
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 איש על דגלו 

רח טוען שאין  ומתברר עניינו של שבט לוי. ק  בהקראנו השבת את פרשת קורח, 

התורה מלמדת   ! בעקבות טענה זו'כל העדה כולם קדושים'  חד,וצורך בשבט מי

מבאר את ההבדל שבין עבודת   הזוהר  אותנו את תפקידו המיוחד של שבט לוי.

ולפנים,    - הכהנים ועבודת הלויים. הכהנים   עבודתם בחשאי. הם נכנסים לפני 

כי    הנים אסור לשתות יין,וולכן לכ  ,מקטירים את הקטורת בפנים ביום הכיפורים

כמו שכתוב 'נכנס יין יצא  ושמחה, והשמחה היא דבר חיצוני לאדם.  גורם  היין  

הנסתר, אסור לשתות והעמוק   ,שעוסקים בתוכן הפנימי  ,לאנשים פנימיים  .סוד'

לשיר, להרים את הקול, יש להם תפקיד של הופעה   - ללויים יש תפקיד אחר  יין.  

נים.  יהם שומרים ומג, גרת סשל מתפקיד נוסף של הלויים הוא תפקיד  .התגלותו

בסופו של דבר בית המקדש, אבל  של    ו כבודהיא בעיקר ל  הם שמירה שלה  אמנם

 השומר עומד מבחוץ ומגן.הוא מושג של הגנה.  'שמירה'המושג 

יש אנשים שהתפקיד שלהם הוא לשמור מפני נזקים וקלקולים, להדוף את הרע,  

  שני התפקידים   . וטוב  בי ל בתוכן חיווויש אנשים שתפקידם הוא למלא את הכ

 העבודה מתנ

 קרח ב זלמן ברוך מלמד לפרשתשיחת הר

גם בענייני  –איש על דגלו ◆ מחלוקת על השלום ◆ מחלוקת לשם שמיים  

ציבור ◆ עבודת שכר ועבודת מתנה ◆אהבה ויראה ◆ עבד נאמן ◆ האות שלך 

 בתורה



2  קרח | פרשת  עבודת מתנה 

, אי אפשר בלי אחד מהם. במובן מסויים, אומר הזוהר, תפקידם  חשובים ונצרכים

הזוהר    .להדוף, ולתקן קלקולים  ,להתגברלא רק להגן, אלא גם  של הלויים הוא  

ל, נשאר והכהתיקון של  לא נגמר  עוד  בערב שבת    זים, שכשנבנה העולםרמנותן  

זאת אומרת שההגנה    הזה.  הפגםקן את  לת  הואם  התפקיד של הלויימשהו פגום, ו

   עצמה היא גם תיקון, יש לה גם תוכן, זהו לא רק תפקיד חיצוני.

  המיוחד שלו. התפקיד  ל שבט יש  כישראל צריכים לדעת, שלכל אדם ולכל בני  

לא מתאימים לו. כשכל שייכים לאחרים ואדם לא צריך לרצות את התפקידים ש 

זה מה    לם משתלם באופן היותר טוב ונכון. והע  אלאחד עושה את תפקידו, ממי

ַדע ה' ֶאת ֲאֶשר לוֹּ '  לקורח:  שאמר משה ֶקר ְויֹּ משום    -  למה דווקא בבוקר.  )טז, ה('  בֹּ

השוני    ת, ואי אפשר לטשטש אהיום והלילה משלימים אחד את השנישכמו ש

גם התפקידים של כל  כך      ,כי לכל אחד יש תפקיד חשוב,  שביניהם  םוההבדלי

ואחחא ושבט  ד  ד  שבט  וכל  ישראל,  אחד    -בעם  כל  לטשטש,  אפשר  צריך אי 

 את תפקידו המדויק והנכון.   לעשות

 מחלוקת על השלום 

   :עוד אומר הזוהר

ַרח' ַקח קֹּ ַקח'מאי    .)טז, א('  ַויִּ מי שרודף אחרי    ? לקח עצה רעה לעצמו. 'ַויִּ

יש  מה שגם    שלו בורח ממנו. ולא עוד, אלא מה שאינו   -   מה שאינו שלו 

 בידו נאבד לו. 

