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 (טז, א) לוי בן קהת בן יצהר בן קרח ויקח
 שמו יזכר שלא עצמו על רחמים שבקש יעקב בן הזכיר ולא, "י"רש כתב

 ". כבודי תחד אל בקהלם) ו, מט בראשית( שנאמר מחלקותם על
 יועיל שמה, ועוד? שמו יזכר שלא עצמו לכבוד כך כל דאג יעקב וכי, וקשה

 אשר ידע לא זה מי וכי, לוי בן עד נזכר אם" יעקב בן" בפסוק יזכר לא אםלו
 . יעקב בן הוא לוי

) 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
 זה כי מחצבתם מקור האבות להם להזכיר יחשב לעונש זה גם הקללה בעת
 ובעת, בגניבה נתפס אחד אם למשל כמו יותר עוד אותם להעניש גורם

 גדול יהיה ודאי אז, דמתא הרב בן שהוא אחד עליו יגיד המשפט לפני שיעמוד
 שהם להם יזכור גם כי הכתוב אומר הקללה בעת כן, יענש וכפלים מנשוא עונו
 ידי ועל, החטאים לאותם ראוים אינם יחוסם ומצד, ויעקב יצחק אברהםבני
 . עונשם יוגדל זה

, 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) ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי
ברש"י, קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו? וכו'. ביאר הרה"ק מקאצק, 

 להיות פיקח?... –מה ראה לשטות זו  –קרח שפיקח היה 
  (טז, א) ראובן. בני פלת בן ואון

וכן הוא בגמ' סנהדרין,  י) (פרק תנחומא ידועים דברי חז"ל במדרש
און" שהיא הצילתו כשאמרה לו שבין  של אשתו זו ביתה בנתה נשים "חכמות

כה וכה הוא לא יהיה הכהן הגדול והמנהיג, ומה אכפת לו אם ייקרא תלמידו 
של משה ואהרן או תלמידו של קורח, והשקתה אותו ביין וכו' וניצל 

 לוקת.מהמח
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ביאר מה היתה חכמתה המיוחדת של 
אשתו של און? ואמר בזה דבר נורא, כן! בשעת מחלוקת, בלהט האש, אם 

אכן זו  –האדם מסוגל לחשב חשבון פשוט של אחד ועוד אחד שווה שתיים 
 חכמה אדירה!

, שהיא טענה לו, הרי את טענתהלהמתיק ובדברי המדרש הנ"ל, אפשר 
מה המחלוקת כאן, שמשה טען שכל המינויים נעשו עפ"י רצון ה' וקורח טען 
שהיו כאן נגיעות, 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, 

קורח הרי טוען שתמיד החשבון צריך בידך, דהיינו ש אומנות רבךאזי קח את 
 לךמזה", ולדאוג לטובת עצמו. אז גם אתה תחשוב מה יש  לילהיות "מה יש 

מזה והרי אתה לא תרוויח כלום, שהרי לא ישתנה מעמדך בין אם משה הוא 
 בנתה נשים חכמות) יג משלי(המנהיג ובין אם קורח. ועל זה שיבחה הכתוב: 

    קרח. של אשתו זו תהרסנה ידיהב ואולת און של אשתו זו ביתה
 (ציוני תורה)

 (טז, א) לוי בן קהת בן יצהר בן קרח ויקח
: אמר איוב (איוב טו) וישכן ערים נכחדות בתים לא ישבו למו רבה במדרש

אשר התעתדו לגלים לא יעשר ולא יקום חילו ולא יטה לארץ וכו' זה היה קרח 
שהיה קתליקוס לביתו של פרעה והיו בידו מפתחות האוצרות שלו א"ל 

ו למו אשר הקב"ה מה הנאה יש לך אין אתה שולט עליהם שנא' בתים לא ישב
התעתדו לגלים ולמי הן מעותדין לאלו שהן גולין ישראל אבל קרח לא יעשר 

 ולא יקום חילו, אף כשימות אינו קם ולא יטה לארץ מנלם.
הרי שהיה קורח ממונה בביתו של פרעה, וכ' המתנות כהונה שמכיון 
ששבט לוי לא נשתעבדו במצרים, ישבו ועסקו בתורה, לכן שלח פרעה 

בט לוי שישלחו לו אחד מהבית מדרש שיהיה ממונה על ביתו של שליחות לש
פרעה, עבודה מכובדת ביותר, שר מכובד שממונה על כל דברי ביתו. ועי"ז היו 
בידו מפתחות האוצרות של פרעה, ומפעם לפעם הכניס ידו לאוצר והביא 
קצת לביתו, וכך נתעשר קרח. כמו שפירש הרבי בחידר 'לא תגנוב, אסור 

.. גם כך 'מצא' קרח את אוצרות יוסף. ופיקח היה להעלים ולהשתיק למצוא'.

את כולם שלא יתפסו אותו. וכך נתעשר. וכן כתב שם בחידושי הרד"ל שיום 
 אחד מצא במרתף אוצרות של יוסף ולקחו לביתו.  

וכתב המגיד מדובנא בספרו אהל יעקב שבזה המדרש משמע שיש  
ו הקב"ה' מה הנאה יש לך, 'ויובן טענות על קרח שלקח האוצרות, שאמר ל

ע"פ משל למושק'ה שהיה לו בית מרזח והיו באים השיכורים לקנות מדי לילה 
משקה משכר, ומוש'קה עומד ומשקה את השיכורים. באמצע הלילה נכנס 
גנב לבית המרזח, וראה שהשותים כולם שיכורים, ויכולים לקיים בהם 'גזל 

מושק'ה כנגדו עם מקל וגער בו: 'צא  עכו"ם 'להוציא ממון מכיסם, ויעמוד
 מכאן גנב שכמותך'. אמר לו הגנב 'מה זה עניינך שאגנוב מכיסם'? 

השיב מושק'ה:' טיפש שכמותך, הלא כל מה שיש להם בכיסם, הם 
 אמורים לשלם לי בסוף, אם תגנוב מהם, לא ישלמו לי כלום'.  

, והלא כל אלו כך אמר הקב"ה לקרח, מה לך כי תגנוב אוצרותיו של פרעה 
מוכנים לי לקיים שבועתי לאברהם' ואחרי כן יצאו ברכוש גדול', וצריך 
שיתקיים בהם ביזת מצרים וביזם הים, וחילוק גדול יש ביניהם, כי בביזת 
מצרים שאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה, לא מבית פרעה אלא מבית 

ארמונו ביזת השכנים, פרעה היה גר בארמון יחיד, לא היה יהודי אחד שלקח מ
מצרים. משא"כ ביזת הים שהיה מאוצרות פרעה, שהרי פתח את כל האוצרות 
שלו שירדפו מצרים אחרי ישראל לאחר שיצאו ממצרים, כדי להראות לעמו 
שהוא בטוח בנצחונו לכן הוציא כל האוצרות שלו לחזק אותם לרדוף אחר 

ו לכבוד ישראל. וזה היה מאת ה' לרוקן גם את האוצרות של פרעה בעצמ
ישראל. וכן נאמר במדרש תנחומא פרשת בשלח שכל מה שהיו בבתי 

 האוצרות לקחו ישראל בביזת הים.  
ועתה נבין מה שנקרא קרח ע"ש שעשה קרחה בישראל, שאילו לא היה  

מרוקן שליש מאוצרותיו של פרעה, היה פרעה מוציא את כל האוצרות ביום 
ה גדולה מאד בביזת הים, ואולי עד רדיפתו אחר ישראל, ואזי היה לישראל ביז

היום לא היו המשולחים צריכים לנדוד לקבץ נדבות וכדו'. וזה שאמר הקב"ה 
לקרח כששואל אותו 'למי הם מעותדים' כאותו גנב שמבקש לגנוב 
מהשיכורים, 'אשר התעתדו לגלים' הם מעותדים לישראל שגולים ממצרים. 

ר לנו ביזת הים שהיינו יכולים ועד היום הזהנ שארה קרחה זו בישראל, שחס
לקבל הרבה יותר, והוסיף המדרש ולא יקום חילו, אף כשימות אינו קם ולא 
יטה לארץ מנלם. היינו שגם לאחר שיקום תחיית המתים צ"ע אם יחזיר לנו 

 את המעות האלה.  
 )י רייזמן"הגרמ(

 ) 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
 שהיה משום וכן קצת משפחה קרוב היה כי לשולחנו ל"הנ בא היה ר"לאדמו

 לשאול ובא ,יער לקנות ,מסחר איזה לו נזדמן אחת פעם ,הקודם הרבי של בנו
 ופשט שקנה זה ידי על הפסיד כ"ואח, שיקנה לו ויעץ אמת האמרי של פיו את
 כל הקודם הרבי אצל בליבו שאמר לפי, אליו לבא הפסיק, שכך כיון. הרגל את
 ששאלתיו מיד הזה רבי ואצל הפסד מזה יצא לא וענה שואלו שהייתי פעם

 אמת האמרי שהה כאשר, זמן לאחר. רבי זה אין כן אם, כספי כל הפסדתי
' שאפי בלבו וחשב אחריו כן גם ל"הנ הלך, אחריו הלכו והחסידים במרינבד
 היסב, כך חושב בעודו... הוא רבי של בנו מקום מכל, רבי אינו עצמו שהוא
 קרח) "ח, יח רבה במדבר( במדרש איתא: לו ואמר פניו את אמת האמרי
 גדולה שלשלת ראה, הטעתו עינו אלא, הזה לשטות ראה מה, היה שפקח
 הותר כך משום אטו, ולכאורה". ואהרן כמשה ששקול שמואל, הימנו עומדת

 שנתן שהעצה קרח שראה דכיון אלא? ה"ע רבנו משה על לחלוק לקרח כבר
, עליו לחלוק שיכול בלבו עלה, הצליח לא הארץ לראות מרגלים לשלוח משה
 עצה שנותן שרבי" הביאתנו ודבש חלב זבת ארץ אל לא אף" שאמרו וכמו

 .רבי אינו, עוזרת שאינה
, 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
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 )טז, יא( ואהרן מה הוא כי תלינו עליו
 ראש] ל"זצ) [א"שליט( שניאורסון שמעון ברוך הרב הגאון ממרן שמעתי

 בכיסו ניכר אדם דברים בשלשה) 'ב, סה עירובין( דאיתא, טשעבין ישיבת
 יכול שהיה משום בכיסו להכירו שייך היה לא באהרן והנה'. ובכעסו בכוסו
 מחוייבים היו דישראל, כלום מכיסו נחסר שלא לפי בשפע צדקה לחלק

 שהרי שייך לא נמי ובכוסו'. אחיו משל גדלהו) 'א, יח יומא( כדאיתא, להעשירו
 ואהרן" שאמר מה וזהו. להכירו אפשר היה בכעסו ורק, יין לשתות אסור לכהן
 עימו תריבו כאשר" עליו תלינו כי" אהרן הוא מי לדעת רצונכם אם", הוא מה
 .בכעסו ניכר יהיה ואז

 (כרם חמד)
 ) 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
) 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] ל"זצ[
 של הבליעה אבל" כקרח יהיה ולא" כדכתיב' יהי לא כבר עצמו קרח שכמו

 דהרבנים' אמת ותורתו אמת משה' אומרים קורח דבלועי, בעולם עדיין קרח
 של דבריהם שכל, כלומר. בדאים, המשמשים, היינו' והם' אך, אמיתיים הם

 כך הטוענים וכל. בדאים והמשמשים, משמשיהם בעצת הם ישראל גדולי
                                              .הוא קרח של מירושתו זה דבר כי שידעו מהראוי

 (כרם חמד)
 'קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו'

כ החוות דעת וכ" ,כתב רבי יהושע לייב דיסקין זצוק"ל בחידושי מהרי"ל
הדרין נראשי ס נ"ו לקורח ורנמשה רבי, להבין מה שאמר חלת יעקבנ בספרו

מחתות ולא  'קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו', הרי שרק הם צריכים להביא
י נושימו עליהם קטורת לפו בהן אש נותאהרן הכהן. מה יעשו עם המחתות '

', לא שתרד אש משמים אלא אתם תשימו אש. זה היה ההתחלה. השם מחר
הסדר, 'ויאמר ו את נה משה רבינשיטז]  אך לאחר כמה פסוקים [במדבר טז,

וסף נ הנה'. ה ,'אתה והם ואהרן מחרי נאתה וכל עדתך היו לפמשה אל קורח, 
', כאן לא צוה להביא תתם עליהם קטורתנאיש מחתות ו. 'וקחו אהרן הכהן

 ...   וסף אהרן תחת האשנ עתה .אש
ד פתח אהל מועו עליהם אש ויעמדו נויקחו איש מחתתו וית'אמר נ כאח" 

ו כמו הסדר הראשון נהייושמו אש,  ותומשה ואהרן' הרי שלקחו איש מחת
ר את אהרן, כך הוה, ששמו אש, ולא הוזכר אהרן ולא הזכישאמר להשים אש 

ו נהיי'ויעמדו פתח אהל מועד ומשה ואהרן', אמר נשבמעשה המחתות, 
 .   תןנכ בתרגום יומועד. וכ"שמשה ואהרן גם עמדו פתח אהל 

י ה' שלא נן לפנלאחר שראה משה שהם מסכימים להביא קטרת, התח 
לייב והחוות דעת שכשהציע  וביארו רבי יהושעחתם נימיתם ולא יפן אל מ

, לא עלה בדעתו שהם יקבלו עצתו, כדפרש"י ו את הסדר הראשוןנרבימשה 
ו יש נאשאמר להם משה במעשי עבודה זרה יש כמה כומרים וכמה עבודות, 

ו עצמכם במעשה הקטורת ודעו לכם שיש סם נתבח' אחד וכהן אחד, ו הנל
ציעים לאדם הצעה מפחידה . הרי כשמו ראוי לכך ימותנמי שאיהמות בתוכו, 

 כזאת, בוודאי חשב משה שלא יבחרו בזה.   
דב נשהיה ב, כמו תו הוא עם אשנה עיקר איסור הקטורת וסכנוה 

ו נאיש מחתתו וית' י אהרן וגונב'ויקחו י נאמר בהם בפרשת שמינש, ואביהוא
, אם תרצו י קורח ועדתונכך אמר משה לפה 'אש זרה'. י נויקריבו לפ.. בהן אש

 , הביאו קטורת, ועי"ז כולכם אובדים. יםנלהיות כה
 והיה האיש אשר יבחר בו ה' הוא הקדוש. משה היה בטוח שיחזרו בהם.  

 . י משה שהם כן רוצים להביא קטורתנאך הם השיבו לפ 
', אל תסתכל על הקטורת חתםנאל תפן אל מ' 'י הנהלך משה ובכה לפ

' כיון שלא הריעותי י הנבכה לפכעבירה, 'לא הרעותי את אחד מהם', הוא 
ל ידו שים ענענכל מי ש, יס את קורח ועדתו לאדמהני רוצה להכננאיליהודי, 

ישם על נו שלא יענחתם היינאל מ' ה הנן שלא יפנלכן התחאין זה סימן טוב, 
. כמ"ש רש"י לפירוש אחד שהתפלל משה שלא יקבל הקב"ה את הקטורת

 הקטורת. 
ה נלבקש שלא יפהרי זו קטורת זרה, מה שייך וצ"ע מה תפילה היא זאת, 

, ולא ייחשבו הקטורת ישםנשלא יע' י הנן לפנל שהתח"נאלא כ? חתםנלמ' ה
, וירד ה' אמר בסדוםנכמו ששלהם כעבודה. כדי שלא יהיה חרון אף ח"ו .

, כיון שלא הרעותי חתםנמלראות וכו', כך ביקש משה שהקב"ה אל יסתכל אל 
הכאבתי ליהודי. אך הקב"ה לא השיב למשה את אחד מהם, מעולם לא 

 '.   יתי לךנענ'
שו עדת קורח נייעשלא  ו לא ישן בלילהנומשה רביקורח לא ישן בלילה,  

"י הקטורת. שהרי היו שם אליצור בן שדיאור וחבריו, כמ"ש במדרש רבה ע
 קדושים היו שם בעדה זו.   שיאים נ בשכל י"

אתם העדיפו נימותו, והם בקן שלא יביאו אש ולא נו מתחנמשה רבי 
 להביא אש  

, לפי הסדר הראשון לא היה צריך את יתנה את התכנשימה עשה משה,  
אך כיון שראה שהם ואביהוא שישרף, דב נמי שרוצה להשרף כאהרן הכהן, 

, יתנה את הסדר ואת התכניגש משה ושינלהקטיר קטורת, ים באמת נמתכוו
ה נצוחק על מה שהוא משקורח היה [זה לא היה מוסיף למחלוקת, שהרי 

, אלא משה עשה רק לכבוד ה' ולא חש על כבודו] ואז הזהירם משה יותנתכ
וקחו איש ', אתה והם ואהרן מחר, י הנאתה וכל עדתך היו לפ ,שלא יביאו אש'

' ואש לא תשימו, והיה אשר ירד עליו האש תתם עליהם קטורתנמחתתו ו
רד אש משמים, הוא הכהן, וכולכם משמים, הוא הכהן, על איזה מחתה שת

 .  פלטים לחיים ולשלוםנ
הוא שישרפו ,גדים נבמקום שיתן לכל המת, ו צדיק גדול היהנמשה רבי 
ות נה עשה עצה כזאת לשנענ כשלא, גדיםנשיציל את כל המת' י הנן לפנמתח

, רק הביאו מחתות עם ש על האשנשעיקר העו, שלא יביאו אש, את הסדר
יהו בהר הכרמל, היכן שירד אש הוא האמת, ולזה הוסיף קטורת, וכמו באל

 שגם אהרן יבא, שיהיה מקום לחול האש דקדושה על הקטורת האמיתית.  
ו נהיי, ואל קין לא שעה', חתונאל הבל ואל מ'וישע ה' אמר נ ה בקיןנוה 

שמת נ ועתה קורח שהוא גם סוד ,קיןו של הבל ולא של נשהאש ירדה על קרב
 .   סיון שיראה האש יורדת על מחתת אהרן ולא על שלונבמוד , היה לו לעקין

. היה להם בחירה לבחור באיזה מהם י סדריםנלאחר ששמעו מפי משה ש 
שהרי לפי הסדר , אהנמרוב ק, ינלסדר הששירצה. אך קורח לא רצה להסכים 

תרד על יו שהאש נא שקורח ישאר לחיות והוא יראה בעיני היה הוה אמינהש
ולא על מחתתו, ואולי הוא עוד זוכר מגלגול הראשון טעם מר מחתת אהרן 

של הבל ולא על שלו, הוא קין בעצמו... זה לא יכל ו נשהאש ירדה על קרבזה, 
 קורח לסבול.   

לכן החליט דווקא על הסדר הראשון, לא יכול לסבול שיהיה אש לאהרן  
יראה  ולא, שהוא מעדיף שכולם ישרפו, אה המרהנזהו שורש הקולא לו. 

. לכן הלך על כל הקופה, לא צריך את אהרן הכהן, שישאר ינבהצלחת הש
 "א מחתות עם קטורת עם אש. נביא רנ ונאלא כולבביתו. 

 .  אות באהרן הכהןנצטרך לקנ ישרף ולאנ ונעדיף שכול
'ואש לא תשימו' אך ן משה נזהו שהתח, ות הכתובים מדוייקיםנוכל לשו 

', ומשה ואהרן עמדו בפתח אהל מועד, יהם אשו עלנויתהם לא שמעו בקולו '
ללא קטורת וללא מחתות. 'ואש יצאה מאת השם ותאכל את מאתיים 
וחמישים איש מקריבי הקטורת'. ועתה מיושב שאין זה אמת מה שאמרו על 

ו עשה כל טצדקי נשהרי משה רבמשה 'אתם המיתם את עם השם' 
י השם שלא יקבל נן לפנתחה, ים טוביםנגדים שלו יחיו לאורך ימים ושנשהמת

, ואמר שלא יביאו אש, אלא שהם שרפו את עצמם.  ה להם הסדרנושי, חתםנמ
 )י רייזמן"הגרמ(

 מאוצרות המגידים  
 ) א, טז( קרח ויקח

 כבריח ומדינים עוז מקרית נפשע יד)  "אח בפרשתינו (יח, רבה במדרש
' ה) כט תהלים( שנאמר עוז שהיא בתורה שפשע קרח זה) יח משלי(ארמון" 

 יודע היה והלא ארמון כבריח ומדינים בשלום. עמו את יברך' ה יתן לעמו עוז
 כך זז אינו הבריח מה ואהרן משה זה ארמון כבריח קשים היו דיניו שבעלי
 אל הקצה מן מבריח הקרשים בתוך התיכון והבריח) כו שמות' (שנא משה

 הקצה".
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'.

ובהמשך הפרשה: "העיני האנשים ההם תנקר", כתב רש"י  שאפי' תנקר 
ר עיניהם לא יעלו. יש להבין למה לא אמרו ידי  או רגלי האנשים האלו תעק

 וכדומ' למה דוקא העיניים? מה הכוונה בזה.
 ניתנה לא אילמלא יוחנן רבי אמר ק, ב) ויבואר בהקדם דברי הגמ' (עירובין

 פרשה דברים מנמלה. ובמדרש (רבה, וגזל מחתול צניעות למידין היינו תורה
 וגו'" וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל "לך) ז משלי( ה") איתא "זש ב פסקה ה

 חיה וכו' אינה הזו הנמלה אמרי רבנן הנמלה, מן לעצל ללמד שלמה ראה מה
 ומכנסת הולכת והיא ומחצה, חטה אלא אינה מאכלה וכל חדשים, ששה אלא
 מעשה יוחאי בן ש"ר אמר וכו'. ועדשים, ושעורין חטין שמוצא מה כל בקיץ
 לחורף. הקיץ מן שמכנסת מה טון) 64כור ( מאות שלש שלה בבור ומצאו היה

 לכם התקינו אתם אף וחכם דרכיה ראה עצל נמלה אל לך שלמה אמר לפיכך
 דרך ראה אמרי רבנן וחכם דרכיה ראה ומהו הבא לעולם הזה העולם מן מצות
 אחת בנמלה מעשה חלפתא בן ש"ר אמר הגזל מן שבורחת בה שיש ארץ

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

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

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

נמלה חורשת, זורעת וקוצרת? ומאיפה כל החיטים, הרי הכל גזול  מימך
מהאדם! יוצא שהנמלה ה"צדיקת" הזאת היא הגזלנית הגדולה בעולם, ולמה, 
כי היא אין לה תורה! בעיניה "גזל" זה רק לגנוב מחברתה הנמלה, אבל לגנוב 

אדם מהאדם זה שום דבר... כי בלי תורה אין אדם יודע מה טוב ומה לא טוב, 
בעיניים שלו לא רואה כלום! מה נחשב לטוב ומה לא, רק התורה קובעת מה 

 טוב ומה לא טוב, מה ישר ומה לא ישר.
מספרים, שבוורשא היו קבוצת גנבים וגזלנים שהפילו את חתתם על כל 
תושבי השכונה. פעם אחת גנבו מאיזה אשה אלמנה, באה האלמנה אל הרב 

, אמר הרב, נו, מה אני יעשה הרי כולנו בבכיות שהיא חייבת את הכסף הזה



 

 ג 

סובלים מהם. אמר הגבאי אני מכיר מישהו שיש לו קשרים עם מישהו שיש 
לו קשרים עם ראש הגנבים, אולי נעביר לו מסר שכאן הם הגזימו ושיחזירו 
את הכסף, כי זה מקרה מיוחד, בכל זאת, הרי היא אלמנה! ואכן העבירו את 

ב ונדון בבקשה. ישבו ודנו ואכן הגיעו להסכמה המסר, אמר ראש הגנבים: נש
שכאן זה מקרה מיוחד שכן היא אלמנה. קם אחד הגנבים ואמר, רק שניה, יש 
פה אלמנה שצריכה כסף, אז מה פתאום שאנחנו נשלם את הכל?! צריך לאסוף 
מכל התושבים שוה בשוה וגם הרב יתן את חלקו וגם אנחנו נתן חלק! אם הרב 

את כל החלק ממנו עצמו, וכי באיזה זכות הוא דורש מאיתנו רוצה, שהוא יתן 
 לתת את הכל...

זאת אומרת שגם הגנבים דורשים יושר וצדק רק הם מחליטים מה זה 
 צדק! לגנוב מהשני זה משכורת, ולתת צדקה זה גניבה...

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

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

 להרוג יהודים זה לא רצח.
כך דרכם של אנשים, שרואים כל דבר במבט הצר של הצורך הפרטי, ודבר 

פשר להביא לכך דוגמאות מכל זה הוא בכל דבר ודבר בכל שלבי החיים, וא
 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'
מוצאים את הנקודה ובזה נבוא לביאור התמיהות הנ"ל. במחלוקת אנחנו 

בצורה החזקה ביותר. אפשר לראות אנשים שרבים וכל אחד טוען לאמת  הנ"ל
המוחלטת והצודקת ביותר בעולם, ויריבו טוען אף הוא את אותם המילים לצד 
ההפוך בדיוק. ואיפה האמת נמצאת? האמת נמצאת בתורה! כל הבעיה 

האדם הרי מונע מתחילה כשהאדם מסתכל בעיניו שלו הגשמיות והבשריות. 
מנגיעות ואינטרסים שהן מעוורות אותו, כמו עיוור צבעים שיכול להישבע על 

 אדום שזה ירוק כי הוא בעיניים שלו רואה את זה כירוק.
 משלי(ארמון  כבריח ומדינים עוז מקרית נפשע בא המדרש ואומר "אח

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

מה שהתורה אומרת, ומה שהקב"ה ציוה והסתכלו דרך העיניים הרגילות 
שבהם נראה כאילו יש כאן אי צדק ואי יושר בחלוקת התפקידים. המחלוקת 

 זה לא השורש אלא התוצאה! השורש זה "שפשע בתורה". 
ואומר מה הסימן לאמת מוחלטת? באם היא קיימת ממשיך המדרש 

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

 ואהרן משה זה ארמון כבריח קשים היו דיניו שבעלי יודע היה והלא ארמון
 הקרשים בתוך התיכון והבריח) כו שמות' (שנא משה כך זז אינו הבריח מה

הקצה". והרי אצל משה ואהרן התורה קובעת והיא  אל הקצה מן מבריח
 כבריח התיכון שאינה 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
נעלה וכו'". היינו, שאמרו דתן ואבירם אל תסגור לנו את  לא לנו עושה אתה

העיניים! אנחנו רואים את כל האמת עם העיניים שלנו. שכן בלי תורה אכן 
 (ציוני תורה)                  טועים בראיית האמת הצרופה.

 
 (ט"ז ז') רב לכם בני לוי

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

 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 

מות וההליכה ביושר ובאמת, משתלמת, מצדיקה את ממעל, ויוכיח לו שהתמי
עצמה. את הסיפור 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 

ת ייעודה המתוכנן של כל חנות שהושכרה. בחוזה שנחתם בחוזה השכירות א
 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 

ירת כלי בית בלבד. לצורך הענין, נקרא לשוכר הראשון בשם ראובן, ולשני מכ
 שמעון. -

ראובן לא ניצל מעולם את זכותו למכור גם מכשירי כתיבה, הגם שהדבר 
צויין בחוזה, והסתפק במכירתם של ספרי קודש בלבד. שכנו, שמעון, שראה 

עשות מעשה, שראובן אינו מנצל את זכותו למכירת מכשירי כתיבה, החליט ל
והכניס לחנותו מכשירי כתיבה, ומכרם ברווחים נאים. לפני תחילת שנת 

הלימודים קנה מלאי גדול של מכשירי כתיבה, והרוויח מכך סכומי כסף 
 גדולים.

ראובן, לו היתה שמורה הזכות למכירת מכשירי כתיבה, ראה את כל אשר 
ל שלקח מאתו את נעשה, ושתק. הוא לא נהג בצרות עין, ולא מחה בשמעון ע

 הייעוד הזה שנכתב בחוזה השכירות שלו.
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.
ליו שמעון, כולו קוצף וכועס, סר וזעף, והנה, בבוקר לא בהיר אחד, נכנס א

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

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

- - - 
היתה  האינו מזכיר אף מילה על כך שהזכות למכירת מכשירי הכתיבהוא 

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.
כור את המכשירים שמעון בא בטענות אל ראובן כיצד זה שהחליט למ

 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...
 יש אדם הגון וישר יותר מזה?!ה

אבל שמעון אינו מסתפק בכך... הוא תובע את ראובן לדין תורה אצל אחד 
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.
מאוד מיושרו והגינותו, וטוב ליבו, של ראובן, והביע את  הדיין התפעל

 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 

י ברשותו, ואין לפרוע לקבלן סך של רבבות רבות של שקלים, והכסף אינו מצו
 לו אפשרות להשיגו!

מה עושה יהודי כמותו, בשעה שהוא נמצא בצרה? מדי יום הוא נועל את 
אחה"צ, מגיע לביתו כדי לסעוד פת ערבית והולך לשיעור  4חנותו בשעה 

תורה. היום, בגלל החוב הגדול בו הוא מצוי, החליט לסגור את דלת החנות 
להתחיל לבכות ולהתחנן לפני השי"ת , לפתוח ספר תהלים ו2.30כבר בשעה 

שישלח לו עזרו ממעל, ויושיע אותו, כי אם לא ישלם לקבלן את המגיע לו, 
 הדירה לא תועבר לבנו, והוא ייאלץ עוד לשלם קנסות!

נו, חשבתם שהקב"ה יעזוב בן נאמן שכזה, ולא יעמוד לצידו ביום צרה?
 דפיקות חזקות בדלת

חזקות בדלת. מיודענו מחליט לא כעבור זמן קצר, נשמעות דפיקות 
לפתוח, כדי לא להפסיק בתפילה, וממשיך להתפלל בבכיות להקב"ה 

 שיושיענו מצרתו.
אבל משהדפיקות מתגברות והולכות ומרגע לרגע הופכות להיות חזקות 

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

הוא... ונוקב בשמו המדויק של ראובן? משהתשובה היתה חיובית, הודיע 
 10סטים של שו"ע,  10ש"סים,  10האיש שהוא זקוק לרכישה מיידית של 

 רמב"ם, ומאות מאות סטים של ספרים נוספים, ראשונים ואחרונים. 10טורים, 
ושלח לו עזרו ממעל, ראובן המופתע מבין כבר שהשי"ת האזין לתפילתו, 

ואז מסביר לו האמריקאי הלז, ואומר שכיון שהחסידות אליה הוא משתייך 
 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 
כתובתו של סוחר דיין פלוני, המקובל על אנשי החסידות שלנו, ואשאל אותו ל

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

דומה שאין צורך לפרט ולומר שהדיין המדובר הוא הוא הדיין שישב בדין 
 - - -תורה בין ראובן לשמעון 

בו של ראובן מרוב נוכח הנס הגדול שנעשה עימו, כמעט ויצא לי
התפעמות. יתירה מכך; למרות שהספרים עדיין לא היו מוכנים למסירה, 
היהודי האמריקאי פתח כבר עתה את ארנקו, ושלשל לידיו את הסכום שיועד 

 במזומן. -לרכישת הספרים 
"אם הדיין העיד עליך שהינך אדם הגון, אין לי כל סיבה להחזיק את 

, וכשרשימת הספרים תהיה מוכנה, תודיע לי, המזומנים אצלי. קח אותם אליך
 ואבוא לקחתה".

הכסף שקיבל ראובן כיסה את כל החוב שהיה צריך לשלם לקבלן. לא 
 יאומן!



 

ד 

 אבל בכך עדיין לא הסתיים הסיפור.
 קולות ערבים של לימוד תורה

ראובן הולך לביתו שמח וטוב לב. לפתע החל לרדת גשם חזק, מיודענו 
להסתתר בה, ומוצא אותה מתחת לבניינו של כולל אברכים מחפש קורת גג 

 גדול 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.
הדבר היה בעת הפסקת הצהריים בכולל, ולמרות זאת התמידו שני 

 האברכים בלימודם, וכל הוויתם אומרת רון ורנן.
הוא מביט בהם בהתפעלות יתירה, ומבחין כיצד הם מתענגים ושמחים על 

מה  התורה, הממלאת את כל ישותם! ולפתע הוא קורא לעצמו, ואומר: 'על
ולמה אתה שמח עכשיו כל כך? על שהצלחת להחזיר את חובך? תראה איזו 

 שמחה 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 

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

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

 
 . (יד, יד) אשר עין בעין נראה את ה'

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

י משה שכולם אובדים אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפ
ואחד נמלט. אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה בעצמו, ולא ראה יפה, לפי 

 שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה, תנחומא" (רש"י)
"ויקח קורח, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא" רבותי, אינני 

לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק  -אומר דברים מעצמי "ויקח קורח 
 מתוך העדה לעורר על הכהונה" (רש"י). מה הכוונה "לקח את עצמו".

אתם שומעין? כן, אני שומע שאתם שומעים... ישנה אפשרות לשמוע 
כיצד שומעים... אדם יכול להרגיש היכן המחשבה של השומע מונחת ובמה 
היא עסוקה. כי יש אחד השומע אבל המחשבה שלו באמריקה, ואני מרגיש 

השומע היטב. [על ידי כך, אני מבין קצת איך אנשים גדולים זאת, ויש אחר 
יכולים לדעת 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].
מאד. מאד. אל תחשבו שהוא היה, איך אומרים ילד קורח היה אדם גדול 

 שובב. אלא אדם גדול. רק יצר הרע תפס אותו, נכון.
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 

ת? וכי זה פיקח? זה הרי היה יכול לאמר בדיחות? חריף שידע לאמר הלצו
 בדחן! עוסק בבידור...

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

 ים! ברוח הקודש! עינים פקוחות היו לו.ראה בשמ
שמואל הנביא וכ"ד משמרות. (כיצד  -"ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו" 

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, 

חה שהוא צדיק, אבל שמואל לא יצא ממנו, אלא מחמתו גדלותו, וא"כ זו הוכ
 מבניו).

יש אנשים השפלים בטבע, תשמעו טוב, בעלי מידות רעות לגמרי. הם 
יכולים להיות גדולים, ביכולתם להשליך את מידותיהם הרעות. אלא שהם 
צריכים להתייגע (כיון שהם בעלי מידות קשות). אכן זו תכלית האנשים בעולם 

ר את טבעו. כך אומרים החסידים, כך סבורים המתנגדים, האדם נולד לשבו -
כל מי שצועד ישר  -כך בטוחים החוקרים התורניים, כך מצלצלים הפילוסופים 

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 

, יעשנו את התולעים ממנו וכו' הוא ירקב, יעקר או לגמרי לא יצא ממנו שעימו
 כלום, כך 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 
ש חלק במידות טובות ואת אלמוני במידות רעות. אך ברור, כי לכל אחד י -

שונה בעבודתו, לפעמים חלק גדול ופעמים חלק קטן. הנביאים היו מכירים 
בחלקו זה 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 

ה בתוך רוא -אצל הרואה" והכוונה לשמואל הנביא. מה פירוש הרואה? 
האדם. מביט לקרבו ורואה את המידות, את הכוחות. לא רק את שלו היה 

 רואה, אלא אף את כל 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 
כדי להטות את עצמו לאידך גיסא לדרך הרע. זהו  -ה מוכרח להתיגע הזה, הי

הפשט " 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 
? אדם המגרים יצר הרע בנפשם. מה זאת אומרת המגרים יצר הרע בנפשם

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

 גאה עשיר מכחש וזקן מנאף ופרנס מתגאה על הציבור בחינם". הם, דל
"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 

דל ומתגאה?!  -ליך טבעי בדרך הטבע, אבל אתה דל, אין לך שלו באה בתה
 אתמהה. הקב"ה שונאו.

עשיר משקר. למה אתה צריך לשקר, וכי חסר לך כסף  -"עשיר מכחש" 
עד 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.
כופר ואפיקורוס. הלא אתה רואה כי הקב"ה  -יש מפרשים "מכחש" 

בדרכו  -מעשיר אותך, וכי איזה עשיר לא רואה את הניסים ואת הנפלאות 
להיות עשיר. ודאי. העולם מספרים הלצה יפה: היה אדם עשיר גדול מאד, וכל 
עת שהגיע לידי גמר הסכם מסחרי, היה שולח את סגנו לחתום בשמו על 

ם. פעם אחת הזדמן דוקא, שסוחר עשיר מאד כמותו, היה במשרד ההסכמי
כדי לגמור יחד עסק גדול, 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 

 את האמת, אינני יודע לחתום בכתב יד..." לך
"עשיר כמוך, עשית כבר מאות עסקאות וכו' אתה לא יודע לחתום את 

 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".
לי פרנסה, הייתי שמש. לאחר כחודש  כאשר באתי לאמריקה לא היתה

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

ת יצאתי והתחלתי לעשות מסחר ככה, ככה, בבושת פנים. הלכתי. למחר
למכור חפצים 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  -. שאומרת לנו משהו, הלצה בעלת משמעות..
אלא  -רואים ניסים בדרך לעשירותם, מתעשרים ללא שליטה אישית 

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

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

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

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

 לקח את עצמו לצד אחר!". -"לקח עצמו" "ויקח קורח 
עכשיו נתבונן ונשאל את עצמנו. חז"ל שואלים ומתרצים "וקרח שפקח 

מנו, היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה מ
שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. אמר בשבילו אני נמלט" עשה שטות מפני 
שראה 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 

ם ברוח הקודש יכול רוח הקודש צריך ללמוד מוסר, אם לא לומד מוסר ג
 להיות שוטה, להשתטות חלילה. הראיה? מקורח.

"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 
ירוש? אמר לי הרבי פעם: יש הלכות תפילין, הלכות ציצית, הלכות שבת. מה פ

הלכות תפילין, כיצד אדם יניח תפילין. הלכות ציצית? כיצד אדם ילבש ציצית, 



 

ה 

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 
של אליצפן בן עוזיאל". התמיהה היא, כנ"ל איך קורה כעין זה, פיקח  בנשיאותו

בדרגה כזו, 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' 

אחד מקנא  -אליו? 'קנאה' איך אומרים, היא דבר זול שמוצאים אותו בשוק 
בשני, ראובן מרויח כך וכך אלפים לשנה, גם אני רוצה להרויח עוד יותר, מקנא 

 בו, אבל אדם חשוב מקנא?!
תזכו ותחיו: משל לתותח.  -אמר הרבי שלי משל נמרץ, תתבוננו תשמעו 

כן, תותח גדול עומד בראש ההר. הפצצה בתוכו. אבל לא מפעילים אותו, 
תותח יפה, הוא עומד כך שנים, חמש או עשר הבורג לא מוברג. מכסים את ה

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

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

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

 הוא נהרג. -האדם קטנצ'יק או גדול? אין. באיזה אדם שפוגעת 
רבותי. כל מידה ומידה היא פצצה! שומעים? והאם הוא התותח. שומעים? 

וא תותח: אם יש בקרבו איזו מידה רעה הרי שיש בקרבו פצצה. הוא האדם ה
נושא עמו פצצה. מה חסר? חסר רק להבריג את הבורג. כל זמן שאינו מבריג 

שלישי"... יכולות לחלוף שנים, ר'  -את הבורג: "יעמוד ר' משה בן ר' יענקל 
ורת אותו דבר, ממש צדיק נסתר. אבל אם לפתע ממש, ק -משה בן ר' יענקל 

איזו 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.
"קורח שפקח היה מה ראה לשטות שכזו?" התירוץ הוא "נתקנא". נתקנא! 

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

 קל וחומר בן בנו של קל וחומר: -מה כל זה שייך לנו? אוהו, שייך לנו! 
עומד לו אחד באמצע שמונה עשרה, לא נאמר ממש בשמונה עשרה, 

חזק על הרגל. רגע, אקדים: יש  נאמר ב"אז ישיר" ופלוני, בטעות, דורך לו
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 

והם שותים מים מתוקים,  -ואחד מהסובבים לשתות, "שהכל נהיה בדברו" 
ים אומר שירה לפני הקב"ה, [הרי מה זה? כיצד? הוא פשוט ידע את השעה שה

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

הם מתמתקים, כאשר  -שירה], ובשעה שהמים אומרים שירה לפני הקב"ה 
נעשים מתוקים והוא ידע לכוון  -ת אומרים שירה לפני הקב"ה נעלמת המליחו

את השעה. מכאן 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 על רגלו.
 - - -"לך לעזאזל" הוא קורא 

בשעה שלא אומרים שירה הרי אתה אומר שירה, למה אתה לא מתוק?! ו
 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... 
במסכתא דרך ארץ זוטא לומדים את דרכם של תלמידי חכמים, (יש הלכות 

בה" ויש "דרך ארץ זוטא") שם בפרק "דרך ארץ ר -דרך ארץ של המון העם 
הראשון מובאת דרכם של תלמידי חכמים, נאמר שם דבר נפלא מאד, 

 תשמעו! זכיתם מפני שאני הרגשתי שאתם שומעים טוב מאד.
"תלמיד חכם צריך שיהא ערב לכל אדם", ערב היינו מתוק. היום אומרים 

קדרה שאין בה זה הילד מותק, מותק: "צריך שיהא ערב לכל אדם, ולא יהא כ
משליכים אותו מהפה. ישנם  מלח". אכלתם פעם תבשיל שאין בו מלח?

אנשים שהם חמוצים, וכתבלינים שאין בהם מלח, אומרים לו "בוקר טוב" 
והוא חמוץ, מדוע אתה חמוץ? תהיה מתוק, אומרים לך בוקר טוב? תענה 

ה שאין "בוקר אור, שלום עליכם, מה שלומך?", תתמתק קצת, אל תהי' כקדיר
לכל  -בה מלח, אה, ישנם ששחור להם העולם... אבל, צריך שיהא ערב מתוק 

 אדם.
יתן הקב"ה ויעזור לנו שבאמת נגדל ונקדש שמו ברבים ובעזרתו יתברך, 
        כל החיים ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן! תזכו ותחיו. 

 (להגיד)

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

 (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 

כמה כסף וזהב הולך  –הזהירם כי בהחלט יכול להיות שליהודי יכאב מאוד 
באיזה שעון זהב וכדומה... לכן  –לטמיון לאדמה, ויחפוץ לזכות במשהו 

"שלא יגעו להציל מממונם דבר ולקחת להם, כי חרם הוא,  –רה הזהירה התו
 ירדו שאול כמוהם". –ואם באו להציל מממונם 

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  –ל, צער קשה ממות את הצער הזה לא יכול היה לסבו
אוצרות 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 

משאוי של שלש מאות פרדות לבנות היו  : זה עשרו 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 

רדה אחת מניחים מעור, מה זה מפתח מעור בשביל פרדה לבנה? נאמר שעל פ
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  – ראה חתיכת זהב ששוה מאה אלף דולר, ורצה לזכות בה

 לאדמה 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" 
מר אדרבה, בעמלם, כענין 'נפלה סלע מחיקו ומצאה עני ונתפרנס בה", כלו

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.

 מוראדיגע זאך!

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 בקהפסוק על 
(פסחים 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, מספרים 
בשעה שבע. הוא נכנס לבית  ושאל מתי מתפללים תפילת שחרית. אמרו לו,

הכנסת 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 "גביר" עם עיניים שנפבשבע ורבע מגיע ה
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"...



 

 ו 

מכיון שהגבאי לא ידע שהעומד לפניו הוא הברון רוטשילד, הוא נזעק 
ר! לגביר הזה יש הון עתק!" והברון נשאר בשלו: "בעבור ואמר לו: "משוגינע

 שאני נודב כפי שווי כל רכושו של הגביר"...

נענה הגבאי ואמר לו: "ר' ייד! אל תעשה ליצנות! אם אתה רוצה לתרום 
ייב אין אף אחד שמח –לתרום תאמר סכום! ואם אינך רוצה  –לבית הכנסת 

 אותך".

שאני רוצה לתרום! ואף אמרתי לך בדיוק "כבר אמרתי לך  והברון משיב:
 את 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...

הגבאי רץ בהתרגשות אל ה"גביר" של העיירה, וביקש ממנו לפרט את 
 ם הונו, כדי שהברון רוטשילד יידע כמה לתת.סכו

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, יסייע לכל עניי העיירה! אם לא תגלה את סכום הרכוש שבידך 

 ה ונפסיד את הכל!".הברון 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.

עורך דין והרואה חשבון הרלוונטיים והם בדקו ובררו שוב הגביר פנה אל ה
 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
     שעל ידי כן נתגאה וירד לשאול".

 ראובן)(יחי  

 

)  305הגרא"א דסלר זצ"ל מביא סיפור זה בספרו מכתב מאליהו (ח"ד עמ' 
כה פשוט במה שאמרו והמעט כי העליתנו מארץ זבת  יש לתמוה כיצד יתכן

חלב ודבש ובמדרש מצאנו שכולם טעו בזה הרי ראו בעיניהם את צרות 
שעבוד מצרים ובמדבר לא חסרו דבר ואחרי כל זה מכנים את מצרים ארץ זבת 

 חלב ודבש?

אלא זהו כוחה של נגיעה! הגר"א קוטלר זצ"ל מוכיח שמצד אחד היו להם 
והשתוקקו מאד להתקרב לעבודת ה' אך כיון שנשתרבבה כאן שאיפות נעלות 

קנאת קורח בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל באו לכלל טעות במקור הקנאה 
היה מפני שלקהת היו ארבעה בנים עמרם יצהר חברון ועוזיאל עמרם היה 
הבכור ושני בניו משה ואהרן זכו במשרות נכבדות הנשיאות נמסרה לאליצפן 

אל אשר היה צעיר בניו של קהת בא קורח וטען מדוע דלגו עליו בנו של עוזי
הרי אביו היה הבן השני של קהת מכאן נלמד עד היכן מגיע כוחה של נגיעה 
שאפילו אם קלה היא בכוחה לעוור עיני חכמים שנאמר כי השוחד יעוור עיני 

אפילו אנשים בעלי השגות גדולות של השתוקקות  )דברים טז(חכמים 
 לו בגלל הנגיעה.לקדושה נכש

ואם בארזים נפלה השלהבת מה נאמר אנו אזובי הקיר הרי כל אדם הינו 
שופט ודיין עליו לשפוט את מעשיו ולדון אותם לפני העשייה ובשעת מעשה 
לראות הטובים הם אם לאו כמו כן נזקק כל אחד מאתנו לשפוט את קרוביו 

יעה גנעמיתך הוידידיו ולדון אותם לכף זכות כמו שנאמר בצדק תשפוט 
האישית הינה שוחד ממדרגה ראשונה ומה מאד עלינו להשתדל להוציא לאור 

 דין אמת ולשפוט את עצמנו ואת חברינו משפט נכון וצודק. 

הגר"ר גרוזובסקי זצ"ל סיפר מעשה הממחיש עד כמה גדול כוחה של 
אדם עשיר שהיה מפורסם  ):מובא בספר סביב שלחנו של המגיד(נגיעה 

היה מרבה להלוות כספים לבני אדם שנקלעו למצוקה יום אחד בנדיבות לבו 

בסכום גדול. המבקש היה ידוע כאדם שהיה  פנה אליו אדם בבקשת הלואה
מרבה ללוות ולא תמיד היה פורע ובמקרה הטוב הוא היה רק מאחר בהחזרת 

סבר שהעובדה  ,מיודענו העשיר .החובות אי לכך נמנעו אנשים מלהלוות לו
מלהלוות לאיש הזה צריכה להיות סיבה שהוא חייב להלוות שאחרים נמנעים 

אך חשב שבודאי הלה יכיר לו טובה על  ,אמנם הוא ידע שבכך הוא מסתכן ,לו
ימים  .לכן הלוה לו את הסכום הגדול שביקש ,שהלוה לו ויפרע את חובו בזמן

הוא  ,ולא זו בלבד שהלוה לא בא לפרוע את חובו ,חלפו וזמן הפרעון הגיע
משחלפו למעלה משנתיים מזמן  .רח לבקש הארכת זמן ההלואהאפילו לא ט

כאן נכונה לו  ,הלך המלוה הנדיב אל הלוה וביקשו שיפרע את חובו ,הפרעון
לא נותרה  !הלה הכחיש את דבר ההלואה וטען לא היו דברים מעולם ,הפתעה

הדיינים פסקו שאם הלוה רוצה  .למלוה ברירה אלא לקרוא ללוה לדין תורה
למרבה התדהמה  .עליו להשבע שאכן מעולם לא לוה ממנו לפטור את עצמו

 נשבע הלוה לשקר ואמר שבאמת לא לוה. 

כאשר שמע זאת המלוה הוא איבד את שליטתו העצמית והחל לצעוק על 
אך כיצד הנך "אמר האיש  "לא איכפת לי אודות הכסף"הלוה לעיני הדיינים 

אחת מעשרת  האם אינך שם לב שהנך עובר אל" "לשקר יכול להשבע
 "אתה ממיט חרפה על כל עם ישראל! ,עליך להתבייש מעצמך" "הדברות?!

וכך במשך כמה חדשים עלה זעמו של המלוה בכל פעם שהועלה הנושא ובכל 
הכסף לא איכפת לי אך יהודי המכבד את עצמו כיצד "פעם היה חוזר ואומר 
  ."יכול להשבע לשקר?!

