
 תורת אמת

 ג' תמוז תשע"ב

8עלון מס'   

       בס"ד       

פרשת: קרח         

 גם פיקח יכול לטעות

: וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זה? עינו תנחומא בשם מדרש  ‘(  ז ‘,  )טז י  “ רש כתב  

ל מאוד מובנת, שהרי איך יכול להיות שקורח, שהיה חכם “ היטעתו... לכאורא השאלה של חז 

גדול, נצב לפני משה רבינו ולפני כל עם ישראל וטוען שמשה רבינו חס ושלום בדה את התורה 

מליבו, הרי הוא בעצמו נכח בזמן שמשה רבינו הנחית את עשרת המכות במצרים, קרע את ים סוף, 

התשובה לכך היא שקרח היה נגוע בדבר. האדם יכול לבחון את הדברים ‘ ?  הוריד את המן וכו 

לאמיתותם, רק כאשר מדובר בענינים שלגביהם אין לו כל נגיעה, אבל כאשר הוא נגוע בדבר 

אפילו במעט, וכל שכן כשהקנאה והכבוד משחקים תפקיד, אז יורד כמין ערפל על ראייתו השכלית 

והוא מסוגל לראות אפילו להיפך ממה שרואה כל מי שאינו משוחד, ואפילו אם ינסו להראות לו 

שטועה הוא, לא ישמע ולא יסור מדרכו אלא אדרבה יתעקש על דעתו ויקשה עורפו. וזה לשון בעל 

ֵעינָּיו “ אמנם מטבע האדם לא להודות באשמתו, כי  ” “:  האור יהל ”  ר בְּ ְך ִאיׁש יָּׁשָּ רֶּ ל דֶּ )משלי “  כָּ

ואף אם יזדקר לנגד עיניו פשעו וחטאתו, מרבה הוא לתרץ בעצמו באמתלות שונות ובלבד  ‘(ב‘, כא

ה ” על הפסוק  “  הספורנו ” וכן כתב  “.  שישאר צודק במעשיו  תָּ ף אָּ ֵׁשה עֹרֶּ  ‘(ו ‘,  )דברים ט “  ִכי ַעם קְּ

שאי אפשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשי העורף, ” וזה לשונו:  “  קישוי עורף ” מסביר את מושג  

כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתו, אע''פ שיודיעהו איזה מורה צדק 

בראיה ברורה שמחשבתו הוא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד וזה כי לא יפנה אל המורה כאלו 

“. ערפו קשה כגיד ברזל באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה אבל ילך אחרי שרירות לבו כמאז 

מדברים אלו למדנו עד כמה אנו יכולים לטעות במהלך חיינו, אפילו בדברים שאנו בטוחים בהם 

שהינם בדרך הישר, משום שקשה מאוד לבחון הדבר ביושר, שיש לאדם נגיעות ואפילו הקטנה 

ביותר. ולכן ראוי שלא יתעקש בדעתו, עד שיתייעץ עם כאלו שאין להם כלל נגיעות בדבר ובכך 

רֹב יֹוֵעץ”יקטין את הסיכוי לכשלון וכמו שנאמר  ה בְּ ׁשּועָּ     ‘(יד‘, )משלי יא“ תְּ

ַע וכו” ק ַאיָּלֹון: ‘ ָאז יְַּדֵבר יְּהֹוׁשֻׁ ֵעמֶּ יֵָּרַח בְּ עֹון דֹום וְּ ִגבְּ ׁש בְּ מֶּ ֵאל ׁשֶּ רָּ ֵעינֵי יִשְּ ר לְּ ‘[]יהושע פרק יַויֹאמֶּ  

משעה שהשמש ‘[ :  ]פרשת אחרי מות ט   “ תנחומא ” תמוז העמיד יהושע בן נון את החמה. וזה לשון מדרש  ‘ שביום ג‘[ ]פרק יא“ סדר עולם רבה” כתוב במדרש

ל ֵׁשם ה” ה פוסק מפיו, שנאמר“זורח עד שעה שהוא שוקע אין קילוסו של הקב לָּ הֻׁ בֹואֹו מְּ ׁש ַעד מְּ מֶּ וכן אתה מוצא בשעה בשעה  ‘(ג‘, )תהילים קיג”, ‘ִמִמזְַּרח ׁשֶּ

ַע וכו ” שעמד יהושע ועשה מלחמה בגבעון מה כתיב שם,   ק ַאיָּלֹון ‘  ָאז יְַּדֵבר יְּהֹוׁשֻׁ ֵעמֶּ יֵָּרַח בְּ עֹון דֹום וְּ ִגבְּ ׁש בְּ מֶּ ֵאל ׁשֶּ רָּ ֵעינֵי יִשְּ ר לְּ ביקש יהושע לשתק “  ַויֹאמֶּ

