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A Message from the Rav
Rabbi Daniel Belsky, shlit”a

W
e are a unique nation.
We are considered an Am
Keshe Oref. This reflects
strength of character. We are strongly opinionated. This
necessitates differences. Machlokes. There are two forms
of machlokes. The Mishna notes that machlokes for the
truth – L’shem Shomayim – will endure ( Avos 5 – 17 ).
The Maharal explains that this is the way of the world.
Only through differences of opinion can the world endure.
However this brings grave ramifications. Not every
difference is necessarily for the honor of heaven. Hillel
and Shamai were pure – they were both right. They sought
only the truth. However Korach was not so pure. He was
intelligent – Pikeach Haya. What brought him to such a
foolishness? What brought him to attack Moshe? His eye
mislead him. This is very common. The Gemara (Sota 9b)
puts him in a list that began with the original nachash

and runs through all of Tanach – to include haman. They
set their eye on what was not theirs and thereby lost
even what was. Korach obviously is an extreme. He was
actually swallowed up by the earth. He was such a danger,
that there was no other way to deal with him (Malbim
16-28). Even Yaakov Avinu asked not to be mentioned
in this context (Rashi 16-1). Rabeinu Yona sees a biblical
injunction against maintaining machlokes (Sharei
Teshuva 3-58). It is even permitted to speak lashon hara
about those who make machlokes in order to quell the
raging fire. We are a nation defined by unity – Yechida.
We camped as one in order to receive the Torah. We need
to be united in order to receive the land. The meraglim
created divisiveness – and we have not recovered. Korach
became an example, just as Miriam became an example.
These were very special people. We are expected to learn
lessons. May we merit – Amen...

”“שיהיו שפתותיהם דובבות
המעוניין להקדיש את הוצאת הגליון לעילוי נשמת יקיריו שהלכו לעולמם ולזכותם בכך בעולם
העליון באלפי זכויות של לימוד תורה ויראה יפנה להמערכת

אשת קורח מול אשת און בן פלת – השפעת האשה על ביתה
הרב אברהם משה רוט
א .הגמרא במסכת סנהדרין קט אומרת (מתורגם מארמית) :אמר
רב :און בן פלת אשתו הצילתו ,אמרה לו :מה יצא לך מזה? אם משה
הוא הגדול – אתה תלמיד ,ואם קורח הוא הגדול – אתה תלמיד( ,בכל
מקרה אתה תלמיד ,ומה תרוויח ממחלוקת זו) .אמר לה :מה אעשה,
הרי הייתי איתם בעצה אחת ונשבעתי להם שאני איתם .אמרה לו:
יודעת אני שכל העדה קדושים הם ,כמו שכתוב ‘כי כל העדה כולם
קדושים’ [ולכן לא יכנסו הביתה מפני הצניעות] ,אמרה לו :שב ,ואני
אציל אותך .השקתה אותו יין לשכרה ,והשכיבה אותו לישון ,ישבה
על הפתח וסתרה את שערה ,כל מי [מעדת קורח] שבא ראה אותו
וחזר לאחוריו ,בין כך ובין כך נבלעו להם קורח ועדתו.
אשת קורח אמרה לו :ראה מה עשה משה! הוא נהיה מלך ,את אחיו
מינה לכהן גדול ,בני אחיו מינה לסגני כהונה ,אם מגיעה תרומה אמר
– תהיה לכהן ,אם מגיע מעשר שנוטלים אתם הלווים אמר הביאו
ממנו תרומת מעשר לכהן ,ועוד ,שהוא גזז את שערותיכם ומשחק
בכם כשוטים ,עינו נתן בשערותיכם ,אמר לה קורח :הרי גם משה
עצמו גזז שערותיו! אמרה לו :כיון שהכל נעשה לכבודו אמר ‘תמות
נפשי עם פלישתים’ ,ועוד ,שאמר לכם עשו תכלת – אם התכלת
חשובה מצוה תוציא גלימות של תכלת וכסה בהם את כל בני ישיבתך!
מסיימת הגמרא :זהו שכתוב :חכמות נשים בנתה ביתה ,ואיוולת
בידה תהרסנה ,חכמות נשים בנתה ביתה  -זו אשתו של און בן פלת,
ואולת בידה תהרסנה  -זו אשתו של קרח.
נראה שחז”ל באו לרמז לנו שהשלום והמחלוקת תלויים בהתנהגותו
של האדם בתוך ביתו פנימה ,רק כאשר ישכין את השלום בינו לבין
אשתו יוכל לבוא מזה להשכנת שלום בינו לבין רעיו ובינו לבין
שבטים וקהילות אחרות .שורש המחלוקת של קורח כנגד משה
נעוץ בהעדר השלום האמיתי בינו לבין אשתו ,ואילו אצל און בן פלת
ששרר השלום בינו לבין אשתו ניצל ע”י זה מלהיכשל במחלוקת
מחוץ לביתו.
ב .אמנם מהו השלום? כבר הארכנו במקום אחר שהשלום אין
פירושו שיהיו כולם בדעה אחת ,אלא שיהיו כולם בלב אחד למרות
הדעות החלוקות.
במבט שטחי היה נראה לחשוב שאשתו של קרח היא סמל ודוגמא
לשלום בית ומסירות לבעלה ,שדאגה לכבודו ולמעמדו ,אך באמת
בזה היא גרמה לו רעה גדולה בזה שהסיתה אותו לחטוא ,לא היתה
כאן דאגה אמיתית לקורח אלא למעמדה שלה שביקשה להיות
אשת נשיא ואשת כהן גדול.
ואילו אשתו של און בן פלת לא היתה עמו בדעה אחת ,ושכנעה אותו
במתק שפתים ובחכמת נשים שלא תצא לו מזה טובה ,ובזה הצילתו.
הרי לנו ששלום אינו תלוי באחידות הדעות אלא באחידות הנפשות
שדואגת לו ורוצה בטובתו.
ג .והנה במסכת יבמות דף ס”ג דרשו חז”ל על הפסוק אעשה לו
עזר כנגדו :זכה – עזר ,לא זכה – כנגדו .וצריך ביאור ,שלשון הכתוב
‘אעשה לו עזר כנגדו’ משמע שהכנגדו הוא בכלל העזר ,ואיך דרשו
חז”ל שהוא דבר והיפוכו  -או עזר או כנגדו.
עוד צריך להבין הלישנא בתרא שם שדרש זכה – כנגדו ,לא זכה
– מנגדתו (מייסרת אותו) ,הרי דפירש שה’כנגדו’ גם הוא חלק מן
ה’זכה’ ,וצריך להבין הכוונה.
ושמעתי מזקני רבי שמחה שלמה לוין זצ”ל הביאור בזה דהנה
בפרשת משפטים כתוב “לא תקח שוחד כי השוחד יעוור עיני פקחים
וגו’ ובפרשת שופטים כתוב “כי השוחד יעוור עיני חכמים” ,ומבאר
ע”ז הגר”א דבכל מקום דכתיב ‘חכמים’ היינו בתורה ו’פקחים’ היינו
מילי דעלמא ,והלוקח שוחד יעוור עיני שכלו בין בחכמת התורה ובין
במילי דעלמא ,שהרי הדין מושתת גם על חכמת התורה וגם על הבנת
תחבולות העולם להבין הערמימות של בעלי הדינים ,ובשני העניינים
הללו פוגע השוחד שיסתתמו עיניו.
כן הדבר גם בין איש לאשתו ,אמר זקני זצ”ל ,לפעמים הבעל עייף
ורוצה להמשיך לישון ולהפסיד התפילה או תפילה בצבור ,או זמני
הלימוד ,וכן לפעמים מחמת טרדתו בעסקיו הוא מפסיד בענייני
הרוחניות ,ואז אם אשתו עומדת לצדו ועוזרתו ומסייעתו להמשיך
בהנהגתו הרי אע”פ שהיא ‘עזר’ באמת זהו ‘כנגדו’ ,כי אע”פ שנראה
כאילו השלום שרוי במעונם מ”מ אם היתה דואגת לו באמת לא היתה
מפסידה אותו בזה ובבא .ואילו אם היא ‘כנגדו’  -מוכיחה אותו במתק

שפתיה ומזכירה לו שאם תעזבני יום יומיים אעזבך ,ומשפיעה עליו
להתחזק כנגד היצר הרע ,הרי אע”פ שהיא ‘כנגדו’ באמת זהו ‘עזר’ .כי
בזה היא עוזרתו באמת וטורחת בתקנתו ,שהרי הוא משוחד על ענייני
עצמו ואינו יכול לראות האמת והיא מעמידתו על הטובה האמיתית.
נמצא דבין זכה ובין לא זכה מתקיים כל הפסוק בשלמות‘ :עזר כנגדו’,
אלא שאם לא זכה אז ה’עזר’ נעשה ‘כנגדו’ לרעתו ,ואם זכה הוא
להיפך שאפילו ה’כנגדו’ משמש לו ל’עזר’ .וזוהי גם שיטת הלישנא
בתרא ‘זכה – כנגדו’ שפעמים הכנגדו היא הזכות לו ,ואם לא זכה אזי
היא מביאה עליו חטאים ויסורים וזהו ‘מנגדתו’.
זהו ממש מה שאנו רואים בחילוק בין אשת קורח לאשת און בן פלת,
אשת קורח היתה כביכול ‘עזר’ אך באמת נעשה מזה ‘כנגדו’ ,ואילו
אשת און להיפך היא חלקה עליו והוכיחה אותו ‘כנגדו’ אך מזה נעשה
‘עזר’.
ד .עוד שמעתי לרמז בלשון הגמ’ ‘זכה – כנגדו’ מלשון ‘זכות וטהרה’
(כמו שמן זית ‘זך’) ,וכן מה שאמרו ‘זכו – שכינה ביניהם’ הוא מלשון
זכות ונקיות ,היינו שאם הם טהורים וזכים וכל כוונתם לשמים ,הרי
ממילא הוא מקבל את תוכחתה הטהורה באהבה ,ומקשיב לקול
חכמתה שלא להתפתות אחר יצרו.
[אמנם צריך להדגיש שכל זה שייך לדורות הקודמים ,אבל בימינו
קשה למצוא אנשים בני מעלה כל כך היודעים לקבל תוכחה ,שהרי
בדורנו אין אדם יודע להוכיח ,וכל שכן להוכיח בן-זוג ,ולכן בימינו לא
מומלץ ליישם דברים אלו למעשה ,שאשה תוכיח את בעלה בצורה
ישירה על מצבו הרוחני ,אלא בעקיפין תעודד אותו בכל פעם שהיא
רואה בו מעלה רוחנית ותרבה בהערצתו על זה ,וכך יימשך ליבו
לרוחניות ,ואכמ”ל].
ה .והנה ,ההשפעה הכי גדולה שיכולה האשה להשפיעה על בעלה
היא בעניין השמחה בחלקו .ומרגלא בפומיה של דודי זקני הגאון רבי
חיים יעקב לוין זצ”ל ,שהכל יכול אדם ליתן לזולתו ,עושר ונכסים
וכבוד וחכמה ,אבל דבר אחד הוא צריך לעשות לעצמו – השמחה ,אם
האדם לא יהיה שמח בחלקו לא יעזרוהו כל מתנות תבל.
אמנם האשה היא יכולה להשפיע על בעלה לשמוח בחלקו ,ובאמת
זה היתה כל טענתה של אשת און בן פלת ,למה אתה מבקש דברים
גדולים ממך ומה אתה מפסיד אם תישאר מחוץ למחלוקת הזו ,מה
שאין כן אשתו של קורח פיתתה אותו לדרוש ולתבוע דברים נוספים
שלא הגיעו לו ,להיות כהן וללבוש מעיל כליל תכלת ולקבל תרומות
ולזכות בנשיאות .והרי לא היה חסר לקורח כלום ,הוא היה צדיק נכבד,
ומעשירי תבל ,וראה שושלת מפוארת יוצאת ממנו .אך אשתו הסיתה
אותו לא להסתפק בכל זה אלא לדרוש עוד ועוד ,ומזה נתקלקלה כל
שמחתו.
לאשה יש כוח להחדיר בבית את השמחה וההסתפקות במה שיש,
בלא שאיפות למה שאין ,ועי”ז משרה שמחה אמיתית וטהורה.
זקני זצ”ל היה מפרש דברי הגמרא האומרת :כלה שעיניה יפות אין כל
גופה צריך בדיקה ,שנרמז בזה שאשה שיש לה יופי בעיניה ,שיודעת
להתבונן ולהסתכל ביופי האמיתי ,ויודעת על מה להתבונן וממה
להתפעל ,ומאידך גיסא  -על מה שאיננו חלקה אינה כלל מביטה
בעיניה היפות .אשה כזו ,אין כל גופה צריך בדיקה ,כי בודאי אשה
מושלמת היא שנותנת שמחה וסיפוק בלב בעלה ובני ביתו.
ו .זקני הצדיק רבי אריה לוין זצ”ל כתב במכתבו שבימי כלולותיו
עם רעייתו הצדקת ע”ה עסקו בלימוד ענין נפלא זה של הסתפקות
במועט ,וכמו שכתב במכתב:
“...לפעמים עולה בזכרוני זכרונות קדושים ,כי בשבעת ימי המשתה
של כלולותי עם אמך הצדיקה אשר לא הניחה תמורתה זי”ע ,למדנו
כל השבוע המגיד משנה של שלהי הלכות זכיה ומתנה ד”ה הצדיקים
[העוסק בהסתפקות במועט ומיאוס המותרות] ,ובדרך זו חיינו את
חיינו[ .א”ה ,בינו נא זאת ,מה עשו שני הצדיקים הללו בשבעת
ימי כלולותיהם!] .לפעמים יש לי מצפון הלב שאין נותן לי מנוחה,
אולי לא יצאתי ידי חובתי נגד אמך בזה [כלומר ,שלא בזבז עליה די
ממון] ,ולפעמים יש לי תביעה בלבי ,כי ודאי לא יצאתי .אמנם בזה
אני מתנחם כי היא הסכימה לזה מרצונה הטוב והגמור ,אדרבה ,היא
עודדה אותי כי לולא בטחונה החזק בטחון כ”כ חזק כעצם השמים
[לטוהר] לא היתה לי תקומה בימים הקשים”...
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מדוע לא הרג משה את קורח משום מורד במלכות
הרב אברהם הירשוביץ

“ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן
פלת בני ראובן .ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים
ומאתים ,נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם”
א .וז”ל הרמב”ן :הנכון בדרש ,שכעס קרח על נשיאות אליצפן
כמאמר רבותינו וכו’ והנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא אירע
להם שום רעה וכו’ היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו ,ואילו
היה אדם מורד על משה בזמן ההוא היה העם סוקלים אותו ,ולכן
סבל קרח גדולת אהרן וכו’ אבל בבואם אל מדבר פארן וכו’ ונגזר
על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו ,אז הייתה נפש כל העם
מרה והיו אומרים בלבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות ,ואז
מצא קרח מקום לחלוק על מעשיו וכו’.
ב .בדבריו מבואר שעניינה של פרשת קרח אינה אלא מרד
במנהיגותו של משה רבנו שכפי שמבואר במקורות רבים בחז”ל
היה לו ‘דין מלך’ [למשל במסכת זבחים (קב ,א) וירושלמי
סנהדרין] .וז”ל הרמב”ן (דברים לג ,ה) ‘אבל יש מקצת האגדות,
שמפרשים אותו על משה ואומרים :משה מלך ,שנאמר “ויהי
בישורון מלך בהתאסף ראשי עם וכו’ ,והוא היה מלך עלינו ועל
כל שבטי ישראל יחד ,וראוי לנו לעשות דברו ומצוותיו ,כי מלך
גדול וחכם היה עלינו וכו’ .כך גם מבואר בדברי המד”ר‘ :אח נפשע
מקרית עז  -זה קרח ,שחלק כנגד משה ומרד וירד מן כבוד שהיה
בידו ,ואין נפשע ,אלא מרידה’.
ג .אולם לפ”ז יש לתמוה מדוע לא נהג משה רבנו בקרח כמורד
במלכות ודן אותו למיתה מהירה חלף העמדת המחלוקת למבחן.
וז”ל הרמב”ם (מלכים ג ,ח) :כל המורד במלך ,יש למלך רשות
להורגו וכו’ שנאמר “כל איש אשר ימרה את פיך”.
וכנראה צריך לומר שבזמן משה רבנו טרם התחדש דין מורד
במלכות ואכן הדברים מפורשים בתשובת חת”ס (או”ח ר”ח) וז”ל:
היוצא מדברינו דמרידה במלכות מטעם חרמן של ישראל בימי
יהושע והמורדים על מרע”ה במדבר לא נתחייבו מיתה אף על
פי דהיה בישורון מלך מ”מ עדיין לא קיבלו עליהם ישראל בחרם
להמית המורד במלכות’.
ד .דברי החתם סופר מחודשים בכך שדין מורד במלכות אינו
חלק עצמי מדיני התורה ,אלא התחדש רק בתקופת יהושע .אולם
החידוש הגדול הוא שההלכה מכירה בתוקפו של דין המאפשר
הריגה של אדם שהתחדש עקב הסכמת האומה והיא ממזגת
אותו במכלול מצוות התורה לכל דבר ועניין.
ה .עיון בהלכות מלכים מעלה שלא רק דין מורד במלכות תלוי
בהסכמת האומה ,אלא שחלקים רבים ומשמעותיים בדיני
המלכות קשורים קשר בלתי נפרד בהסכמת האומה ,ולהלן נציע
שלוש הלכות מהן ניתן להסיק את האמור .אך עיקרם של דברים
מצוי בהלכות דינא דמלכותא ומקוצר היריעה יורחב במקום אחר.
ו .מינוי המלך :ז”ל הגמרא במסכת סנהדרין (כ ,ב) ‘רבי יהודה
אומר ג’ מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך
ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה רבי נהוראי
אומר לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן שנאמר ‘ואמרת

אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי’ ובפשטות המחלוקת
היא האם מינוי מלך הוא חובה  -כדעת רבי יהודה  -או רשות -
כדעת רבי נהוראי .לדעת רבי נהוראי לולא בקשת העם אין כל
מקום למינוי מלך ולדעתו פשיטא שהסכמת האומה היא הבסיס
למינוי המלך .אולם אף לדעת רבי יהודה [אשר בפשטות הלכה
כמותו וכפי שפסק הרמב”ם] ,נראה שבקשת העם היא מהותית
להליך המינוי וכפי שמשמע מפשטות הפסוקים ‘ואמרת אשימה
עלי מלך וכו’’ וז”ל העמק דבר :והרי ידוע בדברי חז”ל דמצוה
למנות מלך וא”כ למאי כתיב ואמרת וגו’ .ונראה דמשום דהנהגת
המדינה משתנה אם מתנהג עפ”י דעת מלוכה או עפ”י דעת
העם ונבחריהם .ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה,
ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי קברניט .ודבר זה
אי אפשר לעשות עפ”י הכרח מצות עשה .וכו’ ומכל מקום אין
סנהדרין מצווין עד שיאמרו העם שרוצין בהנהגת מלך .ומשום
הכי כל משך שלש מאות שנה שהיה המשכן נבחר בשילה לא
היה מלך והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העם’.
ז .ישנם מספר מקורות משלימים לגבי הגורמים המופקדים על
מינוי המלך וכללם של דברים שמדובר בסנהדרין ,הנביא והאורים
ותומים :הנביא והאורים ותומים הינם גילוי רצון ה’ לכל דבר ועניין,
והסנהדרין הינו הגוף המופקד על מצבו הרוחני של העם ,ולכן אך
טבעי ששלושת אלו יהיו מופקדים על המינוי .אולם ברדב”ז (הל’
מלכים ג ,ח) מבואר חידוש גדול בהלכות מורד במלכות וז”ל‘ :האי
מלך היינו שהומלך על פי נביא או שהסכימו עליו כל ישראל.
אבל אם קם איש אחד ומלך על ישראל בחזקה אין ישראל חייבין
לשמוע אליו והממרה את פיו לא נקרא מורד במלכות’ .לאמור,
הרדב”ז מחדש שהסכמת העם על מינוי מלך היא למעשה ‘מסלול
נוסף’ למינוי המלך עד כדי שהמורד במלך שהתמנה על ידי העם
דינו להריגה כמי שמורד במלכות.
ח .בעם ישראל יש מספר אישים שלגביהם נקבעו דיני קורבנות
מיוחדים ביניהם המלך“ :אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות
ה’ אלקיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם :או הודע אליו חטאתו
אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים” ,דהיינו
בשונה מיתר העם המלך מביא קרבן שעיר על חטאתו .בפשטות
היה מקום לומר שמשעה שמלך מתמנה כדין ויש לו מעמד כלפי
שמיא אין כל משמעות הלכתית לעובדה שהעם מורד בו ,ואף
במקרה זה עליו להמשיך ולהביא את קורבנותיו כדינו .אולם
בדברי הירושלמי ראש השנה (ב ,ב) מבואר לא כך וז”ל“ :רב חונא
אמר כל אותן ששה חודשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום בנו,
בשעירה היה מתכפר כהדיוט” .קרי המרד של אבשלום בדוד
המלך ביטל את מעמדו מבחינה הלכתית.
ט .לסיכום האמור ,יפים דבריו של הקרן אורה במסכת הוריות
(יא ,א)‘ :אלא נראה דהדבר תלוי בעם ,וכל שקיבלו עליהם אותו
למלך מחוייבים לסור אל משמעתו וגם בהם הדבר תלוי להורידו
מגדולתו כדאיתא בירושלמי דוד כל הימים שברח מפני אבשלום
היה מתכפר בשעירה כהדיוט אע”פ שנמשח תחילה ע”פ הדיבור,
וכן משמע פשטיה דקרא “מקרב אחיך תשים מלך” דשימת מלך
תלוי בעם’...

