
  
ויקהלו על משה ועל אהר� ויאמרו אלה
 רב לכ
 כי ויקח קרח וגו' 

כל העדה כל
 קדושי
 ובתוכ
 ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה' (ט''ז, 
הא מבואר צ''ע כול שמעו דברי בסיני מפי הגבורה.  –פרש''י  ג')

שכל שטות כזה, יכול לומר  פקח גדול, וא''כ האי�הי' בחז''ל שקרח  
וי''ל עפ''י . רבינו שוי למדריגת משהו ''קדושי'' אחד מבנ''י היו

קרח שפקח הי' מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו פרש''י (ט''ז, ז') 
שמואל ששקול כנגד משה ואהר�  ,ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו

אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדו, וכו' 
שודאי קרח ידע שמשה  י''לולפ''ז לכ� נשתת� לבא לאותה חזקה. 

צה להיות , שרלאותה דבר גדול מכול, אבל כיו� שהי' לו נגיעות
שיהי'  עינות ייארוהי' בטוח ע''י גדול, ל בני קהת, וג הכה� נשיא ע

) שמות, כ''ג, ח'ואבד חכמתו, וכמ''ש ( את עיניו עורזה  לכ�מצליח, 
שטותי  לו לומר גרהשוחד יעור פקחי ויסל� דברי צדיקי, ו

   . אמרילא  דעלמא שאפילו שוטה ,כאלה
  

) זכ''( בברכות , שהנה איתאעפ''י דברי התפארת יהונת�וי''ל עוד 
לרבי  ! תו, מא� נוקי לנשיא ור''ג מנשיא ו אתריהעבמעשה שב

בשביל  ! שבעל מעשה הוא (בעל מחלוקתו) ויאמרו יהושע אי אפשר
מה ראה קרח להכניס  ! הנשיאות חלק עמו, וא''כ הקושיא הוא

�א ימנה אותו, היות רו את משה לישיעב עצמו לחלוק עמו, הלא א
שלא על עצמו נתכוי� רק על זרעו,  –" ולזה תיר הוא בעל המעשה.

ירושה לזרעו,  שחשב א יהי' למשה הנשיאות כל ימי חייו, אז יהי'
כצא� בלא רועה, ואח''כ  בנ''י שה, ויהיומ את לכ� ביקש להעביר

עו יהי' רועי ישובו בניו להנהיג הדור, כי עינו הטעתו שראה כי זר
כי א לזרעו  ,, וא''כ כל עני� מחלוקת קרח לא הי' לעצמולע

מקח רע לעצמו, כי מה  שלקח  –אחריו, וזהו כוונת חז''ל ויקח קרח 
בשביל בניו.  רקמתעבר על ריב  הוא לו לעצמו, הלא א� לשיטתו

 רק ות ושוחד, שאע''פ שכל נגיעותו הי'הכח של נגיענראה מכא� 
 שטותי אבד חכמתו ודיברעי''ז ו ,עיניו את עורג זה בשביל זרעו, 

  עלמא. ד שוטהמ גרוע
  

, שהנה רש''י לא הקשה האי� שיי� שקרח נראה מכא� דבר גדול
לחלוק על משה  מנושאי האר�, עשה עבירה כזו שהי' שהי' צדיק גדול

וע''כ טיפש.  לדבר כמורבינו, רק הקשה כיו� שהי' פקח האי� שיי� 
 )קהלת, ז', כ'( יק עושה עבירה לא כ''כ קשיא, כמ''שדזה שצד צ''ל

גדול  ופקח אי� צדיק באר" אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל לחכ
  לדבר שטותי כאלה, א� פע לא שמענו!

  
, עפ''י המשנה באבות (ה', י') שבעה דברי בגול וי''ל באופ� אחר

 .�ושבעה בחכ, חכ אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמני
שא''א לקרח לחלוק על משה רבינו, רק ע''י טענה זו  י''לולפ''ז 

  שכול קדושי, דא משה רבינו הי' גדול ממנו א''א לו לדבר לפניו.  
  

