
 

 

ן התשע"ד בס"ד ו ו   קרחפרשת  -  סי
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 é÷ñôåøåé  éøàâ ï éá  åàúåð åçîöä ï å æçì    

  נתנאל אריה הרב

 äúà éî É÷çø ?  

לא הרי  ביותר להבנה. קשההיא אולי ה קרח ופרשת ,במדבר זימנו הרבה פרשיות מורכבות נות עיצוב לאומיש ארבעים

. העגל הרוקד סביב ןלהמואף לא בבקשת תחליף מוחשי ו ,מעט שום חציר ובצל בסך הכלרוצים הוננים, למתבמדובר 

כפי אלא  ,נפילה פשוטה אינה וז ו.הולכים שבי אחריהראשי העם  חמישיםום ימאתיוב ,מגדולי ישראלבאחד  מדובר כאן

זו בחינה  מגלה כי, (במדבר יז, ה) "ְוַכֲעָדתֹו ְכקַֹרח ִיְהֶיה ְולֹא"האזהרה לדורות יתרה מכך, . תמורכבו תרציני תפיסההנראה 

   .לדורות ורלוונטיתשרירה, 

(במדבר  "ה' ְקַהל ַעל ִּתְתַנְּׂשאּו ּוַמּדּועַ  ה' ּוְבתֹוָכם ְקדִֹׁשים ֻּכָּלם ָהֵעָדה ָכל ִּכי"; על ההנהגהשגרתי מאבק הסיפור הוא על פניו 

   :ולאן הוא מכוון, צמח מהיכןשאלה מוכר, אך ההמדרש  .את טענות קרח בצורה שונהמפרשים חז"ל אולם  . טז, ג)

 מהו - תכלת שכולה טלית :למשה ואמר קרח קפץ .)טו במדבר( 'ציצית להם ועשו' :הענין מן למעלה כתיב מה '.קרח ויקח'

 פוטרות חוטין ארבע ,עצמה פוטרת אין תכלת שכולה טלית :קרח ל"א .בציצית חייבת ל"א ?הציצית מן פטורה שתהא

 אינה ,פרשיות ה"רע, כולה התורה כל ל"א .במזוזה חייב :לו אמר ?המזוזה מן פטור שיהא מהו ספרים מלא תבי ?אותה

 בודאן אתה ומלבך ,עליהן נצטוית לא אלו דברים :לו אמר ?!הבית את פוטרת שבמזוזה אחת פרשה ,הבית את פוטרת

  .(במדבר רבה יח, ג)

של משה מו תרגובלהט כי טוען , הגדול אדםהוא  קטנונית. קרחוואיסטית אגנפילה  אינה וזכי  ניתן להבין,זה מדרש לפי 

מהיכן שאב זאת המדרש? לא די להצביע  אלא מעביר את תורתו שלו. ,ושקוף צינור נקי אינומשה  ,סובייקטיבי לתורה הוא

אין ש צד טיעון זה,כי מזוזה.מצות את  גםחז"ל  מזכיריםמלבד מצות ציצית שהרי  ,ציצית לפרשת קרח פרשת סמיכותעל 

, ומדוע "'ה ְקַהל ַעל ִּתְתַנְּׂשאּו ּוַמּדּועַ  'ה ּוְבתֹוָכם ְקדִֹׁשים ֻּכָּלם ָהֵעָדה ָכל ִּכי" :קשור לטיעון הגלוי ,מובהק בתורה אזכורלו 

   ?!בפיו של קרח ים דווקא אותוחז"ל שמ

ä ãåñå øùåéäíéìåâéò  

 "פרי צדיק"בספרו צדוק  פרשנותו של ר'היא  ,ביותר בהסברם הירהבהוביותר לפשט הפסוקים שהפרשנות הקרובה  דומני

בהיר, שופך אור הוא  באמצעותםאך האר"י,  תורתו לם הסודעומונחים מנזקק לאמנם  צדוק 'ר .(אות א) על הפרשה

  . ומפענח את המחלוקת כבעלת שורשים עמוקים ויסודיים, נצחיים ומתמידים

 דאתחרבן ובעלמא .יושר בחינת הנקראים ויש עיגולים בחינת הנקראים מדרגות שיש ל"האריז שכתב מה פי על הענין

 בחינת כן גם יתגלה ולעתיד ,יושר בחינת גותמדר התחיל התיקון ובעולם ,עיגולים בבחינת אז היה העולם בריאת קודם

