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אירועי הפרשה
קורח משבט לוי, דתן ואבירם – משבט ראובן 
להשתתף  רוצים  איתם,  יחד  איש   250 ועוד 

בכהונה ובתפקידים של שבט לוי במשכן. 
אהרון  רק  מדוע  למשה:  בתלונה  באים  הם 
פניו  על  נופל  משה  בתפקיד?  יזכו  ובניו 
לשרתו.  בוחר  הוא  במי  יודיע  שה’  ומוסר, 
דתן  וקורח,  פיה,  את  הארץ  פוצה  למחרת 
ואבירם נבלעים באדמה, אחר כך יוצאת אש  
ובולעת את 250 האנשים. כך הראה ה’ שהוא 

בחר בשבט לוי ובאהרון לשרתו. 
להתקרב  ישראל  בני  חששו  המקרה  לאחר 
כך  בעקבות  ימותו.  הם  שגם  מפחד  למשכן 
בקדושת  פגיעה  לכל  שהאחריות  ה’,  מבהיר 
ועל  הכוהנים  על  מוטלת  תהיה  המשכן 

הלויים.

האם קורח 
רוצה משיח?

 איך טעה קורח הפיקח טעות גורלית שכזו?  
האם הוא לא ידע על גדלותו של משה רבינו? 
מה הקשר בין קין והבל לכוהנים ולווים? הביאור 
החסידי מעניק לנו אור חדש על כל הסיפור, 
ומראה לנו את הדרך בהכנת העולם לגאולה

מבוסס על ד"מ ש"פ קורח תנש"א, שיעורים בס' התניא פ"נ, לקו"ש ח"ה עמ' 367, ספה"מ באתי 
לגני תשי"ב

פרשת קורח
מחזור שלישי
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השיעור בנקודות
הרי קורח היה פיקח, ואז טעה וחלק על משה? ובפרט שידע שבכך הוא מסתכן בקבלת עונש  1. שאלה: 

מוות?
ההסבר בתורת החסידות שקורח היה צדיק בדרכו ומשוכנע בכל לבו שמשרת את עם ישראל. אלא שמיקד 
את עבודתו רק בדרך אחת בעבודת ה' מבלי למזג בין שני סוגי הדרכים, וכפי שיוסבר להלן עבודתו נכונה 

אבל לא בזמן הזה אלא לכשיגיע המשיח.
2. פשוטו של מקרא: קורח חלק על הכהונה שניתנה רק לבני אהרן ולא לכל שבט לוי בעקבות מינויו של 
אליצפן בן עוזיאל שהיה הבן השלישי של קהת לנשיא בני קהת, ולא מינו אותו למרות שהיה בנו יצהר - בנו 
השני של קהת. לכן התרעם על משה ואהרן שממנים על דעת עצמם וכל הכהונה אינה ציווי מאת ה'. משה 
מנסה לדבר על ליבם ומציין בפניהם שגם הם בתור לווים מובדלים משאר העם לעבודת המשכן ולשרת את 
ה', וכשלא נענה עושה עימם מבחן עם ה-250 מחתות ואשר יבחר ה' הוא הקדוש והסוף ידוע שכל הנלווים 

לקורח נשרפו ע"י המחתות וקרח ומשפחתו נקברו חיים באדמה.
ההסבר הפנימי על פי החסידות: קורח רצה להקדים את המאוחר ולממש את נבואת הנביא יחזקאל לגבי זמן 
הגאולה, אז הלווים יהפכו לכהנים. רק שטעותו הייתה שהסיבה שלעתיד לבוא יהיו הלווים כהנים נובעת 

מתיקון חטא קיין שיקרה רק בגאולה האמיתית והשלימה ולא לפני כן.
3. הסבר הדברים: כהנים מסמלים עבודה של המשכה מלמעלה למטה בחינת 'חסד' )'כהן איש החסד'( כמו 
שזה מתבטא בעבודתם שהייתה ללא רעש והתלהבות - להמשיך את האור האלוקי למטה על ידי הקרבת 
הקורבנות, ואילו הלווים עבודתם היא העלאה מלמטה למעלה בחינת ' גבורה' כמו שזה מתבטא בעבודתם 

