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מהו  קרח וגו' המפרשים מתלבטים 
 שנאמרו בזההלשון "ויקח" וכל הפירושים 

(וכמו נראים קצת דחוקים, גם מה שפירש רש"י 

שלקח את עצמו לצד אחר  כן התרגום אונקלוס)
להיות נחלק משאר העדה גם כן קשה להבין 
א"כ למה לא כתוב ויתפרד קרח וכדו' או 

ויקח קרח את עצמו, ונאמרו בזה גם  לפחות
פירושים שהם קרובים יותר למשמעות "ויקח" 

שלקח עצה בלבו, ובמדרש  שעי' רמב"ן שפיר
(סנהדרין תנחומא שלקח עצה מאשתו, ובגמ' 

שלקח מקח רע לעצמו,  אמר ריש לקישק"ט:) 
אמנם לכל הפירושים קשה שהעיקר חסר מן 
הספר שהפסוק לא מפרש מה לקח אלא 
הפסוק מתחיל לספר שלקח איזה דבר ולא 
מסיים לומר מה לקח, על כל פנים לכל 

  דרשוני.הפירושים הפסוק אומר 

איתא בזה הביאו הרמב"ן) (רבה 
מה לקח קרח לא לקח כלום וכו' " הלשון "ויקח

ע"ש, ואפשר לומר על פי דרכו של המדרש רבה 
"ויקח" לרמז  שכונת הפסוק בתיבה זו של

השורש והיסוד של מחלוקתו של קרח, ובזה 
התורה גם מלמדינו להבין השורש של רובם 

שהם מיוסדים על המחלוקות שיש בעולם  של
שהאדם רוצה ליקח איזה  אותו השורש, והוא

מה שהקב"ה לא נתן לו ובכל  דבר בידים שלו
זאת הוא רוצה לקחת בעצמו, ועל זה בנוי כל 
המחלוקות שיש בעולם שהאדם רוצה לקחת 

והאמת היא שאדם  ,משהו שאינו באמת שלו
לא יכול ואי אפשר לקחת מה שהקב"ה לא גזר 

 ק דבר אחד ישנו שאפשר לקחתעליו לתת לו, ר
תורה הק' ורוחניות כמו שכתוב  לעצמו והוא

"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" זה 
לעצמו וכל  הדבר היחידי שהאדם יכול לקחת

שאר הדברים אף על פי שנדמה לו לפעמים 
לוקח וזה  שהצליח לקחת, האמת היא שאינו

  רק דמיון ובאמת הוא נשאר בלי כלום.

ה שרוצה הפסוק לרמז לנו בפ' "ויקח מ 
הסיום לאמר מה לקח, כי  קרח" במה שחסר

באמת קרח לא לקח כלום ופירוש "ויקח" היינו 
שרצה לקח, וכמו מי שפושט ידו לקח ונדמה 

הפסוק אומר רק  ולכן לו בחלומו שלוקח,
"ויקח קרח" ללמדינו מה שעלינו לדעת שאי 

ניתן מה שלא  אפשר לקחת בעולם הזה כלום
ואחרי שהאדם מאמין בזה  לאדם מן השמים

בכל לבו אז אין מקום לקנאה ואין מקום 
  לחימוד ואין מקום לשום מחלוקת. 

זו יפה  רשהמפרשים בדרך צחות שפ
נדרשת לא רק בפ' קרח אלא גם כל השנה כי 
ענינה נוגע תמיד גם בכל משך השנה ועל כן 

  .תמיד יפה נדרשת רי היאה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ואע"פ שבאמת אין לנו השגה בעצם במחלוקת של  

לפרש באופן אחר שבפ' קרח דוקא היא 
כי הנה  (ומתקבלת בלב השומעים) יפה נדרשת

קשה לדבר ולעורר בענין המחלוקת  בדרך כלל
נין מפני שכשאדם מעורר לא' מהצדדים בע

היצר הרע אזי  המחלוקתבגנות האחדות ו
מגרה אותם לפרש את דבריו ולחשדו שהוא 

 רי הואולכן השהוא נגדם נוטה לצד השני 
רוצה להשתיק אותם וממילא לא מקבלים 
ממנו את דברי ההתעוררות מכיון שאומרים 

  .השני שבודאי הוא נוגע בדבר שנוטה לצד

אותם כן כשיבוא לצד השני לעורר 
נוטה לצד הא', ולכן  רי הואאמרו מסתמא הי

אבל כשמגיע  ,קשה מאד לעורר בענין הזה
פרשת קרח אז יפה לדרוש מפני שלא צריכים 

אלא  לדרוש על מחלוקת הקיימת אצלם
ובכך ועדתו קרח מחלוקת יכולים לדרוש על 

לא יהיה להם סיבה לחשדו שהוא מכוון לפגוע 
שזה פרשת השבוע שדורש מפני מכיון  בהם

, ולכן ועל גנות המחלוקת מדברים על קרחש
  .(ומתקבלת) פר' זו יפה נדרשת

ללמוד מענין זה הנזכר עצה טובה  
חשובה גם לשאר ענינים שכאשר רוצים 
להוכיח ולעורר על איזה ענין שהשומעים 

בין אם זה לצבור או אפילו ליחיד  לקויים בה
לומר שזה יש ליזהר שלא להזכיר בלשון נוכח 

נוגע להם אלא לסבב הדבור לענין שרוצה 
לעורר באופן שלא ירגישו שמכוון לעורר להם 

מפני שחושב שהם לקויים בה  ין זהדוקא בענ
אלא יהיה נראה כאלו שמענין לענין הגיע לזה 
כמו שהוא רגיל אצל דרשנים שהם מסובבים 

  .מענין לענין

באהבה  יתקבלו אצלם הדברים זה
כנס ללבם ויפעול בס"ד, כי מטבע רוב ובכך י

האנשים הוא שאינם אוהבים לשמוע תוכחה 
ולכן כשיודעים שהמוכיח מכוון אליהם נוצר 
בלבם תיכף ומיד להיות סולדים מהדברים 

בלבם  ת עצמםולמרוד בהתוכחה או לתרץ א
ואיננם צריכים לתקן  ין זהשאינם לקויים בענ

וטעם הדבר שסולדים מלשמוע  ענין זה,
תוכחה הוא כי האדם חושב ומרגיש שאם 
השני מרגיש בחולשתו וחסרונו באיזה דבר 

נעשה מזולזל בעיניו, וזה דבר  רי הואבודאי ה
שאין דעת האדם סובלו להיות מזולזל בעיני 

למרוד בהשני  ת עצמו(ועל כן לבו מכריחו לתרץ אהשני 

לא יתחשב עם מה שהשני חושב  ל ידי כןולשנאתו ושע

  .)ויוכל לחזק את רוחו ולא להרגיש מזולזל

חז"ל בגמ' מר האמור יתבאר היטב מא
ה שנראה לכאורה תמוה מאוד וז(כתובות ק"ה:) 

לי'  צורבא מרבנן דמרחמי האי" לשונם
משום דלא (בני העיר) בני מתא (שאוהבים אותו) 

להבין וצריך , עכ"ל "מוכח להו במילי דשמיא
בני  הדברים שהרי כל רב בעיר חייב להוכיח

עירו במילי דשמיא, וא"כ איך יתכן שמצוה זו 

קרח ולא בקרח עצמו ובר"נ ראשי סנהדראות ובכל דור 

(ויעברו אותו  יביא אותם לתקלה זו שלא יאהבו

ומוכרח ), "ואהבת לרעך כמוך"על ידי כן על מצות 
אותם לידי  דרך שזה לא יביאשיש להיות 

נגד רבם ומוכיחם (או לשנאה ח"ו) מניעת האהבה 
  ."דרכיה דרכי נועם" שהרי

ונת הגמ' בדרך וכ ש לפרשי לפי האמור 
זה, בהקדם מה שיש לדייק בלשון הגמ' שאמרו 

למה הוסיפו  דלא מוכח "להו" במילי דשמיא,
מלת להו ולא הספיק להם לומר דלא מוכח 

(ובודאי שכל תיבה  במילי דשמיא בלי תיבת "להו"

אלא יש  ,ונה ואינו מיותר)ושמוזכר בגמ' יש לה כ
שאפשר לומר מוסר  כהנאמרנה ולומר הכו
כל דבר ודבר בלי שיכוון הדברים  ולעורר על

ידבר על הענין בסתם ולא יעלה  אליהם אלא
על לב השומעים שמכוון אליהם ובאופן זה 

דבריו בלבם של השומעים ולא ישנאו  יתקבלו
אותו, וזה מה שדייקו חז"ל בלשונם לומר דלא 

מוכיחם בצורה כלומר שמוכח "להו" וכו' 
אינו מדגיש כלל שהדברים מכוונים אליהם ש

 םשמוכיחכ ה שאין כןמ ,לכן אוהבים אותו
בצורה שניכר שמכוון אליהם וכו' לכן לא 

ונמצא שישנו דרך נועם איך  אותו, יאהבו
  ידידיו ואוהביו. להוכיח וישארו

לדעת שכל הנאמר עד כאן לאמר תוכחה 
וון נגד השומעים היינו בצורה שאינו ניכר שמכ

דוקא שלא בשעה שעוברים עבירה שאז יש 
ברירה לומר בדרך זו שלא תהיה נכרת שמכוון 
אליהם דוקא, אבל כשאדם רואה את השני 
בשעה שעושה עבירה אז הרי הוא חייב למונעו 
מזה ולומר לו מצד מצות תוכחה אע"פ שאז 
בהכרח ניכר שאליו מכוונים הדברים, אמנם גם 

כים לדעת איך לומר בדרכי נועם אז צרי
(וכמו שהארכנו והסברנו הדברים כמבואר ברמב"ם 

, ואחרי שניסה האדם לומר בדרכי נועם במק"א)
והדברים לא פעלו ואין ברירה אחרת למונעו 
צריך לומר בצורה חריפה עד שיעור גערה 
והכאה כפי שמבואר בשו"ע ובפוסקים, ע"ש כל 

מר ומתי לא, פרטי ההלכה בזה מתי חייבים לו
אמנם כאן המדובר על חיוב הכללי שהרב 
והממונה על צבור וכמו כן כל אדם לבני ביתו 
והמלמד לתלמידיו שתפקידם להוכיחם תמיד 
במילי דשמיא וללמדם דרך החיים והמוסר 

(והנמנע שעליו ללמדם ולהוכיחם בדרך הנזכר 

  מזה דמם בראשו ח"ו על כל עתידם).
 

 
למדו  ולא יהיה כקרח וכעדתו"" מפסוק 
 להחזיק במחלוקת, האיסור (סנהדרין קי.)חז"ל 

ומכיון שתלה התורה הק' ענין איסור המחלוקת 
בקרח, על כן עלינו לנסות להבין ולהסביר ענין 

  .אמחלוקת קרח, כדי ללמוד מזה מה שנוגע לנו

יש להתבונן במה שמשמע מדברי 
שאמרו שם איזו היא (אבות ה' י"ז) המשנה 

דיעה, ובודאי שאין לנו השגה בכל חטאי הקדמונים, מכל 

לתשומת לב הקוראים 

המאמרים על הפרשה או 

המועדים הם גם דברים 

ד ולכן כלליים שנוגעים תמי

אפשר וכדאי לקוראם גם 

 .אחרי הפרשה או המועד



 

 

 

 

מחלוקת שלא לשם שמים זו מחלוקת קרח 
וכו' ומשמע מזה שאם היה כוונת קרח 
במחלוקתו לשם שמים לא היה בה עוול 
ועבירה שהרי השוו שם מחלוקת קרח 
למחלוקת הלל ושמאי והגדירו את החילוק 

ושמאי היה לשם ביניהם רק בזה שכונת הלל 
  שמים ומחלוקת קרח לא היה לשם שמים.

יש להתבונן בזה שדרשו חז"ל הפסוק  
ולא יהיה כקרח שזה אזהרה נגד מחלוקת, הלא 
היה במחלוקת של קרח עוד חטאים כדאיתא 
בחז"ל שכפר שכל התורה מן השמים, ועי' 

שחישב עוד חטאים שעברו (פסוק כ"א) רמב"ן 
שהרהרו אחרי רבם  על דברי הנבואה, ועוד

וחשדו במשה רבינו שמדעת עצמו בחר באהרן 
, ושעל זה נתחייבו כל העדה מיתה בלכהן גדול

(ד"ה וישמע בידי שמים, ע"ש, ועוד מבואר ברש"י 

שחשדוהו למשה רבינו באשת איש, ואם משה) 
כן יש להבין מהיכן למדו חז"ל שהפסוק "ולא 

  יהיה כקרח" הוא אזהרה דוקא נגד מחלוקת.

יש להבין איך קרח שהיה פקח וצדיק  
גדול כידוע מה שכתוב עליו בשם האר"י הק' 
שלעתיד לבא אחרי שיתוקן קרח יפרח ויהיה 

 בבחינת כהן גדול ושדבר זה רמוז בפסוק צדי
לרמז שלעתיד  שהס"ת הם  יפר כתמ

, וגם הרי היה גלבא יפרח להיות בבחי' כהן גדול
(פסוק ז') קרח בעל רוח הקודש כמו שכתב רש"י 

שעינו הטעתו שראה שלשלת גדולה יוצאה 
ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרן וכו', אם 
כן צ"ב איך אדם גדול כמוהו הגיע לנפילה גדולה 
כזו להרהר אחרי משה רבינו ואחרי השכינה 
ולצאת למרוד ולהמריד את החמשים ומאתים 

ראשי העדה נגד משה רבינו ולהגיע איש מ
לכפור בתורה מן השמים ובנבואת משה רבינו 
ונעשה על ידו קרחה בישראל כמו שאמרו חז"ל 

  , וכל זה צריך ביאור גדול.(קט:)סנהדרין 

לבאר כל זה יש לומר בדרך זו,  
שמתחלה לא כוון קרח לכל הרעה הגדולה 
הזאת אלא שטעה טעות אחת גדולה ומזה 

של כל הענין עד שהגיע למה שהגיע, נשתל
וטעותו היה שדעתו היה לחלוק עם משה רבינו 
בענין הלכה, שחשב שמשה רבינו הוא זה 
שבחר באהרן לכהן גדול מסברת עצמו, וכמו 
הג' דברים שעשה משה מדעתו והסכים ד' על 

ע"ש, ועל  דידו וכמו שהסביר האור החיים הק'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
מקום תורה היא וללמוד אנו צריכים שלכן נכתבו בתורה 

 'שבתורה הקללמוד ולפרש הענינים  בעבורינו בכדי 'הק
להוציא מזה הלימוד הנוגע לנו כפי השגתינו, ולכן סיפרה 

 .התורה כל זה לנו
ומצד ציווי ד' ית' היה יכול להיות כהן גם א' משאר  ב

  .שבט לוי או מהבכורים כמו שהיה לפני מתן תורה
יש מפרשים הכוונה שיהיה אז גם לוי גדול כמו שיש  ג

להיות לוי הגדול, היום כהן גדול, וקרח הוא זה שמיועד 
ויש אומרים שדרגת לויים תהיה יותר גבוהה ומעל דרגת 

 הכהנים, אבל לא שמעלת אהרן תרד ממה שהיא עתה.
שטעותו של קרח היה שהוא חשב שמה שבחר משה  ד

רבינו את הכהונה לאחיו אהרן היה מדעת עצמו, ואפשר 
לומר הביאור בזה קצת באופן אחר ממה שכתב האור 

הוא שחשב קורח שמשה רבינו טעה החיים הק', ו
בסברתו והבין שאין הכהונה ראוי אלא לאהרן ולכן בחר 

ויתכן שסבר קרח (ולא מטעם שהיה אחיו) באהרן דוקא 
שהנגיעה שבלבו של משה רבינו לאחיו הטעה את הבנתו 
מתחת להכרתו, ומכיון שמשה רבינו היה חביב כל כך 

ה רבינו לכן בעיני ד' לכן מכיון שכך היה רצונו של מש
הסכים ד' ית' על ידו, ועל זה בא לחלוק על סברת משה 

 (שרק אהרן שהיה קדוש ד' ראוי לזה).רבינו 
וטען שגם כל העדה כולם קדושים וקדושתם מספיק  ה

שתשרה שכינה במעשה ידיהם שהרי בהר סיני שרתה 

עה במה זה היה חולק על משה רבינו וסבר שט
, ואע"פ (ועי' בהערה)שבחר דוקא את אהרן 

שבודאי שעל משה רבינו אסור לחלוק גם 
בהלכה שהרי משה רבינו קבל כל התורה מאת 
ד', אמנם רצה שמשה רבינו יחזור בו עתה מזה 
ואז גם כן יסכים ד' ית' לזה, ואם כן הוא חשב 
שכוונתו היא לשם שמים, ומכיון שכך חשב 

ל מחלוקת כמו שמצינו שאין בזה האיסור ש
בכל הש"ס מחלוקת תנאים ואמוראים בעניני 
הלכה וכמו מחלוקת בית הלל ובית שמאי 

  וכדומה כך אפשר להסביר הענין.

