
 
 
 
 

 

 בס"ד 

6711מספר  , ו תשע" , קרח פרשת     
 

 פירושים מגוונים לפסוק "מיותר"    -ָּפָניו"    "ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל ַעל 

אליעזר דניאל יסלזון 

 *פתיחה 

הנראים   בפסוקים  נתקלים  אנו  לעתים 
מושכים   אלה  פסוקים  במקומם.  כמיותרים 
מרבית  של  לבם  תשומת  את  כלל  בדרך 

ל המעוניינים  הסיבה  הפרשנים,  את  הסביר 
ויפים   ה"מיותר",  הפסוק  של  לכתיבתו 
הפירושים לפסוקים אלה משום שהם מביאים  
אפשרויות  של  ביותר  עשיר  מגוון  לקורא 

   וכוונות.

כבר בשלב הראשון של התקוממות קורח,  
פוגשים אנו בפסוק שכזה, המתאר את נפילת  
משה על פניו בתגובה לדברי קורח. וכך נאמר  

 ה(:  -)במ' טז:א  בתחילת הפרשה,

ֶּבן ֹקַרח  ֶּבן  ַוִּיַּקח  ֶּבן  ִיְצָהר  ְוָדָתן    ֳקָהת  ֵלִוי 
ֶּבן ְואֹון  ֱאִליָאב  ְּבֵני  ְּבֵני    ַוֲאִביָרם  ֶּפֶלת 

ִמְּבֵני  ַוֲאָנִׁשים  ֹמֶׁשה  ִלְפֵני  ַוָּיֻקמּו    ְראּוֵבן. 
ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי  

ַאְנֵׁשי ַעל  מֹוֵעד  ַוִּיָּקֲהלּו  ְוַעל ׁשֶ מֹ   ֵׁשם.    ה 
ָהֵעָדה    ָלֶכם ִּכי ָכל  ַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב

ִּתְתַנְּׂשאּו   ּוַמּדּוַע  ה'  ּוְבתֹוָכם  ְקֹדִׁשים  ֻּכָּלם 
 ְקַהל ה'.  ַעל

 ָּפָניו.   ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל ַעל 

ֹּבֶקר   ֵלאֹמר  ֲעָדתֹו  ָּכל  ְוֶאל  ֹקַרח  ֶאל  ַוְיַדֵּבר 
ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש   ֲאֶׁשר לֹו  ִהְקִריב  וְ ְוֹיַדע ה' ֶאת 

 ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו. 

סיפור נפילתו של משה על פניו נראה כמיותר,  
סיפור   את  לספר  היה  אפשר  שהרי 
ההתקוממות גם אם היו משמיטים תיאור זה,  
ועוברים מדברי קורח ישירות אל תגובת משה.  
בתופעה דומה נתקלנו כבר בפרשת "שלח". גם  

נופלים בתגובה    שם  פניהם  על  ואהרון  משה 
כמיותר   נראה  והפסוק  המרגלים,  עם  לעימות 

 ז(:-גם שם. וכך קראנו שם )במ' יד:ד

ֶאל ִאיׁש  ֹראׁש    ַוֹּיאְמרּו  ִנְּתָנה  ָאִחיו 
   ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה.

 
המכון     * הנהלת  יו"ר  הוא  יסלזון  דניאל  אליעזר 

 . לתורה באוניברסיטת בר אילן ה הגבו

ַעל  ְוַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  ָּכל   ַוִּיֹּפל  ִלְפֵני    ְּפֵניֶהם 
 . ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַהָּתִרים   ְיֻפֶּנה ִמן  ְוָכֵלב ֶּבן   ן ּונ  ִויהֹוֻׁשַע ִּבן 
ֶאל   ֶאת ַוֹּיאְמרּו  ִּבְגֵדיֶהם.  ָקְרעּו    ָהָאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר    ֲעַדת ְּבֵני   ָּכל

ָהָאֶרץ   טֹוָבה  ֹאָתּה  ָלתּור  ָבּה  ָעַבְרנּו 
 ְמֹאד ְמֹאד. 

