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  'הבדיל ישראל מן האומות בשביל תשמישו של עולם '

ä ìäà ìà äùî àáéå úøçîî éäéå'éåì úéáì ïøäà äèî çøô äðäå úåãò  ìîâéå õéö õöéå çøô àöåéå
'íéã÷ù )æé ,âë(.  
  

ולמה שקדים, הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות, אף המעורר על  -יגמל ' ש"יר

ממהרת לבא'. הכהונה פורענותו
  

על רק חטאים החמורים ביותר, אלא לא באפילו  ,לא מצינו שהפורענות ממהרת לבואקשה מדוע י �

כתב רש"י לעיל שהחולקים על הכהונה נענשו בצרעת, ויקשה מדוע דברי ביא י �המעורר על הכהונה 

שהמהירות מוזכרת ביא י � ם בלשון רביםהתבלשון יחיד והכא , ומדוע כתב 'חולק'ולא  'מעורר'הכא 

שאחר שבלעה האדמה  הרמב"ןביא דברי י �  בפרשתן בעוד ב' מקומות שנאמר 'אכלה אותם כרגע'

יתמה מדוע שינה מש"ר  � מה עניין הסגירה במהרה דייקאתמה סגרה פיה במהרה, וי ,את קרח ועדתו

באר שהמעורר י � על רשעי ישראל, ביקש 'אל תפן אל מנחתם'ותחת לרחם את הנהגתו מכל מקום 

י המעמדות, קבע את שונבקב"ה שכופר הוא , יהיו שווים בדרגתם כל בני האדםרוצה שועל הכהונה 

 ,בטוח שהוא מתקן עולםיבאר שהמעורר על הכהונה  � בחילוקים וניגודיםוברא את העולם כולו 

שהרעיון שכולם כאחד שווים,  ראיב � לעולם לא יפסיק ממחלוקתועל כן ו ,והקב"ה חפץ במעשיו

בני אנוש כבר בימי קדם, שראו את כל שורש הרע ואין אחד שווה יותר מחברו, קנה שביתה בלבבות 

מצליח לקנות את לבב ההמון יבאר עפי"ז שהמעורר על הכהונה �  בשוני המעמדות וניסו לבטלם

של חילוקים וניגודים בכל ג' זה הקב"ה ברא את עולמו דווקא באופן שבאר י �חטיא את הרבים ולה

עפי"ז שהפורענות ממהרת ר אבי  � רק כך יכול העולם להתקייםכי הבחינות של עולם שנה נפש, 

וימשוך  ,כיוון שהוא כופר בעיקר, ולעולם לא יחדול ממחלוקתו ,לבוא דווקא על המעורר על הכהונה

ר מדוע אין העולם יכול להתקיים איב �על פי יסוד זה כל הקושיות והתמיהות באר י �אחרים עמו 

שיש חילוקים בין המעמדות שכיוון יבאר  �אלא אך ורק על ידי החילוקים והניגודים שבין המעמדות 

על הקטן באופן שלטונו צריך להזהר מאוד שלא ישלוט האדם באדם לרע לו, שהגדול לא ינצל את כוח 

  � בחסד וברחמים ובדרכי נועם -לו' , אלא רק באופן של 'לטוב לשולט ולנשלט -של 'לרע לו' 
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  'הבדיל ישראל מן האומות בשביל תשמישו של עולם'

  )קרחרש רבה, מד(

צא פרח ויצץ ציץ ו'ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי וי (יז, כג) כתיב

  ויגמל שקדים'.

  

ממהרת לבא, ופרש"י 'ולמה שקדים, הוא הפרי הממהר להפריח מכל הפירות, אף המעורר על הכהונה פורענותו 

  '.והצרעת זרחה במצחו כו, יט) ב"(דהכמו שמצינו בעוזיה 

  

  רק המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לבוא

  

ואפילו לא בעבירות הכי  ,שהפורענות ממהרת לבואמקום בשום יש בזה מקום עיון, מדוע לא מצאנו ובאמת 

 ,בוודאי ג' העבירות של המעורר על הכהונה, והלאאלא אך ורק בעוון זה חמורות של עבודה זרה ג"ע ושפיכות דמים, 

  .ממהרת לבוא נותםפורעלא מצינו שמדוע חמורות יותר מעוון הערעור על הכהונה, ו

  

מצינו שנאמר שם שהפורענות א לומ"מ , אם נעיין למשל בחטא העגל שהיה החטא הכי חמור של כלל ישראל

ולא מצינו ולא רק ערערו על הכהונה,  ,כפרו בעיקראע"פ ש, ואף לא בחטא המתאוננים ובחטא המרגלים, מיהרה לבוא

'סרו מהר מן הדרך',  (שמות לב, ח) וזאת ועוד, שבחטא העגל אמר הקב"ה למשה רבינושם מאומה אודות ענין המהירות, 

יליה, ומאי שאני חטא המערער על הכהונה לגבות דהקב"ה לא מיהר הרי שהקב"ה דיבר על ענין המהירות, ואעפ"כ 

  מכל החטאים הקשים כולם.