לפי הנ"ל שקרח באמת עתיד להיות 
שבזה גם כן  י זה יש לומרלפ ן גדולבבחינת כה

עינו הטעתו שידע ברוח קדשו שהוא באמת 
ראוי ומיועד לבחינה של כהן גדול ועל כן לא 
הבין למה לא נבחר וזה מה שהביאו לחשוד 

  .שהיה כאן טעות של משה רבינו וכנזכר

יש להבין גם שאר דבריו שטען  דרך זה 
שכל העדה קדושים וראויים להיות כהנים, 

המקדש שייך דוקא  ואם כן אין עבודת בית
לכהנים אלא שכל ישראל ראויים להיות 

, וכמו (כמבואר בפרשה ובפירוש רש"י)נבחרים לזה 
ואתם תהיו "בפרשה שלפני מתן תורה שכתוב 

, וכך יתקיים ה"לי ממלכת כהנים וגוי קדוש
ההנהגה כדברי קרח  באמת לעתיד לבא שיהיה

שכל העדה כולם יהיו קדושים וכדאי' בנביא 
ולא ילמדו עוד " לבא על העתיד ו ל"א ל"ג)(ירמיה

ו' כי כולם ידעו אותי למקטנם גאיש את רעהו ו
ועל כן הפסול של מחלוקת קרח  ,"עד גדולם

לא היה על עצם סברתו של קרח שהוא ראוי 
(אם לא לכהונה ושהיה לו תימא על משה רבינו 

כי על הדברים  היה לו בזה נגיעה עבור כבודו)
בעצמם היה שייך לומר הבחינה של "אלו ואלו 

  .ו"לקים חייםדברי א

הרצון לחלוק על  מכיון שסוף כל סוף
נגיעה עצמית בחי' משה רבינו נבע מלבו מכח ה

ולא נבע מלבו מתוך של שלא לשם שמים 
בקשת בירור האמת לדעת מהו דעת התורה 

ק א' (פסוורצון ד' ית' באמת כמו שכתב רש"י 

וז"ל ומה ראה קרח לחלוק עם ד"ה ודתן ואבירם) 
משה רבינו נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן 
עוזיאל ... אמר קרח ... הריני חולק עליו ומבטל 

החמשים את דבריו, מה עשה עמד וכנס 
, זה הביאו ראשי סנהדראות וכו' עכ"ל ומאתים

שכינה על כולם ושמעו כולם הדיבור מפי ד' ית' כמבואר 
  אפשר לו לבחור את הכהנים מכלל ישראל.ברש"י, ולכן היה 

אמנם אם כוונת קרח היתה רק לשם שמים היה נגש  ו
למשה רבינו ע"ה בהכנעה לשאול שאלתו, ואז היה משה 
רבינו מתרץ לו שכל מה שראה ברוח קדשו יהיה באמת 

וכמו עדיין לזמן הזה,  שייך לעתיד לבא אבל אין זה
ב"ש וב"ה שאלו מגורי האר"י ז"ל כן על מחלוקת  תאדאי

ואלו דברי אלקים חיים, וכיום ההנהגה כב"ה ולעתיד 
במחלוקת זו  כמו כןו ,לבא תהא ההנהגה כשיטת ב"ש

 .היה שייך ענין זה חשל קר
הנה לפי המבואר כאן שעצם המחלוקת היה כמו  ז

שאר כל הויכוחים בהלכה, לפי זה נמצא שלכאורה היה 
משום מצוה כמו זה לא רק ענין של רשות אלא היה בה 

בכל הלכה שמצוה לברר ולעורר למי שטועה בדבר הלכה 
וא"כ גם כן היה על קרח מצוה או חיוב לעורר את משה 

ל לעולם "רבינו על כך, ולפי זה נמצא שאע"פ שאמרו חז
יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמה וכו' בכל 
זאת מצוה שיש בה מחלוקת חמור טפי ואסור לעשותה 

 ערב בה שלא לשמה. כאשר מת
וכך הוא המציאות שרובם של המחלוקות בנויים  ח

(או לכמה ומבוססים על דמיונות שוא על ידי שיש לא' 
טינא ושנאה וקנאה נגד השני וכן הם רואים אנשים) 

ומוצאים עוול על השני ומדליקים ומלהיבים אש 

  שהיה נחשב למחלוקת שלא לשם שמים. 

לפי האמור שהדבר שקבע את  
העבירה של המחלוקת היה הכוונה שלא לשם 
שמים, ולכך תפסו לדוגמא את מחלוקת קרח 
שזה מגדיר את ההבחנה לעומת מחלוקת הלל 
ושמאי ששניהם היו בשיטה להלכה עם כל זה 

. זנקודת ההבחנה ביניהם היא הלשם שמים

לומר שקרח בעצמו לא הרגיש בלבו  
את של הקנאה על בן אחיו כי זה הנגיעה הז

היה רק מתחת הכרתו, וכמו שמצוי אצל 
אנשים דבר כזה שמתעורר בלב האדם קנאה 
וריב על איזה בן אדם ותולה את זה מפני 
שרואה בו איזה עוול שמבחינת ההלכה חייב 
לריב אתו עבור זה, אמנם באמת הרי זה נובע 
מתוך קנאה שנמצא תוך עומק לבו מתחת 

ה מה שגורם לו לטעות ולהיות נדמה הכרתו וז
לו שרואה בו העוול ולולי הטינא שבלבו היה 
רואה את הצד זכות והיה מגלה שמה שראה 

, חחובה על השני היה רק טעות ודמיון שוא
  וכמו כן היה כאן הענין אצל קרח. 

בכל זאת היה לו לתפוס את זה ע"י 
שהיה עליו לעשות חשבון עם נפשו ולשאול 

מו למה לא נתעורר על הענין וההלכה את עצ
רק אחרי שמינה  (והקו' מטלית שכולה תכלת)הזאת 

משה רבינו את אליצפן בן עוזיאל לנשיא ולא 
לפני זה בשעה שמינה את אהרן לכהן גדול, 
ואם היה מתבונן בזה היה יכול להרגיש על ידי 
כן שהכל סברתו והתעוררותו הרי זה נובע 

עלה בדעתו של קרח מקנאה, אמנם מכיון שלא 
לעשות חשבון עם נפשו כי היה בטוח בעצמו 
שכוונתו לשם שמים לכן נשאר בזה ויצא 
לחלוק נגד משה רבינו והגיע על ידי כן לכל מה 
שהגיע שנכשל וירד מדחי אל דחי עד שעשה 
קרחה גדולה לישראל לדורי דורות שכל שאר 
המחלוקות עד סוף כל הדורות כולם נובעים 

הוא מחלוקתו של קרח, והרי זה ממקום א' ו
  מעכב את גאולתינו עד היום.

כל פנים היוצא מהאמור שראשית 
ההתעוררות בלבו של קרח היה מטעם קנאה 
וכו' ובעבור זה פנה אל חמישים ומאתים 
מראשי הסנהדראות שיבררו את ההלכה 

לבטל את דברי משה (איך) וימצאו את הדרך 
ומה חוט  ובאו להוכיח את ההלכה מכח הק"ו

ונמצא שמה שהתחיל לברר  טא' של תכלת וכו'

המחלוקת נגדו, וזה מתחפש בצורה של מחלוקת לשם 
ם את הרבים להצטרף למלחמת מצוה שמים ובזה לוכדי

ובאמת כל הענין הוא רק שנאת חנם, ובכך היצר הרע 
מצליח לעשות קרחה בעולם, וכך היה בזמן המקדש עד 
שזה גרם את חרבן ביתינו ועד היום עדיין לא הצלחנו 
לתקן עון זה ולהוציאו מלבנו ועדיין מרקד חרבן זה בנינו 

יין הגאולה וכל יום קללתו מרובה ובכך מתעכב עד
השלימה אחרי שכבר היה ראוי לבא, והמסתכל בעין 
חודרת יוכל לראות ולהבחין שבכל עת רצון ופקידה 
להגאולה השלימה מתפרץ לפני זה בעוה"ר באותו העת 
מחלוקת חדשה וכביכול לשם שמים, ומכיון שבעלי 
המחלוקת מכריזין המחלוקת לשם שמים בזה הרי הם 

היו מכבים את האש לולי סותמים פיהם של הישרים ש
המחבלים כרמים הללו, ובזה מתקלקל כל חלקה טבא 
שבינינו, וי"ר שד' ירחם עלינו ויצילנו מידם ויגאלנו 

 בגאולת עולם בב"א.
ומה שטעו בענין זה הר"ן ראשי סנהדראות אע"פ שלא  ט

כמו שהיה אצל קרח) (היה אצלם הקנאה על נשיאתו אליצפן 

יש לומר שמאחר שקרח אמר להם שהרי הוא חולק גם 
בעבורם שגם הם יוכלו להיות כהנים, לכן מגודל התשוקה 
לזה שנכנס בלבם נעשה גם אצלם נגיעה למצוא דרך לבטל 
דברי משה רבינו, ועוד יש לומר שכאשר השואל יש לו 
נגיעה יכול זה לגרום להשפיע גם על הנשאל לטעות 



 

 

 

 

השיטה נגד משה רבינו היה מפני נגיעתו לכן 
נכשל לא רק בעון החמור של ממחלוקת 
האסורה אלא מטעם עבירה גוררת עבירה 

(שלא לשם נמשך מתוך העבירה של מחלוקת 

לעוד עבירות היותר חמורות לעבירה של  שמים)
להרהר אחרי רבו לכפור בנבואת משה רבינו ו

והיינו  (כנ"ל בשם הרמב"ן)ואחרי השכינה וכו' 
שאע"פ שמתחלה חשב שמשה רבינו רק טעה 
בסברתו אבל סוף כל סוף הסכים אליו ד' ית' 
כנ"ל אמנם אחר כך נכשל עוד וחלק על כל 

  הענין שתורה הוא מן השמים.

מתורץ למה נחשב לקרח רק העבירה  
ים כי כל שאר של מחלוקת ולא שאר כל הדבר

החטאים נמשכו כבר מתוך השורש שהיא 
מחלוקת והם היו רק כתוצאה וכבר היה בהם 
כמו קרוב לאונס, כי העבירה הראשונה גוררת 
את השניה ואת כל ההמשך בעל כרחו של 
האדם ועל כן לא היה נחשב כל כך פושע בהם 
כי זה בא לו כמו כפיה על ידי שנברא על ידו 

ה הראשונה והיא כופה הרוח שטות של העביר
אותו לכל שאר העבירות המשתלשלים דרכה, 
ועל כן הרי זה כמו תחלתו בפשיעה וסופו 
באונס שנדונים על פשיעתו גם על מה שעשה 
באונס אבל סוף כל סוף נקראת העבירה על 
שם התחלתו שהוא הפשיעה והשורש לכל 
הבא אחריה, ולכן למדו חז"ל שהפסוק "ולא 

הוא אזהרה על המחלוקת  יהיה כקרח ועדתו"
(מכח עבירה  מכיון שזה היה השורש שגרר אחריו

  .ישאר העבירות החמורות גוררת עבירה)

          
ענין זה תמיד שאנשים כן יש לראות

שמתחילים עם מחלוקת לשם שמים או רק 
בענין שיטה בהלכה וכדו' ולבסוף הם מגיעים 

שלא מתוך זה לשפלות גדולה שעושים מעשים 
מתאים להם כלל ולפעמים נקמות ושנאת חנם 
וכעס ולפעמים אפילו לידי מלשינות ד"י, 
ואע"פ שלפעמים היה נראה מתחלה כאלו שזה 
לשם שמים אמנם היה באמת איזה טינא 
ונגיעה טמונה בלבם ולכן יורדים כל כך למטה, 
ויש להבין בזה שכמו שאיתא שהמחלוקת 

נענשים חמורה מכל שאר העבירות שבעבורה 
גם קטנים בני יומם, כמו כן הרי זה חמור יותר 
מכל שאר עבירות בענין עבירה גוררת עבירה 
שהעבירה של מחלוקת גורר להאדם גם כן 
עבירות היותר חמורות יותר מבשאר העבירות, 
והנה רואים שמגיעים על ידי זה אפילו לעבירה 
של מלשינות שהיא החמורה ביותר משאר כל 

  נאמר מורידין ולא מעלין. העבירות שעליו

מחייב את כל אדם תמיד לפני שיוצא  
למחלוקת לשם שמים לבדוק את עצמו היטב 
אפילו על כחוט השערה אם אינו טועה ומרמה 
את עצמו בלבו, ולכן קבעה תורה האיסור על 
מחלוקת דוקא בענין קרח כדי שנלמד ממה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ליודעים שתמיד הרי זה כך שבכדי בההלכה, ודבר זה ידוע 

סע"ד לענות  (על כל שאלה שתהיה)שיהיה להנשאל 
 התשובה הנכונה הרי זה תלוי גם בזכות השואל.

הלאו על מחלוקת דוקא  'ולכן כתבה התורה הק י
(ולא בא' משאר הריבות שרבו בני ישראל במעשה קרח 

כי זה המקור של רובם ככולם של במדבר נגד משה רבינו) 
לוקות שבעולם בכל הדורות וכך הוא הכלל תמיד המח

משם  'בכל המצות שבמקום שהם כתובים בתורה הק
המקור, וכגון מצות "ושמחת בחגיך" שכתוב אצל חג 
הסוכות אע"פ שלמידים משם שכך החיוב לכל החגים 

(בכלל) בכל זאת המקור והשפע של המצוה ושל השמחה 

מקדש בחג הרי היא מסוכות ולכן מצינו שעשו בבית ה

שנכשל קרח שהוא ע"י שבטח בצדקותו ולא 
ולא בדק את עצמו ואת לבו היטב  חשד בעצמו

אולי טועה בנגיעה קטנה, ועל ידי זה נבין את 
המבוקש מאתנו שהנכשל בכעין זה וסומך על 
עצמו שכונתו לשם שמים וטעה בה נדון 

  בחומר העון של מחלוקת ועונשו ח"ו.

לראות מפרשה זו כמה חמור עונשה של  
מחלוקת ועוד יש לראות שמקפידים עליה כל 

פילו כאשר חולקין בענין הלכה וחושבים כך א
שכוונתם לשם שמים וכמו שהיה כאן אצל 
קורח אלא שטעה בעצמו מפני שלא בדק את 
לבו ולא חשד את עצמו שהתערב בלבו נגיעה, 
ועל זה מקפידים בשמים כל כך שנענשים בעון 

(כמו שכתב זה אפילו טף שאיננם בני עונשים 

ב שההקפדה , וכדי שלא נחשורש"י בפסוק כ"ז)
הגדולה הזאת היא רק על מי שהוא צדיק כקרח 
ומפני שמקפידים על הצדיקים אפילו כחוט 
השערה, לכן תלה הכתוב הלאו שהוא אזהרה 
לכל אדם, כדי שמזה נבין שכל ההקפדה וחומר 
העונש שהיה על קרח שייך גם אצל כל אדם 

אם יכשל ח"ו כקרח וכמבואר. 

ת בענין מכל האמור שאפילו מחלוק
הלכה שאין בה משום איסור מחלוקת בכל 
זאת אם יתערב עמה יחד גם מחלוקת שאינה 
נוגע להלכה בזה כבר נכשלים במחלוקת 
האסורה באיסור הלאו, אמנם אם כוונת 
החולק בענין ההלכה כונתו טהורה רק לשם 
שמים אזי לא יקרה מכשול שיתערב עמה גם 

לא מחלוקת שלא לשם שמים כי "שומר מצוה 
ידע דבר רע" ואין מצוה גוררת עבירה, אמנם 
אם תחלת המחלוקת בהלכה לא נבע מתוך 
כוונה שלימה לשם שמים אז קרוב הדבר 

  .יאשיתערב בה גם מחלוקת האסורה

          
לפי האמור שאפילו במחלוקת בהלכה 
שהוא מותר ומצוה לברר אמתתה של תורה 

שיהיה  בכל זאת על האדם לשמור וליזהר מאוד
שלא יבא מתוכה  יבכונתו רק לשם שמים

להכשל במחלוקת האסורה, והרי דבר זה קשה 
לאדם ליזהר בה מכיון שהנגיעה יכול להיות 
שלא בהכרת האדם אלא היא טמונה בעומק 
לבו וכנ"ל, על כן עלינו לדעת איך יוכל האדם 
לבחון את לבו אם כונתו באמת לשם שמים 

  ואז לא יכשל בהאיסור.

ענין זה מצינו כבר בחז"ל שנתנו לנו  
סימן לדעת ולבחון את הדבר על ידה, והיא מה 
שמצינו במשנה הנ"ל שאמרו איזו היא 
מחלוקת שאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח 
וכל עדתו ע"כ, וכוונת המשנה בזה לתת לנו 
סימן להכיר על ידה ולבחון את לבנו על ידי 

של קרח  ועל כן עלינו להתבונן במחלוקתו יגזה
להבין מתוכה את הבחינה הנזכרת, ובזה נוכל 
גם כן לבחון את לבנו בכל פעם ובכל מקרה 

(וכמבואר הסוכות שמחה יתירה יותר מבשאר כל החגים 

שמשם שאבו כח ושפע השמחה לכל שאר  בדברי הרמב"ם)
 החגים וגם לכל שאר ימות השנה.

