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...הקדמה 
מאודהדרשהכימצאתי,הרבהלהפתעתי•
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נתניהואמרכךעל.רבינולמשהנתניהו

רוצהאני,רבינומשהלגבי",דבריובסיום

אבל,רבינומשהכמואין-משהולךלהגיד

באופוזיציהטיפלאלוקיםאיך,סיבהעודיש

."..עשההואמה?רבינומשהשל

!!!!קורחבנילגורלוגסהעבהרמיזההיאזו•
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?...מה בפרשה

ַקח ֹקַרחא,טז• ן, ַויִּ ן-בֶּ ְצָהר בֶּ ן-יִּ י-ְקָהת בֶּ ;  ֵלוִּ

יָאב יָרם ְבֵני ֱאלִּ ן, ְוָדָתן ַוֲאבִּ ת-ְואֹון בֶּ לֶּ ְבֵני  --פֶּ

.ְראּוֵבן

הב,טז• ְפֵני ֹמשֶּ ְבֵני, ַוָיֻקמּו לִּ ים מִּ ְשָרֵאל  -ַוֲאָנשִּ יִּ

ים ּוָמאָתיִּם שִּ ֵאי מֹוֵעד, ֲחמִּ יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ,  ְנשִּ

.ֵשם-ַאְנֵשי

ָקֲהלּו ַעלג,טז• ה ְוַעל-ַויִּ ַויֹאְמרּו  , ַאֲהֹרן-ֹמשֶּ

ם ַרב י ָכל--ָלכֶּם-ֲאֵלהֶּ ים-כִּ ,  ָהֵעָדה ֻכָלם ְקֹדשִּ

ְתַנְשאּו; ּוְבתֹוָכם ְיהָוה ְקַהל  -ַעל, ּוַמּדּוַע תִּ

.ְיהָוה

הד,טז• ְשַמע ֹמשֶּ ֹפל ַעל, ַויִּ .ָפָניו-ַויִּ

מפקפקים  , קרח ואחרים המצטרפים אליו•

.ושוללים את סמכותו של משה

,  שוללים את סמכותו להנהיג את העם•

לשפוט אותו על מעשיו ולהורות לו מה  

.לעשות



?...מהו מקור הסמכות

האירוע מעלה כמובן מיד את השאלה מה  •

?מקור הסמכות של משה

פרק , נחזור מעט לאחור בזמן אל ספר שמות•

:מפגשו הראשון של משה עם אלוהים–' ג

תֹוְך  --ֵאש-ְבַלַבת, ַוֵיָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליוב,ג– מִּ

ֵנה ַהְסנֶּה ֹבֵער ָבֵאש, ַוַיְרא; ַהְסנֶּה , ְוַהְסנֶּה, ְוהִּ

.ֵאינֶּנּו ֻאָכל

ְראֹות, ַוַיְרא ְיהָוהד,ג– י ָסר לִּ ים  ; כִּ ְקָרא ֵאָליו ֱאֹלהִּ ַויִּ

תֹוְך ַהְסנֶּה ה, מִּ ה ֹמשֶּ ר ֹמשֶּ י--ַויֹאמֶּ ֵננִּ ר הִּ .ַויֹאמֶּ

רו,ג– יָך, ַויֹאמֶּ י ֱאֹלֵהי ָאבִּ ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי  , ָאֹנכִּ

ְצָחק ה; ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, יִּ י ָיֵרא, ָפָניו, ַוַיְסֵתר ֹמשֶּ ,  כִּ

ל יט אֶּ ים-ֵמַהבִּ .ָהֱאֹלהִּ
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?...מהו מקור הסמכות
אלוהים מטיל על משה את תפקיד מציל  •