 וזהו ...בעיגול הוא מחול לשון ;לצדיקים מחול לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד) א ,לא תענית( שאמרו מה סוד וזה. עיגולים

 גותמדר שום אין שם העיגולים ובבחינת. באצבעו מראה אחד וכל עדן בגן ביניהם יושב והוא ,לצדיקים המחול הענין

  .וסוף ראש בו שאין עיגול כמו ,שוים שהכל

היו בעולמנו,  המוכרת לנו בעולם שלפני הבריאה .תרגם זאת בלשוניא. "עיגולים"ו "יושר" :האר"י תורתמשני מושגים 

כנקודות על היקפו של עיגול, השונות זו מזו אך  . כולן היו שוות,היררכיהמבנה ו ,סדרללא זו לצד זו, קיימות מהויות 

זהו עולם מפעים  הייחודי אך ללא מדרג. לכל מהות יש את ערכהכזה שבעולם נמצאות במרחק שווה מן המרכז. 

 ...לצדיקים מחול לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד" גם הערכה, לימוד ותיקון. כךמקום לשינוי ותמורה, בו אך אין בעוצמתו, 
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עולם ". זה מרכזהמ שווהבריחוק נמצאים כולם  אך, ושונה בחינה אחרת אוכל צדיק ה ."באצבעו מראה ואחד אחד וכל

  ."העיגולים

ארץ הקודש ושאר  אומות העולם;: קודש וחול; ישראל ועולם של מדרגותהוא  ,בו אנו חיים "עולם התיקון",להבדיל, 

 :בעולם הפיזי ישנן מדרגות עשר קדושות בארץ ישראל. גם, וכהן, לוי וישראלבתוך הקודש: אף ארצות. ישנן מדרגות 

. עולם זה נקרא "יושר", מלשון קו ישר, לב ויש ידיים ורגלייםו יש ראשאור וחושך, בגוף האדם  ;דומם, צומח, חי ומדבר

ממילא גם  ישחילוקי מדרגות של נקודה בו, מוגדרת כרחוקה או קרובה יותר מחברתה. בעולם זה  שלהבדיל מעיגול כל

אשר הוא זה  מדרגטוב ורע, אמת ושקר, ראוי ושאינו ראוי. זהו מופע הרבה פחות עוצמתי מעולם העיגולים, אך מקום ל

המבדיל בין קודש ": של ימי המעשה בפתחם אנו מברכיםעל עולמנו  .קריטריון להערכה והתקדמותדינמיקה, מאפשר 

  . "לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים

 במלאכתי מתגדר אינו שהוא כשם ...בשדה מלאכתו והוא בעיר מלאכתי אני ,בריה וחברי בריה אני" אמנם אמרו חכמינו:

 לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד :שנינו ,ממעיט והוא מרבה אני תאמר ושמא .במלאכתו מתגדר איני אני כך

יש מי שבונה את הלב שיש כאן הערכה עמוקה אך לא טשטוש מדרגות.  מגלהקריאה מדוקדקת  .)ברכות יז, א( "לשמים

מצד אחד  ,ומות העולםאוישראל  כיוצ"ב , שניהם חשובים אך אינם שווים.מציאותיש מי שבונה את הצד הגשמי של הו

אורגניזם  (שם). יש "למקום בנים שנקראו ישראל חביביןיד) אך במקביל יש לדעת כי ""חביב אדם שנברא בצלם" (אבות ג, 

תפקידו תפקידם מוגדר ומשמעותי "כמו הלב באיברים" (זהר פנחס רכא) אשר ועם ישראל הם חלק ממנו, אך אחד, אנושי 

  . כל העולם אלהזרים את החיות ל

: "המבדיל מברכיםנו א אבחנה אינה הפרדה!אך וישנה אבחנה,  יש להתרגל למבט המורכב של עולם היושר; ישנה הכללה

 לתיקון, על מנת המדרגות נועדו .יש מדרגותעצמו וגם בקודש  ,אך הוא אינו קודש ,חול אינו דבר שלילי .בין קודש לחול"

בחינה מסוימת יחזור ל העולםו ,"עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים"עולם התיקון, ושלם נצעד איתם. לעתיד לבוא, כשיש

  . עולמנו העכשווילשייך זה  ך איןא .של עיגולים

úåéðå éååù; ïùé ùãç ïåòéè íéðè÷ä íéèøôä úøåúå  

ות עם ישראל למדרגבתהליך היציאה ממצרים הגיע . (במדבר טז, ג) ".ה' ּוְבתֹוָכם ְקדִֹׁשים ֻּכָּלם ָהֵעָדה ָכל: "טען קרח

ובוודאי הרבה למעלה מכך אירע  מכילתא דרשב"י, בשלח, ג).( וישעיהקאל יחז וראתה שפחה על הים מה שלא רא גבוהות.

