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 ואנחנו בדאין - משה אמת ותורתו אמת 
 ופיתוימפלגה 

קרח', והשימוש  'ויקח -הפרשה שלנו פותחת במילה חשובה 

של התורה במילה 'ויקח' קשה, שהרי לא כתוב שם שהוא לקח 

  -שום דבר 

ן ַרח ב ֶּ ח ק ֹ֔ ַּ֣ ק ַ ן ַוי ִּ ָ֥ר ב ֶּ ְצה  ן יִּ ָ֖ת ב ֶּ ם ְקה  ָ֜ יר  ֲאבִּ ן ַוַֽ ת ָ֨ י ְוד  ִ֑ ב  ֵלוִּ ָ֛ יא  י ֱאלִּ ֵנֵ֧ ב ְ
ן ן ב ֶּ ו  ן ְואָ֥ ֵבַֽ י ְראו  ֵנָ֥ ת ב ְ לֶּ ָ֖ י . פ ֶּ ְפֵנַּ֣ מו ּ֙ לִּ ק ָ֨ ה ַוי   ימ ש ֶֹּ֔ ֵנַֽ ב ְ ָ֥ים מִּ ש ִּ ֲאנ   ַוַֽ

ָ֥י עֵ  יֵא ִ֑ים ְנש ִּ את  ים ו מ  ַּ֣ ִּ ש   ֵאָ֖ל ֲחמִּ ר  ש ְ ייִּ ד ַאְנש ֵ ֵעָ֖ ֵאָ֥י מו  ה ְקרִּ ָ֛ ַֽם ד   .ש ֵ
 ב'(-)במדבר ט"ז, א'

מה הוא לקח? ההסבר הראשון שרש"י מציע, לפי פשוטו של 

 -מקרא, הוא לפי תרגומו של אונקלוס 

 מתוך העדהלקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק . ויקח קרח
לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג, נחלק 

)איוב טו,  משאר העדה להחזיק במחלוקת וכן מה יקחך לבך

 ...לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם יב(

כלומר קרח לקח את עצמו לצד אחד מול משה שבצד השני. 

  -הפירוש השני שמביא רש"י הוא 

משך ראשי סנהדראות שבהם  דבר אחר, ויקח קרח...
קחו ' ,)במדבר כ, כה( 'קח את אהרן'בדברים, כמו שנאמר 

 .)הושע יד, ג(' עמכם דברים

, שכנוע. לפירוש במובן של פיתוילקיחה כלומר הכוונה היא 

השני 'ילביש' רש"י בהמשך מדרש יפה ובו הוא יסביר את 

 -סמיכות הפרשיות 

סנהדראות, רובן משבט ... עמד וכנס מאתים וחמשים ראשי 
ראובן שכיניו, והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו, 

 ה קריאי מועד ולהלן הוא אומר אלהשנאמר נשיאי עד

והלבישן טליתות שכולן תכלת,  ("ז)במדבר א, ט קרואי העדה
באו ועמדו לפני משה, אמרו לו, טלית שכולה של תכלת 

חייבת, התחילו לשחק או פטורה, אמר להם  חייבת בציצית
עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, 

)שם ברש"י ד"ה ודתן . זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה

 ואבירם(

אמנם צריך להבין למה רש"י נזקק למדרש הזה ומדוע הוא 

צריך להסביר את סמיכות הפרשיות עם פרשת הציצית ומה 

                                                           
 .כי לכאורה הסמיכות היא לפרשת הציצית ולאו דווקא לתכלת 1

זה בהמשך אבל נתחיל את נחזור ל 1הוא מצא בענין התכלת.

 הלימוד בקריאת המפה של הפרשה; 

אנחנו נמצאים באירוע מהותי מאד כי זו הפעם הראשונה שיש 

לעם לא רצון לצרכים גשמיים כמו לחם, בשר או מים, גם לא 

טענות על הארץ או מלחמה כל שהיא אלא ממש ניסיון 

להפיכה שלטונית. השיחה הזו שמתנהלת בין קרח ועדתו, 

בים לראות אותה בהקשר בה היא מופיעה ונפתח בעיון חיי

 בפשט.

 של מנהיגבדידותו 

המשמעות של להיות נביא זו הבדידות. הנביא אינו בא לומר 

באזני העם דברים נחמדים אלא דווקא את הקולות שהוא 

שומע מהקב"ה, קולות שהוא שומע לבד ולא יתר הסובבים 

ירמיה  -אותו. יש נביאים שהבדידות שלהם זועקת לשמיים 

נכלא בחצר המטרה ע"י אנשי השלטון, למשל. אגב, הקשר 

בין ירמיהו ומשה קל לזיהוי. ההפטרה של פרשת שמות לפי 

נוסח הספרדים היא 'דברי ירמיהו', שם רואים שהוא ממש לא 

הוא בודד מיום  -אהוד ע"י העם. לגבי משה, אבי הנביאים 

ות שנולד. בגיל שמונים הוא חוזר מלמעלה משישים שנ

התבודדות במדין. עוד לא קם הברסלבר שזכה לכזו 

התבודדות... הוא מתבוד בסנה, שם הוא מגיע להשגת גבוהות 

והקב"ה ממנה אותו לתפקיד שלו. פרט קטן שעוד צריך 

להשלים הוא שההגעה שלו למדין גם היא מתוך בריחה אחרי 

שהוא הרג את המצרי, ומי שגרם לו לבריחה הזו הם דתן 

ני האנשים הניצים. הוא הולך לפרעה ותגובת פרעה ואבירם, ש

לכך היא להרע עוד יותר לעם. אם נדלג לסוף התקופה של עם 

ישראל למרגלות הר סיני, אל פרשת בהעלותך, כ' באייר בשנה 

השניה לצאתם ממצרים, נראה כי גם במהלך השנה הזו משה 

מתבודד ארבעים יום וארבעים לילה שלש פעמים. תחשבו על 

וכעת מתחילים במסע לארץ ישראל. בימי התבערה, מתים  זה.

