
 
 

  

wn e  x y b  z l i dz e c q ei k e p i g  m id i z a  z x k f n  zyw   

í Èa Èz Àø Ça Äã Àå   32
 

 
 : ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָךְוִדַּבְרָּת ָּבם ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך

 

dgtynl r eayd zyxt   2007  יוני15 * ז" תשסט בסיון"כ 

 משימה לאומית 
 

ענו  מאוד  מכל  אדם"משה  כבר  הוגדר  כ
).ג,  במדבר  יב"  (אשר  על  פני  האדמה

ם  היחידהבפע,  בפרשת  קורח,  ובכל  זאת
בכל  התורה  הוא  מתקומם  כנגד  מורדים
בעם  ישראל  במקום  לסנגר  עליהם

וזהו  מבחן  מנהיגות,  )טו,  במדבר  טז(
לא  על  כבודו  לבדו  הוא  צריך.  אמיתי

,להגן  אלא  על  לכידות  העם  ועל  אחדותו
בלי  להיכנע  לטיעונים  דמגוגים

עבור  בן  אדם.  שסוחפים  מגזר  כלשהו
ה  לדחותשלא  רדף  אחרי  שררה  ואף  נט

,את  המשימה  הלאומית  כשהוטלה  עליו
העמידה  בפיתוי  לפנות  את  מקומו  היא

בשיח  הפוליטי.  בהחלט  אתגר  רציני
אין  הדבר  מובן,  המאוד  ציני  של  היום

פן  נוסף  בגדולתו  של  משה  בא.  כל  כך
הוא  הבין  שמול  סיכון.  כאן  לידי  ביטוי

מול,  ההתפוררות  של  עם  ישראל  הטרי
וק  החברה  דרךהצל  המאיים  של  פיר

יש,  ניסיון  השתלטות  של  קבוצה  כלשהי
לעמוד  איתן  על  מנת  להמציא  כל  יום

 .מחדש את החיים המשותפים

 נים לדעת יותר ימעוני
  "גשר" תעל קהיל

 המשותפת לדתיים וחילונים 
 ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

 :לאסף וקשרהת
8560804 - 050 

 :או כנסו לאתר
il.gor.batya-mazkeret-gesher.www 

  )לב, א עד יח, במדבר טז (פרשת קורח
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 , להורים שלום
קריאתו.  יוןופרשת  קורח  מעמידה  במרכזה  את  המתח  בין  מנהיגות  לשיו

ַעּדּוַמּו'    הָכםֹוְבתּו  יםׁשִ  ְקדֹםּכֻּלָה    ָכל  ָהֵעָדיּכִַרב  ָלֶכם    "–של  קורח  
.ויונית  ודמוקרטיתושי,  נשמעת  מאד  משכנעת"  '  ַעל  ְקַהל  הּואּׂשְְתַנּתִ

המדבר"  לוחם  חופש"אבל  עיון  מעמיק  בטענותיו  מראה  כי  הוא  אינו 
בלשון  פוליטית  .אלא  נציג  של  אליטה  מקופחת  כביכול,    כל  העםםבש

ליטה  התובעת  חלקשל  ימינו  אפשר  לומר  כי  קורח  מדבר  בשם  א
 ". אליטה משרתת"של , מולו מעמיד משה דגם הפוך .בשלטון

אמוני-הרוחני  במישור  –  בפרשה  מתרחשת  בשני  מישורים  העלילה
,רבים"  אותות  ובמופתים"תהליך  הבחירה  במשה  ואהרון  מלווה  ב

אש  שורפת  את,  האדמה  פוצה  את  פיה  ובולעת  את  ראשי  המתקוממים
האנושיבמישור  .  קרב  העם  ומכלה  רביםומגיפה  פורצת  ב,  האחרים

  מנהיגות  מוסריתמהימדגימה  התמודדותו  של  משה  עם  המשבר 
טענתו  העיקרית  מול  תביעותיו  של  קורח  למנהיגות  היא  יושרו:  ואחראית
ויחר:  "תוך  כדי  הנהגת  העם"  עשה  לביתו"העובדה  שלא  ,  המוחלט

הםאל  תפן  אל  מנחתם  לא  חמור  אחד  מ'  ד  ויאמר  אל  הולמשה  מא
כשהמגיפה  מפילה  חללים  בקרב  העם,  ובשיאו  של  המשבר,  "...נשאתי
קח  את  המחתה:  "  את  אהרון  אחיו  לעצור  את  המוות  בגופוחהוא  שול