בשירה והתלהבות לעלות את הקורבן והגשמיות לקדושה.
כיום שייכת  )כמובן שגם  וזיכוך בעולם  כיום שהעולם עוד לא מזוכך עיקר העבודה היא המשכת קדושה 
מעלת  תתגלה  ומוכשר  מזוכך  יהיה  כשהעולם  לבוא  לעתיד  רק  העיקר(  שאינה  רק  העלאה  של  העבודה 

העבודה של העלאה מלמטה למעלה.
4. הוראה: להיות צמוד להוראות והדרכות משה רבינו שבדורנו, וכך להביא את משיח. ולא לנסות 'קיצורי 

דרך' עצמאיים...

1. פתיחה
מבני  עוד המתה  דקות אחדות  לפני  הריקה שאך  בפיסת הקרקע  קרועות  בעיניים  והביט  כולו עמד  העם 

משפחת קורח ומכל הנלווים אליהם.
הרגע ההוא היה רגע נורא. הרגע בו בלעה האדמה את קורח ואת עדתו.

בדומה לרעידת אדמה בלב אזור צפוף אוכלוסין - בחלוף המהומה, כשהשתרר שקט, ניסו בני ישראל לעכל 
יצרים  עוד געשה מערבולת  לכן  קודם  ופתאומי. שעה  היה חד  זה עתה. המעבר  חוו  את הטראומה אשר 
אדירה, שסחפה לתוכה רבים מבית ישראל. מחנה ישראל היה כולו כמרקחה עקב המחלוקת הקשה שהוביל 

קורח כנגד הנהגתם של משה ואהרן. כל העם המתבונן במתרחש, המתין לראות כיצד ייפול דבר.
עתה - הכול נגמר.

אחד  היה  שקורח  מוסבר  בחסידות  רבנו?  משה  הדור  במנהיג  המרד  נס  את  שהרים  האיש  קורח,  הוא  מי 
מגדולי דורו וממכובדיו, צדיק וחסיד גדול )גם לפי הקריטריונים של התורה...(. קורח היה משוכנע בכל לבו 
שהוא משרת את עמו. לדעתו, הוא לחם למען השוויון, הצדק והיושר, בהטיחו בפני ההנהגה, "שהתרחקה 

מן העם", את סיסמת השוויון: "כל העדה כולם קדושים", ואם כן, "מדוע תתנשאו?"
קורח ועדתו לא פקפקו בנכונות דרכם. הם היו בטוחים כל כך, עד שהסכימו בלא היסוס להתייצב למבחן 

שאמור היה להוכיח, כי משה ואהרן לא בחרו את עצמם להנהגה, וסמכותם מאת האלוקים באה להם.
הבה נזכור שהיה זה מבחן של חיים ומוות. מי שלא יזכה בו – ימות, יישרף באש הקטורת של מחתתו שלו. 
הם ידעו עובדה זו היטב. ובכל זאת, התייצבו כולם בשעה היעודה בפתח אוהל מועד כשבידיהם המחתות. 

אין זאת אלא שכל אחד האמין בכל לבו, שאלוקים איתו.
הסוף ידוע.
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עוד מוסבר בחסידות כי הטעות של קורח נבעה מתפיסה קיצונית וחד צדדית של דברים, מבלי רצון להבין 
זמנה,  לנו שחשיבתו של קורח בעצם הקדימה את  והשילוב שביניהם. אמנם חז"ל מגלים  את המורכבות 
ושלימות הניצחון של משה רבינו מול קורח ועדתו תהיה רק בביאת המשיח, כאשר כל כוחות הרוע יתבטלו 

ונוכל להבין במה באמת חפץ קורח. ו...אפילו חלק ממשאלותיו יתגשמו!
עד אז, מצופה מאתנו שלא לטעות ולהפוך לחד-צדדיים. לא להיות קורח. עלינו לדעת לשלב ולמזג בחיינו 
את הדברים אף שהם נראים שונים ומנוגדים, ולהתנהג אך ורק לפי רצון ה'. להיות בגלות ולחיות גאולה! 

