קרח
המטרה מקדשת את האמצעים ?!
קרח היה אדם גדול מאוד ,חכם ,עשיר גדול ,ומנושאי ארון ברית ה' ,והשאלה המתבקשת,
מה חסר לו שבחר לו לקום נגד משה רבנו ? קרח רצה בתפקיד בכיר יותר ,הוא חשב שמגיע
לו להיות כהן או לפחות נשיא שבט לוי ,ול כאורה טבעי הדבר שאדם ירצה להתקדם בחייו,
כמו שלימדונו חז"ל שיש קנאה שהיא חיובית ,בגדר של "קנאת סופרים תרבה חוכמה".
כאן עלינו לבדוק ולשאול ,היכן הגבול ,הדקות בין גדר של "קנאת סופרים תרבה חוכמה",
אֹומר,
לבין "קנאה של טירוף" כפי שנאמר (מסכת אבות פרק ד משנה כא) ַרבי ֶא ְל ָעזָר ַה ַק ָפר ֵ
עֹולם :הקנאה היא תכונה שבה האדם
ָאדם מן ָה ָ
ַהקנְ ָאה וְ ַה ַת ֲאוָה וְ ַה ָכבֹוד מֹוציאין ֶאת ָה ָ
מזיק לעצמו הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית .עד כדי כך ששלמה המלך אומר
מות ִקנְ ָאה:
(משלי יד,ל) וֻ ְר ַקב עֲ ָצ ֹ

הרב יעקב יוסף שטרוזמן ,מביא בספרו ראש יוסף  ,שההבדל בין הדברים נבחן במצב בו
האדם לא מצליח להשיג את מה שרצה ,ועכשיו יש לבדוק כיצד הוא יתנהג ,האם המטרה
מקדשת את האמצעים ,או לא ?!
את הראיה לכך מביא הרב מסיפור תמר ויהודה ,וסיפור אשת פוטיפר ויוסף .לכתחילה
נראה כי גם תמר ,וגם אשת פוטיפר התנהגו באופן דומה ,תמר ראתה שעתידים לצאת ממנה
מלכים ,ואשת פוטיפר ראתה שמיוסף עתידים להיות לה ילדים( ,היא לא ידעה שזה יהיה מבתה
המאומצת אסנת) .ההבדל ביניהן התבלט ,כאשר לא הצליחו להשיג את
מבוקשן .תמר  -מסרה את נפשה לעלות על המוקד רק כדי לא לבייש
את יהודה ,ולבסוף ניצלה ויצאו ממנה פרץ וזרח .ואילו אשת פוטיפר,
שיקרה ושלחה את יוסף לכלא למשך  12שנה !!!
היסוד הגדול בדבר הוא ,שאם אדם רוצה להשיג משהו חיובי ,זה בסדר,
אבל להפעיל לצורך כך אמצעים שליליים – לא !!! וכאן נפל קרח הוא
עורר מחלוקת קשה כל כך – לאינטרס האישי שלו.
(מתוך "ומתוק האור" – הרב שלמה לוונשטיין שליט"א)
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

ברית כרותה לשפתיים
העיתונאי  – 9הרב קובי לוי שליט"א

שפרה שגיב עמדה לסגור שידוך .חלום חייה להינשא לאחד העילויים של ישיבת "קול
התור" הולך להתגשם .חננאל גרוסבלום הוא ה -בחור של הישיבה ,ושמו הולך לפניו לא רק
באיכות הלימוד שלו ,לא רק בחידושים המופלאים ובקונטרסים הרבים שהספיק להוציא
לאור ,אלא בעיקר על רקע אישיותו הכובשת והחביבות שהוא מקרין כלפי סביבתו.
שפרה הי יתה מאושרת ושמרה בסוד את מהלך התרקמות הקשר בינה לבין חננאל .היו אלה
שלוש פגישות שנמשכו שעה וחצי כל אחת ,אך תוכנן היה עמוס ביראת -שמים ,אמונה
ובטחון בקב"ה ,ובעיקר ברצון המשותף לבנות בית יהודי נאמן על יסודות התורה הקדושה.
בפגישה הבאה ,הרביעית ,הקצוות היו אמורים להיסגר ,ידברו על תאריך האירוסין
והחתונה.
לשפרה ,בתו של ראש ישיבה נודע ובעל ייחוס חשוב הייתה חברה טובה מאד ,ידידת נפש
ממש .אסתר מורן .לאסתר היא גילתה הכל .מה דיברו ,מה דעתו על הא ודא ועל הישגיו
ה מופלאים של חננאל אשר כל רבותיו גומרים עליו את ההלל ,ועל המחשבות והספיקות
היכן לגור ,כאן ,או אולי באחת מערי הפריפריה .אסתר הייתה קשובה והביעה שמחה
עצומה ואוהבת על השידוך המוצלח" .יהי רצון שהזיווג יעלה יפה" ברכה בחום ליבה את
חברתה "ובקרוב נוכל לחגוג את נישואיכם" .אמן.
תודה ,הודתה לה שפרה .גם אני מאחלת לך מכל הלב ,שתזכי בקרוב בקרוב ,עוד לפני ראש
השנה להצעת שידוך שתעלה לטובה ולברכה ,ונזכה שתינו לשמוח אחת בשמחת חברתה.
והשתיים נפרדו בחיבוק אוהב.
ההלם אפף את שפרה .היא לא האמינה למשמע אוזניה .השדכן התקשר הבוקר לאביה
ומסר לו בצער" :צר לי הרב שגיב ,אבל חננאל החליט מסיבות השמורות עמו ,לא להמשיך
בקשר .הוא מתנצל ,הוא ממש דיבר בקול שבור ,אינני יודע מה הסיבה בדיוק ,אך כנראה
שמשמים חושבים אחרת .מסור לבתך שיש לי כמה הצעות משובחות לא פחות עבורה .ואני
מאד מאד מתנצל בשמו ,סליחה".
שפרה הרגישה איך הסומק והחיוורון משמשים בה בערבוביה .היא אצה לחדרה ,נעלה
אותו ,ושם פרצה בבכי גדול" .אוי אבא שבשמים ,הייתי בטוחה שזה השידוך שלי ,לא
העליתי בדעתי אפילו ברמז שחננאל יחזור בו ...הוא היה כל כך נחוש בדעתו שבפגישה
הבאה נדבר על תאריכים וכו'...
אחרי שעה של בכי ,ועוד שעה של שתיקה נוקבת עדי תהום ,היא אזרה אומץ לחייג .אסתר
הי יתה על הקו ,וניסתה לרכך במילים טובות את המשבר ,אך ללא הועיל .שפרה הייתה
שבורה ומצולקת ,כפי שלא הי יתה בחייה ,למרות שבסך הכל היא בת  .21היא הייתה
בטוחה שהצלקת הזו לא תגליד לעולם ...היא לא טעתה בהרבה.
 10חודשים אחר כך קיבלה שפרה הזמנה בדואר .אסתר נישאת בשעה טובה.
למי? לחננאל גרוסבלום)!?!?( .
הו ,הו ,הו ,השברון והדמע חזרו אליה והפעם בכוויות יותר עמוקות.
דווקא חברתי הטובה אסתר ,ידידת הנפש שלי ,היא היא הזיווג של חננאל .היא הרגישה
איך ליבה מתמלא סכינים של כעס והקפדות ,גם עליה ,גם עליו .היא חשה נבגדת ,היא
הישירה עיניה למרומים ושאלה:

"אבא ,ריבונו של עולם ,אני מרגישה שאני נכנסת לניסיון נורא שאינני יכולה
לעמוד בו .מאז הסתיים הקשר ביני לבין חננאל דחיתי את כל ההצעות .הייתה
וקיננה בי עוד תקווה שהוא ייעתר לפגישה נוספת ...ועל הכל אסתר שמעה ,והכל היא
ידעה ...איך היא יכלה לעשות לי את זה .דווקא היא?!?! החברה הכי טובה שלי!?.
שפרה ,אזרה עוז והחליטה לצאת לחופה .רגליה היו כבדות ,ליבה העיב עליה ,ונחשול של
ד מעות רוויות מקנאה ועלבון עמד לפרוץ כל שניה מאישוניה .היא הביטה אל הרב המקדש,
זקפה מבט אל כוס היין ,אחרי הברכות ,קריאת הכתובה ,שבירת הכוס ,התחילו החיבוקים
והנישוקים .היא חיפשה פינה להסתתר ,התיישבה שם וניסתה למצוא מזור לנפשה בקריאת
כמה מזמורי תהילים.
אחרי חצי שעה היא קמה ממקומה וביקשה לחזור הביתה ,בדיוק באותה שניה ירדו מחדר
הייחוד החתן והכלה במדרגות לכוון האולם .הם לא הבחינו בה ,היא הבחינה בהם ,ואז היא
סיננה מילים נוראיות .מילים שנגעו בנקודה השטנית והכי בוערת של היצר הרע ,זה שאנו
מחויבים לעדנו ולנצחו.
היא הרגישה ,שפרה האומללה ,שאין לה כוח לעצור את הקללה האיומה הזו" :ריבונו של
עולם ,אני מבקשת שלא יהיו להם ילדים לעולם...שלא יי הנו מהזיווג שלהם".
החתן והכלה נבלעו באולם לפסטיבל הריקודים והשמחה המתפרצת .קול ששון וקול שמחה
קול חתן וקול כלה.
שפרה כבר לא הייתה ש ם .היא צעדה במעלה הרחוב שבורה ומסויטת .אסתר כבר לא תוכל
להיות חברתה הטובה ,היא כבר לעולם לא תהיה האוזן הקשבת שלה ובוודאי לא כותל
הדמעות .וחננאל? הו ,קשה לה לסלוח לו .מה שנותר לה לשפרה הדוויה ,זו השמחה לאיד
הקטנה והאכזרית ,שהזיווג הזה לא יזכה לפרי בטן .אל ת שאלו איך ולמה ,אבל שפרה
הרגישה בחביוני פנימיותה ,שהקללה הזו תפשה .היא תתקיים .

