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מחלוקת קרח ועדתו פותחת בנקודת מוצא לגיטימית .הנה ,זמן לא רב לפני כן ,במעמד הר
סיני ,שמעו כולם" :וְאַ ֶתּם ִתּ ְהיוִּ -לי ַמ ְמלֶ כֶת כֹּהֲ נִ ים וְגוֹי ָקדוֹשׁ" )שמות יט:ו( ,ומכאן שיש יסוד
וּבתוֹכָם ה'; וּמַ דּוּﬠַ ִתּ ְתנ ְַשּׂאוּ ﬠַ לְ -קהַ ל ה'?" )במדבר
לדברי קרח" :כִּ י כָל-הָ ﬠֵ ָדה כֻּלָּ ם ְקד ִֹשׁים ְ
טז:ג( .אדרבה ,נראה כאילו קרח יוצא נגד נפוטיזם המאיים לסאב את השלטון .ומשה אמנם
נופל על פניו בתסכול ונוזף בעדת קרח ,אך נענה לקריאתם ומציע מבחן הוגן ,שבו יתברר
במי בחר ה' ,מבלי שיהיה כרוך בעונש לשאר המשתתפים בו.
ובכל זאת ,המפרשים לדורותיהם שללו את הלגיטימיות של טענת קרח מלכתחילה .מדרש
רבה שם בפיו שאלות קנטרניות" :טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית?!",
"בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה?!" )במדבר רבה יח:ג( ומדרש נוסף מייחס לו
נאום על אלמנה שבגלל מצוות התורה ומתנות כהונה נותרה בחוסר כול )מדרש שוחר טוב,
תהלים א:א ,מצוטט אצל משה גרילק ,פרשה ופשרה עמ'  .(430מנין למדו המפרשים כי
מחלוקת קרח ועדתו לא הייתה "לשם שמים" ,כמאמר פרקי אבות )ה:יז?)
את התשובה מספקים דתן ואבירם ,החושפים את השקר שמאחורי דבריו ההגיוניים לכאורה
של קרח ,בהשמיעם טענה אחת המכשילה אותם:
יתנוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ,כִּ יִ -ת ְשׂ ָתּ ֵרר ﬠָ לֵ ינוּ גַּםִ -ה ְשׂ ָתּ ֵרר?!"
יתנוּ מֵ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבַ שׁ לַ הֲ ִמ ֵ
הַ ְמﬠַ ט כִּ י הֶ ﬠ ֱִל ָ
)במדבר טז:יג(
דבריהם מביאים את משה לתגובה שונה בתכלית – לא עוד מבחן שווה הזדמנויות ,אלא
פנייה חד-משמעית אל ה'" :אַ לֵ -תּפֶ ן אֶ לִ -מנְ חָ ָתם" )פס' טו( .את התפנית בגישתו מסבירה
נחמה ליבוביץ( עיונים בספר במדבר עמ'  ,223מצוטט אצל אלחנן סמט ,עיונים בפרשות
השבוע סדרה שניה ,חלק ב' ,עמ' ' :(225חוצפתם מגיעה לשיא בשימוש שבו הם משתמשים
וּדבַ שׁ ".מתי נאמר תיאור זה
בתואר הכבוד שניתן לארץ המובטחת" אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְ
לראשונה ביחס לארץ כנען? הלא היה זה ברגע חגיגי ביותר ,הלוא אלה דברי ה' למשה
וּלהַ ֲﬠ תוֹ ִמן-הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא אֶ ל-
בהתגלותו הראשונה ) ...שמות ג' ,ח( "וָאֵ ֵרד ְלהַ צִּ ילוֹ ִמיַּד ִמצְ ַריִם ְ
אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה ,אֶ ל-אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ"  ...תואר זה של ארץ הייעוד ...ניתן כאן בפי דתן
ואבירם – לארץ התועבות  – ...למצרים'.
נזכור גם שבהמשך ,בספר דברים )יא:ט-יב( ,מודגש שבחה של ארץ ישראל באמצעות
ההבדל בינה לבין ארץ מצרים..." :ﬠַ ל-הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ה' לַ אֲ ב ֵֹתיכֶם לָ ֵתת לָ הֶ ם
וּדבָ שׁ .כִּ י הָ אָ ֶרץ ,אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָ אָ -שׁמָּ ה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ  -ל ֹא כְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
וּלז ְַרﬠָ ם ,אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְ
ְ
ִהוא ...וְהָ אָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם עֹ ְב ִרים ָשׁמָּ ה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ...אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר-ה' אֱ הֶ י דּ ֵֹרשׁ אֹ ָתהָּ ,תּ ִמיד ﬠֵ ינֵי
ה' אֱ הֶ י בָּ הֵּ ,מ ֵר ִשׁית הַ ָשּׁנָה וְﬠַ ד אַ חֲ ִרית ָשׁנָה" .מענין להבחין שפסוקים אלה באים בהמשך
ישיר לפסוק ו' ,האומר" :וַאֲ ֶשׁר ﬠָ ָשׂה ְל ָד ָתן וְלַ אֲ ִב ָירםְ ,בּנֵי אֱ ִליאָ ב בֶּ ןְ -ראוּבֵ ן ,אֲ ֶשׁר פָּ צְ ָתה הָ אָ ֶרץ
אֶ תִ -פּיהָ  ,ו ִַתּ ְבלָ ﬠֵ ם וְאֶ ת-בָּ ֵתּיהֶ ם וְאֶ ת-אָ הֳ לֵ יהֶ ם" – לא קרח ו 250-מרעיו מוזכרים שם ,אלא
דווקא דתן ואבירם ,כדוגמה יחידה למעשי ה' לעמו במדבר מלבד מכות מצרים וקריעת ים
סוף ,וזאת דווקא בסמיכות להסבר על מהותה של ארץ ישראל .נראה אפוא שאותן מלים
חצופות הן אלו שהגדישו את הסאה וגזרו את דינם.

וכל כך למה? מסביר זאת יפה משה גרילק( פרשה ופשרה ' 438):לפנינו דוגמא בולטת
לשימוש הרסני במילים ,שהמאה שלנו מתמחה בו במקצועיות .אנו פוגשים בעולמנו מדינות
עבדים ,בהן מציית האזרח בפה סתום לרודנים ,השולטים בו ,ומדינות אלו קרויות
"דמוקרטיות ...עממיות" ... .שיבת היהודים לארץ הפכה בעולם מושגים זה לגזענות ...
ומצוקת הפלשתינים לחזרה על שואת יהודי אירופה .זהו עולמו של ג'ורג' אורוול ,שבספרו
" "1984הפכה העבדות לחירות ,המלחמה לשלום וכו' – כמיטב תורתם של דתן ואבירם
בפרשתנו'.
לדבריו של גרילק נוכל להוסיף גם את הביטוי הנשמע לאחרונה כנגד מדינת ישראל – "מדינת
אפרטהייד" ועוד כהנה וכהנה .מכירים אנו היטב אפוא את כוחה של הדמגוגיה המטפטפת
כזבים לתודעה ומרעילה את החשיבה ההגיונית .המתדיין המציג סילופים כאקסיומות מביא
את בן-שיחו למצב של "לך תוכיח שאין לך אחות" .משה הבין זאת ,ועל כן שינה מיד את
טעמו :כל עוד הדיון הוא ענייני – יש מקום לתת הזדמנות שווה לכל אחד להוכיח את צדקתו.
ברגע שהדיון הוא תעמולתי ,שקרי ודמגוגי – אין זו מחלוקת לשם שמים ויש לשים לה סוף
חד משמעי.
שנזכה לדעת להבחין בין השניים.

