
 

 

 
 

 וטהר לבנו
 חידושים וחיזוקים

 

  קרח
 

 

 

 

 

 

 
 

 נתרמו על ידים עלוניההדפסת 
 

  גוטה יצחק בן שרה
 

 ה טובה וכל הישועותסלפרנ
 

 

 

 

 

 

 

הודו לה' יתברך
 הספר כבר בדפוס

 ואפשר להזמין את הספר הקדוש 
 בשמחהוברגע שיצא מן הדפוס מיד אשלח אותו אליך 

 קדימה "הכנס ברכה לביתך"

 שלוהסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 

 מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א

   שלח איימילולקבלת עלונים  להזמנת הספר,

106855@gmail.com 

 יוחנן ריינר    0527120333

 !!!לקנות את הספרחייב אתה גם !!!
 **חידוש עצום וחיזוק אדיר לשבת ולנשמה****

mailto:106855@gmail.com


 קרח -וטהר לבנו  

 

 
1 

 איך פקפקו במשה שפניו קרנו מאור השכינה??  – "ויקח קרח"

רש"י "קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?? שואל 
שראה שיצא ממנו שמואל הנביא  ותירץ "עינו הטעתו"

 בניו לבני עומדות משמרות ד"וכהשקול כמשה ואהרן 
 ,השאלה בכל זאת ונשאלת .שהקוד ברוח מתנבאים כולם

ולטעון כל  וא יכול לחלוק על משהחשב קורח שה איך אכן
הרי  ??העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל השם

שמשה מקודש ומיוחד משאר ומוחשית הוכחה ברורה 
שהרי פני משה  ,דשיםקודש הקכהוא הקדושים, ש העם

 משה הייתה עצומה וקדושת ??באור השכינה קרנו וזהרו
משה לכן ועם ישראל לא יכלו להסתכל בפניו, שעד כדי כך 

משה אמת גם ש מוכיחגם וזה מסכה,  -כיסוי על פניו  שם
גם שאלה על מרים שדיברה  וז ובעצם ??ותורתו אמת

שאר הנביאים, הרי לשון הרע על משה שהשוותה אותו ל
 ???גבוהה מהםהוכחה שקדושתו  האור פניו מהוו

בשבת קודש בשחרית שוב התפללתי לבורא עולם  והנה
ישמח סף על הקודמים שנתת לי על "אנא תן לי חידוש נו
", ובורא עולם נענה לתפילתי ונתן לי משה במתנת חלקו
לי, מה הקשר בין ישמח  שהוקשה .חידוש נפלא ביותר

משה כי עבד נאמן קראת לו, שזה היה לאחר הלשון הרע 
של מרים, להמשך התפילה הקשור למתן תורה שהיה שנה 

לו בעמדו  כליל תפארת בראשו נתתקודם, שאומרים "
לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב 

ליל תפארת ", וכי מה עניין עבד נאמן, לכבהם שמירת שבת
 בראשו ולשמירת שבת????

שבעצם היאך , שאלה נוספתעל ידי , על תשובה וחשבתי
ראה שהוא מיוחד הוא ו מכל האדם, הרי ימשה היה ענ

וזה לכאורה , וזהרו פניו רק לו קרנולטובה מאחרים שהרי 
שמשה טען יתכן  אלא?? מכוח מעלתו ולא כחלק מתפקידו

שהאור שלו זה בזכות שהוריד את הלוחות שבהם כתוב 
היות  וא ,שמירת שבת, זה נתן לו את האור המיוחד

נפש של " ט"ח"ג כ זוהרבככתוב תלמיד חכם בבחינת שבת ו
סבר שבזכות ו", תלמידי חכמים נקראת שבת מלכה

כל הזמן של שבת יש לו את האור הוריד את התורה לכן ש
 יותר מאחרים!!

מעבודת ה' והשלימות של משה הייתה הענווה, שעל  וחלק
 "עבד נאמן קראת לוידי השלימות הוא קיבל את התואר "

על עדות בורא ובתפילה מפרטים שמשה זכה לשלימות 
 וזוהר פניואת אור אפילו ש ,בו ענווה הייתהכי עולם, 

 ,בזה תלה בקדושת השבתקרנו לא תלה בעצמו, אלא ש
 .שהוריד את לוחות הברית שכתוב בהם שמירת שבת

תלה בענוותו משה שבזכות ש ,תפילהכוונה בה ושז ייתכןו
 ,אורלכן בורא עולם נותן לנו בשבת  ,שבתקדושת הב אורו

כי משה  ,"כולם ישבעו ויתענגו מטובך" - רק בואו וקחו
כדי  עדו. בזכותו לאמתיאו נהפך  אמתיזה  ,לא שיקררבינו 

את אהרן מרים וגם  ,הוא הצליח לשכנע בזה את כולםכך 
מחמת קדושתו המיוחדת של  ,קרח שזה רק אור של שבת

משה מעל כולם. 

לכן ננצל את אור אפשר לשאוב משבת קודש, וטהרה כמה קדושה בזכות משה רבינו ובזכות ענוותו הרבה, מזה,  ונלמד
 ,אור של שבת שעידן אותנו ועינג אותנוהבכוח הקדושה ושניזכר שישפיע עלינו למשך כל השבוע,  קדושת השבת

שהיצר הרע מנסה להכשיל אותנו כל רגע ובכל עת, ונשקיע זמננו בלימוד התורה נתגבר על כל הניסיונות ובמתיקות זו 
לתי כל סיפוקי ותאוותי התמלאה מטוב שממשיכה את אור השבת עלינו, וכשיש שבענו מטובך אין צורך לחטוא כי קיב

איזה עונג של תפילה שחרית  ., וככה מגיעים ל"וטהר ליבנו לעבדך באמת", אמן ואמןעני מטובו ומקדושתויהשם שהשב
 כפשוטו. "שבעני מטובך"אין לכם מושג, היה לי 

 ב -"ויקח קרח" 

"???רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר" למה לא כתוב עליהם

כח לדעת מה קרה למרים שהשוותה את משה קרח נו הרי
בורא עולם לשאר הנביאים שעל כן היא נענשה, וגם 

 מפורש הסביר שמשה קדוש יותר מכל הנביאים,ב
ועונשה היה מפורסם לכל, שהרי כל העם המתין לה שבוע 

אם על המרגלים יש תביעה  אז .ולא נסעו בגללה
ראינו אז למה לא  ,"שרשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר"
 ???שגם היה מהמשפחה טענו על קורחממש יתביעה זו ש

לתרץ, שקרח חשב, שבעצם על כל הדור שיצאו  ונראה
גם על ושנה ומעלה נגזר שימותו במדבר,  20ממצרים מבן 

במחנה  אלדד ומידדגזירה כפי שהתנבאו  הנגזר משה
שהיה שמשה מת ויהושע מכניס, ואילו קרח רב בפרסום 

עליו למות, כי שבט לוי לא חטאו בעגל  משבט לוי לא נגזר
סבר קורח שהיה מגדולי הדור שחייבים  לכןו .ובמרגלים

 הנהגה שתיכנס לארץ ישראל ,הנהגה חדשה לעם ישראל
 .כראוי איתם לארץ ישראל הנכנסתשקיע בדור החדש ו

החלפת משה רבינו ידעו כולם מהנבואה על  ואכן
נון, אבל הם שהתנבאו במחנה שזה כבר תפוס ליהושע בן 

היו בטוחים שאם משה מת הם  כי .רצו שגם אהרן יוחלף
כי אהרן לא ייכנס,  בפשטות גםלארץ ישראל, ולא נכנס 

רצה ה' להשמיד את אהרן ורק בגלל בחטא העגל כבר 
, ואם על שמידוהא התפלל על אהרן ה' לתפילת משה ש

הם  ולכן .משה הקב"ה הקפיד שלא יכנס כל שכן אהרן

המחליף ולא על פי יהיה  יחליטו מי לו שתבעו שהם א
 .נבואת משה או נביא אחר

 

שאם יהושע מכניס עוד שבלהט המחלוקת חשבו  וייתכן
הרי בתור תלמיד מסור לרבו לא  ,שנה 40עוד ברק את העם 

את רבו עד הרגע האחרון, ולכן חשבו  להחליףכביכול ינסה 
חות לפ ,יהיה מנהיג זמניכבר בינתיים גם שאולי כדאי ש

 .לארץ ישראל שנכנס איתםמנהיג , לדור החדש דור העתיד
על פי שגם שני בני אהרן,  דומה לזו טעובטעות  ובעצם

אמרו מתי ימותו זקנים הללו וננהיג את הם דעה בגמרא, 
זה דבר שקשה להבינו, איך הגיעו אכן הדור במקומם, ו

 למחשבות כאלו??? ," כעדות ה'מכובדי" ,גדולי ישראל
ה להם ביקורת על ההבלגה יתשהי מפרשיםבתי ראי אבל

של משה במרדנות של דתן ואבירם, ובהנהגה של אהרן 
 .שרודף שלום ואינו מקפיד וזורק מרה בדור

 

בדומה למה שרואים היום באופן חריף תחיל, הככה זה  אז
, שנרמס קודם אכפת מהכבוד של הרבניםוקיצוני יותר, ש

, ולאט לאט םאחרי חוצפה שעושים להםמה מזועזעים
שהם באים  פךוההיצר הרע הופך קערה על פיה, וזה 

על הנהגת הרבנים ומנהיגי או בפה ביקורת בלב ב ,בחוצפה
, כאילו הרבנים חלשים ולא מתאימים לתפקיד הרם הדור

הנהגה, כי את שצריך להחליף , קרחזה טען  וכעין .שבידם
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החליף את משה ביהושע, ולכן כבר ממילא בורא עולם 
מושלם שינוי תיים עד תקופת יהושע כדאי שיהיה בינ

וכנראה בורא עולם לא רוצה מועיל ביותר לעם ישראל, ו

ולכן הוא לפגוע במשה שתלמידו יהושע יחליפנו בחייו, 
כין את עם ישראל כראוי לארץ להלהנהיג זמנית והמתאים 

ישראל.
 

עושה מצווה  שהואבטוח  עד כדי כך שאדםודקים, שהיצר בא עלינו ברעיונות שנשמעים הגיוניים ואולי צמזה  נלמד
נהיה שותף ליצר הרע להרוס כל חלקה טובה, אוי לנו אוי ואוי כמה  הוא ,בדיוק ההיפך האמת היאאבל  ,ומציל את הדור

ולשנאת ישראל חמורה ולהורדת קרנם של צדיקי  ,להרס בעולם היהודי ות גרמוהכוונות הטובות ורדיפת הצדק המהפכני
.ד לעפר רח"להדור ע  

 

ראל בהכנעה ושמע וקבל עצתם אל תקשיב לו בשום פנים ואופן, ואם צץ לך רעיון גש לגדולי יש ,היזהר מיצרך הרע ולכן 
היצר בא בסיפורי לשם שמים ובלבולי מוח עד  .ם במלחמת היצר הפרטית תיזהר ממנווג .ודעתם ובפעל במדויק על פיהם

עמוק ללא יכולת לצאת מהנפילה, לכן אל תקשיב לו "ותשועה ברוב יועץ"  שמפיל אותך בטומאה נוראה שאתה שוקע
 אמן ואמן.בלי להיכשל וכך תצליח בכל דרכיך שמכירך היטב ותתייעץ תמיד עם רבך 

 

 המשך - ה' קהל על תתנשאו ומדוע ה' ובתוכם קדשים כלם כל העדה

 למה חשבו וטעו שמשה שווה בקדושה ככל כלל ישראל??עוד הסבר 
 

מגדולי ישראל,  250קרח ו  ולבאר עוד סיבה איך נפל תכןי
בטענה חוצפנית להחלפת הנהגת משה והשוואתו לכל עם 

חטא והתבוננו בבגלל שראו שאולי דווקא ישראל, 
אשמת משה  וטענו שזלכן , בהתבוננות לקויה המרגלים

הייתה  וטענתם .שטעה בהנהגתו, ולכן יש צורך להחליפו
רא עולם לא היה בעד זה באופן למה שלחת אותנו כשבו

ולכן כששלחת על דעתך למרות זאת ויצא מזה  נלהב,
מעצמך מהנהגת היה לפרוש  אם כן עליך ,מכשול גדול לעם

שאנחנו צריכים לנו חבל עוד הצטדקו באמרם ש, והעם
 ולמרות .במקומך לעשות את העבודה הלא נעימה הזו

כלו לא יעד כדי כך ש ,זוהרשל משה שהיה אור פניו 
מסיכה, בכל זאת הם לקחו על פניו להסתכל עליו עד ששם 

לאחר חטא המרגלים, משה רבינו כוחו של הוכחה לחולשת 
 .פחת וירד לדעתם של משהכוח הנבואה  שהרי

עד שלא כלו מתי אמר מר  א"ב"ב קכשהגמרא אומרת  כפיו
ויהי כאשר תמו "שנאמר  ,מדבר לא היה דיבור עם משה

 וכתוב בסמוך לזה "ת מקרב העםכל אנשי המלחמה למו
  רש"יומפרש היה הדיבור,  "אלי" – "וידבר ה' אלי לאמר"

אם זמן  פרק ובאותו .כבתחילהפה אל פה שלא דיבר ה' 
כגון במעשה קרח שהיה  ,לדבר עם משההקב"ה  נצרך

ידי חלום או על ידי היה מדבר על  ,מעשה המרגלים יאחר
מדבר עמו לא היה ש או ,מלאך או באורים ותומים

 .לעם ישראל נצרךשמעשה ל אלא רק ,ותכרגיל
שה חלילה, אלא השכילו הבן שזה לא באשמת מלא  והם

שאם אחרי העגל משה  וטענו וטעו באשמת עם ישראל!!!
שכינה עד שלא יכלו להתבונן כביכול הרוויח שקיבל אור 

אם משה רק התעלה,  ,ירד ונפלאז בו, למרות שעם ישראל 
עוד היה משה להתעלות אמור המרגלים גם אחרי חטא  כן

, ואם פחת כוחו סימן שכוח יותר ולא שיפחת כוחו בנבואה
 .מנהיגותו ירדה

אור פניו היה טעות חמורה, כי טעו כמובן שהם  אבל
למרות שמשה רבנו בענוותו  האישית, מחמת קדושתו

הלביש זאת בכך שזכה להוריד בלוחות הברית את מצוות 
נשאר גם בזמן שהיו  היות ואור פניוו ,וכנתבאר קודם שבת

 מנםא ., זה רק בגלל קדושתו העצמית שלא נפגמהנזופים
לכן לתועלת עם ישראל, נבואת משה הייתה אך ורק היות ו

ודווקא זה  ,ברגע שעם ישראל נזופים אזי נבואתו נפתחת
גם שהמנהיג צמא לדברי השם אבל  היה כבודם של ישראל

. ם כל העםיחד ערוחנית סובל ורעב הוא 

מכשיל אותנו בחטאים, ובמקום שנתעורר לתקן את עצמינו שאנחנו חוטאים ושפלים, את שהרע  דרכי היצרמזה  ונלמד
ואנחנו  והם!! והם והם אשמים, הם לא בסדר, הם ,הם נפלו ,אנחנו מפילים על הרבנים שלנוואת האשמה חשבון הנפש 

על הצד שיש דברים נכונים, היצר הרע משחיר את כל הרבנים וגם  שע,סיפורים ולשון הרע מרושמועות וניזונים מחצאי 
 .הדור שמואל בדורו כך יפתח בדורו, כל דור רבניו לפי רמתי ככולם, וגם צריכים לזכור כ

  

השרת, כי כך אין אפשרות שנתחבר  ייתכן שאנחנו נהיה שפלים ביותר ואילו רבותינו יהיו קדושי עליון מלאכי ולא
גם לדבריך הרב מבין מה זה יצר הרע  האדרבהרע, לפעמים תגיד ליצר  הנינו הוא בלתי נתפס, אדרבירחק בליהם כי המא

לא מושלם אני פי כמה וכמה לא מושלם ועדיין יש לי הרבה מה ללמוד  שהרבויעזור לי, כי עד כמה שאתה היצר טוען 
 .הרבמפיצים על בגללך למרות כל שקריך והלשון הרע שממנו ממנו ולהתחזק 

 
 

בימים ההם " :ימי השופטיםבהפסוק שנכתב בנו מתקיים  ,היצר הרע הורג אותנו לחלוטין, כי אם אין רבנים ובעצם
סיבת הנפילה הרוחנית המחרידה של שבט בנימין שהגיעו למידת כאין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה", וזה נכתב 

, אז קדימה "אבל אשמים אנחנו" נאשים רק את עצמנו, וטיןוכמעט שהשבט הושמד לחל ומעשים אשר לא יעשו, סדום
 ונתקן את עצמנו, וכך נזכה לאור השם ולישועתו בקרוב ממש.

