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 לפרשהפנינים 
        
ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן """"

ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני 
 )א, טז                                                         ("ראובןראובןראובןראובן

 אין ויקח אלא משיכה בדברים - ויקח קרח
שמשכו כל גדולי ישראל והסהדראות , רכים

 )במדבר רבה(                        .                   אחריו

 
דתן '  לא כתוב ויקחו קרח וכו-  ויקח קרח

שכל . בלשון יחיד, אלא ויקח קרח, ואבירם
כל , אחד ואחד משך במחלוקת זו לצד עצמו

 )צבי הירש קלישר' ר  (.   לעצמו" צד"ה 'אחד הי

 
 ובאותו עין
איזוהי מחלוקת שאיה לשם : ולכן אמרו

) יז, אבות ה(וקת קרח וכל עדתו שמים זו מחל
אלא . ה צריך לומר מחלוקת קרח ומשה'הי

כל : שבתוך עדת קרח גופא היתה המחלוקת
ה שלא 'מכאן ראי. אחד ביקש הכבוד לעצמו

 )יערות דבש)                      . תכווו לשם שמים

 
ומה ". קטלא קיא"ה ' קרח לא הי-  ויקח קרח

 משה - ? לבין משהה שורש המחלוקת ביו 'הי
ובקשתם גם : "רביו גילה שמץ דבר באומרו

הרי יש צורך ? וכי סגי בביקוש בעלמא, "כהוה
                    .גם בעבודה ובמעשים

 
). תרגום אוקלוס( ואתפלג קרח -  ויקח קרח
חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי : ל"מובא בחז

שצריך , והרבי משפיסחא פירש. למעשי אבותי
היות במעשיו של כל יהודי רציפות דבקות ל

הייו , התקשרות וגיעה למעשי האבות
. למעשים המפוארים שבהשתלשלות הדורות

, ואתפלג,  ויקח קרח- ה 'וחטאו של קרח הי
, לקח לו דרך אחרת שאין לה קשר עם העבר

 )שפת אמת(                 .יתק את שרשרת האבות

 
ל "ציו בחזבמחלוקת בין שמאי לבית הלל מ

והמועט כע , שמו את הדיעות) ב, עירובין יג(
קמו , ואילו במחלוקת קרח ועדתו. לדעת הרוב

מאתים וחמשים איש גד רוב של ששים רבוא 
 )שרגי טובא(                                             .מישראל

 
פרשת ). י"רש( פרשה זו יפה דרש - ויקח קרח

, המחלוקת מוצאת לה סמוכין בכל הזדמות
ותמיד , להרבות מחלוקת וריב בישראל

מצאים לה דרשים שדורשים אותה יפה 
 .ומוצאים לה טעם וסמך

 )יהותן אייבשיץ' בשם ר(

 
פ "אע). י"רש( לקח את עצמו - ויקח קרח

, ה יחסן'הי: ה קרח מחון בהרבה מעלות'שהי
ה ראוי 'אולי גם הי, עשיר ופיקח, חכם-תלמיד

 לא יתה לו ולמה, להיות מהיג בישראל
הוא , " לקח את עצמו-ויקח קרח "כי ? השררה

, לא המתין עד שיביאו לו עטרת המהיגות
 .ולכן לא זכה לה, אלא לקחה בחוזק יד

 )בום מפשיסחא' ר(    

 
ה 'חכם גדול הי,  אמרו חכמים- ויקח קרח

). פרשה יח, ר קרח"מ(קרח ומטועי הארון 
מושאי ה 'פ שהי"אע, ראה לומר שהרמז בזה

מות הארון שהיו הארון לא שם לב לא
אמה וחצי , אמתיים וחצי ארכו: שבורות

השפלות , וזה בא להורות מידות העווה, רחבו
 .אלא התשא לבקש גדולה. ושברון הלב

 )עקיבא סופר' ר                                     (

 
, טו( מה כתוב למעלה מן העיין - ויקח קרח

: קפץ קרח ואמו למשה. ם ציציתועשו לה) לה
טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן 

