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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÁwiÂ'וגֹו עצמֹו1קרח את לקח רׁש"י ּופירׁש , «ƒ«ְְִֵֵֶַַַַָֹ

העדה  מּתֹו נחלק להיֹות אחד ְְֱִִֵֶֶַָָָָלצד

אּונקלּוס  ׁשּתרּגם וזהּו הּכהּונה, על ְְְְְְִֵֵֶֶַַָלעֹורר

ּבמחלֹוקת. להחזיק העדה מּׁשאר נחלק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָואתּפלג,

ּבּמׁשנה  אמרּו זה ׁשאינּה2ועל כּו' מחלֹוקת ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

עדתֹו. וכל קרח מחלֹוקת זֹו כּו' ׁשמים ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹלׁשם

זה  ענין נקרא לּמה הּטעם מהּו להבין, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָוצרי

מחלֹוקת  זֹו היתה לא הרי מחלֹוקת, ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָֹּבׁשם

טענה  לֹו היתה אּלא וסיּבה, טעם ללא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּגרידא,

עם  ׁשחלק רׁש"י, ּבפירּוׁש וכּמּובא ׂשכל, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָעלּֿפי

ׁשל  נׂשיאּותֹו על טענה לֹו ׁשהיתה ּבגלל ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

ּבני  על נׂשיא מׁשה ׁשּמינהּו עּוזיאל ּבן ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאליצפן

עלּֿפי  ּובפרט מּכּלם, הּקטן ׁשהיה אף ְְִִִֶַַַָָָָָָָֻקהת,

וחסידּות  ּבקּבלה לוי,3המבאר ׁשהיה ׁשּקרח ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן על חלק ּגבּורה, ְְְֲִִֶַַַַַָָֹּבחינת

החסדים  על הּגבּור ֹות להגּביר ׁשרצה לפי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָהחסד,

לעתידֿלבא  ׁשּיהיה ּכמֹו עיקר, הּגבּורֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּיהיּו

עכׁשו  ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו הּגבּורֹות, ְְְְִֶֶַַַַָׁשּיתעּלּו

למעלה  הם ּבׁשרׁשם ׁשהּגבּורֹות עּתיק, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבבחינת

ׂשכל,4מהחסדים  עלּֿפי טענה לֹו ׁשהיתה וכיון . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ואהרן, מׁשה על לחלֹוק רק ׁשּנתּכּון ּבאֹופן ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹולא

ּבׁשם  זה נקרא לּמה אםּֿכן ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָמחלֹוקת

ֲֶַמחלֹוקת.

הּמׁשנה Ô·eÈÂב) ּבמאמר הּבאּור ּכל 2ּבהק ּדם ¿»ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

סֹופּה ׁשמים לׁשם ׁשהיא ְֲִִֵֶֶַַָָמחלֹוקת

לׁשם  ׁשהיא מחלֹוקת היא איזֹו כּו', ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַלהתקּים

וׁשּמאי  הּלל מחלֹוקת זֹו והקׁשה 5ׁשמים, , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
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א).1) (טז, פרשתנו מי"ז.2)ריש פ"ה ע'3)אבות ח"ב תער"ב (המשך העת"ר קרח ויקח סד"ה ג. נד, פרשתנו לקו"ת

ובכ"מ. ובכ"מ.4)א'מג). א. יו"ד, שה"ש ס"ע 5)לקו"ת ח"ב תרל"ב (סה"מ תרל"ב מחלוקת כל ד"ה ראה - לקמן בהבא

(המשך  תער"ב מחלוקת כל רד"ה תרחצ. ע' פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). שנא ס"ע תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואילך). שעג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â Á¯˜ ÁwiÂ1, בהקשר "ויקח" הביטוי פשר מה הוא בפסוק והקושי «ƒ«…«¿

רבנו? משה על לחלוק קם כאשר קורח לקח מי את או מה את – ≈≈L¯ÈÙeזה
„Á‡ „ˆÏ BÓˆÚ ˙‡ Á˜Ï È"L¯ בני כלל היו שבו מהצד אחר צד «ƒ»«∆«¿¿«∆»

BÚÏ¯¯ישראל ‰„Ú‰ CBzÓ ˜ÏÁ ˙BÈ‰Ïלערער,‰e‰k‰ ÏÚ ƒ¿∆¡»ƒ»≈»¿≈««¿»
ÒeÏ˜e‡ Ìb¯zL e‰ÊÂ את ¿∆∆ƒ¿≈¿¿

"ויקח" יצא Ït˙‡Â‚,המילה ¿ƒ¿¿≈
‰Ú„‰לחלוק, ¯‡MÓ ˜ÏÁ∆¿«ƒ¿»»≈»

˙˜BÏÁÓa ˜ÈÊÁ‰Ï ולבוא ¿«¬ƒ¿«¬∆
רבנו. משה כנגד Ê‰בתלונות ÏÚÂ¿«∆

‰Lna e¯Ó‡2˙˜BÏÁÓ Ïk »¿«ƒ¿»»«¬∆
BÊ 'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L 'eÎ∆≈»¿≈»«ƒ

B˙„Ú ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ שאין «¬∆…«¿»¬»
להתקיים  .סופה

ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««««
‰Ê ÔÈÚ ‡¯˜ ‰nÏ טענות של »»ƒ¿»ƒ¿»∆

בהמשך  המפורטות רבנו משה על קורח

Ï‡הפרשה  È¯‰ ,˙˜BÏÁÓ ÌLa¿≈«¬∆¬≈…
,‡„È¯b ˙˜BÏÁÓ BÊ ‰˙È‰»¿»«¬∆¿≈»
‰˙È‰ ‡l‡ ,‰aÈÒÂ ÌÚË ‡ÏÏ¿…««¿ƒ»∆»»¿»

BÏ לקורח‰ÚË רבנו משה כלפי «¬»
,ÏÎN ÈtŒÏÚ הגיוני נימוק עם «ƒ≈∆

,È"L¯ Le¯ÈÙa ‡·enÎÂ¿«»¿≈«ƒ
הבאים LÓ‰בפסוקים ÌÚ ˜ÏÁL∆»«ƒ…∆

‰ÚË BÏ ‰˙È‰L ÏÏ‚a תלונה ƒ¿«∆»¿»«¬»
Ôa ÔÙˆÈÏ‡ ÏL B˙e‡ÈN ÏÚ«¿ƒ∆¡ƒ»»∆

Ï‡ÈÊeÚלוי בן קהת e‰ÈnLבן ƒ≈∆ƒ»
Û‡ ,˙‰˜ Èa ÏÚ ‡ÈN ‰LÓ…∆»ƒ«¿≈¿»«
Ë¯Ù·e ,ÌlkÓ ÔËw‰ ‰È‰L∆»»«»»ƒÀ»ƒ¿»
‰Ïa˜a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»»

˙e„ÈÒÁÂ3,ÈÂÏ ‰È‰L Á¯wL «¬ƒ∆…«∆»»≈ƒ
Ô¯‰‡ ÏÚ ˜ÏÁ ,‰¯e·b ˙ÈÁa¿ƒ«¿»»«««¬…

,„ÒÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰L היפך ∆¿ƒ««∆∆
Èa‚‰Ï¯הגבורה, ‰ˆ¯L ÈÙÏ¿ƒ∆»»¿«¿ƒ

eÈ‰iL ÌÈ„ÒÁ‰ ÏÚ ˙B¯e·b‰«¿««¬»ƒ∆ƒ¿
,¯˜ÈÚ ˙B¯e·b‰,טפל BÓkוהחסד «¿ƒ»¿

elÚ˙iL ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…∆ƒ¿«
Ìb ‡e‰L BÓÎe ,˙B¯e·b‰«¿¿∆«

,˜ÈzÚ ˙ÈÁ·a ÂLÎÚ מבואר «¿»ƒ¿ƒ««ƒ
עליון' 'כתר שבבחינת וחסידות בקבלה

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

בחינת  יש הראש) מעל הוא שהכתר

מ'יומין' ונבדל (שנעתק יומין' 'עתיק

יש  מהספירות) למעלה היא עצמה שמצד (אף יומין' 'עתיק לבחינת וגם וגילוי)

לספירות  יש ב'עתיק' שבהיותן אלא ספירות עשר של מבנה) (דמות, 'פרצוף'

שבעולמות  ובעוד האצילות, בעולם הגילוי לאחר מאשר שונה משמעות

היא  דעתיק' 'גבורה הרי הדין, מידת היא הגבורה אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה

תורה  לקוטי (ראה ממותקות" "גבורות

המשכת  ..." עצרת: שמיני הזקן, לרבנו

עליכם  וזרקתי נקרא הרחמים מידות י"ג

יומין  דעתיק גבורה ... טהורים מים

[עלֿדרך  סתימאה במוחא המלובשת

אור  היא דעתיק שגבורה כאן האמור

מים  ונקרא ... שבחכמה] סוף אין

נמשך  ידם ועל שבהם לפי טהורים

מטמא  טהור יתן מי כדכתיב הטהרה

נקראת  זו עליונה שהמשכה הרי כו'...

כאן  האמור דרך [על טהרה לשון כן גם

אסור  מהפכים זו בחינה ידי שעל

בסוד  העיקר היא הטהרה ... למותר])

סתם  בגבורה זה אין אך הגבורה.

דעתיק  גבורה המשכת אם כי דאצילות

דעתיק  גבורה הטהרה... מקור כנ"ל

(... בתכלית הממותקות גבורות שהם

Ì‰ ÌL¯La ˙B¯e·b‰L∆«¿¿»¿»≈
ÌÈ„ÒÁ‰Ó ‰ÏÚÓÏ4 אלא) ¿«¿»≈«¬»ƒ

קודמת  החסד מידת בפועל שבהתגלות

לפניה  באה היא ולכן הגבורה למידת

יאירו  לבוא ולעתיד הספירות) בסדר

בשורשם, שהם כפי הדברים ויתגלו

מקום  יש קורח יש שלטענתו ונמצא

וחסידות. קבלה עלֿפי גם והסבר

ÈtŒÏÚ ‰ÚË BÏ ‰˙È‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿»«¬»«ƒ
˜¯ Ôek˙pL ÔÙB‡a ‡ÏÂ ,ÏÎN≈∆¿…¿∆∆ƒ¿«≈«
,Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚ ˜BÏÁÏ«¬«…∆¿«¬…

,„·Ïa ˙˜BÏÁÓ היתה לא וכוונתו «¬∆ƒ¿«
בלבד, מחלוקת לשם ŒÌ‡ƒלמחלוקת

ÌLa ‰Ê ‡¯˜ ‰nÏ Ôk≈»»ƒ¿»∆¿≈
?˙˜BÏÁÓ«¬∆

¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ עלֿפי ·) ¿»¿∆¿≈«≈
‰Ln‰סידות ח  ¯Ó‡Óa2 בפרקי ¿«¬««ƒ¿»

ÌLÏאבות  ‡È‰L ˙˜BÏÁÓ Ïk»«¬∆∆ƒ¿≈
,'eÎ Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ÌÈÓL»«ƒ»¿ƒ¿«≈
‡È‰L ˙˜BÏÁÓ ‡È‰ BÊÈ‡≈ƒ«¬∆∆ƒ
Ïl‰ ˙˜BÏÁÓ BÊ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ«¬∆ƒ≈
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f"kyz'dכד ,fenz g"dan ,gxw t"y

וׁשּמאי 6הּמהר"ל  הּלל מחלֹוקת נקט לּמה , ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָ

ּתּנאים, ׁשל מחלֹוקֹות וכּמה ּכּמה יׁש הרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָּדוקא,

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו ׁשּכּולם 7ואּלּו ּובוּדאי , ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

