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 ¯Â‰¯‰ Ï˘ Â„ÓÚÓ - "Â˙Ó ‡Ï Á¯˜ È·Â"
 

בפרשתנו מופיע ִמפקד נוסף במפקדי בני ישראל במדבר, אך הפעם כאשר פוקדים את שבט 
ראובן ומשפחת אליאב, בתוכם מופיעים דתן ואבירם, הכתוב מפסיק במניין ומציין את קורותיהם 
של דתן ואבירם - פרשת קרח ועדתו. אלא שכאן הכתוב מוסיף פרט חדש, שלא הופיע קודם 

 1:È"˘¯ בפרשת קרח. כוונתנו לפסוק: "ובני קרח לא מתו".  פסוק זה מוסבר ע"י
 

הם [בני קרח] היו בעצה תחילה, ובשעת המחלוקת ‰¯‰¯Â תשובה בלבם, לפיכך נתבצר 
להם מקום גבוה בגהינם וישבו שם.  

 
דברי רש"י מעוררים כמה שאלות שלחלקם נתנו כבר את הדעת גדולים ורבים.2 נביא כאן שאלות 

נוספות: 
1. לאור האמור בדברי רש"י, עשו בני קרח תשובה טרם עת, מדוע א"כ בלעה אותם האדמה? 

2.  אם למרות התשובה שעשו (שכפי הנראה הייתה קצת מאוחרת או לא מספקת) נבלעו, מדוע 
זכו למקום טוב בגיהנום ולא בגן-עדן ? 

3. מה פשר מיקומו של הפסוק בפרשתנו, פרשת פנחס (ולא במקום התרחשות האירוע - פרשת 
קרח)? 

                                                           
 1   המקור לדברי רש"י מצוי בגמרא סנהדרין קי, ע"א. 

 2  ראה לדוגמה ‰„·¯Â„ È„ (ר' דוד ב"ר שמואל הלוי), שהתייחס לדברי הרא"ם אשר הביא מדרש רבה (כבר 
העיר על כך הרב שעוול שלא מצא מדרש זה במדרש רבה) ולפיו בני קרח עלו על פני הארץ ובאו לא"י והיו 
מהם נביאים, כגון שמואל, וכן שוררו שירים כמופיע בתהילים למנצח לבני קרח וכו'. לפי מדרש זה קשים 
דברי רש"י, שהיו בגיהנם, שהרי נולדו ילדים לבני קרח ועלו לארץ, ולכן כתב: "ואפשר לומר",       שאלו שני 
שלבים, תחילה היו בגהינם ואח"כ עלו לארץ ונולדו להם צאצאים. וכן ראה: דברי הבאר היטב, נחלת יעקב 

וצדה לדרך, שהתייחסו גם הם לדברי רש"י בפסוק יא ולקושי הנ"ל.  
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‰ÙÂÒ ·˙Î¯ (ר' אברהם שמואל בנימין סופר) התייחס לשאלותינו הראשונות, ולדעתו, הבסיס 
לתשובות הוא המשנה באבות (ה, יח), שם נאמר: "כל המחטיא את הרבים, אין מספקין בידו 
לעשות תשובה". מדוע? שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו בגהינם. וגם אם ישוב בתשובה על 
שעבר, תשובתו לא תהיה מקובלת עד שישובו גם תלמידיו, ולכן תשובתו תלויה ועומדת. ולפי זה 

ממשיך ומסביר הכתב סופר: 
 

הגם שבני קרח עשו תשובה, עדיין לא הועילה להם, כיון שהחטיאו אחרים ותשובתם 
תלויה עד שישובו גם אלו אשר החטיאו. ואם גם שהיה רצונם שגם האחרים ישובו, מ"מ 
זה לא היה בידם ותשובתם שעשו בפועל לא היתה רצויה ומתלי תלי' וקאי, וכי כן אין 
דינם בגהינם כרשעים כיון ששבו, כי אולי ישובו גם אלו שהחטיאו, וגם בגן עדן לא באו 
כי תשובתם אינה מקובלת עדיין, לכן נתבצר להם מקום גבוה בגהינם, מקום מיוחד, 

וישבו שם עד שתברר תשובתם של אלו אשר החטיאו. 
 

ה"סוכת דוד" (לר' דוד קוויאט) בפירושו לתורה כתב, שמה שרש"י מזכיר "מקום גבוה בגיהנם", 
כוונתו (בהתבסס על בעל הטורים) כעין מקום ראש התורן, כביכול הגיעו לפתחו של גיהנום 
ונצלו ונשארו בעוה"ז וילדו בנים וכו'. לפי פירושו, למרות שבני קרח היו במקום הבליעה, "מכל 
מקום לא נבלעו [בני קרח], ואפילו נבלעו, מ"מ הם לא מתו", כלומר נשארו חיים. נראה כי עדיין 
לא התבררו הדברים דיים,  לכן נבקש להציע פן נוסף. כהקדמה לדברים נעיין בסוגיית הגמרא 

במסכת ברכות (כ, ע"ב): 3 
 

מתני': בעל קרי Ó‰¯‰¯ בלבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה... גמרא: אמר רבינא, 
זאת אומרת: הרהור כדבור דמי...ורב חסדא אמר: הרהור לאו כדבור דמי. 

