ערב שבת קודש פרשת קרח
כ"ט סיון ה'תש"ע
הפטרה :השמים כסאי ,מחר חדש
גליון מג

על פרשת השבוע
בפרשתינו מובא העניין של קרח ועדתו שחלקו על משה רבינו ,והקהילו את
כל העדה נגד משה .והסוף שלהם ידוע ,שהאדמה פתחה את פיה ,ותבלע אותם
ואת בתיהם ואת אהליהם וירדו חיים שאולה .שואלים המפרשים :למה נאמר
"וירדו חיים שאולה"? מה זה משנה איך הם ירדו לשאול ,העיקר שרואים את
העונש שקיבלו?! מסבירים ,שהרי נאמר "במתים חפשי" ,כיון שמת אדם,
אז נעשה חופשי מן המצוות ,ולא יוכל לקיים גם את מצוות התשובה ,שהיא
אחת מ-תרי"ג מצוות עשה ,ולכן מדגישה התורה שהם ירדו חיים שאולה,
שגם בזמן הירידה לשאול הם היו בגדר "חיים" ,וחי הוא עדיין יכול לעשות
תשובה! ובאמת ,על בני קרח נאמר" :ובני קרח לא מתו" – אומרים חכמינו
ז"ל :מקום נתבצר להם בגיהנם ,על זה שעשו תשובה בזמן שירדדו לשאול!
נמצא ,שהתשובה שהרהרו בזה הרגע האחרון ,היא שהצילם!
אם כן ,נשאלת השאלה :למה דווקא בני קרח זכו לעשות תשובה ולא קרח
ועדתו? מתרצים המפרשים :הרי נאמר" :ויקם משה וילך אל דתן ואבירם כדי
לדבר אליהם אולי ישאו לו פנים" ,ולפי רש"י – ולא עשו כן ,שקרח ועדתו
העיזו פניהם לפני משה ,שאפילו ְשרבן של ישראל נמצא פתח אהליהם,
לא קמו לכבודו .אבל בני קרח ,אפילו שהחזיקו עם אביהם במחלוקת,
עמדו לפני משה וכיבדוהו ,מאחר ולא יכלו להבליג על בזיון התורה הגדול,
שמשה רבינו ,רבם של נביאים ,עומד פתח האוהל ,ולא קמים לכבודו.
ובשכר זה שכיבדו למשה רבינו ,זכו לעשות תשובה!
נמצאנו למדים ,שלעשות תשובה – צריכים זכות מן השמים! אם רואים
יהודי שזוכה לשוב בתשובה ,אז ודאי שקדמה לתשובתו זכות שעשה או זכות
אבותיו .אם כן ,כל יהודי צריך להשתדל לחטוף כמה שיותר מצוות,
זכויות ומעשים טובים ,כדי שאלו הדברים יזכו אותו לשוב תשובה.
כיון שאיננו יודעים איזו זכות תעמוד לנו ,וכולנו הרי צריכים לעשות
תשובה...
ה' יעזרינו על דבר כבוד שמו,
לזכות לחטוף כמה שיותר מצוות ומעשים טובים,
בבחינת "חכם לא יקח מצוות",
ונזכה לתשובה שלימה,
אמן ואמן.