הּמׁשנה: מּסּיּום ּגם וכדמּוכח ׁשמים, לׁשם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהם

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת זֹו ׁשמים לׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשאינּה

אבל  ׁשמים, לׁשם אינּה קרח מחלֹוקת ׁשרק ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהינּו,

היא  והאמֹוראים הּתּנאים ּכל ׁשל ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָהּמחלֹוקת

צרי ּגם להתקּים. סֹופן ואםּֿכן ׁשמים, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלׁשם

לׁשם  ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת הּמׁשנה ּבדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהבין

להתקּים. סֹופּה וׁשּמאי הּלל מחלֹוקת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמים

הּפירּוׁש ידּוע היא 8ּדהּנה, ּבזה ׁשהּכּונה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדהּנה, ּכביתֿׁשּמאי. הלכה ּתהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלעתידֿלבא

מּוחלפת  ּתהיה לא הּזאת ׁשהּתֹורה והרי 9אף , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּכביתֿהּלל  הלכה ׁשּביתֿׁשּמאי 7עכׁשו ועד , ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מׁשנה  אינּה ּביתֿהּלל מּכלֿמקֹום 10ּבמקֹום , ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּכביתֿׁשּמאי  הלכה ּתהיה לפי 8לעתידֿלבא , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מן  יֹותר ּגדֹול יהיה ּדלעתידֿלבא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהּביתּֿדין

ּדברי  לבּטל (ׁשּיכֹול ּובמנין ּבחכמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהראׁשֹונים

ּכביתֿׁשּמאי 11הראׁשֹונים  הלכה יפסקּו והם ,(12. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

להבין  צרי עדין הּלׁשֹון 13א מׁשמעּות ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ

יחּדו, הּדעֹות ׁשּיתקּימּו הּוא להתקּים ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָסֹופּה

הלכה  הּזה ׁשּבּזמן ּכיון ,מּמהּֿנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

ּתהיה  לעתידֿלבא ואילּו ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹּכביתֿהּלל

יתקימּו אימתי אםּֿכן ּבלבד, ּכביתֿׁשּמאי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהלכה

ׁשּמחלֹוקת  אֹומרֹו להבין צרי ּגם יחּדו. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשניהם

ׁשמ  לׁשם ׁשּגם ׁשהיא הינּו, להתקּים, סֹופּה ים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מן  אעביר הּטּומאה רּוח את ּכאׁשר ְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹלעתידֿלבא

מׁשמע,14הארץ  ׁשּמּזה מחלֹוקת, ׁשל ענין יּׁשאר ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

הלא  ּדלכאֹורה ּבזה, הּמעלה מהי מּובן, ואינֹו מחלֹוקת, ׁשל ּבענין מעלה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיׁש

מה  להבין צרי ּגם ּכלל. מחלֹוקת ׁשל ענין היה לא ׁשּמּלכתחילה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּוטב
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לג). ע' ח"א אבות.6)תער"ב מסכת על חיים דרך ב.7)בספרו יג, בלקו"ת 8)עירובין הובא א. יז, לזח"א מלך מקדש

שם. חלק).9)פרשתנו לפרק הקדמה סנהדרין להרמב"ם המשניות (פירוש העיקרים מי"ג הט' ריש 10)עיקר לו, ברכות

וש"נ. ה"ב.11)ע"ב. פ"ב ממרים הל' רמב"ם (סה"ש 12)ראה ס"ז תצא" מאתי חדשה "תורה בענין קונטרס גם ראה

.(283 ע' ח"ג תנש"א התוועדויות תו"מ .571 ע' ח"ב שאינן 13)תנש"א שבע"פ תורה "הלכות בענין קונטרס גם ראה

רלח). ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים תו"מ .184 ע' ח"א תשנ"ב (התוועדויות ס"ח לעולם" ב.14)בטלין יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È‡nLÂ5Ï"¯‰n‰ ‰L˜‰Â ,6Ë˜ ‰nÏ במשנה , BÏÁÓ˜˙התנא ¿««¿ƒ¿»««¬«»»»««¬∆

LÈ È¯‰ ,‡˜Âc È‡nLÂ Ïl‰ במשנהÏL ˙B˜BÏÁÓ ‰nÎÂ ‰nk ƒ≈¿«««¿»¬≈≈«»¿«»«¬∆
ÌÈ‡pz,ושמאי הלל מלבד ‡ÌÈ˜Ïנוספים, È¯·c el‡Â el‡Â «»ƒ¿≈»≈ƒ¿≈¡…ƒ
ÌÈiÁ7, שורש יש זו, את זו וסותרות חלוקות שהן אף מהדעות, אחת ולכל «ƒ

של  וחכמתו ברצונו בקדושה, ומקור

התורה, נותן הוא ברוך הקדוש

Ì‰ ÌÏekL È‡cÂ·e מחלוקות ¿««∆»≈
ÁÎeÓ„ÎÂ ,ÌÈÓL ÌLÏ וכפי ¿≈»«ƒ¿ƒ¿»

‰Ln‰:שמוכח  ÌeiqÓ Ìb«ƒƒ«ƒ¿»
BÊ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡LÂ¿∆≈»¿≈»«ƒ
,B˙„Ú ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ«¬∆…«¿»¬»
Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ ˜¯L ,eÈ‰«¿∆««¬∆…«
Ï·‡ ,ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡≈»¿≈»«ƒ¬»
ÌÈ‡pz‰ Ïk ÏL ˙˜BÏÁn‰««¬∆∆»««»ƒ

ÌÈ‡¯BÓ‡‰Â הלל מחלוקת רק ולא ¿»¬»ƒ
ŒÌ‡Âושמאי  ,ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ

Ìi˜˙‰Ï ÔÙBÒ Ôk מזכירה ולמה ≈»¿ƒ¿«≈
הלל  מחלוקת את דווקא המשנה

ושמאי?

È¯·„a ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡È‰L ˙˜BÏÁnL ‰Ln‰«ƒ¿»∆«¬∆∆ƒ
˙˜BÏÁÓ BÓk ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ¿«¬∆
.Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ È‡nLÂ Ïl‰ƒ≈¿««»¿ƒ¿«≈

Le¯Èt‰ Úe„È ,‰p‰c8 של ¿ƒ≈»««≈
קבלה  עלֿפי להתקיים" "סופה

‰È‡וחסידות  ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆ƒ
‰ÎÏ‰ ‰È‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆¬»»

Œ˙È·kÈ‡nL היא ההלכה שכעת אף ¿≈««
המחלוקת  סוף ואם הלל, כבית
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eÓi˜˙iL ‡e‰ Ìi˜˙‰Ï שתי ¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿

˙BÚc‰ הסותרות,ÂcÁÈ בעת «≈«¿»
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שמאי, כבית גם נוהגים eÏÈ‡Â¿ƒולא
‰ÎÏ‰ ‰È‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…ƒ¿∆¬»»

„·Ïa È‡nLŒ˙È·k ינהגו ולא ¿≈««ƒ¿«
הלל, ‡È˙ÓÈכבית ÔkŒÌ‡ƒ≈≈»«

?ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÓÈ˜˙Èƒ¿«¿¿≈∆«¿»
B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb במשנה «»ƒ¿»ƒ¿

ÌLÏזו  ‡È‰L ˙˜BÏÁnL∆«¬∆∆ƒ¿≈
,eÈ‰ ,Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ÌÈÓL»«ƒ»¿ƒ¿«≈«¿
הדברים  של הפשוטה המשמעות

"סופה  ושמאי הלל של שהמחלוקת

היא  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡להתקיים" ÌbL∆«∆»ƒ»…
‰‡Óeh‰ Áe¯ ˙‡ ¯L‡k«¬∆∆««¿»

ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡14 תהיה ולא «¬ƒƒ»»∆
בלתי  שלילית מציאות שום בעולם

ÏLרצוייה  ÔÈÚ ¯‡MÈƒ»≈ƒ¿»∆
,ÚÓLÓ ‰fnL ,˙˜BÏÁÓ«¬∆∆ƒ∆«¿«

‰ÏÚÓ LiL מסויים ÔÈÚaויתרון ∆≈«¬»¿ƒ¿»
,Ô·eÓ BÈ‡Â ,˙˜BÏÁÓ ÏL∆«¬∆¿≈»

,‰Êa ‰ÏÚn‰ È‰Ó טוב ולמה «ƒ««¬»»∆
לבוא, לעתיד גם תהיה שהמחלוקת

המשיח  ‰Ï‡בימות ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬…
‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎlnL ·ËeÓ»∆ƒ¿«¿ƒ»…»»
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כה 'ebe gxw gwie

לׁשם  ׁשאינּה ׁשּמחלֹוקת הּב' ּבבבא ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׁשּכתּוב

ׁשּמׁשמעּות  עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת היא ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹׁשמים

ׁשּבהכרח  ― הּמחלֹוקת ענין ׁשּכל הּוא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּלׁשֹון

ׁשמים, לׁשם אינּה ― צדדים ׁשני ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּיהיּו

זה  היה ועדתֹו קרח  מּצד רק ׁשהרי מּובן, ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינֹו

הרי  ואהרן מׁשה מּצד אבל ׁשמים, לׁשם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא

ׁשמים. לׁשם היתה ְְִֵַַָָָָָָּכּונתם

ענין ÔÈ·‰Ïeג) ׁשרׁש ּתחילה לבאר יׁש זה ¿»ƒְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

וּיּקח  נאמר זה ׁשעל קרח, ֱֲִֶֶֶֶַַַַַַֹמחלֹוקת

ׁשהּדּיּוק  (ּכּנ"ל), ואתּפלג אּונקלּוס ותרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַגֹו',

ּתיבת  לתרּגם ׁשאפׁשר (אף ּדוקא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדואתּפלג

הּוא  אחר) ּבאֹופן קרח 15מחלֹוקת ׁשעדת לפי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַֹ

הּפּלגה  ּדֹור ּגלּגּול מּלׁשֹון 16היּו ואתּפלג וזהּו , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

הארץ  נפלגה ּבימיו ּכי מה 17הּפּלגה, ּגם וזהּו . ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשם  אנׁשי קראם ׁשאמרּו18ּׁשהּכתּוב ׁשם על , ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשם  לנּו ונעׂשה הּפּלגה ּדֹור ואמרּו19ּבעת , ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָ

ז"ל  א20רּבֹותינּו זרה. עבֹודה אּלא ׁשם אין ֲֵֵֵֶַַַָָָָ

הּקֹודם  קרח, מחלֹוקת ּבׁשרׁש נֹוסף ענין ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹיׁשנֹו

ּכּידּוע ל  ֿ 21זה. על הּוא ואתּפלג, ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

ׁשּזֹוהי  למים, מים ּבין הּמבּדיל רקיע ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדר

והיא  ּבּתֹורה, ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַָָָָהּמחלֹוקת

וכדאיתא  מחלֹוקת, ׁשל ענין לכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹהּׁשרׁש

ׁשּבֹו22ּבּמדרׁש כּו', טֹוב ּכי ּבּׁשני ּכתיב אין לּמה ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחלֹוקת, מים 23נבראת ּבין מבּדיל ויהי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

למים  מים ּבין ׁשההתחּלקּות ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלמים.