איתא בחז''ל שכל ל''ח  ! עפ''י דברי המש� חכמה  באופ� אחר, וי''ל
לא נתיחד  )אחר מעשה המרגלי(שנה שהיו ישראל נזופי במדבר 

רק  ,מעצמותו שמעלת משה אינה חחשב קר , לכ�הדיבור למשה
מצירו� הכלל ומעלת ישראל, ולכ� באבד� מעלת ג אליו לא נתיחד 

ל קדושי, דהיינו על אשר כי כל העדה כו ! יבור, וזהו שאמרו הד
 ולפ''ז י''ל. , ומדוע תתנשאו עליהיסכימו ''הכלל'' הוא הקדוש
מכול, אבל כיו�  מצד עצמו הי' גדול שודאי קרח ידע שמשה רבינו

  א''א להתגאות עליה. רק בצירו� מעלת בנ''י הדיבור  לו שלא נתיחד
  

 , שעיקר כוונת קרחעפ''י דברי התפארת יהונת� באופ� אחר, וי''ל
) ויהי ה' ע דוד, שבת נ''וחטא העגל, וכמ''ש חז''ל ( את למעט הי'

אפשר שה' עמו וחטא בא לידו, כי ודאי ה' שומר ידו מעשות כל רע, 
להורות תשובה ליחיד, וזהו הטענה של קרח באמרו כדי ה אלא שעש

ובתוכ ה', א''כ אי� אפשר שה' בקרב וחטא יבא ליד, אלא  –
להורות תשובה לרבי, וע''י טענה זאת ערערו על משה כדי ע''כ שהי' 

טענת�  ל קדושי'' דהיינווששיבר את הלוחות, ולכ� אמר ''כ
ת י אלא לי, שהרי אמרישראל מחטא העגל, לא לה צויתאת ל יצלה

דבר לכול, וא''כ שהקב''ה  ,אמת אנכי ה' אלקי� בלשו� יחיד, אינה
 שבט לוי שלא חטאו בעגל)ל(ובפרט  הקבלה הראשונה הלא נתבטל

שבאמת קרח ידע  ולפ''ז י''לאת הלוחות.  תברבזה ששוטעית 
שמשה הי' במדריגה גדולה מכול, אבל טע� שזה הי' מחמת שבירת 

בר ש לאא באמת , ועה בשבירתמשה טאבל לוחות הראשונות, 
 גרמת אתלהתגאות עליה, ש לו א''אל קדושי'' וא''כ ו''כ היויאז 

  . ע''י שבירת הלוחות מדריגת הקטנה
  

הפסוק (ט''ז, ד') וישמע משה על  ,ולפ''ז יש ליישב קושיית הרמב''�
 למה לא נפל ג''כ אהר� על פניו, כמ''ש לעיל צ''ע –ויפל על פניו 

כי אהר� במוסרו  ותי') ויפל משה ואהר� על פניה. י''ד, ה'( במרגלי
ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזה, ויהי כמחריש וכמודה 

ומקיי שמעלת קרח גדולה ממעלתו, אבל הוא עושה כדבר משה 
י' על שבירת שעיקר טענת קרח ה ולדברינו י''לגזירת המל�. 

לכ� לא נפל אהר� על פניו, שהי'  חטא העגל, הלוחות, וזה הי' בשביל
בפרשת שמיני וכמו שמצינו בוש מחטא העגל, שהוא עשה את העגל, 

הבעל  –ר� קרב אל המזבח האט', ז') ויאמר משה אל (ויקרא, 
' מתבייש להתקרב אל המזבח, שנראה לו שאהר� הי ! הטורי פירש 

  המזבח כקרני השור בשביל חטא העגל.  
  

