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שררה או שירות
ּדּוע ִּת ְתנַ ְּשאּו ַעל ְק ַהל ה’?
ּומ ַ
ַ
התורה איננה 1פר הי1טוריה .התורה היא 1פר הנבואה ,המ1פר את השתלשלות
דבר ה’ המלַ ווה את האנושות מראשית דרכה .משומ ככ ,בזמנימ שבהמ נעדרה
הנבואה ,נעדר מנ התורה כל תיעוד הי1טורי.
לדוגמה ,פרשת קורח עו1קת באירועי השנה השנייה במדבר ,ומיד אחריה פרשת
חוקת המתארת את המתרחש בשנה האחרונה להליכתמ במדבר .בולטת העובדה,
ששלושימ ושמונה שנות הנדודימ של עמ ישראל במדבר לא זכו להנצחה בתורה,
כי בהנ לא הייתה נבואה.
גמ 1פר דברימ הוא ב1כ הכל 1יפורו של חודש ושבוע אחד בלבד ,מראש חודש
שבט עד שבעה באדר.
אולמ גמ במישור הנבואי ,לא הכל נכתב.
על מ1פר הנביאימ שהיו בעמ ישראל אנו למדימ מנ הגמרא:

ęĕĤĢĚ ĕČĢđĕė ęĕĕĘĠė ,ĘČĤĥĕĘ ęĐĘ đďĚĞ ęĕČĕčĜ ĐčĤĐÃ
נביאימ(; ĦđĤđďĘ ĐėĤĢĜ ČĘĥ ĐČđčĜđ ,ĐčĦėĜ - ĦđĤđďĘ ĐėĤĢđĐĥ ĐČđčĜ ,ČĘČ
)מגילה יד(.
.ÃĐčĦėĜ ČĘ -

)יותר ממיליונ

העיקרונ הזה ינחה אותנו גמ בתולדות עמ ישראל במדבר .בארבעימ שנות נדודיו
במדבר ,התרחשו אלפי אירועימ גדולימ וקטנימ אכ לא הכל נכתב ותועד .רק
אירוע שיש בו משמעות לדורות הבאימ ,נכתב בתורה.
תיאור מחלוקת קורח ועדתו מול משה ואהרונ ,מ1תיימ בדברי ה1יכומ הבאימ:

Čđă Đ ěāĤĐú Čÿ ĞĤÿ Ēþă Ěü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĤĒĀ ĥĕĈ Čü čĤÿ ģø ĕü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ěĞÿ Ěÿ Ęø ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĜý čø Ęü ě āđĤėă Ā Ē”ü
)במדבר יז ,ה(
.Ã... āđĦďĀ Ğú ėÿ đø ēĤāÿ ģėø Đĕþ Đø ĕü ČāĘđø ,ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ĦĤāþ Ĕģø ĤĕĔü ģø Đÿ Ęø
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האירוע הזה ייחקק כזיכרונ ולֶ ַקח לדורות הבאימ .הוא יצטרפ לעוד אירועימ
שליליימ ,אשר באופנ ניגודי הבליטו דווקא ָּפנ חיובי.
הנה כמה דוגמאות:
 .1על מדרגתו הגבוהה של משה רבנו ,אנו למדימ דווקא מתוכ הקובלנה של אהרנ
ומרימ:

...Ħāďĕēü čø ČāĘđø ĐČþ Ĥø Ěÿ đă āđ ăč Ĥčă þ ďÿ Čú ĐĠþ ă ĘČþ ĐĠþ ă .Čđă Đ ěĚĀ Čù Ĝþ ĕĦĕü čă ý ĘėĀ čă ø Đĥāþ Ĉ Ě ĕďüă čø Ğÿ ěėý ČāĘÃ
)במדבר יב ,ז-ח(
.Ã?Đĥāþ Ĉ Ěčø ĕďüă čø Ğÿ čă ø Ĥčă ý ďÿ Ęø ęĦČ
þ Ĥý ĕø ČāĘ Ğÿ đă ďă Ěÿ đă
הערעור של
 .2גמ על מעלתו הגבוהה של אהרנ הכהנ ,אנו למדימ דווקא מתוכ ִ
קרח וכל עדתו:

.Ãęĕďü ģý ĥø Ĉ ĘāĚĎø ĕă ü đÿ ġĕĢü ġĢý ĕă Ā đÿ ēĤÿ Ġþ ČĢāý ĕă đÿ ,ĕđü Ęý Ħĕčý Ęø ěāĤĐú Čÿ ĐĔý ă Ěÿ ēĤÿ ĠĀ ă ĐĜăý Đü đ...
ø Ã
)במדבר יז ,כג(

