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מחלוקת

יאב וְ אֹון בֶּ ן ֶּפ ֶּלת ְבנֵי
ירם בְ נֵי אֱ לִּ ָ
"וַיִּ ַקח קורח בֶּ ן ִּיצְ הָ ר בֶּ ן ְקהָ ת בֶּ ן לֵ וִּ י וְ דָ ָתן וַאֲ ִּב ָ
יִּקהֲ לּו עַ ל
אתים ...וַ ָ
ּומ ָ
ְראּובֵ ן .וַ י ָֻקמּו לִּ פְ נֵי מ ֶֹּשה וַאֲ נ ִָּשים ִּמבְ נֵי ִּי ְש ָר ֵאל חֲ ִּמ ִּשים ָ
ּובתֹוכָם יְ הֹוָ ה
ֹאמרּו אֲ לֵ ֶּהם ַרב לָכֶּם כִּ י כָ ל ָהעֵ ָדה כֻלָם ְקד ִֹּשים ְ
מ ֶֹּשה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן וַ י ְ
ּומַ ּדּועַ ִּת ְתנ ְַשאּו עַ ל ְקהַ ל יְהֹוָ ה".
מה רוצה קורח??? כאשר בני ישראל הפכו להיות לעם ,חולקו מינויים
בתפקידים שונים :משה רבנו -מלך .אהרן -כהן גדול .אלצפן בן עוזיאל -נשיא.
קורח בא בטענה צודקת לכאורה -ארבעה אחים היו :עמרם ,יצהר ,חברון
ועוזיאל.
עמרם שהוא הבן הבכור – בנו ,משה בן עמרם נטל מלוכה .אח"כ יצהר שהוא
השני ,בנו קורח ראוי לכהונה גדולה .ומדוע משה מינה את אחיו אהרן להיות
כהן גדול ,לפי סדר הגדולה ,קורח ראוי להיות כהן גדול!
לכן קם קורח לחלוק על משה שלפי דעתו בדה את המינויים מליבו .אבל
כולנו יודעים שמשה רבנו לא עשה דבר גדול או קטן מבלי הוראה מפורשת
מהקב"ה .לכן אמרו חז"ל – כל החולק על רבו כחולק על השכינה.
כאשר משה שמע את הטענה של קורח ועדתו הוא הגיב באופן שקול ואצילי
שנאמר "וישמע משה ויפול על פניו" .הוא כלל לא נכנס לעובי הקורה
ולמחלוקת אלא מיד אח"כ אמר לקורח ,שמחר בבוקר קורח וכל עדתו יעמדו
לפני אהל מועד עם גחלים ועליהם קטורת ומי שיישאר בחיים הוא הקדוש.
לכן אמרו חז"ל "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זוהי מחלוקת קורח וכל
עדתו" .ולמה לא הוזכר משה? כיון שהוא לא נחלק.
החתם סופר הסביר שמחלוקת קורח וכל עדתו פירושו -שגם בתוך המפלגה
של קורח היתה מחלוקת שכן כל אחד משך לכיוון שלו .קורח ביקש -כהונה
גדולה .מאתים וחמישים איש -היו בכורות ובקשו שתחזור אליהם עבודת
הקורבנות שהפסידו אחרי חטא העגל .דתן ואבירם -בקשו לחרחר ריב
ולהתסיס יותר.
והסוף ידוע ,קורח ועדתו קמו למחרת עם מחתות גחלים וקטורת ועמדו פתח
אוהל מועד ,ואז יצא אש ושרפה את כולם חוץ מאהרן הכהן ,ואח"כ כתוב:
"וַתפְ ַתח הָ ָא ֶּרץ ֶּאת פִּ יהָ ו ִַּתבְ לַ ע א ָֹתם וְ ֶּאת בָ ֵתיהֶּ ם וְ ֵאת כָל הָ ָאדָ ם אֲ שֶּ ר ְלקורח
ִּ
יהם ָה ָא ֶּרץ ַוי ֹאבְ דּו ִּמתֹוְך הַ ָקהָ ל".
וַתכַ ס עֲלֵ ֶּ
א ָלה ְ
וְ ֵאת ָכל ָה ְרכּוש .וַ י ְֵרדּו ...חַ יִּ ים ְש ֹ
נמצאנו למדים כמה קשה המחלוקת .קורח ועדתו היו בטוחים שהמחלוקת
היא לשם שמים ,אבל סוף סוף זוהי מחלוקת ..ואחרי שהיא מתחילה קשה
מאוד לעצור בעדה ,שהרי בסוף דברו כנגד משה רבנו בחיר ה' ואהרן קדוש
ישראל.
נלמד כולנו לברוח מהמחלוקת ולהיות תמיד בשלום עם כולם.
שבת שלום ומבורך – אבנר קוואס
ראש עירייה רצה לבנות גשר חדש והזמין אליו קבלנים להצעות מחיר .מגיע
קבלן ערבי ונותן הצעה של מיליון דולר .שואל אותו ראש העיר" :איך הגעת
לזה?" אמר" :שליש חומר ,שליש פועלים השאר רווח"  -ראש העיר שלח אותו
הביתה ...הגיע קבלן רוסי ונתן הצעה של  2מיליון דולר .שאל אותו" :איך
הגעת לזה"? אמר לו" :שליש חומר ,שליש פועלים ,השאר רווח"  -שלח גם
אותו .הגיע קבלן יהודי נתן לו הצעה של  3מיליון דולר .שאל אותו ראש העיר:
"איך הגעת לסכום הזה? אתה הכי יקר!!" ענה לו" :מיליון בשבילך ,מיליון
בשבילי ,ומיליון לקבלן הערבי שיעשה את העבודה" .הוא מיד זכה במכרז.

