
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ת ְבֵני ְראּוֵבן" לֶּ ן פֶּ יָאב ְואֹון בֶּ יָרם ְבֵני ֱאלִּ י ְוָדָתן ַוֲאבִּ ן ֵלוִּ ן ְקָהת בֶּ ן יְִּצָהר בֶּ  "ַויִַּקח ֹקַרח בֶּ

יש מדרש  יתה  כאן מחלוקת מינויים.יבאנשים גדולים מאד, ולא יכול להיות שה ןש שמדובר כאוהר הקדואומר הז

ידוע שאומר שקורח הגיע עם מאתיים וחמישים איש נשיאי העדה אשר לבשו טלית שכולה תכלת, ובא לקנטר את 

משה האם טלית כזו תהיה חייבת בציצית או לא. והסביר ה"ברכת שלום" זצ"ל, שהוא בא להתנער מאמונת 

כמים. אולם הדרך שלנו אינה כזו, כי רק עם דביקות בספרים וסופרים אפשר להגיע לנקודת האמת. ועיקר עניין ח

הסמיכה על תלמידי חכמים הוא דווקא בזמן שהתלמיד חכם אומר ומחליט לפעמים נגד דעתו של אדם, כמו כאן 

יבת בציצית, וכן בית שכולו מלא שקורח הלך נגד דעתו של משה, מפני שלא הבין מדוע טלית שכולה תכלת חי

וכך גרר את כל מאתיים חמישים אנשי העדה אחרי דעתו. ולכאורה ניראה בשכלנו הקט  ,ספרים צריך מזוזה

שהגיונו של קרח נכון. ועל כן נהג ה"ברכת שלום" זצ"ל לומר שבמקום שהשכל לא מבין, דווקא שם הניסיון 

 )מתוך מעגלות השנה( מפני שכשמבינים זה לא ניסיון. ,מביניםכאשר באמונת צדיקים, ולא 
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
 האיכות והכמות שבכאב

"...אשר יחד עם זה תדע קומתו של כל אגו, שהוא ממש כגודל השחרות או החלל הכואב שבו. וכן 

הכאב שבו, שמתבלט אליו בצורה של נטייה, האיכות של כל אגו, תדע בדיוק שהוא ממש בדמיון איכות 

 כי כל אחד יש לו נטייה אחרת שהוא נצמח מן החלל האחר."

 ) האני מיהו–ג "מאמר צ –מאמרי הסולם  -הרב יהודה ליב אשלג  )

 

כל ישות האדם )אגֹו( היא תולדה של חסרון, הנקרא בשפת הקבלה 'חלל'. כי מהות האגו של האדם הוא רצון 

"וכל למלא חלל זה, הנקרא בלשון רבנו בכל המקומות 'הרצון לקבל'. ומרחיב רבנו )בהקדמה לספר הזוהר(: 

ד, כי הרצון שבכל מהות מוליד לו בלב רק ברצונוההבחן הניתן לנו להבחין בין עצם לעצם, אינו נבחן משום זה 

והצרכים מולידים לו מחשבות והשכלות בשיעור כזה, כדי להשיג את הצרכים ההם, אשר הרצון לקבל  ,צרכים

 ".מחייב אותם. וכשם שרצונות בני אדם שונים איש מרעהו, כן צרכיהם ומחשבותיהם והשכלתם שונים זה מזה

הווה אומר, באות לשרת  ,"לבושים" לרצון לקבל ןיבור ומעשה, הבמילים אחרות, כל פעולות האדם במחשבה, ד

לאור העולם את הרצון החבוי פנימה, כפי שהלבוש מאפשר  ותסרון, ומוציאיאת המטרה הסופית של מילוי הח

את גופו. בפסקה שלפנינו מתאר רבנו חלל זה כנקודה שחורה,  מסתירבחוץ, למרות שהוא  להתגלותלאדם 

