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  ד"בס
  א"שיחה שבועית מאת הרב אביגדר נבנצל שליט

  ס"פרשת קורח תש
   נגיעה אישית� שורש חטאו של קרח 

  

שניסי� , )א"ח ה"יסודי התורה פ' הלכ(� כותב "הרמב

שעשה משה רבנו במדבר לא נעשו כדי להוכיח את 

רק מעמד הר סיני מהוה הוכחה . אמיתת נבואתו של משה

כי ש� , ו של משה רבינויחידה ומספקת לאמיתת נבואת

ה "את הקב" ואזננו שמעו ולא אחר, עינינו ראו ולא זר"

ל! אמור לה" כ! , משה משה: "קורא למשה ואומר לו

ואי" , ובזה נעשנו כולנו עדי� שנבואת משה אמת, "וכ!

מדוע איפא נעשו האותות . עוד צור! באותות נוספי� לכ!

לפי "� אלו ניסי? י משה רבינו במדבר"והניסי� השוני� ע

 קרע היה צרי! להשקיע את המצריי� ... הצור! עשא�

.  הוריד לנו את המ"ָצַרְכנ$ למזו" . את הי� והצליל" בתוכו

 בלעה  כפרו בו עדת קורח .  בקע לה� את האב"צמאו 

בי" האותות שעשה ". וכ" שאר כל האותות. אות" האר)

� "מונה הרמב, משה שלא כדי להוכיח את אמיתת נבואתו

 בלעה אות" כפרו בו עדת קורח : "ג� את מעשה קרח

שהדר! , הרי בכתוב מבואר: לכאורה קשה מאד". האר)

הניסית בה נבלעו קרח ועדתו באדמה נועדה להוכיח את 

שלחני ' בזאת תדעו" כי ה: "אמיתת נבואתו של משה

א� ְ+מ*ת כל : לעשות את כל המעשי� האלה כי לא מלבי

ת$" אלה ' וא� בריאה יברא ה. שלחני' לא ה.. .האד� ְימ,

וידעת� כי נאצו האנשי� האלה ... ופצתה האדמה את פיה

� "כיצד איפא אומר הרמב). לכח, במדבר טז" ('את ה

שבליעת קרח ועדתו באדמה לא נועדה להוכחת אמיתות 

, ל על קושי זה"ז זצ"יש תרו) של הגרי? נבואתו של משה

  .ד לומר ג� הסבר אחר"אבל ננסה בס

הזכרנו כבר בשבוע שעבר ? מה היה חטאו של קורח

" צדיק כתמר יפרח"שאמר ש, י הקדוש"את דברי האר 

י על קרח ג� לאחר "א� כ! אומר האר. קרח: סופי תיבות

. הרי ודאי היה במחלוקתו ע� משה עני" עמוק, שחטא

. חכמי הקבלה נתנו ער! ג� לטענותיו של קרח, ואכ"

ת קורח ועדתו שהיא המשנה הרי אומרת על מחלוק

שמי� ). ז"ה מי"אבות פ" (שאינה לש� שמי�"מחלוקת  

' עי(ה זה בזה ועשה מה" שמי� "אש ומי� שערב" הקב

, פירשו על פי זה חכמי הקבלה). ח, י בראשית א"רש

היינו מחלוקת בה כל צד מתכוי" " לש� שמי�"שמחלוקת 

שהיא מורכבת לפעמי� מדברי שני , להגיע אל האמת

). אש ומי�(למרות שה� הפכיי� זה לזה ,  ג� יחדהצדדי�

לו היה קרח מתכוי" להגיע לאמת המורכבת מטענותיו של 

לש� " היתה מחלוקתו מחלוקת משה ומטענותיו שלו 

סבר , ואול� קורח לא חיפש את ההרכבה הזו". שמי�

לכ" מוגדרת מחלוקתו כמחלוקת , שהצדק רק עימו

" אמת"היתה , על פי הסבר זה". שאינה לש� שמי�"

