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 וסיפורים יםליקוט
 חקר -נפלאים 

 
 (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 דיםתלמי 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)
 

 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
 את הארץ ותפתח. "מידה כנגד מידה בעונש נענש גם כך משום

 . באדמה להיטמן זמנם שיגיע קודם" אותם ותבלע פיה
 

 (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"
 

 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
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 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

 

 ( 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

 הוא ערך פחות שאדם וחסידי הלקל שבורה ברוח הודיע הבאה
 במקום, ואולם. מדרשו לבית ולבוא במנהגיו לדבוק להם ואל

: ההפוכה המטרה בדיוק הושגה, בצלו להסתופף שיחדלו
, רבם של וההשפלה הענוה מדברי מאד עד התלהבו החסידים

 דבקותם כי, אפוא ייפלא לא ענוה בעצמם להחדיר ניסו הם ואף
 שוב כשנזדמנו... משהייתה יותר עוד גברה הצדיק של בדרכו
 הוא נהג אמנם כי" חוזה"ה סיפר, יחדיו עזריאל ורבי החוזה
: עזריאל רבי לו יעץ! הועילה לא כלל העצה אך, הרב כעצת

. הגאוה מן ולהתרחק הענוה את לאהב היא חסידים של דרכם"
 אז או. האמיתיים מהצדיקים הוא כי, לחסידיו, אפוא להם יגיד

 שמע..." ויעזבוהו ימהרו אלו גאוה דברי החסידים לכשישמעו
 כיצד. אינני שקרן גם אך, רבי אינני אמנם: "והשיב" חוזה"ה זאת

 ??"אמיתי צדיק שהנני עצמי על לומר אוכל
 

 ( 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
 (ע"זי" יוסף אמרי)" . בתשובה שבו

 

 (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
 

 (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
 

 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
 ?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
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 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

 (הפרשה במשנת)    .במדורה לבחוש גרוריהם וגרורי גרוריהם
 

 (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
 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
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 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
 

 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

 

    " 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
 קרח טענת 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

  

 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

 

 (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"

 א גוט שבת
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