כמת נשים בנתה ביתהליצנות של אשת קורח, ההיפך מח

שעד שקרח לא פתח את הפה לאשתו על תלונותיו על  יתכן
משה רבינו שלא מינה אותו לנשיא, היא לא ידעה שהוא 

פתח את הפה, הכל השתחרר קרח בוד, אבל ברגע שמחפש כ
 ממסגרהיא הוציאה  כי .כמו כדור שלגוהתעצם מאוד 

וכמה  ארוכה, ליבה את מה שהיה טמון אצלה תקופה
 פיהרסן כך זה כשפתחה את בלב שלה שמרה יותר שהיא 

ויותר נוטף שנאה,  זה היה יותר עוצמתי ויותר הרסני
חולת כבוד ומלאה  שגם היא הייתהח ווכמובן הכל מכ

התחילה לצחוק על בעלה,  והיא .בקנאה במשה רבינו

ים, בכך שגילחו יטענה שמשה השפילו ביחד עם כל הלוב
 .בלי זקן ופאות כעין תספורת אסירים

גדולי האדמו"רים יום אחד לעצמם פתאום את כל  תארו
 ,שהשאירו פאות אבן עזראכ נפרשואם  בלי זקן ופאות,

גילחו הכל שהפאות, הרי  5ונה לכל הכושכפשוטו נפרש ו
שפיצים שגדלו באמצע הפנים וחלל  ומסביב לפאות והי

אלף עשו כך אז זה נכנס  22ואולי אם מגולח בין הפאות!!! 
מה שסמכו  לגלגההיא  וגםכסגנון שהפך למקובל???? 
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צמם בהמות, וגם הניפו אותם כמו ו הם עליעליהם כא
 .רבן בהמה, בעצם כמו חלקי הבהמהק

ים קיבלו יפיה כל עם ישראל והלואת פתחה שהיא  ועד
רק , וובלי שמץ של ליצנות זאת בשמחה בלי שום פקפוק

לטעון שאין מצב שבורא  והחל" קרח"לאחר מכן הזוג 
אין זאת אלא פרי  !!!!עולם מסכים להשפיל ככה אנשים

הם עושים מצווה רק ש סברועוד  והם .משהמחשבתו של 
שלא הוא החליט על  בורא עולם מלמדים זכות עלכי הם 

של משה, וככה התחיל  לעברו גלגלוכדור הבוז את , וכך
בטענות כאלו קרח מציא מצוות, ומהפקפוק שמשה מלבו 

אך ורק לשם שמים, שכנע את גדולי הסנהדרין שהוא נלחם 
כבוד השם יתברך. למען 

 

לא נעלה -העיני האנשים האלה תנקר  
 

שליח בית לש ז"מועד קטן ט אהגמר, הביא את תמימה התורה
דין מותר לספר לדיינים לשון הרע על בעל דין שחרפו 
וגידפו או כל עניין רע שעשה כשהזמינו לדיון, ואין זה לשון 

שאמרו למשה שדתן ואבירם  ,זאת מהפרשה והוכיחוהרע, 
 ."לא נעלה -העיני האנשים האלה תנקראמרו "

מר זאת מי החליט לגמרא ששליח בית דין א ולכאורה
כפי  למשה, אולי קיבל זאת בנבואה או ברוח הקודש??

", ויאמר עשו בלבו" וכן  "ותצחק שרה בקרבה"שמצאנו 
 שבורא עולם גילה זאת.

 

לא מספר שבורא עולם  "גסנהדרין מ הגמראעל פי  ותירץ
לאחר שאצל יהושע שמצאנו  וכפילשון הרע על יהודים, 

 ויהושע, רב על העיבקיהודים  36למוות כיבוש יריחו נפלו 
והקב"ה אמר לו:  ,שאל את בורא עולם מי לקח מהחרם

בית דין של שליח לכן חייבים לומר שו וכי מלשן אני??
לשון זה היה אצל יהושע לי שהרי  וקשה אמר זאת למשה.

, שהיה נחוץ לדעת מי מעל ולקח מהחרם הרע לתועלת
ה חובה לגלות ולהעניש את יתשלכן מתו יהודים, והי

ולמה זה נחשב ללשון  על בכדי שלא ימותו עוד יהודים,המו
?? ולמה הרע??? הרי לשון הרע לתועלת אין איסור לספרו

 נמנע ה' לספרו.
 

שאם אפשר בדרך  תועלתבהכלל היא ע"פ  התשובה
, חייבים לפעול בדרך האחרת פחות מדיבור מפורשאחרת 

לעשות הגרלה למרות שגם הגרלה זה  ליהושעהציע ה' ולכן 
בזה  ותאת ה', אבל זה פחות מנבואה ברורה כי מעורבמ

פעולות אנושיות עד כדי כך שיש כאלו שמערערים על 
וכי בגורל אתה בא שעכן בעצמו טען ליהושע " וכפי .הגורל

ך לאלעזר הכהן גדול זה יפול ני, הרי אם נטיל גורל ב"עלי
אם בהיתר  )ויל"ע חד מכן, למרות שלא עשיתם כל רע!!על א

תוב וכדומה במקום להגיד חובה לרמוז או לכגם עלת יש של לתו
 .במפורש(

 

מה משנה אם כן אם ה' לא אצל דתן ואבירם כאן  אבל
??? ובפרט שזה לשון הרע מספרו אלא שליח בית דין

לתועלת לדעת עד כמה דתן ואבירם נחושים להחזיק 
 במחלוקת, אז למה לא ה' סיפר זאת למשה בנבואה???

שמספר לבית דין מה דין שליח בית  אצללתרץ, ש ונראה
בעל דין וכו' זה לא בגדר של היתר מחמת ופגע בו שעשה לו 

לשון הרע לתועלת, אלא היתר חזק יותר של חלק 
העדיף  ולכן .משליחות בית דין וכידו הארוכה של בית דין

בורא עולם ששליח בית דין יספר כי זה היתר מוחלט 
מחמת היתר של מאשר שהקב"ה יספר שזה היתר דחוק 

לתועלת שהיתרו מוגבל.
 

 המשך - לוי בני לכם רב הקדוש הוא ה' יבחר אשר האיש והיה
  
 

 למה חשב קרח שמשה ואהרן נכשלו ועל העם להחליפם, הרי בורא עולם החליף את יהושע במשה רבינו,
 אז למה חשבו שהם בני האדם צריכים ליזום מהלכים, להחליף הנהגה????

 

ייתכן שקרח ועדתו טענו גם שמשה רבינו כלל זה  ולפי
ובאמת  וכאמור קודם בליצנותה של אשת קרח,בתפקידו נכשל 

בורא עולם מסכים להחליפו, רק שפעמים בורא עולם לא 
מעדיף שאנשים יעשו זאת, שיהיה ישירות אלא עושה זאת 

לא רצה מעורב בזה מעשה אדם, כמו בלשון הרע שהקב"ה 
 במקום נבואה ישירה וברורה.הציע שיעשו הגרלה לספר ו

 ח בעצמו שיש הזדמנות להנהגה חדשהקרח היה בטו ולכן
ומחודשת לחלוטין, כי כמו שאת משה לא יורשים בניו 

אלא אדם משבט אחר לחלוטין ורק בזכות נאמנותו, כך 
וזה כבר לא קשור  'אולי גם לגבי כהונה הדברים השתנו

ראל לאנשים גדולי יש 'ללויים אלא לכלל הציבור
גדולי ישראל  250שכנע את  וכך  ומשקיעים כמו יהושע

ראשי הסנהדרין שהם ראויים ונאמנים ומשקיעים כמו 
ועוזרים לבורא עולם לחולל את  'יהושע, ומצווה הם עושים
ימו להקריב קטורת אפילו שאינם השינוי הראוי, ולכן הסכ

 ים ולא כהנים.ילו
 
 

 המשך - אתם המיתם את עם ה'
 

מיתה , שהנה אחרי מות קרח בקודם גדולה לדברי וראיה
איש מקטירי הקטורת,  250משונה ומיוחדת ושריפת ה 

למרות זאת עדיין באו עם ישראל בטענות על משה ואהרן 
כי איך ייתכן ו ,מאוד תמוהו !!!"אתם המיתם את עם ה'"

בריאה "הדבר אחרי שרואים בחוש עונשים מיוחדים 
שלא כדרך ובלעה עונשים " שהאדמה פתחה את פיה חדשה
כל זאת הם ממשיכים לפגוע בו ,במשה שפגע כל מילהטבע 

כאמור קרח הסית את  אלאולהאשים את משה??? 
הציבור שמשה ואהרן אמורים להתחלף וזה רצון הבורא, 

הם הסבירו את מות  ועם ישראל עדיין האמינו בזה, לכן
עליהם והתפלל עליהם, קפיד המשה קורח ועדתו, בכך ש

מחמת כבודו של משה, ואילו אותם עניש הלכן בורא עולם ו

משה היה מוותר ופורש היה זה רצונו המושלם של בורא 
 עולם.

 

אהרן עוצר את מלאך אחרי המגיפה, שראו איך  ורק
אני בא בכוח  :וטוען לו ,בין החיים והמתיםבעמדו המוות 

ורא עולם, ואהרן משה, והמלאך טוען אני בא בשליחות ב
הרי גם אני וגם אתה יודעים שמשה  :ותו בטענהמנצח א

, ומיד הפסיקה לא אומר מילה בלי רצון בורא עולם
זה  ועצם .מלאך קיבל את דברי אהרןה, כי המגיפה

, זה הוכיח לכולם שכל לדברי אהרן הסכים שהמלאך
פעולת משה זה מאה אחוז רצונו המושלם של בורא עולם, 

אכן הכל באשמתנו  :ואמרו כיבאז באו בכניעה וברק לכן 
וחלילה לא באשמתכם גדולי ישראל, אבל מה יהיה אתנו 

כל כך הרבה נפלנו!! עזור לנו משה הצדיק!! 
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מזה לפתוח עיניים בזמן, ולא לחכות לנזקים קשים ואסונות השם ישמרנו, אלא על הרמז הראשון ועל הפליק הראשון  ונלמד
הכל בא עבורנו ללמדנו מוסר ושנשנה את דרכינו, וכשיש  .ין מקרה בעולםכי א ,מבורא עולם מיד נתחזק ונתקן את דרכנו

 הכנעה בורא עולם עושה מופתים וניסים ונפלאות, וגם מקל יוציא פרחים ושקדים בכדי לעזור לנו לקנות את המוסר לדורות.
 

 מקושש עצים היה בין המרגלים לפרשת קרח, עניינו
 

 "ושבת צא יש דעה בגמר ,עצים שחילל שבת המקושש
שנראה  מביא "טבבא בתרא קי ותוספות, פחדזה היה צלש

לרשב"א שמעשה המקושש היה לאחר חטא המרגלים, 
 ומבאר .צלפחד התכוון לשם שמיםכתוב במדרש שו

 לאחר חטא המרגלים שהיות ונגזר עליהם שם תוספות
הם לא כי הכל אבוד  שמעכשיוהיו שסברו  ,מיתה

ולכן  ,נית המקוריתממשיכים לארץ ישראל כפי התוכ
צדיק , לכן בא ים להםמותרכבר  כל איסורי התורהש חשבו

וגם שבת, להורות לעם ישראל שגם במדבר את הזה וחילל 

לקיים את כל התורה ואף חייבים במצב שלהם הם 
 .בחילול שבת מיתהיתחייבו 

 

הם חשבו שבארץ ישראל חייבים במצוות ששימו לב  אגב
עוקרי דת שהיו הפוך ממה בדיוק וזה אבל לא במדבר, 

 ויותרשטענו שבישראל העיקר זה מצות ישוב ארץ ישראל 
רק בגולה צריך לקיים את כל המצוות, ה' שלא צריך, מזה 

בארץ ישראל צריך  האדרבכי מדעתם הפסולה,  יצילנו
, והראיה שיש מצוות התלויות להוסיף כמה שיותר מצוות

 .בארץרק 
 

 

 המשך -ניה איזה שבת חילל ראשונה או ש
 

 הספריהביא את  רש"י, שהרי בעניין זהיש לדון  והנה
 שלא הכתוב דבר ישראל של בגנותןש ('ז פסיקתא ,שלח)

 והנה .וחללה זה בא ובשניה ראשונה שבת אלא שמרו
 שבת ישראל שמרו אלמליכתוב ש (ב"ע "חקי שבת) בגמרא

חילול ושם מופיע ש ,ולשון אומה בהם שלטה לא ראשונה
 מנםא .שיצאו מן העם ללקט ,שבת הראשונה היהשבת בה

השבת שחיללו את כתבו  בדעת זקנים של בעלי התוספות
שאלמלי שמרו , והוסיף על זה בשם רבותינו השנייה
 .לא שלטה בהם כל אומה ולשון שבת שניהישראל 

 

שם כתוב  ואילושנקט לשון של הגמרא בשבת  וקשה
נאמר כזאת גמרא ש ולא מצאתי שחיללו שבת ראשונה???

