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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 המגפהיו

 '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 נפלא

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 
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 ...ובקשתם משם –רעיון וסיפור לפרשה  

 תשע"ז פרשת קרח

 128גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.20 – 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
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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 
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  :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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