
 

 
  - http://www.hakotel.org.ilלמשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים -כל הזכויות שמורות  ©

1 
 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"חקרח  תפרשל

 קרח, און בן פלת, דתן ואבירם, וההבדלים ביניהם
 

 ?מה ראה קרח לחלוק עם משה
יהתורה אומרת: " ן ֵלוִּ ן ְקָהת בֶּ ְצָהר בֶּ ן יִּ ַקח ֹקַרח בֶּ " ַויִּ

את מי או "? מה הוא לקח? ויקח. מה פירוש "ב(-)במדבר טז, א
לקח  -ויקח קרח : "בפירוש ראשון הוא לקח? אומר רש"י

את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על 
להנתן צריכה . הוא טוען שהכהונה היתה )רש"י שם(" הכהונה

 לו, ולא לאהרן. 
 -"? מה ראה קרח לחלוק עם משהעוד אומר רש"י: "

נתקנא על נשיאותו של " -מה הביא אותו לכל הענין? 
שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי  ,אליצפן בן עוזיאל

אמר קרח: אֵחי אבא ארבעה היו, שנאמר: 'ּוְבֵני הדבור. 
יֵאל'  ,ְקָהת ְברֹון ְוֻעזִּ ְצָהר ְוחֶּ . עמרם הבכור )שמות ו, יח(ַעְמָרם ְויִּ

 ואחד כהן גדול)זה משה( שני בניו גדולה, אחד מלך  נטלּו -
? לא אני, שאני בן 1. מי ראוי ליטול את השניהזה אהרן()

שהוא שני לעמרם?! והוא מינה נשיא את בן אחיו  ,יצהר
)רש"י  הקטן מכולם! הריני חולק עליו ומבטל את דבריו"

אערער, אלא על כל בני קהת לא רק על נשיאות  .במדבר טז, א(
 . 2המינויים כולם. לכן ערער גם על הכהונה

הפעם  , ונשאל: האם זושל קרח ה הזונתבונן בטענ
אם נבדוק נמצא, קרח? באליצפן ולא בהראשונה שבוחרים 

 .קרחבאליצפן ולא בהפעם הראשונה שבוחרים שאין זו 
יותיהם כשצריך להוציא את  של נדב ואביהוא מן המשכן, ְגוִּ

)ויקרא י,  מצוהקוראים למישאל ואלצפן בני עוזיאל לעסוק בַ 

ם לא יש לשאול על קרח: למה שָ  ,לא, ולא לקרח. ממיד(
לא טענת, למה קוראים לבני עוזיאל ולא אז ? למה יתָ חִּ מָ 

לא היה מדובר  שאז , משוםהתשובה היא כנראהלך? 
אפשר ואם כך,  .קבורת המתבנשיאות. היה מדובר רק ב

. להיות "חברא למישאל ואלצפן מצוהלהשאיר את ה
.. רק כשמדובר .קדישא", או זק"א, לא צריכים דוקא אותי

בנשיאות בני קהת, אז מתעוררת אצל קרח הטענה, למה 
 בוחרים באליצפן ולא בי.

אליצפן ומישאל למה אם היה קרח מערער דוקא שם, 
אולי  -אני נבחרו להוציא את נדב ואביהוא מן הקודש ולא 

. אולי משה היה שולח גם אותו להוציא ת טענתוהיה מתקבל
גם הוא היה נמנה על האנשים את נדב ואביהוא, ואז אולי 

ת ָקְרַבן ה'  יב אֶּ י ַהְקרִּ ְלתִּ ָגַרע ְלבִּ הטמאים שאמרו "ָלָמה נִּ
. ]לפי ְבֹמֲעדֹו", והקב"ה הסכים על ידם ונתן להם פסח שני

שנטמאו דעה אחת בחז"ל, אנשים אלו היו מישאל ואלצפן, 
ם מנשיאת  יֹוֵתיהֶּ , ולכן של נדב ואביהוא אל מחוץ למחנהְגוִּ

 א יכלו לעשות את הפסח בחודש ניסן, יחד עם כל ישראלל
 -של פסח שני  -ראויה היתה פרשה זו ". [ב(-)סוכה כה, א

להאמר ע"י משה כשאר כל התורה, אלא שזכו אלו שתאמר 
גם  .(במדבר ט, ז)רש"י  "על ידיהן, שמגלגלין זכות ע"י זכאי

אלא קרח היה יכול לזכות בזה, אם היה מצטרף אליהם. 

