
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"א -שנה ב' 
 פרשת קרח

 תשע"ז

 
אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע  וויקהלו על משה ועל אהרן ויאמר

 )טז ג( תתנשאו על קהל ה'
, וכבר נשתברו קולמסי לברר מה היה המניע האמתי של קרח קרח פקח היה, זה מוסכם על הכל

 לחלוק על משה רעיא מהימנא שכל דבריו מפי הגבורה נאמרו.
 ונראה לומר שטענת קרח היתה טענת 'ממה נפשך' להוכיח כי משה רבנו אינו נוהג כדבעי ח"ו. 

 ונקדים. 
הראשי' של האדם, ויש את הגוף  וה'לוחש, שבו נתון המוח, הוא המפקד הראעם ה' בנוי כגוף האדם. 

כולו, אברים אברים הקשורים כולם זה לזה וזה בזה בגידים וורידים, כשכולם מקבלים את פקודת 
הפעולה מהמוח המעביר את הפקודות כלפי מטה, להפעיל את כל האברים הפנימיים לפעול את 

 ם ומצייתים לו בדקדקנות. וכולם עומדינזק, פעולתם ותפקידם, להחיות את הגוף ולשמור אותו מכל 
רגליו הסתבכו זו בזו ונפל מלא קומתו ארצה וקרה מה שקרה בעקבות זה. , קורה, והאדם הולך בדרך

ועתה אנו מבקשים לחקור את מי 'להאשים' בנפילה זו, האם את הראש שלא השגיח מספיק שלא 
 שקרתה.יתרחש הסיבוך האמור, או את הרגלים שנפלו במציאות ובגללם כל התוצאה 

והתשובה לזה היא, ברור שהאשמה תלויה בפקודת המוח שנתן פקודה שגויה, ומחמת אותה פקודה 
נקפה רגלו של זה. ועתה, כשאנו באים כביכול להוכיח את האשם, אנחנו נוכיח את המוח על פקודה 

טה, משהו בלתי ממשי ומשהו דק מן הדק, משהו שלא ניתן לראות בעין פשושהוא למעשה לא נכונה, 
עליה האיך קרה כדבר גם מוח תבין שיש כאן טענה שמוכיחים את הוהרגל כשתאזין כביכול לתוכחה 

 הזה שהרגל הסתבכה והפילה את האיש. 
בדומה לכך, הוא היחס שבין מנהיג העם לעם כולו. המנהיג, 'ראש בני ישראל', הוא הראש המשפיע 

כאשר הראש יש בו איזה שיבוש קל  לכל האברים, הם כל עם ישראל המקושרים אליו. ומכך,
שבקלים, שיבוש שאינו עבירה או דבר אסור אלא מחשבה קלה של דבר שאינו לרצון לה' זה משפיע 
על העם כולו לסבך את רגליהם כביכול ולבא לעשות מעשה ממש שאינו לה'. ולכן, כאשר הראש בא 

מייסר את עצמו על  אאל ,םלהוכיח את עם ה' על מעשיהם, הרי שאין הוא מדבר לעם על מעשיה
עותם לעשות כך וכך, כשהאמת שהוא ביכול ולעם זה נשמע כטענה למה הרחסרונותיו האישיים כ

 סרון הקל שבו. יסר את עצמו על החימי
בר יכול לפעול שום פעולה באופן עצמאי בלתי אם יקבל פקודה מהמוח, אואולם, בניגוד לגוף שאין ה

 פשית מעצמו אף ללא פגם של ראשי העם.ובבחירה חהאדם בעצמו יכול בודאי לחטוא 
ומנין לנו לדעת מהיכן הפגם נובע, האם מעצמו או מחמת גדול הדור, זה נוכל לראות מהתוכחה 
והתוצאה שלה. כי הצדיק כשמוכיח את העם על מעשיהם ותולה זאת בעצמו הרי שהוא מוכיח אותם 

