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גדרכי נועם / קרח

ונוראים מאד על  הנה מבואר דברים חמורים 
דברים  סיפורי  הם  התורה  שסיפורי  האומר 
וכו',  משה  בתורת  חלק  לו  -שאין  בעלמא 
פרשה   שכל  שלימה  באמונה  להאמין  וצריך 
כי  נצחית,  והוראה  חיים  דרך  לנו  ללמד  באה 
התורה אמת ומצויר בה כל מה שעובר עלינו 
בכל הדורות גם באורך גלותינו, ובפרט פרשה 
זו הבאה להורות לנו כח הצדיק הגדול ועונש 

החולקים עליו.

וכמו במעשה דמכירת יוסף שהתורה מאריכה 
לספר האיך שחלקו עליו אחיו ומכרוהו שהוא 
גם ענין העלמת אור הצדיק, והאריכה התורה 
כ"כ במעשה דיוסף יותר ממעשה האבות הק', 
כי מעשה אבות סימן לבנים, ובביאור פנימיות 
תמיד  עלינו  עובר  זה  שמעשה  יתגלה  הענין 
למי  בזה  דרך  מורה  והתורה  הדורות,  בכל 
שמבקש להבין את ה'תורה' שבמעשיות אלו, 

ללמד לנפשו תורת חיים באור האמת.

ולכן ח"ו לחשוב מה יש לי עם מעשה דקרח 
אני  ב"ה  ואהרן,  משה  גדולת  על  שהתקנא 
חיים  דרך  ללמוד  כלום  לי  ואין  בהם  מאמין 
מפרשה זו – כי ע"ז החמיר מאד בזה"ק שאין 
לו חלק בתורת משה ח"ו, על כן צריך לחפש 
אנו  והרי  אלינו,  זה  מעשה  שייך  מה  מאד 
נלמד  הבה  בתורתך'.  חלקינו  'ותן  מבקשים 
מעשה  מהות  פנימיות  את  רביה"ק  באור 
דרך  לנו  מורה  התורה  מה  נדע  למען  דקרח, 

חיים בזאת הפרשה.

רקודים  שע"י  י'(  סי'  )בליקו"מ  מגלה  רביה"ק 
והמחאת כף נעשה המתקת הדינים, כי עיקר 

ידעו  העכו"ם  שגם  הוא  השי"ת  של  גדולתו 
רק  נעשה  וזה  ומושל,  שליט  אלקים  שיש 
והוא  ובית,  עיר  לבחי'  התפלה  את  כשמעלין 
ע"י צדיקי הדור, אך יש בעלי גאוה המונעים 
מלילך לצדיקים, וגאוה הוא בחי' ע"ז, ולבטל 
כי  לצדיקים,  התקרבות  ע"י  רק  הוא  הגאוה 
הצדיק הוא 'איש אשר רוח בו' ואי' בתקונים 
'בתרועה דאיהו רוחא אתעביר אל אחר' היינו 

שברוח הצדיק נכנע הגאוה והע"ז.

והמחאת  שריקודין  מבואר  המאמר  ובהמשך 
שמחה  ע"י  כי  שבלב,  מהרוח  נמשכין  כף 
רוח  וע"י  כף,  אל  כף  ומכה  מרקד  הוא  שבלב 
רגל  תבואני  'אל  בחי'  הגאוה  נתבטל  הצדיק 
אמונה',  ידיו  'ויהי  בחי'  לאמונה  ובא  גאוה' 
נתגלה  שבלב  הרוח   - הצדיק  שע"י  נמצא 
הארת ה'ידים' וה'רגלים' בחי' רקודין ברגלים 
והמחאת כף בידים, ונתבטל הגאוה והכפירות 
ונתרבה האמונה עד שבא לבחי' 'בית' דהיינו 

שידעו כולם כי ה' הוא האלקים.

יש  כי  ורגלין,  ידין  בחי'  ג"כ  היא  והתורה 
ידים,  בחי'  הוא  נגלה  ונסתר,  נגלה  בהתורה 
ונסתר הם בחי' רגלין כמאחז"ל חמוקי ירכיך, 
נגלה  הוא  מרדכי  ואסתר,  מרדכי  בחי'  והוא 
לבטל  הכח  להם  שיש  נסתר,  היא  ואסתר 

הגאוה והע"ז של המן.

רבב"ח  של  המאמר  רביה"ק  מבאר  ועפ"ז 
:"אמר רבה בר בר חנה א"ל ההוא טייעא תא 
בזעי  וחזאי תרי  לך בלועי דקרח, אזלי  ואחוי 
דעמרא  גבבא  שקל  קטרא,  מניהו  נפיק  דהוי 
ועיילה  דרמחא  ברישא  ואנחה  במיא  ומשיה 
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מה  א"ל  אחרוכי  אחרך  הוי  אפיק  וכי  התם 
אמת  משה  אמרין  דהוי  ושמעית  שמעית 

ותורתו אמת והן בדאין".  

אף,  חרון  גורם  זרה  ועבודה  היה,  מין  קרח  כי 
אף  חרון  בעולם  שע"א  זמן  'כל  כמאחז"ל 
בעולם', ותרי בזעי הם תרי נקבי האף שיוצא 
גבבא  בחי'  וע"י  באפו,  עשן  עלה  בחי'  מהם 
רוח   - ונסתר  נגלה  בחי'  שהם  ומיא  דעמרא 
רוחות  ד'   - מ'  רוח  רומח,  בחי'  שהוא  הצדיק 
לשון  אחרוכי  ואחרך  אפקינהו  עי"ז  העולם, 
חיים ואריכות ימים, כי ע"י ביטול הגאוה היינו 
חכמה  וע"י  תיקונה,  על  החכמה  עי"ז  הע"ז, 
ולכן  ימים כמ"ש החכמה תחיה,  ויאריך  יחיה 
א"ע  כשמתקרב  כי  וכו'  אמת  משה  אומרים 
עי"ז  כנ"ל  הרוח  מהם  לקבל  כדי  לצדיקים 
נשבר הגאוה והע"ז, ואז מכירין אפי' הם שהם 
מסטרא דמותא, את גדולת השי"ת. ע"כ תוכן 

דבה"ק הנצרך לעניננו.

עומדים  והרקודין  שהשמחה  למדים  נמצאנו 
לעומת הגאוה והע"ז, ותיקון הגאוה והמתקת 
הדין הוא ע"י הרוח של הצדיק דמנשב בידין 
ורגלין, היינו שכוללים תורה שבנגלה עם תורה 
שבנסתר, שעי"ז בא לשמחה ורקודין המחאת 
בע"ה  נלמד  ועפ"ז  הדינים.      ונמתקין  כף, 
אלינו  שייכת  היא  האיך  ונראה  קרח  פרשת 

מאד .

