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פניני לפרשה
"ויקח קרח ב יצהר ב קהת וגו'"
)טז ,א( – לקח את עצמו )רש"י(

אע"פ שהיה קרח מחונ בהרבה מעלות :היה
יחס  ,תלמיד חכ ,עשיר ,ופקח ,ואולי היה
ראוי ג להיות מנהיג בישראל .ולמה לא נתנה
לו השררה? כי" ,ויקח קרח" – לקח את עצמו.
הוא לא המתי עד שיביאו לו עטרת המנהיגות,
אלא לקחה בחוזק יד ולכ לא זכה.
)הרבי מפשיסחא(

"ויקומו לפני משה"

)טז ,ב(

וכי מספר הכתוב בשבח קרח ועדתו שקמו
לפני משה כדי קימה לפני ת"ח? אומר הרב
יהושע מקוטנא אדרבא הכתוב מעיד על
גנות .כי הלכה היא שלפני רבו מובהק חייב
לעמוד כמלא עיניו כלומר מרגע שרואה .א
קרח ועדתו שטענו שכל העדה כול קדושי
התייחסו למשה רבינו שכל תלמיד חכ
שקמי בפניו רק כשהוא לפניו.
)טע ודעת(

"ויאמרו אלה רב לכ כי כל העדה כול
)טז ,ג(
קדושי"
ג הקב"ה אמר )שמות יט ,ה'( "ואת תהיו
לי ממלכת כהני וגוי קדוש" .אבל ההבדל
הוא בזה ,שא יש אחדות בע ישראל וה
כול כאיש אחד "גוי קדוש" בלב אחד ובדעה
אחת אז מתפשטת הקדושה בכל האומה וזהו
"ממלכת כהני וגוי קדוש" – קדוש בלשו
יחיד ,אבל במצב של פרוד" :כול קדושי",
קדושי בלשו רבי.
)עטורי תורה(

"ומדוע תתנשאו על קהל ה'"...

)טז ,ג(

כ הוא תמיד בכל מחלוקת שאנשי ריב ומדו
חולקי על הצדיקי שבכל הזמני .על פי רוב
מאשימי אות בחטאי שאי לה שחר
ועלילות שוא .דוקא על משה רבינו שהתורה
מעידה עליו "והאיש משה עניו מאוד מכל
האד אשר על פני האדמה" ,לא מצאו אלא
לטעו "ומדוע התנשאו על קהל ה' – שהוא
)הרבי מקוצק(
בעל גאוה.

"המעט מכ כי הבדיל אלוקי ישראל
אתכ ...להקריב אתכ אליו" )טז ,ט(
הרב יחזקאל אברמסקי היה מחזק בני תורה
בפסוק זה שישמחו בחלק שזכו להדבק
בבורא עול ובתורתו וכפי שכתב הרמב"
בסו $הלכות שמיטה ויובל "שלא
שבט לוי בלבד נבדל לעבוד את ה' לשרתו
ולהורות דרכיו הישרי ומשפטיו הצדיקי

לרבי ,אלא כל איש ואיש מכל באי העול
אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדוע לעמוד לפני
ה' ..הרי זה נתקדש קדש קדשי" .ומסיי
הרב אברמסקי שמי שמכיר ,בזכות הנפלאה
הזו לא יחפש לעצמו כהונה דהיינו שררה
וכבוד כפי שניסה משה רבינו לשכנע את בני
לוי "ובקשת ג כהונה".
)הרב יחזקאל אברמסקי(

"ויחר למשה מאד ויאמר אל ה' אל תפ
)טז ,טו(
אל מנחת"
כי העולה והמנחה מארכת הא! על הרשעי –
ראב"ע

הרואה יתמה על תפלת משה להפיל שונאיו,
ולא כ עשה בעשות העגל ושאר חטאי.
מזה נשמע דגדול כח המחלוקת שעוקרת רעי
וטובי ברבות הפשע ,לכ ביקש אל הקב"ה
שאל יארי רחמיו ,וישל לה כפעל מיד
ולאלתר ,פ ירבה הנגע בכל המחנה ,ושלמה
אמר בחכמתו )קהלת ג ,א(
"עת לטעת ועת לעקור נטוע" ,חכ ידע מתי
יבקש רחמי ומתי יבקש די  ,וא $ראה משה
כי החל המחלוקת בתחבולות גדולות ובאנשי
גדולי ,ומצינו בעכ שמתו אנשי בעבור
חטאו והוא איש אחד לא גוע בעונו יהושע )כב,
כ( וצרי בקשת רחמי להפיל שונאי ה' ,ע"ד
)גיטי ז'( השכ והערב עליה לבית המדרש.
וזה כוונת הרב בקיצור נמר ,%והב כי הדברי
עמוקי ,ולפי השגת תרבה דעת) .אבי עזר(

"וירא כבוד ה' וגו'"

)טז ,יט(

נתגלית שכינתו יתבר לכל העדה ,כדי שיכירו
כי הוא העושה משפט כתוב ,והוא הבורר
)אוה"ח הק'(
הראוי לשרת לפניו.