שלא    קורח תפקידים  להשיג  ראוי  רצה  הכ  -  להםהיה  את  ממשיך ל.  ווהפסיד 

 הזוהר: 

מחלוקת? לחלק בין עליונים  היה עניינה של הקורח הלך במחלוקת, ומה  

הוא נאבד   -דה. ומי שרוצה לעשות פירוד בעולם  ותחתונים, לעשות הפר

מו של הקב"ה, ומי  ום זה שלשו  ,שלוםפוגעת במחלוקת  כל  מכל העולם.  

כל העולם עומד שבוא וראה,   נאבד מן העולם. של הקב"ה  שפוגע בשמו

  היה להתקייםכאשר ברא הקב"ה את העולם, העולם לא יכול    .על השלום

 עד שבא והשרה עליו שלום.  
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השבת מבטאת את עניין השלום, בשבת באה השלמות גם  מה שאומר הזוהר,  לפי  

   :מרים לנואו יז( ,ה )אבות  חז"ל לעולם.

היא מחלוקת   ואיזו  להתקיים.  סופה  שמיים,  כל מחלוקת שהיא לשם 

מחלוקת הלל ושמאי. מחלוקת שאינה לשם שמיים,    ?שהיא לשם שמיים

להתבטל שמיים  .סופה  לשם  שאינה  מחלוקת  קורח    ?ואיזו  מחלוקת 

 ועדתו.  

ת  קי הדעוו לאדרבה, על ידי חי  לחילוקי דעות. ו  יש מקום למחלוקתשזאת אומרת  

משום  מחלוקות לשם שמיים,    והמחלוקות של הלל ושמאי הי  .הדברים מתבררים 

נצח  הם לא מחפשים לרצונו של הקב"ה,    ומה יחד להבין  ששני הצדדים מחפשים  

מעוניים  ה,  במחלוקת דעת  ניםלא  את  מהםלהשליט  מחפשים  אלא   .האמת  י , 

לשני.   אחד  מקשיבים  הם  האמת,  מה  מחפשים  דעה  לשניש    אםכשאנשים  י 

  , אומר את דעתיו  מקשיב, שוקלאני  צריך להקשיב, אולי יש משהו בדבריו.  אחרת,  

גם אם   .האמת  ימנסים לראות מי צודק, מהיחד    .אומר את דעתוו  מקשיבוהוא  

שני הצדדים   ,חושב שהאמת אצלוכי הוא  שאר בדעתוייבסופו של דבר כל אחד 

שהיא  מחלוקת  וים,  ם שמילשקת  ומחל  היזו  את האמת.יודעים ששניהם מחפשים  

להתקיים סופה  שמיים  ש   ,לשם  למשום  מקום  הדעותיש  משלימות  שתי  הן   ,

השניה.   אין אמת אבסולוטית  באמת  האחת את  שונות,  בחינות  מוחלטת  ויש 

 .של אמת  בעולם הזה, העולם הזה הוא עולם מורכב, ולכל דבר יש צדדים שונים

שפירשו   חכמים  ביש  הללשהמיוחד  מחלוקת    אישמו   מחלוקת  שקולה.  שהיא 

יש אמת   ןבהת שויש מחלוק  '.אלו ואלו דברי אלקים חיים'שניהם ממש צודקים,  

יותר,  זה צודקבשני הצדדים,   למרות  ,  מותוכ לומר    יותר  מסתבר, והשני צודק 

. המחלוקת בין הלל ושמאי היתה מחלוקת ממש שקולה.  סברהלחולק יש  שגם  

כשהמחלו פנים,  כל  לעל  היא  אנשים  יםמיש  שםקת  נשארים    םצדדיהמשני  , 

 בידידות. 

