


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
ויוצא פרח – מאי קמ"ל?

מ„וע   / ˘˜„ים?  ˘‚מל  לפני  פרח  ‰וˆי‡  ˘‰מ˜ל  מ˘‰  י„ע  ‡יך 
כ˙בו ‰ר‡˘ונים „"˙רי עניני פרח ‰יו ˘ם"? / בי‡ור „ברי ר˘"י 
נ‚נזו ביח„ עם ‰‡רון  על "ויוˆ‡ פרח" ו„ברי ‰‚מ' ב˜˘ר ל„ברים̆ 

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 113 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"ויקם משה" – "תקומה היתה לו" (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 98 ואילך)

מתנות כהונה - מדוע כ"ד דוקא?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 131 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שורש מחלוקת קרח ועדתו

˘מחלו˜˙ם  ‡ף  ‡מ˙"  ו˙ור˙ו  ‡מ˙  "מ˘‰  ˜רח  בני  ‰כריזו  מ„וע 
לר˜יע  ˜רח  מחלו˜˙  בין  ‰˜˘ר  מ‰   / ‡‰רן?  נ‚„  בעי˜ר  ‰יי˙‰ 
ומי   / ˙ור‰?  במ˙ן  ‚זיר‰ ‰˙בטל‰  / ‡יזו  למים?  מים  בין  ‰מב„יל 

פועל ‡˙ ‰˘לום בעולם: מ˘‰ ‡ו ‡‰רן?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ' 102 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מחלוקת ק' ר' ח' על האות ה' (ע"פ לקוטי שיחות ח"ח עמ' 102)

ביטול המחיצות מפריד (ע"פ לקוטי שיחות חי"ח עמ' 204)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בפלוגתת תנאי בדין תערובת תרומה יבש ביבש

˘ל‡  ‡ף  ‰לבנו˙   ˙‡ מעלו˙  ˘חורו˙  „˙‡נים  ר"י  בטעם  י˜˘‰ 
ול‡  ‰‡„ם  בי„יע˙  ˘˙ל‰  ר"ע  בטעם  וכן  זב"ז,  ממ˘  נ˙ערבו 
‰יינו  ‡ם  ביב˘  יב˘  ˙ערוב˙  ב‚„ר  „‡יפלי‚ו  יסי˜   / במˆי‡ו˙ 
בי„יע˙  ˙ערוב˙  ‰ו‡  „עי˜רו  ‡ו  בלח)  (כלח  בחפˆ‡  ˙ערוב˙ 
לי˘י ב˙ערוב˙  ‰‚בר‡, ויב‡ר „ע"פ ‰ירו˘למי „ע˙ ר"ע ‰ו‡ ‚„ר̆ 

– ספ˜ בי„יע‰ ‰‚ורם חלו˙ ב‰חפˆ‡

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ' 60 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
לא לברוח!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
עצבות, מרירות וזכרון העבר

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˜רח,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙ל„), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת שבתיח לללקראת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

עצבות ומרירות
ענין המרירות צריכה להיות בסדר והדרגה ועיקרא ושרשא דכולא 

הוא היגיעה בלימוד נגלה ודא״ח להבין הענינים היטב

לברוח ממדה מאוסה ורעה זו כבורח מן המות 
במענו על כ˙בו, ‰עˆבו˙ ‰י‡ מ„‰ רע‰ ו‰י‡ ‡ח˙ מ˘לוחי ‰יˆר ‰רע לבלבל ‡˙ ‰‡„ם 
מעבו„˙ו בלימו„ ‰˙ור‰ ו˘˜י„˙ ‰עבו„‰, ועו„ יו˙ר ‡˘ר ל‡ט ל‡ט מ‡ב„ ‡˙ ‰כ˘רונו˙ 
זˆו˜לל‰״‰  רבו˙ינו ‰˜׳  כ״˜ ‡בו˙ינו  ע"כ ‰נ‰ ‰ו„  חו˘י ‰נפ˘, ‡˘ר  ומטמטם ‡˙  ח״ו 
ורע‰  מ‡וס‰  ממ„‰  ולברוח  עוז  ˙ו˜ף  בכל  ל‚ר˘‰  על ‰עˆבו˙  מ‡„  מז‰ירים  זי״ע  נב‚״ם 
זו כבורח מן ‰מו˙, ל‰יו˙‰ רעל ‰ממי˙ כל ר‚˘ טוב, ומ‰ ˘„רו˘ לעבו„‰ ‰י‡ ‰מרירו˙, 
ו‰ענין  ומבין ‰˘‚‰ ‡ל˜י˙  לומ„  כ‡˘ר  ו‰ו‡  ב‡מ˙,  ב‰טוב  ע״י ‰˙בוננו˙  ב‡‰  ומרירו˙ 
מונח במוחו בטוב ("„ער ענין ‡יז ‚וט ‡פ ‚עלע‚ט ‡ין מוח"), ונר‚˘ ‡ˆלו ‰טוב טעם ˘ל 
‰‰˘‚‰ ‰‰י‡, וכל ‰˘‚‰ ‰רי י˘ ל‰ ‰בכן ‰מורם מ‰‰˘‚‰ ‰‰י‡ ב‰נו‚ע ‡ל ‰פועל, ‰נ‰ 
כ‡˘ר מ˙בונן ב‰ענין ו‰בכן ומ˙בונן במעמ„ו ומˆבו ˘‰ו‡ רחו˜ מ‰בפועל ˘ל ‰בכן ‡˘ר 
‰‰˘‚‰ ‰‰י‡ „ור˘˙ ‡זי ‰ו‡ מ˙מרמר על ז‰, ‡בל ‚ם ענין ‰מרירו˙ ˆריכ‰ ל‰יו˙ בס„ר 
‰יטב,  ‰ענינים  ל‰בין  ו„‡״ח  נ‚ל‰  בלימו„  ‰י‚יע‰  ‰ו‡  „כול‡  ו˘ר˘‡  ועי˜ר‡  ו‰„ר‚‰ 
לו  יעזור  ו‰˘י״˙  בחיו˙,  ול˜יים ‡˙ ‰מˆו˙  מיט ‡ ‚ע˘מ‡˜")  בחיו˙ ("„‡וונען  ל‰˙פלל 

ויˆליח בלימו„ וביר‡˙ ˘מים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˜ˆו)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



בעבודת האדם לקונו – אין צריך לברוח
...ומה שכותב שקשה לו להגביר את כח המחשבה 

קדושים  בענינים  רק  [שיהיו  שלו  ומעשה  דבור 

וטובים] כמצוה עלינו בתורתו הק' תורת חיים ותורת 

עולם,

צריך  אין  הנה   - לברוח?  ואנה  לפנות  אנה  ושואל 

נצב  "ה'  מא:  פרק  קדישא  התניא  כלשון  כי  לברוח, 

עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו, ובוחן כליות 

ולב אם עובדו כראוי", 

במלחמת  לעמוד  כח  נתינת  הוא  גופא  זהו  אשר 

היצר ולנצחה, וגם התבוננות קלה בזה מספיקה, 

צריך  בזה  דשמיא  הסייעתא  את  להגדיל  וכדי 

להיות חקוקים במוחו ובזכרונו איזה פרקים משניות 

פ'  סוף  תורה  בלקוטי  והדרוש  תניא  פרקים  ואיזה 

קדושים ד"ה והדרת פני זקן, 

 - בכיסו  אצלו  להיות  שצריך  מה  על  נוסף  וזהו 

לזמן  ומזמן  תניא,   - זה  שמותר  במקומות  כמובן 

יעשה  ואם  שורות,  איזה  בו  ילמוד  הפנויות  בשעות 

הציווי  לעצמו  ויזכיר  דנפשי'  אליבא  הנ"ל  ככל 

לאט  לאט  הרי  תמיד",  לנגדי  ה'  ד"שוויתי  התמידי 

יגרש הרע ויגביר האור בהד' אמות שלו.

(אגרות קודש ח"ט עמ' קנ)

בעבודת החינוך - אין לברוח מהמערכה
 - חב״ד  בכפר  דנערים  לחינוך  בהנוגע  ...במ״ש 

לשתוק  או  מהמערכה  לברוח  העצה  זוהי  שלא  מובן 

יתוקן  בזה  ולא  תעשה  ואל  דשב  בהשיטה  ולאחוז 

שבריאת  ההתועדות  באחד  המבואר  וע״ד  המצב, 

העולם וירידת הנשמה מאגרא רמה לבירא עמיקתא 

לא היתה בשביל העדר עשיית ענינים הבלתי רצוים, 

כי גם לולא זאת הבריאה, לא הי׳ מקום לרע, וכל אלו 

הם רק בשביל הועשה טוב, והבכן מובן.

ומ״ש על העדר מרצו וכו׳ הרי לדברי הכל נמצאים 

יהי׳  הקטן  נאמר  עליו  דמשיחא  דעקבתא  בדרא  אנו 

לאלף, והרי כאו"א אי אפשר שיהי׳ עוד למטה מקטן, 

שכשם  נשיאינו,  רבותינו  הוראות  שידועות  ובפרט 

ג"כ  לדעת  צריכים  עצמו  חסרונות  לדעת  שצריכים 

מעלות עצמו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

(אגרות קודש חי"ז עמ' עג-ד)

פרקים  ראשי  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

ב...  במשרתו  האחרון  בזמן  ביחוד  עליו  עבר  מאשר 

והקישוים בה עד שנאלץ (לדעתו) להודיע שעוזב את 

בהנוגע  לו  שיש  הצעות  בפרוט  ומסיים  שם,  עבודתו 

לעתיד, ובשאלת חוות דעתי בזה.

הוא  את...  עזיבתו  אם  ממכתבו  ברור  אינו  והנה 

מקום  שיש  או  כלום  בזה  לעשות  כבר  שאין  באופן 

התבוננות  בזה  להתבונן  יש  לדעתי  שאז  לחזרה, 

שבנדון  כן  גם  ואפשר  העזיבה,  כדאית  אם  עמוקה 

העזיבה,  מותרת  אם  יותר  חריף  לביטוי  מקום  זה 

שהרי לפי כתבו הצליח בעבודתו שם ומצד השני לא 

גמרה, שהרי כמה כתות ישנן שהנהגתן היפך מהרצוי 

וידוע  התקון  באמצע  רק  הוא  שלו  בכתה  ואפילו 

אם  יודע  ומי  לומד,  אדם  הכל  מן  שלא  רז"ל  מאמר 

אחר יצליח להשפיע עליהם בכיוון הרצוי. 

