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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, כן הוא הענין אך
 אזכור אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי את וזכרתי"

 יחשב גדולה לטובה זה אדרבה, וקשה התוכחה באמצע הנכתב" אזכור והארץ
 עונש בשעת כי, ותירצו, לקללות זה שייך מה כן ואם, אבות זכות להם להזכיר
 גורם זה כי מחצבתם מקור האבות להם להזכיר יחשב לעונש זה גם הקללה בעת

 לפני שיעמוד ובעת, בגניבה נתפס אחד אם למשל כמו יותר עוד אותם להעניש
 מנשוא עונו גדול יהיה ודאי אז, דמתא הרב בן שהוא אחד עליו יגיד המשפט
 אברהם בני שהם להם יזכור גם כי הכתוב אומר הקללה בעת כן, יענש וכפלים
 . עונשם יוגדל זה ידי ועל, החטאים לאותם ראוים אינם יחוסם ומצד, ויעקב יצחק

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

  (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  און" שהיא הצילתו של אשתו זו ביתה בנתה נשים
הוא לא יהיה הכהן הגדול והמנהיג, ומה אכפת לו אם ייקרא תלמידו של משה 

 ואהרן או תלמידו של קורח, והשקתה אותו ביין וכו' וניצל מהמחלוקת.
יש להמתיק את דברי המדרש, שהיא טענה לו, הרי מה המחלוקת כאן, 

ח טען שהיו כאן נגיעות, שמשה טען שכל המינויים נעשו עפ"י רצון ה' וקור
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. 
 און של אשתו זו ביתה בנתה נשים חכמות) יג משלי(ועל זה שיבחה הכתוב: 

 (ציוני תורה)     קרח. של אשתו זו תהרסנה בידיהואולת
 ) יד זט( 'וגו הביאתנו ודבש חלב זבת ארץ אל לא אף
 שהיה אחד וגביר חכם תלמיד על סיפר ל"זצ ישראל הבית מגור ר"מודהא

 אמת האמרי ונתמנה אמת השפת כשנפטר כך ואחר אמת לשפת תמיד בא
 בנו שהיה משום וכן קצת משפחה קרוב היה כי לשולחנו ל"הנ בא היה ר"לאדמו

 את לשאול ובא ,יער לקנות ,מסחר איזה לו נזדמן אחת פעם ,הקודם הרבי של
 את ופשט שקנה זה ידי על הפסיד כ"ואח, שיקנה לו ויעץ אמת האמרי של פיו

 פעם כל הקודם הרבי אצל בליבו שאמר לפי, אליו לבא הפסיק, שכך כיון. הרגל
 הפסדתי ששאלתיו מיד הזה רבי ואצל הפסד מזה יצא לא וענה שואלו שהייתי

 במרינבד אמת האמרי שהה כאשר, זמן לאחר. רבי זה אין כן אם, כספי כל
 עצמו שהוא' שאפי בלבו וחשב אחריו כן גם ל"הנ הלך, אחריו הלכו והחסידים

 את אמת האמרי היסב, כך חושב בעודו... הוא רבי של בנו מקום מכל, רבי אינו
 ראה מה, היה שפקח קרח) "ח, יח רבה במדבר( במדרש איתא: לו ואמר פניו

 שמואל, הימנו עומדת גדולה שלשלת ראה, הטעתו עינו אלא, הזה לשטות
 על לחלוק לקרח כבר הותר כך משום אטו, ולכאורה". ואהרןכמשה ששקול
 מרגלים לשלוח משה שנתן שהעצה קרח שראה דכיון אלא? ה"ע רבנו משה

 אל לא אף" שאמרו וכמו, עליו לחלוק שיכול בלבו עלה, הצליח לא הארץ לראות
 .רבי אינו, עוזרת שאינה עצה שנותן שרבי" הביאתנו ודבש חלב זבת ארץ

, הוגנת שאינה עצה זאת היתה לא ושלום חס שבאמת, ישראל הבית וסיים
 הנוראה מהמלחמה משפחתו וכל ההוא ניצל אמת האמרי של עצתו ידי שעל
 כל עם לברוח הוצרך שקנה השטח עבור עצומים לחובות שנכנס שאחר לפי

 )כרם חמד(    .מהמלחמה וניצלו ישראל לארץ משפחתו
 )טז, יא( מה הוא כי תלינו עליוואהרן 
 ראש] ל"זצ) [א"שליט( שניאורסון שמעון ברוך הרב הגאון ממרן שמעתי

בכוסובכיסוניכראדםדבריםבשלשה) 'ב, סהעירובין(דאיתא, טשעביןישיבת
 צדקה לחלק יכול שהיה משום בכיסו להכירו שייך היה לא באהרן והנה'. ובכעסו
 כדאיתא, להעשירו מחוייבים היו דישראל, כלום מכיסו נחסר שלא לפי בשפע

 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, יין
 .בכעסו ניכר יהיה ואז עימו תריבו כאשר" עליו תלינו כי" אהרן הוא מי לדעת

 ) יז, ה( ועדתו כקרח יהיה ולא' וגו ישראל לבני זכרון
 ואראה בא, חנה בר בר לרבה טייעא ההוא ליה דאמר.) עד ב"ב' (בגמ איתא

 ותורתו אמת משה' צועקים ועדתו שקרח איך והראהו קורח של הבליעה לך
] ל"זצ) [א"שליט( שניאורסון שמעון ברוך' ר מהגאון שמעתי'. בדאים והם אמת
  פי על דאף צחות בדרך שאמר ל"זצ שפירא מאיר' ר צ"הגה בשם

 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

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

 הקצה". אל הקצה מן מבריח הקרשים בתוך התיכון והבריח) כו שמות(
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'.
האנשים ההם תנקר", כתב רש"י  שאפי' תנקר  ובהמשך הפרשה: "העיני

עיניהם לא יעלו. יש להבין למה לא אמרו ידי  או רגלי האנשים האלו תעקר 
 וכדומ' למה דוקא העיניים? מה הכוונה בזה.

 ניתנה לא אילמלא יוחנן רבי אמר ק, ב) ויבואר בהקדם דברי הגמ' (עירובין
 ה פרשה דברים . ובמדרש (רבה,מנמלה 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
 בקיץ ומכנסת הולכת והיא ומחצה, חטה אלא אינה מאכלה וכל חדשים, ששה

 היה מעשה יוחאי בן ש"ר אמר וכו'. ועדשים, ושעורין חטין שמוצא מה כל
 לפיכך לחורף. הקיץ מן שמכנסת מה טון) 64כור ( מאות שלש שלה בבור ומצאו
 מן מצות לכם התקינו אתם אף וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל לך שלמה אמר

 שיש ארץ דרך ראה אמרי רבנן וחכם דרכיה ראה ומהו הבא לעולם הזה העולם
 חטה שהפילה אחת בנמלה מעשה חלפתא בן ש"ר אמר הגזל מן שבורחת בה

 אותה באה אותה, נוטלת מהן אחת היתה ולא בה ומריחות באות כולם והיו אחת
 וכו'". אותה ונטלה שלה שהיתה

שואלים המפרשים, (ומביאם הר"ש לוינשטיין) למה באמת כתבה התורה 
 את הגזל אם אפשר ללמוד מהנמלה.

, וכן הוא בספר "דרש אב", שהנמלה הזאת אכן לא ומתרץ החידושי הרי"ם
נוגעת בחיטה שחברתה נגעה בזה, אבל מאיפה מגיעים כל החיטים? וכי ראית 
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 

בעיניה "גזל" זה רק לגנוב מחברתה הנמלה, אבל לגנוב מהאדם זה  לה תורה!
שום דבר... כי בלי תורה אין אדם יודע מה טוב ומה לא טוב, אדם בעיניים שלו 
לא רואה כלום! מה נחשב לטוב ומה לא, רק התורה קובעת מה טוב ומה לא טוב, 

 מה ישר ומה לא ישר.
ם שהפילו את חתתם על כל מספרים, שבוורשא היו קבוצת גנבים וגזלני

תושבי השכונה. פעם אחת גנבו מאיזה אשה אלמנה, באה האלמנה אל הרב 
בבכיות שהיא חייבת את הכסף הזה, אמר הרב, נו, מה אני יעשה הרי כולנו 
סובלים מהם. אמר הגבאי אני מכיר מישהו שיש לו קשרים עם מישהו שיש לו 

שכאן הם הגזימו ושיחזירו את קשרים עם ראש הגנבים, אולי נעביר לו מסר 
הכסף, כי זה מקרה מיוחד, בכל זאת, הרי היא אלמנה! ואכן העבירו את המסר, 
אמר ראש הגנבים: נשב ונדון בבקשה. ישבו ודנו ואכן הגיעו להסכמה שכאן זה 
מקרה מיוחד שכן היא אלמנה. קם אחד הגנבים ואמר, רק שניה, יש פה אלמנה 

שאנחנו נשלם את הכל?! צריך לאסוף מכל שצריכה כסף, אז מה פתאום 
התושבים שוה בשוה וגם הרב יתן את חלקו וגם אנחנו נתן חלק! אם הרב רוצה, 
שהוא יתן את כל החלק ממנו עצמו, וכי באיזה זכות הוא דורש מאיתנו לתת את 
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זאת אומרת שגם הגנבים דורשים יושר וצדק רק הם מחליטים מה זה צדק! 
 זה משכורת, ולתת צדקה זה גניבה...לגנוב מהשני 

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

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

 ם זה לא רצח.יהודי
כך דרכם של אנשים, שרואים כל דבר במבט הצר של הצורך הפרטי, ודבר זה 
הוא בכל דבר ודבר בכל שלבי החיים, ואפשר להביא לכך דוגמאות מכל שטחי 

 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'
ובזה נבוא לביאור התמיהות הנ"ל. במחלוקת אנחנו מוצאים את הנקודה 
הנ"ל בצורה החזקה ביותר. אפשר לראות אנשים שרבים וכל אחד טוען לאמת 

ם לצד המוחלטת והצודקת ביותר בעולם, ויריבו טוען אף הוא את אותם המילי
ההפוך בדיוק. ואיפה האמת נמצאת? האמת נמצאת בתורה! כל הבעיה מתחילה 
כשהאדם מסתכל בעיניו שלו הגשמיות והבשריות. האדם הרי מונע מנגיעות 
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 אומר "אחבא המדרש ו

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

והסתכלו דרך העיניים הרגילות שבהם  שהתורה אומרת, ומה שהקב"ה ציוה
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 

פשוט האמת ואינה משתנה. ואת זה רק התורה יכולה לומר, כי אצל האדם ה
 ארמון כבריח משתנה לפי העדיפויות והנגיעות, וזה אומר המדרש: "ומדינים

 הבריח מה ואהרן משה זה ארמון כבריח קשים היו דיניו שבעלי יודע היה והלא
 הקצה מן מבריח הקרשים בתוך התיכון והבריח) כו שמות' (שנא משה כך זז אינו
הקצה". והרי אצל משה ואהרן התורה קובעת והיא כבריח התיכון שאינה  אל

 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
נו, שאמרו דתן ואבירם אל תסגור לנו את נעלה וכו'". היי 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') רב לכם בני לוי

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

 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 

את הסיפור  שהתמימות וההליכה ביושר ובאמת, משתלמת, מצדיקה את עצמה.
 שמענו מהרב פנחס בסר שליט"א, שהעיד שכל הפרטים מדויקים.

המעשה התרחש עם בעליה של חנות ספרים בעיר מסוימת. חנות זו היתה 
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.
 החליט לעשות מעשה

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

 שמעון. -בשם ראובן, ולשני  כלי בית בלבד. לצורך הענין, נקרא לשוכר הראשון
ראובן לא ניצל מעולם את זכותו למכור גם מכשירי כתיבה, הגם שהדבר 
צויין בחוזה, והסתפק במכירתם של ספרי קודש בלבד. שכנו, שמעון, שראה 
שראובן אינו מנצל את זכותו למכירת מכשירי כתיבה, החליט לעשות מעשה, 

וחים נאים. לפני תחילת שנת והכניס לחנותו מכשירי כתיבה, ומכרם ברו
 הלימודים קנה מלאי גדול של מכשירי כתיבה, והרוויח מכך סכומי כסף גדולים.

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 

 ו.הייעוד הזה שנכתב בחוזה השכירות של
והנה, לאחר שראובן השיא כמה מילדיו, ונזקק לסכומי כסף גדולים, עלה 
בדעתו להיכנס לענף מכשירי הכתיבה, ולמוכרם. גם הוא רכש מלאי גדול, וה' 

 הצליח דרכו, והיו לו רווחים מכובדים ביותר.
והנה, בבוקר לא בהיר אחד, נכנס אליו שמעון, כולו קוצף וכועס, סר וזעף, 

 בגללך'!... -'השנה לא הצלחתי למכור את מכשירי הכתיבה שלי  ובפיו טענה:
שמעתם טיעון?!

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

- 
היתה  התיבהוא אינו מזכיר אף מילה על כך שהזכות למכירת מכשירי הכ

נתונה בעצם לשכנו הטוב, ראובן, שהתעסק כל השנים רק במכירת ספרי 

הקודש, 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 
!שלו היא!!-הללו?! הרי הזכות הזו 
 אינו מסתפק בכך

ותשמעו עד היכן מגיע רוחב הלב של ראובן; לשמע טענותיו המוזרות של 
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?!

בכך... הוא תובע את ראובן לדין תורה אצל אחד  אבל שמעון אינו מסתפק
מגדולי התורה. הרב שומע את הטיעונים של שני הצדדים, ומבין מיד עם מי 
הצדק, וגוער בשמעון על שהחל למכור מכשירי כתיבה, למרות שהיה זה ייעודה 

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

 התפעלותו זו בבית הדין.
כעבור תקופה מסוימת, יושב ראובן בחנותו, ומחשב את חשבונותיו בענין 
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!
מותו, בשעה שהוא נמצא בצרה? מדי יום הוא נועל את מה עושה יהודי כ

אחה"צ, מגיע לביתו כדי לסעוד פת ערבית והולך לשיעור תורה.  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
על, ויושיע אותו, כי אם לא ישלם לקבלן את המגיע לו, הדירה לא תועבר ממ

 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, 

ק בתפילה, וממשיך להתפלל בבכיות להקב"ה שיושיענו מצרתו.כדי לא להפסי
אבל משהדפיקות מתגברות והולכות ומרגע לרגע הופכות להיות חזקות 

 יותר, חשש ראובן אולי קרה משהו, והחליט לפתוח את הדלת.
בפתח עומד יהודי המציג עצמו כתושב ארה"ב, ושואל אותו: האם שמך 

אובן? משהתשובה היתה חיובית, הודיע האיש הוא... ונוקב בשמו המדויק של ר
 10טורים,  10סטים של שו"ע,  10ש"סים,  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, 

ומר שכיון שהחסידות אליה הוא משתייך ואז מסביר לו האמריקאי הלז, וא
 בארה"ב חנכה בית מדרש חדש, זקוקים שם לכל הספרים הנ"ל בדחיפות.

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, 

הספרים הנ"ל. פניתי אל הדיין, והוא המליץ לי עליך, ישר והגון, שיספק לנו את 
 ואמר שאין אדם ישר והגון כמוך'!

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. 
ספרים עדיין לא היו מוכנים למסירה, היהודי האמריקאי יתירה מכך; למרות שה

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

 לקחתה". ואבוא
 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 
גדול מחפש קורת גג להסתתר בה, ומוצא אותה מתחת לבניינו של כולל אברכים 

 ומפורסם.
בעומדו שם, עולים באוזניו קולות של לימוד תורה, ערבים מאין כמותם. הוא 
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.
סקת הצהריים בכולל, ולמרות זאת התמידו שני הדבר היה בעת הפ

 האברכים בלימודם, וכל הוויתם אומרת רון ורנן.
הוא מביט בהם בהתפעלות יתירה, ומבחין כיצד הם מתענגים ושמחים על 
התורה, הממלאת את כל ישותם! ולפתע הוא קורא לעצמו, ואומר: 'על מה ולמה 

חובך? תראה איזו שמחה אתה שמח עכשיו כל כך? על שהצלחת להחזיר את 
 גדולה יש לאברכים אלה כתוצאה מלימוד תורה'!

המספר, הרב פנחס בסר, מציין שמיודענו זה מימש את החלטתו, וזכה 
לסיים את חייו כשהוא 'אברך כולל' לכל דבר, ולהשאיר אחריו זרע קודש של 

 בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
 בזכות יושרו והגינותו. -וכל זאת למה? 

 ולמדנו שכל מי שמתהלך עם הקב"ה בתמימות, לעולם אינו מפסיד.
 (ברכי נפשי)



 

 ג 

 
 רבי שלום שבדרון זצ"ל -  (יד, יד) אשר עין בעין נראה את ה'

"וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה 
בשבילו אני נמלט, וכ"ד יוצאה ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. אמר 

משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר (ד"ה א' כה) 
כל אלה בנים להימן, אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני 
אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם אובדים ואחד 

בעצמו, ולא ראה יפה, לפי שבניו נמלט. אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה 
 עשו תשובה, ומשה היה רואה, תנחומא" (רש"י)

"ויקח קורח, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא" רבותי, אינני אומר 
לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה  -דברים מעצמי "ויקח קורח 

 לעורר על הכהונה" (רש"י). מה הכוונה "לקח את עצמו".
ם שומעין? כן, אני שומע שאתם שומעים... ישנה אפשרות לשמוע כיצד את

שומעים... אדם יכול להרגיש היכן המחשבה של השומע מונחת ובמה היא 
עסוקה. כי יש אחד השומע אבל המחשבה שלו באמריקה, ואני מרגיש זאת, ויש 

דעת אחר השומע היטב. [על ידי כך, אני מבין קצת איך אנשים גדולים יכולים ל
מחשבות של בני אדם, נכון כי אנשים גדולים באמת, ממש מרגישים, יכול להיות 
שזה גם נקרא רוח הקודש. אוהו, זכיתי וראיתי כעין רוח הקדש אצל אנשים 

 גדולים, אבל לא נעסוק כעת בענין זה].
קורח היה אדם גדול מאד. מאד. אל תחשבו שהוא היה, איך אומרים ילד 

 גדול. רק יצר הרע תפס אותו, נכון.שובב. אלא אדם 
לכן באמת שואלים חז"ל "קורח שפקח היה מה ראה לחטא גדול שכזה? מה 
ראה לחלוק על משה ואהרן? מה ראה לשטות זו"? מה פירוש "פיקח"? כי היה 
יכול לאמר בדיחות? חריף שידע לאמר הלצות? וכי זה פיקח? זה הרי בדחן! עוסק 

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

 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  -ת ממנו" "ראה שלשלת גדולה יוצא

באמת יצא ממנו שמואל? כי בניו שבו בתשובה על פתחו של גיהנום ונשארו 
חיים, 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).
השפלים בטבע, תשמעו טוב, בעלי מידות רעות לגמרי. הם יש אנשים 

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

האדם נולד לשבור את טבעו. כך אומרים החסידים, כך סבורים המתנגדים, כך 
כל מי שצועד ישר  -ם החוקרים התורניים, כך מצלצלים הפילוסופים בטוחי

אומר כך, זו 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, 

א ממנו כלום, כך יעשנו את התולעים ממנו וכו' הוא ירקב, יעקר או לגמרי לא יצ
 האדם תמיד זקוק לעיבוד "כי האדם עץ השדה" עד זקנה ושיבה.

 -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 

ם היו מכירים בחלקו זה בעבודתו, לפעמים חלק גדול ופעמים חלק קטן. הנביאי
של האדם. [אתם יודעים, בתנ"ך מכונה נביא כ"רואה", כאשר שאול המלך הלך 
עם הנער לחפש את האתונות שאבדו לאביו, אמר לו הנער "נלכה אצל הרואה" 

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

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

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

 ויקח קורח לצד אחר", טבעו לא נטה לכך, אלא הטה ולקח את עצמו לאותו צד.
 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 

ואני לא אומר לכם, ח"ו, אני מדבר  מעורר את התאוה בעצמו. הגמרא אומרת,
 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 

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

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

ואה כי הקב"ה מעשיר כופר ואפיקורוס. הלא אתה ר -יש מפרשים "מכחש" 
בדרכו להיות עשיר.  -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 

היה במשרד כדי לגמור יחד עסק גדול,  הזדמן דוקא, שסוחר עשיר מאד כמותו,
ולא התאים לאותו עשיר מכובד לדבר עם הסגן, אמר לו "נו, טוב, נגמור אנחנו 
את 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..."
כמוך, עשית כבר מאות עסקאות וכו' אתה לא יודע לחתום את  "עשיר

 שמך?! אני ממש לא מאמין". אמר לו בחיוך:
"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 

משכורת. וכיון שצריך לתת קבלה, כתב הוא את הקבלה וביקש  הגבאי נתן לי
ממני שאחתום, התנצלתי בפניו "איני יודע לכתוב ולחתום", אמר לי הגבאי בבוז: 
"שמש כזה שלא יודע לחתום, תלך! אינני מעונין בשמש כזה" זרק אותי בבושת 

צים פנים. הלכתי. למחרת יצאתי והתחלתי לעשות מסחר ככה, ככה, למכור חפ
קטנים ולאגור כסף וכו' ההצלחה האירה לי פנים במהירות עד שנהייתי עשיר, נו, 

 אילו 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  -שירותם, מתעשרים ללא שליטה אישית ניסים בדרך לע

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

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

עדין וזך, אין לו תאוות כל כך, או שהיו וכבר נעלמו ממנו הרצונות  -וזכות 
פלאפון  המלוכלכים. מה עושה היצר הרע, נותן לו טלויזיה, עתונים מלוכלכים,

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

 לקח את עצמו 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 

עשה שטות מפני שראה ששקול כנגד משה ואהרן. אמר בשבילו אני נמלט" 
ברוח הקודש, איך יכול להיות דבר כזה, וכי לאחר שראה ברוח הקדש עשה 

 שטות כזו?!
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 

 ורח.שוטה, להשתטות חלילה. הראיה? מק
"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? 

כיצד אדם ילבש ציצית,  הלכות תפילין, כיצד אדם יניח תפילין. הלכות ציצית?
ויש הלכות אדם. והרי, תחילה צריך להיות אדם, אחר כך יש את ההלכה איך 

 אלו היסודות של האדם. -האדם יקשור תפילין. "הלכות אדם" 
במדרש מובאת השאלה "מה ראה לשטות זו", והתשובה "נתקנא בנשיאותו 

זה, פיקח בדרגה כזו, של אליצפן בן עוזיאל". התמיהה היא, כנ"ל איך קורה כעין 
יתקנא ויפול כל כך?! התמיהה היא, כנ"ל איך קורה כעין זה, פיקח בדרגה כזו, 
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 
רוצה להרויח עוד יותר, מקנא בו, אבל אדם חשוב וכך אלפים לשנה, גם אני 

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

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. 

דו אלפי בני אדם, וכולם עוברים בשלום. ברבות הימים כבר לא חולפים לי
מרגישים אפילו כי עומד שם תותח. אבל, אם ביום בהיר, אחד מתקרב ומבריג 

 קנאק. -את הבורג, יוצאת הפצצה 
כאשר הפצצה יוצאת ומתפוצצת היא פוגעת, וכי איכפת לה מי העומד שם 

פוגעת בעץ, העץ מתפוצץ, באותו רגע? אם פוגעת בחתול, החתול מתפוצץ, 
פוגעת באדם? רחמנא ליצלן, האדם מתפוצץ. והאם יש הבדל אם האדם 

 הוא נהרג. -קטנצ'יק 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 עמו פצצה. מה חסר? חסר רק להבריג את הבורג. כל זמן שאינו מבריג את 

נים, ר' משה בן שלישי"... יכולות לחלוף ש -הבורג: "יעמוד ר' משה בן ר' יענקל 
אותו דבר, ממש צדיק נסתר. אבל אם לפתע ממש, קורת איזו  -ר' יענקל 

מחלוקת למשל, מתפוצצת הפצצה. כי הופעל הבורג. וכאשר מתפוצצת הפצצה, 
וכי יש הבדל אם זה ר' משה בן ר' יענקל או ר' יענקל בן ר' ברוך? אם הוא גבוה או 

 נמוך, גדול או קטן?... נורא ואיום.
רח שפקח היה מה ראה לשטות שכזו?" התירוץ הוא "נתקנא". נתקנא! "קו

היתה בו מידה של קנאה. כל זמן שלא ראה איזו מחלוקת, אז: יעמוד הרב הצדיק 
 ר' קורח, אבל הנה התפוצצה הפצצה, זהו.

 קל וחומר בן בנו של קל וחומר: -מה כל זה שייך לנו? אוהו, שייך לנו! 



 

ד 

עשרה, לא נאמר ממש בשמונה עשרה, נאמר עומד לו אחד באמצע שמונה 
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 אדם אחד שיכול היה ליטול מים מהים, ולתת לכל אחד ואחד מהסובבים 

והם שותים מים מתוקים, מה זה? כיצד? הוא  -ה בדברו" לשתות, "שהכל נהי
פשוט ידע את השעה שהים אומר שירה לפני הקב"ה, [הרי כל בריה ובריה 

הכלב אומר שירה, הדבורה  -בעולם אומרת שירה כפי שמוזכר בפרק שירה 
אומרת שירה, כל הבריות אומרות שירה, המים גם כן אומרים שירה], ובשעה 

הם מתמתקים, כאשר אומרים שירה לפני  -ירה לפני הקב"ה שהמים אומרים ש
נעשים מתוקים והוא ידע לכוון את השעה. מכאן  -הקב"ה נעלמת המליחות 

מוסר גדול לאדם האומר שירה לפני הקב"ה, כי הוא צריך להיות מתוק. לא? נו, 
הוא מתחיל "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת..." לפתע אחד דורך 

 לו.על רג
 - - -"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 
אם אתם לא יודעים את המסכתות הללו, עד שנגיע למסכת דרך ארץ... 

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

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

וק. היום אומרים זה "תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם", ערב היינו מת
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?
חמוצים, וכתבלינים שאין בהם מלח, אומרים לו "בוקר טוב" והוא חמוץ, מדוע 

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

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

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

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

 (טז, כו) תספו 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. 

להעביר לאחרים אוצרות  –ל, צער קשה ממות את הצער הזה לא יכול היה לסבו
כסף 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 
בנקאי, תכניסו  –שלושה מיליון דולר? אתן לכם צ'ק מזומן  –שאתם סוחבים 

 אותו עמו באדמה, ותתנו לי את הכל... מפני מה נזכרתי בהלצה זו, כי תתחילו
 לחשוב מה 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 

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

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

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

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

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.
–נשאלת השאלה: מה איכפת להקב"ה שיעשו דברים טובים עם הכסף 

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

", כלומר אדרבה, בעמלם, כענין 'נפלה סלע מחיקו ומצאה עני ונתפרנס בה
הקב"ה 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.
העורך דין והרואה חשבון הרלוונטיים והם בדקו ובררו שוב הגביר פנה אל 

 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
 (יחי ראובן)     שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול".

 בדרך הדרוש  

 סנהדרין' בגמ (טז, א) ראובן בני פלת בן ואון וגו׳קרח קחױ
מה, שהצילתואוןשלאשתוזו, ביתהבנתהנשיםחכמת, (ק"י)

 לאחוריו חזר פרוע ראשה וראה שבא מי וכל' למזי סתרה, עשתה
 ברית' בס' וכ. אותם וגילתה שערה דסתרה הטעס ב"וצ . ש"עיי

 ששמשו בנים' ז ממנה שיצאו זכתה דקמחית' הגמ עפי״ד שלום
' ואי, ראשה שערות ביתה ראו קורות לא' ימי שכל בשביל ג"בכה

 תלמידו אנת רבה מר אי לך מ"מנ ל"א און של דאשתו בסנהדרין
 להחזיק לו שראוי בעלה יאמר פן בדבר מדאגה אך וכו׳ רבה מר ואי

 ממגו שיצאו יזכה ואולי הכה׳׳ג לו לקח שאהרן בשביל זו במחלוקת
 דהיא לאמור לשערה גילתה לכן, ג"בכה לשמש ראוים שיהיו בנים
 ז"ועי הגונים בנים ממנה שיצאו שתזכה וא׳׳א, בזה נזהרת היתה לא

 ילקוט האורים)(                                                   הצילתו
, המחלוקת מפני, י"רש כתב  (טז, ד) פניו על ויפול משה וישמע

 משה המליץ בעגל הנה '.וכו בעגל חטאו, רביעי סרחון בידם זה שכבר
 כי" טענו שעכשו מכיון אולם, להם ולא צוית לי באמרו ישראל על רבנו
 שגם נמצא" לך יהיה ולא אנכי שמעו כולם, קדושים כולם העדה כל

)יקיריןמילין(. משהשלידיורפוולכןונתחייבוחטאובעגל

 לשטות ראה מה' הי שפקח וקרח י''פירש (טז, ז) לוי בני לכם רב
 כרם' ובס. ותמוה. ממנו יוצאת גדולה שלשלת ראה, הטעתו עינו,  זה

 באנפוהי הלכתא ואורו בחיצפא וקמו" יונתן התרגום עפי״ד' כ חמד
 בפני הלכה שהמורה עירובין' בגמ ואיתא", תיכלא עסק על רבן משה
 ראה מה, היה שפקח וקרח, י''לרש' שק וזהו, ולד בלא לשאול אזיל, רבו

 בלא ימות שמא נתירא ולא, רבו משה בפני הלכה שהורה זה לשטות
 לא לכן ממנו יוצאת גדולה לשלתש ראה הטעתו עינו מפרש לזה, ולד

 )האורים ילקוט(                                           חשש.



 

  

 

 שרה הרוגי מלכותע
התחילה גזירת ג"א תתכ"ח  ןכ"ה סיויום ב

שהיו כפרה על מכירת עשרה הרוגי מלכות, 
רבן שמעון בן הנשיא יוסף. ביום זה נהרגו 

רבי ישמעאל בן והכהן גדול  ,גמליאל הזקן
נהרג  רבי חנינא סגן הכהניםגם  .)1אלישע
 .)2בו ביום

ס ושנים רבות אחר כך, בימי טורנוסרופ
שמונה מחכמי ישראל.  דהרשע נהרגו עו

 .רבי חנינא בן תרדיוןנהרג  כ"ז סיוןביום 
 אר ההרוגיםש

 .)4ג"א תת"פ )3תשריבה'  , נהרגרבי עקיבא
  .)5רבי יהודה בן בבא
 . רבי ישבב הסופר

  .נהרג ערב שבועות, )6רבי יהודה בן דמא
 . )7א בן חכינאיננירבי ח

ועמו כמה  רבי חוצפית המתורגמן
 מתלמידיו. 

, נהרג )8וערבי אלעזר בן שמוהאחרון 
 .ביום כיפור

נגזרה הגזירה  )9רבי אליעזר הגדולגם על 
 .)10אך בסוף לא הרגוהו

 
נה שעברה בגליון פרשת שלח ליהם כתבנו כבר בשע )1
אף שברוב המדרשים אינו נמנה על עשרה  )2 ).134(

מגילת תענית פי"ג, במקורות אחרים  )3 .הרוגי המלכות
 .כתוב שנהרג בט' תשרי, ויש אומרים ביום הכפורים

ִאין ִדי ְצַפֶת'ע'עליו נכתב אי"ה במדור  )5 ספר יוחסין. )4
ברבנו בחיי כתב רבי אלעזר  )6במאמר הבא.  'ֶגעַסאֶלע

, תימאבןיהודה דמא, ובספר יוחסין הגירסא רבי  בן
שרבי יהודה בן דמא ובן תימא אחד  וכתב האברבנאל

הראב"ד אינו מחשבו, ובמקומו מונה את רבי  )7 הם.
 סתם. רבי אלעזרהתנא הוא  )8 חנינא סגן הכהנים.

בן הורקנוס, והוא התנא רבי אליעזר  אליעזר רביהוא  )9
שלא השתתף  הוא היה כנגד ראובן, וכיון )10 סתם.

במכירה לא נהרג, אך כיון שאמר להשליכו לבור, לכן 
  נגזרה עליו הגזירה (זהר חדש איכה).

 187גליון   ו“תשע •ֹקַרח ָּפָרַׁשת 



 

 

כלומר שנחלק  'ְוִאְתְּפֵלג קַֹרח' :בתרגום .ַוִּיַּקח קַֹרח
כי כשרשע חולק על צדיק, הצדיק נוטל . לגמרי ממשה

את מעט הטוב שבו, והוא נוטל את מעט הרע של 
 איןווהרשע כולו רע,  הצדיק, נמצא הצדיק כולו טוב

 )אוהב ישראל( .קשר ושייכות ביניהם
 

יעקב בקש רחמים שלא וברש"י:  .ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי
, )'תתן אמת ליעקב'(אמת מדת יזכר שמו. כי יעקב הוא 

ובקש שלא יהיה בה אפילו מעט אמת כדי שלא תהיה 
 (מאור ושמש) לה קיום.

 
כי הלעיג על . א ה' ְׁשָלָחִני ...ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון 

צדקו בטענתם  דברי חכמים חייב מיתה, לכן אף אלו
  (מהר"י מבעלזא) .ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּוןנגד משה 

 
נענשו במדה כנגד מדה, הם פערו  ִּפיָה. ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּתְפַּתח

לכן ,פיהם ללשון הרע ומחלוקת
 (מהר"ש מבעלזא) .

 
מרגיש שמחה ה ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי.ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל ֶאת 

 אם  ,בתפלתו, יהיה בטוח שתפלתו רצויה בשמים
זה לך  הריבעת תפילתך,   י]“לשון שמחה, רש-[
 (דעת משה) שהרמתני בתפלתך.ל

 ה בעת צרה לצעוק אל ה'העצ
י  ר ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְוָכל ִיׂשְ

ְבָלֵענּו ָהָאֶרץ ן ּתִ ָנסּו 'ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמה זֶה  .ָאְמרּו ּפֶ
ְכּתֹב  ',ְלֹקָלם ּיִ ַעם  גם. 'ָנסּו ִמּקָֹלם'ֵמָהָראּוי ָהָיה ׁשֶ ַהּטַ

ְבָלֵענּו ָהָאֶרץשאמרו ' ן ּתִ בּו , ֵאינֹו מּוָבן' ּפֶ ְוִכי ָחׁשְ
ֵזַרת ּבֹוֵרא עֹוָלם ר ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ , ִלְבֹרַח ִמּגְ ֲאׁשֶ

בֹודוֹ  ה ָלָאֶרץ, ּכְ ח ּפֶ ְפּתַ ּנִ זֶה ׁשֶ זֶה , ֲהלֹא ִאם ָקָרה ֵנס ּכָ
ם  נּוסּו ְלׁשָ ּיָ קֹום ׁשֶ ּמָ ֵתַח ּגַם ּבַ ְלעוּ ָיכֹול ְלִהּפָ ם ְוִיּבָ  .ׁשָ

ָלל הּוא ּכְ  א ַהּכְ ָאה ָחִליָלה ֵאיזֶה ָצָרה ַעל ֶאּלָ ּבָ ׁשֶ
ָרֵאל יֵדיֶהם ִלְצֹעק ֶאל  ,ִיׂשְ ְרכֹות ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ ֲהֵרי ּבִ

בָּ  ֱאַמר ״ה ַהּקָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶכף ּוִמּיָד ", ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב"ּכְ ְוָאז ּתֵ
ַער ָרֵאל ָהֹעֶנׁש . ּבֹוֵרַח ֵמֶהם ַהּצַ ֵני ִיׂשְ ָראּו ּבְ ׁשֶ ָלֵכן ּפֹה ּכְ

הַהגָּ  ִעים ֵאּלֶ יַע ִלְרׁשָ ִהּגִ ָיְדעּו ְוֵהִבינּו ַמה , דֹול ַהזֶּה ׁשֶ
ָיָדם  "ָנסּו ְלֹקָלם"ּוִמּיַד , ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ּיֵׁש ּבְ דּוַע ׁשֶ ַהּיָ

בָּ  ָבר ִלְצֹעק ֶאל ַהּקָ י ָאְמרּו ״ה ִמּכְ ְבָלֵענּו ָהָאֶרץ"ּכִ ן ּתִ " ּפֶ
ן ֵאין ָלנּו ֵעָצה ַאֶחֶרת א  ַעל ּכֵ לֶאּלָ ּלֵ  .ְלִהְתּפַ

 )שלום מבעלזאהרה"ק רבי בשם  דבש השדה( 

ְראָ   ַעְצמוֹ  ְלֹצֶרךְ א ְולֹ ה' מֵ ת ִלְהיוֹ  ָצִריךְ ה ַהּיִ
ָמָרא  ּגְ מּוָבא ּבַ

ר  ר ּבַ ה ּבַ עַ  ָחָנהָאַמר ַרּבָ ר ּפַ ְדּבָ ּמִ י ּבַ ם ַאַחת ָהַלְכּתִ
ָאַמר ִלי  ְמֵעאִלי ׁשֶ ם סֹוֵחר ִיׁשְ י ׁשָ ּתִ א ְוַאְרֶאה ּבֹּוָפַגׁשְ

ה  ָהיּו אֹוְמִרים ֹמׁשֶ י ׁשֶ ַמְעּתִ לּוֵעי ֹקַרח ְוכּו' ְוׁשָ ְלָך ּבְ
ִאי ּדָ ים יֹום חֹוֵזר ן, ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ְוֵהן ּבַ ֹלׁשִ ל ׁשְ ָאַמר ִלי ּכָ

יִהּנֹם לְ  ה ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ְוכּו'ַהּגֵ ֵיׁש . ָכאן ְואֹוְמִרים ֹמׁשֶ
ים יֹום ֹלׁשִ ְ נֵ ִהּנֵה  .ְלָהִבין ַמה ִעְנַין ַהׁשּ י ִמיֵני ִיְרָאה ׁשְ

ּלֹא ָיֹבא ָעָליו , ֵישׁ  ֵרא ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ּיָ ֵיׁש ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ׁשֶ
רֵ ְוֵיׁש , ֹעֶנׁש ְוִיּסּוִרים ּיָ ְדלּותֹו  אׁשֶ ַרךְ ֵמֲחַמת ּגַ זֶּהּו , ִיְתּבָ ׁשֶ

ְרָאה ְכִלית ַהּיִ י ִאם , ּתַ יַע ּכִ ר ְלַהּגִ ּוְלִיְרָאה ֹזאת ִאי ֶאְפׁשָ
ִלי . תַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצו ֹ יַע ְלִיְרָאה ּבְ ֹקַרח ָרָצה ְלַהּגִ

יַע ְלִיְרָאה , תּתֹוָרה ּוִמְצו ֹ  ר ְלַהּגִ ַעל ָיֶדיָה ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ִהיא ַהדְּ  ה'ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ִעיר  .ֵבקּות ּבַ ַעל ֵחְטא ֶזה ָהָיה ׂשְ
ר ֱאַמר ּבֹו , ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַכּפֵ ּנֶ את "ׁשֶ לֹוַמר " ַלה'ַחּטָ ּכְ

א  ה' ֶאּלָ ְרָאה ֹלא ָהְיָתה ִליָדֵבק ּבַ ַהּיִ ר ַעל ֶזה ׁשֶ ַכּפֵ ּמְ ׁשֶ
ּלֹא ֵיָעֵנשׁ  הּוא . ְלֹצֶרְך ַעְצמֹו ׁשֶ ים יֹום ׁשֶ ֹלׁשִ ָכל ׁשְ ְוָלֵכן ּבְ

ִבים ּוַמְכִריִזים , ׁש ֹחֶדשׁ ֹרא ה ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת"ֵהם ׁשָ " מֹׁשֶ
ַרק ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצו ֹ יַע ְלִיְרָאה ׁשֶ ר ְלַהּגִ ת ֶאְפׁשָ

ית ה  .ֲאִמּתִ ָאַמר ָלֶהם ֹמׁשֶ ְוֶזה ַמה ׁשֶ
ה' מֵ ה אָ ְר יִ לְ ם יצִ פֵ חֲ ם כֶ נְ יאֵ שֶׁ  הּוא 

 וּ ניְ הַ דְּ ה' מֵ ק חָ רֻ מְ א וּ השֶׁ ר בָ דָּ ה'  'לעַ 'א לָּ אֶ , וֹ מצְ עַ 
 .ְלֹצֶרְך ַעְצְמֶכם

וברש"י 'ולא  .ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי
וצריך . 'הזכיר בן יעקב, שבקש רחמים על עצמו

אין יודעים שלוי הוא בנו של יעקב, מה להבין וכי 
על פי מה אפשר לבאר התועלת ששמו לא נכתב. 

