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 "דבס

 

 
  

 

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - המהפכהתזמון 

ניסיון הפיכה המוני בעם  התורה לנובפרשת קרח מתארת 

 -ישראל, לא של עשרה אנשים כבפרשת שלח, אלא של 

י ַֽ נ  ִׁ֥ים ִמב ְּ ֲאָנש ִ ַֽ ִׁ֥י  ו  ִרא  ה קְּ ָדָ֛ ִׁ֥י ע  יא  ש ִ ָ֑ים נְּ ים ו ָמאתָ ִּׁ֣ ִ ֵ֖ל ֲחִמש   ָרא  ִיש ְּ

י ש   נְּ ד א  ֵ֖ ַֽם מֹוע   1.ש  

 זו הפיכה של ממש. ומה הם רוצים? למה דווקא עכשיו? 

 ימי ההמתנה

לכאורה בקשתו של קרח מוגדרת  -נתחיל בשאלה הבאה 

  -ונכונה מאד 

תֹוָכֵ֖ם ָכל ים ו בְּ ֹדש ִִׁ֔ ם קְּ ִּׁ֣ ל ָ ֻּ ָד֙ה כ  ע   2'...הָ֑  ָהַֽ

הנה אנחנו הולכים במדבר עם  -דברים הם נכונים ואמיתיים 

'ועשו  -המשכן ובתוך כל אחד ואחת שוכן הקב"ה, כפי הפסוק 

  -לי מקדש ושכנתי בתוכם', וממילא 

ל ...  ו  ע  אֵ֖ ְּ ש   נ  ִַֽתְּ ו ע  ת  ד ִׁ֥ ִׁ֥ל ה ו מ  ה   3'.קְּ

הדבר אף הולכים ומוגדרים יותר. משה רבנו עצמו מגדיר מה 

 -רוצה קרח 

ם ... ֵ֖ם ג   ת   ש ְּ ה ו ִבק   ַֽ נ ָ הֻּ  4.כ ְּ
  -קרח בעצם מבקש להיות כהן גדול. ועל כך עונה לו משה 

ע ה   ַ֨ ֹיד  ר וְּ ק  ֹֹּ֠ ת 'ב  ר א  ת ֲאש   א  ֹו וְּ ֹוש   לָ֛ דֵ֖ ק ָ ת  ה  ָ֛ א  יו וְּ ָלָ֑ יב א  ִרִּׁ֣ ִהקְּ וְּ

ר ח  ִׁ֥ר ִיבְּ יו ֲאש   ָלַֽ יב א  ִרִׁ֥ קְּ ֹו י   5.ב ֵ֖

אך אז מסתבר שלא רק קרח רוצה בכהונה הגדולה אלא 

מאתיים וחמישים איש מקטירים קטורת ומחליטים לסכן את 

חייהם כדי להיות כהנים גדולים! לפי שננסה להבין את התוכן 

אם אתם, עדת  -תוי הפנימי של טענתם, צריך להבין את העי

מדוע התעוררתם רק  -קרח, טוענים נגד הכהונה של אהרן 

עכשיו? כזכור אנחנו נמצאים אחרי תשעה באב של השנה 

                                                           
 במדבר ט"ז, ב'. 1
 שם, ג'. 2
 שם. 3
 שם, י'. 4
 .שם ה' 5

השניה לצאת ישראל ממצרים, אחרי חטא המרגלים, ואילו 

בחנוכת  -שאהרן התחיל להיות כהן גדול היה כבר בר"ח ניסן 

, אולי יותר, עד המשכן. למה הם חיכו כארבעה חודשים וחצי

 -שבאו עם הטענה?! מהי ההמתנה עד לאחרי חטא המרגלים 

על פי הסדר המופיע במקרא וכפי שאף לומדים חז"ל את 

והקריבה עם הטענה והמעשים של קרח ועדתו רק  - 6הדברים

 עכשיו? 

 שנה למרגלות ההר

נדמה שכפי שלמדנו כבר במקומות אחרים, שכאשר נדע את 

 המיקום המדויק של טענתם נבין את הדברים לאשורם.

הגענו להר סיני בר"ח סיון, חודשיים וחצי לאחר היציאה 

  -ממצרים 

י נ  את ב ְּ ִׁ֥ צ  י לְּ ִליש ִִׁ֔ ְּ ש   ֙ ה  ש  ד  ֹח֙ ה  ב   ז  ִׁ֔ ֹום ה  י ִּׁ֣ ִים ב   ָרָ֑ ץ ִמצְּ ר  ִּׁ֣ א  ֵ֖ל מ  ָרא  ִיש ְּ

ֵ֖או   יב ָ ִׁ֥ר ִסיָנַֽ ב    7.ִמדְּ

ושם נשארנו כמעט שנה; ביום הכיפורים ירד משה עם הלוחות 

השניים, למחרתו התחילו להכין את המשכן ורק בעשרים 

 -לחודש אייר בשנה שלאחר מכן התחלנו במסע לארץ ישראל 

אז התחילו כל הבעיות. קברות התאווה, חטאה של מרים, 

 ה עם קרח?המתאוננים, המרגלים. מה עכשיו קורה פ

 במדברלא רק  -להישאר רוחניים 

מה היה התוכן הפנימי שעמד מאחורי חטא המרגלים? ממה 

הרבה פעמים ראינו שכל דבר רע בא משורש טוב  -הוא נבע? 

