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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  קרח  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу Любавич-
ского Ребе к главе "Корах" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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מחלוקת קורח – לאחר 
פרשת המרגלים

א. נאמר בסדר עולם  , שמחלוקת קרח 
לאחר  אירעה  ואהרן  משה  על  ועדתו 
מובאת  לכך  )וההוכחה  המרגלים  פרשת 
ארץ  אל  לא  “אף  ואבירם:  דתן  מטענת 
שמשה  וגו’”  הביאותנו  ודבש  חלב  זבת 
במדבר  להמיתם  ממצרים  הוציאם  רבינו 
אחר  היה  שזה  מוכיחה,  זו  טענה  כו’. 

גזירת “במדבר הזה יתמו”(  .

קרח  המתין  מדוע  להבין,  צריך 
ליטול  הקב”ה,  ציווי  אז?  עד  במחלוקתו 
ולהעבירם  מהבכורים  העבודה  את 
לאהרן ולבניו, היה בשעת מתן תורה, או 

 .  רבא פ”ח. הובא ברשב”ם ותוס’ בבא בתרא קיט, א.

 .  שלח יד, לה.

של  בפועל  ותחלתה  המשכן  ,  משהוקם 
הכהונה הגדולה של אהרן - שעוררה את 
המחלוקת של קורח - החלהל לכל הדעות, 
בשמיני למילואים  , )התאריכים הנ”ל הם, 
אם כן: ו’ סיון )יום מתן תורה( שנה לפני 
ראש  המשכן(  הקמת  )יום  אדר  כ”ג  כן, 
למילואים((,  השמיני  )יום  ניסן  חדש 
ואילו פרשת המרגלים היה מאוחר יותר, 
והסתיים רק בתשעה באב. מדוע, אם כן, 
רק  ואהרן  משה  על  לחלוק  קורח  המתין 

לאחר פרשת המרגלים?

קרח  מחלוקת  שעיקר  נאמר,  אם  גם 
היתה בגלל מינויו של אליצפן בן עוזיאל 
זה  מינוי  גם  הרי  קהת  ,  בני  על  לנשיא 

 .  זבחים קטו, ב. וראה בחיי לשמות יט, כב.

 .  ירושלמי יומא פ”א, ה”א.

 .  במדב”ר ותנחומא ר”פ קרח. הובא ברש”י שם.
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שיחה לפרשת קרח
מצוות  – מעשה עם הלב

לקוטי שיחות חלק ד'

ֶלת...  ן-ּפֶ ֵני ֱאִליָאב, ְואֹון ּבֶ ן-ֵלִוי; ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ּבְ ן-ְקָהת ּבֶ ן-ִיְצָהר ּבֶ ח ֹקַרח, ּבֶ ּקַ ַוּיִ
ֲהלּו  ּקָ יֵאי ֵעָדה...ַוּיִ ים ּוָמאָתִים, ְנׂשִ ִ ָרֵאל ֲחִמּשׁ ֵני-ִיׂשְ ים ִמּבְ ה, ַוֲאָנׁשִ ֻקמּו ִלְפֵני ֹמׁשֶ ַוּיָ
ים,  ְקֹדׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ָכל-ָהֵעָדה  י  ַרב-ָלֶכם--ּכִ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ְוַעל-ַאֲהֹרן,  ה  ַעל-ֹמׁשֶ
ר  ַוְיַדּבֵ ָניו�.   ּפֹל ַעל-ּפָ ַוּיִ ה,  ַמע ֹמׁשֶ ׁשְ ַוּיִ אּו, ַעל-ְקַהל ה'.   ְתַנּשְׂ ּתִ ּוַמּדּוַע  ּוְבתֹוָכם ה'; 
דֹוׁש,  ְוֶאת-ַהּקָ ר-לֹו  ֶאת-ֲאׁשֶ ה'  ְוֹיַדע  ּבֶֹקר  ֵלאֹמר,  ל-ֲעָדתֹו,  ְוֶאל-ּכָ ֶאל-ֹקַרח 

ְוִהְקִריב ֵאָליו�. )במדבר, טז, א-ה(
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1. Бунт Кораха – последствие 
греха разведчиков

В Седер олам 1 сказано 2, что Корах и 
его приверженцы предъявили претензии 
Моше и Аѓарону после истории с развед-
чиками. Доказательство тому – в словах 
Датана и Авирама 3: «Разве мало того, что 
ты вывел нас из земли, текущей молоком 
и медом, чтобы уморить нас в пустыне…, 
а в землю, где течет молоко и мед, ты не 
привел нас, владения полями и виноград-
никами не дал». Это доказывает, что бунт 
Кораха происходил после постановления 
Всевышнего «в пустыне этой закончат 

1.  Седер олам (или Седер олам раба, ивр. 
«Порядок мира») – Мидраш, посвященный хроно-
логии еврейской истории, составлен р. Йосе бен 
Халафтой (2 в. н.э.).

2.  Седер олам раба, гл. 8, приводится у Рашбама 
и Тосафот к Бава батра, 119а.

3.  Бемидбар, 16:13–14.

[жизнь свою] и там умрут» 4.

Непонятно, почему Корах и его со-
общники откладывали свой бунт до сих 
пор. Приказ Всевышнего забрать священ-
ство у первенцев и отдать его Аѓарону 
и его потомкам был дан во время да-
рования Торы или, по другому мнению, 
после возведения Мишкана 5, а начало 
работ первосвященника в Мишкане, ко-
торое спровоцировало бунт, произошло, 
по всем мнениям 6, на восьмой день ми-
луим 7.

Тора была дана 6 сивана – более чем 
за год до бунта Кораха, Мишкан начали 
возводить на следующий год 23 адара, а 

4.  Бемидбар, 14:35.
5.  Талмуд, Звахим, 115б. См. комментарий рабейну 

Бехайе к Шмот, 19:22.
6.  Иерусалимский Талмуд, Йома, 1:1.
7.  Дни милуим – семь дней подготовки Ага́рона и 

его сыновей к служению в Мишкане. 

ГЛАВА «КОРАХ»
Душой и телом

Ликутей сихот, т. 4

И отделился Корах, сын Ицѓара, сына Кеѓата, сына Леви, и Датан, и 
Авирам, сыны Элиава, и Он, сын Пелета…. И предстали пред Моше, и [с 
ними] двести пятьдесят мужей из сынов Израиля, начальники общины…. 
И собрались против Моше и Аарона, и сказали им: полно вам! ведь вся 
община, все святы, и среди них Г-сподь! Отчего же возноситесь вы над 
общиной Г-спода? И услышал Моше, и пал на лицо свое. И сказал Кораху и 
всем сообщникам его, говоря: утром Г-сподь известит, кто Его и кто свят, и 
того да приблизит к Себе.  (Бемидбар, 16:1-5)



לקוטי שיחות    ●    פרשת קרח

●

היה זמן רב לפני כן - בעת שהלויים נימנו 
חודש  בתחילת  היה  ישראל  בני  )מנין 
רק  במחלוקתו  החל  קרח  ואילו   - אייר( 
איפוא,  לומר,  הכרח  באב.  תשעה  לאחר 
עם  קשורה  היתה  קרח  של  שהמחלוקת 

מעשה המרגלים.

במעשה המצוות כולם שווים

 - לעיל    כאמור   - המרגלים  טענת  ב. 
העולם;  מן  להתבדל  שצריכים  היתה, 
במדבר,  ישארו.  ישראל  שבני  רצו  ולכן 
בדבקותם  להם  יפריע  לא  שהעולם  כדי 
בהקב”ה על ידי לימוד התורה. אבל משה 
רבנו השיב להם, כי המעשה הוא העיקר 
ותכלית העילוי הוא דוקא על ידי מעשה 

המצוות בגשמיות.