עפ''י  עפ''י דברי זקני הרה''ק מסגיעט זצ''ל (ייטב לב) עודוי''ל 
אנכי  ! א ברש''י בקצרה) כול שמענו בסיניובדברי המדרש רבה (מ

,עכשיו  ה' אלקי�, אלמלא את שמעת לבדכ היית אומרי
ל''ב,  יש לפרש עפ''י הפסוק (שמות, ! תתנשאו  ועומד ! שכול שמעו 

 ,משה לא לה צויתי אלא לי פרש''י אמר –) למה ה' יחרה אפ� י''ב
הנה באמת אי� זה אלא דר� מליצה  –רת אנכי ה' אלקי� שהרי אמ

ותירו" נגד המסטיני ומקטריגי להשתיק מזעפ, אבל באמת 
ת מפיו ית' שאמרה אלינו, כולנו נצטוונו מפי השי''ת ושמענו הדברו

היית אומרי שמגיע לכ  ,וז''ש אלמלא את שמעת לבדכ
התנשאות יותר מה, אבל כול שמעו מפי הגבורה, א''כ מדוע 

 אנכי ה'  –תתנשאו, וא''כ צ''ע א באמת הקב''ה אמר לכול
 –ולא בלשו� רבי  ,�אלקי –אלקי�, מדוע אמר בלשו� יחיד 

 .שבא להורות שיסוד התורה הוא השלו והאחדות,  וי''לאלקיכ
פרש''י שחנו כול כאיש  –ויח� ש ישראל  (שמות, י''ט, ב') וכמ''ש

) כ''ט, י''א( בתהלי פירשו הקדמוני הפסוקאחד ובלב אחד, ובזה 
ה' עוז לעמו ית� ר''ל שהוא בעצמו נת� שתי הדברות לעמו, ומה 

   יבר� את עמו בשלו. ! אלקי�, הוא למע� –שנאמר בלשו� יחיד 
  

 תורה ומצות, ! עושי� רצו� ה'רק כשהנה , שיש להוסי  על דבריו
אז יש פירוד  ,שיי� שלו ואחדות, משא''כ כשעושי� עבירות רח''ל

צוה משה רבינו, שאע''פ שבאמת הקב''ה ומחלוקת, וזה הי' כוונת 
 אנכי ה' אלקי�, והטע שאמר בלשו� יחיד הוא לרמז על  –לכול

 ,שלו ואחדות, אבל כשחטאו בעגל, ע''כ הי' פירוד ומחלוקת ביניה
שלא שיי� לעשות עבירות כשיש שלו ואחדות במחנינו, וכמ''ש 

דהיינו כשבנ''י  –בשיר השירי (ד', ז') כל� יפה רעיתי ומו אי� ב� 
 בגדרבנ''י  היו –אז מו אי� ב� כל�,  –באחדות שמרומז במלת 

 ,הוי מתלמידיו  )י''ב א',וכ� משמע באבות (קדושי ואי� חסרו� בה
של אהר� אוהב שלו וכו' אוהב את הבריות ומקרב� לתורה, דהיינו 

אז נתקרב כל אחד לתורה ויראת שמי,  ,כשיש אהבה ושלו בינינו
פירוד ומחלוקת ביניה, לכ� אמר משה  ולכ� כשחטאו בעגל, ע''כ הי'

שכול  –לה לא צויתי, ובזה הי' מופר� טענת קרח  לי צויתי ! 
, דהא עכשיו הוא אנכי ה' !בסיני  , דהיינו שכול שמעויקדוש

 עושה מחלוקת, וע''כ זה שנאמר בלשו� יחיד הוא רק ציווי למשה
  .ולא לכול

   

  

 
פרשת 
  קרח
  ע''זתש

  לפ''ק



 צ''ע –תצא הרעות והטוב  מפי עליו� לא באיכה (ג', ל''ח)הנה נאמר 
 שנאמר טובוי''ל רעות בלשו� רבי, והטוב בלשו� יחיד.  נאמר למה

 ! באה טובה לישראל  ושלו לרמז שרק ע''י אחדות ,בלשו� יחיד
ה פירוד ומחלוקת באה רע שע''י ,לרמז ההיפ� ,ורעה בלשו� רבי

אי� ושי, דהא כול קד –שבזה מופר� טענת קרח  ולפ''ז י''לרח''ל. 
מעלה טובה לישראל יותר מזה שכול קדושי, וזה לא שיי� כשיש 

