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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  – מחלוקת שאינה לשם שמיים

  קרח, (ו)עדתו
. התמודדות חדשה, אתגר חדש טומנת בחובהחדשה הפרשה ה

אולי יותר מכל חטא אחר בספר במדבר, נשמעת לנו קריאת 
. הטענות, 'עיתון של הבוקר'פרשת קרח כקריאה הלקוחה מה

הוויכוחים, המחלוקות וכל הרע שיוצא מהן בלי סוף, כל אלה 
מוכרים לנו כל כך גם היום. אנחנו מבקשים להעמיק, להבין 
ולדעת כיצד התורה נצחית הזאת מדברת אלינו מתוך הסיפור 
הקשה והמורכב הזה של קרח ועדתו, בו עוסקת הפרשה 

  ברובה הגדול. 
  במסכת אבות: ידועיםהתרשו לי להתחיל דווקא מדברי חז"ל 

ל ַמחֲ  ַמִיםּכָ ם ׁשָ ֵאיָנּה ְלׁשֵ ם ְוׁשֶ ַמִים סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ֵאין  לֹוֶקת ׁשֶ

ם.    1סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵ
המשפט הזה, כך נדמה לי, זכור היטב לכולנו. המשנה ממשיכה 

  ונותנת דוגמאות לכל צד:
ַמִיםיא ַמחֲ ֵאיזֹו הִ  ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ֵאיָנּה ז - לֹוֶקת ׁשֶ אי ְוׁשֶ ּמַ ל ְוׁשַ ֹו ַמֲחלֹוֶקת ִהּלֵ

ַמִים ם ׁשָ   .זֹו ַמֲחלֹוֶקת קַֹרח ְוָכל ֲעָדתוֹ  - ְלׁשֵ

, שנראית צדדית אמנם, אך נקודה 2מפרשים רבים העירוכבר 
-המשנה הזו 'סובלת' מא לכאורה, –היא חשובה מאד 

מתוארים 'החיובית' בעוד שבמחלוקת מובהקת. סימטריה 
במחלוקת הרי ש הלל ושמאי, –שני הצדדים החולקים 

קרח  –מתואר רק צד אחד  , שאינה לשם שמים,השלילית
ן, המהווים את הצד השני ועדתו! מה עם משה ואהר

   למחלוקת??
בה, לא אותם מפרשים מסבירים כי אדר -והתשובה ברורה 

מם היו מלאי מחלוקת קרח ועדתו עצ חסר כאן שום צד!
כך  באופן כל , בתוכם,שאינה לשם שמים. הם חלקו ביניהם

הסתובבו כל כך הרבה תוך קבוצת החולקים הזו עצמה ב. קשה
ינת ל'מחלוקת היוו דוגמא מצואינטרסים שונים, שבעצמם 

כבן  - הרי קרח שמים'. זה ברור וגם הגיוני כל כך:שאינה לשם 
שהם בכלל בני ראובן  -מבקש כהונה, דתן ואבירם  - לוילשבט 

לכל אחד מערערים על ההנהגה, וכן הלאה.  -הבכור 
ו, אולי אפילו קדוש אינטרס משל היההזו מהקואליציה 

. בהערה הזו אני מבקש נכון להתממש דעואמיתי, שלא י
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לפתוח ועוד לפני שניגש אל תוככי הפרשה, נלמד לעוד רגע 
  פתחנו. אחד את המשנה שבה

  סופה להתקיים?!
בואו נחזור לרגע אל גוף המשנה, דווקא אל הצד החיובי 

'כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה  -המתואר בה 
להתקיים'. שמענו את זה? המפרשים שואלים שאלה נכונה 

מה פירוש 'סופה  –כל כך הזועקת מפשט המושג הזה 
של בסופו  תוכרע הרי השאיפה היא שהמחלוקת להתקיים'??

  , וממילא לא תתקיים יותר! השנילצד זה או לצד  דבר,
'כל מחלוקת שהיא לשם -האם לא נכון יותר היה לומר ש

מה הכוונה  להיות מוכרעת על הצד הטוב ביותר'?שמים סופה 
  לנצח תישאר המחלוקת? ה -בביטוי 'סופה להתקיים' 
, תלמידו של שמואל די אוזידא רביאת השאלה הזו שואל 

מסכת אבות,  לע'מדרש שמואל'  ופירושהקדוש, בהאר"י 
  ותשובתו המופלאה תהווה פתיחה לעיסוקנו בפרשה הזו.

  כותרות נצחיות וכותרות חולפות
האם  היא להכריע כל מחלוקת, אך השאיפהכי  טענתנו הייתה

ת ומחלוקאחת מן הלהיזכר בננסה בואו  - נכונה?אכן הטענה 
במשנה או בגמרא. נסו בין בית שמאי ובית הלל המופיעה 

משהו כמו 'כלי  ר דווקא במחלוקת 'משעממת' כזאת,להיזכ
אני משער לעצמי  טומאה' או 'ספירת ימים למצורע'.שני ב

רבים  זהשכוקת מסוג לעל מחעכשיו שאם נתחיל לדבר 
אני משוכנע  -ו לא רק אנחנו .השיעור מאתנו לא יגיעו לסוף

דיון ינו בתענהשהיתה קבוצה מסוימת של אנשים באמת ש
תסכימו אבל  ,בבית המדרש של התנאים הזה בזמן שהוא נידון

איתי שגם אז הדיון לא בדיוק תפס את הכותרות הראשיות 
זה היה מן  המחלוקת הזו כלל דיווחו עלבתונות. אם יעב

בפינת עדכוני הרבנות בעמודים הפנימיים של העיתון,  הסתם
'עדכון חשוב  -בסגנון של משהו  .מאחורי מודעות האבל

  הלכה כבית הלל בעניין טומאת ידיים'... נפסקה  –לציבור 
היום לבית  אם ניכנס ,שנה, ועדיין 2,000ובכן, עברו מאז 

דנה  ,סוערת הלומדיםאת קבוצת  כל בית מדרש, נראהמדרש, 
ומלבנת נושא בדבקות ובלהט כאילו שזה הדבר הכי חשוב לה 

אני  ?'.קסברי בית הללית שמאי, ומאי 'מאי קסברי ב - בעולם
  שם תוספות יו"ט 2

 'קרח' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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זו המחלוקת ההיא מהעמוד של מודעות  -מבטיח לכם 
 ויגיד 'עזבו, נו, מה זה כבר חשוב?,ואם יקום מישהו  האבל...

