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פרשת קרח תשפ"א
| 11/06/2021 – א׳ בתמוז ה׳תשפ״א

ג ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-ֹמֶׁשה ְוַעל-ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב-ָלֶכם ִּכי ָכל-ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל-ְקַהל ה'. ד ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל
ַעל-ָּפָניו.  ה ַוְיַדֵּבר ֶאל-ֹקַרח ְוֶאל-ָּכל-ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ֹּבֶקר ְוֹיַדע ה' ֶאת-ֲאֶׁשר-לֹו ְוֶאת-ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר-ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו.  ו זֹאת ֲעׂשּו 
ְקחּו-ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל-ֲעָדתֹו.  ז ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה' ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ִיְבַחר ה' הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב-ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי.  ח ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה
ֶאל-ֹקַרח  ִׁשְמעּו-ָנא ְּבֵני ֵלִוי.  ט ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי-ִהְבִּדיל ֱא-�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת-ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן ה' ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה

ְלָׁשְרָתם.  י ַוַּיְקֵרב ֹאְת� ְוֶאת-ָּכל-ַאֶחי� ְבֵני-ֵלִוי ִאָּת� ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם-ְּכֻהָּנה.  יא ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל-ֲעָדְת� ַהֹּנָעִדים ַעל-ה' ְוַאֲהֹרן ַמה-הּוא ִּכי תלונו (ַתִּלינּו) ָעָליו. 

יב ַוִּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה.  יג ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר  ִּכי-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו
ַּגם-ִהְׂשָּתֵרר.  יד ַאף לֹא ֶאל-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו ַוִּתֶּתן-ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה.   (במדבר. טז.)

"אין צורך לקרוא היום את הפרשה" – אמרתי השבוע לחברי המופתעים בתפילת השחרית של יום שני – "לקרוא את פרשת קורח זה מיותר, אפשר
פשוט לפתוח חדשות…"

פרשת קורח עוסקת בחזק שביצרים. יצר השררה.

יצר המין נועד לשמור את שרידות המין האנושי.

אבל האדם הוא ייצור פוליטי – כלומר בריה שנועדה לחיות בחברה – ובכדי שהחברה תתקיים חייבים לקום לה מנהיגים, ואין דבר יותר גרוע מאשר
להיות מנהיג, רק משוגע יחפוץ בתפקיד הזה. לכן יש צורך ביצר חזק מאוד – יצר השררה.

מי שמבקש לשרור – תמיד בא בשם ערך השוויון – "… ָכל-ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים…"

גם הדיקטטור הגדול ביותר, מודיע שהוא מייצג את הרצון האמיתי של העם ודורש לעשות עמו צדק.

המנהיג העכשווי? – הוא סתם מתנשא! "… ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל-ְקַהל ה' …"

גם כשהביקורת מוצדקת לחלוטין, בדר"כ המהפכנים מבשרים עוד מאותו הדבר ואף גרוע יותר.

למשה לא נותרת ברירה והוא מציע לקורח ועדתו את המבחן האולטימטיבי,

 . ד ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל ַעל-ָּפָניו.  ה ַוְיַדֵּבר ֶאל-ֹקַרח ְוֶאל-ָּכל-ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ֹּבֶקר ְוֹיַדע ה' ֶאת-ֲאֶׁשר-לֹו ְוֶאת-ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר-ּבֹו ַיְקִריב
ֵאָליו.  ו זֹאת ֲעׂשּו  ְקחּו-ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל-ֲעָדתֹו.  ז ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה' ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר-ִיְבַחר ה' הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב-ָלֶכם ְּבֵני

ֵלִוי

אנחנו זוכרים מה קרה לנדב ואביהו – שני בני אהרון – כשהקריבו אש זרה, כן?

המבחן שמציע משה הוא מבחן של חיים ומוות – האם החבר'ה הללו השתגעו לגמרי? והם מרימים את הכפפה ולא חוזרים בהם!

אבל זה בדיוק מה שהסברנו – שיצר השררה הוא החזק שביצרים. רוב בני האדם כלל אינם חווים אותו ולכן לא מסוגלים להבין זאת. אבל כשהיצר הזה
תופס את האדם – הוא משבש לחלוטין את דעתו. מלכים שחטו את בניהם כדבר שבשגרא בשל היצר הזה.

לנגד עינינו, מדינה שלמה (גם ביבי וגם בנט)  מוסרת עצמה בידי המיעוט הערבי המבקש להשמידה – בשל היצר הבלתי נשלט הזה, של הפוליטיקאים
הקטנים הללו המוכנים לכל ברית ועיניהם טחו מראות את משמעות מעשיהם.

אבל נחזור לקורח…

אז כנראה שכן – הם שכנעו את עצמם שהם צודקים – בהם יחפוץ ה' ולא במשה שהוציאם ממצרים ועלה להר סיני והביא את התורה …

עד כדי כך גדול יצר השררה.

והנה תופעה מדהימה נוספת המתחברת תמיד אל היצר הזה.



לא רק הקרבת אש זרה, מביאה למוות! זה עתה ראו כולם כי המאיסה בארץ חמדה – ארץ ישראל – גם היא מפגרת (הופכת לפגר) את כולם במדבר!
והנה:

יג ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר  ִּכי-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם-ִהְׂשָּתֵרר.  יד ַאף לֹא ֶאל-ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו ַוִּתֶּתן-ָלנּו ַנֲחַלת
ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה

איכשהו – הבעיטה הזו במטרת המסע ובמנהיג המוביל אליה, מובילה גם אל המאיסה בארץ ישראל.

בחו"ל – המואסים הם חרדים ודתיים שמעדיפים לחכות לנצח למשיח – וחלילא לא לעלות לארץ ישראל.

בארץ – זהו השמאל הקיצוני המבקש להיפטר בכל מחיר משטחי מולדת ולקרוע אותם מריבונות ישראל.

אלה כאלה מבקשים לעצור את המסע. אלה בתירוצי קודש, ואלה בתרוצי חול. אך המשותף להם הוא שכשמואסים במסע הלאומי לתיקון עולם במלכות
שד-י, מסע שעובר דרך ריבונות העם, דרך ירושלים, דרך הר הבית וכמובן בית המקדש – כשמואסים במסע ובמטרתו – מואסים גם בארץ ישראל.

הדרך לשררה עוברת דרך מאיסת הארץ

כמה פוליטיקאים עברו משמאל לימין בארצנו?….

וכמה קמו לימין, ודילגו אל השמאל?

"כל המיצר לישראל נעשה לראש" – אמרו חז"ל.

אין צורך לקרוא את הפרשה – מספיק לשמוע חדשות…