שלח "כתוב בשם הבעל שם טוב על הפסוק ש
ידיו בשלומיו חלל בריתו", שהשולח יד בשלומי 

לידי חלילה , יבוא הם הצדיקים אמוני ישראל
העון החמור של חילול ופגם הברית רח"ל. והנה 

 חיים מאיר פרנקל;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

על ידי פגם זה בפרשת נח כתב רש"י ש
אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת רעים וטובים. 
והנה אם היה כתוב שמו של יעקב היה יוצא 

, בריתת -הסופי תבות של יצה'ר קה'ת לו'י יעק'ב 
בקש יעקב אבינו שלא יזכר שמו, וכך לא  ןכל

, דהיינו שלא יבואו לידי 'ברית' ופי תבותיהיה הס
  )ונתי תמתיי( ח"ו.ולא יהרגו טובים ורעים פגם 

צריך להבין למה השאיר . ֶאת ֲאֶׁשר לֹוה' ּבֶֹקר ְויַֹדע 
מה  ל פימשה את זה לבוקר. ויש ליתן טעם ע

שהמן  "והמן כזרע גדעל הפסוק "שאמרו חז"ל 
הצדיק קיבל את  ,את מדריגתול אחד הגיד לכ

לאסוף את מנתו יה צריך הרשע הומנתו ליד ביתו 
מוצא את מנתו במקום  הבינוני היהמרחוק ו

המן  ם כן על ידיא .ממוצע לא רחוק ולא קרוב
וזהו שאמר משה  .ידע כל אחד ערכו בכל יום

רבינו לקרח ועדתו אתם אומרים שצדיקים 
המתינו למחר בבוקר כשירד המן  ,גדולים אתם

מיהו הצדיק ומי אינו  "יודע ה' את אשר לו"ואז 
  (מהר״ם שיף) צדיק גמור. 

רבה בר בר חנה שמע את בלועי ש איתא בגמרא
האדמה "משה ותורתו אמת". קרח צועקים מן 

, הרי עיקר מחלקותם היתה על משהצריך להבין ו
מדוע הם אומרים  ודי היה להם לומר 'משה אמת',
דאיתא ויש לומר גם על התורה שהיא אמת. 

במדרש שקרח הביא טלית שכולה תכלת ושאל 
כיון שאמר אם היא חייבת בציצית או פטורה, 

, וצריך להבין כוונתו משה חייבת התחיל ללגלג
 הנה רצה לומר. דבזה שהביא טלית שכולה תכלת

שכשם שטלית שכולה תכלת פטורה מן הציצית 
"כל העדה כולם קדושים" אינם צריכים אם כך 

למלך ומנהיג. נמצא שרצה להביא ראיה נגד 
מנהיגותו של משה על ידי סילוף התורה, לכן 

כי גם כאשר  'משה אמת'הווידוי הם אומרים בעת 
כל העדה קדושים הם צריכים למנהיג, כי גם 

וטלית שכולה תכלת חייבת  'תורתו אמת'
  )סנהדרין(תורת חיים  בציצית.

ת ְוִיְהיּו ְלאֹו' ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני הת וגו' ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחֹּת
יש לבאר מדוע כתב שני טעמים למה  .לִיְׂשָרֵא י ִלְבנֵ 

ב' כדי שיהיו כי הקריבום להרים המחתות, א' 
צריך מדוע כתבו בגמרא שתי סיבות לאות. דהנה 

האחת , בדבר עבירה דבר שנכשל אדם בולשרוף 
אחרים. אנשים שלא יכשלו בהם  -משום תקלה 

שלא יאמרו זה הדבר -משום קלוןוהשניה
 , משוםבא לומר כאןוזה מה ש שנכשל בו פלוני.

לאחר , ולא "כי הקריבום לפני ה'"קלון ליכא 
בני לויהיו לאות "תקלה ליכא כי אדרבא גם ו .ח"ו

והאות הוא "זכרון לבני ישראל למען , "ישראל
 (משך חכמה) . "זראיש יקרב אשר לא 

אמר הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ, כי הפקח יודע 
בשעת מחלוקת להחזיק עם כל הצדדים ולצאת 

 -ַוִּיַּקח קַֹרח ידי כולם, אך על קורח כתב רש"י 
', לכן רש"י לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק'

לקחת  'וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה'שואל 
רק צד אחד, הרי פקח צריך להסתדר עם שני 

  הצדדים.
 מ

וקרח שפקח היה 'לעלוב פירש הרה"ק רבי דוד מ
יותר מידי חכם  -להיות פקח מה ראה לשטות זה' 

אויבער חכם...), הלא מוטב היה לו לילך ן (ַא 
 (שיח שרפי קודש) בתמימות.

 מ
  :פיו בהאשמהשקרח דבר אל משה וטען כלכ

ַוִּיְׁשַמע   :כתוב רקל ה' אּו ַעל ְקַה ְּש ַׂמּדּוַע ִּתְתנַ 
, ואילו כאשר דתן ואבירם ומֶֹׁשה ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָני

, מה החילוק דַוִּיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאדברו כתוב: 
רבי ישכר שלמה טייכטאל הגאון ביניהם? מבאר 

אב"ד פישטיאן, דהנה זה דבר שכיח לומר בקורת 
על הרב והדיין, וזה הדבר הכי קל לדבר עליהם, 
אבל בכל זאת תלוי מי הוא המדבר. אם זה אחד 
מעשירי הקהל הנושא בעול וידו פתוחה לכל דבר 
שבקדושה זה עוד מתקבל על הדעת, אבל אם 

ואביון אשר מעולם לא תרם דבר לציבור,  יבוא דל
באיזה זכות הוא קם לפתוח פה על גדולי הקהל. 

ו מונממפזר משר היה אהעשיר קרח כאשר לכן 
וקטרג על נשיאותו של בא  (כמבואר במדרש)לרבים 

משה, לא חרה לו כי הוא יש לו זכות לדבר, אך דתן 
ואבירם שהיו עניים ודלים כמו שאמרו חז"ל, ומעולם 

 , על זה חרה למשה מאדמשלהם לציבורלא נתנו 
א ֲחמֹור  באיזה זכות הם מדברים, הלא ואמר וכי 

 לא קבלתי מהם דבר. יֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִת 
 (משנה שכיר) 



 

 

 (ב) ּפּוְלמּוס ַהְּסִמיָכה
ֵּביַרב ְוַחְכֵמי ְצַפת ָרצּו ְלַחֵּדׁש ַהְּסִמיָכה "י ַמֲהִר  :ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם

ּבֹא ַהָּמִׁשיַח ם ֶׁשִּלְפֵני "ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמּבַ , ְּכֵדי ְלָזֵרז ַהְּגאּוָלה
 .ִּתְתַחֵּדׁש ַהְּסִמיָכה

ַחְכֵמי ְצַפת  אֹוָתּה ָמְסרּוַהְּסִמיָכה  ִּבְׁשַטרְוָכ ִנְכַּתב 
הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ְּבַמֲעֵׂשה ": 1ֵּביַרב"י ַלַּמֲהִר 

 ְּכָבִראׁשָֹנה ׁשְֹפַטִי 'ְוָאִׁשיָבהְוָיִקים ְּדַבר ַעְבּדֹו , ָיֵדינּו
ִיָּקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ַבְּתִחָּלהְּכ  ְויֲֹעַצִי ִקְרָיה ַהֶּצֶדק ִעיר ָל 

 ."ָאֵמן ְוָאֵמןֶנֱאָמָנה' 
 ְלַטֵהר ִמָּכֵרת

ִסָּבה נֹוֶסֶפת ָהְיָתה ִלְרצֹונֹו ֶׁשל ַהַּמֲהִר"י ֵּביַרב 
ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהְּסִמיָכה. ִּכי 

ְּגֵזרֹות  תִּבְתקּוַפ ְּבאֹוָתּה 
ַהְּׁשָמד ִּבְסָפַרד, ָהיּו ְיהּוִדים 
ֲאֶׁשר ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער א 
ָעְמדּו ַּבִּנָּסיֹון, ִּכי ָהָיה ָקֶׁשה 
ָלֶהם ַלֲעזֹב ֶאת ָּכל הֹוָנם 
, ּוְרכּוָׁשם ְוָלֵצאת ִמן ָהָאֶרץ

ם', ֲאנּוִסי' ִנְקְראּו ֵאּלּו
ת ַעִין ּוְלַמְרִאיס ֶׁשְּבאֹנֶ 

לּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַּדת ִקְּב ד ִּבְלַב 
ת ֵאיַמ ת ּוֵמֲחַמ ַהַּנְצרּות, 

ם ְּבִפיֶה  הֹודּו אָהִאיְנְקִויִזיְציָ 
ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ ְלַהְבֵלי 

 .םַיֲהדּוָת ל ַע  ָׁשְמרּום ְסָתִריי ְּבִסְתֵר ק ְוַר , ָּדָתם
ִהְצִליחּו ַאַחר ָּכ  םִמַּזְרָע  אֹום ָהֲאנּוִסין ִמ ַרִּבים 

 ְוָׂשמּו, ָהֵאׁשי ֵד ִמְּיקֹום ּוַהָּדִמיץ ֵמֶאֶר ְלִהָּמֵלט 
ְּפָעֵמיֶהם ֶאל ָעַבר ָהֲאָרצֹות ֶׁשִּבְׁשִליַטת ָהִאְמֶּפְרָיה 

 .ִלְצַפת ִהִּגיעּוַּגם ֶחְלָקם , תָהעֹוְּתַמאִני
ִלָּבם ֶׁשל ָהֲאנּוִסים ָהָיה ִנְׁשָּבר ִמָּכ ֶׁשֵּמֲחַמת ָהאֶֹנס 

ְועֹוד ַחָּטִאים ּוְפָׁשִעים , הֹודּו ְּבִפיֶהם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה
ְּבַחְּלָקם ְּדָבִרים ֶׁשַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָּכֵרת , ֶׁשָעְברּו ָׁשם

א ָרצּו ְלַקֵּבל ֶׁשְּכָלל קֹומֹות ְמ ַמה ַּגם ֶׁשָהיּו . ַוֲעִריִרי
 ה'. ְוא ָנְתנּו ָלֶהם ָלבֹא ִּבְקַהל  ,אָֹתם

                                                      
"ח ְוִהְדִּפיסֹו ָהַרְלּבַ , ְואֹוָתּה ָׁשְלחּו ְלַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשַיֲחוּו ַּדְעָּתם 1

 '). ַהּפּוְלמּוס'ּיּוָבא ְלַהָּלן ְּבֶפֶרק ְּכִפי ֶׁש (ְּבֻקְנְטֵרס ַהְּסִמיָכה 
תר"ע ִמְּׁשַנת ": ּכֹוֵתב )השולחפרק גיטין (ְּבֵסֶפר ַהְּזכּות "ן ָהַרְמּבַ  2

ִּביֵמי ִהֵּלל ְּבנֹו ֶׁשל , )ִלְבִריַאת ָהעֹוָלםט "קיאֹו ח "קיד"א ְׁשַנת (ִלְׁשָטרֹות 
הּוא ַרִּבי ְיהּוָדה ְנִׂשיָאה ְּבנֹו ֶׁשל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֶּבן ַרִּבי (ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא 

 ּוָבְטלּוָּבְטָלה ַסְנֶהְדִרין ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  )ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש -ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא 
ְוהּוא ֶׁשִּתֵּקן ֵסֶדר ָהִעּבּור ְוִעֵּבר ָׁשִנים ְוִקֵּדׁש , ֻמְמִחין ִמֶּמָּנה

ָחַׁשׁש ֶׁשִאם ְוַגם , ָּכַאב ֶאת ְּכֵאָבםַהַּמֲהִר"י ֵּביַרב 
ַיְרִּגיׁשּו ֶׁשֵהם ֲאבּוִדים ִמן ַהְיהּוִדים ַיֲעזֹבּו ָּדָתם ְלַגְמֵרי 

 ַהְמדּוָכה ְוָדן ִעם ַחְכֵמי ְצַפתָיַׁשב ַעל ַעל ֵּכן , ָחִליָלה
ּוָבאּו ִלְכָלל ַהְסָּכָמה ֶׁשֵּיׁש , ִלְמצֹוא ָמזֹור ְלַמָּכָתם

ְסמּוִכים ֶׁשּיּוְכלּו ָלֵתת ַמְלקֹות ֶׁשל ֵּבית ִּדין  ְלָהִקים
ְּכִריתּות ֶׁשָלקּו  ַחְּיֵבי'ֶׁש הּוא  ַהִּדיןַוֲהֵרי ְּכִדין ּתֹוָרה, 
ְּכלֹוַמר ֶׁשִּמי ֶׁשִּנְתַחֵּיב ְּבִמיַתת  ',י ְּכֵריָתָתןִנְפְטרּו ִמְּיֵד 

ְכֶׁשֵאּלּו ּו. ִאם ִקֵּבל ַמְלקֹות ָּפטּור הּוא ִמן ַהָּכַרת, ָּכֵרת
ִיְתַּכֵּפר ָלֶהם, ְיַקְּבלּו ַמְלקּות ַעל ְיֵדי ֵּבית ִּדין ֻמְסָמ. 
ִאם ִּבן ְוָהָיה '": ּוְכִפי ֶׁשִּנְכָּתב ְּבֹטֶפס ַחְכֵמי ְצַפת

ְוהּוָבא ִלְפֵניֶהם ְוַיּכּוהּו ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה , 'עַהּכֹות ָהָרָׁש 
ל ֵק ְוִיָּפֵטר ִמְּיֵדי ְּכֵרתֹו ְוִיְתָקֵרב ֶאל , ַּכֲאֶׁשר יּוַכל ְׂשֵאתֹו

 ."ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמקֹומֹו ָיבֹוא ְּבָׁשלֹום, ֵעילֹום
 ַהְּסִמיָכה
ַּכֲעבֹור  ,רח"צ"א הִּבְׁשַנת 

ָׁשָנה ֵמָאז ָּפְסקּו  801,12-ּכְ 
ֵאַרע ַהְּמאָֹרע ַהִּנְסָמִכין 

, ִמְּגדֹוֵלי ַחְכֵמי 3ַהִהְסטֹוִרי
ַּתְלִמיִדים ַוֲחֵבִרים  םְוגַ ְצַפת 

ְוִהְסִּכים , ַיְחָּדיו ִנְקְּבצּו ּוָבאּו
ַּדַעת ֻּכָּלם ְלַהְסִמי ֶאת 

ֶהָחָכם ַהָּׁשֵלם ָהַרב ַהָּגדֹול '
נר"ו ַיֲעקֹב ֵּביַרב "ר מֲֹהַר 

ְורֹאׁש ְיִׁשיָבה , ֶׁשִּיְהֶיה ָסמּו
ת ֶא  לֹו ְוֵהִביאּו, 'ְוַרב ִיְתָקִרי

ם ֲעֵליֶה ה ַהְּסִמיכָ ס טֶֹפ 
ֶעְׂשִרים ם ַהֲחָכִמים ֲחתּוִמי

 .ְוָחֵמׁש ְּבִמְסָּפר
ת ֲחֵמֶׁש ת ּוִבְׁשנַ ": 4ְּבַעְצמֹוב ֵּביַר "י ַמֲהִר ר ְמַסֵּפ ה ְוֹכ
י ַחְכֵמ  רּוַח ת ֶא  םֵּׁש ַה ר ֵהִעיה, ַלְיִציָר  5"חְוקקצם ֲאָלִפי

ץ ֶאֶר ל ְּבָכ ר ִנְׁשַא א ְו -ם ֻּכּלָ ט ְוִכְמַע ל, ִיְׂשָרֵא ץ ֶאֶר 
י ָּבְטלֵ ם ְוֵה , )ִהְסִּכימּוא ֶׁשֹּל(ם ּוְׁשַניִ ד ֶאָח ם ִא י ִּכ ל ִיְׂשָרֵא 

ר ַהָּצִעיי לִ  ְוָסְמכּו ְוִהְסִּכימּו ן...ּוְבִמְניָ ה ְּבָחְכָמ ם ְּבִמעּוָט 
 לֵק "ְוָה  :ּוְמַסֵּים ָׁשם ֶאת ְלׁשֹונֹו י ַרב".ֵּב ב ַיֲעקֹי ְּבַאְלֵפ 

ְלֵקרּוב -(יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַּכּוָָנִתי א ָהְיָתה ֶאָּלא ְלֵׁשם ָׁשַמִים 

 ".א ְלִהְׂשָּתֵרר ְוא ְלִהְתַּגֵּדל ,"ם)ַהְּגאּוָלה ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב 

 ."ים ְלדֹורֹותֳחָדִׁש 
ִאם ִּכי ֵיׁש ְלַצֵּין ֶׁשֶּיְׁשָנם ְרָאיֹות ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהּדֹורֹות ָהיּו עֹוד ְזַמִּנים  3

 , ואכמ"ל. ֶׁשָּדנּו ִּדיֵני ְקָנסֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ַהּקּוְנְטֵרס ָהִראׁשֹון ֶׁשל  -"ח ב' קּוְנְטֵרס ַהְּסִמיָכה ְלָהַרְלּבַ  4

 . ֵּביַרב"י ַמֲהִר 
 'רצח'.ָּכַתב ֵּכן ִמְּסָתָמא ִּכי א ָרָצה ִלְכּתֹב ְׁשַנת  5
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תְצַפ י ַחְכֵמ ת ְמָעַר  ַ ָע ֵתְ תְצַפַחְכ
"יַהַּמֲהִר ן ָטמּו ָּבּה ִןָט ֲ ַ ַ

 בֵּביַר 
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 נפלאים  יםליקוט
 חקרפרשת 

 
 ודתן לוי בן קהת בן יצהר בן קרח ויקח"

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

 להיות אחד לצד עצמו את לקח - קרח ויקח: "י"רש מבאר
 ". העדה מתוך נחלק
 - מפשיסחא בונים שמחה רבי הצדיק אמר - יצהר בן קרח

 עשיר, חכם תלמיד, מיוחסת למשפחה בן. לו היו רבות מעלות
 ולהיות להגיע הסיכוי רוב כאלה מעלות בעל לאדם. ופיקח
 . בישראל מנהיג
 לא קרח! עצמו את" לקח"ש מפני? לכך זכה לא מה ומפני
 לקחת דחק אלא, ישראל את להנהיג לו יקראו שבו ליום המתין
 . גדולה לעצמו
 ותפתח. "מידה כנגד מידה שהוא, בעונש נענש גם כך משום
 להיטמן זמנם שיגיע קודם -" אותם ותבלע פיה את הארץ

 .באדמה
 

 חמישים י"מבנ ואנשים, משה לפני ויקומו"
" שם אנשי, מועד קרואי, עדה נשיאי ומאתיים

 )ב, טז(
 אלא, משה על חלק קרח רק שלא הפסוק לנו מגלה הנה

 גורם מה: נשאל ובאמת. ישראל מגדולי איש 250 עמו נתווספו
 לחלוק - כך כל גדולה לטעות ליפול וחשובים גדולים לאנשים

 כולם -' משה לפני ויקומו' בפסוק נמצאת התשובה? משה על
 לו אמר.): קב סנהדרין( הגמרא מספרת. לפני להיות רצו
 ישי ובן ואתה ואני, בך חזור: שחטא אחרי, לירבעם ה"הקב
 ל"א. בראש ישי בן: ל"א? בראש מי: ירבעם שאל. עדן בגן נטייל
 את, העדן גן את להפסיד אפשר הנה. בכך רוצה איני: ירבעם

 הנחש עצת - הגאווה מידת? ולמה... חלילה, ה"בקב הדבקות
 . הקדמוני

 

 )ג, טז" (קדושים כולם העדה כל כי"
 ברמז ומזכיר ישראל עם את רבינו משה מוכיח דברים בפרשת

 י"רש ופירש", זהב ודי וחצרות: "הוא מהם אחד. עוונותיהם את
 . העגל חטא הוא זהב ודי, קרח של מחלוקתו זו" חצרות"ש שם

 של מחלוקתו הייתה כ"ואח, העגל את עשו קודם הרי, ולכאורה
 ?הדברים סדר את משה הפך ומדוע, קרח
 שעשו מה על, בעצם": הגרשוני ילקוט" זאת בספר ביאר

 לפני סוף כל סוף: תירוץ להם היה לכאורה, העגל את ישראל
 עבודה לעבוד מאוד רגילים והיו, ממצרים יצאו יום חמשים

 . העגל את שעשו טענה כך כל עליהם אין, כן אם, זרה
 הרי: חדשה טענה עליהם מתעוררת, התירוץ זה אם אבל

 שכתוב כמו, זרה העבודה כהני את מאוד כיבדו במצרים
 לכהנים חק כי קנה לא הכהנים את אדמת רק: "ויגש בפרשת

 גם למדו לא ישראל בני ומדוע", חוקם את ואכלו פרעה מאת
 ?מהמצרים זו הנהגה

 למנהיגי כבוד נתן לא, רבינו משה על קרח חלק כאשר, כן אם
 עורר בזה -" קדושים כולם העדה כל" כי טען אלא, וכהניו העם

 והמלצת טענה אותה כי, העגל מעשה על הקטרוג את מחדש
" חצרות" קודם נאמר לכן. נפלה, ממצרים שיצאו מחמת זכות
 ". זהב די" כ"ואח

 

 ) ה, טז" (לו אשר את' ד ויודע בוקר"
 את' ד ויודע' בוקר' דייקא להם אמר למה זה להבין כדי הנה
 האדם כי', הק בזוהר שמבואר מה פי-על לבאר יש, לו אשר
 צריך השכיבה קודם לילה ובכל, דחושבנא ממארי להיות צריך

 לכן. עליהם תשובה ויעשה עליהם ויתוודה במעשיו לפשפש
 יפשפשו שבערב שאפשר סבור כי', וגו ויודע בוקר, משה אמר

 אחר הנה, כן עשה שלא הטעם אמנם. תשובה ויעשו במעשיהם
, ל"ז י"רש כתב', וגו קרח עליהם ויקהל) יט פסוק( בפסוק כך

 לא לכן, כלל ישנים היו ולא הלילה כל בליצנות הולכים שהיו
 . בתשובה שבו

 )ע"זי" יוסף אמרי("
 

 )ה, טז" (אליו יקריב בו יבחר אשר ואת"
 תיקנו לא מה מפני, א"זיע מלובלין הכהן צדוק' ר ק"הרה הקשה

 שתיקנו וכדרך', כהן שעשני' יום בכל שיברכו לכהנים ל"חז
 עשני שלא'ו' עבד עשני שלא' 'גוי עשני שלא' יום בכל לברך
 כי, האומר המדרש דברי פי על, ם"הרי החידושי ותירץ'. אשה
 חטא לאחר ורק, לכהונה ראויים ישראל כל היו העגל לחטא עד

 שבט מבני היו אשר, לכהנים וניתנה הכהונה מהם ניטלה העגל
 על יום בכל מברכים היו אם כי, נמצא. בעגל חטא שלא לוי

, ישראל כלל בקלון מתכבדים היו בכך הרי, ככהנים בחירתם
 לידי יבואו שלא וכדי, העגל בחטא הכהונה את הפסידו אשר
 . זה דבר על ברכה לתקן שלא ל"חז העדיפו, כך
 

 הקדוש ואת לו אשר את ה׳ ויודע בוקר"
" אליו יקריב בו יבחר אשר ואת אליו והקריב

 )ה, טז(
 וטוב ורשע לו ורע צדיק, פנים בהסתר נמצאים אנו הזה בעולם

 הטוב השכר ואת', ה יד את בעין עין יראו לעתיד אבל, לו
 וזהו. הרשעים שיקבלו העונש את וחלילה, הצדיקים שיקבלו
 בבחינת שהוא הגאולה בזמן דהיינו -" בוקר: "הכתוב שאמר

 השם", אליו והקריב הקדוש לו אשר את' ה ויודע", "בוקר"
 הקדוש האדם ואת, לו ששייך מי כל את לעין יראה יתברך
 . אליו יקריב

 

 )ז, טז" (לוי בני לכם רב"
 ראה, הטעתו עינו? זו לשטות ראה מה היה, שפיקח "וקרח,

 משה כנגד ששקול, שמואל, ממנו שיוצאה גדולה שלשלת
 עשו שבניו לפי יפה, ראה ולא. נמלט אני בשבילו: אמר, ואהרן
 .)י"רש( רואה" היה ומשה תשובה
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 ?קרח בני של תשובתם מקור, באמת, היה מה
 בני לכם רב: "ואמר בדברים קרח את רבינו משה שידל שהרי

 אינו צדיק של שדיבורו וכידוע, למוטב להחזירו והשתדל", לוי
 הריהם, גופו האדם על משפיעים דבריו אין ואם. לאיבוד הולך

 קרח בני נעשו משה של לדיבוריו והודות. בניו על משפיעים
 של כוחו בגודל האמין שלא עצמו קרח אבל. תשובה בעלי
 היה לא, בדיבוריו הצפונה האלוקית ובהשפעה רבינו משה
 . בתשובה יחזרו בניו כי לראות אפוא מסוגל

 לא שיהיה שמאול על חנה שביקשה בגמרא מצינו לזה ובהמשך
. מובן - טיפש יהיה שלא מילא .)א"ל ברכות( טיפש ולא חכם
 ?חכם יהיה שלא מדוע אבל
 אשר, סבו כקרח" חכם" יהיה לא שהוא לזה נתכוונה, ברם

 ... בעוכריו הייתה פיקחותו
 

 זו?" (רש"י) לשטות ראה מה היה, שפיקח "וקרח,
 מחוסר או מטיפשות נבע זה האם התלבטות הייתה לא

 אבל. וכבוד כסף לו היה, מעם מורם, נשיא היה קרח. מחשבה
, כשר פתאום נהיה הכל, לי מגיע של חשבונות עושים כאשר
 להיות שנזכה. השם בעבודת ולחבל לפגוע, להמריד אפשר

 . השם בתורת ההולכים הדרך מתמימי
 

 ) ז, טז" (לוי בני לכם רב"
 פירש" זו? לשטות ראה מה היה, שפיקח וקרח,: "כתב י"ברש
 להיות זו לשטות ראה מה: ע"זי מפרעמישלאן מאיר רבי ק"הרה

 ולא ת"השי לרצון הביטול היא' ה עבודת עיקר כי', פיקח'
 ישום מי או): 'יא, ד( שמות' בפר חסידים פירשו וכן. להתחכם

 שאר בין' פיקח' הכתוב מנה', עוור או פיקח או חרש או אילם
 בכל ומבין לפיקח עצמו את שאוחז שאדם ללמדך, המומים

 ... גופני מום ככל מום בעל הוא הרי, דבר
 

 ) ז, טז" (לוי בני לכם רב"
 אלא !?לקרב עליהם וקיבלו בהם התרה שכך היו, טיפשים "ולא
 לא, "י"רש בדברי ההסבר מהו .)י"רש( נפשותם" על חטאו הם

 ירוחם רבי צ"הגה מסביר היה?" שחטאו אלא היו טיפשים
 ל"זצ מסלנט ישראל רבי הגאון שהיה מה פי על ל"זצ לייבאוויץ

 וימצא מאוד צמא האדם יהיה אם אפילו שבגשמיות אומר
 אולם, ובריאים זכים שהם לו יאמרו וכולם מים כוס לפתע
 שראה לו שיאמר, ממש משוגע שיהיה ייתכן, אחד שם ימצא
 את ישתה לא כבר אדם אותו, המוות סם אלו במים שם מישהו
 האנשים סוף סוף שהרי, הישר השכל נגד שזה למרות, המים

 יפחד הוא זאת למרות, במים כלום שאין לו מבטיחים הפיקחים
. צודק המשוגע אולי מחשש, קטן לסיכון אפילו ייכנס ולא

 האדם לו הולך, אחרת זה שמים יראת בעניני זאת לעומת
, אחריתו על כלום דואג ולא מפחד ולא ובטוח בריא, בעולמו
 על לו יהיה ומר ורע ייענש אולי כמסתפק ולו חושש אינו ומדוע

 וירא מאמין אדם הוא הלא, ת"השי פי על עובר שהוא כך
 קשה שהיה מה זה. זאת ממנו משכיח שהיצר אלא, שמים

 שהמחתות השם בשם בהם ומתרה עומד רבינו משה: י"לרש
", ואביהוא נדב נשרפו שבם, בתוכם נתון המוות סם" והקטורת

 לסכנה עצמם ומכניסים, מפחדים ולא מתקרבים הם ואיך
 כל לה שאין פליאה הרי זאת. טיפשים אינם הלא, מיידית גדולה
 נאטמה וממילא נפשותם על חטאו הם - מתרץ - אלא, ביאור
 . משמוע אוזנם

 ) תורה דעת(
 

' וגו ולאבירם לדתן לקרא משה וישלח"
 )יב, טז" (נעלה לא ויאמרו

) ג פסוק לעיל( למעלה נאמר שכבר, היו שם, נמצאו שם והלא
 ולקרוא לשלוח היה צריך ולמה -" אהרן ועל משה על וייקהלו"

 ?להם
, ואבירם שדתן אלא) ט"תש שנת, ם-י( הכהן מרדכי ר"הג ביאר

 כל שעושים כדרך עשו, המחלוקת בעלי כנופיית בראש שעמדו
 כך ואחר המדורה את מציתים הם: למיניהם ריב מחרחרי

 את ושולחים, בבתיהם בשלווה יושבים, להם מסתלקים
 .במדורה לבחוש גרוריהם וגרורי גרוריהם

 )הפרשה במשנת(
 

 האדם כל ואת בתיהם ואת אותם ותבלע"
 )לב, טז" (הרכוש כל ואת לקרח אשר
 הובא( לומר רגיל היה ל"זצ מגור" ישראל בית"ה בעל ק"הרה
 ומה", כקרח עשיר: "אומר דהעולם.), קי סנהדרין הדף על בדף

 לפי עושרו על לדעת אפשר עשיר כל על כי, זו במליצה הביאור
 עשיר היה באמת אם לדעת אפשר אי קרח על אך. לו שיש מה
 על כשמדברים ולכן, לאדמה יחד עמו הלך עושרו כל כי, לא או

 זו במליצה משתמשים, לא או עשיר אם יודעים שלא אדם
 .ח"ודפח

 

 איש וייקחו ויראו' וגו אהרן מטה פרח והנה"
 )כג, יז" (מטהו

 יש לכאורה: ל"זצ מטשארטקוב משה דוד רבי ק"הרה שח
 הנס ידי שעל כדי מטהו לקח הכהן אהרן דבשלמא, לדייק
 משמיע מה אבל', ה בחר שבו כל לעיני הוכח מטהו שפרח
 ולאיזה" מטהו איש וייקחו ויראו" הנשיאים מטות על הכתוב
 .צורך
 גם נמצאו מדרגה באיזו להראות רצתה' הק שהתורה אלא

 העם כל לפני להראות שאף מהם ואחד אחד שכל, הנשיאים
" לא ואני אהרן" והיינו, אהרן מטהו של רק פרח, לא שמטהו

 .ד"עכ
 )ל"זצ אברהם יעקב צבי ר"להג, אבות מסכת( אולפנא בית

 

 א גוט שבת
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 )א, טז" (קרח וייקח"

 עינו? זו לשטות ראה מה, היה שפיקח וקרח,: "י"רש מפרש
 אריאלי אשר רבי המפורסם הגאון את שאלו פעם... " הטעתו

 כידוע. שלו בשיעורים שיש העצומה ההצלחה סוד על א"שליט
 מסוף הולך שמם, אריאלי הרב של הנפלאים שיעוריו אשר

 מופלגי בחורים באים רחוקות וממדינות, סופו ועד העולם
. לשעוריו להאזין כדי ק"עיה בירושלים מיר לישיבת תורה

 וגם, מקום אפס עד ודחוק מלא שיעורו מרצה הוא בו והאולם
 י"ע דבריו את לשמוע בחורים הרבה נדחקים הסמוכים בחדרים

 זכה וכבר, והדלתות החלונות ליד נדחפים ורבים, המיקרופון
 מתלמידיו ואחד. הגונים תלמידים של רבים אלפים להעמיד

 שיעוריך אמנם הן. זה לכל זכית מהיכן רבינו ילמדנו לרבו פנה
 המון למשוך מספיק זה אין עדיין אבל, לחיך ומתוקים טובים

 זכית במה צריכים אנחנו וללמוד היא ותורה. כזה ונכבד גדול
' ה דבר לשמוע הצמאים מאוד ורבו, מתקבלים ששיעוריך לכך

 גם כי, אכחד ולא אגיד האמת, אריאלי הרב השיבו. בפיך אשר
 הגדולה ההצלחה סוד מה וחיפשתי, כך על תמהתי בעניי אני
 בחרותי ובימי היות, היא הדבר סיבת כי שהחלטתי עד, הזו

 כיס דמי מקבלים שהבחורים נהוג היה, בישיבה למדתי כאשר
, הכסף את לחסוך תורה בעלי הבחורים ומדרך, להוצאותיהם

 הגרוע ובמקרה, הטוב במקרה ללימודם ספרים להם ולרכוש
 השתמשתי אלא, עשיתי כן לא אנכי אמנם'... וכד סיגריות

 שלא כדי), מונית( בטקסי נסיעה להוצאות שלי הכיס בדמי
. אסורות מראיות ואנצל, הציבורי באוטובוס לנסוע אצטרך

 בני בעיני חן ימצאו ששיעוריי לי שעמדה והיא, גרמא דין ד"לענ
 . העיניים שמירת על שעמלתי בזכות, ת"בעזהשי תורה

 )באהבתך להתעדן(
 

 )א, טז" (פלת בן ואון"
 )מדרש( ביתה" בנתה נשים "חכמת

 הגיעה שפעם א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון סיפר
 מעשן שבעלה לפניו והתלוננה תשובה בעלת אשה לביתו
 ולכן". השבת קדושת" אווירת את בכך ומפר, קודש בשבת

 ?לעשות מה עצה ממנו ביקשה
 בזמן לפחות יעשן שלא מבעלך תבקשי: הרב לה יעץ ואכן

 כל ובמשך, לדבריה הסכים הבעל! היה וכך ..."הנרות הדלקת"
 . מעישון הבעל נמנע, בבית דלקו שהנרות הזמן
 ״עבים״ בנרות שתשתמש הרב לה יעץ מכן לאחר והנה

 ולא הבטחתו את הבעל קיים הפעם וגם זמן... יותר הדולקים
 . כבה הנרות שאחרון עד עישן
 עד הנרות״ ״עובי את האשה הגדילה ושוב שבתות מספר חלפו

 וארבע עשרים הדולק ״נשמה״ בנר השתמשה שלבסוף
 ועל ...!השבת כל במשך הבעל עישן לא בזכותה וכך שעות...

