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  ד"בס

  על מאבקי כח במרכזי שלטון

  ליבטאג' שיעורו של ר

  נבון. מ

 
“Is Google Making Us Stupid?”, Nicholas Carr, Atlantic Monthly  
Once I was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along the surface like a guy on a Jet Ski. 
 

   טז פרק במדבר
  :ְראּוֵבן ְּבֵני ֶּפֶלת ֶּבן ְואֹון ֱאִליָאב ְּבֵני ַוֲאִביָרם ְוָדָתן ֵלִוי ֶּבן ְקָהת ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן קַֹרח ַוִּיַּקח) א(

 ...העדה מתוך נחלק להיות אחד לצד עצמו את לקח - - י"רש
   ...הרבה אנשים... -  קרח ויקח - ם"רשב
  :משה על לקום - חלק פירוש כי, יונה' ר ויאמר... אנשים קרח ויקח. ...- עזרא אבן
  שיספר מה לעשות בלבו עצה שלקח... - ן"רמב

   ... במחלוקתו החזיק" ויקח "באור, "קרח ויקח: "הפשט ד"וע- בחיי רבינו
 ~כולם יחד נגד משה ~ 

) ג( :ֵׁשם ַאְנֵׁשי ֵעדמֹו ְקִרֵאי ֵעָדה ְנִׂשיֵאי ּוָמאָתִים ֲחִמִּׁשים ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ַוֲאָנִׁשים מֶֹׁשה ִלְפֵני ַוָּיֻקמּו) ב(
 ּוַמּדּוַע ְיקָֹוק ּוְבתֹוָכם ְקדִֹׁשים ֻּכָּלם ָהֵעָדה ָכל ִּכי ָלֶכם ַרב ֲאֵלֶהם ַוּיֹאְמרּו ַאֲהרֹן ְוַעל מֶֹׁשה ַעל ַוִּיָּקֲהלּו

   :ְיקָֹוק ְקַהל ַעל ִּתְתַנְּׂשאּו
 ~ נסיון הקטורתהגדרת~

 לֹו ֲאֶׁשר ֶאת ְיקָֹוק ְויַֹדע ּבֶֹקר ֵלאמֹר ֲעָדתֹו ָּכל ְוֶאל קַֹרח ֶאל ַוְיַדֵּבר) ה( :יוָּפָנ ַעל ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ַוִּיְׁשַמע) ד(
 ְוָכל קַֹרח ַמְחּתֹות ָלֶכם ְקחּו ֲעׂשּו זֹאת) ו( :ֵאָליו ַיְקִריב ּבֹו ִיְבַחר ֲאֶׁשר ְוֵאת ֵאָליו ְוִהְקִריב ַהָּקדֹוׁש ְוֶאת
 ִיְבַחר ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְוָהָיה ָמָחר] באוהל מועד[ ְיקָֹוק ִלְפֵני ְקטֶֹרת ֲעֵליֶהן ימּוְוִׂש ֵאׁש ָבֵהן ּוְתנּו) ז( :ֲעָדתֹו
   :ֵלִוי ְּבֵני ָלֶכם ַרב ַהָּקדֹוׁש הּוא ְיקָֹוק

 ~תוכחה נגד בני לוי ~ 
 ֵמֲעַדת ֶאְתֶכם ִיְׂשָרֵאל לֵֹהיֱא ִהְבִּדיל ִּכי ִמֶּכם ַהְמַעט) ט( :ֵלִוי ְּבֵני ָנא ִׁשְמעּו קַֹרח ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) ח(

 ַוַּיְקֵרב) י( :ְלָׁשְרָתם ָהֵעָדה ִלְפֵני ְוַלֲעמֹד ְיקָֹוק ִמְׁשַּכן ֲעבַֹדת ֶאת ַלֲעבֹד ֵאָליו ֶאְתֶכם ְלַהְקִריב ִיְׂשָרֵאל
 ְיקָֹוק ַעל ַהּנָֹעִדים ֲעָדְתָך ְוָכל ַאָּתה ָלֵכן) יא( :ְּכֻהָּנה ַּגם ּוִבַּקְׁשֶּתם ִאָּתְך ֵלִוי ְבֵני ַאֶחיָך ָּכל ְוֶאת אְֹתָך