יש בו כח להלך, דמם עמד. לכך אמר לו )מהלל(, שכל זמן שהוא מקלס )מלשון דממה(. דום, לא אמר עמוד אלא דום  )שם מקום(את החמה, אמר לו שמש בגבעון 

)ביום הרביעי לבריאה(   אמר לו השמש ליהושע: יהושע, וכי יש קטן שאומר לגדול ממנו דום, אני נבראתי ברביעי “ שמש בגבעון דום”יהושע שישתוק, שנאמר 

ה שמים  “שהוא קטן ויש לו עבד זקן אינו אומר לו שתוק, ואברהם אבי הקנה לו הקב)אדון( ובני אדם נבראו בששי, ואתה אומר לי דום. אמר לו יהושע בן חורין 

ץ ”וארץ, שנאמר  ַמיִם וָָּארֶּ יֹון קֹנֵה ׁשָּ לְּ ֵאל עֶּ ם לְּ רָּ רּוְך ַאבְּ ַהיֵָּרַח וְַּאַחד ” ולא עוד אלא שנשתחוה השמש לפני יוסף שנאמר  ‘(  יט ‘,  )בראשית יד “  בָּ ׁש וְּ מֶּ ִהנֵה ַהשֶּ וְּ

ַתֲחִוים ִלי  ר כֹוכִָּבים ִמׁשְּ שָּ ה, אמר לו יהושע דום אתה ואני אומר “ אמר לו השמש וכיון שאני שותק מי יאמר קילוסו של הקב “.  שמש בגבעון דום ” הוי    , “ עָּ

ַע לה”שירה בעבורך שנאמר  ה”, ואין אז אלא שירה, שנאמר “‘ָאז יְַּדֵבר יְּהֹוׁשֻׁ    ‘(א‘, )שמות טו“ ָאז יִָּׁשיר מֹׁשֶּ

תמוז ‘ ג  

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת:
 מרדכי בן מרסל, שחר בן כוכבה

אסתר בת עיישה, אילנה בת שמחה  

 ת.נ.צ.ב.ה
 ניתן להקדיש העלון לעילוי נשמה, לרפואה וכו'

 כמו כן ניתן להזמין עלונים בטלפון:
   

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 

20:06הדלקת נרות:   

21:03צאת השבת:   

21:36ר"ת:   

 

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
 בעזרת השם ביום שבת לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

18:00שיעור גמרא:   
19:35מנחה של שבת:   
20:35תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 יישר כח גדול
‘ מזל טוב’שחוגג את יום הולדתו, “ יעקב חזיזה”לתורן השבת:    

 עד מאה ועשרים שנה.
  



כולם ידעו שהמדריך השנה הוא הדבר הכי מקורי שיש במחנה הקיץ הזה, בכל פעם 
הוא הפתיע מחדש עם תוכניות מרתקות ורעיונות מוזרים ומשונים שבכל תולדות 
מחנות הקיץ לא חשבו עליהם. לכן כאשר שמעו הילדים על כך שהמדריך מארגן 
הערב פעילות באולם הארועים, לא נשאר אפילו ילד אחד בכל מתחם המחנה. 
המדריך עלה לבמה כשחיוך ערמומי מתחבא לו בזווית פיו. בשונה מן הפעמים 

ערב טוב ילדים לכולכם ”הקודמות הוא הגיע ללא ציוד לבמה, ניגש למקרופון ופתח: 
 “ .אז בואו נתחיל”ענו כולם. “ כן“ ”יש מצב רוח?

מכירה פומבית היא ”  שאל המדריך ומיד ענה  “  אתם יודעים מהי מכירה פומבית ” 
מכירה שבה מציגים לקהל מוצר נדיר ועתיק, כמו לדוגמה, ציור של צייר מפורסם או 
סיגר של ראש ממשלת אנגליה וכדומה, המשתתפים מכריזים כמה הם מוכנים לשלם 

היום אני רוצה לערוך מכירה פומבית, “. ” עליו, וכמובן המרבה במחיר הוא הזוכה 
אבל מכיון שאין לי שום דבר בעל ערך מיוחד אני מעונין למכור לכם שטר כסף של 

.שלף המדריך שטר של חמישים דולר “  חמישים דולר... כן כן מה אתם צוחקים? 
 אלו יהיו כללי המכירה: ”לקול גיחוכם של הקהל ואמר: 

 05-כלל ראשון: כל הצעה שתתנו והיא תהיה הגבוהה ביותר מזכה את המציע ב 
 דולר, אפילו אם ההצעה תהיה דולר אחד! 