יזרקו אותו מכל  –ההלכה כבר הוכרעה כבית הלל' הרי 
הקבוצה הזו תדון באותו להט גם בדעה  -יותר מכך המדרגות. 

ותנסה להבין את עומק  של בית שמאי וגם בדעה של בית הלל
הדעות לכאן ולכאן. המחלוקת ה'משעממת' הזו, שבטח כבר 

בנויה היו מהעיתונאים שהסבירו כמה היא לא  ,כשהיא נכתבה
סופה  -שנתיים ולא תחזיק יותר מ ללימוד דידקטית-מתודית

והיא ממשיכה להתברר בבתי מדרש עוד אלפי  להתקיים,
נפסקה להלכה בדיוק הדעה ש -על שני צדדיה , קדימה שנים

  כמו זו שלא.
מחלוקת קרח ועדתו התנהלה על ידי מאות  -ומן הצד השני 

   –'קודקודים' 
י...  ֵנֽ ֥ים ִמּבְ ֲאָנׁשִ יֵא֥י עֵ  ַוֽ ים ּוָמאתָ֑ים ְנׂשִ ֣ ִ ָרֵא֖ל ֲחִמׁשּ יִיׂשְ ד ַאְנׁשֵ ה ְקִרֵא֥י מֹוֵע֖  ָד֛

ֽם   3 .ׁשֵ
זו הייתה קואליציה רחבה וסוחפת. איך שלא תנסו לקרוא את 

הפיכה עממי הקשה ביותר ההמחלוקת הזו, מדובר בניסיון 
יסים לטובת העניין. כל העיתונים כולם היו מגובדור המדבר. 

'המרד העממי הגדול',  –מזה מפוצצות  החדשות בעולם היו
ישהו 'קריאה להחליף את השלטון בעם ישראל'... נו, יש למ

איזשהו תיעוד של המחלוקת, משהו שאפשר לפתוח לדיון? 
אולי פפירוסים מאותה תקופה על מה היו הטענות, 

, וכחו דתן ואבירם ואון בן פלת? מההאינטרסים, על מה התו
אין המשמעות של ' זו -! ?! אפילו לא הדלפות?כלום לא נשאר
  '!סופה להתקיים

  אין סופו להתקיים –אגו 
 - 'מדרש שמואל'הדברים המדהימים של ה אתם שומעים את

כיוון מ :הים סופה להתקיים', פירושי'מחלוקת שהיא לשם שמ
הים ל-א כיון שאלו ואלו הם דברישהיא באמת לשם שמים, 

, כי כל הרי שהמחלוקת על כל צדדיה תמשיך ותתבררחיים 
צד שבה מבטא איזשהו רעיון אמיתי, אינסופי, ולכן גם דיון 

רה ימשיך להתקיים במלוא טומאה וטה 'משעמם' בדיני
נצח. אבל מחלוקת שהיא לא לשם שמים, גם אם העוצמה ל

מהאגו שלי,  גם האינטרסים כולם קדושים ומקודשים, נובעת
לכן גם אם  .הוא בר חלוףוהאגו שלי, לא נעים לומר בקול, 

תחפשו שנים בגנזך המדינה לא תמצאו מילה אחת שנותרה 
  ממחלוקת קרח ועדתו.
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  אתם נועדים על ה'!
הפסוק שכמעט חותם את קריאת התורה של 'ראשון' אומר 
את הדברים הללו בצורה מדהימה. משה רבנו ממשיך ומנסה 

   –בכל כוחו לשכנע את קרח בן דודו שיפסיק, שאין טעם 
י ֽ ם ּכִ ט ִמּכֶ֗ ל  ַהְמַע֣ ָרֵא֔ ת ִיׂשְ ֲעַד֣ ל ֶאְתֶכ֙ם ֵמֽ ָרֵא֤ י ִיׂשְ י֩ל ֱאלֵֹה֨ יבִהְבּדִ  ְלַהְקִר֥

ד ֶאת ֲעֹב֗ יו ַלֽ ן  ֶאְתֶכ֖ם ֵאָל֑ ֣ ּכַ ְֽרתָֽם 'ה֔ ֲעֹבַדת֙ ִמׁשְ ה ְלׁשָ ֵעָד֖ י ָהֽ ד ִלְפֵנ֥ ֲעמֹ֛   4.ְוַלֽ
וכשאין שום שינוי בעמדה אומר משה את המשפט התמוה 

   הבא:
֙ה ְוָכל ן ַאּתָ י ָלֵכ֗ ָעִד֖ ְתָך֔ ַהּנֹֽ ן ַמה 'ה֑  ם ַעלֲעָד֣ ֲהרֹ֣ ֥י (תלונו)  ְוַאֽ ינּו ֔הּוא ּכִ ֖ ַתּלִ

יו   5ָעָלֽ
חסר המשפט כאילו קטוע באמצעו,  -מה כתוב פה לא הבנתי 

מה לעשות??  מה? –' ...'לכן אתה וכל עדתך –את ה'פאנץ'' בו 
  תן הצעות! רש"י אומר דבר מדהים:

אתה וכל עדתך הנועדים אתך על ה', כי בשליחותו , בשביל כך. לכן

   6.המחלוקת הזהעשיתי לתת כהונה לאהרן, ולא לנו הוא 
, 'קרח 'אתה יודע -ד הזה של רש"י הוא כל מה שדיברנו הלימו

שני צדדים  -אומר משה, 'בשביל מחלוקת צריך שני צדדים 
יש את האגו שלו  מהם , שלכל אחדשקשורים למחלוקת

ה אתה יודע מה הבעי שמניע אותו לחלוק עד זוב דם.
במחלוקת  ן, פשוט לא צדבמחלוקת הזו? שאנחנו, משה ואהר

 מולךאתה עושה הכל כדי ליצור מחלוקת, אבל בצד השני  .הזו
'אתה  –לעולם  לומר ולהראותהקב"ה. הגיע הזמן  ...עומד רק

אתך נועדים על  – כל העניןהנועדים על ה'!'. זה  -וכל עדתך 
   –. ולכן 'ה', לא על אף אחד אחר

ע ... ֶקר ְוֹיַד֨ ר ֶאת' ה֧ ּבֹ֠ יב ֛לֹו ְוֶאת ֲאׁשֶ ֖דֹוׁש ְוִהְקִר֣ ֥ר ִיְבַחר ַהּקָ ת ֲאׁשֶ יו ְוֵא֛  ֵאָל֑

יו יב ֵאָלֽ ֹו ַיְקִר֥   7.ּב֖
יש דברים שאני לא אוכל להוכיח לבדי, אבל אני חייב '

שיש מציאות כזו שבשר ודם  להראות לעולם שיש לו תקווה,
   .'מתעלה מעל האגו שלו

 הניסיון של קרח וכל עדתו, בסופו של דבר, בנוי על ההנחה
 היש לי במֶ  -מוחלט, וכיוון שכך  צינור שמשה הוא לא שלהם
את המחלוקת. כל מה שמבקש לגלות לו משה זה  לתפוס

 –שהצד השני כאן הוא הקב"ה בעצמו, ולכן הכדור חוזר אליו 
  שהוא יוכיח, שהוא יקריב. 

לד. הפרשה הזו כולה עסוקה בחיים שלנו, ביומיום זה גווא
לקרוא בהם את  פיים אחריםנו, ומבקשת לתת לנו משקשל

 בעז"ה -ה'כותרות' האמיתיות של החיים. איך עושים את זה? 
  בהמשך הפרשה.

   

 שם, ברש"י 6
  שם, ה'. 7



 

3   

שניה לסעודה – ?ו על פני האדמהענָ היש 

  'ויפול על פניו'
קריאת 'ראשון' עסקה בעיקרה בשיחה המתנהלת בין משה 

'המעט מכם', 'רב לכם', 'ויקרב אותך ואת כל  –לקרח בן דודו 
אחיך'. 'שני' של הפרשה עוסק בעיקר בשיחה ובכעס הרב 
הנלווה אליה בין דתן ואבירם בני ראובן, המבקשים לערער 

  את הכל, לבין משה. 
 בני ראובן טוענים להנהגה, קרח טוען לכהונה כי הוא בן לוי.

משה, כך נתם אל וזו עיקר טעכי הם הרי בני ראובן הבכור, 
   –על פי דבריהם 

י ֽ ם ּכִ ר ָעֵל֖ינּו ּגַ ֵר֥ ּתָ ר ִתׂשְ ֵרֽ ּתָ   8.ִהׂשְ
הקואליציה, משה  בשתי המחלוקות הללו, של שני מרכיבי

   –רבנו מגיב קשה מאד. כשהוא שומע את קרח בן דודו 
ל ַעלַויִּ  ּפֹ֖ ה ַוּיִ ע מֹׁשֶ֔ ַמ֣ יו ׁשְ ָנֽ   9.ּפָ

   –ורש"י מתאר לנו את זה במשל מדויק 
ויחל ' - חטאו בעגל . שכבר זה בידם סרחון רביעי, מפני המחלוקת

ויאמר משה אל ה' ' –במרגלים , 'ויתפלל משה' –במתאוננים , 'משה

במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו. משל לבן מלך , 'ושמעו מצרים

שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו, פעם ושתים ושלש, כשסרח רביעית 

ההוא, אמר עד מתי אטריח על המלך שמא לא נתרשלו ידי האוהב 

  10.יקבל עוד ממני
אבל לא ' אומר משה, ,'גם אני הייתי רוצה להיות כהן גדול'

'. על מה הוויכוח בכלל? בחרו בי. לא עלינו בכלל תלונותיכם
לא ראה הוא האם קרח לא מאמין בנבואתו של משה? האם 

סוף, את המן, את  יםאת כל הניסים במצרים, על שפת 
מכך, קשה הדיון ?? אך יותר הוא בא לחלוק.. על מה השָליו?

