
  

  

  "ה כקורח ועדתוולא יהי"

   

בפתיחה לפירושו לפרשת קורח פותח רש"י בדבר שאינו 

פרשה זו יפה  -אופייני לדרך פירושו הרגילה: "ויקח קרח 

"י במדבר טז, א ד"ה נדרשת במדרש רבי תנחומא" (רש

'ויקח קורח'). משפט זה אינו מובן כלל. אילו רש"י רוצה 

להביא את דברי המדרש על פסוק זה, אזי מדוע הוא אינו 

מביא את דברי המדרש כפי שהוא נוהג לעשות בדרך 

כלל? נדמה לי שבמשפט ייחודי זה מבקש רש"י לפתוח את 

בכל  השיח הפרשני על פרשת קורח באמירה שהיא שייכת

דור ודור. יש בפרשת זו דברים רבים שניתן לקשר אותם 

למציאויות שונות, לכל דור ודור, ולכל חברה וחברה. על 

כן כל דור חייב ללמוד את הלקח השייך אליו מתוך פרשה 

    זו.

ברצוני לפתוח את דבריי בביטוי הפותח את הפרשה: "וַּיִַּקח 

ינו בביאורו דעות שונות קַֹרח" (במדבר טז, א), שמצ

בפרשנים. רש"י במקום מסביר כך: "לקח את עצמו לצד 

אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה". לדעתו 

של רש"י המילה 'ויקח' מתארת את מעשה הפילוג שקורח 

עשה בכך שהוא הפריד עצמו מכלל העדה בכך שהוא יצא 

יקח' כנגד משה ואהרון. הרמב"ן מסביר את הביטוי 'ו

בצורה שונה מרש"י, וכך לשונו במקום: "שלקח עצה בלבו 

לעשות מה שיספר, כי הלקיחה תאמר על העצה 

והמחשבה." בשונה מרש"י והרמב"ן אשר נקטו בפירושם 

שלא כפשט הביטוי, האב"ע והספורנו הסבירו את הדברים 

אנשים  -כפשטם. כך לשון האב"ע בעניין: " 'ויקח קרח'

של האב"ע המילה 'ויקח' עניינה דרך קצרה". לדעתו 

שקורח לקח אנשים, אסף אנשים סביבו. ובדומה לכך 

הסביר הספורנו בפרשתנו: "שעור הכתוב וסדרו כאלו אמר 

ויקח קרח ודתן ואבירם ואון בן פלת חמשים ומאתים נשיאי 

עדה ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל". גם פרשנותם 

תדרים, שהרי נשאלת של האב"ע והספורנו לא לגמרי מס

השאלה האם 'לקיחה' שייכת בשימוש לגבי אנשים? יוצא 

אם כן שלא ברור לנו לגמרי מה לקח קורח בתחילת 

        פרשתנו.

  

ניתן למצוא חוסר בהירות גם ביחס לטענותיו השונות של 

קורח ועדתו וכן בתגובת משה רבנו אליהם. בתחילת 

שה (במדבר טז, ג) אנחנו נפגשים עם הטענה הפר

הראשונה של קורח: "וַּיִָּקֲהלּו עַל מֶֹׁשה וְַעל ַאֲהרֹן וַּיֹאְמרּו 

ֲאלֵֶהם ַרב לָכֶם ּכִי כָל ָהֵעָדה ּכֻּלָם קְדִֹׁשים ּוְבתֹוכָם ה' 

ּוַמּדּוַע ִּתְתנְַּׂשאּו עַל קְַהל ה' ". בפשטות ניתן להבין 

ומר שכל העדה, כל עם ישראל, מהפסוק שקורח מכריז וא

קדוש ולכן אין צורך שמשה ואהרון יתנשאו מעל כולם 

ויעמדו בראש העם. נשאלת השאלה מה בדיוק רוצה קורח 

לטעון? מדוע היות כל העם קדושים, כטענת קורח, קשורה 

לכך שיש אנשים שעומדים בראש העם? הרי גם הכהנים, 

פי כן עומד בני שבטו של קורח, כולם קדושים ואף על 

בראשם הכהן הגדול. וכן גם עם ישראל, למרות שכולו 

  קדוש, זה לא מונע מכך שיש לו מלך שינהיג אותו?