כשצריכים רק שם הוא יושב בשקט. קרח לא מערער.  ששם
גם  ,לכן .הוא מוצא מקום לערערלבחור נשיא לבני קהת, אז 

לו יש פרשה שנקראת על שמו, אבל פרשה גרועה מאד, 
פרשת קרח. במקום לזכות בפרשת פסח שני, הוא "זוכה" 

 .ת קרחלפרש
האר"י ז"ל  .יודע עד כמה מותר לנו לדבר על קרחאינני 

יאמר ְפרָ  רַכָתמָ  ק, ש"ַצדִּ סופי תיבות  - )תהלים צב, יג(" חיִּ
)כתבי  3ֹקרח )כי יש בקרח גם צד טוב, שהוא מחפש קדושה(

 אבל כפי שהדברים מצטיירים .האר"י ז"ל, שער הפסוקים(
לא באה טענתו של קרח  וכפי שמסרו לנו חז"ל, ,לעינינו

בתם לב, מתוך דרישה אמיתית לעשיית צדק בסדר 
א. "4נויים, אלא באה מנגיעה אישיתהמי קנ ת על נשיאותו  נ

לכן התוצאות של  .", כפי שכתב רש"יבן עוזיאלשל אליצפן 
: בסוף העניןאותה דרישה הן קשות כל כך, כפי שמופיע 

יהָ " ת פִּ ץ אֶּ ְפַתח ָהָארֶּ ם ְוֵאת ָכל  ,ַותִּ ת ָבֵתיהֶּ ְבַלע ֹאָתם ְואֶּ ַותִּ
ר ְלֹקַרח ְוֵאת  ם , ָכל ָהֲרכּושָהָאָדם ֲאשֶּ ר ָלהֶּ ַוֵיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאשֶּ

ים ְשֹאָלה תֹוְך ַהָקָהל ,ַחיִּ ץ ַוֹיאְבדּו מִּ ם ָהָארֶּ ְוֵאש  ...ַוְתַכס ֲעֵליהֶּ
יֵבי ה', ָיְצָאה ֵמֵאת  יש ַמְקרִּ ם אִּ ים ּוָמאַתיִּ שִּ ַוֹתאַכל ֵאת ַהֲחמִּ

ת עים כולם נשרפים או נבל .(לה-במדבר טז, לב)" ַהְקֹטרֶּ
 באדמה.

 חכמתה של אשת און בן פלת
זמן מן העדה אדם אחד שפרש בַ גם , היה ובכל זאת

וניצל, וזהו און בן פלת. און בן פלת מופיע של קרח, הרעה 
בתחילת הפרשה כאחד מראשי החולקים על משה רבינו 

, אבל בהמשך הפרשה לא מסופר עליו דבר. לא כתוב , א(שם)
בירם, לא כתוב שנשרף עם שנבלע באדמה עם קרח דתן וא

הוא פשוט נעלם. להיכן הוא נעלם? אומרים  -עדת קרח 
אשתו הצילתו. כיצד הצילה אותו? היא  -חז"ל: און בן פלת 

מה ֵיֵצא לך עם תתערב במחלוקת אומרת לו טענה פשוטה: 
הזו? הרי בין אם אהרן יהיה כהן גדול, ובין אם קרח יהיה 

 ם כן,. אלא תרויח כלום . אתהישתנהכהן גדול, מעמדך לא 
אמנם און בן פלת  )עי' סנה' קט, ב(? 5למה לך להתערב בזה

לֹקרח לבוא ולתמוך בו, אבל אשתו נשבע אומר לה שכבר 
מצילה אותו גם מזה. מה עשתה? השקתה אותו יין עד 
שהשתכר ונרדם, וישבה בפתח האוהל בראש פרוע. אף אחד 

שראשה פרוע  אוהל שאשהז להתקרב לְ ימאנשי קרח לא מע
יושבת בפתחו. ממילא אף אחד לא קורא לאון בן פלת לבוא 