תות עלה המלוה עד שבאחת השב .ואנשים שכחו מהמקרה ,חלפו שנים
לפני מספר שנים " :על הבימה בבית הכנסת ואמר ברצוני להכריז דבר מה

אירע לי מקרה עם אותו לוה ידוע אשר הזמנתי אותו לבית הדין לאחר פסק 
על  ,ני רבים מחברי ודברתי עליו רעהבפהדין ביישתי אותו פעמים רבות 

מחילה גם  והנני רוצה לבקש ,שביישתי אותו ברבים עלי לבקש ממנו מחילה
ואלמלי ציוה הרב על החזן  ,הכל היו המומים ."על כל מה שהוספתי ואמרתי

  .כוונתו ומגמתולהתחיל בתפילת מוסף היו הכל משיחים ומנסים לפרש 

אנשים אל המלוה ושאלוהו מה הביא אותו האחרי התפילה מיהרו 
אז סיפר להם האיש את הסיפור  ,לבקשת המחילה אחרי שנים רבות כל כך

וע שעבר נסעתי לרגל עסקי לעיר רחוקה מאד מכאן באחת בשב" הבא:
פר לי על דין תורה העומד יההיא ס ,מפגישותי עם אחד מתושבי העיר

משום מה בקשני האיש לבוא לבית הדין כדי לשמוע את  ,להתקיים שם בקרוב
והאזנתי לדין  ,כיון שהיה לי זמן פנוי הלכתי לשם .הדיון ואת פסק ההלכה

נוכחתי לדעת שהנושא הנדון היה בדיוק מה שהיה  להפתעתי הרבה ,ודברים
אדם לוה כסף מחברו והודה שהוא חייב לו ומאוחר יותר  ,לי עם אותו לוה

גם כאן פסקו הדיינים שעל הלוה להשבע  ,הכחיש וטען לא היו דברים מעולם
ואני ישבתי בבית הדין וראיתי בעיני כיצד אדם נשבע לשקר  ,והוא נשבע

כאשר שבתי לביתי החילותי לחשוב הנה אדם זה  ,ליוהדבר כלל לא הפריע 
מיד  ,נשבע לשקר ועבר על אחת מעשרת הדברות ובכל זאת לא הזדעזעתי

שאלתי את עצמי מה נשתנה מדוע אצל הלוה שלי לא נחתי ולא שקטתי 
ואילו  ,ואמרתי לכולם שלא איכפת לי מהכסף רק משבועת השקר איכפת לי

למסקנה שכפי הנראה לא החטא הטריד  הגעתי ,כאן אין הדבר מפריע לי כלל
אם כן כל מה שאמרתי שלא הכסף  ,אותי אלא כספי שנלקח ממני היה חסר לי

אם כן לא היתה לי כלל זכות לפגוע בו  ,עיקר אלא שבועת השקר לא היה נכון
 בלוה לכן אני מפייסו בפומבי.

דוגמא קטנה לטוהר מחשבתם של גדולי ישראל זאת, לעומת 
יעה אישית יש בסיפור הבא על מו"ר ראש ישיבת כנסת ולהתעלותם מעל לנג

חזקיהו הגרא"א מישקובסקי זצ"ל פעם אחת החליטה הנהלת הישיבה 
להרחיק בחור מהישיבה אלא שמתוך התחשבות בבחור נדחה ביצוע הדבר 
לסוף הזמן ימים ספורים לאחר קבלת ההחלטה הופיע הבחור ההוא בבית 

לעזוב את הישיבה שאלתו היתה כמובן מו"ר כדי להתיעץ עמו אם כדאי לו 
ללא ידיעה על ההחלטה אודותיו ראש הישיבה שקל את הדברים ולבסוף אמר 
לו שלא כדאי לו לעזוב משנודע הדבר נשאל מו"ר מדוע לא ניצל את 
ההזדמנות להרחיקו מהישיבה בצורה פשוטה וחלקה בכך שהיה ממליץ לו 

ר בא לשאול בעצתי כדי השיב להם ראש הישיבה הבחו לעזוב את הישיבה
לדעת מה כדאי לו לעשות ואחרי ששקלתי את הדברים הכרעתי שאף על פי 

 .שטובתי וטובת הישיבה היתה שיעזוב טובתו היא שישאר

)ילקוט לקח טוב(

 בדרך הדרוש  

  (טז, א) ראובן בני פלת בן ואון וגו׳ קרח קחױ

 של אשתו זו, ביתה בנתה נשים חכמת, (ק"י) סנהדרין' בגמ
 ראשה וראה שבא מי וכל' למזי סתרה, עשתה מה, שהצילתואון

 וגילתה שערה דסתרה הטעס ב"וצ . ש"עיי לאחוריו חזרפרוע
 שיצאו זכתה דקמחית' הגמ עפי״ד שלום ברית' בס' וכ. אותם
 ראו קורות לא' ימי שכל בשביל ג"בכה ששמשו בנים' ז ממנה
 מ"מנ ל"א און של דאשתו בסנהדרין' ואי, ראשה שערות ביתה

 פן בדבר מדאגה אך וכו׳ רבה מר ואי תלמידו אנת רבה מר אי לך
 לקח שאהרן בשביל זו במחלוקת להחזיק לו שראוי בעלה יאמר

 לשמש ראוים שיהיו בנים ממגו שיצאו יזכה ואולי הכה׳׳ג לו

, בזה נזהרת היתה לא דהיא לאמור לשערה גילתה לכן, ג"בכה
                                       הצילתו ז"ועי הגונים בנים ממנה שיצאו שתזכה וא׳׳א

 ילקוט האורים)(
   (טז, ד) פניו על ויפול משה וישמע

, רביעי סרחון בידם זה שכבר, המחלוקת מפני, י"רש כתב
 באמרו ישראל על רבנו משה המליץ בעגל הנה '.וכו בעגל חטאו

 כולם העדה כל כי" טענו שעכשו מכיון אולם, להם ולא צוית לי
 חטאו בעגל שגם נמצא" לך יהיה ולא אנכי שמעו כולם, קדושים
 )יקירין מילין(              . משה של ידיו רפו ולכן ונתחייבו

  (טז, ז) לוי בני לכם רב

 עינו,  זה לשטות ראה מה' הי שפקח וקרח י''פירש
' ובס. ותמוה. ממנו יוצאת גדולה שלשלת ראה, הטעתו

 ואורו בחיצפא וקמו" יונתן התרגום עפי״ד' כ חמד כרם
' בגמ ואיתא", תיכלא עסק על רבן משה באנפוהי הלכתא
, ולד בלא לשאול אזיל, רבו בפני הלכה שהמורה עירובין

 זה לשטות ראה מה, היה שפקח וקרח, י''לרש' שק וזהו
 בלא ימות שמא נתירא ולא, רבו משה בפני הלכה שהורה

 יוצאת גדולה לשלתש ראה הטעתו עינו מפרש לזה, ולד
 )האורים ילקוט(                         חשש. לא לכן ממנו



 

  

- 

ּפֹט ָאָדם ְלִפי ַמְרֶאה ֵעיַנִים, ִלפְ  ָעִמים ַקל ִלׁשְ
ְרֶאה  ׁשוּ רֹוִאים ָאָדם ַהּנִ יֹותֵ ט ּפָ ל ַלְחלּוִחית ֲחסַ ר, ּבְ ר ּכָ

ָאָדם  ּפֹט ׁשֶ ים ְמַמֲהִרים ִלׁשְ ל ּתֹוָרה ְוָחְכָמה, ַוֲאָנׁשִ ׁשֶ
ֶוה.   ֶזה ֵאינֹו ׁשָ

א ַאף ַעל ַעְצמֹו ׁשֹוֵפט  ְולֹא ַרק ַעל ֲאֵחִרים, ֶאּלָ
מַ  ר הּוא ּבְ ֲאׁשֶ ה ָהָאָדם ִלְפָעִמים, ּכַ ל ֻחְלׁשָ ב ׁשֶ ּצַ

יןא הוּ ִויִריָדה, מֹוִציא  ַסק ּדִ י ֲאנִ  ָיֵבׁש ֵעץ ' :ַעל ַעְצמֹו ּפְ
וֶ י ְוֵאינִ   .ה'ְמאּומָ ה ׁשָ

ה ַאֲהרֹן  ֶרת ָלנּו ַעל ַמּטֵ ַרח ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ְוִהּנֵה ּפָ
ֵקִדים ְגֹמל ׁשְ ֵצץ ִציץ ַוּיִ ה ַאֲהֹרן ַוּיֵֹצא ֶפַרח ַוּיָ  ,ַמּטֵ

ֵאין ּבֹו ׁשּום ַלְחלּוִחית,  ָלְקחוּ  ה ָיֵבׁש ׁשֶ ה הּוא ְוִהנֵּ ַמּטֶ
ָבר?  יַצד ָקָרה ַהּדָ ֵקִדים, ּכֵ ּפֹוֵרַח ּוֵמִציץ ִציץ ְוגֹוֵמל ׁשְ

ִלי ָיָקר'ְמָבֵאר הַ  ָמקֹום ָקדֹוׁש  'ּכְ ָעְמָדה ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ
 ִנְתעֹוְרָרה ַחּיּוָתּה. 

זֶ ז ְוָהֶרמֶ  ר הּוא י כִּ ר, אֹומֵ א הוּ ה ּבָ ֲאׁשֶ ל ְיהּוִדי ּבַ ּכָ
ְרׁשֹו  ָ ׁשָ ְקֻדׁשּ ָ ה, ּוִבְמקֹום ּבִ ב  ,הְקֻדׁשּ ַאף ִאם הּוא חֹוׁשֵ

הּוא אֹו ָהַאֵחר ֵעץ ָיֵבׁש ְלַגְמֵרי הּוא, ֲחַסר ַחּיּות  ׁשֶ
בָּ  ה ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ּוְלַהְפִריַח ַאף ״ְוַלְחלּוִחית, ֲהֵרי ַהּקָ
ן פֵּ  ּתֵ ּיִ ֵבׁש ַעד ׁשֶ ַבׁש.ֶאת ַהּיָ  רֹות ְמתּוִקים ִמּדְ

רוּ ה מַ ר ְמָבאֵ א הוּ ה ּוָבזֶ  ּפְ ּסִ ָעה ״ֲחזַ  ׁשֶ ׁשָ ּבְ ל ׁשֶ
ל ִמיֵני  ׁש, ָנַטע ּבֹו ּכָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶלְך ּבֵ לֹמֹה ַהּמֶ ָנה ׁשְ ּבָ ׁשֶ
ָהרּוַח  רֹות, ּוְכׁשֶ ל ָזָהב ְוָהיּו מֹוִציִאים ּפֵ ְמָגִדים ׁשֶ

ִרים ּוֵמֶהן הָ  ֶבת ָהיּו נֹוׁשְ ֻהּנָה. נֹוׁשֶ ְרָנָסה ַלּכְ ְיָתה ּפַ
ָר ה ְלֵאיזֶ ה ִלְכאֹוָר  זֶ ס נֵ ה ַנֲעשָׂ ה ַמּטָ לֹמֹה א ֶאלָּ ה? ּכָ ׁשְ

רֹות  ָבר ָיֵבׁש ָיכֹול ְלהֹוִציא ּפֵ ַאף ּדָ ָרָצה ִלְרמֹז ָלנּו ׁשֶ
ֶזה ָבר ּוִמּדָ ַהּקֶֹדׁש, ְמקֹום ּבִ ָנטּוַע הּוא ׁשֶ ּכְ ָזָהב ל ׁשֶ

ֻהנָּ  ְרָנָסה ַלּכְ תּוב ָהְיָתה ּפַ א  ׳ַלּכֲֹהִנים׳ה, לֹא ּכָ ֶאּלָ
ה׳ ֻהּנָ ְרֵנס  - ׳ַלּכְ זֶּה ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתּפַ ּמִ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ

ָרָצה ְלַכֵהן קּוְלִהְתַחזֵּ ל ִמי ׁשֶ ֵרת ַלֲעֹבד -ּכָ ִלְהיֹות ְמׁשָ
י  ת.״ֶאת ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ

 סכנה נוראה
, "ובני קרח לא מתו"אמרו דורשי רשימות על פסוק 

-שאף שקרח ועדתו נבלעו באדמה, אבל 'בני קרח' 
 המחלוקת 'לא מתו' וקיימים לדורות.בעלי תולדות 
תוצאותיה הקשות של על לקט קצר  לפנינו
 :מחלוקת

 נוקותיפוגע אף בת
: אמר רבי ברכיה, כמה (פיסקא ג) תנחומאבמדרש 

קשה המחלוקת, שבית דין של מעלה אין קונסין אלא 
 מבן עשרים שנה ומעלה, ובית דין של מטה מבן י"ג

במחלוקתו של קרח תנוקות בן יומן אבל , שנה
 .נשרפו ונבלעו בשאול תחתית

 דוחה פרנסה
מסכת יומא פרק תוכחת חיים (מביא  השל"ה הקדוש

מחלוקת אחת דוחה "מה שמצא בשם חז"ל:  )דרך מוסר
 ."מאה פרנסות

 רוב הצרות ממנה
בעל התניא כותב באגרת: שאלתי ובקשתי לעורר 
רוח טהרה בלבו הטהור, להעביר על מידותיו, כמאמר 

מעבירין ממנו [ 'כל המעביר על מידותיו) ר"ה יז, א( רז"ל
, [ואינם עולבים] ולהיות מן הנעלבים, ']כל פשעיו
זאת למעני ולמען השלום, כי 'אין שלום יוצא  ולעשות

ובפרט ממחלוקת לשם שמים,  מתוך מריבה' ח"ו,
ם אשר רוב הצרות והתלאות הם ממחלוקת לש

 . )1הרחמן יצילנו ממנה ,שמים
תב: וכ (א, ה)פאלאג'י  ר"חגובספר 'כף החיים' ל

"במקום שיש מחלוקת הברכה מסתלקת משם כנודע, 
ואני הגבר ראה עיני מיום שעמדתי על דעתי, דבכל 
 איש ואיש משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר,
שהיה ביניהם מחלוקת, לא יצאו נקיים מנזקים 

 ״.ל"וחבלות שאירע להם, בין בגופם ובין בממונם רח
 

היה אגרת זו נשלחה לחסיד רבי משה מייזליס, שבתחילה  )1
מתנגד ועזב את חבריו והתקרב לחסידות. מתוך כך נולדה 

שם באיגרת: "ולבקש ברבים מחילה נכתב ו .מחלוקת ביניהם
 מהנגיד מו' מאיר נ"י קודם יום הכיפורים".



 

 

שררה וגדולה מקבל האדם מן השמים, ואל  ַוִּיַּקח קַֹרח.
חטאו של קרח זה היה לו לקחת זאת בחוזק יד, ו

 (ר' בונם מפשיסחא) .שלקח בעצמו
 

התורה מזכירה את יחוסו  קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי.
של קרח, להודיע כי כאשר מתגאה האדם ביחוסו 

  ומחפש כיבודים הוא יכול ליפול ברשת היצר.
 (הרבי מלובלין) 

 
א, ניבא ולא ידע מה ניב ַרב ָלֶכם ִּכי ָּכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים.

צדיק לכם רב  כשיש -  כך משמע דברי קרח
 אז ראשי תבות כ'נסת י'שראל, הדור, 

 (קול יעקב) .
 

כי הצדיקים יכולים להעניש במראה  ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו.
כדי  א רצה להענישם עיניהם, ויען כי ל

 (תפארת יונתן) שלא יתן בהם עיניו. 
 

אמנם  ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה ַאֲהרֹן.ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ֶאל אֶֹהל ָהֵעדּות 
קדושת הכהונה של אהרן היא, אך כל הקדושות 

 נובעות מכוחו של הצדיק. 
  מכוחו של משה. ואז 

  (מהר"ש מבעלזא) 

   

צריך להסתכל גם בשפלות עצמו וגם בגדלות 
 הבורא

ֵני ָלֶכם ַרב ַת  ֵלִוי. ּבְ חַ ח ְוקַֹר "י: "ַרׁשִ ב ּכָ ּקֵ ּפִ ה ָהיָ  ׁשֶ
טוּ ה ָראָ ה מַ  לֶ ה ָראָ , ִהְטַעּתוּ  ֵעינוֹ ? זוֹ ת ִלׁשְ ְלׁשֶ ת ׁשַ

דֹוָל ּנוּ ם יֹוְצִאיה ּגְ ב ּכֹוֵת ה ָלּמָ ק ְלַדְקּדֵ  ְוֵישׁ '". ְוכוּ  ִמּמֶ
'. ִהְטעּוהוּ  וֵעיָניא 'ְולֹ ד, ָיִחין ָלׁשוֹ ' ִהְטַעּתוּ  ֵעינוֹ "י 'ַרׁשִ 

ִאיָת ה מַ י ּפִ ל ַע  ְלָפֵרשׁ ר ְוֶאְפשָׁ  ָהָאָד  אּדְ א ִנְבָר ם ׁשֶ
ּתֵ  ׁשְ ֵד  םֵעיַניִ י ּבִ ַאחַ י ּכְ ּבְ ְפלוּ ן ִיְתּבֹונֵ ת ׁשֶ ׁשִ  ,ַעְצמוֹ ת ּבְ
ַגְדלוּ ן ִיְתּבֹונֵ ת ּוְבַאחַ  ם ָאְמנָ ח ֹקַר ה ְוִהנֵּ א. ַהּבֹוֵר ת ּבְ

דֹלוֹ ה ָראָ  ּתֹוקֵ ן ָלכֵ א ַהּבֹוֵר ת ּגְ ר יֹוֵת ב ְלִהְתָקֵר ק ִהׁשְ
ֲעבֹוַד ת ה' אֶ ד ְוַלֲעבֹ  דוֹ ן ּכֹהֵ ת ּבַ יוָ  ַאךְ ל, ּגָ ָראָ  ןּכֵ ה ׁשֶ

לֶ  דֹולָ ת ׁשֹוׁשֶ ּנוּ ת יֹוֵצאה ּגְ ֲאוָ י ִליֵד א בָּ , ִמּמֶ א ְולֹ  הּגַ
ְפלוּ ן ִהְתּבֹונֵ  ׁשִ ן ָלׁשוֹ ' ֵעינוֹ "י 'ַרׁשִ ר ָאמַ ן ָלכֵ . ַעְצמוֹ ת ּבְ

ָת ד ָיִחי ִאּוְ ָהיָ ן ַעיִ ה ׁשֶ ְפלוּ ת ִלְראוֹ  ָצִריךְ ה ׁשֶ ׁשִ  ַעְצמוֹ ת ּבְ
יוָ ' ִהְטַעּתוּ ' לֶ ה ָראָ 'שֶׁ ן ּכֵ ְלׁשֶ דֹולָ ת ׁשַ ּנוּ ם יֹוְצִאיה ּגְ , 'ִמּמֶ

ַעיִ ק ַר ן ִהְתּבֹונֵ ן ָלכֵ  ְדלוּ ק ַר ה ְוָראָ ת ַאחַ ן ּבְ א.ַהּבֹוֵר ת ּגַ
 )מרוזיןרבי ישראל הרה"ק מישראל  (נר 

 

 ‡ָ ר¿ ƒי ‰ ƒל ו… י ּב¿ ¿̂ ƒָמ ˙ מ ָ ׁ̆ נ¿ ƒּכ ‰ ƒל  ףּ‚וּ י ּב¿
ח קַֹרח ּקַ '. ָלַקח ַעְצמֹו ְלַצד ֶאָחד"י 'ֵּפֵרׁש ַרִׁש  .ַויִּ

א ִנְבָרא ֶאָּלא  ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ְּדִהֵּנה ָהעֹוָלם 
ִקים ָעָׂשה ֶׁשִּיְראּו ב "ִּבְׁשִביל ַהִּיְרָאה, ְּכִדְכִתי ְוָהֱא

 -ו" ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש ַעל "ְּבֵראִׁשית" ִמְּלָפָני
ִקים ִּבְׁשִביל ַהִּיְרָאה ַהִּנְקֵראת ֵראִׁשית " ָּבָרא ֱא

". ַא ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ץֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶר 
, תַהִּיְרָאה ָצִרי ְּתִחָּלה ְלַזֵּכ ַעְצמֹו ְּבתֹוָרה ּוִמְצו ֹ

, ְוַאַחר ָּכ ַיִּגיַע ְלִיְרָאה  ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֵאיְבֵרי ַהֶּמֶל
ֶׁשִהיא ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ָלֵאיָבִרים. ְוִאם ָאֹמר 

ה ַרק ָלֹבא "ַנת ַהּבֹוֵרא ּבָ ֹיאַמר ָהָאָדם, ִאם ָּכל ַּכּוָ 
ִלְבִחיַנת ִיְרָאה, ִאם ֵּכן ֶאְדַּבק ַעְצִמי ַרק ְּבִמַּדת 
ִיְרָאה ְלַבד, ְוָלָּמה ִלי ְׁשָאר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ֵאין 
ַהָּדָבר ֵּכן, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשִאי ִלְקֹרא ְלִנְׁשַמת ָאָדם 

ִהיא ְּבתֹו  ִּכי ִנְמֵצאת, ֶׁשָּתבֹוא ֵאָליו ְּבִלי ַהּגּוף
ּגּופֹו ְוֵאיָבָריו ֶׁשל ָהָאָדם, ָּכ ִאי ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ֶאת 
ַהִּיְרָאה ְּבִלי ְרַמ"ח ִמְצוֹות ֶׁשֵהם ְרַמ"ח ֵאיְבֵרי 

. ִעם ְׁשֹמָנה חּוִטים ַוֲחִמָּׁשה (ית' יצִ 'צִ ְוִהֵּנה  ַהֶּמֶל
, ִמְצוֹותג "ְּכֶנֶגד ַּתְריָ "ג ְּבִגיַמְטִרָּיא ַּתְריָ  )ְקָׁשִרים

ִּכי ַהְּתֵכֶלת , ְוֹקַרח ֵהִביא ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה ְּתֵכֶלת
ְוזֹו ָהְיָתה ָטעּותֹו ֶׁשָאַמר ִּכי ִאם , ְמַרֵּמז ַעל ִיְרָאה

א ָצִרי ַּתְריָ  ִמְצוֹות "ג ַהִּיְרָאה ִהיא ָהִעָּקר 
ְוֶזהּו 'ָלַקח ַעְצמֹו ְלַצד ֶאָחד' . ַהְּמֻרָּמִזים ַּבִּציִצית

  .תְּבִלי ִקּיּום ַהִּמְצו ֹ ֶׁשָּלַקח ַרק ְלַצד ַהִּיְרָאה

 
שקרח שאל את משה על  במדרש כתוב  .חקַֹר ח ַוִּיַּק 
 ,מזוזהחייבת בית מלא ספרים מהו שתהא ב
אמר לו כל התורה  משה שהיא חייבת,אמר לו כש
אין פוטרות, ושתי ופרשיות יש בה קע"ה לה וכ

ויש להבין מה רצה פרשיות שבמזוזה פוטרות. 
קורח לחלוק בזה, ולשם מה היה צריך לפרט שיש 
קע"ה פרשיות בתורה. אך איתא במדרש על זה 
שציוה ה' להזות הדם במצרים על המשקוף ושתי 
המזוזות, שהמשקוף הוא נגד אברהם ושתי 
ת המזוזות נגד יצחק ויעקב. ומסתבר לומר שמזוז

שמאל היא כנגד יצחק שמדתו גבורה שהיא 
שמאל, אם כן מזוזת ימין היא כנגד יעקב. והנה 
משה רבנו היה יכול לענות כי ציוה הקב"ה לתת 



 

 

מזוזה בימין כנגד יעקב, שכתוב בה 'שמע 
ישראל' שמבואר בחז"ל שהכונה לישראל סבא 

, מחמת חשיבותו של יעקב שהוא [=יעקב אבינו]
ען קרח לאמר שבתורה כולה בחיר האבות. לכן ט

יש קע"ה פרשיות וכתוב בירושלמי שהוא כנגד 
שנותיו של אברהם אבינו, אם כן אברהם הוא 

 המובחר.
 )אלעזר מאמשטרדםלהגה"ק רבי  מעשה רוקח( 

(מדרש זה מובא  איתא במדרש פליאה  ח וגו'.קַֹר ח ַוִּיַּק 
: 'מה ראה קרח בספרים רבים אך אין ידוע מקורה)

לחלוק על משה, פרשת פרה אדומה ראה'. יש 
לפרש כוונת המדרש ע"פ מה שפירש רש"י על 
הפסוק: 'כי כל העדה כולם קדושים' וז"ל: 'כולם 
שמעו דברים בסיני מפי הגבורה, לא אתם לבדכם 
שמעתם בסיני אנכי ה' אלקיך, כל העדה שמעו'. 

שון והנה בפרשת יתרו פירש רש"י: 'למה אמר בל
יחיד אלקיך, ליתן פתחון פה למשה ללמד 
סנגוריא במעשה העגל, וזהו שאמר 'למה ה' 
יחרה אפך בעמך', לא להם צוית 'לא יהיה לך 
אלהים אחרים' אלא לי לבדי'. ולפי זה קשה, מה 
ראה קרח לשטות זה לטעון ש'כל העדה כולם 

כולם שמעו בסיני אנכי ה' אלקיך,  -קדושים' 
את הסניגוריא של משה  הלא בזה הוא מבטל

ומעורר מחדש את הקטרוג של חטא העגל. אך 
בפרשת פרה אדומה הביא רש"י מרבי משה 
הדרשן שטעם פרה אדומה שהיא באה לכפר על 
חטא העגל, אם כן משראה קרח את פרשת פרה 
אדומה שיש כפרה למעשה העגל, שוב אין צורך 
בטענת משה רבינו "'לא יהיה לך' לי אמרת ולא 

אלא כל העדה כולם קדושים וכולם שמעו  להם"
  (ברית אברם) בסיני "אנכי ה' אלקיך".

'וקרח שפיקח היה מה ראה לשטות זה'  ברש"י:
. ויש לבאר מה 'וכו' שראה שיצא הימנו שמואל

ר שאהיה השטות כאן, דהנה הגמרא אומרת שכ
העבירו את רבן גמליאל מנשיאותו בגלל שהקניט 

, להעמיד נשיא במקומו דנו את מיאת רבי יהושע, 
את רבי יהושע אי אפשר כיון שהוא בעל ואמרו ש

מחלוקתו. אם כן היה היה זה שטות מצד קרח, 
יעבירו את משה יתקבלו דבריו ושאף אם 

ממנהיגותו הרי לא יעמידו את קרח שהיה בעל 
מתרץ רש"י שהוא לא חשב על על זה מחלוקתו, 

 עצמו אלא על הדורות הבאים, שאם משה יהיה

המנהיג הרי יעבור בירושה לבניו, לכן רצה 
שיעבירו את משה ויהיו ישראל כצאן בלי רועה, 

 ובדורות הבאים יעמידו את שמואל למנהיג.
 )הגה"ק ר' יונתן אייבשיץ (תפארת יהונתן 

דרכם של דרשנים לומר דרשתם בבחינת 'דבר 
בעיתו מה טוב', בפסח בעניינו של פסח בסוכות 

דרוש עניינו של סוכות וכדו', וכן כל פרשה נאה ל
בעיתו ובזמנו, אך על פרשת קרח אומר רש"י 

כי בעוונותינו הרבים תמיד  "פרשה זו יפה נדרשת"
ה' יתן  עיתו וזמנו, כי אין לך שעה שאין בו מחלוקת...

 .אהבה ואחדות ויגאלנו מהרה
 לבעל הפרי מגדים) תיבת גמא(הובא ב 

 מ

הרה"ק רבי יצחק מווארקא שהה פעם בעיר 
, שם היה עסוק בהשתדלות למען הכלל. ווארשא

יום אחד בחזרתו עם המשמש שלו לבית האכסניא, 
ראו את הדלת מלאה דברי גנאי וזלזול ברבי, 
המשמש נבהל למראה עיניו ונתמלא בושה שכך 
כותבים על רבו, הרגיעו  הרבי ואמר: על יחר בעיניך, 
כי כך קבלתי ממורי רבי אברהם משה משה 

י ר' בונם), כי באותו דבר מפרשיסחא (בן הרב
ותר, דוקא בה מגנים אותו. כי הנה בישהאדם זהיר 

התורה העידה על משה רבינו "והאיש משה עניו 
מאד", וקרח ועדתו טענו נגדו שהוא מתגאה ואמרו 

 .ה'ַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל 

 מ

 נענש בעונש מחודש שלא היה כמותוקרח 
ביאר  .ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם

מדוע הרה"ק רבי וואלף מסטריקוב בדרך מליצה 
ַמּדּוַע טען כנגד משה כי קורח זה. דוקא עונש 

אּו ַעל  עליו העידה הלא התורה ו, ל ה'ְקַה ִּתְתַנׂשְּ
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני "

נקרא אם "על פני האדמה" עדיין  לכן ,"האדמה
התנשאות, על כן מן הדין שילך אל מתחת לשיטתו 

 לפני האדמה... 



 

 

 ם ַהַחִּייץ ֵע 
 "אִזיַע  לִויָטאם ַחִּייּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו 

 ַוֶּתְחַׁש ָהָאֶרץ
ַּכֲעבֹור ָׁשָנה ְוֶעֶׂשר ֳחָדִׁשים ֵמֵעת ּבֹואֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו 
ִלְלֹמד ֵאֶצל ָהֲאִריַז"ל, ָחְׁשכּו ַהְּמאֹורֹות, ּוְביֹום ה' 
ְמַנֵחם ַאב ְׁשַנת של"ב ִנְסַּתֵּלק ָהֲאִריַז"ל ִלְׁשֵמי ָמרֹום, 

 ָפה ֲאֶׁשר ִהָּכה ה' ֶאת ָהִעיר ְצַפת.ַּבַּמּגֵ 
ִּבְתקּוָפה ְקָצָרה זֹו ִהְסִּפיק ַרֵּבנּו ִלְלמֹד ֶאת ָּכל 
ּתֹוַרת ַרּבֹו, ּוִמְּכָתָביו ָנפֹוץ ּתֹוַרת ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ַעל 

 .1ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ
 ִמי ִּגיחֹון

ִּבְׁשַנת של"ו ָעַבר 
ַרֵּבנּו ְלִמְצַרִים ָׁשם 
ָׁשָהה ְּתקּוָפה ְקָצָרה 
ּוִבְׁשַנת ֶׁשְּל"ז ָחַזר 
ַאְרָצה ְוָעָלה 
ִלירּוָׁשַלִים ָּבּה 
ִהְתּגֹוֵרר ְׁשמֹוֶנה 
ָׁשִנים, ַעד ֶׁשָהָיה 
ָצִרי ַלֲעזֹב אֹוָתּה 
ִמּׁשּום ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה, 

 ַדֶּמֶׂשק.ּוָבַרח לְ 
ַהִּסָּבה ֶׁשָהָיה ַרֵּבנּו 
ָצִרי ַלֲעזֹב ֶאת 
ְירּוָׁשַלִים, ּכֹוֵתב 

 (שם הגדולים)ַהִחיָד"א 
ַמה ֶׁשָּׁשַמע ִמִּזְקֵני 

 ְירּוָׁשַלִים, ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ָּכ ָהָיה:
ְּבאֹוָתם ָיִמים ִהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ַׂשר ִיְׁשְמֵעאִלי 

יִפין. אֹותֹו ַׂשר ָיַדע ֶׁשִחְזִקָּיהּו ֶמֶל ֶׁשְּׁשמֹו ַאּבּו ִס 
ְיהּוָדה ָסַתם ֶאת ַהַּמְעָין ֶׁשל ֵמי ִּגיחֹון ְּבֵעת ִמְלֶחֶמת 

, ְוַכָּידּוַע ֶׁשָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ֵאיָנּה 2ַסְנֵחִריב ֶמֶל ַאׁשּּור
ְמֻׁשַּפַעת ְּבַמִים, ָלֵכן ָׁשַאל ַהַּׂשר ֵאֶצל ּתֹוְׁשֵבי ָהִעיר 

ם ִנְמָצא ִמי ֶׁשּיּוַכל ִלְפּתַֹח ֶאת ַהַּמְעָין ֵמָחָדׁש. ַהִא 
ָאְמרּו לֹו ַהּגֹוִיים ֶׁשֵּבין ַהְיהּוִדים ֵיׁש ָחָכם ֱאִקי ּוְׁשמֹו 

 ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל, ֲאֶׁשר הּוא ַוַּדאי יּוַכל ְלָפְתחֹו.
                                                      

"י ָהֲאִר י ִּכְתבֵ ת ִהְׁשַּתְלְׁשלּור ֵסֶד ל ַע ת ִנְפֶרֶד ה ִּביִריָע ב ַנְרִחיאי"ה  1
"ל.זַ 
ָעָׂשה ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶל  נּו ַרָּבָנן ִׁשָּׁשה ְּדָבִריםָּת ְרֵאה ְּפָסִחים (): " 2

ְׁשל ְׁשלַעל ְוַעל לֹו הֹודּו ִּגיחֹוןָֹׁשה לָֹׁשה ֵמי ָסַתם ְוכּו' לֹו הֹודּו ֹא

ָּכל ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ְּביֹום ִׁשיִׁשי, ַהּיֹום ֶׁשּבֹו ִמְתַאְּסִפים 
ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים,  -ְלֵבית ִּתְפָלָתם ֶׁשַעל ַהר ַהַּבִית 

 ָׁשַלח ַאּבּו ִסיִפין ִלְקרֹא ְלַרֵּבנּו ְוָאַמר לֹו: ּגֹוְזַרִּני ָעֶלי
הֹוֵל ַלִּתְפָלה, ָּפתֹוַח ִּתְפַּתח ֶאת ַהַּנַחל  ֶׁשְּבעֹוד ֶׁשֲאִני

ְצָר ְמאֹד ְלתֹוְׁשֵבי ָהִעיר, ְוֵכיָון ֶׁשַהֶּמֶל ַהֶּזה, ֶׁשהּוא נִ 
ֶׁשָּלֶכם ָסַתם אֹותֹו, ָעֶלי ֻמָּטל ְלָפְתחֹו. ְוהֹוִסיף 

.ְּבֹראְׁש א ִּתְפַּתח אֹותֹו ָּדְמ ְלַהְזִהירֹו: ִאם 
ַרֵּבנּו ָהָיה ְּבכֹחֹו ִלְפּתַֹח ֶאת ַהַּמְעָין ַעל ְיֵדי ִׁשּמּוׁש 

ְּקדֹוִׁשים, ַא א ָרָצה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. ַעל ְּבֵׁשמֹות ַה 
 ֵּכן ָעָׂשה ְקִפיַצת ַהֶּדֶר ּוָבַרח ְלַדֶּמֶׂשק.

ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ִנְגָלה ֵאָליו ַרּבֹו ָהֲאִריַז"ל ַּבֲחלֹום, 
ְוָאַמר לֹו: ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו, ִּכי ַׂשר ֶזה ָהָיה ִּגְלּגּול 

ִנְקָרא ְׁשמֹו ַאּבּו ִסיִפין ֶׁשִּבְלׁשֹון ַעְרִבי  ַסְנֵחִריב, ְוָלֵכן
ֵּפרּוׁשֹו ֲאִבי ַהֲחָרבֹות, 
ֶׁשֶּזה ַסְנֵחִריב ֶׁשָעָׂשה 
ִמְלָחמֹות ְּבָכל 
 ָהעֹוָלם. ְוַאָּתה ֵיׁש ְּב
 ,ִניצֹוץ ִחְזִקָּיה ַהֶּמֶל
ְוָהְיָתה ְׁשַעת ַהּכֶֹׁשר 
ְלַתֵּקן ְוִלְפּתַֹח ֵמי 

ֶׁשֹּלא ִּבְרצֹון ִּגיחֹון, ִּכי 
ֲחָכִמים ָעָׂשה ִחְזִקָּיהּו 
ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ֶׁשָּסַתם ֶאת ַהַּמְעָין, 
ֶׁשהּוא ֵמַהְּדָבִרים 
ֶׁשֹּלא הֹודּו לֹו, ְוִאּלּו 
ָהִייָת ּפֹוֵתַח ָהְיָתה 

 ‘.'ַאְתַחְלָּתא ִדְּגֻאָּלה
ֵהִׁשיב לֹו מֹוֵרנּו 
ָהַרב ַחִּיים ִויָטאל: 

יִתי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵׁשמֹות ַהּקֶֹדׁש ָלֵכן א "א ָרִצ 
ָאַמר לֹו ָהֲאִר"י: "ִאּלּו א ִנְׁשַּתַמְׁשָּת ְּבֵׁשם “. ְּפַתְחִּתיָה 

ָלבֹא ְלַדֶּמֶׂשק ֶהֱחַרְׁשִּתי, ֲאָבל ֵמַאַחר ֶׁשִּנְׁשַּתַמְׁשָּת 
 ַהֵּׁשם ְּכָבר ָהִייָת ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְלָפְתחֹו ְוָהָיה ִקּדּוׁש

ָאַמר לֹו מֹוֵרנּו ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל: "ִאם “. ְוִתּקּון ָּגדֹול
ָאַמר לֹו: "ָחְלָפה ְׁשַעת “. ֵּכן ֶאֱחזֹר ִלירּוָׁשַלִים ְלָפְתחֹו

 “. ָהָרצֹון ְוָעַבר ְזַמּנֹו
 

ֹא הֹודּו לֹו".  ֵּפֵרׁש ַרִׁש"י: ָסַתם ֵמי ִּגיחֹון. ְּכִדְכִתיב ְלַמַען ָהֶעְליֹון ְול
ַמְלֵכיֹא ָיבל ְולַא ֹאּו ִלְׁשּתֹות: ַמִים ְוִיְמְצאּו ֹא הֹודּו לֹו. ֶׁשָהָיה ּׁשּור

 ֹאת ְלהֹוִׁשיָעּה.ַֹח ְּבַהָּקָּב"ה ֶׁשָאַמר ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהּזלֹו ִלְבט

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

 2צד  - מצבת קבורת רבי חיים ויטאל בדמשק
-(ח"ק כל דבר שבקדושה " )"כולל": (המשך מהנכתב על המצבה

עטרת-(, עט"ר , הודרו והדרנונו ורבנוופרישא, מור חסידא קדישא)
 המקובל האלדי המפורסם"... ראשנו)
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  נפלאיםים ליקוט
 קורחפרשת 

 
 "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" (טז, א)

רחמים על עצמו שלא כתב רש"י: ולא הזכיר בן יעקב שביקש 
 ייזכר שמו על מחלוקתם. 

וקשה: הרי זהו דבר ידוע ומפורסם שקרח הוא מזרעו של יעקב, 
ושלוי הוא בן יעקב, וא"כ מה זה משנה ליעקב אם התורה תכתוב 

 את שמו על המחלוקת אם לאו?
ומתרצים: שתפילת יעקב הייתה כך: קרח הרי יכול היה להצטדק 

עשה תחבולות כדי לקחת את הבכורה ולטעון הרי גם יעקב סבי 
מעשו ומטרתו הייתה לשם כך כדי שיזכה להיות כהן ויוכל לעבוד 
בבית המקדש, וגם אני עושה כיעקב סבי, חולק עם משה בכדי 

 לזכות בכהונה ואוכל לעבוד בבית המקדש,
על זה התפלל יעקב וביקש מה' ששמו לא יוזכר על המחלוקת, 

 להצדיק את מחלוקתו עם משה.ושקרח לא ישתמש בו בכדי 
 

 "בן קהת בן לוי" (טז, א)
פרש"י ולא נזכר בן יעקב כי יעקב אבינו ע"ה ביקש רחמים שלא 

 יזכר שמו על המחלוקת.
ויש לפרש על פי דברי השל"ה הק' שלכן נזכר בסיום פר' 

תי יעקב... " אינו דומה בן התוכחה פר' בחוקותי "וזכרתי את ברי
כפרי שחטא כלפי מלך לבן שר חשוב שחטא כלפי המלך, 
ובהזכרת האבות ז"ל נהיה העונש חמור יותר לכן ביקש יאע"ה 

 למעט מהעונש על ידי שלא יזכר שמו.(חתם סופר, פני מבין)
 

 ״ואון בן פלת״ (טז, א)
חז״ל אמרו בגמרא בסנהדרין (דף קט:) שאשתו של און בן פלת 
הצילה אותו ע״י שאמרה לו: מה ייצא לך מכל המחלוקת, הרי אם 

אתה תישאר תלמיד, ואם קרח ינצח אתה תהיה  -משה ינצח 
פרעה את שערות ראשה וישבה פתח  -תלמיד! מה עשתה 

ביתה, וכשבאו לקרוא לו למחלוקת ראו את אשתו ונסוגו 
 לאחוריהם.

וצריך להבין, מדוע הרחיקה אותם דוקא ע״י פריעת שערות 
 ראשה? 

אלא, שאון בן פלת יכול היה להשיב לאשתו: אף שאני לא אהיה 
אולי בניי יהיו  -אהרון  מנהיג, הרי אילו קרח יערער על כהונתו של

ולכן פרעה את שערותיה כדי למנוע אפשרות זו, כהנים גדולים? 
שבעה בנים היו לה "שכן מסופר בגמרא ביומא (דף מז.) 

לקמחית וכולן שימשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים: מה 
אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי  -עשית שזכית לכך? 

שתפרע את שערות ראשה ודאי שלא שערי!", ולפיכך, אשה 
 (ברית שלום) יהיו לה בנים כהנים גדולים... 

 

"ויקומו לפני משה" 
 (טז,  ב)

כתב בתרגום יונתן בן עוזיאל: 
וקמו -"ויקומו לפני משה

  .בחוצפא"

ואפשר לפרש זאת כך: יש הלכה שהרואה תלמיד חכם או מי 
שאינו רבו המובהק צריך לעמוד מפניו לכבודו רק לפניו שזה 

ו המובהק או את בתוך ד' אמות של החכם, אבל כשרואה את רב
דהיינו  –גדול הדור שדינו כרבו המובהק צריך לעמוד מלא עיניו 

 ממרחק שהוא רואה אותו, ואפי' אינו קרוב אליו, 
קרח ועדתו רצו להראות שמשה הוא לא גדול הדור אלא הוא 
שווה להם, לכן עמדו רק "לפני משה" שזה היה בתוך ד' אמותיו 

 ולא מלא עיניהם.
כשהם ידעו שמשה היה צריך להגיע למקום : לפרשאפשר עוד 

בו הם נמצאים, והם בחוצפתם לא רצו לעמוד לכבודו, אזי הם 
קמו עוד לפני שמשה הגיע למקום כדי שמשה יחשוב שהם 
עומדים מסיבה אחרת ולא לכבודו. ולכן כתוב "ויקומו לפני 
 משה" דהיינו לפני שמשה הגיע בכדי שלא יצטרכו לעמוד בפניו.

 

   מבני ישראל חמישים ומאתים" "ואנשים 
 (טז, ב)

 .להתבונן איך הגיע קרח למספר הזה יש
ויש לומר שלקח מכל שבט כ״ג אנשים שהם סנהדריה קטנה, 
ולא לקח משבט לוי רק מי״א שבטים, יוצא עשרים ושלש איש 
כפול אחד עשר שבטים הם רנ״ג וא״כ חוץ מקרח ודתן ואבירם 

 (חזקוני) היו מאתים וחמישים.

 
 "ויקהלו על משה ועל אהרן" (טז, ג)

איתא בשם הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע, שפירש 
הפסוק (תהילים קו, טז) "ויקנאו למשה במחנה לאהרון קדוש 
ה'", דרכם של כל בעלי המחלוקת שככל אשר תהיה התנהגותו 
של הצדיק ימצאו תמיד חסרונות וטענות בו, ויקנאו למשה 

ו היה להם טענה שהיה יושב כל היום במחנה, על משה רבינ
באהלו מחוץ למחנה ועוסק בתורה, ומדוע אין הוא מתערב 
בעניני הבריות בפנים המחנה, לאהרון קדוש ה', על אהרון שהיה 
מעורב עם הבריות אוהב שלום ורודף שלום, מצאו בו חסרון 
דבהיותו קדוש ה' צריך הוא לישב כל היום בביהמ"ד ואל לו 

ני הכלל, וזהו שנרמז כאן ויקהלו על משה ועל להתערב בעני
 אהרן, דזה היה חטאם שמצאו חסרונות אצל המנהיגים.

 (שיח יעקב יוסף)
 

"כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע 
 תתנשאו על קהל ה'' (טז, ג)

 מיד לאחר מכן נאמר 'וישמע משה ויפל על פניו'. 
שואל רבינו האור החיים הקדוש, מדוע נפל על פניו, ומה היתה 
בזה תגובה לדבריהם. ומפרש 
רבינו הקדוש, שמכיון שהם 
טענו שמשה מתנשא על 
כולם, לכן נפל על פניו, 
להראות שהוא נכנע כעפר 

 הארץ.

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםים ליקוט
 קורחפרשת 

 
 "בקר וידע ה' את אשר לו" (טז, ה)

ברש"י מובא שמשה רבינו אמר לקרח "עת שכרות היא לנו" לכן 
 רק בבוקר נוכל לדעת את רצון ה'. 

חז"ל למדונו כאן יסוד חשוב, משה רבינו לא אמר 'עת שכרות 
היא לכם' אלא אמר עת שכרות היא לנו' וצירף את עצמו עם 

 הכלל כאילו גם הוא השתכר. 
את אש  משה השתמש בלשון נקיה ומטרתו היתה להפיג

המחלוקת וזה יסוד גדול ללמדנו כיצד לא להשתמש בלשון 
 בוטה כנגד השני.

 גם בפרשת דברים ניתן ללמוד ממשה רבינו כיצד להוכיח.
לפי  –כתוב אלה הדברים אשר דבר משה (דברים א, א) רש"י 
 שהן דברי תוכחות... והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל.

ם הללו המוזכרים כאן ברמז מקשים כל המפרשים, והלא החטאי
 נמנים להלן במפורש תוך פירוט כל הפרטים?

ברם מצינו במדרש שמכיון ששמעו בני ישראל דברי התוכחה 
מיד חזרו בתשובה שלמה ואמיתית, והרי בידוע שהחוזר 
בתשובה מאהבה זדונות נעשים לו כזכיות, אם כן ממילא הפכו 

י פרטיהם, כיון כל החטאים למצוות ולכן מנה אותם משה לפרט
 יותיהם של ישראל... ושביקש להזכיר ככל היותר את זכ

 (אמונה שלמה, אמרי אלימלך להה"ק מגרודזיסק זצ"ל)

 
 "רב לכם בני לוי" (טז, ז)

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

 אני נמלט״.  ואהרן. אמר: בשבילו
 למה לא היה כאן ״ברא מזכה אבא״ ?ולכאורה, 

״האומר  אל״ על פי דברי הגמרא (יומא פה:)באר ה״שם משמו
אין יום הכפורים מכפר״. ומדוע  -אחטא ויום הכפורים מכפר 

 באמת אינו מכפר עליו? 
יום כיפור הוא חסד ה׳, מתנה שהקב״ה נתן לעם ישראל. אלא, ש

תנה הנפלאה הזו, את יום הכפורים, והנה אדם לוקח את המ
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 

היתה זו סיבה  חשמואל הנביא, אבל כיון שעבור קורבן כמו 
 בן הצדיק הזה לא יזכה אותו!, הלחטוא

 

 "העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה" (טז, יד)
יש להבין למה תלו דווקא בעיניהם ולא באבר אחר, ויש לפרש 
דהנה ידוע שרמ״ח איברים של אדם הם כנגד רמ״ח מצוות עשה, 
וכל אבר נברא לקיים את המצוה שכנגדו, והעיניים נבראו כדי 

שנאמר במצות ציצית ׳וראיתם אותו', והנה לקיים מצוות ציצית 
דתן ואבירם יצאו לחלוק על מצוות ציצית כמו שהזכיר רש"י הק' 
שקרח הלבישן טליתות שכולן תכלת ואמרו למשה האם טלית 
זו חייבת בציצית או פטורה, והתחילו לצחוק עליו כי אמר שהיא 

חייבת בציצית, ואם כך 
 שהם כופרים במצות

שינקרו את עיניהם שנבראו כדי לקיים מצוות ציצית, מן הראוי 
 ציצית, ולכן אמרו "העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה".

 (משנת דר׳ אליעזר)
 

"ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה 
 ובלעה אתם ואת כל אשר להם" (טז, ל)

קשה מהו כפל הלשון 'אם בריאה יברא ה'', ועוד קשה שהרי 
תחת השמש', והאיך יברא ה'  נאמר בספר קהלת 'אין חדש

 בריאה חדשה???
ומבאר רבינו האור החיים הקדוש על פי מה שאמרו בגמרא, 
ש'מיום שהרג קין את הבל ובלעה הארץ את דמו, נסתמה פי 
הארץ מלומר שירה להקדוש ברוך הוא', ולזה נתכוין משה רבנו, 
שהקדוש ברוך הוא יחזור לברוא את אותה בריאה קדומה, שכבר 

לה פה, ופצתה הארץ את פיה, כמו שהיה קודם שבלעה את היה 
 דמו של הבל. 