בית מלא ספרים מהו שיהא פטור .... הציצית
לכאורה ). במדבר רבה פרשה יח(מן המזוזה 

בשלמא על . מין למדרש ששאלו על מזוזה
קרח ' שסמך פ, ציצית הוא דורש סמוכין

וראה ? אבל מזוזה מין, לפרשת ציצית
ודתן ואבירם ) כז, טז(שאמר שהדיוק הוא 

 שיצאו יצבים -יצאו יצבים פתח אהליהם 
 .לחרף ולגדף מצות מזוזה שבפתח אהליהם

 )כלי יקר(   

 
 הלבישם טליתות שכולן תכלת - ויקח קרח

ה מתכסיסיו של קרח 'גם זה הי). י"רש(' וכו
כשם שטלית : אמר. להצדיק את טעותיו

 עדה כך, שכולה תכלת פטורה מן הציצית
ומשה . שכולה קדושה איה צריכה מהיג

טלית כזו חייבת , השיב להם שלא כן הוא
 . בציצית ועדה קדושה צריכה מהיג

 )תן אדלר' בשם רבו ר, חתם סופר(                        

 
 למה סמכה פרשת קרח לפרשת -  ויקח קרח

 יש ללמוד מוסר השכל מסמיכת -? ציצית
ראיתם מצות ציצית היא על שם ו. הפרשיות

מציץ מן החרכים ) ט, ש ב"שה(כמו , אותו
והיא מצוה חשובה מאד שמפקחת עיי , )י"רש(

שכן בהסתכלות , אבל בזה לא סגי. האדם
לפיכך . ואפשר להכשל בה, לחוד יש סכה

ולא תתורו אחרי לבבכם : אמר בפרשת ציצית
הוא , "יו הטעתוע"וקרח . ואחרי עייכם

ומזה .  בההסתפק בהסתגלות בלבד וכשל
כי גם רוח הקודש יכול , הוכיח הרבי מלובלין

להזיק לאדם ולהכשילו אם הוא חסר סגולות 
  .פשיות ומידות מיוחדות שישמרו עליו

 )שפת אמת(

 
בי קרח שראו את :  במדרש-  ויקח לפי משה

ה יקצוף 'יקום מקמי, היכי עביד, משה אמרו
ל אלא כשראו כ, לא יקום יקצוף רביו, אביו

במה , ותמוה. ישראל עומדים אף המה עמדו
ויש לומר בדרך ? השתיקו קצפו של אביהם

מיין דאיזלין ) חולין יא(על פי הגמרא , חידוד
דילמא לאו אביו , ממכה אביו יומת, בתר רוב

לפי זה אחרי , אלא דאזלין בתר רוב, הוא
שאו מחויבים בכיבוד אב רק משום שאו 

כשראו כל ישראל , ןאם כ, הולכים אחרי הרוב
 אם -ממה פשך : אמרו. עמדו גם הם, עומדים

הרי אין או חייבים , לא לך בתר רוב ישראל
 )חלת יעקב וצל העדה(      .         בכיבוד אב כלל

 
 לא מצאו בשום מקום שאשים - אשי שם

רק פעמיים מצא . חשובים קראים אשי שם
המה : "בדור המבול, בתורה התואר אשי שם

, בראשית ו" (הגבורים אשר מעולם אשי השם
וכמו שפירש בזוהר . ובמחלוקתו של קרח, )ד

, "ועשה לו שם"אצל דור ההפלגה כדכתוב 
שהיו . שכל כותם היתה להגדיל שמם, הייו

 )קרבן העי ( .                                      שאפתים
 
הם הם הם הם ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אל""""

רב לכם כי כי כל העדה כולם קדשים רב לכם כי כי כל העדה כולם קדשים רב לכם כי כי כל העדה כולם קדשים רב לכם כי כי כל העדה כולם קדשים 
            """"''''ומדוע תתנשאו על קהל דומדוע תתנשאו על קהל דומדוע תתנשאו על קהל דומדוע תתנשאו על קהל ד' ' ' ' ובתכם דובתכם דובתכם דובתכם ד

 )ג, טז(                                
ויאמרו אלהם רק לכם כי כל העדה כלם 

) ה, שמות יט(ה אמר " גם הקב-קדשים 
, "ואתם תהיו לי ממלכת כהים וגוי קדוש"

שאם יש אחדות בעם , אבל ההבדל הוא בזה
בלב " גוי קדוש",  והם כולם כאיש אחד,ישראל

אז מתפשטת הקדושה בכל , אחד ובדעה אחת
, "ממלכת כהים וגוי קדוש"וזהו , האומה

: אבל במצב של פירוד. קדוש בלשון יחיד
לא , קדושים בלשון רבים" כולם קדושים"

 .יתכן שהקדושה תשכון בכל אחד מהעם
 
רב לכם כי כל העדה כלם קדשים רב לכם כי כל העדה כלם קדשים רב לכם כי כל העדה כלם קדשים רב לכם כי כל העדה כלם קדשים """"

                                                     ....."....."....."....."''''ע תתנשאו על קהל דע תתנשאו על קהל דע תתנשאו על קהל דע תתנשאו על קהל דמדומדומדומדו' ' ' ' ובתוכם דובתוכם דובתוכם דובתוכם ד
 )ז??(  

 לכאורה דיבר -  כי כל העדה כלם קדושים
והרי גם משה אמר ומי , קרח טוב על ישראל

משה ) אלא א). כט, יא(ביאים ' יתן כל עם ד
קרח אמר כלם , ולוואי" מי יתן"אמר 

 וקרח אמר', עם דמשה דיבר על ) ב. קדושים



 

 

והרי יכולים ". כל העדה כלם קדושים"
הבדלו "כאמר . להיות בתוך העדה גם רעים

כשאומרים על ". מתוך העדה הרעה הזאת
סימן ,  אז אין בכלל קדושה-כולם קדושים 

. שאיבדו את כוח ההבדלה בין קודש לחול
קרח לא הבדיל בין קדושה באמת לבין 

, על הקדושיםולכן חלק , קדושה למראית עין
 .הם משה ואהרן

שכן כל , ואפשר לומר שזה גם גד ההלכה
, תעית שאין בה מפושעי ישראל איה תעית

שהרי חלבה שריחה רע ומאה הכתוב עם 
ה 'קרח סבור הי). כריתות ו(סממי הקטורת 

כי כל העדה כולם , שאין בכלל פושעי ישראל
והרי בגמרא . ואין חלוקה בייהם, קדושים

ה חייב 'ואם חיסר אחת מכל סממי: אמרו
 )בשם גדול אחד(                  .                       מיתה