:ומנהיג העם העתיד להיבנות

ל, ְוַעָתה ְלָכהי,ג– ְשָלֲחָך אֶּ ת; ַפְרֹעה-ְואֶּ -ְוהֹוֵצא אֶּ

י ְבֵני ְשָרֵאל-ַעמִּ ם, יִּ ְצָריִּ מִּ .מִּ

:משה שואל מיד שתי שאלות•

היא,ג– ר ֹמשֶּ ל, ַויֹאמֶּ ים-אֶּ י, ָהֱאֹלהִּ י ָאֹנכִּ י ֵאֵלְך  , מִּ כִּ

ל ת; ַפְרֹעה-אֶּ יא אֶּ י אֹוצִּ ְשָרֵאל-ְוכִּ ם, ְבֵני יִּ ְצָריִּ מִּ .מִּ

ליג,– ה אֶּ ר ֹמשֶּ ים-ַויֹאמֶּ ל, ָהֱאֹלהִּ י ָבא אֶּ ֵנה ָאֹנכִּ -הִּ

ְשָרֵאל ם, ְבֵני יִּ י ָלהֶּ י  , ְוָאַמְרתִּ ם ְשָלַחנִּ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיכֶּ

ם י ַמה-ְוָאְמרּו; ֲאֵליכֶּ ם, ְשמֹו-לִּ .ָמה ֹאַמר ֲאֵלהֶּ

:ואלוהים עונה•

ליד,ג– ים אֶּ ר ֱאֹלהִּ ה-ַויֹאמֶּ ְהיֶּה, ֹמשֶּ ר אֶּ ְהיֶּה ֲאשֶּ ;  אֶּ

ר ְשָרֵאל, ַויֹאמֶּ ְבֵני יִּ ְהיֶּה, ֹכה תֹאַמר לִּ י  , אֶּ ְשָלַחנִּ

ם .  ֲאֵליכֶּ
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?...מהו מקור הסמכות

משה איננו ממשיך לשאול ולחקור במקור  •

הסמכות האלוהי ויתכן כי מעמד הסנה  

הבוער מחדיר בו את ההבנה הפנימית כי  

.אכן הוא נפגש עם מקור הסמכות העליון

מה מקור סמכותו  , אך ישאלו בודאי אחרים•

?של האלוהים

:מקור הסמכות האלוהית כתוב, ובכן•

יתא– ים, ְבֵראשִּ ם, ָבָרא ֱאֹלהִּ ְוֵאת  , ֵאת ַהָשַמיִּ

ץ .ָהָארֶּ

לפני כן לא היה , הוא שברא את העולם, אלוהים–

.דבר

מכאן שמקור סמכותו של אלוהים נובע •

.מעצם מעשה הבריאה
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?...למי אלוהים מעניק סמכות

במבט חטוף על ההיסטוריה אפשר לאמר כי  •

:שמקורה באלוהים, קיימת שרשרת סמכות

הבריאה–סמכות האלוהים –

האלוהים שבחר בו לנביא–סמכות הנביא –

י אלוהים או אביו  "שנבחר ע–סמכות המלך –

המלך שקדם לו

יש מקרים רבים בהם אנשים  , למרות זאת•

שוכחים או מפקפקים במקור הסמכות של 

ממש כפי שקרה בפרשת , הנביא או המלך

.קרח
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?...סמכות המלוכה בישראל

:'מסופר בספר שמואל א•

ליד– ר ְשמּוֵאל אֶּ ְלָגל, ָהָעם-ַויֹאמֶּ ;  ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהגִּ

.ַהְמלּוָכה, ּוְנַחֵּדש ָשם

ְלָגל-ַוֵיְלכּו ָכלטו– ת, ָהָעם ַהגִּ כּו ָשם אֶּ ָשאּול  -ַוַיְמלִּ

ְלָגל ְפֵני ְיהָוה ַבגִּ ְזְבחּו, לִּ ים-ַויִּ ים ְשָלמִּ ,  ָשם ְזָבחִּ

ְפֵני ְיהָוה ְשַמח ָשם ָשאּול ְוָכל; לִּ ְשָרֵאל-ַויִּ ,  ַאְנֵשי יִּ

.ְמֹאד-ַעד

לשם מה חשב שמואל כי יש צורך לחדש את •

י שמואל שמקור  "הרי הוא נבחר ע? המלוכה

!סמכותו כנביא היה אלוהי

מפקפק העם בסמכות  , כמו בפרשת קרח•

המלך ורוצה הוא לתת במו ידיו את הסמכות  

:למלך שנבחר בידי אלוהים ושמואל

ר ָהָעםיב– ל, ַויֹאמֶּ י ָהֹאֵמר, ְשמּוֵאל-אֶּ ָשאּול  , מִּ

ְמֹלְך ָעֵלינּו .יִּ
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...!העם ומקור הסמכות

