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בעל הטורי על במדבר פרק טז פסוק לג
ויאבדו  3ב' במסורה .ויאבדו מתו הקהל .ואיד ויאבדו כלי מלחמה )ש"ב א ,כז( .כיו' שנאבדו נאבד כלי מלחמה
תלמוד בבלי מסכת סנהדרי ד קח ע"א
עדת קרח אינה עתידה לעלות שנאמר ותכס עליה האר בעול הזה ויאבדו מתו הקהל לעול הבא דברי רבי עקיבא רבי אליעזר
אומר עליה הוא אומר ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל:
תלמוד בבלי מסכת סנהדרי ד קט ע"ב
עדת קרח אי' לה חלק לעול הבא שנאמר ותכס עליה האר בעול הזה ויאבדו מתו הקהל לעול הבא דברי רבי עקיבא רבי
אליעזר אומר עליה אמר הכתוב ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל :תנו רבנ' עדת קרח אי' לה חלק לעול הבא שנאמר ותכס
עליה האר בעול הזה ויאבדו מתו הקהל לעול הבא דברי רבי עקיבא רבי יהודה ב' בתירא אומר הרי ה' כאבידה המתבקשת
שנאמר תעיתי כשה אובד בקש עבד כי מצותי לא שכחתי:
רמב" על במדבר פרק טז פסוק לג
וטע ויאבדו מתו הקהל שאבדו לעיניה בהיות בתוכ עומדי עמה ,כי כרגע פתחה האר את פיה וסגרה אותה עליה ולא
נודע מקומ איה הוא ור"א אמר בעבור מות בניה העומדי תחת:
רבינו בחיי על במדבר פרק טז פסוק לג
ויאבדו מתו הקהל  3מכא' שהבאי כנגד התורה ורוצי לעקור יסודותיה אי' לה חלק לעוה"ב ,וז"ש מתו הקהל כי כל קהל
ישראל יש לה חלק לעוה"ב ואלו אבדו חלק מתו קהל ישראל ,וכ' דרשו רז"ל בפרק חלק ,א"ר עקיבא ותכס עליה האר
בעול הזה ,ויאבדו מתו הקהל לעול הבא:
ויראה לי כי על כ' הזכיר לשו' הקהל שהיה ראוי לומר ויאבדו מתו ישראל ,אבל הוא כלשו' הכתוב )במדבר יט( ונכרתה הנפש
ההיא מתו הקהל .ועל תתמה ותאמר למה יהיו נענשי ונטרדי מ' העוה"ב כיו' שנענשו בעונש חמור וקבלו דינ בעוה"ז ,והלא
מצינו בעכ' שא"ל יהושע )יהושע ז( יעכר ה' ביו הזה ,ודרשו רז"ל היו הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעוה"ב .הנה אלו רשעי
העמיקו שחתו יותר והיו ראויי' לעונש חמור ,והוא אבד' הגו< מ' העוה"ז ג הנפש מ' העוה"ב .ואע"פ שלא זכו להיות לה חלק
לעוה"ב ,והוא עול הנשמות שלאחר המיתה מיד באי ה לתחית המתי ,שכ' דרשו רבותינו ז"ל לעתיד לבא חוזרי ,שנאמר
)שמואל א ב( ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל:
מדרש רבה רות פרשה ד פסקה ט
וצמית והלכת אל הכלי אלו הצדיקי שקרויי' כלי שנאמר )ש"ב א'( אי נפלו גבורי ויאבדו כלי מלחמה
רד"ק על שמואל ב פרק א פסוק כז
ויאבדו כלי מלחמה  3כל כ נפלו גבורי' כאלו אבדו כלי מלחמת או פירושו שאול ויהונת' שהיו כלי מלחמת' של ישראל מתו:
ספר ישמח משה פרשת קרח ד סד ע"ב
ויאבדו מתו הקהל )במדבר טז לג( .בילקוט )ילקו"ש רמז תשנ"ב( ה אבדו ,אבל שררות' לא אבדה שנתנו אחרי תחתיה' ,עד
כא' .והוא פליאה נשגבה ,דמהיכי תיתי לא ימנו אחרי תחתיה' ,ומה תועלת לה בזה .והנ"ל דהא ר' עקיבא דרש במסכת סנהדרי'
)ד< ק"ח ע"א( בהמשנה ,ותכס עליה האר בעול הזה ,ויאבדו מתו הקהל לעול הבא .רבי אליעזר אומר עליה הוא אומר
