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 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
 

ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן "
ואבירם בי אליאב ואון בן פלת בי 

  )א, טז(                       "                     ראובן
לקח עצמו לצד אחד להיות חלק מן העדה לעורר 

  )י"רש(על הכהוה 
ויש לפרש דהה קרח טען שלו ראוייה הכהוה 

אבל , וא בן יצהר בן קהת בן לוימפי יחוסו שה
מצד האחד , שכח שיש להיחוס שי צדדים

ומצד השי אם , האבות שהיו קדושים בארץ
שילך , הוא בעצמו בן ראוי למלא מקום אבותיו

, בעקבותיהם שלא יבושו בו בעלמא דקשוט
תורה שבכתב (ה הקדוש "כמו שפירש בשל

) מב, ויקרא כו(את הפסוק ) פרשת בחוקותי
שזה הוא , דכתיב בתוכחה" תי את בריתיוזכר"

קטרוג לאדם אם אבותיו היו ארזי לבון והוא 
ולו שת קרח ליבו לכל שי , כאזובי קיר

עולה בדעתו ' כי אז לא הי, הצדדים האלה
שהרי , לעורר על הכהוה ולומר שהיא יאתה לו

אבל הוא בעצמו , אף על פי שהוא בן גדולים
קרח לקח עצמו אבל , איו ראוי לאיצטלא זאת

גדולי ישראל הציע ' מה שאבותיו הי, לצד אחד
אבל הצד השי שוגע לו לעצמו לא , לגד עייו

  .      הציג
   )"חלק הלוי"ת " שו–רבי מחם סגל פאלק ( 

 
,  ולא הזכיר בן יעקב–" בן יצהר בן קהת בן לוי"

 שמו על שלא יזכר, שביקש רחמים על עצמו
בקהלם אל ) "ו, בראשית מט(שאמר , מחלוקתם

  )י"רש" ( כבודיתחד
מאי פקא מיה אם יזכר : ולכאורה יש לתמוה

וכי זוהי פגיעה ? שמו של יעקב במחלוקת זו
והאם כל מה שהדאיג את יעקב אביו ? בכבודו

שמכאן או , וביאור הדבר? הוא ששמו לא יפגע
, ת שמיםלמדים עד כמה גדלו ועמקו חשבוו

  !ועל מה עתיד כל אדם להתבע
, הלכות תשובה ג(ם "הדברים מבוארים ברמב

שאת משקל החטאים והזכויות אין או , )ב
, משום שהם עשים בדעת עליון, יודעים

ולפיכך עליו לתת את דעתו על כל פרט 
שמא תבע בקודה שאין או שמים לב , בחייו
ילול ה ידון את האדם על ח"יתכן שהקב. אליה

מחך את ' משום שאם הי, שבת שיעשה כדו
מצליח לחך את ' יתכן שהבן הי, בו טוב יותר

מוע את חילול השבת של ' והי, את הין, הכד
ומצא שהסבא ידון על חילול . צאצאי צאצאיו

משום ששורש החטא עוץ , השבת של כדו
  .שלא העיק לביו,  בחוסר החיוך–בסבא 

של יעקב אביו שלא וזאת היתה בקשתו 
 חטא זה '  שלא יהי–להזכירו בפרשת קורח 

 
' לפי שחיוכו לביו הי, מתייחס בשרשו אליו

ולפיכך אין לו שייכות לאותה תקלה , מושלם
  .שאירעה לצאצאיו

  ) מראש אמה–רבי אלעזר מחם מן שם (              

  
, בישן טליתות שכולן תכלת והל–' וכו" ויקח קרח"

טלית שכולה : אמרו לו, באו ועמדו לפי משה
  )י"רש... (תכלת חייבת בציצית או פטורה

א "וראיתי להגאון רבי חיים קיבסקי שליט
תיפוק ליה , שהקשה, בספרו למסכת ציצית

שיש לעשות ציצית תכלת לפי דבעי מין כף 
בפשוטו לא חלק על עצם הצורך בציצית אלא (

, )צורך בתכלת הרי צריך  מצד מין כףעל ה
וראה פשוט דאכתי איכא פקא מיה אי צריך 
צביעה לשמה דאי מדין תכלת הרי צריך צביעה 

 אבל אי מדין מין כף אין צריך צביעתן , לשמה
 
  "'ויקח קרח בן יצהר בן קהת וגו"

  )י"רש( לקח את עצמו –) א, טז( 
 היה: פ שהיה קרח מחון בהרבה מעלות"אע

ואולי היה , ופקח, עשיר, תלמיד חכם, יחסן
ולמה לא תה . ראוי גם להיות מהיג בישראל

.  לקח את עצמו–" ויקח קרח", כי? לו השררה
, הוא לא המתין עד שיביאו לו עטרת המהיגות

      .אלא לקחה בחוזק יד ולכן לא זכה
  )                          הרבי מפשיסחא(

  
  )א, טז("               ליאבודתן ואבירם בי א"

