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בס"ד

מורנו הרב שליט"אכפרת עוונות בעולם הזה, כיצד?
פרשת קרח, תשע"ז

אשר  ועדתו,  קרח  על  השבוע  בפרשת  בתורה,  מצינו 
וכאמור  באדמה,  ונבלעו  הזה,  בעולם  נורא  עונש  קבלו 
בפסוק: "ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה". וכן ראינו 
למקריבי הקטרת, שהקריבו אש זרה, שנאמר בהם: "ַוֵּתֵצא 
ִלְפֵני ה'" )ויקרא י, ב(. ועם  ַוָּיֻמתּו  ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל אֹוָתם 
ישראל, לא די להם במה שלא קבלו בכבוד גזירת שמים, 
ולא אמרו כפרת עונות, אלא עוד הוסיפו להתלונן על משה 
ואהרון, לכן מתו במגפה. ונמצא אשר מתו במגפה, ארבע 
עשר אלף, ולאחר מכן עוד שבע מאות נוספים. והכל כפרת 

עוונות.
במגפה  שמתו  במרגלים,  לך  שלח  בפרשת  מצינו  וכן 
ולא  במדבר,  למות  עליהם  נגזר  ישראל  בני  וכן  ה',  לפני 
וכן  עוונות.  כפרת  והכל  הקודש,  לארץ  להיכנס  זכו 
בפרשת בהעלותך, נאמר: "ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה' ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה 
ַהַּמֲחֶנה", וכן בקברות התאווה נאמר: "ִּכי ָׁשם ָקְברּו ֶאת ָהָעם 
ַהִּמְתַאִּוים". וכן מרים הנביאה נענשה בצרעת, בעוון לשון 
הרע, והכל כפרת עוונות. וכן בפרשת חוקת, מצינו שמשה 
ואהרן, נענשו על שהיכו את הסלע, ובכך נגזר עליהם שלא 
של  עקרים  מי"ג  אחד  שזה  ובאמת  הקודש.  לארץ  יכנסו 
התורה, שהקב"ה מעניש ומשלם טוב, והכל תלוי במצוות 

ועוונות. רח"ל.
להתייחס  כיצד  שלמדונו  הקדושים,  לחז"ל  וראינו 
לכפרת עוונות, וכיצד  לעבירה, וכיצד הענישו את עצמם 
מן השמים יש עונש גדול על עבירות. ובזה נבין ונתחזק, 
ויראת העונש, הוא הכנה כדי  יראת שמים.  ונקבל באמת 

להגיע ליראת הרוממות.
- בגמרא )ברכות לט.( מובא, על שני תלמדים שלא התנהגו 

בכבוד לפני בר קפרא, ולא הוציאו שנתן. ע"ש. 
- בגמרא )שבת נב:( מובא על פרתו של רבי אליעזר בן עזריה 
שחללה שבת, ובאמת לא היתה אלא של שכנתו, אך מפני 
שלא מיחה בשכנתו, נקראת על שמו. ומובא בירושלמי )שם 
פ"ה ה"ד( שמעשה זה היה חד-פעמי, ועם כל זה, הושחרו שיניו 

של אותו צדיק מרב צומות, לכפרת עוונותיו. ע"ש.  
)שבת קיט:( מובא, שכל המבזה תלמיד חכם אין  - בגמרא 
חייב  רבו  בפני  הוראה  המורה  וכל  ע"ש.  למכתו.  תרופה 
הורקנוס,  בן  אליעזר  לר'  לו,  היה  אחד  ותלמיד  מיתה. 
שהורה הלכה במרחק שלוש פרסאות, ולא השלים שנתו. 

)ערובין סג.(.

- בגמרא )מו"ק כה.( מובא על ר' הונא, שפעם אחת נתהפכה 
לו רצועת התפילין, והתענה 40 יום. ע"ש. 

במעט  שדיבר  יהושע,  ר'  על  מובא  )כב:(  )חגיגה  בגמרא   -
זלזול כלפי בית שמאי, ועשה תשובה, והושחרו שיניו מרוב 

תעניות. ע"ש.  
רבנו  של  תלמידו  אבדן,  על  מובא  קה:(  )יבמות  בגמרא   -
מיד  ונענש  ישמעאל  ר'  על  זלזול  במעט  שדיבר  הקדוש, 
ונצטרע, שני בניו טבעו בים ושתי כלותיו נפרדו משני בניו. 

ע"ש.
- בגמרא )כתובות סב:( מובא על חכמים העוסקים בתורה, אך 
לא מתייחסים לנשותיהם כפי הצורך, ומתים פתאום. ע"ש.
)נזיר נב:( מובא שרשב"י הקדוש זיע"א, השמיע  - בגמרא 

בשיעור התורה, מלה הנשמעת כעין זלזול ברבו ר' עקיבא, 
והושחרו שיניו מפני תעניות. ע"ש.

- בגמרא )גטין נח.( מובא מעשה, באחד שגרם להפריד בין 
בעל ואשתו, ולאחר מכן אף נשא את אשתו. ועל כך נגזר 
)שם(, שאף  היעב"ץ  ומבאר  השני.  בית המקדש  על  חורבן 
על פי, שעשה כן על פי ההלכה, עם כל זה, העונש נורא 

ואיום. ע"ש.
שעשה  האמוראים,  אחד  על  מובא  פא:(  )קדושין  בגמרא   -
פי  על  אך  עבירה,  לשם  זה  היה  ובדעתו  מסוים,  מעשה 
האמת, לא עשה עבירה כלל. ועם כל זה, כל ימיו של אותו 
צדיק, היה מענה עצמו על חטא זה, עד שמת מכך. ע"ש.    
רב,  כהנא, תלמידו של  רב  על  מובא  קיז.(  )ב"ק  בגמרא   -
שהגיע לארץ הקודש. וכאשר נכנס לשיעורו של ר' יוחנן, 
תירץ רב כהנא כמה וכמה שאלות, מפני שהיה חכם גדול. 
וכאשר ביקש ר' יוחנן לראות את פניו של רב כהנא, ראהו 
שמחייך כלפיו, ולא ידע ר' יוחנן שיש חתך בשפתיו של רב 
כהנא. אך ר' יוחנן נפגע מכך, ומיד מת רב כהנא. ואף שהיה 

בלא כוונה כלל ועיקר. ע"ש.
- בגמרא )ב"מ פד.( התווכחו בלימוד ר' יוחנן וריש לקיש, 

ונפגע ר' יוחנן, ומיד מת ריש לקיש. ע"ש.
- בגמרא )ב"ב כב.( מובאים חמישה אמוראים, שאמרו כל 

אחד מהם, על איזה עוון מת ר' אדא בר אבא. ע"ש.
- בגמרא )סנהדרין נב.( מבואר על נדב ואביהוא, אשר הוציאו 
משה  כלפי  זלזול  כעין  בו  ונשמע  מסוים,  משפט  מפיהן 
ואהרן, ומיד מתו. ע"ש. ורבנו הסטייפלר )ברכת פרץ פ' אחרי מות( 
מבאר, שיש עוונות מסויימים שאין בהם מידת ארך אפים. 

