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  )ז, טז(רב לכם בני לוי ' ויקח קרח וכו
  )י"רש(' עינו הטעתו וכו? לשטות זהוקרח שפקח היה מה ראה 

, דהנה מעלת הפקח היא: ע"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"הרה הסביר

ורמז . שבשעת מחלוקת יודע להחזיק עם שני הצדדים ולצאת ידי שניהם

  ". צד"פעמים ' בגימטריא ב" פקח"שהמילה , לכך

ועל כן ממשיך . לקח עצמו לצד אחד –" ויקח קרח"י "וזה מה שכתב רש

מה , דכיון שפקח היה? וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה: ואלוש

הוא , דהרי כל הפקחות בזמן כזה, ראה לשטות זה לקחת עצמו לצד אחד

  ...  להסתדר עם שני הצדדים

•   

 ".וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה"י "אך יש להבין את דברי רש

ות עד שצריכים להבין מדוע ראה לשט פקחות גדולה היתה בקרחדמה 

  ?זו

ק רבי מנחם "הרה הסביר אותו הסבר נשגבמובא  "דולה ומשקה"בספר 

 –המחלוקת היא  ממנו נלמד עד כמה נוראה, ע"מנדל מרימנוב זי

 ואף דרגות והשגות גבוהות, כל חלקה טובה בנשמת האדם המכלה

, הולכות ומתמוססות בגין המחלוקת, שהצליח האדם להגיע אליהם

  .רחמנא ליצלן

 ".ויקהל עליהם קרח את כל העדה" :)יט, טז(בהמשך הפרשה  ,דהנה

כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים : "י בשם המדרש תנחומא"כתב רש

איני מקפיד אלא , כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד –ופיתה אותם 

לו המלכות ולאחיו , אלו באין ונוטלין כל הגדולות, בשביל כולכם

  ".עד שנתפתו כולם, הכהונה

הלא , את כולם למקום אחדקרח באיזה אופן קיבץ ואסף  ,צריך ביאורו

במה היה , זאת ועוד). ו, תנחומא אחרי(ב מילין היה "מחנה ישראל י

  . כוחו אשר כולם סרו למשמעותו ולא סירב אחד מהן לבוא

על משיח צדקנו שיתגלה  גם לשאולאת אותה שאלה אפשר ש, והאמת

נותן לנו שש ) 'סעיף ח א"לכים פרק יהלכות מ( ם"הרמב, דהנה. במהרה

שאכן זה מלך משיח , איך נדע לזהות ולהאמין בבוא העת, סימנים

כפי , "וקיבץ נדחי ישראל"ואחת מהם הוא . ו משיח שקר"אמיתי ולא ח

  : 'שנראה את לשונו הק

, ואם יעמוד מלך מבית דויד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדויד אביו"

, בה ולחזק בדקהויכוף כל ישראל לילך , כפי תורה שבכתב ושבעל פה

, אם עשה והצליח .י זה בחזקת שהוא משיחהר –' ויילחם מלחמות ה

 –וקיבץ נדחי ישראל , ובנה מקדש במקומו, וניצח כל האומות שסביביו

  . "איהרי זה משיח בווד

יקבץ מלך המשיח את נדחי  באיזה אופןאיך ו, וגם כאן צריכים לבאר

וכי ילך לכל המקומות בעולם בארבע כנפות תבל שישראל , ישראל

  ?מפוזרים שם ויאספם

הכל , דהנה ידוע שכל העולמות וכל הנעשה בהם, אלא ההסבר הוא

כידוע , בגודל הכוונה וכח המכוון בהם, תלוי ביחודים וצירופי שמות

יודע היה בצלאל לצרף אותיות .) "ברכות נה(ל "וכמאמרם ז. ליודעי חן

  ".שנבראו בהם שמים וארץ

ות נוראות יכוון כוונ, שמשיח צדקנו בגודל קדושתו: ועל כן יש לומר

ובתוכם יהיה יחוד אשר יפעול בו לקבץ כל נברא , ויחודים נפלאים

וכל איש ישראל יפוג לבו ויחרד ויבהל , מישראל הנפוצים בכל הארצות

ככה יפעל הכל בכוונה אחת , לעוף ולשכון מקום אשר יובילנו שמה

  .וביחוד קדוש אשר לא שזפתו עין זולתו ולא ידעהו כי אם משיח

  
  