יש  המקום  את  לעזיבתו  שלו  שהטענות  מובן 

להביא  יש  הזה  בעיון  אבל  עיון,  ונצרכים  מקום  להם 

סיון  כ"ג  יום  בהיום  וכמועתק  הבחינה  את  בחשבון 

כל  כי  תמיד,  אותו  וזכור  בידך  כללא  האי  "ונקוט 

כל  הנה  בפועל,  לעבודה  מביא  או  המועיל  דבר 

היא  המניעה  אם  אפילו   – זה  לדבר  שתהי'  מניעה 

נפש  של  מתחבולותיו  רק  הוא   – נעלה  היותר  מדבר 

הבהמית".

עם  בהתייעצות  והעיקר  בדבר  העיון  לאחרי  באם 

אלו שאינם נוגעים בדבר, יבואו להחלטה שבכל זאת 

חזרתו  אפשר  שאי  באופן  שהוא  או  לעזוב...  עליו 

לשם באופן שיוכל להמשיך שם השפעתו לטובה, אזי 

המצב  ששם  באותן  להתענין  יש  שמזכיר  מההצעות 

במוסד  או  במקום  אחר  ושאין  מזולל,  יקר  דלהוציא 

אפשר  שאי  דמצוה  הענין  גודל  ונודע  זה,  שיעשה 

ט'  מו"ק  מסכת  רז"ל  כפסק  אחרים  ידי  על  לעשותה 

סוף ע"א וריש ע"ב.

 (אגרות קודש חט"ו עמ' שצז-ח)

לא לברוח!

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

לקראת שבת „

?"ויוצא פרח – מאי קמ
איך ידע משה שהמקל הוציא פרח לפני שגמל שקדים? / מדוע כתבו הראשונים ד"תרי עניני פרח היו שם"? / ביאור 

דברי רש"י על "ויוצא פרח" ודברי הגמ' בקשר לדברים שנגנזו ביחד עם הארון

בפר˘˙נו מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ‰נס „פריח˙ מט‰ ‡‰רן – ˘מכל ‰מטו˙ ˘ל ‰˘בטים, פרח 
„ו˜‡ ‰מט‰ „‡‰רן: "וינח מ˘‰ ‡˙ ‰מטו˙ לפני ‰' ב‡‰ל ‰ע„ו˙. וי‰י ממחר˙ ויב‡ מ˘‰ ‡ל 
‡‰ל ‰ע„ו˙, ו‰נ‰ פרח מט‰ ‡‰רן לבי˙ לוי, ויוˆ‡ פרח ויˆı ˆיı וי‚מול ˘˜„ים. ויוˆ‡ מ˘‰ 

‡˙ כל ‰מטו˙ מלפני ‰' ‡ל כל בני י˘ר‡ל, ויר‡ו וי˜חו ‡י˘ מט‰ו" (יז, כב-כ„). 

ובפירו˘ ר˘"י: 

כ˘‰וכר  ˘˜„ים –  וי‚מול  נופל;  כ˘‰פרח  חנט˙ ‰פרי  כמ˘מעו; ˆיı – ‰י‡  פרח –  "ויוˆ‡ 
‰פרי ‰וכר ˘‰ן ˘˜„ים, ל˘ון 'וי‚„ל ‰יל„ וי‚מל'. ול˘ון ז‰ מˆוי בפרי ‰‡ילן, כמו 'ובסר ‚מל 

י‰י' נˆ‰'".   

"‰י‡   :"ıיˆ" ˙יב˙  על  ˘פיר˘  במ‰  ל„˜„˜  י˘   – ר˘"י  בל˘ון  ‰„יו˜  ‚ו„ל  ‰י„וע  וע"פ 
חנט˙ ‰פרי כ˘‰פרח נופל"; 

ל˘ם   - "חנט˙ ‰פרי"  ומספי˜ ‡ומרו  „י   "ıיˆ" מ˘מעו˙ ‰מל‰  ל‰סביר ‡˙  כ„י  לכ‡ור‰, 
נפיל˙  כולל˙ ‡˙  ˘"חנט‰"  ולב‡ר  ל‰וסיף  מ„וע ‰וˆרך  נופל"?  "כ˘‰פרח  ר˘"י  מוסיף  מ‰ 

‰פרח? 

זו  „רך  ולפי  זו,  בפר˘‰  ר˘"י  ˘ל  ‰מיוח„˙  ˘יט˙ו   ˙‡ למ„נו  זו  ˘ב‰וספ‰  לומר,  וי˘ 
י˙יי˘בו כמ‰ „˜„ו˜ים ˘„˜„˜ו ‰מפר˘ים ב‰‡י ענינ‡, כ„ל˜מן. 

˘מט‰  ‰י‡   – ˘˜„ים"  וי‚מול   ıיˆ  ıˆוי פרח  "ויוˆ‡  ב‡ומרו  ‰כ˙וב  כוונ˙  בפ˘טו˙  ב. 
‡‰רן ‰ˆמיח ˘˜„ים ב‰ס„ר ‰ר‚יל ˘בו ˆומחים ˘˜„ים על ‡ילן: ב˙חיל‰ יˆ‡ו פרחים, ל‡חר 
מכן חנט ‰פרי ונע˘‰ "ˆיı", ו˘וב ‰˙ב˘לו ‰פירו˙ ל‚מרי ונע˘ו "˘˜„ים" ‰ר‡ויים ל‡כיל‰. 

 ˙‡ ר˜  (לכ‡ור‰)  ר‡‰  ‰ו‡   – ‰ע„ו˙  ל‡‰ל  נכנס  מ˘‰  כ‡˘ר  מובן:  ‡ינו  לכ‡ור‰  ‡ך 
 ˙‡ ‰וˆי‡  וכך  כן),  ˘לפני  ל‰זמן  ˘˘ייכים   "ıו‰"ˆי ‰"פרח"   ˙‡ (ול‡  ‰מוכנים  ‰˘˜„ים 
‰מט‰ לבני י˘ר‡ל; ו‡ם כן, ל˘ם מ‰ מספר ‰כ˙וב על מ‰ ˘‰י' לפני כן (ומ‡י „‰ו‰ ‰ו‰) - ז‰ 

 ?"ıיˆ ıˆויוˆ‡ פרח וי"˘

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

וכך ב‡מ˙ ‰˜˘‰ ‰ר˘ב"ם: "ל‡ ‰י' לו לכ˙וב 'ו‰נ‰ פרח' – ‡ל‡ 'ו‰נ‰ ‚מל ˘˜„ים מט‰ 
ו˙ו  ˘˜„ים",  בלב„ – "וי‚מול  סוף ‰ענין  ל‰זכיר ‡˙  ל‰כ˙וב  כלומר: ‰י'  לוי'"!  לבי˙  ‡‰רן 

ל‡. 

לכ‡ור‰ ‡פ˘ר ‰י' ללמו„, ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ל‰˘מיענו ˘‡כן מ˘‰ ‰י' נוכח בכל ˘לו˘˙ 
כיˆ„  ר‡‰  ו˘וב  פרח",  "ויוˆ‡  כיˆ„  בעיניו  ור‡‰  ל‡‰ל ‰ע„ו˙,  נכנס  מ˘‰  כלומר:  ‰זמנים. 

"ויˆı ˆיı", ול‡חר מכן ר‡‰ ˘"וי‚מול ˘˜„ים".     

בענין  י˘ר‡ל  כלל  לחז˜ ‡˙  ב˘ביל  מט‰ ‡‰רן ‰י'  כל ‰נס „פריח˙  כי:  מובן,  ז‰  ‡בל ‡ין 
˘לו˘˙ ‰ענינים?!  כל  יר‡‰ ‡˙  לב„ו  ˘מ˘‰  בז‰  י˘  ˙ועל˙  כן, ‡יזו  ו‡ם  כו';  בחיר˙ ‡‰רן 
‰רי לעיני בני י˘ר‡ל – ˘ב˘בילם ב‡ ‰נס – נר‡‰ בל‡ו ‰כי ר˜ סוף ‰ענין, "וי‚מול ˘˜„ים" 

ו˙ו ל‡! 

[ו‡מנם, מכח ‰˜ו˘י‡ מח„˘ ‰ר˘ב"ם, כי כ˘‰וˆי‡ו מ˘‰ מˆ‡ו ˘פרח ול‡ יו˙ר, ועל כך 
כך "וי‚מול  ו‡חר  י˘ר‡ל,  כל  לעיני   "ıיˆ ıˆכך "וי ור˜ ‡חר  מט‰ ‡‰רן";  פרח  נ‡מר "ו‰נ‰ 
˘˜„ים" לעיני ‰עם. ‡בל כבר ‰עירו במפר˘ים (ר‡‰ פני „ו„ ל‰חי„"‡ סוף פר˘˙נו; מלבי"ם על ‰פסו˜; 
˘ל  ‰ענין  סיום  ל‡חר  ר˜  כי  ברור  ˘מ˘מעו  ‰כ˙וב,  בפ˘ט  מיו˘ב  ‡ינו  ז‰  ˘פירו˘  ועו„), 

"וי‚מול ˘˜„ים" - ‡ז ‰וˆי‡ מ˘‰ ‡˙ ‰מטו˙ לבני י˘ר‡ל, ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡]. 

‚. ו‰נ‰ בבעלי ‰˙וספו˙ כ‡ן („ע˙ ז˜נים. וע„"ז במו˘ב ז˜נים. וכן במפר˘י ‰˘"ס ליומ‡ נב, ב: ˙וספו˙ 
‰˘"ס  מל˘ון  ‰בי‡ו  פר˘˙נו),  סוף  ל‰חי„"‡  „ו„  בפני  ‰וב‡ו   – ‰ריטב"‡  חי„ו˘י  ‰ר‡"˘,  ˙וספו˙  י˘נים, 

(יומ‡ נב, ב. ‰וריו˙ יב, ‡. כרי˙ו˙ ‰, ב. ועו„) ‰מ„בר על ‚ניז˙ ‰‡רון, ו˘ם ‡מרו, כי ביח„ עם ‰‡רון 

(ובמ˜ומם ˆמחו  נפלו  – ‰רי ‰פרחים  ולכ‡ור‰ ˜˘‰  ופרחי'";  ב˘˜„י'  ˘ל ‡‰רן  "מ˜לו  נ‚נז 
˘˜„ים) ו‡ינם עו„?!  

ומכח ז‰ חי„˘ו – "„˙רי עניני פרח ‰יו ˘ם. מˆ„ ‡ח„ פרח, ו‡ו˙ן פרחים עמ„ו ול‡ נפלו 
לעולם; ומˆ„ ‡ח„ 'ויוˆ‡ פרח', ונפל כ„רך כל פרחי ‡ילנו˙, 'ויˆı ˆיı וי‚מול ˘˜„ים'". 