פרשתינו עוסקת במחלוקת המפורסמת ביותר בתולדות
עם ישראל .קרח ,שהיה אדם מורם מעם ,מהמשוררים
שבשבט לוי ,יוצא במלחמה עזה כנגד משה רבינו,
וכל זאת מקנאה שמקוננת בו על נשיאותו של אליצפן.
לדעתו של קרח ,הכבוד הזה אכן הגיע לו ולא לאליצפן.
ואותה קנאה אוחזת בו ולא מרפה עד לסוף המר של
המקרה.
קטנים אנו מכדי להבין את דרגת ורמת הקנאה של קרח.
קרח לא היה אדם פשוט הלקוח מהמושגים הפשוטים
שלנו ,אלא קרח היה נמנה על בני לוי ]השבט הנבחר
שבעם ישראל[ ,קרח היה מהמשוררים שבעם ישראל,
והיה מנוי עם אותו דור מיוחד של יוצאי מצרים
הנקראים "דור דעה" .קנאתו לא היתה רדיפה סתמית
אחר הכסא ,ובודאי לא חיפש משכורת מנופחת
]הלא הוא עשיר כקרח ,[...ולא בגלל שהוא עשיר,
אלא שזו כלל לא היתה המטרה אליה הוא שאף.
קרח רצה דבר אחד – קירבת אלהים ,אך הטעות שלו
היתה ,שגם לאותה שאיפה ל"קירבת אלהים" צריך
לעשות גבולות ומחסומים ,והוא אכן לא עשה כך.
נמצאנו למדים ,שגם בדברים שבקדושה צריך האדם
לדעת את מקום דרגתו ,ולא לנסות להגיע למקומות
שאינם מזומנים לו .אזהרה דומה אנו מוצאים ב'מתן
תורה' ,ששם מזהיר הקדוש ברוך הוא את משה ,שיזהיר
את העם שלא יגשו אל ההר .לעומת זאת ,קרח לא
הגביל את רצונותיו ,ועל טעות זו הוא שילם בחייו ובחיי
שותפיו למרד .טעות זו נגרמת מדבר אחד – קנאה.
קנאה מביאה לשנאה ,ומכאן הדרך למחלוקת קצרה
מאד...
שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל!
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דברי מוהרא"ש שליט"א
"ויקח קרח" ,ופירש רש"י" :פרשה זו יפה נדרשת" – יש לומר ,על פי המבואר בדברי רבינו ז"ל )ליקוטי מוהר"ן סימן קסא(,
שהמחלוקת מגביהה ומרימה את האדם ,כי "האדם עץ השדה" .והנה ,עץ המונח על הארץ ,אי אפשר לו להגביה את עצמו כי אם
על ידי שבאים עליו מים שוטפים ,ואז המים מרימים ונושאים את העץ .והמחלוקת נקראת מים ,כמו שכתוב )תהלים פח(:
"סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד".
דבר זה שייך בכל דור ודור ,שעל כל צדיק וצדיק יש עליו מחלוקת ,כדי להגביה אותו ,שיוכל לצמוח ולגדול ולהתפרסם בעולם.
וכן אמר רבינו ז"ל )חיי מוהר"ן סימן תב( ,שיש מדרגות והיכלות כאלו ,שאי אפשר לבוא אליהם אלא רק על ידי מחלוקת ,ואדם נדמה
כעץ השדה ,וכל מה ששופכים מים ]מחלוקת[ סביבו ביותר ,הוא גדול ביותר.
ואמר רבינו ז"ל )חיי מוהר"ן סימן תא( ,שלכן יש עליו כל כך הרבה מחלוקות ,כי הוא עולה בכל פעם ממדרגה למדרגה ,ויען שלפני
כל מדרגה צריך מחלוקת ,כי המחלוקת מרימה את האדם ,ויען שהוא עולה בכל פעם ממדרגה למדרגה ,לכן צריך שיהיה עליו בכל
פעם מחלוקת.
וזה "ויקח קרח" – דרשו חכמינו הקדושים )מדרש תנחומא קרח( ,שלקח לעצמו מקח רע ,בזה שהתחיל לחלוק על משה .וזה שפירש
רש"י" :פרשה זו יפה נדרשת" ,כי היא שייכת בכל דור ודור ,על כל צדיק וצדיק.

תמוז – זמני תשובה ממשמשים ובאים
כתוב בכתבי האריז"ל ,שכל חודש הוא נגד איברים שונים שבאדם –
עינים ,אזנים ,פה וכו' .וחודשי תמוז ואב הם כנגד העינים .ביום ראש
חודש תמוז ,שהוא זמן כפרה ,זכינו שומסתבב משמים שמתכנסים
"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע" .וכשיש התעוררות
מלמטה ,יש השראת השכינה.
~~.
כתוב בספרים הקדושים ,שעל שני חודשים אלו ]תמוז ואב[ שכנגד שני
העינים ,מרמז הפסוק "עיני עיני יורדה מים" ,והוא רמז על החורבנות
שקרו בחודשים אלו .בכללות ,ימים אלה נקראים "ימים הנמוכים".
כתוב בזהר הקדוש על הספוק "ותצפנהו שלשה ירחים" ,בדרך רמז,
שיש שלושה חודשים שכביכול אור השכינה צפון ונסתר ,והם :טבת,
תמוז ,אב ]ובמקום אחר בזהר ,כתוב :טבת וחצי שבט ,תמוז וחצי אב[.
~~.
חודשים אלו הם כנגד העינים ,משמעות הדבר אלינו ,שבזמן זה יש
להתעורר באור "העינים של מעלה"" ,עיני ה' המה משוטטות בכל
הארץ" .ובמקביל ,זהו הזמן לתקן את קדושת "עיני האדם" ,שמכוונים
כנגד אור העינים של מעלה ,שיהיו עיניו מרכבה לעינים של מעלה.
ויש דבר שנקרא "נפילת העינים" ]דמעות שמסתרים כביכול עיני
מעלה[ ,כמו שאמרנו שיש בחודשים אלו נפילה ]"עיני עיני יורדה
מים"[ ,ולכן כל החורבנות היו בזמנים אלו דווקא ,פירושו של דבר,
שזהו הזמן להגביה את הבחינה שנקראת "נפיל העינים".

