
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

 
  

  
  
  
  
  
 

ויט משה את ידו על השמים ויהי חושך אפלה בכל ארץ "
  "מצרים שלושת ימים

  

שהיו בישראל לפי , ?שךו חה"הקב למה הביא עליהם
שת וומתו בשל, ולא היו רוצים לצאת, באותו הדור רשעים

ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים במפלתם ויאמרו אף הן 
  .)י"רש( לוקין כמונו
  

בשלושת לא מתו דתן ואבירם  למה
ן ות ברשע היווהלא אפילההימי 

  ? מתחילתן ועד סופן
  

 יישוב א'   
   ביציאת מצרים מת בשלושת ימי האפלהמי שלא האמיןורק 

  

,  מתרץ שאף על פי שהיו דתן ואבירם רשעים ש"הרא

ורק אלו שלא האמינו , מכל מקום לא נתייאשו מן הגאולה

   .הם מתו, ביציאת מצרים
  

שרק אותם רשעים שלא היו רוצים לצאת י "ברש מדוקדקכן ו

  .ממצרים מתו
  

  ביישוב'   
  עדתו שיבלעו באדמה עם קרח וזרימי בראשית נגמששת 

  

מתרץ שלפי שכבר מששת    דברי שלום'בס

ימי בראשית נגזר עליהם מיתה משונה שיבלעו באדמה עם קרח 

  .וכל עדתו
  

ואיך , ויש להקשות על פירושו שהלא לכל אחד ואחד יש בחירה

אפשר לתרץ שמששת ימי בראשית נקבע להן למות דוקא על ידי 

ומפורסמים דברי רבינו  .ע"וצ,  ויש לפלפל בדבריו,שיבלעו באדמה

ם"הרמב     ה גוזר על "הקבאין שודאי

 אלא כל אדם ראוי לו ,האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע

או חכם או סכל או  או רשע כירבעם כמשה רבינו להיות צדיק

ואין לו מי  , או כילי או שוע וכן שאר כל הדעותרחמן או אכזרי

אלא  שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים

   .הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה

 יישוב ג'   
  על ידםיהיה  בליעת האדמה נסשכדי נשארו בחיים 

  

נשארו בחיים להיות דתן ואבירם שמתרץ   החתם סופר

שעיקר הנס שנבלעו בני הוסיף  ו.הנס של בליעת האדמה על ידם

כי כולם נבלעו , היה על ידי דתן ואבירם, קרח ועדתו באדמה

אבל דתן ואבירם נבלעו , שכבר נשרפו שלקחו איש מחטתו, מתים

  . חיים באדמה
  

  דיישוב'   
  שלא רצו להכות את עם ישראל שהוכו על ידי המצריםכיון 

  

ל מתרץ שכיון שהיו דתן ואבירם משוטרי " זצל דיסקין"המהרי

' ישראל שהוכו בגלל שלא רצו להכות את עם ישראל כדאי

וכל מי שנענש בגלל עם ישראל זכותו גדולה שמלאך , מדרשב

והיינו , במדרש' ואף הים נבקע בעבורם כדאי, המות לא יכול לו

 שנבלעו באדמה מטעם זה ובכל זאת נענשו במחלוקת קרח ועדתו

  .לפי שחמורה היא מחלוקת שאפילו יונקי שדים מתים בגינה
  

  היישוב'   
   שהיתה כוונתם לרעהאף נתגדל על ידם משהסוף סוף כיון ש

  