ולפי פירו˘ם מובן ל˘ון ‰˘"ס "מ˜לו ˘ל ‡‰רן ב˘˜„י' ופרחי'" – כי ‡מנם בˆ„ ‡ח„ ˘ל 
מט‰ ‡‰רן ‰יו ˘˜„ים, וכפ˘טו˙ ‰ענין, ‡בל בˆ„ ‰˘ני נו˙רו פרחים ˜יימים (˘ל‡ נפלו).   

נרמז ‰„בר  ל‡  ב„בריו  כי  ז‰,  כחי„ו˘  „ע˙ו  ˘‡ין  פ˘וט  נר‡‰  בז‰ –  ר˘"י  ˘יט˙  ובבירור 
 – בלב„  ˘ל "פרחים"  סו‚ ‡ח„  ר˜  ל˘יט˙ו ‰י'  לפר˘); ‡ל‡  לו  כז‰ ‰י‰  (וחי„ו˘ ‚„ול  כלל 
מט‰  פרח  "ו‰נ‰  ‰ו‡:  ‰כ˙וב  [ו˘יעור  במ˜ומם.  ‰פרי  ‚„ל  כך  ו‡חר  ˘נופלים  פרחים  ‡ו˙ם 
‡‰רן" – ˘‰י˙‰ בו "פריח‰" במובן כללי, ‰וספ‰ וˆמיח‰; ו‡חר כך מפרט ‰כ˙וב "פריח‰" 

זו – "ויוˆ‡ פרח ויˆı ˆיı וי‚מול ˘˜„ים"]. 

˘ל ‡‰רן  ל˘ון ‰˘"ס ‰נ"ל "מ˜לו  ר˘"י) ‡˙  (ל˘יט˙  נפרנס  כיˆ„   – ל‰˜˘ו˙ ‡יפו‡  וי˘ 
˘˜„י' ופרחי'"?

נופל"  כ˘‰פרח  ‰פרי  "חנט˙  ס"‡)  (‰נ"ל  ר˘"י  ל˘ון  „יו˜  לפי   – ז‰  בכל  ‰בי‡ור  ‡ך   .„
[ול‰עיר ממו˘ב ז˜נים מבעלי ‰˙וספו˙ כ‡ן]:  

‡מנם, כ‡˘ר ב‡ מ˘‰ ל‡‰ל ‰ע„ו˙ - ‰ו‡ ר‡‰ על מט‰ ‡‰רן ר˜ ‡˙ ‰˘˜„ים ‰מוכנים; 

לקראת שבת טז

‰‡„ם  ˘י„יע˙  כ„י  ‡חר:  בס‚נון 
‰˘חורו˙  ‰˙‡נים  ב‰חפˆ‡,  „ין  ˙פעול 
ו‰לבנו˙, ˘מˆ„ עˆמן ‡ינן מעורבין, ˆריך 
˘נפל‰  כ‚ון  עˆמן,  ב˙‡נים  ˘ינוי  ל‰יו˙ 
˘חור‰, ˘בז‰ נע˘‰ כ‡ן עירוב במˆי‡ו˙, 
‰˘חורו˙,  ב˙וך  ‰י‡  ‰˘חור‰  ˘‰˙‡נ‰ 
ו‡ם ‡ין י„וע ‡יזו מ‰ם נפל‰, ‰רי ‰עירוב 
ב„ע˙ ‰‡„ם פועל עירוב בכללו˙ ‰˙‡נים 
ב‰ן  ˘נפל‰  בלבנו˙)  ובין  ב˘חורו˙  (בין 
ו˘כח,  י„ע  כ‡˘ר  ˙רומ‰, ‡בל  ˘ל  ˙‡נ‰ 
‡חר  ‰˙‡נים  מערב˙  ‰‡„ם  ˘כח˙  ‡ין 

˘במˆי‡ו˙ ‡ינן מעורבין.

„י„יע˙  ז‰,  ˘ענין  ל‰סביר ‰טעם  וי˘ 

 ıומח˘ב˙ ‰‡„ם בכוח‰ לפעול ב„בר ˘חו
כי   – „ו˜‡  ב˙רומ‰  חז"ל  פיר˘ו‰ו  ממנו, 
מפור˘  מˆינו  פועל˙  יסו„ ‰„ין „מח˘ב‰ 
בפר˘˙נו  ממ"˘  ˘למ„ין  ל˙רומ‰,  בנו‚ע 
‰‚ורן",  מן  כ„‚ן  ˙רומ˙כם  לכם  "ונח˘ב 
"במח˘ב‰ בלב„ ˙‰י‰ ˙רומ‰" (רמב"ם ‰ל' 

˙רומו˙ פ"„ ‰ט"ז. ˘ו"ע יו"„ ס˘ל"‡ סמ"ו).

ב„ין  ‡ינו  ‰מ„ובר  ˘בנ„ו"„  ו‡ף 
‰פר˘˙ ו˜„ו˘˙ ˙רומ‰ ‡ל‡ ב„ין ביטול‰ 
ב‡כיל‰,  מו˙רו˙  ˘‰˙‡נים  ‰˙רומ‰,  ˘ל 
˘ל  מיוח„  מכח  נובע  ז‰  מ"מ ‰רי ‡ף „ין 

מח˘ב˙ ‰‡„ם ˘נ˜בע ב„יני ˙רומ‰.



טולקראת שבת

ביח„"  ומערבן ‰כל  רוˆ‰ ‰י‰ „ורסן  ‰י‰ 
ב˙‡נים  ועירבן): ‰„ריס‰  ˘ל‡ „רסן  (‡ף 
ס˙ם,  רוˆ‰"  ‰י‰  "‡ם  ב‚„ר  ר˜  (ל‡  ‰י‡ 
‡ל‡ זו‰י) „רך ‰כל ל„רוס ‰˙‡נים; וכיון 
˘˙ערוב˙ „יב˘ ביב˘ ‰ו‡ (ל‡ ‰˙ערוב˙ 
‡ל‡)  ב‰חפˆ‡,  במˆי‡ו˙,  בפועל, 
ס"ל  ‰‡„ם,  ומח˘ב˙  ˘בי„יע˙  ‰˙ערוב˙ 
ל„רוס  ברˆונו  ובמיל‡  „ר‚יל  „כיון  לר"י, 
˘ל  (ומח˘ב˙ו)  ברˆונו  ‰רי  ‰˙‡נים, 
‰˘חורו˙  בין  ומחל˜  מפרי„  ‡ינו  ‰‡„ם 
ברˆון  ‰מ‡‰  כל  ˙ערוב˙  ו‰"ז  ו‰לבנו˙ 

ומח˘ב˙ ‰‡„ם.

‡יכ‡  ‰"ז  ˘ם  ˙רומו˙  בירו˘'  ו‰נ‰ 
˘מעלו˙  ז‰  י‰ו˘ע, ‡ם  ר'  ב„ע˙  פלו‚˙‡ 
זו ‡˙ זו ‰ו‡ ‚ם בי„וע ‡יזו נפל‰ (˘חור‰ 
ר"י  ‚ם  נפל‰  ‡יזו  „בי„וע  ‡ו  לבנ‰),  ‡ו 
ז‰,  ולפי  זו,   ˙‡ זו  מעלו˙  „‡ין  ס"ל 
‰מחלו˜˙ בין ר' י‰ו˘ע לרבי ע˜יב‡ ‰י‡, 
י‰ו˘ע  „רבי  „ע˙י‰  על  ו˘כח,  "ב˘י„ע 
מעל‰ על „ע˙י‰ „רבי ע˜יב‡ ‡ינו מעל‰" 
כ‡ינו  ˘כיון „˘כח ‰וי  ס"ל  י‰ו˘ע  ("רבי 
י„וע לו ב˘ע˙ ˘נפל‰, ור"ע ס"ל ˘‰ו‡יל 
 ˙‡ זו  מעלו˙  ‡ין  ˘נפל‰  ב˘ע‰  וי„ע 
מ˘‰)).  (פני  ‡ח"כ"  ˘˘כח  ‡ע"פ  זו, 
פס˜  (כנ"ל),  ע˜יב‡  כר'  ˘פס˜  ו‰רמב"ם 
‰י˙‰  מ‰  „"י„ע  ‰ירו˘למי,  כ„ברי  ‚"כ 

‡חר ˘נפל‰ ו˘כח ‰רי כולן מ„ומעו˙".

למ‰  ר"ע  סבר˙  ˆ"ע  ולכ‡ור‰ 
כ˘י„ע ו˘כח כולן מ„ומעו˙ ו‡ין מבטלו˙ 
ספ˜  בכלל  כולן  עכ˘יו  ‰רי  זו,   ˙‡ זו 
נ„מעו  ˘כבר  „כיון  לומר  ו‡ין  ‡יסור? 
מ˙בטלים  ‡ין  ˘וב  (כ˘י„ע),  ‰חמ˘ים 
במ˘נ‰  מפור˘  ˘‰רי   – כ˘˘כח  ‡ח"כ 
פי"‚  ˘ם  וברמב"ם  מ"ט  פ"‰  ˙רומו˙ 
ממ‡‰  לפחו˙  ˘נפל‰  ˙רומ‰  "ס‡‰  ‰"י 

 ‚‚˘ ‡ם  חולין  ˘ם  נפלו  ו‡ח"כ  (ס‡‰) 
מו˙ר", „‡ף ˘מ˙חל‰ ל‡ ‰יו מ‡‰ לבטל 
ונ„מעו, ‰רי כ˘‡ח"כ נפל ˘ם עו„ ב˘ו‚‚ 
כ‡ן  ‚ם  נ‡מר  ל‡  ולמ‰  לבטל,  מˆטרפין 
„כ‡˘ר ˘כח (ו‰"ז ˘ו‚‚) ‰רי כולן בספ˜ 

‡יסור ומˆטרפין לבטל?

