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 ח"התשעסיוון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                    האם נביא עושה נס מדעתו

      (אלחנן סמט)על פי שיעור של הרב  קרחפרשת ל
 

מדעתו או בנבואה  –שלוש אמירות של משה בפרשתנו 
 מאת ה'? 

 
בשלושה מקומות בפרשתנו מספרת התורה על פעולות 
שנעשו על פי דיבורו של משה ואשר היו כרוכות בִנסים 
מרשימים, בלא שקדמה לכך הוראה מאת ה' למשה או 

 תפילה של משה אל ה'. 
לראשונה אנו מוצאים זאת בפתיחת הפרשה. על דברי 

 (:מדבר ט"ז ג).הקטרוג של הנקהלים על משה ועל אהרן
ים ּוְבתֹוָכם ה', ּוַמּדּוַע  ַרב י ָכל ָהֵעָדה כָֻּלם ְקדשִּ ָלֶכם כִּ

ְתַנְשאּו ַעל ְקַהל ה'?!  תִּ
 .מגיב משה במעשה ובדיבור

 :ז-במדבר ט"ז ד .1
ַרח ְוֶאל ָכל  פֹּל ַעל ָפָניו. )ה( ַוְיַדֵבר ֶאל קֹּ ְשַמע מֶשה ַויִּ )ד( ַויִּ

ֲאֶשר לֹו, ְוֶאת ַהָקדֹוש ֲעָדתֹו ֵלאמֹּר: בֶֹּקר ְויַֹּדע ה' ֶאת 
ֹּאת  יב ֵאָליו. )ו( ז ְבַחר בֹו ַיְקרִּ יב ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶשר יִּ ְקרִּ ְוהִּ
ֲעׂשּו: ְקחּו ָלֶכם ַמְחתֹות קַֹּרח ְוָכל ֲעָדתֹו. )ז( ּוְתנּו ָבֵהן ֵאש 
ְבַחר  יש ֲאֶשר יִּ ְפֵני ה' ָמָחר ְוָהָיה ָהאִּ ימּו ֲעֵליֶהן ְקטֶֹּרת לִּ ְוׂשִּ

י.ה' הּוא   ַהָקדֹוש ַרב ָלֶכם ְבֵני ֵלוִּ
 ,ואז על פי הוראתו

 :יט-במדבר ט"ז יח .2
ימּו ֲעֵליֶהם  ְתנּו ֲעֵליֶהם ֵאש ַוָיׂשִּ יש ַמְחָתתֹו ַויִּ ְקחּו אִּ )יח( ַויִּ
ן. )יט( ַוַיְקֵהל  ְקטֶֹּרת ַוַיַעְמדּו ֶפַתח אֶֹּהל מֹוֵעד ּומֶשה ְוַאֲהרֹּ

 ָדה ֶאל ֶפַתח אֶֹּהל מֹוֵעד...ֲעֵליֶהם קַֹּרח ֶאת ָכל ָהעֵ 
 ובסופו של דבר )במדבר ט"ז לה(: .3

ם  ים ּוָמאַתיִּ שִּ )לה( ְוֵאש ָיְצָאה ֵמֵאת ה' ַותֹּאַכל ֵאת ַהֲחמִּ
יֵבי ַהְקטֶֹּרת. יש ַמְקרִּ  אִּ

ונשאלת השאלה: מהו המקור להוראותיו אלו של משה 
-לקרח ולעדתו ולאהרן אחיו? האם המקור הוא בצו א

ל משה ואשר לא נכתב בתורה או שמשה הוא לוהי שקיב
שיזם את המבחן באמצעות הקטורת מדעתו, מתוך 
ביטחון שה' יחולל את הנס הנדרש ויוכיח בכך מיהו 
האיש הנבחר על ידו? והשאלה כמובן נוגעת לא רק 

להוראותיו של משה, אלא גם לדברים שהקדים 
 .להוראות אלו
 :במדבר ט"ז ה

יב  )ה( ... בֶֹּקר ְויַֹּדע ְקרִּ ה' ֶאת ֲאֶשר לֹו, ְוֶאת ַהָקדֹוש ְוהִּ
יב ֵאָליו ְבַחר בֹו ַיְקרִּ  .ֵאָליו, ְוֵאת ֲאֶשר יִּ

האם זוהי הודעה נבואית בפיו של משה שנודעה לו מאת 
ה', או שמא זוהי הודעה שמשה מודיע מדעתו, מתוך 

 ביטחון מוחלט בהצלחת תכניתו?
 

וקד האחר בהמשך הסיפור מצטווה משה לעבור אל המ
ם" שבמחנה  –של המרד  ֲאִבירָּ ן וַּ תָּ ח דָּ ן ֹקרַּ כַּ אל "ִמשְׁ

 .ראובן
 :כד-במדבר ט"ז כג .4

)כג( ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶשה ֵלאמֹּר: )כד( ַּדֵבר ֶאל ָהֵעָדה 
יָרם. ְשַכן קַֹּרח ָּדָתן ַוֲאבִּ יב ְלמִּ ָסבִּ  ֵלאמֹּר, ֵהָעלּו מִּ

כו, -משה עושה כאשר נצטווה, כמתואר בפסוקים כה
ל  עַּ לּו מֵּ יֵּעָּ והעדה המצויה במוקד זה אכן מגיבה כנדרש "וַּ
ִביב" )פסוק כז(. אז נושא  ם ִמסָּ ֲאִבירָּ ן וַּ תָּ ח דָּ ן ֹקרַּ כַּ ִמשְׁ

 .משה את דבריו אל העדה
 :ל-במדבר ט"ז כח .5

י ַלֲעׂשֹות ֵאת  י ה' ְשָלַחנִּ ֹּאת ֵתְדעּון כִּ ֹּאֶמר מֶשה: ְבז )כח( ַוי
ים הָ  ם ְכמֹות ָכל  –ֵאֶלה ָכל ַהַמֲעׂשִּ י. )כט( אִּ בִּ לִּ ֹּא מִּ י ל כִּ

ָפֵקד ֲעֵליֶהם  ַּדת ָכל ָהָאָדם יִּ תּון ֵאֶלה, ּוְפקֻּ ֹּא  –ָהָאָדם ְימֻּ ל
ְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת  יָאה יִּ ם ְברִּ י. )ל( ְואִּ ה' ְשָלָחנִּ

יָה ּוָבְלָעה אָֹּתם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם, ְוָיְרדּו ַחיִּ   –ים ְשאָֹּלה פִּ
ים ָהֵאֶלה ֶאת ה'. ֲאצּו ָהֲאָנשִּ י נִּ יַדְעֶתם כִּ  וִּ
 לב(:-ומיד מתקיימים דבריו )במדבר ט"ז לא

ָבַקע  ים ָהֵאֶלה, ַותִּ י ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ֵאת ָכל ַהְּדָברִּ )לא( ַוְיהִּ
יָה  ְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת פִּ ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַתְחֵתיֶהם. )לב( ַותִּ

ְבַלע אָֹּתם ְוֶאת ָבֵתיֶהם ְוֵאת ָכל ָהָאָדם ֲאֶשר ְלקַֹּרח ְוֵאת ַותִּ 
ים ְשאָֹּלה  ָכל ָהְרכּוש. )לג(  ַוֵיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶשר ָלֶהם ַחיִּ

תֹוְך ַהָקָהל. ֹּאְבדּו מִּ  ַוְתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוי
ושוב חוזרת השאלה: האם הודעתו של משה בפסוקים 

ד להתרחש היא נבואה שניתנה לו מאת ה' ל על העומ-כט
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אלא שלא נכתבה )ואם כך, היא ניתנה לו בוודאי ביחד 
עם ההוראה הכתובה בפסוק כד לפני כן(, או שמא משה 
אומר את הדברים מדעתו, מתוך ביטחון שה' יעשה 

