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לטווח הקצר
שלושת השבויים עמדו כברווזים במטווח. שוביהם עמדו 
ואולי  ניסו להסיח את דעתם  והם  לירות על מנת להרוג 

לחמוק ממוות. 
את  וניצל  מתקרב!"  "טורנדו  בבהלה:  צעק  האמריקני 
הישראלי  לברוח.  כדי  לאחור  הופנה  שראשם  הרגע 
חיפש מוצא זהה אך שונה, הכריז: "צונאמי מאחריכם"... 

והתנדף בין-רגע.
הערבי, שנותר בודד, חכך בדעתו וקרא: 

"אש!" 
הרובים רעמו...

 ***
ומדוע  קדושים  כולם  העדה  "כל 
לקחת  "אם   - ה'?"  קהל  על  תתנשאו 
"לא  למשה,  קרח  אומר  מלכות",  אתה 
אתם  לא  כהונה.  לאחיך  לברר  לך  היה 
לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלוקיך, 

כל העדה שמעו" (רש"י).
הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ מביע 
עוול,  כאן  שנעשה  צועק  קרח  תמיהה: 
שווים.  כולם  קדושים,  כולם  העדה  כל 

אלא  ה'?  קהל  על  מתנשאים  ואהרן  משה  מדוע  כן,  אם 
מה, תביעה זו נסתרת מיניה וביה מרצונו של קרח להיות 
כהן גדול. שכן, אם כולם שווים - למה אתה חושק בכתר 

לעצמך?...
הזו  הבולטת  הסתירה  על  משיב  אינו  מראפשיץ  הרה"ק 
של קרח. ננסה לעמוד בדרך אפשר על נקודה זו בפרשתנו 

וייתכן שהדברים או חלקם כבר כתובים במפרשים.
ו) על חכמתם  כב,  (בראשית רבה  נקדים בדברי המדרש 

רבי  אמר  מארמית):  חופשי  (בתרגום  רומי  כלבי  של 
תנחום בר מריון, הכלבים שברומי יודעים לדאוג למזונם 
ניגשים מול דוכן לממכר ככרות לחם,  בצורה חכמה. הם 
לאחר זמן מה הם "מתעייפים" ועושים עצמם כמנמנמים. 
אינו  והמוכר  קונים  אין  מתות",  "שעות  ישנן  דוכן  בכל 
עסוק בסידור הסחורה ומנמנם. אין לו מה לדאוג מהכלב 

שרובץ מולו, שכן אף הוא מנמנם. 
מזנק  הוא  הכלב.  ממתין  הזה  לרגע 
ובעוד  כולו  הדוכן  את  הופך  ממקומו, 
את  לאסוף  נואש  בניסיון  מזנק  המוכר 
אחת  ככר  הכלב  חוטף  הלחם,  ככרות 

ובורח. 
המדרש  בא  מה  תמהים:  המוסר  בעלי 
ללמדנו, חכמתם של כלבים?! זאת ועוד, 
אם כבר המתין הכלב עם תכנית ערוכה 
עמו  שייטול  אחת,  ככר  מהי  לפרטיה, 

כמה וכמה... 
בדברי  המונח  ליסוד  נשוב  עוד  אנו 
השיב  מה  נראה  כעת  אולם  המדרש, 
משה לקרח: "קחו לכם מחתות קרח וכל 
הוא  ה'  יבחר  אשר  האיש  והיה  עדתו... 

הקדוש". 
ניקח  שווים?  שכולם  טוען  אתה  לקרח:  מציע  משה 
מחתות, נשים עליהן אש וה' יבחר אחד מתוך כולם, הוא 
בשמחה.  לאתגר  נענה  קרח  ימותו.  והשאר  הקדוש  יהיה 
הוא בטוח שהוא ייבחר כפי שרש"י כותב: ראה ששמואל 

עתיד לצאת ממנו ואמר בזכותו אנצל. 
אבל היכן השכל, ר' קרח? הרי טענת שכולם שווים. איך 

אתה מוכן להיבחר להיות כהן גדול מעל כולם?...

