
  

   

   
ָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה'. ּוַמּדּו  .ַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ה'ַרב ָלֶכם, ִּכי ָכל ָהֵעָדה ּכ�

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת 

 .ז)י ,(אבות הקרח וכל עדתו" שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים זו מחלוקת 

איך אפשר בכלל להשוות את מחלוקת קרח ועדתו  - מקריאה ראשונית של המשנה באבות, מתעוררת פליאה

למחלוקותיהם של הלל ושמאי? מהמשנה משמע שאילולא העובדה (השולית, לכאורה) שמטרת מחלוקתו 

לגיטימציה כמו למחלוקת הלל  של קרח לא הייתה לשם שמיים, בעצם למחלוקת של קרח על משה ישנה

 ושמאי! איך אפשר לומר דבר כזה?

ובאמת, מהתבוננות בטענתו של קרח לא ברור מה היה חטאו הגדול. האם טעה? הרי מצינו שישראל באמת 

, וישנו אפילו ו) ,טי(שמות , שעם ישראל נקרא "ממלכת כהנים ועם קדוש" ל) ,(שמות כבנקראו "אנשי קודש" 

שחוזר על עצמו מספר פעמים "קדושים תהיו"! אם התורה בעצמה ציינה שכל העם קדושים  ציווי מפורש

במידה שווה, אין שום היגיון שאלוקים יעדיף אדם אחד או משפחה אחת על פני כולם ותינתן לו כהונה
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. אין 

כל כך  צורך בנציגים או מתווכים שיעבדו במקדש. הדרישה שמשה יוכיח בפני העם שיש צורך בכהונה לא

  רחוקה מהשכל.

בנוסף, טוען קרח, גם אם נניח ובאמת צריך נציג מיוחד שיעשה את העבודה בשם ישראל, אם אי אפשר שכל 

? העם צריך כהניםאחד ואחד ייקח את חלקו בעבודת ה' בצורה פעילה, מי נתן לכם את הזכות לבחור את ה

.. הדרישה לדמוקרטיה גם היא לא כל .פריימריז לבחור את נציגיו בעצמו. נצא במסע בחירות, נקים קלפיות,

.כך מוזרה. את הטועים יש להעמיד על טעותם, לא להתפרץ עליהם ולגרום למותם
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מחלוקתם לא הייתה לשם שמיים. אם הייתה טעותם רק טעות עיונית,  - אלא שכאן נכנס לתמונה האינטרס

ו מתוך קנאה ורדיפת כבוד. קרח ועדתו באמת צריך להסביר להם במה טעו, אך משה ראה שקרח ועדתו בא

למעשה, לקרח לא היה אכפת מכל הטענות שלו. מתוך  - רק העמידו פנים שהם עושים את זה לטובת העם

כך לא חקר לראות שהן שקריות, ולכן גם המסקנות מוטעות לחלוטין. אומנם ישראל נקראו גוי קדוש, אך 

ווי האלוקי על בני ישראל להיות קדושים הינו המטרה זאת הגדרת תפקידם ביחס לשאר אומות העולם. הצי

לה' ולמצוותיו  מקודשיםהראשית והגבוהה ביותר של העם, לא מצב נתון. עם ישראל אינם קדושים, אלא 

כשם שאישה מקודשת לבעלה. אסור להתבלבל בין שאיפה למצב הנוכחי! עם ישראל זקוקים לנציג שיפעל 

ל העם. ישראל זקוקים לשליח מורם מעם, כפי שהוכיחו עדת קרח לא בתור אדם פרטי אלא רק כסמל ש

.בכבודם ובעצמם
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ולגבי טענתם השנייה, לגבי זכותו של העם לבחור את נציגיו, קרח צדק. באמת, יש זכות לעם לבחור את 

ה נציגיו בבחירות דמוקרטיות על עקרון שוויון הזכויות. נציג שישמש את העם וידאג לצרכי הכלל. אך כל ז

שייך רק בדברים ששוויון הזכויות של כל העם לא מוטל בספק. לעומת זאת, כאשר אלוקים בכבודו ובעצמו 

אומר לך מי ראוי להיות שליחו, מי יעז לקום ולומר "השליח שבחרת לא טוב מספיק! אנחנו רוצים לבחור את 

 .המתווך!"?..