 ". החל הנגף...כי....והולך מהר אל העדה.... ותן עליה אש

כשהעם  מביע  אימה  מפני  הקירבה  היתרה  אל,  בסופה  של  הפרשה,  ואכן
שירות"אלא  כ,    לוי  לא  כזכות  יתרנשמעת  הבחירה  בשבט,  הקודש
אל'  ויאמר  ה:  "במקום  המסוכן  והחשוב  ביותר,  בקו  החזית"  קרבי

אהרון  אתה  ובניך  ובית  אביך  איתך  תישאו  את  עוון
  המזבח  ולאתושמרתם  את  משמרת  הקודש  ואת  משמר....המקדש

 "  ....יהיה עוד קצף על בני ישראל

 הנושאים המרכזיים בפרשה
 ח ובני עדתו על מנהיגותם של משה ואהרוןהתקוממותם של קור •

 מבחן הקטורת •

: לתגובות
com.gmail@vedibartabam 



 
 

  

÷å÷ áøä ,úåøåà ,àì 

øåà  õåöéð  ùé  ìëá  ,çøåæ  éîéðôä  é÷ìàä  õåöéðä
úåðåùä  úåðåîàäî  úçà  ìëá  ...çåëù  íùë

ïåðáìá  øùà  æøàá  äìâúîå  àåä  ãçà  çîåöä
øé÷á  øùà  áåæàáå  ...àá  é÷åìàä  õåöéðä  øåà  ïë

éùò  ïôåàá  úåðåîàáå  úåúãáù  ääåáâáø...
ùèùåèî  ïôåàá  ïäáù  äøåøéáå  ...é÷îòîá  íâ

åúåà  àåä  éåáçå  æåðâ  úåñâ  øúåéä  úåôéì÷ä
áåèä õåöéðä ,ä øåà'... 

äéàø úìåò ,à ÷ìç ,ìù ãåîò 

äðáé  àì  éîìåòä  íåìùäù  íéáùåçù  íéòåè  ùé
ò  íà  éë"úåðåëúå  úåòãá  ãçà  ïåéáö  é    ...úîàáå
ïë  åðéà  ,àåáéù  øùôà  éà  éúéîàä  íåìùä  éë

òìéåáéø  ìù  êøòä  éãé  ìò  à÷ååã  íà  éë  íìå
íåìùä. 

ìàéøà øéàî ,êåúî :äòøô úà åðøáò 

íéøáç åàøú ,íëîöòì íéáùåç íúà äî, 
äæ ìë úà úç÷ì ìåëé éî, 

äæ úà úàùì ìåëé éî? 
úìåæä ìù úàæä úåçëåðä, 

åìù úøçàä äãîòä. 
 àåä-éðåîë áùåç àì ! 

åîã úà êåôùì ìåëé éúééä éøä... 
úîàá æà ,ôìíéîò ,÷òåö äæ, 

äæçá õöåôúî äæ... 
ìáà ,äòøô úà åðøáò ,äæ úà íâ øåáòð. 

  
 
 
 

  האדמה  פוערת  את  פיה:המתקוממים  נענשים •
 .ובולעת את קורח ועדתו

אהרון  עוצר  את,  מגיפה  פורצת  בקרב  בני  ישראל •
 .המגיפה

. מטהו של אהרון פורח ומצמיח פרי–מבחן המטה  •

ט  לויהטלת  עול  העבודה  בבית  המקדש  על  בני  שב •
 .ועל הכהנים

 

