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  ע'         סיוון תש                           ד"בס

  

 " מתי היתה ומתי עתידה להסתיים–מחלוקת קרח ועדתו "
  )פ שעורו של הרב מרדכי אלון"ע(לפרשת קורח 

  
והוא , שלכאורה כמעט ואין  עוסקים בו, הקושי הראשון

הנראה אחד מהקשיים הפרשניים הגדולים במעשה קורח 
   :אוהו, אם לא הגדול שבהם, ועדתו

   ?למה זה שייך, מתי התרחש כל מעשה קורח
  

וכי לא די לנו , כ מרכזי"מדוע העיתוי הוא דבר כ, ואם נשאל
   ? בעצם ההתרחשות

  
הארץ פותחת , מגפה נוראיתשהרי בעקבות מעשה קורח הייתה 

  ? כ משנה תאריך ההתרחשות "כ, כ" מדוע א-'   וכואת פיה
   

ולו רק ,  הוא חשובעל כך נשיב כי העיסוק בשאלת התיארוך
שהיה במדבר שאיננו , אין עוד אירוע אחרמפאת העובדה כי 

יום או לפחות של חודש או ברמת הדיוק של  , יודעים מתי היה
   .ההתרחשות

  
  

   :נחזור בקצרה על התיארוך של ימי המדבר, פתח דבר
ישראל שבועיים לפני צאת ,  בשנה הראשונהח ניסן"בר -

  . יאה ממצריםמתחיל מהלך היצ, ממצרים
ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים  "1:שם מצטווה משה רבנו

  .":ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה
  
   .מתה מרים, שנת הארבעיםתחילת בחודש ניסן ב -
  
 עוברים את הירדן ונכנסים כ בעשור לחודש ניסן"שנה אח -

  .ארצה
  

  :השנה הראשונהאל אך נשוב שוב  -
  , ו בניסן"סח היה בטפ -
  , היה מעשה קריעת ים סוףבניסן א "בכ -
 ושם אי אפשר לשתות –כ מגיעים למרה "שלושה ימים אח -

  . מים
אז מגיע ישראל למרגלות הר , ח סיוון"רהתאריך הבא יהיה  -

  .2בסיוון' ומקבל את התורה בו.  סיני
ז תמוז באה שבירת הלוחות וחטא "בי, אחרי מתן תורה -

   .העגל
  , שלאחריו מגיעים עוד ארבעים יום אמצעיים

ח אלול עולה משה לקבל את הלוחות פעם שנייה ויורד "ובר -
  . ביום הכיפורים

כ מקהיל משה את העם ומצווה על הקמת "במוצאי יוה -
  . המשכן

  

                                                 
 ב , ב" שמות י1
 בסיוון'  לפי שיטות אחרות בגמרא היה זה ז2

  :השנה השניה -
הוא היום השמיני של ימי , ח ניסן"בר, המשכן נחנך -

ַהחֶֹדׁש ": ח במצרים"ניתן ברשנה לאחר הציווי ש, המילואים
 –:" ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה

  . מ"בישר את תחילת ההתכוננות ליצי, שכאמור
שהוא למעשה הפסח , שם גם משה רבנו מודיע על פסח -

שהרי בשנה הקודמת פסח היה יציאת , הראשון בהיסטוריה
  . ישראל ממצרים

שמתקיים ,  אנשים טמאים ומבקשים פסח שני–ואז באים  -
   .ד באייר"בי
  
  . שם יוצאים מהר סיני.  באייר' כהוא , התאריך הבא -

  3:וכדברי הפסוקים
  'במדבר פרק י. 1
ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַנֲעָלה ֶהָעָנן ) א"י(

  :" ָהֵעֻדתֵמַעל ִמְׁשַּכן 
  
 מהר סיני באייר' בככאמור יוצא , לאחר שעם ישראלו

  : מתארים הכתובים
ַוִּיְסעּו ֵמַהר ְיהָֹוה ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַוֲארֹון ְּבִרית ְיהָֹוה נֵֹסַע ) לג(

  :ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה
  

. ה של שלושה ימיםהנסיעה היא נסיע, התיארוך הוא מדויק 
  4:ומיד לאחר מכן מתחילים המשברים

ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאֲֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ְיהָֹוה ַוִּיְׁשַמע ְיהָֹוה ) א( :א"פרק י
  :ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה

  : מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁשַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל) ב(
  :ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְיהָֹוה) ג(
  

  :ואחריו בא חטא המתאווים
  :ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְיהָֹוה) ג(
 ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו) ד(