 ויש שגרסו בגמרא שניה. בשם רבותינו על השבת השניה???
זה לא  אזאם זה היה לאחר חטא המרגלים  קשה ועוד

שנה א' , כי ממתן תורה בערך 60שבת שניה אלא השבת ה 
 אלא ??מעל שנה העברעד ט' באב שנה ב' לצאתם ממצרים 

עם  יחדבמרה  השבתזה כשניתנה  ראשונהיתכן ששבת 
 הרסו שיצאו ללקט דתן ואבירם, ואז הראשונה הבשנ המן

 .לאחר גזירת המרגליםהיינו  שניה, ושבת מהמן
 

 ,מצב חדש בעם ישראל ולאחר חטא המרגלים נוצר והיות
כי אלו למיתה ובניהם לחיים, נולד, כאילו עם חדש 

לכל כלל עם  אבל גם ,חדשיםחיים  כעיןזה  דאיו לצעיריםו
יש לה חשיבות של שבת  לכן .לידה חדשהכ זה היה ישראל
היא  אבל מצד שני, במצב החדש ראשונה שבת כאילו

מקום בבמצב הישן ראשונה שהיה שניה לשבת הראשונה 
סתירת מאמרי חז"ל, שאכן  זה מתורצת ולפי מרה.ששמו 

, וכפי שהגמרא בשבת אומרת לשבת ראשונה יש עוצמה
 אומה בהם שלטה לא ראשונה שבת ישראל שמרו אלמליש

זאת כלל זה תקף גם על השבת הראשונה  ובכל ן.וולש
כי זה היה אחרי התחדשות  ,שהייתה לאחר חטא המרגלים

עם ישראל וכאמור, ואכן שבת זו אפשר לכנותה גם שבת 
 ראשונה וגם שבת שניה וכאמור.

 

שבת שכתב ש ,בלשון רש"י כאן יש להקשות מנםא
 רו, ואם ההסבר כדברינו אםראשונה שמרו ושניה לא שמ

 במזרחי ואכן שבת??הראשונה הם לא שמרו שבת בכן גם 
בפרשת המקושש הביא שמקשים על רש"י שבשבתות 
ראשונות ממרה שמרו את השבת ורק בשבת שלישית לא 

שמשה שמע בראשונים שתירצו  ועיין שמרו את השבת???
ה את ישראל על השבת, או שרק אמר מה' והמתין ולא ציו

בל עדיין לא חייב אותם א ,להם ללמוד על מצוות שבת
כפי שלימד אותם על מצות פרה לקיים את מצות השבת, 

רק בא'  ונצטואדומה למרות שציווי מצוות פרה אדומה 
ואם כן שבת  ,ניסן שנה לאחר מה שלמדו על מצוות פרה

 יתה זו השבת שבהראשונה שמשה חייבם לקיים אכן הי
 .יצאו מן העם ללקוט

 
נו קודם, שאכן ין לפי דברכל פנים יתכן לפרש עדיי על

יצאו מן העם ללקוט וחיללוה בשבת ראשונה למרות ש
עדיין זה נחשב ששמרו אותה, כי עם ישראל חזר בתשובה 

ה עם ישראל כולו לנה ומעשבת למשך ש כי מאותהשלימה, 
מאהבה הופכת  ותשובה את השבת בשלימות. שמר

זדונות כזכויות, וממילא לאחר התשובה הם הפכו את 
 ולכן ."כהלכתהלשבת שמורה ול השבת לזכות "חיל

להם הזדמנות שניה לתקן את הרושם שנשאר,  ניתנה
" במצב החדש שלאחר חטא שבת ראשונהוליצור שוב "

 .המרגלים
 

 ,"ויהיו בני ישראל במדברהתורה מדגישה ש גם מה ומובן
בא ללמדנו  אלא ??למרות שברור שעם ישראל היו במדבר

" שהדור בני ישראל במדברשל " שאפילו שהיו במצב חדש
הישן מת במדבר ולא עולה לארץ ישראל, בכל זאת גם שבת 

שהם  כך .ו אותה בני ישראלרראשונה מיוחדת זו לא שמ
לא הצליחו לתקן את הרושם הקודם שנשאר למרות 

 .שחזרו בתשובה, וכל זה מחמת שנכשלו שוב באותו ניסיון
 

והופכת אותה לזכויות עד כדי שינוי המציאות ממש, כפי שכתבתי  העבירותשאכן תשובה מאהבה מוחקת את , ללמדנו
 40על רבי עקיבא שכל ימיו היה משתוקק מתי יקיים את ואהבת את ה' אלוקיך אפילו נוטל את נפשך, למרות שעד גיל 

 ת הפכו לזכויותשנות חייו הראשונו 40כל  -היה עם הארץ ושונא תלמידי חכמים, אלא כיוון שחזר בתשובה מתוך אהבה 
 יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. ההיפך מהשנאה הגמורה של מי ,ולמציאות של אהבת ה' מושלמת

 

לאדם ניסיון לראות האם יכשל במה שבעבר נכשל בו למרות שחזר בתשובה  נותניםעדיין רושם נשאר, שמצד אחד  אבל
לגמרי, וגם את מה שהפסיד  ימחק לו גם רושם העבירהשלימה מתוך אהבה, ואכן אם הצליח לעמוד בניסיון אז יתכן ו

מה שיכל לתקן  בל אם חלילה יכשל בה הוא גם מפסידאבכישלון הראשון ניתנה לו ההזדמנות לזכות בה בפעם השנייה, 
 מה שהפסיד אז, וגם הוא מחזק את הרושם הרע שהיה עוד קודם. חולהרווילגמרי 
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ומתקן את עברך מתוך אהבת ה', והפכת את חטאיך לזכויות, אנא התגבר בכל  ה'הודי יקר וחביב, אתה כבר עובד , יולכן
הכוח במקרה שפתאום נופל עליך ניסיון קשה, ובכוח ההתגברות תמחק לגמרי את שורשי חטאיך לחלוטין ורק תרוויח 

 מהתגברות זו, וחלילה ההיפך רח"ל, אז חזק ואמץ, וזכור נא ה' אתך להצילך תמיד אמן ואמן.
 

 משךה -המחיש צלפחד  למי
 

 -מילא הדור שנגזר עליהם מיתה שלחדד ולהבין,  וצריך
שהיות והם לא עולים לארץ ישראל  יכלו לטעוןהם אולי 

הם פטורים מהמצוות, אבל כל בני  ונגזר עליהם מיתה אז
 יםבוודאי חייב הםהדור הצעיר שייכנס לארץ ישראל 

ר כב א'שבמרה בשנה  כשם .במצוות אפילו במדבר
התחייבו בשבת, וממתן תורה כמעט שנה שלימה היו בסיני 

שבת, ואף אחד לא חשב שהם פטורים  היו חייבים לשמורו
 .כי עדיין הם במדבר

 

ייתכן שרק הדור המבוגר שנגזר עליו מיתה הם סברו  אלא
שהם פטורים ממצוות, כי קיום התורה והמצוות זה בכדי 

ולכן בא להביא אותם למטרה להיכנס לארץ ישראל, 
גם  ,לדור הראשון בעיקרפחד והדגים לכל עם ישראל צל

אתם גם אם  ,אתם חייבים לקיים את כל המצוות במדבר
, כי גם אתם חלק מעם ישראל לא נכנסים לארץ ישראל
קשה אתם לא נפשות אבודות ואתם למרות העונש ה

דור  ,דור מקבלי התורה ,דור דעהאתם  כיומחוקות, 
ה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך כשעליכם אמר הקב"ה "

", יך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועהלותאהבת כלו
זה לא רק  אבלשהם עשו לבורא עולם לא נמחק!!!!  וחסד

שאין יהודים מחוקים אלא בגלל  ,"החסד שעשובגלל "
 .כפי שנראה בסמוך אצל בורא עולם

 

 המשך – םאני השם אלוקיכ -  ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם
 

 ,פרשת ציצית זה  מובן למה כתוב אחרי עניין זה ולפי
 ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכםואחרי שכתוב 

אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ כתוב 
, הערוך השולחןבעל  וכתב .מצרים להיות לכם לאלוקים

שגם אם אתה לא שומר על שבורא עולם אומר לנו 
ל העיניים אתה חייב לזכור שאתה המחשבות ולא שומר ע

, הוא לא עוזב אותך ולך אסור לעזוב שייך לבורא עולם

אני השם אותו, בורא עולם לא מוחק אותך ולכן כתוב 
שערי  ט"במשבמצרים שהיו  כמו, בכל מחיר!! אלוקיכם

רב ת בורא עולם אהב אותנו והתקרב וקטומאה למרות זא
 ט"גם אם אנחנו במ ,, כך גם היום ולעולםאותנו ועזר לנו

אני השם שערי טומאה בטינופת הכי גרועה, עדיין 
ואני  !!, לעולם אתם שליבכל מצב ובכל מקום אלוקיכם

וטוב. אמת ויציב ,אלוקיכם לעולם

 

שהכל היה במגמה לצאת ממצרים וללכת אחרי בורא עולם  ,לפחות צריך מגמה ושאיפה להתחזק כמו במצרים אבל
, אז גם לנו צריך להיות שאיפות טובות לפחות, לכן יהודי יקר חזק ואמץ, התלכלכת 'נעשה ונשמע' עלינובנאמנות, ולקבל 

 מאוד נפלת נורא, קום תנער מכנס ורוץ קדימה לאבא, כי ידיו פרושות לקבל אותך באהבה רבה.

 המשך - לצלפחד ומחלוקת קרח והקשר

 

גם שנכון שוחשב  שלפי זה בא קרח בטעותעוד  ואפשר
ל היות והם לא תורה ובמצוות, אבב יםהראשון חייבהדור 

צריכים דרך אחרת לכן אולי הם  - נכנסים לארץ ישראל
 ,ברית מילהוראיה לדבר ממצות בקיום התורה והמצוות, 

חובת להם  ההתחדשדווקא לאחר חטא המרגלים ש
דווקא בגלל שאינם נכנסים לארץ ישראל  הפריעה, ואדרב

טען  ולכן .ולהתחזק וותהם יצטרכו יותר מסירות למצ
שעדיף טלית שכולה תכלת במקום חוט בודד בכל כנף, 
ובית שכולו ספרים עדיף ממזוזה בפתח, והיות והכללים 

ם להם, לכן לדור זה אין הגבלה בכהנים דווקא משתני

כל המוסיף  האדרב אלאודווקא כהן גדול אחד,  משבט לוי
 .הרי זה משובח, וכל הרוצה יבוא ויטול

 

ראשי סנהדרין, ועוד טען להם שהוא  250שכנע הוא  וככה
עליו מיתה,  הנטול אינטרסים, שהרי הוא לוי ולא נגזר

והוא רק דואג לדור הישן, לא זונח חברים, והוא עצמו כבר 
שהיות וכוונתו  ויתכן .וכל פועלו לשם שמים 130מבוגר בן 

להרבות תורה ומצוות, לכן כתוב בכתבי האר"י זצ"ל 
"צדיק כתמר לעתיד לבוא, שסופי תיבות  שקרח יחזור

.קרחזה  יפרח"
 

 שם אנשי מועד קראי עדה נשיאי ומאתים חמשים
 על פי היסוד הקודם -ועדתו עוד דרך במחלוקת קרח 

 

ראשי היו  םהיו משבט ראובן, וה 250רש"י שרוב ה  כתב
איך ייתכן שגדולי ישראל טעו הוא, ופלא עצום , סנהדראות

נה שייכת לשבט ך, הרי הם ידעו שהכהובדבר פשוט כל כ
דעתם של גדולי הנים, אז איך עלה בלוי וממנו יצאו הכ

קודם, בדומה לאמור  ונראה הנים??ישראל שמהם יהיו כ
כשיצאו  20ברגע שנגזר על הדור הישן שהיו מעל גיל ש

בניהם הדור החדש על ממצרים למות במדבר, ואילו 
ראל, מצב זה היה לארץ יש יהיו הדור שיכנס הוחלט שהם

 .כמו לידה מחדש לעם ישראל
 

הבכורים הפסידו את מה ששבעצם שטענו ייתכן  וגם
במקומם אכן בגלל חטא העגל, ו היה זהעבודת הכהונה 

עכשיו שכל הדור  אבל .נבחרו כל שבט לוי שלא חטאו בעגל
הדור הצעיר שלא חטאו ורק מתים במדבר, הישן שחטאו 

אם  הם הממשיכים, 20 מבני  בעגל ובמרגלים כי היו פחות
כן הכהונה אמורה לחזור חזרה לבכורי עם ישראל שלא 

 .וברוך שכיוונתי בזה לדברי הרמב"ן, חטאו
 

וכבר כשעברה הכהונה מהבכורים היא עברה לשבט  והיות
שבט לוי, לכן סברו בני ראובן שאולי הבכורה  –שלם 

כל שבט והכהונה תחזור לראובן שהיה בכור השבטים, ו
 וכידועהנים במקום כל שבט לוי. אובן יהיו כמו לויים וכר

שממזר תלמיד חכם נחשב יותר  "גהוריות י הגמראמאמר 
מכהן גדול עם הארץ, לכן סברו גדולי ישראל שרובם היו 
משבט ראובן שיש סיבה נוספת שמתאים להם להיות 

 .כי היו גם גאוני עולםהכהנים, 
 

מקבלת התורה עד לב!!! תוך שנה וכמה חודשים  ושימו
קצת אחרי ט' באב שנה שניה לצאתם ממצרים הם הפכו 
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להיות ראשי הסנהדרין!!!! פשוט עילויים ומתמידים 
שהצליחו בזמן קצר כל כך להתעלות במעלות התורה!!! 
לכן הם היו בטוחים בטעותם ובכוח התורה שהם יצליחו 

ולפי זה מובן שלכן אמר משה  הנים גדולים.ככ לשמש
 אלקי הבדיל כי מכם המעט :לוי בני נא עושמלקרח "
 .אליו" אתכם להקריב ישראל מעדת אתכם ישראל

 לא היו משבט לויעל משה רבינו ולמרות שרוב החולקים 
, בכל זאת משה פונה לקרח וטוען לו אם אלא משבט ראובן

צדקו ראשי הסנהדרין בטענתם שהכהונה אמורה לחזור 
ם את תפקידך לשבט ראובן אם כן אתה קרח תפסיד ג

כלוי!!!