 .3גמ תפקידמ האמתי של הכוהנימ והלויימ מתברר דווקא על רקע זיופו של
קורח ,שהיה משבט לוי ובנ דודו של אהרנ הכהנ.
מתעוררת שאלה ,מדוע אינ התורה מKפרת בשבחמ של הצדיקימ באופנ ישיר כי
אמ בצורה עקיפה בהקשר לערעורמ של אחרימ?
אפשר אולי לומר ,שהגורמ לככ הוא מידת הענווה; מעלת הטוב לא תוצג לראווה
בתורה עד שיהיה אילוצ לעשות זאת בלית ברירה.
נשוב אל פרשת קורח.
ההאשמה המרכזית של קורח ועדתו כלפי משה ואהרנ ,הייתה זו:

.Ã?ÅĐ ĘĐÿ ģø ĘĞÿ đă Čĥ
ĉ ø ă Ĝÿ Ħø Ħăü Ğÿ đă ďă Ěÿ đă ...Ã

)במדבר טז ,ג(

על האשמה זאת חזרו גמ דתנ ואבירמ משבט ראובנ:

ăü
.ÃĤĤý ĦăĀ ĥ
ĉ ø Đü ęĎă ÿ đă ĜĕĘý ĞĀ ĤĤý ĦăĀ ĥ
ĉ ø Ħü ĕė...Ã

)שמ ,פKוק יג(

חז”ל אמרו  .ÃĘĝđĠ đĚđĚč - ĘĝđĠĐ ĘėÃבמילימ אחרות :כדי לחפות ולהKתיר על
מומו וחKרונותיו  -מטיח בעל המומ האשמות ועלבונות דומימ ,באדמ אחר.
לא תמיד זה בא מתוכ מּודעּות מלאה; לפעמימ זה נובע מנ התת מודע  -כדוגמת
קורח.
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על משה רבנו נאמר:

.ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ęďĀ ČĀ ĐĀ Ęā ăėĚü ,ďāČĚø đĜĀ ĞĀ Đĥāþ Ĉ Ě ĥĕĈ Čü ĐĀ đÃø

)במדבר יב ,ג(

על פי תפי?תה של עדת קורח ,היה מעמד הכוהנימ הגדולימ נישא ורמ .משומ ככ,
כאשר היא מטיחה במשה האשמות על יהירות והתנשאות ,עדיפ שיבדקו בציציות
עצממ.
כאשר משה רבנו שומע את ההאשמה החמורה הזאת ,הוא נופל על פניו.
תגובה זאת אינה ביטוי לחו?ר אונימ ,אלא ביטוי לחרדה גדולה מאד .לפתע
שאחיו בני לוי רואימ את תפקידמ בצורה הפוכה לחלוטינ
מתחוור למשה רבנוֶ ,
ממה שהיה צריכ להיות.
דבריו של קורח מעידימ על גישתו ותפי?תו את תפקיד הכהנ והלוי .במקומ לראות
וקרבה רוחנית לאלוקימ ,המ רואימ בתפקיד הזה
ַּבתפקיד שירות לעמ ישראל ִ
קידומ של שררה וכבוד .כל בעייתמ היא ,מדוע זכו משה ואהרנ לכבוד הגדול הזה,
ולא המ.
משה נוכח לחרדתו ,כי עבודת הקודש בנשיאת ארונ הברית כפי שנעשתה על ידי
קורח ,נפ?לה במחשבת גאווה והתנשאות!

לִ ְפנֵ י ָה ֵע ָדה לְ ָש ְר ָתמ
מתגובתו של משה רבנו נוכל ללמוד רבות על מהות תפקידמ של הלויימ והכוהנימ:

ęėþ Ħø Čþ čĕĤü ģø Đÿ Ęø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ħďÿ Ğú Ěý ęėþ Ħø Čþ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù Ęĕďüă čø Đü ĕėă ü ęėă þ Ěü ĔĞÿ Ěø ĐÃÿ
)במדבר טז ,ט(
.ÃęĦĀ Ĥø ĥĀ Ĉ Ęø ĐďĀ Ğý ĐĀ ĕĜý Ġø Ęü ďāĚĞú Ęÿ đø ÅĐ ěėă ÿ ĥø Ĉ Ěü Ħďāÿ čĞú ĦČþ ďāčĞú Ęÿ ,đĕĘĀ Čý
נשימ לב לשלושה עקרונות בדבריו של משה:
 - ÃđĕĘĀ Čý ęėþ Ħø Čþ čĕĤü ģø Đÿ ĘÃקרבת אלוקימ היא זכות.
ø .1
 - ÃÅĐ ěėă ÿ ĥø Ĉ Ěü Ħďāÿ čĞú ĦČþ ďāčĞú ĘÃזו אינה ?תמ עבודה ,אלא עבודת קודש; זהו בית
ÿ .2
אלוקימ.
 - ÃęĦĀ Ĥø ĥĀ Ĉ Ęø ĐďĀ Ğý ĐĀ ĕĜý Ġø Ęü ďāĚĞú ĘÃהתפקיד הוא לעמוד ולשרת את העמ; הווי אומר,
ÿ .3
להביא את משאלת לב העמ ואת כאבו לפני ה’.
העקרונות האלו משדרימ ענווה ,מ?ירות והקרבה ,בעוד שהשקפת עולמו של
קורח על עבודת הכוהנימ והלויימ ,הפוכה לחלוטינ.
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בפרשת בהעלותכ אנו למדימ על הכשרת שבט לוי לתפקידו:

.”ęĕă ü đü Ęø Đÿ ĘĞÿ ęĐĕþ ďý ĕø ĦČþ ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĜý čø đă ėĚø ĝĀ đø ,ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ęĕă ü đü Ęø Đÿ ĦČþ ĦăĀ čø Ĥÿ ģø Đü đÃø

)במדבר ח ,י(

>מיכת הידיימ היא ביטוי לייפוי כח .עמ ישראל מייפה את כוחמ של הלויימ להיות
שלוחיהמ בקרבתמ אל הקודש .לא כל אחד ראוי להתקרב אל הקודש ,ולא כל
אחד מ>וגל לעמוד ברמה הגבוהה הנדרשת למשרת ה’ .למעשה ,הלויימ לוקחימ
על עצממ תפקיד אשר עלול לעלות להמ גמ בחייהמ .את תפקיד הלוויימ נוכל
)”פיּוז”( ,המיועד להישרפ במקרה של עלייה גדולה בעומ> החשמל,
להמשיל לנָ ִתיכ ְ
וזאת כדי להגנ על הבית שלא יישרפ .הלוויימ מגִ נימ על עמ ישראל שלא יישרפ
באש ה’.
ה’ אומר זאת בעצמו:

ĕĜý čă ø Ħďč
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø Ėø āđĦă Ěü đĕĜĀ čĀ Ęø đă ěāĤĐú Čÿ Ęø ęĕĜü ĦĂ Ĝø ęĕă ü đü Ęø Đÿ ĦČþ ĐĜĀ Ħăø Čþ đÃĀ
ÿ Ğú ĦČþ ďāčĞú Ęÿ ĘČý ĤĀ ĥ
ĕĜý čă ø Ħĥþ Ĉ Ďþ čă ø ğĎþ Ĝþ ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĜý čø čă ü Đĕþ Đø ĕü ČāĘđø ,ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘĞÿ ĤĠý ă ėÿ Ęø đă ďĞý āđĚ ĘĐāþ Ččă ø ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü
)שמ ,פ>וק יט(
.ÃĥĈ ďāþ ģă Đÿ ĘČþ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü
כאנ מתבררת משמעות המושג ’כפרה’ .כפרה היא מלשונ ’כפורת’ ,דהיינו כי>וי.
הווי אומר ,הלויימ נכנ>ימ אל הקודש פנימה כשלוחי בני ישראל ומהווימ כעינ
חומה המכ>ה ומגִ נה על העמ .די בטעות אחת כדי שישלמו בחייהמ ,דוגמת טעותמ
של נדב ואביהוא .עבודתמ של הלויימ היא בגדר הקרבה עצמית ,שתפקידה להגנ
על שלמות בני ישראל.
במאמר  ÃęĞĐ ĦđēĕĘĥč ĕđĘ ĔčĥÃלפרשת בהעלותכִ ,הצגנו את שרשרת ייפויי הכח
המועברימ מזה לזה:

ďēĀ Čþ ĐĀ ĦČþ đø ĦČĔĀ ă ēÿ ďēĀ Čþ ĐĀ ĦČþ Đĥ
ĉ ý Ğú đÿ ,ęĕĤü ĠĀ ă Đÿ ĥČā
Ĉ Ĥ ĘĞÿ ęĐĕþ ďý ĕø ĦČþ đă ėĚø ĝø ĕü ęĕă ü đü Ęø Đÿ đ”ø
)שמ ,פ>וק יב(
.Ãęĕă ü đü Ęø Đÿ ĘĞÿ ĤĠý ă ėÿ Ęø ÅĐĘÿ ĐĘāĀ Ğ
גמ הלויימ >ומכימ את ידיהמ ומייפימ את כח שליחיהמ .במקרה דננ ,השליחימ
המ הקרבנות הנשרפימ .הקרבנ נשרפ לפני ה’ ,ובככ מכפר ומגנ על הלויימ שהמ
עצממ לא יישרפו .כלומר ,ישראל מייפימ את כוחמ של הלויימ ,והלויימ מייפימ
את כח הקרבנ הנשרפ על המזבח ומציל את כולמ.
משה רבנו ידע את המשמעות האמתית של התפקיד שהוא נושא על עצמו .זו
ה>יבה שבשעת מינויו> ,ירב לבקשת ה’ באומרו:
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Ã...ĕėāü ĜČĀ ĕĚ...Ã
ü

)שמות ג ,יא(

.ÃēĘĀ ĥø Ĉ Ħăü ďĕÿ čă ø ČĜĀ ēĘÿ ĥ...Ã
øĈ

)שמות ד ,יג(

לימימ ,כאשר מגיע אליו הנער בריצה ומתלוננ:

,ÃĐĜþ ēú Ěÿă čă ÿ ęĕČü čă ø Ĝÿ Ħø Ěü ďďĕĀ Ěý đă ďďĀă Ęø Č...Ã
þ

)במדבר יא ,כז(

משיב לו משה:

.ÃęĐĕþ Ęý Ğú āđēđă Ĥ ĦČþ ÅĐ ěĦăý ĕü ĕėă ü ęĕČĕü čü Ĝø ÅĐ ęĞÿ Ęėă Ā ěĦăý ĕü ĕĚü đă ?ĕĘü ĐĦăĀ Čÿ ČĜăý ģÿ Ěø Đ...Ã
ÿ
)שמ ,פAוק כט(

הלוואי ולא יצטרכו אותי .הלוואי שכולמ יהיו במדרגתי .הלוואי שכל העדה יהיו
נביאימ.
דווקא משומ ככ ,בחר הקב”ה במשה להיות נביאו ושלוחו ,המתווכ בינו לבינ עמו.
מאתנו להבינ ,איכ עדיינ מAוגל קורח להטיח בו
לאור כל התובנות האלה נִ בצר ִ
את המילימ:

.ÃÅĐ ĘĐÿ ģø ĘĞÿ đă Čĥ
ĉ ø ă Ĝÿ Ħø Ħăü Ğÿ đă ďă Ěÿ đă ...Ã

)במדבר טז ,ג(

את התיקונ לעיוות הקשה של קורח ,ביצע שמואל הנביא שהיה מבני בניו של
קורח הלוי.
שמואל הנביא שירת את ישראל באמונה כל ימי חייו ,כדברי הכתוב:

ĉ ø ĕü ĦČþ ĘČý đă Ěĥø Ĉ ĔāĠă ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ
ĘČý Ħĕčă ý ččÿ ĝĀ đø ĐĜĀ ĥĀ Ĉ čă ø ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ĕďýă Ěü Ėø Ęÿ ĐĀ đø .đĕĕă Ā ēÿ ĕĚý ĕø Ęā ăė ĘČý ĤĀ ĥ
)שמואל-א ז ,טו-טז(
.ÃĐĠĀ ă Ģø Ěüă Đÿ đø ĘĎă Ā Ęø Ďă ü Đÿ đø
שמואל הנביא היה עובר ממקומ למקומ כדי ללמד את העמ תורה .מעולמ לא לקח
מאיש מאומה .כל כולו היה קודש לשירות עמ ישראל ,ולכנ היה מAוגל לעמוד
ולהוכיח את העמ בדברימ הבאימ:

āđēĕĥü Ĉ Ěø ďĎþ Ĝþ đø ÅĐ ďĎþ Ĝþ ĕčü đă ĜĞú ĕĜü Ĝø Đü .ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă Đÿ ďĞÿ ĕĤÿ ĞĂ Ĝăø Ěü ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü ĕĦăü ėø Ęăÿ Đÿ Ħø Đü ĕĜü Čú đ...Ã
ÿ
)שמואל א יב ,ב-ג(
.Ã?...ĕĦăü ēø ģÿ ĘĀ ĕĚü Ĥ āđĚēú đÿ ?ĕĦăü ēø ģÿ ĘĀ ĕĚü Ĥ āđĥĈ ĦČþ
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ֻּכּלָ מ ְקד ִֹשימ
מדרש רבה מתאר בלשונ ציורית את הויכוח שניטש בינ קורח לבינ משה רבנו:

) ÅēĤāÿ ģ ēģăÿ ĕă ü đÅÃÿבמדבר טז ,א( -
>) ?ěĕĜĞĐ ěĚ ĐĘĞĚĘ čĕĦė ĐĚופ פרשת ’שלח’ ה>מוכה לפרשת ’קרח’( -
ĉ ĞĀ đÅø
) ÅĦĢĕü Ģü ęĐþ ĘĀ đă ĥבמדבר טו ,לח(.
?ĦĕĢĕĢĐ ěĚ ĐĤđĔĠ ĐĕĐĦĥ đĐĚ ĦĘėĦ ĐĘđėĥ ĦĕĘĔ :ĐĥĚĘ ĤĚČđ ēĤđģ ġĠģ
.ĦĕĢĕĢč Ħčĕĕē :đĘ ĤĚČ
) ēĤđģ đĘ ĤĚČבלִ גלוג(ĐĞčĤČ ,ĐĚĢĞ ĦČ ĦĤĔđĠ ĐĜĕČ ĦĘėĦ ĐĘđėĥ ĦĕĘĔ :
!?ĐĦđČ ęĕĤĔđĠ ĦĘėĦ ęĕĔđē
:đĘ ĤĚČ čđĥđ
>) ęĕĤĠĝ ČĘĚ Ħĕčפרי תורה(?ĐĒđĒĚĐ ěĚ ĤđĔĠ ĐĕĐĕĥ đĐĚ ,
.ĐĒđĒĚč čĕĕē :đĘ ĤĚČ
) ēĤđģ đĘ ĤĚČבלִ גלוג(ĦēČ ĐĥĤĠ ,ĦĕčĐ ĦČ ĦĤĔđĠ ĐĜĕČ ĐĘđė ĐĤđĦĐ Ęė :
)במדבר רבה ,פרשה יח ,ג(
.Ã!?ĦĕčĐ ĦČ ĦĤĔđĠ ĐĒđĒĚčĥ
הוויכוח הזה משקפ לכאורה את טענת קורח .אמ כל העדה קדושימ ,מדוע שלא
יהיה קשר ישיר בינ כל אחד ואחד לבינ הקב”ה? מדוע יש צורכ במתווכ שּיְ יַ צג
את העמ כלפי ה’ ואת ה’ כלפי העמ? העמ דומה לטלית שכולה תכלת ,ולבית
מלא >פרי תורה .מדוע יש צורכ בעוד פתיל תכלת? מדוע יש צורכ בעוד פרשיית
?ÃÅĐ ĘĐÿ ģø ĘĞÿ đă Čĥ
ĉ ø ă Ĝÿ Ħø Ħăü Ğÿ đă ďă ĚÃ
המזוזה? ÿ -
טענה זו נשמעת מגוחכת כאשר נזכרימ באותו ִחיל ואותה רעדה שאחזו בבני
ישראל במעמד הר >יני ,בשמעמ ישירות את קול ה’ .לא נשכח כיצד ניגשו בני
ישראל בעצממ אל משה והתחננו לפניו:

.Ã!Ħđă ĚĜĀ ěĠþ ă ęĕĐāü ĘąČù đă ĜĚĀă Ğü Ĥčă ý ďÿ ĕø ĘČÿ đø ,ĐĞĀ ĚĀ ĥø Ĉ Ĝü đø đă ĜĚĀă Ğü ĐĦăĀ Čÿ Ĥčă þ ď...Ã
ÿă

)שמות כ ,טז(

העמ מפציר במשה שישמש כמתווכ בינ ה’ לבינמ ,כדי שהמ לא יישרפו באש
הבוערת שעל הר >יני.
כלומר ,אנו שוב נפגשימ בתפקידו של המתווכ ,המשמש כחומת מגנ על העמ
בעמידה >מוכ לקודש .המתווכ לוקח על עצמו את ה>יכונ של שריפה באש
השכינה ,ובככ הוא מגנ בגופו על עמ ישראל.
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על מ=ירות נפשו של משה רבנו למענ עמ ישראל ,אנו לומדימ מנקיטתו בצעד נועז
ביותר לפני ה’ אחרי חטא העגל:

.ÃĦăĀ čø ĦĀ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĀ Ĥø Ġø ĝüă Ěü ČĜĀ ĕĜü ēý Ěø ěĕü Čÿ ęČü đø ,ęĦČ
ĉ Ā ă Ħăü ęČü ĐĦăĀ Ğÿ đÃø
Ā ĔĀ ă ēÿ Čĥ