חכמתם של 
כלבי רומי

המבחן שערך 
משה לקרח



אפשר שזו הסיבה לכך שרש"י מיקם את השאלה הנודעת 
כעת.  דווקא  זו?"  לשטות  ראה  מה  היה,  שפיקח  "וקרח, 
במבחן  רק  הפרשה,  בתחילת  זה  את  כתב  לא  רש"י 
המחתות. בהסכמתו למבחן - ִמְלֵּכד קרח את עצמו לדעת.
והתשובה שמשיב רש"י: "עינו הטעתו". הוא סבר להינצל 

זה  כיצד  אולם  צאצאו.  שמואל,  בזכות 
עונה לסתירה שכולם קדושים ואין הבדלי 

מעמדות?
הועלתה  שחכמתם  רומי  לכלבי  נשוב 
במדרש על נס. כך מבארים בעלי המוסר 
ממתין  הכלב  מהמדרש:  הלקח  את 
הוא  הדוכן,  להפיכת  רבה  בסבלנות 
כאשר  רבתי,  ומהומה  דעת  הסחת  מייצר 

מלכתחילה מטרתו היא רק אותה ככר לחם אחת שהוא 
"רק"  שמדובר  המוכר  יראה  שכאשר  יודע  הוא  חוטף. 
נוטל  ירדוף אחריו. אילו היה הכלב  בככר אחת, הוא לא 

כמה ככרות, היה המוכר מנסה ללוכדו להשבת הגזלה.
וקרח, שפיקח היה, זו בדיוק הייתה תכניתו: קודם נסביר 
לכולם שמשה נטל מלכות וכהונה שלא כדין משום שכולם 

יהיה מבחן המחתות,  קדושים ואסור להתנשא. אחר כך 
כי הרי מישהו יצטרך להנהיג ולכהן. 

אחרי שאהיה כהן, ידע קרח, כולם כבר ישכחו את "מצע 
מ'ככר  לא מעניינים.  כבר  שוויון  על  הנאומים  המפלגה", 
אחת' לא יעשו עסק כאשר 'הדוכן נהפך', נושאי המחתות 

מתו ויש צורך בשיקום הנזקים...
***

לעגל  לעצמנו  מרשים  אנחנו  לפעמים 
בטווח  ישכחו.  שכולם  בתירוץ  פינות 
פוליטיקאים  (יש  יפה  עובד  זה  הקצר 
זו).  בדרך  שלמות  קדנציות  שעושים 
הכל  לאחור,  פרטים  כשמשחזרים  אבל 

מוצג על השולחן לגודל הבושה. 
הרבי מראפשיץ הציב שאלה שהיא בעצם תמרור אזהרה: 
כדי  "אש"  שזעק  כשבוי  כמוהו  כשלים,  לטייח  ניסיון 

להסיח את דעת שוביו והחיש את מותו. 
למעלה,  ששם,  הרי  לשרוד,  אפשר  עוד  הזה  בעולם  ואם 

"אין שכחה לפני כיסא כבודך". 

"ופקודת כל האדם ייפקד עליהם" (טז, כט)

מן  חולים  לביקור  רמז  "מכאן  לט:):  (נדרים  ובגמרא 
כל  "ופקודת  מהמילים:  זאת  שדייקו  ביאר  ורש"י  התורה". 

האדם ייפקד עליהם". לשון פקידה וביקור.

אנושה  בצורה  חלה  בארץ  המשטרה  מראשי  אחד  של  בנו 
סר  ומצוות,  תורה  שמר  שלא  אביו,  החולים.  בבית  ואושפז 
וביקשו שיעתיר לרפואתו  לוין  לביתו של הגה"צ רבי אריה 

של הילד. 

רבי אריה האזין למצוקתו, ניחמו בדברים ואמר לו שיתחזק 
באמונה ברופא הגדול שבשמים. הוא ורק הוא יכול לשלוח 

מזור לילד.