 -רק שהוא מתגלה באופן לא נכון. מה שהמרגלים אמרו היה 

'ההתנתקות מהר סיני, מהקולות והלפידים, הירידה לארציות 

הנפילים,  -להתמודדויות שלא נוכל לעמוד בהן תביא אותנו 

הענקים. בואו נישאר פה במדבר, רוחניים, עד שיבוא משיח'. 

א ֶאל' -וכפי שהם אף טוענים  6 ף ל ֹ֣ נּו-א ַ֡ ָתָ֔ יא  ֹ֣ שׁ֙ ֲהב  ב ּוְדב  ת ָחָלָ֤ ֶרץֶ֩ ָזב ַ֨  ...'  ֶאֶ֩

 )שם, י"ד(, שבגלל חטא המרגלים נגזר עליהם למות במדבר מבלי    
 להיכנס לארץ.   
 .שמות י"ט, א' 7

 חתשע" קרחפרשת  



 

2 
 

כלומר הבעיה היתה בחוסר ההבנה שהקב"ה רוצה שאת 

דירתו נבנה לו דווקא בתחתוניים, שנעבוד אותו דרך הניסיונות, 

דרך הקשיים. שהתורה היא עולם של מעשה, שצריך לתרגם 

ציות, ל כח לחיות את חיי המעשה. לכן מיד לאחר אותה לאר

הם משכימים  -מכן מגיע הניסיון ההפוך של המעפילים 

  -למחרת בבוקר ורוצים לעשות תשובה 

ל ו  א  ֲעלִׁ֥ ַֽ י   ל ֹראש   ו  ינו  א  ָעִלָ֛ ו  וְּ נ  ר ִהנ  ֶּ֗ אֹמָ֑ ר ָהָהֵ֖ר ל  ֹום ֲאש   קָ֛ ָ מ   ה 

ִׁ֥ר הֵ֖  אנו   'ָאמ  ִׁ֥י ָחָטַֽ  8.כ ִ

גדולה מהמרגלים. הם רוצים להילחם זו טרגדיה לא פחות 

ולעשות ולתקן, אבל שוב הם מתבלבלים, כי אי אפשר להיות 

  -מעשיים ולא ניתן לנצח כאשר 

ִרית ֲא֤רֹון ב ְּ ה ֹלא 'ה֙  ו  ה ו ֹמש  ִׁ֔ ַֽ ֲחנ  מ   ַֽ ב ה  ר  ִׁ֥ ו  ִמק    9.ָמֵ֖ש 

זה לא עובד ככה. ואז הם קולטים שצריך להישאר פה ארבעים 

שנה ולהתרגל למעשי מצוות בלי הר סיני, בלי קולות ובלי 

לפידים. 'קורס' בן ארבעים שנה שבו דור האבות ימות, ודור 

הבנים ילמד איך מחברים את התוכן הכי רוחני אל המציאות 

י הרוחני תחת הר סינ -הכי ארצית. כאשר יכנסו הבנים לארץ 

נבוא אל הר גריזים והר עיבל ולאחר מכן אל הר המוריה ולבית 

תפילה לכל העמים, ונגלה איך העולם המעשי והעולם הרוחני 

 מחוברים יחד. 

 מצוה של משה, מצוה שלי

בדיוק בנקודה זו קמה תנועת ההתקוממות הגדולה מכולן, 

ניסיון ההפיכה הגדול ביותר, קרח ועדתו, אשר טענתה היא 

'כל עוד היינו בהר סיני', אומר קרח, 'לא ערערתי על  -כדלקמן 

כהונתו של אהרן. כל זמן שהיינו במציאות הרוחנית והחיים היו 

שם ברור שיש  -סביב ההשגות העליונות, סביב לימוד התורה 

הבדל בין משה שקיבל תורה מסיני, בין אהרן והזקנים שקיבלו 

לביני, קרח, יהודי פשוט, שקיבל את התורה באופן  -ממנו 

הרבה יותר פשוט. ברור לי שיש הבדל בין השגה פנימית של 

גדולי הדור לבין השגה פשוטה של פשוטי העם. אבל כיון 

יכים להסתובב שכעת הדגש הוא על המעשה, ואנחנו צר

הרי מעכשיו, במעשי  -במדבר וללמוד את העולם המעשי 

המצוות, אין הבדל בין יהודי ליהודי. אין הבדל בין החיוב להניח 

תפילין של משה רבנו ואהרן הכהן לבין החיוב שלי, קרח, או 

של כל יהודי אחר. אותם תפילין עם אותם בתים ואותו כתב. 

אותה תכלת. המעשה הוא התכלת היא  -אותו דבר בציצית 

אותו מעשה. כולנו רוצים להיות כהנים גדולים, כפי  שהקב"ה 

  -אמר 

ם תֹוָכַֽ ֵ֖י ב ְּ ִ ת  נְּ כ  ש ָ ש  וְּ ָ֑ ד ָ י ִמקְּ ו  ִלֵ֖ ש  ָעִׁ֥  10.וְּ

הקב"ה שוכן בתוכו של כל יהודי ויהודי. ההתנשאות הזו יוצרת 

 מצב כאילו יש הבדל גם בעולם המעשה'.

 בזכות משה -להישאר מרוממים 

'נכון,  -ל זה באה המענה הנורא שהקב"ה מעביר דרך משה ע

במעשה המצוות עצמו, משה ואני עושים את אותה פעולה, אך 

המעשה שעושה משה ומואר באורו הפנימי הוא הנותן לי את 

הכח לקיים את המצווה. משה מלמד אותי לא רק באקדמיה, 

בתאוריה, אלא גם איך המעשה שלי ימשיך ויישאר כל הזמן 

'ושכנתי -רומם. איך לא נהפוך לשגרה שמורידה אותנו. איך המ

בתוכם' ממשיך גם במדבר, בחיים. גם שם הכל חייב לבוא דרך 

 משה ואהרן'.