 
 בוהג  -  'כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ד

שבעולם כשוזפים באדם על שאיו חרד כל 
: הוא עוה, שאיו שומר תורה ומצוות, כך

. ובתוך תוכי אי יהודי טוב, יש לי לב יהודי
פי שהתהגותם של אף על : וזה טען קרח

אשי עדתי היא לא לפי כל התגים 
בתוך תוכם הם ',  ובתוכם ד-והדקדוקים 

 )דברי אליעזר(                             .יהודים טובים

 
  טעת קרח -  'ומדוע תתשאו על קהל ד

היתה שאין שום התשאות בישראל לאחד 
ת שוכן "השי: הייו". בתוכם"על חבור כי 

, כמו שמבואר במדרש, בתוך כולם בשווה
. ה מחול לצדיקים"לעתיד יעשה הקבש

ה אחד יותר 'שלא הי, ומחול הייו בעיגול
ה טוען שגם 'על כן הי. ה מחברו"קרוב להקב

אבל זו היתה . שהכל שווים, עתה כך הוא
שכן למה לא אמרו כך , טעת שקר ומרמה

הייו מעמד , כשתו להם גופם התשאות
 )מי השילוח(        .                                ה'הלוי

  
בום '   הרבי ר-  'ומדוע תתשאו על קהל ד

מכאן יש לראות איך , מפשיסחא אמר
המתגדים של הצדיק בוחרים לדבר עליו 
ולגות אותו דווקא במידה המתוקת אצלו 

, "ומדוע תתשאו: " הם אמרו- ביותר 
 ".והאיש משה עו מאד: "והכתוב מעיד

ה עיו 'הימשה : ואפשר להסביר את דבריו
ה חש בכלל שום 'ולא הי, בעצמיותו ובמהותו

לכן התהג בכמה דברים , רגש של גיאות
ה מקום לומר שיש בהם 'באופן כזה שהי

ה אצלו עין 'כי באמת לא הי. התשאות
ולכן לא היתה בחית , גיאות במציאות כלל

 .העווה שלו יכרת בעיי המון העם
 )שפת אמת(                                                            

 
 היתכן לחשוד - 'ומדוע תתשאו על קהל ד

שהתורה , בגדלות והתשאות את משה רביו
והאיש משה עו מאד מכל "מעידה עליו 

ואיך אפשר ? "האדם אשר על פי האדמה
ה לתת לדברים כאלה מהלכים בתוך 'הי

 אלא מידת העווה של משה היתה -? הקהל
הג ה ו'וכלפי חוץ הי, טמוה בעמקי לבו

כיאה לרבן ושיאן של , שיאותו ברמה
גדלות מבחוץ : וכלל גדול הוא בעווה, ישראל

ה מקום לקרח לטעון 'ולכן הי. ועווה מבפים
 )או ישרים(                          ".ומדוע תתשאו"

 
כי משה , ה אומר על זה'הי" שפת אמת"ובעל 

עיין (ה לו דין מלך 'רביו הג בהתשאות כי הי
ויהי " שכתוב וכמו, )י כאן"זבחים קכ ורש

ומלך שמחל על כבודו אין ". בשורון מלך
כמו הגזבר , ה עיו'ובכל זאת הי. כבודו מחול

, המוה כל היום מעות, בחות שאיה שלו
אלא של בעל , אבל הוא יודע שאין הכסף שלו

  .ה מקור טעותו של קרח'וזה הי. הבית
 )לקוטי אמרים(

                                                      
 )ד, טז(         """"פניופניופניופניו- - - - וישמע משה ויפל עלוישמע משה ויפל עלוישמע משה ויפל עלוישמע משה ויפל על""""