און בן פלת ממשיך לישון, ובינתים  .אל פתח אוהל מועד
דתן ואבירם נבלעים באדמה ועדת קרח נשרפים. זהו דבר 
 גדול שעושה אשתו של און בן פלת, מצילה את און בן פלת

 .מהסוף המר שבא על קרח ועדתו
ו של און בן פלת היתה הניגוד לאשת חז"ל אמרו, שאשת

לֶּת  ּוֶּ ים ָבְנָתה ֵביָתּה, ְואִּ קרח. הפסוק אומר: "ַחְכמֹות ָנשִּ
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ּנּו"  ְרסֶּ הֶּ יָה תֶּ ים )משלי יד, א(ְבָידֶּ . ודרשו חז"ל: "ַחְכמֹות ָנשִּ

יָה  -ָבְנָתה ֵביָתּה"  ת ְבָידֶּ לֶּ ּוֶּ זו אשתו של און בן פלת. "ְואִּ
ּנּו"  ְרסֶּ הֶּ . אשת קרח היתה זו )סנה' קי, א(של קרח זו אשתו  -תֶּ

; פיתתה את )שם(שגרמה לכל המהומה, כפי שמובא בגמרא 
בעלה למרוד במשה רבינו ולדרוש את הכהונה לעצמו, 
וגרמה בזה למות בעלה וכל עדתו. ואילו אשת און בן פלת, 
גם לאחר שבעלה היה שקוע במחלוקת, הצליחה להוציאו 

סיד סתם את העולם הבא, ממנה ולהצילו. אין טעם להפ
 להתקוטט רק לשם קטטה.

אני חושב לעצמי הרבה פעמים, שעצתה של אשת און 
בן פלת צריכה לשמש לנו כדגם לחיקוי. יש לפעמים 
מחלוקות וויכוחים בין רבנים או בין גופים אחרים, ואדם 
נמשך לפעמים להתערב במחלוקת. אדם צריך לומר לעצמו 

און בן פלת לבעלה: למה לי במקרה כזה, מה שאמרה אשת 
ילהתערב בזה? בשלמא כשמישהו רב  ת י , אז בעל כרחי א

אני צד בויכוח. אבל כשאינני צד בויכוח, למה לי להתערב? 
הרי רב ראשי לא אהיה מזה, וגם רשכבה"ג לא אהיה מזה, 
אז למה לי להתקוטט? אם פלוני חושב שהוא הגדול, יהא 

אכך. ואם אלמוני שכנגדו חושב  ו ה הגדול, יהא כך. למה  ש
לי להכניס את הראש לזה? זהו דבר מאד יעיל בחיים, לנהוג 
כעצתה של אשת און בן פלת. לא להתערב במחלוקות שאין 

 לנו שום סיבה להתערב בהן.
 .להתערבלמידי חכמים לא כדאי במחלוקות בין תגם 

בזה טוב מאד  .מחלוקת בהלכהעל מדבר כמובן, אינני 
או מחלוקת הרמב"ם  ,י ותוספותמחלוקת רש"להתערב. 

אבל  .להתערבמאד והראב"ד, במחלוקות כאלה כדאי 
לא כדאי להתערב. ממחלוקות אישיות  במחלוקות אישיות

 .6מאשלברוח כמו צריך 

 מה להם ולעדת קרח? -דתן ואבירם 
חוץ מקרח ובני עדתו, וחוץ ֵמאֹון בן פלת ואשתו, והנה, 

קבוצה בת שני אנשים יש עוד קבוצה שלישית בסיפור הזה; 
דתן ואבירם. דתן ואבירם הם ענוים גדולים  -בלבד, ושמם 

מאד!... לא שואפים לכהונה גדולה, ולא באים אל פתח 
אוהל מועד להקטיר קטורת )כיון שהיו משבט ראובן, ולא 
משבט לוי שנבחר לעבודת המשכן(. מה הם בכל זאת 

פשוט  ? הם רוצים דבר אחדכאןרוצים? למה הם מתערבים 
ים  - ָצבִּ יָרם ָיְצאּו נִּ לחרף ולגדף את משה רבינו! "ְוָדָתן ַוֲאבִּ