שמים כביכול אהבורא ית"ש שהם אינם אולם באמת הוא ממליץ טוב עליהם לפני  ,על מעשיהם
ותולה האשמה בו. וממילא לא יבוא עונש ממשי על העם המקושרים לצדיק למרות חטאם. אבל 
כאשר החטא הוא חטא עצמי, ללא קשר לראש העם אזי כשהצדיק יוכיחו זה יגרום ח"ו לקטרוג על 

 העובר עבירה בבחירתו החופשית וממילא עונש יבוא עליו ח"ו.
* 

ן נבוא אל הביאור בדין ודברים שהיה לקרח עם משה. קרח טען כי ממה נפשך משה רעיא ומכא
כי אם טענתו על חוסר הצדק כביכול במינוי הכהונה  א מתברר כאינו שלם והאשם תלוי בו.מהימנ

וכאן הוא התחכם לומר עוד, כי גם אם הוא עשה את כל  והנשיא צודקת הרי חסרון ברור במשה.
פי ה', וכל דבריו אמת וצדק, הרי גם כן מתברר כי ח"ו יש בו חסרונות שונים, כי  המעשים שעשה על

הנה כיון שמשה רבנו ע"ה צודק הרי שכל הטוענים עליו עושים מעשה עבירה, ומנין הם מגיעים 
לעבירה כזו, חייב להיות שמכח הצדיק שפגם ח"ו במשהו. וא"כ בכל מקרה מתברר שיש בו ח"ו איזה 

 פגם. 
מז בטענתם. 'ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם', כי ממה נפשך אתם בעלי וזה הר

חסרונות כי הרי 'כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'', ומאין בא להם כזה חסרון של להרהר ולערער 
 על דבר ה', חייב להיות ש'אשמם בראשכם', אתם, ראשי העם אשמים. 

כי לא מלבי', כלו' שדברי התוכחה שאני אומר לפניהם אין זה  על זה 'ויאמר משה בזאת תדעון ...
כאן התוכחה היא על  אחת הצדיק, אלוכמהמיית ליבי על מחשבותיי כביכול הלא טובות כבכל ת

בחירה חופשית של החוטאים בלבד, הסימן יהא ברור כשמש, 'אם כמות כל האדם ימותון אלה' שלא 
ה יברא ה'' אוהאשם תלוי בראשי העם, אולם 'ואם ברי ,תברר שהם צודקיםייגיע להם עונש, אכן 

ההוכחה הטובה ביותר ש'וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ומיתה משונה תבוא עליהם, אז זו תהיה 
  )דרך המלך שלח(     ות לעונשם.                   ה'' מתוך בחירתם החופשית ובכך הם נושאים בכל האחרי

  

 יחיד בעולם
מן העבודות החשובות אותן תובע רבנו ב'בני אחת 

מחשבה טובה' הינה עבודת ה'אמת'. כבר כתבנו על כך 
 בעבר, ועתה נמשיך את המערכה בשלב נוסף.

פרושה פשטות וכנות ללא סילוף וללא  -אמת 
התחכמויות. כאותו צמח שצומח בכוח צמיחתו כפי 
חיותו שנטבעה בו מאת יוצר כל, ללא עיוותים וללא 

ויים, פשוט וברור ללא כל ניסיון להידמות לצמח חיק
אחר, יפה יותר ומרשים יותר, אלא בדיוק כפי שטבע בו 

 בורא עולם ה'.
עבודה קשה זו היא עבודה הקשה שבעבודות, כפי שאנו 

באמת ראוי להתבוננות.  ארואים באמת בין אנשים. והו
מעלה  -מת אמדוע קשה כל כך לאנשים לומר את ה

 לה הנוקבת. רבינו את השא
וכמה סיבות והוא מונה שנים  ומבאר, כי יש בזה כמה

 מהם, והפעם נביא את הראשונה.
ענווה מוטעית. יש מן האנשים  -הסיבה הראשונה 

בטלים שסבורים שענווה אמתית הכוונה היא להיות 
עה שנאמרת ע"י אדם לדעת כל אדם שלפניהם. כל ד