 כדבריו, וכך אכן מתרחשים הדברים?
טו( מאשימים -בנספח לסיפור מרד קרח )במדבר י"ז, ו

ם  בני ת עַּ ם אֶּ ם ֲהִמתֶּ תֶּ ישראל את משה ואת אהרן "אַּ
ה  דָּ עֵּ ֹרּמּו ִמתֹוְך הָּ צוה את משה ואת אהרן "הֵּ ה'". ה' מְׁ
ע". עתה אין בפיו של משה טיעון  גַּ רָּ ם כְׁ ה ֹאתָּ לֶּ ֲאכַּ זֹאת וַּ הַּ

כב(. -כנגד העונש, כפי שהיה בפיו באירוע הקודם )ט"ז, כ
לדרך במקום לטעון לטובתם של ישראל פונה משה 

 .הצלה אחרת
 :במדבר י"ז יא .6

ן: ַקח ֶאת ַהַמְחָתה ְוֶתן ָעֶליָה  ֹּאֶמר מֶשה ֶאל ַאֲהרֹּ )יא( ַוי
ֶרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה  ים ְקטֹּ ְזֵבַח ְוׂשִּ ֵאש ֵמַעל ַהמִּ

ְפֵני ה', ֵהֵחל ַהָנֶגף. לִּ י ָיָצא ַהֶקֶצף מִּ  ְוַכֵפר ֲעֵליֶהם כִּ
 יג(: -לו משה )פסוקים יב אהרן פועל כפי שאמר

ֵתן ֶאת  ֵנה ֵהֵחל ַהֶנֶגף ָבָעם, ַויִּ "ַוָיָרץ ֶאל תֹוְך ַהָקָהל, ְוהִּ
 ַהְקטֶֹּרת ַוְיַכֵפר ַעל ָהָעם... ַוֵתָעַצר ַהַמֵגָפה" 

ושוב חוזרת השאלה: מניין ידע משה כי הולכת הקטורת 
לו בידי אהרן בתוך העדה תעצור את הנגף? האם ה' אמר 

דבר זה עתה, ובדבריו אל אהרן הוא מוסר בעצם את 
דברי ה', או שמא משה אמר זאת לאהרן מדעתו, מתוך 

 ביטחון שמעשה זה הוא שיעצור את המגפה?
 

מכיוון שכל המעשים הללו שציווה משה לעשותם או 
הודיע על בואם, נעשו בקשר למרידת קרח דתן ואבירם. 

אים התחבטות ובמקומות אחרים כמעט שאין אנו מוצ
מעין זו ביחס למעשיו של משה, נשאלת השאלה: האם 

 וכיצד קשורות שאלות אלו לתוכנה המיוחד של פרשתנו?
בשיעור בשבוע נבחן כיצד התמודדו הפרשנים השונים 

 עם השאלות הנ"ל. 
 

רס"ג, רשב"ם, ראב"ע: מבחן המחתות נאמר למשה 
 בנבואה

 
שנים אצל הפרהתייחסות מפורשת לשאלתנו מצויה 

בדברי משה לקרח כלומר בעיקר באירוע הראשון, 
שלושה פרשנים מן הראשונים תולים את . ולעדתו

תשובתם לשאלתנו במעשה שעשה משה קודם שנשא את 
 .דבריו לקרח ולעדתו

 :במדבר ט"ז ד .7
פֹּל ַעל ָפָניו. ְשַמע מֶשה ַויִּ  )ד( ַויִּ

 רס"ג בתרגומו מוסיף לפסוק זה מילים אחדות: .8
 להשיג ולשמוע חזון מאת ה'. –על פניו"  "ויפל

ר"י קאפח ז"ל, מהדירם ומתרגמם של פירושי רס"ג 
המשוקעים בתרגומו הערבי לתורה, מעיר כי דברי רס"ג 
הללו מובאים בשמו בפירוש ר' אברהם בן שלמה למל"א 

י"ז וזוכים שם לפרשנות מרחיבה. המפרש דן שם 
יֶּה הַּ  ל בשבועת אליהו לפני אחאב "ִאם ִיהְׁ ה טַּ לֶּ אֵּ ִנים הָּ שָּ

ִרי" )מל"א י"ז, א(, והוא מתלבט אם  בָּ ִפי דְׁ ר ִכי ִאם לְׁ טָּ ּומָּ
"גזר והחליט באמרו זאת", או כדברי המפרשים אשר 
"אמרו בעניין זה שהוא עשה זאת בחזון מאת ה'", והוא 

 .נוטה לאפשרות השנייה, ומוסיף
 :פירוש ר' אברהם בן שלמה למל"א י"ז .9

ְש  ַמע ולפיכך הוסיף רבי סעדיה ז"ל בפרשו בתרגום "ַויִּ
פֹּל ַעל ָפָניו" מילה לרמוז בה אל העניין הזה  מֶשה ַויִּ

כלומר ביקש  –האמור, והוא אמרו: "צמוד לחזון" 
ָּוַדע לו מה יהיה סוף העם. לכן דע כל מה שאמר  שיִּ

 באותו המקום והיזהר בו.
 כיוצא בכך פירש אף רשב"ם: .10

לתפילה, ושם נאמר לו מה שאמר  –"ויפל על פניו" 
 לקרח.

ב"ע מביא שני פירושים לנפילתו של משה על רא .11
 פניו:

 ברצונו. ויש אומרים: כדרך הנבואות. –"ויפל על פניו" 
לפי הפירוש הראשון נפל משה על פניו ברצונו, אך ראב"ע 
אינו מסביר את מניעיו למעשה זה. אולם לפי הפירוש 
השני, הייתה נפילתו של משה על פניו תגובה לקבלת 

הנבואה שקיבל משה בעת שנפל על נבואה. מה הייתה 
ז -פירוש זה רואה בדברי משה בפסוקים הכנראה פניו? 

 את תוכן הנבואה שקיבל באותה שעה.
 

 מסכם הרב אלחנן סמט:  .12
הצד השווה בפירושי רס"ג, רשב"ם והפירוש שהביא 
ראב"ע הוא, שמשה בדבריו לקרח ולעדתו מסר את דברי 

ת לא היה יזמה ה' שנאמרו לו קודם לכן, ומבחן הקטור
שיזם הוא. ועוד דבר שווה לשלושתם. שהם אינם 
משערים את קיומה של הנבואה למשה מסברתם, אלא 
מחפשים יתד בלשון הכתוב להיתלות בה. והם מצאו 
יתד זו בנפילת משה על פניו. אלא שהשניים הראשונים 
פירשו זאת כתפילה לשם קבלת נבואה. ואילו הפירוש 

 אור קבלת הנבואה עצמה.השלישי פירש זאת כתי
החסרון בפירושיהם של רס"ג ורשב"ם הוא הצורך 
להשלים בתודעה את שאינו מפורש בכתוב: שה' נענה 
לתפילתו של משה והורה לו מה עליו לענות לקרח 
ולעדתו. על פי הפירוש המובא בראב"ע, ה' הוא שיזם 
תשובה זו, ולא היה כל צורך שמשה יתפלל אל ה' לקבל 

 ה. ממנו הדרכ
אלא שלדעת הרב סמט פירוש זה, שנפילת משה על פניו 
היא תגובה לקבלת הנבואה, אינו יכול להתקבל מהסיבה 
בֹוד ה'"  מּות כְׁ ה דְׁ אֵּ רְׁ הבאה: יחזקאל, בראותו את "מַּ
בחזון המרכבה, נופל על פניו )א', כח(, ושוב הוא נופל על 

בֹוד  כָּ ד כַּ בֹוד ה' ֹעמֵּ ר פניו בבקעה, כשראה את "כְׁ ֲאשֶּ
ר" )ג', כג(. אולם מה לכך ולנפילת משה  בָּ ר כְׁ הַּ ל נְׁ ִאיִתי עַּ רָּ
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על פניו במקומנו? היכן מצאנו עוד את משה בשעה שה' 
 מדבר אליו, נופל על פניו?