ומוסיף רבינו, כי על ידי זה, תהיה לאדמה תיקון, שעל ידי שהיא 
פותחת פיה לבלוע אוייבי ה', יהיה לה תיקון על מה שבלעה איש 

 צדיק.
(הדברים מובנים ביותר לפי מה שכתב האר"י הקדוש, שמשה 

הבל, וקרח היה גלגול מנשמת קין. ולכן רבנו היה גלגול מנשמת 
על ידי שהאדמה בלעה את קרח שהוא גלגול קין שפגע במשה 
שהוא גלגול הבל, יש תיקון לאדמה במה שבלעה את דמו של 

 .הבל שנשפך על ידי קין)
 

"ותפתח הארץ את פיה ותבלע וכו׳ ואת כל 
 הרכוש" (טז, לב)

י לא היה די בנס יש להתבונן מדוע נבלע בארץ גם כל הרכוש, וכ
 .גדול שקרח ומשפחתו נבלעו באדמהה
ע, ומצאה יש לומר עפ׳׳י מה שאמרו חז׳׳ל שאם נופל לאדם סלו

נותן ברכה למי שאבד לו הסלע ונחשב זה העני והתפרנס בה, הרי 
כאן לא רצה הקב"ה אילו ואף שלא נתכוון לכך, לו לצדקה, 

לכן נבלע כל היה להם זכות שצדיקים או עניים יהנו מכספם, תש
 (ספורנו) הרכוש באדמה. 

 

 "ולא יהיה כקורח ועדתו" (יז, ה)
איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים, זו מחלוקת הלל ושמאי, 

 ושאינה לשם שמים, זו מחלוקת קרח וכל עדתו (אבות ה, יז)
רבינו החת"ס היה מקפיד שלא להניח זה אצל זה את ספרי 
הגה"ק רבי יעקב עמדין ואת ספרי הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ, 

 מפאת המחלוקת שהיתה ביניהם בחייהם. 
אך מסופר בספר 'רשומים בשמך' כי ברבות הימים פסק 
מהקפדתו זו, באמרו: "עבדו רבנן שלמא בינייהו במתיבתא 

 כבר אין מחלוקת ביניהם). בשמים  -דרקיעא" (
 אוצר אמרות החת"ס) –(ספרא דמלכא 
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 "ויקח קרח בן יצהר" (טז, א)

:) "ויקח" אמר ריש לקיש שלקח מקח טן קידרשו חז"ל (סנהדר
מגאוני מקנס  רע לעצמו. הגאון רבי ברוך אברהם טולידנו

שבמרוקו בספרו "אמרי ברוך" מבאר נפלא מהו המקח הרע 
 : שלקח קרח

מסופר על אחד הגאונים כשנכנס פעם לבית המדרש הבחין 
עיר מבית במספר עניי העיר המצפים לצאתו של גביר ה

נים למוצא כיסו, והיה יאך הגביר לא הרגיש כלל שממת ,המדרש
: . ניגש אליו הרב ואמריושב ולומד בצוותא עם החכמים גמרא

עתה ידעתי שהנך עריק מצבא מדינתנו, הסמיקו פניו ואמר 
כל  ,דע לך ידידי: לא ידעתי את שיחת כבודו. השיב הרב: בכעס

בני עמנו היהודים חיילים הם בצבאו של מלך מלכי המלכים, לכל 
אחד מאתנו תפקיד מוגדר ומיוחד, המחליף תפקידו בזולתו 

בך בחר ה' להיות עתיר נכסים : דע לךיקרא עריק מן הצבא. 
וממון לרוב, והנך ממונה על עניי העיר להחיותם ולהחזיקם, מדוע 
הנך מפקיר ומניח תפקידך, הנח לגמרא לחכמים המופלגים 

בית המדרש, קום מלא תפקידך  -היושבים בשבת תחכמוני 
 נאמנה. 

איתא במדרש (שוחר טוב תהילים א) אמר : ממעלליו של קרח
אלמנה אחת הייתה בשכונתי : ישראל בואו ואספר לכםקרח ל

ואין לה רק שדה אחת ושור וחמור, באה לחורשה אמר לה משה 
"לא תחרוש בשור וחמור" כתיב. באה לזרוע אמר לה "שדך לא 
תזרע כלאים", באה לקוצרה אמר לה הניחי לקט שכחה ופאה, 
 באה לעשות גורן אמר לה תני לאהרן תרומת מעשר. עלה כעסה
ועמדה ומכרה את השדה וקנתה שני כבשים, כיון שילדו אמר לה 
תני הבכורות לאהרן, תני הגיזה הראשונה לאהרן. כעסה ואמרה 
הרי הם עלי כחרם, אמר לה כולה שלי. נטל ונשארה בוכה ללא 

 כלום, עיי"ש. 
רעיון נוקב ועמוק טמון בפרשתנו: לא לטשטש את התפקידים. 

מופלג היה, כדברי חז"ל (פסחים  לכאורה תימה הלא קרח עשיר
קי"ט. ) שלוש מאות פרדות היו נושאים את מפתחות אוצרותיו. 
הרי שאם היה מרחם על האלמנה היה יכול ליתן לה מעט צדקה 
מנכסיו המרובים, ובכך היה גואלה מעניותה, מה לו לקרח 

ל פי עלהכניס ראשו ולנסות לשנות את כל הנהגת משה ואהרן 
קרח במקום למלא תפקידו וליתן מכספו ה' במדבר? אלא 

לעניים ניסה לקחת תפקיד לא לו, והכניס ראשו בין ההרים 
מנהיגי ישראל משה ואהרן. נמצא שלקח מקח רע  -הגבוהים 

לעצמו, נטש את תפקידו המיועד לו ולקח תפקיד אחר, שהורידו 
 לבאר שחת. 

 
 "ויקח קורח" (טז, א)

) מסופר כי קורח היה ממונה על אוצרותיו של חי ב"רבמדרש (
פרעה מלך מצרים ומשם נטל 
את כל עושרו הרב, ודרשו 
חז"ל על קורח את הפסוק 
(ירמיהו יז) "עושה עושר ולא 

במשפט בחצי ימיו יעזבנו 

ובאחריתו יהיה נבל". ויש להבין מדוע חז"ל אומרים עליו שלא 
ומביתו ואם עשה כמשפט, והלא קורח אסף את עשרו מפרעה 

 כן מה פשעו ומה חטאתו?
הדבר יבואר עפ"י משל: ליהודי אחד היה בית מזיגה שם נהגו כל 
האיכרים הגויים לסיים את יום עבודתם בכוסית משקה חריף. 
פעם אחת ביום השוק התאספו ובאו אל בית המזיגה הרבה 

הבית יי"ש ביד נדיבה,  לאיכרים וביקשו לשתות. מזג להם בע
כוסית רדפה כוסית ובקבוק גרר בקבוק, ועד מהרה הפכו הללו 
לשיכורים. לפתע הבחין בעל הבית בגנב השולח ידו אל 
צרורותיהם של השיכורים ומבקש לקחת מהם את ממונם. 
התנפל בעל הבית על הגנב, תפסו בדש בגדו והוציאו מבית 

נפל עלי? והרי לא ח. תמה הגנב: מדוע אתה מתוהמזיגה בכ
 נטלתי ממך דבר. 

השיב לו בעל בית המזיגה: שוטה שכמותך, אם אתה גונב מהם 
אתה גם גונב ממני, שהרי אם לא יהיה בכליהם כסף איך ישלמו 

 ?לי על כל מה ששתו והשתכרו
נמצא  ,כן הוא הנמשל: כאשר נטל קורח את ממונו של פרעה

קב"ה הבטיח להם נוטל בעקיפין את ממונם של ישראל, שהרי ה
יצאו ברכוש גדול" ואם כן מה שנטל קורח מפרעה גרע אח"כ "ו

 )(משלי המגיד מדובנא זיע"א לבני ישראל מביזת מצרים.

 
     "ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים" 

 (טז, ב)
 איך נהרו חמישים ומאתיים איש אחרי קורח?

איך  סיפר ר' יוסף יצחק ג'ייקובסון סיפור שיכול להשליך אור
 הולכים שולל אחרי טעויות.

כמו בכל שנה, ניגשו האינדיאנים אל הצ'יף ושאלוהו: "צ'יף, האם 
 החורף יהיה קר?"

 עונה להם הצ'יף בבטחון: "תחטבו עצים, יהיה חורף קר".
אחרי חודשיים החורף לא מגיע והאינדיאנים קצת מתעייפים 
מחטיבת העצים. הם מחליטים לגשת שוב אל הצ'יף ושוב 

 שואלים: "צ'יף, אתה משוכנע שיהיה קר?"
לפינה צדדית, מתקשר לשירותי החיזוי  הצ'יף, מצידו, פורש

מן העבר השני עונים  אוזניהם: "תגידו, יהיה חורף קר?"ותוהה ב
 לו בשירות החיזוי: "יהיה חורף קר מאוד".

"חורף קר מאוד יהיה", אומר הצ'יף באוזני נתיניו, "חטבו עצים 
 במרץ!".

עוברים עוד חודשיים, והחורף פשוט לא מגיע. השמש עדיין 
זורחת והאינדיאנים כבר ממש עייפים מחטיבת העצים. הם 
ניגשים שוב אל הצ'יף, ממש עצבניים, ושואלים: "צ'יף, האם 

 בטוח שהחורף יהיה קר?" אתה
הצ'יף, שכבר לא כל כך בטוח מה קורה כאן, מוודא שאיש לא 
מבחין, מתקשר שוב אל 
שירותי החיזוי ושואל "אתם 

בטוחים שיהיה חורף קר?".
 "בוודאי", עונים לו שם.

"איך אתם יודעים?", הוא 
 .שואל

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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"נו, זה ברור", עונים לו, "תסתכל החוצה ותראה איך האינדיאנים 

 חוטבים עצים במרץ".
 זה כשנוהרים אחרי העדר ולא אחרי עיני העדה.ככה 

 

 "כי כל העדה כולם קדושים" (טז, ג) 
קרח הכריז על כינוס חרום בענייני השעה, וכאשר האולם 
התמלא פתח ואמר: רבותי! כן, גם אתה, החייט שיושב שם מצד 
ימין... תקשיבו טוב. הלב שלי מתפלץ בכל יום שאני רואה את 

ם האלו לוקחים את הכל לעצמם. איך הם מעיזים? וכי רק יהשני
הם קבלו את התורה? כולנו שמענו את עשרת הדברות מפי 
הקב"ה, כיצד מסוגלים משה ואהרן לומר לכם שאתם שווים 

נגר, הגם החייט, הנפח ו פחות מהם? "כל העדה כולם קדושים..."
 , צדיקים וקדושים.כולם שווי ערך

כל אדם שהיה נכנס אליו היה זוכה לתואר היה פעם רבי גדול, ש
צדיק, מה  דיק, מה אתה מבקש? תכנס צדיק, שבכן, צ -'צדיק' 

 אתה אומר צדיק?
פעם נכנס אליו אדם בכדי לבקש ברכה עבור זיווג הגון לביתו. 

"שלום צדיק, לשם מה באת אלי,  -הרבי קבל את פניו כדרכו 
עם בעיה, אך  באתי לכאן באמת רבי,צדיק? "אמר לו האיש: "

 .בעצם אני חושב שכבר מצאתי לה פתרון
"באתי לכאן משום שיש לי  במה מדובר, צדיק? התעניין הרבי.

בת שעדיין לא הצלחתי לחתן אותה, אך כאמור, מצאתי כבר 
כולם כבר  -פתרון לבעיה. לי יש בת, לרבי יש בן. זה שהרבי צדיק 

מר בעצמו כמה הרבי כבר הספיק לו -יודעים. את זה שאני צדיק 
פעמים בדקות האחרונות, ענבי הגפן בענבי הגפן, הבה נשתה 

 לחיים!"
אתה היא ש אמר הרבי. "האמת -"תשמע צדיק זה לא פשוט" 

צודק, אני צדיק ואתה צדיק. אך כל אחד מאתנו הוא סוג אחר 
של צדיק, אני אתחתן עם צדיקים מהסוג שלי, אתה תתחתן עם 

 צדיקים מהסוג שלך..."
ורח ואמר: רבותי, כל העדה כולם קדושים, כולנו חכמים, בא ק

כפירה!  אמי צריך בכלל את משה רבינו? וזו הי -כולנו נבונים 
משום שברגע שגם אני צדיק, אני יכול להחליט שמצות ציצית 

 היא המצאה של משה רבנו, ושהתורה לא נתנה מהשמים, ח"ו.
 לצדיק אמיתי.לא כל מי שקורא לעצמו צדיק וקדוש, ושווה ערך 

 (ומתוק האור)

 
 "קורח וכל עדתו" (טז, ו)

 סיפר כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע על הרה"ק בעל הישמח 
משה זי"ע שהתבטא פעם שהוא עדיין זוכר את מעמד יציאת 
מצרים... ואת דמות הנוגש שהיה ממונה עליו שם, עד כדי כך 
שאף אם יראה אותו היום בין אלפי גויים, יכיר אותו. כן העיד 

בח בביתו ואמר שהוא זוכר גם היכן היו מונחים כל כלי המט
 .שבמצרים

ב מסיגעט זי"ע, שאל כששמע זאת נכדו הרה"ק בעל הייטב ל
אותו אם הוא זוכר גם את 

מחלוקת קרח ועדתו. השיבו הישמח משה: "כן, הנני זוכר זאת 
בבהירות רבה". שאל אותו הייטב לב: "כאיזה צד נקטת בעת 
המחלוקת". ענה לו זקנו: "בשעתו לא רציתי להתערב במחלוקת 

מינה,  זו, וכדברי אשת און בן פלת (סנהדרין קט, ב) מאי נפקא לך
אי מר רבה אנת תלמידא ואי מר רבה אנת תלמידא". שאל אותו 
נכדו הייטב לב ביראת כבוד: "היתכן כזאת? שומעים שחולקים 
על משה רבינו ועומדים מן הצד?" השיבו הישמח משה: "בני, הנך 
עדיין צעיר לימים ואיני יכול לבאר לך זאת. כשתגדל ויעזור לך 

 . הקב"ה, תשכיל להבין דבר זה"
פרו חסידים, שלאחמ"כ הוסיף הייטב לב, שמכיוון שזקינו לא יוס

אף שהיו בזה עניינים גבוהים שלא  -התערב לטובת משה רבינו 
נענש, שלכל צאצאיו הייתה מחלוקת בעירם.  -היה יכול לבארם 

והוסיף הרה"ק בעל הייטב לב: "אפילו אם הייתי מתגורר ביער, 
 תי"... היו עצי היער מתקוטטים ורבים אי

 
 "ולא יהיה כקרח וכעדתו" (יז, ה)

סיפר הגאון רבי אברהם דוב אוירבך בנו של הגאון רבי שלמה 
גאב"ד  ,הגאון רבי אשר זאב ווערנער זלמן אוירבך זצ"ל וחתן

טבריה ת"ו, שבעת שמחת נישואיו הזמינו המחותנים מנות דגים 
בעבור משתתפי הנישואין כמנהג אותם הימים, אך דא עקא 

תקלקלו הדגים ולא היו ראויים לאכילה ואף ריחם הבאיש שה
 .ונדף מהם ריח רע למרחוק

תיכף ומיד חמק אבי החתן אל בעל האולם, ואמר לו, הנה נדברתי 
עם המחותן לשלם את הוצאות הנישואין מחצה במחצה, אך 
כעת חוששני שמא יבוא אליך המחותן בטענות שאינו משלם לך 

ה, כיוון שהגשת לפני המסובים את חלקו על הוצאות הסעוד
דגים שאינם ראויים למאכל אדם, ותתלקח אש המחלוקת, על 
כן אבקשך להחריש, ואני אשלים לך אף את חציו. ויהי אך שמע 
בעל האולם את דבריו החל לשחוק, באמרו, לפני רגעים ספורים 

 עמד מחותנך ואותם דברים ממש יצאו מפיו... 

 
נסו לקלם כי "וכל ישראל אשר סביבותיהם 
 אמרו פן תבלענו הארץ" (יז, לד)

מעשה ברבה בר חנה שהיה הולך בדרך אמר לו טייעא (סוחר) 
שהלך עמו בא ואראך מקום שבו נבלע קרח. הלך רבה בר חנה 
עם הטייעא וראה שני בזעים (פתחים) באדמה שיצא מהם עשן. 
לקח חתיכת צמר ושם אותה בקצה החנית ותחב אותה לתוך 

אלו והוציא צמר חרוך. אמר הטייעא לרבה בר חנה: הפתחים ה
התכופף ושים אזנך לפתח הזה, ועשה כן ושמע קול יוצא משם 
האומר: משה אמת ותורתו אמת והם בדאים. אמר לו הטייעא 

 בשר כמו הגיהנום להם מהפכים חודש ראש בכלש ח"לרבב
. 'בדאים והם אמת ותורתו אמת משה' כן ואומרים, בקדרה

והסבירו האחרונים מדוע יוצא עשן משני פתחים ולא מספיק 
מפתח אחד? אלא שגם שם הם עדיין במחלוקת ולא מוכנים 

 לשבת יחדיו על אותם גחלים. 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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. "ַוִיַּּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר" 
:  

:
 

. "ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵש�י ֵש�ם" 

:  

 

. "ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתם" 
:  

 

ְלָך  ִיְהֶיה  ֹלא  ְוֵחֶלק  ִתְנָחל  ֹלא  ְּבַאְרָצם  ַאֲהֹרן  ֶאל  ה'  "ַויֹּאֶמר 
ְלַנֲחָלה  ְּבִיְש*ָרֵאל  ַמֲעֵש*ר  ָּכל  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֵלִוי  ְוִלְבֵני  ְּבתֹוָכם.... 
ִּכי  מֹוֵעד...  אֶֹהל  ֲעֹבַדת  ֶאת  ֹעְבִדים  ֵהם  ֲאֶש�ר  ֲעבָֹדָתם  ֵחֶלף 
ֶאת ַמְעַש*ר ְּבֵני ִיְש*ָרֵאל ֲאֶש�ר ָיִרימּו ַלה' ְּתרּוָמה ָנַתִּתי ַלְלִוִיּם 
ְלַנֲחָלה ַעל ֵכן ָאַמְרִתי ָלֶהם ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְש*ָרֵאל ֹלא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה" 

.
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מה החילוק בין ברכת 'הגפן' לברכת 'המוציא' לענין עריבות?
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  הֲחָדׁשָ ה ְּבִריָא -חקֹרַ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 694 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  חֹקרַ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

לכן  נו יצא שקרן.יהעיקר שבסוף משה רב
 חמישים האנשים.ום ילקח איתו את מאתי

 

שבון שעשה: אם הם ימותו ואני וזה היה הח
, כי אם נו שקרןיהרי ודאי שמשה רב -לא

סימן שהוא שיקר כשאמר נשארתי בחיים, 
מותר להקריב את  -אהרון הכהן -שרק לאחיו

 רת.והקט
 

האנשים ים וחמישים יאם אני אמות וגם מאת
שהם מתו כי היו זרים והיה יאמרו  -ימותו

לו ירת, ואואסור להיכנס למשכן להקטיר קט
שלא היה זר, וזאת משום  מת למרות קורח

ואז שהוא יחד איתם והאש פגעה גם בו, 
 האנשים. נו בלביישאר ספק על משה רב

 

נו מהקב"ה שיברא יקש משה רבילכן ב
לא ימות כמו  קורחבריאה חדשה ויעשה ש

שמתו מאתים וחמישים האנשים שעימו, שכן 
 .(במדבר טז, כט) ה"ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם יְֻמתּון ֵאּלֶ "
 

ו ימות כמ קורח, אם קורחנה לוהכו -"ָהָאָדם"
י". אבל א ה' ְׁשָלָחנִ כולם אז יאמרו כולם כי "

 -(במדבר טז, ל) " 'ְּבִריָאה יְִבָרא האם תראו כי "
 קורחש ,, ואז יוכח לעין כלקורחמיוחדת ל

בל יהוא גם מהשרופים וגם מהבלועים שק
את העונש בעצמו ולא בגלל הזרים שהביא 

ממילא תתחזק האמונה והיה ביניהם, 
 נו.יבמשה רב

 

נו לבקש ימדוע הוצרך משה רב :להביןוצריך 
מהקב"ה שיברא בריה חדשה כדי להמית 

 קורחמדוע לא הספיק לו ש? קורחאת 
 ימות כמו כולם?

 

איש בן (ה'יוסף חיים זצ"ל הרב הגאון אר יב
: בעצם צריכים אנו להבין מדוע בא )א"זיע 'חי

הרי הוא ידע רת? ון הקטילריב על עני קורח
שיש רק כהן גדול אחד, ובהקטרת 

בנוסף מסכן ו ות.ונו מסתכן במירת הוהקט
ם וחמישים האנשים אשר יגם את מאתי

 ודאי ימותו!ובמו שיע
 

ין יובן על פי משל ידוע: חמדן וקנאי יהענו
ו במלך, אמר להם: הלכו בדרך ופגש

"תבחרו דבר מה מאוצרי, אחד מכם יאמר 
  ".ים ממנויוהשני יקבל פי שנאת בחירתו, 

 

כי לא יכול החמדן לא היה יכול לומר דבר, 
היה לסבול את הידיעה שהשני יקבל פי 

 שנים ממנו. 
 

הקנאי גם הוא לא יכול היה לבקש בקשה 
בל כפול יכלשהי, כי אז יקנא בשני על שק

 ממנו. 
 

קש הקנאי: ייהם המלך, ולבסוף בלחץ על
העיקר  ."תוציא לי עין אחת אדוני המלך,"

 ם...ישלשני יוציאו את שתי העיני
 

. הוא רצה להטיל ספק קורחוזה היה 
נו ולומר שהוא יבאמינותו של משה רב

ולשם כך היה מוכן גם למות, , משקר

 וְִאם ְּבִריָאה יְִבָרא ה'  וכו' הִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם יְֻמתּון ֵאּלֶ "
  וכו' םּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אֹתָ 

 ל)-כט(במדבר טז, " 'וִיַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת ה

ח"תשע ג' תמוז 16/06/2018  

קורחפרשת   
  שמואל א,י"א -"ויאמר שמואל" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:11 20:24 21:19  

א"ת 19:29 20:21 21:16  

 חיפה 19:32 20:25 21:20

ש"ב 19:29 20:21 21:16  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לרפואה שלמה 

סתר לנוריאל בן א  

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 בת רותי שגית       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה

 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית            רחל ברכה בת פדילה דליה

 דביר בן נלי רחל      חל ברכהנעם יצחק בן ר
 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 

 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
בת סימי      אורן בן אסתר                       רונית 

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו

 בת שולמית   יפית בת ג'ינה טליה עדן אסתר
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 נעמה בת יפה                     דגנית בת שושנה

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -מנה ניזרי בת סטהי
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

 ימים ריכותבריאות וא  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה  הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה     
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 קסנש בת דגטו   רונית בת סבריה                 
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה
 זהבה בת שושנה רייזל      ר' אליעזר בן עטיה
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 ?להדיח כלי בשר וכלי חלב באותו הזמןהאם מותר 

 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

 

שים כנגד החלב, איסור שנתערב בהיתר בין מין במינו, ובין בשאינו מינו, כגון חלב שנפל לבשר, אם יש בקדירת הבשר שי
  שאין בו טעם חלב, מותר באכילה. ,ואם אומר ,יש להתיר לתת לגוי לטעום מהבשר ,ל מותר. ובהפסד מרובהוהכ

שו"ע (יו"ד סימן צח ס"א) וברמ"א שם. וכן הביא הרב כנסת הגדולה בשם כמה פוסקים שלא סומכים על הגוי. וכ"פ הרב זבחי צדק. וכן  מקורות:
ת ב) שכן המנהג פשוט שאין נותנים כלל לגוי לטעום התערובת לראות אם יש בה טעם של איסור, וונה (חיו"ד ערך ט אהביא הרב משמרות כה

והניף ידו שנית (שם ערך ש אות לו) ושכן המנהג בעיר ג'רבה יע"א. וכ"כ בספר ארץ חיים בשם הפר"ח (סימן פז ס"ק כט). וכ"ה בספר נתיבי 
מרן ז"ל. וכן העלה בשו"ת דברי שלום (יו"ד סימן לא). ומכל מקום דעת הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו עם (שם) דאין המנהג בזה כסברת 

ולדעת בני אשכנז, אין לסמוך על  הליכות עולם ח"ז (עמוד סב) שיש לתפוס העיקר כדעת מרן ז"ל שמועיל לסמוך על הגוי בהפסד מרובה.
 שים, היות ולא ניתן לבודקו על ידי טעימה.ישטעימת הגוי כלל. וכאשר מדובר במין במינו צריך 

 

שהיה רובו היתר  ,אם יש בהיתר שישים כנגד האיסור, אם נודע ,אם לאחר שנתערב מין במינו נשפך, וכעת אין יכולים לבדוק
ואי  ,ור נפל להיתראם האיס ,אולם היות ומדאורייתא די ברוב ורבנן הצריכו שישים וכאן אינו אלא ספק. שו"ע (שם ס"ב). מקורות:מותר. 

 גם כאשר האיסור שנפל מדרבנן. ,ל אסורוהכוכן לא נודע שהיה רובו היתר, האם יש שישים,  ,אפשר לעמוד על שיעורו
 

שו"ע (שם ס"ד) מפני שאין אנו  מקורות: .שים כנגדוישלם, צריך שיהיה בתבשיל שיעור ש אף שיצא בעודוסור שנפל להיתר יא
 יודעים כמה יצא ממנו.

 

דעת מרן השו"ע  מקורות:רה לבטל את הטעם היות וטעמו פגום. ישים בקדירה והוציא אותו, אין צריך שיר נפל זבוב לקדכאש
 .שים בתבשיל כנגד הזבובייש ש ,שים. ובדרך כללי(יו"ד סימן קז ס"ב) שזבוב וכן שאר דברים המאוסים בתבשיל, זורקן ואין צריך ש

 

והמחמיר תבוא עליו  ,הש"ך (שם סק"ז). וכתב הפרי מגדים (שפ"ד סק"ז) דמעיקר הדין מותר רות:מקו ויש מי שמתיר רק בהפסד מרובה.
 עד שהזבוב יפול. ,שים כנגדו. לכן צריך להטות את הסירייזהר שלא להוציא את הזבוב בכף, כי אין בכף שהברכה. ולדעת המחמירים צריך ל

 
 
  
 
 

 מציין כי הגאון ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל, שבו מרן הצדיקתרים של הובא העתק מכתב יד ס 'ש"אגרות חזון אי'ספר ב
עד  ,דעתו ולא נחה" םלך לשלו" :שאברכנו אמרתי לו זבוולא נתן לי לעוזה לשונו: " ןקותינשמה מיוסרת, באה אליו לבקש 

  תו ונשאר במנוחה".דע התיכף נח .'הזאת תיקון גמור ותסלח את כל עונותיו שתתקן את הנפש י רצוןה': אמרתיאשר 
 

אותו תלמיד הסתקרן עד מאוד, מדוע נשמה מיוסרת זו באה לרבינו, ומהו תיקונה. לאחר הפצרות חוזרות ונשנות גילה רבינו, 
, הגאון ר' שמריהו יוסף קרליץ שימש כרבה של קוסובה. זצ"ל ש"הבסיסי לאותה בקשת תיקון נשמה: אבי החזון אי הרקעמהו 

כעס וחש  היהודי שהפסידהדין, פסק כאשר אביו הוא הדיין. לאחר  ין תורה, בין שני בעלי בתים מהעיירהנערך ד באחד הימים
 רב נוסףהגדיל לעשות בהביאו כנסת חדש, וגם  מול הרב. הוא הרבה במחלוקת. פתח בית עד שהחל לנהל מלחמה ,נעלב

הוא בא לא מצא מנוחה לנפשו, ולכן , עולמו-ביתוהתבקש ל . לאחר שנפטר, כדי שידחוק את רגלי ר' שמריהו יוסףלעיירה
 הדוויה. ש, לבקש תיקון לנשמתו"לחזון אי

 
 
 
 

 

קול הזוג, זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא שלפנינו המעובד מתוך '-עד כמה רבותינו ביקשו להשכין שלום בית בין בני
להתגרש מבעלה. לשאלת ביקשה סים קרליץ ויהרב שמריהו יוסף נהגאון לבית דינו של מרן הגיעה שה אחת יא': ברמה

 שהוא תלמיד חכם, ויושב ולומד ,דברים נפלאים, ואמרו עליו שלפני חתונתה סיפרו על בעלה ,ולמה, השיבה הגאב"ד על מה
  מאוכזבת מאוד מבעלי, ולכן ברצוני להתגרש', אמרה. שאין הדברים כך. 'אני ,בהתמדה, והנה עכשיו היא רואה

 

עתו, מה ניתן לעשות כדי להציל את שלום הבית ביניהם וכיצד ניתן להגדיל ולהאדיר את כבוד בעלה, ושהוא רבינו חכך בד
שה השיבה יהא .ולא להתגרש?" "ואם אקבע חברותא עם בעלך, תסכימי להישאר עימו,יהיה גדול בעיני אישתו. וכך שאל: 

ולמרות  להצעות לחברותות חדשות,בלשון המעטה יננו פנוי אעלינו לדעת ולהבין, שסדר יומו וזמנו היקר של רבינו  בחיוב.
ההוא ולשבת  איש לאשתו, היה מוכן לקבוע חברותא עם האברך ל בגלל החשיבות העצומה בהשכנת שלום בית ביןוהכ

כל אחד ואחד על חשיבותו של שלום־הבית, ועד כמה  זו היא גדלותם של גדולי ישראל האמיתיים, ומהם ילמד ללמוד איתו.
 הקב"ה בהשכנת שלום בבית היהודי. יןימעונ

 
 
 

'אק ֵחלֶ  -רְּבֶהּתֵ ב ֶׁשִהְתַעְרּבֵ ר ִאּסּו –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון  ,,ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל  , , ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

קֶ ת ְזִהירּו תִמַּמְח  

תַּביִ ם ְׁשלֹות ַהְׁשָּכנַ   
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. בשנת בעיר מראכש )1890( נולד בשנת ה'תר"ן -זצ"ל קורקוס מרדכיהגאון  הרב 
תייתם מאביו וגדל על ברכי סבו רבי שמואל. ה העשר-תבגיל אח) 1901( ה'תרס"א

לאחר שנפטר ראש  ).ע"ש הצדיק רבי אברהם אזולאי זצ"ל(בצעירותו למד בישיבה במראכש 
יצאו תלמידי חכמים מהישיבה שלו שם ו להיות ראש הישיבהמונה , במרכאש הישיבה
צדק בבית דינו של חכם ר' משה  ומורה. מזמן שהתמנה להיות חבר בית הדין מופלגים

  תפקיד בישיבה. ומאז המשיך את שיעוריו בחושן משפט מידי שבת.הפסיק למלא זריהן 
 

היה הולך לדרכו כל לאחר פטירת ר' משה זריהן, התמנה במקומו כאב"ד במרכאש. כש
כל ביוצאי החנויות היו מנשקים את ידו, ואם המשיך בדרכו היו רצים ומנשקים את כתפו. 

לת ערבית היה מוסר שיעור בשולחן ערוך בבית הכנסת, עם השנים זכו יתפ רערב אח
רבינו נהג בצנעה על פי האריז"ל.  ך ארבעים וחמש פעמים.ולסיים את כל השולחן ער

מביתו לבית הכנסת היה נושא תפלה מעומקא לפני שיצא כל לילה בעלות השחר ב
נודע כאחד מצדיקי הדור. עמוד י השמים. כל גופו רועד ומגביה את שתי ידיו כלפודליבא 

ציונו  שנים. 64-חי כ). 1954( תשי"דה'ז' תמוז -נפטר בהתורה והתפילה. ענוותן מופלא. 
 בעיר מראכש.

 

 ).חתן רבי מנחם בן הגאון רבי מרדכי הצרפתי רב ואב"ד מראכש(ר' שמואל  (מצד האב):סבו 
סבו, ר' שמואל.  מרבותיו: סימנה).(משפחת הדיינים מרת סעדה  אמו:ר' אברהם.  אביו:

רב (יוסף פרץ  'ר מתלמידיו:. )'עבודת הלוי' על הש"ס (מח"סאביו, ר' אברהם, ר' אלעזר הלוי 
על שו"ע אבן  'לב חיים'רב מליליא ומחבר (חיים ביטון ר'  ,)'לתו בפייתה'מושב מגדים ומחבר שו"ת 

רב העיר בית (שמעון ביטון ר'  ,)באר יעקבהיישוב רב (יאיר חפוטא  'ר, זבולון שושנהר' ), עזרה
חידושי תורה על כתובות ובבא קמא,  -גדולת מרדכי• מספריו: ר' דוד. ילדיו: .)שמש

וביאורים בהלכות פסח ומועדים, הלכות איסור והיתר, פירוש על אבן עזרא לתורה, 
 .דרשות ודברי מוסר

 אסולין אברהם הרב מאת 'חכמיהו מראכש - אמך תורתהלן סיפורים המעובדים מתוך הספר 'ל
דו יצלבכלי תחבורה בעיר, הרבנית ראתה את בעלה, באה לשבת נו אחד הפעמים נסע רביבשליט"א: 

  .וקפץ ממקומו והלך ברגל לביתורבינו במקום קם בו  .ומחמת ישיבתה בסמוך לרב, נגעה בו מעט
 

לבית ושח  נוגיע רביות הלאחר דקות ארוכ .הרבנית הגיעה ראשונה לבית מחמת שנסעהכמובן ש
מעט והתחיל להצטער על כך, אז גילתה הרבנית  וב הונגעלידו שה באה להתיישב יא ולרבנית שאיז
ת שהרב קפץ מיד וירד מהכלי ממחיתה אותה אישה ולא הספיקה לומר לרב שזה היא, ילרב שהיא ה

 .בבהלה תחבורה

 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הנקרא הצדיק ברחובות מראכש אמרתי לו שלום ולא השיב לי, והיה לפלא בעיני איך נו יפר ר' יעקב כהן באחד הפעמים היה הולך רביס
לא שם מחמת שהיה שקוע בלימודו, שבדרכו הוא לומד ופעמים התנצל ואמר ורנו אינו משיב שלום, כאשר שאלתי על כך בעל ענווה של ד

 לב לעוברים ושבים, ותמיד היו שפתותיו דובבות בהולכו בדרכים. 

תפילות לא עזרו. אלא שה -התפללו לבורא עולם שיוריד גשמים. הערבים בעיר מראכש דובצורת גשמים קשה מאתה יהיאחת השנים ב
 'ר הגאוניםיחד עם הרבנים רבינו שיעמוד בתפילה לביטול הגזירה. וביקשוהו הן מצד היהודים והן מצד הערבים לרבינו פנו בצר להם 

 . ציבורעל תענית החליטו יעקב אדהן והגאון רבי אברהם אביטבול ראשי הישיבות  'הגאון ר ,משה זריהן אב בית הדין
 

רבינו עבר לפני התיבה  הרחב אל בית החיים של מראכש ליד הרחבה של קברות הצדיקים.הקהל כינסו את ר והם לציבו עברההידיעה 
יש (יה. יכל העם געו בבכ . מתוכחה זוטיבו דרכםישישפרו מעשיהם וימהנוכחים תבע וכן ה רבה יבבכיוכיבושין דברי התעוררות ואמר 

ובגמר התפילה התקדרו השמים בעבים וארובות וכך היה שירדו גשמים)  רדו גשמיםאומרים שאף אמר להקב"ה שאינו זז מהתיבה עד שי
האנשים חזרו הבית בשירה ובזמרה רטובים עד לשד עצמותיהם מגשמי הברכה. ובדרכם חזרה לביתם הגשם ירד בעוז והשמים נפתחו. 

כאשר הגיע לביתו לא אמר דבר לאשתו , 'ן עולםאדו'ואת הרב נשאו על כתפי אחד מהציבור וכל הקהל מלווה את הרב ושרים את פיוט 
  ובקרב הערבים.קידוש שם שמים גדול ברבים ממאורע זה היה  אך שמעה את המעשה הזה מהשכנות.

רב ורבינו שימש כמש שם גם כחזן, יששהיה מתפלל בבית הכנסת של רבי יהודה הצרפתי נוותנותו של רבינו הייתה לשם דבר. הצדיק ע
לכן מבקש שלא ימתינו לו יע לידידו רבי יהודה היות והוא מאריך בתפלת שמונה עשרה ואינו רוצה לעכב את הציבור, העיר ואב"ד והוד

 אלא יתחיל חזרת הש"ץ לפי ראות עיניו.העמידה סיים את יעד ש
את הקניות האחרונות נו ההכנות היו בעיצומן וערכו י: לקראת ערב פסח בבית רבסיפור שהתרחש איתו נוישמעון קרוקוס נכד רביפר ס
, והנה הילד שמעון )היה מחלק מצרכי מזון למשפחות נזקקות לחג הפסח(הצדיק שתי חביות יין שבכל אחת מהן חמישים ליטרים  ןהיובינ

 צנחה מידו. נשברה החבית ונשפך כל היין בחצר הבית. היא כמובן מחמת משקלה חו ולהרים חבית יין ווכאת רצה לנסות 
 

 :מה קרה פנה לילד שמעון שהיה על יד הדלת ושאל אותוהצדיק ביתו היה ריח חזק של יין שהוביל אותו לחצר. כשראה נו ליכשחזר רב
נו לא כעס עליו אלא שמח שנכדו מודה י. הילד שמעון הודה ואמר שהוא מצטער שהפיל את החבית. לתדהמתו רב?"מי שבר את החבית"

איני מסוגל "נכדו שמעון, העיד  ",מאותו יום" ."יקר שאמרת את האמת ולא התחמקתחם, העו"מודה ועוזב יר :על האמת ואמר לילד
 כח המעש)( .!"לשקר

ס זצ"לקֹוְרקֹוי ָמְרְּדכַ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו – ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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םָהעֹולָ א ְּבבֹורֵ ה ֱאמּונָ   

התמוטטה, ואם ברצוני לראותה שוב  שארוסתי ,יעו לישם הוד
 ."יורק-היוצאת לניו ,לעלות לטיסה הקרובה יעלי

 

ללא צל של  אני בטוח' התקשרתי מיד לרב שלי ואמרתי לו:"
אבקשך  שבעזרת ה' אני וארוסתי נתרפא ממחלתנו, אז ,ספק

 .'בניו יורקהרפואה -לערוך לנו חופה וקידושין בבית
 

 בחצי' רב, באיזה מצב נמצאת ארוסתי, עניתי:לשאלתו של ה"
שאי אפשר לערוך חופה וקידושין  ,הרב הסביר לי. 'תרדמת
  ."הכלה אינה בהכרה מלאה בושבמצב 

 

לשם הגעתי יורק. -"כמובן, מיד עליתי על טיסה בחזרה לניו
ראיתי את  .הרפואה-בשעת בוקר מוקדמת ומיהרתי לבית

ניגשו  הרופאים ה הלך ודעך.האור בעיניארוסתי חיוורת כסיד. 
אלו הן שעותיה 'אנו מצטערים מאוד, אך דע לך,  ואמרו: יאלי

 .'האחרונות
 

 שנינו חולים' לא האמנתי להם בשום אופן, ואמרתי בקול רם:"
 .'ושנינו ננצח את המחלה ואף נזכה להביא ילדים לעולם

עמדתי ליד מיטתה של ארוסתי והתחלתי להתפלל תפילת 
 תי באוזניה את 'ברכות השחר'. בירכ שחרית.

 

וגבר וכשאמרתי 'פוקח עיוורים',  י לא בכיתי כך. הבכי הלךימימ"
עד שלא יכולתי , בכיתי כל כך ח',ו'זוקף כפופים', 'הנותן ליעף כ

 ."לבטא את המילים
 

וברכנו אבינו כולנו באור ' :העמידה למיליםבתפילת הגעתי כש"
תחזיר את האור ן העולמים, ריבואנא! ' זעקתי בליבי: '.פניך...

 . 'לעיניה של ארוסתי
 

שמעט מן האור חזר לפניה  ,להתפלל ונדהמתי לראות סיימתי"
בשלב זה, הפסיק הבחור את סיפורו ושאל  ."אפילו חייכההיא ו

'. הקהל כולו ?מה קרה בסוף ,אתם יודעים' את הקהל שבאולם:
הסיפור. עמד מרותק מחכה בכיליון עיניים לדעת, מה היה בסוף 

חיכו במתח רב כולם את הדממה ניתן היה 'לחתוך בסכין', ו
 למוצא פיו.

 

 לפתע בקול: שנראתה נצחית, קרא הוא ,לאחר שתיקת דומיה
 ומתוך הקהל רצו אליו שני ."!יל! רוצו אלי-ל! חננא-רפא"

הרים  ,ילדים תוך כדי קריאת "אבא! אבא!" וכשהגיעו הם אליו
 ".זה מה שקרה בסוף!" מר:אותם בשתי זרועותיו וא הוא

 

לא נותרה עין אחת יבשה בכל האולם. כולם דמעו. חלקם "
 שישבה בתוך הקהל ואמר: ,וכשהצביע הוא על אשתו בכו בקול.

וחזרה את כל הדרך  'אור לעיניים'זאת שחזר לה ה הנה היא,"
הקהל על רגליהם ומחאו כפיים סוערות וניגבו  קמו כלחזרה", 
ל לחייהם. צריך להתחזק באמונה במי שירדו ע ,דמעותאת ה

 ".שאמר והיה העולם!
 
 

דם נמצא במצבים לא קלים חלילה, עליו לזכור, גם כאשר הא
כי רק בורא העולם הוא שקובע מה שיהיה ויכול הוא לשנות 
את כל סדרי בראשית, ולכן עלינו לחזק את אמונתנו בחי 

 העולמים.
 

הניסיונות הרבים שעל האדם לעבור אינם קלים בלשון 
ְסֶּד ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר חַ המעטה. לא בכדי אמר דוד המלך ע"ה: "

. כאשר חיי האדם הולכים (תהילים צ"ב,ג')" וֱֶאמּונְָת ַּבֵּלילֹות
זו לא חוכמה להודות  -למישרין ו'הצלחותיו' ניכרות לעין כל

 .באותם הזמנים לבורא העולמים
 

דווקא  -בה הוא נמדדוהקושי הגדול של אמונת האדם 
יו בלילות. כלומר, כשהוא נמצא בחושך, הניסיונות גוברים על

ומוצא הוא את עצמו במצבים לא קלים בלשון המעטה. אז 
האדם נמדד, האם גם אז אמונתו יסודית ואינה מתערערת 

 אפילו לרגע אחד.
 

בהם הדבר החשוב ביותר בכל אותם רגעים 'לא קלים' 
-לא לאבד את האמונה והתקווה בחי - הואהאדם מתמודד 

 !!העולמים!
 

 אחת הוזמנתי לשאת פעם הרב דוד פלקוביץ שליט"א:סיפר 
חולים או בעלי ילדים מחזק (ארגון זה  'לייןף ליי-חי'דברים בארגון 

שעליהם להתמודד  ,במצבים קשיםמשפחותיהם מוגבלויות וכן את 
ומנסה להקנות לילדים ילדות נורמלית ושמחה ככל האפשר. יום -ביום

מחזקים באמונה, משקמים טיולים ומוציאים את הילדים לקמפים, 
  .וכו') אותם

 

באמצע נאומי קם אדם מתוך הקהל וביקש את רשות הדיבור 
ל"ע אובחנה בגופי  ים,שנ עשרה-תשע"כאשר מלאו לי  וסיפר:

ואין  ,דושמצבי קשה מא לי הודיעו והרופאים ,מחלה קשה
. ניתן לשער, מה מתחולל בקרב האדם למחלתיתרופה 

 . באותם רגעים, שבהם מתבשר בדבר זה"
 

באוסטרליה וטסתי לארצות הברית כדי  יית הורעזבתי את בי"
המיועד לילדים חולים.  -שמחה' להעביר את הקיץ ב'מחנה

-תשעחולה צעירה בת  תהיבחטיבת הבנות של המחנה הי
היא לא תזכה לחגוג את יום ש ,שהרופאים הודיעו לה עשרה,

 .הולדתה העשרים!"
 