הדברי� האלה עמוקי� . מסויימת ג� בטענותיו של קורח

 רק משה אמת ותורתו לפי הפשט . ואינ� מובני� לנו, ה�

אי" , )א"י' תנחומא כא"  סי' עי(וקורח ועדתו בדאי" , אמת

, ואול� ג� לפי הפשט. שו� צדק בטענותיו של קורח

ה� אי" הכונה ש, "כפרו בו עדת קורח"� אומר "כשהרמב

אילו כפרו בנבואת . כפרו לגמרי בנבואתו של משה רבינו

הרי הכהונה ? מדוע חפצו בכהונה, משה רבינו מכל וכל

והמשכ" הרי נבנה על פי הוראותיו , ענינה עבודת המשכ"

מני" לה� שזה , א� אי" נבואתו של משה אמת, של משה

כשמשה צועק ? להשרות את שכינתו' המקו� בו בחר ה

 כדי להעניש את עובדי ) כו, שמות לב(" אלי' מי לה"

ומסתמא ג� קורח , )ש�" ( בני לויכל" נאספו אליו העגל 

כשהאש יורדת . שהרי א. הוא מבני לוי היה, ביניה�

, פ משה רבינו"מהשמי� ביו� חנוכת המשכ" שנבנה ע

 ג� ) כד, וירא ט" ( הע� וירנו ויפלו על פניה�כלוירא "

ה� לא יכולי� .  שעימוקורח ומאתיי� וחמישי� איש

מ "חו) ממה שראו ביצי(לכפור במה שראו במו עיניה� 

אפילו בשעה שקורח כבר נחלק : יותר מכ!). ובמת" תורה

י הקטרת "ומשה מציע לה� לברר את ענינ� ע, על משה

' עי(ומזהיר אות� שכול� ישרפו ורק אחד ימלט , קטורת

שהרי ? מני". מאמי" קרח לדבריו של משה, )ו, י טז"רש

מה ראה לשטות זו , קורח שפיקח היה: "ל"שאלו חז

" ראה שלשלת גדולה עומדת ממנו? )להכנס לסיכו" כזה( 

אלא , ולא טעה בזה(ד משמרות לויי� "שמואל הנביא וכ

ויצאו כל אלו מבניו שחזרו בתשובה ולא , שלמעשה אבד

י "רש' עי(על כ" היה בטוח שהוא האיש שימלט , )אבדו

רי שהאמי" לדברי משה שכל מקטירי ה). ז' ש� בפס

לכל הקושיה " טע�"אחרת אי" , הקטרת ישרפו פרט לאחד

ז נמצא שהיתה רשעות גדולה "ולפ[ל "והתרו) של חז

א� האמי" לדברי משה בעני" הסכנה . בהתנהגותו של קרח

ק שהוא זה שימלט וכול� "ודימה שראה ברוה, שבקטרת

, תו שתמכו בוצרי! היה לגלות את הדבר לבני עד, ישרפו

במה חלקו איפא קורח ועדתו ]. ולא להוביל אות� לאבדו"

: התשובה? )�"כלשו" הרמב" (כפרו בו"במה ? על משה

לא אמר למשה במפורש למנות את ' שה, קורח סבור היה

אלא אמר לו למנות לכ! את האיש ,  לכה" גדולאהר"

ומשה מדעתו החליט למנות לתפקיד זה , המתאי� ביותר

שלחני ' ה: " כנגד טענה זו עונה משה ואומר.את אהר"

 לא מדעתי ) כח, טז" (לעשות את כל המעשי� האלה

הוא שאמר לי למנות ' אלא ה, החלטתי מי יהיה כה" גדול
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התירו) לדברי ). י ש�"רש' עי(את אהר" לכה" גדול 

