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 5מתוך  1עמ' 

 

 כולם קדושים

ם  ים ּוְבתֹוכָּ ם ְקֹדשִּ ה כֻּלָּ ֵעדָּ ל־הָּ י כָּ ם כִּ כֶׁ ם ַרב־לָּ ה ְוַעל־ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֲאֵלהֶׁ ֲהלּו ַעל־ֹמשֶׁ קָּ ְתַנְשאּו ַעל־ְקַהל  ה'ַויִּ ּוַמּדּוַע תִּ

 1(.במדבר טז ג) :ה'

 סימן כ יח פרשה רבה במדבר

. אם תלמידאתה  –ן גדול כה אהרןמחלוקת זו? אם ב לך מהו: ל ואמרה הצילתו אשתו פלת בן און :רב אמר

קדושים" כולם ו: יודעת אני שכל הכנסת קדושה, שכתוב: "כי כל העדה ל אמרה. תלמידאתה  –ן גדול כה קרח

יתה יושבת על פתח הבית וסתרה והמה עשתה? השקתהו יין והרוויתהו והשכיבתהו במיטה.  2)במדבר טז ג(.

 תוחכמבעלה, כיון שראה אותה, חזר. בין כך ובין כך נבלעו. זהו שכתוב: " ןאֹול לשערותיה. כל מי שבא בשבי

 3.קרח של אשתו זו -. "ואולת בידה תהרסנה" און של אשתו זו -" ביתה בנתה נשים

 ו סימן במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח 

ומדוע " ",ה' אלהיך אנכי" :וכולם שמעו בסיני "כל העדה כולם קדושים" :אמר להם -" ויקהל עליהם קרח"

-עכשיו כולם שמעו  4;הייתם אומרים ,אלמלא אתם שמעתם לבדכם והם לא שמעו "? תתנשאו על קהל ה'

משל לבן מלך  .רחן רביעיוס םמפני שכבר היה ביד ,מפני המחלוקת ,מיד נזדעזע משה 5"?ומדוע תתנשאו"

כמה  :אמר .רשלו ידי אוהבו של מלךשסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם שתים ושלש כשסרח רביעית נת

 ,ויתפלל משה -ויהי העם כמתאוננים  ,ויחל משה -חטאו בעגל  :אף כאן משה ?פעמים אטריח את המלך

 !כמה אוכל להטריח את המקום :במחלוקתו של קרח אמר ".ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים" –במרגלים 

 6."וישמע משה ויפול על פניו" :לפיכך

 ק טז גרש"י במדבר פר

 כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה: -לם קדושים וכ הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה: -רב לכם 

לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי  .אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה -ומדוע תתנשאו 

 7.אלהיך )שמות כ ב(, כל העדה שמעו ה'

                                                      
שבאה לידי נותו המעושה קרח אלה דברי בלע, תואנה ומריבה ולקשור אותם לצדקלראות בדברי היא גרסה דינקותא רגילה בפינו  1

 ביטוי בשאלתו המתחכמת למשה: בית שכולו ספרים האם חייב במזוזה? טלית שכולה תכלת האם חייבת בציצית )תכלת(?
 תנשאו"?האם תיתכן גם קריאה אחרת? האם אפשר להפריד בין "כולם קדושים" ובין "למה ת )תנחומא קרח ד(.

קטע זה לא ברור, בפרט שהפסוק שהיא מצטטת: "כי כל העדה כולם קדושים", הם דברי קרח! נראה שנשמט כאן קטע שמופיע  2
שה? הייתי איתם בעצה אחת ונשבעתי להם. אמרה לו: יודעת אני שכל אע מאי: לה אמרבמקבילה בגמרא בסנהדרין קט ע"ב: "

ים". ועדיין אפשר לתמוה אם דבריה של אשתו של און בן פלת )דברי הדרשן ששם הכנסת קדושה, שכתוב: כי כל העדה קדוש
 בפיה( נאמרו באירוניה או ברצינות.