(ופס˜  ‰ירו˘למי  ˘ל„ע˙  לומר,  וי˘ 
˘לי˘י  ‡ופן  ‰י‡  ר"ע  סבר˙   – ‰רמב"ם) 

ר"י  „ל„ע˙  ביב˘.  יב˘  ˙ערוב˙  ב‚„ר 
בי„יע˙  ור˜  ‡ך  ‰ו‡  ‰˙ערוב˙  ‚„ר  כל 
ומח˘ב˙ ‰‡„ם, ‡בל ר' ע˜יב‡ ס"ל, „‡ף 
˘יסו„ ˙ערוב˙ יב˘ ביב˘ ‰ו‡ מˆ„ י„יע˙ 
ומח˘ב˙ ‰‡„ם, ‰רי ‰מˆב בי„יע˙ ‰‡„ם 
‰˙ור‰  חי„ו˘  ˘ז‰ו  ‰חפˆ‡.  על  פועל 
˘מˆ„  „‡ף  ביב˘,  יב˘  ˙ערוב˙  ב„ין 
‰מˆי‡ו˙ עˆמ‰, ‡ין ‰‡יסור מעורב ממ˘ 
ב‰‰י˙ר ור˜ ˘‡ינו ניכר בפ"ע, ו‡"כ יסו„ 
י„יע˙  ˘ל  מˆ„ ‰מˆב  ‚„ר ‰˙ערוב˙ ‰ו‡ 
פועל  ‰‡„ם  בי„יע˙  ז‰  מˆב  ‰רי  ‰‡„ם, 
‰ם  כ‡ילו  ‰„בר,  ˘ל  במˆי‡ו˙ו  ˘ינוי 

מעורבים ממ˘.

י„יע˙  מˆ„  ˙ערובו˙  „ין  חלו˙  ולכן 
ב˘ע˙  י„ע  ל‡  כ‡˘ר  ר˜  ‰י‡  ‰‡„ם 
˘‰˙ערוב˙  ‡ומרים  ‡נו  ˘‡ז  ‰נפיל‰, 
„ין  חלו˙  פועל˙  ‰‡„ם  י„יע˙  ˘מˆ„ 
כ‡˘ר  במ‡‰, ‡בל  נפל‰  וכ‡ילו  ˙ערוב˙, 
‰‡„ם  „ב„ע˙  ונמˆ‡  י„ע,  ‰נפיל‰  ב˘ע˙ 
‡ין  מעורבו˙,  ו‰לבנו˙  ‰˘חורו˙  ‰יו  ל‡ 
ב‰˙‡נים,  לח„˘  יכול‰  ˘ל‡ח"ז  ‰˘כח‰ 
‰לבנו˙  ‰רי  ‰˙‡נים  ˘מˆ„  מ‡חר 
‡ינ‰  ו˘כח‰  מעורבו˙,  ‡ינן  ו‰˘חורו˙ 
 ˙‡ לע˜ור  (ו‚ם  זו  מˆי‡ו˙  לע˜ור  יכול‰ 
י„וע  ˘‰י‰  ‰נפיל‰,  ב˘ע˙  ‰‡„ם  י„יע˙ 

לו ‡ם ˘חור‰ נפל‰ ‡ו לבנ‰ נפל‰).

לקראת שבת ו

י„ע  ˘מ˘‰  מ˘ום  ויˆı ˆיı" – ‰ו‡  פרח  כן – "ויוˆ‡  לפני  ˘‰י'  מ‰  על  מספר  ˘‰כ˙וב  וז‰ 
על כך מ˙וך ר‡יי˙ ‰פרחים ‰נפולים.

‰˘˜„ים  כלומר: ‡ם מ˘‰ ‰י' נכנס ורו‡‰ ר˜ ‡˙ ‰˘˜„ים על ‰מט‰ – ‡ז ‰י‰ יכול לח˘וב̆ 
ˆמחו ב„רך נס ל‚מרי, בלי ‰˜„מ˙ ‰ס„ר ‰טבעי ˘ל "ויוˆ‡ פרח ויˆı ˆיı" (‡ל‡ מי„ ˆמחו 
˘˜„ים מוכנים); ‡ך מז‰ ˘לי„ ‰מט‰ ‰יו פרחים ˘נפלו – ‰וכח בבירור ˘‰˘˜„ים ˆמחו לפי 

‰ס„ר ‰טבעי ˘ל ‰וˆ‡˙ פרח, ˆיı וכו'.  

ולכן ‡יפו‡ מפרט ‰כ˙וב ‡˙ ‰ס„ר ˘ל "ויוˆ‡ פרח ויˆı ˆיı (וי‚מול ˘˜„ים)" – כי כ‡˘ר 
‰וˆי‡ מ˘‰ ‡˙ ‰מטו˙ מלפני ‰' ‡ל בני י˘ר‡ל, ‰ר‡‰ ל‰ם ‡˙ ‰כל, ‡ף ‡˙ ‰פרחים ˘נפלו 
ב˘ע˙ חנט˙ ‰פרי; וכ˘ר‡ו ‡˙ ‰מט‰ על ˘˜„יו ופרחיו (˘נפלו) – ‰י' ברור בעיני‰ם ˘ב˙וך 

"‡‰ל ‰ע„ו˙" ‰י' כל ‰ס„ר ˘ל "ויוˆ‡ פרח ויˆı ˆיı וי‚מול ˘˜„ים".

‰. ומע˙‰ י˘ לומר בבי‡ור ל˘ון ‰˘"ס (‰נ"ל ס"‚) "מ˜לו ˘ל ‡‰רן ב˘˜„י' ופרחי'": 

כבר!);  נפלו  (˘לכ‡ור‰, ‰פרחים ‰רי  על ‰ל˘ון "פרחי'"  ˙מ‰ים  כ‡מור, ‰רי ‰מפר˘ים 
ומיי˘בים, ˘ב‡מ˙ חל˜ מ‰פרחים נ˘‡רו על ‰מט‰ ל„ורו˙ ול‡ נפלו ממנו.  

‡ולם כ„ „יי˜˙, לכ‡ור‰ ע„יין י˘ ל‰˜˘ו˙ (ל‡י„ך ‚יס‡): 

‡ם ‡כן ‰פרחים נ˘‡רו על ‰מ˜ל – למ‰ ˆריכים חז"ל לפרט ‡˙ ‰פרחים במיוח„? ‰רי ‰ם 
חל˜ מ"מ˜לו ˘ל ‡‰רן" וכלולים בו (ב„רך ממיל‡)! [ו‡כן, ‰רמב"ם (‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"„ ‰"‡) 

כו˙ב ר˜ "מט‰ ‡‰רן" – בלי ל‰וסיף "˘˜„י' ופרחי'"].

ז‰ ˘מפרטים ‰"˘˜„ים" – י˘ לומר, ˘בז‰ נ˙כוונו לב‡ר על ‡יז‰ מ˜ל מ„ובר כ‡ן; ‡ולם 
למ‰ ˆריך לפרט ‚ם ‡˙ ‰"פרחים"? 

‡ך לפי ‰‡מור ב˘יט˙ ר˘"י, ˘‰פרחים כולם נפלו ומ˘‰ ‰ר‡‰ לי˘ר‡ל ‡˙ ‰פרחים כפי 
˘‰ם נפר„ים מן ‰מט‰, ‡˙י ˘פיר: 

ו)‰פרחים  ˘עליו  (‰˘˜„ים  עם  ביח„  ‰מט‰   ˙‡ מ˘‰  ‰וˆי‡  ‰ר‡˘ונ‰  ˘בפעם  כ˘ם 
"ויוˆ‡  ˘ל  ‰טבעי  בס„ר  ‰מט‰  על  ˆמחו  ˘‰˘˜„ים  ויבינו  יר‡ו  י˘ר‡ל  ˘בני  כ„י  ˘נפלו, 

פרח ויˆı ˆיı וי‚מול ˘˜„ים" - 

עליו  ˘ˆמחו  עמו ‡˙ ‰פרחים  ביח„  ˘מרו  ל‡ו˙",  ˘מרו ‡˙ ‰מ˜ל "למ˘מר˙  כ‡˘ר  כך 
חז"ל ‡˙  מפרטים  ולכן  על ‰מט‰.  ˘ל ˆמיח˙ ‰˘˜„ים  על ‰ס„ר ‰טבעי  ˘‰ם ‰ר‡י'  ונפלו, 
‰"פרחים" בפני עˆמם, ל‰˘מיענו ˘‚ם ‡ו˙ם ˘מרו ביח„ עם ‰מט‰ (‡ף ˘‰יו נפר„ים ממנו).  

[‡ך ע„יין י˘ ל‰בין ‡˙ טעם ‰ענין: מ„וע ב‡מ˙ ‰י' ˆורך בכך ˘‰˘˜„ים יˆמחו על מט‰ 
ל„ורו˙  ˘‚ם  כך  כ„י  ע„   - ˘˜„ים")  וי‚מול   ıיˆ ıˆויו פרח  ("ויוˆ‡  טבעי „ו˜‡  בס„ר  ‡‰רן 
‰˘˜„ים  ‰יו  ב‡ם  חסר  ‰י‰  מ‰  וכי  ז‰?  ס„ר  על  ‰מוכיחים  ‰נפולים,  ‰פרחים   ˙‡ ˘מרו 

ˆומחים בלי ‰˜„מ˙ ‰פרחים ו‰ˆיı?! ו‡כמ"ל, ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ב‡רוכ‰].



"ויקם משה" – 
"תקומה היתה לו"

וידבר ה' גו', דבר אל העדה גו', העלו מסביב 
למשכן קרח דתן ואבירם. ויקם משה וילך אל דתן 
ואבירם גו' וידבר אל העדה לאמר, סורו נא מעל 
אהלי האנשים הרשעים וגו'
ויקם משה - כסבור שישאו לו פנים ולא עשו
(רש"י)

כתבו  ועוד)  יצחק.  באר  זכרון.  (ס'  המפרשים 

(תנחומא  המדרש  כדברי  היא  רש"י  שכוונת 

ששמע  "אע"פ  ב):  פי"ח,  במדב"ר  ח.  פרשתנו 

העלו  להם  אמר  לא  הגבורה,  מפי  משה 

שהכוונה  והיינו,  בהם".  והתרה  שהלך  עד 

שאף  היא  ואבירם"  דתן  אל  "וילך  במ"ש 

שציווהו הקב"ה לומר אל העדה "העלו גו'", 

להחזירם  ואבירם  לדתן  תחלה  הלך  מ"מ 

בתשובה. והדבר תמוה, דאיך יתכן שנשתהה 

לעשות  כדי  הקב"ה  ציווי  את  מלקיים  משה 

דבר אחר בינתיים?!

היתה  לא  אכן  רש"י  שלדעת  לומר  ויש 

אלא  ואבירם,  בדתן  להתרות  כדי  ההליכה 

לעדה  לומר  הקב"ה  ציווי  את  לקיים  כדי 

את  ואבירם"  דתן  למשכן  "מסביב  הנמצאת 

דברי הקב"ה "העלו גו'".

