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 שליט"א   אליהו עטיה הרה"ג / "בה'תשפ –'קרח'פרשת  

  (תניינא) ז' תורה ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

מהו הקשר בין שלשלת  /  יותר לטעות  אדם הסומך על שכלו מסוכן/   קרח שפיקח היה וכו'
אדם /   לקרח היה ממשיך בן ולמשה הממשיך הוא תלמיד/  יוחסין שראה קרח למחלוקתו

עם ישראל כבר ידעו שאחרי משה /  צריך לדאוג להמשכיות הרוחניות שלו גם אחר פטירתו
מה טענת קרח בזה שאמר שכל העדה /  בניםכתלמידי משה נחשבים לו גם  /   יהיה יהושע

/   שמאל -ימין, דרך הבן   -דרך התלמיד    / דרכי ההתעוררות וההתחזקות/   כולם קדושים
משה הוא בחינת נצח והוד, וכן  /  לא ראה את הנקודה הימנית שבשי"ן -הטעתו  קרח עינו 

  / המידה כנגד מדה בעונשו של קרח/  בחינת בן  -'דרי מעלה'   -קורח מנושאי הארון /  אהרן
הטעם לפי הזוהר בגילוח הלוים / ההסתה  /  קרח אשתו הטעתו, ואון בן פלת אשתו הצילתו

שתו של קרח / חכמתה של אשתו של און בן פלת / וכיצד הצילה את בעלה / אשתו  של א
'רגליה יורדות מות' / הסיבה שמשה נותן לקרח ועדתו להיבחן דוקא בקטורת /   -של קרח 

נדב ואביהוא היו רק 'דרי מעלה', ולכן לא נשאו נשים / 'נחית דרגא נסיב איתתא' / הנכנס 
ת / הקטורת היא קשר / סגולת הקטורת לפי הזוהר / קרח לא  לעיר ומוצא נערות דרכו מצלח 

ידע שבניו עושים תשובה / זהירות גדולה מאמונות תפלות / לפעמים אמונות טפילות  
עובדות רק כדי להטעות את האדם / מה הענין היה בטלית שכולה תכלת / טלית שכולה 

י רבינו / הנהגת ר' שמואל  בחינת בן / בחינת בן ותלמיד בתלמיד -תכלת ובית מלא ספרים 
 אייזיק תלמיד רבינו 

 
 ח היה וכו' יקקרח שפ

י"  א. ֵלוִּ ן  ֶּ ב  ן ְקָהת  ֶּ ב  ְצָהר  יִּ ן  ֶּ ב  ח קַֹרח  ק ַ א( )  "ַוי ִּ טז,  קרח    ת פרש  ,במדבר 

יח, ח בשם המדרש    ' ז)בפסוק    ש"י אומר כמו שר  ,תמוהההיא    : (במדבר רבה 

השטות  ו  (רבינו וק על משה  )לחל , מה ראה לשטות זו?  שפיקח היה  "קרח

איש   250  ובחיי  , משפחתוושל  בחיים שלו    -  הזאת עלתה לו ביוקר

טז,כמ"ש  ,  קטורתה  בימקרי יָה "  :( לב  )במדבר  ִּ פ  ת  אֶּ ץ  ָהָארֶּ ח  ַ ְפת  ַות ִּ

ל  כ ָ ְוֵאת  ְלקַֹרח  ר  ֶּ ֲאש  ָהָאָדם  ל  כ ָ ְוֵאת  ם  יהֶּ ֵ ת  ב ָ ת  ְואֶּ ֹאָתם  ְבַלע  ַות ִּ

: ץ   ָהֲרכו ש  ָהָארֶּ ם  ֲעֵליהֶּ ַכס  ַות ְ ֹאָלה  ש ְ ים  ַחי ִּ ם  ָלהֶּ ר  ֶּ ֲאש  ְוָכל  ֵהם  ַוי ְֵרדו  

ָהל  ֹוְך ַהק ָ ת  בעם ישראל, שמתו    יה עוד מגפההכך  ואחר    ".ַוי ֹאְבדו  מִּ

מפני  14,000מעל   והכל  הז  אנשים,  ש  והשטות  קרח  עלתה  של 

 ? שטות וקורח מגיע לכזאדם חכם כאיך  תמהים חז"ל  לכןו .ביוקר

 אדם הסומך על שכלו מסוכן יותר לטעות

מכאן  עכ"פ  ב.   את  ע מטהיא  החכמה    דוקאלפעמים  שרואים  ה 

 טעות, זה גורם לו יותר ל   -  ויש לו שכל  זה שאדם חכםז"א    ,האדם

הוא  ו  חכם  "כאדם שהוא לא כ  ,ושל  שכלהכי הוא סומך על    ולמה?

הוא לא יבוא   ,יודע שיש אנשים יותר חכמים ממנוש  ותמים,  פשוט

לכי    ,ות עלט אותו  רב  ויש  שואל  מי    אבל  איתו,  תייעץומ  שהוא 

ל  הוא חכם  הוא  ש קרח אדרבה  ולכן    ,ותטעבסכנה  של  הפיקחות 

השטות    לו  גרמה עליו   הזו.את  מדבר  שרבינו  ברסלבי  יסוד  וזה 

באמת,   ה'  את  לעבודת  שרוצה  האדם  שצריך  קכ"ג,  בתורה 

לכת אחר ולא ל  להתבטל לצדיק ולקבל ממנו את דעתו בשלמות 

, אדם נגוע שהוא חכםלכת אחר חכמתו, אע"פ  , ולא לשכלו כלל

ות, כי היצר האמיתייכול לתת לעצמו את העצות    אצל עצמו, ולא

 לו.  הרע מתערב

 תו לוקאה קרח למחמהו הקשר בין שלשלת יוחסין שר 

הנ"ל(  : אומר רש"י ונתבונן בעומק  ג. המדרש  "קרח שפקח היה   :)בשם 

יוצאה   גדולה  שלשלת  ראה  הטעתו,  עינו  זה?  לשטות  ראה  מה 

ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, אמר, בשבילו אני נמלט, 

כולם מתנבאים ברוח הקודש בניו  עומדות לבני    ... וכ"ד משמרות 

הזא  הגדולה  כל  אדוםאמר, אפשר  ואני  לעמוד ממני  עתידה    !? ת 

 ,תיד לצאת מקורח שמואל הנביאוכי בגלל שע  וקשה,  וכו', עכ"ל.

. את ההנהגה בקשול רבינוזה יהיה סיבה עכשיו לחלוק על משה אז 

שע שחשב  הסיבה ואפילו  מה  עדיין  אבל  ינצל,  הוא  שמואל  "י 

 וק, אף שעינו הטעתו.בכלל לחל

 משה הממשיך הוא תלמידממשיך בן וללקרח היה 

זאת  וכדי להבין   ,היא מאוד עמוקההזו באמת המחלוקת ש לאאד. 

דברינביא   בלי  את  ז)ן  "רהמו  קוטירבינו  שיש   מסביר ש  ,(ח"ב '  תורה 

לרב    , ויש תלמיד,יש בן  : כי דרכו של הרבשל ממשישתי בחינות  

תלמיד שממשיך שיהיה לו    ויתכן  ,משיך אותוישבן    ה לויתכן שיהי

לו   יהיהצריך לדאוג ש  , ולםענמצא כאן בשכל אדם  כי הנה     .אותו 

גהמש אחרי  כיות  צריך  וכן    ,שלו  120-הם  דברים להוא  עשות 

אחר כן  גם  המשך  להם  פטירתו,שיהיה  וקברו  ש   רקולא  )  י    ם סת נ אותו 

   .ח"ו(  ואין לו המשך  לגול ה

 אחר פטירתו גם שלוהרוחניות כיות אדם צריך לדאוג להמש

ם אדם עושה  א  ?גם אחר פטירתו  איך אדם עושה לעצמו המשךוה.  

