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זהו בחינת פגם קֹרח שהוא בחינת המחלֹקת של המתנגדים על 
שכל כחם מחמת הלמוד שלהם שלמדו , הצדיקים והחסידים האמתיים

מדים גם וויש של, )תוספות, י"פרוש רש, גמרא(ת "מדים בגפוקצתם ל. רהות
ויש מהם מֻקלקלים לגמרי רחמנא ,  וכתבים אבל מעשיהם אינם כהֹגןקבלה
פנים הם מתרשלים  כל כך אבל על דעים מקלקולם כלוויש שאין י, לצלן
ן ודפים אחר ההבל של ממוור, תונה וביגיעוואין מתפללים בכו' דת הובעב
והם מתגרים בהכשרים ויראים תמימי הדרך , צאוד והתנשאות וכיווכב
נת ובים בכֹח ובכווסקים בתפלה ובמעשים טובאמת הע' רת הותלכים בוהה

ת ולקים עליהם בכמה מיני רדיפומדים בכל פעם וחווהם ע, הלב לשמים
  .וליצנות בלי שעור

 ו הפגם שלעיקרו, לוכי קֹרח היה חכם ולמדן גד, וזה בחינת עדת קֹרח
ן קר המעלה הוא בחינת למדילו עיכא,  שרצה להפריד בין למדן וצדיק—

ודרשו ', לם קדֹשים וכוכי כל העדה ֻכ): ג, במדבר טז(וזהו שאמרו . לבד
הינו ', אלֹקיך וכו' לם שמעו בסיני אנֹכי הֻכ): תנחומא שם ד(ל "תינו זורב

ת שהם כלל ושאמרו מאחר שכלם שמעו אנֹכי וכל עשרת הדבר
 ואהרֹן שום מעלה והתנשאות משהאם כן אין ל, רהוהת
וזה בחינת . 'תנשאו על קהל ה שכתוב שם ומדוע תוכמ

 עיקרל שסמכו על הלמוד לבד וכפרו ב"פגם הנ
  .האמת

 המעלה וההתנשאות אמת של כל עיקרכי 
ידי מעשים   הוא רק עלואחד מישראל על חבר

 אלא עיקרהמדרש הוא ה לא כי, ביםוט
תינו ו שאמרו רבווכמ, )א"ת פואב(המעשה 

 ועט ברבונה ובורא ושושלא יהא אדם ק: ל"ז
כי אם היו . 'ל ממנו וכוובאביו ובמי שגדו

 ,רהו הוא קיום התעיקרמאמינים בהאמת שה
כי היה ', וכו' ומדוע תתנשאו'מרים והיו אלא 

 ואהרֹן קֻדשתם גבֹה משהראוי להם להבין האמת ש
 ולם הזה כמות עווהם משקעים עדין בתאו, מאד מאד

ת ואת מחת): ג, שם יז(ל על פסוק "תינו זושאמרו רב
אבל הם רצו להפריד בחינת . 'תם וכוו הם חטאו על נפש—' אים וכוהחט

ותרגם , ויקח קֹרח: וזהו. 'קר הוא למדן וכוילו העיכא, למדן מצדיק
  :ל"שחלק למדן מצדיק וכנ, ואתפלג קֹרח: אונקלוס
. שיקריבו קטֹרת', ת וכווקחו לכם מחת): ו, שם טז (משה וכן אמר ל ועל

 אמר משההינו ש. 'רת החביב מן הכל וכוהא לכם קטֹ: י" שפרש רשווכמ
 הוא עיקרכי לפי דעת קֹרח ה. יתברך' להם הריני מראה לכם מי חביב לפני ה

ד אלא וע ולא , מקימה כללופי שאינ על אף, רהוהלמוד והחכמה של הת
רה ורה ומקים את התו שנתן התמשהלק על הצדיק האמת שהוא ושח

 םֻכלכותכנסו , קטֹרת שחביב מן הכלהרי לך : וכן אמר ל על, בקֻדשה נפלאה
ת ול גם בחכמוכי קֹרח היה למדן וחכם גד. ונראה דבר מי יקום, להקטיר
 וכן סמך על רֹב חכמת ועל, נה של קטֹרתוד והכוווידע בודאי הס, הקבלה