? מדוע יש אוטוריטה המדרגותכל חלוקת אם כן מה שם ל. עוצמתי שלא היה כדוגמתוהיה מעמד נבואי ש ,מתן תורהב

יה, אך זו אמנם צריכה להיות הנהגה ולא אנרכ נבדל ומיוחד? כהן גדול? מדוע יש את התורה שרק היא מוסרת ומפרשת

  ולא חלוקת מדרגות היררכית. מושכת בחוטים, הפונקציה  בבחינת

: משהמתריס כלפי מדיינית בבלוריתה והזמרי בן סלוא תופס את  .בחטא בנות מדיןאת אותו טיעון נפגוש  בהמשך אנו

. ה) ,לג רבה שמות(על פי  ואם תאמר שהיא אסורה לי אז ציפורה בת יתרו מי התיר לך" ?"זאת מותרת לי או אסורה לי

 מאוד וותיקה. וגםנבראנו בצלם. זאת טענה מאוד מודרנית, ו כולנו בני אדם ?בין ישראל לאומות והבדלהחיץ  מדוע ליצור

   :אין מקום להתנשאות ת העולם כברבמדרגכי קרח  את טענת צדוק 'ר כך מסביר

 כל כי שטען וזה. לעתיד שיהיה כמו האמיתי קוןהתי להיות ראוי היה תורה מתן בשעת שבאמת שכיון ,קרח טעות היה וזה

 והם ,ביניהם יושב ה"שהקב לעתיד שיהיה כמו והיינו ,'ה ובתוכם 'להיך- א' ה אנכי' בסיני שמעו וכולם ,קדושים כולם העדה

 וףס ים בקריעת שהיה ההתגלות וכמו ..'.ה קהל על תתנשאו ומדוע ,ל"כנ גותמדר שום אין ובעיגול וכאמור ,במחול סביב

 ראה שלא מה הים על שפחה ראתה' ואיתא תליא דבעתיקא) ב ,נב ב"ח( ק"בזוה שמובא כמו עתיקא ממדת כן גם שהיה

 במתן היה וכן .גותמדר שום אין אז ,תליא דבעתיקא כיון .שוים הכל ,שבישראל הגדול כמו ראתה שהשפחה היינו ',יחזקאל

 כך אחר אבל ...גותמדר היה ולא ,אחד בלב אחד כאיש י"רש ופירש 'ישראל שם ויחן' שם שנאמר וכמו כן גם תורה

  .תיהאמ התיקון שיהיה לעתיד עד הזה ההתגלות יהיה ולא זו מדריגה נתבטל

בוודאי שגם אין ומדרגות, ומדרג אין מקום לשמציאות התעלתה כל כך עד הלהי, -אחרי תהליך ההיטהרות והגילוי הא

טלית שכולה של אדם מלא קדושה אינו זקוק לתזכורת קטנטנה בפתחו. ים הפרטים הקטנים. בית מלא ספרמקום לתורת 

 ציצית ומצוות מזוזה הם רק ביטויתכלת נבדל ונוסף. מצוות פתיל אינה צריכה  (סוטה יז, א) סא הכבודידומה לכה תכלת

תוך לה, בוהבד מדרגתי ביש משהו לא אמ הגורסת כי ,כולם קדושים ומדוע תתנשאו" כל העדה"מעשי לאידאה של 

  מציאות המוצאת את דרכה באופן עצמאי.  
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"כל העדה כולם  מביאה את דבריוהתורה אם . יש צד אמתתורתו של קרח ב"קרח עינו הטעתו" (במדבר רבה יח, ח) אך 

 מֹותֹו ִלְפֵני ִצָּוה ָאִביךָ " :אנו מוצאים אצל אחי יוסף שאמרוכך  תי כשלעצמו, אומר ר' צדוק.סימן שזהו משפט אמ, קדושים"

 בין האחים. כדי להטיל שלוםם בדויים דברידיברה התורה , ח) שק רבה בראשית( חז"לואמרו  (בראשית נ, טז) "וכו' ֵלאמֹר