וידבר אל קרח ואל . וישמע משה ויפל על פיו
ה ' לכאורה הי- 'כל עדתו לאמר בקר וידע ד

ולמה פל תחילה , יכול משה להשיב זאת מיד
אך משה רביו חשש שמא שואלים ? על פיו

לפיכך , לו זאת מלמעלה וקרח הוא רק שליח
אם באמת יש , יו תחילה להתבוןפל על פ

ולאחר בדיקה מדוקדקת . בו איזו התשאות
אז הבין שאין , מצא שאין בו שמץ של גאוה

אלא קרח פלגאה הוא , זה שליח מלמעלה
 )בעל התיא( .אז השיב מה שהשיב, )איש ריב(

 
  בכל המחלוקת- וישמע משה ויפל על פיו

לא פל משה , והתלוות של ישראל עד עכשיו
כי בשעה . ואילו כאן פל על פיו, על פיו

שזלזלו ופיחתו ערך הקדושה והתחילו להגיד 
כי מי . פל משה על פיו, שכל אחד הוא קודש

כמוהו ידע כמה רחוקים מעשי בי אדם 
וכמה קשה הדבר להגיע לדרגה של , מקדושה

 )מעיה של תורה(                                    .   קדוש

 
?  מה שמועה שמע-  וישמע משה ויפל על פיו

קי ' סה(י שחשדוהו באשת איש " אמר ר-
איפה מרומז חשד זה ). ק יח"מו' ועי

פ מה שכתוב "ע, אפשר לומר? במחלוקת זו
כל המתגאה לסוף כשל באשת ) סוטה ד(

קרח ועדתו הרי העלילו על משה כי . איש
כי " "מדוע תתשא" הוא עליהם מתשא

וכדי לאמת דבריהם חשדוהו ". תשתרר עליו
  .ה של גאוה'גם בחטא הבא בעטי

 )תורה תמימה(

 
 שמע שחשדוהו - וישמע משה ויפל על פיו

היתכן לחשוד ). סהדרין קי(באשת איש 
ומי פתי ויאמין דיבה ? במשה בדברים כאלה

לפי הדין :  העיין הוא-'? כזו על משה עבד ד
שכל מה , העביד לאדון) יש שי משועבדים א
שכל , האשה לבעלה) ב, שקה עבד קה רבו

אבל יש הבדל . מה שקתה אשה קה בעלה
העבד איו יכול לעשות על דעת . גדול בייהם

עצמו כלום ובודאי שאיו רשאי לשות 
אבל האשה יש לה רשות ולשות . מתפקידו

והה . ה'יילהוסיף ולגרוע במלאכתה ובק
התורה מסרה על ידי משה והו הג בה מהג 

ישמח משה במתת חלקו כי עבד " ו-עבד 
אולם קרח חשד בו שהוא ". אמר קראת לו

', מתהג כאשה שהוא מוסיף וגורע ממצוות ד
  )צבי ישראל(           .וזה שחשדוהו באשת איש

 
וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר """"

ר לו ואת הקדוש ר לו ואת הקדוש ר לו ואת הקדוש ר לו ואת הקדוש את אשאת אשאת אשאת אש' ' ' ' בקר וידע דבקר וידע דבקר וידע דבקר וידע ד
והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב 

 )ה, טז(                                      """"אליואליואליואליו
 היום אי אפשר -את אשר לו ' בקר וידע ד

יתכן שעכשיו קרח במדרגה , לדעת מי הקדוש
שאצל כל אחד אפשר שיהיו , אחת עם אהרן

, "ה'אותה שעה כשר הי", רגעים של התעלות
מי שישאר , מי הוא הקדוש' ויודע דבקר , אך

וכבר . הוא הקדוש, במדרגתו עד הבוקר

 ומי יקום במקום - ' מי יעלה בהר ד: פירשו
  . העיקר מי שיתקיים בו בתמידות-קדשו 

 )טרוק' י' הרב י(  

 
ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני """"
הוא הוא הוא הוא ' ' ' ' ה האיש אשר יבחר דה האיש אשר יבחר דה האיש אשר יבחר דה האיש אשר יבחר ד''''מחר והימחר והימחר והימחר והי' ' ' ' דדדד

  ) ז,טז(       """"הקדוש רב לכם בני לויהקדוש רב לכם בני לויהקדוש רב לכם בני לויהקדוש רב לכם בני לוי
ה מפתה את ' כיון שקרח הי- רב לכם בי לוי

שלכבודם רוצה הוא להחזיר , כל השבטים
כי כל : "כאשר אמר, העבודה לבכוריהם

ומשה בחכמה גילה ". העדה כלם קדשים
כי קרח על כהותו , עם- צפוות לבו קבל

די : ולכן אמר, צועק שרוצה הכהוה לעצמו
 )ן"רמב(    .רק לכם בי לוי, לו בכבוד שבטו

 
 ולא טפשים היו שכך התרה -  רב לכם בי לוי

 אלא - להקטיר - בהם וקבלו עליהם לקרב 
השאלה ). י"רש(הם חטאו על פשותם 

מה , ואל טיפשים היו: במקומה עומדת
הם חטאו על "י בזה שאומר "מתרץ רש

ל "ידוע מאמרם ז, ההסבר הוא? "פשותם
ה בו אין אדם עובר עבירה אלא אם כן כס

משום שאדם זה איו , )סוטה ג(רוח שטות 
ה 'מרחיק ראות שיבוא על עושו וצערו יהי

. כפול ומכופל גד קורת הרוח הרגעית שיש לו
כל זה אם היצר משיאו לעבירה שיש בה 

אבל אם היצר הרע מביאו . משום האת הגוף
שדרשו גדולה , כמו בעדת קרח, לחטא רוחי

ו על ידי זה שיזכ, כהוה ומלכות, לעצמם
בחטא הקשור , בחטא כזה, להשראת השכיה

אין שום חכמה , ברעיון ותיקון העולם והפש
, אין החוטא מרגיש שחוטא הוא; מועילה
וזהו . הוא חשוב שעושה מצוה, להיפך