תורה  לכלול  הוא  הדעת  אור  כלל  הנה  כי 
שבנגלה עם תורה שבנסתר, והוא מה שצריך 
של  הנגלה  בפשטות  נפשו  את  להחיות  כ"א 
לקיימה  שזוכה  במה  מאד  לשמוח  מצוה  כל 

מה  דהיינו  הנסתר,  את  בה  לכלול  ואח"כ 
שמבואר שעל ידי כל מצוה נתייחדים יחודים 
עליונים ובודאי נעשה ממנו נחת רוח למעלה 
ונבראו מלאכים וכו', וכן להיפך לכלול הנגלה 
בעולמות'  ל'פרוח  רק  לא  פי'  הנסתר  בתוך 
אלא  והמצוה,  התורה  פשטות  את  ולעזוב 
עד  מאד  עמוק  זה  וענין  יחד,  לכוללם  תמיד 
שהנוטה לטעות בזה אפי' במקצת שלא בגבול 
ונעשה  כקרח,  לגמרי  נופל  הוא  הרי  הנכון, 
מאמיתיות  הנפילה  עיקר  כי  ואפיקורס,  מין 
הצדיק,  מדעת  שנוטה  מחמת  היא  העבודה 
שימתיק  מי  ואין  ונסתר,  נגלה  כלליות  שהוא 

לו את דיניו לכן נשאר בהסתרה ח"ו.

והנסתר,  הנגלה  את  כולל  הצדיק  רוח  כי 
שמלמד דעת לקיים התורה בפשטות השו"ע 
ולרקד  מאד  ולשמוח  המלך,  רצון  זהו  כי 
ולכלול  המלך  רצון  לקיים  שזוכה  על  ריקודין 
שמח  השי"ת  האיך  למצוא  היינו  בהנסתר 
הנסתרת  הדביקות  את  ולהרגיש  עכשיו  בי 
בפנימיות כל מצוה ומצוה ולהאמין שנעשים 

ממנה שעשועים גדולים בעולמות עליונים. 

'בית' כי עבודת ה' בלי קיום  בחי'  וזה עבודת 
גוי  כמו  גמור  שקר  הוא  למעשה  ההלכה 
סיגופים  ומסגף  א"ע  לקדש  כביכול  הרוצה 
וכו', ולכן עיקר הכלליות בתורה שבנגלה הוא 
ויתכן שיהיו  לקיים מצוות התורה בפשיטות, 
יצא  ולא  ובסתריה  בתורה  רבות  ידיעות  לו 
לחפש  התורה  שיכלול  עד  והע"ז  מהגיאות 
לקיים  פי'  בית,  בבחי'  להתקדש  האיך  דרך 
ולמצוא את השי"ת בכל דבר, בבית  'שיויתי' 
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ובעסק ובהליכה בדרך וכו' ויעשה עסקי עוה"ז 
מציאות  את  רק  גופו  את  ירגיש  שלא  באופן 
השי"ת, ולבא לזה הוא רק ע"י הכלליות הנ"ל, 
בתורה,  חלק  לו  אין  התורות  יכלול  לא  ואם 
ונופל בגיאות ועבודה זרה כקרח ועדתו שבאו 

למינות וכפירות עי"ז.

מהגיאות,  להוציאנו  זו  פרשה  באה  ובכלליות 
כי גיאות הוא ענין נעלם מאד וכמעט שיאמר 
הגאוה  ופנימיות  מהותה.  יודע  איני  האדם 
היא מה שחולק על הכלליות הנ"ל כמ"ש שם 
רביה"ק, כי תורה שבנגלה בעצמה אין מספיק, 
כי צריך להסתכל תוך המצוות שמקיים מהו 
זאת,  שבמצוה  להשי"ת  וההתקרבות  הרצון 
רוח  נעשה  שעי"ז  הגאוה  ביטול  הוא  והוא 
חיים דקדושה וחיות ושמחה בידין ורגלין עד 
שבא לרקודין והמחאת כף, שישמח בפשטות 
שלל  כמוצא  ופיאות  וזקן  והתפילין  הציצית 
רב, ואם אין את השמחה הזאת בקיום המצוות 
מין  ונעשה  הגאוה,  במדת  שלקוי  הוא  סימן 

וע"ז רח"ל שהוא תכלית היפך קיום התורה.

המאמר  את  מתחיל  שרביה"ק  הטעם  וזהו 
כי  הדין,  נמתק  ורקודין  כף  המחאת  שע"י 
את  המסתירה  ההסתרה  בחי'  הוא  ה'דין' 
ההתקרבות להשי"ת שבכל מצוה ומצוה, וזה 
של  הע"ז  שע"י  אף  החרון  מחמת  הוא  הדין 
בעלי הגאוה המונעים מלבא אל הצדיק, ורק 
ורגלין  בידין  דמנשב  הרוח  שהוא  הצדיק  ע"י 
-בהם  וריקודין  כף  המחאת  נעשה  שעי"ז 
תמיד  עומד  הצדיק  קדושת  כי  הדין.  נמתק 
ללחום מול מדת הדין, כי כל מציאותו הוא רק 

לגלות את כבוד השי"ת בעולם, ואפי' באופן 
שלא פעל להשיבנו לתשובה אמיתית - כי זהו 
תמיד  פועל  זאת  אבל  בבחירה,  התלוי  דבר 
מעלינו  ולהמתיק  רחמים  עלינו  להמשיך 

הדינים.

סדר עבודת הלוים
נשמות  עבודת  סדר  מתבאר  אלו  בפרשיות 
ישראל, שיש בחי' לויים והם העובדי ה' שיש 
שעובר  אלו  הם  ומררי  גרשון  בחי',  ג'  בהם 
עליהם מרירויות ויש מהם שממש מגורשים, 
אלא שמתחזקים לישא את הקרשי'ם לשמור 
אך  ותחתונים,  עליונים  בין  הקשרי'ם  על 
ומצליחים  שמתיגעים  אלו  הם  קהת  בחי' 
בעבודתם, ושם עיקר הנסיון שלא לעזוב את 
מלשון  הוא  קהת  כי  קרח,  בחי'  וזהו  הצדיק, 
קהילות  להקהיל  שמצליח  עמים'  יקהת  'ולו 
ולאסוף השגות ומוחין עילאין, ולכן הוזהרו בני 
קהת הזהרה מיוחדת 'ולא יבאו לראות כבלע 
את הקדש', כי הם צריכים ביותר להיזהר לא 
שרק  שידעו  ממחיצתם,  פנימה  יותר  לראות 
לעבוד  צריכים  והם  פנימה  נכנסים  הכהנים 
את עבודתם ולהביאם אל הכהן שיכניסהו אל 
הקודש פנימה, וזהו הקשר בין עבודת הלוים 

והכהנים שנכללים זב"ז.

אלקים  וירא  ע"א:(  דף  ל'  )תיקון  בתיקונים  ואי' 
את האור וכו' ויבדל בין האור – דא אהרן, ובין 
– דא קרח, כי עבודת הלוי הוא בבחי'  החשך 
חושך, וכל עבודתו להכלל בבחי' אהרן הכהן, 
ימין  לכלול  כף  אל  כף  הכאת  צריך  שלזה  מ"ד  תורה  ]ועי' 

בשמאל[.
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הגוף  כבידות   - חשך  בחי'  הוא  קרח  כי 
והתגברות השכחה, שזהו עיקר עבודת בני לוי 
וקדושת  - העובדי ה' שעיקר מלחמתם בזה, 
אהרן  בבחי'  להכלל  צריכה  לוי  בני  עבודת 
הטוב  שהוא  שבדעת,  האהבה  של  הנקודה 

המבורר בשלימות.