ההבדל שבין תורה למצוות הוא: בתורה, 
ישנן  והשגה,  הבנה  הרי  הוא  שענינה 
מדריגות שונות: לזה - יש השגה פחותה, 
כן  שאין  מה  יותר;  גדולה  השגה   - ולזה 
שווים:  ישראל  בני  כל  המצוות,  במעשה 
מעשה הנחת התפילין שקיים משה רבינו 
פשוט.  איש  שמקיים  למעשה  שוה  היה 
אבל  המצוות,  בכוונת  מצויים  הבדלים 

במעשה המצוות כל בני ישראל שווים.

לאחר  רק  קרח  מחלוקת  באה  ולכן 
שבלימוד  ידע  קרח  המרגלים:  פרשת 

 .  ראה לעיל ע’   . 

נעלים  הכהן  ואהרן  רבנו  משה  התורה, 
בני ישראל. משה רבנו  ביותר מכל שאר 
הרי היה מקבל ראשון מהקב”ה, אחר כך 
לימד את התורה לאהרן, אחר כך - לבני 
ורק אחר כך  לזקנים,   - אהרן, לאחריהם 
ישראל  , משמעות הדבר היא  בני  - לכל 
לא  ואהרן  גם, שלימוד התורה של משה 
היה רק קודם בזמן אלא גם קודם במעלה, 
התורה  לימוד  מערך  יותר  נעלית  בדרגה 
קרח  טענת  ישראל.  בני  שאר  כל  של 
למעשה  בנוגע  היתה  תתנשאו”  “מדוע 
מעשיות,  מצות  של  העיקר(  )שהוא 
שבענין זה שווים כל בני ישראל. ולכן החל 
המרגלים:  פרשת  לאחר  רק  במחלוקתו 
רק  להתמסר  בקשו  שהמרגלים  לאחר 
במדבר  להשאר  רוחנית,  ועבודה  לתורה 
להם  השיב  ועלכך  העולם,  מן  ולהסתגר 
משה רבינו בשם הקב”ה, כי חובה להכנס 
לארץ ישראל, כדי לקיים מצוות בגשמיות 
את  המדבר,  את  לנטוש  כדאי  כך  ולשם 
מקום  הגשמיים,  מהענינים  ההסתגרות 
נעלות, משום  בו השגות  שאפשר להשיג 
קרח  יצא  אז   - העיקר  הוא  שהמעשה 
כך  כל  מהי   - תתנשאו  למה  בטענתו: 
לגבי  יתרונם  ואהרן,  משה  של  גדולתם 
בענינים  רק  הוא  הרי  האנשים  שאר  כל 
הרוחניים ובלימוד התורה, אבל בהעיקר, 
במעשה המצוות בגשמיות, כולם שווים  .

 .  עירובין נד, ב. 

 .  וזהו שאמרו ובתוכם הוי’ ומדוע תתנשאו על קהל הוי’, 
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на восьмой день после этого, в новоме-
сячье нисана – был посвящен Аѓарон, а 
история с разведчиками завершилась зна-
чительно позже – 9 ава.

Почему же Корах взбунтовался только 
после истории с разведчиками, четыре-
пять месяцев спустя после начала служ-
бы в Мишкане?

Даже если предположить, что главной 
причиной бунта было назначение Элица-
фана главой семейства Кеѓата 8, то ведь 
и это назначение было задолго до того, 
когда пересчитывали левитов, то есть в 
начале месяца ияр, а бунт начался после 
9 ава, спустя три месяца.

Выходит, бунт Кораха связан с истори-
ей с разведчиками. 

2. В исполнении 
заповедей все равны

Как известно 9, разведчики считали, 
что нужно удалиться от мирских заня-
тий, и поэтому евреям следует остаться 
в пустыне, чтобы материальный мир не 
мешал их связи со Б-гом, которая до-
стигается изучением Торы. Но Моше от-
ветил им, что главное – быть связанным 
со Всевышним не на словах, а на деле, 
и главный фактор духовного роста – это 
исполнение заповедей в материальном 
мире. 

Разница между Торой и заповедями за-
ключается в том, что в постижении Торы 
есть разные уровни, а в исполнении запо-

8.  Бемидбар раба и Мидраш Танхума к началу 
главы Корах, приводится в комментарии Раши.

9.  См. беседу к гл. Шлах, п. 3.

ведей все евреи равны: надевание тфилин 
Моше ничем не отличается от надевания 
тфилин самого простого и неученого ев-
рея. Есть разница в том, что каждый из 
них думает и чувствует при этом, но само 
действие абсолютно одинаковое.

Вот поэтому бунт Кораха произошел 
после истории с разведчиками: ведь Ко-
рах знал, что в изучении Торы нет рав-
ных Моше и Аѓарону. Моше получал 
Тору первым из уст Всевышнего, об-
учал ей Аѓарона, потом – его сыновей, 
потом – старейшин, и только потом – 
весь народ 10. Но изучение Торы Моше 
и Аѓароном предшествовало остальному 
народу не только по времени, оно было 
совсем иного качества по сравнению с 
изучением Торы остальных евреев.

Слова Кораха «Отчего же возноситесь 
вы» относились к практическому испол-
нению заповедей, которое занимает глав-
ную роль в иудаизме, и в этом испол-
нении все равны. Поэтому бунт Кораха 
начался только после истории с развед-
чиками. Они призывали евреев остаться 
в пустыне, удалиться от мира и предаться 
изучению Торы, а Моше ответил им на 
это, что евреи обязаны войти в Землю 
Израиля, чтобы исполнять заповеди в ма-
териальном мире, и поэтому необходимо 
покинуть пустыню несмотря на возмож-
ность жить там высокодуховной жизнью, 
ибо главное – это выполнение заповедей 
на деле.

Вот тогда и выступил Корах, заявив: в 
чем ваше величие, Моше и Аѓарон, если 

10.  Талмуд, Эрувин, 54б.
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קורח שלל התנשאות של מלכות 

ג. בכך תתורץ קושיה נוספת: כיצד יכלו 
קרח עם “חמישים ומאתים נשיאי העדה” 
לטעון כלפי משה ואהרן “ומדוע תתנשאו”, 
מחמת ש”כל העדה כולם קדושים ובתוכם 
“נשיאי  היו  עצמם  הם  גם  הרי   - ה’” 
נעלה  היה  לוי  שבט  כל  גם  וכך  עדה”, 
מכל השבטים )והרי כוונת טענותיהם לא 
עליונותם העצמית,  על  לוותר  כדי  היתה 
אדרבה, הם בקשו לעצמם גם כהונה, כפי 
גם  “ובקשתם  רבינו  משה  ממענה  שמובן 
כזו  בטענה  באו  איפוא,  כיצד   - כהונה”( 

השוללת את מעלתם הם?

שב”ומדוע  לומר,  איפוא,  הכרח, 
את  לבטל  התכוונו  לא  תתנשאו” 
את  רק  לבטל  אם  כי  בכלל,  ההתנשאות 
סוג ההתנשאות של משה רבינו, התנשאות 
שבבחי’ מלך  . הם טענו: הן אמת שישנן 
חילוקי מדריגות בין בני ישראל, ושבעלי 
המדריגה הנעלים ביותר יכולים וצריכים, 
מחמת עליונותם, להיות נשיאים על בעלי 
המדריגה הנחותים מהם, אך מאחר ש”כל 
העדה כולם קדושים”, הרי שיש יחס של 
ערך בין כל הדרגות השונות שבבני ישראל 
מתבטא  לשני  אחד  שבין  העליונות  כי   -
)לגבי  טפלות  שהן  רוחניות,  בהשגות  רק 
בהעיקר  ואילו  העיקר”(,  הוא  “המעשה 
כולם שווים כנ”ל - ממילא, אין מקום כלל 

כי הוי’ הוא שם העצם, שנמשך ע”י מעשה המצוות )וראה 
לקוטי שיחות ח’’ד ע’    הערה 0 (. 

ו. תנחומא בהעלותך ט.  זבחים קב, א. שמו”ר פ”ב,    . 
ראה הערה  . זח”ג פג, א. ועוד.