"ויקח קורח"

)טז ,א(

לקח את עצמו להיות נחלק מתו העדה
)רש"י( .חז"ל מגלי לנו בפרקי אבות )פרק
ה ,יז( כי מחלוקתו של קורח היתה לא לש
שמי לפיכ אי סופה להתקיי .ותמה
ה"שפת אמת" משמע שא היתה לש שמי
אכ סופה להתקיי והיינו אומרי עליה אלו
ואלו דברי אלוקי חיי ,ואי תצוייר
אפשרות שמחלוקת זאת תהיה לש שמי,
אתמהה?
מתר %ה"שפת אמת" כי טענת קורח "כי כל
העדה כול קדושי" יש לה מקו ,והיינו כי
בחירת הכהני בלבד לשמש במשכ גורמת
שכלל ישראל לא תהיה לה אפשרות לגשת
אל הקודש לשרת את ה'

ויש בזה כאילו אמירה שאינ קדושי ועל זה
תלונתו ,אדרבא שכול ישמשו בקודש מפני
שה קדושי ,ואכ טענה כזאת יכולה
שתהיה לש שמי .אמנ יש עליה תשובה,
והיא כי שפע הקדושה לכלל ראוי שיעבור דר
אות יחידי המכיני עצמ בכל נפש
לקבל את הקדושה ומש תעבור ביתר עוז
לכלל האומה ,משא"כ א תעבור באופ ישיר
אל הכלל שמא תמעט מפני חסרו ההכנה
אליה אבל קורח כשטע "כי כל העדה כול
קדושי" התכוו לומר ,מדוע אני לא נבחרתי,
מדוע אהר נבחר .כוונה כזאת אינה לש
שמי ,ואי סופה להתקיי..
)שפת אמת(

"ויאמר אל ה' אל תפ אל מנחת ,לא
חמור אחד מה נשאתי"
)טז ,טו(
מה הקשר בי חלקו הראשו של הפסוק שבו
מבקש משה מה' שלא לפנות אל מנחת לבי
החלק השני שבו הוא אומר שלא קיבל טובה
ולא הרע לה .וכי זה יכול לשמש סיבה
להעתר לבקשתו שלא לפנות למנחת? והיותר
מתמיה אי יכול אד למעט זכויות שיש לבעל
ריבו ,ואי הקב"ה מקפח שכר כל בריאה!
מתר %ה"אור החיי" את הקושיות אחת
בחברתה ,שטענת משה היא להוכיח כי מזה
שלא היה לו את שו משא ומת  ,וא
אעפ"כ ה שונאי אותו סימ הוא כי שנאת
היא מפני היות בבחינת הרע הגמור שמטבעו
לשנוא לטוב אפילו בלא סיבה ,וא כ הוא
המצב ראויי ה שלא תעמוד לה שו
זכות.
אמנ אי בזה עיוות במשפט צדק של בורא
עול ,שלא לקפח שכר כל בריה ,מפני שצדיק
מושל ביראת ה' ,וכש שיש כח ביד ב"ד
להפקיר ממונו של אד כ יש כח ביד
הצדיקי להפקיע זכויותיו של אד מה
שכביכול אי הקב"ה עושה) .אור החיי(

"וירדו ה וכל אשר לה חיי

שאלה"

)טז ,לג(

מדוע ירדו לשאול בעוד חיי ולא מתו קוד
ירידת לשאול? מסביר ר' לייב חסמ ז"ל כי
יש כא ממידת הרחמי לתת לה חיי עד
הסו $כדי שיוכלו לחזור בתשובה א ירצו,
ואכ מצאנו שחז"ל אומרי כי בני קורח חזרו
בתשובה ברגע האחרו .
)אור יהל(

 נא לשמור על קדושת הגליון 

"ומדוע תתנשאו על קהל ה'"

)טז ,ג(

"א לקחת אתה מלכות לא היה ל לברר
לאחי כהונה" )רש"י( .ויש להבי מה טענה
זו ,ומה תליא הא בהא? והנה איתא בגמ'
ביומא אי ממני פרנס על הציבור אא"כ
קופה של שרצי תלויה לו מאחוריו ,ועוד
איתא בגמ' )ש( דלכ לא נמשכה מלכות
בית שאול מפני שלא היה בה שו דופי ,עוד
איתא בגמ' דבי"ד של כהני היו יושבי
ובודקי שכל מי שנמצא בו פסול – לא היו
מניחי לו לעשות עבודה .וזאת היתה טענת
קרח :ממה נפש  ,א בררת לאחי כהונה
על כרח שהוא מיוחס ואי בו שו דופי,
א"כ לא היה לברור את המלכות דאי
מעמידי מל אא"כ קופה של שרצי תלוי
לו.
)פניני יקרי בש יריעות שלמה(