)שמות לב ,לב(

גמ ישעיהו הנביא בנבואתו ,רמז למשה רבנו ,מבלי להזכיר את שמו בפירוש:

ęĕĞü ĥāø Ĉ Ġă Ęÿ đø Čĥĉ Ā ĜĀ ęĕčă ü Ĥÿ ČĔø ēý Čđă Đđø ,ĐĜĀ Ěø Ĝü ęĕĞü ĥāø Ĉ Ġă ĦČþ đø , āđĥĈ Ġø Ĝÿ Ħđþ ĚĀă Ęÿ ĐĤĀ Ğù Đþ Ĥĥþ Ĉ Č...Ã
ú
)ישעיהו נג ,יב(
) Ğĕÿ Ďă ü Ġø ĕÿיפציר בתפילתו(”.
נשוב ונבחנ את המשל שהציג קורח בפני משה על פי המדרש’ :טלית שכולה תכלת
ובית מלא =פרימ’.
לכאורה ,טענתו של קורח צודקת .מדוע בית מלא =פרי תורה זקוק לשתי פרשיות
על מזוזת הפתח? מדוע טלית שכולה תכלת זקוקה לפתילי תכלת?
לטענת קורח ,משה רבנו נמשל לפרשיית המזוזה הנראית מיותרת ,כאשר הבית
מלא =פרימ  -המשולימ לעדה שכולמ קדושימ.
כשנתבוננ בדבר נגלה ,כי ’בית מלא =פרימ’ פירושו  -שה=פרימ נמצאימ בתוכו
מבחינה פיזית ,אכ המ אינמ מחוברימ אליו בצורה מהותית.
החיבור האמתי לבית מתבצע על ידי הצמדה לבית או לפריט שמייצג את הבית.
מה מייצג את הבית? פתח הבית .מדוע? כי פתח הבית משמש כמבוא ושמירה; אינ
לו מעמד עצמי ,אלא הוא טפל לבית ובטל אליו .משומ ככ הוא מייצג את הבית.
חיבור הפרשייה למזוזת הפתח  -כלומר אל המשקופ העומד  -משרה את שמ ה’
על הבית.
מהו הנמשל?
הבית מייצג את עמ ישראל .מזוזת הפתח מייצגת את משה= .פרי התורה שבבית
וגמ הפרשייה על מזוזת הפתח  -מייצגימ את ה’.

אמנמ ă Ā
 - Ãęĕĥāü Ĉ ďģø ęĘăĀ ėă Ă ĐďĀ Ğý ĐĀ ĘėÃזה הבית;  - ÃÅĐ ęėĀ āđĦčø đă Ãאלו =פרי התורה שבבית.
אכ עדיינ אינ חיבור בינ ה’ לבינ העדה ,כפי שאינ חיבור בינ ה=פרימ לבינ הבית.
נכונ שמשכנ העדות נמצא פיזית בתוכ מחנה ישראל ,אכ החיבור המהותי מתבצע
דרכ הקשר הנבואי ,התורה והמצווה .החיבור של ה’ אל העדה הוא דרכ נביא,
שבעיני עצמו הוא בטל לעמ ישראל .כשהנביא הוא ָענָ ו כמשה ,שכל כולו עומד
לשירות עמ ישראל ,החיבור של ה’ אליו הוא כחיבור ה’ לכלל ישראל .משה רבנו
הבטלה לבית ,ועליה מודבקת פרשייה שהיא דבר ה’ אליו.
ֵ
הוא כמזוזת הבית
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גמ בנוגע לטלית התכלת ,ידית האחיזה בטלית היא בציציותיה .חוטי הציצית
ביח; לטלית המ כפתח הבית ביח; לבית.
אנו רואימ זאת בבירור ב;פר יחזקאל:

ěĕčý đă ġĤþ ČĀ ĐĀ ěĕčă ý ēÿ đă Ĥ ĕĦāü Č Čĥ
ĉ Ā ă Ħăü đÿ ,ĕĥČā
ü Ĉ Ĥ ĦĢĕü Ģü čă ø ĕĜü ēý ģăĀ ĕă ü đÿ ďĕĀ ĦĕĜü čø Ħăÿ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ
)יחזקאל ח ,ג(
.Ã...ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ
משומ ככ ,אינ חיוב צבע התכלת בטלית עצמה ,אלא בפתילימ ,שהמ טפלימ
לטלית ומשומ ככ המ מייצגימ אותה ולא את עצממ.
באותו אופנ ,אמ הנביא היה רואה את עצמו גבוה מכל העמ ,דבר ה’ לא היה דבק
בעמ ישראל .קורח לא ראה את עצמו כמשרת ציבור וכטפל אליו ,אלא כעומד
מעל כלל הציבור .משומ ככ הוא לא נבחר על ידי ה’ להיות שליח ציבור.