 

 מסקנות -מול אשת און בן פלת   פחדצל
 

שלא אומרים לאדם חטא בשביל פחד הצדיק ידע צל והנה
לא לשם  את המלאכה, אבל היות והוא עשה שיזכה חברך

באמת  ולשם שמים, הרי זרק המלאכה אלא ולצורך 
שזאת הייתה  ולמרותמלאכה שאינה צריכה לגופה, 

 .אמר להרוג אותוהיודע מחשבות בורא עולם  ,כוונתו
עליו מיתה בגלל חטא  הנגזרגם ככה היות ו ואולי

ב"ב וכפי שמשמע מהגמרא  20היה מעל גיל גם הוא כי המרגלים 
היו אמורים למות מיד רק הדור ההוא ובעיקרון  ,ט"קי

שנה, לכן   40שמשה בתפילתו עיכב זאת שימותו במשך 
זה דחוק, שהרי  תירוץ אבלהקב"ה להרוג אותו,  הסכים

אורח חיים הבית יוסף מתי מדבר מתו בנעימות, כפי שכתב 
קיבל עונש חמור בהרבה, אז בסקילה , אם כן הוא תק"פ
 ???החמורה הקב"ה להמיתו בסקילה הסכיםלמה 

 

צריך לפרש, שבית דין פועל לפי כללי ההלכה ולא לפי  ולכן
 'חו"מ טוען ונטען סעיף אהנסתרות, וכפי שכתוב בהלכה 

שאדם שנתבע כפול ממה שהוא חייב באמת, אסור לו 
 ,חמורה מהתורה הלכפור בהכל בכדי להיפטר משבוע

שבאמת חייב לו מחוץ לבית דין, אלא  שלם לו את החצילו
שבועה של בתחייב למרות שמחייב להודות בחלק הוא 

וה אני מצלשקר כי מודה במקצת דאורייתא, ולא אומרים 
אני נשבע שבועת שקריו  לשבגלצילו מהחטא להעושה 

האמת היא שברגע שכך קבע  אלא .שבועה מיותרת - שווא
אם בגלל זה יוצא גם אסור לך לשקר, אז שבורא עולם 

שאתה מודה במקצת כי התובע משקר וניפח את התביעה, 
שבועת שווא, נחשב לאתה תשבע כדרישת התורה וזה לא 

 שבועת אמת.לאלא 
 

ער יה בחוסר צניעות בשאשת און בן פלת ישב ,מצד שני
פתח ביתה, ובכך הבריחה את אנשי קרח שרצו במגולה 

כמת נשים ח"זה נאמר  ועל .להחטיא את בעלה נגד משה
למרות שהיא החטיאה את אנשי קרח כי , "בנתה ביתה

 אלאשל חוסר צניעות יתכן שזה לא נחשב שחטאה,  בראיה
היא ש גםיתכן וכאן הצילה את ביתה ומשפחתה,  האדרב

 .א סברה שהיא מחטיאה ומכשילה אותםל
 

היא הרגישה שכביכול ירקה בפרצוף שלהם על  האדרבו
מקפידים  אתם חושבים שאתם צדיקים ואתםהצביעות, 

המוח שלכם הרי כל  ,שמירת העינייםונשמרים מאוד ב
י אתם , כמלא במחלוקת ובזיהום נורא יותר מפריצות

את עם וקורעים דשים, מסיתים ומדברים נגד קדש הק
אולי מראה הפריצות היה מזעזע אותם  ישראל לגזרים,

עזר אלא הם חזרו  זה לאגם ומחזיר אותם לקרקע, אבל 
לעומק האדמה!!!

 

כמות, ואפילו אם היצר בא שה בלי חמכל זה, שאם בורא עולם מבקש מאתנו ללכת בדרך הישר ובלי שקרים, כך נע הנלמד
רווח שיצא לבורא עולם בשקר, גם לא נקשיב לו בשום פנים, הנה אפילו גדולי ם צדקות יתירה ומחשבן לנו את העאלינו 

 על מצוות הרב!!! נעבורלא ולכן לעולם גדולי ישראל טעו בחשבונות של מצווה, אבל שכחו את הבסיס,  250ישראל כקרח ו
 

על ההתגברות, זה שקר  שהוכחנו שלפעמים היצר משקר לנו ואומר לנו כנס לניסיון ותתגבר על היצר וקבל שכר וכפי
מוחלט ורשע הוא, ולכן אסור ללכת ברחוב של פריצות למרות שישמור על עיניו, ואל תכניס לבית מכשירים שיש בהם 
סיכון למרות שאתה מתגבר ולא חוטא איתם, כי אסור להיכנס בידיים לניסיון, ואל תחפש להוסיף מצוות כקרח ועדתו, 

 את כל חובותיך על פי ההוראות בדיוק. אלא לך לפי ההוראות והלוואי תמלא
 

 

 מטות מסעי,  החיבור בין הפרשיות –פנחס  –בלק  –חוקת  –קרח 
 

היה מקבל את כל דברי משה בלי  קרחחשבתי שאם  אגב
אזי  כחוקת, היה מקבל הכל כמות וויכוחים אלא בענווהח

, שבלק ובלעם פנחסל בלקהיה זוכה ורואה מה בין 
את ישראל, ובלעם בגלל תאוותיו  מכשפים היו והחטיאו

פך היה טמא ילו הנביאות שלו להתקדש אלא לה הלא עזר
היו לועגים לא היה כהן וש פנחס ,שני מצד .וטימא אחרים

בגלל מעשיו הטובים זכה להיות כהן עליו ועל יחוסו, 
ולהיות אליהו הנביא לדורי דורות, כך גם היה זוכה גם 

היה זוכה שרבינו,  אילולי היה במחלוקת עם משה קרח
לנסוע עם שבטי ישראל את כל מסעם כולל  מסעי למטות

ואולי להנהיג כזקנים שהנהיגו , התחנה הסופית בארץ ישראל
.לאחר פטירת יהושע

 

 "דתן ואבירם, קראי מועד ואנשי שם"
 

שאל, איך ייתכן שעל דתן ואבירם כתוב  החפץ חיים
ים אנש", שחז"ל מפרשים "קראי מועד ואנשי שם"

", דהיינו מיוחדים שבעדה, ושהיה להם שם בכל מקום
 הרי כובדים והיושבים בראש כל אסיפה??המוזמנים המ

 אעוד במצרים משה קרוהם היו עושי הצרות של משה, 
לחתוך את ראשו של  הינספרעה , והם גרמו שיםלהם רשע

 38נמלט ממצרים וחי בגלות משה ובגללם משה בחרב, 
ולעם ישראל את השבת הראשונה הם הרסו לו  וגם .שנה

אם המורדים הקבועים במשה, הם היו אחרי מרה, בקיצור 
קראי מועד ואנשי " - היאך הם הגיעו למעמד כה בכירכן 

 , ובפרט שירדו מנכסיהם והיו חשובים כמת??"שם
 

, שמשה רבינו ראה שבורא עולם החפץ חייםעונה  אלא
פו עם , ואפי' כשהצטרהשאיר אותם בחיים למרות הכל

ברגע שחזרו בתשובה בראותם את  ,פרעה לרדוף אחרי בנ"י
משה הבין לכן , ה' קרע להם את הים במיוחד עבורם הנס

שהם אתגר מיוחד עבורו, ולכן במקום להילחם נגדם רתם 
אותם אליו, ונתן להם תפקידים מכובדים, וככה השתיק 
אותם, כפי שביארתי עם לוט בסדום, שעשו אותו שופט 

 לקלו במידת החסד הטבועה בטבעו ובמשפחתו.בכדי לק
 

העיני האנשים תעקר זה התחדש לי, שהם אמרו " ולפי
ולכאורה מה כוונתם?? מה פתאום עקירת  ,"לא נעלה

עיניים אם כבר עקירת שינים, או שיגידו תחתוך לנו את 
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האצבעות או תכה בנו,  מה העניין לעקור את הלשון או את 
היה עוקר או עקר אי פעם  העיניים?? וכי משה רבינו

הם  אלא אפילו לא שיניים??הרי משה לא עקר  עיניים, 
אמרו למשה, עד היום נתת לנו שוחד שמעוור עיני חכמים, 

תפקיד עכשיו אנחנו מודיעים לך חגיגית, גם אם תיתן לנו 
יותר ממעוור עיני שזה  הכי בכיר אבי אבות השוחד

מרוב שוחד, בכל  חכמים, אלא כביכול מעקר עיניים לגמרי
.זאת לא נעלה לא יעזור לך, כי לא נקשיב לך יותר

. 

שלא להתייאש מאף בן אדם, אפילו רשע עם חותמת בהשגחת הבד"ץ של משה רבינו עליו השלום, שנתן את , ללמדנו
ואז יש  ,כבודלו תן ותי תשקיע בבן אדםכי  !יש תקווה .התואר המפואר "רשע" לדתן ואבירם, בכל זאת לא להתייאש

סיכוי שיתעלה מעלה מעלה, כמו שרבי לקח את בנו של רבי אלעזר שהיה בנו של רשב"י מטומאה מחרידה והלבישו בגד 
זהב וקרא לו רבי, וכך החזירו בתשובה והפכו לתנא רבי יוסי בן רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי זכותם יגן עלינו אמן, אז 

לעצמך גם תן כבוד  ובכן ,כמובן בהדרכת רבנים() פשר להחזיר למוטב ולשנות בן אדםאלא להתייאש ולא לאבד תקווה, בכבוד 
 ערכה עצמית גבוהה תתעלה ותעלה אמן ואמן.העד לצוואר, בכבוד ובבה ותתהפך לצדיק, למרות הטומאה שאתה שקוע 

 

 קרח פיקח היה וטעה כי ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו
 

הרי יש כלל שבן מזכה אב, ואם ש, מקשה השם משמואל
כן היאך לא עמדו לזכותו זכות גדולי עולם שיצאו ממנו 

 ותירץ ובפשטות בן לא מזכה אב קודם שנולד. כשמואל ועוד???
האומר אחטא ויום הכיפורים " ז"יומא פעל פי מאמר חז"ל 

שיום ", והסיבה היא שמי מכפר, אין יום הכיפורים מכפר
בה וכגורם לחטא, אזי אין יום עצמו שימש כסי הכיפורים

יום הכיפורים שמכפר זה רק למי כי הכיפורים מכפר, 
 שלולי יום הכיפורים לא היה חוטא.

 

לכן  ,גורם לחטאקרח שצאצאיו הקדושים היו סיבה ו ולכן
לזכות ולהציל את קרח, כי לולי שהיה רואה את  ולא הועיל

 היוצאים ממנו לא היה חולק על משהשלשלת הצדיקים 
על משה, ולמרות כל מה שחיפש למרות כל טענותיו וכעסו 

עונה על  וזה לא היה נופל כי הוא ידע את האמת. כבוד
 שהרי כתוב וגם בך יאמינו לעולם"השאלה המפורסמת "

יתכן שבאמת קרח האמין  אלאואיך פקפק בו קרח??? 

במשה, רק טען שגם לו יש קדושה המשתווה ועולה על 
 כמשה ואהרן.משה, כי שמואל שקול 

 
 הקב"ה וותרן יוותרו מעיו,זה נראה לי שהאומר ועל פי 

וחפץ בתשובת  אכן בורא עולם טוב וסלח ורב חסד כי
א בורא עולם יהרשע, אבל מי שחוטא וסיבת חטאו ה

כביכול, שתולה שהקב"ה יסלח לו ויוותר לו ויתחשב אתו, 
ובלי מחשבה זו הוא לא היה חוטא, אם כן הוא עצמו גורם 

זכות הזו, שכשם שיום הכיפורים לא עוזר ההיה לו תלא ש
וכשם ששלשלת בני קרח לא הועילו כי נתלו בהם בעת 
עשיית החטא, כך בורא עולם הטוב וסלח ורב חסד לא 

לא לחטוא ולסמוך  וכן ה' ישמור. ,יעמוד לזכותו חלילה
שניתן צדקה שמכפרת ומצילה ממוות, כי אם בגלל 

טאתי, אזי זכות הצדקה לא שסמכתי על זכות הצדקה ח
וכואב הלב שאדם בטוח שיש  תועיל ולא תסייע ולא תציל,

 לו ובעצם אין לו.
 

לפחות אל תחשוב שיש לך על מה להסתמך, פשוט אין לך  ,זכור לא לחטוא חלילה, אבל אם אתה חוטא ה' ישמוראנא  אז
 על מה, לא זכויות לא כלום, כי גם אם יש הם לא יעזרו.

 
 

 רח בן יצהר בן קהת בן לויויקח ק
 

שלמרות שלקרח היה יחוס משולש מעל  החתם סופר כתב
דורות של צדיקים, בכל זאת קרס ונפל, וכל זה כי קיבל  3

, וכפי אחד מאלופי עשו, שקרח היה שם של אדם רשע
רת שלא לקרוא לאדם בשם של אומ ח"יומא לשהגמרא 

מי זה אביו של דנו  נ"ושבת ק  ג"בב"ב קיבתוספות  והנה רשע.
רבי ?? ותוספות בשם ר"י אומר שזה קרחהרבי יהושע בן 

כל חכמי ישראל "על רבי עקיבא שאמר בן עזאי  עקיבא,
 תם ורבינו ."דומים לפני כקליפת השום חוץ מן הקרח

מקשה, שלמרות שבן עזאי התבטא כך בבדיחות על רבי 
עקיבא, אבל חס ושלום שכך יישאר שמו, וחלילה שנשתמש 

כמו  גנאיזה  קרחותנוי גנאי זה לרבי עקיבא, שהרי בכי
" שהנערים צחקו ולעגו לאלישע ונענשו על כך, עלה קרח"

אומר שדברי בן עזאי חוץ מן  בראשית רבהבמדרש  וגם
 רבינו תם, לכן  כתב לרבי אליעזר בן עזריההקרח, כוונתו 

איך יתרץ ר"י את  ולכאורהשהיה זה שם אדם כמו קרח. 
וצמתית, וכי הגמרא תשתמש בקביעות שאלת ר"ת הע

 בשם גנאי לרבי עקיבא???
 

כינוי זה ניתן לרבי עקיבא על שם לחדש שאולי  ונראה
תוספות שהיה אדם שהיה קרוי קרח ה, וכפי שמסיים קרח

שביאר  רבהבאר במדרש צריך ל וכןכמו קרח מהפרשה, 
קרח שזה רבי אליעזר בן עזריה, שהשאירו כינוי זה על שם 

 אבל כגנאי שהיה קרח בלי שער.חלילה ולא , ומפרשתנ
 והרייש להקשות הרי זה שם של רשע??  עדיין לפי זהגם 

החתם סופר כתב שזה גרם לנפילתו של קרח מפרשתנו?? 
ה שמם יתנו שם כזה לגדולי ישראל, בפרט שאין ז והיאך

 האמתי???
 

שהם פעלו שדווקא כינוי זה ניתן להם ללמד אותנו  ויתכן
באמת  קרחכי  י שקרח הצדיק יכול היה לצמוח,וגדלו כפ

, מלבד ובעל רוח הקודש היה גדול בתורה ומגדולי הדור
לו תורה וגדולה במקום אצ ומה שהיה עשיר כקרח והי

והיה בעל מחלוקת, ואילו  רק קרח נפל כי חיפש כבודאחד, 
. רבי עקיבא ורבי אליעזר בן עזריה היו שונים ממנו בזה

צמיחתו היה משפיל עצמו עד עפר  עקיבא מתחילת שרבי
והיה ללעג ולקלס, כשהלך ללמוד תורה בגן ילדים, והלך 

יושפל עד שעם חמור עם גינה שצמחה על גב החמור בכדי  
עפר וכבר לא יזיז לו לעג האנשים, וגם לאנשים נמאס 

 באבות דרבי נתןשאמר רבי עקיבא עצמו  וכפי .ללעוג לו
בדברי תורה סופו להתגדל אם ניבל אדם את עצמו  ב"פרק כ

בהם, ואם גידל אדם את עצמו בדברי תורה סופו להתנבל 
 .כמו נבלה שאין אדם יכול לעמוד בריחה

 

ראו אם קרח  ,מוסר השכל עצום לבני אדםשימש ל וזה
היה חונק את יצר הכבוד בתחילה בסופו היה גודל ומצליח, 

ך כמו רבי עקיבא שהתנבל תחילה וגדל מאוד בסופו, ולהיפ
בו סופו נפל לשאול תחתית רח"ל. קרח שיצר הכבוד בעבע 

וזה  מרמז לכולם במה טעה קרח, רבי אליעזר בן עזריה וכן
כתוב מוסר השכל להיזהר ממחלוקת כמו מאש, שהרי 

את רבן גמליאל הנשיא  שהעבירוכ ז"ברכות כבגמרא 
מנשיאותו לא שמו את רבי יהושע תחתיו כי הוא היה 

 .שהעבירו את רבן גמליאל מתפקידוהגורם והסיבה לכך 
חלק רבי יהושע עם שיכל לגרום לעז ורכילות שכל מה  וזה

רבן גמליאל היה דווקא בכדי לקבל את התפקיד 
הנשיאותי, ולכן לקחו אדם שבוודאי לא היה קשור 
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 18למחלוקת וכך התמנה רבי אליעזר בן עזריה שהיה בן 
 כנשיא.

