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 נביאים ומסטיקנים

 

קואליציה של שלושה שותפים, כשלכל המרד ביטא . ואהרון משהמנהיגותם של  פורץ נגדמרד 

אחד מהם הייתה מוטיבציה אחרת. שניים מהשותפים האלה הגנו על האינטרסים שלהם. 

פונה   וא כךל. הםזה מרד של הלויים נגד הכוהניהיה ניתן לומר ש מהפרספקטיבה של קורח

ֵני ֵלִוימשה )טו, ז(: "אליהם  ֵני "ָדָתן ַוֲאִביָרם  הםהקבוצה השנייה ". מנהיגי ַרב ָלֶכם בְּ בְּ

אּוֵבן... ֱאִליָאב ֵני רְּ שתעבור  מלכות-תהגנו על בכורת ראובן האבודה, בכורוודאי הם ". בְּ

רּון ֶמֶלְך משה ִהיַויְּ ליהודה. בינתיים  ולאחר מכן –בימי יהושע  – לאפרים בן יוסף . שתי ִבישֻׁ

ַוֲאָנִשים שונה במהותה: "נראית שלישית הקבוצה קבוצות אלו פעלו מתוך שאיפת שלטון. ה

ָרֵאל ֲחִמִשים ּוָמאָתִים ֵני ִישְּ ֵשי ֵשם ,ִמבְּ ִרֵאי מֹוֵעד ַאנְּ ִשיֵאי ֵעָדה קְּ הזדהו אולי, נשיאים אלה ". נְּ

תֹוָכם כִ  !ַרב ָלֶכםעם קריאה אחרת: " דִשים ּובְּ דמוקרטית זאת הכרזה ה'". י ָכל ָהֵעָדה כָֻׁלם קְּ

 לגייס את כל האומה.היה או אולי חיפוש דתי אנרכיסטי שצריך 

משימה העתידה להראות מי הנבחר הקטרת הקטורת.  אתגר, יריביומציג בפני משה 

ם להביא את . עליהם הם עתידיגחלי אשכשבהן  האנשים מביאים מחתות 250למנהיגות, 

אל המזבח. האנשים נשרפים באש  יםהקטורת לא מגיעהאש והקטורת למזבח הפנימי. אלא ש

אנו מופתעים. הקב"ה מצווה לזרוק את משה אמת ותורתו אמת. אלא ששירדה מהשמים. 

חשֶ : "המחתות עצמן אך לא אתשעל המחתות,  הזרה האש ּתֹות ַהנְּ ָעָזר ַהכ ֵהן ֵאת ַמחְּ ת ַוִיַקח ֶאלְּ

ִפים רֻׁ ִריבּו ַהשְּ עּום "את המחתות, מעבד  הוא. אלעזר נשמע לציווי נוסף, " )יד, ד(ֲאֶשר ִהקְּ ַרקְּ ַויְּ

בֵ   ". חַ ִצּפּוי ַלִמזְּ

על כל דבר הזה. לעשות כ לול אם הוא היה מתירלי לא ברור אילו הקב"ה היה שואל רב, 

לשמור את שעל אלעזר לנו מוסרת התורה  משמעית. -א הייתה חדת הרב לתשובפנים 

יתירה ם זאת היא ההלכה המחייבת? מנאיך ומתי הם הפכו קודש? האִה ". ִכי ָקֵדשּו"המחתות 

ש ָתםהייתכן ש"מכך.  ַנפְּ ּתֹות ַהַחָטִאים ָהֵאֶלה בְּ ֵבחַ ", יהפכו "ַמחְּ ֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִמזְּ אמנם , "ִרקֻׁ

ָרֵאל" חתותבמ ציפוי המזבחלתפוס את היה אולי אפשר כן,  ֵני ִישְּ אֹות ִלבְּ רה הזאכאות ", לְּ