  עם דתן ואבירם;
  העיתונאים הראשונים בעולם

  'לשלום': לדתן ולאבירםמשה רבנו קורא 
ה ֲעֶלֽ א ַנֽ אְמ֖רּו לֹ֥ י ֱאִליָא֑ב ַוּיֹֽ ֵנ֣ ם ּבְ ֲאִביָר֖ א ְלָדתָ֥ן ְוַלֽ ה ִלְקרֹ֛ ח מֹׁשֶ֔ ַל֣ ׁשְ   11ַוּיִ

בסדר, אל תעלו. אבל בלשון חדה ושנונה הם עוטפים את 
   –ההתנגדות בדבר שנראה בכלל לא קשור 

א ֶאל ף לֹ֣ ב ּודְ  ַא֡ ת ָחָל֤ ֶר֩ץ ָזַב֨ ןֶא֩ ּתֶ ֨ נּו ַוּתִ יֹאָת֔ ה ָוָכֶ֑רם  ַבׁש֙ ֲהִב֣ ֶד֣ ת ׂשָ ֲחַל֖ נּו ַנֽ ָל֔

ה ֲעֶלֽ א ַנֽ ר לֹ֥ ֖ ַנּקֵ ם ּתְ ֥ים ָהֵה֛ ֲאָנׁשִ י ָהֽ ֵעיֵנ֞   12..ַהֽ

אין ספק שהם החליטו לנגוע בנקודה רגישה, אבל שיא 
  הוא בדברים הבאים: הציניות שלהם

                                                           
  במדבר, ט"ז, י"ג 8
  שם, ד'. 9

  שם ברש"י, ע"פ במדבר רבה, י"ח, ו. 10
  שם, י"ב 11
  שם, י"ד 12

ׁש לַֽ  ת ָחָל֙ב ּוְדַב֔ ֶרץ ָזַב֤ נּו֙ ֵמֶא֨ ֱעִליָת֨ י ֶהֽ ֤ ט ּכִ יַהְמַע֗ ֽ ֑ר ּכִ ְדּבָ ּמִ  ֲהִמיתֵ֖נּו ּבַ

ם ר ָעֵל֖ינּו ּגַ ֵר֥ ּתָ ר ִתׂשְ ֵרֽ ּתָ   13.ִהׂשְ
 על אי ההגעה לארץ, טענתם לרגע שאפשר להסכים עםנניח 

אבל ריבונו של עולם, אתם השתגעתם לחלוטין?? מה אתם 
? 'זבת חלב ודבש'ארץ שארץ מצרים היא  -אומרים עכשיו 

ישראל זה ש'לא כארץ ייחודה של ארץ זו ציניות נוראה. הרי 
את כל הפרות הקדושות אתם מבקשים לשחוט  !'מצרים היא

  ??הרעיון הזה בכללהגיע ברגע זה? מאיפה 
ה'דתניות' וה'אבירמיות' הזו היא פלאית בקיצוניותה ונראה 
לי שהגיע הזמן ללמוד אותה כהוויתה, וממילא ללמוד אותה 

  כהוויתנו. 
  קווי היסוד של קואליציית קורח

גדולים וחשובים  ברעיונותעוסקים  הרבה פעמים אנחנו
השוויון החברתי של קרח, צורות שלטון  –בפרשה הזו 

אנחנו פשוט יתכן ולענ"ד אך באמת חשוב. והנהגה, הכל 
צריך לעסוק מקרא. לפני הכל הפשוטו של מפספסים פה את 

הבסיסית של מהו המשותף הבנה בפשוטו של מקרא, ב
  ח כולה. מאחורי כל האינטרסים השונים לקואליציית עדת קר

חמש מילים את זה ב התורה מנסחתמהי הצעקה של קרח? 
   –קצרות 
ּוַע  ֖אוּ ּוַמּד֥ ְ   14ה'.ְקַה֥ל  ַעל ּתְִֽתַנׂשּ

 –ומה טענתם של דתן ואבירם?  , זועק קרח.אתם מתנשאים!
מי הרשה לך, משה ' ינו,ידה –'כי תשתרר עלינו גם השתרר!' 

  ??'רבנו, להתנשא עלינו ולהשתרר עלינו
האדם היחיד עלי אדמות שמדבר בעברית פשוטה: משה רבנו, 

, האיש שהוא כליל כל המידות, אך מכל הפה אל פה עם הקב"
   –מידותיו בוחרת התורה לשבח אותו בדבר אחד בלבד 

ה ָעָנו ְמֹאד ר ַעל ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ ֵני ָהֲאָדָמה ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ   15.ּפְ
?, על מה 'ויחר למשה האיש הזה, על מה הוא 'נופל על פניו'

מה תאמרו: נו, אז קרח ועדתו חושדים אותו בגאווה.  - ?מאד'
חשדו במשה רבנו שהוא בא כאשר  -תשמעו טוב דיל? -הביג

חשדו כשהוא עבר הלאה ואפילו לא התייחס. , 16על אשת איש
ובאי יושרה, והוא נתן  בו, למרבה הבושה, בחוסר אמינות

ל ההכנסות וההוצאות יק בפרשת פקודי על כדיווח מדו

  שם, י"ג 13
  שם, ג'. 14
  שם, י"ב, ג'. 15
ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ּוֹמֶׁשה ִיַּקח ֶאת " -על שמות ל"ג, ז'  "י.סנהדרין קראה  16

  .."ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַּמֲחֶנה
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ועכשיו לחשד הוא אפילו לא התייחס.  - 17המשכןבמלאכת 
  מה ההבדל? ופה הכל מתפרק. -חושדים אותו בגאווה 

  ליפול על הפנים ולדבר בשם ה'
   –תשמעו את דברי החזקוני, מגדולי הראשונים 

ויפל על שחשדוהו שנתכוין לשום השררה על אחיו.  - וישמע משה"

נאמר לו מה שאמר נתבייש וכבש פניו בקרקע לתפלה ושם  - פניו

   18לקרח

משה רבנו נופל על פניו ופתאום מתחיל בנאום שלם ובהצעת 
העיסקה 'המפוקפקת' של המחתות למחרת בבוקר. מי אמר 

מדוע הקב"ה  –לו להגיד את זה בכלל? הרי זה משונה כל כך 
 –לא מתערב בכלל לאורך כל הוויכוח הזה? בכל התלונות 