עץֿהּדעת  ל(חטא הּׁשרׁש הּפּלגה 24הּוא ,25ו)ּדֹור ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹ

ועדתֹו. קרח למחלֹוקת ְְֲֲֶַַַַָֹועד

ז"ל e‡È·e¯ד) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה (ׁשאז 26הענין, עֹולם ׁשל ּברּיתֹו מּתחּלת ≈ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מים  ּבין התחּלקּות עדין היתה ולא ּבמים, מים העֹולם ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהיה

הּקּב"ה  ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ׁשעלֿידי ּתחּתֹונים למים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעליֹונים
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ת 15) ע' פרשתנו אוה"ת גם כט).16)רפה.ראה טז, (פרשתנו הבחיי בשם קפא אופן עמוקות כה.17)מגלה יו"ד, נח

ב).18) (טז, פרשתנו ד.19)ריש יא, ח.20)נח פל"ח, ע'21)ב"ר פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא - עה"פ אלימלך נועם

ובכ"מ. ואילך). שמב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז רחם פטר כל ד"ה תשכג. ע' ו.22)תרצז. פ"ד, ו.23)ב"ר א, בראשית

רטז.24) ע' תרכ"ז סה"מ גם ואילך.25)ראה 105 ס"ע ח"ח לקו"ש גם רפ"ה.26)ראה ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'a‰ ‡··a ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb של השנייה בפיסקא «»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»«

˜¯Áהמשנה  ˙˜BÏÁÓ ‡È‰ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁnL∆«¬∆∆≈»¿≈»«ƒƒ«¬∆…«
ÔBLl‰ ˙eÚÓLnL ,B˙„Ú ÏÎÂ בפשטות המשנה ÏkLשל ‡e‰ ¿»¬»∆«¿»«»∆»

˙˜BÏÁn‰ ÔÈÚ― כאן מדובר ÈLעליה da eÈ‰iL Á¯Î‰aL ƒ¿«««¬∆∆¿∆¿≈«∆ƒ¿»¿≈
,ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡ Z ÌÈ„„¿̂»ƒ≈»¿≈»«ƒ
„vÓ ˜¯ È¯‰L ,Ô·eÓ BÈ‡Â¿≈»∆¬≈«ƒ«
‡lL ‰Ê ‰È‰ B˙„ÚÂ Á¯…̃««¬»»»∆∆…
‰LÓ „vÓ Ï·‡ ,ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒ¬»ƒ«…∆
ÌLÏ ‰˙È‰ Ì˙ek È¯‰ Ô¯‰‡Â¿«¬…¬≈«»»»»¿»¿≈

ÌÈÓL מתבטאת המשנה ולמה »«ƒ
שכללות  ממנו שמשתמע בלשון

של  העמדה רק ולא הזו, המחלוקת

שמים"? לשם "שלא היא ועדתו, קורח

¯‡·Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿»≈
˙˜BÏÁÓ ÔÈÚ L¯L ‰ÏÈÁz¿ƒ»…∆ƒ¿««¬∆

,Á¯˜,העניינים פנימיות ÏÚLלפי …«∆«
Ìb¯˙Â ,'B‚ ÁwiÂ ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡««ƒ«¿ƒ¿≈
,(Ï"pk) ‚Ït˙‡Â ÒeÏ˜e‡¿¿¿ƒ¿¿≈««
Û‡) ‡˜Âc ‚Ït˙‡Âc ˜eic‰L∆«ƒƒ¿ƒ¿¿≈«¿»«
˙·Èz Ìb¯˙Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¿≈≈«

¯Á‡ ÔÙB‡a ˙˜BÏÁÓ שהרי «¬∆¿∆«≈
"ויקח"בפס  נאמר ‰e‡וק (15ÈÙÏ¿ƒ

ÏebÏb eÈ‰ Á¯˜ ˙„ÚL הנשמות ∆¬«…«»ƒ¿
‰lt‚‰של  ¯Bc16, מסופר עליהם ««»»

לעולם  וירדו שחזרו נח, בפרשת בתורה

ועדתו  בקורח ∆¿e‰ÊÂוהתגלגלו
,‰‚lt‰ ÔBLlÓ ‚Ït˙‡Â כלשון ¿ƒ¿¿≈ƒ¿««»»

ÏÙ‚‰הכתוב  ÂÈÓÈa Èkƒ¿»»ƒ¿¿»
ı¯‡‰17 התפלגות לשון שהוא »»∆

e˙k‰M·ומחלוקת. ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«»
Ì‡¯˜ הפלגה דור אנשי ‡ÈLאת ¿»»«¿≈

ÌL18˙Úa e¯Ó‡L ÌL ÏÚ , ≈«≈∆»¿¿≈
‰‚lt‰ ¯Bc עיר לנו נבנה "הבה ««»»

בשמים", וראשו ∆¬»¿NÚÂ‰ומגדל
ÌL eÏ19eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â , »≈¿»¿«≈

Ï"Ê20‰„B·Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ «≈≈∆»¬»
‰¯Ê מאנשים גלגול היו ועדתו וקורח »»

אלו.

L¯La ÛÒB ÔÈÚ BLÈ C‡«∆¿ƒ¿»»¿…∆
‰ÊÏ Ì„Bw‰ ,Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ«¬∆…««≈¿∆

המבול). לאחר (שהיה הפלגה דור מעשה לפני שהתרחש Úe„ik21עניין «»«
·e˙kM ‰Óc בקורחÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ,‚Ït˙‡Â ¿«∆»¿ƒ¿¿≈«∆∆»ƒ«««¿ƒ

,ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa את אלוקים "ויעש בראשית, מעשה לגבי בתורה כנאמר ≈«ƒ»»ƒ
לרקיע" מעל אשר המים ובין לרקיע מתחת אשר המים בין ויבדל הרקיע

È‰BfL המים בין זו והפרדה הבדלה ∆ƒ
היא  התחתונים, למים העליונים

eÈˆnL ‰BL‡¯‰ ˙˜BÏÁn‰««¬∆»ƒ»∆»ƒ
ÏÎÏ L¯M‰ ‡È‰Â ,‰¯Bza«»¿ƒ«…∆¿»
‡˙È‡„ÎÂ ,˙˜BÏÁÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¬∆¿ƒ¿ƒ»

שמובא  ‡L¯„na22ÔÈוכפי ‰nÏ «ƒ¿»»»≈
a ·È˙k ה יוםÈM העולם לבריאת ¿ƒ«≈ƒ

,'eÎ ·BË Èk שאר בכל שכתוב כמו ƒ
כיוון  הבריאה, השני BaLימי ביום ∆

¯Ó‡pL ,˙˜BÏÁÓ ˙‡¯·23 ƒ¿≈«¬∆∆∆¡«
.ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa ÏÈc·Ó È‰ÈÂƒƒ«¿ƒ≈«ƒ»»ƒ
˙e˜lÁ˙‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¿«¿

וההפרדה  ÌÈÓÏההבדלה ÌÈÓ ÔÈa≈«ƒ»»ƒ
ŒıÚ ‡ËÁ)Ï L¯M‰ ‡e‰«…∆¿≈¿≈

˙Úc‰24‰‚lt‰ ¯Bc(Â25„ÚÂ , «««¿««»»¿«
B˙„ÚÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓÏ וכיוון ¿«¬∆…««¬»

לא  לדברים שורש היא זו שהבדלה

השני  ביום נאמר לא לכן רצויים,

טוב". "כי העולם לבריאת

e¯Ó‡ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯26 פסוקים על במדרש «≈«

ÌÏBÚאלה ÏL B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
,ÌÈÓa ÌÈÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ Ê‡L)∆»»»»»«ƒ¿«ƒ

יחד  מחוברים היו המים …¿ÏÂ‡וכל
ÔÈa ˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ„Ú ‰˙È‰»¿»¬«ƒƒ¿«¿≈

ÌÈBÈÏÚ ÌÈÓלרקיע ÌÈÓÏשמעל «ƒ∆¿ƒ¿«ƒ
ÌÈBzÁz,לרקיע ŒÏÚLשמתחת «¿ƒ∆«

ÏÈc·n‰ ÚÈ˜¯ È„È שעלֿידו ¿≈»ƒ«««¿ƒ
הזו  החלוקה ‰È‰נוצרה ‡Ï (…»»

BÒeÏÈ˜ שבחו‰"aw‰ ÏL ƒ∆«»»
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f"kyz'dכו ,fenz g"dan ,gxw t"y

ּפלטרין  ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה

וׁשֹואלין  מׁשּכימין והיּו אּלמים, ּבתֹוכּה ְְְְְְֲִִִִִִַָָוהֹוׁשיב

ּבזה  ּומבאר כּו'. ּברמיזה מל ׁשל ,27ּבׁשלֹומֹו ְְְִִִֶֶֶֶָָָֹ

על  קאי ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּדּיּורים

ּבטלים  ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנבראים

הּקילּוס  מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, כּו'. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבמקֹורם

מים  מלא העֹולם היה ּכאׁשר אּלמים ּדּיּורים ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבין  ההבּדלה אחרּֿכ היתה מּכלֿמקֹום ְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּבמים,

ׁשּיּקוּו ּובאֹופן הּמבּדיל, רקיע עלֿידי למים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמים

גֹו' הּיּבׁשה ותראה גֹו' ענין 28הּמים ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּבבחינת  הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעלמא

ׁשהּנבראים  הּכּונה אין א ּדוקא. יׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמציאּות

הּכּונ  ּתכלית אּלא יׁש, מציאּות ּבבחינת ה יּׁשארּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לאלקּות. ּכלי ּתהיה ּגּופא הּיׁש ׁשּמציאּות ְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹהיא

והּמחלֹוקת, ההבּדלה לענין הּתיקּון ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָוזהּו

ז"ל  רּבֹותינּו ּכי 22ּכמאמר ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ׁשאף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ

מּכלֿמקֹום  מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ְְֲִִִֵֶֶַָָטֹוב,

אחד  ּפעמים, ׁשני טֹוב ּכי ּבּׁשליׁשי ְְְִִִִֵֶַָָָּכתּוב

כּו' הּמים ההבּדלה 29למלאכת ׁשעלֿידי לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

והתּכּללּות  אחדּות ׁשל ענין נעׂשה ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָוהּמחלֹוקת,

נעׂשית  ּגּופא הּיׁש ׁשּמציאּות יֹותר, נעלה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָּבאֹופן
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(27- מנחם (תורת ואילך פ"ג ברא בראשית ד"ה גם וראה בתחלתו). תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז המים יקוו אלקים ויאמר ד"ה

ואילך). 160 ע' מח חלק ט.28)התוועדויות א, שמו.29)בראשית ע' תרכ"ז סה"מ גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ¯ËÏt ‰aL CÏÓÏ ÏLÓ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰ÏBÚ ארמון ∆∆»ƒ««ƒ»»¿∆∆∆»»«¿¿ƒ

BÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÓÈkLÓ eÈ‰Â ,ÌÈÓl‡ dÎB˙a ·ÈLB‰Â¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿
'eÎ ‰ÊÈÓ¯a CÏÓ ÏL,המים יקוו אלוקים ויאמר המדרש: לשון [וזה ∆∆∆ƒ¿ƒ»

א  בר אבא רבי בשם ברכיה רבי וגו''. מקול ינוסון גערתך 'מן אמר:כתיב מי

אמר  דאת מה והיך למים מדה יעשה

בר  אבא רבי ירושלים. על ינטה וקו

הקדוש  אמר אמר: לוי רבי בשם כהנא

שאני  מה המים לי יקוו הוא, ברוך

שבנה  למלך משל בהם. לעשות עתיד

והיו  אלמים בתוכה והושיב פלטרין

מלך  של בשלומו ושואלים משכימין

המלך  אמר ובמנולין ובאצבע ברמיזה

וכמה. כמה אחת על פקחין היו אלו

דיורין  המלך בה הושיב אתמהא,

אמרו  בפלטין והחזיקו עמדו פקחין,

אמר  היא. שלנו מלך של זו פלטין אין

כך  שהייתה. לכמו פלטין תחזור המלך

היה  לא עולם של ברייתו מתחילת

עולה  הוא ברוך הקדוש של קילוסו

מקולות  דכתיב הוא הדא המים מן אלא

היו  ומה ים משברי אדירים רבים מים

הקדוש  אמר ה'. במרום אדיר אומרין

לא  להן שאין אלו אם מה הוא: ברוך

הן  והרי דיבור ולא אמירה ולא פה

אחת  על אדם כשאברא אותי, מקלסין

בו, ומרד המבול דור עמד וכמה. כמה

הפלגה  דור בו, ומרד אנוש דור  עמד

יפנו  הוא ברוך הקדוש אמר בו. ומרד

בהן  שישבו אותן ויבואו ויעמדו אלו

הגשם  ויהי דכתיב הוא הדא מקודם,

לילה"]. וארבעים יום ארבעים הארץ על

‰Êa ¯‡·Óe27,,החסידות eÈ‰Lבתורת ÌÈÓl‡ ÌÈ¯eicL בארמון ¿…»»∆∆ƒƒƒ¿ƒ∆»
ÊÈÓ¯a‰,המלך  ÔÈÒl˜Ó ברמיזה המלך את משבחים ÏÚוהיו È‡˜ ¿«¿ƒƒ¿ƒ»»≈«