קורח מאמי" באופ" כללי בנבואת : � הוא איפא"הרמב

ורק כדי להוכיח את , רק בפרט מסוי� הוא כופר, משה

  ".בלעה אות" האר) " טענת משה בעני" מסויי� זה 

קורה שאנשי� . זה הרי קורה לפעמי� ג� אצלנו

אבל החומרה , רב פלוני הוא תלמיד חכ� גדול: אומרי�

כי ,  החמירהוא, שלושהחמיר בדבר מסויי� היא חומרה 

לפעמי� הרב אכ" מגיע למסקנה ". מבית שמאי"הוא 

, ולפעמי� מותר ג� לחלוק על מסקנתו, תומסויימת מסבר

אבל הרבה פעמי� הכרעת הדי" שלו איננה מסברתו אלא 

� או ". או הרמב"או מתו! הרי, מתו! גמרא מפורשת

. לפעמי� ההלכה היא לחומרה, מה אפשר לעשות. ע"השו

ואול� ג� במקרי� כאלו יש שמחליטי� שהרב הוא זה 

  .'בנת דברי הסבר שמשה טעה בה, כ! ג� קורח. שהחמיר

, א� עד עכשיו משה תמיד צדק: אבל צרי! לשאול

, הוא קורע את הי�, בכל עשר המכות במצרי� משה צדק

מוריד עשר דברות , ידיו מנצחות את עמלק, הוא מוריד מ"

כ מדוע סבור היה קרח שבעני" הכהונה "א, מ" השמי�

קורח : התשובה'? הגדולה טעה משה בהבנת רצו" ה

כל עוד מדובר ". משוחד" משה חושב שבמקרה זה

אבל .  הכל טוב ויפה בישועת ישראל ומת" תורה לישראל 

את אהר" אחיו , כשהשאלה היא את מי למנות לכה" גדול

ואי אפשר , "נגיעה" כא" יש למשה רבינו או אד� אחר 

הרי אותה : וקשה על קורח. ו"לסמו! על השיפוט שלו ח

: לטעו" ג� עלי!נית" , טענה שאתה טוע" על משה רבינו

ורק היו� , למה עד היו� כל מה שמשה אומר זה בסדר

ה� , בשלמא דת" ואביר�? אתה מחליט שמשה נוגע בדבר

אבל , ממצרי� ועד הנה, ה� תמיד חלקו על משה, עקביי�

מי "משה צועק , אתה הרי עד עכשיו היית מתומכי משה

 אתה   משה אומר לעשות משכ" ; אתה ר) אליו " אלי' לה

מסתמא ג� קורח שהיה עשיר גדול נידב איזה דבר (שה עו

מדוע דווקא ). ואולי א. השתת. בגופו במלאכתו, למשכ"

אולי מפני שאתה הוא זה ? עכשיו החלטת שמשה טועה

מני" ל! ? כי חפ) אתה בכהונה הגדולה, שנוגע בדבר

התשובה היא ? אולי היא אצל!? שהנגיעה היא אצל משה

כשהוא נוגע , )ח, שמות כג ("כי השחד יעור פקחי� "

על משה הוא . הוא איננו מרגיש את הקושיה הזאת, בדבר

אבל על עצמו , ו"יכול להאמי" שהנגיעה מטעה אותו ח

אי! .  לא בא בחשבו"! ?לחשוב שהנגיעה מטעה אותו

כ "א! זה לא יכול להיות? יתכ" שצדיק ועניו כמוני יטעה

 כ"זה . ועהעל כרח! שאני הוא הצודק ומשה הוא זה שט

  ...יכול להיות

שהיה לו פע� די" תורה ע� יהודי , !"מסופר על הש

בעירנו כול� מכירי� את כבוד : אמר לו אותו יהודי. פשוט

. ודאי יפסקו לטובת!? כ מי ישי� לב לדברי"וא, תורתו

ש� יוכל הרב להוציא , נל! למקו� בו אי" מכירי� אותנו

 ע� בעל דינו והל!, ! את הדברי�"קיבל הש. משפט צדק

! וכמוב" ג� "לקהילה רחוקה שרבה לא הכיר לא את הש

ואכ" הרב דש� הכריע את הדי" , לא את היהודי השני

פ סברא "את הכרעתו נימק ע. לטובת היהודי השני

: ! ושאל את אותו רב"התפלא הש. מחודשת ובלתי מוכרת

ע "הוציא הרב מהארו" שו? מני" לרב סברא מחודשת זו

! שהסברא "והראה לבעל הש, !"ע� פירוש הש

! "בשעה שלא היתה לש!... !"המחודשת כתובה כבר בש

ואול� משעה . היה בכוחו לחדש סברא זו, כל נגיעה בדבר

, לא רק שלא זכר את הסברא שחידש, שנעשה נוגע בדבר

אינני יודע א� הסיפור ! אלא א. התפלא לשומעה מאחרי�

. אפשר להאמי" ודאי  להיות נכו" יכולאבל שהוא , נכו"