ובנחשים, הקב"ה הוא  במתאוננים ובמתאווים, במי מריבה
ופה נראה כאילו הוא בכלל נגד החוטאים הראשון להתערב 

לא 'משתתף'... זה לא ייאמן. הפשטנים מסבירים כאן דבר 
ממוטט ש ושדים בו בגאווה, וזה מהחהם ש מביןמשה  –פלאי 

אותו. הוא באמת נופל על פניו ואומר שאם זה אכן כך, אם 
, אם לא הצלחתי לחלוטין יש כאן אפילו גרם של אינטרס שלי

 אז באמת, ריבונו של עולם, באמת אני לא ראוי. –להתבטל 
הקב"ה  –ופתאום כשהוא נופל על פניו קורה דבר מדהים 

 –מדבר מתוך גרונו של משה. הקול של הקב"ה אומר מתוכו 
   'בוקר ויודע ה''. -'שמעו נא בני לוי'. הקול של הקב"ה מציע 

בכלל משה. משה הוא צינור פה אין ן של משה, כי וזה לא רעי
על אחיו דבר  לומר. לכן כל כך חשוב למשה לדבר ה' גמור

   –אחד בלבד 
ן ַמה ֲהרֹ֣ ֥י ְוַאֽ יו ֔הּוא ּכִ ינּו ָעָלֽ ֖   19.ַתּלִ

בסוף הפסוק, אלא  להסימן שאאין כאן  –חשוב להדגיש 
'מה' הוא!!! הוא עבד על  –ן אחי שה סימני קריאה: אהרשל

שהוא הגיע להיות  עוד ועוד, עד את עצמועצמו כל כך, וזיכך 
  . , גם הוא צינור לאלוקותן שום אגו משלו'מה'. אין לאהר

ובדיוק בנקודה הזו, ומול התופעה הענוותנית הזו, מגיעה 
  המחלוקת לנקודת הרתיחה.

  שורש כל המחלוקות –הציניות 
' הכי תותחי הציניות'קרח, דתן ואבירם מוציאים את כל 

נו באמת, יש לך  'עזוב אותי, הכל מושחת. -כבדים שלהם 
תעזוב נו, בסוף כולם אותו  בשר ודם בלי אגו? בלי אינטרסים?

ו מאד מכל זה בן אדם, ובן אדם זה מושחת. ענָ דבר. בן אדם 
א ורודה ידי, המציאות היא ליד ,זה טוב לסיפורים -האדם? 

ורואים  -את דברי דתן ואבירם '. איי... אנחנו קוראים כזאת
את כל הכישורים העיתונאיים שלהם  אותנו. ריבונו של עולם,

                                                           
  .שמות רבה פקודי, פרשה נא אות אעי'  17
  חזקוני על אתר 18
  במדבר, ט"ז, י"א. 19
  שמות, ט"ז, ז'. 20

דתן ואבירם כדי להוכיח שאין דבר כזה בעולם 'ונחנו  מגייסים
לכל אחד, גם הקדוש ביותר, יש אגו,  –. לא יכול להיות 20מה'

הוא שנראה לך צדיק אצל היש אינטרסים והכל ג'ובים, גם 
שומעים את עצמנו או שזה עדיין סיפור האם אנחנו תמים. 

  ...מההיסטוריה?
הפרשה הזו היא בירור של מושג המחלוקת בעולם. לא רק 

הוא  יסוד המחלוקת בעולם מחלוקת בין עדות ובין מגזרים.
על טהרת  . מחלוקת על המושג 'צדיק',המחלוקת על הצדיק

להגיע אליהן בעולם. זו כל הסוגיה של  שניתןהכוונה והמידות 
    - בלילה במחנה, כדברי רש"י קרח עובררח. עדת ק

 :הלך אצל השבטים ופתה אותם כל הלילה ההוא .בדברי ליצנות

כם, איני מקפיד אלא בשביל כל ?כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד'

, עד 'לו המלכות ולאחיו הכהונה - אלו באין ונוטלין כל הגדולות

  21 .שנתפתו כלם
רס המשותף האינט' ', אמר להם קרח,זה בנפשנו, חברים!'

. הציניות הזו מדבקת, 'הכל אינטרסיםלכולנו הוא להוכיח ש
 -שנון את כל מי שמתחיל לצרוך אותה מרעילה כמו חץ 

וכשמתחילים לצרוך אותה היא נעשית ממכרת, כי היא הופכת 
ולם ועם להיות דרך ההתמודדות היחידה עם הטוב של הע

 –רח שמה לה מטרה אחת הלא טוב של העולם. עדת ק
תפסיקו כבר להגיד שהכל יכול להיות קדוש, יש אינטרסים '

   'ונגיעות!
   – בטענותיהם ואז מגיע השיא

י  ֤ ט ּכִ ׁש לַֽ ַהְמַע֗ ת ָחָל֙ב ּוְדַב֔ ֶרץ ָזַב֤ נּו֙ ֵמֶא֨ ֱעִליָת֨ יֶהֽ ֽ ֑ר ּכִ ְדּבָ ּמִ  ֲהִמיתֵ֖נּו ּבַ

ם ר ָעֵל֖ינּו ּגַ ֵר֥ ּתָ ר ִתׂשְ ֵרֽ ּתָ    22.ִהׂשְ

נקיות, גם ו לכזו קדושהולהגיע בדיוק כמו שאדם לא יכול 
הארץ היא לא כזה מרבד קסמים כמו שסיפרו לנו שליחי 

כזבת חלב לנו אולי מצרים עוד תתברר והסוכנות ובעצם, 
שמסתבר שבכלל לא  שלך',ודבש פי אלף מ'הארץ המובטחת 

   '.בה לבנינוחכה ואיננו יודעים מה עוד י נגיע אליה
על זה משה מפוצץ את הכל. הוא נופל על פניו ומגרונו מדבר 

  אלינו ה' יתברך. 
   – צווה אותנוהקב"ה יבעוד כמה פסוקים 

א ה  ְולֹֽ ֤ ֲעָד֔תוֹ ִיְהיֶ ַר֙ח ְוַכ֣   23...ְכקֹ֨
למד אותנו לתקן איך עושים את זה?? איך משה רבנו יאבל 

 בנו את המידה הזו? אל התיקון נגיע בקריאת 'שלישי' בעז"ה.
  

   

  על במדבר, ט"ז, י"ט.רש"י  21
  שם, י"ג 22
  שם, י"ז, ה' 23
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לסעודה שלישית – השם צבאות עמנו

   - שפלשיא הליותר נכון, ב'שלישי' מגיעה הפרשה לשיאה, או 
לַוְיִה֙י כְּ  ר ֵא֥ת ּכָ ֥ר  ַכּלֹ֔תֹו ְלַדּבֵ֕ ֲאָדָמ֖ה ֲאׁשֶ ע ָהֽ ַק֥ ּבָ ים ָהֵאּ֑לֶה ַוּתִ ָבִר֖ ַהּדְ

ם יֶהֽ ְחּתֵ   24ּתַ

עדתו. את האדמה פוערת את פיה ובולעת אליה את קרח ו
    -למשמע הקולות המזעזעים הללו  בורחהעם העומד מסביב 

סוּ  ְוָכל ֵתיֶה֖ם ָנ֣ ֛ר ְסִביֹבֽ ל ֲאׁשֶ ָרֵא֗ ן ִיׂשְ ְמ֔רּו ּפֶ י ָאֽ ֣ ם ּכִ ֶרץ ְלקָֹל֑ נּו ָהָאֽ ְבָלֵע֖   25ּתִ
שאלת ומנסרת המכה הזו משונה ומחרידה כל כך והשאלה הנ

השאלה המבקשת להבין  היא קשה מאד. זוהיהאויר בחלל 
את הנהגותיו של משה בסיפור הזה והתנהגותו אל מול עדת 

  קרח, דתן ואבירם.
  מה קורה ל'מושם' של ישראל?

של ישראל. מנין  ומושיעם של ישראל 26מושם משה רבנו הוא
שה אותנו בפעם הראשונה ה אותנו? הוא מָ שַ הוא לא מָ 

   –שהקב"ה ביקש להשמידנו, בעגל 
ָתְבתָּ  ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ   27. ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

   –הוא משה אותנו כאשר חטאנו קשה כל כך במרגלים 
ח אָתה֙ ָלעָ֣  ְסַלֽ ֤ר ָנׂשָ֨ ֲאׁשֶ ָך ְוַכֽ ֑ ֶדל ַחְסּדֶ ֹג֣ ה ּכְ ֖ ם ַהזֶּ ן ָהָע֥ ֲעֹו֛ א ַלֽ ה ָנ֗ ִים ם ַהזֶּ֔ ְצַר֖ ִמּמִ
ה ְוַעד ּנָ   28.ֵהֽ

והאמת היא שהוא משה אותנו עוד מנעוריו, מעת שגדל ויצא 
אל אחיו וראה איש מצרי מכה איש עברי והוא משה את אחיו 

בפרשת קרח הכל נראה הפוך  לעומת זאת, מידיו של נוגשו.
לפנות אל קרח ואל תחילה באמת ניסה  משהכל כך. נכון, 

אולי בוקר כדי שות את המחלוקת לעדתו בדברים, ניסה לדח
יחזרו בהם במשך הלילה, אבל המנגינה הכללית של התגובה 

   –חריגה לחלוטין 
ַחר לְ  ֤ ד ַוּיֹ֨אֶמ֙ר ֶאלַוּיִ ֙ה ְמֹא֔   29.ִמְנָחתָ֑ם ּתֵֶ֖פן ֶאל ַאל 'ה֔  מֹׁשֶ

של העונש  היוזם אףרבנו הוא משה ובבוקר שלמחרת, 
   –המחריד הזה 

א  ְוִאם ה ִיְבָר֣ ִריָא֞ ה ֶאת 'ה֗ ּבְ ֲאָדָמ֤ ה ָהֽ ְצָת֨ ה ֹאָת֙ם ְוֶאתפִּ֨  ּוָפֽ ְלָע֤ ל יָה֙ ּוָבֽ  ּכָ
ָלה ֹא֑ ים ׁשְ ֖ ְר֥דּו ַחּיִ ֽ ם ְויָ ֣ר ָלֶה֔   30.ֲאׁשֶ

מוות, אלא  'סתם'הוא 'דורש' מהקב"ה שהמוות הזה לא יהיה 
מה . שהאדמה תרעד, מוות חריג, משהו שיזעזע את הכל

? איפה מידת החסד האינסופית מהפעמים הקודמות השתנה
שהביאה את משה 'לשכב על הגדר' עבורנו ולמשות אותנו 

  פעם אחר פעם? מחטאינו 
נגלה  , שכשנתבונן בונדמה לי שיש פה משהו מאד מאד עמוק

שלא רק שמידת החסד ואהבת ישראל של משה רבנו מתגלה 
                                                           

 .במדבר, ט"ז, ל"א 24
  .שם, שם, ל"ד 25
  .לשון משיה, למשות 26
  שמות, ל"ב, ל"ב. 27
  במדבר, י"ד, י"ט. 28
  שם, ט"ז, ט"ו. 29

הפעם לרמת נבין כיצד היא מגיעה אף גם בסיפור הזה, אלא 
הקודמות שראינו  יותר גדולה מכל הפעמים חסד שהיא אולי

אותה. עונש האדמה הנפתחת הוא שיעור עצום באהבת 
  ישראל בשביל כולנו, כל אחת ואחד במקומו ובמשפחתו הוא.

  מי המבול, אדמת קרח ומחיית היקום
   –את תיאור ה'בליעה'  יחדבואו נקרא 

ֶר֙ץ ֶאת ְפּתַ֤ח ָהָא֨ ע ֹאָת֖ם ְוֶאתפִּ֔  ַוּתִ ְבַל֥ ל יָה ַוּתִ ת ּכָ יֶה֑ם ְוֵא֤ ּתֵ ֽ ָאדָ  ּבָ ֣ר ָהֽ ֙ם ֲאׁשֶ
ל ַרח ְוֵא֖ת ּכָ ְרֽכּושׁ  ְלקֹ֔ ם ְוָכל ָהֽ ְר֜דּו ֵה֣ ס  ַוּיֵ֨ ַכ֤ ָלה ַוּתְ ֹא֑ ים ׁשְ ֖ ם ַחּיִ ֥ר ָלֶה֛ ֲאׁשֶ

ל ָהֽ ֹוְך ַהּקָ אְב֖דּו ִמּת֥ ֶרץ ַוּיֹֽ   31.ֲעֵליֶה֙ם ָהָא֔
 והמִחָיהות האדמה התיאור הקשה הזה, של היפער

 -רק עוד סיפור אחד בתורה הקדושה  נו, מזכיר להטוטאלית
נכון, את סיפור המבול. משה רבנו עצמו, כאשר הוא יחזור 
ויספר לנו בספר דברים על האדמה הנפערת, ישתמש בביטוי 

   –שאפילו יחזק את הדימוי בין הסיפורים 
ה ְלָדָתן ְולַ  ר ָעׂשָ ֵני ַוֲאׁשֶ ןֲאִביָרם ּבְ ְצָתה ָהָאֶרץ  ֱאִליָאב ּבֶ ר ּפָ ְראּוֵבן ֲאׁשֶ

ְבָלֵעם ְוֶאת ֶאת יָה ַוּתִ יֶהם ְוֶאת ּפִ ּתֵ ל ָאֳהֵליֶהם ּבָ ר  ַהְיקּום ְוֵאת ּכָ ֲאׁשֶ
ל ֶקֶרב ּכָ ַרְגֵליֶהם ּבְ ָרֵאל ּבְ   32.ִיׂשְ

רק עוד פעם אחת מופיעה . היקום האדמה הפעורה מחתה את
   –המילה הזו 

ַמח ֶאת ל ַוּיִ ר ַעל ַהְיקּום ּכָ ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ֲאׁשֶ ֵהָמה ַעד ּפְ ֶרֶמׂש  ּבְ
חּו ִמןע ְוַעד ּמָ ַמִים ַוּיִ ָ ֶאר ַאךְ  ֹוף ַהׁשּ ָ ׁשּ ָבה ָהָאֶרץ ַוּיִ ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ   33.ֹנַח ַוֲאׁשֶ

נגלה  ,? האמת היא שאם נעמיק עוד'מוזיקה'הזו אותה  האין
עד כמה סיפור עדת קרח דומה לסיפור המבול, ועומק 

הר להבנת שורשיה של עדת קרח פתח לנו צֹ ההשוואה הזו י
  ושורשיה של התנהגותו של משה רבנו. 

בין הסיפורים. אתם יודעים, יש עוד דמיון אחד מפליא 
נח, שם,  –ארבעה גברים  נותרומהמבול המוחה את היקום 

ם מעדת קרח ניצלים ארבעה גברים . גיהםותונש - חם ויפת
ושלושת בני קרח שעליהם  און בן פלת –ומשפחותיהם 
   – אומרים חז"ל 

  34 אמרו מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה
'רגל אחת בקבר', ועל פי התהום הבינו עם הם כבר היו 

נשארו . מבני קרח הללו 'משה אמת ותורתו אמת'והכריזו ש
'למנצח לבני קרח'. בהמשך  -מופלאים בתהילים לנו פרקים 

  נבקש ללמוד גם מתוך דבריהם.
  שם או שממה

   – , באותו הפס'קרח ועדתו מתוארים בשלושה תארים שונים

  שם, שם, ל'. 30
  .ל"ג –שם, ט"ז ל"ב  31
  .דברים י"א ו' 32
  בראשית ז' כ"ג 33
  סנהדרין קי. 34
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יֵא֥י עֵ  יְנׂשִ ד ַאְנׁשֵ ה ְקִרֵא֥י מֹוֵע֖ ֽם ָד֛   35.ׁשֵ
' קריאי מועד'. המנהיגים - 'נשיאי עדה' מה זה יםיודע אנחנו

הביטוי 'אנשי  . אבל מה פירושמוכר גם ביטוי שאנחנו הוא
יש רק עוד פעם אחת שמופיע הביטוי  -שם'? תשמעו טוב 

, בפסוק שבעקבותיו מחליט הקב"ה שת קרחלפני פר הזה
בסוף חומש  36למחות את האדם. כך מתארים הפסוקים

   –בראשית את החברה האנושית שהתנהלה על פני האדמה 
י ֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות ָהָאָדם ָלרֹב ַעלֵהֵחל  ַוְיִהי ּכִ דּו ָלֶהם ּפְ ְראּו ְבֵני ,ֻיּלְ  ַוּיִ

יםבְּ  ָהֱאלִֹהים ֶאת ְקחּו ָלֶהם ָנׁשִ ה ַוּיִ י טֹֹבת ֵהּנָ ר  נֹות ָהָאָדם ּכִ ִמּכֹל ֲאׁשֶ
ָחרוּ     ּבָ