אלא שהוקשה לרש"י לשון הכתוב "ויקם 

מאי  זו  קימה  דלכאורה  דתן",  אל  וילך  משה 

ותו  דתן"  אל  משה  "וילך  והול"ל  הכא,  בעי 

לא.

שההליכה  היא  הכתוב  כוונת  כרחך  ועל 

של  באופן  היינו  "קימה",  של  באופן  היתה 

גבי  רש"י  שפירש  כדרך  ורוממות,  חשיבות 

שדה עפרון (חיי שרה כג, יז) "ויקם שדה עפרון 

הליכת  היתה  כאן  ואף  לו".  היתה  תקומה   –

מורם  מלך  של "ויקם" – הליכת  משה באופן 

אל  וכבוד  חשיבות  רגשות  המעוררת  מעם 

המלך.

לו  שישאו  "כסבור  רש"י,  שפירש  וזהו 

באופן  שההליכה  קיווה  שמשה  היינו  פנים", 

של "ויקם" תפעל אצל דתן ואבירם "שישאו 

לו פנים" וישובו בתשובה.

משה מלקיים  ומעתה מובן שלא התעכב 

מיד את ציווי ה', אלא אדרבה – הלך אל דתן 

שדרך  אלא  זה,  ציווי  את  לקיים  כדי  ואבירם 

כדי  "תקומה",  של  באופן  היתה  הליכתו 

"שישאו לו פנים". וק"ל.

מתנות כהונה - מדוע 
כ"ד דוקא?

ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי
לפי שבא קרח וערער כנגד אהרן על הכהונה בא הכתוב ונתן 
לו כ"ד מתנות כהונה בברית מלח עולם
(יח, ח. רש"י)

כהונה  מתנות  שכ"ד  רש"י,  דברי  פי  על 

לבאר  יש  קורח,  ערעור  לביטול  קשורות 

הטעם שהמתנות הן במספר כ"ד דוקא:

לא  אהרן  כנגד  קורח  ערער  שבה  הדרך 

היתה במרידה גלוי' נגד הקב"ה, אלא הלביש 

"רב   – שכלית  בטענה  מרידתו  את  והסתיר 

ג).  (טז,  קדושים"  כולם  העדה  כל  כי  לכם 

בריש  הגוזל  כגזלן  בא  לא  שקורח  ונמצא, 

מפני  מעשיו  את  המסתיר  כגנב  אלא  גלי, 

הרואים.

ומכיון שנשתתפו ב"גניבה" זו י"ב שבטים 

ופתה  השבטים  אצל  "הלך  יט)  (טז,  לעיל  (כפרש"י 

צריכים  הרי   - כולם")  שנתפתו  עד  כו'  אותם 

כדין  כפל  תשלומי  פעמים  י"ב  לשלם  הם 

כהונה,  מתנות  לכ"ד  ורמז  שורש  והוא  גנב. 

בתורת תשלום "כפל" על י"ב ה"גניבות".

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

ל‡  במˆי‡ו˙  ˘‰רי  בפ˘טו˙,  מובן  לכ‡ו' 
נ˙ערב‰ ‰˙רומ‰ ‡ל‡ בחמ˘ים (‡ם לבנ‰ 
בין   – ˘חור‰  ו‡ם  חמ˘ים ‰לבנו˙,  בין   –
חמ˘ים ‰˘חורו˙), וממ‰ נפ˘ך ליכ‡ מ‡‰ 
מ‰מין ˘נפל. וכ˙ב ‰רע"ב על ‰מ˘נ‰ ˘ם 
ס"ל  „‡י‰ו  „פלי‚,  ר"י  ˘ל  טעמו  בבי‡ור 
˘כיון "˘‡ם ‰י‰ רוˆ‰ ‰י‰ „ורסן ומערבן 
לבטל‰  מˆטרפין  כולן  לכן  ביח„"  ‰כל 
כבר  לכ˙חיל‰,  מבטלין ‡יסור  ˘‡ין  [ו‡ף 
בי‡ר ‰˙וי"ט על ‡˙ר „"‰ני מילי ל‰רבו˙ 
בכ‰"‚  ‡בל  ‰‡יסור,  לבטל  כ„י  ב‰י˙ר 
‰‡יסור  מ˘נ‰  ‡ל‡  ב‰י˙ר  מרב‰  ˘‡ינו 
מ˜„ם  ‰י‰  כ‡˘ר  ומפרי„ן  ˘‰י‰  מכמו˙ 
לבטל  „˘רי  נ"ל  בכ‰"‚  יח„  לערבם  כ„י 
לכ˙חיל‰"]. ובטעמו ˘ל ר"ע ˘מחל˜ בין 
כ˙בו ‰מפר˘ים  י„וע,  ו‡ינו  נפל  מ‰  י„וע 
„בי„וע  מ˘נ‰),  סוף   – רע"ב  ‰ר‡"˘.  פי'  (ר"˘. 

"‡ין  לבנ‰,  ‡ו  ˘חור‰  נפל‰,  ˙‡נ‰  ‡יזו 
וכיון  ‰‡חרו˙,  ל‡כול  ˘יכול  לפי  מעלו˙ 
לבטל, ‡בל ‡ם  מסייעו˙  „מו˙רו˙ ‰ן ‡ין 
נפל‰  לבנ‰  נפל‰ ‡ו  ˘חור‰  י„וע ‡ם  ‡ין 
כיון „כולן בספ˜ ‡יסור מעלו˙ זו ‡˙ זו".

וע„יין ˆריך ל‰בין טעמו ˘ל ר"י – מ‰ 
ומערבן  „ורסן  ‰י‰  רוˆ‰  ‰י‰  "˘‡ם  בכך 
ו„רסן,  טחנן  ל‡  בפועל  ‰רי  ביח„",  ‰כל 
ו‡יך מעלו˙ זו ‡˙ זו. וכן ˆ"ע ב„ע˙ ר"ע 
˘חור‰  ‡ם  יו„ע  ‡ינו  ˘‰‡„ם  בכך  מ‰   –
‡יסור",  בספ˜  ו"כולן  לבנ‰  ‡ו  ‰י˙‰ 
‡בל  ‰‡„ם,  בי„יע˙  ר˜  ‰ו‡  ז‰  ספ˜  ‰רי 
במ‡‰  ‰˙רומ‰  נ˙ערב‰  ל‡   – במˆי‡ו˙ 
עם  מ˙ערב˙  ‡ינ‰  לבנ‰  ˙‡נ‰  (˘‰רי 
˙‡נ‰ ˘חור‰ (וכן ל‰יפך), ובל˘ון ‰˙וס' 
‰˘חורו˙  "‡ין  ר"‡  „ברי  על  ע‚.  זבחים 
˘לעולם  „ימוע  בספ˜  ל‰יו˙  ר‡ויו˙ 
‰˘חורו˙ ניכרו˙ מ˙וך לבנו˙"); ו‡ין כ‡ן 

˙ערוב˙ ˘ל ‡ח„ ומ‡‰.

בכללו˙  פלי‚י  כ‡ן  ‰˘יטו˙   '‚„ וי"ל 
‚„ר ביטול ב˙ערוב˙ יב˘ ביב˘. וב‰˜„ים 
„˙ערוב˙ יב˘ ביב˘ ‡ינ‰ „ומ‰ ל˙ערוב˙ 
˘נע˘ו  ממ˘,  ˙ערוב˙  ˘‰י‡  בלח  לח 
מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘‡י ‡פ˘ר ל‰פרי„ ביני‰ם, 
בפני  נפר„  ‡ח„  ˘כל  ביב˘  יב˘  מ˘‡"כ 
נמˆ‡  ‡יפ‰  יו„ע  ‡ינו  ˘‰‡„ם  ור˜  עˆמו 
‚„ר‰  בבי‡ור  לח˜ור  י˘  ומע˙‰  ‰‡יסור. 
˘ל ˙ערוב˙ זו, „מˆינו לומר בב' ‡ופנים: 
˘ונ‰  ‡כן  ביב˘  יב˘  ˙ערוב˙  ‚„ר   (‡)
˙ערוב˙  ˘‡ינ‰  בלח,  לח  ˙ערוב˙  מ‚„ר 
˘בי„יע˙  ‰‚בר‡,  מˆ„  ר˜  ‡ל‡  ב‰חפˆ‡ 
ב‰י˙ר,  ‡יסור  ˘ל  ˙ערוב˙  י˘  ‰‡„ם 
‚ם  (ב)  לבטל ‰‡יסור.  מספי˜  ז‰  ‚ם  ‡בל 
כי ‚„ר  ב‰חפˆ‡,  ביב˘ ‰י‡  יב˘  ˙ערוב˙ 
בין  ל‰כיר  ˘‡י ‡פ˘ר  ז‰  "˙ערוב˙" ‰ו‡ 

‰‰י˙ר ו‰‡יסור.

ור"י  (˘‡וסר)  ר"‡  פלו‚˙˙  טעם  וז‰ו 
יב˘  ˙ערוב˙  ‚„ר  ˘‚ם  ס"ל  „ר"‡  ור"ע. 
˘‡ין  ס"ל  ולכן  ב‰חפˆ‡,  ˆ"ל  ביב˘ 
‰˘חורו˙   ˙‡ ל‰עלו˙  יכולו˙  ‰לבנו˙ 
(וכן ל‰יפך), ˘‡ין כ‡ן ˙ערוב˙ במˆי‡ו˙, 
‡פ˘ר  ˘‡י  ‰˙וספו˙  בל˘ון  וכנ"ל 
˘י˙ערבו כי לעולם ניכרו˙ בפ"ע. מ˘‡"כ 
ר"י ור"ע ס"ל „˙ערוב˙ יב˘ ביב˘ מספי˜ 
‚ם כ˘‰ו‡ ר˜ מˆ„ ‰‚בר‡, בי„יע˙ ‰‡„ם 
(˘‡ינו יו„ע ‰יכן ‰‡יסור). וז‰ו ‚ם טעמו 
נפל‰  מ‰  י„וע  „"כ˘‡ינו  „ס"ל  ר"ע  ˘ל 
מעלו˙ זו ‡˙ זו" – מחמ˙ ˙ערוב‰ בי„יע˙ 
‰‡„ם, ובנ„ו"„ בי„יע˙ו ‰ם מעורבין בכל 

‰מ‡‰.