  

זאת לעיל כתב אמנם על הכהונה,  אותה פורענות המתרגשת לבוא על המעוררלא הזכיר מהי עוד יל"ע שרש"י 

רמז ומהו ביד משה ולא כתב אל משה, בזה"ל ' ח וכעדתו כאשר דבר ה' ביד משה לו'.ולא יהיה כקר'ה) יז, (פסוק ברש"י 

, ועל ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג (שמות ד, ו)שנאמר  ,לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת, כמו שלקה משה בידו

  ע"כ. כן לקה עוזיה בצרעת'.

  



  ב             קודש         "דתשע קרח פרשת         ותשיח     בה"י
  

 

את ענין מהירות כלל שם רש"י לא הזכיר מדוע מאידך אמנם צ"ע מדוע לא הזכיר רש"י דידן מהי הפורענות, ו

וגם יל"ע מדוע  .והכא כתב מעורר על הכהונה, 'חולקים על הכהונה'שם כתב הלשון, ששינויי עוד צ"ע הפורענות, 

  .ובוודאי דברים בגווהכא לשון יחיד,  ,התם נקט לשון רבים

  

הבדלו ' (טז, כא)בפרשה זו כמה פעמים, בתחילת הפרשה נאמר  וזכרמענין המהירות ש ,נתבונן בפסוקים נמצאכאשר 

  '.תם כרגעוהרמו מתוך העדה הזאת ואכלה א' (יז, י)ושוב נאמר  '.כרגעתם ומתוך העדה הזאת ואכלה א

  

  מאי טעמא סגרה האדמה פיה במהירות כרגע

  

ופצתה האדמה את פיה  'ואם בריאה יברא ה' (טז, ל)על הפסוק שכתב  רמב"ןרמב"ןרמב"ןרמב"ןההההפירוש במצאנו את ענין המהירות עוד 

מחודשת, אבל פתיחת הארץ את פיה לבלוע הוא חדוש בקיעת האדמה אינה בריאה 'בהאי לישנא וגו'.  ובלעה אותם'

תשאר פתוחה, גם ימלא  ,כי כאשר תבקע האדמה כמו שנעשה פעמים רבים ברעש הנקרא זלזלה ,לא נהיה מעולם

אבל שתפתח ותסגר מיד כאדם הפותח פיו לבלוע ויסגור אותו אחרי בלעו, זה הדבר  ,הבקע מים ויעשה כאגמים

  א נברא מאין'.כאלו הו נתחדש ביום ההוא

  

שאבדו לעיניהם  וזה לשונו 'וטעם ויאבדו מתוך הקהל,כתב הרמב"ן  ,'ויאבדו מתוך הקהל' )לג(על הפסוק בהמשך גם 

   .'ולא נודע מקומם איה הוא ,בהיותם בתוכם עומדים עמהם, כי כרגע פתחה הארץ את פיה וסגרה אותה עליהם

  

מאי וזה בוודאי צע"ג  ,מן העולםצאת אלא היא גם ממהרת לחזינן מדבה"ק שלא רק שהפורענות ממהרת לבוא, 

אומרים בלועים באדמה ומה איכפת לן אם האדמה תישאר בפתיחת פיה וכולם יוכלו לראות את בני קרח כולי האי, 

  משה אמת ותורתו אמת'.'