"ויעמד בי המתי ובי החיי ותעצר
)ש טו(
המגפה"
וישב אהר אל משה אל פתח אהל
מועד והמגפה נעצרה
)ש ט"ז(
ולכאורה קשה :מדוע כפל הכתוב שתי
פעמי "ותעצר המגפה"" ,והמגפה נעצרה"?
וי"ל עפ"י חז"ל שהמשחית לא רצה להעצר
על פי רצונו של אהר  ,ולא קיבל המשחית
את רצו אהרו בטענה שהוא שלוחו של
מקו ,עד שהביאו אל פתח אהל מועד
ושמע מעצמו מפי השכינה ולפי זה יבוארו
הפסוקי :שבתחילה אהר עצר את
המגיפה א היה זה בניגוד לרצונו של
המשחית ,ובפע השניה המגפה נעצרה
בהסכמתו של המשחית לאחר שהובא אל
אהל מועד ונוכח שכ הוא רצו השכינה.
ולפי"ז יוב היטב דקדוקי המילי
שבפסוקי שבתחילה כתב "ותעצר
המגפה" – כלומר שהמגפה רצתה להמשי
א אהר מנע זאת ממנה ,ואח"כ כתב
"והמגפה נעצרה" – שמעצמה הסכימה
)אור החיי(
להעצר.

יש לשי לב :א $שמדובר בגנב ,בכל זאת
כשבאי להגיד סימ על'מנת להכירו,
מזכירי ומבליטי עני של שבח ומעלה
שיש בו ,שער שחור וחוט נאה ,משל היו
אומרי :ג א גנב הוא ,הרבה מעלות
טובות יש בו – וכ היא מדה נכונה כל
אימת שמדבר איש ברעהו.

"ומדוע תתנשאו על קהל ה'"

)ש(

אמר רבי שלו מבלז:
קורח עניו היה ,אבל עניוות פסולה לו ,טע :
אינני צדיק ,וג אחרי אינ צדיקי.
לא כ משה רבינו עליו השלו .הוא היה
העניו האמיתי אמר :אינני צדיק ,אבל עמ
ישראל כול צדיקי....

"ואת אשר יבחר בו יקריב אליו"
)טז ,ה(

הקשה רבי צדוק הכה מלובלי :
למה אי כל כה מזרע הכהני מבר בכל
יו "שעשני כה " ,כמו שישראל מבר
"שאל עשני אשה"?
והשיב על כ האדמו"ר רבי אברה'מרדכי
מגור:
במכילתא שנינו ,כי לפני שחטאו בני ישראל
בעגל היו כול ראויי להיות כהני ,כמו
שנאמר "ואת תהיו לי ממלכת כהני",
רק החטא גר שהכהני לבד ייבחרו
לגשת אל הקודש.
נמצא אלמלי הכה מבר "שעשני כה ",
הריהו כמתכבד בקלו חברו...
ועוד תיר %האדמו"ר:
הרי זוהי ג הבטחה לעתיד לבוא ,ולעת
התיקו השל הלא יתקיי הפסוק כפשוטו
"ואת תהיו לי ממלכת כהני" ,כל בני
ישראל יהיו שווי  ,ולכ לא שיי לבר
"שעשני כה " – באשר בחירה זו משל
השבט המיוחס לבדו איננה לעד.

"לכ אתה וכל עדת" הנועדי על ה'"
)טז ,יא(

"ודת ואביר בני אליאב"

)טז ,א(

תמה האדמו"ר מגור בעל "חידושי הרי"מ":
דת ואביר לא היו משבט לוי ולא נתכוונו
במאורע זה לעצמ ,בכל –זאת נתפרסמו
שמותיה בתורה לדראו  ,ואילו ר"
מקריבי הקטורת לעצמ דרשו ,וחסה
התורה על כבוד ,הצניעה שמותיה – מה
טע?
הוא מותיב והוא מפרק:
א יתכ לסלוח לאד שאי בכוחו להתגבר
על יצרו ועל כבודו המדומה ,השוא$
לגדולות ,אי'אפשר למחול למי שאי לו
טובת'הנאה ,והוא מחזיק במחלוקת לש
מחלוקת .צרי לפרסמו לגנאי....