אשר עבודת הקודש עליהם , מטועני הארון, היה בעל רוח הקודשוהנה קרח 

וידע גם כן בצירופי שמות , ובגודל דעתו הכל היה צפוי לפניו, בכתף ישאו

לכן הפליא עצה איך לקבץ את כל , הקדושים וכונות נוראות ויחודים נפלאים

שהזכיר את היחוד הקדוש והנורא אשר לא יזכירנו עוד , ישראל למקום אחד

  .וחיש מהרה נאספו כולם יחד כאחד למקומו, ם אחד רק משיח צדקנושו

מה ", לעשות ולהצליח כמעשה מלך המשיח, "קרח שפיקח היה"וזהו שאמרו 

דבכך נסתלקו ממנו בבת אחת כל , ללכת ולעשות מחלוקת" ראה לשטות זו

  .הדרגות הנשגבות שהשיג וירד חיים שאולה

מה גודל השפעתה הנוראה של , ומוסר השכל יש לנו ללמוד מפרשה זו

יכולים להימחק ברגע , עד שדרגות נשגבות שישנן רק למלך המשיח, המחלוקת

  !...נורא ואיום –אחד 
 

  !סכנה קיומית לעם היושב בציון – שנאת חינםמחלוקת ו
 בארץ הקודש שעיניו כלות ח"אחד מהת השבוע התקשר אלי :אמר הכותב

 להביא כמה ,בכאב גדולממני ביקש ו, לראות את המחלוקת הנוראה השוררת

 ,אודות התוצאות הנוראות של המחלוקת בכדי לעורר את הקהל, שכתב מילים

 הגםו. בשלום ובשלוה גודל הכח של עם ישראל כשהם מאוחדיםאת , ומאידך

  :כלשונם את דבריוהנני מביא כ "וע, מעוררים מאדהם אך  ,שהדברים כואבים
   

הפילוג  .לומדי התורה בארץ הקודשלאחרונה מתגבר הפילוג בקרב ציבור "

  .שפחותמואף כנסת  בתי, קהילות, בותיההרסני הזה מפריד וחוצה יש

  ...!נו רואות וכלותיועינהמחלוקת ושנאת החינם הולכים ומתעצמים 

ואין לנו  ,יבנו מסביבשל אויש לזכור שאנו חיים כיום תחת איום כבד 

י התורה ריבו יגן עלינו בזכותלהשען אלא על אבינו שבשמים שיחוס ו

  .שלא היה דומה לו זה דורות רבים ,וגמילות חסדים בדורנו זה

 ,האומרת )ב"ביומא דף ט ע(עומדת נגדנו גמרא מפורשת  ,אולם דא עקא

פ שהיו עוסקים בתורה ובגמילות "שנאת חינם אע שבית שני חרב משום

יכולים להדרדר אם לא נתפוס את  אנו לאן – יםמבהיל יםוהדבר .חסדים

  .!.עצמנו

אהב את  :היה רבי אליעזר הקפר אומר) "'דרך ארץ זוטא י(מובא במסכת כן 

שאפילו בשעה שישראל עובדים  ,גדול השלום .השלום ושנא את המחלוקת

אומר הקדוש ברוך הוא אין רצוני לנגוע  ,ויש שלום ביניהן, עבודה זרה

אם יש ביניהן  ,)'הושע ד( "חבור עצבים אפרים הנח לו" :שנאמר  .בהן

 רעי? הא כיצד  ,)הושע י" (חלק לבם עתה יאשמו" ?מחלוקת מה נאמר בהן

  ...שיש בו מחלוקת סופה ליחרב

חילול השם נורא ומרתיעה  ל גורמת"המחלוקת הנהאמור לעיל  מלבד כל

פגיעה אנושה היא פוגעת כמו כן . רבים מאחינו התועים מלחזור בתשובה

נגד תלמידי חכמים  בנפשם של צעירי הצאן שנחשפים לעלבונות הנשמעים

  !והתוצאות מי ישורם

ובינתיים אש המחלוקת הולכת . יאמר למשחית הרףנכון להיום אין מי ש

      :ולקרואלהרים קול לכן הגיעה העת  .ומתעצמת

סכן את קיומנו בארץ ומ ם מרקד ביננוניהיה יצר זה של שנאת חיעד מתי "