  הן אלא    -מצוות שנגמרות  לא    הןשז"א    ,מצוות שיש בהן פירות

ת  .ממשיכות  אדם  סידורולמשל  הכנסתל  יםרם  אדם  כש   או  ,בית 

תורה ות ספר  לרם  כסף  תורם  או  קרן   שתרם  ו א  ,ישיבה   ותבנ, 

המצוות שיעשו גם אחר פטירתו  כל  ,  שממשיכה גם אחרי פטירתו

לזכותו  זה בנזקף  או  אחר  וא .  הרביםפן  את  ומחזיר   ,אדם שמזכה 

בתשובה הזכויות  אנשים  כל  הדורות,  כל  סוף  הכלעד  נזקף  זה    , 

  .יש בהן פירותמצוות ש אלוכי  . לזכותו

אם  ששממשיך אותו,    בןד דרכים נוספות, כגון שהעמיד  אבל יש עו

בתורה    הבן מה,  מצוות  ייםקומעוסק  עושה  כל  ל  ,שהבן  זכותו זה 

  ,בוו, וגידל אותו והשקיע  את הבן של  ךחינמכיון שהוא    ,אבה  של

ובה, גם כגון שהבן חזר בתשלתורה,  גידל אותולא הוא אפילו אם ו

אביו את  מזכה  שהכי  ,  הבן  העובדה  אתעצם  הוליד  הזה   וא  הבן 

אדם   . כל מה שיעשה בן בעולם לזכותך  נחשבכבר    ,לדו וג  לעולם

שהש תורה  לו  בן  מצוותולומד  צדקהו  ,עושה  נחשב   ,נותן  הכל 

)תהלים    על הפסוק  (דף קטז.)ב"ב    גמראה  ואומרת  (הפטירהאחר  גם  )   לאבא

יפֹות ָלמֹו  "   :(כ   נה, ר ֵאין ֲחלִּ ֶּ  וחד   ,חד אמר בן ",  יםהִּ ְולֹא ָיְראו  ֱאלֹ ֲאש 

ת לו הפסד  ,שמים  תירא  ול  איןש  מי  .מידלאמר  זוכה  שאי  ,יש  נו 

תו, שישאר תמורתו בעולם וימשיך או  ,חליף אותויש  ימלו    יהשיה

  . מידללא בן ולא ת -לו אין כי 

כן,ו   ע"י שהוא   או  המשכיות,  אדם  שיהיהכמה אפשרויות  יש    אם 

לה שיש  מצוות  הלאה.  פירות   ןעושה  ש  שממשיכים   ן ב  ולידיאו 

והתלמידים   ,העמדת תלמידיםשל  אפשרות  גם    יש ו  שימשיך אותו.

את  או שלהחמרים  תורה  תורה  ותבזכו ו  ו,ידושי    זה   לכ   , מלמדים 

  מרוויחהוא    , ולומדים בספר שלו  ,אדם שכתב ספר  . וכןנחשב לרב

הזכויות. זוהר  ,י"רשומדים  ל  אנחנו  את  לומדים רמב"ם,  ,  לומדים 

ערוך,   תורות  ומדיםלשולחן  הבעש"ט,  נחמן של    ספרי  רבי   ,רבי 

ברורה    לומדים  ,תןנ חיים',  משנה  הצדיקו'חפץ  פס'  אותו  ק  ילא 

בספר   לומדיםש  לאדם שכתב ספר,  זכות גדולהוזו    ',ה מגרסהומיפ

  , אין דבר יותר חשוב מזהו  ,אפילו אחרי פטירתוו הרבה מאוד  לש

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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לו כדאי  מאוד  שימושי  יהיה  שזה  ,ספר  תבו ככבר  ש  מילכן   ,ספר 

 ו. פותחים אותבספריה ולא  רק שיהיה מונחולא 

 אל כבר ידעו שאחרי משה יהיה יהושעעם ישר 

בו.   כז(עלותך  הכתוב בפרשת  יא,  ים   )במדבר  אִּ ְתַנב ְ מִּ ו ֵמיָדד  ד  ְלד ָ "אֶּ

ֲחנֶּה", ַ מ  כח(ופירש"י    ב ַ ויהושע    )שם,  מת  שמשה  מתנבאים  שהיו 

יר אמשה יש  אלא  ,חליף אותוילא    משה   שהבן של  ,כלומר  מכניס.

יצא ממנו ששלו,  בנבואה  ח רואה  קר  ילווא  שיחליף אותו.תלמיד  

ו   ואשה   הנביא,  שמואלשזה  מנהיג,    )מזרעו(ן  ב כמשה    , אהרן שקול 

קרח יש  :אומר  ולכן  משאירש   'בן'בחינת    לי  משה לעומת    ,אני 

  כי   ,תלמידיותר    אוהבן    -  תבונןם נא ו  .מידלת  רק  משאירש  רבינו

כולו    -בן  ה מכל  ו )  בהאבא  ראשו  לעומת    ,(ו י רגל  ני ציפור עד  משערות 

  לו שום קשר פיזי אבל אין    ,רק את חכמת הרב  ויש לשהתלמיד  

כולו  אל הרב כמו הבן יש  לי    ,חקרכן אומר  ול  .מאבא שלו  שכל 

   .משאיר רק תלמיד משהו ,אני משאיר בןשעדיפות על משה 

 בניםכלמידי משה נחשבים לו גם ת

-)במדבר ג, א  כתובכי  .אבל באמת משה השאיר גם בן וגם תלמידז. 

ה"  ב( ֶּ ֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ו ֹמש  ה ת  ֶּ ֵני ַאֲהרֹן    ...  וגו'  ְוֵאל  מֹות ב ְ ה ש ְ ֶּ כֹור ְוֵאל  ַהב ְ

יָתָמר  ְואִּ ְלָעָזר  אֶּ יהו א  ַוֲאבִּ "ו  ,"ָנָדב  משה פירש"י:  תולדות  ונקראו 

לפי שלמדן תורה, מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה מעלה 

  אהרן   אחת,חולקים הנהגה    אהרןמשה ו".  עליו הכתוב כאילו ילדו 

את משאיר    ,אלעזר  בנו  משאיר  וכיון    ,יהושע   ותלמידאת  ומשה 

משה ש   בנים למשה, נמצאגם בני אהרן תלמידי משה נחשבים כש

   בן.שאיר רק מח קר ואילו .מיד לוגם תמשאיר גם בן  רבינו

 ת קרח בזה שאמר שכל העדה כולם קדושים מה טענ

ואילו הותלמיען שמשה משאיר רק  עכ"פ קרח טח.   א משאיר ד, 

גבוהה   בן  והנגהת  הנהבן,  כי  ג(  כתוב  יותר.  טז,  ַוי ֹאְמרו  "   :)במדבר 

ם ָלכֶּ ַרב  ם  ו ְבתֹוָכם    ,ֲאֵלהֶּ ים  ְקדֹש ִּ ם  ָ ל  ֻּ כ  ָהֵעָדה  ָכל  י  ו ַע    ה'כ ִּ ו ַמד 

ְקַהל   ַעל  או   ְ ְתַנש   ישראל    ז"א  ה'",ת ִּ  , קדושיםו  צדיקיםכולם  עם 

סותר את  לכאורה  ו  ים על כולם?תנשאאתם מ למה  ו קשה שקרח 

למה אתה   ןאם כו  ,וכהן גדול  ח רוצה להיות מלךקרהרי  ש  עצמו,

ה'  מתנשא עם  ו ה  ת א  מה  ,על  וכי    קשה,  ועוד  ?אהרן עדיף ממשה 

   ?לא צריך שיהיה מנהיג ,בגלל שכולם קדושים

 התחזקות -דרך התלמיד 

של  ט.   הטענה  היאקראלא  כ  :ח  לא  ישראל  אז   ,צדיקים  "כאם 

תלמיד מנהיג  להם  שיהיה  צריך  ישראל   ,באמת  עם  אם  אבל 

בן  וקדושים,  צדיקים מנהיג  להם  שיהיה  ב  מה  .צריך  בין  ן ההבדל 

זה    "ב(ח)  'ז  בתורהמסביר    רבינו  ?תלמידל תלמיד  של  שההנהגה 

בעבודת  ]משלימות[  יש שתי דרכים    ." ארץ כבודוהל  כלא  בחי' "מ

דרך ש  ,השם דרך    ,התחזקותל  יש  התחזקות    .רותהתעור  לשויש 

אותך מחזק  שאני  דבר  של  טובו  ,פירושו  שאתה  לך  אני ו  , אומר 

ומגדיל   ועל הנקודות הטובות שלך,מסתכל על חצי הכוס המלאה  

שלך הטוב  אצלך   -שאתה    איךשגם    -לך    ומראה  ,את   הקב"ה 

אותך. נקרא ש   רבינוואומר    ואוהב  הארץ   אמל"  בחינת:  זה  כל 

נמצאשכלומר    ",כבודו  הקב"ה  הולך  שאתה  וגם  איפה    איתך, 

   .השם איתך ואצלך -בשאול תחתית רח"ל כשאתה למטה 

 התעוררות  -דרך הבן 

זאת  י.   בןולעומת  הנהגה של    '. וררות'התעהנהגה של  שהיא    ,יש 

  הר: ובלשון הזו העריצו",איה מקום כבודו ל"  נהגה זוקורא לה רבינוו

התעוררות?  ".פשפשת   מה  מיתחה  מ" זה  ש   מה  בסדר הגם  אתה 

אל תרגיש את עצמך    ,להתקדםד  וע אבל תראה כמה אתה צריך  

למי    דוקא זה אומרים  את  ו  מאוד.עדיין רחוק  אתה    ה,שהגעת לפסג

כבר קרוב אני רוצה כיון שהוא  ו  ',בן'   והוא בבחינת  ,שכבר מקורב

יותר  לעורר שי  ,אותו  יותרכדי  השם,  גדל   יםאומרולכן    בעבודת 

ממ  ,לו דורשים  עדיין  עדיין    נו,כמה   ללמוד   צריךהוא  וכמה 

קלט,  שכתוב  וכמו  ,לעלותו ה"   ח(  )תהלים  ָ ָאת  ם  ש ָ ם  ַמיִּ ָ ש  ק  ס ַ אֶּ ם   -  אִּ

