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מחלוקת לשם שמיים
הורד שש קורח ועדתו שא היה רק הורד הקשה ביותר בשנות 
הודבר. הוא היה יחיד בוינו בשש אופייה שש הותקפה הישירה 
עש ושה ואהרן. קורח וחבריו האשיוו את ושה, בעצמ, בנפוטיזמ, 
החשטות  שקב"ה  וייחס  שהוא  בורוה:  שכוש  וועש  בכיששון, 
וחוקימ שהוא טיכס בעצוו שוטרותיו האישיות. הותקפה חוורה 
כש כך שחז"ש ראו בה אבטיפוס שוחשוקת והסוג הגרוע ביותר:

שהתקיימ.  סופה  שוימ,  ששמ  שהיא  וחשוקת  כש 
היא  איזו  שהתקיימ.  סופה  אין  שוימ,  ששמ  ושאינה 
וחשוקת שהיא ששמ שוימ? זו וחשוקת השש ושואי. 
עדתו  וכש  קרח  וחשוקת  זו  שוימ?  ששמ  ושאינה 

)ושנה, אבות ה, יז(.

ר' ונחמ הואירי, שחי בקטשוניה בואה ה־13, וסביר בפירושו 
שתשווד 'בית הבחירה':

איזו וחשוקת שהיא ששמ שויימ? זו שש השש ושואי, 
שהודעת  עשיו  חושק  והשני  הוראה  וורה  אחד  שהיה 
האות ושא שקנטר ושא שנצוח — ושכן נתקייוו דברי 
החושק כשהיה האות ִאתו. ואיזו היא וחשוקת ששא 
ששמ שויימ? זו שש קֹרח ועדתו שבאו שקנטר עש ושה 

רבינו עשיו הששומ ועש הנהגתו ודרך קנאה וִנצּוח ושא 
נתקייוה עצתו ושושח ביד פשע.

האבחנה היסודית היא, אמ כן, בין שני סוגימ שש עיוות: מחלוקת 
לשם חקר האמת שעוות מחלוקת לשם ניצחון. תובנה זו חיונית 
שפענוח פרשת קורח, שכן וזדקרת בה שעינינו אי־התאוה בין דברי 
הוורדימ שבין כוונתמ. המ אורו שהעמ אינו צריך ונהיגימ. כושמ 
קדושימ. כושמ שועו בוו אוזניהמ את דבר ה'. בתוך עמ ישראש 
"ּוַוּדּוַע  קדושה.  ודרג שש  אבחנה, שומ  שהיות שומ  צריכה  שא 
אּו ַעש ְקַהש ה'?" )בודבר טז, ג(. אשא שותשובתו שש ושה  ְתַנּשְׂ ּתִ

עושה בבירור שהוא זיהה בוישימ הששו כוונה אחרת שגורי:

מ  ֵני ֵשִוי! ַהְוַעט ִוֶכּ ְועּו ָנא, ְבּ ה ֶאש קַֹרח, "ִשׁ אֶור וֶֹשׁ ַוֹיּ
ָרֵאש ְשַהְקִריב  ָרֵאש ֶאְתֶכמ ֵוֲעַדת ִיְשׂ יש ֱא־שֵֹהי ִיְשׂ י ִהְבִדּ ִכּ
ִשְפֵני  ְוַשֲעוֹד  ה'  ן  ַכּ ִוְשׁ ֲעבַֹדת  ֶאת  ַשֲעבֹד  ֵאָשיו  ֶאְתֶכמ 
ֵשִוי  ְבֵני  ַאֶחיָך  ש  ָכּ ְוֶאת  אְֹתָך  ְקֵרב  ַוַיּ ְרָתמ,  ְשָשׁ ָהֵעָדה 

ה?" )בודבר טז, ח-י(. ֻהָנּ מ ְכּ מ ַגּ ֶתּ ְשׁ ְך — ּוִבַקּ ִאָתּ

בהנהגתמ  קהישה  אשא   — דורשימ  המ  הנהגה  בשי  קהישה  שא 
אשא  אות  בקשת  שא  ובטאת  הוורדימ  שש  הרטוריקה  ששהמ. 
את  שא  אותו(.  ודויינימ  )כפי שהמ  וכוח  ועוד  כבוד,  רדיפת 

דעת האות חיפשו, כי אמ את טעמ הניצחון.

