
בס"ד                                                                                                                             

קרח
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

לאור טענת קרח ועדתו "רַב לָכֶם ּכִי כָל הָעֵדָה ּכֻּלָם קְדֹׁשִים ּובְתֹוכָם ה' ּומַּדּועַ ּתִתְנַּׂשְאּו עַל קְהַל ה'" (במדבר טז, ג) משה רבנו מציע 
להם לערוך ניסוי על מנת להוכיח מי הכהן הנבחר ''זֹאת עֲׂשּו קְחּו לָכֶם מַחְּתֹות קֹרַח וְכָל עֲדָתֹו: ּותְנּו בָהֵן אֵׁש וְׂשִימּו עֲלֵיהֶן 
קְטֹרֶת לִפְנֵי ה' מָחָר וְהָיָה הָאִיׁש אֲׁשֶר יִבְחַר ה' הּוא הַּקָדֹוׁש'' (שם ו-ז) ''הא לכם תשמיש חביב מכל, היא הקטורת החביבה מכל 
הקרבנות, וסם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא, לפיכך התרה בהם, והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש, 
כבר הוא בקדושתו...מי שיבחר בו יצא חי וכולכם אובדים'' (רש"י) וכל כך למה? כיון שעבודת הקטורת כשרה אך ורק 

בכהנים, וזר המקטיר חייב מיתה בידי שמים. 
אלא שמשה רבנו מוסיף ארבעה מילים בסוף דבריו: "רַב לָכֶם ּבְנֵי לֵוִי" (שם) ''דבר גדול נטלתם בעצמכם לחלוק על 
הקב''ה'' (רש"י) במילים אחרות, דעו לכם שעבודת הקטורת 'גדולה' עליכם; יש גבול כמה אפשר לדרוש מהאדם. אם ננסה 
להסביר מערכה של רבי עקיבא איגר לילד בן שש הרי שהמאמץ יהיה לשווא; אפשר להסביר לו חומש עם רש"י או 
משניות ומדרשי חז"ל, אולם חידושי ר' עקיבא איגר אינם לרמה שלו. הוא הדין הקטרת הקטורת אינה מתאימה ללויים; 
אמנם הם ממלאים תפקידים שונים בבית המקדש, כגון משוררים או שוערים, אולם לעבודת הקטורת נדרש כהן מזרע 

אהרון. כך מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א.
והנה למרות שטענת משה נכונה, חז"ל מתחו ביקורת על דיבורו: ''ב'רב' בישר וב'רב' בישרוהו'' (סוטה יג:) דהיינו, משה 
רבנו נענש על שאמר לקרח ועדתו 'רב לכם בני לוי' בכך שמאוחר יותר, כשהתפלל וביקש להיכנס לארץ הקב"ה ענה 
לו באותו מטבע: "רַב לָך ַאל ּתֹוסֶף ּדַּבֵר אֵלַי עֹוד ּבַּדָבָר הַּזֶה" (דברים ג, כ) משתמע מדברי הגמרא שאם משה לא היה אומר 'רב 
לכם' אזי הקב"ה לא היה אומר לו 'רב לך' ואולי היה נכנס לארץ; כעת היות ואמר משה לבני לוי: 'אינכם ראויים 

לעבודה זו', גם הקב"ה אמר לו: 'אינך ראוי לארץ ישראל'. 
מובא בגמרא: ''דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע 
מטובה הוא צריך? (סוטה יד.) ודאי שלא, אלא שרצונו לעלות ברוחניות ולקיים את המצוות התלויות בארץ שלא ניתן 
לקיימן בחו"ל, ואעפ"כ הקב"ה אומר לו 'רב לך', כלומר ארץ ישראל אינה בשבילך. מבהיל הרעיון! המשנה אומרת: 
''משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו'' (אבות פ"ה מ''יח) כלומר, כל מצוה שמקיימים, כל לימוד תורה שנלמד 
בכל קצווי תבל, הכל נזקף לזכות משה רבנו, ולא עוד אלא שהתורה נקראת על שמו שנאמר: "זִכְרּו ּתֹורַת מֹׁשֶה עַבְּדִי" 
(מלאכי ג, כב) ואעפ"כ הוא אינו יכול לקיים את המצוות התלויות בארץ-'העבודה הזאת אינה בשבילך'; כל יהודי פשוט יכול 

לקיים את המצוות הללו: שמיטה, תרומות ומעשרות, לקט שכחה ופאה, והכל נזקף לזכותו של משה והוא עצמו לא זכה 
לקיים בגין הדברים שאמר לקרח.