באש היוצאת מן השמיים שבעים זקני ישראל שליוו את העם 

'אני  -עוד ממצרים, ובפעם הראשונה צועק משה רבנו לקב"ה 

  -לבד' 

א ל  ל ַֽ ַכַ֤ תאו  ָ֖את אֶּ ש ֵ י ל  ֹ֔ יּ֙ ְלַבד ִּ נ כִּ םל ׇכ   א  ַּ֣ ע  ה ה  ִ֑ ָ֥י ַהז ֶּ ֵבָ֖ד כ ִּ י. כ  נ ִּ ַֽ מ ֶּ  מִּ
 י"א, י"ד( )שם ,

  -הוא כל כך בודד עד שהוא מבקש מהקב"ה 

 פ"אתש קרח פר' "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:28|  19:09 -ירושלים 

 20:30|  19:25 -תל אביב 

 20:32|  19:18 -חיפה 

 20:29|  19:24  - מגדלטבריה ו

 20:29| 19:26 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
 לא מוגה - נכתב ונערך ע"י תלמידים 



 

2 

יׇה ... נִּ אּ֙  ְרֵגַ֤ ג נ  ר ֹ֔ ם  ה  יאִּ אתִּ ָ֥ צ  ן מ  יך   ֵחָ֖ ִ֑ ֵעינֶּ ָ֖הְוַאל  ב ְ ְראֶּ תִַּֽ אֶּ ע  ר   .יב ְ
 )שם ט"ו(

הבדידות ממשפחתו.  –לבדידות הזו של משה נוסיף עוד דבר 

יש דיון בפרשנים האם יתרו הגיע לפני מתן תורה או לאחר מכן. 

כך או כך, הוא הגיע עם ציפורה ועם שני בניו של משה. כלומר, 

לפי השיטה האחת שני בניו של משה הם היחידים בעם 

על כל  2ישראל שלא היו במעמד הר סיני, לא היו במתן תורה.

והוא אוסף שבעים זקנים  פנים, הקב"ה מצווה את משה

חדשים. הבדידות של משה רבנו מבניו ומשפחתו באה לידי 

ביטוי גם ממרים ואהרן, הקרובים אליו ביותר. ואז נשלחים 

המרגלים, וכשהם חוזרים מבקשת העדה לרגום את משה, 

לא מדייק;  -כלב ויהושע באבנים. מי שחושב שבזאת סיימנו 

 -גדיה הגדולה יותר בלילה שאחרי המרגלים מתרחשת הטר

המעפילים. התורה לא מציינת מספרים אבל עמלק קם עליהם 

'ויכום ויכתום עד החרמה'. ובספר דברים התיאור אפילו יותר 

'כאשר תעשינה הדבורים'. זו מכה נוראית. על הרקע  -גרפי 

הזה, ועל הרקע שעכשיו כל מי שעומד סביב משה יודע שהוא 

ך שלושים ושמונה וחצי שנים לא ייכנס לארץ אלא ימות במש

 , מגיע קרח עם ניסיון ההפיכה שלו. 3הקרובות בנדודים במדבר

 פורענויותשלש 

עכשיו בואו נסכם את מה שקורה בפרשה. שלש ענישות 

קשות יש בפרשה; ראשית מאתים וחמישים מקטירי הקטורת, 

שיוצאת אש מאת ה' ואוכלת אותם. אש מקודש הקודשים 

הקטורת כפי שלפעמים ואין זו אש  4יוצאת ושורפת אותם,

א' ניסן מתו נדב -ב -טועים לחשוב. נשים לב מה קורה פה 

כ' אייר מתו שבעים הזקנים -ואביהוא באש מן השמיים, ב

באותו אופן ועכשיו יוצאת אש מן השמיים ואוכלת את מאתים 

וחמישים מקטירי הקטורת, 'קריאי מועד נשיאי העדה, אנשי 

 שם'.  

בולעת האדמה. נשים לב את דתן ואבירם ואת עדתם 

'הוצאת אותנו מארץ, לא  –שטענתם הייתה אדמה גם היא 

הכנסת אותנו לארץ, שדה וכרם'. הם אנשי האדמה הפרקטיים 

ואותם בולעת האדמה. תביעת קרח ומקטירי הקטורת היא 

ואותם אוכלת אש מן השמיים. ובתווך  -כהונה, שמיים 

מאות  משתוללת מגיפה שמכלה ארבעה עשר אלף ושבע

יהודים, עד שאהרן מצליח לעצור אותה. נחזור למגפה הזו 

 -בהמשך. ואחרי כל זה עם ישראל צועק 

ְדנו   ַֽ ב  נו  א  ָ֥ ל   ַבְָ֖דנו  כ   ְענו  א  ַוָ֛ עַ ... ֵהָ֥ן ג   ְגו ַֽ ְָ֖מנו  לִּ ַ ָ֥ם ת  -)שם י"ז, כ"ז .ַהאִּ

 כ"ח(

זה משפט קשה שעוד יותר קשה לשמוע אותו מהנידונים 

למוות לשלושים ושמונה וחצי השנים הקרובות, כי התשובה 

'לא, לא תמתם למות'. על הרקע הזה צריך לנסות ולהבין  -היא 

 מה הדיון. מה קורה פה? 