 מתרץ עוד שכיון שמשה רבינו נתגדל על ( סופרהחתם 

ידי דתן ואבירם שהלשינו עליו ונתגרש וברח מבית פרעה ונתלש 

ממצרים כשישים שנה ואז נתגדל ונתקדש ונתחכם עד שהיה ראוי 

   .משה להיות גואל צדק לישראל
  

ה מזמין נחש לילד אילות שרחמן צר ובשעה "כדרך שהקב

ה מזמן להן נחש שמכיש להן בבית הרחם "שכורעת לילד הקב

ואלמלי מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד , ומתרפות ויולדות

מיד מתה   ,כלומר דתן [ה נחשים אלו "כך זימן הקב

מכל מקום כיון שעל , פ שלרשעות נתכוונו"ואע, למשה] ואבירם

ה להמיתן עד שיראו גאולת ישראל "ידם נתגדל משה לא רצה הקב

ה עד שנטלו שכרן ונבלעו "והמתין להן הקב, ה"על ידי משה רבנו ע

  .באדמה במדבר במחלוקת קרח ועדתו
  

 העולם היאך מבני בניו של קשיםשמצינו  זה מןכעילהוסיף שיש ו

בסנהדרין ו בגיטין יתאאהמן הרשע למדו תורה בבני ברק כד

והיאך זכה לזה המן הרשע שציער את ישראל ורצה , ):צו(

, להשמיד להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד

  ומתרצים העולם דסוף סוף כיון שנזדמן על ידו שעשו כל ישראל

  עושה שמים וארץ' עזרי מעם ה                     ונצליח נעשה  '   בשם   ה
  
  
  
  
  
  
  

  

  חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבוע 
  
  

  

  "כרם יוסף"ס " מחהא" שליטיוסף חי סימן טובמשולחנו של רבי 
  ו"שלים ת ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירו"אור התורה"ראש ישיבת המתמידים 

 

  

 ג"תשע

  

 

  
  

  בא   
23  

  "חברון"י "א ר"שליט דוד כהן  רביהגאון הגדולו" פורת יוסף"י "א ר" שליטמשה צדקה  רבי הגאון הגדול,בברכת מרנן ורבנן רבותינו הגאונים ראשי הישיבות

  

   ולכל בית ישראלקוראי הגליון ל

   שבת שלום
  ומבורך



  
  
  
  
  
  
  
  

, שכרוהיה  זה לכן למרות הכל, תשובה שלימהשבאותו הדור 

דולה הסרת הטבעת גמגילה ' וכמו שאמרו רבותינו במס

יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן 

ואילו הסרת הטבעת , שכולן לא החזירום למוטב, לישראל

  .והן הן הדברים, החזירתן למוטב
  

  ויישוב'   
  על הרשעים במצרים מפני שביקש רחמים המשה נענש בז

  

איתא שדתן ואבירם לא מתו לפי שמשה רבינו החפץ במדרש 

, ה רוצה להרוג את כל הרשעים מישראל במצרים"ראה שהקב

ה שלא "אמר לו הקב, ה שלא יהרגם"עמד בתפילה לפני הקב

והנני משאיר , כדאי לעם ישראל שישארו אלו הרשעים בחיים

ותראה איזה צרות יגרמו לך , מהם שני אנשים דתן ואבירם

  .ישראלולכל 
  

,  אטו מפני כך נענש משהאדרבהיש להקשות ד' לכאוהנה ו

וכמו , והלא ראוי ליטול שכר על שלימד סנגוריא על ישראל

שמצינו באברהם אבינו שטרח וביקש למצוא זכות לאנשי 

  ?ואם כן למה נענש משה, סדום ועמורה שהיו רשעים גדולים
  

ונראה לתרץ דשמא עיקר הקפידא על משה רבינו שהיה לו 

וכמו שתמיד היה , לבקש שיחזרו אותם רשעים בתשובה

מתפלל על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה כדאיתא במסכת 

זה כעין היסוד שמבארים העולם שהתביעה על נח וסוטה

ולא , היתה שלא השתדל בעד כלל ישראל שיחזרו בתשובה

אבל משה תמיד השתדל וטרח , התפלל עליהם שיחזרו בתשובה

  .אך כאן יתכן שנתבע בזה, בזה
  

 המאיריועוד יש לומר על פי מה שכתב  שמלך

ם לפרוע כבודו כלפיו ואחר כך רצו אחרי כשחטאו כםחלמיד תו

, נזדמן כל זהשפטי יושר השם מיש לו להתבונן שמ, םולהעניש

וזהו מה ,  לו למונעםואסור, חתו אירע כןוהשג' ומאת ה

 ל"שאמרו חז   תלמיד חכם צריך  ש

 לפרוע מהם לא ם אחר באין ממקווהיינו שאם, לנקום ולנתור

מפני כך נענש שאול שמחל על כבודו ו, ת"השיכי כל זה מ, ימחה

גבי כך גם זה יש לומר לפי ו .ולא הניח שיפרעו מאלו שחירפוהו

 , כלפיוידפוג ו אותן רשעים שחירפוה רצה להרוג"קבשהמשה 

 שישארו ולכך נענש, ומשה התפלל עליהם, ואבירםובכללם דתן 

   .וכאמור, שביקש עליהם רחמיםיון כ בחיים

  
  
