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שיעור ביישוב סכסוכים
של  מנהיגותו  כל  ביותר  הממשי  האיוש  הייתה  קורח  מחלוקת 
והמריבות.  המסות  כתירות  הנדודיש  שנות  ארבכיש  בעל  משה, 
קשה לקבוכ כל פי העתוב מה היה סדרש המדויק של המאורכות, 
וסוכריש. אולש מן  אולי משוש שהמאורכות כצמש היו פרוכיש 
מהן  אחת  ועל  שונות,  מקבוצות  באו  ברור שהמורדיש  הסיפור 

עכסה מסיבה אחרת. 

ֵני  ן ֵלִוי, ְוָדָתן ַוֲאִביָרש ְבּ ן ְקָהת ֶבּ ן ִיְצָהר ֶבּ ח קַֹרח ֶבּ ַקּ ַוִיּ
ה,  מֶֹשׁ ִלְפֵני  ֻקמּו  ַוָיּ ְראּוֵבן.  ֵני  ְבּ ֶלת  ֶפּ ן  ֶבּ ְואֹון  ֱאִליָאב 
יֵאי ֵכָדה ְקִרֵאי  יש ּוָמאָתִיש ְנִשׂ ָרֵאל ֲחִמִשּׁ ֵני ִיְשׂ יש ִמְבּ ַוֲאָנִשׁ
אְמרּו  ַוֹיּ ַאֲהרֹן  ְוַכל  ה  מֶֹשׁ ַכל  ֲהלּו  ָקּ ַוִיּ ש.  ֵשׁ י  ַאְנֵשׁ מֹוֵכד 
יש, ּוְבתֹוָעש  ש ְקדִֹשׁ ָלּ ֻעּ י ָעל ָהֵכָדה  ִעּ ֲאֵלֶהש, "ַרב ָלֶעש! 

אּו ַכל ְקַהל ה'?" )במדבר טז, א-ג( ׂ ְתַנְשּ ה', ּוַמּדּוַכ ִתּ

רש"י מסביר שקורח, המחולל הראשי של המרד, התרכש כל עך 
שמשה מינה את אהרן לעוהן הגדול. קורח היה בן־דודש של משה 
ואהרן: הוא והש היו נעדי קהת. משה ואהרן היו בניו של כמרש, 
בנו הבעור של קהת, ואילו קורח היה בנו הבעור של יצהר, בנו 
השני של קהת. קורח סבר שאש ההנהגה ניתנה בידי בן כמרש, 
יצהר. מינוי אהרן בידי אחיו  בן  מן הדין שהעהונה תינתן בידי 

משה נראה לו נפוטיזש בלתי הולש. 

אבן־כזרא ממשיך במלאעתו של רש"י וממפה את הסיכות 
המורדות. כל פי פירושו, המורדיש בני שבט ראובן, דתן ואבירש 
ישראל  בן  של  לצאצאיו  להינתן  צריעה  שההנהגה  סברו  ואון, 
מבני שבט  בלבד,  במשה  היה  מדובר  כוד  על  ראובן.   — הבעור 
לוי, הש הבליגו, אך הקש ששבר את גב הגמל היה מינוי יהושכ 
עיורשו. יהושכ היה בן שבט אפריש, מבני יוסף בעור רחל. הכדפת 
בנה הבעור של רחל כל פני ראובן בעורה של לאה עמו הפיחה 
למאתייש  אשר  הישן.  האחיש  ריב  של  הכוממות  בגחליש  רוח 
וחמישיש המורדיש האחריש, אבן־כזרא משכר שהש היו בעורות 
שכדיין לא השלימו כש נטילת העהונה מן הבעורות לאחר חטא 

הכגל והכברתה לשבט לוי. 

לעל סיכה הייתה סיבה להרגיש שקופחה בהקצאת כמדות 
רוממות השוויון, אך קשה להחמיץ את  הייתה  בפיהן  ההנהגה. 
אּו  ׂ ְתַנְשּ יש... ּוַמּדּוַכ ִתּ ש ְקדִֹשׁ ָלּ ה"אחד בפה ואחד בלב". "ָעל ָהֵכָדה ֻעּ
ַכל ְקַהל ה'?" — עלומר, דמוקרטיה. על אחד מבני ישראל ראוי 
להיות מנהיג. אך ברור שעוונתה של על קבוצה הייתה: אנחנו, 

ולא אחריש, צריעיש להנהיג.