שמשה רבינו יהיה מלך, כי זוהי התעלות 
של באין ערוך 0 ; ומאחר שבדבר העיקרי 
שיהיה  אפשר  אי  שווים,  ישראל  בני  כל 
יהיה נעלה  ביניהם הבדלים כאלו, שאחד 

באין ערוך מאחרים   .

מדוע הכל תלוי במשה?

ד. עוד התכוונו בטענתם על מלכות משה 
לבין  המדינה  אנשי  שבין  הקשר  רבינו: 
לדוגמא  אחר,  לקשר  דומה  אינה  מלכם 
הוא  זה  לרבו. קשר  - קשר שבין תלמיד 
תורה( שהוא  )של  ענינים  אותם  לגבי  רק 
זקוק לקבלם מרבו; אבל הקשר של אנשי 
לא  מציאותם:  בכל  הוא  למלך  המדינה 
ענינים הקשורים  רק שהם מקבלים ממנו 
למלוכה, אלא שכל מציאותם משועבדת 

למלך   .

0 .  ועד”ז בנוגע לאהרן שהי’ כהן גדול )ראה סד”ה כה 
אוה”ת  כריתות.  סוף  תוספתא  ג”כ  וראה  תרנ”ד(.  תברכו 

וארא עה”פ הוא אהרן ומשה.

  .  ראה תניא פמ”ד: ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב 
לבו לגשת להשיג אפי’ חלק אחד מני אלף ממדריגת אהבת 
רעיא מהימנא. - דיוק לשון אשר ערב לבו”, יש לומר, עפ”י 
למעלה  היא  הלב  וחמדת  תשוקת  אשר  פ”כ  בתניא  מ”ש 
מבחי’ מחשבה ואינה אלא מקור להמחשבה )שהתחלתה היא 
לאחר ש”חזרה ועלתה מהלב למוח”(. וזהו אומרו מי הוא כו’ 
אשר ערב לבו, להורות שאין שום מקור כלל למחשבה כזו.

  .  ולכן כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו 
)רמב”ם הל’ מלכים פ”ג, ה”ח(, כי העונש הוא לפ”ע הפגם 
)תניא פכ”ד(, והמלוכה )ומרידה בהן - נוגעת בכל מציאותו, 

עד לעצם חיותו.
ובזה יש לבאר הענין, דאף שמלך בן מלך שהיתה מחלוקת 
עליו מושחין אותו )רמב”ם שם ספ”א(, לא מצינו אשר משחו 
את רחבעם אף שהי’ עליו מחלוקת ירבעם )ועוד - שהיתה 
עליו  לפי שהמחלוקת  והוא   - השילוני(  אחי’  ע”י  מאושרת 
היתה אחרי שישב כבר על כסא מלכותו, ואז אינה מצריכה 
קנויים  העם  כל  מלכותו,  כסא  על  שבישב  לפי   - משיחה 
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ваши духовные преимущества и пости-
жение Торы второстепенны, а в главном 
– исполнении заповедей – вы ничем не 
отличаетесь от остальных!? 11

3. Корах выступал против 
царской власти

Этим можно объяснить еще одно про-
тиворечие: как Корах и двести пятьде-
сят глав общины могли сказать Моше и 
Аѓарону «Полно вам! Ведь вся община, 
все святы, и среди них Г-сподь! Отчего 
же возноситесь вы», если и сами они 
были главами общины, и колено Леви 
(из которого происходил Корах) было 
важнее прочих колен. Ведь они не хоте-
ли отказаться от собственного величия, а 
наоборот: они хотели сами стать священ-
никами, как это понятно из ответа Моше: 
«…вы доискиваетесь еще и священства!». 
Как же тогда могли они требовать равен-
ства, отрицая собственные преимуще-
ства!?

Дело в том, что они требовали не отме-
ны высших должностей вообще, а отмены 
должности Моше, которая была по сути 
должностью царя 12. Они соглашались, 
что среди евреев есть люди разного уров-
ня, и те, что находятся на более высоком 
уровне, могут и должны быть главами 
общины, но поскольку «вся община, все 
святы», разница между главами и про-

11.  Именно об этом сказано «Ведь вся община, 
все святы, и среди них Г-сподь (Га́вайе)! Отчего же 
возноситесь вы над общиной Г-спода (Га́вайе)?». 
Имя Га́вайе – Имя собственное, которое раскрыва-
ется в мире благодаря практическому исполнению 
заповедей (прим. Ребе).

12.  Талмуд, Звахим, 103; Шмот раба, 2:6.

стым народом не столь значительно, ведь 
разница между ними выражаться только 
в духовном уровне, который вторичен по 
отношению к исполнению заповедей. Но 
в главном, в исполнении заповедей, евреи 
равны, поэтому в еврейском народе нет 
места столь высокопоставленной долж-
ности, как царь 13, ибо царь несравнимо 
выше всех остальных людей. Такое ис-
ключительное положение они считали 
недопустимым.

4. Почему все зависит 
от Моше?

Претензия Кораха и его сообщников ка-
салась еще одной детали. 

Отношения между царем и подданными 
не похожи ни на какие другие отношения 
между людьми: например, на отношения 
между учителем и учеником. Любые дру-
гие отношения ограничены определенной 
сферой. Например, отношения между 
учеником и учителем ограничены изуче-
нием Торы. Отношения же между царем 
и подданными распространяются на все 
сферы жизни 14. 

Например, в Талмуде 15 приводится 
история про человека, который подавал 
кому-то знаки в присутствии царя, и его 
за это приговорили к смертной казни, ибо 

13.  То же касается Аѓарона, который был перво-
священником (прим. Ребе).

14.  И поэтому еврейскому царю разрешено каз-
нить всякого, кто восстает против его власти 
(Рамбам, Законы царей, 3:8), ибо наказание со-
ответствует нанесенному вреду (Тания, гл. 24), а 
царство (и бунт против него) касаются всех сфер 
существования человека, вплоть до самого его су-
ществования (прим. Ребе).

15.  Хагига, 5б.
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אחד  על  בגמרא     המסופר  בדוגמת 
על  )רמז  מלכא”  קמי  במחוג  ש”מחוה 
אותו  ודנו  המלך(,  בנוכחות  מסוים  דבר 
שלו  מציאותו  את  גילה  בכך  כי  למיתה, 
במלכות.  מרידה  זוהי  המלך,  בסביבת 
למרות שעל ידי “מחוה במחוג” הוא גילה 
רק את מציאותו, דבר שאינו פוגע בעניני 
המלוכה )לא כמו אצל תלמיד שאסור לו 
להיות “מורה הלכה בפני רבו” - כי הדבר 
 - מרבו(  מקבל  שהוא  הענינים  עם  קשור 
מכל מקום הרי זוהי כבר מרידה במלכות. 
כי מלוכה צריכה לחבוק את כל מציאותם 
בדברים  גם  המדינה,  מבני  אחד  כל  של 
ידים(  )תנועות  מחווי  שלהם,  הפשוטים 

וכו’.

ידי  כך היה גם אצל משה רבינו, שעל 
לא  ידו  על  ישראל  בני  קיבלו  התנשאותו 
את  גם  אלא  וכדומה,  נעלות  השגות  רק 
כל עניניהם, עד לענינים פשוטים ביותר    

הגלויים  בכחות  אלא  אינה  והמחלוקת  עצמותם,  בכל  לו 
הם  שגם   - חכמים  בתלמידי  ומורדים  הפושעים  )ובדוגמת 
יונקים חיותם מהת”ח. תניא פ”ב(. שלכן, גם המורד במלך 
וכבר פרק עולו - יש למלך רשות להרגו - כי גם בו, נוגעת 

המלוכה בכל מציאותו.

  .  חגיגה ה, ב. ומה דמסיים שם גברא דלא ידע כו’ - 
היינו שבאם הי’ יודע כו’ וראוי לויכוח זה - הי’ בה”מחוויי 
במחוג” - ענין המלך ושירות לו )וכידוע בסיפורי חז”ל ששאל 
לריב”ח כמה פעמים בעניני אמונה וכו’(. וק”ל. ובזה מתורץ 

ג”כ מה שלא ענשו לריב”ח על דמחווי.