חלפו  52שנה...
שפרה קנול ,פנתה לעלות על גרם המדרגות לכוון עזרת הנשים .לפתע היא מבחינה באשה
בת גילה ,מוכרת לה ,ומסביבה כמה ילדות קטנות ומתוקות להפליא.
אסתר? שפרה? "לא התראינו  25שנה לפחות" אמרה אסתר "מה שלומך שפרהל'ה?".
ברוך השם .ואיך אצלך? הפטירה שפרה במבוכה.
"הודו להשם ,את רואה את שלוש הקטנטנות האלה ,הן הנכדות שלי ,הן שובבות וחכמות.
סיימנו את התפילה והן מבקשות :סבתא עכשיו טיול .את יודעת שפרה אנחנו עדיין נשים
צעירות א בל גם סבתות צעירות .וזו בהחלט זכות גדולה שנישאנו צעירות ובעודנו צעירות
ובריאות אנו מסוגלות להשקיע גם בנכדים...
"שנה טובה אסתר יקרה .שיהיה לך נחת עם הנכדים והבנים .מכל הלב ".אמרה שפרה
ועלתה בזריזות על גרם המדרגות ונופפה לשלום לידידתה משכבר הימים .היא נזכרה היטב
בפעם האחרונה שפגשה בה .היה זה ביום חתונתה ,ביום שמחת לבה ,עם חננאל .הזוג ירד
במדרגות וספג ממנה קללה נוראה שלא יזכו לפרי בטן!!!
שפרה התיישבה על הכי סא הראשון בעזרת הנשים ופרצה בבכי קורע לב ,בכי שנסק עד
כיסא הכבוד ,שהרי שערי דמעות לא ננעלו.
"הוי אב אל'ה שבשמים" זעקה "עכשיו ערב ראש השנה ,ואני מבקשת מחילה סליחה וכפרה
על הקללה הנוראה שקיללתי את חברתי אסתר ביום חופתה .ואני מודה לך מעומק הלב -
ריבונו של עולם  -שהקללה הזו לא התקיימה בה וברוך השם שהיא זכתה לפרי בטן ומהלכת
עם נכדותיה המתוקות ברחובה של עיר .א ני מאושרת בשבילה ,אבל עצובה בשבילי .עכשיו
אבאל'ה אני מבינה מדוע לא נפקדתי עד היום בפרי בטן .מדוע עקרה הנני ,ללא ולד ,וללא
סיכוי אי פעם לזרע של קיימא .הקללה שקיללתי אותה ,פגעה בי .הרגשתי באותן שניות
מזוויעות ,שהקללה תתקיים ,אך לא האמנתי שהיא תתקיים".

און ֻ ֶבן ֻ ֶפלֶ ת ְֻבנֵי ְראוֻבֵ ן:
יאב וְ ֹ
(א) וַ ִיֻ ַ ֻקח ק ַֹרח ֻ ֶבן יִ ְצ ָהר ֻ ֶבן ְק ָהת ֻ ֶבן לֵ וִ י וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָירם ְֻבנֵי אֱ לִ ָ
מו ֵעד ַאנְ ֵשי
יאי ֵע ָדה ְק ִר ֵאי ֹ
אתיִ ם נְ ִש ֵ
(ב) וַ ָיֻ ֺקמוֻ לִ ְפנֵי מ ֶֹשה וַ אֲ נָ ִשים ִמ ְֻבנֵי יִ ְש ָר ֵאל חֲ ִמ ֻ ִשים וֻ ָמ ָ
ֹאמרוֻ אֲ לֵ ֶהם ַרב לָ ֶכם ִ ֻכי ָכל ָה ֵע ָדה ֺֻכ ָֻלם ְקד ִֹשים
ֵשם( :ג) וַ ִיֻ ָ ֻקהֲ לוֻ ַעל מ ֶֹשה וְ ַעל ַאהֲ רֹן וַ יֻ ְ
ַשאוֻ ַעל ְק ַהל ה':
תו ָכם ה' וֻ ַמ ֻדוֻ ַע ִֻת ְתנ ֻ ְ
וֻ ְב ֹ

הנוש א המרכזי בפרשה הינו מחלוקת קורח וכל עדתו .בפרשה זו אנו פוגשים מחלוקת קשה
מו ֵעד ַאנְ ֵשי ֵשם  -ושוב נשאלת השאלה,
יאי ֵע ָדה ְק ִר ֵאי ֹ
שמעורבים בה נְ ִש ֵ
כיצד אנשים רמי מעלה נופלים במחלוקת ועוד כנגד משה ואהרון דהיינו נגד הקב"ה ?
כדי לענות השאלה הנ"ל עלינו לענות על שאלה מקדימה והיא  -מיהו קורח ?
קורח מבני קהת היה ,שעליהם נאמר במדבר ד (יח) ַאל ֻ ַת ְכ ִריתוֻ ֶאת ֵשבֶ ט ִמ ְש ֻ ְפחֹת ַה ְ ֻק ָה ִתי
ִמ ֻת ֹו ְך ַהלְ וִ ִיֻם( :יט) וְ זֹאת עֲ שוֻ לָ ֶהם וְ ָחיוֻ וְ ל ֹא יָ ֺמתוֻ ְֻבגִ ְש ָֻתם ֶאת ק ֶֹדש ַה ֳֻק ָד ִשים ַאהֲ רֹן וֻ ָבנָ יו
אות ְ ֻכבַ ֻ ַלע ֶאת ַה ֻק ֶֹדש
או( :כ) וְ ל ֹא יָ בֹאוֻ לִ ְר ֹ
תו וְ ֶאל ַמ ֻ ָש ֹ
או ָתם ִאיש ִאיש ַעל עֲ ב ָֹד ֹ
יָ בֹאוֻ וְ ָשמוֻ ֹ
וָ ֵמתוֻ :במדבר ז,ט :וְ לִ ְבנֵי ְק ָהת ל ֹא נָ ָתן ִ ֻכי עֲ ב ַֹדת ַה ֻק ֶֹדש עֲ לֵ ֶהם ֻ ַב ָ ֻכ ֵתף יִ ֻ ָשאוֻ:

שואל המדרש " :קורח שפיקח היה ומטועני הארון היה ,מה ראה לשטות זו?" וצריך להבין
משאלה זו ,שנושאי הארון היו אנשים שאסור היה להם להסיח את דעתם רגע אחד
מהקב"ה ,אחרת ימות ו ,ולכן מעצם היותו מנושאי הארון ,כבר דבר זה מעיד על גדולתו מצד
הרוחניות של קורח.
הגמרא בסנהדרין קי/א ואמר רבי לוי :משוי (משא) ג' מאות פרדות לבנות ,היו מפתחות של
בית גנזיו של קרח ,וכולהו אקלידי (כל הארגזים) וקילפי (האוצרות) דגילדא (מעור חזק
וגמיש שנוח לטלטלו) א''ר חמא ברבי חנינא :ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים ,אחת
נתגלתה לקרח ,ואחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסוירוס ,ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא.
מרן הבן איש חי (רבי יוסף חיים) אומר בספרו בן יהוידע שיוסף הצדיק חילק את האוצרות
שאגר בימי הרעב לשלושה חלקים בהתאם לרמתם הרוחנית של אלו שקנו אוכל.
במטמון הראשון  -שם יוסף את חפצי הרשעים ומטמון זה נתגלה לקורח.
במטמון השני  -שם יוסף את חפצי האנשים הבינוניים ומטמון זה נתגלה לאנטונינוס.
במטמון השלישי  -שם יוסף את חפצי האנשים הישרים ומטמון זה גנוז לימות המשיח.
מכאן למדנו שקורח היה צדיק וגם עשיר גדול .ומתעצמת השאלה מה גרם למחלוקת ?
נתבונן על מבנה שבט הלוי ,ונבין שקורח לא קיבל שום תפקיד רשמי במסגרת השבט.
נשיא הגרשוני – אליסף בן לאל.