 

  

                                                           
 במדבר י"ד, מ'. 8
 שם מ"ד. 9

 שמות כ"ה, ח'. 10
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לסעודה שניה - בראיהבעיות דתן, אבירם ו

 קריאה מעצבנת

מי אתם דתן ואבירם? תקנה קדומה היא, עוד מימות עזרא 

הסופר, לקרוא בשבת במנחה ובימים שני וחמישי שלאחריה 

את קריאת 'ראשון' של השבת הבאה. וכל מי שקרא אותה, 

 כבר הרגיש שמשהו בסופה של הקריאה שלנו קצת 'מעצבן'.

כדי שלא להחזיק  -משה רבנו שולח לקרוא לדתן ולאבירם 

במחלוקת, אך הם לא נענים ומשיבים לו בנאום שנקטע 

  -באמצעו על ידי סוף קריאת 'ראשון' 

ה ... ַֽ ֲעל  ַֽ א נ  ו  ֹלִׁ֥ רֵ֖ אמְּ ַֹֽ י  ת ָחָל֙ב . ו  ֤ ץ ָזב  ר  א ַ֨ נו ֙ מ  ֱעִליָתַ֨ ַֽ י ה  ֤ ט כ ִ ע ֶּ֗ מְּ ה 

ֵ֖נו   ֲהִמית  ַֽ ש  ל  ב ִׁ֔ יו דְּ ַֽ ָ֑ר כ ִ ב ָ דְּ מ ִ ם ב   נו  ג   יֵ֖ ר ָעל  ִׁ֥ ר  ָ ת  ר ִתש ְּ ַֽ ר  ָ ת   11.ִהש ְּ
  -אבל הנאום ממשיך אל תוך קריאת 'שני'  'ראשון'נגמר  כך

ל א א  ף ֹלִּׁ֣ ַ֡ ן א  ת   ַ֨ ת ִ נו  ו  יֹאָתִׁ֔ ֙ ֲהִבִּׁ֣ ש  ב  דְּ ב ו  ת ָחָל֤ ץֶ֩ ָזב ַ֨ ר  ת  א ֶ֩ ֵ֖ ֲחל  ַֽ נו  נ  ָלִׁ֔

ם ת ְּ  ָ֛ ִׁ֥ים ָהה  ֲאָנש ִ י ָהַֽ ינ ֵ֞ ע  ַֽ ם ה  ה ָוָכָ֑ר  ִּׁ֣ ד  הש ָ ַֽ ֲעל  ַֽ א נ  ר ֹלִׁ֥ ֵ֖ ק    12.נ 

אולי באמת הסיבה להפסקה של הקריאה באמצע הנאום היא 

ת כדי כדי שנתעצבן עליהם 'דווקא' ונחכה בכיליון רוח ְלָשבָ 

 ללמוד את הפרשה כמו שצריך... 

 להים'-'זה לעמת זה עשה הא

  -המהר"ל  ו המדהימים שלאבל בואו נתחיל דווקא בדברי

דתן ואבירם מתנגדים תמיד למשה ש ,ותבין דברי חכמים

כי כאשר זכו ישראל לשני אנשים נבדלים מכלל  ,ולאהרן

זה לעומת זה היה  - ישראל במעלה, והם משה ואהרן

מישראל ב' אנשים רשעים נבדלים לרע, מתנגדים תמיד 

 13...למשה ולתורתו

כלומר כאשר ברא הקב"ה בעולם את משה ואת אהרן הוא ברא 

יש לו קליפה  -ואבירם! כאשר יש אור עליון כנגדם את דתן 

שנמצאת בעולם גם כדי להפריע לו להופיע, הוא עובר דרך כל 

אך בסוף בסוף היא גם מגנה עליו. לכל קודש,  מיני חתחתים,

'דתן ואבירם' שלהם. 'זה לֻעמת זה -לכל משה ואהרן, יש את ה

  אז מי אתם דתן ואבירם? 14עשה האלהים'.

 מכרים ותיקים

ל מזהים את דתן ואבירם עוד במצרים כבר לפני שמונים חז"

 -שנה 

קראם  .זה דתן ואבירם -' והנה שני אנשים עברים נצים'

הם היו שהותירו , נצים על שם סופם, הם שאמרו דבר זה

מן המן, הם היו שאמרו )במדבר י"ד( נתנה ראש ונשובה 

                                                           
 י"ג.-במדבר י"ב 11
 שם י"ד. 12
 פרק יטלמהר"ל, גבורות ה'  13
 קהלת ז', י"ד. 14

שעמדו  - 'וישמע פרעה' ...מצרימה, הם שהמרו על ים סוף.

 15ו.דתן ואבירם והלשינו עלי

הם המלשינים הגדולים על משה כאשר הוא צריך לברוח 

למדין. הם אלו שכאשר לא יורד מן בשבת, כדברי משה, 

הולכים ומפזרים בלילה מהמן שלהם ליד אהלי ישראל כדי 

להפריך את דבריו, כדי שנפסיק להיות 'נאיבים'. הם בטח גם 

כתב עת אקדמי נחשב... פירסמו על זה 'מאמר' או 'מחקר' ב

אנחנו זוכרים את המדרש הזה שבסוף באו הציפורים עשו לנו 

שירות אמוני, אכלו את המן השכם בבוקר ועם ישראל כלל לא 

 ידע על הרשעות הזו שלהם?