 ש בדבריושי סימן, של קרח את דבריואם התורה מביאה . שבשקר יסודם םדבריהתורה לא הייתה כותבת  זואלמלא סיבה 

   .ציאליתפוטנאמת  ךאלא אמת עכשווית, אולי  ,אמת

אם כך הוא ו ,שמואל יוצא מחלציוכי ברוה"ק שראה  כךמקדים זאת בהם מ "עינו הטעתוכשחז"ל אומרים על קרח כי "

 גם היגד כללי יותר. ניתן לראות בכך. אך ולהישאר בחיים עתידים לעשות תשובההם שבניו כי לא ידע בעימות, אך  צודק

חי את עולם התיקון באורות הוא . הדרגה ותיקוןעדיין הדורש עולם בין ל לםעליון ושבין עולם  הבלבלו ,אותו הינו הטעתע

ומבדילים.  ,מחייבים ,מעשים קונקרטייםהכרח בתיקון יש המעבר לעולם התיקון. בעולם ש מעולם התוהו, אורות עליונים

ומפרשים חז"ל  ,..." (במדבר טז, ה)לֹו ֲאֶׁשר ֶאת ה' ְויַֹדע ּבֶֹקר" טוען כלפי קרח:הכל שווה. משה רבנו לא הכל קדוש ולא 

מי ששם גבול בין יום  ).ילמדנו מדרשלקדשו. ( אהרן את ליהבד כך ,לערבשכוונתו לומר: כשם שהבדיל הקב"ה בין בוקר 

אתה מדבר על עולם  :קרחכביכול אומר משה לישפוט ביננו. העמים, בין קודש לבין חול, הוא  לבין לילה, בין ישראל לבין

   ...בעולמנו, וגם לך אין מקום ביננולאורות שלך אין כלים מותאמים  ך, א"חי באורות"אתה  ,ללא מדרגותו ללא גבולות

úåøöðä úåçøå÷äå úåðé÷ä  éðøãåîä íìåòá  

 ו שלחטאבין  המחבר. הרב מותח קו , טוישראל ותחייתואורות, בפסקה מפורסמת ב זצ"ל, קוקהרב בדומה לכך כותב מרן 

תפיסת עולם הקיימת באופן ברור  ,נצרותלין עבודה זרה מחבר באופן הדוק בהולקרחות. יש קו  נצרותל ,קין לעבודה זרה

  :נושמים כל הזמןמאוד גם בימינו, תפיסה כללית אותה אנו 

 הטוב בתוך ושלטון גודל להם לתן ...החיים לסיגי מקום לבצר בא הוא, ולמינות זרה לעבודה מתפצלת שהיא, הרשעה יסוד

 במקום היא עומדת, מבחוץ הוא זרה עבודה של מקומה אמנם. ולסאבו לטמאו א"כ, הקודש את לטהר לא; והקודש

 והתערבותם קודש תוכן כל על והתגברותם שליטתם ואת בצורם את ומבקשת, ומאופלות המגושמות והמותרות הזוהמא

 ...הקודש בעצם פינה לה מחפשת שהיא, המינות של הארסית הצפונה הרשעה היא ממנה גדולה. האפשרות בכל עמו

, הגס בגוף האחוזות הרשעיות הנטיות כל ואת, הגופנית הגסות כל את, העולם זוהמת כל את להשאיר היא מתאמצת

   . המסואבה היד בו בנגוע ומסתאב מתחלל מיד שהוא, הקודש של האושר אל עמו ולעלות, החמריים יסודיו בפנימיות

קריאה ; האסטטיתו מדים מגוהצים יותר, חיצוניתרק בנקודה,  האותבונצרות נמצא גם בשל העבודה זרה והֶּכֶשל שע הרֶ 

אתה מחובר לאיזה ורצון, יש לך אם תפיסה של כתות רבות גורסת כך: תיקון.  אלל לקבל את העולם והאדם כמות שהם

   .ך כמות שאתהאלא לקבל ולבטא את מה שב ,ןתקאין צורך להתגבר או לתו. א לךכוח, שהוא 

תיקון  על ידייכולה לבוא  אינההגאולה  ךאולה, אוג זווית אחרת. היא מדברת על תיקוןמאותו דבר, רק את הנצרות אומרת 