לוי – גרשון – לבני -
שמעי -
אהרון (כהן) ,משה (מלך)

קהת – עמרם -
יצהר  -קורח ,נפג ,זיכרי.
חברון -
עוזיאל  -מישאל ,אליצפן ,סתרי.

נשיא קהת – אליצפן בן עוזיאל.

נשיא מררי – צוריאל בן אביחיל.

מררי – מחלי
מושי.
ונשיא נשיאי הלוי  /נשיא שבט לוי – אלעזר בן אהרון הכהן.

הסיבה למחלוקת
רש"י – (רבי שלמה יצחקי) " ומה ראה קרח לחלוק עם משה ? נתקנא על נשיאותו של אליצפן
בן עוזיאל ,שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור .אמר קרח ,אחי אבא ארבעה היו,
יאל (שמות ו ,יח) ,עמרם הבכור נטלו שני בניו
רון וְ ֺע ִ ֻז ֵ
שנאמר ֻו ְבנֵי ְק ָהת ַע ְמ ָרם וְ יִ ְצ ָהר וְ ֶח ְב ֹ
גדולה ,אחד מלך ואחד כהן גדול ,מי ראוי ליטול את השניה ,לא אני ? שאני בן יצהר שהוא
שני לעמרם ,והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם ,הריני חולק עליו ומבטל את דבריו".
מדברי רש"י לכאורה נראית טענתו של קורח "הגיונית" ,ננסה לתאר מה אומר לנו קורח:
"תרא ו ,הבכור בבני קהת הוא עמרם לכן ראוי שבנו משה יקבל את המינוי הראשון
של תפקיד המלך .אבל -את המינוי השני של תפקיד הכהן אמור לקבל הבן הבא של
קהת שהוא אבא שלי יצהר ואני בכורו ,לכן אני צריך להיות הכהן .אבל בואו ותראו
שמשה ממנה על פי דעתו ,את עצמו מינה למלך ,את אחיו לכהן במקומי  ,לתפקיד
של נשיא קהת הוא ממנה את אליצפן שהוא הבן השני של עוזיאל שהוא האח הקטן
ביותר מבני קהת ,ובנוסף לתפקיד הנשיא הראשי – נשיא נשיאי הלוי ממונה אלעזר
בן אהרון ?! אז איפה הסדר ? למה חלוקת מינויים אינה שוויונית ? "
טענת קורח נשמעת הגיונית לכאורה ,בואו נבדוק" ...מר קורח ,אם אתה טוען שחלוקת
המנויים צריכה להיות על סדר מבנה השבט ,יש לנו שתי שאלות" :

 .1מדוע אתה מתעלם בכלל מהעובדה שהבכור לשבט לוי הוא גרשון ולא קהת ,ולמה
אף אחד מהבנים שלו לא קיבל תפקיד ? תדאג לשוויון ,בני גרשון ראשונים...
 .2ואם כבר מדלגים על גרשון ומת חילים מקהת ,אז למה אתה לא דואג לאהרון שהוא
יהיה במינוי הראשון של המלך ? הלא הוא הבכור של עמרם ולא משה...
תשובה לשאלה הראשונה מובאת בדברי האור החיים (רבי חיים בן משה אבן עטר) ו אמרו רז''ל
קרח מנושאי הארון היה ,ואין גרשון ומררי ידברו כנגדו .בן לוי שהוא שבט מעולה מכל
ישראל ,ואין שאר השבטים מקפחין אותו בדברו לפני משה ,כי מעולה הוא מכל שאר
השבטים .גם מכל בני לוי ,גם בענפי קהת ,הוא מדרגה ראשונה לשני האחים הבאים אחריו
שהם חברון ועוזיאל.
כלומר מעלת בני קהת גבוהה ממעלת גרשון ומררי ולכן המנויים הם רק מבני קהת.
תשו בה לשאלה השניה ,אפשר ללמדה מעצם העובדה שמשה נשלח על ידי הקב"ה ,ותפקידו
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְר ֵאה נְ ַת ִֻת ָ
יך
של אהרון הוא להיות עזר למשה שנאמר( ,שמות ז,א -וארא) וַ יֻ ֶ
אֱ ל ִֹהים לְ פ ְרעֹה וְ ַאהֲ רֹן ָא ִח ָ
יא ָך :לכן במינוי של הקב"ה קדם משה לאהרון.
יך יִ ְהיֶה נְ ִב ֶ
ַ
אם כך ,על פי שתי התשובות הנ"ל חוזרת להיות טענתו של קורח לכאורה הגיונית,
אז מה הטענה כנגד קורח ?
התשובה למעשה פשוטה" ,היא הנותנת" (כלומר התשובה לטענת קרח נמצאת בעצם
הטענה) אין כאן מינוי לפי סדר !!! המינוי הוא מהקב"ה באמצעות משה רבנו ,ואת זה קורח
היה צריך להפנים ,ולכן...

אם הקב"ה ממנה – מי אתה שתחלוק ?!

סיפור מעשה המחלוקת
גמרא בסנהדרין קט/ב ,וַ ִיֻ ַ ֻקח ק ַֹרח ,אמר ריש לקיש :שלקח מקח רע
כאן רמזים שליליים בשמותיו של קורח) ק ַֹרח ,שנעשה קרחה בישראלֶ ֻ .בן יִ ְצ ָהר ,בן שהרתיח
עליו את כל העולם כצהריםֶ ֻ .בן ְק ָהת ,בן שהקהה שיני מולידיוֶ ֻ .בן לֵ וִ י ,בן שנעשה לויה
בגיהנם .וליחשוב נמי (האם להחשיב גם) בן יעקב ? בן שעקב עצמו לגיהנם ? אמר רב
שמואל בר רב יצחק ,יעקב ביקש רחמים על עצמו שנאמר (בראשית מט,ו) ְֻבס ָֹדם ַאל ָֻתבֹא
ַנ ְפ ִשי ִֻב ְק ָהלָ ם ַאל ֻ ֵת ַחד ְ ֻכב ִֹדיְֻ .בס ָֹדם ַאל ָֻתבֹא נ ְַפ ִשי אלו מרגלים ,ו ִֻ -ב ְק ָהלָ ם ַאל ֻ ֵת ַחד
ְ ֻכב ִֹדי זה עדת קרח .דתן  -שעבר על דת אל .אבירם – שאיבר (מלשון אביר ,חזק) עצמו
מעשות תשובה .ואון  -שישב באנינות (בצער ובאבילות על עוון המחלוקת ,ועל הטעות
שהצטרף לעדת קורח) .פלת  -שנעשו לו פלאות( ,לא נקרא על שם אביו אלא על זה שנעשו
לו פלאות וניצול מהמחלוקת) .בן ראובן ,בן שראה והבין (השכיל להבין מעשיהם של קורח
לעצמו(.הגמרא מביאה

ועדתו).
אמר רב ,און בן פלת אשתו הצילתו .אמרה ליה ,מאי נפקא לך מינה (מה יצא לך מזה ?)
אי מר רבה (אם האחד יהיה אדון) אנת תלמידא (אתה תהיה התלמיד),ואי מר רבה (אם
השני יהיה אדון) אנת תלמידא (אתה בכל מקרה תהיה התלמיד) ,אמר לה מאי אעביד ?
הואי בעצה (הייתי איתם באותה עיצה) ,ואשתבעי לי בהדייהו (ונשבעתי יחד עם כולם
אמונים לקורח ,וכיצד אעבור על שבועתי ?) א מרה ליה ,ידענא ,דכולה כנישתא קדישתא

נינהו (שכל אנשי עדת קורח קדושים הם) ,דכתיב (במדבר טז,ג) ִ ֻכי ָכל ָה ֵע ָדה ֺֻכ ָֻלם ְקד ִֹשים.

אמרה ליה ,תוב דאנא מצילנא לך (שב ,ואני אציל אותך) אשקיתיה חמרא
יין) וארויתיה (ושיכרה אותו) ואגניתיה (השכיבה אותו לישון) גואי (בפנים) ו אותבה על בבא
(ישבה בפתח הבית) וסתרתה למזיה (פיזרה את שערות ראשה) כל דאתא ,חזיה ,הדר( .כל
מי שראה אותה חזר) אדהכי והכי (לבינתיים) אבלעו להו (נבלעו כל עדת קורח)
(השקתה אותו

איתתיה דקרח אמרה ליה ,חזי מאי קעביד משה( .ראה מה עשה משה) איהו
הוה מלכא (נהיה מלך) ,לאחוה (לאחיו) שוויה (נתן מינוי של )..כהנא רבא .לבני אחוהי,
שוינהו סגני דכהנא .אי אתיא תרומה (כשאדם רוצה להביא תרומה) אמר (משה) תיהוי
לכהן .אי אתו מעשר דשקילתו אתון (אם אדם הביא מעשר שאתם הלויים לוקחים) אמר,
הבו חד מעשרה לכהן .ועוד דגייז ליה למזייכו (שגזז שער ראשכם בעת חנוכת המזבח)
ומיטלל לכו (ומלגלג עליכם) כי כופתא (כמו רעי של בהמה) עינא יהב במזייכו (האם נתן
את עיניו בשערותיכם ? לראותכם מושפלים ונבזים) אמר לה (קורח לאשתו) הא איהו נמי קא
עביד (גם הוא,משה עשה כך) אמרה ליה ,כיון דכולהו רבותא דידיה (מכיוון שכולם עשו כך,
(הוא בעצמו)

עשה גם משה כדי לתעתע בכם ,ומציגה היא סיבה נוספת למה משה גילח גם את עצמו)..