אי" אד� . !"נאמר אפילו על הש, "כי השחד יעור פקחי�"

, אד� יכול להיות למד" גדול מאד. רואה חובה לעצמו

  . ואול� היצר הרע שלו תמיד יהיה למד" יותר גדול ממנו

י גוי "שנשאל פע� ע, יונת" אייבשי)' מסופר על ר

והרי אנו , "אחרי רבי� להטות"כתוב בתורתכ� : אחד

כ אינכ� מקבלי� את "מדוע א, רבי� מכ�) צרי�הנו(

לנו יש : היה יכול להקשות קושיה יותר טובה(? אמונתנו

אחרי רבי� "כ "וא, שלושה אלהי� ולכ� יש רק אחד

ענה לו ...). אבל את הקושיה הזאת הוא לא שאל". להטות

שיי! רק במצב " אחרי רבי� להטות"ש, רבי יונת" אייבשי)

וארצה לדעת אי! , א לתל אביבא� אבו: למשל. של ספק

א� חלק� . אשאל כמה אנשי�, מגיעי� לצפו" תל אביב

וחלק� יאמרו שכדאי , 4' יאמרו שכדאי לנסוע בקו מס

 אעשה כיו" שאיני יודע מהי האמת , 5' לנסוע בקו מס

אבל א� אבוא . כי מסתבר שהצדק עמ�, כדעת הרוב

רו לי ויהיו אנשי� שיאמ, לירושלי� וארצה להגיע לכותל

ואנשי� רבי� יותר יאמרו לי , 1' שכדאי לי לנסוע בקו מס

ודאי לא אתחשב בדעת , 13' שכדאי לי לנסוע בקו מס

, את הקווי� כא" ברובע' שהרי מכיר אני ברו! ה, הרוב

. 13ולא קו ,  מגיעי� לכותל2'  וקו מס1' ויודע אני שקו מס

א� מצאתי חתיכת בשר ואיני יודע א� : כ! ג� בהלכה

משנה לי ע� רוב החנויות כשרות או , רה היא או לאכש

 אני א� כשר יודעאבל על בשר ש. רוב החנויות טרפות

, לא מעני" אותי כמה חנויות כשרות וכמה לא, הוא או לא

, )או ההפ!(שהרי אני יודע כבר שהבשר הזה הוא כשר 

או (כ מה אכפת לי א� רוב החנויות אינ" כשרות "וא

' שתירו) זה של ר, ל כותב"מ" זצאלחנ" וסר' ר). להפ!

 מאמר קוב) מאמרי� " (אמת וברור"יונת" אייבשי) הוא 

אלחנ" את ' ר' ואול� בנוס. לכ! תי, )על האמונה

ותירוצו הוא שנוגע , של אותו גוי באופ" אחר" קושייתו"

א� ישבו שבעי� ואחד שופטי� : לעני" בו אנו עוסקי�

 ואחד יגיד שהוא שבעי� יגידו שהוא זכאי, לשפוט מישהו

אבל א� ידוע .  הסברה נותנת שהוא אכ" זכאי חייב 

כ "א, שאות� שבעי� דייני� שזיכו את הנידו" קבלו שוחד
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אני הייתי אומר (שהרי ה� משוחדי� , אי" משקל לדבריה�

אולי הוא , שג� לדברי זה שלא קבל שוחד אי" משקל

" הוא הדי...). מרוגז שכול� קבלו שוחד ורק לו לא נתנו

י תאוות "הגויי� הרי משוחדי� ע. של הגוי�" רוב"לגבי ה

שלה� בעניני " רוב"ועל כ" אי" כל משקל ל, ז"עוה

ג� קורח צרי! . את כל זאת היה על קורח לדעת! אמונה

  .השכל שותק מול שוחד.  אי" שכלשכשיש שוחד , להבי"

כשאשת או" ב" פלת מנסה להוציא את בעלה מעדת 

לא ניסתה להוכיח לו באותות , )ב, קט' סנה' עי(קרח 

אולי מפני ? מדוע. ובמופתי� שמשה צודק ולא קורח

שבאותה שעה או" ב" פלת ג� כ" נגוע בצורה כלשהי 

קשה לשכנע , וכשישנה נגיעה, )פ מרגיש כנוגע"עכ(

 מסלקת את ? מה עושה אשת או" בחכמתה. בשכל

אי מר רבה ? מאי נפקה ל! מינה: אמרה ליה: "הנגיעה 

בי" א� אהר" , " אנת תלמידאואי מר רבה , ת תלמידאאנ

אתה הרי לא תהיה , ג"ג ובי" א� קרח יהיה כה"יהיה כה

? כ איזו נגיעה יש ל! במחלוקת זו"א, אלא תלמיד

ממילא מוכ" כבר או" להסתלק מעדת , כשהנגיעה מסתלקת

י התחברות "כל זמ" שסבור היה שירויח משהו ע. קורח

ברגע שמשתכנע שלא יצא לו , קשה לו להסתלק, לקורח

מלאכת סילוק .  מוכ" לשנות את דרכומכ! שו� דבר 

ואול� היא , הנגיעות איננה מלאכה קלה כלל ועיקר

  .א� רוצי� שהשכל יפעל ללא פניות, הכרחית

עד כמה . פעמי� רבות עומד אד� בפני צור! להכריע

א! לא תמיד הדבר , יש להתייע) בגדולי תורה, שאפשר

אמרו . האד� צרי! פעמי� רבות להכריע בעצמוו, אפשרי

לעול� יראה דיי" עצמו כאילו חרב ): "א, ז' סנה(ל "חז

הסביר ". מונחת לו בי" ירכותיו וגהנו� פתוחה לו מתחתיו

שהדברי� , )באגרת המוסר(ל "ישראל סלנטר זצ' ר

כל אד� הוא . אלא לכל אד�, ד"מכווני� לא רק לדיי" בב

 צרי! להכריע א� לעשות כ! ו לפעמי� על עצמ". דיי""

 צרי! להכריע ולפעמי� על אחרי� , או לעשות אחרת

צרי! , בהכרעות כאלו. כיצד להתיחס אל אד� פלוני

כאילו חרב מונחת לו בי" ירכותיו "לראות את עצמו 

הפירוש ? מה פרוש הדברי�". וגהנו� פתוחה לו מתחתיו

ורמת שצריכי� לדעת שכל נטיה לימי" או לשמאל ג, הוא

תחושה זו תסלק כל . ולנפילה לגהנו�, לפגיעת החרב

א� תבי" שהעונש על נטיה מ" האמת יהיה גדול פי . נגיעה

ממילא , י נטיה זו"כמה וכמה מכל מה שתוכל להרויח ע

אלא , לא רק שתסתלק הנגיעה. תסתלק הנגיעה של!

החדשה תהיה " נגיעה"ה. חדשה" נגיעה"תווצר , אדרבה 

לש� כ! צרי! אכ" , אבל כמוב". תלטעות כמה שפחו

להשתכנע שאכ" ישנה חרב המונחת לו בי" ירכותיו וגהנו� 

הרגשת . צרי! שהרגש יהיה אמיתי. הפתוחה לו מתחתיו

משמעותה להבי" עד כמה , "גיהנו� פתוחה לו מתחתיו"ה

מסופר על . חמורות עלולת להיות התוצאות של טעות

: לו התלמידאמר . א שבא פע� לבקר תלמיד שחלה"הגר

הרב לימד אותי כמה חמורי� ענשי ! הרב אש� במחלתי

הגיהנו� : א"אמר לו הגר. ומרוב חרדה חליתי, הגיהנו�

מה שלימדתי . עוד הרבה יותר גרוע ממה שלימדתי אות!