                                                           
וגם לפי השיטה השניה, בניו של משה לא היו בכל הסיפור של שעבוד  2

 מצרים.
 להוציא את יהושע וכלב הנאמנים למשה. 3
 ע"פ הנצי"ב בהעמק דבר. 4
עליו 'מי וחמש שנה לפני כן, כשהיה בן כשלש עשרה, טענו  כבר ששים 5

 שמך לאיש שר ושופט'.

'רבותי, יש  -נתרכז במקריבי הקטורת. משה רבנו אומר להם 

  -א בדברי משה ביטוי מעניין כהן גדול רק אחד'. רש"י מבי

...אנו אין לנו אלא ה' אחד ארון אחד ותורה אחת ומזבח 
אחד וכהן גדול אחד, ואתם מאתים וחמשים איש מבקשים 

 )רש"י, שם ו'( כהונה גדולה, אף אני רוצה בכך...

'גם אני רוצה להיות כהן גדול', אומר משה, 'אבל זה בלתי 

יכול להקטיר את  אפשרי. הקב"ה בחר באהרן. רק אחד

ימותו'. ונשים  -הקטורת וכל האחרים שהקב"ה לא בחר בהם 

מאתים וחמישים איש מסכימים לקחת את הסיכוי! משה  -לב 

אומר להם מראש שאהרן הוא הנבחר, ולכן אין להם שום סיכוי, 

אבל גם אם אתה חושב שאתה הנבחר ולא אהרן, עדיין זה 

ים וחמישים איש! זה משאיר לך סיכוי קטנטן של אחד למאתי

סוג של התאבדות. איזו מסירות נפש. מה הסברה שלהם 

כשהם הולכים להקטיר את הקטורת? ונזכור שמדובר באנשי 

ענק, קריאי עדה אנשי שם, שכל אחד מהם משוכנע שהוא בא 

בטובת עם ישראל והציבור, והוא באמת ובתמים מאמין שהוא 

שלום. צריך להבין זה שיזכה להקטיר את הקטורת וייצא מזה ב

ועוד יותר צריך להבין את זה כפי הרגלנו, איך זה קשור  -את זה 

אלינו. זה לא סיפור היסטורי מפעם אלא בהבנה שקרח זה 

 אנחנו. 

 בצל ידי כיסיתיךכי 

תגידו דוגרי, כשאנחנו מגיעים למשפט שאומרים דתן ואבירם 

'כי השתרר עלינו גם השתרר', או כשקרח ועדתו  -למשה 

'ומדעו  -מכל האדם אשר על פני האדמה  אומרים למשה, הענו

תתנשאו על קהל ה'', נכון אנחנו מרגישים שאין גבול לחוצפה 

האנושית, שבא לנו לקחת איזה נבוט ולחבוט בהם? כשמשה 

'לא חמור אחד מהם  -צריך להתנצל ולהתפלל לקב"ה ולומר 

נשאתי, לא לקחתי מהם כלום', נכון שגם אנחנו נעלבים יחד 

אבל אני רוצה להרוס קצת את התחושות  -? עם משה רבנו

 האלה הפעם. 

האדמו"ר מאיז'ביצא זיע"א, בעל מי השילוח מביא מילים 

 -מדהימות 

. )ישעיהו נ"א ט"ז(בפיך ובצל ידי כיסיתיך" "ואשים דברי 
קרה הענין בזה כי בכל נפש מישראל נמצא נקודה טובה ויו

ה הזו לם הזה הנקודאשר חלק לה השי"ת בפרט, אבל בעו
]מאשימים  היא בלבוש שנראה להיפך ]היא מכוסה בצל ידי[

וזה אותך בדבר שהוא בעצם הפוך ממך. ניסיונות קשים[. 
לנפשות יקרות תיקן  גםהנה ו .פירוש 'כי בצל ידי כיסיתיך'

כמו כן, משה רבנו ע"ה והיפך מיקרותן, השי"ת תיקון 
וש מאחר שהעיד עליו הכתוב שהיה עניו מאד, היה על הלב

]פרשת  5לכן טענו עליו שרוצה בהתנשאות.וההיפך, 

בהעלותך, בה טענו מרים ואהרן כנגד משה ולא הבינו את 
וכן  6נקודת הענווה שבו, היתה בעצם ההכנה לפרשה שלנו[

כשקורח לוקח את כל המחנה ואת עם ישראל, זה מתרחש על הרקע הכי  6

 קשה והם באמת כך חשים.
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דוד המלך ע"ה, שהיתה מידתו הפנימית להיטיב לכל ישראל 
ועל הלבוש  עד מסירות נפש באהבה,והיה אוהב ישראל... 

בשעה שראה שמואל את כדאיתא בגמ'  אה להיפךהיה נר
 דוד אדמוני אמר שמא חס ושלום הוא שופך דמים כעשו.

