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ועדתו  קרח  מחלוקת  על  לומדים  אנו  בפרשה 
העונש  את  מתארת  גם  התורה  רבינו.  משה  עם 
שקבלו קרח ועדתו. ובגמ' סנהדרין (דף קי) נחלקו 
יוחנן "קרח לא  חכמים בעונשו של קרח לדעת ר' 
ולא מן השרופין, אלא במגפה מת".  מן הבלועים 
דכתיב   - הבלועין  מן  לא  מהפסוק,  נלמד  זה  וכך 
כל  ואת  אותם  ותבלע  פיה  את  הארץ  "ותפתח 
ולא מן השרופין  ולא קרח.   - האדם אשר לקרח" 
- דכתיב "באכול האש את חמישים ומאתיים איש" 
ולא קרח. נמצא ששלוש מיתות היו מנת חלקם של 
קרח ואנשיו. 'קרח עצמו' מת במגפה. 'דתן ואבירם' 
בבליעה. 'ומאתיים וחמישים איש ראשי סנהדראות' 
מתו  בשריפה. הגמ' מביאה דיעה נוספת קרח מן 
עונשים  ב'  שקיבל  דהיינו  השרופים.  ומן  הבלועים 
יחד. נשרף ואח"כ נבלע. וכן מובאת במדרש דיעה 

זו.
שקרח  יתכן  איך  יוחנן  ר'  בשיטת  להתבונן  ויש 

נשאר  הוא  המחלוקת  של  הראשי  המעורר  שהיה 
חי עד זמן המגיפה, ולא נבלע יחד עם כל משפחתו 

ולא נשרף עם המאתים וחמישים איש. וזה פלא.

החתם סופר ועוד מפרשים מבארים: באמת מה 
שקרח נשאר חי ולא נבלע ולא נשרף זה עונש יותר 
גדול. והטעם הרי נתבונן קרח היה עשיר גדול יותר 
מכל יוצאי מצרים, כפי שחז"ל (סנהדרין דף קי/א) 
מתארים את עושרו הרב, אמר רבי לוי משוי שלש 
מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של 
והצליח  היה מטועני הארון  הוא  זאת  קרח. מלבד 
למשוך אחריו מאתים וחמישים ראשי סנהדראות, 
אפילו  הנה  וגדולה,  כבוד  לו  הוסיף  שזה  בודאי 

החשובים שבעם מצדיקים אותי. 

הוא  לטמיון,  והלך  נגנז  הכל  אחד  ברגע  והנה 
שאמרו  וכפי  לשאול,  יורד  רכושו  כל  את  ראה 
גם  אדם  לאיזה  קרח  שהשאיל  מחט  אפילו  חז"ל 
היא ירדה לשאול, גם אשתו ועבדיו ומשרתיו כולם 
בית,  בלי  ערירי,  נשאר  הוא  האדמה.  לתוך  ירדו 
אפילו  רכוש,  שום  ובלי  משרתים,  בלי  אשה,  בלי 
מחט לא נשארה לו מכל הרכוש העצום שהיה לו. 
ואפילו בניו שהיו בתחילה עימו הנה ברגע האחרון 
אמת'  ותורתו  אמת  'משה  ואמרו  בתשובה  חזרו 
והם נשארו בחיים באופן מופלא. בנוסף לכל זה גם 
המאתים וחמישים איש חשובי העידה נשרפו. וכעת 
נקל  העינים.  מול  האמת  את  רואה  העם  כל  כבר 
עד  הזה  בזמן  לקרח  היתה  הרגשה  מן  איזו  לשער 

שמת במגיפה, הוא נשאר בודד במערכה, מרוחק 
ומנודה מכל החברה, זהו עונש אדיר יותר מאשר 
למות ברגע אחד. זה להמשיך לחיות וכל הזמן עד 
שמת להרגיש את אפסיותו, זוהי דעת ר' יוחנן, כפי 