,ָהֵעָדה-  ַּדֵּבר  ֶאלכד.  מֶֹׁשה  ֵּלאמֹר-ֶאל,  '  ַוְיַדֵּבר  הכג

.ָּדָתן  ַוֲאִביָרם,  קַֹרח-ְלִמְׁשַּכן,  ִמָּסִביב,  ֵהָעלּו:  ֵלאמֹר

,ַוֵּיְלכּו  ַאֲחָריו;  ָּדָתן  ַוֲאִביָרם-ַוֵּיֶלְך  ֶאל,    ַוָּיָקם  מֶֹׁשהכה

סּורּו  ָנא,  ָהֵעָדה  ֵלאמֹר-ל  ַוְיַדֵּבר  ֶאכו.  ִזְקֵני  ִיְׂשָרֵאל

,ִּתְּגעּו-ְוַאל,  ֵמַעל  ָאֳהֵלי  ָהֲאָנִׁשים  ָהְרָׁשִעים  ָהֵאֶּלה

,  ַוֵּיָעלּוכז.  ַחּטֹאָתם-ְּבָכל,  ִּתָּספּו-ֶּפן:  ֲאֶׁשר  ָלֶהם-ְּבָכל

ְוָדָתן;  ִמָּסִביב--קַֹרח  ָּדָתן  ַוֲאִביָרם-ֵמַעל  ִמְׁשַּכן

ּוְנֵׁשיֶהם,  ַתח  ָאֳהֵליֶהםֶּפ,  ַוֲאִביָרם  ָיְצאּו  ִנָּצִבים

-ִּכי,  ְּבזֹאת  ֵּתְדעּון,  מֶֹׁשה,    ַוּיֹאֶמרכח.  ְוַטָּפם,  ּוְבֵניֶהם

,לֹא-ִּכי:  ַהַּמֲעִׂשים  ָהֵאֶּלה-  ְׁשָלַחִני  ַלֲעׂשֹות  ֵאת  ָּכל'ה

ּוְפֻקַּדת,  ְיֻמתּון  ֵאֶּלה,  ָהָאָדם-ְּכמֹות  ָּכל-  ִאםכט.  ִמִּלִּבי

-  ְוִאםל.  ְׁשָלָחִני,  'לֹא  ה--ֵליֶהםִיָּפֵקד  ֲע,  ָהָאָדם-ָּכל

ִּפיָה  ּוָבְלָעה-ּוָפְצָתה  ָהֲאָדָמה  ֶאת,  'ְּבִריָאה  ִיְבָרא  ה

--ְׁשאָֹלה,  ְוָיְרדּו  ַחִּיים,  ֲאֶׁשר  ָלֶהם-ָּכל-אָֹתם  ְוֶאת

,  ַוְיִהילא.  'ה-ִּכי  ִנֲאצּו  ָהֲאָנִׁשים  ָהֵאֶּלה  ֶאת,  ִויַדְעֶּתם

ַוִּתָּבַקע;  ַהְּדָבִרים  ָהֵאֶּלה-לֵאת  ָּכ,  ְלַדֵּבר,  ְּכַכּלֹתֹו

,ִּפיָה-  ַוִּתְפַּתח  ָהָאֶרץ  ֶאתלב.  ֲאֶׁשר  ַּתְחֵּתיֶהם,  ָהֲאָדָמה

ָהָאָדם  ֲאֶׁשר-ְוֵאת  ָּכל,  ָּבֵּתיֶהם-ַוִּתְבַלע  אָֹתם  ְוֶאת

,ֲאֶׁשר  ָלֶהם-  ַוֵּיְרדּו  ֵהם  ְוָכללג.  ָהְרכּוׁש-ְוֵאת  ָּכל,  ְלקַֹרח

ַוּיֹאְבדּו  ִמּתֹוְך,  ַכס  ֲעֵליֶהם  ָהָאֶרץַוְּת;  ְׁשאָֹלה--ַחִּיים

 .ַהָּקָהל

 

 .בלימוד השבת נתמקד בשאלת המנהיגות

 

 :שאלות לחשיבה ולשיתוף
מהו  אופי?  מי  מינה  את  משה  ואהרון  למנהיגים •

 ? ההנהגה שלהם

במה  זה  דומה  או  שונה  ממנהיגים  אחרים  שאתם •
 ?במדינה, בבית הספר, במשפחה? מכירים

  חישבו  על–ים  שינהיגו  אתכם  איך  הייתם  רוצ •
 ...מועצת התלמידים, ההורים, המנהלת, המורה

 ולסיום
ל  אמרו  כי  כל  מחלוקת  שהיא  לשם  שמים  סופה"חז

ואילו  מחלוקת  שאינה  לשם  שמים  אין  סופה,  להתקיים
למשל?  איזוהי  מחלוקת  שאינה  לשם  שמים.  להתקיים

 ) יז', ה, מסכת אבות. (זו של קורח ועדתו

ל שמחלוקת קורח ועדתו "קבעו חז, לדעתכם, מדוע
 ?אינה לשם שמים

 ,שבת שלום

 
חוה ליאון



 
 

  

 
 
 

 שבוע הספר
 

בתור  ילד  תמיד  ברחתי  מאי  הוודאות  המבלבלת  של
אישיים  הלא  מובנים-על  כל  היחסים  הבין,  המציאות

.האל  חיקה  החמים  של  האות  הכתוב,  השוררים  בה
.למדתי  לדבר  בגיל  מאוחר  ומיד  אחר  כך  למדתי  לקרוא
כך  שאין  פלא  שמשחר  ילדותי  שבוע  הספר  היה