 

חלק על משה שרצה , קרח שהתפארת יונתןזה טוען  ולפי
שהרי בגלל שהוא יצר  ,להחליפו תפקיד, טעה ועשה שטות

אכן קרח היה מצליח והיו  אם כן אפילו אם ,את המחלוקת
הוא קרח לא היה  ,מעבירים את משה ואהרן מתפקידם

, מקבל את התפקיד תחתם אלא זה היה עובר לאדם זר
קרח לקח מקח כמו במקרה של רבי אליעזר בן עזריה, ולכן 

רע לעצמו, שטות בלי רווח.

 

 המשך –השרפה  מבין המחתת את וירם הכהן אהרן בן אלעזר אל אמר
 

, שכתב מדוע ה' המאירייש לי מדברי לזה ראיה  וקצת
מקטירי הקטורת שיאמר  250אמר למשה אחרי שנשרפו 

לאלעזר בן אהרן הכהן שיקח את המחתות ויטפל בהם, 
 וענהוקא בנו?? למה דויקח ויטפל, מדוע לא אהרן 

על פי המקרה שהיה עם רבן גמליאל שלא נבחר  המאירי
תחתיו רבי יהושע בכדי לא לפגוע עוד יותר ברבן גמליאל 

מידת שבגללו ירד והוא יורש את מקומו, לכן כאן גם יש 
ולא מתאים שאהרן יטפל בכישלון  ,דרך ארץ לא לפגוע

 יין., אלא בנו אלעזר טיפל בענמקטירי הקטורת שרבו עמו
 

, וכי מה דמיון בין זה לרבן גמליאל, האמרי אמת והקשה
הרי לא מינו את רבי יהושע כי רבן גמליאל היה חי והיה 
נפגע, אבל כאן קרח ומקטירי הקטורת מתו, אז מה שייך 

לי, שאכן היות ומתו  ונראה גוע??כאן דרך ארץ שלא לפ

מקטירי הקטורת אין כאן פגיעה ישירה )חוץ מפגיעה 
ה ובידידים(, ואכן זה לא משתווה לפגיעה ברבן במשפח

גמליאל החי, ובפרט שאהרן לא פגע באף אחד אפילו לא 
  .זהרותאהם מילה, ורק פגעו בו למרות כל הענה ל

 
לימוד לדורות חשוב היה הדבר, כי יש כאן  מקום ומכל

לעם ישראל בכל דור ודור כמה להיות רגישים לרגשות 
חלוקת הפוגעת בשני להתרחק ממוכמה יש  הזולת,

, עד כדי כך שזה כבר היה סיבה לתת לאלעזר הצדדים
שכינו את הסיבה  וזשגם יתכן  ולכן .תפקיד במקום אהרן

בעבור המסר  ,"קרחרבי עקיבא ורבי אליעזר בן עזריה "
למרות וכפי שכתבתי קודם, העצום הטמון בזה לדורות 

בן עזריה שום פגם שאין ברבי עקיבא וברבי אלעזר 
חיסרון חלילה.ו

 

עד כמה עלינו להקפיד על רגישות הזולת, למרות שהוא לא בסדר והכל באשמתו, אנחנו נשתדל להיות בסדר ועם  ללמדנו
דרך ארץ לתפארת לדורות הבאים, ומזה נקיש כמה עלינו להקפיד על כבוד המשפחה שלנו החיה אתנו, שלא נעשה 

תי הפיך לדורות, לכן תתרחק מכל רע מכל טומאה ושמור עיניך מעשים העלולים לפגוע בהם קשות וליצור נזק בל
תגלה, והפגיעה בך בטוח ששום דבר לא י ף ביום מן הימים למרות שאתה הייתומחשבותיך וכ"ש מעשיך, כי הרוע צ

 .להיות קטלנית והרסנית לדורי דורות ובמשפחתך עלולה
 

כבודך ועל כבוד משפחתך, שמירה אמתית מהשורש ולא  אנא חוס נא עליך אדם יקר, חוס נא על משפחתך, שמור על אז
הסתרה וחיי שקר, ובעזרת השם תראה ישועת השם כהרף עין, אתה לא תאמין לניסים שיסובבו אותך אמן ואמן, כי החס 

 עליו ועל אחרים יחוסו עליו מהשמים, ולפום צערא אגרא, בהצלחה רבה.
 

 ואון בן פלת
 

שבזכות ראובן שהציל את  א"ב ישמירת הלשון ח", החפץ חיים כתב
יוסף שהציע לא להרוג אותו רק להשליכו באחד הבורות, 

 .זכה שאון בן פלת מזרעו ניצול ממחלוקת קרח ועדתו
, שראובן עשה מידה כנגד מידהעוד שיש כאן  וכתב

, אבל לא מעשה לא טוב שזרק את יוסף לבורכביכול 
 טוב,און ניצול אבל במעשה לא הייתה ברירה, לכן גם 

יש להוסיף שכל  ואולי שאשתו עשתה מעשה לא צנוע.
המקולקלים במחלוקת למרות השתתפותם בעדת קרח 

ה להם יתבכל זאת הי ,שכפר בתורה שהיא מן משמים
 שמירת העיניים, ואיך זה ייתכן???

 

החוזה ואמרו לי שכך אמר  ,והתחדש לי תשובה וחשבתי
 צדיק ,היצר נותן לבן אדם תחושהלפעמים ש, מלובלין

הנה אתה שומר על העיניים וקדוש אתה כמו  ,אתה
שבאמת אמרו כולם קדושים, וככה הפיל אותם ברשתו 

 אחרת ובדרך .שרימו עצמם שכל כולם רק לשם שמים
בזכות הצלת יוסף שהציל הקשורה לדברי הח"ח שאולי זה 

עליהם קדושת יוסף לשמור על  האזי השפיע ,ראובן
וררו להתעלות אחר קדושת חבל שלא התע ורק העיניים.

העיניים לטהרת המחשבה, ולהיכנע בפני משה רבינו, 
והיות ולא התקדמו להתעלות עוד הם נפלו וקרסו דווקא 

 בגלל שמירת העיניים כי סברו שהם מושלמים וקדושים.
 

למה אכן און בן פלת  ,חשבתי לעצמי בדרך אחרת עוד
ו ישבה ניצול מעבירה דווקא על ידי עבירה וטומאה שאשת

 והבריחה את כל הבאים להחטיאו????בחוסר צניעות 
מה הקשר ששואלים  ,לי שזה תלוי בשאלה הבאה ונראה

שפרשת חוקת נסמכה לקרח, הרי פרה אדומה קדמה 
שבפרה אדומה  אלאבמספר חודשים למחלוקת קרח??? 

וזאת חוקת המטהר והמתעסק לטהר את האחרים נטמא, "
, שלפעמים משה פיינשטייןרבי  מרן", וכפי שדרש התורה

ה, תלוי מה עבירה, ומעבירה יוצאת מצוו תממצווה יוצא
הכוונות ומה הנסיבות.

 

 און בן פלת
 

 

מחשבתו שם הייתה בשהיות ובמח ו פץ חייםהח והוסיף
למען הציל אותו מידם "לו כוונה טובה כמו שכתוב 

והוא און בן פלת  , זכה שאחד מבניו"להשיבו אל אביו
שב בתשובה לאביו שבשמים. ועל זה נקרא שמו ניצול, ש

 ."טסנהדרין קגמרא  - על זה באנינות כל ימיושהיה ן, או
חוזר ראובן שהיה ש !!לבכם אל הדבר העצום הזה ושימו

זאת למרות ו ,על שבלבל יצועי אביו בתשובה כל חייו

ונראה כביכול שהחזרה  ,הפסיד את מעלת הבכורה
וק את חטאו, בכל זאת בתשובה שלו לא הועילה לו למח

יוצא ל תשובה כל החייםהשריש כוח עצום של שה כז
 כל העבודהויוצא מזה ש!! חלציו שחי כמה דורות אחריו

אלא הצילה את הדורות  !!!של ראובן לא הייתה לריק
בהם את כוח התשובה המתמשכת  שנטעהבאים אחריו, 

משך שנה לכל היותר.לולא רק תשובה  כל החייםב
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כוח נטעו בנו אבותינו אבל תראה כמה  ,נכון אתה חושב שאתה יהודי פשוט ,אתה יהודי יקר שביקרים גםש ללמדנו
תוכל לנצל כוחות שהם השרישו בך ותצליח , כמוךיהודי פשוט שגם  ואבות אבותינו אפילו מלפני כמה וכמה דורות, 

אתה  .שת הטומאה והינצל, ותציל את עצמךקדימה תצא מרלכן  להתעלות לגבהים שאפילו לא תאמין כי הם קיימים בך,
 כי אם אין אני לי מי לי. ,שווה שיתפרעו עליך ואתה תתפרע בעצמך

 

 לוי בן קהת בן יצהר בן קרח ויקח
 

 על רחמיםיעקב  שבקש ,יעקב בן הזכיר ולא ירש" כתב
וכי מה יש לתמוה , ומחלוקתם על שמו יזכר שלא עצמו

ם יחסו ארח, הרי זכר שמו על מחלוקת קיחשש יעקב שי
, שהוא מיעקב אבינולכולם לוי כבר ברור לעד את קרח 

רש"י  ואכןומה העניין להתקדם עד ללוי ולעצור ביעקב??? 
חלוקת ב בעקבות קנאהמסביר שהמחלוקת הייתה 

אבל בכל זאת נראה שיש , התפקידים במשפחת הלויים
 כבר לא כל כך קשורגם  לויכאן יותר, כי בכל זאת 

תפקידים )כי רק על חלוקת התפקידים מבני למחלוקת ב
ביקש אבינו שיעקב נראה,  אלא .(חקהת היה כל הוויכו

שלא יטענו שקרח חולק על משה מכוח השורשים שנטע 
, כי נכון יעקב פעל למען תפקיד הבכורה להוציאו יעקב

 של קשר נגיעה קלה אלגם ו ובכל זאת אין קשרעשיו, ידי מ
 -חושך מלחמה של  והי, כי זלמחלוקת קרח נגד משה רבנו

אור מול חושך  נלחםיעקב , ואילו קרח מול אור של משה
של עשו

.

 ויפול על פניווישמע משה 
 

משה נפל  ,קורח הטיח במשה רבנו את טענותיוכאשר מדוע 
שקורח  בתרגום יונתן ובבעל הטוריםב ווכת ?על פניו?

וכל אחד קינא לאשתו  הטיח בו שנסתר עם אשת איש!
 העלילושהם  ויתכן !!ה ששם אהלו מחוץ למחנהממש

נתן עצה לאשת און בן פלת לנהוג הוא זה ששמשה 
בקלות משה מחוסרי היגיון כי היו , והדברים בפריצות

און לעדת שנשבע  השבועהלהתיר את היה  ובלא כלום יכול
, כי זה כנשבע לבטל את המצווה שאין קרח שיהיה אתם

באמת  ואולי פריצות.ולא היה צורך ב ??השבועה חלה
עוד הם  ,השבועהאת תיר און ילך להאשתו חששה שאם 

תבטלה כי הצדק אתם ולא היתפלפלו אתו שהשבועה לא 
היא עשתה מעשה פריצות כך בוודאות הם  לכןעם משה, 

 .לא יתקרבו כי סברו שהם קדושים
 

עצה לה את ההם סברו שמשה רבינו נתן יתכן שאופן  בכלו
כשיל יראים ושלמים גדולי הסנהדרין, לנהוג בפריצות ולה

אחד מהם  כי .וכך יתכן שהדברים התגלגלו ככדור שלג
הרי הוא התבודד  עשה משה, , וכי רק זהאולי בצחוק הוסיף

וכך גרמו  !!!מחוץ למחנה וככה התייחד עם נשים ומי יודע
 משה.מנשותיהם ל לכולם לקנא

 

 הודיתלקהילה יהגיע ש גאון עצוםרב סיפור במזכיר  וזה
 מדינת הים בכדי להתרים אותם למוסדותיו, ובשבת הואב

 .הדרשה עורר אותם לתרום בסוףו, דרש בטוב טעם ודעת
בסכומים לתרום לו התחייבו רבים התעוררו ואנשים  ואכן

כשבא לגבות את התרומות הם גדולים, אבל במוצאי שבת 
 שכלתה עליו הרעה והרב .ולא תרמו לובבוז ממנו התנערו 

אחד את סיבת הדבר אצל  כל התורמים, החליט לברראצל 
שגם הוא הבטיח לו בשבת תרומה ששמו ברוך, הנדיבים 

ושאל אותו בכאב  לתרום לו, מסרבגם הוא הגונה ועכשיו 
 ??מה קרה? ??למה?

 

אמר לי במנחה של שבת משה ידידי לו בעל הבית, כי  ענה
משה ושאל את  לארץ ם הנדה והרב שגנבת ספר תורה!!

שה וכי אתה אמרת שגנבתי ספר תורה?? אני??? ענה לו מ
 שגנבת ספרים.אני רק אמרתי  !!מה פתאום ,משה, לא

אותו הרב, ר' משה מה פתאום אתה ממציא שגנבתי  שואל
המשיך  הרב !!!ספרים??? ענה לו משה, ככה סיפר לי יוסי

ענה לו יוסי, אני  רץ ליוסי ושואל אותו אני גנבתי ספרים??ו
אותו הרב, ומי אמר לך  שאל שגנבת ספר!!!י רק אמרת

רב במפורש ענה לו ככה אמר לי  שגנבתי ספר???
הרב האורח לרב הקהילה, ושאל אותו  רץ !!!!הקהילה

, למה הוצאת עלי שם רע? שגנבתי ספר ??בבכי, רבינו למה?
לו הרב, מה  ענה ???או אפילו ספר תורה ספרים או

ניתי מהדרשה שלך, אז חלילה לך, אני כל כך נהפתאום!!! 
את זשכנראה גנבת זאת מספר, או שראית  ליוסיאמרתי 

בחצאי ש ומפחיד לאן התגלגלו הדברים!! בספרים!!!
הבנות, הדברים התגלגלו עד גניבת ספר אי שמועות ו
 תורה!!!!