נת ודע כוומאחר שגם הוא י, להו ואהרֹן ולבקש כֻהנה גדמשהלחלֹק על 
קחו לכם :  עתה נראה האמתשהמ וכן אמר ל על. ת והקטֹרתוהקרבנ

ותנו בהן אש ושימו עליהן קטֹרת '  וכווואתה ואהרֹן איש מחתת' ת וכוומחת
 ונתרצה ווקֹרח סמך על חכמת. שוהוא הקד' והיה האיש אשר יבחר ה' וכו

דע דין וכך וי  יתקבל מאחר שהוא חכם ולמדן כלוכי סבר שקטֹרת של, לזה
  .כך ת הקטֹרת כלונווכו

 נשרפו ו שבוכו נתון בתתהמווה בהם ואמר להם שסם  התרמשהאבל 
מר שראוי להם ללמֹד קל וחֹמר מנדב ואביהוא שהיו ול, נדב ואביהוא

 וכן מאחר שהקטירו קטֹרת שלא בזמנ פי על אף, מאדלים וצדיקים גד
שזה הציץ ונפגע וזה ' מאובן עזאי ובן ז'הם בחינת ' נדב ואביהוא'כי . נשרפו

אבל שגו קצת כשנכנסו לפרדס , ליםוי שהיו צדיקים גדפ על שאף, הציץ ומת
כי הם בחינה , שזהו בחינת פגם נדב ואביהוא, תר מדאי ונענשוווהציצו י

ידי הקטֹרת   שיזהרו שלא יתענשו עלמשהכן רמז להם  ועל. אחת כמובא
ידי  ם עלויצאו בשל לא ליםוכי גם נדב ואביהוא שהיו צדיקים גד, דייקא

 לא והם. מכל שכן וכל שכן אתם, עה שנכנסו לפרדסשפגמו בבחינת ארב
שקלקל לגמרי וקצץ ' אחר'ופגמו הפגם של , וסמכו על חכמתם, שמעו
 שהפרידו בחינת למדן מצדיק וכי זהו בחינת הפגם של קֹרח ועדת, תובנטיע

  .בחינת ואתפלג קֹרח, תושזהו בחינת מקצץ בנטיע, וסמכו על חכמת למודם
לֹא 'שזהו בחינת , וידי אש הקטֹרת בעצמ ו עלכן היה ענשם שנשרפ ועל

כי , רה להפךות התותיוידי שמציר א על' רה סם מותו התו נעשית ל—זכה 
. א כֹה דברי כאשוהל): כט, ירמיה כג( שכתוב וכמ' אש'רה בחינת והת

מתגבר תבערת אש ממש רחמנא , ת להפךותיוירין האיגמין בה ומצווכשפ
 הלכות –לקוטי הלכות  (.)יחזקאל טו(לם כי מהאש יצאו והאש תאכ, לצלן

 )ה"לאות ', אומנין ד
 

     [     Ï‰˜‰ ÍÂ˙Ó Â„·‡ÈÂ... )לג,טז(   
חזים במחלֹקת על ות על ידי שאולמורבה הרבה אנשים נאבדו משני ע

צי ויש שם ניצ, ם שיש מחלֹקתוכי בכל מק, הכשרים ויראים אמתיים
 על אך אף". ך הקהלואבדו מתוי: "ובהם נאמר, כמובא, קֹרח דתן ואבירם

 תקונם עיקרו, ף עתידין גם הם להתבקש ולהמצא ולהתתקןוף כל סוכן ס פי
שחלקו עליהם , דה של אלו הכשרים בעצמםוידי העב יהיה על

דרך  כי אלו הצדיקים והכשרים ותמימי, תםוורדפו א
דתם הוא ו שלמות עבעיקר, באמת' רת הולכים בתוהה

