בס"ד

קרח והמשת"פים.
במשנה אבות ה ו

כתוב:
עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ,ואלו הן:
 .1פי הארץ,
 .2ופי הבאר,
 .3ופי האתון ,וכו'
לכאורה המשנה מפרשת שהנסים הגלויים ביותר הוכנו כבר ב  6ימי בראשית .כנראה להגיד שעולם
כמנהגו נוהג ומה שד" ברא הוא עשה ב 6ימי בראשית .ואפילו אם זה דבר שנראה כנס קיצוני ברמה של
יש מאין ,זה הוכן כבר בערב שבת של ששת ימי בראשית.
פי הארץ זה הדבר הראשון פה ,אולי הכי חשוב והכי מרשים .זה מתייחס ל

יה וַ ִּתבְ לַע א ָֹתם וְ ֶאת בָ ֵתיהֶ ם וְ ֵאת כָל ָה ָאדָ ם אֲ שֶ ר ְלק ַֹרח וְ ֵאת
ו ִַּתפְ ַתח הָ ָא ֶרץ ֶאת פִּ ָ
כָל הָ רֲ כּוש
במדבר טז לב
שאלה:
למה היה חשוב לענש את קורח בנס כל כך מרשים וגלוי?
אם זה ללמד לקח לעם ישראל שכתוב מיד אחרי כן
במדבר יז ה

זִּ ָכרֹון ִּלבְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ְל ַמעַ ן אֲ שֶ ר ל ֹא י ְִּק ַרב ִּאיש ָזר אֲ שֶ ר ל ֹא ִּמ ֶז ַרע ַאהֲ רֹן הּוא
ְלהַ ְק ִּטיר ְקט ֶֹרת ִּלפְ נֵי ד" וְ ל ֹא ִּי ְהיֶה כְ ק ַֹרח וְ ַכעֲדָ תֹו כַאֲ שֶ ר ִּדבֶ ר ד" בְ יַד מֹשֶ ה לֹו.
יש בעיה שמיד בפסוק הבא כתוב
מר אַ ֶׁ֥תם הֲ ִּמ ֹ֖תם
ֹשה ו ַ ְֵּֽעל־אַ הֲ ֹֹ֖רן לֵ א ֹ֑ ֹ
וַיִּ ֹּ֜לנּו כׇּל־ ֲע ַ ַ֤דת ְּב ֵנֵֽי־י ְִּּש ָראֵ ֙ל ִּ ֵֽמ ׇּמחֳ ָ ָ֔רת עַ ל־מ ֶׁ֥
ת־עם ד"׃
א ַ ֶׁ֥
זאת אומרת עם ישראל לא משתכנע .ועכשיו ד" רוצה להחריב כל עם ישראל
כמו בפסוק במדבר יז י
ֵיהם׃
ל־פנ ֵֽ
הֵ ֹֹ֗רמּו ִּמתֹוך֙ הָ עֵ ָ ָ֣דה הַ ָ֔ז ֹאת וַאֲ כַלֶׁ֥ה אֹ ָ ֹ֖תם כְּ ָ ֹ֑רגַע ַ ֵֽוַֽיִּ ְּפלֹ֖ ּו עַ ְּ
רק אחרי שמשה ואהרון יוזמים מעשה קטורת (אשר לא ציווה אותם) הם מצליחים לעצור המגפה:
במדבר יז יא

ַוי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל ַאהֲ רֹן ַקח ֶאת הַ מַ ְח ָתה וְ ֶתן עָ לֶיהָ ֵאש מֵ עַ ל הַ ִּמזְ בֵ ַח וְ ִּשים ְקט ֶֹרת
.וְ הֹו ֵלְך ְמהֵ ָרה ֶאל הָ עֵ ָדה וְ ַכפֵר ֲעלֵיהֶ ם כִּ י יָצָ א הַ ֶקצֶ ף ִּמ ִּלפְ נֵי ד" הֵ חֵ ל הַ ָנגֶף