! ליצור מחלוקת? 'יראי שמים'בימינו יש נטייה לקרוא מדרש זה בנימה של אירוניה )ואקטואליה(, לאמר: קרח ועדתו היו אנשים  3
חס וחלילה! אבל לא ברור שלכך התכוון  –קת לשם שמים(. אבל שיער באישה? אין בעיה )לשיטתם הייתה זו כמובן מחלו –

 כל הכנסת קדושה".יודעת אני שהדרשן. אפשר שאשתו של און הבינה את דברי קרח ועדתו "כפשוטם". שים לב לדבריה: "
 את מה שאתם, משה ואהרון אומרים ועושים, שה' ציווה למסד היררכיה של קדושה וכהונה. 4
יקים כרגיל מקצרים בציטוט הפסוק ויש להשלימו: "ומדוע תתנשאו על קהל ה' ", היינו על הקהל שעמד מול הר סיני ושמע המעת 5

 את קול ה' כמותכם.
לא נפילת משה על פניו, שאיננה הראשונה וגם לא האחרונה בספר במדבר, היא גם בגלל המתקפה האישית עליו, ראה דברינו  6

בפרשה זו. אבל לא שמענו תשובה ברורה של משה לדברי קרח שכולם שמעו בסיני "אנכי ה' אלהיך"!  חמור אחד מהם נשאתי
נּו : "ן הקב"היעמוד בינם ובי האם צריך משה להזכיר לקרח שהעם נרתע מלשמוע את שאר הדברות וביקש שמשה ה ִעמָּ תָּ ר־אַּ בֵּ דַּ

ן־נָּמּות נּו ֱאֹלִהים פֶּ ר ִעמָּ בֵּ ה ְוַאל־ְידַּ עָּ קרח כך או כך, סוג של התנשאות? ם תזכורת זו לא הייתה גם היא ? האשמות כ טז(" )ְוִנְשמָּ
אנחנו כצופים מן הצד ון למשהו אישי. מצליח לגרום למשה ליפול על פיו, אבל גם מקלקל לעצמו כאשר הוא הופך את כל העניי

לעשות "פלגינן דיבורא" ולחלק בין הטענה: "כל העדה כולם קדושים" ובין התוספת שואלים אם ניתן וכקוראים את המקרא, 
 האם בטענה: "כי כל העדה קדושים ובתוכם ה' " יש גרעין נכון? גרעין חיובי? ההרסנית: "ומדוע תתנשאו"?

 קרח, עפ"י המדרש, על הקשר עם מעמד הר סיני ואף מרכך את הקישור עם שאר חלקי המשפט: "רב לכם" רש"י מאמץ את טענת 7
לם קדושים וכי כל העדה כ: "ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח רמז תשנב. ראה גם לשון מהצד השני , "ומדוע תתנשאו"מהצד האחד

וכשנתנו לנו עשרת הדברות כל אחד  .לך אל העם וקדשתם :שנאמר ,לנו נתקדשנו בסיניווהלא כ ?וכי אתם לבדכם קדושים -
בית קהת וגם, בהמשך ילקוט משפחת עמרם ל". טענת קרח מלווה בקובלנה על 'נפוטיזם' של ואחד ממנו היה יונק מהר סיני

נה שככל שמעוני, על כך שכל יום משה מוסיף מצוות שלא נאמרו במעמד הר סיני, אבל האם בין השיטין אפשר לשמוע טענה נכו

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%97%d7%9e%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%93


 ו"עתש קורחפרשת 

 5מתוך  2עמ' 

 

 תנחומא קרח סימן ב

 8קרח ומטועני הארון היה. חכם גדול היה

 פסוק אבן עזרא במדבר פרק טז א

כי חשבו ישראל שמשה אדונינו  .זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלוים -ויקח קרח 

עשה מדעתו לתת גדולה לאחיו, גם לבני קהת שהם קרובים אליו, ולכל בני לוי שהם ממשפחתו. והלוים קשרו 

יותם נתונים לאהרן ולבניו. וקשר דתן ואבירם, בעבר שהסיר הבכורה מראובן אביהם ונתנה עליו, בעבור ה

ואלה נשיאי העדה היו בכורים, והם היו מקריבים את העולות, על כן לקחו  ... גם קרח בכור היה...  ליוסף

כי כן כתוב קדש  . וזה רמז לבכורים שהם קדושים,"לם קדושיםוכי כל העדה כ"ועוד ראיה גמורה,  ... מחתות

 10והם עיקר כל העדה. 9' )שם יט, כב(הגשים אל ילי כל בכור )שמות יג, ב(, והם היו הכהנים הנ