. !להתחתןבהחלטה משותפת  והחלטנוהפגישו בינינו "
הרי לשם מה? מה הטעם?  שאנחנו משוגעים. ,ם חשבוכול

לא השגחנו בדבריהם  שנינו חולים ל"ע במחלה סופנית!
 . "התארסנוו
 

 י ולהתארגןיהחלטתי לחזור לאוסטרליה כדי להודיע להור"
שמעתי את שמי  ,מיד כשנחתתי באוסטרליהלחתונה. 
 .!"לטלפוןמיידית הכריזה בתוספת בקשה להגיע  במערכת

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
    יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל      רב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל        ה

 שרה בת נרקיס ע"ה               גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                                אסתר בת בלה ע"ה
 אביגדור בן ג'ולי ז"ל                 עמירם בן דבורה ז"ל                  אברהם בן יונה ז"ל                                                                     נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    יצחק בן חביבה ז"ל        ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמעון ע"ה                       אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה ז"ל                           צדיק חכם בן חזלה
 ז"ל יוסף בן מרים נוסרת                ז"ל יצחקדב בן       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                        שני בת אסתר ע"ה

 רחל רפאת בת השמת ע"ה    ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרמסודי בת חביבה ע"ה                            
 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 

    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                            ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 
 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה דניאל רפאל בן חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            

   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהשמעון בן חנה ז"ל                                                                  מישא אסתר בת זהרה ע"ה                              שרה בת מורברי רחל ע"ה        
כל נשמות עם ישראל            ע"ה                                                           אברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה  אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה 

 לע"נ

 תנצב"ה

גלאט"?  -שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין עושה אירוע  
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

0526329144בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית)    
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  ""קרחקרח""פרשת פרשת  
  ].יז, טז ["רב לכם בני לוי"

ת שיריו ותיאר בחזיונותיו כיצד הוא שר א, הרבי מקוצק היה אומר שקרח ראה שהוא מצליח בתפקידו כלוי
  .יוכל לעלות במדרגות גבוהות עוד יותר, ולכן חשב שאם יהיה כהן גדול, ומשיג מדרגות גבוהות, בעבודת המשכן
  ...בכהונתו, שלא ידע שהסיבה להצלחתו בעבודת הלוויים היא משום שאהרן עמד שם, וזו היתה טעותו

ומתעסק בתפקיד המתאים ,  הראוי לוהכלל שצריך ללוות את האדם בחייו הוא שכאשר כל אחד עומד על מקומו
  ...אז יצליחו כולם- או, למידותיו וכישוריו

השגשוג האישי והמצוינות שלו נובעים לא , במקרים רבים.  לעצמו–אל ייחס האדם את הצלחותיו השונות , ברם
 יתנהג עימה ולא, ואם עקב ההצלחות שלו הוא יתגאה על אשתו ...למשל, אלא בגלל אשתו, בשל כישוריו וסגולותיו

, ישנה באחת את אורחות חייו, אדם שיצא מנקודת הנחה שכזו. ההצלחה תפוג ותלך לה, כפי שהתורה דורשת ממנו
  .יד- אחר כלתיפתרנה, המתעוררות לווהרבה מן השאלות 

ועושה זאת , המוסר שיעורים למתחזקים מדי ערב' לב לאחים'הלן הועלתה על ידי אחד האברכים בהשאלה דל
אלא אומר בעצמו את , מקום-וגם לא למנות מחליפים וממלאי, כשהוא דואג לא להחסיר אף שיעור,  רבהבמסירות

חלק ניכר מהזמן מנוצל על ידו כדי לשמור על קשר הדוק ככל  .ומקדיש לכך תשומת לב מיוחדת, כל השיעורים
  . בעבודת הקודשולהיות מרוכז, מה שמחייב אותו לבצע שיחות טלפון רבות, האפשר עם כל המתחזקים

               , האברך שומע את הדברים. אחיה- מצוה של בן-עתה הגיעה הזמנה לבר-יום אחד מבשרת לו אשתו שזה
דהוא יוכל לקחת אותך -אשתדל לברר האם מאן. "מצוה-ויודע מראש שהוא לא יוכל להצטרף לנסיעה לבר

 בהכנה הקדחתנית לקראת השיעורים שהוא והמשיך, אמר הבעל לאשתו, "במכוניתו לעיר בה תיערך השמחה
  .מתכונן למסור באותו ערב

אין הוא , והבעל השיב שעקב השיעורים הקבועים שלו.  שאלה אשתו בפליאה–? "ואתה לא תיסע עימי, מה"
שמעתי לפתע שהיא  '– כך מספר האברך –אבל , האשה שתקה והשפילה את עיניה .מתכונן להצטרף לנסיעה

  .'והדברים הללו פגעו כחץ בליבי, "כמו אלמנה, עוד פעם אצטרך לנסוע לבדי" בסגנון לוחשת לעצמה משהו
רוחצת את הילדים ומכינה , וכי לא די שבמשך כל השנה אני עושה את כל הפעולות בבית'האשה הוסיפה ואמרה 
כשיש שמחה , האם גם עכשיו; ואתה כמעט ולא נמצא בבית, מבשלת ואופה, מנקה את הבית, להם את כל צרכיהם

  !'?אתה רוצה שאסע לבדי, במשפחתי
?  עד היכן–אמירת השיעורים ושמירת הקשר עם המתחזקים : י זילברשטיין היתה"השאלה שהפנה האברך להגר

  ?והאם מותר שהם יבואו על חשבון הבית
ע פעם עם שסיפר שכאשר נס, הרב אליעזר סורוצקין' לב לאחים'ר "הועלתה על ידי יו, שאלה נוספת בהקשר דומה

  .'סימן טוב ומזל טוב'פצח לפתע הרב זוהר בשיר , ל"בחו' לב לאחים'הרב אורי זוהר לערב התרמה עבור 
  .השיב שברגע זה מתקיימת ברית מילה לנכדו בארץ ישראל, כשהנוכחים התפלאו על מה ולמה

  . שאלו– '?הסכמת לנסוע לערב ההתרמה, כיצד יתכן שלמרות הברית לנכדך; 'הנוכחים היו המומים
והחליטו שכיוון שחלק גדול מהצלחתו של הכינוס , ודנו בעניין, הוא ורעייתו, שבערב שלפני הנסיעה ישבו, אורי השיב' ור

                .. .למרות השמחה המשפחתית המתקיימת למחרת, והוא צריך לנסוע, לכן אין ברירה, תלויה בהשתתפותו באירוע
                     , האם היה עליו לנסוע? אורי את הסנדקאות בברית זו' אם היו מציעים לסבא ר, יןשאל הרב סורוצק, מה היה הדין

  ?או שמא לחטוף את מצוות הסנדקאות
שחלקם נסע , היו תלמידים מופלגים' בן איש חי'שמענו של , על הסנדקאות, י זילברשטיין השיב שבאשר לשאלה השניה"הגר

וסיפר על רצונו לתרום בנין ', בן איש חי'ופעם שיגר אחד מהם שיגר מכתב ל , התעשרו עושר רבו, להודו והקימו שם קהילה
  ?ישיבה או בית חולים, ושאל מה כדאי יותר להקים בכספו, גדול למען הקהילה

           , אם לא תעשה אותה, איזו מצווה, דהיינו. ואיזו לא, השיב שהמודד הוא איזו מצווה יש לה דורשים' בן איש חי'ה
ואת המצווה  .אף אחד אחר לא יתרום כספים עבורה,  אם אתה לא תתרום את הכסף למענה–ואיזו מצווה , יעשוה אחרים

כדאי יותר שתתרום אתה מכספך להקמת , כיוון שמן הסתם להקמת בית חולים יימצאו תורמים נוספים !הזו כדאי לחטוף
מיוסדים כנראה על ' בן איש חי'דבריו אלה של ה !הישיבה לא תקום, תרוםואם אתה לא ת, שלמצווה זו אין דורשים, ישיבה

           –ואין מי שיבקש אותה , שם הוא כותב במפורש שכל מצווה שאין לה דורש, )ה"סימן ק(דבריו של ספר חסידים 
יהיו הרבה , של הנכדכיוון שלמצוות הסנדקאות בברית המילה , גם בנידוננו, לכן.מפני שהיא כמת מצווה! תדרשנה אתה

  .בוודאי שעדיף לחטוף את המצווה הזו, אין דורשים', לב לאחים'ולכתת את הרגליים כדי לאסוף כסף ל, דורשים
ל היה כידוע "י זצ'ח פלאג"השיב הרב שהגר, עד כמה מותר לאברך למסור את עצמו על חשבון הבית, באשר לשאלה הראשונה

תמיד ללכת עימה ולהראות לה עד כמה הוא - הוא הקפיד תמיד. שמחות עם אשתוולמרות זאת הלך ל, איש אלוקים קדוש
והרבנית עדיין התעכבה , והיה זה כאשר נקרא להגיע לברית מילה, רק פעם אחת לא המתין לה .שמח ללכת יחד איתה

                   . והלך לבד, ןהוא אינו יכול יותר להמתי, ממתינים לו, והציבור, ח שכיוון שאליהו הנביא"אמר לה הגר, בסידוריה
  .והדבר גורם לה שמחה, כיוון שידע שהיא זקוקה לכך, הקפיד תמיד ללכת איתה, אבל לבד מהמקרה הזה

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" אורה בת מלכה הי,ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



אם היא מרגישה שאינה יכולה , ולכן. 'הבה כגופו ומכבדה יתר מגופווא'לימדתנו התורה , באשר ליחסו של האדם אל אשתו
ולא יקיים את , ואם לא יעשה כך, הרי שמצווה על הבעל ללכת איתה, ה כאילו היא אלמנהועוד מפעמת בה הרגש, ללכת לבדה

  .וביתר פעולותיו הרוחניות,  לא יצליח גם בלימודיו–רצון הבורא 
         , ת ציווה אותנו לכבד את הרעיה"ואם השי, יש לקיים את רצון הבורא, כדי להצליח בלימוד ובהפצת התורה: כי זה ברור

  .אין כל סיכוי שיצליח בעלייתו הרוחנית, מי שלא יעשה כךהרי 
  .והעניקו להן את כל צרכיהן, וכיבדו במאוד את נשותיהם, וזכורני שכל רבותיי ראשי הישיבות התנהגו בצורה זו

ו דהיינו שהוא מבטל את שיעורי', מחלל שבת אחת'ובכך שהוא , מצווה של האחיין-האברך ההוא צריך לנסוע עם אשתו לבר
  .)ברכי נפשי (ויזכה להמשיך ולהפיץ תורה בעם ישראל, יזכה לשמור שבתות הרבה, פעם אחת

  .על התנהגות המנצח]. ב, יז[" אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתות מבין השרפהה"
מכן נצטוה לאחר . 'נשרפו באש שיצאה מאת ה, ן הכהןאשר חלקו על כהונתו של אהר, מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת

                    ויהיו לאות , וירקע מהם ציפוי למזבח, משה רבינו לומר לאלעזר בן אהרן הכהן שירים את המחתות מבין השריפה
האנשים האלו שילמו בחייהם על : ותירצו? מדוע לא עשה זאת אהרן הכהן עצמו, דוע אלעזרמ: ורבותינו שאלו .לבני ישראל

. כעין הפגנת ניצחון, חלילה, יהיה בכך כעין שמחה לאיד, אם אהרן עצמו יקח את המחתות לרקען. מחלוקתם כנגד אהרן
  . אין לעשות–וזאת 

  !תצטער על שכך עלה בגורלם, אדרבה. ורת רוחאל תפגין ק, גם אם ניצחת: איזו גדלות רוח הורתה לנו התורה
וחכמי ישראל ראו לנכון להשעות את רבן גמליאל לזמן מה , במחלוקת לשם שמים, כאשר רבן גמליאל התעמת עם רבי יהושע

         . יהיה בכך משום פגיעה ושמחה לאיד, כי אז. את רבי יהושע עצמו, הם לא מינו תחתיו את הגדול מביניהם, מנשיאותו
         , הבה נלמד מכך !בן השמונה עשרה, דילגו על רבי יהושע ומינו את רבי אלעזר בן עזריה, רק משום כך. כעין הפגנת ניצחון

  !וגם אם מנצחים בו יש להצטער על שהוזקקנו לכך, שעימות הוא דבר שבדיעבד, הבה נדע. את התועלת שבהבלגה
, "פועלי אגודת ישראל", התנועה". אגודת ישראל"של " ת גדולי התורהמועצ"בשעתו קמה תנועה חרדית והמרתה את פי 

ל קולות צהלה על "מ שך זצ"שמע מרן הגרא. ירדה מהמפה, זכתה לביקורת נוקבת מצד גדולי הדור ולבסוף נכשלה בבחירות
               ,בראשהאבל יהודים עמדו . גדולה היתה סכנתה. היתה זו חובתנו להלחם בתנועה: "מחה בצוהלים ואמר. מפלתה

  !"...ואיך נשמח למפלתם, ביםוועתה אבלים הם ועצ, ויהודים נתנו לה קולם
אמרה שאי אפשר . קיטרגה הלבנה נגד החמה, בשעתו! ומבט זה גילה לנו בורא עולם בעצמו !זה מבט של דעת תורה, הנה

אך לא זו בלבד שפיצה אותה בצבא ". מךלכי ומעטי עצ: "מיד השיבה הבורא כגמולה. לשני מלכים להשתמש בכתר אחד
, כדי להורות לנו, כעין הבעת צער על העונש, יום התמעטות הלבנה, אלא עוד הורה להביא קרבן חטאת בראש חודש, הכוכבים

  ).מעיין השבוע (!...להצטער עליוויש , שהעונש הוא דבר שבדיעבד

  ].כח, יז[" האם תמנו לגווע"
  ).אפריון (והוא שיניחו אחר כך בשלום,  עושה עמו טובה גדולה,הרופא המרפא את האדם מחוליו
והתלונן שסובל מכאבים חזקים במקומות , הגיע אלי לקליניקה מטופל צעיר:להלן שאלה מעניינת שהגיעה מאת רופא בכיר

, ןוהוסיף לטעו, המטופל כבר הספיק להשתמש כמעט בכל משככי הכאבים. בפרט כאבי ראש טורדניים, שונים בגופו
  . שלאחרונה תוקפות אותו סחרחורות נוראיות שמערערות את שווי משקלו

לאחר מיצוי הטיפולים  . וכל הבדיקות הראו שמצבו מצויין,ראש. טי.כולל בדיקת סי, שלחתי אותו לבדיקות מקיפות
של בהלה ופחד מחשש ונכנס לסחרור , הוא חולה רק בדמיונו;  שלמעשה בעייתו היא פסיכולוגית-אבחנתי היתה , והבדיקות

               כשבפועל בריאותו , הדמיונות מובילות אותו להרגשה מדומה של כאבים עזים וסחרחורות. וגורלו' מצבו המסוכן'ל
אף על פי שאיני נוהג להשתמש בתרופות : "אמרתי לפציינט. חשבתי לפעול בדרך מתוחכמת, לאחר מחשבה. תקינה לחלוטין

אטרח להשיג עבורך תרופה , לביקור הבא; אך הפעם אחרוג ממנהגי, בתחום הרפואה הקונבנציונליתכי אני רופא , טבעיות
, המטופל הסכים מיד!".  שקלים500... ומסתכם בסכום של, אלא שמחירה יקר, ה תועיל מאוד"שבע, נדירה ומיוחדת, טבעית

-שהיא תרופת, )אין בו(' פלצבו' תרופת - ? בורוע' השגתי'מהי אותה תרופה מיוחדת ש ... וביקש שאעשה זאת בהקדם האפשרי
               . תיפטר בעייתו הנפשית, בתקווה שעל ידי צריכתה, מסרתי לידיו את התרופה. שאין בה שום חומר פעיל, דמה

  . אמרתי לו שיטול את התרופה חודש ימים ויחזור אלי
   . ליולאחר תקופה זו חזר א, צרך את התרופה במשך חודש ימים,  שקל500הבחור שילם 

              , הוא הרבה להודות לי מקרב לב. קרא בהתרגשות!" הצלת את חיי... "'אדם חדש'מיד בהיכנסו הבחנתי שהפך ממש ל
  ...והרעיף עלי את כל הברכות האמורות בתורה

 500-שהרי מכרתי לו ב, שמא עברתי על איסור גזל, אלא שליבי נוקפי, אמנם התרופה עזרה לבחור: כעת התעוררתי בשאלה
שכן המחיר כאן , שלא לחינם נקבתי במחיר כה גבוה, יש לציין. תרופה שמחירה מסתכם בכמה שקלים בודדים, שקלים

אלא בוודאי מדובר בתרופה מיוחדת , כי הוא מאמין שלא משלם כל כך הרבה בחינם, מהווה גורם אפקטיבי בריפוי החולה
  ... לבטח לא היתה עוזרת לו, ה עשרים או שלושים שקלכך שאילו הייתי אומר לו שהתרופה עול... שתרפא את מחלתו הקשה

  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"השיב מו
והחליט לרכוש ולצרוך את , והמטופל אכן נתן בו אמון, הרופא השקיע מחשבה להביא לריפוי נפשו של החולה הצעיר) א

מגיע לרופא את מלוא הסכום , ומשום כך. את חייוומודה לרופא על כך שהציל , והוא בטוח שמחמתה נושע מייסוריו, התרופה
  . אכן שווים את הסכום, כי חכמתו ותושייתו להבאת מזור ומרפא למטופל, של חמש מאות שקל כסף

            , שמאחר שהריפוי של החולה זה התאפשר רק על ידי כך שישקיע סכום רב של חמש מאות שקל, עוד אפשר להוסיף) ב
הטיפול לא היה , ואילו היה אומר לו הרופא שמדובר בתרופה זולה, ובטיפול עליו המליץכי רק בכך יתן אמון מלא ברופא 

רק על ידי ' תפעל'כי , סכום זה) עבור המטופל(אכן שווה ' תרופה'וממילא ה; בחולה זה' דרך הטיפול'אם כן זהו , מצליח
  . קנייתה בדמים הרבים

משביעים , בשעה שמשגרים אותם על האדם, ייסורים.): "ה"ז נ"עבמסכת (ל "למה שהודיעונו חכמינו ז, יש לציין עוד )ג
, ואם כן בשמים הכריזו". פלוני) תרופה(ועל ידי רופא פלוני ועל ידי סם , לא תצאו ממנו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית: אותם

  .וולכן מסתבר שמלוא הכסף מגיע ל. תהיה הסייעתא דשמיא לרפאותו בדרך מתוחכמת זו, שלרופא שלנו
  .  )2אחת שאלתי(  שקלים בידו500- הרופא יכול להשאיר את ה :לסיכום

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז םאליהו בן שלו נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"שיד זנ שרה בת כור"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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 ('מחנה אפרים') הרב אפרים שרבני שליט"א –סכנה! מחלוקת

 
שבבוקר אחד קם ומחליט להטיל דופי  התורה הקדושה מספרת על אדם ששמו ֹקרח,

בנאמנותו של משה רבינו. אותו אדם מצליח להעמיד מפלגה כשהוא עומד בראשה, 
נשיאי עדה, ראשי שבטים, אנשים בעלי  -סיירת' שלימה'הוא היו"ר ותחתיו נמצאים 

כמובא בילקוט (דרג, אנשים שהיו יודעים את שם ה' המפורש -שיעור קומה ורמי
בתרגום יונתן (ד איתם ראשי סנהדראות ואבות בתי הדין, 'מפלגה מנצחת' ויח )הראובני

הון, -מובא, שקרח הצליח לסחוף מאחריו המון כזה גדול, כיוון שהיה עשיר מופלג ואיל
והם ). הוא הצליח בממונו הרב לפתות אישי ציבור ואנשי מעמד מהדרג העליון ביותר

 .'בחירות'ם קשים כגידין ודורשים עומדים לפני משה רבינו ומטיחים כנגדו דברי
 

ורואה המון כל כך רב המפגין מחוץ לביתו, מיד התורה  וכשמשה רבינו שומע את דבריהם
ה ַמע ֹמׁשֶ ׁשְ ל ַעל מספרת: "ַויִּ ּפֹ ָניו ַויִּ משה רבינו כובש פניו בקרקע ושותק, הוא לא  - "ּפָ

, ביזיונות וההשמצותעונה אפילו מילה אחת, פשוט אוחז בפלך השתיקה. ולאחר כל ה
התורה מספרת, שמשה רבינו שולח לקרוא לדתן ואבירם, אותם אנשים שלא היה רגע 
שנתנו למשה רבינו מנוחה, הם אלו שבמצרים הלשינו עליו שהרג את המצרי, הם אלו 

שביום בשבת יצאו ללקט מן ולא מצאו והם אלו שעכשיו שמים למשה רבינו רגל 
שהם לא : נו קורא להם, הם משיבים שני דברים, אחדלהדיחו מכיסאו. וכשמשה רבי

ֵרר" ּתָ ם ִהׂשְ ֵרר ָעֵלינּו ּגַ ּתָ י ִתׂשְ במילים שלנו  -מתכוונים להגיע בשום פנים ואופן. השני: "ּכִ
לאחרים שיודעים לעשות את  זה, 'נמאס לנו שאתה תמיד זה שנותן את הטון, אולי תתן

זה יותר טוב ממך'. ומשה רבינו ששומע כך עדיין מחריש ומחליט לילך אליהם כדי 
לפייסם ו'הכל בשביל השלום', כמו שכותב השל"ה הקדוש, רק לא מחלוקת, אך גם 

 .כשהלך אליהם, הם המשיכו להטיח בו דברים
 

מריבה עם ת"ח, כאילו עושה "כל העושה  וכאן הקב"ה כבר התערב, וכמו שאמרו חז"ל:
מריבה עם מי שאמר והיה העולם". התורה מספרת, שהקב"ה פתח את האדמה שתחת 

 לקורח, את אשתו, את ילדיו, הכל! 'רגלי קורח ומשפחתו וזו שאבה את כל מה ש'קשור
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ל ָהָאָדם  באותו היום ה' ירחם: שאפילו תינוקות בני יומן נבלעו, וחז"ל אומרים בכאב "ְוֵאת ּכָ

ל ָהֲרכּוׁש" ר ְלֹקַרח ְוֵאת ּכָ אומרים חז"ל, שאפילו שמו של קורח, שהיה נמצא על  - ֲאׁשֶ
מסמכים ופנקסי צ'קים, גם הוא נשאב תחת לאדמה, שלא יישאר זכרו של השם הזה, 

פש שם של אדם שעושה מחלוקת, שם של אדם שמחרחר ריב ומדון, אדם שמח
סכסוכים ומדנים, את השם שלו הקב"ה לא רוצה לראות אפילו על פנקס צ'קים, כי 

 מטרנה', חולים במחלות קשות'בגלל אדם כזה תינוקות בני יומן שעדיין אוכלים 
מת', ללמדך כמה קשה -ועוברים טיפולים קשים, כי מחלוקת אלו אותיות 'חלק

 .המחלוקת
 

שכל כך קשה המחלוקת, שראינו כמה  יחות מוסר,כותב ר' חיים שמואלביץ זצ"ל בספרו ש
ישיבות קדושות שהחזיקו מעמד במצבים קשים ביותר, עברו פוגרומים, עברו את 

אין רוח שהצליחה לעקור אותן, אך כשנכנסה לתוכן  ,השואה ועדיין לא זזו ממקומן
המחלוקת הן נתפרקו ונעקרו ממקומן, כי הרוח של המחלוקת קשה יותר מכל הרוחות 

 .שבעולם
 

 שהתעורר שם ויכוח הלכתי ,מספרת על בית כנסת בטבריה ):צו(הגמרא מסכת יבמות 
קשה, כל כך קשה עד שגלש ל'פסים אחרים'... שני הצדדים התחילו למשוך את ספר 

ומחמת ההתלהטות נקרע ספר ', התורה כל אחד לצד שלו כדי להוכיח את 'חכמתו
התורה. באותו היום נקלע לבית הכנסת התנא הגדול ר' יוסי בן קיסמא, הוא לא האמין 
מה העיניים שלו רואות, מריבות בבית של הקב"ה? על השולחן שלו? לא להאמין שגם 

בביהכנ"ס יש מפלגות! מיד אמר ר' יוסי, אם זו התוצרת של ביהכנ"ס שלכם: "תמיה אני 
בית כנסת כזה הקב"ה לא יחזיק, יום אחד  –יהיה ביהכנ"ס הזה בית עבודה זרה"אם לא 

יבואו הגויים ויעשו מבית הכנסת שלכם 'כנסיה'. וכך היה, הקב"ה סגר את ביהכנ"ס הזה! 
כי הוא מעדיף שתישאר בבית, שלא תהיה פתיחת היכל, העיקר שאף אחד לא יפתח 

עם תככים, אולי זה 'כנסת', אך  ,פילוגים את הפה שלו, כי בית כנסת עם מחלוקות, עם
 .לא בית כנסת

 
שאין דבר שהמחלוקת אינה מצליחה לכרסם בו, הכל היא  הלוואי שנזכור ולא נשכח,

אוכלת, היא אכלה את קורח, היא אכלה בתי כנסיות והיא אוכלת גם את שלום הבית. 
ו יש מחלוקת שמתלקחת וכותב ר' חיים פלאג'י זצ"ל בספרו כף החיים )סי' כז'(, שאם ח"

בבית ביום שישי לקראת שבת בין הבעל לאשה, זהו סימן שאותו שבוע לא יצליח להם 
 .זהו כוחה של המחלוקת, הכל היא מכלה -ויהיה להם תקלות באותו השבוע

 
 הלוואי שנזכה להיות מהבורחים מהמחלוקת, וכמו שכתב החפץ חיים בצוואה שלו לבניו:

אלו המילים שהיה לחפץ חיים  -ש, ואפילו מהצד שצודק""תברחו מהמחלוקת כמו מא
לכתוב לבנים שלו לפני שהוא עוזב את העולם, לא הלכות לשון הרע, לא לימוד תורה, 

תבטיחו לי שתיזהרו מהמחלוקת! אני רוצה שתבטיחו לי שאתם לא תפתחו לה את 
 .הדלת, כי כשהיא נכנסת שום דבר לא נשאר

 
שעמדו כמה אנשים והרימו עליו צעקות בקשר לדבר  אוירבאך,ומספר ר' שלמה זלמן 

וסיפר אחד ממקורביו, ששאל את הרב מהיכן הוא סיגל . הלכה שפרסם והרב החריש
את הכוחות להחריש ולשתוק. הוא ענה, שכשהוא היה ילד קטן, הגיע לשכונתם, שכונת 

יו שמחים שמחה 'שערי חסד', הרב ר' אהרן כהן זצ"ל, חתנו של החפץ חיים, כולם ה
לאחר כמה חודשים נעלם הרב לשבוע,  גדולה שצדיק כזה הגיע להתגורר בשכונה.

 כשהלכו לבדוק בדירתו, מצאו שדירתו ריקה, ולאחר בדיקה, מצאו שהוא עזב ליפו.
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וקיבלם הרב בסבר פנים יפות. כששאלוהו מדוע כשנסעו כולם לשכנעו, הם נכנסו לביתו 

עזב, הוא ענה להם, שכשרצה לעלות לארץ ישראל, הוא שאל את חמיו היכן הוא ממליץ לו 
ירושלים, טבריה, חברון, אולי צפת. ענה לו החפץ חיים, לא חשוב היכן תתגורר,  -להתגורר

במהירות! סיים הרב:  ממקום של מחלוקת אתה בורח ,'רק תבטיח לי דבר אחד ב'תקיעת כף
"ולאחרונה ראיתי, שהתעורר בבית הכנסת דין ודברים בעניין הגבאות והתעוררה אצלי 

חרדה כיצד אגור כאן, הלא הבטחתי בתקיעת כף לחמי שאברח ממחלוקת, לכן נאלצתי 
לעזוב את המקום באופן מידי". סיים הרב אוירבאך, עכשיו אתה מבין איך סיגלתי כוחות 

 .לשתוק
 

ר שה' יצילנו ממחלוקת, בבית הכנסת, בבית ובעבודה, ושנזכה להיות לפחות קצת יה"
מתלמידיו של אהרן, מהאנשים המרבים שלום ומשכינים שלום בכל מקום. וה' יתברך יניח 

 .אכי"ר. שבת שלום אפרים שרבני .את האהבה בגבולנו
 

 )535(מתוך 'טוב לחסות בה' גיליון  לאהוב כל יהודי!
הרועה הנאמן של עם ישראל, מנהיג את עמו בנאמנות פעם אחר פעם, למרות משה רבנו, 

הטענות והתלונות אשר טוענים עם ישראל כנגדו. משה רבנו לא מרים ידיים ופורש 
 מתפקידו, אלא ממשיך הוא לבקש על עם ישראל רחמים מאת ה', וכדברי המדרש:

שערה אחת משערת ראשם של עם "אמר משה לפני ה': 'ימותו משה ואלף כמוהו, ואל תיפול 
 !. ישראל". מלמד אותנו משה רבנו כמה יש להתנהג ברחמים ובחמלה לכל יהודי ויהודיה

אף בפרשת השבוע כאשר קמים קרח ועדתו כנגד משה, קוצף ה' על העם ורוצה לכלותם, או 
 אז מיד מזדעק משה ממקומו ומתחנן לה': "ויאמרו אל אלהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד

גם אם יש לך שכנים, חברים או בני משפחה המצערים ?". יחטא ועל כל העדה תקצוף
 . אותך, זכור כי הם מזרע ישראל קדושים ורחם עליהם

 
מה שנתגלה ): פרשת וארא, דף לד(וכבר כתב הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו 'תוכחת חיים' 

העיר 'איזמיר' שבטורקיה כחודש לו בחזיון הלילה שראה עשיר תם וישר, אחד מתושבי 
לאחר פטירתו, כשהוא לבוש בבגדים נאים והוא שש ושמח, והתפלא על כך מאוד, 

וכששאלו איך ומדוע זכה לחיי העולם הבא? ענה לו: על אשר לא נשתעבד במשרתיו 
 –שכל החס על עם בני ישראל . באכזריות ובקושי, כי אם ברחמנות, שלא היה מכביד עליהם

 !. כמשה רבנו אהוב הוא
 

"באחד הימים הגיע תלמיד חכם צעיר לדבר  סיפר בנו של הגאון ר' אברהם גיניחובסקי זצ"ל:
 !עם אבא בלימוד. כשיצא הת"ח מהבית, פנה אלי אבא ואמר: "כולי התפעלות מהאברך הזה

 ואף הוא נעים הליכות, וניחון. בקיאותו בכל חלקי התורה ממש מדהימה, על אף גילו הצעיר
סיפרתי לאבא מיהו אביו של אותו תלמיד חכם, ומיד כששמע "... במידות נאצלות להפליא

ד והודה לי על כך, "לפי שכאשר שאפגוש את האב, אוכל וזאת אבא הוא שמח עד למא
לא חולפים ". לעשות עמו חסד ולשבח אותו ולפרגן לו על שזכה לכזה בן מוצלח ומופלג

צעיר מגיע אלינו הביתה, ומבקש להיכנס לחדרו של מספר ימים, והנה אביו של הת"ח ה
האיש הגיע בליווי יהודי נוסף, והשניים התייעצו עם אבא אודות עניין מסוים. . אבא

שאלתי את אבא אם זכר שמדובר באביו של האברך  ,משסיימו את השיחה ויצאו מהבית
 רבים?!...".  המופלג ההוא. "בוודאי שזכרתי", השיב. "ומן הסתם נתת לו אבא, שבחים

מדוע אבא לא שיבח ". אך אבא השיב בשלילה. הוא לא דיבר מאומה אודות בנו של האיש
וכאן, . את הבן באוזני האב, כפי שאבא הביע את רצונו לפני כמה ימים?!", שאלתי את אבי

הרצינו פניו של אבא, ואמר לי: "כיצד יכול הייתי לשבחו, הרי הוא לא שהה אצלי לבד, נכנס 
יהודי נוסף, וזה הפרט שמשנה את התמונה; הלוא את בניו של אותו יהודי איני מכיר עמו 

תאר לעצמך, שהבן של אותו יהודי הוא 'לא כל כך . כלל, וגם לא שמעתי מהם מאומה
 מוצלח', ואולי אף פחות מכך...
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בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה בשפע:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
ה בת יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שול יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
יה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן ארז בן ח

מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

 חנה וזבולון הכהן ז"ל. ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן
 

 
איך הוא ירגיש בשעה שאני אחמיא לחבירו על הבן שלו?!... הרי יתכן שהלב שלו יכאב בלי 
שאף אחד ֵידע! לא מן הנמנע, שעל פניו לא יראו מאומה, ואולי אף יחייך, אבל בתוך ליבו 

 למה הבן שלי לא...?! -הוא עלול לחוש צריבה, ואולי אף צביטה חזקה וכואבת 
לשבח את האחד על שזכה לבן ומיוחד, ובו ברגע לצבוט את ואם כן, איך יעלה על הדעת 

אבא הוסיף ואמר: "ואולי, באמת ילדיו של האיש ההוא גם הם טובים  ."ליבו של השני
ומצליחים במקומותיהם, אבל מספק, אם רק חשש שאדם במעשיו יגרום צער לאחרים, או 

!. מוטל עלינו להיות רודפי אולי רק אי נוחות, צריך לחדול ולהימנע, לנהוג בשב ואל תעשה
חסד, לחשוב תמיד כיצד ניתן להיטיב לזולת, אך יחד עם זאת, יש להקפיד שלא יהיה זה 

  ).'מתוך 'ופריו מתוק(על חשבון פגיעה באחרים...". 
 

יה, אשר לא משנה מי הם ומה מעשיהם, אך סוף יכמה יש להיזהר שלא לצער יהודי או יהוד
ם של בורא העולם, האוהב אותם וחפץ בטובתם, וכמקובל בשם כל סוף, הינם בניו המובחרי

אוהב גם את בניו. והדרך היחידה לדעת האם  -ר' נחמן מברסלב כי כל האוהב את האב
 .האדם הוא אוהב את ה', הוא אם אוהב כל יהודי ואף המצערו

 
 

ח ֹקַרח ּקַ  (טז,א) ַויִּ
קורח. ומובא בילקוט שמעוני אמר ריש לקיש: 'שלקח מקח רע  אונקלוס תרגם: ואתפליג

 . 'לעצמו
 

הקדמה: על הפסוק  )דפי עזר לאור הנר תשע"ד(ביאר נפלא הרב אברהם משה שוורץ שליט"א 
 . 'לרבות תלמידי חכמים –לוקיך תירא' דרש ר' עקיבא 'את -'את ה' א

 ן תלמיד חכם ליתר העם.קורח טען 'כי כל העדה כולם קדושים' וממילא אין הבדל בי
 .ובכך הוא חולק על דרשת רבי עקיבא לעניין כבוד לתלמידי חכמים

. 'פליג' קורח חולק על דרשת רבי עקיבא הנלמדת מהמילה 'את –רמז לדבר בתרגום 'ואת 
 ?אבל אם כך למה הוא דרש לעצמו את הכהונה? הלא לדבריו כל העדה כולם קדושים

 
ש את דרשת רבי עקיבא אבל לעצמו שהוא התלמיד חכם אלא חייבים לומר שהוא כן דור

רבי ( ר"עשל  )דרשתו(לעצמו' את מקחו  ר"ערמז לדבר: 'שלקח מקח . וכולם חייבים בכבודו
 .קרח לקח לעצמו )עקיבא



 

 

  
  

 

  דבר העורך
על מחלוקת קרח ועדתו. רש״י מסביר  אנו לומדיםבפרשתנו 

"ומה  :"להקשה, וז חלוקתמהגרמה נשבעטיה מהי הסיבה 
על נשיאותו של אליצפן  נתקנאראה קרח לחלוק עם משה? 

שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור.  ,בן עוזיאל
בני קהת: אמר קרח: 'אחי אבא ארבעה היו, שנאמר: ׳ו
נטלו שני  -עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל...'. עמרם הבכור 

בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את 
השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם?! והוא 
(משה) מינה נשיא, את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק 

קרח לחלוק כלומר, הסיבה שגרמה ל עליו ומבטל את דבריו״.
קרח נתקנא בנשיאותו של אליצפן  קנאה! -על משה היא 

ומה ה״רווח״ שיצא לו  וזה מה שגרם לו לפתוח במחלוקת.
מקנאה זו? לא קיבל את מה שרצה, הביא לאבדון את עצמו 

 ואת כל עדתו ונבלעו חיים באדמה הם ורכושם. 
רו בחיבו 1581-1518)(מגדולי האחרונים  זצ"ל רבי משה אלמושנינו

הסביר את דברי המשנה באבות: ״הקנאה  'תורת משה'
שיש כוהתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״ 

אין שכל, אין מחשבה, אין  -באדם קנאה, תאווה או כבוד 
אין אדם בעולם! ״כי ההוצאה מן העולם יאמר  -שקול דעת 

הרי הוא כאילו עבר מצד  ,כי בהפסדו ,על הפסד השכל הישר
ובטל מן העולם״. המידות הרעות הללו מוציאות  שהוא אדם
 מן העולם. - את שכלו ואת שקול דעתו - את האדם

מחיש זאת: בכפר קטן שבגליל חיו בשכנות יסיפור מליצי 
, ולכל אחד מהם היה מוחמדשני קנאים וצרי עין אחמד ו

 - אחמד -שהשכן שלו  ,היה נדמה משום מה מוחמדסוס. ל
הוא ראה את אחמד מסתכל על  ״שם עין״ על הסוס שלו,

הסוס שלו בעיניים חמדניות... והוא פחד ששכנו יגנוב את 
'לסמן' אותו וקצץ  מוחמדהסוס. כדי להגן על רכושו, החליט 

לו את קצה האוזן השמאלית, כך לא יוכל אחמד לטעון שזה 
למחרת,  מוחמדהסוס שלו. לא קשה לתאר כמה כעס 

קצה האוזן  כשראה שגם אחמד קצץ לסוס שלו את
, מוחמד סינן !״אותך ״קלטתי מקום. באותו בדיוק השמאלית,

 ,באמת מעוניין בסוס שלו .והבין שכנראה השכן החמדן
אחרת למה שיקצץ לסוס את האוזן בדיוק באותו מקום 

רתח הוא שהוא קצץ?!... הלך וקצץ את זנבו של הסוס. 
כשראה למחרת את סוסו של אחמד רועה באחו וגם  מזעם
את  מוחמד״קנאי חמדן וחסר בושה״! כינה  חסר זנב. הוא

 שכנו החמדן, הלך ושבר את רגלו הימנית של הסוס. 
, במרכז הכפר מוחמדאחר הצהרים נפגשו שניהם, אחמד ו

 כשרגלי הסוסים של שניהם שבורות.
״טיפשים מטופשים״, צעק לעברם אחד השכנים, 'עד מתי 

תם עוד תמשיכו להתעלל בסוסים המסכנים שלכם? א
קפץ וקרא: 'ומה אעשה?! מוחמד תהרגו אותם בסוף״!!!... 

שכני ה״יקר״, אחמד, ״שם עין״ על הסוס שלי, הייתי חייב 
לסמן אותו כדי שהוא לא יחליף לי אותו״! ״וגם אני״! קפץ 

״שם עין״ על  מוחמדאחמד, ״גם אני הבחנתי כבר מזמן ש
לסמן  הסוס שלי והחליט להחליף אותו בשלו, הייתי חייב

״תגידו נפלתם על הראש״?! התריס לעברם השכן,  !..."אותו
 ?!..."״אתם לא רואים שסוס אחד שחור וסוס אחד לבן

אם כן, מה חשב קרח כשהוא בא לחלוק על משה? הוא לא 
מן  -את שקול דעתו  -הקנאה הוציאה את האדם שבו  חשב!

ָוה ְוַהָּכבֹוד, ַהִּקְנָאה ְוַהַּתאֲ : "(ד, כא) וזה שכתוב באבות העולם.
 "... מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם

 יברח כנס למחלוקת?יאם כן מה יעשה אדם וימנע מלה
 וישמע החכם ויוסיף לקח.כמו מאש,  ממנה

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 ניצל לבסוף פלת בן (און ,ואבירם ודתן ועדתו קורח מחלוקת .א

 הכהן. ואהרן רבינו משה כנגד -שיאים הנ 250-ו מהמחלוקת)
מתפלל, מנסה לעשות שלום, וכשלא הסכימו, הציע  משה .ב

נסיון לבחירת כהן גדול חדש למחרת, ויביאו כולם 
 מחתות עם קטורת, וה' יבחר את הכהן הגדול.

עם קטורת ואש  נשיאים מקריבים מחתות 250-קרח ו .ג
, והיתה רִיָּבחֵ במזבח הפנימי, ועם ישראל באו לראות מי 

ענש רק יגזירת כליה על כל עם ישראל, ומשה התפלל שי
 בני ישראל.  כל ולא שארקרח 

ה' ציווה שכולם יתרחקו ממקום קרח ועדתו ואהליהם,  .ד
 ומשה הלך שוב לנסות לעשות שלום, ולא הסכימו.

קרח ועדתו  ִיָּבְלעּואח"כ אומר משה לבני ישראל, שאם  .ה
וכי ה' הוא באדמה, הדבר יעיד שנבואת משה אמת 

 -העונש  שציווה אותו למנות את אהרון לכהן גדול.
נבקעה האדמה, ונבלעו בה קרח, עדתו דתן ואבירם, כל 

הנשיאים  250 -משפחותיהם, וכל רכושם. ובמקביל 
 שהקטירו את הקטורת, נשרפו באש.

השרופים  ,צווי ה' לצפות את מזבח העולה במחתות .ו
 זכרון למאורע הנורא.

  .חלוק על הכהונהחלוקת, ואיסור לאיסור עשיית מ .ז
על שנענשו קרח ועדתו, והתחילה  ישראל תלונת בני .ח

איש, ואהרן הקטיר קטורת ועמד בין  14,700מגיפה, ומתו 
 החיים לבין המתים ונעצרה המגיפה. 

השקטת המחלוקת ע"י הנחת ַמּטֹות נשיאי השבטים  .ט
  בקדש הקדשים, ורק מטה אהרן פרח והוציא פרי.

 .יים לשמור שלא יכנס זר למשכןוהלמצות  .י
, חטאת בהמהבשר 1 הנאכלות במקדש:מתנות כהונה  כ"ד .יא

ושתי 6שלמי ציבור 5ותלוי, 4אשם ודאי, 3וחטאת העוף, 2
ומנחת 9ומותר המנחות, 8לחם הפנים, 7, (בשבועות)הלחם, 
 ולוג שמן של מצורע. 10העומר, 

 המורם מתודה,13ביכורים 12בכור, 11 הנאכלים בירושלים:
 עורות קדשי קדשים ניתנים לכהנים.14 ,איל נזיר ושלמים

ראשית 18בכורים, 17חלה, 16תרומה, 15 בכל ארץ ישראל:
פדיון פטר חמור, 21פדיון הבן, 20זרוע לחיים וקיבה, 19הגז, 

 וגזל הגר.24וחרמים, 23שדה אחוזה 22
 

 
 

 

צמו בעובי הקורה רבי יחזקאל משינאווא זצ"ל הכניס ע
להשקיט מחלוקות שפרצו בקהילות, לנסוע ולנסות לפשר 
בין הצדדים להגיע לעמק השווה, ולא נרתע ממחלוקות 
קשות ומרות ואף לא מעלבונות שהטיחו בו שני הצדדים. 

גם מחלוקת שתחילתה לשם שמים,  :הוא היה חוזר ואומר
, לא יתכן שלא תתערב בה תאוות הניצוח - אם היא נמשכת

ויבוא גם השטן בתוכם, והסיטרא אחרא תיטול בה חלק 
בראש. פעם בעת מחלוקת אמר רבי יחזקאל, מעולם לא 
הבנתי מדוע הוצרכה התורה לצוות 'לא תוכל לתת עליך 

, ָנְכִרילמלך", וכי איזה יהודי ירצה להמליך עליו  יָנְכִר איש 
וכי חסרים יהודים מוכשרים? אבל עתה מבין אני. כשפורצת 

שאפילו גוי  - חלוקת בעיירה בעניין הרבנות, מוכן כל אחדמ
  ...יהיה מלך, ובלבד שלא יהיה הרב של הצד שכנגדו

 בס"ד

 חשע"תסיון    חכ"              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                  'חשנה   366עלון מס'  

ב' וםערך בינש 479 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל לשטייןאד יעקב רבי

  קַֹרח

  שבת שלום



 

 

 אש המחלוקת –קורח ועדתו          
מעשה בזבולון הישיש, שעמד לעזוב את העולם כשהוא 
ערירי רח"ל, ופנה אל ראובן, יהודי בעל קול ערב, והציע לו: 

שנה הראשונה לפטירתי, ישמש "אני מחפש אחר אדם שב
מידי יום ביומו כשליח ציבור, לעילוי נשמתי, ובתמורה יקבל 

 ?...  "אלף דולר. האם כבודו חפץ בעסקה 20סך של 
? "ראובן הסכים בחפץ לב, ובירר: "מתי אקבל את התשלום

השיב זבולון: "כעבור שנה מהפטירה. ביום פקודת שנתי, 
ניתי כמנהל העיזבון שלי, תפנה אל ידידנו שמעון, אותו מי

והוא יתן לך את שכרך". לא חלפו ימים רבים, והנה הגיעה 
 הידיעה אודות פטירת זבולון. 

כבר מהיום הראשון, ראובן נכנס לבית הכנסת, וניצב ליד 
עמוד השליח ציבור, כדי 'לתפוס' את העמוד לעצמו. במשך 
הימים והשבועות הבאים, התלקחו בבית הכנסת מחלוקות 

 ות, בדבר תפיסתו של האיש את העמוד מידי יום.   קש
שמחות, דרשו לשמש כשליחי ציבור, -יארצייט ובעלי-בעלי

אך ראובן לא וויתר בשום אופן (כי ידע שהדבר תלוי 
נלחם בכל גבאי שהתקרב אליו  ,בתשלום שכרו...). ראובן

כדי לבקש ממנו לעזוב את העמוד, ובסיכומה של שנה, 
ק שלושה גבאים, לאחר ששפך את דמם הצליח להדיח ולסל

ברבים... יצויין, כי הציבור שמח שראובן ישמש כחזן, מחמת 
 קולו הערב (כך שלא עמד להתפלל כנגד 'רצון הציבור').  

יום פקודת שנתו של זבולון.  -והנה הגיע היום המיוחל 
 ראובן פונה אפוא לשמעון, ודורש לקבל לידיו את שכרו.  

ן? "אתן לך בשמחה, אך רק לאחר ומה משיב לו שמעו
 שתמציא לי על כך אישור מ...הרב"!  

"אישור מהרב"?! הזדעק ראובן, "וכי זבולון התנה את קבלת 
שכרי באישור כזה"?! "ראה נא, הסביר שמעון, המצוות 
שקיימת, היו כרוכות בעימותים ומחלוקות נוראיות; את 

ביזית הגבאי פלוני זרקת מבית הכנסת בבוז, ואת האחר 
ברבים, וכו' וכו'... ובקיצור, נהגת ממש כ'קורח', וככזה, אני 

 מסופק אם מגיע לך השכר"...  
לעומתו טוען ראובן: "מה שעשיתי מחלוקת עם הגבאים, זה 
נוגע לחשבונות השמיים שלי בלבד, אך אין זה שייך לעצם 
המצוה שקיימתי במסירות ושלימות, ולכן מגיע לי שכר 

 פעולתי"...  
בכן, באים השניים אל מו"ר הגאון יצחק זילברשטיין ו

שליט"א ושואלים: האם יקבל ראובן את השכר המובטח לו 
מאת העזבון של הגביר זבולון? השיב מו"ר שליט"א: כתב 
ה'ערוך השולחן': "אם רוצה אדם לשמש כשליח ציבור, 
ורואה שישנם כאלו שאינם רוצים בו, אפילו אם הם יחידים, 

יברח מהעמוד! וכל מצוה שהיא  -בו יראת שמים אזי אם יש 
אינה מצוה"! וממילא, מצוה כזו שבאה עם  -במחלוקת 

מחלוקת, בוודאי אינה יכולה לגרום לעליית נשמה, אלא רק 
להיפך, לירידת נשמה, ומשכך, אין ליתן לראובן את הכסף. 
עוד יש לציין לדברי החתם סופר, שכל מי שאומר קדיש 

לא הועיל לעצמו, ולא הפסיד לחבירו,  - שמגיע לחבירו
שמכל מקום עולה הקדיש לנשמת מי ששייך לו, שהרי קמיה 

 שמיא גליא למי באמת הקדיש שייך.   
אם חטף ראובן האלים את הקדיש של פלוני,  -וגם בענייננו 

הרי שהקדיש למעשה עלה לעילוי נשמת אותו פלוני ולא 
אובן תשלום, אין לעילוי נשמת זבולון, וממילא, אם דורש ר

לו לדרוש מכספו של זבולון, אלא ילך ויבקש את השכר 
 מאותו פלוני שהתפלל לעילוי נשמתו...  

 [ופריו מתוק]   לסיכום: אין ליתן לראובן כלום מכספי העיזבון!

   
של תלמידי חכמים, שעקיצתן  -היזהרו בגחלתן 

 .ת עקרבעקיצ
 - והפוגע בכי יש להיזהר מאוד מלפגוע בכבוד תלמיד חכם, 

נפגע מיד בעולם הזה. וכמו שמעיד רבי חיים פלאג'י זצ"ל 
"בעינינו ראינו ואבותינו סיפרו לנו, כי כמה : )ב"נפש חיים"(

עשירים שנגעו בכבוד תלמידי חכמים, ירדו מנכסיהם! 
ואמרו, כי  עד שהם התוודו על חטאתם. ,והדבר היה ידוע

לא ראו עוד  ,מיום שהתחילו להתגרות בתלמידי חכמים
יותר  ,טובה". וכן מצינו שהקב"ה חס על כבודו של הצדיק

. שהרי (מדרש תנחומא תולדות ובזהר האזינו)מעל כבודו שלו 
"ירבעם" בן נבט היה עובד ע"ז ולא נענש מיד, ואילו כשרצה 

דו, "מכאן שחס מיד יבשה י - ִעּדוֹ לפשוט ידו נגד הנביא 
(ווי העמודים השל"ה והקב"ה על כבוד הצדיק יותר מכבודו". 

כשהקב"ה דן  אש השנה,הביא דברי הזוהר (פנחס) שבר פ"ג)
 העולם, הדין הראשון הוא על מי שמבזה התורה ולומדיה.

 ,מסופר על רבי אלעזר ברבי שמעון פד) ציעאמ בא(בובגמרא 
למיד חכם ולא שיצאה תולעת מאזנו על ששמע בפגיעת ת

על מוכס  מד.) סנהדרין( י"כך גם מסופר ברש מחה כנדרש.
רשע, ואדם גדול שמתו באותו יום, ובאו אויבים, והניחו 
המטות וברחו, מלבד תלמיד אחד שנשאר עם מיטת רבו, 
כשחזרו גדולי העיר לקבור את החכם, התחלפה להם מיטת 

ואותו למוכס הרשע כבוד גדול,  החכם במיטת המוכס, ועשו
אותו  ואת החכם קברו בביזיון. תלמיד צעק ולא הועיל,

, ואילו ער מאוד, מה חטא החכם שנקבר בביזיוןהצט תלמיד
אליו רבו  המוכס הרשע זכה להיקבר בכבוד רב. נראה

כבודי הגדול, ער, בא ואראך בגן עדן בבחלום, וא"ל: אל תצט
גיהנם... אבל פעם שמעתי בגנות בא ואראך (המוכס) ב

(והמוכס הכין סעודה ידי חכמים ולא מחיתי ולכן נענשתי תלמ
 .לשר העיר ולא בא, וחילקה לעניים, ולכן זכה לכבוד בקבורתו)

 

שהעיד רבי  ,רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל ("יחי ראובן") סיפר
שלום שבדרון זצ"ל על צעיר שהסתופף בישיבה בירושלים, 

ת. כשנודע אבל עם הזמן עזב את חיי הישיבה, ונהיה קל דע
, יצאו אוטובוסים מהישיבה יש'אן חזו'על הסתלקות ה

רצה להשתתף  ,בירושלים. אותו פלוני שעזב את הישיבה
בהלוויה של החזו"א, והצטרף לאוטובוס שנסע ללוויה. 
בלוויה היה שוד ושבר, כיוון שהחזו"א נפטר באופן פתאומי, 
במעריב בליל שבת עוד התפלל עם הציבור בבית המדרש, 

וא היה נראה חלש, אבל רגיל, ופתאום נשמעה הכרזה ה
היו  ,שהחזו"א נפטר. כאשר הוציאו את המיטה מהחדר

הלך יחד עם החבורה שלו,  ,בכיות נוראות. אותו קל דעת
והביט לצדדים וראה שכולם מזועזעים, פתח פיו ואמר 
באירוניה: מה קרה פה היום? מה כולם הולכים עם האף 

לשמע דבריו, ורציתי להגיב: "מי  למטה? מה קרה? כעסתי
זה החצוף הזה? מי מדבר כאן? וכי זה הזמן לקלות ראש 

? אך לא הספקתי לסובב את הראש אליו, ותוך "ולליצנות
תפס הצעיר את תחתית הרגל שלו, הגביה את  ,כדי דיבור

המכנסיים והחל שואג שאגות איומות. בשניות הראשונות, 
חשבו אולי גם זו  הסובבים אותו לא ידעו מה קרה,
תפסו אותו, בדקו,  !התלוצצות. אך הוא צעק: כואב לי!!

וראו שם עקרב שעוקץ אותו! הגיע אמבולנס כמובן, 
ֶוֱהֵוי ָזִהיר : "(אבות ב, י)וזה מה שכתוב במשנה ונהייתה בהלה. 

א ִתָּכֶוה  "... ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב ...ְּבַגַחְלָּתן ֶׁש
ן קרלנשטיין: באחת מדרשותיי (בפ' קורח) סיים רבי ראוב

בא אלי יהודי נכבד, ושאל אותי בסערה: מי סיפר לך מעשה 
  אל תצעק עליי, שמעתי את העובדה מפי  -זה? אמרתי לו 

 ר' שלום, שהיה בשעת מעשה. 
חייך אותו יהודי: אתה מספר לי? ראיתי את זה בעיניי... 

בזלזול על החזו"א, הייתי על ידו יחד עם הקבוצה. הוא דיבר 
 ואז עקץ אותו עקרב שהגיע מהחולות.



 

 

לפי שהיו ישראל מליזין  דבר אחר, למה בקטרת,: וברש"יי
ומרננים אחר הקטורת לומר, סם המות הוא, על ידו מתו 

דב ואביהוא, על ידו נשרפו חמשים ומאתים איש, אמר נ
, והחטא (מכילתא ויסע פ"ו)הקב"ה תראו שעוצר מגפה הוא 

 כ"ל. , עהוא הממית
, ודוגמא לכך מובא מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם

: שנאמר. ]בהקב"ה[ שמשון בעיניו מרד (סוטא ט:)בגמרא 
 ",ה בעיניויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישר"

ביקש מאביו שאת האשה שמצאה חן בעיניו, הוא  כלומר
נענש  לפיכךו רוצה לאשה, ובזה מרד בהקב"ה ע"י עיניו.