לי בשר,  יג( מאין  יא,  )במדבר  ולכן כשאמר משה    .  
לקו”ת  )ראה  הבשר  בהשפעת  עצמו  לצמצם  יכול  שלא 
בהעלותך לא, ד(, אמר לו הקב”ה )שם טז( אספה לי שבעים 
איש מזקני ישראל גו’ ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי 
עליהם גו’, דההשפעה צריכה להיות מרוחו של משה דוקא, 
תרצ”ה  הורמניתא  בריש  )ד”ה  בדורו  המשפיע  הוא  להיות 

)נדפס בקונטרס כח( סעיף יט(.

בכל  דמשה  באתפשטותא  גם  הוא  )וכן 
דרא ודרא   , בנשיאים, ראשי בני ישראל 
את  לקבל  צריכים  דורם     אנשי  שכל 1  

חיותם על ידי הנשיאים(   .

זו היתה טענת קרח: “כי כל העדה כולם 
קדושים” - באותם דברים שכל בני ישראל 
“מדוע  המצות  בקיום  בשוה,  קדושים 

  .  נסמן בלקוטי-שיחות ח”ג ]המתורגם[ ע’     הערה 
.  

וראשי הדור  ישראל הם קומה אחת שלימה  כי כל    .  
שהראש  )כמו  הדור  אנשי  כל  של  הנשמות  את  כוללים 
ההשפעה  ולכן  פנ”א(,  תניא   - הגוף  אברי  כל  חיות  כולל 
שממשיכים לאנשי דורם הוא בכל מציאות אנשי הדור, וגם 
בעניניהם הפשוטים, כמו שאברי הגוף מקבלים כל חיותם, 
פ”ב.  תניא  וראה  שבראש.  מהמוח  שבצפרנים,  החיות  גם 

לקו”ת שה”ש לה, ד.

מכיון  כי  פ”ב(.  )תניא  בהם  ומורדים  הפושעים  גם    .  
שהם ראשי בני ישראל, הרי חיות כל האברים מוכרח להיות 

נמשך מהראש דוקא.
רק  לא  ונתפשט  נקרא  המלך  שם  המלכות,  בענין  וכן 
על  גם  אלא  פחותים(  הכי  אנשים  על  )גם  המדבר  מין  על 
סוגי דצ”ח. וע”ד שגם גמל ואילן של עמלק צריך למחותם 
בעמלק  ואם  ז(.  ט,  תהלים  מדרש  בשלח.  ס”פ  )מכילתא 
חוצפא שהיא מלכותא בלא תגא )סנה’ קה, א( כן - בקדושה 

)ושמרובה מדה טובה( על אחת כמה וכמה.

  .  ועל פי זה יש לבאר מ”ש בספר קהלת יעקב )לבעהמ”ס 
מלא הרועים( מע’ רבי, שנשיא הוא ר”ת ניצוצו של יעקב 
אבינו: היתרון דיעקב אבינו על אברהם ויצחק, אשר עניניהם 
שהרי  חלציהם,  יוצאי  בכל  נמשכו  לא  ויצחק  אברהם  של 
אברהם יצא ממנו ישמעאל ויצחק יצא ממנו עשו. משא”כ 
יעקב )אשר שופרי’ מעין שופרי’ דאדם הראשון )ב”מ פד, 
אדם  בנשמת  כלולות  היו  הנשמות  שכל  ב(  לה,  זח”א  א. 
הראשון( מטתו שלימה )ראה בארוכה לקו”ש ח”ג פ’ ויצא 
בכל  נמשכים  עניניהם  ישראל,  נשיאי  וכן  שם(:  ובהנסמן 

אנשי דורם.
וכשם שבנוגע אנשי דורם, ההמשכה נוגעת בכל עניניהם 
ועד לעצם מציאותם כנ”ל, כן מצד הנשיאים, כל עניניהם 
ובתור נשיאים( גם הנעלים ביותר, פועלים על אנשי דורם. 
)ראה תניא פמ”ד )אשר גם במדריגת משה אשר מי הוא זה 
כו’ אשר ערב לבו )ראה לעיל הערה   (: אפס קצהו ושמץ 

מנהו מרב טובו ואורו מאיר לכללות ישראל.
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тем самым он «заявил о своем существо-
вании» в присутствии царя, что считается 
бунтом. Он всего лишь совершил малень-
кое движение, которое не было направле-
но против царя. Тем не менее подданный 
должен быть проникнут трепетом перед 
царем настолько, что все его мысли и 
действия должны быть сосредоточены 
лишь на этом. (Ученику раввина тоже за-
прещено отвечать людям на вопросы по 
Га́лахе в присутствии учителя, но этот 
запрет ограничен сферой их отношений 
– изучением Торы).  

Таким царем был и Моше: евреи по-
лучали от него не только познания в 
Торе, но и самые простые вещи 16. И то 
же касается всех глав еврейского народа, 
которые являются воплощением Моше в 
каждом поколении – посредством глав 

16.  И поэтому, когда Моше сказал: «Откуда у меня 
мясо, чтобы дать всему народу этому» (Бемидбар, 
11:13), не желая опускаться до добывания мяса, 
Всевышний ответил ему (там же, стих 16-18): 
«Собери Мне семьдесят мужей… и отделю от духа, 
который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли 
с тобою бремя народа этого, и не будешь ты нести 
один… Народу же этому скажи: приготовьтесь к за-
втрашнему дню, и будете есть мясо». Все, что по-
лучает народ, должно исходить от Моше, главного 
источника жизненности в своем поколении (прим. 
Ребе).

народа все евреи 17 их поколения 18 полу-
чают жизненную энергию 19.

Это и имел в виду Корах, говоря «Вся 
община, все святы»: в тех вещах, в кото-
рых все евреи одинаково святы, «отчего 

17.  Все евреи составляют единый организм, и 
души глав поколения содержат души всех евреев 
этого поколения (как в голове содержится жизнен-
ность всего организма – см. Тания, гл. 51), и поэтому 
они передают жизненность евреям поколения для 
всех аспектов их жизни, точно так же, как все ор-
ганы тела, вплоть до ногтей, получают жизненную 
силу от головы. См. Тания, гл. 2 (прим. Ребе).

18.  В том числе преступники, которые бунту-
ют против них (Тания, глава 2), ибо поскольку они 
главы народа, жизненная сила всех органов тела 
должна происходить именно из головы.

Точно так же и с царством: власть царя распро-
страняется не только на людей, но и на живую и 
неживую природу. Именно поэтому верблюда и 
дерево, принадлежащие Амалеку, следует унич-
тожить. И если так у Амалека, который является 
«некоронованным царем», то тем более так это для 
царства, освященного Б-гом (прим. Ребе).

19.  В связи с этим следует пояснить написанное в 
Кеѓилат Яаков (книга автора Мале Роим) в разделе 
«Рабби», что глава народа (наси) – это аббревиату-
ра слов ницуцо шель Яаков («искра души праотца 
Яакова»). Преимущество Яакова перед Авраѓамом 
и Ицхаком в том, что у Яакова все дети пошли их 
путем, в то время, как у Авраѓама и Ицхака – не все 
(у Авраѓама был Ишмаэль, у Ицхака – Эйсав). Точно 
так же глава поколения передает жизненную силу 
все евреям своего поколения.

И точно так же, как глава народа влияет на всех 
людей своего поколения во всех аспектах, вплоть 
до их физического существования, так и все аспек-
ты жизни вождя, даже самые возвышенные, влияют 
на людей его поколения (прим. Ребе). 
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ענינים  לאותם  בנוגע  מדוע   - תתנשאו”    
בהם כולם שוים, הענינים הפשוטים - גם 
אותם צריכים בני ישראל לקבל באמצעות 

משה רבינו?

למה לחכות עד הבוקר?

