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ח ֹקַרח ק ַ  (א)טז, ַוי ִּ

ח ֹקַרח" באמת היה איש אשכולות והיה ראוי להיות מנהיג בישראל, ומפני מה הפסיד?, קַֹרח ק ַ מפני  –" ַוי ִּ
ורצה להמליך את שלקח לעצמו, ולא המתין שתגיע שעתו ויבחרו בו למנהיג ולנשיא, אלא דחק את השעה 

ְבַלע ֹאָתם"  ומריבות, לפיכך עצמו ע"י מחלוקות יָה ַות ִּ ִּ ח ָהָאֶרץ ֶאת פ  ַ ְפת  מידה כנגד מידה, אם  – )טז,לב("ַות ִּ
לא היה להם סבלנות לחכות עד שתגיע שעתם, אף האדמה לא חיכתה לשעתם עד שישובו אליה, אלא 

ֹאָלה" ְ ים ש  ר ָלֶהם ַחי ִּ ֶ ם ְוָכל ֲאש  ְרדו  הֵּ  סחא זיע"א(.)הרה"ק רש"ב מפרשי )טז,לג( "ַוי ֵּ
 

י )טז,א( וִּ ן לֵּ ן ְקָהת ב ֶ ְצָהר ב ֶ ן יִּ ח ֹקַרח ב ֶ ק ַ  ַוי ִּ
ן ַיֲעקֹב"?מדוע הפסוק לא המשיך  רש"ימבאר  ומתרץ: לפי שביקש יעקב רחמים על עצמו שלא ייזכר שמו  "ב ֶ

י" (בראשית מט,ו)שנאמר  במחלוקת. ֹבדִּ ַחד כ ְ ֵּ ְקָהָלם ַאל ת  אנשים לדין תורה כי פעם אחת באו שני  מספרים ".ב ִּ

הדין וסיפר לרב כי בעל ייחוס גדול  רבה של לובלין. פתח אחד מבעלי זצ"ל הגאון רבי אליהו קלצקיןלפני 
שיעקב אבינו ביקש רחמים  הוא... כאשר שמע הרב את דבריו פתח ואמר: רש"י מבאר בתחילת פרשת קורח

הרי מבחינת  להיפך, -ש כאן? אדרבה על עצמו שלא ייזכר שמו במחלוקת. שאל הרב: וכי איזה רחמים י

 ודאי אלא, תירץ הרב:הרחמים היה על יעקב להזכיר את עצמו כדי שתהא זכותו מגנה על בניו וצאצאיו? 
מידת הרחמים היא! משום שאדם הבא ממשפחה כה חשובה, ובכל זאת מתנהג שלא בדרך הישר עונשו גדול 

י ַיֲעקֹוב ")ויקרא כו,מב(: בחוקותי נאמרראיה לפירוש זה: באמצע התוכחה בפרשת ) יותר... יתִּ רִּ י ֶאת ב ְ ְוָזַכְרת ִּ

ֹר ֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזכ  י ַאְבָרָהם ֶאְזכ  יתִּ רִּ ְצָחק ְוַאף ֶאת ב ְ י יִּ יתִּ רִּ מדוע מופיע  זצ"ל המגיד מדובנאשואל ". ְוַאף ֶאת ב ְ
ך יכולים בני ישראל מהתוכחה לבני ישראל. אי פסוק זה באמצע התוכחה? וביאר שגם פסוק זה הוא חלק

ְצָחקגם נכדי אביו  !? ולא רק בניו של יעקב הם, אלאַיֲעקֹב לחטוא כאשר הם באים מזרעו של ונכדי הסבא  יִּ
מחלוקתו של קורח ביקש  ! שושלת כה מפוארת ובכל זאת חטאו, על חטא כזה מגיע עונש כבד! ועלַאְבָרָהם

 (.נש גדול וחמור מאודיעקב רחמים שלא יוזכר שמו כדי שקורח לא יענש בעו
 

י וִּ ן לֵּ  )טז,א( ב ֶ
ן ַיֲעקֹב"? מדוע הפסוק לא המשיך  רש"ימבאר  ומתרץ: לפי שביקש יעקב רחמים על עצמו שלא ייזכר שמו "ב ֶ