    . בינינו מחלוקת ופירוד
  
חכמות נשי בנתה ביתה (משלי י''ד) זו ) איתא בסנהדרי� (ק''ט )ב

אמרה לי' ת ניצול בעצת אשתו, או� ב� פל – אשתו של או� ב� פלת
אתה  !  חמנצאתה תלמידו, וא קרח  !ינצח משה  מאי נפקא ל� א

הואי בעצה  (מה אעשה עכשיו) תלמידו, אמר לה מאי אעביד
לי בהדייהו (הייתי את מתחילה באותה עצה, ונשבעתי  ואשתבעי

אמרה לי' ידענא דכולה  לה שאצטר� עמה למרד כשיקראו לי)
(אני יודעת שכל עדת קרח היו אנשי  כנישתא קדישתא נינהו

ל כל העדה ככי  –דכתיב  קדושי, ולא יכנסו אלי א ראשי מגולה)
אני שב בבית, ו( תוב דאנא מצילנא ל� (אשתו) קדושי, אמרה לי'

(השקתה אותו יי�  אשקיתי' חמרא וארויתי' ואגניתי' גואי אציל�)
((אז אותבה על בבא  עד שנשתכר, והשכיבה אותו לישו� בתו� אהל

 (ופתחה את קליעות שערה) וסתרתה למזי'התיישבה על פתח האהל) 
(כל מי שהי' מעדת קרח ובא לקרוא לאו� ב� פלת  ל דאתא חזי'כ

לבוא עמה רואה את שער ראשה המגולה, ומכיו� ששער באשה 
 �ערוה) הדר (הי' חוזר על עקבותיו ולא נכנס לביתה להעיר את או� ב
 �פלת, כדי שלא יראה מראה פרו" זה) אדהכי והכי (בינתיי, כשאו

  אבלעו להו (נבלעו עדת קרח באדמה). ב� פלת הי' יש� מתו� שכרותו) 
  

לעשות שני דברי אלה  היתה צריכה אשתו של או� ב� פלתלמה  צ''ע
ה בעלה שיכור. ב) עשאה עצמה כפרוצה. הלא די לעשות אא) עש –

 . שפי' עיי� במהרש''אבעלה שיכור, וממילא א''א לו ליל� עמה
ששכרה את בעלה והרדימה  !  לות הנ''לוהטע
 שעשה שתי הפע

ולא ישמע את קול,  ,כדי שא יקראו לו מבחו" לא יתעורר ,אותו
  ופרעה את שער ראשה, כדי שלא יכנסו לביתו להעירו.  

  
שהנה מבואר בחז''ל שצניעות בכיסוי , מהרש''
 תי' באופ� אחרה

ה מונעת ה''ה להיפו�, שפריצות בוהראש הוא סגולה לכהונה גדולה, 
 ילנו ראויהי' שכו של קרחשעיקר טענה  ולפ''ז י''לכהונה גדולה. 

לשמש בכהונה גדולה, וא''כ למה נת� משה רבינו אותה רק לאחיו 
ולמשפחתו, אבל ברגע שאשתו של או� ב� פלת סתרה את ראשה, אז 

לא שיי� שהוא ישמש בכהונה גדולה, וא''כ אי� עוד ידע או� ב� פלת ש
היא  ,כא� טע להתערב בהמחלוקת, ולכ� ע''י שסתרה את שערה

  הצילה את בעלה.   

שעיקר טענת קרח הי' שכול מבואר , שהנה וי''ל באופ� אחר
מדריגת משה, וממילא ב ישראל הי'קדושי, דהיינו שכל אחד מ

עשאה לכ� אשתו של או� ב� פלת להתגאות עליה,  א''א למשה
 קרחל הדיברש כמוהוי סתירה לקדושה, ו זוהנהגה , שעצמה כפרוצה