ות שאפשר היה לקבל אותן בהבנה, אפשר וכך מתבהרים דברי המשנה באבות. כל הטענות של קרח הינן טענ

היה באמת להסביר ואולי אפילו להתווכח אילו המטרה של קרח הייתה השאיפה לגלות את האמת. לעומת 

זאת, מטרתו של קרח לא הייתה לשם שמיים, אלא לשם עצמו, ודבר זה הוא אשר הפך את הטענות 

גרמה לו, עם  אהרןכל כך. הקנאה של קרח ב והשאלות של קרח מלגיטימיות ומתקבלות לכפירה וחטא חמור

 כל גדולתו, לעצום את עיניו ולסתום את אוזניו לקול האמת.

דור בו אידיאות צצות בכל פינה. חשוב לדעת להבדיל  - העיקרון הזה הוא עיקרון חשוב, בעיקר בדורנו אנו

ירים את זה מאחורי בין אנשים שבאמת מחפשים את האמת, לבין כאלו שרק מחפשים כבוד לעצמם ומסת

  מילים יפות.

______________________  
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ח מהמשך הפרשה ניתן לראות די בבירור שבניגוד לדתן ואבירם שחלקו על עצם השררה של משה, העובדה שהכי הפריעה לקר 
 ן.הייתה הכהונה המיוחדת לבני אהר

2 
מדוע הרגתם אותם  -אפשר לומר שזאת גם הייתה טענת העם על משה ואהרן לאחר מעשה, על כך שהרגו את קרח ואת עדתו 

  ?במקום למחול על כבודכם ולהסביר
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 העלון מוקדש
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  בן מרים גיטל טובה
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, נועץ הרב זצ"ל את (ישראל ותחייתו טו) במאמר בספר אורות

השקפתו של קורח בחטאו של קין. קין היה סבור שניתן "להשאיר 

הגסות הגופנית ואת כל הנטיות את כל זוהמת העולם, את כל 

הרשעיות האחוזות בגוף הגס... ולעלות עמו אל האושר של 

הקודש"; ושאפשר לרוצח בטבעו להקריב קרבן ולהתקרב לה' 

ללא מאמץ להיטהרות. לכן לא שעה ה' אל מנחתו, כדי לא לתת 

הצדקה למעשיו, וכדי לשדר לאדם שיש צורך במאמץ מוסרי רב 

  כדי להגיע אל הקודש.

"הַקִינּות עשתה באדם את המפעל הקֹרִחי בישראל". מה שעשה 

קין באנושות עשה קורח בישראל. להכריז: "כל העדה כולם 

קדושים", הוא לעג לכל המאמץ הנדרש להתעלות מן החול אל 

הקודש, שהרי אם כולם קדושים, אז כל העם הוא במדרגת משה, 

ל כל העמים והחול הוא קודש. מכאן התפתחה אותה דת הפונה א

השקועים בכל רפש הטומאה ואומרת להם "הנכם כולכם קדושים, 

זאת היא הֹקרחּות נים לה', אין הפרש בין עם לעם, כולכם ב

  האנושית, שהיא הַקִינּות החדשה, שממנה סובל העולם".

 רב לאחר עמלוהתרוממות כדי להעלות את החול נדרשת התעלות 

של זיקוק. הסוברים כי בהבל פה ניתן להעלות את כל החול, 

כביכול 'קופצים לגן עדן' כשהם נושאים עימם את כל הרוע 

  והתכונות השליליות שלהם.

