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  ד"בס

  א"שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט
  ד"לפרשת קַֹרח תשס

   תנאי לכפרת הקטורת�האחדות 
  

  ?ס� המוות או ס� החיי�
כי ָיָצא , ְוה#ֵלְ! מהרה אל העדה וכפר עליה�, קח את המחתה ות� עליה אש מעל המזבח ושי� ְקטֶֹרת, ויאמר משה אל אהר�"

שמלא! המוות עצמו מסר למשה רבנו סוד זה , ל האומרי�"י מביא את דברי חז"רש. ) יא,במדבר יז(" ֵהֵחל הנג%' הקצ% מלפני ה 
שדוקא היא זו שנבחרה כא� לכפר על , מה מיוחד בה בקטורת: ונשאלת השאלה. שיש בכחה של הקטורת לעצור את המגפה

והיא זו שגרמה לשריפת קרח ,  שהרי היא גרמה שישרפו נדב ואביהוא, נראה שמאחר ואמרו עליה ישראל שהיא ס� המוות? הע�
קרח ועדתו נשרפו רק .  היא ס� המוותהעבירהורק , הקטורת עצמה היא ס� חיי�.  ביקש משה להראות שאי� זה כ!וכל עדתו 

  .היא מצילה, ואילו הקטורת מצד עצמה היא ס� חיי�, בגלל שחטאו
מדוע א� כ� . )יזטז, ש� טז(הקריב ג� אהר� קטורת , תוהרי יחד ע� הקטורת שהקטירו קרח ועד: א� מותר לשאול, אבל חשבתי

אמנ� הקטורת שהקטירו מאתי� וחמישי� מקריבי הקטורת הרשעי� אינה יכולה ? הקטורת של אהר� לא עזרה ש� שתעצר המגפה
למה היא לא מנעה את השריפה ואת הבליעה ? למה היא לא עצרה ש� את המגיפה', שהוא עובד ה, אבל הקטורת של אהר�, להג�

  ?באדמה
, )א, ערכי� טז(" יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי: "ל אמרו שהקטורת מכפרת על לשו� הרע"חז: אולי מותר לומר כ!

לעמת שאר הקרבנות שנקרבי� על המזבח (באהל מועד או בקדש הקדשי� ,  זו הקטורת שמקריבי� אותה במקו� חשאייבוא דבר חשאי 

ויקרא (" וכל אד� לא יהיה באהל מועד בבֹאו לכפר בקדש: "שנאמר, רשות להיות ש� בשעת ההקטרהולא% אד� אי� , )החיצו�

יבוא דבר שבחשאי , לכ�. כ מדברי� בחשאי"ולשו� הרע ג; אלא בכל יו� כשמקטירי� את הקטורת, לא רק ביו� הכפורי�, )יז,טז
את , כביכול, אולי מפני שלשו� הרע מפרידה, סיבה נוספת לכ! שהקטורת מכפרת על לשו� הרע היא. ויכפר על מעשה חשאי

 שצרי!  )מו, ש� יג(" בדד ישב מחו. למחנה מושבו"ועל המצורע נאמר , צרעת באה על לשו� הרע, כידוע. ה מע� ישראל"הקב
אבל המצורע הוא , יש טמאי� שג� ממחנה לוויה, יש טמאי� שמשתלחי� רק ממחנה שכינה. לשבת מחו. לכל שלוש מחנות

 הואיל וגר� להפריד מדוע נשתנה המצורע מכל שאר הטמאי� , )ש�(י הסביר "רש. חיד שמשתלח מחו. לכל שלוש המחנותהי
כש� שלשו� הרע מפרידה בי� . נענש במידה כנגד מידה ומופרד מאחיו, י לשו� הרע שסיפר"בי� איש לאשתו ובי� אד� לרעהו ע

שמכפרת על לשו� הרע , והקטורת. )כח,משלי טז(" נרג� מפריד אלו% "ה מע� ישראל "את הקב, כביכול, כ� מפרידה, איש לרעהו
  .ה ִע� ַע� ישראל"בחזרה את הקב, כביכול, הקטורת מקשרת. בארמית פירושו קשר" קיטרא", תפקידה לקשר

בדל מעדת הוא נפלג ונ, "ואיתפלג קֹרח"מתרג� אונקלוס , "ויקח קֹרח "קרח ועדתו מסמלי� את הפירוד , לעומת הקטורת
מכפרת על חטא הפירוד , הקטורת מקשרת. הקטורת לא יכולה להג� עליו, מכיו� שכ!. ישראל בזה שהוא מרד במשה ואהר�

ולכ� , הוא אבי אבות הפירוד, קֹרח רוצה להיות נפרד. א! יכולה לעשות זאת רק כשרוצי� להיות מאוחדי�, ומתקנת את נזקיו
  .כ! אולי מותר לומר. לא יכולה להג� עליו, אפילו של אהר�, הקטורת

ה� חיפשו , להפ!, ש� ה� לא חיפשו פירוד, כשבאו בטענה אל משה ואהר�, כשבני ישראל התלוננו, ביו� הבא, אבל אחר כ!
האשימו אות� כאילו ה� גרמו למות� של קרח , )ו, במדבר טז(" 'את� ֲהִמ�1ֶ את ע� ה "אמנ� טענת� לא היתה צודקת . אחדות
, מכיו� שכ!. אלא דוקא אחדות, כלל ישראל לא מחפש כא� פירוד,  ִע� זאת' ו לפירוד בע� ה"ילו ה� גרמו בכ! חוכא, ועדתו

  .ה ולהסיר את קצפו מעליה�"לקשר אות� בחזרה לקב, יכולה היתה כא� הקטורת להג� עליה�

  קרח לא ָ�ַפר בנבואת משה
תנחומא קרח (? "מה ראה לשטות זה, קרח שפיקח היה"? לחלוק על משה ואהר�, מה גר� לקֹרח לרצות להיות נפרד, יש לתמוה

אי! האמי� לדבריו שכול� ישרפו ואחד , שהרי א� היה כופר בנבואתו,  הרי ברור שהאמי� בנבואת משה רבנו)ז, י כא� טז"וברש', ה' סי
. טורת אינה שורפת שו� דברבדר! כלל ק. שבדר! הטבע כלל לא מוכרחה לצאת אש ולשרו% את המקטירי�, ועוד) ש�(! ?ימלט

ועול� , ושג� אהר� יצא חי, לאחר הקטרת הקטורת היה צרי! שהוא יצא חי ושכל המאתי� וחמישי� יצאו חיי�, בדר! הטבע
ל4 לא היה מאמי� היה אומר . מוכח שהאמי� בנבואת משה, מזה שקרח הסכי� לנסיו� של הקטורת שהציע לו משה. כמנהגו נוהג

  .ושהקטורת לא תוכיח כלו�, שאי� טע� לכל הנסיו�
שאמיתת נבואתו של , )א"ח ה"יסודי התורה פ' הלכ(� שכתב "היא מדברי הרמב, ראיה נוספת לכ! שקרח לא כפר בנבואת משה

עד למעמד הר סיני עוד היה מקו� . ולאחר מת� תורה לא היה ספק לישראל באמיתות נבואת משה, משה ה4כחה במעמד הר סיני
, הרי ג� חרטומי מצרי� עושי� אותות? אולי כל המופתי� שמשה עושה ה� מעשי כשפי�: בנבואתו של משהלהסתפק ולפקפק 

, שמות ח(מה שחרטומי מצרי� אינ� מצליחי� לעשות , אמנ� משה מצליח לעשות ג� כיני�. ג� ה� מצליחי� לעשות ד� וצפרדעי�

דוקטור או , אולי אפשר להוכיח מזה שהוא מכש% מומחה יותר מהמצרי�. אבל זו אינה הוכחה מספיקה לאמיתות נבואה, )יד
מדבר ' וכול� שמעו את קול ה, במעמד הר סיני נעשו כל ישראל לנביאי�, כל זה היה עד למת� תורה... פרופסור בכשפי� אפילו
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' שאמר הומאז אכ� התקיי� מה , לא יתכ� שיהיה עוד פקפוק באמיתות נבואת משה, לאחר דברי� כאלו. אל משה מתו! האש

  .ולכ� ברור שהוא אינו מפקפק בנבואת משה, וקרח הרי היה ג� הוא במת� תורה. )ט, שמות יט(" וג� ב! יאמינו לעול� "למשה 
והרי , )כו, ש� לב("  בני לויכלו6ֵאספו אליו : "שהרי נאמר, היה ג� קרח בתוכ�, כשנאספו כל בני לוי אל משה, ג� בחטא העגל

ראה קרח יחד , כשמשה הקי� את המשכ�, לאחר מכ�. בזאת הוכיח קרח שאכ� האמי� בנבואת משה רבנו. ג� קרח מבני לוי היה
וכי יכל . )כד, ויקרא ט(" וירא כל הע� וירֹנו ויפלו על פניה�", וירדה אש מהשמי� למשכ�, ע� כל ישראל כיצד התקיימו דברי משה

