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לכאורה המשנה מפרשת שהנסים הגלויים ביותר הוכנו כבר ב 6 ימי בראשית. כנראה להגיד שעולם 

כמנהגו נוהג ומה שד" ברא הוא עשה ב6 ימי 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

ְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָבֵתיֶהם ְוֵאת ָכל ָהָאָדם ֲאֶשר לְ ֹקַרח ְוֵאת  יָה ַותִּ ְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת פִּ ַותִּ
 ָכל ָהֲרכּוש

 במדבר טז לב

 ה:שאל

 בנס כל כך מרשים וגלוי?למה היה חשוב לענש את קורח 

 אם זה ללמד לקח לעם ישראל שכתוב מיד אחרי כן

 במדבר יז ה

 

ָכרֹון ֶזַרע ַאֲהֹרן הּוא  זִּ יש ָזר ֲאֶשר לֹא מִּ ְקַרב אִּ ְשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶשר לֹא יִּ ְבֵני יִּ לִּ
ְפֵני יר ְקֹטֶרת לִּ ֶבר ד" ְלַהְקטִּ ְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַכֲאֶשר דִּ  .ְבַיד ֹמֶשה לֹוד"  ְולֹא יִּ

 יש בעיה שמיד בפסוק הבא כתוב

ת  ל־ֲעַדַ֤ נּו כׇּ לֹּ֜ ם ַויִּ ֹ֖ ת  ם ֲהמִּ ֶׁ֥ ר ַאת  ן ֵלאֹמֹ֑ ל־ַאֲהֹרֹ֖ ַעֵֽ ה וְּ ֶׁ֥ ת ַעל־ֹמש  ֳחָרָ֔ מׇּ ֵֽ ָרֵא֙ל מִּ שְּ י־יִּ ֵנֵֽ בְּ

ם  ת־ַעֶׁ֥  ׃ד"א 

ועכשיו ד" רוצה להחריב כל עם ישראל  זאת אומרת עם ישראל לא משתכנע.
 במדבר יז י כמו בפסוק

מּו ם׃ ֵהֹרֹ֗ ֵֽ ֵניה  ּו ַעל־פְּ לֹ֖ פְּ ַֽיִּ ַגע ַוֵֽ ָרֹ֑ ם כְּ ה ֹאָתֹ֖ ֶׁ֥ את ַוֲאַכל  ָֹ֔ ה ַהז תֹו֙ך ָהֵעָדָ֣  מִּ

 רק אחרי שמשה ואהרון יוזמים מעשה קטורת )אשר לא ציווה אותם( הם מצליחים לעצור המגפה:

 במדבר יז יא

 

ים ְקֹטֶרת  ְזֵבַח ְושִּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהַמְחָתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאש ֵמַעל ַהמִּ
ְפֵני ד" ֵהֵחל ַהָנֶגף לִּ י ָיָצא ַהֶקֶצף מִּ  .ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵפר ֲעֵליֶהם כִּ



ֵתן ֶאת  ֵנה ֵהֵחל ַהֶנֶגף ָבָעם ַויִּ ֶבר ֹמֶשה ַוָיָרץ ֶאל תֹוך ַהָקָהל ְוהִּ ַקח ַאֲהֹרן ַכֲאֶשר דִּ ַויִּ
 ַהְקֹטֶרת ַוְיַכֵפר ַעל ָהָעם

ה׃ ר ַהַמֵגָפֵֽ ים ַוֵתָעַצֹ֖ ֹ֑ ַחיִּ ין ַהֵֽ ים ּוֵבָ֣ ֹ֖ ין־ַהֵמתִּ ד ֵבֵֽ  ַוַיֲעֹמֶׁ֥

 אולי ניתן לתרץ:

 משה שחי בארמון פרעוה יודע להבדיל היטב בין שלטון מושחת ולשלטון תקין.

, כמו כשיש מרד של קרח ועדתו הוא יכול להבין זאת אם הוא היה מושחת
ְגַדל ֹמֶשה  שמות ב יא:שמשה בעצמו התנגד לשלטון פרעה ) ים ָהֵהם ַויִּ י ַבָימִּ ַוְיהִּ

י ֵמֶאָחיו ְברִּ יש עִּ י ַמֶכה אִּ ְצרִּ יש מִּ ְבֹלָתם ַוַיְרא אִּ . אבל הוא (.ַוֵיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַיְרא ְבסִּ
 ולכן דאג כמו לי הדוגמא הכי טובה של בנאדם לא מושחת.או

 במדבר טז טו
 

י  ְנָחָתם לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָשאתִּ ַחר ְלֹמֶשה ְמֹאד ַויֹאֶמר ֶאל ד" ַאל ֵתֶפן ֶאל מִּ ַויִּ
י ֶאת ַאַחד ֵמֶהם.  ְולֹא ֲהֵרֹעתִּ

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 250 איש. הוא 

בנה את ניסיון המהפכה והתחיל לזרוע שקרים יחד עם ה 250 משת"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 6 ימי 
בראשית. ואפילו לזה לא היה מספיק כוח לשכנע העם שקרח ועדתו היו נוכלים 

מושחתים ומשחיתים. ה250 משת"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 250 משת"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.

י ֶאת ַאַחד ֵמֶהם. י ְולֹא הֲ ֵרֹעתִּ  לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָשאתִּ



 האם זה מנהיג שכל הזמן טובת הציבור לנגד עיניו?

 משה בריל

 בית שמש

 