כאמור, הפרשנות על פסוקים "מיותרים" אלה,  
פרשנויות.  של  ועשיר  מגוון  זר  מנביטה 

השונים  אמב הפירושים  את  לחלק  ננסה  מרנו 
 לקבוצות התייחסות. 

 נפילת אפיים במקרא 

דוגמת   ביטוי  לפרש  הבאים  הפשט,  פרשני 
הביטוי שלנו "ויֹפל על פניו", פונים למקבילות  
הם   האחרים.  הנ"ך  ובספרי  בתורה  המצויות 
הנוכחי מהמקבילה   הביטוי  על  להקיש  מנסים 

שהבי כשנראה  אחר,  במקום  שם  וטהמצויה  י 
   מבורר יותר.

שהביטוי   פניו מסתבר  על  שכיח  "נפל   "
מתפרש   שונים  במקומות  אך  בתנ"ך,  ביותר 

ההקשר פי  על  שונה.  בצורה  הביטוי    ,הביטוי 
ארבעה    מסמל  "נפל על פניו" באזכוריו השונים

 :מצבים מיוחדים

 א. נפילה כהכנה להתגלות השכינה 

לדוגמה, בהתגלות הקב"ה אל אברהם לקראת  
ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו   ָרם ַעלמר: "ַוִּיֹּפל ַאבְ נא ו  מילת     ָּפָניו 

 . ()בר' יז:ג ֹלִהים ֵלאֹמר"-אֱ 

 1ב. נפילה כחלק מהתפילה 

העגל   חטא  לאחר  משה  של  תפילתו  לדוגמה, 
 המתוארת בפרשת ואתחנן )דב' ט:יח(:  

ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה' ָּכִראֹׁשָנה ַאְרָּבִעים יֹום  
לֶ  ַלְיָלה  ֹלְוַאְרָּבִעים  ָאכַ ֶחם  ּוַמִים  א  ְלִּתי 

 
1    " הביטוי  את  אע"פ  כללתי  ה'",  לפני  ואתנפל 

שלא נזכרת בו נפילת אפיים, כיוון שהוא מבטא 
בצורה ברורה נפילה כביטוי של תפילה. ראב"ע  

 אכן מפרש שמדובר בנפילת אפיים.  
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ֲאֶׁשר  ַחַטאְתֶכם  ָּכל  ַעל  ָׁשִתיִתי  ֹלא 
ה'  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ַלֲעׂשֹות  ֲחָטאֶתם 

 ְלַהְכִעיסֹו.  

 אוש י ג. נפילה כסמל לאבלות ולי 

המפלה   לאחר  יהושע  של  תגובתו  לדוגמה, 
ַעל   ַוִּיֹּפל  ִׂשְמֹלָתיו  ְיהֹוֻׁשַע  "ַוִּיְקַרע  העי:  בקרב 

ַאְר  לִ ָּפָניו  ְוִזְקֵני    ְפֵניָצה  הּוא  ָהֶעֶרב  ַעד  ה'  ֲארֹון 
 . ()יהו' ז:ו ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו ָעָפר ַעל ֹראָׁשם"

 ד. נפילה כסמל לכניעה 

"ַוֵּתֶרא   דוד:  בפני  אביגיל  תגובת  לדוגמה, 
ֶאת ַהֲחמֹור    ֲאִביַגִיל  ֵמַעל  ַוֵּתֶרד  ַוְּתַמֵהר  ָּדִוד 

ַעל ָדִוד  ְלַאֵּפי  וַ ָּפנֶ   ַוִּתֹּפל  ֶרץ" ִּתׁשְ יָה  ָאָֽ   ַּתחּו 
 . )שמו"א כב:כג(

בהתאם   בפרשתנו  משה  של  הנפילה  מהות 
 למקבילות שבמקרא 

כשפרשנינו ניגשים לבאר את נפילת משה על  
פניו, הם מחפשים משמעות מקבילה שתצליח  
בעת   משה  של  המיוחד  מצבו  את  להבהיר 

 העימות שלו עם קורח ועדתו. 