כמו גם בהמלכתו של שאול  , בפרשת קרח•

אפשר ללמוד כי למרות שאנו לא , המלך

מטילים ספק בסמכותו של האלוהים  

אנו מבקשים לפעמים  , ובסמכותם של שליחיו

להיות חלק מתהליך הבחירה של אותם אלו  

.המנהיגים אותנו

ואולי אנו רוצים להרגיש בטוחים שאם בידנו  •

למנות את מנהיגנו יש בידנו ובכוחנו לקחת  

.מהם מנהיגות זו

שכן לא מעט המקרים בהם שליח  , וטוב שכך•

,  הציבור מתבלבל ושוכח כי הוא שליח ציבור

שסמכותו באה לו מהציבור ותפקידו לשרת 

אך הוא חושב כי הציבור קיים  , את הציבור

.את שליח הציבור–מ לשרת אותו "למענו וע
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?...הקשר לימינו

כאן אני מבקש לחבר את פרשת קורח לימינו  •

.לעתיד הקרוב ולעתיד הרחוק, להווה, שלנו

:כבר ציינתי מקודם את שרשרת הסמכות•

.הבריאה–סמכות האלוהים –

.האלוהים שבחר בו לנביא–סמכות הנביא –

י אלוהים או אביו  "שנבחר ע–סמכות המלך –

.המלך שקדם לו

לצורך כך נדרש לבחון את אופי הקשר שבין  •

.האלוהים לנביא שנבחר על ידי האלוהים

ומכאן כינויו  , נאמר כבר כי גדולתו של משה•

באה לו מהקשר המיוחד עם  , כגדול הנביאים

(:'שמות פרק ג)האלוהים 

ְראֹות, ַוַיְרא ְיהָוהד– י ָסר לִּ ים  ; כִּ ְקָרא ֵאָליו ֱאֹלהִּ ַויִּ

תֹוְך ַהְסנֶּה ה, מִּ ה ֹמשֶּ ר ֹמשֶּ י--ַויֹאמֶּ ֵננִּ ר הִּ .ַויֹאמֶּ

הוא רואה אותו  , למשה קשר ישיר עם אלוהים–

.ומדבר איתו ממש כפי שאנו מדברים בינינו

10



?...הקשר לימינו

:ם"ואמר על כך הרמב•

כמו שיש בחכמה  , הנביאים מעלות מעלות הן–

,  חכם גדול מחבירו כך בנבואה נביא גדול מנביא

וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחזיון 

או ביום אחר שתפול עליהן תרדמה כמו , לילה

.שנאמר במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו

לכל הנביאים אין קשר ישיר עם  , זאת אומרת•

האלוהים אלא הם מתנבאים רק כאשר אין  

.ו"בשינה בחלום וכ, הם בהכרתם המלאה

:ם"כדברי הרמב, לעומת זאת משה•

כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל  –

הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו  

.רבן של כל הנביאים

ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל –

הנביאים שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה 

.רבינו מתנבא והוא ער ועומד
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?...הקשר לימינו

שנאמר ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו  –

.וישמע הקול מדבר אליו

לפיכך רואים מה , כל הנביאים על ידי מלאך–

.שהם רואים במשל וחידה

משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר פה אל פה –

.אדבר בו

ונאמר  , אל משה פנים אל פנים' ונאמר ודבר ה–

.יביט' ותמונת ה

כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על בוריו  –

.בלא חידה ובלא משל

הוא שהתורה מעידה עליו במראה ולא בחידות  –

שאינו מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר 

.על בוריו

כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין ומשה –

.רבינו אינו כן

.הוא שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו–
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?...הקשר לימינו