 פסוק יטרמב"ן במדבר פרק טז 

וכל זה שהזכרתי על הבכורים )לעיל פסוקים א ה( הוא על דרך רבותינו )זבחים קיב ב( שאומרים כי העבודה 

לה ראויים לעבודת הקרבנות כי כן הוא הדין לעולם ייו כל ישראל תחהיתה לבכורות. אבל על דרך הפשט, ה

והיה קרח טוען על הבחירה הזאת, ורוצה להחזיר  .ונבחר אהרן לעבודת המשכן והמקדש 11.בבמות יחיד

 12.כל ישראל כי כל העדה כולם קדושיםהעבודות ל

 ב(  -רמב"ן דברים פרק יד )א 

ארת, שאמר בתורה )ויקרא כא ה( בכהנים, לא יקרחו קרחה בראשם גם זו מצוה מבו -בנים אתם לה' אלהיכם 

ובבשרם לא ישרטו שרטת, ועתה יבאר כי לא בעבור מעלת הכהנים בלבד שהזכיר שם שהם קדושים לאלהיהם 

שמרו גם אתם ילכם בנים לה' אלהיכם כמו הכהנים, אם כן הולם קדושים וכוצוה בהם זה, אבל כל העדה כ

 13.במצוה הזאת כמותם

                                                      
שעם ישראל מצוי ברמה רוחנית וקדושה גבוהות יותר, אין צורך בהנהגה שתתווך בינו ובין הקב"ה? אולי התחליף הוא באמת 

   שופר לה?משמש זו לא כוונת קרח, אבל אפשר שהוא מן הסתם להמשיך את הקול שנשמע בסיני? 
לויים הנבחרים לשאת בכתף את כלי הקודש: הארון, המנורה, קרח לא היה לוי מן השורה, הוא התייחס על משפחת קהת שהיו ה 8

השולחן וכו'. אלה אותם לויים שהיו הקרובים ביותר לכהונה! לקרח, למשה ואהרון היה סבא משותף: קהת. ראה המדרשים 
ן בנשיאת שהבאנו בדברינו לשאת את ארון ה' בפרשת עקב, על ענוותנותם של בני קרח וגם על הסכנה הגדולה שנטלו על עצמ

ְלִוִים:: "דסוף פרק במדבר כלי הקודש. וכלשון התורה עצמה,  ִתי ִמתֹוְך הַּ ְקהָּ ט ִמְשְפֹחת הַּ בֶּ ת־שֵּ ְכִריתּו אֶּ יּו  ַאל־תַּ ם ְוחָּ הֶּ ְוֹזאת ֲעׂשּו לָּ
ִשים  דָּ קֳּ ש הַּ ת־ֹקדֶּ ם אֶּ תּו... ְוֹלא יָֻּמתּו ְבִגְשתָּ מֵּ ש וָּ ֹקדֶּ ת־הַּ ע אֶּ לַּ ". והנה בא ראש בית אב לקהתי, מי שנשא את ְוֹלא־יָֹּבאּו ִלְראֹות ְכבַּ

, או שבאמת 1וקרוב מאד אל הקודש, דואג לעצמו, שיהיה מס'  2הארון על כתפיו וטוען: כל העדה כולם קדושים! מי שהוא מס' 
 דאגת הציבור כולו בלבו?

ת יט כב. והם גם "נערי בני ישראל" הנזכרים בברית של שמות פרק כד )לכך מסכימים כמעט כל לפני מעמד הר סיני, ראה שמו 9
 הפרשנים(. 

שיטת אבן עזרא מקדימה את פרשת קרח לתחילת ספר במדבר, לפני חטא המאוננים, המתאווים ובוודאי לפני חטא המרגלים! זו  10
בפרשני  –אין מוקדם ומאוחר בתורה בתורה עליו עמדנו בדברינו  אחת מהדוגמאות הבולטות של שימוש בכלל אין מוקדם ומאוחר

ולהבנת האמירה: "על בפרשת בהעלותך. נראה שהקדמת פרשת קרח לתחילת הספר נותנת ממד חדש למחלוקת קרח  המקרא
)ומקשה על החיבור למחלוקת דתן ואבירם(. לדעה זו של אבן עזרא יש העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ", בה בחרנו להתמקד 

