
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  כשאכלילי  ית היאת יפ הכוח 

2 1

 כשמכפיפים את האמת 
אל הכוח 

ועדתו? פכיורה, הטענות  נאצי באעשיה  שפ קורח  אה לסופ 
יארו  ה   ָפֶכ ",  "ַרב  יידייפיסטיות.  ויף  נכונות  היו  שבליה  
י , ּוְבתֹוָכ  ה'.  ָפּ  ְקדִֹשׁ י ָכפ ָהֵעָדה ֻכּ פאשה ופיהרן. הגזאת . "ִכּ

יּו ַעפ ְקַהפ ה'"? )באדבר טז, ג(.  ׂ ְתַנְשּ ּוַאּדּוַע ִתּ

היה צדק בדבריה . ה' הזאין ית הע  כופו פהיות "ַאְאֶפֶכת 
ּכֲֹהִני  ְוגֹוי ָקדֹוׁש" )שאות יט, ו(; אאפכה שכפ יחיד בה הוי באובן 
אסוי  כוהן, יואה שכפ יחד אבניה קדוש. אשה עצאו יאר, "ּוִאי 
ן ה' ֶית רּוחֹו ֲעֵפיֶה " )באדבר יי,  ִיֵתּ י  ִכּ ְנִביִיי ,  פ ַע  ה'  ָכּ ן  ִיֵתּ
כט(. יפו הן הכרזות שוויוניות איסודן. אדוע י  כן אתקייאת 
בלועפ היררכיה, שבקודקודה אשה האנהיג ויהרן הכוהן הגדופ?

יפי שכבר אההתחפה ברור היה שקורח הוי דו־לרצולי. 
ליו ופיבו פי היו שווי , והדבר ניכר היטב. קורח פי רצה חברה 
שכופ  בה שווי  פגארי, שכפ יחיד בה הוי כוהן. הוי פי היה, 
כלי שניסה פהציג ית עצאו, אין ינרכיסט יוטולי הדורש פבטפ 
כלי  פהנהגה.  אוֵרד ששיף  היה  הוי  פחפוטין.  ההיררכיות  ית 
פהיות  רצה  קורח  אכן,  פיחר  קורח  יפ  אשה  דברי  שאפאדי  
שפ  בנו   — ויהרן  אשה  שפ  דוד   בן  היה  הוי  הגדופ.  הכוהן 

יצהר יחי עאר , ופכן חש כי יין זה הוגן ששתי עאדות ההנהגה 
ייאסרו פאשלחה יחת בתוך השבט. הוי טען שהוי רוצה שוויון. 

פאעשה הוי רצה כוח.

כך בישר פקורח, בן שבט פוי. יבפ הלרשה אורכבת יותר. 
באחפוקת היו אעורבות שתי קבוצות נוסלות: דתן ויביר  אשבט 
י  ּוָאיָתִי   ָרֵיפ ֲחִאִשּׁ ֵני ִיְשׂ י  ִאְבּ ריובן ה  הקבוצה היחת, ו"ֲיָנִשׁ
ֵשׁ " — הקבוצה השנייה )טז, ב(.  י  ַיְנֵשׁ ְקִרֵיי אֹוֵעד  ֵעָדה  יֵיי  ְנִשׂ
פכפ קבוצה היו כעסי  אשפה. בני ריובן התארארו עפ כי בנו 
בכורו שפ יעקב וציצייו פי זכו בשו  תלקיד אנהיגותי. איתיי  
וחאישי  "נשייי עדה" כעסו, עפ לי לירושו שפ יבן עזרי, עפ 
שבכפ  אהבכורי   הכהונה  כתר  הועבר  העגפ  חטי  כך שפיחר 

שבט יפ שבט יחד, פוי. 

זו הייתה ברית פי־קדושה שפ ניגודי , והיות שחברו בה 
בעפי דרישות סותרות היי נידונה פכישפון. י  קורח היה אקבפ 
היו  העדה  ונשייי  ריובן  בני  גדופ,  כוהן  ונעשה  אבוקשו  ית 
היו  העדה  ונשייי  קורח  בכבוד,  ריובן  בני  זכו  פו  איוכזבי . 
אתוסכפי . וייפו הייתה אשיפת  שפ נשייי העדה אתגשאת, 
הריובני .  ויביר   דתן  ושפ  קורח  שפ  נחפת   היכזבה  הייתה 
הרצף הסילורי האקוטע והאעורבב שפ לרקנו הוי דוגאה פסגנון 
האשקף אהות. הארד היה אעורבב ואבופבפ, וגיבוריו היו איוחדי  

רק ברצונ  פהדיח ית ההנהגה הקייאת.