ם"  ַתח ָאֳהֵליהֶּ זו  )רש"י שם(לחרף ולגדף!  - )במדבר טז, כז(פֶּ
דרכם ממצרים ועד ֵהָּנה. מיום שמשה רבינו מוכיח אותם על 

, הם "נעלבים", )עי' רש"י שמות ב, יג(שהם מכים זה את זה 
ות אפשרית להכפיש ולהשמיץ את משה ומנצלים כל הזדמנ

תחילה הלכו לפרעה והלשינו על משה, שהוא זה  רבינו.
כשמשה ואהרן . אח"כ, )עי' רש"י שם, טו(שהרג את המצרי 

מדברים עם פרעה, ובעקבות כך מכביד פרעה את השעבוד 
ְשֹפט, הם על ישראל,  א ה' ֲעֵליכֶּם ְויִּ מופיעים וטוענים: "ֵירֶּ
ְבַאְש  ר הִּ ת ֲאשֶּ ת ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלתֶּ ם אֶּ תֶּ

ב ְבָיָדם ְלָהְרֵגנּו"!  רֶּ אתם  )שמות ה, כא. ועי' רש"י שם, כ(חֶּ
אשמים בהכבדת השעבוד, ועל כך תענשו מן השמים! )לא 
מעניין אותם שמשה ואהרן באו אל פרעה בשליחות ה', ולא 

 מיזמתם(.

סוף בלי אפשרות להמשיך כשישראל נעצרים מול ים 
בדרכם, שוב מופיעים דתן ואבירם ואומרים למשה: "ֲהֹלא 
ּנּו ְוַנַעְבָדה  מֶּ ם ֵלאֹמר ֲחַדל מִּ ְצַריִּ יָך ְבמִּ ַבְרנּו ֵאלֶּ ר דִּ ה ַהָדָבר ֲאשֶּ זֶּ

ם"  ְצָריִּ ת מִּ יָך )שם יד, יב(אֶּ ַבְרנּו ֵאלֶּ ר דִּ . מבאר רש"י: "ֲאשֶּ
ם  ְצַריִּ ְשֹפט". היכן דברו? ֵירֶּ  -ְבמִּ מי אמר את וא ה' ֲעֵליכֶּם ְויִּ

אחרי שראו )כנ"ל(. הרי, שהדברים האלו? דתן ואבירם! 
אחרי שראו את ה' וכבר את עשר המכות שקבלו המצרים, 

אחרי שראו את ופוסח על בתי בני ישראל במכת בכורות, 
יציאת מצרים ואת עמוד האש והענן שמלוים את ישראל, 

יָך עדין הם טוענים: "ֲהֹלא  ַבְרנּו ֵאלֶּ ר דִּ זֶּה ַהָדָבר ֲאשֶּ
ם"!... רואה שטעית כשדברת אל פרעה? לא היה  ְצַריִּ ְבמִּ

 צריך לדבר אל פרעה!
אחר כך עברו את ים סוף בהצלחה, ראו שמי מרה 
התמתקו, ויש ְשָלו ויש ַמן, אבל גם זה לא משכנע אותם. אם 

מן להותיר מה כןמשה אומר לא להותיר מהמן, צריך דווקא 
"ַוָיֻרם  -כי מה קורה?  .. הנסיון הזה נכשל)שם טז, כ ורש"י שם(

ְבַאש"  ים ַויִּ ואף על פי כן כשמשה אומר שבשבת  .)שם(תֹוָלעִּ
לא יהיה מן, הם הולכים לבדוק אולי גם בשבת ירד מן, 

. . גם הנסיון הזה נכשל)שם, כז(לנסות להוכיח שמשה טעה 
י יעִּ י ַביֹום ַהְשבִּ ְלֹקט "ַוְיהִּ ן ָהָעם לִּ . )שם(ְוֹלא ָמָצאּו"  ,ָיְצאּו מִּ

דתן ואבירם נשארים בדרך שלהם. הקו המנחה ובכל זאת, 
לעשות ההפך ממה שאומר משה רבינו. כאותו גבאי  -אצלם 

אש עם השמש, וכשהשמש הכריז בליל ר שהיה מסוכסך
, צעק הגבאי: "לא יעלה ולא יבוא"!... "יעלה ויבוא" חודש

