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 סטרא דקדושה שרי בפירודא וסיים בחיבורא   

הללו ולימים  הזה  לזמן  מאד  קרח מתאימה  אנו    פרשת  בהם 

  ונעמוד על כך א שונה מכל פרשה ב'מוזיקה' שלה.  י. השרויים

 בשתי נקודות עיקריות.  

 אירוע לא מתוארך 

, הפרשה הזו היא אירוע אדיר בגודלו ובעוצמתו. ניסיון תהאח

  , הפיכה של מאתיים וחמישים נשיאי עדה, בני משפחותיהם

  - ה תיארוך והמענין הוא שאין לאירוע הז ,העם כולו מתלונןכש

אנחנו יודעים  לא יודעים מתי הוא היה. עד לפרשת המרגלים  

החל מיציאת מצרים ועד    -במדויק  לתארך את רצף האירועים  

לתשעה ועשרה באב בשנה השניה, בו עולים המעפילים נגד  

משה. של  קרח    הוראתו  פרשת  אחרי  מיד  השני,  העבר  מן 

מר במי  מרים  מתה  שם  חקת,  לפרשת  עוברים  יבה, אנחנו 

ממצרים.   ישראל  בני  לצאת  הארבעים  פרשת  כלומר  בשנה 

יכולה היתה   איפשהו במשך שלשים ושמונה    להתרחשקרח 

מעל הזמן. לפעמים אני חושב שכאשר  ש  זו פרשהוחצי שנים.  

וי "בוקר  לו"ואמר משה  את אשר  ה'  ט"ז,    דע  הוא    '(ה)במדבר 

כמו   עוד  אין  ואולי  בוקר.  לכל  שייך  זה  בבוקר.  להיום  התכוון 

מפה אנו    -ברזל, גם חינוכית  פרשת קרח שהפכה לנכס צאן  

היא   שמיים  לשם  איננה  שהיא  מחלוקת  שכל  לומדים 

כמחלוקת קרח וכל עדתו. זו פרשת המחלוקת, ויש אפילו חלק  

שלא   תעשה"  לא  "מצוות  מכאן  שלומדים  המצוות  ממוני 

למזבח   ושלכן שמים את הפחים כריקוע  להחזיק במחלוקת, 

ת הפרשה על  שלא יחזיקו במחלוקת. זה צד אחד שמייחד א

 פני כל אירוע אחר בספר במדבר ובכל ארבעים השנים. 

וזה   השניה שמייחדת את הפרשה היא העוצמות שלה  הנקודה

שהאדמה  הענין  מה  בזה.  מוחלט  שותף  הוא  רבנו  שמשה 

אומרים חז"ל  פתאום?  פיה  את  בגיהנום   פותחת  ,  שמדובר 

   -ורש"י מביא את זה במקום 

אם בריאה, פה לארץ מששת    (קי  סנהדרין)  ורבותינו פירשו  ...
 )רש"י במדבר ט"ז, ל'(  '.מוטב, ואם לאו יברא ה,  ימי בראשית

ואוו. הבליעה, השרפה, הקטורת ומלאך המוות, אהרן שעוצר  

זה לא אירוע בעל מאפיין אחד, לבוש אחד, אלא    -את המגפה  

הזמנים.   מעל  שיחה  נזה  מתוך  האלה  לדברים  להיכנס  נסה 

נזכיר   זיע"א, רק  את  תחילה  מופלאה של הרבי מליובאוויטש 

 הרקע לדברים.

  - במחלוקת על משה ואהרן נענשים קרח ועדתו בשני עונשים  

היו כאלו שנבלעו באדמה, אלו שהיו מסביב למשכן קרח דתן 

היה  וא השני  והעונש  לרגליהם,  אשר  הרכוש  וכל  בירם 

 נשרפו. ש ים וחמישים מקריבי הקטורת ילמאת

 או נשרף? נבלע  -קרח 

יודעים   אנחנו  פשוטה.  שאלה  היא  המרכזית  והשאלה 

שעונשים באים מלמעלה באופן של "מידה כנגד מידה", כדי  

מדוע בליעה   -לתקן ולחנך ולהבין את שורש העברה. ואם כן  

הללו במחלוקת  ולחטא האנשים    עונשים הללוושריפה? מה ל

 ? על משה ואהרן

הזכרנו לא פעם כי הפרשן הכי טוב של המקרא הוא המקרא  

עצמו, ולכן ננסה להבין את החטא של אותם אנשים דווקא דרך  

 אופן ענישתם. 

האם    –לשאלה הזו יהיה ספיח בדמות שאלה צדדית נוספת  

הוא היה   ? האםמה קרה לקורח בסופו של דברחשבנו פעם  

כתו אחד  מצד  מהשרופים?  או  בין  מהבלועים  היה  שהוא  ב 

את   שהקריבו  אלו  בין  גם  היה  הוא  מאידך  אבל  הבלועים 

מכולם   יותר  לקה  שהוא  אומרים  חז"ל  שנשרף    -הקטורת. 

הבליעה   ענין  את  להבין  חשוב  מאד  לחז"ל  כלומר  ונבלע. 

   -מסבירים  הם כך ו ,והשריפה

ה ַנֲעׂשו   ָ ַרף ְוִנְבַלע, ְוָלמ  ׂשְ נ ִ ם, ש ֶׁ ָ ל  ֻּ ֵני  ְוֹקַרח ָלָקה יֹוֵתר ִמכ  ֹו ש ְ  ב 
ֹלא   לו ִעין ִמְתַרֲעִמין ש ֶׁ ַרף ְוֹלא ִנְבַלע ָהיו  ַהב ְ ו  ִנׂשְ ִאל  ִדיִנין, ש ֶׁ
ִנְבָלִעין   ְוֵהן  ֹקַרח  א  ָ ל  אֶׁ ַהז ֶׁה  ְרָענו ת  ֻּ ַהפ  ל  ָ כ  ת  אֶׁ ָעֵלינו   ֵהִביא 
ִמְתַרֲעִמין   ִפין  רו  ְֹ ַהׂש  ָהיו   ַרף  ִנׂשְ ְוֹלא  ִנְבַלע  ו   ְוִאל  ֹל.  ִנצ  ְוהו א 