להודות לה' על כל הטוב, ויחד עם זאת לזעוק על מר הגלות! גם וגם בו זמנית...
שני הצדדים הללו הם מקשה אחת, כמו נפש וגוף שמתמזגים יחדיו למציאות אחת. מאז ועד היום.

2. רצונו של קורח
א. אין מקרא יוצא מידי פשוטו!

משה רבנו היה המנהיג הראשון של עם ישראל, נביא שלא היה כמוהו, שהוציא את עם ישראל ממצרים 
ונתן להם את התורה מאת ה'.  קשה להאמין שאפילו אליו קמו מתנגדים.

בפרשתנו מסופר על קורח ועדתו, מאתיים וחמישים אנשי שם, אנשים חשובים מאוד, שמתאספים לפני 
את  לעצמו  לקח  שמשה  טוענים  הם  הנבחר.  העם  על  צדק  בחוסר  משתלט  שהוא  עליו  ומתלוננים  משה 

המלוכה ונתן לאחיו אהרון את הכהונה.
בעצם, טוען קורח, כל בני העם קדושים במידה שווה ומשה לא צריך להתנשא עליהם.

מקור 1 | במדבר פרק טז פסוקים א–ג

ֶלת  ּפֶ ן  ּבֶ ֵני ֱאִליָאב ְואֹון  ּבְ ְוָדָתן ַוֲאִביָרם  ן ֵלִוי  ּבֶ ן ְקָהת  ּבֶ ן ִיְצָהר  ּבֶ ח קַֹרח  ּקַ ַוּיִ
יֵאי  ים ּוָמאָתִים ְנׂשִ ִ ָרֵאל ֲחִמּשׁ ֵני ִיׂשְ ים ִמּבְ ה ַוֲאָנׁשִ ֻקמּו ִלְפֵני מׁשֶ ֵני ְראּוֵבן: ַוּיָ ּבְ
ה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב  ֲהלּו ַעל מׁשֶ ּקָ ם: ַוּיִ י ׁשֵ ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנׁשֵ

אּו ַעל ְקַהל ה': ְתַנּשְׂ ים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע ּתִ ם ְקדׁשִ ּלָ י ָכל ָהֵעָדה ּכֻ ָלֶכם ּכִ

בואו נאמר את האמת בצורה פשוטה: קורח רצה להיות כהן גדול. הוא גם ציפה שמשה ימנה אותו לנשיא 
לבני קהת כי הוא היה בנו של יצהר )האח השני לאחר עמרם, אביהם של משה ואהרון(, והוא החל להתלונן 

רק לאחר שמשה מינה לתפקיד את בן דודו הצעיר יותר )אליצפן בן עזיאל(.
קורח ועדתו לא רצו להכיר בכך שכל מה שמשה עושה, הוא עושה במצות ה'. לא משה בחר באהרון לכהן 

גדול אלא היתה זו הבחירה של ה'. וכן בכל צעד וצעד משה רבנו פעל על פי ציווי ה' בלבד.
ואכן, משה שאוהב את עם ישראל ורוצה בטובתם שומע את דברי קורח ונופל על פניו. הוא מנסה לפייס 
את קורח ועדתו ואומר להם: "רב לכם בני לוי"  - גם לכם הלוויים יש תפקידים חשובים בבית המקדש! 

למה אתם רוצים להיות כהנים דווקא?!...
מנחתם,  אל  יפנה  שלא  לה'  מתפלל  הוא  להפסיק,  רוצים  ולא  במלחמתם  חזקים  שהם  רואה  וכשמשה 

ומבטיח להם שבבוקר ה' יוכיח שאהרון נבחר להיות כהן גדול על ידי ה'.
ההמשך ידוע ומוכר: קורח ועדתו מתאספים בבוקר ליד פתח אוהל מועד ואז מתגלה כבוד ה'. הקדוש ברוך 
הוא מבקש אז ממשה ואהרון להתרחק מקורח ועדתו כי הוא רוצה להעניש את הרשעים. אולם משה ואהרן 
אינם רוצים שה' יעניש את כל עדת קורח, אולי יש ביניהם אנשים שרק "נגררו" אחרי קורח ואינם אשמים:

"ריבונו של עולם, אינך כמו מלך בשר ודם, שאם קמים אנשים ומורדים בו הוא מעניש את כולם. אבל אתה 
ה' בוחן כליות ולב ויודע מה הן המחשבות של כל אדם. אתה בודאי יודע מי באמת חטא ואשם". ה' שומע 

את דברי משה ואהרן ומבטיח להם שיעניש רק את החוטאים.
וכך מגיע לסיומו פרק נוסף בתהליך לידתו של עם ישראל, לפני כניסתם אל הארץ המובטחת.