 )מי השילוח, קרח(והשיב לו השי"ת 'עם יפה עינים' וכו'. 

על הרקע הזה מתחיל ניסיון ההפיכה של קרח, והוא אולי 

 הפרשה הקשה ביותר שמלווה אותנו כל הזמן. 

מקום נתבצר שם לבני קרח )משמע שזה היה בגיהנום( ומשם 

הם אמרו 'משה אמת ותורתו אמת'. האמת היא שאמירתם 

' ואנחנו בדאין'משה אמת ותורתו אמת  -כללה עוד שתי מילים 

)משום מה את שתי המילים הללו שכחו להלחין...(. אז מה 

 באמת קורה בסיפור קורח?

פיעה המילה הזו? רש"י "ויקח קרח". שאלנו למה בכלל מו

נאלץ לפרש אותה, אבל למה צריך אותה? האם צריך להסביר 

שלקרח היו יכולות מנהיגותיות? אל מול משה הבודד, 

שהקב"ה צריך לצוות אותו לאסוף שבעים איש מזקני ישראל, 

מרכז סביבו קרח ללא קושי נראה מאתים וחמישים ראשי 

בל למה החשיבות סנהדראות, בני ראובן וכו'. הכל ברור, א

על אחדות, אליה  -לציין את זה? ועל מה המחלוקת ביניהם? 

טוען קרח. הוא באמת מבקש 'כל העדה כולם קדושים'. הוא 

'לקחתם  -טוען שמשה רבנו מפריע לאחדות הזו. הם טוענים 

מונופול על הכהונה, על הלוויה, והרי כולם רוצים להיות כהנים 

כפי שכאשר כל הבגד  -התכלת ולווים'. כך מוסבר המדרש על 

צבוע תכלת אין צריך להטיל בו פתיל, כך כשכל העם קדוש 

 למה צריך את הכהנים?

 קרחויקח 

בואו נתחיל את הלימוד בפרשה בקפיצה קדימה של ארבעים 

שנה. בז' באדר בשנה הארבעים נפטר משה רבנו ובו ביום 

קורים כל מיני דברים. למשל, משה אומר שם לישראל את 

 -ים הדברים הבא

ל ָ֛ה אֶּ א מ ש ֶּ ָ֥ ְקר  ת ל ׇכ   ַוי ִּ ם ֵאַּ֣ יתֶֶּ֗ ֶַּּ֣ם ְראִּ ִ֑ם ַאת  ר ֲאֵלהֶּ אמֶּ ֵאָ֖ל ַוי  ַּ֣ ר  ש ְ יִּ
ה ל ׇכ   ש  ָ֨ ֩ר ע  ה ו ְלכ ה'ֲאש ֶּ ם ְלַפְרע ָ֥ יִּ ְצַרֹ֔ ץ מִּ רֶּ ַּ֣ אֶּ םּ֙ ב ְ יֵניכֶּ יו ל ְׇלֵעַֽ ָ֖ ד  ֲעב 

ו  ל ׇו ְלכ ת . ַאְרצַֽ א ת ֵ֧ יך  ה  ִ֑ ו  ֵעינֶּ אָ֖ ָ֥ר ר  ת ֲאש ֶּ ד ל ֹ֔ תּ֙ ַהג ְ ו  ס  ַ ְוַהמ  ְפתִָּ֛ים ַהמ 
ם ֵהַֽ ים ה  ָ֖ ד לִּ ַת֩ן  ְול א. ַהג ְ ת  ה'נ  ו  ְראָ֖ ם לִּ יִּ ַעת ְוֵעיַנָ֥ ַדֹ֔ ָ֥ם ֵלבּ֙ ל  כֶּ ל 

םְׇוא יִּ עַ  ְזַנַּ֣ מ ִ֑ ש ְ ד לִּ ם ַעָ֖ ו  ה. ַהי ָ֥ ַֽ  ג'(-)דברים כ"ט א' ַהז ֶּ

  -מבאר שם רש"י 

שמעתי שאותו היום שנתן משה ספר התורה לבני לוי כמ"ש 
באו כל ישראל לפני  '.בני לוי ויתנה אל הכהנים'בפ' וילך 

אף אנו עמדנו בסיני וקבלנו  ,נומשה רב' :משה ואמרו לו
ומה אתה משליט את בני שבטך  ,את התורה וניתנה לנו

ושמח  ?'.עליה ויאמרו לנו יום מחר לא לכם ניתנה לנו ניתנה
 'היום הזה נהיית לעם'ועל זאת אמר להם  ,משה על הדבר

 .תם דבקים וחפצים במקוםהיום הזה הבנתי שא -וגו' 

זו בדיוק אותה טענה של קרח, שכולם שווים, אבל אצל קרח 

התגובה של משה אחרת לחלוטין. למה לא כך מסתיימת 

פרשת קרח? מאתיים וחמישים איש רוצים להיות כהנים 

זה בדיוק  –ולווים, רוצים קדושה. הרצון עצמו הוא טוב, לא? 