ודבר זה קורה לפעמים שהאדם יש לו איזה טינא  יא
בלבו שאין לבו ורצונו שלם עם איזה הלכה לקיימה 
ומתוך כך הרי הוא מבקש תואנה להקל באיזה הלכה 
ומתוך נגיעה זו שבלבו עולה בדעתו איזה סברא או 

(ולפעמים יכול להיות באופן אחר דהיינו הוכחה להקל בה 
י שעל ידי זה יוכל לפסול שמחפש למצוא בה איזה חומרא בכד

ודבר זה יכול להיות לפעמים בעומק  איזה בני אדם וכדו')
(בגליון לבו של האדם במתחת להכרתו, וכבר הובא לעיל 

  .פ' קדושים במאמר הוכח תוכיח)

שמתעורר בלבנו לחלוק בענין הלכה אם לא 
טמון בלבנו איזה שהוא נגיעה שלא ניכר ולא 

הענין דומה מורגש לנו, כי נבדוק תמיד אם
  לקרח או לא.

גם שם במחלוקתו של קרח אינו 
ניכר הדבר הזה שהרי בודאי קרח מבואר איך 

שהיה פקח וצדיק גם כן לא הרגיש שאין כונתו 
(אלא מחמת קנאה על נשיאותו של  לשם שמים

וכמו כן בודאי לא היו הר"נ ראשי אליצפן) 
סנהדראות מרגישים את זה כי אם לא כן בודאי 
לא היו נמשכים אחריו, ובודאי כולם טעו 

ש להבין וחשבו שכונתם לשם שמים, ואם כן י
כי איך היה עליהם לדעת שבאמת כוונתם שלא 

  לשם שמים.

שנבאר הענין בס"ד נקדים קודם כל  
מה שיש לדקדק במה שכתוב, ולא יהיה כקרח 
"וכעדתו" צריכין להבין מה הענין של "עדתו" 
שהתורה מזכירה אותו בהלאו שהרי התורה 

 בחנם, וכן איתא במשנה לא מזכיר שום מלה
 מחלוקת שלא לשם שמים זה איזו היא

 המשנה מחלוקת קרח "ועדתו" הרי לנו שגם
ובמחלוקת שהיא לשם שמים  מזכירה "עדתו",

אומר המשנה רק זה מחלוקת הלל ושמאי ולא 
מזכיר עדתם דהיינו בית הלל ובית שמאי, וזה 

  בודאי אומר דרשוני.

יש להבין כלל חשוב שכאשר ישנה  
נו שמבקשים מחלוקת שהיא לשם שמים דהיי

לברר ולדעת את האמת וכל החילוקי דיעות 
הוא רק לברר את האמת, אזי אין צד א' מזלזל 
בהשני כלל, אלא כל א' מביא ראיות והוכחות 
לדעתו עד שעל ידי כן מתברר האמת, וגם כל 
הויכוח לברר עם מי הצדק איננו בצורה של 
קנאה ושנאה וזלזול מא' כלפי השני אלא 

בדרך של אהבה ורחמנות אדרבה הרי הוא 
בלבו על השני על שהוא טועה ואינו רואה את 
האמת ועל כן הרי הוא מנסה בכל כחו להוציאו 

ברגע שמזלזלים מטעותו ולקרבו להאמת, אבל
ונעשה  בהשני ופוסלים אחד את השני אישית

סימן מובהק  שנאה וקנאה בין זה לזה זה הוא
שהמחלוקת היא שלא לשם שמים, ולפעמים 
הרי זה מתחלה נובע מכח קנאה שמקנא 

  בהשני ובכבודו. 

ויקהל עליהם קרח "(י"ט)  פסוקברש"י  
י שהקהיל אותם לפנ פירש את כל העדה" וגו',

וכמובן , ידבמשך כל הלילה בדברי ליצנות זה
שכונתו בדברי הליצנות היה להכניס בלבם 

נגד משה רבינו ולמטרה זו קפחוהו בכל זלזול 
ומזה  ,מיני שאלות שיוכלו על ידי כן להתלוצץ

מוכח שהיה בלבם טינא של שנאה נגד משה 
רבינו כי אם היה כונתו רק לשם שמים כי סבר 
שכך היא הלכה היה לו להביע דעתו ולחלוק 
בדרך כבוד ולבא לפני משה רבינו ולהציע לו 

לפסול את משה סברתו ושיטתו ולא לזלזל ו

ואע"פ שהותר ללמוד גם שלא לשמה למי שלא הגיע  יב
עדיין לדרגה ללמוד לשמה, בכל זאת כל ההיתר הוא 

ללשמה אבל בזה שזה  (לתכלית הנרצה)א מטעם שזה יבי
מביא להיפוך מהתכלית דהיינו לידי עבירה של מחלוקת 

 בודאי שלא הותרה.
כי בודאי אין כונת המשנה סתם בשביל ידיעה  יג

בעלמא, כי אם אין בה תועלת עבורינו בודאי שלא היתה 
המשנה מודיעה לנו לדעת גנותו של קרח אלא בודאי יש 

 בה תועלת עבורינו.
ובפשטות נראה שדיוקו הוא ממש"כ ויקהל  יד

"עליהם" ולא כתוב "אליהם" ולכן מפרש"י שהכונה 
 שהסיתו את כל העדה עליהם ונגדם.



 

 

 

 

  רבינו כמו שעשה ע"י הליצנות כל הלילה.

דבר זה לגרום זלזול ופסול כלפי בן  
אדם שהיה מכובד בעיני כל נעשה בדרך כלל 

בפני (במפלגה או חוג) ע"י עדה שמאוחדים יחד 
עצמם ועל ידי זה הם נעשים מנותקים משאר 
העם ולפי הטבע על ידי שנעשים קשורים זה 

בלבבותיהם והם מרגישים כמו אחים לזה 
ושותפים יחד והם מובדלים משאר הצבור, 
ואנשים שאינם חיים בהשקפה רוחנית אלא 
לפי הטבע הגשמי אזי כשיש הרגשה כזאת 
נמשך מזה בלבם קצת ריחוק ופירוד משאר 
האנשים שאינם מעדתם ואחרי שיש כבר קצת 

גוררת עבירה  טופירוד בלבם אזי מכח עבירה
צר הרע בקל להכניס בלבם גם זלזול יכול הי

ולהתלוצץ מהאחרים וגם מאחר שהם 
מרגישים כמו קבוצה א' אזי ממילא לפי טבע 
הדברים כל א' נמשך לשיטתם של שאר בני 
חבורתו בכל דבר ודבר, וכמו שמצינו בדור 
הפלגה כשרצו להתאחד יחד לבצע את 
מרידתם כלפי מעלה התאחדו בשפה א' וכו' זה 

היה הדרך של עדתו של קרח  עם זה, וזה
  שהשפיע עליהם קרח לפסול את השני.

היה ההבחנה אצל קרח במה שהיה 
מזלזל ומתלוצץ ממשה רבינו, ונמצא שממה 

בלילה להתלוצץ  שעשה קרח שהקהיל עדתו
נגד משה רבינו מזה יש לראות שמחלוקתו היה 
שלא לשם שמים, ולכן מזכירים "עדתו" כי על 

וי הענין שמחלוקתו היה שלא ידי כן יוצא לגל
לשם שמים, וכמו כן מזכיר הפסוק בהלאו 
  תיבת "ועדתו" כי בזה מרמז הפסוק ענין הנזכר.

 ל פי זהיש לנו סימן מובהק לקבוע ע 
האם המחלוקת לשם שמים או לא, שאם הצד 

(על מי שחולק הא' מסתכלים בזלזול על הצד הב' 

ל ובמכתתם) על שיטתם בהענין המסוים שעל זה פלוג
כשנכנס בלבם שנאה כנגד החולקים  שכן

דומה למחלוקת קרח  רי זהעליהם, אזי ה
ע"ה וכל שה רבינו ועדתו שפסלו וזלזלו במ

הלילה עשו ליצנות להשפיל כבודו בעיני העם, 
ואז אפילו אם נדמה להאדם על עצם 
המחלוקת שראוי לעשות מחלוקת זו והיא 

בה נגיעה לשם שמים, בכל זאת מכיון שנתערב 
החמור מן  בזה על האיסור וקנאה וכו' עובר

התורה של "ולא יהיה כקרח ועדתו", ואז יש לו 
לפרוש מן המחלוקת, וכמו כן היה הטענה על 
קרח ועל הר"נ איש שאחרי שראו שהמחלוקת 
הביא אותם להיות מזלזלים במשה רבינו, מזה 
היו צריכים לתפוס שזה לא לשם שמים כי הרי 

סימן מובהק והיה להם לחזור בהם יש כאן 
  .שה רבינוולפרוש מן המחלוקת נגד מ

להוסיף להאמור שאפילו בלי להתלוצץ  
ב כלפי זלזול בל ממש על השני אלא אפילו

צריך לבדוק  ולכן טזגם זה נחשב ליצנות השני
  אם אין בה זלזול על האחרים. את לבו

          

שמהראוי שלא יסתפק האדם  לדעת
אלא , שלא מזלזל במי שאינו מבני עדתו במה

וכמו  להחשיבו בלבו ולרוממו גם מהראוי
יהי כבוד חברך (אבות ב' י"ג) דאיתא במשנה 
, וכמו כן צריכים לאהוב גם יזחביב עליך כשלך

את כל אלו שאינם מבני עדתו כעצמו ממצות 
ואהבת לרעך " ו שכתובעשה דאורייתא כמ

  ".ךכמו

שמצינו שכן עשו ב"ה כלפי ב"ש 
שהיו ב"ה שונין  (עירובין י"ג:)כמבואר בחז"ל 
גם דברי ב"ש ולא עוד אלא (לומדים במשנתם) 

וזה  ,שהיו מקדימים דברי ב"ש לדבריהם, ע"ש
החשש ובכדי להגן על  םבכדי להוציא מלבעשו 

כמו ב"ש  שלא יכנס בה ריחוק וזלזול כלפי םלב
 ,א מצד טבע האדם כנ"לשהוא נעשה ממיל

ובפרט כהיום שענין זה של זלזול במי שאינו 
דוקא  מעדתו היא מצויה ביותר לכן צריכים

להדר בענין שכנגד זה כמבואר ברשב"א 
ובעומק הענין (ברכות י"א.), בפירוש הגמ' 

הביאור בזה כי בשעה שקליפה מסוימת 
שולטת בעולם יש לכל א' לחשוש ביותר אולי 

ויש  ,קליפה זו ואינו מרגיש בה נתפס גם בלבו
לדעת שההידור באחדות בכלל ובפרט כהיום 

הקליפה שגברה כהיום בשנאת  הוא שוברת את
  .חנם המעכבת את גאולתינו ופדות נפשינו

להדגיש שאין המדובר כלפי אלו שיש 
להם דיעות כוזבות שמנוגדים להשקפת 
האמונה בי"ג עיקרים ושנתפסו במינות ח"ו 

אי ומשניאי ד' והדת שעליהם בודאי ועל שונ
מצוה להתלוצץ ולזלזל בהם כדי שלא ימשכו 
אחריהם וכמו שאמרו חז"ל מינות משכי ואמרו 

(חוץ) כל ליצנותא אסירה בר )מגילה כ"ה:(ל "חז

מליצנותא דעבודה זרה, ומכל שכן מינות 
שהוא יותר גרוע מעבודה זרה כמבואר בחז"ל, 

שעל ) סו"פ ל"ב( מה שכתב בספה"ק התניא 'ועי
אלו נאמר "משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך 
אתקוטט תכלית שנאה שנאתים" ומכל שכן 
שאסור להתחבר עמהם וזה דבר חמור מאוד, 

בשם אבות ... (אבות מה שכתב בזה רבינו יונה  'ועי

שמי שמתחבר עם רשע מקבל ח"ו גם  דר"נ)
עונש כמוהו על כל העבירות של הרשע וזה 

ויש בהתחברותם גם סכנה  מאד,דבר נורא
  גדולה להיות ח"ו נמשך אחריהם.

(בשערי תשובה מה שכתב עוד רבינו יונה 

מי שאינו מחזיק במחלוקת על וז"ל,  שער ז' נ"ט)
המתיצבים על דרך לא טוב ומושכי העוון, הרי 
הוא נענש עליהם מפשעיהם לכל חטאתם וכו' 

(כלו'  אוהב טהור לב ... וחובה על כל ָיֵרא אף כי

אפילו אם הוא עדין ואינו לפי טבעו ללחום עם כל זה 

ה ויד שרים אֶ ְר להעיר קנאה כי יִ  חייב) רי הואה
(כלו' אפילו אם אלה שעושים את וסגנים במעל 

עם  (כגון ת"ח ורבנים) העוול הם אנשים גדולים במעלה

וכו' ע"ש. כל זה חייב ללחום נגד עוולתם)

מי שהוא בגדר תינוק שנשבה או  
מאיזה סיבה אחרת שע"י טעות ושוגג גמור 
נתפס לדיעה שמנגדת לדעת תורה שאע"פ 
שאין לשנאתו מכיון שאינו רשע ועבריין במזיד 
ח"ו שעליהם נאמר בחז"ל שמצוה לשנאותן, 

 כי על ידי כןעם כל זה אסור להתחבר עמהם 
עלול להיות ח"ו נמשך אחריהם, אבל 

ות צריך להיות באופן כזה, כמו ההתרחק
שאדם שהוא חולה ויש לו מחלה מדבקת 
ואסור להתקרב אליו בכל זאת לא שונאים 

אלא רוצים להצילו  ולא מזלזלים בו אותו
כך צריך להסתכל על  ומתפללים על רפואתו

, וכל זה מדובר על מי שאין בו תינוק שנשבה
או כופר  ממש מין מינות ח"ו אבל מי שהוא

  .אז אין לו חלק בכלל ישראלח"ו, 

(קי"ג: ד"ה מה שכתוב בתוס' במס' פסחים 

שמי שרואה בחבירו דבר עבירה שאז שראה בו) 
מצוה לשנאותו, בכל זאת מצד טבע האדם 
מתוסף לזה שנאה אישית, וזה מכיון שבעל 

(ואפילו העבירה מרגיש בלבו שהוא שונא אותו 

אזי זה)  ששנאתו היא כפי ההלכה ויש לו מצוה על
(לבעל מטעם כמים פנים אל פנים נכנס גם 

בלבו שנאה נגד זה ששונאו, ואחר זה עבירה) 
נעשה גם בלבו של הראשון שנאה נוספת אליו 

  מטעם כמים פנים אל פנים.

השנאה השני שנתוסף כבר איננה 
משום הדבר עבירה שראה בו שמצוה לשנאותו 
 על זה אלא הרי זה שנאה טבעית כמו שהיא
טבע כל אדם ששונא את מי ששונא אותו, ולכן 
שנאה זו הנוספת חייב האדם לכבשה 

ואף על פי שזה השתלשל רק  יחולהוציאה מלבו
מכח תחלת השנאה שהיה מצוה עם כל זה הרי 
זה חלק השנאה הנוספת היא פסולה וחייבים 

  מן התורה לכבוש שנאה זו ולבטלה.

          
הלאו דלא יהיה אגב יש להעיר בענין  

כקורח שהוא האיסור על להחזיק במחלוקת 
לשים  ל כךבזה יש להעיר על מה שלא רגילים כ

לב לזה, והוא מה שיש לדעת שהלאו שנאמר 
אינו רק בחוץ עם  "ולא יהיה כקורח"בתורה 

גם לגבי אנשי ביתו  רי הואאנשים זרים אלא ה
איש  אחים ואחיות גדולים וקטנים ובין בין

(אע"פ שהריב ו כן בין בני חבורה לאשתו וכמ

והמחלוקת אינו אלא בשעתו ובזמנו כי אחרי זמן ישתוו 

באותו לאו כי לא מצינו  רי זהויתאחדו שוב בכל זאת ה

ועל כן יש , שחלקה תורה בין מחלוקת זמנית לקבוע)
לשים ללבו להזהר במצוה זו וימנע כל דבור 

 אזי ואם לא יהיה זהיר שיכול לעורר מחלוקת
דאי נכשל הרבה פעמים בלאו הזה ואינו שם בו

אז לבו אפילו ביום הכיפורים לשוב על זה, ו
ואינו יודע  עבירות נשאר עם המון הרי הוא
והחכם עיניו בראשו ואשרי לו בזה  כלל מזה

  ובבא.