"ואנשי

מבני

ישראל

חמשי

)טז ,ב(
ומאתי"
מי ה? אליצור ב שדיאור וחבריו ,האנשי
אשר ניקבו בשמות ,אע"פ שלא פרסמ הכתוב
נת סימניה ומתו המקראות אתה מבי
אות .משל לב טובי שנמצא גונב כלי מבית'
המרח %ולא היה רוצה בעל הגניבה לפרסמו.
התחיל נות סימניו .אמרו לו :מי גנב כלי ;
אמר :אותו בעל קומה ,שיניו נאות ,שערו שחור,
וחוטמו נאה ,משנת סימניו ידעו מי הוא .א$
כא ) .מדרש(

סח האדמו"ר רבי צבי מלומז:

דרכ של בעלי'מחלוקת ,שה מסיתי בני
אד בלשו רכה וטועני שאי כוונת
לטובת האישית ,כי א לטובת הכלל
ולכבוד שמי .כ ג טענו דת ואביר
וסייעת .אבל משה רבינו חש $את
המזימה שבלב ואמר" :הנועדי על ה'",
וכ העידה בה התורה "בהצות על ה'".
ללמד  :אד שמדבר סרה בצדיקי סימ
שכבר דיבר לפני'כ לשו 'הרע על הקב"ה.
וממילא נסתבב לחרו %לשונו על הצדיקי,
אלא שעל הקב"ה היה בוש לדבר ברבי...
ומכא אמרו חכמי :כל החולק על רבו
כחולק על השכינה ,כי בודאי כבר חלק...
)הרבי מרדומסק(

ואעפ"כ ידע משה שיש בכח תפילה "תשב
אנוש עד דכא" לשנות הכל.
ולכ הוצר לבקש משה "אל תפ אל
מנחת" ,כי כא אי זה רק עני העונש,
אלא הוא המבח של אמיתות "נבואת
משה" וכמו שאמר "א כמות כל אד וגו'
לא אלהי שלחני" .ומשו זה התפלל משה
שלא יפ הקב"ה אל מנחת ותפילת.
ומשמע דבלא תפילת משה קיימת אפשרות
שתפילת תועיל לבטל הגזירה והנבואה של
משה "ופתחה האר %פיה".
ג רשעי שה ממש על פי התהו בעומק
רשעות ,יש לה עוד האפשרות והמקו
לתשובה ולתפילה "תשב אנוש עד דכא"
)מדברי מו"ר הגרש"ז ברוידא זצ"ל(

"וישלח משה לקרא לדת ולאביר"
)טז ,יב(

מכא שאי מחזיקי במחלוקת שהיה משה
מחזר אחריה) .רש"י(
תמה רבי משה סופר ,מפרשבורג:
ראשית :מה רבותא בכ  ,פשיטא שאי
להחזיק במחלוקת?
שנית :מדוע לא למדו מכ  ,כי לא זו בלבד
ש"אי מחזיקי " ,אלא שצרי ג לבקש
שלו ולרדפו ,כדר שהיה משה רבינו מחזר
אחריה?
הוא מותיב והוא מפרק:
בעצ לא היה מקו לחזר אחרי דת
ואביר ,אחרי שהוחזקו שלוש פעמי
כבעלי מחלוקת :פע ב"אכ נודע הדבר",
פע ב"ירא ה' וישפוט" ,ועכשיו פע
נוספת .אול ביחס למחלוקת "אי
מחזיקי " ,אי אומרי "מוחזק זה לחלוק"
– ולעול צרי לחזר אחריו ולפתוח
בשלו...
"לא חמור אחד מה נשאתי" )טז ,טו(

מעשה ברבי אברה'ישעיה קרלי ,%בעל
"חזו איש" ,שנקרא מביתו לעיירה סמוכה
כדי לפסוק בנוגע לבהמתו של קצב שעלו בה
ספיקות ,כשרה או טריפה ,הל לש רגלי,
בדק את הבהמה וסירכותיה ,ופסק כפי
שפסק ,כשעמד לחזור לביתו מיהר הקצב
והזמי על חשבונו עגלו וכרכרה להסיעו
הביתה ,אבל ה"חזו איש" סירב .הפציר בו
הקצב והוא נשאר בשלו ,אמר:
זה שכתוב במשה "לא חמור אחד מה
נשאתי" ,או בשמואל הנביא "וחמור מי
לקחתי" – וכי תעלה על הדעת שהתפארו
הנביאי כי לא התפרצו לאורווה של איש
מישראל לקחת את חמורו ממנו? אי זאת,
אלא אפילו הזמינו אות לראות "שאלה"
כדי לפסוק הלכה ,והעמידו לרשות חמור
לרכיבה ,בכל'זאת לא לקחו...