טים )חזקוני, רבינו בחיי, אברבנאל( ואפילו רמב"ן שחולק מכל וכל על הניסיון של אבן עזרא להעתיק את פרשת שותפים לא מע
אבל טעם רב ה: "במדבר טז קרח לתחילת הספר, מסכים שמחלוקת קרח קשורה לעניין החלפת הבכורים בשבט לוי. ראה דבריו 

בודם רוצה להחזיר העבודה לבכוריהם כאשר אמר )פסוק ג( כי כל לכם בני לוי, בעבור כי קרח היה מפתה לכל השבטים כי לכ
". אם נצרף לפירוש זה את השיטה שהבכורות הם שהקריבו בעגל )ראה אבן עזרא שמות לב כט( ולפיכך העדה כולם קדושים

כל העדה  –ת? הוחלפו בלוויים, בא כאן קרח וטוען טענה מעניינת: אם נסלח לאהרון על חטא העגל, למה שלא ייסלח לבכורו
 כפר להם!זכות שיתכולם קדושים. כולם יכולים לטעות ולחטוא, אבל גם לשוב בתשובה ול

 בין חורבן משכן שילה ובניית בית המקדש הראשון. 11
רמב"ן כפרשן המקרא, מוכן ללכת צעד נוסף בהשוואה לרמב"ן כמפרש התלמוד וחז"ל. קרח נלחם על כבודם של בני ישראל כולם.  12

בודת ה' במקדש, איננה פוסלת את עבודת היחיד בשנים בהם אין משכן או מקדש מרכזי והותרו הבמות. ומה נאמר אחרי ריכוז ע
חורבן המקדש ו'פיזור' עבודת ה' בתפילה ולימוד תורה בבתי כנסת ובתי מדרש, מעין במות ציבור ויחיד, בכל אתר ואתר: "ממזרח 

ר ועלה קרנם של החכמים והתורה פתוחה לכל? האם נאמר כעת: "כי כל העדה שמש עד מבואו"? ואחרי שמעמד הכהונה התדרד
 האם צפה קרח למרחוק? כולם קדושים ובתוכם ה' "?

בספר דברים, משנה תורה, מורחב איסור קרחה ושריטת הגוף )כאקט של אבלות או פולחן ע"ז(, מהכהנים שהצטוו על כך כבר  13
מביא רמב"ן להרחבה זו? דברי קרח: "כי העדה כולם קדושים", כשהוא מחבר אותה  בספר ויקרא, לעם ישראל כולו. איזה סמך

לפסוק בספר דברים שביסוד המצווה: "בנים אתם לה' אלוהיכם". כל בני ישראל הם בניו של הקב"ה, כולם כמו הכהנים, כולם 
דברי קרח בושה שימוש מלא או חלקי הצטוו: "קדושים תהיו" עוד בספר ויקרא עצמו. ספרנו עוד מספר מקומות בהם רמב"ן ע

כסיוע לפירושו לתורה. אכן, פלגינן דיבורא של קרח. נוציא את "רב לכם" מהאי גיסא ואת "מדוע תתנשאו" מהאי גיסא והרי לנו 
 דברים נאים, שאיפה נאצלה בפיו של קרח: "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' "!

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90


 ו"עתש קורחפרשת 

 5מתוך  3עמ' 

 

 אברבנאל שמות פרק יח 

 "ויבחר לו משה אנשי חיל מכל ישראל" :וכן בספור המעשה אמר ם"אנשים חכמים וידועי" :אמנם משה אמר

 14."כל העדה כלם קדושים ובתוכם השם" :כי ".אנשי אמת ושונאי בצע"ולא  "יראי אלהים"ולא זכר 

 פסוק גמזרחי )רא"ם( במדבר פרק טז רבי אליהו 

לת יולא ידעתי מדוע לא פירשו זה כמ 15בתנחומא.", ולם שמעו דברים מפי הגבורה בסינילם קדושים כוכ"

"והתקדשתם והייתם קדושים" )ויקרא יא מד(, "כי עם קדוש אתה לה' אלהיך"  ,)ויקרא יט ב( "קדושים תהיו"

ים בה, שמשה וואבל פירשו אותה על שמיעת הדיבור מפי הגבורה, שאין כולם ש .)דברים ז ו(, שכולם שוים בו

-רבינו עליו השלום שמע כל הדברות מפי הגבורה וישראל לא יוכלו לשמוע רק "אנכי" "ולא יהיה" )שמות כ א

 16ג והוריות ח(.