לֹ  ָרִפין ְוהו א ש ֶׁ א זֶׁה, ְוֵהן ִנׂשְ ָ ל  ְרָענו ת אֶׁ ֻּ ת ַהפ  ם אֶׁ א ֵהִביא ֲעֵליהֶׁ
ל  ה ְלֵעין כ ָ ָ ִחל  ו  ָהֵאש  ת ְ י ִמיתֹות, ְוִלַהט  ֵ ת  ש ְ ֹון ב ִ ֹל, ְלִפיָכְך ִנד  ִנצ 
ֹו ָהֵאש    ְלת  ַ , ְוִקפ  ה  ת ב ָ ֹטרֶׁ ה ְוַהק ְ ָ ְחת  ַ ָיָדן ָהְיָתה ַהמ  ב ְ רו ִפים, ש ֶׁ ְֹ ַהׂש 

ו   ד  ַ ִעם כ  ץ  ָהָארֶׁ ְלִפי  ו   ֱהִביַאת  ש ֶׁ ַעד  ֹו  ב  ת  לֶׁ ְמַגְלג ֶׁ ְוָהֵאש   ר, 
ֱאַמר ֶׁ נ  ש ֶׁ לו ִעים,  לב)  ַהב ְ טז,  יהָ   (במדבר  ִ פ  ת  אֶׁ ץ  ָהָארֶׁ ח  ַ ְפת    ַות ִ

ל   ָ ר ְלֹקַרח ְוֵאת כ  ל ָהָאָדם ֲאש ֶׁ ָ ם ְוֵאת כ  יהֶׁ ֵ ת  ת ב ָ ְבַלע ֹאָתם ְואֶׁ ַות ִ
 )במדבר רבה, קרח, י"ט( .  ָהְרכו ש  

אגב, מה זה בכלל משנה אם הוא נשרף או נבלע? למאי נפקא  

כנראה שחז"ל ראו שיש בשריפה ובבליעה משהו מאד   ?מינה

 וגם נבלע. יסודי בהבנה. קרח שהוביל את המהלך נשרף 

 אהרן ומלאך המוות 

העם   באים  והשריפה,  הבליעה  אחרי  אחת.  תוספת  ועוד 

 - ענים ווט

 פ"בתש רחק פר' "קשערב  

  :השבתאת יצ יזמני כניסת ו

  20:30|  19:13 -ירושלים 

 20:33|  19:30 -תל אביב 

 20:34|  19:25 -חיפה 

 20:33|  19:28  - מגדלטבריה ו

 שליט"א מרדכי אלון הרב 20:30| 19:29 -באר שבע 
 לא מוגה - ע"י תלמידיםמשמיעה נכתב ונערך  
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ל נו  כ ָ ֹֹּ֜ ל  י-ַוי ִ ֵנֵֽ ת ב ְ ת ַעל-ֲעַדַ֤ ֳחָרָ֔ ָּ֒ ָ מ  ָרֵאל֙ ִמֵֽ ל-ִיׂשְ ֶׁ֥ה ְוַעֵֽ ר  -ֹמש ֶׁ ן ֵלאֹמֹ֑ ַאֲהֹרֹ֖
ת ֹ֖ם אֶׁ ֶׁ ֶׁ֥ם ֲהִמת  ֶׁ  )במדבר י"ז, ו'(  .ה'ַעֶׁ֥ם  -ַאת 

כתוצאה מזה באה מגפה קשה בה ארבעה עשר אלף ושבע  

בשריפה   שמתו  מאלו  חוץ  חייהם,  את  מקפחים  איש  מאות 

לאהרן  מיידית  הוראה  רבנו  נותן משה  הזו  במגפה  ובבליעה. 

   -לרוץ מהר 

ת  ... ח אֶׁ ן-ַקַ֣ ַ֠ה ְותֶׁ ָ ְחת  ַ מ  ת -ַהַ֠ רֶׁ ַ֣ים ְקֹטָ֔ ַח֙ ְוׂשִ ֵֶ֨ ְזב  ִ ל ַהמ  ש  ֵמַעַ֤ יָה ֵאֹּ֜ ָעלֶֶׁ֨
ְך   לְוהֹוֵלֵ֧ ה אֶׁ י-ְמֵהָרָ֛ ֵֽ ֹ֑ם כ ִ ר ֲעֵליהֶׁ ַ֣ ה ְוַכפ ֵ ֵעָדֹ֖ ְפֵנֶׁ֥י  -ָהֵֽ ף ִמל ִ צֶׁ ָ֛ א ַהק ֶׁ   ה'ָיָצֶׁ֥

ף גֶׁ ֵֽ ל ַהנ ָ  )שם י"א(  .ֵהֵחֶׁ֥

  -שם מתרחש מפגש מעניין מאד 

ל אֶׁ ָר֙ץ  ַוי ֶָ֨ ה  ֹמש ֶֶׁׁ֗ ר  ַ֣ ב ֶׁ ד ִ  | ַ֣ר  ֲאש ֶׁ ֵֽ כ ַ ן  ֲהֹרֹּ֜ ַאֵֽ ח  ֶ֨ ק ַ ה  -ַוי ִ ָ֛ ְוִהנ ֵ ל  ָהָ֔ ַהק ָ ֹוך  ת 
ף   גֶׁ ֹ֖ ל ַהנ ֶׁ תֵהֵחֶׁ֥ ֵֽ ֙ן אֶׁ ֵ ת  ם ַוי ִ ָעֹ֑ ר ַעל-ב ָ ֹ֖ ת ַוְיַכפ ֵ רֶׁ ֹטָ֔ ם-ַהק ְ ין  .ָהָעֵֽ ֵֽ ד ב ֵ ֲעֹמֶׁ֥ ֵֽ -ַוי ַ

ה ָפֵֽ ג ֵ ַ ר ַהמ  ֵֵָֽעַצֹ֖ ים ַות  ֹ֑ ַחי ִ ין ַהֵֽ ֵבַ֣ ֹ֖ים ו  תִ ֵ  י"ג(-)שם י"ב .ַהמ 