למרגלים הייתה השקפה הפוכה. הם סברו שכדי להתקדש יש 

צורך לברוח מן החול, ולכן סירבו להיכנס לארץ, והעדיפו 

  לאכול ַמן שמים.להסתופף בצל ענני הכבוד ו

היהדות אינה גורסת בריחה מן החול, כדעת המרגלים, ולא שהחול 

הוא קודש, כטענת קורח, אלא רוממותו של החול אל הקודש. זהו 

תפקידם של ישראל באומות ושל כהנים בישראל, להיבדל על מנת 

  להעלות את הכלל עימהם.

 החינוךהשקפה זו באה לידי ביטוי במצוות ציצית. כתב בספר 

הלבן רומז לגוף שהוא מן הארץ שנבראת מן השלג... " :(מצוה שפו)

והתכלת ירמוז לנפש שהיא מן העליונים... ולזה רמזו שהתכלת 

דומה לים, וים לרקיע, ורקיע לכסא הכבוד... ולכן כורכים חוט של 

  ."קודש על החול -תכלת על הלבן 

לציצית, לא פלא שקורח טען שטלית שכולה תכלת אינה זקוקה 

  שהרי הכול תכלת והכול קודש.

יפה עשו קברניטי המדינה, שעיטרו את דגל המדינה היהודית 

בצבעי כחול ולבן, להורות על מגמת המדינה לשלב ארץ ושמים, 

כשם שאמרו במדרש שצבע דגלו של יששכר היה כחול ושל זבולון 

לבן, והשותפות ביניהם הוא השילוב הנכון. משום כך באה פרשת 

  צית בין מרגלים לקורח.צי

  

    

 ָּכל ֵמֵאת ָאב ְלֵבית ַמֶּטה ַמֶּטה ֵמִאָּתם ְוַקח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר

 ַעל ִּתְכּתֹב ְׁשמֹו ֶאת ִאיׁש ַמּטֹות ָעָׂשר ְׁשֵנים ֲאבָֹתם ְלֵבית ְנִׂשיֵאֶהם

 ֵּבית ְלרֹאׁש ֶאָחד ַמֶּטה ִּכי ֵלִוי ַמֵּטה ַעל ִּתְכּתֹב ַאֲהרֹן ֵׁשם ְוֵאת :ַמֵּטהּו

 :ָׁשָּמה ָלֶכם ִאָּוֵעד ֲאֶׁשר ָהֵעדּות ִלְפֵני מֹוֵעד ְּבאֶֹהל ְוִהַּנְחָּתם :ֲאבֹוָתם

ּנֹות ֶאת ֵמָעַלי ַוֲהִׁשּכִֹתי ִיְפָרח ַמֵּטהּו ּבֹו ֶאְבַחר ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְוָהָיה  ְּבֵני ְּתל�

  .ֲעֵליֶכם ַמִּליִנם ֵהם ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל

עקב  ,בדן קורח ומשפחתוטות' לסוף פרשיית אוסמכה 'פרשת המנ

. לא רק סמיכות טכנית בסדר אהרןמשה ובחירת ה' בערעורם על 

  הפסוקים, אלא גם סמיכות כרונולוגית.

 כל הספיק ולא" - הצורך בפרשייה זועל  תמה 'אור החיים' הקדוש

, אדמת המדבר הצחיחה, בדרך נס פותחת ?!"בקרח' ה שעשה מה

קורח, משפחתו ורכושו. ובנוסף, אש יוצאת את פיה ובולעת את 

י וכלת את מאתיים וחמישים איש מקטירמאת ה', פתאומית, וא

, ועוד שפורצת מגיפה בעם שנמשך אחרי עצת ומתים בה הקטורת

י להוכיח את ! וכי צריך נס נוסף כדאנשים מבני ישראל 14700

  ?אהרןם של משה וצדקת

 שדבר על הוא לקרח שאירע מה כי חושבים שהיו אולי": ומבאר

 ,ביתו נאמן נביאו כבוד על נקם ינקום' וה ,עליו וחלק משה נגד

' ה צווה לזה .לשרתו השבטים בשאר שיבחר אפשר ולעולם

  '".המטות מבחן' לעשות

על בחירתו של סוג העץ לצורך 'מבחן המטות' עומד 'אור החיים' 