 כך, דתן ואבירם צריכים לומר את ההפך! אם משה אומר
כלפי משה רבינו,  דתן ואבירם מה הטענה האחרונה של

ץ ָזַבת  -לפני שנבלעו באדמה?  רֶּ יָתנּו ֵמאֶּ ֱעלִּ י הֶּ "ַהְמַעט כִּ
רָחָלב ּוְדַבש  ָב ְד מִּ ַב ּו  נ ֵת י מִּ הֲ ְשָתֵרר ָעֵלינּו ַגם לַ י תִּ , כִּ

ץ זָ  רֶּ ל אֶּ ְשָתֵרר?! ַאף ֹלא אֶּ יֹאָתנּו" וכו' הִּ ַבת ָחָלב ּוְדַבש ֲהבִּ
וקשה: הרי הגזרה שיוצאי מצרים ימותו  )במדבר טז, יג(

)שם במדבר ולא יכנסו לארץ ישראל נגזרה במעשה המרגלים 

, ומדוע נזכרים דתן ואבירם להתלונן על כך רק יד, כט(
? התשובה היא, כנראה, שלאחר 7עכשיו, במעשה קרח

כנעו לפני משה, ולכן גם דתן מעשה המרגלים כל ישראל נ
ואבירם אינם מעזים לדבר נגדו. אבל עכשיו, במעשה קורח, 

זוהי הזדמנות  -שיש כבר מי שמערער על משה רבינו 
מתאימה גם בשבילם לפתוח את הפה, למרות שהערעור 

 .8שלהם על משה הוא בשטח אחר לגמרי
קשה להבין זאת. אנשים שעמדו במעמד הר סיני וצעקו 

מה שמעסיק אותם עד יומם האחרון זה  -ונשמע" "נעשה 
איך להכפיש ולהשמיץ את משה רבינו כמה שיותר, רק 
בגלל שלפני כמה עשרות שנים הוא הפריע להם פעם אחת 
להתקוטט בחפשיות!... הם ההיפך הגמור מאשתו של און 
בן פלת, שאומרת לבעלה, למה לך לריב ללא תכלית. הם 

ים ללא תכלית. לא רוצ ים להיות כהן גדול, לא מבקשים ָרבִּ
עוד אחרים ל להקטיר קטורת, רבים רק כדי שתהיה מריבה.

, אבל לדתן ואבירם "לשם שמים"היתה איזו נקודה של 
הם לא שייכים לעדת  ו.כנראה לא היתה אפילו הנקודה הז

לא  ,מחלוקת לשם מחלוקת .הם מחלוקת בפני עצמם ,קרח
 .שום דבר אחרלשם 
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 לשם מה? -רן נס פריחת מטה אה

התלוננו ישראל שלאחר ו ,אחרי כל מה שקורה עם קרח
ת ַעם ה'"" ם אֶּ תֶּ ם ֲהמִּ ונענשו על כך במגפה  )במדבר יז, ו( 9ַאתֶּ

ף ּוְשַבע ֵמאֹות שכילתה עוד " לֶּ ְלַבד )איש( ַאְרָבָעה ָעָשר אֶּ מִּ
ים ַעל ְדַבר ֹקַרח ל : "למשהה' אומר  ,)שם, יד(" ַהֵמתִּ ַדֵבר אֶּ

ְשָרֵאלבְ  ה ,ֵני יִּ ה ַמטֶּ ָתם ַמטֶּ ם ְלֵבית  ...ְוַקח ֵמאִּ יֵאהֶּ ֵמֵאת ָכל ְנשִּ
ְכֹתב ַעל ַמֵטהּו ,ֲאֹבָתם ְשֵנים ָעָשר ַמטֹות ת ְשמֹו תִּ יש אֶּ ְוֵאת , אִּ

י ְכֹתב ַעל ַמֵטה ֵלוִּ ל מֹוֵעד ...ֵשם ַאֲהֹרן תִּ ַּנְחָתם ְבֹאהֶּ ְוָהָיה ... ְוהִּ
ר יש ֲאשֶּ ְפָרח ָהאִּ ְבַחר בֹו ַמֵטהּו יִּ ת ְתֻלּנֹות  ,אֶּ י ֵמָעַלי אֶּ ֹכתִּ ַוֲהשִּ