כלל שני: מי שיגיע למקום השני, דהיינו שההצעה שלו מעט נמוכה מההצעה הזוכה, 
למקומות היכון, הכן, ” יצטרך לשלם לי את הסכום שהציע. ברור? סיכם המדריך  

 “ רוץ!
אני יכול להרויח ”בעודו חושב לעצמו “ דולר אחד”שקפץ ראשון וצעק ‘ אילן’היה זה 

צעק יובל. “  שתי דולרים ”דולר ומקסימום להפסיד דולר אחד, זה בודאי משתלם.  94
רגע רגע, אני לא מתכון לשלם למדריך ככה סתם דולר, הספיק להרהר אילן לפני ” 

ארבעה דולרים ... חמישה... עשרה... עשרים וחמישה... “ ” שלשה דולרים! ” שצעק  
הכריז יובל. כן, “  חמישים ” צעק אילן,  “  ארבעים ותשעה דולרים “ ”ארבעים ושנים...

 חמישים דולרים עבור שטר של חמישים דולרים. 
חמישים ואחד ” חשב אילן לעצמו  “  דולר   94אני עומד לשלם עכשיו סתם כך  ” 

הסביר לחברו ההמום “  כך אשלם רק שקל אחד ” הפתיע אילן את כולם  “  דולרים! 
חמישים ושלשה... מאה דולרים... מאה ” צעק יובל...  “ חמישים ושנים”שניצב לידו. 

 “ וחמישים... מאתיים ארבעים ותשעה... מאתיים וחמישים...
אני רואה שהמכירה יצאה מכלל שליטה, הגענו למצב שבו ” הכריז המדריך  “  עצור ” 

” מוכנים לשלם לי מאתיים וחמישים דולר עבור שטר פשוט של חמישים דולר! 
קודם כל אני רוצה להבהיר שהמכירה מבוטלת, ידעתי מראש שזה מה שיקרה ” 

 אילן ויובל נשמו לרווחה. “  ובכלל לא נתכוונתי למכירה ברצינות
נראה לכם שהמשתתפים כאן התנהגו ללא הגיון? ובכן, את ”המשיך המדריך ואמר: 

הניסוי הזה ערכו כבר עשרות פעמים, והוא נערך על אנשים פקחים מאוד כמו 
סטודנטים ואנשי אקדמיה. בכל המקרים הסכום שאותו הציעו לבסוף הקונים היה 

המדריך הביט בעיני המשתתפים הרבים “.  פי כמה וכמה מן השטר שהוצע למכירה 
הסוד הגדול יותר הוא שאדם לא מוכן להודות בטעות של עצמו גם אם “ והמשיך: 

בשלב הראשון הנזק היה רק דולר אחד,   בגלל זה הוא ממשיך להפסיד עוד ועוד.  
אבל אף אחד לא רוצה לזרוק דולר סתם כך בלי לקבל מאומה, לכן האדם מגדיל את 

 “. ההשקעה ובכך מגדיל את הסיכון להפסיד יותר
הוא כזה: ישנם אנשים שמגלים ” אמר המדריך  “  המסר אותו רציתי להעביר לכם ” 

פתאום בגיל עשרים שיש אמת ויש משמעות אמיתית, פנימית ורוחנית לחיים, אבל 
מה? עשרים שנה חיינו בטעות? לא יתכן! הם מעדיפים לטמון ’ הם חושבים לעצמם  

מה? אתה ’ את ראשם בחול ולהמשיך את החיים. גם בגיל שמונים הם יגידו לעצמם  
רוצה לומר לי שכל החיים שלי עברו ככה סתם, אתה רוצה לומר לי שהחמצתי את 

הם קובעים, וממשיכים בדרכם עד הסוף, הכל משום שהם ‘  העיקר בחיים? לא ולא 
גם אנחנו אם עשינו טעות “. ” לא היו מוכנים להודות על האמת כבר בתחילת הדרך 

אחת אין זה אומר שבגללה עלינו להפסיד את הכל, אנו צריכים לדעת לצאת 
 א(        “)הרב דוד קליינר שליטבהצלחה! “ מהמשחק בזמן, לתקן את הטעות ולהתקדם הלאה