  :ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר
ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ) ה(

  :ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים
  :ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו) ו(
  

. ב באייר"כהיה ביום , על פי זה חטא המתאוננים והמתאווים
  :ה למשה"ועל בקשת העם לאכול בשר אומר הקב

לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְולֹא ) יט(
 ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא חֶֹדׁש ָיִמיםַעד ) כ( :ִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹוםֲעָׂשָרה יָ 

ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי ְמַאְסֶּתם ֶאת ְיהָֹוה ֲאֶׁשר 
   :ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאמֹר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים

                                                 
 יא,  במדבר י3
   במדבר פרק יא4



 2
 והמקום -ווים נענשים המתאחודש ימיםואז לאחר אותו  -

  ".  קברות התאווה"נקרא 
 כמו שאנו רואים –. ב בסיוון"כלפי חשבון זה הגענו ליום 

  . התיארוך הוא מדוייק
  

  . מקברות התאווה נוסע העם לחצרות
  :שם בחצרות מדברת מרים על משה -

ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ) א( :ב"פרק י
  :ת ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקחַהֻּכִׁשי

  
  :שבוע ימיםמרים נענשת בצרעת והעם ממתין לה 

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲהלֹא ִתָּכֵלם ) יד(
  : ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסףִׁשְבַעת ָיִמים

ֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ַוִּתָּס ) טו(
  :ֵהָאֵסף ִמְרָים

  
  .ט בסיוון"כלפי תאריך זה הגענו ליום 

  
עוברים , אייר ' כ, נעיר כעת קצרות כי מיום הנסיעה מהר סיני

, שאלו בבחינת ארבעים יום הראשונים, ארבעים יום
  . המקבילים להר סיני

  
  . ילו הארבעים יום השנייםוכעת יתח

 ארבעים יום ראשוניםבתמצית נאמר כי כשם שבהר סיני היו (
  , אתערותא דלעילאשהם בבחינת 

  . אתערותא דלתתא שהם בבחינת ארבעים יום שנייםואחריהם 
  

הארבעים יום הראשונים היו בבחינת  – י"בזיקה לאהוא הדין 
להיות שליחת המרגלים הייתה צריכה ו, אתעורתא דלעילא

שלח לך : " ולכן צווה משה(בבחינת אתערותא דלתא 
 ).וחטא בחטא המרגלים , ובה עם ישראל מעד, ...")אנשים

  
  .ט בסיוון נשלחים המרגלים" ביום כ,כאמור

  : ואחרי זה
  :ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם ֵמֲחֵצרֹות ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן) טז(
  
  :ובמדבר פארן בא הציווי של  -

 ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים) ב( :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(  :ג" יפרק
ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש 

  :ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם
  

. לתור את הארץ שהיו גדולי ישראל –מכאן נשלחים המרגלים 
  : המרגלים יוצאים לארבעים יום ולאחר מכן שבים אל משה -
  :ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום) כה(
  

תשעה לליל נגיע בדיוק ט בסיוון "מכאם נמנה ארבעים יום 
  5.באב

  
שיש לנו עד שנת הארבעים של , זה התאריך הכמעט אחרון -

   :חטא המעפילים יש את בעשרה באבמשום שלמחרת . המדבר 
  
  ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֵלאמֹר ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל) מ(

  : ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָֹוה ִּכי ָחָטאנּו
  

החורבן והֵאֶבל הוא , עובדה מעניינת היא שגם בחורבן המקדש
, ה בעשרה באבהשריפה בִעיקרה הייתאך , בתשעה באב 

                                                 
ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה : "ל על הפסוק"מחשבון זה אנו יכולים להבין את דברי חז5

: ל"אמרו חז"  ַּלְיָלה ַההּוא"שעל :" ַההּואַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה 
אתם : אמר להם הקדוש ברוך הוא. אותה לילה ליל תשעה באב היה"

 "  ואני קובע לכם בכייה לדורות-בכיתם בכייה של חנם 

וחטא המעפילים , באב' חטא המרגלים שהיה בטבדומה ל
  6.שהיה בעשרה באב

  
 אין לפנינו שום עשרה באב ועד לשנת הארבעים, מתאריך זה

חוץ מסיפור , אין לנו שום אירוע המסופר עליוגם , תיארוך
  . מעשה קורח

  
, אך אלו הן מצוות, אמנם מצוות בסוף פרשת קורח, יש לנו

  . סיני והוכנסו כאןשנאמרו ב
  

שנתנה , יש האומרים, פרשת חוקת העוסקת בפרה אדומה
  . אך הוכנסה לפה, עוד לפני חנוכת המשכן, בסיני