ה. על כך ענה להם משה רבינו: “בקר 
וידע ה’ את אשר לו ואת הקדוש והקריב 
אליו”, בבוקר יודיע הקב”ה “את אשר לו 
- לעבודת לויה, ואת הקדוש - לכהונה” 0 .

של  לציוויו  הטעם  את  מבאר     רש”י 
כדי  א(  בקר:  עד  להמתין  רבינו  משה 
ב(  בתשובה;  לחזור  בינתים  שיוכלו 
להראות, שכשם שאיש לא יוכל לטשטש 
בין  הקב”ה  הבדיל  שבהם  הגבולות  את 
ערב לבוקר, כך לא יוכל אדם לבטל את 

“ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים”   .

לטעם  ביאור:  דורשים  הטעמים  שני 
הראשון ודאי אינו מובן, מדוע היה צריך 
להמתין כל הלילה עד הבוקר, הרי אפשר 
“בשעתא  אחד,  ברגע  תשובה  לעשות 
אינם  אחרים  ואם  חדא”;  וברגעא  חדא 

מתעוררים מיד בתשובה

  .  עד”ז פירוש הגאון הרגצובי )בצפנת פענח על התורה( 
אשר “אף בדבר שהלווים דומים על הכהנים היינו גבי מצוות 
שמירה מ”מ כהן למעלה והם למטה”. אלא שפירושו הוא 
לזה  יש  דומים  שהם  שבדבר  ידע  שלא  הוא  קרח  שטעות 
כו’  )שלא רק שיש מעלה  ובהשיחה מבואר  זה,  מעלה על 

אלא( שהתחתון צריך לקבל גם את מעלתו זו - מהעליון.

0 .  רש”י במדבר טז, ה. 

  .  רש”י שם. והוא מבמדב”ר ותנחומא שם. 

  .  דהי”א כג, יג. 

עושה  אחד  שיעור;  לכך  אין  הרי   -
תשובה בו במקום, אצל השני נמשך הדבר 

עד בוקר, ואצל השלישי זמן רב יותר.

היו  מדוע  מובן  אינו  השני  לטעם  גם 
הרי  בבוקר,  למחר  עד  להמתין  צריכים 
די בכך שהיו ממתינים עד הלילה   , שאז 
כבר קיימים הגבולות המבדילים בין בוקר 

לערב?

גם צריך להבין, מה היה באמת המענה 
מאחר  תתנשאו”,  “מדוע  קרח  לטענת 
ש”כולם קדושים” ו”המעשה הוא העיקר”. 
משה  רצה  מחתות”  לכם  “קחו  ידי  על 
שקרח  הוכיח(  )ואכן  להוכיח  רק  רבינו 
בציווי  רבינו  והכל עשה משה  צודק  אינו 
קרח  מדוע  הסביר  לא  בכך  אבל  הקב”ה, 
נוגע  הקטורת  מעשה  )גם  צודק.  אינו 
אהרן,  כהונת  אודות  לטענה  רק  לכאורה 
המלוכה  אודות  לטענה  בנוגע  לא  אבל 

וההתנשאות של משה רבינו(.

  .  שהרי מחלוקת קרח היתה ביום, וכמו שאמרו רז”ל 
)סנהדרין קט, סע”ב(: “אותבה על בבא כו’ כל דאתא חזי’, 
קורח  שאל  שהרי  ביום  שהי’  מובן  כן  שרואין.  בזמן  שהי’ 
אז טלית שכולה כו’ - והעם עומד “על משה מן הבקר עד 

הערב” )יתרו יח, יג(.
לכאורה אפ”ל דא”א לחכות רק עד הערב ואז “ויודע הוי’” 
- כיון שצ”ל הקרבת הקטורת )וגם ע”י אהרן( דאינה אלא 
ביום - אלא דא”כ:  ( העיקר חסר בפירש”י.  ( מנ”ל הטעמים 
דפירש”י, כיון שבלאה”כ מוכרח לחכות עד הבוקר. ועכצ”ל 
דס”ל לרש”י )מיוסד על הדגשת הכתוב “בוקר - ויודע הוי’”( 
היתה   - שמביא  הטעמים  ולולא  ב”בוקר”.  תלוי’  דההודעה 
אחר  ענין  שע”י  אלא  בלילה  וגם   - בהקדם  ההודעה  באה 

ולא - הקטורת.
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же возноситесь вы» 20. Почему даже в тех 
сферах, в которых все евреи равны, мы 
должны получать все от Моше!?

5. Зачем ждать до утра?
Моше ответил бунтовщикам: «Утром 

Г-сподь известит, кто Его и кто свят, и 
того да приблизит к Себе»: «кто Его» 
– того сделает левитами, а «кто свят» – 
того сделает коѓенами 21.

Раши приводит 22 две причины, почему 
Моше велел подождать до утра: 

1) чтобы до тех пор у бунтовщиков 
было время раскаяться; 

2) чтобы намекнуть, что как невоз-
можно стереть установленное Всевыш-
ним отличие между вечером и утром, так 
невозможно отменить то, что «отделен 
был Аарон, чтобы освятить его самым 
святым» 23.

Обе эти причины требуют пояснения. 
По поводу первой непонятно, почему 
нужно ждать всю ночь, ведь для раска-
яния достаточно одного мгновения. Даже 
если учитывать, что не все люди раскаи-
ваются немедленно – так ведь в этом нет 
нормы, кто-то раскаивается сразу, кто-то 
– наутро, а кому-то и этого времени не-
достаточно.

20.  Подобно этому комментирует гаон из 
Рогачева (Цофнат Панеах к Пятикнижию): хотя у 
левитов и коѓенов была одна общая сфера деятель-
ности – они вместе охраняли Храм, но даже в этой 
деятельности коѓены были выше левитов. Согласно 
данному комментарию, ошибка Кораха состояла в 
том, что он не знал об этом (прим. Ребе). 

21.  Раши к Бемидбар, 16:5.
22.  Там же. Источник этого толкования – в 

Бемидбар раба и Мидраш Танхума к этому стиху.
23.  Диврей ѓа-ямим, 23:13

По поводу второй причины непонятно, 
зачем ждать до утра, ведь чтобы показать 
границу между днем и ночью не требу-
ется ждать утра, достаточно наступления 
ночи? 24

Кроме того, необходимо понять, каков 
на самом деле был ответ Моше на за-
явление Кораха: «Отчего же возноситесь 
вы!», ведь «все святы», и «главное – дей-
ствие»? Испытанием воскурениями Моше 
только хотел доказать (и доказал), что 
Корах неправ, и все, что Моше делал, он 
делал по приказу Всевышнего. Но это не 
объясняет, почему Корах неправ. Кроме 
того, на первый взгляд вознесение бла-

24.  Бунт Кораха произошел днем, это видно из 
сказанного мудрецами (Санѓедрин, 109б) о жене 
О́на бен Пелета (одного из сообщников Кораха). 
Она была против участия мужа в бунте Кораха, и, 
чтобы оставить мужа дома, села с распущенными 
волосами у входа в шатер. Таким образом, когда 
сообщники Кораха пришли его звать, им было не-
удобно подойти к шатру (так как не подобает смо-
треть на открытые волосы замужней женщины). 
Таким образом, ясно, что эти события происходили 
в светлое время суток. Кроме того, это видно и из 
того, что (как рассказывает Мидраш) Корах спросил 
Моше, нужны ли голубые кисти голубому талиту – 
ведь с вопросами народ обращался к Моше в днев-
ное время, как сказано «и стоял народ пред Моше с 
утра до вечера» (Шмот, 18:13).

В принципе, необходимость дождаться утра мож-
но объяснить потребностью, чтобы во время вос-
курений «Г-сподь известил, кто Его и кто свят», а 
воскурять благовония можно только днем. Но если 
так, то 1) почему Раши не приводит этот самый 
главный аргумент необходимости ждать до утра?; 
2) если данная необходимость была продиктована 
исключительно временем воскурения, зачем Раши 
нужно приводить два упомянутых объяснения? 