חברי קהילתנו המעוניינים בשמירת מקומות ישיבה
עבורם בקבלת שבת ,יפנו בהקדם להגבאים
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TO INCREASE THEIR YEARNING
Rabbi Yaakov Klein

Ijuxtaposition
n their holy seforim, the tzaddikim highlight the
between the story of the Meraglim and Korach’s
rebellion, explaining why the sin of the Spies served as the
impetus for Korach’s complaint. The following is a particularly
beautiful idea from R’ Shlomo Carlebach z”l. While we all
desire to reach our spiritual goals with ease, this is ultimately
not how growth works. In any growth process, there are
inevitably going to be setbacks, errors, and obstacles.
However, although every road to success passes through
the dark tunnels of failure, those failures yield some of the
greatest fruits. The lessons learned in getting back up after a
falling are oftentimes among the most powerful lessons we
ever learn. In addition, having tasted the terrible bitterness of
failure, our appetite for the sweet flavor of success increases
ten-fold. “All obstacles are only for the purpose of building up
desire,” said Rebbe Nachman of Breslov.
In the same way, although the Meraglim did klal Yisrael a
tremendous disservice by causing them to wander in the
desert for an additional 40 years before entering Eretz Yisrael,
in a certain, deep way, their grave error had a positive effect
– fortifying and increasing klal Yisrael’s desire for the Holy
Land. Moshe Rabbeinu and Ahron HaKohen were able to
understand that on the deepest level, the sin of the Meraglim

had a positive outcome. They knew that the 40 additional years
would succeed in deepening klal Yisrael’s connection with,
and commitment to, the Land of the Soul. But not everyone
was able to attain such a level of retrospective clarity.
In this week’s parsha, Korach arranges an uprising against
Moshe Rabbeinu. R’ Shlomo explains that the impetus for
Korach’s rebellion was his inability to sense the value in
the 40 additional years of wandering. Korach was unable to
understand how anything positive could come from making
a mistake. He made up his mind that if he could only become
the Kohen Gadol, he would take klal Yisrael into the land right
away, and nothing would be lost - Klal Yisrael’s connection to
the Land would be just the same.
As everybody knows, Korach is ultimately buried in the
ground. The tzaddikim teach us that just like seed can only
begin to grow once it completely disintegrates in the earth and
the deepest essence is all that remains, we can only truly begin
to grow once we have disintegrated from our many mistakes.
In order to rectify his inability to understand the manner
in which a descent can lead to ultimate progression, Korach
is swallowed by the earth like a seed, where this process of
disintegration for the sake of ultimate growth takes place...

דברי תורה לכבודו של ידידנו יקר
היקרים רבי יהושע רוז שליט"א
הרב משה יונה הרטמן

.להעמיד היראה עם השמחה יעוי”ש

בענין הנפרד מחבירו

ולפי”ז יש לבאר הדמיון בגמ’ כאן בין עמידה לתפילה לבין פרידה
 דבכל אלו הניהוג הוא ניהוג של,מחבר ופרידת הנביא מישראל
 וכן הנביא בהיפרדו. שזהו המעמד של עומד לפני המלך,יראה
 שהוא זמן של מיעוט שמחה (ומבואר בגמ’ דיראה שייך,מעמו
. וכן הנפרד מחבירו,) דהביאו קרא דבכל עצב יהא מותר,עם עצב
. מתוך שמחה של מצוה,ובזה נאמר שיראה זו תהא יחד עם גילה

 ת”ר אין עומדין להתפלל לא מתוך וכו’ אלא מתוך.ברכות לא
 וכן לא יפטר אדם מחברו לא מתוך וכו’ אלא,שמחה של מצוה
 שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם,מתוך דבר הלכה
’ וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דר,בדברי שבח ותנחומין
ירמיה בר אבא אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה
.שמתוך כך זוכרהו

 העבודה,נמצינו למדים דבכל מקום שיש צד של יראה ועצבות
 כאשר מרבה, וכן לאידך.היא לשמח לבו בשמחה של מצוה
, צריך להנהיג עצמו במהלך של גילו ברעדה,בשמחה יותר מדאי
.כמבואר בכל הסוגיא שם

 דפתח באופן עמידה לתפילה,ולכאורה דברי הגמ’ מוקשים מאד
. ודימהו לנפרד מחבירו מתוך דבר הלכה,מתוך שמחה של מצוה
 ועוד.ומה דמיון הוא זה בין נפרד מחבירו לאופן עמידה בתפילה
. וצ”ע.מהו שדימו לסיום דברי הנביאים מתוך דברי תנחומין

 בהיפרד מעלינו ראש,ולפי”ז בעמדינו כעת במצב של יראה ועצב
 שומה עלינו, ידידינו האהוב ר’ יהושע שליט”א,קהלנו וראש קולנו
 כמו שהביא בתלמידי רבינו,לעבוד ולהרבות בשמחה של מצוה
 ולהוסיף. קרא דועתה קחו לי מנגן וגו’ יעוי”ש בכל דבריו,יונה שם
 הגותו וחזיונו, בגליון המפואר,בדברי תורה המשמחים את הלב
הצעיר- תחת ניהוגו המסור של הרב,של הגבאי ר’ יואל שליט”א
 שמרבה תמיד בשמחה של,דקהלתנו הרה”ג רבי משה שליט”א
.מצוה

[ועוד קשה דמה הוא דמיון שמחה של מצוה לדבר הלכה ומה
 ועל קושיא זו יש לומר עפ”י.הדמיון של שנים אלו לדברי תנחומין
המבואר בטור סי’ צ”ג דכל אלו דברים הם קיום של שמחה של
.]) (ועיין עוד מש”כ כאן בתלמידי רבינו יונה.מצוה יעוי”ש

, יחסר לנו מאד מאד, הגם שידידינו ר’ יהושע שליט”א,ומתוך כך
 שנמשיך בדרך, שמתוך כך זוכרהו,עכ”פ נחמה פורתא נמצא
... לעמוד בתפילה מתוך שמחה של מצוה,שהראנו והעמידנו
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והנה במשנה שם (דף ל’ ע”ב) אמרו אין עומדין להתפלל אלא
’ ולכאו, ואילו בבריתא אמרו אלא מתוך שמחה,מתוך כובד ראש
, אולם בטור ובשו”ע כללום בחדא הלכתא.הם שתי שיטות שונות
.’אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש וכו’ מתוך שמחה וכו
.וצ”ב היאך הוא הקיום של ב’ הלכות הללו יחדו
) דאמרו גילו ברעדה:ויש לבאר הדבר עפ”י דברי הגמ’ שם (ל
 והביאו כמה אמוראים היאך הנהיגו,במקום גילה שם תהא רעדה

המתנה בין בשר לחלב (ב)
הרב משה נאומבורג
מנהג ארץ ישראל
יש מן הפוסקים הסוברים שהמנהג בארץ ישראל הוא לחכות שש
שעות ,ולדעה זו בן חו”ל הבא להתגורר בארץ ישראל ואין דעתו
לחזור מחויב למנהג המקום כדין “מקום שנהגו” ,ולכן גם אם בחו”ל
היה נוהג להמתין שלש שעות עליו להמתין מעתה שש שעות.
וידוע כאבו של מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל על הנוהגים ג’ שעות בכל
מקום ,וכפי שכבר כתב האגרו”מ בענין אחר שמנהג זה של המתנת
“שלש שעות” אין לו מקור ממשי.
אשה שמנהג בעלה שונה ממנהג אביה
הדין הוא שאשה נשואה טפלה למנהגי בעלה בין להקל ובין להחמיר
בכל המנהגים ,ולכן גם אם בבית אביה היו נוהגים להקל ולהמתין
שלש שעות ,ובבית בעלה נוהגים להמתין שש שעות ,עליה לנהוג
כפי שנוהגים בבית בעלה.
אולם אם זמן ההמתנה בבית בעלה הוא שלש שעות ,ואילו בבית
אביה נוהגים להמתין שש שעות ,נחלקו המורים בזה כיצד תנהג ,יש
מן המורים שאמרו שכאן לא נטפלת למנהגי בעלה ,ועליה להמתין
שש שעות ,ולא שיך לומר בזה דין “מקום שנהגו” ,היות ולמנהג זה
אין מקור ממשי .אולם יש מן המורים שהורו שיש להקל לאשה
לנהוג כמנהגי בעלה ויכולה לעבור להמתנת שלש שעות ,וזאת מאחר
ומדינא לדעת הרמ”א די בהמתנת שעה אחת בלבד.
ישן בין בשר לחלב האם צריך להמתין
רב מנין ובנין של הפוסקים לא הקלו בדבר זה ,אמנם יש וטענו
שאם ישן לאחר שאכל בשרי ל”צ להמתין שש שעות ודי לו במה
שישן שיחשב לו כהמתנה ,והטעם בזה משום שטבע השינה להיטיב
העיכול ולמהרו להתעכל ,וכל ההיתר הזה הוא בהסתמך על שיטות
הראשונים שדי בשעה אחת.
היתר זה הובא בספר פסקי תשובה (ח”ג סי’ רפ”ה) בשם ספר “ויעש
אברהם” שכן הורה הגה”ק מו”ה דוב בעריש מביאלא ,וכן ידוע שסבר
גאב”ד טשכנוב.
וידוע שכן היתה דעתו של הגרי”ש אלישיב זצ”ל ,וכן נהג בביתו
למעשה .אמנם אומרים בשמו שכל מה שהורה להתיר זה דוקא
לאחר אכילת עוף ,וכן רק בשנת לילה .ושתהא שינת קבע על מטתו.
עוד אמרו בשמו שהזמן שצריך לישון בשביל זה הוא חצי שעה ,שעה.
אחד מהלומדים הוסיף שבפעם אחרת כאשר מרן זצוק”ל דיבר ע”ז
הוסיף שהשינה תהיה שינה רגילה שלו ,ולא שישן במיוחד לצורך זה.
בשו”ת תשובות והנהגות הביא שבשם ספר “זכרון משה” שמתחילה
הורה החת”ס להקל בזה ,והכין לעצמו חלב לקפה לשתות בבוקר
ונשפך ,ומזה הבין שאין הדין כן ,ומאז פסק שלא פלוג.
יש שאמרו בשם הגרי”ש שקולא זו היא רק למי שאכל גבינה צהובה
ורוצה לאכול אח”כ בשר בזה יש להקל אם ישן בין הגבינה צהובה
לבשר ,והטעם היות ויש שהקלו שלא להמתין שש שעות אחר גבינה
צהובה .עוד ראיתי שהגרי”ש לא רצה שיאמרו פסק זה ויפרסמו
ברבים ,כדי שלא יצא מדבר זה קלקול.
לא זוכר מתי סיים לאכול את הבשרי
מצוי הדבר מאד שרוצה לאכול חלבי ואינו זוכר מתי סיים את
הארוחה הבשרית ,ויתכן וכבר עברו שש שעות.
מן הדין היה נראה להקל בזה ,שכן כל דין המתנה אינו אלא מדרבנן,
והוי ספק דרבנן שהדין הוא שהולכים לקולא.