.'eÎ Ì¯B˜Óa ÌÈÏËa Ì‰L ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·p‰ על «ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»∆≈¿≈ƒƒ¿»
בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי ה' "ברוך הכתוב

הגלוי)". (לעולם דאתגליא לעלמא הנסתר) (העולם דאתכסיא "מעלמא

עולם  שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת כך על מוסבר

גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים שבו שהנבראים

הן  שלהם הרוממות שבגלל גבוהות דרגות יש להבדיל, למעלה, זה דרך על

עולמות  סתימין", "עלמין או דאתכסיא" "עלמא ונקראות ומכוסות נעלמות

שבים  שהנבראים כשם האלוקי למקורם בטלים והם ונסתרים, 'סתומים'

ומתגלה  שיורד המצומצם האלוקי האור ואילו חיותם, מקור למים, בטלים

דאתגליא". "עלמא נקרא לנבראים

¯L‡k ÌÈÓl‡ ÌÈ¯eic ÏL ÒeÏÈw‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆»¿»«¬««ƒ∆ƒƒƒ¿ƒ«¬∆
,ÌÈÓa ÌÈÓ ‡ÏÓ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ עלמא" בבחינת היה כולו וכל »»»»»≈«ƒ¿«ƒ

ה  של מרידה שום היתה לא שעה שבאותה המדרש כדברי נבראים דאתכסיא",

הוא, ברוך ‰‰·Ïc‰בקדוש CkŒ¯Á‡ ‰˙È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ וההפרדה ƒ»»»¿»««»««¿»»
ÚÈ˜¯ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈa≈«ƒ¿«ƒ«¿≈»ƒ«
eÂwiL ÔÙB‡·e ,ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆∆ƒ»
‰Lai‰ ‰‡¯˙Â 'B‚ ÌÈn‰««ƒ¿≈»∆««»»

'B‚28‡ÓÏÚ ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«»¿»
BaL ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ∆

Ì‰ ואינם חיותם למקור בטלים לא ≈
שבים  שהברואים כמו לעפר מחוברים

הם  אלא הים למי »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙מחוברים
‡˜Âc LÈ ˙e‡ÈˆÓ ונפרדים ¿ƒ≈«¿»

ממקורם.

ÌÈ‡¯·p‰L ‰ek‰ ÔÈ‡ C‡«≈««»»∆«ƒ¿»ƒ
דאתגליא" "עלמא ¬«e¯‡MÈƒשבבחינת
,LÈ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a בתחושה ƒ¿ƒ«¿ƒ≈

ממקור  נפרדת עצמאית, מציאות של

ÈÏÎz˙באלוקות,החיות  ‡l‡∆»«¿ƒ
Li‰ ˙e‡ÈˆnL ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ∆¿ƒ«≈

‡Ùeb עצמהÈÏk ‰È‰z »ƒ¿∆¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï גילוי יהיה דבר של ובסופו ∆¡…

אלה. בנבראים גם ∆¿e‰ÊÂאלוקות
שהם  הנבראים של לאלוקות הביטול

"עלמא  של (הנבראים "יש" בבחינת

ÔÈÚÏדאתגליא") Ôe˜Èz‰«ƒ¿ƒ¿«
˙˜BÏÁn‰Â ‰Ïc·‰‰ שקשור ««¿»»¿««¬∆

והפירוד, הישות »¬»¿Ó‡Ók¯בעניין
Ï"Ê eÈ˙Ba¯22במדרשÛ‡L «≈«∆«

aL ה Ï‡העולם לבריאת ÈMיום ∆«≈ƒ…
,˙˜BÏÁÓ ˙‡¯· BaL ÈÙÏ ,·BË Èk ·È˙k לעיל כמובא ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈«¬∆

ÈLÈÏMa ·e˙k ÌB˜ÓŒÏkÓ העולם לבריאת השלישי BË·ביום Èk ƒ»»»«¿ƒƒƒ
'eÎ ÌÈn‰ ˙Î‡ÏÓÏ „Á‡ ,ÌÈÓÚt ÈL29 על ואחד שני יום של ¿≈¿»ƒ∆»ƒ¿∆∆««ƒ

כי  נאמר לא מה "ומפני רש"י: (ובלשון עצמו שלישי ביום שנבראה הבריאה

נגמ  שלא לפי שני, ביום בה טוב התחיל והרי שלישי, יום עד המים מלאכת ר

מלאכת  שנגמרה השלישי וביום וטובו, במלואו אינו נגמר שלא ודבר בשני

לגמר  אחד פעמים, שתי טוב כי בו כפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל המים

השלישי"), היום מלאכת לגמר ואחד השני היום È„ÈŒÏÚLמלאכת ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈
˙˜BÏÁn‰Â ‰Ïc·‰‰,בתחילה מכן NÚ‰שהיו ÏLלאחר ÔÈÚ ««¿»»¿««¬∆«¬∆ƒ¿»∆
˙eÏlk˙‰Â ˙e„Á‡ ונבדלו שנחלקו הדברים שני ÏÚ‰בין ÔÙB‡a «¿¿ƒ¿«¿¿∆«¬∆

,¯˙BÈ שהם נבראים בבריאת שנעשה מאלוקות הפירוד ידי על ובענייננו, ≈
מכן  לאחר הרי לאלוקות, הביטול בהם ניכר ולא דאתגליא" "עלמא של באופן

היינו  יותר, נעלה באופן הוא שלהם Ùeb‡הביטול Li‰ ˙e‡ÈˆnL עצמו ∆¿ƒ«≈»
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ּבמּתןּֿתֹורה, נתחּדׁש זה וענין לאלקּות. ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹּכלי

עליֹונים  ׁשּבין וההבּדלה הּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאז

לעליֹונים  יעלּו ׁשהּתחּתֹונים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָלתחּתֹונים,

לּתחּתֹונים  ירדּו ׁשל 30והעליֹונים החיּבּור ׁשּזהּו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי ׁשּנעׂשה וגׁשמּיּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָרּוחנּיּות

ּגׁשמּיים, ּבדברים נתלּבׁשּו הּמצֹות ּכי ְְְְְְִִִִִִִִַַַָּומצֹות,

ּכלי  הּגׁשמי הּדבר נעׂשה הּמצֹות קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָועלֿידי

ׁשהּמֹוח  הּתֹורה, ּבלימּוד כן ּוכמֹו ְְֱִֵֶֶַַַָֹלאלקּות,

ׁשּלֹומד, הּתֹורה עם מתאחד האדם ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּגׁשמי

ׁשהּתֹורה  וזהּו אלקּות. עם מתאחד ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָֹועלֿידיֿזה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדוקא, למּטה 31ניּתנה ְְְְֲִֵַַַַַַָָָ

ּביניכם, יׁש ויצרֿהרע כּו' ירדּתם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלמצרים

ז"ל  רּבֹותינּו לעׂשֹות 32ואמרּו ניּתנה הּתֹורה ׁשּכל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָ

ונברא, ּבֹורא חיּבּור ענין ׁשהּוא ּבעֹולם, ְְְִִִֵֶַָָָָׁשלֹום

יתּבר לֹו ּדירה יהיה .33ׁשהעֹולם ְְִִִֵֶֶָָָָ

e‰ÊÂ ּדהּנה ׁשמים. לׁשם ּדמחלֹוקת הענין ,34ּגם ¿∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

הּוא  הּקּבלה ּבאֹותּיֹות ׁשמים' 'ׁשם ְְִִִֵַַַַָָָענין

הּוא  'ׁשמים' ּכי ּומלכּות, זעירֿאנּפין ְְְִִִִֵַַַָיחּוד

זעירֿאנּפי  מלכּות.ּבחינת ּבחינת הּוא וׁשם ן, ְְְְְְִִִֵֵַַַַ

ּגׁשמּיּות, עם רּוחנּיּות חיּבּור הּוא ּבעבֹודה ְְְֲִִִִִַָָָָוענינֹו

ו'ׁשם' הרּוחנּיּות, ענין על מֹורה 'ׁשמים' ְְִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּבלבד  הארה הּוא ׁשם ּכי הּזה, עֹולם על ְִִֵֶֶֶַַַָָָמֹורה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ועל עצם, הל35ולא ְְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּזהּו ׁשם, לֹו לקנֹות ׁשנה ת"ק מהל ְֲִֵֶֶַַַָָָָהּקּב"ה

לארץ  הרקיע מן מחלֹוקת 36הּמרחק ענין וזהּו . ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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(30.118 ע' ח"ח לקו"ש וראה טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, ואילך.31)שמו"ר סע"ב פח, חנוכה.32)שבת הל' סוף רמב"ם

ובכ"מ.33) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ע'34)ראה פרשתנו אוה"ת גם ראה

35.207)תשד. ע' חכ"ו לקו"ש וראה פכ"ג. שמואל מדרש (ב). א פ"ז, א.36)קה"ר יג, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙ÈNÚ עלמא" בחינת (שהם עצמם התחתונים ובנבראים «¬≈¿ƒ∆¡…

אלוקות) גילוי יהיה Ê‰דאתגליא" ÔÈÚÂ וגילוי של השכינה השראת ¿ƒ¿»∆
התחתונים  בנבראים Ïha˙‰אלוקות Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙ƒ¿«≈¿««»∆»ƒ¿«¿»

ÌÈBzÁz‰L ,ÌÈBzÁ˙Ï ÌÈBÈÏÚ ÔÈaL ‰Ïc·‰‰Â ‰¯Êb‰«¿≈»¿««¿»»∆≈∆¿ƒ¿«¿ƒ∆««¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰Â ÌÈBÈÏÚÏ eÏÚÈ«¬»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ

ÌÈBzÁzÏ e„¯È30, כדברי ≈¿««¿ƒ
תורה  מתן לפני העולם שמצב המדרש

מדינות  שתי על שגזר למלך דומה

ובני  לסוריא, ירדו לא רומי מדינת שבני

ביטל  כך ואחר לרומי, יעלו לא סוריא

הייתה  תורה מתן עד וכך הגזירה, את

העולמות  בין הבדלה של 'גזירה'

ולא  התחתונים לעולמות העליונים

השכינה  להשראת אפשרות היתה

כאן  הגשמי בעולם אלוקות וגילוי

ה'גזירה' בטלה תורה ובמתן למטה,

בעולם  אלוקות להמשיך הכוח וניתן

הגשמי  ÏLהזה ¯eaÈÁ‰ e‰fL∆∆«ƒ∆
‰NÚpL ˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯»ƒ¿«¿ƒ∆«¬∆
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«»ƒ¿

˙Bˆn‰ Èk'ה רצון eLaÏ˙שהן ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ציצית כמו ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