ר"י  ˘ל  טעמו  ‚ם  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
לפי "˘‡ם  לבטל‰  מˆטרפין  ˘כולן  „ס"ל 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בפוגתת תנאי בדין תערובת 
תרומה יבש ביבש

יקשה בטעם ר"י דתאנים שחורות מעלות את הלבנות אף שלא נתערבו ממש זב"ז, וכן בטעם ר"ע שתלה 
בידיעת האדם ולא במציאות / יסיק דאיפליגו בגדר תערובת יבש ביבש אם היינו תערובת בחפצא (כלח בלח) 
או דעיקרו הוא תערובת בידיעת הגברא, ויבאר דע"פ הירושלמי דעת ר"ע הוא גדר שלישי בתערובת – ספק 

בידיעה הגורם חלות בהחפצא

ב„יני ביטול ˙רומ‰ ˘נ˙ערב‰ בחולין 
(„מן ‰˙ור‰ בטל ברוב, ורבנן ‰חמירו בז‰ 
ועול‰  ˙ו„"‰  ספי"„.  ˙רומו˙  ‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰ 

 .‡ מז,  נ„‰   — „ימוע  ‡˙י  ˙ו„"‰   .‡ נ‚,  ב"מ   —

ועו„)), פס˜ ‰רמב"ם ברפי"‚ מ‰ל' ˙רומו˙ 

„ביטול‰ במ‡‰ ו‡', וכ„ע˙ ר"‡ ב˙רומו˙ 
ומ‡‰"  ב‡ח„  עול‰  „"˙רומ‰  מ"ז  פ"„ 
ב˙רומו˙  מ‡‰  ˘יעור  על  סמכו  ["למ‰ 
ומ˜„˘  ממ‡‰  ‡ח„  מע˘ר  ˙רומ˙  ˘‰רי 
מ˜„˘ו   ˙‡ כט)  יח,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ‰כל 
ממנו ‡מרו חכמים „בר ˘‡˙‰ מרים ממנו 
מ‡כלו˙  (רמב"ם ‰ל'  מ˜„˘ו"  ל˙וכו  חזר  ‡ם 
˘ם.  פר˘˙נו  מספרי  ו‰ו‡  ‰ט"ז,  פט"ו  ‡סורו˙ 

ילפו˙‡ ‰יינו  ו‰ך  פ"„ ‰"ו).  ˙רומו˙  ירו˘למי 

ו˙ו„"‰  ועול‰  ˙ו„"‰  (ר‡‰  בעלמ‡  ‡סמכ˙‡ 
‡˙י „ימוע ˘ם) ‡בל ‰ו‡ „ין „רבנן כנ"ל]. 

ו‚בי ביטול ז‰ במ‡‰ ו‡' ˙נן ב˙רומו˙ 

˙‡נים  ‡ומר  י‰ו˘ע  "ר'  מ"ח  ˘ם  ל‰לן 
˘חורו˙ מעלו˙ ‡˙ ‰לבנו˙ לבנו˙ מעלו˙ 
˘חור‰  ˙רומ‰  ˘ל  (˙‡נ‰  ‰˘חורו˙   ˙‡
חולין  ˘ל  ˙‡נים  למ‡‰  ˘נפל‰  לבנ‰  ‡ו 
חורו˙ וחˆיין לבנו˙ כולן מˆטרפין  חˆיין̆ 
מעל‰ ‡ח˙  נפל‰  ˘חור‰  ו‡ם   .  . לבטל‰ 
מן  ‡ח˙  מעל‰  לבנ‰  ו‡ם  ‰˘חורו˙  מן 
 . רע"ב)  כ˘‰יו.  חולין  ו‰˘‡ר  ‰לבנו˙ 
נפל‰  ˘חור‰  (‡ם  ‡וסר  ‡ליעזר  רבי   .
‰˘חורו˙ ‡סורו˙ ו‡ם לבנ‰ נפל‰ ‰לבנו˙ 
בי„וע  ‡ומר  ע˜יב‡  ורבי  רע"ב),  ‡סורו˙. 
מ‰ נפל‰ (˘חור‰ ‡ו לבנ‰) ‡ין מעלו˙ זו 
זו  מעלו˙  נפל‰  מ‰  י„וע  וכ˘‡ינו  זו,   ˙‡
נפס˜‰  ˙רומו˙  מ‰ל'  פי"„  רי˘  (וברמב"ם  זו   ˙‡
‰לכ‰ כר' ע˜יב‡, „"‡ם ‡ין י„וע ‡ם ˘חור‰ ‰י˙‰ 

ו‡ם לבנ‰, עול‰ ב‡ח„ ומ‡‰ מן ‰כל").

ז‰  ב„ין  ‰‡וסר  ר"‡  ˘ל  טעמו  ו‰נ‰ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שורש מחוקת קרח ועדתו
מדוע הכריזו בני קרח "משה אמת ותורתו אמת" אף שמחלוקתם הייתה בעיקר נגד אהרן? / מה הקשר בין 

מחלוקת קרח לרקיע המבדיל בין מים למים? / איזו גזירה התבטלה במתן תורה? / ומי פועל את השלום בעולם: 
משה או אהרן? מהות מחלוקת קרח נגד התורה ש"כל נתיבותי' שלום"

מסופר ב‚מר‡ (ב"ב ע„, ‡) ˘רב‰ בר בר חנ‰ ‰י' ‡ˆל מ˜ום בליע˙ם ˘ל בני ˜רח, ו˘מע 
"„‰וו ‡מרין מ˘‰ ו˙ור˙ו ‡מ˙ ו‰ן ב„‡ין". ו‰יינו, ˘בני ˜רח חזרו ב˙˘וב‰ ו‰ו„ו ˘מ˘‰ 

‡מ˙ ו˙ור˙ו ‡מ˙.

וי˘ ל˙מו‰:

כנ‚„  ‰יי˙‰  וע„˙ו  ˜רח  מחלו˜˙  ˘עי˜ר  מוˆ‡ים  ‰כ˙ובים,  בפ˘טו˙  מעיינים  כ‡˘ר 
ו‡‰רן   .  . כ‰ונ‰  בעלי ‰מחלו˜˙: "וב˜˘˙ם ‚ם  כלפי  מ˘‰  ˘טען  וכפי  ˘ל ‡‰רן,  כ‰ונ˙ו 
‰י'  טעו˙ם,   ˙‡ ל‰וכיח  בי˜˘  מ˘‰  כ‡˘ר  ‚ם  י-י‡).  טז,  (פר˘˙נו  עליו"  ˙לינו  כי  ‰ו‡  מ‰ 
(˘ם,  ו"‰ו‡ ‰˜„ו˘"  ב‡‰רן  בחר   '‰˘ יוו„ע  וכך  י˜טירו ˜טור˙  ו‰ם  ˘‡‰רן  י„י  על  ‰„בר 

‰ ו‡ילך).

מסובב˙  ‰יי˙‰  זו  מחלו˜˙  בפ˘טו˙  ‰רי  רבנו,  מ˘‰  על  ‚ם  חל˜ו  וע„˙ו  ˘˜רח  ו‡ף 
ז‡˙  ˘ב„‰  טענו  מ˘‰,  י„י  על  נע˘‰  ‡‰רן  ˘מינוי  מכיוון  ‡‰רן:  כ‰ונ˙  על  ממחלו˜˙ם 

מליבו, וכפי ˘מ˙‡ר מ˘‰ ˘טענו כלפיו ˘"ל‡ ‰' ˘לחני" (˘ם, כט).

‰ם  ˜רח  בני  ˘ל  ב˙˘וב˙ם  מ„וע  ‡‰רן,  נ‚„  ‰יי˙‰  ‰מחלו˜˙  ˘עי˜ר  מכיוון  כן,  ו‡ם 
‡מ˙  מ˘‰  ˘˙ור˙  ל‰כריז  בעי˜ר  ל‰ם  ‰י'  ולכ‡ור‰  עˆמו,  מ˘‰  ˘ל  ‰‡מ˙  על  מכריזים 

וכ‰ונ˙ו ˘ל ‡‰רן ‰י‡ ‡מ˙?

חטאו של קרח – עצם הפילוג
כ‡˘ר מעיינים במ‰ו˙ חט‡ם ˘ל ˜רח וע„˙ו, עול‰ ˘עי˜ר חט‡ם ‰י' עˆם ‰מחלו˜˙, 

‚ם ‡ילו ל‡ ‰יי˙‰ מכוונ˙ נ‚„ מ˘‰ ו‡‰רן.



טלקראת שבת

˘נ‡מר  בל‡ו,  עובר  במחלו˜˙  ‰מחזי˜  ˘"כל  ועו„),   .‡ ˜י,  (סנ‰„רין  ב‚מר‡  ‡מרו  כך 
(פר˘˙נו יז, ‰) ול‡ י‰י' כ˜רח וכע„˙ו". ולכ‡ור‰, ‡ינו מובן כיˆ„ לומ„˙ ‰‚מר‡ מפסו˜ ז‰ 

על חומר˙ ‰מחלו˜˙, ו‰ל‡ מחלו˜˙ ˜רח, ˘על „ו‚מ˙‰ ‰ז‰יר ‰כ˙וב, ‰יי˙‰ כנ‚„ ˙ור˙ 
מ˘‰ וכ‰ונ˙ ‡‰רן, וכיˆ„ ני˙ן ללמו„ מכך ‡ז‰ר‰ על כל מחלו˜˙ ˘‰י‡?

ז‰  ופ‚ם  כ˘לעˆמ‰.  עניין ‰מחלו˜˙  וע„˙ו ‰י'  ˘ל ˜רח  וחט‡ם  פ‚מם  ˘עי˜ר  ומוכח, 
˜יים בכל סו‚ מחלו˜˙, ל‡ו „וו˜‡ במחלו˜˙ ˘מכוונ˙ במפור˘ על מ˘‰ ו‡‰רן.

עניין ז‰, ˘עˆם ‰מחלו˜˙ ‰ו‡ עי˜ר חט‡ו ˘ל ˜רח, מ˙בט‡ ‚ם ב˙יבו˙ ˘ב‰ן פו˙ח˙ 
ו‚רם  ˘‰ב„יל  "ו‡˙פלי‚",   – "וי˜ח"  ˙יב˙   ˙‡ מפר˘  ‰˙ר‚ום  ˜רח".  "וי˜ח  ‰פר˘‰: 

מחלו˜˙, וכפי ˘כ˙ב ר˘"י "נחל˜ מ˘‡ר ‰ע„‰ ל‰חזי˜ במחלו˜˙".