אולם כידוע הדין הזה שהולכים לקולא בדרבנן אינו קיים בדבר
“שיש לו מתירין” ,דהינו דבר שיש אפשרות לאכול אותו בהיתר לא
מקילים גם בדרבנן היות שאם יכול לאכול אותו בהיתר למה יאכלנו
באיסור ,ובנדון זה יכול לאכול לאחר זמן ,כשברור שעברו כבר שש
שעות ונמצא אוכל בהיתר ,ולמה יאכלנו באיסור במקום שאולי לא
עבר שש שעות ,ודבר זה נדון בארוכה בספרי הפוסקים ואכמ”ל.
ולענין מעשה יש שהורו להחמיר ולהמתין עד שיצא הספק מלבו,
ויש שהקלו בדבר זה מחמת הספק.
אם אומר לו ילדו הקטן שעברו שש שעות
יש לדון אם קטן שהיה בסעודה וראה מתי סיימו ,האם יכול לסמוך
עליו שאומר לו שכבר עברו שש שעות.
ומביאים מכמה בעלי הוראה מובהקים שניתן לסמוך בדבר זה על
קטן ,וזאת אם מכירו שהוא אכן בר סמכא ,והטעם בזה היות והוא
איסור קל ולא איתחזק איסורא.
ודאי עבר רוב חמש ומסופק אם כלו השש שעות
נדון זה נשאל קמיה כמה מענקי ההוראה ,ונקטו שאם בודאי עבר
רוב חמש שעות מותר באכילת חלב ,והטעם הוא משום שיש לסמוך
על הראשונים שמהם משמע שלא צריך להמתין שש שעות שלמות.
יש שרצו לומר שגם אם ננקוט שספק זה הוא בכלל ספק דרבנן
שהדין לקולא ,ולא נחשב “כדבר שיש לו מתירין” שמחמירים בדרבנן,
עדין יש להחמיר אם בקל יכול להמתין ,ואף הביאו ראיה לכך מדין
של “נטילת ידים” שהדין הוא שאם באו מים לידו לנטילה וספק אם
נעשתה במים אלו מלאכה ,יש אומרים שכאשר יש לו מים אחרים
אין להקל הגם שדין נטילת ידים הוא מדרבנן ,והטעם היות ואפשר
בקל לצאת מידי הספק ,והוא הדין בנדון זה ,שאם קל עבורו להמתין
ימתין ויצא מידי הספק.
בירך על חלב ונזכר שהוא בשרי
בירך על מאכל חלבי ומיד בסיום הברכה נזכר שהוא בשרי ,האם לא
יאכל מחמת שהוא עדין בשרי ,או כדי להנצל מברכה לבטלה יטעם
מעט.
בדרכי תשובה כתב שיטעם קצת ,אלא שיש שרצו לומר שכל הקולא
הזו הוא רק עם עבר ד’ שעות שהוא שיעור הזמן שיש בין סעודה
לסעודה בימות החורף שהימים קצרים ,אבל אם לא עבר ארבע
שעות ,או עכשיו הוא בעת הקיץ לא יעשה כן ,ולא יטעם מאומה.
ויש שרצו לומר שגם אם לא עבר זמן זה רשאי לאכול ,ובלבד שלא
יעבור על ברכה לבטלה ,ולא גרע מהא שבמקום חולי די להמתין
שעה שהוא מעיקר הדין ,הוא הדין שבמקום ברכה לבטלה נקל לו
שאם עבר שעה יכול לטעום.
אמנם לכל הדעות אם לא עבר שעה מעת סיום אכילת הבשר ובירך
ונזכר שהוא בשרי אין לו לאכול את המאכל החלבי ,הגם שמחמת זה
נמצא ועבר על ברכה לבטלה.
אם בירך על הגבינה ויכול להמתין מסיום הברכה עד אכילתו בשיעור
זמן שיעבור עליו שש שעות ימתין והוא בתנאי שלא יסיח דעתו,
ימתין ויאכל על סמך ברכתו ,וזאת בתנאי שהוא קרוב לשש שעות
שהוא שיעור מועט להמתנה בין הברכה לאכילה.
יש שהורו שגם בכזה אופן עדיף שיאכל מיד ולא יסמוך על המתנתו
ללא הסחת דעת ,כי יש מן הפוסקים שסברו שדי שבהמתנת רוב
שש שעות ,ויש לסמוך עליהם ולא להפסיק בהמתנה בין הברכה
לאכילה...
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בחצרות אלוקינו יפריחו
הרב אלימלך קארפ שליט”א

א .בפרשתנו ,בעניין הנחת המטות ,כתוב (יז,יט) :והנחתם באהל מועד
לפני העדות אשר אועד לכם שמה .ובפסוק הבא והיה האיש אשר
אבחר בו מטהו יפרח וכו’ .צווי הנחת המטות באהל מועד ,ובמסויים
לפני העדות ,יש לו שתי סיבות .האחת ,כי באהל מועד בכלל ולפני
העדות בפרט ,הוא המקום שבחר בו ה’ להשראת שכינה ,ובזכות העדות
השרה הקב”ה שכינה במשכן ,כמו שנקרא משכן העדות ,כי המשכן
שהוא מעון לשכינה על שם העדות הוא ,והוא המקום שאצור בו כוח
ההתחדשות וחיות בדרגות הכי גבוהות ששייך לתאר .המלבי”ם מתאר
פריחת המטה בזה”ל “וכמו שהתעורר במטה פעולה נפשיית שהיא
הפריחה שבא ע”י התעוררות נפש הצומחת” ולכן השבט הנבחר
והנשיא “יתעורר בו רוח אלוקים ויוציא פרי קודש הלולים” .מטה זה
היה דומם ,ובכל זאת בחצרות ה’ והוא באהל מועד לפני העדות יפריחו.
השפעת החיים אשר יוצא משם לכל מקום ,עצומה כל כך שבמקום
ההוא יש השפעת פריחה אפילו לדומם .ביומא (דף לט ):אמר רב זוטרא
בר טוביה למה נקרא שמו יער דכתיב בית יער הלבנון ,לומר לך מה
יער מלבלב אף בית המקדש מלבלב ,דאמר רב הושעיא בשעה שבנה
שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב והיו מוציאין פירות
בזמניהן ,וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן שנאמר ירעש
כלבנון פריו ומהן היתה פרנסה לכהונה ,וכיון שנכנסו עובדי כוכבים
להיכל יבשו שנאמר ופרח לבנון אומלל ,ועתיד הקב”ה להחזירה לנו
שנאמר פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה” .יש להבין
דברי הגמ’ מה הכוונה והיו מוציאין פירות “בזמניהן” הרי לאילנות אלו
לא היה בכלל זמן להוציא פירות.
ב .ונראה לבאר עפ”י מה שכ’ במדרש רבה שה”ש (ג,יז) וז”ל “שכשבנה
שלמה בית המקדש צר בו כל מיני אילנות ,ובשעה שאילנות שבשדה
עושים פירות אלו שבבית עושים פירות ,והיו משירין פירותם ומלקטים
אותן ומניחים אותם לבדק הבית” הרי שבזמניהן שהוזכר בגמ’ הכוונה
לזמנם של אלו שבשדות .ונראה לי עוד ,דנקרא “בזמניהם” משום
שבאותה השפעה שיצא מההיכל היו מלבלבים פירות שבשדה ופירות
שבבית ,כי מן הבאר ההוא יוצא שפע לעולם ,וכך מבואר בעץ יוסף
דנטיעת עצי הפירות ולבלובם בבית המקדש הוא להורות שמשם
השפע יוצא לכל העולם .אך יתירה מזאת יש ללמוד מדברי המדרש
תנחומא סוף תרומה (פיסקא יא) כמו שכתבתי שהשפעה זו באה
מחמת כוח התורה אשר בעדות ,וז”ל “אמר ר’ לוי כשהכניס שלמה את
הארון לבית המקדש הרטיבו כל העצים והארזים שהיו שם ועשו פירות
שנאמר :שתולים בבית ה’ בחצרות אלוקינו יפריחו” ונראה ,דעצם מה
שכבר היו שם העצים ונמנעו מלהפריח עד שהוכנס הארון הוא להורות
שכל כוח הפריחה שיש בחצרות ה’ הוא מכוח התורה שיש בארון ,מקור
השפעת השכינה והחיות .ובפרשת ואתחנן עה”פ ואתם הדבקים בה’
אלוקיכם חיים כולכם היום ,תני בילקוט שמעוני (אות תתכד) יסוד
נורא ,דלא רק כלל ישראל שנדבקים לקל שכולו חיים ונדבקים לתורה
יזכו לחיים בזה וינצלו מגיהנם ,אלא אפי’ עגלות של נשיאים חיו ת”פ
שנה משום שנדבקו בו וכמו”כ האילנות בביהמ”ק שנדבקו בארון זכו
להוציא פירות ,וז”ל אתה מוצא כשבנה שלמה את בית המקדש נטע בו
כל מיני מגדים והיו עושין פירות לפי שהריחו בארון”.
ג .נורא למתבונן ,הרי בדומם לא שייך כלל דביקות ,כי דביקות הוא במי
שיש לו בחירה להתרחק ולהתקרב ,ובכל זאת אם רק הריחו ריחו של
ארון ומחשיב הילקוט שזה “דביקות” בארון זכו להוציא פירות .וכל זה
ללמדך ,שכל השפעה בעולם הוא מכוחה של תורה והלוחות המונחות
בארון ,ולהראותך שהשפעת החיות והלבלוב כה גדול ,אשר גם פקידת
העצים בחוץ לפרוח תלוי בפקידת העצים בבית המקדש ,שזכו לפרוח
בזכות ארון העדות .לפי”ז נראה לבאר ,שדוקא מי שאין לו מעלה
עצמית הוא זה שבוחר בו ה’ להיות מטהו פורח באהל העדות ,לסמל
שמה שגם השבט או הנשיא יזכה לפרוח בבית ה’ הוא מחמת שאין
לו מעלה עצמית ,ומתבטל למעלת השפעת המקום של אהל העדות.
אילו היו נבחרו בכורים היו תולים זאת במעלתם ולא היו מתבטלים
למעלת המקום ,ולא זוכים להשפעת החכמה ורוח ה’ ,ולכן דוקא הלווים
נבחרו .ובזה נבין דברי הילקוט שמעוני יחזקאל (אות שנז) עה”פ וידעו
כל עצי השדה כי אני ה’ השפלתי עץ גבוה ותני “וידעו כל עצי השדה
אלו הבריות ,כמה דאת אמר כי האדם עץ השדה ,כי אני השפלתי עץ

