושה לשהה כל מ'כי  ףבסו
 
כי תדרשנו  לוקיך ומצאת-ובקשתם משם את ה' א'

 בכל לבבך ובכל נפשך'
 

 !שבת שלום ומבורך       ה' יזכנו, אמן! 

  הגיליון להצלחת:
רפואה שלימה / דקל מלכה –רפואה שלימה / רויטל בת רחל חדוה –גיטה בת מנטה -אמי 

לברכה והצלחה/ יעקב ואורי -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב –
/ ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה  / לכל הישועות –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –ישראל 

  לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה 

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
   רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל

 /גאולה בת רחל ז"ל / קלימו בן פורטונה ז"ל 
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל / ) בת נעימה ז"ל רחל (רשל

אשפוז של יום אחד ולכל  ,מהניתוח מהירה תההתאוששו
 היותר יומיים.

הוזמנתי להגיע לבית החולים בשעה שבע בבוקר כאשר 
 אני בצום מהלילה לצורך ביצוע ההרדמה.

מילוי שאלונים והמתנה בדיקות שגרתיות לחץ דם וכו'...  
שיקראו לי לחדר הניתוח. ואז אני רואה שמכניסים 
מנותחים אחרים ואומרים לי להמתין בסבלנות כי כולם 
מוזמנים לאותה שעה וכמו ייתכנו ניתוחי חירום וכדו' 

 ובקיצור 'תתאזרי בסבלנות...'
בשעה שתים עשרה בצהרים לערך ניגשה אלי האחות 

'תתכונני מרים, באים לקחת  ובטון חגיגי משהו אמרה:
 אותך לחדר ניתוח'...

תוך עשר דקות הייתי בחדר הצמוד לחדר הניתוח, מדדו 
לי שוב לחץ דם ושוב פעם המתנה לשיחה קצרה עם 

 המנתח עד להגעת המרדים...
ושוב אני ממתינה וממתינה... 'משה' אמרתי לבעלי שלא 

כה עזב אותי לרגע 'משהו לא נראה לי'... אבל אני מח
בסבלנות וממלמלת לי כמו בחדר ההמתנה פרקי תהילים 

 אותם אני יודעת בעל פה.
לפתע ניגשת אליי האחות ואומרת לי 'תראי מרים יקרה, 

 צר לי לומר לך אבל מסתבר שאין לנו רופא מרדים'...
'מה אין לכם?' בעלי ואני שואלים יחד בתימהון, מדובר 

מעשרה  באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, למעלה
חדרי ניתוח שפועלים עשרים וארבע שעות ביממה ואין 

 רופא מרדים, 'תשמעי זה נשמע הזוי'?
'כמו שראיתם היו  שהאחות פורשת ידיה בתנועת ייאו

כאן מהבוקר המון ניתוחי חירום, המרדים שלא ישן 
  ...'כמעט כל הלילה פשוט התעייף והלך לישון

 ' שאל בעלי?'ומה זה אומר
צריכים ללכת הביתה ויקבעו לכם מועד  'זה אומר שאתם

 .'חדש לניתוח
' אני עונה לעומתה 'עד שהתכוננתי נפשית ?!'לא ייתכן

 אני בצום של יותר ,םלניתוח הזה, חילקתי את הילדי
 זה'את משתים עשרה שעות, אתם לא יכולים לעשות לי 

 'אני ממש מצטערת' אומרת האחות 'זה לא תלוי בי' 
לשנן לעצמי ו ץהתאמלבדרך חזרה למחלקה אני מנסה 

עד היום בנושא אמונה את כל התובנות ששמעתי 
וביטחון 'הכל בידי שמים' 'אין אדם נוקף אצבעו למטה 

 ...'כל עכבה לטובה' עליו מלמעלה' םעד שלא מכריזי
כאשר כפיצוי על עוגמת  ,התור נקבע לעוד שבועיים

. אני אהיה הראשונה א'הנפש הבטיחו לי שני דברים: 
מנהל המחלקה  . את הניתוח יבצע סגןבלניתוח  סלהיכנ

 בוצע ע"י מנתח זוטר.למרות שבדרך כלל ניתוח כזה מ
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הם, קורח ועדתו, חטאו בפיהם בלשון הרע ובמחלוקת ונענשו במדה כנגד מידה - "ותפתח הארץ את פיה" (האדמו"ר מבעלז).

לפני כמה שנים נערך ראיון עם יהודי שנחשב אז לתושב המבוגר ביותר 
המתבקשת,  השאלה  את  אותו  וכששאלו  שנים  בן 112  אז  היה  הוא  בארץ, 
הלב  ככה  לי.  טוב  ליהודי,  טוב  ענה:  הוא  שלך,  הימים  אריכות  של  הסוד  מה 

נשאר רגוע.