שואל הרב שליט"א: מה הטענה הכל כך גדולה על משה? וכי הוא לא צדק במה שאמר 'רב לך'? בהתבוננות בשריפת 
מקטרי הקטורת ובליעת קרח ועדתו בתוך האדמה מוכח שאכן משה צדק, ואפילו עדת קרח צעקו תוך כדי בליעתם 

באדמה ''משה אמת ותורתו אמת'' (ב"ב עד.) מדוע אם כן הקפידו עליו כל כך מהשמים? 
התשובה היא: גם אם תוכן דברי משה נכונים, ניסוח הדברים אינו מדויק; למרות שקרח פתח בביטוי זהה: "רַב לָכֶם ּכִי 
כָל הָעֵדָה ּכֻּלָם קְדֹׁשִים" (במדבר טז, ג) אעפ"כ משה לא היה צריך להשתמש בביטוי זה כיון שלשאיפת האדם לעלות ברוחניות 
אין גבולות, ודווקא בתחום זה המושג 'רב' איננו מתאים; אם הקב"ה יאפשר לו להגשים את שאיפותיו זהו עניין לחוד, 
אולם אינו קשור לרצונות האדם. במהלך תולדות עם ישראל הרבה יהודים חלמו לעלות לארץ אך לא הצליחו להגשים 
את חלומותם; אחרים שאפו לקיים מצוה מסוימת ולא עלה בידם, הקב"ה רואה כליות ולב והוא המחליט מה לאשר 
ומתי, אולם האדם צריך לשאוף לכמה שיותר גבוה. על כן למרות הגאווה ורדיפת הכבוד שהיו בתביעת קרח ועדתו, 
נקודה זו אכן היתה ראויה לשבח שכן הם רצו לעלות ברוחניות ולקיים מצוות אשר לא נצטווו - מצוות כהונה. נמצא 
אם כן שהביטוי 'רב לך' לא היה צריך להיאמר, ואם בכל זאת נאמר אזי מידה כנגד מידה נאמר למשה 'רב לך', דהיינו 
'אינך צריך להיכנס לארץ, מספיק שזכויות עם ישראל על קיום המצוות ולימוד התורה תלויות בך, אך יותר מזה לא'. 
הוא מה שלימדונו חז"ל: הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה; ומי לנו צדיק כמשה רבנו? על כן מדקדקים עמו 
בדקות שבדקות, למרות שהוא לא התכוון לומר ששאיפת קרח ועדתו לעלות ברוחניות גדולה מדי, אלא רק שהכהונה 
ניתנה לאהרון על פי רצון ה', אולם כיון שהיה בדבריו מקום לטעות ולהבין שאין צורך לשאוף ולהתקדם בעבודת ה', 

על כך נענש ב'רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה'. 
למדנו אם כן יסוד גדול: צריך להסתפק במועט וזוהי מידה טובה באדם; במה דברים אמורים? בגשמיות הנצרכת כדי 
חייו, אולם בתורה ובמצוות הכלל הוא "הַרְחֶב ּפִיךָ וַאֲמַלְאֵהּו" (תהלים א, יא) יש לשאוף בשפע רב. וכן ראינו בחנה: היא 
מתפללת שה' יתן לה בן; ודאי שהיא שואפת שיהיה צדיק כמותה, אולם אין זה מספיק, היא מבקשת "וְנָתַּתָה לַאֲמָתְךָ זֶרַע 
אֲנָׁשִים" (שמו"א א, יא) פירשו חז"ל זרע ששקול כשני אנשים (ברכות לא:), דהיינו בן שיהיה גדול וצדיק כמו שני אנשים; ולא 
כמו שני אנשים פשוטים אלא כמשה ואהרון שנאמר: "מֹׁשֶה וְַאהֲרֹן ּבְכֹהֲנָיו ּוׁשְמּואֵל ּבְקֹרְאֵי ׁשְמֹו" (תהלים צט, ו) וכל כך למה? 
כיון ברוחניות אסור להסתפק במועט. אפשר להצטמצם בגשמיות, אולם ברוחניות אין פשרות, צריך לשאוף ולבקש 

כמה שיותר-"הַרְחֶב ּפִיךָ וַאֲמַלְאֵהּו".

גיליון מס'  555 כו' סיון תשע"ו



האדם צריך לאמר: ''מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב'' (תדא"ר פ"כה) השאלה היא: האמנם? וכי כבר 
הגענו למעשה התנאים או אמוראים, ראשונים או אחרונים? אפילו למעשי גדולי הדורות שעברו איננו מגיעים, כיצד 

אם כן אפשר להגיע למעשי אברהם יצחק ויעקב?
אלא הוא מה שאמרנו: חייבים לשאוף לגבוה ביותר. כמובן שאין זו ערובה שאכן נגשים את שאיפותינו, אולם ככל 

שנגביר את רצוננו לגדול ברוחניות, הסיכוי לטפס לדרגות גבוהות גדול יותר.

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל 
שבת שלום  יצחק חלבה

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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