נוראים כפי שאנו חווים בשבועות ומביא עלינו אסונות  הקודש

  ???"אחרוניםה
 

  .כימים עמםמסבודאי שכולם , ח"כאן דבריו הכואבים של אותו תעד 

ו מתפטרים מהצרה הזאת של איך אנ? הלאה אך השאלה מה עושים

ה האם ישנ ?מה נעשה בשביל שהמחלוקת הזאת תעלם כליל, המחלוקת

 ע"זי" בני יששכר"ק בעל ה"הרהוכבר ידוע מה שכתב ? כזאתאפשרות 

   מ"מהרמ' ר הרב הק"דמואוד שמעתי מאת כב: ""אגרא דכלה"בספרו 



  
 

  
  

הגם כי . "ובני קרח לא מתו" )יא, פנחס כו(רמז הפסוק  ל"מרימנוב זצוק

בעלי המחלוקת תלמידיו  –עם כל זה בני קרח , לוקת מתחקרח בעל המ

המחלוקת על הצדיקים כי בכל דור ודור ישנם מתנגדים ובעלי , לא מתו

   "...וההולכים בתום
 

 ?אז מה באמת אפשר לעשות בכדי לכלות את הנגע של המחלוקת

   ...!"מצונן"להיות , כפי שקבלנו מרבותינוהעצה לכך 

  :״עיקוב זי'זמד "אמרי נועם"הרה״ק בעל ה הבא שהמשיל כפי המשל

הלך , האריה מלך החיות חלה פעם במחלה שגופו הסריח בריח רע

פתח הדוב וענה ? האריה אל הדוב ושאלו ״האם מריחים ממנו ריח רע״

לצערנו אכן נודף , מה נאמר ומה נדבר, ״אדוני המלך: לו את כל האמת

כך על שמעז לומר , מיד צוה האריה לקרוע את הדוב, ממנו ריח רע״

  . למלך

כראות הגדי את , המשיך האריה ושאל את הגדי אם יש ממנו ריח רע

וריחו הוא כריח השדה , שיקר ואמר שאין זה נכון כלל, משפט הדוב

על שהוא , וישסעהו כשסע הגדי, כשמוע האריה את תשובתו, לשבח

  .חונף לו בדברי כזב

אך השועל , המשיך האריה והלך לשאול את השועל את שאלתו

כי , חותו השתמט מלענות אלא השיב לאריה ״יסלח לי אדוני המלךבפק

ואיני יכול להריח ולהרגיש , ונחירי סתומים' הצינון'חולה אני בחולי 

  ... בכלום״

שבזמנים  :זי״ע ואמר לחסידיו "אמרי נועם"ובכך סיים הרה״ק בעל ה

, ולא להריח כלום' הצינון'צריך כל אחד לסבול מחולי  ,מחלוקת פורצתש

  ...ערב במחלוקת ר״לכי ח״ו מלהת

לא להתערב במחלוקת ולא  ,ורק על עצמו אם כל אחד ישמור על עצמו

רבים עם  ,עצמם בעלי המחלוקת ימצאואז ממילא , להביע צד לשום כיון

  .מבוזיםדדים וואט אט הם ישארו בו ,עצמם

•   

הלא הוא המחלוקת ובפרט  - ע הארי עד כמה היא הסכנה להיכנס ללו

תעיד בפנינו העובדה , בין חילוקי דעות הצדיקים שנשגבים מבינתנו

רבי אליעזר דוד פרידמן  צ"הגה אותה סיפר המשפיע הנודע הבאה

  :א"שליט

הסתובבו הרבה חתולים  הרה״ק רבי שלמה מזוועהיל זי״עידוע שאצל 

ששמר עליהם שלא יגרשו אותם , והיו לו עניינים גדולים בזה, בביתו

  . ולא יצערום

כי הם ? דוע שומר אני עליהם כל כךמ! פעם התבטא ואמר דבר נורא

גלגולי נשמות מחסידים שהתערבו במחלוקת המפורסמת בין צאנז 

  ... לסדיגורא

שהרי נסתיימה המחלוקת ונשתתקו ! והדברים נוראים להמתבונן

ואילו הרה״ק מזוועהיל אמר כדבריו בשנת , הרוחות כבר בשנת תרל״ו

ן היו אלו מגולגלים ואעפ״כ עדיי, שהוא כמעט שבעים שנה אח״כ, תש״ה

ואנו ניקח לימוד עצום מזה שחס וחלילה מלהתערב , בחיה טמאה

  !...במחלוקת ובפרט אצל צדיקים
  

  )א, טז( קרח ויקח
? זה לשטות ראה מה היה שפקח קרח: "מובא) ח .יח קרח( רבה במדרש

 המדרש דברי בפירוש ברותנש קולמוסים הרבה". הטעתו עינו אלא

   ."הטעתו עינו"