ראיה נוספת שמביא הרב סמט לדחית הסבר זה הוא 
ְשַמע מֶשהשהרי נאמר בפסוק " יו", משמע  ַויִּ נָּ ל פָּ ִיֹפל עַּ וַּ

 ה על טענותיו של קרח ולא על שמיעת דבר ה'! שזו תגוב
 

ומקשה על הבנתם של שלושת ממשיך הרב סמט 
הפרשנים את נפילת משה על פניו כראיה לכך שדבריו 
לקרח ולעדתו ניתנו לו בנבואה. שהרי מצאנו את משה 
ואהרן נופלים על פניהם בפרשה הקודמת, פרשת שלח, 

 .ץ לשיאוכאשר מגיע חטא העם בפרשת התרים את האר
 :ה-במדבר י"ד ד .13

ְצָרְיָמה.  ֹּאש ְוָנשּוָבה מִּ ְתָנה ר יו: נִּ יש ֶאל ָאחִּ ֹּאְמרּו אִּ )ד( ַוי
ְפֵני ָכל ְקַהל ֲעַדת ְבֵני  ן ַעל ְפֵניֶהם לִּ פֹּל מֶשה ְוַאֲהרֹּ )ה( ַויִּ

ְׂשָרֵאל.  יִּ
חוקת, ת ושוב נמצא אותם נופלים על פניהם בפרש

עמם על חסרון מים  כתגובה על מריבת העם החריפה
 .לשתות

 : במדבר כ' ו .14
ְפֵני ַהָקָהל ֶאל ֶפַתח אֶֹּהל מֹוֵעד  ֹּא מֶשה ְוַאֲהרֹּן מִּ )ו( ַוָיב

ְפלּו ַעל ְפֵניֶהם...   ַויִּ
נראה כי בכל שלושת המקומות הללו מבטאת הנפילה על 

 הפנים ביטוי לייאוש ולחוסר אונים. 
רש תנחומא פירש רש"י במקומנו, בעקבות מד .15

 )קרח, ד(:
מפני המחלוקת, שכבר זה בידם  –"ויפל על פניו" 

סרחון רביעי... נתרשלו ידיו... אמר: עד מתי אטריח על 
 המלך, שמא לא יקבל עוד ממני.

השוואת הנפילות זו לזו מלמדת, כי הפירוש שמשה נפל 
על פניו כדי לבקש נבואה מה' או כתגובה לבואה של 

 כול להיחשב פשוטו של מקרא. אינו י –נבואה כזאת 
 

פירושו הראשון של רמב"ן: "מעצמו חשב המחשבה 
 הזאת"

רמב"ן דן בשאלתנו באריכות בפירושו לפסוק ה )באמצע 
ד"ה וטעם ויודע ה' את אשר לו(. הנה הפירוש הראשון 

 .מבין שלושה שהוא מציע
 :רמב"ן ד"ה וטעם ויודע ה' את אשר לו .16

, ורצה בקטורת מעצמו חשב המחשבה הזאתוהנה משה 
כי ראה כבר בנדב ואביהוא, כי יותר משאר קרבנות, 

בהקריבם קטורת זרה לפני ה' נשרפו... וָבַטח משה כי 
ים". ים ְּדַבר ַעְבּדֹו ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְשלִּ  השם "ֵמקִּ

רמב"ן פתח את סדרת פירושיו בנוגע לשאלתנו דווקא 

, ודאי 1בפירוש זה, המעורר שאלות תיאולוגיות שונות

                                                 
השאלה התיאולוגית הראשונה היא זו שעמה מתמודד רמב"ן בסוף הציטוט המובא  1

למעלה: מניין לאדם, אפילו הוא נביא כמשה רבנו, הביטחון שה' ייענה לו ויעשה 

ובלתי אמצעית של משום שחש כי קריאה 'פשוטה' 
הפסוקים אכן מעוררת את הרושם שמשה פועל כאן על 

 דעת עצמו וללא הוראה נבואית.
 

הראיה היסודית ביותר שיש להביא לדעת הרב סמט, 
לפירוש זה היא, שלּו היה משה מקבל את הדברים שאמר 
לקרח בנבואה מאת ה' היה ראוי שדבר זה ייכתב 

על הדברים מפי בפירוש! או אז לא היה צורך בחזרה 
משה, אלא די היה ברושם שמשה אכן מסר את דברי ה' 

 לקרח ולעדתו.
כפירושו של רמב"ן לעיל, הבין גם העם לדעת הרב סמט, 

שמשה פעל בעניין הקטורת מדעתו, שהרי העם מאשים 
 .את משה ואהרון

 :במדבר י"ז ו .17
ָמֳחָרת ַעל  ְׂשָרֵאל מִּ ֹּלנּו ָכל ֲעַדת ְבֵני יִּ ן )ו( ַויִּ מֶשה ְוַעל ַאֲהרֹּ

ֶתם ֶאת ַעם ה'!   ֵלאמֹּר: ַאֶתם ֲהמִּ
לכאורה, מה פשר האשמה זו שמאשים העם את משה 

 –הן השרופים והן הבלועים  –ואת אהרן, הרי אלו שמתו 
מתו בִנסים גלויים שאין ביכולתו של בשר ודם לעשותם? 

 על השרופים נאמר )פסוק לה(: 
 ..." ֵמֵאת ה'"ְוֵאש ָיְצָאה 

 ועל הבלועים נאמר )פסוק לב(,: 
ְפַתח  יָה..."  ָהָאֶרץ"ַותִּ  ֶאת פִּ

 "!ה'והיא "בריאה" אשר "יברא 
 הנה תשובתו של רמב"ן לתמיהה זו: .18

ֶתם את עם ה'"  אמר אונקלוס: "אתון  –"אתם ֲהמִּ
יפתור כי יאשימו אותם על  –גרמתון דמות עמא דה'" 

ה',  שנתנו העצה הזאת להקטיר קטורת זרה לפני
מדעתם שהמקריבים אותה נשרפים. כי ה' לא אמר 
למשה להקטיר הקטורת הזאת, והוא לא אמר לישראל 

                                                                                  
את שבחר במחשבתו האנושית וגזר עליו? האם יש כוח לאדם "להכתיב" לקב"ה 

 דרכי פעולה?

למקומנו באופן מיוחד: אם "משה מעצמו חשב המחשבה הזאת" שאלה נוספת נוגעת 
מדוע בחר במבחן שיש בו להביא פורענות קשה על המשתתפים בו, ולא מבחן  –

 אחר, שיוכיח מי הנבחר בלא להביא למותם של אלו שאינם נבחרים?

על שאלה זו עונה חזקוני בפירושו לפסוק ו ד"ה קחו לכם מחתות: "לא עלה בדעתו 
שיסכימו בדבר, שהרי ידוע שכל מקריבי קטורת זרה במיתה, כמו של משה 

שמצינו בנדב ואביהוא". כלומר, מטרתו של משה בהצעתו הייתה להרתיע את 
קרח ועדתו, ולמנוע את קיום המבחן! על פי דרכנו למדנו, כי אף לדעת חזקוני 
הצעה זו של משה נעשתה מדעתו ולא בציווי ה' )אף שבפסוק ד הביא גם את 

 דברי רשב"ם(.

ניתן לענות תשובה אחרת לשאלה זו, לא כדברי חזקוני ולא כדברי רמב"ן: הקטורת 
שהציע משה כמבחן, באמת לא הייתה קטורת זרה, כזו של נדב ואביהוא. שהרי 
הם, כמסתבר, הקריבו את הקטורת מבפנים )ואף לפניי ולפנים(, ואילו קרח 

תו של משה הייתה שה' יקבל את בפתח אהל מועד. דע –ועדתו הקריבוה בחוץ 
ר ִיְבַחר קרבן הקטורת של אהרן בלבד, כאמרֹו: " " הּוא ַהָקדֹוׁש ה'ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ

)פסוק ז(, ודאי על ידי כך שַיראה לעין כול בדרך כלשהי כי רק קטורתו של אהרן 
התקבלה. אולם ה', דעת אחרת הייתה עמו: הוא הראה את בחירתו באהרן על ידי 

 כך שאש יצאה מאתו ואכלה את מקריבי הקטורת מלבד את אהרן.