שלו, והוא  הצודקת  את העמדה  לו  יש  כי  כל אחד רוצה לנצח את השני,  אבל אם  

וכנראה טועה,  הוא    השניחושב שאלא  למחשבה אחרת,  גם  שיש מקום  חושב  לא  

כי  ,  אותיאם לא היו לו שיקולים זרים, הוא היה מצדיק  ו  ,יש לו שיקולים זרים



4   קרח | פרשת   עבודת מתנה 

הסתכלות של חשדות, שאדם זו  זו הסתכלות לא נכונה.    -ו  אית  ולא  האמת איתי

בשני בידידות.    ,חושד  להישאר  אפשר  אי  לדעתואז  אם  ש  ,צריך  דעות  גם  יש 

חלוקות זו על זו, ופלוני חושב שכך טוב לעשות, והשני חושב שכך אסור ששונות  

  יעות לא מפרהאלו    חלוקותהמו . כל התורה מלאה מחלוקות,  זה בסדר  –  לעשות

 צדדים לאמת.  מספרכולם מכוונים לשם שמיים, ויש נו. ל

המון    בה  ישנראה ש  בה  מעייניםאם אנחנו  בכל הלכה שיש לנו  אמרתי פעם, ש

פסוק  אמירת הביוצאים ידי חובה  קריאת שמע, יש מחלוקת האם  במחלוקות.  

  . הראשונות פרשיותהבשתי  דווקא  , או  כולה  פרשה הראשונהכל ה, או בראשוןה

דרבנן. ואחר מדאורייתא או  מצווה מ  ו, האם זבסיסית עוד יותר  ,לוקתחוד מיש ע 

  , ידי חובתו  לא השמיע לאזנו יצאקרא ולקרוא, האם מי שנכון  כך יש מחלוקת איך  

אבל אין מחלוקת    . או אפשר בכל לשון  ,האם צריך לקרוא דווקא בלשון הקודש

ואיך, לא מה  , כתגבולותמיד בתהיה  המחלוקת  קריאת שמע,  את  שצריך לקרוא  

, יש אומרים כך ויש אומרים בכל התורה כולה. בהלכות שבת  זה  כך.  בעצם העניין

כל  ת.  כי זה מעשיר את ההסתכלו  . ויש מקום לזהומלאכה  בכל מלאכה  אחרת

באופן כזה, והאחר דעתו עניינה של המלאכה נראה  אחד מוסיף עוד מבט, ולפי  

אחר באופן  לה  .חושב  צריכים  מגוון,    והז  זה,מבהל  ילא  העולם  העולם,  סדר 

 ל צריך להיות לשם שמיים.וושבעים פנים לתורה. אבל הכ

 גם בענייני ציבור   – מחלוקת לשם שמיים 

שמים   לשם  המחלוקות  הן    ןה   -כשכל  במשנה,  מתקיימות.   בגמרא מופיעות 

 מטרה עניינית, ולא  להוכיח שאני צודקוהמטרה היא לנצח  אם    .ובשולחן ערוך

זו מחלוקת שלא לשם שמייםרותי  וןלברר מה נכ ,  מחלוקותיש  לפעמים    ., אז 

ב  שמיים'קצת    הןשיש  זה  'לשם  נוספים.  שיקולים  לשם  וקצת  מורכב. מצב  , 

האמתהשאיפ את  לחפש  להיות תמיד  צריכה  וה  זאת  ,  שיש  עם  אנשים לדעת 

היא  לומר שכוונתו  לא  ואחרת,    שחושבים אחרת. לא לפסול את כל מי שחושב

זה לא נכון. מי שחושב כך על אחרים, .  שיקולים אחריםא מלאים,  לא לשם שמי

במומו    - כל הפוסל  'כך הוא מסתכל על אחרים.  לכן  ו   ה זכ בעצמו  יש חשש שהוא  
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כולם כוונתם  באופן טבעי שב  וחש הוא גם י  , חושב לשם שמייםתמיד  . מי ש'פוסל

 ל אחרים.ע ךחושב כין שלמות, מי שבתוכו ארק לטובה. 