ע"ש. 
עליו השלום,  צה.( מבואר, שדוד המלך  )סנהדרין  - בגמרא 
)פרט לתינוק אחד(, משום  זרעו נכרת מהעולם  נענש בכך שכל 
שנגרם על ידו נזק לשאול המלך ובניו, לנוב עיר הכהנים 
ולדואג האדומי. ועם כל זה שהיה בגרמא נענש. נורא ואיום. 

ע"ש.
- בגמרא )סנהדרין ק.( מבואר על רב פפא, שאמר בשיעור 
תורה: "הני רבנן...", והיה בכך כעין זלזול בתלמידי חכמים, 

ועל כן ישב בתענית. ועיין רש"ש )שם(.
- בגמרא )סנהדרין נח:( מבואר שהמגביה ידו על חבירו, אף 
שלא הכהו, נקרא רשע. ע"ש. וחייב נידוי וחרם, ולא מצטרף 
למניין )עיין חו"מ ס' תכ ס"א(. וגם אם מגביה קולו, דינו כמרים את 

ידו, ונקרא רשע )כלי יקר פ' שמות(. 
- ואחרון חביב, ומאד מפחיד, את שהובא בגמרא )מנחות 
סח:( על ר' טרפון - שהיה רבו של ר' עקיבא - אשר הקשה 

קושיא בבית המדרש, ויהודה בן נחמיה ענה מיד, ושתק ר' 
טרפון. אמנם ר' עקיבא, תמה על יהודה בן נחמיה, ואמר: 
תאריך  אם  תמהני  הזקן!  את  שהשבת  פניך  צהבו  "מדוע 
ימים". ואכן, אותו שיעור התקיים שבועיים קודם הפסח, 
ומת בטרם עצרת. וכן הורידו לו את התואר "רבי", ונקרא 
בשמו יהודה בן נחמיה. ורבינו שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
עדיף  שכך  ביאר,  לז(  )דף  יושר  אורחות  בספרו  שליט"א, 

שימות, ולא יגדל ויעמיד תלמידים כמותו ח"ו. ע"ש.
ומסתמא שיש בש"ס עוד ועוד, הן וכיו"ב. ומכאן רואים 
מהו כח הטמון בעבירה, איזה צרות, ואלו עונשים. ולדעת 

ולא  הזה,  בעולם  עונש  לקבל  זכות  זה  הקדושים,  חז"ל 
בעולם הבא, כמו אבדן הנ"ל, שאמרו עליו בגמרא )יבמות קה:( 
ברוך ה' שהענישו בעולם הזה. וכן בגמרא )סנהדרין מז.( הובא, 
שסימן יפה למת, שנפרעין ממנו לאחר מיתה בעולם הזה 
קודם קבורה. ע"ש. וכן פירש רש"י )מלכים א' ב, ו( על דוד המלך 
עליו השלום, שציווה לפני מיתתו לשלמה בנו, להרוג את 
יואב שר הצבא, בכדי שיזכה לעולם הבא ולא לגהנום. ע"ש.

ורבינו הסטפלייר זיע"א היה אומר שהייסורים, הצרות, 
הקשיים, הלחץ והדוחק בעולם הזה, הינו חסד מה' יתברך, 
בכדי להינצל מגהנום. ויש לקבל הכל באמונה ואהבה, לא 
כמו  בצער,  להיות  שמותר  וכמובן  בדכאון.  ולא  בעצבות 

שמצינו לאברהם אבינו: "עין במר בוכה ולב שמח". 
סובל  שאם  אומר  היה  זיע"א,  אלישיב  הגרי"ש  ורבינו 
בגלל  ולא  הרע,  עין  מחמת  עליו  שבאו  וחושב  מבעיות, 

עוונתיו, הרי הוא בעל גאוה.
ומרן רבינו זיע"א, בירך פעם אחת על תפלין של ר"ת, 
וכל אותו היום היה בצער על חשש ברכה לבטלה.  וכאשר 
זכרון  מצבת  לזכרה  עשה  ע"ה,  הרבנית  אשתו  נפטרה 
הדגולה, אשת  הרבנית  וכתב שם:  ח"ח(  )יבי"א  הגדול  בספרו 

חיל עטרת בעלה שנלקחה ממני, בעוונותי הרבים. 
לארץ  בהגיעו  זצ"ל,  מן  מרדכי  ר'  הגאון  הרב  ומורנו 
הקודש אכל תפוז ללא הפרשת מעשרות, מפני שכך היה 
רגיל בחו"ל, ולא שם ליבו לזה. ולאחר מכן, הצטער על כך, 
וקבל על עצמו, שלא לאכול תפוזים עד יום מותו. ועשה 

כך, מגודל פחד העבירה, ויראת השמים שבקרבו.
צדיקים  כתב שישנן  צז(,  ס"ק  צ  )ס'  החיים  כף  בעל  ורבינו 
ואנשי מעשה, אשר הקפידו להגיע יום יום מעשרה ראשונים 
לבית הכנסת. וביום אשר לא הגיעו מעשרה ראשונים, היו 
מתענים כל אותו היום, ע"ש. וכן היו מתענים, כאשר שכחו 
לכוין בכניסתם לבית הכנסת, על ענין מורא מקדש )עיין משנ"ב 
ס' קנא ס"ק א(. ועוד היו מתענים, כאשר שטפו את פיהם בבוקר, 

ולא כיוונו שהוא לכבוד ה' יתברך, כדי להתפלל עם פה נקי 
)עיין משנ"ב ס' ד ס"ק לז(, נורא ואיום.

