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קרח היה אדם מכובד ומרומם מן העם,
והיה מטועני ארון הברית .מה ראה לשטות
זו ,ולצאת למאבק במי שה' אמר לו,, :וגם
בך יאמינו לעולם" ,ויותר מזה מי היה
משה ,הוא שהעידה עליו התורה,, :והאיש
משה עניו מכל אדם" ומימיו לא נכנס
לשום ריב שהיה נוגע לכבודו האישי .אבל
קרח לא התנגד למשה עצמו ,אלא נתקנא
בנשיאותו של אליצפן בו עוזיאל ,וטען
שהוא צריך לאותו תפקיד של אליצפן ,לפי
שהיה קרח בן יצהר הבן השני של קהת
אחרי עמרם ,ואילו עוזיאל בן קהת היה
הבן הרביעי של קהת ,והוא קרח צריך
להיות נשיא קודם אליצפן בן עוזיאל הוא
עבר על מה שאמרו חז"ל :הקנאה והתאווה
והכבוד מוציאין את אדם מן העולם,
והמידות האלו דכאו לקורח עד שהוציאו
אותו מן העולם ככתוב :וירדו וכל אשר
להם חיים שאולה .ויאבדו מתוך הקהל.
ומזה נלמד מוסר בחיים שלנו ,שאדם רואה
את חברו או שכנו או אפילו אחיו בשעת
הצלחתו ומסתכל עליו מתוך עין רעה של
קנאה ,ולא מתוך עין טובה של ברכה,
שמציק לו למה? לפי סברתו חברו הצליח
יותר ממנו – אבל ראוי וכדאי לו למען חייו
וגורלו בשני העולמות ,שיעצום מהר עיניו
מאותם אנשים שמסתכל עליהם ולא יפול
לתוך הבור הזה הנקרא ,,קנאה" כי היא
תביאהו לגרום לעשות עוונות ופשעים ,אשר
לשמים יגיעו ,ועונשו יביאהו לידי נזקים
שיגרום לעצמו ,ופעמים יהיה גדולים

וכבדים מנשוא .לכן אמרו :לא יעמוד אדם
בצד שדה חברו בשעת שקוצר השיבולים
שלו ,ולא יסתכל בדברים ובחפצים שמכניס
אדם לביתו .לכן עיקר עבודתנו בעולם הזה
היא לדעת לדכא את שלושת התכונות
הרעות האלו :הקנאה וכו' .וצריך להאמין,
שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו
כמלוא נימה .ולכל בריה ובריה יש מסלול
ייחודי שלה בכמות אמצעים מסוימת ,ולכן
עלינו לשמוח בחלקנו שחלק ה' לנו ,ונברך
לחברינו בעין טובה על מה שה' נתן לו ,ואז
זכותינו שלנו תהיה גדולה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1ובני קורח לא מתו" מדוע? שלושה
בנים היו לקרח והם אסיר – אלקנה –
אביאסף .ושלושה בנים אלו בשעה שהיו
ישראל יושבים אצל קורח אביהם ,ובא
משה לשם ,היו כובשים את פניהם בקרקע,
ואמרו :אם נעמוד בפני משה רבינו ,ננהיג
בזיון באבינו ,ואם לא נעמוד אז עוברים
על,, :מפני שיבה תקום" ,ואז החליטו.
מוטב שנעמוד בפני משה רבינו לכבוד
התורה .ובאותו שעה חזרו בתשובה,
ונשארו בחיים ,ואחר כך עלו לארץ ישראל
והעמידו משפחה גדולה מהם ,שיצאו מהם
שמואל הנביא ובניו ואמרו מזמור תהלים
להצלתם מספר פ"ח שמתחיל :שיר מזמור
לבני קורח למנצח על מחלת לענות .עוד
אמרו מזמור על מיתת אביהם והוא מספר
מ"ט המתחיל למנצח לבני קורח מזמור
שמעו זאת כל העמים וכו'.