לא רק על   ,יש מחלוקות בתוך ציבור שומרי התורה  .לנוור שם בדאנחנו מסתכלי

עוזבי תורה, האם צריך   איך צריך לנהוג כלפי :פרטי דברים, אלא מחלוקות בדרך

לה   לקרב אותם יש מקום להבין  זו  בדל מהם,  יאו  גדולה.  גם  שמחלוקת מאוד 

  יש   .היא לשם שמייםשחושבים אחרת ממני  חרים  כוונתם של א זו  הבמחלוקת  

בה  יועדיין אין ס  ,שלא שייכים לפרט אלא לכלל  ,כמה וכמה תחומים ציבוריים  עוד

זו זרים.  ושיקולים  זה    מפורדיםלא סיבה להיות    לחשוב שיש לאחרים סברות 

או  מ  מזה,  ולהימנע  לריב  יש  להתחיל  השני.  אצל  אחד  'לאכול  חזקת  לאנשים 

המושבוולא  ,  'כשרות למסע  יצא  הרב  כשמרן  לחשוד.  ם נירבם  ע  תצריך 

זה  מות שונים ואירחו אותם אנשים שונים, וקנוספים, הם ביקרו במירושלמיים  

 והם אכלו אצל כולם.   -  שוחט שם, הרב של המושבה הזו והרב שם זה  שוחט פה,  

גם הרב   גר שם  היהגר במבשרת ירושלים,  כאשר  ש  ,סיפר לי פעם הרב גרינברג

.  ולבקר אצלהבד"ץ    שאה ר שהי פעם אחת, בא אחיו של הרב פישר    .שלמה פישר

והוא קנה    ,כשראצלו  הוא אמר להם שהאוכל  והזמין אותם לארוחת שבת,    רבה

אל   'אל תגידלו:  ם ענו  ה . , ואת הדגים בכשרות כזו וכוליכשרות כזואת הבשר ב

אבל    ,ת, אנחנו סומכים עליך'. זו גישה בריאה. יכולים להיות חילוקי דעותפרט

 . בסדרוזה וזה חושב אחרת,   חושב כךזה   ת השני.פוסלים אחד א לאבאופן ש

 עבודת שכר ועבודת מתנה 

   :(עמוד רא  )מוסר הקודש,  הקודש אורותהרב בכותב 

, המשפיעים על בני דורם מאוצר רוחם  לוש מידות שיש בבעלי הנפשש

ועל  והן מוצאות להן מקום בשורשי היסוד של עבודת הלויה, הכהונה  

 .  עבד ה' גביהם מידתו של משה רבינו 

שלוש בחינות של עבודת ה' שקיימות בין אנשי הרוח שמשפיעים על הדור,    שי

   :המידה הראשונה היא הן כנגד מדרגת הלויים, הכהנים, ומדרגת משה רבנו.ו
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'. דרוש וקבל שכר'העבודה של המשמעת הפשוטה, שהצד התחתיתי הוא  

י  '  זאת היא עבודת הלויים   והיא הולכת ומתעלה בדרכה.  כָׂ כִּ ֶכם   א הּור  שָׂ לָׂ