גבוה זה קרח ,הגבהתי עץ שפל זה אהרן שנאמר והנה פרח מטה אהרן”
מבואר בלשון הילקוט דכל מה שזכה אהרן לפריחת מטהו הוא בזכות
ענוותנותו ושפלותו ,וכמו שביארנו שמי ששפל ואינו תולה בעצמו הוא
נקרא שתיל בבית ה’ וזוכה לחצרות אלוקינו יפריחו .וכמו”כ בשבט לוי
אך ורק ע”י דבקותם בהקב”ה וענוותנותם זכו להיות שתולים בבית ה’.
ד .יש כאן לימוד עמוק ,המושג “שתיל” הוא זה שנקלט באדמה ולאחר
מכן ילבלב ויפריח ,ואך ורק ע”י שנתבטל לאדמה הוא זוכה ללבלב,
כמו”כ כי פרח מטה אהרן מסמל לזה שהוא במקום אהל מועד מול
העדות מתבטל לגמרי לקדושת המקום ,והתבטלות זו היא ע”י ענוה.
קרח שמסמל עץ גבוה ,אין לו מקום בעבודת המשכן ולסגולותיה
המושגות רק ע”י ענוה והתבטלות לקדושה ולשמו יתברך ,הוא לעולם
אינו מסוגל להיות “שתולים” בבית ה’ ובודאי שלא יוכל מטהו לפרוח.
הגמרא בפסחים (דף לד ).מביאה משנה בתרומות דתנן שתילי תרומה
שנטמאו ושתלן טהורות מלטמא ,ומבאר רש”י (ד”ה טהרו) וז”ל “שחבורן
לקרקע בטלן מתורת אוכל” ,היינו דשתלן הוא בטול .לאור זה נראה גם
לבאר המשך הפרשה ,כתיב (פסוק כג) ויהי ממחרת ויבא משה אל
אהל העדות ,והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול
שקדים .מרש”י מבואר דהציץ גדל לאחר שהפרח נופל ,אך בדעת
זקנים העיר מיומא (דף נב ):דתניא משנגנז ארון נגנזה עמה צנצנת המן
וצלוחית שמן המשחה ומקלו של אהרן ושקדיו ופרחיו ,הרי משמע
שלא נפלו הפרחים והיו קיימים לעולם ,וכבר עמד בזה גם בתוס’ ישנים
יומא (שם) ושניהם כתבו לתרץ דיש פרחים שלא הוציאו ציץ ולא גמלו
שקדים ,ועל אותן פרחים מיירי הברייתא שהם נגנזו ,והדעת זקנים דייק
כן בלשון הכתוב דמיירי בשני סוגי פרחים ,דכתיב והנה פרח מטה אהרן
לבית לוי וזה כנגד אלו שנשארו פרחים ,והדר כתיב ויוצא פרח ויצץ ציץ
ויגמול שקדים ,ואותם נפלו הפרחים .אך המלבי”ם כתב לפרש שכאן
הי’ הנס שהפרח לא נפל כשיצץ ציץ ,וכמו”כ הציץ לא נפל כשגמל
שקדים ,והוצרך לזה כי לולא זה היו טוענים שמשה הכניס ענף של עץ
שקדים שעדיין רק גדל הפרח וענף זה היה דומה למטה אהרן וכתב על
המטה “אהרן” ,לכן כשיצא המטה הפרח עם הציץ עם הפרי של שקד
ידעו שזה היה נס ,ולא שייך שמרע”ה החליף.
ה .אך לפי דרכינו יש לבאר ע”פ מה שביאר החזקוני דפרח הוא סימן
לפרחי כהונה“ ,ויצץ ציץ” הוא סימן שיצאו ממנו כהנים נושאי ציץ,
“ויגמול שקדים” הוא סימן שיצאו ממנו כהנים שוקדים על עבודתם
כדאמרי’ כהנים זריזים הם .ולפי”ז י”ל דבמי שאינו יודע להסתיר או
לבטל מעלותיו ,אז כל מדריגה שמשיג הוא מבטל את שלפניה ,כגון
אצלינו מי שעלה ממדרגת פרחי כהונה לכהן גדול לובש ציץ כבר אין
תועלת להזכיר תואר פרחי כהונה ומשכיחו ממנו ,וכמו”כ שקדן היא
מעלה כלפי פרחי כהונה ,בזה שפיר כשיצץ ציץ יפול הפרח של פרחי
כהונה שכבר אין לזה תועלת ומשמעות .אך ,לא כן מי ששתול בחצרות
ה’ ומבטל מעלותיו למקום ,ואינו זוקף ומייחס את המעלות לעצמו אלא
בזכות המקום ובזכות התורה שנמצאת בארון העדות ,הוא דוקא מייחס
עצמו כשהוא בבחינת ויצץ ציץ דהיינו כהן גדול לזמן הכי מוקדם שהי’
רק פרחי כהונה ,איננו שוכח ברום דרגתו את תחילת דרכו ,ואדרבה
הוא מתבטל ומתנהג בענוה כאילו הי’ פרחי כהונה .וכמו”כ מי שעלה
ונתעלה להיות שקדן שמסמל ויגמול שקדים הוא עדיין מרגיש עצמו
כפרח שהוא פרחי כהונה ואינו מתנשא .ולזאת היה נס כשהוציאו
המטה לא נפל הפרח ולא נפל הציץ והיו כולם יחד ,ללמדך שהכהן
ששתול בבית ה’ שנרמז במטה שפרח באהל מועד ,הוא זה שמתבטל
כשתיל באדמה לגמרי ,והוא לבסוף זוכה ל”בחצרות אלוקינו יפריחו”.
והנה בחינת השקדן מבואר בכלי יקר שהוא זריזות ,ורש”י בפרשת וישב
(לז,יג) מפרש הנני לשון זריזות וענוה ,הרי שזריזות וענוה תואמים יחדיו.
וכמו”כ מבואר בחולין (דף פט ).על ענוה של אהרן דכתיב ואהרן מה
הוא .ולזאת כיון הילקוט שמעוני ביחזקאל “הגבהתי עץ שפל זה אהרן”
שפרח מטהו ,אך גם אחר הפריחה עדיין נשאר בבחינת עץ שפל ,ולזה
מסמל הנס של השארת הפרח והציץ .ובזה נבין גם ששבט לוי והכהנים
שאין להם חלק בא”י ,כל זה הוא בכדי שישבו בחצרות ה’ באופן של
“שתולים” דהיינו בהתבטלות גמורה למעלת המקום ולדביקות בתורה
ובשכינה ,וה’ הוא נחלתם כמו שכ’ הרמב”ם (סוף הל’ שמטה ויובל)...
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ALIVE WITHIN
Rabbi Yoel Klein

N
ever give up! Ein Yiush! We’ve all heard the songs and
seen the bumper stickers, but do we really know what it
means and have we ever experienced its hidden truth shine
forth? Simply put it means that there’s always some spark of
hope and goodness lying dormant within us even when we’re
found in the most desperate situations. We can hear this idea
emanating from our own lips early in the morning when we
awake saying the words of Modeh Ani. This beautiful and
short tefillah ends off by saying- raba emunasecha, which in
addition to meaning that Hashem is faithful to reward us for
serving Him, can also mean that His belief in us in great. He
sees every moment of failure, every loss of focus that we’ve
displayed in life and still chooses to reanimate our soul each
morning with boundless hope and faith that we can begin
to live a positive life today. This endless belief that Hashem
has in us is mirrored by the tzaddikim who constantly work
to lift us up from our lowliness. As the Baal Shem Tov used
to say- “the love I have for the greatest sinners in klal yisroel
is greater than the love you have towards the holiest and
sweetest members of the nation.” This love passes through
the layers of spiritual grime, finding the still shining light of
the soul, reawakening it to allow the person to return with the
joyous serenity of who he really is.
An exceptional example of this we see in Moshe Rabbeinu
going the extra mile to make peace overtures towards two very
unsavory individuals, Dasan and Aviram. These two were the
same ones that many years earlier brought a royal Egyptian
death sentence on Moshe that spawned a decade’s long exile.
These were the same two who brazenly received Moshe with
bitter complaints as he attempted to end the bitter servitude
the Jews were in. These are the same ones who intentionally
went against the word of G-d by leaving manna overnight. And
these are the same ones who in this week’s parsha join in the
acrimonious and jarring dispute of Korach that threatens to
split the nation into pieces. Incredibly enough, not just once
does Moshe attempt to bring them back into the camp of the
righteous, but he does so twice, even after his first try is met
with the most hurtful response possible. They say to Moshe,
“why are you even talking to us after taking us from a land
flowing with milk and honey to a dry and barren desert?!”
They used the beautiful description of the promised-land
to describe the suffocating servitude that we were recently
freed from! To these two lovely people Moshe Rabbeinu now
goes out of his way to see if there is any chance that they can
be brought to their senses and end the conflict. How can a
human being overcome every natural instinct of repulsion
and stretch his compassion towards such individuals?
An answer can be found alluded to later in our parsha. In a
miraculous attempt to help the nation regain their clarity and
faith for the hierarchy of their leaders, Hashem commands
twelve sticks to be brought before the aron. One belonging
to Aaron for the tribe of Levi and 11 others from the other
shevatim. The next morning the staff of Aaron was found
teeming with flowers, buds, and even fully grown almonds,
while the other sticks were as lifeless as before.
The Lubavitcher Rebbe says that we can learn from this that
even when you encounter people who seem dead, who seem
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to be devoid of any redeeming characteristics, remember that
hiding right under the surface is a beautiful person waiting to
flourish. Sometimes this person is even you, when your inner
self-worth is hurting. Don’t give up on believing in yourself
too! Beneath your thoughts and feelings of inner poverty
lies a fiery infinite soul that’s purity and value this moment
reaches to the heights of the universe. The great tzaddikim
put all their efforts into finding and lifting up this light in all
of us.
In the 1930’s there was a foreign minister of the German
government that was Jewish. His name was Walter
Ruttenheim, a fully assimilated Jew that had almost no
connection at all to his rich heritage. One Yom Kippur
afternoon this minister shows up with his entourage of cars
and security guards to the main shul of Germany. He enters
and announces that he would like to partake in the yizkar
services, remembering and bringing merit to his loved ones
that had passed on from this world. As expected this surprise
threw the shul into chaos. Many wanted to throw him
straight out, as this was an outright display of disrespect to
the sanctity of the holiest day of the year. Eventually those
in charge congregated around the Rav of the shul, the Seridei
Eish, Reb Yechiel Weinberg. What he said surprised them. He
said, “let him stay, welcome him like the Jew he is. He knows
and feels almost nothing about the power and awesomeness
of Yom Kippur, yet he felt enough stirrings of his soul to break
out of his comfort zone and come to shul to do something
spiritual. Don’t take it away from him. Don’t rob him of the
tiny flame of Judaism that is still alive within him. Welcome
him.”
Fast forward many years to eretz yisroel where a student of
Reb Yechiel, Reb Avraham Grossbard is repeating this story.
He added that his Rebbe told him after the incident took
place that who knows if this Jewish spark won’t produce
something beautiful. A religious man with yarmulke and
tzitzis approached Reb Avraham after the shiur and said, “I
just want to know that I am a direct descendant of that totally
assimilated German minister. In the end there was a lot of
holy goodness that came out of that holy hidden soul that was
allowed to shine for just a few minutes that Yom Kippur many
years ago.”
May we all connect to the tzaddikim that help us find our own
tzaddik within that will illuminate our lives and the entire
world around us.
Have an amazing Shabbos!

תסמיניה של מחלוקת
הרב נחום יוסף נחם

א .בספר משלי ,לימדנו החכם מכל אדם“ :ישמע חכם ויוסף לקח,
ונבון – תחבולות יקנה” .הבה נצא אף אנו ,בעקבות הפרשה ,וננסה
לדלות לעצמינו לקח ותחבולה ,הנובעים מפסוקי הפרשה.
אמנם ,שני מסרים מרכזיים ישנם בפרשתנו ,והם :ביסוס ואימות
שליחות משה ,כלומר :שליחותו ונבואתו ,וכן  -גודל רעת המחלוקת.
והנה ,בעוד שהיה ניתן לומר שנבואת משה ,שהינה היסוד לאמונתנו,
היא התופסת את המקום המרכזי בפרשה ,בעוד שהמחלוקת – הינה
דבר נוסף ונטפל אליה (על אף חומרתה) ,הנה ראינו בחז”ל (מדרש
רבה) שהעמידו את המחלוקת בפרשתנו בתור רעה חולה לכשעצמה,
העומדת בדרגת חומרה הרת – אסון ,מעבר לחטאים דוגמת :מעשה
העגל!
ב“ .נביאים ניבאו וחכמים חכמו ויוסיפו לספר רעת המחלוקת ולא
הגיעו לתכליתה” (צוואת הרמב”ם ,הועתקה בשמירת הלשון ,שער
הזכירה פרק ט”ו) .על כן ,טוב נעשה אם נחבר את עצמינו לאותם
חכמים קדומים ,המוזכרים בדברי הרמב”ם ,וננסה אף אנו ,לזהות את
תסמיניה האורבים אף לנו ,שכן בתחילתו של דבר ,מחלוקת מתפתחת
על בסיס נטיות אנושיות רגילות ,דבר אשר גורם לה להתפתח מחדש
בכל דור ודור ,בכל עיר ועיר ,ואף  -בכל משפחה ומשפחה...
ג .לכשנעיין בפרשה ,נזהה מספר סימנים מחשידים .הנה כתוב “ויקח
קרח ,ודתן אבירם בני אליאב ,ואון בן פלת ,ויקומו מלפני משה ואנשים
מבני ישראל חמישים ומאתיים” הרי כאן חלוקה לשלוש קבוצות:
ויקח (לשון יחיד) כלומר :קורח כגורם בפני עצמו ,עם מניעים משלו,
אח”כ :דתן ואבירם בני אליאב ,כל אלו“ :ויקומו מלפני משה” ,ובנוסף
להם ,קבוצה שלישית “ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים”.
המפרשים עומדים על חלוקה מוסווית זו ,ומציינים  3גורמים שונים
שהתאחדו כאן .קנאתו של קורח מחמת ייחוסו המשפחתי ,איבתם
הנושנת של דתן ואבירם ,בני השבט הבכיר – ראובן (זאת ע”פ רש”ר
הירש ונצי”ב ב”העמק דבר”) ,ובנוסף“ 250 :נשיאי עדה ,קריאי מועד,
אנשי שם” אשר “מניעת הכהונה שהוא גורם דביקות ואהבת ה’ כאש
בוער בקרבם ,וביקשו להשיג מעלת האהבה והחסידות באופן שאינו
לפי הרצון ממנו ית”ש” (לשון הנצי”ב).
כל אלו ,לפתע ,חברו יחדיו“ ,ויקהלו על משה ועל אהרון ,ויאמרו
אליהם רב לכם! כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה’ ,ומדוע
תתנשאו על קהל ה’?!”
טענה אחידה ,הנשמעת פה אחד מפי אנשי שם קריאי מועד ,נשמעת
הגיונית ולגיטימית ,אמנם לכשמעמיקים לסתרי הלב ,דרישה ‘נעלה’