  
סוף פרשת חוקת הוא כבר חודש ניסן של שנת כך או כך 

  . הארבעים
  

  . באדר' הסיפור מסתיים בז, על פי המסורת
  

 שלו את מסע הפרידהמשה חודש שבט מתחיל בתחילת שהרי 
  :)כל ספר דברים (מישראל

  '  ה-'ג', דברים פרק א. 2
 ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִּדֶּבר מֶֹׁשה ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֶֹדׁשַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה "

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן :... ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק אֹתֹו ֲאֵלֶהם
  :"ל מֶֹׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹרְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאי

  
  .באדר' משה נפטר בז

ספר ( ימים 3מתכוננים ,  יום30לאחר מכן העם מתאבלים עליו 
 שנה אחרי 40 בדיוק -בניסן  ' ועוברים את הירדן בי) יהושע

כשלקחו את הכבש , בניסן בשנה הראשונה' תחילת המסע בי
  ...וקשרו אותו למיטה

  
  

ברורה השאלה שפתחנו , אינו את התיארוך המדויקאחרי שר
  ? מדוע זו אינה מתוארכת–פרשת קורח בה על 

  
נוכל ,  היה מעשה קורח ועדתועל מהניתן לומר כי דרך הדיון 

ומה ,  המחלוקת העל מה היית, להגיע לליבה של מעשה קורח
  .המשתף את כל המערערים על משה ואהרון

  
יותר מכל עוסקת היא הפרשה ש, אפוא, פרשת קורח

  :ודי אם נזכיר את הפסוק הראשון של הפרשה, מחלוקתב
  
  ז"במדבר פרק ט. 3
 קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוִּיַּקח)א(

  : ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן
  

 , חמה קרח לקאך אין הפסוק אומר לנו , הפסוק נראה תמים
  .לאיזו תכליתו

  :אונקלוס מתרגם
  אונקלוס. 4
קרח בר יצהר בר קהת בר לוי ודתן ואבירם בני  אתפליגו"

  :"אליאב ואון בר פלת בני ראובן
  
  . מפלגההכוונה שיש כאן " דאתפליג"

  .  מניין אונקלוס למד דבר זהוהשאלה היא 
  

גוזרת את המילה -  ח.ק.לכאגב נאמר כי בלשון הקודש השורש 
  : על דרך הפסוק, שהוא דבר שנותנים" ַקחלֶ "
  'ב' משלי ד. 5
  :"ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו"

                                                 
  ל"ואכמ 6
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  , מחלוקתוגם מלשון , התלקחותהוא גם מלשון -   ח.ק.ל 

כשפרשה מתחילה בכתב חידה הדבר -"  ...ַוִּיַּקח קַֹרח"זה 
  .אומר דרשני

  
  :ובהמשך הפסוקים

  ז"רק טבמדבר פ. 6
ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ) ב(

  :ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם
ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ) ג(

ָוה ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ְיהֹ
  :ְיהָֹוה

  
  : בקשתם האמתית היא כהונהש, ומשה אומר להם 

ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ) ט( :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל קַֹרח ִׁשְמעּו ָנא ְּבֵני ֵלִוי) ח(
ִהְבִּדיל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו 

) י( :ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ְיהָֹוה ְוַלֲעמֹד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם
  :ַוַּיְקֵרב אְֹתָך ְוֶאת ָּכל ַאֶחיָך ְבֵני ֵלִוי ִאָּתְך ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה

  
  . אינטרסנטיותשכל המניע של פרשייה זו הוא , אפשר לומר

  
אין עוד ק משום שז הוא אינו מספ"ובכ, הדבר יהיה נכון

  . כ רוחני"שסיפור המעטפת שלה הוא כ, התרחשות במדבר
  

כאן טוענים ,  אין מבקשים קישואיםאין מבקשים בשרכאן 
   ,..."ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים" של ערכית- טענה אידיאולוגית

  . ועל כן הדבר מחייב התמודדות עמוקה עוד יותר
  

  :ס הסגנון המקובל של כ כשמדברים דתן ואבירים נכנ"רק אח
ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ) יב(

ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ) יג( :ַנֲעֶלה
 ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ַאף לֹא) יד( :ַּבִּמְדָּבר ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר

ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביאָֹתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים 
  :ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה

  
קבוצה אלא זו , אינם קורח ולא גם המאתיים חמשיםאך אלו 
  . הזה של קורח ועדתו" פרלמנט"בתוך ה