 ,הזה השקד מהר' אליעזר:  אמר" - ל במדרש "מתוך דברי חז

  .)יב ה,(קהלת רב ."..יום א"כ - פירותיו גומר שהוא עד שיניץ משעת

 פרי לבקש הנס לבעל ראוי אין " –תמה 'אור החיים' הקדוש 

 שמבקש היכולת הפחתת חס ושלום שנראה ,להפריח הממהר

!", ובהמשך דבריו טוען כי כדי להעצים את הנס שממהר פרי אחר

 חרוב" )ע"א (בכורות חל "היה יכול להיבחר עץ החרוב, שכן אמרו חז

  "!שנה שבעים - פירותיו גמר שעת עד נטיעתו משעת ,זה

ל "מצטט 'אור החיים' הקדוש את דברי חז ,כדי לענות על קושי זה

 על המערער שכללהעיר:  'שקדים' טעם אמרו ל"רזבמדרש "

ל לביאור "". מדוע הוצרכו חזלבוא ממהרת פורענותו - הכהונה

  זה? מה בפסוק עורר אותם לגלות לנו סוד זה? 

  רחמרגלים, ציצית וק

  ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א
  מדרכי הראי"ה

 טא-מקל מטה

 אביאל דייןר' 
 התורה בטּו

 הקדוש 'אור החיים'מפניני 



 
  בחירתו של עץ השקד.

גדולת הנס ועוצמתו היו מוכפלים עשרות מונים אם היה המדובר 

על בחירת בעץ חרוב! אולם בחירתו של עץ השקד לא רק הורתה 

'הקדוש' והמובדל לעבוד את ה' ולשרתו, אלא באה לרמז גם על 

  העונש למערער על כך.

 .משענת, מטה, מקל בין הבדל יש: "), יא(ירמיה אכתב המלבי"ם 

, המדרגה לציין לפעמים אותו נושא והיה ,לכבוד עשוי היה המטה

  ...".מקל נקרא להכאה עשוי ואם. ..הנשיאות לפעמים ומציין

ל בעומק בינתם "בכל הפרשייה מוזכר 'מטה' בלבד. אולם חז

ולעדת בני  אהרןלביארו לנו שיש למטה הזה גם צד של 'מקל'. 

הוא הנבחר בהנהגת ישראל לשרתם במשכן.  אהרןמטה,  –ישראל 

  מטה.  – אהרןלמערערים על בחירתו של 

דולים "ג אין כלי 'רע' או 'טוב'. –כלי שנתן לנו הבורא כך גם בכל 

הכל  - לכל חפציהם" של בני האדם נצרכים][מעשי ה', דרושים 

  תלוי בנקודת המבט. בשימוש. במעשה האדם.

גם  –סמים, וצעקות אף הכלים שנראים לנו כגרועים, כגון: סכין, 

אוכל,  הם יכולים להיות הכלים הטובים ביותר: סכין לחתוך איתו

סם כדי לשכך את כאביו של החולה, וצעקה כדי להזהיר מסכנה 

  אדם שנמצא מרחוק לנו.

  מקל או מטה? הכל לפי המעשה.

  

הגוי ? יש בעיה –יש החושבים שאמירה לגוי היא כמין "הותרה" 

ודיינו...  ,יפתור, נספר לו סיפור, נבטיח לו כמה שקלים במוצ"ש

! ויבוארו הדברים במהלך המאמרים אין הדבר כןאבל באמת 

הקרובים
1
.  

  שתי בעיות הן הקשורות למעשה הגוי בשבת:

לעשות מלאכה האסורה בשבת. לא רק בשבת  האחת, האמירה לגוי

  .(רעו, ב) אסור לומר לו, אלא אף מער"ש

 אף עשה הגוי מלאכה בשביל היהודי - השניה, הנאה ממלאכת הגוי

 , מ"מ אסור ליהודי להנות מתוצאות מלאכת הגוימבלי שבקש ממנו

משנ"ב רעו, ב). איסורים אלו מדרבנן  –(מחשש שיבוא לומר לו 

  הם.