 הבעל שב החכמה בזכות, בית״ יבנה ״בחכמה: נאמר כך
 הבעל ניגש שנים כמה שלאחר ומסופר שלימה. בתשובה

 רק שבת לנרות שהשתמשת ה׳ ברוך: בחיוך לה ואמר לאשתו
: נאמר עליך ולכן ״שבועי״... בנר השתמשת ולא, ״נשמה״ בנר

 ". כולנה על עלית ואת חיל עשו בנות רבות"

 ) ג, טז'" (ה קהל על תתנשאו ומדוע"
 הרבנות כס על ישב: מלובלין חוזה"ה של בימיו שהיה מעשה

, הרבה בחריפותו הצטיין הוא. הורביץ עזריאל רבי לובלין בעיר
 היתה שונה עזריאל רבי של דרכו". ברזל ראש" כונה כן ועל

 המוני האספות על ידיו סמך לא כן ועל", חוזה"ה של מדרכו
 אל עזריאל רבי פנה אחת פעם". חוזה"ה של בביתו חסידים

 רבי הוא שאין יודע עצמו" חוזה"ה הן: תמיהה בשאלת" חוזה"ה
": חוזה"ה השיבו? מנהגיו לפי אחרים הוא מדריך אפוא ומדוע

 לא, מעצמם אלי באים הבריות הרי, לעשות באפשרותי מה וכי"
 לי יש, כך אם: "עזריאל רבי אמר!" להם שקורא זה הוא אני

, רבי איננו כי ועדה עם קבל' חוזה'ה יפרסם הבאה בשבת: עצה
 בשבת, הרב עצת את" חוזה"ה קיבל". אליו לבוא יחדלו אז או

 אדם ורק שאך, החסידים קהל לכל שבורה ברוח הודיע הבאה
 לבית ולבוא במנהגיו לדבוק להם אל כן ועל הוא ערך פחות

, בצלו להסתופף החסידים שיחדלו במקום, ואולם. מדרשו
 מאד עד התלהבו החסידים: ההפוכה המטרה בדיוק הושגה
 בעצמם להחדיר ניסו הם ואף, רבם של וההשפלה הענוה מדברי

 עוד גברה הצדיק של בדרכו דבקותם כי, אפוא ייפלא לא ענוה
, יחדיו עזריאל ורבי החוזה שוב כשנזדמנו... משהייתה יותר

 לא כלל העצה אך, הרב כעצת הוא נהג אמנם כי" חוזה"ה סיפר
 את לאהב היא חסידים של דרכם: "עזריאל רבי לו יעץ! הועילה
 הוא כי, לחסידיו, אפוא להם יגיד. הגאוה מן ולהתרחק הענוה

 גאוה דברי החסידים לכשישמעו אז או. האמיתיים מהצדיקים
 אינני אמנם: "והשיב" חוזה"ה זאת שמע..." ויעזבוהו ימהרו אלו
 צדיק שהנני עצמי על לומר אוכל כיצד. אינני שקרן גם אך, רבי

 ??"אמיתי
 

 )ה, יז" (וכעדתו כקרח יהיה ולא"
 בפניו התאונן, שיק ם"המהר - משה רבי של מתלמידיו, אחד רב
. לחייו היורדים מחלוקת בעלי מתנגדים בקהילתו לו קמו כי

 מתרבים פרי עצי על רק; בידך יהיה כלל: "ואמר רבו הרגיעו
, כראוי תפקידו הממלא רב. תולעים אין סרק עצי על, תולעים

 יושב, בה לחפור קרדום רבנותו העושה רב. מתנגדים לו קמים
 של יבש עץ כענף כמוהו, משרתו על שומר ורק, מעשה באפס

 ". סרק אילן
 

 )יב, טז" (ואבירם לדתן לקרוא משה וישלח"
  ."שלום בדברי להשלימם אחריהם מחזר משה שהיה: "י"פירש
 אהבת" בעל ל"זצ מקוסוב מנדל מנחם רבי של מגוריו בעיר

 היה אשר, אלים יהודי דר, ניץ'ויז לבית השושלת ראש" שלום
, מנדל מנחם לרבי גם להציק העיז הלה. כולם על חיתתו מפיל
 אל פנה לו ובצר, יהודי נשאר יהודי ברם. מאוד לו והצר רדפו

 עצה ממנו לשאול, הסביבה יהודי כיתר, מנדל מנחם רבי
 היו, הרבי לבית מגיע העריץ את בראותם הרבי מקורבי. ותושיה
 להפתעת. פנים בבושת החוצה להשליכו יצוה הרבי כי בטוחים

: ושאלו באהבה אליו ופנה ובחביבות בחום הרבי קיבלו כולם
 את הרבי בפני שופך החל הלה? ליבך על מעיק מה, היקר ידידי

 רע בכי מצבו וכי, זה אחר בזה מתמוטטים עסקיו כל כי ליבו מר
 יום בחובו טומן מה יודע ואינו, המדרגה לשפל מאוד וקרוב
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 כי משוכנע היה, בחדר נוכח שהיה הרבי של משמשו. המחר
 על אלים לאותו מוסר ויטיף זאת כושר שעת הרבי ינצל עתה

 לא מנדל מנחם רבי אולם. הרסן חסרת המושחתת התנהגותו
 להצטער ליהודי אסור כי לעודדו החל הוא. הוא נהפוך, כן נהג

, לך גם יעזור ולבטח לכולם עוזר ה"הקב כי, לעולם ולהתייאש
 לא הלה אולם. וברכו עידוד דברי רחמן כאב ליבו אל דיבר הוא

 פרוטה לי ואין בגרה בתי: ישירות ופנה, הרבי באיחולי הסתפק
 זה אלים גבר של חוצפתו. להשיאה יכול ואינני עבורה לנדוניה

 ולצעוק להתפרץ רצה הוא, הרבי של משמשו את הקפיצה
 הינך עוד, הרבי את רדפת שכה די לא?! מתבייש אינך: לעברו

 משכבר חברך היה כאילו כאלו בסיפורים אליו לפנות מעז
? הנדוניה כסף כל את לך יעניק שהרבי תרצה ואולי, הימים
 בליבו אבל, בקודש המשמש הגיב לא הרבי מיראת אולם

 למבקש פנה מנדל מנחם רבי, ברם. כולו נסער היה פנימה
 משאלת הופתע הלה? לך דרושות מעות כמה: ושאלו ברגש
. זהובים של הגון בסכום ונקב, בחלום שנמצא לרגע וחשב הרבי
 ליד מונה והחל המגירה את הרבי פתח, ודברים אומר בלא

 שהיה למי ומסרו, שנקב הנכבד הסכום כל את הנדהם האיש
 המשמש מצד. רבות שנים רודפו והיה הימים משכבר שונאו

 של מחדרו דברים לגלות לו אסור כי, בסוד נשארו הדברים
 שהחל עד, ונסער נרגש, מכליו יצא עריץ אותו אולם. הרבי

 מנדל מנחם רבי של מידותיו גודל על קוסוב לאנשי מספר
, יצחק לרבי ביותר חרה הדבר. גדול כה סכום לרודפו שהעניק

 כך כדי עד האם: לפניו ורטן בא אשר מנדל מנחם רבי של אחיו
, מאומה כמעט אין הרבי בבית? ומוחל וותרן להיות צריך

 כי בטענה לרבנית בהקפה מצרכים לתת מסרבים החנוונים
 ולכל לרבי כך כל שהציק לאדם ואילו, הגבול את עברו החובות

: הרבי הפטיר? בכלל אם גדול כה סכום לתת צריך קוסוב אנשי
 הוא ואף. בטענתך מישהו קדמך כבר, זאת טענה שמעתי כבר
 בכבודו הרע היצר הוא הלה. עורף לו הפניתי, דבר העלה לא

... שמעתיו לא השם וברוך, כישרון ביתר לי נימק אשר ובעצמו
 עד, לשונאי גדולה כה אהבה מעניק אני: "אומר היה וכה

 אחריהם מחזר משה שהיה י"רש וכדברי"... לאוהבי שנהפכים
 .שלום בדברי להשלימם

 

    " שאולה חיים להם אשר וכל הם וירדו"
 ) לג ,טז(

 קרח אמר": יהונתן תפארת" בספרו אייבשיץ יהונתן רבי אומר
 חוטין וארבעה עצמה פוטרת אינה תכלת שכולה טלית: למשה
 לבנה טלית מה; וחומר קל עשה קרח) תנחומא? (אותה פוטרין

 על - תכלת שכולה טלית אזי, אותה לפטור תכלת בפתיל די
 צמיגים המוביל משאית נהג: דומה הדבר למה! וכמה כמה אחת

 הגלגלים את שיפרקו וביקש למוסך נכנס, למקום ממקום
 אוריד אם: המוסך בעל לו אמר. לנסוע ימשיך והוא ממשאיתו

 אני, שוטה: לו ענה? תיסע איך, המשאית מן הגלגלים את לך
 גלגלים ארבע בעלת משאית אם ומה"... וחומר קל" עם נוסע

 בוודאי גלגלים מלאה משאית, המשאית כל את" פוטרת"
 הדבר למה עוד!... מתחתיה גלגלים ארבעה צריכה שאינה

, בשאלה למוכר ופנה דלתות לממכר לחנות הגיע אחד: דומה
 מגנבים החנות על כדי, המוכר לו ענה?! לכניסה דלת יש מדוע
 החנות כל על שומרת אחת דלת אם, הטיפש לו אמר'. וכדו

 הדיבורים מהם, כן אם... שכן כל לא דלתות מלאה חנות
 רבינו משה על לטעון בא קרח, אלא? קרח של השטותיים

 במצוות נדקדק שאנחנו רוצה ה"שהקב אומר אתה: אחר בדבר
 חלקי של עניין הוא שמע קריאת זמן סוף. האחרון הפרט עד

 תפילין. וחומש שעה עד הוא המזון ברכת זמן סוף. דקות
 הדקדקנות ה"להקב איכפת מה וכי... מרובעות להיות חייבות
 והים, הים את לזכור כדי תכלת פתיל שצריך אומר אתה? הזאת
, כך אם) מג מנחות( הכבוד כיסא את ורקיע, הרקיע את מזכיר
 קרחטענת עיקר כלומר... שמזכירה ודאי תכלת שכולה טלית

 רבי אומר. מצוות לקיים מאשר בלב דתי להיות מוטב: היא
 לא והם המצוות טעמי את ללמוד באו הם: אייבשיץ יהונתן
 יודעים אנו אין. חקר אין עד עמוק עניין הן שהמצוות יודעים

 נועד, המצוות בטעמי עוסקים שאנו מה כל. המצוות טעמי את
 כי, עבורנו יותר" טעימה" שתהיה, למצוה" טעם" לתת כדי

 המצוות בכל ולכן. טעמה את שמבינים דבר לעשות יותר נעים
 שתכלת משום הוא שהטעם בטלית כמו הטעם בטל אם אף

 את שאין כיום קרח ולסברת המצוה. בטלה לא' וכו לים דומה
 )דת אש פ"ע( . המצוה בטלה הטעם

 

" לקולם נסו סביבותיהם אשר ישראל וכל"
 )לד, טז(

, יצחק חיים רבי סיפר'. בליעתן על היוצא הקול בשביל' י"פרש
 רבי הגאון אצל, א"בת' סיני' ת"בת למד צעיר נער שבהיותו

', לקולם נסו' כתוב מדוע: להם ואמר, ל"זצ פרנקל ידידיה יצחק
, צחות בדרך ותירץ? הקול מחמת שנסו', מקולם נסו' כתוב ולא

: פירושו'! זינקט קרח' צעקו לקרח סמוך שעמדו שהאנשים
: שאומרים חשבו, זאת ששמעו אחרים אנשים אך', שוקע קרח'
 בכדי למקום מהר באו כן על...' שר קרח: 'פירושו' זינגט קרח'

 הקול לעבר רצו' לקולם נסו' הפירוש וזה... הניגונים את לשמוע
 באדמה שוקע שהוא ראו לבסוף אך, השירים את לשמוע בכדי
 ... משורר ולא

 

 )כד, יח" (מטהו איש וייקחו ויראו"
 בקשה ובפיה כאובה אשה נכנסה מנשכיז יצחק' ר ק"הרה אל

 היא, ומכאוביה צרותיה את יותר לסבול מסוגלת שאינה מהרבי
 מלא לחדר מכניסה הרבי. מעמד להחזיק יותר יכולה לא

, בעולם הקיימות הצרות חבילות הם אלו: לה ואומר בחבילות
 הקיימים הצרות מגודל נבהלת האשה. אחת חבילה לך בחרי

 חבילה רואה היא שלפתע עד, לבחור במה יודעת ולא, בעולם
 החבילה את, רבי, "שואגת היא בצעקה. הדלת מאחורי קטנה
 בדיוק היא הזאת החבילה, הרבי לה עונה!" רוצה אני הזאת

 כל אחד, מטותם את לקחת הנשיאים כשבאו ...שלך החבילה
 רק כי, חברו של את לקחת רצה לא אחד אף, שלו את לקח

 המטות שאר כל את" ויראו" וזהו. לעמוד יכול בשלו הוא
 . אחרים של את ולא" מטהו איש וייקחו"

 



























 
 
 
 
 
 
 

בעת שנבלעו עדת קרח, אותו מקום שעמדו עליו ' -שלשה עמודים  
רבי שמואל בר נחמני אמר 'לא היו שלשתם  בניו של קרח לא נקרע.

עומדים במקום אחד, אלא כל אחד היה עומד במקום אחר, ואותו 
 מ"א)(      'מקום שהיה עומד בו לא נקרע, והיו דומים לשלשה עמודים!

 

על על התורה,  ,על שלשה דברים העולם עומד ,מרושמעון הצדיק א
 ,מרוא מליאלגבי שמעון בן ור (אבות א' ב')גמילות חסדים. על עבודה וה

 (י"ח) על שלשה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. 
 

ששמעון הצדיק מדבר על העמודים עליהם ברא  ,ביאר רבינו יונה
 (טור חו"מ א') ורשב"ג על העמודים בהם העולם קיים. ,ה' את העולם

 

הלא שלושת הדברים שבהם ברא את העולם  ,תמה ה"בית יוסף"
 בוודאי שיכולים לקיים את העולם, ולמה צריך עוד אחרים?! 

 

היה אחרי החורבן שאין עבודה, שרבי שמעון בן גמליאל  ,ותירץ
                                                                                       )שם(  וגם לא יכולים לעסוק בתורה וחסד כראוי, בשל עול הגלות.

 
 "ועל השלום"...

 

 מעניני פרשת קרח
 

צריכים כולם ' :ה"ייטב לב"הגאון בעת שהמהר"ם שיק חלה, אמר 
להתפלל עבור בריאותו של הרב מחוסט, כי אם יש איזו מחלוקת 
באחת הקהילות, אם אנו רבני המדינה כותבים אליהם לפשר 
באיזה אופן, הם אינם שומעים לנו, אבל כאשר הרב מחוסט כותב 

 החדש" עמ' ל') -("דרכי משה                 "!דעתו, מיד המחלוקת נשתקעת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלום ואחדות  - משנת תרפ"ט כ"ק ה"אמרי אמת"מכתבו של 
 

 ...כבוד אחי ורעי אנ"ש היקרים '
 

נגד כ ליצא הלכם דרישה אחת ששקולובאתי הפעם לבקש מכ
לכם טובה  עזה"י להחזיקבואני מבטיח  ,דרישות ובקשות הרבה
וכן לכל מי שיסייע  ,לאל ידי הבכל אשר יהי ,בזה ובבא הבעד

  .אל הפועל הלהוציא
 

בא השעה  עם כל זה .לי צער להלבנת פני רבים אמנם יש
 והוא האהבה ,םככי דבר זה חסר אצל ,והדבר הוא ידוע, הנדרשת

 אחד בבית החסידיםובעו"ה נמצא  ,ביניכם הה ושלום שיהיוואחו
 .לוקי דעות וזה לא טוביכמה וכמה ח

 

הן בגופו הן  ,לחבירו חדלעזור א .אמתשלום וביניכם  האך שיהי
תלוי  כי הכל ,תוכלו לעמוד בפרץ בכל עניני היהדותכך  .במאודו
בכל הענינים בכלל  רכם השי"תזכות זה יעזב ובלי ספק ,באחדות

 .ובענין פרנסה בפרט
נאום ידידכם . מקטן ועד גדול ,זאת בקשתי ודרישתי מכם

אברהם מרדכי  .בשלימות לכם למלאות מבוקשיוהמבקש מכ
 )אוסף מכתבים(.                                                       'אלטר מפה גור

 
 
 
 
 
 
 

  מחלוקת ברוסיה
 

 ,לה סמוכותהעיירות וב פאהרבעיר היו אלה סכסוכים ומריבות 
במהלך  .מסירה לערכאותולמחלוקת קשה כדי שהגיעו לבסוף ל

סייע לאחד המוסרים.  פאהרהשוחט של קהילת  ,המחלוקת
בעקבות כך מו"ץ הקהילה רצה לסלקו ממשרתו, ואש המחלוקת 

 .עוד יותר להטה
 

הגישו דבריהם לפני הגאון החסיד רבי הלל מפאריטש. רבי הלל 
סיפר על ריבוי המכתבים שהגיעו אליו. ושלח תשובתו אל 

 .פאהרשלושת דייני העיירות הסמוכות ל
 

לא מצאתי טעם לאסור שחיטתו בשל המסירה, הרי ' :תשובה
סר ומ בעצמו הכריע הש"ך ששחיטת 'מוסר'אפילו אם היה 

 .ןזו נתפשטה בכל מדינותינו להורות כ , והוראהב' כ"ו)יו"ד (כשרה 
 

שאפילו רק סייע למוסרים יש לחוש למנותו  ,אך מה שיש לעורר
היה מכניס  ,לשוחט כי אינו ירא ה', כי אם היתה יראת ה' בלבבו

 ,ולכל הפחות לעמוד מנגד ,עצמו בכל כח ועוז לתווך השלום
ובוודאי לא לסייע למוסרים. אך מצד שני יש להקל בשוחט 

יקבל על למעשה, לתיקון הדבר, [שפרנסת בני ביתו תלויה בו.  ,קבוע
  ]...בכל שחיטה לעמוד ומעתה ימנו שני שוחטים ,דברי חברותשוחט העצמו 

 

על  - אליכם שליחים לעשות תיכף ומיד בבוא כזאת מוטל עלי
יעזוב כל  .םכ, לתווך השלום ביניפאהרמעלתכם להתקבץ לעיר 

 '...אחד מה שבלבבו על חבירו ואז יהיה קיום למה שכתבתי
 

'העיקר  לשלושת הדיינים:ו ימכתב מפאריטש סיים רבי הלל
 ("אור ישראל" חוברת י"ג ג')   '!ולא לפסוק פסקים בלבד ,שתעשו השלום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המחלוקת במנטובה
 

אם לא בעיר אין יהודי רשאי לדור  -הדת ניתנה במדינת איטליה 
יהיה הדבר ברשות המלך. ועוד חוקים רבים יש להם: לא יוכל 
יהודי לעסוק בשום מלאכה, ולא יוכלו לדון בדיני ישראל. ועוד 

 הרבה הוראות וצווים. 
 

של והנה מימי קדם הסכימו מקצת יהודים לבקש מאת הדוכס 
מנטובה להרשות להם הישוב במנטובה. שיתן רשות לשמור 

רהסיא. לדון על פי דייני ישראל. ולעבוד תורת משה רבינו בפ
בכל המלאכות מבלי שיפריעום, ועוד דברים אחדים אשר לא 

 יכולים לעשות היהודים הדרים בערים אחרות באיטליה. 
 

הדוכס נעתר להם, והתפשרו לשלם לו אלף מנה. אמנם, לא רצה 
לשלחם מן העיר.  יוכלכי אם לעשר שנים, ואחריהם  ליתן רשות

כך מדי עשר שנים חוזרים ומבקשים מהשר שיתרצה לתת להם 
הרשות. ברבות השנים לא נתרצה הדוכס באלף, ודרש שיפרעו 
 לו שלושת אלפים מנה. עם כל זה קהל מנטובה פרעו הסך ההוא. 

 

לקיים זאת בחרו הקהל ועד, מעריכים ומסדרים. גזרו חרם תקנת 
שהעריכוהו. פרטים רבים היו  הקהילות, שכל אחד ישלם את

 באופן חישוב התשלום. נכסים בעיר ומחוץ לעיר. ירושות ועוד.
 

 קרחפרשת 
  532 גליון

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
gmail.com@ner4499 

© 

 
 נ מרת תקוה לוטה פלס"לע

 ה"ר שמואל ע"ב
 נלב"ע ד' תמוז תשס"ג



 .והנה קמו עתה ארבעה אנשים משלומי אמוני ישראל בטענות
 פנו לערכאות והבעירו תבערה...

 

פרנסי מנטובה פנו בבקשה אל גדולי הדור בתפוצות ישראל: צאו 
  .ו והשמיעו אם דיברנו שקרנא בזריזות לעזרת ה' בגיבורים, הגיד

 

קהילתנו היא מהגדולות, וישיבתנו מלאה חכמים, ואם כן לא היה 
לאף יהודי סיבה לחרחר ריב בין היחיד והציבור, בפרט בהיותנו 

 עם מפוזר ומפורד בין העמים, אלא שהכסף יענה את הכל...
 

אשר על כן חובה על עוצם תבונתכם וצדקתכם להציל נפש 
                                          הללו, לבל יכשלו חלילה ברשת החרם החמור! האנשים השלמים

 (שו"ת "שאלת יעבץ" ע"ח עיי"ש באריכות)                                                                               

 
 'כי תשתרר עלינו גם השתרר''

 

פי השר, אף על פי שרוב הציבור אין להתמנות שליח ציבור על '
 (או"ח נ"ג כ"א)                                                                                   '.חפצים בו

 

היתה מחלוקת אודות החזן, רוב הציבור היו בעיר וירצבורג 
 .לא היו חפצים בו ולא נתרצו לקבלומקצתם לם וא ,חפצים בחזן

 ונתמנה לחזן על פי הדוכס, שהורה למתנגדים להתרצות לחזן. 
 

לא טוב עשה להתמנות לשליח  השיב המהר"ם מרוטנבורג:
 דרחמנא על פי הדוכס. ובארצנו מקפידים מאד בזה. ציבור

 

וכבר נעשה מעשה בעיר קלן, שנתמנה חזן, ויהודי אחד מבני 
. לקח הקהל התכוון לכבדו, וגרם שההגמון שלח לקרוא לחזן
 ...מצנפתו מעל ראשו ונתנה לחזן, באומרו "הא לך החזנות"

 

אף שהיה זה ההגמון, אמר לו: "אדוני, אין דיני  .החזן כעס מאד
לקבל ממך עבודת בוראנו". ולא קיבל את החזנות אף שתחילה 

 (שו"ת מהר"ם מרוטנבורג דפוס קרימונה ק"צ) קיבלה עליו.                               
 

'היום שידוע שהרבה מחזיקים במחלוקת בלי טעם ובלי ריח וכוונתם 
, אם היו צריכים לשאול כל יחיד ויחיד בענין מינויי שלא לשם שמים

הקהל לא היו מסכימים לעולם, לכן הולכים אחר רוב ואין משגיחים 
 (משנ"ב נ"ג נ"ג)הכל שלא ירבו המחלוקות!'  -על יחיד ... כל מקום ומנהגו 

                                                                                             

זקה ודרך ובלא רצון הציבור. וכל מי שמתפלל בח ואסור לאדם להתפלל'
 אין עונין ''אמן'' אחר ברכותיו.  –אלמות 

 

 רוצים בו.  נםרק יחידים אי אם ףא ,יברח מהעמוד ,אם יש בו יראת שמים
 

ולא יתקוטט לעשות מצוה  אינה מצוה. –א במחלוקת יכל מצוה שה
שאינה מוטלת עליו, שהרי אכילת קדשים בוודאי מצוה גדולה היא, ומכל 

שהצנועים מושכים את ידיהם  ,).יומא לט( ינו בלחם הפניםמצמקום 
 (ערוה"ש שם כ"ב)                                      !'זה בגללאם מתקוטטים  ,מהחלוקה

 
 חודש סיון שנת תקצ"ח

 לאיזו שפלות מביאה מחלוקת   -בביחוב  הלשנהה
 

הגאון רבי דוד לוריא בן ארבעים, קמו עליו אנשי הרד"ל, בהיות 
רשע, זדים, ביקשו לשחת נפשו בחץ שחוט לשונם, לשון סתר. 

בין אמרו שהלשינו לפני שר המדינה כי הוא מורד במלכות. 
 המלשינים החביאום שם. חיבוריו טמונים כתבי יד נגד המלוכה.

 

אל  כך בפתע, הגיעו שרי השופטים מפטרבורג עיר המלוכה
כתביו. ואת  ותו. התפרצו לביתו של הרד"ל, לקחו אביחוב

 וישלחוהו בשבת קודש שלח לפטרבורג, לעמוד למשפט. 
 

דפים  ,אכן בדקו ומצאו בתוך כתב ידו על פרקי דרבי אליעזר
ויצוו לתיתו במבצר  מלאי נאצות על הקיסר והמלוכה.

שליסלבורג הידוע, להיות שם עד אשר יעיינו בדינו ויצא לאור 
 ימים.  השימשפטו. והיה שם מאה וחמ

 

והשומר אמת לעולם האיר לעיניהם האמת, ויבינו כי כתב מזוייף 
ואדרבה, מצאו בין  משונאיו הוא, כי לא דומה כלל לכתב ידו.

 ...כתביו כמה גדול כבוד המלוכה בעיניו, כראוי לכל ישרי לבב
 

ויביאוהו אל בית המשפט, ויקראוהו לעמוד בפניהם. ראשונה 
פתח הגרף דובלט ואמר את המקרא 'צדיק מצרה נחלץ ...' אחר 

'בשם אדוננו הקיסר פטור  :בקינדורףהחסיד המיניסטר כך אמר 
 ומשנאיך שביקשו נפשך ינתנו תחתיך!'אתה, נקי מכל חטא. 

 

 כל הוצאותוהודיעוהו ש ,שלחוהו בכבוד לביתופטרוהו לשלום, ו
 על חשבון המלוכה ירום הודה.  הדרך

 

של אור בדרכו חזרה, כל העיירות והכפרים הדליקו משואות 
, בא ראשונה לבית הכנסת ביחוב לכבודו. כך הגיע לעירוושמחה 

 (תולדות הרד"ל)    וידרוש "לך ה' הגדולה"...הגדול ויעמוד על הבימה 
 

  .(מדה"ג) "שקמו לפניו בעזות פנים (יונתן)בחוצפה  - "ויקומו לפני משה
 

הרד"ל שהיה מגדולי הדור כיבד באופן מיוחד את התורה 
היה עומד  ,ולומדיה: כאשר היה בא לפניו תלמיד חכם או בן תורה

 ועושה רצונו באהבה וחיבה יתירה. ,מכסאו ומכבדו
 

שלא נכנס לקבל  ,מעולם לא עבר עיר שיש בה רב או מורה צדק
לא בשל השעה את פניו. פעם אחת עבר בשקלוב באישון לילה. 

היה כבר שייך להכניס אל הגאב"ד מוה"ר גרשון. לכך נשאר ללון 
 )ה לפרד"אהקדמ - (תולדות הרד"ל     ל לשחר פניו בבוקר.    כשם, למען יו

 
 סלובקיה  וקרח מופיע בצ'כ

 

. באותה תקופה רוס-במחוז קרפט היה זה לפני כמאה שנים
י הדתות. בקהילת בילקה היה היגנמנוהלו ספרי הלידות על ידי 

 מופקד על ספר הלידות, רב הקהילה, הגאון רבי מאיר איזרעאל.
 

לפיהם היה  ,ספרי הלידות היו המקור לרשימת מחויבי הצבא
עליהם להתייצב לגיוס. לפי החוק ניתן היתר נישואין רק לאלה 

 או תעודת שירות צבאי. ,שהציגו תעודת שחרור מהצבא
 

שנים בצבא שרובו גויי היה מספר חייב לשרת שכידוע, החוק 
 ,במיוחד המקפיד על כשרות ושבת, רחוק מלשמח לבו של יהודי

בכל היהודים נקטו  לכך ...בגיל צעיר וילדיאת להשיא והשואף 
ים כדי להשתמט. אחת הדרכים היתה לרשום את בניהם אמצעה

 כך מנעו ששמותיהם יופיעו ברשימת חייבי הגיוס...ע"י  כבנות,
 

רישום זה נעשה על אחריות ההורים, מבלי שהרב הרושם יבדוק 
 אחר מינם של הנרשם או הנרשמת.

 

ני גיוס פנה שבנו עמד לפ ,והנה קרה שיהודי מקהילת בילקה
, וביקש ממנו שיעשה לו טובה וירשום את רבי מאיר איזרעאלל

הלך היהודי  .ובקשתלא נענה להרב מטעמים מובנים, בנו כילדה. 
 והלשין עליו ועל יהודים אחרים...

 

, הוא החליט, מתוך חשש והבנה שחקירת לרבנודע הדבר ר שאכ
מספרי השלטונות תביא לחילול ה' ולפורענות, לשרוף חלק 

 הלידות, לעזוב את הארץ ולעלות ולארץ ישראל.
 

ועורר רעש גדול במדינה, במיוחד  ,לבסוף הענין נתגלה ברבים
נשפט שלא  איזרעאל הרב .שהנאשם בזיוף הינו רב ידוע ומכובד

  לידי הממשלה. העברהוספרי הלידות רישום בפניו. והאחריות על 
 ("מן הדבש ומן העוקץ")                                                                             

  
 נסיים בסיפור מרגש:

 

הרב פנחס  ,בני משפחת מנצר מלווים את יקירם ,שנההח' סיון 
יעקב זצ"ל לקבורה בהר הזיתים. בסיום הקבורה הם פוסעים 

מבקש מהם  "חברא קדישא"במורד ההר, לפתע אחד מאנשי ה
. הם 'שהיום היארצייט שלו ,יש פה קבר של יהודי' - לעצור

 אומרים פרק תהילים וקדיש. ,נעמדים מנין אנשים ליד הקבר
 

 הגשיהרה"ג יחזקאל א. ניגש להתבונן על הקבר מקרוב, ר ,ידידי
ר' 'אותו המחשבה לדעת מי האיש שזכה. על הקבר רשום 

 .'אברהם משה קרויס ז"ל
 

נכנס לבית המדרש  ר' יחזקאל ,בבוקרלמחרת  -הסיפור ממשיך 
. לידו להתפלל תפילת שחרית ,הגדול של סאטאמר בבני ברק

מקדמים  למקומו, רבים מתקרבים נכבד למראה. ,מתיישב יהודי
היהודי הגיע . "ברוכים הבאים" לבביתבברכת  ,לשלוםאת פניו 

  .בארץ הקודשבשמחה משפחתית להשתתף מארה"ב, 
 

. על הסידור חקוק השם והלה סוגר את סידור ,בסיום התפילה
  ..'.ויסראברהם משה ק'

 

פונה ועוצר ברוחו לא ר' יחזקאל מתבונן על הסידור נדהם. הוא 
 'האם זה השם שלכם?'  :אל היהודי בחשש מה ושואלו

 

  :מפני מה אתה שואל זאת?!' סיפר את שארע' ' עונה היהודי'כן
נו על קבר לעמדנו והתפל ,אתמול היינו בהלוויה בהר הזיתים'

  .''אברהם משה קרויס', שזה היה היארצייט שלויהודי בשם  של
 

ר' אברהם משה זה הוא אכן ' :תשובתו של היהודי היתה מדהימה
כר ייד", לא לחינם עבן דודי שנפטר צעיר לימים, הוא היה "ערל

  'זכה שיעלו על קברו ביום פטירתו ויתפללו!הוא 
 

התקרבו לשמוע מה  ,שיש כאן משהו מיוחד והמתפללים שחש
 :ר' יחזקאל הצביעו עלחיוך בבפטיר האברהם משה  'ר ...קורה

                   '                 ברגליו...חשב שבא הרוג היהודי הזה '
 

ר' פנחס יעקב שהיה גומל חסדים בחייו, זכה  - כמה מתאים
 ("נר לשולחן שבת")                                 לעשות חסד גם לאחר מותו!



פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

קרח

בס"ד

388 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 20:31, ת"א 20:34

”ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי“
רק  עוזר  שייחוס  שכח  אך  בייחוסו  התפאר  קורח 
כשאתה משהו, אבל  קורח שכח לשאול את עצמו 

דבר אחד פשוט: מי אתה קורח?
משל למה הדבר דומה: פעם אחת היה איכר אחד 
 - איתו  לעשות  מה  ידע  לא  הזדקן.  שלו  שהכלב 
כאב לו הלב להרוג אותו, אך מאידך חבל על האוכל 
מה  ממנו.  אין  כבר  תועלת  שהרי  לו,  נותן  שהוא 
עשה?  לקח עורות של דוב ושם עליו, לאחר מכן 
ראה שזה לא מספיק ושם עליו רעמה של אריה - 

ושלח אותו ליער. 
ביער הייתה מסיבה של כל החיות אצל האריה מלך 
התרוקנה  היער  מקרחת  חצי  לפתע  והנה  החיות. 
קרה?  מה  לבדוק  השועל  את  שלח  המלך  מחיות. 

ממה כולם נסו וברחו?.
חזר השועל ואמר: ”אדוני המלך - אריה, הממלכה 
יותר  שנראה  נדיר  מגזע  אחד  הגיע  בסכנה.  שלך 
שלו  ליועץ  קרא  המלך  בהרבה“...  ממך  רציני 
את  המסכן  זה  מי  לי  תברר  לך  לו-  ואמר  הינשוף 

ממלכתי?
הינשוף:  אותו  שאל  לכלב.  והגיע  הינשוף  עף 
הכלב:  השיב  אדוני“?  אתה  מי  בבקשה  לי  ”אמור 
”מה הפירוש מי אני?! סבא שלי היה אריה!“ ותוך 
לטרף...   ומשחר  טורף  כארי  בקול  הכלב  נהם  כדי 
אמר לו הינשוף: ”בסדר הבנתי.. ומי אתה“? ענה לו 
ומתופף  רגליו  שני  על  מתרומם  שהוא  תוך  הכלב 
היה  שלי  אבא  אני?!  ”מי  הצפון:  כדוב  חזהו  על 

דוב!“. 
הינשוף התעצבן וצעק: ”כן הבנתי, אבל שאלתי מי 

אתה“?! השיב הכלב: ”אה... אני? אני סתם כלב“...
והנמשל פשוט וברור מאליו: קרח התפאר בייחוסו 

אך שכח לשאול את עצמו מי אני בעצם?!...
הוא  כאשר  ביחוסו  להתפאר  יכול  אדם  מסקנה: 
עצמו  בפני  עומד  והוא  אבותיו,  בדרכי  הולך 

באישיותו ובידיעותיו. 
אך אם ריק הוא מתוכן עצם ההתפארות בייחוס - 
טיפשות היא לגביו שכן כל אחד ישאל: ”אם הוריך 

כל כך מיוחסים - איך אתה יצאת כך“?!...

נלמד מהפרשהקשה כשאול קנאה

”ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי“ 
ומקשה רש“י קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?