)שמואל א' ב ו( ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל .וכ' יש ברייתא ש )סנהדרי'( ד< ק"ט ע"ב תנו רבנ' ,ותכס עליה האר בעול
הזה ,ויאבדו מתו הקהל לעול הבא .ר' יהודה ב' בתירא אומר הרי ה' כאבידה המתבקשת ,שנאמר )תהלי קיט קעו( תעיתי כשה
אובד בקש עבד כי מצותי לא שכחתי ,עד כא' הגמרא .ונ"ל לפרש דברי ר' יהודה ב' בתירא דמפרש הקרא הכי ,על פי דאיתא ש
)סנהדרי' ק"ו ע"ב( אמר ר' יוחנ' שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג ,אחד ששיכח תלמידו ,ואחד ששר< נשמתו ,ואחד שפיזר
עפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,עד כא' .והטע דא לא היה נשכח לימודו ,היה מוצל מאש שלא היה נשר< לכלותו ,כעני'
ששנינו )שבת קט"ז ע"ב( מצילי' תיק הספר ע הספר ,וכאמר ז"ל )חגיגה ד< כ"ז ]ע"א[( תלמידי חכמי אי' אור של גיהנ שולט
בה ,והב' .וזה אמרו תעיתי כשה אובד ,אבל בקש עבד והטע כי מצותי לא שכחתי ,ולכ אינו ראוי לכליה כי מצילי' תיק
הספר ע הספר ,וא כ' בקרח ועדתו שלא מצינו זה ששיכח לתלמוד ,ה כאבדה המתבקשת ,והב' כי נכו' הוא בס"ד.
ספר רסיסי לילה  אות מח
וביו שני גדול ה' וגו' על ש שחילק מעשיו ומל עליה' ...שמצד ממשלתו על ריבוי אנשי שוני שאי' דעת' שוה צרי לב רחב
ועצה על זה אי לאחד ריבוי דעות שונות ההפכיות .ולכ כשרצה הש יתבר להגדיל ולהוסי< הילולו ברא ג הבריאה דיו שני
שהוא ההבדלה בברואי דהיינו שיהיו ברואי שוני .ושורש התחלת הבדלת הנבראי היה בעשיית הרקיע ביו שני להיות מבדיל
בי' עליו' לתחתו' ונתהוה חילוק בנבראי ומזה נמש כל מיני הבדלות כמו שמובא בזוהר )ח"א יז (.דמחלוקת נמש מיו זה .ועל
כ' שירו אמרו בני קרח שה עמדו על סוד קילוס זה דמהולל מאד בעיר וגו' כי הנה המלכי וגו' רצה לומר במלחמה ומחלוקת וכל
מחלוקת בני אד ומלחמה הוא מצד שינוי הדעות וזהו מצד השינוי שהיה בנבראי שאי' דעת' שוה .והניצוח הוא בעיר וגו' במקו
שהש יתבר שוכ' ש דעצת ה' היא תקו:
ומחלוקת שהוא לש שמי אמרו ז"ל )עירובי' יג ע"ב( אלו ואלו דברי אלהי חיי ושניה נקראו עיר אלהינו ועצת ה' כי הלא
הש יתבר ברא דעות שונות ורק דמצד זה נמש ג כ' מחלוקת קרח ועדתו ...פירוש כידוע דעול חסד יבנה ...שזהו מדת חסדו
יתבר להמשי שפע להיות נברא ומצידה הוא המשכה לכל נברא בתכלית השלימות האפשרי וא כ' אי אפשר שיהיה חלוקת
נבראי שוני שהוא על כרח מצד חסרו' מעלה שיש בזה מה שאי' בזה .ועל כ' נברא ביו שני מדת הצמצו ושמאל הדוחה נגד
ימי' המקרבת ומזה נעשה ההבדלה לומר עד פה יבוא השגת נברא זה ועד פה זה:

ומזה בא השגת יצחק ...ודבר זה חידש יצחק אבינו ע"ה שיש השגות שונות ודרכי שוני להגיע לאמיתותו יתבר כי לולא זה היה
די בנברא אחד ובבריאת יו אחד לבד .ומאחר שהש יתבר הבדיל ויצר נבראי שוני על כרח דיש השגות שונות ונבדלות
לקילוסו יתבר וכל אחת אמת לעצמה ובמקומה:
וזהו מדת' של אבות שאי' כא' מחלוקת באמת כי מדת אברה ויצחק שה אהבה ויראה כידוע שניה אמת ג יחד וצרי לעבדו