החולים,  לבית  הימים  באחד  האב  כשהגיע  זמן  פרק  לאחר 
ניגשה אליו אחת האחיות ושאלה: "מי הוא האדם המבוגר 
שמגיע יום-יום לפנות בוקר לבקר את הבן שלך? האם הוא 

קרוב משפחה?"

האב סבר שהיא מבלבלת בטעות בינם לבין משפחה אחרת, 
שכן על פי תיאורה המבקר הינו יהודי שומר תורה ומצוות. 
אך לאחר בירור קצר נודע שהיה זה רבי אריה, שלא הסתפק 
בבוקר  חמש  בשעה  יום  מדי  הגיע  אלא  ועידוד,  בתפילה 

בצנעה ובחשאי לבקר את החולה...

"ופצתה האדמה את פיה" (טז, ל)

מדוע בחר משה רבינו מיתה בטביעה באדמה לקרח ועדתו? 
- שואל בספר "לב אריה".

הוא מתבסס על דברי ה"אלשיך" הקדוש, שמביא את דברי 
הגמרא (סנהדרין קי.): "'שמש ירח עמד זבולה לאור חציך 
רבונו  לפניו:  אמרו  לזבול,  וירח  שמש  שעלו  מלמד  יהלכו', 
של עולם אם אתה עושה דין לבן עמרם נצא ואם לאו - לא 

נצא". עי"ש. 

ושאל ה"אלשיך": מה עניינם של השמש והירח במחלוקת 
קרח ועדתו. מדוע התעברו על ריב לא להם?

השררה,  על  רק  לא  הייתה  משה  על  קרח  מחלוקת  וביאר: 
כי אם מחלוקת על כל מהימנותו של משה במסירת התורה 
וכיון ש"אם  שבעל פה. על יסוד התורה הייתה המחלוקת. 
שמתי",  לא  וארץ  שמים  חוקות  ולילה  יומם  בריתי  לא 
כתוצאה  אדמות  עלי  לקיומם  והירח  השמש  שחששו  הרי 

ממחלוקת קרח ולכן התערבו.

כיוצא בדבר, מבאר בעל "לב אריה", היה חשש לקיומה של 
ינצח קרח במחלוקת, לכן אין מתאים  האדמה אם חלילה 

ממנה לגבות חובה מקרח שסיכן אותה ולבלעו חיים...

אתה זוכר את 
כל המפעל



העדה  כל  ועל  יחטא  אחד  "האיש 
תקצוף" (טז, כב)

דרך העולם היא שכאשר ישנו מחדל 
ולא יודעים מי האשם בו, יש להטיל 
להבין  יש  וכאן  הכל.  על  כללי  עונש 
הוא  שקרח  יודעים  הכל  לכאורה: 
הקב"ה  אומר  מדוע  כן,  אם  האשם, 
העדה  מתוך  "הבדלו  ואהרן  למשה 
הזאת ואכלה אותם כרגע". מה טעם 
להעניש את הכל כשהאשם מפורסם 

וידוע.
בשל  [כנראה  בכך  הרגיש  אכן  רש"י 
שהרי  העדה",  מתוך  "הבדלו  הלשון 
החוטאים  את  להעניש  יכול  הקב"ה 
לבדם גם כשכולם יחד] וכתב: "[משה 
החוטא  הוא   - אחד  האיש  אמר] 
כל העדה תקצוף?! אמר  על   - ואתה 
הקב"ה: יפה אמרת, אני יודע ומודיע 

מי חטא ומי לא חטא".
***

רבי  הרה"ק  של  משלו  הוא  ידוע 
שהתאכסן  אדם  על  מרוז'ין  ישראל 
באותו  זרה,  במדינה  מלון  בבית 
הלילה נהרגה בבית המלון בת המלך. 
החשד נפל על האזרח הזר, הוא נלקח 
נגזר  ובאין קרבן מוכח אחר,  למעצר 

דינו למוות. 
הנדון  של  חברו  נקלע  הימים  באחד 
את  ובשמעו  מדינה  לאותה  למוות 
שאירע לרעהו, ביקש רשות לבקר את 
שהוא  החבר  סח  הכלא  בתא  חברו. 
נקי כפיים וידו לא הייתה במעל. הוא 
הביע את רצונו - אם היה הדבר שייך 
- ללכת לבקר את משפחתו, להיפרד 
גזר  לקבלת  ולשוב  שצריך  כמו  מהם 

הדין.