   -ע"י הקטורת, כמו שמביא שם רש"י  ,המגפה נעצרת וכך

לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטורת לומר, סם    ...
ת הוא, על ידו מתו נדב ואביהוא, על ידו נשרפו חמשים המו

מכילתא ) ומאתים איש, אמר הקב"ה תראו שעוצר מגפה הוא 

 )שם י"ג(. והחטא הוא הממית  (ויסע פ"ו

אבל אז, אחרי שהתורה מחשבת את מספר המתים במגפה  

   -ומוסיפה שוב היא חוזרת 

ל ֲהֹר֙ן אֶׁ ב ַאֵֽ ש ָ ַ֤ ל-ַוי ָ ה אֶׁ ָרה-ֹמש ֶָׁ֔ ֱעָצֵֽ ֵֽ ה נֶׁ ָפֹ֖ ג ֵ ַ ד ְוַהמ  ל מֹוֵעֹ֑ הֶׁ ַתח ֹאַ֣ ֹ֖   . פ ֶׁ

 )שם ט"ו( 

רש"י, מתאר כאן תיאור פלאי פלאות. אהרן ?  פשר החזרהמה  

המוות  מלאך  את  ומוצא שם  הקטורת שלו  עם מחתת  מגיע 

   -פועל 

על כרחו, אמר לו המלאך הנח לי   אחז את המלאך והעמידו
אמר   . אמר לו, משה צוני לעכב על ידך  .לעשות שליחותי

אמר לו,    !לו, אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה
אם אין אתה    .ום מלבו אלא מפי הגבורהאין משה אומר כל

בוא עמי  מועד  אהל  אל פתח  ומשה  הרי הקב"ה  מאמין, 
 )רש"י שם י"ג(  .'וישב אהרן אל משה'וזהו שנאמר    .ושאל 

כלומר המגפה נעצרה כבר כאשר אהרן עצר את המלאך אבל  

אשר הם באו אל פתח אהל מועד.  כאת האישור הסופי קיבלו  

מאד   מעניין  הזה  החלק  איך    - גם  שיודע  זה  הוא  רבנו  משה 

זה.  לפעול את  הוא שולח את אהרן  לעצור את המגפה אבל 

הקטורת. את  להקטיר  יכול  אהרן  רק  כי  ננסה  יד  מ  מדוע? 

 להעמיק בזה. 

'גם אני רוצה    בתחילת הפרשה אומר משה רבנו לעדת קרח 

, ואגב, משה )עי' רש"י ט"ז, ו'('  אבל לא נבחרתי  להיות כהן גדול

במעמד הסנה    - כהן גדול  היה גם זה שאמור היה להיות  באמת  

לקח ממנו הקב"ה את היכולת להיות כהן גדול והעביר אותה  

ודה שאמנם הכהונה הגדולה  מוהנה כעת משה  1לאהרן אחיו,

את  לאהרן  נו אבל הרצון נשאר ולכן הוא נותן כעת  ניטלה ממ

המוות   את  עוצרים  איך  המלאך  אותו  שלימד  הקטורת    - כח 

 
ה'"   1 ף  ַחר־ַאַ֨ ִּֽ ר    ַוי  ֵּ֖ ַדבֵּ יְּ ר  ֵּ֥ י־ַדבֵּ ִּֽ כ  י  ת  עְּ ָיַדַ֕ י  ו ִ֔ ַהלֵּ יךֹּ֙  ָאח ֹּ֙ ן  ַאֲהֹרֹ֤ א  ַֹ֨ ֲהל אֶמרֹּ֙  ֹֹּ֙ ַוי ה  ֹמֶשֶׁ֗ בְּ

י"ד( ד',  )שמות  ברש"י    ֑הּוא..."  עתיד  "  - ושם  שהי'  הלוי  אחיך  אהרן  הלא 

מה זה הרצון   -וצריך להבין    ואהרן הוא זה שיעשה זאת בפועל.

 הזה של כולם להיות כהנים גדולים?  

 אחדות -יסוד המחלוקת  

נחזור ונלמד את הפרשה מתחילתה. רש"י שאוהב ליישב את  

ופותח את פירושו   הכל לפי פשוטו של מקרא, חורג ממנהגו 

   -לפרשה ואומר 

 .  במדרש רבי תנחומא פרשה זו יפה נדרשת.  ויקח קרח 

כנראה שרש"י אומר כאן שאין המקרא הזה אומר אלא דורשני,  

היא   הזו  והקדושה  הגדולה  שהתורה  ביומו כלומר  יום  דבר 

שצריך ללמוד אותה ולהבין את אותם חלקים במדרשים שרש"י  

 מנת להבין את הסיפור הלא מתוארך הזה.  מביא על

יסוד המחלוקת בעולם, והוא נלמד מפרשתנו, הוא בדיוק הפוך. 

מה שקורח רצה היתה אחדות. לא באופן מזויף או שטחי אלא  

   -ות באופן הכי עמוק שיש. קורח אומר מילים ברור

י ָכל  ... ַ֤ ים ו ְבתֹוָכֹ֖ם  -כ ִ ם ְקֹדש ִָ֔ ַ֣ ל ָ ֻּ ֵעָד֙ה כ  ו  ַעל  ה'ָהֵֽ אֹ֖ ְ ְִֵֽתַנׂש  ו ַע ת  ַמד ֶׁ֥ - ו 
 )שם ט"ז, ג'(  ה'.ְקַהֶׁ֥ל  

ואת   הפרשה  של  הסיום  את  יודעים  היינו  לא  אם  רבותי, 

"כי    -הקונוטציה, הרי שזה אולי המשפט הכי יפה שיכול להיות  

 נכון?!   זהפט ההמשכל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'". האין  

בין   ,בעומק הבדל  להיות  צריך  שלא  הוא  קורח  שאומר  מה 

  , לפי דעתויהודים. למה יתנשא יהודי אחד על אחיו? זו האחדות

באה  התורה  ואילו  ישראל,  בעם  להיות  שצריכה  קורח,  של 

ואומרת שההתנהגות של קורח היא בסיס המחלוקת. היתכן?! 