מופיעה עוד לפני כן, הענין. הבעיה העיקרית בטענה שלהם 

'ויקח'. זה הקוד, זה כל הסיפור.  -במילה הפתיחה של הפרשה 

עומד משה רבנו ואומר 'לא לקחתי', אל מול קרח שהכתוב 

'ויקח'. אגב, אנחנו זוכרים הדרשה המפורסמת על  -כותב עליו 

קרח, שעינו הטעתו כיון שראה ששמואל יוצא ממנו, נכון? גם 

ֶאת ׁשֹור ִמי ָלַקְחִתי ַוֲחמֹור ִמי " – שמואל עתיד לבוא ולומר

" )שמו"א י"ב, ג'(. וקרח ראה לנגד עיניו, באופן ָלַקְחִתי

אוביקטיבי בעיניו, שמזרעו יקום אדם גדול ששקול כנגד משה 

ואהרן ויצהיר אף הוא 'לא לקחתי'. קרח תופס שגם הוא באמת 

ת באמת אמיתי. הוא משוכנע בזה. הוא מוסר את נפשו בקטור

הוא משוכנע שהוא יזכה להקטיר קטורת. קרח הוא שם קוד  -

 גם הם כמותו משוכנעים. -לכל מאתים וחמישים אנשי העדה 

אז מה קרה פה? מתי הרצון להיות בני לוי הוא קדוש וטהור 

ומתי לא? מתי אמירה 'למה אתה משליט את בני שבטך' היא 

  - טהורה? הנה גם הרמב"ם בסוף הל' שמיטה ויובל מביא

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם 
 ה'אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני 

והלך ישר כמו שעשהו  ה'לשרתו ולעובדו לדעה את 
האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר 

חלקו  ה'ם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה בקשו בני האד
ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר 

הרי דוד ע"ה אומר  .המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים
)הל ' שמיטה ויובל י"ג, . מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי ה'

 י"ג(

 תתורוולא 

הרצון הזה להיות כהן או לוי הוא קדוש. הרצון הזה מעיד 

ישראל. אז  שאתם דבקים וחפיצים במקום, אומר משה לעם

הגבול הוא המילה היא 'ויקח'. פה טמון  –איפה הגבול בזה? 

 כל הבדל;

כולנו זוכרים את המדרש עם התכלת. רש"י הביא את המדרש 

הזה בתחילת הפרשה לא רק כדי לדרוש את סמיכות הפרשיות 

אלא כדי לומר שהמשותף בין מאתיים וחמישים האיש היה 

ב, חז"ל מביאים שם עוד תפיסה שבאה לידי ביטוי בתכלת. אג

דוגמא על בית מלא ספרים האם חייב מזוזה או לא, אבל רש"י 

לא מביא את החלק הזה במדרש אלא מתמקד רק בתכלת. על 

  -התכלת אומרת התורה 

ו  ַעל ְתנָ֛ ַֽ ת ְונ  לֶּ ֵכַֽ ָ֥יל ת ְ תִּ ְ ף פ  ָ֖ נ  ת ַהכ   ָ֥ יצִּ ֒ת ו ְראִּ . צִּ יצִּ ֶ֘ם ְלצִּ כֶּ ה ל  ַּ֣ י  יתֶַּּ֣ם ְוה 
 ֶּ ְזַכְרת  ו  ו  תא תֶ֗ ל םּ֙ אֶּ ת  כ   ַּ֣ ְצו  א ה'מִּ ִ֑ם ְול ַֽ ָ֖ם א ת  יתֶּ ֲעש ִּ י  ַוַֽ ֲחֵרַ֤ ו רו  ַאַֽ תָ֜ ת 

םּ֙  ר ְלַבְבכֶּ ם ֲאש ֶּ יֵניכֶֹּ֔ י ֵעַֽ ֲחֵרַּ֣ ם ְוַאַֽ ַֽ ֲחֵריהֶּ ים ַאַֽ ָ֖ ָ֥ם ז נִּ ֶּ ט"ו,  )במדבר .ַאת 

 ל"ט(-ל"ח

באילו הלכות לדעתנו צריכה להופיע מצוות 'ולא  -שאלה 

תתורו' ביד החזקה של הרמב"ם? הכוונה המצווה היא כזכור 

שהעין רואה הלב חומד וכלי המעשה גומר את העברה. אנחנו 

היינו מניחים שזה יופיע בהלכות אישות או איסורי ביאה 

למשל, אבל הרמב"ם בוחר להביא את ההלכה הזו דווקא 

הרמב"ם בא ללמד אותנו להוציא  -דה זרה. למה? בהלכות עבו

את הפסוק הזה מהקשר של איסורי ביאה והרהורי עריות כדי 

שנבין שהכל מתחיל בעבודה זרה ואם נטפל בזה בהקשר 

הנכון נוכל להתמודד עם זה. לפני שנראה את לשון הרמב"ם 

 -בהל' ע"ז,  נראה בספר המצוות לרמב"ם את המצווה הזו 



 

4 

עד שנאמין דעות הפך  לתור אחר לבבנו הזהירנו שלא
]לפי תרגום הדעות שחייבתנו התורה, אבל נקצר מחשבותינו 

ונשים להן גבול נעמוד  'שיהיה שכלנו מוגבל'[ -הרב קאפח 
ְול א " והוא אמרו. אצלו והוא מצות התורה ואזהרותיה
ם ם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶּ תו רו  ַאֲחֵרי ְלַבְבכֶּ  .(במדבר טו, לט)" ת 

ם" ספרי ולשון א " זו מינות, כענין שנאמר" ַאֲחֵרי ְלַבְבכֶּ צֶּ ו מו 
ה ְוגו   ש    אִּ ת ה  ת אֶּ וֶּ מ   י ַמר מִּ ם" (קהלת ז, כו)'" ֲאנִּ " ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶּ

ו  " זו זנות, כענין שנאמר ְמש  ר ש ִּ י ַוי  אמֶּ י כ ִּ ה  ַקח לִּ יו א ת  בִּ ן ְלא 
י ֵעינ  ה ב ְ ר  ש ְ יא י  ספרי במדבר, פרק ט"ו, פסוק ( )שופטים יד, ג)" הִּ

רוצה לומר, המשך אחר התאוות הגשמיות והתעסק  (ל"ט
 )ספר המצוות, לא תעשה מ"ז(  .המחשבה בהן

בשונה מרש"י הרמב"ם מחלק את הלב ואת העין לשני דברים 

מינות, כלומר ע"ז, וזנות. הרמב"ם אומר שאדם צריך  -נפרדים 

ממש  -לשים גבול לשכל שלו, למחשבה. 'שנקצר את שכלנו' 

ניתוח לקיצור שכל! 'משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאין' 

אם  אני בדאי, גם -משמעו שאם לא הלכתי לפי תורת משה 

אני מאמין בכך במאה אחוז, וגם אם אני מוסר את נפשי ויש לי 

  -נבואה וכו'! עכשיו נראה את לשונו בהלכות עבודה זרה 

ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה ...
אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור  7במחשבה

אנו שלא להעלותה על לבנו  עיקר מעיקרי התורה מוזהרין
ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב מפני 
שדעתו של אדם קצרה ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת 
על בוריו ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא 
מחריב את העולם לפי קוצר דעתו כיצד פעמים יתור אחר 

 -שמא הוא  ,אעבודת כוכבים ופעמים יחשוב ביחוד הבור
 ,מה לפנים ומה לאחור ,מה למעלה ומה למטה ,שמא אינו

ופעמים  ,שמא היא אינה -ופעמים בנבואה שמא היא אמת 
דע המדות ואינו יו ,שמא אינה -בתורה שמא היא מן השמים 

ונמצא יוצא לידי  ,ן בהן עד שידע האמת על בוריוושיד
תתורו  ולא"ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה  ,מינות

כלומר לא  "אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים
ימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו 

אחרי לבבכם זו מינות ואחרי 'כך אמרו חכמים  .משגת האמת
ולאו זה אע"פ שהוא גורם לאדם לטרדו  ',עיניכם זו זנות

 )רמב"ם ע"ז, ב', ג'( .מן העולם הבא אין בו מלקות

יש כאן מהפכה פסיכולוגית עצומה שצריך לתת עליה את 

הפתרון ל'ולא תתורו'  -הדעת )ואין כאן הזמן להעמיק בה( 

נמצא בהל' עבודה זרה, וזה לא מאוחר מדי להבין את זה. זה 

 מדהים, אבל איך מגיעים לכך? 

 אמת ותורתו אמתמשה 

'לתור' זו מילה נפלאה. אמנם המקור שלה הוא בעברית אבל 

באנגלית, בצרפתית,  -ותה הרבה מאד שפות אימצו א

באיטלקית וכו'. לתור זה להיות תייר, לראות הכל וליהנות 

זו התכונה האנושית הכי חשובה שיש. אני אוהב  -מהכל 

 -לראות הכל, יש לי חכמה ושכל ואני תר, אני מחפש עוד ועוד 

                                                           
מי שהצליח לפנות את כל לבו ממחשבת ע"ז ומכל דבר אחר אל הקב"ה  7

"עקב היתה רח אחרת עמו  –היה כלב בן יפנה, שמילא את לבו אחרי ה' 
 וימלא אחרי".

וזה בסדר גמור, אבל כל הזמן צריך לשים לב האם אני עדיין 

האם יש  -חוצה אותו? במילים אחרות נמצא בתוך הגבול ולא 

לי 'מגדל פיקוח' שמכוון אותי לפני ההמראה שלי? מהו בסיס 

ההמראה שלי? ההגדרה למגדל הפיקוח לפי הרמב"ם הוא 

 משה רבנו. 'משה אמת ותורתו אמת'.

שמשה רבנו הוא  -ה'משך חכמה' בהקדמה לספר שמות כותב 

ח ממנו את בעיה קשה להבנה כי בנקודה מסוימת הקב"ה לק

רק באופן  -הבחירה החופשית. מעין מה שעשה לפרעה 

 -ההפוך. הוא הופך להיות אבי הנביאים והכל מיושר על פיו 

'וגם בך יאמינו לעולם'. מומלץ לעיין שם בהקדמה בעיון. זה 

'לא כן  -מה שקשה למרים ולאהרן להבין והקב"ה מסביר להם 

 עבדי משה'. 

ה במרגלים? האם הם משקרים מה קור -תשמעו, זה געוואלד 

במה שהם אומרים על הארץ? חס וחלילה. הם ראו מצוין והם 

'ארץ אוכלת יושביה', כולם מקברים את  -מדווחים דיווחי אמת 

מתיהם. עומדים עשרת גדולי ישראל שהעם עצמו שלח, והם 

מדווחים לנו שיש שם בארץ מגפת קורונה מטורפת, כולם 

והשורדים היחידים הם רק כולם קוברים שם את מתיהם 

הענקים, האם יש מישהו מאיתנו שהיה הולך לארץ הזו? אף 

אחד לא קם. ברור. ומנגד בא כלב ומדבר לכאורה לא לענין. 