   :ָעָליו ַתִּלינּו> תלונו <ִּכי הּוא ַמה ְוַאֲהרֹן
 ~קבוצה שניה ~ 

 ֵמֶאֶרץ ֶהֱעִליָתנּו ִּכי ַהְמַעט) יג( :ַנֲעֶלה לֹא ַוּיֹאְמרּו ֱאִליָאב ְּבֵני ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ִלְקרֹא מֶֹׁשה ַוִּיְׁשַלח) יב(
 ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל לֹא ַאף) יד( :ִהְׂשָּתֵרר ַּגם ָעֵלינּו ִתְׂשָּתֵרר ִּכי ַּבִּמְדָּבר ַלֲהִמיֵתנּו ׁשּוְדַב ָחָלב ָזַבת

 ְמאֹד ְלמֶֹׁשה ַוִּיַחר) טו( :ַנֲעֶלה לֹא ְּתַנֵּקר ָהֵהם ָהֲאָנִׁשים ַהֵעיֵני ָוָכֶרם ָׂשֶדה ַנֲחַלת ָלנּו ַוִּתֶּתן ֲהִביאָֹתנּו
  :ֵמֶהם ַאַחד ֶאת ֲהֵרעִֹתי ְולֹא ָנָׂשאִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמֹור לֹא ִמְנָחָתם ֶאל ֵּתֶפן ַאל ְיקָֹוק ֶאל רַוּיֹאֶמ

  
  ~נסיון הקטורת: חזרה לקבוצה ראשונה~ 

 ִאיׁש ּוְקחּו) יז( :ָמָחר ְוַאֲהרֹן ָוֵהם ַאָּתה ְיקָֹוק ִלְפֵני ֱהיּו ֲעָדְתָך ְוָכל ַאָּתה קַֹרח ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) טז(
 ְוַאָּתה ַמְחּתֹת ּוָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ַמְחָּתתֹו ִאיׁש ְיקָֹוק ִלְפֵני ְוִהְקַרְבֶּתם ְקטֶֹרת ֲעֵליֶהם ּוְנַתֶּתם ַמְחָּתתֹו
 ֶּפַתח ַוַּיַעְמדּו תְקטֶֹר ֲעֵליֶהם ַוָּיִׂשימּו ֵאׁש ֲעֵליֶהם ַוִּיְּתנּו ַמְחָּתתֹו ִאיׁש ַוִּיְקחּו) יח( :ַמְחָּתתֹו ִאיׁש ְוַאֲהרֹן
 ְכבֹוד ַוֵּיָרא מֹוֵעד אֶֹהל ֶּפַתח ֶאל ָהֵעָדה ָּכל ֶאת קַֹרח ֲעֵליֶהם ַוַּיְקֵהל) יט( :ְוַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה מֹוֵעד אֶֹהל
   פ: ָהֵעָדה ָּכל ֶאל ְיקָֹוק

   ~תפילת משה~ 
 :ְּכָרַגע אָֹתם ַוֲאַכֶּלה ַהּזֹאת ָהֵעָדה ִמּתֹוְך ִהָּבְדלּו) כא( :ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) כ(
   פ: ִּתְקצֹף ָהֵעָדה ָּכל ְוַעל ֶיֱחָטא ֶאָחד ָהִאיׁש ָּבָׂשר ְלָכל ָהרּוחֹת ֱאלֵֹהי ֵאל ַוּיֹאְמרּו ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו) כב(

  
   ~פתיחת הארץ: חזרה לקבוצה שניה~ 

 ָּדָתן קַֹרח ְלִמְׁשַּכן ִמָּסִביב ֵהָעלּו ֵלאמֹר ָהֵעָדה ֶאל ַּדֵּבר) כד( :אמֹרֵּל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) כג(
 ָהֵעָדה ֶאל ַוְיַדֵּבר) כו( :ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ַאֲחָריו ַוֵּיְלכּו ַוֲאִביָרם ָּדָתן ֶאל ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוָּיָקם) כה( :ַוֲאִביָרם
 ְּבָכל ִּתָּספּו ֶּפן ָלֶהם ֲאֶׁשר ְּבָכל ִּתְּגעּו ְוַאל ָהֵאֶּלה ָהְרָׁשִעים יםָהֲאָנִׁש ָאֳהֵלי ֵמַעל ָנא סּורּו ֵלאמֹר