הייתי  עובר  בין.  מהמועדים  האהובים  עלי  בשנה
אוסף,  משתכר  מהשפע  המבלבל  של  הכריכות,  הדוכנים

מכל  הוצאה  את  הקטלוג  שלה  כך  שאוכל  לפנטז  על  כל
י  שאקראההבנה  שאין  סיכו.  הספרים  שאקרא  בעתיד

את  כל  הספרים  הללו  בימי  חיי  הייתה  ההיכרות
 . הראשונה שלי עם המוות

בסוף  כל  ביקור  היו  ההורים  שלי  קונים  לי  במחווה  חד
פעמית  צרור  צמר  גפן  מתוק  שהייתי  טובל  בו  את  פי

עד  היום  ספר  חדש  גורם  לי.  ואפי  בחדווה  לא  מוסתרת
 .ללקק את שפתי בצפייה להלם המתוק שאקבל

שלא  היה  לי  סיכוי  לקבל  שחרור  מהפנימייה  שלעל  אף  
לא,  ב"כדי  לבקר  בשבוע  הספר  של  שנת  תשמ'  כיתה  ט

עליתי  על  האוטובוס  הראשון.  הנחתי  לדבר  לעצור  בעדי
 .ללא שום התייחסות לאישור כלשהו, במוצאי שבת

חולף  על  פני,  שעטתי  במורד  המדרגות  של  גן  הפעמון
כנגד  הרובוט  '–  46ה  "יגאל  מוסינזון  החותם  על  חסמב

יומנו  של  ניר'פדר  החותמת  על  -וגלילה  רון'  הענק
וודאי  משווים  התור,  המתעלמים  זה  מזה  במופגן',  שרוני

 .של מי גדול יותר
  מהיובש  הנוקדני  וחמור–ריחפתי  לי  מדוכן  לדוכן 

'ד"הפזורה  היהודית  בספרד  במאה  הי'הסבר  של  
  שלמאגנס  לצבעוניות  הסליזית  והצוהלת.  ל.בהוצאת  י

;מזרחי.  י.בהוצאת  מ'    אהובתו  של  נפוליון–ליקה  'אנג'
שבו  חצים  עבים  סימנו'  אטלס  כרטא  לתקופת  המקרא'מ

ספר'כיצד  הבסנו  את  הכנענים  חסרי  הסיכוי  לבין 
שבו  קראתי  בעיניים  פעורות'  הבישול  לגבר  המשוחרר

 . כיצד לחמם נקניקיות
האסטרטגיה  שלי  בשבוע  הספר  היא  כשל  עיט  הצד  את

תחילה  מספר  סיבובים  רחבים  בהם  אני  מסמן.  רפוט
כתריסר  מטרות  ואחר  כך  סיבובים  שמתקצרים  והולכים
תוך  התחבטות  קשה  ואלימינציה  מצערת  עד  שאני

מניח  את  כספי  על  הדלפק,  מתמקד  על  המטרה  הסופית
 .ומכניס את טרפי המפרפר לשקית הספרים

 
 
 

והנה  בדיוק  כשעקפתי  את  פינת  הוצאת  הקיבוץ  המאוחד
.קפאתי  על  מקומי,  ונכנסתי  לאחת  השדרות  הצדדיות

הוא.  אשתו  היבשושית  לצדו,  מולי  עמד  רב  הכיתה
,  העבות  כתחתיות  בקבוקיםהתבונן  בי  דרך  משקפיו

ריתוק:  ודרך  זקנו  החום  והעבות  סינן  את  גזר  הדין
 .לפנימייה עד סוף השנה

.מדוכא  לחלוטין,  עליתי  על  האוטובוס  חזרה  לישיבה
התאווה  שלי  לכל  מילה  כתובה.  כעסתי  על  עצמי  מאוד
מה  היה  לי  לחפש  בדוכן  של.  שוב  הפילה  אותי  בפח

יה  שם  דבר  שענייןהרי  מעולם  לא  ה?  מוסד  הרב  קוק
אך  מחוסר  היכולת  לדלג  ולו  על  דוכן  אחד  נפלתי,  אותי
,חסל  סדר  שלושה  סרטי  אקשיין  בכרטיס  אחד.  בפח

חסל  סדר  בני  עקיבא  בימי  שלישי  והתבוננות  עורגת
.נגזר עלי לשבת בבניין הפנימייה הדלוח. בבנות השבט