,, - 2ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר
אלף ושבע מאות" .מדוע? ידוע שיעקב
אבינו צווה לפני פטירתו שבנו לוי לא ישא
את מיטתו לפי שעתיד שיישאו בניו את
ארון הקודש ,ויהיו קדושים ,וכשחלקו
ישראל על שבט הלוי ואמרו :מדוע תתנשאו
על קהל ה' ,נמצא חלקו על דעתו וצוואתו
של יעקב אבינו שחי  127שנה ,ונענשו מהם
פי מאה ,ומתו  12711אנשים ,ולכן הדגיש
הכתוב :ואמר,, :מלבד המתים על דבר
קרח" .לפי שעדת קורח חלקו על הכהונה
של אהרן הכהן( .משך חכמה)

היסטוריה בקצרה:
עשרים שנה אחרי חורבן  22למניינם:

אותו היום שנחלקו בו רבי אליעזר בן
הורקנוס עם החכמים ,והרבה דברים אמר
עליהם שהם טהורים ,עמד רבן גמליאל
הנשיא ,שהיה רבי אליעזר נשוי לאחותו של
רבן גמליאל ,והביא כל המאכלים והכלים
שהיה מטהר רבי אליעזר ושרף אותם לפני
רבי אליעזר וברך אותו כלומר נידה אותו
שיהיו חבריו החכמים בדלים ממנו בריחוק
ארבע אמות .ולמה עשה רבן גמליאל כך?
כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל .ורבן
גמליאל סיכן עצמו על מעשים אלו ,לפי
שהיה רבי אליעזר גדול התורה ,ובפרט
שקול מן השמים היה מסייעו ,שיצאה בת
קול מן השמים ואמרה :מה לכם אצל רבי
אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום ,ועוד
מעשה על גדולתו ,פעם אחת נכנסו החכמים
לבית המדרש בעיר יבנה ,ויצתה בת קול
ואמרה,, :יש ביניכם שניים ראויים לרוח
הקודש ולמדרגת נבואה ,ושמואל הקטן
אחד מהם" ושתקה בת קול .ולא אמרה מי
הוא שני? אז נתנו חכמים עיניהם ברבי
אליעזר ואמרו :שהוא השני ,ואילו הייתה
מחלוקת זו בימים שבית המקדש קיים,
היה רבי אליעזר מנודה כ,,זקן – ממרא"
שנחלק על הרבים .ודינו במיתת בית דין.
וכשנידוהו אמרו :מי ילך וידיעו? אמר להם
רבי עקיבא :אני אלך ,כי שמא ילך אדם
שאינו הגון ויודיעו ,ויקפיד עליו רבי אליעזר
והמיתו מיד בהבל של פיו .ונמצא מחריב כל
העולם בהקפדתו.

הדרך לרפואה ולבריאות:

עלינו לשמור את חוש השמיעה היקר וזוהי
גם חובתנו .הנזק לשמיעה ,יכול לבוא לידי
ביטוי מוחשי רק כעבור שנים .הסימנים
הראשונים לירידה בשמיעה הם כאשר
השומע אומר :מה? מה אמרת? בבקשה
תחזור יותר בקול ומתחיל האדם הזה
לחשוב אודות מכשיר שמיעה .ועקב קשיים
אלו ,אין כל כך רצון לשוחח עם אדם
ששמיעתו ירודה והוא נשאר בלי חברה.
ואדם ששמיעתו נפגמה ,קשה לו מאוד ,הוא
מרגיש מנוכר מהסביבה .אמנם כיום יש
ברוך השם מכשירים מתקדמים העשויים
לסייע לכבדי שמיעה ,אך לחלק גדול מכבדי
שמיעה ,התאמת ותפעול מכשיר שמיעה
היא דבר קשה ומסובך ,זאת בלבד העלות
הכספית היקרה של מכשירים זעירים
ואיכותיים .לפעמים הסיבה לירידה
בשמיעה נגרמת כתוצאה מ,,פקקי שעווה"
באזנים .בבדיקה פשוטה של רופא אף –
אוזן – גרון ,ניתן לברר זאת ,ואם יש פקק
אזי מנקים את האוזן ,ומוציאים את הפקק
והשמיעה משתפרת .רמקולים המוצבים
בבתי ספר לצרכי צלצול או כריזה ,מגיעים
לעצומות של  111דציבלים שהיא רמה
הגבוהה בשלושים בדציבלים מעל 81
דציבלים המותרים על פי חוק.