אם אדם מקנא פרושו שאין לו שום אמונה. אם הוא נמצא כבר בקנאה זה 
אומר שאין לו שום אמונה בה'! אדם צריך אמונה, צריך לדעת שיש פה בעולם 
השגחת ה'! יש ה'! ה' מנהיג את העולם! לכל אחד יגיע מה שהוא צריך לקבל! 
של  ההשגחה  על  חולק  למעשה  שהאדם  גדולה,  אחת  גאווה  היא  הקנאה 
בורא עולם ורוצה לנהל את העולם באופן אחר. מה אתה מתערב בהשגחה? 
יש לעולם מנהיג ואם ה' מנהיג את העולם כך - תקבל את זה ותהיה שמח 

ומרוצה בהנהגתו יתברך.

הכל מתחיל ונגמר באמונה. אדם שיש לו אמונה לא מקנא באף אחד כי 
שלו  התיקון  לפי  לו  לתת  החליט  שהשם  מה  זה  לשני  שיש  שמה  יודע  הוא 
ואין לזה שום שייכות אליו. כשאדם יש לו אמונה אז הוא שמח בחלקו. הוא 
יותר  לקבל  ראוי  שהוא  חושב  לא  הוא  לי",  "מגיע  של  הרגשה  עם  הולך  לא 
לא  אך  מדרגה,  ובעל  השגה  בעל  במעלה,  גדול  היה  אומנם  קורח  מכולם. 
זכה להכניע את הגאווה שלו, לא זכה להבין שזה היה רצון ה' יתברך, שבחר 
באמת  ולהתבטל  עצמו  את  להכניע  זכה  לא  הוא  בו,  ולא  ובמשה  באהרון 
לצדיק האמת. כשאדם יש לו אמונה בבורא עולם, הוא לא מקנא במה שיש 
לחברו, הוא לא נשבר כשהוא רואה את ההצלחה של השני, מי שיש לו אמונה 
מבין שלכל אחד ואחד יש את השליחות שלו פה בעולם, כל אחד עובר את 
את  ולהשלים  ה'  אל  להתקרב  כדי  הזה  בעולם  לעבור  צריך  שהוא  הנסיונות 

התיקון שלו.

מה זה משנה לך מה שיש לשני. אם יהיה לו או לא יהיה לו, מה זה משנה 

סכוי  כל  לה  שאין  להרפתקה  יצא  הוא  תמוה.  מאד  קורח  שעשה  מה  כל 

על  קשות  מכות  כאלה  שהביא  ה'?!  שליח  שהוא  במשה?  למרוד  להצליח. 

מצרים, ובקע את הים, והטביע בו את המצרים, והוציא מים מן הסלע, איך 

אפשר להבין אותו את קורח? הקינאה העבירה אותו על דעתו. כשאדם אכול 

ברגשי קנאה, הוא מוכן להפסיד הכל, להתמוטט לגמרי ובלבד שיזיק לזולתו. 

הגיהנום  זה  הכבוד  ורדיפת  קנאה  העולם,  מן  האדם  את  מוציאה  הקנאה 

בהתגלמותו, זה "וירדו חיים שאולה" שנאמר על קורח ועדתו. כי מי שרודף 

אחר הכבוד, כל פעם שמשהו לא מצליח לו, כל פעם שהוא רואה שהשני יותר 

טוב ממנו, הוא נשבר לגמרי, הוא גומר עם כל החיות שלו.

מה זה קנאה? אדם סובל כשלשני טוב.

זה  בחיים  עובר  שאדם  והיסורים  הצער  סוגי  שכל  רנ'  בתורה  אומר  רבנו 

מגיע מקנאה ושנאה. אדם שמקנא הוא כל הזמן סובל, הוא סובל כשפלוני 

לו  יש  חשוב,  תפקיד  קיבל  שפלוני  פרנסה,  יש  כשלפלוני  סובל  הוא  מצליח, 

כל הזמן יסורים מהקינאה. הוא רואה שהשני לומד טוב, הוא נשבר מזה. לא 

אכפת לו שהוא עצמו לא לומד טוב, זה לא כואב לו, זה שהשני לומד טוב, זה 

מה שאכפת לו. אם כולם לא היו לומדים טוב, זה היה בסדר מצדו, הוא היה 

מרגיש טוב, הוא היה רגוע.

האר"י הקדוש אומר בשער הגלגולים (שער כ"ג) שעל הכל ה' יסלח! רק לא 

על הקנאה! בגלל שאין לזה שום סיבה! מה אתה מקנא? לקחו ממך משהו? 

מה זה נוגע לך מה קורה עם השני?!

