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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"זקרח  לפרשת

 קשר רשעים אינו מן המנין
 

 קֹּרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זה?
יהתורה אומרת:  ן ֵלוִּ ן ְקָהת בֶּ ְצָהר בֶּ ן יִּ ַקח ֹקַרח בֶּ ְוָדָתן  ,"ַויִּ

יָאב ְואֹון בֶּ  יָרם ְבֵני ֱאלִּ ת ְבֵני ְראּוֵבןַוֲאבִּ לֶּ ה. ן פֶּ ְפֵני משֶּ  ,ַוָיֻקמּו לִּ
ם ים ּוָמאָתיִּ שִּ ְשָרֵאל ֲחמִּ ְבֵני יִּ ים מִּ ֵאי מֹוֵעד  ,ַוֲאָנשִּ יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ְנשִּ

ה ְוַעל ַאֲהֹרן. ַאְנֵשי ֵשם ָקֲהלּו ַעל משֶּ ם ,ַויִּ ם :ַוֹיאְמרּו ֲאֵלהֶּ י  ,ַרב ָלכֶּ כִּ
ְתַנְשאּו ַעל ְקַהלה', ים ּוְבתֹוָכם ָכל ָהֵעָדה כָֻלם ְקדשִּ  ה'"  ּוַמּדּוַע תִּ

 . ג(-)במדבר טז, א
שכל מה שנדבר , ולומר להקדים, צריך ֹקרחבבואנו לדבר על 

עליו הוא רק כפי מה שמצטייר לעינינו, וכפי המושגים הנמוכים 
האר"י ז"ל י ערכו ומדרגתו האמיתיים של קרח. שלנו. לא כפ

יאמר,  ְפרָ  רָתמָ כַ  ק"ַצּדִּ סופי תיבות ֹקרח )כי  - )תהלים צב, יג(" חיִּ
)כתבי האר"י ז"ל, שער  1יש בקרח גם צד טוב, שהוא מחפש קדושה(

היה בעל רוח הקודש )כפי קרח שא, מבירש"י כאן ו .הפסוקים(
לנו כלים לדבר על קרח כפי ערכו אין א"כ, שנראה להלן(. 

 .במושגים שלנו האמיתי, ולכן בלית ברירה אנו מדברים עליו
שואלים: "ֹקרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זה"? חז"ל 

הרי משה מזהיר את קרח  )תנחומא קרח סי' ה', וברש"י כאן טז, ז(
לכם ֵיֵצא חי,  בדברים ברורים: "מי שיָבֵחרועדתו  כו ו

ם די . אם כן, כיצד מעיז קרח להכנס לסיכון )עי' רש"י שם, ו( "אוב
א ,תוך מאתים וחמישים אישהזה? מנין לו הבטחון, שמ ו יהיה  ה

 כך שואלים חז"ל. -זה שיבחר לכהונה הגדולה? 
 -רח שקֹ  ,רש"י מביא את התירוץ שאמרו על זה חז"ל, והוא

הטעתו. ראה )ברוח הקודש( שלשלת גדולה עומדת הימנו:  "ֵעינוֹ 
שמואל ששקול כנגד משה ואהרן... ועשרים וארבעה משמרות 

ו, שכולן מתנבאין ברוח הקודש... אמר: )לויה( עומדות מבני בני
ואני אובד אותה?!"  ,אפשר הגדּולה הזו עתידה לעמוד ממני

. לכן הוא משוכנע, שהוא )תנחומא קרח סי' ה', הובא ברש"י כאן טז, ז(
 האיש שיָבֵחר ע"י הקב"ה לכהונה הגדולה.

רוח הקודש של קרח מוגבלת מאד, כנראה. אם לא אלא ש
, לא רק מה מאהרןרואה גם מה שֵיצא היתה מוגבלת, היה 

שיֵצא ממנו. מאהרן יוצאים כהנים גדולים במשך דורות רבים, 
יוצאים ירמיהו יחזקאל ועזרא הסופר, יוצאים מתתיהו ובניו ועוד 

אה ורקרח כנראה ש -למה? רואה. לא קרח זה צדיקים, את כל 
 .רוצה לראות לאלא רואה מה שהוא ולראות,  רוצהמה שהוא 

הרע  יצרשייך כנראה שרואה ברוח הקודש,  ,ו אצל אדם כזהאפיל
את  או שראה. ]לראותשהוא אינו רוצה לראות מה שלא  כזה,
, אבל סבור היה שכל אלו ֵיצאו מאלעזר או מפינחס, ואהרן הכל

 .[יכול כבר להשרף
אז יש לקרח רוח הקודש, אבל היא מוגבלת. ולא רק שהיא 

, השתמש קרח וח הקודשבר מוגבלת, גם במה שכבר כן ראה
קרח מדמה לעצמו שראה ברוח באופן מרושע ואכזרי. אם 

מה היה עליו  ,ישרפו ל בני עדתושהוא זה שימלט וכהקודש, 
, ולהצילם מָמות חבריוהיה צריך לגלות את הדבר ללעשות? 