ואליבא דאמת ”מעשיו של קורח תמוהים מאוד האיך הוא מעיז לצאת 
לכזו הרפתקאה האם לא ידע שאין לו סיכוי! וכי אפשר למרוד במשה 
ים  בקע  מצרים  על  חושך  הביא  יד  שבהנף  הבורא  שליח  שהוא  רבנו 
הסלע,  מן  מים  הוציא  במטהו  היכה  וכאשר  מצרים,  את  בו  והטביע 
התקנא  היא  והתשובה  זו?  לשטות  ראה  מה  היה  שפיקח  קורח  וא“כ 
בנשיאותו של אליצפן דחף הקנאה פעל אצלו, וכבר אמרו חז“ל הקנאה 
שאלות  שואלים  ואין  מהעולם.  האדם  את  מוציאין  והכבוד  והתאוה 
על המקנא כיון שהוא אכול ברגשי קנאותו, עד שמוכן להפסיד הכל 
ולהתמוטט כליל, ובלבד שיפרע מזולתו ויזיקו, וכמו שמסופר מעשה 
ופצוע  ערום  אדם  וראה  ביער,  שעבר  ירקות  חנות  בעל  עני  ביהודי 
מסתובב ליד הנהר, ריחם עליו, עטפו בטלית והביאו לביתו, שם נתן 
לו מלבוש ומזון ואף צייד אותו בכסף. כעבור זמן מה – הגיעה מרכבה 
היהודי  נוכח  המלוכה  לארמון  להגיע  ונתבקש  הירקן,  לבית  מפוארת 
לדעת שלא היה הניצול כי אם המלך בעצמו שבהיותו עסוק בצייד ירד 
לשחות בנהר, והותקף על ידי שודדים שגזלו את בגדיו ואף פצעוהו. 
המלך הודה ליהודי על מידת חסדו וטובו עימו, ובמקביל ביקש המלך 
מחשבה  ולאחר  לו?  לעזור  יוכל  במה  אותו  ושאל  טובה,  עימו  לגמול 
את  שיסגור  המלך  מאדוני  אני  מבקש  ואמר:  היהודי  ביקש  ממושכת 
יהודי  אותו  של  משאלתו  האין  חנותי.  מול  שנמצאת  הירקות  חנות 
מעלה גיחוך, והרי יכול היה לבקש מספר חנויות נוספות, ומה בכך אם 
מידת  שזוהי  אלא  מחנותו?  הוא  אף  להתפרנס  ימשיך  אחר  יהודי  גם 
הקנאה, בשעה שאדם רואה מה שיש לחבירו עינו צרה בו ואינו יכול 
לחבירו  שיש  שמה  וחושב  כלשהו,  בדבר  עליו  יעלה  שחבירו  לסבול 

באמת היה צריך להיות שלו.
שהרצח  להבל  קין  קנאת  זו  קנאה“  כשאול  ”קשה  כתוב  ובמדרש 
מה  ועל  הבל  את  קין  שהרג  פעוטה  עבור קנאה  היה  הראשון בעולם 
היו מתדיינים? אמרו: בואו ונחלק את העולם, אחד נטל את הקרקעות 
והשני נטל את המטלטלין, זה אמר: קרקע שלי היא למה אתה מהלך 
קין  ”ויקם  כך  ומתוך  חלוקך,  פשוט  הוא  שלי  לבוש  אמר:  וזה  עליה, 
על הבל אחיו ויהרגהו“. והדברים מבהילים עומדים שני האחים שכל 
העולם ומלואו פנוי עבורם, ואין יכולים לחלק את הנכסים שוה בשוה? 
בעיניהם  מעטות  כי  העולם,  מן  האדם  את  מוציאה  שהקנאה  אלא 
הטובות הרבות, עד שהם מסתכלים על כל טובה שיש לאחרים כאילו 
היא  והתוצאה  לרע,  להם  נדמה  אליה  שהגיע  והטוב  מהם  נשללה 
שהקנאי לא די שאינו משיג את מה שאין בידו, אלא גם את שלו הוא 

מפסיד.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

אף  צ‘רנוביל,  מבנות  היתומה,  רחל  היתה  וחסודה  צנועה 
החלושה,  אמה  עם  לבדה  ונותרה  אביה,  עליה  שמת  לאחר 
מרבה  קלה כבחמורה.  על  מקפידה  ה‘ והיתה  דרך  על  שמרה 
היתה לשפוך תפילה לפני אבי יתומים, שיגונן עליה כל הימים 

ויפרוש עליה את כנפיו.
והוא יתברך לא עזב אותה לנפשה. מקום של חן הכין לה ברוב 
חסדיו, בביתם של הרב והרבנית, ניחמו ופייסו אותה בדברים 

והיו לה לשמש צדקה ומרפא בכנפיה.
רחל בגרה, זה מכבר הגיעה לכדי הקמת בית בישראל, אולם 
לשם  מתחננת  היתה  היא  ויאה,  נאה  זיווג  לה  נמצא  טרם 
עליה  חלפו  כי  אף  שמים.  ירא  בבחור  אותה  שיזכה  יתברך 
השנים בזו אחר זו, בטחה בהשם יתברך שבבוא העת ימציא 

לה את זיווגה הנכון, כמשאלות לבה.
ויהי היום, והחלו לדבר איתה נכבדות על בחור שאומרים עליו 
כך  שאיפתו,  טובות.  שמעו  אחריו,  שערכו  מבירורים  טוב.  כי 

אמר, להקים בית של תורה וגדולה כאחת.
נסגר  השידוך  לסרב.  עת  לא  כי  והוחלט  הענינים  נתגלגלו 
לקראת  ההכנות  החלו  העת,  בהגיע  הרב.  של  בביתו  ונחתם, 
ותגיע  היתמות  לחיי  קץ  יושם  שבו  היום  קרב  הנה  החתונה. 
לנווה מבטחים בביתה החדש אשר תקים. רחל היתה כל הזמן 
מתחננת לה‘ כי יהא ביתה בית נאמן בישראל, על אדני התורה 

והיראה, ותזכה לאוהל יהודי בדרכי האמהות הקדושות.
באחת השבתות שקדמו לחתונה, יצאה רחל עם אמה לנשום 
בית  לאזור  בהתקרבן  השקטות.  הדרכים  בשולי  צח  אוויר 
הכנסת נזדעזעו למראה עיניהם: בפאתי השדות שאחורי בית 
צרורה  צרה  זו  היתה  מפיו.  עשן  ומעלה  אדם  ניצב  הכנסת, 
מתלאות הימים ההם, כאשר פורקי עול עדיין התהלכו בקרב 

העם, בחזות חיצונית שעודנה כללה יראי ה‘.
ביקשו ללכת לדרכן, אלא שרחל ניטעה במקומה באלם והלם, 
אינה מאמינה לאשר עיניה רואות, הביטה ושוב הביטה ולבה 
הלה,  כנכון:  המבהיל  החיזיון  התברר  נוראה,  ברעד  מפרפר 

מחלל השבה ר“ל, אינו אחר מאשר החתן המיועד...             
בית  את  בוכיה  רצה  אצה  החבילה.  בלבה  נתפרקה  עין  בהרף 
לא  קיים.  ולא  שריר  לא  השידוך,  בטל  כי  להודיע  הרבנית, 
חתונה ולא בית, לא תורה ולא גדולה, לא דובשו ולא עוקצו. 

לא אל הנער הזה התפללה.
לשקיעת  לה  היה  בטבת,  י“ד  קודש  שבת  יום  הזה,  התאריך 
שמש תקוותה, אך לזריחה מחודשת של תפילותיה ותחנוניה, 

לבל תיוותר גלמודה בעולמה.
צ‘רנוביל. ליל שבת קודש י“ד טבת, ירח מאיר פנים. מביטים 
ממרומים על רחל העושה דרכה מביתו של הרב אל בית אמה. 
גלוי להם הסוד הגדול שטרם נודע לה: שממש באותה שעה, 

רוקמת ההשגחה הפרטית את המשך דרכה של רחל בחיים.
נכנסת רחל לביתה, משתדלת לכבוש את צערה לבל יצטערו 
אמה  בית  את  ברחמים  הפוקדים  עליון  ומלאכי  השבת  נרות 
ביום קדשנו. וכי מנין לה שתדע מה מתחולל בשעה זו בפינה 
חשובה אחרת בעולמו של הקב“ה, אי שם בסיביר הקפואה...     
הנורא.  הקיפאון  את  במקצת  חיממה  הבוערת  האש  מדורת 
של  חבורה  לה  יושבת  בטבת.  י“ד  קודש  שבת  ליל  סיביר, 
אסירים, סביב למדורה במשחק קלפים סוער וקולני. גריגורי 
פתחו  בטרם  המשחק.  את  לנצח  עומד  למחצה  שיכור 
המפעל  בנין  את  שיצית  הוא  המפסיד  כי  החליט  במשחק, 
בסיום  נסבלת.  בלתי  היא  בכפייה  בו  העבודה  אשר  הסמוך, 
המשחק, וולדק המנוצח העלה את המפעל באש, מילה היא 
מילה... כאשר הכבאים הצליחו להשתלט על האש התברר כי 
חלקו הגדול של המפעל עלה באש. החלה החקירה ובמהלכה 
היהודי,  הבחור  מנדל,  את  עיניו  במו  ראה  כי  וולדק  מסר 
בעלילה  החזיקו  אחריו  המפעל.  לעבר  בוער  ענף  עם  חומק 

דמעות בשלשלאות נגעו
אל  באזיקים  מובל  עצמו  את  מנדל  מצא  וכך  החבורה  יתר  כל 
רכב הברזל, בעיצומה של שבת קודש. מן הפח יורד עתה אל 
כזב  עלילת  אלא  אינה  בסיביר,  הימצאותו  עצם  כל  הפחת. 
נגזרו  בכפו  עוול  לא  על  הגויים.  שכניו  עליו  שהעלילו  שפלה 
אמור  חודשיים,  בעוד  בסיביר,  פרך  עבודת  שנות  חמש  עליו 
האסירים  עליו  המיטו  והנה  הראשונה,  השנה  את  לסיים  היה 

צרה אשר מי יודע מה יהיה  בסופה.
שאב  חיותו  כל  את  בעולמו.  ובודד  יתום  ומרים.  חייו  קשים 
מלימוד התורה ומעבודת ה‘ בתום וביושר, עד שנתרגשו עליו 
הצרות. אילו היו הימים כתיקונם יתכן וכבר היה נכנס לחופה, 
ועתה מי יודע... הביט אל על, ואף כי לבו כבד עליו, ניסה לחזק 
לבד  אינו  יהודי  הן  היום,  שבת  הן  עידוד:  בהרהורי  עצמו  את 
לעולם, גם כי ילך בגיא צלמוות. הוא אינו יודע ולא ידע לעולם 
על מה ולמה נתגלגלו עניניו באופן מכאיב. לה‘ פתרונים ואין 
לכפרת  לו  יהיה  זה  כי  התפלל  בנסתרות.  להבין  אמור  הנברא 
וכאב  יוכיח  יאהב  אשר  את  כי  ה‘ –  לפני  זכות  ללימוד  עוונות, 
את בן ירצה, היו שפתיו נעות לבו תוהה בקרבו היזכה אי פעם 

לצאת ממקום זה ולהקים בית בישראל?
פמליית  עם  יוצא  פנים,  מאיר  ירח  ממעל.  הרקיע  פרוש 
כוכבים מעריצים לטיול מלא הוד לכבוד שבת קודש. מביטים 
השחורות  מנדל  של  פניו  על  האכזר,  הצינוק  על  ממרומים 
העומדות ליפול מצער וכאב. שמחים המאורות העליונים – כי 
יודעים הם מה עוד נעשה עתה תחת השמים. גלוי להם הסוד 
ההשגחה  רוקמת  עת,  באותה  שממש  לו:  נודע  שטרם  הגדול 
בזכות  אולי  לחננה,  עת  כי  בחיים.  דרכו  המשך  את  הפרטית 
עבורו  לסלול  התחילו  בשמים  שתרחם.  היא  שיכולה  השבת 

נתיב ישועה.
דומיה נפשו של מנדל. משתדל לכבוש צערו, לבל יצטער ביום 
השבת. וכי מנין לו שידע מה מתחולל בשעה זו בפינה חשוכה 

אחרת בעולמו של הקב“ה, אי שם בצ‘רנוביל הרחוקה...
בכנופיית  פרצה  קטטה  המחנה,  בפאתי  קולנית  המולה 
כמעט  האסירים.  כל  על  מוטלת  שאימתו  וולדק,  האסירים. 
את  היטב  ידע  האחרון  זה  האסירים.  אחד  את  במכות  והרג 

העלילה שהעליל על מנדל, והחליט שיעשה מעשה.
אל  מנדל  נקרא  לצינוק,  וולדק  והוטל  הדברים,  שנתבררו  כיון 
מעליו  השוטרים  הסירו  הצינוק,  אל  בהיכנסם  מיד  המפקדה. 
כי  לו  סיפר  זה  המחנה.  למפקד  והוליכוהו  השלשלאות  את 
עתה התבררה האמת, וכי ימי המעצר בצינוק היו לשווא. כאות 

פיוס, הוא בישר לו כי עונש ההגליה יופחת.   
מנדל פרץ בבכי, ניצל את פתחון הפה שניתן לו וסיפר למפקד 
חטא  ולא  בתום  הלך  ימיו  כל  פשע.  ולא  חטא  לא  מעולם  כי 
הזה.  למקום  הביאתו  אשר  היא  שפלה  עלילה  ורק  לאיש, 

המפקד התייחס ברצינות לדבריו והבטיחו לבדוק את העניין.
בחלוף יומיים נקרא מנדל אל המפקד וקיבל לצידו צו שחרור. 
מתברר  ממש!  גלוי  נס  יסופר.  כי  יאומן  שלא  מאורע  זה  היה 
עתה כי עלילת ההצתה, שנראתה כשבר על שבר, היתה סיבה 

מאת נורא עלילה יתברך שמו, להוציא ממסגר את מנדל.
הרחום  במעונו  פתוחות  בזרועות  התקבל  לצ‘רנוביל,  בהגיעו 
והחנון של הרב, שם גולל את סיפור נס הצלתו והשחרור. עם 
הזמן הבחינה הרבנית בנועם הליכותיו וביקר נפשו, ולבה אמר 
לה כי הוא זה. גם הרב הסכים עמה, והיא העלתה את העניין 

לפני רחל. 
משמים אמרו לדבק טוב, ובהגיע העת – שעה טובה ומוצלחת 

– נכתב ונחתם השידוך לקשר של קיימא.
אור  שבקיעת  התברר  תלאותיהם,  את  גוללו  כאשר  לימים, 
חייהם החלה באותו ליל שבת קודש י“ד בטבת. בעודם כובשים 
וזיווג  במרומיו  הקב“ה  ישב  קודש,  שבת  לכתוב  לבם  מר  את 

זיווגם לבנין עדי עד.     











  
  708: ד גיליון"בס

  ,21:18 :רבינו תם 20:34: צאת השבת 19:28: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )יא' שמואל א(ויאמר שמואל : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""קרחקרח""פרשת פרשת  
  .ויתור על הירושה למען השלום ].יב, טז ["וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה"

בדחילו ורחימו . לדון בחלוקת כספי הירושה, החרשתן העשיר, חייםהתכנסו צאצאיו של , לאחר תום השבעה
חיים ' סוחר מוכשר ומנוסה היה ר, אכן. ונקראה במעמד שלושת בניו ושני חתניו, נפתחה צוואתו של הנפטר

הוא חילק את . עליהן היו חתומים שני עדים מהימנים, והדבר היה ניכר בשורות הכתובות שהותיר אחריו, הנפטר
  !איש לא נפקד – תוך התייחסות לצרכים של כולם,  בצורה מכובדת ונבונהרכושו
הדיון על חלוקת ... לא כל הנוכחים בחדר היו מרוצים, כדרכם של בני אדם אשר ריח הממון עולה באפם, אך

, סכומי העתק שעמדו על כף המאזניים. הפך עד מהרה לסוער ולקולני, שנפתח בכובד ראש ובנימה עניינית, הירושה
  ...הלך והתעצם, תרמו מן הסתם ללהט הוויכוח שהלך וגבר, סכומים שאין להקל בהם ראש כלל וכלל

ישב על ספת , צעיר בניו של החרשתן האמיד, מאיר. מאיר' ר – שלא השתתף כלל בסערה בהתחוללה, אחד היה
כל חייו השתדל לאהוב ש, מאיר, הוא. וחש כי הקרקע רועדת תחת רגליו, העור המרופדת בביתו של אחיו הבכור

הוא בכבודו ובעצמו נקלע למריבה  – שהתאמץ להשכין שלום בין הבריות בכל דרך אפשרית, שלום ולרדוף אחריו
  .שמאיימת לשסע את בני משפחתו ולהבעיר אש של מחלוקת בתוך הבית פנימה, כה סוערת

ולם בזעקה ומטיחים האשמות מרימים ק – את גיסיו האהובים, ליבו נקרע לגזרים בראותו את אחיו היקרים
נסחפו כולם למערבולת האיומה  – ועתה, את ליבם הרחום ואת מידותיהם הנעלות, מי כמוהו מכיר אותם. הדדיות

  ...התעוורו עיניהם מראות בשל הסכום העצום שעומד על הפרק, בגלל תאוות הממון
... אבל מוחו מרחף, צא בתוך בית אחיוגופו נמ. תמונה אחר תמונה, מאיר כבסרט נע' המראות חלפו במוחו של ר

  . מוציא סכום כלשהו ומשכין בעזרתו שלום בין יריבים, שלו" מגרת השלום"רואה הוא את עצמו פותח את 
ה זן ומפרנס לכל "והלוא הקב. ובליבו כל הצער שבעולם, מאיר באחיו ובגיסיו בעיניים מצועפות מדמעות' הביט ר

                 . מדוע רבים הם כל כך על הממון. יש לו אוצרות לאין שיעור, הבורא הכל יכול. ברואיו בחסד וברחמים
  ?על מה ולמה יצא הקצף
מבלי להיוועץ , כיצד קם ועשה מעשה. חליט החלטה כה גורליתכיצד מצא די אומץ בלבו וה, עד סוף ימיו לא ידע

והודיע קבל עם ועדה כי הוא מוותר על כל חלקו , ביקש לרגע את רשות הדיבור, מאיר נעמד על רגליו' ר. באיש
  .ותשקוט המריבה ...כדי שיישאר די והותר לכל האחרים, בירושה

, אחד. חבת לאחיהם הצעיר מאיר כאל בטלן מופלגהתייחסו בני המשפחה המור, במשך השנתיים שחלפו מאז
גם רעייתו המסורה הרהרה . ומוכן להפסיד את עולמו בהינד עפעף, שאינו מבין מימינו לשמאלו בענייני כספים

ירושה שהיתה עשויה לסייע בידם להשיא את כל , בצער אודות ההפסד של ירושת הענק שהיו אמורים לקבל
  .צאצאיהם בכבוד

' מכרו בינתיים את המפעל הרווחי שהותיר אחריו ר, וגם האחיינים שבגרו ונכנסו לעולם העסקים, גיסיו, אחיו
בתקווה , הם לא היססו למשכן את כל נכסיהם בביסוס המפעל הענק, והקימו תחתיו תשלובת ענקית, ל"חיים ז

  .כל כנפות תבלשישווק את תוצרתו ל, ולהפוך לקונצרן בסדר גודל עולמי, להכפיל ולשלש את הרווחים
, הבטלן וחסר ההבנה, צעיר הבנים, רק מאיר. הותירה אותם נקיים מנכסיהם, פשיטת הרגל שלא אחרה לבוא

ונותר בעל דירה ובעל , היה היחיד שלא משכן את נכסיו – שוויתר על חלקו בירושה כדי למנוע את הקרע במשפחה
ואף להמשיך ולהטמין מפעם בפעם , אביוניםבהם הצליח לתמוך מעט באחיו האומללים וה, חסכונות צנועים

  .'מגירת השלום, 'ת שלח במעשי ידיו במשך השנים במגירה שהצילה אותו"סכומים נכבדים מהברכה שהשי
  גשר של שלוםגשר של שלום
הם ידעו שלעולם הדברים לא יחזרו להיות כמו , מאותו הרגע שבו ישבו יחד האחים שבעה אחרי פטירתו של האב

אפשר לומר שגם היה להם די נחמד ,  לזהאפילו נחשבו לאחים שדואגים זה, הם דווקא הסתדרו תמיד לא רע. שהיו
  .האחד בצידו של השני

והירושה נכנסה , מאז שהלך האבא לבלי שוב, אבל כל זה היה טוב כשהיה להם אבא ולא הייתה להם ירושה
אפשר , הרבה פחות ידידותיתהאווירה הפכה להיות , גם אם בימי השבעה עדיין לא דברו עליה מפורשות, לתמונה

כל אלה נכנסו ללב והצליחו , החווה הגדולה, הקרקעות שסביב הבית, הכסף שבחסכונות הבנק ...לומר עכורה
  .לדחוק את האהבה משכבר הימים

 ההערה שנזרקה מצד הגיסה האחת לחברת, משפט שנאמר והובן הפוך, זו היתה סתם מילה שנזרקה שלא במקום
 לא התפלא איש לשגרהשקמו מהשבעה והחיים חזרו כ. אלו ועוד התיישבו על הלב והעכירו את האווירה, בתום לב

עלבונות אישיים נזרקו מצד לצד , לשמוע את האחים הטובים משכבר הימים מחליפים מהלומות מילוליות ביניהם
הבין על מה המהומה ולנסות אולי להשכין שלום ל, אנשים שניסו להתערב, הלבבותוכחיצים מורעלים הרעילו את 

  .האש רק לובתה, חייבים לחוות דעה לטובת אחד הצדדים, ד צד במריבהומאמצאו את עצמם מהר 

ת העלון    נא לשמור על קדוש
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 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 



טחן נמדד יש, הפכה לשתי חוות נפרדות זו מזו, כזו שיש בה הכל וכולם קשורים בה, מחווה אחת גדולה ושלווה
  .חיוכך שלא יוכל איש לטעון כי קיבל פחות מא, י אנשי מקצוע"וחולק ע, י עשרות שמאים"הוערך ע, במילימטרים

עד כי הגדיל לעשות אחד האחים כשהביא דחפור והורה לו לחפור תעלה עמוקה שתפריד בין שתי , השנאה חלחלה
  .והנתק בין השניים קיבל גם אישור בשטח, הכריז"! איני רוצה כל קשר עם האח השכן", החוות

עיניו של ,  במרכז הכפרהיא חנתה, ובכפר חלפה משאית גדולה עמוסת קרשים, ימים מספר לאחר שנחפרה התעלה
יש לו ? אולי פנוי הוא לעבודה: ניגש אל בעל המשאית ושאלה בפיו, האח השני צדה את המשאית על תכולתה

  .עבודה רבה בשבילו
נמאס לי לראות , איני יכול לסבול אותו: "ואמר, משנתקבל אישורו של האיש הוביל אותו לתעלה שבין שתי החוות

חומה , קח מהמחסן שלי כמה מסמרים שאתה צריך ותבנה לי חומה מהקרשים שלך, בבקשה ממך, את החווה שלו
הם סיכמו לשוב ,  מאחורי הבקשהכמבין את מה שמסתתר, האיש הנהן בראשו, ..."גבוהה שלא אראה אותו יותר

הוא עבד , לקח את הקרשים והחל לצרף קרש לקרש, ריםמסמהוא לקח את ה .ולהיפגש בערב עם תום העבודה
הוא , כל קרש שהצטרף לחברו קירב אותו לסיום המשימה, אבל הוא לא התעייף לרגע, העבודה היתה קשה, לבד

שעות ארוכות נמשכה . תר הפך להיות שמח יותר וקליל יותרככל שהעבודה התקדמה יו, היה מאושר ומלא סיפוק
  ...כזה שלא יתמוטט בקלות, יציב, הוא בנה משהו חזק, קופסת המסמרים כמעט והתרוקנה, העבודה

הוא התפלא לראות כי במקום חומה מצד , בסיומו של יום כשחזר בעל הבית והתקרב לראות את החומה שנבנתה
ומהעבר , הוא לא הספיק לומר מילה.  כזה שאפשר לעבור עליו בבטחה מצד לצדבנה האיש גשר רחב וחזק, לצד

, אחי, אני לא מאמין "–צועד על הגשר , הוא התקרב לעברו, על פניו ניכרה סערת רוח, השני של התעלה הופיע האח
 השני בבכי נרגש הם נפלו האחד על צווארי ..."הקשר חשוב לך, אחרי כל מה שהיה בינינו יצרת גשר!!! בנית לי גשר
  .של גישור, של חיבור

  .קראו השניים אל האיש שבנה את הגשר" בוא תצטרף איתנו למסיבה"
  ..."יש לי לבנות עוד הרבה גשרים, אני ממהר מאוד, אני מצטער"

*  
 ,לבנות חומות, במקום לחפש להתנתק, ים הנחמדיםכדאי להפנים את המסר החשוב שעולה מן הסיפור, כן

ממלאים אותם , יבים את החייםגשרים של אחדות מרח. כדאי לחפש ולבנות גשר ללבו של השני, ותבמרירלהתכנס 
  ).ניצוצות (...!"ואהבת לרעך כמוך" ...שמחה

  ].הפטרת קרח, יב' שמואל א[ "...אתם עשיתם את כל הרעה הזאתת"
  :היה כך שהיה ומעשה. ומעניינת נדירה שאלה בעקבותיו הוליד, למאוד עד מופלא סיפור
. בכיתה ובלאגן מהומה ומחולל, רגוע אינו הילד כי טען המורה. ה'יענקל - מתלמידיו אחד על להתלונן שהרבה במורה המעש
   .יומיים או ליום הספר מבית המורה אותו הרחיק אף ולפעמים, עונשים הילד קיבל שלא, יום עבר ולא כמעט
 היא רטלין( !"'רטלין'ל זקוק שלך ה'יענקל !כך להמשיך יותר אפשר אי": והודיעו ה'יענקל של לאביו המורה קרא, היום ויהי

 כלל סובל אינו בנו כי לשכנעו האב ניסה תחילה). וריכוז ערנות, להרגעה ומביאה, מהיפראקטיביות לסובלים הניתנת תרופה
 המורה משהמשיך אך". מוחלטת ברגיעה זמן לאורך להתרכז ומסוגל, מאד רגוע דוקא הוא", שקט- ואי התנהגות מבעיות
 יותר מסוגל איני" :בשלו המורה אך". תפרן אני. לזה כסף לי אין ,רטלין אקח מהיכן, עלי רחם אנא: "האב התחנן, להתעקש
   !"רטלין וקנה הפתחים על חזר. בנך את להחזיק
 נוכל והיאך, בבוקר מוקדם הבית את עוזבים ורעייתי אני" :לושאל הוסיף אך, הרטלין את לרכוש האב הסכים ברירה בלית
   ".בוקר מידי התרופה את שיקבל אדאג אני" ,המורה הרגיעו, "מלבך דאגה הסר", "?הרטלין את הלימוד קודם לו ליתן

   !"רטלין בני שנוטל תראה הכיתה שכל מעוניין איני"-
 את בסתר יקח ושם ,קפה כוס עבורי שיכין ממנו ואבקש, המורים לחדר בוקר מידי אותו אשלח אני, יקירי דאגה אל"-

 ביומו יום ומידי, הרטלין את מכספו קנה האב, היה כך ,ואכן. האבא על והתקבל המורה דברי". בארון המונחים הכדורים
  . שבמצוינים למצוין ממש הפך ה'יענקל! פלאים פלאי - והתוצאות .אחד כדור הילד נטל

. קורה רגיל לא משהו ,אבא תשמע" :הבן לו עונה, "?תהיבכ איך" :אותו ושואל, המוצלח בנו עם האב יושב ,ייםחודש כעבור
 מה" .השתומם האב ".כלל עלי ומתרעם צועק לא. כלפי רגוע הוא .מאד ממני מרוצה המורה, תהיבכ שקט שיש חודשיים כבר

  "?בני לכך הסיבה
 התפילה סוף לקראת בוקר שבכל, יודע אני שכן מה אבל .יודע לא אני הסיבה מה" :שיער מסמרת תשובה הבן השיב וכאן

!!! הקפה כוס תוך---ל אותו ומשליך, קטן כדור לוקח ,קפה מכין ,המורים לחדר מגיע אני .קפה לו להכין אותי שולח המורה
  .   המורה מאשר אחר לא היה, ריכוז והפרעות שקט-מאי שסבל שמי התברר "...נרגע והוא ,הקפה את שותה המורה
, תלמידו אל ניגש המורה .התלמיד ולא שקרה מה בכל האשם הוא .שלו היתה הבעיה כי הבין והוא, למורה לבסוף נודע הדבר
   . שלם בלב וסלח לו נענה, תרומיות מידות בעל שהינו, התלמיד ואכן, סליחתו את וביקש
 חייב אני האם - חמורה בשאלה כעת נתעוררתי: "לשאול וביקש, הסיפור כל את לו סיפר, א"שליט ר"למו המורה פנה, והנה

   " ?הרטלין דמי את האביון לאבא להשיב
  : א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 ונהנה לתרופה זקוק שהיה זה והוא, האשם שהוא ונתברר מאחר, הרטלין עבור לשלם צריך שהמורה נראה היה הדין מעיקר
 ,ואדרבא, כך על הוצאות להוציא לאב לו ניחא, בהצלחה מודיםבלי ימשיך שבנו מנת על שילם והאבא מאחר ,אולם. ממנה
  !...מיותרים סמים קיבל שלא וגם, הספר מבית בנו הורחק לאש גם - בכפלים האב נהנה
 בעצמנו שנתבונן חשוב כמה. חובה לכף ולדונו השני את להאשים ממהרים אנו כמה - עצום עבורנו המוסר, פנים כל ועל

 עונש להטיל כשבאים ובפרט"! אחרים קשוט כך ואחר עצמך קשוט "- ל"חז אמרו איך? הזה המצב כל בשלי לא האם, תחילה
  .)והערב נא( ...לו מגיע העונש באמת האם, כן לפני לחשוב עלינו כמה, הבן או התלמיד על כלשהו

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבזני חנוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל 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"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זשיד נ דוד בן כור" לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
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 "נגיעה אישית" - קורחפרשת 

" "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לויעל הפסוק בפרשתינו 
(טז, א) כתב רש"י בשם מדרש תנחומא קורח שפיקח היה 

ת זו? עינו הטעתו. ראה שולשלת גדולה מה ראה לשטו
יוצאת ממנו; שמואל ששקול כנגד משה ואהרן... ועשרים 
וארבעה משמרות לויה עומדות לבני בניו כולם מתנבאים 
ברוח הקודש... אמר: אפשר כל הגדולה הזאת עתידה 

 לעמוד ממני ואני אדום... ". 
ולכאורה, גם אחרי דברי התשובה של המדרש, עומדת 

במקומה: כיצד יתכן שאדם בעל רוח הקודש יטעה  השאלה
לחלוק על משה רבינו? אלא ירדו רבותינו לצפונות לבו וגילו 

עמדה קנאתו  –שמאחורי כל הדיבורים הנעלים שהשמיע 
בנשיאות אליצפן בן עוזיאל אותו מינה משה על בני קהת על 
פי הדיבור (רש"י טז, א). הטענות שטען בגלוי היו אחרות 

ן מהגורמים האמיתיים למחלוקתו. וייתכן גם שהוא לחלוטי
עצמו לא היה מודע לשורש מחלוקתו, ורק רבותינו 
הקדושים בתבונתם הרבה בכוחות הנפש של האדם אילפונו 
שאת כבוד עצמו הוא דרש. מכאן למד רבי אהרן קוטלר 
זצ"ל בספרו "משנת רבי אהרן" עד היכן מגיעה כוחה של 

יש בכוחה לעוור עיני חכמים, ומה נגיעה, שאפילו קלה היא 
גדולה השפעתה אפילו אצל אנשים בעלי השגות גדולות של 
השתוקקות לקדושה עד כדי מסירות נפש. הנגיעה מהפכת 
כוח הטוב לרע, שכן אלמלא הנגיעה של "עינו הטעתו" היו 
קורח ועדתו משתמשים בתשוקתם להתקרבות אל הקדוש 

לים בתכלית העליה ברוך הוא לפי מדרגתם, ואז היו עו
האפשרית לפי מצבם. ורק בגין הנגיעה בפנימיותם, נהפכה 

 לגורם לירידה נוראה.   –התשוקה הגדולה לעליה 
אין ספק כי כוחה של נגיעה היא אבן בוחן במעשינו 
היומיומיים. לא אחת אנו נתקלים בתופעה זו בביתנו 
הפרטיים ואנו נדרשים להחליט, לא תמיד השיקולים הם 

תיים, ופעמים רבות נגיעתנו האישית בדבר כה הלכ
משמעותית, עד שאנו מעוותים את החלטותינו לצד היצר 
הרע, למרות שאנו משוכנעים ויודעים בבירור שדרכנו זו 
היא טעות, ושיקולינו נובעים אך ורק מנגיעה אישית. אם 
האדם יכל להוציא עצמו מכלל נגיעה אישית יתכן והיה 

גיעה אישית של אדם עלול ויכול הוא מחליט אחרת. בגלל נ
לפעמים אפילו לטהר השרץ בק"ן טעמים ולסלף את דברי 
התורה. לפי שנגיעה אישית מוצאת לאדם כוח דהיתרא 
לטהר את הטמא ולהתיר את האסור. כשאדם עומד מול 
נגיעה אישית הרצון וההחלטה לאסור או להתיר אינם 

דם לא דן עומדים בקנה אחד עם דעת התורה כיוון שהא
מותר מול אסור אלא מותר ונגיעה אישית מול אסור וזה 
יותר קשה. המציאות מראה שפעמים רבות נוטה האדם 
לקולא ובדרך כלל מוצא סיבות להיתרא. הנגיעה האישית 

 היא כוח עצום שלא תמיד האדם יכול לעמוד מולו. 
האדם גדוש ועמוס בספר "דרך עץ החיים" כתב כי 

את חייו עלי אדמות הוא מנתב כפי  בסתירות פנימיות,
שליבו חפץ, ומה שהלב חומד, השכל מיישר. הוא כלל אינו 

כך בדיוק  .שהוא סותר את עצמו פעם אחר פעם שם לב,
פועל האדם בעולם. הוא מסוגל לפעול בעניין מסוים לפי 
כיוון חשיבה אחד, מכיוון שהדבר משרת את רצונותיו 

אשר אותו כיוון חשיבה עלול ותאוותיו. ואילו בעניין אחר, כ
להכביד עליו ולהפריע לו באורח חייו, הוא משנה כיוון 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו  .לאלתר, בקלילות רבה
משרד עורכי דין פינקלשטיין את קוריץ דברים אלו היטב. 

בע'מ הנו אחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום 
עורכי הדין  -ד הנדל'ן באזור מרכז הארץ. מנהלי המשר

רונן פינקלשטיין ודני קוריץ ידידים למעלה מעשרים שנה. 
היכרותם הראשונית הייתה בעת לימודם המשותף 
בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת תל אביב, ומאז הם 
 מלווים איש את רעהו בנאמנות כשותפים בעסקאות נדל'ן

 
 

במשך  מובילות, כשהם סומכים לחלוטין איש על רעהו.
ם הפך משרד עורכי הדין לאחד מהמובילים והמוכרים השני

בתחומו. המשרד עסק בעיקר בעסקאות ענק שהכניסו הון 
רב. ההסכם ביניהם עוד בזמן שחתמו על השותפות לפני 
למעלה מעשרים שנה היה, שבכל עסקה הנחתמת במשרדם 
הרווחים מתחלקים ביניהם בשווה, אלא אם כן את העסקה 

במקרה כזה  -חילתה ועד סופהליווה רק אחד מהם מת
מהרווח, והשותף השני יקבל  80%השותף העיקרי יקבל 

באחת הפעמים שבהן שהה עו'ד קוריץ בניו  מהרווח. 20%
יורק יצא לו להכיר יזם נמרץ ובעל חוש עסקי מפותח 
במיוחד, שהצליח לגייס הון רב על מנת להקים מגדל 

של עורך משרדים ענק באזור תל אביב. חושיו המחודדים 
הדין התעוררו בשעה שהבין שאם המשרד שלו יצליח 
לשווק את שטח המשרדים, הם עומדים להרוויח הרבה 
מאוד כסף. הוא פתח במשא ומתן עם היזם והצליח להגיע 
איתו להסכם כי משרד עורכי הדין ישווק את השטח 
המיועד, ולאחר משא ומתן ממושך הם חתמו על חוזה בו 

דין 'פינקלשטיין את קוריץ' ילווה את נקבע שמשרד עורכי ה
הפרויקט מתחילתו ועד לשיווק הדירות שבמגדלי היוקרה. 
כאשר הגיעה העסקה אל סיומה המוצלח בין השותפים 
הוותיקים החל להתעורר וויכוח, מכיוון שהעסקה החדשה 
הניבה רווחים גדולים. השותפים החלו להתווכח על כל מיני 

 20ם קבעו ביניהם לפני סעיפים משפטיים עלומים שה
שנה, סעיפים שאף אחד לא ידע בכלל על קיומם קמו 
 לתחייה וגרמו לסערת רגשות גדולה ולסכסוך מר ביניהם.
בסופו של דבר הגיע העניין לפתח בית המשפט שניסה 
במשך זמן רב לגשר על הפערים בין הניצים. לאחר דיונים 

וח על סכום מתמשכים, רוב חילוקי הדעות יושבו, ונשאר ויכ
אלף שקלים,  100קטן למדיי עבור רווחי העסקה של 

שעליהם אף צד לא הסכים להתפשר. השופט הציע לצדדים 
להפקיד את סכום הכסף בידי אדם נאמן שישמור עליו עד 
שהצדדים יגיעו לעמק השווה בבוררות. לאחר התייעצות 
ממושכת הוחלט כי הכסף יופקד בידי הרב ראובן קורן, 

רב בית הכנסת באזור מגוריהם של השניים. הרב המשמש כ
קורן נודע כאדם רגוע ושליו המסתפק בחיים פשוטים 
למרות מצבו הכלכלי האיתן, ושניהם הסכימו פה אחד 

חודש חלף, וביום  להפקיד בידיו את סכום הכסף הגדול.
בהיר אחד דפק עו'ד קוריץ על דלת לשכתו של הרב קורן. 

החל מר קוריץ לספר לבן שיחו לאחר כמה מילות נימוסין 
אודות עסקה גדולה ורווחית שהוא עומד לבצע בקרוב, אלא 

אלף שקל במזומן  40-שלצורך העניין הוא זקוק בדחיפות לכ
למשך חודש בלבד, 'אני מוכן לחתום לרב שעד תום החודש 

הכסף יוחזר לידיו' אמר עורך הדין הנמרץ, 'בנוסף אני  -
 על הסכום הנ'ל ליתר ביטחון'. אפקיד בידי הרב צ'ק מזומן

הרב הביט בעינו של מר קוריץ ושאל: 'כיצד אתה רוצה 
שאעשה דבר שכזה? הלא זה נוגד את כללי הנאמנות עליהם 

'הרב לא סומך עלי?' תמה עורך  חתמתי בבית המשפט?'
'ידידי  הדין, 'נראה לרב שאעשה משהו הנוגד את החוק?'

אני לא יכול לתת את היקר' השיב הרב 'אין על מה לדבר, 
זיק של כעס ניצת בעיניו של מר קוריץ  הסכום המבוקש'.

'אין שום סיבה שבעולם שלא תסמוך עלי, כבוד הרב' השיב 
בכעס, 'כבודו מכיר אותי כבר שנים רבות ויודע שאני לא 

השפיל את  רמאי ואני אדם העומד בהתחייבויותיו'. הרב 
גם אם אני מאוד  עיניו למטה וענה בשקט 'אודה על האמת,

אלף שקל, הדבר אינו אפשרי מבחינה  40רוצה לתת לך 
טכנית, חברך היה פה לפני שבוע עם נאום כמו שלך וכבר 

עיניו של עורך הדין כמעט יצאו  אלף שקל...'. 80ביקש 
מחוריהן 'אני לא מאמין! איך הרב יכול היה לעשות את 

ית ממש זה?! אני סמכתי עליו בכל מאודי! זו עבירה פליל
 הנוגדת את הנאמנות! עלי לשקול את אפשרות הפניה לבית 
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המשפט!' הרב קורן הרים את עיניו וענה: 'חס וחלילה 
ידידי, הבנת לא נכון... עניתי לחבר שלך שבשום פנים 
ואופן לא אוכל לתת לו אפילו פרוטה אחת, נאמנות זוהי 

 נאמנות בכל מצב...'
י. תמיד נמצא את כל אחד מאתנו נגוע בשוחד עצמכן,

ההסברים מדוע מה שעשינו היה הדבר הנכון והמתאים. 
ולעומת זאת כאשר אחרים יעשו כפי שנהגנו, נדון אותם 
לכף חובה. המסר הכפול שאנו חיים איתו לעיתים, מלווה 
אותנו בכל מהלך חיינו ועם הסובבים אותנו. עלינו להתבונן 

כנו, כדי במעשינו ולנסות לתקן את המידות הרעות שבתו
והשאלה היא האם  לנהוג ביושר ונאמנות גם כלפי האחרים.