  

את השפלים אפילו ניכר עד כמה הוא אוהב שבכל מקום היה  ,רעיא מהימנא משה רבינושל  והנהגתבן לעייגם צריך 

'אל  (טז, טו) אבל הכא, לא זו בלבד שלא התפלל עליהם, אלא עוד התפלל לה' שלא יקבלם בתשובה וכדכתיבשבישראל, 

  ובוודאי לא דבר ריק הוא. ,תפן אל מנחתם'
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  המעורר על הכהונה לעולם לא יכיר בחטאו

  

 ,כולםבכל העבירות כולן, הן בחטא העגל והן בחטא המרגלים והן בשאר החטאים שאכן  ,ואשר נראה לומר בזה

לחזור החוטאים בכדי שיוכלו  האריך אפייםהקב"ה מצינו ש, ואדרבא על החוטאים לבואמיהרה לא מצינו שהפורענות 

שבה צריכים  ,ולןר על הכהונה שונה היא מכל העבירות כורהמעעבירה זו של אך בתשובה ולמנוע מן הפורענות לבוא, 

אינו מכיר כלל בחטאו, ואדרבא הוא בטוח שהאמת המעורר על הכהונה להיפרע מן המערער במהירות, וזאת משום ש

לתקן לשם שמים, אך ורק היא  כל מעשיו וכל כוונתו אבל הואוהרשע, הפושע הצד השני הוא החוטא אדרבא , ועמו

  ם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'.העדה כול כי כל (טז, ג) וכמו שאמר קרחדי, -עולם במלכות ש

  

 (יז, ו)כן מצינו שבחטא זה שלא כמו שאר החטאים, אפילו אחר העונש לא חזרו בהם החוטאים, וכמו שנאמר ול

. ולא מצינו כזאת לא בחטא 'אתם המיתם את עם ה' שראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר'וילונו כל עדת בני י

שאחר העונש עוד המשיכו בני שניסו אבותינו את הקב"ה, ולא בשאר עשרה הנסיונות  ולא בחטא המרגליםהעגל 

ן הכהן אהרואת  משה רבינו רעיא מהימנאאת עוד מצאו עוז בנפשם להאשים כדי כך ש ,אחר החטאלהימשך ישראל 

באמת מרפסין והוא , היינו שהם הם עובדי ה' 'עם ה'בשם 'לקרח ועדתו  ואקרעדתו, ואת קרח ו אתשהם המיתו 

 להצדיקםבכל זאת הם עדיין ממשיכים ו ,עים ונשרפים עפ"י ה'נבלקרח ואת עדתו  כולם אתעתה ראו הרי רק ש ,איגרא

   .(ויעויי' במפרשי הפשט שעמדו בזה)

  

  המעורר על הכהונה בטוח שדורש רק את טובת הכלל ולא טובת עצמו 

  

הוא, כי בכל החטאים  לעולם ולא יחזור בו ,לעולם בטעותולא יכיר טעם הדבר שדווקא המעורר על הכהונה ו

שבין אדם לחברו כל צד בטוח והגם שבעניני מחלוקת כולם, החוטאים יודעים שהם חוטאים, ומכירים את מקומם, 

, והוא יכול להכיר הוא דורש את טובת עצמושיודע עדיין בתוך תוכו הוא מ"מ בצדקתו, ושכל כוונתו היא לשם שמים, 

  יש צדדים לכאן ולכאן. ושלא רק בדרכו ישכון אור הצדק, בדבר 

  

שהרי היא אך ורק לשם שמים,  כל כוונתובחטאו זה הוא מתקן את העולם, ושהמעורר על הכהונה בטוח שאבל 

כולם מעמד להשוות את כל רצונו הוא , אלא את טובת הכלל כולו, שהרי כביכול את טובת עצמוכלל דורש אינו 

וכמו שאמר לא יתנשאו זה מעל זה, יהיו שווים, ו ישראלים לווים וכהנים ,אנשים נשים וטףשכולם כאחד לטובה, 
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כוונתו היא אך ורק לשם כל שעל כן אין לו שום ספק ', וומדוע תתנשאווגו'  'כי כל העדה כולם קדושים (טז, ג)קרח 

   .שמים

  

  רעיון השיוויון קונה שביתה בלב ההמון

  

 ,והעשיר והעני ,רעיון זה שכולם כאחד שווים, ואין שום חילוק בין בני אדםש ,בקורות דברי ימי קדםבאמת מצינו ו

רוב בני בכל העולם כולו, כי  רבבות אלפי בני אדםמאות שך אחריו מ, כולם שוויםור והחלש הגב ,החכם והטיפש

שכולם כאחד רעיון זה על כן קנה ובעולם, הרגישו על עצמם ובשרם את קושי השעבוד של בני אדם כמותם, האדם 

בחילוק המעמדות שבין בני אדם, אם מחמת את שורש כל הרוע והרשע, שראו אחר שביתה בלבבות ההמונים,  ,שווים

עביד אחד ישאדם יושר ן צדק ואיאין  ,באמת על פי השכל הישרו, אחרדבר כל מחמת אם עושר, אם מחמת חכמה, ו