יורמזו  במחלוקת. וִּ ן לֵּ  זכר.נא ללכן ויקש בעקב יראשי תיבות:  ב ֶ
 

 עד כמה גדולה המחלוקת?
יעקב אבינו, כשברך את שמעון ולוי  אצל שכתוב מה בתו, שאל עלשיחה בישי' חיים החפץ' שנשא פעם, בעת

י,)בראשית מט ִּ ֹבא ַנְפש  ָ סָֹדם ַאל ת  י ו( אמר "ב ְ בֹדִּ ַחד כ ְ ֵּ ְקָהָלם ַאל ת  ְקָהָלם" רש"י:  " ופירשב ִּ קרח  כשיקהיל –"ב ִּ

י" שהוא משבטו של לוי את כל העדה על משה ועל אהרן.  ֹבדִּ ַחד כ ְ ֵּ  שמי, שנאמר  עמהםאל יתייחד  -"ַאל ת 

י " וִּ ן לֵּ ן ְקָהת ב ֶ ְצָהר ב ֶ ן יִּ ן ַיֲעקֹבולא נאמר קַֹרח ב ֶ התפלל רק ששמו לא יוזכר  ַיֲעקֹבמדוע  ושאל החפץ חיים: .ב ֶ

)ראש ותירץ לו הגאון רבי משה לונדינסקי זצ"ל  שהמחלוקת כלל לא תפרוץ? המחלוקת ולא התפלל באותה
נו לא היה הכח להתפלל שהמחלוקת כלל לא תפרוץ, שכן כה גדול כח שאפילו ליעקב אבי "כנראה הישיבה(:

שלא תהיה, לכן רק התפלל ששמו לא יוזכר שם". החפץ  המחלוקת עד שאפילו יעקב בתפלתו לא יכל לפעול
תורה. )עפ"י ח"ח חייו  את הדברים של רבי משה נהנה מהם מאד ואמר שאכן הם לאמיתה של חיים ששמע

 .   ופעלו(
 

המחלוקת נחפזים ללבות את האש, אף  שים המתעברים על ריב לא להם. כאשר "מריחים" הם באשישנם אנ
ר " :(ו,יזעליהם נאמר הפסוק )במשלי כ המחלוקת. בלי לדעת על מה ולמה נטושה ְתַעב ֵּ ר מִּ י ָכֶלב ֹעבֵּ ָאְזנֵּ יק ב ְ ַמֲחזִּ

ֹא לוֹ  יב ל  י ָכלֶ "". ולכאורה תמוה: מדוע הזכיר הפסוק ַעל רִּ  שנשיכתה קשה משל כלב? אחרת ולא חיה" בָאְזנֵּ
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הכלבים, כאשר שומעים הם כלב אחד  )אב"ד זכירנא(: לפי שטבע פירש זאת יפה הגה"צ רבי בן ציון זצ"ל
ולמה, ועל מי  ומתחילים לנבוח עמו אעפ"י שאינם יודעים את סיבת הנביחה, על מה נובח, כולם עוזרים על ידו

ר עַ ההוא נובח. כך הוא  ְתַעב ֵּ ֹא לוֹ מִּ יב ל  סיבת הריב ועם מי הצדק ]פעמים גם המריבים  , והוא אינו יודעל רִּ

י ָכֶלבאז הריהו "-מתערב, או ובכל זאת עצמם לא יודעים...[,  ָאְזנֵּ יק ב ְ הרגיל  מעשה כלב עושה – "ַמֲחזִּ
ֹא לוֹ להתעבר  יב ל   (.777)לוקט מעלון 'איש לרעהו' גיליון  .ַעל רִּ
 

ח ֹקַרח ק ַ  (א)טז, ַוי ִּ

ח ֹקַרח" ק ַ  במילוי אותיותמקח  בס"ד נראה לרמוז ."רע לעצמו מקח שלקח": )סנהדרין קט,ב(אומרים חז"ל -"ַוי ִּ