אפשר להגיע לישרות אמיתית, פנימית ותמימה? ישרות 
שאינה מושפעת מנטיות הלב? למרבה הפלא, ישרות זו 
נמצאת עמוק עמוק בתוך האדם. כך נאמר בקהלת (ז, כט) 
"אשר עשה האלהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות 

כלומר, האדם מצד עצמו הוא מיושר ואמיתי. אלא  רבים".
מה? האדם רוצה למצוא היתרים לתאוותיו ונטיותיו, והוא 
עורך חשבונות על גבי חשבונות. הן כך אמר שלמה "והמה 
ביקשו חשבונות רבים". האדם "מבקש" חשבונות רבים. 
הוא רודף אחריהם, משום שהם מסייעים בידו להתיר את 

ישר. את רבי אליהו אליעזר דסלר האסור ולעקם את ה
זצוק"ל, בעל ה"מכתב מאליהו", הטרידה קושיא זו. כיצד 
אפשר להגיע לישרות אמיתית נטולת פניות? והלא האדם 
הוא "שק של נגיעות"? תשובתו של ה"מכתב מאליהו" 
נחרצת ביותר. הוא מבאר, כי זוהי הבטחה מאת הקדוש 

האמת, אם רק ברוך הוא, שלעולם יוכל האדם לגלות את 
יחפוץ בכך באמת ובתמים. הוא מבאר כי על כך נאמר 
(ויקרא כו, מד) "ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא 
מאסתים, ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני 
ה' אלהיהם". הקדוש ברוך הוא נשבע לישראל, שלעולם לא 
תכבה גחלת האמת מלבבם, למרות הצרות והיסורים, 

-רוחניים והגשמיים. ואם יחפש האדם אחר הניצוץ האה
להי שבקרבו, חזקה עליו שיגלה אותו במלוא הדרו ויפעתו. 
אלא מה? האדם נדרש לרצות בכל ליבו ולהתאמץ בכל נימי 
נפשו להגיע אל האמת, ואם כך יעשה, חזקה עליו שימצא 

להים. -את האמת  שבקרבו, שהיא היושר הפנימי שעשה הא
להגיע לנקודת האמת, הוא המיישר את שכל הלב הרוצה 

הגאון רבי מרדכי האדם לחשוב מחשבות אמת. 
פוגרמינסקי המשיל זאת לאדם שביקר בפריז וידידו לקחו 
למוזאון יוקרתי, להשביע את עינו ביצירות אמנות בנות 
מאות שנים. סיירו השניים באולמות הרחבים, וכאשר 

למארח ושאל אותו נעמדו מול תמונה מפעימה, פנה האורח 
"מה הנך רואה כאן?". "מה פירוש?" לא הבין המארח, 
"הרי זוהי תמונה מדהימה, של אחר מגדולי ציירי המאה 
שעברה". אולם האורח התעקש, "גם אני מתבונן בבד 
המתוח על הקיר, אך איני רואה אלא קשקושים צבעוניים, 
המרוחים לאורך ולרוחב". עמדו השניים והתווכחו דקות 
מספר, עד שאחד המטיילים יעץ למארח כך "אולי תשלוף 
את משקפיו של ידידך ותעיף בהן מבט? שמא פגומות הן 
במידה רבה?". שעה המארח לעצה הנכונה ובבת אחת 
הסיר את המשקפיים מעיניו של ידידו. ומה מאוד נדהם 
לגלות, כי העדשות העבות חרוצות למכביר, בחריצים 

ת. התעלומה נפתרה. אכן, עמוקים ובשריטות מכוערו
כאשר המשקפיים מעוותות, התמונה המרהיבה ביותר 
אינה נראית אלא כקשקוש מטופש. גם כאשר משקפיו 
הרוחניות של האדם מעוותות, בנטיות לב וכל מיני תאוות, 
בלתי אפשרי להיישיר מבט שכלי ומעמיק, ולהשתמש 

ל על האדם אם כן לפקח על עצמו, עבעיני החכמה בתבונה. 
דרכיו ועל מעשיו, ולבדוק תדיר האם הוא צועד בדרך 
הנכונה או לא. האם הוא מונחה לפי האמת הפנימית 
שבליבו, או שמא הוא מושפע מנטיות ומתאוות. מכיוון 
שכך, שהאדם גדוש ועמוס בנטיות עצמיות, שומה עליו 
להתעכב קודם על כל ביטולן, לתור אחר האמת הפנימית 

ה. רק לאחר שיסיר את הנגיעות שבלב, ולפעול רק לפי
מקרבו, יהא ערך לשיקולי דעתו. כאשר שיקול הדעת מושפע 
מנגיעה מסוימת, משוחד עצמי, מתאווה או מפניה כל 
שהיא, הוא חסר ערך בתכלית. כמוהו כמשקפיים מלאות 
 בחריצים. שיקול הדעת לכל שיקול דעת, הריהו אחד ויחיד

 
 

בי, או שהוא עצמאי "שמא שיקול דעתי מושפע מנטיית לי
בתכלית?". ואכן, רק החיפוש המתמיד אחר האמת הפנימית 
הטמונה בעמקי הלב, סילוק הנגיעות משיקול הדעת והחיבור 
לידידי אמת, הם המכוונים את האדם בדרך הישרה 

 ומעניקים ערך לשכלו ולהגיונו. 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה, עד 

ית הנובעת מאינטרס אישי יכולה לעוור את כמה נגיעה עצמ
האמת הפנימית שבנו ולשנות את המציאות כפי שהיא 

 באמת...
בחתונה העליזה השיחה בין השניים שישבו ליד השולחן העגול  

תה זו שיחה מתובלת במלל רב, אך ללא יהיקלחה לה לאיטה. 
ויכוחים מיותרים, או גלישות לנקודות בעייתיות. שיחה זורמת 

ן בה טונים צורמים, או דעות מנוגדות. שיחה. איש לא מצפצף שאי
ומתפרצף. לאיש לא חורקת שן. שניים שיושבים ומשוחחים. לא 
התפתה מי מהיושבים להכניס בשני 'עקיצה' כלשהיא. סתם 
פטפטת ללא סיכונים או מעידות... שניהם עמך. אחד יהושע, 

ני בנימין מובטל מצוברח שלדידו הכסף הוא מדע בדיוני. והש
יה קל דעת ופטפטן חסר תקנה. מפגש די מצוי בין שניים יעובד עיר

שמשוועים להחליף דעות. השיחה הערה התנהלה לקול צחוקם של 
אנשים שישבו מסובים לשולחן עמוס, במה שנקרא, במטעמים 
משובחים, שמעניקים לך תחושה שכל פירור פה שווה משהו. 

ר. אחד מהם התבדח וקרא החתונה הזאת עלתה ל'בנקאים' ביוק
בעליצות לארוחה הזו, ארוחה מרכנתילית, אם לשייך את התשלום 
עבורה (צ'ק במעטפה) על שם הבנק שבו שוכבים דינריו. השני 

. הוא וידא (רעיון תורני) יהושע שילם על הארוחה בוורט יפה
שהחתן לא בקרבתם ושאל את רעהו שאלת תם "למה, למה לשים 

וף ענה בפסיקה חדשנית "הארוחה הזאת מעטפה לחתן?" ולבס
הנה חלק מזכיותיו של מובטל, לא?". השיחה ביניהם אכן זרמה 
יפה, עד שעלה נושא הבומבות. בנימין עובד העיריה, שכח לרגע 
איפה הוא נמצא. במקום לקום ולרקוד, פתאום הוא נזכר בפקידה 
ההיא מהעיריה... הפקידה החרוצה העבירה לו דו"ח מאגף 

רה שעליו להסדיר בדחיפות את עניין פסי ההאטה. כעת התחבו
הוא התקשה לנעול את הפה ושיתף את בן שיחו בהגיגיו. "מדוע 
שההיא תגיד לי מה לעשות?" שאל כפתיח. הוא אומנם לא העז 
לכנות אותה בקול, אנלפבתית, אבל העיר בעדינות "לדעתי צריך 

א טוענת לי ללמד שבכבישי ישראל צריך מאוד להחמיר, ואיך הי
שצריך שלוש פסי האטה? חה. כנראה שהיא לא חושבת דרך 
המוח. הלא כל בר דעת מבין שצריך שישה פסי האטה. וכמובן 
ישנו הבדל עצום בין שלוש, לשש..." בנימין המשיך להפליג 
בהסברים, בכלל לא מעלה על דעתו שחברו נפגע עד עמקי נשמתו. 

פרוע ההוא שרגע לפני כן יהושע, חברו לשולחן, קפץ כמו הזמר ה
שניהם חיוו עליו את דעתם השלילית "רגע, אתה מתכוון 

צווח יהושע. המסובים שלידו התנערו -צעק-לבומבות?" שאל
בפתע מהאכילה וחשבו שהזמר האמיתי נח ועכשיו זה מתחיל 
לזמר ולצעוק... "מה? מה אתה אומר?" שאלו אותו. הם היו 

ברו של יהושע חש באכזבה בנימין ח בטוחים שהוא צועק ושר.
באנלפבתים החדשים הללו. הוא סקר את החבר'ה בעיניו הטובות 
ורמז להם בעדינות שימשיכו להפליג באכילה... כעת הוא פנה 
ליהושע. "בוא הנה, למה אתה צועק ככה? לא מספיק לנו הצעקות 
מהזמר? רגע, מה אמרת? אה... אתה קורא לזה בומבות? חה חה. 

מש נכון. רק אתה עובר עם האוטו מהר, ואתה חוטף תאמין לי זה מ
כזאת 'בומבה'. טוב, לא משנה. אתה שומע? הכביש ההוא יותר 
מקילומטר והפקידה אמרה לעשות שלושה פסי האטה. זאת אומרת 
שהיא מחלקת את הכביש לשלושה? לך תסביר לה שההגיון שלה 
צריך להתעדכן. ה'שלושה' שלה הרי לא יעצרו את הנהגים 

מהירים. צריך יותר מחמש בומבות. כן! שהנהגים יְתַבְמֶבמו". ה
בבנימין כאילו ישב מולו שודד מכוניות.  זיהושע תקע מבט מושח

פניו האדימו ולחייו עלו באש. השינוי בעמדתו של יהושע היה חד 
כל כך, ובנימין היה מוכן לתת טריליון דולר למי שיסביר לו כיצד 

ו נגיף אלים לא מגיב כה מהר. מה כבר פרצוף מתכער בן רגע. אפיל
הוא אמר? יהושע במבטו הממוקד קדח את בן שיחו. מזל שלא 
יוצא לו אש מהעיניים. עובד העיריה ההמום מהמפנה, הבין שקרה 
משהו, אך הוא קפא על כסאו כבצל. למה? כי יהושע לפתע קם 
בזעף והתחיל ליילל בקולי קולות. "אה, זה אתה מהאחראים על 

בות? ואני חשבתי שרק מושחתים מסומליה מסוגלים להרוס הבומ
 ה חושבים שהשגנו את ילנו את המכוניות. מאיפה אתם בעירי

 
 



רחוב? מה, אני נראה בעיניך שוטר המכוניות? וכי מצאנו אותם בב
שמוריד מכוניות מהכבישים? אז לידיעתך, קנינו אותם! לא 
כמוכם בעיריה שנוסעים חינם... ועכשיו בגלל הבומבות שלכם 
הלך לי האוטו. אני נוסע ופתאום מרגיש שעליתי על מוקש. מה 
זה צריך להיות? אלו פסי האטה אלו? הלוואי וחומות יריחו היו 

ככה... אני כבר מתחיל לחשוד שבזבזתם את כל כספי גבוהות 
העיריה כדי לחסל את המכוניות שלנו. שפכתם מלט על הבומבות 
בכמויות של מגדלים. מסכנה ועלובה המכונה שלי. לך תראה 
אותה לאחר שהיא עלתה על הבומבה ההיא... השלדה כולה 
הלכה והאגזוז מהמכה לא מפסיק לחרחר. הפחח שראה את 

מהמכה חשב שעשיתי תאונה עם רכבת... "זה אגזוז זה?"  האגזוז
הוא שאל המום. אחרי המכה מהבומבה האגזוז נראה כמו קשית 
שוקו. מה לעשות, נהייתי בן בית אצל הפחח. וכי יש לי ברירה? 

ו? העיריה דואגת לפרנס את הפחחים? מועוד אתה אומר שיתבמב
לעצור את הבן הורס מכוניות שכמותך!". בנימין לא ידע כיצד 

אדם. הוא ניסה להשחיל מילה אחת בתוך השטף הנורא הזה, כדי 
להזהיר את יהושע מהאוזניים הגדולות של השכנים לשולחן, אך 
לא עזר מאומה, הבן אדם ממולו כנראה לקה בחירשות, בנימין 
נבעת מהתיאורים של יהושע. מה עושים? ואז למזלו מישהו 

תעצור! מה אתה צועק פה?  מהשולחן קם וניגש ליהושע. "די
תירגע. עד עכשיו דיברתם יפה. ממש קינאתי בכם. מה קרה לך 
שאתה נרעש? אגב, אם האגזוז שלך נשבר, אל תדאג, אני פה 
אורח של החתן, וגם פחח...". ישנם רגעים בחיים שאסור להם 
להתרחש. וכנראה הכוונה לרגע הזה. יהושע כבר חשד בכולם. 

הפעם לבנימין וגם לשותפו "מזמן הפסקתי "ת'שמעו!" הוא פנה ו
להיות נאבעך. אני קיבלתי עלי כמעט בנדר שאם פעם אפגוש את 
זה שאחראי על הבומבות, אני אגיד לו בדיוק מה קורה למכוניות 
שלנו בגל הכמויות האדירות של המלט שהם שופכים בכבישים. 
ה הגיע הזמן להגיד את זה. אז הנה אני לא מתבייש להגיד את ז

עכשיו. ואתה הפחח מתערב? גם אתה בעד הבומבות? אה בטח! 
הכל עניין של כסף...".  "הי, חבר'ה, מה חסר לכם שמה, פלפל, 
מלח? תגידו! מה אתם צועקים בשביל זה?" היה זה בעל האולם 
שעשה סיור במקום וראה את האש באחד השולחנות. הוא התקרב 

ל שלה, "רבותי! לשולחן כמו פרה שרק רוצה להעניק חלב לעג
מה להגיש לכם? רק אל תריבו על המנות". הוא עמד עם הסינר 
בידיו וקד לפניהם בדיוק כפי שלימדו אותו להציג קידה אמיתית 
רבת חנופה. "יהושע, תראה איזה בלגן עשית" לחש בנימין 
לחברו והחליט להשיב את הפסים למסילה. בנימין כדי לגרש את 

המצחיק הזה ואמר לו שהאוכל בעל האולם רמז משהו לאיש 
מצויין ולא חסר בצלחת אפילו שום. "רק התווכחנו על איזה 
עניין. זה הכל". בעל האולם נטש את השולחן נכלם. היה פה אש 
והם שולחים אותו הצידה כטירון. לא סתם סבתא גאולה זכרונה 
לברכה היתה מנפנפת לו בידיה הצמוקות, ומעניקה לו את משפט 

לצוואה עבורו "אתה לא משדר עוצמה אדמונד, חייה, שהפך 
אתה נראה כמו ילד". יהושע, בנימין, והשותף השלישי, המשיכו 
עוד להתווכח, אך ראו שיהושע המסכן נחוש להילחם על 
ה'מכונה' שלו, והוא נשמע כיצרן הנצמד לתקנים כעלוקה. הוא 
הסביר לשניים שרצוי לייצר כבישים ידידותיים לסביבה, ללא 

טות באמצע ושלא תיגע בהם יד אדם... הפחח לא רצה בלו
להיכנס (בגלל שיהיה לו עבודה, הרהר יהושע) ואילו בנימין 
הבטיח להעביר את המסר לעיריה. ואולי בזכות יהושע ירשמו 

 בעיריה חוק על שמו של בנימין, אולי, חוק הכבישים החלקים...
 

* 
 

קטן שעומד  יהושע עמד ובהה בצג מכשיר הטלפון, כאותו ילד
ליד הטייפ ומחפש היכן מסתתר הדובר. חני אשתו קראה אליו 
מהמטבח. "נו, יהושע, מותר להרים את הטלפון. היום לא שבת". 
יהושע עמד מרותק ושכח לרגע באיזה יד מרימים. הוא קרא על 
הצג את המספר כשהספרות בעיניו מנצנצים ככוכבים זוהרים. כל 

קבלן, שהוא יהושע, התקשר אליו חושיו נדרכו. אכן כן, זהו ה
לפני כמה שבועות. הוא לא האמין לגלות שההוא חוזר אליו 
לבית. זאת אומרת שהקבלן עומד לקבל אותו לעבודה, את 
המובטל הכרוני... חני מהמטבח צחקה. די נדיר שבעלה ככה 
מבוהל מצלצול טלפון. 'אז הנה' היא הרהרה 'מי אמר שבעל לא 

 פט מחץ זה עזר. יהושע הרים אתמתרגש לפעמים'... מש
 
 

השפופרת והצמיד אותה היטב לאוזן. רבע שעה הוא הקשיב 
מהופנט לדובר מעבר לקו. לבסוף הניח את השפופרת על כנה. חני 
שמה לב שבעלה רגע לפני עילפון, כאילו בישרוהו בטלפון 
שבארות הנפט שלו כלו מן העולם... מה יכולה להיות הבשורה 

עלה? אולי הודיעו לו על מחלה, ה' ישמור? "מה שכה הממה את ב
קרה יהושע? מה הודיעו לך?!". יהושע ידע שהוא חייב לספר, אך 
התרצה לספר את העניין בתשלומים "זה היה בקשר לעבודה, חני". 
"נו". "הקבלן חיים היה על הקו. זה ששוחחתי עימו לפני כמה 

דה על ימים". "נו". "הוא הסכים לקבל אותי כמנהל העבו
הפרוייקט המוצע". "נו". "אז עכשיו הוא פירט במה מדובר". "נו". 
"אם היית יודעת במה מדובר, אז היית מוחקת את המילה 'נו' 
מהלקסיקון שלך". "נו...". די! יהושע לא יכל יותר. אז הוא סיפר 
לה הכל... חני שמעה את כל העניין בשקט ובדממה, אבל לא 

במחול "קיבלתי עבודה יהושע! אז הבינה מדוע בעלה לא יוצא 
עכשיו אני יכולה לקרוא לך אדוני המנהל... וזה התודה שלך לה'? 
אתה מחפש עבודה שנה יהושע. שנה! שכחת? אפילו כשהודיעו 
לך על הפיטורין לא נראתה נפול כמו עכשיו. מה יש?... נו אז מה 
אם ההצעה קשורה איכשהו לבומבות האלו... אז נכון, אתה שונא 
אותם, אבל אין קשר בין העבודה המוצעת, למה שאתה חושב. 
אתה אמור לפקח על בניית פסי האטה. זו העבודה שלך! ואתה 
תהיה מנהל הפרוייקט. נכון? זה יביא לך הרבה כסף... למה שלא 
תנהל עסק שמוחק לנו אוטומט חובות מהמכולת? הבומבות 

וכי הם הורסות מכוניות של אנשים? מה איכפת לך מאחרים? 
עורכים עבורנו קניות? אתה לעצמך מעכשיו תדאג לנסוע לאט... 
אדרבה! הלוואי שכל הארץ תתמלא בבומבות. לך יהיה עבודה 
מזה. יהושע, יהושע! מה אתה עושה? למי אתה מתקשר עכשיו?". 
"חני, אני מתקשר לחיים הקבלן. אני צריך להחזיר לו תשובה 

ינוס בבנק הוא בומבה לא חיובית. שכנעת אותי! את צודקת. המ
קטנה... הדבקת אותי מההתלהבות שלך, אז אני מתקשר". למחרת 
יהושע מצא את עצמו יושב בתוך קרוון מחניק שעמד בצידי דרכים 
באחת מערי הארץ. מאחורי מכתביה עמוסה ישב הבוס חיים 
אברהם מנכ"ל חברת 'בניית כבישים'. המנכ"ל שהיה אדם עסוק 

ך הראיון וקבלת עובדים. סוד הצלחתו, ישב במשרד רק לצור
שהאיש בעצמו קיבל עובדים, והוא באופן אישי מלווה אותם 
ומעדכן את העובדים באי אלו פרטים חשובים. בעיקר אם העובד 
החדש הינו עתיד לנהל פרוייקט מסויים... כיאה למנכ"ל שחולש 
על עובדים רבים, האיש היה מצוייד בזוג עיניים ערמומיות 

יות הבוחשות באובייקט שלפניו בסקירה טכנולוגית. הוא וחשדנ
שפע רעיונות נועזים והיו לו חשבון בנק של עצות מן החיים. 
יהושע היה דרוך במשך כל השיחה. המנכ"ל היה חייב להסביר את 
עצמו מההתחלה. "אז ככה" הוא ירה כפתיחה גדושה, "העבודה 

יש הכל. התפקיד  אצלנו היא לא מסובכת. יש עובדים, יש מכונות,
שלך הוא לפקח על העבודה שהכל ירוץ כמו שצריך. וחוץ מזה 
אתה אחראי על האישורים מהעיריה וכל זה". המנכ"ל המשיך 
לנדב פרטים נוספים בעניין העבודה בסלילת כבישים בכלל ואחר 
כך עבר לעניין הספציפי ההוא. בעניין פסי האטה. מכאן ואילך 

המנכ"ל, לפחות לפי הרושם, נדמה  השיחה עברה להילוך גבוה.
היה ליהושע כמנהל בית השקעות בשוק ההון. האיש שפע מידע 
מגוון על דרכים ורעיונות מבורכות כדי להפוך את החברה לבורסת 
יהלומים... הוא לימד את יהושע מה הם סגירת קצוות בעסקים, 
עיגולי פינות, קורטוב פסיכולוגיה, חנופה מינימלית, ולפעמים, 

וא הסביר, צריך להיות בקי ברזי השקעות באנשים מסויימים... ה
"קיבלנו ברוך ה' עבודה גדולה בסלילת כבישים ואם כבר אנחנו 
בכבישים, אז על הדרך זכינו בפרוייקט גדול לבנות פסי האטה 
בכמה ערים". המנכ"ל עצר לרגע, כדי שהדברים הבאים יטפטפו 

פסי ההאטה. אין הרבה טוב "יש מינוס אחד גדול בעסק הזה של 
עבודה וחוץ מזה קמו לנו כמה אוייבים שמתנגדים לפסים האלו, 
בגלל שזה גורם נזק למפונקים שבנו. לאלה שדואגים למכוניות 
שלהם. אהח! העם שלנו תמיד התברך בבכיינים. חייב שיהיו כאלו 
שיגידו הפוך. אבל נעזוב עכשיו מוסר. אני רוצה שתקשיב! אתה 

ל היום רק על פסי האטה... דע לך! יהיו כאלה צריך לחשוב כ
בעיריה שיזיזו את האף שלהם רק אם תזכיר להם שצריך להוסיף 
'פסים'. בוא אתן לך דוגמא, בכביש של קילומטר בערך, כמה 
'פסים' לדעתך צריך לשים?". יהושע אפילו לא חשב. "שש!" הוא 

 ההיאהכריע הפעם לטובת בנימין שודד המכוניות, נגד הפקידה 
 
 



מהעיריה... "בראוו!" צהל המנכ"ל, "קלעת בול. גם אני הייתי  
שם שש ואפילו לא מתנגד לשבע... כי למה? צריך לחשוב על 
הכסף... כל 'פס' על הכביש, זה עוד מספר על הצ'ק, מבין? אבל 
כמו שאמרתי, לא כולם יסכימו לנו. חלק עיקרי מהעבודה שלך 

ניין, להבטיח להם ששום לשכנע אנשים שקשורים להחלטות בע
נזק לא יקרה למכוניות, כי אתה כמומחה בעניין מסביר למי 
שצריך לשמוע שה'פסים' של החברה שלנו לא מכילים חומרים 
מזיקים. ועכשיו ת'שמע סוד! אני אתן לך כתובת של בן אדם 
בעיריה שעושה לנו בעיות. על כל קילומטר כביש הוא שם שלוש, 

לו...". יהושע לא נתן לו להמשיך.  וגם זה בקושי. קוראים
"קוראים לו בנימין!". בעל החברה פער עיניים כזיקית: "איך 
ידעת???". עכשיו היה תורו של יהושע ללמד משהו את 
המומחה. "גם אני יודע דברים..." אמר בלחש והרשים את בן 
שיחו. שניהם סיכמו שהפתיח יהיה בנימין. יהושע לבש רוח עזה 

ת שעל הכביש המדובר יקומו שש פסים, על חמתו והבטיח חגיגי
מו בעבודה כאשר יד ימין ושל בנימין... יהושע התחיל את י

מחייגת לעיריה. הדוברת מעבר לקו הזדהתה מיד "כאן לימור, 
מאגף התחבורה. מה אפשר לעזור?". יהושע נזכר מיד מה לימד 
אותו המנכ"ל: פתח אצל האנשים הנכונים את התחושה ש'אתה 

הם זה אחד': "שלום, כאן מדבר יהושע מחברת 'בניית כבישים' ו
אני פשוט מתקשר להודות לכם על המהירות שבה אתם פועלים. 
ממש לא כמו עיריות אחרות. אני מרגיש שהחברה שלנו ואתם זה 
אחד". זה עבד. ההיא מעבר לקו הביעה את זה באמירת 'תודה, 

אם אפשר לשאול,  תודה'. יהושע עבר לעניין האמיתי... "אגב,
קיבלתי את התדפיסים מכם ואני רואה שלוש 'פסים' על כל 

חתום על ההזמנה?". המזכירה ענתה מידית. "אה,  יקילומטר. מ
זו היתה הדעה הרווחת בעיריה, ולבסוף גם בנימין שהתנגד הודה 
שכך צריך להיות. והוא זה שחתם על השלושה". עכשיו הגיע 

חקרים שערכנו, אם הכביש לא הרגע "למה שלושה? על פי המ
'יקבל גובה' בכמה מקומות עדין נשקפת סכנת דריסה להולכי 
הרגל. המכוניות לא יעצרו בגלל שלושה בומבו... סליחה 'פסים'. 

לפי הנתונים בידנו צריך לשים שבע...". יהושע הזכיר שבע לשם 
מיקוח. ואם צריך אחר כך ירד לשש... המזכירה לא צעקה כי היתה 

ה תחת הרושם הטוב שיהושע גילה בתחילת השיחה. "תראה... נתונ
בעיריה החליטו על שלושה. למה להתווכח?". אזהרת המנכ"ל 
מאתמול עוד מהדהדת במוחו, 'עליך לכופף את הפקידים הסוררים, 
אבל בעדינות'... "תראי, הבנתי ממך שבנימין בהתחלה התנגד 

סיוני הרב אני יכול לשלושה ורצה יותר. ואני חושב שהוא צודק. מנ
להגיד לך, שהנהגים היום חסרי סבלנות. צריך להיות אנלפבית 
בשביל לעשות רק שלושה 'פסים'... כמה ילדים אומללים קיפדו 
את חייהם רק משום שהעזו לעבור כביש. ואם חלילה לא ניקח את 
החוק לידיים ונערים על הנהגים כמה 'הרים וגבעות' על הכבישים. 

לבסוף, אה? אני לא צריך להזכיר לך משהו כמו  את מי יאשימו
ועדות חקירה... אתם בעיריה מכירים את זה טוב ממני. אז זה 
ברור! צריך הרבה יותר מחמישה 'פסים' לקילומטר. רק אז הנהגים 
ידעו לנסוע לאט. אני אומר לך, כמה שיותר 'בומבות' ככה יהיה 

מוכרח לקרוא  טוב. מצידנו שהנהגים יְתַבְמֶבמו". יהושע היה
לפסים האלה בשמן האמיתי. המזכירה מעבר לקו צחקה בלי סוף, 
ויהושע נאלץ גם הוא לצחוק. 'ההוא מהחברה צודק' הרהרה 
המזכירה לבסוף, 'למה אנחנו צריכים לדאוג לנהגים? נדאג קודם 
לילדים! הנהגים יכעסו? שיתבמבמו'... לא היה נעים לה לצחוק 

ע לנסות לשנות משהו. לפתע היא בטלפון. היא הבטיחה ליהוש
קראה ליהושע "חכה חכה! אל תנתק! אני רואה את בנימין מגיע... 
הנה קח אותו. נסה להסביר לו משהו על הבומב..." הפעם מהצחוק 
שתפס אותה היא לא הספיקה לסיים את המילה. בנימין לקח את 
השפופרת. "הלו!" הוא צווח "מי זה מדבר? יהושע??? אה? זה 

תן יד יהושע. בזכותך שיניתי לשלושה בומבות... אמרתי לך  אתה?
שאתה עוד תשמע ממני. ת'שמע! המשפט ההוא שאמרת, לא ירד 
לי מהראש. כינית אותי הורס מכוניות, זוכר? אה? מה? ממה 
עכשיו אתה אומר? שעדיף להרוס מכוניות ולא ילדים?". 

בעה??". "ררררגע... זאת אומרת... אתה מתהפך?... אה? צריך ש
 "מה??? ששששבבבבעעעה...!!!???" 

 

 אחים יקרים!
בשלב מסויים בחיים אני מגלים לפתע שהשקפותינו "החזקות" מתנדנדות כמו השקית שעפה עם הרוח. המוטו כן, 

שלנו שאמונתנו והשקפתנו על החיים, עוברות דרך צינור צר ורעוע, המשתלשל מהכיסא שבו אנו יושבים ומרוויחים 
. בעצם כל אדם באשר הוא "מצדיק" את כיסאו: רופא שיניים ממש "מחבב" לחטט בפיו של פציינט זולל את פתנו

ממתקים, או למשל פחח מגלה רגישות יתר ואף "מוכן" להצטרף לליגה נגד ייצור מכוניות מעץ. סוכן מבזק שם את 
זק. בעל מכבסה יאמץ חזק את ה'אני נפשו בכפו לאמץ את הדעה הרווחת שהסלולר מזיק לציבור ו'הכי טוב' בבית, ב

מאמין' שלו, שתלמיד חכם זקוק לכל יום כביסה, שלא ימצא 'חלילה' רבב בבגדו. רופא טבעי ממש 'במקרה' מייעץ 
ללקוחותיו התמימים להיות מטופלים דווקא אצל רפואה בלתי קונבנציונלית... אפילו טייס 'יאהב' את השחקים! 

נגיעות אלו ודומיהן,  כל הסוד. ואלא כשהוא מרחף למעלה, יש משכורת למטה. זה מדוע, מה יש בשמים? זהב? לא!
דיין, כדי להשפיע על ראיית דברים מסולפת. על הצגת דברים אמיתית, אך המשקפת בנאמנות את המניעים 

 האישיים. ומכאן כבר קצרה הדרך לקביעת ההערכות הכוזבת, הבנויות כולן על הטעם האישי! 
האדם אינו מסוגל לראות את נגעיו שלו, משום שדרכו ישרה בעיניו. וכדי להתמודד עם חוסר הראיה  כללו של דבר!

 הלזה, צריך האדם לשמוע לעצת חכמים, כדברי שלמה המלך (משלי יב, טו) "ושומע לעצה, חכם".
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

, ויטו בן חנה,טוהר חיה בת איילהיצחק לבל בן ציפורה,    לרפואת:
 מיטל בת פרחיה י) בן יעל, איתן חיים בן אורטל,שלמה (שלומ

 אסתרינה בת זולה, הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, גלית בת רחל,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 השמט אתי בת כוכבה. אברהם בן אסתר. דרור בן מזל.

 

 ,טוני בת חירייה רפאל (רפי) בן שלבייה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
אריה בן טוניעדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , אליס בת חנה

לל

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת ויקטוריה קלרה בת לאה ז"ל

יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לה כמליצי יושר עם שאר נשמות 
 ישראל.







             
    

קרח  •  89ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 )(טז, א  
חז"ל קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה. ושמענו מהגר"ח שואלים 

מישקובסקי שליט"א את תמיהתו של הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן 
שליט"א על שאלה זו, מה זה שייך לפיקחותו של קרח, וכי צריך להגיע 
לפיקחות מיוחדת כדי לא לחטוא, והלא גם אדם מן השורה אינו חוטא 

  .אלא אם כן נכנס בו רוח שטות
על פי מעשה שמובא במדרש (מח כב), שאדם היה  וביאר הרב שטיינמן

תקוטטות עד הולך בדרכו לארץ ישראל, והנה רואה שתי ציפרין מ
שאחת הרגה את חברתה, מיד עפה הציפור והביאה עשב והניחתו על פי 

והחייתה אותה, ופרחו שתיהן. נדהם האיש לראות בעיניו מעשה הציפור 
של תחיית המתים, ומיהר ליטול את העשה שנותר והלך להחיות בו את 
המתים שבארץ ישראל, וכשהגיע לסולמה של צור מצא נבלת אריה 
מושלכת בארץ, ומשום מה רצה לנסות את העשב על האריה, והניח 
העשב על פיהו והחייהו, עמד האריה ואכל את האיש, והוא שאמרו 

תעשה טוב אל  –מושלי המשב 'טב לביש לא תעביד ובישא לא מטי לך' 
  ה.לאיש רע ואז לא תגיע אליך רע

לכשנתבונן במעשה זה, נתמה, הרי בידו של אותו שוטה היה אוצר ענק 
אשר לא יסולא בפז, היה בידו עשב של תחיית המתים, והיה  יכול 
לחולל בו פלאות, להחיות את האבות הקדושים, ואת היקרים ללבו, 
והוא בבלי דעת החיה את הארי... לשם מה עשה זאת, לא רק שהוא לא 

  על עצמו במו ידיו את אבדנו שלו.הועיל, אלא הביא 
קרח שפיקח היה', קרח שזכה בכאלו ' –זוהי כוונת חז"ל בשאלתם 

אוצרות שלא זכה בהן אדם בעולם, וההי מטועני הארון, והיה לו 
עשירות מופלגת ומעמד נכבד, מה ראה לשטות זה שרק בגלל קנאתו 

פיו יאבד בנשיאות אליצפן יעורר את ה'אריה', את אש המחלוקת, ובמו 
  (איש לרעהו)יש לך שטות גדולה מזו.  ן העולם, וכיאת עצמו ומשפחתו מ

       
 (טז, ב)  
הרב! אפשר לשאול שאלה?"  פגש אותי יהודי ואמר לי:"כבוד

משהשבתי 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.
יתרה מכך: קרח הרי לא הלך לבד; מאתים וחמשים צדיקים, ראשי 
סנהדראות, צרפו את חתימותיהם אליו. חז"ל (במדבר רבה יח, כ) 

מיוחדים  –דורשים את התארים שכתבה עליהם התורה: "נשיאי עדה" 
שיודעים לעבר את השנים ולקבוע חודשים!  –שבעדה! "קראי מועד" 

  ".שהיה להם שם בכל –"אנשי שם" 
מצד  מה יהודי פשוט, נורמלי, מעם ישראל, אמור לעשות במצב כזה?

אחד עומד משה רבנו, גדול הדור, שהוציא את ישראל ממצרים, עשה 
והוא טוען כי  –להם נסים ונפלאות, נתן להם את התורה במעמד הר סיני 

אבל... מצד שני עומד קרח עם   ה' בחר באהרן אחיו לכהונה גדולה.
לעבר ראשי סנדראות, תלמידי חכמים עצומים היודעים מאתים חמישים 

  חדשים ושנים, וגם להם יש טענה, לפיה הכהונה הגדולה מגיעה למישהו אחר.

נכון, אין גדול כמשה רבנו. אבל,  –אדם פשוט עומד נבוך: מחד גיסא 
מאתים וחמישים האנשים הללו יודעים מה שהם  –מאידך גיסא 

ושים... אם הם הצטרפו למאבקו של מדברים, הם מודעים למה שהם ע
  כנראה שיש דברים בגו!  –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 הזה! 
כשרואים מאתים חמשים רבנים חתומים על "קול קורא", זה בהחלט 

  משפיע על דעת הקהל!
תי ואמרתי לו: "ר' איד! אם בצד אחד עומדים משה רבנו ואהרן נעני

עליך לבחון עם איזה צד  –הכהן, ובצד שני מאתים חמשים רבנים 
 –הולכים הארחי פרחי... אם אתה רואה שהשקצים הולכים עם צד אחד 
 –תברח ממנו!"... אם שני השקצים, דתן ואבירם, הולכים עם קרח 

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

  (יחי ראובן) ומשם למהר ולברוח! –מי הולכים הארחי פרחי, יושבי הקרנות 

אלה הנ"ל: כיון שמשה שתק, גראי"ל שטינמן השיב על השי הרבינו רה"
דבני מערבא  :)הרי"ז סימן שהוא צודק! וכמו שמצינו בקידושין (ע"א

בדקי יוחסין בשתיקותא, כששני בני אדם רבים ביניהם, מי ששותק 
  פי בנו הגר"ש)מ (כאיל תערוג   ראשון סימן שהוא מיוחס יותר...

  
 (טז, ה)  

תשמעו ווארט יקר שאמר רבי ברוך רוזבלום שליט"א. זה לא פשט 
  לתהום: בפסוק, אבל זה ווארט נוקב ויורד עד

בקיץ עוד אפשר לקום מהמטה ביתר קלות, אבל כשמגיע החורף קשה 
לקום מהמטה. רוצים לישון עוד קצת מתחת לשמיכה החמה. תשמעו 

  מה הוא אמר. פלאי פלאים:
יודע ה' מיהו זה אשר שייך לו.  –וידע ה' את אשר לו". בבוקר  –"בקר 

  )(יחי ראובןבבוקר רואים מי שייך באמת לקב"ה.    