משה    כך יובן שהרס"ג מייחס לנפילתו של
א'  מד של  מ באות  כפי שהוזכר  נבואה,  קבלת 

לפתור    לעיל. מסוגל  אינו  משה  גישתו,  פי  על 
של  התגלותו  ללא  קורח  התקוממות  את 

 הקב"ה והתערבותו.  

הנפילה  לעומתו,    ,הרשב"ם את  רואה 
סבור   הוא  גם  משה.  של  מתפילתו  כחלק 
מצוקתו   את  לפתור  מסוגל  אינו  שמשה 

קר כאן  אין  אך  עצמו,  לנבבכוחות  ואה  יאה 
שהוזכר    אלא כפי  להוראה,  ובקשה  תפילה 

  2באות ב' לעיל. 

מעדיפים   שעמו  והפרשנים  שרש"י  נראה 
משה   של  נפילתו  את  הרואה  שונה,  גישה 

האישית   ולתחושתו  להרגשתו  נוכח  ל כביטוי 
שהתורה   למרות  ועדתו.  קורח  של  המרידה 
האישיים   הרגשות  מתיאור  כלל  בדרך  נמנעת 

רואים   גיבוריה,  ואשל  שעמו רש"י  את    לה 
מבחן,   בעת  לתחושותיו  כביטוי  משה  נפילת 

 ובפירושיהם הם חושפים רגשות אלה.  

 
פסוק  שיתכן  י  2 על  להסתמך  מעדיף  הרשב"ם 

המת בפרקנו,  כב  פסוק  וקרוב,  את  ר  אמקביל 
ו פניהם  על  ואהרון  משה  תפילתם  את  נפילת 

ֹלֵהי  -אֱ   ל -"ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם ַוֹּיאְמרּו אֵ  :המפורשת
ְוַעל   ֶיֱחָטא  ֶאָחד  ָהִאיׁש  ְלָכל־ָּבָׂשר  ָהרּוֹחת 

 ָּכל־ָהֵעָדה ִּתְקֹצף?". 

לאכזבה,    רש"י  ביטוי  בנפילה  רואה 
למוזכר  בדומה  לייאוש,  אף  ואולי  לתסכול 

  3באות ג' לעיל. ואלה דבריו:

מפני המחלוקת, שכבר זה   -ויפול על פניו  
)שמ'   בעגל  חטאו  רביעי.  סרחון  בידם 

" משהלב:יא(  )במ' ויחל  במתאוננים   ,"
)שם   במרגלים  משה",  "ויתפלל  יא:יב( 
יד:יג( "ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים".  

ידיו  נתרשלו  קרח  של  משל  במחלוקתו   .
עליו   ופייס  אביו  על  שסרח  מלך  לבן 
כשסרח  ושלש,  ושתים  פעם  אוהבו 
אמר   ההוא.  האוהב  ידי  נתרשלו  רביעית 

ל  א לא יקב שמ עד מתי אטריח על המלך,  
 . ני עוד ממ 

בגישתם  ואלשיך,    שונים  המפרשים  הרמב"ן 
של   לאופיו  כביטוי  פניו  על  משה  נפילת  את 
בפרשת   המרגלים  עם  משה  שמנהל  השיח 

 "שלח", ועם קורח בפרשתנו. 

הרמב"ן רואה בנפילה חיזוק לתחינתו של  
והפצרה   לבקשה  סמל  היא  הנפילה  משה. 
הנפילה   זו  אורחותיו.  את  לשנות  מהעם 

ת המקבילים כנפילה של  ו במקומו מוכרת לנה
  4כניעה, כאמור לעיל באות ד'.