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
דהיינו עבירת לא תשנא את אחיך בלבבך, וכבר  טו

(עי' בקונטרס ואהבת לרעך כמוך נתבאר במקום אחר 
מה שכתב האור החיים הק' על ובקונטרס לא תשנא) 

הפסוק "לא תשנא" שכל חוסר אהבה ממה שראוי להיות 
נכלל בלאו של "לא תשנא", ויש להביא סימוכין לדבריו 

לגבי יעקב אבינו שכתוב  (בראשית כ"ט ל')ממה שמצינו 
"ויאהב גם את רחל מלאה", דהיינו שאהב את רחל יותר 

כל זאת מתאר וב(אבל לא שהיה לו ח"ו שנאה ללאה) מלאה 

הפסוק את זה בלשון שנאה כמו שכתוב בפסוק 
שלאחריה "כי שנואה לאה", וכן יש להוכיח גם כן מדברי 

על הפסוק "בשנאת ד' אותנו" וגו' (דברים א' כ"ז) רש"י 
שנראה שכונת רש"י שם לפרש לשון בשנאת וגו' לא 
שכוונו לומר לשנאת ד' ממש ח"ו כביכול אלא כלומר 

אחרים, כי רש"י מביא משל ממלך  חוסר אהבה כלפי
שהיה לו ב' בנים וכו' ע"ש, ובמשל ההיא אין הענין 

(כי אם כן לא היה נותן לו מתנה שהמלך שונא בנו השני 

אלא הכונה שאוהב את א' יותר מהשני ולכן הרי זה כלל) 
 נחשב כלפי השני כאלו יש שנאה כלפיו. 

בדבר  שהמזלזל(אבות פ"ב ...) כמו שכתב רבינו יונה טז
 שלא להחשיבו נקרא לץ, ע"ש.

 וידוע שתלמידי ר"ע מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה. יז
ועל כן חייבה אותו תורה להקדים מצות טעינת  יח

 משאו לפני מצות פריקה שבדרך כלל היא קודמת ע"ש.



 

 

 

 

 

"אל תפן אל מנחתם" וגו' לכאורה (במדבר ט"ז ט"ו) 
משה רבינו ביקש מד' ית'  (ואיך)הרי זה תמוה מאוד להבין למה 

במקום שתמיד היה מלמד זכות  ("אל תפן אל מנחתם")כזה  דבר
והתפלל עליהם שיסלח (ואפילו על הערב רב) על כל החוטאים 

  .אלהם ד' ית' ויכפר להם על חטאם

מה שלא התפלל עליהם לסליחתם כבר תירץ רש"י  
מכיון שהיה זה סירחון רביעי נתרשלו ידיו ולא היה לו פנים 
להעיז לבקש עוד פעם עבורם, אבל מה שהתפלל עליהם על 
ההיפוך שלא יפן ד' אל מנחתם זה לא מובן כלל וצריך ביאור 

  להבין הענין.

אל שום מין אל תפן  "תפן אל מנחתם בספורנו וז"ל "אל
ני מוחל על עלבוני ואין נכי אי ...קרבן שיקריבו לכפר עליהם 

עונות שבין אדם לחבירו אין  למחול להם בלעדי זה כאמרם
כי כרו " וכן ירמיהו אמר ,יום הכפורים מכפר על שירצה חברו

אל תכפר על עונם וחטאתם מלפניך  וגו',זכור  שי"שוחה לנפ
  ה עכ"ל.אל תמח

בדברי הספורנו הדבר עוד יותר מתמיה  במה שמבואר
כי בשלמא אם היה מפרש מה שסירב לסלוח היה על מה 
שמרדו נגד דברי ד' ית' היה יותר מובן אמנם מה שכתוב 
בספורנו שסירובו למחול היה על מה שפגעו בכבודו הרי זה 
הרבה יותר מתמיה איך יתכן לחשוב על משה רבינו שהיה עניו 

טל בתכלית הביטול שלא רצה למחול מאד מכל האדם והיה ב
, ועוד הוסיף לזה לבקש שלא יפן ד' אל מנחתם וענין בעל כבודו

  זה הוא פלאי פלאים.

להגיע לביאור הענין בס"ד נקדים להסביר הענין מה  
שכתב רש"י שמפני שהיה סירחון רביעי התרשלו ידיו מלהתפלל 

ו התיאש עבורם, שלכאורה אינו מובן איך יתכן שמשה רבינ
שהלא הוא ידע שמדת הרחמים של הקב"ה הרי היא בלי גבול 

  וכמו שאנו אומרים ג' פעמים ביום חנון המרבה לסלוח.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
דתן ואבירם  עלבקשת משה רבינו "אל תפן אל מנחתם" היא שעי' רמב"ן שפירש  א

 ע"ש. ם והם לא היו בתוך העדה הנועדים להקטיר קטרתשחרה לו על דבריה
והנה לכאורה היה אפשר לתרץ הענין בפשטות שהקפדתו של משה רבינו היה  ב

לא על כבוד עצמו ח"ו אלא על כבוד התורה שביזו, כי אסור לתלמיד חכם למחול על 
אינו ת"ח, אמנם  כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש(...) כבוד תורתו וכמו שאמרו חז"ל 

אין תשובה זה פשוט כל כך כי לפי פשוטו שטען קרח לא היה כאן ענין של בזיון כבוד 
חזיק בעד בזיון כבוד התורה של המאתים וחמישים ההתורה אלא אדרבה הרי הוא 

שהם היו גם כן גדולים בתורה, והרי זה (וכמבואר ברש"י בפסוק י"ט) ראשי סנהדראות 
ה רבינו פסל אותם מלהיות כהנים גדולים ובחר רק באהרן, זלזול בכבודם מה שמש

  לפי זה לכאורה לא היה כאן ענין לא לסלוח. ו ,וכמו כן היה מחזיק בעד כבוד כל העדה
  "כדאי להזכיר מה שפירש בזה הבעל שם טוב הכוונה במה שתפסו הדמיון "כנחש

אינו מרגיש בה שום  (וכמו כן כל דבר שהוא אוכל)כי הנחש כאשר נושך את בשר האדם 
הנאה אלא כאילו נושך בעפר כדאיתא בחז"ל, וכמו כן צריך שלא יהיה להתלמיד חכם 
שום הנאה ונגיעה עצמית כאשר אינו מוחל ונוקם ונוטר ואם אין נקמתו ונטירתו 

תלמיד חכם, ע"כ דבריו  (נחשב)באופן זה אלא מתערב בה גם נגיעה עצמית ח"ו איננו 
  הק'.

כאשר האדם הוא במצב שהוא קרוב להפסיד את נשמתו לגמרי,  והנה לפעמים ג
אזי אם יש לו זכות מסלקים אותו מן העולם תיכף ומיד לפני שיגיע לכך ועל זה נאמר 

וזה טובה גדולה עבורו כי אז (לגמרי), זכאי ואל ימות חייב (כאשר הוא עדיין קצת) ימות 
מחדש עוד פעם בגלגול חדש יש לו עוד תקוה שלא יכרת לנצח אלא הקב"ה יורידו 

  לעולם הזה ויהיה לו הזדמנות לתקן עצמו כי מתחילים אתו חשבון חדש.
ולפעמים יתכן שכל המשך חיי האדם נחשב רק לבחינה אחת כי בכל המשך  ד

ויתכן שכמו כן אחרי שהוא חוזר בגלגול שני  ,נכנס לבחינה יותר עמוקהלא עוונותיו 
חטוא ולקלקל בכל זאת לא הוסיף בכל המשך אע"פ שלא תקן עצמו אלא המשיך ל

עוונותיו רק עוד בחינה א' ולכן נותנים לו לרדת עוד פעם בגלגול ויתכן שכמו כן בכל 
משך ימי גלגולו שירד עוד פעם לא פגם אלא עוד בחינה א' עד שאחרי פעם שלישי 

על זה ורביעי הוסיף לפגום את כל הד' בחינות ומאז והלאה כבר אין לו תקון ח"ו, ו

להקדים ג' הקדמות מה שיש לדעת א) לבאר הענין יש 
יש לדעת שכאשר האדם עובר איזה עבירה ח"ו אזי הרי הוא 

פגם נכנס מכניס פגם בנפשו ואם הוא מוסיף לחטוא עוד פעם ה
יותר עמוק, וכאשר מרבה עוד לחטוא הפגם מגיע לנשמתו ואז 
אם ימשיך לחטוא יפסיד את נשמתו ותכרת ממנו לגמרי לעולם 

  .גועד והאדם נחלט לרע לגמרי ח"ו

יש בענין זה ד' בחינות כנגד גוף נפש רוח ונשמה ולכן 
כאשר חוטא ד' פעמים דהיינו שפוגם בד' הבחינות והגיע הפגם 
עד הנשמה אזי ח"ו מאבד את כל חלק וניצוץ טוב שבו ואז 

  כבר אין תקוה שיחזור למוטב.

שכאשר האדם חוזר בתשובה אזי זה מכח הניצוץ  
הטוב של קדושה שנשאר בו שהוא מעוררו לשוב והוא מתגבר 
ונלחם נגד הרע שנכנס בו וכובשו ומגרשו ומוציאו מלבו, אבל 

נתהפך לבו לרע לגמרי בלי כאשר חטא ומרד הרבה וכבר 
שנשאר בתוכו שום ניצוץ טוב וקדוש כבר אי אפשר לו לחזור 
למוטב כי אין מה שילחם נגד הרע ויוציאנה ולכן אין בו שום 

  תקוה.

אין אנו יודעים איך ומתי נחשב לד' הבחינות כי יתכן 
שיחטא האדם כמה פעמים וכולם נחשבים עדיין לבחינה א' כי 

, ולפעמים עבירה א' כבר דיותר מלבחינה א' הפגם לא פגע
ממלא את כל הבחינות כי זה תלוי באיכות החטא ואם נעשה 

"על שלשה  (...), ועל ענין זה כתוב ההחטא עם כל לבו או לא
פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו" ואם הגיע האדם לפגום 
לגמרי בכל הד' בחינות בזה הרי הוא נחלט ברע ונשמתו 

  כרתה ממנו לעולם ועד. מסתלקת ונ

שיעקב  (...) 'ענין ב) יש להקדים מה דאיתא בזוהר הק 
אבינו כאשר השתחוה לעשיו הרשע ז' השתחוואות בזה שבר 
לגמרי את קליפתו של עשיו הרשע, ואם היה עשיו יודע לפני 
זה מה שיעקב עומד לעשות לו בזה היה בוחר יותר למות ממה 

(אמנם יש בזה כמה נאמר בכתבי האר"י ז"ל שאין האדם יורד בגלגול יותר מד' פעמים, 

וכמה בחינות ואופנים איך נחשבים לד' פעמים ולכן יתכן שירד האדם אפילו יותר פעמים ואף 

על פי כן אינו נחשב ליותר מד' פעמים וכמו שנתבאר שאין חשבונות הללו ידועים לנו אלא לד' 

ויש לדעת שסוגיא זו של גלגולים הוא עמוק מאד ונעלם יראה ללבב),  ית' שהוא
  מהשגתינו ועל זה נאמר במופלא ממך אל תדרוש.

ויש לדעת שאפילו אלו שנכרתין מן העולם הבא עם כל זה אין הקב"ה מקפח שכרם 
שמגיע להם על המצות שעשו, ונותן להם שכרם בזה עבור זה בעולם הזה, ולפעמים 

רם בעולם העליון אמנם בכל זאת הרי זה רק לזמן מסוים ולא שכר נצחי נותן להם שכ
רי ואחרי שקבלו שכרם על המצות שעשו הרי הם נכרתים, וכמו שכתוב מפורש בשע

  ע"ש.(...) לרבינו יונה תשובה 
"ד' יראה (...) להאדם להבחין את זה אלא הקב"ה ועל זה נאמר  י אפשראמנם א ה

מכיר את עומק נקודת לבו עד היכן מגעת ולכן אין האדם ללבב" כי אין האדם בעצמו 
יודע להבחין בזה לא את לבו של עצמו ולא את לבו של אחרים, ועל כן אין להתיאש 
ולא לזלזל לא באחרים ולא בעצמו כלל אפילו כאשר לפי ראות העין נראה שעומד 

בה נשמות בדיוטא האחרונה, וכמו שיש לראות הרבה פעמים בדורינו האחרון הזה הר
שלפי ראות העין היו שקועים וטבועים בשאול תחתית ולבסוף פתאום התפרצו ועלו 

  עד למדריגה עליונה בס"ד.
וכלל גדול יש לדעת בענין זה שכל מי שעדיין מבצבץ ועולה בלבו מחשבות של 

כאשר כואב לו ומתאנח ומתאונן על עונותיו ודואג  ל שכןהתעוררות לתשובה ומכ
עליהם ועל מצבו השפל והרחוק מד' ומשמירת תורתו ומצותיו, בודאי הרי זה מניצוץ 
טוב שעדיין נמצא בתוכו והיא זו ששומעת את קול הברה של הבת קול שיוצאת כל 

בלבו יום ומכרזת שובו בנים שובבים, כי מי שנעדר ממנו כל חלקה טבא לא עולה 
כלל קול ההברה של תשובה או אי מנוחה בנפשו על מצבו, ולכן מי שעדיין חושש על 
מצבו וחושב היש ד' בקרבו הרי זה בא מצד ניצוץ טוב בקרבו ויוכל עדיין לחזור 
בתשובה ויתקבל ולכן הרי זה עצמו נחמתו שיתחזק על ידה ולא יתיאש אלא יתפלל 

נשימתו ואולי ובודאי יתעשת וירא ד' בעניו ויצעק אל ד' בחזקה כל עוד בו נשמתו ו
  וירחמהו ולא יאבד לנצח נצחים.



 

 

 

 

שיפגש אתו, ע"ש, והענין בזה הוא כי הכנעה היא כח היותר 
גדול לבטל על ידה כח הקליפה ולהכניע את כל השנאה שיש 

אהבו  (עשו הרשע)להשני, וכמו שאמרו חז"ל שבאותה שעה 
ולכן הרי זה עצה תמיד לכבוש שונאו (ליעקב אבינו) בכל לבו 

די דהיינו שנאה שבאה מצד היצר הרע והקליפה שהוא על י
הכנעה, וכמו כן אדם כלפי עצמו שכדי לבטל את הרע של עצמו 

, כמו שמצינו (שנכנע לצד הטוב ולד' ית' ולתורתו)על ידי הכנעה 
שד' ית' אמר לאליהו הנביא "הראית כי נכנע אחאב מלפני" 
ומבואר במפרשים שלא חזר בתשובה ממש ובכל זאת כשנכנע 

  כבר הקיל עליו את העונש.

ענין כך כי ההכנעה ממשיכה אור הקדושה להבין את ה
"אני אשכון את דכא ושפל רוח" (..)  והשכינה וכמו שכתוב

וכאשר אור השכינה מופיע אזי הקליפה מתבטלת ואינה יכולה 
לסבול את האור וזה שורף אותה ולכן היא בורחת מפניה, 
וכאשר הקליפה שהיא היצר הרע מתרחקת אזי הנקודה הטובה 

ברת ומשפיעה על האדם לבטל ממנו השנאה שבעומק לבו מתג
(שהיא מגרה ומלהיבה את השנאה כנגד השני מאחר שהקליפה 

כבר איננה, ועוד יותר מזה שמתעורר בלבו האהבה אל  בלבו)
זה שהיה שונא אותו לפני זה כי באמת היה תמיד נמצא בעומק 
נקודת לבו של כל יודי אהבה לכל יודי שני וזה מצד טבע של 

י שמרגיש את האמת שכולנו כאיש א' וזה הצורה נשמת יוד
בשמים מצד נשמתינו, ולכן אחרי שהכניע יעקב את עצמו 
לאחיו עשיו הרשע נתהפך לאוהבו וכמו שכתב רש"י שנתעוררו 

  רחמיו ואהבתו אל יעקב באותו שעה ונשקו בכל לבו.