שנאמר  'מת'נענש ו הואפיו, ב שעשה בגלל המחלוקת רמז 'פיו מת', אותיות הפנימיות יתח וףק ממ
ֹאָלה:")טז,ל( ְ ים ש     ".ְוָיְרדו  ַחי ִּ

 

, רק שאהרון היה הטוב הרון היה גלגול קין וקורח היה גם כן גלגול קיןמובא בשם ה'מגלה עמוקות' שא

 החלק הרע שבקין, דהיינו שכל לעצמו רעמקח  )קורח( שלקחשבקין, וקורח היה הרע שבקין, וזהו שנאמר: 
 לקח אותו לעצמו. )בניהו על התורה דף שצא(.

 

ה  ֶ י מש  ְפנֵּ ֻקמו  לִּ  )טז,ב(ַוי ָ
בשבחם של קרח ועדתו שקמו מפני משה, זאת אומרת שהם כבדו אותו. מדייק לכאורה, נראה שהכתוב מדבר 

מהפסוק ואומר שאל לנו לטעות ולחשוב שהכתוב מדבר בזכותם של קרח ועדתו אלא  יהושע מקוטנא רבי

יגנותם, מזה שמדגיש הכתוב שקמו " אדרבא זוהי ְפנֵּ ה, כלומר קמו מפניו רק כשהגיע לפניהם ממש. כיון לִּ ֶ " מש 
לעמוד מפני רב מרגע שהוא מגיע לפניו, אך אם הוא רבו המובהק, שלמד ממנו רוב תורתו,  ההלכה יש שלפי

יםמפניו מרגע שרואה אותו. ולכן קרח ועדתו, שלטענתם " הדין הוא שצריך לעמוד ִּ ם ְקדש  ָ ל  ֻּ ָדה כ  קמו  ,"ָכל ָהעֵּ
אליו כאל רבם המובהק שצריך תלמיד חכם, רק כשהגיע לפניהם, ולא התייחסו  מפני משה, כמו מפני כל

 לעמוד מפניו כמלוא עיניו.
 

או  ַעל ְקַהל ה' )טז,ג( ְ ְתַנש   ו ַע ת ִּ  ו ַמד 
זצ"ל שכל מצוה שאדם חזק בה, דוקא בה מעלילים עליו לרעה, שהרי הכתוב  רבי צדוק הכהן מלובליןכתב 

ה מעיד על משה רבינו ע"ה )במדבר יב,ג(: " ֶ יש  מֹש  י ָהֲאָדָמהְמֹאד ָעָניו ְוָהאִּ נֵּ ְ ר ַעל פ  ֶ ֹל ָהָאָדם ֲאש  כ  ". ודוקא מִּ

או  ": ואמר קַֹרחבדבר זה ביזה אותו  ְ ְתַנש   ו ַע ת ִּ )דוגמא נוספת לכך: ומי לנו כיוסף הצדיק שהוא  ".ַעל ְקַהל ה' ו ַמד 
נבחן במידת היסוד שנשמר מכל מראות והרהורים אסורים, ודוקא עליו העלילה אשת פוטיפר באומרה 

ישית לט,יד(: ")ברא מ ִּ ב עִּ ַ כ  ְ ש  ַלי לִּ א אֵּ נו  ב ָ י ְלַצֶחק ב ָ ְברִּ יש  עִּ יא ָלנו  אִּ בִּ  "(. ְראו  הֵּ
 

ָניו )טז,ד( ָ ֹל ַעל פ  פ  ה ַוי ִּ ֶ ַמע מש  ְ ש   ַוי ִּ
 .אהרן לא נפל על פניו כי במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו "הרמב"ן"כתב 

משגיח ישיבת חברון, וביקשה ממנו לחוות דעתו בנושא  לי זצ"לרבי הירש פאפעם באה קבוצת בחורים אל 
במחלוקת. נענה ר' הירש לעומתם במשל: האריה מלך החיות, שמע שהחיות מתלחשות אודותיו  מסוים השנוי