ואינם , ם בכל עתביוכין לכסופין טומה שז
 אפילורק , דתםומסתפקים עצמן במדרגתם ועב

 פי על אף, דת השםוכשמגיעין למעלה יתרה בעב
ת למעלה יתרה ו לזכמאד מאדכן הם נכספין 

רשים ומבקשים ווד, דת השםותר בעבוד ביוע
תר ות לשלמות יוומחפשים בכל עת לזכ

ומתחננים , וכמחפש אחר אבדת, דת השםובעב
 שמצינו אצל ווכמ. רבה על זהלפניו יתברך ה

ה ו היה גבושמעלת, םועליו השל, דוד המלך
: ְּתַמְנָיא ַאֵּפי ִסֵּיםף וכן בס פי על אף, מאד מאד

לין וומזה יכ". 'תעיתי כשה אֹבד בקש עבדך וכו"
דל מעלת קֻדשת הצדיקים וק קצת גולהבין מרח

, והכשרים אמתיים וגֹדל קֻדשת הכסופין דקֻדשה שלהם
דאי וועתידים בו', וכו" בקש עבדך"עלים בתפלתם שמבקשים ו הם פדאיוובו

 ידי עד שיעלו על, לםת ֻכוובכֹחם וזכותם יתבקשו ויעלו כל האבד, להתבקש
וכל זה . לם אליהםקים מהם וישובו ֻכולקים עליהם והרחוזה גם כל הח

כתיב ; תועדת קֹרח עתידה להתבקש ולעל: ל שאמרו"תינו זומֻרמז בדברי רב
" תעיתי כשה אֹבד בקש עבדך: "מרוובדוד הוא א, "ך הקהלואבדו מתוי"

אף כאן אבדה העתידה להתבקש , מה אבדה שנאמר בדוד עתידה להתבקש
 לפי אוצר ה"אות ל, 'ד הלכות אומנין -לקוטי הלכות ( .ל"ינו כניה', וכו

  )ו" אות נ,קתומחל –היראה 
  
   [    Ú ˙‡ Â‡˘˙ ÍÈ·‡ ˙È·Â ‰˙‡Â ˘„˜Ó‰ Ô ...)א,יח(  

ידי זה  דת הצדיקים להמתיק הדינים מכל ישראל שעלוי זהו עב
,  מהדיניםויניקתיידי היצר הרע ש ת שבאים עלונוותם מעוציאין אומ

לים משברים היצר הרע של מעלה שהוא בחינת דינים וכי הצדיקים הגד
ידי זה מבטלין כח היצר הרע ומצילין  ועל, וממתיקים ומבטלים כל הדינים

ת ונווכן הצדיקים מקבלים על עצמן יסורין בשביל ע ועל, תונוומעישראל 
כי הצדיקים . לותם הוא יסבונוואכן חלינו הוא נשא וע:  שכתובוכמ, ישראל

מרים שמחמת שאינם ממתיקין ות בעצמן שאונולין כל החסרולים תוהגד
בלים וכן הם ס ועל. םו חס ושל,תונווהדין כראוי מחמת זה באים ישראל לע

כי ', ן המקדש וכווווזה בחינת אתה ובית אביך תשאו את ע. ת ישראלונווע
ת כי צריכין לעסֹק להמתיק כל הדינים ונווהם צריכים לשמֹר ישראל מע

ת והלכ. (תונווידי זה מבטלין כח היצר הרע ומצילין ישראל מע לם שעלושבע
  )ז"אות ט', דהלכה  - שלוח הקן

  
  
  

Â  

‰  

Î  

��
��ב"תל�תפרעלון�מס�-ד�"בס

��לזכרון�נצח�מורינו�הרב
��ודסראער�בשראל�י'�ר

 ל"זצ,�אייזיק�שלמה'�בן�ר



  )זכ,  מחלוקת ומריבה–לקוטי עצות (

 זוכה ,תו ממחלוקותומי שאוחז תאו�                                             
לו לא מת י וכא,ואזי הוא דר בשני עולמות, שיאמרו דבר הלכה משמו

 ).סימן קמה, 'ן א"לקוטי מוהר(
, של עולם רבונו  :"אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה"  ����

שלא יהיה לי , אזכה לאחֹז תאוותי ממחלֹקתועזרני ש, הצילני ממחלֹקת
רק תמיד אתחזק בכל עֹז , חס ושלום ,שום תאוה להחזיק במחלֹקת