   –להקדים מהו האיסור בהדלקת חשמל ראשית, יש 

ישנו איסור  גופי חימום או חוטי להטשיש בהם בהדלקת מכשירים 

(כמחמם הברזל ע"מ לצרפו, כרמב"ם הל' שבת  תורה של מבעיר

א"כ פלטה, תנור, מיחם, נורת אגס –יב, א) 
2

, נורת פלורסנט אסור 

להדליקם מהתורה
3
.  

רר, ו(כמאו חוטי להט גופי חימום אושאין בהם בהדלקת מכשירים 

   –מזגן) נחלקו האחרונים 

 חזו"אהיש הסוברים שכל הפעלת חשמל איסורה מדאוריתא: דעת 

, בניית בונהשיש בכך איסור תורה של  (ח"ב מא, א) אול"צהו(נ, ט) 

מעגל חשמלי, וכלשון החזו"א "מעמיד הזרם לעבור בתמידות". 

תורה של  שיש בכך איסור (מנחת אשר שבת א, ל) דעת הרב אשר וייס

                                                      

 
1

סוגיה זו חשובה מאין כמוה, כיון שלא פעם ולא פעמיים בחיים נזקקים אנו 

  לגוי בשבת.

 
2

  בקושי משתמשים בה היום, כי צורכת הרבה חשמל, וכן מפיצה הרבה חום.
3

(שבת ג, עמ' תלב), וכן פסקו רוב  או"ח יט, יד), וכן בחזו"ע(א,  כ"כ ביבי"א 

  ארחות שבת, ג, עמ' ס).עי' ( אחרוני זמננו

ועוד  (אורח משפט, עא) ראי"ה קוקה, י"א בדעת כן מו. כמכה בפטיש

הבערהשיש בכך איסור תורה של 
4

. כ"כ, יש שהחמירו לאיסור 

  ולא הגדירוהו.  (אג"מ או"ח ד, פד) תורה

מאידך, יש הסוברים כסברת ה'בית יצחק' שיש בכך איסור דרבנן 

 (ג, מג) "י, מנח(מנחת שלמה א, יא) גרשז"אהשל הולדת זרם. כ"פ 

(חזו"ע שבת ו, עמ' קו גר"ע יוסףהו
5

( .  

להגדרת האיסור בחשמל תהיה נפ"מ הלכתית, ולהלן יבואר. מ"מ, 

גם לסומכים על הגרשז"א והגר"ע יוסף שפעולת החשמל היא 

מדרבנן, ראוי להחמיר לעשות הפעולה בשינוי, בשל הדעות הרבות 

  החוששות לאיסור תורה.

  החשמל: במקרה שנפלפתרונות שונים  נציגלהלן 

שבות דשבות לצורך מצוה או לצורך גדול -פתרון א' 
6
   

  מכשיר בודד  הדלקת

ראובן מצא בבוקר השבת ששכח לכוון את שעון השבת  – מקרה א'

(צורך  של הפלטה, כך שאין לו דרך לחמם התבשילים לסעודה

מצוה
7

 (–   

                                                      
4

 הרב ישראל רוזן ,(פניני הלכה שבת יז, ב). מאידך כ"כ הרב אליעזר מלמד 

, ניסן התשע"ו) כתב שאין זו דעת הרב קוק. זאת משום 111(אמונת עתיך, עמ' 

לפ"ז יהא אסור מהתורה להגביר זרם שאת"ל שסבר שיש בכך איסור הבערה, 

במכשירים חשמליים, והרי רוה"פ התירו(שש"כ לד, כח. צי"א ו, ו. יבי"א א, או"ח 

יט), ואין לאפושי פלוגתא בינו לשאר הפוסקים. והראיה, שאף תלמידו המובהק 

  של הרב זצ"ל, הרב שאול ישראלי, נקט שמותר להגביר זרם.
5

(ז, לו) שהדלקת חשמל אסורה מדאו', התכוון  י"אוביב) (שבת ג מש"כ בחזו"ע 

הדלקת מנורת להט שאסורה משום  –הרב לנושא שעסק בו באותה תשובה 

  מבעיר. 

