
  

  בס"ד פרשת קרח תשע"ו.                                                                        נפש הפרשה.

  

  חכמת נשים בנתה ביתה.

  על חכמת המעשה.

  ) מדרש רבה במדבר פרשה יח פסקה כ 1-2(

בן שנעשו בו פלאות אמר רב און בן פלת אשתו הצילתו ואמרה  (כ) ואון בן פלת למה נקרא שמו און שכל ימיו באנינות בן פלת

ליה מה לך בהדי פלוגתיה אי אהרן כהנא רבא את תלמידא אי קרח כהנא רבה את תלמידא אמרה ליה ידענא כוליה כנישתא 

בא היא קדישא דכתיב ביה כי כל העדה כולם קדושים מה עבדת אשקיתיה חמרא וארוויתיה ואגניתיה בערסא והוה יתבא אב

וברתה וסתרא למזייה כל מאן דאתא בשביל און בעלה כיון דחזייה הדור אדהכי והכי אבלעינהו היינו דכתיב (משלי יד) חכמת 

    .נשים בנתה ביתה זו אשתו של און

  רמז תתקנז  - פרק יח  - ) ילקוט שמעוני משלי 12(

גיל מכל קרבנות שבעולם, אילו עשה אותומעשה מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' (כתוב ברמז תשס"ט). טובה היתה אבי

שחשב לעשות לנבל אילו היה מקריב כל הקרבנות שבעולם לא היה מתכפר לו והיא באתה אליו (ומלכותו) [ומלטתו], וכן אתה 

מוצא באשת און בן פלת, וכשם שאין סוף לאשה טובה כך אין סוף לאשה רעה זו אשתו של קרח. ד"א מצא אשה מצא טוב, 

את כל  יוחנן בן נורי אתה מוצא עד שלא נבראה האשה כתיב לא טוב היות האדם לבדו, אבל משנברא כתיב וירא אלהיםא"ר 

  אשר עשה והנה טוב מאד. 

  עה.

את הזהב וגו', לא נצרכה  על כלי מתכות. כלי מתכות דאורייתא נינהו דכתיב אך שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה

  משום גדר מי חמאת נגעו בה.... כו', מ"טאלא לטומאה ישנה 

עודדה את לב שמעון בן שטח  להשתמש לטובה תכליתית גם עם תכונות היותר שפלות, היא  . הנטיה הנראית בההנהגה האלהית

להיות מרומם כקדושת קשר ברית  לתכלית נעלה ונשגבה. אין לנו באנושיות דבר נקדש וראוי  להשתמש בכח פחות ונקלה

ישראל, כ"א ההכרה הפנימית הנכנסת בנפשות  השלמה רצתה להדריכנו שלא ע"י כפיה ואונס יבנה בית "כ התורההנשואין, ע

העיד בינך ובין אשת נעוריך", ע"כ התירה תורה  מה גדולה ונערכה היא הברית הקדושה של הנשואין, "כי ד' קדושות להכיר

הנה ראה שמעון בן שטח הנשואין התרופף,  ה של בריתאמנם כאשר נתמעטו הכחות המוסריים וקשר הקדוש  הגירושין.

בעיניו להוציאה, ע"י השימוש בכח  להעיר את קדושת הנשואין ולחזק מוסרותיה שלא תהי' קלה שראוי להשתמש

המדה הנלמדת ממדותיו של הקב"ה שלא   . אמנם כך היאוחשבון חסכון של כסף, ותיקן כתובה לאשה גרוע, בכח הקמצנות

לצפות לזמן אשר יוכל להשתמש לדבר  להקטין כל כח היותר שפל, ומכ"ש שלא לחפוץ באיבודו כ"א  , ושלאלבוז לכל דבר

הנשגב, ילך הדבר הנשגב בנתיבה הראויה לו.  חקק השי"ת שאח"כ כאשר ע"י הכח הפחות יעשה הדבר נשגב ונעלה. וזה כבר

הכתובה, מ"מ פועל הוא אח"כ להרשים יפה את  כסף שאמנם בהמון נתחזק ע"י האמצעי המגושם הזה של קימוץ קשר הנשואין

  הקדושה הראויה לו כפי מדתו. תפארת

  הלכות תפילין הלכה ו  - ) ספר ליקוטי הלכות או"ח 5(

ס ִעָּמֶהם ְּבטֹוֵען ְונְִטָען ְורֹוֶצה ֶׁשּיַּנִיחּו אֹותֹו ְכנַ ְוזֶהּו ְּבִחינַת ַוּיִגְנֹב יֲַעקֹב ְוכּו' ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ְוכּו', ִּכי זֶה ֶׁשּטֹוֵען ִעם ַהַּמֲחָׁשבֹות זָרֹות ְונִ 

ת ִעַּקר ָהֵעָצה ִלְברַֹח ֵמֶהם ְוֵליֵל> ָלֵצאת ֵמֶהם, זֶהּו ְּכמֹו ִמי ֶׁשַּמִּגיד ְלָהרֹוֵדף ֶׁשרֹוֶצה ִלְברַֹח ִמֶּמּנּו ַוֲאזַי הּוא רֹוְדפֹו יֹוֵתר, ֲאָבל ֶּבֱאמֶ 

ֹ ְלַדְרּכֹו ְוִלְבִלי ְלִהסְ  ב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי, ֶׁשֵהם ַּתֵּכל ַלֲאחֹוָריו ְּכָלל ְוִלְבִלי ִלְטעֹן ִעָּמֶהם ְּכָלל, ֶׁשּזֶהּו ְּבִחינַת ַוּיְִבַרח יֲַעקֹב ְוכּו' ַוּיְִגנֹב יֲַעק

יְֵדי זֶה ַּדיְָקא נִּצֹול  - ַח ֵמֶהם ַרק ּבֹוֵרַח ְלתּומֹו ְלַדְרּכֹו. ְוַעל ַהַּמֲחָׁשבֹות ָרעֹות ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ּבֹוֵרַח הּוא ֶׁשֵאינֹו ַמִּגיד ָלֶהם ֶׁשּבֹורֵ 

ם ִלְברַֹח ֵמֶהם ְלתֹו> ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ּוְדָבִרי ֵמֶהם. ַּגם ַוּיִגְנֹב ְוכּו' ְמֻרָּמז ֶׁשִּלְפָעִמים ִמְתַּגְּבִרים ַהִהְרהּוִרים ְוַהַּמֲחָׁשבֹות ָּכל ַּכ> ַעד ֶׁשָּקֶׁשה

ַּדְעּתֹו ְלִפי ָׁשָעה ַעד יֲַעבֹר זַַעם ַהֶּׁשֶטף ֶׁשל ֶׁשִּבְקֻּדָּׁשה ְּבׁשּום אֶֹפן ְוַהֶהְכֵרַח ַלֲעסֹק ְּבִמיֵלי ִּדְׁשטּוָתא ְּבִענְיְנֵי ְצחֹוק ְוַכּיֹוֵצא ְּכֵדי ְלַפֵּקַח 

י ֵאין ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ֵמִבינָה ְּכָלל, ֶׁשהּוא ּבֹוֵרַח ֵמֶהם ֵמַאַחר ֶׁשעֹוֵסק ְּבִמיֵלי ַהַּמֲחָׁשבֹות, ִּכי ֵאין ַהּיֵֶצר ָהָרע ָמצּוי ֶאָּלא ְלַׁשְעּתֹו, ַוֲאזַ 

 ִּדְׁשטּוָתא