ֶּך ָ  נ  הִּ אֹול  ְ ש   יָעה  הוא  שהקב"ה    תדע  ,שמיםבכשאתה  אפילו  ",  ְוַאצ ִּ

ולעלות ו  , מאוד  ממך  רחוק  מאוד  עדיין לעלות  צריך  עדיין    אתה 

   ה'. מדרגות שצריך לעלות בעבודת  'אין סוף' יש כי באמת הרבה,

 שמאל  -ימין, דרך הבן  -דרך התלמיד 

  מובא בגמ'  .'ימין'ו  'שמאל'יש כאן איזו בחינה של  שונן  ונתביא.  

מז.( רבנן  )סוטה  תהא  "  :תנו  מקרבת'לעולם  וימין  דוחה    '", שמאל 

השיריםכתוב   ח,  ב,  )שיר  י"  :( ג  ו/  ֵקנִּ ַחב ְ ת ְ ינֹו  ימִּ וִּ י  ְלרֹאש ִּ ַחת  ַ ת  ֹמאלֹו   " ש ְ

 ,הראש עדיין רחוקכי  ,תחת לראשירק אתה עדיין אומר, השמאל 

עדיין  אתה    ,תאומר דוחה  השמאל    .אותך   מחבקתהיא  אבל הימין  

להתקדם   בך  והמון  צריך  אותךדוחקים  ה  ,ומעוררים  ימין ואילו 

ו שאתה מחבקת  איך  אותך.  אומרת  אוהב  השם  גם]  אתה   זה 

בין  הבדלה רצוא    בעבודה  ו'שוב',  התעוררות  'רצוא'    נת בחיזה 

כבודו''בן' 'איה מקום  ועוד  , , בחי':  עוד  ועוד, לעלות  עוד    . לחפש 

",  ואציעה שאול הנך "זה התחזקות, בחי' תלמיד,  =  'שוב'  אילו הו

 . כי איפה שאתה הקב"ה אתך[

'הוא    -התלמיד    דוקא  וא"כ '  ',ימיןבחי'  כל  בחי'  ארץ המלוא 

מדהי  -  'כבודו  באיזה  ומקוםינו  נמצא    רגה    כן   גם  -אתה  שאתה 

לעומת זאת הבן   . וכו'  אתבשהעיקר    ,כי ה' אתך  בסדר  ואתהטוב  

עדיין    ',עריצוהיה מקום כבודו ל'אהנהגה של הוא בחינת שמאל,  -

   למעלה למעלה. לעלות במדרגותצריך עוד 

 ן"לא ראה את הנקודה הימנית שבשי -קרח עינו הטעתו 

. מטבריא  שליט"א  קוק   דב  הרבהגאון    של  עניןמ  חידושיש  יב.  

ש ממנוראה  כי    הטעתו',ינו  'עקורח  כתוב   . שמואל  שיצא 

שמואל   ניקודכשכותבים  לקראפש  בלי  גם  ר  ולכן  אלוֹ מש  'וא   .'

כי   ,"ה(בעזימין  רק  היהעכשיו י ו  ,נפל  השמאל יום בדיוק ה"ה  ב) ,מאלש  ראה  קרח

הימנית שהוא לא ראה    ?לא ראה  קרח  מה הנקודה  ל השי"ן.  את 

   הטעתו'.ינו 'עה הכוונה  וז

 ח והוד, וכן אהרן הוא בחינת נצמשה 

שמאל וימין   שהם  ,אהרןכמו משה ו  ולקשמואל ש  מה הביאור?יג.  

והביחד מ  שלהם   ימיןוהשמאל  ,  כתוב   ,ןיענימאוד  אחד  מצד  כי 

, ונצח  באושפיזין של הסוכה  כמו שרואים  'נצח'בהוא  שמשה  בזוהר  
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וא  ה אהרן ,מצד שניו .זה קו שמאלש ',וד'הבהוא  אהרןו ,קו ימיןזה 

כמובא בזוהר  הוא בחי' ההוד,שומשה    ,ימין  קו  ,וכהן זה בחסד   ,כהן 

ה ֵמהֹוְדָך ָעָליו "  )במדבר כז, כ(על הפסוק  ,  (פינחס ח"ג דף רכג: ) ָ ". והרי ְוָנַתת 

הם מתחלפים לכן  ו  -ואהרן ביחד הם כוללים שמאל וימין    שמשה

שוקין(  ביניהם תרין  והוד  כו שכתוב    וזהו  .)נצח  ו,  ַאֲהרֹן  "  כז(-)שמות  הו א 

ָאַמר   ר  ֶּ ֲאש  ה  ֶּ ם   ה'ו ֹמש  ְצַריִּ מִּ ץ  רֶּ ֵמאֶּ ָרֵאל  ש ְ יִּ ֵני  ב ְ ת  אֶּ יאו   הֹוצִּ ם  ָלהֶּ

ָרֵאל  ... ש ְ יִּ ֵני  ב ְ ת  אֶּ יא  ְלהֹוצִּ ם  ְצַריִּ מִּ ְך  לֶּ מֶּ ְרעֹה  ַ פ  ל  אֶּ ים  רִּ ַהְמַדב ְ ֵהם 

ְוַאֲהרֹן ה  ֶּ ֹמש  הו א  ם  ְצָריִּ ִּ מ  רש"י:  ו   ",מִּ שמקדים   ישאומר  מקומות 

ששקולין  לך  לומר  לאהרן,  משה  שמקדים  ויש  למשה  אהרן 

פעם  ש  וןכימו  ".חדכא מתחלפים  הזמן  כל    אהרן ובנצח    משההם 

   .ימיןהשמאל והללות של כהת יש ,בנצח ופעם אהרן ד,והב

זה?  ואיפה אנחנו מוצאים   א אל  ,אל מֹ שְֹ בחי'    שהוא  ,בשמואל  את 

 כתוב  ולכן  , ן ימנית"שזה הופך אותו לשי  "ן שיבנקודה    גם יש לוש

ה  "  :(ו   )תהלים צט, ֶּ מֹמש  קְֹרֵאי ש ְ מו ֵאל ב ְ ו ש ְ כֲֹהָניו  ב ְ ול קש  - ֹו"''ְוַאֲהרֹן 

יש    -  אהרןושמואל כמשה   גם  בכי  אבל   .את השמאלוגם    ימיןו 

ש    שמואלב  והוא חשב שיש  ,תוהטעינו של קרח  ע ולכן    ,מאלרק 

בןבלהיות    דוקארצה   של  שמאל    הנהגה  רק  של    -שהיא  דרך 

   .ימין -שהיא התחזקות  של תלמידבדרך ולא , התעוררות

 בחינת בן  -מעלה'  'דרי -קורח מנושאי הארון 

ש יד.   נוסף  טעם  זאת,  רצה  מלבד  בן  הנהגה  דוקאקרח  כי של   ,  

ש'  רבינו בחינת    -  'בןמסביר  מעלה' זה  בו  ',דרי  זה  חינת  תלמיד 

  סוטה )בגמרא    מובא , ו' נושאי הארוןהקהתים  היה מ 'קרח    '.מטהרי  ד'

וכיון שהארון    .להעי מרד  בחי'זה  ש ",נושאיו את ארוןהנשא  "  (.ה ל

נו מע'נחשב  אתה    -אותך    שאהיה  נמצא בן    .'להדרי    תמיד 

ועודו  ,למעלה עוד  עולה  הזמן   , למטה  נמצאהתלמיד  אילו  ו  .כל 

צריךו חיזוקים  הוא  צריך  ו   ,תמיד  אותאתה  שהוא    ולחזק  במקום 

   נמצא.