שלמד כן מהפסוקים.
לפי הדיעה השניה שבגמ' ובמדרש קרח נענש בב' 
עונשים. המדרש מסביר את הטעם: אילו נשרף ולא 
נבלע, היו הבלועין מתרעמין הרי הוא הביא עלינו 
את כל הפורענות הזו, ואנו נבלעין והוא ניצול? ואלו 
נבלע ולא נשרף, היו השרופין מתרעמין הרי קרח 
ניצול?  והוא  להשרף,  הפורענות  את  עלינו  הביא 
לפיכך נידון בשתי מיתות. ע"כ. בספר 'ואני תפילה' 
מעורר הרב זייצ'יק זצ"ל שיש כאן לימוד גדול לפי 
דיעה זו: הרי כל המאורע ההוא משריפת גופם ועד 
בליעתם בארץ ארך רק כמה דקות. ובכל זאת כדאי 
היה להקב"ה להעניש את קרח בשני דינין בשריפה 
ובבליעה אך ורק כדי שלא לצער את הנבלעים או 
אותם  שהסית  קורח  את  שרואים  השרופים  את 
לכל הרעה הזאת והביא עליהם את הפורענות הזו 
שהוא ניצול. הקב"ה רצה לחסוך ולמנוע מהם את 
הצער הזה צער של כמה דקות בלבד, מאלו שמעלו 
בקודש ובקדושים, וגם בתוך העונש הגדול שקיבלו 
אף  מיותר  צער  מהם  ונתמעט  נמנע  השמים  מן 
שמדובר בתרעומת שזמנה רק דקות ספורות. אם 
כן עד כמה צריכים אנו להזהר בכבוד חברינו שלא 

להונות ולא לצער אותם זמן ממושך וארוך.

הגמרא בביצה (דף טו' עמוד ב') אומרת "אמר 
רבי יוחנן משום רבי אליעזר ברבי שמעון, אמר להם 
היום  קדושת  וקדשו  עלי  לוו  בני  לישראל  הקב"ה 
והאמינו בי ואני פורע", והקשו התוספות והרי רבי 
עקיבא אמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, 
וכתב  לפרוע,  במה  לו  שאין  מילי  הני  ומתרצים 
המהרש"ל להגיה בדברי תוספות "הני מילי שאין לו 
במה לפרוע אלא אם כן יטול מן הצדקה, אבל כאן 
מיירי שיש לו משכונות כדי לפרוע ואין לו מעות, 

לכך קאמר לוו עלי ואני פורע.

ומצאנו עוד דברי חז"ל שלכאורה סותרים זה את 
מענגה,  במה  אומרת  הגמרא  שבת  שבמסכת  זה, 
תרדין  של  ותבשיל  שומין  וראשי  גדולים  בדגים 
(מאכל חשוב בימיהם), ומנגד אמרו שם אמר רבי 
ועשאו  מועט  דבר  אפילו  רב  אמר  אשי  בר  חייא 
לחלק  הפוסקים  וכתבו  עונג,  הוי  שבת  לכבוד 

הדברים לכמה חלוקות:

1. מי שיש לו יכולת ויש לו אפשרות יכבד את 
השבת כפי יכולתו במאכלים חשובים וכדומה.

השבת  את  לענג  אפשרות  לו  שאין  מי   .2
במאכלים חשובים, ראוי שיצמצם הוצאותיו בימות 

החול כדי שיוכל להרבות בעונג השבת.

יותר,  וקצת  סעודות  שלוש  כדי  לו  יש  אם   .3
מצות  יקיים  ובזה  השבת  לכבוד  מועט  דבר  יוסיף 
עונג שבת, וראוי שישתדל לצמצם הוצאותיו בימות 

החול כדי שיוכל לענג את השבת כמה שיותר.

4. אם יש לו רק לארבעה עשר סעודות לימות 
סעודה  אחד,  ליום  סעודות  שני  דהיינו  השבוע, 
מן  מתפרנס  אינו  והוא  בלילה,  וסעודה  בבוקר 
סעודה שלישית,  לקיים  לו במה  אין  ולכך  הצדקה 
הדין הוא שפטור מסעודה שלישית ואין הוא צריך 
ליטול מן הצדקה כדי לקיים סעודה שלישית, וכל 
שבת  לכבוד  דבר  איזה  להוסיף  צריך  שאינו  שכן 
עקיבא  רבי  אמר  זה  ועל  בשבת,  סעודותיו  בשני 
והיינו  לבריות",  תצטרך  ואל  חול  שבתך  "עשה 
ואל תצטרך  חול,  ביום  כמו  יהיו  שסעודות השבת 
לענג  כדי  או  סעודה שלישית  לעשות  כדי  לבריות 
כזה  שבמצב  ונכון  ראוי  מקום  ומכל  השבת,  את 
סעודה  ויקיים  בבוקר  יאכל  בבוקר  הסעודה  שאת 
שניה בזה, ואת הסעודה של הלילה יקדים ויקיימה 
קודם שקיעת החמה, ואז תחשב לו הסעודה הזאת 
לסעודה שלישית (וברור שפטור מסעודה רביעית).