מות נ ְַפ ִשי ִעם ֻ ְפלִ ְש ִֻתים ועוד
אמר (משה רבינו) איהו נמי (גם כן אני) (שופטים טז,ל) ָֻת ֹ
דקאמר לכו (ועוד אמר לכם משה) עבדיתו (תעשו חוט אחד של )..תכלתא .אי סלקא דעתך
(האם יעלה על דעתך) תכלתא חשיבא מצווה (שצבע התכלת נחשב כמצווה ? אם כן אז
למה לצבוע רק חוט אחד ?) ,אפיק גלימי דתכלתא (תעשה גלימות בצבע תכלת) וכסינהו
מות נָ ִשים ָֻבנְ ָתה
לכולהו מתיבתך (ותלביש את כל בני עדתך) היינו דכתיב( ,משלי יד,א) ַח ְכ ֹ
יה ֶת ֶה ְר ֶס ֻנוֻ  -זו אשתו של קרח.
ית ֻה  -זו אשתו של און בן פלת ,וְ ִא ֶוֻלֶ ת ְֻביָ ֶד ָ
בֵ ָ

טלית שכולה תכלת
מדברי הגמרא מובנת כעת השאלה ,וַ ִיֻ ַ ֻקח ק ַֹרח – מה לקח ? טלית שכולה תכלת לקח ,ומכאן
מובן מדוע נסמכה פרשת קורח לפרשת ציצית.
מגיע קורח בעצת אשתו למשה רבינו ומתפלסף אתו הלכתית.
שואל קורח את משה רבנו ,טלית שכולה תכלת ,חייבת בציצית או פטורה? עונה לו משה
חייבת .אומר לו קורח ,לא נכון ,אם צריך לעשות רק חוט אחד של תכלת בכל פינה והטלית
כשרה ,אז בוודאי שאם כל הטלית תכלת אין צורך בציציות של תכלת.
שואל קורח את משה ,בית שמלא בספרים ,חייב במזוזה או פטור? עונה לו משה חייב
במזוזה.
אמר קורח למשה :דברים אלה לא נצטווית עליהם ,אלא מליבך אתה בודם .ולא הקב"ה
אמר לך דברים אלה .המצאת אותם בעצמך.
במדרש אגדת אסתר מופיעה דעה שבה לאחר שקורח שאל על הטלית ,ענה לו משה רבנו
בשאלה ,בית שמלא בספרים – חייב במזוזה או פטור? ענה לו קורח פטור .אמר לו משה
רבנו ומה ההבדל ?
לשאלותיו של קורח היה רובד עמוק יותר ,שאלמלא כך ,מה ראה קורח עניין דווקא
בשאלות אלו ?
רבינו בחיי (רבי בחיי בן אשר אבן חלואה) עונה על כך ואומר .קורח רצה לערער את מנהיגותו של
משה .כיצד? אמר למשה ,למה צריך מנהיג? כדי שיראה לעם מה לעשות .אבל אם כל בית
הכנסת מלא גדולי תורה ,מי צריך רב? מי צריך מנהיג ? הלא כל אחד מהם הוא רב...
דהיינו ,כמו שטלית שכולה תכלת לכ אורה אינה צריכה ציצית ,כמו שבית מלא ספרים אינו
צריך לכאורה מזוזה  -כך עם שכולו קדושים אינו צריך מנהיג ,וזהו מה שאמר קורח,
ַשאוֻ ַעל ְק ַהל ה':
תו ָכם ה' וֻ ַמ ֻדוֻ ַע ִֻת ְתנ ֻ ְ
(במדבר טז,ג) ִ ֻכי ָכל ָה ֵע ָדה ֺֻכ ָֻלם ְקד ִֹשים וֻ ְב ֹ

דתן ואבירם – אוי לרשע ואוי לשכנו
אמרו חז"ל אלמלא היו דתן ואבירם שכניו של קורח ,לא היו מצטרפים לעדתו .אז למה
הצטרפו ? אומר המדרש תנחומא ללמדנו "אוי לרשע ואוי לשכנו" .אולם ,בנוסף לשכנות
עם קורח ,אם נעקוב אחרי שתי הדמויות של דתן ואבירם נגלה שלאורך כל הדרך הם רק
מנאצים למשה רבנו.
בפרשת (שמות ב,יא) נאמר וַ יְ ִהי ֻ ַב ָיֻ ִמים ָה ֵהם וַ יִֻגְ ַ ֻדל מ ֶֹשה וַ יֵֻצֵ א ֶאל ֶא ָחיו וַ יֻ ְַרא ְֻב ִס ְבל ָֹתם וַ יֻ ְַרא

ִאיש ִמ ְצ ִרי ַמ ֶֻכה ִאיש ִע ְב ִרי ֵמ ֶא ָחיו :על היום הראשון ,איך שיוצא משה מהארמון ,הוא
רואה נוגש מצרי שמכה את דתן ,ולמה היכה אותו? משום שדתן גילה שאותו נוגש מצרי בא
על אשתו ונתעברה ממנו ,הלא היא שלומית בת דברי שבפרשת אמור (ויקרא כד) נאמר

תו ְך ְֻבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וַ ִיֻ ָ ֻנצ ֻו ֻ ַב ֻ ַמחֲ נֶה ֻ ֶבן
(י) וַ יֵֻצֵ א ֻ ֶבן ִא ֻ ָשה יִ ְש ְר ֵאלִ ית וְ הוֻא ֻ ֶבן ִאיש ִמ ְצ ִרי ְֻב ֹ
ֹתו
ַה ִיֻ ְש ְר ֵאלִ ית וְ ִאיש ַה ִיֻ ְש ְר ֵאלִ י( :יא) וַ ִיֻ ֻקֹב ֻ ֶבן ָה ִא ֻ ָשה ַה ִיֻ ְש ְר ֵאלִ ית ֶאת ַה ֻ ֵשם וַ יְ ַק ֻ ֵלל וַ ָיֻ ִביאוֻ א ֹ

ֶאל מ ֶֹשה וְ ֵשם ִא ֻמ ֹו ְשל ִֹמית ֻ ַבת ִ ֻד ְב ִרי לְ ַמ ֻ ֵטה ָדן :ומה עשה משה ? הציל את דתן שנאמר
חול:
(שמות ב,יב) וַ ִיֻ ֶפן ֻכֹה וָ כֹה וַ יֻ ְַרא ִ ֻכי ֵאין ִאיש וַ יֻ ְַך ֶאת ַה ִֻמ ְצ ִרי וַ ִיֻ ְט ְמנֵהוֻ ֻ ַב ֹ

ֹאמר לָ ָר ָשע
צים וַ יֻ ֶ
והנה למחרת( ,שמות ב,יג) וַ יֵֻצֵ א ֻ ַביֻ ֹום ַה ֻ ֵשנִ י וְ ִה ֻנֵה ְשנֵי אֲ נָ ִשים ִע ְב ִרים נִ ִ ֻ
לָ ָֻמה ַת ֶֻכה ֵר ֶע ָך :ומי היו אותם שני עברים ניצים ? – דתן ואבירם .ועל מה רבו ? אומר

הילקוט ראובני אבירם היה אחיה של שלומית ,דהיינו גיסו של דתן ,ודתן רצה לגרש את
שלומית .אבירם לא נתן לגט להתבצע ועל כך רבו .ומה עונה דתן למשה יום אחרי שהציל
ֹאמר ִמי ָש ְמ ָך לְ ִאיש ַשר וְ ש ֵֹפ ט ָעלֵ ינוֻ ַהלְ ָה ְרגֵנִ י ַא ָֻתה א ֵֹמר
אותו משה ממוות ? (שמות ב,יד) וַ יֻ ֶ
ֹאמר ָא ֵכן ֹנו ַדע ַה ָ ֻד ָבר:
ַֻכאֲ ֶשר ָה ַרגְ ָֻת ֶאת ַה ִֻמ ְצ ִרי וַ ִיֻ ָירא מ ֶֹשה וַ יֻ ַ

הולכים שני האנשים דתן ואבירם ,שאך לפני רגע נלחמו אחד בשני ועכשיו רואים במשה
רבינו מעין "אויב משותף" ,משתפים פעולה ומלשינים לפרעה (שמות ב,טו) וַ ִיֻ ְש ַמע ֻ ַפ ְרעֹה אֶ ת

ֵשב ַעל
ֵשב ְֻב ֶא ֶרץ ִמ ְדיָן וַ ֻי ֶ
ַה ָ ֻד ָבר ַה ֻזֶה וַ יְ בַ ֵ ֻקש לַ הֲ רֹג ֶאת מ ֶֹשה וַ ִ ֻי ְב ַרח מ ֶֹשה ִמ ֻ ְפנֵי ַפ ְרעֹה וַ ֻי ֶ
אר :בכך גרמו דתן ואבירם שמשה יברח מחוץ למצרים( .על פי ספר הישר משה ברח
ַה ְֻב ֵ
לארץ כוש).