  ":מ"חידושי הרי"ר מגור בעל "תמה האדמו
דתן ואבירם לא היו משבט לוי ולא תכווו 

זאת תפרסמו –בכל , במאורע זה לעצמם
ן מקריבי "ואילו ר, שמותיהם בתורה לדראון
וחסה התורה על , הקטורת לעצמם דרשו

  ? מה טעם–הציעה שמותיהם , כבודם
  : מפרקהוא מותיב והוא

אם יתכן לסלוח לאדם שאין בכוחו להתגבר על 
-אי, השואף לגדולות, יצרו ועל כבודו המדומה

והוא , האה-אפשר למחול למי שאין לו טובת
צריך . מחזיק במחלוקת לשם מחלוקת

  ....לפרסמו לגאי
 
המעט כי העליתו מארץ זבת חלב ודבש "

להמיתו במדבר כי תשתרר עליו גם 
  )יג, טז(                            "       השתרר

אשר יבוא להיות , יובן כי הה דרך המושל
, מושל מעצמו ואין לו ירושת שררה מזולתו

הה כשירצה מעמו שייחו אותו מושל ושר 
צריך שיתהג עמהם בעוה יתירה , עליהם

ויראה להם , וידבר עמהם בדברים רכים מאוד
 לעבד שהוא רוצה להיות במיוי שררה זו

ולתקן , לצאת ולבוא וללחום מלחמתם, עולם
, להם כל מחסורם וצורכם ולהשתדל בטובתם

 כדי שבזה יתפתו ויתרצו לקבלו עליהם לשר 
 

ואם , יען כי זו היא התחלת שררה שלו, ומושל
ותכף , לא יקבלוהו עליהם, ברצום' לא יהי

הה אתה לא : וכאן אמרו לו. ומיד יבעטו בו
ואין לך כח , מושל מקודםהיית עליו שר ו

אם כן עתה שאתה מבקש , ירושה בזה מזולתך
איך תבוא לבקש זאת , שתהיה עליו שר ומושל

כי הלא אדרבה צריך ? בדרך שררה וממשלה
אתה להתהג עתה עמו בהכעה ובדברים 

משכים אחריך וקבל ' כדי שהי, רכים
גם ", מחדש, "כי תשתרר עליו"וזהו . שררותך
רוצה לומר שתעשה זאת גם כן בדרך , "השתרר

כי הלא תחלת השררה לא צריך , שררה
ורק אחר שתחזיק בה , להתהג בדרך שררה

, אבל לא מתחילה, אזי תשתרר כאשר תרצה
  .שעדיין לא החזקת בה כראוי

  ) אדרת אליהו–רבי יוסף חיים (
  ) משאת המלך–רבי שמעון משה דיסקין  (

 
ואבירם ויקח קרח בן קהת בן לוי ודתן "

ויקהלו על .... בי אליאב ואון בן פלת
משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי 

 ומדוע' כל העדה כלם קדשים ובתוכם ד
  )ג-א, טז("                   'תתשאו על קהל ד

אל ' ויאמר ד", הלא בפרשת יתרו כתיב, וקשה
משה הה אכי בא אליך בעב הען בעבור 

"  בך יאמיו לעולםישמע העם בדברי עמך וגם
ואיך מלאו ליבו של קרח לחלוק , )ט, שמות יט(

  ?על משה
ושמעתי מהרב הגאון הדרשן מוריו הרב יעקב 

"א שמארי מגיד מישרים ומורה צדק דוויל ,
דפרשת ציצית האמרה תחילה הטעתו 

דבפרשת ) דפרשת שלח גמרה בפרשת ציצית(
למען תזכרו ועשיתם את כל ", ציצית כתיב

במדבר " (ותי והייתם קדושים לאלהיכםמצו
סבור קרח דמה שאמר לו למשה ' והי, )מ, טו
וגם בך ' הה אכי בא אליך בעב הען וגו"

אבל , הוא רק עד מצות ציצית, "יאמיו לעולם
אשר בזה , משיתה לישראל מצות ציצית

עשו כולם קדושים כ"מעתה אין לו , ל
 העדה כי כל"וזה שטען ', להתשא על עם ה

רצוו לומר על ידי מצות ציצית , "כלם קדושים
ומדוע ', ובתוכם ה, קדושים"עשו כולם 

רצוו לומר מעתה אין ? "'תתשאו על קהל ד
  .'לכם להתשא על קהל ה

  )  קהלת יצחק–רבי יצחק רייטבארד (

  
      )ב, טז(              "   ויקומו לפי משה"