פועל שכאשר שרוממות השקפה זו בגרונם, עוד טענו אלו ירויח יותר מחבירו, ו אחדאדם שאדם אחר השווה לו בכל, ו

לא ירחק מעבידו מרויח הון רב, בזמן ש וב, ואינו זוכה אלא ללחם צר ומים לחץ, בעבודה קשה מדוכא תחת יד מעבידו

כמו שאכן אירע בכמה נפש,  רצחועל מעבידו וייעמידו ביום מן הימים על רגליו, והוא יקום פועל ההיום שסבלו של 

הגויים הבינו על כן ם ורצחום, והמעבידיו תחת ידי המעבידים קמו על שהפועלים שנאנק ,וכמה מקומות בעולם

  יותר. וראוי מתוקן יהיה כולו אזי העולם  ,יהיו שוויםכאחד וכולם  ,לא יהיו חילוקים בין בני אדםכאשר ש

  

שהוא  ,ובטוח בצדקת עצמכל כך הנושא את הרעיון הזה המונים, ואחריו משוך ליכול  רעיון זהש ,הוא אשר אמרנוו

   ., עד שלעולם לא ישוב ממחלקתו ורק יעורר אחרים עמוהוא מתקן העולם ואין בלתו

  

   ובין החשך בשביל תשמישו של עולם הבדיל בין האור

  

בכל ובחילוק  מעמדותרא את העולם דווקא בשינוי שהקב"ה באמנם כל ההשקפה הזו בטעות גדולה יסודה, לפי 

 יש מקומותמצינו ש -ברוחניות   'עולם'בבחינת , ברוחניות ובגשמיות בחינות עולם שנה נפשכל בדבר ובכל ענין, 

שהיא מקודשת  ירושלים עיר הקודשארץ ישראל שהיא ארץ מקודשת ואוירה מחכים, וכמו בעולם, כמו  יםמקודש

כמו כן בענייני ו. קדושת ירושליםהמקדש, שהם מקודשים יותר מ, וכמו מקום המשכן ומקום בית מכל ארץ ישראל

ויש מקומות שהאויר מעופש  ,ארץ יפה ויש ארץ שאינה יפה, יש מקומות שאוירם טוב וממוזג גשמיות מצינו שיש
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ארץ ויש  ,ויש ארץ מגדלת אוכלסין ,ויש ארץ מגדלת חלשים ,יש ארץ מגדלת גבורים' )תנחומא שלח ו(ואמרו חז"ל ועכור, 

  .'ממעטת אוכלסים

  

שהם זמנים שיש זמנים מקודש בשנה יותר מזמנים אחרים, כמו שבתות וימים טובים,  -בבחינת 'שנה' וכמו כן 

  קור וחום וקיץ וחורף.של תקופות ד' יש מצינו שבכל שנה ובבחינה הגשמית מקודשים יותר מימות החול, 

  

 שהם מקודשותכמו נפשות עם בני ישראל  ,מנפשות אחרותבעולם יותר מקודשת  ותנפשיש  –בבחינת 'נפש' ו

ובבחינה הגשמית הדבר . הלווים והכהנים המקודשות מהם, ונפש הכהן גדול הגדול מכולםונפשות  ,מכל האומותיותר 

 ).(ברכות נח,  וכבר אמרו חז"ל יש שמניםויש רזים ויש נמוכים ניכר וגלוי לכל, שיש גיבורים, ויש חלשים, יש גבוהים 

    .שאין דעתן דומה זה לזה

  

אלא אך ורק באופן באופן אחר, אינו יכול להתנהל לו נוצרו בעת בריאת העולם, והעולם וכל חילוקי המעמדות הל

מעמדות כל אלו שניסו להשוות בין במשך כל השנים כולם, ועל כן וכך היה הרצון העליון בעת הבריאה, הזה בלבד, 

בשם אותה שכל כולה לא באה אלא להיטיב לבריות, אבל בפועל כל אלו שבאו בכל מעשיהם,  כידועכשלו בני האדם 

השקפה 'טהורה' להנחיל את השיוויון בין כל בני אנוש, הרגו ושדדו ורצחו אנשים נשים וטף, ובהיות שיצרי האדם 

   .מיםככל אשר ידו משגת, והדברים ידועים ומפורס , אזי כל אחד חמס ושדדשווים גם הם בכל

  

  הכהונההחשך, אתם יכולין לבטל את ואם יכולין אתם לערב האור 

  