  
משה רבנו סנגורם , בנוכאן ישנה גם בקשה יחידאית של משה ר

  :ה שייתן להם עונש"הגדול של ישראל מתחנן מהקב
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ְיהָֹוה ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ) כח(

ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ) כט( :ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי לֹא ִמִּלִּבי
ְוִאם ) ל( :ם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם לֹא ְיהָֹוה ְׁשָלָחִניֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאדָ 

ְּבִריָאה ִיְבָרא ְיהָֹוה ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם ְוֶאת 
ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשאָֹלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים 

  :ָהֵאֶּלה ֶאת ְיהָֹוה
  

  . חריגהבקשה זו היא בקשה 
  

, כשחטא האספסוף ולאחריו העם בבקשם בשר, נזכיר לעצמנו
   :ביקש משה שהוא ייענש

   בקשת משה אחרי החטא בו ביקשו בשר–ו "א ט"במדבר י. 7
ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוַאל "

   :".ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי
  

   :מר משהבחטא העגל או
   בקשת משה אחרי חטא העגל–ב "ב ל"שמות ל. 8
ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר "

   :"ָּכָתְבָּת 
  

  . ה עונש" מהקב)הוא זה המבקש(מבקש משה ואילו כאן 
  

כ עקרונית "מדוע הפרשה הכ, ועל כל זה הקושי שהחלנו בו
מדוע אין בדינו מיקום ברור שלה בציר  , כ שוָנה"הזאת הכ

  . הזמן
  

  . היא אינה שייכת לשום דבר הבא לפניה או אחריהמדוע 
  

או לפחות ,שהרי בפרשות האחרונות הרצף הסיבתי הוא ברור
  . נותן פתח להבנה

  
  . נעיר כי ישנו עוד פן מיוחד בפרשה זו, לפני שניזקק לשאלה זו

  
לומדים שממנו , ע שלפננו בכל אירועי המדבר ישנו רק האירו

  :ת"מצוות ל
  .סנהדרין ק. 9
כל המחזיק במחלוקת עובר על לאו  שנאמר ולא יהיה כקורח "

  "ועדתו
  

  . ג"כסמ, וכך מצוי אצל מוני המצוות
מצווה זו היא חלק ממצות , לפי מוני המצוות האחרים

אך ,  ועל כן היא נמנית כלאו בפני עצמו–" ואהבת לרעך כמוך"
  .   מד ממנה איסורוודאי שנל

  
  .  זו עובדה מעניינת מאוד– לפנינו מצוות לא תעשהכך או כך 

  
  . ונדון בסוגיה אחרת בפרשת קורח, נניח לכך

  
  :הפסוקים מתארים כך

 ז"במדבר פרק ט. 10
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל קַֹרח ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ַאָּתה ) טז(

ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ) יז( :רָוֵהם ְוַאֲהרֹן ָמחָ 
ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמְחּתֹת 

ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ) יח( :ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו
ם ְקטֶֹרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּומֶׁשה ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליהֶ 

ַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל ) יט( :ְוַאֲהרֹן
  :מֹוֵעד ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָֹוה ֶאל ָּכל ָהֵעָדה

  
  : ואז בא לו הדיבור האלוקי 

  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) כ(
  : ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגעָהֵעָדהִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך ) כא(
  
 לומד כי ן"הרמבאך , עדת קורחהזו מתייחסת ל" העדה"

   , ישראללכל עדתהכוונה היא 
  . ה רוצה לכלות את כל ישראל"הקבוכי משה חושש כי 

  ן"רמב. 11
, כי מתחלה היה לב העם אחרי משה ואהרן, אבל הטעם...

וכאשר לקחו קרח ועדתו איש מחתתו וישימו עליהם קטרת 
אז קרא קרח לכל , ועמדו פתח אהל מועד עם משה ואהרן

וייטב הדבר , העדה ואמר להם כי בכבוד כולם הוא מקנא
בעיניהם ונקהלו כלם לראות אולי יישר בעיני האלהים ותשוב 

וזה טעם ויקהל עליהם קרח את כל העדה , לבכוריהםהעבודה 
והם , והנה נתחייבו כליה שהיו מהרהרים אחרי רבם) פסוק יט(

כמהרהרים אחרי השכינה ומוותרים על נבואת נביא בלבם 
,  ומשה ואהרן למדו עליהם זכות.וחייבין מיתה בידי שמים

והוא הגורם והוא המפתה , שלא חטא במעשה אלא קרח
  :י הוא שימות לבדו לפרסם ולהודיע ענשו לרביםוראו, אותם