 טענות לא הגיוניות

מה באמת עושים כאן דתן ואבירם? הרי לקרח ולעדתו ראשי 

אבל  -כהנים גדולים להיות  -הסנהדראות יש שאיפות רוחניות 

דתן ואבירם? הדברים שהם אומרים פה ואשר מהם ננסה 

 ללמוד קצת על דמויות אלו נשמעים לא הגיוניים, לא לעניין;

נעיין בשני הפסוקים של דברי דתן ואבירם, פסוקים שיכניסו 

אותנו קצת אל תוך עולמם, אל 'המעבדה' שלהם. ראשית, הם 

עלה' ומסיימים באותן פותחים את דבריהם במילים 'לא נ

מילים. ממש נאום מובנה. לאחר מכן, הם משתמשים בביטוי 

  -שבו השתמש משה. משה כזכור אמר לקרח 

עו  ... מְּ י ש ִ ִוַֽ י ל  ִׁ֥ נ  א ב ְּ ם. ָנֵ֖ ט ִמכ  ֶּ֗ ִּׁ֣ ע  מְּ  16...ה 

ואף דתן ואבירם נוקטים באותה לשון ובעצם מחקים את משה 

'...כי  -האמת  'המעט כי העליתנו...'. והם ממשיכים בסילוף -

העליתנו מארץ זבת חלב ודבש...'. האם משה העלה אותם?! 

זה בדיוק אותו החטא שחטאו בעגל בהר סיני כאשר ייחסו 

ארץ מצרים היא ארץ  -למשה את הכוחות ולא לקב"ה. ועוד 

זבת חלב ודבש? אפשר להבין שהם רוצים לזלזל בארץ ישראל, 

 -את העם אליה לפגוע בייחודה, בהבטחה של משה להעלות 

אבל איך אפשר לומר שמצרים היא 'זבת חלב ודבש' דוגמת 

ישראל? הרי זו שטות עובדתית. האקלים בין המקומות הללו 

  -כל כך שונה, במצרים אין גשם ואילו בישראל 

ה ת   ש ְּ ִים ת ִ ֵ֖ מ  ָ ש   ר ה  ִׁ֥ ט  ִים ִלמְּ ַֽ    17.מ ָ

 ? רוצים לומרמה הם בעצם 

 'הדיקטטור' הגדול

'כי תשתרר עלינו גם השתרר'. הם משנים פה  -והם ממשיכים 

  -מילה אחת קטנה ממה שטען קרח. קרח אמר 

 ל"ו.-שמות רבה א', ל"ד 15
 ט'.-במדבר, שם ח' 16
 דברים י"א, י"א. 17
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י ָכל ֤ תֹוָכֵ֖ם הָ֑  כ ִ ים ו בְּ ֹדש ִִׁ֔ ם קְּ ִּׁ֣ ל ָ ֻּ ָד֙ה כ  ע  ל 'ָהַֽ ו  ע  אֵ֖ ְּ ש   נ  ִַֽתְּ ו ע  ת  ד ִׁ֥  ו מ 

ִׁ֥ל ה ה   18'.קְּ

כלומר, הטענה של קרח, עם כל הקושי שבה, היא לגבי 

מי יהיה זה שיינשא וירומם את העם, אבל דתן  -הנשיאות 

'אתה דיקטטור', הם  -ואבירם פה מחליפים את הביטוי לשררה 

  -מטיחים במשה, האיש שנאמר עליו 

ל ... ֵ֖ר ע  ם ֲאש   ָאָדִׁ֔ ֹל֙ ָהַֽ ד ִמכ  ֹאָ֑ ו מְּ ה ָעָנִּׁ֣ י ָהֲאָדָמַֽ ִׁ֥ נ  ְּ  19.פ 

'כי תשתרר  -סתם בשררה, אלא בשררה כפולה ומכופלת  לאו

'מארץ  -עלינו גם השתרר'. בעצם כל הנאום שלהם הוא כפול 

'לא  -'אל ארץ זבת חלב ודבש, 'לא נעלה'  -זבת חלב ודבש' 

 נעלה', 'כי תשתרר... גם השתרר'.

 המומחים לריאליה

ה 'העיני האנשים ההם תנקר'. הכוונ -ואז מגיע הביטוי הגדול 

במילה 'ההם' הם מדברים על עצמם. 'אתה בא  -ברורה 

'אתה עם כל האמונה  -להוציא לנו את העיניים החוצה', כלומר 

שלך חושב שאנחנו לא רואים את העובדות האמיתיות? אתה 

חושב שעם קצת שירי געגוע לארץ ישראל הישנה והטובה 

אנחנו נתרגש ולא נבין שתכל'ס, הארץ הזו שהבטחתם לנו 

בדיוק כמו מצרים? כל הדברים היפים והגדולים שלכם,  היא

הכל זה אחיזת עיניים,  -משה ואהרן, על המשכן והקדושה וכו' 

 הכל זה חלק מהרודנות, מהשררה שלכם'.

מבינים מה הם עושים פה בעצם? 'אתם באים אלינו עם כל 

 -מיני אמונות אבל אנחנו לא עיוורים. יש לנו עיניים לראות 

ם את מהמציאות, את הריאליה. אנחנו מומחים אנחנו רואי

 לריאליה'. 

