
מדוע תתנשאו
ומדוע תתנשאו על קהל ה' )טז ג'(

הגאוה  מידת  חומר  וכנגדה  והשפלות  הענווה  מעלת  על  ודור  דור  בכל  נדרשת  יפה  זו  פרשה 
זו  בשב"ק  הנלמדת  במשנה  השפלות  של  זו  קדושה  במידה  לעיין  ונעים  טוב  ומה  וההתנשאות, 

בפרקי אבות. 

'מאוד מאוד' באזהרה  רבי לויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד הוי שפל רוח )פרק ד' משנה ד'(. 
כפולה הוזהרנו להיות שפל רוח. ודברי הרמב"ם בשמונה פרקים ידועים כי בכל מידה ומידה צריך 
ללכת בה בדרך האמצע – 'שביל הזהב' הוא מכונה. לא להקצין לאף צד. אולם במידה זו של שפלות 
רוח שהצד השני שלה הוא הגאות והישות, בה צריך להקצין לצד השני - מאוד מאוד הוי שפל רוח.

וכשננסה לפרוט את האזהרה הזו למעשה, כיצד מתבטאת המידה ב'מאוד' וכיצד ב'מאוד מאוד', 
ניקח לנו למשל את יחס התלמיד לרב. אם ננסה לחדור למנהרת הזמן ולחזור עשרות שנים אחורנית 

ונעקוב אחר יחסי התלמיד לרבו, נקבל תמונה מאוד מרנינה:

'בדורות הקודמים הרגישו התלמידים הכנעה וביטול לפני הוריהם רבותיהם ומדריכיהם הטובים 
הכירו בעצמם שקטנים הם בדעה קצרה ומעטה לעומת עבודה הגדולה אשר עליהם להדריך ולגדל 
א"ע לגדולי ישראל, אהבו אותו וברכוהו, וכל הגה אשר יצא מפיו קודש היה. בלעוהו ואל תוך נפשם 

ולבם הכניסוהו'. 

המציאות היום כפי הנראה - שונה לחלוטין:

'לא כן עתה, שהנער מתגאה לאמר אני די לעצמי דעתי טובה וישרה עליה אסמוך ובדרכי אלך'.

נמצא, הגאה בצורה החמורה ביותר, הוא אינו שומע לרבותיו ואף מזלזל בדעתם כאומר אין בהם 
חשיבות יותר מחשיבותי, ודעתי נכונה יותר מדעתם. וע"ז האזהרה 'מאוד' הוי שפל רוח. צריך אתה 

להיות שפל בעיניך ולקיים את ציווי מוריך ורבותיך ולהכניע את דעתך לדעתם.

אולם, ישנה דרגה נוספת של תלמיד. הוא איננו בדרגה של הראשון. הוא מקבל מרבו את ההוראה, 
הוא מבצע את אשר נצטווה ולא עומד נגד דעת רבו. אולם למרות שאיננו מסרב לקיים את הציווי 
מה  יותר  טוב  יודע  הוא  עמו,  אחרת  דעת  והוא  טועה  רבו  כי  מבין  הוא  מזלזל.  הוא  פנימה  בליבו 
לעשות, ולמרות שהוא לא מתריס ולא מתקומם נגדו, בכ"ז הוא גם לקוי במידה הרעה הזו של גאות.

על דרגה זו ציווה התנא 'מאוד מאוד' הוי שפל רוח. גם בליבך הוי שפל רוח. 

גם על חברים בני גילו נאמרה ההוראה 'מאוד מאוד' הוי שפל רוח. והאמת הוראה זו כבר קשה מאוד 
לביצוע. מילא מול רבותיו הדעת נותנת שינהג בשפלות וענוה, אבל אצל חבריו כיצד ניתן להגיע 

לדרגה שכזו?

