

בפרשת קורח את פוגשת שוב ושוב ושוב את המגפה .תראי את
ֹּאמר מ ֶֹּשה ֶאל ַא ֲהרֹּן " ַקח ֶאת
הפסוקים המקסימים האלה :וַ י ֶ
ְ
יה ֵאש ֵמ ַעל ַה ִּמזְ ֵב ַח וְ ִּשים ְקט ֶֹּרת וְ הוֹּ לֵ ך ְמ ֵה ָּרה ֶאל
ַה ַמ ְח ָּתה וְ ֶתן ָּעלֶ ָּ
יהם ִּכי יָּ ָּצא ַה ֶק ֶצף ִּמ ִּל ְפנֵ י ה'ֵ .ה ֵחל ַה ָּנגֶ ף!"
ָּה ֵע ָּדה וְ כַ ֵפר ֲעלֵ ֶ
וַ ִּי ַקח ַא ֲהרֹּן ַכ ֲא ֶשר ִּד ֶבר מ ֶֹּשה וַ ָּי ָּרץ ֶאל תוֹּ ך ַה ָּק ָּהל וְ ִּה ֵנה ֵה ֵחל ַה ֶנגֶ ף
ָּב ָּעם וַ ִּי ֵתן ֶאת ַה ְקט ֶֹּרת וַ יְ כַ ֵפר ַעל ָּה ָּעם .וַ ַי ֲעמֹּד ֵבין ַה ֵמ ִּתים ו ֵבין
ַה ַח ִּיים וַ ֵת ָּע ַצר ַה ַמ ֵג ָּפה .וַ ִּי ְהיו ַה ֵמ ִּתים ַב ַמ ֵג ָּפה ַא ְר ָּב ָּעה ָּע ָּשר ֶאלֶ ף
ו ְש ַבע ֵמאוֹּ ת ִּמ ְל ַבד ַה ֵמ ִּתים ַעל ְד ַבר ק ַֹּרח .וַ ָּי ָּשב ַא ֲהרֹּן ֶאל מ ֶֹּשה ֶאל
ֶפ ַתח א ֶֹּהל מוֹּ ֵעד וְ ַה ַמ ֵג ָּפה נֶ ֱע ָּצ ָּרה1.
וואו .יש בפסקה הזאת חמש פעמים "מגפה" ו"נגף" ושני ביטויים
שחז"ל מתקשים בהם :אהרון רץ עם הקטורת ,וַ ֵת ָּע ַצר ַה ַמ ֵג ָּפה
ואחרי שני פסוקים הוא בא לאוהל מועד ,וְ ַה ַמ ֵג ָּפה נֶ ֱע ָּצ ָּרה .למה
כתוב "וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַמ ֵּג ָפה" ואז "וְ ַה ַמ ֵּג ָפה נֶ ֱע ָצ ָרה"?
אז למשל ,הספורנו יפרש "וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַמ ֵּג ָפה" – שלא חלה עוד שום
אחד מהם .זאת אומרת השטחת העקומה" .וְ ַה ַמ ֵּג ָפה נֶ ֱע ָצ ָרה" –
שנרפאו החולים במגפה 2.יפה  -החולים הבריאו.
אבל ה"אור ההחיים" הקדוש אומר" :וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַמ ֵּג ָפה" – זה
כשמישהו עוצר אותה; אהרון הכוהן ,משרד הבריאות ,ביבי
נתניהו ,המסכות ...אבל המגפה ,יש לה חיים משל עצמה .אתם
יכולים לנקוט בכל אמצעי הזהירות לעצור את המגפה ("ותעצר
המגפה") ,אבל המגפה צריכה להחליט בעצמה שהיא נעצרת .וכך
כותב ה"אור החיים"" :וְ ַה ַמ ֵג ָּפה נֶ ֱע ָּצ ָּרה" – פירוש ,מלאך המשחית
נקרא 'מגפה' גם הוא החליט להיעצר .היתה לה מניעה מאהרון,
אבל זה לא מספיק .אחר כך גם המגפה הסכימה להיות נעצרה3.
מה הכוונה? מי את ,מגפה ,שאפילו אהרון לא מצליח לעצור
אותך ואפילו לא הקב"ה? מי את ,מגפה?

 1במדבר י"ז ,יא-טו.
 2ספורנו ,במדבר י"ז ,יג.
" 3אור החיים" ,במדבר י"ז ,טו.