כל זה כאשר השני דהיינו השונא נשאר בלבו עדיין 
ולא הפסידה עדיין מכח גודל רשעתו, כי אז ניצוץ טוב וקדוש 

חוזר הניצוץ וחלק הטוב שבו להתפשט בכל לבו וישלוט עליו 
לטובה, אמנם מי שכבר נחלט לגמרי ברעה והפסיד כל נשמתו 
היודי עד שלא נשארה בלבו שום ניצוץ מחלק טוב של נשמתו 
אזי הרי הוא נשאר בהשפעת הרע והקליפה והיצר הרע 

פני זה, ואע"פ שעשיו הרשע היה בודאי נחלט שהשפיעו עליו ל
ברע ואיבד נשמתו וכל חלקא טבא לגמרי עם כל זה מכיון 
שהיה נושא בקרבו נשמות של גרים גדולי עולם כר' עקיבא 

לכן לאותה שעה  ווכדו' שיצאו ממנו וכמו שכתב האר"י ז"ל
  .זהתגבר הניצוץ הקדוש וכפה את הרע לגמרי ואהבו בכל לבו

קדים הקדמה ג) והיא מה שיש לדעת שאלה שהם יש לה 
נחלטים לגמרי ברע ולא נשאר בהם שום ניצוץ ולחלוחית של 
טוב הם שיכים לקליפת עמלק כי עמלק הוא הקליפה 
המוחלטת לגמרי ברע ולכן הרי הוא נחשב הראש והראשית 
והאב והשורש של כח הקליפה ושאר הקליפות שהם מעורבים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
לפרש שלכן אהב יצחק את עשיו מפני שכאשר היה עומד לפניו היה רואה בו את  ו

נשמת ר"ע ושאר כל הגרים שעתידים לצאת ממנו והם היו אוצרות וצדיקים גדולים 
(כלו' הנשמות וש הכתוב כי צייד שנשבו ע"י הסט"א והיו שורים בפיו וזה כוונת ופיר

  .בפיו, עכדה"קהיו נמצאים וניכרים ליצחק אבינו)  י ישראלשצד הסט"א מנשמות בנ
(אלא מהשבי של הסט"א) חלק ממנו נשמות אלו אמנם יש להבין שמכיוון שלא היו  ז

זה להשליט על עצמו את יצרו וחלקו הטוב גם על להבא אלא  ל ידי כןלכן לא נעזר ע
בשעת מעשה כל זמן שעמד אצל יעקב וקדושת ואור השכינה שהמשיך יעקב  פעל רק

 בהשתחויותיו.
ובזה נכשל שאול המלך שריחם על אגג כמבואר בפסוק ועל ידי כן נדחה כל התקון  ח

השלם שהיה אפשר לזכות בה אז ונדחה עד אחרית הימים שזה התקופה שאנו נמצאים 
מלק מן העולם לגמרי וכל האלילים בה היום שעוד מעט נזכה שיתבער קליפת ע

חובה עלינו שלא  רי זהוהקליפות כרת יכרתון לתקן עולם במלכות שקי, והנה תמיד ה
אמנם היום בתקופה של אחרית עלינו להוסיף  ,לתת להקליפה שום דריסת הרגל אצלנו

שמירה מעולה ביותר בדבר הזה מכיוון שהקליפה היא מחפשת בכל כחה להתקרב אלינו 
היא תשאר ולא יכלו עדיין להפילה ולבערה לגמרי מכיון כדי שכדי לינוק קצת מהקדושה 

מה להוציא מוחלטת כולה ברע ויש עדיין לא  כל עוד שיש לה יניקה מהקדושה אזי היאש
  .מפיה ואז לא יהיה לנו עדיין רשות למוחקה לגמרי מן העולם כנ"ל

וזה מה שפעל אגג מלך עמלק בכשפיו שירחם עליו שאול ועל ידי כן חטף עוד מצד 
הקדושה במה שמשך לעצמו רחמנותו של שאול והתרשלותו במצותו, ולכן עתה לפני 

ניצוץ טוב הם בשניים לה ורק כמו במקצת שבמקצת (אפילו) 
  תולדות כלפי האב.

הוא הטעם שניתנה המצוה למחקו לגמרי ולא להשאיר  
שום זכר ממנו כלל מה שלא נצטוינו כזאת על שום אומה 
אחרת משונאינו היא מפני שקליפת עמלק היא שונה מכל שאר 
האומות והקליפות שאצל כולם ישנם גם ניצוצות מהקדושה 

לם וצריכים לצאת מהם ולכן אסור לנו להרחיקם שנשבו אצ
(וכמו שמשה רבינו נזהר מלהמית את המצרי לגמרי ולאבד זכרם 

עד שבדק מקודם אם אין עתיד לצאת ממנו שום איש טוב וכמבואר 
על הפסוק "ויפן כה וכה וירא כי אין איש ופירש  (י"ב)ברש"י שם 

ם מקליפת , אמנרש"י "שאין איש עתיד לצאת ממנו שיתגייר")
עמלק הוא רע מוחלט שאין בו שום תערובת של ניצוץ טוב 

 (כלומר לשנאותו)ציותה עלינו תורה על עמלק לאייבו  ולכן
ולהממו ולאבדו, ועלינו למחוק ולמחות את כל זכר ממנו 

  . חואסור לרחם עליו כלל

הקדמות הללו נבא לבאר בס"ד את אשר לפנינו  
בהנהגת משה רבינו כלפי עדת קרח ובפרט עם דתן ואבירם כי 
הנה יש להבין לפי האמור שאדם שהוא כבר מוחלט ברעה 
ונכרתה ממנו כל חלק הטוב הרי הוא כבר נעשה חלק מהסט"א 
והרי הוא שייך לקליפת עמלק שעליו ציותה תורה לשנוא אותו 

כל המרחם על  (...)ל "חלטת, וכמו שאמרו חזבשנאה מו
הרשעים הוא אכזרי, וכמובן שכמו כן אסור להתפלל עליהם 
לטובה, והנה לפי האמור שאי אפשר לנו לדעת אם האדם כבר 
נמצא במצב של סרחון רביעי שאז כבר אין לו תקנה כי כבר 
הפסיד נשמתו ונכרתה ממנו לגמרי ואז הרי הוא כבר נכנס 

ו של עמלק ח"ו, לפי זה יתכן לומר שמשה רבינו בגדר קליפת
היה ירא להתפלל עליהם כי שמא הם כבר נחלטו ברע מאחר 

  י."שהרי זה סרחון רביעי וכנ"ל וכמו שפירש רש

ה ראש כל בני ישראל ואב לכל הנביאים "כן משה רבינו ע 
בשעה שהופיע לפניו מאורע זו עשה תיכף ומיד נסיון ומבחן הנ"ל 

אותם אם נשאר להם עוד ניצוץ קדוש ולכן "וישמע  ובזה בחן
משה ויפול על פניו" והיינו שהכניע את עצמו למנגדיו בתכלית 

שפירש שזה  (בפסוק ד') 'ההכנעה וענוה, וכמבואר באור החיים הק
היה להראות קצה האחרון של הכניעה ושיוה נפשו כעפר, ואחרי 
שהשתדל כל כך עם קרח ועדתו והכניע את עצמו אליהם בתכלית 
ההכנעה הוסיף עוד הכנעה במה ששלח לקרא לדתן ואבירם 
(שהיו רשעים ממש ונלחמו תמיד נגד משה רבינו והם היו מזלזלים בו 

ודתן ואבירם לא רצו,  בכל כלל ישראל)והתחצפו נגדו וגירו מחלוקת 
ובכל זאת הלך משה רבנו עם כל זקני ישראל לפתח אהלם 

  ואין הכנעה יותר גדולה מזו. )ט(וכסבור שישאו לו פנים

ו כמו אז בזמן שאול המלך מפלתו הגדולה של עמלק הרי הוא מנסה להכשיל אותנ
בזה ע"י שאול המלך לכן נתחזק כחו מאד להכשיל  'שנכשלנו פעם א ובפרט מאחר

  .אותו נסיון בכח אדיר )חוזר על עצמו(ח"ו בזה עוד פעם גם היום 
וכמו שאנחנו רואים בעינינו שהרע הגמור והשנוא יותר גדול לנו ולתורתינו 

הדת שרוצים להעביר ח"ו את בני ישראל הקדושה ולאלוקינו שהם שונאי ומשניאי 
והם (בלי שום ספק) על דעתם ועל דעת קונם ושהם רע המוחלט שהם מקליפת עמלק 

(כלו' ושליחיהם שיש להם מתוך מחנינו שקנו אותם ואת לבבם בכסף מלא והם 

מהערב רב ששורשם גם כן מעמלק וכמו שכתב המתפתים מהם ומכספיהם הרי הם בודאי) 
ועל ידי שלחיהם אלה קליפת עמלק מנסה להתקרב ת אליהו פ' דברים) (באדרהגר"א 

   .אלינו ולהתחבר אתנו ח"ו באהבים ובחניפתו שמפתה אותנו בכספו
וכאשר נשמור על עצמנו ונתרחק ונתבדל מהם בתכלית הריחוק בלי להתקרב אליו 

וביטולו  נזכה לראות במפלתול ידי כן עאזי כלל ולא לתת לו מקום להתקרב אלינו כלל 
לם בעגלא ובזמן ווביעורו מן העולם ובהתגלות והתפשטות כבוד מלכותו ית' בכל הע

 בב"א.קריב 
' אל משה לאמר דבר אל העדה לאמר העלו ד וידברעי' מדרש תנחומא על הפסוק " ט

ששמע משה מפי הגבורה כך לא אמר להם עד שהלך והתרה  ף על פיואוגו' וז"ל  "מסביב
להודיע רשעתן שאע"פ שהלך משה  "שה וילך אל דתן ואבירםויקם מ"בהן שנאמר 

 הכשרא ,ברגליו אצל הרשעים קשים לרצות מה עשו לא רצו לצאת מאהליהם כנגדו
  .משה כך אמר עד כאן היה עלי לעשות מיד וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל וגו'



 

 

 

 

ה שאפילו אחרי שעשה הכנעה "שראה משה רבינו ע
הגדולה הזאת בכל זאת לא נשברה הקליפה שלהם זה היה 

אין להם נשמה כלל ואפילו ניצוץ  ה שכבר"סימן למשה רבינו ע
א' טוב אין בהם והם כבר נכנסו בגדר קליפת של עמלק ולכן 
אין להם כבר שום תקוה לשבור את הקליפה ולהצילם מכיון 
שאין בהם שום ניצוץ קדוש שיתגבר על הקליפה שלהם ולכן 
ביקש "אל תפן אל מנחתם" כדי שלא יתוסף להם על ידי זה 

גרום לדחות עוד את קצת ביעור יניקה מהקדושה וזה י
שמקליפת עמלק, ולכן גם לא רצה למחול להם וכמו שאמר 
דוד המלך ע"ה "תנה עון על עונם", ונמצא תפילה זאת היתה 
  קיום מצות מחיית עמלק וקירוב התיקון השלם שיגמר בב"א.

בודאי אין לומר על קרח שנעשה משתייך לקליפת ש 
י כתב האר"י הקדוש שלעתיד שהרונחלט להרע לגמרי עמלק 

לבוא יתעלה קרח ויהיה בבחינת כהן גדול ועליו נאמר הפסוק 
"צדיק כתמר יפרח", אלא יש לפרש שמה שנעשה משתייך 

יחד עם דתן התחבר לקליפת עמלק זה היה רק לשעתו בזמן ש
ואז ברח ממנו כל הטוב ונחלט בהרע לגמרי ולכן הגיע ואבירם 

מה שאין כן אחרי כמבואר בחז"ל, גם לכפור בתורה מן השמים 
שנבלעו בארץ נפרד הקשר ויצא מקליפה זו, וכמו כן יש לומר 

  .יעל המאתים וחמישים איש שהיו מראשי סנהדראות

          
להבהיר יותר ענין האמור יש להוסיף עוד הסבר איך  
ראה משה רבינו כאן ענין של קליפת עמלק שמבצבץ (ואפוא) 

ועולה על ידי מאורע זה של מחלוקת קרח ודתן ואבירם, והוא 
מהגר"א שיש (בפ' דברים) על פי מה שכתב בספר אדרת אליהו 

ה' מיני כתות של קליפת הערב רב, ובעלי לשון הרע ומחלוקת 
המה היותר גרועים מכולם, והמה מקליפת עמלק ואין להם 

בעת (כעדת קרח) יקון ח"ו ויאבדו ח"ו כולם מתוך הקהל ת
  .(כמו עמלק שלבסוף יתבער וימחה שמו מן העולם)הגאולה 

שכתב שבעלי לשון הרע  (פ"ג ה"ו)רמב"ם הלכות תשובה 
ומחלוקת אין להם חלק לעולם הבא, ויש להבין משמעות 
הגדרת "בעלי" לשון הרע ולא אמרו מי שעושה מחלוקת סתם 

הדגישו לומר "בעלי" לשון וכו' שהכוונה לומר אלה שזה  אלא
(ועי' הרגילם וכמו אומנתם והם נתפסים תמיד לכל מחלוקת 

  .בכסף משנה פ"ז ה"ב דיעות, שכתב כעי"ז)

מה שרואים אצל דתן ואבירם, דהנה בכל שאר הפעמים 
שהתלוננו בני ישראל ועשו ריב ומחלוקת היה מכח סיבה שהיה 

או מים או שקצרה נפשם והתעייפו מטורח  חסר להם לחם
הדרך וכדו' שהיה קשה להם ולכן רבו עליה, מה שאין כן כאן 
במחלוקתו של קרח בשלמא אלו שרצו את הכהונה מפני שהיו 
בכורים אע"פ שלא היה להם סיבה מכח מה שחסר להם דבר 
מהכרחם בכל זאת היה על כל פנים דבר שהתאוו אליה ולכן 

, אמנם דתן (לפי טעותם ודעתם המשובשת)שיגה עשו ריב כדי לה
ואבירם שלא היו בכורים ולא בקשו כלל את הכהונה כמבואר 

שכתוב "חמשים ומאתים מחתות ואתה ואהרן" וגו'  (י"ז)בפסוק 
ולא כתוב מאתים וחמישים ושתים מחתות, נמצא שמחלוקתם 
היה על ריב לא להם וזה נגד הכלל שאמרו חז"ל אין אדם חוטא 
ולא לו, ועל כן היה זה מוכיח שהסיבה שהשתתפו היה מפני 
שטבעם רע ואוהבים מחלוקת לכן נספחו לכל מחלוקת שהיא 

  הם בעלי מחלוקת שעליהם נאמר שהם מקליפת עמלק.והרי 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

על הפסוק "הוא דתן ואבירם אשר  (במדבר כ"ו ט')ועי' מה שכתוב באור החיים הק'  י
הצו על משה ואהרן בעדת קרח" וגו' וז"ל בא הכתוב ... לומר שהן הנה היו סיבה לכל 
מעשי קרח ... הא למדת שהגם שנקהלו היהודים על משה ואהרן היו חוזרים בהם אם 
לא היו שני הרשעים... וכו', וכפי זה יכולין אנו להעמיד סברת האומר עדת קרח אין 

(שמואל ב' דתן ואבירם ... וסברת האומר עליהם אמר הכתוב בם חלק לעולם הבא לה

הוא בעל  (האדם המחזיק במחלוקת)סימן יש להבחין אם 
מחלוקת לפי צורת המחלוקת שאם ע"י המחלוקת האדם נופל 
גם בעוולות ועבירות נוספות אשר לא כדת הרי זה סימן 
שמתוך שנתפס במחלוקת נפל לתוך קליפת עמלק וכמו 

הוא מתרוקן מכל ניצוץ של קדושה וממילא  שנתבאר שאזי הרי
הרי הוא עלול לפול בכל וכמו שראינו אצל קרח שלבסוף כפר 

  בנבואת משה רבינו.

אנחנו רואים בהרבה מחלוקות שע"י המחלוקת מאבדים 
(חוץ את העשתונות ומגיעים לכל שאר מיני דברים אסורים 

שון הרע כגון כעס ומלשינות ומדברים ל מעצם עוון המחלוקת)
וליצנות מהצד השני אפילו במה שאינו נוגע לויכוח המחלוקת 
ומשפילים ומשמיצים את צד השני וגורמים חילול השם וגם 
להלבנת פנים וגם לשאר דברים שפלים ואפילו למלשינות 

(ובשלמא על המחלוקת עצמה על ולשפיכת דמים או קרוב אליה, 
לבו שעבור זה  פי רוב יש להאדם פלפול ותירוץ שמרמה בה את

מותר לו לעשות מחלוקת, אמנם לשאר דברים הנובעים מתוכה אין 
לו בכלל תירוץ ובכל זאת הרי הוא מאבד את עשתונותיו ועושה בלי 

ואפילו כאשר הסימנים הללו חשבון ובלי לחשוב ולהתבונן ככל), 
מופיעים רק בחלק מהמשתתפים להמחלוקת עם כל זה 

כי מכיון שהם לא מוחים ולא המקצת מעיד לפעמים על כולם 
מונעים ומעכבים בידם מלעשותה ואפילו כאשר אין בידם 
למונעם על כל פנים היה להם להוציאם ולהפרידם מתוכם 

ואם לא עושים ומכל שכן כאשר  יאולגלות דעתם במחאה נגדם
מחפים עליהם הרי זה אומר שבתוך לבם הם מרוצים מהם 

לעשות כך מפני וממעשיהם אלא מכיון שלהם לא מתאים 
כבודם שיתבזה בעיני כל או מפני שמפחדים מלהיותם נענשים 
על החטא אמנם בכל זאת על כל פנים בתוך לבם הרי הם 
שמחים על שמלאכתם נעשית על ידי אחרים, ולפעמים רואים 
שמסייעים להם בחשאי וכדו', ועוד יש לדעת שהכלל הוא 

ספחים שכאשר ישנו מחלוקת שלא לשם שמים אזי תמיד נ
ל "אליה פוחזים וריקים כי מצא מין את מינו וכמו שאמרו חז

לא בחנם הלך הזרזיר אצל העורב אלא מפני שמצא את (...) 
  מינו.

