
 

 

 

 

 

  

                                                    

 

פה. תראי את גבפרשת קורח את פוגשת שוב ושוב ושוב את המ
ה ֶאל ַאֲהרֹּן  :הפסוקים המקסימים האלה ֶ ֹּאֶמר מֹּש  ַקח ֶאת  "ַוי 
ֶליהָּ ֵאש  ֵמַעל  ה ְוֶתן עָּ ְחת ָּ ה ֶאל ַהמ ַ ֵלְך ְמֵהרָּ ים ְקטֶֹּרת ְוהוֹּ ַח ְוש ִּ ְזב ֵ ַהמ ִּ

ְפֵני ה ל ִּ ֶצף מִּ א ַהק ֶ צָּ י יָּ ר ֲעֵליֶהם כ ִּ ֵ ה ְוַכפ  ֵעדָּ ֶגף '.הָּ  !"ֵהֵחל ַהנ ָּ

ֶגף  ה ֵהֵחל ַהנ ֶ נ ֵ ל ְוהִּ הָּ ך ַהק ָּ וֹּ ץ ֶאל ת  רָּ ה ַוי ָּ ֶ ר מֹּש  ב ֶ ר ד ִּ ֶ ֲאש  ח ַאֲהרֹּן כ ַ ק ַ ַוי ִּ

טֶֹּרת  ן ֶאת ַהק ְ ת ֵ ם ַוי ִּ עָּ םב ָּ עָּ ר ַעל הָּ ֵ ֵבין  .ַוְיַכפ  ים ו  תִּ ין ַהמ ֵ ֲעמֹּד ב ֵ ַוי ַ
ג ֵ  ַצר ַהמ ַ עָּ ים ַות ֵ הַהַחי ִּ ר ֶאֶלף . פָּ ש ָּ ה עָּ עָּ ה ַאְרב ָּ פָּ ג ֵ מ ַ ים ב ַ תִּ ְהיו  ַהמ ֵ ַוי ִּ

ַבר קַֹּרח ים ַעל ד ְ תִּ ַבד ַהמ ֵ ל ְ ת מִּ ַבע ֵמאוֹּ ְ ה ֶאל  .ו ש  ֶ ב ַאֲהרֹּן ֶאל מֹּש  ָּ ש  ַוי ָּ
ה רָּ ה ֶנֱעצָּ פָּ ג ֵ ֵעד ְוַהמ ַ ַתח אֶֹּהל מוֹּ ֶ   1.פ 

ושני ביטויים  "נגף"ו "וואו. יש בפסקה הזאת חמש פעמים "מגפה
הץ עם הקטורת, ראהרון  :מתקשים בהםל "שחז  פָּ ג ֵ ַצר ַהמ ַ עָּ  ַות ֵ

הואחרי שני פסוקים הוא בא לאוהל מועד,  רָּ ה ֶנֱעצָּ פָּ ג ֵ . למה ְוַהמ ַ
ָפה"כתוב  ג ֵּ ָעַצר ַהמ ַ ָפה ֶנֱעָצָרה"ואז  "ַות ֵּ ג ֵּ   ?"ְוַהמ ַ

ָעַצר "פורנו יפרש סאז למשל, ה ָפהַות ֵּ ג ֵּ שלא חלה עוד שום   – "ַהמ ַ
ָפה ֶנֱעָצָרה". זאת אומרת השטחת העקומה. אחד מהם ג ֵּ  – "ְוַהמ ַ

 הבריאו.  החולים - יפה 2.שנרפאו החולים במגפה

ָפה" הקדוש אומר: "אור ההחיים"אבל ה ג ֵּ ָעַצר ַהמ ַ זה  – "ַות ֵּ
משרד הבריאות, ביבי  אהרון הכוהן,  ; כשמישהו עוצר אותה

. אתם עצמה נתניהו, המסכות... אבל המגפה, יש לה חיים משל
ותעצר )"כל אמצעי הזהירות לעצור את המגפה נקוט ביכולים ל

אבל המגפה צריכה להחליט בעצמה שהיא נעצרת. וכך "(, המגפה
ה" :"אור החיים"כותב ה רָּ ה ֶנֱעצָּ פָּ ג ֵ מלאך המשחית   ,פירוש – "ְוַהמ ַ

, היתה לה מניעה מאהרון עצר.גם הוא החליט להי 'מגפה'נקרא 
   3.גם המגפה הסכימה להיות נעצרהאחר כך אבל זה לא מספיק. 

מי את, מגפה, שאפילו אהרון לא מצליח לעצור  מה  הכוונה?
 מגפה?  ,מי את ?ואפילו לא הקב"ה  אותך

 
 טו. -י"ז, יאבמדבר  1
 במדבר י"ז, יג. ספורנו, 2
 במדבר י"ז, טו. "אור החיים",  3

ת. המגפה היא ַא  :ךוהמגפה מביטה בך בעינים קשות ואומרת ל
תרפאו את המחלוקת מבפנים, עד המהחלוקת ביניכם. ועד שלא 

ים מכונאנשי מחלוקת  - שלא תפסיקו להיות אנשים מוגפים
עֵלי" עד  .הם מגיפים את התריסים האחד מפני האחר 4."יןיסִּ רִּ ְת  ב ַ

 שלא תביאו שלום, לא תצאו לשלום מהמגפה הזאת. 