הצדיק ונשמות ישראל
ואמיתיות מציאות האדם בעוה"ז הוא שהוא 
רק  השייכים  מקומות  מיני  בכל  לברר  שליח 
הבירור  מהו  באמת  יודע  הצדיק  ורק  לנפשו, 
השייך לנשמתו, וכל נשמות ישראל הם חלקי 
כי  נפשו,  לבושי  בבחי'  הצדיק  נשמת  ניצוצי 
הצדיק  וללא  בעצמו  הדעת  אור  הוא  הצדיק 
אין שום תורה ויהדות בעולם, וכ"א מישראל 
אדם  וכל  הצדיק,  נפש  בניצוצי  חלק  לו  יש 
שתכלית  כיון  שונים,  וטרדות  לירידות  נשלח 
הנשברים  הכלים  לתקן  הוא  בעולם  האדם 
ולהעלות הניצוצין הנפולים, לכן צריך לסמוך 
עד  חזקה  בהתחזקות  הצדיק  כח  על  מאד 
ולבל  ירידותיו  כל  יתוקנו  בודאי  מאד שבסוף 
יסתכל על מה שעובר עליו בינתיים רק לקיים 
זהו  לצדיק.  ובהתקשרות  ובשמחה  שליחותו 

בהירות מציאות האמת.

בעבודת  פרי  עשו  וגם  שהצליחו  נשמות  ויש 
את  יעזוב  שלא  גדולה,  הסכנה  ובהם  ה' 
שהצליח  אחר  כי  הצדיק,  עם  ההתקשרות 
תמיד  ללחום  לי  'מה  לעצמו  יטען  א"כ  כ"כ, 
והתבטלות  כאלו  וירידות  ביגיעות  דין  בבחי' 
הצדיק  להיות  נעבור  הבה  להצדיק,  תמידית 
בעצמי להיות כהן ולא לוי, כי למה לי להתיגע 

כ"כ אם בכחי להיות לבדי איש מכובד.

נפילת  היתה  מה  ללמדנו  הפרשה  באה  לזה 
קרח שבזה הטעות בא לידי מינות וע"ז.

ואהרן,  במשה  קרח  התקנא  מה  להבין  יש  כי 
כהנים  לבדו  שיעשה  כה"ג  להיות  ברצונו  אם 
ואהרן,  משה  את  רודף  הוא  מה  וכו'  ועבודות 
לעבוד  רוצים  שכן  אלו  הם  קרח  שבחי'  אלא 
את השי"ת כראוי אלא שהגיאות מטעה כ"כ 
בעבודות  מהשי"ת  רחוק  שיהא  לו  ונדמה 
העבודות  שבאלו  שמרגיש  שלו,  הקטנות 
נמצא בבחי' 'קרח'ת הכרם, וטוען למה הצדיק 
בבחי'  רחוקים  כאלו  למקומות  אותי  שולח 
לי  תן  גדול,  ודעת  מקדושה  'מקורח'  מקום 
להיות לבדי כהן גדול לעבוד את השי"ת תמיד 

במוחין דגדלות.

ובדקות כ"א פגום בזה ורוטן בפינה מ'קורח'ת 
המצליח  פלוני  את  מקרב  הצדיק  למה  בלבו 
שנים  וכמה  כמה  ואני  ועבודה  בתורה  מאד 
הסוף  יהיה  מה  שלי,  הנדח  במקום  'תקוע' 
איתי, למה עובר עלי כ"כ קשה ועל פלוני לא, 
מתי יפסיק כבר לשלוח אותי כ"כ רחוק עמוק 
כאו"א.  שבלב  הקטן  הקרח'ל  זהו   - באדמה. 
והודאה להשי"ת  שאין בלבנו מספיק שמחה 
שהכל  מבינים  ואין  כזה  מצדיק  לידע  שזכינו 
מה  בכל  ומדויק  מכוון  בסדר  ואמיתי  צודק 
נשלחים  הצדיק  אנשי  כי  נפשו,  על  שעובר 
שם,  לתקן  יכולים  אינם  שאחרים  למקומות 
ולזה  מאד,  גדולה  לטובה  הכל  יתהפך  ובסוף 
צריך התחזקות לא להיות כקרח ולא להחליש 
ולהודות  בשליחותינו  לשמוח  רק  דעתנו, 
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מאנשיו  להיות  גורלנו  ששפר  על  לה'  תמיד 
להטיב לנו בזה ובבא.

עתה נבא לביאור הפרשה באור דברי רביה"ק. 

ַוִּיַּקח קַֹרח 

אמר  קרח'  'ויקח  קט.(  )סנהדרין  בגמ'  איתא 
ומבואר  לעצמו,  רע  מקח  שלקח  לקיש  ריש 
היה קרח חלק מנשמת  לכן  בכתבים שקודם 
זכה  ההוא  בזמן  אך  'הבל',  בחי'  רבנו  משה 
גדולה,  הארה  והשיג  ד'קין'  נפש  לשלימות 
וזהו 'ויקח' שלקח את ההארה הזאת 'לעצמו' 
בחשבו שמהיום אין לו שייכות יותר עם משה, 

כי משה בסוד הבל והוא בסוד קין.

איזה  מקבל  שהאדם  שיש  מכאן  ולמדנו 
וכוחות  גדולה  זהירות  וצריך  והארה  הרגשה 
נפלאים שלא להתבלבל מזאת ההארה, שלא 
יבא למחלוקת עי"ז, ועל דרך המבואר בדברי 
רביה"ק )ליקו"מ סי' סז( שכשמקבל 'כבוד' צריך 
בשפלות   - ולש"ש  בקדושה  לקבלו  ליזהר 

וענוה, שלא יטעה כקרח.

ובתרגום פי' ויקח' – 'ואתפלג', כי יש מחלוקת 
את  לתקן  הבאה  מחלוקת  או  שמים,  לשם 
שישמע  ע"י  הוא  בה  הקיום  שעיקר  האדם, 
ו'(,  סי'  בליקו"מ  )כמבואר  וישתוק  ידום  בזיונו 
מחלוקת  אך  הנצחי,  לטובתו  שהכל  ביודעו 
קרח באה להתפלג מהצדיק ולחלוק על משכן 
'ויקח'  וזהו  האמת.  אור  את  לכבות  הקדושה 
אור  את  להעלים  לעצמו  רע  מקח  שלקח 
הצדיק שהוא הכלליות תורה שבנגלה ותורה 
ונועם  ושמחה  חיות  עם  לחיות  שבנסתר, 

התורה,  פשטות  קיום  עם  ביחד  ה'  בעבודת 
האור  את  תמיד  ולחפש  ולשמוח  והמצוה 
יגיעות  אין  מחלוקת  ע"י  אבל  שבה.  והפנימי 
ושמחה  התחזקות  אין  התאות,  שבירת  ואין 
קטנות  עובר  ולכן  אמיתיים  חברים  ואין 
ושורש המחלוקת  ומניעות וקשה להתרומם, 

בעולם הוא מקרח.

ֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן וַֽ

'שלקח אתו את בחי' יצהר וקהת ולוי, כי אסף 
מצהירים,  אנשים  של  גדולה  קהילה  לעצמו 
ריינע מענטשן, וחזנים לויים מנגנים, וקהילה 
הדוכן  על  לשיר  עמים[,  יקהת  ולו  ]מל'  עם  ורוב 
אל  נשמות  למשוך  ותשבחות  בשירות 

הקדושה.