 ג שאר דיבוריו ה�וממילא  ,שקר כול קדושי הי'שאמרת מה  –
   . וכזב שקר

  
ומוכח מהגמ' הנ''ל  ול קדושי,שכ הי' ועדתו קרח עיקר טענת הנה

 , האשתו של או� ב� פלת נהגשכשראו  ולכ�שה נהגו כקדושי
 במחלוקת. עמה או� ב� פלת נטל, לא פרעה שער ראשהש כפרוצה

, וכמו שפירש גמורי דת� ואביר היו רשעיאע''פ שש ולפ''ז צ''ל
התרגו יונת� ב� עוזיאל (שמות, י''ד, ג') ואמר פרעה לבני ישראל 

וימר פרעה לדת� ולאביר בני ישראל דמשתיירו�  –בכי ה באר" נ
לא עד כדי כ� ש ,דת� ואביר היו רשעי גמורידהיינו  !  במצרי

 ג ה נהגו כקדושיאעפ''כ יצאו ממצרי ע בני ישראל, 
 ע משה רבינו לעשות מחלוקתכדי  רקהי' ל כל זה צדיקי, אבכו
  בתורתו. למרוד ו
  

שיי� שא  א
 אחד זה שיש ליצר הרע תחבולות הרבה, ונראה מ
כדי למרוד בתורת ה' רח''ל.  ,הוא רק עצת היצר ,הג כצדיק וקדושונ

על הפסוק (בראשית, ל''ב, כ''ה) ויאבק  וכעי� זה מצינו בחולי� (צ''א)
איש עמו, רב שמואל בר אחא אמר, כתלמיד חכ נדמה לו, דהיינו 

 .מר� הגר''א שהמלא� של עשו נדמה ליעקב אבינו כתלמיד חכ
שכ� הוא בדורות האלו, קטלר זצ''ל (משנת רבי אהר� חלק ג') פי' 

ל שכחת כשנתרבו מזייפי התורה, ומטעי את הכלל בדורות האלו ש
 ,התורה, כאילו דרכ בדר� התורה, ומהפכי דברי אלקי חיי

  ומביאי לשכחת התורה רח''ל.
  

שלכאורה צ''ע  ,זצ''ל ורקאהרה''ק מווי''ל הגמ' הנ''ל עפ''י דברי 
של אשתו של או� ב� פלת הלא ה דברי  מהו החכמה הגדולה

ותי' . שאפילו אד שאינו חכ יכול לאמר ,פשוטי עד מאד
סבור שא  של אשתו, אבל חשבונהידע  או� ב� פלתבודאי ג ש

�היות  ,גדל חשיבותותת , אזוקרח יהי' כה� גדול ,יעבירו את אהר
רח לו אשתו אי� הדבר כ�, שכל זמ� שקשהוא חבר לקרח, אמרה 

גדל להיות כה� תהוא מתנהג עמ� כחבר, אול ברגע שי ,אד פשוט
שמטע  ולפ''ז י''ל כלו. ולא תהי' ל� ממעלתו ,גדול יתרחק ממ�

רק  עדתוקרח ו זה פרעה את שער ראשה, להראות שהתקרב לו
א אהבה ו ממנו, כיו� שהיכשטוב לה, וכשלא טוב לה נתרחק

   תלוי' בדבר.   

  
פע
 הלכו שני גדולי הדור, רבינו עקיבא איגר זצ''ל, ורבינו יעקב מליסה בעל חוות דעת,  –התרגו
 יונת� פי' קמו בחוצפה  –ויקמו לפני משה 

נראה שהגענו לדור של עיקבתא דמשיחא, כמ''ש  –ועברו על פני חבורות נערי
 שיושבי
 על ספסל, ולא קמו מפניה
, אמר החוות דעת 
החוצפא של עיקבתא דמשיחא, שאז נשב אנו על הספסל, ונערי
 אלו  עדיי� רחוקי
 ה
 בדרגת –חוצפה יסגא. אמר רעק''א  –בסו  סוטה 

  נראה שהגענו למצב של חוצפא יסגא! –יעברו לפנינו, וכאשר לא נקו
 אנו מפניה
 ה
 אומרי
 עלינו 
  