 ָאֳהֵליֶהם ֶּפַתח ִנָּצִבים ָיְצאּו ַוֲאִביָרם ְוָדָתן ִמָּסִביב ַוֲאִביָרם ָּדָתן קַֹרח ִמְׁשַּכן ֵמַעל ַוֵּיָעלּו) כז( :ַחּטֹאָתם
 ַהַּמֲעִׂשים ָּכל ֵאת ַלֲעׂשֹות ְׁשָלַחִני ְיקָֹוק ִּכי ֵּתְדעּון ְּבזֹאת מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) כח( :ְוַטָּפם ּוְבֵניֶהם ּוְנֵׁשיֶהם
 ְיקָֹוק לֹא ֲעֵליֶהם ִיָּפֵקד ָהָאָדם ָּכל ּוְפֻקַּדת ֵאֶּלה ְיֻמתּון ָהָאָדם ָּכל ְּכמֹות ִאם) כט( :ִמִּלִּבי לֹא ִּכי ָהֵאֶּלה
 ְוָיְרדּו ָלֶהם ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת אָֹתם ּוָבְלָעה ִּפיָה ֶאת ָהֲאָדָמה ּוָפְצָתה ְיקָֹוק ָראִיְב ְּבִריָאה ְוִאם) ל( :ְׁשָלָחִני
 ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ְלַדֵּבר ְּכַכּלֹתֹו ַוְיִהי) לא( :ְיקָֹוק ֶאת ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִנֲאצּו ִּכי ִויַדְעֶּתם ְׁשאָֹלה ַחִּיים
 ְוֵאת ָּבֵּתיֶהם ְוֶאת אָֹתם ַוִּתְבַלע ִּפיָה ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּתְפַּתח) לב( :ַּתְחֵּתיֶהם ֶׁשרֲא ָהֲאָדָמה ַוִּתָּבַקע ָהֵאֶּלה

 ֲעֵליֶהם ַוְּתַכס ְׁשאָֹלה ַחִּיים ָלֶהם ֲאֶׁשר ְוָכל ֵהם ַוֵּיְרדּו) לג( :ָהֲרכּוׁש ָּכל ְוֵאת קַֹרחְל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ָּכל
 ִּתְבָלֵענּו ֶּפן ָאְמרּו ִּכי ְלקָֹלם ָנסּו ְסִביבֵֹתיֶהם ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְוָכל) לד( :לַהָּקָה ִמּתֹוְך ַוּיֹאְבדּו ָהָאֶרץ
   :ָהָאֶרץ

 ~ ַהְּקטֶֹרת ַמְקִריֵבי שרפת: חזרה לקבוצה ראשונה~ 
   פ: ַהְּקטֶֹרת ַמְקִריֵבי ִאיׁש ּוָמאַתִים ַהֲחִמִּׁשים ֵאת ַוּתֹאַכל ְיקָֹוק ֵמֵאת ָיְצָאה ְוֵאׁש) לה(
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  קבוצה שניה  קבוצה ראשונה  

  דתן ואבירם ועדתם   איש250  מעורבים
  מנהיגות  הונהכ  טענה
  משה  אהרון  נגד

  "הנהגה שכשלה"  "שיוויון רוחני"  סיבה
  אוהל מועד  מחנה ראובן  מיקום
  נבלעו בארץ  נשרפו באש  עונש

  
 

   א עמוד קי דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
+ ז"ט במדבר +דכתיב - הבלועין מן לא. השרופין מן ולא ועיםהבל מן לא קרח: יוחנן רבי ואמר

 את האש באכל"+ ו"כ במדבר +דכתיב - השרופין מן ולא, קרח ולא -" לקרח אשר האדם כל ואת"
 - הבלועים מן. הבלועין ומן, השרופין מן קרח: תנא במתניתא. קרח ולא - "איש ומאתים חמשים
 דכתיב השרופין מן, "קרח ואת אתם ותבלע ִּפיָה ֶאת ֶרץָהָא ַוִּתְפַּתח" +ו"כ במדבר +דכתיב