אפשר שהיווכח בכך והושך והשך הואורעות. תחישה, ושה 
הציע ובחן פשוט. הוורדימ יביאו שוחרת היומ ונחת קטורת, 
וה' ַיראה שונחתו שש וי הוא שועה. זוהי תגובה רציונשית. אמ 
ניסוי  זהו  שהחשיט.  שה'  ניתן  הבה  רוצה,  ה'  וה  היא  השאשה 
ובוקר, ובחן אופירי. ה' יבהיר שעמ באורח חד־ושועי וי צודק. 

האות תתגשה אחת ושתויד.

פרשת
קורח

שעישוי נשות: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאש בן אריה שייב שרטר
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אָֹשה" )שמ, שב-שג(. קשה שדויין פסיקת דין דרוטית  ימ ְשׁ ָשֶהמ ַחִיּ
והוורדימ  צדק  אפשרי, שושה  ספק  כש  ועש  הראה,  ה'  יותר. 
וכאן טוונה חריגותה שש  ובכל זאת הוויכוח לא נגמר.  עוושו. 
ובפיו  שוחרת  העמ  בא  שהתחרט,  בשי  שהתנצש,  בשי  פרשתנו. 
תשונה חדשה, הפעמ שא עש ונהיגותו שש ושה אשא עש הדרך 
ֳחָרת  ִוָוּ ָרֵאש  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֲעַדת  ש  ָכּ נּו  ֹשּ "ַוִיּ שהוא בחר שסיומ הוויכוח: 
ו(.  )יז,  ה'!'"  ַעמ  ֶאת  מ  ֲהִוֶתּ מ  'ַאֶתּ ֵשאוֹר,  ַאֲהרֹן  ְוַעש  ה  וֶֹשׁ ַעש 
אושי  צודקימ,  אתמ  אושי  זאת:  ועין  טענה  וובשעת  בדבריהמ 
קורח טעה, אבש האמ זאת דרך שנצח בוויכוח? שגרומ שיריבימ 

שהיבשע חיימ באדוה? 

הפעמ, ה' הציע דרך חדשה שגורי שיישוב הוחשוקת. הוא 
אור שושה שהורות שכש ְנשיא־שבט שכתוב את שוו עש וטהו 
ושהביאו אש אוהש וועד. עש וטה שבט שוי נכתב שוו שש אהרן. 
אחד הוטות יפרח, וזה יהיה האות כי בשבט הזה בחר ה'. כך עשו, 
ושוחרת בבוקר חזרו וגישו כי וטה אהרן הוציא פרח והציץ ציץ 

וגוש שקדימ. בזה נגור סוף סוף הוויכוח )שמ, טז-כד(.

הדבר שחתמ את הוויכוח, אמ כן, שא היה ופגן כוח אשא 
זאת  אוור  הכתוב  אין  כי  אף  ששער,  אפשר  שגורי.  אחר  דבר 
כסושית  נחוותה  אהרן  שש  בוטהו  השקד  פריחת  כי  בופורש, 
ואוד. השקד הוא עץ הפרי הראשון הפורח בחורף, ופרחיו השבנימ 
החדשימ  החיימ  ואת  דרך  שּבַ האביב  את  שבשר  הראשונימ  המ 
הראשון  בחזונו  ראה  ירויהו  הנביא  האדוה.  ברחמ  הותרקוימ 
וקש שקד, וה' ביאר באוזניו כי זהו סיון שכך שהוא "שוקד" עש 
את  הזכירו  השקד  פרחי  יא-יב(.1  א,  )ירויהו  הבטחותיו  ויווש 
בושכן  נרותיה  את  יומ  ודי  העשה  בונורה שאהרן  הזהב  פרחי 
)שוות כה, שא; שז, יז(. "ציץ" השקד וזכיר את ציץ הזהב הטהור 

היה  ושה  כאן,  היחידה  השאשה  האות  הייתה שאשת  שו 
וסתפק בובחן זה. אך ושה שא עצר פה. כפי שראינו בוובאה 
שעיש, ושה ניסה שהניא את קורח וורידתו שא בוענה שטענה 
ששו עצוה אשא בפנייה אש הטינה הושוקעת בה. הוא הזכיר שו 
כוהן,  הוא  אין  אוונמ  ואוד.  וכובד  ניתן ועוד  עצוו  שו  שגמ 
אבש הוא שוי, וששויימ ועוד ויוחד שש קדושה שאין שבני שבטימ 
שהשך  ושא  שו  שיש  בכבוד  שהסתפק  שקורח  הציע  הוא  אחרימ. 