חמורות,  עבירות  ובפרט  עבירה,  לבעל  ראיה  ומכאן 
שמעשיו  נועם,  ובדרכי  דקדושה  בעזות  לו  לומר  שיש 
ויתכן  השמים,  מן  מיתה  עונש  בהם  ויש  ביותר,  חמורים 
שימות השנה. ואם לא ימות - הוא נס מן השמים, וסימן 
מיד,  להתחזק  צריך  ולכן  אותו.  אוהבים  שבשמים  לכך 
להתקדם בתורה וביראת שמים. והוא מה שלמדונו רבותינו 
הקדושים לעיל. וכן מצינו לאבותינו הקדושים, שהיו רצים 
לכבוד ה' יתברך כסוסים הרצים בביצות המים )עיין סנהדרין צו.(. 
כלומר, שיש להתמיד ולהתחזק בתורה, ויסורים ומסירות 
הנפש בהשכמת בית הכנסת, שמירת הלשון והעינים. ברם, 
מסלקים  אשר  טובים,  יסורים  בגדר  זה  הרי  טהורה  ענוה 
יסורים רעים. ורבינו החפץ חיים זיע"א, תמה, מי הוא זה 
ולקבל  שקל  מליון  צ'ק  ולתת  סוכריה,  לקנות  מוכן  אשר 
שכר  הרוצה  באדם  הדבר,  כן  מתאים.  לא  זה  הרי  עודף! 
בעולם הזה, שהינו בגדר סוכריה בלבד. והעיקר לקדש שם 
שמים, ולפחד מעבירות כמו ממלאך המוות. ולקיים מצוות 

בשמחה ואהבה, והלואי שנזכה לכך.
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 איך לעשות טוב לאחרים
הרב אליהו רבי ראש הכוללמבלי להיפגע מכך?

אותם חיים יכולים להראות קשים!
ויכולים להראות חיים של אושר
מה שמבדיל ביניהם זה התובנה
והיא מסתתרת כאן

להצטרפות אישית, שלחו בקשת הצטרפות למס'

+972-55-6688008
מנהלי קבוצות, צרפו לקבוצה את המס' 972-55-6688001+
לשמיעה בטלפון, חייגו למס' 972-52-7680007+ www@haravrabi.co.il

הבהרה:איננו 
מעודדים שימוש 
באינטרנט אפילו 

עם הגנה, אנו 
פונים רק למי 
שכבר מחזיק 

בזה ממילא!

)הקלטה מתוך שיחה בציבור(

שלום וברכה מורי ורבותי!
בכל אדם שבעולם, אפילו בגוי ואפילו בבהמה, יש נפש. הרי גם בהמה ביום מן הימים 
מתה, אם כן מה הפסיק לעבוד פה? הנפש שהיתה לה הפסיקה את העבודה. מעבר לנפש, 
יש רוח, רוח יש רק לאדם. אדם זה כולל גם גוי, גם לגוי יש רוח. עצם זה שאדם יכול לדבר, 
זה מראה שמעבר לנפש בהמית יש לו גם רוח. הרמה הגבוהה יותר, זהו יהודי שיש לו נשמה. 
הרמה הגבוהה של היהודי, תלמיד חכם עצום, גדול בתורה וביראת שמים טהורה, היא "חיה" 
- "יחידה", לא במושגים שלנו, לפחות לא בגילאים האלה... נקווה שכולנו ביחד בעזרת ה' נזכה 

לזה לעת זקנה ושיבה ואולי אפילו קצת לפני.
אין אדם שאין לו נקודה רוחנית! מה גורם, אם כך, לעבריין להיות עבריין, ומה גורם לפרחח 
להיות פרחח? לפעמים דווקא אותה נקודה רוחנית. איך זה עובד? שימו לב טוב. הגיע אדם 
שעשה לך טובה, אבל ממש טובה שאתה חב לו הרבה מאד מחייך. אי אפשר לומר "חייב לו 
את חייך", אבל בוא נאמר "חייב לו הרבה". הנקודה, הניצוץ הפנימי הטוב שלך אומר לך באותו 
רגע: "תשמע, אתה חייב להכיר לו טובה. לא משנה מה הוא יצטרך, אתה צריך להגיד לו 'כן'. 
יקרא לך באמצע הלילה, באמצע היום, יבקש להרים לו סלים, יבקש להלוות לו או לחתום לו 

ערבות, אתה חייב לו את זה, כי הרי הוא עשה לך טובה גדולה מאד מאד!".
מאותו רגע, הנשמה שלך, הנפש האלוקית שלך, גם אם זה גוי, כל שכן וקל וחומר אם אתה 
יהודי, כל פעם שרואה אותו ברחוב אומר: "נו, אני חייב לו, נו מתי אני אעשה משהו למענו? 

אני רוצה כבר לעשות עם זה משהו".
ועד כמה אתה בחור  מה קורה עכשיו? מה השלב הבא? תלוי עד כמה אתה בחור טוב 
יותר, אתה רואה את זה כמחויבות ומחפש לעזור לו. תראו  בעייתי. ככל שאתה בחור טוב 
את אבא שליט"א, כל פעם שהוא רואה את השדכן שלו, הוא אומר: "הוא השדכן שלי, בזכותו 
התחתנתי, בזכותו יש לי בנים, יש לי נכדים". אומרים לו: "כבוד הרב, מה אתה חושב שבלעדיו 

עד היום היית נשאר רווק? היה מגיע מישהו אחר". "לא! הוא השדכן שלי".
אתם מבינים איך פועלת הכרת הטוב? זה מה שקורה לאדם טוב.

מה קורה לאדם רע? אדם רע אומר: "מה, אני חייב לו?! אין לי כח לזה. מה, כל החיים אהיה 
חייב לו?! מה, יום אחד הוא יבקש ממני טובה, ואני אתן לו? לא מתאים לי!". מה קורה בתת-
המודע שלו? הוא מתחיל לומר לעצמו: "תשמע, הוא לא בדיוק עשה לי טובה. כי עשה את זה 
בדיוק בזמן הפנוי שלו, לא על חשבון העבודה באמת. ובכלל, הוא לא תכנן את זה, זה יצא לו 
על הדרך... וגם בינינו, זו בכלל לא טובה, הוא הרס לי את החיים. נכון שבזכותו קיבלתי דירה 
מ'עמידר', אבל תאר לך שלא הייתי מקבל דירה מ'עמידר', הייתי מתאמץ יותר וביום מן הימים 
רוכש דירה גדולה יותר. אז בעצם, הוא הרס לי את החיים. ואם אני חושב על זה יותר, הוא לא 
סתם עשה זאת, הוא עשה זאת כי הוא שונא אותי שנאת מוות. כי הרי אמא שלי וסבתא שלו 
מעולם לא הסתדרו ביניהן, וכעת הוא מצא את הזמן להתנקם בי...". ומכאן מרגע לרגע הוא 
משכנע את עצמו עד כמה הוא לא חייב לו כלום, אבל מרוב שהוא משכנע, הוא כבר משתכנע 