בדיחה: עמי הארצות כעסו על הלמדנים, המזלזלים בכובדם, עמדו ובנו להם 
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בית-כנסת מיוחד.  וגזירה גזרו: למדן לא יבוא בקהל לנו! בשבת פרשת קורח 
רבותי!   לאחוריו:  נרתע  לתורה  ראשון  הכהן  וכשעלה  בית-הכנסת,  את  חנכו 
וחי"ת,  ואלו מפי  נתנו לנו הלמדנים.  קורח כתוב בו בקו"ף  ספר-תורה פסול 
עלה  מיד  )–"כורך"(.  כ"פין  בשתי  אותו  שכותבים  מקובלני,  פסח  של  ההגדה 
הגבאי לבימה, עיין בספר-תורה ואמר לכהן: הדין עמך: ספר-תורה פסול הוא 

זה.  אלא הואיל ולמדן אתה – היּכבד וצא מבית הכנסת...

ב. יש דמיון בין מעשיו של קורח לגאולה
ברור לכל שמחלוקתו של קורח הייתה בניגוד מוחלט לרצון ה', ואכן הוא נענש על כך בצורה חמורה ביותר. 

אולם, השאלה המפורסמת ביותר על פרשתנו היא: "קורח - שפיקח היה - מה ראה לשטות זו?!"
שסיפרנו,  כפי  הפשט,  פי  שעל  אומרת  זאת  פשוטו".  מידי  יוצא  מקרא  "אין  שאומר  כלל  לנו  יש  כמובן, 
הייתה כאן פשוט קנאה במשה ובאהרון שיצאה מכלל שליטה. ובכל זאת, יש עוד עובדה שנראית ברורה 
הזו  המחלוקת  לכל  שגרמה  ה',  לעבודת  בדרך  כלשהי,  יסודית  טעות  כאן  הייתה  הזה:  הסיפור  כל  בתוך 

להתפרץ.
השאלה היא: מה היא אותה 'נקודה' שגרמה לכל המחלוקת הנוראית הזו להתרחש?

במדרשים ובמפרשי התורה נאמרו הסברים רבים לכך, מהיבטים שונים, אולם אנו נתמקד באחד ההסברים 
שמופיעים בתורת החסידות ולפיו, לא פחות ולא יותר, קורח רצה להקדים את ימות המשיח!...

כן, אתם שומעים טוב. כמה שזה נשמע מפתיע ובלתי צפוי, בין מעשיו של קורח לימות המשיח יש דמיון 
רב!

ההסבר הבסיסי לכך מתחיל בנבואת יחזקאל:

מקור 2 | יחזקאל פרק מד פסוק טו

ֵני  ְבּ ְתעֹות  ִבּ י  ִשׁ ִמְקָדּ ֶמֶרת  ִמְשׁ ֶאת  ְמרּו  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ָצדֹוק  ֵני  ְבּ ַהְלִוִיּם  ֲהִנים  ְוַהכֹּ
ְרֵתִני ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם  ה ִיְקְרבּו ֵאַלי ְלָשׁ ָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָמּ ִיְשׂ

ְנֻאם ֲא-דָֹני ה'.