מאן דהו אחר ראויה להבנה ולהכלה, כל רעיון שמעלה 
על דל שפתיו חייב לקבל מקום של כבוד וקבלה כי הרי 

 הוא החשוב ואני העניו הפשוט והבטל אליו. עניו שכזה.
והוא מגיע למצב שכזה שדעתו האישית ושכלו הבריא 
דועך ונחבא יותר ויותר עד שאין לו דעת כלל לומר את 

, וכל דעה נשחתת של אנשי העולם אשר על ליבו
ם של כבוד עד שכל המבחן שלו לרע מקבלות אצלו מקו

וטוב ולמותר והאסור הוא רק לפי מה שהעולם סובר. 
הטוב שבעיניהם טוב מוחלט הוא, והרע בעיניהם רע 
מוחלט הוא, אין הוא בוחן את הדברים בשכל הישר 

 והבריא שחנן אותו הבורא. 
העצה לאדם שהגיע למצב זה הוא, כאשר בא לפניך דבר 

חשוב שאתה יחידי בעולם. אף אחד ת ,הכרעה או שאלה
חרי אין את דעתו בענין זה ואף לא יהיה ילא הביע עד

הבעת דעתך מי שיביע דעתו. אתה ושכלך האישי 
עומדים יחדיו  מול הענין שדורש החלטה, ואתה מביע 

 את דעתך ללא חשש מה יגיד פלוני ומה יגיב אלמוני.
ה בנוסף, כל פעולה שאתה עושה למען האחר, לא תהי

בחשבון מה יצא לי מכך ומה יחזיר לי אותו אדם וכדו'. 
המחשבה הברורה היא, אני עושה את המוטל עלי, אני 

 עבד הבורא והוא חפץ שאני אעשה מעשה פלוני. 
 שךפאז תתגלה לבך ונ ,כן תמיד ואם תרגיל את עצמך'

וכל מעשיך  ,בכל דבר עצמי והרגשת חוב שלה וןורצ
תפשט מחה הווכ, אים נפשבותיך ודבורך יהיו מלחשומ

לקיך ' אותמיד תהיה עבד ד ,ואומר גדל ועשה ,בקרבך
 )אות ט"ו(                                                           .'בכל עניניך

 

לכן כל עיקר התעוררות התשובה מדברי מוסר תלוי בהתקשרות שבין האומר והשומע. אם 
 מתקשרים יחד ... אז דבריו ותשובתו פועלים עליהם, ואם לאו אין דבריו נכנסים באזניהם 

 )דרך המלך שלח(



 

 

 

 
 פ"זפרק 

 הערת ביניים
מידות טובות ורעות אינן תלויות במידות עצמן, הן תלויות אך רק במשתמש בהם. 
ניתן להשתמש בהן לטוב וניתן להשתמש בהן להפך הטוב ח"ו. יסוד זה למדנו 
בפרקים הקודמים וניסינו להרחיב בשתי המידות המרכזיות שהן יראה ואהבה כיצד הן 

ן בעולם, והפעם נצעד צעד משתלשלות בעולמות עד בואן אל ארץ נושבת זו, כא
אחד נוסף בענין, אולם לא צעד למעלה, אלא להרחיב את הקיים ולבסס את הנלמד 

 כבר.
בפרק הקודם הרחבנו את הנקודה שאת מידת האהבה והיראה שאנו קונים צריכים 
לקנות באופן שיהיה חי ומוחשי, עתה ננסה לעמוד על הנקודה של 'חי ומוחשי', כיצד 
ניתן להגיע לכך. והאמת שדיבורים אלו חוזרים ונשנים בדברי רבנו ב'חובת 

דרך כלל אחד. ואם ננסה התלמידים' בכמה מקומות ובכמה סגנונות, והמכוון ב
 .התבוננות -לתמצת את הכל בדיבור אחד נאמר במילה אחת 