שקמו לפי וכי מספר הכתוב בשבח קרח ועדתו 
אומר הרב יהושע ? ח"משה כדין קימה לפי ת

כי . מקוטא אדרבא הכתוב מעיד על גותם
הלכה היא שלפי רבו מובהק חייב לעמוד 

  אך קרח . כמלא עייו כלומר מרגע שרואה



ועדתו שטעו שכל העדה כולם קדושים 
התייחסו למשה רביו שכל תלמיד חכם 

  )טעם ודעת(   .שקמים בפיו רק כשהוא לפיו
  
          )ג, טז(     ..." 'ומדוע תתשאו על קהל ה"

כך הוא תמיד בכל מחלוקת שאשי ריב ומדון 
על פי . חולקים על הצדיקים שבכל הזמים

רוב מאשימים אותם בחטאים שאין להם 
דוקא על משה רביו . שחר ועלילות שוא

והאיש משה עיו "שהתורה מעידה עליו 
לא , " על פי האדמהמאוד מכל האדם אשר

' ומדוע התשאו על קהל ה"מצאו אלא לטעון 
     )  הרבי מקוצק(                .  שהוא בעל גאוה–

  
ה לך לברר 'אם לקחת אתה מלכות לא הי"

ויש להבין מה טעה ). י"רש" (לאחיך כהוה
' והה איתא בגמ? ומה תליא הא בהא, זו

כ "מא אין ממין פרס על הציבור אאביו
ועוד , קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו

דלכך לא משכה מלכות ) שם(' איתא בגמ
עוד , בית שאול מפי שלא היה בה שום דופי

ד של כהים היו יושבים "דבי' איתא בגמ
 לא היו –ובודקים שכל מי שמצא בו פסול 

וזאת היתה טעת . מיחים לו לעשות עבודה
אם בררת לאחיך כהוה על , ממה פשך: קרח

 כ"א, כרחך שהוא מיוחס ואין בו שום דופי
לא היה לברור את המלכות דאין מעמידים 

  .  כ קופה של שרצים תלוי לו"מלך אא
  )פיים יקרים בשם יריעות שלמה(  

  
  :אמר רבי שלום מבלז

: טען, ת פסולה לואבל עיוו, קורח עיו היה 
  .וגם אחרים אים צדיקים, איי צדיק

הוא היה . לא כן משה רביו עליו השלום
אבל עמך , איי צדיק: העיו האמיתי אמר

    ....ישראל כולם צדיקים
 
  )ד, טז(          "וישמע משה ויפל על פיו"

אמר רבי שמואל בר ? מה שמועה שמע ובא
 מאשת שחשדוהו: חמי אמר רבי יותן

" ויקאו למשה במחה"שאמר , איש
: אמר רבי שמואל בר יצחק). טז, תהלים קו(

מלמד שכל אחד ואחד קיא את אשתו 
  .)סהדרין קי(' ממשה וכו

אשתו של און בן פלת לא משכה : כי בידוע
על השים לא 'ו, :)שם קט(אחר מעשה קרח 

לפי שהן היו מחבבות , גזר גזירת המרגלים
יתה ראש "שים אומרים הא. את הארץ

והשים ) ד, במדבר יד" (ושובה מצרימה
, י במדבר כו"רש" (תה לו אחוזה"אומרות 

לשים ' ובכלל לא מוזכר אף פעם שהי, )סד
חלק בתרעומות שהתרעמו בי ישראל על 

כל , ולכן חשדו את משה מאשת איש, משה
דמסתמא , אחד ואחד קיא את אשתו ממשה

  .ות לצידולא לחים הם עומד
  כתב -רבי אברהם בימין שמואל בימין סופר (

  )סופר
 
  ) ה, טז("   ואת אשר יבחר בו יקריב אליו"

  :הקשה רבי צדוק הכהן מלובלין
למה אין כל כהן מזרע הכהים מברך בכל 

שאל "כמו שישראל מברך , "שעשי כהן"יום 
  ?"עשי אשה

מרדכי -ר רבי אברהם"והשיב על כך האדמו
  :מגור

כי לפי שחטאו בי ישראל , מכילתא שיוב
כמו , בעגל היו כולם ראויין להיות כהים

רק , "ואתם תהיו לי ממלכת כהים"שאמר 
החטא גרם שהכהים לבדם ייבחרו לגשת אל 

  .הקודש

, "שעשי כהן"מצא אלמלי הכהן מברך 
  ...הריהו כמתכבד בקלון חברו

  :ר"ועוד תירץ האדמו
ולעת , עתיד לבואהרי זוהי גם הבטחה ל

התיקון השלם הלא יתקיים הפסוק כפשוטו 
כל בי , "ואתם תהיו לי ממלכת כהים"

ולכן לא שייך לברך , ישראל יהיו שווין
 באשר בחירה זו משל השבט –" שעשי כהן"

  .המיוחס לבדו איה לעד
  

  "'לכן אתה וכל עדתך הועדים על ה"
  ) יא, טז(   

סיתין בי שהם מ, מחלוקת-דרכם של בעלי
אדם בלשון רכה וטועים שאין כוותם 

כי אם לטובת הכלל , לטובתם האישית
כך גם טעו דתן ואבירם . ולכבוד שמים

אבל משה רביו חשף את המזימה . וסייעתם
וכן העידה , "'הועדים על ה: "שבלבם ואמר
  ".'בהצותם על ה"בהם התורה 