כינס את החיות וביקש לשמוע מה בפיהם, נענתה הכבשה והשיבה אכן נכון הדבר  שמפיו נודף ריח רע, הוא
רוב חוצפתה. קרא האריה לזאב ושאלו, האם נכונים הדברים? נזהר  , מיד טרף אותה עלשמפיך נודף ריח רע

האריה: זו סתם חנופה, קם עליו והרגו. הוסיף האריה ושאל  הזאב ואמר אהה, כזה ריח טוב נודף ממך... אמר

ואמר, אף אני, הפטיר ר' הירש להריח...  את השועל, השיב השועל כמתנצל ואמר: אני מצונן ולא יכול

 ני מחלוקת אני מצונן, איני מתערב כלל.יבעני
 

ָניו )טז,ד( ָ ֹל ַעל פ  פ  ה ַוי ִּ ֶ ַמע מש  ְ ש   ַוי ִּ
בספרו "תפארת רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל טעם נחמד לנפילת משה על פניו, במעמד קשה זה, כותב הגאון 

. "או מיתה או עוני -ם עיניהם כל מקום שנתנו חכמי: "(יהונתן":"נראה לפרש, דאיתא בגמרא מסכת נדרים )ז,ב
 והנה, משה רבינו רצה בתיקונם )של עדת קורח(, אולי יתחרטו ויעשו תשובה. ואילו היה נותן בהם את עיניו, 

ָניוהיה מכלה בהם. ולכך נאמר " ָ ֹל ַעל פ  פ   ".ַוי ִּ
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ָניו )טז,ד( ָ ֹל ַעל פ  פ  ה ַוי ִּ ֶ ַמע מש  ְ ש   ַוי ִּ
ָניו, אפשר שכיון מסלוניקי כתב: ז"ל יעקב בן נעיםלהגאון רבי בספר "משכנות יעקב"  ָ  מדוע נפל משה ַעל פ 

 ,א(:כח)לראות פניו, כמו שאמרו רז"ל במסכת מגילה  נאסר לו ,ששמע את דבריו של קרח, וראה את עזותו
 ."אסור להסתכל בדמות אדם רשע"ש

 
ר ֶאל ֹקַרח ְואֶ  ָניו. ַוְיַדב ֵּ ָ ֹל ַעל פ  פ  ה ַוי ִּ ֶ ַמע מש  ְ ש  ֶֹקר ְוֹיַדע ַוי ִּ אֹמר ב  ל ֲעָדתֹו לֵּ דֹוש   ה'ל כ ָ ר לֹו ְוֶאת ַהק ָ ֶ ֶאת ֲאש 

ָליו )טז, יב אֵּ ֹו ַיְקרִּ ְבַחר ב  ר יִּ ֶ ת ֲאש  ָליו ְואֵּ יב אֵּ ְקרִּ  ה(-דְוהִּ
ַמע כאשר בס"ד נראה לרמוז:  ְ ש  ה'ַוי ִּ ֶ ה'כלומר כאשר האדם שומע את  – 'מש  ֶ שהוא רמז לחכם, שמוכיח  'מש 

ָניו'ז אותו על מעשיו, א ָ ֹל ַעל פ  פ  ר ֶאל . מהבושה -'ַוי ִּ ל ֲעָדתוֹ 'ַוְיַדב ֵּ שהם רמז ליצר הרע  -'ֹקַרח ְוֶאל כ ָ

אֹמר וחיילותיו,   ֶֹקר'לֵּ ר לוֹ  ה'ְויַֹדע  שהוא רמז לעולם הבא,  -'ב  ֶ הקב"ה יודע את כל אשר לאדם, כל  -ֶאת ֲאש 

דֹוש  מעשיו, בוחן כליות ולב,   הקדושים שעשה במהלך חייו, התורה והמצוות,ואת כל מעשיו  -ְוֶאת ַהק ָ

ָליו' יב אֵּ ְקרִּ ְבַחר 'שינה.. ותאוות, ויתור על וכל הפעמים שהקריב האדם מעצמו למען השם, ב -'ְוהִּ ר יִּ ֶ ת ֲאש  ְואֵּ