 

 שכאשר הם נכשלו שזה גם קרה אצל קרח ועדתו,ויתכן 
זיר את לא הצליחו להחהם לכן ש ,בפריצות של אשת און

וחשבו שזאת מאוד שפרש מהקבוצה שלהם, הם כעסו  און
כנראה למשה לא  ,צת משה לאשת און, ואז טען אחדמע

 אכפת מצניעות, וגם לא אכפת לו להכשיל את הרבים!!!
איזה גאון להרע או איזה לץ, זרק רעיון, אהה!!! משה,  ואז

התגלגלו ויצאו מכלל  והעניינים מחוץ למחנה, לך תדע??
ה!!! עד כדי כך שהדביקו בשטות ומחשבה מרושעת שליט

זו את כל עם ישראל, וכל עם ישראל ביישו את משה 
וביזו את נשותיהם בחשד עבירה חמורה!!!!   איהסבפר

 טלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים 
 

עצם המחלוקת קרח נגד משה בעניין טלית שכולה ב מה
קרח שלכך תכלת ובית מלא ספרים? והאם זה מתקשר 

 ויתכן נבלע אל תוך האדמה, ומה מחבר בין החלקים??
ולכן בציצית העיקר  קרח טען שהכל פנימה, ולא החוצה!!ש

שהבגד תכלת ולא צריך חוטים הבולטים מהבגד החוצה 
למחלוקת בין הפוסקים עם פתיל תכלת, ובלי להיכנס 

אלא הכוונה  ,האם צריכים שהחוטים יראו מחוץ לבגדים
טען בתוכו ספרי קודש שבית בכן כמו ד, וחלק חיצוני לבג

בחוץ.מולא צריך גם מזוזה שיש בפנים מספיק קרח שזה 
 

 הכל פנימה!!! קרח:מידה כנגד מידה, כפי שאמרת  ,הוא נבלע פנימה ולכן
 

 "זאת חוקת התורה, ויקחו פרה אדומה"קרח  להקשר בין  
 

בב' ניסן בשנה השנייה  ,ביום אחרי הקמת המשכן כידוע
מצרים כבר השתמשו באפר פרה אדומה, ואילו מ םיציאתל

מחלוקת קרח היה לפחות חצי שנה לאחר מכן, שהרי 
רה המרגלים בכו בליל ט' באב, ואם כן מדוע פרשת פ
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לי לתרץ וגם  ונראה אדומה נדחתה לאחר פרשת קרח???
כיוון שראה קרח , שכתוב במדרש "מדרש פליאהלבאר 

", ופלא מה הקשר ל משהמצוות פרה אדומה יצא וחלק ע
נראה שקרח דייק וסבר שרק מצוות  אלאבין הדברים??? 

שאר המצוות הם כן אבל בלי טעם והסבר,  חוקההיא  פרה
 החלטות משהעל  כשכעס ולכןעם טעם והסבר והגיון, 

התיר לעצמו מכוח דיוק לחקור הוא  ,בעניין התפקידים
לא בטעם הציצית והמזוזה, והבין מדעתו שעדיף בית מ

טען לו  וכאשר משה רבינוספרים וטלית שכולה תכלת, 
שכולה שגם בית מלא ספרים חייב במזוזה, וכן טלית 

טעית, טען נגדו קרח  עם פתיל תכלת,תכלת חייבת בציצית 
וזה סותר את מצוות אין היגיון וטעם שאר הגם ב שאם כן

 .הדיוק האמור
על כל המצוות יש חובה לקיימם אכן גם , שבפרשת חוקת דוששאם קרח היה רואה את דברי האור החיים הק וייתכן

 .או לפחות לא מתלוצץ נגד משה רבינו לא היה חוטאקרח אולי  ,בתמימות ולא בגלל שזה מובן בשכל והגיון

 
 

 און בן פלת
 

כתב שראובן ש ,החפץ חיים בשם המדרשמשהבאתי  וכפי
ור זכה שאון בן פלת ינצל בזכות שהציע לזרוק את יוסף לב

 וקפעולה קשה לזרה יתהי ווהיות וז ,בכדי להציל את יוסף
גם הצלת און בן פלת לכן  ,לבור מלא בנחשים ועקרבים

שטעה שני בגלל  ומצד באופן של פעולה קשה!!! ההגיע
 -, שלא הציע לאחים ולא תפס מנהיגות בתור האח הגדול

, אלא מיד ודורש להחזירו לביתאני מציע  ,אני האח הגדול
לכן בני בניו דתן ואבירם נבלעו  ,לזרוק אותו לבורהציע 

מבניו טעו וסבלו בעניין של  250בבור, ויתכן שעל כן 
ממש הפחיד אותי, עד כמה בורא עולם  וזה מנהיגות???

מדקדק עם הצדיקים על כל זווית וכל כיוון בין הטוב ובין 
על הרע שבכל פעולה, אז איך אנחנו נזלזל בכל פעולה, הרי 

היות מלא השלכות לעתיד ולדורי דורות בכל פעולה יכול ל
 או אפילו צד קטן מתוך פעולה שנבצע.

 

בכדי ראשון לציון רחובות בעניין כי הלכתי ב והתעוררתי
לאשדוד בתחבורה הציבורית, והנה מולי ניסיון קיץ  לחזור

א, ואני מיד מעביר ראש אבל היצר מקפיץ את וקשה מנש
י צועק לו די, לא רוצה, אני התמונה למוח שוב ושוב, ואנ

לא שוטה להרוס הכל בשנייה אחת, ובכלל רשע מרושע מי 
הרשה לך להזיק לי, הרי אני נלחם בכל כוחי נגד היצר אז 
למה אתה מנסה להשתלט עלי במוחי, ואז אמרתי מיד 

 מנםא לחשוב על דברי תורה וקפץ לי עניין זה וחידוש זה.
 -לא הם ו של עולם "אחרי שנגמר הניסיון, אמרתי ריבונ

בורה, כי ", לא רוצה ניסיונות ולא את שכר הגולא שכרם
לקרוס  1001אבל בפעם ה ,פעם 1000אדם יכול לנצח 

כנס בידיים לניסיונות, אבל אאני לא  ולכן וליפול לחלוטין.
מיד לחשוב על דבר תורה  ,אם באונסי נכנסתי לניסיון

עבורכם ידידי נפשי!!
 

 יפה נדרשת :"ירש כתב "פרשת קורח"
 

פרשיות  ות, וכי חסר?? מה שונה היא משאר הפרשיותלמה
 שיש הרבה מה לדרוש בהם???

 

תדרשו כמה שיותר את מחלוקת קרח נגד  ,, כןהתשובה
משה עם כל ההיבטים והדרכים והפירושים, כי 

ככה נלחמים עד היום  -ההיסטוריה חוזרת על עצמה 
  .ברבנים

 

נאי במשה רבינו, כי גם ככה או דברי ג כאן לשון הרע ואין
נפרש את כל אשר כגם גדולת משה אצלנו לא זזה ממקומה 

יפה טוב ו פרשה זו לכן ,רשים על מחלוקת זודברי המפ
 שנדרוש אותה, כי זה מביא תועלת לדורי דורות!!!

 

שבגללו נלמד לדורות שזה  לגחזיצריך להגיד תודה כן  כמו
 ,ף בצע וטומאהבאי שלו רשע רודלא סותר שיש צדיק והג

  .ומצמצם את הישיבה למינימום בגלל קמצנות
 

רק אלישע שזכה לא למרות שהיה גבאי של נביא  גחזיכי 
היה תלמיד יותר מזה הוא לגילוי אליהו הנביא אלא 

מחיה  אלישע היה  וממשיך דרכו של אליהו הנביא, וגם
 .גחזיבכל זאת היה לו גבאי רשע כמו מתים, 

 

שלא ראה, כ"ש רבנים צדיקים בני גם נביא יש דברים  כי
וזה חלק ממעשה שטן היה וככה זה לתמיד, , ככה זה דורנו

, ועל כל פנים זה לא מוריד מגדלות הרב מאומה!!!!כפשוטו

 

 לחלוק על משה רבינו!!קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?? 
 

שקרח ראה שיצאו ממנו שמואל שאלה זו מתרץ רש"י  על
לכן טעה כי טען איך יתכן  נוספים, א ועוד צדיקיםהנבי

 גם בזכותם אני ניצול!!ושהם יצאו ממני ואני מת?? 
 

עירובין כלל שהנה יש  להוסיף הסבר נוסף בדבר, וחשבתי

שרשעים אפילו על פתחו של גיהינום אינם שבים  'יט
היה בטוח שתלמיד חכם וראה עתידות לכן קרח ובתשובה, 

  .ר ממשה רבינוהוא צודק יותכאן ש
 

הינום לא שבים יאם רשעים אפילו על פתחו של ג שהרי
 ועליהם להיענשחלק מחטא המחלוקת  שהיואם כן בניו 

 עוון מחלוקת חמור הוא ביותרשמחמת  ,למרות קטנותם
ולכן , ב רש"י שאפילו תינוקות נספים בעוון זהוכפי שכת

ברגע האחרון בפתחו של  יחזרו בתשובהלא ייתכן שהם 
 יהינום וינצלו.ג
 

יצא ממנו הנביא בכל זאת שמואל ש וקרח ראה והיות
הוא והדבר שמחלוקת זו לשם שמים היא, היה לו ברור 

, ולכן בניו לא ימותו וממילא צודק הפעם יותר ממשה רבינו
 .גם הוא לא ימות כי זה לא המחלוקת האסורה והמסוכנת

 

של שרשעים אפילו על פתחו שכלל זה  , אוכאן טעה אבל
 חיים אבל רשעים גיהינום לא שבים נאמר רק על מתים

  .יכולים כן לחזור בתשובה על פתחו של גיהינום
 

לעיין שהרי כל אדם בדרך כלל כשנופל הוא עדיין  יש והנה
חיים חי, ואם כן מה הדגשת התורה שעדת קרח נפלו "

בגיהינום הם  –, ואולי המשמעות שגם בשאול "שאולה
כלו לחזור , ולכן בניו יי הרשב"םוכדבר נשארו לחיות

ובני קרח לא שכתוב " ולמרות, בתשובה וכך עשו וניצלו
" ואם כן יש לדייק שהשאר כן מתו, יתכן והכוונה שבני מתו

חזרו לחיים רגילים בעולם הזה בשונה מהשאר, ולכן קרח 
  .כתוב לא מתו שגם לא נפרדו מהעולם הזה
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חזור בתשובה קרח בעצמו טעה שהוא לא יכול ל אומנם
יש דעות על פתחו של גיהינום לכן לא שב, או שהיות ו

לו קרח היה גם הנבלעים וגם מהנשרפים לכן לא נתנו ש
ים לחזור בתשובה בפתחו של גיהינום עוד לפני ממש

 .שייענש בשריפה על עוון הקטרת הקטורת הזרה
 

לא ימותו לכן יש משה רבינו הדגיש בדבריו שהם  ואולי
א ירדו חיים שאולה, כי רצה לתת להם כאחד האדם אל

אפשרות לחזור בתשובה עד ירידתם לשאול, וגם משה 
רבינו רצה לרמז להם שאין כאן הכלל שרשעים אפילו על 

שלכן יש דגש בתורה  ויתכןפתחו של גיהינום אינם שבים, 
שרק כאשר משה רבינו סיים לדבר את דברו רק אז פתחה 

רשעים זמן להתבונן האדמה את פיה, וזאת בכדי לתת ל
  ואולי יספיקו לחזור בתשובה עוד קודם שיחול העונש.

 

באמת אין הבדל וכל רשע על פתחו של ש עוד וייתכן
גיהינום אינו שב בתשובה בין בחייו ובין במותו, וטעותו 

נענשים בעוון שבניו הקטנים למרות  בפשטות הייתה כי
ולכן  עדיין אינם בגדר רשעים, החמור בכל זאת מחלוקת

 , ואכן כך הם באמת עשוכלו לחזור בתשובהי אכןהם 
 .ונצלו

 

 בגיהינום עדת קרח חזרו בתשובה!!- משה אמת ותורתו אמת
 

מביאה שסיפר רבה בר בר חנה שסוחר  ב"ב עד' הגמרא
ישמעאלי הראה לו את מקום בו נבלעו קרח ועדתו, וראה 
עשן יוצא מהבקע והישמעאלי הניח על חרב גיזת צמר 

טובה במים ונעץ אותה בעומק אותו חריץ והוציא אותה ר
חרוכה, דהיינו שהצמר לא נשרף! וזה פלא שהרי החום של 

 הגיהינום פי כמה וכמה מחומו של העולם הזה??
 

לכן האש שלהם , גיהינוםחיים בבגלל שהם  ואולי
בגיהינום היא בדרגה שלא תשרוף אותם מיידית אלא 

 לא נשרף.הצמר רק נחרך ושיסבלו וימשיכו לחיות, ולכן 
 

הגמרא שאמר לו הישמעאלי הטה אוזנך,  וממשיכה
ששמע  ומכךושמע שהם אומרים משה אמת ותורתו אמת, 

 בגיהינום, שהם עדיין חייםמוכיח הרשב"ם אותם אומרים 
וסיפר לו הישמעאלי שבכל ל' יום הגיהינום הופך אותם 

 ".משה אמת ותורתו אמתכמו בשר בקלחת ואומרים "
 

תמוה ביותר תמוה שהרי אומרים שרשעים אפילו על  וזה
פתחו של גיהינום אינם שבים, ואיך קרח ועדתו שבו 

 30צריך להבין מה העניין שפעם ב וגםבתשובה בגיהינום?? 
שהיות  ויתכןכמו בשר בקלחת??  םיום הם נהפכים בגיהינו

וכאמור לכן פעם והם שם חיים והם נכנסו חיים לגיהינום 
הם נהפכים בגיהינום בכדי שיצליחו לשנות צד יום  30ב

 כביכול ולסבול מחדש את חום הגיהינום בלי למות.
 

משמע שדווקא אז כשהם מתהפכים אז הם אומרים  והנה
 30"?? וכי למה רק אז ולא כל המשה אמת ותורתו אמת"

אינם שבים אבל בשיא  םבשערי גיהינו ואולי יום??
להבין מכוח מה  הינום הם שבים בתשובה, וצריךיהג

 הינום??  יובזכות מה הם שבים בתשובה בעומקה של ג
 

כתב שעדת קרח מתנקים  בית הלויבספר  וראיתי
בגיהינום מעוונם וכלפיהם אין הגיהינום כנקמה עי"ש 

על פי הזוהר שחום הגיהנום הוא עוד , ומבאר באריכות
מחמימות חטאי בני האדם, והיות ואנשים רשעים גם 

ים לחזור בתשובה הם לא מחזיקים רצף כשהם מתעורר
ח זה מוכי 30יום אלא נופלים הם באמצע או קרוב ל 30של 

  שהם לא עקרו את הרע מתוכם באמת.
 