שהאדם הזה זה האויב הכי גדול שלו, ומכאן הוא מנסה להרוס לו את החיים.
שים לב טוב! כדי לבחון בן אדם עד כמה הוא טוב או לא טוב, לא מספיק לראות איך הוא 
מחייך לחברה. תבדוק אם הוא יודע להכיר טובה, תבדוק אם הוא יודע להצליח ולומר: "הייתי 

חלש, ובזכותך הצלחתי מעמד".
לכל אחד קל לתת צדקה, למה? כי כאשר מגיע אליך עני ומבקש צדקה, הוא כביכול אומר 
לך: "הצלחת בחיים, ואני לא. תן לי משהו מההצלחה שלך". אתה אומר: "אה בשמחה, אתה 
מתייחס אלי כאל מי שהצליח, למה לא?". אולם, אם מגיע אליך השכן ואומר לך: "אתמול מאד 
נפגעתי ממך. אני רוצה שרק תבקש סליחה ואני אירגע". אתה אומר לו: "או הו, תקשיב טוב, 

עוד מילה אחת והיורשים שלך יבקשו את הסליחה הזאת... תיזהר!".
ומדוע? להוציא כסף מהכיס לכאורה יותר קשה מאשר להוציא את המילה "סליחה" מהפה. 
אלא שלהוציא את הכסף מהכיס זה בתור אדם גדול, בתור אדם מצליח. לבקש "סליחה", אני 
מבקש בתור אדם שלא הצליח, בתור אדם נכשל, זה הורס לי את הכבוד, אני לא מוכן שתפגע 

לי בכבוד.
מורי ורבותי! כל אדם שמצליח לזכך את נפשו יותר, כל אדם שמצליח לשכנע את עצמו עד 
כמה הטוב שהוא קיבל מהאחרים זה טוב אמיתי, זה האדם שגם יכול להעניק את אותו טוב 
לאנשים אחרים. ככל שאדם משחית את גופו ואת מידותיו יותר, שם הוא מסתבך ושם הוא 
גורם לאחרים לסבול ממנו. וזה מה שגורם לאנשים, לצערנו, לפעמים לומר: "לא רוצה לעשות 
לאחרים,  מטובות שעשיתי  בחיים  סבלתי  מספיק  טובות.  לי  יעשו  ושלא  אחד,  לאף  טובות 

מספיק נהרסו לי החיים".
קרח, הצליח להשתכנע מאשתו, שכל מה שמשה עשה בכדי לגדל ולרומם את הלוויים היה 
בכלל במטרה להשפיל אותם. את אותה הנפת קודש היא הפכה לבזיון, את אותה תגלחת שגם 
משה עצמו עבר, היא הפכה לחלק מהשפלה. ואת אותה בחירת קודש להיות השבט הנבחר, 
היא הפכה למספר שתיים , כי הלא אתם לא כהנים... לראות את הטוב, ולהגדיר אותו כרע, 

ולאחר מכן עוד לחפש נקמה.
אולם, כאן מגיע האדם בעל הרמה הגבוהה פי שלוש. כלומר, יש כאן דרגה נוספת שהיא 
גבוהה עוד יותר בנפש האדם. הרמה הנמוכה ביותר היא, מי שעושים לו טובה והוא מחפש 
להחזיר רע. הרמה הגבוהה עוד יותר היא אדם שעושים לו טוב והוא מחפש להחזיר טוב. יש 

רמה אחת יותר גבוהה מכך. מהי הרמה היותר גבוהה?

ובכן, הרמה הגבוהה היא כדלהלן: שלמרות שאתה יודע שאם תעשה טוב אתה מקבל רע, 
אתה ממשיך לעשות טוב. כלומר, אתה אומר: "תקשיב טוב, אני מגיע אליך. אתה חס ושלום 
נמצא במצוקה, אתה נמצא בבית חולים אני בא לבקר אותך, אין לך כסף אני בא להעניק לך. 
אני נותן לך הרבה יותר ממה שאתה חושב. אני יודע בודאות שאיך שאני מביא לך את הכסף 
אתה כבר באותו רגע עושה חשבון מה החשבונות שלי ואומר לי: 'הא, הבחירות מתקרבות, 
הועד נבחר מחדש, יש לך אינטרס...'. אתה מחפש את כל האינטרסים. ואני יודע שלא רק שלא 
תחזיר לי טובה שאני עושה לך, אלא ברגע שאני אצא מהבית שלך תגיד לאשתך: 'ראית את 
המושחת הזה?! מנסה לקנות אותי באלפיים שקל'. למרות זאת, אני ממשיך לעשות טוב. למה? 
כי את הטוב שאני עושה איני עושה בכדי לקבל כבוד. את הטוב שאני עושה איני עושה אפילו, 
שימו לב טוב, כדי להשקיט את המצפון. את הטוב שאני עושה אני עושה אך ורק מתוקף מה 

שאומר הרמח"ל על הקדוש ברוך הוא "מדרך הטוב להיטיב".
אם אתה טוב, אתה רוצה לעשות לאנשים אחרים טוב. אם אתה רע, אתה רוצה לעשות 
לאנשים אחרים רע. אם אתה לא רע ולא טוב, פרווה כזה, בחור 'עלום שם', אתה גם לא רוצה 
לעשות לא טוב ולא רע לאף אחד בעולם. אם יש לך את האפשרות להפוך בן אדם למאושר, 
ואתה לא הופך אותו למאושר, כי אין לך אינטרס... לא נקרא לך "אדם רע", אבל אתה לא "אדם 
טוב". אם אתה אדם טוב, אתה יודע להגיע לאדם ולשכנע אותו עד כמה אתה רוצה לעשות לו 
טוב. שימו לב "טוב", ולא לשכנע אותו עד כמה אין לך אינטרס. כי מבחינתך שיחשוב כל חייו 
שהיה לך אינטרס, לא מעניין אותך! אתה לא מצפה ממנו לכלום, ואין לך אפילו בעיה לספוג 

בעתיד את הדברים הרעים שהוא יעשה.
יש מקרים שמגיעים שני אנשים לבית דין או לבית משפט )ל"ע(, ובמהלך הויכוח אומר הנתבע 
ולכן אתה רוצה ממני שלושים אלף  לתובע: "תקשיב טוב, תגיד לי שמצבך הכלכלי קשה, 
שקל. אני הרגע שולף ונותן לך. אני באמת מרחם עליך, אתה אדם מסכן. אבל אם תתבע אותי 
שאני חייב לך שלושים אלף שקל, אקח עורך דין במאה אלף ואחסל אותך"... זה אדם פרווה.

