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ֹובניוֹרחקֹ 

 

מרד  שלפנינוהרושם  נוצרראשונה ה קריאב. ועדתו קרח מחלוקתבפרשתנו קוראים אנו על 

: "לא ֲחמֹור ֶאָחד התקפה אישית על הנהגתושנתפס כמה  עצמו מתגונן בפני . משהפוליטי

 קרחדתן ואבירם, שותפי גם דמויותיהם של ֵמֶהם ָנָשאִתי ְול א ֲהֵרע ִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם". 

במרד, מצוירות במדרשים כבעלי עבר מפוקפק, כשקופת שרצים מאחוריהם.  

 קרחדמגוגיה המסתירה את שאיפתו של אלא לפי זה  אינההאידיאולוגיה של המרד 

 . , עבורו ועבור בעלי בריתועוצמה פוליטיתהשגת ל

. של חשדנותקה" עד כאן פרשנות אחת, המבטאת מה שארשה לעצמי לכנות "אופטי

שיש בו לגיבור  קרחבלתי צפויה, ההופכת את  אופטיקה אחרת מצויהאלא שבמקורותינו 

ר' יצחק לוריא  –האר"י חיוב. כיוון זה מגיע לשיאו בדברי אחד מענקי הקבלה, הרבה מן 

יע " )תהילים צב, יג( ומצבחִיְפָר  רַכָתמָ  קאשכנזי. האר"י מפנה אותנו אל דברי הפסוק "ַצִדי

השם 'קרח'. קרח נענש, האדמה  היוצרות אתאותיות האחרונות של שלוש מילים העל 

 .קרח הלוי יהיה כהן גדול לעתיד לבוא ואף על פי כן... בלעה אותו,

. הוא פונה אל משה אצילייםיש בדברי האר"י אינטואיציה נפלאה. דבריו של קרח היו 

כָֻּלם ְקדִשים ּוְבתֹוָכם ה', ּוַמדּוַע ִתְתַנְשאּו ַעל ְקַהל : "ַרב ָלֶכם! ִכי ָכל ָהֵעָדה ודורשואהרון 

האם בקדושה. שוויון העליון שבעליונים, אולי האידיאל , אידיאלבדברים אלה הוכרז ה'". 

אוטופיה איש העימות בין לפנינו  הפרשה משמעות חדשה.מקבלת  מתוך כך,היא אפשרית? 

ה המציאות להיות עלולופיה תתממש, אזי המצב הריאליסט היודע שאם האוטמשה לבין 

אנו חייבים בנוהג שבעולם, . משימת משה קשה מנשוא. תואף קטסטרופאליגרועה יותר 

שארית הפליטה של  שרדלהילחם  נגד כוחות הרשע המאיימים על האיים בהם עדיין 

שמתוך בוז לטוב המסכן מאוד, המעולה, האידיאלי, -הטוב יםהטוב, והנה מופיע

 אוטופי. חדש וים לפתות אותנו להחליפו בדגם מנס, ברשותנוש

, גישות אותן נוכל לשמרניםבין רדיקלים  המאבק חזיתהמחלוקת הזאת נמצאת ב

שינוי שההרדיקלים בחזונם האופטימי מאמינים . למצוא בגוונים רבים ותחת שמות שונים

השמרנים מסתכלים ל. יגשימו את חלום הגאולה מהרוע והסבו ייטיבו עם העולם קדמההו

זהירות , לקחי הטראומות ההיסטוריות הרבות שבעבר, ודורשים ובפסימיות עליהם בחשד

גישה זאת, אך הוא מבטא יפה  אינו'שמרנים'  המונח. של הרדיקלים תם, שאינה סגולרבה

"רוחניים", אני מאמין שכשם שיש הורמונים שונים בגוף, כך יש הורמונים . משמעותיאינו 

בגין פרצו מחלוקות לשנות את העולם  בניסיון םהשותפי ף ביןפילוסופיים ופוליטיים. א

מהפכה, לבין אלה  – בולוציה'ב'ֶר  שדגלוהסוציאליזם בין אלה  התפלגכך . הורמונים אלה

 גםפעמים רבות, התבטא  ההורמוניםשהאמינו ב'אבולוציה', התפתחות. ההבדל בין 

 הבאה למגר כל אלימות.  אלימותכמובן , ותאלימלולגיטימציה היתר ביקוש ב



נעוצה לאו דווקא בדרך אל החלום, אלא של האוטופיה היסודית יתה בעי על כל פנים,

שתי סכנות  זו את זו. שבפרשנות קרחשתי ה"אופטיקות"  משלימות מעתהבחלום עצמו. 

ת, והחופש צביעולהתגלגל ולהפוך ולים מצד אחד, האידיאלים יכעומדות בפני האוטופיה. 

אך מהצד השני, החלום יכול להיהפך לחלום בלהות, . מפלצתיתודנות ר – האנרכיסטי

מעידה על כך  התורה עצמה. אליולא מוכנים  שבני האדםבגלל וזאת בעצם התממשותו, 

העם אל משה בצדק ָכל ָהֵעָדה כָֻּלם ְקדִשים, נכון! אך בהר סיני פנה  :קרחעונה ל בעצםו

ֹלֵהינּו ְוַאְת ְתַדֵבר ֵאֵלינּו". -"ְקַרב ַאָתה ּוֲשָמע ֵאת ָכל ֲאֶשר י אַמר ה' א   )דברים ה, כד(:

. בכךוקרבנות, ולא כל העם יכול לעמוד וויתורים  דורשתו טראומטיתהיא ההתגלות 

הלוא לא תתכן  אוטופיות שכבר התגשמו?בוהוא יכול לעמוד?  החברתיותובאוטופיות 

אוניברסאלי וללא פיתוח חוש הביקורת והאוטונומיה אצל כל יחיד. דמוקרטיה ללא חינוך 

מכאן  .פשיסט או פונדמנטליסט, סטפופוליוכל דמגוג ל תיכנע הדמוקרטיהללא זאת, 

לפעמים טוב לו לעולם שבמדינות מסוימות תשלוט . המתגלה לעינינו נוראפרדוכס 

ובמילים דתי. ה פונדמנטליזםבידי השנפלה דיקטטורה צבאית, מאשר דמוקרטיה 

מדינות האוטופיה של הקדמה המדעית תתגשם ב אםאוי לו לעולם  ,יותרפשטניות 

על . והמחריב מתקדםהמדעי הידע סודות ה את, והן תשגנה במוסריותםפרימיטיביות 

, האוטופיה הגיע מוקדם מדי. פרדוכסים אלו אמרו חכמי הקבלה והחסידות "אכלה פגה"

 המציאות שלפניו. סכנות בהבנת אידיאליסטים טעו האידיאלים הם נפלאים, אך ה

ני בימים ההם "ֶאְשּפֹוְך ֶאת רּוִחי ַעל ָכל ָבָשר ְוִנְבאּו ְבֵניֶכם ּוְבנ ֵתיֶכם )יואל ג, א( ואף ב

הפותחת בשורה מט(, -)תהלים מב הלא מתו, והשאירו לנו קובץ שירה דתית מופלא קרח

 ֹלִהים".-י ַתֲער ג ֵאֶליָך א  ֵכן ַנְפִש   - - ר ג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים"ְכַאָיל ַתעֲ : היא כולה קודשש