עוצמת הגיהנום, והוסיף יום מתעורר ומתחדש  30כל  ולכן
יום לפני יום הדין בכדי  30שעל כן יש את חודש אלול 

 .מתוכנולהוכיח שעקרנו את הרע 
 

שאם אכן הרשעים לא  קשתי בתירוצוהת אומנם
יום בתשובה אז למה דווקא נבחר  30מצליחים להשלים 

 30כיום התגברות הגהינום הרי הם לא השלימו ל 30יום ה

הוא צריך להיות היום שנבחר  29ואם כן אולי יום ה
להתגברות הגיהינום?? ובכלל צריך עיון שאיך יתכן 

יום  30כמעט שהכעס הגדול יהיה דווקא על אלו ששמרו 
יותר מאלו שנכשלים מידי יום או שנכשלים אחרי יום 

 יומיים??
 

תנו רבנן  טו' ב'ביצה מצאנו דוגמא לדבר זה, בגמרא  אבל
של יום מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום 

יצתה כת ראשונה אמר הללו  ,כולו בהלכות יום טובטוב 
כת שלישית  ,תכת שניה אמר הללו בעלי חביו ,בעלי פטסין

 ,כת רביעית אמר הללו בעלי לגינין ,אמר הללו בעלי כדין
 .כת חמישית אמר הללו בעלי כוסות

 

 ,קללה - כת ששית לצאת אמר הללו בעלי מארה התחילו
אמר להם בני  ,נתן עיניו בתלמידים התחילו פניהם משתנין

לא לכם אני אומר אלא להללו שיצאו שמניחים חיי עולם 
" קללה"!! ופלא הדבר שהקפיד ביותר י שעהועוסקים בחי

  דווקא על הכת השישית שיצאה כמעט בסוף הדרשה??
 

כי אז בלט יותר שהבית כנסת מתרוקן וכדברי  ובפשטות
, רש"י, אבל בכל זאת הם התעקשו להישאר כמעט עד הסוף

 למה דווקא הם קיבלו הם הקללה!! 
 

כי שעל הראשונים פחות כעס  נראה לפרש בפשטות אלא
התאפקו שעות  לא היה לו ציפיות מהם אבל מאלו שכבר

, מהם הוא ונשארו כמעט עד הרגע האחרון ולא יצאו לאכול
התאכזב הרי ויתרתם למה לא התגברתם עד הסוף?? הרי 
אתם בני עלייה שהוכחתם שאתם מסוגלים להתעלות על 
עצמכם אז למה לא השתמשתם בכוח העלייה שבכם 

 להתגבר עד הסוף??
 

כאן יתכן שכעסו של בורא עולם בעיקר על אלו שממש  וגם
הם נופלים, הימים בקדושה וברגע האחרון  30השלימו את 

כי הם הוכיחו את כוחם לטוב והיה להם להשתמש 
יום ולשנות את טבעם  30ולהתגבר עוד קצת ולהשלים 

הרע, והיות ולא עשו כן אז הקב"ה מתמלא כעס ומזה 
  חדשותו.נום מקבל את כוחו והתיהגיה

 

גם לפי הסבר זה צריך עיון מה פשר התעוררות  אומנם
בלועי קרח דווקא בעת התגברות והתחדשות הגיהינום 
לצעוק משה אמת ותורתו אמת? הרי אז יש התגברות הרוע 
כביכול, ואולי בגלל הכאב המתחדש והמתחזק לכן יש 

 התעוררות לתשובה.
 

 עד' ב"בהריטב"א קצת ראיה לדבריו מדברי  ומצאתי
 סוףפי' כי בכל  -שכתב "כל תלתין ימין מהדרא להו גיהנום 

 .ועי' לקמן שלושים יום הם נידונים בגיהינום
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 המשך –בדרך אחרת 
 

 ישעיה סו' כג' לפרש בדרך אחרת, שהנה כתוב בנביא ונראה
"והיה מידי חודש בחודשו מידי שבת בשבתו יבוא כל 

כתוב  יט' ובספר עמק המלך טז'בשר להשתחוות לפני" 
" כל בשרשעדיין יש בהם "רשעים שבגיהנום לשהכוונה 

כביכול שייכות של גוף כביכול דהיינו אלו שנגזר עליהם רק 
כל חודש יתעוררו יב' חודש בגיהינום אלו הנשמות ב

הנה בשבת כידוע ו להודות להקב"ה ולחזור בתשובה,
הגיהינום כבוי והרשעים במנוחה כל יום השבת ואולי על 

רשעים שבגיהינום מודים לבורא עולם, אומנם מה זה ה
 מתחדש בראש חודש?? 

 

גם שם כתוב שלא רק בשבת הגיהינום כבוי אלא  ובספר
, אומנם לפושעים שלא שמרו שבת בראש חודש ובמועדים

ויצאו וראו בפגרי האנשים "עליהם הפסוק ממשיך 
הפשעים בי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו 

שלמרות שהגיהינום כבוי בשבת ומועד  "בשרדראון לכל 
וראש חודש בכל זאת רשעים אלו האש היוקדת בם לא 

 .נכבית גם בימים אלו
 

אלו על שכתב ש סימן רמא' בספר חסידיםמצאתי  אומנם
שכבר מתו וכבר עברו י"ב חודש, צריך להתפלל עליהם בכל 

והיה שנאמר " םונימהפכים אש של גיהחודש וחודש, כי 
ודש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר, מידי ח

בכל חודש וחודש , הרי "ואשם לא תכבה ובהמשך
, אותן שלא "אחריו"יום טוב ושבת ו "לפני"ו ,מהפכים בו

  .שמרו שבת ויום טוב כהוגן
 

שבשבת ויום טוב עצמו גם מדבריו לכאורה  ומשמע
ויום  הרשעים שחיללו שבת גם להם יש מנוחה בשבת

שיתהפכו לם של הרשעים שחללו שבתות , וכל סבטוב
ראש שבת ויום טוב, וכלפי  לפני או אחרייהיה בגיהינום 

שהרשעים ששמרו שבתות , שיש הבדלנראה עצמו  חודש
עים שחללו בגיהינום, ואילו הרשבחייהם לא יסבלו 

 שבתות בראש חודש יסבלו.
 

לפרש, שאדרבא בזכות הצדיקים שמתגברים  ונראה
שוב שלם כשבוע וחודש בלי חטא זה להשלים פרק זמן ח

גורם נחת רוח עצום לבורא עולם, ולכן זה מצנן את חומו 
של הגיהינום לרשעים, כי הצדיקים קררו את יצרם הרע 

עוד שאכן הרשעים  ונראהבמשך שבוע שלם או חדש שלם, 

מצד עצמם לא היו שבים בתשובה אפילו בגיהינום, אבל 
גם הם בעולם הזה ש זוכים מכוח הצדיקים שמתגבריםהם 

  הרשעים מודים לה' ושבים בתשובה.
 

 מודים לה' על מנוחת השבתבשבת כל הרשעים ש וייתכן
שזכו בה בגיהינום, אבל בראש חודש היות וזה פרק זמן 
גדול יותר והרבה יותר קשה להתגבר על היצר ברצף כה 

בראש  ולכןהיא ביותר, עצומה  ראש חודשגדול לכן הזכות 
על  אפילו לחזור בתשובה הרשעים בגיהינום  זוכים חודש

 חטאם!!  וכתוב בספרים שהתשובה מועילה גם בגיהינום.
 

הארכתי בחשיבות העניין של תקופה מוגדרת  וכבר
 365להתחזקות, בפרשת בראשית אצל חנוך שחי וברורה 

שנה כי הוא הגדיר את פרק זמן זה שהוא כימות השנה 
עיין שם, והיות  ולםלהתגבר על יצרו ולתקן את כל הע

והתחזקות לזמן מוגדר זה דבר חיובי וכלי עוצמתי 
בהתחזקות האדם לכן בורא יוצק לזה עוצמה וכוח זכות 

 .וכאמור
 

שלכן בראש חודש למרות הזכות הגדולה של  וייתכן
בראש  הצדיקים שמשפיע לרשעים שבגיהינום, בכל זאת

 כפי שהוא לרשעים הגדוליםחודש הגיהינום לא שובת 
לרשעים שובת בשבת! ואדרבא הגיהינום מתחדש כוחו 

כי תפקיד הגיהינום לנקות את הרשעים מחטאם, ביותר 
 ההרשעים שמחים באש הגיהינום שהתחדשגם ולכן 

 להם להתנקות מחטאם. שעוזרת
 

יום  30זה מובן מה שכתוב אצל בלועי קרח שפעם ב ולפי
הם מתהפכים  שהכוונה לראש חודש הרשב"םומפרש 

הינום מתחדש לנקות כפי יהינום כבשר בקלחת, כי הגבגי
, ובלועי קרח שבשר בסיר מתהפך בכדי להתבשל טוב יותר

הם כמו הרשעים שחיללו שבתות שנשארים בגיהינום גם 
שתלמיד חכם הוא לאחר יב' חודש כי זלזלו בתלמיד חכם 

, ולכן הם ע"פ הזוהרכי תבוא נועם אלימלך  – בבחינת שבת
 .ספר חסידיםהכדברי וש חודש מתהפכים כל רא

 

בכל  מתהפכים בגיהינום שהרשעים הגדוליםלמרות  אבל
הם שבים בתשובה, והראיה היא שעדת קורח דווקא  זאת

בעת שהם מתהפכים בגיהינום דווקא אז הם מתעוררים 
", וזה מוכיח שעצם משה אמת ותורתו אמת"לצעוק 

 .ההתהפכות גורמת להם לחזור בתשובה
 

 ח עולה ותחיה לעתיד לבוא??האם עדת קר
 

האם הם יקומו  סנהדרין קט'מחלוקת בגמרא  יש הנהו
וייתכן שהמחלוקת היא האם מועיל התשובה לעתיד לבוא, 

או שלכן הם זוכים לקום לתחייה, שהם עושים בגיהינום 
למרות ש , שתשובה זו רק עוזרת להם להרגיש טוב יותר

פועלים בדרך שהם  עדיין שמחים בכךשהם בגיהינום הם 
הישר לרצות עד כמה שאפשר את בורא עולם, כמו שהם 
מרגישים טוב בכך שהם מודים לבורא עולם, וכביכול זה 

  היא תעזור להם בעתיד.שתשובה לשם שמים בלי תקווה 
 

 שכתב בשם במשלי טו' יא' הגר"אבביאור ראיתי  ואומנם
 ושואלים אותובאים בכל שבוע למשיח  שעדת קרחחז"ל 
)אגב זה מתאים מאוד למה שמשמע מדברי הריטב"א  ,י יבואאימת

אולי בשאר הימים הם אינם בגיהינום הם בגיהינום ו 30שרק בסוף 
, או שכוונת הריטב"א ולכן הם יכולים כל שבוע לפגוש את המשיח

אבל  (,מחדשים את דינם בגיהינום 30שהם תמיד בגיהינום רק כל 
, ולכאורה הם זוכים כלל לעולם עוליםמן האבדון אינם הם 

לראות כל שבוע את המשיח ויש להם תקווה שבביאת 

הם יתאכזבו בביאת אבל נום יהמשיח הם יעלו מהגיה
המשיח שהם יישארו באבדון שהוא המדור השביעי של 

 הגיהינום.
 

עדת קרח שהיו תלמידי חכמים מופלגים כבר ידעו  ואולי
, "עלמוריד שאול וי"את מחלוקת התנאים בהקשר לפסוק 

" האם יאבדו לנצח או ויאבדוובמחלוקת מה הכוונה "
שיהיו כאבידה המתבקשת, ולכן יש להם תקווה שבביאת 

, אבל זה יהיה חלק מעונשם םהמשיח הם יעלו מהגיהינו
שיתאכזבו כדברי הגאון והם יישארו לנצח באבדון, כי 
במחלוקת נתנו ידם וחטאו, ולכן במחלוקת תנאים הם 

 גיהינום.יכשלו ויתאכזבו ב
 

על  קידושין לא' ב' התוספותבעצם יש את דברי  אומנם
לאסף באו גויים נחלתך, שתמה וכי מזמור  הסבר מזמור

שירתו יש כאן הרי קינה יש כאן ולמה אסף התחיל את 
 במזמור??



 קרח -וטהר לבנו  
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מהרעיון שמח היה מצאצאי קרח שתוס' שאסף  ותירץ
נבלע בית המקדש באדמה זה יגרום ששאר הנבלעים אם ש

 יצאכשבית המקדש ולכן  ,ת הגאולה גם יצאו מבליעתםבע
כך יצאו עדת קרח מבליעתם בגיהינום,  מבליעתו בקרוב

שהתחדש לאבימי בעת שכיבד זה מה וכפי שסיפרה הגמרא 
 , את אביו

 

האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא בשם  במשנת יוסף וראיתי
כל זמן שהם זצ"ל שכתב שלכן עדת קרח ירדו חיים בכדי ש

, ואכן הם חוזרים בתשובה יכלו לחזור בתשובה בגיהינום
 ."משה אמת ותורתו אמתכשהם צועקים "

 

שאם גופם חי גם לפי דברי המהרי"ד צריך עיון  אומנם
מדוע ולא מת בכדי שיוכלו לחזור בתשובה ולתקן אם כן 

כל ברק בראש חודש הם מתעוררים לחזור בתשובה ולא 
 יום ויום?? 

 

שכתבתי קודם, שבכדי לכאורה היא כפי  והתשובה
הרי שיחזרו בתשובה בגיהינום למרות שהם חיים בכל זאת 

עולם העשייה, לכן הם זקוקים  –הם אינם בעולם הזה 
להתעוררות שיש בראש חודש מעבודת עם ישראל 

 התערותא דלתתאהמתקדשים במשך כל החודש, כך שיש 
יום  30שמשפיע לרשעים שבגיהינום כל ראש חודש סיום ה

 וכאמור. בקדושה
 

 כדגן מן הגרן ונחשב לכם תרומתכם
 

שלמרות שהלווים קיבלו את המעשרות  כתב גן רוה בספר
שנותנים  הנתינה שלהםבלי לטרוח עליהם, בכל זאת 

תרומת מעשר שזה עשירית ממה שקיבלו לכהן, נחשב 
נתינה מושלמת כמו יהודי שנותן תרומה לכהן ממה שעבד 

 עליו
 

י כך, הרי באמת יותר עיון למה אכן זה נחשב עד כד וצריך
אדם שחי רק  ואולי קל לאדם לתרום ממה שלא עבד עליו??

 מתרומות קשה לו לתת, כי הוא רק רגיל לקבל ולא לתת.
 

עוד, שהרי הלווים לא קיבלו חלק ונחלה בארץ כי  וייתכן
 ה' הוא נחלתם, שתפקיד הלווים הוא להשקיע ברוחניות

כי הם רוצים  שהלויים מצטערים וייתכןעבור יום בשנה, 
להיות גם מהנותנים, לכן בורא עולם אומר להם תמשיכו 
ללמוד בהתמדה, ואני יחשיב את הנתינה שלכם מהמתנות 
שקיבלתם כמתנה מושלמת, העיקר שתרגישו טוב 

 ותמשיכו ללמוד בהתמדה.
 