  ...אות! זה כאי" וכאפס לעומת חומרת הגיהנו�

' והנה ה... והנה סול� מוצב ארצה: "יעקב אבינו חול�

לזרע! : "מבטיח לו הבטחות על גבי הבטחותו" נצב עליו

ושמרתי! בכל אשר ... ופרצת... את" את האר) הזאת

מה אומר על כ! יעקב אבינו . חלו� נפלא, ..."תל!

במקו� הזה ואנכי ' אכ" יש ה: ויאמר"? כשהתעורר משנתו

 אילו ידעתי לא הייתי יש"  ) טז, בראשית כח" (לא ידעתי

היה ,  א� לא היה יש" ש�אבל). י"רש(במקו� קדוש כזה 

כל ההשגות , כל הנבואה שראה, מפסיד את כל ההבטחות

ל הרי אומרי� שהסול� "חז, העצומות שהשיג בחלו� הזה

ומלאכי השרת באו לראות את , רומז על כמה וכמה דברי�

א. . דמות דיוקנו של יעקב אבינו שחקוקה בכסא הכבוד

היה מוותר , א� היה יודע שמקו� זה קדוש הוא, על פי כ"

ובלבד שלא , ועל כל ההבטחות האלוקיות, על הסול�

מכא" : ל"אמר הרב מבריסק זצ". מורא מקדש"יעבור על 

שכדי להמנע מעבירה יש לוותר אפילו על השגות , ראיה

  .רוחניות גבוהות

ולא אנשי� , קורח אוס. מאתי� וחמישי� איש

י בתחילת "רש' עי(אלא ראשי סנהדראות , פשוטי�

אנשי ... נשיאי עדה", דור דעה, של דור גדול) הפרשה

' סנה( אנשי� שיצא לה� ש� בכל העול� ) ב, טז" (ש�

שכנגד כל אחד מה� שאומר שהוא זה , נמצא). א, קי

ישנ� מאתי� ארבעי� ותשעה , שראוי להיות הכה" הגדול

מאתי� . אלא גדולי הדור, ולא חולקי� סת�, חולקי�

שיש מישהו אחר , ארבעי� ותשעה גדולי� אומרי�

מדוע לא ביטל איש מה� . ג"שמתאי� יותר ממ! להיות כה

את דעתו מפני דעת מאתי� ארבעי� ותשעה הגדולי� 

כי כל אחד משוכנע שכל האחרי� נוגעי� ? שחולקי� עליו

אבל אני אינני , נכו"? והרי ג� אתה נוגע בדבר. בדבר

ויודע אני שהשכל שלי , את עצמי אני הרי מכיר. משוחד

. רק האחרי� משוחדי�, אני אינני משוחד. ור וישרבר

 כל� יכולי� להיות מאתי� ארבעי� ותשעה גדולי� 

אי! אמר .  לא יתכ" שאני משוחדאבל אני , משוחדי�

רק אני , כל העול� חושבי� רק על עצמ�? אותו יהודי

אפשר להתוכח ,  משהוחושבכשאד� ... חושב על עצמי

� משמע "י או ברמב"רשלהוכיח לו שבגמרא או ב, איתו

לא יעזור א� תגיד ,  משהורוצהאבל כשאד� . שלא כדבריו

, י כתוב אחרת"הוא יאמר שברש. י כתוב אחרת"לו שברש

איזו , א� אני אוהב תפוחי אדמה! י רצה אחרת"כי רש

לא שיי! " רוצה"על ? י אהב גזר"קושיא יש עלי א� רש

 אפשר  כל זמ" שבאי� ע� השכל . להקשות קושיות

  . אי אפשר לשכנעברגע שפועלי� ע� נגיעות . לשכנע
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שיצא , מספרת על רב ספרא) ב, פסחי� נב(הגמרא 