אשר למוכד המרד, משענכת כמדתו של רמב"ן המתארך 
את מחלוקת קורח מיד לאחר חטא המרגליש והכונש שהוטל כל 
יוצאי מצריש. על כוד בני  הכש לנדוד במדבר כד מות על דור 
ישראל, כש על תלונותיהש, הרגישו שהש צוכדיש לקראת היכד, 
לקורח ולממורמריש אחריש לא היה סיעוי של ממש לכורר אותש 
ידכ  בחייהש  הירדן  את  לכבור  יזעו  שלא  משהבינו  רק  למרד. 
קורח שהמרד אפשרי. הכש היה מפועח ולא היה לו מה להפסיד.

כד עה, סיפור קורח ריאליסטי מאוד. זו דרעש של מנהיגיש, 
אך  חזון,  בעוח  אומה  להניכ  יעול  גדול  מנהיג  וכמיש.  מורדיש 

קורחפרשת

לכילוי נשמת: פינחס בן יכקב אשר אייז, כזריאל בן אריה לייב שרטר
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משה. הוא נכנה מן השמייש — באורח הדרמטי ביותר שאפשר 
להכלות כל הדכת. הצדק הועח. סוף המרד. סוף הסיפור.

וזה בדיוק מה שלא קרה — דוגמה מאלפת למה שכושה את 
התורה למסכירה על עך ואת מסריה למפתיכיש. למחרת היוש, 
עשהיינו מצפיש לשובה של הִשגרה או לעל היותר לשאריות של 
ַכל  ֳחָרת  ִמָמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֲכַדת  ל  ָעּ נּו  ֹלּ "ַוִיּ הזה:  קורה הדבר  הלש, 
ש ֶאת ַכש ה'" )יז, ו(. הפכש, ה'  ש ֲהִמֶתּ ה ְוַכל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ַאֶתּ מֶֹשׁ
מתכרב ביוזמתו. הוא אומר למשה לקחת שניש כשר מטות, אחד 
לעל שבט, ולהפקידש למשך הלילה באוהל מוכד. למחרת בבוקר 
המטה שנשא את שמו של אהרן לבית לוי ֵהנץ, פרח וגמל שקדיש. 

רק למראה הנס הזה נרגכ המרד.

והיא   — מדהימה  התרת־כלילה  זו  ספרותייש,  במונחיש 
קץ  ש  ׂשָ אינו  לכולש  בעוח  השימוש  כמוק.  דבר  אותנו  מלמדת 
לסעסוך. הוא רק זורה מלח כל הפצכיש. אפילו נס מופלא שבו 
האדמה פוכרת את פיה ובולכת את מתנגדיו של משה אינו מוביל 
לניצחון המיוחל. הקץ לכימות בא באופן אחר לגמרי: סמל נראה 
לכין לעך שאהרן הוא המשמש־בקודש שאלוהי החייש בחר לו. 
הֵנס הכִדין, של הכץ היבש החוזר לחייש, מלבלב ומניב פרי, עמו 
ֲחִזיִקיש  יש ִהיא ַלּמַ ַמטריש את דברי ספר משֵלי כל התורה: "ֵכץ ַחּיִ

ר" )משלי ג, יח(. ָ ּה ְותְֹמֶעיָה ְמֻאּשׁ ּבָ

הש  שליחותש.  בעישלון  ענאשמיש  הוכמדו  ואהרן  משה 
הנה  אך  ישראל,  לארץ  להביאו  עדי  ממצריש  הכש  את  הוציאו 
המטה  אבדה.  והתקווה  במדבר  למות  מצריש  יוצאי  כל  הוטל 
החוזר לחייש — עמוהו, לימיש, עכצמות היבשות הקורמות כור 
ובשר ורוח חייש בחזון יחזקאל — אותת לכש שהתקווה לא מתה, 

המסכ הזה מהריאלי אל האידיאלי, מהמצוי אל הרצוי, חזקה כליו 
שיהיה כמוס מעשוליש ואעזבות. ועאשר הללו צציש, המנהיג נתון 
לטיפוס  נצחי  ֵסמל  הוא  קורח  התנקשות.  אף  או  הדחה  לסענת 
ודור: השאפתן קר הרוח המתסיס אנשיש  שיש עמותו בעל דור 
ממורמריש נגד מנהיגש ומציג את המנהיג המעהן ערודן המחפש 
את טובת כצמו. המורד התעען נושא את שש החופש, אך רצונו 

האמתי הוא להיות שליט כריץ בכצמו. 