 ולא כתב בן יעקב, כמבואר בגמ' שם שבקש 
יעקב אבינו 'בקהלם אל תחד כבודי', כי קרח 
מלשון  'לוי'  שבחי'  בלבד,  לוי  בחי'  עד  פגם 
דביקות, והוא הדעת המלמד להדבק כל אחד 
לא"ס  וביטול  ואמונה  בהתלהבות  בהשי"ת 
שכל  עם  וללכת  'שיויתי'  לזכור  בתפלתו, 
ושמחה וחיות, שזהו הכלליות תורה שבנגלה 
אורח  לו  יש  שעי"ז  הנ"ל,  שבנסתר  ותורה 
מהפך  קרח  אבל  בה'.  ודבוק  דקדושה  חיים 
חיצוני  וניגון  תנועה  לאיזה  הדביקות  את 
מוקהל  עולם  וקהת'  ב'יצהר  ומסתפק  בלבד, 
יפים,  חזנים  עם  ומצהירים  נקיים  אנשים  של 
המחלוקת  כל  שמהם  ואבירם  דתן  ובתוכם 
שבעולם  מחלוקת  שבכל  כנודע  שבעולם, 
ומחפשים  לב  'אבירי'  והם  בו,  חלק  להם  יש 
המחלוקת,  להבעיר  ערמומיות  ונכלי  'דתות' 
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והם מהתתקע"ד דורות אשר קומטו בלא עת 
העזי פנים שבדור, אבל בחי' יעקב שהוא אור 
האמת והמשפט, ושורש הארת הרצון, בו לא 

פגם, וכדלקמן.

ן. ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּובֵֽ

לשון  ו'פלת'  כח  לשון  'און'  נפלאים  כוחות 
בקדושה,  הסתכלות  הוא  ראובן  בן  נפלאות, 
ולבא  עיניו  כי כשהשי"ת עוזר לאדם לשמור 
לאור עיני הדעת, צריך ליזהר שלא להיות בעל 
אני  הרי  בדעתו  יחשוב  שלא  עי"ז,  מחלוקת 
'נקי' וא"כ מי כמוני בכל הארץ? כי אינו משיג 
שהצדיק לא שלח אותו עכשיו לשליחות בזה 

הענין.

ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶֹׁשה

טענו לו הרי כן הוא תקומת העולם לקחת כמה 
נאים  וחזנים  כשרון  בעלי  כמה  גם  'עובדים' 
ובזה  בהכי,  וסגי  וכו'  גדולה  קהילה  ולהקהיל 
רצה קרח לבנות לעצמו 'קהילה שלימה' נגד 
משה ואהרן, לכן לקח לעצמו צדיקים גדולים 
בחי' 'יצהר' מאירים כשמש בצהריים, וציבור 
גדול עם חזנים ומנגנים, וכן כמה מחוצפים עזי 

פנים לשמור על הגבאות. 

ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתים 

קדושת  היפך  הם  סנהדראות  ראשי  ה'ר"נ' 
ג'  גימ'  הוא  שנ"ר  ]כנודע  חנוכה  ונ"ר  שבת  'נ"ר' 
יחודים העליונים להעלות השכינה, יחוד א' בנה"י - פשטות 

הארת   - בחב"ד  והג'  הלב,  הרגשת   - בחג"ת  הב'  האמונה, 

המוחין[, שהאדם מקבל הארת הדעת ובהירות 

נשמתו  נר  ונדלק  לבו  שנתלהב  עד  האמונה 

יון  נגד  להתגבר  יוכל  הכח  שבזה  להשי"ת, 
'אנשים'  קיבץ  קרח  אבל  שבנגה,  הרע  וקלי' 
שנשו וקפצו ממקומו של עולם, וטענו שעיקר 
חיות האדם הוא להיות ראשי סנהדראות ראש 
אבל  וכו'  מכובד  איד  חסידישער  או  ישיבה 
שבנסתר,  בתורה  שבנגלה  תורה  לכלול  לא 

לשמוח בשליחותו.

ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד 

רק  באמת  שהרי  גאוה,  בעלי   - עדה  נשיאי 
שהיה  כדפרש"י  ביניהם  היה  אחד  נשיא 
נתגאו  שכולם  אלא  שדיאור,  בן  אליצור  שם 
נשיאי עדה אנשים נשואים  לחלוק על משה, 
לייט'  'גרויסע  מענטשן'  'דערהויבענע 
לחלוק  קרח  קיבץ  אותם   – אידן'  'חשוב'ע 
שיש  גדולים  -אנשים  מועד  קריאי  משה.  על 

ביכולתם לשנות המועדות. 

ַאְנֵׁשי ֵׁשם:

שכל  א'(  סי'  ח"ב  )ליקו"מ  רביה"ק  בדברי  מבואר 
גדול  עושר  וקרח  "שם".  נקראים  תאוות  הג' 
הוא וכל הראש מונח בממון ואין עוסק בביטול 
עביות הממון ע"י הסתכלות על שורש הממון 
מלח  ברית  בחי'  הממתק  במילחא  ולהדבק 
בחי'  שבלב  היראה  את  מקלקל  וזה  עולם, 
נקראת  אכילה  וכן  הנכבד,  השם  את  ליראה 
ניאוף  תאות  וכן  לחם'  בבית  שם  'לקרא  שם 
להכניע  האיך  מלמדים  שאין  בשם',  'ונקראה 
אלו  כי  וזהו,  'שם'  לזה  קוראים  רק  התאוות 
התיאשו מהקדושה ולא חיפשו יותר את נ'רו 
רביה"ק  וכמ"ש  ושפלות.  בענוה  הצדיק  של 
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מחו  מתנוצץ  הצדיק  פני  את  רואים  שכשרק 
נר ה' נשמת אדם, אך ר"נ ראשי  ודעתו בחי' 

סנהדראות אלו חיפשו נ"ר אחר.

כל  שנתיגע  למה  היה  למשה  קרח  וטענת 
חשך  בבחי'  הוא'  הלוי  'ועבד  בבחי'  החיים 
להתבטל  אהרן,  של  באורו  להכלל  הצריך 
כהן  אותי  תעשה  וכו',  ולהתחזק  להצדיק 
ונהיה  מהנפילות  אותי  ותוציא  בעצמי 
אדמו"רים לבד, הנה הבאתי לך יצהר ואון בן 
פלת אנשים נקיים ונפלאים ובניתי לי 'קהילה' 
יפה ומכובדת, הניחה לי מהעבודות של ביטול 
משה  אתה  מודה  הרי  לצדיק.  והתקשרות 
שאמר השי"ת לכולם 'ואתם תהיו לי ממלכת 
כהנים' א"כ נהיה כולנו כהנים, הרי חפץ אתה 
ראשי  נ"ר  לך  הנה  נשמותינו,  נרות  בהדלקת 
שהעיקר  ידע  לא  אך  לנשאותם,  סנהדראות 
לכלול השליחות במשלח. ולהחזיר השליחות 
למרא קמא פי' להתקשר לצדיק בכל עבודה 

ועבודה.