כאשר מבקש הקב"ה ממשה לחזור ,חושש משה מדתן ואבירם ועל כך עונה הקב"ה,

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְֻב ִמ ְדיָן לֵ ְך ֺשב ִמ ְצ ָריִ ם ִ ֻכי ֵמת ֻו ָ ֻכל ָהאֲ נָ ִשים ַה ְמבַ ְק ִשים ֶאת
(שמות ד,יט) וַ ֻי ֶ
נ ְַפ ֶש ָך :השאלה המתבקשת ,והרי לא מתו ? אומר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) מי הם ? דתן

ואבירם ,חיים היו ,אלא שירדו מנכסיהם ,והעני חשוב כמת (נדרים סד):

משה נכנס בשליחותו בפעם הראשונה אל פרעה ,וכאשר הוא יוצא מפרעה נאמר (שמות ה)
מו( :כ)
ֵיכם ְ ֻדבַ ר ֹיום ְֻב ֹיו ֹ
(יט) וַ ִ ֻי ְרא ֻו ש ְֹט ֵרי ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל א ָֹתם ְֻב ָרע לֵ אמֹר ל ֹא ִתגְ ְרע ֻו ִמ ִֻל ְבנ ֶ
ֹאמרוֻ אֲ לֵ ֶהם י ֵֶרא
אתם ֵמ ֵאת ֻ ַפ ְרעֹה( :כא) וַ יֻ ְ
אתם ְֻבצֵ ָ
צ ִבים לִ ְק ָר ָ
וַ ִיֻ ְפ ְ ֻגעוֻ ֶאת מ ֶֹשה וְ ֶאת ַאהֲ רֹן נִ ָ ֻ

יחנוֻ ְֻב ֵעינֵי ַפ ְרעֹה וֻ ְב ֵעינֵי עֲ ָב ָדיו לָ ֶתת ֶח ֶרב ְֻביָ ָדם
יכם וְ יִ ְש ֻפ ֹט אֲ ֶשר ִה ְב ַא ְש ֻ ֶתם ֶאת ֵר ֵ
ה' עֲ לֵ ֶ
לְ ָה ְרגֵנוֻ :אומר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) ויפגעו .אנשים מישראל את משה ואת אהרן וגו'.

ורבותינו דרשו ,כל נצים ונצבים דתן ואבירם היו ,שנאמר בהם יצאו נצבים:
ֹאמר
בליל טו' באייר מתחיל לרדת לעם ישראל מן במדבר ,מצווה אותם משה (שמות טז,יט) וַ יֻ ֶ
מ ֶֹשה אֲ לֵ ֶהם ִאיש ַאל ֹיו ֵתר ִמ ֻ ֶמ ֻנוֻ ַעד ֻב ֶֹקר( :כ) וְ ל ֹא ָש ְמעוֻ ֶאל מ ֶֹשה וַ יֻ ֹו ִתרוֻ אֲ נָ ִשים ִמ ֻ ֶמ ֻנוֻ ַעד
ֻב ֶֹקר וַ ָיֻ ֺרם ֻת ֹולָ ִעים וַ ִיֻ ְב ַאש וַ ִיֻ ְקצֹף עֲ לֵ ֶהם מ ֶֹשה:

ומי היו אותם האנשים ? אומר רש"י

– (רבי שלמה יצחקי)

– דתן ואבירם.

ֹאמר
חז"ל מספרים שכאשר אמר משה לעם שילקטו ביום השישי לחם משנה (שמות טז ,כה) וַ יֻ ֶ

מ ֶֹשה ִא ְכלֺ הוֻ ַהיֻ ֹום ִ ֻכי ַש ָֻבת ַהיֻ ֹום לַ ה' ַהיֻ ֹום ל ֹא ִת ְמ ָצ ֺאהוֻ ֻ ַב ֻ ָש ֶדה :מה עשו דתן ואבירם ?
אמרו נאסוף הרבה מן ביום שישי ,ובשבת לפנות בוקר נחלק מוקדם את המן כך שעם
ישראל יראו שכן יורד מן בשבת .מה עשה הקב"ה זימן להקת ציפורי ם שאכלה את המן.
(מנהג להאכלת ציפורים בשבת בבוקר)..

כאן המקום לשאלה המתבקשת ,לאור כל מסכת ההצקות של דתן ואבירם למשה רבינו,
מדוע לא נעשו דתן ואבירם עוד במצרים ? מדוע לא הומתו בשלושת ימי החושך במצרים ?
עונה על כך המהרי"ל מדיסקין (רבי משה יהושע יהודה לייב דיסקין) דתן ואבירם היו שוטרים
במצרים ,ומכיוון שהוכו על ידי הנוגשים המצריים ולא הלשינו על בני ישראל ,עמדה להם
זכות זו ,אולם כאן שילמו את המחיר .ולמה דווקא כאן ? ללמדנו שאוי לרשע ואוי לשכנו.

למה נענשו קורח ועדתו במוות הזה ?
ֹאמר מ ֶֹשה ְֻבזֹאת
משה רבינו התפלל שמ ותם של קורח יהיה מעבר לטבע ,במדבר טז (כח) וַ יֻ ֶ
מות ָ ֻכל
ֻ ֵת ְדעוֻן ִ ֻכי ה' ְשלָ ַחנִ י לַ עֲ ש ֹות ֵאת ָ ֻכל ַה ֻ ַמעֲ ִשים ָה ֵא ֻ ֶלה ִ ֻכי ל ֹא ִמ ִֻל ִֻבי( :כט) ִאם ְ ֻכ ֹ
יאה יִ ְב ָרא ה'
יהם ל ֹא ה' ְשלָ ָחנִ י( :ל) וְ ִאם ְֻב ִר ָ
ָה ָא ָדם יְ ֺמת ֻון ֵא ֻ ֶלה ֻו ְפ ֺק ַ ֻדת ָ ֻכל ָה ָא ָדם י ֻ ִָפ ֵקד עֲ לֵ ֶ

יד ְע ֻ ֶתם ִ ֻכי
יה וֻ ָבלְ ָעה א ָֹתם וְ ֶאת ָ ֻכל אֲ ֶשר לָ ֶהם וְ יָ ְרדוֻ ַח ִיֻים ְשאֹלָ ה וִ ַ
וֻ ָפ ְצ ָתה ָהאֲ ָד ָמה ֶאת ֻ ִפ ָ
נִ אֲ צ ֻו ָהאֲ נָ ִשים ָה ֵא ֻ ֶלה ֶאת ה' :מפשט הדברים ניתן לומר שמדובר בהוכחה על טבעית כי אכן

משה רבינו נבח ר על ידי הקב"ה ,ואינו בודה את הדברים מליבו.
הגמרא בנדרים לט/ב  -אמר ריש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מנין ? שנאמר (במדבר
יהם ל ֹא ה' ְשלָ ָחנִ י:
מות ָ ֻכל ָה ָא ָדם יְ ֺמתוֻן ֵא ֻ ֶלה וֻ ְפ ֺק ַ ֻדת ָ ֻכל ָה ָא ָדם יִ ֻ ָפ ֵקד עֲ לֵ ֶ
טז,כט) ִאם ְ ֻכ ֹ

מאי משמע ? ( מה המשמעות ? האם מכאן ניתן ללמוד על ביקור חולים ?) אמר רבא,
מות ָ ֻכל ָה ָא ָדם יְ ֺמתוֻן ֵא ֻ ֶלה ,שהן חולים ומוטלים בעריסתן ,ובני אדם מבקרים אותן,
ִאם ְ ֻכ ֹ
יאה
מה הבריות אומרים ? לא ה' שלחני לזה ,דרש רבא ,מאי דכתיב (במדבר טז,ל) וְ ִאם ְֻב ִר ָ
ב ָרא ה' אם בריאה – גיהנם (אם אפשר לנצל את הגיהנום הקיים שנברא מבריאת העולם)
יִ ְ
 ,מוטב תהיה( ,נשתמש בו) אם לאו( ,שהגיהנום הרגיל אינו מתאים לרשע) יברא ה' (יברא
הקב"ה עונש מסוג חדש.)...