מלא  הוא  ושנאה!  קנאה  מלא  הוא  כי  הרע?  בלשון  נכשל  אדם  למה 

הזמן  כל  הוא  מהקנאה,  הרע  ללשון  מגיע  הוא  מהקנאה,  רעות  מחשבות 

סובל!

בס"ד

שבת קודש   ל' סיון, תשע"ז
פרשת קרח
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ממנו,  מסתלק  פתאום  הרע  רע,  קצת  כזה  שהוא  אפילו  המקום,  על  אותו, 
פתאום הוא מחייך אליך, וזאת בעצם עיקר העבודה שלנו פה.

קודם כל ְתָלֵמד כף זכות על עצמך ואחרי זה יהיה לך את הכוח ללמד זכות 
שווה,  לא  אתה  אם  זכות?  כף  ילמד  מי  אז  קיים,  לא  אתה  אם  כי  השני.  על 
אם  אבל  עצמך,  את  להרגיע  כדי  השני,  אצל  רע  רק  רואה  אתה  בוודאי  אז 
אתה רואה שאתה גם שווה, אם אתה  מרומם את עצמך ורואה את הנקודה 
ולא  השני  אצל  שיש  נפלאות  נקודות  לראות  תילמד  מזה  שבך,  הנפלאה 
תהיה לך עין רעה עליו כי לא ראית בעין רעה את עצמך. אפילו שתפסו אותי 
בכל מיני מידות רעות, ואנשים אומרים עלי דברים רעים, ואני רואה אחרים 
טובים ומוצלחים ממני, אני לא חושב שאני לא שווה. אם אני  מבזה את עצמי 
שום  לי  אין  בי,  נתן  שה'  האלוקית  הנשמה  את  צלם אלוקים,  את  מבזה  אני 
רשות לבזות אותה. זכיתי להיות כלי, אפילו בטיפה, במשהו קטן ביותר לאור 

האלוקי שמשתקף בי, זה כלום? זה דבר אדיר.

אם אדם מסתכל לצדדים אז תמיד תהיה לו עין רעה. כי אם יש לו את זה 
אז אין לו את זה, ואם יש לו את זה אז אין לו משהו אחר. ואז תמיד יש במי 
לקנא. כי תמיד חסר לו משהו שיש לאחרים. אבל אם אדם מסתכל אל ה', 
לא לצדדים, אז שום דבר לא חסר לו ואת כל השפע שהוא מקבל הוא יכול 
בעין  יסתכל  הוא  אז  ה',  אל  הזמן  כל  מסתכל  כשאדם  אחרים.  על  להרעיף 
טובה על כל אדם, כי כולם ילדים של ה'. זה הכוח של העין הטובה, שמחפשת 
את הנקודה הטובה, הגנוזה בפנים, בעומק הנשמה של הבן אדם, שאפילו לא 
רואים את זה, ויכולים לחשוב שהוא לא כל כך חיובי, לא כל כך מוצלח, לא 
כל כך טוב, אבל אצל הקב"ה הוא טוב, ואצל הצדיקים הוא טוב, וגם אנחנו 
את  לאהוב  איך  כולם,  על  זכות  ללמד  איך  הזאת  הדרך  את  ללמוד  צריכים 

כולם, איך להכיר טובה על כל דבר שעושים למעננו.

בעולם.  דבר  מכל  יותר  לאדם  שמזיקה  המידה  היא  המחלוקת 
העונשים  גודל  כלום.  שומעים  ולא  רואים  לא  אז  בלב,  בוערת  כשהמחלוקת 
דין  בבית  ממש.  מזעזע  דבר  זה  המחלוקת  בדרכי  שאוחז  מי  על  שבאים 
של  זו  ובמחלוקת  שנה,   20 מבן  פחות  שהוא  אדם  מענישים  לא  מעלה  של 
קורח נענשו גם יונקי שדים, שנולדו באותו יום. עד היום, בכל דור ודור, בכל 
מקום שיש מחלוקת, יש שם ניצוצות של קורח ועדתו. צריך להתרחק ממדת 
מוכנים  נהיה  שבשבילו  בעולם  דבר  איזה  שיהיה  אסור  ענין,  בכל  המחלוקת 
להיות מעורבים במחלוקת. אסור להאמין לשום דבר רע שאנחנו שומעים על 

יהודי אחר וכל שכן על צדיקים. 

כשאדם הולך עם החוכמות שלו, עם הליצנות שלו, אז אין לו חיות ואין לו 
התחברות. ליצנות זה הגרוע מכל. זה - כל מה שיש לי לעשות בחיים זה לעשות 
ממך צחוק. לפעמים רואים יהודים ששואפים להיות צדיקים, ומקבלים על 
עליהם.  מתלוצצים  אותם,  ולעודד  לפרגן  ובמקום  גבוהות,  הנהגות  עצמם 
שופכים את דמם. גם אם ההנהגות של אותו אדם הן חיצוניות בעיקר, עדיין 

לא הופנמו, גם אז צריך לפרגן, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות.