וֹ  ָליו -'ב  יב אֵּ שאדם אשר זיכה את הרבים בחייו, נותנים לו רשות שמגיע  בספרים הקדושים, מובא -'ַיְקרִּ

וֹ ' אנשים אשר הם משורש נשמתו ועל זה נאמר שמיים להוציא מגיהנוםל ְבַחר ב  ר יִּ ֶ ת ֲאש  אשר באנשים  -'אֵּ

ָליו'להעל מנת להוציא מגיהנם הוא יבחר  יב אֵּ  לקרב אותם אליו, למקום מושבו בגן עדן.  – 'ְקרִּ

 
ֶֹקר ְוֹיַדע ה' ֶאת אֲ  אֹמר ב  ל ֲעָדתֹו לֵּ ר ֶאל ֹקַרח ְוֶאל כ ָ ר לֹו )טז,ה(ַוְיַדב ֵּ ֶ  ש 

: על פי מה שכתוב בגמרא בברכות )יט,א( תלמיד חכם, (בספר "אמרי פנחס" )מבאר הרב פנחס שפירא זצ"ל
שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שואלת הגמרא. שמא!? אלא, ודאי עשה 

, כדי שבלילה יעשה תשובה. כתוב היה תלמיד חכם, כידוע. ולכך דחה אותו משה עד למחרת קַֹרחתשובה. ו
ֹון : "בזוהר הקדוש )פרשת קורח קעח,א( ב  ְ יְך ָאָדם ַלֲעׂשֹות ֶחש  ן, ָצרִּ ַ יש  ב ְוֶטֶרם יִּ ַ כ  ְ ש  ָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ֶטֶרם יִּ ב ְ ֶ ש 

ים יֶהם ַרֲחמִּ ש  ֲעלֵּ יַבק ֵּ ֶהם וִּ ו ב מֵּ ל אֹותֹו יֹום, ְוָיש  ה כ ָ ָעׂשָ ֶ יו ש  ֲעׂשָ ַ מ  נפש חשבון עושה בלילה, אדם ש". יוצא מכן מִּ
קַֹרח היה ער כל הלילה, והלך אצל ישראל לפתותם, לכך ש אבל מאחר. ובכך חוזר בתשובה כששוכב לישון

 לא עשה תשובה.  

 
ָליו )טז,ה( יב אֵּ ֹו ַיְקרִּ ְבַחר ב  ר יִּ ֶ ת ֲאש   ְואֵּ

כל יום "שעשני שתמה, למה אין כל כהן מזרע הכהנים מברך בעל שאלתו של רבי צדוק הכהן מלובלין 

הנה במכילתא  מרדכי מגור:-השיב האדמו"ר רבי אברהם כהן", כמו שישראל מברך "שלא עשני אשה"?
ְהיו  ישראל בעגל היו כולם ראויין להיות כהנים, כמו שנאמר  שנינו, כי לפני שחטאו בני ם ת ִּ ֶ )שמות יט,ו(: "ְוַאת 

ים" ֲֹהנִּ י ַמְמֶלֶכת כ  ים, רק החטא גרם שהלִּ ֲֹהנִּ לבדם ייבחרו לגשת אל הקודש. נמצא אלמלי הכהן מברך  כ 
ואפשר גם שלכאורה, הכהן מברך על כך כל יום בברכת "אשר ) "שעשני כהן", הריהו כמתכבד בקלון חברו...

 "(.קדשנו בקדושתו של אהרן

 
ר לֹו ְוֶאת ַהק ָ  ֶ ֶֹקר ְוֹיַדע ה' ֶאת ֲאש  אֹמר ב  ל ֲעָדתֹו לֵּ ר ֶאל ֹקַרח ְוֶאל כ ָ ֹו ַוְיַדב ֵּ ְבַחר ב  ר יִּ ֶ ת ֲאש  ָליו ְואֵּ יב אֵּ ְקרִּ דֹוש  ְוהִּ