מדור אחודה חידה
שאלות בפרשת קרח
א] איזה הלכה בהלכות בי”ד למדין מהפרשה.
ב] איזה צורה של תפילה עשו משה ואהרן שאנו עושים אותה פעמיים
כל יום.
ג] איזה הנהגה השייכת לברכת כהנים למדים מפרשתנו?
ד] מה המקור למה שקופצים במשה אמת ותורתו אמת ,בשמחת תורה.
ה] דקדוק המקרא .פרק יח כו ‘’ואל הלויים תדבר ואמרת אליהם’’ ונאמר
להם ציווי מעשר ראשון ,ולהלן פסוק ל’ שוב ‘’ואמרת אליהם’’ .והוא
פלאי ,למה צריך שוב ‘ואמרת אליהם’ הרי זה המשך האמירה הראשונה,
עוסקים כאן באותו ענין שלמעלה ,דיני מעשר ראשון ,ולמה אמירה
מיוחדת?
ו] איזה עץ גדל מהר יותר צלף או שקד ,ומדוע זה לא קושיא על רש”י
בפרשה?

זו משמשת רק כ’דבק’ בין  3קבוצות עם כיוונים שונים עד כדי –
מנוגדים !!
לכשננסה לחבר את הדברים למציאותנו אנו (‘מציאות’ לענין זה ,היינו
במישור המשפחתי או קהילתי וכדו’) ,נגלה שאף אם הננו תמימי
דעים עם אחרים אודות עוולה מסוימת ,לדעתנו ,והצורך בתיקונה,
כדאי לעצור לרגע לבדוק האם המניעים הפנימיים שלנו בנושא זה
הינם זהים ,או שמא – מעט שונים ,מה שיוביל לבדיקה מחודשת
של כל הענין מתחילתו לברר שאין שום יצר נרגנות ופירוד שדוחפנו,
מבלי משים.
ד .זאת ועוד ,טענת עדת קורח על הצורך בשיוויון מוחלט ,ממשה
רבינו ועד אחרון שואבי המים ,נסתרת מחמת עצם הופעתם ,קורח
– בן למשפחת קהת ,דתן ואבירם משבט ראובן ,ו 250-נשיאי עדה!
“עצם הופעתם ,היתה ראיה לסתור ,כי היה משום הוכחה ניצחת שיש
צורך בנציגים מורמים מעם” (רש”ר הירש).
אף אנו ,לפעמים יש לנו טענות מצדקות ואפילו ‘רוחניות’ – כלפי
זולתנו (ושוב :הכוונה ביחס למישור המשפחתי וכל הדומה לזה),
לעיתים ,לכשנתבונן בעצמינו נגלה שאיננו עומדים ברמה רוחנית
נאותה ביחס לאותן טענות ,ועל כן יש לבדוק ‘בחורים ובסדקים’ את
השאור שבעיסה ,יצר המחלוקת האורב.
ה“ .ויחר למשה” .למה? שאדם הדן עם חבירו ומתוכח ומשיבו – יש
לו נחת רוח ,ואם אינו משיבו – יש לו צער” (מדרש רבה) .כלומר
משה עומד וטוען את דבריו כנגד קורח ,בעוד הלה עומד ושותק,
ובולם את פיו בשעת מריבה ,בעוד שתיקה זו היא היא שהזינה את
המשך המחלוקת.
עלינו ללמוד ממרע”ה ש”אין מחזיקין במחלוקת” אין פירושו.1 :
ברור לי לחלוטין שאני הצודק .2 .איני מתכוין לשוחח עם הצד
השני כלל ,שכן הינו (כמובן) – בעל מחלוקת .אדרבה ,משה רבינו
בנסיונות ההידברות שלו מלמדינו כיצד אין מחזיקין במחלוקת,
ע”י ההידברות עם הצד השני ,על אף שאני בטוח בצדקת דרכי .אין
לשמור את הדברים בלב ,ועוד לראות בכך מעשה צדקות ,אלא לנסות
ככל האפשר להידבר ,לשוחח עם הצד השני( .אמנם ,ידענו גם ידענו
שלעיתים יצא שכרו בהפסדו ,אין הדברים אמורים בצורה מוחלטת
אלא כנקודה למחשבה).
“בני ,מה חסרתי ממכם ,איני מבקש אלא שתהיו אוהבים זה את
זה ,מכבדים זה את זה ויראים זה מזה .”...יהי רצון שהעושה שלום
במרומיו ,יעשה שלום עלינו וישכין אהבה ואחווה בינותינו!...
WI

מדור ידיעת ההלכה
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ז] אכילת חלה .באמצע סעודת ליל שבת ,כשכל אחד מהמסובים כבר
אכל פת בשיעור של יותר מכביצה ,אמר הרב אפרים לבנו ר’ חיים
שאסור לו לבלוע את חתיכת החלה שנמצאת בפיו .מדוע? (החתיכה
היא מאותה חלה שהייתה כל הסעודה על השולחן כששאר המסובים
ממשיכים לאכול ממנה כרגיל).
ח] בסיס לדבר האסור .ר’ מאיר לא מצא מקום להניח את נרות השבת
והחליט להדליקם על קופסת שימורים קטנה של נתחי טונה ,ר’ מוטי
הניח בערב שבת מטבעות כסף על קופסת שימורים דומה ,ור’ הלל הניח
גם הוא בערב שבת מטבעות כסף (אותו סכום כמו ר’ מוטי) על קופסת
שימורים דומה .בשבת אחר הצהרים גילו שלושתם שאין להם דגים
לסעודה שלישית .שלושתם מקפידים מאד על אכילת דגים בסעודה
שלישית .לר’ מאיר ולר’ מוטי מותר לפתוח את קופסת שימורי הטונה
ולר’ הלל אסור ,מדוע? (אין להם דגים חוץ מקופסת הטונה).
ט] אמירה לגוי .פול המטפל הפיליפיני של מר לוי ,שאל בשבת את גדעון
ואת יוסי מה מספרי הטלפון שלהם ,כדי לרשום אותם על מנת להתקשר
אליהם במוצאי שבת .לגדעון מותר לומר לפול שירשום את המספר כדי
שלא ישכח אותו אך ליוסי אסור ,מדוע?

כללי השתתפות :את התשובות ניתן לשלוח למייל  -עד ראש חודש תמוז ,כל תשובה היא מזכה בזכות להכנס להגרלה ע”ס  ₪500מידי חודש 2 ,פרסים יוגרלו בין שולחי
מדור משיב כהלכה ,המדור מתפרסם גם בעלון נוסף ,נא לשלוח פרטי השולח יחד עם התשובות ,לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל  .info@rhshul.orgגם ילדים ששמעו
את התשובות מגדולים יכולים לשלוח.
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מעלת לומדי התורה-שבט לוי
הרב מאיר שולביץ

הנה בפרשתנו פרשת קרח (טז,א) “ויקח
קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם
בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן :ויקמו
לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים
ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי
שם ...ויאמר משה אל קורח שמעו נא בני
לוי” וברש”י שם :מה ראה קרח לחלוק עם
משה? נתקנא על נשיאותו של אליצפן
בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני
קהת על פי הדבור .אמר קרח ,אחי אבא
ארבעה היו ,שנאמר :ובני קהת עמרם
ויצהר חברון ועוזיאל ,עמרם הבכור  -נטלו
שני בניו גדולה ,אחד מלך ואחד כהן גדול,
מי ראוי ליטול את השניה  -לא אני שאני בן יצהר שהוא שני
לעמרם?! והוא מִנ ָה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם (אליצפן),
הריני חולק עליו ומבטל את דבריו.
וכבר האריכו בספרים שבשורשו היתה לקורח שאיפה לדרגה
ברוחניות ,אבל צורת הדברים מכיון אשר לא צוה ה’ ממילא היה
אסור לו לחלוק על משה ,דזה כחולק על השכינה.
אמנם יש להבין את תשובת משה רבינו לקורח ,שאמר לו“ :המעט
מכם כי הבדיל אלקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם
אליו לעבד את עבדת משכן ה’ ולעמד לפני העדה לשרתם :ויקרב
אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהנה :לכן אתה וכל
עדתך הנעדים על ה’ ואהרן מה הוא כי תלונו תלינו עליו” .ומה
השיב לו בזה על קנאתו בדרגה רוחנית שהוא לא זכה לה?
והנראה בזה ,דתשובת משה לקורח היתה פשוטה ביותר ,שמכיון
שאתה הוא משבט לוי ,ושבט לוי הם זכו להיות כבר ממצרים
שלא קבלו עליהם את השעבוד ,והם זכו להיות השבט של לומדי
התורה ,ועליהם אמר משה (דברים לג ,י) יורו משפטיך ליעקב
ותורתך לישראל ,ובגמ’ יומא דף כו עמוד א “אמר רבא :לא
משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט
יששכר ,לוי  -דכתיב יורו משפטיך ליעקב” ,וכמו שכתב הרמב”ם
(הלכות שמיטה ויובל פרק יג הלכה יב) ‘ולמה לא זכה לוי בנחלת
ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את ה’ לשרתו
ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר יורו
משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ,לפיכך הובדלו מדרכי העולם
לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן
בכח גופן ,אלא הם חיל השם שנאמר ברך ה’ חילו ,והוא ברוך הוא
זוכה להם שנאמר :אני חלקך ונחלתך’.
וממילא אמר לו משה א”כ מה חסר לך בכהונה או מלכות ,אחר
שאתה זכית להיות מחיל ה’ הלומד ומלמד תורה ,שאין דרגה מעל
דרגה זו מי שזכה להיות לומד תורה הוא פסגת כל הבריאה כולה
שאין למעלה ממנה ,ומבואר כבר במדרש קהלת רבה (פרשה
ז) ,בזה”ל :תני ר’ שמעון בן יוחאי שלשה כתרים הם כתר תורה
וכתר כהונה וכתר מלכות ,כתר כהונה זכה בו אהרן ונטלו ,כתר
מלכות זכה בו דוד ונטלו ,כתר תורה הרי מונח לדורות כל מי
שזוכה לתורה כאילו זכה לשלשתן .וא”כ זהו טענת משה לקורח
מה אתה מחפש מינוי שררה (שטעלע) אתה כבר ממילא שייך
לשיא השיאים ,ובפרט שקורח היה מנושאי הארון וממילא ברור
שדרגתו הייתה גבוהה מאוד.
וכבר כתב הגר”ח מואלזין זצ”ל בספר נפש החיים (שער ד -
פרק יא) שלומדי התורה הם אלו שמקיימים את העולם ,וכתב
בזה”ל :ובמדרש חזית“ :שוקיו עמודי שש” אלו ת”ח למה נמשלו
לעמודים? שהם עמודי עולם שנאמר“ ,אם לא בריתי יומם ולילה”
כו’ .ובמשלי רבתא“ ,חכמות בנתה ביתה” כו’ ,אמר הקב”ה אם