ובחורבן אפשרות לתקן את העולם. באמת ישראל כדי להראות שאין להמצוות לשיטתם ניתנו לתקן. אין בכוחך כי אנושי, 

יזכה האדם לגאולה ולא  חסד האלברק הגורסת כי  אמונההרק  נהישז ומא .עידן המצוותח"ו תם ות עם ישראל הבית וגל

החטא הקדמון כ"כ עמוק כך שלמען את העולם, ו האדם לתקן את עצמוו של יכולתהנצרות מיואשת מ. בפרי מעשיו

מר תאדי שגן עדן. רוחניים ב חיי נצח, תזכה לאם תאמין .אמיןמה שנשאר זה לה .החושניהצד  האמת לא ניתן לתקן את

  א, קי).כוזרי  (ראה גן עדןהינך עף לכבר במילה אחת ו ,שאתה מאמין באותו האיש

: מחרידות היותר החשך בתהומות, והבערות הרשע מעמקי בכל, הטומאה רפש בכל השקועים, העמים כל אל הקריאה

". בשוה קדוש הוא האדם כל, בעולם ונבחר קדוש עם אין, לעם עם בין הפרש אין', לד בנים לכםוכ, קדושים לכםוכ הנכם"

 שהמינות, לשחקים וההרקעה המרומי צוריהב ...האדם סובל שממנה החדשה הקינות שהיא, האנושית הקרחות היא זאת

 די, לבדה מתוארה אמונה באמרת, אחד בהגה לא כי, שיכיר צריך העולם. מיסודם ולהעקר לפול מוכרחים, בהם מתימרת

 וממילא, בעינו שארילה יכול, ובבשרו בדמו, רוחו חדרי בכל הספון, והתעוב הרצח ,הרעה אוצר וכל, עדן לגן לעוף לאדם

   ועליה. כוזיר, ולמוד צרוף צריך איננו הלא

 כדי שהקדושה תבוא לידי גילוי בצורה שלמה וטהרה. דורשת גילויהיא מדרגה ה קדושה"קדושים תהיו" הוא ציווי וייעוד, 

ללא עמל בבת אחת מדרגות אי אפשר לקפוץ  ובמידות, ברגש ובמעשה. שכלב ;יהיא צריכה הרבה עבודה ותיקון יומיומ

ולא לומר  ,יש להבחין בין מדרגות שונות. ותיקון פנימי, השם דגש על הפרטים הקטנים המבטאים את הרעיונות הגדולים

  !שר האדם בשפלותואת הקודש, ולא לחשוב כי הוא נקנה גם כא בהתחסדות כי כולם שווים, יש לעמול הרבה כדי לטהר
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קין ת קרבנו של קרח, כיוון של אקיבהקב"ה לא  .קרח כמו גם אצלאצל קין כבר נמצאים התפיסה הקלוקלת הזו  שורשי

מה  ,ובעייתי באישיות ישנו משהו ךא ,בקרבן עצמו בעיה קין היה היוזם עוד לפני הבל ואין. מבקש לגנוב את הדעתפעל כ

עושה מעשים טובים  שהוא בכך ,הרעות יוחשב שהוא יכול לחפות על מידות ןקי שהתגלה מאוחר יותר ברצח הבל.

א מתוך ישרות פנימית. לפעמים מעשה חיובי וב ,עבודה שלמה של האדםחלק מ הואדה ויבמקרבן מקרב רק חיצוניים. 

חיצוני של ץ והיגלתיקון פנימי ולא תביעה ו קריאה לישרות, יש כאןלחפות על עניינים שליליים. משמש כעלה תאנה הבא 

  . בלא דילוג מדרגות דרך לתיקון ולסלול, אנו נדרשים להיות קשובים לעצמנו .טבעיזה ו ,שלמים איננו המופע האנושי.

משווה בין תלמיד חכם לסלמנדרה שהיא חסינת אש (חגיגה כז, א). רש"י הגמרא  .הרסלמנדמשל העל הרצי"ה ידועים דברי 

ת אש במקום אחד במשך שבע שנים רצופות. אך במקום אחר (חולין קכז, א) כתב כי מהבערכי סלמנדרה נוצרת  כתבשם 

 .למיד חכםהוא ת, ּפהווושם,  פה הטיקל של י כישוףעל ידיש הנוצר גם הדימוי לתלמיד חכם.  וזההיא נוצרת ע"י כישוף. 