אדם טוב, אתה יודע מה הוא אומר? "מסכן, אין לו כסף. הוא מתבייש לבקש יפה, והוא 
באמת צריך. זה נכון שזה לא יפה מצידו, אבל אני יכול להביא שלושים אלף שקל, ואני יכול 
אפילו לעשות לו הרגשה טובה כאילו אני חייב לו. אני אתן לו את זה עם פרצוף חמוץ, עם 
פרצוף של 'ניצחת'". אבל מה כל החיים הוא יחשוב?! ואם הוא יחשוב שהוא באמת ניצח? 
מי הטיפש שאכפת לו מה חושבים עליו? האם אתה שווה לפי מה שחושבים עליך, או אתה 
שווה לפי שווי אמתי יותר? מי זה האדם שמדליק לך כל בוקר את הפתילה ואומר לך כמה 

אתה שווה? אתה או הסביבה שלך?
בן אדם מדהים אתה",  איזה  "פשש..  לו:  אומרים  כולם  אותו אדם שרק כאשר  אם אתה 
הוא נהנה מהחיים. אתה גם בדיוק אותו אדם שמחר מישהו יעשה לו פרצוף וברגע אחד הוא 
בדיכאון, אין לו חיים ואין לו יום. אולם, אם אתה אדם שעושה את מה שמוטל עליו, נפש, רוח 
ונשמה נקיים וזכים, שלווים ושקטים, מחר יבוא איזה אחד יגיד: "מושחת". תגיד לו: "צודק". 
יבוא אליך ויגיד לך: "רשע מרושע", תאמר:" מה שאתה רוצה, נשמה הורה. עושה לך טוב? 

אני מוכן לשלם על זה אפילו"...
יותר מזה, הרגשות שיהיו לך כלפי אותו אדם לא יהיו רגשות של כעס, אלא רגשות חמלה, 
רחמנות, "מסכן הבחור, כנראה רע לו בבית, אולי אשתו רבה איתו, אולי הילדים שלו יצאו 
לתרבות רעה, אולי אין לו כסף בחשבון, אולי הפקיד של הבנק צעק עליו ואמר לו 'שהוא מחזיר 
לו שיקים', ואין לו אומץ לצעוק על הפקיד של הבנק, ולכן הוא צועק עלי". הוא באמת מסתכל 

עליו בחמלה ורחמים ולא מסתכל עליו בכעס.
שימו לב, העבודה היא לא לעבוד על היחס שלך עם חבר שלך, היחס שלך עם חבר שלך 
הוא רק התוצאה. העבודה האמיתית היא לעבוד על היחס שלך כלפי עצמך. עד כמה שלוות 
עד כמה  יודע מה אתה שווה באמת?  עד כמה אתה  זווזי...(,  לתרי  )תרתי משמע  גמורה  הנפש שלך 
המעשים שאתה עושה נותנים לך שקט ושלווה נפשיים? אם זה רק חמישים אחוז, אז ההצלחה 
שלך עם האחרים תהיה רק חמישים אחוז. אם זה שבעים אחוז, ההצלחה שלך עם האחרים 
תהיה שבעים אחוז. אבל אם זה מאה אחוז, ההצלחה עם אלה שמנסים להתעלם מהטובה 

שעשית או אפילו לפגוע בך חזרה, היא תהיה הצלחה של מאה אחוז. פשוט תצליח באמת!
ולא לומר: "איך הוא דיבר עלי... רציתי להרוג אותו... אבל התגברתי". לא! "איך הוא דיבר 

עלי, ריחמתי עליו, רציתי לנשק אותו, אבל התגברתי, אמרתי אולי הוא יתעצבן".
הכח הגדול הוא: אל תעבוד על אנשים אחרים, אל תעבוד על היחס שלך עם אנשים אחרים. 
תעבוד על היחס שלך עם עצמך ותבין שהערך שלך והשווי שלך לא תלויים במה יגידו עלי 
אנשים, לא תלויים במה יחשבו עלי אנשים. אני עושה טוב, ואת הטוב ביותר האפשרי, ואם 

יחשבו טוב או טוב עוד יותר, זה לא מעניין אותי.
בכדי להצליח בזה אתה גם אמור להתרגל לא ליהנות כאשר משבחים ומפארים אותך. כי 
אם אתה נהנה מכך, זה אומר שהם נמצאים כאן על הבמה, וזה אומר שאם מחר מישהו מהם 
יחטוף עליך "קריזה" או אשתו הרגיזה אותו וירד עליך, אתה גם נפגע ממנו. אבל אם אתה 
מראש אומר לו: "יקירי, לא משנה מה תגיד לי, אני שמח בעצמי, אני מעריץ מספר אחד של 
עצמי... מעריץ מושבע. אף אחד לא יכול לגרום לי להתעצבן על עצמי. מה שתגיד מקובל 
עלי, העיקר שאני אשאר רגוע". ככה תהיה רגוע גם כאשר משבחים וגם כאשר מגנים, ותזכה 
לשלוות נפש אמיתית, לחיים מאושרים, לאהבה ואחווה, שלום וריעות, ואדם עם שלוות נפש 

אמיתית יכול גם להעניק לאחרים.
וברוכים תהיו!
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כעס ועצבים - אפשר לצאת מזה!
שאלה: במשפחתנו, יש בעיה של "עצבים". הדבר 
בא לידי ביטוי, שמקללים על כל בעיה, ואף חמור מכך, 

שמקללים איש את רעהו. מה יש לעשות במצב זה?
תשובה: חובה על כולם, לעורר, להתאמץ ולהרבות 
לקנוס  הנ"ל  למשפחה  לייעץ,  ויש  ואחווה.  אהבה 
עצמם, בסכום כסף שינתן תרומה להחזקת אברכים, 
על כל התפרצות עצבים וקללות. ואף סכום מועט של 
10 שקל, מועיל לכך, ואם גם בזה אינו משפיע, ניתן 

לעלות את סכום הקנס ל-100 שקלים.
ומובא בשולחן ערוך )חו"מ ס' כז ס"א( שהמקלל את חבירו 
בשם שמים, ויש עדים והתראה, חייב מלקות. ולעומת 
מט.(.  )חולין  השמים  מן  מתברך   - יהודי  כל  המברך  זה, 
ִחָּנם  "ִקְלַלת  ב(:  )כו,  משלי  בספר  כתב  המלך  ושלמה 
לא ָתֹבא", ומאידך על המקלל עצמו אמרו "לֹו ָתֹבא", 
והיינו שהקללה תחזור אליו. וכמו שמצינו לדוד המלך, 
שקילל את יואב בן צרויה, וחזרו כל הקללות על זרעו 

של דוד המלך )עיין סנהדרין מח:(.
כמובן, שאסור להרגיז ולצער את השכנים. וכאשר 
מכך,  להיזהר  יש  קיללהו,  כך  ידי  ועל  אחרים,  ציער 
דרבה  לה. במעשה  גטין  )עיין  ויתכן שהקללה תחול עליו רח"ל 
מן  ולא  המקוללים  מן  להיות,  יש  ולעולם  הונא(.  רב  בר 

העולבים  מן  ולא  הנעלבים  מן  מט.(,  )סנהדרין  המקללים 
)שבת פח:( ומן הנרדפים ולא מן הרודפים )ב"ק צג.(.