: שנאמר נקרו פלשתים את עיניו.ש - דהידה כנגד מימ
 . "ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו"

כשאדם  ן לענין הטובהמו ככו וממשיכה הגמרא ואומרת:
 -ו מדה כנגד מדה, וכמו שמצינו עושה דבר מצוה, שכר

לראות מה יקרה בנהר  מרים המתינה למשה שעה אחתש
ותתצב אחותו : "שנאמראחיה,  עם התיבה של משה רבינו

זכתה מרים שכשלקתה  לפיכך. "לדעה מה יעשה לו מרחוק
עד  ישראל ז' ימים במדברעם  להבשבי נתעכבו ,בצרעת

עד למסעותיו  והעם לא נסע: "שנאמר, שנתרפאה מצרעתה
 . "מרים ]שנרפאה[ האסף

רצה לזכות  יוסף זכהשהרי עם יוסף הצדיק, כן מצינו כמו ו
שהרי הוא היה  אין ְּבֶאָחיו גדול ממנוהרי לקבור את אביו, ו

ויעל : "שנאמרוכפי ובכל זאת הלך לקבור את אביו.  ,מלך
לפיכך  ."יוסף לקבור את אביו, ויעל עמו גם רכב גם פרשים

שזכה לכבוד גדול  "מי לנו גדול מיוסף"נאמר עליו ש -זכה 
שאין גדול  ,ו אלא משהקבורתשלא נתעסק בבקבורתו, 

עצמות קבורת ברצה לזכות להתעסק  משה זכהממנו. שהרי 
ויקח : "ממשה רבינו. שנאמר יוסף, ואין בישראל גדול ממנו

 . "משה את עצמות יוסף עמו
את נתעסק הוא רבינו, ובכל ז מי גדול ממשהוכן מצינו: 

של משה,  וקבורתשלא נתעסק בעצמו בקבורתו של יוסף. 
הקב"ה בכבודו ובעצמו כביכול קבר אותו.  - אלא המקום

 לא על משה בלבד אמרוו ".ויקבור אותו בגיא: "שנאמר
  על כל הצדיקים.אף  אלאשהקב"ה מתעסק בקבורתם, 

הרי שהקב"ה  והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך - שנאמר
  .את נשמות הצדיקים ומתעסק בקבורתם אוסף
ויש בו כדי ללמדנו כי על מדה כנגד מדה,  פלאנסיפור להלן 

לפני מספר חודשים כך מודדים לו:  ,במדה שאדם מודד
התבקש לבית עולמו הישיש ר' אפרים ב"ר ישראל מינצר 

פולין. שבז"ל. מוצאו היה מהעיירה גדוף הסמוכה לקראקוב, 
ִפָּיה, אך יהיה נכון יותר לקרוא משפחתו ניהלה שם ַמאֲ 

הם חילקו  ,, שכן באופן קבוע(גמילות חסדים) לעסק 'גמ"ח'
ללא תשלום. ואולי נכון יותר לכנות  - לחמים ומאפים לעניים

משך אליו  ,שכן התנור המוסק ,את העסק 'הכנסת אורחים'
וגם לזכות בארוחת  -אורחים שונים שביקשו ללון במקום 

כלסה בעלי עסקים יעיר קראקא, שאה. חינם על הדרך
משולחים' לא מעטים. רבים ' יהודים רבים, משכה אליה

מהם התביישו ללון בעיר, והעדיפו להגיע ל'גדוף' בלילות. 
ם המשפחה היתה מכינה להם מרק חם, והבנים בצעירותם אֵ 
היו מסייעים בחלוקת המזון, עד שהם  -וביניהם ר' ישראל  -

עד מלחמת העולם  המצב ך נמשךכ .עזבו ללמוד בישיבות
בד"כ דחקו  השניה, שנפתחה עם כיבוש פולין בידי גרמניה.

(כדי הגרמנים את יהודי הפריפריה לכיוון הערים הגדולות 
. אך בקרקוב פעל נוהל הפוך, גירוש שבהמשך יהיה קל להשמידם)
כדי שהעיר תהפוך במהירות לנקיה  ,יהודי העיר לפריפריה

משפחות פליטים, על מטלטליהן, לגרור מיהודים. וכך החלו 
שהפכו  ,את עצמן לתחומי המאפיה של מינצר למגורי עראי

 ...המשיכה לעבוד -קבע... והמאפיה? להיות מגורי 
חגורת החנק' הגרמנית הלכה והתהדקה. משפחת מינצר '

הבינה שעליה להיפרד מהמאפיה, בטרם יטלו אותה מידיהם 

המאפיה לשכן גוי שהיה  העבירו את ,בכוח. בהחלטה מהירה
עימם בידידות. הלה התבקש בתמורה להמשיך לספק להם 

לא רק  - מאפים חינם. הגוי עמד בהסכם והעניק מזון בשפע
חלפה תקופה וכל  .למשפחת מינצר, אלא גם ליהודי הסביבה

'גדוף' הועברו לגטו. יום אחד, באמצע המסדר, העירה יהודי 
? האח הגדול מבין ארבעת "הכריז גרמני בקול: "מי כאן פחח

! הוא היה "המינצרים הרים את ידו "תמיד הייתי בעסק הזה
ישיבה שמקסימום ידע משהו על אפיה, אבל הבין שכך -בחור

- ? שאל הגרמני"גוברים הסיכויים לשרוד... "אתה בטוח
     "!פחחים "כולנו :ואמרו אחריו חזרו אחיו שלושת !"בטוח"

מרבבות תעשיות באירופה  אזור תעשיה ענק. עוד אחד
 שהגרמנים שעבדו, שדדו, גזלו וחמסו לעצמם. ארבעת

גוי  - פחחים' הועברו מהגטו, ונמסרו לידי בעל מפעלה'
אני לא אוהב יהודים", אמר המנהל בפגישתם . "פולני

הם גזלו  -הראשונה, "אבל את הגרמנים אני שונא יותר 
ד כאן כדי ממני את מפעל חיי! אז אנחנו לא הולכים לעבו

שניכם", פקד המנהל על שניים  ...לעזור לגרמנים הארורים
מתוך ארבעת האחים, "תישנו בעליית הגג. נעים שם. 
התפקיד שלכם לעקוב. בכל פעם שאתם שומעים את 

מתריעים,  ,יורדים אתם מגיעים, הגרמנים של יהםמכוניות
  ...וכולם מתחילים 'לעבוד' בפחחות

י הזה, את האחריות לתקינות כל הגרמנים הטילו על הפולנ
גגות המפעלים באזור. מידי פעם, כאשר חשש שביקורת 
גרמנית תגלה שאין עבודה, ואז יפונו היהודים מהמקום, היה 

לא יאמן כי יסופר! ובעזרת פטיש ענק חולל  -יוצא בלילות 
נזקים קשים לגגות של מפעלים באזור. כמה פעמים 

לסדר 'על כך קודם, ודאג התקיימה ביקורת, הוא תמיד ידע 
מידי לילה היה יוצא הפולני, וחוזר עם עשרות '! עבודה
והנה, לא רק שהם לא ם. לחם, ומוסר אותם למינצרי כיכרות

הרוויחו כסף מהכיכרות שמכרו. רעבו ללחם, הם גם 
  ים!במשך שנתיים שלמ ' נמשכו'המלון והמעניין שתנאי

לה או לכל הודיע המנהל: "היום בלי ,באחד מן הימים
המאוחר מחר בלילה, הגרמנים מגרשים מכאן את כל 
היהודים. חבר'ה! המצב שלכם קשה, אבל אני אומר לכם 
מה לעשות. אל תסמכו על הבטחות הגרמנים, תתפסו ידיים 

אבל איך נמלטים? הרי "! "ורגליים ותימלטו על נפשותיכם
אזור התעשיה כולו משמש בפועל כמחנה כפיה לעובדים, 

בתזמון מדויק להרהוריהם ", תהו האחים. מוקף חומהוהוא 
 ע"מ לחתוך את גדרות התיל, ענק-מספרי הושיט המנהל

הם הבינו ... העבודה של בית החרושת ופטישים ממאגר כלי
. קשהבאותו לילה היתה סערה חורפית  !את המוטל עליהם

מצוין פועל לטובתם וזה זמן מזג אוויר שברור היה להם שה
מינצרים הודיעו על התכנון ליהודים רבים אשר לבריחה... ה

מהם אזרו אומץ להצטרף.  85. עבדו במפעלי התעשיה
דים במפה ובהוראות שמסר להם מנהל המפעל, פרצו ימצוי

לא  .ועשרות היהודים שעטו קדימה בגדר 'הפחחים' פרצה
 -ולא שמאלה לכיוון הרוסים , ימינה לכיוון הגרמנים

ק"מ במעבה היער,  10פחות הם רצו ל .כהוראת הפולני
בגשם שוטף וברוחות סערה. רק אז הרשו לעצמם לעצור 
ולבחון את מצבם. הם המשיכו לשהות ביער, מידי פעם 
שמעו יריות קרובות או רחוקות ותיארו לעצמם שזאת 
החזית שמיקומה משתנה. בשלב מסוים שרקו היריות 

  !בקרבתם, והם נשכבו על הארץ במשך שלושה ימים
גילו אותם חיילים מונגולים, ששיתפו פעולה עם  ,לפתע

הם ניגשו להוציאם להורג, אך האח הבכור שדיבר  .הרוסים
אויבם המשותף. -שהם נמלטים מהגרמנים ,רוסית הסביר

העבירו אותם מאחורי קו החזית וכך  ,המונגולים התרצוו
  .ניצלוהם 

לא ידעו האחים לבית מינצר רעב.  ,במשך כל שנות המלחמה
מעולם לא הוצרכו לעבוד  !מיד היה להם מזון ובשפעת

באמת ומעולם לא הוכו! ההסבר שלהם ברור: 'מידה כנגד 
באותה  ,מידה' על כל העזרה שהגישה המשפחה ליהודים

 גדוף.עירה ב מאפיה

 סיפור מדהים לשבת מדה כנגד מדה



 

 

 
י בראון הג שלשבח" מעשה נפלא מופיע בספר "עלינו ל

והוא משכנע עד כמה כוחה של , זילברשטיין שליט"איצחק 
חמור ולהביא את האדם למעשה  אופןנגיעה יכול להשפיע ב

 .שפלות
מעשה בשדכן שהציע את בת פלוני לבן פלוני, וכבר בשלב 

נראה היא שההתאמה מוצלחת במיוחד. השידוך,  ,הראשון
ר עד מהרה לפסים שהחל ברגל ימין, התקדם יפה יפה ועב

מעשיים. המשודך והמשודכת נפגשו כמה פעמים והיו 
מרוצים האחד מהשני, גם ההורים משני הצדדים יצרו שפה 

אפשר היה כבר לשמוע את  ,משותפת, ובאופק הלא רחוק
וכמו בכל דבר מוצלח, שלח גם . שבירת הצלחת, במזל טוב

 כאן השטן את ידו, וניסה 'לקרוע' את השידוך, וכמעט
שהצליח. יום יומיים לפני שהצדדים היו אמורים להודיע 
לסיומו המוצלח של השידוך, מתקשר לביתו של השדכן חבר 

עם בתו  ,טוב, ומודיע לו על בואו ארצה בימים הקרובים
לה הוא מחפש שידוך הגון, ומבקש ממנו להירתם  - המצוינת

 ,בתוך הדברים  .למשימה ולסייע לו במציאת זיווג מתאים
שאם משימתו תצליח בידו והוא יהיה  ,דיע החבר לשדכןהו

ישלשל לידיו  ,השליח הטוב להביא את בתו בברית האירוסין
 ...הון עתק, ונקב בסכום שאינו מוכר כאן, בארץ ישראל

מיודענו השדכן מאזין לדברים, וליבו יוצא. לכל אורך השנים 
שהוא עוסק במקצוע זה, לא התגלגל לידיו סכום כסף כה 

משידוך אחד... הוא מאמץ את מוחו כדי לאתר בחור , ולגד
. שיענה על כל הדרישות, ולפתע עלה במחשבתו רעיון שטני

ולא עברו דקות אחדות והוא כבר בדרך למימושו. בעוד 
שבביתה של המשודכת הראשונה, בה פתחנו את הסיפור, 
כבר מתכוננים להודיע על הסכמתם לאירוסין, מתדפק 

מודיע שיש לו דבר סתר לשוחח עם האב. השדכן אצלם, ו
השדכן לאבא, שהאדם המיועד ' משנכנסו יחד לחדר, 'מגלה

להיות מחותנו, דהיינו אבי הבחור, מדבר עליו דברים לא 
טובים, "ובאוזניי שמעתיו מספר לאחרים על מעשים רעים 

גם אתה מבין שהייתי מעוניין מאוד שהשידוך ". "שעשית
", המשיך השדכן, "אבל חוששני שהצעתי לכם ייצא לפועל

ממה שיקרה ביום שאחרי. אם היום הוא מדבר עליך בצורה 
כזו, מי יודע מה יהיה אחר כך. ראיתי מחובתי לגלות 

 באוזניך את הדבר, כדי שלא תבוא אלי אחר כך בטענות"...
כדי להבין שכבר באותו מעמד  ,לא צריך להיות חכם גדול

את העסק... אבל השדכן הודיע אבי המשודכת שהוא מבטל 
(שדמותו באה לידי ביטוי מדויק בראשי התיבות של המילה 

וטל), לא הסתפק בכך, וכדי להיות נסף כובר, דקר ש -' שדכןן'
בטוח שהצליח להביא לפירוק השידוך, הלך גם אצל אבי 

איש  ...הבחור, ו"גילה" באוזניו מה שהצד השני מדבר עליו
  .אבל בדיוק בכיוון ההפוך - הלך בדרכו של אהרן הכהן ,זה

השלב הבא, כמובן, היה הצעת שמה של הבת שהגיעה עם 
אביה מחו"ל, לאותו בחור שעזב את ההצעה הראשונה. 
בחור זה היה אכן אחד המצוינים ביותר בישיבתו, וכך עלה 
במחשבתו של השדכן הנוכל לגרוף לכיסו את אלפי הדולרים 

בל הקב"ה, שראה השניים אכן נפגשו, א .שהציע לו החבר
וידע הכל, לא שיגר הפעם את השטן כדי להפריד בין 
הדבקים. הוא עצמו, הוא ולא שליח, מנע מהשדכן את 
האפשרות להרוויח כסף על חשבון הסכסוך בין שתי 

והשדכן , המשפחות הראשונות. ההצעה לא יצאה אל הפועל
 .יצא קרח מכאן ומכאן ,הנוכל

נזכר אבי המשדך הראשון והנה, חלפו כמה חודשים, ולפתע 
בהצעת השידוך ההיא, שכמעט ונסתיימה, ובמוחו מתחילים 

הכיצד יתכן שאבי המשודכת דיבר עליו  ,לכרסם ספקות

דברים לא טובים, "הרי אני מכיר אותו היטב, ולא מהיום, 
ולא נראה לי שאכן כך היו פני הדברים", הוא אומר לבנו. 

שירות על דלת וממחשבה למעשה, הוא מחליט להתדפק י
שכמעט היה למחותנו, ולשוחח עימו   ,ביתו של הצד השני

על הנושא, ובכך לבדוק את נכונות המידע שהעביר לו 
ואבי המשודכת פתח עליו זוג עיניים תמהות:  .השדכן, בזמנו

"אני?! אני דיברתי עליך מילה אחת לרעה?! אדרבה, בזמנו 
פיך וסיפרת קיבלתי ידיעות שאתה הוא זה שפתחת עליי את 

לא עוברות שניות ספורות, "... דברים שלא עשיתי מעודי
והשניים עומדים על העלילה הנוראה שנרקמה על ידי 
השדכן, ונופלים האחד לזרועות של השני, ועוד באותו יום 

      ...נשברה הצלחת במזל טוב
כן דלמרות חיתומו הטוב של השידוך עצמו, הסיפור עם הש

קרה עכשיו, הוא ממש בבחינת הבלתי עוד לא נגמר. מה ש
הנוכל ההוא, ששמע שהשידוך בין שתי המשפחות . ייאמן

הרי אני הצעתי לכם "... יצא לפועל, בא וביקש את המגיע לו
טען  ,ואם כן מגיע לי תשלום על כך"  ,את השידוך הזה

 בחציפותו הנוראה. 
לגר"י זילברשטיין ושאלו האם יש לטענתו  הגיעוהמשפחות 

היפנה את השאלה לגיסו  הרבל השדכן סימוכין בהלכה. זו ש
הגר"ח קנייבסקי שאמר, שראשית לכל צריך להודיע 

שבשבת הקרובה יכריזו עליו הגבאים בבית הכנסת  ,לשדכן
כ'נוכל', וכמי שצריך לברוח הימנו כמטחווי קשת, ובאשר 

הרי הוא היה זה שבמו ידיו ביטל את השידוך, ואם  -לטענתו 
דעתו שלא ניחא ליה השידוך הזה, ומה יש לו עוד כן גילה ב

עד כמה קשה הוא כוחה של  ,מכאן אנו רואים ...לדרוש כסף
 ]אור דניאל[                  נגיעה ועד כמה גדול כוח השפעתה. 

 
 

  

 
 

 ברינה                 רון 
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"       

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 דינה בת שרהלע"נ :  ףלע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוס       
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : לע"נ גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 : לע"נ אברהם בן חנה לע"נ יעקב בן סאלם : סלמן בן חבו ודוד :לע"נ               

 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      "נ לע"נ: משה אהרן בן מאיר יצחק : לע
: ג'וליה חיה בת גריסה מהמינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעי :לע"נ
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 רחל בת חנה -: לע"נ חיה בת יוסף -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ

  : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 

 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 ל : עדי בת מזליעל ברכה בת אביגי

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 ל בן גלית  קב ישרא: יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 עליזה : זוליט בת חנהדוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 גלית בת רות:  רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

סיפור לשבת...-"כוחה של "נגיעה



053-310-7200ab.shebaparsha@gmail.com

28
7



053-310-7200 | 



 ” ויי˜ח ˜ורח            ” 
לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך                                       -מבאר רשי: וייקח קורח                    

 ‘.  העדה וכ       
מעלות           -אמר הצדיק רבי שמחה בונים מפשיסחא                                      -קרח בן  יצהר              

רבות היו לו: בן למשפחה מיוחסת תלמיד חכם עשיר ופיקח  לאדם                                                          
 בעל מעלות כאלה רב הסיכוי להגיע ולהיות מנהיג בישראל.                                                   

את עצמו! קרח לא המתין                       “     לקח     “   ומפני מה לא זכה לכך? מפני ש                             
 ליום שבו יקראו לו להנהיג את ישראל אלא דחק לקחת לעצמו גדולה.                                                           

גם נענש בעונש שהוא מידה כנגד מידה                                       -סיים הרבי               -משום כך         
קודם שיגיע זמנם להיטמן                            -“   ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם                              ”   

 באדמה.      
 
 

 ”                      ̇  ” ‰ב„לו מ˙וך ‰ע„‰ ‰ז‡
פעם אחת פרצה מחלוקת חמורה בעיירה קטנה ליד קוזניץ כאשר                                                       
נודע הדבר לצדיק רבי ישראל מקוזניץ זימן אליו את שני הצדדים                                                           
והוכיחם קשות בתוך הדברים אמר: ישנן בתורה עבירות חמורות עד                                                           
מאד ומהן יש שחייב האדם להיהרג ולא לעבור ובכל זאת אם עבר אדם                                                             
עבירה חמורה אין התורה מצווה להיבדל ממנו! רק במקום אחד  אנו                                                            

היבדלות מבעלי                   -מוצאים ציווי התורה להיבדל מבעלי העבירה                                        
מחלוקת! על כן יידע כל המחזיק במחלוקת של כל הקהל צריכים                                                        

 מחוייבים ומוזהרים מן התורה להיבדל ממנו.                                       

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 
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 שמע ברכו אחר 
 האם “ לעולם אל יחסרנו”

   או שיתפלל מיד ערבית“ הרחמן”ימשיך 
א: “ ב סימן רלו סק “ : איתא במ שאלה לדיון 

ולפ"ז צריך ליזהר מאד שלא לספר אחר ברכו 
דערבית אפילו קודם שהתחיל לברך הברכה 
ראשונה אם דעתו להתפלל אז מעריב עם הצבור 

 ובעו"ה הרבה אנשים נכשלין בזה, ע"כ. 
ויש להסתפק במי שעמד באמצע ברכת המזון 
וכבר סיים ברכה רביעית ועוד לא אמר הרחמן, 
ושמע את הש"ץ אומר ברכו וענה אחריו, האם 
שלא  כדי  שמע  קריאת  מיד ברכות  יתחיל 
להפסיק בין ברכו לברכות ק"ש, ואחרי התפילה 
ישלים מה שדילג בברכת המזון, או שימשיך 

 ברכת המזון כדרכו ואח"כ יתחיל להתפלל?
הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי :  תשובה 

שליט"א אמר שימשיך הרחמן אחרי ברכו 
ואח"כ יתפלל ערבית. וכן הורה הגאון רבי מנדל 
דברי  שגם  הטעם  ואמר  א.  שליט" שפרן 
ן  י מענ הם  ן  ו המז ברכת  שאחרי  ונים  תחנ
התפילה ואינם נחשבים הפסק בין ברכו לברכת 

 ק"ש שהכל מענין אחד.
והגאונים רבי נפתלי נוסבוים, רבי יעקב מאיר 
שטרן, רבי שמאי גרוס שליט"א הורו שיענה 
ברכו ויכוון שאינו מתחיל בזה תפילת ערבית 
אלא עונה כדרך כל עניה על דבר שבקדושה, 
אחר  ברכו  כששומע  לענות  שחייב  וכשם 

כ יסיים ברכת המזון כדרכו “ שהתפלל. ואח 
ויתפלל ערבית. [ואמרתי לו שזה דומה למה 

א סימן רסג “ שהבאנו לעיל בשם הגאון רעק 
קודם “ סט  שבת  ליל  של  ברכו  בשומע  ז 

שהתפלל מנחה, שיענה ברכו ויכוון שאינו 
כ יתפלל מנחה. “ מקבל שבת בענייתו ואח 

 ש גרוס את דברי].“וקילס הגר
ש גרוס שדבר זה שכיח מאד במי “והוסיף הגר

שהוצרך לנקביו קודם מעריב, ואחר שנטל ידיו 
ץ ברכו, דדעת “ קודם שבירך אשר יצר אמר הש 

כ יאמר “ כמה פוסקים שיתפלל מעריב ואח 
אשר יצר, ואין ראוי לנהוג כן למעשה שבדרך 
יצר אחרי התפילה  ישכח לברך אשר  כלל 
ויפסיד את הברכה. ולכן ראוי לעשות עצה זו, 
שיכוון בעניית ברכו שאינו מתחיל עדיין תפילת 

 כ יתפלל.“ערבית, ויברך אשר יצר ואח
 

 מתיקות התורה              
ל ֥˙ ּכָ ֕ר ‡≈ ַ„ּב≈ ַכּלֹ˙ֹ֔ו ל¿ י֙ ּכ¿ ƒה -"ַוי¿

֥ע  ַ̃ ּבָ ƒּ̇ ה ַו ּ֑ל∆ ֖ים ָה‡≈ ƒָבר ַהּ„¿
ם"  ֽ יה∆ ≈ּ̇ ח¿ ַּ̇ ֥ר  ∆ ׁ̆ ֲ‡ָ„ָמ֖ה ֲ‡  (טז, ל‡) ָהֽ

לפי שהיה משה רבינו רועה יש להקשות 
נאמן, שבכל עת ובכל שעה התפלל על 
ישראל שיחזרו בתשובה ויקבל הקב"ה, 
אם כן למה לא התפלל על קרח ועדתו 
שיחזרו בתשובה, והרי התשובה עולה 

 על הכל?

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

 יכנסו להגרלה על פרס יקר ערך                             [גם על אחד מהמדורים]                        הפותרים נכונה                 
 or7148454@gmail.com  –. או למייל            08-9941870  –פקס         -תשובות ניתן לשלוח ל                     

 ם   -י       -יצחק מימרן            ‘   לך: ה       -הזוכה לפרשת שלח                 

  ה  אור התורה           

ל‡) 
רועה 
ל על 
קב"ה, 
עדתו 
עולה 

א
איזה פסוק בחצי השני של א.  

את  ברמז  מתמצת  הפרשה 
 חציה הראשון של הפרשה?

מרומזים “,  קורח “ נעדרים מ ב.  
 וכתובים בשופטים.“ בלק“ב

מכלל התיבות בתורה, מקום ג.  
 ראשון בפרשה.

נקודות. ד.   ושתי  האבות  מן 
 .(מילים זהות, סדר אותיות שונה)

 חידות מאתגרות לשולחן השבת                           

 



‘ ’

קוראים יקרים, אני רוצה לפתוח בשאלה: 
אדם שהולך ברחוב ופתאום חוטף סתירה ” 

מה תהיה התגובה שלו לאותו אחד?  “. מאחורה
 ואני יפרט.“! תלוי”התשובה היא: 

אם זה אביו, הוא לא יאמר כלום ולא יעשה 
כיבוד הורים! אבל מאידך, אם זה היה   -כלום 

כך ‘...  עגבנייה ’ חבר שלו הוא היה מתעצבן כמו  
זה העולם הזה אם יש לך ניסיון תדע לך שזה 

 סתירה מאבא שלך...
ד  י א ז ם  י י ח י  ב ר ר  פ ס מ

 א:“שליט
הרעיון שאני רוצה לדבר עליו 
זה בעצם שכל אחד מאיתנו ילך 
ויקנה מחר בבוקר משקפיים, איזה 
משקפיים? משקפים של אמונה. 
הגיע הזמן שנבין שהעיניים שלנו 
רואות לא נכון, זה לא עולה הרבה 
כסף זה בלי זכוכית זה משקפיים 

 של אמונה.
נסעתי ביום שלישי האחרון 
ר  עי רושלים  בי שיחה  ר  למסו
הרב  של  מדרש  בית  הקודש, 
מרדכי אליהו זצוק"ל, ולאחר מכן 
יש לי גם שיעור בקריית הרצוג, 
ולכן נסעתי לכוון צומת קוקה 

. הזמן שלי לחוץ כי 402קו    -קולה 
 , י חצ ו נה  שמו בשעה  השיחה 
אבל  שעה,  מירושלים  ונסיעה 

 חשבתי שיש בורא לעולם!!
מחכה  קולה,  קוקה  לצומת  מגיע  אני 
בתחנה יוצא אוטובוס מכוון בני ברק והנהג 
עושה לי: "מלא", אני מרמז לו עם היד שאני 
יכנס בעמידה, והוא מחזיר לי "לא". יכולתי 
להתרגז, אבל אז אמרתי: "בורא עולם זה לא 
הנהג, זה אתה, ואם תרצה אני יסע ועוד בזמן 

 הקרוב".
ומחכים  מדים  עו אנשים  כמה  די  לי
לאוטובוס, לאחר שלוש דקות עוד אוטובוס, 
והנהג אומר "חבר'ה ארבע מקומות", אמרתי 
יעלו מי שהיה פה לפני. נשארנו אני ועוד אחד, 
שתיכף תשמעו מי זה. הגעתי מלפניו וישבנו 

 בתחנה. 
אומר לי אותו אחד: "הנהגים החצופים 
האלו, מה הבעיה לעלות ולעמוד". אמרתי לו: 
את  תקח  כעסת?   , ז ג מתר אתה  למה  "
המשקפיים שלי ותראה שזה לא הנהג שלא 
עצר לנו, זה בורא עולם שלא עצר לנו". ואני 
אומר לכם קוראים יקרים, שווה לכם תמיד 
להסתכל דרך המשקפיים האלה כי רק אתם 

 תרוויחו. 
למרות זה הוא ממשיך לומר: "מותר לנסוע 
ובדרך יעמדו אנשים, הנהג החוצפן והשקרן 
הזה הלוואי שיתקע". אני אומר לו: "למה כך 
אתה אומר, קודם כל תלמד זכות. מי אמר 
שהוא שקרן אולי הוא קיבל הוראה מ'אגד' לא 
לעמוד בנהיגה, וגם אם נגיד שהוא שקרן למה 
אתה אומר שיתקע, למה אני ואתה מושלמים 

 שכך אתה מדבר?".

מגיע אוטובוס. "מקום אחד", אומר הנהג. 
ועכשיו תור מי? תורי! ואני עולה. החצוף הזה 
עלה אחרי ומה עשה? לקח את ה'רב קו', ושילם 
לפני, הנהג אומר לי: "תרד, אני לא מסכים 
יותר". אני אומר לאותו בחור שעמד איתי 
בתחנה: "סלח לי אני לא מכיר אותך, אבל תגיד 
האוזן שלך לא שומעת את מה שאתה מדבר? 
שהשקרן יתקע, אתה לא  הרי אתה אמרת 
פוחד להתקע?". "אני ממהר". וגם 
ממהר,  לו: "גם אני  אני משיב 
קצת אמינות יש לי שיחה", לא 
המשכתי להתווכח איתו ואמרתי 

 לו נסיעה טובה וירדתי.
-תאמינו לי שאילולא הכעסת 

הרסת הייתי אמור לשבת ולרקוד 
שם, אבל ירדתי וישבתי בתחנה 
עם אותם משקפיים של אמונה, 
ואמרתי: "הכל בורא עולם". אחרי 
שתי דקות מגיע עוד אוטובוס 
ריק!! אני נכנס לאוטובוס ומרוב 
מקום התחלתי לטייל באוטובוס 

 ולהכין את השיחה שיש לי... 
ליד צומת מסובין יש עליה, ויש 
שם גם רמזור, ליד הצומת אני 
רואה למטה את האוטובוס לפני 
 , תקוע עם כל האנשים למטה.
ששם נמצא אותו בחור רציתי 
ששקרן  מי  פתק " לו  להוציא 

 נתקע"...
תתארו לעצמכם שהייתי מתעצבן ועושה 
בלאגן, לא הייתי מגיע לשיעור בזמן. אבל בסוף 
מה יצא? שהוא לא אכל בחתונה, ואני הגעתי 

 לשיחה בזמן.
רבותי! למה באנו לעולם? לאכול לשתות? 
ליהנות או לסבול? תקשיבו טוב, אומר המסילת 
שכולם  ו  עכשי בטוח  שאני  משפט  ישרים 

לקיים אומרים:   אלא  נברא  לא  האדם  "כי 
. מה זה "קשה לי", מצוות ולעמוד בניסיונות" 

לעמוד  אין כזה דבר! אדם בא לעולם כדי 
בניסיונות אתם קולטים? אצל אחד זה ניסיון 
של בריאות, אצל אחד זה ניסיון של בעל ואחד 

 זה ניסיון של אישה. 
ממשיך המסילת ישרים ואומר עוד משפט: 
השם  על  להתענג  בא אלא  לא  האדם  "כי 
וליהנות מזיו שכינתו". לכאורה, איך זה מסתדר 
להתענג על השם עם נסיונות? הרי אחד שיוצא 
לשידוכין חמש שש שנים ואין כלום, יקרא 

 ליהנות על השם??  
תשובה: משקפיים של אמונה. זה פשוט, 
כוון שאדם מבין שהכל זה בורא עולם, הניסיון 
הופך להיות תענוג. הבנו? ברגע שהבן אדם 
לובש משקפיים של אמונה ומבין שנאבד לו 
מאתיים שקל, שיחשוב: זה בורא עולם!! הוא 
רק עשה לך ניסיון שיהיה לך קרבת השם.  
קשה! אין מה לעשות בשביל זה באנו לעולם, 
ולכן תשמח על זה. ואני הקטן והדל השתדלתי 
לעמוד בניסיון ולקבל את הישועה שלי. פלא 

 פלאים! זה החיים שלנו.

ףףהחצוף הזה 
עלה אחרי 
ומה עשה? 

קלקח את ה'רב 
,קו', ושילם  ק
,לפני, הנהג 
אומר לי: 

,"תרד, אני לא 
מסכים יותר". 

לאחרונה באחת הפעמים שזכיתי לצקת מים  א“הרב חיים זאיד שליט
צדקה  משה  מוהר"ר  המפורסם  הגאון  קמיה 
שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף", בא לפניו ת"ח 
לו מקרוב על עובדא דהוה  אחד וסיפר דידוע 
ברופאים  ודרש  בכליותיו  ל"ע  שחלה  באחד 
וחיפש בכיליון עיניים תורם להשתלת כלייה, 
ומצאו אחד יר"ש שמוכן לתרום לו כלייה, וגם 
בדקו ומצאו שיש התאמה ביניהם, אך התורם 
לא יחזיק  למעשה שהחולה  קודם  הציב תנאי 
פלאפון לא כשר, וכאשר נודע שהחולה מחזיק 
להתחייב  אם מוכן  שאלוהו  כשר,  לא  פלאפון 
והלה  כשר,  פלאפון  רק  ואילך  מכאן  להחזיק 
בדעתו  הדבר  לשקול  כדי  ימים  כמה  ביקש 
מוכן  ולהחליט, ובסופו של דבר השיב שאינו 
להתחייב בדבר, ומוותר על תרומת הכליה, כי 
יודע הוא בנפשו שלא יוכל לעמוד בדבר, ואמר 
הת"ח כי רואים ממעשה זה עד כמה המכשירים 
מוות  עד  האדם  את  ממכרים  כשרים  שאינם 

 כפשוטו. 
ואולם אחד הת"ח שנכח במקום טען שלכאו' 
כיון שהתורם הציע עצמו והסכים לתרום, לכן 
משום פקו"נ שעלול החולה במחלתו להסתבך עד 
מוות, היה לו חיוב לשקר ולומר שיעמוד בדבר, 
כדי לקבל את תרומת הכליה, ועל ידי כך לצאת 

 מכלל סכנה. 
על  אין  שהרי  ליתא,  ודאי  כי  לו  נומתי  אך 
התורם חיוב להכניס עצמו לידי חולי ולתרום את 
הכליה, ואטו משום פקו"נ מותר לאסור בני אדם 
לאחרים,  לתרום  וליטול מהם את כלייתם כדי 
ומאחר והתורם מתנה בפירוש שמוכן ליתן רק 
על דעת כך וכך, איסור גמור ליטול ממנו הכליה 
כל נותן מתנה שיכול  כפי  תנאו,  לקיים  מבלי 

 להציב תנאים כאלו ואחרים למקבל המתנה.
והנה בגמרא ב"ק (ס.) איתא שדוד המלך הסתפק 
האם מותר להציל עצמו בממון חבירו, ושלחו לו 
חכמי הסנהדרין שלכל אדם אסור להציל עצמו 
בממון חבירו, ורק למלך מותר משום דמלך פורץ 
גדר. והתוס' (ד"ה מהו להציל), פירשו שהספק 
האם חייב לשלם כשמציל עצמו בממון חבירו 
מותר  לכתחילה  שודאי  כלומר  פקו"נ.  משום 
להציל עצמו בממון חבירו, רק השאלה האם צריך 
אחר כך לשלם. וכן כתב בתוס' רבינו פרץ. וכן 
מבואר להדיא בדברי הרא"ש (שם הל' י"ב), וכן 
כתב הרמב"ן במלחמות (ב"ק פרק הגוזל ומאכיל). 
וכן כתב השטמ"ק (ב"ק פא.) בשם הרשב"א (עי' 
בתשו' ח"ד סי' י"ז). וכן דעת הראב"ד, וכן מבואר 
בדברי המאירי. ואולם מדברי רש"י שם מבואר 
להציל עצמו בממון חבירו אפילו  שיש איסור 

 היכן שמשלם.  
י  ו שנ זה  ן  שדי לומר  מקום  היה  כן  ואם 
במחלוקת הראשונים ורש"י, שלפי הראשונים 
לקבל את תרומת  מותר היה לחולה לשקר כדי 
הכליה, אך לדעת רש"י אסור. ברם נראה לחלק 
מיהו  מותר,  לשלם  מנת  על  לרש"י  אף  שהרי 
בנידו"ד פשוט הדבר שלכו"ע אין החולה רשאי 
לשקר, כי במציל עצמו בממון חבירו, מחזיר לו 
אח"כ את הממון, וכאן אינו מחזיר את הכליה. 
ועוד יש חילוק בין להציל עצמו בממון חבירו 
לבין להציל עצמו בגוף חבירו, שודאי לכו"ע אין 
בממון  ורק  חבירו,  בגוף  עצמו  להציל  היתר 
התירו, אפילו אם היה הדין שלא צריך להחזיר 
את הממון. ומכיון שאין חיוב על התורם ליתן את 
כלייתו ולהכניס עצמו לחולי כדי להציל אחרים, 
ממנו  להוציא  ולאלצו  לחייבו  אפשר  אי  לכן 
כלייתו בשקר, משא"כ מי שיש בידו ממון ויכול 
להציל אחרים בממונו, חייב ליתן להם ממונו על 

 מנת שאח"כ ישיבוהו לו.

הסיפור המצמרר הבא עלה לשולחנם של מרן 
א, והגאון הגדול רבי ”הגאון רבי משה צדקה שליט
 •א בחודש האחרון!! ”יוסף חי סימן טוב שליט

מדובר באחד שמצאו לו תורם מתאים לכליה. אך, 
כיון שהנתרם מחזיק טלפון לא כשר סבר התורם 

 הסיפור המלא לפניכם •להימנע מהתרומה 
 | מפורסם לראשונה בחשיפה בלעדית | 

-מצמרר ומרגש-



זאיד  חיים  רבי  המשרים  מגיד  מספר 
 א:“שליט

 שמעו סיפור פלא פלאים.
קרוב משפחה שלי 'אשר' חיתן את הבת 
שלו, ואני גם חתנתי את הבת שלי לפני כמה 
אשר הוא הגיע, שם  את  חודשים. הזמנתי 
מעטפה, כמקובל אצל כל אחינו בית ישראל. 
כמה הוא שם? ארבע מאות שקל. לקחנו את זה 

 לזוג, כמובן. 
סתם,  לא שילם  הוא  כמובן 
אלא בגלל שהוא חיתן את ביתו 
לאחר כמה שבועות והוא הביא לי 
 : ה ב ב  ו ת כ ם  ג ש  , ה נ מ ז ה
"השתתפותם תיסב לנו עונג רב..." 
חלק מהתענוג זה להחזיר כמה כסף 

 קבלת.
ותדעו לכם: "שאדם שקיבל 
כסף מחברו או מקרובו הוא חייב 
להחזיר לו את זה הלכתית משום 
, ותובעים את זה  'דמי שושבנות'

 בבי"ד!!" 
טוב. אני מכין מעטפה עם השם 
שלי. וכותב לידידי הרב אשר ברכת 
מזל טוב וכו' וכו', כמה שמתי לו? 

 חמש מאות שקל. 
אני חוזר מנתניה ואני אחרי 
שיחות כל היום. החתונה של קרוב 
שלי אשר הייתה באולמי 'היכלי 

מלכות'  היכלי  ' ) לצערי   -הפאר'   , לשעבר)
התבלבלתי וחשבתי שהחתונה בווגשל, אני 
מגיע לווגשל וקודם כל אמרתי אני אכניס את 
המעטפה ואז אכנס, והנה שמתי את המעטפה 
בכספת ונכנסתי. אני מחפש ציבור תימני, ולא 
מוצא. ואז גיליתי שטעיתי באולם. מה עושים 

 עכשיו? זה חמש מאות שקל!!
אמרתי אני אלך לאבא ויגיד לו שיתן לי 
את המעטפה, ואני שואל מי הוא האבא של 
החתן? והצביעו לי עליו. הלכתי אליו ואמרתי 
לו: "שלום", הוא מסתכל עלי ואומר לי "הרב 
זאיד, באת לחתונה לא הזמנו אותך בכלל וכל 
הכבוד לך שבאת", והוא מחבק אותי ואני אומר 

 לו וודאי תודה. 
אני מנסה להשחיל מילה והתחלתי לומר: 
"תשמע, הכנסתי מעטפה", "מה? גם מעטפת 
הכנסת? לא היה צריך איזה זכות"... סגר אותי 
לחלוטין. אמרתי בורא עולם אני שם משקפיים 
של אמונה שהחמש מאות שקל האלו שייכים 

 לאותם בני זוג, אני מנוס.
אני יוצא החוצה ומתקשר לאחותי ושואל 
אותה איפה החתונה של אשר? והיא ענתה לי 
ב'היכלי הפאר', ואז ספרתי לה מה קרה. אני בא 
להיכלי הפאר, אבל אין לי מעטפה... למחרת על 
הבוקר הכנתי מעטפה עם חמש מאות שקל 
והבאתי לו את הכסף... עד כאן סיפור יפה... 

 תשמעו טוב.
עבר שבוע וחצי ואני מקבל טלפון. "שלום 
הרב זאיד, מדבר האבא של החתן", אמרתי אולי 

הוא רוצה להחזיר... והוא אומר לי: "אני פשוט 
מודה לרב שאפילו שלא מזמינים את הרב, הרב 
ואני רוצה לומר לך משהו: בזכותך  מגיע, 
השלמתי עם חבר שלי שלא דברתי איתו חמש 

 שנים". 
 שמעת? בזכותך!! כן בזכותך!!

 "מה קרה"? אני שואל. 
ואז הוא מספר לי סיפור. "תשמע הרב, 
חמש  לפני   , שלי החבר  אותו 
שנים עשיתי לו טובה גדולה 
מאוד, שפטרו אותו מהעבודה, 
את  ובמקום להביא לבן שלי 
מקום העבודה הבאתי לו את 
העבודה. וחתן אחר כך את הבן 
חוצפתו לא  שלו, והוא בשיא 
שלח לי הזמנה, כמה חיכתי אבל 
למחרת  הזמנה.  קבלתי  לא 
ופשוט  ברחוב  אותו  ראיתי 
הלך  הוא  הצידה וגם  הלכתי 
לצד, ומאז חמש שנים אני לא 

 מדבר איתו.
פתאום אני חושב שבעצם הרב 
זאיד לא מוזמן, ואף על פי כן 
הגיע לחתונה שלי, והביא גם 
מעטפה של חמש מאות שקל. 

צריך   -ובעצם  יתי  הי י  אנ גם 
ללכת לחתונה ולומר מזל טוב, 

 שהרי זה חבר שלי.
ואז הרמתי טלפון אליו. הוא היה בהלם. 
אמרתי לו, שלפני חמש שנים הוא לא הביא לי 
הזמנה. והוא עונה לי: "אתה לא מתבייש אני 

 הבאתי לך ואתה לא באת?"
בסוף התברר, שהוא שלח למקום שבו היה 
גר פעם. מחלו על העבר, והחליטו לקבוע מקום 

 להפגש".
מבקש  אני  זאיד  "הרב  לי:  אומר  הוא 
בקשה, הרי חמש שנים אני לא מדבר איתו 
והורדתי את הראש למרות זאת דברתי איתו, 
ועכשיו זה עת רצון. אנא תן לי ברכה, יש לי בן 

 מעל הבן שהתחתן שתקוע בשידוכין".
אמרתי לו "ברגע שאתה מקבל משקפיים 
של אמונה והשלמת עם משהו תבוא הישועה 

 ותראה". 
יומיים לאחר מכן אני הולך ברחוב רבי 
עקיבא, נכנסתי לחנות לקנות זירו. אחד פוגש 
אותי ואומר לי: "כבודו הרב זאיד?" אמרתי לו 
"כן", "כל הכבוד לך אתה באת לחבר שלי בלי 
להזמין אותך ועוד הבאת מעטפה עם כסף, ישר 

 כח". 
הוא אומר לי: "הרב תברך אותי, זאת שעת 
רחמים", אמרתי לו "יש לך בת?" הוא עונה לי: 

 "כן". "יש לי שידוך! הבן של חבר שלך!!"
והפגישה הראשונה הייתה ביום חמישי 

 לפני שבועיים...
חמש מאות שקל! משקפיים של אמונה, 
גם השלמנו, גם היה שידוך וגם אני יקבל אלף 

 דולר. לא שווה??!! 

‘ ’

אני מנסה 
להשחיל מילה 

והתחלתי 
לומר: "תשמע, 

הכנסתי 
,מעטפה", "מה? 

גגם מעטפת 
הכנסת? לא 

ךהיה צריך איזה 
זכות"...

ך
..." 

̆לום ומבורך   ̆בת 

ויקח קרח בן יצהר בן לוי ודתן ואבירם ”
 (במ„בר טז, ‡) “ואון בן פלת בני ראובן

 א“הרב חיים זאיד שליט

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
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סיפר רב אחד שנסע פעם לדרום אפריקה, והנה יום אחד כשהוא מהלך ברחוב, ראה אותו איזה 
גוי ועמד והסתכל עליו ומדד אותו, שאלו הגוי: האם אתה יהודי? אמר לו, כן. אתה יהודי? כן. 
אמר לו הרב נו, מה קרה? אמר לו הגוי, מה נו, אני קורא בתנ"ך שהעם היהודי הם הבנים של 
הקב"ה, ואף פעם לא ראיתי איך נראה בן של הקב"ה, פעם ראשונה אני רואה יהודי, אז אני 

 מתלהב.  [ימי השבועות בהלכה והגדה]
 

מסופר שבשנת תקי''ב היה לא עלינו, קטרוג על העיר מזיבוז עירו של הבעש''ט. אנשים רבים, 
נשים וטף חלו במחלות שונות, וכמה מהם היו גוססים ר''ל ותהי צעקה גדולה בעיר, כי אין בית 

 שאין שם חולה אחד או שניים. 
ויבואו אל מורנו הבעש''ט ויבכו במר נפשם על החולים, ויתחננו בפניו להרבות בתפילה עבורם. 
ויען הבעש''ט: שהוא אינו יכול להושיע להם בזה, ורק הם בעצמם יכולים להציל את החולים, 
להחליש או גם לבטל את רוע הגזרה... תמיד עבודת ישראל עמך עושה רצון להחליש את הגזרה 
ולבטלה. ועבודת ישראל שהיא עומדת תמיד לפני ה' יתברך לעשות רצון טוב, הם אותיות 
שבתורה, שהם בשני אופנים: אמירת אותיות שבתורה וספר תהלים וכתיבת ספר תורה שבה 

 ישתתפו כולם. (אגרות קודש, האדמו''ר הריי''צ, חלק ו') 
 

א לא העז לספר לאביו מרן ה'אביר יעקב' “ ק רבי מסעוד אביחצירא זיע “ מספרים, כי מרן הגה 
א כי כתב פיוט, על אחת כמה וכמה שלא העלה בדעתו לשורר את הפיוט בשולחן השבת “ זיע 

של אביו, לגודל היראה שהיתה לו מפניו. והנה באחת השבתות התארח בביתו של 'אביר יעקב' 
אחד מגדולי תלמידיו, שהיה לו גם יד והבנה בפיוטים. ניגש אליו רבי מסעוד ולימד אותו את 
הפיוט אשר חיבר, וביקש ממנו שבסעודת ליל שבת, יפייט את אותו פיוט. ואכן בסעודת השבת 
כשהחל אותו תלמיד לשורר, הטה 'אביר יעקב' אוזנו לכל אותם רמזים עמוקים שבכל תיבה, 

 ואף הבחין כי חמשת בתי הפיוט מרכיבים את המילה 'מסעוד'. 
ה'אביר יעקב' פנה אל התלמיד המשורר והתעניין האם פיוט זה משל רבי מסעוד ארוואח זצ"ל 
שהיה מגדולי הפייטנים מיוצאי תאפיללת. ומששמע כי פיוט זה חיבר לא אחר מאשר בנו יקירו 

 קרא לעברו בשמחה מתוך גילה: "חכם בני ושמח לבי".
כן נותרו כמה מפיוטיו החשובים, אשר קובצו מכבר בספר 'יגל יעקב', הוא קובץ הפיוטים של 
צדיקי המשפחה הק', שבהם הוגים צדיקים מופלגים לצד פשוטי ההמון העממי, וכשם שכל 

 אדם מוצא בהם טעם, כך בכל פעם שהוא ממשמש בהם הוא מתענג על טעם חדש.
 

בספר ''שומר אמונים'' מסופר על אחד מגדולי צדיקי הדור שהאיר את העולם בצדקותו 
טוב זי''ע צפה -שם -ובקדושתו, ובתחילת עבודתו נאחזו בו בלבולי אמונה, רחמנא לצלן, והבעל 

זאת ברוח קדשו, וביודעו את כוחו של אותו צדיק לאיזה מדרגה נעלה הוא יכול להגיע, נסע 
במיוחד למקומו של אותו צדיק, וניגש אליו ואמר לו: ''גם על זה עליך להתפלל לפני השם 
יתברך...'', היינו, שגם על עצם האמונה צריכים לבקש מהשם יתברך שנזכה לאמונה טהורה, 

טוב הציל את נפשו על ידי זה. עד -שם -לבטחון חזק ואיתן בו יתברך. ואותו צדיק אמר שהבעל 
 כאן (נר לרגלי)

 
כששהה הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ''ל בגלות סיביר, הוא הגיע כשרק בגדים קלים מכסים 
את גופו. נוסף לכך, היה עליו לרוץ יחף על השלג בכל בוקר, וכל זאת, כשהטמפרטורה הגיעה 

 לעתים לארבעים מעלות מתחת לאפס. אנשים רבים קפאו מקור ומתו. 
נשא הרב עיניו לשמים ואמר: ''רבש''ע, אמנם 'צנים ופחים ביד אדם', כי בידו של אדם להשמר 
מהם, אבל במצבי היום בטל טעם זה, כי הרשעים הללו אינם מניחים לי לחמם את גופי. נמצא, 

 שחובת השמירה חוזרת אליך... אם כן, אני מתחנן: 'שמרני קל כי חסיתי בך'''. 
וראה זה פלא, הרב, שבילדותו היתה אמו עוטפת את גופו בצמר גפן מחמת חולשתו, והיה 

 מצטנן מכל רוח מצויה, לא חלה שם אפילו פעם אחת! 