להתעלות,  שרוצה  לגדולה,  ששואף  ליהודי  שבז  מי  את  מכנה  יונה  רבנו 
ומתאמצים  עולם  בורא  את  שאוהבים  כאלה  שיש  לו  נוח  לא  כי  ה'.  שונא 
לעשות לו נחת רוח מרומם יותר. אם הוא היה אוהב ה' אמיתי, אזי גם אם 
להחזיק  צריכה  היתה  חייו  משאת  שכל  הרי  דומות,  שאיפות  אין  לעצמו  לו 
שמים  כבוד  להרבות  שואפים  שכן  מעט  מתי  אותם  את  ולהמריץ  ולעודד 

בהנהגותם.

עיקר היהדות אומר רבינו הקדוש הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות, בלי 
תכלת,  שכולה  טלית  מתחכם.  הוא  חוכמות.  עם  הולך  קורח  חוכמות.  שום 
חייבת בציצית? בית מלא ספרים חייב במזוזה? וכשמשה רבינו עונה בחיוב 

לך? אדם חושב, אם יהיה לשני, אז יחסר לו, אז הסכוי שלו לקבל נהיה יותר 
אין  יש  לכ-ו-ל-ם.  והותר  די  לו  יש  ה'  ח"ו,  ה'  את  ככה  "מקטין"  אתה  קטן. 
סוף דברים במה לקנא ואם מזהים שאנחנו מקנאים, הולכים ובוכים על זה. 
אנא ה', תעזור לי לזכור שאני אגיע אליך לפי הדרך שלי והקצב שאתה קובע 
אם  יותר,  הרבה  התקדמו  כבר  אחרים  אם  גם  ברוחי  ליפול  לי  ושאסור  לי 
בגשמיות או ברוחניות. אם בגשמיות אז בוודאי שאסור לי לקנא כי גשמיות 
קשר  בלי  שלו  את  לעשות  צריך  אדם  ברוחניות,  גם  אבל  אפסים,  אפס  זה 
לאחרים, לעשות את שלו כלפי שמיא, אין לו מה להסתכל על אחרים גם אם 
נראה לו שהם מצליחים יותר ממנו. במסלול שלהם, גם הם נתבעים על מה 
שהם נתבעים, גם הם, במסלול שלהם יש להם עבודה קשה גם אם הם כבר 
דורי דורות עובדים את ה'. לכל אחד יש עבודה פנימית לעשות, לכל אחד יש 

את השביל שלו.

היותר  מהדברים  ה',  כבוד  שיתגלה  כדי  זה  בעולם  פה  שקורה  מה  כל 
נברא  פה,  שנברא  מה  כל  גבוהים.  הכי  לדברים  עד  נמוכים  והיותר  קטנים 
לכבודו יתברך. אז בא בן אדם והופך את היוצרות, לוקח את הכבוד לעצמו. 
כבוד  וכל  מה'  זה   , לי  שיש  מה  שכל  לדעת  פה,  שלנו  קשה  הכי  הנסיון  וזה 
המצוות  את  עושה  כשאתה  ה'.  אל  למעלה,  להחזיר  צריך  אני  לי,  שנותנים 
לכבוד ה', באמת לכבוד ה', אז אתה שמח בהצלחה של השני, אתה לא מקנא 
בו, כי כל המטרה שלך היא לעשות נחת רוח לבורא ומה זה חשוב אם זה בא 
ממך או מיהודי אחר? העיקר שיש נחת רוח לה'. אם אתה מקנא בשני, אם 
אתה סובל כשהוא מצליח, זה כאילו אתה רוצה למנוע תענוג מה' וזה מראה 

שבעצם אתה עושה את המצוות לכבוד עצמך לא לכבוד ה'.

לראות  לנו  קשה  רעה.  עין  עדיין  יש  לכולנו  עצמנו,  את  נשקר  לא  בואו 
שהשני מצליח, שהוא מתקדם הרבה יותר מאתנו. כמה צריך לבכות לה', ה' 
מה אני עושה עם העין הרעה שלי, אני כבר לא יכול לקנא יותר, תציל אותי, 
כבר אין לי כוח לקנאה הזאת, תעזור לי לזכור שאני אגיע אליך לפי הדרך שלי 

והקצב שאתה קובע לי בלי קשר לשני.