ובספר פלא יועץ )ערך קללה( כתב דברים חמורים על 
ח"ו,  פה  בנבלות  ובפרט שמקללו  חברו,  את  המקלל 

שהעונש על כך חמור מאד )עיין שבת לג.(.

חומר איסור שבועה
שאלה: האם מותר להשבע בין חברים ובני משפחה, 
ָיי", או כאשר נשבע באביו, אימו ואף  והיינו שאומר "בחָָ

באלוקים?
ואינה  הנשבעים,  אותם  עושים  טוב  לא  תשובה: 
ובפרט  בכך.  עצמם  מסכנים  ואף  כלל,  טובה  הנהגה 
וללא  בכך,  מה  של  ודיבורים  דברים  על  שנשבעים 
להיזהר  קנו( שיש  ס'  )או"ח  ערוך  ומובא בשולחן  תועלת. 
מלהשבע אפילו על אמת, ובכף החיים )שם ס"ק יז( הוסיף 

שאין להשבע בלשון "חי נפשי".
שהיתה  אחת,  באשה  מעשה  לה.(  )גטין  בגמרא  וראה 
נשבעת על אמת, ואם כל זה לבסוף מת אחד מבניה, 
ע"ש. ובפרט באזכרת שם שמים, שהדבר חמור ביותר.

והכלל בזה, שהקופץ ונשבע, סימן שאינו איש אמת, 
רח"ל. וכן לומר "באמת" יש חשש איסור שבועה )עיין 
להשבע  שלא  וכמה,  כמה  אחת  ועל  יז(,  ס'  מיו"ד  ח"א  יבי"א 

בספר-תורה, במזוזה או בה' יתברך.  

נופש נשים...
לאשה  הצניעות,  כללי  פי  על  מותר  האם  שאלה: 
הבעל  כאשר  העבודה(,  )מטעם  ימים  מספר  לטיול  לצאת 

נישאר בבית עם הילדים?
ואינו בריא,  תשובה: נופש באופן שכזה, אינו טוב 
ואף מזיק ומקלקל את שלום הבית. ודבר זה אינו צנוע 
לנפוש  הולכת  נשואה  אשה  ההלכה.  פי  על  ואסור 
לאשה  מצינו  ולא  חברות,  עם  ולא  בלבד,  בעלה  עם 

ברכות  יהוידע  בן  )עיין  בעלה  והוא   - אחד  חבר  אלא  חברות 
רווקות  כאשר  שבעתיים  אסור  שהדבר  וכמובן,  כח:(. 

עמי  של  גדול  שיבוש  והוא  כאלה,  לנופשים  נוסעות 
הארץ, רח"ל מהם. 

ורק כאשר נוסעות לטייל למשך יום אחד, בלא לינה, 
מתאימה,  ומדריכה  רבנית  בליווי  בקדושה,  להתפרק 
אשר תשגיח על כללי הצניעות והקדושה, הדבר נפלא 

בבחינת "ְוקֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו ֹכַח" )ישיעהו מ, לא(.
שיצא  אחד,  חכם  על  קמז:(  )שבת  בגמרא  ומסופר 
למדים,  ומכאן  ע"ש.  תלמודו,  ושכח  ולהנות,  לנפוש 
שגם כאשר נוסע לנופש, וחפץ להתפרק בקדושה. יש 
להתייעץ עם החכם, ולשאול דעת תורה לאן לילך, מתי 
חוזרים ומה עושים. והכל באוירה רוחנית תורנית, וזה 

מצוין.  
    

שאו ידיכם קודש
או  ידיו מלוכלכות משיירי מאכל  שאלה: מי שהיו 
משאר חומרים כדבק, שמן, נפט וכיו"ב. האם מותר לו 
לברך באופן זה, או שצריך לנקות ידיו טרם הברכה? 

במקום  נגע  שכאשר  וידוע  יפה.  שאלה  תשובה: 
טינופת, זיעה וכיו"ב, צריך לרחוץ ידיו קודם הברכה. 
אבל הנוגע בחומרים שונים, אף שריחם רע, אינם בגדר 

אשפה )עיין במשנ"ב ס' עט ס"ק כג(.
למעשה, המנקה ידיו קודם הברכה, על ידי שטיפה 
יתברך,  וה'  לברכה  גדול  כבוד  בכך  עושה  וכדומה, 
קלד,  )תהלים  ה'"  ֶאת  ּוָבֲרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  "ְׂשאּו  ובבחינת 
ב(. ומכאן למדו חז"ל הקדושים )סוטה לט.( שיש לכהנים 
ליטול את ידיהם קודם ברכת כהנים. וברור שיש בכך 
כבוד שמים, לברך בידיים נקיות. ורבינו כף החיים )ס' 
קנח ס"ק נג( מביא בשם הזוה"ק, שהמברך בידיים מזוהמות 

חייב מיתה, ע"ש. 
ומכאן לפועלים בעבודתם, ונשים המנקות בביתם, 
ידיהם  את  לרחוץ  שיש  וכיו"ב,  לברך  צריכים  אשר 
טרם הברכה, בכדי לברך את ה' יתברך בנקיות. והובא 
לאחר  ידיו  נוטל  שאינו  כל  כ(  פרשה  )בלק  רבה  במדרש 
המזון, הרי זה כהורג נפש, ע"ש. והעיקר תמיד להרבות 

כבוד שמים.

צוואת הנפטר כנגד ההלכה
שאלה: איש אחד, התמים במעשיו, כתב בצוואתו 
יהיה  אשר  לספרי-תורה,  קודש  ארון  מכספו,  לתרום 
מיוחד במינו, ועליו חריטות וציורים מרשימים ביותר, 
ועלות הארון הסתכמה ב-100 אלף שקלים. אולם על 
ידי שישקיעו את הסכום הנ"ל בארון בלבד, לא תהיה 
אפשרות לרכוש פרוכת לארון הנ"ל. שאלתנו היא, אם 
ניתן במצב זה לוותר על פרוכת לארון הקודש, הואיל 
או  גם ללא הפרוכת.  ומרשים בפני עצמו,  נאה  והינו 

שמא חובה ליתן פרוכת בארון הקודש?
את  לשנות  שלא  להיזהר,  יש  לעולם  תשובה: 
המסורת מדורי דורות, וכידוע מהחתם סופר "חדש - 
אסור מהתורה". ומרן רבינו הגדול זיע"א פסק, שאין 
לשנות מן המנהג ולהסיר את הפרוכת מארון הקודש, 
ואף אם  ביותר,  ואפילו באופן שארון הקודש מפואר 
שיש  כתב  הקודש,  מארון  הפרוכת  את  הסירו  כבר 

להחזירה במהרה )יחו"ד ח"ו ס' ט(. 

