
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מהפרשה 

 )טו'  טזבמדבר" (אל תפן אל מנחתם' ויחר למשה מאד ויאמר אל ה"
    ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " אל תפ� אליה�אל תפ� אליה�אל תפ� אליה�אל תפ� אליה�, , , , הקטורת שה� מקריבי� לפני� מחרהקטורת שה� מקריבי� לפני� מחרהקטורת שה� מקריבי� לפני� מחרהקטורת שה� מקריבי� לפני� מחר""""

ה "משה רבינו צרי� היה לבקש מהקב. עד כמה גדול כחה של תפילה, ל"אמר הסבא מקל� זצ, רואי� מכא�
א  שא� חס וחלילה היתה תפילת� מתקבלת היה בכ� . דהיינו התפילות שלה�, שלא יקבל את הקטורת

בכל זאת פחד משה , חס ושלו�, והיתה מתבטלת כל התורה כולה,  במשה ובתורתואישור להשקפת� הכפרנית
אי� מעלת התפילה :"ל היה אומר ש"מובא שהגאו� רבי יחזקאל לוינשטיי� זצ" מופת הדור"בספר .  מתפילת�

 האומרת )יומא נג(ל על הגמרא "והסמי� לזה את דברי הסבא מקל� זצ, "בזעקתה אלא במידה שהלב זועק בה
ב� השאר היה . כה� הגדול בצאתו בשלו� מקודש הקודשי� היה מתפלל על מילוי כל צרכיה� של ישראלשה

וכוונתו לעוברי דרכי� המתפללי� להפסקת הגשמי� , מתפלל שלא תתקבל תפילת� של עוברי דרכי�
 מהו הפחד מפני תפילת� של סת� עוברי דרכי� עד שהכוה� הגדול, ויש לתמוה. המפריעי� לה� בדרכ�

 ?הוצר� להתפלל שלא תתקבל תפילת�
ה יכול לעזור לה� "אמר הסבא מקל� שמאחר ותפילת� היא מעומק הלב מתו� הכרה מציאותית שרק הקב

היא בוקעת רקיעי� ומגעת עד כסא , בהפסקת הגש� ואי� שו� אמצעי אחר שעלולי� לטעות בו שיועיל לה�
 .ת� לא תתקבלעל כ� נזקק הכוה� הגדול להתפלל ולבקש שתפיל. הכבוד

אמותיה� של הכוהני� הגדולי� היו מספקות לגולי� לערי מקלט מחיה  ")ב"מכות פ(מעי� זה מצאנו במשנה 
מדוע יש לחשוש למות הכוה� , לכאורה, א  כא� יש לתמוה" כדי שלא יתפללו על בניה� שימותו, וכסות

ישנו סיכוי , � מקירות לב�א  כא� יש לומר שכיו� שמתפללי, אלא? הגדול בגי� תפילת� של רוצחי�
 )ילקוט לקח טוב(. שתפילת� תתקבל

 

 )ג' במדבר טז " ('ומדוע תתנשאו על קהל ה' כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה"
 ) ד' במדבר טז" (על פניווישמע משה ויפול "

 ? מדוע נפלו פניו של משה
 לית� פתחו� פה להי�$א יחיד שו�לולמה אמר :"מפרש כ� )ב' שמות כ( "להי�$ א'אנכי ה"הפסוק י על "רש

לא לה� צוית לא יהיה ) שמות לב( "יחרה אפ� בעמ�'  הלמה" ללמד סניגוריא במעשה העגל וזהו שאמר למשה
 ההגנה של משה על ע� ישראל בזמ� חטא העגל היה  זאת אומרת שכתב"אלא לי לבדי אחרי�להי� $א לכ�

� רבי� הוא מתיחס רק למשה ולא לכל ע� ישראל ולכ� שהיות והדיבר הראשו� נאמר בלשו� יחיד ולא בלשו
אבל כעת בא קורח . קיבל את טענתו להקל בחטא העגל' וה, אי� לבוא עליה� בטענה על שעשו את העגל

 א� כול� שמעו אזי )'תנחומא קורח סימ� ד( "לקי�$א' אנכי ה,  שמעו בסיניוכל�, כל העדה כל� קדושי�": וטוע�
וזה מה שאומר . ובזה ביטל קורח את טענת משה,  כאילו נאמר לכל יחיד ויחיד בע�,מוסב המאמר על כל אחד

 . נכשל בפיו לעורר הנשכחות" מאמר זה פיו הכשילו: "באגדות
 הוכיח� על $"חצרות"י " שלפי רש)א' דברי� א(" ולב� וחצרות ודי זהב"דברי�  בפרשת וזה מסביר ג� את הכתוב

לפני " די זהב"כי למעשה היה צרי� להקדי� בפסוק את .  על חטא העגל הוכיח�$"זהב ודי", מחלוקת קורח
. פסוקבסדר מדוע הפ� את הא� לפי מה שבארנו מוב� . שהרי חטא העגל היה לפני מחלוקת קורח" חצרות"