ם ם ֲעֵליכֶּ ינִּ ר ֵהם ַמלִּ ְשָרֵאל ֲאשֶּ וקשה . כ(-)שם, יז "ְבֵני יִּ
ראו עשר מכות  .כבר הרבה נסיםישראל ראו הרי  :לכאורה
קריעת ים סוף, ראו את ענן, עמוד עמוד אש וראו  ,במצרים

 ָלו, מלחמת עמלק ועוד, ובכל זאתמעמד הר סיני, מן, ְש 
ישראל מתַוכחים עם משה רבנו ומתחצפים אליו. וא"כ מה 
יועיל עוד מופת אחד? למה דווקא מופת זה ימנע את 

 הויכוח עם משה ועם אהרן?
חס במסויים אל , שנס זה מתייאולי מותר לומרחשבתי, 

טען שמצד היחוס הנשיאות  הרי . קרחקרחשל  טענתו
הקב"ה: היחוס לא קובע  ראומולא לאליצפן. לו,  המגיע

כאן. הנה, שנים עשר מקלות, כולם שוים זה לזה, לשום מקל 
. רחופרק מטה אחד , ובכל זאת אין יחוס יותר מלחבירו
יחוס קובע, אלא בחירת ה' הרי שלמה? כי כך ה' קבע. 

 קובעת. 

 מתי יחוס טוב עלול דוקא להזיק?
ַקח ": תחילת הפרשהבאומר רש"י  -אם ביחוס עסקינן  ַויִּ

י ן ֵלוִּ ן ְקָהת בֶּ ְצָהר בֶּ ן יִּ שבקש  .לא הזכיר בן יעקבו - ֹקַרח בֶּ
כך  ."שלא יזכר שמו על מחלוקתם ,רחמים על עצמויעקב 

כשבירך את שמעון ולוי ביום מותו: אבינו יעקב ביקש הרי 
י" י ,ְבֹסָדם ַאל ָתֹבא ַנְפשִּ ְקָהָלם ַאל ֵתַחד ְכֹבדִּ בראשית מט, )" בִּ

י. ו( כשנתקבצו שבטו  .זה מעשה זמרי - "ְבֹסָדם ַאל ָתֹבא ַנְפשִּ
של שמעון להביא את המדינית לפני משה, ואמרו לו זו 
 אסורה או מותרת, אם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה לך

יא ֵבית ָאב זִּ  :ר שמי בדבר, שנאמרכֵ זָ אל יִּ  - ן ָסלּוא ְנשִּ י בֶּ ְמרִּ
י ְמֹענִּ ְקָהָלם . , ולא כתב בן יעקביד( ,)במדבר כה ַלשִּ  -בִּ

את כל העדה על  ,שהוא משבטו של לוי ,כשיקהיל קרח
י , משה ועל אהרן  ם, אל יתיחד עמהם שמי,שָ  -ַאל ֵתַחד ְכֹבדִּ

י :שנאמר ן ֵלוִּ ן ְקָהת בֶּ ְצָהר בֶּ ן יִּ " , ולא נאמר בן יעקבֹקַרח בֶּ
וקרח ֵכר בתורה שזמרי זָ יִּ יכתב וְ . לא רצה ששם(בראשית )רש"י 

 .וומתייחסים אלי מבני בניוהם 

רגילים להסביר, שיעקב התפלל כאן עבור עצמו. ואולם 
ן ביקש כאן עבור , שיעקב לבארֵמחכם אחד שמעתי  ו מע ש

י ו ל כדי שלא יגדל שלא יזכר שמו במעשים שעשו,  ,ו
ואיך עשיתם  !הרי מצאצאי יעקב אתם :הקטרוג עליהם

שכל דבריו  ,כל כך כנגד משה רבינו, להתחצף מעשה כזה
גנב שהובא בפני ! משל למה הדבר דומה? למפי הגבורה

אבקש מכבוד שופט: "הסנגור שמגן על הגנב אמר לשופט, ו
 היה אדם ישר ו של אדם זהאביהשופט להתחשב בכך, ש

"! אמר השופט: "אם כך, הרי יש להחמיר כל ימיו מאד
גם כן היה  ואבי עוד יותר! בשלמא אם נו של גנב זהבדי