 
 (טז, ז)  

וברש"י: "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה 
שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. אמר: 

  בשבילו אני נמלט".
  למה לא היה כאן "ברא מזכה אבא"?

באר ה"שם משמואל" על פי דברי הגמרא (יומא פה:):"האומר אחטא 
  ין יום הכפורים מכפר".א –ויום הכפורים מכפר 

ומדוע באמת אינו מכפר עליו? יום כיפור הוא חסד ה', מתנה שהקב"ה 
נתן לעם ישראל. והנה אדם לוקח את המתנה הנפלאה הזו, את יום 
הכפורים, ועושה ממנו סבה לחטא, שהרי לולי היה יום כפור הוא לא 

  היה חוטא! זה פשע נורא! לכן אין יום כפור מכפר עליו.
כך, אומר ה"שם משמואל", גם כאן: אכן, "ברא מזכה אבא", ובמיוחד 
כזה בן כמו שמואל הנביא, אבל כיון שעבור קורח היתה זו סיבה לחטוא 

  (שם)  הבן הצדיק הזה לא יזכה אותו!. –
  

    ?איזה סוד גילה מלאך המות למשה רבינו  

  .ש (רש"י יג, לג)ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנותשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  

  ל כך מרן הגר"ח קניבסקי?ל השלחן בקול רעש גדול; ומה אמר עהרבי החל לדפוק עע

מעשה מופלא אירע אצל האדמו"ר משינאווא זמ"ל, שהיה כידוע אחד מענקי דורו. מהמעשה ניתן ללמוד על אהבת ישראל העצומה 
  המפעמת בליבם של גדולי ישראל, ועד כמה יש לנו ללמוד לקח ודוגמא להגביר גם בלבנו את האהבה הזו.

החסידים התפלאו מאוד על כך, כיון שידעו שבעיירה זו לא מתגורר אף  פעם הודיע הרבי לחסידיו כי בשבת הבאה ישבות בעיירה פלונית.
הם הבינו שיש לרבי כונה נסתרת בביקורו זה, אבל לא הצליחו לגלות את טיבה. רבים מן החסידים  אחד מחסידיו ומקרוביו של האדמו"ר.

  ולראות מה יפעל שם הרבי.  ,בחרו אפוא גם הם לעשות את השבת בעיירה ההיא
הזמין את הרבי לתפילות בבית בהגיע הרבי לעיירה, בערב שבת, יצאו כל הפרנסים והתושבים לקבלו. והנה, כאשר ניסו חשובי המקום ל

  הכנסת הגדול, סירב, ולגודל תמהונם הודיע שיתפלל בבית המדרש של החייטים והסנדלרים.
ושנית, משום שבמקום שית, על עצם העובדה שהרי מעדיף להתפלל בבית הכנסת של האנשים הפשוטים; התמהון היה בכפליים; רא

  וא היתה להתפלל מאוחר יותר.ההוא התפללו בהשכמה, ודרכו של הרבי משינאו
ההוא, ועימו החסידים שביקשו לעקוב אחר פעולותיו במקום זה. בשעת התפילה וקריאת התורה  הרבי אמר, ועשה, והגיע לבית הכנסת

  התנהל הכל כשורה והחסידים לא הבחינו בשום סימן או רמז לעילה שהרבי בחר להתפלל דווקא כאן.
נסת יש אופרוף של חתן מבני המקום. והנה החתן עולה ומתחיל לברך. הרגע זה נבהלו החסידים, וכל משהגיעו למפטיר התברר שבבית הכ

  המתפללים, לראות את הרבי מתחיל להתלהב נמרצות, ודופק בידיו על השלחן ללא הפסק...
ובר, אבל הרבי בשלו, ממשיך דפיקותיו של הרבי עשו רעש גדול בבית הכנסת. המתפללים והחסידים הביטו על הרבי בתמהון הולך וג

  .קלסללדפוק ולדפוק, ומשים את עצמו על ידי זה ללעג ו
התורה, המשיכו בברכות שלפני ההפטרה, בהפטרה עצמה, ועד הברכות  לברך את ברכות ות החלו כאמור מהרגע שבו החל החתןהדפיק

  כך מוזרה.-הרבי מהנהגתו הכלשלאחריה. רק משירד החתן מהבימה, הפסיק 
הרבי לא הסביר לאף אחד את פשר מעשיו, והדבר היה לפלא אדיר בעיני כל מי שנכח במקום. רק במוצאי שבת קודש, משנסע הרבי 

  לביתו, נודע הדבר ונודעה הסיבה על מה ולמה הרעיש הצדיק את בית הכנסת.
ותוך שהוא פורץ בבכי תיאר את חששותיו משבת האופרוף שלו, כיון החסידים גילו שבתחילת השבוע הגיע החתן ההוא אל הרבי, 

שכשהוא עומד בפני ציבור, הוא נתקע בלשונו ומגמגם. 'הרי בשבת זו נמצאת כל המשפחה של הכלה בבית הכנסת, וחוששני מאוד 
והרבי  ,ל', אמר. החתן בכה מאודשכאשר הם ישמעו כיצד אני נתקע בברכות, ולא מסוגל להוציא מילה מהפה, השידוך כולו עלול להתבט

זו היתה הסיבה שהרבי הטריח את עצמו להגיע לעיירה ההיא,  , והרגיעו והבטיח לו שהכל יעבור בשלום.שאל אותו היכן יתקיים האופרוף
ות, ביזה את עצמו ועשה רעש בבית ולבית הכנסת של החייטים, שם התפלל החתן, וכאשר קראו לו לתורה והוא החל לברך את הברכ

  ישראל שאינה יודעת גבולות! איזו אהבת  הכנסת, כדי שלא ישמעו עד כמה הוא מגמגם... כך עד סוף קריאת ההפטרה... 
לרבי, שהיה כאמור אחד מגדולי סקי, ושאלתי אותו שתי שאלות. האחת, כיצד מותר היה סיפרתי את הנ"ל לפני גיסי מרן הגר"ח קניב

הברכות בשבת  100שהרוצה להשלים את  (סי' מ"ו ס"ק י"ג)? והשניה, הרי מובא במשנה ברורה התורה המפורסמים לבזות את עצמו עד כדי כך
ואם כן, הרבי בדופקו על השלחן בקול, מנע (כמו שמובא בשו"ע סי' רפ"ד).  ההפטרהשל ברכות התורה ושיתכוון ב'אמן' קודש, יעשה זאת על ידי 

  מהמתפללים את האפשרות לשמוע את הברכות ולכוון בהן!
(וכפי שמובא בפתחי תשובה יו"ד סי' רמ"ד סק"ד, שהביא בשם על השאלה הראשונה השיב הגר"ח שהדבר נתון במחלוקת גדולה בין הפוסקים 

בזיון זה? וכתב ת יאיר שנשאל האם מותר לרב לנגן בכנור לפני חתן וכלה, או שמא אסור לו לעשות כך מפני שהוא גורם לבזיון התורה, ואינו יכול למחול על החוו

ואפשר לומר שהאדמו"ר נהג כאותה דעה שאומרת שמותר לאדם  לפי כבודו). בין הרמב"ם והרא"ש לגבי זקן ואינושלכאורה הדבר תלוי בפלוגתא 
כמוהו לבזות את עצמו כדי להציל יהודי מבזיון. ובאשר לשאלה השניה, אמר הגר"ח, צריך לזכור שמדובר כאן באירוע העלול להביא 

חה, וכשישמעו את בזיונו וכיצד הוא נמצאים אכן בבית הכנסת כל בני המשפ זוכבסופו של דבר לידי חשש פיקוח נפש, שכן בשבת 
מגמגם ונתקע בלשונו, הם עלולים לבטל את השידוך. כיון שביטולו של שידוך כרוך בספק פיקוח נפש, מותר היה למנוע מהמתפללים 

חתן הברכות. וכפי שמצאנו בפוסקים שהבושה העלולה להיגרם ל 100לשמוע את הברכות, אע"פ שבכך הם לא יוכלו לכוון בהן למנין 
  .    (ברכי נפשי)(עיין במשנה ברורה, סי' של"ט, ס"ק י"ט)שבות של שבת דוחה  –וכלה 

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
 להוכיח לחולקים על משה, כי קורח אינו צודק וכי הוא 'בעל מחלוקת', מכך שה'מן' ירד בפתח של משה  ישראל ימדוע לא יכלו בנ

  ?"שעים שטו ולקטוורח מסתמא ירד רחוק, וכמבואר ביומא ע"ה. "צדיקים ירד על פתח בתיהם בינונים יצאו ולקטו רולק רבנו,
  ,בתחילה השיב מרן הגר"ח שליט"א כי יתכן שחילוק צדיקים ורשעים, לגבי המן הוא לעניין דיני המן, ולא לגבי מצוות אחרות

לא צריך להגיע לכל זה, כי לבעל  ורשע, אם נשמר בדיני המן, המן היה יורד לו על פתח ביתו, אך הרהר שניה קצרה והוסיף: ומכל מקום,
א.ה. כי הם יאמרו, אדרבה, הסיבה שהמן לא ירד לו קרוב, (להסביר הכל... מחלוקת לא יועילו גם כאלו הוכחות ויהיו לו תירוצים על כל דבר 

כי באותו  מוסר" כתובכיון שלא פועל מספיק בתחבולות נגד משה ואהרן ולכן נענש). בהזדמנות אחרת הוסיף מרן הגר"ח לתרץ כי ב"שבט 
                     (מאחורי הפרגוד)    יום של מחלוקת קרח ועדתו לא ירד מן. ועד אותו יום הרי היה צדיק, אם כן, לא יכלו להביא מכך הוכחה לענין.

  

  ?אחד חצי בור אם חמישה אנשים חופרים חמישה בורות בחמישה ימים,בכמה זמן יחפור איש                                              
   נ"י דלפנשימי זונ ש הזוכה: .  2. השני מקבל 23 : לחידה משבוע שעברתשובה 

  

  הנכדה הבת להולדת פרוינדליך –משפחות לוי           משפחות בוסו לאירוסי הבן הנכד  משפחת כהן לאירוסי הבת       :מרכז העיר
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 ולא הפנים כעס רק להראות יכולים היו לכעוס צריכים כשהיו גם ישראל גדולי
 של פנימית התעוררות מכל להישמר יכלו מידותיהם על שעבדו הם. הלב כעס
 שהמידות אנחנו אבל, הלב כעס ללא בלבד הפנים כעס יהיה שהכעס, כעס

 שלטוןאת מלהשליט אנו רחוקים,  עליהן שליטה כלל לנו אין מחוממות אצלנו
 כעס גםבסופו יתפרץ לא אם יודע מי הפנים כעס נראה אם, עלינו השכל
 בולם כשאדם.הנפש ומנוחת שקט של במצב להישאר היחידה העצה לכן, הלב
 אם אבל, יתחרט לא פעם אף הוא להגיב מה לו יש אם גם ושותק פיו את

 על יתחרט תמיד בסופו, הדעת בשיקול שלא בלבד אחד משפט ולו – יאמר
 על מוטל משנה תוקף וודאי כעס של שמץ מכל להישמר צריכים אנו כמה. כך
  .כעס של שמץ מכל להיזהר תורה בני

 )א"ח, מידות, חיים שפתי ,ל"זצ פרידלנדר ח"ר צ"מהגה(
 

 לתהילה שמו יצא, ל"זצ אביגדור ר"ב שמואל רבי הגאון וילנא של האחרון רבה
 להעבירו הקהילה ראשי החליטו ח"תקל בשנת. צדק בענוות ברבנות ונהג

 אור נראה לא ימים שכמה מכיוון בלימודו מתמיד הרב שאין דימו כי מרבנותו
 של מחותנו( ל"זצ מינדס נח רבי הגאון לו ספד בהלוייתו. חצות אחר אצלו
 מי אומר התנא אין, שמים לשם שאינה במחלוקת. דבריו בתוך שאמר) א"הגר
 אחד כל בעולם שישנה מחלוקת בכל שאם, ללמדנו בא זה דבר. מי עם חלק
 היה לא קורח אצל, ושמאי הלל אצל כמו וחובה זכות צד לו יש הצדדים מן

 קורח מצד היתה המחלוקת כל אלא, למחלוקת סיבה שום רבנו משה מצד
, ואמר נח רבי המשיך". שמים לשם שאינה מחלוקת: "נקרא זה. בלבד ועדתו

 היה הוא שכן, אחד מצד רק היתה המחלוקת – וילנא של רבה על במחלוקת
 )ישראל כנסת. (למחלוקת סיבה שום בו היה ולא נקי וכסאו צדיק

 
 שזו מהסיבה לצידו שיעמוד מאברך תבע הצדדים אחד, בסכסוך היה מעשה

 משה רבי הגאון מרן בעצת ושאל אברך אותו פנה".שמים לשם מחלוקת"
: ואמר השולחן על דפק, הדברים את משה רבי כששמע.ל"זצ פיינשטיין

 הסנהדרין ביד רק יש מחלוקת של שאלות .נפש פיקוח של ענין היא מחלוקת"
 בעוד, שמים לשם מתכוון שהוא ומחליט לפוסק עצמו שם אחד כל! לפסוק

 ) ג"ח האבות משל!" (ממש רצח עם לגבול הדבר יכול שבאמת
 

 חיים החפץ מרן של פטירתו לפני שנה, ל"זצ צוקרמן מרדכי רבי צ"הגה שח
 כי הימים באחד חיים החפץ ביקש. מחלוקת איזה ישנה בישיבה כי הרגיש
 עומד ראוהו לביתו כשנכנסו .מה דבר להם להגיד ברצונו,לביתו הבחורים יכנסו

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

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

 ח"ת להביא והחליטו ומתמעטת הולכת שהקהילה העיר בני ראו אחת בעיר
 הגיע. בעיר היהדות רמת תתחזק כך ידי ועל ההוא במקום ישיבה שיפתח אחד
 .העיר בני עם משותפת שפה לו היתה לא אך ישיבה שם ופתח ח"ת אותו

 בתים מהבעלי כמה הזמינו, בתקנתם דבר הועילו שלא העיר בני ראו כאשר
 לשאול האברכים אותם הלכו. לעצמם מוסד שיפתחו מליקווד צעירים אברכים

 שכמה כיון, משה רבי ל"א. ל"זצוק פיינשטיין משה רבי הגאון מרן של דעתו את
, מחלוקת תצמח לשם תגיעו אם ממילא ישיבה הראש עם נקשרו בתים מהבעלי

 ל"א. לטמיון תרד העיר הלא, האברכים טענו!מאש כמו לברוח יש וממחלוקת
 ! מזה כמה פי גרוע מחלוקת של מצב, כעת גרוע שהמצב כמה, משה רבי

 )התורה קול קובץ(

                                  

                                                                                                              

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

 חנוק בקול והטיחה, לובלין של רבה – קלצקין רבי אצל בעלה עם התייצבה
 הטענות נוכח בנוח שלא עצמו חש הלה. בעלה כלפי רבות האשמותמדמעות
 ניסה, האישה לדברי ממש של מענה בפיו היה שלא וכיוון, אשתו של החמורות
 שאני, לדעת עלייך: לעברה וקרא הרם המשפחתי ייחוסו מכוח אותה להשתיק

 האיש דברי את קלצקין הרב שיסע  הנודע הצדיק של ונכדו קדושים של בנם
 דברי בעקבות י"רש אומר" לוי בן קהת בן יצהר בן קורח ויקח" הפסוק על: ואמר

 שמו ייזכר שלא, עצמו על רחמים) יעקב( שביקש -" יעקב בן" הזכיר ולא: ל"חז
 יש כלום: הדבר תמוה, לכאורה".כבודי תחד אל בקהלם: "שנאמר, במחלוקתם

, נותנת הדעת הרי? קורח במחלוקת יעקב של שמו הזכרת באי רחמים משום
 וניניו שנכדיו כדי, שמו את כאן שיזכירו במפגיע לדרוש צריך היה אבינו שיעקב

 מילה כל מדגיש כשהוא, בקולו קלצקין הרב הרעים - אלא! בזכותו ניצולים יהיו
 שמו את יזכירו שלא יעקב ביקש, צאצאיו כלפי הרחמים מידת משום דווקא –

 מחמירה -גדולים של בן והוא בחטא שהנכשל שבשעה, נינו בן, קורח במחלוקת
 …האבות מדרך סטייתו  על לו המגיע העונש ואת דינו את זו עובדה

 
ן ן ִיְצָהר ּבֶ ן ְקָהת ּבֶ  יזכר שלא  עצמו על רחמים שבקש, יעקב בן הזכיר ולא:ֵלִוי ּבֶ

 אחר(רש"י)  ),ו, מט בראשית( כבודי תחד אל ובקהלם שנאמר, מחלוקתם על שמו
 הישיבה ראש. ראדין בישיבת מחלוקת נתעוררה ז חיים החפץ מרן של פטירתו
 היכן: "ואמר בכאב הבחורים לפני ודיבר עמד ל"זצ לנדינסקי משה רבי הגאון
 לעשות שם! לא? בתים הבעלי אצל מחלוקת יעשה הרע שהיצר חושבים אתם

 שמרן מה לבחורים משה רבי הזכיר! לו שוה בישיבה כאן. לו שוה לא מחלוקת
 ששמו" כבודי תחד אל בקהלם" ביקש אבינו יעקב, בשיחה פעם שאל חיים החפץ

 לא כלל שהמחלוקת יעקב התפלל לא מדוע. ועדתו קורח במחלוקת יוזכר לא
 לא שמחלוקת שיביא כוח אין ליעקב' שאפי כנראה, משה רבי לו ענה. תפרוץ
 ואמר מהתשובה נהנה ח"הח מרן, שם יוזכר לא ששמו התפלל רק לכן, תהיה
 ) ראדין בשבילי.  (אמת שהיא

 
ן ְואֹון ֶלתּבֶ ֵני ּפֶ } א-יד( במשלי הפסוק על מובא') קי סנהדרין( בגמרא: ְראּוֵבן ּבְ

 החכמה מה להבין צריך ואכן, פלת בן און של אשתו זו" ביתה בנתה נשים חכמות"
 בנתה נשים ״חכמת - פלת בן און של אשתו את בה משבח שהכתוב המיוחדת

 הגיוני דבר לו אמרה פלת בן און של שאשתו שם בגמרא שמובא כמו הרי, ביתה״
 ולא תלמיד תישאר המנהיגאתה יהיה קורח אם ובין המנהיג הוא משה אם שבין,

 מכאן אנו שלומדים זצ״ל שמואלביץ חיים רבי הגאון ותירץ? לגדולה תעלה
 בן און של אשתו ואם, עליו להשפיע קשה כועס כשאדם! הגיון אין כעס שבשעת

 שידעה שלה הגדולה הפקחות על מראה זה עליו להשפיע הצליחה זאת בכל פלת
 )גבוה משלחן פנינים( נועם  ובדרכי מיוחדת בחכמה בעלה על להשפיע כיצד

 
ה ָלֵכן ָעִדים ֲעָדְתךָ  ְוָכל ַאּתָ י הּוא ַמה ְוַאֲהֹרן' ה ַעל ַהּנֹ ינוּ  ּכִ  , לומר אפשר. ָעָליו ַתּלִ
 לא בכוסו והנה. ובכעסו בכוסו בכיסו ניכר אדם דברים בג׳: חז״ל מאמר פי על
 היה לא כן גם בכיסו. ושכר יין בשתיית נאסר כי, אהרן את להכיר אפשר היה
 היה לא וכאשר, אחיו משל גדלהו, מאחיו הגדול והכהן: הפסוק על דרשו כי ניכר
 את להכיר אפשר היה איפוא איך. משלהם אותו מגדלין היו הכהנים אחיו, עשיר

 הוא״ מה ״ואהרן: זה בפסוק נרמז וזה. כעסו ידי על רק, אהרן של הנעלות מדותיו
 באופן רק, זאת להכיר תוכלו אז, הוא מה אהרן את ולהכיר לדעת שתרצו באם —
 )זצ״ל אריק מאיר רבי. (הנפלאה  מדרגתו את בכעסו תכירו אז כי, עליו״ תלינו ״כי

 
ַלח ׁשְ ה ַוּיִ  במחלוקת״  מחזיקים שאין ״מכאן רש״י וכותב:ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ִלְקֹרא ֹמׁשֶ
 למה, קשה לכאורה דהנה, קראקא של רבה, זצ״ל סופר שמעון ר׳ הגאון ומפרש
 עליו חלקו וכבר שלו כאויבים מוכרים היו הם הלא, ואבירם דתן אחרי משה שלח
 זאת שבכל רש״י אומר כן על? מחלוקת בעלי שהם ״חזקה״ והיה פעמים מספר
 לענין, כלומר, במחלוקת מחזיקים שאין וזהו ה״חזקה״ על סמך ולא אחריהם שלח

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

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

             

        

 קורח דבס"
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                    )נועם המידות( : הבל בדברי נהבדיא לא, נפשו ערך שיודע מי                                                             

 )חזון נחום(.לו זאת לסדרנעשה  – המורגל באי סדר                                                

 )אבן שלמה(..מנעוריו םבה עצמו שהרגיל טובות דותיהמ.  אף מאבד ״ ה ד מ ח ״ה אחד שנמשך מי  
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 לי הבטיח חותני: החתן טען. למברג של רבה לפני לדין־תורה באו וחותנו חתן
 בכל בקי אהיהש עד, תורה וללמוד לישב שאוכל" כדי, שולחנו על מזונות
 לעומתו טען. מזונות לי לתת ומסרב מהבטחתו בו חוזר הוא עתה ואילו. הש״ס
 להסכים יכול ואינני ארץ״ דרך עם תורה ״טוב: במפורש אומרת המשנה: חותנו
: לחותן לו ואמר למברג של רבה נענה. מפורשת משנה על יעבור שחתני, לכך

 דרך עםתורה ״טוב האומרת אבות בפרקי משנה שיש, הדבר אמת אמנם
 בקי ויהיה בשקידה ילמד שחתנך מוטב לא האם, בדעתך נא שקול אבל, ארץ״
 — ההיפך מאשר, צרכה כל לו נהירה תהא לא זו משנה ורק, כולו הש״ס בכל

 בכל הארץ ועם בור ויהיה צרכה כל לו נהירה תהיה בלבד הזאת שהמשנה
 מרגליות)(אוצר ?...כולו הש״ס

 

 

 רואים אחרים שאם משום, העין מן הסמוי בדבר שורה הברכה אין למה הטעם
 עין בו ושולט וחומדים לגדו דבר להם דומה מועט דבר אפילו יהיה דבר אותו
 ילושאפ משום, ברכה שורה אינו גם הרואה הוא ואם, הכל את המכלה הרע

 ישבע לא כסף אוהב" כמו שנאמר שביעה אינו אדם של עינו הרבהיש לו 
 צרות במקום שורה הברכה ואין. עין צרות וזהו, מועט דבר בעיניו ודומה "כסף
 )צדקה מעיל. (עין

 
 

 אחד כל כי, ואחד אחד כל של רוחו לפי ללכת כלל קלה עבודה זה אין םנאמ
 באירופה. טרדן והשלישי, גאוה בעל ינוהש, עקשן אחד, ותיונחסרו עם בא

 וסעיםנ העמוסה לעגלה דומה ״העולם שיםנהא בפי ורהגהש אימרה היתה
, ביניהם ומשונות שונות טענות םישנ בעגלה נוסעים המון כשיש כי. ,קשים״
 על טוען זה, הדרך על ואחד העגלה על ואחד הסוסים על טענות לו יש אחד

 ולכן.כולם דעת ידי לצאת צריך עגלה והבעל, איטיותה על וזה הנסיעה מהירות
 כפי הנסיונות אחד לכל מזמין שהקב״ה, שדיברנו היסוד בראשו יחזיק אם רק

 לו שייך יהא, שבקרבו הגדולה השלימות לפועל להוציא לו הנצרך שיעור
 שכולם, נכבד אדם עם הפגישה הרי כי. אחד כל עם כראוי ולהתייחס להתמודד

 המון עם עגבמ ובא כשנפגש אבל, כך כל קשה אינו, וכבוד מורא בו נוהגים
 שמן שיחשוב,מונהבא להתחזק צריך לעומתם, בחסרונותיהם שבאים האנשים
 בכבישת ינהג אם ולראות לשלימותו הנצרכים מיוחדים נסיונות לו זימנו השמים
 ועל .מהשי״ת מתנה שזוהי לחשוב צריך בנסיון עמד אם כך אחר וגם. הרצון

 שרואים למי למשל, ואחד אחד כל של רוחו אחר ללכת הוא הנסיון פנים כל
 צריך ,בטבעו עקשן שהוא ולמי. כבוד לו ולתת להתגבר צריך, כבוד שמבקש
 וכן. ולשתוק להתגבר צריך מדותיו לפי ואחד אחד לכל וכן, לוותר מוכן להיות
 שום מלומר ולהימנע להתגבר וכגון, יותר הקרובים עם מיוחדת זהירות צריך

 ובכבוד ,אשתו ומשפחת, משפחתו עם להזהר שכן וכל, השכנים על ביקורת
 אחרת תועלת היא עמהם פגישה וכל, ובנותיו בניו לרבות וגם, וחמותו חמיו

 כולם ידי לצאת, לשלימות בזה להגיע כדי נצרך המדות תיקון שהרבה, בשבילו
 )שערי אורה להגה"צ ר' אביגדור מילר זצ"ל(.לו המגיע והכבוד היחס אחד לכל וליתן

 
 

 ?מצד הדין מותר יהא האסור מדבר שיצא דבר יתכן איך: שאלה שאלה:

 מצד הדין דמו מ״מ, התורה מן אסור שבשרו אע״פ אדם של דם תשובה:
 )החידות ספר. (אסור מדרבנן רק, מותר

ט.למברגשלרבהלפנילדין־תורה
תווללמודלישבשאוכל" כדי, נו

מרגליות)צר 

מ,העיןמןהסמויבדברשורהרכה
גדודברלהםדומהמועטדברהיה

הבואין. עיןצרותוזהו,מועטדבר

כלשלרוחולפיללכתכללקלהה
וה,גאוהבעלינוהש, עקשןאחד 

דומה״העולםשיםנהאבפיורה

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

י  דֹול:ּכִ מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ באחד הימים, לאחר  לֹא ִיּטֹׁש ה' ֶאת ַעּמֹו ּבַ
מרן הרב שך זצ"ל, נכנסו בני ביתו אל  שיצא אדם פלוני מחדרו של

 -בוכה."מה קרה? לדמעות אלו מה זו עושה?"   ומצאו אותו -החדר 
 מרן התבטא ואמר: "מקנא אני בעולם הבא הקשו המקורבים בדאגה,

 -של היהודי שיצא זה עתה מחדרי!"..."וזאת על שום מה ולמה?" 
מרן נענה והסביר:"יהודי זה, בא להתאונן בפני   הוסיפו הללו להקשות,

על כך שבנו אינו מצליח להבין את הגמרא, חרף מאמציו הרבים. הוא 
ביקש בדמעות שליש, שאתפלל על בנו ואעתיר בעדו למען יפתחו 

כך צודק יהודי זה! -עתה, חשבתי לעצמי, כי כלבפניו שערי ההבנה."מ
הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והוא המלמד תורה לעמו 
ישראל! הוא החונן לאדם דעת, והוא המלמד לאנוש בינה! מעתה, אם 

למי צריכים אנו לפנות? ברור כי בו יתברך עלינו  -לומדים ולא מבינים 
תפלל לפחות כפי שבכה יהודי זה לתלות את עינינו! עלינו לבכות ולה
בודאי יושפע עלינו ממרומים שפע  -על חוסר ההבנה שמגלה בנו, ואזי 

-"הרי כל - מרן סיים -של סייעתא דשמיא!"ובכן, אני שואל את עצמי" 
כך הרבה דברים אני לא מבין, מדוע אינני בוכה? האם זה לא כואב 

לי? אז הנה... אני בוכה!"...
בהזדמנות וסיפר עובדה מאלפת,  הרב שך זצ"ל מרן זה, סח בענין

המלמדת עד היכן מגיע כוחה של תפילה ממעמקי הלב על הבנה 
בצעירותו מזקן אחד, כאשר שוחח  הרב שך שמע -בתורה. את המעשה 

עמו אודות אחד מגדולי הרבנים שבדור, פוסק נודע לתהילה. וכך סיפר 
שלעז זצ"ל  הירש ן רביאותו זקן:"בצעירותי, למדתי בישיבתו של הגאו

בעיר 'קראסון' שבפלך 'קיוב', ושם היה נער אחד שנפשו חשקה 
בתורה, אבל מוחו אטום היה ותפיסתו אטית במיוחד. נער זה היה 
מייגע את כל בני הישיבה, הוא היה שב ומבקש כי יסבירו לו פשט 

סוגיא, בכל שאלה ובכל תשובה, עד שכולם כבר נלאו מלהשיב  בכל
היו ללא  והטירחה ני ריחמתי עליו, והשבתי לשאלותיו. הסבללו. רק א

היתה מגיעה מיד שורה  -סוףהבין שורה אחת  נשוא, משום שכאשר סוף
 -נוספת אותה היה מבקש להבין..."באחד הימים פקעה סבלנותי" 

"וכשבא לשאול שוב ושוב,  -המשיך הזקן לספר 
 -ואילו אני  לנפשי. הנער פנה והלך בפחי נפש, שיניחני ביקשתי

כליותי יסרוני... הבטתי אחרי דמותו המתרחקת, הייתי סקרן לדעת מה 
שכבר ניסה את מזלו אצל כל  -יעשה ולמי יפנה עתה, אך הסתבר 

הבחורים, ואני הייתי האחרון שדחהו... מעתה, שוב לא היה לו אל מי 
לפנות, ולפיכך פנה והלך לו לפינת בית המדרש, שם רכן על גבי ספר 

שהו."התקרבתי בלאט אל הפינה בה התכנס הנער בתוך עצמו, כל
ביקשתי לגלות מה הוא לומד, והנה מצאתיו להפתעתי רוכן על גבי 
סידור הפתוח בברכת 'אהבה רבה', ושמעתיו מתייפח בבכי ומתחנן 
במילים: 'ותן בלבנו להבין ולהשכיל', כשהוא מבקש ומפציר כי לא 

יניו במאור תורתו..."משראיתי כי וד' יפקח את ע יצטרך עוד לבריות
כן, נכמרו רחמי על הנער, הושבתי אותו לצידי והודעתי לו כי הינו 
רשאי לשאול כל שיעלה בדעתו, וזאת כל אימת שיחפוץ."והנה, עד 

החל הבחור מבין יותר ויותר, עד שכמעט ולא  -מהרה, לגודל הפלא 
הימים  הסוגיא, עד שברבות הוצרך לשאול שאלות הנוגעות לפשט

 -סיים הזקן את סיפורו  -נעשה לאחד מהאריות שבחבורה! נער זה" 
פוסק פלוני, אשר שמו הולך לפניו כאחד מגדולי הדור  הוא "הוא

סיים הזקן  -ורבים משחרים לפתחו! ראה נא, היכן אני והיכן הוא?" 
 )ל"זצ שך הרב על-חיים אורחות(סיפורו.        -את

חיים זצ"ל)-(אורחות שך הרב על
פורו.        את םאורחות(ס )לזצשךהרבעלח

חיים זצ"ל)-(אורחות שך הרב על

בזהלהגיעכדינצרךהמדותתיקון
שערי אורה לה(.לוהמגיעוהכבודהיחס

האסורמדברשיצאדבריתכןאיך

התמןאסורשבשרואע״פאדםשל
)החידותספר(אסורן

המעונינים לתרום 
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1 גיליון מס. 532שבת קודש  פרשת קרח

מה לקח קורח? לקח את הכבוד לעצמו. "ועיקר היהדות הוא רק לילך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השי"ת 
ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו - לאו" (ליקו"ת יב).

ובאהרון  במשה  שבחר  יתברך  ה'  רצון  היה  שזה  להבין  זכה  לא  אך  במעלה, 
ולא בו.

שעשה  ה'?  שליח  שהוא  במשה?  למרוד  קורח.  את  להבין  קשה  לכאורה, 
ברגשי  אכול  כשאדם  דעתו.  על  אותו  העבירה  שהקנאה  אלא  ניסים?  כאלה 
לזולתו.  שיזיק  ובלבד  לגמרי  להתמוטט  הכל,  להפסיד  מוכן  הוא  קנאה, 
הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. זה הגיהנום בהתגלמותו. "וירדו חיים 

שאולה" נאמר על קורח ועדתו.

והיה  רבנו  למשה  שהיה  מה  שזה  ושפלות,  ענווה  בלי  תמימות  אפשר  אי 
הנשמה  מצד  לא  עצמנו,  מצד  שאנחנו כלום. אבל כלום  לדעת  חסר לקורח. 
שקיבלנו. אסור לנו לאבד את הבטחון ולהרגיש שאנחנו נחותים, שאנחנו לא 
שווים, שכל אחד יכול לזלזל בנו. אתה חייב לזכור שאתה בן של מלך. קיבלת 

ירושה של מיליארדים מאבא שלך. רק תזכור שהכל מאבא, הכל מהמלך.

הגיע  שהוא  רבינו,  משה  שהוא  חושב  שאדם  הרב: "ברגע  מורנו 
רבינו!  משה  שהוא  חשב  קורח  לקורח.  נהפך  מיד  הוא  משה,  לדרגת 
ומשה חשב שהוא קורח! כי משה היה אומר תמיד - מי אני באמת? 
ראוי  לא  אני  תורה,  ללמוד  ראוי  לא  אני  חצות,  לקום  ראוי  לא  אני 
אומר  היה  חצות  קם  היה  כשמשה  לכלום.  ראוי  לא  אני  להתבודדות, 
משה  מה',  מתנה  זה  אומר  היה  תורה  לומד  כשהיה  מה',  מתנה  זה 
שהיה עניו ושפל זכה לעלות מעלה מעלה בכל המדרגות עד אין סוף, 
שנבלע  עד  מטה  מטה  ירד  משה  שהוא  וחשב  שהתגאה  קורח  ואילו 

באדמה."

ַער ֶאל ה' ִמימוֹת – ַהשַּׁ תְּ

את  לעבוד  זה  בעולם  שקיים  ביותר  המתוק  וגם  ביותר,  השלם  הדבר 
הבורא בשיא התמימות  שיש.

תם זה שלם זה לא חסר כלום. כי אם הוא דבוק בה' אז הוא הגיע למדריגה 
הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה אז מה כבר יכול להיות חסר.

בתמימות  לילך  רק  "הוא  יב)  (ליקו"ת  הקדוש  רבינו  אומר  היהדות"  "עיקר 
בטעותים  ליפול  יוכל  וחוכמתו,  שכלו  אחרי  הולך  אדם  אם  כי  ופשיטות. 
קורח.  עם  שקרה  מה  בדיוק  זה  גדולות".  רעות  ליד  ולבוא  רבים,  ומכשולות 
תכלת  שכולה  טלית  משה:  את  שאל  השכל.  אחרי  הלך  חכמולוג.  היה  קורח 
האם היא חייבת בציצית? וכשענה משה כן, היא חייבת, לעגו לו קורח ואנשיו, 
כי זה לא הגיוני. וכנ"ל לגבי בית מלא ספרים, האם חייב מזוזה, וכשענה משה 

כן, חייב, שוב לעגו לו כי גם זה לא נראה להם כל כך הגיוני.

אנחנו אוהבים את התמימות. רוצים לקיים את התורה גם אם אנחנו לא 
מטהר  המקווה  ואין  מטמא  השרץ  אין  "כי  שלה.  ההגיון  את  מבינים  תמיד 

אלא גזירה גזרתי וחוקה חקקתי ואי איתה רשאי להרהר אחריה".

נעשה ונשמע, זה הסיסמא של עם ישראל. קודם עושים, אחר כך שומעים 
את הטעם.

שמח,  הוא  לו  כשאין  גם  בחלקו.  שמח  תמיד  הוא  בתמימות  חי  כשאדם 
גם כשיש איזשהו חסרון. הוא אף פעם לא רואה את החסרון כדבר רע כי ה' 
מנהיג את העולם. ה' יודע מה שהוא עושה, ה' נותן לכל אדם מה שהוא צריך 
בשביל התיקון שלו, בשביל שהוא יזכה להתקרב אליו יתברך. התם לא מקנא 
גדול  היה  אומנם  קורח  לי".  של "מגיע  הרגשה  עם  הולך  לא  הוא  אחד,  באף 

בס"ד

שבת קודש   כו' סיון, תשע"ו
פרשת קרח

ן ֵלִוי" (יח, א) ן ְקָהת בֶּ ן ִיְצָהר בֶּ ח קַֹרח בֶּ קַּ "ַויִּ

גיליון מס. 532

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית, לאה בת מלכה 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: איז'ה בת רבקה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, ציון בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן 
שמעון, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, אברהם בן חביבה, 
פיבי בת תמוי, אברהם בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, 
סיגלית בת מירה, בוריס בן סבטלנה, דליה בת שושנה, 
שלמה שלומי בן אילנה נאוה, ציפורה בת חנה, שלום בן 

לאה

ת.נ.צ.ב.ה
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איזה כוח יש לתפילה. משה רבינו, מבקש מה' לא לקבל את תפילתם של 
ותמוה, מדוע חשש  קורח ועדתו. "ויאמר אל ה' אל תפן אל מנחתם" (טז,א). 
כבוד  לשם  אלא  שמים  לשם  היתה  לא  כוונתם  הרי  תפילתם?  מפני  משה 
עצום  כוח  איזה  מכאן  לומדים  תפילתם?  שתתקבל  לחשוב  מדוע  בעלמא, 
יש לתפילה, שאם קורח ומאתים וחמישים נשיאים היו עומדים ומתפללים 

מתוך עמקי הלב לריבון העולמים אפשר שהקב"ה היה מקבל תפילתם.