לו לא היה ? איזה עניי� היה לו לשרת במשכ� הזה,  בנבואת משהשא� לא היה מאמי�, ועוד !?קרח לכפור במה שראה במו עיניו
ועשרי� ,  עשרי� קרשי� כאלה שמישהו �7ָ כא�היה מתייחס לקרשי המשכ� כאל קרשי� פשוטי� , ו"מאמי� בנבואת משה ח

, 'בדבר האלא מפני שהוא מאמי� ויודע שמשה בנה את המשכ� ? לשרת במשכ� כזה, מה זה היה נות� לו, קרשי� נוספי� ש�
הוא מאמי� .  מפני כ! הוא רצה לשרת באותו משכ�ושבמשכ� זה שורה השכינה מאז ראש חודש ניס� ועוד תמשי! לשרות ש� 

הוא מאמי� ג� בנבואת משה שאחד , לקחת מאתי� וחמישי� מחתות, הוא מקבל את הנסיו� שמשה רבנו מציע, גדול בנבואת משה
: מכא� רק מתחזקת עוד יותר התמיהה שהעלנו . זה שימלטשהואהוא משוכנע .  מי ימלטהוא סבור שהוא יודע? אלא מה, ימלט

  ?יהיה הכה� הגדול, ולומר שלא אהר� כי א� הוא קרח, לחלוק על נבואת משה, מה ראה קרח לשטות זו
סבור . רק בפרט מסוי� הוא כופר. מאמי� שהוא נביא אמת, קורח מאמי� באופ� כללי בנבואת משה: נראה שהתשובה היא זו

ומשה מדעתו , אלא אמר לו למנות לכ! את היהודי המתאי� ביותר, לא אמר למשה במפורש למנות את אהר� לכה� גדול' שה, היה
  .ולכ� מינה אותו לתפקיד, החליט שאהר� הוא זה שעונה להגדרה זו

יותר  אני קרח. תו היתה מוטעיתובחיר', הוסי% קרח חטא על פשע וטע� כנגד משה שטעה בדבר ה, מתו! מחשבה מעוותת זו
ד "אני הצדיק שממני ֵיֵצא שמואל וכ! ?"'למה תתנשאו על קהל ה",  את� מתנשאי� הכריז קרח העניו הגדול עניו מאהר� 
שלחני לעשות את ' ה: "ברגע האחרו� לפני שנבלע באדמה, כנגד טענה זו עונה לו משה! לי מגיע להיות המנהיג, משמרות לויה

כל מילה שאמרתי היא מפי . 'ואי� זו פרשנות שלי לדברי ה,  לא מדעתי החלטתי מי יהיה כה� גדול )כח, טז(" כל המעשי� האלה
   .)י ש�"רש' עי(' ג� זה מפי ה, וג� מה שאמרתי שאהר� ולא קרח ולא כל אחד אחר', ה

  מחלוקת שלא לש� שמי�
כשהציע משה רבנו לקרח  .המתאי� ביותר להיות כה� גדולעד לרגע האחרו� הוא עוד מאמי� שהוא . ואול� קרח לא משתכנע

 היה קרח כל כ!  )ו, י טז"רש(יבחר אחד מה� להיות כה� גדול וכל השאר ישרפו ' וה, שהוא וכל עדתו ואהר� יקטירו כול� קטורת
שמואל : ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו. ֵעינו הטעתו: "ל"אומרי� חז. שהסכי� מיד, היה בטוח בעצמו שהוא זה שיבחר

אפשר הגד4לה הזו : אמר... שכול� מתנבאי� ברוח הקודש, עומדות מבני בניו) לויה(ד משמרות "וכ... ששקול כנגד משה ואהר�
תנחומא (" ששמע מפי משה שכול� אובדי� ואחד פלט, לכ! נשתת% לבא לאותה חזקה!... ?עתידה לעמוד ממני ואני אובד אותה

ומשה מודיע שרק , קרח עשה חשבו� שא� רוח הקדש מראה לו שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. )ז, � טזי כא"הובא ברש', ה' קרח סי
שא� לא כ� כיצד יצא ממנו ,  הרי פשיטא שקרח הוא זה שיבחר ויחיההוא לבד יחיה וכל השאר ישרפו ' האיש אשר יבחר ה

אלא שרוח הקודש שלו א% לא הגיעה לראות שג� מאהר� ֵיצאו , לא רק שנסתמאו עיניו מלראות שמבנו יצא שמואל! ?שמואל
 ג� אהר� ִי7ֵָרד מ� משמע . כגו� החפ. חיי� בדור האחרו�,  מתתיהו ובניו והרבה צדיקי� כהני� אחרי� בכל הדורותצדיקי� 
מנו  את שמואל הנביא ואת הצדיקי� האחרי� שיצאו מ,אצלוהוא רואה רק את מה שיש . את כל זה הוא לא רואה. השרפה 