  
 ז"במדבר פרק ט .12

ָהִאיׁש ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר ) כב(
  :ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִּתְקצֹף

  
  

  :ועל כך שואל בעל העקידת יצחק
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  קבעל העקידת יצח, רבי יצחק עראמה. 31
: והלא בעגל לא חטאו כולם ונאמר, ומה תמיהה היא זאת"
  "הניחה לי ויחר אפי בהם'

  
האיש אחד יחטא ועל כל העדה , ומדוע משה לא אמר שם

  ? תקצוף 
מדוע שם העונש הקולקטיבי היה מובן או במילים אחרות 

  ?מאליו 
  

  ":עקידת יצחק" ומוסיף עוד ה
  ",בכלל' וכן בשיטים היה חרון אף ה"
  

גם שם הייתה קבוצה שחטאה , היה מעשה של בנות מואבשם 
  .ובגינה נענש כלל העם  

  
ובעכן נאמר הלא עכן בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל עדת "

והוא איש אחד לא גווע בעוונו ונאמר בו חטא , ישראל היה קצף
  ..."ישראל וגם עברו בריתי

  
הציבור היה , עכן לא היה אמור למות לבד, במילים אחרות

כשהקוד לכל הדברים הללו נעוץ בהמשך , מור להענש בגללוא
  " : העקידה"דברי בעל 

  
כי החולה מאחד באבריו יאמר ...ומחוייב זה מקשר הכללות"

  "על כולו חולה
  

בעל איברים , עם ישראל הוא כגוף אחדבמילים אחרות 
יש ַעְרבות ואנו סובלים האחד שהרי אנו יודעים כי , מחולקים
  . בגין השני

  
אם כבר , אינה מובנת..." האיש אחד יחטא"טענת שמה כ "א

  . או זכות אבות,'חילול ההיה לו לטעון על 
  
מבין את טענת משה כפי שהבין אותה " עקידת יצחק"ה

ואז משה אומר , ה רוצה לכלות את העם"שעתה הקב, ן"הרמב
ה אני אכלה את עדת "ואז אומר הקב" האיש אחד יחטא"

  . קורח בלבד
  

  .ברינו נראה את תשובת בעל העקדהבהמשך ד
  
  

  .בזיקה לעניין תאריך פרשת קורח, נשוב להאמור לעיל
  

מפני , אינו קשור לשום מקוםהוא שאירוע זה , היסוד הוא
   7.היכן שלא נמקם אותו הדבר יסתדר, לכל מקוםשהוא שייך 

  
  .ממעשה קורח ועדתו נלמדת הלכה לדורותעל כן 

  
ם דרך המשנה הידועה במסכת נתחיל לראות בעיון את הדברי

   :אבות
   ז"י' אבות ה. 14
כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם "

  שמים אין סופה להתקיים 
זו מחלוקת הלל ? איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמים 

  :" זו מחלוקת קרח וכל עדתו, ושאינה לשם שמים, ושמאי
  

,  לרמוז כיבא" קורח ועדתו" טוען כי הביטוי ם"המלבי
משום שכל המשותף , בין קורח ועדתוהמחלוקת הייתה כבר 

  . הם היה טכנייבינ
  

                                                 
  י על הגמרא ממקם פרשייה זו לפני חטא המרגלים"רש לצורך הדוגמא 7

  , להקטיר קטורת באו בגלל רצונם מקטירי הקטורת
שניטלה הקדושה עסו על כך  כאון בן פלת ודתן ואבירם

   ,מבכורים
  . ג"כ רצה להיות קורח

  
ד במלחמה נג, שילוב של קבוצות כוחאפוא  , קורח ועדתו היו

  . מנהיגותו של משה
  

  . אנו נבקש להעמיק עוד
כל אחת מהטרגדיות המתרחשות לדור , יש לפנינו יסוד עצום

  . קשורה לזמן שהדבר התרחש, המדבר
  

אם לא מבינים כי רק , תאוות האספסוףלהבין את , אי אפשר
  . לפני שלושה ימים יצאנו מהר סיני

  
ם לא רואים א, דיבור מרים ואהרון במשהאי אפשר להבין את 

  . הרקע הקודםאת 
  

בכוונה הוא , לעומת זאת סיפור מחלקת קורח אינו סתם סיפור
  . מטושטש

  
פתח להבנת הדברים הוא ההגד כי מחלוקת קורח ועדתו היא 

  ?   מה הכוונה בכך –שאינה לשם שמים מחלוקת 
  

על דברי המשנה " מדרש שמואל" את דברי הבהקשר זה נציין
   ,..." שמים סופה להתקייםכל מחלוקת שהיא לשם"
  