ש ָתםשלא יחזרו על חטאם של "באים כדי לדורות ה ַנפְּ הצד השני, מאך . "ַהַחָטִאים ָהֵאֶלה בְּ

תשמישי  ]היו המחתות[ בתחילה: "מועבר כאן המסר ההפוך, בלשון הגמרא )מנחות צט ע"א(

אֹוציפוי המזבח "! מזבח ועכשיו גופו של מזבח ָרֵאללְּ ֵני ִישְּ מהווה כאילו אות כבוד, , ת ִלבְּ

  שמן הראוי שיישמר לדורות.בעל משמעות, חשוב ו משהוהאסור יש ניסיון הצהרה שב

בפירושו  ין )הנצי"ב(רבי נפתלי צבי יהודה ברלבניסיון להשיב שאלה זאת ניעזר בדברי 

בו רצון להגיע להקב"ה,  מתבטאכיוון חיובי. ם אך יש בחטא ,האנשים חטאו 250. 'העמק דבר'



למרות שכמיהה זאת תביא את האדם להתעלות על העולם הזה, אף במחיר  כמיהה אליו

אם נשתמש בציטוט מדברי רבי יהודה הלוי בספר  במה שמסרו עצמם למיתה ע"המוות.  

תשוקה היא בטאה " ,הכוזרי, מעשיהם ודרכם לא היו רצויים, כוונתם כן. וגם לכוונה יש ערך

גם האדם לא היו רצויים כי , לא כפי דרך התורה". המעשים זו להשיג אהבת ה' קדושה

שלא יהא אדם מתברך את גבולות ההשגה האנושית: " המחפש את דרכו להקב"ה צריך להכיר

 ". בלבבו להתקדש למעלה מדעת עליון ית'

 ה'ר ִצָּוה ֶזה ַהָדָבר ֲאשֶ ט, ו(: ") 'ויקראהסביר הנצי"ב גם כפירוש לפסוק ב'גישתו את 

בֹוד  ,ַּתֲעשּו ֵיָרא ֲאֵליֶכם כְּ ארשה להסביר את הדברים בצורה חופשית יותר, כדי שיהיו ה'. וְּ

 250מובנים. שתי דרכים מוצגים בפנינו, את דרכם של הנביאים ואת דרכם של המיסטיקנים. 

ר אהבת כתות בישראל שהיו להוטים אחובלשונו של הנציב "האנשים בחרו בדרך המיסטיקה, 

אנשים שהיו ( 250)שזה היה עיקר החטא של ר"ן ... ה' אבל לא ע"י גבולים שהגבילה תורה

 ". צדיקים גמורים וחטאו בנפשותם

, קל אישית היא לפעמים מסוכנת, והשבתאותהדרך כי ה ?למה לא תתכן דרך אישית

, לרמאות המיסטיקה עלולה להיהפך למיסטיפיקציה שיטתו של יעקב פרנק, יוכיחו.וחומר 

עלולה להביא אותנו לזלזל בתיקון העולם, האידיאל ה לשמים יהעליזה ועוד,  פשוטה. 

מפסגת ההר האנשים שבמעמקים  סתכל על הסבל האנושי בבוז.עלול לה הנבואי. המיסטיקאי 

מוטו של ספרו וכבר ביטא זאת עמנואל לוינס, כאשר כ משחקים עם גולות ובובות. מסכנים,

". השכרות שלא יכנסו שתויי יין למקדשא בחר את דברי רש"י )ויקרא י, ב(: "הו, 'חרות קשה'

המשכחת את הסבל האנושי מתארת כאן את האנשים המובלים באותה התלהבות דתית 

בארץ. מדברי הנצי"ב למדנו שאין להגזים בביקורת. ניתן לגאול את המיסטיקה כדברים 

שּובָ , ה(: "יד)הושע ששמע הנביא  ָּפא מְּ ָרֵאל... ָתםֶארְּ ִישְּ ֶיה ַכַטל לְּ  ."ֶאהְּ