לקראת  מתאמנים  פלוגות  משני  חיילים  כששני  ביותר.  יסודית  אך  קצרה  תהא  לכך  התשובה 
הניצחון במלחמה כל חייל מבין כי הוא חייל של המלך וטובת הניצחון נגד עיניו. ולכן, למרות שישנם 
עוד חיילים חוץ ממנו הנוטלים חלק בהכנות למלחמה, ולמרות שכל אחד מנסה לבלוט בהצלחותיו, 
מ"מ כשמטרת הניצחון וכבוד המלך לפני עיניהם אין לאף אחד מחשבה על עצמו, והם מבינים כי 
לכל חייל יש תפקיד שונה לאותה מטרה, כל אחד יפיק מעצמו את המירב והמיטב שהוא מסוגל, 
כל אחד יוציא מפנימיותו את היכולות שהוא ניחן בהם ואשר הוא מיוחד בהם, אך תוך כדי הבנה כי 
הניצחון לא יהא רק על ידו אלא על ידי כל שאר החיילים ואף החלש שבהם נותן את חלקו בכללות 

המערכה, אזי יקל עליו להגיע לתכלית של -

'מאוד מאוד הוי שפל רוח' 
)עפ"י ספה"ק "חובת התלמידים" פרק ו'(

גליון מ"ג
פרשת קרח

תשע"ו

ניצוץ נבואה

אין  לראות.  רבנו  מלמדנו  ונשגבה  נעלית  ראיה 

גשם ואין חושים, אין עצם ואין כלי גשמי, הכל הוא 

את  רואים  ואנו  עלמין  כל  וסובב  הממלא  השי"ת 

הדברים שהוא כביכול הוא בעצמו ממש כביכול.

ראיה  הינה  ולחשוב  לראות  רגילים  שאנו  הראיה 

בהסבר  הוא  הטעות  כשמקור  ואמתית,  נכונה  לא 

שמשום מה נכנס במוחנו כהסבר הנכון למה שאנו 

רואים, שיש עולם גשמי מלא תאוות ורצונות, והוא 

אכן נברא ע"י הבורא ית"ש, אבל הוא לא עצמותו 

ית'.

לקנות  אנו  מבקשים  אשר  ואמתית  נכונה  ראיה 

הינה ראייה שקשורה בקשר ישיר לענין ה'נבואה'. 

הנביא מהותו היתה הסרת המסך המבדיל בינו לבין 

בתחילת  גדולה  בהרחבה  מכך  )עיין  העולם  בורא 

'שלשה מאמרים מאמר ראשון, וב'מבא השערים' 

ית"ש.  ממנו  נביאותו  מקבל  היה  וכך  א'(,  פרק 

מבקשים  שאנחנו  הלזו  הראיה  גם  מה  במידת 

לקנותה הינה ראייה כזו ממש, ראיה שמסירה את 

המסך המבדיל בין המצב שאנו רואים את החפץ 

כחפץ גשמי נפרד מהבורא ית"ש ועתה אנו רואים 

אותו בשיא תפארתו ורוממותו, ראיה של השי"ת 

המבדיל  שהמסך  הרי  זה  במצב  בעצמו,  כביכול 

מסתתר',  ה'אל  מן  מה  במידת  נפל  והמסתיר 

כפי  ויותר  יותר  אליו  להראות  מתחיל  והגילוי 

שיתקדם בעבודת המחשבה החזקה הזו, וא"כ הוא 

והיא היא  ניצוץ של נבואה יש כאן,  אשר חידשנו, 

לגלות  כשמצליח  לאדם  שיש  הנפלאה  ההרגשה 

מעט מזעיר של הגילויים שאנו מדברים בזה. 

טובה  שאלה  כך?  ידי  על  נביאים  נעשינו  האם 

וחזקה שנדון בה בפרקים הבאים בס"ד.

לכן כל עיקר התעוררות התשובה מדברי מוסר תלוי בהתקשרות שבין האומר והשומע, אם מתקשרים יחד ועליות וירידות נפשותיהם 
משותפות יחד, זה בעניינים הזכים שלו והם בהיותר מגושמים כנ"ל, אז דבריו ותשובתו פועלים גם עליהם, ואם לאו אין דבריו נכנסים באזניהם

)דרך המלך שלח, ועיי"ש בהרחבה איך מבאר בזה את טענות קורח(
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פרק ל"ט 

לבד!!!