"ויחר למשה מאד ויאמר אל ה' אל תפ
אל מנחת לא חמור אחד מה נשאתי
ולא הרעתי את אחד מה"



יעוי ברמב" דקאי על דת ואביר "אמר
משה אל תפ אל מנחת ,אל תפ אל קרב
שיקריבו לפני ואל תפילה שיתפללו ל "
וכו' ע"ש כמה גדול כוח התפילה שא$
שמשה רבינו אמר אח"כ "א כמות כל
אד" וכו' .ופי התהו כבר נברא בששת
ימי בראשית )יעוי רש"י ט"ז ל' ובשפתי
חכמי( ורשעות הוא ממש שאול תחתית,

רבי מרדכי'חיי מסלוני כ היה אומר:
במקרא מסופר על משה בשובו מצרימה
מבית יתרו ,שלקח את אשתו ובניו
"וירכיב על החמור" ,ומבואר במדרש,
שהוא החמור שעתיד מל המשיח לבוא
רכוב עליו לעת ק .%הוא שאמר משה :אפילו
בבואי מצרימה למענ ,כדי לגאל ,לא
השתמשתי בחמור אחד מה אלא בחמור
הפלאי...

)טז ,טו(

"זכרו לבני ישראל למע אשר לא יקרב
איש זר אשר מזרע אהר הוא להקטיר
קטרת לפני ה' ולא יהיה כקרח וכעדתו"
)יז ,ה(

הנצי"ב זצ"ל ביאר דיש שני סוגי בבעלי
מחלוקת ,הא' יש שכוונת להזיק ומטרת
"תועלת הפרט" הב' .יש שכוונת לטובה,
"לש שמי" .במחלוקת קורח ועדתו היו
משתי הסוגי קורח נתכוו לטובת עצמו.
ודת ואביר היו אנשי ריב ומדו  ,אבל
בעדת נזדמנו ג תמימי ,בעלי כוונה
רצויה שעליה מעיד הכתוב שהיו "נשיאי
עדה קרואי מועד אנשי ש".
אכ התורה מזהירה על כל מחלוקת שהיא
אסורה" .ולא יהיה כקורח שנתכוי להנאת
עצמו .וג לא "כעדתו" – שבתוכה היו
תמימי שנתפתו להאמי שזוהי מחלוקת
לש שמי.

"וא בריאה יברא ה'"

)טז ,ל(

מבאר בעל "חת סופר":
זה שנסתפק משה רבינו )שאמר "וא" לשו
ספק( בבריאת פי האר ,%ולא ידע על כ ברוח
הקודש? משו שנברא ערב שבת בי '
השמשות ביחד ע קברו של משה רבינו
)ראה :אבות ,פרק חמישי( והקב"ה העלי
ממנו בריאה זו ,כמוב מאליו.

"דבר אל בני ישראל וקח מאת מטה
)יז ,יז(
וכו'"
העני  ,כי טעות קרח ועדתו היה ,כי חשבו כי
הכהונה אינה עני סגולה וטבעי לזרע אהר ,
רק עני כשרו פעולה ,אשר הכהני חוטאי
או הישראלי המה מקודשי במעלה יותר
מהכהני ,ראוי לה הכהונה ,וכמעלת דוד
וזרעו למלוכה "א ישמרו בני בריתי כו'"
)תהלי קל"ב( ,שעל תנאי.
ולכ הראה לה כי מעלת אהר הוא טבעי
וסגולי ,כער מעלת ישראל אשר נשבע לה
הקב"ה שלא יחליפ וכו' )גיטי נ"ז ,(:כ
ברית מלח באהר  ,ולוי נקרא ע"ש שמיוחד
לעבודה כמ"ש במדרש )מובא ברש"י
בראשית ס"פ כ"ט( שגבריאל העלהו למעלה
כו' .ולכ צוה הקב"ה ליקח שני עשר מטות
ומטה אחד למנשה ואפרי ,להורות כי לבית
אבות מצד התולדה ,לא מצד כשרו
הפעולה ,אשר ראוב הפסיד הבכורה עבור
שהיה )בראשית מ"ט ד( "פחז כמי" ,ונתנה
לבכור רחל עבור כשרונו ,רק מצד התולדה,
ובכ"ז מטה אהר פרח כו' ויגמול שקדי.
ולכ לעוה"ב יקחו מנשה ואפרי חלק אחד,
כדאי' פרק יש נוחלי ד $קכ"ב ברשב"
ותוס' ש דה"מ ואיד  .וכ אמרו בספרי
)ס"פ מ"ח( גדולה ברית שנכרתה לאהר
מברית שנכרת לדוד כו' ,אהר זוכה לבני
צדיקי ורשעי ,ועיי ירושלמי פרק הניזקי
בזה )ע"ש ה"ט(.
לכ אמר "למשמרת ..לבני מרי ותכל
תלונות כו' עד עול ,כי אולי יאמרו אהר
ובניו היו הגדולי במעלה ,לה היה ראוי
הכהונה ,לא כ עכשיו ,לכ מהמטות יראו כי
הוא עני טבעי וסגולי לכל המטה ,יהיו אי
)מש" חכמה(
שיהיו ודו"ק.