אדם שמדבר סרה בצדיקים סימן : ללמדך
. ה"הרע על הקב- כן לשון- לפישכבר דיבר

, וממילא סתבב לחרוץ לשוו על הצדיקים
  ...ה היה בוש לדבר ברבים"אלא שעל הקב

כל החולק על רבו : ומכאן אמרו חכמים
  ...כי בודאי כבר חלק, כחולק על השכיה

  )הרבי מרדומסק(
 

     "וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם"
  ) יב, טז(                          

מכאן שאין מחזיקין במחלוקת שהיה משה 
  )י"רש. (מחזר אחריהם

  :מפרשבורג, תמה רבי משה סופר
פשיטא שאין , מה רבותא בכך: ראשית

  ?להחזיק במחלוקת
כי לא זו בלבד , מדוע לא למדו מכך: שית

אלא שצריך גם לבקש , "אין מחזיקין"ש
כדרך שהיה משה רביו מחזר , שלום ולרדפו

  ?אחריהם
  :יב והוא מפרקהוא מות

בעצם לא היה מקום לחזר אחרי דתן 
אחרי שהוחזקו שלוש פעמים כבעלי , ואבירם

פעם , "אכן ודע הדבר"פעם ב: מחלוקת
. ועכשיו פעם וספת, "וישפוט' ירא ה"ב

אין , "אין מחזיקין"אולם ביחס למחלוקת 
  ולעולם צריך–" מוחזק זה לחלוק"אומרים 

  ...לחזר אחריו ולפתוח בשלום
  

      )טו, טז(      "לא חמור אחד מהם שאתי"
 לא חמורו של – והוא מהתחומא –י "רש' כ

אפילו כשהלכתי ממדין , אחד מהם טלתי
למצרים והרכבתי את אשתי ואת בי על 

, והיה לי ליטול אותו החמור משלהם, החמור
  .לא טלתי אלא משלי

כי , אין הפירוש שלא לקח את החמור עצמו
ן ואיך יקח מהם שהם הלא היה במדי

אלא כשבא למצרים לא ביקש מהם , במצרים
  ).משכיל לדוד(שכר החמור 

גם בלא זה אין לומר שהיה לו ליטול חמור 
', שמות ד' שהלא שם בפ, מהם וטל את שלו

חמור ) א"א ל"והוא מפרד(י "פירש רש' כ
הוא החמור שחבש אברהם לעקידת , המיוחד

הגלות והוא שעתיד  מלך המשיח ל, יצחק
שלא תבע מהם שכר , אלא ודאי פירושו, עליו

  )לקט בהיר(                                   .חמור
 

אל תפן ' ויחר למשה מאד ויאמר אל ד"
אל מחתם לא חמור אחד מהם שאתי 

  )טו, טז(           "ולא הרעתי את אחד מהם
אל תפן אל קרבן " אל תפן אל מחתם"אמר משה 

כי כל ; ך ואל תפלה שיתפללו לךשיקריבו לפי
יקראו מחה בכתוב , גם התפילה, הקרבות

  )ן"רמב(

, ורא ומבהיל לראות מכאן כח התפילה
מקום ' שאפילו לחוטאים בפשותם עוד הי

  .להצל בכח התפילה
על ) א, שמות רבה יא(וכן מובא במדרש 

" אל משה השכם בבקר' ויאמר ה"הפסוק 
חס הכהן בן רבי ורבי פ') טז, שמות ח(' וגו

) יג, איוב לו(הדא הוא דכתיב : חמא אמר
, "לא ישוועו כי אסרם, וחפי לב ישימו אף"

אף על פי שהם " לא ישוועו כי אסרם"ומהו 
ובאין לעסוק בתפילה , ה"רוצים לשוב להקב

, כי אסרם שעל בפיהם? למה, אין יכולים
ואמר , פרעה רוצה לעסוק בתפילה' כך הי

לך והתייצב , עד שלא יצא: ה למשה"הקב
ומפרשים שם שדעת רבי פחס שמה . 'לפיו

, פירוש קודם פרעה" לפי פרעה"שכתוב 
שתתייצב , התייצב קודם שיתייצב פרעה

לפיו קודם שיתייצב הוא ' אתה בשם ה
ל "וכמו שאמרו חכמיו ז', לקרא בשם ה

וכן ', אין עמידה אלא תפילה':) ברכות ו(
) ב, שמות לד(תוב גם כן כמו שכ' יציבה'

. עיין שם" וצבת לי שם על ראש ההר"
מצליח להתפלל ' ורואים שאפילו פרעה לו הי

צריך להפריע לו שלא ' והי, יצול לגמרי' הי
וורא לראות מזה כח , יוכל להתפלל

  .התפילה
  ) מעלות התפילה–רבי יחזקאל לוישטיין ( 

 