יהודי שחי ועובד את ה' בתמימות, הוא מאמין שכל יהודי הוא טוב, כי רק 
צריך  כלום.  יודעים  ולא  מבינים  לא  ואנחנו  לבבות,  ויודע  מחשבות  קורא  ה' 
באמת  אם  יהודי.  בכל  שיש  היופי  את  ולחפש  אדם  כל  על  זכות  כף  ללמד 

תרצה, אתה תמצא בקלות. ובעיקר לברוח ממחלוקת.

המחלוקת היא המידה שמזיקה לאדם יותר מכל דבר בעולם. כשהמחלוקת 
בוערת בלב, אז לא רואים ולא שומעים כלום.

מזעזע  דבר  זה  המחלוקת  בדרכי  שאוחז  מי  על  שבאים  העונשים  גודל 
שנה,   20 מבן  פחות  שהוא  אדם  מענישים  לא  מעלה  של  דין  בבית  ממש. 
ובמחלוקת זו של קורח נענשו גם יונקי שדים, שנולדו באותו יום. עד היום, 

בכל דור ודור, בכל מקום שיש מחלוקת, יש שם ניצוצות של קורח ועדתו. 

הקדוש,  רבנו  ביחד.  אותנו  רוצה  ה'  מאש.  כמו  ממחלוקת  לברוח  צריך 
תהיו  אז  ביחד,  עצמכם  תחזיקו  אתם  רק  אמר:  מהעולם,  להסתלק  כשעמד 

אנשים כשרים". כי איפה שיש אהבה ואחדות, שם השכינה שורה. 

כשאדם הולך עם החוכמות שלו, עם הליצנות שלו, אז אין לו חיות ואין לו 
התחברות. ליצנות זה הגרוע מכל. זה כביכול- כל מה שיש לי לעשות בחיים  
צדיקים,  להיות  ששואפים  יהודים  רואים  לפעמים  צחוק.  ממך  לעשות  זה 
ומקבלים על  עצמם הנהגות גבוהות, ובמקום לפרגן ולעודד אותם, במקום 
"קינאה טובה" על הנהגותיהם, מתלוצצים עליהם. שופכים את דמם. גם אם 
צריך  אז  גם  הופנמו,  לא  עדיין  בעיקר,  חיצוניות  הן  אדם  אותו  של  ההנהגות 

לפרגן, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות.

ושואף  חז"ל,  דברי  את  שמיישם  וטהור  צעיר  נער  על  על  להלין  לנו  "מה 
מדפדף  חצוף?  פרחח?  להיות  וישאף  שירצה  עדיף,  מה  גדול,  להיות  ורוצה 
עתונים מצוי? אחד שישאף להיות סוחר נדל"ן? או מסעדן? או עיתונאי? מן 
הדין ומין הצדק שנעריץ ונרומם ונשבח את מי שעיניו נשואות מעלה מעלה. 
מי  את  ומשפילים  דנים  לשונם  שבשבט  אלה  ללגלגנים,  לליצנים,  ניתן  ולא 
שבולע  כזה  אחד  המצוי,  הארץ  כעם  להיות  חוזר  שהוא  עד  למעלה,  שרוצה 
ברכת המזון, מסיים תפילת שמונה עשרה בחצי דקה והראש שלו בחדשות 

העולם.

רבנו יונה מכנה את מי שבז ליהודי ששואף לגדולה, שרוצה להתעלות, שונא 
ה'. כי לא נוח לו שיש כאלה שאוהבים את בורא עולם ומתאמצים לעשות לו 
נחת רוח מרומם יותר. אם הוא היה אוהב ה' אמיתי, אזי גם אם לו עצמו אין 
שאיפות דומות, הרי שכל משאת חייו היתה צריכה להחזיק ולעודד ולהמריץ 
את אותם מתי מעט שכן שואפים להרבות כבוד שמים בהנהגותם" (הרב יעקב 

קובי לוי).

והאגו  שלו  שהיישות  אדם  של  שמחה  היא  התמים  האדם  של  השמחה 
שלו והכבוד שלו וכל הדברים שיכולים להפריע לו ולבלבל אותו, הוא מנטרל 

אותם, הוא נאבק בהם, הוא מצליח להשליך אותם מנגד.

יתברך  מאתו  שהכל  מלבדו,  עוד  שאין  כשיודעים  היא  אמיתית  תמימות 
ומצליחים לקבל כל מה שעובר עלינו בשמחה. אנחנו עדיין לא שם. עוד לא 
מה  ואין  לדאוג  מה  אין  ולכן  כלום  אין  מהשם  שחוץ  להכרה  הזמן  כל  זכינו 

רקיעים  בוקעת  הלב,  עמקי  מתוך  בתמימות,  העולמים  לריבון  תפילה 
ומגעת עד כסא הכבוד.

אין לך דבר שמסוגל לשנות את הטבע כמו התפילה. ראינו אצל לאה אמנו 
זכתה  דליבא  מעומקא  תפילתה  ובכוח  עשיו  עם  להתחתן  היתה  שצריכה 
השבטים  רוב  את  להעמיד  ואף  אבינו  יעקב  עם  ולהתחתן  מזלה  את  לשנות 

לעם ישראל.

רק ה' יכול לתת לי את השנוי המיוחל, הבחירה שלי היא רק תפילה. זה כל 
מה שיש בידי לעשות. להתפלל.

תפילות  של  הכוח  מגיע  היכן  עד  ולהבין  להשיג  שיוכל  שכל  שום  אין  "כי 
ישראל, אפילו של הפחות שבפחותים, בפרט מה שמתפלל כל אחד על צרת 

נפשו, שהוא רחוק מהשם יתברך" (ליקו"ה, העושה שליח לגבות חובו ג,ה).

היא  ובתחנונים,  בבכי  חזקה,  באמונה  בתמימות,  היא  וכשהתפילה 
בר  שמעון  ר'  של  בנו  אלעזר  ר'  על  מסופר  מתים.  להחיות  אפילו  מסוגלת 
דפקיען  יוסי  לרבי  אחרון  כבוד  לחלוק  לפקיעין  תלמידיו  עם  שהלך  יוחאי, 
ובתו  ובוכה,  המת  אביו  על  יושב  יוסי  ר'  של  בנו  את  ראו  לשם,  וכשהגיעו 

עומדת בצד ואף היא בוכה.

אמר הבן: ריבונו של עולם כתבת בתורתך הקדושה "שלח תשלח את האם 
ואת הבנים תקח לך"- היית צריך לקחת אותי ואת אחותי ולא את אבא שלנו? 
והיה הבן הקטן ממרר בבכי ונגררו בבכי זה ר' אלעזר והחכמים. הילד בבכיו 
לא נתן לאף אחד להתקרב לגופת אביו. מיד ירד עמוד של אש משמים וחצץ 
משמים  קול  בת  ויצאה  ובנו.  המנוח  יסי  רבי  ובין  והחכמים  אליעזר  רבי  בין 
ואמרה: אשריך רבי יוסי שבאו לפני הדמעות של הגדי הקטן והוספנו לך עוד 
עשרים ושתיים שנה כמניין אותיות התורה. מיד פתח רבי יוסי את עיניו וקם! 
בזכות  בעינינו!  המתים  תחיית  לראות  שזכינו  אשרינו  ואמר:  ר' אלעזר  עמד 
מה התעורר המת? בזכות תפילה עם דמעות מעומק הלב, שהגיעו עד כסא 

הכבוד.

אמא יהודיה שמורידה דמעות למען ילדיה בתמימות ופשיטות, מסוגלת 
בער  דב  ישראל  ר'  הקדוש,  הרב  סיפר  בשמים.  ונצורות  גדולות  לפעול 
שלא  ואף  גדולה  צדקת  שהיתה  אמו  על  ישראל"  "שארית  בעל  מוולעדניק 
ידעה לקרוא 'עברי', היתה בעלת תפילה והרבתה בבכיות ובקשות. פעם כבה 
אחד מנרות השבת שהדליקה, והיא בכתה לפני ה' יתברך בכי רב עד שהנר 
נדלק בעצמו! ביקש פעם בנה הצדיק מאשה מסוימת לנהוג בדרך מסויימת. 
ענתה האשה ואמרה: "אם יבטיח לי הרבי שיהיה לי בן כמוך אציית לכל דברי 
יהיה  אמי,  כמו  תהיי  את  "אם  הרבי,  לה  השיב  כמוני",  בבן  "רצונך  הרבי..." 
לה  סיפר  ואז  אמו,  היתה  איך  הרבי  את  האשה  שאלה  כמוני...".  בן  לך  גם 
הצדיק את הסיפור הזה: "בהיותי כבן ארבע או חמש שנים, נפטר עלי אבי, 
ואמי גידלה אותי לבדה, עד שהגעתי לגיל תשע או עשר, ואז נפלה למשכב. 
בראותה כי ימיה ספורים, קראה לי למיטת חוליה וביקשה ממני שאגיש לה 
התפלאתי על  הרבי, "לפיכך  סיפר  קוראת עברי",  אינה  שאמי  ספר. "ידעתי 
שיהיה",  ספר  איזה  "יהיה  לה".  להביא  ספר  איזה  אותה  ושאלתי  בקשתה 
בידה  הרי"ף  את  אמי  הרי"ף. "לקחה  של  גדול  כרך  לה  הגשתי  אמי.  השיבה 
יגדל  בער  ישראל  שבני  יתברך  הבורא  פני  נא  חלו  קדושות!  אותיות  ואמרה: 
להיות יהודי ירא שמים שהרי ידעה שלא תוכל עוד לגדל ולחנך אותי, ורבה 
דאגתה לאחריתי. בסיימו את הסיפור הנ"ל אמר הרבי לאותה אשה: "עכשיו 
כמוני...".  בן  לך  גם  יהיה  אמי  כמו  את  כשתהיי  אמי?  היתה  מה  את  מבינה 
פעלו  שבספר  הקדושות  האותיות  שאכן  הרקיעים,  כל  את  בקעה  תפילתה 

את פעולתם והילד גדל להיות צדיק נודע וקדוש.
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אנחנו  אבל  הזאת.  לשלמות  הגענו  לא  אנחנו  להצטער.  מה  ואין  להתבלבל 
מבינים  אנחנו  בשכל  אותה,  לומדים  אותה,  מבינים  לקראתה,  מתקדמים 
כל  מדרגתו,  לפי  אחד  כל  בזה,  הנפש  את  למלא  ומנסים  מלבדו  עוד  שאין 

אחד כמה שהוא זוכה.

תמימות זה הכי גבוה. זו המעלה המעולה שבכל המעלות. על יעקב אבינו 
נאמר "איש תם יושב אוהלים". מכל המעלות והמדות הטובות שבודאי היו 
ביעקב אבינו, בוחרת התורה הקדושה לציין את התמימות. כי זה מעל הכל. 
לכן גם מבקש דוד המלך "אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי", ללמד אותנו 
שאם נלך בתמימות, בדרך תמים, ה' יבוא אלינו ואז כבר לא יחסר לנו כלום. 

הכל יהיה לנו.

כל מה שקשור עם פשיטות ותמימות יש לו חן מיוחד אצל הקב"ה. היהודי 
ומדותיו,  מעשיו  את  לזכך  כדי  שעמל  ותפילה,  לתורה  עצמו  שקובע  הקטן, 
נסיונות  את  שמקבל  וכנות,  תמימות  פשוטות,  במילים  הקב"ה  אל  שפונה 
הקישוט  זה  הקב"ה,  משתעשע  שעמה  הפנינה  זו  ובאמונה,  באהבה  החיים 

שאיתו מתהדרים שם למעלה.

תמימות זה לשתף את הקב"ה בכל מה שעובר עליך. להניח על השולחן 
את כל הצדדים, הלבטים, הנגיעות. נכון, אתה יודע הכל אבא ואני לא מחדש 
לך מאומה, אך אני רוצה לחיות איתך את המצב הזה, אני צריך להוציא אותו 
כאלה,  דבורים  קירבתך.  את  הבנתך,  את  שמיעתך,  את  צריך  ואני  מהפה 
נסוך  רב  חן  נפלאה,  אלוקים  לקירבת  מביאים  וטהור,  מאמין  מלב  שיוצאים 
התפילה  של  במעלתה  לדבר  הרבו  ישראל  גדולי  כי  פלא  לא  פניהם.  על 
כזאת,  אישית  לתפילה   התעוררות  איזה  פתאום  מקבל  כשאדם  האישית. 
לברוח  עלול  זה  מתאים,  יותר  למקום  מתאים,  יותר  לזמן  אותה  ידחה  לא 
מבלי שוב. צריך לתפוס את ההתעוררות הזו בשתי ידיים, יכול להיות שדוקא 
מילים פשוטות ותמימות אלה, שיצאו באותה שעה מעומק לבו של האדם, 

הם יפעלו עבורו את הישועה.

תדבר  בעצמו  זה  על  אז?  מה  ה',  את  מרגיש  לא  אבן,  לב  יבש,  הלב  ואם 
עם ה'. רבונו של עולם כל כך התרחקתי ממך עד שאני אפילו לא יכול לדבר 
איתך, תרחם עלי, תפתח את פי כדי שאוכל לדבר איתך ולהוציא כל מה שיש 

לי בלב.

השער  זה  ומחלוקת  וקנאה  שגאווה,  כמו  ה'.  אל  השער  זה  תמימות 
החוצה.

"תמים תהיה עם ה' אלוקיך". אם תהיה תמים, תהיה עם ה' אלוקיך, כשאתה 
מתנהג בתמימות, חלקך עם ה' אלוקיך.

"ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם". בתומי, בזכות התמימות שלי, 
ה' איתי, מציב אותי לפניו.

כשיבוא משיח, אומר רבינו הקדוש, הרי פשוטי ישראל, שאומרים תהילים 
בפשיטות ותמימות, הם יתנו הכתר מלוכה בראשו.

ריב  מכל  לברוח  אזהרה,  תמרור  לנו  לשמש  צריך  קורח  של  המר  סופו 
ומחלוקת גם כשאנו בטוחים שכוונתנו לשם שמים. לאחוז רק בדרכי שלום. 
האמונה  בדרך  ולאחוז  חורמה,  מלחמת  ובליצנות  בקנאה  בגאווה,  להילחם 

והתמימות, כמו בסיפור הבא: 

המזוזות אשמות

נאמן,  כביזנסמן  ידידיו,  בקרב  ידוע  היה  שרעבי  גרשון  העסקים  איש  
אמין, ישר דרך, שכל מילה שלו בסלע. מי ששיתף עמו פעולה ידע, שמעבר 
בידיים.  מיוחדת  ברכה  גם  לו  יש  יצוא,  יבוא,  בענייני  המקצועית  למיומנותו 

למה? ככה. 

עסקי,  תחום  בכל  כמעט  פעולה,  שרעבי  עם  לשתף  כדאי  היה  בקיצור, 
רוצה  איננו  אלה,  טרופים  בימים  ומי  נקי.  רווח  היתה  התחתונה,  השורה  כי 

להרוויח? 

גם במישור המשפחתי רשם לעצמו שרעבי הישג לא מבוטל. היתה לצדו 
נוות בית בעלת חסד, מאירת פנים, וארבע בנות צעירות מחונכות להפליא, 
ביחס  למדי  מכובדות  והנהגותיהן  ולעילא,  לעילא  היו  בלימודים  שהישגיהן 
לדור. יתירה על כל זאת, מר גרשון שרעבי היה איש משפחה למופת, אשר ידע 
המשפחתית.  לרגישות  העסקית  העצבנות  שבין  המדויק  המינון  על  לשמור 
העסקי,  המתח  בין  לערבב  ולא  גבולות  לחצות  לא  שידע  מומחה  כמוהו  מי 

לבית ולנפשות הפועלות בו. 

היה לו זמן לכל. בין פלאפון לטלפון, הוא ידע למצוא את 10 הדקות לשבת 
עם בנותיו על שיעורי בית, על סיפור מרתק, ואפילו על פיוט תימני עסיסי, 
כמו "דרור יקרא לבן עם בת" או "אם ננעלו דלתי נדיבים" וכו'. ובאמת בלי 
לקנא  תענוג  שפשוט  הצלחה,  סיפור  היה  שרעבי  מיותרות,  הקדמות  הרבה 

בו. 

אם כל כך טוב, תשאלו אותו, אז מה בעצם כל כך רע? מה הניע פתאום 
את מר שרעבי הסימפטי לרוץ לכוון כל חרדי מצוי, או אברך שיגרתי שיבוא 
לבדוק את מזוזות ביתו? מה הדחיפות, מה הבהלה, על מה ולמה אי השקט? 
פנטסטיים,  העסקים  גם  הבנות.  גם  האישה,  בריאות,  כולן  השם,  ברוך  הלא 
שנותיו   50 למרות  מצויין  השם  ברוך  מרגיש  הוא  וגם  ליום,  מיום  פורחים 
לשמוע:  כדי  למשנהו,  סתם  מסופר  לעבור  גרשון  את  מריץ  מה  הקדחניות. 
שכתב  הסופר  הכלל,  מן  יוצא  הכל  תקינות,  שלך  המזוזות  מיסטר,  "תשמע 
לך אותם מגיע לו צל"ש...". אלא מה, מר שרעבי היה בטוח, שמומחי הסת"ם 
מסתירים ממנו את הקלקול, ואת האותיות והתגים הפסולים, היה ברור לו 
מעל לכל ספק שהמזוזות פסולות. "רבונו של עולם, איך יתכן שפתאום כל 

הבית שלי מתחיל... לחזור... בתשובה. בטוח המזוזות אשמות!!!". 

להרצאה  יעל  נקלעה  שנה  כחצי  לפני  יעל.  הבכורה  בתו  עם  התחיל  זה 
מלבושים  ללבוש  שבת,  לשמור  קצרה  הדרך  היתה  מכאן  יהדות.  בנושא 
צנועים, ולבקש מאמא להגיש לה בשבת אוכל קר רק בצלחת פלסטיק. גרשון 
קיבל את המהפך של בכורתו, בחיוך ציני. "גם אמא שלי מתימן עליה השלום, 

הקפידה על כשרות... וחוץ מזה אין לי התנגדות לאכול בצלחות פלסטיק...

טליה,  השניה  בתו  לו  הודיעה  מוקדמת,  הודעה  ללא  כך  אחר  חודשיים 
הלומדת בתיכון חילוני, כי גמלה בליבה החלטה לעבור לסמינר חרדי... שומו 
נפש  ידידת  שהיתה  השניה,  בתו  מובן.  בהחלט  זעזוע..  הרגיש  גרשון  שמים, 
של אחותה הבכירה יעל, הלכה בעצתה למספר הרצאות בסניף "לב לאחים" 
המקומי, ונתפשה. האמת בערה בלבה, היא חשה שאין היא מסוגלת להמשיך 

וללמוד במוסד חינוכי פרוץ, שמזלזל בקדושת התורה... 

שתהיי  מוכן  "אני   . פשרות  וחסר  עיקש  מאבק  לנהל  התחיל  גרשון  כאן 
לשום  עוברים  לא  הנוכחי.  בתיכון  תסיימי  הבגרות  מבחני  את  אבל  דתיה, 
מקום..." צעק על טליה. גרשון דיבר עם הקירות. טליה, שכבר משבצות זהב 
לתיכון...  המוביל  לאוטובוס  לעלות  נכונות  שום  גילתה  לא  פשוט  לבושה, 

גרשון רתח. 

אף  הודיעה  מיכל  השלישית  בתו  הגדול.  המפץ  הגיע  כך  אחר  שבועיים 
והיא  ומצוות,  תורה  לומדים  לא  לומדת,  היא  בו  היסודי  הספר  שבבית  היא, 
יש  ויכוח  ללא  ומיד.  ועכשיו  הגדולות,  אחיותיה  כמו  דתייה  להיות  החליטה 
פרשת  של  שהמבול  בטוח  היה  שרעבי  גרשון  חרדי...  למוסד  אותה  להעביר 
כיצד  בדעתו  חוכך  בעודו  בבית...  אצלו  שמתחולל  מה  לעומת  קטן  הוא  נח, 
להלחם עם התופעה המחרידה הזו, התיישבה לצידו אשתו גאולה והודיעה 
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לו בקול רך: "גרשון הבנות הפכו לדתיות, הן יקרות לי מאד, החלטתי לשמור 
הוא  מדי.  יותר  כבר  היה  זה  שלנו  החביב  העסקים  לאיש  בשבילן...".  שבת 
התרומם מן הכורסא, נטל סכין והחל לשלוף אחת אחרי השניה את המזוזות 
המהודרות שנקבעו בוילה שלו, לפני פחות מעשור, ואחוז אמוק הוא רץ לרב 
לעוד  רץ  הוא  ומשם  מהודרות,  המזוזות  כי  משמעית  חד  שהודיעו  השכונה, 

סופר סת"ם, ומשם ללשכת רב העיר... המזוזות, לא יאומן. תקינות. 

כי  בתשובה,  חזר  שלו  הבית  כי  בטוח  היה  שרעבי  גרשון  להאריך,  ולמה 
המזוזות פסולות... לא מחלות, לא בעיות של שלום בית, לא קשיים עסקיים... 
המהודרות,  שהמזוזות  מאד  טוב  הבין  הוא  רגוע.  שרבי  גרשון  להיום,  נכון 
הפכו  ממילא,  טובות  שהיו  בנותיו  המשפחה.  על  לטובה  משפיעות  דווקא 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

מתנה  זה  ודבר  דבר  שכל  לראות  אותי  זכה 
סתם  ככה  לא  תודה,  עליה  להגיד  וצריך  ממך 
שלך  האהבה  את  להרגיש  החוץ,  אל  מהפה 
והרחמים שלך, לראות שהכל זה מתנות מתנות 

מתנות. 

סיימתי לכתוב פרשה, תודה אבי שבשמים, 
אני יודע שכל מלה ומלה שייכת לך, שכל מחשבה 
ומחשבה הגיעה ממך, שאתה הראת לי ומצאת 
קורה.  היה  לא  זה  שבלעדיך  לי,  וסידרת  לי 
לי  שעזרה  מחשבה  איזו  במוחי  חלפה  פתאום 
להבין יותר טוב, יותר מדוייק מה אני מרגיש ומה 
אני מבקש שיקרה וממה אני חושש, ולא נתתי 
לדברים לחלוף, נעמדתי ונשאתי תפילה קצרה. 
תודה אבא, אני יודע שמה שקרה עכשיו זה הכל 
והמילים  בראשי,  שחלפה  שהמחשבה  ממך, 

שיצאו מפי, והשמחה שהדברים יותר מדוייקים 
כל  וככה  לי.  ששלחת  מתנה  עוד  ממך,  הכל  זה 

היום כולו, לראות את המתנות ולהודות.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

למד אותי לקבל כל מה שעובר עלי בשמחה 
קורה,  שמשהו  רגע  באותו  אמת,  בזמן  ולזכור 
שהכל  לי,  עושה  לא  אחד  שאף  מאיתך,  שזה 
אתה אבא עושה לי והכל זה מהאהבה שלך אלי. 
מתעצבן  עדיין  אני  כי  רחוק.  כך  כל  עוד  אני  כי 
ועדיין  רוצה,  שאני  כפי  קורים  לא  כשהדברים 
מספיק  יצאו  לא  שעשיתי  כשהדברים  מצטער 
כך  כל  לא  דברים  כשקורים  דואג  ועדיין  טובים, 
ולכן  מלבדך  עוד  שאין  שוכח  הזמן  וכל  טובים 
הכל  כי  בשמחה,  ולחיות  רגועים,  להיות  צריך 

מגיע ממך, הכל זה מהרחמים שלך. 
כך  כל  יהיו  שלי  החיים  אז  אזכור,  אני  אם 

נפלאים, זכני אבי שבשמים.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

להרגיש  לא  שאני,  במה  לשמוח  אותי  זכה 

חכמים  והתלמידי  הצדיקים  כל  ליד  קטן  כך  כל 

רואה סביבי, שאיפה הם ואיפה אני. זכה  שאני 

אותי לשמוח ביהדות שלי, ברצונות הטובים שלי 

אפילו שהם עדיין לא מתממשים. 

זכה אותי לראות את עצמי בעין האמת, שאני 

באמת קטן, לא מספיק למדן, לא מספיק צדיק 

בכל  אבל  מגיעים  שאחרים  ממה  רחוק  וקדוש, 

זאת אני בן שלך, וגם לי יש נשמה קדושה אפילו 

אותו  לקדש  שצריך  בגוף  שבויה  עדיין  שהיא 

שאני כל כך אוהב לדבר איתך, שאני נאבק כבר 

שנים להתגבר על היצר הרע ולהידבק בך אפילו 

שעוד לא הצלחתי, שאין לי חיים בלעדיך.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

לטובות ומתחשבות עוד יותר. "כבוד אב" שהוא זוכה לו, הוא לא דמיין אפילו 
בחלומותיו הכי וורודים. 

נו, מה לעשות כאשר כבר כל הבנות שומרות שבת, וגם האשה מתחזקת 
בתא  נעימה  אווירה  להשאיר  שכדי  שרעבי,  גרשון  החליט  לרגע,  מרגע 
המשפחתי, גם הוא לא ממהר לאף מקום ביום השבת.  לימדו אותו לעשות 
קידוש, לא לבלוע מילים, הוא למד לנטול ידיים, לברך "המוציא" , ותתפלאו 
הוא אפילו נהנה לברך "ברכת המזון", ובין נטילה לברכה, הוא מציץ לעברן של 
המזוזות הקבועות בתוך בתי זכוכית יפהפיים, וחושב בלבו "רבונו של עולם, 

איך סידרו אותי המזוזות האלו". לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. 

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עותקים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ ש''רפונ או ''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 !תן לי סימן -בורא עולם  קודש לשבת סיפור
בורא עולם אני מרגיש 
 מנותק תרחם עלי

 ומנסה דודו לבן אחד חכם תלמיד מתקשר למירוןבנסיעה
 הסיפור את לו מספר הדברים כדי ותוך בתשובה להחזירו

 :הבא
 'ר היה לקו מעבר הדובר ,סתמי היה הטלפון של צלצולו
 משופע שאינו ילדים לגדוד אבא ,תורה בן אברך ,יששכר

 חושב הוא במכולת קניה כל לפני .יתרים פיננסיים באמצעים
 ההפרעה על התנצל יששכר 'ר .לקנות וכמה מה ,פעמיים
 ,אהרן הרב לכולל חברו על שטרן הרב הכולל לראש וסיפר

 ביותר דחוק מצבו .גדולים כספיים לקשיים לאחרונה שנקלע
 'ר מספר ',לאחרונה לב שמתי' .ח"לגמ ח"מגמ מתגלגל והוא

 הוא ,לאחרונה בהם שקוע שהוא טרדות מרוב כי' ,יששכר
 מאווירת לגמרי ומנותק הזמן רוב מרחףהוא .איתנו אינו כלל

 הוא שבעבר בעוד .סביבו הגועשת הלימוד ומריתחת הכולל
 כולו ושקוע בכולל ביותר התוססים האברכיםאחד היה

 נפשו שלוות את גוזלת הכספית שמצוקתו הבנתי .בלימוד
 שהרהרתי לאחר .ללמוד כלל מסוגל אינו הוא לחץ ומרוב
 לי שיש נזכרתי .משהו לעשות חייב שאני החלטתי ,בדבר
 .אהרן 'לר יעבור והכסף אותה שברתי ,ובכן ,חסכון תוכנית

 עם אליו אבוא שאם ,וביישן עדין כה הוא אהרן 'ר ,עקא דא
 אפילו ממני לקחת יסכים שלא עד יתבייש כך כל הוא ,הכסף
 שחפץ שנדיב תאמר ,שטרן הרב ,אתה אם אבל.פרוטה
 לך יאמר לא הוא ,עבורו במיוחד תרומה לו שלח שמו בעילום

 .'לא -
 חמשת לי היו'- ?'לו לתת חושב אתה כמה' :נפעם שטרן הרב

 שבע עוד 'גרד'ל הצלחתי ,החיסכון בתוכנית שקל אלפים
  שקל מאות שבע אלפים חמשת ביחד ,ומשם מפה שקל מאות

 .היום עוד הכסף את אליו להעביר ברצוני .לולתרום שברצוני
 ומעיניו בפניו תו מכל זועק הדבר ,מאד קשה מצוקתו

 .'העצובות
 לא מאד ,שטרן הרב' .מושלמת היתה אהרן 'ר של ההפתעה

 סכום לקבל לי נעים לא גם אבל ,כבודו למעלת לסרב לי נעים
 את הפעיל שטרן הרב .'כזה דבר קיבלתי לא מימיי ,ענק כה
 את לקבל לשדלו שהצליח עד אהרן 'ר על שלו השכנוע כוח כל

 ,בצהריים שישי ביום .בשבוע רביעי ביום קרה זה .הכסף
 ההכנות של בשיאן ,שטרן הרב של בביתו הטלפון צלצל
 ,הרב כבוד שלום' .הרב כבוד את חיפשבהול ומישהו לשבת
 לא הרב ,עכשיו שקרה מה ישמע הרב אם יששכר מדבר
 שנתתי לאחר ,ובכן .בהול כה באופן התקשרתי למה יתפלא

 ניגשתי ,אהרן 'לר למוסרו מנת על במעטפה הסכום את לך
 קרוב לי יש .ע"מרבש אחת בקשה וביקשתי המזוזה אל

  ,ומצוות תורה לשמור זכה שלא ,שלי ראשון דוד בן ,משפחה
 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  

  הוא .אחת בפעם מליונים להרוויח מנסה רק החיים כל והוא
 כסף לעשות כשרות כך כל לא בדרכים ניסה ושם לתאילנד נסע
  בסיכון התחשב לא הוא ,פנים לו האירה ההצלחה בתחילה .קל

 את עשו המזומנים .שנתפס למי הצפוי הכבד ובעונש הגדול
 נתפס הוא אחד שיוםעד .מדי יותר לחשוב לו נתנו ולא שלהם
 בעלת במזודה ,המדינה לתוך הברחה בנסיון התעופה בשדה
 נעצר הוא .ענק בכמויות אסורים חומרים שהכילו כפולות דפנות

  שגייסה ,המשפחה מאמצי וכל ,למשפט עד ממושכת לתקופה
 ,דולרים אלפי עשרות של בעלות ביותר הטובים הדין עורכי את
  קרה זה !עולם מאסר :מנשוא כבד היה הדין גזר .לטמיון ירדו
  גדולי עם בכלא נמק הוא שנים שלוש .שנים שלוש לפני

  מהכלא לצאת יזכה אם יודע ומי .יום אור רואה ולא הפושעים
 ,אנא' :ה"מהקב וביקשתי המזוזה אל אפוא ניגשתי !בחיים
  מהכלא ישוחרר בלהה בן עודד גיא כי מבקש אני ,נס תעשה
 .'שעשיתי הצדקה מצוות בזכות ,ישראל לארץ לחזור ויוכל

 :וצועק בוכה והוא אלי מתקשר ואבא ,יותר לא ,אחד יום עבר'
 שוחרר גיא :לך אומר שאני למה תאמין לא אתה ,יששכר'

  אני ',להיות יכול לא זה'- .'לארץ בדרכו והוא בתאילנד מהכלא
  שלו ההורים גם זה את' - .'עולם מאסר קיבל הוא הרי' ,צועק
  הורה ,שלו לתא סוהר נכנס פתאום' ,אבי מתייפח ',מבינים לא
 מכונית על ולעלות מהכלא לצאת ,החפצים את לקחת לו

 .'אביב-לתל לטיסה התעופה לנמל הישר אותו שתיקח
 הרב' .בחרדה בירר יששכר 'ר .לשפופרת מעבר נשמע בכי קול

  וגרונו שטרן הרב עונה ',איתך אני ,כן'- ?'איתי אתה ,שטרן
  כולנו ,כן' .'ששמעתי ממה נרגש כולי אני' ,מדמעות חנוק

 לצאת .שהתחולל לנס מאמינים לא' יששכר 'ר אומר ',מרוגשים
 כעת רק .בתאילנד הקשוח הכלא של הברזל מכור ,סתם ככה
 ',מבין לא אתה ,לא' .'צדקה של כוחה גדול כמה מבין אני

 אבל ,שקרה מהנס מתפעל שאני כמובן' ,שטרן הרב מסביר
 '!?ממני'- .'יששכר 'ר ,ממך מתפעל אני יותר הרבה

 הלב מכל שנתת הצדקה של שבכוחה ידעת ,יששכר 'ר ,אכן'
 של וכוחה בארץ כאן מצוה עושה אדם .ונצורות גדולות לפעול
  יכלו שלא דברים ומזיז לתאילנד עד למרחקים מגיע המצוה
 ,דבר שום לעצמך ביקשת ולא ,זאת ידעת .הטבע בדרך לקרות

  נתונה היתה מחשבתך כל .הפרנסה על לא ,הילדים על לא
 ורק אך היתה לבך משאלת כל .ובשביה בצרה הנתון ליהודי
 .הסיפור כ"ע .'יששכר 'ר ממך מתפעל אני .'למענו
 ,הרב כבוד' .בדואר מכתב הסיפור מספר מקבל חודש כעבור
  גלשתי .וכך כך הוא ושמי חרדי מבית בחור אני ,אותי מכיר אינך

  הכיפה את שהשלכתי לפני רגע .שקיבלתי החינוך מכל הרחק
 אבל ,מנותק מרגיש אני ,שבשמים אבא' :ה"לקב אמרתי מראשי

  איזה אראה ואם ,להתפלל למירון אסע .אחרון נסיון לנסות מוכן
  לי קורא שאתה אדע ,במירון או בחזור או הלוך בדרך ממך סימן

 .'אותך לעזוב לי לתת מוכן ולא בחזרה
 ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו :נ"לע העלון 

 מרסדס מת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה

 התורה חכמי נשיאאשת נ"לע
 נינה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית

 ד"בס



  ויכולת כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  אנו ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

 הוצאות לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים
 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות

  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא
  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה
  להצלחת .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה
 שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה .לוי משפחת

 המשך סיפור לשבת קודש

  מארלימיכאל , רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו

 .אליהו בן רינה, נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל, בן אסתר

 ,  כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

,  צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, משפחת לוי: להצלחה פרנסה ובריאות

 .עבדלשלום בן 

 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם 

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
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 .גדול בצימאון שיחתך את ושמעתי באוטובוס מאחוריך ישבתי'
  מעוניין שלא מישהו לשכנע ומנסה מתווכח שאתה הבנתי

  שנותן אדם .ללבי נגע אהרן 'ר על שסיפרת הסיפור .להשתכנע
  בן זוכר אלא עצמו על להתפלל ושוכח לחבר חסכונותיו כל את
  אותי' .איכותי כה לציבור להשתייך גאה אני !בתאילנדכלוא דוד

 הסיפור .'אבא לבית דרכי את בחזרה מצאתי ,לגמרי שכנעת -
  מה וזה ,אליו לשוב לי שקורא ה"מהקב הסימן היה שלך

 .שעשיתי
 )א"ח ואדברההאמנתי (

 הכותל אבני בין מפגש
 נסתרת והאמת 'בחושך מתכסים' לעיתים אם גם ,ישראל עם

 ומסייע לתשובה פתח להם משאיר ה"הקב עדיין ,מעיניהם
  במעשה שנראה וכפי ,פקוחות בעיניים האמת את לראות לאדם
 :קטנים ניסים בספר המובא והמחריד הנפלא
  הוריה .יורק בניו דתית במשפחה קטנה בת היתה ,שולמית
  היתה היא עבורם .ובאושר בשמחה ,בכל הכל לה העניקו

  כשאמה ,17 בגיל .המשפחה של 'פרח'ה ,ביותר המושלמת
  לה שגרמה נעורים שטות רוח בה נכנסה ,בחיים היתה לא כבר

  אני ראשון ביום ,אבא' .גילה מבני רבים נערים כמו להתמודד
אדםשהיה,אביה.הצהירה',חברותכמהעודעםלהודונוסעת
  מה ?מה לשם להודו' .הבשורה לשמע נדהם ,דרך ותמים ,ישר
  תשובה להשיב ובמקום ,בשלה היא אך ?'שם לחפש לך יש

 כבר העניין ,אבא' :במריה המשיכה היא ,אביה לשאלת עניינית
 .'כסף הרבה ואצטרך נוסעת אני ,הזמן על חבל ,סגור

 כבר שאשתו בבכי והתפרץ מהשולחן קם הוא כבדה באנחה
 של בלבה מסתתר מה מבינה היתה האם אולי ,בחיים אינה
  כוחותיו את האב ניסה למטוס עלתה בטרם.הקטנה בתה

  תגידי לה'שולה' :בתו של לעברה קרא נשבר ובקול ,האחרונים
  לתדהמתו '!?בהודו מחפשת דתית בחורה מה ,האמת את

 את לחפש נוסעת אני !דתיה אינני אבא' :לו אמרה הרבה
 :אוזניו למשמע האמין לא אביה .'הבודהיזם אצל האמת

 ,אבא' :השיבה מאובנות בפנים שולי ?'לבודהיזם ,השתגעת'
 ,מכעס האדימו האב של פניו .'לי שתסלח ומקוה רצינית אני

  שאמא החינוך אחרי ,לך שנתתי מה כל אחרי ?לך לסלוח'
 אותך אהבתי ?שלך התודה זאת ,לך העניקה לברכה זיכרונה

 כל את מאחוריך לזרוק החלטת אם אך ,שולמית ,הזה הרגע עד
  לא ולעולם ,יותר בך להכיר רוצה איני ,בחיים לי וחשוב היקר
 .אביה מפי שמעה ששולי האחרונות המילים היו אלו '!לך אסלח
 ככל עשתה שולמית ,להודו שהגיעה מאז שנים שלוש חלפו

 חבל רק .כמאושרים אז חייה את והחשיבה רוחה על העולה
 מהטלפונים מתעלם שהוא כך ועל מאביה כך שנפרדה לה היה
 ,בשוק מצרכים לקנות ירדה עת ,אחד יום .למכתביה מגיב ואינו

 ,יורק-בניו בתיכון אתה שלמדה הימים משכבר חברה פגשה
  חברתה פני הרצינו והשמחה הלבבית הפגישה כדי ותוך

  שולי נבהלה .'אביך על כששמעתי הצטערתי ,שולי' :ואמרה
 :מאמינה כלא בה הביטה חברתה ?'לו קרה מה ?אבי' :ואמרה

 

  אחרי שנה חצי לב מהתקף נפטר אביך ?אומרת זאת מה'
  לא ,להודו נסיעתך בגלל נשבר שלבו באומרו ,שעזבת
  לה קרה ומשהו שולי את ממושך בכי תקף מיד '!?ידעת

 ,להשם להתפלל ,ישראל לארץ לנסוע רוצה אני .בתוכה
  ,המערבי בכותל ,ישראל בארץ סתם ולא ,לחברתה אמרה
  ומצאה הודו את עזבה שולי .היהודי לעם קדוש הכי המקום

  לכותל ישירות והגיעה ,לישראל בדרך במטוס עצמה את
  השכינה זזה לא שממנו מקדשנו בית שריד המערבי
  ,אני ,היססה ?להתפלל לי מותר האם ,אבל .מעולם

  אבי למות להודו בנסיעתי וגרמתי ,הדת את שעזבתי
  ליטפה ,הכותל אל התקרבה וביראה בהתרגשות ?היקר
 ראשה את הניחה ,הדמעות ספוגות ,הטהורות אבניו את
 .לבכות והחלה הכותל אבני על
  לכל ומעל ,בערפל הלוטה העתיד ועל ההווה על העבר על

  .מכל לה היקר אביה את כך כל שציערה כך על בכתה
  וכתבה שולי התיישבה כדי ותוך ,הפוגה ללא זלגו דמעותיה

  הכותל ליד .הקודש עיר בירושלים כאן אני אבא' :בפתק
 מבקשת אני מלמעלה אותי רואה נשמתך אם ,המערבי

  אני .לך להכאיב התכוונתי לא !לי סלח לה'אבא :ממך
  אבל ,ושלך אמא שלבדרך וללכת בתשובה לחזור מבטיחה

 .'שולמית ,לעד האוהבת מבתך ,לי סלח אנא
  הרגישה היא כעת אך ,פניה את שטף דמעות של חדש גל

  הכותל אבני בין מקום חיפשה היא .טוב יותר הרבה הרבה
  נפל הפתק ,שניסתה פעם בכל אך ,הפתק את להניח
  שולי פחדה .עבורך מקום כאן אין ,סליחה :לה כאומר
  החליטה אך ,מעוניין אינו שאביה מהשמים סימן זה שאולי

  של בצדה יותר קצתהפתק את ולהכניס יותר להתאמץ
  היא קטן מאמץ ועם ,הגברים עזרת בכיוון ,המחיצה
  אחר מישהו של אחר שפתק לפני לא אך ,להטמינו הצליחה

  מוכר במשהו הבחינה להרימו שניגשה ובעת ,ממקומו נפל
 .בפתק לה

  שבידיה מזהה היא ולהפתעתה .בקצב להלום החל לבה
  הדהוי הדף את מיד פתחה .ל"ז אביה של ידו כתב

  :הבאות המלים את מגלה היא הדומעות ולעיניה והמרופט
 שנסעה רבקה בת שולמית עלרחם אנא ,עולם של ריבונו
  ,נאמנה יהודיה שתהיה עליה שמור ,חודשיים לפני להודו
  מכל לה וסולח אותה אוהב שאני בתי לשולי לומר אותי זכה
 !לבי
  מבין אליה שנפל הפתק קריאת לאחר מיד התעלפה שולי
  בעלת כיום שולמית .חדשים לחיים והתעוררה הכותל אבני

  נאמן בית להקים זכתה ,טהורים ילדים לשני אם ,תשובה
 .ומצוות תורה של בית ,בישראל

 )ב"ח ואדברההאמנתי (
ויכולתכחלנותנואאנאההיקרםיםההקקוראירורללצציבםיםפפונינוחנאנח 

ורגיה  'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

 בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
 ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה
  הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי

 בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם
 בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג

  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה
  בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת

  ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים
 ריחנה בן ובנימין ריחנה בת צדיקה

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות  
שלא זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל : כעשרים שנה
בן מהין ורעייתו  

מנשה  , ט בת שרהַכְרְּכמי
הרצל , בן טובה ורעייתו
יצחק  , בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן  
שושנה כמסנה ודליה  

 .שרה בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

 שאנן בן פנינה ואסי נחמן עידו בן ניצה שגי נ"לע
 ד"בס



שבת שלום ומבורך! 