קושי נוסף העולה מדבריו של קורח שכאשר הוא בא כנגד  

משה ואהרון ואומר להם: כל העדה כולם קדושים, ניתן 

אולי להסיק מכאן שקורח טוען שמשה ואהרון חושבים 

אינו קדוש. אם ככה, היכן משה אמר דבר  שעם ישראל

זה? ועוד דבר, האם האמירה שכולם קדושים עניינה הטלת 

ביקורת, אם כן מה הביקורת? לכאורה מדובר בדבר חיובי. 

  יוצא אם כן שטענתו הראשונה של קורח אינה ברורה. 

נשווה את אמירתו של קורח לסופה של הפרשה  אם

ימת לאמירה שלו. הקודמת, נוכל לקבל משמעות מסו

מא) עסקה התורה -בסוף הפרשה הקודמת (במדבר טו, לז

בפרשת ציצית שבה נאמר כך: "וְָהיָה לָכֶם לְִציִצת ּוְרִאיֶתם 

אֹתֹו ּוזְכְַרֶּתם ֶאת ּכָל ִמְצֹות ה' וֲַעִׂשיֶתם אָֹתם....לְַמַען ִּתזְּכְרּו 

ד  ן כובס" ו ו   זהתשע" סי

 קורחפרשת 



2  "ולא יהיה כקורח ועדתו"  

 

ֵהיכֶם ". מצות וֲַעִׂשיֶתם ֶאת ּכָל ִמְצֹוָתי וְִהיִיֶתם קְדִֹׁשים לֵ א

הציצית באה להזכיר לנו את קיום כל המצוות, ושהן בעצם 

האמצעי שדרכו האדם מגיע למדרגת הקדושה. כלומר, 

מצות הציצית מזכירה לנו שכדי להגיע למדרגה של 

מצוות כדי שנגיע להיות -קדושה עליו לעשות מעשים

קדושים. לאור זאת הבנת טענתו של קורח קשה עוד יותר. 

ם ייתכן לומר שקורח לא ידע שלא כולם קדושים, כי הא

לא כולם מקיימים מצוות באותה מידה? ובכלל, מה קורח 

רצה להשיג בטענת: "כולם קדושים"? האם הוא רצה 

שמשה ואהרון ייבחרו לתפקידיהם מחדש? האם הוא 

באמת חשב שמשה רבנו לקח גדולה מעצמו? קשה מאוד 

ו מחז"ל שקורח היה לומר זאת לאור העובדה שידוע לנ

אדם חכם. אז אם ככה, כיצד הוא מתעלם מכל מה שהוא 

ראה במנהיגותו של משה רבנו. החל מהעמידה מול פרעה, 

דרך המן ושאר הניסים של המדבר. כיצד יכול להיות 

שפתאום קורח מבקש להחליף את משה רבנו? ועוד 

    בטענה, שכפי הסברנו לעיל, לא ממש מובנת.

  

בתגובה לטענתו הראשונה קורח מגיב משה רבנו כך 

  ז): -(במדבר טז, ה

וַיְַדֵּבר ֶאל קַֹרח וְֶאל ּכָל ֲעָדתֹו לֵאמֹר ּבֶֹקר וְיַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו 

וְֶאת ַהָּקדֹוׁש וְִהְקִריב ֵאלָיו וְֵאת ֲאֶׁשר יְִבַחר ּבֹו יְַקִריב ֵאלָיו: זֹאת 

ּתֹות קַֹרח וְכָל ֲעָדתֹו: ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש וְִׂשימּו ֲעׂשּו קְחּו לָכֶם ַמחְ 

ֲעלֵיֶהן קְטֶֹרת לְִפנֵי ה' ָמָחר וְָהיָה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יְִבַחר ה' הּוא 

  ַהָּקדֹוׁש ַרב לָכֶם ְּבנֵי לֵוִי:

משה רבנו מציע לקורח ועדתו לבחון את טענתם שכולם 

אול שתי קדושים על ידי 'מבחן הקטורת'. בעניין זה יש לש

שאלות. ראשית, האם מבחן זה הינו מבחן אמתי הבא 

לבחון את קדושת המשתתפים או שמא משה רבנו מכשיל 

את קורח ועדתו במבחן שאסור לעשות, ושתוצאתו, כפי 

שידוע לנו מסוף הסיפור, קשות. שנית, האם מותר היה 

למשה רבנו לבחון אותם בצורה זו? שהרי ידוע לנו שאסור 

כהן להקטיר קטורת. ניתן אולי לתרץ שאולי לאדם שאינו 

היה מדובר בקטורת השונה ממה שהיה במשכן ובבית 

המקדש, ולכן היה מותר למשה רבנו לבחון אותם בצורה 

זו. לגבי השאלה הראשונה אני חושב שמשה רבנו לא 

התכוון להכשיל את קורח ועדתו בכוונה, אלא היה כאן 

הרי לנו כבני אדם אין רצון אמתי לבחון: מי הוא הקדוש. ש

אפשרות לבחון האם אדם קדוש או לא. כי לפעמים יש 

אנשים הטוענים שהם קדושים אך הם מתגלים כרחוקים 

מכך מאוד, וכן ניתן למצוא להיפך אנשים שאנו חושבים 

שהם אנשים פשוטים אבל באמת הם קדושים. איננו 

כרבש"ע הרואה ללבב שיכול לבחון האם אדם קדוש או 

לכן משה רבנו אומר להם: אני לא יכול לסתור את לא. ו

טענתכם שכולם קדושים, אבל הקב"ה יוכל לעשות זאת 

על ידי מבחן הקטורת. יש לציין שמבחן הקטורת מופיע 

פעמיים בפרשתנו, פעם אחת בלי אהרון ובפעם השנייה 

עמו. מדוע? כי במבחן הראשון הטענה הייתה: כולם 

אהרון ולכן לא היה צורך  קדושים. לא הייתה טענה כלפי

לבחון את קדושתו ביחס לעם, אלא היה צורך לבחון האם 

קדושים או לא. ואילו  -אותם הטוענים שהם קדושים

במבחן השני, שבא לבחון את קדושתו של אהרון, היה 

       צורך בנכוחות אהרון במבחן זה.

  

יא) מגיעה -קטורת הראשון (במדבר טז, חלאחר מבחן ה

  טענה נוספת מבית מדרשו של קורח ועדתו: 

וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל קַֹרח ִׁשְמעּו נָא ְּבנֵי לֵוִי: ַהְמַעט ִמּכֶם ּכִי ִהְבִּדיל 

ִריב ֶאְתכֶם ֵאלָיו  ֵהי יְִׂשָרֵאל ֶאְתכֶם ֵמֲעַדת יְִׂשָרֵאל לְַהקְ ֱא

ּכַן ה' וְלֲַעמֹד לְִפנֵי ָהֵעָדה לְָׁשְרָתם: ֲעבַֹדת ִמׁשְ  לֲַעבֹד ֶאת

וַּיְַקֵרב אְֹת וְֶאת ּכָל ַאֶחי ְבנֵי לֵוִי ִאָּת ּוִבַּקְׁשֶּתם ּגַם ּכְֻהּנָה: 

לָכֵן ַאָּתה וְכָל ֲעָדְת ַהּנָֹעִדים ַעל ה' וְַאֲהרֹן ַמה הּוא ּכִי ַתּלִינּו 

  ָעלָיו:

ת הנאמרת על ידי מדבריו של משה רבנו עולה טענה נוספ

קורח, הטענה הפעם מופנית כלפי אהרון. בטענה זו בני 

שבט לוי, שהלכו אחרי קורח, מבקשים כעת להיות כהנים. 