  .'ולכ� הוא משוכנע שהוא האיש שיבחר ה
כל אחד ואחד מאות� מאתיי� וחמישי� איש היה בטוח בעצמו שדווקא הוא יבחר להיות . ולא רק הוא היה משוכנע שינצל

נחלקי� מעדת , לא רק שה� חולקי� על משה רבנו. הרי יש כא� מאתי� חמישי� מחלוקות בתו! העדה הזאת, א� כ!. כה� גדול
מאתיי� וחמישי� . כל אחד מה� חושב שהוא מתאי� יותר מכול� להיות כה� גדול! ג� בינ� לבי� עצמ� ה� נחלקי�, ישראל

 בניגוד המשנה הרי העידה על קרח וכל עדתו שמחלוקת� היתה מחלוקת שאינה לש� שמי� . מחלוקות שלא לש� שמי� היו ש�
שהמשנה רצתה להראות עד , ל"הסביר חותני ז. )ז"ה מי"אבות פ(מי� שהיא הדוגמה למחלוקת שהיא לש� ש, למחלוקת הלל ושמאי
שהיא , לש� כ! היה עליה להביא דוגמא למחלוקת. מהו הגבול שממנו והלאה אי� המחלוקת לש� שמי�, היכ� מגיעי� הדברי�

הרי , של מחלוקת קרח ועדתו, א� המשנה נוקטת בדוגמא הזאת. ובכל זאת עדי� אינה לש� שמי�, "לש� שמי�"הקרובה ביותר ל
לכאורה נראית , ואכ�. המחלוקת שהמרחק בינה לבי� מחלוקת לש� שמי� הוא הקט� ביותר, שזו הדוגמה הקיצונית ביותר

אלא שחיפשו במידה . באמת רוצי� כהונה,  קרח ועדתו נראי� כמי שבאמת מחפשי� יהדותמחלוקת זו כמחלוקת לש� שמי� 
וו, מוגזמת ודוקא . מחלוקת� עדיי� אינה מחלוקת לש� שמי�, � שמחלוקת� נראית כמחלוקת לש� שמי�הג, ולכ�, לא כפי ש89

  .שאינ� לש� שמי�, נית� ללמוד על השלילה שבכל המחלוקות ,הקרובה ביותר למחלוקת לש� שמי�, מדוגמה זו
הרי הוא מאמי� בנבואת . הרי היה צרי! לומר ליתר בני עדתו שה� לא ינצלו, א� קֹרח היה בטוח כל כ! שהוא זה שיבחר וינצל

"! אני רואה ברוח הקודש שכולכ� תשרפו! אל תתקרבו: "היה צרי! א� כ� להזהיר אות�, מאמי� שכל� ישרפו חו. מאחד, משה
שאוס% את חבריו להשר% ! ?זאת התנהגות יפה של שות%. וגור� לה� שימותו, הוא מקהיל אות� אל פתח אהל מועד, במקו� זה

שהיה בטוח , אלא כל אחד ואחד מבי� אנשי העדה, ולא רק קרח נהג כ!! ?במקו� להזהיר אות� שיברחו, דבאש בפתח אהל מוע
היא , אכ� רואי� מכא� עד כמה מחלוקת קרח וכל עדתו היא לא רק מחלוקת על משה. שהוא ינצל ולא הזהיר את יתר חבריו
  .זוהי מחלוקת שלא לש� שמי� ואלה תוצאותיה. מחלוקת בי� כל אנשי העדה לבי� עצמ�
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   אני ואפסי עוד�שיא הפירוד 

שַ;טבע המחלוקת : )ז"ה מי"אבות פ(" מחלוקת שאינה לש� שמי� "למה שנאמר במשנה על קרח ועדתו , בזוהר יש פירוש
ועל זה הפסוק , אבל בשמי� ה� חיי� בשלו�, כשה� באר. ה� אינ� חיי� בשלו� זה ע� זה. הגדולה ביותר היא בי� האש והמי�

ג� מחלוקת צריכה להיות לש� , כמו כ�.  שבשמי� האש והמי� חיי� בשלו�" המשל ופחד עמו עושה שלו� במרומיו: "ומרא
ויש מקו� לדעת בית שמאי , יש מקו� לדעת בית הלל בתורה. שכל הניגודי� ישתתפו יחד, להיות כמו אש ומי� בשמי�, שמי�

פ שג� בזה יש "אע(כבר יצאה בת קול וקבעה שהלכה כבית הלל ? אי! לנהוג להלכה". אלו ואלו דברי אלקי� חיי� "בתורה 
כול� מודי� שיש מקו� לתורת בית הלל ויש מקו� לתורת , ע� זאת). מחלוקות שבה� הלכה היא כבית שמאי, יוצאי� מ� הכלל