 . )יח, לא(' ַדְתֶכםֵחֶלף ֲעבֹּ 

מקבלים שכר על עבודת מייצגים את העבודה הנמוכה יותר, שהרי הם  ם  הלויי

   :ות ומתנות נוספותמעשר ,הקודש שהם עושים

מתעלה השכר,  ,כשהיא  אל  נטויות  עיניה  הוא    אין  עניינה  סוף  אבל 

 .  ותמימהמשמעת פשוטה 

דומה למשמעת עבודה. של עבודת ה' ש ה  ז כג  וס, זהו  גם אם אין הכוונה לשם שכר

.  , כמו פועל שכיר כלפי האדוןהאדם מתבטל כלפי הקב"ה, הוא ממושמע לחלוטין

המשמשים את הרב  'אל תהיו כעבדים  אומרים לנו חכמים  בדרך כלל    .עבודת עבד

ל מנת  פרס',על  אומר  ובאמת    קבל  הלויים  שההרב  של  היא  מדרגה  גם  יכולה 

היא סוג של עבודת עבד, עבד שמתבטל לגמרי עדיין  ו ר,  השכ  רצון שללהתנתק מה

 . משמעת פשוטה ותמימה. לרצונו של הקב"ה

  ,המשפיעים על בני דורםהאנשים  זו בין  העבודה  הסוג  אנחנו מוצאים את  יך  א

  :אומר הרב

הם   ם הלזה, ים המפתחות של אוצר החייאנשי הרוח, אשר בידם נתונ

בקודש  העובדים  כל  ד'    הנם  את  בהוראה  במו בתורה,המזכירים  סר, 

והגדה. בהלכה  המושפ  ישרה,  מהם,אותם  משפעת   עים  הם  מושפעים 

המקשיבים זוכים  ו  הגון  ומעבר צינור  המתגלה על פיהם, בתור  ,התורה

שומר   לויי,  סזהו יח  .ת מזכיהם גם כןא במשמעתם הברה, והם מזכים

 השערים מבחוץ, ומרים קול בשיר וזמרה.

מזכים אחרים,  הם    ציבור.ה  לא צינור שמעביר את דבר ה'  כהם  התורה  מרביצי  

.  תם' עבוד חלףשכר זהו ה' שהם מזכים אחריםבכך הם זוכים השכר שלהם,  הוזו

על השערים, ומעבירים את דבר ה' , מרימים קולם בשיר, שומרים  מרביצי התורה

 .  ככל יכולתם
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ברזי מסתכלת  שהיא  הפנימית,  העבודה  היא  מזה  היא    .עולם  למעלה 

ישראל 'ו ,'תנו עז לאלהים'מפרנסת את הקודש שלמעלה, ברז הנאצל של  

הם   -רצונו של מקום   ובזמן שהם עושים  '.מפרנסים לאביהם שבשמים

 ח בגבורה של מעלה.ומוסיפים כ

הזה.עולים מחנו  אנעכשיו   העולם  עוד    מסגרות  עולמות,  עוד  עומקים של  יש 

וסודות.   הזו  רזים  הנובלא  העבודה  של  מהשאיפה  רק  שלם עת  להיות  אדם 

בכדי  עושה את רצונו של ה'  אלא הוא    ,שהעולם יהיה שלם ומתוקן  ו אומתוקן,  

יופיעש ה'  וצריך להופי  יש עוד עולמות עליוניםו  בעולם.  אור  יכול  ה'  ע  שאור 

הארץ.    לתקן  כביכולרוצה    דםאה  בהם. את  לתקן  לא  השמיים,  ישראל  'את 

שבשמיים לאביהם  לקב"ה.  מכוונים  .'מפרנסים  רוח  נחת  עבודת   לעשות  זוהי 

  הכהנים, כפי שראינו קודם בדברי הזוהר, שעבודת הכהונה היא עבודה פנימית.

 ממשיך הרב: 

של   הקודש  בעבודת  זה  תוכן  הנשמה,ולעומת  יסודי  צדי טהורי  קים 

בשכינה,,  העולם מתדבק  הוא  הרי  בהם  בם  שהמתדבק  המתדבק  וכל 

נהר וגודל,  כח  בהם  עלמותמוסיף  וחיי  כהנים,  .ה  של  היא מדתן  זאת 

ה ֶאֵתן ֶאת ְכֻהַנְתֶכם' נָׂ ַדת ַמתָׂ  . 'ֲעבֹּ

הכהן אינו עובד לשם שכר, הוא גם   ר, ויש עבודה של מתנה.ייש עבודה של שכ

רוצה לתת  לעשות את רצון בעל הבית, אלא הוא  כדי  בד  לא מרגיש כשכיר שעו

ֶלֶחם  ' מתנה. ֶאת  י  כִּ ַדְשתוֹּ  יבֱאֹלְוקִּ ַמְקרִּ הּוא  זו לא עבודה של עבד, אלא    .'ֶהיָך 

לא מפני שהוא   .עבודה של בן. בן שעובד את אביו, רוצה לעשות לו נחת רוח

א רוצה לשמח את הואלא  מפני שהוא מתבטל כלפי רצונו של אביו,  גם לא    ,חייב

נָׂה'בחינה של  ה  זו.  אביו ַדת ַמתָׂ א  הו  אלא  ולא בתור עבד,  . לא בשביל שכר,'ֲעבֹּ