ַויִּ ַקח ַאהֲ רֹן כַאֲ שֶ ר ִּדבֶ ר מֹשֶ ה ַוי ָָרץ ֶאל תֹוך הַ ָקהָ ל וְ ִּהנֵה הֵ חֵ ל הַ ֶנגֶף בָ עָ ם וַ ִּי ֵתן ֶאת
הַ ְקט ֶֹרת וַ ְי ַכפֵר עַ ל הָ עָ ם
ּובין ַ ֵֽהחַ ִּיֹ֑ים ו ֵַתעָ ַצֹ֖ר הַ ַמג ָ ֵֵֽפה׃
מד ֵ ֵֽבין־הַ ֵמ ִּ ֹ֖תים ֵ ָ֣
ַו ַי ֲע ֶׁ֥ ֹ
אולי ניתן לתרץ:
משה שחי בארמון פרעוה יודע להבדיל היטב בין שלטון מושחת ולשלטון תקין.
כשיש מרד של קרח ועדתו הוא יכול להבין זאת אם הוא היה מושחת ,כמו
שמשה בעצמו התנגד לשלטון פרעה (שמות ב יאַ :ו ְי ִּהי בַ י ִָּמים הָ ֵהם וַ יִּגְ דַ ל מֹשֶ ה
ֹלתם וַ י ְַרא ִּאיש ִּמ ְצ ִּרי מַ ֶכה ִּאיש עִּ בְ ִּרי מֵ ֶאחָ יו .).אבל הוא
ַויֵצֵ א ֶאל ֶאחָ יו וַ י ְַרא ְב ִּסבְ ָ
אולי הדוגמא הכי טובה של בנאדם לא מושחת .ולכן דאג כמו
במדבר טז טו
אתי
ַו ִּיחַ ר לְ מֹשֶ ה ְמאֹד ַוי ֹאמֶ ר ֶאל ד" ַאל ֵת ֶפן ֶאל ִּמ ְנחָ ָתם ל ֹא חֲ מֹור ֶא ָחד מֵ הֶ ם נָשָ ִּ
וְ ל ֹא הֲ ֵרע ִֹּתי ֶאת ַאחַ ד מֵ הֶ ם.
לא לקח חמור .לא קיבל אוכל מיוחד אבל אכל מן כמו לכולם .לבנים שלו לא
היה מעמד מיוחד .לא לבש בגדים מיוחדים וגם בניו לא ירשו שום חבל ארץ
(בתור לויים) .והמעשר ראשון ללויים לא היה נוהג במדבר.
קרח לא מרד נגד השחיתות של משה .ההיפך ,הוא ראה הזדמנות לשלוט על
העם כדי לקבל בדרך מושחתת טובות הנאה וכולי .בנאדם לא יכול לעשות את
זה לבד .הוא היה צריך משת"פים שגם ייהנו מהשלטון  ,אלו ה  250איש .הוא
בנה את ניסיון המהפכה והתחיל לזרוע שקרים יחד עם ה  250משת"פים
השופרות שלו שהתחילו בתוך העם לפזר אותם .הכוח של הפשע המאורגן
שרוצה לתפוש השלטון חזק מאוד .וחוץ מאהרן אין אף אחד שבא לעזור למשה.
פי הארץ אכן (לפי המשנה) הנס הכי גלוי והכי מרשים שהיה בעולם חוץ מ  6ימי
בראשית .ואפילו לזה לא היה מספיק כוח לשכנע העם שקרח ועדתו היו נוכלים
מושחתים ומשחיתים .ה 250משת"פים זרעו כל כך הרבה רעל שהעם האמין
בצדקת דרכם של הנוכלים .וטענו אתם המיתם עם ד" אתם הרעים אפילו אחרי
הנס הכי גלוי שהיה.
רק אחרי שמשה ואהרון הסתכנו בחייהם על ידי הקרבת קטורת אשר לא ציווה
אותם והראו שהם עצרו המגפה בידיים והצילו את העם ,ו ה  250משת"פים כבר
לא היו ,אז עם ישראל היה יכול להוריד אמונם בקורח ועדתו המושחתים.
חשוב להיזהר ולשים לב לכוח שמנהיג מושחת ומשחית שיש לו משת"פים
שמשקרים על ימין ועל שמאל רק כדי לקבל טובות לעצמם .אם יש ספק נוכל
להסתכל למשמשה אומר.
אתי וְ ל ֹא הֲ ֵרע ִֹּתי ֶאת ַאחַ ד מֵ הֶ ם.
ל ֹא חֲ מֹור ֶאחָ ד מֵ הֶ ם נָשָ ִּ

האם זה מנהיג שכל הזמן טובת הציבור לנגד עיניו?
משה בריל
בית שמש