ה' רוצה שנחליף מבט. שכל התמונה שלנו על החיים תהיה אחרת. רוצה 
שנגיד לו: "ה', אני יודע שהכל זה אתה, אני יודע שהכל איך שאתה רוצה, לא 
איך שאני. אני יודע שאני כל הזמן צריך לראות את החבילה היפה שקיבלתי 
ממך ולשמוח בה בלי קשר למה שיש לשכן. אני יודע שיש לי מספיק סיבות 
להתהלך בעולם שמח וטוב לב, לשמוח גם במה שלא הולך לי, שלא מסתדר 
מה  בדיוק  זה  קיבלתי  שלא  ומה  שקיבלתי  מה  כי  לי  שחסר  מה  בכל  גם  לי, 
הכי  שהשמחה  יודע  גם  ואני  כאן.  שלי  התיקון  את  להשלים  כדי  צריך  שאני 
גדולה שלי זה שיש לי איזה קשר איתך אבא, קשר אישי, קשר חם, קשר כזה 

שממלא לי את כל הנשמה.

עין טובה פירושו שהאדם יכול לאהוב את השני איך שהוא, לשמוח איתו, 
לדון אותו לכף זכות, לזכור שהוא יצור אלוקי. זאת עין שרואה משהו טוב בכל 
לכל  עבודה  זאת  בשני.  טוב  משהו  למצוא  אפשר  שאי  דבר כזה  אין  כי  אדם 
כל  על  טובה  בעין  להסתכל  לנכדים,  לבנים,  הלאה,  זה  את  להעביר  החיים. 
אחד. איך? אם האדם בעצמו יהיה בשפלות, ירגיש את עצמו שהוא אין, אדם 
יכול  אני  ממילא  אז  בכלל,  אני  מה  ודם,  בשר  אני  בכלל,  אני  מי  פשוט,  כזה 

לאהוב את השני, תמיד יכול למצוא בשני משהו שאין בי.

עין רעה לא יכולה לסבול שמישהו אחר מצליח, שלמישהו אחר טוב. ישר 
פוסלים. אבל שוכחים שהפוסל, במומו פוסל. אם אתה אומר: את זה אני לא 
יכול לסבול, סימן שלך יש את התכונה הגרועה הזו. אם אתה אומר על מישהו 

משהו לא טוב, סימן שזה נמצא בך.

אך אם אתה מסתכל על החבר שלך בחיוך, באהבה, ומעודד אותו, ומשבח 
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פי  על  המציאות  את  מפרש  קורח  הגיוני.  לא  זה  כי  לו  לועג  הוא  חייבים,  כן, 
הבנתו, הוא לא מוכן לקבל באמונה שלימה את מה שאומר לו החכם האמיתי, 
צדיק האמת. הוא לא מקבל את זה שהצדיק חכם ממנו, יודע טוב ממנו. הוא 
של  הפגם  עיקר  לאבדון.  אותו  מוביל  וזה  מדמיין  שלו  שהלב  מה  עם  הולך 
בעיני  חכם  והיה  דעתו  על  שסמך  היה  מאד  במעלה  גדול  שהיה  אף  קורח, 
עצמו. אצלו הכל בסדר. הוא כבר הגיע לשלמות.  אך יש אנשים שהכל כל כך 
לא בסדר להם, שהם לא יכולים להתבלבל שהכל בסדר, כי הם רואים שפה 
המסכנים,  שהם  חושבים  והם  להם  מצליח  לא  זה  ופה  להם  מצליח  לא  זה 
אבל הם בעצם נמצאים במקום של צמיחה, כי אם זה לא בסדר וזה לא בסדר 
ועדיין זה לא שווה וזה לא שווה ויש כל כך הרבה לעשות, אז יש לנו צמיחה, 

ויש לנו תקוה, ויש לנו חיבור להקב"ה ויש לנו תפילה ויש לנו דמעה.

האחדות יקרה מפז היא, גדולה מכל עניין ומכל דבר, היא שורש כל הברכה 
של ישראל. אסור לעורר מחלוקת בישראל משום סיבה ועניין. צריך להרבות 
אהבה וסליחה וסבלנות איש לאחיו ואיש לקרובו ואיש לאשתו וילדיו ושכניו 
ומכריו ולכל איש ישראל. צריך לדעת שכל שורש הברכה בעסקיו ובמדרגתו 
שהוא  ובאחדות  ישראל  באהבת  ממש  תלוי  האדם  של  והחומרית  הרוחנית 

מבקש.

צריך לצאת מהנקודה של האנוכיות וההסתכלות העצמית אל ההסתכלות 
הרחבה יותר. יוצאים מהקטנות מוחין, מהקנאה שלנו, מהשנאה, מההקפדות, 
מצרות עין, מכל מיני דברים קטנוניים למשהו יותר גדול, מתייחסים לכולם, 
נותנים להם חיוכים ואהבה, מתפללים עליהם, חושבים עליהם, לא חושבים 
שאנחנו יותר חשובים, והכל כדי להגדיל את כבוד השם בעולם, כמו בסיפור 

הבא:

שיחה דחופה מאד!

