
,מנהיגי חינוך יקרים

חווינו מציאות של . 'שערי צדק'השבוע התמוטט קטע מהחניון של בית החולים 

מודים על הנס שאיש לא  . בולען שנפער בפתאומיות ובלע כל מה שניצב עליו

בפרשה  . ויחודיתזו מציאות חריגה . היה במקום והאירוע הסתיים ללא נפגעים

שמיימינבקש להבין למה נזקק משה לאות . לבולעןניתן מקום מיוחד ומרכזי 

ה"(לטזבמדבר )ככתוב . כזה א הְוִאם־ְבִריא ָ֞ ָ֣ ה ' ִיְבר  ָ֤ מ  ֲאד  ה ה  ְצת ָ֨ יה ִּ֙ ּופ  ֶאת־ִפִּ֙

םִּ֙  ה ֹאת  ָ֤ ְלע  רּוב  ל־ֲאֶשָ֣ הְוֶאת־כ  ל  ים ְשֹאֹ֑ ם ְוי ְר֥דּו ַחִיִּ֖ ֶהֶ֔ כי לא "ובזה מוכח"ל 

."מליבי

כביכול הוא פועל על פי הבנתו ולא מכוח הוראה  , קרח ערער על דברי משה

האמונה במעלת נבואת משה אינה בזכות אותות ומופתים שעשה  . אלוקית

קרח הצליח לערער במקצת את עוצמת אמונה  . אלא מכוח מעמד הר סיני

כתוצאה  . זאת תוך שהוא מביא לכאורה הוכחות שמשה בדה מצוות מליבו

לאחר שהאדמה  . מכך היה צורך במופת שיבטל את הכפירה של קורח ועדתו

שבו והתחזקו באמונה  ,פערה את פיה ובלעה את כל הקמים כנגד משה

משה מוכיח צדקתו בכך שנענשו במיתה  . בתורה מן משמים על ידי משה

-' יברא ה, חדשה–ואם בריאה : "י במקום"כמו שכתב רש, בדרך חריגה

אך למה דווקא בדרך זו  , "'וכולהמית אותם במיתה שלא מת בה אדם עד הנה 

?שתפצה האדמה את פיה ותבלעם

קרח ועדתו חלקו וערערו על  . ל כי יש בזה מידה כנגד מידה"מסבירים חז

וכתוב שאלמלי מוראה של מלכות איש את רעהו חיים , מלכותו של משה

.  נבלעו הם חיים שאולה, חבירוכנגד פעולתם הגורמת שאדם בולע את . בלעו

מספרת שבלועי קרח מכריזים כל ראש , ד"עבתראבמסכת בבא ' הגמ

."בדאיןמשה ותורתו אמת ואנחנו "חדש

דווקא ביום כזה יש . התחדשות הזמניםנראה שראש חדש מבטא את

גם הם יודו ויכריזו  , חשיבות שהמתנגדים הגדולים שחלקו על יחודו של משה

ויכירו בכך ששכינה מדברת מתוך גרונו ודבריו הם תורה  " משה ותורתו אמת"

גם בכל מצבי חיינו המתחדשים  , זאת התורה לא תהא מוחלפת. אלוקית

.ומשתנים אותה התורה היא המדריכה את חיינו ומתווה את דרכינו

י "כמו שהוסיף רש. שפתיחת פי הארץ מלמדת שאין חדש תחת השמשיתכן

גם מה שנראה כבריאה של יש , "פה לארץ מששת ימי בראשית-אם בריאה "

מאין שעוד לא נראה כמוהו הוא בעצם כלול בבריאה ומוכן מששת ימי  

בערב כמבואר בפרקי אבות שפי הארץ הוא מהדברים שנבראו, בראשית

הטמון  מהכחהמציאות הנראית כמתחדשת נובעת . שבת בין השמשות

.בבריאה מראשיתה והכל צפוי וידוע מראש

אנו שואפים לחבר את עצמנו ואת תלמידנו לתורה אשר נותנת מענה לכל  

גדולי התורה והפוסקים מורים לעם איך לתת מענה . המציאות המתחדשת



גדולי התורה והפוסקים מורים לעם איך לתת מענה . המתחדשתהמציאות 

,  התורה שקדמה לבריאה. הלכתי לכל שאלה ומציאות שנוצרה בשטח

.מקיפה וכוללת את כל מה שיתחדש ויתפתח במהלך הדורות כולם

נובע וכלול בתורה מן  הכל-"הישן יתחדש והחדש יתקדש"בלשון הרב קוק 

.משה אמת ותורתו אמת, השמים שנמסרה לנו מפי משה רבינו

חודש טוב ומבורך

שבת שלום

שושנה נגר