היא נטולת שפע, וכואבת, כי שורש כל כאב הוא החיסרון בעצמו כפי שלמדנו בחוק ענף ושורש כואבת. שחורה כי 

יתרצה בהם גם  הנהוגים בשורשינים יוכל הענ וה אל שורשו,וכל ענף טבעו קרוב וש" :)במאמר מתן תורה(

, גם הענף בשורששאינם נהוגים ינים י. ולעומתם, כל הענויפיק תועלתו מהםהענף שלו ויאהב אותם ויחמדם 

הג בשרשנו חו"ח, אלא רק תכלית ו. ומכיוון שהחיסרון אינו נ  "יוכל לסובלם וגם ניזוק מהםשלו מתרחק מהם לא 

השלמות, כך כל גילוי של חסרון אצלנו יגרום לכאב רגשי או גופני.  רבנו מחדש כאן דבר גדול. אם הסבל הוא ביטוי 

 - שני מדדים ברצוןבדרך התבוננות בסבל עצמו! ונוכל להבחין כך  לרצון שאינו מתמלא, ניתן ללמוד על הרצון

 כמותי ואיכותי. 

הרצון לקבל. עצמת התענוג קשורה לעצמת הרצון לקבל המתמלא  עצמתשל הסבל בא ללמד על  הממד הכמותי

שהרי מדת גדלו של כל תענוג וכל הנאה מדודה " :בשפע הרצוי, כפי שכותב רבנו )במאמר לסיום הזוהר(

ממש, על פי חוק שורש וענף הנ"ל, מידת הכאב המגיע  תו משקלוועל א ."אותודת גדלו של הרצון לקבל יבמ

מידה וגובה של הרצון.  למשל, אם אני פוגש חבר אהוב, אתמלא  םמהרצון לקבל הריקני )חלל( קשורה לאות

בשמחה גדולה, וכשאצטרך להיפרד ממנו לתקופה ארוכה, ארגיש כאב בהתאם לאהבתי אליו. לעומת זאת, כלפי 

אם בכלל, כי הרצון שלי כלפיו קלוש ביותר. וכמו כן הפרידה כמעט  ,אדם זר, המפגש אתו יגרום לי להנאה קטנה

 לי שום צער, מאותה סיבה ממש.  ולא תסב

 יכול להתפרש בשני אופנים:  המימד האיכותי

ראשית, למדנו שהרצון לקבל )וכתוצאה מכך התענוג הנולד ממנו( מסתדר על סולם של ארבע מדרגות זו למעלה 

הרצונות את הרצונות הקיומיים של הגוף.  הצומח כולל את מזו, הקרויות דומם, צומח, חי ומדבר. הדומם כולל 

שייכות, כבוד,  :רצונות להנאות "חברתיות" כגון הואלהנאות הבאות לטפח ולשבח את הנאת החושים. החי 

הצלחה(. ניתן לראות שככל שאנחנו עולים ו אהבה. המדבר הוא הרצון להנאות שכליות )הבנה, השגהו שליטה

 יותר וקבועים יותר.  בסולם, נהיים ההנאה והסבל הקשורים לאותו רצון עדינים יותר, יקרים 

או  עצמיבמילים אחרות, האם הרצון ממוקד באו של הרצון,  נושאהפן השני שבאיכות התענוג או הסבל קשור ל

. פה טמון סוד איכות ומשמעות החיים של האדם. כאשר האדם מרוכז בלמצוא ללא הרף תענוגים למלא זולתב

! וכך כותב רבנו )תע"ש חלק א'( על הפסוק המתאר רק הולך וגדל וכך גם הכאבאת החלל הפרטי שלו, החלל 

כי אוחזין החבל בב' ראשים. כי העוה"ז נברא עם חסרון וריקות " :" )ירמיהו יז(ומשנה שברון שברםהרשעים "את 

צריכים אל התנועה. וידוע שריבוי התנועה מדאיב את האדם, להיותה  קנייניםמכל שפע הטוב, וכדי לקנות 