לבוא  שלעתיד  הוא  יחזקאל,  בנבואת  בכתובים  לראשונה  שמופיע  העתידה,  הגאולה  של  מהיעודים  אחד 
"הכהנים  המילים  משמעות  את  האריז"ל  לומד  כך  לויים.  להיות  יהפכו  והכהנים  לכהנים,  יהפכו  הלויים 
הלוים" - כי הרי לא הלויים הם אלו שעובדים, אלא הכהנים. וכן הלויים לא היו בכלל בני צדוק, שהיה כהן 

– ולכן מוכרחים להסביר שתהיה כאן החלפת תפקידים:

מקור 3 | שער הפסוקים לספר יחזקאל סימן כ

אלא  לוים  בשם  הכהנים  אל  שקרא  מקום  בשום  מצינו  לא  כי  תימה, 
לעבוד  יכנסו  הלוים  וגם  שהכהנים  ולומר,  לפרש  אפשר  ואי  יחזקאל 
ועוד  צדוק.  בני  קראם  ואיך  כלל,  צדוק  בני  הלוים  שאין  לפי  במקדש, 
. . הכהנים אשר  . . אבל לעת"ל  כי אין עבודה אלא בכהנים, ולא בלוים 
ישמשו בכהונה לעתיד, יהיו מאותם שעתה היו לוים. ואלו הלוים שעתה, 

יהיו אז כהנים בני צדוק.

האריז"ל מסביר שלעתיד לבוא יהיה שינוי מהותי בעניין הכהונה: בעוד שכיום ידוע לכל שבני אהרון הם 
הכהנים, ושאר בני שבט לוי משמשים כלוויים - כאשר תבוא הגאולה התפקידים יתחלפו כך שהכנים יהפכו 

ללוויים והלוויים יהפכו להיות כהנים!
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לפי זה מובנים דברי יחזקאל "והכהנים הלוים בני צדוק" – אז, בבית המקדש השלישי, הכהנים יהיו דווקא 
אלו שהיו בעבר לוויים, והם ישמשו במקום בני צדוק שהיו בעבר הכהנים.

להיות  יהפוך  ושאהרון  כהן,  להיות  יהפוך  לוי(  )שהיה  הוא  בימיו,  רצה: שכבר  בדיוק מה שקורח  זה  והרי 
לוי... 

ג. התורה הזאת לא תהא מוחלפת
כשמבינים זאת, השאלה מקבלת כיוון אחר לגמרי: אם זה מה שיהיה באמת לעתיד לבוא, בגאולה, אז למה 

קורח טעה בכך שהוא רצה שכבר בימיו השינוי יתרחש? במה היה חטאו חמור כל כך?
כדי להבין זאת, עלינו להמשיך ולהתבונן בדברי האריז"ל.

האריז"ל אינו מסתפק בפירוש הפסוק בכך שהתפקידים יתחלפו, אלא הוא ממשיך ומבאר שיש קשר בין 
התהליך שיעברו הכהנים והלוויים בגאולה, לבין שורש נשמותיהם. הבנת החילוק בשורש נשמותיהם של 
הכהנים והלוויים תעזור לנו להבין את מהות החילופים הללו של הפיכת הכהנים לוויים והלוויים לכהנים 

בזמן הגאולה:

מקור 4 | שער הפסוקים לספר יחזקאל סימן כ ]המשך[

והנה קין הוא הבכור ואלו זכה, היה לו ג' עטרות הנזכר, והאחת מהם היא 
אחיו,  להבל  ונתנה  וכהונתו,  בכורתו  אבד  קין,  שחטא  וכיון   .  . הכהונה 
וכמו שהודעתיך כי אהרן הוא משורש הבל: והנה קין והבל הם גבורות 
וכן הלוים שהם מן הגבורות של קין, היה ראוי שהם   .  . וחסדים כנודע 
יהיו כהנים, כי להם כתר הכהונה, שהם הבכורות. וכהנים שהם משרש 
הבל, יהיו לוים. אלא שבחטאו של קין, נהפך הענין, על דרך מה שנודע, 

כי משה שהיה בתחלה כהן, נהיה ללוי. ואהרן שהיה לוי, נהפך לכהן.