גשמי  בקלף תפילין גשמי, בצמר

‰Bˆn˙וכדומה, Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿
גשמי  חפץ ‰c·¯באמצעות ‰NÚ«¬∆«»»

BÓÎe ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ÈÓLb‰««¿ƒ¿ƒ∆¡…¿
,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÔÎ הוא שגם ≈¿ƒ«»

ורוחניות, גשמיות של חיבור פועל

ÏLכיוון  ÈÓLb‰ ÁBn‰L∆««««¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ÌÚ „Á‡˙Ó Ì„‡‰»»»ƒ¿«≈ƒ«»
„Á‡˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,„ÓBlL∆≈¿«¿≈∆ƒ¿«≈

(גשמיות) האדם של הגשמי ÌÚƒהמוח
˙e˜Ï‡.(רוחניות) ¡…

‰hÓÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰L e‰ÊÂ¿∆∆«»ƒ¿»¿«»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‡˜Âc31 «¿»¿«¬««≈«

בקשו  והמלאכים התורה, את לקבל למרום עלה רבנו משה שכאשר בגמרא,

רבנו  משה להם אמר התורה, את יקבלו eÎ'שהם Ìz„¯È ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿∆
,ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ'ה "אנכי בה שנאמר ולתורה לכם מה כן ואם ¿≈∆»«≈≈≈∆

דווקא  למטה ניתנה שהתורה הרי מצרים"? מארץ הוצאתיך אשר אלוקיך

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â32ÌBÏL ˙BNÚÏ ‰zÈ ‰¯Bz‰ ÏkL ¿»¿«≈«∆»«»ƒ¿»«¬»
‡e‰L ,ÌÏBÚa הפכים שני חיבור של במובן eaÈÁ¯השלום, ÔÈÚ »»∆ƒ¿«ƒ

,‡¯·Â ‡¯Ba עצום ופער הערך ריחוק ביניהם שיש ÌÏBÚ‰Lלמרות ≈¿ƒ¿»∆»»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ‰È‰È33 המדרש ונתבארו כדברי שהובאו הידועים, ƒ¿∆ƒ»ƒ¿»≈

'דירה' שתהיה כדי היא העולם בריאת שתכלית בהרחבה, החסידות בתורת

לגילוי  ראוי מקום הוא, ברוך בעולם לקדוש דווקא השכינה, והשראת אלוקות

התחתון. הגשמי הזה

ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ הפנימי ¿∆«»ƒ¿»
,ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁÓc כפי ¿«¬∆¿≈»«ƒ

ומבאר. p‰c34ÔÈÚ‰שהולך , ¿ƒ≈ƒ¿«
˙Bi˙B‡a 'ÌÈÓL ÌL',במילים ≈»«ƒ¿ƒ

eÁÈ„בסגנון  ‡e‰ ‰Ïaw‰««»»ƒ
,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ השפעה ¿≈«¿ƒ«¿

כתוצאה  אלוקי אור של והמשכה

"זעיר  בין פנימי וחיבור מהתאחדות

(הספירות  העליונות המידות אנפין",

הנקראות  הלאה, וכן וגבורה חסד

המאיר  האור לעומת כי קטנות", "פנים

המאיר  האור העליונים, במוחין

המלכות  וספירת מועט) הוא במידות

Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ 'ÌÈÓL' Èkƒ»«ƒ¿ƒ«¿≈
,ÔÈt‡ העליונות ÌLÂהמידות «¿ƒ¿≈

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡e‰ שעניינה ¿ƒ««¿
את  למטה ולהוריד ולגלות להמשיך

(המוחין  שמעליה הספירות של האור

עצם  לא הוא השם וכן והמידות),

והארה. התגלות אלא «¿BÈÚÂ¿ƒהמהות
"שמים" של והחיבור היחוד של

ה'B·Úa„‰ו"שם" בעבודת »¬»
ואחד  אחד כל של ‰e‡הרוחנית

,˙eiÓLb ÌÚ ˙eiÁe¯ ¯eaÈÁƒ»ƒƒ«¿ƒ
לעיל  שנפעל כאמור החידוש אודות

תורה  BÓ¯‰במתן 'ÌÈÓL' Èkƒ»«ƒ∆
'ÌL'Â ,˙eiÁe¯‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿«»»ƒ¿≈
ÌL Èk ,‰f‰ ÌÏBÚ ÏÚ ‰¯BÓ∆«»«∆ƒ≈
,ÌˆÚ ‡ÏÂ „·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰∆»»ƒ¿«¿…∆∆
עצם  לא הוא שמו שבאדם כשם

בעולמות  המאיר האלוקי האור היינו "שמים" כביכול, למעלה, כך מהותו,

בדברים  ומתלבש מצומצם שהוא כפי האלוקי האור הוא ו"שם" עליונים

Ï"Êגשמיים  eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ35CÏ‰Ó ‰"aw‰ CÏ‰ ¿«∆»¿«≈«»««»»«¬«
ı¯‡Ï ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ˜Á¯n‰ e‰fL ,ÌL BÏ ˙B˜Ï ‰L ˜"˙36 »»ƒ¿≈∆∆«∆¿»ƒ»»ƒ«»»∆

למטה  רקיע) (רוחניות, מלמעלה בירידה קשור ה"שם" שעניין הרי

ארץ). (גשמיות,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



f"kyz'dכח ,fenz g"dan ,gxw t"y

כּו' וההבּדלה הּמחלֹוקת ׁשּכּונת ׁשמים, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָלׁשם

הּגׁשמּיּות  עם הרּוחנּיּות חיּבּור לפעֹול ּכדי ְְְִִִִִִֵַַָָהיא

ּכלי  ּתהיה הּגׁשמּיּות  ׁשּגם וכּנ"ל ׁשמים), ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ(ׁשם

ׁשמים  לׁשם ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת וזהּו ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹלאלקּות.

ּכונת  ּתתקּים ׁשּלבּסֹוף להתקּים, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָסֹופּה

והתּכּללּות  אחדּות לידי להביא ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָהּמחלֹוקת,

עם  ּתתחּבר הּגׁשמּיּות ׁשּגם יֹותר, נעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבאֹופן

והאלקּות. ְֱִָָָֹהרּוחנּיּות

היא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) איזֹו ּׁשאמרּו מה ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַָָ

זֹו ׁשמים לׁשם ׁשהיא ְֲִִֵֶֶַַָמחלֹוקת

וׁשּמאי  הּלל החיּבּור 37מחלֹוקת ּכללּות ּכי , ְְֲִִִֵֶַַַַָ

ּתחּתֹונים  ורּוחנּיּות, ּגׁשמּיּות ׁשמים', ְְְְִִִִֵַַַָָּד'ׁשם

ּב' ׁשהם אֹופּנים, ּב' עלֿידי נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַועליֹונים,

ּגם  ׁשּזהּו והּלל, ׁשּמאי חלּוקים ׁשּבהם ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּקּוין

והאמֹוראים, הּתּנאים ּכל ׁשל הּמחלֹוקת ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשרׁש

להקל  אֹו הּגבּורה קו מּצד ולאסר ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹלהחמיר

ּבידי  ואסּור קׁשּור זה ׁשאין (הינּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָּולהּתיר

כּו' ּכמבֹואר 38החיצֹונים החסד, קו מּצד ( ְִִִֶֶַַַַַָ

ּתֹורה' מרּקדין 39ּב'לּקּוטי ּכיצד ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְִִִִֵֵַַַַָ

ּכמֹות  ּכּלה אֹומרים ּביתֿׁשּמאי הּכּלה, ְְְִִֵֵַַַַַָָלפני

וחסּודה  נאה ּכּלה אֹומרים ּוביתֿהּלל ,40ׁשהיא, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ולכן  הּגבּורֹות, מּבחינת ׁשרׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּביתֿׁשּמאי 

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכענין ׁשּמאי, ּכל 41נקרא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

אֹורח  ּומה הּׁשם אי ּדרכיו ׁשּׁשֹוקל ּדהינּו ֹותיו, ְְְְֵֵֶַַַָָָָ

ער ׁשּלפי ׁשהיא, ּכמֹות ּכּלה וזהּו כּו', ְְְִִֶֶֶֶֶַָהּוא

מּלמעלה  ההמׁשכה ּתהיה ּכ מּלמּטה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָהעלּיה

החסדים, מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו ּביתֿהּלל אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָכּו'.

לפי  ההמׁשכה ּתהיה ׁשּלא ּביתֿׁשּמאי, על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹחֹולק

המׁשכה  ּתהיה ּתחּלה אּדרּבה, אּלא ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָההעלאה,

נרֹו ּבהּלֹו מּלׁשֹון הּלל, נקרא ּכן ועל כּו', למּטה האֹור 42מּלמעלה ענין ׁשהּוא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

סּומא, ואפילּו חּגרת אפילּו מּיׂשראל, אחד לכל ּדוקא מּלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּגילּוי
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כט 'ebe gxw gwie

נאה  ּכּלה ּבבחינת להיֹות יבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹועלֿידיֿזה

זֹו ׁשמים לׁשם ׁשהיא ׁשּמחלֹוקת וזהּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָוחסּודה.

עם  העֹולם חיּבּור ּכי והּלל, ׁשּמאי ְֲִִִִֵֶַַַָָמחלֹוקת

ׁשל  ּתכליתּה ׁשּזֹוהי ׁשמים, (ׁשם ְֱִִִֵֶֶַַָָֹאלקּות

הּקּוין  ּב' עלֿידי נעׂשה ׁשמים) לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָהּמחלֹוקת

והמׁשכה  (ׁשּמאי) למעלה מּלמּטה ְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָָּדהעלאה

ּכללּות  ועלּֿדר (הּלל). למּטה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָמּלמעלה

מדקדק  היה ׁשּמׁשה ואהרן, מׁשה ׁשּבין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהחילּוק

עלּֿדר כּו', הּתֹורה עלּֿפי הּוא אם ּדבר ְִִֶֶַַַָָָָּבכל

כּו' ׁשלֹום  אֹוהב היה ואהרן אֹורחֹותיו. ְְֲֵַַָָָָָֹהּׁשם

כּו' הּברּיֹות את ּכתיב 43אֹוהב את 44(ׁשּלכן וּיבּכּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא יׂשראל), ּבית ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאהרן

למּטה  מּלמעלה ׁשּמׁשה 34והּגילּוי ּגם ּולהעיר . ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

מּלמעלה  המׁשכה ׁשל ּבאֹופן ׁשהיא ּתֹורה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָענינֹו

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהיא ּתפּלה ענינֹו ואהרן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹלמּטה,

למעלה  מּלמּטה אמרּו45העלאה זה ועל . ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָ

ׁשּמאי  מחלֹוקת ׁשמים, לׁשם ׁשהיא ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמחלֹוקת

ּב' יהיּו לעתידֿלבא ּכי להתקּים, סֹופּה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹוהּלל,

יחד  ּגם והמׁשכה ּדהעלאה ּכמבֹואר 64האֹופּנים , ְְְְֲִַַַַַַַָָָָָָ

ּתֹורה' כדּכד,47ּב'לּקּוטי וׂשמּתי ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְְְִִִִֵַַַַָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר אמר 48ּבפירּוׁש חד כּו' ּפליגי ְְֲִֵֵֵַַַַַַָ

להוי  הּקּב"ה להּו אמר יׁשּפה, אמר וחד ְְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָׁשֹוהם

הּבחינֹות, ּב' יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ּוכדין, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹּכדין

למעלה, מּלמּטה העֹולמֹות עלּית ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּתהיה

ּגילּוי  יהיה וגם למעלה, יעלה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּתחּתֹון

יׁש ּכי למּטה, יֹורד ׁשהעליֹון למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלמעלה

הּתחּתֹון  ּדעלּית הּמעלה מהם, אחד ּבכל ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָמעלה

ׁשּיׁש לכ נֹוסף הּנה ׁשּלֹו, הּזיּכּו ׁשעלֿידי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהיא

ׁשּלֹו ּבקב אדם ׁשרֹוצה העילּוי ּגם הרי 49ּבזה , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ
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חסרונות, לה שיש כלה על אפילו וחסודה" נאה "כלה ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לומר

‰„eÒÁÂ ‰‡ ‰lk ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ‡·È:'תורה ה'לקוטי (ובלשון »…ƒ¿ƒ¿ƒ««»»»«¬»
שמאי  נקרא כן על עליונות הגבורות מבחינת שרשם שמאי בית להיות ..."