ַוּיִ ַּקח ק ַֹרח
התובנה הזאת תפתור קושי ידוע.
הפרשה פותחת בביטוי  .ÃēĤāÿ ģ ēģăÿ ĕă ü đÃÿלפתיחה הזאת אינ קשר הגיוני להמשכ
הפ;וקימ .הכל שואלימ ,מה הוא לקח?
רמז לתשובה נמצא ב;ופה של הפרשה ,כאשר הקב”ה מגדיר ומפרט את תפקידמ
וחלקמ של הכוהנימ:

”.ÃĦĚĀ đă ĕ čĤý ģăĀ Đÿ ĤĒă Ā Đÿ đø ęėþ Ħø Ĝăÿ ĐĂ ėă ø ĦČþ ěĦăý Čþ ĐĜĀ ĦăĀ Ěÿ Ħďāÿ čĞ...
ú

)במדבר יח ,ז(

’עבודת מתנה’ פירושה נתינה .כלומר ,את תפקיד הכהונה  -ה’ נותנ ,ולא הכהנ
לוקח .מה שעשה קורח היה לקיחה .הוא דרש את הכהונה לעצמו בניגוד למהותה.
זו היא כוונת התורה בציינה ÃēĤāÿ ģ ēģă ÿ ĕă ü đÃÿ :בפתיח של הפרשה.

שררה או שירות
הוויכוח בינ משה רבנו לקורח ,מציפ את השקפת התורה בנוגע לכל תפקיד הנהגתי
בישראל.
מה כותבת התורה ביח; למנהיג הגבוה ביותר שהוא המלכ?

.Ã... āđ ăč ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ Ĥēÿ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ęþ Ěþ ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ęĕĥ
ĉ ü ĦăĀ ę āđĉĥÃ

)דברימ יז ,טו(
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 ורק אחר ככ, הקב”ה בוחר את מלכ ישראל.’ תנאי ראשונ הוא בחירת ה,כלומר
.מבקשימ את חוות דעתו של העמ
:במצוות המלכ מדגישה התורה פרט חשוב ביותר

ęđă Ĥ ĕĦăü Ęø čü Ęø ...đĕĕă Ā ēÿ ĕĚý ĕø Ęėă Ā āđč ČĤĀ ģĀ đø ...ĤĠþ ĝý ĘĞÿ ĦČāĒă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĐĜý ĥø Ĉ Ěü ĦČþ āđĘ čĦÿ ėĀ đÃø
(כ-וקימ יחD פ,)שמ
.”...đĕēĀ Čþ Ěý āđččĀ Ęø
 עיקרה הוא במּודעּות לתפקידו.וד של המלכ2תכונת הענווה היא מתכונות הי
.כמשרת העמ
נֹועצ
ַ  רחבעמ.הדוגמה המובהקת שניתנ להציג קשורה ברחבעמ בנ שלמה המלכ
בשריו הבכירימ והזוטרימ בטרמ השיב לעמ על בקשתמ להקל מעליהמ את עּוּלָ ּה
.הכבד של המלכות
?מה הייתה תשובת הצעירימ

ęėĕþ Ęý Ğú ĝĕĚü Ğø Đþ ĕčü ČĀ ...ĐĒþă Đÿ ęĞĀ ĘĀ ĤĚČā
ÿ Ħ Đā ăė ... āđĦă Čü đă Ęďø Ďă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕďü ĘĀ ĕø Đÿ đĕĘĀ Čý đă Ĥčă ø ďÿ ĕø đÃÿ
(יא- י,א יב-)מלכימ
.Ã...ęėþ Ęăø ĞĂ ĘĞÿ ğĕĝü āđČ ĕĜü Čú đÿ ďčý ėă Ā ĘāĞ
?ומה הייתה תשובת הזקנימ והבכירימ