חולייו  למרות  שטרנהאוס,  מנחם  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש 
כבד  היה  בראשו  שעמד  התורה  מפעל  לנוח.  לעצמו  הרשה  לא  המרובים 
מנשוא על כתפיו של אדם מין היישוב, אלא שראש הישיבה לא היה אדם מין 

היישוב, אלא מתמיד עצום שלא בזבז שניה לריק.

משרך  הוא  בעוד  תלמודם,  על  שקדו  ואברכים  ישיבה  בני  ואלפי  מאות 
מעונותיהם  ופוקד  למונית,  ממונית  למטוס,  ממטוס  ליבשת,  מיבשת  רגליו 
מאיר  כלפיד  אלא  הפתחים  על  המחזר  כקבצן  לא  לא,  עולם.  שועי  של 
בחשיכה הרוחנית, כגיבור עלי–אורח, על מנת שקולו של יעקב ימשיך לצפצף 
ליבם  את  רכש  שטרנהאוס,  הרב  של  האישי  קסמו  ומלואו.  עולם  ולהחיות 
של רבים טובים מנגידי העולם. היו בו את החושים הרגשיים והתבונה, לתת 
לעשירים תחושה חדה שהם לא עושים לו טובה, באמת שלא. זה הוא שדואג 
להם, זה הוא שכתת רגליו למענם, למען עתידם הרוחני הלוט בערפל, שכר 

העולם הבא.

בו  אף לא אחד מהם ראה  כבוד.  עמדו ביראת  למשרד הם  כשהוא נכנס 
שנורר חלילה, וגם החילונים שבהם עשו מאמץ עליון לתת קצת יותר מכפי 
והמזוכך  הזך  המסר  כיצד  מתפעלים  היו  ימינו  יד  שעל  האנשים  המידה. 
לעצמי  דואג  משאני  יותר  לומר "  רוצה  בליבם,  כמכוות-אש  נצרב  היה  הזה, 
עיתים?  קבעתם  אתכם,  ישאלו  בו  הנורא  לרגע  לכם,  דואג  אני  ולתלמידיי, 

החזקתם תורה?"

"האם  השנייה  השאלה  את  יותר  אהבו  שהם  להיאמר  ניתנת  האמת 
ראש  למוסדות  מחשבונותיהם  זרמו  דולרים  מיליוני  תורה?"  החזקתם 
לתורה?"  עיתים  "קבעתם  שהשאלה  אלא  יעידו.  הקבלות  ופנקסי  הישיבה 
התירוץ  עם  אותה  דוחקים  היו  והם  לראשם,  סביב  פיפיות  כחרב  ריחפה 

הנוצתי השדוף משהו "עדיף שננצל את הזמן לעשות עוד כסף, כדי להחזיק 
הזו.  מהתשובה  מורת-רוח  להפגין  נהג  הישיבה  ראש  מילא.  נו  תורה".  עוד 
פורח,  נהנה,  תורה  שלומד  מי  הזה...  מהעולם  להינות  גם  ראויים  "אתם 
אור  בין  הבדל  זה  הסוגיות,  שבפלפולי  העונג  לעומת  כסף  לעשות  מלבלב. 

לחושך, בין גן עדן לגיהנום".

האמת,  למען  לעילא.  ישיבתי  רקע  היה  זיסלמן  משה  נפתלי  למיליונר 
הוא אחד מבוגרי ישיבתו של הרב שטרנהאוס, וזכור לרבים כבחור מתמיד, 
נבון ונוח לבריות. לאחר חתונתו חזר לארה"ב למשפחתו, ואחרי שנת לימוד 
בכולל נשאב לעסקי הספנות של אביו ועשה חיל. בעשור הראשון לפעילותו 
בחברת הספנות המשפחתית, הוא הכפיל ושילש את צי האניות של החברה, 

והוסיף צירים ונתיבים חדשים שריפדו היטב את חשבונות הבנק.