   .שניםעבודה הדרגתית ורצופה רבת  על ידיתי נוצר תלמיד חכם אמאך 

;é÷ñôåøåé éøàâ íéøåáù íéìëå íééç éìòá  

הרצאה הנצפית ל נחשבתאשר הרצאתו  זכויות בעלי חיים, למעןידוע פעיל , ייורופסקארי ג .ומודרנית אתן דוגמה קלאסית

ולדיון בעיקרי שיטתו. המוטו המרכזי  שבדבריווחוסר דיוק ת מדעיּו-אודות פסאודוטיעונים לכאן אניח  !ביותר בישראל

משנתו הסדורה והרהוטה גורסת כי בעצם עולם. במדרגות הבדלים בין טשטוש הו הא בעצם הכחשהעולה מכל טיעוניו הו

את הצד  תפיסה זו מקדמתהאם . החי תבממלכואכזרי מפותח  יםבעל חי אינו בעל ערך ייחודי, אלא לכל היותרהאדם 

  אדם רגיש ומוסרי יותר?  יוצרת בפועלהאם משנה זו המוסרי של האדם? 

מספרת  ספר בראשיתאמתי. ב שורשיונק מגם  רעיון זה לכל יצור חי. וחמלהאמתית דאגה כאן  יש א, הרילמה ל לכאורה

אף לאחר שהורשה האדם לאכול בשר, התורה מתייחסת לכך . ל מזון מן החיואכלבתחילה הורשה לא  האדם כי ,התורה

" (דברים יב, ָּבָׂשר ּתֹאַכל ַנְפְׁשךָ  ְּבָכל־ַאַּות ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ַנְפְׁשךָ  ֶּוהִּכֽי־ְתַא ָבָׂשר אְֹכָלה ְוָאַמְרּתָ במינוח המבטא מורת רוח גלויה "

שעל כל מעשה בראשית נאמר כי  ןפבו האדם הוא נזר הבריאה ותכליתה, אך ישנו  פןיש כ). יש אמת בתפיסה השוויונית. 

   1ת עליונה.וגם תתגשם במציאות עתידי ,הוא טוב כמות שהוא! זוהי תביעה מוצדקת בשורשה

, זה שבולהי -הצד האריחוקו ממימוש ו המוסריים וכל פגמי עםאדם בן זמננו  חנךל ךאיש נקודת אמת בתפיסה השוויונית, 

טשטש את האמת להרבה יותר מכך, זה למדרגה הנוכחית של העולם, אלא שייך  שאינו ,מופשטמשהו מאוד  לקחתלא רק 

הגלום שוני עצום בפוטנציאל ומחנכות ל ותמבטאבבריאה המדרגות באדם. להים ש-צלם א ;הגדולה והמשמעותית ביותר

   2.הינו סכנה גדולה של איבוד המצפן היסודי ביותר של האנושות י שבאדםהל-ש הערך האוטשט. אדםב

 úøéîùäëìä éøãâ; íéìëå úåøåà  

עם גיטרה  ,ברחובה של עיר ביד ידהולכים  בהחלט לא מנותקת מהמציאות. צעיר וצעירהאך  מעט, וריתאתן עוד דוגמה צי

 נהיש .לטשטוש גבולותרלוונטית ו אקטואלית ,אך מאפיינתדוגמה קיצונית  היזו השני. וליקוטי מוהר"ן בצדאחד בצד 

 מחויבותישנה . ראשונים ואחרוניםאמוראים, ו תנאים בהופעת תורה; מדרגות ן. ישנגדרי הלכהמשמעות לשמירה על 

  . ומה זה עושה לי חבראני מת רק למהלא ו, לשו"ע

 ברור עלו מובהק באופןשומר ה ,ובעיקר של בית המדרש שלנו ,של בית המדרשביותר מן היסודות המשמעותיים  זה אחד

למצוא  ניתן .כולוהעולם הרוחני תלוי  קטניםפעמים שבפרטים ה והדרכת גדולי הדורות. בית אבמתורה  ,הלכהה מסורת

רוחניים אנשים פעמים רבות אנו פוגשים . ח איתושהוא לוק םמסוין כל אחד תופס עניי, רוחניות ריאציותוו כל מיני יוםכ

את האורות כראוי מחבר  אינושל אדם שאבטיפוס פרשת קרח המחלוקת, מציגה  ענייני. מעבר לכל ניםלא מכוו ךא מאוד

  עם הכלים. 