 
למה ממונו ˘ל ˜רח וע„˙ו נבלע  
ב‡„מה והל‡ המ˙חייב מי˙ה וממון ‡ו  
מל˜ו˙ וממון ני„ון בעונ˘ החמור  
בלב„, וכיון ˘נ˙חייב ˜רח מי˙ה ל‡  

 היה ˆריך להיענ˘ בממונו?

בני ˜רח ל‡ מ˙ו וממיל‡ יר˘ו ‡˙ 
 ‡ביהם ולכן נענ˘ו ממון

עלה בדעתי בס"ד ליישב שאף על פי שהמתחייב מיתה 
וממון, נידון בעונש החמור, שנא' (דברים כ"ה ב') "והכהו 
לפניו כדי רשעתו במספר" ודרשו חז"ל (כתובות לז. מכות 
ד.) משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום 
שני רשעיות, מכל מקום הנה נאמר "ובני קרח לא מתו" (כ"ו 
י"א) וידוע פירוש רש"י שבני קרח היו בעצה תחילה ובשעת 
המחלוקת הרהרו תשובה בליבם, לפיכך נתבצר להם מקום 
גבוה בגיהנום וישבו שם, [ועיין בבא בתרא ע"ד ע"א]. ואשר 
על כן, בשעה שקרח נבלע באדמה ומיד מת, ובניו לא מתו, 
הרי שבניו ירשו את כל רכושו, ולפי זה כיון שהם לא מתו 
כמאמר הכתוב, לכן נענשו עונש ממון שיאבד כל רכושם, 

 והבן כי זה נפלא. 

ממונם ‡ב„ כ„ין ממון עיר הני„ח˙ 
˘‡סור בהנ‡ה

העולם מתרץ שהיה לקרח ועדתו דין של עובדי עבודה זרה 
כעיר הנידחת שכל רכושם אסור בהנאה, וכיוצא בזה כתב 
בספר צפנת פענח שאת מחתת קרח עצמו לא לקחו לציפוי 
המזבח, מפני שהיה כשלל עיר הנידחת ולפיכך נבלע אף 
הוא, שהרי אפי' מחט שהיתה שאולה ביד ישראל מידם 

 נבלעה עמהם.

ממונם ‡ב„ לפי ˘‚רם להם לה˙‚‡ו˙ 
ולחלו˜ על מ˘ה

הגאון ההפלאה בחיבורו פנים יפות מבאר שבאמת לא היה 
להם בדין להפסיד את רכושם, משום דקי"ל דאין מיתה 
וממון בדבר אחד, אלא טעם טביעת הממון משום שהוא גרם 
להם להתגאות, ואמרינן בסנהדרין (נד.) "ואת הבהמה 
תהרוגו" משום שהביאו לאדם תקלה על ידה, וכיון שנתגאו 
על ידי רכושם לא היה ראוי הרכוש להיטבע מחמת עצמן 
אלא מחמת חיוב הבעלים שבאה תקלה על ידן, והיינו 
דכתיב "ואת היקום אשר ברגליהם" שהעמידן על רגליו (שם 

 קי.), שהם העמידום למרוד במרע"ה.

י˘ ‡ומרים ˘˜רח ל‡ נבלע ‡ל‡ ר˜ 
ל‡חר מכן

עוד מתרץ הפנים יפות, לפי דעת רבי יוחנן (שם) שקרח 
עצמו לא היה מן הבלועים ולא מן השרופין, ולכך נאמר 
"ואת כל הרכוש אשר לקרח" ולא נאמר את כל היקום אשר 
ברגליו, משום דקרח לא מת, כיון שלא קיבל התראה, אבל 
ממון אין צריך התראה, אף שמת קרח אחר כך במגפה כמו 
שפירש"י, שנא' בפרשת פנחס (כ"ו, י') "ותבלע אותם ואת 
קרח במות העדה", משום שנתחייב אחר כך מיתה כמו כל 

 העם שאמרו אתם המיתם את עם ה'.
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קרח   • 190  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  , א)(טז ויקח קרחח
"ויקח קרח" מה לקח? אומרים חז"ל: "שלקח מקח רע לעצמו". 
ונשאלת השאלה: וכי קרח בלבד לקח מקח רע לעצמו? והלא כל מי 

יפוא המקח הרע שעובר עבירה, לוקח מקח רע לעצמו! במה מתייחד א
של קרח? אלא, כתב רבינו "בן איש חי" זצ"ל בספרו "אדרת אליהו", 
כל אדם שעובר עבירה לוקח אמנם מקח רע, אבל יש באפשרותו 

וחז"ל  –להתנתק ממנו. הכיצד? בכך שמישהו ידבר עליו לשון הרע 
אמרו, שהמספר לשון הרע על חברו נוטל ממנו את כל עוונותיו, ר"ל! 

מן העוון לעולמים. ומדוע?  לוקת, לא יוכל להשתחרראבל בעל מח
הרי חז"ל קבעו שמותר לספר  –משום שגם אם ידברו עליו לשון הרע 

לשון הרע על בעל מחלוקת... לפיכך, קורח שהתחיל במחלוקת, לקח 
  (מעיין השבוע)   מקח רע לעצמו מבלי יכולת להתנתק ממנו!...

רואים אנו, כתב רבינו פירש רש"י: "שלקח מקח רע לעצמו".  שם.
"בן איש חי" זצ"ל, שמחלוקת קורח קרויה בשם "סחורה". ומדוע? 
כי כתוב: "ובני קרח לא מתו", ופירשו המפרשים שעדיין יש לו בנים 
ותלמידים הממשיכים בדרכו לעורר מדנים ולהפיח מחלוקות, 
ולחרוץ לשון על גדולי ישראל ומנהיגיו. וכמו שכתב רש"י: "פרשה 

נדרשת", תמיד יש מי שדורש אותה ומפתח אותה, ועושה על  זו יפה
מזהיר  –פיה מטעמים... הרי שזוהי סחורה המבוקשת תמיד. אבל 

דעו לכם שזהו "מקח רע", סחורה הממיתה  –אותנו רש"י הקדוש 
  (שם)  אסון על העוסקים בה!

  "מעולם לא התערבתי במחלוקת"...
הגאון רבי שמואל הלוי סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א: כשהגיע 

וואזנר זצ"ל לגיל מאה ואחד, החליט מנהל ה'ביטוח לאומי' לערוך 
אצלו ביקור. במהלך השיחה ביקש האורח ממארחו הדגול שיגלה לו 

השיב לו הרב וואזנר בזה הלשון: "אם  במה זכה לאריכות ימים שכזו?
הנך רוצה לדעת במה הארכתי ימים, תדע לך שמעולם לא התערבתי 

חלוקת שאינה שייכת לי". והוסיף הגר"י לספר: פעם שהיתי במ
בחתונה עם הגר"ש וואזנר. והנה שמעתי רעשים מאחד הפינות באולם, 

תי שמתווכחים אודות מחלוקת הוא שאל אותי לסיבת הרעשים והשב
  (קול ברמה)  ימת. אמר לי: "א"כ, אני עוזב את המקום מיד"! וכך עשה.מסוי

  (טז,טו) ד' אל תפן אל מנחתם ויחר למשה מאד ויאמר אל
והפלא עצום, הלא בכל שאר החטאים של בני ישראל התייצב משה 
רבינו להמליץ טוב על כלל ישראל, ואף הקב"ה נענה לו בזה. ובפרט 
אנו מוצאים כיצד בחטא העגל הוא מוסר נפשו על כלל ישראל, 

סברו  ומלמד סניגוריה לא פשוטה ואומר להקב"ה שבני ישראל
ולא לכולם. ואילו כאן בחטא של  ש"אנוכי ד' אלוקיך" אמרת רק לי

רח ועדתו לא רק שמשה רבינו בעצמו נמנע מלהמליץ טוב או ק
להתפלל עליהם, אלא אדרבא הוא מוסיף לבקש מהקב"ה "אל תפן 
אל מנחתם"? כך הקשה הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל. שוב 

בינו באומרו אל תפן אל מנחתם, הוסיף והקשה: מה כוונת משה ר
הלא ממנ"פ, אם לא יעשו תשובה פשיטא שלא תועיל להם מנחתם 
ותפילתם, שהרי קורבנם יהיה "זבח רשעים תועבה", ואם אכן יעשו 

  תשובה, א"כ למה באמת שלא יקבל הקב"ה את מנחתם? 
למדנו מזה כי אמונת חכמים הוא יסוד קיומו של כלל ישראל, 

  כמים חמורה יותר משאר העבירות, ובפרט כאשר והפגיעה בכבוד ח

  

 הפגיעה והטענות על החכמים נעשית באצטלה של לשם שמים 
מדומה, שבזה אין עצה ואין תפילה, ואדרבה אם יש תפילה הוא לצד 

כי  חטאים.ההשני של "אל תפן אל מנחתם", ולא מצינו כזאת בשאר 
יכול, כאשר הסיבה למחלוקת כנגד החכמים נעשית לשם שמים כב

הרי שאין תקנה. אדם חוזר בו ועושה תשובה רק כאשר הוא יודע 
ומרגיש שהוא נכשל בעבירה, ואז יש תקווה כי יום אחד יבין את 
הטעות וישוב בתשובה שלימה. אך כאשר הוא מדמה לעצמו שזה 
"מצווה" אינו חוזר בו, ובמצב כזה אין תקווה שישוב בתשובה, אלא 

ת נפש, מתוך תחושה שהוא עוד עושה אדרבא הוא ידבק בה במסירו
מצווה, ועל כן זהו כמו גידול ממאיר רח"ל שאין עצה רק לבצע 
ניתוח ולהסיר את הגידול, כי בלא זה יתפשט הנגע ותיפגם אמונת 
החכמים בכלל ישראל, שהוא ציפור הנפש ויסודו של כלל ישראל. 

כאן וברש"י להלן (טז,כ) כתב, בוא וראה כמה קשה מחלוקת וכו' ו
אבדו אפילו יונקי שדיים. והיינו, משום שמחלוקת על צדיקים 

  (מוסף ש"ק יתד נאמן) וחכמים שאינה לשם שמים חמורה יותר מן הכל!
  (טז, לג) אבדו מתוך הקהלותכס עליהם הארץ וי

  צ"ב, כיון שכסתה עליהם הארץ ברור שאבדו!
ובאר ה"דעת סופר": היו אז, וגם יהיו תמיד, אנשים המחפשים 

לומר שמשה רבנו עשה טבעיים לכל דבר, ואותם אנשים רצו  הסברים
ת" מתחת לקרח וחבורתו, ואז ברגע נכון התפוצצה "מנהרות תופ

לכן כתב הפסוק "ותכס עליהם  המנהרה והם נפלו פנימה, עפ"ל.
הארץ", כי את החלק הראשון של הבליעה עוד אפשר היה להסביר 
כנ"ל, אולם איך יתכן שמיד אחר כך כסתה עליהם הארץ? בזה הכירו 
כולם שהיה כאן נס גדול והשגחה פרטית, וידעו כי משה אמת ותורתו 

ה' ביך אמת ונאבד קרח וזכרו לא יזכר ולא יפקד. כן יאבדו כל או
  (ומתור האור)  ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

דת קרח אינה עתידה לעלות, שנאמר: 'ותכס עליהם הארץ' ע שם.
  (סנהדרין ק"ח.) הבאלעולם  –בעולם הזה, 'ויאבדו מתוך הקהל'  –

ק לעולם הבא. ומובא מבואר שקרח ועדתו הם מאלו שאין להם חל
בשם רבי יחיאל קראם שהקשה: מהו  יקרא דאורייתא"בספר "

המיוחד בעדת קרח דוקא שהוצרכו חז"ל לומר שאין להם חלק 
לכל דור המדבר אין חלק לעולם הבא, ועדת קרח  לעולם הבא, והלא

היו חלק מדור המדבר? ותרץ, שלאנשי דור המדבר אין חלק לעולם 
הבא, חוץ מן הלויים, שהרי הם לא היו בחטא. וקרח נמנה על עדת 

  הלויים. לכן הוצרכו חז"ל לומר שאף קרח אין לו חלק בעולם הבא.
   אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה

 ,דהיינו פטר חמור ,דגם בכור אדם וגם בכור בהמה טמאה ,כאן כתוב
ן ויי בבכור אדם מקדימה התורה את הפדאמא ,יש להביןו .יש לפדות
ואילו בפטר חמור  ,והדר את כל בכור האדם ,פדה תפדה ,לבכור

  .והדר כתיב תפדה ,כתיב קודם ואת בכור הבהמה הטמאה
כיון  ",פדה תפדה"ור אדם מקדימה התורה את הפדיון דבבכ ,וי"ל

יתן למסור שהרי לא נ ,שבבכור אדם אין כל דרך אחרת אלא הפדיון
כיון  ,אבל בבכור בהמה נאמר תפדה בסוף .את הבן הבכור לכהן

וכל  )שמות י"ג י"ג(והוא  ,שבפטר חמור יש דרך אחרת מלבד הפדיון
  )אזנים לתורה( ואם לא תפדה וערפתופטר חמור תפדה בשה 

  

  מה משותף למטה אהרן בפרשת השבוע ולמטה משה בארמון פרעה ?

 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה          



 סיפור השבוע    
  מחלוקת לשם שמיםמהי  –"ויקח קרח"  

מובא בספר 'קול חוצב': פעם אחת כאשר נפגשו רבי שלום שבדרון ורבי שלמה זלמן אויערבך ושוחחו בדברי תורה, הגיעו לענין אחד 
שחלוקות הדעות עליו. הם התווכחו בריתחא דאוריתא, בקולות וברקים עד שהתאספו אנשים מן הרחוב לראות את הקולות ובעליהן... 

  הוכרע. הלכו לדרכם שני המוחות החריפים שבירושלים, כשענן הקושיה מסוכך עליהם.לאחר זמן רב שחלף והדיון לא 

היא  -אחר חצות הלילה זכה רבי שלום להבין עומקם של דברים. עכשיו, נתיישבו הדברים. פתאום גם הסברא של גיסו רבי שלמה זלמן 
לך לביתו של רבי שלמה זלמן, דפק בדלת בשעה כה נכונה. דבר דבר על אופניו. כל כך התרגש רבי שלום ממתנת ה'. מה עשה? ה

  מאוחרת.

בני הבית המופתעים, ניסו להבהיר ש"הגרש"ז כבר עלה על יצועו". "מילא, הפטיר בביטחה. יש לי דבר מה חשוב מאוד לומר לו!" וכבר 
ים חלפו. וכבר יצאו שניהם בריקוד נכנס פנימה ואחז ברבי שלמה זלמן כשהוא מודיעו את הבשורה הטובה. את התירוץ הנכון. עוד דקות

של הודיה לה' על אמרותיו משמחות הלב. זוהי המחלוקת לשם שמים, הנשאבת ממחלוקת הלל ושמאי. שאין בה צד של נדנוד עבירה, 
  של אגו או כבוד עצמי.   

  

  
  אם יש בורר בהוצאת הטלית קטן משאר הבגדים

ה להוציא את הטלית קטן מבין בגדיו, בכדי שיוכל לברך עליו למחר (והוא מצוי בילדים שנרדמים ורוצים יש לדון בישן בבגדיו בליל שבת, ורוצ
להוציא הציצית כדי שיוכלו לברך למחר, שהרי אינם יכולים לפטור הט"ק בברכת הט"ג), האם יש לחוש משום מלאכת בורר, שהרי בורר את 

  הטלית קטן מתוך שאר הבגדים שלובש בהם.
אור שמח (פ"ח משבת הי"א) דאין בורר בכלים, אינם ענין לכאן, שהרי כתב דכל דבריו אינם אלא בכלים שאין רגילים להשתמש בהם ודברי ה
ן רואין אותם כמעורבין, אבל כלים שרגילים להשתמש בהם בתערובת, יש בהם בורר, ומעתה טלית קטן שצורת תשמישו , ולכך לעולם אייחדיו

  :שולחן מלכים, עיקרי הנידונים בזההוא בתערובת עם שאר הבגדים, אין שייך להתיר ברירתו מחמת זה. ונו"נ בדבר עם כמה לומדים ואעלה על 
יש לדון האם נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל, שהרי כל הבגדים ראויים עתה ללבישה, מלבד הט"ק, או"ד נידון כבורר אוכל מתוך פסולת, שהרי 

יא בכדי לתקנה ללבישה עם ברכה למחר, ושאר הבגדים הם כפסולת, שאינם ראויים לתיקון זה. וכמה נפק"מ ישנם בספק המטרת הוצאת הט"ק 
ט ג' בד"ה לאכול מיד) בשם הישועות יעקב שכל שבורר את הפסולת ואינו מיפה בזה ", הרי כתב בביאה"ל (שי"ק נידון כפסולתהט. אם א. זה

שאין הוצאת הציצית מתקנת את שאר הבגדים לתשמיש, הרי היא מלאכה שאצל"ג,  אכה שאצל"ג, וא"כ לגבי נידון דידןאת האוכל, נחשב למל
ור דרבנן. אבל אם הט"ק נידון כאוכל, נמצא שהברירה מיפה ומכשירה את הט"ק לשימושו, והרי היא מלאכה ואין כאן אלא נידון על איס

, האם הט"ק נחשב דבר הניכר לעצמו, או"ד מעורב ובלול הוא בשאר הבגדים, . יש לדוןבהצריכה לגופה, וא"כ הנידון הוא לענין איסור תורה. 
דועים דברי התרומת הדשן (סי' נז) שנקט שאין שייך להקל מסברא בלא ראיה ולומר שאינו תערובת, כיון שהוא נידון של חיוב חטאת, והנה י

כה שאצל"ג, כתב הביאוה"ל (שם) שאפשר להקל בזה. מעתה אם נידון כבורר פסולת האוכל בברירתו והוי מלא אמנם במקום שאין יפוי של
' מתוך אוכל, והוי בורר דרבנן (וכנ"ל), אפשר שיש לדון להקל שאינו תערובת, אבל אם נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת, דהוי איסור תורה, לכאו

. אם הט"ק נידון כאוכל, אפשר לדון להתיר משום דהוי בורר אוכל לאלתר, דהנה כתב הגרשז"א זצ"ל (בהערות לשש"כ גאיה להקל בזה. צריך ר
סוף פ"ג) דמותר לקלף בצל בכדי להכניסו למרק כמה שעות קודם אכילתו, באופן שלצורך השפעת הבצל על המרק, צריך שיהא מונח בתוכו 

ק לאחר זמן, מ"מ זוהי דרך אכילתו בהכנה מוקדמת, ומעתה ה"ה בעניננו, כיון דלצורך תיקון הט"ק לברכה, צריך כמה שעות, דאף שנאכל ר
להכינה כמה שעות קודם לכן, כדי שיהיה הפסק בין  הלבישות, נמצא דזו דרך אכילתה. אבל אם הט"ק נידון כפסולת, הרי אין שייך להתיר 

ת, דלא חשיב כלל בורר, כיון שלא אכפת לו כלל בתערובת שבין הט"ק לשאר בגדיו, אלא רק אינו חפץ מחמת היתר זה. עוד יש לדון בסברא אחר
. מהות מלאכת בורר היינו הפרדה בין האוכל לפסולת, ואילו הכא אין כל חסרון אשתהא הציצית על גופו, ומעתה יש לדון להקל בזה ב' אנפי: 

צאת הציצית, הוא משום שאינו רוצה שתהא הציצית על גופו, ואגב גררא נבררת היא מן בהמצאות הציצית והבגדים יחדיו, וכל טעמו בהו
. יש עוד בהבגדים האחרים, ולא דמי לכל בורר, דמפריעה לו המצאות האוכל והפסולת יחדיו, ואפשר דכה"ג אין למעשהו שם "מעשה ברירה". 

אוכלין אפשר דכל מה שב' מיני אוכלין, האחד מוגדר כאוכל ומשנהו לפסולת,  להוסיף דכיון דהציצית והבגדים אינם אוכל ופסולת, אלא ב' מיני
אוה"ל דכל ברירת ב' מיני אוכלים חשיב יפוי לאוכל], אבל היינו משום שרוצה בשימוש מין אחד והמין השני מונעו מהשימוש [וכמבואר בבי

"נ קרליץ שליט"א (איל משולש פ"י) בכלי זכוכית י הגרכל. שו"ר דברכאן שאין הט"ק מעכב את תשמיש הבגדים, אינו פסולת ביחס לאו
כלי הזכוכית כדי שלא ישברם התינוק, והוא ממש כנידון דידן, דהוי ב' מיני אוכלין ואינו בורר  ופלסטיק המעורבין, שיש להחמיר שלא לברור את

מחמת שאינו רוצה בתערובת, אלא אין רוצה שכלי הזכוכית יהיו כאן. ומהגר"מ רוזנר שליט"א שמעתי דלכאו' יש להחמיר שלא להוציא הט"ק 
   ות)גליון רוממהרב יהודה ברגר, (   מתוך הבגדים.

                            
אם זוג מכנסים אחד על חבל הכביסה מתיבש במשך חצי שעה, במשך כמה                     

  ?זמן יתיבשו ארבעה זוגות מכנסים
    משפחת שרייבר שם הזוכה:          . יד שמאל. תשובה לחידה השבועית:  טו,לט) הלב והעינים מרגלים לגוף (רש"י :תשובה לחידה בפר"ש                
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 כי הרגיש חיים החפץ מרן של פטירתו לפני שנה, ל"זצ צוקרמן מרדכי רבי שח

 הבחורים יכנסו כי הימים באחד חיים החפץ ביקש. מחלוקת איזה ישנה בישיבה
ופניו השולחן י"ע עומד ראוהו לביתו כשנכנסו. מה דבר להם להגיד ברצונו,לביתו

 אחדות על נוסדה חיים החפץ של ישיבה: "זעק הבחורים את בראותו. בוערים
מחלוקת" ובאומרו זה משפט על פעמיים חזר ושוב!" החוצה מחלוקת – ושלום
כמה עד הנוכחים על עז רושם עשה הדבר. מה דבר כמשליך בידיו הראה, החוצה
 )ישראל עיני מאיר(. המחלוקת ענין חמור

 
 לו שסיפר בחור ל"זצ חדש מאיר רבי פגש וג'לקרמנצ סלבודקא ישיבת בגלות
 חרקוב העיר גביר של בת עם התארס בחור אותו. ל"זצ מסלבודקא הסבא על עובדה
 והמחותן רעות שמועות עליו והפיץ בשידוך עינו צרה פלוניבחור. תורה בן שהיה
. וג'לקרמנצ והגיע הלאה ונדד נכלם העיירה את עזב הבחור.השידוך את ביטל

 בחור אותו כתב לקרמנצוג הגיע שהבחור לו ונודע המלשין התפכח כנראה בינתים
 לבחור קרא הסבא .ממנו מחילה ישיג הסבא כי ביקש בו מסלבודקא הסבאל מכתב
 האם: שאל הסבא! שלם בלב לו מוחל אני: מיד ענה הבחור. המכתב את לו והראה

בטוח אני, בליבי אין כעס שום: הבחור השיב? לך שעשה מה אחרי כלום בלבך אין
הבחור? הסבא שאל, קפידא שום לא אפילו. בשבילי היה לא הזה השידוך שמשמים

ומלמל נרגש היה הסבא.כך על חושב ולא ההשגחה יד את בכך רואה אני. לא: ענה
הסבא פנה! מוחל הוא זאת ובכל, צער איזה, הבחור על עבר סבל איזה: לעצמו
 על לו מעבירין מידותיו על המעביר הרי? לך יש זכות איזה יודע אתה: ואמר לבחור

 מכיסאו הסבא קם !גמור צדיק אתה! חטא מכל" נקי" אתה זה ברגע. פשעיו כל
 )מאיר' ר המשגיח(...הסבא את בירך בחור ואותו, אותו שיברך מהבחור וביקש

 
בעל זי"ע מגור  "מנחם פני"הבעל האדמו"ר  של לפתחו השכים תפיסה קשה בחור

 פרץ הבחור. התורה בלימוד הצלחתו וחוסר צרתו על לתנות בכדי, "מנחם פני"ה
 לו ואמר רגליו על הרבי נעמד. בלימודו ברכה רואה אינו רב שזמן לב קורע בבכי

 בתורה המידה עיקר כי, אותך בראותי קנאה כולי כל! בך מקנא אני: בהתרגשות
אני.בשלמות התורה אמיתות על האדם את המעמידים הם ורק והיגיעה העמל היא

מעיין שאתה ואתה, בקלות אצלי דבר וכל בתורה באמת לעמול הצלחתי לא מעודי
 )הדורות צדיקי אוצרות(! שנתייגע התורה נותן של רצונו זהו כי אשריך, בקושי ועמל

 

: אמו על כותב בדורו הונגריה רבני גדול קאשוי של רבה ל"זצ בראך שאול רבי
בניה קמו ולקיים. מהכיל היריעה תקצר הטובים מעשיה אספרה אמרתי ואם"

, בציבור תפילה מלהתפלל השנה בכל לבטל שלא, מזריזותה מעט אזכיר, ויאשרוה
מליאה, והלל זמירות אמירת ובעת. כנחל שוטפות עיניה דמעות התפילה ובעת
ובפרטות. לצדקה לפזר פתוחה ידה חייה ימי כל. רב שלל מהמוצא יותר, וגיל שמחה
תלמידי התגוררו ולפעמים. הגונים לאורחים וועד בית היה ביתה. תורה לעמלי
 די להם שיהיו לתלמידי חכמים ומצאו, גדול בכבוד בביתה שלמים שבועת חכמים

 הזמינה ועשרה שלוותה בימי אני וזכור. הנרות אצל ללמוד השבוע ימות כל על
 הניחה לא ומעולם. ולתורה לתפילה המדרש ובית הכנסת לבית מיוחד בית בביתה

 ברוב כן עשתה בעצמה היא רק והבית המדרש הבית הכנסת ולרבץ לכבד למשרתיה
 דבר בכל ולהזכיר,האפשרי כל בעצמה לעשות זריזותה ערב שבת בכל וכן. שמחה
 חסדה וגודל...בריה כל שכר מקפח אינו ה"והקב. שבת לכבוד עושה אני זה, ודבר
ד"כ כל עימי קראה קטן ילד עודני. לספר בכוחי אין, התורה ברכי על לגדלני עמדי
 להושיבני המדינה לקצה אימי נסעה מצווה בר ובהיותי. מוסר וספרי הקודש כתבי

 )'ד בחיר שאול(... חכמים תלמידי ברכי בין 
 

: ואמר ל"זצ מרן פתח פעם: כתב ל"זצ שך הרב למרן תורה של שימושה בספר
 הוא י"רש זאת ובכל. י"מרש גדול היה, י"רש של רבו, הגולה מאור גרשום שרבינו
 ישראל איש כל כאשר, תדיר דובבות ושפתותיו, ישראל של לרבן להיות שזכה
 ועל, וכתובים נביאים על, התורה על פירושו את ומשננים לומדים זקן ועד מנער

 הזקן שמעון רבינו של אחותו שהיתה, הצדקת אמו בגלל, וזאת. ס"הש מסכתות
אבן לו היה י"רש של אביו, שמסופר כפי, אביו של צדקותו ובגלל. ל"ז ממגנצא

 בערמה והביאוהו. שלהם באיקונין לקבעה לה נצרכו והכמרים, למכירה טובה
 בת ויצאה. לנפשו והניחוהו לים הטילה, כך כשראה. להם ליתנה להכריחו בספינה

. הדורות בסדר כמובא העולם את שיאיר טובה לאבן שיהיה לבן שיזכה והכריזה קול
)תורהשלשימושה(

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ח ּקַ ן ֹקַרח ַויִּ ן ִיְצָהר ּבֶ ן ְקָהת ּבֶ  מדרך סטה הצדיקים אחד של מנכדיו אחד:ֵלִוי ּבֶ
 יכלה לא שאשתו, כך לידי הגיעו והדברים, ורבותיו אבותיו לו שהורו הישר
, מרובים ימים עברו לא. פיטורין גט ממנו ותבעה אחת בכפיפה עימו לדור עוד

 בקול והטיחה, לובלין של רבה – קלצקין רבי אצל בעלה עם התייצבה והאישה
 נוכח בנוח שלא עצמו חש הלה. בעלה כלפי רבות האשמות מדמעות חנוק

 לדברי ממש של מענה בפיו היה שלא וכיוון, אשתו של החמורות הטענות
 עלייך: לעברה וקרא הרם המשפחתי ייחוסו מכוח אותה להשתיק ניסה, האישה
 את קלצקין הרב שיסע  הנודע הצדיק של ונכדו קדושים של בנם שאני, לדעת
 י"רש אומר" לוי בן קהת בן יצהר בן קורח ויקח" הפסוק על: ואמר האיש דברי

, עצמו על רחמים) יעקב( שביקש -" יעקב בן" הזכיר ולא: ל"חז דברי בעקבות
 תמוה, לכאורה".כבודי תחד אל בקהלם: "שנאמר, במחלוקתם שמו ייזכר שלא
 הרי? קורח במחלוקת יעקב של שמו הזכרת באי רחמים משום יש כלום: הדבר
, שמו את כאן שיזכירו במפגיע לדרוש צריך היה אבינו שיעקב, נותנת הדעת
, בקולו קלצקין הרב הרעים - אלא! בזכותו ניצולים יהיו וניניו שנכדיו כדי

 ביקש, צאצאיו כלפי הרחמים מידת משום דווקא – מילה כל מדגיש כשהוא
 בחטא שהנכשל שבשעה, נינו בן, קורח במחלוקת שמו את יזכירו שלא יעקב
  על לו המגיע העונש ואת דינו את זו עובדה מחמירה -גדולים של בן והוא

 …האבות מדרך סטייתו
 
ן ן ִיְצָהר ּבֶ ן ְקָהת ּבֶ  שלא  עצמו על רחמים שבקש, יעקב בן הזכיר ולא:ֵלִוי ּבֶ

(רש"י)  ),ו, מט בראשית( כבודי תחד אל ובקהלם שנאמר, מחלוקתם על שמו יזכר
 ראש. ראדין בישיבת מחלוקת נתעוררה ז חיים החפץ מרן של פטירתו אחר

: ואמר בכאב הבחוריםלפני ודיבר עמד ל"זצ לנדינסקי משה רבי הגאון הישיבה
 שם! לא? בתים הבעלי אצל מחלוקת יעשה הרע שהיצר חושבים אתם היכן"

 לבחורים משה רבי הזכיר! לו שוה בישיבה כאן. לו שוה לא מחלוקת לעשות
 תחד אל בקהלם" ביקש אבינו יעקב, בשיחה פעם שאל חיים החפץ שמרן מה

 יעקב התפלל לא מדוע. ועדתו קורח במחלוקת יוזכר לא ששמו" כבודי
 כוח אין ליעקב' שאפי כנראה, משה רבי לו ענה. תפרוץ לא כלל שהמחלוקת

 ח"הח מרן, שם יוזכר לא ששמו התפלל רק לכן, תהיה לא שמחלוקת שיביא
 ) ראדין בשבילי(.  אמת שהיא ואמר מהתשובה נהנה

 
ן ְואֹון ֶלת ּבֶ ֵני ּפֶ } א-יד( במשלי הפסוקעל מובא') קי סנהדרין( בגמרא: ְראּוֵבן ּבְ

 מה להבין צריך ואכן, פלת בן און של אשתו זו" ביתה בנתה נשים חכמות"
 ״חכמת - פלת בן און של אשתו את בה משבח שהכתוב המיוחדת החכמה
 אמרה פלת בן און של שאשתו שם בגמרא שמובא כמו הרי, ביתה״ בנתה נשים

 המנהיגאתה יהיה קורח אם ובין המנהיג הוא משה אם שבין, הגיוני דבר לו
 זצ״ל שמואלביץ חיים רבי הגאון ותירץ? לגדולה תעלה ולא תלמיד תישאר

, עליו להשפיע קשה כועס כשאדם! הגיון אין כעס שבשעת מכאן אנו שלומדים
 על מראה זה עליו להשפיע הצליחה זאת בכל פלת בן און של אשתו ואם

  ובדרכי מיוחדת בחכמה בעלה על להשפיע כיצד שידעה שלה הגדולה הפקחות
  )גבוה משלחן פנינים( נועם

ר ָהִאישׁ  ְוָהָיה דֹושׁ  הּוא' ה ִיְבַחר ֲאׁשֶ ֵני ָלֶכם ַרב ַהּקָ  מה היה שפקח וקרח: ֵלִוי ּבְ
 ששקול שמואל, ממנו יוצאה גדולה שלשלת ראה, הטעתו עינו,  זה לשטות ראה
 זצ״ל שבדרון שלום רבי המגיד)י"רש(,נמלט אני בשבילו, אמר, ואהרן משה כנגד
 שראה הטעתו ״עיניו: אמרו הרי? פשוט איש היה רחושק, אנו חושבים מה אמר

?! בעיתון? ראה איך? ״שראה״ פירש מה ״...בניו מבני יוצא הנביא שמואל
 רוח למעלת הגיע שקרח כלומר! הקודש ברוח בוודאי? הסתכל עין באיזה
, חושיו את סינוורה  זו וראיה, ממנו יוצא הנביא שמואל את ראה, הקודש
' ר  מסיים היה ומכאן... ידוע והסוף -ואהרן המש על נחלק, עינו את ועיורה
 )לך ויאמרו זקניך"(! מוסר ללמוד צריך הקודש רוח בעל שגם"ראיה ל"זצ חסמן לייב
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 של ומשמנן מסלתן מובחרים תלמידים אלא קבלו לא לובלין״ ״חכמי לישיבת
 חלשים היו אם שאפילו, רבנים בני היו הכללמן יוצאים. פולין ישיבות כל

 הפרוטקצי לעשות, ״היתכן שפירא מאיר רבי את שאלו. אותם קבלו בלימודים
, רבנים יהיו ממילא רבנים ״צאצאי: שפירא מאיר רבי השיב ״? רבנים בני עם
 )אבא של ״עולמו.( ״...תורה ללמודשידעו הפחות לכל — ןכ אם

 
 יתנגד הטבע כי משום; הווה בלשון המים על הארץ רוקע שמברכים הטעם
 תמיד רוקע הטוב ברצונו ה"והקב הארץ על המים להעלות שעה ובכל עת בכל

 )ישרוןמנהגי כל אוצר(. המים על הארץ

 
 

 הפרוש מעלות את והולך מונה", הלבבות חובת" בספרו בחיי רבינו החסיד
', וכו' וכו' זכרן' 'וכו נוטר איננו' וכו בלבו ואבלובפניו צהלתו הפרוש ל"וז

 הזכרון הלא כי, הפרוש מעלות בין הזכרון ענין מנה למה להיפלא יש ולכאורה
 זה אין כ"וא. זכרון ובעל רחבה שדעתו  לומר, הוא הנפש שבתכונת ענין

 ולא שחננו אלוקים במתנת האדם יתהלל וכי, החסיד יתהלל שבזאת מעלה
, בשר עד  נפש ביגיעת מידותיו בזיכוך נפשו את בהם סיגל ולא עליו עבד
 מצד החסיד זכה שבהן, שם השנויות המעלות שאר בין הלבבות החובת מנאו ולמה

 שענין רואים אנו שמכאן אלא נפש במסירות עליהם שיגע הקודש עבודת, עבודתו
 זה ואין ת"השי בעבודת עבודתו חלף לה זוכה והפרוש שהחסיד מעלה אכן הוא הזכרון
, בוראו את תמיד זוכר והפרוש שהחסיד לומר הלבבות חובת וכוונת, גרידא הנפש תכונת

 ושברא, לבירה מנהיג שיש וזוכר, בתרייתא זיבולא ועד היוולדומיום עמו חסדיו את
 ביגיעה הקודש עבודת חלף רק זוכים זה ולכל' וכו' וכו תמיד עליו ומשגיח מאין יש אותו

 הקדושים בספרים בארוכה מבואר וכן. שם כאמור המידות וזיכוך תיקון של עצומה
 למען' וגו עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא) מ-לט, טו במדבר( הפסוק במאמר
 חובת"ב כמבואר זכרן להיות', תזכרו'ל זוכה' תתורו ולא'ב שנזהר מי שכל' וגו תזכרו

 קדוש קדישא שהסבא ומסופר.שמים ביראת תלוי זכרן להיות התנאי כי", הלבבות
 איני ממך, לו ואמר חלש גוף בעל שהיה חלציו מיוצאי לאחד אמר ע"זי ין'מרוז ישראל

, ת"מהשי לרגע דעתך תסיח לבל אבקשך זאת אולם] חולשתו עקב[ הרבה לדרוש יכול
 זהו כי ת"השי בעבודת מהיסודות זהו עולם בורא שיש תמיד זכרן ולהיות לזכור כי

 כדי בטוב לבחור שצריך טובה מידה אלא כשרון של ענין ואינו, שמים ליראת  היסוד
' שמור'ה י"שע, נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור.) כז( ה"ר' במס איתא וכן, זכרן להיות

 ז"הגרי ד"הגאב מרן שכשהשיא ושמעתי.בזה זה ותלוים' זכור'ל זוכים – שמים יראת -
 בשעת, והפלא פלא, ואמר נענה החתונה בשעת, חלציו מיוצאי אחד את ל"זצ מבריסק
 מה חושבים ולא'] וכדו הטרחה את[ החתונה לפני שהיה מה לא זוכרים לא הנישואין

 ז"שבעוה, דמיא הלולא כבי עלמא האי ל"במאחז ואמר והוסיף – הנישואין אחר יהיה
 ושוכחים] חוצבה כבוד מכסא[ לעולם ביאתם לפני שהיה מהזוכרים האנשים אין

 מצבם ימשך שכך חושבים – נשואין בשמחת כמו ממש, וחשבון דין ליתן שעתידים
 אחד בדיבור ושמור זכור כי! זכר כן עצמו ז"הגרי מרן אולם, וכל מכל ושוכחים, לעולם
 היה הוא לבקרו והלכתי ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי הגאוןמרן כשחלה.כאמור, נאמרו

 בכה למה לי הסביר כ"ואח, לבכות החל אותי וראה וכשנכנסתי, ל"ר לב התקף אחר אז
 אי הצדיק ועל אוון כל לצדיק יאונה שלא כותב נבוכים במורה ם"שהרמב, אמר וכה

 שום שיהיו אפשר אי ע"הרבש לפני  שכשעומדים משום רע שום עליו שיבוא אפשר
 איזה לו שהיה סימן זה הרי צער או צרה  איזה עליו שבא ו"ח רואים ואם, וצרה דאגה
 כי אותו שתקפו והחולשה הצער על לא, בבכי פרץ ושוב, ושכחה העלם של אחד רגע
 נפש תכונת לא זה זכרן כי, ת"מהשי ו"ח ושכחה העלם של אחד רגע על חששו על אם
   .כאמור שמים היראת על בכה זה ועל, עבודה י"ע לזה שזוכים ומידה מעלה אם כי
 )ל"זצ ברים חיים רבי( 
 

 ?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

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

מּוֵאל ַויֹּאֶמר יָראוּ  ַאל ָהָעם ֶאל ׁשְ ם ּתִ יֶתם ַאּתֶ ל ֵאת ֲעׂשִ  ַאל ַאךְ  ַהּזֹאת ָהָרָעה ּכָ
סוּ ם' ה ֵמַאֲחֵרי רוּ ּתָ ָכל' ה ֶאת ַוֲעַבְדּתֶ , זצ״ל קפלן נחום מנחם רבי:ְלַבְבֶכם ּבְ

 משא את מלבד, גבו על נשא, זצ״ל הוראדנ׳ר נחומק׳ה רבי בכינויו הנודע
 לכל דאג כאפוטרופוס. עירו עניי של וכאבם משאם את גם, כולה הורודנא
 מכתת. עשיר חצי לא ואף, נחום רבי היה עשיר איש לא. המיוחדים צרכיהם

 צרכי עבור ומתרימם, ועסקניה העיר עשירי דלתות על ומתדפק רגליו היה
 ליבות אל דיברה דלתם מפתן על הדור גדול של הנכבדה נוכחותו. הצדקה

 לצרכי מכספם הוזילו הצדקה וחשיבות התורה כבוד ומפני, התורמים
 עסקן אותו היה עסוק, העיר מתושבי עסקן אצל אלו מביקוריו באחד.העיר

 למלכות המקורב, נכבדיהודי עם ״חשובה״ בפגישה - במקצועו דין עורך -
 מטרת את וידע, נחום רבי את דלתו מפתן על שראה כיון. הפטרבורגית

, שכן, לביתו לקבלו עתה פנויה שעתו אין כי וחוצפה בזעם השיבו, בואו
 השיבו, בענוותנותו נחוםורבי... הנכבד האדון עם בפגישה הוא עסוק

 יותר הוא ״חשוב בביתו עתה היושב האדון, אמנם נכון כי, רך במענה
 ביניהם, העיר עניי עבור אם כי, עצמו לצרכי עתה בא הוא אין אך, הימנו״

 הדברים.מושיע להם ואין, ולילדיהם להם, לחם לפת הרעבות משפחות
 של לליבו מסילות מצאו לא, נחום רבי של והכואב הטהור מליבו שיצאו
, שתק נחום רבי.פניו על דלתו שטרק עד, בחוצפה השיב ושוב, עסקן אותו

 של וחוצפתו העזתו על, כמרקחה היתה כולה הורודנא אבל. בדרכו והמשיך
 עורך אותו נזקק, לימים.שכזו פנים בעזות הדור לגדול להשיב עסקן אותו
 פעמיו שם והוא, למלכות מקורב היה אשר מפטרבורג היהודי של לעזרתו דין

, היהודי של המפוארת חוילתו בשערי והתייצב,המלוכה עיר, לפטרבורג
 זה דין עורך מבקש עתה.הנכבד האדון את לפגוש בחפצו, השלטון מאנשי

 קשה משפט של בעיצומו עתה הוא עסוק שכן, הנכבד האדון של עזרתו את
 קשריו אשר, אדון אותו של בסיועו אלא, מוצא דרך רואה ואינו, וסבוך

 עוד, היום לחצות קרובה השעה.במלאכתו לסייע יוכלו בשלטונות המסועפים
 מחוסר זה, דין עורך, הוא עומד. הממשלתית ללישכתו האדון יסור קלה שעה

 לקבלו האדון סירוב על לו מוסר שהשוער, אלא. להיכנס ומצפה, סבלנות
 את מנסה, האדון של סירובו על ומתפלא משתומם. עיסוקיו עקב זו בשעה
 אפילו. הועיל ללא אך, המחפשו הוא מי שיידע, לאדון פתק בשליחת כוחו
 שב וזעוף נסער.בסירובו עומד האדון - המצב את שינה לא לשוער שוחד
. רב כספי והפסד, במשפט חרוץ כשלון כבר הוא רואה בליבו. מלונו לבית
 סמוך בהמתנה מזלו את לנסות, המחר ליום להמתין בליבו ההחלטה וגמלה
 המתנה אחר, למחרת.נפשו על לבקש לרגליו יפול שם, האדון בית לשער
, ממרכבתו האדון יורד, ההדורה מרכבתו עצרה האדון בית בשער ארוכה
 פקעה כאן. מברכהו לא שלום ברכת ואפילו, מכירו אינו כאילו ראשו מסובב

: נמרצות והוכיחו ליבו סגור את האדון פתח. דין עורך אותו של סבלנותו
 אתה ראוי, מהורודנא נחום רבי רבינו בפני דלתך לסגור שהעזת ״אתה

 ותמציא לעירך שתשוב עד, לביתי אקבלך לא: הדלת את בפניך גם שיסגרו
 טלטל ראש וחפוי אבל.התנהגותך״ על לך שמחל נחום רבי של ידו כתב לי

 רחמים ביקש שם, נחום רבי של לביתו היישר, להורודנא ושב, בדרכים עצמו
 לא ״מעולם: לו כתב נחום שר׳עד, ברחמים מחילה בחסד מחילה, נפשו על

 עם. לפטרבורג דין העורךשב, זה כתב עם. ונעלב״ נפגע עצמי את מצאתי
 המעשה חומרת את למד, זה כתב עם. הדלתות כל כפניו נפתחו, זה כתב

 )חסידיך אורחות(.הדור גדול בכבוד בפגיעה

ָראו ֶתםַאֶתםִת לֵאתֲֲעִש ָהָרָעהּכָ
נחומנחםרבי:לבבכםּבכל'האת

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

ל

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

מובחריםתלמידיםאלאקבלוקלאובלין״עׂשיתםאּתםּתיראּואלם

"

תלמידיאלאקבלו

"ת"פרפראות"

תשוב
ר, מותר

תאתאאאתיתררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  

ְֵָמָגֵמִמִפְתָג תראאאוֵמ ָתאאְ

ׁשאמר



 

 
. 

ם ָ̇ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇  ˙  ל…‡ ָבָז‰ ‡∆
ם" ָ̇ ָח נ¿ ƒל מ ן ‡∆ פ∆ ≈ּ̇ ל ‰˜ב, "ַ‡ל  נּו ‡∆ ‰ ַרּב≈ ∆̆ ל מ… ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒמ .‰"

ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר ∆  (רמב"ן ועו„)ּבָ ׁ̆ ֲ‡רּו  ם'ּב≈ ָ̇ ָח נ¿ ƒָוָנ‰  'מ ַ‰ּכַ
ם' ָ̇ יָל ƒפ ¿ ַמר .'ּ̇ לו… י ‰˜ב, ּכ¿ נ≈ פ¿ ƒּל ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ‰ מ¿ ∆̆ ּמ… ∆ ּל…‡ "‰ ׁ̆ ∆ ׁ̆

 ˙ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ‰ּו‡ י¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̂ ַרח ַוֲעָ„˙ו… ַ‰ֲחפ≈ …̃ ל  ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿ּ̇
ל „ו… ן ּ‚ָ כ…‰≈ ׁ̆ ּכ¿ ּמ≈ ַ ׁ̆  .י¿

ם מ≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒן י נ≈ ּבו… ¿̇ ƒּמ‰ַ ˙ , ו¿ ר ‡∆ ע≈ ַער¿ ַרח ּומ¿ …̃ ‡ לו…  ‰ ּבָ ּנ≈ ƒ‰
ם ‰ ַרּבָ ∆̆ מ… ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒמּוַנ˙ י י , ‡¡ נ≈ ַעם ּב¿ ן ַרב ּב¿ ּבָ ַע ָחר¿ ר≈ ם זו… ַ‚ּ

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒם, י ƒט ע ט≈ ˜ו… ¿̇ ƒי  ּומ ≈ ׁ̆ „ו… ¿̃ ַ‡ֲ‰ר…ן  ‰ ו¿ ∆̆ ַ‡ַחר „'. מ…
‰ ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒָבר בָּ , ַ‰ּ„¿ ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ נּו  ‰ ַרּב≈ ∆̆ ׁ̆ מ… ≈ ׁ̆ ן חו… ƒל "‰ ֲעַ„י ּב≈ ַ̃ י¿

ָל‰ „ו… ‰ּוָנ‰ ַ‰ּ‚¿ ˙ ַ‰ּכ¿ ן לו… ‡∆ ∆ּ̇ ƒי ˙ו… ו¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇  ˙ ר , ‡∆ ∆̇ ּכ∆ ∆ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ ּב¿
ין ƒ„ּ י ƒן ַעל ּפ ַ‡ֲ‰ר…ן ַ‰ּכ…‰≈ ן ל¿ ַּ̇ ƒּוָנ‰ נ‰  .ּכ¿

‡ן  ּכָ ƒמ‰‡ָ ר¿ ƒיָל‰ ,נ ƒפ ¿ ּ̇ ל  ∆ ׁ̆ ָחּ‰  ַע˙ ּכ… יָכן ַמּ‚ַ י‡ . ַע„ ‰≈ ƒ‰
ל ָ‰ָ‡ָ„ם ∆ ׁ̆ בו…  ָּ̂ ַמ לּוָי‰ ּב¿ ¿ּ̇  ‰ ּנָ ינ∆ ‰ ַלֲחט…‡ , ‡≈ ּבָ ר¿ ƒ‰ ם ƒ‡ ף‡ַ

יו ƒּפ ‡ ָ̂ מו… י רּום ל¿ מ≈ ¿ ׁ̆ ƒַח ַרב ּב ׁ̆ ּכו… ן י≈ ƒַע ֲעַ„י ו… ׁ̆ פ¿ ƒל , ו¿
יָל‰ ƒפ ¿ּ̇ ב זו…  ּל≈ ּבַ ∆ ׁ̆  ‰„ָ ֲעבו… ̆∆ , ּבָ ַרך¿ מ… ¿̂ ‰ֻ ∆ ּׁ̆ נּו ַע„  ‰ ַרּב≈

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ׁ̆ מ≈ ≈ּ̃ ַב ט ַלֲעמ…„ ּול¿ ַּ̇ ם' ַ‡ל  ָ̇ ָח נ¿ ƒל מ ן ‡∆ פ∆ ≈ּ̇ 'ַ‡ל 
ים ƒע ָ ׁ̆ ל ר¿ ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒַע ל מו… ¿ ׁ̆ ƒיָך ל נ∆  .ָ‡ז¿

ר  פ∆ ס≈ ב ּב¿ ַ̇ ן ַ‡ף ּכָ יםּכ≈ ƒר ָּ̃ ƒז) מ‡מר רביעי פר˜ ט( ָ‰ע" ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆
‰ ֻכּנ∆ ל י¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒם י ≈ ׁ̆ ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ָכל ֲ‡ יָל‰ ל¿ ƒע ˙ ֲ‡  ,מו… חו… ילּו ּפָ ƒפ

ים ƒ̇ חּו ּפ¿ ּבַ ∆ ˙ו…  .ׁ̆ ּיָ ƒ‡ ‰ּוָ„‰ּור¿ ך¿ י¿ ל∆ ‰ מ∆ ּיָ ƒ̃ ז¿ ƒן ח ‰ ּב∆ ∆ ּׁ̆ ַנ ּמ¿ ƒמ ,
י  ƒּפ ˙ ָר‰ ‡∆ מ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ י  ƒל…‡ ָ‰ָי‰ מ מּור ו¿ ע ּ‚ָ ָׁ̆ ָ‰ָי‰ ָר ∆ ׁ̆ '„

ַ‡ֲחָריו ל…‡ ל¿ ָפָניו ו¿ ‰ּו ל…‡ ל¿ מו… ע…ל ּכָ י‚ ּב¿ ƒל פ¿ ƒ‰ י , ו¿ ƒף ַעל ּפ‡ַ ו¿
ַמר ּבו…  ¡‡ ן נ∆ י ' י"‚)-‰ימים ב' ל"‚ י"ב(„ברי  כ≈ נ≈ ˙ ּפ¿ ∆‡ ‰ ּלָ ƒר לו… ח ≈̂ ‰ָ ּוכ¿

ל…  „' ל… ָ̃ ‡¡ י ‡¡ נ≈ פ¿ ƒּל ƒמ „…‡ ַנע מ¿ ּכָ ƒיו̃≈ יו ַוּי ָ̇ ָליו . י ֲ‡ב… ל ‡≈ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒַוּי
כּו˙ו…  ַמל¿ ַלƒם ל¿ ָ ׁ̆ רּו ‰ּו י¿ יב≈ ƒ ׁ̆ ˙ו… ַוי¿ ּנָ ƒח ¿ ּ̇ ַמע  ¿ ׁ̆ ƒר לו… ַוּי ∆̇ ָע , 'ַוּי≈

 ‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒם י ƒ‡ ף‡ַ ∆ ׁ̆ ‡ן  ּכָ ƒנּו מ י˙ ָ‰ר…ַע ָלַמ„¿ ƒל כ¿ ַ̇ ל ּב¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒּמ
‰ ∆ ּׁ̆ ַנ מ¿ ƒּכ, ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ י ַ‰ ≈„ „ ַעל י¿ ס∆ ל ַ‰ח∆ ּב≈ ַ̃ י ‰ּו‡ מּוָכן ל¿  .ֲ‰ר≈

 (מ˘יחו˙יו ˘ל ‰‚‰"ˆ ‰מ˘פיע רבי ‡לימלך בי„רמן ˘ליט"‡)

 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט רעדט יונגעליודישע  א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

 וי˜ח ˜רח בן יˆ‰ר כו'. 