Таким образом, ясно, что «завтра утром Г-сподь 
известит», подразумевает, что именно утро сы-
грает главную роль в этом, и если бы не причины, 
приведенные Раши, Всевышний мог бы сообщить, 
«кто Его и кто свят», и ночью, просто не при по-
мощи воскурения, а другим способом (прим. Ребе).
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צריך איפוא, לומר, שבציווי להמתין עד 
אינו  קורח  מדוע  ההסבר  גם  ישנו  בוקר, 

צודק.

מעשים טובים

ו. אדמו”ר הזקן מדייק    בלשון “תשובה 
תכופות  לעתים  המובא  טובים”  ומעשים 
ומצוות(  תשובה   - )ולא  חז”ל  בדברי 
להיות  יכולים  המצוות  מעשה  ומבאר: 
)מאירים(  “טובים”  אינם  שהן  כזה  באופן 
מדייקים  לכן   - מצוות  הן  אז  שגם  אף   -
טובים”,  ומעשים  “תשובה  לומר  חז”ל 
הם  המעשים  נכונה  תשובה  ידי  שעל 

טובים ומאירים.

טובות  מאבנים  הוא  כך  על  המשל 
שהאבנים  רק  לא  שאז  בבוץ,  המכוסות 
שהבוץ  אלא  מאירות,  אינן  הטובות 
היפך  והן  האור  על  מסתיר  אף  שעליהן 
האור, למרות שגם כאשר הן בבוץ יש בהן 

בהעלם כל התכונות של אבנים טובות.

על דרך זה הוא גם במצוות: ענינם הוא 
להוסיף אור בעולם. אך יתכן שלפעמים, 
ולפי שעה, בגילוי הם היפך ענינם. לימוד 
זו  לא  רשע,  של  המצוות  וקיום  התורה 
הם  אדרבא,  אלא  מאירים,  שאינם  בלבד 
בעולם,  וההעלם  החושך  את  מגבירים 
רק  ולא  בקליפות   .  חיות  מוסיפים  הם 
הוא  כן  אלא  רשע,  של  ומצוות  בתורה 
לשם  לשמן,  שלא  ומצוות  בתורה  גם 

  .  ראה לקו”ת דרושים לשמע”צ פה, א. שה”ש יז, ג.

  .  הל’ ת”ת לאדה”ז פ”ד, ה”ג. 

שכאשר  במוחש,  גם  וכנראה  פניות   . 
ומצוות,  בתורה  האמיתית  הכוונה  חסרה 
יכול האדם לבוא מזה לידי ישות וגאוה   , 
העצמית  מעלתו  את  מרגיש  שהוא  תוך 
את  ולקיים  קשיים  בפני  לעמוד  שהצליח 
בהידור.  אותה  כשמקיים  ובפרט  המצוה, 
“מצוה”  המצוה:  ענין  היפך  הנו  זה  דבר 
היא מלשון צוותא וחיבור   , על ידי מצוה 
ידי ישות  מתחברים עם הקב”ה, אבל על 
וגאוה מתנתקים מהקב”ה, הקב”ה אומר    
על בעל גאוה “אין אני והוא יכולים לדור”.

בהעלם ובפנימיות גם אז הרי הן תורה 
ערוך 0 ,  בשולחן  נפסק  שלכן  ומצוות, 
תורה  ללמוד  צריך  גמור  רשע  שאפילו 
ובודאי שצריך לקיים מצוות, אף שבינתים 
הוא מוסיף על ידי התורה ומצוות שלו חיות 
בקליפה, אבל אחר כך, כשיעשה תשובה 
“לא  שהרי  תשובה,  יעשה  בודאי  והוא   -
ידח ממנו נדח” - יוצאו ניצוצות הקדושה, 
ויתחילו  ומצוות שלו, מהקליפה  מהתורה 
תשובה  עשה  שלא  עוד  כל  אבל  להאיר. 
כאבן  הם   - שלו  ומצוות  התורה  הרי 
טובה שבבוץ, והם מגבירים עוד יותר את 

החושך בעולם.

עלול הוא לחשוב בקרבו: מה איכפת לי 
האור   - חשוכות  או  מאירות  מצוותי  אם 

  .  תניא פל”ט.

  .  עד שאפשר שיקיימו מצוה כדי לרמות כו’ וכהעובדא 
המובא בתוד”ה כאלישע )שבת מט, א(.

  .  לקו”ת בחוקותי מה, ג.

  .  סוטה ה, א. 

0 .  הל’ ת”ת שם.
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говоний относится только к священству 
Аѓарона, но не к власти Моше.

Следовательно, объяснение, почему 
Корах неправ нужно искать в указании 
Моше подождать до утра.

6. Добрые дела
Алтер Ребе объясняет 25, почему наши 

мудрецы часто пользуются выражением 
«раскаяние и добрые дела», а не выраже-
нием «раскаяние и заповеди»: заповеди 
могут исполняются таким образом, что 
они не являются добрыми делами (т.е. 
их добро не раскрыто явно), оставаясь 
при этом заповедями. Поэтому мудрецы 
и употребляют выражение «раскаяние и 
добрые дела» – подобающее раскаяние 
делает все поступки человека добрыми, 
раскрывая их свет.

Это можно сравнить с драгоценными 
камнями в грязи: измазанные грязью, 
они не сверкают, хотя и в таком состо-
янии они остаются драгоценными кам-
нями. Так же и заповеди: их сущность 
– прибавлять свет в мире. Но иногда 
может случиться, что они проявляются в 
противоположной форме. Например, ког-
да грешник молится и изучает Тору, эти 
его действия не только не освещают мир, 
но наоборот: его последующие грехи 
дают возможностям клипот – силам не-
чистоты питаться возвышенной духовной 
энергией его заповедей. Таким образом 
его заповеди, вместо того, чтобы светить, 
умножают тьму 26. То же самое происхо-

25.  См. Ликутей Тора, Шмини ацерет, 5а. 
26.  Шулхан арух га́-рав, Законы изучения Торы, 

4:5.

дит, когда молятся и изучают Тору ради 
каких-то личных интересов 27. 

Мы часто видим это на практике: ког-
да не хватает правильного намерения в 
изучении Торы и исполнении заповедей, 
они приводят к эгоизму и гордыне 28. Че-
ловек гордится тем, что сумел преодолеть 
трудности и исполнить заповедь, особен-
но если он исполнил ее очень тщатель-
но. Это полная противоположность сущ-
ности заповеди: на святом языке слово 
мицва («заповедь») однокоренное с цав-
та («объединение») 29 – при помощи ис-
полнения заповеди соединяются со Все-
вышним, а эгоизм и гордыня отделают от 
Всевышнего, ведь Он говорит о гордеце 30: 
«Я с ним не уживусь в одном мире».

Такое изучение Торы и выполнение за-
поведей остаются Торой и заповедями 
по своей внутренней сути, и поэтому в 
Шулхан арухе 31 есть постановление, что 
даже законченный злодей обязан учить 
Тору и исполнять заповеди, несмотря на 
то, что изучением Торы и исполнением 
заповедей он прибавляет силу нечистоте 
и тьме в мире. Все потому, что когда он 
раскается (а он обязательно раскается, 
ведь сказано, что «не будет [совершенно] 
отторгнут от Него отверженный» 32), ис-

27.  Тания, гл. 39.
28.  Вплоть до того, что начнет использовать за-

поведи для мошенничества и тому подобного, как 
в истории, которая приводится в Тосафот (в ком-
ментарии к тр. Шабат, 49а) о мошеннике, который 
надевал тфилин, чтобы вызывать доверие у людей 
(прим. Ребе). 