  
בגמרא יש מחלוקת בסיסית לגבי משמעות ההרהור; לדעת רבינא, הרהור דינו כדיבור, ואילו 
לדעת רב חסדא, הרהור אינו נחשב דיבור. למחלוקת זו השלכות הלכתיות רבות.4  אנו נזכיר רק 

שתי דעות שבפסיקתם הכריעו למעשה במחלוקת האמוראים הנ"ל.  
‰¯Ì"·Ó בהלכות ברכות5 כתב: "כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר, ואם לא 
השמיע לאזנו יצא, בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו". מכאן שלדעת הרמב"ם, הרהור נחשב 

כדיבור.  
לעומת זאת מרן ה˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ בהלכות ברכות התורה6 התייחס להרהור ופסק: "‰Ó‰¯‰¯ בדברי 
תורה, ‡ÂÈ צריך לברך". משמע מדבריו, שהרהור אינו נחשב לדיבור, בניגוד לדעת הרמב"ם. 
כמו כן בהלכות שבת7 פסק השו"ע: "‰¯‰ÂÓ ,ÂÈ˜ÒÚ· ¯Â˙¯; ומ"מ משום עונג שבת, מצוה שלא 
יחשוב בהם כלל ויהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה". הרי לנו שמחלוקת האמוראים מופיעה 

גם בין פוסקי ההלכה החלוקים עקרונית, כנראה, לגבי טיב  ההרהור ומשמעותו. 
נראה, שגם ביחס לשאלות שבהן פתחנו שייכת בעייתיות ההרהור. לשון אחר, מילת המפתח היא 
"הרהור", וליתר דיוק משמעות ההרהור. לאחר ההקדמה נציע הסבר ליישוב הקושיות שבהן 
פתחנו: כאשר אדם מהרהר בלבו, ואינו מביא את הרהורו לידי אמירה בפה, הוא מגלה בכך שאין 

החלטתו חזקה ומלאה, ולכן אינה תופסת דייּה  שאם לא כן, הייתה אמירה בפה ובגלוי. 
                                                           

3    שם הגמרא עוסקת בקריאת שמע וברכותיה.  

4    כך לדוגמה תתעוררנה השאלות: האם מותר להרהר במקום שאסור לדבר (אפילו דברי תורה); הרהור שמות 

הקודש במקרה של ספק בברכות או במקום המטונף; היתר הרהור בדברי תורה קודם אמירת ברכות התורה;  
כמו כן, דינו של אדם שהרהר ברכה, ולא הוציא מפיו, האם יצא ידי חובה ועוד.  

5    פרק א הלכה ז. 

6    אורח חיים, סימן מז, סעיף ד. 

7    אורח חיים, סימן שו, סעיף ח. 
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נוסף לכך, כאשר ההרהור הוא בלב בלבד, הרי תיתכן השפעה אישית בלבד. לכן נראה שיש 
להשלימה ע"י אמירה בפה - בקול וברבים, כדי להודיע ולהזהיר את הסובבים שילמדו מכך, 

ואולי מבחינה זאת חסרה הייתה תשובתם של בני קרח. 
לפי זה בני קרח נבלעו, כיוון שרק הרהרו ולא התוודו בפיהם. אך, כיוון שבכל זאת עשו מעשה 
(אמנם אינו מושלם), לכן הם לא ירדו לאדמה כמו כולם ומתו, אלא  נשארו בחיים במקום מיוחד 

שנתבצר בגיהנום; אמנם לא בגן-עדן, אך לפחות על האדמה.  
אשר למיקומו של הפסוק בפרשתנו ולא בפרשת קרח, נראה שהמטרה הייתה להדגיש את מעמדם 
ולמנוע מצב של הבלעת המסר, ולהודיע שאכן לא מתו כשאר העדה, אלא נבלעו חיים (או לפי 

פרוש אחר המתינו – "התבצרו" בפתחו של גיהנום, עד שחזרו לעוה"ז).8 
הרי לנו פסוק קצר אולי "מוזר" משהו, שטומן בחובו מוסר רב על דרכי התשובה; ערך התשובה 

מחד, ובירור מעמדו של הרהור, מאידך. 
 

 
מונדני שמואל 
המחלקה לתלמוד 

 
                                                           

8    בנקודה זו חלוקות דעות המפרשים המופיעים, עיין לעיל הערה 2. 

 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן 
בכתובת: http://www.biu.ac.il/JH/Parasha. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת 
השבוע, יש לפנות לכתובת: listserv@listserv.biu.ac.il.  אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, 
בגוף המכתב: sub parasha-l firstname lastname  כאשר  first-name  ו- last-name  הינם השם הפרטי ושם המשפחה 

של השולח. 
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