הסתפק . ל ונזכר שנמצא עימו יי" של שביעית"פע� לחו

רב ספרא א� צרי! לחזור ולבער את היי" באר) ישראל 

או יכול לבערו , )שמעו" ב" אלעזר בברייתא ש�' כדעת ר(

יו עמו שני חכמי� מתלמידי רבי ה). כדעת רבנ"(ל "בחו

שאל אות� הא� שמעו כמי פסק . אבהו שליווהו בדרכו

שמעו" ' אבהו פסק כר' שר, אמר לו האחד. רב� בעני" זה

אמר רב . אבהו פסק כרבנ"' והשני אמר לו שר, ב" אלעזר

, שהוא סומ! יותר על עדותו של התלמיד המיקל, ספרא

כששמע רב . ברוכיו" שדרכו לדקדק בדברי רבו יותר מח

עמי : "קרא על רב ספרא את הפסוק, יוס. את אותו מעשה

 כל ַה7ֵֵקל לו ) יב, הושע ד" (בעצו ישאל ומקלו יגיד לו

לנו אסור (רב יוס. חשד ברב ספרא : כלומר. יגיד לו

שהסיבה שבגללה החליט , )כמוב" לומר דבר כזה מעצמנו

אלא , רב ספרא לסמו! על דברי המתיר לא היתה זו שאמר

אילו . הקולא שבדבריו היא שגרמה לו לקבל את דבריו

יתכ" שהיה מוצא סיבה לסמו! על , השני היה זה שמקל

שאפילו באד� גדול כמו רב ספרא חשדו , הרי לנו. השני

  .שמא הקל לעצמו מפני נגיעה אישית, ל"חז

מגיעי� לדברי� שהשכל " אני רוצה"כשחושבי� ע� 

גלי� חוזרי� מאר) ישראל כשהמר. כלל אינו יכול להבי"

בשנאת : "י"טועני� ואומרי� בנ, ומספרי� מה שמספרי�

לתת אָתנ$ ביד האמרי , אָתנ$ הוציאנו מאר) מצרי�' ה

? איזו מי" טענה משונה היא זו). כז, דברי� א" (להשמידנו

הא� יתכ" שכל האותות והמופתי� והניסי� הגדולי� 

 ישראל ביד היו כדי למסור את בני, במצרי�' שעשה ה

ו להשמיד "היה רוצה ח' א� ה? האמורי כדי שישמידו�

הדבר הכי פשוט היה לאפשר לפרעה להשמיד , את ישראל

בדבר " שלוחיה דרחמנא"פרעה היה שמח להיות , אותנו

אחרי , אחרי קריעת י� סו., אחרי עשר מכות מצרי�. הזה

לח� שרק , ה מוריד בכל יו� לח� מ" השמי�"שהקב

, )ב, יומא עה(� לאכול לפי דעה אחת בגמרא מלאכי� זוכי

, ומכה את עמלק שבא נגדנו, ובערב שבת לח� משנה

ונות" לנו תורה מ" השמי� מה שלא עשה כ" לכל גוי  

השמע ע� קול אלקי� חיי� מדבר מתו! האש כאשר "

' בשנאת ה"אחרי כל זה אפשר לומר , "ויחי, שמעת אתה

אומרת אשת מנוח על ניסי� קטני� הרבה יותר ! ?"אתנו

לא לקח מידנו עולה ומנחה , להמיתנו' לו חפ) ה: "לבעלה

" ולא הראנו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת

, דור מקבלי תורה, אי! יתכ" שדור דעה). כג, שופטי� יג(

טועני� , דור שזכו להגיע לדרגת נבואה במעמד הר סיני

ו אָתנ$ הוציאנ' בשנאת ה", טענה בלתי הגיונית שכזו

אינני ? "לתת אָתנ$ ביד האמרי להשמידנו, מאר) מצרי�

בשכל אינני רואה שו� מקו� , כמה שאני חושב. מבי"