29.  Ликутей Тора, Бехукотай, 45в.
30.  Талмуд, Сота, 5а.
31.  Законы изучения Торы, там же.
32.  Шмуэль II, 14:14.
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הקשור  ענין  הוא  הפכם,  או  שבמצוות 
העצמות  המשכת  ואילו   - ל”גילויים”  רק 
הוא  המעשה  בפועל,  ידי מעשה  על  היא 
לעצמותו;  דירה  נעשית  ידו  ועל  העיקר, 
שנפסק  )כפי  הרי  הוא  העליון  רצון 
ויקיים  תורה  שילמד  ערוך(  בשולחן 
זה  ידי  וכך הוא עושה. ואם על   - מצוות 
עסקו,  זה  אין   - בקליפות  חיות  מתווסף 
ענינו הוא - “לשמש את קוני”    לקיים את 
רצון העליון, ורצון העליון הוא, שגם הוא 

יקיים תורה ומצוות.

המענה לזה הוא: רצון העליון אינו רק 
בקיום המצוות גרידא, כי אם גם בכוונת 
בתחתונים”  לו  ב”דירה  שכן  המצוות. 
דירה  לעשות  צריך  ענינים   :  שני  ישנם 
לעצמותו. ו)גם( שהעצם יהיה שם בגילוי, 
שתהיה דירה מאירה, בכדי שהדירה תהיה 
מאירות,  מצוות  להיות  צריכים  מוארת 
מצוות המאירות ומזככות את האדם ואת 

העולם שמסביבו.

בוקר – להאיר את המצוות

זו היתה תשובת משה רבינו לטענת  ז. 
הוא  שהמעשה  אמת  הן  ועדתו:  קרח 
להיות  צריך  המצוות  קיום  אבל  העיקר, 
באופן של “בוקר”, שיהיו מצוות מאירות, 
שיביאו לידי “ויודע הוי’”, לידיעת וגילוי    
גם  מצוות  לקיים  אמנם  אפשר  אלקות. 
אלו  אין  אז  אבל  האמיתית,  הכוונה  ללא 

  .  קדושין פב, א. 

  .  ראה גם לקו”ש ]המתורגם[ ח”ג ע’   -   . 

  .  ראה תניא ספ’’ג. 

מביאות  ואינן  )“בקר”(  מאירות  מצוות 
לידי ידיעת )גילוי( אלקות )“ויודע הוי’”(.

הטעמים  בשני  רש”י  מרמז  גם  וזאת 
מדוע ציוה משה רבינו להמתין עד “בקר”:

שתהיה  כדי  בהם”,  יחזרו  “שמא  א( 
להם שהות לעשות תשובה. ואף שאפשר 
וברגעא  חדא  “בשעתא  תשובה  לעשות 
חדא”, אך משה רבינו, רמז להם, שנדרשת 
תשובה של “בקר”, תשובה מאירה, שכן 
אז פועלת התשובה שה”מעשים” )מצוות( 
נובעת  תשובתו  כאשר  גם  “טובים”.  יהיו 
עוונותיו,  על  לו  מוחלים  העונש,  מיראת 
הוא  האדם;  את  מזככת  אינה  עדיין  אך 
להיות  צריכה  התשובה  בישותו.  נשאר 
רבה,  מאהבה  לתשובה   - עד  מאירה, 
שרק אז “זדונות נעשים לו כזכיות”, היא 
על  ובודאי  ממש  הזדונות  על  משפיעה 
בתוך  )כ”זדונות”(  בגלות  שהיו  המצוות 
ויתחילו  לזכיות,  שיתהפכו  הקליפות, 

להאיר.

ב( “בקר, א”ל משה גבולות חלק הקב”ה 
את  להם  רמז  רבינו  משה  כו’”.  בעולמו 
מעלת המצוות המאירות על המצוות שהן 
בגלות בתוך הקליפות, אף שגם הן מצות 
ערב  ובוקר:  ערב  של  במשל   - וזאת  ה’, 
ודוקא  הקב”ה,  ברואי  שניהם  הם  ובוקר 
מערב ובוקר ביחד נעשה “יום אחד”, ורז”ל 
אומרים    שזהו יום הכיפורים, ואף על פי 

  .  ב’’ר פ’’ג, ח. 

7
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кры святости выученной им Торы и ис-
полненных им заповедей высвободятся из 
нечистоты и прибавят в мире света. Но 
пока он не раскаялся, его Тора и запове-
ди – как драгоценные камни в грязи, они 
умножают темноту в мире.

Человек может подумать: какая мне 
разница, освещают ли мои заповеди мир 
или наоборот! Все это касается лишь 
того, раскрывается ли этот свет или нет, 
но сущность Всевышного ведь в любом 
случае спускается в этот мир посред-
ством заповедей, и для этого достаточ-
но исполнения заповедей как такового. 
Главное – действие! Именно при помощи 
действий мы превращаем мир в жилище 
для Всевышнего. Всевышний хочет, и 
так написано в Шулхан арухе, чтобы мы 
учили Тору и исполняли заповеди – вот 
это я и делаю. А прибавляется ли тем 
самым свет или тьма – меня не касается, 
мое дело маленькое – «я создан служить 
Творцу» 33 – исполнять Его волю, а Его 
воля – это практическое изучение Торы и 
исполнение заповедей.

Но воля Всевышнего – это не просто 
исполнение заповедей, но и правильное 
намерение, с которым эти заповеди вы-
полняются. Создание Всевышнему «жи-
лища в нижнем мире» имеет два аспекта: 
во-первых, сущность Всевышнего должна 
«спуститься» и присутствовать в нашем 
мире, а во-вторых, Его Присутствие долж-
но быть явным – мир, ставший жилищем 
для Всевышнего, должен «светиться». А 
для этого заповеди должны «светиться» и 
наполнять духовной чистотой исполняю-

33.  Талмуд, Кидушин, 82а.

щего их человека и весь мир вокруг него.

7. Утро – осветить заповеди
В этом суть ответа Моше на претен-

зии Кораха и его сообщников – «утром 
Г-сподь известит»: да, это правда, что 
главное – это практическое исполне-
ние заповедей, но исполнение заповедей 
должно быть подобно утру, оно должно 
освещать мир, так, чтобы «Г-сподь изве-
стит» – чтобы присутствие Всевышнего 
в мире стало известным и ощущалось 
явно33. Да, можно исполнять заповеди и 
без правильных намерений, но тогда они 
не будут светить, как утро, и не приведут 
к раскрытию Б-жественного присутствия 
в мире.

На это намекает и Раши в двух своих 
объяснениях, почему Моше отложил раз-
решение спора до утра:

1) Чтобы до тех пор у бунтовщиков 
было время раскаяться: хотя для раска-
яния не нужно ждать до утра – можно 
раскаяться за одну минуту, но тем самым 
Моше намекнул им, что от них требует-
ся раскаяние, подобное утру, которое ос-
ветит исполненные ими заповеди. Ведь 
если раскаяние происходит из страха на-
казания, человек получает прощение за 
грехи, но такое раскаяние не очищает 
его душу – его «я» остается для него на 
первом плане 34. Раскаяние должно «осве-
щать» человека и тогда можно достигнуть 
раскаяния из любви, когда «грехи пре-
вращаются в заслуги». Если такое рас-

34.  Само то, что человек раскаивается лишь из-за 
боязни наказания, говорит о том, что он заботится 
о своем благополучии.
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כן הרי הערב הוא - חושך, והבוקר  
אור.

“ומדוע  ובזה מצויה גם המענה לטענת 
כולם  העדה  ש”כל  אמת  הן  תתנשאו”: 
הוא  יהודי  שכל  הוי’”,  ובתוכם  קדושים 
קדוש ולא רק מצד נשמתו כי אם גם מצד 
גופו, ועל ידי קדושתו יש לו בכח )על ידי 
מצוותיו( להמשיך עצמותו ית’ - “ובתוכם 
שמצוות  מאחר  אך   - העצם  שם  הוי’”, 
הרי ענינם, שיאירו, שיהיו מעשים טובים 
גם  עילוי  ישנו  א(  הרי  כן,  אם  ומאירים, 
על  רבינו  משה  של  המצוות  במעשה 
המצוות של כל שאר בני ישראל, והעילוי 
צריכים  ב(  ערוך.  אין  של  עילוי  הוא 
רבינו,  ממשה  ההשפעות  כל  את  לקבל 
ואתפשטותיה דיליה שבכל דרא ודרא, לא 
רק בנוגע לעבודת המוח והלב, כי אם גם 
בנוגע למעשה המצוות   , ובפרט - שיהיו 

מעשים טובים ומאירים.