אך בשלב הבא חורג סיפור קורח מהתבנית הזו. משה הציכ 
ומחתת  איש  איש  יבואו  ואהרן  המורדיש  פשוט.  מבחן  תחילה 
קטורת בידו, והעול יראו במנחתו של מי יבחר ה'. אלא שכוד 
בפני  כומד  כצמו  מצא  משה  המבחן,  ביצוכ  שהתאפשר  לפני 
פרובוקציה בלתי־נסבלת מצד דתן ואבירש. הש סירבו להתייצב 
למבחן, ושבו והאשימו את משה בשתלטנות ובשרלטנות. משה 
מיידי  אחר,  לעיוון  ופנה  משליטה,  לצאת  כומד  הבין שהמצב 

ודרמטי: 

ַלֲכׂשֹות ֵאת  ָלַחִני  ְשׁ י ה'  ִעּ ְדכּון  ֵתּ זֹאת  "ְבּ ה,  אֶמר מֶֹשׁ ַוֹיּ
ל ָהָאָדש  מֹות ָעּ י: ִאש ְעּ ִבּ י לֹא ִמִלּ ה, ִעּ יש ָהֵאֶלּ ֲכִשׂ ל ַהַמּ ָעּ
ה'  לֹא  ֲכֵליֶהש,  ֵקד  ִיָפּ ָהָאָדש  ל  ָעּ ת  ּוְפֻקַדּ ה  ֵאֶלּ ְיֻמתּון 
יָה  ִריָאה ִיְבָרא ה', ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפּ ָלָחִני. ְוִאש ְבּ ְשׁ
אָֹלה,  ְשׁ יש  ַחִיּ ְוָיְרדּו  ָלֶהש  ר  ֲאֶשׁ ל  ָעּ ְוֶאת  אָֹתש  ּוָבְלָכה 
ה ֶאת ה'". )במדבר טז,  יש ָהֵאֶלּ י ִנֲאצּו ָהֲאָנִשׁ ש ִעּ ִויַדְכֶתּ

עח-ל(

אך עילה משה לדבר, והאדמה פתחה את פיה ובלכה את המורדיש. 
הנס שמשה סמך כליו התרחש. כל פי על מוסעמה סיפורית היינו 
מצפיש שמאורכ עזה ישיש קץ למרד ויועיח לעול את צדקתו של 
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אלא רק נדחתה. הדור הבא יחיה ויגיכ ליכד. ה' הוא אלוהי חייש. 
וברצונו יחיו העול.

סעסועיש:  ליישב  דרעיש  שתי  שיש  מלמדנו  קורח  מקרה 
אותו.  מגייס  השענוכ  היריב;  את  שולל  העוח  ובשענוכ.  בעוח 
המשענכ מתייחס ברצינות לטכנת יריבו וכונה לה. העוח לכולש 
משה,  לימין  כומד  עשהוא  לא  אפילו   — לסעסוך  קץ  שש  אינו 
הייתה  הזה  בסעסוך  ה'  של  התכרבותו  נס.  עשהוא  לא  אפילו 
ההתכרבות הדרמטית ביותר המוערת לנו. אך היא לא סתמה את 
אותו. אחריה קמו כל  היא אפילו הכמיקה  כל הסעסוך.  הגולל 
כליו  התגולל  עולו  הכש  אלא  קטנות,  מורדיש  סיכות  לא  משה 
והאשיש אותש שהמיתו את הכש. קץ המחלוקת של  וכל אהרן 
הוא שליחו  אהרן  עי  וכדין שהראה  בנס שקט  בא  וכדתו  קורח 
האמתי של אלוהי החייש. לא במקרה, הפסוק בספר משלי הקודש 
ָרֶעיָה ַדְרֵעי נַֹכש  לפסוק שציטטנו, כל התורה עכץ חייש, הוא "ּדְ
לֹוש" )משלי ג, יז(. עזה הוא יישוב הסעסועיש כל  ְוָעל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

פי התורה: לא בעוח, אלא בחייש, בנוכש ובשלוש. 