 .לתקן פשותיהם, "שחטאו בפשותם"
 )כתב סופר(

 
,  טעותו של קרח היתה בזה-  עיו הטעתו

גה גדולה כל כך אף שלאחר שראה שהשיג הש
חשקה פשו לבוא , בהיותו רק עומד על הדוכן

שם : אמר, לפי ולפים, בקודש הקדשים
אבל טעותו היתה . בוודאי אשיג הרבה יותר

בזה שלא הבין שכל מה שהשיג בעמדו על 
ה מחמת שאהרן הכהן הגדול 'הדוכן הי

והוא , ה כס לקודש פימה'ומהיג הדור הי
 בחוץ שיגיעו למה שהשפיע על העומדים

ה קרח המהיג לא היו 'אבל אילו הי. שהגיעו
  )מקוצק' מ' מ' ר(                .              זוכין לכך

  
 ולמה לא - ראה שלשלשת גדולה יוצאת ממו

הרי ברא מזכה , הועילה לו זכותו של שמואל
יום וראה לומר מפי שהאומר אחטא ו? אבא

, הכפורים מכפר אין יום הכפורים מכפר
שאלמלא , ה סיבה לחטאו'כ הי"שהרי יוה

השלשלת : אף כאן. ה חוטא'כ לא הי"יוה
הגדולה שתצא ממו היתה גורם וסיבה 

ה מתיירא להכס 'ואלמלא היא הי, להחטיאו
 )שם משמואל(                    .             במחלוקת

 
' ' ' ' לכן אתה וכל עדתך הנעדים על דלכן אתה וכל עדתך הנעדים על דלכן אתה וכל עדתך הנעדים על דלכן אתה וכל עדתך הנעדים על ד""""

 )יא, טז(      """" הוא כי תלונו עליו הוא כי תלונו עליו הוא כי תלונו עליו הוא כי תלונו עליוואהרן מהואהרן מהואהרן מהואהרן מה
והייתם ' לו הייתם מודים במצוות ד

ה מקום 'הי, מאמיים במעלת הקרבות
אבל אתה , לקא באהרן שזכה לכבוד הזה

כלומר מאחר ', וכל עתדך הועדים על ד
  ,וכופרים במצוותיו' שאתם מורדים בד

 מה יש - ואהרן מה הוא כי תליו עליו 
 )חוות דעת(                               ?להתקא בו



 

  

 
ל " מובא בחז-  ואהרן מה הוא כי לתיו עליו

, בשלשה דברים אדם יכר): ה"עירובין ס(
וזה שאמר משה לקרח . בכוסו בכיסו ובכעסו

 אתם יכולים רק - ואהרן מה הוא : ועדתו
 - כי תליו עליו -להווכח בגדולתו של אהרן 

לעמוד , איכם יכלים להכירו. אם תריבו אתו
כי על כהן גדול אמר , "בכיסו"ל תכותו ע
כסף איו משמש אצלו , "גדלהו משל אחיו"

איכם יכולים גם להכירו . בשום בחיה
ולכן אין . כי לכהן אסור לשתות" בכוסו"

כי תליו "אתם יכולים לבחון את טבעו אלא 
אז , שתתקוטטו עמו, "בכעסו "- " עליו

 )איר אריקמ' ר' הג(.        תווכחו מי הוא אהרן
 

וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני """"
 )יב, טז(            """"אליאב ויאמרו לא נעלהאליאב ויאמרו לא נעלהאליאב ויאמרו לא נעלהאליאב ויאמרו לא נעלה

 מפי מה -וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם
לא עלה בידי משה רביו להשכין שלום 

מפי שמשה לא הטריח את ? במחה ישראל
עצמו לבוא אליהם ולשדלם בדברי פיוס 

תם אלא ישב באוהל ושלח לקרוא או, וריצוי
 .   לכן ירט הדרך לגד השלום. שיבואו אליו

 )בום מפשיסחא' רבי ר( 

 
אל תפן אל תפן אל תפן אל תפן ' ' ' ' ויחר משה מאד ויאמר אל דויחר משה מאד ויאמר אל דויחר משה מאד ויאמר אל דויחר משה מאד ויאמר אל ד""""

אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי 
 )טו, טז(       """"ולא הרעתי את אחד מהםולא הרעתי את אחד מהםולא הרעתי את אחד מהםולא הרעתי את אחד מהם