'אל אדון' – תשבחתו של העולם הבא ביום השבת.
והתשבחת הזו היא בסוד עשרים ושתים אותיות עליונות
קדושות שמתעטרות באבות ובמרכבה העליונה הקדושה.
האותיות הקטנות הן עשרים ושתים אותיות ,שהן העולם
התחתון ,שהן "אל ברוך גדול דעה" ,ואין בין תבה לתבה
רווח אחר ,אלא האות רשומה בכל תבה ותבה,
ובעולם העליון יש רווח ,וצדדים קדושים בין אות לאות.
וזוהי תשבחת על תשבחת ,שהאותיות העליונות של היום
השביעי משבחות ואומרות למלך העליון יוצר בראשית.
וכשהתשבחת הזו עולה למעלה ,אז ששים מרכבות עליונות
מזדמנות ולוקחות את התשבחת הזו מהעם הקדוש ,ומעלים
אותה להתעטר בה בכמה מרכבות עליונות שממונות.
וכל אותם הצדיקים שבגן עדן ,כולם מתעטרים בתשבחת
הזאת ,וכל אותן מרכבות וכל אותן נשמות הצדיקים ,כולן
עולות בתשבחת הזו עד הכסא .וכשמגיעה לכסא הקדוש
התשבחת הזו של כל ישראל ,עומדת שם עד הזמן שאומרים
הקדוּשה העליונה של מוסף .ואז ישנה העליה שלמטה
למעלה ,להיאחז הכל למעלה למעלה להיות הכל אחד.
וזוהי השתבחת שעולה על כל התשבחות.