 צריך לשים לב לקיצוניות שבהבנה פה. 

לעומת ההבנה שלנו בטענת קרח, אחדות כפי שאמרנו, את  

   -המילה שפותחת את הפרשה "ויקח קרח" מתרגם אונקלוס 

ֵליג ֹקַרח ְ  ... ְוִאְתפ 

כלומר הוא נחלק, לקח איתו עדה של מאתיים וחמישים ראשי  

כי   להבין  וצריך  שהוא  לכאורה  סנהדראות.  מה  לא  בכלל  זה 

 אומר אחר כך. 

תשובה לזה נמצאת כבר במילותיו של משה רבנו ורש"י מבאר  

לנו אותן. משה רבנו מבקש לדבר עם קרח ובני לוי ברוגע, ליצור  

  -דיון 

ע    ... ר ְוֹיַדֶ֨ קֶׁ ַֹ֠ ת  ה' ב  ר-אֶׁ ת-ֲאש ֶׁ ֹו ְואֶׁ ת  -לָ֛ יו ְוֵאָ֛ יב ֵאָלֹ֑ ֹוש  ְוִהְקִרַ֣ דֹ֖ ַהק ָ
ֶׁ֥ר ִיְבַחר יו-ֲאש ֶׁ יב ֵאָלֵֽ ֹו ַיְקִרֶׁ֥  )שם ה'(   .ב ֹ֖

ואז ההצעה לקחת איש מחתתו. כולם יודעים שאת הקטורת  

יכול להקריב רק כהן, והוא אומר להם בעצם 'אם אתם רוצים  

כהנים' ניסי  -להיות  מלכותי כלומר  לא  הוא  ההפיכה  כנגד    ון 

הגדול. הכהן  כנגד  אלא  המנהיג,  ביאור    המלך,  מביא  רש"י 

  -למילה 'בוקר' 

בקר, אמר להם משה, גבולות חלק הקב"ה בעולמו, יכולים  
אתם להפוך בוקר לערב, כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר  

כך ויבדל  , (שם ד) 'ויבדל' (בראשית א, ה)  ויהי ערב ויהי בקר
 )שם(   (א כג, יג-דברי הימים )'  אהרן להקדישו וגו

כן אלא   הלהיות לוי ולא כהן והכהונה הייתי אומר לצאת ממך מעתה לא יהי
 . "כהן ואתה הלוי ההוא יהי
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ערבוב.  לשון  זה  וערב  בקרה,  לשון  זה  בעברית  בוקר    אגב, 

היכולים אתם לערב  'בבוקר אני מכיר בין דבר לדבר, אני מבקר.  

ולילה? קרח,  יום  עדת  את  משה  שואל  בין  '',  הבדיל  הקב"ה 

.  'דיום אח'אז נהיה  ורק    -לבין החושך ויצר ערב ויצר בוקר    האור

.  כלומר, ההבדלה היא חיונית על מנת שהכל ישמש בהרמוניה

בין ישראל לעמים, והבדיל בין אהרן כלל ישראל.  כך הוא הבדיל  

כך   - ה בין היום לבין הלילהואם יכולים אתם לבטל את ההבדל

 '. תוכלו לבטל את זה

 רון ב גבול שמת בל יע

כפי שיש גבולות בין ערב לבין  בדיוק    - משה אומר פה דבר פלאי  

ורק כאשר כל אחד בנפרד  מיוחד שלו  יש תפקיד    ןזמר, ולכל  בוק

אז הם  רק    -  פי הגדרתו ועל פי הגבלתועל    -פקידו  תת  ממלא א

ה את זה והופכים ליום אחד. יש לזה הסבר פיסיקלי משלימים ז

מים ואש לא מסתדרים יחד, אבל אם מבדיל ביניהם סיר   ;שוטפ

יוצ הם  נהדר.  רלמשל,  דבר  סיר  כשיים  לתוך  מים  וצקים 

מבוערת   אש  גבי  על  אותו  משהו וציהם    -ומעמידים    רים 

ל כלומר מה שמאפשר  הוא אחדותי.  על המים  אש להשפיע 

 בולות.גידיעת הדווקא 

,  , אבל בעבריתt, limiborderזה  אנגלית  , בגבול''גם המילה  

היא גם לערב דבר עם משהו    המשמעות של זה   ון הקודש,של

שים ואילו מלט  ל)בצק    כמו בהלכות שבת, ללוש   לגבל,  -אחר  

  חול לבד ומים לבד לא מואז יוצא משהו חדש.    , ואבנים מגבלים(

הכמויות   את  אדע  רק  אם  אבל  לבנין  לבנים  לייצר  יהיה  ניתן 

יחד אותם  ואגבל  אשיהנכונות שלהם  גבולות,   ם ,  אוכל    להם 

   לעשות משהו חדש ונפלא.

גם   יום אחד"כך  ויהי בוקר  יש משמעות  ויהי ערב  וגם כאן   ,"

' בעברית היא כלי. נפלאה נוספת. המשמעות של המילה 'יום

הים אינו המים  כי    -ים זה ימים  בוגם ים בר  'ימים'ים זה  ביום בר

האוקיינוס  את  שיוצרים  המים  נמצאים  שבו  הכלי  אלא 

שלתוכה נכנסים  קערה  מעיין  ים הוא    '.והאטלנטי, השקט וכ

יום הוא כלי שלתוכו נכנס זמן ואילו  . הכלי הזה הוא כח  מים 

והה ובוקר  ערב  יש  ובתוכו  מאפשרההבדלה  הזו  ת  בדלה 

 לכוחות הללו להופיע בהרמוניה.

 - אז בפיסיקה זה ברור

ץ ֹות ָהָארֶׁ ן ְלַכס  ו בו  ל ְיש  ל ַיֲעֹברו ן ב ַ ָ ב ַ ְמת  בו ל ׂשַ )תהילים ק"ד,    .ג ְ

 ט'( 

,  אבל אנחנו עוסקים במשהו גבוה יותר ולכן קשה יותר. ראשית

אנחנו עוסקים באדם ולא ביתר הברואים, וההבדל העיקרי הוא 

יש   מיוחד  יכולת בחירה. ככל שהאדם  שלאדם  נמצא בעולם 

  ם ר ההבדלות הופכים להיות קשיופתוח יותר, הבלבולים וחוס

בלבולים של הדברים הכי פשוטים, דברים שפעם היו לך    יותר.