 ' אנכי ה" א� משבא קורח וטע� כולנו שמענו ,עד שלא בא קורח היו בני ישראל מוגני� על פי טענת משה
     ")תוספת ברכה"מעובד לפי (. ורר חטא העגל מחדשהתע" לוהי�$א

 7  מס עלון ד"בס

    ננננ""""העלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לעהעלו� מוקדש לע    
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג ל" זצחק בנימין בר שוריןי ל" זיצחק בן חמו בר אסתר

   ז"ניסן תשס' ע יא"נלב                                             ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב                                       ה"תשס' אדר ב' ע יג" נלב

 ה.ב.צ.נ.ת

    ת  ת  ת  ת  """"רררר                            יציאת שבתיציאת שבתיציאת שבתיציאת שבת                                תתתתבבבבששששכניסת כניסת כניסת כניסת                                                         
 21:16 20:34 19:29 א"ת

 21:16 20:31   19:11  ם"י

 21:16  20:33 19:30  חיפה

 ח" תשססיון' כה
 "קורח ": השבועפרשת
 "אמר שמואלוי ":הפטרה

 כיןשבת מבר

  yosbh1@gmail.com   : נא שלח מייל לכתובת זו , לךלקבלת העלון ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני ש

  מדרשת י " עאורלצא יו
   "ויזרע יצחק"

 ברק-בני



 

 )א, טזבמדבר ( "ויקח קרח"
ואיזוהי מחלוקת שלא לש� שמי� זו מחלוקת קרח וכל ואיזוהי מחלוקת שלא לש� שמי� זו מחלוקת קרח וכל ואיזוהי מחלוקת שלא לש� שמי� זו מחלוקת קרח וכל ואיזוהי מחלוקת שלא לש� שמי� זו מחלוקת קרח וכל , , , , זו מחלוקת שמאי והללזו מחלוקת שמאי והללזו מחלוקת שמאי והללזו מחלוקת שמאי והלל, , , , איזוהי מחלוקת שהיא לש� שמי�איזוהי מחלוקת שהיא לש� שמי�איזוהי מחלוקת שהיא לש� שמי�איזוהי מחלוקת שהיא לש� שמי�

    ))))בבבב""""ה מה מה מה מ""""אבות פאבות פאבות פאבות פ. (. (. (. (עדתועדתועדתועדתו
כפי , """"זו מחלוקת קרח ומשהזו מחלוקת קרח ומשהזו מחלוקת קרח ומשהזו מחלוקת קרח ומשה""""אמר לא נו """"זו מחלוקת קרח וכל עדתוזו מחלוקת קרח וכל עדתוזו מחלוקת קרח וכל עדתוזו מחלוקת קרח וכל עדתו""""נאמר במשנה מדוע , שואלי� המפרשי�

 ? לכאורה קורח חלק על משה, שהרי, "זו מחלוקת שמאי והלל"שנאמר 
 של קרח ועדתו �כוונתרק כוונתו של משה רבינו היתה לש� שמי� ובמחלוקת זו , ראשית: וראיתי שני תשובות בדבר

בינ� לבי� עצמ� ג� , א�. שה שה� חלקו על מיההמשות  לקורח ועדתו ההיחיד הדבר , שנית ו.לא היתה לש� שמי�
  )כל אחד רצה את הגדולה לעצמו (.במחלוקת זוכוונה אחרת מטרה ולכל אחד היתה היו חלוקי� ו

 

 ).ג, במדבר יז( "ציפוי למזבחו אותם רקועי פחים האלה בנפשותם ועש מחתות החטאיםאת "
שואל ,  יחד ע� קורחמחתות האנשי� שחטאוהמזבח ב את צפותל  את משה'לאחר מחלוקת קרח ועדתו מצוה ה

מחתותיה� יעשו משדווקא , מאתיי� וחמישי� איש שהיו במחלוקת קרח ועדתו� תאומדוע זכו , י�'ב מוולוז"הנצי
 ?ציפוי למזבח הקדוש

 קורח של � שונה משאיפתאת אות� מאתיי� וחמישי� איש היתהשאיפה שהנחתה האר שוי� מב'ב מוולוז"הנצי לפי
 הרהרו  ...'ג� ביראת ה,  היו באמת גדולי ישראל בכל פרט,מאתיי� וחמישי� איש אלו":וכ� הוא כותב, דת� ואביר�

רת ו שידעו שמעלת הכהונה והקטרת הקטשכיו�. 'למות על אהבת ה,  ומסרו עצמ� למסירת נפש'בלב� אחר רצו� ה
, 'החטאי� האלה בנפשות� ' ולכ� נקראי�, חיפשו דר� להגיע לעבודה זו א  במחיר חייה�,'גורמת דבקות ואהבת ה

 )העמק דבר במדבר טז א( ."ש� יתבר� מה שאינו לרצו� ה,שביקשו לאבד נפשות� רק כדי להשיג מעלת האהבה והחסידות
 