ביקורת הרסנית

נתבונן בתופעה שאחד מבני הזוג מעיר לשני,
ובמקום שהשני יקבל את דבריו ויתנצל ,הוא
קם ומתקיף אותו ,מטיח בו האשמות והולך...
קרה פה דבר מפתיע  -הנאשם הפך להיות
מאשים! ולא רק זה ,אלא שהוא גם מתחיל
לשנוא את המבקר ,ולפעמים נכנס איתו
למריבה שנמשכת זמן.
כתוצאה מכך המבקר טוען שהשני אטום,
שהוא לא קולט ושיש לו בעיה .ואני שואל ,אולי
זה שאמר את הביקורת עשה זאת באופן לא
נכון עד שהשני נאטם ופיתח נוגדנים כלפיו?
כעת נלמד מה לא לומר בביקורת .ונראה מדוע
ביקורת הרסנית משיגה תוצאות הפוכות.
טבעו של אדם שהוא יכול לקבל ולהכיל
הערות כשהן נאמרות מדי פעם .הערות רבות
שנאמרות בפרק זמן קצר ,או אפילו הערה
אחת שנאמרת שוב ושוב ללא הפסקה ,יוצרים
'אנטי' והתנגדות .הם מעוררים אצלו את
מנגנוני ההגנה שהם 'עורכי הדין' שלו,
והתוצאה היא שהוא הודף את הביקורת ואף
יוצא להתקפה.
כשאדם שומע ללא הרף שהוא לא טוב,
שמאוכזבים ממנו ,הוא נלחץ ותדמיתו
העצמית נפגעת ולפעמים נהרסת עד שהוא
מאבד את בטחונו.
אמר לי אדם נשוי ,בהרצאותיך אתה אומר
שצריך לדבר עם האשה שעה אחת בכל יום .אני
לא רוצה לדבר איתה אפילו דקה!!! הוא אמר
במרירות .והוא הסביר :אני יושב עם אשתי
ומתחילים לדבר ,ותמיד השיחה נגמרת
איכשהו ב' -אתה אשם ,הכל מתחיל ממך,
אתה הבעיה של הבית '...כבוד הרב ,נמאס לי
לדבר איתה ,אני שונא את זה.
ישנן הרבה נשים שלא מרגישות ולא שמות לב
שבשיחות שלהן הן מעבירות ביקורת או שהן
מסתיימות בביקורת.
נא לשים לב לכך ולא לומר אח"כ אני לא
מבינה למה הוא לא אוהב לשוחח איתי ,למה
כשהוא רואה אותי הוא הולך ממני או נרדם?...
יחד עם זאת ,ההערות צריכות להיאמר רק
מידי פעם ולא בכל שיחה.
את הביקורת מותר לומר לעיתים רחוקות
ולא באופן לוחץ .וכן יש לתת לשומע אפשרות
לספוג ולהכיל את ההערה ,ולהזהר שלא 'יקיא'
אותה.

"נתנו לו לאדם שתי עיניים שיראה בעינו האחת מעלות חברו ובעינו השנייה מומי עצמו"
רבי מאיר מפרשמישלן}