 דברי חלומות אות כה  -ר' צדוק הכהן מלובלין 

מיוחד  -ם השם יתברך לחלקו ואמר )שמות יט ו( ואתם תהיו לי ר  ח  וזכו לזה כל ישראל במתן תורה שאז ב  ... 

ז ג( כי כל העדה כולם ט במדברוכן אמרו ) .כולו קדוש ,כולם כהנים עובדי ה' וגו' -ממלכת כהנים  .לשמי

 17ם לכהונה.יוראוי -בתוכם ה' קדושים ו

 פסוק ומשיבת נפש ויקרא פרק ה 

נפסק עליו  כי לא לכבודו .עוד הערה שלא ידיח לב מלך או נשיא או רב על גדולתו למעלתו"ונפש כי תחטא" ... 

ופירש"י שכל אשר אני מדבר אליך אינו  "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם" :שנאמר ,לכבוד הציבור י אםכ

וראה גודל החשיבות הציבור שהקב"ה סילק התורה וארון הקודש מפני כבוד הציבור, שהרי  ... אלא בשבילם

ן הקודש. ונ"ל הטעם באשר כל ישראל הכהנים כשמברכין ברכת כהנים פונים פניהם לציבור ואחוריהם לארו

ולא ימלט שכל תרי"ג מצות מקיימים בכל יום ]בלי סיוע[ מן  .ערבים זה בזה כן כל ישראל זכאין זה מזה

זה לומד וזה מלמד, זה מדקדק בציצית וזה בתפילין, זה בצדקה וזה בגמילות חסדים וכו' והבן. וזה  .הציבור

 18לם קדושים.וכ :שאמר קרח

                                                      
, בעבודת יום הכיפורים ע"י הכהן ויקרא פרק טזאל. כאן, במינוי הדיינים ובספר פרשן נוסף שמרבה לצטט משפט זה הוא אברבנ 14

להעיר שבדבקות האלהי ובקבלת  ,לכן היו דמיהם נזרקים בהזאה שמההגדול, הוא זה שעליו ערער קרח, מסכם אברבנאל כך: "
כי כל  .הגדול שבדור עם הקטון שבהם ,לם יהיו יחד באהבה ודבקות ואמונהווכ .התורה ובאמונת הנבואה יהיו שוים כעם ככהן

על קרבנות הנשיאים: במדבר פרק ז ראה פירושו גם ל ."לםולם נתנה והנבואה חלתה בכולם קדושים ובתוכם ה' ותורה לכוהעדה כ
 ולכן הסכימו ... לם אנשים ראשים בני ישראל המה שוים במעלתםולם קדושים ובתוכם ה' והנשיאים היו כוומפני שהיתה העדה כ"

לם קרבן שוה כדי שלא יפול ביניהם לא קנאה ולא גאוה והתפארות שזה פעמים רבות מביא מדנים ובינם לבין עצמם שיביאו כ
אך דא עקא, שקרבנות הנשיאים קדמו  ". הנה האנטיתזה ל"כולם קדושים" של קרח, שלא הביאה למחלוקת ומדנים.בין אחים

 לשיטת אבן עזרא(. גםלפרשת קרח )
 י רש"י הידועים. נרים לרש"י לעיל, נכון יותר למדרש תנחומא שהוא מצטט, דרך רבי אליהו מזרחי שהוא אחד מפרשאנחנו חוז 15
רא"ם תמה על רש"י ועל מדרש תנחומא, מדוע הם מחברים את טענת קרח: "כי כל העדה כולם קדושים" עם הקדושה הנשגבה  16

פעמי ובאמת העם לא עמד בו. על טענה זו יכול היה משה לענות -ע חדפעמית של שמיעת הדברות מפי הגבורה. זה היה אירו-החד
לעיל(. מדוע, שואל רא"ם, לא חיברו חז"ל והמפרשים את טענת קרח עם אמירות פשוטות יותר שלא חסרות  6בקלות )ראה הערה 