ויפלו על פיהם ויאמרו אל אלהי "
הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל 

  )כב, טז(                           "כל העדה תקצף
עיקר העוש לבעלי מחלוקת הוא לראשוים 

שאף , ומעשה קרח יוכיח, שהחלו במריבה
, שמשה עשה כל הטובות והגדולות לישראל

 ,עמו' הוציאם מעבדות לחרות וגם אהרן הי
ותן , ותן להם את התורה, וקרע את הים

וגם בעת שעשה קרח , להם את המן
המחלוקת היו אוכלים את המן ורואים את 
היסים העשים בכל יום במן כמפורש 

היו יכולים אשים אחדים למשוך , במקרא
י ולהצותם על משה "אחריהם את כל עדת ב

כל העדה כולם קדושים "ולאמר , ואהרן
, )ג, במדבר טז" ('על קהל הומדוע תתשאו 

" אכלה אותם כרגע: "'וכאשר אמר ה
האיש האחד "טען משה , )כא, במדבר טז(

עשה כדברי ' וה, "יחטא ועל כל  העדה תקצוף
אף שכל העדה , משה ולא כילה את העם

מפי שהעיקר תלוי , השתתפה עם קרח ועדתו
  .במחרחרי הריב הראשוים

  )זכרוות ספר ה–רבי אליעזר גורדון (    
  

ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת "
בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת 

  )לב, טז (                                "כל הרכוש
באותה שעה פתחו לארץ : רבי יהודה אומר

ילקוט " (בקרב כל ישראל"שאמר , הרבה פיות
  )שמעוי במדבר רמז תשב

על ידי ופירושו ראה לי ד. ותמוה לכאורה
הס הזה של פתיחת פי הארץ ודע כי הארץ 
ומלואה תוה תחת השגחה תמידית של 

עיי "כי , ועל ידי זה יסוד הגדול לזה, ה"הקב
) ט, ב טז-דברי הימים" (בכל משוטטות' ה

וגם או וכל לראות בכל ברואיו אם ביט 
לכל בור , כמה וכמה פיות לארץ, בזה באמת

  .לכל רגע ורגעו, ולכל אחד ואחד, ובור
ת " שו–רבי אהרן ברבי עזריאל היילדסהימר (

  )ז"רע

  
אלעזר שלשה ) בן) (בר(ואמר רבי ירמיה 
, אחד בים, אחד במדבר: פתחים יש לגהים

  .)עירובין יט(ואחד בירושלים 
וראה ? והוא תמוה דמה בא להודיעו בזה

ש להן סיבות הכווה בזה דשלושה דברים י



 

  

דהייו ', אחד במדבר'וחשיב , והכה לגהים
ובזה , מה שעשה במדבר במחלוקתו של קרח

מרמז עוון המחלוקת אשר הוא סיבה 
וכן מוכח מהראיה שהביא הפסוק , לגהים

, )לג, במדבר טז" ('וירדו הם וכו"דגבי קרח 
דהייו מי שיכול להוכיח ואיו , ואחד בים

עשה יוה ועש דהייו החטא ש, מוכיח
ואחד בירושלים הייו העוות . בטביעת הים

) ה, ישיעה ג(שעשו בירושלים כמו שאמר 
  .'וכו" ירהבו הער בזקן"

  ) אהלי אהרן–רבי אפרים סאמווב (
 

דבר אל בי ישראל וקח מאתם מטה "
      )יז, יז(                              "'וכו

 חשבו כי כי, כי טעות קרח ועדתו היה, העין
, הכהוה איה עין סגולה וטבעי לזרע אהרן

אשר הכהים חוטאים , רק עין כשרון פעולה
או הישראלים המה מקודשים במעלה יותר 

וכמעלת דוד , ראוי להם הכהוה, מהכהים
' אם ישמרו ביך בריתי כו"וזרעו למלוכה 

  .שעל תאי, )ב"תהלים קל(
י ולכן הראה להם כי מעלת אהרן הוא טבע

כערך מעלת ישראל אשר שבע להם , וסגולי
כן , :)ז"גיטין (' ה שלא יחליפם וכו"הקב

ש שמיוחד "ולוי קרא ע, ברית מלח באהרן
י "מובא ברש(ש במדרש "לעבודה כמ

שגבריאל העלהו למעלה ) ט"פ כ"בראשית ס
ה ליקח שים עשר מטות "ולכן צוה הקב. 'כו

ת להורות כי לבי, ומטה אחד למשה ואפרים
לא מצד כשרון , אבותם מצד התולדה

אשר ראובן הפסיד הבכורה עבור , הפעולה
ותה , "פחז כמים) "ט ד"בראשית מ(שהיה 

, רק מצד התולדה, לבכור רחל עבור כשרוו
. ויגמול שקדים' ז מטה אהרן פרח כו"ובכ

, ב יקחו משה ואפרים חלק אחד"ולכן לעוה
ם "ב ברשב"פרק יש וחלין דף קכ' כדאי

וכן אמרו בספרי . מ ואידך"שם דה' תוסו
גדולה ברית שכרתה לאהרן ) ח"פ מ"ס(

אהרן זוכה לבים ', מברית שכרת לדוד כו
ועיין ירושלמי פרק היזקין , צדיקים ורשעים

  ).ט"ש ה"ע(בזה 
לבי מרי ותכל .. למשמרת"לכן אמר 
כי אולי יאמרו אהרן , עד עולם' תלוותם כו