דהיינו  אורחותיו השם כל כו' דרך ושם פסוק על ז"ל רבותינו שאמרו כעניין

היינו  הוא. ומה איך דרכיו ששוקל

המשכה  יהיה כך מרע סור ערך שלפי

הנפש  כלות כלה, מבחינת כך אחר

שהיא  כמות כלה וזהו שמלמעלה.

כמו  מלמטה כלומר העלייה שהיא

רב  אם מרע מסור אתכפיא מבחינת

בחינת  המשכת יהיה וכך מעט ואם

בית  אבל בנפשו... הנפש כלות גילוי

על  חולק החסדים מבחינת שרשו הלל

לפי  המשכה יהיה שלא שמאי בית

תהיה  תחילה אדרבה אלא ההעלאה

יפלו  וממילא למטה מלמעלה המשכה

והיינו  המה לה' שלא החיצונים כל

כי  מרע לסור קודם יהיה טוב שהעשה

החושך  מן הרבה דוחה האור מן מעט

נרו  בהילו מלשון הלל נקרא כן ועל

שבח  מלשון הלל וגם ראשי. עלי

שבחים  עלֿידי דהיינו והילול

יפול  ממילא ה' גדולת בהתבוננות

הרע").

ÌLÏ ‡È‰L ˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆∆ƒ¿≈
È‡nL ˙˜BÏÁÓ BÊ ÌÈÓL»«ƒ«¬∆««

,Ïl‰Â מהמחלוקות יותר במיוחד, ¿ƒ≈
התנאים, שאר eaÈÁ¯של Èkƒƒ

ÌL) ˙e˜Ï‡ ÌÚ ÌÏBÚ‰»»ƒ¡…≈
,ÌÈÓL ביחד ורוחניות גשמיות »«ƒ

ÏL d˙ÈÏÎz È‰BfL∆ƒ«¿ƒ»∆
ÌÈÓL ÌLÏ ˙˜BÏÁn‰ שתמורת ««¬∆¿≈»«ƒ

ויחוד  חיבור יהיה NÚ‰הפירוד («¬∆
ÈŒÏÚ‰‡ÏÚ‰c ÔÈew‰ 'a È„ «¿≈««ƒ¿«¬»»

(È‡nL) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»««
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

(Ïl‰)'ה עבודת ידי על היינו ƒ≈
יחד. גם העבודה אופני שני בחיבור

˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏk C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆¿»«ƒ
Ô¯‰‡Â,ההבדל  ‰LÓ ÔÈaL∆≈…∆¿«¬…

,'eÎ ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ‡e‰ Ì‡ ¯·c ÏÎa ˜„˜„Ó ‰È‰ ‰LnL∆…∆»»¿«¿≈¿»»»ƒ«ƒ«»
ÂÈ˙BÁ¯B‡ ÌM‰ C¯cŒÏÚ העלאה בדרך ה' עבודת שמאי, לבית בדומה «∆∆«»¿»

למעלה. ‰Bi¯a˙מלמטה ˙‡ ·‰B‡ 'eÎ ÌBÏL ·‰B‡ ‰È‰ Ô¯‰‡Â¿«¬…»»≈»≈∆«¿ƒ

'eÎ43·È˙k ÔÎlL)44Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk Ô¯‰‡ ˙‡ ek·iÂ ופירש ∆»≈¿ƒ«ƒ¿∆«¬……≈ƒ¿»≈
ומטיל  שלום רודף אהרן שהיה לפי והנשים, "האנשים בעלי רש"י: בין אהבה

לאשתו"), איש ובין ÈeÏÈb‰Âמריבה ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»¿«ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ34‡È‰L ‰¯Bz BÈÚ ‰LnL Ìb ¯ÈÚ‰Ïe . ƒ¿«¿»¿«»¿»ƒ«∆…∆ƒ¿»»∆ƒ

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»
‰lÙz BÈÚ Ô¯‰‡Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¬…ƒ¿»¿ƒ»
‰‡ÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆«¬»»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ45, שגם הרי ƒ¿«»¿«¿»
שני  את בעצם יש באהרן וגם במשה

המשכה. והן העלאה הן העניינים,

˙˜BÏÁnL e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»¿∆«¬∆
˙˜BÏÁÓ ,ÌÈÓL ÌLÏ ‡È‰L∆ƒ¿≈»«ƒ«¬∆
,Ìi˜˙‰Ï dÙBÒ ,Ïl‰Â È‡nL««¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈
'a eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Èkƒ∆»ƒ»…ƒ¿

ÌÈpÙB‡‰ בין וחיבור ה' עבודת של »«ƒ
וגשמיות, רוחניות ומטה, מעלה

„ÁÈ Ìb ‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰c46, ¿«¬»»¿«¿»»«««
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡B·Ók47 «¿»¿ƒ≈»

,„k„Î ÈzÓNÂ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«¿…
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯ÈÙa¿≈«¬««≈

Ï"Ê48'eÎ È‚ÈÏt בפירוש נחלקו «¿ƒ≈
לבוא  לעתיד על האמור הייעוד

שמשותייך" כדכוד ‡Ó¯"ושמתי „Á«»«
מסוג טובה לאבן »Ì‰BLשהכוונה

Ó‡ „ÁÂ¯ טובה לאבן שהכוונה ¿«»«
‰aw"‰מסוג e‰Ï ¯Ó‡ ,‰tLÈ»¿∆»«¿«»»

,ÔÈ„Îe ÔÈ„k ÈÂ‰Ï זה גם שיהיה ∆¡≈¿≈¿≈
הרמז  וזהו כשניהם, היינו זה, וגם

"כדכוד" …«ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ·‡במילה
˙BÈÁa‰ 'a eÈ‰È,כאחת ƒ¿«¿ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙iÏÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬ƒ«»»
ÔBzÁz‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆««¿
‰È‰È Ì‚Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¿»¿«ƒ¿∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈbƒƒ¿«¿»¿«»

,‰hÓÏ „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L והמעלה ∆»∆¿≈¿«»
היא יחד האופנים שני של Èkƒבחיבור

‰ÏÚÓ LÈ ויתרון„Á‡ ÏÎa ≈«¬»¿»∆»
˙iÏÚc ‰ÏÚn‰ ,Ì‰Ó≈∆««¬»«¬ƒ«

ÔBzÁz‰ בדרך לאלוקות והתקרבות ««¿
למעלה  מלמטה ŒÏÚLהעלאה ‡È‰ƒ∆«

CekÈf‰ È„È העידון,BlL,עצמו מצד התחתון CÎÏשל ÛÒB ‰p‰ ¿≈«ƒ∆ƒ≈»¿»
‰Êa LiL שלו בכוחות האדם מצד B¯Lˆ‰להתקרבות ÈeÏÈÚ‰ Ìb ∆≈»∆«»ƒ∆∆
·˜a Ì„‡ אחדBlL49, אדם אומרת, זאת חברו, של קבים מתשעה »»¿«∆
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f"kyz'dל ,fenz g"dan ,gxw t"y

 ֿ מה יֹותר, ּבפנימּיּות האֹור עם מתאחד ְְִִִִִֵֵַַָהּוא

לא  ׁשהּכלי ּכיון למּטה, העליֹון ּבירידת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשאיןּֿכן

העליֹון, אֹור ּגילּוי ּבֹו ׁשּנמׁש אף הּנה ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָנזּדּכ

הּכלי. עם ּכלּֿכ מתאחד הּגילּוי אין ְְִִִִִֵֵַַַָָָָמּכלֿמק ֹום

ׁשהמׁשכת  היא למּטה העליֹון ׁשּבירידת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהּמעלה

לבא  ּבכחֹו ׁשּלכן יֹותר, ּגבֹוּה מּמקֹום היא ְִִֵֵֶַָָָָָֹֹהאֹור

יֹותר. למּטה ְְְִֵַַָּולהתּגּלֹות

ׁשמים,‡Cו) לׁשם ׁשאינּה מחלֹוקת ּגם יׁש «ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת ְֲֲִֶֶַַָָֹׁשּזֹוהי

'ׁשם'50והינּו ׁשל ּבחיּבּור רצּו לא ועדתֹו ׁשּקרח , ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

רצּו אּלא (אלקּות), 'ׁשמים' עם הּיׁש) ְֱִִִֵֶַַָָָֹ(מציאּות

ׁשם. אנׁשי  נקראּו ׁשּלכן  נפרד, ּדבר הּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּיּׁשאר

אּלא  ׁשם אין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו זה ְְֵֵֵֶֶַַַָָועל

ּבזה  והענין רּבֹותינּו51עבֹודהֿזרה. אמרּו ּדהּנה , ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָ

עבֹודהֿזרה 52ז"ל  עֹובדי לארץ ׁשּבחּוץ יׂשראל ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּגזרּו ּבחּוץֿלארץ ּכי הּדבר, וטעם הן. ְְְְֳִֵֶַַַָָָָָָָּבטהרה

וגּוׁשּה אוירּה על נמׁש53טּומאה ׁשּׁשם לפי , ְְְְֲִִִֶַָָָָָ

ר  לבּוׁשים עלֿידי האלקי כּו'הּׁשפע ועד 54ּבים , ְְְֱִִִֵֶַַַַַָֹ

יכֹול  ׁשהאדם ּבאֹופן הּטבע ּבלבּוׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָלהתלּבׁשּות

עלֿידי  ּבפרנסה התעּסקּותֹו את ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָלהחׁשיב

ּבהׁשּפעה  עיקרי ענין הּוא ּכאילּו כּו' ְְְְְִִִִַַָָָָּתחּבּולֹות

ולּירח, לּׁשמׁש הּמׁשּתחוה ּכמֹו זה הרי ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזֹו,

ּכמֹו הּׁשפע, נמׁש ׁשעלֿידם ּבׂשר לעיני ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבראֹותֹו

ּגרׁש55ׁשּכתּוב  ּומּמגד ׁשמׁש ּתבּואֹות מּמגד ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָ

הּׁשפע, ׁשלּוחי רק ׁשהם מתּבֹונן ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָירחים,

ּבֹו החֹוצב ּביד ּכגרזן אּלא ועלּֿדרֿזה 56ואינם , ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר כּו', לּמּזלֹות ּבנֹוגע 57ּגם ְְֲֵֵַַַַַַַַָ

מּלמעלה  מּזל לֹו ׁשאין למּטה עׂשב ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ּביד  ּכגרזן אּלא ׁשאינם ּגדל, לֹו ואֹומר ּבֹו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה
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תרצז.50)א. ע' פרשתנו אוה"ת גם ואילך).51)ראה שנו (ס"ע שם תרע"ח ואילך). שעה (ע' שם תרל"ב סה"מ ראה

א.52) ח, זרה א.53)עבודה טו, ב).54)שבת (קלט, סכ"ה אגה"ק תניא גם יד.55)ראה לג, יו"ד,56)ברכה ישעי' ע"פ

אגה"ק 57)טו. א). (צו, פ"ו אגה"ת תניא פ"י. ח"ב מו"נ ב. קעא, ח"ב (בהשמטות). א רנא, ח"א זהר ו. פ"י, ב"ר ראה