דברי מוסר,, :חוסר"

אין אדם שאין בו חוסר במידות ודעות ,וכל
אדם כוזב ,כשם שאי אפשר לבר בלא תבן,
ואין עשן בלי אש ,כך אין אדם שאינו טועה,
ואין שלם בעולם .רק הצור תמים פעלו כי
כל דרכיו משפט ,ולכן אין להאשים שום
אדם שחסר בו דבר ,שאדם הוא כמוהו יש
בו חסרונות ,אלא שכל הנגעים אדם רואה,
חוץ מנגעי עצמו ,ואין אדם רואה חובה
לעצמו ,ואפשר שהחיסרון שלו עדיף על של
חברו ,סוף סוף לפי שהוא אדם ,וחיובה
רמיא על כל אדם להתבונן להבין ולהשכיל
מה חסר בו ,ואם אינו מבין לבדו ,ישמע
לעצה ,וילך לחכמים ויחכם .אז יבקש לו
את חסרונו ,ולא כמנהג איזה בורים ,אשר
יבקש להחזיק את שלו משאות שווא
ומדוחים ,כי אין דרך טובה ,אלא יהא אדם
ירא שמים ומודה על האמת אפילו אם אינו

נכנס למוחו ,ודרכו ישר בעיניו ,לקבל את
האמת ממי שגדול ממנו בחכמה ובימים,
ויבטל דעתו מפני דעתם ,וישנה דרכיו
והליכותיו ומעשיו מיום ליום עד שיקנה
שלמות ,עד כאשר יוכל לומר :מתי יגיעו
מעשי למעשי אברהם יצחק ויעקב אמן,
ויתפלל על זה כמו שאירע פעם ליהודי
תושב בגדד :בא אל רב יוסף חיים (בן איש
חי) ראש הגולה בבבל ,והתאונן על שכנו
שלדבריו הוא אדם רע ומזלזל במצוות.
היהודי טען :שבמצב כזה עליו למכור את
הבית ולעבור למקום אחר ,רחוק מאותו
אדם שאמרה המשנה,, :הרחק משכן רע".
אמר לו הרב,, :יש לקרוא אחרת את דברי
המשנה :הרחק משכן רע" ,עליך להרחיק
את הרע מהשכן ולהשפיע עליו שיתקן את
דרכיו ,תנסה לפעול בחכמה ובתחבולות,
ולהתפלל לה' שיעורר את ליבו של השכן
לחזור בתשובה ואז תרחיק את ,,הרע"
מהשכן ולא תרחק מן השכן ,ונמצא שאינך
מתחבר לרשע ,עשה כדברי הרב והצליח.

הראשון לציון:
רבי משה מיוחס 2311-2211

אחרי התפילות בכותל המערבי הבטיח הרב
משה לפחה כי נפוליאון לא יכול להבקיע לו
דרך לירושלים ,והמשיך לומר :אם רצון
הפחה בכך ,אפשר לחזק את חומת העיר,
אך בטוח אני כי לא יאונה כל רע ליושבי
ירושלים .כדי להשקיט את לב הפחה ,נטל
רבי משה את כלי העבודה בידו ,ופנה מיד
לחיזוק חומות העיר .ומי רואה את
,,הראשון לציון" יוצא ואינו יוצא עמו? מיד
נטלו יהודי ירושלים גם הם ,את כלי
עבודתם ופנו לעזור בעבודה .לאחר כמה
שעות בלבד הסתיימה המלאכה ,החומה
עמדה על תלה חזקה ובצורה .דברי הרב
התקיימו במלואם .נפוליאון הלך והתקרב
לכיוון ירושלים .רגליו עמדו בקרית יערים.
ואז אירע המפנה ,שמועות החלו להגיע כי
נפוליאון חזר בו .את כיבוש ירושלים דחה
לטווח רחוק ,ובינתיים החליט לרכז את
כוחותיו כדי לצור על ערוץ בזמן קצר
הצליח נפוליאון להבקיע לו דרך לעכו .עכו
שהייתה עיר המסחר המפותחת ביותר
בארץ ונקודה אסטרטגית חשובה .השליט
הכובש היה בטוח בכוחו ולא היה לו ספק,

כי היא תיפול בידו כפרי בשל .תקותו של
נפוליאון נתבדתה ,הקרבות על עכו היו
קשים ומרים ,ובסופם נחל צבאו מפלה
כבדה .אז תושבי ירושלים נשמו לרווחה.