את המילים האחרונות  -בהפוך  -לנו  יםהפסוקים האלו מזכיר

  -שאמר משה לחותנו לפני פרידתם 

ים ִעִּׁ֣ ל ֹנסְּ נו  א  חְּ ר הִׁ֔  ֲאנ ֶּ֗ ִּׁ֣ ִּׁ֣ר ָאמ  קֹו֙ם ֲאש   ָ מ  ה  'ה  ָכ֤ ָ֑ם לְּ ת  ִּׁ֣ן ָלכ  ֹו א  ֹאתֵ֖

ךְּ  נו  ָלִׁ֔ בְּ ִּׁ֣ ט  ה  ֙נו ֙ וְּ ָ ל... ִאת  ָ֑נו   א  ֲעֹזִּׁ֣ב ֹאתָ א ת   ִים... ָנֵ֖ יָנַֽ ע  נו  לְּ ֵ֖ יָת ל ָ ִׁ֥ ָהיִ  20.וְּ

תן לנו לטעות אחרי עיני הבשר י'בוא אתה כהן מדין ואל ת

שלנו. שלא נראה בעיניים הגשמיות והמגושמות שלנו את 

המציאות עם הציניות המשפילה שלה. תהיה אתה לנו לעיניים 

  -כדי שנזכה שהעין שלנו תראה את דברי הנביא 

ו ב הֵ֖  ש ִׁ֥ ו  ב ְּ אִׁ֔ ִי֙ן ִירְּ ֙ ע  ִין ב ְּ ֤ י ע  ִּׁ֣ ֹון 'כ ִ  21.ִצי ַֽ

כן, כל עובדה אפשר לראות בעיניים בשריות, אגואיסיטיות. אין 

השתררות '-שום בעיה להסביר את כל הנהגתו של משה כ

, את כל ההבדל בין המציאות של ישראל ומצרים 'דיקטטורית

ת עליונים כמשה כשינויי אקלים 'מקריים'. כשיש בעולם אורו

משה  -ואהרן, שתפקידם הוא למשות אותנו מהמציאות הזו 

יוריד לנו מלמעלה את האור ואהרן ירים אותנו למעלה לקלוט 

 יש כנגדם את הקליפות הללו של דתן ואבירם.  -אותו 

 לראות בעיניים עצומות

מתאמנים אז איך מתמודדים עם זה? בכל בוקר וערב אנחנו 

הזה של משה ואהרן כנגד דתן ואבירם. כל עושים את התרגיל ו

אנחנו בבוקר ולרגע אחד בלילה, יום מחדש, לרגע אחד 

עוצמים את העיניים, מניחים את כף היד על העיניים ובאותה 

אנחנו רואים נכון, רואים  -רבע דקה כשהעיניים סגורות 

בבירור, את מה שהעיניים הריאליסטיות מונעות מאתנו 

 -לראות, ואומרים 

ֵ֖ע מ  ָ֑ל הִׁ֥  ש ְּ ָרא  ֵ֖ינו  הִׁ֥  'ִיש ְּ ד' ֱאֹלה  ָחַֽ  22.א 

 זוהי המציאות האמיתית והבלבדית.

שנזכה לעצום את העיניים חזק, לפתוח אותן ולראות עין בעין 

 'בשוב ה' ציון', במהרה.

 

 

  

                                                           
 במדבר שם, ג'. 18
 שם י"ב, ג'. 19
 ל"א.-שם, י', כ"ט 20

 ישעיהו נ"ב, ח'. 21
 דברים ו', ד'. 22
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לסעודה שלישית -'ותכס עליהם הארץ' 

 נס מיותר?

פתיחת האדמה את פיה  -רגע לאחר שיאה של הפרשה 

  -מופיעות המילים הבאות  -ובליעת קרח ועדתו 

ָכל ם וְּ ִּׁ֣ ֜דו  ה  רְּ י  ַ֨ ץ  ו  ר  ֙ם ָהָאִׁ֔ יה  ס ֲעל  ֤ כ  ת ְּ ָלה ו  ֹאָ֑ ים ש ְּ ֵ֖ י ִ ם ח  ָ֛ ִׁ֥ר ָלה  ֲאש  

ל ָהַֽ ק ָ ֹוךְּ ה  ִׁ֥ ו  ִמת  דֵ֖ אבְּ ַֹֽ י   23.ו 
עליהם הארץ' נראות על פניו כלא הכרחיות.  המילים 'ותכס

הרי מתוארת פה הטרגדיה הגדולה ביותר שיכולה להיות 

עדה שלמה נבלעת  24כאן נברא הגיהינום, -בעולם, על פי חז"ל 

ומה שחשוב לתורה להדגיש  -עם כל היקום אשר ברגליהם 

עכשיו זה שהאדמה חזרה למפלס שלה, כיסתה עליהם 

המילים 'ויאבדו מתוך הקהל'  -ר מכך והדשא חזר לצמוח? יות

האם הם לא היו  -'ותכס עליהם הארץ' -מופיעות רק אחרי ש

אובדים מתוך הקהל אם הארץ לא הייתה מכסה עליהם? 

 בשביל מה זה חשוב לציין את הפרט הזה?

 -שזה בא לתאר נס בפני עצמו  25יש מהמפרשים שאומרים

ך כלל כאשר יש רעש אדמה, אחרי שהאדמה נפערת, בדר

האדמה לא חוזרת בדיוק למה שהיתה לפני כן. נשאר בור 

הכיסוי והשיטוח  -בקרקע. אבל כאן היה נס מיוחד נוסף 

כאילו היה מכבש  26מחדש, 'ולא נודע כי באו אל קרבנה'.

מה זה נתן?  -שיישר את הקרקע. ועדיין שאלנו עומדת בעינה 

 בשביל מה הנס הזה נצרך?