  אותם. ולטשטש  היום יש ניסיון לבלבל  ,  שוטים פהכי ברורים ו

יכולה להיות מחאה   איש ואשה, קודש וחול.  ,ישראל והעמים

ויש   גזענית', 'שיפוטית' א 'בדלה כי ההבדלה הינוראית נגד הה

אלא יכול    ,בזה משהו מאד עמוק כי האדם איננו חתול למשל

. אבל מעבר לאדם  לו  ם, גם כאלה שמנוגדילהכיל הרבה דברים

שק ההבדלים  על  שבקנדבר  האור  בתוך  גם  של  יימים  דושה 

 ר;הבריאה. ונסבי

 

 הגבול גורם להרמוניה 

יש את העניינים שמעל הבריאה שנמצאים בבריאה. כשאנחנו  

מדברים של שלשת המימדים של  נחנו  אדברים על הבריאה  מ

שיש  - שנה-עולם יודעים  ואנחנו  המקום,  הוא  העולם  נפש. 

, קדושת  יש את קדושת ארץ ישראל  .בקדושת מקומותהבדל  

וכו' ולכל קדושה יש את המקום    ,ירושלים, קדושת הר הבית 

ת. אין אלו הבדלים בין אתה חייב כר  -ן  שלה ואם פספסת ביניה

כלב, בין ערב לבוקר, אלא הבדלים במהות של הבריאה. לחתול  

,  , ואותו דבר גם באדםשבת ויש יום חול וכו'יש    -זמן  כך גם ב

ים. גם בתוך הכהנים  כהנים, יש לווים ויש ישראליש    - נפש  ב

כה הדיוט.  יש  וכהן  גדול  לא  אלו  ן  שהם  ישראל  'הבדלים  בין 

הגבול    -בא  בא הדבר ה, וכאן  בין ישראל לישראל אלא    'לעמים

ש יואומר  אחד  כל  ודאם  מקומו  את  תהיה את  ע  לא  גבולו, 

שלום. לחמה.  מ שיהיה  אלא  מלחמה  תהיה  שלא  רק  לא 

מ  'אי  לבין  'שלום'  בין  שבשההבדל  הוא  קיימת ללחמה'  ום 

' כל צד לעצמו.  אי מלחמה'ואילו    ,, שלמות הרמוניה בין הצדדים

היא   באנגלית  שלום  לpeaceהמילה  בדומה   ,-piece ,חלק  ,  

לום זו  אבל בעברית ש  ו ואין ביניהם כלום, ללכל אחד חלק מש

שלשלמות הרמוניה  זו  נוצר    א,  אמיתי  שלום  קודם.  היתה 

הדרגה העליונה  בין    - רגות השונות  כאשר יש השלמה בין הד

שמשפיעה על התחתונה וכך גם הדרגה התחתונה משפיעה 

ונה. כלומר, מכח בית המקדש נשפעת קדושה לכל  על העלי

כולו אבל  העולם  ונבנים  מאידך  ,  המשכן  נבנה  ישראל  מכל 

הכלים. הקרבנות משפיעים בעולם אבל אני הוא זה שמביא 

זנה  אותם. אני הולך לרפת שלי ומביא את הבהמה משם. יש ה

, צריך להיות  איםברהדדית, משני הכיוונים, והגיבול שנעשה בנ

ור שמקיים את הבריאה כאשר אנחנו מדברים על התוכן  הא

 הקדושה. ל הפנימי שלה, ע

בשנה גם  בזמן.  כך  השבת.  ,  קדושת  איננה  טוב  יום  קדושת 

היא   הברכה'השבת  קדוואילו    ' מקור  טוב  של  יום  מכוחם  ש 

אפילו בשבת אני הוא זה    את הזמנים.  מקדשים  םישראל שה

ראשון 'השבת. אני מונה  שטורח בערב שבת כדי להביא את  

וכו'. כלומר יש כאן הזנה הדדית מלמטה   'שני בשבת', 'בשבת

למטה ומלמעלה  מלמעלה  .למעלה   דואגת  ההשפעה 

ואילו    (, להלןרשה שלנו)מילת מפתח בפ  שאולה  לאטה לא ירד  שהלמ

דו שמלמטה  ויעלה  ההשפעה  יסתלק  לא  שהלמעלה  אגת 

 פה. לגובה שהוא איננו יכול להשפיע 

אבל   ,רך אותנונפש. הכהן הוא זה שמבב כך גם בתחום האדם,  

דואגים לקדש אותואנחנו, ישראל  ובכל בוקר"  -  ,    , וקדשתו", 

 קוראיםשאנחנו  כהונה בימינו הוא  איזון שבהמה שנותר לנו מ

הם   שלנו  הקריאה  ומכח  "כהנים"  אותנו,  להם  לברך  יכולים 

הקב"ה  ומכ זה  בני  "  - אותם    מברך אף  ח  על  שמי  את  ושמו 

 ישראל ואני אברכם". זה מדהים.

אחרת, עתה  בעברית  עד  שתיארנו  אנחנו  ש   הוא  מה  כאשר 

בריאה, זה מהות ה את המחיהאור שהקדושה, אל מגיעים אל 

ק  בריאה, זה הקיום. ציטטנו יותר מפעם את המשפט המתוה

של  הקידוש    היאההבדלה  "של ר' שלמה קרליבך ז"ל שאמר ש

ויפה  ."השבוע כך עמוק  לעסוק  -   כל  היא הכח  כל    ההבדלה 

ולכן    ,מובדל ולכן אני מגבל ומרומםו  גבלידיעה שאני מובהזמן  

   למטה והלמטה משפיע על הלמעלה.יע על הפהלמעלה מש
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 שלשה מימדים 

קרח    מה,  -נו, אז תבואו ותגידו  הבדלה.  הת אחדות, מר כך נוצ

היה בשיעור   הוא לא  זה?  רעי  לא הבין את  זה?  שלמדנו את 

לעומק   מגיעים  אנחנו  כעת  מה ואהובי,  בדיוק  זה  הנקודה. 