ולא רק זאת הם גם מתלוננים על אהרון הכהן. לא ברור 

מה טענתם כנגד אהרון, אולי טוענים שאהרון לקח את 

ת התפקיד מעצמו, אך בכל אופן עולה מכאן טענה נוספ

המתווספת לטענה הראשונה שכולם קדושים. בהמשך 

יד) אנחנו נפגשים בקבוצה נוספת אשר -הפסוקים (שם יב

השתייכה בעדתו של קורח, אך איננה קשורה לטענותיהם 

  של בני לוי, אלא בפיהם דברים אחרים לגמרי: 

רּו לֹא וַּיְִׁשלַח מֶֹׁשה לִקְרֹא לְָדָתן וְלֲַאִביָרם ְּבנֵי ֱאלִיָאב וַּיֹאמְ 

י ֶהֱעלִיָתנּו ֵמֶאֶרץ זַָבת ָחלָב ּוְדַבׁש לֲַהִמיֵתנּו  נֲַעלֶה: ַהְמַעט ּכִ

ַּבִּמְדָּבר ּכִי ִתְׂשָּתֵרר ָעלֵינּו ּגַם ִהְׂשָּתֵרר: ַאף לֹא ֶאל ֶאֶרץ זַָבת 

ָחלָב ּוְדַבׁש ֲהִביאָֹתנּו וִַּתֶּתן לָנּו נֲַחלַת ָׂשֶדה וָכֶָרם ַהֵעינֵי 

  ֵהם ְּתנֵַּקר לֹא נֲַעלֶה:ָהֲאנִָׁשים הָ 

בדבריהם של דתן ואבירם אנו מוצאים התקפה אישית 

כלפי משה רבנו. הם מטיחים כלפיו שהוא אינו מקיים את 

הבטחתו לקחת את עם ישראל לארץ זבת חלב ודבש. ולא 

רק זאת, הם מאשימים אותו שהוא לקח אותם מארץ זבת 



   3 "עדתויהיה כקורח וולא "

 

ית חלב ודבש לעבר שום מקום. המעבר למתקפה איש

כנגד משה רבנו הובילה אותו לכעס גדול כמאמר הכתוב 

ִַחר לְמֶֹׁשה ְמאֹד" (שם שם טו). הקשר בין טענתם של  :"וַּי

דתן ואבירם לטענות קורח ושבט לוי אינו ברור. בעוד 

בטענה הקודמת אנו יכולים למצוא נקודה של אמת 

המקנה לה זכות קיום, בטענתם של דתן ואבירם אין ולו 

מת בדבריהם, אלא מדובר בדבר שקר מוחלט. צל של א

לקרוא לארץ ששעבדה את העם שלך במשך מאות שנים 

'ארץ זבת חלב ודבש' זוהי אמירה שקרית חסרת בסיס 

והגיון, ויש בדבריהם גם הוצאת דיבה כנגד ארץ ישראל. 

עוון עצום בפני עצמו. ועוד דבר המפריד בין טענתם של 

וא שכאן דתן ואבירם דתן ואבירם לטענות הקודמות, ה

תוקפים את משה רבנו באופן אישי, בעוד בשאר הטענות 

     אין האשמה אישית כלפי משה או אהרון.

  

בעקבות טענותיהם של בני לוי ודתן ואבירם אומר משה 

  יח): -רבנו כך (במדבר טז, טז

לְִפנֵי ה' ַאָּתה וֵָהם  וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל קַֹרח ַאָּתה וְכָל ֲעָדְת ֱהיּו

וְַאֲהרֹן ָמָחר: ּוקְחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּונְַתֶּתם ֲעלֵיֶהם קְטֶֹרת 

וְִהקְַרְבֶּתם לְִפנֵי ה' ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתיִם ַמְחּתֹת וְַאָּתה 

ׁש וְַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו: וַּיִקְחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו וַּיְִּתנּו ֲעלֵיֶהם אֵ 

   וַּיִָׂשימּו ֲעלֵיֶהם קְטֶֹרת וַּיַַעְמדּו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּומֶֹׁשה וְַאֲהרֹן:

על פניו מדובר במבחן זהה שראינו לעיל, אך בדיוק 

בפסוקים עולה שכאן מדובר במבחן עם מטרה שונה 

לגמרי. במבחן הקודם משה רבנו ביקש לברר האם 

דושים, הטוענים 'שכולם קדושים' האם הם באמת ק

כדבריהם. ואילו כאן משה רבנו מבקש לברר דרך 

המחתות האם אהרון הוא הקדוש, והוא הראוי לכהונה 

הגדולה, או שמא עדת קורח ראויה לתפקיד זה. ולכן 

בשונה מהמבחן הקודם, אהרון משתתף במבחן זה. לפני 

ביצוע מבחן זה (שם שם טו), פונה משה רבנו להקב"ה 

 ֹ אֶמר ֶאל ה' ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמנְָחָתם בבקשה קצת תמוהה: "וַּי

לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם נָָׂשאִתי וְלֹא ֲהֵרעִֹתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם". 