 ומימי הלא ראגנב זה ך, שכן כגנב, היה מקום להתחשב ב
 ת בניוהיה אדם ישר, וחינך גם א ודרך אחרת. אבל אם אבי

גנב"?... "זכות אבות" הבן ה , למה נהייםישר נשיםלהיות א
אינו ממשיך ללכת , אם הוא לאדם רוגהופכת להיות קט

 .10בדרכים הטובות שהלכו בהן אבותיו
כי ומרים בראש השנה )בסוף ברכת "זכרונות"(: "אנו א

ועקדת יצחק לזרעו זוכר כל הנשכחות אתה הוא מעולם, 
היום תזכור". יש מן הפוסקים שכתבו לומר "ועקדת יצחק 

ב ק ע י ל  ו ש ע ר )עי' 'משנה ברורה' סי' תקצ"א היום תזכור"  לז

כדי שיהיה ברור מלשון התפלה, שאנו מבקשים , ס"ק י"ב(
בת זכות עקדת יצחק רק לזרעו של מה' לזכור א ק ע , ולא י

י רמולזרעו של עשו, ]שגם הוא היה בנו של יצחק[. אבל 
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל אמר שאין צורך בתוספת זו.  ורבי

את עקדת יצחק! ' ֵעָשו יזכור הזרעו של אפשר לבקש שגם ל
 ,שהם ממשיכים בדרך אבותיהם 'יזכור הזרעו של יעקב ל

נםשהם  'ֵעָשו יזכור ה זרעו שלואילו ל י ממשיכים בדרך  א
אבותיהם. אותו דבר עצמו שהוא זכות בשבילנו, הוא קטרוג 

םבשבילם. אמנם לפי אלה שגורסים "היום  י מ ח תזכור"  בר
אם אומרים אי אפשר לכוין כפי שהציע הגרש"ז זצ"ל, אבל 

זרעו של ר", שייך באמת לכוין כך. ְזכור לורק "היום תזכ
עשו זרעו של יך בדרך האבות, וְזכור ליעקב שהוא ממש

 שהוא סטה לחלוטין מדרך האבות.
 ,נקוה באמת שהקב"ה יזכור לנו זכות אבות ברחמים

יזכור לנו שאנו משתדלים ללכת בדרך האבות, מאמינים 
בזכות זה ו ,, לומדים תורהאת מצוות התורהבה', שומרים 

 ., אמןה ישלח לנו גאולה שלמה במהרה בימינו"הקב
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .נשיאות על בני קהת -את המינוי הבא . 1
אבל על מינויו של משה עצמו למלך לא ערער. כי זה היה דבר המוסכם על הכל שמינוי זה מגיע למשה, ולא היה מוצא מי שיסכים . 2

 .להצטרף אליו לערער על כך
וכן דקדק השל"ה  .תיקון העולם גם הוא יתוקן" )"עץ יוסף" על מדרש רבה בפרשתנו, פרשה י"ח סוף אות יג ]יא[( . וכן נרמז בזה, "שבסוף3

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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מהמשנה, דרק לגבי "עדת" קרח נחלקו תנאים אם יש להם חלק לעוה"ב או לא )סנה' קח, א(. ומשמע דעל קרח עצמו לא נחלקו, ולכ"ע יש לו 

 בהגה"ה(.חלק לעוה"ב )של"ה פרשת קרח אות ט"ו 
אם היה קרח פועל בתם לב, היה מבין שמינויו של אליצפן נעשה על פי הדיבור, ולא היה בא בטענות על משה שעיוות את סדר המינויים . 4

 .הראוי
. ומה שאון בן פלת לא חשב בעצמו על החשבון הפשוט הזה, אפשר שזהו מפני שיצר הרע של "מחלוקת" מושך את האדם להתערב 5

לוקת גם כשהיא אינה נוגעת לו כלל. ויצר זה ְמַסֵמא את עיניו של האדם, שלא לראות שלא יצא לו מזה שום דבר. רק אדם מבחוץ, ולהכנס למח
 .שאינו שקוע במחלוקת, הוא יכול לגרום למי ששקוע בתוך המחלוקת לחזור ולהביט על הדברים בצורה מפוקחת