ת ָכל ָהֵעָדה  -בטוח! במקום זה, מה הוא עושה?  "ַוַיְקֵהל... ֹקַרח אֶּ

ַתח אֹ  ל פֶּ ל מֹוֵעד" אֶּ שרפה ו - )במדבר טז, יט(הֶּ אבדון. ללהובילם לִּ
להסית מאתים וחמישים איש לבוא ולהתקוטט למענך עם משה 

זוהי רשעות  -בזה ובבא  אבדהנו, תוך ידיעה ודאית שסופם לירב
 מיוחדת במינה!

 מחלוקת גם בתוך עדת קֹּרח עצמה!
 זוהי כנראה התוצאה הנוראה מן המחלוקת שהיתה לא רק בין

קרח ועדתו למשה רבינו, אלא גם בתוך עדת קרח עצמה! 
סופה  -כל מחלוקת שהיא לשם שמים  "המשנה הרי אומרת: 

איזו היא אין סופה להתקיים.  -להתקיים. ושאינה לשם שמים 
זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה  -מחלוקת שהיא לשם שמים? 

. וכבר ()אבות פ"ה מי"זזו מחלוקת ֹקרח וכל עדתו"  -לשם שמים? 
העירו על כך, שַבדוגמא שמביאה המשנה ְלמחלוקת שהיא לשם 

ישמים, הוזכרו  נ הצדדים החולקים )הלל ושמאי(, ואילו  ש
ַבדוגמא שמביאה המשנה למחלוקת שאינה לשם שמים הוזכר 

דרק  ח א ד  )ֹקרח ועדתו( ללא הצד השני )משה רבינו(. יש  צ
הוא זה שנחלק  שהסבירו, שמשה לא נזכר כאן, מפני שרק ֹקרח

ן - הצד השני במחלוקת - שלא לשם שמים, בעוד שמשה ָחַלק  כ
ק מן  לשם שמים, ולכן לא הזכירה אותו המשנה, כי הוא אינו ֵחלֶּ

המחלוקת של הדוגמא  נ י א  .)תויו"ט שם( לשם שמים ש
ואולם יש שהסבירו באופן אחר: לדעתם, גם בדוגמא של 

"קרח, וכל  -ים מחלוקת שאינה לשם שמים הוזכרו שני הצדד
היתה מחלוקת, אלא רבינו עדתו"! שכן לא רק בין קרח למשה 

גם בין קרח לבני עדתו. ולא רק בין קרח לבני עדתו, אלא כל 
מאתים וחמישים בני עדת קרח חלקו זה על זה, כפי שעולה 

זו מדקדוק לשון המשנה, שאמרה: "מחלוקת שאינה לשם שמים, 
רה בקיצור: "זו מחלוקת קרח עדתו" )ולא אמ וכלמחלוקת ֹקרח 

. מאתים וחמישים מחלוקות שלא לשם שמים היו כאן! ועדתו"(
כל אחד חושב שהוא העניו והצדיק מכולם, ושהוא יהיה האיש 

שיָשרפו!... כשכך  -בו להיות כהן גדול, וכל השאר ה' יבחר ש
אולי כבר אין זה פלא  -נראית התמונה בתוך עדת קרח עצמה 

רח לא מספר לבני עדתו מה שנגלה לו ברוח גדול כל כך, שקֹ 
הקדש. שהרי מאתים וחמישים האיש מקריבי הקטורת, היו לא 

םרק שותפים לדרך, אלא גם  י ר ח ת ... כך נראית מחלוקת !מ
שאינה לשם שמים. כל אחד מוכן שמאתים וחמישים חבריו 

 ...!ישרפו
 .)סנה' כו, א( קשר רשעים אינו מן המנין", "הגמרא אומרת

בור ביניהם אינו נחשב חיבור, והם נשארים אוסף של החי
לקדש שם  -. צדיקים מכוונים בהתאגדותם למטרה אחת 2יחידים

שמים, והמטרה המשותפת מאגדת אותם לגוף אחד. משא"כ 
הרשעים, אצלם כל אחד חושב רק על עצמו, ממילא אין כאן 

 ר.אחדות אמיתית, אלא רק אוסף של יחידים, ולא יות
ים " ,נאמר פלגהגם בדור ה ָחת ּוְדָברִּ ץ ָשָפה אֶּ י ָכל ָהָארֶּ ַוְיהִּ

ים" ים"? ְּד פירוש "מה  .)בראשית יא, א( ֲאָחדִּ ים ֲאָחדִּ הפירוש ָברִּ
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ְגָּדל "לם אומרים אותו דבר, ושאמנם כהוא,  יר ּומִּ ְבנֶּה ָלנּו עִּ ָהָבה נִּ

ם לכל אחד היתה בזה מטרה משלו, אבל  ,)שם, ד(" ְוֹראשֹו ַבָשַמיִּ
אחת  .נחלקו לשלש כיתותשדור הפלגה סבירה, משהגמרא  פיכ

אומרת: נעלה ונשב שם, ואחת אומרת: נעלה ונעבוד עבודה זרה, 
 וזה .)סנה' קט, א(עם הקב"ה  ואחת אומרת: נעלה ונעשה מלחמה

יםְּד " ים ֲאָחדִּ  , ולא משהו אחד גדול ומשותף.יםדִּ חָ הרבה אֶּ  ".ָברִּ
אלא , ודה אחת אמיתיתאין כאן אג .גם במחלוקת קרחוכך 

