
על מנת לא להחזיק הכלועדתו נחלקו על משה אך משה משתדל לעשות קרח 

.במחלוקת וקורא לדתן ואבירם אשר מסרבים לבוא בטענה שהוא משתרר עליהם

ַחר(: "פסוק טוטזבמדבר פרק )' בתגובה מתפלל להמשה  ִּ֤ ל־הַוי  ֙ר אֶׁ אמֶׁ ֹ֙ ד ַוי ֙ה ְמֹאֹ֔ ' ְלֹמשֶׁ

ן פֶׁ ֵּ֖ םַאל־ת  ְנָחָתָ֑ ל־מ  שאדם הדן  ? למה. למשהויחר(: "סימן ייחפרשה )ובמדרש רבה ". אֶׁ

ויאמר משה אל . "ומתווכח ומשיבו יש לו נחת רוח ואם אינו משיבו יש לו צערחבירועם 

ע יודע אני שיש  "רבש: כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא" ...אל מנחתםתפןאל ' ה

של כל והיתה" מלבד עולת התמיד ומנחתה"לאלו חלק באותה מנחה שהקריבו שנאמר 

,  "האש ואל תאכלנהתניחנוהואיל ופירשו אלו מבניך אל תסתכל בחלקם קריבהישראל 

, חרה למשה שאינם נותנים סיכוי להידברות היכולה להרגיע את המחלוקת או לצמצמה

שחלקם במנחה של -ולכן משה מבקש בקשה חריגה. אלא מתעלמים בטענות סרק

משה שתמיד התפלל להצלת החוטאים מתפלל כעת דווקא  . קרבן הציבור לא יתקבל

.למניעת תשובתם וכפרתם

והסיבה לכך שמשה לא התפלל להצלתם אלא לנפילתם בהמשך נעוצה בכך  יתכן 

ובפרט כשאין נכונות להידברות ולכן אין ברירה אלא , שמחלוקת היא דבר חמור במיוחד

.    לטפל בה נקודתית להסירה

נראה שבקשה מיוחדת זו באה ללמד שקורח ועדתו פרשו מהציבור ולכן אין להם זכות  

אמנם הם ניסו לשכנע את הציבור שהם דואגים לכלל ולכן  . לחלק בקרבן הציבור

.  אך האמת שדאגו לעצמם וניסו לגייס את הציבור לסייע לעצמם, שיצטרפו אליהם

.הוקעתם והוצאתם מהכלל תציל את הכלל שלא יאבד עמהם

ם הלכות  "הפרישה מהציבור חמורה גם אם אין עמה שום עבירה כמו שרואים ברמב

הפורש מדרכי צבור ואף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל  : "תשובה פרק ג הלכה יא

מעדת ישראל ואינו עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן אלא הולך 

יש להתחבר ולפעול ". אין לו חלק לעולם הבא, בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן

.עם כלל ישראל ובכך זוכים לברכת הכלל גם לכל יחיד שהוא חלק מאותו כלל

ל שהיום חל יום פטירתו מביא שקרבן התמיד של הציבור אמנם מכפר  "הרב אליהו זצ

לא לחבירואך בכל מקרה עבירות שבין אדם , לכלל הציבור על עבירות אותו היום

שכיון שאינם דואגים לתקן חטאם  היתהבקשת משה . חבירומתכפר עד שירצה את 

אולי ניתן להסביר זאת  . לא יתכפרו גם על חטאים שבין אדם למקוםלחבירובבין אדם 

ן ַאָת֙ה ("פסוק יאטזפרק )על פי דברי משה  ְתךֹ֔ ָלכ ֵ֗ יםְוָכל־ֲעָדָ֣ ֵּ֖ ן ' ַעל־הַהֹנָעד  ּואְוַאֲהֹרָ֣ ַמה־הֹ֔

יו ינּו ָעָלָֽ ֵּ֖ י ַתל  ִּ֥ מליבו  הכלשהרי מחלוקתם אינה רק על המינוי אלא כביכול משה בודה , "כ 

משה אומר להם כי מחלוקתם נגד משה ואהרון אינה רק . 'ויש בזה כפירה נוראה בה

.  ה וחוטאים בבין אדם למקום"עניין שבין אדם לחברו אלא למעשה הם חולקים על הקב

.משה התפלל שעל שני חטאים אלה לא יכופר להם

,  למען הציבור וכלל ישראלהכלל הנהיג את העם כולו פעל ועשה "מרדכי אליהו זצהרב 

למען התורה העם  ' התרחק ממחלוקות והדריך את כלל ישראל להתחזק בעבודת ה

.  זכותו תעמוד לנו להמשיך פועלו ביתר שאת ויתר עוז. והארץ

,  בחיבור ללימוד תורה, באחדות, עם צאת תלמידנו לחופשת הקיץ נחזקם להיות בקשר

.של חופשד"חמתוכנית–הבית ספרי , הקהילתי , למצוות במרחב המשפחתי, לתפילה

.תודה לכם על שנה של עשיה מבורכת בדרך העולה בית אל, שליחים יקרים

נגר שושנה , ומבורךשלום שבת 