גם מחלוקתם של הלל ושמאי לא סוף - והרי סוף:השואל
  .ה" ברוב הפעמים כב– היא הגיעה להכרעה ,נתקיימה

  
אינה לשם שמים  שמחלוקת ש–" מדרש שמואל"על כך עונה ה

  . לאחר שעובר זמן מה אין זוכרים בדיוק מה היה אופן הדברים
  

, אנו איננו יודעים,  עדתולמשל ניקח נא את מחלוקת קורח ו
בזמן ניסיון ההפיכה של אך מה שבטוח ש, מה היה אז בדיוק

  ". מתוקשר"הכל היה , על כךכל העם דיבר , אז
  

ואיש אינו זכר או בדיוק יודע , והנה עוברים כמה שנים מאז
  . מה היה

  .  כ ברור" אפילו מבחינת תאריך הדבר אינו כ–
  

מחלוקת "אינה , ילעומת זאת מחלוקתם של הלל ושמא
  ". מתוקשרת

  
כל אחד יודע מה , על אף שהוכרעהוהנה מחלוקתם של אלו 

על אף שהמחלוקת הייתה זמן רב קודם , הסברות של כל צד 
  . לכן

  
, המחלוקת של לשם שמיםועל כך אומר המדרש שמואל כי זו  
גם אחרי  .  דיה השוניםדבה תמיד ידברו ובה יבררו  את צ

וכל זה מפאת העובדה ,  יהיה עוד רלוונטיאלפיים שנה  הדבר
  . לשם שמיםכי היא הייתה 

  
 –אין סופה להתקיים מחלוקת שהיא אינה לשם שמים אך 

  !כמחלוקת
  . ולא מעבר לכךיזכרו ֵשם של מישהולכל היותר 

  
  
  

  . ומכאן נעמיק יותר
  :ואת הדברים נראה דרך תשובת העקידת יצחק
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  "עקידת יצחק"תשובת ה. 15
 הנה ,לתוומידה לקצוף על הכלל בחטא היחיד כעכן וזכאשר ה"

נקשר בכללם  ונקשר יהיה זה כאשר יהיה היחיד ההוא 
 כי אז לא ייאמר שחטא האיש ההוא לבדו אלא בקיבוצם

אבל כשהחוטא ההוא .... חטא הכלל כי הוא איבר בתוך הגוף ש
פירש עצמו מן הציבור וכבר לקח עצמו לצד אחד לחלוק 

ולא ייאמר עוד שהחטא ההוא יהיה , א מכללםכבר יצ, עליהם
  "כאבר הפורש מן החי שאין לו עוד קשר עם גופושהוא , כללי

  
כל הגוף חולה אך  ,   כשאבר אחד חולה,אומר העקידת יצחק

אך כשהאבר הוא מדולדל , זה  בתנאי שהאבר קשור עדיין לגוף
האיש יחטא ועל כל "אין את בחינת  אז –ואין לו עוד קשר 

  ".  תקצוףהעדה
  

קורח ועדתו ניתקו את משה בסיפור של עדת קורח  טוען כי 
  .עצמם מן הכלל

  
  . הדברים צריכים ומחייבים הבנה

לא נתקו את ,  כל אלו- עכן  , חוטאי העגל, מדוע המרגלים
  ?עצמם מן הכלל ואילו מבקשי הכהונה ניתקו את עצמם 

  
" הכללהוציא את עצמו מן "השתמש בביטוי " עקדה"נעיר כי ה

  . דברי הרשע בהגדהמזכיר לנו את ש –
  

, "לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כאילו כפר בעיקר"שם נאמר 
גם החכם אמר דברים והשאלה שהרבה שואלים היא והרי  

  . דומים
  

 בנך ישאלךוהיה כי "אלא יסוד ההבדל הוא כי על החכם נאמר 
 ,יחיד החכם בא כאבר יחידי והוא מרגיש שהוא –" לאמר

  . מבקש להתחבר אל הכללה
  

 ָמה ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכםְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ": ואילו הרשע עליו נאמר
   8".:ָלֶכםָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת 

  
יש לו אולי , "נכנסה "סקטוריזציהה,  משלועדההרשע בא עם 

   ,עדה משלואך יש לו , ְנאומים על כלל ישראל
בל כוחות מן הוא מק, הוא אינו רוצה כלל להתקשר לאחרים–