 משה ואהרן יכולים לומר אח"כבגלל זה אולי  .הרבה אחדים
יש לקב"ה: ד "ָהאִּ ָח ְקֹצף אֶּ )במדבר טז, ! ?"יֱֶּחָטא ְוַעל ָכל ָהֵעָדה תִּ

ם כי הגם שהיו שם  כב( י ת א ם ומ י ש י מ ולא רק איש  ,אישח
ד ח הוא רק איש האנשים הללו חמישים ומאתים מכל אחד  ךא, א
האן אין כ .אחד צ ו ב מאתים אלא , איש חמישיםושל מאתים  ק

, ואין להעניש את "כל העדה" )עונש חמישים פעמים איש אחד
 .יםלציבור( בגלל חטא של יחיד

 מה היתה טענתם של קרח ועדתו כלפי משה?
כפי שהזכרנו, חז"ל אומרים, שמחלוקת קרח ועדתו כנגד 

 מה היה "שלאמשה רבינו, היתה מחלוקת שלא לשם שמים. 
: "מה ראה קרח לחלוק עם אומר רש"י -? כאן" ם שמיםלש

נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה  - משה?
נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח: אֵחי אבא ארבעה היו, 

יֵאל'  ְברֹון ְוֻעזִּ ְצָהר ְוחֶּ . )שמות ו, יח(שנאמר: 'ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְויִּ
טלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול. נ -עמרם הבכור 

שהוא שני  ,מי ראוי ליטול את השניה? לא אני, שאני בן יצהר
לעמרם?! והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם! הריני 

הרי שהכל  .)רש"י במדבר טז, א( חולק עליו ומבטל את דבריו"
התחיל מקנאה, ולא מחשבון שנעשה לשם שמים. אם היה קרח 
פועל לשם שמים, היה מבין שכל המינויים של משה נעשו על פי 
נבואה שקבל משה מאת ה'. אבל קרח נגוע בקנאה, ולכן הוא 

אינם משה והמינויים שעשה חולק על נבואתו של משה, 
 .מקובלים עליו

: "משה רבינו, לא האמינו בו ישראל כתב הרמב"םוהנה, 
לאלא  .מפני האותות שעשה..  - 3משה במדברהאותות שעשה  כ

היה צריך  .לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה
קרע את הים והצלילן בתוכו. ָצַרְכנּו  -להשקיע את המצריים 

בקע להם את האבן. כפרו בו  -הוריד לנו את המן. ָצְמאּו  -למזון 
בלעה אותן הארץ. וכן שאר כל האותות. ובמה  -עדת ֹקרח 

י; שעינינו ראו ולא זר, ואזנינו במעמד הר סינ -האמינו בו? 
שמעו ולא אֵחר, האש והקולות והלפידים... והקול מדבר אליו 

)הלכ' יסודי ואנו שומעים: משה, משה! ֵלְך ֱאמֹור להם כך וכך!" 

הוא ההוכחה המוחלטת על  -. מעמד הר סיני התורה פ"ח ה"א(
אמיתת נבואתו של משה רבינו, וכל הניסים שעשה משה במדבר 

ל הנבואהפי הצורך עשאם, "ל - ע ה  ראי א  להבי  ".לא 
והנה, בין הניסים שמגדיר אותם הרמב"ם כניסים שנעשו 

ך ר , "לא להביא ראיה על הנבואה", מונה הרמב"ם גם את לצו
רח הנס שמופיע בפרשתנו: " ֹק דת  ע בו  ו  לעה  -כפר ב

". וקשה: הרי מפורש בכתוב, שהדרך הניסית בה אותן הארץ
אמיתת נבואתו של משה!  ה כדי להוכיח אתבא, מתו ֹקרח ועדתו

י ַלֲעשֹות ֵאת ָכל  י ה' ְשָלַחנִּ הלא כך אמר משה: "ְבֹזאת ֵתְדעּון כִּ
ה...  ם ְכמֹות ָכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאלֶּ י: אִּ בִּ לִּ י ֹלא מִּ ה, כִּ ים ָהֵאלֶּ ַהַמֲעשִּ

ְבָרא ה', ּוָפְצָתה הָ  יָאה יִּ ם ְברִּ י. ְואִּ יָה... ֹלא ה' ְשָלָחנִּ ת פִּ ֲאָדָמה אֶּ

ת ה'"  ה אֶּ ים ָהֵאלֶּ ֲאצּו ָהֲאָנשִּ י נִּ ם כִּ יַדְעתֶּ . כיצד ל(-)במדבר טז, כחוִּ
אפוא אומר הרמב"ם, שבליעת ֹקרח ועדתו באדמה היתה 
"לצורך", ולא כדי להוכיח אמיתת נבואתו של משה? והרי 

 מפורש בכתוב להפך!
רו בו לחומר הקושיא נראה לבאר, שכשהרמב"ם אומר "כפ

יעדת ֹקרח", אין הכונה שֹקרח ועדתו כפרו בנבואת משה  ר מ ג . ל
יאילו היו כופרים בנבואת משה  ר מ ג , למה חפצו בכהונה? הרי ל

הכהונה ענינה עבודת המשכן, והמשכן הרי נבנה על פי הוראותיו 
מנין להם שזהו המקום שבו של משה; ואם אין נבואתו אמת, 