 לעשות את הדברים האלה מצד עצמם. רוצה בעצמו 

 אהבה ויראה 

  פקידים האלה שני התכמובן של,  'עבודת בן'ו  'עבודת עבדקוראים לזה 'כשאנחנו  

דה יותר גדולה ועדיפה על  לחשוב שעבודת בן היא עבואסור  מעלה.  של  יש צד  
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היא   ימתמבחינה מסויעד כדי כך שאין צורך בעבודת העבד. אמנם  עבודת עבד,  

בן צריך לעבוד את ה' בתור עבד. אנחנו לא מסתפקים האבל גם    גבוהה יותר,

וזו מעלה    , ביטולהצד של  הלעבד יש   .'מלכנו'מוסיפים גם  אלא    ,'אבינו'אמירה  ב

, הוא רוצה להיטיב עם  כלפי ריבונו של עולם  כך מתבטלהבן לא כל    גדולה מאוד.

משהו    ולהוסיף  רוצה לפעולשהוא  משום  לא מפני שהוא ממושמע, אלא    .האבא

לכל  ו  ,לרומם את המקום של האבא. אלו שני סוגי עבודותהוא רוצה    וטוב,  חיובי

הייחוד את  יש  לבטל    עבודה  אסור  אחת  שלה.  רק  דרך  שיש  שהולומר  ל  דרך 

 שלמה.  ה עבודה ההיא וונה  הכה

ותר  י  עבודת העבדאהבה.  עבודה של  יראה ועבודה של  אמרנו שיש בנים ועבדים,  

כהנים, לכל אחד  הלווים וה  .עבודתו יותר מאהבה -בן  והיראה,  ת לצד של היכשי

כל   ,בעמקות גדולה מאוד  ,התפקיד שלו. אדם יכול לעבוד עבודת ה' בפנימיותיש  

 ,בריקוד  ,ויש אנשים שמבטאים את זה  .דבוק בריבונו של עולם  ,כולו לפני ולפנים

ולכל    ,  דרכים  יתאלו ש  -  רון יותמה נכ  .בשמחה ובהתרוממות רוח גדולה מאוד

 הצד החיצוני יותר. יש את המעלה שלו. יש את הצד הפנימי ואחד יש 

זושא ר'  על  סיפור  עצומה  ,יש  בהתלהבות  ה'  עובד את  פעם אחת  שהיה  בא . 

המארח אמר    .שונה  יתהישעבודת ה' שלו ה  ,אצל אחד הצדיקיםת  בשבלהתארח  

רק  י את סדר העבודה שלי.  ל  שבשתכי    תתארח אצליאני לא יכול ש  ר' זושא:ל

נוהג,  לנהוג כפי  אם תקבל על עצמך   ר'    אז אני מסכים שתתארח אצלי.שאני 

הסכים.   הם  זושא  בכובובאמת,  בשקט,  שבת  ליל  בארוחת  ראש, יושבים  ד 

דברי  כך אומרים את    הבטיח שיהיה ממושמע.ר' זושא  ובדבקות פנימית.    ברצינות

יום שבת,  למחרת, בסעודת    לכים לישון. הוו  ,זמירות, מברכיםשרים את ה תורה,  ה

 ר' זושא   'אתה אוהב צ'ולנט?'  ר' זושא:  המארח שאל אתעד ש.  שוב אותו הדבר

לעצור את ההתלהבות שלו. הוא    היה  יכולכבר לא    שמע את המילה אוהב והוא

,  שני סוגים של עבודת ה'  ולרקוד.והתחיל לקפוץ    ,'!י אוהב את הקב"הענה 'אנ

   .ויש מקום לשניהם
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ה במהלך  כך.  ים  חיגם  וזה  החיצוני  הצד  את  אנשים  את  יש  יש  הפנימי.  הצד 

ויש    השלילה שבאה מבחוץ, לסלק את האויב;שהתפקיד שלהם הוא להדוף את  

 התפקיד שלו. לכל אחד    מיים. אנשים שהתפקיד שלהם הוא לחזק את החיים הפני

 עבד נאמן 

   :אומר הרב ,שלישיתה מהי העבודה 

שעיניו ולבו רק אל צאן   נאמן,עה  תו של משה, רו מדלמעלה מכולם היא  

אנוֹּ '  .עמו ֵעי צֹּ יָׂם ֵאת רֹּ ֶשה ַעּמוֹּ ַאֵיה ַהַּמֲעֵלם מִּ ם מֹּ לָׂ ר ְיֵמי עוֹּ ְזכֹּ )ישעיה  '  ַויִּ