היא  ח"ו  הזאת  הנפילה  סכנת  ובאמת 
ופלת,  יצהר  בבחי'  אנשים  על  כשמסתכלים 
בעולמם,  אחרת  שליחות  שלהם  יודעים  ואין 
גאון  ראש  יש  שלזה  ממה  להתפעל  אין  לכן 
ה'יצהר'  וגם  שלו.  והשליחות  כ"א  כי  וכדו' 
תורה  לכלול  לדעת  צריכים  בעצמם  וה'פלת' 
שבנסתר בתורה שבנגלה ולמצוא את השי"ת 
לוי  בבחי'  ולהתחזק  בפשיטות,  בית'ם  בתוך 

תמיד להכלל בכהן.

ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ַאֲהרֹן  ְוַעל  מֶֹׁשה  ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו 
ה'  ּוְבתֹוָכם  ְקדִֹׁשים  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה  ָכל  ִּכי  ָלֶכם  ַרב 

ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'

יותר  אתה  בודאי  מאתנו  אחד  נגד  בשלמא 
רוב  אנו  הרי  ביחד  כולנו  כנגד  אבל  גדול, 
קדושים  כולם  העדה  כל  כי  והחלטנו  מכריע, 
אנו  קדושים  שכולנו  כיון  וא"כ  ה',  ובתוכם 
נחשבים למנין הקדש וא"כ אנו הרוב, כי הנה 
את  ]ושכחו  ב"ה.  וקימנו  תהיו'  'קדושים  אמרת 

העגל כי כבר כפר עליהם משה.[ 

קרח  התקנא  כי  ה'  קהל  על  תתנשאו  ומדוע 
על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שנתמנה 
היה  גם  והוא  במעלה,  הגבוהים  קהת  בני  על 
ביניהם ורצה הוא להיות נשיא עליהם, ולקחת 
ה'צפונים'  דברים  לעצמו  'אליצפן'  בחי' 
יש  ואהרן  שמשה  ונדמו  ב'צפון',  ששחיטתן 
אשר  להתנשאות,  ח"ו  שייכות  איזה  להם 
בכבוד  ולא  אלקי  בכבוד  דבוקים  היו  באמת 

מלכים כלל.

ועיקר הכבוד האלקי הוא 'ביטול' דייקא, והבן 
לשמוח  לדעת  צריך  הצדיק  של  השליח  לוי 
על  לרטון  כשמתחיל  אך  שליחותו,  בקיום 
ידע שההתנשאות טמונה  הנהגת הצדיק אזי 
שצעק  מה  וזה  להצליח,  רוצה  'הוא'  וכי  בו, 
ידע שזהו עיקר  כי לא  'מדוע תתנשאו'  קרח 
בני  את  הבדיל  שהשי"ת  האמיתי  הכבוד 
מאד  וצריך  העולם,  בבירור  שיעסקו  הלוי 
לשמוח ע"ז על שהוברר מהרע הגמור, שהרי 
ה'בן  וזה  היום,  כל  רע  רק  רואה  העולם  כל 
הטוב  את  ולראות  לברר  ביגיעות  עוסק  לוי' 
שבכ"ד, אשרי לו ואשרי חלקו, שמנסה תמיד 
מחדש להכניע ולהבדיל הרע ואח"כ להמתיק 
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ולהעלות הטוב לשרשו, אך קרח לא רצה כל 
ביקש  כי  והתנשאות  'כבוד'  מזה  אין  כי  זה, 

להיות הצדיק הגדול בעצמו. 

שלימות  נקודת  הוא  הצדיק  שאור  הבין  ולא 
והשי"ת  בעולם,  אלקים  כבוד  המגלה  הטוב 
מגלה על ידו שיש דרגא שכולו טוב בחי' כהן 
גדול ראשית דעת, שבתחילה היתה העבודה 
ההשגחה  אור  מגלה  בכור  שבחי'  בבכורים 
בכורות,  ומכת  כביצי"מ  לגמרי  וביטול הטבע 
המקושר  לוי  לבחי'  העבודה  עברה  ואח"כ 

להכהן.

קשר פרשת ציצית ופ' קרח
התורה  את  והוריד  למרום  עלה  משה  כי 
שהיא לבושו של השי"ת שבה דבוקים בו ית', 
המדמה,  והגבירו  לשה"ר  שדברו  והמרגלים 
ולברר  אמונה  עם  לחיות  דרך  שאין  טענו 
פ'  את  אחריהם  תורה  סמכה  ולזה  המדמה, 
בירור  נמשך  הציצית  שבאור  ללמדנו  ציצית 
קרח  אך  להתורה,  הביטול  והארת  המדמה 
שהוא בחי' האדם המתיאש מלהתחזק מתוך 
ומרה  בעצבות  ומתגבר  ומעבריו,  ירידותיו 
שחורה, הוא פוגם במצוות ציצית ואינו מודה 
לבוש  בחי'  השי"ת  של  לבושו  הוא  שהעולם 
הציצית  כנפי  ד'  מסוד  יודע  אינו  וכן  הכבוד, 
בחי' 'איה מקום כבודו' שהציצית מגלים בכל 
אפי'  שם  נמצא  שהשי"ת  הארץ  כנפות  ד' 
אין  שעי"ז  לשם,  שנפל  הנמוכים  במקומות 
לחזור  יוכל  מקום  מכל  כי  בעולם  יאוש  שום 
אליו ית' בצעקת 'איה', וכן ציצית הוא מלשון 
ויוצא פרח ויצץ ציץ- ציצים ופרחים בחידושי 

התוה"ק של הצדיקים המגלים השגות אלקות 
נעשה  עצתם  קבלת  ידי  שעל  ישרות  ועצות 
בחי' נישואין דקדושה כי שמירת ציצית בחי' 
עינים – הוא שמירה מעצת הנחש, ויכול לקבל 
העצות מהצדיק שהוא כלו זרע אמת )כמבואר 

בליקו"מ סי' ז'(.

להתיגע  מסכים  שאינו  זה,  בכל  פגם  וקרח 
לנצח,  תקונו  עיקר  שזה  להבין  החשך  בתוך 
בו,  נכללים  נקודת הצדיק שכל העם הם  ע"י 
שזכה  על  הדוכן  על  ולזמר  לשמוח  וצריך 
כה"ג  להיות  ביקש  ורק  הצדיק,  בחלק  להיות 

בעצמו בהתנשאות עצמית.

ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו.

בכל  שפגמו  ראה  כי  כלום,  להם  ענה  שלא 
בכלליות  וכפרו  למינות,  ונפלו  כולה  התורה 
הדביקות  את  לחפש  שלא  והנסתר  הנגלה 
והקרבה לה' שבכל מצוה, והוא כפירה ב'אנוכי 
ה' אלקיך' . כי עיקר האמונה שיש בורא אחד 
ותורה אחת שעל ידה דבקים בבורא ית'.                                                       

יהודים  על  'לשה"ר  סתם  שזה  נטעה  ושלא 
שיתכן  בפרשתן  תורה  גילתה  לכן  כשרים' 
אלא  מאד  במעלה  גדול  כשר  אדם  שיהא 
שבמעט קנאה ואי שבירת התאוות בחי' אנשי 
אף  חרון  וגרם  בתורה  כפר  עי"ז  הנ"ל  שמ'ות 
נורא ואיום רח"ל, ונעשה 'אשר אין רוח בהם' 
כי אין שום שמחה וחיות בקיום התורה כשאינו 
השמחה  שעיקר  סבר  כי  לוי,  בן  בבחי'  שמח 
קדושים,  כולם  בחי'  דגדלות  ממוחין  רק  הוא 
ולא מאיזה עבודה'לע קטן במקום שאף אחד 
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לא יודע מזה, והוא פגם נדב ואביהוא שהיו גם 
משורש נשמת קין בחי' קרח, שבקשו לעבוד 
ולא  דגדלות  במוחין  לרקד  הריסה  בבחי'  ה' 

לכלול הקטנות והגדלות.