לכך, הרי ביום חנוכת  בנוסףבחר ה' להשרות את שכינתו? 
המשכן, שנבנה ע"פ משה רבינו, יורדת אש מן השמים, "ַוֹתאַכל 

ים ת ַהֲחָלבִּ ת ָהֹעָלה ְואֶּ ְזֵבַח אֶּ ְפלּו ַעל  ,ַוַיְרא ָכל ָהָעם ַוָיֹרּנּו ,ַעל ַהמִּ ַויִּ
ם"  הם לא וא"כ, . וגם ֹקרח ובני עדתו ראו זאת. )ויקרא ט, כד(ְפֵניהֶּ

חוץ מזה, הרי גם הם נכחו ה שראו במו עיניהם. יכולים לכפור במ
ֵלְך ֱאמֹור במתן תורה, ושמעו את ה' מדבר אל משה ואומר לו: "

שזוהי ההוכחה המוחלטת לאמיתות נבואתו של  - להם כך וכך!"
יותר מכך: אפילו בשעה שֹקרח כבר  משה, כפי שכתב הרמב"ם.

רת נחלק על משה, ומשה מציע להם לברר את ענינם ע"י הקט
 - "מי שיָבֵחר ֵיֵצא חי, וכולכם אובדים"קטורת, ומזהיר אותם: 

: שאלו ? שהרי חז"לשהאמין מאמין ֹקרח לדבריו של משה. מנין
 -)להכנס לסיכון כזה(?  ""ֹקרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו
האמין לדברי קרח הרי שוענו מה שענו )כפי שהבאנו לעיל(. 
אין טעם  ,אחרת !ט לאחדמשה שכל מקטירי הקטרת ישרפו פר

אם האמינו ֹקרח ועדתו ! רוץ של חז"לילכל הקושיה והת
בנבואתו של משה, מהי אפוא כוונת הרמב"ם, שעדת ֹקרח כפרו 

 במה כפרו בו?במשה? 
התשובה היא, כנראה, שֹקרח היה סבור, שה' לא אמר למשה 

ןבמפורש למנות את  ר ה לכהן גדול, אלא אמר לו למנות  א
ר לתפקיד זה את ת ו בי ם  אי מת ה יש  א עתו, ומשה ה ד  מ

, בעוד שהאמת היא )לדעתו של ֹקרח( 4החליט למנות את אהרן
הוא האיש המתאים ביותר, ולא אהרן. )וכך חשב לעצמו  רחֹקש

כל אחד משאר בני עדת ֹקרח, שהוא האדם המתאים ביותר 
הם או מישהו אחר(.  ,או ֹקרח ,למשרת הכהן הגדול, ולא אהרן

כהן לאת אחיו כאשר מינה נוגע בדבר היה נו יחושדים שמשה רב
נו הוא בעל גאוה ח"ו. אומרים עליו, "ַמּדּוַע יגדול, ושמשה רב

ְתַנְשאּו ַעל ְקַהל ה'"  ה )במדבר טז, ג(תִּ יש משֶּ . התורה מעידה: "ְוָהאִּ
ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה"  ֹכל ָהָאָדם ֲאשֶּ , והם )שם יב, ג(ָעָנו ְמֹאד מִּ

משה שהוא ח"ו מתנשא על קהל ה', ומשתרר אליהם אומרים על 
ְשָתֵרר"  -מדעת עצמו  ְשָתֵרר ָעֵלינּו ַגם הִּ י תִּ  .)שם טז, יג("כִּ

ושמשה החליט  -כנגד טענה זו  ת ע ד מנות דוקא את ל מ
י ַלֲעשֹות ֵאת ָכל ענה משה וא -אהרן לכהן גדול  מר: "ה' ְשָלַחנִּ

י ֹלא  ה, כִּ ים ָהֵאלֶּ י" ַהַמֲעשִּ בִּ לִּ . לא מדעתי החלטתי מי )שם, כח(מִּ
יהיה כהן גדול, אלא ה' הוא שאמר לי למנות את אהרן לכהן 

. התירוץ לדברי הרמב"ם הוא אפוא, שֹקרח )עי' רש"י שם(גדול 
ועדתו האמינו באופן כללי בנבואת משה. רק בפרט מסוים כפרו. 

 בלעה אותם -וכדי להוכיח את טענת משה בענין מסויים זה 
ך. נמצא אפוא, שנס זה הוא נס 5האדמה ר ו צ , "לא להביא ל

 .6ראיה על הנבואה" בכללותה, שבה האמינו ֹקרח ועדתו

 חכמתה של אשת און בן פלת
של זמן מן העדה הרעה ובכל זאת, היה אדם אחד שפרש בַ 
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וניצל, וזהו און בן פלת. און בן פלת מופיע בתחילת קרח, 

, אבל , א(שם)שה רבינו הפרשה כאחד מראשי החולקים על מ
בהמשך הפרשה לא מסופר עליו דבר. לא כתוב שנבלע באדמה 

הוא  -עם קרח דתן ואבירם, לא כתוב שנשרף עם עדת קרח 
 -פשוט נעלם. להיכן הוא נעלם? אומרים חז"ל: און בן פלת 