יך כפ זה פי הוציי ית אשה אשפוותו. תסכופו נבע אדבר 
ֶהֱעִפיָתנּו  י  ִכּ "ַהְאַעט  ויביר ,  דתן  שפ  איאירת   פגארי:  יחר 
ַגּ   ָעֵפינּו  ֵרר  ָתּ ִתְשׂ י  ִכּ ר  ְדָבּ ִאּ ַבּ ַפֲהִאיֵתנּו  ּוְדַבׁש  ָחָפב  ָזַבת  ֵאֶיֶרץ 
ן ָפנּו ַנֲחַפת  ֶתּ ֵרר? ַיף פֹי ֶיפ ֶיֶרץ ָזַבת ָחָפב ּוְדַבׁש ֲהִבייָֹתנּו ַוִתּ ָתּ ִהְשׂ
ר? פֹי ַנֲעֶפה!" )טז, יג-יד(.  ַנֵקּ י  ָהֵה  ְתּ ֶדה ָוָכֶר . ַהֵעיֵני ָהֲיָנִשׁ ָשׂ

פרשת
קורח

פעיפוי נשאת: לינחס בן יעקב ישר יייז, עזרייפ בן יריה פייב שרטר
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שאיי  היי אחפוקת עפ הכוח. זהו הבדפ עצו . בתחרות עפ כוח, 
וג  האנצח אלסיד. אלני שכישר יד  אקטין  האלסיד אלסיד 
ית יריביו, הוי אקטין ג  ית עצאו. וייפו בוויכוח שאטרתו היי 
בירור היאת, האנצח אנצח, יבפ ג  האלסיד אנצח. כי תבוסה 
אלני היאת היי התבוסה היחידה שהיי ג  ניצחון. היי אגדיפה 

ית האובס. הוי פואד דבר שפי ידע קוד  פכן.

נס  ביקש  הוי  אאנו:  שיין אשכנע  זיכוי  בדין,  זכה  אשה 
שיוכיח ית צדקתו, וקיבפ ית אבוקשו. הידאה לערה ית ליה 
ויליפו  פאחפוקת,  קץ  פי ש   יפי שהדבר  יריביו.  ית  ובפעה 
ֵני  פ ֲעַדת ְבּ נּו ָכּ ֹפּ הלחית עוד ית אעאדו שפ אשה בעיני הע : "ַוִיּ
ֲהִאֶתּ  ֶית ַע   ַיֶתּ   ַיֲהרֹן ֵפיאֹר:  ְוַעפ  ה  ֳחָרת ַעפ אֶֹשׁ ִאָאּ ָרֵיפ  ִיְשׂ
ה'!" )באדבר יז, ו(. ההיזקקות שפ אשה פלעופה כוחנית התלרשה 
כסיאן פכך שביייושו נלפ יפ אגרש  הירוד שפ האורדי . זה אה 

שקורה כשהנושי שעפ הלרק הוי הכוח ופי היאת.

הלוסט־ בערוגות  היו   הלורח  רעיון  ָזַרע  הארקסיז  
יאת.  שיין  הרעיון  ודואיה :  הלוסט־קופונייפיז   אודרניז , 
שבעופ  יש רק כוח. הזראי  שירשו ית הארקסיז  גורסי  כי 
חברה אייצג פי ית הדברי  כלי שה , יפי ית  ה"שיח" הרֹווח ּבְ
הדברי  כלי שהכוח השפיט )"ההגאון"( רוצה שיהיו. האאשות 
כופה היי "הבָניה חברתית" שנועדה פקד  ית היינטרסי  שפ 
החשד":  "ֶהְרַאנֹויטיקת  היי  אכך  האסקנה  יחרת.  יו  זו  קבוצה 
הגישה הלרשנית שבה ייננו אקשיבי  פאה שיד  יואר, יפי רק 
שויפי  ייזה יינטרס הוי אנסה פקד . היאת, יוארי  הנייו־
ארקסיסטי  פאיניה , היי רק אסכה האסתירה ית הארדף יחר 
הכוח. כדי פהליפ כוח "קופונייפי" עפיכ  פהאציי ית ה"שיח" 
שפכ , ית ה"נרטיב" שפכ , וכפ עוד ינשי  איאיני  בו יין זה 

אשנה כפפ י  הוי יאתי יו שקרי. 

הסיפוף הּכביר הזה — הצגת אצרי , בית העבדי  הנורי שבני 
ישריפ שיוועו בו פהצפת  וזעקת  עפתה השאיאה, כ"ירץ זבת 

חפב ודבש" — היה פב העניין אבחינת אשה. 

האיארות  ביחת  זית  הגדירו  חז"פ  כין?  קורה  אה 
שאיי   פש   שהיי  אחפוקת  "כפ  שפה :  ביותר  האלורסאות 
סולה פהתקיי , ושיינה פש  שאיי  יין סולה פהתקיי . ייזו 
היי אחפוקת שהיי פש  שאיי ? זו אחפוקת הפפ ושאיי. ושיינה 
פש  שאיי ? זו אחפוקת קורח וכפ עדתו" )אשנה, יבות ה, יז(. 

