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 מה הקשר בין מצוות ציצית לברכת הלבנה? חידה:
 תשובה בעמוד ב'ה

***** 
 )סנהדרין קט'(שלקח מקח רע לעצמו  )טז', א'( ויקח קרח...

מסביר נפלא הרב פנחס הורוויץ זצוק"ל בעל ה'פנים יפות' 
ישראל 'ראה נתתי  עם מר לו: משה רבנו איום פטירתו ד' תמוז()

לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע... 
 יט'(-)דברים ל', טו' ובחרת בחיים...'

קרח בחר ברע דהיינו במחלוקת שהביאה אותו אל המוות. 
(. ולא 212) 'מחלקת' הבגימטריירמז לדבר 'קרח רע' עולה 

 'קרח חיים' שלום שהיה משאירו בחיים. רמז לדברבחר ב
  -' ויקח קרח'ה שאמרו ז(. ו011) 'שלום' הבגימטרייעולה 

 מתוק מדבש!   .ע"י המחלוקת לעצמו רעשלקח מקח 
***** 

: מה ראה קרח לחלוק על  מדרש פליאה  )טז', א'( ...ויקח קרח
 ולכאורה מה הקשר? משה? פרשת פרה אדומה ראה.

ידוע   :הקדמה א' )ד"ת לפ"ש(יר ה'עטרת יהושע' זיע"א מסב
לא אהרון  עושה אלעזר ו האדומה היהעבודת הפרה שאת 

שפרה אדומה באה לכפר על חטא העגל  עצמו. ומדוע? כיוון
ומכיוון שאהרון   רש"י תבוא האם ותקנח צואת בנה.וכדברי 

 גור.היה קשור לחטא העגל לכן אין קטגור יכול לשמש סנ
 שבט לוי לא היה כלל בחטא העגל. הקדמה ב':

משה ולטעון  ה קרח לחלוק על מה רא :המדרש לפי זה מובן
גיעה הכהונה הגדולה ולא לאהרון? התשובה היא שלו מ

קורח בהיותו  ו ראה, ששם אהרון לכאורה חטא פרה אדומה
 וא לכאורה ראוי יותר מאהרון.חטא ולכן הבני לוי לא מ

' דהיינו  הוא כי תלינו עליו מהאהרון על כך ענה לו משה ו'
וא ים כשאין לאדם עבירות הממובא בחובת הלבבות שלפע

. וונותעה , שהיא קשה מכלגיע לגאווה ולגסות הרוחיכול לה
מה הוא' דהיינו  ואהרון'ל גאווה אמר משה לקרח: אתה בע

ראוי   הרומזת לענווה ועל פי בדיקה זו 'מההוא בעל מידת '
 מתוק מדבש!    לו לשמש כהן גדול.דווקא 

 
 דבדיחותאובעניין בדיקה מילתא 

מפקח מגיע לבית משוגעים לבדוק מי יכול להשתחרר  

 ,הזמין את המשוגעים לראיון באולם ?מה עשה ,משם

 זהירות'בצבע טרי ושם שלט עליהם  תמרח את הכיסאו

  .חזר למחלקה ומי שלא השתחרר מי שישב ,'צבע טרי

המפקח  ,ויושב אהכיסמניח עיתון על  ,והנה מגיע אחד

למה שמת תגיד, ' לושוא פיקח'איזה ואו, 'אומר לעצמו 

רציתי ' ' עונה הנבדקה פירוש למה'מ ?'אהכיסעיתון על 

 להיות יותר גבוה...'

***** 
 )טז', א'( ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי...

שמו   רייזכולא הזכיר בן יעקב שבקש רחמים על עצמו שלא  :רש"י
 ...על מחלוקתם שנאמר בקהלם אל תחד כבודי

 

 ויש לשאול וכי מי לא יודע שלוי הוא בן יעקב?
נפלא: בפרשת התוכחה שבפרשת  'אמרי יעקב'מסביר ה

וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי  'נאמר  'בחוקותי'
 'יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור

 ?החמה עושה פסוק של נחמה באמצע התוכ הולכאור
שני ילדים  הידוע במשל הע"פ  זצ"ל אנמדוב דמסביר המגי
השופט  .יבה מחנות והובאו לפני שופטנשנתפסו בג

