עורך :הרב עוזיאל אדרי

פרשת השבוע:

דברי אלוקים חיים

מחלוקת קרח ועדתו הייתה לאחר פרשת המרגלים
כתוצאה מדבריו של כלב בן יפונה שאמר" :עלה
נעלה וירשנו אותה" אפילו אם ארץ ישראל נמצאת
בשמים ומשה אומר לנו עשו סולמות ועלו שם הרי
שנצליח בכל דבריו" .קרח ועדתו טענו האומנם
נכון הוא שמשה רבינו בחר בו ה' להיות המנהיג
אך כיצד אפשר להתמסר לדבריו בכל לב וללכת
אחריו בעיניים עצומות .וכי נכון הדבר לפתח כלפי
ילוד אשה הערצה בלתי מסויגת ,עד כדי נכונות
לבצע משימות בלתי אפשריות לכאורה?
התשובה בפרשתנו פשוטה ,חד וחלק :כן! התורה
מצווה" :לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין
ושמאל" ,עליך לציית לדברי חכמים "אפילו יאמרו
לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל!".
כל דבר שיוצא מפיו של מנהיג הדור הוא קודש
קודשים ,דבריו אינם דברי עצמו אלא דברי אלוקים
חיים ,הוא בטל לחלוטין לתורה ולנותן התורה
שכינה מדברת מתוך גרונו ,ולדברי אלוקים חיים
חובה לציית ציות מוחלט.
בברכת שבת שלום ומבורך
רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל” שכונה יא' באר שבע

יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים ב' דר"ח תמוז ב' תמוז ג' תמוז ד' תמוז ה' תמוז ו' תמוז ז' תמוז
לפי שעון "קיץ"
1.7.17 30.6.17 29.6.17 28.6.17 27.6.17 26.6.17 25.6.17
4:12 4:11 4:11 4:10 4:10 4:10 4:09
עלות השחר
4:17

4:18

4:18

4:18

4:19

4:19

4:20

זריחה  -הנץ החמה 5:43

5:44

5:44

5:44

5:45

5:45

5:46

זמן טלית ותפילין
שקיעה

19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51 19:51

צאת הכוכבים

20:08 20:08 20:08 20:08 20:08 20:08 20:08

סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:26

8:26

8:27

8:27

8:27

8:28

8:28

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:09

9:09

9:09

9:10

9:10

9:10

9:11

קרח
פרשת השבוע:
הפטרה :השמים כסאי
ופסוק ראשון ואחרון ממחר חודש
כניסת השבת19:25 :
יציאת השבת20:23 :
רבינו תם:
21:18

קרח -

שבת וראש חודש

גליון מס' 718

חורבן המחלוקת
שאּו עַל ְקהַל י ְהו ָה
תנ ַ ּ ְ
ת ְ
אלֵהֶם רַב לָכֶםּ ...ומַּדּו ַע ּ ִ
ו ַיּ ִ ּ ָקהֲלּו עַל מֹשֶה וְעַל ַא ֲהרֹן וַיֹּאמְרּו ֲ
(במדבר טז ,ג)

ומה ראה קרח לחלוק על משה ,נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל
שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור( .רש”י)

