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 שרון ברקת                                                                                    ג" תשס-פרשת קרח 
 
 

ב1 דוד/ של משה , קרח. היא מהמורכבות והמרתקות שבפרשיות" קרח"פרשת 

הקוראי/ תיגר על , ואליו חוברי/ בני שבט ראוב1, קורא תיגר על מנהיגות/, ואהרו1

להידבר ע/ , בפניות חוזרות ונשנות, משה מנסה.  שבט לוי למנהיגותבחירת

שבו פוערת  האדמה את לועה , על פי העונש הקשה. א8 ה/ מסרבי/, המורדי/

נית1 להסיק שהוא נית1 לא על עצ/ הטלת הספק והכפירה , ובולעת את קרח ועדתו

זהו . הושמעוכי א/ על  הפיות שנותרו חתומי/ ועל המלי/ שנבלעו ולא , בסמכות

 קשה ככל �שאותה , המפריד בי1 ביקורת עניינית, סיפור אקטואלי מאי1 כמוהו

. קנטרנית וצייקנית, לבי1 ביקורת אישית,   צריכה המנהיגות לדעת לספוג:שתהיה  

ענווה וניקיו1 , הפרשה מזכירה לנו שוב את כוחה של מנהיגות שיש בה מסירות

 . ואת האסו1 שעלול להיגר/ בשל החמצתה�את הסיכוי הגלו/ בהידברות , כפיי/
ובעצ/ מצטר; , מתרע/ כל הע/ על התגובה החריפה והעונש הקשה, בהמש8

הפע/ במגיפה , אחרי שהמפקפקי/ נענשי/ שוב. להטלת הספק במנהיגות הלוויי/

ומספק הוכחה חוזרת לבחירתו של שבט לוי , מעלה משה את מיצג המטות, קטלנית

. י הוא הפורח מבי1 תריסר המטות המונחי/ באוהל מועדמטה שבט לו: למנהיגות

סיפורו נמש8 אצל , מקורו בג1 העד1, לפי האגדה. ההיסטוריה של המטה הזה ארוכה

מש/ מחל> אותו , הוא מועבר על ידי יעקב למצרי/ ונקבר יחד ע/ יוס;, נח ואברה/

בהמש8 . ...)שזוכה אגב כ8 ג/ בציפורה(יתרו ומחזיר אותו לייעודו בידי משה 

כלקח , הפרשה אנו רואי/ את עיגו1 זכויות הלוויי/ והבטחת פרנסת/ ומשמרת/

 .מהמרידה שזה עתה דוכאה
.... 
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·¯˘ ÏÈÏ 
 

 אבן מקיר תזעק
  אם עוד לא זעקה
 עיר תפצח בשיר 

 . שרהאם עוד לא 
 תייר במלון 
 אישה הרה 
 . קצין בכיר

  
 רוח תרד לים 

 ירדה אם עוד לא 
  את הדם קחשגוף גמיש י

 אישה מאתמול 
 מפה של חול 

 אדם לאדם 
  

 הנוף מאבד את שמו 
 איבד אם עוד לא 

  -אבק הרחוב נהפך שוב 
 לחול נודד 

 שטר של מאה 
 צבע של דלת 

 .היות בודד
 

 נתן זך

 ׁשּום ָאָדם ֵאיֶנּנּו ִאי
 ,ֻּכלֹו ִמֶּׁשל ַעְצמֹו

 ;ֶאֶרץ ַרָּבהֵחֶלק ֵמ, ָּכל ָאָדם הּוא ִּפָּסה ִמן ַהַּיֶּבֶׁשת
  -ְיֵדי ַהָּים -ִאם גּוׁש ָעָפר ִיָּגֵרף ַעל
 ֵאירֹוָּפה ִּתְהֶיה ֶנְחֶסֶרת
 ֶסַלע-ַמָּמׁש ְּכמֹו לּוא ָהָיה ֵכף

 ְּכמֹו לּוא ָהָיה ֲאֻחַּזת ֵמֵרֶעיָך
 ;אֹו ֲאֻחַּזְתָך ֶׁשְלָך ָהָיה

 ,מֹותֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם ְמַפֵחת ִּבי
 .ְּבֶגַזע ָהָאָדםִּכי ֲאִני ְמׂשָֹרג -ַיַען

  -ְוָלֵכן ְלעֹוָלם ַאל ִּתְׁשַלח ִלְׁשאֹל ְלִמי ִצְלְצלּו ַהַּפֲעמֹוִנים 
 . ְלָך ֵהם ְמַצְלְצִלים
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 ? מה מועיל לך: אמרה לו; און בן פלת אשתו הצילתו
 . מיד אתה תל�ואם זה הרב ,  אתה תלמיד�אם זה הרב 

 . עמם הייתי בעצה ונשבעתי לו? מה אעשה: אמר לה
 השקתו יין . ואני אצילך, שב בביתך: אמרה לו

 . סתרה שערותיה. והשכיבתו וישבה על הפתח
 .ובינתיים נבלע קרח ועדתו.  חזר�כל מי שבא וראה 

  �" ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתה): "א, משלי יד(זהו שנאמר 
  �" ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו", בן פלתזו אשתו של און 
 .זו אשתו של קרח

 
 'רבה יח-י במדבר"עפ, ספר האגדה

 

 