שורש נשמותיהם של הכהנים הוא בנשמתו של הבל, בנו של אדם הראשון. ונשמות הלוויים – שורשם הוא 
בנשמת קין אחיו. הבכור היה קין ולכן לו באמת הגיע לקבל את הכהונה, אבל בגלל חטאו כשהרג את הבל, 

עברה הכהונה להבל, שהוא השורש לנשמותיהם של אהרון ובניו ולכן הם קיבלו את הכהונה!
א-ב-ל- בגאולה, כאשר העולם יגיע לתיקונו המושלם, וכל החטאים שבעולם יתוקנו כולל חטאו של קין, 
המצב פשוט יחזור להיות כמו שהוא היה בהתחלה וכמו שהוא "צריך" להיות... הלוויים יקבלו בחזרה את 

תפקידם המקורי ויהיו כהנים ואילו הכהנים יחזרו למצבם ה'נורמאלי' ויסייעו להם כלוויים.
בשלב זה חשוב מאוד להדגיש ולציין שהרבי מסביר שהחילוף לא יהיה בפועל בגשמיות, וגם לעתיד לבוא 

רק מי שאביו כהן יעבוד בעבודות הכהונה, אלא שהחילוף המדובר הוא בנשמות ובמישור הרוחני בלבד:

מקור 5 | שיעורים בספר התניא פרק נ ע' 753 הע' 14 )מהדורה עברית(

עבודתם  אופן  היינו   - ומצות  תורה  )בעניני  הלוים   – פשוטה  וההסברה 
בחינת  שנשמתם  מפני  היינו  וכו'(  בתפלה  זה  דרך  ועל  המקדש  בבית 
לוי )גבורה וכו'(, ועל דרך זה הכהנים - מפני שנשמתם בחינת כהן איש 
תהיה  לוי  שבבחינת  הנשמה  לבוא  ולעתיד  בפרקין(.  )כדלעיל  החסד 

למעלה מהנשמה שבבחינת כהן. ולכן יולדו בדוקא לאב כהן וכו'".

האם ההסבר הזה פותר לנו את כל השאלות על קורח? עדיין לא. ועל כן נענה בחלק הבא.

"עשיר  הבריות:  אומרים  טעם  מה  ליבשיץ:  ברוך-מרדכי  לרבי  שאלו  בדיחה: 
ונתעלם מן העין אין איש  כקורח"? הלא מכיוון שרכושו של קורח נקבר עמו 
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יודע כמה היה. השיב רבי ברוך-מרדכי: היא הנותנת… בנוהג שבעולם, עשיר 
כל-זמן שהוא חי אומדים אותו ברבבי-רבבות, כיוון שמת, מיד מתברר, שלא 
העין,  מן  ונתעלם  עמו  נקבר  ורכושו  הואיל  קורח,  אבל  מחצה.  אפילו  לו  היה 

בחזקתו הוא עומד, שעשיר מופלג היה.

3. הדרך הנכונה להבאת הגאולה
א. שתי צורות של התחברות 

 על מנת להבין מהי טעותו של קורח ומהי ההוראה עבורנו מכל הסיפור, אנו צריכים להבין שני דברים:
של  אחת  צורה  מייצגים  הכהנים  כלומר,  מייצגים.  שהם  במה  גם  הוא  ללוויים  הכהנים  בין  ההבדל  א. 
התחברות והתקשרות לבורא והיא בדרך של "המשכה" מלמעלה למטה, העבודה שלהם לא נעשתה ברעש 
ובהתלהבות אלא בכוונת הלב מתוך מטרה שהקורבן יתקבל ברצון לפני ה' ועל ידו יומשך כאן למטה בעולם 
הזה שפע רוחני וגשמי. לעומת, הלוויים שרו וזימרו בעת ההקרבה ותפקידם היה לפעול את עליית הקורבן 

והעלאת הגשמיות והחומריות שבעולם לקדושה עליונה.
ב. השאלה הבאה לאחר ההסבר הנ"ל שמופיע בהרחבה בחסידות היא: מי חשוב יותר? איזו עבודה נחשבת 
כעיקרית ונעלית? והתשובה היא - שתלוי מתי! בזמן הזה, העיקר הם הכהנים והלוויים הם טפלים להם. 
למרות שיש מעלה בהעלאת התחתון והמטה לקדושה, כי אז הנברא עצמו מזדכך ומתעלה – למרות זאת 
והקדושה למטה, לכאן לעולם. באופן כללי המטרה העיקרית  – היום העיקר הוא ההמשכה של השכינה 

שצריכה לעמוד מול עינינו היא שהעולם יישאר במציאותו ושיומשך בו אור אלוקי!