ים ו ְבתֹוָכם  ש"שכיון  ח  קר  ושיטת ם ְקדֹש ִּ ָ ל  ֻּ שההנהגה    "ה' ָכל ָהֵעָדה כ 

 - ןורא ה ינושאמני אשיש לי שכמו ו ,הנהגה של בן -צריכה להיות 

שמואל שלי  הבן  זה  שלי  משה   את  ולא  ,והממשיך  של  ההנהגה 

יהושעתלמידל  ממשיכהא  ישה רוצה   לכןו  ,ו  קרח  הזוהר,  מסביר 

בשמאל,להחל הימין  את  הזוהר  יף  קעו. )  רשתנובפ  וכלשון  דף    ( ח"ג 

יָנא' ְימִּ יָנא   ַאֲהרֹן  ימִּ ד ִּ ו ָפא  ל  חִּ ד  ְעב ַ ְלמֶּ ֵעי  ב ָ קַֹרח  ָמאָלא,  ש ְ ֵליָוֵאי 

ָמאָלא ש ְ שמאל  ,כלומר,  ' לִּ של  הנהגה  זאת  באמת  ו  .שתהיה 

  , א'רצובבחינת '  ,רק למעלהשנהיה   ,ה שתהיה לעתיד לבואנהגהה

פט ] בגמ'  )כמובא   לב ע של  [ :שבת  בחינת    א תיד  שהוא  אתה',  'אבינו  ליצחק  יאמרו 

לכן גם  ו .( ' בן' , כי תהיה הנהגה של ולכן גם לעתיד לבא נפסוק כמו בית שמאי  גבורה,

 -"  ח' יפר  ר' כתמ  ק'צדי: " (, יג )תהלים צב   על הפסוק  "לז  י"אר האומר  

יהיה  כי    ',ח'קר  ס"ת מובא   לקרח.  יקוןתבסוף   ' צ  תוא ן  " רמוה חיי  ב  )וכן 

אבל   . ( ' באורךשה טדר אליהו על פורים , ביאור עמוק בזה, וראה בויאמר  ין פוריםבענ

  .של בן  הנהגההרק  עובדתולם הזה לא  עפה ב

 המידה כנגד מדה בעונשו של קרח

היה בחי'    קרח   ?חשל קרבעונשו  מידה כנגד מידה  ה התהי  מהוטו.  

מ' ובסוף  דרי  להיות    ואהעלה',   רבינו משה    מטה'.  ידר'רק  נהפך 

ב  אותוס  יכנה עמוק  להיות  כי  ,אדמהה  םניפעמוק  שרצה   רק   מי 

מע' 'דרייהיה    בסוףלה',  דרי  מעלה'.דר' בלי    'מטה  רק  )אומרים    י 

הב אותו,דרך  בלעה  שהאדמה  מוזר  עונש  כזה  קיבל  קרח  למה  חסר    הלצה,  לא  הרי 

על פני האדמה, ז"א שהוא לקב"ה עונשים? התשובה: כתוב שמשה היה עניו מכל האדם  

"ומדוע תתנשאו'? לו:  וקרח אמר  בגובה הקרקע,  נכון, אז קרח    היה  יהיה  כדי שזה  אז 

 . היה חייב לרדת למטה לשאול, ולהסתכל על משה מלמטה(

 ן בן פלת אשתו הצילתו , ואותוטעקרח אשתו ה

נשים  טז.   שתי  קרח.    עניןבשמוזכרות  יש  של  של   ,חקראשתו 

שלואשת בא  ו  בגמרא  ועליהן    ת.פל ן  ון  את   י.(ק  )סנהדרין מובא 

א(דרשת הפסוק   יד,  ֵביָתה  "  )משלי  ְנָתה  ב ָ ים  ָנש ִּ זו אשתו   -  "ַחְכמֹות 

ו  "  ,און בן פלתשל   נ  ְרסֶּ הֶּ יָה תֶּ ָידֶּ ת ב ְ ו ֶּלֶּ  מה  .זו אשתו של קרח  -  "ְואִּ

גררה את בעלה למחלוקת, לעומת  ח  קראשתו של    ?הסיפור  היה

אותו.   הצילה  פלת  בן  און  ציוה את משה זאת אשתו של    הקב"ה 

ח ו )במדבר  ָרֵאל  "  :(ז -,  ש ְ יִּ ֵני  ב ְ ֹוְך  ת  ם מִּ י ִּ ַהְלוִּ ת  םַקח אֶּ ָּ ֹאתָּ ְוכֹה   :ְוִטַהְרת 

ם   ָלהֶּ ה  םַתֲעש ֶּ ל   ְלַטֲהרָּ כ ָ ַעל  ַתַער  ירו   ֱעבִּ ְוהֶּ את  ַחט ָ ֵמי  ם  ֲעֵליהֶּ ַהז ֵה 

ָרם   ש ָ כתובוגו'ב ְ עוד  יג(  .  לַ "  )שם,  נו ָפה  ת ְ ֹאָתם   ָ היה? ה'"  ְוֵהַנְפת  מה 

יום אחד הוא חזר הביתה    ,היה מרגיש מכובדו  , יפה  קןלו ז  היה  קרח

דלעת(לגמרי    קירח לו?  ,נבהלה  אשתו ו  ,)כמו    ? ' קרה לך  מה'  אמרה 

   '.רבינו עשה לי כך משה ' :אמר לה ככה?עשית   מהל

 ח הלויםבגילוהטעם לפי הזוהר 

מסביר   את כל בשרם?  התגלחנצטוו לים  לויהולמה באמת כל  יז.  

נשא    הרזוה קכז.() בפרשת  דף  הסיבה   ח"ג  ש  ,את  זה י שהמכיון  ער 

הגוף שם  ו  ,מותרות  ולכן הם    ,דיניםה נאחזים  צד השמאל,  בחינת 

גם  מדבר  שם  הזוהר  רה של הלוים היה צריך לספר אותו.  לפני הטה

 השל  אותו מקוםברות שגדלו  עשצריכה לגלח את הש  נידהלגבי  

שכן וכיו ,  בטומאה הטבילה  רתנטהאישה  ה כש  ,ן  היא   , קודם 

הלויים שהגיעו   ךוכ   .דיניםהאחיזת    למקום שהשיער ב  מגלחת את

גבוהה יותר  הרבה  ישראל  לקדושה  צריכים המילא  מ  ,מכל  היו  ם 

ולל שערם היטהר  כל  את  בה  ,גלח  תהיה  שלא  אחיזה   םכדי  שום 

דש שו  ן.יל  גבורות  הוא  לויבפרט  ל ו  בחי'  נטיה  לו  ולצד    דיניםיש 

  היו צריכים הלוים לגלח כל שערם.ולכן  ,הזאמל

 ההסתה של אשתו של קרח 

זה  ל  מה לעשות,  אבליח.     יפהלה    נראה  היה  לאאשתו של קרח 

עצובה מזה שבעלה   היתהו  , כשיו כולו מקורחע  נראה  שבעלה  איך

 , ממציא דבריםסתם  אמרה לו משה  ו   ,נראה לא טובפתאום  היפה  

מלךו עצמו  את  עושה  והוא  עליך  צוחק  עשה    ,הוא  אהרן   לו ואת 

הוא ראה    ,כמו כלה ובניו כהנים  מועד  אהלשם אותו בו בגדי כהונה  

רח, אבל גם משה אמר לה קהיפות שלך וקינא בהם.  את השערות  

בעצמו שהוא לוי, גם התגלח את כל שערו. אמרה לו שהוא קיים  

ל(בכם   טז,  ים"   )שופטים  ת ִּ ש ְ לִּ ְ פ  ם  עִּ י  ַנְפש ִּ מֹות  ָ אותו    הסיתה וכך    ".ת 

על קרח  לחלוק  של  אשתו  וזו  המחלקת   הרמשג  משה.  כל  את 

ו  שעליה נאמר " נ  ְרסֶּ הֶּ יָה תֶּ ָידֶּ ת ב ְ ו ֶּלֶּ  ". ְואִּ

 חכמתה של אשתו של און בן פלת

זאתיט.   את    לעומת  אויש  של  באשתו  פלן  הנה   .החכמה  תן   כי 

לא  )הוא נעלם    בהמשך  לאב  ת,לן פבאון  בתחילת הפרשה מוזכר  
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הב ולא    ,הקטורת   יבי במקר בין  מ ים  עלו היה  שם    הגמ'  ארתומב  .(שרופים הולא 

ד בסנהדרין   קט:()סוף  אישה  תהי ש  כ(יח,    רבה ר  ב )במדובמדרש    ף  לו  ה 

בגמרא   מובאונקדים מה ש  שהיא הצילה אותו מהמחלוקת.טובה  

עב"  (. גק )דף  ביבמות   לשמהיגדולה  לפעמים  ",רה  במקרים  )  כלומר 

נדירים עבירה  ע  (מאוד  יותר ממצוה שלא לשמהושים  והיא חשובה   ,

זה יקר בעי ני, לשמה. ]כל פעם שיש לנו לציין משהו מהדף היומי 

  כדי לעודד על הלימוד של דף היומי[.