נהג  חכם"  תלמיד  רק  לא  הוא  משה  "נפתלי  מאד,  מרוצה  היה  אביו 
להתפאר, "הוא גם סוחר מעולה, שמנצל לטובה את שנינותו התלמודית כדי 
לעשות כסף...". בשנים הראשונות נהג נפתלי משה ללמוד על הסטנדר חצי 
דף גמרא, עם רש"י ותוספות, בלילה חזר על משנתו. אלא שהקצב המסחרר 
של הביזנס שאב אותו עמוק אל ישיבות העבודה האינסופיות עם קברניטי 
האניות, רואי החשבון, הפקידים והקליינטים הרבים שצבאו על דלתות משרדו 
נפתלי  אחז  אביו  שנפטר  לאחר  בגיל 40  כשהיה  ייצוא.  ייבוא  עסקי  בענייני 
יורקי  ניו  בבוקר  בחודש.  מיליונים  עשרות  שגלגלה  החברה  במושכות  משה 
קפוא אחד, נכנס ראש הישיבה למשרדו ללא תאום מוקדם. הוא קם לכבוד 
רבו ומורו ונישק את ידו. "נפתלי משה, נפתלי משה", המהם ראש הישיבה, 
"אתה עשיר גדול, אבל לא רק בשביל עצמך, נכון?" "נכון כבוד הרב, מה צריך 
הרב?". "הישיבה גדלה יקירי, מאד גדלה". נפתלי משה רשם המחאה שמנה, 
להחזיק   , "נפתלי  בעדינות,  לו  ורמז  רב,  בחום  לו  הודה  הרב  שמנה,  באמת 
לי...  כשיוצא  "לפעמים...  לתורה?".  עיתים  קובע  כבודו  מאד.  יפה  זה  תורה 
אני עסוק המון כבוד הרב, לפעמים אין לי זמן לנשום", מלמל הגביר במבוכה. 
ויתרה  עבורה,  תורם  שאתה  התורה  את  תעריך  לא  נפתולי,  תלמד  לא  "אם 
מזו, אם לא תלמד, לא אבוא יותר לבקש ממך עזרה לישיבה..." סיכם ראש 
הישיבה ונפרד בחביבות מתלמידו. ראש הישיבה לא היה צריך לטרוח יותר, 
זיסלמן העביר מעת לעת את תרומותיו בהעברה בנקאית, ובהחלט בעין יפה. 
הגביר הצעיר זיסלמן ניסה על פי הוראת רבו לקבוע עיתים לתורה, אך זה לא 
הכניס  האישי  מזכירו  צלצל,  הפלאפון  ספר,  לפתוח  שניסה  פעם  בכל  צלח. 

מסמך, או קליינט מודאג דהר למשרדו וביקש עזרה דחופה.

רבת  ישיבה  הגדולה  הספנות  חברת  יו"ר  קיים  שנים  שלוש  כעבור 
חברת  של  החשבון  ורואי  והסניפים  המחלוקת  מנהלי  כל  של  משתתפים 
חברת  לקנות  האם  להחליט  עליו  היה  זו,  חשובה  ישיבה  של  בסופה  הענק. 
סוערת  ישיבה  לעסקה.  קופצים  עוד  היו  כי  דחק,  והזמן  מתחרה,  ספנות 
ומתח באוויר. זיסלמן הקשיב לכל דובר, ושזר חוטים של תובנות מה הסיכוי 
לחדר  במרוצה  נכנס  האישי  מזכירו  חברתו.  שורות  שבהרחבת  הסיכון  ומה 
הישיבות. "נפתלי, ראש הישיבה על הקו, רוצה לשוחח איתך". "תגיד לו שאני 
באמצע ישיבה דחופה, אם אפשר מאוחר יותר". המזכיר יצא, ונכנס כעבור 
חצי דקה. "ראש הישיבה אמר שזה דחוף! דחוף!". לחלולית של כבוד התורה 
מעולם לא נעלמה מן הגביר שלנו, שיצא בזריזות מחדר הישיבות והרים את 
השפורפרת. "שלום כבוד הרב? מה שלום הרב?". "ברוך השם, נו, ר' נפתולי 
הגביר  התפתל  "כן,"כן,  כשנפגשנו?,  שסיכמנו  כמו  לתורה,  עיתים  קובע 
בחוסר נעימות. "יופי אני שמח, על תוותר אף פעם על לומד'ס. באיזה מסכת 
"מצוין,  רועדות.  ברגליים  הגביר  להתפתל  המשיך  "שאבעס",  אוחזים?". 
שאבעס, מצוין". "רציתי לדעת מה הרב צריך?" התעניין הגביר. "זה הכל, רק 
לדעת שאתה לומד", ענה הרב. "נו, המזכיר שלי אמר לי שזו שיחה דחופה... 
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הישיבה,  ראש  השתאה  "מה?"  זיסלמן.  הפטיר  דחוף!"  אותי  מבקש  שהרב 

דחוף  יותר  דבר  היש  שלך  הבא  העולם  שלך,  הלימוד  סדרי  שלך,  "הלימוד 

מזה?!" ...והם נפרדו לשלום... כאשר ברכיו של בעל חברת הספנות, נוקשות 

הוא  זיסלמן,  משה  נפתלי  הגביר  נרגשות  מעיד  שיחה"  אותה  לזו. "ומאז  זו 

לא דילג מעולם על סדר לימוד יומי בן כמה שעות, בבוקר ובערב, מדוע? "כי 

שיחה דחופה שכזו, בנושא כל כך חשוב, לא היתה לו מעולם...".