  
1 

  ספר הכללים, הקדמה אות ב, ירושלים תרפ"ד, עמ' א.  לשם שבו ואחלמה, ר' שלמה אלישיב, ראה  
2
בה הוא מואשם שהוא נוקט ביחס למי שאינו מסכים לדעותיו,  אלימות הפיזית והמילוליתלהבוטה, ו נובהקשר זה אי אפשר שלא להתייחס לסגנו   

כשנשאל כמו כן פורסם כי . למידיםעד כדי שבמדינות רבות נאסרת עליו הכניסה ואף בישראל משרד החינוך אינו מאפשר את הרצאותיו לת

  ם ברור בין השניים.לדעתי ישנו מתא .את מי יציל קודם בני אדם או בעלי חיים הנתונים בסכנה, השיב: מי שקרוב..

 



 æ 5   אור לחושךלהבדיל בין 
 

 

  

øåà ìù ÷áà åäåúä íìåòî úåîùðå  

 לא נראה דבר מלבד חושך עמוק, למרות שבאמת הכל מלא קרניחלל טוס באם נפשוט. אך מאוד עמוק אסיים במשל 

מבחינה עליונה האורות שאינם  קליטה ללא שהוא פוגע בחפץ כלשהו ומוחזר ממנו.האור לא ניתן למדוע? כיוון ש אור,

אורות ללא כלים  מבחינה קיומית, יכולים להיכנס לכלים הם גבוהים ועליונים, הם מבטאים שאיפה נאצלת וייעד גבוה. אך

    .בפועל אורותכ שמשיכולים ל -רק אורות שנכנסים לתוך כלים  חסרי משמעות.הם בעצם 

 ההתפרצות וכל. התיקון עולם תהלוכות ענין זהו, ודין דת וכל הטובות דותיהמ בשמירת, ויושר תום של הרגילה ההדרכה

 האידיאליסטים התוהו... עולם מעניין הוא, עליון רוח והתעוררות דעת עלית מצד ובין והפקרות דעת קלות מצד בין, מזה

 מידת לפי הבנוי את מהרסים הם כן על, ויסוד דוגמא לו בעולם שאין, כזה ואדיר מוצק, וטוב יפה בסדר רוצים הגדולים

 קר בהם נגעה עליונה היותר האידיאלית שהנטיה, הגרועים אבל, הנהרס העולם את לבנות גם יודעים המעולים. העולם

 הן גבוהות דתוהו נשמות. הנשפל בערכו התוהו בעולם המושרשים הם והם, ומהרסים מחבלים רק הם, שהיא כל נגיעה

 אור הן מבקשות. לסבול יכולים שלהן הכלים שאין מה, המציאות מן הרבה הן מבקשות, מאד הן גדולות. דתיקון מנשמות

. ונופלות שואפות, מהמידה ויותר יותר הרבה שואפות ...לשאתו ותיכול אינן, ונערך מוקצב, מוגבל שהוא מה כל, מאד גדול

, בתוגה נופלות והנן, די אין למרומים, קץ לאין להתרחב נותנים שאינם מוגבלים בתנאים, בחוקים כלואות שהנן רואות

   בחרון..., בייאוש

 קורת מאין, תגדל מחוצפה חוצפה, יפרצו פרצים אחר פרצים, וזועף הולך מתחולל וסער. חוצפה מתגברת גאולה בעתותי

 את מסלק שאיננו מפני, כולם המשאלות כל את ממלא שאיננו מפני והמצומצם המוגבל האור של הטוב האוצר בכל רוח

, הטוב בחלק, בכל הן בועטות. המאוויים כל את משביע ואיננו הרזים כל את מגלה שאיננו, הלוט פני כל מעל המסכות כל

. והעולם האדם של... שכלולו לצורך הבאים מהחזיונות אחד הוא זה מה שגלוי, יודעים כוח גיבורי אבל האושר... בגרעיני

 את שיגלו, כאריות גיבורים, צדיקים בידי וינתן רשעים מידי ילקח ולבסוף, התוהו בצורת הכוח מתגלה שבתחילה אלא

 הסופות. וברורה קבועה מעשית והתגלות ההרגש של נפש ובאמץ ואמיץ צלול שכל של רוח בעוז, והבניין התיקון אמיתת

, (אורות תראינה". עורים עיני ומחושך ומאופל. "גדולים אורים מכשירי יהיו אלו חשך ערפלי. נדבה גשמי יחוללו הללו

  ג) ,זרעונים
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