זכה אדם ולמד תורה וחכמה חשוב
לפני כמו שברא שמים וכאלו העמיד
כל העולם כולו .ושם בפרק אשת חיל
אמרו :אמר הקב”ה לישראל – בני ,היו
מתעסקין בתורה ביום ובלילה ומעלה
אני עליכם כאלו אתם מעמידים את כל
העולם ,ובזוהר בראשית( :מ”ז א) כל מאן
דאשתדל באורייתא בכל יומא יזכי למהוי
ליה חולקא בעלמא דאתי ,ויתחשיב ליה
כאלו באני עלמין ,דהא באורייתא אתבני
עלמין ואשתכלל [תרגום :כל העוסק
בתורה בכל יום יזכה להיות לו חלק בעולם
הבא ,ויחשב לו כאילו בנה עולמות ,שהרי
בתורה נבנה העולם ויוסד] ,זהו שכתוב “ה’ בחכמה יסד ארץ” וגו’,
וכתיב “ואהיה אצלו אמון” כו’ ,וכל דאשתדל בה שכלל עלמין
וקיים ליה ,ותא חזי ברוחא עביד קב”ה עלמא וברוחא מתקיימא
דא רוחא דאינון דלעאן באורייתא כו’ [תרגום :וכל העוסק בה
שיכלל את העולמות וקיים אותם ,בוא וראה ברוח עשה הקב”ה
העולם וברוח מתקיים ,זו הרוח של אלה הלומדים בתורה].
והנה גם במחננו יש כאלו שמסתכלים על האדם שזכה לעסוק
בתורה ,אם לא לקח איזו משרה תורנית ,כסתם אברך ,ומסתכלים
עליו פחות בחשיבות ממי שקיבל איזו משרה תורנית כל שהיא,
אמנם זה הסתכלות טועה שחדרה אצלנו משולי המחנה ,אנו
יודעים שלומדי התורה לשמה הם הם מקיימי העולם ,כל העולם
כולו ניזון בזכותם [וכמאמר הגמ’ ברכות דף יז ע”ב ,דאמר רב
יהודה אמר רב :בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת :כל
העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני ,וחנינא בני  -די לו בקב חרובין
מערב שבת לערב שבת] והם נזר הבריאה ותפארתו ,והמפקפק
בזה נכנס ר”ל באיסור דבר ה’ בזה שאומר מאי אהני להו רבנן.
דודי הגאון רבי אשר אריאלי שליט”א ,מראשי ישיבת מיר ,אמר
פעם :אברך זה הדבר הכי גדול שיש לכלל ישראל ,בן תורה
שדבוק ועמל בתורה ,מה יש לנו יותר מזה ,הוא המעמיד של כלל
ישראל ,בו מתקיימת ההבטחה של כי לא תשכח ,בלעדיו אין כלל
ישראל ,כל אברך שהוגה בתורה ,עינינו נשואות אליו ,אין למעלה
מזה ,עכ”ל.
ואסיים בדבריו הנוקבים של בעל התפארת ישראל על המשנה
בברכות (ברכות פרק ד אות ב) ,שביאר את התפילה ביציאתו
מבית המדרש “אנו עמלים והם עמלים וכו’” שלכאורה למה ייסדו
הנוסח לגנות חלק מהציבור ,וכתב וז”ל:
‘’אמנם גם התפלה שהתפלל אחר הלימוד לכאורה תמוה ,דלמה
לא הסתפק עצמו התנא האלקי הזה להודות על חלקו בלבד ,ולמה
גינה לכאורה כמה מבני דורו .ולדעתי הקלושה אמר כן משום דמי
שיושב חבוש וגלמוד בביהמ”ד טמון בירכתי בית העיון הקדוש,
אשר בתוך זמן זה הכל הוא בחוצות ובשוק העולם מלא מרוצה
ותנועה ,והבנ”א הסוחרים והפועלים יוצאים דחופים ומבוהלים
בדבר העסק החומרי ,להשתדל בחריצות אחר ריבוי הממון
והקניינים .באמת הת”ח הזה המתבודד ,כשיוצא מדלתי ביהמ”ד
החוצה ,נראה בעיני עצמו וכ”ש בעיני בני ביתו וקרוביו ושארו זו
אשתו ,כעצל טמן ידו בצלחת ,וכמתרפה במלאכת החיים ,וע”כ
צריך הת”ח לדבר בעצמו אל לבו דברים יורדים חדרי בטן ונופחים
רוח חיים תוך פנימיות נפשו ,להרגיש גודל יקרותו וכנשר יגביה
עוף על כל השואפים על עפר ארץ בהבלי הזמן ,וע”כ השליך
התנא האלקי הקדוש דברי גנות ובזיון כנגד השוגים והמבלים
ימיהם בטרדות העולם העובר ,תוך התודה שנתן לה’ על חלקו.
ועי’ תענית (דף כ’ ע”א) ותבין’’ .עכ”ד...
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שאל את הרב

הטעם לשמחה ולניגונים בברכת החדש
והאם להכריז את זמן המולד בלשוה”ק או באנגלית
שאלה:

נערך ע”י הרב אברהם משה רוט

בקהילתנו נהוג בשבת מברכין להאריך בניגונים בברכת החודש,
וגם לאחריה בתפילת המוסף מהדרים בסלסול החזנות.

ה .ונראה שלכן נהגו גם בשבת מברכין לזמר ולשורר בשמחה,
כדי לפרסם החודש בדרך שירה ,וכמו שנהגו בבית המקדש.

ויש לעיין לשמחה מה זו עושה ,ועל מה זה נהגו בזמירות ושמחה
בשבת מברכים ,והאם יש מקור לכך בהלכה.

ו .והביאור בזה ,שכשעוברים למצב חדש מתחילים אותו בשירה
וזמרה ,כמו שקבלת שבת שנהגו לשורר זמירות דוד[ ,וכמנהג
קהילתנו שמסלסלים בזה מאד כנודע] ,משום שכך הנפש
‘מעכלת’ את המצב החדש שהיא נכנסת לתוכו[ ,ולכן בשבת חול
המועד אין אומרים קבלת שבת ,כי אז אין שינוי גדול כל כך,
שכבר קודם היה בשמחת החג] .וכמו כן ,תחילת החודש נעשית
ע”י שירה וזמרה ,שזו צורה של התחדשות והתחלה .והוסיף
רבינו דניאל בלסקי שליט”א שהמקור לזה הוא מן הגמרא בשבת
דף ק”ל “כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושים אותה
בשמחה” הרי שקבלת דבר חדש בשמחה יוצרת קיום נצחי לדבר,
ולכן כאשר באים לקבל את השבת או את החודש אנו מקפידים
לקבלם בשמחה כדי שיהיה להם קיום נצחי.

עוד רצינו לשאול ,בקהילתנו המורכבת ב”ה מקיבוץ גלויות – בני
א”י ובני חו”ל שמקרוב באו ,איך יכריז הגבאי על זמן המולד ,כנהוג
לפני ברכת החודש ,האם בשפת האנגלית כשפת רוב המתפללים
או בלשון הקודש ,או שיכפול הכרזתו בשתי השפות כדי שיבינו
כולם.

תשובה:
א .ברכת החודש היא תקנת הקדמונים כדי להזכיר לעם זמן

ראש חדש ולעוררם לשמור על הלכות היום ,וכמו שכתב במחזור
ויטרי (סי’ ק”צ ,וכעי”ז בעוד ראשונים) ‘אם חל ר”ח בשבת
[שבוע] הבא ,מכריז החזן ומודיע לרבים יום קביעותו מפני תקנת
המועדות ,ותקנת תפילת המוספין והלל ,ובטול הנשים ממלאכה’.
[זאת הלכה לא כ”כ מפורסמת כיום ,שנשים נוהגות לא לעשות
מלאכה בר”ח ,וצריך להאריך בזה בל”נ בפעם אחרת].
ב .וכתב במנהגי וורמייש”א שהיו נוהגים לנגן ברכת ‘יחדשהו’
בכל חודש כפי עניינו ,כגון בחודש כסליו בניגון מעוז צור ,ובחודש
אדר ניגון של קריאת המגילה ,וכדומה .וכן נזכר בכמה ספרי
מנהגי הראשונים שהיו מנגנים ברכת החדש בניגונים שונים.
ג .וכתב הרמ”א (סימן רפ”ד) שיש מקומות שאין אומרים אב
הרחמים בשבת מברכין ,וכן נוהגים במקומותינו .ומבואר ששבת
מברכין היא זמן של שמחה מיוחדת ,עד שאין ראוי לומר בה אב
הרחמים.
אכן צריך להבין מהו עניין השמחה הזו בשבת מברכים.
ד .והנה ,מבואר בכמה מקומות שהדרך לפרסם את יום ראש
חדש היא על ידי שירה וזמרה ,וכגון בזמן בית המקדש היו
מקפידים הלויים לשיר שיר ראש חודש ,אפילו כשהוא חל
בשבת[ ,דלא כשאר המועדות ששיר שלהם נדחה מפני שיר
של שבת] ,והגמרא בסוף מסכת סוכה מבארת שהיו עושים כך
בשביל לפרסם שהוא ראש חדש .כלומר ,שע”י שהעם שבעזרה
ובירושלים שומעים קול נעימת שיר ‘ברכי נפשי’ [או שיר אחר
שהיה שיר ר”ח] היו מבינים שהיום הוא יום ראש חדש.
ולכן אנו אומרים בתפילת מוסף של ראש חדש ‘ובעבודת בית
המקדש נשמח כולנו – ובשירי דוד עבדך הנשמעים בעירך
האמורים לפני מזבחך’ ,ואילו בשאר המועדות אין מזכירים שירת
הלויים בתפילת מוסף ,וזהו משום שבראש חדש היה עניין מיוחד
להשמיע את שירתו בעיר ירושלים כדי לפרסם שהוא ראש חדש.
ולאחר שגלו לבבל התחילו לנהוג לומר ‘הלל’ בכל ראש חדש,
וביארו הראשונים דגם זה בשביל לפרסם שהוא ראש חדש .הרי
שבחרו לפרסם את ראש החדש בדרך שירה וזמרה ,וכפי שהיו
מפרסמים אותו בזמן הבית ע”י השירה בבית המקדש כמו כן
בזמן הגלות מפרסמים אותו ע”י השירה בבית מקדש מעט ,ולכן
משוררים אז בהלל.
אם יש לך שאלה השקפתית ,בירור מנהג ,או ספק הלכתי ,הנוגע לחיי קהילתנו ,אפשר:
לשלוח עבור רבינו שליט”א בכתובת מייל info@RHshul.org

