
 
  
  
  
  
  

  

  
 

 
 

– 

"יקרהוא עצמו היה ככלי ו ,את כל גאוותו וייחוסולקח  ,"בן יצהר בן קהת בן לוי", מה לקח" ויקח קרח. 

ביותר לבן אדם שקמים החשוב  סווזה היח ,לפניו לבדו" שהמויקומו לפני ") 'ב –ז "ט( ואילו אצל משה נאמר

  .מפני יחוס עצמו ומפני

 

 

– 

" רב לכם"טענו בני קרח אלא  ,ואיך יתכן כי יוסיפו וירבו שבח על העדה, לריבבאו  קרח ועדתוהלא  ,קשהו   

ניצלתם כלומר " כל העדה כולם קדושים"מפני שאלא  ,לא מפני שזה מגיע לכם, היאהרבנות שלכם פירוש 

כל העדה לולהיות לפה  אנשי קרח להלחםו ן באולכ .של העדה והשתלטתם עליה את תמימותם

ובעל  סכסכןכי זו דרכו של  ,ההשתלטות של משה ואהרןלהתקומם נגד  ם את האפשרותאין להש,מההתמי

  .ל"רח" רוצחתחרב  – אולם במסתרים הם חרב פיפיות, "םרוממות א ל בגרונ"סיה בפרה ,ריב תמיד

 
 

– 

 כן תוכלו לבטל את ?אתם להפוך בקר לערבה בעולמו יכולים "משה גבולות חילק הקבאמר לו ", י"וברש   

ם שכליות לראות ילנפש עיניבשר לראות ולהבחין בדברים גשמיים כן יש שהגוף יש לו עיני ל כשם "י "זו

בין טוב לרע כאילו שולל גם את האבחנה  המי ששולל את האבחנו ,לרע ובין צדיק לרשעולהבחין בין טוב 

למען  אורוידליק את הוימהר המוכר  ,לקנות סחורה באישון לילהבא לחנות שאחד למשל  ,אור לחושךבין 

שלא איכפת לו טיב הסחורה והוא מוכן לשלם אולם הלקוח אמר לו  ,הסחורה שהוא קונהיבחין הקונה בטיב 

אין הבדל בין טוב אם  ,כיבה את האור ואמר ,את דברי הלקוחכשמוע המוכר  ,בעד כל סחורה אותו מחיר

כי כל העדה "כך אמר משה כלפי טענת  .אין צורך באור ואפשר למכור גם באפלה ,לרע ולא איכפת לך כלום

ולראות כל ין חוטוב האור כדי להב "ה בעולם"ק הקבילחגבולות " ,ואין הבדל בין צדיק לרשע" קדושיםכולם 

לרשע אין צורך לכם באור שאינכם מבדילים בין טוב לרע ובין צדיק אולם אתם מאחר  ,דבר מהו באמת

  .לחולבין קודש את ההבדל  כן גם יכולים אתם לבטל ,בקר לערב להפוךלים אתם יכוו

 

 

– 

אסור לומר כי מאחר וכבר  ,אין חזקה במחלוקות ,)י"סנהדרין ק( "מחזיקים במחלוקת יןמכאן שא", י"וברש   

לפיכך לא נלאה  ,אלא יש לנסות שוב ושוב ,שוב לא יועיל מאומה ,נסיונות להשכין שלוםנעשו כמה וכמה 

  .םשוב לקרא לדתן ולאבירי שדבר כמה פעמים ושלח משה רבנו אחר

 



  

 

 

והיה אומר יותר טוב שלום שלא  ,האחדותאהב את השלום ואת א "זיעניץ ישראל המגיד מקוזרבי ק "הרה   

ביניהם ומושיטים יד אומר אילו היו כל ישראל עושים שלום ואף היה  ,לשם שמים ממחלוקת לשם שמים

מצטרפות ליד אחת גדולה שהיתה מגעת עד ים יהיו כל היד ,של אהבה ואחוה ורעותאיש לרעהו לשם קשר 