 חלק על עצם מעשה בראשית,בכך שכשקרח חלק על הכהונה ואמר כי כל העדה כולם קדושים, לפי האמור, נמצא 

'אמר לו משה  (במדב"ר יח, ז)בפרשתן וזהו עומק דברי חז"ל במדרש  על ה' ולא רק על משיחו,ממש ומחלוקת זו היתה 

ויהי  )ה-, ד(בראשית אגבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, יכולים אתם לערב יום ולילה, והוא שאמר הכתוב בתחלה 

בשביל תשמישו של עולם, וכשם שהבדיל בין האור ובין החשך  -ערב ויהי בקר, ויבדל אלהים בין האור ובין החשך 

ת לי, וכך ואבדיל אתכם מן העמים להיו) , כו(ויקרא כהאומות, שנאמר  בשביל תשמישו של עולם, כך הבדיל ישראל מן

ויבדל אהרן להקדישו בקדש קדשים, אם יכולין אתם לערב אותה הבדלה שהבדיל בין  ), יגא כג"(דההבדיל אהרן שנאמר 

  .'האור ובין החשך, אתם יכולין לבטל את זה
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חילוקי המעמדות, בבחינת בוקר ובבחינת דווקא על ידי , העולם הזה נברא לתשמישו הוא אשר אמר לו משה רבינו

להשוות את היום ללילה, כך אי אפשר להשוות בין מעמדות בני אדם, כי זהו לילה, אור וחושך, וכשם שאי אפשר 

, וקרח שחלק על חילוקי המעמדות והצליח על ידי רעיון זה בעולםשקבע הקב"ה וזהו חוק הטבע  ,תשמישו של עולם

נגד אנשים מריד עוד ועוד להכי אילולי כן היה ממשיך בכל רגע ורגע לבוא,  ופורענותמיהרה  ,בני ישראללעורר את 

  .ה' ומשיחו

  

  המעורר על הכהונה אף שעדיין אינו חולק תמהר פורענותו לבוא

  

, ונקט לשון מעורר על הכהונה ולא חולק על ולא לשון רבים לשון יחידרש"י הכא טעמא נקט מאי  ,מעתה נבין

רק שיחיד ברק אם היה מדובר הכהונה, לפי שרש"י רצה לבאר לנו את ענין מהירות הפורענות בדייקא, ואמר שאפילו 

המעורר על לפי שבוא במהרה, להפורענות גם עליו תתרגש מעורר על הכהונה, ועדיין לא בא לידי מחלוקת ממש, 

  לבוא עליו.ומהר הפורענות ל תועל כן מוכרחוימשוך אחרים עמו, ר בעיקר, ופויכק על הכהונה, יחלוימשיך והכהונה 

  

ומעתה נבין מאי טעמא לא נהג כאן משה רבינו כבשאר מקומות, ואדרבא ביקש ואמר 'אל תפן אל מנחתם', לפי 

   ידע שאותם אנשים לא יחזרו בהם לעולם, כי כל כך בטוחים הם בצדקת דרכם.ש

  

מעשה ב םשיתעסקו בכופריוהיינו טעמא גם לכך שהאדמה סגרה את פיה מיד כרגע, לפי שאין זה מכבודו של מלך 

 ,דברים רתוי לו כאילו לא בא לעולם'כל המסתכל בארבעה  (יא:)וכמו שאמרו חז"ל במשנה במסכת חגיגה  ,בראשית

  'אין רצונו של מלך להזכיר שם אשפה'. (טז.)ובגמרא שם אמרו  מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ומה לאחור'.

  

  תינתא או חיטתא לא דמייא לחבירתהאפילו 

  

שהקב"ה ברא את עולמו דווקא באופן זה של חילוקים  ,ו מאמינים בני מאמינים צריכים להכיר בכךאנהנה ו

'אמר רבי יצחק אפילו תינתא או חיטתא לא דמייא  ט) ,ד(סנהדרין בירושלמי וניגודים בכל דבר ובכל ענין, כדי כך שאמרו 

זהו תשמישו של עולם ולחבירתה'. היינו שאפילו גרגר חיטה אינו דומה לחברו, ואפילו קש ותבן אינם דומין זה לזה, 
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להגיד גדולתו של מלך מלכי  ,מפני מה נברא אדם יחידי' (לח.)וכמו שביארו לנו חז"ל בסנהדרין  ,וזהו תיקונו של עולם

וכולן דומין זה לזה, אבל הקדוש ברוך הוא טובע  -המלכים הקדוש ברוך הוא; שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד 