   - שואלים חז"ל ש

טו ת ַהז וֹ  ְ ַח ָהָיה ָמה ָרָאה ַלש   ק ֵ ִ פ   רבה קרח ח'( במדבר) ?ְוֹקַרח ש ֶׁ

אז חכם,  את השאלה הזו 'קרח הרי היה פקח,  תמיד הסברנו  

ראשית,  בר פשטני מדי.  , אבל זה הסכזו שטות?'איך הוא עשה  

זה כתוב? וחוץ  מאיפה אנחנו יודעים שהוא היה פקח? איפה  

 ! ?תשטות? ההרצון הזה לאחדות, הוא שטו הזוהי  -מזה 

לגבי  זה ממש לא יאמן. כל מה שאמרנו  אך לפי מה שלמדנו  

  -   פהגם  הוא נכון, למעט דבר אחד שיש לו הופעה  ההבדלה  

בעצמו הוא    .הקודש  פשוטה,  אחדות  הוא  עצמו  סוד  הקב"ה 

כאשר    היאה' אלוקינו ה' אחד'. כל מציאות ההבדלות  '  -האחד  

בעול פה  מפני שאנמזה מתפרט  זהנו  את  צריכים  אבל  חנו   ,

  האחדות האלוקית כפי שהיא מופיעה בו ית' זה מופשט לגמרי 

שם ולא שייך למושגים שדיברנו עליהם כמו למעלה או למטה.  

שלום,   אין  הבדלה,  או  תואר  אין  הגבלה,  או  הגדרה  אין 

האחד והיחיד, לא  , האחדות הפשוטהת. הקב"ה הוא התאחדו

אלא שהוא הכל ואין עוד מלבדו. אצלנו ובן של מספר כמובן  במ

ובוקר,   ערב  שםיש  ולא  משפיעה .  הזו  הפשוטה  האחדות 

בכל המימדים של   זה  ואפשר לראות את  גם בעולם,  ונראית 

 עולם, שנה ונפש: 

שם    עולםב הקדשים,  בקדש  נמצא  חז"ל  נמצא  זה  הארון. 

לומר  , כ)מגילה י:(  רון שהוא אינו מין המידהאעל מקום ה  מריםוא

זה אנחנו  . כדי להבין את  ן המקוםמהמקום עצמו הוא למעלה  

העולם  ואין  עולם  של  מקומו  הוא  'המקום',  לקב"ה  קוראים 

אחת "  -יש יום אחד בשנה שהוא לא יום בשנה  ,  זמןב  מקומו.

עולם בד  יש אדם אח  -  נפש בכך  ו.  תיכם"א בשנה יכפר על חט

  'אחדות'ו  ' שלום'והוא לא    ,והוא מחבר ומאחד הכל  ,אחדשהוא  

הזו האחדות  של  הייצוג  הוא  הגדול    ,אלא  הכהן  הזה,  האחד 

לקדש   הכיפורים  ביום  נכנס  הגדול  הכהן  וכאשר  מאחיו. 

למות, לאחדות הפשוטה  הקדשים הוא גורם לענין הזה של הש

  - להופיע

ָחְטאו    עו  ְוש ֶׁ ש ְ ָ פ  ָעוו  ְוש ֶׁ ִעים ְוַלֲחָטִאים ש ֶׁ ש ָ ְ ר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלפ  ֶׁ פ  ַ כ 
ָראֵ  ית ִיׂשְ ָך ב ֵ ְ יָך ַעמ   א, ו', ב'( מיו )משנה   .לְלָפנֶׁ

ל  ולחוטאים,  לכפר  ול מזידים  ישראללשוגגים  הרי '  ,כל  ואתה 

נא  'רבש"ע,    ,יודע ולא  פנה  לאשמות  ולא  התלאות  אל 

בעומק בעומק אין בכלל והכל בעצם זה לא חטא  כי  , 'לחטאות

של ועיצומו  מכפר  חטא  הרעיו'יום  מה  לא    זה?ה  ן.  זה  שם 

ן משה רבנו לבין חוטב  אלא שם אין הבדל בי  ,הגבלה, הבדלה

ביום    הן הגדול,העצים ושואב המים. וזה בא לידי ביטוי ע"י הכ

, בכף הקטורת שהוא נכנס איתה  בקדש הקדשים  ,וריםפהכי

שמיתמ  נימה.פ הקטורת  ומחזו  כעשן  שמירת  וארץ  יברת  ם 

. "ביום חתונתו זה  את העצמות הזו ,אחת בשנה ,ומופיעה פה

 פורים. זה יום הכי  - "מתן תורה

 

 

 עינו הטעתו 

זוראה קרח  מה  ' קרח  ש, מבאר הרבי מליובאוויטש,  'לשטות 

יקח הוא  פ .היה במדרגת החכמה העליונה, כל כך כל כך גבוה

כולא   עוורים".  "פוקח  רואה.  גם  אלא  חכם  עיווריםלרק    נו 

העיוור  כפי שם גבול. חייביבעולם ההבדלות וההגבלות. אנחנו 

צריכים  אנחנו עם הגבול שאנחנו  גם  כך    -ז בו  חחייב מקל להיא

 בו בעולם הזה.   להיאחז

ח הוא  קיואים עד כמה פרממה שדיבר קרח אנחנו    -   'שטות'

מה ראה    .דש הקדשיםבאיזה עולם עמוק הוא היה, בקהיה,  

אחדות אמיתית כזו קיימת רק בשורש הבריאה כי    -זו  טות  לש

מן לטעות. פה זתופיע רק לעתיד לבוא. פה באמצע אין זה  והיא  

   באמצע זה הזמן שבו אנחנו הופכים כלים כדי לגלות.