ינים והטוב גם זה אי אפשר, שזה ג"כ מנוגד לשורש, ישאר ריקן מהקניהמשכה בלתי ישרה ממהותו ית'. אמנם לה

ון שכל וינים. אמנם כיישהרי השורש מלא מכל טוב. וע"כ בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילוא הקנ

ותו בידו. ו, נמצא בזה שאין אדם מת וחצי תאוהיש לו מנה רוצה מאתים, הם אך לעצמםינם ורכושם ינק

, שחסרה להם יניםיהחסרון של הקנ, והן מצער מצער ריבוי התנועהונמצאים סובלים מב' הצדדים, הן 

  ."מחציתם



 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 

"שהקנאה היתרה לשררה של קרח  נסיון, ובפרשה זו אנו עדים על נסויאותיות  ,סיוןן עוד לא תם חודש יועדי

ה ווהוציאה אותו מן העולם שאין לך מידה מגונה ממדת הקנאה. כמו שאומר התנא בפרקי אבות: הקנאה והתא

כבודו של קרח נפגע כי היה ראש בית אב למשפחת והכבוד מוציאים את האדם מן העולם")מעם לועז, קרח(. 

הקהתי, אבל משה מינה במקומו את בן דודו אליצפן בן עוזיאל, שהיה האח הקטן מבין כל דודיו, להיות נשיא 

וק על המינויים של משה רבינו קש קרח לחלילמשפחת הקהתי. לכן היתה זו מחלוקת שלא לשם שמיים, כי אז ב

 בודה הכל מלבו. הואלכאורה בחשד ש

. ולמי האור? למשה, כי פניו קרנו לאחר שהוריד את לך אור ה'אותיות  לכאורהמצאתי רמז כי אכן החשד הוא רק 

לוחות הברית מהר סיני והוא ראש לכל העם ולראשי כל נשיאי שבטי ישראל בזכות זה שהוציאם ממצרים. רמז 

המלמד כי קרח רצה לקחת את המלכות של  ,קח ראש, ומתרגום קח ר)יש(מסתתר הצרוף  קרחבתבה  :נוסף

קש קרח להשיג לפחות את הכהונה בשבילו ובשביל כל שבט לוי. טענתו ימשה, אך מאחר שמשה כבר היה מלך, ב

ע תתנשאו על קהל ה'" כי "רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' מדוהיא כי כולם ראויים לכהונה, 

ועדתו הסיתו את העם כי למשה ואהרון אין יתרון של קדושה עליהם לאחר שהשכין ה'  קרח ,כלומר .)במדבר טז,ג(

אינה  קרחאך למעשה אהבה זו של  ,אלא אהבתו את ה'מניע אותו את שכינתו במשכן. קרח מסביר שלא כבודו 

בטענה שהבורא  קר, שהרי הלביש שקר בלבוש שכלי קר חקהצירופים  קרח קפוא. בתבה קרחשל אש, אלא של 

מה שיוצר מחלוקת על משה ואהרון שהם כופרים במלכות ה', מאחר שבכחם  ,הוא המלך היחידי של בנ"י

מתנשאים על בנ"י בשרירות ליבם. בצורה זו קרח למעשה גם הטיל ספק באמונת חכמים של העם בצדיק, כמו 

 אמינו בה' ובמשה עבדו")שמות יד,לא(.סוף "וילאחר שעברו בנ"י את ים 

ם שָּ על ענין המחלוקת כתבו חז"ל  ינָּּה ְלשֵׁ ּה ְלִהְתַקיֵׁם. ְוֶשאֵׁ ַמִים, סֹופָּ ם שָּ ל ַמֲחלֹוֶקת ֶשִהיא ְלשֵׁ ּה "כָּ ין סֹופָּ ַמִים, אֵׁ

ַמיִ ְלִהְתַקיֵׁם ם שָּ ינָּּה ְלשֵׁ ל ְוַשַמאי. ְוֶשאֵׁ ַמִים, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ִהלֵׁ ם שָּ יזֹו ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ֶשִהיא ְלשֵׁ ל . אֵׁ ם, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ק ַרח ְוכָּ