מחלוקת קרח היא , שלא כמו כ�. )ד"א מ"משנה יבמות פ(ולא נמנעו בית הלל ובית שמאי להיות נושאי� נשי� אלו מאלו , בית שמאי
ג� את , "אני ואפסי עוד"הוא רוצה . הוא אינו רוצה להאמי� שיש מקו� ג� למה שמשה רבנו אומר. מחלוקת שאינה לש� שמי�

י הקדוש אומר שסופי התיבות של הש� קרח רמוזי� במילי� "האר, ע� כל זה. א! ורק הוא, מאתי� וחמישי� האיש הוא אינו רוצה
  .רואה רק את עצמו, הוא לא רואה את הנקודה של הצד השני, מאיד!. ללמד שהיתה בו נקודת אמת כלשהי, "צדיק כתמר יפרח"

רוצה להיות נפרד . שמאחדי� את האש והמי�, הוא אינו רוצה להיות כמו השמי�, "מחלוקת שאינה לש� שמי�"זה הפשט  
  .ונפרד אפילו ממאתיי� וחמישי� אנשיו הוא, נפרד ממשה ואהר�

גאוה הגורמת לפירוד , זהו שיא הגאוה" אני ואפסי עוד"ואכ� . שרשה בגאווה, נטיה זו שלא להכיר שיש מקו� ג� לזולת
מוכרח למצוא נקודה לחלוק , וע� כל זה, בעל רוח הקודש ומאמי� בנבואת משה, אד� פיקח כקרח. ולמחלוקת שלא לש� שמי�

 )ז, במדבר ח' עי(? למה משה גילח את השערות של הלויי�. ל מגלי� שאשתו של קרח היא זו שגרמה לכל המחלוקת"חז. על משה 
בשביל לעשות מכ� צחוק הוא מוכ� . "ג� משה עצמו התגלח: אמר לה קֹרח. היא לא מרוצה מזה שקרח התגלח. שאלה את בעלה

, ה שלו כל כ! מסנוורת אותוהגאו. יכול לסנוור את האד�" אני"עד כמה ה, מפחיד לחשוב...  ענתה לו" להתגלח ג� בעצמו
נשיאי העדה קִראי "שהתורה מספרת שהיו , אד� גדול כקרח וכל מאתי� וחמישי� האיש. שהוא אינו מסוגל לראות את הצד השני

גדולי , )י ש�"רש(אנשי� ששמ� יצא בכל העול� כולו ,  אנשי� שקוראי� אות� לכל דבר שבקדושה )ב, במדבר טז(" מועד אנשי ש�
  !עד כדי כ!. של אד�" אני"ה, זו הנגיעה של אד�.  וכל אלו נמשכי� אחרי שטויות כאלושכל העול� מכיר בגדלות� , עול�

   גור� נוס� לפירוד�ענוה פסולה 
, אבל חושבני שיצר הרע של הפירוד.  הוא חשב שהוא הצדיק הגדול ביותראצל קרח נבעו המחלוקת והפירוד מהגאווה 

בבית המדרש לפעמי� שכיח יותר דווקא יצר הרע של . לא תמיד הוא מתלבש במלבוש זה,  גאוהפ ששכיח מאד במלבוש של"אע
� הרי כותב שאד� צרי! "הרמב! והרי אד� צרי! להיות עניו? מה פירוש ענוה פסולה. שג� היא גורמת לפירוד, ענוה פסולה, ענוה

שבה� יש לנהוג , שלא כמו ברוב המידות.  עד לקצה גבולה המרוחק הגאווה לנהוג בענווה גמורה ולהתרחק מהמידה ההפוכה 
  .)'ו'א הלכות ג"דעות פ' � הלכ"רמב' עי(מגאוה ומכעס צרי! לברוח עד הקצה המרוחק מה� ביותר , בדר! האמצעי

" נחנו מה"', שביטלו את עצמ� לרצו� ה, ישנה ענוה כמו זו של משה ואהר�. אלא שיש לדעת באיזה מקו� יש לנהוג בענוה
הרי ממילא לא תהיה : שהוא אומר לאד�, אבל ישנה ג� ענוה של יצר הרע. זוהי ענוה טובה.  אי� לנו שו� עצמיות )חז, ות טזשמ(

  . זוהי ענוה פסולה? וא� כ� מה יש ל! ללמוד כל כ! הרבה, גדול בתורה
, מילא אתה? למה לי ללמוד תורה: חיי�' אמר לו לר. בעל חנות, שהיה יהודי פשוט, ל אח"ל היה בחו"חיי� זוננפלד זצ' לר