א). (קלב, סוס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חברו  של הרבה פני על עליו) יגע עצמו שהוא דבר (היינו משלו מעט מעדיף

יגיעה) ללא קיבל eiÓÈÙa˙(שהוא ¯B‡‰ ÌÚ „Á‡˙Ó ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿ƒƒ
,¯˙BÈ האלוקי שהאור לכך כלי נעשה הוא עצמו, את ועידן שזיכך לאחר כי ≈

בפנימיות  בו ‰ÔBÈÏÚיאיר ˙„È¯Èa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó מלמעלה,‰hÓÏ «∆≈≈ƒƒ«»∆¿¿«»
התייגע  מצידו שהאדם כך,מבלי על

,CkcÊ ‡Ï ÈÏk‰L ÔÂÈk ומהותו ≈»∆«¿ƒ…ƒ¿«≈
האדם  שהייתה,של כפי נשארה עצמו

ÈeÏÈb Ba CLÓpL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆ƒ¿»ƒ
,ÔBÈÏÚ‰ ¯B‡ שמדובר למרות הרי »∆¿

נעלה, אור ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒבהמשכת
CkŒÏk „Á‡˙Ó ÈeÏÈb‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«≈»»

ÈÏk‰ ÌÚ לא מזוכך לא כלי כי ƒ«¿ƒ
פנימי. באופן האור את לקלוט מסוגל

‰ÏÚn‰Â היתרון˙„È¯ÈaL האור ¿««¬»∆ƒƒ«
ÔBÈÏÚ‰ מלמעלה‡È‰ ‰hÓÏ »∆¿¿«»ƒ

ÌB˜nÓ ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»ƒƒ»
,¯˙BÈ dB·b,עצמו שהאדם מדרגה »«≈

יכול  לא והזיכוך, העידון לאחר גם

לשם, BÁÎaלהגיע ÔÎlL האור של ∆»≈¿…
מעלתו, מפני …«Ï·‡הזה,

¯˙BÈ ‰hÓÏ ˙Blb˙‰Ïe עד ¿ƒ¿«¿«»≈
הזה  באדם לעולם להארה ועד הגשמי

ויתרון  מעלה שיש וכיוון הזדכך, שלא

"העלאה" של האופנים משני אחד בכל

העבודה  לבוא לעתיד ו"המשכה",

יחד. בשניהם תהיה

C‡ (Â שמים לשם מחלוקת לעומת «
בין  חיבור פועלת דבר של שבסופו

(רוחניות) ו"שמים" (גשמיות) "שם"

ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁÓ Ìb LÈ≈««¬∆∆≈»¿≈
Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ È‰BfL ,ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ«¬∆…«

eÈ‰Â ,B˙„Ú ÏÎÂ50Á¯wL , ¿»¬»¿«¿∆…«
B˙„ÚÂ ואהרן למשה ובניגוד בניגוד «¬»

ושמאי  eaÈÁa¯להלל eˆ¯ ‡Ï…»¿ƒ
Li‰ ˙e‡ÈˆÓ) 'ÌL' ÏL∆≈¿ƒ«≈

(‡e˜Ï˙הגשמי  'ÌÈÓL' ÌÚ (ƒ»«ƒ¡…
מעולמות  ¯ˆeשלמעלה ‡l‡ ,(∆»»
Li‰ ¯‡MiL הגשמי¯·c ∆ƒ»≈«≈»»

,„¯Ù,לאלוקות בטל ÔÎlLשאינו ƒ¿»∆»≈
e‡¯˜ שקורח הפלגה דור אנשי ƒ¿¿

מהם ועדתו  גלגול Ï"Êהיו eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌL ÈL‡«¿≈≈¿«∆»¿«≈«

‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰¯ÊŒ‰„B·Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡51e¯Ó‡ ‰p‰c , ≈≈∆»¬»»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯52ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ ישראל בארץ גרים ואינם «≈«ƒ¿»≈∆¿»»∆

Ô‰ ‰¯‰Ëa ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È„·BÚ במובן זרה עבודה עובדי אינם כלומר, ¿≈¬»»»¿»√»≈
עבודה  כעובדי נחשבים הם לארץ בחוץ ישיבתם בגלל אבל והחמור, הפשוט

(בדקות). "בטהרה" »»¿ÌÚËÂזרה
e¯Êb ı¯‡ÏŒıeÁa Èk ,¯·c‰«»»ƒ¿»»∆»¿

‡d¯ÈÂחכמים  ÏÚ ‰‡ÓeË¿»«¬ƒ»
dLe‚Â53,,שלה העפר ÈÙÏגושי ¿»¿ƒ
ÌML,לארץ CLÓבחוץ ∆»ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ È˜Ï‡‰ ÚÙM‰«∆«»¡…ƒ«¿≈
'eÎ ÌÈa¯ ÌÈLe·Ï54, המכסים ¿ƒ«ƒ

האור  את »¿ÚÂ„ומעלימים
Ú·h‰ Le·Ïa ˙eLaÏ˙‰Ï עד ¿ƒ¿«¿ƒ¿«∆«

ומכוסה  מלובש האלוקי שהאור כך כדי

את  מנהיג הוא ברוך שהקדוש בעובדה

הטבע  בדרך ∆¿ÔÙB‡aהעולם
˙‡ ·ÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡‰L∆»»»»¿«¬ƒ∆
È„ÈŒÏÚ ‰Ò¯Ùa B˙e˜qÚ˙‰ƒ¿«¿¿«¿»»«¿≈

'eÎ ˙BÏeaÁz בעצמו עושה שהוא «¿
È¯˜ÈÚ ÔÈÚ ‡e‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ

,BÊ ‰ÚtL‰a דעתו ולפי ¿«¿»»
הממשיכות  הן שעושה התחבולות

השפע  את לו ‰¯Èומורידות ÔÎÏÂ¿»≈¬≈
LÓMÏ ‰ÂÁzLn‰ BÓk ‰Ê∆¿«ƒ¿«¬∆«∆∆

,Á¯iÏÂ זרה עבודה אותם ועובד ¿«»≈«
¯Na ÈÈÚÏ B˙B‡¯a כפי ƒ¿¿≈≈»»

חיצוני  במבט נתפסים שהדברים

BÓk ,ÚÙM‰ CLÓ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»«∆«¿
·e˙kL55˙B‡e·z „‚nÓ ∆»ƒ∆∆¿

,ÌÈÁ¯È L¯b „‚nÓe LÓL»∆ƒ∆∆∆∆¿»ƒ
ÔBa˙Ó BÈ‡Â לאמת לב שם ולא ¿≈ƒ¿≈

,ÚÙM‰ ÈÁeÏL ˜¯ Ì‰L∆≈«¿≈«∆«
·ˆBÁ‰ „Èa ÔÊ¯‚k ‡l‡ ÌÈ‡Â¿≈»∆»¿«¿∆¿««≈

Ba56, חשיבות שום להם אין אבל

בא  שהשפע היא והאמת עצמם מצד

הוא  ברוך מהקדוש ורק »¿ŒÏÚÂאך
˙BÏfnÏ Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒC¯c∆∆∆«¿≈«««»

,'eÎ הנבראים של החיות שורש

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók57ÔÈ‡ ¿«¬««≈«≈
ÏfÓ BÏ ÔÈ‡L ‰hÓÏ ·NÚ EÏ¿≈∆¿«»∆≈«»

ÔÊ¯‚kשורש  ‡l‡ ÌÈ‡L ,Ï„b BÏ ¯ÓB‡Â Ba ‰kn‰ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»««∆¿≈¿«∆≈»∆»¿«¿∆
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לי 'ebe gxw gwie

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו ּבֹו, ראּוי 58החֹוצב ׁשאין ְְֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלא  אליו, לקרבם אמצעים להיֹותם ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָלעבדם

מה  ּכל ויּניחּו הּמחׁשבֹות יכונּו ּבלבד ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָאליו

את  מחׁשיבים ּכאׁשר ואדרּבה, ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָּׁשּזּולתֹו.

 ֿ עלֿידי הּנה ּבפניֿעצמם, למציאּות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָהממּוצעים

ׁשּמחלֹוקת  וזהּו כּו'. מּמקֹורם אֹותם מפרידים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָזה

עדתֹו, וכל קרח מחלֹוקת זֹו ׁשמים לׁשם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינּה

וההבּדלה  הּמחלֹוקת ענין ּכל ועדתֹו קרח ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשאצל

ּכדי  ׁשמים', ל'ׁשם זה אין יׁש, מציאּות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָלהיֹות

וההתּכּללּות  החיּבּור את ּב'יׁש' ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַַלפעֹול

ּבב' ואהרן, מׁשה אצל ׁשהּוא (ּכמֹו ְְְֱֲֵֶֶֶֶַֹֹֹּבאלקּות

למעלה, ּומּלמּטה למּטה ּדמּלמעלה ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָהאֹופּנים

ויּׁשאר  ההבּדלה ׁשּתּׁשאר רצֹונם אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכּנ"ל),

הּגבּורֹות  מּבחינת ׁשהיּו מּפני נפרד, ּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּיׁש

החסדים. התּכּללּות ללא ְְְְֲִִִַַַָֹּבלבד,

‰ÊŒÏÚÂ ׁשמים לׁשם ׁשאינּה ׁשּמחלֹוקת נאמר ¿«∆ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

להתק  סֹופּה ׁשל אין ענין זה ׁשאין ּים, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּדכיון  אּדרּבה, אּלא חסֿוׁשלֹום, הּברכה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיפ

נּדח  מּמּנּו יּדח יּׁשאר 59ׁשּלא ׁשּלא ּבהכרח הרי , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּיׁש. יתּברר לבּסֹוף אּלא והּפרּוד, ההבּדלה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָענין

והּפירּוד  ההבּדלה ּבענין הּכּונה ׁשּתכלית ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָלפי

ׁשעלֿידיֿזה  והּתיקּון, הּבירּור ּבׁשביל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַהיא

מנּגד  ׁשהיה ענין ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול עילּוי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

ׁשּזהּו לאלקּות, ּכלי להיֹות נתהּפ ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹלקדּוׁשה,

ׁשּלכן  ד) (סעיף וכּנ"ל הּתׁשּובה, ענין ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּכללּות

טֹוב  ּכי ּפעמים ּב' הּׁשליׁשי ּבּיֹום .60נאמר ְְֱִִִִֶַַַָ

ענין  יׁשנֹו אצלם ׁשּגם ּכפׁשּוטּה, ועדתֹו קרח למחלֹוקת ּבנֹוגע ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹועלּֿדרֿזה

נאמר 61הּתׁשּובה  ועליהם ׁשעלֿידיֿזה 62, אּלא עֹוד ולא וּיעל, ׁשאֹול מֹוריד ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

מה  ׁשּזהּו הּכהּונה, ּבענין יֹותר ּגדֹול עילּוי ניתוּסף הּכהּונה, על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנחלקּו

הּפרׁשה  ּבהמׁש מׁשמרת 63ּׁשּכתּוב את ל נתּתי הּנה ואני אהרן אל ה' וידּבר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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חלק).58) לפרק הקדמה סנהדרין המשניות (פירוש העיקרים מי"ג החמישי תניא 59)עיקר וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' פה.60)ספל"ט. ע' אחרי ואילך. סע"א לד, בראשית אוה"ת כו,61)ראה פינחס פרש"י ראה

ב.62)יא. קט, א. קח, סנהדרין וראה ו. ב, ח.63)שמואלֿא יח, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ba ·ˆBÁ‰ „Èa עצמם מצד ומציאות כוח להם kL˙·ואין BÓÎe ¿««≈¿∆»«