לא כפי שחשב  –אם צודק פירושנו, נמצא שמחשבתו של משה התקיימה חלקית 
לוהית להוציאה אל הפועל, בדרך שבה ייענשו -הוא, אלא כפי שראתה החכמה הא

 החוטאים עונש חמור.
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בשם ה' לעשות כן, אם כן מעצמם נתנו העצה הזאת 
אשר מתו בה העם, והיו יכולים לתת אות ומופת אחר, 

 במטה או בזולתו.
ומדייק הרב סמט בדברי הרמב"ן, וטוען שהרמב"ן אינו 

ו אלו כי העם טעה בתלונתו במה שנוגע רומז בדברי
משה מעצמו נתן את העצה הזאת, וגם כלומר, לעובדות. 

לא אמר אותה לישראל בשם ה'. ופירושו זה של רמב"ן 
תלוי בפירושו שהובא בראש סעיף זה. )בהמשך דבריו 

המכנה , ומביא רמב"ן שני פירושים נוספים לתלונת העם
שהעם טוען כי  המשותף לכל פירושי רמב"ן הוא בכך

משה ואהרן הם האחראים למותם של הנשרפים, מפני 
 העצה שיעצו להם לגשת למבחן הקטורת(

 גם הרשב"ם פירש את תלונת העדה בדרך דומה: .19
ֶתם את עם ה'"  על דתן ואבירם הבלועים  –"אתם ֲהמִּ

שהרי ענשם בא מאת ה' ואין  -אנו מודים שחטאו )
יש שמתו למשה חלק בו(. אבל מאתים וחמשים א

אתם הרגתם אותם, שציויתם  –במיתת נדב ואביהוא 
 להקטיר קטורת!

אלא שרשב"ם אינו יכול להסכים אם העובדות המהוות 
בסיס לתלונה זו של העדה. הרי לדעתו, בשעה שנפל משה 
על פניו הוא עשה כן "לתפילה, ושם נאמר לו מה שאמר 
 לו לקרח"! אם כן, לא מלבו ציוה משה להקטיר קטורת,

 אלא ה' הוא שאמר לו זאת!
ומסביר הרב סמט, שאכן, כך סובר רשב"ם, ועל כן הוא 

ל, שעל כך נסבו -פירש עוד לפני כן, בפירושו לפסוקים כח
 .דברי משה אל העדה שסביב אהלי דתן ואבירם

 : ל-כחז ר ט"במדב .20
ים  י ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכל ַהַמֲעׂשִּ י ה' ְשָלַחנִּ ֹּאת ֵתְדעּון כִּ "ְבז

י ֹּא  ָהֵאֶלה כִּ תּון ֵאֶלה... ל ם ְכמֹות ָכל ָהָאָדם ְימֻּ י. אִּ בִּ לִּ ֹּא מִּ ל
ְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת  יָאה יִּ ם ְברִּ י. ְואִּ ה' ְשָלָחנִּ

יָה..."   פִּ
 ופירש רשב"ם: .21

י"  בִּ לִּ שחינכתים בקטורת, כשאמרתי  -)כח( "כי לא מִּ
יש ַמְחָתתֹו" )פסוק יז לעיל  (."ְוַאָתה ְוַאֲהרֹּן אִּ

אלא עשיתים מדעתי שצויתים  –)כט( "לא ה' שלחני" 
 להקטיר קטורת.

בארץ...  –"יברא ה'"  –חדשה  –)ל( "ואם בריאה" 
 שאינה כמיתת נדב ואביהוא.

כלומר, לפי פירושו, כל דבריו של משה, וכן גם המעשה 
העומד להיעשות בהמשך, כשהארץ תפצה את פיה ותבלע 

לא לשכנע את העם את דתן ואת אבירם, לא נועדו א
שמשה הציע את הקטורת "לא מלבו", אלא בשליחות ה'. 
ואין להאשימו על מה שיקרה בפתח אהל מועד עוד מעט, 
כאשר מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת יישרפו. אלא 
שדבריו לא שכנעו את העם, שהרי בסופו של דבר 
ם  ם ֲהִמתֶּ תֶּ האשימו בני ישראל את משה ואת אהרן "אַּ

ם ת עַּ  "שציויתם להקטיר הקטורת". –ה'"  אֶּ

 
לדעת הרב סמט, מהלך פרשני זה של רשב"ם הוא 
מסובך, ורחוק מהפשט. ומקשה הרב סמט על דברי 
רשב"ם: מדוע לא דיבר משה מלכתחילה, בהעלותו את 
מבחן הקטורת, בשם ה', ואז היה נמנע מן העם )ומן 
הפרשנים החולקים על רשב"ם( הרושם שמשה אמר את 

ם מלבו! לכן לדעת הרב סמט זו ראיה, שמשה הדברי
חשב מעצמו את המחשבה על מבחן הקטורת, וכפי 

 שפירש רמב"ן. 
אבל מדגיש הרב סמט, שלמרות האמור לעיל, תלונת 
העם אינה צודקת, שהרי את הסכנה בהקטרת הקטורת 
הזרה הרי הכירו הכול ממעשה נדב ואביהוא, ולכן כמו 

 .שמביא רש"י בשם התנחומא
 :ט"ז, ז, על פי תנחומא קרח, ה-"י לְ רש .22

ולא טפשים היו... ]ש[קיבלו עליהם ליקרב? הם חטאו 
ים  על נפשותם, שנאמר )י"ז, ג(: "ֵאת ַמְחתֹות ַהַחָטאִּ

 .ָהֵאֶלה ְבַנְפשָֹּתם"
 

המשך דברי רמב"ן: דברי משה לקרח בנבואה או ברוח 
 הקודש

רבים, רמב"ן ממשיך לדון בשאלתנו, וכדרכו במקומות 
הוא פורס בפני הלומד קשת של אפשרויות שונות 

 .להתמודדות עם הקושי הנידון בדבריו
 :הרמב"ן .23

פֹּל ַעל ָפָניו" )פסוק ד(  ְשַמע מֶשה ַויִּ  –ויש אומרים כי "ַויִּ
לדרוש את ה' לדעת מה יעשה, ואז נאמר לו )בפסוק ה 

 -)ואילך( "בֶֹּקר ְויַֹּדע ה' ֶאת ֲאֶשר לֹו" וגו'. ולא נזכר זה 
הנבואה שניתנה לו(, רק בסיפור משה לעם. וכבר 
הראיתיך כי המקומות רבים, פעם יאריך בדיבור השם 

לעם(, ופעם יעשה  -אל משה ויקצר בסיפור משה )
 .בהפך, ולפעמים לא יזכיר האחד כלל

ומדגיש הרב סמט, שהכלל הפרשני שמעלה רמב"ן בסוף 
ות רבות דבריו, הוא חשוב ביותר לכל לומד מקרא, וקושי

נפתרות בעזרתו. אולם כידוע, אין די בעצם ידיעת הכלל 
הזה, ויש לתת טעם לשיטה שבה נקט הכתוב בכל מקום 
ומקום. כמו כן, הטענה שדברי משה לעם הם בעצם 
מסירת דבריו של ה' שנמסרו למשה לפני כן, אף שאינם 
כתובים לפנינו )וכן הטענה ההפוכה(, חייבת להיות 

שבו מופיעים הדברים, משום מוכחת מן ההקשר 
שאחרת יש סכנה פרשנית בשימוש בכלל זה. ואכן 
הפרשנים שהלכו בדרך זו במקומנו, ואף הרמב"ן עצמו 
בדבריו המובאים כאן, הביאו ראיה לטענתם מן הפסוק 

יו".  נָּ ל פָּ ִיֹפל עַּ ה וַּ ע משֶּ מַּ ִישְׁ  "וַּ
אלא שלדעת הרב סמט, פירושם לפסוק זה, כאילו נרמזת 

הנבואה שניתנה למשה, הוא פירוש דחוק ביותר על פי בו 
הפשט. לדעת הרב סמט, אף רמב"ן עצמו חש בדוחק שיש 
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בפירוש זה, ועל כן הוא עובר לפירוש השלישי המבטא 
 את דעתו:

ז( ובמה -במה שאמר משה בפסוקים ה -ודעתי בזה )
שאמר לאהרן "ַקח ֶאת ַהַמְחָתה ]ְוֶתן ָעֶליָה ֵאש ֵמַעל 

ים ְקטֶֹּרת ]ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵפר ַהמִּ  ְזֵבַח[ ְוׂשִּ
במקום השלישי בפרשתנו  –להלן י"ז, יא  -ֲעֵליֶהם[" )

שבו נראה שמשה פועל על דעת עצמו(, שהייתה עליו יד 
באירועים ההם(, והוא הנקרא רוח הקודש,  -ה' בהם )

 כעניין בספֵרי דוד ושלמה שהיו ברוח הקודש, וכמו
ָלתֹו ַעל  י ּומִּ ֶבר בִּ שאמר )שמ"ב כ"ג, ב( "רּוַח ה' ּדִּ
י". כי משה רבינו, בכל ביתו נאמן הוא... ומפני  ְלשֹונִּ

 שאינו מדרך נבואתו של משה, לא הוזכר בהן דבר ה'.
בפירוש זה מנסה רמב"ן לשלב את היתרונות שיש בשני 
הפירושים הקודמים שהביא: מחד, מקורם של שני 

שה משה בפרשתנו במה שנוגע לקטורת אינו המעשים שע
מה שמעורר קשיים מסוגים  –ב'מחשבה שחשב מעצמו' 

ב'רוח הקודש', ואם  –שונים, אלא ביד ה' שהייתה עליו 
לוהי. מאידך, אין צורך להניח קיומו -כן המקור הוא א

של דבר ה' למשה בנבואה במהלך הסיפור, ואין צורך 
ִישְׁ  יו". להידחק בפירוש הפסוק "וַּ נָּ ל פָּ ִיֹפל עַּ ה וַּ ע משֶּ מַּ

 באמת לא הייתה נבואה מפורשת כזאת.
ומעיר הרב סמט, שאף פירוש זה אינו נקי מקשיים: הוא 

 –מניח דבר שאין לו כל רמז בשני הסיפורים הנידונים 
שמשה פעל מכוחה של רוח הקודש. גם אם נקבל את 
 דברי רמב"ן כי "מפני שאינו מדרך נבואתו של משה, לא

", הרי הכתוב היה צריך להשמיענו דבר ה'הוזכר בהן 
בדרך זו או אחרת, כי פעולותיו של משה בשני הסיפורים 

 לוהי כלשהו.-האלו נבעו מדחף א
מקשה הרב סמט על פירושו האחרון של רמב"ן: כמו כן, 

מדוע באמת לא הודיע ה' למשה בנבואה מפורשת כרגיל 
גד קרח ועדתו, בכל התורה כולה, כיצד עליו לפעול כנ

אלא השאיר זאת לזיקה המעורפלת קמעא הקרויה רוח 

 2הקודש?
לאור קשיים אלו מציע הרב סמט לחזור  אל פירושו 
הראשון של רמב"ן, שתואם את הקריאה הפשוטה של 
הפסוקים ואת הרושם המתקבל מהם, שמשה פועל 
בפרשתנו פעם אחר פעם על דעת עצמו, וסומך כי ה' 

 כאשר גזר, וכך אכן קורה. ישלים חפצו ויעשה
 

 הציווי לאהרן "ַקח ֶאת ַהַמְחָתה" היה מדעתו של משה

                                                 
פעל מדעתו. היותו של  שאלה זו אינה קשה על הפירוש הראשון של רמב"ן, שמשה 2

אדם נביא, אינה מחייבת שכל פעולותיו ייעשו על פי נבואה. ישנם מצבים שבהם 
נדרשת דווקא פעולתו העצמאית של הנביא, הבאה ממקור אנושי, ובסיום העיון 
נבאר שפרשתנו משקפת מצב כזה. אולם רמב"ן בפירושו השלישי אינו מוכן 

של משה בפרשתנו, ואם כן קשה, מדוע אין לוהי לפעולותיו -לוותר על המקור הא
 המקור הזה מתגלה בנבואה מפורשת?

בהוראות פירושו השלישי של רמב"ן כבר הכניסנו לדיון 
משה לאהרן בסיפור הנספח לסיפור מרד קרח )י"ז, יא( 
ר  פֵּ כַּ ה וְׁ דָּ עֵּ ל הָּ ה אֶּ רָּ הֵּ ְך מְׁ הֹולֵּ ה... וְׁ תָּ חְׁ ּמַּ ת הַּ ח אֶּ "קַּ
ם", האם משה אמר זאת מדעתו, או שהיה אליו  יהֶּ ֲעלֵּ
דבר ה'? גם כאן, בטרם הורה משה לאהרן להוליך את 

ל פְׁ  לּו עַּ ִיפְׁ ם" )פסוק הקטורת, נאמר על משה ואהרן "וַּ יהֶּ נֵּ
י(. לכאורה ניתן היה לצפות כי הפרשנים שהובאו בסעיף 
ב יאמרו כי בנפילה זו באה אל משה נבואה, או שהוא 
ביקש בה מה' שיודיעו בנבואה מה עליו לעשות, וה' הורה 
לו לשלוח את אהרן עם קטורת לכפר על העם. ברם איש 

 מן הפרשנים לא פירש כך.
לכך היא שכאן מלמד  ומסביר הרב סמט, שהסיבה

ההקשר שמשה פעל מדעתו, ולא על פי נבואה מאת ה'. 
)ט( ַוְיַדֵבר ה' ֶאל שהרי נבואה נאמרה למשה זה עתה: 

ֹּאת ַוֲאַכֶלה אָֹּתם  תֹוְך ָהֵעָדה ַהז מֶשה ֵלאמֹּר: )י( ֵהרֹּמּו מִּ
אין זה מסתבר אפוא שה' יורה עתה למשה ְכָרַגע... ו

דבר שיהא הפך דבריו  בנבואה סמוכה לקודמתה
כיצד למנוע את כילוי העם. פעולה זו, נאה  –הקודמים 

 לה שתהא פעולתו העצמית של משה, שה' נענה לה. 
חז"ל והמפרשים ציינו את הקשר בין מעשה זה של משה 
למעשהו הקודם: במעשהו הקודם הראה משה 
שהקטורת ממיתה את המקריבים אותה שאינם ראויים 

ראה לישראל שאותה קטורת, בנסיבות לכך, ואילו כאן ה
 ראויות, מצילה ומגינה על ישראל. 

 כותב הרשב"ם: .24
להודיע שהקטורת הממיתה  –)יא( "ושים קטֹּרת" 

בשאינם כהנים, היא הנותנת חיים ביד כהנים, לדעת 
 שהן ראויים לעבודה.