ונסביר. כל מחשבה וכל דבר שהוא מופשט שאין בו אחיזת כלי מכלי המעשה, הרי 
הוא בלתי ניתן לקיום. גם אם ישנה התעוררות מסוימת, ובשעת ההתעוררות הוא 

של חזרה בתשובה, כי כאשר הגיע  במצב גבוה אין בכך כל מציאות של שינוי ומציאות
כך עף והלך לו, ולכן גם אם ליבנו התעורר באהבה ויראה אין זו אהבה תמימה ויראה 

 שמשפיעה עלנו ועל מעשנו. 
אבל, כאשר יתבונן באהבה וביראה לפי סדר ההוראות שמעמיד לנו רבנו ה'חובת 

 ותה אנו מבקשים.התלמידים', זה יביא אותנו לאהבה ויראה מוחשית כזו הרצויה וא
נכון, הבנו נכון, לפנות לו זמן. בטוחני שכבר כאן נשרו  לפנות לו זמן.ראשית דבר, 

הרבה מן הקוראים, באמרם: זמן? למי יש זמן לפנות לעצמו, הרי הטרדות כל כך 
 גדולות, אין רגע אחד של זמן לעצמנו, אז איך נפנה זמן לעבודת ההתבוננות.

כי אנחנו מלאים בדברים שהם בעדיפות עליונה יותר  ,זמן והאמת, נכון, לאף אחד אין
אצלנו, וגם הבה ונודה על האמת, אנחנו פוחדים מהדבר הזה של עצירה ופינוי זמן 

א שם איזה דברים שאין אנחנו מעוניינים ומיוחד למחשבות, שמא נתחיל למצ
ה דקות מן א... אולם תנאי זה הוא תנאי שלא יעבור, לעצור את המרוץ לפנות כמולמצ

 הלו"ז הצפוף שלנו ו...להתבונן.
כאשר עברנו את המשוחה הראשונה, והצלחנו לפנות זמן לעבודת ההתבוננות, נמשיך 
לצעד שני, ליצוק תוכן איכותי ונכון לתוך החלל הפנוי שנוצר בלו"ז שלנו וייחדנו אותו 

ם אליו לעורר געגועילעבודה זו. התוכן המיוחד שניצק לתוך הזמן המיוחד הוא: 
לעמול על חלק זה באופן מיוחד, בכל דרך שבוחר לו, בדרך של חשבון הנפש . יתברך

על העבר ועל רצונותיו האישיים, להיות מיצר על ההרחקה שלו מהבורא ית' 
ולהשתוקק להתקרב אליו שוב, וכאן יצעד אל הצעד השלישי. דיבור אמתי מעומק 

 הלב בהשתפכות הנפש בנוסח שיבחר לו.
 נא קרבני' ד אנאגים בקדשו את הנוסח לדוגמא בתפילה על האהבה אליו ית': רבנו מד

 מקדושתך. הרחקתני ולמה ממני פניך הסתרת זה למה אליך
התלמידים, שמבאר בלשונו הטהור את  ונסיים בלשונו הטהור של רבנו החובת

המעלה והתועלת שיש ליראה מתוך הרחבת המחשבה וציור אמתי, שעיקר התועלת 
היא על לאחר זמן לאחר שכבר סיים את הזמן שהקציב לעצמו והגיע למצבים של 

 אהבה ויראה אמתית: 
 אתויר תהיה שלא בשעה אף אלא עוד, ... ולא בקרבו נרדמה יראה לא העיקר, 'וזהו

 כ"ג שעתיים או שעה לפני לו שהיה והזעזוע הפחד מן יזכור רק אם בקרבו גלויה כ"כ
 יסתכל ואם' ד מרצון היפך שהן היתר תאוה של אף חטא שמץ כל מן ויתרחק יברח

 שהוא בטל שהלך או חטא של מחשבה או דבור איזה מעשה שעשה ויראה בקרבו
 געטהען איך האב וואס געוואלד 'אוי ויאמר: על עצמו ויכעס יחרה החטאים, כל יסוד

ו, "ח ישראל פושע געמיינסטער דער ווי ערגער דאך בין'כ אויבערשטען, קעגען
 גאנץ מיין מיט איוד צו זיין אן היינט פון מיר אויף נעם'כ מוחל, מיר זיי ע"רבש

 לעבען'.
פרק זה הינו אמנם 'הערת ביניים' בלבד, הרי אנחנו עוסקים במידות טובות ורעות, 

 אולם הערה ששוה באמת פרק מיוחד. לעבודה.

