
 ש"פ תסיון               בס"ד 

  קרחפרשת השבוע נגיעות מ

 

מונע מכח שמלא ביצרים  סיפור  . אנו קוראים שאין חדש תחת השמש( שוב)מלמדת  ֹקַרחפרשת השבוע 

סיפור של מחלוקת מיותרת ורעה  . בסופו של דבר זהו אינטריגותו תככיםתוך עריכת פי שררה של רודאגו 

 . של המורדים בה' ובמשה שליחון כישלוודאי ו סים אישיים וגרירת ציבור לאסוןלקידום אינטר

 

   ,היחידהראשון והעשיר הוא לא היה האיש הרי ?  רחנאמר דווקא על ק " עשיר כקרח "י הביטומדוע 

קשור וכנראה זהו האדם היחיד שהיה עשיר בחייו אומר אלא מנחם בקר בשם ר' ברוך מרדכי משדליץ 

 .  ואוצרותיו אשר צבר בימי חייועושרו נקבר וירד שאולה עם כל ך עד שורכושו כל כספו לכ

ד' כפי שנאמר במסכת אבות , זה לא הספיק לו ,ולמרות הכל ומקובל בכיר  חכםמיוחס   אדםכנחשב קורח 

  ושקריותעלות טענות קלושות ומתוך כך מו והכבוד מוציאים את האדם מן העולם " ההתאוו ח "הקנאה,כ"

כנגד ללא בושה  יוצא קורח )טו' מ' (  " יֶכםקִוְהִייֶתם ְקֹדִשים, ֵלאֹל יימת "... תהפרשה הקודמת מס

כל  מתנשאים ?ו הם מורמים מעםכולם קדושים ומדוע וטוען כי הקדושים  מנהיגותם של משה ואהרון

   ( ...)כשהכוונה היא רק לקורח יע הזמן למנהיגים חליפייםוהג היות כהן ונביאמעם ישראל ראוי ל אחד

כנגד הבטחות הכניסה לארץ וו הביטחונית שלומנהיגותו, המדיניות הכלכלית על בטענות שה מותקף מ

  מינויים אישייםע ביצוה למשה משפיע על הקב"שכביכול חמורה נטענה טענה בנוסף שטרם מומשו 

משה    " לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם, ָנָשאִתי"  את תשובתו הידועה  ועל כך משה עונה ולטובות הנאהלמקורבים 

 .( ..) על רקע פרשת האאודי רדרכבי שלא נעזר בפי ציבור וכסגע בנ לא 

 

את כל המופתים  נכחו וראו קורח ועדתו  .בהבנת האירועעל הקושי שד"ל  פרופ' ליבוביץ מביא בשם

  ם ?העזו לצאת כנגדיציאת מצרים כיצד  גאולת עזרת ה' ואת ו משה ואהרון בשעש

מינים כיצד הדורות הבאים יאמינו ? שד"ל מפרש שאין כאן אינם מאה והניסים הגאולשחיו בזמן אלו אם 

ה' " אלא שהם טעו טעות  ָהֵעָדה כָֻּלם ְקֹדִשים, ּוְבתֹוָכם-ִכי ָכל , הם האמינו בה' ואף טענו "ספק באמונה

ביקשו  קורח ועדתו קשה בעבודת ה' כאשר הם רצו לעבוד אותו כדרך שהמצרים עבדו את אליליהם 

הקטורת באמצעות  פתרוןהציע משה על כן המצרית להקריב קטורת ולעבוד את ה' כדרך העבודה הזרה 

  מצד שני.סופם המר של קרח והמורדים רון מחד ולמשה ואהצד ל הברורה חירתוהכריע בבהקב"ה ו

 

  היא מגפה מנגד  ותגובת הקב"ה בהםבלתי נתפסת כצעד של תמיכה  מוחים על הרג המורדים ישראל בני

הקטורת מהמזבח  ת בעזראיש נוספים עד אשר אהרון מצליח לעצור את המגפה  14,700שהורגת קשה 

ומרים  אשר חלק אות מגיפ תרילעצקטעים מהפרשה הם חלק מתפילות  כשהוא עומד בין החיים למתים.

ַמְשַאת ַכַפי  ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְתִפָלֵתנּו ְכִעְנַין ֶשֶנֱאַמר ִתכֹון ְתִפָלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך"  כעת בצל הקורונה

ם ֶשֶנֱאַמר ַוַיֲעֹמד  ִמְנַחת ָעֶרב: ּוְכמֹו ֶשִקַבְלָת ְקֹטֶרת ַהַסִמים ֶשִהְקִטיר ְלָפֶניָך ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַכֲאֶשר ֵהֵחל ַהֶנֶגף ָבעָ 

 " ְוַהַמֵגָפה, ֶנֱעָצָרה ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד-ֹמֶשה, ֶאל-ַוָיָשב ַאֲהֹרן ֶאל ... ֵבין ַהֵמִתים ּוֵבין ַהַחִיים ַוֵתָעַצר ַהַמֵגָפה

 

קורח ואנשיו נענשו מידה כנגד מידה , הם שפתחו את פיהם  מלמד,האדמו"ר מבלז, הרב שלום רוקח 

ּוָפְצָתה שו כאשר פתחה הארץ פיה ובלעה אותם ללא כל קול " נ נע בהשמעת לשון הרע ובהוצאת דיבה

ָבֵתיֶהם, ְוֵאת  -ִפיָה, ַוִתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת-ַוִתְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת ....ֲאֶשר ָלֶהם-ָכל-ִפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת-ָהֲאָדָמה ֶאת

 . לב' (-ל)טז'  .…"ָהְרכּוש-ָהָאָדם ֲאֶשר ְלֹקַרח, ְוֵאת ָכל-ָכל

על הדת היחידה הבנויה , זו אולם היא איננה נגד המחלוקת יאגואיסטנגד מרד שחצני עם אופי היהדות 

 פנים לתורה וכולם אמת . 70משנה , גמרא , חז"ל ראשונים ואחרונים ,  - מחלוקותבסיס 

 

" מחלוקת היא חקר האמת טהורה לכאשר המחלוקת  .המחלוקת מפתחת את החשיבה ואת חקר האמת

 קופסא הל מעודדים לצאת מ"יתרה מזאת חז גם כשהפתרונות שונים המחלוקת אינה פסולה לשם שמיים" 

אולם כאשר " קנאת סופרים תרבה חכמה " )בבא בתרא כא' ( הוא ולעודד יצירתיות שהרי מאמר ידוע 

 . ומעיקר א פסולוהרי האישיים או קנאה שלילית וצרות עין הפתרון נתפר לטובת אינטרסים 

 

     שבת שלום.      

 לר איתןש          

 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.  נשמת   לעילוי                              