רבי אריה לייב זי"ע )בעל היסורים(
הסתפקות במועט
שמע את הסיפור ,הלך לאותה חוה ,ושׁם שׂם רעל במִספוא של
פעם אחת הזדמן רבי אריה לייב זצ"ל לאחר הכפרים ,והתארח
הבהמות ,וכתוצאה מכך מתו לו שלושים פרות חולבות.
אצל יהודי שהיתה לו חוה גדולה ופורחת .לפני שעזב רבי לייב
וכשבא הגוי וסיפר לי על כך ,כמובן שגערתי בו ,אבל אין תועלת
את בעל הבית ,אמר לו :כל כך כיבדתי אותי וכל כך טרחת עבורי
לגערה ,הרי הפרות מתו .והיתה זו בשבילו מכה אנושה ,כי מאז
שלא יחסר לי דבר ,אמור לי בבקשה מה חסר לך ,ואברך אותך
התחיל לדרת מנכסיו ולהתדלדל .נסעתי אליו ,ושוב הצעתי לו
בכל מה שתבקש .השיב היהודי :לא חסר לי דבר ,התברכתי בכל
סכום נכבד ,בחושבי שהפעם הוא ירצה
הטוב שיכול להיות .אמר לו הרב:
ציונו הקדוש של רבי אריה לייב זצ"ל
למכור ,אבל המשוגע הזה המשיך
כל זה בגשמיות ,אבל מה חסר לך
בעקשנותו ,ובמקום שישמע להצעתי,
היהודי:
לו
אמר
ברוחניות?
הוא חרף וגידף אותי ,וטען שאני דורך
גם ברוחניות לא חסר לי דבר .אמר לו
לו על יבלותיו ,וזורה מלח על פצעיו.
הרב :כתוב "כי אין צדיק בארץ אשר
ניסיתי לדבר על לבו עוד ועוד ,והצעתי
יעשה טוב ולא יחטא" ,ולא נכשלת אולי
לתת לו סכום גדול יותר וכך לא ישאר
באיזה דבר? אמר לו היהודי :כן ,פעם
שכחתי לפרוס את פרוסת "המוציא"
עני ,אבל הוא נשאר בסרובו ,ואמר
במקום הראוי ...נאנח הרב ואמר:
שאפילו אם ישאר בלי נעלים ,לא ימכור
אתה אומר שלא חסר לך דבר?!
את החוה .ומאז התרושש ידידי יותר
האם החוה הזו שלך? ענה לו היהודי:
ויותר ,עד שהגיע לפת לחם.
בודאי שהיא שלי ,ויש לי עוד אחת
החוה עברה לבעלי חובותיו ,ואני הלכתי
במרחק לא רב מכאן .שאל אותו הרב:
וקניתי אותה מהם .אילו היה שומע לי,
לא היה מגיע להיכן שהגיע ,וכעת איני
וכיצד הגיעה לידך החוה השניה?
יודע היכן הוא ,ואם חי או לא.
ענה היהודי :אותה חוה היתה שייכת
ליהודי אחד שהיה ידידי ,אבל היה
משוגע .ומעשה שהיה כך היה:
כשסיים היהודי הכפרי את סיפורו ,קם
רבי לייב והחל לגרעור בו ולהוכיחו,
ואמר :רשע מרושע! רוצח! לאחר
פעם אחת נסעתי לעיר ושהיתי שם עד
שהפועל הגוי שלך הרעיל את פרותיו,
שעה מאוחרת בלילה ,ומאחר שלא
עוד הלכת אליו להציע לו למכור לך את
היתה לי אפשרות להגיע לביתי,
החוה ,במקום שתעזור לו להנצל
נכנסתי ללינת לילה אצל ידידי ,והוא
מהִתמוטטות ולהעמידו על רגליו ,ואתה עוד מתהלך בטוח בעצמך
קיבלני בסבר פנים יפות ,וגם דאג לי לארוחת בוקר טובה.
אחר הארוחה ,יצא איתי כדי להראות לי את החוה שלו – חוה יפה
וחושב שאין לך שום חטא?? הלא לקחת אדם וחתכת אותו
איברים איברים! אוי ואבוי לך! כששמע היהודי את התוכחה של
וגדולה ,מפוארת ומסודרת ,עם הרבה בהמות ועופות מכל הסוגים.
הרב ,שב בתשובה שלימה.
כאשר ראיתי את החוה הנהדרת שלו ,תקפה אותי חמדה גדולה,
ואמרתי בלבי" :אולי אוכל לקנותה ממנו בכסף מלא".
ואכן הצעתי לו סכום גדול מאד של כסף ,אבל הוא סרב בתוקף,
רואים אנו ממעשה זה ,עד היכן יכולה הקנאה והתאוה להביא את
ואף הקפיד עלי ואמר בכעס :לא אמכור לך את החוה הזו בשום
האדם .וזה מה שקרה לקרח ,שעשה מעשים נִבזים וחלק על גדול
אופן! קיבלי אותה בירושה מאבי ,והוא קיבל אותה מאביו,
הדור בחושבו שאין בכך שום עוון ,אך לא העלה בדעתו עד היכן
,
ולעולם לא אמכור אותה בעד שום מחיר שבעולם ...למרות זאת
פגם וקילקל .ועל זה אמרו במשנה במסכת אבות:
,
המשכתי להפציר בו שימכור לי ,אבל הוא עמד בסרובו
"הקנאה והתאוה מוציאין אתצ האדם מן העולם" ,כלומר "האדם"
וכך נפרדנו וחזרתי לביתי .בבואי הביתה ,התחלתי לשוחח על
]ב-ה הידיעה[ .אפילו שהוא אדם חשוב – אם יש לו קנאה,
החוה עם העבדים הגויים שלי ,ואחד מהם שהיה מאד נאמן לי,
הרי הוא יוצא מהעולם.