לאור זאת טוען הרב סמט, שכשם שהוראתו האחרונה 
לא קיבלּה בנבואה, של משה היא פעולתו העצמאית, ש

כך גם הוראתו הראשונה. ומציע זאת הרב סמט גם 
בהיפוך, כשם שהוראתו הראשונה של משה על הקרבת 
הקטורת הייתה מחשבה שחשב מעצמו, כך גם הוראתו 
האחרונה )שיש בה תיקון מה להוראתו הראשונה( היא 

 מחשבה שחשב מעצמו. 
ירת הרב סמט מביא ראיה לדעתו, מכך שהסיפור על עצ

המגיפה בפרשתנו דומה בכמה קווים לסיפור עצירת 
המגפה בסוף פרשת בלק. וכשם ששם נעצרה המגפה 
בפעולתו העצמאית של פינחס, כך גם במקומנו נראה 
שעצירת המגפה הייתה תוצאת יזמתו העצמאית של 

 משה ופעולתו הנמרצת של אהרן.
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 דעת רמב"ן וביקורתה –נס הבליעה 
שאלה האם דברי משה היו בשם כמו שהסברנו לעיל, ה

ה', ונאמרו למשה לפני כן בנבואה, או שמא משה אמר 
זאת מדעתו, וה' קיים את דברו, נשאלת גם ביחס 

 להודעת משה על עונשם של דתן ואבירם:
יָה ּוָבְלָעה  ְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת פִּ יָאה יִּ ם ְברִּ )ל( ְואִּ

ים ְשאָֹּלה... אָֹּתם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם ְויָ   ְרדּו ַחיִּ
 

המפרשים על אתר לא התייחסו לשאלה זו. אולם רמב"ן 
הביע את עמדתו ביחס אליה במקום אחר. בפירושו 
ם ה'" )י"ז, ו(  ת עַּ ם אֶּ ם ֲהִמתֶּ תֶּ לתלונת העם למחרת "אַּ
מבאר רמב"ן, כי התלונה הזאת הייתה רק על שרפת 

רמב"ן, מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת. ומסביר ה
מדוע לא התלוננו בנ"י גם על בליעת דתן ואבירם וכל 

 .אשר להם
 : הרמב"ן .25

ולא הייתה התלונה, רק על השריפה, לא על הבליעה, כי 
יָרם"  ְשַכן קַֹּרח ָּדָתן ַוֲאבִּ יב ְלמִּ ָסבִּ ה' אמר למשה "ֵהָעלּו מִּ

וזה ירמוז על פתיחת פי הארץ, ומשה הגיד  –)ט"ז, כז( 
 .זה לישראל בשם ה'

לדעת רמב"ן, הוראת ה' למשה להרחיק את  כלומר,
המתקהלים סביב אהלי דתן ואבירם כוללת בתוכה רמז 
לעתיד להתרחש. משה בדבריו לעם, אינו אלא מפרש 
ומגלה את הרמז הזה, שהוא הבינֹו מתוך דבר ה'. את 
זאת הבינו גם ישראל, שבאירוע זה לא היה למשה כל 

 תלונתם.תפקיד עצמאי. ולכן לא כללו אירוע זה ב
 

הרב סמט, מקשה על פירושו זה של רמב"ן את הקושיות 
 הבאות:

ן  • כַּ ִמשְׁ ִביב לְׁ לּו ִמסָּ עָּ ראשית, כיצד רומזים דברי ה' "הֵּ
ם" דווקא על פתיחת פי הארץ?  ֲאִבירָּ ן וַּ תָּ ח דָּ ֹקרַּ
אמנם מסתבר כי נרמז כאן שתבוא פורענות על 
ראשי החוטאים, ולפיכך צריכים אלו שאינם 

התרחק ממקום הפורענות, אך לא נאמר חוטאים ל
ואף לא נרמז מהי אותה פורענות, וניתן להעלות על 
הדעת אפשרויות שונות, ולאו דווקא את זו שבאה 

 בדברי משה.

שנית, היכן מצא רמב"ן ש"משה הגיד זה לישראל  •
בשם ה'"? בדבריו של משה הכתובים לפנינו, הן 

 ל הדבר לא נזכר,-בפסוק כו והן בפסוקים כח
ואדרבה, הרושם העולה מדבריו הוא שמשה אומר 
אותם מעצמו, ומעמיד את אימות שליחותו למבחן 

 ביזמתו שלו!

שלישית, אין כל הכרח לפרש את תלונתם של ישראל  •
"רק על השריפה, לא על הבליעה" כפי שפירש רמב"ן 
)וכפי שפירשו גם אחרים(. אם נפרש את דברי משה 

עצמו ומדעתו, ל כדברים שאמרם מ-בפסוקים כח
ושה' נענה לו בכך, כמו שנראה מפשט הדברים, או 
אז ניתן לפרשת את תלונת העם גם על מותם של 
הבלועים: משה הוא שיזם פורענות מסוימת זו וה' 
נענה לו. ואם כן, טוען העם, הוא אשם במותם של 

 הבלועים!
 

 מחלוקת רי" אלבו ור"י עראמה –נס הבליעה 
ה בעניין פתיחת הארץ את פיה, על הפרשנות של דברי מש

אם מדעתו גזר כן או שה' ציווהו על כך, התווכחו שני 
הוגי דעות שהגותם ופרשנותם למקרא נשתלבו זו בזו. 
ההקשר שבו עסקו בכך הוא בביאור חטאו של משה במי 

 מריבה.
רבי יוסף אלבו ב'ספר העיקרים' שלו, מאמר רביעי  .26

 פרק כב, אומר:
שורש אל האמונה... הוא שהשם עיקר גדול אל התורה ו

יתברך מכריח הטבע תחת כפות רגלי המאמינים... 
משתנה  –ונמצא זה בקצת החסידים... שהצדיקים 

הטבע על פי דיבורם... עצמו מְספור הניסים שהיו 
נעשין על ידם בדיבורם הקל, מזולת שיבואם בזה נבואה 

 או דיבור או ציווי מהשם יתברך.
ְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך" )איוב כ"ב, כן אמר אליפז לאיוב " ְותִּ

שייראה שזה דבר מוסכם מהנביאים והמדברים  –כח( 
ברוח הקודש כאליפז, שהטבע משתנה על פי הצדיקים 

 כפי מה שירצו.
וכל שכן על פי הנביאים, שהיו הניסים מתחדשים על 

ֹלֵהי -ידם ככל היוצא מפיהם. אמר אליהו: "ַחי ה' א  
ְׂשָרֵאל ֲאשֶ  ים ָהֵאֶלה ַטל יִּ ְהֶיה ַהָשנִּ ם יִּ י ְלָפָניו אִּ ר ָעַמְדתִּ

ם  י" )מל"א י"ז, א(. ועוד אמר: "ְואִּ י ְּדָברִּ ם ְלפִּ י אִּ ּוָמָטר כִּ
יש א   ם ְותֹּאַכל אְֹּתָך ְוֶאת -אִּ ן ַהָשַמיִּ י, ֵתֶרד ֵאש מִּ ים ָאנִּ ֹלהִּ

ֶשיָך" )מל"ב א', י(  והיה כן. וכן אלישע אמר "ָכֵעת  –ֲחמִּ
והיה כן. וכן  –ָמָחר ְסָאה סֶֹּלת ְבֶשֶקל" )מל"ב ז', א( 

"ַוָיֶצף ַהַבְרֶזל" )מל"ב ו', ו(, ושאר הניסים שנעשו על ידו 
מבלי שיקדם לו נבואה או ציווי השם יתברך על זה. וכן 

ם ְכמֹות ָכל ָהָאָדם שאר הנביאים.  ומשה עצמו אמר: "אִּ
ְבָרא ה' וג יָאה יִּ ם ְברִּ י ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ֵאת ָכל וגו' ְואִּ ו' ַוְיהִּ

ְפַתח  ָבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַתְחֵתיֶהם. ַותִּ ים ָהֵאֶלה, ַותִּ ַהְּדָברִּ
יָה" וגו'. ולא נמצא שציווהו השם יתברך על  ָהָאֶרץ ֶאת פִּ

ים ְּדַבר ַעְבּדֹו, ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו  כך. וכן אמר ישעיה: "ֵמקִּ
ים" )ישעיהו   מ"ד, כו(.ַיְשלִּ

... וכל שכן במקום שיש בו קידוש השם, שראוי ומחויב 
לפרסם שהטבע משועבד ומוכרח לעשות רצון שומרי 
התורה ומקיימי מצוותיה... ולזה תמצא יהושע, 
כשנצטרך לכמו זה הדבר, לא המתין ליטול רשות 
מהשם ולימלך בשכינה, אבל נשען על השם שיעשה 

בעֹון ּדֹום" וגו' )יהושע י', רצונו, ומעצמו אמר "ֶשֶמש בְ  גִּ
ֹּאֶמר  ַע ַלה'... ַוי יב(, כמו שהעיד הכתוב: "ָאז ְיַדֵבר ְיהֹושֻּ
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בעֹון ּדֹום" וגו' )שם(, וקיים  ְׂשָרֵאל: ֶשֶמש ְבגִּ ְלֵעיֵני יִּ
השם דברו עד שהעיד הכתוב עליו שלא היה דבר גדול 
כמוהו אפילו בימי משה, שיאמר משה מעצמו ויתקיים 

ֹּא ָהָיה ַכיֹום ַההּוא ְלָפָניו דב ר גדול כזה, ואמר: "ְול
יש" וגו' )שם, יד(, כלומר  ַע ה' ְבקֹול אִּ ְשמֹּ ְוַאֲחָריו לִּ

 שיקיים השם דבר גדול כזה שיגזור האיש מעצמו...
 