  
  
  
  
  
  

  ל לזיכוי הרבים"יו "אשכול יוסף" ןגיליו
  האחים היקרים והמבורכים על ידי

  ו"הי אהרן ניסים ומר, ו"הי גדעון ניסים מר

  שנשאו על עצמם כל הוצאות הדפוס

  'להצלחתם ולהצלחת כל בני משפחתם שיחי
  
  

  

  וקטר לעילוי נשמת הוריהם היקרים ומוקדש ומ

  ה"יה ע' בת גורגונוריהל " בן מסעודה זסלם אליה

 

  בשורה משמחת
 החדש רו הופיע ספ

גמליאל  ג"הרהשל 
   א"שליט רבינוביץ

  "פרדס יוסף"
  פ"על הגדש

להשיג בחנויות 
  הספרים המובחרות

 03-6194114  

  
  
  
  
  
  
  
  

  זיישוב'   
  יראוו למען ישמעו ולבפרסום גדלהמיתם ה "הקבביקש 

  

מתרץ שאדרבה דתן ואבירם היו מקדש הלוי בספר

דוקא משום כך לא אלא ,  אותן רשעים שמתורשעים יותר מכל

כמו זו שזכו לה הרשעים , ה לזכותם במיתה נסתרת"רצה הקב

אלא ביקש להמיתם בפהרסיא , שמתו במצרים בהסתר

כמו שאירע לבסוף במעשה , למען ישמעו ויראו, ולובפרסום גד

  .קרח ועדתו ונבלעו הם וכל רכושם באדמה לעיני הכל
  

  חיישוב'   
  תמיתו לצההבטחה שישראל עתידין לצאתלא נודע להם 

  

 תירצו שלמרות שדתן ואבירם לא רצו  ועודעדות ביהוסףבספר 

כיון שלא נודע להם ולא , לצאת ממצרים בכל זאת לא נענשו

ת שישראל עתידין לצאת ממצרים "נמסר להם ההבטחה מהשי

וסברו שרק לשלושה , ך הקדוש"האלשילצמיתות כמו שכתב 

 והיינו "דבר נא באזני העם"וכמו שנאמר , ימים עתידין לצאת

 בטחההוכיון שלא ידעו ה, והעלימו זאת מדתן ואבירם, בחשאי

ולכן נשארו בחיים , לצאת ממצרים לא היו ראויים להענש

  ].ומה שחטאו במן זה היה אחר כך[, בשלושת ימי האפילה
  

  טיישוב'   
 גםכאילו  'ל ה חילו היהיםמתהיו  ואם צדיקים נראים כהיו

  ה ימי האפלצדיקים מתו בשלושת
  

פ הרבה מעם ישראל היו סבורים "חוכך לתרץ עוד דעכהנני 

 ועל כן אם היו מתים באותם , צדיקים היושדתן ואבירם

היו אומרים העולם שגם צדיקים מישראל , שלושת ימי אפילה

  .לא מתו', שלא יהיה חילול הולכך כדי , מתו במכת חושך
 

  
  
  

  

  :על פי דעת תורה
  

 רוגדול הד שהאם יתכן
לא נקבל לכן  ומוטעה

   ?דבריו
  

שלח כתובתך במייל  המלא המאמר לקבלת
    ל של המערכת"לדוא

  

  "כרם יוסף"כון י מ"שע" אשכול יוסף"מערכת 
   בישראל"אור התורה"ומוסדות 

  keremyosef@okmail.co.il: ל"דוא
  
 

 די שבוע במייל שלח להערות והארות ולקבלת הגיליון מי
  ]א"י שליט"י גדול"המאושר ע[ל של המערכת "תך במייל לדואכתוב

  םלצשןךץבםץןך @לקרקצטםדקכ: לבקשת רבים כתובתנו בעברית   

  

  העלון מוקדש להצלחת ידידנו איש חיל רב פעלים לתורה
  ו"א  ואחיו הי" שליט יעקב שפירולתעודה  מזכה הרבים הרב

  