מה שקרה כאן במחלוקת קרח א) שהשתתפו דתן ואבירם 
אע"פ שהיה ריב לא להם, וגם שהרי הם היו מוחזקים גם בשאר 

צים ונצבים הרי זה מחלוקות וכמו שכתב שכל מקום שנאמר נ
(בפסוק דתן ואבירם, ב) שנפלו בליצנות וכו' כמו שכתב רש"י 

שהקהיל קרח את כל העדה בדברי ליצנות כל הלילה וכו',  י"ט)
ג) שנוסף לכל זה הוסיף משה רבינו מבחן על ההכנעה כמבואר 
לעיל, ובזה מבואר היטב כל ענין הפרשה וענין התנהגותו של 

  משה רבינו.

          
נבא לבאר בס"ד ענין זה הנזכר, למה עונשם של בעלי  

מחלוקת ולשון הרע הרי זה כל כך חמור יותר משאר כל 
העבירות, ומהו הקשר בין בעלי מחלוקת ולשון הרע לעמלק 

  שבעבורה הם נחשבים לקליפת עמלק.

לבאר הענין באופן זה, כי הנה ידוע שעיקר קליפת 
ומה שהוא מתאמץ להכניס בלב בני ונזק מקליפת עמלק 

ישראל לקלקל אותם ח"ו ולהשכיחם מהתורה ומד' ית' היא על 
ידי שמכניס קרירות בלבות בני ישראל מהאמונה ומהתורה 

"מוריד שאול ויעל" בשאר העדה חוץ מהם, עכ"ל, ויש ללמוד מתוך דברים הללו  ו')
מוסר השכל שכאשר מתערבים במחלוקת רשעים אזי הם גורמים להחזיק במחלוקת 

  עזיבת המחלוקת מכולם.עד אבדון לכל המשתתפים בהמחלוקת ומניעת התשובה ו
שמי שבידו למחות ולא מוחה נגד עבירה הרי (שבת נד:) וידוע מה שמבואר בגמ'  יא

  הוא נעשה שותף לאותה עבירה ונחשב כאלו גם הוא עשה אותה העבירה.



 

 

 

 

ומצות ומהקדושה מכל דבר שבקדושה וכמו שכתוב מפורש 
בפסוק "אשר קרך" וגו' שבעבור זה ציוותה תורה למחות שמו 

שכאשר האדם מתקרר מהקדושה  וזכרו מהעולם, ויש לדעת
אזי כל החמימות ואש הקדושה שיש לו עוברת לצד הסט"א 
ואז נעשה חם ובוער לדברים של יצר הרע ועבירה ח"ו, וביאור 

הוא לפי המבואר  (למה הרי זה גורם שיעבור אשו להקליפה)הענין 
בספרי מוסר שכל מדה ממדותיו של האדם ניתן לו מן השמים 

בוד את ד' ית' במדה זו, אמנם כאשר כדי להשתמש בה לע
האדם אינו משתמש בה לעבודת ד' ית' אזי המדה הזאת 
נחטפת לצד הקליפה והיא משמשת לצד היצר הרע, ולמשל 
מדת האהבה שניתן בלב של האדם כאשר אין האדם משתמש 

(כלו' שאינו מתבונן בדברים שמלהיבים לבו בה לאהוב את ד' ית' 
מדה זו לאהבות זרות של העולם הזה  אזי נכנסתלאהוב את ד') 

והבליו לכל מיני תאוות יצרו הרע ח"ו, ובזה הרי הוא מתרחק 
עוד יותר מאהבת ד' כי הרי לא נשאר במדת האהבה שבלבו 
מקום לשמש עבור אהבת ד' מכיון שהיא נעשית תפוסה בדברי 
היצר הרע כי אי אפשר למדה אחת לשמש לשני הפכים יחד, 

  וך דברי הרמב"ן כידוע וק"ל.וענין זה יוצא מת

כן היא לענינינו לענין מדת החמימות והתלהבות שזה 
נובע מיסוד האש שכאשר איננה משמש לעבודת ד' ית' 
שבעבורה ניתנה בלב האדם הרי הוא פועלת לדברי היצר הרע, 
ויש לסמוך לענין זה מעשה שהיה אצל א' מחסידי הרה"ק ר' 

הרה"ק מרוזין שבנו רצה ללכת  אברהם יעקב מסאדיגור בנו של
ללמוד בישיבה מסויימת שלא מצא חן בעיני אביו ועל כן לקח 
אותו לרבו להתאונן לפניו על זה ושאל אותו הרה"ק מפני מה 
בחרת דוקא בישיבה פלונית ענה לו מפני שיש שם למדנים 
גדולים שלומדים בעמקות, אמר לו הרה"ק בכל זאת אל תלך 

רות ביראת שמים, ושאל הבן ומה אם לשם מפני שיש שם קרי
יש שם קרירות אמר לו הרב שכשיש קרירות ביראת שמים 

  יש חמימות ביצר הרע ועבירה, ע"כ.ולתורה ומצות אזי 

מה שאמר פעם החזו"א לא' שרצה להכנס לצבא ובא  
ושאל להחזו"א על זה ואמר שהוא בטוח שלא יתקלקל שם 

תר גרוע שיכול שיתקרר וישאר עם שמירת כל המצות רק היו
קצת, אזי ענה לו החזו"א שעל קרירות לבד הרי זה ביהרג ואל 
יעבור, עכדה"ק, ולכאורה צריך ביאור מאיפה המקור לזה שהרי 
אין זה מהג' עבירות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור, אמנם לפי 
המבואר הביאור הוא פשוט שהקרירות הוא דבר שמביא את 

ורה ויעבור גם על הג' עבירות כי האדם לכל העבירות שבת
מאחר שנתקרר החום והאש והתלהבות לדברים שבקדושה 
אזי אותה מדת החמימות וכח האש והתלהבות שנמצא טבוע 

  .יבונטוע בלבו של יודי עוברת ונחטפת לצד היצר הרע

שאצל בני ישראל ענין  יש לדעת ולהבין ענין חשוב מאד
שאמרו  ודי ושל יהדות וכמהקרירות הוא עיקר ויסוד של יהו

וממים בטבעם, חישראל חביל גופייהו כלו' הם מ (שבת...)חז"ל 
שבאדם החיות הוא והענין בזה יש להבין שהוא כי החמימות 

והיא מה שמחזיק את החיות אצל האדם כי האדם החי הרי 
ולא נשאר בו חמימות לגמרי הוא חם וכאשר האדם נעשה קר 

הרי הוא מת, ועל כן מכיון שיהודי יש לו יוצא ממנו כל חיותו 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מימרא אחרת מהחזו"א שאמר שהדין שרק  ל פיבזה באופן זה ע ד יש לומרועו יב
על ג' עבירות הוא ביהרג ואל יעבור היינו רק באופן שהרי זה בדרך מקרה אבל כאשר 
המדובר הוא על עקירת וביטול מצוה לגמרי אזי החיוב הוא ביהרג ואל יעבור אפילו 

ק שכוונת החזו"א הוא לא ר ש לומרי ל פי זהעל ביטול אות א' מהתורה, עכדה"ק, וע
מפני שזה מביא לכל העבירות אלא כפשוטו שאפילו אם הסכנה היה רק על הקרירות 
לבד והיה היכי תמצא שהיה בטוח שלא יביא אותו לשאר עבירות כלל, בכל זאת הרי 
זה ביהרג ואל יעבור כי הרי זה עקירת מצוה אחת לגמרי והוא מצות מחיית עמלק 

גדול לעמלק שהרי זה היה עיקר קליפתו שלא ישאר ממנו שום זכר, והרי הקרירות זכר 
 .וכמבואר לעיל וזה מה שהדגישה התורה הק' במצות מחיית עמלק וציוונו למחקו

תוספת חיות יותר מלהבדיל גוי מכיון שיש לו נשמה שהיא 
תוספת חיות והיא נקראת חיות דקדושה שהיא הרבה יותר 
חיות מחיות של הרוח והנפש כאשר ידוע ליודעי ומביני הענין, 

"כה דברי  (...)היא אש וכמו שכתוב  'וכמו כן מצינו שהתורה הק
חיות הנוספת שיש ליודי שהוא הנשמה ולכן נאום ד',  כאש"

לשם שמים וביראת  'וכמו כן כאשר יודי לומד את התורה הק
שמים כראוי לו, הרי זה מכניס בלב היודי עוד יותר אש 

 (סוף מס' חגיגה)והתלהבות דקדושה וכך מצינו שאמרו חז"ל 
ע נעשית כאש, ועוד ידו (ודבק בה)שגופו של ת"ח הלומד תורה 

 (נשמות ישראל)והם  'שנשמת ישראל הם א' עם התורה הק
וזה  יגהאותיות שבתורה וכל נשמה תלויה באות אחת שבתורה

ולכן שמביא על האדם את ההתלהבות לכל דבר שבקדושה  מה
מלב יורדת ו ההתלהבות דקדושה מתקררת ומתמעטתכאשר 
הרי זה סימן שהנשמה התרחקה ממנו ולפי מדת יודי 

היא מידת ירידת החמימות בלבו להתלהב לכל התרחקותה כך 
הרי זה סימן שגם  'ואם הוא גם לומד תורה הק דבר שבקדושה

החמימות וכאשר  ,ידלמודו אינו ביראת שמים ואין למודו כראוי
הרי זה סימן אצלו כבויה לגמרי  וההתלהבות לדבר שבקדושה

, ובזה שנכבה ממנו כל בחינת נשמתו שמצד הקדושה ויהדות
בא ומקרר את מדת  (כלו' קליפת עמלק)אחרי שעמלק מובן ש

(שניתן תוך טבע האדם כדי שישתמש בה רק לעבודת היסוד האש 
אזי הרי זה מבצבץ ועולה לחרחר ריב ומחלוקת וכעס  ד' ית')

  ולשון הרע על אחרים.

המבואר שכאשר שמדת החמימות מתקררת מצד  
הקדושה הרי היא עוברת לשמש לצד היצר הרע לפי זה יש 
להבין שכמו כן הוא הדבר גם בהיפוך כאשר היצר הרע הצליח 
להכניס ללב חמימות ואש לריב ומחלוקת וכעס על אחרים, 

(שכאשר נתפסים וכמו שהוא בדרך כלל אצל בעלי המחלוקת 
ת מתלהב כל לבם וכל חמימותם והתלהבותם לאיזה ריב ומחלוק

אזי מתרוקנת ומתקררת ההתלהבות והאש מכל דבר לזה, ו)
שבקדושה ונשאר קר בעבודת ד' לתורה ולמצוות כי מכיון 
שהמדה של יסוד האש והתלהבות נתפסה לצד היצר הרע 
והקליפה ונעשית תפוסה לגמרי לשמש לדברי היצר הרע כבר 

  רים שבקדושה וכמבואר.לא נשאר לה מקום עבור דב

יובן היטב דברי הגר"א שבעלי מחלוקת הם מקליפת  
עמלק ואין להם תקון וכמו כן מה שכתב הרמב"ם שאין להם 
חלק לעולם הבא, כי מכיון שחיות היהדות והנשמה יצאה מהם 
הרי הוא יצאו כבר מכלל בני ישראל ולא נשאר בהם שום ניצוץ 

לעמלק שאין בו שום ניצוץ  של קדושה ובזה הרי הוא דומים
טוב וכאמור, ומעתה מובן היטב כל התנהגות משה רבינו 
במחלוקת קרח ועדתו ולמה לא רצה להתפלל עליהם וכנ"ל, 
ואדרבה נלחם נגדם ופעל להעבירם ולמוחקם לגמרי מן העולם 

  וכמו שהיא המצוה לעשות לעמלק.

שאם נכנס לאדם קרירות לתורה ומצות אזי  מהאמור
בזה הוא נכנס לקליפת עמלק ועל ידי כך הרי הוא מתרוקן 
מנשמתו ומכל ניצוץ של קדושה כמו שהוא קליפת עמלק וכנ"ל 
ואז יכול בקל ליפול לכל העבירות שבתורה, וכמו כן מי שנתפס 
באש של מחלוקת אזי ממילא מתרוקן מתוכו האש והחמימות 

וידוע הרמז שאמרו דורשי רשימות שהראשי תיבות של "ישראל" הוא יש ששים  יג
רבוא אותיות לתורה והיינו שכמו שיש ס' רבוא שרשי נשמות לבני ישראל כך יש 

 בוא אותיות בתורה.כנגדם גם ס' ר
כבר הבאתי במקום אחר מימרת הבעל אבי העזרי, שאמר שלא   יד

באמת שלא יהיה לבו בוער ביראת שמים,  ם שמיםראה מי שלומד תורה באמת ולש
האמור הרי זה מובן מאד  ל פידהיינו שלא יהיה חם ומתלהב לכל דבר שבקדושה, וע

שאם לומד תורה שהיא אשו באמת הרי אש התורה צריך שיגרום לו חמימות ואש 
 . ו,קודש בלב



 

 

 

 

ה ונהיה לו קרירות לתורה ומצות ונעשה על ידי כך של הקדוש
  משתייך לקליפת עמלק.

          
להוסיף לזה שכמו כן כל מי שנתפס לקליפת עמלק על 
ידי א' משאר הדברים ששיכים לקליפת עמלק הרי הוא על ידי 
כך נתפס גם לכל שאר הדברים ששיכים לעמלק והם חמשה 

ענין  שכתוב "אשר קרך",  ענין הקרירות וכמו דברים, 
להכניס כל דבר בדרך הטבע ולהאמין בה  המחלוקת כנ"ל, 

ולהאמין  (והפסיכולוגיא)ובכלל זה גם ללמוד השכלת הגוים 
בהגיון האנושי, וכמבואר בספה"ק שעמלק הוא החכמה 

ענין הפגם שבקדושה כמו שפירש רש"י על  שבקליפה, 
ני שהוא לשון טומאה הפסוק "אשר קרך בדרך" בפירושו הש

וכמו שכתוב "ויזנב בך כל הנחשלים" וגו' שהיה חותך מילות 
ענין הגאוה  וכו' והיינו כדי לבטל מהם קדושת המילה, 

(וזה הראש והשורש כמבואר בספה"ק שזה שייך לקליפת עמלק 
, ועי' בספה"ק תורה אור לבעל התניא לכל הרע והיצר הרע)

לחם בישראל היה עבור שביאר הענין שמה שעמלק בא לה
גאוותו ושהוא היה תופס מקום ראשון בעולם כמו שנאמר 

"ראשית גוים עמלק" וגו' ועתה ביציאת מצרים (במדבר כ"ו כ') 
ובקריעת ים סוף נעשו בני ישראל תופסים מקום ראשון 

לכן נתקנא בהם  (וכולם התחילו להאמין בד' אלקי ישראל)בעולם 
, ועי' שם ר את כל האמונה בד')(ולקרורצה לעוקרם מן העולם 

שכתב שמדה זו שאין האדם יכול לסבול שיהיה מי שהוא יותר 
  חשוב ממנו על ידי זה הוא נתפס בקליפת עמלק, ע"כ.

כן מי שנתפס לא' מחמש דברים הנזכרים הרי הוא עלול 
להיות נתפס על ידי כך לכל שאר חמש דברים הנזכרים, ועל כן 

על לבו שלא להיות נתפסת לא' על האדם לשמור מאוד 
מדברים הללו ומכל שכן שלא להיות נלהב ושקוע בהם בכל 
לבו כי על ידי כך יתרוקן ממנו כל הקדושה בלי שישאר ניצוץ 
ממנה ח"ו ויהיה נתפס ונכלל כולו בקליפת עמלק ובזה יפסיד 
כל עולמו ועולם הבא לנצח נצחים יחד עם קליפת עמלק 

  שתבער לעולם ועד.

כאשר יצר הרע מנסה להכניס א' מדברים הללו ללבו 
של האדם יש לו לתפוס את עצמו תיכף ומיד ולחגור מותניו 
במלחמה נגדו, ובכל זמן שהאדם נלחם ברציפות נגד קליפה 
ויצר הרע זו אע"פ שעדיין לא הגיע לכבוש אותה עם כל זה 

  הוא כבר פדוי ונגאל מליפול לתוך קליפתו של עמלק בס"ד.