אמר   של  וכך  פלת  און  אשתו  משנה   מה:  עלהלבבן  כל    זה  לך 

הזו משה    ,המחלוקת  אם  תלמיד  ,הרבהרי  קרוא  שלו.  אתה    חם 

למה לך צרה הזו, לחלוק על משה וא"כ    .שלו  אתה תלמיד  הרב,

הביא לנו את    עשר מכות,  למצרים  הביאמשה    הרי] ואהרן,    רבינו

   ?להסתבך לך מהול ,[ים סוףאת  לנו קרע ,מעמד הר סיניהתורה ב

 כיצד הצילה אשתו של און בן פלת את בעלה 

כי   -קרח  ל  נשבעתי  עכשיו, הרי אני  אני אעשה  מהאמר לה:  כ.  

  ולכן הם   ,איש  250-ה  השביע את כללכן  ו  ,בהםרו  חזח פחד שיקר

, אני יודעת שכל העדה כולם  אשתו  אמרה לו  .חזור בהםלא יכלו ל

הסוד  זה    .ונשתה  בוא נאכל  אז שב כאן ואני יציל אותך.קדושים,  

אוכל    לו  מכינההיא    ,רוצה להשפיע על בעלהכשהיא  אישה  השל  

אותו  ,טוב נאמרז   ועל  -  ואית  תמדברואז    ומרגיעה  ַחְכמֹות  "  ה 

ֵביָתה   ְנָתה  ב ָ ים  טובה  נההכיהיא  .  "ָנש ִּ אותו    ,ארוחה    , יין והשקתה 

אבל היא עדיין פחדה   ן.שו ישכיבה אותו לה אז  ו   ,םעד שהיה מבוס

 .יוותרו עליוהם לא כי  עם המיטה,וייקחו אותו ועדתו קרח יבואו ש

וסתרה    ה,פתחה את המטפחת של  הלבית חוץ  מישבה    ?עשתה  מה

להסתרק    שלההשערות  את    )פיזרה( לשמה( והתחילה   , )עבירה 

בןש   ורא  קרח  וכשאנשי לקרוא שלחו    פלת  און  והם    ,לו   שליחים 

וראו מרחוק את אשתו בפתח   פרועת שיער  תפל ן  ב  און  של  באו 

באמת    משםברחו  מיד    ,ומסתרקת  האוהל ם כ ָ "כי  ָ ל  ֻּ כ  ָהֵעָדה  ל 

ים ו ְבתֹוָכם   צילה אותו שלא ואשתו ה עזבו אותו  הם  וככה    "ה'ְקדֹש ִּ

ְנָתה ֵביָתה  " וזה, וימות לא בשריפה ולא בבליעה  ים ב ָ    ."ַחְכמֹות ָנש ִּ

 לע באדמה הורידה אותו לשאול להיבאשתו של קרח 

יפה  ומוסיףכא.   דבר  קוק  להיבלע   עונשה למה    ,הרב  קרח  של 

שיש לו אדם  יש  .  )מלבד מה שאמרנו קודם(  ?מידה כנגד מידה   זהבאדמה 

ו ל  היא גורמתשאו    ,מחלוקת  לידי  תו אישה לא טובה שמביא  ח"ו

דרישות  )  ,גנובל לה  יש  בהם שהוא  לפעמים  עומד  ואזלא  ו   ,  גונב,  פינות  הוא  מעגל 

, א על "פרות  , והכל בגלל אשתו, כמו שמסופר בנביא עמוד דקומבינותעושה כל מיני ו

יָה יְֹרדֹות ָמוֶּת  "  ה(   )משלי ה,לא טובה כתוב  כזו  אישה  על  ו   .(הבשן" ַרְגלֶּ

ְתֹמכו   יִּ יָה  ְצָעדֶּ אֹול  מוכ  ,'"ש ְ שהיא  בעלה לומר  ואת  אותה  רידה 

   לשאול למטה, ולכן קרח נבלע באדמה.

מהו ְבָלֵעם "  ו(   יא,)דברים    שכתוב  זה  ַות ִּ יָה  ִּ פ  ת  אֶּ ץ  ָהָארֶּ ְצָתה  ָ פ  ר  ֶּ ֲאש 

ם ַרְגֵליהֶּ ב ְ ר  ֶּ ֲאש  ַהְיקו ם  ל  כ ָ ְוֵאת  ם  ָאֳהֵליהֶּ ת  ְואֶּ ם  יהֶּ ֵ ת  ב ָ ת    , " וגו'  ְואֶּ

)ח"א דף קיב: ומובא בלקוטי  מוהר"ן תניינא תורה  בפרשת וירא    אומר הזוהר

ֹמר"  :כתובש ,  אשתו  והרגליים של האדם ז ש   ,פ"א( ש ְ יָדיו יִּ  ", ַרְגֵלי ֲחסִּ

האישה של  בחינה  זה  שומר   ולכן  ,רגל  טובה  כמו    עליךת  אישה 

יָה יְֹרדֹות ָמוֶּת"  היפך,ל"ו  אבל אם ח  מוליכות אותך,ש  יםהרגל  ַרְגלֶּ

  קרח. לשל אשתו ש עניןה כמו  וגו'",

 הסיבה שמשה נותן לקרח ועדתו להיבחן דוקא בקטורת

משה  מהוכב.   להם  בו  מציע  וכתב ולמה?    .קטורת  ?להיבחן 

כדי ללמד את קרח    עודה ו, סו( )נטילת ידים לס מוהרנ"ת בלקוטי הלכות  

את הטעות שלו, כי בקטורת יש שני דברים, מצד אחד יש בו סם  

במדרש   שכתוב  וכמו  ח(המות,  יח,  רבה  לכם  )במדבר  הרי  וז"ל:   ,

תשמיש החביב מן הכל הוא הקטרת חביבה מן כל הקרבנות וסם 

נתון לתוכו שבו נשרפו נדב ואב ומצד שני  המות  א  ו'היהוא, ע"כ. 

טו(כתוב במדרש  חביב מהכל' גם   תצוה  אין לך דבר חביב  '   )תנחומא 

  כי   ,י הפכיםנקטורת זה דבר שיש בו שש  נמצא,, ע"כ.  'מן הקטורת

אף קרבן  הרי  )  הפנימי בה במזבח  יהיא קר  ,תנורבחביבה מכל הקהיא  

או פר    , של כהן גדול  טאת דמים ביום כיפור או בח מהזאת    חוץ   ,במזבח הפנימי   ב לא קר

אבל   דבר,  לבפנים קרבן  בשר  שום  העלם  נכנס  נכנסת  אפילו  קטורת  וה  (לא 

  .קטורת היא חביבה מהכל ולכן .לקודש הקודשים - לפני ולפנים

 נדב ואביהוא היו רק 'דרי מעלה', ולכן לא נשאו נשים

משהאבל  כג.   להם  גם    כם,ל  ותדע  ,אומר  בה  יש  ם סקטורת 

  הם   שלהם?  היה הסיפור  מה  הוא.קרה לנדב ואבי  תראו מה   , המוות

כן של    גם  בבחינה  תלמיד  'בן'היו  כתוב   ',להעמ  ידר'רק  ו  בלי 

 הסיבה?  מהו .נשיםלישא שלא רצו 

 נחית דרגא נסיב איתתא' '

בגמ'  .  דכ סג. ) ביבמות  מובא  ונ  (דף  דרגא  זה   -  תא'את   סיבנחית 

הבחורים כל  אניא  ,ומרא אדם    ,הרווקים  בשביל  את    יך  ייקח 

אומרת לו וכו',    חות חכמההיא פ  י,האישה הזאת היא פחותה ממנ

א גם  אבל  הגמ':  צודק,  אתה  אתתא', ם  ונסיב  דרגא  'נחית    תדע 

להתחתן   אתה נמצא  ?רוצה  שאתה  המדרגה    ,איפה  את  תוריד 

   ראשונה. זה עצה  .תחתןת אז ו שלך,

 הנכנס לעיר ומוצא נערות דרכו מצלחת

,  ירידהנקרא  כל פעם כשאדם מתחתן זה  ש יש בזה עוד נקודה  וכה.  