יצחק עראמה בספרו 'עקדת יצחק' בשער השמונים 
)בפירושו לפרשת חוקת, לחטאם של משה ואהרן במי 

יא את דברי ר"י אלבו הללו, ומשיג עליהם מריבה( מב
בחריפות רבה. לא נדון בוויכוח שביניהם אודות חטאם 
של משה ואהרן במי מריבה, אלא רק בהשגות 
העקרוניות שיש לר"י עראמה על שיטתו הכללית של ר"י 

 .אלבו
רבי יצחק עראמה בספרו 'עקדת יצחק' בשער  .27

 :השמונים
של  -מצאנו שלא הורגל משה לעשות בכל צרכיהם )

ר ה'... כי מצד ישראל( אלא על זה העניין, רצוני, בדב
של משה ואהרן( לא הורגלו לעשות כיוצא  -ענוותנותן )

בזה מעצמן, והיה להם לשבח ולחכמה. כי אחר שמשה 
היה נאמן בית, בא בכל עת אל הקודש לדעת מה יעשה 

וגם כן בכל דבר ודבר שיבוא צורכו, למה יעשה מעצמו? 
ְבָרא ה'"  יָאה יִּ ם ְברִּ  -כבר הוכחתי שם יפה ) –ב"ְואִּ

דבריו הללו יובא להלן(, שלא מעצמו אמרה, כמו שאמר: 
ים  י ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכל ַהַמֲעׂשִּ י ה' ְשָלַחנִּ ֹּאת ֵתְדעּון כִּ "ְבז

י". בִּ לִּ ֹּא מִּ י ל  ָהֵאֶלה, כִּ
ואני ערב בדבר, ְלדעת כל הנביאים והחסידים שזכר, 
שאילו היה להם דבר השם יתברך מזומן על זה השיעור 

דבר ה' מזומן למשה( שלא היו עושין  כפי שהיה -)
 מעצמן.

בשער השבעים ושמונה, בביאורו לפרשת כמו כן,  .28
 קרח, כתב ר"י עראמה:
שעל כך ערערו לדעתו קרח  -והנה על אימות הנבואה )

י ַלֲעׂשֹות  י ה' ְשָלַחנִּ ֹּאת ֵתְדעּון כִּ ודתן ואבירם( אמר "ְבז
ֹּא  י ל ים ָהֵאֶלה, כִּ י" ֵאת ָכל ַהַמֲעׂשִּ בִּ לִּ כמו שאמרו אלה  –מִּ

ָּוַדע איפה?  כי הנה אנכי המכחישים בנבואה. ובמה יִּ
שתסורו מעל אהלי  אמרתי לכם במאמר השם יתברך

האנשים הרשעים האלה, ושלא תגעו בכל אשר להם פן 
תספו עמהם, אשר זה יורה שנגזרה עליהם מאתו יתברך 
 מיתה משונה מבוהלת שלא כדרך העולם, ואם כן אפוא,
ָפֵקד  ַּדת ָכל ָהָאָדם יִּ תּון ֵאֶלה, ּוְפקֻּ ם ְכמֹות ָכל ָהָאָדם ְימֻּ "אִּ

י"  ֹּא ה' ְשָלָחנִּ ותדעו כי לא נביא אנוכי, כמו  –ֲעֵליֶהם, ל
שהם אומרים שאין כאן נבואה. והיא ראיה עצומה על 

 אימות הנבואה.
 

 נסכם את מחלוקתם:

יצד תהא ר"י אלבו כותב בקיצור כי משה גזר מדעתו כ א.
מיתתם של דתן ואבירם, וה' עשה כדבריו. הראיה שהוא 
מביא לדבריו היא "שלא נמצא שציווהו ה' על כך". 
לעומתו ר"י עראמה מפרש את הפסוקים בדרכו של 
רמב"ן שאת דבריו הבאנו בסעיף הקודם: הדברים 

" מורים במאמר השםשאמר משה לדתן ולאבירם "
שונה שלא כדרך מיתה מ מאתו יתברך"שנגזרה עליהם 

ל  מֹות כָּ העולם" ודבריו הבאים של משה "ִאם כְׁ
ם..." אינם אלא פירוט של הנבואה הקודמת שקיבל  דָּ אָּ הָּ
מאת ה'. ולדעת בעל העקדה: ההקשר שבו הוא קובע את 

מחייב לכאורה את  –מאבק לאימות הנבואה  –הדברים 
פירושו: משה בא בשם נבואה שקיבל, ומודיע שאם 

 ו לא תתגשם, ייוודע כי איננו נביא. הנבואה שבפי
 
מדברי בעל העיקרים נראה כי משה עשה מעשים  ב.

נוספים מדעתו, וה' הכריח את המציאות לפעול כפי 
גזרתו. ר"י אלבו אמנם לא אמר זאת מפורשות, וגם לא 
פירט מעשים כאלה מלבד מה שדנו בו קודם לכן, אך כך 

, דבר זה הוא נשמע מסוף דבריו המצוטטים לעיל. לדעתו
שבח למשה ולכל נביא אחר שפעל כך. בעל העקדה טוען 
ההפך מכך: משה פועל בעקביות רק על פי דבר ה', ואינו 
עושה דבר מעצמו. ודווקא דבר זה שבח הוא למשה. 
שהרי משה, נאמן ביתו של ה', "בא בכל עת אל הקודש 

 לדעת מה יעשה... למה יעשה מעצמו?". 
דברי בעל העקדה: בתקופה  לדעת הרב סמט, צודקים

המכוננת של יציאת מצרים וההליכה במדבר ההנהגה 
לוהית כה צמודה לישראל עד שכמעט אין צורך וגם -הא

אין אפשרות למעשים עצמאיים של משה. מבחינה זאת 
פרשת קרח יוצאת דופן בריבוי המעשים העצמאיים של 

 משה ובצפיפותם.
שיהם של ר"י אלבו מביא כראיה לשיטתו את מע ג.

אליהו ואלישע ושל נביאים אחרים, וכן של חסידים 
וצדיקים בימי חז"ל, שהטבע השתנה על פי דיבורם בלא 
ציווי מאת ה'. ר"י עראמה מסכים כמובן עם העובדות 
הללו, אך אין הוא רואה בכך שבח לאותם אישים, אלא 
אילוץ: הם פעלו באופן עצמאי מכיוון שלא זכו בהדרכה 

של ה' כפי שזכה לה משה. והוא מוכן  נבואית צמודה
להיות ערב לכך, שלּו היו האישים הללו זוכים לנבואה 

 לא היו עושים מעצמם. –מתמדת כמשה 
 

לדעת הרב סמט, אף אם צודק בעל העקדה ב"ערבות" 
-שהוא מציע, הרי ברור שאופי נבואתו של משה היה חד

פעמית. ואם כן צודק בעל העיקרים בכך שהתפקיד 
י לדורות מאפשר לנביא, ואולי גם מחייב אותו, הנבוא

לפעול באופן עצמאי פעולות שישנו את המציאות, וה' 
עושה כדבריו ומשלים את חפצו של נביאו. דבר זה ודאי 

 –שבח הוא לנביא, והוא מִשבחה של הנבואה עצמה 
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שהיא הופכת את הנביא לשותף פעיל במשימתו, ולמי 
ים לשם מימוש מטרתה ששיקול דעתו והכרעותיו מגויס

 של הנבואה.
 