). י"רש( צטער עד למאוד - ויחר למשה מאד
כי , אף-שלא יתכן אצל משה חרון, רק צטער

ך שלם במידותיו ששום דבר לא ה כל כ'הי
גם כשהעליבו אותו והעלילו , הרגיז אותו

.    רק הצטער ולא יותר, עליו לא בא לכלל כעס
 )שדה מרגלית(

לכבוש את ככעס זיהוי מדריגה גבוהה מאשר 
  . סיגוף על ידי אלף תעיתים

 )משה מססוב' ר ר"אדמו(

 
. ה זהר מאוד מכעס'הי" צמח צדק"בעל 

ה מבקש להגיש לו 'הי, עסואם בא לכלל כ
במדרשים (ל אומרים "חז: אמר. יורה דעה

כל ) ב"ם הלכות דיעות פ"בזוהר וברמב
ובכן זו , הכועס כאילו עובד עבודה זרה

לא פחות משאלות איסור , שאלה חמורה
ואין לו לאדם להתיר עצמו עד , והיתר

וספק אם בכלל מותר ,  בפוסקיםשמעייים
 )מגזי החסידות(     . ביתיים פג כעסו, לכעוס

  
ה לו מעיל 'יצחק מווארקה הי' ר ר"אדמו

כשעמד . וקראו אותו מעיל הרוגז, מיוחד
ה כס ולובש מעיל הרוגז 'להתרגז הי

 ) מאיר אריק'ר' הג(           .    וביתים פג כעסו

 
ה צריך ' מה שהי- לא חמור אחד מהם שאתי 

בוהג שבעולם אדם , ליטול לא טלתי מהם
 ואף . וטל שכרו מן ההקדששהוא בהקדש

ה 'הי, בשעה שהייתי יורד ממדין למצרים
שבשביל צרכיהם , צרכי ליטול מהם חמור

 )תחומא(     .   ואף על פי כן לא טלתי, ירדתי

 
 מה השייכות - לא חמור אחד מהם שאתי

שלש ) פסחים קיט(ל "אלא מובא בחז? לקרח
אחת תגלה : מטמויות הטמין יוסף במצרים

בשעה ) ר בשלח"מ(ל " ועוד מבוא בחז.לקרח
שכולם עסקו בביזת מצרים עסק משה 

ויקח משה את "שאמר , בעצמות יוסף

ואם קרח ירש את ". עצמות יוסף עמו
ה עליו לתת לכל הפחות 'הי, אוצרות יוסף

חמור אחד למשה להעמיס עליו את ארוו של 
 )ילקוט דוד(    .וזה הזכיר לו משה עכשיו, יוסף

 
 שלא חייבתי את - הרעתי את אחד מהםלא 

איזה ). ר"מ(הזכאי ולא זכיתי את החייב 
 ?שבח הוא לגבי משה

) ח"א ח"אבות פ(משום שאמר במשה 
, כשבאים לפיך לדין יהיו בעייך כרשעים

יוצא . כשפטרים מלפיך יהיו בעייך כזכאים
, הדין גם הזכאי חשב לרשע-שלפי פסק
אולם . שב לזכאיד גם החייב ח"ואחרי פסה

עיין (ה דן ברוח הקודש 'על משה אמר שהי
ובכן ידע משה מיד מי , )סוף מדרש קהלת
ה צריך אף לרגע 'ולא הי. הזכאי ומי החייב

. להחזיק את הזכאי לרשע ואת החייב לזכאי
לא חייבתי את הזכאי ולא : "וזה הפירוש

 )חכם צבי(                       ".    זכיתי את החייב

 
 עליהם קטרת  עליהם קטרת  עליהם קטרת  עליהם קטרת וקחו איש מחתתו ונתתםוקחו איש מחתתו ונתתםוקחו איש מחתתו ונתתםוקחו איש מחתתו ונתתם""""

איש מחתתו חמשים איש מחתתו חמשים איש מחתתו חמשים איש מחתתו חמשים ' ' ' ' והקרבתם לפני דוהקרבתם לפני דוהקרבתם לפני דוהקרבתם לפני ד
ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש 

 )יז, טז(                                                   "מחתתומחתתומחתתומחתתו
 לא המחתה - ואתה ואהרן איש מחחתו 

כי אז יאמרו . שהשתמש בה במשכן
שהמחתה גרמה  שתקבלה הקטורת של 

לא כן שלהם שמחתותיהם לא , אהרן
כל : "ל"כמאמרם ז. תקדשו במשיחה

מכאן ,  משה משיחתן מחכתןהכלים שעשה
לכן ). יומא יב" (ואילך עבודתם מחכתן

אמר הציווי שגם אהרן יקח מחתתו מביתו 
 )משך חכמה(                                      .  כמוהם

  
  

 הליכות והלכות 
  הלכות מזוזה

צריך להזהר בה מאוד : מעלת מצות מזוזה
ותיו וזוכה והזהיר בה מאריכין ימיו וש

לדירה אה אבל לא יכון לזה אלא לקיים 
ולכן יש לקות , מצות בוראו להיח מזוזה

מזוזה מסופר ירא שמים ובקי בדיי כתיבת 
מזוזה שישם מזוזות פסולות שאין דרך 

כמובן , לגלות אחרי שכבר כתבה המזוזה
אין אפשרות לפרט את כל הלכות מזוזה 

  .רי הדבריםבמסגרת זו סה לעמוד על עיק
 בית בין הקוה :זמן חיוב הרכבת המזוזה

בארץ ובין בחוץ לארץ חייב במזוזה מיד 
: כשמתחיל לגור בו אבל בשכירות הדין שוה

 חייב בחוץ לארץ חייב מיד אבל בארץ ישראל
רק אחרי שלושים יום וחלקו הפוסקים אם 
יש לו חוזה לזמן ארוך שיש שאמרו שייח 

ו שאי אפשר לברך מיד עם ברכה ויש שאמר
  .לפי שלושים יום ושאר הדין במחלוקת

כל פתח בבית חייב במזוזה ולא מספיק רק 
בכיסת הבית כולל מחסן או מטבח רק ישם 
פתחים שחייבים במזוזה בלי ברכה כמו 