ָליו )טז,ה( יב אֵּ  ַיְקרִּ

ֶ  תאֶ  הויה ידעו כולם את ו תעיד 'תורה' של הקב"הזכות הרמז משה  -תורהבס"ד סופי תיבות  - וֹ ל רֲאש 
י ועוד אפשר לרמוז על כך נאמר בפסוק )טז,כח(:"האמת. ְדעו ן כ ִּ ֵּ זֹאת ת  ה ב ְ ֶ ל  ה'ַוי ֹאֶמר מש  ת כ ָ י ַלֲעׂשֹות אֵּ ָלַחנִּ ְ ש 

ב ִּ  ל ִּ י לֹא מִּ ה כ ִּ ֶ ל  ים ָהאֵּ ֲעׂשִּ ַ ֹזאת " – יַהמ  ְדעו ןב ְ ֵּ שבזכות  -אלא תורה" זֹאתהגמרא בעבודה זרה )ב,ב(:"אין  -"ת 
 התורה תתגלה חרפתם של קורח ועדתו.

 

ם כ ְ  ם ג ַ ֶ ת  ְ ש  ק ַ ל וגו' ו בִּ ָראֵּ ש ְ י יִּ יל ֱאלֹהֵּ ְבד ִּ י הִּ ם כ ִּ כ ֶ ה )טז טַהְמַעט מִּ  י(-ֻהנ ָ
פעם אחת בגמר השיעור בישיבת סלבודקא,  בספר "חזון יחזקאל" מסופר על רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל:

מזכי הרבים  פנה רבנו אל הבחורים ואמר: דעו לכם שאתם, לומדי התורה בלי שום עיסוקים אחרים, הנכם
לכלל ישראל, ודבר זה אמר  ןהבטחואת  םהנותני םעומד, את םהעול םהגדולים ביותר בכלל ישראל. עליכ

י"משה רבנו לבני קרח:  וִּ י לֵּ נֵּ י םאת ",ַרב ָלֶכם ב ְ וִּ י לֵּ נֵּ י הכי הרבה בכלל ישראל, " םיש לכ ב ְ ם כ ִּ כ ֶ ַהְמַעט מִּ

ָליו  יב ֶאְתֶכם אֵּ ל ְלַהְקרִּ ָראֵּ ש ְ ֲעַדת יִּ ל ֶאְתֶכם מֵּ ָראֵּ ש ְ י יִּ יל ֱאלֹהֵּ ְבד ִּ םוגו', למה זה "הִּ כ ֶ  םאת ", למהְמַעט מִּ

ֻהנ ָה, "םאת גודל מעלתכ םבעיני עצמכ םממעיטי ם כ ְ ם ג ַ ֶ ת  ְ ש  ק ַ  םעוד משרות וכבודי םאת ם", ומחפשיו בִּ
י, םועסקנות. הלא עבודת ה' שלכ םותפקידי וִּ י לֵּ נֵּ , אפילו םועסקנות שבעול ם, היא גדולה יותר מכל התפקידיב ְ
היותר מ נ ָ הֻּ  .ם, שכתר תורה עולה על כל הדבריכ ְ



 תברךנא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יהדף טעון גניזה, 
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הַוי ַ  ֻהנ ָ ם כ ְ ם ג ַ ֶ ת  ְ ש  ק ַ ְך ו בִּ ָ ת  י אִּ וִּ י לֵּ ל ַאֶחיָך ְבנֵּ ב ֹאְתָך ְוֶאת כ ָ  )טז,י( ְקרֵּ
םבמסורה ישנם ג' פעמים " 'בעל הטורים'כותב  ֶ ת  ְ ש  ק ַ ֻהנ ָה": שלנובפסוק  ."ו בִּ ם כ ְ ם ג ַ ֶ ת  ְ ש  ק ַ )דברים ד,כט( ". ו בִּ

ם ֶאת :" ָ ש   ם מִּ ֶ ת  ְ ש  ק ַ ָכל ירמיהו )כט,יג(: וכן ב "ֱאלֶֹהיָך ו ָמָצאתָ  ה'ו בִּ י ב ְ נִּ ֻ ְדְרש  י תִּ י ו ְמָצאֶתם כ ִּ ם ֹאתִּ ֶ ת  ְ ש  ק ַ "ו בִּ

דוד  הרה"ק רביבשם כך:  האדמו"ר רבי שמעון מלעלוב זי"ע הרה"ק ולפרש את שלשתם הסביר ְלַבְבֶכם".