הכרזת המולד
ז‘ .המולד’ הוא הרגע שבו חוזרת הלבנה לחדש את סיבובה,
כשהיא מגיעה למקום מסויים .ברגע המולד עדיין לא רואים את
הלבנה ,שכן היא עדיין מוסתרת מכדור הארץ ,אבל אז מתחיל
הסיבוב החודשי מחדש.
ח .לעומת עצם ברכת החודש שהוא מנהג קדמון מימות
הראשונים ,הרי שהכרזת רגע המולד הוא מנהג שהוזכר בחלק
מן האחרונים (והמשנה ברורה לא הביאו) .יסודו כנראה מרבינו
מנחם מנדל מרימנוב ומבעל התניא בסידורו ,והתפשט גם
לקהילות ליטא ,והובא גם בשער אפרים“ :יש מי שכתב שנכון
לידע בשעה שמברכין החודש אימת יהיה המולד ,והטעם לפי
שעיקר של שם החודש הוא על חידושה של לבנה ,ואם לא ידע
– לא עיכב ,והעיקר הוא לידע יום קביעת ראש חודש בבירור”.
ט .היו קהילות שהסתייגו מפרסום שעת המולד ,והרמז לזה
‘אין אסתר מגדת מולדתה’ (אסתהר – הוא ‘ירח’ בפרסית) .ואצל
חסידי בעלזא אין מכריזים המולד.
י .בטעם ההכרזה נכתבו כמה טעמים ,א) כיון שבאים לקדש את
החודש ,ראוי לדעת את זמן המולד שעל פיו נקבע אימתי ראש
חודש .ב) כדי שידעו הקהל עד מתי אפשר לברך ברכת הלבנה
‘קדוש לבנה’ ,שתחילת זמנו נקבע לפי המולד( ,יש אומרים ז’
ימים לאחר המולד ויש אומרים ג’ ימים לאחר המולד) .ג) יש
שכתבו טעם עפ”י סוד ,ובספר קרנות צדיק להמקובל רבי אליהו
מני רבה של חברון כתב תיקון לפגם הברית לזכור זמן המולד בעת
שאומרים מי שעשה ניסים.
יא .עכ”פ בפשטות לא היה נראה טעם להחמיר ולחזור על
ההכרזה בכמה לשונות ,כאילו הוא חובת שמיעה גמורה ,שהרי
אינו אלא מנהג מאוחר ,ודי בכך שאומרים בלשון אחת( ,ומסתמא
עדיף בלשון הקודש שהוא לשון התפילה) .אכן אמר רבינו דניאל
בלסקי שליט”א שיש לכפול ולומר גם בלשוה”ק וגם באנגלית,
מפני שמצאנו שהקפידו בעניין ראש חודש לפרסמו שהוא ראש
חודש ,וכמו שהזכרנו שהיו מבטלים שיר של שבת מפני שיר של
ראש חודש בשביל זה ,וכן מנהג אמירת ההלל הוא בשביל פרסומו
שהוא ר”ח ,וכן מנהג קידוש החודש ושבת מברכין ,כמו שביארנו,
ורואים אנו מכל זה שיש קפידא מיוחדת בראש חודש לפרסמו
ביותר ברבים ,ועל כן טוב וראוי לפרסמו בלשונות המדוברים אצל
בני הקהילה ,ולכן יכריזו הגבאים את שעת המולד גם בלשוה”ק
וגם באנגלית...
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PLEASE JOIN US THIS
MOTZEI SHABBOS
June 29th at 9:30 PM
At our Shul
for a grand Melave Malka honoring our dear friend,
beloved chazan, and pillar of our community,

Rabbi Yehoshua Rose
Let's all take this opportunity to show our hakaras hatov and thank him for all his
efforts and contributions to our shul and community over the past 8 years, and to
wish him much hatzlocha on his new journey in life- being mechazek yidden in LA.

Bring your instruments and Neshama

"כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון"
"הנפרד מחבירו אל יפרד אלא מתוך דבר הלכה – שמתוך כך זוכרהו"

כולכם מוזמנים לסעודת 'מלווה מלכה'
ומסיבת פרידה לידידנו הדגול,
בעל הקול והניגון ,החזן האהוב ,עמוד קהילתנו,

רבי יהושע רוז שליט"א
לרגל צאתו להרביץ תורה בלוס אנג'לס

רבי יהושע שליט"א התמסר במשך למעלה משמונה שנים לקיים מצוות "כבד
את ה' מהונך – מגרונך" (משלי ג,ט) ,והניח אבן פינה לקהילתנו בהקמת מניין ליל
שבת הייחודי שלנו ,אשר נודע שמעו בכל העולם ,ומקצוי ארץ נוהרים להשתתף
ולהתחמם מאש-קודש שהבעיר בקהילתנו בלילות השבת.
הבה נתכנס כולנו,

במוצאי שבת קודש הזה פרשת קורח ,כ"ו סיון,
להכיר לו טובה ,להודות לו על השקעתו ומסירותו ,ולברכו בברכת 'צאתכם לשלום'
והצלחה גדולה בהמשך הרבצת התורה ,עבודת הקירוב והחינוך בלוס אנג'לס.

בבית מדרשנו
בשעה 21:30

תביאו כלי נגינה

והגדת לבנך
הרב שמחה גרופמן
“ולא יהיה כקרח”

“כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים
[כלומר ,היא בעלת ערך]; ושאינה לשם שמיים ,אין
סופה להתקיים .איזו היא מחלוקת שהיא לשם
שמיים ,זו מחלוקת הלל ושמאי; ושאינה לשם שמיים,
זו מחלוקת קרח וכל עדתו” (פרקי אבות ה’ ,כ’) .חילוקי
דיעות הן חלק מהחיים .כששני אנשים לומדים
יחד בחברותא ,הם מתווכחים על הפשט בגמרא.
בעלים ונשים מתווכחים על איזה צבע כדאי לצבוע
את קירות הבית .שכנים מתקשים להגיע להסכמה
בעניין שיפוצים בבניין .אחיות רבות ביניהן מי תלבש
חצאית המתאימה לשתיהן .בני משפחה אינם יכולים
להגיע להסכמה היכן לטייל .השאלה היא כיצד אנו
מיישבים מחלוקות אלו .יישוב מחלוקת תלוי בנקודת
המוצא שלה .המשנה מלמדת אותנו ש”לשם שמיים”
היא נקודת התחלה נכונה למחלוקת ,ולכן סופה של
מחלוקת כזו להתקיים – היא בעלת ערך“ .ושאינה
לשם שמיים” היא נקודת התחלה פסולה ,והתוצאה
שלה היא מחלוקת שלא תתקיים לעד ,שכן היא חסרת
ערך כשלעצמה .רבינו עובדיה מברטנורא בפירושו
על פרקי אבות מסביר את ההבדל שבין שתי נקודות
ההתחלה .אדם שחולק על חבירו לשם שמיים מעוניין
להגיע לאמת .הוא מבין שדעתו היא הנכונה ,ולפיכך
הוא רוצה שדעתו תתקבל .אם יראו לו שהוא טועה,
הוא יודה בכך בשמחה ,מכיון שהוא מבין שנקודת
המבט שלו לא היתה האמת .בניגוד לכך ,מי שנקודת
ההתחלה שלו אינה לשם שמיים ,הרי הוא מעוניין
בהפעלת כוחו או בסיפוק יצריו .הוא לא יוותר (אלא אם
כן הוא יודע שירוויח מוויתורו כרגע) ,מכיון שהויתור
סותר את מטרותיו .גם אם דעתו עשויה להיות נכונה,
היא מבוססת על נקודת התחלה של אנוכיות בלבד.
כשחברותות מתווכחים ביניהם על פשט בגמרא,
והמחלוקת ביניהם היא לשם שמיים ,הרי בסופו של
דבר הם יגיעו להסכמה כאשר יצליחו להגיע ביחד אל
האמת .אם הויכוח בין בעל לאשה על צבע קירות הבית
הוא לשם שמיים ,הם יגיעו לפשרה ,כאשר יבינו שאין
טעם לקיים ויכוח לאורך זמן על נושא שולי כל-כך.
הדבר נכון גם לגבי שכנים ,אחיות והטיול המשפחתי.
אך אם המתווכחים אינם עושים זאת לשם שמיים ,הם
ידבקו בעקשנות בדעותיהם ויגרמו לאין-ספור בעיות.
מחלוקת היא דבר איום ונורא .והתורה מביאה כמה
סימוכין לכך .המדרש (תנחומא קרח ח’) מלמד אותנו
שארבעה סוגי אנשים נקראים רשעים .אחד מהם הוא
“בעל מחלוקת” .ה’ מוחה את זכרו של אדם שמסייע
למחלוקת ,כפי שאומר הפסוק“ ,ואש יצאה מאת ה’

ותאכל את החמישים
איש
ומאתיים
הקטורת”
מקריבי
(במדבר ט”ז ,ל”ה).
עונשו הנורא של
קרח משקף את
חומרת החטא שלו.
בית הדין של מעלה
מעניש חוטאים רק
מבני עשרים ומעלה,
ובית הדין של מטה – רק מבני שלוש עשרה ומעלה.
אך במחלוקתו של קרח האדמה בלעה גם תינוקות
בני-יומם“ :נשיהם ,בניהם וטפם ...וירדו הם וכל אשר
להם חיים שאולה” (במדבר ט”ז ,כ”ז ,ל”ג) .מדרש רבא
(במדבר י”ח ,י”ב) קורא את המילה ‘מחלוקת’ כראשי
תיבות :מ’ – מכה ,ח’ – חרון ,ל’ – לקוי [מחלה] ,ק’ –
קללה ,ת’ – תועבה .מחלוקות מביאות על האדם מכות,
כעס ,מגיפות ,קללה ומעשי תועבה .ומה בעצם רע
כל כך במחלוקת? ברמה הפשוטה ביותר ,המחלוקת
מפרידה בין אנשים .אחד מהעמודים שעליהם נשען
העולם הוא עמוד החסד .כל מעשה חסד יוצר קשר
בין בני אדם .אם אנחנו עוזרים לאחרים ,הם מרגישים
כלפינו רגשי תודה ,הם אוהבים אותנו ,מכבדים אותנו
וגם מנסים להחזיר טובה .כמה טוב שיש קירבה בין
אנשים! הדבר יוצר שלום ובטחון .המחלוקת מפלגת:
תרגום אונקלוס אומר שקרח פילג עצמו ממשה רבינו
ובסופו של דבר מעם ישראל .לא היה אפשר ליישב
מחלוקת זו ,ולכן נוצר קרע בלתי ניתן לאיחוי .הפירוד
והניתוק הם עמוקים עוד יותר ,בעצם .המלבי”ם אומר
שבקרב בעלי מחלוקת ,אפילו אם הם מאותו צד
במחלוקת ,אינם יכולים להסכים בינם לבין עצמם .הם
מקלקלים את הקשרים שלהם עם בני עמם .מדוע?
כי כל אחד מעוניין באמת רק בעצמו ובכבודו האישי.
לאור כל זאת ,אל לנו לחשוב שאין חשיבות לעקשנות
בויכוחים יום-יומיים .התורה מזהירה אותנו מפני דבר
זה באומרה “ולא יהיה כקרח וכעדתו” (במדבר י”ז ,ה’).
אל תחזקו מחלוקות! החפץ חיים סופר זאת כמצוות
לא תעשה ,על בסיס דברי הגמרא (סנהדרין ק”י ע”א).
מחלוקות מולידות עוד מחלוקות ,ובמהרה האדם רוכש
לעצמו את המידה המגונה של וכחנות – מידה הפוגמת
ברוב אם לא בכל מערכות היחסים שלו ,ואיכות החיים
שלו – ושל האנשים סביבו – יורדת פלאים .כמה חבל.
אנו רואים אם כן מדוע מחלוקת נחשבת לדבר כה רע.
היא הורסת את החיים!
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