 [בפר˘˙ ˙ˆו‰ מ‡מר י]נ˜„ים מ‰ ˘פיר˘נו 

 נע˘‰, ונ˘מע‰מסור‰ ‚' פעמים 
 ונ˘מע פ˙‚ם ‰מלך, [˘מו˙ כ„ ז] ונ˘מע
 ‰˜ו„˘ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל , [‡ס˙ר ‡ כ]

י˘ ל‰˙פלל . ו˙וכן כוונ˙נו, [˘מו˙ כ‡ לב]
ב˜ול וב‰˙ל‰בו˙, ‡ף ˘כלפי ˘מי‡ 
מספי˜ בכונ˙ ‰לב, מ"מ בכ„י לעורר 
‡˙ חבריו ו˘כניו, י˘ לו ל‰˙פלל 

 ב˙נוע˙ ‡ברים וב˜ול.

‡˙ ‰˙ור‰  'כל ‡˘ר „בר „''וז‰ו 
ל‰˘מיע  'נע˘‰ ונ˘מע'ו‰˙פיל‰, 

 'ונ˘מע ˜ולו בבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘'ב˜ול. 
'ונ˘מע פ˙‚ם ‰˙פלל ב˜ול. ועי"ז ˘ל

̇ ‰מלך' מרמז  'וכל ‰נ˘ים', יוכל ל‰יו
 'י˙נו י˜ר לבעלי‰ן'לכנס˙ י˘ר‡ל 

 ‰˘י"˙ ‰נ˜ר‡ בעל ‰מטרינו˙‡.

ו‰נ‰ ˜רח סבר ˘‡ין ל‰˙פלל ב˜ול, 
ול‰יפך ז‰ יכול ‡ף ל‰בי‡ לי„י ‚‡ו‰. 

'רב לכם, כי כל ‰ע„‰ כולם לכן ‡מר 
כולם מ˙פללים ולומ„ים  ˜„ו˘ים'

, בפנימיו˙ 'וב˙וכם „''‰בו˙, ‡ך ב‰˙ל
'ומ„וע ‰לב, לל‡ ˙נועו˙ חיˆוניו˙. 

‰נכם מבי‡ים עˆמכם  ˙˙נ˘‡ו'
 ל‚‡ו‰ ע"י ‰˜ול ˙פיל‰.

ב˜ר '‡בל מ˘‰ רבינו ע"‰ ‰˘יב לו 
רומז  'ב˜ר' , ‰יינו'ויו„ע „' ‡˙ ‡˘ר לו

מ˘‡"כ ליל‰ ‰ו‡ ל‰˙‚לו˙ ‰„בר, 
ˆריך ל‰יו˙ ‰עב„ו˙ מכוס‰ ו‰ס˙ר. 

 'יו„ע „' ‡˙ ‡˘ר לוו'˘ב‰˙‚לו˙ כ„י 
. ˘ילמ„ו ממנו בני ‡„ם לעבו„ ‡˙ „'

כ„י , 'ו‡˙ ‰˜„ו˘ ו‰˜ריב ‡ליו'
˘ילמ„ו ממנו בני ‡„ם וי˜ריבו עˆמם 

 לעבו„˙ „' ול˘ימו˘ו.
 )עטר˙ י‰ו˘ע(                    

...  ס"דב

ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם כ„‚ן מן ‰‚ורן 
 [יח כז]. וכמל‡‰ מן ‰י˜ב

˘‰˙ור‰ מלמ„˙ ‡ו˙נו ‚ו„ל י˘ לומר 
˘ל˘‰ [˙עני˙ ב.] , כי ‡מרו ז"ל כח ‰˙פל‰

מפ˙חו˙ בי„ ‰˜ב"‰ בלב„, ו‰ם ˘ל 
פרנס‰ ויול„˙ ו˙חי‰ כי„וע ‰נרמז 

רנס‰ פ''˙ים מ'חי˙ ˙, מפ˙"חב˙יב˙ 
 .'ייםח

נ‰ ‡ו˙ו ˘ל ˙חיי˙ ‰מ˙ים יפ˙ח ו‰
‡מנם ‡ו˙ן ˘ל פרנס‰ וחיים לע˙י„. 

ˆריכין בכל „ור ו„ור, וי˘ כח בי„ י˘ר‡ל 
ן ‰˘ערים, על י„י ˙פל˙ם לפ˙וח ‡ו˙

 ‡ף ˘‰ם בי„ ‰˜ב"‰ לב„.
וי„וע מ„ברי ‰מ„ר˘ בפסו˜ וי˜חו לי 

 לרומם ‡ו˙י ב˙פל˙כם ,[˘מו˙ כ‰ ב] ˙רומ‰
‚ם  בן ‰˜נ‰ (ספר ‰ב‰יר) ‡ו˙ ˆז]. [עיין במ„ר˘ ר' נחוני‡

 ˙רומ"‰‡˘ר [במ‡מר ‡ לפר˘˙ ˙רומ‰]  רמזנו ˘ם
 ˜ו"ל ˙פל"‰.עול‰ 
, ‰יינו, 'ונח˘ב לכם ˙רומ˙כם'וז‰ו 

‰˙פל‰ ˘לכם ˙‰‡ ח˘וב‰ מ‡ו„, כי 
כח‰ ‚„ול לפ˙וח ˘ערים ˘‰ם בי„ 

וז‰ו 'כ„‚ן מן ‰‚ורן', ‰ו‡  ‰˜ב"‰ לב„.
 מפ˙ח ‰פרנס‰ ˘נפ˙ח על י„י ˙פל‰,

˘מ˙פללים על ‰‚˘מים. 'וכמל‡‰ כמו 
ו‰י˘וע‰ ‡ל  .מן ‰י˜ב' רומז על ‰יול„˙

‰יול„˙ ב‡‰ מן ‰˘ם ˘ל י'עננו ב'יום 
 ˜'ר‡נו, ˘‰ו‡ ר‡˘י ˙יבו˙ יב"˜ כי„וע

לענו˙ בע˙ ˆר‰. וז‰ו [עיין ב˙י˜ו"ז „ף ˜כח.], 
‡˘ר מפ˙ח ‰יול„˙ 'כמל‡‰ מן ‰י˜"ב', 

              ‚"כ נפ˙ח על י„י ˙פל‰:
 )‡מרי נועם(

 

וכל י˘ר‡ל ‡˘ר סביבו˙י‰ם נסו ל˜ולם 
.ıכי ‡מרו פן ˙בלענו ‰‡ר 

י˘ לומר על פי ‰י„וע, כי ‰עˆ‰ ל‰˙‚בר 
̇ ˘י˙‚בר.  ‰ו‡ לˆעו˜ ב˜ול על ‰יˆר בע

זיי ‰‡בן , וז‰ו 'נסו ל˜ולם' ˙ור‰ ו˙פיל‰
. כי ‡מרו פן ˙בלענו זיך ‚ענומן ˆום ˜ול

 ,ıרˆיו˙ ו‰חומריו˙ ˙בלענ‰ ‰‡ר‡‰˘
 ב‡ו לבחינ‰ זו.‡ו˙ם, על כן 

 (‰ר‰"˜ ר' מ˘‰ מ˜וברין זי"ע)      
 

פל …ל…

יָחה ַּבְּתִפיָלה ְלַתְׁשַּב"ר  ִּגָליֹון ְלִעּדּוד ְוִחזּוק ְּבִעְנַין ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֶלב, ּוְזִהירּות ַהּׂשִ

 הדגול הנה"חלזכות ידידנו 

 הי"ו ומשפ' החשובה
 

 מהורדנקא ב"ר יצחק נחמן לע"נ הרה"ק ר' 

 זצוקלה"ה זיעועכי"א
מנו"כ בחלקת תלמידי הבעש"ט בטבריה -נלב"ע ב' תמוז תקכ"ה 

 n.b.852852@gmail.com      05276-19589לתרומות: 

 לשירותכם, מנחם פרוכטר
05041-18848 
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 לע"נ הוקדש המדור

 צבי גבריאל ר' הרה"ח המחנך

 זצ"ל קליין ארי' בהרה"ח

מדובשא מתיקא בעמח"ס

 

 המחנך ע"י נלקט

 הי"ו קליין אלימלך הרב

עילית מודיעין - ויזניץ קרית

 

ים ƒמ ּיָ ַ̃ ים ו¿ ƒָבָריו ָחּי  .„ברי „' ‰ם חז˜ים ועומ„ים - ּו„¿

ים ƒָלמ י עו… מ≈ ל¿ עו… ים ָלַע„ ּול¿ ƒ„ָמ ח¡ נ∆ ים ו¿ ƒָמנ ¡‡ „רך  - נ∆
בני ‡„ם, ‚ם כ˘‰ם מ˘י‚ים „ברים נעימים ונחמ„ים, 
במ˘ך ‰זמן מ˙ר‚לים ‡לי‰ם. ‡בל „ברי ˙ור‰ ˘‰ם „בר 

בכל פעם ˘‡„ם  -לע„ ולעולמי עולמים נחמ„ים  -„' 
 לומ„ ‰ו‡ מוˆ‡ „ברים ח„˘ים, ומ˙ענ‚ ב‰ם מח„˘.

ינּו  ≈̇ רו… ַעל ּ„ו… ינּו ו¿ נ≈ ינּו, ַעל ּבָ ָעל≈ ינּו ו¿ ≈̇ ַעל ֲ‡בו…
ַרע  ˙ ז∆ רו… ל ּ„ו… ַעל ּכָ ו¿

יךָ  ל ֲעָב„∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒכך  - י
ב‡‚ר˙  ‰רמב"םכ˙ב 

"‰בטיחני ˙ימן, וז"ל: 
‰בור‡ י˙ברך ו‰ו„יעני, 
˘כל מי ˘עמ„ על ‰ר 
סיני, ˘‰ם י‡מינו בנבי‡ 
מ˘‰ רבינו ע"‰ 
ו˘‰˙ור‰ ‰כ˙וב‰ 
ו‰מסור‰ מפי ‰˜ב"‰ 

 ‡ליו, וי‡מינו כן ‰ם ובני‰ם ובני בני‰ם ע„ עולם".

ם  ּיָ ַ̃ ב ו¿ ָבר טו… ים ּ„ָ ƒנ ַעל ָ‰ַ‡ֲחרו… ים ו¿ ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒַעל ָ‰ר
„ ָלם ָוע∆ עו… ̇  - ל¿  '„בר, ‰י‰ ל‰ם ‰˙ור‰ ‰ר‡˘ונים„ורו

, מ˘ום ˘‰כירו ברוב בטוב ‰ˆפון בחו˜י ‰˙ור‰ טוב'
 ולכן ˜יבלו עלי‰ם ‡˙ ‰˙ור‰.

. על ‡ף '„בר ˜ים', ל‰ם ‰˙ור‰ ‰ו‡ „ורו˙ ‰‡חרונים
˘כבר ‰ור‚לו מ˜טנו˙ם בחו˜י ‰˙ור‰, ע„יין ‰ו‡ ‡ˆלם 
„בר ˜יים, חז˜ ו‡י˙ן, ומ˜יימים ‡ו˙ם ב‰˙ח„˘ו˙ 

 ו‰˙ל‰בו˙.

מּוָנ‰  ¡‡ ˙ ו∆ מ∆ ¡‡- 
 ‡מי˙יים ונ‡מנים.

ר ל…‡ ַיֲעבו…  - ח…˜ ו¿
‰חו˜ים ˘ב˙ור‰, י˘ 
ל˜יימם ‡ף כ˘ל‡ 
מבינים ‡˙ טעמם, לכן 

 ‡ינם מ˘˙נים לעולם.

 

‰ ם ַע ּפַ  ּוָ ƒ̂ ים ו¿ ƒמ ָ ׁ̆ יַר˙ ּ‚¿ ƒ̂ ‰ ֲע ָ̇ "˜ ‰ר‰ָ‰י¿
ָמן  י ַנח¿ ƒַרּב ‡ ָ̃ נ¿ ¿„ ר¿ ‰ו… ָעַר˙ "‡ זיעמ≈ מ¿ ƒכּו ל ל¿ ּי≈ ∆ ׁ̆

י  ƒַרּב ‡ ּיָ ƒח ָ ׁ̆ ‰ ַעל ַ‰ּ‚¿ ּמָ ָ ׁ̆ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ יםּוָבָניו ל¿ ƒמ ,
ם ∆‰ ּמָ ƒם ‰ּו‡ ָ‰ַלך¿ ע‚ַ חּו , ו¿ ¿ּ̃ ּיֻ ∆ ׁ̆ ם  ‰ ָל‰∆ ּוָ ƒ̂ ו¿

ָטר ּמָ ƒם ּומ ר∆ ּז∆ ƒמ ‰ ַמֲחס∆ ף ל¿ ר∆ י ח… ≈„ ¿‚ ƒם ּב ∆‰ ּמָ ƒע ,
ם  ָ‰ָי‰ ָ‡ז יו… ח ו¿ ַ̂ ם ָלט…ַ‰רַחם ו¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ם ַ‰ ∆̂ ע∆  .ּכ¿

ם  ‡ּו ‰≈ ¿̂ י ָי ƒָעַר˙ ַרּב מ¿ ƒך¿ ל יל≈ יר ל≈ ƒן ָ‰ע ƒמ ‡ ּיָ ƒח
ף"‡ זיעּוָבָניו  י ַ‰ח…ר∆ ≈„ ¿‚ ƒם ּוב י‰∆ י„≈ ƒז , ּב‡ָ ָעַמ„ ו¿

ַער  ַ ׁ̆ ירּב¿ ƒט ָ‰ע פ≈ ו… ׁ̆ ר ו¿ ַׂ̆ יר  ƒו… , ָ‰ע˙ ‡ו… ר¿ ƒכ ו¿
ָיָ„ם  ף ּב¿ ר∆ י ח… ≈„ ¿‚ ƒים ּוב ƒכ ל¿ ם ‰ו… ≈‰ ∆ ַח˜ ׁ̆ ם ָ̂ ∆‰ מ≈

‰ ּב≈ ָיַר˜ , ַ‰ר¿ י‰∆ ו¿ נ≈ פ¿ ƒּב ƒ‡ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  רּו ם ו¿ ז¿ ם ַיח¿
יר  ƒםָלע ∆ ׁ̆ ∆‚ „ ר≈ ל…‡ י≈ ָמן , ו¿ י ַנח¿ ƒַרּב ˙ ס ‡∆ מ… ר¿ ƒי

˙ ַר‚¿  ּפו… ַח˙ ּכַ  .ָליוַּ̇

י  ƒָעַר˙ ַרּב מ¿ ƒם ל ּכָ ַ„ר¿ כּו ל¿ ם ָ‰ל¿ ≈‰ ‡ ּיָ ƒּוָבָניו ח
כּו  פ¿ ָ ׁ̆ ַכח ו¿ יָחם נ… ƒׂ̆ י נ≈ רּו  ‰',ּפ¿ ¿„ּ ַ̃ ¿̇ ƒם נ ƒַמי ָ ּׁ̆ ‰ַ ו¿
ים  ƒָעב „ ּב∆ ר∆ ‡…„ַוּי≈ ף ַע„ מ¿ ט≈ ו… ׁ̆ ם  ∆ ׁ̆ ∆‚ , ‡ לּול≈ ו¿

 ‡ לּו ָלבו… ף ל…‡ ָיכ¿ ר∆ י ַ‰ח… ≈„ ¿‚ ƒם ּב ָ‰ָי‰ ָל‰∆ ∆ ׁ̆
יָר‰ ƒרּו , ָ‰ע ר ָחז¿ ∆ ׁ̆ ַכֲ‡ יָר‰ו¿ ƒם , ָ‰ע ין ָל‰∆ ƒּ̇ מ¿ ƒ‰

ַער  ַ ׁ̆ רּב¿ ּכָ ז¿ ƒיר ַ‰ּנ ƒט ָ‰ע פ≈ ו… ׁ̆ ר ו¿ ַׂ̆ יר  ƒח  ,ָ‰ע ַ̃ ָל ו¿
 ˙ נּו ‡∆ ָפיוַרּב≈ ≈̇ ˙ו… ַעל ּכ¿ יב ‡ו… ƒּכ ר¿ ƒ‰ ‡ו… , ו¿ ָׂ̆ ַע„ ּונ¿

יר ƒך¿ ָ‰ע ו… ּ̇. 

ֲ‰ָל‰  ָ̂ ָי‰  ר¿ ב∆ יר ט¿ ƒע‰ָ מ≈ ו¿ ָׂ̆ י ָח‰ ו¿ מ≈ ¿ ׁ̆ ƒ‚ּ ַעל
„וּ  ר¿ ּיָ ∆ ׁ̆ ָרָכ‰  ַ‰ּב¿ ן ו¿ ̇¿  .ָ‰ָרˆו… ƒי נ ƒם ּכ‚ַ מו… ו¿ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ≈„ּ ַ̃

ל י „ו… רּו  "˘,˙ַ‰ּ‚ָ ים ָ‡מ¿ ƒר כ¿ ָכל ַ‰ּנָ ָך ו¿ מו… י ּכָ ƒמ
ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָך י ַעּמ¿ י ּכ¿ ƒים ּומ ƒ̃ ‡ל…  .ּב≈

 

ַעם ַ‡ַח˙ ָ‰ָי‰  ַעל ּפַ ם ַ‰ּבַ ≈ ב ׁ̆ ׁ̆ טו… „ו… ָּ̃ ר "‡ זיע ַ‰ ַסּפ≈ מ¿
ל  ∆ ׁ̆ חו…  ב¿ ƒ ׁ̆ ָמן"˜ ‰ר‰ּב¿ י ַנח¿ ƒָפָניו ַרּב ב , ּב¿ ≈ ׁ̆ ‰ּו‡ ָ‰ָי‰ יו… ו¿

ּנוּ  ּמ∆ ƒם מ חּו˜ ָמ˜ו… ƒר ˙ , ּב¿ ין ‡∆ ƒּכ ר¿ ƒ‰ מו… ו¿ ¿̂ ˙ ַע יב ‡∆ ƒר ¿̃ ƒ‰ ַזי‡ֲ
ַע  מו… ¿ ׁ̆ ƒנו… ל י ָ‰ָעם . ָ‡ז¿ ינ≈ ע≈ ָ‰ָי‰ ּב¿ ‡ ו¿ ל∆ פ∆ ָמן ל¿ י ַנח¿ ƒין ַרּב ƒּכ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆

מו…  ¿ ׁ̆ ƒנו… ל ָבחו… ַע ָ‡ז¿ ¿ ֲ‡לּו , ּ̆ ָ ׁ̆ ַעל ו¿ ˙ ַ‰ּבַ ם ‡∆ ≈ ך¿ ׁ̆ ב ַעל ּכָ  .טו…

נּו לו…  ¿ּ̇ ƒּי ∆ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ מ≈ ≈ּ̃ ƒָמן ּב י ַנח¿ ƒי ַרּב ƒם ּכ ָ‡ַמר ָל‰∆
ָנ‰ ָּ̇ ַמ ּל…‡ , ּב¿ ∆ ַמע ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒַע י מו… ¿ ׁ̆ ƒיך¿ ל ƒר ָּ̂ ∆ ׁ̆ ם ַמ‰  ƒ‡ י ƒּכ , ‰ ז∆ ו¿
י  ƒנ‡ֲ ∆ ר ׁ̆ ַסּפ≈ ַע מ¿ מ≈ ו… ׁ̆ ינו…  חו… ‡≈ ב¿ ƒ ׁ̆ ‰וּ , ּב¿ ר ָרָ‡‰ ו¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‡ ּכַ

י ל…‡  ƒל ˜ו… ˙ ו¿ עו… י ּנָ ַ̇ ָפ ַמעׂ̆¿ ָ ּׁ̆ ƒר , י ַ„ּב≈ י מ¿ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ָסבּור 
ָר‰ ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ƒ„ ב, ּב¿ רו… ָּ̃ ƒַע מ מו… ¿ ׁ̆ ƒמו… ל ¿̂ ˙ ַע ין ‡∆ ƒּכ ר¿ ƒ‰ ן . ָלכ≈

˙ ‰ּו‡  פ≈ ַ‰ּמו… ַע ו¿ מ≈ ו… ׁ̆ ָר‰ ָ‡ז ‰ּו‡  ו… ּ̇ י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ר ַ„ּב≈ י מ¿ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ּכ¿
˜ ָרחו… ילּו מ≈ ƒפ‡ֲ. 

ים ƒָימ ַ̃ ים ו¿ ƒָבָריו ָחּי  ּו„¿
ים ƒָבָריו ָחּי ן ַחּיּו˙, ּו„¿ ו… ׁ̆ ּל¿ ƒי . מ ר≈ ב¿ ƒ„ּ '„ ˙ ים ‡∆ ƒמ י¿ ַ̃ ים ּומ¿ ƒַחּי מ¿

ָלם ַ‚ע, ָ‰עו… ר∆ ַ‚ע ו¿ ָכל ר∆ יָ‡‰ , ּב¿ ƒר ל ַ‰ּב¿ ‰ ּכָ ָ̇ ם ָ‰י¿ ≈‰ ‡ ָמל≈ ל¿ ƒ‡ ו¿
ס פ∆ ∆‡ ן ו¿ ƒי‡ַ ˙ ל¿ כ∆ ּפָ ¿‰  .נ∆

ָמ‰ ¿‚„ֻ ָ‡ַמר ‰˜ב :ל¿ ∆ ׁ̆ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ˙ ּיו… ƒ̇ יַע ""‰ ‡ו… ƒ̃ י ָר ƒ‰  "י¿
יַע  ƒ̃ ך¿ ָ‰ָר ˙ו… ם ּב¿ ˙ ַע„ ַ‰ּיו… בו… ָּ̂ ƒנ ˙ ו¿ „ו… מ¿ ˙ , עו… מו… י¿ ַ̃ ˙ ּומ¿ ַחּיו… ּומ≈

˙ו…  יָ‡‰. ‡ו… ƒר ָכל ַ‰ּב¿ ן ּב¿ כ≈ ך¿ , ו¿ ל∆ „ ַ‰ּמ∆ ƒו ָ‡ַמר ּ„ָ ∆ ׁ̆  ‰ ז∆ ע"‰ ו¿
ָלם " עו… ם„' ל¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ ב ּבַ ָּ̂ ƒָך נ ָבר¿ ¿„ּ." 

 (בע˘"ט ‰˜' זי"ע)
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˜יבל מסמך, על ב„י˜‰ ˘ל מס בעל מוס„  ˙˜ˆיר:

‰כנו˙ מרובו˙, ‰‚יע ‡ל מ˘ר„י ‰מס  ‰כנס‰. ‡חר
ב‡˘˜לון, ו˘ם נ˘לח מפ˜י„ לפ˜י„, ע„ ˘‰‚יע למנ‰ל, 
י ‰מור‰ לו ל‰מ˙ין בˆ„. ˙וך כ„י ˘ומע ‰ו‡ חילונ

 ו‰ו‡ עונ‰ ‡חריו '‡מן'.בכוונ‰  '‰‡ומר '‡˘ר יˆר

 ƒ‰ ¿נ¿ ַר ̃¿ ַּ̇ ס ƒּּ̇פּור  י ƒָריוָלַ„ַע˙ ַמ‰ּו ַ‰ּס ֲ‡חו… , מ≈
ך¿  ˙ו… ַעל ּכָ ל ‡ו… ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒי ל ƒּ̇ ָעַמ„¿ ַעט ו¿ מ¿ ƒכ , ו¿

ָלע  ב¿ ƒנ „ ו¿ ּיַ ƒָנ‰ מ ַ‡ַח„ ‡ּוָלם ‰ּו‡ ּפָ יםּב¿ ƒֲחָ„ר‰ַ. 
ָע‰  ָ ּׁ̆ י˙ ַ‰ ƒ̂ ַמֲח ַ‡ַחר ּכ¿ ןל¿ ּכ≈ ƒבָ , מ ¿„ּ‰ַ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ַבנ¿ ים ‰≈ ƒים יָנם ּפ¿ ‡≈ ר ƒּוט ׁ̆

ך¿  ל ּכָ י . ּכָ ƒּ̇ ¿̂ ַ̂ לַלֲחַ„ר ‰≈ ַנ‰≈ ‰וּ  ,ַ‰ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒ‡ָר יַח˙ ˜ ּב¿ ‡ ָעסוּ ו¿ ƒׂ̆
ן ֲ‡רּוָכ‰ פו… ל∆  .ט∆

ַע  ˜ו… פ¿ ƒל ‰„ָ י ָעמ¿ ƒ̇ ָלנּו ָר„ ָ‰ . ַסב¿ ¿ׂ̆ ƒיַר˙ ַ‰ּמ ƒ‚ ˙ ס¿ ָכ‰ע≈ ָ̃  ל¿ ָב‰ו¿ , ר¿
˙ יָ  עו… ָ ׁ̆ י  ּב≈ ˙ ַעל ּ‚ַ עו… ָ םׁ̆ ָ ׁ̆ י  ƒּ̇ ב¿ ַ ַ‡ַחר , ׁ̆ כּ ל¿ ¿̇ ƒ‰נ נ¿ ל ּו˙ ַר ו… ‰ ּכָ ך¿ ּכָ ּבָ

‰ ָ ׁ̆ י ƒ‚ ‰ ,ַלפ¿ ּנ≈ ƒ‰ ל¿ ֈ ו¿ ƒי ּכ ƒ̇ י ב≈ ּוב ל¿ ׁ̆ „ ָל מ≈ י עו… ƒֻעּמַ ֲ‡נ ∆ ּׁ̆ י˙  ƒ̇ ‡  .ּבָ
עּוָז‰  ¿̇ ƒּב ˙ י ‡∆ ƒּ̇ ח¿ ַ̇ ‰ ּפָ ˙ ַרּבָ ל∆ ַנ‰≈ ּ„∆ ַר„ ַ‰ּמ¿ ¿ׂ̆ ƒלמ , ƒ‰ ט¿ ו¿ י ּבַ ƒּ̇י ע≈ ם ּב¿ ƒַני

יָניו ע≈ ˙ ּב¿ רו… ¿„  .חו…
י ƒּכ ‰‡ָ ר¿ ƒל…‡ ָ‰ָי‰ נ  ׁ̆ ַרּ‚≈ ¿̇ ƒ‰ י ƒט ּבָ ּמַ ƒי˙מ ƒמ ¿̂ וּ מƒ , ַ‰ּמַ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ יָמ ם  ƒן ‰ּו‡ ס

ין ƒּ̇ ַ‰מ¿ יך¿ ּול¿ ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ָי„ו… ל¿ י ּב¿ ƒלֈ 
„ו… " בו… י ", ּכ¿ ƒ̇ י ƒנ יפּו˙ ּפָ ƒּ̃ ַ̇ לּב¿ ַנ‰≈ ב , ַלּמ¿ ≈ ּׁ̆ ַח ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒל ּב¿ ƒמ ˙ ר∆ פ∆ פו… ¿ ׁ̆ ּבַ

נו…  ָ‡ז¿ מּוָ„‰ ל¿ ¿̂  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ י , "ׁ̆ ƒנ‡ֲ
ּפּור ַחיָ  ƒם ַ‰ּס ƒם ע ם ַ‰ּיו… ַסּי≈ ב ל¿
 ∆ יׁ̆ ƒּל."! 

ָנ‰ ‰ּו‡  פ¿ ƒ‰ ט ֲחָזָר‰ ַמּבָ ַלי ּבַ ≈‡
י ƒַער ּב‚ָ עּוס ו¿ ‰ּו‡ , ּכָ ∆ ׁ̆ ך¿  ו… ּ̇

 ˙ ָי„ו… ‡∆ יר ּב¿ ƒּ̇ י˙ַמס¿ ƒּפּומ‰ַ: 
י " ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ ָך רו… ינ¿ ם ‡≈ ƒ‡‰ַ

ָבר ?! ָעסּו˜ ָך ּכ¿ י ל¿ ƒּ̇ ָ‡ַמר¿
ל  ֲ‡ַטּפ≈ ∆ י˜ ׁ̆ ƒּ̇ ָך ּבַ ּל¿ ∆ יׁ̆ ƒמ ¿̂ ַע  ֈ!".ּב¿

נַ  כ¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַעט  מ¿ ƒָבָריוּכ נּו˙ ּ„¿ כ≈ י ּב¿ ƒּ̇ ∆ , ע¿ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡ ַ„ּ‰ ַ‡ַחר  ָּ̃ ן מƒ ל¿ ּכ≈
מו…  ¿̂ ַע ‰ּו‡ ּב¿ ∆ ׁ̆  ‰‡ָ ר¿ ƒיןנ ƒב ָבר ‰≈ ָע‰ מ¿ , ּכ¿ ָ ּׁ̆ י ַ‰ ƒר∆ ּכ ּ„ַ ˙ ֻ‡ח∆ ƒי י מ ≈„ ּכ¿

י˜  ƒּפ ס¿ ּיַ ∆ םׁ̆ ָ ׁ̆ ַממ¿ רו… ‰ּו‡  ;ל¿ ַח„¿ ‡ מ≈ ָ̂ יַע ָי ƒּב ¿̂ ƒ‰ י ַעל ו¿ ƒל∆  ל ∆„ּ ˙
 ¿̃ ƒּב ˙ פ∆ ˜ּול∆ ןמ¿ רו… ¿„ ס¿ ƒּמ‰ַ ‰ ‡ן: "̂≈ ן ּכָ ≈ּ̇ ף , ַ‰מ¿ כ∆ ייַ ּ̇≈ ƒ‚ּ ָי„ ַע ּפ ƒ̃

ל  ַטּפ≈ ּי¿ ∆ ךָ ׁ̆ ָינ¿ נ¿ ƒע  ".ּב¿
י ַעל  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ̃ ˙ ָנ ל∆ יַ‰ּ„∆ ƒ̇ י ל…‡ ַנֲענ≈ ָבר . ו¿ י ּכ¿ ƒ̇ י ƒָל ָ‰י ıָי‰ ָעַלי ָ‰ , ‡…„מ¿ חּו

ּוב ׁ̆ ין  ƒּ̇ ַ‰מ¿ י ‡ּוָלם  ,ל¿ ƒּ̇ ַח„¿ מו… ּפָ ˙ ַזע¿ ר ‡∆ ר≈ עו… ∆ ל¿ ַעל . לַנ‰≈ ל ַ‰ּמ¿ ׁ̆
ט ∆̃ ∆ ׁ̆ י ּב¿ ƒּ̇ נ¿ ַּ̇ מ¿ ƒ‰ ן י , ּכ≈ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ך¿  ו… ים ּ̇ ƒל ¿ ׁ̆ לƒ ַמ י ּב¿ ƒּב ƒם ָ‰ ע‰ ָ„ּ י ּכƒ , ֻעב¿

 „ ע≈ ּמו… ָכ‡ן ּבַ ּוב ל¿ ׁ̆ ı ָל ָ‡ל≈ ר‡≈  .ַ‡ח≈
ס נ≈ ּכָ ƒ‰ י ל¿ ƒ̇ ‡ ר≈ ¿̃ ƒף נ ף סו… ן. סו… י , ָ‡כ≈ ƒָי‰ ּכ‰ָ ‰‡ָ ר¿ ƒנָּ ל¿ נ ƒח ¿ ׁ̆ י ם  ƒָלַחנ

ל ל¿  ַנ‰≈ י„  ֈָכ‡ןַ‰ּמ¿ ƒ̃ ּ‚¿ ַ‰ּפָ ַ‡ר¿ ¿̇ ƒ‰ ¿ַמֲ‰ַלך ƒ̂ ַל נּו˙ ָ‰ָי‰ ּב¿ , יָ‡‰ּי¿
י ƒ̇ יָס ƒנ כ¿ ƒין ּב ƒח ב¿ ƒ‰ י ƒ̆ …̃ ‡ . ּוב¿ ּלָ ∆‡ ƒּ̇ ט¿ ּבַ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ∆ ַּ̇ , וינָ ע≈ י ּב¿ ׁ̆ ƒּ̇ ֻ‰פ¿ י ע¿

י ƒּכ ˙ ַ‚ּלו… יו ל¿ ƒ̇ י ƒ‡ ר¿ ∆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  ר ּבָ ֻ„ּבָ ך¿  מ¿ ָבר≈ ∆ "מ¿ ׁ̆ רר יָ ֲ‡ ַכָוָנ‰ "ָ̂  ...ּב¿
ָ‡מּור ָבר , ּכָ ‰ּכ¿ ָ„ּ ם ָ‰ֻעב¿ ƒי ע ƒּ̇ ַלמ¿ ¿ ׁ̆ ƒ‰ , ם י˜ ַ‰ּיו… ƒּפ ַ‰ס¿ י ל…‡ ‡ּוַכל ל¿ ƒּכ

ּפּול  ƒּט‰ַ ˙ ים ‡∆ ƒל ¿ ׁ̆ ‰ַ י˜ ל¿ ƒּ̇ ך¿ ּבַ ל ּכָ י˜ ּכָ ƒע י , ַ‰ּמ≈ ƒּ̇ ל¿ ‡ּוָלם ל…‡ ָיכ…
ַע„  ַלֲעˆ…ר יּב¿ ƒ̇ נּו ר¿ ¿̃ י , ַס ƒּ̇ ַ‡ל¿ ָ ׁ̆ ינּו˙ו¿ ƒ„ֲע ׁ̆ ּבַ י ƒ‡‰ָ ˙ י : "‡∆ ƒ̇ י ƒ‡ָר

ם  ≈„ ָך ˜ו… ¿̇ ך¿ ‡ו… ָבר≈ ר מ¿ ∆ ׁ̆ ר' 'ַ‡ ַ̂ ָכזו… ָי ָ‡ָ„ם . ַכָוָנ‰ּב¿ ָ‡‰ ּכ¿ ר¿ ƒָך נ ינ¿ ≈‡

˙ וו… ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ ר  מ≈ ו… י‡ ַמ‰ , ׁ̆ ƒב ָך ‰≈ ¿̇ ‡ו…
ı ַ‡ּמ≈ ָ‰ָ‚‰ ַ‰ּזו…  ל¿ ˙ ַ‰ַ‰נ¿ ∆‡."? 

ָל‰ ≈‡ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ע מ≈ ָּ̇ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ֻמפ¿ י ƒ‡‰ָ , ‡…ּוָלם ל‡
יב ƒ ׁ̆ ‰ָ ּל¿ ƒין מ ƒּ̇ מ¿ ƒ‰" : ‰ּ‰ָ‡ֲ ֈ ‰ָל ּבָ ַ̃ ר ּב¿ ֻ„ּבָ מ¿

י  נ≈ פ¿ ƒי ל ƒמ ¿̂ י ַעל ַע ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒּ̃ ∆ ּׁ̆ ƒנ ָ י . יםׁ̆ ƒּ̇ ַרר¿ עו… ¿̇ ƒ‰
י  ימ≈ ƒָלּ‰ ּב ּב¿ ַ̃ ָע‰ ל¿ ב¿ ƒ ּׁ̆ י ַ‰ ƒּמ ƒ‡ ˙יַר ƒט ַעל ּפ¿

ם לו… ָ ּׁ̆ יָ‰ ַ‰ ָ‡ , ָעל∆ ך¿ ּומ≈ י„ ַעל ּכָ ƒּפ ¿̃ י ַמ ƒז ֲ‡נ ." ‰ ּיָ ƒנ ¿ ׁ̆ ין  ƒּ̇ מ¿ ƒ‰ ‡ּו‰
 „ ּיַ ƒיר ּומ ƒז ח¿ ָל‰‰∆ ≈‡ ¿ ׁ̆ ƒי ּב ƒם ָ‡נּו : "ל ƒ‡ ָבר יםּכ¿ ƒר ַ„ּב¿ י , מ¿ ƒ̇ י ƒ‡ָר ָ̇ י ƒֲענ ∆ ׁ̆

ן'ַ‡ֲחַרי  ָך  'ָ‡מ≈ ּל¿ ∆ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ י ַמ‰ ַ‰ ƒּ̇ ַבנ¿ ˙ ל…‡ ‰≈ מ∆ ¡‡ ָרָכ‰ ּוב∆ ַלּב¿
י  ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ ׁ̆ ׁ̆ „ו… ָּ̃ רּוך¿ ‰ּו‡ַל ̇¿ ", ּבָ ƒל ּב‡ַ ָ ימּו˙ׁ̆ ƒמ. 

 ׁ̆ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ נּו˙ ל¿ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ י ַעל ƒּ̇ ַמח¿ ַ„ע ָׂ̆ י∆ ∆ ּב¿ ƒּ̇ ָרַכ ׁ̆ ¿ ׁ̆ ¿̇ לי ַ‡ך¿ ‡∆ , מו…
יך¿  ƒר‡ֲ‰ַ י ל¿ ƒּ̇ ַחל¿ ¿̇ ƒ‰ „ ּיַ ƒַמ , ּומ ˙ יר לו… ‡∆ ƒּב ַ‰ס¿ ָמ ּול¿ ¿ ׁ̆ ָ̇ ל ֲענƒ עּו ∆ ׁ̆  ‰ּ ˙ ּיַ

ן' ָרָכ‰, 'ָ‡מ≈ ˙ ַ‰ּב¿ יָמ‰ ‡∆ ƒל ¿ ׁ̆ י‡ ַמ ƒ‰ „ ַ̂ י „, ּכ≈ ׂ̆¿ ּוַמ‰ ּ‚ָ ל  יָכרו… ƒל מ ∆ ׁ̆  ו… 
 ∆ ך¿ ׁ̆ י„ ַעל ּכָ ƒּפ ¿̃  .ּמַ

ים ƒָבר ¿„ּ ַעט ּבַ י מ¿ ƒּ̇ ַרכ¿ ¡‡ ∆‰ , ƒּכ ‰‡ָ ר¿ ƒי ּב∆ ‡ּוָלם ל…‡ ָ‰ָי‰ נ ƒׂ̆ ַ‡ ן  י מ¿ ƒיח „ ּב≈
ָלנּו˙ו…  ˙ ַסב¿ ∆‡. ‰ ַרּבָ ָר , ַ‡ּ„¿ ¿̃ ַס י ּב¿ ƒיב ל ƒ ׁ̆ ¿̃ ƒ‰ ‡נּו˙ ַר ‰ּו‰ ל…‡  ּבָ ו¿

ֲעלּו˙ו…  ּפַ ¿̇ ƒ‰ ˙ יר ‡∆ ƒּ̇ ס¿ ƒ‰-  ¿ך ל ּכָ ‰ ּכָ ַטּנָ ¿̃  ‰ ּלָ ƒמ ƒע ¿ ׁ̆ ּו˙ ּכ…‰ ָמעם ַמ
ָל‰ּ‚¿   ֈ„ו…

 ƒמ ∆ ׁ̆ ƒמ¿ יַ ס ƒּ̇י  ˙ ∆‡ ˙ ˆו… ַ‰ר¿ ָבַרי ל¿ ¿„ּ
י ƒמ ˜ו… ּמ¿ ƒי ָל˜ּום מ ƒּ̇ ָעַמ„¿ ר , ו¿ ַ̂ ָע

י ַמּ„ּוַע  ƒ̇ ַ‡ל ‡ו… ָ ׁ̆ ׁ̆ ו¿ י ƒ‡‰ָ י ƒ̇ ‡ו…
ם ˜ו… י ַלּמָ ƒּ̇ ע¿ ַ‚ּ ƒ‰ ָלל כ¿ ƒּב. 

י  ƒּ̇ ַכח¿ ָ ׁ̆ ַעט ו¿ מ¿ ƒי ּכ ƒמ ¿̂ ַע ּב¿
יר ֈ ַמּ„ּוַע  ƒּב ַ‰ס¿ י ל¿ ƒּ̇ ַ‰ר¿ ƒמ

י„  ƒ̃ םַלּפָ ˜ו… י ַלּמָ ƒ‡ ˙ ּבו… ּבַ ƒס ˙ ∆‡. 
 ƒיב ל ƒ ׁ̆ ¿̃ ƒ‰ ‡ָלנּו˙ ‰ּו ַסב¿ י ּב¿

י ָ‡ַמר ƒּ̇ ַימ¿ ƒס ∆ׁ̆ ƒּומ" :˙ מ∆ ¡‡‰ָ ˙ ָך ‡∆ ר ל¿ מ≈ ‰ , ‡ו… ָלל ָלּמָ כ¿ ƒַע ּב ≈„ י יו… ƒּנ ינ∆ ≈‡
 ָּ̇ ע¿ ַ‚ּ ƒ‰ַלי ינו… , ‡≈ ≈‡ ‰ ַין ז∆ נ¿ ƒח¿ ָנ˙ּון ע‡ַ יל¿ ƒ̇ י ‡ּוָלם , ָריּו ƒּ̇ מ¿ ַׁ̆ ַר ¿̇ ƒ‰

˙ ָך ֲעֻמ˜ו… ּמ¿ ƒמ ֈ ן ≈ּ̇ ˙ַ‰מ¿ ו… ּ̃ ַ„ּ ‰ ּמָ ‡ן ּכַ ‰ , ּכָ ∆‡ ר¿ ƒנ ם ‡ּוַכל ו¿ ƒ‡‰ַ
ךָ  יל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒּו ּב‰ ∆ ּׁ̆ ˙ ַמ ו… ׂ̆ ל ֈַלֲע ַנ‰≈ ם ַ‰ּמ¿ ƒר ע ַ„ּב≈ ם ל¿ ≈„ ‰ ˜ו…  ".ֲ‡ַנּס∆

 ‡ ָ̂ י„ ָי ƒ̃ ַמ˙ ַ‰ּפָ ָיָ„יו ֲער≈ ּב¿ ∆ ׁ̆ ָר„ ּכ¿ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ ס¿ מ≈ ƒּמ‰ַ ƒים ָמכ ∆ ׁ̆ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ƒ‰ י
ַ‡ַחר ֈ לו…  ˙ ל¿ ו… ּ̃ ר ּ„ַ ּפָ ס¿ ƒָיָ„יומ ּב¿ ∆ ׁ̆ ף ‡∆  ‰ּו‡ ָחַזר ּכ¿ ַ„ּ ƒַב„ָח„ ּב , ל¿

ּום ׁ̆ ָעָליו ָר ∆ ׁ̆ י˙  ƒמ ¿ ׁ̆ ƒר ˙ מ∆ ∆̇ חו… י " :ָח˙ּום ּב¿ ƒנ ּנ≈ ƒ‰ ¿ל ≈ ּׁ̆ ƒּ̇ ּכƒ ר ַ‡ ¿̃ „ַ י י ּבָ
 ˙ י˙‡∆ ƒנ לו… ‰ ּפ¿ ָ̇ ל ַעמּו ∆ ׁ̆  ‰ּ ָ̇ ַנַ‰לּו ¿̇ ƒ‰ , ƒ̇ ‡ ָ̂ ל…‡ ָמ לו¿ י ּ„…פƒ  י ּכָ

 ‰ּ ָ̇ ילּו ƒע פ¿ ƒיָ‰ . ּב ַלּפ∆ ּו ּכ¿ ׁ̆ ¿‚ּ‰ֻ ∆ ׁ̆  ˙ יעו… ƒב ¿ּ̇ ל ַ‰ ֻב  ּכָ לו… מ¿ ַעל ֈ ˙ּטָ
ָח˙ּום י: ‰∆ ƒנ לו… ָנָס‰ ,ּפ¿ יב ַמס ַ‰כ¿ ƒ̂  ֈ".נ¿

ר ‡≈  ס∆ ח… ַ„ף ּב¿ י ּב¿ ƒּ̇ ט¿ ּבַ ƒ‰מּון . ƒ̇ ַ‰ֲח ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָּ̇ ƒם י ƒ‡‰ַ‰יָמ  ¿ּ̇ ƒי ָנ‰ נ ƒל  ּוםׁ̆ ּב¿
‰ ָ̃ י ƒ„ ˙ ?ּב¿ בּועו… ָ ׁ̆  ‰ ּמָ ר…ך¿ ּכַ ¡‡ יך¿ ָ‰ָ‡מּור ל∆ ƒל‰ֲ ַּ̇ , ƒ‰ ַּ̇ ך¿ כַּ ּי≈ ס¿ ו… ּ̇ ‰ ם  ּמָ
˙ ו… ּ̃ ַ„ּֈ 

י  ƒּ̇ מ¿ י ַ̃ ƒמ ˜ו… ּמ¿ ƒָר„מ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ ˙ י ַלֲעז…ב ‡∆ ƒּ̇ יַ‰ר¿ ƒל… , ּומ ƒנ≈ ‡ ל  יפ¿
˙ ַעל  „ו… ו… ּ̇ י  ƒּ̇ ַעפ¿ ר¿ ƒ‰ ∆ י„ ׁ̆ ƒ̃ סּורַ‰ּפָ  .ַ‰ּמָ

ין ‰ּו‡ ל…‡  ƒב י‰≈ ƒ̇ ָוָנ ˙ ּכַ י ‡∆ ר≈ ַ‚מ¿ ל ָע . "ל¿ ַסך¿ ַ‰ּכ… ƒ̇ ּב¿ י ƒיָך י ַ‡ֲח נ ר∆
ן ינָ ָ‡ַמר ֈ", ָ‡מ≈ ע≈ ָבב ּב¿ ו… ׁ̆ י˜  ƒז ∆ ׁ̆ ר ּכ¿ ≈‰ ƒיו ּומ‡ ≈̂ ַ‰ ˙ ָל ׂ̆¿ מ≈ ƒָר„ּמ. 