-עד שאזכה על, ולרדוף אחר השלום תמיד באמת, להשקיט הריב והמחלֹקת
ויהיו , זה שיהיו אומרים דבר הלכה בשמי לאחר פטירתי מן העולם-ידי

רק , ולא אמות לעולם העולמותואזכה לגור בשני . שפתותי דובבות בקבר
 ) מתוך תפילה קב–' לקוטי תפילות א (:תמיד אהיה בכלל החיים באמת

  
  )ג"נ מכתב -' אהנחל י ֵּבִא ספר(

  . א"תשכ, ירי חֹדש אראשם ששי ערב וי, ה"ב   �                      
  ). שלי הוא תפילהענייןכל ה(גאהר מיין זאך איז תפלה 

הב אש אל עֹמק ים החכמה של הצדיק הבעל דר בלוהח, חמדת לבי
ם וכל טוב ושל. נהות אל האמונה העליוהמעלה מים המינות והכפיר, להיתפ

  . נצחי בזה ובבא
ואתה , בים וחזקיםות וכסופים טונו שזכית לרצ,'ש תשיש בישועת הוש

הוא הבעל , בת עסקי הצדיק שהוא הבן מלך האמתועל בהם הרבה לטופ
הוא , ]ג"מעשה י, בספר סיפורי מעשיות [הוא השבעה הבעטלירס, להיתפ

ת ורולה תישג, תורובחרים יחידי הדולים המוכלליות כל הצדיקים הגד
  .לםות עורותנו לדוקר תקוילם שהם עות כאלו שלא נשמעו מעוומעשי

צצות הדעת ות הגם כי אין לנו שום השגה ושום התנוראות הנוהמעשי
ובן וגלוי לעין הכל בחוש ממש כי פי כן מ-על-אף, בהם

, ןויכילם כל רעימאד לא ראים ולם דברים נפלאים ונֻכ
ת הוא רק רמז בעלמא וצאים בהמעשיווכל מה שאנו מ

ק וגוף המעשה בעצם רחד וכי ס, פה מן היםית מטופח
  ! מדעתנומאדונשגב 

רא הפלא וספור נפלא ונ, להיהמעשה מהבעל תפ
 מוסר עניין ועניין בכל ואר בכן מבֹ- גםוולפי פשוט, ופלא

' דת הורר תשוקה נפלאה לעבוומתע, השכל ודרך ישרה
ומספר בכלל כמעט מכל מיני , ין בהםייתברך לכל מע

ת של שקר וטעות שנמצאים ות כזביות וסברוהטעא
  .קון שלהםיומהברור והת, לםובע

ת וסק תמיד בתפלולה שהיה עיוהנה הבעל תפ
רק , שב חוץ לישובוה ייתברך הי' ת להות ותשבחוושיר

אדם -ת בניות ולרצושהיה רגיל לכנֹס לישוב בשביל לפת
 וליכו הוומי שנתרצה עמ, ויתברך לילך בדרכ' דת הולעב

 מאדקים ולם הם רחוכי רֹב ישוב הע, תכף חוץ לישוב
לה ואנשיו היה יתיו של הבעל תפווכל הנהג. מהתכלית האמת

לם ואחר הבלי עשֻרבם נמשכים , לםולהפוך ממנהג ישוב הע
לה עם אנשיו לישב חוץ יכן היה ֻמכרח הבעל תפ-ועל, תיוותיו ותאווותענוג
ת ולה היה שם נהר לפניו ואילנישב שם הבעל תפום זה שהיה יוובמק. לישוב

  !היה מקפיד כלל לא ועל בגדים, תוריכלים מן הפווהיו א, תוריופ
ב עם אנשיו שויתברך י' דת הואדם לעב-סק לקרב בניוהצדיק האמת הע

דאי ההפוך ממש מדרכי ותיו הוא בוו והנהגונו כי כל ישיבתיהי, חוץ לישוב
. ת וטרודים בהבלי הזמןותרודפים אחר מוור, הווהישוב אשר מעשיהם ת

ומסתפקים במה שיש , קים מכל זה לגמריואבל הצדיק עם אנשיו הם רח
ם חוץ שביווהם י. ובפרט על בגדים ומלבושים אינם מקפידים כלל, להם