היטב  ויודע  האמת,  בעולם  המנוח  נמצא  וכעת, 
את ההלכה ואף חפץ בדעתו לקיימה. ואם אכן יעשו 
שכתב  למי  הדבר,  ודומה  מכך.  יצטער  כצוואתו 
בצוואתו שלא ישבו עליו שבעה, או שתורם את גופו 
תוקף  שום  שכזו  בצוואה  שאין  וכדומה,  לפתולוגיה 
וכן  ד(.  ס"ק  לא  ס'  יו"ד  ח"ו  )יבי"א  צוואתו  לקיים  ואסור  וכח, 
אם כתב בצוואתו, שלאחר מותו ישרפו את גופו, אין 
לקיים צוואתו )חזו"ע אבלות ח"א דף תקלט(. ומסתבר שאין בזה 
דין צוואה, ולא כלום. ויתכן עוד, שחבל להשקיע את 
הכסף בכך, אלא ירכשו היורשים ארון קודש ופרוכת 
מכובדים, ושאר הכסף ינתן להחזקת אברכים, לתורה 
וזיכוי הרבים. ולך נא וראה לירושלמי )פאה פ"ח ה"ט( שרבי 
חמא בר חנינא הראה לר' הושעיא בתי כנסיות שבנו 
אבותיו בעיר לוד, והתפאר בכך באומרו: "ראה כמה 
ממון השקיעו בכך אבותי". ולעומתו טען ר' הושעיא: 
תלמידי  היו  לא  וכי  אבותיך!  שיקעו  נפשות  "כמה 
לעסוק  שיוכלו  בכדי  הכסף,  את  להם  ליתן  חכמים 
בתורה, עד שהשקיעו אותו בבתי כנסיות". נורא ואיום.
ואם יעשו כן מכספי המנוח, בודאי שישמח וירקוד 
פניו על  יקבל  זיע"א  רבינו הגדול  וכן  בעולם האמת, 

אשר שמע לו בהלכה.

דברי תורה בליל שבת
שאלה: כאשר החכם דורש בליל שבת, לפני תפילת 

ערבית, והזמן מתארך, האם יש לוותר על כך? 
גדול עד מאד, לדרוש בדברי תורה,  תשובה: דבר 
מוסר וחיזוק מתאים קודם ערבית בליל שבת קודש. 
עם,  ברוב  השירים,  שיר  אמירת  מאשר  עדיף  והוא 
שהרי ניתן לאומרו לפני מנחה, כמבואר בספר הקדוש 

בן איש חי )ש"ב פ' לך לך ס' כג (.
וידוע, שכבר בזמן הגמרא, היו לומדים במשך ליל 
אינו  כן, שבת קודש  ואם  יהוידע שם(.  בן  ועיין  לה:  )יומא  שבת 
זמן מתאים לאכילה ושתיה, אלא לחיזוק בתורה ויראת 
שמים. והשומע דברי תורה בשבת קודש, מוחלים לו 
)עיין חזו"ע שבת ח"ב דף רי(. ומסתבר שעדיף  על כל עוונותיו 
הדורש  חכם  שם  נמצא  אשר  כנסת,  בבית  להתפלל 
בבית  ולא  לערבית.  מנחה  בין  שמים,  ויראת  במוסר 
התורה  לימוד  ולמסקנא,  לצאת.  הממהרים  הכנסת 

וזיכוי הרבים בשבת קודש, דבר נפלא עד מאד.  

שימוש בכוס זכוכית לחלב ובשר
שאלה: האם נכון לכתחילה, להשתמש בכוס זכוכית 

לבשר ולחלב?
זכוכית  בכוס  להשתמש  בהחלט,  מותר  תשובה: 
בולע  שאינו  מפני  בפסח,  הדין  והוא  ולחלב  לבשר 
ולא פולט, ודי בשטיפה והדחה. כוס זכוכית, הינו דבר 
נפלא ועל ידי כך חוסך מקום וטורח מיותר, בהגעלה 

וכיו"ב. 
צה(  ס'  )יו"ד  ערוך  מהשולחן  לכך,  ראיה  להביא  ויש 
נקיה,  בשרית  בקדרה  פרווה,  מאכל  בישלו  שכאשר 
מותר לאוכלו עם חלב. וכן כאשר בישלו מאכל פרווה, 
וידוע  בשר.  עם  לאוכלו  מותר  נקיה,  חלבית  בקדרה 
שדין זה הוא לכתחילה. ואם כן, הוא הדין בנדון דידן, 
שמותר להשתמש בכוס זכוכית לכל דבר )עיין יבי"א ח"ד יו"ד 

ס' נא, וח"ט מיו"ד ס' ד וח"ג מיו"ד ס' ד ותהנה(.

 )דברים שנשא
  מרן זיע"א 

 בשיעורו השבועי
 במוצש"ק בלווין(

מדברי מרן 
רבינו הגדול 
זיע"א:

  אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל,

לא להשתמש עם זה בכלל!
 כל המכשירים הטמאים, תוציאו אותם!

השיעורים משולבים בהנהגות
קדושות כדרכו של מורנו הרב שליט"א

תוך מתן דוגמאות של שאלות 
מצויות אותן נשאל מורנו הרב 
שליט"א בבית ההוראה

לשיעור השבועי בהלכה ומוסר
המתקיים בעז"ה מידי יום שלישי בשעה 20:00 ]לאחר תפילת ערבית[

 במוסדות התורה "עטרת חכמים" רח' החי"ם 4, תל גיבורים חולון

הציבור הקדוש מוזמן, 

משך כל שיעור שעה וחצי
עזרת נשים פתוחה

מסכים מיוחדים לנשים
 השיעור מועבר בשידור חי

 באתר המוסדות
 הכניסה

שית
חופ



סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א שאל אביך ויגדך

לנווט, ולנצח!