‚ם ˘מ‰ ˘ל ‰פר˘‰ מבט‡ עניין ˘ל מחלו˜˙, כי "˜רח" ‰ו‡ מל˘ון ˜רח‰ (סנ‰„רין ˜ט, 
ב) ˘עניינו ‰ו‡ פילו‚ וני˙ו˜ ‰˘יער מן ‰ר‡˘. ו˘ם ז‰ ˘ל ‰פר˘‰ רומז על כך ˘חט‡ ˜רח 

וע„˙ו ‰ו‡ בעניין ‰מחלו˜˙ ו‰פילו‚.

תיקון המחלוקת ביום השלישי ובאלף השלישי
‰מחלו˜˙ ‰ר‡˘ונ‰ בעולם ‰יי˙‰ ביום ‰˘ני לברי‡˙ו, ע˙ ‡˘ר "ויב„ל בין ‰מים ‡˘ר 
˘ל  בסיפור ‰ברי‡‰  ז‰,  ומטעם  ז).  (בר‡˘י˙ ‡,  לר˜יע"  מעל  ובין ‰מים ‡˘ר  לר˜יע  מ˙ח˙ 

יום ˘ני ל‡ נ‡מר "כי טוב", לפי ˘"בו נבר‡˙ מחלו˜˙" (בר‡˘י˙ רב‰ פ"„, ו).

‡מנם, מחלו˜˙ זו ב‡‰ לי„י ˙י˜ון ביום ‰˘לי˘י, ˘‰וכפל בו "כי טוב", "‡ח„ למל‡כ˙ 
˘ל  במחלו˜˙  ˙י˜ון  נפעל  יום  ב‡ו˙ו  ו).  פ"„,  רב‰  (בר‡˘י˙  יום"  ˘ל  למל‡כ˙ו  ו‡ח„  ‰מים 

‰יום ‰˘ני, ע„ ˘‰˙‰פכ‰ לעניין ˘ל "טוב".

‡˙ מ‰ו˙‰ ˘ל מחלו˜˙ זו ו˙י˜ונ‰, ני˙ן לר‡ו˙ כ‡˘ר מעיינים ב‰˘˙˜פו˙ם ˘ל ˘˘˙ 
בחיי  רבנו  ור‡‰ ‚ם  ב, ‚.  ברמב"ן (בר‡˘י˙  וכמבו‡ר  עלמ‡.  ˘נין „‰וי  ב˘י˙ ‡לפי  ימי ‰ברי‡‰ 
˘בר‡ ‡ז  ו‰ברי‡‰  בר‡˘י˙,  ימי  מ˘˘˙  יום ‡ח„  כנ‚„  בברי‡‰ ‰ם  ˘נים  ˘כל ‡לף  ˘ם), 

‰˜ב"‰ מ˙בט‡˙ במ‡ורעו˙ ˘ל ‡ו˙ן ‡לף ˘נים.

˙י˜ון ‰מחלו˜˙ ˘‰י' ביום ‰˘לי˘י לברי‡˙ ‰עולם, ע˙ ‡˘ר ‰וכפל בו כי טוב, ‰˙בט‡ 
ב‡לף ‰˘לי˘י, בזמן יˆי‡˙ מˆרים ומ˙ן ˙ור‰ ב˘נ˙ ב'˙מ"ח, וכפי ˘י˙ב‡ר.

ביטול הגזירה במתן תורה
בין  ‰‚˘מיו˙,  לבין  בין ‰רוחניו˙  מחלו˜˙  ˘ל  מˆי‡ו˙  בעולם  מברי‡˙ ‰עולם ‰יי˙‰ 

‰‚ילוי ‰‡לו˜י לבין ‰עולם ‰מ‚ו˘ם.

"‰˘מים  טז)  ˜טו,  (˙‰לים  ‰פסו˜  על  טו),  ו‡ר‡  ˙נחומ‡   .‚ פי"ב,  רב‰  (˘מו˙  חז"ל  „ר˘ו  וכך 
˘מים ל‰' ו‰‡רı נ˙ן לבני ‡„ם":

מחלוקת ק' ר' ח' על האות ה'
ויקח קרח
ואתפליג קרח
(טז, א. תרגום אונקלוס)

בג'  רמוזה  קורח  של  מחלוקתו  כללות 

האותיות של שמו - ק' ר' ח':

משה  על  היתה  קורח  של  מחלוקתו  עיקר 

קרח  בני  שבו  שכאשר  שמצינו  כפי  ותורתו, 

(ב"ב  אמת"  ותורתו  אמת  אמרו "משה  בתשובה 

היו  בפועל  טענותיו  מדוע  הדברים  במקור  וראה  א.  עד, 

בעיקר אודות כהונת אהרן).

והנה, ענינה של התורה הוא "לעשות שלום 

בעולם" (רמב"ם סוף הל' חנוכה) - לחבר את העולם 

הזה עם הקדושה, אף שהם שני הפכים זה מזה. 

ידי  ועל  המעשיות,  המצוות  קיום  ידי  על  והוא 

ניצול עניני העולם לשם שמים ולעבודתו ית'.

התורה  אל  העולם  בחיבור  הראוי  והאופן 

מרומז בציור האות ה' (ראה מנחות כט, ב):

ג' הקוים שבאות ה' רומזים לשלושת לבושי 

הה'  של  גגה  ומעשה:  דיבור  מחשבה,   - הנפש 

הימנית  הרגל  תורה,  בדברי  המחשבה  על  רומז 

מן  המשתלשל  קדושה  של  הדיבור  על   -

המחשבה, ואילו הרגל השמאלית - על המעשה 

הגשמי, המחבר את העולם אל התורה.

ולכן הרגל השמאלית שבאות ה' אינה יורדת 

למטה מהרגל הימנית, ללמדנו שהמעשה צריך 

ולא  התורה,  רצון  לפי  ומדוייק  מדוד  להיות 

וכן  תורה.  שהתירה  ממה  יותר  למטה  לרדת 

הקוים  לשני  מחוברת  השמאלית  הרגל  אין 

לזכור  תמיד  צריך  שהאדם  להורות  האחרים, 

בטבעם  מחוברים  אינם  והגשמיות  שהמעשה 

בתנועה  תדיר  להיות  עליהם  ולכן  לרוחניות, 

של עלי' והשתוקקות להתחבר עם התורה.

היינו  משה,  תורת  על  קורח  חלק  ובזה 

העולם  גשמיות  עם  הקדושה  לחיבור  שהתנגד 

כפי הוראות התורה האמורות לעיל.

אחת  שבכל  ח',  ר'  ק'  באותיות  הרמז  וזהו 

קו   – ק'  באות  ה':  מהאות  אחד  שינוי  יש  מהן 

להורות  הדיבור,  מקו  למטה  יורד  המעשה 

שלא  גשמיים  בענינים  לעסוק  יורד  שהאדם 

המעשה  קו   – ר'  באות  התורה;  רצון  פי  על 

אינן  והרוחניות  שהתורה  היינו  לחלוטין,  חסר 

ח'  ובאות  כלל;  הגשמי  העולם  אל  מתחברות 

שהאדם  להורות  למעלה,  מחובר  המעשה  קו   –

ובהיותה  שבגשמיות  החסרון  את  מרגיש  אינו 

בו  מורגש  אין  וממילא  מהרוחניות,  מנותקת 

הצורך להתעלות ולהתקדש.

ביטול המחיצות מפריד
ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם 
כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו 
על קהל ה'
(טז, ג)

מצד  והיפוכו:  דבר  מצינו  ועדתו  בקורח 

שווים  יהיו  ישראל  בני  שכל  קורח  דרש  אחד, 

כולם  העדה  "כל  כאומרו  ומדרגה,  במעלה 

קהל  על  תתנשאו  ומדוע  ה'  ובתוכם  קדושים 

בין  ושוויון  אחדות  לפעול  הי'  רצונו  וא"כ  ה'", 

החזיק  קורח  דוקא  גיסא,  ומאידך  ישראל;  בני 

(ריש  אונקלוס  שתרגם  וכפי  ופירוד,  במחלוקת 

פרשתנו): "ויקח קרח - ואתפלג", וכמארז"ל "כל 

ולא  שנאמר  בלאו,  עובר  במחלוקת  המחזיק 

יהיה כקורח וכעדתו" (סנהדרין קי, א).

ללמדך, שהאחדות האמיתית בין בני ישראל 

המחיצות  וביטול  השוואתם  ידי  על  אינה 

נשאר  אחד  כל  כאשר  דוקא  אלא  ביניהם, 

לוויים  כהנים  יש  השי"ת.  לו  שקבע  בדרגתו 

וישנם  שבטיכם"  "ראשיכם  ישנם  וישראלים, 

נצבים).  פרשת  (ריש  מימיך"  ושואב  עציך  "חוטב 

וכאשר  מיוחד,  תפקיד  יש  מהם  אחד  ולכל 

זוהי   - מרעהו  איש  ומקבלים  יחד  פועלים  הם 

אחדות אמיתית.

המחיצות  את  לבטל  המנסה  זאת,  ולעומת 

גורם  שאינו  בלבד  זו  לא   - תורה  שקבעה 

סדרי  מבלבל  הוא  להיפך,  אלא  לאחדות, 

בראשית, ומפריד ומפלג בין בני ישראל.



י‡לקראת שבת

מי פועל את השלום בעולם: משה או אהרן?
בעו„  ‡‰רן,  נ‚„  ‰מחלו˜˙  בעי˜ר  מ˙ו‡ר˙  ‰˙ור‰  בסיפור  מ‰  מפני  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 

˘עי˜ר ‰מחלו˜˙ ‰י‡ ב‡מ˙ נ‚„ מ˘‰ ו˙ור˙ו:

ב"˘לום" ˘נפעל בעולם, י˘ ‡˙ עˆם ‰חי„ו˘ ˘‡פ˘ר ל˜˘ר ולחבר ‡˙ ‰‚ילוי ‰‡לו˜י 
 ˙‡ לע˘ו˙  ˆריך  מכן  ל‡חר  ‡מנם,  ‰˙ח˙ונים.  ‰נבר‡ים  מˆי‡ו˙   ˙‡ ולזכך  ‰עולם,  עם 

‰˘לום בפועל, ליר„ ‡ל ‰עולם ולרומם ‡ו˙ו בפועל ממ˘ ‡ל ‰˜„ו˘‰.

לעולם,  ‰˙ור‰  ני˙נ‰  „רכו  ‡˘ר  ז‰  ‰ו‡  רבנו  מ˘‰  ל‡‰רן:  מ˘‰  בין  חילו˜  י˘  ובז‰ 
‡ך מ˘‰ רבינו עˆמו מˆ„ „ר‚˙ו ‰נעלי˙ ו˜„ו˘˙ו ‰עˆומ‰ ‰י' נעל‰ ומרומם מכ„י לר„˙ 
ולכן   ,(‡ יב,  ו‡˙חנן  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  ולזככו  ול‰עלו˙ו  ו‰נחו˙  ‰חומרי  ‰‚˘מי  ‰ז‰  לעולם 

זיכוך ‰עולם במע˘‰ בפועל נע˘‰ על י„י ‡‰רן.