למלך  ניגש  הוא  היסס,  לא  החבר 
להיפרד  חברו  את  שישחרר  וביקש 
"ואם  המלך  לשאלת  ממשפחתו. 
ערב  "אני  החבר:  השיב  יברח?"  הוא 
היום  עד  הכלא  בתא  אשב  אני  לו! 
ִהרגו   - ישוב  לא  הוא  אם  המיועד, 

אותי במקומו". 
המלך נענה בחיוב. 

היום המיועד הגיע והחבר שנאשם - 
לגרדום  במקומו  נלקח  חברו  איננו. 
גזר  ביצוע  לפני  רגע  שסוכם.  כפי 
בבהלה  המקורי  הנאשם  הגיע  הדין 
לעכב  רמות  בזעקות  לגרדום  ועלה 
שלא  התעכב  הוא  הדין.  ביצוע  את 
את  לקבל  נכון  הינו  וכעת  באשמתו 

העונש וחברו משוחרר.
טען  הוא  הסכים.  לא  החבר  אבל 
בהסכמתו  לו  מגיע  כבר  הדין  שגזר 
ואילו  חברו,  בעד  למות  העקרונית 
החלו  שניהם  לביתו.  משוחרר  חברו 

לריב במי יבוצע גזר הדין...
המלך קרא לשניהם ושאל מה אירע. 

למראה הידידות האמיצה פטר אותם 
שאנשים  בהבינו  הדין  מגזר  המלך 
ערכיים כל כך אינם מסוגלים לשלוח 
אחת  בקשה  אך  האחר.  בנפש  ידם 
שלישי  לחבר  נא  "צרפוני  הוסיף: 

בחבורתכם האמיצה".
וכך פירש הרה"ק מרוז'ין את הפסוק: 
שני  כאשר  כמוך",  לרעך  "ואהבת 
יהודים אוהבים איש את רעהו ממש 
בכבודו  הקב"ה  ה'",  "אני  כנפשו, 
צרפוני  מבקש:  כביכול  ובעצמו 

לחברות הזו ואהיה אחד מכם.
 ***

ברוח משלו של הרה"ק מרוז'ין, נפנה 
ה"אמרי  הרה"ק  של  הנפלא  לביאורו 
משה  של  במילותיו  מוויז'ניץ,  חיים" 
טוען  יחטא",  אחד  "האיש  רבינו: 
משה לפני הקב"ה, עלי מוטל להדריך 
ואם  חיים.  ארחות  אותם  וללמד 
הוא  וסימן  אות  פשעו,  התלמידים 
שחטאתי,  הוא  אני  התרשל.  שהרב 

"ועל כל העדה תקצוף?!"...
נפשו  מסירות  בשל  נעתר,  והקב"ה 
שלא  במקומם,  להיענש  משה  של 
לעשות  והסכים  ישראל  את  לכלות 

דין בחוטאים לבדם. 
ה"אמרי  של  ביאורו  פי  שעל  אפשר 
חדש  טעם  אנו  מקבלים  חיים", 
"אמר  רש"י:  של  הטהורה  בלשונו 
בהסכמתך  אמרת",  יפה  הקב"ה:  לו 
ובלקיחת  עבורם  נפש  למסירות 
כך  עליך,   - בו  פשעת  שלא  החטא 
"אני  ברם  ישראל.  למנהיג  לו  ראוי 
יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא".

למראה הידידות 
האמיצה פטר אותם 

המלך מגזר הדין. 
אך בקשה אחת הוסיף: 

"צרפוני נא לחבר 
שלישי בחבורתכם 

האמיצה"

הרב שמחל על כבודו
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