"ויצ #צי #ויגמל שקדי"

)יז ,כג(

מדוע נבחרו השקדי מכל שאר הפירות
לאות הזה על כ אומר הרב שלמה זלמ
הכה קוק על פי המשנה במעשרות )פרק א'
משנה ד( שיש שני סוגי שקדי כדתנ "

"החייב בשקדי המרי פטור במתוקי,
החייב במתוקי פטור במרי" .הראשוני
בסופ
ומתוקי
בתחילת
מרי
מתוקי בתחילת
והאחרוני ההיפ
ומרי בסופ .וכ ענייני המחלוקת והשלו,
המחלוקת מתוקה כביכול תחילתה ,וכול
ששי ליטול בה חלק ,א רע ומר אחריתה
ואילו השלו בתחילתו דורש יגיעה
והשתדלות ואוכלי מרורי עד שמתפשרי
בי הצדדי א $לבסו $כאשר מגיעי לשלו
כול נהני ממתיקותו) .מובא באוצר החיי(

"כל תרומת הקדשי אשר ירימו בני
ישראל ...ברית מלח עול" )יח ,יט(
כמו המלח .א $שמחסר את הדבר הנמלח בו,
הרי הוא מקיימו ומחזיקו ויוצא הפסדו
בשכרו ,כ תרומת הקדשי .א $שהנות
נחסר ,אבל ה מקיימי נכסי הנות  :כפי
שדרשו חז"ל" :והאיש אשר ית לכה לו
יהיה" .אשר ית לכה – מי שמפריש מממונו
ונות לכה – "לו יהיה" ,בסופו של דבר יהיה
)ר' יהושע מקוטנא(
של הנות .

"מחלוקת"
אומר המגיד מקוזני %שיותר טוב שלו שלא
לש שמי ממחלוקת שהיא לש שמי.
)המגיד מקוזני(#

הליכות והלכות
ÈÂ‚Ï ‰¯ÈÓ‡ È È„Ó
אחת השאלות המצויות בשבת ובפרט בחו%
לאר %זה ההנאה ממלאכת גוי בשבת וכ
אמירה לגוי לעשות מלאכה בשבת חכמי
אסרו לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת ה
בדבר שאיסורו מדרבנ  .ויותר מזה אפילו
עשה מעצמו בלי שיגידו לו במיוחד לצור
ישראל ג כ אסור ליהנות מ המלאכה
בשבת ,פרט למקרי שיפורטו לקמ  .תקצר
היריעה מלפרט את כל הדיני והפרטי של
די זה ויש להזהר לא ללמוד די מחברו כיו
שיש שנוי בפרטי וצרי לבאר את הדיני
במקרי המצוי.
כאמור לעיל גוי שעשה מלאכה עבור ישראל
מבלי שיתבקש לכ ג אסור ליהנות
ממלאכה זו .זה נאמר רק א המלאכה
מביאה הנאה ישירה ליהודי ,כגו  :יש חוש
גמור בחדר ובא גוי והדליק לצור היהודי
אפילו מבלי שיגידו לו ,אסור ליהודי להינות
מאור זה .אבל א היה כבר אור בחדר רק
הגוי הוסי $אור וכ נוח יותר לקרוא באותו
אזור שהיה כבר אור'מותר .ובמקרה זה שיש
כבר קצת אור מותר ג לבקש מהגוי בדר
סיפור ולא בדר צווי ,כגו " :קשה לקרוא
באור חלש" וכדו' ,וכ א רוצה לישו ורוצה
שהגוי יכבה את האור מותר לרמוז כגו :
"קשה לישו באור" כיו שזה לא הנאה
ישירה .א כבה לו הגז או שכח לחבר את
השקע של המחמ לאוכל לשבת אסור אפילו
לרמוז לגוי להדליק את האש ואפילו יעשה כ