וכשאתה פותח : חיי�' ענה לו ר? כ ללמוד"למה לי א, אבל אני הרי גדול בישראל לא אהיה. כדאי ל! ללמוד תורה, גדול בישראל
הרי יודע אתה שג� א� תפתח את החנות מבקר עד ? הא� סבור אתה שתצליח להתעשר ולהיות כמו הבארו� רוטשילד, את חנות!
א� לא כמו , למרות זאת פותח אתה את חנות! כדי להרויח כמה שתוכל להרויח, אלא מה. תהיה כמו הבארו� רוטשילדערב לא 

ג� א� ברור ל! שלא תהיה , א� בגשמיות חפ. אתה להרויח כמה שאפשר, וא� כ�. לפחות כדי צור! פרנסת!, הבארו� רוטשילד
עקיבא איגר או כשאר ' ג� א� לא תהיה כר, מדוע לא תנסה ג� ש� להשיג כמה שתוכל? מדוע לא תחפו. כ� ג� ברוחניות, עשיר

  ?הגאוני�
' כמו ר, כמו החפ. חיי�, של התורה" רוטשילדי�"ג� א� איננו כמו ה, את המעט שאנו יכולי�" לחטו%"ג� בתורה עלינו 
לא ,  לחטו% תורה כמה שהוא יכולאד� צרי!. אד� צרי! להתפרנס ג� א� הוא איננו רוטשילד. שמעו� שקופ' חיי� מבריסק וכמו ר

' שה, אבל לדעת שיש לי כשרונות, כולל הכשרונות שיש לי', לדעת שהכל מאת ה, צרי! להיות עניו. להיות עניו בענווה פסולה
וכי יכול אני להכריע מי מה� , י תר. כ!"א� תוספות כותבי� שרבנו ת� שאל כ! ור? מי אני שאחליט: לא לומר. נת� לי כח ללמוד

אלא קוד� כל תלמד , י"שבשלב ראשו� אולי לא תכריע בי� רבנו ת� ור, התירו. הוא? י"מי אני שאכריע בי� רבנו ת� ור! ?צודק
? י תר. אחרת"למה הר, י"ותחשוב מה הסברה של הר? למה רבנו ת� אמר כ!? מה הסברה של רבנו ת�, תחשוב. מה ה� אמרו

או להביא , שתוכל להביא ראיות לשיטת רבנו ת�, הזמ� תגיע ג� למדרגה כזוואז אולי במש! , תנסה להבי� את הסברות שלה�
אני יכול להיות , אבל קוד� כל לדעת שאני יכול להבי�. לסבור סברות למה אפשר להבי� את קושית רבנו ת�; י"ראיות לשיטת הר

  .בלי ללמוד הרי ודאי לא אגדל בתורה. לפחות לגדול עד כמה שאני יכול, וא� לא להיות גדול ממש, יכול לגדול, גדול בתורה
 אינ! יכול לגמור את כל  )ז"ב מט"אבות פ(" לא עלי! המלאכה לגמור ולא אתה ב� חורי� להיבטל ממנה: "המשנה אומרת

ללמוד עד מקו� , צרי! לשאו% לגדלות בתורה. אבל אי� זה פוטר מלהתחיל ללמוד, סופיתשהרי התורה היא אי�, התורה כולה
אני מבי� את . יש ל! גדלות בתורה, א� אתה חלק מהכלל. אלא כחלק מהכלל, לא לראות את עצמ! כנפרד מהכלל. שיד! מגעת

לא , אמנ� בעול� הזה אני לבד. כל כלל ישראל ביחד לומד את כל התורה כולה, חברי מבי� את התוספות השני, התוספות הזה
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ופלוני בקי גדול במסכת , פלוני בקי גדול במסכת ברכות. ב נבי� יותר"אבל בעוה, רק במידה מוגבלת, יכול ללמוד את כל התורה

ובתור חלק מהכלל , על כל פרט מהכלל למלא את חלקו. וכל אחד מה� הוא חלק מהכלל, כל אחד לומד את חלקו בתורה, שבת
,  ביחד לומד את כל התורהכל כלל ישראל.  אנו מבקשי�" ות� חלקנו בתורת!. "אני ודאי לא צרי! להיות עניו  במילוי המשימה

. תורת הכלל,  יהיה לי חלק בתורה השלמהואדע רק חצי מהמסכתות או אפילו פחות מזה , ולכ� ג� א� לא אדע את כל המסכתות
אני חושב שזהו עני� גדול . בכל אופ� כמה שאספיק אספיק, הלואי שאדע כל המסכתות, רצוי שאדע את כל המסכתות, למעשה