 

 

 
 יום אחדאפילו לא 

ממש לא פשוט להשקיע שעות ארוכות 
בלימוד תורה בריכוז מוחלט ללא ורצופות 

הסח הדעת, ללמוד בעיון הדק  הפרעות וללא
. כל תופש וסוגיא על בוריההיטב כל סוגיא 

ישיבה יודע זאת. שנים רבות של עמל ועקשנות 
נדרשים לכך, וכולי האי ואולי יזכה לתענוג 

 אמתי ושלם. 
* 

ממש לא פשוט לערוך תיקונים לפגמי הנשמה 
ע"י סיגופים ותעניות, לערוך גלגולי שלג 
ולבישת שק, לענות את גופו מצרכיו היומיומיים 

לפסגות גבוהות. יחידי סגולה  ולהגיע עי"ז
סורי גוף ונפש מנת חלקם של ימסוגלים לכך. י

 הנוטלים חלק בעבודה זו.
* 

כל הנכתב ועוד יותר מכך קשה  -נכון עד למאוד 
לדכדוכה של נפש, עד מיצוי הכוחות  עד

אולם קשה הטבעיים והגעה עד קצה האחרון, 
להגיע למצב בו אנחנו הרבה יותר מכל זה הוא 

בחיינו עבודה תמה ושלמה  אחדם ולו יום עובדי
 באיכויות טובה ואמתית להשי"ת.

ולא תאמר שאנחנו מתכוונים לעבודה בדרגה 
ם יהרבה גבוהה מהשגתנו, בטיול בעולמות טמיר

ונעלמים, לכוון כוונות ולתקן תיקונים עליונים, 
אין לנו השגה ושייכות לזה. אלא  בזה בודאי

בפשטות, יום אחד שלם של עבודה שלמה 
ופשוטה לפי השגותינו הפשוטות והתמימות, 

כל כשלעבוד עבודה בתכלית השלמות לפני ה' 
 חלקי היום יהיו מלאים מזן אל זן.

 קשה עד מאוד. -יום אחד בלבד! 
תחושה מרפה ידים וברכיים, מתובנה שמכניסה 

שאנו מתפקחים לרגע בהיר מורך בלבבנו כ
ופתאום רואים את האמת בפנים, האם כל כך 

 -קטנים אנחנו, האם ממש אין בעבודתנו ממש 
קשה להתמודד עם מחשבה נוקבת ויורדת עד 

 עומק האמת לאמיתה לכאורה.
אבל זה רק לכאורה, כי אם המטרה היתה להגיע 
לפסגות ולהוכיח תוצאות בשטח, אכן היתה 

ושת ותח ,מקום של כבודלמחשבה כגון זו 
אולם מכיון  החידלון היתה מוצדקת עד מאוד.

שבעבודת ה' אין מטרה של הישגים,  אין מטרה 
של הספקים, בעבודת ה' יש מטרה שנקראת 

 -עבודה  - 'עבודת ה'' כפשטותן של דברים
עבודה לעשות רצון בוראנו, עבודה למצות את 

ומכיון שאנו זוכים נו לפניו יתברך, יכוחות
להתייגע, היגיעה היא המטרה הנעלית, ואותה 
צריכים אנו ללמוד למצות עד גמירא. ולכן נגיל 
ונשיש בכל עבודה שאנו זוכים לעשות לפניו 

 והשאר אין זה מדאגתנו.  -יתברך 
 )צו וזירוז לב(
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