יתבר בשניה וכל אחת אמת בפני עצמה וכפי מדריגתה .כמו מי עליוני ותחתוני ורקיע המבדיל שיש לשניה מציאות גמור
כל אחד במקומו .אבל בבני אחר כ רצה לומר בהתפשטות שכבר היו כל אחד כלול משתי המידות אלא שבאחד גובר מידה זו
ובאחד גובר זו מזה נתהוה המחלוקת דהיינו שעל דבר אחד עצמו זה יאמר כ וזה יאמר כ כי כבר ה כול מחוברי ומיוחדי
יחד ג כ' בהתכללות ולפיכ בא מזה שפיטת על דבר אחד בחילו< .ולכ המחלוקת התחיל בבני ובבני יעקב התחיל בתוק<
השנאה עד שלא יכלו דברו וגו' )בראשית לז ,ד( שאינו בגדר מחלוקת כלל רק מלחמה .והכתוב אומר )דברי כא ,י( כי תצא
למלחמה על אויבי לא על אחי יהודה על אפרי וכו' )סוטה מב (.שבאמת כל ישראל זרע קודש וגוי אחד וכל המחלוקת ביניה
הוא רק אי לעבוד את ה' ושניה מכווני לכבודו יתבר כידוע:
ודבר זה אינו מצד סדר הבריאה כלל להיות מלחמה ושנאה בעול והכתוב מזהיר )ויקרא יט ,יח( ואהבת לרע כמו )ש פסוק יז(
לא תשנא אחי וגו'
אורות ,עמ' טו אות ו
כל העמי מתפתחי ,ויוצאי אל הפועל על ידי תנועותיה הטבעיות .המלחמות מעמיקות את הער המיוחד של כל ע ,עד
שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהגמרה בכל פרטי עמקיה .ישראל הוא האספקלריא הכללית של כל העול ,וכל זמ' שיש ע
בעול ,שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו ,יש כהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל .על כ' בכל זמ' שמלכיות
מתגרות זו בזו יוצאי אל הפועל ציורי מיוחדי להשלמת של העמי ,וממילא יולד כח השלמה בכנסת ישראל והיא מצפה
לרגלו של משיח שיבא ויופיע במהרה בימינו.
ספר אגרא דכלה ד רסה ע"א
ויאבדו מתו הקהל )במדבר טז לג( .תרי' במסורה .די' .ואיד ויאבד"ו כלי מלחמה )שמואל ב' א כז( .הכהני ה מסטרא דחסד,
ופעולת לעורר חסדי .והלוי מסטרא דגבורה ,ופעולת לעורר הגבורות ,היינו הגבורות שה לטובת ישראל ,היינו לעורר
הגבורות על שונאי ישראל הנלחמי בישראל .והנה נמסר במסורה ויאבדו מתו הקהל ,בעבור זה ויאבדו כלי מלחמה ,כי הלוי
ה כלי מלחמה ,וג שבט ראוב' ה כלי מלחמה ,דאמרו בזהר )ח"א רל"ה ע"ב( עתידי' בנוי דראוב' לאיתערא קרבי' בכל עלמא:
זוהר חלק א ד רלה ע"ב
אמר רבי שמעו' ,זמיני' אינו' בני ראוב' לאגחא תרי' קרבי' בגו ארעא ,תא חזי כתיב כחי בגלותא דמצרי ,וראשית אוני דאינו' הוו
קדמאי' לגבי אחוהו' לקרבא ,יתר שאת לגלותא דאשור ,דמתמ' גלו בני גד ובני ראוב' קדמאי מכלהו ,וסבלו כמה בישי' וכמה
ענויי' סבלו ,ולא תבו עד כע' .ויתר עז לזמנא דמלכא משיחא יתער בעלמא ,אינו' יפקו' ויגחו' קרבי' בעלמא ,וינצחו' ויתקפו' על
עממיא ,ובני עלמא ידחלו' מינייהו וירתתו' קמייהו
אורות הקודש ח"ג עמ' קלא אות צב
מי הקשיב סוד שיח רעש מלחמת העול ,הטוב והרע בהאבק על משטר העולמיות ,אשר בצורה זעירא ונקודתית מתגלה כעי'
צביו' זה בנפשו של אד ,במלחמת חייו החיצוניי והפנימיי .רב קשב אנו קושבי .המלחמה מעוררת גבורה .שפעת החיי
העולמיי אל הטוב מתגברי על ידי הניגוד העצו של כל התוכ' של הרשעה ,הגימנסתיקה העולמית מאזרתה בגבורה.