פרשת קורח ועדתו הפכה לסמל גנות המחלוקת בישראל ,וכמו ששנינו במשנה
(אבות ה ,יז)‘ :כל מחלוקת ...שאינה לשם שמים ,זו מחלוקת קרח וכל עדתו' .והיא
המקור לאיסור התורה בהחזקת מחלוקת ,כדברי הגמ' (סנהדרין קי ,א)‘ :אמר רב ,כל
המחזיק במחלוקת עובר בלאו ,שנאמר ולא יהיה כקורח ועדתו' .ויש להתבונן
נוראות ,הלא קורח צדיק היה ,עד שדרש עליו רבינו האר”י ז”ל את הכתוב (תהלים
צב ,יג) ‘צדיק כתמר יפרח' – סופי תיבות קרח .זאת ועוד שגם היה חכם ופיקח,
כדברי המדרש (תנחומא)‘ :קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו' .ולא בכדי זכה
שיצא ממנו שמואל הנביא אשר כידוע היה שקול כנגד משה ואהרון ,כדברי הכתוב:
‘משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו' (תהלים צט ,ו) .ואם כן הלב משתומם מדוע
לא עמדה לו צדקותו וחכמתו מליפול לבאר שחת של תחלואי המחלוקת והליצנות.
ואמנם המדרש עצמו (שם) האיר את עינינו בתעלומה זו ‘נתקנא בנשיאותו של
אליצפן בן עוזיאל' ,רוצה לומר שמידת הקנאה שבערה בעצמותיו היא זו שגרמה
לקריסת גדלותו הרוחנית של קורח.
וכבר הוכחנו במאמרים אחרים,שרבים חללים הפילה מידה מגונה זו וגדולים
וטובים נפלו ברשתה ,כדוגמת המרגלים ושלומיאל בן צורישדי (זמרי בן סלוא) וירבעם
בן נבט ועוד .מכל מקום עדין צריך ביאור גדול ,כיצד יש בכוח מידה אחת מגונה
ככל שתהיה – למחוק במחי יד גדלות כה מופלאה פרי עמל של שנים רבות! ומדוע
לא הגנה עליהם תורתם מפני רעה חולה זו ,הרי גמ' ערוכה היא (סוטה כא ,א)‘ :תורה
אגוני מגנא אצולי מצלא' ,ופירש רש”י‘ :מגינתו מפני היסורים ומצילתו מהיצר
הרע' .ברם לכשנתבונן בדברי רבותינו אשר הפליגו עד מאוד בגנות מידה זו ,נראה
שאין כוח בעולם אשר יוכל לעמוד כנגדה ואדרבה יש בכוחה לכלות ולבער כל
חלקה טובה עד היסוד .וכבר אמר שלמה המלך החכם מכל אדם ‘קשה כשאול
קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה' (שיר השירים ח ,ו) .וכה הם תמצית דברי הרמח”ל
אודות מידת הקנאה :לו היה יודע האדם שכל מה שקיבל חבירו הוא מאתו יתברך
לא היה מקנא בו כלל ועיקר ,ואם הוא עושה כן ,זהו האות שאינו מאמין בהשגחת
הבורא יתברך על יצוריו .וגדולה מזו מבואר בספר כד הקמח :המקנא בטובת חבירו
וגם שונאו בשל כך ,הרי הוא מורד במלכו של עולם ,עי”ש.
אמור מעתה שהנגוע במידת הקנאה ,הרי הוא כופר בטובתו של מקום .ולזה יש
לצרף את דברי הגמ' בברכות (סב ,ב)‘ :כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם',
ולמדו כן מדוד אשר בבורחו מפני שאול כרת את כנף מעיל שאול ,ונענש על כך
שלימים לא נהנה מהבגד ,שנאמר (מלכים א – א ,א)‘ :והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו
בבגדים ולא יחם לו' .ותמה הגר”י בלאזר זצ”ל בספרו ‘כוכבי אור' מדוע נענש דוד
על כך ,והלא הרשות היתה נתונה בידו אפילו להרוג את שאול כדין ‘הבא להורגך
השכם להורגו' ,ואם כן מדוע נתבע על השחתת בגדו ,וכי טוב יותר היה אם היה
כורת את ראשו! ומכאן למד הרב יסוד נפלא ,והוא שחלילה אין כאן עונש אלא
יש כאן טבע מוטבע בהנהגתו של הקב”ה – שאין האדם זכאי ליהנות מדבר שהוא
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הפרשה"