ם לה, לא ישאין כל עולמים כדאי נה,דוגמתו היא התכונה העליו  .סג, יא(

ירה, שכל  מאכי אם דעה בהירה ואספקלריא ה פרנסה ולא תוספת גדולה,

ואור עליון זה מאיר .  בטלים לגבה יותר משרגא בטיהרא והטוב  השפע 

כל על  את  דנהרא  כשמשא  צדיקים,  נאות  כל  את  ומנהיר  המחשכים 

ארץ כל כלהון  ,מחשכי  ומזלי  כוכביא  כל  שֶ ַאשְ '  . ועל  ם  עָׂ הָׂ ּלוֹּ ֵרי  ה  כָׂ   ', כָׂ

יו',  'משה'בגימטריא   ם ֶשה' ֱאֹלהָׂ עָׂ ה ָאַמר ה' ְוַעתָׂ '  ., טז(מד)תהלים ק'  ַאְשֵרי הָׂ

ְלֶעֶבד לוֹּ  ֶבֶטן  י מִּ ְצרִּ ה('  יֹּ , להיות עדי עד מתלמידיו של משה  )ישעיה מט, 

אפילו  העומד תמיד מוכן להופיע ולהשפיע, ולא לקבל מאומה, עבד ד',

כי עבד נאמן קראת  ישמח משה במתנת חלקו 'ית ואצילית, כי  ברכה רוחנ

 . ורת אמתהו מקורה של תוז , 'לו, כליל תפארת בראשו נתת לו

אפשרות לעבוד את    ש אפשרות לעבוד את ה' ביראה, ויש הרב מתכוון לומר, שי 

לעבוד   ויש אפשרות ,ות לעבוד את ה' ביראה ואהבה ביחדה' באהבה, ויש אפשר

עד  המתרס. להיות בטל כל כך לריבונו של עולם,  עם ה'. להיות בצד השני של  

הוביל  הוא לתפקידך  עם ישראל, של ם  ויק באתה שותף  ,שותף במעשי ה' אתהש

צד של ריבונו של עולם כלפי בנמצא  אתה    ביכולאותו, להיטיב איתו, וכדומה. כ

נו של  של ריבומוחלט  שליח  הוא  עם ישראל,  לכל כולו טפל  ה רבנו  ש מ.  העולם

למעלה מכל המדרגות, עליונה מאוד. המקור שממנו שופע  שעולם. זו המדרגה  

של התורה השפע  של    של האורה,  כל  הסדר  העולם.  אל  עולם  של  ריבונו  של 

כל מדרגה יש  בעליית המדרגות צריך להיות לפי הסדר, לא לקפוץ על המדרגות. ו

 הרבה שלבים של עליה בקודש.
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 האות שלך בתורה 

  , הקב"ה נתן לושכוחות  מהם ההתפקיד שלו. כל אחד צריך לחפש    לכל אחד יש

גם בתלמידי חכמים.  זה נכון  ל.  אל הפוע  וחאותם כוחות הוא צריך להוציא מהכו

, ויש אנשים שיש להם כישרון  ומסכם   מאסףשל  יש אנשים שיש להם כישרון  

מתאים לו מי שיש  .  'עוקר הרים'ויש אנשים שהם    ',סיני'חדש. יש אנשים שהם  ל

בית  כזה היה ה  הוא מאסף את כל הדעות, מסדר אותם.לא מחדש,  ולהיות פוסק,  

כ  יוסף ומגיעל  שאוסף את  ויש אנשים שהם עוקרי  למסקנות ההלכה.    הדעות 

חדשות. כל  ון הבנות נוספות  ווג, מרוממים את התורה במהרים, מחדשים סברות

 את המקום שלו. למצוא אחד צריך 

אבל  כתב שיש שני גדולים, אחד היה בעל כישרון פלפולי מאוד גדול,  הרב מיימון  

מעשה הוא ספר  פר הלכה, שלס  גם בהלכה, הוא כתבמבין  להוכיח שהוא  כדי  

כדרכם הגמרא,  לפי סדר  שהיה גדול בהלכה, כתב ספר    אילו גאון אחרפלפולים. ו

יך  כל אחד צרשל המפלפלים, למרות שזהו ספר עם מסקנות הלכתיות מאוד.  