כהן בדיוק כמו שעבד ה במקומו ודרגתו אמר: דאלמלא ידע קורח שאפשר לעבוד את השי"תשע זי" מלעלוב
לידי המחלוקת שלו על משה רבינו ע"ה, אלא שלא ידע מזה... ובאמת כל  הגדול לפני ולפנים, אז לא היה בא

השי"ת ביתר שאת, אין שום  צריך לדעת זאת, ואל יאמר האדם אם הייתי במקום פלוני הייתי עובד את אחד
ולעבדו בלבב שלם. וכבר ושה דאפשר ללמוד את התורה הק נפקא מינה בין ישיבה זו או אחרת, ובכל מקום

א " :ד( ,על מה שאמרו חז"ל )אבות במקאצק זי"ע  הרה"קידוע מה שאמר  ָ מ  ֶ ֶנה, ש  ְ ֶנה ֶאש  ָ ֶאפ  ֶ ְכש  ֹאַמר לִּ ַאל ת 

ֶנה ָ פ  ֶנה, שלא יאמר האדם "לֹא תִּ ָ ֶאפ  ֶ ְכש  פלונית אז אלמד תורה מתוך הרחבת  מדאגה פלונית או מטרדה לִּ
שדווקא בזה חפץ השי"ת שלא תפנה ותלמד מתוך אותם יגיעות והטרדות  פשרהדעת, שמא לא תפנה כיון שא

לומר שבמקום אחר או  לך. ולכן צריך האדם בכל עת ובכל מצב לעבדו יתברך מתוך מצבו, ואל יחשוב שיש

ם"המסורה:  בשעה אחרת ילמד, וכנ"ל. ועל פי זה אפשר לפרש את ם ג ַ ֶ ת  ְ ש  ק ַ ה ו בִּ ֻהנ ָ ת הכהן קורח ביקש להיו" כ ְ

ם ֶאת שדווקא " גדול, מפני שחשב ָ ש   ם מִּ ֶ ת  ְ ש  ק ַ אבל האמת  " שרק משם אפשר לעבוד את השי"ת,ֱאלֶֹהיךָ  ה'ו בִּ

י"ש: היא  ם ֹאתִּ ֶ ת  ְ ש  ק ַ   אפשר לעבוד את השי"ת... ", אפילו מתוך הגלות ומתוך שפלות, גם משםו בִּ
 

ה )טז,כט( ֶ ל  ל ָהָאָדם ְיֻמתו ן אֵּ מֹות כ ָ ם כ ְ  אִּ
 )ג,ב( הבין מדוע מתו קורח דתן ואבירם במיתה משונה זו?, שנבלעו חיים באדמה, אלא שהמשנה באבותיש ל

ְתפ ַ " אומרת: י מִּ ל ַמְלכו תֱהוֵּ ֶ לֹוָמה  ש  ְ ש  ל בִּ ֵּ ָלעוֹ ל  ים ב ְ הו  ַחי ִּ עֵּ יש  ֶאת רֵּ , אִּ א מֹוָרָאה  ְלָמלֵּ אִּ ֶ וקורח דתן ואבירם ". , ש 
ים ו ְבתֹוָכם לא רצו בשום מנהיג כי אמרו )טז,ג(: " ִּ ם ְקדש  ָ ל  ֻּ ָדה כ  ו ַע  ה'ָכל ָהעֵּ או  ַעל ְקַהל ו ַמד  ְ ְתַנׂש  ה'". ז"א הם ת ִּ

ָלעוֹ כפרו באותה מלכות " ים ב ְ הו  ַחי ִּ עֵּ יש  ֶאת רֵּ , אִּ א מֹוָרָאה  ְלָמלֵּ אִּ ֶ ", ולפי שיטתם אם היתה מתבטלת המלכות, ש 
הו  חי, על כן נע עֵּ יש  ֶאת רֵּ  נשו מידה כנגד מידה חיים )כלי יקר(.היו מביאים למצב שיבלע אִּ