מקור 6 | דבר מלכות פרשת קורח תנש"א אות ד

חז"ל אומרים ש"כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו". 
 - והסתר  העלם  מלשון  הוא  שעולם  אע"פ   - בעולם  דבר  שכל  דהיינו, 
היהודי  עבודת  ע"י  נפעל  וזה  הקב"ה,  של  כבודו  את  לגלות  בכדי  נברא 

שמנצל את עניני העולם לכבודו של הקב"ה . . 

לדוגמא: על ידי שתיית מים - מברך יהודי "שהכל נהי' בדברו", ומגלה על ידי זה את ההוספה והחידוש 
שהמים פועלים ]כיון שלולי המים אינו אומר את הברכה[ בגילוי כבודו של הקב"ה, "שהכל נהי' בדברו" 
)דבר ה' שמחיה את המים מחדש, וכן - "שהכל נהי' בדברו", זה מגלה את דבר ה' בכל הנבראים(, וכאשר 
הוא שותה מים ומברך ברכה נוספת בזמן מאוחר יותר, הרי זה מגלה את דבר ה' )"דברו"( החדש שמתוסף 

אז בו )במברך( ובכל העולם...
אבל כל זה נכון רק לעכשיו, וכשתבוא הגאולה השלימה המצב יתהפך – אחרי שהמטרה לעשות לו יתברך 
של  באופן  ה'  בעבודת  ורק  אך  אלא  למטה  השכינה  בירידת  צורך  עוד  יהי  לא   – תושג  בתחתונים  דירה 

העלאה בעילוי אחר עילוי עד אין סוף...
רק  והחשוב  העיקר  להיות  יהפכו  המשכה(  ולא  העלאה  הוא  העיקרי  )שתפקידם  הלוויים  נשמות   – ולכן 
בגאולה, אבל כל עוד הגאולה לא באה בשלימות ובגלוי, עדיין הכהנים )שעבודתם היא בעיקר בהמשכה( 

הינם בעלי החשיבות.

ב. להסתנכרן עם הרצון האלוקי
על פי ההסבר הנפלא הזה מבינים אחרת לגמרי את טעותו של קורח וחטאו הגדול:

קורח התעלם מההבדלים המהותיים והאמיתיים הללו ורצה לדלג על השלב של ה"המשכה". לו היה נוח 
להתקדם מעלה  רק   – אלא  העולם,  עם  להתעסק  לא   – העלאה  באופן של  ה'  לעבודת  מיד  להגיע  יותר 

מעלה כל הזמן במלי להביט על התוצאות הבלתי רצויות שעלולות לבוא מכך.
וזה לא היה רצון ה', כמובן. השליחות שניתנה לעם ישראל מאת הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו ולאחר 

מכן ליהודים בכל הדורות היא להמשיך אלוקות עד לרבדים הנחותים ביותר, ולהשכין אלוקות בעולם.
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מבלי  הרוחניות,  בדרגות  לכאורה  וב'דבקות'  בהתעלות  רק  ומתעסקים  ה'  מרצון  ח"ו,  כשמתעלמים, 
להסתכל על העולם שמסביב ולראות היכן ניתן לבצע את השליחות שלנו 'לתקן את העולם' – התוצאה 
היא שמחוסר האיזון הזה ואי ההיצמדות לרצון ה' בלבד צומחות תוצאות בלתי רצויות – עד כדי מחלוקת 

נוראית והזויה – על נשיא הדור ומשה רבנו שבדור!
במילים פשוטות: נסיונו של קורח להביא בלי עבודה קשה ובלי להתאמץ כלל, כבר למצב שיהיה לעתיד 
לבוא, כשאז תהיה מורגשת המעלה שבהעלאת העולם הגשמי לקדושה, היה מנוגד לחלוטין לרצון ה' ולכן 