Ì"aÓ¯‰58Ì„·ÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L,המזלות את È„kאפילו לעבוד »«¿«∆≈»¿»¿»¿≈
ÂÈÏ‡ Ì·¯˜Ï ÌÈÚˆÓ‡ Ì˙BÈ‰Ï,הוא ברוך הקדוש ‡ÂÈÏאל ‡l‡ ƒ¿»∆¿»ƒ¿»¿»≈»∆»≈»

eÁÈpÈÂ ˙B·LÁn‰ eÂÎÈ „·Ïa יעזבו.B˙ÏefM ‰Ó Ïk ƒ¿«¿«¿««¬»¿«ƒ»«∆»
ÌÈ·ÈLÁÓ ¯L‡k ,‰a¯„‡Â¿«¿«»«¬∆«¬ƒƒ

ÌÈÚˆeÓÓ‰ והירח ‡˙ השמש ∆«¿»ƒ
בפועל  השפע עובר שדרכם והמזלות

,ÌÓˆÚŒÈÙa ˙e‡ÈˆÓÏ שיש ƒ¿ƒƒ¿≈«¿»
חלילה, משלהם, כוח ≈p‰ƒ‰להם
ÌÈ„È¯ÙÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ומנתקים «¿≈∆«¿ƒƒ

.'eÎ Ì¯B˜nÓ Ì˙B‡»ƒ¿»
ÌLÏ dÈ‡L ˙˜BÏÁnL e‰ÊÂ¿∆∆«¬∆∆≈»¿≈
ÏÎÂ Á¯˜ ˙˜BÏÁÓ BÊ ÌÈÓL»«ƒ«¬∆…«¿»
Ïk B˙„ÚÂ Á¯˜ Ïˆ‡L ,B˙„Ú¬»∆≈∆…««¬»»
‰Ïc·‰‰Â ˙˜BÏÁn‰ ÔÈÚƒ¿«««¬∆¿««¿»»

מאלוקות  e‡ÈˆÓ˙הפירוד ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ
,'ÌÈÓL ÌL'Ï ‰Ê ÔÈ‡ ,LÈ≈≈∆¿≈»«ƒ

כוונה  Ìbמתוך ÏBÚÙÏ È„k¿≈ƒ¿«
¯eaÈÁ‰ ˙‡ 'LÈ'a«≈∆«ƒ
BÓk) ˙e˜Ï‡a ˙eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿∆¡…¿
'·a ,Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ïˆ‡ ‡e‰L∆≈∆…∆¿«¬…¿
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÌÈpÙB‡‰»«ƒ¿ƒ¿«¿»¿«»

"המשכה" אהרן, של «»¿hÓlÓeƒ‰דרכו
,‰ÏÚÓÏ"העלאה" משה, של דרכו ¿«¿»

¯‡MzL ÌBˆ¯ ‡l‡ ,(Ï"pk««∆»¿»∆ƒ»≈
‰Ïc·‰‰ גשמיות ורוחניות בין ««¿»»

tÓ ,„¯Ù ¯·c Li‰ ¯‡MÈÂÈ ¿ƒ»≈«≈»»ƒ¿»ƒ¿≈
eÈ‰L וכן לוי משבט שהיה קורח ∆»

Ïa·„,עדתו  ˙B¯e·b‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒ¿«
ÌÈ„ÒÁ‰ ˙eÏlk˙‰ ‡ÏÏ¿…ƒ¿«¿«¬»ƒ
וההבדלה. הפירוד שורש היא והגבורה

˙˜BÏÁnL ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«∆«¬∆
dÙBÒ ÔÈ‡ ÌÈÓL ÌLÏ dÈ‡L∆≈»¿≈»«ƒ≈»
ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L ,Ìi˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆≈∆ƒ¿»∆

,ÌBÏLÂŒÒÁ ‰Î¯a‰ CÙÈ‰ ואין ≈∆«¿»»«¿»
סוף  ועדתו לקורח לאחל המשנה כוונת

רצוי  ÔÂÈÎcבלתי ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»¿≈»
Ác epnÓ ÁcÈ ‡lL59, וישנה ∆…ƒ«ƒ∆ƒ»

אחד  כל דבר של שבסופו הבטחה

מן  יוצא ללא ישראל, מבני ואחד

חלילה, לתמיד מאלוקות יורחק ולא תשובה יעשה Á¯Î‰aהכלל, È¯‰¬≈¿∆¿≈«
¯¯a˙È ÛBq·Ï ‡l‡ ,„e¯t‰Â ‰Ïc·‰‰ ÔÈÚ ¯‡MÈ ‡lL∆…ƒ»≈ƒ¿«««¿»»¿«≈∆»¿«ƒ¿»≈

Li‰.חיותו למקור ‰ek‰ויתבטל ˙ÈÏÎzL ÈÙÏ והמטרהÔÈÚa «≈¿ƒ∆«¿ƒ««»»¿ƒ¿«
„e¯Èt‰Â ‰Ïc·‰‰ מלכתחילה,Ôe˜Èz‰Â ¯e¯Èa‰ ÏÈ·La ‡È‰ ««¿»»¿«≈ƒƒ¿ƒ«≈¿«ƒ

דבר  של בסופו ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLשיהיה
,¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆ƒ»≈
כלל  פירוד היה לא אילו מאשר

כיוון  ÔÈÚמלכתחילה, ÌbL∆«ƒ¿»
Ct‰˙ ,‰Le„˜Ï „bÓ ‰È‰L∆»»¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈
e‰fL ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ∆¡…∆∆

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk מי שגם ¿»ƒ¿««¿»
והתקרב  חזר רחוק »»¿Ï"pÎÂשהיה

ÌBia ¯Ó‡ ÔÎlL („ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆»≈∆¡««
·BË Èk ÌÈÓÚt 'a ÈLÈÏM‰60 «¿ƒƒ¿»ƒƒ

שנעשה  מה בשביל היא אחת ופעם

למים  מים בין ההבדלה שני, ביום

בנבראים, הפירוד ענין שורש שהיא

עליה  גם נאמר שלישי, ביום ולמחרת,

הפירוד  דבר של בסופו כי טוב", "כי

אליה  באים היו שלא לעלייה מביא

בלעדיו.

˙˜BÏÁÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«¬∆
ÌbL ,dËeLÙk B˙„ÚÂ Á¯…̃««¬»ƒ¿»∆«

‰·eLz‰ ÔÈÚ BLÈ ÌÏˆ‡61, ∆¿»∆¿ƒ¿««¿»
¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ62ÏB‡L „È¯BÓ «¬≈∆∆¡«ƒ¿

,ÏÚiÂ"ל"שאול שירדו פי על ואף «»«
ועלו  חזרו הם גם דבר של …¿ÏÂ‡בסופו

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‡l‡ „BÚ∆»∆«¿≈∆
,‰e‰k‰ ÏÚ e˜ÏÁpL ידי על ∆∆¿¿««¿»

עצמם  והפירוד ≈»¿ÛqÂ˙Èƒהירידה
ÔÈÚa ¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚƒ»≈¿ƒ¿«

,‰e‰k‰,המחלוקת קודם היה שלא «¿»
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f"kyz'dלב ,fenz g"dan ,gxw t"y

ּבספרי  ואיתא וגֹו', הדיֹוט 64ּתרּומֹותי מׁשל ְְְְְְִִִֶָָָָ

ּפרתי  רגל נׁשּברה לטֹובתי ׁשל 65אֹומר לטֹובתֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

ּכנגּדֹו, הּכהּונה על וערער קרח ּבא ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹאהרן,

ׂשדה 66מׁשל  לֹו ונתן ּבןּֿבית לֹו ׁשהיה למל ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

העלה  ולא חתם ולא ּכתב ולא ּבמּתנה ְְְְֱֶַַַַַָָָָָֹֹֹאחת

לֹו אמר כּו', עליו וערער אחד ּבא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבערכאין,

ּבערכאין, ּומעלה ל וחֹותם ּכֹותב הריני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּמל

על  אהרן ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹאף

ּכהּונה  מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן הּכתּוב ּבא ְְְְַַַַָָָָָהּכהּונה,
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כ.64) ד.65)שם, פ"ה, ויק"ר ח.66)ראה שם, בפרש"י (המו"ל).67)הובא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È¯ÙÒa ‡˙È‡Â ,'B‚Â È˙BÓe¯z ˙¯ÓLÓ64¯ÓB‡ ËBÈ„‰ ÏLÓ ƒ¿∆∆¿»¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈

È˙¯t Ï‚¯ ‰¯aL È˙·BËÏ65, בתלמוד) ז"ל חכמינו (וכסיפור ¿»ƒƒ¿¿»∆∆»»ƒ
שעלו  עקיבא ור' יהושע ורבי אליעזר בר' מעשה הוריות): במסכת ירושלמי

נותן  שהיה יהודה אבא שם והיה חכמים מגבית עסק על אנטוכיא לחולת

ירד  אחת פעם טובה. בעין צדקה

מהן  ונתייאש רבותינו וראה מנכסיו

לו  אמרה חולניות. ופניו לביתו לו עלה

לה  אמר חולניות פניך מה מפני אשתו

אעשה. מה יודע ואיני כאן רבותינו

לו  אמרה ממנו צדקת שהייתה אשתו

ומכור  לך אחת, שדה לך נשתיירה

ובא  כן ועשה הלך להן, ותן חצייה

עליו  והתפללו להן, ונתן רבותינו אצל

הקדוש  יהודה, אבא לו: אמרו רבותינו

כשהלכו  חסרונותיך. ימלא הוא ברוך

עם  שדהו. חצי בתוך לחרוש ירד להם,

והאיר  להעלותה ירד ונשברה. פרתו שקעה שדהו חצי בתוך חורש כשהוא

(בסופו  פרתי. רגל נשברה לטובתי אמר אוצר. ומצא עיניו הוא ברוך הקדוש

הייתה  אהרן של הכהונה על המחלוקת דבר ‡‰¯Ô,של ÏL B˙·BËÏ¿»∆«¬…
ÏLÓ ,Bc‚k ‰e‰k‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÂ Á¯˜ ‡a66‰È‰L CÏÓÏ »…«¿ƒ¿≈««¿»¿∆¿»»¿∆∆∆»»

‰„N BÏ Ô˙Â ˙ÈaŒÔa BÏ∆«ƒ¿»«»∆
‡ÏÂ ·˙k ‡ÏÂ ‰zÓa ˙Á‡««¿«»»¿…»«¿…
,ÔÈ‡Î¯Úa ‰ÏÚ‰ ‡ÏÂ Ì˙Á»«¿…∆¡»¿«¿»ƒ
,'eÎ ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÂ „Á‡ ‡a»∆»¿ƒ¿≈»»
·˙Bk ÈÈ¯‰ CÏn‰ BÏ ¯Ó‡»««∆∆¬≈ƒ≈

EÏ Ì˙BÁÂ,ÔÈ‡Î¯Úa ‰ÏÚÓe ¿≈¿«¬∆¿«¿»ƒ
Á¯˜ ‡aL ÈÙÏ Ô‡k Û‡«»¿ƒ∆»…«
ÏÚ Ô¯‰‡ „‚k ¯Ú¯ÚÂ¿ƒ¿≈¿∆∆«¬…«
BÏ Ô˙Â ·e˙k‰ ‡a ,‰e‰k‰«¿»»«»¿»«

e‰k‰לאהרן  ˙BzÓ „"Î«¿¿»
'eÎ67 פרשת שבהמשך הפרטים ככל

קורח.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zay(ipy meil)

éða déì äeî÷Bì àì,mipa el eidi `l ipxrvny in ±äåä ïëåjke ± Ÿ§¥¨¥§¥£¨
.zepa izy m` ik mipa l`enyl eid `ly did
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' א