אשתו הצילתו. כיצד הצילה אותו? היא אומרת לו טענה פשוטה: 
וקת הזו? הרי בין אם אהרן יהיה מה ֵיֵצא לך עם תתערב במחל

כהן גדול, ובין אם קרח יהיה כהן גדול, מעמדך לא יעלה ולא 
ירד. אתה ודאי שלא תהיה כהן גדול. א"כ למה לך להתערב 

נשבע אמנם און בן פלת אומר לה שכבר  )עי' סנה' קט, ב(? 7בזה
לֹקרח לבוא ולתמוך בו, אבל אשתו מצילה אותו גם מזה. מה 
עשתה? השקתה אותו יין עד שהשתכר ונרדם, וישבה בפתח 

ז להתקרב יהאוהל בראש פרוע. אף אחד מאנשי קרח לא מע
יושבת בפתחו. ממילא אף אחד לא שראשה פרוע אוהל שאשה לְ 

און בן פלת  .קורא לאון בן פלת לבוא אל פתח אוהל מועד
שיך לישון, ובינתים דתן ואבירם נבלעים באדמה ועדת קרח ממ

נשרפים. זהו דבר גדול שעושה אשתו של און בן פלת, מצילה את 
 .מהסוף המר שבא על קרח ועדתו און בן פלת

חז"ל אמרו, שאשתו של און בן פלת היתה הניגוד לאשת 
לֶּ  ּוֶּ ים ָבְנָתה ֵביָתּה, ְואִּ יָה קרח. הפסוק אומר: "ַחְכמֹות ָנשִּ ת ְבָידֶּ

ּנּו"  ְרסֶּ הֶּ ים ָבְנָתה ֵביָתּה" )משלי יד, א(תֶּ  -. ודרשו חז"ל: "ַחְכמֹות ָנשִּ
ּנּו"  ְרסֶּ הֶּ יָה תֶּ ת ְבָידֶּ לֶּ ּוֶּ זו אשתו של  -זו אשתו של און בן פלת. "ְואִּ

. אשת קרח היתה זו שגרמה לכל המהומה, כפי )סנה' קי, א(קרח 
וד במשה רבינו ; פיתתה את בעלה למר)שם(שמובא בגמרא 

ולדרוש את הכהונה לעצמו, וגרמה בזה למות בעלה וכל עדתו. 
ואילו אשת און בן פלת, גם לאחר שבעלה היה שקוע במחלוקת, 
הצליחה להוציאו ממנה ולהצילו. אין טעם להפסיד סתם את 

 העולם הבא, להתקוטט רק לשם קטטה.
אני חושב לעצמי הרבה פעמים, שעצתה של אשת און בן 

צריכה לשמש לנו כדגם לחיקוי בחיים. יש לפעמים פלת 
מחלוקות וויכוחים בין רבנים או בין גופים אחרים, ואדם נמשך 
לפעמים להתערב במחלוקת. אדם צריך לומר לעצמו במקרה 
כזה, מה שאמרה אשת און בן פלת לבעלה: למה לי להתערב 
בזה? בשלמא כשמישהו רב איתי, אז בעל כרחי אני צד בויכוח. 

בל כשאינני צד בויכוח, למה לי להתערב? הרי רב ראשי לא א
אהיה מזה, וגם רשכבה"ג לא אהיה מזה, אז למה לי להתקוטט? 
אם פלוני חושב שהוא הגדול, יהא כך. ואם אלמוני שכנגדו 

אחושב  ו ה הגדול, יהא כך. למה לי להכניס את הראש לזה?  ש
בן פלת.  זהו דבר מאד יעיל בחיים, לנהוג כעצתה של אשת און

 לא להתערב במחלוקות שאין לנו שום סיבה להתערב בהן.
כמובן,  .להתערבלמידי חכמים לא כדאי במחלוקות בין תגם 
שבזה טוב מאד להתערב. מחלוקת בהלכה, על מדבר אינני 

או מחלוקת הרמב"ם והראב"ד,  ,מחלוקת רש"י ותוספות
 אבל במחלוקות אישיות .להתערבמאד במחלוקות כאלה כדאי 

 מאש.לברוח כמו צריך אישיות ממחלוקות לא כדאי להתערב. 

 מה להם ולעדת קרח? -דתן ואבירם 
חוץ מקרח ובני עדתו, וחוץ ֵמאֹון בן פלת ואשתו, יש והנה, 

עוד קבוצה שלישית בסיפור הזה; קבוצה בת שני אנשים בלבד, 
דתן ואבירם. דתן ואבירם הם ענוים גדולים מאד!... לא  -ושמם 

לכהונה גדולה, ולא באים אל פתח אוהל מועד להקטיר  שואפים

קטורת )כיון שהיו משבט ראובן, ולא משבט לוי שנבחר לעבודת 
המשכן(. מה הם בכל זאת רוצים? למה הם מתערבים במחלוקת? 