כמו . אי� זו סיבה לוותר על מה שהוא יכול להשיג, ס"אבל ג� א� לא עבר על כל הש, ס"שכל אחד ישתדל לעבור על כל הש
  .הגורמת להפרד מהכלל, שאסור להיות בעל גאווה אסור ג� להיות עניו בעל ענווה פסולה

  לתאווה יבקש נפרד
מי שמבקש את , )א, משלי יח(" נפרדלתאוה יבקש : "הפסוק אומר. לא נפרד, כל אחד מאיתנו צרי! להיות חלק מהציבור

המנוגד לסיפוק , מפני שתאוה משמעותה רצו� לסיפוק שלי. הוא נפרד, מי שלא פועל ע� השכל אלא ע� התאוה, התאוות שלו
 אני ארצה את שניה� א� יהיו שני חפצי� .  אני רוצה אותו וג� אתה רוצה אותוא� יש חפ. אחד . ולכ� מוכרחי� להפרד, של!

על דבר שכלי אפשר . ניגוד רצונות, זוהי התאוה.  נרצה שנינו את ארבעת� לעצמנוא� יהיו ארבעה . וג� אתה תרצה את שניה�
,  אפשר להתווכח איתווהוא לא למד טוב את הסוגייה או את התוספות , א� אחד אומר פשט לא נכו� בתוספות, להתווכח

כא�  שהפשט יהיה כ! רוצהאבל א� אחד . ב"או חזקה אחרת וכיולהראות לו ששכח להביא בחשבו� שיש כא� חזקת כשרות 
ע� . י הסביר"כי הוא לא רוצה את הפשט שרש, הוא לא ישנה את דעתו, י מפרש אחרת"ג� א� תאמר לו שרש. לא יעזור שו� דבר

וזהו הפירוד הנגר� ממנה , אי� תקשורת אמיתית ע� בעל התאוה. אי אפשר להתווכח" רוצה"ע� , אפשר להתווכח" סובר" 
  .כדי להיות חלק מהכלל ישראל יש להשתדל לוותר על התאוה הפירודית". לתאוה יבקש נפרד"

  בעלי המחלוקת פורשי� מכלל הציבור
. ואלו גורמות לבעלי המחלוקות לפרוש מהציבור, ראינו שנגיעות שליליות מסוגי� שוני� עלולות לגרו� למחלוקות

לא שהמחלוקת מהווה .  שאפילו לא נבעו מרצו� להשיג דבר אלא רק מרצו� למחלוקתמהמחלוקות החמורות ביותר ה� אלו
  .אלא המחלוקת היא מטרה בפני עצמה, אמצעי להשגת מטרה כלשהי

קרח ועדתו אמנ� נגררו . שהיתה חמורה עוד יותר ממחלוקתו של קרח, דוגמה לכ! מצאנו במחלוקת� של דת� ואביר�
 ה� א! א% על פי כ� יש איזשהו יסוד חיובי בסיבת המחלוקת שלה� , העלילו עלילות שוא על משה ועל אהר�, לעבירות חמורות

, שלא כמו מאתי� חמישי� האיש. ה� לא נמני� בי� מקטירי הקטורת, דת� ואביר� אפילו את זה לא חפשו, לעומת�. רצו כהונה
אנו פוגשי� אות� רק בפתח . א חפשו כהונהכי ל, דת� ואביר� לא נאספו עמה� לש�, שנאספו אל קרח אל פתח אהל מועד

מסורת ארוכה של מריבות כבר נזקפת . כל רצונ� הוא לריב לש� הריב, )כז, במדבר טז(" יצאו נצבי� פתח אהליה� "אוהליה� 
; כ ג� ע� משה רבנו"אח, בתחילה רבו בינ� לבי� עצמ�, )יג, י שמות ב"רש' עי(במצרי� היו אלו האנשי� העברי� הניצי� ": זכות�"ל

בכל פע� ה� . ושיצאו ללקט אותו ביו� השבת, )כ, י ש� טז"רש(ג� בפרשת המ� היו אלו ה� האנשי� שהותירו ממנו עד בקר 
  .משהו" להרויח"ללא נסיו� , אצל� המחלוקת היא רק לש� המחלוקת, שלא כמו אצל קורח. חולקי� על משה רבנו

במדבר (" אל תפ� אל מנחת�' ויחר למשה מאד ויאמר אל ה"י לפסוק " רשעל דברי, ל"משה צבי נריה ז' שמעתי דבר נפלא מר