מדוע משה רבנו רואה צורך לבקש מהקב"ה שלא ישעה 

למנחתם? ואם יש בכך עניין, מדוע אין הוא ביקש זאת גם 

לפני מבחן הקטורת הראשון? נראה לומר שלפני מבחן 

ראשון, משה רבנו לא ראה צורך לבקש זאת הקטורת ה

מפני שהוא חשב שיש מקום להתייחס לטענתם של קורח 

ועדתו, אולי באמת כל העדה כולם קדושים, ואז באמת יש 

צורך בקטורת לבחינת טענתם. אבל לאחר שמשה רבנו 

נחשף לטענות הנוספות העולות מבית מדרשו של קורח, 

'שם -ח לחלוק עליו לאזי הוא מבין שאין כוונתו של קור

שמיים', אלא עניינו להתנגד לעצם מנהיגותם של משה 

ואהרון, ולכן משנה משה רבנו את התייחסותו לדבריהם 

בכך שהוא מעמיד אותם בעימות מיוחד אל מול אהרון. 

ותוצאת העימות, המתבקשת ממילא, שיוצאת אש ושורפת 

את מאתיים וחמשים איש. ושאר עדת קורח ודתן ואבירם 

       נבלעים באדמה.

אומנתו של קרח הייתה צירוף אנשים בעלי אינטרסים 

שונים על ידי מכנה משותף אחד. וביחד עם המכנה 

המשותף הזה ולבוא ולעמוד מול העם, ומול משה ואהרון. 

אבל כאשר אנחנו מזהים שיש כאן מספר טענות בעלות 

ראיה לכך שאין אמת בדבריהם. עניין  -אינטרסים שונים

ה, יז) המשנה הבאה: "כל זה מופיע במסכת אבות (

מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם 

שמים אין סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שהיא לשם 

שמים זו מחלוקת הלל ושמאי ושאינה לשם שמים זו 

מחלוקת קרח וכל עדתו". המשנה מציבה בפנינו שתי 

מודלים של מחלוקת, מחלוקת אחת שהיא 'לשם שמיים' 

מחלוקת אחרת שאינה 'לשם שמיים'. כדוגמא ואילו 

למחלוקת 'לשם שמיים' מביאה המשנה את הלל ושמאי, 

וכדוגמא למחלוקת שאינה 'לשם שמיים' מביאה המשנה 

כדוגמא את מחלוקת קורח ועדתו. אם נדייק בלשון 

המשנה נמצא שיש הבדל באופן הבאת הדוגמאות. בעוד 

ת את שתי שבמחלוקת שהיא 'לשם שמיים' המשנה מתאר

בעלי המחלוקת, מחד הלל ומאידך שמאי. ואילו במחלוקת 

שאינה 'לשם שמיים' היא מתארת לכאורה את אותו צד של 

מחלוקת  -המחלוקת, קורח ועדתו. ולא כפי שהיינו מצפים

'קורח ומשה'. מלשון המשנה אנחנו יכולים לראות בצורה 

יפה שקורח ועדתו היו בעלי אינטרסים שונים. מחד דתן 

ואבירם במתקפתם האישית על משה רבנו, בתווך את 

מאתיים וחמישים איש הרוצים להיות כוהנים, ומאידך יש 

את קורח, שנכנס לכל הסיפור הזה בכדי להגיע לרווח 

אישי. לא ברור באיזה רווח מדובר, אך ברור שהוא קיים 

כאן. וכדי ללמדנו זאת, ציינה המשנה שהמחלוקת הייתה 

של קורח. וברגע שמשה רבנו מבין  קיימת בתוך מחנהו

זאת. אחרי שמשה מגלה את התרמית הזאת שיש 

בקואליציה המוזרה הזאת שפתאום צצה כנגד מנהיגתו, אז 

משה משנה את האסטרטגיה כנגדם, ועובר ממצב של 

מגננה למתקפה. בתחילת הדרך משה רבנו עוד ניסה 

לקבל את טענותיהם בהבנה, ובאמת בשלב זה הקב"ה 



4  "ולא יהיה כקורח ועדתו"  

 

מתערב בשלב זה. אך לאחר שמשה רבנו הבין מול אינו 

    מי הוא עומד, הוא משתנה אסטרטגיה.