שכנגד , התרו) שאני מבי" בקוצר דעתי הוא. לטענה שכזו

ברגע שרוצי� שלא ללכת לאר) .  אי" שכלנגיעות 

משה רבינו . כל ההגיו" של אשת מנוח לא יעזור, ישראל

אלקיכ� ההל! לפניכ� ' ה: " בשכלמנסה להסביר לה�

. ככל אשר עשה אתכ� במצרי� לעיניכ�, הוא ילח� לכ�

אלקי! כאשר ישא איש ' אשר נשא! ה, ובמדבר אשר ראית

, ההל! לפניכ� בדר! לתור לכ� מקו� ַלֲחנְתֶכ�... את בנו

" באש לילה ַלְראְתֶכ� בדר! אשר תלכו בה ובענ" יומ�

מעמיד עמוד '  אתכ� הבשביל להשמיד, )לגל, דברי� א(

בעמוד ' את מצרי� היכה ה? אש ועמוד ענ" שילוו אתכ�

אבל לכ� הרי עמוד , )כד, י שמות יד"רש' עי(אש וענ" 

המרגלי� נשלחו . האש ועמוד הענ" עושי� רק טובות

צריכי� היו , )ב, במדבר יג( את האר) לתוראמנ� 

אבל לא שהעיני� והלב יהיו , להשתמש לש� כ! בעיניה�

לכ" . [רק השכל הוא שצרי! להיות הפוסק! וסקי�הפ

 אחרי תתורוולא "התורה אומרת אחרי פרשת המרגלי� 

, שלא העיני� והלב יהיו הפוסקי�, "לבבכ� ואחרי עיניכ�

זהו מה שמנסה , ומה שהשכל אומר] אלא רק השכל

אבל אפילו ההסבר השכלי של . להסביר לה� משה רבינו

לא עוזר כנגד הנגיעות , האד� הגדול בעול�, משה רבינו

כי יצר . של המרגלי� ושל בני ישראל ששמעו את דבריה�

וכנגד רצו" , יצר הרע מחפש רצו", הרע לא מחפש שכל 

ברגע , )א, משלי יח" ( יבקש נפרדלתאוה . "לא עוזר שכל

מכל שיקול " נפרד"הרי הוא , )לתאוה" (=רוצה"שאד� 

  .אחר

י "זאת ע. י השכלאד� צרי! להתרגל איפא לפעול על פ

גהנו� פתוחה לו "שיתגבר בעצמו את ההרגשה של 

 להביט על השכר ומאיד! .  יראת העונש" מתחתיו

 כמה אני שכשרוצי� פע� לא ללמוד , למשל. מצווה

מפסיד כשאינני לומד וכמה אני מרוויח כשאני כ" לומד  

אלא , ולא רק בתלמוד תורה". תלמוד תורה כנגד כול�"

הפסד מצווה "יש להתרגל לחשבו" של , ברי�ג� בשאר ד

). א"ב מ"אבות פ" (כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה

. תשתננה ג� הנגיעות שלנו, א� נעשה את החשבו" נכו"

, לעשות חסד מה שיותר, הנגיעה תהיה ללמוד מה שיותר

א� אתפלל בקצרה אגמור את . להתפלל מה שיותר טוב

רגע אחד " עושה שלו�"אוכל ללכת ב, התפילה מהר יותר

לעומת ? מה ארויח מזה? ומה יהיה לי מזה, יותר מוקד�

התפילה תהיה , ע� יותר לב, זה א� אתפלל ע� יותר כונה

יש לי ראיו" , אני עומד לפני מל! מלכי המלכי�! תפילה

כל רגע נוס. הוא , אדרבא, אישי ע� מל! מלכי המלכי�

! בשר אי אצל מל! עוד רגע של עמידה לפני המל!! רוח

ולנו יש ראיו" אישי ע� , כ מהר"אפשר להתקבל לראיו" כ

א� נתרגל לחשוב ! מל! מלכי המלכי� שלש פעמי� ביו�

, ה לטובה ולברכה"נזכה בזה בע, הפסד מצווה כנגד שכרה

 .ב"לשני ימות המשיח ולחיי העוה