סיפור :הסיר אדון משה מונטיפיורי
2321-2221

סיר משה מונטיפיורי נולד בתשעה בחשון
 1781לאביו ולאמו יוסף ורחל מונטפיורי
בעיר ליוורנו אשר באיטליה .את שם
המשפחה ,,מונטיפיורי" העניק ראש
המשפחה ר' יוסף חיים סב סבו של משה
למשפחתו ,על שם עיירת הולדתו –
מונטיפיורי שפירושה :עיר הפרחים .כל
משפחתו הענפה מצד אביו ואף מצד אמו
שבאה מצאצאי מגורשי ספרד .והיו שומרי
תורה ומצוות .בני משפחתו עסקו לפרנסת
ביתם בעסקי מסחר וענפים ואף שהיגרו
לאנגליה ,ועזבו את ארץ מוצאם ,היו
נחשבים לסוחרים האמידים ביותר בעיר
הבירה האנגלית באותם ימים .אביו יוסף,
היה איש ישר דרך ירא ה' ,לפרנסתו שלח
ידו במסחר וה' הצליח דרכו ,ובין היתר
עסק גם כן בחקר עולם הצמחים .במסגרת
עסקיו ,הוצרך לחזור לארץ מולדתו –
איטליה .שם הרחיב את עסקיו המסועפים
על אף שטרוד היה בעסקי שעה ,לא הזניח,
ואפילו לרגע קט את חינוך בנו שהיה יקר
וחשוב לו עד מאוד .וגם משה הבן היה
ברום המעלה ,ועושרו לא סנוורו אותו ,ולא
העבירו אותו על דעת קונו כדרך רבים
מעשירי ונגידי דורו.

שתי הלכות מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:

העולה לספר תורה צריך שיאמר,, :ברכו
את ה' המבורך" בקול רם כדי שישמעו כל
הקהל ויענו אחריו ,ואם הקהל לא שמע מן
העולה אך שמעו מהשליח ציבור שעונה
אחר העולה ,הם לא יענו .אך אחרי ששמעו
מהשליח ציבור ברוך ה' וכו' .יענו אמן .וגם
העולה לאחר שענו הקהל ,חוזר העולה
ואומר גם כן ברוך ה' המבורך ואחר כך
מברך העולה את ברכות התורה:

דינים:

 – 1אמר רבי אליעזר ,מצינו בתורה
ובניביאים ובכתובים ,ששקולה שבת כנגד כל
מצוות התורה ,ולהיפך חלילה ,ואמר ה' :אם