: שאל על כ! הרב נריה. )י ש�"רש(תניחנו האש ולא תאכלנו ,  שביקש משה שג� את חלק� של דת� ואביר� בקרב� התמיד) טו, טז
בו שותפי� , קרב� שותפי� הוא קרב� השיי! למספר יחידי� או אפילו ליחידי� רבי�. הרי יש הבדל בי� קרב� שותפי� לקרב� ציבור

ל! יש כ! ,  לי יש כ! וכ! אחוזכפי מידת שותפותו , בקרב� כזה יש לכל שות% חלק משלו בקרב�. כל אחד ואחד מה� בפני עצמו
ציבור משמעו שכל כלל ישראל נעשה . ציבור איננו רק אוס% של יחידי� שותפי�. אבל בקרב� ציבור הדי� הוא שונה. וכ! אחוז

שאל , וא� כ�. אלא כל הכבש כול!ו שיי! לכל הכלל ישראל, אי� לזה כ! וכ! אחוז בקרב� ולזה כ! וכ! אחוז בקרב�. חדות אחתא
, הרי קרב� תמיד הוא קרב� ציבור? מה משמעות הדבר שמשה ביקש שלא ישר% חלק� של דת� ואביר� בקרב� התמיד, הרב נריה

  !?בראש או בזנב או במקו� אחר ששיי! לדת� ואביר�, וכי יש איזה חלק בכבש הקרב�
אבל מאחר ודת� . הקרב� שיי! לכל הציבור, בקרב� ציבור אי� חלקי� מיוחדי� לכל אחד, שאכ� במקרה רגיל, ותיר. הרב נריה

כשמשה נה , מאיד!. וממילא אבדו את חלק� בקרב� הציבור, יצאו מכלל הציבור, "ואתפלג קרח "ואביר� נפלגו מעדת ישראל 
. ובכ! קנו חלק בקרב�,  שממנו נקנו קרבנות הציבורמחצית השקל , כמו כול�, הרי ודאי שג� דת� ואביר� נתנו, ני ישראלאת ב

מסיבה זו היתה מהות חלק� . אלא רק מכח שותפות� הממונית, ואול� בעלות� על אותו חלק לא נבעה מכח השתייכות� לציבור
  .ועל חלק זה ביקש משה שתניחנו האש ולא תאכלנו, בקרב� הציבור רק כמהות חלק� של יחידי� בקרב� שותפי�

  כתר הקטורת
לא להיות חלקי� , שאיפת הכלל צריכה להיות ציבור.  והקטורת מקשרתהמחלוקת מפרידה את בעלי המחלוקת מ� הציבור 

בזמ� הזה מסכת , ס" בשאני ג� לומד מסכת. שאני חלק מכלל ישראל, ע� הענוה ששייכת לזה וע� הגאוה ששייכת לזה, נפרדי�
רוצה שהאב� שלי בכתר תהיה מבריקה עד כמה . אני חלק מהכתר של מל! מלכי המלכי�, ה מסכת אחרת"בזמ� הבא בע, זו

הנוהג כ! . ולא להיות בעל גאוה שלא במקו� הנכו�, לא להיות עניו שלא במקו� הנכו�, גדולה ונוצצת ככל האפשר, שאפשר 
  .המקשרת את כלל ישראל כול�, הוא בתו! סממני הקטורת
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לחסרו� בכתר של , וכל אחד שנפרד מ� הכלל גור� לחסרו� בשלמותה של של התמונה, הכלל ישראל יחד יוצר תמונה נפלאה

וכל מי שאינו לומד או אינו מקיי� מה , כתר שצרי! שיהיה משוב. בכל היהלומי� הטובי�, ה"כולנו יחד נותני� כתר לקב. ה"הקב
שכל האבני� שצריכות להיות בכתר , כפי כחנו, עלינו להשתדל יחד. חסיר אב� בכתר של מל! מלכי המלכי�מ, שצרי! לקיי� 
 א� הביאו עשרה " א� חיסר אחת מכל סממניה חייב מיתה. "שכל הסממני� של הקטורת ישלימו את הקטורת, אכ� תהיינה בו

, רק שלא היה בו השיעור הנדרש, אפילו לא חסר לגמרי, אבל אחד חסר, )מתו! אחד עשר הסממני� הנצרכי�(סממני� מצוייני� 
כל אחד מאיתנו הוא חלק ". חיסר אחת מכל סממניה"ג� זה בכלל , כגו� שבמקו� שבעי� ָמֶנה הביא רק שישי� ותשע ָמֶנה

כלל ולכ� כל אחד צרי! להשתדל שהאב� שהוא משב. בכתר שמגישי� , המקשרת ומונעת את הפירוד, מהשלמות של הקטורת
  !גדולה ונוצצת ככל האפשר, תהיה מבריקה, ה"ישראל לקב