ן  :הפרשה פותחת במילים שחז"ל שואלים עליהן ח קַֹּרח ב ֶ ק ַ ר ַוי ִּ ְצהָּ יִּ
ם ירָּ ן ַוֲאבִּ תָּ י ְודָּ ן ֵלוִּ ת ב ֶ ן ְקהָּ  לא כתוב.  רגע, מה קורח לקח? 5.ב ֶ

ה   ךי אין לכ כל כך יפה:כותב  וה"בני יששכר" כָּ רָּ יק ב ְ י ַמֲחזִּ לִּ כ ְ
ם לוֹּ ָּ א ַהש   ֵאל ֶאל ָּ רָּ ש ְ מי שהוא   – "כלי מחזיק ברכה"ומה זה  6. ְליִּ
ב, כיוון  יהיה לו כל טו  המחזיק. ואפילו אם -במחלוקת, אין לו כלי

ב; כמו שתראה כלי מנוק .המחזיק, לא יישאר מאומה-שאין לו כלי
אפילו אם יתן לתוכו כל טוב, יאבד הכל ולא יישאר, רק הכלי 

  7.שכל עושרו אבד ,מנוקב. וזה שתראה בעניין קורח 

ח קַֹרח" אז  ק ַ התורה לא כותבת, כי זה בכלל  מה הוא לקח? - "ַוי ִּ
ל מה שהוא יקח לא יחזיק מעמד. עכשיו אתם כלא משנה. 

המדהים "להחזיק במחלוקת". כי כשאת  ימבינות את הביטו
 מחזיקה ביד מחלוקת, את לא תוכלי להחזיק שום דבר אחר. 

י לא יודעת למה הזוגיות הזאת לא מחזיקה מעמד. אני נימימה, א"
שיש לנו לא מחזיקה מים. אני לא יודעת לא יודעת למה הפרנסה 

למה הילד שלי או הילדה שלי לא מצליחים להתחזק. כל מה 
 . "שהם אוחזים בו נשמט מידיהם

ח קַֹרח ככה.זה  ק ַ לא משנה מה הוא לוקח ליד, זה לא מחזיק.  .ַוי ִּ
 מפני שהוא כולו מחזיק המחלוקת. 

 
המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית " תלמוד בבלי, ברכות כז, ע"ב: 4

 ."המדרש
  ט"ז, א. במדבר  5
דֹוש עוקצין ג', יב: "מסכת  ,משנה 6 צָּא ַהקָּ א, ֹלא מָּ ן ֲחַלְפתָּ ְמעֹון בֶּ י שִּ ָאַמר ַרבִּ

נֱֶּאַמר לֹום, שֶּ לָּא ַהשָּ ֵאל אֶּ כָּה ְליְִּשרָּ י ַמֲחזִּיק ְברָּ  )תהילים כ"ט, יא(  בָּרּוְך הּוא ְכלִּ

לֹום ה' ת ַעּמֹו ַבשָּ ֵרְך אֶּ  ונוסח הרמב"ם.  ."עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְיָּ יְבָּ
 . "האיגרא דכלהרב צבי אלימלך מדינוב, " 7



 

 

תקשיבו. השבוע הזה נפטרים צדיקי ענק, ענק. שמונה מתוך 
 עשרת הרוגי מלכות, יונתן בן עוזיאל, הרב מרדכי אליהו. למה?

לבנות הדם הכמו כדוריות  הם צדיקים כותב:וה"שפת אמת" 
חולי נורא, חס ושלום. תוכו כשפולש לשמתקבצות להגן על הגוף 

תקבצו כל כך צדיקים שנפטרו לשבוע אחד, הרי שאנחנו האם ו
  :נלחמים בארץ ונלחמים בשמים .בשבוע שנלחמים בו על השלום

במעמקים של הארץ, בעמוקה, התנא יונתן בן עוזיאל -במעמקים
 :נלחם על כל הבנות המופלאות האלה שבלועות באדמה ואומר

שלום. שישלימו עם עצמן. שהאיש ן תעשה לה של עולם,"ריבונו 
ה  "שלהן ישיר להן  ֲעלָּ ם ֲעֶטֶרת ב ַ לוֹּ ָּ ש  י ב ְ ֹּאִּ והכי גבוה בשמים יש  8."ב 

יום פטירתו היום )רביעי(. הוא לנו את רבי ישמעאל בן אלישע, ש
יושב על כיסא רם ים ורואה את הקב"ה פנִּ יי ולִּ נכנס לפנָ כוהן גדול, 

  9. ונישא

ה  שני הגדולים האלה מבקשים לחבר את השמים והארץ.  עֹּש ֶ
יו מָּ ְמרוֹּ ם ב ִּ לוֹּ ָּ א  , יאמר התנא הקדוש רבי ישמעאל בן אלישע, ש  הו 

ֵלינו   ם עָּ לוֹּ ָּ ה ש  בתחתית  ,, יאמר יונתן בן עוזיאל מעמוקהַיֲעש ֶ
להאדמה.  ֵמן ְוַעל כ ָּ ְמרו  אָּ ֵאל, ְואִּ רָּ ש ְ וֹּ יִּ   10.ַעמ 

ָפה .ולאהבההלוואי שנזכה לבניין שלם, לשלום  ג ֵּ ָעַצר ַהמ ַ  . ַות ֵּ

 

 
 .אלקבץהלוי פיוט "לכה דודי", המחבר: רבי שלמה  8
תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע: פעם " :תלמוד בבלי, ברכות ז, ע"א 9

אות -ה ד' צב-ל י-חת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאא

אמרתי לו:  -רם ונשא ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני!  שהוא יושב על כסא

יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג 

עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשו. 

  ."וקמשמע לן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך
 מתוך נוסח הקדיש.  10
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