עלה נעלה, ירשנו  -מתחיל לצעוק סיסמאות כמו 'נער גבעות' 

אותה, יכול נוכל לה. הלו, מישהו קרא לך? אתה מסית, אתה 

ניין! רק אחרי הרעש הזה, עומדים מחמם את האוירה. דבר לע

 -יהושע וכלב ומבקשים להסביר את מה שהם אמרו 

ם נו ּ֙  אִּ ּ֙ ץ ב   ֵפָ֥ ל ה'ח  ּ֙נו ּ֙ אֶּ יא א ת  ַ֤ ץ  ְוֵהבִּ רֶּ נו  אֶֶּ֕ ִ֑ ה  ל  ָ֖ נ  את ו ְנת  ץ ַהז  ֹ֔ רֶּ ַּ֣ א  ה 
ר ש   ֲאש ֶּ ַֽ ב ו ְדב  ָ֖ ל  ַבָ֥ת ח  וא ז  ָ֛ ְך ב ַ . הִּ ם ַאל ַאל 'ה  -ַאַּ֣ ֶֶּ֗ דו ֒ ְוַאת  ְמר ֒  ת ִּ
ִַּֽיְרא תת  ם ַוַֽ  ו ּ֙ אֶּ ָ֛ ם ֵמֲעֵליהֶּ ֵ֧ ל   ר צִּ ַּ֣ נו  ֵהִ֑ם ס  ָ֥י ַלְחֵמָ֖ ץ כ ִּ רֶּ א ֹ֔ ם ה   ה'-ַעַּ֣

ָ֖נו  ַאל ת   ם אִּ ַֽ א  יר   )י"ד, ח'( .ת ִּ

'המרגלים צודקים ואנחנו לא חולקים  -מה שהם אומרים הוא 

על העובדות, אבל אמונה זה לא עובדות, זה גם לא למדנות. 

ועדיין לא להיות מאמין. אמונה  אתה יכול לדעת את כל הש"ס

היא שאני לא תר אחרי הלב או העיניים שלי אלא אני ממוקד. 

אני לא תייר אלא אזרח של הקב"ה, ואני יודע שאם חפץ בנו ה' 

אז הרי כשניכנס לארץ המצב ישתנה. המצב ששורר בארץ 

כעת הוא בגלל שה' איתנו. עכשיו צילם של יושבי הארץ נמצא 

מנה הם ניזונים, אבל באותו רגע שאנחנו איתם, הקליפה מ

נכנס הקליפה הזו תגמר, ואז נאכלם כלחם. תסתיים עבודת 

הבירורים שלנו בעולם'. הם אומרים בעצם שלכל אחד בחיים 

יש שניה כזו שבה מגיע אליו הניסיון, וכל השאר זה עטיפות, 

כל השאר אלו ניסיונות האם אני מאמין באמת או לא. איך 

  -לזה? רק בדרכו של כלב  אפשר להגיע

ת ב אֶּ ֵלָ֛ ַהס כ   ֵ֧ ל ַוי ַ ם אֶּ ָ֖ ע  הּ֙  ה  ה ַנֲעלֶּ ל ַ֤ ר ע  אמֶּ ִ֑ה ַוי  ֶ֗  )שם י"ג, ל'( ...מ ש ֶּ

 מגיעים לזה רק אם אתה מכוון אל 'משה אמת ותורתו אמת'. 

 םלהיניים ע

דתן ואבירם מדברים בפרשת השבוע שלנו על העיניים 

לא 'תפסיק, מה אתה חושב, שאנחנו  -ואומרים למשה רבנו 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95_%D7%9C%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%96_%D7%9B%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%93_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95#%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98%D7%95#%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7_%D7%9C%D7%98
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רואים? על איזה 'עיניים אלוקיות' אתה מדבר? בוא נדבר 

אתה סתם מבלבל לנו את  -ריאליה. איזו ארץ זבת חלב ודבש? 

'תראו עם העיניים  -המוח'. גם המרגלים באים ואומרים לנו 

שלכם. הנה האשכול, הנה הענבים, הנה חגבים. תראו 

ם בעצמכם. הרי אנחנו תרנו את הארץ ארבעים יום וארבעי

 לילה'.

בסוף המגפה הולך אהרן ועוצר את המלאך כשהוא עומד בין 

 -המתים ובין החיים 

הנח לי 'ר לו המלאך אמ .על כרחו אחז את המלאך והעמידו
, אמר 'משה צוני לעכב על ידך'ו, אמר ל '.לעשות שליחותי

 אמר לו .שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משהאני  - לו
אם אין  .אלא מפי הגבורה ה אומר כלום מלבואין מש' -

אתה מאמין, הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד בוא 
)רש"י, שם  ה'.וישב אהרן אל מש', וזהו שנאמר 'עמי ושאל

 י"ז, י"ג(

 -טענת אהרן היא שאין דבר כזה 'משה אמר'. אם משה אומר 

גם אם מה שאמר משה  -זה כי הקב"ה אומר. ועדיין צריך להבין 

הוא מאת הקב"ה, אז יש כאן 'תיקו', שיוויון בין מה שאמר משה 

בשם ה' לבין מה שאמר המלאך בשם ה'. אז למה שהמלאך 

כי הקב"ה רוצה לשכון כאן בתחתוניים, ולכן אם יש  -יעצור? 

