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 בס"ד 

 קורח מטה ההנהגה       

שנים  נשיאהם לבית אבותם-בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל-וידבר ד' אל משה לאמר: דבר אל

המטת לפני ה' באהל -מטה לוי... וינח משה את-מטהו: ואת שם אהרן תכתב על-שמו תכתב על-עשר מטות איש את

אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל -אהל העדות והנה פרח מטה-העדת: ויהי ממחרת ויבא משה אל

 שקדים:ע"כ.

ות העירעור של קורח ועדתו במנהיגותם של משה פרשה זו שנאמרה לאחר ניסים ונפלאות שנעשו לעם ישראל בעקב

ואהרן האדמה פצתה את פיה וממעמקים נשמעים קולותיהם של קורח ועדתו המכריזים "משה אמת ותורתו אמת 

 ואנו הבדאים )שקרנים(" ואחר כל המאורע הזה עדיין צריכים הוכחות?

לא צמחו מיד השקדים אלא ויצא פרח  ומה רמז יש דוקא בענין פריחת המטה? ואם נעשה נס במטה אהרן מדוע

 ואח"כ  ציץ ואח"כ שקדים?

 

נראה שאף שאין עם ישראל זקוקים בשעה זו לראיות כי הוכחות יש למכביר מ"מ כיון שתופעה זו של מרידה 

ופיקפוק בהנהגת גדולי ישראל יתכנו משך הדורות נתן הקב"ה רמזים מסוימים אשר בהם ניתן לראות במשה ואהרן 

 בלעדיים העומדים בקרטריון של "המכרז" למנהיג בישראל. מועמדים

 

  היא רמז וסמל לנאמנות -מטה

 מטה אלא שבועהיח( אין -. הכיצד? אומר  הילקוט שמעוני )קורחהיא רמז וסמל לנאמנות -מטהלקיחת 

 שנאמר...ולכן יש ציוי להציב מטות בבית ד'. כי המטה מסמל את הבר סמכא,את המושבע, את הנאמנות.

וכל אחד הציב את מטהו למבחן ואז קרה שפרח מטה אהרן )בלבד( כי נאמנותו של אהרן לד' היתה במדרגה היותר 

גבוהה ולכן הפועל יוצא ממציאות זו היא ליבלוב ופריחה,כמאמר הפסוק "ואתם הדבקים בד' אלוקיכם" דהיינו אם 

 שמהותם היא ליבלוב ופריחה. יש נאמנות=דביקות בד' יוצא מזה "חיים כולכם היום" מקבלים חיים

לכן צדיק כתמר יפרח הצדיק תמיד במצב של פריחה מכיון שהוא שתול דבוק ונאמן בבית ד' וכלשון הפסוק 

 "שתולים בבית ד' בחצרות אלוקינו יפריחו".

מצד שני החזיקו נשיאי השבטים כל אחד מטה שבו ראו את תכונתו הטבעית של מטה המנותק מדביקותו בקרקע 

אינו פורח, ואולם היו שרצו גם לזאת להתכחש לענין זה והגדילו לעשות זאת בהתקפה "אתם המיתם את קהל  ולכן

ד'" )שם יז,ו( אולי בכך ניסו להגן על חוסר אמונתם וידיעתם בהנהגת ד' )כפתגם השגור בפי כל ההגנה הטובה ביותר 

יל פיקוח נפש של כלל ישראל אולי כדאי היא ההתקפה(.ויתכן כי היתה מקופלת הטענתם מחשבה עמוקה כי בשב

לסרב להתאדר באדרת זו במעלה זו ואולי גם היה צריך להתפשר ואולי גם לותר כי לא נעשה בשביל הצלת נפשות 

 ופיקוח נפש?
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זה או  אולם האמת היא )ונשתדל לפשט הדברים כי עמוקים המה( כי תפקידו ומעמדו של משה ואהרן לא נזגרו מכח

אחר אלא ממציאות מיוחדת בה היו מבחינה רוחנית זוהי בריאה ומציאות מיוחדת שמגודל דביקותו ומעלותיו של 

משה רבינו הוא היה במציאות מנהיג בצורה ברורה ומוחלטת עד שלא היה צריך לבחור בו אלא בבחינת "לסבר את 

היו במציאות כזו שהם מתאימים בלבד  האוזן" שהעם ירגיש כי הוא שממליך את מלכו. אולם משה ואהרן

לתפקידיהם ובחסדי הבורא שגם באר והוכיח לעם ישראל כי משה אמת ותורתו אמת עד שגם עץ יבש בכוחו לפרוח 

מגדולתו והנהגתו של מנהיג גדול זה. ולכן בגמ' מבואר כי דורי דורות צועקים ומכריזים קורח ועדתו כי משה אמת 

רות כי מנהיגות רוחנית בישראל מציאות היא ולא אחרת,יתן ד' ונזכה שתתקבל ותורתו אמת למען ידעו לדו

 תפילתינו וישיב שופטינו ומנהיגינו כבתחילה אכי"ר. 

 

 

 

 בברכת שבת שלום,

 הרב אליהו אלחרר    

 הרב הראשי למודיעין
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