  . העדה הסובבת אותו
  

לפי שהוציא את עצמו "ודווקא הרשע שבא עם עדה עליו נאמר 
העדה בצורתה הזאת היא ָזָרז  משום שדווקא –" מן הכלל

  .  המוציא אותו מן הכלל
  

  . עדת ישראל ועדת קורח – שתי עדותבמעשה קורח ישנן 
  

  . קורח עניינו הוא בעדה שלו
הוא שהוא כולו היה "  של קורחפרלמנט"מה ששיתף את ה

  . שבאו להתנתק מן הכלל, סקטוריםמורכב מ
  
שכל , הכיתות שהיו ערב חורבן הבית השני בדיוק  פרשת יהוז

  . אחת מהן ידעה בדיוק את הצריך לכלל ישראל באותה שעה
  

וגורמים לעם שלם , בעלי תאווה הרוצים בשרבמצב בו יש כמה 
  . ליותסקטוריאאין   עדיין -אוות  להת

  
לא  אך – עדיין זו סכנה נוראה ז"עובדי עגם כשיש כמה 

  . סקטוריאליות
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והמביאה , המורידה את רוח בעם, הנהגה חלשהגם כשיש 
 אך הם - על אף הטרגדיה שבכך  – למאוס בארץ חמדהאותו 

  .  אינם הופכים להיות איבר מחוץ לכלל
  

 הגוף הלאומי מתחיל להיות מרוטש – מחלוקתאך כשיש 
  .סקטורים-לסקטורים, אברים - לאברים

  
   :"ולא יהיה כקורח ועדתו"זהו  הלאו של 

שיש לה ,  כמחלוקת הלל ושמאי,ש"מול מחלוקת שהיא לש
ה ואיך "מקום שהרי  כל אחד דן ממקומו שלו מה רוצה הקב

  ,  זהעםהוא יופיע 
  . מחלוקת שהיא אינה לשם שמיםמול זאת ישנה 

  
ל הלל ושמאי ברגע שתתחיל גם מחלוקתם שונוסיף אנו ש

  .להיות סקטוריאלית היא תחל להיות בעייתית 
  
  

אך לחטא קורח אין תיארוך , לכל חטאי המדבר יש תיארוך
  . הוא הבסיס לנפילה ולעלייה מתמדת שלנו

  
הדבר בלט עוד  , בבית שני שהיו תורה ומצוות וגמילות חסדים

  . יותר
  

   9.קמצא ובר קמצאידוע הסיפור המפורסם של 
  . ם בסעודה של מארח אלמוני-שם ישבו חכמי ועשירי י

האחרון ביקש משמשו שיזמין את קמצא והלה הזמין את בר 
נתקל בתחינותיו , המארח שביקש לסלק את בר קמצא. קמצא

ובלבד שהלה לא " הוצאות האירוע"ובנכונותו לשאת את 
  .  כל אלו לא עזרו לו והוא סולק בבושת פנים–יכלימו 

שמזה ששתקו חכמי ישראל סימן , בר קמצא ואמר אז יצא 
הלך והלשין לרומאים וגם , הוא שנוח להם הדבר שהוא נעלב

  .  לחורבן
  

נירון קיסר מבקש לעלות על ירושלים לסיפור זה יש המשך בו 
  .  והוא מטיל גורל

ה מבקש להעניש "אז מתעורר לו המצפון והוא מבין כי הקב
וכי הוא עוד עתיד להיענש על , נירון הכלי לכך- והוא, את בניו

  . כך
מניח נירון את הכל ובורח משם ומתגייר ומבני בניו עומד רבי 

   10.מאיר בעל הנס
  

הוא ,  חוץ מבר קמצא, התמיהה העולה היא שהרשע הגדול
 -והוא נשאר כדמות אנונימית  הוא קרוי בפי הגמרא , המארח

   ?מדוע אין נוקבים בשמווהשאלה היא ". ההוא גברא"
  

אקמצא ובר קמצא חרוב "מדוע אומרת הגמרא כי  , ועוד נשאל
הרי הוא בכלל , מה אשמתו של קמצא בסיפור זה" ירושלים