סר  אשחרר את אחד מהילדים בהתראה ועל השני גזר מ
הילד ' מאוד' ענה השופט פשוט' ,שאל הילד '?מדוע'וקנס. 
  יצאמועד ולכן הבן עבריין עלוב ואביו הוא איש  ,השני
מה לך  אבל אתה חמוד הרי בנו של רב הקהילה ו ,כזה

 .'לכן הקטרוג עליך  הרבה יתר חמור ולגניבה?
אנו בניהם של ענקי   ,עם ישראל אינו עם רגיל :הנמשל

ירים ככשמז ,. ממילאבהרוח והאמונה אברהם יצחק ויעק
 קטרוג עלינו. הרי שזה מוסיף  של האבות ת שמםאלנו 

רח ביקש יעקב לא ות ק' לכן בפרשאמרי יעקב'אומר ה
  ת הקטרוג על קרחבכך אכדי להמעיט  את שמו, רילהזכ

 מתוק מדבש!     .ועל עדתו

***** 
 )טז', ג'( כי כל העדה כולם קדושים... ומדוע תתנשאו על קהל ה'

בשעת המחלוקת של קורח עלו   :)נדרים לט'(מובא בגמרא 
אם אתה  ,של עולם וריבונ'השמש והירח לזבול ואמרו 

 .'עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו לא נצא
ריב לא להם? ב מתערביםמדוע הם  ,ראשית :ויש לשאול

מה זה הדיבורים האלה בצורה של איום על  ,ושנית
 הקב"ה?

הרב קלונימוס קלמן  )זיע"א  'מסביר נפלא בעל ה'מאור ושמש

 : יום פטירתו א' תמוז( - הלוי אפשטיין מקראקא
מובא במדרש שבשעת בריאתם היו השמש : א'  הקדמה

אמרה הלבנה לקב"ה אי אפשר   ,והלבנה שווים זה לזה
לכי  האמר לה הקב" ,לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד

ומזה נראה שהקב"ה אכן הסכים עם   'ומעטי את עצמך
תר אחד שאכן אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכ ,דבריה

 י.וצריך שאחד יהיה גדול מהשנ
יינו  ורח טען כי כל העדה כולם קדושים דהק מה ב':הקד

אלא זה בסדר  ,אין צורך במנהיג שיהיה גדול מכולם
 שכולם יהיו שווים.

השמש והירח  כפתור ופרח: ות הקושיות לפי זה מתבהר
אם אתה  :אמרו כך , אלאלא קבלו על הקב"ה חלילה

מנהיג וכל דין לבן עמרם ופוסק שצריך שיהיה  עושה
ש תהיה גדולה מהרי שזה בסדר שהש ,העדה תחתיו

אבל אם אתה לא עושה דין לבן עמרם וקורח   .והירח קטן
הרי שאין טעם במיעוט הלבנה ויש צורך   ,צודק בטענתו

    שהלבנה והשמש יחזרו להיות שווים בגודלם.

 מתוק מדבש!  
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 תשע"ו פרשת קרח

 84 גיליון -שנה שניה 

 בס"ד

 62.96 – כניסת השבת
 93.04 – יציאת השבת

   96.61 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

   השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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 )טז', א'( ויקח קרח...
 רח לקח? הפסוק לא מתאר. מדוע?וה קמ

ספר  המעובד ע"פ ה נפלא  סיפור להלןלפני התשובה 
 שליט"א: ן'ברכי נפשי' לרב יצחק זילברשטיי

מעשה בגנרל אמריקאי מפורסם שהיה אמנם מצביא גדול 
וגיבור מלחמה, אך היה נגוע בשתי מידות מגונות והן  

 הכעס והגאווה.
שמע הגנרל כי באחת ממדינות ארצות הברית יום אחד 

יתקיים קונצרט ענק בהשתתפות אחד מגדולי המנצחים 
א החליט וועשרות רבות של נגנים. בהיותו חובב נגינה ה