שחיתות מוסרית אדירה. ואז מגיעה  עושים 'מה שבא להם',
   –הערה שהיא כאילו טכנית 
ִמים ָהֵהם ּיָ ִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ּבַ ֵני ָהֱאלִֹהים ֵכן ֲאשֶׁ  ֵריְוַגם ַאחֲ  ַהּנְ ר ָיֹבאּו ּבְ

נֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ֶאל ר ֵמעֹוָלםֵהמָּ  ּבְ ּבִֹרים ֲאׁשֶ ם ה ַהּגִ ֵ י ַהׁשּ     .ַאְנׁשֵ
   –למסקנה אחת  את הקב"ה 'אנשי השם' הללו מביאים

ר ֶאְמֶחה ֶאת ה'ַוּיֹאֶמר  ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעדבָּ  ָהָאָדם ֲאׁשֶ  ָראִתי ֵמַעל ּפְ
ֵהָמה ַעד י ֶרֶמׂש ְוַעד ּבְ י ִנַחְמּתִ ָמִים ּכִ ָ יִתם עֹוף ַהׁשּ י ֲעׂשִ   .ּכִ

זה לא 'אנשי  –לא להתבלבל . אנשי השםשמענו את הביטוי? 
אנשים שהם השם של עצמם. רש"י  -הפוך יתברך', אלא  ה'

   –בפירושו שם מפתיע 
  37.אנשי שממון, ששממו את העולםד"א 

 אנשים שהשם שלהם מרים אותם כל כך גבוהכלומר, אלו 
משמימים את העולם. ומנין לרש"י בעיני עצמם, אך בעצם הם 

   –הדמיון שבין 'שם' ל'שממון'? מפסוק בספר תהילים 
ָאֶרץ ה'ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות  ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ   38 ֲאׁשֶ

   –ליו וחז"ל דורשים ע
  .39מותאל תקרי שמות אלא שֵׁ 

מנגד יכול לגרום ממון גמור, ויאדם יכול לגרום עם שמו לש
כתבו את הפסוק הזה, הם אלו שמי עם שמו לקידוש השם. 

   –את קוד 'אנשי השם'? מדהים 
יר ַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ   40.ַלְמַנּצֵ

במילים את היסוד של הכל מלמדים אותנו בני קרח בעצמם, 
  מופלאות.
  לעצור את המבול, לקדש את השם 

מתאר את הרגע הזה  , מזמור מ"ו,אין לי ספק שהמזמור הזה
שבו הם כבר עמדו במקום שהתבצר להם בגיהנום ושמור 

   –להם, והפכו את הכל. תראו את הפסוקים, זה לא ייאמן 
ן לֹא ִניָרא  .ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד ַעל ּכֵ

ים ֵלב ַיּמִ ָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ   ּבְ

תגידו לי, על מה מדובר כאן? האם לא על אדמת קרח ומי 
  המבול? 

מּוג ָאֶרץ קֹולֹו ּתָ ב  ה' . ָהמוּ גֹוִים ָמטוּ ַמְמָלכֹות ָנַתן ּבְ ּגָ נוּ ִמׂשְ ְצָבאֹות ִעּמָ
  .ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה

מים והארצות ם ההועימנו, אל מול כל הגויה' צבאות 
את זה, חוזרים בני קרח פעם נוספת  הרועדות. ואם לא הבנו

   –בפסוק האחרון של הפסוק 
ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלהה'  ּגָ נּו ִמׂשְ   .ְצָבאֹות ִעּמָ

משה בין בין קרח ל מי שרוצה להבין את עומק המחלוקת
מבקשים שלא הקוד הוא 'אנשי שם'. קרח ועדתו לא  -ואהרן 

, בעצמם הם נשיאים ומורמים מעם יהיו נשיאים כלל, שהרי
טענתם היא אחת: בני . כל אחד בשבטו. לא על זה הויכוח

אדם באשר הוא אדם חייב להיות מונע ' – אדם הם אנשי שם
מאגו ומאינטרסים. לא יכול להיות, משה, שכל מה שאתה 

'איש  מת 'ה' שלחני', גם אתה חייב להיות קצתעושה זה בא
כשאני לא מסוגל  -מפה נובעות כל מחלוקות העולם  'שם'.

ינו נש -ינטרסים ואתה לא מאמין לי להאמין לך שאתה חף מא
עולם של 'אנשי שם', נשרפים באש המחלוקת. כשהעולם הוא 

הים יקחו את בנות האדם ויעשו מה שהם רק ל-אז בני הא
אין אלוקות בעולם. או 'אנשי השם'  -אגו שולט ה. כשרוצים

  או 'אנשי קידוש השם'. 
וקרח מצליח  מתחילמשה רבנו מבין שעכשיו, כשהסחף הזה 

  -של מנהיגים לעולם תהו של אנשי שם  מהלגייס עדה של
משה רבנו מבקש  יבוא מבול וישטוף את העולם. ח"ו עכשיו

היא לבקש ולדרוש  היחידה לכךהדרך ו ,לעצור את המבול הזה
מהקב"ה שיעשה חסד עם עמו, ושיראו כולם 'מבול קטן' 
שבולע את קרח ועדתו חיים. הוא אוסף אליו את כולנו 

כר שבכל ומבקש שנראה לאן יכולה להוביל האש הזו, שניז
ן, ישנה נפש אלוקית שכאשר היא אהרתנו יש משה ואחד מא

האגו מזככת את מידותיה יכולה באמת להתרומם אל מעל 
  ולקדש את השם. 

קרח קטן ומשה קטן.  -רינו המבול, ולפנינו, בתוך תוכנו אח
קרח שמבקש להביא מבול לעולם ומשה רבנו שמבקש לעצור 

  אותו.
  !סלהצבאות עימנו ...  השם
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