 'ויסֹגר בשר תחתנה'

כיר דבר דומה בספר בראשית, אחרי שהקב"ה הפיל זה מז

  -תרדמה על האדם 

ה... ת  ַֽנ ָ חְּ ֵ֖ר ת   ש ָ ר ב ָ ִֹׁ֥ ג  סְּ י ִ יו ו  ֹעָתִׁ֔ לְּ ת֙ ִמצ   ח  ח א  ֶּ֗ ק   י ִ  27.ו 

מה זה בא לומר? שהמנתח, הקב"ה,  -וגם שם השאלה דומה 

הרי לקיחת הצלע היא  -לא השאיר צלקת? שם ההסבר הוא 

 -לחפש את אשתו, את צלעו מה שגרם לטבע של האדם 

הצורך של האיש לחזר אחרי האישה כאדם שאבדה ממנו 

אם הבשר היה נשאר פתוח והיה נראה  28כלשון חז"ל. ,אבדה

בבירור שחסר שם משהו, אזי היה טבעי ומוכרח שהאדם 

אבידתו, אבל מכיון שהקב"ה רוצה שהכל יהיה -יחפש את צלעו

'אתה יכול לחיות  -בבחירה חופשית, הוא כאילו אומר לאדם 

לבד. אתה יכול להתכחש לטבע שלך. אתה יכול שלא לחפש 

את הצלע שלך'. עוד יכולה להתפתח פילוסופיה אנושית 

שלמה שאדם יכול לכתחילה לחיות בלי אישה. בשביל מה? 

אבל אצל  -אצל בעלי החיים הדבר הוא טבעי, אינסטקטיבי 

                                                           
 במדבר ט"ז, ל"ג. 23
 תנחומא קרח יאמדרש  24
 מלבי"ם שם  25
 בראשית מ"א, כ"א. 26
 בראשית ב', כ"א. 27

תך לממש את 'אני לא מכריח או -האדם הקב"ה כביכול אומר 

 מה שטבעי לך'.

אז תירצנו את בראשית, ומה התירוץ פה אצלנו? אם נעמיק 

 נראה שזהו בעצם כל הסיפור של הפרשה;

 סמל המחלוקת בעולם

קרח כידוע הפך לסמל של המחלוקת, של הפירוד. כך אף אמרו 

 -חז"ל 

ִים מ  ם ש ָ ש   ִהיא לְּ ת ש   ֲחלֹוק  יזֹו ִהיא מ  ת ִהל    - א  ֲחלֹוק  ל זֹו מ 

ִים מ  ם ש ָ ש   יָנה  לְּ א  ש   אי. וְּ מ   ש   ָכל ֲעָדתוֹ  - וְּ ח וְּ ת ֹקר  ֲחלֹוק   29.זֹו מ 

קרח הוא הסמל של המחלוקת בעולם. כך אף מתרגם אונקלוס 

  -בפתיחת פרשתנו 

ח ג ֹקר  ל  ְּ פ  ִאתְּ  ...וְּ

הוא הסמל של הפלגנות, מפלגה. לקח מצד אחת את עצמו אל 

  -מול כולם. גם הגמרא מביאה 

י ה 'שנאמר  המחזיק במחלוקת עובר בלאו כל ... ֹלא ִיהְּ וְּ

ֲעָדתו כ  ח וְּ ֹקר   30'.כְּ

אבל האמת היא שכאשר חושבים לעומק, קרח בעצם בא עם 

הוא טען אחדות! הוא ביקש לבטל את  -טענה הפוכה 

  -המחיצות. טענתו היתה 

י ָכל ֤ ים כ ִ ֹדש ִִׁ֔ ם קְּ ִּׁ֣ ל ָ ֻּ ָד֙ה כ  ע   31...ָהַֽ
ו אחדות אזרחית, בפני החוק ואם תגידו שהוא הטיף לאיז

  -בלבד, הרי שהמשך הפסוק יוכיח 

י ָכל ֤ תֹוָכֵ֖ם הָ֑  כ ִ ים ו בְּ ֹדש ִִׁ֔ ם קְּ ִּׁ֣ ל ָ ֻּ ָד֙ה כ  ע  ל 'ָהַֽ ו  ע  אֵ֖ ְּ ש   נ  ִַֽתְּ ו ע  ת  ד ִׁ֥  ו מ 

ִׁ֥ל ה ה   '.קְּ

למה צריך כהנים, לווים, ישראליים, ראשי  -הוא בעצם אמר 

 הקב"ה!שבטים וכו'? הרי כולם יהודים! בתוך כולם שוכן 

 אחדות ולא אחידות

זה פלא פלאות רעים ואהובים, מי שהיה בא עם טענה לאחדות 

מזויפת הפך לעדי עד סמל המחלוקת והפירוד. למה? כי 

לשלמות כוונת הבריאה של הבורא ניתן להגיע רק כאשר 

שומרים על הסוגים השונים של הבריאה בכלל, ושל עם 

ישראל בפרט; שהכהן לא ינסה להיות ישראל והישראל לא 

לוי. שהאיש לא ינסה להיות אשה והאשה לא ינסה להיות 

 תנסה להיות איש, וד"ל.

 קידושין ב: 28
 אבות, ה', י"ז. 29
 סנהדרין ק"י. 30
 במדבר ט"ז, ג'. 31
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וזהו,  -האחדות הזו, שבנויה על ביטול המחיצות שקבע הקב"ה 

  -אגב, העומק של דברי משה אל קרח ועדתו 

ע ה   ַ֨ ֹיד  ר וְּ ק  ֹֹּ֠ ת 'ב  ר א  ת ֲאש   א  ֹו וְּ יו לָ֛ ָלָ֑ יב א  ִרִּׁ֣ ִהקְּ ֹוש  וְּ דֵ֖ ק ָ  32...ה 
עם 'רוממות אל בגרונם', גם אם היא האחדות הזו גם אם היא  -

היא אחדות מפלגת, לא רק ביני לבינך, אלא ביני  -לשם שמים 

 לבין החלק אלוק ממעל המיוחד שבי.