להם היה ראוי , להוביו היו הגדולים במע
לכן מהמטות יראו כי , לא כן עכשיו, הכהוה

יהיו איך , הוא עין טבעי וסגולי לכל המטה
  )משך חכמה(                              .ק"שיהיו ודו

  
          )כג, יז(              "ויצץ ציץ ויגמל שקדים"

מדוע בחרו השקדים מכל שאר הפירות 
 הרב שלמה זלמן לאות הזה על כן אומר

' פרק א(הכהן קוק על פי המשה במעשרות 
" שיש שי סוגי שקדים כדתן) משה ד

, החייב בשקדים המרים פטור במתוקים"
הראשוים ". החייב במתוקים פטור במרים

מרים בתחילתם ומתוקים בסופם 
והאחרוים ההיפך מתוקים בתחילתם 

, וכך עייי המחלוקת והשלום. ומרים בסופם
וכולם , חלוקת מתוקה כביכול תחילתההמ

אך רע ומר אחריתה , ששים ליטול בה חלק
ואילו השלום בתחילתו דורש יגיעה 
והשתדלות ואוכלים מרורים עד שמתפשרים 
בין הצדדים אף לבסוף כאשר מגיעים לשלום 

  )מובא באוצר החיים(  .כולם הים ממתיקותו

  )כג, יז(             "  והה פרח מטה אהרן"
, סיפר החסיד רבי יוסף פרגר מבריסק

-דאתרא רבי יהושע-ב של מרא"המשמש כשו
  ":מחת יוסף"ובעל , לייב דיסקין

מאפטה תפס " אוהב ישראל"בימיו של ה
יהודי אחד לעווות והמיר דתו ועלה לגדולה 

, פעם. שתמה לשר במדיתו, בקרב הגויים
ישבו השרים על מדוכת , בפרוס חג הפסח

י שהיהודים צריכין כביכול הדם הוצר
יודעים יפה : עה הלה ואמר. לערבבו במצות

מות ליהודים בי -אתם כולכם שאי שוא
ויודע , אכן לא אוכל שאת עיוות הדין, אומתי

הדם בשקר -אי באמת שכל עין עלילת
תקבלו דבריו על לבם ותבטלו . יסודו

  .המזימות
ובה כיון שתגלגלה זכות על ידו הפך לבו לט

בא אל הצדיק . ותעורר לחזור בתשובה
לא אמר . אבל הוא גירשו מעל פיו, מאפטה

עד שיום , והוסיף להטרידו, המומר, ואש
  :ויקרא, אחד התרעם עליו הרב

  !ואם לאו אכך במטה, צא מפה
כשם שמקל : "ותוך כדי דיבור הפליט מפיו

כך אתה לא תחזור , זה לא יצמיח פרי
  !"בתשובה

כן ליד מפתן חדרו של -חרישכב המומר א
הבוקר . הצדיק ויילל תמרורים כל הלילה

מאפטה רואה את , והאוהב ישראל"אור 
הוציא פרח וגמל , פלאים-פלא, מטהו והה

  .פרי
וקיבלו , מיד ציוה להכיס את המומר לחדרו

ועתר להורות לו דרכי , בסבר פים יפות
  .תשובה

  

  ...השב את מטה אהרן לפי העדות"
"אותו כן עשה' שה כאשר צוה הויעש מ

  )כו- כה, יז(                           
: מה טעם כפל בכתוב מעשהו של משה

  ? "כן עשה", "ויעש"
  :מפרשבורג, מבאר רבי עקיבא סופר

' שקיים משה את הוראת ה, יש מקום לחשוב
עולם במטה -שיהא לו אות, גם לכבוד עצמו

  אבל–' כי האמת עמו ואהרן אחיו בחיר ה
שכל עשייתו , תורתו הקדושה העידה בו

ולא תכוון לכבוד עצמו ' היתה כאשר ציוה ה
  .זה-כהוא

  

כל תרומת הקדשים אשר ירימו בי "
      )יט, יח(          "ברית מלח עולם... ישראל

, אף שמחסר את הדבר המלח בו. כמו המלח
הרי הוא מקיימו ומחזיקו ויוצא הפסדו 

אף שהותן . םכך תרומת הקדשי, בשכרו
כפי : אבל הם מקיימים כסי הותן, חסר

והאיש אשר יתן לכהן לו : "ל"שדרשו חז
 מי שמפריש מממוו –אשר יתן לכהן ". יהיה

בסופו של דבר יהיה , "לו יהיה "–וותן לכהן 
  )יהושע מקוטא' ר(                     . של הותן