  8פוסקים כמו משה! -מחלוקת בין ה' למשה 

רק על מנת  -ה'' איך כתוב בתחילת הפרשה? 'אם בריאה יברא 

'כי לא מלבי'. זה מה שאומר משה רבנו, אבל  -לגלות דבר אחד 

אתה קרח בן יצהר בן קהת בן לוי, גדול הדור, שנכדך הגדול 

יהיה שמואל השקול כנגד משה ואהרן, יהיה דבוק במשה, 

ואתה משוכנע עד מסירות נפש שאתה רואה רק אמת לנגד 

ים נשיאים תכלת, כי עיניך, ולכן אתה מלביש מאתים וחמיש

ב'ולא  -'ולא תתורו'. ובכן -אתה טוען שתכלת לא תיפול ב

תתורו' נופלים בלועי האדמה למטה, דתן ואבירם הניצים, 

הניצבים המסוכנים והשליליים שעושים צרות כל השנים, יחד 

 עם קרח ונשיאי העדה קריאי מועד אנשי שם. 

חד מכם אחר 'כלומר לא יימשך כל א -וכמו שראינו ברמב"ם 

דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת'. אתה יודע מה 

'משה אמת ותורתו אמת', ואנחנו,  -הייחוס שלכם, בני קרח? 

אלמלא שאנחנו מונחים בכך, הרי אנחנו מתוך שהננו בני אדם 

אנחנו בדאין!. ה' אמת והוא ברא לנו נביאים ואת משה רבנו 

ה כזו שבשלב שמכוחו ומבחירתו החופשית הגיע למדרג

מסוים הוא הפך להיות 'משה אמת', מה שאפילו מרים ואהרן 

לא הצליחו לקבל. וכשאנחנו נידבק ב'משה אמת ותורתו 

 אמת', שם בגבול הזה, נהיה קשורים בדעת משה. 

איזו פסיכולוגיה עמוקה יש כאן ברמב"ם שהוא דילג על 'ולו 

ודה זרה תתורו אחרי עיניכם' ביד החזקה ושם אותו בהלכות עב

 כשתפנים את זה זה כבר יעבוד אצלך. זה געוואלד. -

 לבני קרח מזמורלמנצח 

הלב והעיניים. 'העיני האנשים ההם תנקר', 'עינו הטעתו'. מול 

'לא מלבי'. וזה כל כך נפלא שהפרשה הצמודה לפרשת קרח 

לאחריה היא פרשת פרה אדומה, וחוץ מזה אין שום תיאור 

ממת נוסף משלושים ושמונה וחצי השנים הללו במדבר. ד

אלחוט. כי הדרך להיטהר מטומאת המוות הרוחנית ולהביא את 

העולם מהטומאה הזו היא 'משה אמת ותורתו אמת'. האם 

לחינם רק למשה נתגלו טעמי פרה אדומה? הטהרה הזו 

שאנחנו מחפשים אותה באופן טבעי בהלכות אישות ובאיסורי 

לא משנה מה  -ביאה, נמצאת פה, בהלכות ע"ז. 'ויקח קרח' 

קח, אבל הוא בשר ודם, הוא לקח משהו. משהו כאן לא ל

אובייקטיבי. למה לא נכתב בפסוק 'ויקחו קרח ודתן ואבירם', 

בלשון רבים, כמו שטבעי ונכון היה תחבירית יותר לכתוב? כי 

 -'טוב, בטח, הם השמאלנים האלה...'. לכן  -אז אנחנו נגיד 

בא של 'ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי', הסבא של הס

מול 'חמור  -ויקח. פרשת ויקח  -שמואל הנביא, גדול העולם 

אחד', חומר אחד, 'מהם לא לקחתי'. משה אמת ותורתו אמת. 

בוא נידבק במשה אמת ותורתו אמת, ובסוף  -כן, יש פתרון 

נהיה אמיתיים. בואו נעבוד עם פחות עצבנות וניגע ב'אחרי 

אחד מכם  לבבכם' והדרך להגיע לשם היא שלא יידמה כל

 בדעתו הקצרה שהוא יידע את האמת.

אנו מצטרפים לבני קרח במזמורי התהילים שלהם בכל מיני 

פעמים בשנה, אבל אחת הפעמים יותר מרגשות, כפי שלימדנו 

האריז"ל וזה נוהג בכל העדות, הוא לפני תקיעות שופר בראש 

 -השנה, שם אנו אומרים ומנגנים שבע פעמים 

חַ  ְבֵני ַלְמַנצ ֵֵּ֬ ו   לִּ ְזמַֽ ַרח מִּ לר. ק ֵּ֬ ְקעו   כ  ַֽ ים ת ִּ ַעמ ִּ ים  ה ָ֭ אל הִֶּ֗ יעו  ֵלֵ֝ ָ֥ רִּ ִ֑ף ה  כ 
ה ַֽ נ   ל רִּ ו  קַּ֣  ב'(-)תהילים מ"ז, א'. ב ְ

כל אחד כשהוא שומע את הקול הזה בלי הזיופים, נבהל לרגע 

'איפה אני ואיפה הקול האמיתי והלא מזויף הזה'. 'משה אמת  -

אנחנו תוקעים בשופר כמו  -ותורתו אמת ואנחנו בדאין' 

גם הוא תוקע בשופר גדול לחירותנו  -הקב"ה, ואל תדאגו 

 מהצד שלו בב"א.
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