ם ישראל כולו בספר בתורה על קדושת עם ישראל! )ראה שוב רמב"ן לעיל על הרחבת קדושת הכהנים בספר ויקרא לקדושת ע
נֵּא דברים(. ואנו נוסיף ונחזק את דבריו שהרי משה עצמו אומר ליהושע, כשזה מתלונן על אלדד ומידד שממשיכים להתנבא: " ְמקַּ הַּ

ם יהֶּ ת־רּוחֹו ֲעלֵּ ן ה' אֶּ ם ה' ְנִביִאים ִכי־ִיתֵּ ל־עַּ ן כָּ ה ִלי ּוִמי ִיתֵּ תָּ ו יהיה כדברך שהמדרש כט(. מצד שני, נשאל את רא"ם: ול במדבר יא" )אַּ
  ורש"י היו נזקקים לפסוקים שאתה מציע, האם אז הייתה טענתו של קרח לגיטימית יותר? מה היה משה עונה על טענות אלה?

אם כבר מחפשים פסוקים נוספים שקרח יכול היה להישען עליהם בטענתו: "כי כל העדה כולם קדושים", אזי הפסוק שאולי  17
כֶּת גבורה עצמה. ערב מתן תורה משרטט הקב"ה בכבודו ובעצמו את האידיאל: "מתבקש ביותר הוא מפי ה ְמלֶּ ם ִתְהיּו־ִלי מַּ תֶּ ְואַּ

דֹוש (. וכבר עמדו פרשנים ודרשנים על הקשר המתבקש בין דברי הקב"ה: "ממלכת כהנים וגוי קדוש" שמות יט ו" )ֹכֲהִנים ְוגֹוי קָּ
אמר ואתם  ב"ההק :הכי אמר להם קרחעל הפסוק: "הדר זקנים ראה למשל פירוש ובין דברי קרח: "כי כל העדה כולם קדושים". 

תהיו לי ממלכת כהנים שכל ישראל ראויים לכהונה ואתה לקחת לעצמך המלכות והכהונה לאחיך אין זה נכון אלא כל העדה כולם 
ראש פנים יפות במדבר . ראה פירוש ". אלא שזה היה לפני מתן תורה, ולפני שחטאו הבכורות בעגל ונלקחה מהם הכהונהקדושים
ים להיות כהנים אם לא יואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואמרו במדרש ]מכילתא שם[ שכל ישראל היו ראו: "פרק טז

וסברו שנתכפר . ונתקיים גוי קדוש וגם נתקיים סגולה מכל העמים, כיון שבתוכם ה' ,כי כל העדה כולם קדושיםה שכתוב: חטאו, וז
". דברים אלה מתחברים היטב לשיטת אבן עזרא לעיל. במחלוקת ראוי שיתקיים בכולם ממלכת כהנים... אם כן  גמרי עון העגלל

 קרח, שהוא עצמו משבט לוי, יש הד לחטא העגל מספר שמות ולא לחטא המרגלים כסדר פרשות התורה!
מחבר פירוש 'משיבת נפש', מבקש להדגיש את כוחו של הציבור , גרמניה-אלזס שבגבול צרפת, 15, מאה רבי יוחנן ב"ר אהרן לוריא 18

מול היחיד, גם יחיד שהוא רב גדול וחכם חשוב, מלך, נשיא וכו'. כשהכהנים מברכים את העם הם מפנים את גבם אל ארון הקודש 
. ומה מקור (בפרשת נשא ואני אברכם –כה תברכו את בני ישראל הציבור עדיף על השכינה )ראה דברינו  –ופניהם אל הקהל 

בים זה בזה ומזכים זה את זה ובכל רגע מקיימים את מכלול תרי"ג מצוות: זה לומד וזה מלמד, זה כוחו של הציבור? בכך שהם ער

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%94-%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%9D


 ו"עתש קורחפרשת 

 5מתוך  4עמ' 

 

 טו ותחייתו פרק ישראל אורות -יצחק הכהן קוק  הרב אברהם

ִינּות עשתה באדם את מעשה המפעל הקרחי בישראל. ק   הקריאה של "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ד' 19ה 

עד שיהיה הקודש  תלהיעשוית, הדרושה כִ " היתה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התֹו

לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. על  ךיהפוטח מכל פגם וסאוב, שלא מבוסס בחיים באמת, שיהיה מוב

מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי שלא יהיו עוד כקרח  דלהיאבכן הוכרח הדבר שירד חיים שאולה, 

וכעדתו. הקריאה אל כל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החשך 

לכם בנים לד', אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, וכ לכם קדושים,והנכם כ"ידות: היותר מחר

ִינּותזאת היא הקרחות האנושית, שהיא  -כל האדם הוא קדוש בשוה",  ק   20החדשה שממנה סובל האדם. ה 

 "בע קט סנהדרין

בעולם הזה, "ויאבדו מתוך  –ץ" . שנאמר: "ותכס עליהם הארהבא לעולם חלק להם אין קרח עדת: רבנן תנו

: שנאמר, המתבקשת כאבידה הן הרי: אומר בתירא בן יהודה רבי, עקיבא רבי דברי לעולם הבא, –הקהל" 

ִעיִתי" ה ת  שֶׂ ֵקׁש ֹאֵבד כ  ָך בַּ דֶׂ ב  יָך ִכי עַּ ֹותֶׂ ִתי לֹא ִמצ  ח  כ   .(קעו קיט תהלים) "ׁש 

ובאין לעולם הבא, שכך  -בדו הרי הן כאבידה המתבקשת ויא :ר' יהודה בן בתירא אומר שם:רש"י פירוש 

, הם תעו כשה אובד, ואתה ברחמיך הרבים בקש עבדך "תעיתי כשה אובד בקש עבדך" :אמר דוד על בני קרח

שקיימו כל מצותיך, כדכתיב )במדבר טז( כי כל העדה כולם  -מצותיך לא שכחתי  ותביאם לעולם הבא.

 21קדושים.

  שבת שלום

 קיץ טוב

 חלקי המיםמ

"למנצח על שושנים לבני קרח משכיל שיר ידידות". זהו שאמר הכתוב: "דודי ירד לגנו ... ללקוט  מדרש תהלים מזמור מה:

שושנים". ולא היו ניכרים, וכל מי שהיה רואה אותם אומר קוצים הם. למה? שהיו עם קוצים. ומה דרכן של קוצים? 

ן הקוצים ... קפץ הקב"ה והצילם. משל למלך שנכנס למדינה, ובאו בני המדינה לאש ... ובני קרח שהיו שושנים נלקטו מבי

                                                      
מדקדק בציצית וזה בתפילין, זה עושה חסד וזה נושא ונותן באמונה ומקדש שם שמים. ומנין לנו כל זאת? מי הוא שקשר כתר 

. ראה דבריו של משיבת נפש על " דושים ובתוכם ה'שלימות זו לעם ישראל? קרח! כשטבע את הפסוק: "כי כל העדה כולם ק
זהר בכבוד הציבור שהשכינה שרוייה על הציבור, ייש כאן להאריך שיש לה - שים וכו'ולם קדוכי כל העדה כהפסוק בפרשתנו: "

ים אנכי רים, וכן ישעיה באמרו ובתוך עם טמא שפתושהרי מרע"ה אדון הנביאים לקה בשביל שזלזל בציבור באמרו שמעו נא המ
ומה עם ציבור שאין לו כל אלה? מה עם ציבור שהוא רחוק מלהיות "כולם קדושים". ראה עצתו והדרכתו הזהירים של  ".יושב

ראוי להם לילך אצל  ,לה וסודותיה כל כךיבור שאין בהם מי שבקי בתפיצ: "מסכת תענית דף ח עמוד אבבית הבחירה למאירי 
לותיהם ומודיעם דרכי יודבר זה אינו אלא להיות אותו חסיד מסדיר לפניהם תפ .הצרותלה וכל שכן בזמן יחסיד להרבות בתפ

עד שמתוך  .נה בכל צבור וצבור למנות עליהם שליח צבור להיות שאר הקהל מתעוררים על ידוולה והיא הכויהתשובה והתפ
בה יזהר שלא לחייב במנויו סיוה .ראוי לכך או שזכותו תגין על בני דורו אם הואה', לם קדושים ובתוכם והדרכתו יגיעו להיות כ