אין ילד שלא עובר את זה, ואין הורה שיכול לומר שאצל אחד מילדיו זה לא היה בשלב 
מסוים בחייו. הקביעה הזו נאמרת בבטחה גמורה, כי עם 'טבע' לא ניתן להתווכח ולא 

ניתן לדלג על אף שלב שבבסיס הגדילה של האדם.

התינוק שאך נתפתחו אבריו במעט זועק את זה כמעט במילותיו הראשונות: 'לבד'! 

הוא רוצה לאכול לבד. הוא לא באמת מצליח, אז הוא גם כועס שהאוכל לא נכנס לפיו, 
כל מה שסביבו 'אוכל' יחד עימו, השולחן, הבגדים, הרצפה ולפעמים גם מעבר לכך, 
אך בשום אופן לא יצליחו להזיזו מהדרישה החד משמעית והבלתי מתפשרת. 'לבד'!.

'לבד'!, הוא רוצה להתלבש לבד. זה לא פשוט ואף מסובך ביותר, אולם זה לא ממש 
מועיל. הוא רוצה להתלבש, ודוקא לבד. הוא מנסה להכניס את רגליו אל המכנס וזה 
לא ממש מסתדר, שני רגליו מסתבכות זו בזו ונכנסות באחווה ידידותית אל שרוול 
אחד יחדיו. גם אם הצליח לשרבב את שני רגליו למקומם הנכון הרי שמתברר כי הם 
פשוט הולבשו הפוך, שלא לדבר על החולצה והסוודר בימות החורף הקרים, הנעלים 

שמוחלפות מימין לשמאל וההפך... 

די בהזכרת הסיטואציה בכדי לעורר בכל הורה מבין ההורים שבין קוראינו את התחושה 
שהם חוו בהתמודדות הזו לפחות בתקופה כל שהיא בילדותם של צאצאיהם היקרים 
לחוצים  היותר  בזמנים  בדיוק  מתרחש  הדבר  פעם  שלא  גם  מה  למאוד,  עד  לליבם 
והדבר  בני המשפחה כל אחד לדרכו.  כל  ליציאת  והיותר מורכבים בבית המתארגן 
הופך כבר לניסיון קשה של מידת הכעס והקפדנות שעוד נדון בו בסייעתא דשמיא 

בהמשך הסידרה.

העלאת המציאות הזו בהרחבה אל התודעה של כולנו, ובודאי אף אנו עצמינו היינו 
כאלו ילדים מתוקים שרוצים הכל לעשות לבד מוכיחה למעלה מכל ספק את הידיעה 

הבאה.

לכל אחד מן הנבראים יש 'אומץ נפשי', העולם קורא לזה 'ביטחון עצמי' – וכך אנו 
נקרא לזה במאמרנו הבאים.

מה, אם לא 'ביטחון עצמי' יש בכך שהילד הקטן ברור לו שהוא יכול לבד, מה, אם 
לא 'ביטחון עצמי' הוא ההעזה שהילד מנסה לטפס ולקפץ מעל כל דבר שזז מבלי 

לחשוש שמא הכל יקרוס עליו.

אם כן, אין אדם שיכול לטעון שאין לו ביטחון עצמי. כי הרי ברור לנו בברור מעל לכל 
ספק שכח שניטע באדם הוא נמצא בו וישאר אצלו בכל עת ובכל מצב, אין משהו 
שיוכל לקחת את זה ממנו, וגם אם זה לא בא לידי ביטוי בשנותיו המאוחרות, אין זה כי 
הכוח הלזה ניטל ממנו, אלא כרגע איננו ניכר ומוחצן ולא בשימוש בארגז כלי העבודה 
של האיש, אבל במחסנו האישי בעומק תודעתו הוא נמצא ויש רק צורך לעורר זאת 

מחדש בעוצמה נכונה.