:אך נאמר כבר כי•

,  חגי זכריה ומלאכי נתנבאו בשנת שתים לדריוש–

.וכשמתו בטלה נבואה מישראל

מיום שחרב בית המקדש ניטלה  , ר יוחנן"א–

.לשוטים ולתינוקותנבואה מן הנביאים וניתנה 

!לא? האם ניתקה שרשרת הסמכות, משכך•

–אני מבקש להוסיף עוד גורם בשרשרת •

(:'פרק ב, ספר בראשית)בני האדם , אותנו

תז– ים אֶּ ר ְיהָוה ֱאֹלהִּ יצֶּ ,ָהָאָדם-ַויִּ

יםח– ַטע ְיהָוה ֱאֹלהִּ ן-ַגן, ַויִּ ם--ְבֵעדֶּ דֶּ קֶּ ם ָשם; מִּ ,  ַוָישֶּ

ת ר ָיָצר-אֶּ .ָהָאָדם ֲאשֶּ

יםטז– ֹכל ֵעץ:ָהָאָדם ֵלאֹמר-ַעל, ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלהִּ -מִּ

.ָאֹכל תֹאֵכל, ַהָגן

נּו, לֹא תֹאַכל--ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע, ּוֵמֵעץיז– מֶּ י:מִּ ,  כִּ

נּו מֶּ .מֹות ָתמּות--ְביֹום ֲאָכְלָך מִּ
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?...הקשר לימינו

.לו רצה אלוהים היה מונע זאת בכוחו הפלאי•

אך אלוהים מצווה על האדם ומניח בפניו את •

:האפשרויות

.ולהמשיך לחיות, לציית–

.לעבור על הציווי ולמות–

נותן לו  , מיד לאחר בריאת האדם, למעשה•

!אלוהים את זכות הבחירה החופשית

,  שנתנה לנו זכות הבחירה החופשית, מכאן•

:וכך היא שרשרת הסמכות, מידי האלוהים

הבריאה–סמכות האלוהים –

בריאתו ומתן זכות הבחירה–סמכות האדם –

העם שבחר בה–סמכות הכנסת–

הכנסת שמינתה אותה–סמכות הממשלה –
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?...הקשר לימינו

ככל הנראה מאז  , אנו נמצאים כבר זמן רב•

בפרשת דרכים  , מלחמת יום הכיפורים

.המובילה או שאיננה מובילה אל השלום

,  הדרך אליו, או אולי נכון יותר לאמר, השלום•

.הינה דרך קשה ומלאה בבורות ופכים

יגיע בודאי  , אותו שלום אם יבוא ולכשיבוא•

תוך החלטות כואבות  , בייסורים לא מעטים

.ובהתחבטויות קשות לכולם

את , למרות זאת אין לאלו הלוקחים לעצמם•

זכות שלא , הזכות להיות שופרו של אלוהים

.י אף אחד"נתנה להם ע

אין לאלו המתיימרים כי הם ורק הם יודעים  •

ומה  , כשאמר כך וכך, למה אלוהים התכוון

.רשות ובודאי לא הסמכות, נכון בראייתו
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?...הקשר לימינו

אל לנו לשכוח את אותה זכות ראשונית  •

.ובסיסית שנתנה לאדם הראשון בגן העדן

כאשר מקור  , אותה זכות לבחור בין טוב לרע•

.הסמכות לבחירה זו היא אלוהית

אין לאף אחד מברואי האלוהים הסמכות  •

.ואיננו יכול לקחת זכות זאת

.הזכות לקחתה, האלוהים–רק למי שנתנה •

במלוא הרשות והסמכות בחרנו  , העם, אנו•

לשמחתנו או  , לטוב ולרע, בכנסת ובממשלה

. ללא הבדל בין בוחר זה או אחר, לצערנו

ובדרך זו בלבד אנו יכולים  , רק בדרך זו•

.להביע את דעתנו ולהשפיע על העתיד
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