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  קורחפרשת השבוע גיעות מנ
  
חילופי לעיתים רבות . לשררה ושליטהאנוכי רצון  יעל מאבק כוחני של בעלאופייני סיפור  ֹקַרחפרשת ב

 ן וחשבוןשל להיות מבוקר ולתת דית מבורכת הגורמת לממאופוזיציה היא מציאו, שלטון הם אירוע חיובי 
אולם אין חולק שמחלוקת קורח בלתי נסבלת ,לא מקובלת ומונעת אך היהדות מלאה בביקורת ומחלוקות 
  ורק מאינטרסים אנוכיים אישיים .

ש רוכנראה כגודל עושרו גודל האגו שלו והוא דאולם . "...כעצמו עשיר "בעל ממון חכם היה כידוע קורח 
ביל בשהדורות משה ואהרון הוא מנצל נקודות חולשה  יגדולבכדי למרוד ב .לעצמו תפקיד בכיר בהנהגה

ם ויועצי תקשורת יכולים ללמוד ממנו איך לבנות סביב ייאסטרטגיועצים . לסחוף אליו קהל המונים מכובד
הרב זקס מדגיש את המהלכים שעשה ללמוד ממנו. מלמדת מה לא  היהדות ,מועמד קהל תומכים אוהד

 אספסוף פוחזאנשים סביבו אינם ה עם .הראשי ממכובדים וכורת ברית אסטרטגית עם בכירים . הוא רחוק
תסביך ניצול  רתבעזו מהבכורה שנושל , השבטדתן ואבירם בני שבט ראובןעמו הצטרפו והתאגדו  .ופזיז

ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים, ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי בנוסף קורח אוסף סביבו "  .רותמים אותם אליהםהבכור המנושל 
מש בדמגוגיה זולה קורח משת .עמדות כח והשפעה ובים "'שחיפשו "געם הבכירי " .ֵׁשם-מֹוֵעד, ַאְנֵׁשי

שאין טענות כ .ה' " ְקַהל-ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו, ַעלה'  ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים, ּוְבתֹוָכם- ִּכי ָכל ָלֶכם-ַרב" פוליסטית ופו
  .שכולם קדושים ושווים..אותו עשיר הדור טוען  "שקופים "ממשיות הכי קל להמריד ולפנות אל 

העונש הכבד קבלת ולאחר לים חטא המרג אחרלהיה מיד מרד לפי הרמב"ן ה -יתוי מתאים קורח בחר ע
  .אין מה להפסידחלש ויש תחושה ש מאוכזב פגועעם ה. כניסה לארץ המובטחתדחיית הים במדבר ולנדוד
ובשביל  ברגשותיו האישייםקשה ע בו פגיעה וגפבוחר להוא הם בני דודים ומכיר היטב את משה קורח 

 "רק" מתנשאיםהם הוא טוען ש יםטוב יםמנהיג םאינואהרן הוא אינו טוען שמשה  .לסחוף את הציבור
  . הרי גם הוא משבט לויללא כל סיבה ובכלל 

הענווים שלא ביקשו לעצמם דבר  כיצד ניתן לשקר על משה ואהרון בלי למצמץומ שקריותטענות  נטענו
ֵמֶאֶרץ  ַהְמַעט, ִּכי ֶהֱעִליָתנּו " -ו"   ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו"  וחייהם הם מסכת שלימה של הקרבה לציבור בטענת 

מנסים להפוך " דתן ואבירם משקרים ו ִהְׂשָּתֵרר-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו, ַּגם-ִּכי  , ַלֲהִמיֵתנּו, ַּבִּמְדָּבר:ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש
 ,עבדות קשהלאותם  ששעבדהמצרים הצוררת הופכים את הם  ,הקרובה היסטוריהואת האת המציאות 

   ." ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש"  ליציאה
שהרי לא היה  אמתיוחוסר בסיס  קורחהאינטרסים סביב  יניגודלון ולו רק מהמרד נועד בכל מקרה לכיש

הנהגה .  /כהונה  –קבל תפקיד רצון ליש רק  . שינוילשינוי מדיניות , אין כאן מצע ל עניניטיעון כאן 
באותו ו נשארים דתן ואבירם וכל שאר הבכירים היהרי ש בתפקידוזוכה אם קורח היה מנצח יתרה מזאת 

  .רק תחת הנהגה אחרת  תסכול, בדיוקמצב 
. ממלכת ישראל התפצלה לאחר מפרשת קורח מאז ועד היום ולא למדוהעולם עם ישראל לצערנו הרב 
  . וכיתות שונות עד היום , חכמי ישראל התפצלו לצדוקים בייתוסים ופרושיםמלכים בלבד  המלוך שלוש

 אולם תחת חיפוש האמת, המשנה , התלמוד , פרשנות המקרא ופלפול ת ומחלוקובנויה על יהדות דוגלת ה
 אברהם  –אפילו האבות והנביאים הגדולים שלנו התווכחו עם ה'  .יעים טהורים ומטרות חיוביותנמתוך מו

   .שאלה היא מטרת המחלוקתההבסיס חייב להיות אמת  , תורה שבעים פניםל וב .משה , ירמיהו , אי
מחלוקת שאיננה לשם שמיים היא  .מחלוקת יהודית לשם שמים היא מחלוקת על האמתשמבהיר רבנו יונה 

נוהגים בשיטת  ,""אנשי שם בכירים  , עצרת האו"ם שבה נציגים  BDSתנועת ה . אגוומחלוקת על כוח 
 ומניעיםעומדת לעיניהם אלא שנאת ישראל  וקת הפלסטיניםחתירה לאמת ושיפור מצהלא  .קורח ועדתו

ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב שהם עלו ללא בושה בדיוק כפי שבני אליאב טענו  אמתוהופכים את ההם מסלפים  .זרים
   .שאין לעם ישראל שום קשר וזיקה כלשהי לארץ ישראלולטעון לשקר הגזים ניתן ל לכן ּוְדַבׁש

כשכבר יש רוב לגינוי חמאס אז  .ועצרת האו"ם מגנה אותנו - חסר מעצוריםאכזרי ואנו סובלים מטרור 
שנושאת  היחידה בכל המזרח התיכון מוקרטיהלדוא גינוי והתנגדות ההגינוי לישראל בפועל  ...הרוב נפסל

ת יוואפשרנחסמות ה ובישראלביהדות כשמדובר .  חופש המידע וחופש הדת חופש הדיבוראת דגלי 
אמת כי הרי לא מבזבזים זמן על הם  .אין בסיס עובדתי לטענותעוד יתגלה שהצד שלנו כי הרי השמעת ל

 , תנהגות מסוג זה לעולם לא תביא התקדמותה , . זוהי דרכם של קורח ואנשיוהיא תסתור אותם בקלות
   תבלע אותם בדיוק כפי שנבלעו שונאי ישראל לאורך הדורות . "האדמה"סופם שפריחה ושגשוג אלא 

    
 .וחודש מבורך  םושבת של

  איתןשלר 
  

 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