רבי יהודה אסאד זצוק"ל
היה זה בשנת ה'תר"ח הייתה זו שנת פרעות במדינה ,וכמובן
שהיהודים היו קורבנות הראשונים .השמועה פשטה בעיירתו
של ר' יהודה אסאד ,שקבוצת שודדים מתכננת לערוך פשיטה
על העיירה בליל הסדר ,בשעה שכל היהודים מסובים לשולחן
החג .באו ואמרו זאת לרב והוא ביקש מתושבי העיירה-
שיעשו כולם את הסדר בצוותא .הוא ישב בראש ועודד את
התושבים .כשבא הצופה והודיע שהשודדים מתקרבים
לשערי העיירה ,יצא הרב אסאד לקראתם ,יחידי ,כשהוא
עטוף בקיטל הלבן ,וצעד בבטחה לכיוון השודדים .כשהגיע
לטווח ראיה הוא קירב את השופר ,שהיה בידו לפיו והחל
לתקוע בו .בו במקום פרצה מהומה בקרב השודדים והם
החלו לנוס בבהלה .במהלך המנוסה מתו רבים מהם ,כשהם
נרמסים בידי הסוסים וביד חבריהם הנמלטים.
בעקבות אירוע מופלא זה הוקמה אנדרטה גדולה בצקום,
לזכר החללים שנפלו באותו לילה .כששמעו זאת תושבי העיר
הגויים ,נתמלאו קנאה והתארגנו לפגוע ברב העיר .הם ארבו
לו בכיכר העיר ,וכשהתקרב אליהם יצא אחד מהמון ,אופה
העיר ,שהיה אדם אלים ,ונפנף בחרבו כלפי הצדיק ,שהתקרב
אליו ללא פחד .חמתו של אותו אופה בערה בו ביותר .הוא
הניף את חרבו למעלה בכל כוחו על מנת להורידה בכוח
ולנועצה בגופו של הרב .אולם כאן קרה הנס ,ובמקום לנעוץ
את החרב ברב ,ירדה החרב וחתכה את ידו הימנית של אותו
אופה .הבין מיודענו בשל מה הרעה ולאחר ימים ניתן היה
לראותו מסתובב בעיירה ומזהיר את חבריו הגויים ,מפני
סופו של מי שמעיז לפגוע ביהודי .וכך פעל שנים רבות.
אחד מתלמידי הרב הקדוש ,רבי יהודה אסאד זצ"ל ,נסע
ביער .והנה ,בהיותו בלב היער התנפל עליו שודד ,אשר ביקש
לרצחו נפש .עמד התלמיד והתחנן על נפשו ,שיחוס עליו ,אך
הרוצח לא הטה אוזן לבקשותיו .וכך ,כשהחרב מונפת מעל
ראשו ,ניסה התלמיד לבקש מהרוצח "אומר וידוי וקריאת
שמע ,ולאחר מכן – התחנן התלמיד – " בקשה אחרונה" :אנא
תן לי שהות להכין עצמי לפרידה מהעולם הזה תהרגני" .כך
ביקש והתחנן לפני הרוצח כשדמעות זולגות מעיניו ,ואומנם

לאחר הפצרות מרובות ותחנונים ,הקציב לו הרוצח האכזרי
כרבע שעה לשם כך .התלמיד החל בקריאת שמע בכוונה
עמוקה ,ובהתלהבות עצומה ובדבקות עילאית קיבל עליו עול
מלכות שמים ,ביודעו ,שהנה זו הפעם האחרונה בה יזכה
לקרוא קריאת שמע .כאשר סיים פקח את עיניו ,מוכן לקראת
מותו הקרב ובא ,הביט נכחו לראות את רוצחו והנה להפתעתו
הגדולה הרוצח איננו .הסתכל כה וכה ,והרוצח נעלם כלא
היה .מיהר התלמיד ,ונסע אל רבו .בבואו סיפר לו בהתרגשות
את המאורע שעבר עליו .כשמוע רבי יהודה אסאד זצ"ל את
הסיפור ,שאל את תלמידו" :אמור נא לי ,האם קראת קריאת
שמע בהתלהבות גדולה כל כך ,אי פעם בחייך? דע לך ,כי מן
השמים רצו ללמדך פרק בהלכות קריאת שמע ,כי חייב אדם
לקבל על עצמו עול מלכות שמים ,ולדמות לעצמו ,שזוהי
הפעם האחרונה בחייו שהוא קוראה ".
התמונה של הרב הינה תמונה יחידה הקיימת .ולעצם
קיומה ישנן שתי גרסאות ,שהרי בחיי חיותו לא הניח לאף
אדם לצייר את תמונתו .הגרסה הראשונה מספרת כי לאחר
פטירת הרב ,תלמידיו הרבים שהעריצו אותו ביקשו להנציח
את תמונתו כדי שיישאר להם זכר .וע"כ גמרו בלבם מספר
תלמידיו להלבישו בבגדי שבת והושיבוהו על כסאו לאחר
פטירתו וכך ציירו את צורתו הקדושה .אומנם כל אלו אשר
לקחו חלק בזה הרע להם במאוד לא הוציאו את שנתם!!!
ונענשו עבור כי הטריחו את גוף קודשו אחרי פטירתו לטלטל
אותו על צורך זה.
בגרסה אחרת ,מסופר שבשעת הלווייתו של הרב הובעה ע"י
מאן דהו המשאלה להנציח את קלסתר פני הצדיק ,הוצעה
השאלה לפני כל אותם הרבנים שבאו להלווייתו ,כדת מה
לעשות? מצד אחד התנגד הרב בימי חייו להצטלם אולם
מאידך גיסא ,משתוקקים היו תלמידיו ומעריציו לראות פני
רבם ולהשימו מול עיניהם תמיד .לאחר דין ודברים ,שארך
זמן מה ,פסקו רבני וגדולי הדור להתיר את ציור קלסתר
דמותו הקדושה .לפיכך הלבישו את גופו הטהור בבגדי שבת
והושיבוהו על כסאו כאילו חי וצילמוהו .התצלומים הופצו
בכל קהילות הונגריה ,ההכנסה הייתה  1200פולרין .סכום
שהספיק להשיא בכבוד הראוי את בתו הצעירה.
(עין חמד)