לחרף ולגדף את משה רבינו! "ְוָדָתן  -הם רוצים דבר אחד פשוט 
ַתח ָאֳהלֵ  ים פֶּ ָצבִּ יָרם ָיְצאּו נִּ ם" ַוֲאבִּ לחרף ולגדף!  - )במדבר טז, כז(יהֶּ

זו דרכם ממצרים ועד ֵהָּנה. מיום שמשה רבינו מוכיח  )רש"י שם(
, הם )עי' רש"י שמות ב, יג(אותם על שהם מכים זה את זה 

"נעלבים", ומנצלים כל הזדמנות אפשרית להכפיש ולהשמיץ את 
תחילה הלכו לפרעה והלשינו על משה, שהוא זה  משה רבינו.

כשמשה ואהרן . אח"כ, )עי' רש"י שם, טו(את המצרי  שהרג
מדברים עם פרעה, ובעקבות כך מכביד פרעה את השעבוד על 

ר הם ישראל,  ְשֹפט, ֲאשֶּ ם ְויִּ א ה' ֲעֵליכֶּ מופיעים וטוענים: "ֵירֶּ
ב ְבָיָדם  רֶּ ת חֶּ ת ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלתֶּ ם אֶּ ְבַאְשתֶּ הִּ

אתם אשמים בהכבדת  )שמות ה, כא. ועי' רש"י שם, כ(ֵגנּו"! ְלָהְר 
השעבוד, ועל כך תענשו מן השמים! )לא מעניין אותם שמשה 

 ואהרן באו אל פרעה בשליחות ה', ולא מיזמתם(.
כשישראל נעצרים מול ים סוף בלי אפשרות להמשיך בדרכם, 

ה ַהָּדבָ  ר שוב מופיעים דתן ואבירם ואומרים למשה: "ֲהֹלא זֶּ ר ֲאשֶּ
ם"  ְצָריִּ ת מִּ ּנּו ְוַנַעְבָדה אֶּ מֶּ ם ֵלאֹמר ֲחַדל מִּ ְצַריִּ יָך ְבמִּ ַבְרנּו ֵאלֶּ )שם יד, ּדִּ

ם יב( ְצַריִּ יָך ְבמִּ ַבְרנּו ֵאלֶּ ר ּדִּ א  -. מבאר רש"י: "ֲאשֶּ היכן דברו? ֵירֶּ
ְשֹפט". מי אמר את הדברים האלו? דתן ואבירם ! 8ה' ֲעֵליכֶּם ְויִּ

המכות שקבלו המצרים, אחרי שראו  אחרי שראו כבר את עשר
את ה' פוסח על בתי בני ישראל במכת בכורות, אחרי שראו את 
יציאת מצרים ואת עמוד האש והענן שמלוים את ישראל, עדין 
ם"!... רואה  ְצַריִּ יָך ְבמִּ ַבְרנּו ֵאלֶּ ר ּדִּ הם טוענים: "ֲהֹלא זֶּה ַהָּדָבר ֲאשֶּ

 אל פרעה! שטעית כשדברת אל פרעה? לא היה צריך לדבר
אחר כך עברו את ים סוף בהצלחה, ראו שמי מרה התמתקו, 
ויש ְשָלו ויש ַמן, אבל גם זה לא משכנע אותם. אם משה אומר לא 

. )שם טז, כ ורש"י שם(להותיר מהמן, צריך דווקא כן להותיר מהמן 
ְבַאש"  ,הנסיון הזה נכשל ים ַויִּ , ואף על פי כן )שם("ַוָיֻרם תֹוָלעִּ

אומר שבשבת לא יהיה מן, הם הולכים לבדוק אולי גם כשמשה 
. גם הנסיון )שם, כז(בשבת ירד מן, לנסות להוכיח שמשה טעה 

ְלֹקט ן ָהָעם לִּ י ָיְצאּו מִּ יעִּ י ַביֹום ַהְשבִּ ְוֹלא  ,הזה נכשל, כמובן. "ַוְיהִּ
דתן ואבירם נשארים בדרך שלהם. הקו ובכל זאת, . )שם(ָמָצאּו" 

שות ההפך ממה שאומר משה רבינו. כאותו לע -המנחה אצלם 
גבאי שהיה מסוכסך עם השמש, וכשהשמש הכריז בליל ר"ח 

, צעק הגבאי: "לא יעלה ולא יבוא"!... אם משה "יעלה ויבוא"
 אומר כך, דתן ואבירם צריכים לומר את ההפך!

מהי הטענה האחרונה שלהם כלפי משה רבינו, לפני שנבלעו 
י הֶּ  -באדמה?  ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש "ַהְמַעט כִּ רֶּ יָתנּו ֵמאֶּ ֱעלִּ

ר ָב ְד מִּ ַב ּו  נ ֵת י מִּ הֲ ְשָתֵרר?! ַאף ֹלא לַ ְשָתֵרר ָעֵלינּו ַגם הִּ י תִּ , כִּ
יֹאָתנּו" וכו'  ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ֲהבִּ רֶּ ל אֶּ וקשה: הרי  )במדבר טז, יג(אֶּ

הגזרה שיוצאי מצרים ימותו במדבר ולא יכנסו לארץ ישראל 
, ומדוע נזכרים דתן ואבירם )שם יד, כט(עשה המרגלים נגזרה במ

? התשובה היא, כנראה, 9להתלונן על כך רק עכשיו, במעשה קרח
שלאחר מעשה המרגלים כל ישראל נכנעו לפני משה, ולכן גם 
דתן ואבירם אינם מעזים לדבר נגדו. אבל עכשיו, במעשה קורח, 