נסתרים  דרכיו  של  בורא  עולם  ואין  לבוא  בתלונות  על
  אך  עד  היום  אני  תוהה  האם  בכיו  הפנימי  של.מעשיו

הכול  ידע  שסופו-רואה-מתבגר  ובמיוחד  אחד  שאלוהים
.שווה  את  כל  הרוגז  והצער  שבאו  לאחר  מכן,  שיתפקר

אך  העובדה  היא  שיוצרות  תבל  שונו  כדי  להמתיק  את
עוד  ביושבי  באוטובוס  דווח  בחדשות  על.  רוע  הגזרה

 .התנקשות בשגריר ישראל בבריטניה
ל  את  הגבול  ללבנון  ואבי  גויס"חרת  היום  חצה  צהלמ

כל  שעה.  עם  אלפים  אחרים  להבטיח  את  שלום  הגליל
עגולה  פתחנו  את  הטרנזיסטור  באמצע  השיעור  כדי
לשמוע  על  ניצחוננו  האדיר  וכיצד  אנו  כובשים  מקומות

ואני  שוחררתי  הביתה,  זין'וב  ג'אקזוטיים  כמו  בחמדון  וג
עזור  לאמי  ובעקיפין  גםמדי  ערב  עד  סוף  השנה  כדי  ל

 .ונס'באילנה ובאינדיאנה ג, לחזות בחגית
כדי  שלא  ישתמע  מדברי  שאני  מזלזל  במאמץ  האדיר

דעו  לכם,  שהושקע  כדי  לחלצני  מהצרה  שבה  שקעתי
מדי  שנה  אני  משוטט  בין.  שאני  מקפיד  במנהגי  החג

.מתלבט וקונה ולבסוף מקנח בצמר גפן מתוק, הדוכנים
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 עם קשה עורף
בפרשת  השבוע  שעבר  לאחר  חטא  המרגלים  אשר

  אין  כניסה:ניחתה  הגזרה,  הוציאו  את  דיבת  הארץ  רעה
העם  אשר  הובטחה  לו  ארץ  זבת  חלב.  לארץ  ישראל

ודבש  כחלק  משמעותי  מתכלית  יציאתו  ממצרים  נשלח
.חזרה  אל  המדבר  אל  חיי  נדודים  של  ארבעים  שנה
אלהתורה  לא  מספרת  לנו  רבות  על  הקורות  את  ישר

באותן  שנים  אולם  הסיפורים  שבחרה  התורה  להדגיש
כידוע  צרכיהם  הגשמיים.  מציירים  תמונה  עגומה  למדי

–של  בני  ישראל  הנודדים  סופקו  דרך  קבע  על  ידי  נס 
נוסעים  וחונים  היו.  מים  מחלמיש  צור  ולחם  מן  השמים

על  פי  עמוד  הענן  והאש  ומוגנים  מחיות  רעות  על  ידי
,לכאורה  הנהגה  מושלמת.  אותםענני  השכינה  הסובבים  

אולם.  ברורות  והנהגתו  ישירה  וחסרת  תיווך'  פעולות  ה
למרות  כל  אלו    אנו  קוראים  שוב  ושוב  על  טרוניות

בני  ישראל  פשוט  לא,  קטנוניות  וקנאות,  ותלונות
מצליחים  להתעלות  לרמת  הבגרות  המצופה  ולהבחין

 .בכל הטוב המושפע עליהם
ְוָדָתן;  ֵלִוי-ְקָהת  ֶּבן-ְצָהר  ֶּבןִי-ֶּבן,    ַוִּיַּקח  קַֹרחא

ב.    ְּבֵני  ְראּוֵבן--ֶּפֶלת-ְואֹון  ֶּבן,  ַוֲאִביָרם  ְּבֵני  ֱאִליָאב
ִיְׂשָרֵאל  ֲחִמִּׁשים-ַוֲאָנִׁשים  ִמְּבֵני,  ַוָּיֻקמּו  ִלְפֵני  מֶֹׁשה

ג.    ֵׁשם-ַאְנֵׁשי,  ְנִׂשיֵאי  ֵעָדה  ְקִרֵאי  מֹוֵעד,  ּוָמאָתִים
-ַוּיֹאְמרּו  ֲאֵלֶהם  ַרב,  ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה  ְוַעל-ַוִּיָּקֲהלּו  ַעל

ּוַמּדּוַע';  ּוְבתֹוָכם  ה,  ָהֵעָדה  ֻּכָּלם  ְקדִֹׁשים-ִּכי  ָכל--ָלֶכם
.ָּפָניו-ַוִּיּפֹל  ַעל,    ַוִּיְׁשַמע  מֶֹׁשהד.    'ְקַהל  ה-ַעל,  ִּתְתַנְּׂשאּו