מילים מאחורי הסיפור

לפני מספר שנים נכנס למעונו של ראש הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן 

שליט"א אחד מגדולי עשירי היהודים המתגורר בחו"ל. הלה מפעיל בארצנו 

לקירוב  פועלים  במסגרתן  תורנית,  פעילות  של  ונכבדות  גדולות  מערכות 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

עד  מתמלא  הלב  שבהם  בחיים  רגעים  יש 
מהתרגשות,  לחות  והעיניים  ממש,  הקצה 
וכזאת  נועם,  וכזה  אושר,  כזה  אז  ומרגישים 
עם  להתמודד  קל  כך  כל  פתאום  לכולם,  אהבה 
שרוצים  ומה  הרעות  מהמידות  ועם  התאוות 
זה רק להמשיך ולהיות בתוך האושר הזה. שזה 
כך  וכל  כולם,  את  אז  אוהבים  כך  כל  ייגמר.  לא 
מהאור  שלהם,  היפים  מהדברים  מתפעלים 
אבא,  שלך  האור  בעצם  שזה  מקרינים  שהם 
טובות  מילים  להגיד  רק  אז  ורוצים  אלוקי.  אור 
ואם זה לא היה מביך, אז היינו יכולים להשפיע 

מהטוב שממלא אותנו על כל אדם ברחוב. 

ברגעים האלה אני מרגיש שבשביל זה בדיוק 

בראת את עולמך. בשביל שנרגיש את הדבקות 

הזו. 

צריך  למה  מהר?  כך  כל  ניגמר  זה  למה  אז 

לחזור לדאגות, ולמלחמות, ולנסיונות, ולירידות, 

למה אי אפשר ללכת עם זה עוד ועוד, הרי אתה 

רוצה שנהיה צדיקים, שנהיה טובים, שנחשוב רק 

טוב, ונגיד רק מילים טובות, והלב יתרונן, ונזמזם 

כל הזמן איזה ניגון מתוק שבשניה מחבר אותנו 

חומת  זאת  הרי  אבא?  נגמר  זה  למה  אז  אליך, 

אז  וחילותיו,  הרע  היצר  נגד  חזקה  הכי  הבטחון 
למה אי אפשר לחיות ככה כל הזמן?

מעומק  בקשה  זו  אבאל'ה,  טענה  לא  זה 
אומר  שזה  אליך,  מחוברים  להיות  בקשה  הלב, 
רגע  כל  שבחיים.  והיפה  הטוב  כל  אל  מחוברים 
יותר  לפחות  אז  הזמן,  כל  אפשר  אי  ואם  ורגע. 
זמן. זמן שאנחנו בחבוק עם העולם, זמן שאנחנו 

בחבוק אתך אבאל'ה.

יותר  אתה  שהיום  אבא  לב  שם  בטח  אתה 
אבאל'ה מאשר ריבונו של עולם, כמו שהיה פעם. 
מעומקא  תחינה  היא  היום  שלי  התפילה  אז 

דליבא, שהחיבוק הזה לא ייגמר לעולם.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

ראש  של  למעונו  נכנס  העשיר  תורה.  ובני  אברכים  אלפי  ואף  מאות  לבבות 
הקדוש,  מפעלו  פעילות  שלל  את  המתארת  גדושה  תיקייה  ובידו  הישיבה, 
אתה  וצדקה  "נו,  שקלים.  מיליוני  עשרות  של  סכום  מקציב  הוא  למענו 
הנה  פירוש?  "מה  השאלה,  מן  נדהם  העשיר  הישיבה.  ראש  שאלו  עושה?" 
ראש הישיבה רואה, הכל מונח פה לפניו.. בתיקייה". "לא, לא", היסה אותו 
קונה  אתה  קטן  בכסף  מצוין,  הכי  ביזנס  ביזנס,  עושה  אתה  "פה  הגראי"ל, 
ללא  תמורה.  שום  ללא  שנותנים  לצדקה,  מתכוון  אני  אבל  נצח,  של  תורה 
וראויים  העשיר.  ויידום  עושה?".  אתה  זה  כביזנס,  לא  לצדקה,  נטו  אינטרס, 
ובני  אברכים  לאחזקת  תרומה  כי  העובדה  את  בקרבנו  לחדד  הללו  הדברים 

ישיבה היא עסק, עסק לכל דבר. ומה לנו להתפאר בו?!

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי
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הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה
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תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
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