ולא  בידין  רוח  בלי  פניו  על  משה  ויפל  ולכן 
עיקר  שמשם  משה  פני  אור  ונעלם  ברגלין, 
ונפל  דמצחא,  רעוא  בחי'  הדין  המתקת 
לתקן  האיך  לברר  תחנון  בבחי'  אפים  נפילת 
ואפיקורסות,  למינות  שבאו  כזה  נורא  פגם 
ידוע  ע"ז  העובד  כי  מהעגל  גרוע  יותר  והוא 
יש  קרח  אבל  ממנו,  מתרחקים  וכולם  הוא, 
מופלגים  ת"ח  וקדושים  'עובדים'  חבורת  לו 
התורה  במצוות  כופר  ואעפ"כ  הארון  נושאי 
וכופר במציאות השי"ת בזה העולם, וכל קיום 
כל,  בפי  יהא מנושא  כמה  התורה תלוי אצלו 
שלכן בירר את כל ה'מוצלחים' בחבורתו לבא 
לחלוק על משה רבינו, וכל תורתם נשאר להם 
כלל,  מהשי"ת  לחשוב  בלי  ומנהגים'  'ענינים 
לכן נפל משה על פניו לברר בירורים ולחפש 
שוב  ולהמשיך  העולם  את  להציל  טוב  איזה 
רחמי השי"ת בעולם, כי ביקש ריוח והצלה עד 
הנסיונות  יהיו  ודור  דור  שבכל  המשיח  ביאת 
כי ראה שגם לאחר מתן תורה אפשר  האלו, 
כלליות  פי'  ושברגלין  שבידין  הרוח  לאבד 
רוח חיים לא  וכיון שאין שם  והנסתר,  הנגלה 
בידים הרומזים על נגלה ולא ברגלין הרומזים 

על נסתר לכן נפל על פניו.  

ַוְיַדֵּבר ֶאל קַֹרח ְוֶאל ָּכל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר ּבֶֹקר ְויַֹדע 
ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו: 

דעו  כ"כ,  שטעיתם  אחר  משה  להם  אמר  כי 
לבקרים  וחדשים  מאד,  ומהולל  ה'  גדול  כי 
בכל  מתחדשת  שהאמונה  אמונתך  רבה 
בנקודת  הוא  הישראלי  איש  תקות  וכל  יום, 
ה'בוקר', כמ"ש בתורה ס"ב על מאמר הזה"ק 
שעצם  ביממא,  ומתכסית  ב'צפרא'  נפקת 
אור היום הוא אור הספירות העליונות ובאור 
לעסקיהם  העולם  יצאו  לא  שעדיין  הבוקר 
ומחשבותיהם השקועים בטבע והסתרה, לכן 

עדיין מאיר אור האמונה בטהרתה.

וזה מה שאמר להם משה תנסו לקום 'חצות' 
כל  יפלו  ואז  כדבעי  אחד  'שחרית'  ולהתפלל 
הקושיות. כי כשתטעמו טעם האמונה תראו 
הנועם  בתכלית  היא  ה'  בעבודת  שהיגיעה 
'נשיאי  והשמחה, ואז לא יהיה לכם קשר עם 

עדה אנשי שם'.

'פארטאגס  'בקר',להיות  בחי'  היא  העצה  כי 
הגיאות  ביטול  עיקר  הוא  'חצות'  כי  מענטש' 
שע"י  ג'(  סי'  )ליקו"מ  רביה"ק  בדברי  וכמבואר 
לימוד הלילה זוכים ללמוד תורה לשמה דהיינו 

ביטול הגיאות. 

ה'  העובד  שהוא  לוי  בחי'  לתקן  משה  ורצה 
מנפש  חלק  הוא  כ"א  כי  בשליחות,  הנשלח 
הצדיק ואנו לבושים על הצדיק בחי' ציציותיו 
לטאטא  אותנו  שולח  והצדיק  רביה"ק,  של 
כנ"ל,  קורח  נשבר  ומזה  נדחת,  פינה  איזה 
האמונה  לחדש  ה'בקר'  תיקון  את  צריך  ולזה 
וכפירה,  ממינות  ולהשמר  הק'  ובצדיקיו  בה' 
ואזי ישמע קול הצדיק: "איפה ששלחו אותך 
והתפלל  למד  שלך,  השליחות  את  תעשה 
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לא",  שאתה  מה  להיות  תרצה  ואל  כחך  כפי 
בבחי' משורר ששיער חייב מיתה, אל תשנה 
בחי'  נצרך  האמונה  ולזאת  שלך,  התיקון  את 
חדש  בשפע  הבריאה  נתחדש  -שאז  ה'בקר' 
והמינות  הכפירה  מרוח  נקי  עדיין  והאויר 

וה'קרח'יות.

ויודע ה' את אשר לו  אתה הלוי של השי"ת ונותן 
לך את הכבוד לברר את עולמו ולהעלותו, ואת 
המבוררת  נקודה  היא  אליו   והקריב  הקדוש 
דעת  הממשיך  הצדיק  אור   - טוב  כולו  בחי' 
ולא  הנפש  במנוחת  אצלו  והעבודה  בעולם, 
במלחמה כבן לוי.  ולמה? כי כמו שהבדיל ה' 
בין חושך לאור בכל יום 'ויהי ערב ויהי בקר', כן 
הבדיל בין קודש קדשים בחי' צדיק המופלג, 
לשאר האנשים העובדי ה' בחי' בן לוי, ובאמת 
הצדיק הוא ענין אחר לגמרי, וזהו ויודע ה' את 
שלו  שכולנו  האמת  יגלה  שהשי"ת  לו  אשר 
ואף אחד לא מגורש ממנו בעבודות והיגיעות 
ההבדלה  ידי  על  ודייקא  וכו'  דקטנות  במוחין 
ע"י  הקודש  אל  להתקרב  כולם  יוכלו  הזאת 
ההתקשרות אל הצדיק, וכמו אור הבקר שבו 
השי"ת מגלה את אור האמונה והעבודה היא 

לכלול לילה ויום, כמו כן אנחנו עם הצדיק.

ואת אשר יבחר בו יקריב אליו  מה ששאלתם: 
כי כל העדה כולם קדושים, התשובה היא; כן 
הנהיג השי"ת שיש אברהם אחד ויצחק אחד 
ויעקב אחד וכו' משה רבנו אחד, ורשב"י אחד 
ואריז"ל אחד ובעש"ט אחד ורביה"ק אחד, כי 

את אשר יבחר בו יקריב אליו.

ולהבין זה צריך הארת הדעת שכל ישראל הם 

אשכול אחד תלוים בעץ החיים ויש כמה וכמה 
מדרגות בנשמות ישראל כ"א על מקומו ולכל 
אחד שליחות מיוחדת, ושליחותו של הצדיק 
הוא לאחד את כל ענפיו התלוים בו להרים את 

כולם ע"י שכל אחד נכלל בשני.