 ".אחרת ואף אם דומה למלאך י"י צבאות
חטאו של קין הוא התקדים לקרח. כאן אנו נעזרים בדבריו של הרב יהושע ויצמן מישיבת מעלות. עפ"י השקפתו של הרב קוק: " 19

ש, אל קרבת ה', אין צורך בעבודה ובעמל קין, שהופיע אח"כ בהשקפת העולם הנוצרית, הוא המחשבה כי כדי להגיע אל הקוד
וכך גם הנצרות )המינות(  ."לטיהור האדם מגסות החומר שהוא נתון בה. האדם נכנס, עם כל חומריותו, ישר אל תוך הקודש

 , כמות שהוא. ואיפה כאן קרח?לגשת אל הקודשומאפשרת לכל אדם, ביטלה את המצוות המעשיות ש
יוצא הרב קוק בשצף קצף ורואה בדברי קרח: "כי כל העדה כולם  ,רבים שלא הבאנום ואחרונים מקורות ראשוניכנגד כל הנ"ל ו 20

 דברי ."מתוך הקהל ולהיות לעולם לאות לבני מרי שלא יהיו עוד כקרח וכעדתו דלהיאבקדושים" דברי בלע שעל אומרם נגזר "
ה שבהכרח בנויות על עבודה קשה ועל יגיעה רבה; על הם ניסיון להשטיח ולהוזיל את האמונה והקדוש , טוען הרב קוק,אלה קרח

מדרגות, על עליות ומורדות שאינם נקנים בהצהרות עממיות "כולם קדושים", כולם שווים באמונה ובקדושה. יציאתו של הרב 
הרבנים,  רבו היוםלפי שקוק כנגד הנצרות היא אולי מובנת, אך יציאתו כנגד קין, מדוע הוא 'החטא הראשון' צריכה הסבר. ו

התלמידים והישיבות אשר לומדים ומלמדים בלהט את תורתו של הרב קוק זצ"ל, מי שהגן בכל עוז על החלוצים החילוניים ועל 
 להם הפתרונים.אולי כך שגאולת הארץ באה דווקא מהציונות החילונית והכופרת, 

לק לעולם הבא )שם קי ע"ב(, עד שבאו האמוראים רבי עקיבא הוא זה שגם דן ברותחין את דור המדבר כולו וקובע שאין לו ח 21
. וגם אם תאמר שיש לדור המדבר חלק לעולם הבא, לעדת קרח שהיא לחסידותיה עקיבא רבי שבקהפרשני המשנה ואמרו עליו: 

ם: אין חלק בעולם הבא, מתעקש רבי עקיבא. כאן, חולק עליו ר' יהודה בין בתירא ועל בסיס פסוק מתהילי –חלק מאותו הדור 
"תעיתי כשה אובד ... מצוותיך לא שכחתי", קובע שהם כאבידה המתבקשת ויש לעדת קרח חלק לעולם הבא. בא פירוש רש"י 
ומביא סיוע נוסף )שנראה שזה משלו( מהתורה עצמה! למה יש לעדת קרח חלק לעולם הבא? "כי מצוותיך לא שכחתי". וזאת מנין 

מר: "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' "! מעניין מה היה אומר הרב קוק על לנו? כי קרח העומד בראש עדתו החולקת, או
ובני קרח לא בפרשת שלח לך וכן דברינו  דור המדבר וחלקו לעולם הבאפירוש רש"י זה שבוודאי הכיר וידע. ועכ"פ, ראה דברינו 

 בפרשת קרח. מתו

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%901
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%97-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%95


 ו"עתש קורחפרשת 

 5מתוך  5עמ' 

 

לעטרו עטרה של זהב, מקובעת באבנים טובות ומרגליות. יצאו ואמרו להם: אין המלך מבקש מכם אלא עטרה של 

הן הקב"ה: שושנים. מיד שמחו בני המדינה. כך היו בני קרח ועדתו. אמרו: הקב"ה מבקש מכם מחתות של זהב. אמר ל

מה לי של זהב! "לי הכסף ולי הזהב" )חגי ב ח(. ואפילו הקטורת: "קטורת תועבה היא לי" )ישעיה א יג(. אלא מה אני 

 מבקש? שושנים! אמרו בני קרח: אנו שושנים. אמר להם הקב"ה: ניצחתם, שנאמר: "למנצח על שושנים לבני קרח".