 
6

(שז, ה. תקפו, כא) שמותר לומר לגוי לעשות איסור דרבנן לצורך  נפסק בשו"ע

  מלאכה דרבנן).  –אמירה לגוי. שבות ב'  –(שבות א'  מצוה או לצורך גדול
7

בר המענג את השבת נחשב צורך מצוה, אלא רק דברים בסיסיים לא כל ד 

 לסעודה, כגון יין לקידוש, חלות לבציעה, תבשיל שהוא חלק עיקרי בסעודה

  (משנ"ב שכה, ס). 

 אמירה לגוי בנפילת החשמל

 ר' איתן גרתי
 אורח חיים

 בהכוונת הרב רובינשטיין



 
יורה לגוי להרים זיזים בשעון, כך שהפלטה תדלק רק עוד   .א

  שעה. חצי

הדלקת הפלטה אמנם כרוכה באיסור תורה של מבעיר, אך הסבר: 

משום שאין הגוי גורם להדלקתה המיידית, ההדלקה העתידית 

גרמאנחשבת ל
8

 ,איסור דרבנן(וקיל הוא משאר שבותים, ודינה כ

א"כ הו"ל שבות דשבות במקום  –שו"ע שלד, כב) בכדמשמע 

  מצוה. 

, איך באותו רגעיש לאדם אורחים, וחייב שהפלטה תדלק   .ב

שמותר להורות לגוי לעשות  (שו"ע שז, ה) ראינו – אפשר 

מלאכה דרבנן לצורך מצוה. נחלקו אחרוני זמננו האם מותר 

(שאז יורדת דרגתה  לומר לגוי לעשות מלאכה דאו' בשינוי

 לדרבנן). 

והתיר רק אמירה לגוי  (אשרי האיש, עמ' פח) אסר זאת גריש"אה

במלאכות דאו' בשינויבמלאכות דרבנן בעצם, ולא 
9

. לשיטתו, 

אין היתר לומר לגוי להפעילה מיד, אלא כפי שראינו לעיל 

שיורנו להרים זיזים בשעון השבת, כך שתדלק עוד כמחצית 

  השעה.  
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(ג, יח), וזו הדעה הרווחת, אך יש  יבי"אוב (מנח"ש א, יג) גרשז"אהכ"כ 

להרים זיזים שחששו לאיסור תורה גם בכה"ג, והרוצה להחמיר ע"ע יאמר לגוי 

  (כגון בגב האצבע, היינו עם הצפורן).  בשינוי

9
(שש"כ פ"ל, הערה מט הביא  גרש"ז אוירבאך שהסיק לאסורדברי הכך נראה מ 

 גרשז"א התיר, אך מסוף דבריו נראה שחזר בו). ואין ראיה ממשנ"בהדבתחלה 

(תקפו, קכ) להתיר, כיון ששם עשיית המלאכה בשינוי גורמת  (שמ, ג) ומשעה"צ

וצאה, והדבר ניכר, משא"כ בהדלקת חשמל בשינוי. ע"ע הליכות שבת לשינוי בת

  לרא"י מלכה ב, עמ' קד.

(חזו"ע ג, עמ' תנז גר"ע יוסףהמאידך, 
10

התיר. לשיטתו, יכול  )

כך שתפעל הפלטה מיידית להרים זיזים האדם להורות לגוי 

 אך ) בבורר התכניות בצד השעון,1עביר ל(לו להאו שיורה 

(במרפק, בגב האצבע וכדו') כ"ז בשינוי
11

כך יהא שבות . 

  דשבות במקום מצוה.