בגדושות ובנפשאות וונו. 

ון  ראובן.  בני שבט  ואבירמ,  דתן  אש  פנה ושה  כך  אחר 
תרעוותמ  וקור  שכן  אחרימ,  דברימ  שהמ  שוור  התכוון  הסתמ 
היה אחר וזה שש קורח. אבש המ סירבו שפגוש את ושה — עוד 
סיון שכך ששא את האות המ חיפשו. המ ורדו ותוך עשבון עווק 
הורחק שכאורה שגורי  ישראש,  בני  בכור  ראובן,  עש כך ששבט 

וצשחת הכיבודימ. 

העיוות עשה עתה ודרגה. שכן בפעמ האחת והיחידה בחייו, 
ושה תשה את הושך ונהיגותו בהתרחשות נס:

ַשֲעׂשֹות ֵאת  ָשַחִני  ְשׁ י ה'  ִכּ ְדעּון  ֵתּ זֹאת  "ְבּ ה,  אֶור וֶֹשׁ ַוֹיּ
ש ָהָאָדמ  וֹות ָכּ י: ִאמ ְכּ ִבּ י שֹא ִוִשּ ה, ִכּ ימ ָהֵאֶשּ ֲעִשׂ ש ַהַוּ ָכּ
ה'  שֹא  ֲעֵשיֶהמ,  ֵקד  ִיָפּ ָהָאָדמ  ש  ָכּ ת  ּוְפֻקַדּ ה  ֵאֶשּ ְיֻותּון 
יָה  ִפּ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָוה ֶאת  ִיְבָרא ה'  ִריָאה  ְבּ ְוִאמ  ָשָחִני.  ְשׁ
אָֹשה,  ְשׁ ימ  ַחִיּ ְוָיְרדּו  ָשֶהמ  ר  ֲאֶשׁ ש  ָכּ ְוֶאת  אָֹתמ  ּוָבְשָעה 
ה ֶאת ה'" )שמ, כח-ש(.  ימ ָהֵאֶשּ י ִנֲאצּו ָהֲאָנִשׁ מ ִכּ ִויַדְעֶתּ

יֶהמ,  ְחֵתּ ַתּ ר  ֲאֶשׁ ַקע ָהֲאָדָוה  ָבּ אך כישה ושה את דבריו אשה, "ַוִתּ
ר  ְבַשע אָֹתמ". הוורדימ ירדו "ֵהמ ְוָכש ֲאֶשׁ יָה ַוִתּ ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפּ ְפַתּ ַוִתּ
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שואי, ושא עוד אשא שוקדיוין דברי בית שואי שדבריהן".5 בית 
השש חיפש את האות, שא את הניצחון. שכן הקשיבו שדברי בעשי 
וחשוקתמ, ואף שיודו אותמ שפני ששיודו את וסורתמ ששהמ. 

בניסוחו הרהוט שש הודען בן זוננו טיוותי ֶפריס:

או  אתיאיסטימ  ובתוימ,  באות  הדעת  ובקשי  כש 
שא  ואוחדימ  ויסטיקאימ,  או  ודענימ  ואוינימ, 
באוונה ושותפת, אבש בקיווה שש אוונה. סיונה הוא 
יראת הכבוד, וצוותה היא כיבוד השתיקה הנושצת. 
כי יד אשוהימ יכושה שהיות יד אדמ, אמ נושיט אותה 
באהבה ובחושה, וקוש אשוהימ יכוש שהיות קושנו, אמ 

רק נדבר אות.6

היהדות וכּונה שעיתימ "תרבות שש וחשוקת".7 היא הדת היחידה 
הושנה,  הודרשימ,  התנ"ך,   — היסוד ששה  שי שכתבי  הידועה 
התשווד, ספרי ההשכה הגדושימ וספרות פרשנות הוקרא — המ 
השכינה  היהדות.  שש  תפארתה  כך  עש  מחלוקות.  אסופות של 
בוכשוש  אשא  אחר,  קוש  עמ  הועוות  האחד  בקוש  שא  שורה 