לה יכאלה בתוך הקהלה והיו ילקוזניץ פרצה מחלוקת בתוך הקהומספרים כי בעיר אחת סמוכה  .לכסא הכבוד

ישנן  ,הזמין את הראשים ואמר להםק מקוזניץ ו"הרההדבר נודע ל ,קהלה מיוהדתשהחליטו ליסד להם 

חמורים בתורה ועל כולם אנו מוצאים עונשים  ,וכדומהז ושפיכות דמים "חמורות שבחמורות כמו עעבירות 

ורק במקום  ,מעוברי עבירה אלוש כי עלינו להבדל ראנו מוצאים בתורה מפו אבל אין ,לעוברי עבירות אלו

רצו הם שדתו וזהו דווקא במחלוקת קרח וע" הזאת הבדלו מתוך העדה"מוצאים בתורתנו לאמר אחד אנו 

ומי שרוצה " ואתפלג קרח"ומתרגם אונקלוס " ויקח קרח"הכתוב ש "וכמ ,להכניס פילוג בתוך מחנה ישראל

  .התורה להבדל ממנובישראל צריכים ומחוייבים ומוזהרים מן לעשות פילוגים 

  

– 

ובלעה את ' בכזה ענין של מיתה משונה שבבריאה יברא ה שם של רחמיםשהוא  'השם  למה נקט יש לבאר   

ל על פסוק "ית חזיא לתרץ קוש"ק רבי לוי יצחק מבארדישטוב  זיע"ויתבאר בהקדים דברי הרה. קרח ועדתו

ומתרץ , ופריך גויים מאי עבידתייהו בזה שגבר עלינו חסדו, "חוהו כל האומיםגויים שבכל ' הללו את ה"

וזה , שהשבח של הגויים הוא בזה שהם זוכים להיות כפרתן של ישראל ובזה ניצולים כמה וכמה מישראל

חושבות הם משלא האמין שכל הנהגות הצדיק , וגם בעניינו של קרח. תיקונם ועל זה הם מהללים ומשבחים

ולכן קיבל את העונש החמור הזה שפצתה הארץ את פיה ובלעה , ת"שייווי הוכל מעשיו הן צ, בדקדוק רב

ת יקבל התחזקו ז"ין ועויתבונן בזה העני, וכאשר יקרא האדם פרשה זו בכל שנה ושנה, אותם ואת בתיהם

ולכן נקט שם , כותם יתחזקו היהודים באמונת צדיקיםזשב, לקרח ועדתוותיקון זהו זכות , קיםיבאמנות צד

     .שבזה שקיבל את ענשו יתעוררו אחרים על ידו, של רחמים

 

 

– 

נרגשים ונרעשים בטענות מו ואנשי שלו חסידים א"בי מאיר מפרעמישלאן זיעק ר"פעם באו אל הרה: מסופר   

מאיר מתוך דבריהם שאין הבין רבי  .וראוי להעבירו ממשרתו ,הריאהשמקיל בהוראה בבדיקת  ץ"פלוני המו על

דיקת הריאה ב ענין כל ,או וראובני בו ,אמר להם ,אלא שכוונתם להרבות מחלוקת בישראל ,לבם שלם לשמה

עובר כל המחזיק במחלוקת " )א"סנהדרין דף קי(דאמר רב  ,מחלוקת אסורה מן התורה ואילו ,אינה אלא מדרבנן

כל החולק על רבו כחולק על "ולא עוד אלא כבר אמר רב חסדא שם " ולא יהיה כקרח וכעדתו"בלאו שנאמר 

  "רבו כמהרהר אחרי שכינהכל המהרהר אחרי "ואמר רבי אבוה שם " השכינה

 

  
 

 ,שולחן השבת בכל יום שישי מהבוקרוקבל על עצמו שלכשירפא יכין את  ,ל רבה של צפת חלה"ז זצ"הרידב   

א הציע למשפחה שכנם היה חולה מסוכן והרופאים "וכן החפץ חיים זיע ,התרפא ,וכשקיבל על עצמו כן

  .התרפאהחולה ות מוכנים לשבת מחצות היום התייאשו מחייו שיקבלו על עצמם להיו

 


