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דתן, אבירם והּבי־די־אס 
מה פסול נמצן באבריהב של קורח ועאתו? לכןורה־ מה שןמרו 
היה נכון וגב ןיאיןליסטי. "ַרב ָלֶכב"־ הב ןמרו למשה ולןהרן. 
ןור  ׂ ְתַנְשר ַע ִתר ור ַמאר ְבתֹוָכב ה'. ור יב־ ור ב ְקאִֹשׁ ָלר י ָכל ָהֵעָאה ֻכר הגזמתב. "ִכר

ַעל ְקַהל ה'"? )במאבר טז־ ג(. 

היה צאק באבריהב. ה' הזמין ןת העב כולו להיות "ַמְמֶלֶכת 
הון  בה  יחיא  שכל  ממלכה  ו(;  יט־  )שמות  ָקאֹוׁש"  ְוגֹוי  ֲֹהִניב  כר
עצמו  משה  קאוש.  מבניה  ןחא  שכל  ןומה  כהן־  מסויב  במובן 
ֲעֵליֶהב"  חֹו  רור ֶןת  ה'  ן  ִיֵתר י  ִכר ְנִביִןיב־  ה'  ַעב  ל  ָכר ן  ִיֵתר ִמי  "ור ןמר־ 
)במאבר ין־ כט(. ןלו הן הכרזות שוויוניות להפלין. מאוע ןב כן 
 מתקיימת בפועל היררכיה־ שבקואקואה משה המנהיג וןהרן הכהן 

הגאול?

ןלן שכבר מההתחלה ברור היה שקורח הון או,פרצופי. 
פיו ולבו לן היו שוויב־ והאבר ניכר היטב. קורח לן רצה חברה 
שכולב בה ןותו אבר־ שכל יחיא בה הון כהן. הון לן היה־ כפי 
לבטל  האורש  ןוטופי  ןנרכיסט  מין  עצמו־  ןת  להציג  שניסה 
כפי  להנהגה.  מוֵרא ששןף  היה  הון  לחלוטין.  ההיררכיות  ןת 
שמלמאיב אברי משה ןל קורח לןחר מכן־ קורח רצה להיות הכהן 
הגאול. הון היה בן אואב של משה וןהרן — בנו של יצהר ןחי 

יימסרו  ההנהגה  עמאות  הוגן ששתי  זה  ןין  כי  חש  הון  עמרב. 
רוצה שוויון. למעשה  הון טען שהון  למשפחה ןחת בחמולה. 

הון רצה כוח.

כך בןשר לקורח־ בן שבט לוי. ןבל הפרשה מורכבת יותר. 
וןבירב  היו מעורבות עוא שתי קבוצות ןחרות: אתן  במחלוקת 
יֵןי ֵעָאה  ָמןָתִיב ְנִשׂ יב ור ָרֵןל ֲחִמִשרׁ ֵני ִיְשׂ יב ִמְבר משבט רןובן־ ו"ֲןָנִשׁ
ב" )טז־ ב(. לכל קבוצה היו כעסיב משלה.  ֵשׁ י  ַןְנֵשׁ ְקִרֵןי מֹוֵעא 
בני רןובן התמרמרו על כי בנו בכורו של יעקב וצןצןיו לן זכו 
וחמישיב "נשיןי עאה" כעסו־  בשוב תפקיא מנהיגותי. מןתייב 
על פי פירושו של ןבן עזרן־ על כך שלןחר חטן העגל הועבר 

כתר הכהונה מהבכוריב שבכל שבט ןל שבט ןחא־ לוי. 

זו הייתה ברית לן,קאושה של ניגואיב־ והיות שחברו בה 
בעלי ארישות סותרות הין ניאונה לכישלון. ןב קורח היה מקבל 
היו  העאה  ונשיןי  רןובן  בני  גאול־  כוהן  ונעשה  מבוקשו  ןת 
היו  העאה  ונשיןי  קורח  בכבוא־  רןובן  בני  זכו  לו  מןוכזביב. 
וןילו הייתה משןלתב של נשיןי העאה מתגשמת־  מתוסכליב. 
הרןובניב.  וןבירב  אתן  ושל  קורח  של  נחלתב  הןכזבה  הייתה 
הרצף הסיפורי המקוטע והמבולגן של פרקנו הון אוגמה לסגנון 
המשקף מהות. המרא היה מבולגן ומבולבל־ וגיבוריו היו מןוחאיב 

רק ברצונב להאיח ןת ההנהגה הקיימת.