וייסדו חברה קדישא בפני עצמ
, והמחלוקת התלקחה  ,ה ליטול את ההנהגהפע
 בעיר ראדי� הי' חבורה שרוצ ! ולא יהיה כקרח וכעדתו
המחלוקת עני� חמור היא, ואיסור הוא מ�  –והקיפה את כל העיירה, כינס החפ# חיי
 זצ''ל את בני המקו
 לבית הכנסת, עלה לבימה ואמר 

עלי את האשמה, ותאמר  , ואז תטילו
 ידכ
 למחלוקת שהבעירה אש בעירנוהתורה, וכשתבוא לעול
 האמת תדרשו לענות מדוע נתת
שהמחלוקת עני� חמור היא ואסור בתכלית, משכו ידכ
  דע –כ
 כדי להזהיר י אתשישראל מאיר התגורר בעיירתכ
 ולא מחה, ע''כ קראת


ואת
 ממאני
 לשמוע, אני די לי בפעקל שלי, ואיני מוכ� להתפס  ,ממנה, וא
 לאו הריני דורש שתאשרו בחתימת ידיכ
 שהוזהרת
  . (ילקוט שמואל)� הלב נעשה רוש
, והמחלוקת נתבטלהברי
 היוצאי
 מבעוונכ
, הד

  
 ,פע
 אחת בא אחד מחסידי קאצק להסבא קדישא הרה''ק ר' יששכר בער מראדישי# זצ''ל, והתחנ� לפניו על שאי� לו פרנסה ! ויפל על פניו

 ,אתה אומר תחנו� בכל יו
 –שאלהו רבינו הסבא קדישא וי ,וג
 יש לו בת בוגרת אשר כבר הגיעה לפרקה ,וכל אשר הוא עושה אינו מצליח
ורבינו בראותו כי אי� עונה לו שאלו  ,לכ� שתק ,החסיד בשמעו השאלה הזאת יוצא מפיו הק' הי' בוש וירא מלהגיד האמת שאי� אומר תחנו�


מה אכחד לאדמו''ר ומוכרח אני להגיד האמת כי אינני  ,החסיד בראותו שלא יוכל למרות את רבינו ענה ,פע
 שני' א
 אומר תחנו� בכל יו
 ,אז אמר לו רבינו שיזכור מאיזה זמ� שפסק מלומר תחנו� ,וענה שאינו זוכר הזמ� ,ושאלו רבינו מאיזה זמ� פסקת מלומר תחנו� ,אומר תחנו�

וצוה , ועשה חשבו� עד שעלה לכמה אלפי
 ,זוצוהו רבינו לעשות חשבו� כמה תחנוני
 חסר מא ,עד שהזכיר שעוד מנעוריו פסק מלומר תחנו�

א� שג
 יקבל  ,וא
 יחסר אפילו אחת מהסכו
 לא יוכל להושע ,וישועתו תלוי' בזה ,לו רבינו שיאמר כל הסכו
 של תחנו� שחסר מלאמר


והבטיח לו שלא  ,של רבינו קיבל עליו תיכ  הפסק ,החסיד בשמעו כי ישועתו תלוי' בזה, עליו מהיו
 והלאה שלא יגרע מלומר תחנו� בכל יו
ומיד בו ביו
  ,עד שגמר כל הסכו
 של ''תחנו�'' שחסר ,ולקח תיכ  להעבודה הזאת והמשי� כ� איזה שבועות ,יחסר מהיו
 מלומר תחנו�

נו� שגמר הסכו
 התחיל להצליח ולעלות מעלה מעלה עד שנתעשר. נראה לומר שבודאי לא הי' הכוונה של הסבא קדישא, שע''י אמירת תח
הוא מעורר אצלו  ,רק כוונתו הקדושה הי' שע''י אמירת תחנו� שחסר ,שיש כלל עבר זמנו בטל קרבנו, הוא משלי
 כל התחנו� שחסר

   . לא יחסר אותה א  פע
 אחת ,ובודאי מי שמכיר המעלה של אמירת תחנו� ,החשיבות של תחנו�
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