עד עכשיו הוא היה    ,ירידה  זה  צורך עליה אבל החתונה אמנם זה ל 

ישיבה כולו שקוע בתורה    ,סדרים בישיבה  ושלומד של  ,בחור  כל 

נישואיןעכשיו  ו  ,בקדושהו ל  אחרי  ירידה.אדם  יש  במאמר   איזה 

שהומלך  כששאולכתוב    :מוסגרה פגש  הגיע,  לפני  נערות    הוא 

א'  כדכתיב   יא()שמואל  ָמְצאו   "  ט,  ה  ָ ְוֵהמ  יר  ָהעִּ ַמֲעֵלה  ב ְ ים  עֹלִּ ה  ָ ֵהמ 

ל"ו( ואומר הפרקי דר' אליעזר    ."ְנָערֹות  יָבא אֹוֵמר  )פרק  י ֲעקִּ ל    ,ַרב ִּ כ ָ

ֹו ַמְצַלַחת ְלָפָני ְרכ  יר ו מֹוֵצא ְנָערֹות ְלָפָניו ד ַ ְכָנס ְלעִּ הו א נִּ ֶּ י ש  ן מִּ יִּ ַ נ  ו. ו מִּ

ד ַאְבָרָהם  בֶּ זֶּר עֶּ יעֶּ ֹא ו ְרֵאה ֵמֱאלִּ ן, ב  ֵ הו א כ  ֶּ ַדע ש  ֵ כן אצל יעקב ווכו'  ת 

פוגש רחלא  יוצא  פוגש ו  ,ת  רבקהא  אליעזר  מקבל    .ת  ושאול 

  ?נערות פגישת ההנקודה ב מהוכה. ולכאורה קשה מאוד מל

נערות הם    :שהסיבה היא  ,שם הרד"ל  רמסבי   מן החטא,   תנקיו כי 

אחרי   יכ  ולמה?  ,( וצדיקות תוך ביתן  ועות מאוד  , שהיו צנ נערות בזמנם   )מדובר על

שאומר דוד    ויווג. וזה בשעת הז  לבעל והאשה  ירידהיש    שמתחתנים

נא,  המלך י "  ז(  )תהלים  ִּ מ  אִּ י  יֱֶּחַמְתנִּ ו ְבֵחְטא  י  חֹוָלְלת ִּ ָעוֹון  ב ְ אין    ",ֵהן 
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 .שמיםרק לשם    תהיההזו  המצוה  ש  ההז   ענין אדם שנקי מהכמעט  

נע בח  ריםוכן  נופלים  כן  נעוריםטאגם    ות היחידו  ,רח"ל  ות 

אלו  שנשאר טהורות  להן  אם  ש   ,הנערותות    ן ה  -צניעות  יש 

גמורות אומר    ,צדיקות  אדם    הרד"ללכן  או    ,שליחותב  הולךאם 

ליח דרכו,  שהוא יצלוזה סימן טוב    ,פוגש נערות הוא  ו   עסק,איזה  ל

   .לקראתו ן החטאמ ל כי יצא לקראתו מישהו משול

 הקטורת היא קשר

קכו.   של  הקטורת  לענין  מלקטורת  רח,  ונחזור   מה   ,קשר  ןשוזה 

בקטורת    ?בקטורת  שנמצא  הקשר  ענין בין  הקשר  ובין טוב  להוא 

ב  לרע. טוב,  ,סממנים  י"את  קטוריש  ריח  בהם  יש  מהם   בעשרה 

  שקטורת זה י  "אומר האראבל אחד מהם הוא החלבנה שריחו רע. ו

סממנים שכנגד  עשרהרק בקטורת היו אם   ',כל המוסיף גורע' בסוד 

 סממן ת  קטוראבל יש ב  ,עם ריח טוב  -  ירות היה הכל טובפס  עשר

ת  קטוראמת בכי ב  שמים אותה?  ולמה  , חלבנהשנקרא  ריח רע  עם  

 . היא חביבה מהכל ויש בה סם המות - יש בה טוב ורע

  , מוותלהם סם ה ה  נעשת  אהי  ,קטורתהקטירו  ועדתו    קרחכש  ןלכ

את שתי הקצוות   פוסת הוא צריך לתרוקט  רשרוצה להקטי  כי מי

וזו   .קטורת היא מבררת את הבירורים מהקליפהה  כי  ולמה?  .יחד

ה פרשת  שאומרים  שאנחנו    ,התפילה  לפני  תקטורהסיבה  בגלל 

  קדושה.ולהעלות אותה לתוך הקליפה מ הרעצריכים לברר את  

 סגולת הקטורת לפי הזוהר

רי פר )   אומר הזהרכז.   דף  ויקהל  ָכל '  ח:(שת  ב ְ ְוקֹוֵרא  ל  ֵ כ  ַ ְסת  ִּ מ  ֶּ י ש  ל מִּ כ ָ ֶּ ש 

ָהעֹוָלם,   ֵפי  ש ְ ְוכִּ ים  ָהָרעִּ ים  ָברִּ ַהד ְ ל  כ ָ ֵצל מִּ נ ָ יִּ ת,  טֹרֶּ ַהק ְ ת פרשת  יֹום אֶּ

מ ָ  ו מִּ ין ַרע  ד ִּ ו מִּ ְרהו ר ַרע  ו ֵמהִּ ים,  ָהָרעִּ ים  ָגעִּ ְ ַהפ  ל  כ ָ ל  ו מִּ כ ָ ֵזק  נ ָ יִּ ְולֹא  וֶּת, 

וֹ  ב  ן  ַכו ֵ י ְ ֶּ ש  יְך  ְוָצרִּ ָעָליו,  לֹט  ש ְ לִּ ָהַאֵחר  ד  ַהצ ַ ָיכֹול  ֹא  ל  ֶּ ש  יֹום,  . אֹותֹו 

 . עם הטוב  רעהיא מקשרת את החלק הכל הזמן  קטורת  הכי    למה?