לוהית על מעשיו -הנס שיוזם הנביא כחותמת א
 העצמאיים

 מסכם הרב סמט:  .29
צודקים המפרשים הרואים במעשים המכריעים 

מבחן הקטורת, בליעת  –שמסופר עליהם בפרשתנו 
מעשים  –המורדים באדמה ועצירת המגפה בקטורת 

ה על שנעשו ביזמתו העצמאית של משה, בלא שנצטוו
כך בנבואה מאת ה'. משה מופיע בפרשתנו פעם אחר 
פעם כנביא הפועל על פי שיקול דעתו, וה' נענה לו 

 ומחולל נסים כפי שגזר אומר.
השאלה היא, מדוע פועל משה בדרך זו דווקא באירועים 
הללו המתוארים בפרשתנו, שכולם קשורים במרד קרח? 

דעת מעטים הם המקומות בתורה שבהם פועל משה על 
עצמו. כפי שהראה בעל העקדה, רוב רובן של פעולותיו 
נעשו בנבואה מאת ה', שהרי משה הוא נאמן ביתו 
והנבואה מזומנת לו בכל עת. ובכן, מדוע אין ה' מנחה 
את משה בפרשתנו בהתמודדותו עם החוטאים, כפי 

 שהדבר בדרך כלל?
 

לדעת הרב סמט, התשובה על כך נובעת מאופיו המיוחד 
רוע המתואר בפרשתנו: במרד קרח דתן ואבירם של האי

נשללת לראשונה )וגם לאחרונה( שליחותו של משה. לא 
רק תוכנה של שליחותו, אלא עצם היותו שליח ה' נשלל 
על ידי המורדים. אם משה איננו שליח ה', הרי שכל 
מעשיו הם ביטוי למנהיגות אנושית רגילה: הם נובעים 

יעה אישית, רדיפת שררה ממניעים אנושיים, הכוללים נג
וטעויות בהערכת המציאות ובחיזוי העתיד. האשמה זו, 
כי משה איננו שליח ה', מופיעה בבירור בנאום השטנה 

 של דתן ואבירם
יֵתנּו  יָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַלֲהמִּ לִּ י ֶהע  )יג( ַהְמַעט כִּ

ְׂשָת  ְׂשָתֵרר ָעֵלינּו ַגם הִּ י תִּ ְדָבר, כִּ  ֵרר?!ַבמִּ
כיצד צריך נביא הנאשם בכך שאינו שליח ה', אלא כמי 
שפועל על דעת עצמו, להתמודד עם טענה זו? לכאורה, 
עליו לטעון בתוקף שכל מעשיו נעשו בהוראה מאת ה', 
ושהוא לא פעל שום פעולה על דעת עצמו במסגרת 
שליחותו כנביא. כראיה לכך יאמר לו ה' דבר בנבואה, 

דבר ה' הזה למערערים על שליחותו. והנביא ימסור את 
תּוכח שליחותו  –ולכשיתקיים דבר ה' במציאות 

הנבואית. כך, פחות אות יותר, תיאר בעל העקדה את 
הדרך שבה התמודד משה עם הכחשת נבואתו )בפסוקים 

 לד(. -כג
 

דעת הרב סמט, התמודדות מעין זו אינה מבטאה לא שלא
בד להעברת דבר את האמת: הנביא בישראל איננו כלי בל

ה' אל נמעניו, אלא הוא שותף פעיל במאמצים להשגת 
אותו  מחייבתמטרתה של שליחותו. יש ששליחותו 

בפעילות עצמאית, שבה עליו להעמיד לרשות המשימה 
המוטלת עליו את כישרונותיו ואת שיקול דעתו, את 

 תכונות אישיותו ואף את חייו האישיים.
ושה הנביא על פי לדעת הרב סמט, כאשר המעשים שע

שיקול דעתו במסגרת תפקידו מכוונים לדעת המשלח, 
ייאמר עליהם במקרא לא אחת כי נעשו בדבר ה', שהרי 
אין מעשיו אלא התכוונות השליח לדעת משלחו, להפיק 
את רצונו ולמלא את מטרתו. אלא שמעשים מעין אלו 
'מזמינים' ערעור על ערכם הנבואי. לא כל אדם מסוגל 

משמעות זו של תפקיד הנביא, כשותף  לעמוד על
במשימת הנבואה. וכאשר נפגשות הבריות עם מעשים 
עצמאיים בעליל של הנביא, הן עלולות לכפור בעצם 
שליחותו, ולטעון כי כל פעולתו היא 'מלבו'. כאן, לדעת 
הרב סמט, מתייצב הנס לשירות הנביא. לא הנס שעליו 

לא הנס שהוא מצטווה הנביא בנבואה מאת ה' לעשותו, א
 עושה ביזמתו שלו, ללא כל ציווי. 

לדעת הרב סמט, אין הנסים מן הסוג הזה המתוארים 
במקרא, באים ללמד את הבריות "עיקר גדול אל התורה 
ושורש אל האמונה, שהשם יתברך מכריח הטבע תחת 
כפות רגלי המאמינים" כדברי ר"י אלבו. מטרת הנסים 

קודו של הנביא הללו צנועה יותר, אך חיונית לתפ
ולהכרה בו כנביא ה'. אמנם עשיית הנסים הללו בידי 
הנביאים לא נעשתה "לקיום נבואתם, הואיל והנבואה 
כבר נתאמתה להם קודם לכן. אמנם עשו אותם 
המופתים מפני שהצטרכו להם, ולקרבתם אל ה' השלים 
חפציהם" )רמב"ם, הקדמה למשנה(. ובכל זאת, עשיית 

נביא שוללת את הרושם המוטעה הנסים הללו ביזמת ה
כי מעשיו הם מעשים אנושיים רגילים אשר לא נעשו 
בדבר ה'. כיוון שאין בכוחו של בשר ודם לחולל נס מעין 
זה, ורק ה' הוא שמשלים את חפצו של הנביא שגזר על 

לוהית המתחדשת תדיר -הנס, משמש הנס כחותמת א
 להיותו של הנביא שליח ה'.
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מת נשוב עתה לפרשת קרח . משה עומד בפני הצורך לאַּ
את שליחותו הנבואית בפני המערערים עליה. אין מדובר 
כאן בשליחות בעניין מסוים )כפי שפירשו רש"י, רשב"ם 
וראב"ע( אלא בכלל שליחותו, כפי שהיטיב רמב"ן לפרש 

 .זאת
 :בפירושו לפסוק כטרמב"ן  .30

י"  ֹּא ה' ְשָלָחנִּ שלא שלחני כלל להוציאם  –טעם "ל
ים ממצרים...  י ַלֲעׂשֹות ֵאת ָכל ַהַמֲעׂשִּ י ה' ְשָלַחנִּ וכן "כִּ

המעשים אשר ראיתם בעיניכם,  –ָהֵאֶלה" )פסוק כה( 
רמז לכל אשר עשה מיום שאמר לו "ֵלְך ְוֶאְשָלֲחָך ֶאל 
ַפְרעֹּה" )שמות ג', י(. כי תחילת ביאת הנביא ייקרא 
'שליחות'... ואין טעם "כל המעשים"... אלא לכלל 

 ים אשר עשה משה לעיני כל ישראל.המעש
 
 

 ומסכם הרב סמט: .31
שליחותו של משה, כמו שליחותם של נביאים אחרים, 
כוללת בתוכה גם מעשים שעשה או שעתיד הוא לעשות 
על פי שיקול דעתו. גם מעשים אלו נעשים בדבר ה', 
והם חתומים בחותם הנבואה. בבואו לאמת את 

ם מן הסוג שליחותו, ראוי הדבר שדווקא את המעשי
הזה יאמת משה. וכיצד יעשה זאת? כיצד יבאר 
למערערים כי אף כאשר הוא פועל על פי שיקול דעתו יש 
למעשיו אלו ערך נבואי גמור כמעשה ה'? התשובה 
ברורה: בכך שיפעל ללא הנחיה נבואית, וה' ישלים את 
חפצו במעשי נס מרשימים שיוכיחו לכול כי למעשיו 
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