סיני ואמרנו יחד למשה רבנו  כולנו היינו בהר    .כולנו קרחבעצם,  

אלא   ממך  התורה  את  לקבל  רוצים  את  לא  לראות  "רצוננו 

 - למשה  , ואז ראינו את הקולות, נענו אחורה ואמרנומלכנו"

נו  ֱאֹלִהֹ֖ים... ָ֛ ֶׁ֥ר ִעמ ָ ָמָֹ֑עה ְוַאל־ְיַדב ֵ נו  ְוִנש ְ ֹ֖ ֶׁ֥ה ִעמ ָ ָ ר־ַאת  ב ֵ ו    ד ַ ן־ָנמֵֽ ֶׁ  . תפ 
 ט"ו(  ,)שמות כ'

  -התשובה של חז"ל לשאלה על קרח היא ו

מו ֵאל   ש ְ ו ,  נ  ֵהימֶׁ ת  דֶׁ עֹומֶׁ דֹוָלה  ג ְ ת  לֶׁ ְלש ֶׁ ש ַ ָרָאה  ו ,  ִהְטַעת  ֵעינֹו 
ֱֶׁאַמר נ  ש ֶׁ ְוַאֲהֹרן,  ה  מש ֶׁ כ ְ קו ל  ָ ש   ו) ש ֶׁ צט,  ְוַאֲהֹרן    (תהלים  ה  מש ֶׁ

ָמרֹות   ִמש ְ ע  ְוַאְרב ַ ִרים  ׂשְ עֶׁ מֹו,  ש ְ ֹקְרֵאי  ב ְ מו ֵאל  ו ש ְ ֹכֲהָניו  ב ְ
 , ש  ֹדֶׁ ַהק  רו ַח  ב ְ ִאים  ִמְתַנב ְ ם  ָ ל  ֻּ כ  ש ֶׁ ָבָניו  ֵני  ִמב ְ עֹוְמדֹות 

ֱֶׁאַמר נ  ר    )דברי הימים א כה, ה( ש ֶׁ ְפש ָ ה ָבִנים ְלֵהיָמן, ָאַמר אֶׁ ֶׁ ל ֵאל  ָ כ 
ֹם ד  י ַוֲאִני אֶׁ נ ִ ֶׁ ה ַהז ֹו ֲעִתיָדה ַלֲעֹמד ִממ  ָ ל  דֻּ  במדבר רבה שם() .ַהג ְ

ואת    ,שאול  ,בנימיןמשבט  מלך  השמואל הוא זה שמושח את  

"הרואה"  ,יהודהמשבט  מלך  ה מכונה  שמואל  וקרח  דוד,   ,

הזמן  הגיע    -ראה את שמואל יוצא מחלציו ואמר    ,שפקח היה

 לגלות את זה. 

קוק  ן המר שראל י)באורות מביא באחת מהפסקאות  זצ"ל  רב 

הוא הבסיס למה ש  (וותחיתו, ט בהמשך הדורות תהיה  שקרח 

השטות הגדולה ביותר היא שהפיקח נוהג  מבהיל.    הז  הנצרות.

ינה  יא תהלהזה    כי אם בעולם  , בערב שבת כאילו זה כבר שבת

 את התחתוןוההגבלה, הרי שלא יהיה מה שירומם  ההבדלה  

הלמעלה  ,למעלה את  שיאזן  מה  יהיה  ממנו    ולא  וימנע 

 . את הלמטהלגמרי עלה ולעזוב מלהסתלק עוד יותר למ

 שורש הנצרות 

בעולם הזה שנקרא קליפת נגה, יש אפשרות כל הזמן לעלות  

  - שנקרא "שאול"    בעולם הזה יש מקום שם למטה  .וגם לרדת

זה המקום שממנו כבר    .י ב', י"ט()משל"  באיה לא ישובוןכל  "ש

קרא המקום הזה "שלש  לץ. בתורת החסידות נחלא ניתן להי

אי אפשר להפוך חזיר לכשר גם אם מאד   מאות".הקליפות הט

מעיקרו כשר  שהוא  בשר  להכשיר  אפשר  אבל  ע"י  נרצה,   ,

שלי   בתוך  אני    -פעולה  מוריד,  מעלה  מגביל,  גבולות  מגדיר, 

 עול בו. המשחק שלי, בתוך כדור הנגה שאני יכול לפ

ושריומהי   וחמישיפהבליעה  מאתיים  הקטורת,   ם?  מקריבי 

מכלה   שרפה  שם.  נשרפו  שם,  אנשי  סנהדראות,  ראשי 

החומר   של  יותר  והזכים  הנעלים  החלקים  את  ומסלקת 

יותר אפשרות להזנה.  הנשרף ואין  ואז הוא מתעלה למעלה   ,

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01636_part_5.html#bm:0000786-#%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%A6%D7%98-{%D7%95}!
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01636_part_5.html#bm:0000797-#%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9B%D7%94-{%D7%94}!
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01636_part_5.html#bm:0000797-#%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9B%D7%94-{%D7%94}!
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יכולים   שאינם  הפחותים  החלקים  של  הירידה  היא  בליעה 

שרפהלהתעל ע"י  עלי.  ות  את  מתארת  העליויהשרפה    ן ת 

ירי את  דתן    דת והבליעה  העם,  היו  שנבלע  מי  ולכן  התחתון, 

והרכ המשפחות  מאתיים  ואבירם,  היו  שנשרפו  ואלו  וש, 

 . נשרף וגם נבלעגם    -ח עצמו  ראשי הסנהדראות. וקר  םוחמישי

 - קמופיע בזוה"

וסטרא דקדושה   ,סטרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא
 . שרי בפירודא וסיים בחיבורא