שהיה הכי טבעי לפרש שהוא  -לכן את המילים 'ויקח קרח' 

לקח מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות והפך אותם לעדה 

מפרש  - 33אחת, כפי שפשטנים מסוימים אכן מפרשים

אונקלוס, מפרשת ההיסטוריה ומפרשת האמת למילה 

 'ואתפלג'. הוא זה שהבדיל בינינו לבין השמים.

 המבדיל בין ֹקדש לֹקדש

'שיר של יום' בבית המקדש -חז"ל שואלים מפני מה נקבע שה

  -ואף שאנו אומרים בימי שני הוא 

ח י ֹקר  נ  מֹור ִלבְּ יר ִמזְּ  34.ש ִ

 -ואומרים 

 35...יו ומלך עליהןעל שם שחילק מעש

ההבדלה הזו, בין החלק העליון שבי לבין החלק שמתגלה פה 

'אם  -יכול לבוא על ידי מילים מפוצצות של טשטוש הזהות 

                                                           
 שם, שם, ה'. 32
 ל אתר.רבנו בחיי ע ר' 33
 תהילים מ"ח, א'. 34

תהיה האשה גבר', הם טוענים, 'היא תמצה את עצמה, את 

זו אחדות שאיננה אלא טשטוש ופילוג ביני ובין  -יכולותיה' 

 מהותי, ביני לבין בוראי.

 את הייחודיות שבילגלות 

שני ניסים קרו בסיפור קרח. האחד  -נסיים במה שפתחנו 

 -שהאדמה פצתה את פיה ובלעה, והשני והלא פחות חשוב 

שהארץ כיסתה, ואין מקום מוגדר שמורי הדרך והמטיילים 

'הנה השרידים של בליעת האדמה  -יכולים להצביע עליו ולומר 

 את קרח ועדתו'. 

הילדים שלנו ושל עצמנו, יכולים וצריכים  אנחנו, מורי הדרך של

לקחת את עצמנו לכל מקום שיש בו אדמה ישרה ושטוחה 

'מתחת לדבר הישר הזה, שנראה כאילו הכל בו אותו  -ולומר 

נמצאים עולמות שונים ומשונים זה מזה, ורק כאשר כל  -דבר 

אחד מגלה את הייחודיות שבה הוא נברא, רק אז תתקיים 

)ב( תשטח -אחרת האדמה )א( תבלע אותנו ו -כוונת הבריאה 

 אותנו תחתיה'.

 

  

 הבדיל רקיע בין עליונים לתחתונים ' -ראש השנה ל"א. ועי"ש רש"י  35

 '.ונתעלה וישב במרום     
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לסעודת מלווה מלכה - משה אמת ותורתו אמת

 ותעצר המגפה

קריאת רביעי של הפרשה עוסקת במגפה נוראה, בה מתים 

ארבעה עשר אלף ושבע מאות איש. בעצם הקריאה עוסקת 

בנקודה שצריך לתת עליה את הדעת ואף להבין מדוע היא כל 

 כך חשובה; 

  -משה שולח את אהרן עם הקטורת ואומר לו 

ת ח א  ן ק ִּׁ֣ ת  ֹּ֠ה וְּ ָ ת  חְּ מ   ב  ַ֨  ה ֹּ֠ זְּ ִ מ  ל ה  ֤ ע  ש  מ  יָה א ֜ ת ָעל ַ֨ ר  ֹטִׁ֔ ִּׁ֣ים קְּ ש ִ ח ֙ וְּ

ל ה א  ָרָ֛ ה  ךְּ מְּ הֹול   י וְּ ַֽ ָ֑ם כ ִ יה  ר ֲעל  ִּׁ֣ פ   כ  ה וְּ ָדֵ֖ ע  י הֵ֖  ָהַֽ ִׁ֥ נ  פְּ ף ִמל ִ צ  ָ֛ ק   א ה   'ָיָצִׁ֥

ף ג  ַֽ נ ָ ל ה  ִׁ֥ ח   36.ה 

אהרן יוצא כדברי משה, מולו מתייצב מלאך המוות ואהרן עוצר 

  -אותו 

ין ַֽ ד ב   ֲעֹמִׁ֥ ַֽ י   ים  ו  ָ֑ י ִ ח  ַֽ ין ה  ִּׁ֣ ֵ֖ים ו ב  תִ מ   הה  ָפַֽ ג   מ   ר ה  ֵ֖ ת  ַָֽעצ   37.ו 

  -על פי רש"י, בא אותו מלאך המוות ואומר לו לאהרן 

וני לעכב על יומשה צ' - אמר לו .הנח לי לעשות שליחותי

אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו ' -המלאך  אמר לו '.ידך

אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי ' - אמר לו '.של משה

 38 ...'הגבורה

 -שאמר לפני רגע משה לדתן ולאבירם  אלו אותן מילים

י ַֽ ן כ ִ ו  עִׁ֔ ֹזאת֙ ת  ַֽדְּ ל 'הִּׁ֣  ב ְּ ָ ִׁ֥ת כ  ֹות א  ֲעש ׂ֕ ַֽ ִני ל  ָלח ִׁ֔ ה  ש ְּ ָ֑ל   ֵ֖ים ָהא  ֲעש ִ מ   ַֽ ה 

י י כ ִ ַֽ ב ִ א ִמל ִ  39.ֹלֵ֖

בשביל מה מופיע כאן כל הסיפור הזה עכשיו?  -וצריך להבין 

האם גם למלאכים היה ויכוח על מנהיגותו של משה? איך זה 

 רלוונטי לפרשה?. 