  

                "   מחלוקת"
יץ שיותר טוב שלום שלא אומר המגיד מקוז

  .לשם שמים ממחלוקת שהיא לשם שמים
 )המגיד מקוזיץ(                

 
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  ט "דיי מדידה ושקילה בשבת ויו
  האיסור וטעמו

בין לצורך , ט"אסור למדוד ולשקול בשבת ויו
בכלי ' ואפי, מקח וממכר ובין לצורך עצמו

משום וטעם האיסור הוא , שאיו מיוחד לכך
, א סי, ג סע"שכ' סי. (שראה כעובדין דחול

  ).ח"סק, ב, סע, תק
  אופי ההיתר במדידה

ואין בזה , מותר לומר לחברו מלא לי כלי זה
משום מדידה כיון שאיו מזכיר במפורש שם 

אבל אם אמר לו למלא לפי מידה , המידה
וכתב , מסוימת המסומת בכלי אסור

 א"ז, שאם ממלא לא במדויק, א"הרמ
ובמקח אין (מותר , שפוחת או מוסיף קצת

בזה משום גזל כיון שידוע שכך יש להוג 
גם המכין בקבוק , ז"ולפ). ט"בשבת ויו

, לתיוק בשבת לפי המידות המסומות עליו
' סי(צריך לתת בכלי באופן שלא יצא מדויק 

  ).מ, ט"ש כהלכתה פכ"ש, ו"סק, ג סע"שכ
  אופי היתר בשקילה
תר לתת כמות לא למרות שבמדידה הו

במשקל הדבר אסור כיון שראה , מדויקת
' אבל מותר לקחת חתיכת בשר וכדו, כשוקל

אך אין לקחת כגדה , ולשקול בידו באומד
ביד השיה משקולת או דבר אחר שידוע 

אבל מי שמלאכתו , משקלו וכל זה להדיוט
, כיון שיכול לשער המשקל המדויק, בזה

ולצורך ביתו (לקחת החתיכה בידו ' אסור אפי
ואם חותך חתיכה בסכין לפי ). התירו אף לו

ב "י' ק ח"ס, ב' ק סע"ת, ס( דעתו מותר דאומ
  ).ג"י

  מדידת מצוה
לכן מותר , מדידה של מצוה מותרת בשבת

וכן , למדוד גביע אם יש בו שיעור רביעית
וכן למדוד ' מותר למדוד מקוה ותחומין וכד

, דהמצה בפסח וגם לצורך רפואה הותרה מדי
כמובן במד  מותר למדוד חום לחולהולכן 

ש כהלכתה כתב "ובש(חום רגיל לא דיגיטלי 
שאין איסור , ל"ז אוירבך זצ"בשם הגרש

בהורדת החום במדחום ואיו חשב מתקן כי 
  ).ש"דרכו בכך יעיי

כי חשב , ואשה הצריכה למדוד חום מותר
ש "ו ש"ק ל"ס, עז"ס, שו' סי. (מדידת מצוה

  ).ז' ב הע, מ"בהלכתה פ
  ספירת מרצפות למדידה

ז אוירבך "ש כהלכתה בשם הגרש"הובא בש
ל שמותר לספור מרצפות החדר כדי "זצ

כיון שאין איסור , לדעת מידת אורכו ורחבו
ש "ש. (בעצם פעולה זו של ספירת המרצפות

  ).ח"ג הערה פ"ל, ט"כהלכתה כפ
  הזכרת שם מידה

ע שאין להזכיר שם מידה "י בשו"דעת הב
ודעת המשה ברורה , )וכן שם דמים(בשבת 

אך אין למחות ביד , שכון להחמיר כדבריו
ג "שכ' ס. (המקלין כי יש להם על מי לסמוך

  ).ק כ"ס' ד' סע
, כל כלי מדידה כגון סרגל משקל מאזים

ורק לצורך מצוה מותר , מוקצים הם בשבת
  .להשתמש בהם

 
 

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
  גדול השלום

, תקרבו ליהדותה בבי זוג שה'המדובר הי
, ה כבר בדרגה גבוהה יותר'כאשר הבעל הי

, והה. ואילו האשה ותרה מעט מאחור
הביע , בהיוולד להם בן בשעה טובה ומוצלחת

הבעל את רצוו להעיק לרך הילוד שם יהודי 
בו הוכתרו אבותיו ואבות אבותיו , מקורי

. 'שמי ושם אבותי'בבחית , מיום היותם לגוי
ודרשה לתת , התגדה, זאתלעומת , האשה

  .'מודרי'לילד שם 
הלך הוויכוח , ככל שהתקרב מועד הברית

. ושי הצדדים לא הגיעו להסכמה, והחריף
ה גם 'הי, שלבד מהיותו ירא שמים, הבעל

החליט לא לפתוח במריבה בושא , איש חכם
  .זה
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הוא שאל את אשתו , ביום שלפי הברית
שיב וזו ה, איזה שם היא רוצה לתת לבם