אמר משה רבינו :מכיוון שכפר קורח בעיקר ,וידוע שהחולה שכינה לראשו ,ומי שחולק על
הקב"ה ,הקב"ה לא חפץ בקרב תו ולכן המיתו במוות פתאומי שלא יזכה ששכינה תהיה
מראשותיו.
פי הארץ  ,הינה אחד מעשרת הדברים שנבראו בערב שבת בששת ימי בראשית ,דהיינו העונש
של קורח ועדתו נברא מראש !!! המשמעות של בריאה בין השמשות  /בערב שבת היא שזה
הזמן החומרי שהוא הכי קרוב לנק' הרוחנית של כנ יסת השבת .דהיינו שילוב של חומר על
גבול הקדושה.
רבי וולף מסריקוב מביא את הרעיון הבא:
ַשאוֻ ַעל ְק ַהל ה':
קורח ועדתו טענו כנגד משה ואהרון ( במדבר טז,לב) וֻ ַמ ֻדוֻ ַע ִֻת ְתנ ֻ ְ
והרי התורה העידה כי משה היה העניו שבאדם (במדבר יב,ג -בהעלתך) וְ ָה ִאיש מ ֶֹשה ָענָ יו ְמאֹד
ִמ ֻכֹל ָה ָא ָדם אֲ ֶשר ַעל ֻ ְפנֵי ָהאֲ ָד ָמה :כלומר ,להיות שפל עד עפר.
וזה נחשב בעיני קורח ועדתו נחשב כהתנשאות ?! אם כן ,אם העפר הוא התנשאות
מבחינתם ,הרי שלא נשאר להם ,אלא לרדת מתחת לפני האדמה ..מתחת לדרגתו של משה.
בספרי המקובלים מופיע ,שקורח הינו גלגול של קין ,ומשה הינו גלגול של הבל ,וכעת מידה
כנגד מידה גורמת לכך ,שקין שקבר את הבל בפרשת בראשית ונתקלל ( בראשית ד,יא) וְ ַע ָֻתה
יה לָ ַק ַחת ֶאת ְ ֻד ֵמי ָא ִח ָ
יך ִמ ָיֻ ֶד ָך :והנה עתה פותחת
ָארוֻר ָא ָֻתה ִמן ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשר ֻ ָפ ְצ ָתה ֶאת ֻ ִפ ָ
האדמה את פיה בשנ ית והבל=משה ,קובר את קין=קורח ( ,במדבר טז,לב) וַ ִֻת ְפ ֻ ַתח ָה ָא ֶרץ ֶאת

יהם וְ ֵאת ָ ֻכל ָה ָא ָדם אֲ ֶשר לְ ק ַֹרח וְ ֵאת ָ ֻכל ָה ֲרכוֻש:
יה וַ ִֻת ְבלַ ע א ָֹתם וְ ֶאת ָֻב ֻ ֵת ֶ
ֻ ִפ ָ

שמואל הנביא – גלגולו ותיקונו של קורח
בהפטרה אנו קוראים בספר שמואל .אומרים חז"ל שאחד הגורמים לחטאו של קורח היה,
שראה קורח שעתיד לצאת ממנו שמואל שהוא שקול כנגד משה ואהרון ,שנאמר (תהילים

מו ק ִֹראים ֶאל ה' וְ הוֻא יַעֲ נֵם:
צט,ו) מ ֶֹשה וְ ַאהֲ רֹן ְֻבכֹהֲ נָ יו וֻ ְשמוֻ ֵאל ְֻבק ְֹר ֵאי ְש ֹ

ולמה זכה באמת קורח שיצא ממנו שמואל הנביא ?
הת שובה היא ,דווקא בגלל האופן שבו מת ,האדמה פוצה את פיה והוא ועדתו נקברים חיים
במעי האדמה .במה דברים אמורים ?
אלא עלינו לדעת שגם רשעים גמורים זכו במשהו ,בגלל שמעשיהם הרעים בסופו של דבר
גרמו לאחדות בעם ישראל ,לקידוש השם ברבים וחזרה לקב"ה .לדוגמא:
שמעיה ואבטליון היו מבני בניו של סנחריב ,ומפני מה זכה סנחריב לכך ? מפני שלאחר
שמתו  185אלף ראשי גייסות שלו בלילה אחד התקדש שם שמים ברבים.
מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק ,ומפני מה זכה המן לכך ? אומרת הגמרא ,גדולה
הסרת הטבעת של המן יותר מ  48-נביאים ונביאות שהתנבאו לישראל ,בגלל שקירב במעשיו
את ישראל לאביהם שבשמים ,ניתן לו שכר שנכדיו למדו תורה בבני ברק.
בתיה בת פרעה זכתה לגדל את משה רבינו ולהיכנס בחיים לגן עדן .וכיצד זכה פרעה בבת
שכזו ? שנאמר ופרעה הקריב ,הקריב ליבותיהם של ישראל לאביהם שבשמים .שעל ידי
שרדף את בני ישראל והלחיצם ,צעקו בני ישראל לקב"ה ,ובזכות זה התקרבו לאביהם
בשמים.
מכאן ניתן ללמוד שזכה קורח שיצא ממנו שמואל ,לא בגלל הזכויות שלו ,אלא בגלל
שכאשר נבלע קורח באדמה ,התקדש שם שמים ברבים.
תחילת מסכת חייו של שמואל ידועה לנו מסיפור חנה אמו ותפילותיה .כאשר ילדה חנה את
שמואל והוא הגיע לגיל שנתיים העלתה את הילד למשכן שילה כפי שנדרה( ,שמואל א ,פרק א)
יפה ַא ַחת ֶק ַמח וְ נֵבֶ ל יַיִן וַ ְֻת ִב ֵאה ֻו בֵ ית ה'
(כד) וַ ֻ ַתעֲ לֵ ה ֻו ִע ָֻמ ֻה ַֻכאֲ ֶשר ְ ֻג ָמלַ ֻת ֻו ְֻב ָפ ִרים ְשל ָֹשה וְ ֵא ָ
ֹאמר ִֻבי אֲ דֹנִ י ֵחי
לו וְ ַה ֻנ ַַער נָ ַער( :כה) וַ ִיֻ ְשחֲ טוֻ ֶאת ַה ֻ ָפר וַ ָיֻ ִביאוֻ ֶאת ַה ֻנ ַַער ֶאל ֵעלִ י( :כו) וַ ֻת ֶ
ִש ֹ
ָ
צבֶ ת ִע ְֻמ ָכה ָֻבזֶה לְ ִה ְת ֻ ַפ ֻ ֵלל ֶאל ה'( :כז) ֶאל ַה ֻנ ַַער ַה ֻזֶה ִה ְת ֻ ַפ ָֻללְ ִֻתי
נ ְַפ ְשך אֲ דֹנִ י אֲ נִ י ָה ִא ֻ ָשה ַה ִ ֻנ ֶ ֻ
וַ ִיֻ ֻ ֵתן ה' לִ י ֶאת ְש ֵאלָ ִתי אֲ ֶשר ָש ַאלְ ִֻתי ֵמ ִע ֻמ ֹו( :כח) וְ גַם ָאנ ִֹכי ִה ְש ִאלְ ִֻתהוֻ לַ ה' ָ ֻכל ַה ָיֻ ִמים אֲ ֶשר
ָהיָ ה ה ֻוא ָשא ֻול לַ ה' וַ ִ ֻי ְש ֻ ַתח ֻו ָשם לַ ה':

מקריאת הפסוקים עולות השאלות ,מה הקשר בין שחיטת הפר להבאת הנער אל עלי ?
מדוע שוב מתחננת חנה לפני עלי ? כבר זכתה לבן...
הסיפור שמאחרי הפסוקים הינו כזה:
כאשר קרא עלי הכהן ,לכהן אחר שישחט את הפר ,אמר שמואל הילד בן השנתיים !!! לעלי,
אין צורך בכהן ,וששחיטה מותרת גם בזר ,דהיינו בלוי ובישראל אז אין צורך להמתין לכהן.
עומד עלי הכה ן ושואל את הילד בן השנתיים  -מאיפה למדת זאת ? והוא עונה לו ,שנאמר:
והקריבו הכהנים ולא נאמר  -ושחטו כהנים.
ילד בן שנתיים ,מורה הלכה בפני גדול ישראל ? הרי הוא כמורה בפני רבו ,וידוע שמי
שמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה בידי שמיים.