חז"פ פי הסיקו אאחפוקת קורח שאחפוקת היי דבר רע, 
שהיהדות  יו  שיפות,  פשיופ  בפי  פאנהיגי   פציית  שריוי  יו 
פהלך:  יחרות.  אסויאות  דתות  כאו  השפאה  יו  כניעה  עניינה 
האחפוקת היי ס  החיי  שפ היהדות, כפ עוד אניעיה טהורי  

ואטרותיה חיוביות. 

היהדות היי תולעה ייחודית: ציוויפיזציה שכפ כתבי הקודש 
שפה ה  קבצי  שפ אחפוקות. בתנ"ך, גיבורי היאונה — יברה , 
איוסד  האדרש  יפוהי .  ע   אתווכחי    — ייוב  יראיהו,  אשה, 
עפ ההנחה כי פתורה שבעי  לני , שלע לרשנויות פגיטיאיות. 
האשנה בנויה בחפקה הגדופ עפ לי התבנית "רבי י' יואר כך, 
איישב  יותר אכלי שהוי  יואר יחרת". התפאוד, הרבה  ב'  רבי 
ית האחפוקות הפפו, הוי אעאיק יותן. האחפוקת היי לעיפות 
אקודשת ביהדות. היי השיח הלניאי האתאשך שפ ע  ישריפ 

סביב אהות שפיחותו ודרישות יאונתו.

פאחפוקת  ושותליו  קורח  אחפוקת  בין  השוני  כן  י   אהו 
שבין בית הפפ פבית שאיי? רבנו יונה הציע הסבר לשוט. אחפוקת 
פש   שייננה  אחפוקת  היאת.  עפ  אחפוקת  היי  שאיי   פש  
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פי יושג בהקרבת היאת עפ אזבח הארדף יחר הכוח. שו  טובה 
פי תצאח אהפיכה בנתיבו שפ קורח, האגיע עד יאינו דרך דורות 

ועידני . 

שיפות פשופחן השבת

הי  פדעתכ  היה צדק בטענתו האקורית שפ קורח?	 
אהו הדבר שיישב פבסוף ית אחפוקת קורח?	 
יוניברסיטה, 	  כגון  פיאוד,  אקו   יכופ  פדעתכ   ייך 

פתלקד כ"בית פחילוש אשותף יחר היאת"?

5

בקאלוסי   ישריפ  נגד  בקאליין  היו   אה שאתחופפ  זה 
ברחבי העופ , ובייחוד בתנועת הבי־די־יס. כאו אחפוקת קורח, 
יחדיו ינשי  שיין פה   והתנועה הזית אקבצי   הזה  הקאליין 
שו  אכנה אשותף יחר. חפק  שייכי  פשאיפ הקיצוני, יחרי  
פיאין הקיצוני, יש אה  אתנגדי גפובפיזציה ויש ג  כאה שביאת 
האהפך  ית  האניע  הכוח  יופ   הלפסטיני .  אאצוקת  אוטרדי  
אתנגדי   ולופיטיי   תייופוגיי   ינשי  שאטעאי   הוי  כופו 
פקיואה שפ ישריפ בכפ גבופ שהוי, וביותה אידה אתנגדי  ג  
פדאוקרטיה, פחולש הדיבור, פחולש האידע, פחולש הדת, פזכויות 
יד  ופקדושת החיי . האשותף פכופ  הוי סירוב פתת פתואכי 
ישריפ שיאוע הוגן, תוך זפזופ בעיקרון היסודי שפ הצדק; יותו 
 Audi alteram בביטוי  הרואי  האשלט  בתורת  שנוסח  עיקרון 

partem, ְשאע ית הצד השני.

שישריפ   — פעתי   נוקטי   הבושה שה   חסרת  הכזבנות 
יינה אופדתו העתיקה שפ ע  ישריפ, שאעופ  פי היה אקדש 
בירושפי , שישריפ היי ַאעצאה "קופונייפית", נטע זר באזרח 
התיכון — כזבנות זו אתחרה בחוצלתה הקופוסיפית בטענת  שפ 
דתן ויביר  שאצרי  הייתה ירץ זבת חפב ודבש ושאֹשה הוציי 
אאנה ית בני ישריפ רק כדי פהרוג יות  באדבר. כי י  כפ אה 
שחשוב הוי כוח, פאה פבזבז זאן עפ היאת. כך אאשיכה רוחו 

שפ קורח פנשב ביאינו. 

שפ  היסודית  אהותה  כין  שאחופפת  אשו   עצוב,  זה 
התולעה  היאת.  יחר  אשותף  פחילוש  כבית  היוניברסיטה 
עתיד  ית  ופי  התיכון,  באזרח  השפו   ית  אקדאת  ייננה  הזו 
הלפסטיני , ובוודיי שפי ית החולש, הדאוקרטיה, חולש הדת 
יו זכויות היד . עפ הלרק עואדות סוגיות אאשיות ואהותיות, 
ששני הצדדי  צריכי  פהתאודד ייתן ביושר וביואץ. שו  דבר 