שפת אמת ספר במדבר  פרשת קרח  שנת תרנ"ז
כי מדת הכה' לקרב התחתוני לשורש עליו' וזהו בחי' הקרבנות ומדת אהר' אוהב הבריות ומקרב' לתורה .והלוי ה שומרי
שלא להניח זרי לכנוס והוא בחי' הריחוק .ובאמת כתי' שלו לרחוק ולקרוב כי יש שזוכי' אל השלימות ע"י הקירוב ויש ע"י
הריחוק דכתיב האלוק מקרוב אני ודרשו חז"ל מקרב .פי' שאלקותו ית' בבחי' קירוב ובבחי' ריחוק .וה מדת ימי' מקרבת בחי'
הכה' ושמאל מרחק בחי' הלוי .ולכ' אמר לה מרע"ה ובקשת ג כהונה כי אי' זה מדת וכ"א צרי לעמוד במשמרתו ואז זוכה
אל השלימות .וכתיב ויאבדו מתו הקהל ויש מסורה ויאבדו כלי מלחמה .לרמוז כי מדת הלוי הוא המלחמה ומדת הכה' השלו:
ספר פוקד עקרי  אות ה
והראשו' מנשמת משיח ב' יוס< שנתגלה בעול הזה כמדומה לי שהיה יהונת' ב' שאול ועל כ' נהרג ולא נמצא בו שו חטא בכתוב
שבשבילו נהרג :וזה עני' אהבתו לדוד שאמר מאהבת נשי )שמואל  3ב א' ,כ"ז( כי ה סוד היחוד וכ' משיח ב' יוס< ומשיח ב' דוד
יהיו תרי' ריעי' דלא מתפרשי' שעל זה רמז הנביא בשימת שתי העצי ע יוס< וע יהודא זה ע זה )יחזקאל ל"ז ,ט"ז( ...וכ'
ראיתי בעשרה מאמרות על מה שאמר יונת' לדוד )שמואל  3א כ"ג ,י"ז( ואנכי אהיה ל למשנה דרמז על זה...
ספר פרי צדיק לראש חדש כסלו  אות א
וא היה שאול מקיי הציווי למחות זכר עמלק היה הוא משיח ב' יוס< .וכמו שכתב הרמ"ע מפאנו על מה שאמר יהונת' ואנכי
אהיה ל למשנה שהיה כונתו שיהיה משיח ב' יוס< .וכ' היה שאול משיח ב' יוס< א היה מקיי מחיית עמלק .ושאול נקרא ג כ'
משיח ה' .ואז שלא התפשט עדיי' מלכות בית דוד והיה שאול מרכבה למדת מלכות שהיה מל ראשו' בישראל
ספר ש משמואל פרשת וישב  שנת תרע"ז
ונראה דכעני' זה היתה מלוכת שאול קוד מלוכת דוד ,והכוונה ששאול יגמור כל המלחמות באשר הוא הי' מבני' של רחל וכמו
תעודת משיח ב' יוס< ,ואח"כ תופיע מלוכת דוד המל דוגמת משיח ב' דוד לעתיד שיהי' ענינו רק להמשי גילוי האור האלקי
ולבנות ביהמ"ק ,וכמ"ש בשאול )שמואל א' י"ד מ"ז( ושאול לכד המלוכה על ישראל וילח סביב בכל אויביו במואב ובבני עמו'
ובאדו ]שה קני וקניזי וקדמוני לעתיד[ ובמלכי צובה ובפלשתי ובכל אשר יפנה ירשיע ,ויעש חיל וי את עמל וגו' .ואלמלי שמע
לקול ה' במלחמת עמלק ,היתה נשלמת בו הכוונה ,ולא הי' דוד נצר לשו מלחמה ,ויהונת' ב' שאול הי' לו למשנה כמו משיח ב'
יוס< למשיח ב' דוד ,וכמו שאמר יהונת' אל דוד )שמואל א' כ"ג י"ז( ואתה תמלו על ישראל ואנכי אהי' ל למשנה ,וכמו שיהי'
לעתיד שמשיח ב' יוס< יהי' למשנה למשיח ב' דוד .א באשר נתקלקל עני' שאול במלחמת עמלק ונמאס ממלו עוד על ישראל
נמסר הכל לדוד והי' נצר ללחו מלחמות ה' ונתאחר בני' הבית עד ימי שלמה ,כדבר ה' לדוד )דה"א כ"ב( לא תבנה בית לשמי כי
דמי רבי שפכת:

