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 הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה -'כי תשתרר עלינו גם השתרר' 

מה הייתה כוונתו  -כל עניינה של פרשת קרח הוא נסתר 

האמיתית של קרח? היכן עובר הקו בין הרוחני והפוליטי? מה 

פשר תגובתו של משה? אמנם בתוך הסיפור מסתתר פסוק 

 אחד שכוונתו ברורה, נגלית, אך הוא תמוה מאוד. 

 עליית מדרגה -דתן ואבירם 

נן בפניהם שלא מתחממש משה רבנו הולך אל דתן ואבירם ו

  -יחזיקו במחלוקת. הם מצידם עונים לו בביטויים חריפים מאד 

ה ַֽ ֲעל  ַֽ א נ  ֵ֖נּו . ל ֹ֥ ֲהִמיתֵ ַֽ ׁש ל  ת ָחָלבּ֙ ּוְדב ַ֔ ִּ֤ ץ ָזב  ר  נּוּ֙ ֵמא ָ֨ ֱעִליָתָ֨ ַֽ י ה  ִּ֤ ט ּכִ ְמע ַ֗ ה 

י ַֽ ָּ֑ר ּכִ ְדּבָ ּמִ ם ּב  נּו ּג  ר ָעֵליֵ֖ ֵרֹ֥ ּתָ ר ִתש ְ ֵרַֽ ּתָ  1.ִהש ְ

'ומדוע תתנשאו על קהל ה',  -כלומר, אם קרח ועדתו אמרו 

'גם אנחנו רוצים להיות חלק מההנהגה הרוחנית בעם  -כלומר 

ישראל', הרי שכאן דתן ואבירם כבר 'עולים מדרגה' וטוענים 

'בעצם, משה, כל  -לרדיפת שררה לשם שררה על ידי משה 

נו, מהותך היא רדיפת שררה!'. זה הרגע בו מתפרץ משה רב

ונדמה שזה לא קרה לו באף אחת מהפעמים האחרות שבהן 

חטא העם. זעמו של משה הוא עד כדי כך שהוא פונה אל 

  -הקב"ה 

ל רּ֙ א  אמ  ּי ָ֨ ד ו  הּ֙ ְמא ַ֔ ר ְלמ ׁש  ח  ִּ֤ ּיִ ל 'הַ֔  ו  ל א  ן א  ֵ֖פ  ר  ּתֵ ו  א ֲחמָ֨ ָּ֑ם ל ֹ֠ ִמְנָחתָ

ת ִתי א  א ֲהֵרע ֵ֖ אִתי ְול ֹ֥ םּ֙ ָנש ַָ֔ ד ֵמה  ָחִּ֤ ם א  ד ֵמה ַֽ ֹ֥ ח   2.א 
'לא -הנושא שמשה מדבר עליו הוא לא רק עצם זה ש

אלא אף חמור אחד לא לקחתי מהם למרות  -השתררתי עליהם 

שדרכם של כל המלכים בעולם לקבל מהעם את צרכי 

המלוכה'. טענתו של משה מובנת אבל המסקנה שלו תמוהה 

אם הכוונה  -'אל תפן אל מנחתם'. על איזו מנחה הוא מדבר?  -

שהם אמורים להקטיר מחר, ברור לנו שהקב"ה  היא לקטורת

                                                           
 י"ג.-במדבר ט"ז, י"ב 1
 שם, ט"ו. 2
 היה רב, פרשן מקרא, חוקר ורופא איטלקי. נולד בשנת  רבי עובדיה ספורנו 3

  .בולוניה בעיר נפטר 1550בכפר סיסינא ובשנת  1475     
 ספורנו, שם. 4

לא יפן אליה מפני שהוא כלל לא ציווה מהם להקטיר. הציווי 

 קיים רק לאהרן, רק אהרן נבחר לכך.

 'עד שירצה את חברו'

 -, אומר 3רבנו עובדיה ספורנו, מגדולי המפרשים

אל תפן אל שום מין קרבן שיקריבו . אל תפן אל מנחתם

 4...ירח מנחהלכפר עליהם על הפך 

'אל תפן אל שום מנחה שהם  -כלומר, משה מבקש מהקב"ה 

ששום זכות אחרת  -יביאו אליך מחר. אני תובע ממך את זה 

איך יש לו למשה רשות לומר  -לא תעמוד להם'. וצריך להבין 

דברים כאלה? האם יש למישהו את הלגיטימיות לשלול מאחר 

 -לחזור בתשובה? ממשיך הספורנו 

איני מוחל על עלבוני ואין למחול להם בלעדי זה וזה כי 

עונות שבין אדם לחבירו אין יום ( יומא פרק י''ה) כאמרם

( כג –יח, כ ) הכפורים מכפר עד שירצה חברו. וכן ירמיהו

אמר אל תכפר על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחי. כי כרו 

 .שיחה ללכדני זכור עמדי לפניך לדבר עליהם טובה

יומיות לקראת יום הכיפורים דנו במשמעות באחת השיחות ה

 -הביטוי החז"לי הזה שמביא כאן הספורנו 

עברות שבין  .עברות שבין אדם למקום, יום הכפורים מכפר

 5.אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חברו אדם לחברו

, על 'עין 6הסברנו שם, לפי פירוש הרי"ף, רבי יאשיה פינטו

שאין הכוונה שהעברות שעשה האדם לחברו בלבד , יעקב'

אינן מתכפרות ביום הכיפורים אם הוא לא ריצה את חברו, אלא 

אף העברות שנעשו 'בין אדם למקום' אינן מתכפרות ביום 

הכיפורים אם האדם לא ריצה את חברו על מה שהיה ביניהם. 

 משנה יומא, ח', ט'. 5
   . עין יעקב ידוע כמחבר פירוש הרי"ף על 1648)-(1565 טורבי יאשיהו פינ 6

 בן אחותו של רבי חיים ויטאל. נולד בספרד, עלה לארץ ופעל בצפת. כיהן      
 קהילה בדמשק ונקבר שם.כרב ה     

 תשע"ז פרשת קרח 

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
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פירוש עמוק ומדהים. כשרואים את הספורנו הזה מבינים 

 ר לדבריו של הרי"ף זיע"א. שהוא המקו

 גימטרי'ה של כל התורה

'ריבונו של עולם, הוציאו עלי שם רע,  -משה אומר פה לקב"ה 

ועל זה  -אמרו שאני משתרר, שאני נושא חמור, פגעו בשמי 

אין להם אפשרות לכפרה! אני איני מוחל על עלבוני'. זה 

את זה אומר משה רבנו, האיש היחידי עלי אדמות  -מדהים 

  -שעליו נאמר רק לפני שתי פרשות 

ה י ָהֲאָדָמַֽ ֵנֹ֥ ל־ּפְ ֵ֖ר ע  ם ֲאׁש  ָאָדַ֔ ד ִמּכ לּ֙ ָהַֽ ו ְמא ָּ֑ ֵ֖ה ָעָנָ֣  7.ְוָהִאֹ֥יׁש מ ׁש 

בעומק הענין, כאשר רוצים לפגוע במישהו אז מכוונים לנקודה 

המיוחדת שלו. מחפשים אצלו נקודת חולשה, נקודה אמיתית, 

ופכים אותה לאט לאט שאותה מטפחים ומגדלים כלפי החוץ, ה

'תשתרר עלינו גם השתרר'. -לשלילית, ובציניות מגיעים ל

לה 'תשתרר' היא המילה עם ראיתי מישהו שאומר שהמי

זה יוצא יחד אלף וחמש מאות,  -הכי גבוהה בתורה  הגימטרי'ה

של כל אותיות הא"ב בתוספת חמש  הגימטרי'הוזו אף 

ירם אמרו פה מנצפ"ך, כאילו דתן ואב -האותיות הסופיות 

'אין בך כלום חוץ מאשר שררה, כולך שררה. אתה  -למשה 

'מה אתם באים לספר לנו סיפורים שיש  -עניו, אתה?' ובעומק 

 הכל אחיזת עיניים'. -בעולם 'משה', שיש בעולם תום וצדקות? 

הוצאת שם רע היא היכולת לערר על הכל באמצעות הציניות 

 -תיה, לקחת את משה על כל התורה כולה, על אותיו -הזו 

ולקרוא לו  -שהקב"ה מעיד עליו שהוא הענו שבאדם 

'מה מועילה תפילתו של  -'תשתרר'. על זה אומר משה לקב"ה 

 אדם שכל כוחו נובע מהוצאת שם רע על חברו?'. 

 איזה שיעור נורא הוא זה!

 'מכאן שאסור להחזיק במחלוקת'

פרשת קרח עוסקת בדברים נפלאים, נסתרים וגדולים אך 

  -בסופה מגיעה התורה למסקנה הבאה 

א ר ה   ְול ַֽ ֶּ֧ ּב  ר ּדִ ֲאׁש ָ֨ ַֽ ו  ּכ  ֲעָדתַ֔ ָ֣ חּ֙ ְוכ  ר  ה ְכק ָ֨ ִּ֤ ד 'ִיְהי  י  ו   ּבְ ֵ֖ה לַֽ  8.מ ׁש 

חלק מהפרשנים ומוני המצוות מביאים את הפסוק הזה 

  9מכאן שאסור להחזיק במחלוקת. -להלכה 

שאחרי שרואים את הפירוש הזה של הספורנו מבינים האמת 

שיום הכיפורים איננו מכפר כלל,  -שזהו בעצם פשט הפסוק 

לא על עברות שבין אדם לחברו ולא על עברות שבין אדם 

 למי שלא ריצה את חברו.  -למקום 

 -מכאן נלמד כולנו כי עלינו רק להתמיד ולעסוק בדבר אחד 

 ושוב לכף של זכות. לנסות ולדון את כל האדם שוב

 

 
 
 

  

                                                           
 במדבר י"ב, ג'. 7
 שם, י"ז, ה'. 8

 המצוות ועוד.רמב"ן סוף ספר  סמ"ג, רבנו יונה בשערי תשובה, 9
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לסעודה שניה -  בין חטא לסריחה

ממש כשם שהפרשה מלמדת אותנו באופן כל כך תקיף עד 

כמה יש להיזהר ממחלוקת ועד כמה יש להקפיד מהוצאת שם 

עד כמה צריך  -רע, כך היא מלמדת אותנו גם את הצד ההפכי 

להיזהר להבחין בין מי שחטא ובין מי שלא חטא, ואפילו בין מי 

 אבל קצת פחות ממש. נסביר;  -שחטא ממש למי שחטא 

 מלך, תשלוט בעצמך

  -אחרי שהקב"ה עונה למשה ולאהרן ואומר 

ע ג  ָרַֽ ֵ֖ם ּכְ ה א תָ ֹ֥ ּל  ֲאכ  ַֽ זּ ָּ֑את ו  ה ה  ֵעָדָ֣ ְך ָהַֽ ו  ּו ִמּתֵ֖ ְדלַ֔ ָ֣  10.ִהּבָ

 -זועק משה, יחד עם אהרן, את הזעקה הבאה 

ת ְלָכל רּוח ֵ֖ ל ֱאל ֵהֹ֥י ָהַֽ ל ֵאֵ֕ ל ּכָ ֹ֥ א ְוע  ֱחָטַ֔ ַֽ ָחדּ֙ י  יׁש א  ָּ֑ר ָהִאִּ֤ ש ָ ה  ּבָ ֵעָדֵ֖ ָהַֽ

ף ְקצ ַֽ  11.ּתִ

במשפט הזה משה משתמש בפעם הראשונה בביטוי 'אל 

אלהי הרוחות לכל בשר', תואר אשר הוא ישוב וישתמש בו 

  -בהמשך הספר. רש"י מתאר את דברי משה במשל 

אין מדתך כמדת בשר ודם, מלך בשר ודם שסרחה עליו 

לפיכך כשהוא כועס , מקצת מדינה, אינו יודע מי החוטא

בל אתה, לפניך גלויות כל המחשבות ויודע נפרע מכולם, א

 12.אתה מי החוטא

 -משל יפה אמנם אך גם תמוה מאוד, כי גם ממלך בשר ודם ה

אנחנו מצפים שלא יעניש  -אם הוא אדם הגון ששולט בצדק 

 -את מי שלא חטא, ואם זה אדם עצבני שאינו שולט במידותיו 

 -ב"ה אז הוא לא ראוי להיות מלך. האם ככה מפארים את הק

שאינו נוהג כמלך פושע בשר ודם? הזו ההשוואה הנכונה את 

 הקב"ה, למלך שלא יודע לשלוט בעצמו?

אם נדקדק בדברי רש"י נראה שבעומק דבריו הוא לא אומר 

שמלך בשר ודם מעניש את מי שחטא יחד עם מי שלא חטא, 

'מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה ואינו יודע מי  -אלא 

ך כשהוא כועס נפרע מכולם'. מהו ההבדל בין החוטא לפיכ

 'סרחה עליו קצת מדינה' לבין 'חוטא'?

 להבחין בין חטא לבין היגררות

מלך בשר ודם חייב לדון לפי מה שעיניו רואות. 'יתכן שעומדים 

כאן רבים ואומרים את אותן מילים של קורח, והאווירה והריח 

הציבורי הוא של סירחון, אבל רק אתה, ריבונו של עולם, יודע 

                                                           
 במדבר ט"ז, כ"א. 10
 שם, כ"ב. 11
 רש"י, שם. 12

להבחין בין מי שחטא באמת לבין מי שמסריח כי הוא מושפע 

ת של זה שסרוח ממי שהחטיא אותו. זה לא מצדיק את הטעו

בתוך הריח הכללי, אבל אתה, ריבונו של עולם, יודע להבחין 

בין החוטא האמיתי, זה שחוטא ממש, לבין זה שרק נגרר אחרי 

'אין מידתך כמידת בשר ודם'. תראו איזו כף זכות  -העבירה 

 מבקש עכשיו משה רבנו מהקב"ה כלפי אותה עדת קורח! 

  -על זה עונה לו שם הקב"ה 

ב"ה יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא מר הקא

 13.חטא

'אני יודע', אומר הקב"ה למשה, 'מי אכן חטא ומי לא באמת 

במלך בשר ודם, אני  -חטא אלא רק סרח'. איזה דבר מדהים זה 

כבר מזמן לא יודע אם זה שסרח סרח בגלל האווירה שהוא גדל 

צמו, שהוא בה, כי כך דיברו בבית שלו או שהוא באמת חטא מע

נמצא במקום שהוא חוטא ומחטיא ומסכן את המציאות ורק 

 בליעת האדמה אותו תאפשר בכלל להמשיך.

 

 לדון לכף זכות את האחר

כך אף מבאר פה ה'כלי יקר' את המילים 'הבדלו מתוך העדה 

  -הזאת' 

קרוב לשמוע שגם מתחילה לא עלתה על דעתו ית' 

 14...אמר כן הבלתי חוטאים אלא שעל עדת קרח להעניש

'אין הכוונה שאני מכלה את כל העם, אלא אני דווקא  -כלומר 

 לבין אלו שלא חטאו אלא סרחו'. -מבחין בין החוטאים 

זה רק הקב"ה יכול להבחין, אנחנו לא מסוגלים לזה.  -נו, תגידו 

אנחנו כועסים על הילדים שלנו גם כשהם חוטאים וגם כשהם 

וגם זה לא  -נו יכולים לדעת סורחים, ואולי רק על עצמנו אנח

מתי זהו חטא שחטאנו ומתי רק סריחה שסרחנו, ולדון  -תמיד 

ככה  -'טוב, זה לא באמת אני  -את עצמנו לכף זכות ולומר 

 גדלתי, ככה הושפעתי'.

סביבנו ולומר מי  האם אנחנו מסוגלים להסתכל על החברה

אבל האם אנחנו  -נכון שזה ריח רע  חטא ומי רק סרח?

מסוגלים להוציא איזה מטהר אויר טוב ולטהר את האווירה 

 מסביב?!

 שם. 13
 כלי יקר, שם. 14
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 לטהר את האויר

הזכרנו בתחילה את הביטוי 'אל אלהי הרוחות לכל בשר'. הוא 

 -יופיע שוב בעוד שתי פרשות 

ד הַ֔  ת ְלָכל 'ִיְפק ָ֣ רּוח ֵ֖ ל ֱאל ֵהֹ֥י ָהַֽ ָּ֑ר ִאֵ֖יׁש ע  ש ָ ה ּבָ ֵעָדַֽ  15.ָהַֽ
זה יהיה כאשר משה יעמוד לפני הקב"ה ויבקש ממנו למנות 

מנהיג במקומו, אשר יכניס את עם ישראל לארץ כאשר הוא, 

משה, יסתלק מן העולם. משה בעצם מבקש כאן מנהיג שיודע 

להידבק במידתו של הקב"ה הנקרא 'אלהי הרוחות לכל בשר' 

ויודע 'יודע מחשבות' אבל גם יודע שאנחנו בסך הכל בשר, -ה -

שלא תמיד הבשר מסריח בגלל שהוא מקולקל. לפעמים 

אם  -אפשר עדיין להפיג את הסירחון, אפשר לטהר את האוויר 

משכילים להבחין בין מי שחטא באמת למי שעדיין יכול 

להתרומם חזרה מתוך עשיה טובה. להבחין בין החוטא 

 לבין כל העדה. -בודדי בודדים  -האמיתי 

 

 

  

                                                           
 במדבר, כ"ז, ט"ז. 15
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לסעודה שלישית - אין משה אומר כלום מלבו

 לעצור את מלאך המוות

 האם ניתן לעצור את מלאך המוות?  -נפתח בשאלה 

 כי עולהממדרש פלאי שמביא רש"י במרכזה של הפרשה, 

  ועוד איך! כן, -התשובה היא 

נכנס אל לימוד המדרש הזה יחד, על רקע ההבנה שלו על ידי 

'פשוטו של מקרא' ומתוך מגמה להבין מה זה אומר -רש"י כ

איך זה ממשיך  -לגבינו ומה זה עושה כאן, בתוככי פרשת קורח 

 ראית והמופלאה הזו.את המהלך של הפרשה הנו

אחרי שהאדמה פותחת את פיה ובולעת את קורח ואת אנשיו, 

ולאחר שהאש יוצאת מן השמיים ואוכלת את מאתיים 

מתחילה מגפה קשה  -וחמישים מקריבי הקטורת אש זרה 

  -בעם. משה שולח את אהרן לעצור את המגפה ואומר לו 

ת ח א  ן ק ָ֣ ֹ֠ה ְות  ְחּתָ ּמ  ׁש מֵ  ה ֹ֠ יָה ֵאֵ֜ ת ָעל ָ֨ ר  ָ֣ים ְקט ַ֔ ח ּ֙ ְוש ִ ְזּבֵָ֨ ּמִ ל ה  ִּ֤ ע 

ל ה א  ְך ְמֵהָר  ֵלֶּ֧ י ְוהו  ַֽ ָּ֑ם ּכִ ר ֲעֵליה  ָ֣ ּפֵ ה ְוכ  ֵעָדֵ֖ י ָהַֽ ְפֵנֹ֥ ף ִמּלִ צ  ּק   א ה   'הֵ֖  ָיָצֹ֥

ף ג  ַֽ ּנָ ל ה   16.ֵהֵחֹ֥

למשה אין ספק כי אהרן יוכל לכפר על העם ולעצור את 

 -המגפה. אהרן עושה כדברי משה, רץ 

ל ל ְוִהּנֵ   א  ָהַ֔ ּקָ ך ה  תּתו  ַֽ ןּ֙ א  ּתֵ ּיִ ם ו  ָעָּ֑ ף ּבָ ג  ֵ֖ ּנ  ל ה  ר  ה ֵהֵחֹ֥ ֵ֖ ּפֵ ְיכ  ת ו  ר  ט ַ֔ ּקְ ה 

ל ם ע   17.ָהָעַֽ

מיד אחרי שהוא כבר נתן את הקטרת וכיפר על העם, כותבת 

  -התורה 

ין ַֽ ד ּבֵ ֲעמ ֹ֥ ַֽ ּי  ה ו  ָפַֽ ּגֵ ּמ  ר ה  ֵ֖ ּתֵַָֽעצ  ים ו  ָּ֑ ּיִ ח  ַֽ ין ה  ֵ֖ים ּוֵבָ֣ תִ ּמֵ  18.ה 