היום בזמנינו אלה שאנחנו נמצאים בתקופת עקבתא 
דמשיחא ובכל רגע צריך להופיע המשיח והגאולה השלימה 
ויתבער עמלק ויעקר מן העולם כליל לעולם ועד, לכן הרי הוא 
מתגבר ומשתולל עם כל כוחותיו לעכב ולדחות את הגאולה 
השלימה, ועל כל פנים לדחותו לכמה זמן שאפשר לו או על כל 

ם לעקור ולמשוך כמה שיותר מבני ישראל על ידי שתופס פני
אותם ברשתו בבחינת תמות נפשי עם פלשתים וכל זה הוא 
כמו שכתוב "לפני שבר גאון", ובעוה"ר הצליח כבר לתפוס 
ברשתו הרבה מהכלל ישראל וכל זמן שמתעכב הגאולה 
השלימה נתפסים יותר ויותר אנשים לרשתו ד"י ובעוה"ר אין 

  ומושיע.להם גואל 

זה הנ"ל שכל מי שנתפס בא' מהדברים של עמלק נתפס 
בכל קליפתו אנחנו רואים במוחש היום שכל מי שנכנס בלבו 
אמונה בטבע וכמו כן מי שנתפס בהשכלת הגוים ופסיכולוגיא 
אזי הוא נעשה קר בכל דבר שבקדושה ואפילו כאשר הוא 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(שהיה וכידוע לכל מחנכי ילדים הכשרים שכאשר רואים ילד שמתקרר מהחמימות  טו

ס לפגם בלימוד ותפילה ושאר דברים שבקדושה הרי הוא צריך בדיקה אם לא נתפלו) 

ן בכל זאת ממשיך לקיים המצות ונזהר בכל פרטיהן ודקדוקיה
נכנס בלבו קרירות ועושה גם כל מצותיו בקריריות, וכמו כן 
כל המתבונן יראה שאלה שמלאים גאווה בלבם יש להם 
קרירות לכל דבר שבקדושה, וכמו כן כל אלו שחוטאים 
ופוגמים בקדושה נעשה בלבם קרירות ועצלנות לכל דבר 

  .טושבקדושה

          
בשם שנאמר  מהשוב דבר חש ש עוד לדעתהאמור י

 מה שנתבארולפי (מקליפת עמלק  היאמחלוקת  עניןשהגר"א 
יא נעשית בכח מדת האש המחלוקת ההטעם שהרי זה מכיון ש

שניתן בלב האדם להשתמש בה לקיום כל התורה והמצוות, ולכן 
כאשר משתמש בכח זה לענין אחר לא נשאר בו הכח הזה להתורה 

שכל זה הוא רק כאשר האש יוצאת לבעור  ומצותיה, יש לדעת)
במחלוקת שמצד היצר הרע והקליפה, אבל כאשר האדם 
משתמש באש זה למחלוקת שמצד הקדושה והיא מלחמת 
מצוה כלומר מחלוקת לשם שמים שהיא מה ששיבחוה חז"ל 
ואמרו עליה שסופה להתקיים, על ידי זה לא יצא מהאדם האש 

מכיון שמחלוקת זו היא  משאר דברי הקדושה ועבודת ד' ית'
גם כן השתמשות לדבר שבקדושה ומצוה לכן בודאי שלא 
תקלקל לשאר דברים של מצוה וקדושה, ואדרבה הרי היא 
תסייע לו ותעזור לו לחזק ולהעלות אצלו עוד יותר כח האש 
לכל דבר מצוה וקדושה שהרי מצוה גוררת מצוה וכל שכן שהרי 

  ה המדה שעשה.היא גוררת ביותר מצוה ששייכת לאות

יש לדעת מה הוא ואיזה הוא מחלוקת לשם שמים 
שהיא טובה ומשובחת ונזכיר מה שכתב בענין זה רבנו יונה 

נינו (פ' במדבר (וכבר הוב"ל בגליו (שער ג' נ"ט)וז"ל  (בשערי תשובה)
"מי שאינומתו"ד שם, ) וז"ל )כל יוצא צבא בישראלעל הפסוק 

על דרך לא טוב ומושכי העוון מחזיק במחלוקת על המתיצבים 
, הרי הוא נענש עליהם (כלו' שמושכים את אחרים לחטוא)

(כלו' על כל מפשעיהם לכל חטאתם וכו' ... "וחובה על כל ָיֵרא" 
(כלומר אפילו אם הוא ָעִדין ורך אף כי אוהב טהור לב  ירא שמים)

"להעיר קנאה  לב ואינו לפי טבעו ללחום עם כל זה הרי הוא חייב)
(כלומר אפילו כאשר רואה י יראה ויד שרים וסגנים במעל" כ

(כגון ת"ח שאלה שעושים את העוול הם אנשים גדולים במעלה 

(כ"ה , ועי' ברש"י פ' פנחס עם כל זה חייב ללחום נגד עוולתם ורבנים)

 ה ע"י פנחסּכֶ מְ שכתב הטעם למה הזכיר הפסוק שם האיש הַ  י"ד)

וז"ל, להודיע שבחו של פנחס שעל כל  (זמרי וגו' נשיא בית אב וגו')
פנים שזה היה נשיא לא מנע עצמו מלקנא לחילול השם לכך הודיעך 

ואמרו רבותינו "כל פרצה שאינה  ,)הכתוב מי הוא המוכה עכ"ל
כלומר שדוקא מפני שהגדולים  עכ"ל, מן הגדולים אינה פרצה

וחשובים בעם ידם במעל הרי זה מחייב יותר ללחום נגדה כי 
  א ילחמו נגד אזי בודאי יתפשט הפירצה לשאר דלת העם.אם ל

של השערי תשובה משמע ברור שהחיוב בזה הוא 
לכל א' וא' אפילו אם אינו מחויב מטעם ערבות כי אין לו כח 
השפעה על אחרים בכל זאת במקרה של פירצה חייב להחזיק 
במחלוקת נגד הפירצה ונגד הגורמים בפירצה ובודאי שכאשר 

רפו עוד רבים יוכלו לפעול בכחם לכל הפחות למעט יצט
הפירצה כי כאשר הפורצים רואים שיוצאים במלחמה נגדם 

  הרי הם נרתעים ומפסיקים לחטוא.

מלשון השערי תשובה ממה שכתב "מי שאינו מחזיק"  
וכו' וכן ממה שכתב "וחובה על כל ירא וכו' להעיר קנאה", 

ד המושכים אנשים מבואר שהחיוב להחזיק במחלוקת נג

  בענין הקדושה.



 

 

 

 

, ויש להבין 'וא 'לעבירה דהיינו מפירי דת הרי זה חל על כל א
למה הרי זה שונה מדין ערבות שחיובה חל רק על מי שבכחו 

 'וא 'להשפיע וכפי כמה שבכחו להשפיע, ולמה כתב כאן שכל א
  חייב, וצריך ביאור.

בגליונינו הנ"ל הטעם לחלק בין דין ערבות לכאן כי בדין 
ערבות המדובר על עבירה שהאדם עובר בעצמו ואינו משפיע 
על אחרים לחטוא, מה שאין כן כאן המדובר הוא על מי שגורם 
הפרת הדת כלפי אחרים וזה הרבה יותר חמור, והרי זה דומה 
 'גם למה שהובא לעיל בשם החזו"א שעל הפרת התורה הק

ינת אפילו על אות א' הרי זה ביהרג ואל יעבור, והרי זה בח
ל "להשתתף שעליה אמרו חז 'וא 'מלחמת מצוה שחייב כל א

לצאת למלחמה ואפילו הפטורים בשאר  'וא 'שעל כל א
  מלחמות ואפילו חתן מחדרו וכו'.

להראות מסירתו  'וא 'הוא פשוט שיש חיוב על כל א
לד' ית' ולתורתו שכאשר מבזים אותה ואת כבוד ד' ית' הרי 

כאשר אינו מסוגל לנצח עם כל זה הוא מחזיק בעדם ואפילו 
ה מסירתו הרי זה בזיון וחילול לכבודו ית', וכמו אֶ ְר אם לא יַ 

למשל כאשר הבן עומד ורואה שמבזים את אביו והוא עומד 
מנגד ואינו מחזיק בעדו מכיון שהוא יודע שאינו יכול לפעול 
כלום ולהשתיק את השני עם כל זה עצם הדבר שעומד בחיבוק 

מוסיף זלזול ובזיון מכיון שהרי זה נראה לעיני  ידים הרי זה
אנשים כאלו לא אכפת ליה על עלבון אביו ומטבע בן המסור 
לאביו ואוהבו שלא יוכל להתאפק כאשר רואה כך אפילו אם 
בין כך אינו יכול לפעול כי בעת כזאת ההרגש צריך להוציא את 
 הבן מכליו ובלי שום חשבונות ישתולל עבור כבוד אביו ולא

יוכל להתאפק, ועל כן אע"פ שאין דבר כזה כתוב בתורה הרי 
השכל מחייב את האדם בכך, ואם יטען שלא נצטוה מאביו על 
זה ולכן הרי הוא עומד מנגד הרי זה עוד יותר בזיון לאביו שהרי 
זה מראה שאין לו כלל הרגשה לאביו אלא מה שמצוה לו הרי 

מלבו והרי זה הוא מקיים אבל בלי רגש ובלי אהבה שנובעת 
  כדי בזיון וקצף, וכל זה פשוט וק"ל. 

דוגמא מה שנקרא  (אבות ה' י"ז)מצינו שהזכירו חז"ל  
מחלוקת לשם שמים והוא מה שאמרו איזו היא מחלוקת שהיא 
לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי, ויש להבין משמעות ענין 
זה שמחלוקת הלל ושמאי היה לברר ולהוציא לאור את האמת 

היינו אמתה של תורה ולבטל את השקר שלא יטעו במצות ד
  .'התורה הק

להבין שכמו כן כל ענין מלחמה ומחלוקת להשפיל 
ולבטל את השקר ולברר ולגלות את האמת ולרוממו בעולם 
הרי זה גם כן נחשב מחלוקת לשם שמים והיא משובחת 
ומביאה טובה לעולם והדבר מתקיים ועי' מה שכתב רבינו יונה 

האדם משתדל לתמוך ביד וז"ל כאשר  (א' מ"ז)בשערי תשובה 
לעיני בני עמו, ויחזק ידי אנשי  (לגלותו)האמת, ויעזור אחריו ....

(כלו' חוץ ממה שיתמוך בהאמת לגלותו  האמת ונשאו ראשם
וכתות  ,ולרוממו בעיני העם יש לחזק לרומם גם את האנשי אמת)

אלה דרכי קידוש  השקר ישפילם עד ארץ יגיעם עד עפר, הנה
  .טזהשם, וכו' ע"ש

הדבר הוא כי ענין קידוש ד' הוא כאשר מחזקים 
ומגדילים כח הקדושה בעולם, וחילול השם הוא כאשר גורמים 
להחליש כח הקדושה, וכך מבואר הענין מתוך דברי חז"ל וזהו 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
כאשר ישוב מחטאו וירצה שיתכפר ילול ד' שם שמי שנכשל בחטא ח ד כתבעו טז

באופן הנזכר לעומת כל חילולו ואז יתכפר  ידוש ד'לו בלי יסורים ומיתה יעשה הרבה ק
  .עונו בזה בלי יסורים ומיתה, ע"כ

ישראל בלה) (לשון שמיעה וקויש מפרשים פסוק שמע ישראל וגו' באופן זה שמע  יז
(שנקרא אלקי ישראל, אנו נדאג לפעול אלקינו (שהוא עתה רק) ד' (היינו כנסת ישראל) (ש)

גם הענין שחייב האדם למסור נפשו שלא לעבור עבירה 
עובר עבירה בפרהסיא הרי הוא בפרהסיא כי כאשר האדם 

גורם שיהיה מזולזל בעיניהם מצות ד', אבל כאשר מוסר נפשו 
לשמור מצות ד' הרי הוא מראה בזה כמה המצוה חשובה 
בעיניו עד שמוסר נפשו עבור כבוד ד' ית' ומצותיו ומכבדם 
בעיני כל ועל ידי זה הוא גורם גם לאחרים לקיימם ובזה הרי 

עולם ומתרבה כבוד שמים וכבוד הוא מחזק כח הקדושה ב
מלכותו עליהם ומרבה בזה גבול הקדושה ומשפיל וממעט גבול 
הרשעה והשקר, וזהו באמת תפקידנו בעולם הזה לפרסם כבוד 
מלכותו ית' בעולם, וכך אנו אומרים פעמיים בקריאת שמע 

, היוצא מכל זה שענין קידוש יזשהיא קבלת עול מלכות שמים
הקדושה ומרוממים אותו ומגדילים  ד' היינו שמחזיקים כח

אותו ואת האמת בעולם, וחילול ד' נקרא כאשר מחזיקים 
ומגדילים ומרוממים את השקר ומרוממים ומכבדים אותו זה 

  נקרא חילול ד' שמחללים את הקדושה.

היום בעוה"ר המצב הוא שמבינים דוקא בהיפוך מכל 
מבינים זה, שמבינים הכל בסילוף מהאמת ומהדעת תורה ו

שקידוש ד' נקרא להחניף את הרשעים המסיתים ומדיחים 
להפר תורה וכל הדת ח"ו כדי למצא חן בעיניהם ובזה 
משפילים את האמת ומרוממים את השקר והרשע, ועוד יותר 
מזה שמחניפים להם עד שמראים להם שמסייעים ומחזיקים 
בידיהם לרדוף ולהשמיץ את אנשי אמת וההולכים בדרכה ואת 

  .יחקוראים קידוש ד'זה 

מה שכתב רבינו יונה בענין להחניף לרשעים בשערי  
"כת חנפים  (סוטה מ"ב.)על מה שאמרו חז"ל  (ג' קצ"ט)תשובה 

אינם מקבלים פני השכינה" ומפרש שם דהיינו המכבד את 
הרשעים מדרך שלום, ובאות קמ"ט כתב וז"ל "והמכשולות 

, כי יש בכבודם (הם)הנמצאים בכבוד הרשעים, רבים וידועים 
חלול התורה והעבודה, והוא העון המכלה מנפש ועד בשר" 
ובאות קפ"ח וז"ל "וחייב האדם למסור עצמו לסכנה ואל ישיא 

, עוד כתב (להחניף או לכבד לרשע)את נפשו עון אשמה כזאת" 
  .שם על עון זה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה ע"ש

תדע ובחנת את דרכו כי  וז"ל האיש אשר (שם רי"ח)כתב 
אין פחד אלקים לנגד עיניו ותמיד יתיצב על דרך לא טוב מצוה 
לספר בגנותו ולגלות על חטאתיו להבאיש בעלי עבירות בעיני 
בני אדם ולמען תגעל נפש השומעים את המעשים הרעים ... 

  ונאמר "יראת ד' שנאת רע", עכ"ל.

שחובה  ת)(בספרו אלה המצווהמהר"ם חאגיז מה שכתב 
לגנות הרשעים ואת מעשיהם הרעים לפני בניו ולקללם עכ"ד, 

 (בסופו פרק גידול בנים)וכעל ידי זה כתב בספה"ק ראשית חכמה 
"ושם רשעים ירקב" ופרשו  (משלי י' ז')ע"ש, ומקורם בפסוק 

שכאשר מזכירים רשע חייב להזכיר עונותיו  (יומא לח:)בגמ' 
ובפירוש הגר"א במשלי כתב לפרש ושם רשעים ירקב "מקללין 

  אותו", ע"כ.

יש להבין שהיום שזמנינו אלה שהשקר מתגבר  
ומתפשט בעולם ודוחה את האמת עד שלא נשאר מקום לאמת 

שכך יהיה  (ישעי' נ"ט)בחוץ כלל וכמו שניבא על כך הנביא 
הימים "והאמת תהיה נעדרת וכשלה ברחוב אמת" באחרית 

ועוד כתוב "והאמת תהיה נעדרת", ובענין זה פירש האלשיך 
"שקר החן והבל היופי" וגו'  (באשת חיל)בדרך רמז בפסוק 

(לכולם), ד' אחד שיהיה נקרא אלקי כל העולם ושיקבלו בעולם עול מלכותו ויהיה נקרא) 

  שעתיד ד' למלוך על כל העולם ויהיה ד' אחד ושמו אחד.
ועי' מה שכתב הגה"ק מראדזימין בעל התכלת בהקדמה לספר אורחות חיים  יח

שנדפס על ידו והאריך שם בענין זה להשמיץ דעה מסולפת זו שמחשיבים למצוא חן 
 ., ע"ש באריכותבעיניהם של הפושעים וקוראים לזה קידוש ד'



 

 

 

 

שהכוונה שהשקר יהיה לו חן בעיני הבריות "וההבל" יהיה 
נחשב ליופי בעיניהם, ע"כ, והרה"ק ר' מרדכי מלעכאויטש אמר 

היא  (שרק לשקר יהיה לה חן בעיני הבריות והאמת לא)זה  שענין
שעובר עלינו ע"כ, ועי'  (הקשים ביותר)מעיקרי חבלי משיח 

רד"ק שפירש בהמשך הפסוקים שכל כך יהיו מבוזים אנשי 
אמת ונרדפים מהציבור עד שיצטרכו להתחבאות מפני גודל 
הרדיפות שיהיה נגדם, וזה מה שאנו רואים שנתקיים היום 

מלואה שרק השקר יש לו חן בעיני הבריות והאמת נעשה כל ב
כך מבוזה ונרדפת עד שאלו שרוצים ללכת עם האמת הם 

  צריכים להתחבאות מפני המציקים ורודפים אותם. 