ת ולה ושיריסקים רק בתפותיהם ועותיהם והנהגולישוב לגמרי ממש בכל דע
ואצל אלו האנשים כל ', יתברך ותשובה וודויים ותעניתים וכו' ת להוותשבח

 לקבל על מאדלם לדבר קשה ושנדמה לרֹב הע' דת הולה שבעבודה הגדוהעב
, לםושבעואצל אלו האנשים כל זה יקר מכל התענוגים , זאתדה כועצמם עב

תר מכל התענוגים וצא יו מתענית וכיול אוכי יש להם תענוג מן הסגוף הגד
כן -פי כן נכנסים גם-על-אף, שבים חוץ לישובופי שהם י-על-אך אף .לםושבע

ומתנהגים בזה ' דת הואדם לעב-ד בניובכל פעם אל הישוב כדי לקרב ע
וזה , וסלה לתפירבים על הבעל תפוכי בני הישוב היו א, להובחכמה גד

עד שמי שהוא , כך-ת שלהם כלובשת מֻשולם ונתעו בדעומחמת שנתבלבל הע
סק לקרב ות ועוטעתיהם הֻמומקֹרב אל התכלית האמת ומדבר כנגד סבר

לה ו בשנאה ומלחמה גדוררים כנגדומתע, יתברך' דת הואדם לעב-בני
  .להוכן צריך להתנהג בזה בחכמה גד-על, ו ולתפסורבים עליו ללכדווא

כים ו מאכלים כאלו שכשזויש ל -לה ישהוא הבעל תפ -ק האמת הצדי
דל וומרגישים ג, ןוות ממולאכֹל ולטעֹם מאלו המאכלים משליכים תכף תא

 עם מאדשים יעד שמתבי, אה ממשון שהוא מסריח כצון של ממוהסרח
ן ותר ממו יווכל מי שיש ל, תולה מכל הבושון הוא הבושה הגדון והממוהממ

שים בעצמם ין מתביווגם הקטנים במעלה וחסרי הממ. רתויש בייהוא מתב
כי עתה , ןון הממוכך בעיני עצמם מחמת חסר-כן על שהיו קטנים כל-גם

ישים יכן העשירים מתב-ועל.  הבושהעיקרן הוא ונתגלה להם שאדרבא הממ
שים אחד ידל הבושה שמתביות עפר מגומנים עצמם במחלותר וטוד ביוע

כי מאכלים אלו , הרים פניהם כלל מפני הבושהלים לו עד שאינם יכ,ומחבר
ן בתכלית וידם ממאסין בממ- שעלולה יש להם סֻגלה זישל הבעל תפ

  . שיהיה לעתידוכמ,  ומשליכים אלילי כסף ואלילי זהב,המאוס
ת ות מעֹרב עם הבריו באמת וֻמכרח להיוב על תכליתצה לחשֹומי שר

ר גם אז שיהיה על כל זהצריך לִה, קים לגמרי מן התכליתוכאלו שהם רח
תיו מכל ו וכל הנהגו ודעתווירחיק מחשבת,  חוץ מן הישובופנים במחשבת
ת של שקר ות וסברות רעות ודעות זרות ומידות הזרובחינת ההנהג

  .הנמצאים ושכיחים הרבה ברֹב בני הישוב
  ,מך ומעתיר בעד ישועתך והצלחתךורש שלו הד,המעתיק

‡ ·„ Ï‡¯˘ÈÂ¯Ò„  
  

  )כז  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

ל נולד בני יצחק "ח הנ"בערב פסח בשנת תקס... ☺                       
שיחיה ונכנס לברית בשביעי של פסח וחותני זכרונו לברכה כבר חלה חליו 

  .ולא היה יכול לכנס בבית הכנסת להיות סנדק, ל"אשר מת בה כנ
קצת עד אשר זכיתי ואני נתעכבתי במאהלוב גם בחג השבועות ואחריו 

בפרשת בלק שהגיע לי ידיעה שרבנו זכרונו לברכה כבר בא לביתו בשלום 
ישתבח שמו יתברך לעד ולנצח על כל החסד הנפלא והנורא , ותחי רוחי ממש