סעודות  עשר  לארבעה  מספיק  לו  אין  אם   .5
כדי  הצדקה  מן  נוטל  והוא  השבוע,  ימות  במשך 
הצדקה  גבאי  חייבים  אכילתו,  הוצאות  להשלים 
צריכים  וכן  לשבת,  סעודות  לשלוש  מזון  לו  לתת 
לתת לו עוד מעט כדי שיקיים מצות עונג שבת, ויש 
נוטל  והוא  עצמו  משל  קצת  לו  שיש  שכל  לדעת 
וסעודה  אכילתו  הוצאות  להשלים  כדי  מהצדקה 
עונג  מצות  לקיים  כדי  קצת  לו  ומוסיפים  שלישית 
לצמצם  בעצמו  הוא  גם  צריך  מקום  מכל  שבת, 
לענג את  שיוכל  כדי  החול  ימות  הוצאותיו בשאר 
השבת כראוי, ולא יסתפק בתוספת מועטה לכבוד 

שבת.

כתב החפץ חיים (בביאור הלכה) שמי שהשעה 
דחוקה לו ביותר וחי בצמצום רב, ואין לו כדי לענג 
אינו  הצדקה,  מן  מתפרנס  אינו  אבל  השבת,  את 
בשביל  צדקה  לקבל  כדי  הפתחים  על  לחזר  חייב 

שיוכל לענג את השבת. 

ואין  שבת  סעודות  לקיים  כדי  ללוות  צריך  אם 
יש  שאם  הוא  הדין  ההלואה,  את  לפרוע  בזה  לו 
לו משכון לתת למלוה עבור ההלואה, צריך ללוות 

משכון  לו  אין  אם  ואפילו  שבת,  סעודות  לצורך 
ההלואה  את  להחזיר  שיוכל  בוודאות  שיודע  אלא 
אינו  אם  אבל  שבת,  סעודות  לצורך  ללוות  צריך 
או  ההלואה,  את  להחזיר  שיוכל  בוודאות  יודע 
שאין לו משכון, אין לו ללוות עבור סעודות שבת, 
שלא יהיה בגדר של התנא באבות "לווה רשע ולא 
ישלם", וכתב בספר סדר היום "כי לא נצטוה אדם 
לענג את השבת ולכבדו אלא מי שידו משגת ויכול 
לכבדו ולענגו, ומי שאין לו צרכי שבת אין בידו חטא 
ואשמה, ואין לו להטריח עצמו במה שאין לו בידו, 

והמטריח עצמו נקרא חסיד שוטה".

שצרכי  האחרונים  בשם  תשובות  בפסקי  כתב 
ובגדי שבת הבסיסיים  שבת מיקרי אכילה ושתיה, 

וההכרחיים, אבל לא מגדנות ועינוגים.

סעודות  לצורך  דאורייתא  בריבית  ללוות  אין 
שבת ועונג שבת וכל דבר מצוה אחר (היינו ריבית 
וכך סכום והוא מתנה איתו  קצוצה שמלוה לו כך 
שיחזיר לו יותר), ובריבית דרבנן יש בזה מחלוקת 
הפוסקים, דעת הרב משה לוי זצ"ל שאסור ללוות 
בריבית דרבנן לצורך מצוה, ולכן אין ללוות ברבית 
דרבנן לצורך סעודות שבת ומצות עונג שבת, אולם 
דרבנן  בריבית  ללוות  שמותר  פסק  עובדיה  בחזון 
ולכן  רבנן,  גזרו  לא  מצוה  שבמקום  מצוה,  לצורך 
מותר ללוות בריבית דרבנן לסעודות שבת ולמצות 
עונג שבת, וריבית דרבנן מיקרי שלוה מחבירו סאה 
בסאה, והיינו שהוא לוה מוצרים ומתחייב להחזיר 
לו את אותם מוצרים, שבזה חכמים אסרו להלוות 
אחד לשני מחשש שמא עד שיחזיר לו את המוצרים 
יותר ממה  לו  ונמצא שמשלם  יתייקרו,  שלקח הם 
שלקח, אולם אם עושה את הלואה בתורת דמים 
ומתנה איתו שיחזיר לו דמים, אין בזה אפילו איסור 
ריבית מדרבנן, (והיינו שמחשב את המוצרים כמה 
כסף,  וכך  כך  לי  חייב  לו אתה  ואומר  שוים בשוק 
והלוה מחזיר לו כסף), וכן מותר ללוות מגוי אפילו 
אלא  מצוה  לדבר  דווקא  (ולאו  קצוצה  בריבית 

אפילו לכל דבר).
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