והארת הדעת הזאת הוא ענין הכלליות תורה 
החכם  צריך  כי  שבנסתר,  בתורה  שבנגלה 
וכן  בפשטות  והמצוות  התורה  לקיים  הגדול 
שיש  ולהאמין  לדעת  צריך  הפשוט  האדם 
פנימיות גדולה בכל מעשיו דבוריו ומחשבותיו, 
שבזה  ושמאל  ימין  כלליות  הוא  הביטול  וזה 
היה עיקר פגם קרח כמ"ש בזה"ק שלא כלל 

שמאלא בימינא.

לבטל  וברוחניות  בגשמיות  הדין  והמתקת 
זה  כל  העולם,  תיקון  וכל  והעבירות  הגזירות 
שמשה  הנ"ל,  והכלליות  ה'ביטול'  על  עומד 
רבנו נכלל בהשי"ת וכל ישראל נכלים במשה, 
הבקר  אור  הוא  הצדיק  ולילה,  בקר  בחי' 
המאיר, ואנו מביאים לו כל המעשים להאירם 
מתוך חשכה ולהעלותם אל בנין השכינה הק'.

זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות קַֹרח ְוָכל ֲעָדתֹו:

אז  שהיה  דקרח  מעשה  בין  החילוק  זהו 
היה  שאז  דידן,  המ'קורח'  למצב  בשעתו, 
בכח  האמת  לברר  ויכלו  קיומו  על  המשכן 
היום  אך  הסוטה,  השקאת  בסוד  ה'קטורת' 

מצפים אנו עדיין לישועת ה'. 

'מחתה'  נקרא  המח  כי  הוא,  המחתות  וענין 
גם  ]וכנודע  שבו,  האלקי  אור  אל  כלי  שהוא 
'מחתות'  דבינה,  נה"י  היינו  שמחתות  האר"י  מדברי 
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בהם  האלו  ובמחתות  דז"א[  מוחין  שורים  שבהם 

הבחי'  י"א  את  ומעלים  הקטרת,  מקטירים 
שעל  קודש  אש  ובכח  מהקליפות,  הנפולים 
מעמקי  אפי'  הטוב  ונתברר  נתעלה  המזבח 
עמקי הקלי', וכ"ז בכח הארת הבקר וכלליות 
הלילה באור היום כדכתיב ובהעלות אהרן את 
הנרות בין הערביים יקטירנה, כשמאיר הטוב 
שבישראל אזי הצדיק מעלה את עבודתם ע"י 

הקטרת.

ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקטֶֹרת ִלְפֵני ה' ָמָחר 
ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב ָלֶכם 

ְּבֵני ֵלִוי: 

אמר משה לעדת קרח: קחו לכם מחתות היינו 
טוענים  אתם  מה  שבמוח,  במחשבה  תעיינו 
שאין שום ענין לכלול את הלילה באור הבקר, 
ותנו  הקטרת,  את  תקריבו  האיך  נראה  הבה 
בהן אש, שהרי אסור לכם לקחת מאש המזבח 
קטרת  איזה  משלכם..ונראה  אש  תביאו  לכן 
ה'  עבודת  מהו  האמת  ויתברר  ל'רצון'  יעלה 

האמיתית.

קטרת
כי  השי"ת  בעיני  מאד  יקרה  הקטרת  הנה  כי 
העולמות,  קשר  דהיינו  קיטרא  עושה  היא 
וקטרת  שמן  בחי'  עליונה  שמחה  וממשכת 
ישראל  לבני  חיים  רוח  להמשיך  לב,  ישמח 
ולגלות להם שכל הבריאה מקושרת להשי"ת, 
קרבן  בביהמ"ק  הכהן  עבודת  עיקר  היה  וזה 

התמיד והקטרת, בבקר ובערב.

להוכיח  ביקש  כי  רבנו  משה  בדקם  ובזה 

שתכלית העבודה היא להעלות לפניו ית' נחת 
והקטרת, לכן אמר  רוח, שזהו ענין הקרבנות 
להם להביא קטרת שהוא הריח ניחוח בעצמו 
ונראה האם יש ממכם ריח טוב למעלה או לא. 

ה', שיש  זה עשה  זה לעומת  כי  ה'אש'   וענין 
אש דקדושה ויש אש של כעס ומחלוקת, הבה 
יש לכם אש הקודש אש היראה  נבדוק האם 
מפניו ית', הרי אתם מודים שצריך לעשות לו 
ריח ניחוח, לכן קחו לכם מחתות שהם המוחין 
ד'בינה' בחי' ה'יגיעה' שלכם בעבודת ה' ושימו 
שם קטרת ונראה האם יש ממכם נחת לפניו 

ית'.

עוד רמז להם משה רבנו שעיקר הנחת לפניו 
דבר  שלוקחים  קטרת  בבחי'  דייקא  הוא  ית' 
מאד  שם  להתיגע  וצריך  הקלי'  בין  המעורב 
והכל  להנצל מהם שזהו עבודת הלוי בעולם, 
ומקושר  הקטרת  את  המעלה  הכהן  בכח 
יכול  הוא  רק  לגמרי,  הזך  לבבו  בשמחת 
ולדון  להקטירם לגלות הנקודה הטובה בכ"א 
אפי'  השמחה  ולגלות  זכות  לכף  כולם  את 
רוח  שיומשך  עד  מאד  הנמוכים  במקומות 
והמחאת  ריקודין  ויהיה  וברגלין  בידין  הצדיק 
ידידי קרח לא תוכלו להקטיר  כף, אבל אתם 
שהרי אין אתם מרוצים בעבודה זאת להביא 
דברים נמוכים לה', ואתם חושבים שמזה אין 
נחת רוח לפניו ית', וא"כ תפלו לעצבות ומ"ש 
אל  או  אנא:  לכן  שלכם,  ה'מחתות'  ויאבדו 
תביאו קטרת ותנצלו, או תפרדו ממחנה קרח 
ותחזרו להתקשר עם הצדיק כראוי, ובבקשה 
ולהזהירם  להצילם  רבנו  משה  ניסה  זאת 
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להפסיק המחלוקת.

ֶאְתֶכם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵקי  ִהְבִּדיל  ִּכי  ִמֶּכם  ַהְמַעט 
ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעבֹד ֶאת 

ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ה' ְוַלֲעמֹד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם: 

להיות  שזכיתם  לכם  הוא  גדול  כבוד  הרי 
אלא  לשרתם,  העדה  לפני  לעמוד  השלוחים 
כנראה שאין אתם מחפשים רק כהונה, אלא 
ה'  על  הנועדים  בחי'  ה',  על  חולקים  שאתם 
כי אין אתם מאמינים בשמחת המצוות, ודעו 
שנפלתם לכפירה ממש בבחי' הנועדים על ה'.

ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא ִּכי ַתִּלינּו ָעָליו

בקדושה  להתקיים  אהרן  שזכה  הכח  כל  כי 
ע"פ  ומתבאר  מה.  בחי'  שהוא  ידי  על  הוא 
דברי רביה"ק )ליקו"מ ח"ב סי' פ"ב( שכל העבודה 
והוא  בכסדר'  כסדר  ה'שלא  את  לכלול  היא 
בחי' מ"ה, פי' כי אהרן אינו מבקש להיות כהן, 
באהבה  בהשי"ת  להדבק  תמיד  מחפש  רק 
גמור  'כסדר'  הוא  כסדר'  וה'שלא  שבדעת 

בעיניו.