 סיפור לשבת
 פירוש הקדיש

ַגַדל   שיתגדל  -וְּיִתְּקַַדׁש ׁשְֵּמיּה ַרבָּא יִתְּ

א, בְּעָּלְּמָּא  . ויתקדש שמו הגדול של ה' רָּ  ִדי בְּ

עּוֵתיּה ִליְך בעולם שברא, כרצונו.  -ִכרְּ יַמְּ  וְּ

ִׁשיֵחּה ֵרב מְּ נֵיּה, ִויקָּ קָּ רְּ ַמח פֻׁ יַצְּ כּוֵתיּה, וְּ   -ַמלְּ
 המשיח. ביאת  ויחיש ישועתו יצמיח  ו עלינו מלכותו  שיֶגלה 

כָּל ַחיֵי דְּ יֹוֵמיכֹון ּובְּ ַחיֵיכֹון ּובְּ ֵאל,-בְּ רָּ   -ֵבית יִשְּ

א ּוִבזְַּמן  בחייכם וביומכם ובחיי כל בית ישראל.  ַבֲעגָּלָּ

ִריב,  יְֵּהא  קרוב ואמרו אמן. ובזמן במהרה   -וְִּאמְּרּו ָאמֵן קָּ

ַרְך בָּ ַמיָּא יִתְּ ֵמי ַעלְּ לְּ עָּ ַלם ּולְּ עָּ ַרְך, לְּ בָּ א מְּ ֵמיּה ַרבָּ  -ׁשְּ
יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים יתברך. 

ַהַדר יִתְּ נֵַשא וְּ יִתְּ רֹוַמם וְּ יִתְּ ַאר וְּ פָּ יִתְּ ַתַבח וְּ יִׁשְּ   -וְּ

ה וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר.  ַעלֶּ יִתְּ וְּ

ִריְך הּוא א בְּ ׁשָּ דְּ קֻׁ ֵמיּה דְּ ל , ׁשְּ ַהלָּ יִתְּ  ויתעלה  -וְּ

ֵעלָּא ִמן ה .“ויתהלל, שמו הגדול של הקב   -לְּ

א-כָּל תָּ מָּ נֶּחָּ א וְּ תָּ חָּ בְּ א, ִתׁשְּ תָּ א, ִׁשירָּ כָּתָּ   -ִברְּ
 מעל כל הברכות, השירות, והתשבחות 

ן והנחמות .    ִאמְּרּו , וְּ בְּעָּלְּמָּא  ַדֲאִמירָּ

 שנאמרות בעולם,  -ָאֵמן.

 ואמרו אמן. 

 פינת ההלכה

 הלכות הנהגת האדם בבוקר

הנני ” יזהר להיות צנוע כשחובש או פושט את בגדיו, ולא יאמר  א. 

כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ “,  בחדרי חדרים ומי רואני 

ע “ )שו כבודו. וכל שדרכו להיות מכוסה ינהג בצניעות שלא יתגלה.  

 סעיף א,ב(‘ סימן ב
כ ינעול של שמאל “ ינעול מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו, ואח ב.  

ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין. ובמנעל שאין להם קשירה ינעול 

 ד(‘ )שם סשל ימין תחילה. 

וכן כשלובש בגדיו או רוחץ גופו נכון שיקדים תחילה את ג.  

הראש, מפני שהראש מלך על האברים, וכן יקדים את הימין, שכן 

מצינו שהימין חשובה, אבל בפשיטת הבגדים וכן בחליצת 

המנעלים, יתחיל לפשוט ולחלוץ צד שמאל תחילה, שזה כבודה של 

 ‘(מ ט“י ע“)ילקוימין. 

 ,בכל יום אחר שיקום ממיטתו צריך ליטול ידיו במים בכלי   ד. 

אלוקינו מלך העולם אשר ‘  ברוך אתה ה ” ויברך קודם הניגוב:  

 ‘(סעיף א‘ ע סימן ד“)שו“. קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידיים

מי שיש לו מכה על ידו אחת, והיא מכוסה בתחבושת, נוטל ידו  ה.

אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ” הבריאה בלבד, ומברך:  

 טז(‘ י עמ“) ילקו“. ידיים

 )שם(אם היה ניעור כל הלילה יטול ידיו בלי ברכה.  ו.

 יז(‘ )שם עמהישן ביום יטול ידיו בלי ברכה.  ז.

אין ליטול ידיו שחרית על גבי קרקע במקום שהאנשים עוברים  ח.

ושבים, ולא יטול ידיו על גבי כלים מפני הרוח הרעה שבמים 

 .)שם(     השורה על הכלים, ואם נטל ידיו על הכלים ישטפם היטב

  

  

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

דולרים. 50כמה שווים   
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