 לנסוע לקונצרט.
ניגש לרכוש כרטיס טיסה  אהובהגיעו לשדה התעופה 

המקומות לטיסה הקרובה  הוא שומע לאכזבתו כי כל ו
 רוצה הוא יוכל לטוס בטיסה הבאה.אם הוא ו ,תפוסים

 משמעות הדבר הייתה אי הגעה לקונצרט המיוחל.
הטרמינל  יהגנרל רתח מזעם והחל לזעוק ולצרוח על פקיד

'מה זה צריך להיות? למרות השנים הרבות שאני משרת  
אטוס? אני רוצה  את המדינה אתם תקבעו כי אני לא

ו הגיש  ' הפקיד ברוב פחדמת הנוסעיםלקבל מיד את רשי
שם אחד את רשימת הנוסעים. הגנרל עיין בה, מחק  לו

 הוא טס במקומו. מן הרשימה והודיע לפקיד כי
ובשל האהדה הגדולה   ,סומו של גנרל זה ברביםרמרוב פ

שהייתה לו באמצעי התקשורת, חששה הנהלת שדה 
קום גד לבקשתו ואכן הטיסה את הגנרל במהתעופה להתנ
 הנוסע ההוא.

טיסה הגיע הגנרל להיכל התרבות וכאן   לאחר כמה שעות
 נכונה לו אכזבה עמוקה. המונים צבאו על פתח האולם

 ,הוא שואל את העומדים לפניו 'מה קרה?'. שהיה סגור
טל' ובדיעו לפני מספר דקות כי האירוע 'המארגנים הו

הם אומרים שהמנצח כנראה לא ' ,שאל הגנרל ?'למה'
היה אמור  נצח שהמ כיווןהסיבה היא לדבריהם יגיע, 

 זהאך בעקבות דרישתו של איהאחרונה טיסה הלעלות על 
 .'טיסהא גנרל לא נורמלי מחקו את שמו מהשהו

 המנצח נפגע מאוד מהמהלך והודיע כי הוא מבטל את'
השתתפותו בקונצרט ודרש פיצויים מהנהלת שדה 

 .'גרמו לוהתעופה על הנזק והצער שנ
ר הנפש האדי לא צריך הרבה דמיון כדי לתאר את מפח

ת וגם לטוס כמה שע ,גם להפסיד כסף ,שהיה לגנרל
אחד  והכל בגלל רגע  ...וגם להפסיד את האירוע ,אלשוו

 של חוסר שליטה עצמית...
  יבל 'ויקח קורח'אחים יקרים! שאלנו שאלה למה נאמר 

: קורח כעס, לפרט מה קורח לקח? התשובה היא פשוטה
ומה   ,משה רבנו עורר מחלוקת נגד הקב"ה ונגדוהחליט ל

 ,לא לקח כלום? כלום, הוא פשוט לבסוףהוא הרוויח 
 עדתו.כל  האדמה פתחה את פיה ובלעה אותו ואת ,להיפך

 אלא רגזנותו בלבד!!! עלתה בידולא  – כי הרגזן
, אושר ,לשלוט על תגובותינו ונזכה לברכהכולנו נלמד 

 ונחת רוח. הצלחה
 מבורך!!!וה' יזכנו, אמן!              שבת שלום 

   הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל :לעילוי נשמתדברי התורה 

  זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל

 צ'חלה ז"ליונה עזרא בן / רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 

 

 

 –דקל מלכה /  רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי  להצלחת:הגיליון 

ולזרע קודש של  -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  / הצלחה בעסקיו 

בריאות  –/ ציון מדמוני ומשפ'  למכירת הדירה –קיימא / יעקב ואורי ישראל 

 הגוןזיווג  –/ ליאור בן זיוה  והצלחהבריאות  –/ משה פדלון ומשפ'  והצלחה
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 )טז', ה'( בוקר ויודע ה' את אשר לו
הפסוק אומר  :הקדמה: ' דברי שמואל'הסביר נפלא בעל ה

 'הגה בךבאשמורות א -אם זכרתיך על יצועי ' סג', ז'( תהילים)
כב בלילה לישון כיהודי אדם שואם ה :ואפשר לבאר כך