הגוי מעצמו אסור להינות מאוכל זה כשהוא
ח .וא התקרר האוכל לזה שרמז לגוי
אסור לאכול המאכל ג כשיתקרר עד מוצאי
שבת ולאחרי מותר לכשיתקרר )עי
"מלכי אומני " פ"ב סעי $ג' בש הרב
אלישיב שליט"א(.
מקרר ' ששכח לכבות את האור כמוב
שאסור ליהודי לפותחו שהרי מדליק את
האור אבל מותר לומר לגוי שיפתח ויוציא
את האוכל וכ מותר לומר לו להוציא את
השקע בזמ שהמקרר לא עובד )אור לציו (.
ובמקרה שפתח כמוב שאסור ליהודי לסגור
חזרה כיו שיכבה את האור וא יש צור
מותר לספר לגוי שלא יכול לסגרו ולפתחו ע
נורה והגוי יבי מעצמו ויוציא את הנורה אבל
אסור לצוות עליו לעשות כ .
יש להעיר שדעת הגאו הרב אלישיב שליט"א
שאי לרמוז לגוי להדליק או לרבות אפילו
במקו שיש כבר אור .ורק הגוי מוסי ,$כיו
שזו פעולה גמורה של הדלקת אור )"מלכי
אומני " פ"ד סעי $ב'(.
הדלקת חימו במקו שהקור עז :א קר
אבל לא קור עז מותר לומר לגוי להדליק
חימו לצור תינוקות או לצור זקני אבל
א הקור עז עד שמי שעומדי בחו%
קופאי מותר אפילו לצור גדולי להדליק
את החימו.
הפעלת מזג  :יש פוסקי שדימו די זה לחו
ולכ א ח מאוד ומצטערי מותר לומר
לגוי להדליק את המזג  .ויש פוסקי )אור
לציו ( שהתירו רק א זה יביא לנזק כגו
לחולי או זקני או לתינוקות.
אמירה לגוי במקו מצוה :א יש צור
מצוה או הפסד גדול או צער מותר לאמר לגוי
לעשות מלאכה דרבנ בלבד אבל לא מלאכה
דאוריתא כגו  :צריכי להביא לבית כנסת
אוכל לסעודה שלישית דר רחוב שהוא
כרמלית )שלא רשות הרבי שאי רחב 8
מטר( אפילו אי עירוב ש .דוגמא נוספת:
מותר לומר לגוי לכבות גז בוער כשיש חשש
שיתכבה מאליו ויבוא הגז להתפשט בבית
)כיו שכבוי כזה הוא מדרבנ (.
אי מפתח לבית כנסת ואי עירוב מותר לומר
לגוי להביא במקו שאי רשות הרבי כנ"ל.
מותר לאמר לגוי לטלטל מוקצה כגו להוציא
את הפמוטות מהשולח בשבת או שכח דבר
מוקצה בחצרו ומפחד שיגנב מותר לאמר לגוי
להכניסו לביתו וא יש הפסד גדול מותר
אפילו במקו שאי עירוב ואי רשות הרבי.
ההמש בשבוע הבא אי"ה.

שבת שלו
ולמוד מהנה!!!
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Vvchah kkuf
ohabk varsnu

V bwwfvhc ,uxjc
wwuvhkt kfhvww

V kkufu arsn ,hc
wwcuy jekww

Tecam achalc o
Mexico City
T. 525-55589-8756
F. 525-55589-9101

MIAMI

02 -5 86- 7469
972-3-504-4276

kkufu arsn ,hc
crgu rec

V 40 lk nv kuta wj r
v hrs vbx

Vhshnk, ohfrctk
o hdkpu n ohnfj

V ohkaurh

STATEN ISLAND

BROOKLYN

5 Oakvi ll e St ree t

1950 E . 7 St.

QUEENS

MONSEY

kkufu arsn ,hc
crgu rec

kkufu vchah

68 -5 8 14 7 S t.
Flu s hin g

V ,utmrvu ohrugh a
30 5-502-3 87 6

11 Ca lvert Drive

hatr sran
16 Dolson Road

71 8-76 1-9913

718-2 51 -9 67 6

T: 718- 263-66 55
F: 718-268-47 39

T. 84 5-352 -747 4
F. 84 5-35 2-751 7

ÌÈÓÎÁ È˘ÚÓ
'כמה שהמצב גרוע עתה ,א תהיה
מחלוקת – הוא יהיה גרוע פי כמה'
"ויקח קרח" )טז ,א(

בתקופתו של ה'אגרות משה' זצ"ל ,היתה
קהילה בעיר אחת באמריקה ,שהלכה
ונתדלדלה ג בחומר וג ברוח .ראשי
הקהילה ,בראות זאת ,החליטו להביא
ת"ח מפורס שיכה כהמרא דאתרא,
וג יפתח ישיבה בעיר ,ועל ידי כ ייגר
חיזוק כללי במקו.
בקונטרס 'קול התורה' ,היוצא לאור
באירופה ,מסופר שאנשי הקהילה מיהרו
לייש את ההחלטה ,והת"ח שהגיע לכה
כרב ,אכ ייסד ג ישיבה בעיר .אמנ,
עד מהרה התברר שיכוו שהוא למד
בישיבות בליטא ,בתוקפה לפני השואה,
והוא בגיל מבוגר ,אי לו שפה משותפת
ע בני הדור הצעיר של אמריקה ,וכ
יצא שעמלו היה לריק ,משו שהצעירי
לא רצו ללמוד בישיבתו .בני העיר לא
הועילו אפוא בתקנת ,והמצוקה
הרוחנית בעיר הלכה וגדלה.
כמה בעלי'בתי החליטו לעשות מעשה,
ולהזמי אברכי צעירי מלייקוואד כדי
שיפתחו ישיבה אחרת ,ואלה בהכיר
את השפה ואת המנטליות האמריקאית,
יצליחו להבקיע פתח לליבותיה של בני
הנוער ולמושכ אל בית המדרש.
לאברכי שהוזמנו לקהילה הוצע כס$
רב ,אול כבני תורה אמיתיי ,שאינ
עושי מאומה מבלי להיווע %בדעתו,
דעת תורה ,של רבי משה פינשטיי ,
התדפקו האברכי על דלתו כדי לשאול
אותו הא לנסוע לקהילה ההיא ,א
לאו.
אמר לה רבי משה :מאחר שיש חלק מ
הבעלי'בתי שבעיר ,המחבבי את הרב
המבוגר ,הרי א תגיעו עכשיו לקהילה,
תצמח מזה מחלוקת ,וממחלוקת יש
לברוח כמו מאש.
כשניסו האברכי לטעו  ,הלא א לא
יילכו לעיר ,הקהילה עלולה לרדת
לטמיו  ,השיב הגאו זצ"ל ואמר לה
'כמה שהמצב גרוע כעת ,א תהיה