ה 'הבעל לא הי. 'ועם'שהשם שבחרה בו הוא 
אך כאמור גמלה בו ההחלטה לא , מרוצה

  .לעורר מדים בושא זה
  מקירות ליבו

, ה מקירות ליבו"הוא התפלל אל הקב
, שיסייע בידו להיחלץ מן המצב אליו קלע

וביתיים החליט לבקש מאשתו להצמיד שם 
ליד השם , כזה המקובל מדורי דורות, וסף

כיון שראתה שבעלה בא . היא בחרה בוש
  .עתה גם היא לבקשתו זו, לקראתה

בלילה שלפי הברית יצאו השיים לסדר 
ובדרך הם , כמה דברים לקראת האירוע

, מבחיים במודעות התלויות ברחובות
והקוראות לציבור להשתתף בהילולא לזכרו 

  .עסק'של רבי אלימלך מליז
, לם התורהכיון שזה עתה כסו אל תוך עו

ועם 'לא הכירו שיהם את המושג המקדש 
אולם משראתה האשה את השם ', אלימלך

מצא חן , מתוסס על המודעות' אלימלך'
והציע לבעלה להוסיף את השם , ה'בעיי

  ...'ועם'ליד השם ' אלימלך'
והוא , גם בעיי הבעל מצא חן השם הזה

 מבלי שידע שיש קשר בין שי –ושוב , הסכים
  .ועם ואלימלך,  הללוהשמות

  על מבועי התורה
', ויקרא שמו בישראל'משהגיעו בברית ל

 ועל פי הכל ', ועם אלימלך '–הכריז הבעל 
, יכרה הפתעה מרובה מהמצאה המקורית

לקרוא לתיוק על שמו של בעל , והמקודשת
הלא הוא הרבי רבי אלימלך ', ועם אלימלך'ה

 למרות שההורים כאמור לא, עסק'מליז
  ... התכווו לכך

, אז תוודעו הבעל והאשה למושג זה- או
והחליטו ללמוד בבית בצוותא את הספר 

ולימוד זה מעיק לשיהם ', ועם אלימלך'
  .חיזוק רב ביהודות ובקיום המצוות

גדל על מבועי , ועם אלימלך, הילד עצמו
והעובדה שהוא קרא בשמו , התורה והיראה

ק לבטח גם לו תעי, של אחד מרועי החסידות
  .שפע של קדושה

 שעל הכל אפשר וצריך –? מה למדו
  ?ה עם אשתך בעין השם'יש לך בעי! להתפלל

ובקש , שא עייך השמימה; עמוד והתפלל
שייתן לך את , שיעזור לך, ממי שהכל בידו

  !העצה הכוה
בשום אופן לא כדאי לעורר מריבות , ושית

- אם לך בדרך של הארת. ומהומות בבית
ווכיח שאחו מוכים , ים וקירבהפ

יאירו לו , להסכים לדעתו של הצד השי
ויוליכוו , מלעילא את דרכו  ותיבותיו

  )עליו לשבח עמוד רחצ (.                בדרך הישר
 

 
  

            מדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמיםמדרשי חכמים
סורו א מעל אהלי האשים הרשעים "

  )כו, טז(                           ..."האלה
המרים יד על ) א": רשעים"ראו ארבעה ק

למה " ויאמר לרשע: שאמר, חברו להכותו
  ). יג, שמות ב" (?תכה רעך

לווה רשע : "שאמר, הלווה ואיו משלם) ב
  ).כא, תהלים לו" (ולא ישלם

" העז איש רשע בפיו: "שאמר, עז פים) ג
  ).כט, משלי כא(
סורו א מעל : "שאמר, בעל מחלוקת) ד

  ".שעים האלהאהלי האשים הר
  
וירדו הם וכל אשר להם חיים "

  )לג, טו(                           ..."שאלה
מה ! (כמה קשה המחלוקת: אמר רבי ברכיה

  ).גדול עוום של בעלי מחלוקת

) מעישים(שבית דין של מעלה אין קוסים 
ובית דין של , אלא מבן עשרים שה ומעלה

במחלוקתו של ,  מבן שלוש עשרה- מטה 
של דתן ואבירם (יומם - ורח תיוקות ביק

, שרפו ובלעו בשאול תחתית) וכל עדת קורח
ודתן ואבירם יצאו יצבים פתח : "שאמר

) כז, טז" (ושיהם וביהם וטפם, אהליהם
וירדו הם וכל אשר להם חיים : "ואמר

 ".שאולה
 
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק  יגןיעקב בן מלכה
  ואשתו

  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