להבין שענין זה שרק השקר מתקבל ויש לו חן ומקום  
בעולם בעיני הבריות והאמת בזויה ואינה מתקבלת, זה מה 

את כל הדור ומבטל מהם כל חלקא טבא שהורס ומחריב 
ובודאי שזה מאריך את הגלות ומעכב את הגאולה השלימה 
מלהופיע, ואע"פ שבפסוקים ובחז"ל מבואר שכך דוקא צריך 
להיות לפני הגאולה השלימה בכל זאת יש להבין שאין הכוונה 
שכך צריך להשאר ושזה מה שיביא ויקרב את הגאולה 

שמעכב אותה וכאמור, רק השלימה, אלא אדרבה זה מה 
שהכוונה היא שמצד הטבע יהיה כך אבל עלינו דוקא ללחום 

על כל  (...)נגדה ולבטל אותה, וכמו שכתב הבעל התניא 
הקלקולים שהזכירו חז"ל שכך יהיה המצב בעקבתא דמשיחא, 
שהכוונה רק שכך יהיה מצד הטבע אבל מחובותינו ללחום 

  .הופעת הגאולה השלימה) (וזה מה שיקרב את יטנגדה עד שנבטלנה

אין אנחנו נלחמים נגד כל הדברים שהזכירו חז"ל על 
ידי כך מתעכב הופעת הגאולה השלימה, וכביכול הקב"ה נמנע 
ואינו יכול להוציא לאור רצונו להביא לנו את הגאולה שלימה 

"אמר שומר אתא  (....)אע"פ שכבר הגיע זמנה ועל זה כתוב 
(כלומר שכבר הגיע זמן הגאולה עיו בעיו" בוקר וגם לילה אם תב

שנקראת יום והסתיים זמן הגלות שנקראת לילה ועדיין אין הגאולה 
השלימה יכולה להופיע מפני שלא מבקשים אותה באמת, כי היא 
תלויה בבקשתינו ועל זה כתוב בהמשך הפסוק "אם תבעיו בעיו" 

  ).(כלומר שתבקשו אותה)

שמזדמן לנו ענין זה היום לפני יותר יש להבין שענין זה 
ביאת המשיח לעסוק במחלוקת לשם שמים הרי זה בהשגחה 

ת אותנו בתקון השלם לקרב ולאפשר וֹ ּכזַ עליונה ומיוחדת כדי לְ 
ל שסיבת "את הגאולה השלימה כי הנה ידוע מה שאמרו חז

הגלות האחרון החל הזה היא מכח העבירה של שנאת חנם 
חנם, ולכן עלינו לתקן חטא זה  שמזה נבע בודאי גם מחלוקת

לפני הגאולה השלימה, והנה ידוע שהתקון היותר גדול להחטא 
הוא לעשות תשובת המשקל דהיינו שבאותו ענין שחטא יעשה 
מצוה לעומת זה באותו ענין ובאותו מעשה מדויק כמו שעשה 
בחטאו, וזה מה שמזמינים לפנינו לעשות מצוה ע"י אותה 

וקת לשם שמים, ובזה אנו מכינים מעשה ממש דהיינו המחל
ומקרבים את הגאולה השלימה ומתקנים חטא של קרח וכו' 
וממילא יתוקן גם קרח עצמו לכן יעלה גם הוא עד למעלת 
הכהן גדול וכאמור בשם האר"י ז"ל ומרומז בפסוק צדיק כתמר 

  יפרח.

והוא (למה מופיע היום הרבה מחולקת לשם שמים) טעם  
בעוה"ר שולט קליפת עמלק ויש קרירות לכל  לפי האמור שהיום

והרי זה מונע מלקיים מצות מתוך התלהבות,  כדבר שבקדושה
ולכן בכדי שיהיה אפשרות להאדם לקבל כח זה נגד המצב 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ולמשל מה שאמרו חז"ל שאין בין דוד בא עד שהתיאשו מהגאולה בודאי אין  יט

ההיפך מזה שלא יבוא המשיח עד שיבקשו (...) הכוונה שישאר כך שהרי מבואר בנביא 
 ל כרחינו"ובקשו את ד' אלוקיהם ואת דוד מלכם" אלא בע(...) אותו וכמו שכתוב 

לומר שכוונת חז"ל היה רק להודיענו שבאחרית הימים נצטרך ללחום נגד טבע כל 

ששולט בעולם ניתן לו אפשרות ללכת וללחום מלחמת מצוה 
שזה נעשה  (שנרמס בכל יום)ולהחזיק בעד כבוד שמים 

 זה ההיפוך מהקרירות שהיא קליפת עמלק)(שבהתלהבות וחמימות 
והרי זה מבטל קליפתו וכחו של עמלק לקרר את כולם, ולכן מי 

  שתופס את זה מקבל חמימות בעבודת ד' ובתפילה וכאמור. 

יוצא שבזמנינו היום עלינו להלחם אפילו על  
דברים שעד שלפני זמנינו לא היה מחובתינו להלחם עליה בכל 

זה מחייב אותנו כדי למנוע את המשך הגלות  זאת היום הרי
ולאפשר הופעת הגאולה השלימה, ואם אין אנו עושים כך 

 (כביכול)להלחם נגד כל מה שמעכב את גאולתינו אזי הקב"ה 
"ואביט ואין עוזר  (ישעי'...)מצווח ואומר כמו שכתוב בנביא 

ואשתוממם ואין סומך" כלו' שהקב"ה יושב ומצפה ומחכה 
לראות מי רוצה לבא לעזרתו ית' ולתמוך בו כביכול שיוכל 
להביא את הגאולה השלימה וכאשר אין מי מבניו ששם לב 
לפנות לבקשתו ולא לתמוך ולעזור לזה הרי זה צער נורא ואיום 

פשר לתאר צעריה לפני כביכול להשכינה שאין דוגמתה ואי א
  עינינו.

בזה מתחלל מאוד שם שמים בכל העולמות כאשר 
רואים זלזול של בניו של הקב"ה כלפי אביהם שבשמים ועל כן 
אוי לו למי שאינו פונה לצעקת הקב"ה כי על ידי כך בודאי 
שלא יהיה ראוי להגאל וישאר בחוץ ח"ו בשעה שתופיע 

שכן קיימו חובתם בזה,  הגאולה השלימה להצדיקים הכשרים
  ואשרי המחכה ויגיע בב"א.

נבוא לסיים את מאמר זה בעוד הוספה אחת בענין 
שקרח מחלוקת לשם שמים, ונקדים מה שכתב השפת אמת 

גם כיון במחלוקתו לשם שמים אלא שמכיון שזה  (שהיה צדיק)
היה סוף כל סוף בשביל עצמו היה צריך למנוע עצמו מזה אע"פ 

  ., ע"שם שמיםלששכוונתו 

יש להבין אם באמת היה כוונתו לשם שמים למה יגרע 
מפני שזה נוגע אליו הלא הוא אינו מכוון לכך, ועל כן נראה 

וכבר  (דומה לדרכו של השפת אמת)לפרש בס"ד באופן זה 
הקדמנו כמה פעמים שאין כונתינו ח"ו לפרש ולהבין את 

דוליה שהיו קרח כונתם של אנשי דורות הקדמונים, ובפרט ג
ור"נ אנשים מראשי סנהדראות, שאין לנו מושג בהם 
במעשיהם ומכל שכן במחשבתם וכוונותיהם העמוקים 
ומופלאים מאתנו, אלא מכיון שתורה היא וניתנה לנו בצורה 
שנכתבה כדי שנלמד מכל פרשה ופסוק לפי השגתינו מה שאנו 

אותה  יכולים להבין ממנה בדרכי מוסר ולכן כך צריך ללמוד
  כפי שאנו צריכים ומצווים ע"כ.

יש לפרש שלכן אסרה תורה להחזיק במחלוקת עבור 
עצמו אפילו כאשר כוונתו היא לשם שמים כי אי אפשר לאדם 
לדעת אם כוונתו נובעת מעומק נקודת לבו ושזה אמת לאמתה 
כי יכול להיות שהיא מוטעה ואיננה כך בעומק לבו מתחת 

(כלו' אפילו על "האדם יראה לעינים  להכרתו ועל זה נאמר
  וד' יראה ללבב". עצמו)

אפילו כאשר האדם נלחם עבור אחרים או עבור כבוד 
שמים לבד בלי שמעורב בה הנאת שום אדם לא בעבור עצמו 
ולא בעבור אחרים, בכל זאת עדיין אי אפשר לדעת אם כוונתו 

כן אי  נקי לשם שמים, וכמו שאי אפשר להבחין על עצמו כמו
  אפשר להבחין גם את לב אחרים.

  הדברים האלו עד שנבטלנה.
(ומזה נעשה ות גדולה לכל עבודת ד' בתפילה ולימוד התורה הק' ומכח זה יש כבד כ

 .גם כן חוסר ריכוז)



 

 

 

 

יש דבר שיכולה להוות קו מדידה לדעת דרכה אם 
הכוונה היא רצויה ונקיה או לא, והוא לפי מה שנתבאר עד 
הנה שענין מחלוקת שאינה לשם שמים הרי הוא מקליפת 
עמלק ולכן מי שנתפס בה נתפס גם בשאר דברים של קליפת 

  הדבר. עמלק, ובזה יהיה קל להבחין

נתפוס לדוגמא הדבר היותר פשוט וברור ומפורש 
בפסוק שזה שייך לקליפת עמלק וזה ענין הקרירות כמבואר 
לעיל שיש לבחון את כל מי שבא ללחום עבור כבוד שמים 
בדבר מסוים של עוול והנה כשהוא בא ללחום המלחמה 
נעשית בנשק של אש וחמימות כמובן, והנה כבר מבואר לעיל 

ר האדם משתמש בכח האש וההתלהבות להקליפה אזי שכאש
מתרוקן מלבו כח האש לדברים שבקדושה, מה שאין כן כאשר 
המחלוקת שהוא פועל עתה הרי זה מצד הקדושה אז לא רק 
שזה לא מחליש ממנו כח האש לדברים שבקדושה אלא אדרבה 
הרי זה עוד מוסיף לו חמימות לשאר דברים שבקדושה, ולכן 

ן את הבא לחלוק במחלוקת לשם שמים איך נראה יש לנו לבחו
אצלו לגבי שאר דברים שבקדושה אם בהם הרי הוא קר ואין 
לו חמימות והתלהבות הרי זה סימן שהחמימות שלו במחלוקת 
הרי זה מצד קליפת עמלק ומכיון שהוא שייך לקליפת עמלק 
יש לו קרירות לכל דבר שבקדושה ומה שעתה נראה שהוא 

  הרי זה רק דמיון ורמיה של שוא ושקר. כועס לשם שמים

מבחן זה הנזכר לפעמים לא יהיה קל לבחון בזה כי 
ישנם טבעי בני אדם שיש להם התלהבות וחמימות במצות 
בכל זאת איננו ניכר מבחוץ כלפי אחרים כי הם בטבעם צנועים 
ובישנים, ולכן יש להוסיף עוד פרט א' שאפשר לבחון דרכה 

בא לחלוק בעד כבוד שמים בדבר מסוים והוא כאשר האדם 
יש לנו לעקוב אחריו ולראות אם רק בדבר מסוים זה הרי הוא 
מתלהב לעשות מחלוקת עבור כבוד שמים אבל בדברים 
אחרים שהם גם פגיעה בכבוד שמים איננו בא לחלוק ולהחזיק 
בעד כבוד שמים, זה מעורר תימה למה בחר דוקא להחזיק נגד 

אר עוולות שהם גם כן עושים נגד רצון ד' עוול זה ולא נגד ש
ית' כי אם כוונתו רק משום פגיעה בכבוד ד' ית' ושעוברים על 
מצותו אם כן מה נפקא מינה בין מצוה זו לאחרת, אלא בעל 
כרחינו יש לו בזה איזה נגיעה אישית שזה מה שמלהיב אותו 
אלא שמלביש כעסו באצטלא דרבנן ולשם שמים כדי לרמות 

מו או את אחרים ותופס הזדמנות זו שיוכל לנקום או את עצ
וזה יכול להיות לפעמים  בשונאו בתחפושת של כבוד שמים,

לא ידוע אליו בעצמו כי יצרו הרע ששורה בלבו במתחת להכרתו 
מרמה אותו לחשוב שכונתו לשמים בשעה שאין בה אלא אש 
הקנאה והשנאה כלפי השני ומכל שכן כאשר הענין שהוא 

ה נוגע למפלגה ועבור הקהילה שלו או שזה בדבר מתלהב אלי
  שזה נגד שיטתם או שזה פוגע בכבוד רבו ובני משפחתו וכדו'. 

יעשה האדם חשבון עם עצמו ולשאול את עצמו למה  
התלהבתי דוקא בדבר זה דוקא כאשר אדם זה עשה העוול 
וכאשר הנני רואה עוול אחר או אדם אחר עושה עוול איננו 

הב להחזיק בעד כבוד שמים כל זה סימן ששעירים כועס ומתל
  מצד קליפת עמלק ירקדו שם בעומק לבו.

יש להוסיף דבר לבחון בה מה שנתבאר לעיל שכאשר 
הדבר שהאדם עושה הרי זה מצוה אזי הרי זה גורר אם האדם 

לעוד מצות כמו שאמרו חז"ל מצוה גוררת מצוה, וכאשר 
מביא אותו לעבירות כמו  לשם שמים (שחושב שהוא)המחלוקת 

לזלזל באחרים ולהתלוצץ ולדבר לשון הרע שאינו לצורך ענין 
המצוה או ח"ו מגיע למסירות למשפט הגוים או ח"ו כל מיני 
קלקולים שמצוי בשעת מחלוקת, וכמו שנזכר שהיה אצל 
מחלוקת קרח שהתלוצץ כל הלילה וזה היה גם עבירה של 

ירות וחוסר כובד ראש ליצנות וקלות ראש וגם ענין של קר
ל ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות וזאת "וכמו שאמרו חז

אומרת שהליצנות מקרר את לב האדם מהתוכחה שאליה 
  התעורר וזה בודאי מקליפת עמלק וכמבואר לעיל.

דאתית להכי להזכיר ענין מחלוקת בין מפלגות 
וקהלות יש לעורר על ענין זה מה שנעשה היום דבר זה כמין 
עבודה זרה ח"ו שמשתוללים ומאבדים העשתונות כשמגיע 
להחזיק בעד מפלגתו כאשר נדמה לו שנפגע כבוד מפלגתו או 
שהשני אינו מכבד ומעריך מספיק את רבו או ראש מפלגתו או 

  מפלגתו.

יותר מזה נהיה לאחרונה כמו מגיפה ל"ע שמוסרים 
ר כבוד נפשם ונשמתם להגדיל כבוד מפלגתו ועדתו וכו' וכאש

מפלגתו מתעלה בעיני העם קוראים את זה קידוש שם שמים, 
ואפילו אם כבודם נתעלה רק בעיני הגוים או הלא שומרי תורה 
מחשיבים זאת לקידוש שם שמים, ואין להאריך בדברים 
ידועים לכל מי ששם לב ומתבונן והוא עדיין מבין או שייך 

ת ממבקשי עדיין על כל פנים קצת להאמת או על כל פנים קצ
אמת, כי אלו שהם נתפסים לגמרי עם השקר כבר אין להם 
עינים לראות ולשמוע וכמו שכתב כמוהם יהיו עושיהם כל 

  אשר בוטח בהם וגו'.

לדעת שבדברים שנוגעים ללב צריכים להתפלל הרבה 
שלא ירמה את עצמו וכמו שהתפלל דוד המלך ע"ה "הדריכני 

ק אז יוכל לבקש "יחד לבבי באמתך" וכמו כן "אהלך באמתך" ור
  ליראה את שמך" וגו' "וטהר לבנו לעבדך באמת" וגו'.

להזכיר מעשה שהיה בבנו של היעב"ץ מעמדין כידוע 
שחלק על הבעל אורים ותומים הגאון הר"ר יונתן איבשיץ והיה 
לו בן של"ע ירד מדרך התורה, והרבה שנים אחרי פטירתו בא 

ובה ושאלו בנו עד השתא אמאי אל בנו בחלום והחזירו בתש
לא קאתית, ענה לו אביו מפני שהיה טרוד בדין תורה בבי"ד 
של מעלה עם הגאון הר"ר יונתן איבשיץ אז שאלו בנו מה יצא 
הפסק דין ענה לו אביו אותי ואת הגאון הפנ"י פטרו מכל עונש 
כי אע"פ שטעינו אמנם כוונתינו היה לגמרי לשם שמים בלי 

הוא אבל שאר האנשים שהתערבו במחלוקת שום נגיעה כל ש
  מב' הצדדים אין לקנאות בעונש החמור שקבלו, ע"כ הסיפור.

לדעת שהיה בין המתערבים אנשים גדולים וחשובים ובכל 
זאת לא יצאו נקי בדין שמים כי הרי זה לא קל שלא להיות 
נתפס בשום נגיעה כל שהוא, ועל כן החי יתן על לבו לכלכל 

ט ולהתפלל תמיד לד' להציל מלהבת הקליפה של דבריו במשפ
עמלק והשקר ששולט כיום בעולם ולדבק עצמו תמיד להאמת 
ולוותר על כל נגיעותיו עד שההרגל יהיה נעשה טבע ואז יהיה 

  טוב לו בזה ובבא אכי"ר.

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
 