צדק הכלב  כוא" כשאכל את הגדיא שאינה שלו, הרי השונרא עשה שלא כדיןסח: . ידועה השאלה על הפיוט "חד גדיא" שבהגדה של פ6
 ,לא צדקו המים שכיבו את האש א"כו ,ויפה עשה האש ששרף לחוטרא ,ומעתה לא טוב עשה החוטרא שהכה לכלבא ך את השונרא,נשש
ומעתה למה  ,ק מלאך המות ששחט לשוחטנמצא דצדו ,ולפ"ז לא טוב עשה השוחט דשחט לתורא ,המיםאת השור בשתותו לעשות טיב יוה

אבל כשיש ריב בין בעל הבית  ,אע"פ שהשונרא עשתה מעשה רע ולא צדקהוהתשובה היא, ש .הרג הקב"ה את מלאך המות אשר צדק בפעלו
 (,יז ,וכ משלי )עי'מתעברים על ריב לא להם ו ,הם םפיוחצ םלביהכשאלא מפני זה  , איןמי ביקש מהכלב להתערב לעשות משפט ,לשונרא

ושפיר צדיק ה'  .וכן הלאה ,שטוב עשה החוטרא שהכה לכלבא ,כל השלשלת התהפכהומעתה  שנשך את השונרא,לפי"ז לא נכון עשה הכלב ו
לא טוב עשו שהתערבו  כולםאלא הכלבא וכל הבאים אחריו,  ,השלשלת כל ]ובלשון אחרת יש אומרים, שלא התהפכה בכל דרכיו.

 ב"ה שהוא שופט כל הארץ ולו המשפט, הוא היחיד שפעל כדין להעניש את מי שצריך להענישו[.במחלוקת לא להם, ורק הק
אבל לשיטת האב"ע  .. השאלה היא אליבא דשיטת רש"י )במדבר טז, ד( והרמב"ן )שם, א(, שמעשה קרח היה לאחר מעשה המרגלים7

 )שם(, מעשה קרח היה לפני מעשה המרגלים, ואין כאן שאלה.
גם בליעת קרח  ...ואפשר שגם את קרח הם החטיאוהו ...ה היו סיבה לכל מעשה קרחּנָ שהן הֵ ר החיים" שדקדק מלשון הכתוב, ". ועי' "או8

 ." )אוה"ח במדבר כו, ט(הם היו סיבה למאורע מתחלה ועד סוף -איש  מאתים וחמישיםואכילת האש 
 היתה תלונת בני ישראל בזה. . עי' אב"ע, רשב"ם, רמב"ן וספורנו שביארו כל אחד ע"פ דרכו, מה9

ְצָחק וכו' )ויקרא כו, מב(ש . וכמו10 י יִּ יתִּ ת ְברִּ י ַיֲעקֹוב ְוַאף אֶּ יתִּ ת ְברִּ י אֶּ הרי קשה: ו. כתב השל"ה )תורה שבכתב, סוף פר' בחוקותי(: "ְוָזַכְרתִּ
 .בלתי, כי אף זה הפסוק הוא מתוכחת מוסרזה הפסוק הוא של נחמה, ועדין לא גמר הקללות, ואיך הפסיק בפסוק של נחמה בתוך הקללות? וק

כי הרשע בן צדיק עונשו מרובה, שראה אביו מתנהג בחסידות והוא אין מנהג אבותיו  .לרשע בן צדיק ,כי אינו דומה רשע בן רשע החוטא
ְזֹכר" )שם(, כי בידיו... על זה אמר אני אזכור לך אלו הדברים לכף חובה, שאתה מזרע אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, וגם " ץ אֶּ ְוָהָארֶּ

עכ"ל. ועי' בגמ' )מנחות נג, א(, שרב פרידא קילל את מי שהוא  נתתי לך ארץ ישראל שאוירא דא"י מחכים, ועל כל זאת לא הלכת בדרך ישר".
זה חמור יותר ממי בר אבהן ולא בר אוריין )כלומר, שאבותיו תלמידי חכמים גדולים, והוא לא(, מפני שהיה לו ממי ללמוד, ולא למד, ו

נו  בר אבהן ואינו לומד )עי' מהרש"א שם(. שאי
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