 שרק ולא כמו שחושביםשיבואר בהמשך 
  .מספיק מזוזה אחת בכל הבית

  :כלל חשוב בדיי מזוזה

וף ושתי מזוזות חייב פתח שיש לו משק  .א
במזוזה וחלקו הראשוים בפתח שאין 

ולכן פסק שאם אין , בו דלת אם חייב
 על אבל לא יברךדלת חייב במזוזה 

  .קביעתה

 ולכן חדר שיש בו ארבע אמות על ארבע   .ב
 אבל אם יש עם ברכהאמות חייב מזוזה 

פחות מארבעה אמות אורך אבל יש 
יותר מארבעה ברוחב סך הכל ארבעה 

אבל לא מות מרובעות חייב מזוזה א
  .יברך

 כל מקום :מקומות שחייבים במזוזה
ה וכל תשמישי 'המשמש לדירה לאכילה שתי

ומהג לקבוע מזוזה גם , מגורים ומטבח
במקומות שיש ספק ומחלוקת בלי ברכה 

, חויות, בית כסת, בית מדרש: כגון
וכדומה תקצר היריעה מלפרט את , משרדים

 והפטורים ויש לעיין המקומות החייבים
  .בפוסקים

 בכל מקום שמיחים בלא ברכה עדיף :הערה
שיח מזוזה זו בזמן שמיח שאר מזוזות עם 

  .ברכה ויכון על מזוזה זו
  המזוזה צריכה להיות מצד :מקום המזוזה

ואם היח בצד (ימין של הכיסה למקום 
  )שמאל לא יצא וצריך להחזירה למקומה

ימין של כיסה בצד : מיקום של המזוזה
ולפי דעת הספרדים מחלקים את , למקום

הפתח לשליש חלקים ומיחים בתחילת 
 ומהגיו ומשתדלים לדייקשליש העליון 

להיח אותה ישרה ומהג בי אשכז גם 
להיח את המזוזה בתחילת שליש העליון 

ה למטה 'אבל לא מדקדקים והעיקר שיהי
ה וכן הם הגו להיח אות, מטפח מהמהשקוף

  .באלכסון לכון הבית
מתחת ה המזוזה 'ולכל הדעות צריך שתהי

 ולא מן הצד וכן אם המשקוף רחב המשקוף
  .בטפח הסמוך לחוץ

" לקבוע מזוזה"אם מברך בביתו : הברכה
על "ומהגו שקובע מזוזה לאחרים מברך 

כמובן שיש לדעת לפי ההחה " קביעת מזוזה
מין מהו צד ימין כיון שיש לפעמים ספק מהו י

כגון מרפסת שיש מיחים בצד ימין מהבית 
למרפסת וכן הגו הספרדים ויש שהגו כדעת 

להיח בצד ימין של כיסה " חזון איש"ה
לגבי ברכה במרפסת עיין (מהמרפסת לבית 

  ).בפוסקים
שי חדרים שכסים מאחד לשי לפעמים לא 
ברור מה כיסה ומה יציאה שם פסק 

יש לשאול רב שהקובע זה ציר הדלת ולכן 
  .בכל ספק

מי שקובע מזוזות בחדרי הבית יברך רק פעם 
את , אחת ואין צורך לברך על כל פתח ופתח

המזוזה יש לחבר בחיבור חזק כגון מסמרים 
  .או דבק חזק שיעמוד זמן רב

בזמן קביעת מזוזה " שהחייו"אין מברכים 
ואם הבית חדש ישתדל לקחת בגד חדש או 

ויכוין על " החייוש"פרי חדש ועליו יברך 
  .הבית

  :מי שמסיר מזוזה על מת לבדקה
כשאדם ותן מזוזות (אם מחזיר באותו יום 

, לבדיקה כדאי לסמן את הפתח ממו לקח
ולא הסיח ) ויחזיר כל מזוזה לאותו פתח

דעתו לא יברך אבל אם עברו כמה ימים 
והסיח דעתו כתבו רוב הפוסקים שיברך שוב 

 מזוזה חדשה על המזוזה וכן אם מחליף
  .מברך שוב

והבית שאר אצל ,  מי שעוזב בית:הערה
 אסור לויהודי אחר ולא עובר לרשות גוי 

להוציא את המזוזות רק התירו לו שיחליף 
ויש , במזוזה כשרה ואפילו לא מהודרת

) שהמליצו שיקח אותם לבדיקה ואז יחליף
ויכול לבקש מהוקה את מחיר המזוזות 

  .שמשאיר בבית
 יש לבדוק כל שלש וחצי שים :וזהבדיקת מז

ה אין צריך 'ואם המזוזה מהודרת בזמן הקי
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בדיקת מומחה אלא רק יפתח ויראה שלא 
  .קרה שיוי במזוזה

  

  מעשה חכמים
בני הבית נדהמו לראות את המארא 

 דעטרא עומד בפתח
 )א, טז(ויקח קרח 

אלא , לא אמר, ויקחו קרח ודתן ואבירם
שכן במחלוקת זו כל . בלשון יחיד, ויקח קרח

 .ה צד לעצמו'אחד הי
, כלל בדבריו שמבקש כהוהקרח לא הזכיר 

כאילו , "'מדוע תתשאו על קהל ד"אלא רק 
אבל משה . יש בליבו דאגה עבור הציבור

, רביו הבין מה מסתתר מאחורי הדברים
וכך מבואר ". ובקשתם גם כהוה"ואמר לו 

שקרח לא דאג כלל בשביל , י"גם מדברי רש
ודאג רק שהוא , שידע שכולם ימותו, חבורתו
 .יישאר