אם אתה   ,תראה  : קטורתה  עניןב  ורומז לו  ,רחקאומר משה לולכן  

אתה לא   ,אתה צריך לקשר גם בן וגם תלמידלהיות מנהיג,    רוצה

ותראה שיש    ,תרוקטחן בבא ותיב  לכןו  ,בןבבחי'  יכול להיות רק  

בלי   ', בן '  ר לעבוד רק בבחינת אפשלמי שחושב ש   -  מוותה  םסה  ב

'דרירק    א הוו  תלמיד,  להיות    ',מעלה  בבחי'  רק ו  מטה',  ידר' בלי 

כזה    –'  שוב' בלי    א'רצו ' שהוא  מי  לעשות    -כי  יכול  לא  הוא 

עם  קטורת העליון  את  לחבר  זה  הקטורת  של  המהות  כל  כי   ,

   .מתוך הסטרא אחראהתחתון, ולברר את הבירורים אפילו 

 קרח לא ידע שבניו עושים תשובה 

משה  כח.   וח  קראבל  אותם,    מזהירוככה  היות    ,אומרמתעקש 

והוא לא ידע    ,בדאשיוצא ממני שמואל הנביא בוודאי שאני לא י

  חלקרהלך  עצמוכתוב שמשה ב . מה הביאור?שובהתשבניו עושים 

היו כל הזמן בפלונטר  ו  ,לפייסו שינצל מהחלקת  -בניו של קורח 

שהוא    רבינואם נעמוד לכבוד משה  כי     ,לעשות   לא ידעו בניו מהו

ו עלינוקרח  אבא  אז    ,המלךהנשיא  בא  אל  קושמע בנאם  ו   .יכעס 

 ?קרה  מהואז    '.כבוד הרב'   תו קיים מצנ  לא  ,כיבוד אב  ותקיים מצונ

עמדוכל    ,רבינומשה  שבא  כ ישראל  קרח  בניווגם    ,עם    של 

כולם  התערבבו עשו  , ועמדו  בין  לשבת  בחכמה    והם  לא    ין בכדי 

גםכתוב    העומדים. תחילה  שהם  בעצה  היו  בשעת    ,אם  אבל 

   .רו בתשובההרההמחלוקת מתי שהיה רגע האמת הם 

'.  אבל משה היה רואה  -  תוהטע ינו  ע קרח  '  ברש"י:  שכתוב  וזה מה

שמואל    קרח  ז"א ממנו  שיצא  שמזה  בטוח  לא בהיה  שהוא  ודאי 

שובה ת עושים  רח  של ק  ניושב  ,שמשה ידע  והוא לא ידע מה  ,ימות

בג מקום  להם  במקום    ונעשו  יהנם,ומתבצר    הגהינם, עמודים 

ינצלו כדי שהם  של    ךוכ   .להעמיד אותם  ניצלו קרבניו  זה    ,ח  וע"י 

שמואל בזכות  הנביא  נולד  ניצל  לא  וקרח  נרמז זה  ו   .שמואל,  גם 

קרח, של  מבניו  שבעלה  חנה  בתפילה   בתפילת  חנה   שאומרת 

א'  ו(  )שמואל  ו ְמַחי ֶּה    ה'"  :ב,  ית  ַוי ַָעלֵממִּ אֹול  ש ְ יד  על   שנתנבאה  "מֹורִּ

של   לשקרבניו  שירדו  מקוםניד  מאבל    אולח  להם  ו עלו  , תבצר 

   .וניצלו  ,(מעליות)כמו  חזרה ע"י העמודים 

 הירות גדולה מאמונות תפלותז

ַרֵחם ָאב  "  :()תהלים קג,יג כתוב    .הנהגהלו החושב שמגיעה    קרחכט.   כ ְ

ַחם   רִּ ים  נִּ ב ָ ְיֵרָאיו  ה'ַעל  יש את הבחינה ש  ,כלומר  ."ַעל  היות שלי 

)ישעיה    תי בבחינ ולכן אנ  בן כשמואל,  מניועתיד לצאת מ  'בן',  של

ְיַנֲהֵגם" :  י(  מט, ְמַרֲחָמם  י  זה  ביא  מ  נורביו  . "כ ִּ זרתוב פסוק    )ח"ב(   ' ה 

היא שהמנהיג   רחמן  תכונתו  ליקוטי ב  כותב  רבינואבל    .להיות 

י"ח תורה  ג' )  מוהר"ן  להיזהר    (אות  צריך  הכי  אמונות  משהמנהיג 

  .עבודה זרהד  זרייהוזה אביש וןכימו  ,שהם היפך הדברים - תפלות

אנשים  לצערנו   אמונות  בנדבקים  הרבה  מיני  פחדים   ,פלותטכל 

מיני  ו יש    דמיונות,כל  אמונות  לאדם  נקרא ו  -  פלותטו  זה 

מנהיג הכי צריך להיזהר  המסביר ש  רבינו ו  .עבודה זרהד  יהואביזרי

רחמן  ,פלותטמאמונות   להיות  במקום  אז  מידת   ,כי  מקבל    הוא 

אות    הא ר פרשת  )ספרי  בכתוב    .השתלשל בו חרון אףש  וןכי  ,אכזריות

לה יפטאמונה    .אף בעולם  ןשיש עבודה זרה בעולם יש חרוכש   :(צ"ו 

מכל  ו  ,ז "עד   זרייהואבי זה   להיזהר  מאוד  צריך  אמונות  ה לכן 

   .אף וכו' ןחרוול האדם כעס עזה מביא ש וןכימ  ,לות למיניהםיפט

 לפעמים אמונות טפילות עובדות רק כדי להטעות את האדם 

פלות מההורים שלו שיברר  טאדם כל מיני אמונות  ליש  ש  אדםל.  

בההא  ,רבעם  היטב   מקור  איזה  יש  אוה  לכם  סתם  ש  באמת,  זה 

רואים לפעמים  וגם אם    מהדבר הזה.  רחקתטוב לה   יותרו  , שטויות

)דברים  בפסוק כתובצריך לדעת, ש   כו',שזה פועל ו האלו באמונות

יָת  : "ט(ד, י ַמְיָמה ְוָראִּ ָ יָך ַהש   א ֵעינֶּ ָ ש   ן ת ִּ ם    ...ו פֶּ יָת ָלהֶּ ֲחוִּ ַ ת  ש ְ ָ ְוהִּ ְחת  ד ַ ְונִּ

ם   ָ ר ָחַלקַוֲעַבְדת  ֶּ ים  הֶּ ֱאלֹ   ה'  ֲאש  ִּ  אומר רש"י  וגו'",יָך ֹאָתם ְלכֹל ָהַעמ 

האלו  פלות  מונות הטאל ח  יש כש  ,כלומר  הטעותם.ל  –חלק להם  

ויש כח במי  לפעול   אמונות האלה. ב  אנשיםלהפיל    שמאמין בזה, 

אם   גם  סשאו    ,ראיתולכן  שזה  ימישהו  לך  אמיתי  פר   וזהדבר 

אומר שיש רשות    מקסימום  לא זהא  , מותרזה לא אומר שזה    ,בדוע

לפעול הזאת  זרה  ל  ,לעבודה  בניהטעו כדי  את  אחריה-ת   . האדם 

אין בו   כי  ,אסור לו להיות מנהיג  ,פלותטלכן אדם שיש לו אמונות  

, מחמת שעבודה זרה גורמת חרון אכזריות  זה נוטע בו  כי  חמנות,ר

   .משתלשל דרכוהחרון אף אף בעולם, ו
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 מה הענין היה בטלית שכולה תכלת 

את  הח  קראיך  לא.   רש"י  ?הציבורכל  טעה  המדרש   בשם  אומר 

ג( יח,  אותם טליתות    הלבישואיש    250לקח    : קרח)במדבר רבה 

ואז    ,( ' טלית שכולה תכלת  הוא לא '   :שאומרים  מושגה נהיה  )מזה    שכולם תכלת

ואמרו למ תכלת חייבת בציצית או    הטלית שכול'  :שהכולם באו 

להם  ?'פטורה עליו,    .'חייבת '  : אמר  לשחק  טלית  ' התחילו  אפשר 

מין אחר לא    ,של  תכלת  זו שכולה  פוטרה,  תכלת  אחד של  חוט 

עצמה  את  וחומר  קרח  ?...'תפטור  קל  כתוב  , עושה  בפרשת    הרי 

ת "  : ח(לו,  )במדבר ט  ציצית ֵכלֶּ יל ת ְ תִּ ְ ָנף פ  ָ ת ַהכ  יצִּ   אם   -" ְוָנְתנו  ַעל צִּ

טלית שכולה    יש  אז אם  זה מתיר אותה,  ע"י שקושרים חוט תכלת 

  שזה פוטר.כמה וכמה על אחת  , אזתכלת

במדרש  ו 'עוד  שקרח שאל  (שם ) מובא  ן  :  מִּ טו ר  ָ פ  ים  ְסָפרִּ ָמֵלא  ת  יִּ ב ַ

זו ָזה ְ לוֹ   ?ַהמ  זו ָזה  :ָאַמר  ְ מ  ב ִּ לוֹ   .ַחי ָב  ה    :ָאַמר  ָ ל  ֻּ כ  ֹוָרה  ַהת  ל  ם  )כ ָ ָמאַתיִּ

י ֹות ָרש ִּ ָ פ  ְוָחֵמש   ים  ְבעִּ ת,    (ְוש ִּ יִּ ַהב ַ ת  אֶּ ת  רֶּ ֹוטֶּ פ  זו ָזה  וֵאיָנה   ְ מ  ב ַ ֶּ ש  ַאַחת  ה  ָרש ָ ָ פ 