הפצרה,   בנפילה  רואה  הרמב"ן  בעוד  אך 
של   האישית  לענווה  ביטוי  אלשיך  בה  רואה 
העם   את  לשכנע  שעליו  חש  משה  משה. 
שהשררה שבה הוא אוחז אינה טבעית לו כלל, 
היותו   את  מבטאת  נפילתו  עליו.  נגזרה  אלא 

  5בד.עפר ואפר בל

שים מקוריים לנפילתו של משה החורגים  רו פי 
 מהמקבילות שבמקרא  

את   שהתאימו  הפרשנים  את  סקרנו  עתה  עד 
מהמקבילות   העולה  הנפילה  לאופי  פירושיהם 
של הביטוי. אך ישנם מספר פרשנים הנותנים  

 
גישת    3 את  כאן  בוחר  תנחומא רש"י    מדרש 

 . ט שה פר ,רחולפרשת ק 
ה   4 לרמב"ן  דברי  בפירושו  בפרפנאמרו  ת  ש סוק 

)יד:ה(:שלח" נועצים  " "  העם  שהיו  שראו 
מיד,  לעש ולשוב  ראש  הצדיקים  ות  וקמו 

והשתחוו לאפם ארצה לאמר להם, אל נא אחי  
לפוקה  לכם  זאת  תהיה  ולא  ,  למכשול)   תרעו 

(. על כן אמר לפני כל קהל  :לאא כה "שמו  "יעפ
 . "כי להם השתחוו על אפים  -עדת בני ישראל  

בפרש  5 דבריו  כלומר  " : נותואלה  משה,  וישמע 
 ' והבין משה לבדו, כמו  ְׁשָמֵעִני אֲ שמע  )בר ֹדִני   ' '  

ו(. אך לא הבינו העם. ועל כן על מה שאמרו  :כג
על כן ויפול על  שהוא היה מתנשא ונעשה מלך,  

כלומר אין בי שררה רק אנכי עפר   פניו ארצה. 
 ". ואפר 
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שאינה   מקורית,  פרשנות  משה  של  לנפילתו 
 תואמת את פירוש הביטוי המצוי במקבילות. 

נמצא בפירושיהם של    ו גישה שכזדוגמה ל
 .  וספורנו   חזקוני 

הם   כלל,  בדרך  הפשטנית  גישתם  למרות 
כביטוי   שלנו  הפסוק  את  לקרוא  מעדיפים 

בקרקע,   הפנים  כתיאור    ולאולכבישת  דווקא 
היא   בקרקע  הפנים  כבישת  ממש.  נפילה  של 

והוא    ַתָנאי   ביטוי בתלמוד,  לראשונה  המופיע 
 דרך. מסמל בושה, פחד ואולי אף אבדן

של  זקהח הנפילה  בפירוש  מסתפק  וני 
אותה   מכנה  והוא  פנים  משה,  "כבישת 

באומרו    6בקרקע".  מרחיב  לעומתו,  ספורנו, 
כשלא ידעו מה לעשות    "שכבשו פניהם בקרקע 

 7. מאימת המלך"

להניח   חייבים  אנו  זה  פירושם  בקריאת 
משה   של  שתגובתו  חשו  וספורנו  שחזקוני 

ויראה כאחד. שאם ל כן, לא משלבת בושה    א 
ל מדוע זנחו את הפירוש המתבסס על  ברור כל

פירוש  לכתוב  והעדיפו  מהמקרא,  מקבילות 
 המתבסס על לשון חכמים. 

העדיף   הוא  שאף  ומודרני,  נוסף  פרשן 
מקורית בדרך  את    ,לפרש  תואמת  שאינה 

הרש"ר   הוא  במקרא,  המצויות  המקבילות 
 הירש. 

לתורה   בפירושו  מנסה  הירש  הרש"ר 
דבר את  התורה  להנגיש  זה    לקהילתו,י  ולשם 

המובנים   מודרניים  במושגים  משתמש  הוא 
משה   של  השררה  את  רואה  הוא  דורו.  לבני 

כמנהיגות החייבת להיות מקובלת על  ואהרון  
וההתקוממות של    העם.  התקוממות המרגלים 

קורח והעם מערערות את מנהיגותו של משה.  
את   להחזיר  משה  על  העם  הסכמת  ללא 

שנתנה   למי  כלהשררה  להחזבידו,  ירה  ומר 
היא הסמל   הירש  לפי הרש"ר  הנפילה  לקב"ה. 