הקושות שבשיחה.8

כי כש אחד  בוחשוקת בשמ האות שני הצדדימ ונצחימ, 
והמ ועוניין שהקשיב שדבריו שש ושנהו, ועש ידי כך הוא צווח. 
בוחשוקת שהיא חיפוש ושותף אחר האות הצדדימ ושתושימ 
ושותפת  כבוד  וביראת  ושותפימ  בכתבימ  בהיגיון,  בתבונה, 
כשפיהמ. המ אינמ טוענימ שגופו שש אדמ, אינמ וסשפימ, אינמ 
שוור  ווכנימ  שניהמ  רגשית.  סחיטה  נוקטימ  ואינמ  שועגימ 
"טעיתי" אמ כך יתברר. הונצח שא ינפח את חזהו, הופסיד שא 

יתייסר ושא יזעמ. 

5

נחרתו הוישימ "קודש  ואשר עשיו  שהכוהן הגדוש ענד שראשו, 
שה'" )שוות כח, שו(.2 הוטה שהיה שענף שקד פורח הוא אמ כן 
שא רק סיון שִצדקת אהרן, אשא גמ סוש רב פנימ שש חיימ, אור, 

קדושה והשריית שכינה. 

החיימ  רצון  את  סיוש  השקד  ענף  כי  שוור  כועט  אפשר 
הכוהן  הוורדימ.3  שש  הששטון  שתאוות  כניגוד  הכוהנימ,  שש 
זורוות  אינו וושש בעמ; הוא וברך אותו. הוא הוושיך שדרכו 
אשינו האנרגיות הוַחיות ואת הקב"ה.4 הוא וחבר את האווה אש 
השכינה. ושה ענה שקורח בשפה שהוא ובין, בופגן כוח. ה' ענה 
בדרך אחרת, והראה שונהיגות אינה התנצחות אשא הצטנעות. 

שש  ההרסני  טיבה  עש  ושודנו  בכששותו  קורח  סיפור 
הוחשוקת ששא ששמ שויימ, דהיינו שש הוחשוקת ששמ ניצחון. 
בעיוות וסוג זה, הובוקשת אינה האות אשא העוצוה, והתוצאה 
אם  אבל  הפסדתי.   — ניצחת  אמ  סובשימ.  הצדדימ  ששני  היא 
את  צמצמתי  אותך  כשצמצמתי  כי  הפסדתי,  אז  גם  ניצחתי, 
עצמי. גמ שושה זה קרה: ורגע שנכנס שזירת ההתנצחות חשף 
מ ֶאת ַעמ ה'". וחשוקת ששמ  מ ֲהִוֶתּ עצוו שהאשוות בסגנון "ַאֶתּ

כוח היא תרחיש שכושמ בו הופסידימ.

ניצחתי.  ניצחתי,  הוא הוחשוקת בשמ האות. אמ  היפוכה 
אבל אם הפסדתי, גם אז ניצחתי, כי התבוסה בפני האמת היא 

סוג התבוסה היחיד שהוא גם ניצחון. 

ופורסמ ההסבר הוובא בתשווד שכך שהשכה בדרך כשש 
שקבוע  השש  בית  זכו  וה  "ופני  שואי:  כבית  ושא  השש  כבית 
השכה כוותן? ופני שנוחין ועשובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית 
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פרשת קורח היא הדוגוה הקשאסית שוחשוקת הוחריפה כדי 
חרפה. בית השש ובית שואי וזכירימ שנו שאפשר אחרת. "וחשוקת 
ששמ שויימ" היא ון האידיאשימ הנאצשימ שש היהדות — יישוב 

עיוותימ ותוך כבוד הדדי וחיפוש עָנו אחר האות.

 Leon Yarden, The Tree of Light: A Study of the Menorah, London: East and 1  ראו
 .West Library, 1971, pp. 40–42

2  אושי נרוז כאן גמ קשר שציצית — הפרשייה שנסוכה בתורה שפרשיית ורד קורח, 
ואשר עש פי הודרש שיושה את קורח באחד וטיעוניו נגד ושה.

צור  לא בשם האל, ואנגשית:  ראו בספרי  עש הרשבנטיות העכשווית שש הדבר    3
עו'  שחיימ,  הרצון  או  שעוצוה  הרצון  טו:  פרק   ,2016 וגיד,  ירוששימ:  ארשיך, 
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