ניצת  ןפו  חרון  הוצין ןת משה משלוותו.  לן  זה  כל  ןך 
י  ִכר "ַהְמַעט  וןבירב־  אתן  של  ןמירתב  לגמרי:  ןחר  אבר  בגלל 
ֵרר ָעֵלינור  ָתר י ִתְשׂ ר ִכר ְאָבר ִמר ְאַבׁש ַלֲהִמיֵתנור ַבר ֶהֱעִליָתנור ֵמֶןֶרץ ָזַבת ָחָלב ור
ן ָלנור  ֶתר ְאַבׁש ֲהִביןָֹתנור ַוִתר ֵרר? ַןף לֹן ֶןל ֶןֶרץ ָזַבת ָחָלב ור ָתר ב ִהְשׂ ַגר
)טז־  ַנֲעֶלה!"  לֹן  ר?  ַנֵקר ְתר ָהֵהב  יב  ָהֲןָנִשׁ ַהֵעיֵני  ָוָכֶרב.  ֶאה  ָשׂ ַנֲחַלת 
ביר הזה — הצגת מצריב־ בית העבאיב הנורן  יג-יא(. הסילוף הכר

פרשת
קרח

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב ןשר ןייז־ עזריןל בן ןריה לייב שרטר
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שמייב הין מחלוקת על הכוח. זהו הבאל עצוב. בוויכוח שמטרתו 
כי  מנצח.  המפסיא  גב  ןבל  מנצח־  המנצח  הןמת־  בירור  הין 
תבוסה מפני הןמת הין התבוסה היחיאה שהין גב ניצחון. הין 

מגאילה ןת המובס. הון לומא אבר שלן יאע קואב לכן.

בתחרות על כוח־ לעומת זןת־ המפסיא מפסיא־ וגב המנצח 
מפסיא. מפני שכןשר ןאב מקטין ןת יריביו־ הון מקטין גב ןת 
עצמו. משה זכה באין־ זיכוי שןין משכנע ממנו: הון ביקש נס 
שיוכיח ןת צאקתו־ וקיבל ןת מבוקשו. הןאמה פערה ןת פיה 
וןפילו  למחלוקת־  קץ  לן שב  ןלן שהאבר  יריביו.  ןת  ובלעה 
ֵני  ל ֲעַאת ְבר נור ָכר ֹלר הפחית עוא ןת מעמאו של משה בעיני העב: "ַוִיר
ב ֶןת ַעב  ֲהִמֶתר ב  ַןֶתר ַןֲהרֹן ֵלןמֹר:  ְוַעל  ה  ֳחָרת ַעל מֶֹשׁ ִמָמר ָרֵןל  ִיְשׂ
ה'!" )במאבר יז־ ו(. ההיזקקות של משה לפעולה כוחנית התפרשה 
כסימן לכך שבייןושו נפל ןל מגרשב הירוא של המוראיב. זה מה 

שקורה כשהנושן שעל הפרק הון הכוח ולן הןמת.

הפוסט, בערוגות  היוב  הפורח  רעיון  ָזַרע  המרקסיזב 
ןמת.  שןין  הרעיון  ואומיהב:  הפוסט,קולוניןליזב  מוארניזב־ 
שבעולב יש רק כוח. הזרמיב שירשו ןת המרקסיזב גורסיב כי 
חברה מייצג לן ןת האבריב כפי שהב־ ןלן ןת  ה"שיח" הרֹווח ברְ
האבריב כפי שהכוח השליט )"ההגמון"( רוצה שיהיו. הממשות 
כולה הין "הבָניה חברתית" שנועאה לקאב ןת הןינטרסיב של 
החשא":  "ֶהְרַמנֹויטיקת  הין  מכך  המסקנה  ןחרת.  ןו  זו  קבוצה 
הגישה הפרשנית שבה ןיננו מקשיביב למה שןאב ןומר־ ןלן רק 
שוןליב ןיזה ןינטרס הון מנסה לקאב. הןמת־ ןומריב הניןו,
מרקסיסטיב למיניהב־ הין רק מסכה המסתירה ןת המראף ןחר 
הכוח. כאי להפיל כוח "קולוניןלי" עליכב להמצין ןת ה"שיח" 
שלכב־ ןת ה"נרטיב" שלכב־ וכל עוא ןנשיב מןמיניב בו ןין זה 

משנה כלל ןב הון ןמתי ןו שקרי. 

שבני ישרןל שיוועו בו להצלתב וזעקתב עלתה השמימה־ כ"ןרץ 
זבת חלב ואבש" — הון שהצליח להוצין ןת משה מכליו. 

המימרות  בןחת  זןת  הגאירו  חז"ל  כןן?  קורה  מה 
שמייב  לשב  שהין  מחלוקת  "כל  שלהב:  ביותר  המפורסמות 
סופה להתקייב־ ושןינה לשב שמייב ןין סופה להתקייב. ןיזו 
ושמןי.  הלל  מחלוקת  זו  שמייב?  לשב  שהין  מחלוקת  הין 
 ושןינה לשב שמייב? זו מחלוקת קורח וכל עאתו" )משנה־ ןבות 

ה־ יז(. 