 ) טזרקפ(

ענו"ועליו  נאמר  '  י  הל  ידנדחף  למנהיגות  עהרי  משה 
עליו  טועניםהיתכן  ש  ."דם  אשר  על  פני  האדמהמכל  הא

  נראה  שגם  כשהמנהיג"?למה  תתנשאו"קורח  ועדתו  
לחלוק  עליו  ולקרואלנכון  מושלם  עדיין  יש  מי  שימצא  

משה  אמנם  נופל  על  פניו  אולם.  תיגר  על  מנהיגותו
מתעשת  מיד  ומגייס  לימינו  את  ההוכחה  המובהקת

 :ביותר
ּבֶֹקר  ְויַֹדע,  ֵלאמֹר,  ֲעָדתֹו-לָּכ-קַֹרח  ְוֶאל-  ַוְיַדֵּבר  ֶאלה
ְוֵאת;  ְוִהְקִריב  ֵאָליו,  ַהָּקדֹוׁש-לֹו  ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ֶאת'  ה

ָלֶכם-ְקחּו:    ֲעׂשּו,    זֹאתו.    ַיְקִריב  ֵאָליו,  ּבֹו-ֲאֶׁשר  ִיְבַחר
  ּוְתנּו  ָבֵהן  ֵאׁש  ְוִׂשימּוז.    ֲעָדתֹו-קַֹרח  ְוָכל,  ַמְחּתֹות

ִיְבַחר-ְוָהָיה  ָהִאיׁש  ֲאֶׁשר,  ָמָחר,  'ֲעֵליֶהן  ְקטֶֹרת  ִלְפֵני  ה
 ) טזרקפ(  . ְּבֵני ֵלִוי, ָלֶכם-ַרב; הּוא ַהָּקדֹוׁש', ה

הוא  זה  שיוכיח  מי',  משה  מעביר  את  נטל  ההוכחה  אל  ה
–ואכן  הבחירה  היא  חד  משמעית  .  הוא  הקדוש  והנבחר

הארץ  פוערת  את  פיה  ובולעת  חיים  את  מאתיים
ה  ואש  יוצאת  ואוכלתוחמישים  קוראי  התיגר  על  מש

המורדים,  זהו  זה.  לכאורה  כאן  הוכרע  המאבק.  בהם
משה  מוכתר  כמנהיג.  נוטרלו  והעם  נשאר  פעור  פה

 ? האמנם.הנבחר

 –מיד לאחר האותות והמופתים 

מֶֹׁשה-ַעל,  ִמָּמֳחָרת,  ִיְׂשָרֵאל-ֲעַדת  ְּבֵני-  ַוִּיּלֹנּו  ָּכלו
',יז(    'ַעם  ה-ֶאת,  ַאֶּתם  ֲהִמֶּתם:    ֵלאמֹר,  ַאֲהרֹן-ְוַעל
 ). ו

 

זו  המסקנה  אליה  מגיעה  האומה  לאחר  שחזתההאם 
?משה  הוא  הנבחרהראו  כי  פתים  שבאותות  ובמו
  שהם  תמרנו:  משה  ואהרוןמופנית  כלפיהאשמה  בוטה  

אכן.  את  קרח  ועדתו  לידי  סיטואציה  שתגרום  למותם
נראה  שכאשר  אין  אמונה  בסיסית  בשליח,  כן

אנחנו.  ובשליחות  גם  נס  גלוי  לא  יצליח  לשכנע
ויכוח  אנחנו  מצליחיםולעתים  ב,  מכירים  את  התחושה

ות  ובמופתים  את  אמיתות  טענתנולהוכיח  באות
  הצד  השני  לא  משתכנע,  להכעיס,ולמרות  זאת

לעתים.  ךכל  חזיק  בעמדתו  השגויה  כממשיך  להו
נויקורה  הדבר  גם  עם  ילדינו  אשר  למרות  הסבר

אין  כאן.    מסרבים  לקבל  את  עמדתנו,המלומדים
רובה  שאכן  המסר  יקלטעואין  ,  פתרונות  קסם

,אולם  כמו  משה  בשעתו  ,ושליחותינו  כמחנכים  תצליח
בסופו  של  דבר  לאחר  שנות  נדודים.  אסור  להתייאש

 .נכנסו בני ישראל אל הארץ המובטחת
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