  

יש מבעלי המוסר אשר לוקחים את הנושא של מחלוקת 

קרח ועדתו לכיוון אחר, ובכיוונם הייחודי הם מתבססים על 

כך שקורח היה אדם חכם. אז אם ככה נשאלת השאלה 

הדרך שכל העדה כולם  מה הביא אותו לטעון בתחילת

קדושים? שהרי מדובר באמירה שיש בה חיוביות גדולה, 

שהרי היא טומנת בחובה שאיפה לקדושה, ובוודאי שזוהי 

שאיפה טובה. המדרש על פרשת בהעלותך אומר כך 

(מובא בפירוש רש"י על במדבר ח, ב ד"ה 'בהעלתך'): 

"לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא 

עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש היה 

ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב 

את הנרות". המדרש מתאר לנו שאהרון הכהן התקנא 

בנשיאי השבטים אשר זכו להביא קורבנות ועל ידי כך 

להתקרב בעצם להקב"ה. ובעקבות כך התעוררה קנאתו 

נאה זו היא קנאה טובה של אהרון בהם. יש לחשוב האם ק

או קנאה לא טובה. ניתן להסתכל על כך בשתי אופנים. 

מצד אחד, קנאה היא דבר שלילי ולכן לא ראוי שאהרון 

יקנא בנשיאים. אבל מצד שני ניתן להסתכל על הדברים 

בצורה חיובית. אהרן מקנא ואומר: 'גם אני רוצה להגיע 

ז עיני לא בגלל שהם הגיעו לקדושה א, לקדושה כזאת'

צרה בהם, אלא הפוך, אני רוצה להתקדם בקדושה ולכן 

אני מקנא. לפי כיוון מחשבתי זה, כאשר קורח בא ואמר: 

'כל העדה כולם קדושים', זוהי יכולה להיות אמירה נפלאה 

אם באמת מאחוריה מסתתרת שאיפה אמתית להגיע 

למצב שכולם קדושים. לכן בעצם כשבא קרח ואומר: 'כל 

דושים וכו' ניתן לפרש את זה שקורח פונה העדה כולם ק

למשה רבינו ואומר: בוא ננקוט בפעולות כדי לרומם את 

העם למדרגת הקדושה. אז מה הייתה הבעיה בדבריו? 

חז"ל אומרים שכאשר קורח ראה ששמשה רבינו נתן את 

הנשיאות של שבט לוי לאליצפן זה עורר את קנאתו. גם 

ולי הוא אומר גם אני כאן אפשר להגיד שהוא לא מקנא, א

רוצה להגיע לקדושה, גם אני שואף לקדושה. לא בגלל 

או אחר למישהו שאולי לא  שאתה נתת עכשיו ג'וב כזה

מגיע לו, אלא גם אני רוצה. אני שואף שכולם יהיו קדושים, 

שכולם יהיו טלית שכולה תכלת, אבל האמת שקרח לא 

בחן רצה את זה. בתחילת הדרך משה ביקש לעשות את מ

המחתות, ובכך אולי בא ואמר לקורח: אם אתה רוצה 

לקדם את כולם להתקרב אל הקב"ה, אני אתך. אבל 

בהמשך הדרך שמשה רבנו הבין שכוונותיו של קורח אינן 

טהורות, הוא שינה גישה. ניתן ללמוד מכאן שטיבה של 

טענה איננה נמדדת רק ביחס לעצמה, האם יכול להיות 

היא נמדדת גם בשאלה על איזה  אמת בטענה או לא, אלא

בסיס הטענה יושבת. עולה מדברינו עד כה זווית שונה 

לגמרי לטענת "כל העדה כולם קדושים". הטענה 

כשלעצמה יש לה מקום, רק כשהיא באה בפיו של קורח 

  היא באה מבסיס קלוקל ולכן אין מקום לדבריו. 