)דרשה לשיראל(

מובא מספר המדות

המשך סיפורו של רן מהגליון הקודם
וכשחזרתי לארץ ,חשבתי ,שכל אותו זמן קסום באומן הוא
הביטוי לקיום הבטחת הצדיק ,ולא ציפיתי לדבר נוסף.
רק כשחזרתי לישיבה ,הבנתי שמשהו השתנה בי,
ואולי שהשתנו חיי ...את החויה האישית הזו לא חלקתי עם
אנשים ,מתוך הקושי לצמצם אותה למלים ,ובכך לאבד את
עוצמתה .הדבר החשוב הוא ,שמנתנת השקט הפנימי והסדר
החדש בתוך הנפש ,לא נשכחו ,וממשיכים ללוות אותי
בלימוד התורה ובחיים בכלל.
אני מודה לבורא עולם ולרבינו נחמן על כל הטוב הזה!!
אם גם אתם נושעתם על הציון הקדוש באומן
או כל ישועה כלשהי
בכל קברי צדיקים כלשהם
או סתם תחושה פנימית שברצונכם לשתף
נשמח שתשלחו אלינו ונפרסם בהקדם האפשרי בע"ה!

לשמיעת שיעורי ברסלב בשפות שונות 02-9950000 .................
גמ"ח קונטרסים ודיסקים 052-3476706 ..................................
גמ"ח לימוד לעלוי נשמת 052-3635951 ..................................
גמ"ח תפילין 054-7280433 ...................................................
מוהל מוסמך ירא שמים 08-9743529 ......................................
שידוכים לשם שמים 02-5810010 ..........................................

אני מאד רוצה להתקרב לרבינו נחמן מברסלב,
אבל מאד קשה לי ולא יודע איך .מה עלי לעשות?
חלק ב
ישנה עצה נפלאה על פי מעשה שהיה ,שכשרבינו ז"ל גילה
לרבי נתן את העצה הנפלאה של ההתבודדות ושיחה בינו
לבין קונו ,אז מוהרנ"ת ז"ל שמח שמחה גדולה ,ואמר:
עכשיו כל עצה שרבינו יאמר לי לעשות ,אני יכול לקיימה,
כי אף אם יהיה קשה לי ,אז אתפלל על זה ,ואתחנן זמן
וזמנים עד שאקבל עזרה משמים לקיים כל עצה .וכן אנחנו,
אף על פי שיודעים אנו מעצותיו הנפלאות של רבינו ז"ל,
אבל לקיימם קשה מאד ,כפי שרבינו ז"ל התבטא,
שיהיה קשה לקיים את עצותיו הקדושות .אבל על ידי עצה
נפלאה זו ,אפשר גם אפשר להתפלל על כל דבר ולזכות
להתקרב לצדיקים בזה ובבא.
בעניין התקרבות לצדיקים ,מובא בליקוטי מוהר"ן )קמא ד(,
שיש בכך שלוש בחינות :א( שרואה פני הצדיק ,ועל ידי
זה מתבטלים ממנו המדות הרעות הנמשכות משני היסודות
דומם וצומח ,היינו עצלות ועצבות ,ותאוות רעות.
ב( הצדקה שנותן לתלמיד חכם ,ועל ידי זה נצול ממדות
רעות של שני יסודות חי ומדבר ,שהן דברים בטלים ולשון
הרע ,וגאוה ותולדותיהן .ג( המתוודה וידוי לפני התלמיד
חכם ,שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר כפי
שורש נשמתו ,וזה העיקר ,כי אז נצול מהכל! ועל ידי זה
מוחלים לו על כל עוונותיו.
עוד מובא שם ,בסימן ז ,שעל ידי התקרבות לצדיקים וללכת
בדרך עצתם ,על ידי זה נחקק בו ִמדת האמת ,ועל ידי זה
זוכה לאמונה ותפילה וארץ ישראל ונִסים ,ועל ידי זה תבוא
הגאולה .פירוש :ארבעה דברים אלו – אמונה ,תפילה,
ארץ ישראל ,נסים – הם בחינה אחת ,ולכל אלו הדברים
זוכים על ידי קירבת הצדיקים.

מוקד הישועות 1-800-255-522 ..............................................

בע"ה בגליון הבא נביא את חלק ג לתשובה זו

רבי חיים סינוואני אמר" :הלומד בספריו של רבינו
ז"ל ,יווכח לראות שהמוסר שם הינו גדול ועצום,
ומפלח כחץ לבבות" .והיה רבי חיים נוהג בשנותיו
האחרונות ,לחלק לתלמידיו ספרי רבינו ז"ל.
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