 )בחו˜ו˙י פר˘˙' מ‡מינים וכל'ן ולע(
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 והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים., אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר
 תפילתכם עושה רושם רב למעלה, אנא השתדלו והרבו תחינה ובקשה

 בתושח"י סתר בת ציפראא הנערהלרפואת ו, אלטע בתיה בת דינה לאה לרפואת האה"ח

 י מכון נ‰לך בר‚˘"ל ע"יו
 ˜רי˙ וויזניı מו„יעין עילי˙ - ר"לעי„ו„ וחיזו˜ עבו„˙ ‰˙פיל‰ ב˜רב ˙˘ב

 ‡"ר ˘ליט"ר עט"בנ˘י‡ו˙ מרן ‡„מו

 

ם ָנסּו ל ָכ ו¿  י‰∆ ≈̇ יבו… ƒב ר ס¿ ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי

ָלם ˜ו…  .ל¿

ּ„ּו˜ ָ‰ָי‰ לו…  ¿̃ ƒ„ּ‰ַ י ƒָר‰ ַעל ּפ ‡ו… כ¿ ƒל

ַמר  ָלם'לו… ˜ו… ƒל…‡  'ָנסּו מ ָלם'ו¿ ˜ו… , 'ל¿

ז  ַרּמ≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ַין ַ‰ נ¿ ƒַעל ע ,

י ƒ„ּו‰ נּוַס˙ ַ‰ּי¿ יָכן מ¿ ≈‰ ָלם, ל¿ ˜ו… ‰ .ל¿ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ל ַ‰ ˜ו… ינּו ל¿ י  ַ‰י¿ ƒּכ

ָלט לו…  פ¿ ƒנּוָס˙ו… ּומ י‡ מ¿ ƒ‰ ם ָ ן . ׁ̆ ָ‡כ≈ ָלם'ו¿ …̃ ַח ַל ר"˙  'ל¿ ≈ּ̂ ַנ מ¿

 ƒי ל נ≈ רמƒ ַרח ̃… ב¿ מו…  .ז¿

ם  ≈ ׁ̆ ּוב ּב¿ ׁ̆ ָח „ ו¿ ּבָ כ¿ ƒי נ ƒ„ּו‰ ר ַעל י¿ ַסּפ≈ י ל¿ ƒּ̇ ַמע¿ ָ ָמןר' ׁ̆ ל¿ ַ̃ 

ָי‰ ָ‚ר¿ י ‰ּונ¿ ≈‡ ¿̂ ּיו… ƒָי‰ מ‰ָ ∆ סּו  .ׁ̆ נ¿ כ¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ָחָמ‰ ּכ¿ ל¿ ƒּמ‰ַ ˙ ימו… ƒּב

ים  ƒע ָ ׁ̆ ירו… ימ"˘ ָ‰ר¿ ƒע י  ,ל¿ ֲעל≈ ˙ ּבַ ∆‡ ‰„ָ ַח ַלֲעבו… ּל≈ ַ ׁ̆ ּלּו ל¿ ח≈ ≈‰

ַח  י  ַ‰ּכ… נ≈ ּב¿ ƒיםי"ח מ ƒנ ָ ׁ̆.  ˙ ∆‡ ים ו¿ ƒנ ≈̃ ˙ ַ‰ּז¿ ∆‡ ים ו¿ ƒ„ָל י‡ּו ַ‰י¿ ƒ̂ ‰ו…

 ‚ ר≈ „ ַל‰ו… ּיַ ƒע . ‰י"„מ ָ ׁ̆ ָר‰ ָ‰ָר ‰ו… ל ו¿ ∆̇ ּכ… ט ּבַ ַבע מו… ם ָ̃ ֻכּלָ ל¿

ר  ָסמּוך¿ ַלֲעבו… טּב¿ י  .ַלּמו… ƒל מ ּכָ

ָמ˙ו…  ˜ו… יַע ּב¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ַבּ‰ ׁ̆ …‚ טל¿  ,ַ‰ּמו…

‡ּו לו…  ָבר ָמל¿ ּכ¿ ∆ ׁ̆ יָמן  ƒָנ‰ י"ח ס ָ ׁ̆

‰„ָ ‰ּו‡ ָר‡ּוי ַלֲעבו… ּלּו  .ו¿ ≈‡

ים  ƒמּוכ נּו ַ‰ּנ¿ ר ‰ּופ¿ ≈̇ מ…‡ל'יו… ¿ׂ̆ ' ƒל. 

י  נ≈ ים ּב¿ ƒָער ַ‰ּנ¿ ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ט"ו ט"ז, ּכַ

ים ָ‰יּו  ƒכ ַ‰ּל¿ ˙ ַע מ¿ ˆו… ¿̃ ל 

ם  ָ̇ ָמ יּ‰ַ ˜ו… ƒּב ¿‚‰ַ י ל¿ ≈„ כ¿ ƒּב ˙ עו… ּבָ ¿̂ ∆‡‰ָ

ַבּ‰ ַע„  טּ‚…  .ַ‰ּמו…

ָמן ר'  ל¿ ‡…„ָ‰ָי‰ ָנמּוך¿ "ל ‰נַ̃ מ…‡ל , מ¿ ¿ׂ̆  „ ַ̂ ˙ו… ל¿ נּו ‡ו… פ¿ ƒ‰ ו¿

ּכו…  ַ„ר¿ ָנ‰ּב¿ ים ,ָ‰ַ‡ֲחרו… ƒָער ˙ נ¿ ַ̂ בּו ¿̃  „ ם עו… ƒַיַח„ ע ם  .ּב¿ ּכָ ַ„ר¿ ּב¿

˙ ַעל  ב∆ ‰ָ‰ַרּכ∆ ויı ַנֲענ∆ ƒו ¿ ׁ̆ ‡ו… ל  ל¿ ˜ו… יז ּב¿ ƒר כ¿ ƒ‰ ם ו¿ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡

ל „ו… ָ‚ּ ׁ̆ יל , ַרַע ƒּ̂ ּיַ ∆ ׁ̆ ם  ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ ינּו  ƒב‡ָ יו ל¿ ָ„ּ ַע˜ ַיח¿ ז¿ ƒָב‰ נ‰ָ

ים ƒַחּי ˙ ל¿ ָמו∆ ƒנּו מ ָ̇ ח , ‡ו… ַ̇ ˙ ּב¿ ּוָפ ָע˜ו… ז¿ ƒירּב ƒ ׁ̆ ' ˙ ֲעלו…  ַ‰ּמַ

ים' ƒ̃ ַמֲעַמ ƒמ ˙ ָר‡ו… ˙ נו… ּיו… ƒכ ך¿ ּב¿ ו… ּ̇ ƒמ, 

ם  ָ̇ ָע ו¿ ַ ׁ̆ ַעל  ַּ̇ ָמ‰ַ‰ ַו ַמי¿ ָ ּׁ̆. 

˜‰ ‰ ָׂ̆ יַל˙ , "‰בַמ‰ ָע ƒפ ¿ּ̇ ַע  מ≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ

‰ ל ּפ∆ ַ‚ע  .ּכָ ˙ו… ר∆ ‡ו… ָרˆּו ּב¿ ∆ ָ‚ם ׁ̆ ָ‰ר¿ ל¿

ים ƒּז י ַ‰ּ‚ַ ≈‡ ָ̇ ָמר  ,ּב¿ ¿‚ ƒז נ ל…‡ ָ‰ָי‰ ַ‰ּ‚ַ ו¿

 ˜ ּפ≈ ƒי ס י„≈ ƒָמָמם ּב י‡ ז¿ ƒ̂ ‰ו… ים ל¿ ƒע ָ ׁ̆ ַעלָ‰ר¿ י‡ּו . ַלּפ… ƒ̂ ם ‰ו… ָ̇ ‡ו…

ם  ≈‰ ‰ ו¿ ָ̂ ı ַ‰חּו ר∆ ∆‡ ֲ‡רּו ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒיםנ ƒל . ַ‰ַחּי ָמן ר' ָיָמיו ָ‰ָי‰ ּכָ ל¿ ַ̃

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמר  יל לו… ƒ‚ים'ַחי ָר ƒ̃ ַמֲעַמ ƒמ'ֈ 

 

י בספ‰"˜  ר≈ מ¿ ƒ‡ָחס נ¿ ƒָבָריו נ) ‰˘לם ˘ער ˙ור˙ ‰‡„ם ( ּפ מּוָב‡ ּ„¿

ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ָר יı"˜ ‰ר‰ַ‰ּנו… ƒר ˜ו… ָחס מ¿ נ¿ ƒי ּפ ƒי "ע, יז ַרּב ƒ„ּו‰ ׁ̆ י¿ י ƒ‡

ם  ≈ ׁ̆ רּו ר' ּב¿ ט¿ פ¿ ƒן נ ָניוּ„…ב ּכ…‰≈ ּבָ ƒמ ‰ ּמָ "˜ ‰ר‰ָ‡ַמר לו… , לו… ּכַ

יי" :"לזו ער' 'מ≈ עט נ∆ יך¿ ּב∆ ƒ‡יר ƒ„ּ , וי ƒט ו ען ָל‡ז¿ ער מ∆ ∆„ ינ¿ ƒ̃

'ן ּב¿ ַט‡ר¿ ¿ ט ּ„ּו ! ?ׁ̆ ¿ ׁ̆ י ƒט נ ס¿ ייּב¿ ל≈ ער ַ‡ז ‚¿ ער „∆ ט∆ עס¿ ר∆ ע‚¿ ָ ׁ̆ , ָר

ר ָ‡ז  ט ע∆ ‡ר¿ ּפַ ¿ יך¿ ׁ̆ ƒּום זˆ

ן ט¿ ¿ ׁ̆ ער¿ ייּב∆ ר , ‡≈ ען ע∆ ם ̃∆ י‰¿ ƒ‡ יי ּבַ

ן ָוו‡ס  עט¿ יס ּב∆ ר ‡ו… וילע∆ ƒו"? 
ּ‚ּום [ ר¿ ַ̇ י: "˜לל‰ּוב¿ ƒיר ƒּ̃ יך¿ , ַי ָך ַ‰‡≈ ּנ¿ ƒ‰ ן ≈̇ נו…

יך¿  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ‰ ל¿ יךָ , ָלז∆ נ∆ מּו˙ּו ּבָ ּיָ ∆ ָך . ׁ̆ ינ¿ י ‡≈ ƒכ ו¿

ר ≈̇ יו… ל ּב¿ „ו… ע ַ‰ּ‚ָ ָ ׁ̆ ילּו ָ‰ָר ƒפ‡ֲ ∆ ׁ̆ ין  ƒם , ַמֲ‡מ ƒ‡

י  נ≈ פ¿ ƒל ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒיר ּב ƒ̂ ר„', ַ‡ך¿ ַיפ¿ ָ ׁ̆ פ¿ ע…ל  ‡∆ פ¿ ƒלו… ל

נו…  ˆו… ר¿ ƒר ּב ∆ ׁ̆ ל ֲ‡ לו… ּכָ ¿̂ ∆‡.[ 

ין"˜ ‰ר‰ ƒר ב¿ ו… ּ̃ ƒמ ‰ ∆̆ י מ… ƒי : )˙ור˙ ‡בו˙(ָ‡ַמר "ע יז ַרּב ƒמ'

ל  ַ ׁ̆ כ¿ ƒנ ָעַבר ו¿ ∆ ׁ̆ י  ם ַ‡ֲחר≈ ל ּ‚ַ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ל ל¿ ֻסּ‚ָ ל ּומ¿ ינו… ָיכו… ≈‡ ∆ ׁ̆

ָר‰ ו… ּ̇ ּבַ ∆ ׁ̆  ˙ ˙ ַ‰ֲחמּורו… רו… ֲעב≈ ך¿ , ּבַ ּפ… ¿ ׁ̆ ƒל יחו… ו¿ ƒׂ̆ י נ≈ פ¿ ƒם ָ‡ז ל ַ‚ּ

נו… "‰ ‰˜ב ˆו… ‰ לו… ר¿ ∆ׂ̆ עו… יו ו¿ ƒי ָ‡ב נ≈ פ¿ ƒל ‡ ַחּט≈ ¿̇ ƒן ַ‰ּמ ב∆ ן  .ּכ¿ ƒֲעַ„י

‰„ָ ן ָ‰ֲעבו… ַּ̇ פ¿ ƒַרך¿ ַעל מ  ב‡ר ‰פר˘‰)( .'ל…‡ ּ„ָ
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 אין לעיין בזמן התפילה/הדרשה/ קריאת התורה   
 
 

 
 ?שוויוןרוצים    הפרשהמן 

 
 "ולא יהיה כקרח וכעדתו" (יז,ה)  

 
ֵעָדה ָכלבמעלה ומדרגה כטענתו: " םקרח דרש שכל העם יהיו שווי ְתַנְּׂשא ם ה'ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוכָ  ָהֽ " כלומר, ל ה'ְקהַ ּו ַעל ּוַמּדּוַע ִּתֽ

. וזאת ללמדנו, הוא דרש שוויון בין כולם, הוא דרש שתהיה אחדות, אך אף על פי כן, הוא עצמו נעשה סמל למחלוקת ופרוד
") לא זו ין סוגים שונים שבעם ישראל (כהנים, לויים, ישראלים, "ראשיכם", שואב מימיכםבשביטול המחיצות שקבעה התורה 

כשכל אחד מבצע את תפקידו הראוי לו, בזה הוא ממלא את  אדווקבלבד שאינו גורם לאחדות, אלא גורם לפירוד ופרוד ביניהם. 
 (מתוף לקו"ש חי"ח)                           שלמות כוונת הבריאה שלשמה הקב"ה בראו. ָולא, גורם הוא לבלבול סדרי בראשית.

 

ם בימינו, כאשר מנהיגים מתוכנו קמים ודורשים שוויון בין כולם ובכך מפילים את המחיצות בין אנו רואים זאת במוחש ג
) ואנו עדים לתוצאות בשטח, שאכן הדבר אינו ועוד , חילונים, ציוניםחרדיםהסוגים השונים שבעם (לומדי תורה, אנשי צבא, 

ואל לנו ללכת בעצימת עיניים תחת בעניין זה מוביל לאחדות בעם, כי אם לפילוג ופרוד. עלינו להפנים את המסר הנלמד מפרשתנו 
   אותנו חלילה לאבדון, כמו שקרה לקרח ולעדתו. סיסמאות של "שוויון בנטל", אחר אותם מנהיגים שעלולים להוביל

   
 

 
    סיפור לשבת

 
 ת אבותתמיד כדאי להזכיר זכולא 

 

והדברים הגיעו לידי כך, שאשתו  ,שהורו לו אבותיו ורבותיו אחד מנכדיו של האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר סטה מדרך הישר
 .פיטורין לא יכלה עוד לדור עימו בכפיפה אחת ותבעה ממנו גט

לובלין, והטיחה בקול חנוק מדמעות האשמות  רבה של –התייצבה עם בעלה אצל רבי קלצקין  הוהאישלא עברו ימים מרובים, 
  .רבות כלפי בעלה

להשתיק  ניסה ,ההאישנוכח הטענות החמורות של אשתו, וכיוון שלא היה בפיו מענה של ממש לדברי  הלה חש עצמו שלא בנוח
בי יחזקאל ונכדו של הצדיק הנודע ר אותה מכוח ייחוסו המשפחתי הרם וקרא לעברה: עלייך לדעת, שאני בנם של קדושים

 ר!מקוזמי
 יצהר בן קהת בן לוי" אומר רש"י בעקבות דברי חז"ל: ולא ואמר: על הפסוק "ויקח קורח בן שיסע הרב קלצקין את דברי האיש

 ".בקהלם אל תחד כבודי: "מחלוקתם, שנאמרבשביקש (יעקב) רחמים על עצמו, שלא ייזכר שמו  -הזכיר "בן יעקב"
 יעקב במחלוקת קורח? הרי הדעת נותנת, שיעקב אבינו היה לכאורה, תמוה הדבר: כלום יש משום רחמים באי הזכרת שמו של

 ו!את שמו, כדי שנכדיו וניניו יהיו ניצולים בזכות צריך לדרוש במפגיע שיזכירו כאן
יזכירו  דווקא משום מידת הרחמים כלפי צאצאיו, ביקש יעקב שלא –בקולו, כשהוא מדגיש כל מילה  הרעים הרב קלצקין -אלא 

עובדה זו את דינו ואת העונש המגיע לו  מירהמח -את שמו במחלוקת קורח, בן נינו, שבשעה שהנכשל בחטא והוא בן של גדולים
 …על סטייתו מדרך האבות

 

 תהיה חכם ולא צודק
 

 לכתוב, ולדבר עם זולתו במקביל.. חיים עוזר זצ"ל נודע בגאונותו וצדיקותו, הזיכרון שלו היה מדהים, והיה מסוגל’ הגאון ר
משא ומתן בהלכה, אמר לתלמידיו שיש במסכת ברכות בדף נ', התייחסות לסוגיה שבה התפלפלו. קם משה, מגאוני  פעם בעת

 תלמידיו ואמר: "סליחה כבוד רבנו, הסוגיה הזו נמצאת בדף נא'.."
 מצא בדף נ'.." והמשיך את השיעור."לא", ענה הרב, "זה נ

 לעיני כל התלמידים.. צדקתופריה לפתוח את הגמרא ולהוכיח את משה התעקש על דבריו ותוך כדי ויכוח, קם לעבר הס
"וכי קל בעיניך לבייש אדם ברבים?" שאל ר' חיים את תלמידו. חיוך של ועצר את הבחור מללכת אל הספריה. הרב קם ממקומו

 שפתי משה כי הבין מדבריו שצדק.. ניצחון עלה על
 .נא'..דק, זה היה בדף נ' ולא בלתדהמתו גילה שאכן הרב צ ונו.להוכיח את נצחמיד בהגיעו לישיבה, פתח לעיני חבריו את הגמרא 

 .אז הבין משה שהרב התכוון בעצם למנוע ממנו בושה לעיני כולם..
לא פעם אנו יכולים להציל את עצמנו מנזק ל דעתנו ואנו רוצים להוכיח אותו.לא פעם אנו רואים בחבר דברים שלא מקובלים ע

 ל חשבון השפלת החבר ברבים..אך זה בא ע
 לבין פני חברו ברבים" (סוטה י':)יוחאי: "נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל י-אמר רבי שמעון בר

 המלבין פני חברו ברבים כאילו הרגו, פניו נעשים לבנים מבושה..
 רוע מלבייש את החבר בפני אחרים.אין דבר יותר ג

לראות  אל תעשה זאת ברבים אף אחד לא צריך. צודק, יש דרך ללא הלבנת פנים שהנךהראות אם ברצונך להוכיח את חברך ול
 .זהו גלגל חוזר היום אתה מלבין ושופך דם חברך.. מחר זה יכול להיות הפוך ודמך ישפך.. איך אתה מוכיחו או מנצחו.

שה את יהודה שיצאו ממנה מלכים אם תנהג כך תזכה לשכר עצום, כמו תמר כלת יהודה שזכתה בעבור ששתקה ולא ביי
 ..ונביאים.
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 כשם שצריך מזון לגוף כך צריך מזון לנשמה    תורהלימוד מעלת 
 

 -אתו לגמרי ומחיה אותו נבלע ונקלט בתוך אברי האדם ונהפך להיות דם ובשר כבשרו, מתאחד  כשנאכל ונלעס כראוימזון הכמו 
 חלק בלתי נפרד ממנו.ונעשית , נבלעת, נקלטת ונחקקת בנפש האדם בשכלו ומה ובעיוןהנלמדת כראוי ביגיעה עצ כך התורה

או גרוע מזה, מתוך פניה  שאם למד שלא לשמה, רק מתוך הרגל,התורה נהיית מזון לנפש, בתנאי שלימוד התורה הוא לשמה. אך 
בגלות עד שיעשה תשובה,  נמצאתזו תורה ם. ול להזיק לנפשו של האדלימוד התורה יכ -אישית, כדי להיות תלמיד חכם וכד' 

התורה שהיא תורת חיים, יורדת  -טז,ל: "וירדו חיים שאולה" הדבר רמוז גם בפרשתנו[ ובשובו אל ה', אז תורתו שבה אתו.
 הבכוונפילו רק וא רמת שכלו, ובלבד שעושה זאת לשמה אולם מי שלומד תורה, ולא משנה מהי לשאול תחתית (לק' שיחות)]

לקשר נפשו לה' על ידי השגת התורה, להתאחד עם הקב"ה, שזוהי דרגה נמוכה ב"לשמה", נעשית התורה מזון לנשמתו. ומדוע 
חדאי "נחשב לדרגה נמוכה ב"לשמה"? כי עושה את זה להנאת עצמו, וזהו שאמר רב ששת:  (כדי לקשר נפשו לה') "לשמה" זה

. דרגה גבוהה יותר ב"לשמה", היא לשם התורה א ובשבילך אני שונהשמחי נפשי, בשבילך אני קור – "נפשי, לך קראי לך תנאי
  .ויש דרגה גבוהה עוד יותר והיא לעשות נחת רוח לקב"ה, שגורם להמשיך תוספת אור בתורה –עצמה 

אלוקי, שנמשך עליו בהעלם בכל אופן, העיקר הוא שילמד תורה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ואז האור ה
 בלימוד התורה שלא לשמה, יתגלה בו כאשר לימוד זה יהיה לשמה. 

 (ליקוטי אמרים, פרק ה)                                
 

 

 
 "כשם שאין פרצופיהן של בני האדם דומים, כך אין דעותיהן שוות" :אמרת השבוע

 
 בפרשת השבוע אנו קוראים על המחלוקת הגדולה של קרח ועדתו על סמכותו של משה רבנו. 

לחשוב אחרת. אז מובא במקורות שאדם שמחזיק במחלוקת עובר עברה כמו קרח ועדתו. ונשאלת השאלה מדוע? הרי זה טבעי 
 מה בעצם הבעיה במחלוקת?

 חכמינו אמרו לנו משפט מעניין: "כשם שאין פרצופיהן של בני האדם דומים, כך אין דעותיהן שוות".
אלא ללמד שכשם שאין בנמצא אדם הכועס על חברו רק   .שפט זה לא נועד לומר את הידוע, שדעות בני האדם שונות זו מזומ

שמח על כך, שלכל  ואפילו  ,מבין שלכל אדם מראה שונה שאותו הוא קיבלהוא אלא   ,דומה לפרצופובגלל שפרצוף חברו אינו 
שהרי אדם זה קיבל  .כך אין סיבה לכעוס על חברו בגלל שאינו מבין כמוהו ואינו מזדהה עם דעתו ,משלו םאחד תווי פנים ייחודיי

טבעי הוא לכן,   ,הדברים באופן שונה לחלוטין מכפי שאני רואה אותםהלך החשיבה שלו שונה משלי, הוא רואה את  . אחרתדעה 
כך צריך להיות המבט שלנו על דעתו של הזולת שאינו חושב כמוני. פשוט, יש לו צורת חשיבה  ...שהבנתו תהיה שונה מהבנתי

 שונה.
ני ונלחמים בכל הכח לשנות מסרבים לקבל את העובדה שמישהו חושב אחרת מממתחילה כשאנחנו מחזיקים במחלוקת, הבעיה 
 את זה.

ניתן בהחלט להתווכח ולהחליף דעות, אבל יש לזכור שאמנם האחדות נראית יפה כשכולנו אותו דבר, אך האחדות מושלמת יותר 
 כשדעות שונות יוצרות פסיפס שלם ויפה.

 

 

 
      שמירת הלשון

 
אדם הרואה בחברו דברים שניכר מהם שכוונתו להזיק לו בגופו או בממונו, אפילו אם עד עכשיו לא שמע עליו שום דבר מעין זה, 

ו, כדי שידע להישמר ממנו, ואינו צריך ל מותר לו לחקור ולדרוש אצל אנשים אחרים האם אכן כוונתו של אותו אדם להזיק
 .זה יספרו בני אדם בגנותו של אותו אדםלחשוש שמא על ידי 

אמין לדבר בהחלט, לה , כששומע על אחד שדיבר עליו או עשה לו דבר מסוים, או שרוצה לעשות לו דבר מסוים, לאלהיזהר יש
ואף לא בדרך ספק, אלא רק בדרך חשש, והיינו שישמור עצמו מפני אותו אדם. ולכן אסור לגרום לאותו אדם נזק או ביוש מחמת 

הדברים ששמע עליו, ואפילו רק לשנוא אותו בלב אסור, וכל שכן שלא יפטור את עצמו מחיובים שיש לו כלפיו. וכן חייב הוא 
להיטיב לו בכל הטובות שציותה התורה להיטיב לשאר אנשים מישראל. וכלל הדבר הוא שלא הותר לחשוש לאותה רכילות אלא 

 (מתוך החפץ חיים)            א לגבי שום דבר אחר.לגבי זה שיזהר ממנו שלא יגרום לו היזק, ול
 

 על כל רגע ורגע שהאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער (אגרת הגר"א בשם המדרש)
 

 
 

 תובב"איוצא לאור בעיה"ק טבריה 
 

 
, אסתר בת שמחה, שושנה שטרית בת אסתר, אליהו בן מסעודה, זאב בן חנה, רחל בת מקנין, יצחק בן הלימוד בעלון לעילוי נשמת דוד שמעון בן איז'ה זכות

ם, גמרה בת ציפורה, מנחם סופר בן חוה,אלברטו זילברשטיין בן חוה,הדסה בת חיים,אברהם שלמה בן יהודה לייב,ר' דוד קאמין ב"ר חיים צבי, מלך בן מרי
וה, משה גרוסמן בן חוה,חיים שטרית בן שושנה,מנחם מנדל בן יוסף,אלכסנדר גולומב בן חוה, מאיר זערור בן לאה, מזל בת סולטנה, קרולין בת חוה ויוסף בן ח

שרה, טוני מקנמרה  איילה, רפאל בן אמה, דוד בן חנה, שמחה בת מסעודה, אברהם בן פרחה, איז'ה בת תמו, ינון בן ג'ולי, נאווה בת פרחה, אוריאלה  ג'מילה בת
סתר רינה וה, גאורגי בן אסתר, דרורי בן דליה, כוכבה בת אסתר, סימה בת אסתר, דבורה בת שמחה, אליהו בן מרים, שלמה בן שושנה, רבקה בת שושנה, אבן ח

, רבקה בת  בת פרחהסימה שמחה  , צחי יצחק בן מכלוף, דוד בן אסתר,ברוך בן חנינה ברגושה, עטקה טויבה בת הר' דוד שחור, מסעוד בן מאדיה, בת מזל לינדה
ולע"נ מקס בן רחל  ומקנין בת רינה הי"ד ולעילוי נשמת יעקב . הר' דוד בן רחל, יוסף בן עליזה ושלמה, אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגאשרון ,אדם בן שמעון,

 ת הצריכות תיקון. עד מיכאל בן בת גלים, אייל בן איריס תשורה הי"ד, ותיקונן של כל אותן נשמו-נפתלי בן רחל דבורה, גיל
בורה, שלמה בן לרפואת שושנה בת אסתר,אסתר בת שושנה, ברוך בן רות, הדסה דינה בת פרטונה, גילה בת ג'ולי, כנרת בת גילה, עמרם בן סולטנה, גאולה בת ד

יהונתן חי בן פזית, לירן בן סה, נחמן נתן בן שרה,, אלעד חיים בן דקלה, אורן אהרון בן אסתר, נריה בן סיון, יונה בן ג'עימה, מנחם בן כמיאסתר, ציון בן רחל
 בריאות איתנה לר' אברהם דב בן חיה רבקה הר' יצחק דוד בן גוטע פערל בתשח"י., הר' דב הכהן קוק בן שושנה, , חנניה בן סוליקהעדן בת מלי אורלי,

 להצלחת רובין רחל בת ארלין חנה. לזיווג הגון ללימור נחמה בת שושנה.
אורון בן דרים והשבויים: גיא בן רינה חבר, זכריה שלמה בן מרים באומל, יקותיאל יהודה נחמן בן שרה כץ, צבי בן פנינה פלדמן, רון בן בתיה ארד, להחזרת הנע

 זהבה שאול, הדר בן לאה גולדין. חזרה בתשובה שלמה של כל עם ישראל וביאת משיח גואל במב"א!
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זצוק"ל  בן ציון אבא שאולמאוד היה הרב  זהיר
יה הבכבוד אביו ואמו, ושרת אותם באהבה ובשמחה, ו

חלוק להם כבוד רב. משתדל בכל כוחו לעשות רצונם ול
ה בהיותו בבית הכנסת, על אף שהיה 

, בכל פעם שאביו עבר, תכף היה רבנו קם מלא 
קומתו ועומד מלא עיניו, וכך חזר הדבר על עצמו פעמים 

היה לכבדו בכל דקדוקי  . רבות באותה תפילה. 
 ההלכה. אף בכבוד אמו נזהר מאוד. 

הזדמן שאמו ביקשה ממנו שיעשה העיד על עצמו, שלא 
היה  –דבר עבורה, כי מיד כשהבין שיש לעשות בשבילה 

, שהיא חמורה העושה 
שבחמורות, כלשון הירושלמי  התבטא פעם, כי אם אביו או 

אמו היו אומרים לו לעמוד כל הלילה, וזה יגרום להם 
 היה עושה זאת בשמחה רבה. שמחה

 זצ"ל תאונה ונפגע בידו.  יהודה צדקהעבר הגאון רבי  פעם
הוא נזקק בטיפול רפואי ממושך ודרשו ממנו כסף רב. אמנם יכול היה 

 אם יעלים את גבוה משכורתו,  ל לקבל 
ים רבים שבאו למרפאה, אבל לרגע לא עלה כפי שעשו בנוכחותו אנש

לסטות מן האמת. בחסדי ה', חלפו הכאבים מיד לאחר הטיפול  
לא היה צריך להמשיך בטיפולים  ת הראשון, ואמרו כי בזכות 

 .ולא לשלם בעדם

 זכותו תגן עלינוזצ״ל                 רבי העלון לעילוי נשמת:           

, הוא אלעזר בן עזריההנשיאות הוצעה לרבי  כאשר
, ובלשון הגמרא "איזיל ך ביקש להימלך 

פירשו, 'איזיל ואמליך'  הבעש"טואימליך בדביתהו".תלמידי 
 יה אמר, מלשון מלוכה, שרבי אלעזר בן עזר

 כי כדי להיות מנהיג על העם, 
, להנהיגם בדרך הטוב והישר, ת יש תחילה להיות 

 את העם. ואם הצליח בביתו, ינהיג גם

זצ"ל. הבחין  האר"יעל שולחנו של סעד חסיד  פעם
בעל הבית שאורחו מתקשה להזיז את ידו ושאלו לפשר 

 בהדבר. ספר החסיד כי כבר זמן רב 
מאוד, למרות שלא קיבל מכה. התבונן האר"י הקדוש 
בפניו ואמר לו: "רואה אני בך שאינך מקפיד מספיק 
ם בנטילת מים אחרונים. אתה מפסיק בין מים אחרוני

לברכת המזון". 
: . אמר האורח: "אכן, אך קיים היתר למעשי. 

שלשה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי 
תורה כאילו אכלו מזבחי מתים". לכן אני נוהג ללמוד 

פרק משניות לפני ברכת המזון כדי שיאמרו דברי תורה 
מכתפך  תעל שולחני". ענה האר"י: "בכל זאת 

–מהפסק זה כי חז"ל אמרו: "תכף לנטילה נגרמים
 ברכה". והעובר על "תכף" לוקה ב"כתף". 

ה פוגש את החבר שלו אומר לו, שמע עשה לי טובה  אחדד                                             
ואני לא מסתדר איתם בעבודה, אני לא יודע איך לחלק ביניהם   

ויהיה לך חמור עם זנב   ד מה הבעיה תקצץ לחמור אחד  -את העבודה כי הם זהים.  אומר לו 
נו, הכל בסדר עכשיו?  -שלם וחמור קצוץ זנב.  טוב, פוגש אותו אחרי שלושה ימים, שואל אותו 

שמע ביום הראשון היה נהדר, ביום השני גם. אבל ביום השלישי מעשה   –לו בעל החמורים  עונה
שטן, עברנו ליד מקום בירושלים הייתה שם גדר תיל  עוד ממלחמת השחרור, הזנב של  החמור 

 . ? השלם נתפש בגדר תיל ונחתך בדיוק כמו השני, אני לא יודע מה לעשות? 
 

ויהיה לך חמור עם אוזניים שלמות וחמור אחד  דלחמור אחד שמע, קצץ  -אומר לו 
נו, אתה -קצוץ אוזן. אומר  לו בעל החמורים תודה והולך.  אחרי כמה זמן פוגש אותו ושואל אותו 

לא תאמין הכל היה בסדר, עד שעברנו שוב ליד  -מסתדר עם החמורים? עונה לו בעל החמורים  
קצוצי אוזניים לא  ם ר תפשה את האוזן של  החמור השלם אותה גדר תיל והפעם הגד

 -כן. אומר לו  -שמע יש לך מטר בבית? עונה לו  -יודע מה לעשות? תציל אותי. אומר לו החבר שלו 
 לך תמדוד את הגובה של החמורים, אין בעולם שני חמורים באותו גובה. 

 

מה  -רים מרחוק, רץ אליו, מחבק אותו ומודה לו.טוב, אחרי איזה שבועיים רואה אותו בעל החמו
! החמור הלבן גבוה יותר מהחמור , כן, אומר לו בעל החמורים,  -קרה?  מדדת? 

 השחור בעשרה סנטימטר.
 

לפעמים הכל כל כך פשוט הוא הכי טוב  אדם מטריד את עצמו 
 (העורך). ומצטער על לא כלום 

 

ה בת קלרה     לע"נ 

  בעל תשובהשתול על פלגי מים, זהו  עץ
הבוכה על עוונותיו, הוא יכול להיות באמת 

 שתול ונטוע היטב בקדושה.
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"" " 

בשבתו בארץ ישראל לא פסק רבי  גם
זצוק"ל מתלמודו,  יחיא אלשיך

והיה עוסק בתורה התמדה גדולה 
ביגיעה ובדבקות. כל מנהגי ומסורות 

לבד  –היו אצורים במוחו  
מידיעותיו העמוקות והרחבות בכל 

 מכמני התורה הקדושה. 
 

למחייתו התעסק כגבאי עבור 
קהישיבות, כאשר לוקח הוא רק 

, ולא כמקובל היום. 
 עבודה זו גזלה רבות מזמנו, 

ועל כן התפטר מכך וחזר לישב בביתו 
 לעסוק בתורה.

מדוע 'כהן' שאינו  האור החיים הקדוששואל רבינו   ולפי זה, נקנה רק ברצון ולא בכפיה 'קדושה'
מתנהג בדיני כהונה כופים אותו, למשל כהן שנשא אשה גרושה, שהיא אסורה לו, כופים אותו בעל כרחו לגרש 

 את הכלל שאין כופים את האדם להיות קדוש??? ה אותה, ולכאורה 
את הקדושה'  לאדם שאינו קדוש, אי אפשר  ומתרץ , שיש הבדל מהו מטרת הכפיה, שאם הענין 'להמשיך 

.ובזה מפרש את ,בכפיה, אבל אם הענין, שאדם שהוא כבר קדוש 'לא יאבד את קדושתו', 
שדרשו חכמינו מפסוק זה שכופים אותו לגרש אשתו גרושה, 'קדוש יהיה לך' כי הוא כבר  -הפסוק 'וקדשתו' 

 י שלא יאבד קדושתו.לכפותו כד ,נתקדש מקודם, 

כמו שהצל  -צילך  ה'
מחקה את האדם, כך 
 השם יתברך מחקה 

 את האדם 
 לעשות כמעשהו, 
 מידה כנגד מידה.

לו לאדם לפרנס את משפחתו אמנם בכבוד, אך לא  מוטב
ולא ללכת בגדולות ונפלאות  ר לרדוף אחר 

ממנו כי כבר כל העולם יודע אחר הניסיון רב מאוד כי "איזהו 
העשיר השמח בחלקו" (אבות ד'), ובמקום לטרוח ולעמול 

 , ר בזיעת אפיו אחר 
 

שישאר עמו בעתיד, הלא המה ישקיע בחיי עולם, משהו 
 התורה והמצוות. ישמע חכם ויוסיף לקח

 העין רואה את מה 
 לרצות, זו כבר התקדמות לקראת משהו.  שמובא בפניה להיראות.

 



 

ֵטין של ַהָּגאֹון ַרִּבי, נכדוו ה ַפְיְנׁשְ ַכי ֶטְנְדֶלר זצ"ל ָהַרב ֹמׁשֶ א ָמׁש ֲאֶׁשר ִּכְמַעט ל, ָמְרּדְ
ר ֶטֶלפֹוִנית ְלִאְׁשּתֹו ְלא רבי מֶׁש ָהַאֲחרֹונֹות, זֹוֵכר ֵּכיַצד ִּדְרֵּבן אֹותֹו  ִמֶּמּנּו ִּבְׁשנֹוָתיו ה ְלִהְתַקּׁשֵ

ֵאר ִאּתֹו ֵמֵעֶבר ַלְּזַמן ַהְמֻתְכָנן ְּבָאְמרֹו: "ָחׁשּוב יֹוֵתר ִּכי ִּתְהֶיה  ִּדחּוי. הּוא ַּגם לא ִהְרָׁשה לֹו ְלִהּׁשָ
ֵאר ִאִּתי ָּכאן". ְלִאיׁש ָצִעיר ֲאֶׁשר ִהְתלֹוֵנן ִּכי ַּבַּבִית ִּבְזַמן ֶׁשִאְׁשְּת  י ְמַצָּפה ְל ֵמֲאֶׁשר ְלִהּׁשָ

ה ִּבְפִליָאה: "ֵאין ָסֵפק מֶׁש  רביַעל ִּכי ֵאין הּוא ְמַצְלֵצל ֵאֶליָה ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום, ָאַמר  
ֹום, ֲאִני ַעְצִמי ְמַצְלֵצל ָּתִמיד ָלַרָּבִנית".ֲאִוָירה ִנּנֹוָחה ַּבַּבִית ַעל ַאף ֶׁשָעֶלי ְלַצְלֵצל ֵאֶליָה ְּבֶמֶׁש ַהּי

ִּכְתֵפי ַעל ֶׁשָרְבָצה ַהְּגדֹוָלה ְוָהַאֲחָריּות ַהּתֹוָרה ֶמַתחרביֲעַמל ְּבִלי ָהְיָתה ַהַּבִית ִהְתַנֲהלּות ה, מׁשֶֹ
ר ִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה ְּבֵביָתם ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְלַאַחר "ַהְבָּדָלה" . ִסֵּפ ָהְיָתה ְנִעיָמה ּוְׂשֵמָחהְוָהֲאִויָרה 

ָׁשָעה ֶׁשֵהם ִהְתּכֹוְננּו ָלֶלֶכת ִל"ְמַלּוֵה ַמְלָּכה". "ָעֶלי  , ָהַרב ַפְיְנְׁשֵטין", ָאְמָרה
א ִּבְמִחַּצת ְּבֵני ֶׁשָּנֲהָגה ָּתִמיד ֶׁשּלִפי ָהַרָּבִנית, ְּכֶׁשִהיא קֹוֵראת לֹו ְּבֵׁשם ַהִּמְׁשָּפָחה ּכְ 

ָּבת ֶׁשֲאִני לֹוֵבׁש ָנָאה ּוְנִקָּיה". ְוהּוא ָקַרץ  ַהַּבִית."ְלַהְחִליף ֻחְלָצה? ְלֵׁשם ָמה? ַוֲהֵרי ֻחְלַצת ַהּׁשַ
ף ֻחְלָצה ִלְפֵני 'ְמַלּוֵה  ְּבֵעיָניו ְלֵעֶבר ָהִאיׁש ֶׁשִהְמִּתין ְלַהִּסיָעם, ְוָׁשַאל: "ֱאמֹר ִלי, ָצִרי ְלַהְחִלי

ה רבי מֶׁש א!" "ִלְפָעִמים ֵּכן ְוִלְפָעִמים לַמְלָּכה'?" ָהִאיׁש ָנבֹו ְוא ָיַדע ַמה ְּלָהִׁשיב, ְוַעל ֵּכן ָאַמר: 
 ָהַרָּבִנית ָצַחק ְוָהַל ְלַהְחִליף ֶאת ֻחְלָצתֹו. ִלְפֵני ְיִציָאה ְלִׂשְמַחת ִנׂשּּוִאין, ִנָּתן ָהָיה ִלְׁשמֹעַ ֶאת

 רבי"ָהַרב ַפְיְנְׁשֵטין, ְמִעיְל ַמָּמׁש נֹוֵצץ!" ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאַחת ִנְרָאה : 
מֶׁשה ְמַמֵהר, ֶׁשֹּלא ְּכַדְרּכֹו, ַלֲחֻתָּנה. "ַמה ַהִחָּפזֹון, ָהַרב  ַפְיְנְׁשֵטין?" ָׁשֲאָלה ָהַרָּבִנית ְוהֹוִסיָפה: 

 ֵרי ַאָּתה ְּכָבר מֹוִפיַע ְּבַמְסִּפיק ְּתמּונֹות...""ֲה 

. קמצןמגיע לבית של  אחדד
: קמצןמציע לו קפה.  ה קמצןה

"כמה כפיות סוכר לשים לך?"  
 האורח: "בבית אני לוקח בד"כ

אחת, אבל הפעם אקח שלוש."  
 שם לו כפית סוכר אחת  קמצןה

 ואומר: 
 תרגיש כמו בבית."

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 

 

ח קַֹרח (טז, א) ּקַ כתב רש"י: "פרשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומא", מדרשים    ַוּיִ
לפי  -אומר ה"בן איש חי" בדרושים -רבים מובאים בעניין קרח. וטעם הדבר 

ת קרח מדברת על ענין המחלוקת, ובכל דור ודור נמצאים בעלי מחלוקת. שפרש
"נדרשת", כיון שעבירה זו נשארה עד היום הזה, וכמו  -ונקט בדוקא לשון הווה 

תּו"  שרמזו זאת בפסוק "ּוְבֵני קַֹרח לֹא ֵמֽ
ויש שביארו בכוונת רש"י, שאין פשט והבנה במחלוקת זו אלא רק דרש, שכן על פי 

שוט והישר, לא ברור מדוע ירצה אדם אשר יש לו הכל, להביא עצמו השכל הפ
 ואת הסובבים אותו לאבדון...

מספרים על דרשן אחד שהיה בקי גדול בדרשות פרשת קרח,  
שמע את כל המעשיות ולמד היטב את המדרשים, אולם הידע שלו התחיל והסתיים 

היו הדרשנים דורשים, וכל האנשים בפרשה זו. יותר מכך לא ידע מאומה. בזמנם 
הבאים לשמוע את הדרשה נהגו לתת סכום מסוים לדרשן, אשר ממנו היתה 
פרנסתו. הדרשן היה הולך מעיירה לעיירה, דורש את דרשתו ומרוויח פרוטות 

כאשר הגיעה פרשת קרח, הדרשן דנן התעורר לתחייה. הוא  אחדות שמהן התפרנס.
לו לו בעין יפה. בשבת שלאחר מכן וגם בשבת דרש נפלא, והאנשים הנהנים גמ

אחר כך עדיין היה ריחו של קרח מרחף באוויר, ודרשננו מצא דרך לקשר אותו 
לעניין והרוויח יפה. הבעיה התעוררה, כאשר הקהל שנהנה מן הדרשות הקודמות 

החליט להזמין אותו לדרוש כמה חודשים לאחר מכן. הדרשן כמובן לא רצה 
 ת, אך מה יעשה? מה כבר ביכולתו לדרוש?!להחמיץ הזדמנויו

על כסא שעמד בצד.  –את המגבעת שלו והניחה במקום מוסתר  
כאשר הגיע זמנו לדרוש קם ממקומו והחל לחפש את המגבעת כדי להניחה על 

שאל  –"היכן המגבעת שלי?"  ראשו. חיפש פה וחיפש שם, אך המגבעת איננה.
יתה מונחת אצלי וכעת איננה, נבלעה כמו קרח "לפני זמן מה ה –האיש בקול 

ועדתו באדמה!... ואם כבר הזכרנו את קרח, מורי ורבותי, נדרוש עליו מעט..." וכך 
 פתח ודרש את אחת מדרשותיו על פרשת קרח באזני הקהל המתמוגג...

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 עמוד ס"ג). –(מתוך סדרת הספרים הנפלאה, "משכני אחריך" במדבר ח"ב  

 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 המגיד מדובנאשבת ראה  ביום
א מטייל את אחד המשכילים כשהו

להנאתו ברחובה של ברלין ומעשן 
סיגריה. פנה אליו ושאלו בנעימת רוך: 

"כפי הנראה שכחת, בני, ששבת 
היום?", "לא, רבי" העיז הלה פניו, אני 

, ידוע לי באוהב 
היטב שהיום שבת וכי העישון בשבת 

הוא איסור תורה ובכל זאת אני מעשן". 
 
ו המגיד השיב ל –"אוהב אמת שכמוך 

שיהיה בעולם האמת, ומה  – –
 מעשיך איפוא בעולם השקר?..."

עצר לתקן פנצ'ר באמצע הכביש ודרס אותו  אחד
מכבש ששיפץ את הכביש. על המצבה שלו כתבו: 

 "כאן ניטמן הישר באדם..."
 

אחד עלה לאוטובוס אבל לא היה לו כסף  איש
למחרת עלה  לשלם לנהג, לכן הוא נתן לו ביצה.

ומסר אותה לנהג, וכך היה כל  בשנית עם ביצה
יום אחד הוא עלה כשבידו תרנגולת, וחלף  השבוע.

 "תסלח לי",  על פני הנהג מבלי לשלם.
  שואל הנהג, "מה זה?"

 האיש משיב לו, "זה חופשי חודשי..."           

הביטוים לעבודת צוות  אחד
הוא אי יצירת אוירה של "אני 

דווקא  ה רוצה 
בצורה הזו" אין להעלות על 

הדעת אפשרות שאחד מבני הזוג 
 ר יקום ויאמר 

אחרת, יתנהלו שדווקא כך, ולא 
 חייהם המשותפים, 

 .אלה הם דיבורים פסולים

   

חידושי אחד בא לפני בעל  יהודי
זצ"ל ושח לו בצער רב כי רופאיו הרי"ם
הולכת ונחלשת וסופו  ולו הודיעו 

להגיע לידי עיוורון. אמר לו החידושי 
הרי"ם: לך ולמד מסכת אחת אשר 

לכשתתעוור ח"ו תוכל לשננה בעל פה הלך 
 . ד הלה ולמד 

 

חזר אל החידושי הרי"ם וסיפר לו זאת. גער 
בו החידושי הרי"ם: מה עשית?! נתתי לך 

מסכת ברכה שלא תתעוור עד שתלמד את ה
 ד היה עליך ללמוד 
 פי כמה וכמה.... שהיא ארוכה

ןניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור ב נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, יאילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים שולמית חיה בת אסתר, 
בוגנים, יעקב בן נטלי, יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב אלבז, 

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, יעקב יוסף בן מרגליתהרב רפאל בן קלרה, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב ה    בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי, אלבר בן קלר

 רביהבר מצוה של הרה"ק  בעת
זיע"א פנה  ישראל מרוזי'ן

אחד הרבנים החשובים 
שהשתתפו בשמחה, אל חתן הבר 

מצוה ושאל: "כיצד הצלחת 
לעמוד עד היום מול היצר הרע, 

 

לא בא לעזרתך יצר  
?" השיב הנער: "בכל פעם הטוב

כשהיה מגיע היצר להסית אותי 
 והייתי עונה לו 

אמרתי לו כי לפי ההלכה אסור 
לדיין לשמוע את דבריו של אחד 

מבעלי הדין לפני שיבוא בעל 
 הדין השני..."

 חוק.. טעויות אפשר למ
 

אבל שהמחק ניגמר ליפני 
 העיפרון.. סימן שהגזמת.!

 משה ליפקא רביג ”הרה סיפר
שאף לפני ארבעים וחמש שנה בזמן 

הגרח"פ עלייתו של ראש הישיבה 
זצ"ל  לארץ, בערך בשנת  שיינברג

שלא היו מגיעים בחורים  -ו ”תשכ
מישיבות נוספות כדי לראות ולשמוע את 

דברי ראש הישיבה בשיעור זה 
 ףולהשתתף 

התעוררה שם בין השומעים. באחד ש
ההזדמנויות כתב לו אחד התלמידים ,  
את קבלותיי בנעילה שביום הכיפורים.  

 

 הביא מגדולי בעלי המוסר 
 שעיקר גדול בנעילה הוא 

לאחר זמן פגשתי  
אותו, והעיר לי שהקבלות באותה שעה 

 צריכים להיות בעיקר בענין מידות.

הבטחה זה מה 
שאנו אומרים 

 אחד לשני, 
 

כשאנו לא 
שאנו  בטוחים

רוצים  לעשות 
 זאת.

 
 

ימיו סבל הגאון רבי  בסוף
זצ"ל  אליהו מאיר פיבלזון

ממחלה קשה, בימיו האחרונים 
החמיר מצבו מאוד, והוא שכב על 
ערש דוי חולה ותשוש. ואז שמע 

ל מן החדר הסמוך קול 
שבאה לביתו לבקש  
המלצה להכנסת כלה מכתב 

לבתה. בשארית כוחותיו קם 
 וכתב את המכתב. 

 

לבני המשפחה הדואגת הסביר, 
כי אומללה זו אינה יודעת את 

 א מצבו, והיא 
שהוא נושא פנים לעשירים 

ומשתמט מלטפל בענייניה, לכן 
 הוא מתאמץ לכתוב.

חיוך אחד יכול ליצור 
חברות, מילה אחת 
 יכולה לפייס מריבה

 

 חבק חזק, 
 פרגן ברוחב לב, 
 חייך חיוך רחב 

 ואהוב בלי גבול !
 

   -האוצר הגדול ביותר
 לדעת לנצל את ימי הנעורים

  -שים לב להרגליך
 שכן הם נהיים לאופי

נראה לאדם כי  לפעמים
מחשבות בני אדם, מעשיהם 

והתיחסותם כלפיו הם 
לכל הרפתקאותיו  

ומאורעותיו ולשינוים בחייו. 
ולא היא, אלא הכל מאת ה' 

 ם ם יתברך ואף א
 רעה אין זו אלא טובה, 

 

כי ברצות ה' דרכי איש גם 
אויביו ישלים עמו ואף אחד לא 

 יוכל להזיק לו.
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