  . בהדייהו וקרח "איש ומאתים החמשים את ותאכל 'ה מאת יצאה ואש" +ז"ט במדבר+
 

   י פסוק כו פרק במדבר
 ִאיׁש אַתִיםּוָמ ֲחִמִּׁשים ֵאת ָהֵאׁש ַּבֲאכֹל ָהֵעָדה ְּבמֹות קַֹרח ְוֶאת אָֹתם ַוִּתְבַלע ִּפיָה ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּתְפַּתח
  : ְלֵנס ַוִּיְהיּו

  
  ~מרכזי כח משוזרים ~ 

  ענין  קבוצה  פסוקים
  הקדמה  שניהם  1-4

  תלונה על הכהונה  ראשונה  5-11
  משה מזמין דתן ואבירם  שניה  12-15
  נסיון הקטורת  ראשונה  16-19
  פתיחת הארץ, משה מתפלל  שניה  20-34

  ַהְּקטֶֹרת ַמְקִריֵבישרפת   ראשונה  35
  

   ג פרק א אלשמו
) יב( :ָאְזָניו ְׁשֵּתי ְּתִצֶּליָנה ׁשְֹמעֹו ָּכל ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ָדָבר עֶֹׂשה ָאנִֹכי ִהֵּנה ְׁשמּוֵאל ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יא(

 ֶאת ֲאִני ׁשֵֹפט ִּכי לֹו ְוִהַּגְדִּתי) יג( :ְוַכֵּלה ָהֵחל ֵּביתֹו ֶאל ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֵעִלי ֶאל ָאִקים ַההּוא ַּבּיֹום
 ִאם ֵעִלי ְלֵבית ִנְׁשַּבְעִּתי ְוָלֵכן) יד( :ָּבם ִכָהה ְולֹא ָּבָניו ָלֶהם ְמַקְלִלים ִּכי ָיַדע ֲאֶׁשר ַּבֲעֹון עֹוָלם ַעד ֵּביתֹו

  :עֹוָלם ַעד ּוְבִמְנָחה ְּבֶזַבח ֵעִלי ֵּבית ֲעֹון ִיְתַּכֵּפר
...  
  :ַליקָֹוק ְלָנִביא ְׁשמּוֵאל ֶנֱאָמן ִּכי ָׁשַבע ְּבֵאר ְוַעד ִמָּדן ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַוֵּיַדע) כ(
  

   ז פרק א שמואל
 ְוַהִּגְלָּגל ֵאל ֵּבית ְוָסַבב ְּבָׁשָנה ָׁשָנה ִמֵּדי ְוָהַלְך) טז( :ַחָּייו ְיֵמי ּכֹל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִּיְׁשּפֹט) טו(

 ָׁשָפט ְוָׁשם ֵּביתֹו ָׁשם ִּכי ָהָרָמָתה ּוְתֻׁשָבתֹו) יז( :ָהֵאֶּלה ַהְּמקֹומֹות ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוָׁשַפט ְוַהִּמְצָּפה
  פ: ַליקָֹוק ִמְזֵּבַח ָׁשם ַוִּיֶבן ִיְׂשָרֵאל ֶאת
  

   יב פרק א שמואל
 ֶאת ִּתיְראּו ִאם) יד( :ֶמֶלְך יֶכםֲעֵל ְיקָֹוק ָנַתן ְוִהֵּנה ְׁשֶאְלֶּתם ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ִהֵּנה ְוַעָּתה) יג(

 ָמַלְך ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ְוַגם ַאֶּתם ַּגם ִוְהִיֶתם ְיקָֹוק ִּפי ֶאת ַתְמרּו ְולֹא ְּבקֹלֹו ּוְׁשַמְעֶּתם אֹתֹו ַוֲעַבְדֶּתם ְיקָֹוק
 ְיקָֹוק ַיד ְוָהְיָתה ְיקָֹוק ִּפי ֶאת םּוְמִריֶת ְיקָֹוק ְּבקֹול ִתְׁשְמעּו לֹא ְוִאם) טו( :ֱאלֵֹהיֶכם ְיקָֹוק ַאַחר ֲעֵליֶכם
  : ּוַבֲאבֵֹתיֶכם ָּבֶכם

  
  

  : ְלאֹור ּגֹוִיםְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתְנָך ִלְבִרית ָעם '   ֲאִני ה) ו:מב(ישעיהו 
  ).ק"רד (מציוןשתצא להם  התורה הוא "אור"וה -
 