שנה עשירית - עלון דו שבועי   ■   מופץ במעל 9000 עותקים בכל הארץ

העלון טעון גניזה   ■   אין לקרוא בשעת התפילה!    

RLEVRON@IAI.CO.IL במייל  העלון  את  לקבל  ניתן 
יתקבלו  העלון  להפצת  ובקשות  תרומות  והארות,  הערות 
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"ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת" (טז, א).
חז"ל אמרו בגמרא בסנהדרין (דף קט:) שאשתו של און בן פלת הצילה אותו 
אתה   – ינצח  משה  אם  הרי  המחלוקת,  מכל  לך  ייצא  מה  לו:  שאמרה  ע"י 
עשתה – פרעה את  אתה תהיה תלמיד! מה  תישאר תלמיד, ואם קרח ינצח 
את  ראו  למחלוקת  לו  לקרוא  וכשבאו  ביתה,  פתח  וישבה  ראשה  שערות 

אשתו ונסוגו לאחוריהם.
וצריך להבין, מדוע הרחיקה אותם דוקא ע"י פריעת שערות ראשה?

מנהיג,  אהיה  לא  שאני  אף  לאשתו:  להשיב  היה  יכול  פלת  בן  שאון  אלא, 
הרי אילו קרח יערער על כהונתו של אהרון – אולי בניי יהיו כהנים גדולים? – 
ולכן פרעה את שערותיה כדי למנוע אפשרות זו, שכן מסופר בגמרא ביומא 
(דף מז.) 'שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שימשו בכהונה גדולה. אמרו לה 

חכמים: מה עשית שזכית לכך? – אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי 
בנים  לה  יהיו  שלא  ודאי  ראשה  שערות  את  שתפרע  אשה  ולפיכך,  שערי!", 
(ברית שלום) כהנים גדולים... 

ָּלם ְקדִֹׁשים" (טז, ג). "ִּכי ָכל ָהֵעָדה ּכ�
מפרש רש"י: "לא אתם לבדכם שמעתם בסיני 'אנוכי ה' אלקיך', כל העדה 

שמעו!" 
מדרש פליאה הובא בספר "דמשק אליעזר" בשם ספר "פני אריה", וזה לשונו: 
"כיון שראה דוד מה שאמר קורח: 'כי כל העדה כולם קדושים' – נטל הכינור 

בידו והתחיל מנגן: 'ארוממך ה' כי דילתני ולא שימחת אויבי לי' ".
על פניהם, נראים הדברים כחסרי פשר.

הסבר חריף בדברי המדרש, אמר הגאון רבי מרדכי יפה-שלזינגר זצ"ל, לאורם 
של דברי רש"י בפסוק שלפנינו:

כאשר אמר קורח שכל העדה, ולא רק משה, שמעו בסיני את הציווי "אנוכי 
בעצמם  ישראל  אם  כי  העגל,  חטא  את  מחדש  עורר  בכך  הרי  אלוקיך",  ה' 
קונם  את  שידעו  ולומר  לחוש  שיש  בודאי  אז  הראשון,  הדיבור  את  שמעו 
קורח  הרי  לכאורה:  קשה  כן  העגל. ואם  ידי  על  חלילה,  בו,  והתכוונו למרוד 
רצה לרומם את מעלת כל העדה, ולומר שכולם קדושים כמו משה ואהרון, 

ואילו בפועל הוא מזכיר את חטא העגל, שהוא חרפה וגנאי לעדה הזאת?
רק  העגל  את  עשו  ישראל  שבני  סבר  שקורח  לומר,  עלינו  יהיה  בהכרח 
כדי להורות תשובה לרבים, וכדברי הגמרא (עבודה זרה ד:): "אמר ר' יהושע בן 
לוי: לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר: 
(דברים ה, כו): 'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים' ", וכפירוש 

יצרם  להתגבר  ראוי  היה  ולא  היו,  ביצרם  ושליטים  גיבורים  "כלומר:  רש"י: 
עליהם, אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, 
שאם יאמר החוטא: לא אשוב, שלא יקבלני, אומרים לו: צא ולמד ממעשה 

העגל, שכפרו ונתקבלו בתשובה!"
להיחשב  יכול  אינו  הזה  שהמעשה  הרי  העגל,  עשיית  מטרת  היתה  זו  אם 

לחרפה להם, ועל כן לא נמנע קורח מלהזכירו.
אם אכן כך, שלא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, היה לכאורה גם לדוד 
תשובה  להורות  כדי  חטא  הוא  שגם  החיתי),  אוריה  אשת  (עם  חטאו  על  תירוץ 
בר  שמעון  רבי  של  בשמו  יחד,  אלו  מובאים  הגמרא  בסוגיית  שהרי  ליחיד, 
וכו',  מעשה  לאותו  ראויין  ישראל  ולא  מעשה,  לאותו  ראוי  דוד  "לא  יוחאי: 
אלא למה עשו? לומר לך, שאם חטא יחיד – אומרים לו: כלך אצל יחיד, ואם 

חטאו ציבור – אומרים להם: לכו אצל ציבור".
עתה יתבארו דברי המדרש היטב: "כיון שראה דוד מה שאמר קורח: 'כי כל 
העדה כולם קדושים' ", ועל ידי זה התעורר חטא העגל, וצריך לומר שישראל 
היה  לדוד  גם  כן  ואם  לרבים,  תשובה  להורות  כדי  אלא  העגל  את  עשו  לא 
תירוץ על חטאו, ומשום כך, "נטל הכינור בידו והתחיל מנגן: 'ארוממך ה' כי 

דליתני ולא שמחת אויבי לי' "!
(כמוצא שלל רב) ודברי פי חכם חן! 

"ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר 
ְלֹקַרח" (טז, לב).

התוספות במסכת קידושין (דף לא:) מביאים מדרש נפלא:
"אסף אמר שירה על שטבעו בארץ שעריה (של בית המקדש), משל לשפחה 
ובוכה,  מצטערת  והיתה  לבאר  כדה  ונפל  הבאר,  מן  מים  לשאוב  שהלכה 
שם.  כלי  אותו  ונפל  זהב,  של  כלי  ובידה  לשאוב  המלך  שפחת  שבאתה  עד 

התחילה הראשונה לשורר ואמרה: 'עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום 
אדם כדי שהוא של חרס מן הבאר – כי אינו נחשב, ועכשיו מי שיוציא אותו 
בארץ  שטבעו  כשראו  בלועים,  שהיו  קרח  בני  כך  עמו'.  כדי  יוציא  זהב,  של 
גם  יוציא  השערים  שיוציא  מי  אמרו:  שירה,  אמרו  המקדש)  בית  (של  שעריה 

אותנו. לכך אמר אסף מזמור, שהוא ממשפחת בני קרח".
כתמר  "צדיק  הפסוק  את  בזה  להמליץ  שנראה  נפשי",  "פדה  בספר  וכתב 
כתמר  צדיק  של  התיבות  שסופי  יג),  צב,  (תהלים  ישגה"  בלבנון  כארז  יפרח 
יפרח" – קרח, ומדוע זרעו של קרח יפרח ויעלה מן האדמה? בגלל שה"ארז 
בלבנון" – שערי בית המקדש שנקרא 'לבנון' (גיטין נו:) – אף הוא "ישגה" ויעלה 

מן האדמה...
המשל  שאין  יוסף',  'אמרי  בספר  הקשה   – במדרש  המובא  המשל  על  והנה, 
דומה לנמשל, שכן במשל – כדה של השפחה נפל לאותו באר שנפלך אליו 
כד שפחת המלך, אולם בני קרח הרי נבלעו באדמת מדבר סיני, ואילו שערי 
כשראו  קרח  בני  שמחו  מדוע  וא"כ  ירושלים,  באדמת  נבלעו  המקדש  בית 

ששערי בית המקדש טבעו בארץ?
ונראה ליישב זאת ע"פ דברי הגמ' (סנהדרין לז:) "מיום שפתחה הארץ את פיה 
וקיבלתו לדמו של הבל, שוב לא פתחה". ומיד מקשה הגמ': הרי במחלוקת 
קרח נאמר "ותפתח הארץ את פיה"? ותירצה הגמרא, "לרעה פתחה, לטובה 

לא פתחה".
בזה יבואר היטב המדרש: עד שלא ראו בני קרח שטבעו בארץ שערי בית 
המקדש, חשבו שהקיץ עליהם הקץ מפני שסברו שהארץ לא תפתח את פיה 
שוב לטובה, אך לאחר שראו שטבעו בארץ שערי ביהמ"ק מיד אמרו שירה, 
כיון שהבינו שכשם שהארץ תפתח את פיה לטובה בירושלים – כך תפתח את 
(מתוקים מדבש) פיה לטובה במדבר סיני... 

"ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאָֹלה" (טז, לג).
מעשה שהיה, ופעם התאכסן גאון אחד אצל רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א, 
שהיה כבר זקן ושבע ימים, ושבת אצלו בשבת קודש של פרשת קורח. בשעת 
הסעודה פנה האורח אל הבעל שם טוב ושאלו: הרי המשנה בסנהדרין (קח.) 
אומרת "דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא", ואחר כך מובא בגמרא (קט:) 
"עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא", לשם מה צריכה הגמרא להשמיענו 
הבא  לעולם  לה חלק  אין  המדבר, וא"כ  מדור  היא  אף  קרח  עדת  הלא  זאת, 

כבר מחמת היותם דור המדבר?
אמר לו הבעש"ט: על שאלה קלה כזו גם נכדי אפרים (לימים בעל 'דגל מחנה 
המשנה  הרי  הילד:  לו  אמר  לך.  לענות  יוכל   – השמונה  בן   – זיע"א)  אפרים' 

יתמו  הזה  "במדבר  מהפסוק  הבא  לעולם  חלק  אין  המדבר  שלדור  לומדת 
ושם ימותו" (לעיל יד, לה) שנאמר בענין חטא המרגלים. וכיון שהעונש הוא על 
חטא המרגלים, הלא משבט לוי לא נשלח מרגל, וממילא לשבט לוי יש חלק 
לעולם הבא. והואיל וקרח ומשפחתו בני לוי היו, לכן צריכה הגמ' להשמיענו 
(אמירה יפה) שאף לעדת קרח אין חלק לעולם הבא... 

"ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו" (יח, ל).
מפסוק זה אנו למדים, כי יש לתת לתרומה את הטוב ביותר, ולא להסתפק 

בניתנה של החלקים הפחות טובים, אשר בין כה וכה דינם לזריקה.
מי שנהג במובן זה הלכה למשעה היה רבי משה פארדו זצ"ל, מקים מוסדות 

"אור החיים" ומייסד ישיבות לבני תורה ספרדים וישיבות לבעלי תשובה.
היה זה כאשר הבחין רבי משה באחת מן הישיבות בבחור שאינו מתפלל 
לגמרי,  חילוני  מבית  הגיע  בחור  אותו  כי  לו  סיפרו  לשאלתו,  הציבור.  עם 
והוריו כל כך כועסים עליו על שחזר בתשובה, עד שניתקו איתו כל מגע, ואין 
כשהבחורים  לומד  הוא  ברירה  ובלית  תפילין,  זוג  קניית  כדי  אפילו  כסף  לו 

מתפללים, ומתפלל לאחר מכן בתפילין ששואל מאחד הבחורים.
לשמע הדברים הלך רבי משה ונתן לו את זוג התפילין שלו 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 'בהרימכם את חלבו 
ממנו', אין לתת צדקה מהחלק הפחות, אלא מן המובחר ביותר!"  (ומתוק האור)
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בסיעתא דשמיא,  כ"ו סיון התשע"ו. שבת מברכין
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חסד חוזר בעולם... סיפור לשבת

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי ושרה בני אילה הי"ו, רחמים בן מונירה. יהודה בן מרגו, 
כל  ולהצלחת  הי"ו,  מנצור  משפחת  מרים,  בני  ולילך  עידן 

התורמים והמסייעים בהפצה  

לרפואת
אביטל,  בת  אסתר  שבע  בת  חורם,  בן  נסים 
בן  שלמה  שרה,  בת  לאה  לאה,  בת  דבורה 
עובדיה, שולמית בת שמעה, ישראל בן מזל

לעילוי נשמת
חנה יונה בת רומיה, יעל בת רבקה, שושנה פורן בת טאוס, דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן 
חנה יונה, הרב אליהו נחום בן משה, הרב יוסף דוד ז"ל בן שמחה מאיר יבדל"א, אליהו בן 
פרחה ז"ל, זוהר אזולאי בת רינה ז"ל. מאיר אזולאי  בן פריחה, רוני בן זוהר זוהר  בת רינה

נהג מונית שחזר בתשובה מספר: אני עובד במשמרת אחר 
צהריים וערב מתוך בחירה ועיקרון, בבוקר אני לומד בכולל 
ובצהריים אני רוצה להיות עם הילדים שלי כמה שיותר, כך 
שאני יוצא לעבודה אחר הצהריים וחוזר בסביבות חצות. יום 
שאחזור  וידעתי  מהעיר  רחוק  מיוחדת  נסיעה  נסעתי  אחד 
הביתה מאד מאוחר. עדכנתי את בני ביתי ונסעתי להביא רב 
להרצאה בצפון שבסיומה היה עלי להסיע אותו למקום אחר 
בארץ, בו עליו ללון, ורק אחר כך אחזור הביתה. הרבה לאחר 
שהשעון הורה על שעת חצות יצאתי בחזרה לכיוון המרכז, 
לעיר בה אני מתגורר. כמה דקות לאחר שהתחלתי בנסיעה 
בין  הדרך,  באמצע  עזובה  אוטובוס  לתחנת  בסמוך  חלפתי 
חרדית  באשה  והבחנתי  לחלוטין,  שומם  במקום  לעיר,  עיר 

יושבת על ספסל לבדה.
לא  מקום  הלילה,  אמצע  הוזה:  שאני  חשבתי  בתחילה 
מיושב, אשה חרדית, לבד? לא מתקבל על הדעת. מאידך אם 
ראיתי נכון הרי שמישהו זקוק לעזרה דחופה. מיד חיפשתי 
מקום לעשיית פרסה וחזרתי לאותה תחנה. לא התבדיתי. על 
הספסל ישבה סבתא זקנה ואמרה תהלים לאורו הקלוש של 
פנס הרחוב. עצרתי את המונית והיא קפצה בבהלה ונרגעה 
קורה  'מה  אמרתי,  'סבתא',  ראשי.  הכיפה על  את  כשראתה 
כאן? את מחכה למישהו? אפשר לעזור?' היא קמה ממקומה 
בעייפות. 'כן, בהחלט', אמרה בקול תשוש, 'אני צריכה להגיע 
שמדובר  והתברר  שאלתי,  הזה?'  הביתה  'ואיפה  הביתה'. 

במקום מרוחק. 'תעלי סבתא', אמרתי לה, 'אני אקח אותך'.
רחוק'.  לך  יוצא  לא  'זה  בחשש,  בטוח'? היא שאלה  'אתה 
'לא, זה מאד קרוב', שיקרתי, למרות שזה היה בדיוק בכיוון 
לבית  מאד  עד  זקוקה  לי  נראתה  הסבתא  מה,  אבל  אחר, 
השומם,  במקום  עושה  היא  מה  הבנתי  לא  ועדיין  שלה, 
שבטח לא יגיע אליו אוטובוס עד הבוקר. 'אבל אין לי כסף', 
אמרה הסבתא, 'הבן שלי ישלם כשנגיע'. 'זה בסדר סבתא', 
בנסיעה  בהלוך  קיבלתי  שלי  הכסף  את  'אני  לה,  אמרתי 
תפסיקי  ריק.  הביתה  להגיע  התכוונתי  ממילא  ספיישל. 
לדאוג'. רק תגידי לי, 'מה הביא אותך למקום השומם הזה?' 
'הייתי אצל בתי בצפון', היא סיפרה, 'ונסעתי הביתה. הייתי 
שיאמר  מהנהג  ביקשתי  בצומת.  אוטובוס  להחליף  צריכה 
להחליף  כדי  לרדת  לי  ויגיד  צומת  לאותה  מגיע  כשהוא  לי 
אוטובוס. נרדמתי בנסיעה, ופתאום שמעתי את הנהג קורא 
משהו בקול, התעוררתי בבהלה, והבנתי שהוא מודיע לי על 
צומת בה אני צריכה לרדת. אז לקחתי מהר את השקית שלי 
וירדתי. רק אחרי שהאוטובוס נסע קצת התאוששתי, הבנתי 
אמר  שהוא  כנראה  צומת.  לא  וזו  בודדה  בתחנה  שירדתי 
משהו אחר למישהו אחר, ואני פשוט טעיתי. אבל היה כבר 
מאוחר להתחרט, האוטובוס נסע ואני נשארתי כאן'. 'וטלפון 
סלולארי'? שאלתי. 'אין לי', היא אמרה, 'אני לא מסתדרת עם 
כל הדברים החכמים האלה שכל יום מתחדשים. אולי אוכל 
להשתמש בשלך כדי להודיע לבן שלי לא לדאוג'? הסכמתי 
ברצון, והיא צלצלה והודיעה מה קרה לה, ושהיא תגיע יותר 
מאוחר ולא לדאוג. הבן ביקש לדבר איתי, ואני אמרתי לו את 
לו  אמרתי  לי תשלום.  הבטיח  והוא  נגיע,  בו  המשוער  הזמן 
שירגע, שזו לא בעיה, וכך נסענו עד שהגענו לביתו של הבן 

בו התגוררה גם הסבתא.
מאד דאגו  מרגשת. מסתבר שהם  פנים  קבלת  היתה  בבית 
כשהסבתא אחרה. הם ידעו כי יצאה מהבית של בתה בשעה 
הם  להגיע,  צריכה  היתה  כבר  החישובים  כל  ולפי  מסוימת, 
את  להזעיק  צריך  אם  והתחבטו  אחד  אף  לשאול  יכלו  לא 
בדיוק  הדרכים,  את  ולסרוק  מונית  לקחת  או  המשטרה 
כשהסבתא התקשרה. היא סיפרה את סיפורה, ואמרה שכן, 
היה  לא  לעשות,  דבר  שום  לה  היה  לא  פחדה,  בהחלט  היא 
איש שהיא יכלה לבקש ממנו עזרה ולא סלולארי, 'אבל היה 
לי את ספר התהלים שלי', אמרה, 'אז התפללתי שהכל יהיה 

בסדר, ואז פתאום עצרה המונית והכל ב"ה היה בסדר'.
הבן שלה ביקש לדעת את המחיר של הספיישל הזה. אמרתי 
שאני לא מוכר מצוות השבת אבידה תמורת כסף, ובמיוחד 
מנסיעת  חזרתי  רק  בעצם  כי  שכרי,  את  קיבלתי  שכבר 
ספיישל ששולמה, וממילא לא התכוננתי להרויח על החזור. 
אותי  להכריח  הצליחו  ולא  התעקשתי,  אני  התעקש,  הוא 
לקחת תשלום. 'תשמע', אמר הבן הנרגש, 'אני לא יודע איך 
להחזיר לך, אבל תדע שיש לך ידיד בשם...' והוא נקב בשם 
אני  משהו  צריך  אתה  'ואם  שמעתי מעודי,  משונה שלא  די 
אל  ויצאתי  אצטרך',  שלא  והלואי  'תודה  אמרתי  לך!'  חייב 

ביתי שמח וטוב לב. ומהר מאד שכחתי מכל הסיפור הזה.
שנים רבות אחר כך נסעתי עם אשתי לטייל בארצות הברית. 
מיני  מכל  מורכב  שהיה  במסלול  גדולה  תוכנית  לנו  היתה 
איתנו  לקחת  לא  החלטנו  בעינינו.  חן  שמצאו  מקומות 
בלבד,  אנו  לצרכינו  צריכים  שאנחנו  מה  אלא  כסף,  הרבה 
ישדוד  שמישהו  רצינו  ולא  הרבה  שנסתובב  שידענו  כיון 
כמעט  ממנו  למשוך  שניתן  אשראי  כרטיס  לנו  היה  אותנו, 
חוברת  גם  קיבלנו  שנרצה,  כמה  בארה"ב  מרכזית  עיר  בכל 
ובה כתובות מדויקות לעשרות נקודות משיכה מכספומטים, 

ויצאנו מרוצים מאד.
נסענו עם כסף שיספיק לנו לשבוע הראשון וכרטיס האשראי 
שישי,  יום  היה  ומשהו  שבוע  כעבור  הטיול.  את  והתחלנו 
נשארו לנו שלושים דולר, ובמלון בו הזמנו את השבת אמרו 

כי אינם מקבלים את כרטיסי האשראי שלנו, ועלינו להביא 
הברית,  בארצות  כפרית  בינעירונית  בדרך  אז  נסענו  מזומן. 
היה לנו  שעתיים לפני שבת, ולא  המלון  במטרה להגיע אל 
כי  הקבלה  לפקיד  הסברנו  רגועים,  היינו  אבל  לשלם,  כסף 
במקום.  ונשלם  לנו  שיש  בכרטיס  כסף  ונוציא  לעיר  נגיע 
הוא הסכים לשמור לנו חדר תמורת ההבטחה, ואנחנו נסענו 
זקוקים  שהיינו  השבת  צרכי  כל  במכונית  לנו  היו  רגועים. 
לעיר שאין בה קהילה יהודית  להם, כי ידענו מראש שנגיע 

גדולה, והמלון אינו מלון יהודי, אז הצטיידנו מראש.
שבת,  שתכננו שעתיים לפני  כמו  הגענו אל העיר הקטנה 
אבל  בחוברת.  הכתובה  הכספומט  נקודת  אל  מיד  ונסענו 
התברר כי הסניף הזה נסגר. היתה עוד כתובת בעיר ואנחנו 
חיפשנו אותה. כבר היינו קצת בלחץ, השבת התקרבה, ועוד 
היה עלינו להתארגן לקראת שבת. התחלנו להילחץ. בכתובת 
השניה היה כספומט וגם סניף של בנק. הסניף היה סגור כי 
את הכרטיס לכספומט,  הכנסנו  אחרי שעת הסגירה,  הגענו 
להוציא  מסרב  הכספומט  כלום.  ו...  ההוראות  אחר  מילאנו 
בוטלה'.  'פעולתך  עיניים:  מאירות  באותיות  וכותב  כסף 
כסף,  לנו  יהיה  שלא  יתכן  לא  בשני,  אחד  הבטנו  המומים 
אפילו  דולר,  שלושים  עם  להסתדר  אופן  בשום  אפשר  אי 
ניסינו  תקועים!  אנחנו  אוכל,  דלק,  במלון,  מדובר  לא  אם 
עצות.  אובדי  ברחוב  עמדנו  השתנתה.  לא  וההודעה  שוב 
בשיחה  לנו  הובהר  במלון  תקועים.  ואנחנו  מתקרבת  שבת 
טלפונית כי לא נקבל חדר ללא תשלום, ומה נעשה בשבת, 
באותו  שחשנו  התחושות  כל  את  הכתב  אל  להעביר  קשה 
רגע, חוץ מדאגה ופחד על השבת המתקרבת ועל ההמשך. 
לחפש  'צריך  אשתי,  אמרתי  כלום',  לנו  תעזור  לא  'העמידה 
התקרבה,  שהשבת  ככל  מאד  דחוף  נהיה  הפתרון  פתרון'. 
ולכן החלטנו כי נחפש יהודים בעיר, ואולי הם יעזרו, לפחות 
נוכל להתארגן לשבת. ואיך מחפשים יהודים? ברחוב הראשי 
ובמרכז המסחרי כבר לא נמצא אותם, כי כולם בבית מחכים 
לשבת שתיכנס, ואיך נדע איפה גרים היהודים? 'נחפש', אמרה 
אשתי בעצבנות. 'מה?' 'מזוזה'. וכך החנינו את הרכב ברחוב 
כלשהו ליד הבנק, התפללנו בכוונה גדולה שנמצא, כי מדובר 
בעצם במציאת מחט בערימת שחת, אבל אין לנו שום ברירה 
אחרת, אין מי שיגיד לנו היכן יש שכונה יהודית ואם יש כזו 
כתובת  ולא  הזו  בעיר  אחד  אף  של  כתובת  לנו  אין  בכלל. 
שני  לברר.  יוכל  שאולי  הגדולה  אחר באמריקה  מישהו  של 
מחפשים  הגלובוס  על  מקום  איזה  באמצע  יהודיים  תיירים 
אבודים  הרגשנו  שבת.  לפני  שעה  נואשת,  בצורה  עזרה 
עם  מה  במכונית?  ברחוב?  השבת?  את  נעשה  איך  ממש. 
עירוב? ומה עם כל המוקצה? שלא לדבר על סעודות שבת.
בצידו  ואני  הכביש  של  אחד  בצד  אשתי  ללכת.  התחלנו 
הכוחות.  את  לפזר  כדי  שלו,  המדרכה  על  אחד  כל  השני, 
לא  אם  נעשה  מה  אפילו  יודעים  כשאיננו  צעדנו  שעה  חצי 
אז  נמצא, כי עד שנחזור למכונית כבר ממילא תהיה שבת. 
לחזור ולהשאר שם או להמשיך עוד חצי שעה קדימה? כל 

מסוייטת  הליכה  אותה 
אמרתי  בלבי,  התפללתי 
יודע  שאני  התהלים  את 
בעל פה, וביקשתי מריבונו 
של עולם שלא יעמיד אותי 
שבת,  מעט  עוד  בנסיון, 
אוכל  איך  רואה  לא  ואני 
לא לחלל אותה. הרבה זמן 
לא בכיתי, אבל אז, במקום 
תינוק  כמו  ישע  חסר  הזר, 
שרואה,  מי  ובאין  שנולד, 
של  דמעות  לחיי  על  זלגו 

תפילה.
לי  קראה  פתאום  ואז 
לכביש.  מעבר  אשתי 
בריצה  אותו  חציתי 
בחפזוני.  נדרסתי  וכמעט 
בלי  מזוזה.  מצאה  היא 
וילד  בדלת,  נקשנו  שהיות 
לנו  פתח  פאות  עם  קטן 
מיד  וקרא  בתמיהה  אותה 
ה'טאטי'  ל'טאטי'=לאבא. 
ילדים  כמה  עוד  עם  הגיע 
ואנחנו  אחריו,  סקרניים 
את  מלים  בכמה  שטחנו 
אמר:  הוא  לנו.  שקרה  מה 
בסדר,  יהיה  הכל  'תירגעו, 
ואין  טובות  בידיים  אתם 
לדאוג'.  מה  יותר  לכם 
שיש  לאשתו  הודיע  הוא 
כבר  והוא  לשבת,  אורחים 
אל  בריצה  יצאנו  חוזר. 
הסיע  הוא  שלו,  המכונית 
שלנו,  המכונית  אל  אותנו 
שם נכנסתי לתוכה ונהגתי 
ביתו.  אל  בחזרה  מאחוריו 

כשהשבת  הבית  אל  שלנו  המזוזות  את  להכניס  הספקנו 
נכנסה.

הוא הציג את עצמו בשם מוטי ואת אשתו, עדינה. אני הצגתי 
התלבשתי  לדיבורים.  זמן  הרבה  היה  לא  אבל  עצמנו  את 
והלכתי עמו אל בית הכנסת. אשתו פנתה לארגן את החדר 
מקום  מתח,  מרוב  תשושה  שהיתה  לאשתי,  ולסדר  עבורנו 
למנוחה. חזרנו לסעודת השבת. בדרך גיליתי כי הוא היהודי 
אין  למזוזה,  לב  שמה  היתה  לא  אשתי  לו  ברחוב.  היחיד 
מארחי  של  בביתו  ברחוב,  השבת  את  מבלים  שהיינו  ספק 
סיפרנו את כל הקורות אותנו וכל ענין כרטיסי האשראי, ואיך 
שנתקענו, והודינו להם על שפתחו את ביתם לפני שני זרים, 

אפילו בלי לשאול לשמם.
אלו,  את  אלו  הכרנו  ויותר,  יותר  דיברנו  השבת  במהלך 
לי.  מוכר  שמשהו  הרגשתי  משפחתם  שם  את  וכשידעתי 
מוכר  היה  הוא  אופן  בכל  אבל  ומוזר,  משונה  שם  היה  זה 
את  שאלתי  לי',  'תגיד  להיזכר.  התאמצתי  מקום.  מאיזשהו 
אנחנו  אמר,  הוא  'כן',  בישראל?'  פעם  גרתם  'אולי  מארחי, 
לצרכי  לכאן  עברנו  ישראלים,  וגם  אמריקאים  למעשה 

פרנסה רק לפני כמה שנים'.
'ואולי גרה איתכם בארץ סבתא קשישה?'

מכיר  'אתה  מופתעות,  עיניים  בי  ותלה  מארחי  אמר  'כן', 
בו  ההוא,  הלילה  את  לו  והזכרתי  אמרתי  'כנראה',  אותנו?' 
'אתה!' הוא  אמא שלו ירדה בתחנה הלא נכונה ונהג מונית. 
פקח זוג עיניים נדהמות. 'ממש כך!' חייכתי. הוא חיבק אותי 
בהתרגשות. 'איזה עולם קטן!' קרא, 'כל הזמן הרגשתי שלא 
והנה'.  עימנו  שעשית  הגדול  החסד  על  מספיק  לך  הודיתי 
'עכשיו הודית לי די והותר', אמרתי, 'כזה אירוח כבר לא היה 
לי הרבה מאד זמן'. בירור קצר העלה כי הם גרו בישראל עד 
אותה  הברית,  לארצות  בחזרה  חזרו  ואז  נפטרה,  שהסבתא 
עזבו כשאמם החליטה לגור בארץ לעת זיקנתה, והם לא רצו 
חינוך  וגם  אפשרו,  העסקים  לבד.  שם  לגור  אותה  להשאיר 
הבנים יותר קל, אז הם ניסו כמה שנים ובסוף החליטו לחזור 

לארצות הברית.
עכשיו כבר הרגשנו עוד יותר טוב. אין ספק שצירוף המקרים 
כלל וכלל, במוצאי שבת הוא שאל כמה אני  לא היה מקרי 
אם כרטיס  בעצם  אני בבעיה.  כי  יודע,  אמרתי שאיני  צריך, 
לא  הביתה,  לחזור  משיכות-עלי  לי  מאפשר  לא  האשראי 
אוכל להמשיך את הטיול. 'וכמה עוד אתה צריך כדי לסיים 
אותו  בסכום  נקבתי  מלכתחילה?'  שתכננת  כפי  הטיול  את 
הפקדתי בבנק לצורך הטיול. 'עלי', הוא אמר בחיוך, 'ואני לא 
רוצה לשמוע סרוב, אני עוד חייב לך תשלום על נסיעה. אז 

בא נאמר שבמקום התשלום אתן לך הלוואה קטנה'.
משך  הוא  שם  שלו,  הבנק  אל  איתו  נסעתי  בבוקר  למחרת 
שנזקקתי לו, החלפנו מספרי טלפונים כיאה  כסף  עבורי סכום 
משפחה  באמריקה.  משפחה  לנו  יש  מאז  ונפרדנו.  לידידים 
מקום  מסתם  יותר  הרבה  שהוא  מקום  שום  באמצע  שגרה 
(האמנתי ואדברה) בשבילנו. 
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˘נכ˙ב ע"י בעל‰ ר' נסים עמרני ‰י"ו
‡˘ר י˙˜יים בע"‰ ברוב פ‡ר ו‰„ר ביום ˘ני כ"ח סיון

כ˙יב˙ ‰‡ו˙יו˙ ו˙פיל˙ מנח‰ ברח' נסים ‚‡ון 25 ‡לע„ ב˘ע‰ 19:00
ול‡חר מכן ‰ספר יוכנס ל‰יכל בימ"„ מ˘כן ‰˙ור‰ רחוב רבי ע˜יב‡ 4 

ב‰˘˙˙פו˙ ‚„ולי ˙ור‰ ורבנים ח˘ובים ובר‡˘ם
‰‚‡ון ‰‚„ול ‰רב ˘למ‰ מ˘‰ עמר ˘ליט"‡

‰ר‡˘ון לˆיון ורב‰ ‰ר‡˘י ˘ל ירו˘לים

‰ר‰"‚ ‰רב ˆיון ‡˘כנזי ˘ליט"‡,
‡ב"„ בי"„ ‰רבני ברחובו˙

‰ר‰"‚ ‰רב יורם מימון ˘ליט"‡,
ר‡˘ י˘יב˙ ˙ור˙ מ˘‰

‰ר‰"‚ י˘ר‡ל רווח ˘ליט"‡,
מר‡˘י י˘יב˙ עטר˙ עמרם ומ˘כן ‰˙ור‰ ור‡˘ כולל יפו

‰ר‰"‚ ˘ני‡ור זלמן רווח ˘ליט"‡
יו"ר ‰מכון למˆוו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı ורב במ.‡. ‚זר 

‰ר‰"‚ ˘מו‡ל כ‰ן ˘ליט"‡
רב ˜‰יל˙ חניכי ‰י˘יבו˙ ‰ספר„יים ב‡לע„

ועו„ רבנים ח˘ובים ו‡י˘י ˆיבור
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