  .  להעיר מתניא פמ’’ב )ס, ב( דיראה המביאה לקיום 
המצוות זוטרתי היא לגבי משה כו’. 

עבודת ה' – בגוף ובנשמה

הפרשיות,  משתי  עבורנו  ההוראה  ח. 
שלח וקרח, היא:

ישנם כאלו הטוענים, שמעשה המצוות 
 - הוא  העיקר  כך,  כל  חשוב  אינו  בפועל 
בעי”   ;  ליבא  “רחמנא  יהודי,  לב  שיהיה 
ישנם כאלו הטוענים, שצריכים את מעשה 
החסידות  לימוד  אבל  בלבד,  המצוות 
כי  כך,  כל  נחוצים  אינם  שבלב  ועבודה 
כאן  אותנו  הוא העיקר. מלמדת  המעשה 
לא  להיות  צריך  העבודה  שסדר  התורה, 
ידי  לצאת  שאפשר  המרגלים,  כשיטת 
קרח  כשיטת  ולא  לבד,  ברוחניות  חובה 
ועדתו, שאפשר לצאת ידי חובה במעשה 
בלבד, אלא חייבים את שני הדברים יחדיו.

מורי  כ”ק  של  הנהגתו  את  שראו  וכפי 
וחמי אדמו”ר, בעל השמחה של י”ב תמוז, 
שמסר נפשו על שני הדברים: הוא התמסר 

  .  סנהדרין קו, ב ושם הקב”ה. אבל כן הוא ברש”י שם. 
זח”ב קסב, ב. זח”ג רפא, ב. יסוד מורא לראב”ע שער ז. ספר 

חסידים סי’ תקץ. בהקדמת חובת הלבבות.

8



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ГЛАВА КОРАХ

●

8

каяние превращает грехи в заслуги, оно 
тем более влияет на заповеди, которые до 
сих пор были в изгнании в сфере нечи-
стоты (подобно грехам) и не раскрывали 
Б-жественный свет – посредством такого 
раскаяния они начнут светить.

2) Моше намекнул, что как невозмож-
но стереть границу, которую Всевышний 
провел между вечером и утром, так не-
возможно отменить разницу между Моше 
и Аѓароном и остальным народом. Утро 
и вечер – оба сотворены Всевышним и 
вместе составляют сутки («И был вечер, 
и было утро: день один»; наши мудрецы 
говорят, что здесь в Торе идет речь о Йом 
Кипуре 35), но все же вечер сам по себе – 
это тьма, а утро – это свет. И точно так 
же есть разница между «светящимися» 
заповедями и заповедями, «измазанными 
грязью».

Это и есть ответ на претензию «Отчего 
же возноситесь вы?!». 

1) Да, это правда, что «вся община, все 
святы, и среди них Г-сподь!» Каждый ев-
рей свят, и не только его душа, но и тело, 
и эта святость дает ему способность при-
влечь сущность Всевышнего в этот мир. 
Но поскольку заповеди должны быть до-
брыми делами, должны освещать мир, 
– в этом отношении у заповедей, испол-
ненных Моше, все же есть преимущество 
перед заповедями, исполненными осталь-
ными евреями, и это преимущество несо-
измеримо с любым другим евреем.

35.  Берейшит раба, 3:8. Подразумевается, что 
Йом Кипур создан Б-гом как уникальный день, 
когда грешники (вечер) становятся праведниками 
(утро).

2) Евреям необходима помощь Моше 
(или другого главы Израиля, являющего-
ся воплощением Моше в каждом поколе-
нии) во всех сферах: не только в работе 
ума и сердца, но и в области практиче-
ского исполнения заповедей 36 – чтобы за-
поведи «светились».

8. Служить Б-гу 
телом и душой

В недельных главах Шлах и Корах со-
держатся важные указания, актуальные 
для нас.

Некоторые утверждают, что исполнение 
заповедей не так уж и важно, важнее, 
чтобы было «еврейское сердце» – ведь 
«Б-гу нужно сердце» 37. Другие утвержда-
ют, что главное – исполнять заповеди, а 
изучение хасидизма и работа над собой 
не так важны, ведь главное – практиче-
ское исполнение заповедей.

Тора учит нас, что служение еврея не 
должно быть таким, как у разведчиков, 
утверждавших, что достаточно сосредо-
точится на духовной работе, и не таким, 
как у Кораха, сделавшего вывод, что до-
статочно одних действий на практике. 
Обязательно должны присутствовать оба 
этих аспекта!

Как видно из деятельности моего тестя 
и учителя 38, день освобождения которого 
мы отмечаем 12 тамуза, он жертвовал 

36.  Как сказано в Тании, гл. 42: «страх, приводя-
щий к выполнению заповедей – малость для Моше» 
(прим. Ребе).

37.  Талмуд, Санѓедрин, 106б.
38.  Рабби Йосеф-Ицхака, шестого Любавичского 

Ребе.
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נפש  למסירת  עד  ביותר,  גדולים  בכוחות 
יהודי  שילד  מעשה,  של  לענינים  בפועל, 
אפילו  יקיים  שיהודי  בי”ת;  אל”ף  ילמד 
לא  עדיין  שהלה  )אף  אחת  מצוה  עוד 
היה שייך לגמרי לכוונת המצוות ולזיכוך 
מקיום  ואפילו  ידה,  על  הנפעל  הפנימי 
עם  רחוק,  עדיין  היה  בפועל  מצוות 
זה  שיהודי  נפשו,  את  הרבי  מסר  זה  כל 
יקיים לכל הפחות מצוה אחת(; ובו בזמן 
נפשו  ומסר  כוחותיו  בכל  הרבי  התמסר 
להפיץ תורה, פנימיות התורה עד לעבודת 

התפלה כדבעי.

לכל  הרבי  הורה  אשר  הדרך  זוהי 
בעקבותיו,  וההולכים  אליו  השייכים 
לעסוק  הקוים: כשם שצריך  בב’  שיעסקו 
ב”המעשה הוא העיקר”, יש גם להשתדל, 
שהמעשה יהיה נקי וזך, וזה נפעל על ידי 

לימוד פנימיות התורה ועבודת התפלה.

יחדיו  הקוים  בשני  העבודה  ידי  ועל 
דירה  בתחתונים,  יתברך  לו  דירה  עושים 
לעצמותו  דירה  שתהיה  הדברים:  בשני 

ושהעצם יהיה בהתגלות.

)משיחת ש”פ קרח תשכ”ב(

9
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собой ради обоих этих аспектов: он был 
предан, вплоть до самопожертвования, 
работе по внедрению практики иудаизма 
– чтобы каждый еврейский ребенок учил 
буквы святого еврейского алфавита, что-
бы каждый еврей исполнил хотя бы еще 
одну заповедь, даже если он абсолютно 
далек от правильного намерения, очища-
ющего душу, и далек даже от практиче-
ского исполнения заповедей в целом. И 
в то же время Ребе был предан всеми 
силами души распространению Торы, ее 
внутреннего учения, и требовал работы 
над собой, чтобы молитва была сосредо-
точенной и проникновенной.

Тому же Ребе учил своих последовате-
лей, а именно, работать в двух направле-
ниях: с одной стороны, «главное – прак-
тическое действие», а с другой –  работа 
над мыслями и душевным настроем (при 
помощи изучения внутренней части Торы 
и при помощи молитвы). Сочетая два 
этих направления, мы превращаем мир в 
жилище для Всевышнего, таким образом, 
чтобы Всевышний не только присутство-
вал в мире, но и чтобы Его присутствие 
было явным.

 (Из беседы в субботу главы Корах 5722 (1962) 
г.)
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לזכות ילדיהם:
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שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
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לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