ת מתאימה זוהי הזדמנו -שיש כבר מי שמערער על משה רבינו 
גם בשבילם לפתוח את הפה, למרות שהערעור שלהם על משה 

 .10הוא בשטח אחר לגמרי
קשה להבין זאת. אנשים שעמדו במעמד הר סיני וצעקו 

מה שמעסיק אותם עד יומם האחרון זה איך  -"נעשה ונשמע" 
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4 
להכפיש ולהשמיץ את משה רבינו כמה שיותר, רק בגלל שלפני 

להם פעם אחת להתקוטט  כמה עשרות שנים הוא הפריע
בחפשיות!... הם ההיפך הגמור מאשתו של און בן פלת, 
ים ללא  שאומרת לבעלה, למה לך לריב ללא תכלית. הם ָרבִּ
תכלית. לא רוצים להיות כהן גדול, לא מבקשים להקטיר קטורת, 

היתה איזו נקודה של עוד אחרים ל רבים רק כדי שתהיה מריבה.
רם כנראה לא היתה אפילו , אבל לדתן ואבי"לשם שמים"

 .מםצהם מחלוקת בפני ע ,הם לא שייכים לעדת קרח ו.הנקודה הז
 .שום דבר אחרלשם לא  ,מחלוקת לשם מחלוקת

רק שיהיו מחלוקות  ,שלום ושלוהלחיי שנזכה יהי רצון 

חיבה נוהגים והיו  ,לשם שמים תהכמחלוקת הלל ושמאי שהי
 ,אחרת מבית שמאיזה בזה, שאע"פ שבית הלל פוסקים וֵרעּות 

מה שנאמר לקיים  ,לא נמנעו להיות נושאים נשים אלו מאלו
ת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו"  .)יבמות יד, ב( "ָהֱאמֶּ

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
וכן דקדק השל"ה  .י"ח סוף אות יג ]יא[( . וכן נרמז בזה, "שבסוף תיקון העולם גם הוא יתוקן" )"עץ יוסף" על מדרש רבה בפרשתנו, פרשה1

מהמשנה, דרק לגבי "עדת" קרח נחלקו תנאים אם יש להם חלק לעוה"ב או לא )סנה' קח, א(. ומשמע דעל קרח עצמו לא נחלקו, ולכ"ע יש לו חלק 
 לעוה"ב )של"ה פרשת קרח אות ט"ו בהגה"ה(.

בית דין, או של פורום אחר. ואמרו בגמרא, שכאשר הפורום המחליט כולל בתוכו ַבמקור נאמר כלל זה בגמרא לגבי ענין הטעון החלטה של . 2
אין להחלטה שהתקבלה כל תוקף, ואין מתחשבים בה לא בשמים ולא בארץ. וטעם  -אנשים רשעים, וההחלטה התקבלה על סמך רוב של רשעים 

שהרוב הוא זה שמייצג את הכלל, וא"כ יש להגדיר תחילה מיהו זה הענין הוא, כיון שכוחו של ה"רוב" אינו בא מתוך עצמו, אלא מתוך ה"כלל", 
אינו מן המנין". והיינו, שהרשעים מלכתחילה אינם  -שמצטרף למנין הכלל, ומתוך מנין הכלל יש לברר מהי דעת הרוב. ולענין זה אמרו, "קשר רשעים 

 .אין לה כל תוקף הלכתי -סמך רוב של רשעים  מצטרפים למנין הכלל, וממילא, גם לא ל"רוב". וממילא, החלטה שהתקבלה על
 , שחלקם נעשו באמת כדי להביא ראיה על שליחותו של משה ועל אמיתת נבואתו.במצריםלהוציא אלה שנעשו  -. "במדבר" 3
שמע ברמב"ם, שקרח וכן מ. ועי' כעין זה בשל"ה )פרשת קרח, ד"ה ר"ן איש ובתוכם היו הנשיאים וכו'( ובאור החיים הקדוש )במדבר טז, כח(. 4

, אלא רק על פרט אחד טענו שעשה מדעתו, ולא על פי ה'. שכן כתב הרמב"ם )בפירוש המשנה לפרק "חלק" לגמריועדתו לא כפרו בנבואת משה 
מפי  ולהכהתורה הזאת הנתונה ע"י משה רבינו ע"ה, שהיא  כלשנאמין כי  ,במס' סנהדרין( וז"ל: "היסוד השמיני, היות התורה מן השמים. והוא

תורת ה' תמימה טהורה וקדושה אמת. וזה שאומר, שכמו אלה  והכלמפי הגבורה,  הכלמאת ה' יתברך...  כולההגבורה, כלומר שהגיעה אליו 
ְפָרם  פורים משה סִּ ר משֶּ  - ומדעתהפסוקים והסִּ ה, הנה הוא אצל חכמינו ונביאינו כופר... והמאמר המורה על היסוד הזה, הוא מה שנאמר: ַוֹיאמֶּ

י ַלֲעשֹות ֵאת  י ה' ְשָלַחנִּ י". עכ"ל. הרי שטענת קרח ועדתו היתה, שלא  כָּלְבֹזאת ֵתְדעּון כִּ בִּ לִּ י ֹלא מִּ ה, כִּ ים ָהֵאלֶּ מה שאמר משה רבינו נאמר  כלַהַמֲעשִּ
 .מדעתולו מן השמים, אלא חלק מדבריו נאמרו 