העצמי  הביטחון  בנושא  מאמרים  סדרת  של  תחילתה  לשם  לנו  הנחוץ  המידע  זהו 
שנדון בו בס"ד בפרקים הבאים לקראתנו לשלום. אין אדם שאין לו ביטחון עצמי, גם 
אם נראה לו שאין לו. אם הפנמנו את הכלל הזה, כבר  אנחנו מוכנים לקראת הפרקים 

הבאים בס"ד.

כי אתה עמדי

הפנס הענק האיר באור רב עוצמה על האדם העומד 
מולו. על כיסא הדור לצד הפנס ישוב הרופא. הוא 
עורך לו בדיקה כללית, בדיקה שתברר כל שמץ של 
פגם או חולי בגופו, והוא חייב את האור העצום הזה 

בכדי לראות בברור כל נקודה ונקודה. 

ומרגיש  עומד  הזה  העצום  באור  שמואר  האדם 
יכול  אינו  ועתה  הרופא,  לפני  גלוי  כולו  כל   אכן  כי 
מה  וכל  נראה  הכול  הכול  ממנו,  כלום  להסתיר 
אין  אולי  לחשוב  להסתיר,  או  להעלים  שחשב 
בפעולה פלונית בעיה כל שהיא עתה הכול מתברר 

ונראה הדק היטב.

הרופא לא מסתפק בבדיקה החיצונית, הוא מבקש 
החלקים  ובכל  המערכות  בכל  פנימית  סקירה  גם 
והוא  תקין  הכול  אם  לבדוק  חייב  הוא  הפנימיים, 
סוקר  והוא  עיניו,  שראו  מה  כל  את  לרשום  חייב 
עיניו  מול  המראה  המסך  את  מדוקדקת  בסקירה 
את המצב הפנימי של האדם השוכב בתוך המכשיר 

המשוכלל שעורך את הסקירה המדוייקת. 

שבתוך  העצום  החושך  בתוך  הנמצא  האדם 
אלא  אינו  בתוכו  השורר  החושך  כי  מבין  המכשיר 
ובאור  המסך,  לתוך  החוץ  אל  המאיר  עצום  אור 
בתוכו  הטמון  וכל  פנימיותו  כל  נראה  הזה  הגדול 

מתגלה.

 

בין  שלישית  סעודה  שעת  המדרש.  בבית  חושך 
ערב.  צלילי  ינטו  עת  קודש,  שבת  של  הערבים 
הזמן גדול ונורא וההרגשה הפנימית היא כי החושך 
הסוקר  ועצום  גדול  אור  אלא  אינו  הזה  הגדול 
אותו מראשו ועד רגליו. כל אבר ואבר נסרק בפני 
על  עינים  בשבעה  נבדק  הוא  לב.  לשבורי  הרופא 
ועל כל מחשבה ומחשבה, הוא  כל מעשה ומעשה 
נסקר בסקירה מדוקדקת אשר אי אפשר להימלט 
'לא  בערגה  וממלמלות  מנגנות  השפתיים  ממנה, 
אירא רע כי אתה עמדי' ולפתע הוא מרגיש הרהור 
בקרבו ומי יודע אם זה כדאי לי כל כך ש'אתה עמדי' 
והרי אם אתה עמדי אני גלוי ונראה לפניך במערומי 
אצליח  ואיך  לפניך  פנים  אשא  איך  ובקלקלתי, 
להחזיק בך מרוב הבושה שאתה סוקר אותי באורך 

העצום.

'לא  אכן,  מחשבה  כדי  תוך  מגיע  החיזוק  אולם 
אירא, כי אתה עמדי' והכל כדאי לי להיות עמך אבי 

שבשמים.

שהולכים  בשעה  כך  כל  מרעישים  אין  זה  'ולמה 
לשלש סעודות כמו שהולכים לכל נדרי'

 )עפ"י צו וזירוז כו(

לעילוי נשמת האשה החשובה 

מרת פריידא צביה בהר"ר אליעזר ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.