   :א"שליט ממישקולץ ר"אדמו מרן ק"כ מאת כך שמעתי על נפלא פירוש

 ".קרח ואתפלג" פירש" קרח ויקח" הפסוק על אונקלוס בתרגום דהנה

  .האבות מדרך עצמו את וניתק פילג קרח –" ואתפלג" המפרשים ופירשו

 אשא) "א .קכא תהלים( הפסוק על) סח רבה מדרש( ל"חז דברי וידועים

 צריך האדם דהיינו". ההורים אלא ההרים תקרא אל" –" ההרים אל עיני

  .בדרכיהם וללכת, האבות – ההורים אל למעלה להסתכל

 אל עיני אשא" הדרוש את קיים לא קרח –" הטעתו עינו" הכוונה וזהו

 אלא, בדרכיהם ללכת בכדי האבות לדרך למעלה להסתכל –" ההורים

  ...היה קחישפ פי על אף נכשל ולכן, לעצמו דרך לו לקח

 את א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ לבאר המשיך, זה מתוק פירוש פי ועל

 אדומה פרה? משה על לחלוק קרח ראה מה: "פליאה המדרש דברי

 זכות את לנצל רצה, אבותיו דרך את שעזב פי על אף שקרח". ראה

 שבאה אדומה בפרה כמו, מעשיו על יענש שלא לו שתעמוד אבותיו

 שטינף שפחה לבן משל) "חקת' פר( י"ברש כמובא העגל חטא על לכפר

  ". בנה צואת את ותקנח שתבוא לאמו אמרו, מלך של פלטרין

 פחד ולא, משה על לחלוק קרח ראה מה, המדרש פירוש כן אם וזהו

 על מכפרת אדומה שפרה כמו, חשב קרח. ראה אדומה פרה? שייענש

" הטעתו עינו" אולם, בעדו אבותיו זכות תעמוד לו גם כן אם, בניה עוון

   ...בדרכיהם כשהולך רק לאדם מסייעת אבות דזכות

  

  

  
 

אשר לו ואת  את' וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר ויודע ה

  )ה ,טז(' כוהקדוש והקריב אליו ו
עתה עת שכרות לנו ולא נכון ": י מדוע ציוה לחכות לבוקר"ומסביר רש

  . "שמא יחזרו בהם, והוא היה מתכוין לדחותם, להראות לפניו

  :טעמים נוספים מדוע דחה אותם משה למחרת ארבעהנביא בפניכם 

על פי מה שכתוב  ,את הטעם שדחה אותם למחרת הסביר ע"ם שיף זי"המהר

שהמן היה מגיד להם מה  ,"והוא כזרע גד לבן"על הפסוק ) יומא עה(בגמרא 

שלצדיקים ירד המן על פתח ביתם ואילו לרשעים   י"ע 'שבחורין ובסדקין וכו

וכאשר אמר כאן קרח . וכך כולם ידעו את מצבם הרוחני האמיתי, רחוק יותר

בקר " !אין בעיה ה"ל משה רבינו ע"א, "'כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה"

  ... ר בעת רדת המן נראה האם יש אמת בדבריךקבבו ,פירוש, "'ויודע ה
 
 

) טו(י הביא להלן על פסוק "רש, דהנה: מובא הסבר לכך "ורכתנות א"בספר ו

יודע אני שיש : "ה"שכך ביקש משה רבינו מהקב, מדרש" אל תפן אל מנחתם"

תניחנו האש ולא , אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון, להם חלק בתמידי ציבור

ולא היו צריכים , והרי תמיד של שחר כבר היה נקרב באותו היום". תאכלנו

. ויקרא ו(דכתיב , אשר זמנו כל הלילה, קריב אלא תמיד של בין ערביםעוד לה

ואם כן נמצא שעד בוקר ". על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר): "כ