חללתם את השבת ,מעלה אני עליכם כאילו
חללתם כל מצוות התורה.
 – 2מומר לאיזה מצווה שאינו מקיים אותה
כלל ,לא הוי מומר לכל התורה ,ואין שחיטתו
נבילה ,אבל מומר לחלל שבת ,הריהו מומר
לכל התורה ושחיטתו נבילה ויינו יין נסך
וכו' ,ואפילו מומר לחלל שבת שאיסורין
מדרבנן בפרהסיא ,הרי הוא מומר לכל
התורה כולה.
 – 3השבת היא האות שבין ה' ובין ישראל,
וכל מחלל שבת הרי הוא בכלל רשעי ישראל.
 – 2בגד שיש עליו אבק ,אם מקפיד שלא
ללבושו כך ,אסור גם לנערו ,ואם אינו מקפיד
ללובשו כך ,מותר לנערו ,אבל לא באמצעות
מברשת.
 – 1בגד שעלה עליו נוצות ,מכיוון שאינם
תחובים בבגד ,אלא מעליו ,מותר לנערו ,אבל
לא במברשת.
 – 6נעל העשויה מעור יכול לנער האבק
שעליה ,במטלית יבשה ,ולא בחוזק ,שלא
יבוא לצחצוח ,אבל נעל העשויה מבד ,דינה
כבגד ,שאם מקפיד עליו אסור לנערו.
 – 7אמר רבי חייא בן רבי אבא :התארחתי
אצל בעל בית עשיר ,ועשירותו הייתה כל כך
גדולה ,שכאשר הגיעה סעודת שבת ,מחא כף,
וששה עשר משרתים הכניסו אל החדר שלחן
עשוי כולו זהב ,ובו היו קבועות שש עשרה
שרשראות של כסף טהור ,ובהן נשאו
המשרתים את השולחן ,על השולחן היו
מונחות קערות – כוסות – וצלחות ,כולן
עשויות זהב ,והיה השולחן עמוס במיטב
המאכלים והמטעמים ,כשהכניסו המשרתים
את השולחן עמוס במיטב המאכלים
והמטעמים ,אמרו לבעל הבית,, :לה' הארץ
ומלואה" כדי שלא יתגאה .ובתום הסעודה
שוב חזרו המשרתים ,לקחו השולחן והכריזו:
,,השמים שמים לה' ,והארץ נתן לבני אדם".
שאלתי אותו :בני ,מפני מה זכית לעושר גדול
כזה? ענה לי :קצב הייתי ,וכל בהמה נאה
שהגיעה אלי ,אמרתי זו תהא לכבוד שבת,
וכל דבר שקונה אומר עליו זה לכבוד שבת.

אהרן חפץ ואשתו הגברת שרה ובניהם
והוריהם לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון
משה חפץ ואשתו הגברת חנה ובניהם
והוריהם לברכה ולהצלחה אמן *** .הרופא
האדון נסים בצול ואשתו הגברת בקי ובניהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .האדון רחמים
טוויל מעלי הכהן ובניו לברכה ולהצלחה
ולבריאות ולע"נ אמם פולין בת טירה אסתר
ע"ה אמן *** .הגברת גראסיה בווביה ובניה
המבורכים סולי – אידי – ארליט – ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח יעקב
בן שמחה ע"ה ולע"נ אחיה המנוח רחמים בן
ביללה ע"ה אמן *** .הגברת אולגא כפיף
ובניה ובנותיה לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביהם המנוח תופיק ברוך בן מזל ע"ה אמן.
*** האחים המבורכים פרג' – דוד – קלוד –
אדמון – ג'נט – רינה – אסתר – גילה –
סימה – איוון למשפחת נחום לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ נשמת
אמם איילה גזאלה בת רימה ע"ה אמן*** .
הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה ולהצלחה
עם כל משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח
יהודה ליאון בן ג'מיליה ע"ה אמן*** .
משפחת שקלו לע"נ אדונתם אמן טוניה מזל
בת רחל ע"ה אמן *** .הגברת פרידה חצבאני
רביע ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח הרופא נסים סמי בן אמיליא ע"ה
אמן *** .האדון עובדיה אברהם ואשתו
הגברת סבח ובניהם נעים – יוסף – משה –
ויונתן לברכה ולהצלחה ולע"נ בנם שנקטף
בקיצור ימים דוד בן סבח ע"ה אמן*** .
משפחת ארזי הכהן לברכה ולהצלחה ולע"נ
המנוח שלמה ארזי הכהן ע"ה אמן*** .
האדון פרח חמרה ואשתו הגברת דינה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים לאדון
מוריס גדע ולאשתו הגברת מארו ולחתן
ולכלה ,,אורי ורשל" מזל טוב בנים זכרים
ומברוק אמן *** .האדון פרח חמרה ואשתו
הגברת דינה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להסבא והסבתא ג'ק חנונו ומשה
אלחלבי עם הנולד החדש ,,משה" מזל טוב
ומברוק אמן.

התורמים לעלון זה:

הגיעו התרומות לשבוע זה  $2111וההוצאות
 $2111ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע  2111מבקרים כלומר
יותר מ  211לפרשת שלח לך.

האדון חיים אללחם הכהן ואשתו הגברת
ויולט ובניהם לברכה ולהצלחה ,ומאחלים
מזל טוב להחתן והכלה מוריס ואסתר
שקאלו ובנים זכרים ומברוק אמן *** .האדון
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