 מתנתו של מלאך המוות למשה

על פניו מובן מהפסוק כי אהרן הוא זה שעמד בין המתים לבין 

החיים, אבל רש"י בוחר לפרש בדרך אחרת. משה קיבל את 

ישירות מאת הקב"ה,  -שהקטורת תכפר על העם  -הרז הזה 

  -כאשר הוא עלה לרקיע 

ת כשעלה לרקיע, ורז זה מסר לו מלאך המו. וכפר עליהם

 19.שבת כדאיתא במסכת שהקטורת עוצר המגפה

שכאשר עלה משה למרום לקבל את התורה,  20חז"ל מספרים

ואחרי שהודו לו המלאכים שאכן מקומה של התורה היא אצל 

הם נתנו למשה מתנות, ואת הסוד הזה,  -עם ישראל 

קיבל משה  -שהקטורת מכפרת וניתן לעצור את המגפות 

 ממלאך המוות בעצמו!כמתנה 

                                                           
 במדבר י"ז, י"א. 16
 שם, י"ב. 17
 שם י"ג. 18
 רש"י, במדבר, שם 19

טחון לעצור את עם המידע הזה שולח משה את אהרן בבי

המגפה. אהרן מגיע ורואה את מלאך המוות בפעולה. המגפה 

ארבעה עשר אלף ושבע מאות איש  -א עוזה ונמצאת במל

ואז אהרן אוחז את המלאך ומעמידו בעל  -מתים במגפה הזו 

עומד בעל כרחו בין המתים ובין החיים, הוא זה שכרחו. המלאך 

 - וכך מתפתחת בינו לבין אהרן השיחה הבאה

משה  - אמר לו .הנח לי לעשות שליחותי -אמר לו המלאך 

אני שלוחו של מקום ואתה  - אמר לו .ני לעכב על ידךוצו

אין משה אומר כלום מלבו אלא  - אמר לו !שלוחו של משה

מפי הגבורה, אם אין אתה מאמין, הרי הקב"ה ומשה אל 

וישב אהרן 'וזהו שנאמר  .בוא עמי ושאל -פתח אהל מועד 

 21...'משהאל 

הפסוק החותם את קריאת 'רביעי' של  בציטוטכאן  מסייםרש"י 

  -הפרשה 

ל ֲהר ןּ֙ א  ַֽ ב א  ׁשָ ִּ֤ ּיָ ל ו  ה א  ָרה מ ׁש ַ֔ ֱעָצַֽ ַֽ ה נ  ָפֵ֖ ּגֵ ּמ  ד ְוה  ֵעָּ֑ ל מו  ה  ח א ָ֣ ת  ֵ֖  22.ּפ 

עצם מסביר מדוע כתוב כאן שוב 'והמגפה נעצרה' כך הוא בוב

גפה'. כאשר 'ותעצר המ -אחרי ששני פסוקים לפני כן קראנו 

המלאך הגיע לפתח האהל עם אהרן והם פגשו שם את משה 

 נתקבל האישור הסופי לעצירת המגפה. אזרק  -עם הקב"ה 

זה מדרש מופלא אבל רש"י מבין שזהו ממש פשוטו של מקרא. 

ננסה להבין מה רש"י רוצה ללמד אותנו כאן במהלך של 

 הפרשה.

 כולם מערערים על מנהיגותו של משה 

'אתה  - כנגד אהרן טענה הגיוניתכאן בעצם, המלאך טוען 

טוען כנגדו  !'.מצטט את משה ואילו אני בא בשמו של הקב"ה

'אין משה אומר כלום מלבו,  -דבר שלכאורה קשה לקבל אהרן 

כל מה שאומר משה בעולם הוא דבר ה'. זה מאוד מזכיר את 

  -מה שאמר משה עצמו מוקדם יותר בפרשה אל קרח 

י ַֽ ּון ּכִ ז אתּ֙ ּתְֵַֽדעַ֔ ל 'הָ֣  ּבְ ת ֵאֹ֥ת ּכָ ו  ֲעש ֵ֕ ַֽ ִני ל  ָלח ַ֔ ה  ׁשְ ֵ֖ים ָהֵאָּּ֑ל  ֲעש ִ ּמ  ַֽ ה 

י י ּכִ ַֽ ּבִ א ִמּלִ  23.ל ֵ֖

'לא אני מיניתי את אהרן או את עצמי. אין כאן שום אינטרס 

 כי לא מלבי!'.  -אישי 

מרגע שישראל  -המדרש הזה אומר פה בעצם דבר מדהים 

מעים כל הזמן ערעורים על מנהיגותו יצאו ממצרים אנחנו שו

'מה, הוא לא בשר ודם? מנהיגותו נכשלה, בואו  -של משה 

במרגלים, באלדד ומידד, גם במרים במידה  -נחליף אותו!' 