וספקות,  בבירורים  בהבדלה,  בפירוד,  פותח  הקדושה  צד 

ומי הם העמים, איזו מב ישראל  רוצה  דזהות, מי הם  ינה אני 

דקדו  סטרא  פה.  ב  שהשתהיה  פותח  בית  "לא  לה  תפיביתי 

אני בבירורים, אני בעבודה,   !", מה פתאום יםמלכל העיקרא  

זו    לאחריהרק  ו העמים.  לכל  תפילה  בית  מוקם  להיות  יוכל 

כשנמכאשר    -דה  העבו במשה,  ונבין נידבק  עצמנו  את  שה 

 בודת ההבדלה.  בענמצא שאני 

  , בני האדם טהוריםכל  '  -לעומתו, סטרא אחרא פותח בחיבור  

  , אין שבת  ,אין נשים,  םאין ישראל, אין גברי,  הכל טוב, אין עמים

חול הגבלות  ,אין  גיבולים.    ,אין  ואין  בליעה  ויש  שרפה  -יש 

 סיים בפירוד. הוא מן לכ. ו'ואקום

בב לא  זה  את  קיבל  הפיזיקלי  שזה    תוחירהעולם  בגלל  אלא 

, כי ככל  מאדחקוק בו ואילו האדם צריך לבחור בזה, וזה קשה  

יותר. קרח זה כמו   יותר, קרח  יותר כך הוא כולל  שהוא גבוה 

הרים וגבעות  בלי    -קרחת, אדמה, לראות הכל ישר, הכל פתוח  

, בעבודה עמוקה ך להגיע לשםצריאבל    -וגאיות    םבלי עמקי

 פנימית וממושכת. בירורים.

  לה לקב"ה, ויבכה כל הלי  אחרי שימנה שמואל את שאול למלך

אגג ויש יש    -  ראל לא ישקר'ר את זה ש'נצח ישהוא צריך להסדי

ובדיוק   .אם אתה מתבלבל אתה מייצר בעולם המן ראל. עם יש

למה  ר כך אינך מבין  בין ערב לבוקשהבדל  בכפי שאינך מבין  

שאול  יש לבין  אגג  בין  ככההבדל  שאתה   ,הסיבהזו    -  .  כדי 

תעסוק בהגבלה ובהבדלה, בהעלאה ובהמשכה. כדי שלא יהיו 

בלועים בשאול ושרופים בהסתלקות למעלה. הקרחה שנוצרה  

דיה  זו הטרג  . ים הם גם נבלעים וגם נשרפים'קורח'-מקרח ושה

 .ולהפהכ

 לטרוח בערב שבת 

שעושה   מה  נבין  זה ממעתה  הוא  הרי  בקטורת.  רבנו  שה 

. המוות הוא  ממלאך המוותגפה  לעצירת המשקיבל את הרז  

האינסוף.  על  הרוחני,  על  העולם פה  של  הניצחון  ההפרדה, 

אבל משה רבנו יודע שהוא אינו יכול לקחת את המחתה עם  

והוא שולח את אהרן ישנו  גדול אחד  כהן  רק    .הקטורת אלא 

אהרן   את  שואל  עושה'כשהמלאך  אתה  הרי    פה?  מה  אני 

. ותמיד  'משה  ללוחו שאני שו'  -, עונה לו אהרן  'לוחו של מקוםש

כן   שאם  בזה,  אינו  הרי  ומשה  שלוחים,  שניהם    - התקשיתי 

אז יש כאן סוג  ,  רת מגרונואומר מדעתו דבר אלא שכינה מדב

ה רוצה דירה בתחתוניים, היינו  הקב" -אבל לא  ,1:1 של תיקו,

'אני לא הכהן הגדול, אני שולח את  הכח של משה הוא לדעת  

אל   שלי  ומהביטול  משה  של  מכוחו  שבא  שלי  והכח  אהרן', 

  אני כהן גדול יש רק אחד וזה אינו  'משה, ומהידיעה של משה ש

לכן זה    .'וסק כל ימי בלמשותאני עכי    -  רוצה בכך  אניגם אם  

מין בוא עמי אל פתח  , ואם אינך מאן ה'וו, אלא זה רצלא תיק

נמצאי שם  מועד,  תשאל.  םאהל  ושם  ומשה  פתח    הקב"ה 

 ה ומשה."תמיד הקב םאוהל מועד נמצא הפתח ושם נמצאי

אולי כי הכונה היא לכל    ,פרשת קרח היא פרשה ללא תאריך

מחדש. ובוקר  שהמקור   בוקר  והידיעה  והשרופים  הבלועים 

שיש עמוק  הכי  מהרצון  נובע  המחלוקת  יזשהו  לא  ,לסכנת 

, את העולם  'רצוא ושוב'שלום גדול גדול שלא מאפשר את ה

 הזה, את ההעלאה ואת ההמשכה.

ם בעולם שבו גם הבלבולים הגדולים ביותר נובעים  יאנחנו חי

הנה הנה  , מהתחושה שונעלים  לפעמים מהרצונות הכי גדולים

יכולי אחד'  ם'אנחנו  מושך    .להיות  המדע  מושכת,  הפיסיקה 

ו המח  מדעי  מושכיהלשם,  התרבות  םרפואה  כך לשם,  כל   .  

וטורח בערב   שבת ל  כמהַ שאר יהודי של ערב שבת ש קשה להי

 שבת. 

" ואולי הפירוש  מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת"חז"ל אמרו  

בלהבין שהוא עדיין בערב שבת, הוא שמי שטורח וטרחתו היא  

  יות בערב הוזו טרחה גדולה מאד לאנשי השבת. מי שטורח בל

  יאכל בשבת. זה שהוא   -אותו  ף ן לדימיונות להעיתלא נושבת,  

יש   זאת,  אלעומת  שמשחרר  טרם    תמי  הזו  מהטרחה  עצמו 

אין לו  וכש,  שנה ר"ל   ם, וכבר דיבר על משיח לפני אלפייזמנו

כח הוא הופך כל ערב שבת לשבת כי הוא רוצה להיות כבר  

הוא מייצר    דתן ואבירם ואז  בא לו להיותאין כבר כח וקרח וגם כי  

בוקר ויודע ה'.   ,. בלבול גדול. שרפה, בליעהאת החיבור הזה

 . "אין משה אומר מלבו כלום"

ו נמצאים  שהקב"ה יתן לנו כוחות לערב השבת המופלא שאנ

ונזכה כבר באמת ובמהרה ליום שכולו שבת   ומנוחה לחיי  בו 

 . רחתנו בערב השבתמט  ים, ולאכול בשבת הזומהעול
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 להקדשת שיעורים ניתן לפנות בהודעת וואטסאפ  

 054-7500516 –לעמנואל 

 

 