וכי ייתכן שעלי לא ידע את ההלכה ששחיטה כשרה בזר? אלא בוודאי שידע את ההלכה,
אז אם כן ,מדוע אמר להביא כהן? למה לא אמר להביא שוחט?
התשובה היא שהייתה מחלוקת בניהם בעניין ,מה יותר חשוב זריזות המצווה או הידור
המצווה ?
עלי חשב שהידור המצווה קודם ולכן רצה לחכות שיבוא כהן לשחוט ,ושמואל טען שזריזות
המצווה קודמת להידור ולכן אין לחכות לכהן אלא ניתן לשחוט על ידי זר.
כעת ניתן לשאול ,גם אם הורה הילד שמואל הלכה בפני רבו ,כיצד ניתן להעניש ילד בן
שנתיים שהרי אין עונשים בדיני שמיים פחות מגיל עשרים ?
התשובה היא כן  -ניתן להעניש ,כי במקרה היוצא דופן של הילד שמואל ,מדובר במי
שמוגדר באופן יוצא דופן  -חכים ויניק כמו שמואל  -כן עונשים.
ֹאמר ִֻבי אֲ דֹנִ י ֵחי נ ְַפ ְש ָך אֲ דֹנִ י אֲ נִ י ָה ִא ֻ ָשה
כעת יהיה מובן מדוע מתחננת שוב חנה לעלי ,וַ ֻת ֶ

ַה ִ ֻנ ֶ ֻצבֶ ת ִע ְֻמ ָכה ָֻבזֶה לְ ִה ְת ֻ ַפ ֻ ֵלל ֶאל יְ הוָ ה :היא מבקשת מעלי ואומרת לו ,המורה הלכה בפני
רבו אמנם חייב מיתה  -אלא אם כן רבו סלח לו !!! לכן מבקשת חנה שיסלח לו.
עונה עלי לחנה שעל התינוק למות ,משום שאם הוא תיקונו של קורח ,וכבר בגיל שנתיים
מורה הלכה בפני רבו ,מה יהיה לכשיגדל ? אך עלי מנחם אותה ואומר לה שהקב"ה ייתן
לה בן אחר  ,טוב יותר.
אבל חנה אומרת ֶאל ַה ֻנ ַַער ַהזֶֻה ִה ְת ֻ ַפ ָֻללְ ִֻתי וַ ִיֻ ֻ ֵתן יְ הוָ ה לִ י ֶאת ְש ֵאלָ ִתי אֲ ֶשר ָש ַאלְ ִֻתי ֵמ ִע ֻמ ֹו:
וַ ִיֻ ֻ ֵתן יְ הוָ ה לִ י ֶאת ְש ֵאלָ ִתי אֲ ֶשר ָש ַאלְ ִֻתי ֵמ ִע ֻמ ֹו:

אומרת חנה לעלי ,אני רוצה את הילד הזה שבא מ התפילות והדמעות שלי ,ולא ילד אחר
שיבוא מהתפילה שלך.
ומה ההבדל אם הילד בא מתפילה או מהברכה ?
חנה יודעת ומבינה מה מנחה את עלי להרוג את הילד ואומרת לוֶ ,אל ַה ֻנ ַַער ַהזֶֻה ִה ְת ֻ ַפ ָֻללְ ִֻתי ,
אל הילד הזה שבא על ידי תפילה התפללתי ,והוא אינו קשור ל שורשים של הסבא שלו -
קורח,
כי הוא בא מכוח התפילה ,זה ילד שאני ביקשתי שלא יהיה לו מורא על ראשו ,לא יהיה לו
פחד מאף אחד .אלו לא תכונותיו של הסבא קורח ,אלא אלו תכונות שבאו על ידי התפילה
שלי  ,ולכן אין לך מה לדאוג ממנו .אז מקבל עלי הכהן את טענת האם ,ומ שאיר את הנער
בחיים.
לאחר שנים ,לאחר ששמואל מנהיג את ישראל תקופה ארוכה  ,באים אליו זקני העם
ומבקשים ממנו למנות להם מלך .בשפה פשוטה זו הדחה ,כי עד כה שמואל הנהיג אותם,
הוא היה השופט וגם הנביא ,והנה הם מאסו בו ורוצים מלך .שמואל מאוד נפגע ,אבל שואל
את דבר ה' אם זה רצונו( .שמואל א פרק ח)( ,ו) וַ יֻ ֵַרע ַה ָ ֻד ָבר ְֻב ֵעינֵי ְשמוֻ ֵאל ַֻכאֲ ֶשר ָא ְמרוֻ ְֻתנָ ה
קול ָה ָעם
ֹאמר יְ הוָ ה ֶאל ְשמוֻ ֵאל ְש ַמע ְֻב ֹ
ָֻלנוֻ ֶמלֶ ְך לְ ָש ְפ ֵטנוֻ וַ ִיֻ ְת ֻ ַפ ֻ ֵלל ְשמוֻ ֵאל ֶאל יְ הוָ ה( :ז) וַ יֻ ֶ
ֹאמרוֻ ֵאלֶ ָ
יהם:
יך ִ ֻכי ל ֹא א ְֹת ָך ָמ ָאסוֻ ִ ֻכי אֹ ִתי ָמאֲ סוֻ ִמ ְֻמל ְֹך עֲ לֵ ֶ
לְ כֹל אֲ ֶשר י ְ

כאשר שמואל מציג את שאול המלך בפני כל העם ,בהתחלה לא כל העם קיבלו את שאול
כמלך עליהם .מה עשה הקב"ה ? זימן להם מלחמה עם נחש מלך עמון ,שבה הוכח כישרונו
של שאול כמלך שהנהיג את המלחמה.
בנקודה זו הכירו העם במלכותו של שאול וזהו שנאמר בתחילת הפרשה (שמואל א פרק יא)
ֹאמר ְשמ ֻו ֵאל ֶאל ָה ָעם לְ כ ֻו וְ נֵלְ ָכה ַה ִ ֻגלְ ָ ֻגל ֻונְ ַח ֵ ֻדש ָשם ַה ְֻמל ֻו ָכה( :טו) וַ ֻיֵלְ כ ֻו ָכל ָה ָעם
(יד) וַ ֻי ֶ
ַה ִ ֻגלְ ָ ֻגל וַ יֻ ְַמלִ כוֻ ָשם ֶאת ָשאוֻל לִ ְפנֵי יְ הוָ ה ֻ ַב ִ ֻגלְ ָ ֻגל וַ יִֻזְ ְֻבחוֻ ָשם זְ ָב ִחים ְשלָ ִמים לִ ְפנֵי יְ הוָ ה וַ ִיֻ ְשמַ ח
ָשם ָשא ֻול וְ ָכל ַאנְ ֵשי יִ ְש ָר ֵאל ַעד ְמאֹד:

והנה בתפנית חדה ,בלב השמחה על הניצחון  -מוכיח שמואל את העם (שמואל א פרק יב) (א)
ֹאמר ְשמוֻ ֵאל ֶאל ָ ֻכל יִ ְש ָר ֵאל ִה ֻנֵה ָש ַמ ְע ִֻתי ְבקֹלְ ֶכם לְ כֹל אֲ ֶשר אֲ ַמ ְר ֻ ֶתם לִ י וָ ַא ְמלִ ְ
יכם
יך עֲ לֵ ֶ
וַ יֻ ֶ
ְ
ְ
ְ
ֵיכם וַ אֲ נִ י זָ ַקנְ ִֻתי וָ ַש ְב ִֻתי וֻ ָבנַי ִה ָ ֻנם ִא ְֻת ֶכם וַ אֲ נִ י
ֶמלֶ ך( :ב) וְ ַע ָֻתה ִה ֻנֵה ַה ֻ ֶמלֶ ך ִמ ְת ַה ֻ ֵלך לִ ְפנ ֶ
יחו ֶאת ש ֹור ִמי
ֵיכם ִמ ְ ֻנ ֺע ַרי ַעד ַה ֻי ֹום ַה ֻזֶה( :ג) ִהנְנִ י עֲ נ ֻו ִבי ֶנגֶד יְ הוָ ה וְ ֶנגֶד ְמ ִש ֹ
ִה ְת ַה ֻ ַל ְכ ִֻתי לִ ְפנ ֶ
צ ֹו ִתי וֻ ִמיַֻד ִמי לָ ַק ְח ִֻתי כ ֶֹפר וְ ַא ְעלִ ים ֵעינַי
לָ ַק ְח ִֻתי וַ חֲ ֹ
מור ִמי לָ ַק ְח ִֻתי וְ ֶאת ִמי ָע ַש ְק ִֻתי ֶאת ִמי ַר ֻ
צ ֹו ָתנ ֻו וְ ל ֹא לָ ַק ְח ָֻת ִמ ֻיַד ִאיש ְמא ֻו ָמה( :ה)
ֻב ֹו וְ ָא ִשיב לָ ֶכם( :ד) וַ ֻי ְ
ֹאמר ֻו ל ֹא עֲ ַש ְק ָֻתנ ֻו וְ ל ֹא ַר ֻ
ֹאמר
אתם ְֻביָ ִדי ְמאוֻ ָמה וַ יֻ ֶ
יחו ַהיֻ ֹום ַהזֶֻה ִ ֻכי ל ֹא ְמ ָצ ֶ
יהם ֵעד יְ הוָ ה ָֻב ֶכם וְ ֵעד ְמ ִש ֹ
ֹאמר אֲ לֵ ֶ
וַ יֻ ֶ

ֵעד:

אומר המדרש  -יצאה בת קול ואמרה אתם מעידים בגלוי ואני מעיד בסתר.
למעשה שאלתו של שמואל היא ,למה החלטתם להחליף אותי במלך? בהמשך לאחר סקירה
לוא ְק ִציר ִח ִֻטים ַהיֻ ֹום ֶא ְק ָרא ֶאל יְ הוָ ה וְ יִ ֻ ֵתן
היסטורית ,אומר שמואל (שמואל א פרק יב) (יז) הֲ ֹ
אול לָ ֶכם ֶמלֶ ְך:
יתם ְֻב ֵעינֵי יְ הוָ ה לִ ְש ֹ
ֹלות וֻ ָמ ָטר וֻ ְדעוֻ וֻ ְראוֻ ִ ֻכי ָר ַע ְת ֶכם ַר ָֻבה אֲ ֶשר עֲ ִש ֶ
ק ֹ

התוכחה של שמואל היא כמו שגשם הוא דבר טוב אבל בעיתו ,כך גם המלכת מלך היא
טובה ,אבל כאשר היא בעיתה .ובכדי שתבינו זאת באופן מוחשי( ...יח) וַ ִיֻ ְק ָרא ְשמוֻ ֵאל ֶאל
יְ הוָ ה וַ ִיֻ ֻ ֵתן יְ הוָ ה קֹל ֹת וֻ ָמ ָטר ֻ ַביֻ ֹום ַההוֻא וַ ִיֻ ָירא ָכל ָה ָעם ְמאֹד ֶאת יְ הוָ ה וְ ֶאת ְשמוֻ ֵאל:

שמואל שבא לתקן את קורח  ,אומר לעדה שצריך להיות מנהיג אחד ,ולא כדעת זקנו קורח
שאמר (במדבר טז,ג) ִ ֻכי ָכל ָה ֵע ָדה ֺֻכ ָֻלם ְקד ִֹשים ואין צורך במנהיג .עכשיו העם אומרים לו
ללכת ו הוא נפגע ומוכיח אותם באותם דברים שמשה רבינו הוכיח את עדת קורח ,ש ֹור ִמי
מור ִמי לָ ַק ְח ִֻתי .הוא מתקן את חטאו של קורח ,בכך שהוא מצהיר משה אמת
לָ ַק ְח ִֻתי וַ חֲ ֹ
יכם ֶאל יְ הוָ ה וַ ִיֻ ְשלַ ח
בו ֵת ֶ
ותורתו אמת (שמואל א פרק יב,ח) ַֻכאֲ ֶשר ָֻבא יַעֲ קֹב ִמ ְצ ָריִ ם וַ יִֻזְ עֲ קוֻ אֲ ֹ
קום ַהזֶֻה:
יכם ִמ ִֻמ ְצ ַריִ ם וַ יֻ ִֹשבוֻם ֻ ַב ָֻמ ֹ
יְ הוָ ה ֶאת מ ֶֹשה וְ ֶאת ַאהֲ רֹן וַ יֻ ֹו ִציאוֻ ֶאת אֲ ב ֵֹת ֶ

האר"י הקדוש אומר שהמשך תיקונו של קורח נעשה על ידי רבי אלעזר בן עזריה ,שמואל
חי רק  52שנה ,ואת רבי אלעזר בן עזריה מינו לנשיא בגיל  .18שאמר "הריני כבן שבעים
שנה" שהם  52שנים של שמואל  18 +שנים שלו = כבן  00שנה (גם בעניין של חכמה) וממשיך
ואומר "ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות" עד שדרשה בן -זומא ותיקן שיהיו
קוראים במצוות הציצית גם בלילה – וזהו תיקון נושא מצוות הציצית של קורח.
נקודה נוספת :אשתו של קורח היא זו שהפילה אותו בחטא ,והנה כאשר רצו החכמים
למנות את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא ,אמר להם שהוא רוצה להתייעץ עם אשתו ,למרות
שהיו לו את כל המעלות ,חכם ,עשיר ,כהן ,דור עשירי לעזרא ,הלך להתייעץ עם אשתו אמרה
לו ,בגלל שבגלגול הקודם דחפתי אותך להשיג מינוי שלא הגיע לך ,עכשיו שמציעים לך
בזכות  -אל תיקח ,שבזה יהיה התיקון....
על בני קורח אומר הרמ"ע מפאנו (רבי מנחם עזריה) בספרו ספר הגלגולים ,כי בני קורח,
אסיר ואלקנה ואביאסף נתגלגלו בבני צרויה – יואב ,אבישי ועשהאל .לכן נהרגו שלושת בני
צרויה גם ככפרה על היותם בעצה עם אביהם ,ולכן גם נקראו בני צרויה על שם אימם ולא
על שם אביהם.
ורמז לכך – קרח =  208עם המילה  .311 = 3 +צרויה = 311

שוויון בנטל
כל יהודי מאמין יודע שהתפקיד העיקרי שלנו בעולם הזה הוא קיום המצוות ולימוד התורה,
לצד העבודה ,הפרנסה וחיי המשפחה .הרוח לצד החומר ,כאשר תפקיד החומר הוא לסייע
בקיומו של המצב הרוחני.
לפי עיקרי האמו נה ,אדם שישקיע את חייו סביב החומר בלבד הרי שאם הוא ייכנס לבעיות
חומריות ,הוא ירגיש שכל עולמו חרב עליו !!! ומה יקרה לאחר  ? 120הוא יגלה שהוא איבד
את כל החיים שלו ,שנאמר במזמור לבני קרח (תהילים פרק מט,יא) ִ ֻכי יִ ְר ֶאה חֲ ָכ ִמים יָ מוֻתוֻ
י ַַחד ְ ֻכ ִסיל וָ בַ ַער י ֹאבֵ ד ֻו וְ ָעזְ ב ֻו לַ אֲ ֵח ִרים ֵחילָ ם :דהיינו כל החומריות שעמל עליה נשארת
דו:
בו ֹ
תו יִ ַ ֻקח ַה ֻכֹל ל ֹא י ֵֵרד ַאחֲ ָריו ְ ֻכ ֹ
מו ֹ
לאחרים ..ובהמשך {יח} ִ ֻכי ל ֹא ְב ֹ
לעומתו האדם שישקיע את חייו סביב הרוח ,כמובן עם חומריות כדי לקיים את הרוח ,אם
ייקלע לבעיות חומריות ,יאמר "זה רק כסף"" ,זה יעבור" ,לימוד התורה יחיה אותו,
והאבדה לא תהיה כזו גדולה מבחינתו ...וכשיגיע ל  120-יאמרו לו (ישעיה נח,ח) וְ ָהלַ ְך לְ פנֶיךָ
ָ
בוד ה' י ַַא ְס ֶפ ָך :לימוד התורה שלו ילווה אותו הלאה ..ולא החומר..
ִצ ְד ֶק ָך ְ ֻכ ֹ
כמו כן עלינו להסתכל על החיים משני היבטים במקביל ,האחד במבט הפרטי האישי ,והשני
במצב הכללי של העם ,שזה בגדר  -כל ישראל ערבים זה לזה.
הנביא ירמיה אמר לנו במפורש שקיומו היום יומי הפיזי של העולם תלוי בלימוד התורה,
יתי ֹיו ָמם וָ לָ יְ לָ ה ֺח ֻק ֹות ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ל ֹא ָש ְמ ִֻתי:
שנאמר (פרק לג,כה) ֻכֹה ָא ַמר ה' ִאם ל ֹא ְב ִר ִ
על קרח שאלנו ,אם הקב"ה ממנה – מי אתה שתחלוק ?!
והנה אנו פוגשים ושומעים ביום יום ,את הסיסמאות "שוויון בנטל"..
מהו שוויון יהודי אמיתי בנטל ? משה רבנו ששלח את העם להילחם במדין (במדבר לא,ד)
ֶאלֶ ף לַ ֻ ַמ ֻ ֶטה ֶאלֶ ף לַ ֻ ַמ ֻ ֶטה לְ כֹל ַמ ֻט ֹות יִ ְש ָר ֵאל ִֻת ְשלְ חוֻ לַ ָ ֻצ ָבא :כלומר ,על כל לוחם שיצא

לקרב היה תלמיד חכם שישב ולמד תורה.
אז לכל מבקשי שוויון בנטל ,האם אתם לוקחים חלק בצד של הנטל הרוחני שלכם ?
איזה שוויון זה ,אם אתה מצפה שהשוויון יהיה רק בצד החומרי ?
אז יהיו כאלו שיאמרו ,אבל 07 ..פנים לתורה ...אני מפרש את הדברים ככה...

לא זו המשמעות של  00פנים לתורה 00 ,הפנים = הפירושים לתורה משמעותם ,שכמו שרבי
שמעון בר יוחאי דרש  00פירושים על הפסוק הראשון בתורה ,כל פירוש מכוון רק ורק כלפי
שמיים ,כלפי רצונו של הקב"ה ,אז עכשיו נשאל ,כמו ששאלנו את קרח ?

אם הקב"ה קבע זאת – מי אתה שתחלוק ?!