בז לו ,מדין מידה כנגד מידה .וזה לענ”ד שורש כל הרע שיש
במידת הקנאה והשלכותיה ההרסניות גם במי שגדול בתורה,
שכן הואיל והוא בז בהנהגתו של הקב”ה כמבואר לעיל ,בדין
הוא שתורתו לא תגן עליו מפני היצר הרע ,ועל כן הוא חשוף
לכל הפגעים האנושים של מידה זו .ומעתה שוב לא יפלא
היאך מנהיגי דור דעה וגדולי עולם לאורך כל הדורות הנ”ל,
קרסו תחתיה ואיבדו את כל עולמם בתורה ,ולא זכו להגנת
התורה אשר עמלו בה כל ימי חייהם.
ובזה יאירו לפנינו שתי פליאות נשגבות שמצאנו בחטא
המרגלים ,אשר מלבד גודל חטאם שהוציאו דיבה רעה על
הארץ ,גם נחשדו בכפירה נוראה בבורא עולם ,כמבואר
ברש"י על הפסוק (במדבר יג ,לא) ‘כי חזק הוא ממנו' – כלפי
מעלה אמרו ,דהיינו שהכנענים חזקים כביכול מהקב”ה ח”ו.
וכן נחשדו בשפיכות דמים ,כמבואר במפרשים על הפסוק
(במדבר יג ,טז) ‘ויקרא משה להושע בן נון יהושע' – י–ה יושיעך
מעצת המרגלים ,ופי' רבותינו ‘שלא יהרגוך'! והלב משתומם,
היאך אנשים ראשי בני ישראל אשר נבחרו ע”י משה ואושרו
ע”י הגבורה והוסמכו בכשרותם ע”י התורה ,כדברי רש”י
על הפסוק (במדבר יג ,ג) ‘וכולם אנשים' – לשון חשיבות מלמד
שבאותה שעה כשרים היו ,יכולים להידרדר לשאול תחתית
של כפירה ושפיכות דמים רח”ל ,אתמהה .ברם לאור המבואר
במאמרנו לעיל (‘קשה כשאול קנאה') בשם הזוהר הק' ששורש
חטא המרגלים הוא בקנאתם פן יכנסו לארץ ישראל ויבחרו
אנשים אחרים במקומם ,שוב לא יפלא איך נפלו גיבורים
לבירא עמיקתא ,שכן הוא אשר אמרנו ,שאין תריס העומד
בפני פורענות מידת הקנאה.
ובשכר זאת נשכיל להבין עוד תופעה מוזרה שיש במידה
רעה זו .שכן כידוע המקנא בטובת חבירו ,מוכן הוא לאבד
אף את חלקו ובלבד שגם חבירו לא יקבל ,בבחינת 'גם לי גם
לך לא יהיה' .וכבר הדגימו זאת רבותינו בכמה וכמה משלים,
דוגמת אותם שני חברים אשר האחד היה קנאי והשני חמדן,
ואמר להם המלך כל מה שיבקש האחד לעצמו יקבל חבירו
כפול .חשב הקנאי ,הרי כל שאבקש יקבל חברי כפול ולכן
סירב לבקש ,לעומתו החמדן סירב גם הוא לבקש שכן הוא
חפץ בכפליים .משלא הסתדרו ביניהם ,פסק המלך על הקנאי
לבקש את בקשתו .ועל אתר השיב ,אבקש מהוד מלכותו
לנקר לי עין אחת ...כדי שינקרו לחבירו את שתי עיניו .ודע
שטבע זו מוטבע כבר מימי רדיפת עשיו את יעקב .שכן
ידועים דברי רש"י על הפסוק (בראשית כה ,כב) ‘ויתרוצצו הבנים
בקרבה' ,ופירש רש”י לשון ריצה ,שכשהייתה עוברת ליד בית
שם ועבר ,יעקב מפרכס לצאת .וכשעוברת ליד בתי עבודה
זרה ,עשיו מפרכס לצאת ,עי”ש .ויש להעיר בדרך צחות ,הלא
טבעם של תאומים שהם מונחים בבטן אימם זה על גבי זה,
דהיינו הגדול למטה והקטן מעליו .ואם כן בשלמא יעקב
שהיה על גביו פרכס לצאת אך עשיו חסם את דרכו ,אולם
עשיו שהיה תחתיו מי הפריע לו לצאת! ברם עשיו הבין שאם
הוא יצא לעינוגיו הרי שהוא מפלס בכך את דרכו של יעקב
לצאת לבית המדרש ,ועל כן אמר מוטב לי להמשיך לסבול
ובלבד שיעקב לא יקבל את מבוקשו .הנה כי כן עין רואה
ואוזן שומעת ,שהנגוע במידת הקנאה לא זו בלבד שהוא
מחריב את עולמו הרוחני אלא שגם את עולמו הגשמי הוא
מוכן להקריב על מזבח הקנאה הבוערת בעצמותיו .וזהו עומק
דברי התנא באבות (ד ,כא)‘ :הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין
את האדם מן העולם' ,רוצה לומר משני עולמות – עולם הזה
ועולם הבא!

בברכת שבת שלום ומבורך

הרבנות והמועצה הדתית
מחלקת הכשרות

אולמי אופל אירועים
רח’ מרגולין 1

גלידריה גי’ט לק
מתחם רמי לוי

קונדיטוריה לה פטיסייר
רח’ חוגלה 25

קונדיטוריית דולסה
פסאג’ רסקו

שיק בר
הכנת וופל בלגי ושיק פירות
רח’ הקישון 31

העוגיות של ברוריה
רח’ נתן רוטנשטרייך 31

חנה עוגיות
הכנת עוגיות מרוקאיות וקינוחים
רח’ אחד העם 7

אושרית אלטיט – הכנת עוגיות
רח’ יצחק המודעי 16

בלונה -הכנת קינוחים ומתוקים
רח’ מנחם דונקלבלום 5/2

בר מתוקים ספא דאנס
רח’ הכוזרי 8/2

דניאל כהן – אירועים בר מתוקים
רח’ מיכאל חזני 8

אירוע בקליק –בר מתוקים
רח’ קק”ל 8/2

בודה הפקות – בר מתוקים
רח’ יד ושם 5

מעיין של מתוקים -בר מתוקים
רח’ פקועה 3

מפניני הפרשה

בית משפט
של מעלה

שיתקיים בעז"ה ביום ראשון
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