   – (צער גדול) מצא שהמזגן/המאורר כבויחם מאוד ו - מקרה ב'

(מכשיר שאינו כרוך בהדלקת חוטי להט),  ראינו שהדלקת המזגן

  נתונה במחלוקת האם איסורה מדרבנן או מהתורה. 

היא אסורה מדרבנן בלבד, א"כ, במקום צער  לגרשז"א ולגר"ע יוסף

גדול מותר לומר לגוי להדליקו, לשיטתם, הדבר מותר אף אם גורם 

ים אחר הוראות להפעלתו המיידית. כפי שראינו לעיל, גם להולכ

  הגרשז"א והגר"ע יוסף ראוי להורות לגוי לעשות בשינוי.

בהדלקת מזגן  מאידך, לדעות החולקות החוששות לאיסור תורה

יהא הדין כבפלטה, ויהא מותר לומר לגוי להרים זיזים בשעון 

השבת ע"מ שידלק עוד כחצי שעה, ובכה"ג אין צורך שיעשה 

  בשינוי. 

  "ה בשבוע הבא.ע? במה קורה אם נפל כל החשמל
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  .שעה"צ תקפו, קכ ;וכ"מ ממשנ"ב שמ, ג
11

(שש"כ  ין מותר להנות ממלאכתויאם אמרת לגוי בשינוי, והוא עשה כדרכו, עד 

  ל, הערה מו).

    
 

  ,נקשר בפרשה ההפטרה ענין

  .1ועדתו קורח של חטאם בהבנת

  

  ,ישרו כנה היה רצונם אשר

  .2ועשייתו ביצועו באופן וחטאו

                                                      
1

ההפטרה  קשררבים וכן שלמים ראו ותמהו מה  

ש שפירשו ששמואל מבני בניו של קרח זו. י לפרשה

נראה שאין בביאור זה ולכן ההפטרה קשורה, אך עדיין 

בנותן טעם, שהרי יש את כל ספר שמואל ומדוע נבחר 

  דוקא פרק זה? על כך באתי בקטני לענות...

2
י קרח "כי כל העדה כולם קדושים" הינם מלאי רדב 

אידיאל ותוכן, אך לא זו הדרך ולא זו העיר, לא כך 

במרדנות פועלים להגשמת חזון זה, וכך רצון העם 

טוב וישר אשר לחלק מהדעות הוא אף  במלך הינו רצון

מתוה, אמנם לא בצורה שהמלך עבור העם, אלא 

  שהמלך ינהיג ויוביל את העם בדרך ה'.

  ,ושר מלך בבקשם העם רצון כן

  .ותורתו ל-הא חוקי לפי הינו

  

  ,כשר לא ורצונם בזה חטאו אך

  .ודעתו העם רצון לפי מלך שרצו

  

  ,בשר שאר לקרח הוא אשר, ושמואל

  .ובתוכחתו בדבריו החטא את מתקן

  

  ,הישר לדרך העם לנתב ברצותו

  .לדתו ידריכםש אדם עליהם ולהמליך

  

  ,נשר משכלי לא זה יסוד כי ודעו

  .לאמיתו יקמדו במקרא הכל אלא

  

  ,התפשר ולא' מלך לנו שימה' דרש העם בעוד

 .3אותו קורא 'עליכם ימלוך'ו מדייק שמואל

  

  

  

                                                      
3

המתבונן בענין זה (שמואל א פרק ח והלאה) יראה  

 מלך, להםמפורשות שדרישת העם תמיד היא לתת 

שיהיה שלהם ועל פי רצונם ודעתם, בניגוד לדברי 

 עליךמלך, שום תשים  עליאשימה התורה "ואמרת 

מלך", וכך באופן שיטתי בכל דברי העם. בעוד 

"המלך אשר ששמואל בתשובתו להם מדגיש תמיד 

מלך" וכו', כי שמואל מבין  עליכם"לתת  עליכם",ימלוך 

  את טעותם ומנסה לתקנה כנ"ל.

 שמואל מבני בניו של קרח

 יעב"ץ
 השירה הזאת