באריכות(  )עי"ש  ל"ד  סי'  ע"פ  מתבאר  וכן 
על  ושולט  הלב  מחרפת  נקי  לבו  שנקודת 
אהרן  וא"כ  לבי',  שברה  שב'חרפה  השבירה 
מה הוא כי תלינו עליו? מה יש לך לחלוק עליו, 
אם  בשלמא   ? כאלו  בענינים  עוסק  האתה 
מה  וכדו'  תורה  חידושי  בגילוי  לעסוק  תרצה 
טוב ומה נעים, אבל אל תיגע בנקודת הצדיק 
המתעלה בכל רגע דרגא אחר דרגא, ושהוא 
עיקר בנין נשמות ישראל, כי כן עשה ה' שבני 
מדרגות  ג'  ובהם  הלוים  סביב  חונים  ישראל 

ומעליהם  ומצליחים,  ומרורים  מגורשים 
התיקון,  נקודת  בהם  שיש  הכהנים  עומדים 
ובראשם אהרן הכהן וקדושת הצדיק המופלג 
ימות  בכל  לקה"ק  להכנס  שיכול  משה  בחי' 
השנה, ועל ידו נתעלים כל עבודות בנ"י אל ה'. 
ואתה קרח אם אתה עדיין מבקש כהונה הרי 
אלא  העליון,  אלקי  כבוד  עם  שייכות  לך  אין 

שקוע אתה בסרחון כבוד מלכים דעוה"ז.  

 ַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב 
ַוּיֹאְמרּו ֹלא ַנֲעֶלה: 

המריבה,  בעלי  את  אתו  קרח  ששיתף  כיון 
את  להפריד  ממנו  להפרידם  משה  ביקש 
פיהם  אך  השושנה..  את  הסובבים  החוחים 
שום  להם  אין  כי  נעלה'  'לא  ואמרו  הכשילם 
את  לקשר  היינו  ה'העלאה'  בעבודת  ענין 
רצון  שכל  ידעו  לא  כי  כנ"ל,  להשי"ת  עוה"ז 
מלמטה  נחת  איזה  להעלות  הוא  מהאדם  ה' 
בנקודה  נקודה תחתונה  מה שביכלתו לקשר 
עליונה, מתוך מצבו ומקומו, היכן שלא יהיה, 
אך העזי פנים שבדור צועקים 'לא נעלה' שאין 
להם תקומה אפי' שמשה רבנו בעצמו קורא 

להם למען השלום.

ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעִליָתנּו  ִּכי  ַהְמַעט 
ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר:

 כי מה שהתחברו לקרח היה עקב היותו עשיר 
'גבאים  לו  להיות  בחרו  לכן  קרח'  ווי  'רייך 
ולזה טענו למשה הרי שם במצרים  נאמנים', 
היו שם  כי הם  ודבש,  זבת חלב  לנו ארץ  היה 
השוטרים וקבלו מסתמא מהמצרים ממון רב, 
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משרה  שום  ללא  במדבר  אותנו  הבאת  והנה 
ענין  לנו  אין  להעלותנו,  אתה  וחפץ  וכבוד 

בעליות אלו.  

ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר ֹלא ַנֲעֶלה 

להטעימנו  לא"י  להכניסנו  מבקש  אתה  מה 
עיני  אבל  האמונה,  ונועם  הקדושה  מתיקות 
והם  'שובע דקדושה'  האנשים ההם אין להם 
לעז  לתת  תוכל  ומה  'למעשה'  רק  צריכים 

פנים כזה. 

ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל  ה'  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ְמאֹד  ְלמֶֹׁשה  ַוִּיַחר 
ִמְנָחָתם 

הוא בחי' חרון אף של הצדיק כמ"ש רביה"ק 
פניו  מסתיר  הצדיק  שלפעמים  יח(  סי'  )ליקו"מ 

האמת,  ממתיקות  יודעים  ואין  אורו  ונעלם 
אנשים  והפלת',  והקהת  ה'יצהר  נשאר  רק 
חזנים  עם  גדול  ועולם  ו'זכים',  מצהירים 
איננו  הצדיק  אור  אך  וכו'  מופלאים  וגאונים 

ואין רואים את התכלית.

ֶאת  ֲהֵרעִֹתי  ְוֹלא  ָנָׂשאִתי  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲחמֹור  ֹלא 
ַאַחד ֵמֶהם: 

משה רבנו ראה שחסר כאן ענין ההתקשרות 
עמו, כי ההתחברות עם הצדיק הוא ע"י צדקה 
שנותן לצדיק בחי' חמור א' מהם נשאתי, או 
והולכים  בעולם  אורו  לגלות  שמתיגעים  ע"י 
שם  להמשיך  נדחים  למקומות  בשליחותו 
היה  משה  כי  הריעותי,  ולא  וזהו  ה',  אור  את 
שראו  כיון  לפניו  להתדיין  שבאו  וכ"פ  הדיין 
פניו המאירים היו מתפשרים ומודים מיד, ולא 
קרבתי אותם בדרך של יגיעה ובזיונות, והייתי 

להתחבר  כדי  יותר  בהם  להשתמש  צריך 
הלשה"ר..  מהם  מבטל  הייתי  ועי"ז  עמהם 

ומבואר בתורה ד' עי"ש.

כי ע"י שהצדיק מקרב ומרחק, ועוסק בחכמה 
עם כל אחד האיך לקרבו, עי"ז מקשרם אליו, 
אבל משה לא הוצרך להריע לא' מהם מגודל 
תוכחת  עליהם  נמשך  לא  ולכך  האמת,  אורו 
הצדיק, וכתורה ל' שבתוכחת הצדיק יש בחי' 
ימין ושמאל ועל ידה מתגלים השגות אלקות.

תוכחת  דברי  את  מאד  לקבל  צריכים  ואנו 
לפי  כ"א  להרבות  וכן  כשר'  'לוי  כמו  רביה"ק 
שכן  התיקון  זהו  כי  לצדיק,  בצדקה  ענינו 
יהיה בחי' 'הריעותי', שהרי לזה קרח לא רצה 
להתבטל לשליחות הצדיק, וצריך מאד לבקש 
לכבוד  מלכים  מכבוד  לצאת  מהשי"ת  ע"ז 
אלקים, ללא ריח של התנשאות כלל, ולהאמין 
בכלליות תורה שבנגלה בתורה שבנסתר כנ"ל, 
להאמין שגם טלית שכולה תכלת צריכה ג"כ 
יש  הפשוט  המעשה  וגם  פשוטים,  ציצית 
מבחי'  היציאה  ועיקר  עליונים.  יחודים  ממנה 
קרח הוא לפנות בקר כנ"ל להתדבק בהשי"ת 
באמונה ברורה ומזוככת ולהבין את אמיתיות 

ההתקשרות לצדיק. 

ומי ששומע לצדיק ניצול מבליעת הארציות, 
גישעפטן'  ה'כבוד  מכל  העלו  אומר  שהצדיק 
יבין  אז  הנ"ל  'בקר'  בחי'  'חצות'  וכשיקום 
האמת. ה' יזכנו להינצל מקרח ונזכה להיכלל 

בהצדיק האמת אמן.
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