והמגפה מביטה בך בעינים קשות ואומרת לךַ :את .המגפה היא
המהחלוקת ביניכם .ועד שלא תרפאו את המחלוקת מבפנים ,עד
שלא תפסיקו להיות אנשים מוגפים  -אנשי מחלוקת מכונים
יסין" 4.הם מגיפים את התריסים האחד מפני האחר .עד
" ַבעלֵ י ְת ִּר ִּ
שלא תביאו שלום ,לא תצאו לשלום מהמגפה הזאת.
הפרשה פותחת במילים שחז"ל שואלים עליהן :וַ ִּי ַקח ק ַֹּרח ֶבן יִּ ְצ ָּהר
ֶבן ְק ָּהת ֶבן לֵ וִּ י וְ ָּד ָּתן וַ ֲא ִּב ָּירם 5.רגע ,מה קורח לקח? לא כתוב.
וה"בני יששכר" כותב כל כך יפה :כי אין לך ְכלִּ י ַמ ֲחזִּ יק ְב ָּרכָּ ה
לְ יִּ ְש ָּר ֵאל ֶא ָּלא ַה ָּשלוֹּ ם 6.ומה זה "כלי מחזיק ברכה" – מי שהוא
במחלוקת ,אין לו כלי-המחזיק .ואפילו אם יהיה לו כל טוב ,כיוון
שאין לו כלי-המחזיק ,לא יישאר מאומה .כמו שתראה כלי מנוקב;
אפילו אם יתן לתוכו כל טוב ,יאבד הכל ולא יישאר ,רק הכלי
מנוקב .וזה שתראה בעניין קורח ,שכל עושרו אבד7.
אז "וַ ִּי ַקח ק ַֹרח"  -מה הוא לקח? התורה לא כותבת ,כי זה בכלל
לא משנה .כל מה שהוא יקח לא יחזיק מעמד .עכשיו אתם
מבינות את הביטוי המדהים "להחזיק במחלוקת" .כי כשאת
מחזיקה ביד מחלוקת ,את לא תוכלי להחזיק שום דבר אחר.

"ימימה ,אני לא יודעת למה הזוגיות הזאת לא מחזיקה מעמד .אני
לא יודעת למה הפרנסה שיש לנו לא מחזיקה מים .אני לא יודעת
למה הילד שלי או הילדה שלי לא מצליחים להתחזק .כל מה
שהם אוחזים בו נשמט מידיהם".
זה ככה .וַ ִּי ַקח ק ַֹרח .לא משנה מה הוא לוקח ליד ,זה לא מחזיק.
מפני שהוא כולו מחזיק המחלוקת.

 4תלמוד בבלי ,ברכות כז ,ע"ב" :המתן עד שיכנסו בעלי תריסין לבית
המדרש".
 5במדבר ט"ז ,א.
שמְעֹון בֶּן ֲח ַל ְפתָּאֹ ,לא ָּמצָּא ַהקָּדֹוש
 6משנה ,מסכת עוקצין ג' ,יבָ" :אמַר ַרבִּי ִּ
שנֶּ ֱאמַר (תהילים כ"ט ,יא)
בָּרּוְך הּוא ְכלִּי ַמ ֲחזִּיק ב ְָּרכָּה ְליִּש ְָּר ֵאל ֶּאלָּא ַהשָּלֹוםֶּ ,
ה' ע ֹז ְלעַּמֹו י ִּ ֵתן יְי ָּ יְב ֵָּרְך ֶּאת עַּמֹו ַבשָּלֹום ".ונוסח הרמב"ם.
 7הרב צבי אלימלך מדינוב" ,איגרא דכלה".

תקשיבו .השבוע הזה נפטרים צדיקי ענק ,ענק .שמונה מתוך
עשרת הרוגי מלכות ,יונתן בן עוזיאל ,הרב מרדכי אליהו .למה?
וה"שפת אמת" כותב :צדיקים הם כמו כדוריות הדם הלבנות
שמתקבצות להגן על הגוף כשפולש לתוכו חולי נורא ,חס ושלום.
ואם התקבצו כל כך צדיקים שנפטרו לשבוע אחד ,הרי שאנחנו
בשבוע שנלחמים בו על השלום .נלחמים בארץ ונלחמים בשמים:
במעמקים-במעמקים של הארץ ,בעמוקה ,התנא יונתן בן עוזיאל
נלחם על כל הבנות המופלאות האלה שבלועות באדמה ואומר:
"ריבונו של עולם ,תעשה להן שלום .שישלימו עם עצמן .שהאיש
שלהן ישיר להן "ב ִֹּּאי ְב ָּשלוֹּ ם ֲע ֶט ֶרת ַב ֲעלָּ ה" 8.והכי גבוה בשמים יש
לנו את רבי ישמעאל בן אלישע ,שיום פטירתו היום (רביעי) .הוא
כוהן גדול ,נכנס לפנָ יי ולִּ פנִּ ים ורואה את הקב"ה יושב על כיסא רם
ונישא9.
שני הגדולים האלה מבקשים לחבר את השמים והארץ .ע ֶֹּשה
ָּשלוֹּ ם ִּב ְמרוֹּ ָּמיו ,יאמר התנא הקדוש רבי ישמעאל בן אלישע ,הוא
יַ ֲע ֶשה ָּשלוֹּ ם ָּעלֵ ינו ,יאמר יונתן בן עוזיאל מעמוקה ,בתחתית
האדמה .וְ ַעל ָּכל ַעמוֹּ יִּ ְש ָּר ֵאל ,וְ ִּא ְמרו ָּא ֵמן10.
הלוואי שנזכה לבניין שלם ,לשלום ולאהבה .וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַמ ֵּג ָפה.

 8פיוט "לכה דודי" ,המחבר :רבי שלמה הלוי אלקבץ.
 9תלמוד בבלי ,ברכות ז ,ע"א" :תניא ,אמר רבי ישמעאל בן אלישע :פעם
אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים ,וראיתי אכתריא-ל י-ה ד' צב-אות
שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי :ישמעאל בני ,ברכני!  -אמרתי לו:
יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג
עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין ,ונענע לי בראשו.
וקמשמע לן שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך".
 10מתוך נוסח הקדיש.