ת  יִּ ַהב ַ ת  אֶּ ת  רֶּ ֹוטֶּ וכמה שפוטר?  ?פ  כמה  על אחת  שואל   הרי  וקרח 

נגע כבאדהדין    מה  :שאלה שלישית לו    א"ל: טמא.   גריס?ם שיש 

  זה  איךח: ' אמר קר .טהור א"ל: ?ת בכולוצרע  שפרחם  מה הדין בא ו

יש   אם  פרח  אז    טמא,  (אגורות   10  )בגודל כגריס  נגע  ייתכן   כולו איך 

  .רבינווחלק על משה  ,צנותיעשה ל קרחככה ו  ?טהור צרעת

 בחינת בן -טלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים 

הטענה היתה    מהלב.   קרח  שורש  ' אומר    שלהם?  טלית  שהוא 

ים טחורק    הלעומת ציצית שז   ',בן'שזה בחינה של    ',שכולה תכלת

טש לבגדהם  מחוו  ,פלים  לבגדיוצאים  קרח    .ץ  ל ולכן   משה: אומר 

תכלת  ,עדיף'מי   שכולה  טלית  עדיף  ב  ,האם  בחינ שזה  או    ,ןת 

עדיף בית שכולו ספרים שזה  וכן האם    .בחינת תלמידה  הציציות שז

ה  ', בן'בחינת   פרשה    'תלמיד'  חינתבשהיא  מזוזה  לעומת  רק  )שהיא 

בחוץ   מהתורה  אחת נמצאת  לב,  .(והיא   זה ח  קרשל    חותכו ההש  ונשים 

זו ההות שההנהגה  אלנסות להר  שלמות כמו  ה של  נהג יותר טובה 

  .של התחזקות  - 'מידלת ' ולא הנהגה של  ,'בן 'הנהגת 

לו  רבינוומשה   כש  :עונה  האמת,לא  גם    ך    ה שכול  טליתאלא 

שכולו  ת  תכל  בית  וכן  אותה,  להתיר  כדי  תכלת  בפתיל  חייבת 

בזה מלא   לו  רמז  ומשה  אותו,  לפטור  כדי  במזוזה  חייב  ספרים 

אי  ו  ,של תלמיד  את ההנהגהגם  ו  שחייבים גם את ההנהגה של בן,

בהנהגה  הל  אפשר ברק  יות  ש  גםהיה  תשבלי    ן,של   ל ההנהגה 

בית מלא ספרי  ו  ך טלית שכולה תכלת,יש ל  ולכן גם אם  .מידלת

אי אפשר בלי ההתחזקות  גם לכם    , קדושיםוצדיקים    ואתם  ,תורה

ההנהגה של   ושז  ,בחוץ  יםמזוזה שנמצאהשל  של הפתיל תכלת, ו

   .'תלמידן' ו'ב 'תמיד צריך לשלב בין שני ההנהגות ו  ',תלמיד'

 בחינת בן ותלמיד בתלמידי רבינו 

  נתן   יש את רבי  ,יש לו שני סוגי תלמידים  רבינופעם של  סיפרנולג.  

של שמו ויש    ,ווהקבוצה  שלואייזיק    אלרבי  וההבדל    ו.הקבוצה 

ל דומה  בין  ביניהם  ו'   תבחינהבדל  ששניהם א )ו  ',תלמיד 'בן'  פי  על    ף 

אייזיק  ,( רבינושל    תלמידים כולו    רבי שמואל    ת קודש בבחינאש  היה 

'בן'.ו  ,)'רצוא'(  גבורות בהנהגת  היה  אמרפעם    הוא  אני    ,הוא  אם 

שמע    היוםרא  וק אתמול  הבאותקריאת  שקראתי  לא ו  , מדרגה 

החיים   -  בדבקות יותר גדולה מאתמול  "שק  הצלחתי היום לקרוא

שווים לא  ש  כלום.   שלי  של ת הי  נתן  רביל  והשיטה  בהנהגה  ה 

 תפילה,כל ה  תכיוונלא  אם  אפילו  בשם רבינו  והוא אמר    ,'תלמיד'

רבי נתן אמר: .  פרק תהלים בכוונהאיזה    אז אחר כך תקרא לפחות

את  רבינוש א  רבי  הנהיג  הסכין  זיקיישמואל  חוד  בזה  על    , ועמד 

ודאי  , והנהגה לרבים  'אבל אותנו הוא הנהיג בהנהגה של התחזקות

היא הדרך של ר' נתן של התחזקות, ולכן הוא עיקר המנהיג אחר 

צ כי  נפשרבינו,  לכל  השווה  הנהגה  של    -  ריך    ' תלמיד' הנהגה 

שתזכה    אדרבה  ,מסוים  םד בהנהגה פרטית לא. אמנם  לחזקולקרב  

תזכה להיות ממש בהתעוררות הכי גדולה  ו   )על חוד החרב(  'בן'להיות  

   .שאפשר ותתאמץ כמה שיותר וכו'

 הנהגת ר' שמואל אייזיק תלמיד רבינו

נו  בחיי  מוהר"ן )אות תמ"א(, וז"ל:    מסופרלד.   ֵ ַעם ַאַחת ָאַחז ַרב  ַ פ 

לֹו,   ְוָאַמר  ֹו  ב  לִּ ד  נֶּגֶּ כ ְ יק  ַאְייזִּ מו ֵאל  ש ְ י  ַרב ִּ ָהַרב  ת  אֶּ ְבָרָכה  לִּ ְכרֹונֹו  זִּ

ַהז ֶּה   ָהעֹוָלם  ת  אֶּ אַבד  ֹ ת  ב  ֵ ַהל  ֲחַלל  ב ַ ֶּ ש  ַהְינו   זֶּה,  ָ כ  ם  ד ָ ְמַעט  יל  בִּ ש ְ ב ִּ

א יַע  ,  ְוָהעֹוָלם ַהב ָ ְפטֹר אֹותֹו ְוַתְכנִּ ת ִּ ֶּ ה ַעד ש  ֵ ַח ַהְרב  ֵ ְתַאנ  יל ְלהִּ ְהיֶּה ָרגִּ תִּ

יַנת   ְבחִּ לִּ ה  ֶּ ְזכ  ְותִּ ֹו,  ב  ֶּ ש  י"ָהַרע  ְרב ִּ קִּ ב ְ ָחַלל  י  ב ִּ שמואל    ."ְולִּ אדם  היה  רבי 

בלב להפסיד    פהחבל שקצת דם שיש  '  :רבינו  ואמר לו  (גבוה וגיבור  

ו הזה  העולם  האת  לו  הבא'.  עולםאת  שמואל    אמר   :אייזיקר' 

אעשה   מה  רבינו' האיברים'  :ול  אמר   '?אני  עם  תבטל  ו   ,תדבר 

ובאמת רבי   רימה ותולעה'.  רפעל  סופםתסביר להם כמה  ו  ם,אות 

הזאת  שמואל ההנהגה  את  אחריעשה   ,רבינול  בא  הואחודש    , 

לי ,  רבינו'  לו:  אומרו שומעים  לא  : רבינולו    מרא  זא   'האיברים 

   '.ם ישמעו ה ,דבר'ת 

כשהוא היה   את זה,ו  ל  אמר  רבינורגע שרבי נתן שמאותו  מספר  ו

הפ על  לאיברים  החיתמדבר  של  הזהעות   הוא   שאדם   כמה  ,ולם 

השםויש    ,כלום עבודת  הזמן    ,רק  כל  התעוררותוהיה מדבר  , רק 

שהוא    והאיברים נשמעו לדיבורים שלו עד כדי כך  בלי התחזקות.

כדי לא    שלו,  פנימייםהאיברים  הצריך להיזהר שלא לדבר על    היה

  ימות. ו ושלא את חיות סיקלהפ

היה עובד את הקב"ה בהתלהבות כל כך גדולה  אייזיק רבי שמואל 

היה  וכ השנה  בראש  מתפלל  היה  רטובה  סביבומשהוא  רק   ,כל 

פעם אחת בא אליו מישהו שלא היה לו ו  והזיעה שלו.והאש    םמהחו

ויהיה   חדשה לפדיון   ו חליפהא לו שיביל  ואמר  , וביקש ברכה,ניםב

  , ו חליפה לראש השנהבא והביא להאיש    היה,  ובאמת כך  .ניםבלו  

אותו  ו   .אחרי הרבה שנים  בבן  זכה להיפקדמיד באותה שנה הוא  ו

הבין שכדי ש אייזיק ל  לו להביאכדאי    ,בןהחיה  יאדם  ר' שמואל 

חדשה   שנהחליפה  וכךכל  חליפה    ,  לו  מביא  היה  ראש   ל כהוא 

שמשה הי אבל    .השנה השנהרק    א  מרוב    לראש    התלהבות הכי 

הגבה  ושל  והחום הז  יהד  מרוב  הו  .עהימתקלקל  עבודת  של    'זו 

אימים ת שמ   אנשיםלעבודה פרטית    וזאבל    ,מעלה  יקדושים שרפ

ין בן היינו לחבר ב  צריך הנהגה של תלמיד.  באופן כללי  אבללזה,  

 לתלמיד, ה' יזכנו. 

 