 אל אוהל העדות והנה פרח מטה אהרון לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ויהי ממחרת ויבוא משה"
 ).כג, במדבר יז( "ציץ ויגמול שקדים

 וגבאי בית �מתפלליהמחלוקת גדולה בי� בעיצומה של באחת הקהילות ל התארח "זצרבי שלמה זלמ� הכה� קוק 
הרב ואת ההערכה שהציבור אשר בקשה לנצל את נוכחות , מחה את הקהילהי במקו� ש הרבתהופע.  שבעירהכנסת

את  בדרשתו הזכירלדרוש בפני הציבור עלה וכש ,כמוב�, הסכי� הרב .בקהילהשכי� שלו� שהרב יעל מנת , חש לוור
ה� אל אוהל מועד ולמחרת יהנשיאי� להביא את מט ווט על משה אשר בסיומה הצעדתוכל  קורח ושלמחלוקת ה
 ? מדוע גמל מטה אהרו� שקדי� דווקא ולא פרי אחר:ת השאלהשאלנו ."ויגמול שקדי�" "פרח מטה אהרו�"

 .המחלוקתרוצה התורה לרמז לנו מה� ההשלכות של , אלא
הסוג ואילו , מרסופו  ווהסוג הראשו� מתוק בתחילת. י�מתוקשקדי�  וי�רמשקדי� : נחלקי� לשני סוגי�שקדי� ה

 הריש, מחלוקת הלערמז מראשו� ה. המחלוקת והשלו�וא הדבר בנושא וכ� ה. מתוקסופו השני מר בתחילתו ו
 . ועצוב מאודמר   כל מחלוקת הוא א� סו, סית ומדיחהמ צרי הת ההתנגדות וההתנצחות בעצמאוד מתוקה

, אבל בסופו של דבר. היצר בוער ואינו מניח לוותר  , לוותרקשה, י�וקש  י� בתחילה מר והויתורהשלו�, לעומת זאת
 .הצדדי�מורגשת המתיקות ותחושת הסיפוק לשני ,  למע� השלו�כאשר האד� מקשיב ליצר הטוב ומוותר קצת

 .השלו� בקהילאת ה בעלה בידו להשיכ� , נכנסו בלב המאזיני�עשו רוש� רב והרב  דברי
 

 )טז  לגבמדבר  ("וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה"
עתינו עובדת עשירותו של קורח וכי מדוע נשמרת בתוד: יש לשאולו" עשיר כקורח: " הביטויציבורבפי המוכר וידוע 

 )ב' בראשית יג(, "ואברה� כבד מאוד במקנה בכס  ובזהב: "הרי אברה� היה עשיר דכתיב? הוא היחיד שהיה עשיר
ויפרו% האיש :" ביעקב כתוב)יג' בראשית כו(" עד כי גדל מאוד, ויל� הלו� וגדל, ויגדל האיש: "יצחק היה עשיר ככתוב

 ועוד מצינו הרבה עשירי� )מב' בראשית ל(" א� רבות ושפחות ועבדי� וגמלי� וחמורי�ויהי לו צ, מאוד מאוד
 . וכדומה" עשיר כיצחק"או " עשיר כאברה�"ולא " עשיר כקורח" מדוע אומרי� ,א� כ�, במקורותינו

יו כל העשירי� האחרי� ה, שיש הבדל גדול בי� קורח לבי� כל העשירי� האחרי� המוכרי� לנו מימי עול�, אלא
כי לא במותו יקח : "כפי שאומר דוד, עשירי� בחייה� א� במות� לא לקחו עימ� אלי קבר שו� דבר מרכוש� הרב

ורק קורח היה עשיר בחייו וג� במותו לקח עמו את כל רכושו כפי שכתוב  )'תהלי� מט(" לא ירד אחריו כבודו, הכל
 ."וירדו ה� וכל אשר לה� חיי� שאולה: "בפרשה

בימי חייה� מתהלכות , כ� דרכ� של הרבה עשירי� בישראל:  רבי ברו� מרדכי משדלי%א בש�תירו% נוס  מוב
מתברר לפתע שהיתה הגזמה רבה בתיאור , וכאשר ה� הולכי� לעולמ�. אגדות על רוב עושר� ואוצרות רכוש�

 ע� כל רח ירד שאולהוק, רח מגורל שאר עשירי ישראלומבחינה זאת שונה היה גורלו של ק. עושר� וממונ�
 .אוצרותיו וע� כל הרכוש שצבר בימי חייו

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ
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  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת  20:00 -)בשבתות החורף(ערב שבת ") שיר ידידות("שירת בקשות נוסח מרוקו 

  ב"ת הרצוג ביקר" תורת ישראל"בית כנסת  14:00 -לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו יום ששי 

  yosbh1@gmail.com    052-3268315בן חמו יוסף ניתן להפנות לוהערות ות האר