 ושלמות. ואז הוא יוציא את התוצאות הכי גדולות   ,לבחור את המקום שלו

טוב, הוא מפספס את  י  הכ שהוא לא    מהבשהוא טוב גם  אדם רוצה להוכיח  אם  

הוא   -הפועל  אל    םתווציא איהמטרה. הקב"ה נתן לו כוחות מסויימים, ואם הוא  

  ,ים רוחניים יותריש אנש  ,מבחינתו. יש אנשים מעשיים יותרהשלמות  יגיע לשיא  

ו הלכה  אנשי  ליש  יש  צריך  אדם  אגדה.  שלוהכיר  אנשי  הכוחות  אותם  ו  ,את 

כך  ממלא את התפקיד שלשמו הוא נברא.    הוא באמתכך  .  להוציא ולממש בפועל

כי הוא מרגיש שהוא ממצה את הכוחות שהקב"ה נתן    ,מיושב ושמחיהיה  הוא  

הוא  אמנם  ש  ה רבינו,מח בחלקו. צריך ללמוד ממש כל אחד צריך להיות ש  .לו

גדול מאוד,   של אחרים.  וקיבל חלק  מחפש חלקים  לא  שלו.  בחלק  הוא שמח 

דם יודע לשמוח בכוחות שלו, ולהוציא אותם  חלקו'. אם את  'ישמח משה במתנ

הוא עושה  ה'    מהכוח אל הפועל, אז  רצון  לו סייעתא דשמיא.את  זהו    ותהיה 

צריך להגיע עוד  יהיה  יד שלו בעולם,  עשה את התפקימי שלא  ו  תפקידו בעולם.

 כדי למלא את התפקיד שלו.   ,לכאן פעם
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שכל  ואנחנו צריכים    ,ידיםון תפקהמיש    ר שלנו מתמודד עם הרבה בעיות.הדו

הוא   ,הדור שלנו הוא הדור המאסף  וימצה אותם.  הכוחות שלו   אחד ימצא את

כוחות אוסף את כל מה שהיה בכל הדורות, וכל אחד צריך לשאוף למצות את ה

צריך    .בגדלותשלו   זה  ובשביל  הפועל,  אל  מהכוח  שלו  היכולות  את  להוציא 

 -לא יגעת ומצאת    ,תאמין  –געת ומצאת  . יגעכל דבר צריך להתייעל  להתאמץ.  

 ות הגדולות. גדלות נובעת מיגיעה. תוצאה לארק יגיעה מביאה   .אל תאמין

מאוד, גם בפלפול, גם  הרב קוק היה מאוד מוכשר, עילוי רב אנפין. כישרון גדול  

וגם בספרות, הכ גם בשירה  גם באגדה,  הוא  ובהלכה,  אמר שכל עצמו  ל. אבל 

מפני  לא    ממש במסירות נפש.בעמל ויגיעה גדולה,    היה  הז   המעלה שהוא קנה

ל הלך לו בקלות, הוא יגע ויגע, כוחותיו נחלשו מרוב ו שהוא היה מאוד מוכשר הכ

לא  נראה לנו  אף על פי שזה    -  רהוא אמכך  ו  .ואז באו התוצאות  - יגיעה בעמלו  

דרגה למ. אם תתאמצו כמוני, תגיעו  'אם תנהגו כמנהגי, תשיגו השגתי'  -   מעשי

התורה והגדלות לא קונים בלי מאמצים, רק במאמצים את  שלי. הוא רצה לומר ש

 .  שיגיםטובות, ביראה באהבה, ואז מ גדולים, בשקידה, בדבקות, במידות

 תנו.שנדרשות מאלמעלות הגדולות ולנו כנגיע  בעזרת ה'
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