 שוב? -'והמגפה נעצרה' 

  -ואהרן ממשיך ועונה אל המלאך 

אם אין אתה מאמין, הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד 

 '.הרן אל משהוישב א'בוא עמי ושאל, וזהו שנאמר 

  -הפסוק שמצטט רש"י הוא הפסוק האחרון של קריאת רביעי 

ל ֲהֹר֙ן א  ַֽ ב א  ש ָ ֤ י ָ ל ו  ה א  ָרה ֹמש  ִׁ֔ ֱעָצַֽ ַֽ ה נ  ָפֵ֖ ג   מ   ה  ד וְּ ָ֑ ל מֹוע  ה  ח ֹאִּׁ֣ ת  ֵ֖  40.פ  

הרי העובדה שהמגפה נעצרה כבר נאמרה  -ורש"י מתקשה 

 ומדוע צריך לציין זאת שוב? - 41שני פסוקים קודם לכן

 

                                                           
 במדבר י"ז, י"א. 36
 שם י"ג. 37
 רש"י, שם. 38
 כ"חשם, ט"ז,  39

רש"י, הם הלכו לפתח אהל מועד, שם עמדו משה  מבאר אלא,

עם הקב"ה, ואהרן לוקח לשם עם המלאך כדי שיבין שכאשר 

הוא מצטט את משה, הרי שהמלאך צריך להפסיק להתווכח 

 מיד, גם אם זה נוגד את שליחותו המקורית!

זו פרשה פלאית, אבל הרי אין הקב"ה עושה ניסים סתם. 

חים על מנהיגותו של משה. אבל הבנתי שדתן ואבירם מתווכ

מלאך המוות? מה פשר הפגישה הזו איתו? עצירת המגפה על 

 ידי הקטורת של משה?

 משה מבטל את דבר ה'

דבר אחד. כל ספר במדבר חורז בנקודה אחת  הכל -רעי ואהובי 

אשר מגיעה לשיאה כאן. כל הניסיונות מתחילת הספר הם 

הנה המרגלים עליהם קראנו בפרשה  -בעצם דבר אחד 

שעברה, האמינו בקב"ה והאמינו שמה שהם מדווחים הם 

 -דיווחי אמת. רק כלב הבין את הנקודה הבעייתית בדבריהם 

שהכל צריך  -משה'. זו הנקודה 'האם הדברים עובדים דרך 

  -להיות דרך משה 

ת ב א  ָ֛ ל  ָ ס כ  ה  י    ל ו  ם א  ה֙  ָהָעֵ֖ ֲעל  ה נ  ר ָעֹל֤ אמ  ֶֹּ֗ י  ָ֑ה ו   42...ֹמש  

הוא דבר ה'! כפירה בדברי משה הופכת  -ומה שמשה מעביר 

אותך נביא שקר. גם דתן, אבירם וקרח ועדתו חולקים על משה, 

ו לא, ולכן התורה על נבואתו של משה האם היא אלוקות א

 -עוצרת כאן ומחזירה את הדברים אל מקורם 

המלאך טוען שהוא שלוחו של מקום ואהרן טוען שהוא שלוחו 

מדוע צודק אהרן? הרי גם אם יש ממש  -של משה, ואם כן 

כיצד דברי משה יכולים לבטל את דברי הקב"ה  -בדבריו 

ומדוע  -עצמו?! מקסימום יש כאן מחלוקת שקולה, תיקו 

המלאך צריך לוותר על שליחותו, הרי גם הוא, כמשה, קיבל 

 ישירות מהקב"ה?!

 שכינה מדברת מגרונו של משה

אצל משה מדברת השכינה מגרונו, ולכן  -התשובה היא אחת 

הרי שברור שצריך לשמוע לו! 'בוא איתי  -אם משה טוען דבר 

אל פתח אהל מועד, שם נמצאים הקב"ה ומשה ושם תיווכח 

 הדבר', אומר אהרן למלאך.באמיתות 

ההבנה שאם אתה מאמין באמת  -זוהי אולי שיאה של הפרשה 

שדבר ה' מופיע דרך משה רבנו, אז גם אם המציאות לא בדיוק 

אתה נשאר דבק במשה, והמציאות תסתדר  -מסתדרת לך 

 -בהמשך. גם כאשר אתה רואה בעיניך שיש נפילים ובני ענק 

 שם ט"ו. 40
 לעיל. 2מקור  41
 במדבר י"ג, ל'. 42
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לא היו נפילים ולא יהיו  -משה אם תלך בדבר ה' שנאמר על ידי 

 בני ענק.

 רעיא מהימנא

רועה  'רעיא מהימנא'. -נכון, זוהי אמונה. לכן משה מכונה 

הוא הרואה בנו את כח האמונה. אמונה באה במקום  -האמונה 

אין זו אמונה יותר.  -שהשכל נגמר. אם הייתי רואה ומשתכנע 

זהו הניסיון וזוהי עבודתנו, להתחזק בדבר ה', במיוחד  -כן 

בימים הללו של ראשית חודש תמוז שבו נפלו חומותיה של 

ירושלים אשר יהפוך לנו ולכל בית ישראל מהרה לששון 

 ולשמחה, לבנין שלם ולגאולה שלמה. 
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