הודיה לה' על היום שעבר ומתוך קבלה אמיתית של  מתוך
אזי בבוקר  ,עול מלכות שמים בקריאת שמע שעל המיטה

אם זכרתיך 'וזהו  י.די אמיתהוא יתגבר כארי ויתנהג כיהו
באשמורות 'אז  ,בלילה בשעה ששכבתי לישון - על יצועי'
 בבוקר. וזריז אקום כיהודי מאמיןש ' בוודאיאהגה בך

ע"פ ' בוקר ויודע ה' את אשר לו'וזהו שאומר משה לקורח 
הצורה שבה יהודי קם בבוקר ניתן לראות איך הוא שכב 

   מתוק מדבש!  .ועד כמה הוא שייך לקב"ה לילהלישון ב
  

 בוקר מילתא דבדיחותאהשכמה בובעניין 

כל פעם שאני שותה ב ,דוקטור': ואומר אחד בא לרופא

מה זה  ,כאב נורא בעין ימיןקפה בבוקר אני מרגיש 

כח ושפשוט אתה  : 'חמודי,אומר לו הרופא 'יכול להיות?

 'להוציא את הכפית...

***** 
ויפלו על פניהם   ך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע...הבדלו מתו

 כב'(-)טז', כא' ויאמרו... האיש אחד יחטא ועלל כל העדה תקצוף
שכוונת הקב"ה הייתה לכלות את כלל  משה ואהרון נראה דברימ

 ?ורח ועדתו חטאולמה? הרי רק ק לה היאוהשא אל ח"וריש
נפלא בעל ה'אור פני משה' זצ"ל: בחטא העגל הקב"ה אמר הסביר 

 'פוקדי  םביו' ואפשר לבאר 'וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם'
אחדות  כאשר ישכיוון ש ם,אות לספורביום שבו אצליח  הכוונה

.  יחידה אחתנחשבים  םאי אפשר לספור אותם כי כולבעם ישראל 
שניתן  'יום פוקדי' אז זה יהיה קת,ל ביום שבו הם יהיו במחלואב

ואכן  הם ייענשו על חטא העגל. 'קדתי עליהםפו'לסופרם ואז ח"ו 
 מחלוקת.ל וגרם דות נשמרה בעם עד שקורח פילג אותםהאח

הייתה סכנת כליה עורר את הקטרוג על חטא העגל ו שקורח נמצא
ר מ. ענה משה וא'ואכלה אותם כרגע'על כלל ישראל ח"ו שנאמר 

עדיין  םהרי קורח הוא הבעייתי ויתר הע ?'האיש אחד יחטא'
תבדלו מהם  'העלו מסביב למשכן קרח'מיד אמר הקב"ה  ות.באחד

 מתוק מדבש!נפלא מאוד ו    והם יאבדו.

***** 
 תשובה לחידה

: סמך מחלוקת קרח לפרשת בעל הטורים  )טז', א'( ויקח קרח...
 ...ציצית שעל עניין ציצית חלק על משה
הלבנה מנערים את שולי   מנהג ישראל הוא שבסיום ברכת

 ורבנו האר"י זצ"ל היה נוהג .'שלום עליכם'הבגד באמירת 
ויש   )ראה כף החיים תכ"ו מח'( כנפות הטלית קטןלנער את 

   בודקים את הציציות ומדוע?היו שחסידים 
אנו  : בלילה וורטאלך(הובא בגיליון ) שו"ת 'הר צבי'ב באומ

פטורים מציצית שנאמר 'וראיתם אותו' ולילה לאו זמן 
 ראיה הוא.  

בסיום ברכת הלבנה אנו אומרים את הפסוק 'והיה אור 
הלבנה כאור החמה...' שלעתיד לבוא תחזור הלבנה לגודלה 

בבריאה לפני שנתמעטה, וממילא גם הלילה   הכפי שהיית
 יהיה זמן ראיה ונהיה מחויבים בציצית גם בלילה.

כנפי הבגד אנו מראים לקב"ה את ציפייתנו לזמן   בניעורלכן 
   שבו כנפי הבגד יהיו מחויבים גם בלילה בציצית.

   מתוק מדבש!
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