, כי אף אם לא משלה בהם עדיין האש, אינו ניכר שקרבנם לא נתקבל לרצון

א אז בודאי ניכר של, אבל בבוקר אם לא נשרף. אפשר לומר שזמנו עד הבוקר

מקרבן , "את אשר לו' בוקר ויודע ה"ולכך אמר ברמז . ה חלקם"קיבל הקב

שאם לא יקובל חלקם בודאי אין , שנקרב יוודע הדברתמיד של בין ערבים 

  ...נמצא שלא היה אפשר שהדבר יבורר אלא בבוקר. ה חפץ בהם"הקב
 

הנה כדי להבין זה למה אמר להם : כתב ע"זי "אמרי יוסף"ק בעל ה"הרהואילו 

', יש לבאר על פי מה שמבואר בזוהר הק, "את אשר לו' ויודע ד' בוקר'ייקא ד

ובכל לילה קודם השכיבה צריך , בעלי חשבון הנפשמכי האדם צריך להיות 

בוקר ", לכן אמר משה. לפשפש במעשיו ויתוודה עליהם ויעשה תשובה עליהם

אמנם . הכי סבור היה שאולי בערב יפשפשו במעשיהם ויעשו תשוב, "'ויודע ה

, "ויקהל עליהם קרח) "'פסוק יט(, כ"כתוב כמה פסוקים אח, כן והטעם שלא עש

, שהיו הולכים בדברי ליצנות כל הלילה ולא היו ישנים כלל, י שם"וכתב רש

     ...לכן לא שבו בתשובה
 

הסביר באופן נפלא את הטעם שאמר להם  ע"ק רבי שלמה מבאבוב זי"והרה

בספרו ע "א זי"ק החיד"הגהבהקדם דברי ": לו את אשר' בוקר ויודע ה"משה 

  ".בתולה נשאת ליום הרביעי) "'ת בכתובו(על דברי הגמרא " פתח עיניים"

  ,הבעל דבר פסולבה שאם יראה , ובפשטות הטעם הוא

אך . לבית הדין שהיה פתוח בימי חמישי' יום חמישי'יוכל ללכת למחרת 

, שום שביום הרביעי נתלו המאורותמ: ע מסביר שם טעם נפלא"א זי"החיד

. ונתקטנה הלבנה משום שטענה אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד

האיש להיות  אלא צריך, אי אפשר להם לשלוט בשווה, וכמו כן באיש ואשה

ואשתו תהא כלבנה הממעטת את עצמה , שורר בביתו כמלך וכחמה ברקיע

ע לפרש שני "א זי"ף שם החידומוסי. ואז יעלה זיווגם יפה, ומקבלת מהחמה

מצא אשה מצא "דבמקום אחד נאמר , כתובים שלכאורה מכחישים זה את זה

ל אתי "ולפי הנ? "מוצא אני מר ממוות את האשה"ובמקום אחד נאמר , "טוב

, 311=שאיו והיא פחותה מהגימטרייא של "שבגימטריא  ה"אשדהנה , שפיר

צמה פחותה מן האיש אז ואם הנישואין הוא על דרך הזה שהיא מחזקת את ע

כי בכך (, "ה"אשהמוצא אני מר ממות את "אם אבל  ."ה מצא טוב"מצא אש"

, דהיינו כשמחזקת היא את עצמה שווה להאיש) הגימטריא של שניהם שווה

   ...שלא יעלה הזיווג יפה, "מוצא אני מר ממוות את האשה"אז 

, "'קהל ה כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על"והנה קרח טען 

ולזה אמר לו משה . ולדעתו היו כל ישראל מלכים ואין לאחד לשלוט על השני

בבוקר כשתזרח החמה : והכוונה". 'את אשר לו וכו' בוקר ויודע ה"ה "רבינו ע

תלמד מזה שאי אפשר לשני מלכים להשתמש , ותראה שהיא מולכת לבדה

ולכן נתמנה , הה בעולמו שיהא אחד מולך על העד"וכה קבע הקב, בכתר אחד

  ...משה להיות ראש בני ישראל

 

ה ללמוד היטב את כל הנושא של חשיבות "היות וזיכני הקב
ואי אפשר , "אמן יהא שמיה רבא"והשבח הגדול של קדיש ועניית 

 - גילו לנו' ל הק"אך כפי שחז .כי רבים הם, הגליוןלפורטם על גבי 
יכולה אך  ,אשר לא דורשת זמן ומאמץ רב, יש כאן סגולה נפלאה

ורבים אינם יודעים , ברוחניות ובגשמיות לשנות לרבים את חייהם
  . את סגולתה ומעלתה הגדולה

והנני מוכן לבוא ולדרוש , ד להקדיש מזמני"על כן החלטתי בס
  .למען זיכוי הרבים ,כל מקום שאדרשבבגודל מעלתה 

  

  הרב יוסף ברגר
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