חז"ל לן הסיקו ממחלוקת קורח שמחלוקת הין אבר רע־ 
העליון  שהערך  שןלות־  לשןול  בלי  למנהיגיב  לציית  שרןוי 
כניעה.   — מסוימות  באתות  שהון  כפי   — להיות  צריך  ביהאות 
המחלוקת היא סם החיים של היהדות־ כל עוא מניעיה  להפך: 

טהוריב ומטרותיה חיוביות. 

היהאות הין תופעה ייחואית: ציוויליזציה שכל כתבי הקואש 
שלה הב קבציב של מחלוקות. בתנ"ך־ גיבורי הןמונה — ןברהב־ 
מיוסא  המארש  ןלוהיב.  עב  מתווכחיב   — ןיוב  ירמיהו־  משה־ 
על ההנחה כי לתורה שבעיב פניב־ שפע פרשנויות לגיטימיות. 
המשנה בנויה בחלקה הגאול על פי התבנית "רבי ן' ןומר כך־ 
מיישב  יותר מכפי שהון  ןומר ןחרת". התלמוא־ הרבה  ב'  רבי 
ןת המחלוקות הללו־ הון מעמיק ןותן. המחלוקת הין פעילות 
מקואשת ביהאות. הין השיח הפנימי המתמשך של עב ישרןל 

סביב מהות שליחותו וארישות ןמונתו.

למחלוקת  ושותפיו  קורח  מחלוקת  בין  השוני  כן  ןב  מהו 
שבין בית הלל לבית שמןי? רבנו יונה הציע הסבר פשוט. מחלוקת 
לשב  שןיננה  מחלוקת  האמת.  על  מחלוקת  הין  שמייב  לשב 
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לן יושג בהקרבת הןמת על מזבח המראף ןחר הכוח. שוב טובה 
לן תצמח מהליכה בנתיבו של קורח־ המגיע עא ימינו ארך אורות 

ועיאניב. 

בקמפוסיב  ישרןל  נגא  בקמפיין  היוב  מה שמתחולל  זה 
ברחבי העולב־ ובייחוא בתנועת הבי,אי,ןס. כמו מחלוקת קורח־ 
להב  שןין  ןנשיב  יחאיו  מקבציב  הזו  והתנועה  הזה  הקמפיין 
שוב מכנה משותף ןחר. חלקב שייכיב לשמןל הקיצוני־ ןחריב 
לימין הקיצוני־ יש מהב מתנגאי גלובליזציה ויש גב כמה שבןמת 
המהלך  ןת  המניע  הכוח  ןולב  הפלסטיניב.  ממצוקת  מוטראיב 
מתנגאיב  ופוליטייב  תיןולוגייב  ןנשיב שמטעמיב  הון  כולו 
לקיומה של ישרןל בכל גבול שהון־ ובןותה מיאה מתנגאיב גב 
לאמוקרטיה־ לחופש האיבור־ לחופש המיאע־ לחופש האת־ לזכויות 
ןאב ולקאושת החייב. המשותף לכולב הון סירוב לתת לתומכי 
ישרןל שימוע הוגן־ תוך זלזול בעיקרון היסואי של הצאק; ןותו 
 Aude alteram עיקרון שנוסח בתורת המשפט הרומי בביטוי

partem־ ְשמע ןת הצא השני.

שישרןל   — לעתיב  נוקטיב  הבושה שהב  חסרת  הכזבנות 
ןינה מולאתו העתיקה של עב ישרןל־ שמעולב לן היה מקאש 
בירושליב־ שישרןל הין ַמעצמה "קולוניןלית"־ נטע זר במזרח 
התיכון — כזבנות זו מתחרה בחוצפתה הקולוסןלית בטענתב של 
אתן וןבירב שמצריב הייתה ןרץ זבת חלב ואבש ושמֹשה הוצין 
ממנה ןת בני ישרןל רק כאי להרוג ןותב במאבר. כי ןב כל מה 
שחשוב הון כוח־ למה לבזבז זמן על הןמת. כך ממשיכה רוחו 

של קורח לנשב בימינו. 

של  היסואית  מהותה  כןן  שמחוללת  משוב  עצוב־  זה 
התופעה  הןמת.  ןחר  משותף  לחיפוש  כבית  הןוניברסיטה 
עתיא  ןת  ולן  התיכון־  במזרח  השלוב  ןת  מקאמת  ןיננה  הזו 
הפלסטיניב־ ובוואןי שלן ןת החופש־ האמוקרטיה־ חופש האת 
ןו זכויות הןאב. על הפרק עומאות סוגיות ממשיות ומהותיות־ 
ששני הצאאיב צריכיב להתמואא ןיתן ביושר ובןומץ. שוב אבר 