התוצאות של קו המחשבה שלו היו הרסניות.
רק בגאולה העתידה נוכל להיות בטוחים שאין עוד צורך בירידה אל העולם והורדת השכינה לעולם – ולכן 

תתגלה גם המעלה של נשמות הלוויים שעתידות להתלבש בגופים של כהנים!
כיום, עדיין המטרה העיקרית בקיום המצוות היא לגרום לכך שההארות האלוקיות תגענה לכל מקום, ולכן 
נשמות הכוהנים, שלהן יש קשר מיוחד לפעולה זו, תופסות את התפקידים החשובים השמורים לכהנים! 
הבורא  בעבודת  בנוכחות האלוקית, המטרה העיקרית  יהיה מלא  כולו  לבוא, לאחר שהעולם  אבל לעתיד 
זו,  להתעלות  מיוחד  קשר  יש  שלהן  הלויים,  נשמות  ולכן  רצה(,  שקורח  )כפי  ועוד  עוד  להתעלות  תהיה 

תתפוסנה את המעמד החשוב יותר בבית המקדש.

ג. ארגז כלים למשתמש
הגאולה  של  פתחה  ועל  'ההיא'  הגלות  של  אחרונים  האחרונים  ברגעים  בעמדנו  עבורנו,  זה  מכל  הלימוד 

שכבר נמצאת וכבר מבקשת להתגלות - הוא:
קודם כל שנדע ונחזור ונדע שבינתיים, חשיבות ונחיצות התקשרות והציות המוחלט למנהיג, הנביא, הנשיא 
והמשיח שבדורנו, שנשמתו היא נשמתו של משה רבנו, שנמצא בכל דור בראש סולם המדרגות הרוחניות 

ורק דרכו ודווקא באמצעותו מתגלה אלינו הרצון האלוקי!
אסור לנו לטעות בטעותו של קורח, ולחשוב שמפני כל מיני סיבות וחישובים הכי נעלים שיהיו – יש לנו 
'דרכי קיצור' לגאולה מלבד מה שהורה לנו הרבי! ואם הדבר ברור לנו, מה טוב, אבל אין זה מספיק עלינו 
להציל כמה שיותר יהודים סביבנו שגם הם ידעו ויכירו בכך ובזה בלבד אנו מזרזים ומקרבים וממהרים את 

הגאולה השלימה.
ומה יעשה כל אחד מאיתנו – אם בצאתנו מהשיעור או לאחר זמן נפגוש אדם שעדיין טועה בטעותו של 
'קורח' ולא כל כך מבין למה אנחנו כל כך מתעקשים לשמור על דברי משה שבדור ולחזור על דבריו של 

מנהיג הדור ולפרסם את נבואותיו של המשיח שבדור?
את התשובה לכך נלמד ונקרא את דברי הרבי ומהם ניקח חיזוק ותעצומות להמשך השליחות עד להשלמת 

המשימה העיקרית והיחידה: הכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו תיכף ומיד!

מקור 7 | דבר מלכות ש"פ קורח  תנש"א אותיות יב–יג

שיהודי  כך  על  האומות  יאמרו  ומה  העולם  יאמר  מה  אחר:  ובסגנון 
הגאולה  בקירוב   - ובמיוחד  חוצה",  מעינותיך  ד"יפוצו  עבודתו  את  עושה 
זוהי  אמנם  הדבר?!  פירוש  מה  מבינים  הם  אין  הרי  והשלימה,  האמיתית 
עבודה גדולה ונעלית ביותר - אבל צריכים לכאורה להתחשב - טוען הוא - 

עם העולם!
את  יעשה  יהודי  כאשר  מושלם!  מוכן,  כבר  העולם  הוא:  זה  על  והמענה 
כפי  זה  עם  וביחד  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה  באופן   - כדבעי  עבודתו 
שזה מלובש בכלים דלבושי הטבע - הוא יראה איך שהעולם, טבע העולם 

ואומות העולם מסייעים לו בעבודתו.
ובנוגע לפועל . . צריך כאו"א להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הפעולות 
דהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה, ובאופן של זריזות, ומתוך 

ההכרה - שהעולם עצמו יסייע ליהודי בעבודתו.