מה שזכינו שחזר רבנו זכרונו לברכה בחיים , הזה שעשה עמנו ועם כל העולם
פאים שאי אפשר לו כאשר אמרו הרו, מלמברג שלא על פי דרך הטבע כלל

סע דרך ילחיות כי אם כמו חדש אחד ואי אפשר לו ל
והשם יתברך עשה נסים עצומים ונפלאים ' כזה וכו

וחזר לביתו בשלום וחי אחר כך בנס שתי שנים ויותר 
 החיה אותנו מאד מאד וגלה קצת אשר באלו השנים

תורות ושיחות ומעשיות נפלאות ונוראות אשר אין 
ותו בלי שעור באלו השנים אשר דגמתם ובגדל חליש

אף על פי כן עסק עמנו ועם כל , כמעט שנגוע בכל יום ויום
יותר מבתחילה ' בתקונים נפלאים וכו' וכו' העולמות וכו

אשר לדעתי כל ההשארה שנשאר ממנו עמנו איזה 
הכל היה בכח הפֻעלות , התגלות מהשגות דעתו הנוראה

 מרחוק של אותן השנים האחרונים כפי שאני מבין
יתברך שמו לעד על כל הטובה הזאת והמשים לבו 

ין ילדבריו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים ויע
בהם באמת יבין מעט עצם הטובה והחסד הזה מה 

  : שזכינו לקבל מרבנו זכרונו לברכה ואין להאריך
 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
" ן"חיי מוהר", להדיבורים כא...   �                                        

לא  אפילו גאונים, אפילו הגדולים, העולם מגושם כל כך אבל , בדפוס
כפי , כל אחד? על ברסלב, איך יש להם חלק בזה, מרגישים מה שיש בזה

  ...כפי מה שסובל, המסירות נפש
אנחנו לא יודעים כלום איך היו יכולים לחיות רבי נתן , רבי נתן... 
, אפילו על גויים אין אכזריות, אכזריות כזההיה שפלות כזה ו, ואנשיו
אני עמדתי נגד גדולים שהיו חשובים , אני זכיתי להיות גיבור כזהו !ברסלב

ולא כל , של גדולי תורה, בירושלים היה עיר של גאונים, וגדולים בכל העולם
ורב משה קלירס הוא היה מפורסם בכל העולם , אחד היה חשוב או מפורסם

והוא היה לו שם שהוא גאון וחכם ומשכיל , ם האריכו אותווכול, ובירושלים
אני , ואני ידעתי מזה, שהוא גדול כל כך, היה כל השמות, ונבון כזה וצדיק
ואני , שמעתי מזה וידעתי מזה, והוא היה רב בטבריה, נולדתי בטבריה

רב משה , אז היה לי נסים, )קרדונר(נתקרבתי לרבי ישראל , נעשיתי ברסלב
, שלא להיות ברסלב: "והאבא אומר, !"שלא להיות ברסלב: "מרקלירס או

  ? מה אתה משוגע
אבל , היה למדן גדול) מסלונים(ורב מוטל , אני הייתי ילד עני, ורב מוטל

אני  נשאתי חן , מצוה, הוא היה גם כן אוהב מצוות כמו אנשים פשוטים
א אהב הו, אבל האמת שלי והלב שלי, הוא ראה שאני לא כשרוני, בעיניו

התפללתי , אני באתי אתו, אני הייתי בביתו יותר מהבית שלי, אותי מאד
אבל אני הייתי , והיה בינינו קשר כזה, אתו וישנתי אצלו ולמדתי אתו בלילה

ואני לא , הוא היה גאון וגדול וחכם, והוא היה רב מוטל מסלונים, ילד פשוט
הוא אהב , א למד איתיהו, והיה אהבה גדולה בינינו, כמו יתוש נגדו, ידעתי
שרה , הבנות היו כמו אחיות שלי, והיה לו שני בנות, כמו בן שלו, אותי

, לרב מוטל, בצהרים, הם נתנו אוכל בבוקר, ואני באתי עם רב מוטל, ופייגא
  .אני הייתי בן יחיד, אז הם הביאו גם כן בשבילי גם כן לחם
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