 

ְבַלע ֹאָתם )טז,לב( יָה ַות ִּ ִּ ח ָהָאֶרץ ֶאת פ  ַ ְפת   ַות ִּ
 בדרך צחות: ר' וולף מסטריקובאמר על כך להבלע בתוך האדמה?  ֲעָדתוֹ ו ֹקַרחמה הטעם שנענשו 

עד עפר, ובכל והיינו שהיה מגיע ממש  משה רבנו הלא היה נמוך )קטן בעיניו( מכל אדם אשר על האדמה.
או  זאת טענו נגדו )טז,ג(:" ְ ְתַנׂש  ו ַע ת ִּ ה'", זאת אומרת שאפילו מן ענווה שכזאת, להיות שפל עד ַעל ְקַהל  ו ַמד 

ח עפר, נחשבת היא בעיניהם לגאות והתנשאות. אם כן לא נשאר אלא לירד מתחת לפני האדמה ולכן: " ַ ְפת  ַות ִּ

ְבַלע ֹאָתם יָה ַות ִּ ִּ  זר זהב(.)"ָהָאֶרץ ֶאת פ 

 
ָהל ֹוְך ַהק ָ ת  יֶהם ָהָאֶרץ ַוי ֹאְבדו  מִּ ַכס ֲעלֵּ ֹאָלה ַות ְ ְ ים ש  ר ָלֶהם ַחי ִּ ֶ ם ְוָכל ֲאש  ְרדו  הֵּ  )טז,לג( ַוי ֵּ

ָהל נראה שהאותיות ֹוְך ַהק ָ ת  ֹאָלה מיותרות. היה מספיק לרשום את הפסוק " מִּ ְ ים ש  ר ָלֶהם ַחי ִּ ֶ ם ְוָכל ֲאש  ְרדו  הֵּ ַוי ֵּ

ַכס ֲעלֵּ  ָהל, אלא בס"ד נראה לי לתרץ, רשום לנו "יֶהם ָהָאֶרץ ַוי ֹאְבדו  ַות ְ ֹוְך ַהק ָ ת  ניקח את האותיות שהם  -מִּ

ָהל" ֹוְך ַהק ָ ת  ָהלאותיות המודגשות שהם " -מדל אהָ  וףק ָ  אהַ כלומר מילוי האותיות  -"מִּ ֹוְך ַהק ָ ת  " עולות מִּ

היה בגלל שלא  ,שאולה קורח ועדתו שירדו וזה לרמוז לנו שהסיבה(, 231)כמספר  'על כבודבגימטריה '

ֲאָוהומכאן כמו שאומרת המשנה באבות )ד,כא(: !!שלהם  רצו לוותר על הכבוד ַ ְנָאה ְוַהת  בֹוד " ַהק ִּ  ְוַהכ ָ
ן ָהעֹוָלם" ין ֶאת ָהָאָדם מִּ יאִּ  .מֹוצִּ

 

ואתה  ביום כמה פעמים אתה אומר לעצמך, אני אקבל על עצמי בלי נדר ללמוד הלכה אחת הודעה חשובה:

, רק חינםבו( -הלכה אחת קצרה אליך לפלאפון )ימי א ,לא עושה את זה, אז תן לנו לעשות את זה בשבילך
 (.)הלכות על פי פסקי מרן עובדיה יוסף שליט"א 1717266-450לנייד  ך המלאשלח הודעה עם שמ

 

 בן מרים, עוז בן מרים, לירון בן פנינה,זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא  בע"ה
אלכסי בן הילה בת אסתר, מורן בת רותי,  ,, הדר בת ניליענבל בת פנינהאמיר בן פנינה, 

לציפורה בת שלמה: לציפורה בת מורוור, רפואה אירנה, הדר בת ויויאן, רוית בת אורלי 
, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל, יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, מרים

אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה. לעילוי נשמת: הרב יוסף שלום בן 
הרב ניסים טולדנו זצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  צוק"ל,אברהם אלישיב ז

 רפאל ז"ל. 
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