ואין אחד מהן דומה לחבירו, ומפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה, שלא יראה  -כל אדם בחותמו של אדם הראשון 

בקול,  י היא, תניא היה רבי מאיר אומר בשלשה דברים אדם משתנה מחבירושלאדם דירה נאה ואשה נאה ויאמר 

  .'מפני הגזלנין והחמסנין -משום ערוה, ובדעת  -במראה, ובדעת. בקול ובמראה 

  

'בפשע ארץ רבים שריה'. היינו שכשכולם שרים אזי ירבה הפשע, כי אין  (משלי כח, ב)וכבר אמר שלמה המלך בחכמתו 

'רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל  (ג, ב)יעשה ומה יפעל, ועל זה אמרו חז"ל במסכת אבות  מי שיאמר לחברו מה

  בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו'.

  

, בבינה ובדעת, לא היו דברי תורה פרין ורביןחכמה בכל האנשים שווים זה לזה היו אם  ,בעניני רוחניות וכמו כן

כי קנין (ו, ה) בכל מ"ח קניניה המבוארים שם במסכת אבות ת קניולא היתה התורה נלא היה מקשה ולא היה מתרץ, כי 

שואל ומשיב, שומע ומוסיף, המחכים את רבו, כל אלו הקנינים לא פלפול התלמידים, ו דקדוק חברים, שמוש חכמים,

וממילא גם ושואלים ומשיבים,  את אותו פלפול, כי כולם היו מדקדקים את אותם דקדוקים ומפלפלים ,םמיקיי היו

  ולהחכימו. לא היה חכם לשמשו

  

  'אשר ישלוט האדם באדם לרע לו'

  

צריך מאוד להזהר במה שאמר שלמה  ,זה של חילוקי מעמדות גם כשהעולם הושתת באופן ,ידך גיסאאמנם מא

'אמר ר' אלעזר שהאדם מתחייב  (זוטרתא)וכמאמר הפסיקתא שם  'אשר ישלוט האדם באדם לרע לו'.(ח, ט) המלך בקהלת 

השלטון כוח נצל חלילה את נשלא ועלינו להזהר מאוד על חבירו והוא שולט בו ומכהו ומצערו ומתחייב ליום הדין'. 

ואם זה אח  בילדיהם ובתלמידיהם,חלילה לרדות שלא , שצריכים להזהר מאוד לרעה, אם זה הורים ומוריםשבידינו 

גדול להשתמש בכוח שאסור לתמיד הקטן נשלט על ידי הגדול, שדול או בחור גדול, גדול בשנים או גדול בחכמה, ג

כי כאשר הורים ומורים ושאר גדולים המולכים בקטנים מתנהגים בדרך של הפך הכבוד לרע להם, שלטונו באחרים 

כלפי הקטנים תלמידיהם וילדיהם ורודים בהם, גם אם לא בפרך, אזי באופן דממילא מתפתחת והפך דרכי הנועם 

ירגיש את הלחץ אשר לוחצים נשלט כי כאשר החדרי מוות, באות ממש עד שתוצאותיה שנאה כל שהיא כלפי הגדול, 
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תהפך עליו יט עצמו שולואף ה, רח"ל מתוך קושי השעבוד שהוא חש בולפרוק עול תורה ומצוות הוא עלול אותו, 

  תחייב על כך ביום הדין.ישלרעה הענין 

  

דעת תורה, ונכנעים ל ,נשלטים על ידי גדולי תורה נווכאשר נשכיל ב"ה לנתב את אורחות חיינו בדרך הישר, להיות

מאידך גיסא ולהבין שכך השתית הקב"ה את העולם, רק ולא לעורר כלל וכלל על חילוקי המעמדות שבין אדם לחברו, 

בדרכי התורה שכל דרכיה דרכי הקטנים מאיתנו ברוח או בגשם, נעשה את כל מעשינו שולטים על אחרים בהיותנו 

  בטוב הנראה והנגלה, אכי"ר. רכי נועם דובבחסד שהקב"ה ינהג עמנו ברחמים נזכה אף אנו  חסד ורחמים, נועם

 

  

  

 

 

 

  זאת תורת האדם

��  

הקב"ה מנהיג את עולמו על ידי שינוי המעמדות שבין אדם לחברו, וכל אדם צריך להיות 

נשלט על ידי דעת גדולי תורה ולהיות נכנע אליהם, ומאידך להיות שולט באחרים 

 הסמוכים עליו בזהירות, ורק באופן של חסד ורחמים ודרכי נועם 
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