(, וא"כ קשה א ,שבת פז, הגם שלא נאמר לו בנבואה לעשות כן )עמוהקב"ה הסכים ו ,עשה משה מדעתוששלשה דברים . והגם שמצינו באמת 5
לכאורה, מה הטענה הגדולה על קרח ועדתו שסברו שגם כאן הוא כן, שמשה החליט מדעתו למנות את אהרן לכהן גדול. אך י"ל שטענת קרח ועדתו 

תהיתה, שמשה רבינו עשה כן מתוך  עו י ג והתפלל על זה שלא יזוז הכבוד מביתו וממשפחתו  ב"ה,מבקש זה מהקמכח שהיה משה רבינו ע"ה , "נ
 ." )השל"ה בפרשת קרח שם(, ועל זה התרעמו]והסכים לזה[ רצון יראיו יעשה ב"הושבטו, והק

תוהנה והנה, לגבי מקטירי הקטורת בעדת קורח, שנשרפו, כתב הרמב"ן: " א הז ה  ב מחש ה ב  חש מו  צ ע מ ה  רת יותר משאר וורצה בקט ,מש
", שכך יקרה גם קים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישליםמֵ  'ח משה כי הטַ בָ ּו ...רת זרה לפני ה' נשרפוות, כי ראה כבר בנדב ואביהוא כי בהקריבם קטקרבנו

וע"פ מה שבאר הרב שליט"א, אולי י"ל שמקריבי הקטורת נענשו כאן במידה כנגד מידה. שהם טענו שמשה מחליט  .(ה ,רמב"ן במדבר טזהפעם )
 ם מדעתו, וה' כביכול "נאלץ" להסכים על ידו, כי רצון יראיו יעשה. ולכן בדיוק באופן זה נענשו, שמשה הוא זה שהחליט באיזה אופן ימותו,דברי

 וכש"כ הרמב"ן.
הרב  כאןאמר שדומה לתירוץ באופן ה)על פי דברי השל"ה(  דבריו , ותירץבדברי הרמב"םעי' גם בשו"ת "ציץ אליעזר" )חלק כ"ב סי' ח'( שדן . ו6

 , אך באופן שונה קצת.שליט"א
. ומה שאון בן פלת לא חשב בעצמו על החשבון הפשוט הזה, אפשר שזהו מפני שיצר הרע של "מחלוקת" מושך את האדם להתערב ולהכנס 7

רק מישהו מבחוץ, שאינו שקוע למחלוקת גם שהיא אינה נוגעת לו. ויצר זה ְמַסֵמא את עיניו של האדם, שלא לראות שלא יצא לו מזה שום דבר. ו
 .במחלוקת, הוא יכול לגרום למי ששקוע בתוך המחלוקת לחזור ולהביט על הדברים בצורה מפוקחת

ואולם לפי דעה אחרת בחז"ל, דתן ואבירם כלל לא היו עם ישראל כשנאמרו הדברים האלו אל משה. לפי דעה זו )האחרת(, כשישראל יוצאים . 8
יונתן שמות יד, ג( כיצד אפוא מוצאים אותם אח"כ במדבר? כנראה שלאחר תרגום יפים להשאר עם פרעה במצרים! )עי' ממצרים, דתן ואבירם מעד

קריעת ים סוף ומפלת מצרים הם מחליטים בכל זאת להצטרף אל בני ישראל, ויוצאים ממצרים באופן עצמאי. אם רוצים להמשיך ו"לרדוף" את משה 
יו!... ]וקשה לכאורה על דעה זו: אם דתן ואבירם נשארו במצרים, כיצד עברו אח"כ את ים סוף כדי להצטרף אל בני רבינו, אין ברירה אלא ללכת אחר

ואולם עי' בתוספות )ערכין טו, א ד"ה כשם(, שישראל כלל לא חצו את ים סוף מצד לצד, אלא חזרו ועלו ליבשה באותו הצד. וגם בלי זה,  -ישראל? 
רים למדבר סיני גם בדרך היבשה, בלי לחצות את ים סוף. )תעלת סואץ לא היתה קיימת אז(. ואם בדרך הים, הרי ניתן הרי ידוע שניתן להגיע ממצ

 לחצות את הים בספינה[.
אבל לשיטת האב"ע )שם(, שמעשה  .. השאלה היא אליבא דשיטת הרמב"ן כאן, שמעשה קרח היה לאחר מעשה המרגלים )רמב"ן במדבר טז, א(9

 אין כאן שאלה. -מעשה המרגלים  לפניקרח היה 
גם בליעת קרח ואכילת  ...ואפשר שגם את קרח הם החטיאוהו ...ה היו סיבה לכל מעשה קרחּנָ שהן הֵ . ועי' "אור החיים" שדקדק מלשון הכתוב, "10

 ." )אוה"ח במדבר כו, ט(הם היו סיבה למאורע מתחלה ועד סוף -איש  מאתים וחמישיםהאש 

 הבנתו של העורך,חיות שטהשיחה נערכה לפי 

 יש לתלות בעורך בלבד.וכל טעות או חסרון 
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