ęĞĀ ĘĀ ďčþ Ğþ Đĕþ Đø Ħăü ę āđăĕĐÿ ęČü ,ĤāĚČĘý đĕĘĀ Čý đă Ĥčă ø ďÿ ĕø đÿ ...ęĕĜü ģý Ēøă Đÿ ĦČþ ęĞĀ čø ēÿ Ĥø Ėø Ęþ Ěþă Đÿ ġĞÿ đĀă ĕă ü đÃÿ
.ÃęĕĚü ĕă Ā Đÿ Ęėă Ā ęĕďü čĀ Ğú ĖĀ Ęø đă ĕĐĀ đø ęĕčü āđĔ ęĕĤü čĀ ďøă ęĐĕþ Ęý Čú ĦăĀ Ĥø čă ÿ ďü đø ęĦĕĀ Ĝü Ğú đÿ ęĦăĀ ďø čÿ Ğú đÿ ,ĐĒþă Đÿ
(ז-וקימ ו2 פ,)שמ

 ובו ביומ נתחלקה,ופו של דבר קיבל המלכ רחבעמ את עצת הצעירימ הרעועה2ב
.מלכות ישראל לשניימ
עצת הזקנימ הטובה שימשה השראה לרבנ גמליאל בבואו למנות תלמידי חכמימ
.לתפקידי שררה
:(בגמרא מובא המעשה הבא )בתרגומ חופשי

ĞĥđĐĕ ĕčĤ ĕďĕč .ĐĜĕĠĝč ęĕĎĕĘĠĚ đĕĐĥ ĞĥđĐĕ ĕčĤđ ĘČĕĘĚĎ ěčĤč ĐĥĞĚ"
ĦđĞĔĚ ĐČĢđĦė ĖĤďč čđėĕĞ ĐĕĐ .đĚĢĞĘ ěĕėĐĥ ĦĘđĝđ ĘėđČ ĦđĚė ĐĦĕĕĐ
.ĘĒČ ,ěĕėĐĥ ěđĒĚĐ ĕė ěĕēčĐ ĐĒĐ čđėĕĞĘ ěĜđėĦĐ ČĘĥ ĘČĕĘĚĎ ěčĤđ ,ĔđđĕĜč
Ğďĕ ďĢĕė đĦĘČĥĘ .ČđĐ đĜđĒĚč ĞĥđĐĕ ĕčĤ ęĞ ďđĞĝĘ ġĘČĜ ČđĐ ĦČĒ čģĞ
ĦēČ ĐĘđĞĥ ďēČ čėđė ĥĕ :ĞĥđĐĕ ĕčĤ čĕĥĐ ,ĐĎĘĠĐč čđėĕĞ ĐĕĐĕĥ ĥČĤĚ
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.đĜĦđČ ęĎ ĐĞĦĕđ ĐĘĞĕ ČĚĥ ĕĦĤĚČ .ęĕĜĠĝĐ ĦČ ĐĞĦĚ ČđĐđ ĐĜĥ ęĕĞčĥĘ
 ]יש אומרימ כי הכוכב הזה הוא כוכב השביטěđĒĚ Ęĥ ĤĦđĕ ĐĘđďĎ ĦđĚė ĕĦĜėĐ ěėĘ
.[המפור;מ ’האלי’ המופיע פעמ בשבעימ שנה
ĕčĤ đĘ čĕĥĐ ?ĐĜĕĠĝč ĐĘđĞ ĐĦČđ Ėďĕč ĐĚėē Ėė Ęė :ĘČĕĘĚĎ ěčĤ đĘ ĤĚČ
ĕčĤđ ČĚĝē ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ ĖĕďĕĚĘĦ ĕĜĥ ĘĞ Đă Ěÿ Ħăø ,ĕĘĞ Đăÿ Ěý ĦăĀ ĐĦČĥ ďĞ :ĞĥđĐĕ
ĘđėČĘ ęēĘ ČĘ ęĐĘ ěĕČđ ęĕč ĥĕ ĦđĠĕĔ ĐĚė ĤĞĥĘ ęĕĞďđĕĥ ,ČďĀ Ďă ø ďø đă ăĎ ěč ěĜēđĕ
ęĦđČ ĐĜĚĕ ĤđĒēĕĥėĥ ,ĔĕĘēĐ ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ĦČĒ ĞĚĥĥė .ĥđčĘĘ ďĎč ČĘđ
:ęĐĘ ĤĚČ .đČčđ ęĐĘ ēĘĥđ ĤĒē .đČč ČĘđ ęĐĘ ēĘĥ ,ĐĘĞĥė .ēĦĠĚ ĕďĕģĠĦĘ
()הוריות י
.”!ęėĘ ěĦđĜ ĕĜČ ĦđďčĞ ?ęėĘ ěĦđĜ ĕĜČ ĐĤĤĥĥ ęĦČ ęĕĚđďĚė
.מי יתנ ומנהיגי ישראל יאמצו את עקרונות התורה להנהגת הציבור