 פ"ט.שבת  20
 רש"י, במדבר, שם. 21
 במדבר, שם, ט"ו. 22
 שם, ט"ז, כ"ח. 23
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האמת,  24'הרק אך במשה דיבר ה' הלא גם בנו דיבר'. -מסוימת 

'רצוננו לראות את  -כבר במעמד הר סיני ראינו שהעם אמרו 

'לא! התורה תעבור דרכך, אך  -"ה אמר למשה והקב 25מלכנו'

ורק דרכך ודווקא דרכך'. ועכשיו במגפה אנו מוצאים שלא 

אף אלא  -מערערים על משה רק הנשיאים, קרח ומרים 

'אתה יודע לוגיקה  -המלאכים. עכשיו בא המלאך ואומר לאהרן 

של כיתה א'? אני שלוחו של המקור ואתה שלוחו של משה 

ואהרן בא ומגלה למלאך  -ל לעכב אותי!'. ולכן אתה לא יכו

המוות שמשה המעביר את דבר ה' קודם לכל המלאכים גם 

דבר ה' כי  -המעבירים את דבר ה'  ,שלוחיו של מקום ,יחד

 בעולם מגיע בתפארתו אך ורק כשהוא מופיע דרך משה!

אהרן מזכיר למלאך המוות את אותה שיחה של המלאכים עם 

'מה לילוד  -עצמו היה נוכח בה  -מלאך המוות  -משה, שהוא 

'אם אין אתה מאמין, כי  -אשה בינינו', והוא אומר למלאך 

בוא עמי אל פתח אהל מועד, שם  -באמת קשה להאמין 

 ותשאל'. -הקב"ה עומד עם משה 

 כי לא מלבי

י ִאְתך   -ההתוועדות של הקב"ה ומשה  ֒ם ְוִדַבְרִתִּ֨ י ְלךָ֮ שָׁ  ְונֹוַעְדִתִּ֣

ים ֶרת ִמֵבי֙ן ְשֵנִּ֣י ַהְכֻרִבִ֔ ל ַהַכפ ֹּ֗ נוצרת כשמשה עומד  - 26ֵמַעִּ֣

בפתח האהל ומבין שני הכרובים יוצא הקול. משה עושה את 

, אל אל פתח האהל -הצעד מהמציאות של ילודי האשה כאן 

. באותו הרגע הוא מושה את העולם כולו המציאות האלקית

 -ומביא אותו אל שמיעת הקול האלוקי 

תּ֙ ...  ר  ּפ ּ֙ ּכ  ל ה  ִּ֤ יו ֵמע  ר ֵאָלַ֗ ָ֣ ּבֵ ֵ֖ר  ...ִמּד  ּבֵ ְיד  ֻרִבָּ֑ים ו  ּכְ י ה  ֵנָ֣ ֵ֖ין ׁשְ ִמּבֵ

יו  27.ֵאָלַֽ

גם אתה תעבור את  -'אם אין אתה, מלאך המוות, מאמין 

הקורס שעם ישראל כולו עובר בחומש במדבר, הקורס בו 

לומדים שילוד אישה ששמו משה בן עמרם קודם לכל 

מלבו. גם אתה תעבור את הקורס שהרמב"ם לא  -המלאכים 

וגם בך יאמינו  28לא מלבו. -קורא לו 'עיקר' בי"ג העיקרים 

 לעולם. 

בלי ההבנה הזו, סיפורה של פרשת קרח וסיפור הערעורים על 

דבר  ,משה לא יהיה שלם. במתימטיקה שהתורה רוצה ללמד

 גדול יותר מדבר ה' בלי משה! -ה' דרך משה 

 

 

 

                                                           
 שם, י"ב, ב'. 24
 רש"י, שמות י"ט, ט'. 25
 שמות, כ"ה, כ"ב. 26

 במדבר ז', פ"ט. 27
 עיקר ח'. 28

 : השבתזמני כניסת וצאת 
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