   ?אינו משתתף בו
לא   ואולי מדוע נעלב בר קמצא מתגובת החכמיםונשאל עוד 

  ?להתערב" נעים"היה להם 
  

בית זה היה בו תורה , אך למעשה זהו סיפורו של בית שני 
  . ח"גמעבודה ו

  
מן הסתם , ואם יושבים חכמי ירושלים ועשיריָה בסעודה יחד 

   . של החכמים" מוסדות התורה"העשירים תומכים ב
  

   ? להיות שבדור כזה תהיה שנאת חינםאז איך יכול

                                                 
  :גיטין נה 9

 מלשון –מאיר הוא המאיר  ולסבו קוראים נירון ' ניין הוא ש ריסוד מע 10
  .נר
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ח "ח הוא לאלה שבאים לגמ"הגמהתשובה היא פשוטה היא ש
  . שלי ולא של השני

  
יריה ומן הסתם בסעודה ההיא ישבו חכמי ירושלים עם עש

  . את מוסדות התורה " להרים"חשבו איך 
  

הדבר הלא נכון לעשות  – שני עשירים רבים זו הוהנה בסעוד
  . הוא להתערב בינהם

  
היא , והחידוש הוא שגם אם הדבר הזה היה למטרה חיובית–

   . כשיש מלחמה שכזואינה שווה את זאת
  

זה דמות " ההוא גברא" כי –שמו של ההוא גברא אינו מופיע 
הוא בבחינת " ההוא גברא "השייכת לכל מקום ולכל זמן

  ".  השלם את החסר"
  
כל מי שהמריבה שבין המארח ובין בר הוא " ההוא גברא"

 שהדבר הכי שהוא החליטממה , קמצא היא פחות חשובה
  .חשוב לעם ישראל בתורה ובמצוות

  
 הקונצפציההכוונה על -"  על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים"
  , זו חרבה ירושליםה
  

המריבה שבין בר קמצא והמארח היא לא פחות התפיסה שעל 
  . חשובה מהרבה תורה

  
  .גם עדיין לא נבניתועל זאת לא רק חרבה ירושלים אלא היא 

   
 משום שהוא גם –" קמצא ובר קמצא"הסיפור נטבע בשם של 

באיזהו שלב כבר שוכחים , כשמחלוקת יוצאת לדרךמלמדנו ש
  . הדברים כבר מבעבעים מכוח עצמם, מה ומי היה

  
  

כשמשה רבנו פגש בפעם הראשונה איש עברי מכה איש עברי 
  .  הדבר היה כאשר הוא יצא אל אחיו מבית פרעה, מאחיו

  
מי שמך ", והלה משיב, "רשע למה תכה רעך"אז אומר לו משה 

י במקום " ורש–" אכן נודע הדבר"ומשה אומר ,  "שר ושופט
  . מדוע עדיין לא נגאלים ישראלאכן נודע: מפרש 

  
שקבוצה אחת תלשין על , ככה" להפרד"אם עברים מסוגלים 

  .אז אולי אינם ראויים להגאל, השניה
  

 בעלי המחלוקת, דתן ואבירםי גם אומר כי היו אלו "רש
  .מעשה קורחמ
  

  'שמות פרק ב. 16
ִרים ִנִּצים ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְב ) יג(

ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו ) יד( :ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעךָ 
ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה אֵֹמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא מֶׁשה ַוּיֹאַמר 

  :ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר
  

  י על שמות פרק ב "רש. 17
  : דתן ואבירם הם שהותירו מן המן- אנשים עברים שני) יג(
ומדרשו דאג לו על שראה בישראל .  כפשוטו- ויירא משה ) יד(

אינם ראויין אמר מעתה שמא ) מלשינים(רשעים דלטורין 
  :להגאל

 כמשמעו ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה -אכן נודע הדבר 
ודת אומות להיות נרדים בעב' עליו מה חטאו ישראל מכל ע

  :שהם ראויים לכךפרך אבל רואה אני 
  

פעם אחת יחידה מבקש משה רבנו שיהיה עונש על אנשי 
אם האדמה לא תבלע את בעלי המחלוקת משום  ש, המחלוקת

   .הללו הם יבלעו את כולם
  

התפלל על כלל ישראל משה רבנו לא חרג מדרכו הוא פשוט 
  . שלא יבלעו

  
בא לכלות את ישראל הטרגדיה היא הסיפור עם נירון קיסר ש

 הרואה את –ופתאום מתעורר מוסר כליות של אותו רומאי 
  . הנצח בעם  ישראל

  
כשהוא הגיע להכרה זו בינתיים אצלנו המשיכה התופעה אך 
  ".  קטלוגים"  והמשכנו ב"קמצא ובר קמצא"של 

  
כי את , פרשייה זו של קורח אינה מקוטלגת בזמןועל כן 

 וגם כל אחד מאיתנו יקבע מתי התזמון כל אחד מאיתנו קובע
  .הוא יסתיים

 