יה הוא הרן הכהן שהצטער שלא המזכיר קצת את א וזה
לו שלך גדולה ושבטו בנדבות חנוכת המשכן, והקב"ה אמר 

למרות שהשמן וזאת משלהם שאתה מטיב את הנרות, 
מכספו של אהרן בכל זאת העבודה היו והפתילות זה לא 

והמאמץ והכוונות שלו גדולות מתרומת הכסף וחיסרון 
 הכיס שהוציאו ונדבו הנשיאים לחנוכת המזבח.

 

 המשך - נחלתך בתוך בני ישראלאני 
 

הכהנים הם התורה באה ללמדנו ששמפרש  הכתב סופר
סים את בני ישראל בזכות עבודת הקודש אלו שמפרנ

מחשב חשבון  ל"זצ האור שמחהגאון בעל  והנהשלהם, 
 בבית המקדש תורנות של עבודהשהיות ויש  נפלא

עובד רק הלוי אם כן יוצא ש ובתי אבמשמרות המחולקת ל
ובגלל היומיים האלו מתוך כל  ,יומיים מתוך שנה שלימה

, ובעצם הוא לא מקבל אדמה בארץ ישראל לכןהשנה 
של יום  352 שאר ה כלבשה רוצה "המשמעות היא שהקב

יתכונן וכך הוא  ,עסוק ברוחניותהשנה הוא יהיה ימות 
ליומיים הרוחניים ביותר שבהם הוא עובד בבית  כראוי

 המקדש.
 

לדעת להעריך נכון גורם הן ללווים והן לעם ישראל  וזה
של  רוחניות ואת ערך תפקידם הנעלהשל ך ערמה זה 

להעריך ם גובאופן כללי  ,בפרט לעומת עם ישראל הלווים
  .הגוייםכל לעומת  של כל עם ישראל את תפקידם הרוחני

 

שפשוט הדבר שמה שהלווים  "ונחשב לכם" לאיוממ
, יותר חשוב מתרומת עם ישראלנותנים תרומה בוודאי 

עבודת בזכות  הוא כל השפע הגשמי בעם ישראל שהרי
עבודה אצל הישראל היה היות ו בכל זאתאולי , הלווים

וי נראה כאילו הישראל הלאצל גשמית לגדל פירות ואילו 
שהלוי טרח  לא נראה לעין בשרו נתן לו מתנה את הפירות

כי כל פעלו של הלווי הוא עבודה , הפירות שקיבלעל 
רוחנית, לכן התורה משווה בין התרומות, כי בעולם הגשמי 

, ראלישי משתווית לתרומת וש שתרומת הלוזה עדיין חיד
גדולה אהרן  תרומת –ששלך " שכשם אבל בלי ספק

 .כך תרומת הלווים גדולה מתרומת ישראל "משלהם
 
 

 ??גרוע יותר קרח או דתן ואבירםמי 
 

תפתח ארץ ותבלע דתן "כתוב  קו תהיליםשבלב  שמתי
למה לא נזכר  מאוד והתפלאתי, "ותכס על עדת אבירם

הכוונה לעדת דתן ואבירם וכלול בזה קרח  ואולי קרח??
ואם לקית בגופך "כתוב  ג"פ כלהבמסכת  אומנםועדתו, 

לא כתוב שם הנה ו ,"להזכור דתן ואבירם שירדו חיים שאו
 קרח וגם לא כתוב עדת דתן ועדת אבירם.

 

איש בעצם הקשיבו קצת בקול משה,  250קרח ו ובעצם
שהרי קרח יכול היה לטעון שהוא לא מסכים לבדיקה 

, כי קטירו קטורת בבוקר ביחדשקבע משה רבינו שכולם י
 בדיקה פחות מסוכנת, קרח יכול היה לטעון שהוא רוצה 

 

כך יוכל קרח  250וך היקטירו כל יום אחד מתלפחות ש או
לראות לפי התוצאה שכל יום מת אחד ואהרן שורד שזה 

מו טעה, או שקורח יקטיר ראשון בעצמו סימן שקרח עצ
 ביום הראשון וכך שאר החבורה יחזרו בתשובה.

 

זה שקרח הקשיב למשה להקטיר כולם ביחד זה  ועצם
חוצפת ך ארץ מפני משה, ולא כלהם דרן היה שעדיימראה 

דתן ואבירם שאפילו לעלות לכבוד משה רבינו גם לא 
 .הסכימו

 

עוד לפרש שהיות ודתן ואבירם הם אלו שהחילו את  ויתכן
לכן כל  של משה נערותוהחוצפה נגד משה רבינו מאז 

האשמה בכל חוצפה שמתעוררת בעם ישראל נובעת מדתן 
רר את האמבטיה כך הם ואבירם, והם כעיין עמלק שקי

, והם משה רבינו קיררו את עם ישראל להתחצף כנגד
גרועים יותר מקרח ועדתו ולכן הוזכרו שמם כעיקרים ולא 

 .ע"שמו של קרח ועדיין צ
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הליך ומבינים את כל המעגל תמשתרעים לפעמים גם על פני עשרות שנים, וכאשר מגלים את כל ההמעגלים וליכים השנם י
 נפעמים ומתפעלים. 

שנה בערך כשהייתי אברך צעיר ביקרתי בחול המועד פסח אצל מורי ורבי הגאון רבי ברוך רוזנברג זצ"ל  עשרים שנה לפני
, סוף ראש ישיבת סלבודקה בני ברק, אמרתי לו את החידוש שכתבתי בהרחבה בפרשת בשלח על הנס הגדול של קריעת ים

ו ראיות והוכחות שגם בפרנסה ובשידוכים הקב"ה שה' השתלט על החלטות פרעה ועבדיו שבלי שכל הם נכנסו לים, והבאתי ל
משתלט לנו על ההחלטות ומזה אדם מתעשר ולהיפך ומזה אדם מחליט או פוסל שידוך, ומורי ורבי מאוד נהנה מחידוש זה 

 .החומשוהפטיר על זה שיש כאלו שאת הגאונות שלהם מגלים בחידושים על 

, וזה מוכיח שמו"ר מאוד נהנה מהחידוש, אבל אותי ונותן לי תואר של כבודכאברך צעיר מצד אחד נהניתי שרבי מעודד  ואני
עיקר עיסוקי ועיוני בתורה הקדושה היה כמו כל חברי ובני הישיבות הייתה לי צביטה קטנה בלב, כי בתור בחור ואברך צעיר 

לא חשבתי להצליח בחידושים על לגדול בעיון התלמוד כשאיפת כל חברי, ו תהופסגת שאיפותיי הי בסוגיות התלמוד ומפרשיו
כבר כתבתי חיבור של חידושים על מסכת בבא בתרא שהרבה מהחידושים שכתבתי ליבנתי במשך  16, ובפרט שמגיל הפרשה

 .שעות עם מורי ורבי זצ"ל

 הוצאתי לאור, ואילוהדפסתי ושנה מאז והנה את הספר על הש"ס לא  20עד כמה רחוק ראו עיני מורי ורבי שעברו  והנה
זה הפך לשמחת חיי וחדוות לבבי כרכים של חידושים על פרשיות התורה ועל מועדי השנה, ו 2עכשיו זוכה אני להוציא לאור 

 .ולאושר עצום עבורי, הודו לה' יתברך

החידושים ואת החיזוקים ואת העלונים, הייתי בשבת  שנה כשהתחלתי לכתוב את 20לאחר  שהכי הדהים אותי שדווקא ומה
ובדיוק שם מצאתי סט ספרים עבי  מקום קטן שבקושי יש שם ספרי קודש  ,בירושלים והתפללתי בבית כנסת של מלון רמדה

 שליט"א ךהרה"ג רב עזרא שטיינבעמודים בכריכה רכה שחיבר אותם יהודי תלמיד חכם  1000כרס על כל חומש מעל 
מאמר  שםמצאתי ופתחתי את אחד הכרכים כדי להציץ בו ונדהמתי כי בדיוק  "עזרי מעם השםפן בלגיה בשם "מאנטוור

והמאמר  ,זה החלטות של בורא עולם שמחליט עבורנו( פרנסה)והוכחתי שהחלטות בשכתוב בו את יסוד החידוש שאמרתי 
להם קשיי פרנסה,  יהודים שהיו לחזק זההיה רגיל להשתמש ביסוד שמורי ורבי נכתב  ובסיוםמורי ורבי זצ"ל  בשםנכתב 
ממורי ורבי זצ"ל שמעודד אותי להמשיך בדרך זו, שהנה נתי היה זה השלמת המעגל באופן מושלם, וכעין דרישת שלום יומבח

יך לחזק בדברי מו"ר לא רק נהנה מהחידוש שאמרתי לו אלא גם רגיל היה לחזק עם זה אנשים, וכאילו מו"ר צועק לי תמש
 תורה, תמשיך ואל תפסיק!!!

כששמעתי את השיחה הראשונה בחיי מפי מו"ר תחילת התעסקותי והשקעתי בעולם הרוחני יותר מהגשמי התחיל  ובעצם
וזה ממש הבהיל הגאון הרב ישראל בונם שרייבר שליט"א שהפתיע אותי כששאל שאלה רטורית: וכי כך אתה מוכן למות?? 

אותי כי באמת כאשר אדם שקוע בהבלי העולם הזה זה בוודאי לא המצב האידאלי למות, וכמאמר חז"ל שוב יום אחד קודם 
ואכן כמו שאומרים לפעמים משפט נכון בזמן הנכון פועל נצורות, ואכן מאותו יום ם, יוממילא בכל יום יהיו בגדיך נקי מיתתך

 .תר ברוחניות מאשר בגשמיותקיע יוגמלה בלבי ההחלטה להש

מאז הומחש לי עוד יותר את חובתי בעולמי, וגם עז רצוני ורבי שלום בן רב יצחק ריינר מורי אבי בשנה ההיא נפטר  ולצערי
 לרצות את אבי ולשמח אותו בעולם האמת, ומאז קיבלתי על עצמי לחזק את עצמי ביתר שאת וביתר עוז.

כי סכנת האינטרנט  ,בעניין שרבים נופלים ממנו חזק את עצמי יחד עם יהודים אחריםשנים החלטתי ל 3לפני קרוב ל והנה
והוקמה חבורת וברוך ה' הצעתי רעיון ליהודי יקר שחפץ בעילום שם  ,ורבים וטובים הפילה חלל וכידוע אורבת בכל פינה

כי בזמן מוגבל קל יותר לאדם לקבל על יום כימים של תשובה שבין אלול ליום כיפור,  40קודש של שמירת עיניים והתקדשות 
 עצמו ולעמוד בקבלתו.

יהודים מכל העולם  2000ה' בזכות אותו יהודי ועוד יהודים נפלאים מכל הארץ והעולם החבורה הזו התעצמה לכדי  וברוך
קים בסופם, לבני חבורה קדושה זו כתבתי את חידושי התורה והחיזוויום,  40מכל החוגים שמקבלים על עצמם קדושה למשך 

, ואכן רבים כי חיזוק הבנוי על חידוש תורה יש בו הרבה יותר עוצמה וגם זה חיזוק בעוצמה רבה יותר ולטווח זמן ארוך יותר
 .הציל מעוון ורבים פתחו דף חדש לחלוטין הודו לה' כי טוב

פטר, ואבי זצ"ל אמר לו שפגש את מו"ר אבי בעת מחלתו הקשה שממנה נ הרב אריה קורלנסקי שליט"אלי ידידי  וסיפר
שהוא מחכה להבריא ממחלתו ולהשקיע את כל חייו בתורה, ולצערי לא עלה הדבר בידו, אבל בלי ספק שאת אש התורה 
שיקדה בו זה מה שהבעיר בי את הרצון ללמוד וללמד ולחזק בכוחות שלא הכרתי שקיימים בי, והכל בכוח אבי זצ"ל כמאמר 

עמודים של חידושים וחיזוקים, אין לי  1300בורי פלא הדבר שיצא מתחת ידי תוך שנתיים , כי גם עחז"ל ברא כרעא דאבוה
 .ספק שזה סעייתא דשמיא מיוחדת ובזכות אבי זצ"ל

מטרת חיינו לעבוד את ה' יתברך באמת ובטהרה משולמת,  " כי אני מאמין שזווטהר לבנולעלונים ולספר בשם " תיאוקר
וגם שחידושי תורה ביחד עם חיזוקים זה באמת מטהר את הלב, כי כוח עיון התורה וכוח החידוש יחד עם חיזוק העולה 

ון בהתרגשות הלב ובכוונה עצומה מתוך רצבכל שבת ויום טוב אני מתחנן  ומלבד זאתמהחידוש זה מעורר את הלב ומטהרו, 
בורא יתברך שיטהר את לבי ויתן לי סייעתא דשמיא להצליח לטהר עוד יהודים דרך עלוני וספר וטהר והשתוקקות ודבקות ב

 "אהב טהר לב וחן שפתיו רעהו מלך" ב"כמשלי שמפרש את הפסוק ב ח' "אבראשית מ, וברוך ה' מצאתי במדרש רבה לבנו
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 אברהם שהיה תמים וטהר לבבמלך הוא רעהו, זה ה, ומי שיש לו חן בשפתיו הקדוש ברוך הוא אוהב כל מי שהוא טהר לבש
 ., ובזה חשקה נפשי מאוד והלוואי ואזכה לכךונעשה אוהבו של מקום

רבות תודה לך אבי ריבונו של עולם, על כל החסד אשר עשית בהתרגשות גדולה אני נותן לבוראי ויוצרי, עם דמעות  ותודה
עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי, תודה לך מלכי ואלוקי על אשר זכית אותי להוציא ספר קדוש כזה שעוד לפני שהודפס 
לספר כבר חיזק עשרות אלפי יהודים, כך שזכית אותי להוציא ספר שכבר התקדש עוד קודם הדפסתו בדם התמצית של 

 .התחזקות המוני עם ישראל אהובך

מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונוביז' שספר זה מבורך ומלא ברכה וחזר על בדברי  ואסיים
ני להוציא ספר ושעודדמארץ ישראל ומחוצה לארץ, , וזכיתי לברכת גדולי ישראל מכל החוגים זה בהתלהבות מספר פעמים

בפרט כל יהודי ויהודי המוני ישראל בכלל ומוני ישראל, ותקוותי שאזכה שדורי דורות עד ביאת משיח צדקנו זה לאור לזיכוי ה
 מהחידושים שבספר קדוש זה ולפרשת השבוע יתענג יםטוב יםחידוש יש, וגם כל מחפו ויתעלויתחזקוספר זה ילמדו מתוך 

 .אמן ואמן

 

הודו לה' יתברך
 כ"ב "וטהר לבנו" הספר

 את הספר הקדוש מראש ואפשר להזמין  - בדפוס נמצא 
  תאם את קבלת הספרנוברגע שיצא מן הדפוס מיד 

 קדימה "הכנס ברכה לביתך"

 שלוהסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 

 מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א
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