כך ‡מרו חז"ל (‡בו˙ פ"‡ מי"ב) ‡ו„ו˙ עבו„˙ו ˘ל ‡‰רן, ˘‰י' "‡ו‰ב ˘לום ורו„ף ˘לום 
ממ˘.  בפועל  בעולם ‡˙ ‰˘לום  ל‚לו˙  עמל  ל˙ור‰". ‡‰רן ‰י'  ומ˜רבן  ‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ 
˘‡פ˘ר  וˆ„י˜ים ‡ל‡ ‰מעל‰ ‰יחי„י˙  חכמים  ˘‡ינם  ‰"בריו˙", ‡לו  ‰ו‡ ‰י' ‰ולך ‡ל 
מרומם  ‰י'  ו‡ו˙ם  פל"ב),  ˙ני‡  ב.  כ,  ˙עני˙  (ר‡‰  ‰˜ב"‰  בי„י  נבר‡ו  ˘‰ם  ‰י‡  עלי‰ם  לומר 

מ„ר‚˙ם ‰˘פל‰ ו"מ˜רבן ל˙ור‰" ˘"כל נ˙יבו˙י' ˘לום" (מ˘לי ‚, יז).

‰ב‡˙  ‡מנם,  מ˘‰,  י„י  על  נפעל  ‰˘לום,  עניין  ˘‰ו‡  ‰˙ור‰,  עניין  ˘עˆם  ונמˆ‡, 
‰˘לום בעולם בפועל נפעל˙ ע"י ‡‰רן. 

˘ל ˜רח  מחלו˜˙ו  כך ‚ם  ˘ל ‡‰רן,  לעבו„˙ו  מ˘‰  עבו„˙  בין  ז‰ ˜יים  ˘חילו˜  וכ˘ם 
‰˙בט‡‰ ב‡ופן ˘ונ‰ מול מ˘‰ ומול ‡‰רן:

˜רח‰  מל˘ון  "˜רח"  כך,  על  מור‰  ˘˘מו  ע„  מ‰ו˙ו,  בעˆם  מחלו˜˙  בעל  ‰י'  ˜רח 
וני˙ו˜, כמבו‡ר למעל‰. ‰ו‡ ‰י' מנ‚„ לכל עניין ‰˘לום ו‰חיבור בין ‰עליונים ל˙ח˙ונים, 
ובכך ‰י' מנ‚„ לעˆם מ‰ו˙ו ˘ל מ˘‰ ו‰˙ור‰ ˘ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום וחיבור בין ‰עולמו˙.

ובכך  בעולם ‰‚˘מי,  ובמע˘‰  ב„יבור  פועל  לי„י  ˘ל ˜רח  מחלו˜˙ו  ב‡‰  מכן,  ול‡חר 
‰י' מנ‚„ ל‡‰רן ˘‰ו‡ פעל ‡˙ ‰˘לום ו‡˙ פעול˙ ‰˙ור‰ בעולם ‰‚˘מי.

ומע˙‰ יובן ‰יטב ˘‡כן בנו‚ע למחלו˜˙ בפועל ממ˘ מסופר בעי˜ר על ‰מחלו˜˙ נ‚„ 
בני ˜רח  ב˙˘וב˙  ולכן ‚ם  רבנו,  מ˘‰  נ‚„  ב‡מ˙  ו˘ור˘ ‰מחלו˜˙ ‰ו‡  עי˜ר  ‡‰רן, ‡בל 
ב˙י˜ון ‰פ‚ם  ˙˘וב‰ ‡מי˙י˙, ‡ין „י  לע˘ו˙  בכ„י  כי  ו˙ור˙ו ‡מ˙",  ‰כריזו "מ˘‰ ‡מ˙ 

בפועל ממ˘, ‡ל‡ י˘ ל˙˜ן ‡˙ ‰˘ור˘ ו‰מ˜ור לפ‚ם.

וב‰כרז‰ "מ˘‰ ‡מ˙ ו˙ור˙ו ‡מ˙", ‰ו„ו בני ˜רח ב‡מי˙יו˙‰ ˘ל ˙ור˙ מ˘‰ ˘ני˙נ‰ 
כולו  ולזכך ‡˙ ‰עולם  עם ‰˜„ו˘‰,  לחבר ‡˙ ‰עולמו˙ ‰˙ח˙ונים  בעולם,  ˘לום  לע˘ו˙ 

˘י‰י' ר‡וי ל‰יו˙ מ˘כן ו„יר‰ ל‰˘ם י˙'.

לקראת שבת י

ל‡  סורי‡  ובני  לסורי‡  יר„ו  ל‡  רומי  בני  ו‡מר  ˘‚זר  למלך  „ומ‰,  ‰„בר  למ‰  "מ˘ל 
 ıו‰‡ר ל‰'  ˘מים  ו‡מר ‰˘מים  ברוך ‰ו‡ ‡˙ ‰עולם ‚זר  כ˘בר‡ ‰˜„ו˘  כך  לרומי,  יעלו 
לעליונים  יעלו  ו‡מר ‰˙ח˙ונים  ר‡˘ונ‰  ביטל ‚זיר‰  לי˙ן ‰˙ור‰,  כ˘ב˜˘  לבני ‡„ם.  נ˙ן 
ו‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים, ו‡ני ‰מ˙חיל, ˘נ‡מר ויר„ ‰' על ‰ר סיני, וכ˙יב ו‡ל מ˘‰ ‡מר 

על‰ ‡ל ‰'".

ו‰יינו, ˘ע„ מ˙ן ˙ור‰ ‰י' מˆב ˘ל פילו‚ ומחלו˜˙ בין ענייני "˘מים" ל‡רı ‰‚˘מי˙, 
ונחו˙ים  מ‚ו˘מים  ל‰י˘‡ר  מוכרחים  ‰יו  ‚˘מיים  עניינים  ל"˙ח˙ונים".  "עליונים"  בין 
בעניינים  לח„ור  יכול  ל‡ ‰י'  ומ‡י„ך, ‰‚ילוי ‰‡לו˜י  ול‰ז„כך,  ל‰˙˜„˘  יכולים  ול‡ ‰יו 

‰‚˘מיים ול‰˙‚לו˙ בעולם ב‡ופן פנימי ויסו„י.

 ˙‡ ול˜„˘  לזכך  ו‰חיוב  ‰כוח  ני˙ן  ‡ז  ומני  זו,  ‚זיר‰  ‰˜ב"‰  ביטל  ˙ור‰,  מ˙ן  ובע˙ 
י˙',  ולעבו„˙ו  ˘מים  ל˘ם  וניˆולם  ב‰ם,  ‰מˆוו˙  ˜יום  י„י  על  ‰‚˘מיים  ‰עולם  ענייני 
ומ‡י„ך, ‰‚ילוי ‰‡לו˜י יור„ למט‰ ומ˘פיע בו ומ˙לב˘ ו˘ור‰ בעניינים ‚˘מיים ונחו˙ים.

‰˘ני  ביום  ל˙ח˙ונים  ‰עליונים  בין  ‰˜ב"‰  ˘‰עמי„  מחיˆ‰  ˘‡ו˙‰  מכך,  ועול‰ 
לברי‡‰, ˙ו˜נ‰ ב‡לף ‰˘לי˘י, ‰חל ממ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני.

מחלוקת היא היפך התורה שניתנה לעשות שלום
בין  על „רך ‰ר˜יע ‰מב„יל  ˘"ו‡˙פלי‚ ˜רח" ‰ו‡  פר˘˙נו),  (רי˘  בנועם ‡לימלך  ‡י˙‡ 
‰עליונים ל˙ח˙ונים (‰וב‡ ונ˙ב‡ר ב‡ור ‰˙ור‰ ˜רח עמ' ˙רˆז. ועו„). וברבנו בחיי (פר˘˙נו טז, כט) 
בר‡˘י˙  (ר‡‰  לר˜יע ‰מב„יל  ˘‡ף ‰י‡ ˜˘ור‰  על „רך „ור ‰פל‚‰,  ˘מחלו˜˙ו ‰י‡  ‡י˙‡ 

רב‰ ˘ם).

‰˜˘ר בין מחלו˜˙ ˜רח לר˜יע ‰מב„יל, יובן ל‡ור ‰מבו‡ר למעל‰:

‰˙ור‰ "ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום בעולם" (רמב"ם סוף ‰ל' חנוכ‰), כי ‰˙ור‰ ‰י‡ ‰˙י˜ון לר˜יע 
‰מב„יל בין ‰עליונים ל˙ח˙ונים, וב‡מˆעו˙‰ מורי„ים ‡˙ ‰רוחניו˙ לעולם ומרוממים ‡˙ 

‰עולם ל˜„ו˘‰.

ונמˆ‡, ˘כל עניין ˘ל מחלו˜˙, ‰ו‡ ‰יפך מ‰ו˙‰ ˘ל ‰˙ור‰, וכ‡˘ר פועלים עניין ˘ל 
מחלו˜˙, ‰רי זו מלחמ‰ ב˙ור‰.

על  נ˜ר‡˙  ˘‰˙ור‰  חז"ל  ˘‡מרו  וע„  רבנו ‰י‡ ‰˙ור‰,  מ˘‰  ˘ל  עניינו  ˘כל  ומכיוון 
למ˘‰  ומנ‚„  סו˙ר  ‰ו‡  מחלו˜˙  ˘ל  עניין  ˘כל  נמˆ‡   ,(‡ פט,  (˘ב˙  רבנו  מ˘‰  ˘ל  ˘מו 
מ˘‰  נ‚„  מחלו˜˙ו   ˙‡ מˆיינים  ˜רח,  ˘ל  ו‰חט‡  ‰פ‚ם  על  מ„ברים  כ‡˘ר  ולכן  רבנו. 
עי˜ר  ˘כן  ‡מ˙",  ו˙ור˙ו  ‡מ˙  "מ˘‰  ‡ומרים  ‰ם  ב˙˘וב‰  ˘בים  ˜רח  בני  וכ‡˘ר  רבנו, 

‰מחלו˜˙ ‰יי˙‰ נ‚„ מ˘‰ ונ‚„ ‰˙ור‰ ˘ני˙נ‰ לע˘ו˙ ˘לום בעולם.