  

ו באים עם ישראל לאחר האסון הגדול של קורח ועדת

נּו ּכָל ֲעַדת ּבְנֵי  ִ בהאשמה קשה כלפי משה ואהרון: "וַּי

יְִׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל מֶֹׁשה וְַעל ַאֲהרֹן לֵאמֹר ַאֶּתם ֲהִמֶּתם 

ֶאת עַם ה' " (במדבר יז, ו). האשמת עם ישראל תמוהה 

מאוד. שהרי הם ראו במו עיניהם את המבחנים שהוכיחו 

נבחרי הקב"ה להיות מנהיג עליהם, אז  שמשה ואהרון הם

על מה בעצם באים עכשיו בתלונות? יכול להיות שתלונת 

העם מוסבת על הדרך שבה הועברו הדברים ולא על עצם 

הדברים. משה רבנו הבין שהדרך שבה הוא יוכל להוכיח 

את מנהיגותו בדרך הטובה ביותר הוא על ידי בריאה 

לב זה לא מספיק חדשה, אך כנראה עם ישראל באותו ש

להרגיע את דעתם. מדוע? יכול להיות שבגלל שהם 

'כל העדה כולם קדושים', והם  -הסכימו עם טענת קורח

בעצם רוצים לבטל את המעמדות שיש בעם. וכיוון שכולם 

שווים, אז הם מרשים לעצמם להגיד למשה ואהרון שהם 

טעו בדרך ההוכחה שלהם. וכיוון שהעם עדיין לא למד את 

שלו מסיפור קורח ועדתו, לכן היה צורך במבחן  הלקח

אחרון בכדי להוכיח סופית לעם את בחירתו של שבט לוי, 

     ושל אהרון הכהן, לכהונה הגדולה על ידי מבחן המטות.

בדברינו חידדנו קצת את המחלוקת של קורח ועדתו. 

ו הרב מחלוקת, שכפי שפתחנו בתחילת דברינו, לצערנ

אנחנו נתקלים בכמותה בכל דור ודור. מחלוקות הנובעות 

מתוך אינטרסים אישיים. מחלוקות יכולות להיות בכל 

תחום, במישור הלאומי, במישור החברתי, הישיבתי, 

המשפחתי. אך מה שחשוב שהמחלוקת לא תביא למריבה 

אינטרסנטית. כאשר נחלקים 'לשם שמיים', כפי ששמאי 

להגיד דעות שונות ואמירות שונות,  והלל נחלקו, אפשר

ואפילו אין חובה להסכים בסופו של דבר. זה בסדר 

להישאר במחלוקת. אך מה שחשוב שלשני הצדדים יהיה 

בירור האמת, ולא שכל אחד בא -אינטרס משותף

למחלוקת עם האינטרסים שלו. ברגע שאדם מכניס 

 אינטרסים אישיים והוא עושה קואליציה של אנשים רק כדי



   5 "עדתויהיה כקורח וולא "

 

להשיג את האינטרסים האישיים שלו, ובנוסף הוא מכסה 

את המחלוקת בכל מיני אמירות יפות ונפלאות רק כדי 

זהו  -להסתיר את האמת העומדת מאחורי דבריו היפים

אדם השייך לקרח ועדתו. חלק ממוני המצוות ראו 

במחלוקת לאו מהתורה, והם מתבססים על דברי הגמ' 

: כל המחזיק במחלוקת עובר בסנהדרין (קי, א): "דאמר רב

בלאו, שנאמר: "ולא יהיה כקרח וכעדתו". ולכן עלינו 

לנקוט משנה זהירות לפני שאנחנו נכנסים למחלוקת. צריך 

לשים לב האם המחלוקת שאנחנו עומדים בפניה האם 

עניינה בירור האמת או שמא עניינים אישיים. האם זוהי 

מבית מחלוקת מבית מדרשם של הלל ושמאי או ח"ו 

   מחלוקתם של קורח ועדתו.

   

מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן"  19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

אדם, חיזוק בלימוד שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש ה

תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים 

וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון 

מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות 

  אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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