ו דרכם של גדולי ישראל היתה לדאוג ואיל
על . וגם לכל יהודי פשוט, לקהילתם, לזולתם

מסופר , רבי עקיבא איגר, גאון הגאוים
שפעם הגיע למעוו יהודי מבי קהילתו וגילה 
לו שמזה זמן רב שהוא מרגיש מיחושים 

ה אצל רופא הורה לו 'וכאשר הי, במותיו
כדי שלא , ללבוש אפוד על מקום הכאבים

 .יבוא לידי סכה
בוסף לכל הכאבים , הוסיף האורח, אבל

ואין בידי פרוטה לפורטה , עי אוכי, והצרות
 .כדי לרכוש את האפוד

והעיק לו מיד את , שמע רבי עקבא איגר כך
, הכסף הדרוש להזמת החייט הטוב ביותר

אבל בד בבד ציווה עליו לחזור מיד לביתו 
', ה מוכן'יולא לצאת מן הבית עד שהאפוד יה'

עשה האיש . כדי שלא יסתכן בבריאותו
והזמין את , חזר לביתו, כמצוות הגאון

 .האפוד
בשעות הערב שמעות דפיקות על דלת ביתו 

  בי הבית דהמו לראות בפתח את . של האיש
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .ששמו ודע בכל קצוות תבל, המארא דעטרא
. ה זה רבי עקיבא איגר בכבודו ובעצמו'הי

לבלי ,  מציית ליבאתי לראות אם היך'
', ה מוכן'עד שהאפוד יהי, לצאת את הבית

 .אמר הגאון
שכל רגע מרגעי חייו היו , ה'מדברא דאומתי

מוצא את הפאי לבוא , ולתורתו' קודש לד
ולבדוק האם הוא , לביתו של יהודי פשוט

.... ומסכן את בריאותו, איו יוצא מן הבית
כיצד אפשר להגדיר את המעשה הז אם לא 

 !?ישראל-  לכל ברדאגה
 .איך יכולי לזלזל בצערו של ער

פעם באה לפיו שאלה בעין חמור מבחור 
והיו לשאלה , ה בתקופת שידוכין'שהי, אחד

. זו השלכות האם מסוגל הוא לשאת אשה
א שאין כאן כל "פסק רעק, לאחר שעיין בדבר

אבל בכל אופן לא רצה להתיר עד , ה'בעי
 .ל העירשיצטרף אליו המוהל המומחה ש

ה בעיצומם של ימי 'אלא שהמוהל הי
א "קם רעק. על פטירת אביו' שבעה'ה

הציג בפיו , ממקומו והלך מיד לבית המוהל
ושמח לשמוע שגם הוא מכריע , את השאלה

 .להיתר
. אמר המוהל', יש לי שאלה אל כבוד תורתו'
, הרי בעוד מספר ימים יסתיימו ימי אבלי'

מתין עד תום ומדוע הטריח עצמו לכאן ולא ה
 !'?ה קורא לי להגיע לביתו'והי, ימי האבל

איך יכולי לזלזל ': השיב לו רבי עקיבא איגר
השומע שלא אוכל להכריע , בצערו של ער

עד , אם יוכל לשאת אשה אם לאו, בעייו
ואדחה את התשובה בכמה , שאתייעץ עמך

 !'?ימים
 א היו יחפות"רגליו של רעק

מלמד אף הוא על , ומעשה וסף על אותו גאון
א במשך כל "פעם סע רעק. ה'דאגתו לכל ברי

, הלילה בדרכו לעיר אחת לעין של מצוה
עד , ה באותו לילה ריבוי גשמים'והי

ומשרתו של , שהתקלקלו הדרכים מאוד
הגאון הרגיש שהעגלה וטה לשקוע בצד 

 .הדרך
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , לא היתה לו ברירה אלא לרדת מן העגלה
במהלך הדרך התפלא המשרת מהיכן השיג 

שהרי הבגדים , א את הגרביים היבשות"רעק
, לפי היציאה לדרך, שטל עימו הגאון מביתו

והמפתח של מזוודה זו , היו בתוך מזוודה
 .היה בכיסו של המשרת

, כאשר ירד הגאון מן העגלה, ויהי בבוקר
דהם להווכח , והמשרת סועדו תחת זרועותיו

אז ידע את -או... א יחפות"יו של רעקשרגל
, הערים עליו אדוו-כי ערום, אשר עשה

פשט את , ובעודו הולך בצידי העגלה
בהביו שכאשר ישוב , הגרביים מעל רגליו

לעגלה תהייה הגרביים שלו רטובות עד 
 ...ומסרם לו, העצמות-לשד

תכוות אלו הן ההיפך הגמור מן הדאגה 
 )שו-שה' עלינו לשבח עמ(                      .לעצמו

 
  
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

מאן  סלי הו  אלי רבי 

הו  אלי דבי  א  תנ

ם  בונ שמחה  רבי 

האדמו ” ” ” ”  תר  ר אל מגו ר 

 