 
בפרשתנו  6 דבריו  נתבייש  " :ואלה  פניו  על  ויפל 

 . "בקרקע   ו וכבש פני 
בפרשת    ספורנודברי    7 ספורנו "שלח"הובאו   .  

על   בגמרא  המסופר  על  פירושו  את  מבסס 
הסנהדרין   בפני  המלך  ינאי  של  מסכת  )משפטו 

א לבית  ולבנקרא  ינאי המלך    .(ע"א  סנהדרין יט
הדין לאחר שעבדו הרג את הנפש. אב בית הדין  

ממנו  היה   דרש  שמעון  שטח.  בן  שמעון  גיסו 
קש מכל חברי  ירי הדין, אך ינאי בד לעמוד בכל ס

ל  בן  הסנהדרין שיצטרפו  זו של שמעון  דרישתו 
מעין  הייתה  שטח. תגובתם של חברי הסנהדרין  

הגמרא   , בריחה מהתמודדות כפי שמספרת   : או 
הסנהדרין  " לימין  )ינאי(  פניהם  נפנה  וכבשו 
 . "וכבשו פניהם בקרקע , נפנה לשמאלו  קרקעב 

בפרשת   כתב  וכך  לקב"ה.  התפקיד  להחזרת 
 8"שלח" )יד:ה(:

ֹראׁש  "ִנְּתָנה  העם:  אמר  הקודם  בפסוק 
ביטא   הוא  כך  ידי  על  ִמְצָרְיָמה";  ְוָנׁשּוָבה 
משה   )של  למשמעתם  סר  הוא  שאין 

. הם  וכך הגיעה שליחותם לקיצה ואהרון(,  
פניהם נפלו   כל  על  בני    לפני  עדת  קהל 

הוא  ישראל  בני  עדת  קהל  ישראל. 
בידיה,   הופקדה  העדה  שהנהגת  המועצה 

החזירו  הזקנים.   ארצה,  לפניהם  כשנפלו 
)הזקנים(  אלה  של  להנהגתם  העם  ,  את 

עוד   סר  איננו  והעם  הואיל  ביטאו:  ובכך 
למשמעתם, כבר כלה כוחם האנושי ושוב  

 אין לאל ידם לעשות דבר.

 

 

 ום סיכ 

וקים סתומים ולכאורה מיותרים,  של פסדרכם  
ניסינו   וגישות.  פירושים  מגוון  הם  שמטפחים 
המתוארת   משה,  של  נפילתו  כיצד  להראות 
מקור   משמשת  "שלח",  ובפרשת  בפרשתנו 
למתואר   מקבילה  בחלקה  ענפה;  לפרשנות 
מציגה   ובחלקה  אחרים,  מקרא  בפסוקי 
לכתוב   המקנה  ומקורית,  חדשנית  פרשנות 

מֹ "ַוּיִ  ַוּיִ ְׁשַמע  ַעלֶׁשה  חדשות,    ֹּפל  תובנות  ָּפָניו" 
 ובכך מראה עד כמה אין הוא מיותר בהקשרו.  

 
 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע 
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 עורך: פרופ' עמוס פריש 
 ף עורכת לשון: רחל הכהן שי 

 
המשיך  8 לפרשתנו  בפירושו  הירש  ה   גם  רש"ר 

 : ב וכך כת  ,ברעיון זה של החזרת השררה לקב"ה 
כשעמד משה מול כפירתו של קרח, לא היתה  "

ימצא לנכון   בפיו מילה של תשובה. אם ה' לא 
הגיעה   כבר  מחדש,  שליחותו  את  לאמת 

 . '"פניו-ויפל על ' -שליחותו לקיצה  



 

 

 