מחלוקת ,יהיה גרוע פי כמה'! האברכי
צייתו ולא נענו להזמנה.
כעבור שלוש שני הבי הרב המבוגר
מעצמו שלא הצליח בתפקידו ,ונסע לרבי
משה פיינשטיי  ,שיע %לו לפנות
ל...לייקוואד ,כדי
להזמי כמה אברכי שיבואו לעזרתו,
וש היפנו אותו אל האברכי הה.
בבוא למקו ,הכניסו רוח חיי חדשה
בעיר ,פתחו בתי חינו חרדיי ,והעמידו
)עלינו לשבח עמ' רצט(
הדת על תלה.

א האבות בעלי מחלוקת ,בניה יהיו
בעלי מחלוקת יותר מה
ודת ואביר יצאו נצבי פתח אהליה ,ונשיה
ובניה וטפ )טז ,כז(

ופרש"י" :בוא וראה כמה קשה
המחלוקת ,שהרי בי"ד של מטה אי
עונשי אלא עד שיביא ב' שערות ,ובי"ד
של מעלה עד כ' ,וכא אבדו א $יונקי
שדיי".
וצרי ביאור ,א גדולי חטאו ,קטני
מה חטאו?
ואפשר לבאר עפ"י הרמב בתחילת
פרשת נצבי ,על הכתוב 'פ יש בכ
שורש פורה ראש ולענה' ,ששורש רע אצל
האב ,יפרח וישגה ,ובימי הבאי יוצאי
פרחי רעי ויצמיח מרורות ,כי האב
שורש והב נצר ,והזכיר השורש לומר כי
הוא יכול להביא כאלו בדורות הבאי.
ובזה יוסברו דברי רש"י ,והיינו שא
האבות בעלי מחלוקת הרי שבניה
אחריה יהיו בעלי מחלוקת יותר מה,
על כ אובדי כול ,שמוטב ימותו
זכאי ,ואל ימותו חייבי.
כי כמו שמקו דגירה של החיידקי הוא
הזוהמה ,ומש צומחי חיידקי
קטלניי ,כ מקו משכ השט היא
המחלוקת ,וממנה צומחי חיידקי מות,
ה' ירח.
בוא וראה כמה שנואה המחלוקת.
במהר" שי"ק נשאל בסימ ע"ד ,על
מקרה שהיה בעיר אחת ע בעל'
מחלוקת שנדב מנורת 'שויתי' לביהכנ"ס,

וג תכשיט לס"ת ,והחזירו לו את
התרומה – יע כי מתפאר ומתחרחר היה
שיש לו חלק גדול בביהכנ"ס יותר
מאחרי.
האיש קבל עליה בערכאות ובא הדבר
אל המהר" שיק שישפוט ביניה,
ומסקנתו היתה שישלמו לו עבור שני
הפריטי הנ"ל ,ותתבטל זכותו מהמצוה,
וה'שויתי' והתכשיט יכנסו לרשות
הציבור.
לעומת זה ,בסימ פ"א פסק המהר"
שיק שמבעל עבירה מותר לקבל
"שויתי" ,וכמו שפסק הרמב" )בפרק ג'
מהלכות מעשה הקרבנות( ,שע"י שיקבלו
מה קרבנות יחזרו בתשובה .ועיי ג"כ
רמב" סו $הלכות רוצח ,מה שאי כ
הדבר בבעל מחלוקת.
ואגב ,כדאי לספר כא את ששמעתי על
אחד מרבניה של מנצ'סטר ,הגר"א עדס,
שאחד הכהני מבני קהילתו אמר לו
שחושש מלעלות לדוכ בגלל עבירותיו.
והשיב לו הרב ,א כ אדרבה ,חובה
עלי לעלות לדוכ  ,כי על ידי כ יש סיכוי
שתיבוש ממעשי הרעי ותפסיק...
)עלינו לשבח עמ' שכ(

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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