העיר,  של  כרבה  המהר"ם  הגאון  שימש  בה  לובלין,  בעיר  שהיה  מעשה 
הגאון  של  בראשותו  גדולה,  ישיבה  עוד  שם  והיתה  שלה.  הישיבה  וראש 
רבי שמעון זאב אוירבך, שהיה חתן המהרש"ל. פעם, נתקשו הרבנים ראשי 
ליישב  דיבור אחד מהתוספות, המהר"ם האריך בפלפולו  הישיבות בפירוש 
דברי התוספות כהוייתן, ואילו רבי שמעון זאב כתב להגיה בתוספות להוסיף 
אות "ו". ותלמידי שני הרבנים היו מתווכחים זה עם זה, כל אחד להצדיק את 

רבו בקולי קולות, ותבקע הארץ לקולם. 

באין מוצא, החליטו ראשי הקהל לפנות אל הגאון מהר"ש אבוהב, רבה של 
אמשטרדם, לחוות את דעתו בפרוש דברי התוספות. והיה אם יכריע כאחד 
הישיבה.  ראש  הישיבה השני להתפטר מתפקיד  ראש  על  הישיבה,  מראשי 
והנה לאחר עיון בדברי התוספות, הסכים הרב לפרושו של רבי שמעון זאב, 
ולהגיה בתוספות ולהוסיף את האות "ו". בהתאם להחלטתו, המהר"ם התפטר 
ממשרתו, אבל הגאון רבי שמעון זאב לא הסכים לכך. וכאשר ראשי הקהילה 
עמדו על כך, התפטר גם רבי שמעון זאב ממשרתו, ונשארה העיר לובלין כעדר 

ללא רועה, מבלי רב וראש ישיבה.

בצר להם, פנו פרנסי העיר אל הגאון מהרש"א, שהיה רב ואב"ד באוסטרהא, 
ושלחו לו "כתב רבנות" על קהילת לובלין. המהרש"א קיבל את הקריאה של 
ישא מדברותיו  ואכן הודיע שבשבת הקרובה  ונסע ללובלין,  לובלין,  פרנסי 
כדרכו  הנפלאה  דרשתו  ואחר  העיר.  רב   - למשרתו  בהתאם  לובלין,  בעיר 

בקודש, אמר, תמוה בעיני, כי מה ראו הפרנסים לשלוח אלי לשמש כרבה 
של העיר לובלין, והלא קהלת אוסטרהא גדולה כפליים מלובלין, ואיך יבקשו 
ממני לעזוב את הרבנות באוסטרהא הגדולה, ולבוא לשבת על כסא הרבנות 
בלובלין. ולכאורה הקושיא תחול גם עלי, מדוע נענתי לבוא אליכם ולעזוב 
את אוסטרהא. אך כשאני לעצמי אפשר לתרץ, כי בכל אוסטרהא אין לי שני 
ורבי  המהר"ם  והם  בלובלין,  שיש  כמו  בתורה  ועצומים  גדולים  רוח,  ענקי 
שמעון זאב, שהם באמת גדולי הדור. אולם על ראשי קהילת לובלין, הקושיא 
במקומה עומדת. אולם הואיל ושלחתם לי את כתב הרבנות, וקבלתם עליכם 
את רבנותי, אני גוזר עליכם בגזרת "מרא דאתרא", להחזיר עטרה ליושנה, את 
המהר"ם להחזיר למשרתו כרב ואב"ד וראש ישיבה, ואילו את רבי שמעון זאב 

למשרתו כראש ישיבה. וכך הוחזרו שני הגדולים למשמרתם.

ויוותר  פראג,  ואב"ד  לרב  נתקבל  זאב  שמעון  ורבי  הימים,  ארכו  לא  אך 
המהר"ם לבדו. ושלום על דייני ישראל.

והמהרש"א קיים מאמר חז"ל באבות דרבי נתן )פרק טו( שכשם שרואה אדם 
שם  שיהיה  רוצה  שאדם  וכשם  חברו.  כבוד  את  רואה  יהיה  כך  כבודו,  את 
טוב על כבודו, כך יהיה רוצה שיהיה שם טוב, על כבודו של חברו. וכן אמרו 
בברכות )כח:( כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו, רבינו למדנו 
אורחות חיים, אמר להם, הזהרו בכבוד חברכם וכו', ותזכו לחיי העולם הבא.

ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך  )אבות ב, י(.

כל שנה מחדש כאשר לומדים בפרשת השבוע על מחלוקת קרח ועדתו, 
צצה ועולה השאלה ששואל רש"י הקדוש בשם המדרש "ומה ראה קרח 
לחלוק עם משה? נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה 
נשיא על בני קהת על פי הדבור" דברים פשוטים ומחייבים, שלא מצריכים 
הבנה ועמקות מיוחדת, רק התבוננות ללמוד ולהבין מה קרה שם כדי שגם 

אנחנו לא ניפול באותה הטעות!
יהודי שלא חסר לא כלום לא ברוחניות  ומעלה,  יהודי משכמו  קרח! 
את  מסיים  ובנעימים.  בטוב  חייו  את  לסיים  שיכל  יהודי  בגשמיות,  ולא 
חייב בצורה הכי טראגי שיכולה להיות, ונשאר לדראון עולם לסמל של 
מי שחלק על משה רבינו ובעלה אותו האדמה כשהוא חי, אותו ואת וכל 

משפחתו...
וכל כך למה? 

בגלל הקנאה! וכדברי התנא באבות, הקנאה התאווה והכבוד מוציאין 
את האדם מן העולם.

מה זה בעצם קנאה, איך זה קורה? ומה העבודה שצריך לעשות כדי 
להינצל מזה?

אם נרצה לסכם את זה על קצה המזלג, הביאור הוא כך:
לצורך התפתחות וקיום העולם, ה' טבע באדם טבע של צמיחה ורצון 
תמידי לגדול. לולא הטבע הזה העולם לא היה מתפתח בכלל, כי כל אחד 
היה חי את חייו בלי רצון לכבוש יעדים ומטרות, ולא היינו מגיעים לשום 
מקום... הבעיה שטבע זה טומן בחובו דבר רע מאוד, והוא הקנאה, יש 
לאדם קושי גדול לראות בהצלחת חברו, עד כדי שאדם יכול לאבד את 

עולמו ולו כדי שחברו לא יצליח יותר ממנו.
יכולים לנווט את הטבע הזה  נובע, אנחנו  זה  יודעים ממה  וכשאנחנו 
לכיוון החיובי שלו, ולהשתמש ביצר הזה כדי לגדול ולשגשג ולהצליח, 

ולא כדי להוריך ולהשפיל את השני.
וכשיודעים שהעושר והכבוד מה' בלבד, קל הרבה יותר להתגבד ואף 

לשמוח מאוד בהצלחת השני. והלוואי שנזכה לכך.

מאת ניר ברי