תֹו")מסכת אבות ה,יז(. כלומר  הוכיחו אהבה כי גם הם ו ,מחלוקת הלל ושמאי היתה לצורך ברור האמתֲעדָּ

"מחלקת ה של מחלוקת זו לא רק להתקיים אלא גם בתולדה. רבינו נחמן מברסלב כותב: התחתנו ביניהם, לכן סופ

וזה בחינת  וזה סופה להתקיים, בחינת אהבה... היינו שבאמת היא אהבה... שהוא לשם שמיים סופה להתקיים...

'חלוקת מתיבות -הוא ראשי משהמשה, כי משה הוא בחינת הדעת, שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים, ועל כן 

לל, שהם בחינת מחלוקת לשם שמיים. ועל כן היה גאולת מצרים על ידי משה, כי עקר הגאולה על ידי ה''מאי ש

. )לקוטי מוהר"ן חלק א נו, ח(" 'למען ידעו' ,)ויקרא כג(' וידעתם כי ה' הוציא אתכם'הדעת כמו שכתוב )שמות טז( 

היה חבור ודעת עליון לה' יותר מכל בנ"י יכול היה לאהוב ולרחם  ,כלומר מאחר שלמשה רבינו, נביא הנביאים

לכן יכול היה לגאול, לחבר ולהשלים ביניהם לבין הבורא.  מחלוקת שלא לשם ועליהם כאשר לא הבינו את דרכיו, 

לא להתקיים. לכן, נמצא במלה  השמיים נובעת מתוך תחרות של כבוד של אלו החולקים על הצדיק, וסופ

מחלוקת שלא לשם שמים.  -עדתו  מותחלק ב לו לקח, כי אכן קרח לקח מות לוצד אחד, את הצרוף מ מחלוקת

כמו שמבקש ה', חי החיים, כי ישלימו אתו, באמצעות  ,ושלמות לקח לו תוםמחלוקת לשם שמים,  -ומצד שני 

 י ד, ב(.טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו")משל לקח"כי למוד תורתו ותורת משה עבדו, כמו שכתוב 

צה מ )ראשי תיבות:מח ה מודלושלמות כשיש רצון בלב לתכלית  תםניתן לתקן ב כי, מרמזותמחלוקת אותיות ה

הצדיקים בכל דור ודור, שיש לחפש לו מץ( כיצד למצות את עצמנו למרות שלעתים יש החמצות. אך לאורם של ח

ברכות שתקן דוד המלך משיח ה' בכל יום ויום,  ק'ולבקש לפרש לנו הדרכים של התשובה בעת ריחוק מהבורא ו

 .לטוב בעת מציאת נקודת הזכות בכל אחד ואחד מאתנו, אכי"ר לקוותלעצמנו ולזולת, ו למחולניתן 

  



 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

מדי יום אנחנו שומעים בחדשות על מלחמות נוראיות בכל העולם. אנחנו מייחלים לשקט, לשלווה ולשלום. מה 

 יכול כל אחד ואחת מאיתנו לעשות כדי לקרב את השלום המיוחל?

 אומר הזוהר הקדוש בפירוש בעל הסולם:

ומי שחולק על שלום, חולק , מחלוקת היא הרחקה ודיחוי של השלוםקרח הלך במחלוקת. מהי מחלוקת? ... "

על שמו הקדוש, משום ששמו הקדוש נקרא שלום. בא וראה, אין העולם עומד אלא על שלום. כשברא הקב"ה את 

 ".ם, עד שבא והשרה עליהם שלוםיהעולם, לא היה יכול להתקי

טרם ב( כאשר הקומוניזם היה עדיין בשיאו ועוד 1933אומר בעל הסולם במאמר השלום  שנכתב בשנת תרצ"ג )

 השואה הנוראה:

וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי '"ובהמבואר, יגלה לכל אמיתות דברי הנביא )ישעיה י"א( בנבואת השלום המתחלת 

שהנביא תלה שלום כל , הרי 'ה' כמים לים מכסים כי מלאה הארץ דעה את'ונותן טעם על כל זה  ,וכו' 'ירבץ

שמבין האגואיסטית תנגדות הקשה הדהיינו ממש כדברינו לעיל אשר ההעולם על מילוי כל העולם בדעת ה' 

איש לרעהו שעמה יחד מתחדדים היחסים הלאומיים, כל אלו לא יעברו מתוך העולם על ידי שום עצה ותחבולה 

עינינו הרואות, איך החולה האומלל מתגלגל ומתהפך מתוך מכאוביו האנושים לבלי אנושיות, יהיה מה שיהיה, כי 

סבול על כל צדדיו, שכבר האנושיות השליכו את עצמם לימין קיצוני כמעשה גרמניה או לשמאל קיצוני כמעשה 

 רוסיה ולא מלבד שלא הקלו לעצמם את המצב אלא עוד החמירו המחלה והכאב, והקולות עד לשמים, כידוע

 "לכולנו. 

הרי שאין להם עצה אחרת זולת לבוא בקבלת עולו ית' בדעת את ה', דהיינו שיכוונו מעשיהם לחפץ ה' ולמטרתו "

ית', כמו שחשב עליהם בטרם הבריאה. וכשיעשו זאת, הרי הדבר גלוי לכל, שעם עבדותו ית' תמחה זכר הקנאה 

כל חברי האנושות יתלכדו לגוף אחד בלב ז שנאה מהאנושות, כמו שהראתי בעליל באמור עד כאן, כי אוה

 . הרי ששלום העולם ודעת ה' הם דבר אחד."אחד המלאה דעת את ה'

הבעיה רק תלך ותחריף. ומהו שורש  –כאשר יש בעיה, עלינו לטפל בה מהשורש. אם נטפל רק בסימפטומים 

 הבעיה? אומר בעל הסולם במאמר הערבות:

 עד כולו העולם בני ואת עצמם את להכשיר לשמה ובמצות בתורה העסק י"ע הישראלית האומה על מוטל"

 שהוא, הבריאה לתכלית הסולם שהוא, זולתו אהבת של הזו הגבוהה העבודה את עליהם לקבל שיתפתחו

 ליוצרו רוח נחת לעשות כדי עושה מישראל יחיד שכל ומצוה מצוה כל אשר באופן, כמבואר יתברך דביקותו

 ".העולם בני כל בהתפתחות שיעור איזה בזה פועל נמצא עצמית ואהבה גמול תשלום לשום ולא

. וכדי שנוכל . רק עם ישראל יכול להוביל דרך של השפעה בעולםתפקידו של עם ישראל הוא להיות אור לגויים

בתוכנו ולהגיע  להביא שלום לעולם עלינו קודם כל לתקן את עצמנו, לבער את שנאת החינםולהיות אור לגויים 

גם אם הוא שונה ממך, גם אם יש ביניכם  –"ואהבת לרעך כמוך"  לאחדות, לאהבת ישראל ולאהבת הזולת. 

 כי בשורש כולנו אחד.  –חילוקי דעות. "ואהבת לרעך כמוך" 

 אנחנו חיים בעולם הפירוד וההעלם, ומשום כך רגילה המחלוקת בעולם. אם נשאף לדבוק בה' ולזכור את האחדות

שבבריאה, אם נשאף לזכור שה' הוא המחיה את הבריאה כולה והוא הנותן לנו כוח לעשות חיל, אם נשאף להפוך 

נוכל לשאוף להתרחק מהמחלוקת ולהיות "מתלמידיו של אהרון, אוהב  –את הרצון לקבל שלנו לרצון להשפיע 

 ם כולו בע"ה.שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ולקרב את התיקון לעול

 

 

 

 


