
 / הרב אלישע וולפיןפרשת קרח: "האביב העברי"? ומה זה "לשם שמיים"?
 

 , אוי חברים,חברים

  

 איזו פרשה! איזו חגיגה! פרשת קרח )הגייה: קורח(. 

  

 המרד הראשון בהנהגה העברית הקדומה.  -זו פרשת "האביב העברי" 

  

מהמנהיגות של עם ישראל)!(, מורדים במנהיגותו של אהרון  052קורח הלוי, וחבר מרעיו, 
 ומעלים טענה מאוד מאוד חזקה: )ובאופן עקיף הם גם מורדים במשה(, 

  

ֲהלּו ַעלבמדבר ט"ז, ג:  קָּ ה ְוַעל-ַויִּ ם: ַרב-ֹמשֶׁ ם! -ַאֲהֹרן ַוֹיאְמרּו ֲאֵלהֶׁ כֶׁ ]כלומר, לקחתם לכם הרבה לָּ
ל מדי[ י כָּ ים -כִּ לָּם ְקֹדשִּ ה כֻּ ֵעדָּ ה  ]ואו! טענה חזקה[ הָּ ם ְיהוָּ ְתַנְשאּו ּוַמּדּוַע  ]וזה הרי נכון![ ּוְבתֹוכָּ תִּ

ה-ַעל  ?ְקַהל ְיהוָּ
  

 לא נעסוק בטענות שלהם הפעם, אבל חייבים להודות, שהרטוריקה שלהם מבריקה! 

  

לבלוב  -בסופו של דבר המרד מוכרע בשתי דרכים, ושתיהן פלאיות: האחת במעשה קסם 

והופעת ניצן של שקד בקצה המטה )המקל( של אהרון, בעוד שאר המטות נותרות ללא כל 
שוב  -דבר ש"הוכיח" שאהרון הוא המנהיג הראוי. הדרך הפלאית השנייה  –לבלוב וניצן 

 האנשים, ולא נשאר מהם זכר! 052האדמה פוצה את פיה ובולעת את  -במעשה קסם 

  

 תודו: פרשה מאוד מעניינת ומאתגרת! 

  

פניו, מאוד מכיוון שהטיעונים של קורח ועדתו, הם טיעונים טובים וראויים, והמחלוקת, על 
ראויה אף היא, הדיון המקובל ביותר אצל הפרשנים עוסק ב"מחלוקת שהיא לשם שמיים 
 לעומת מחלוקת שאינה לשם שמיים". והנה הציטוט המדויק: פרקי אבות, פרק ה', הלכה י"ז: 

  

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. 
קת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו איזו היא מחלו

 מחלוקת קרח וכל עדתו".

  

 יפה... 

  

למה שלא תהיה  –אלא שעל כל מילה בציטוט הזה אפשר לדון )למה בכלל צריך מחלוקת 
הסכמה? מה זאת אומרת "סופה להתקיים"? וכן הלאה(. אבל אותי מעניין מאוד )מאוד!( 

 שהוא לפעמים עלה תאנה מאוד גס וגדול.  –מעט, "לשם שמיים" הביטוי השחוק 

  

 מה זה "לשם שמיים"?

  

כל כך הרבה אנשים טוענים שהם עושים את מה שהם עושים "לשם שמיים". כשהם אומרים 
"לשם שמיים", למה הם מתכוונים? האם זה אומר שהמעשה שלהם הוא לא "לשם..."... 

 מה ההפך מ"לשם שמיים"?  לשם מה בעצם? או במילים אחרות,

  

 אולי "לשם עצמם"? 

 אולי "לשם כבודם"? 

 ואולי גם "לשם עמם וארצם" או "לשם עניי עירם" זה ההפך מ"לשם שמיים"? 

  

מה יש ב"שמיים" הללו, שאם עושים מעשה כלשהו, הרי שזה נעשה לשמם? ומי קובע בכלל 
 מה "לשם שמיים" ומה לא?



  

 -בדרך כלל משתמשים בביטוי הזה כדי לעשות אבחנה בין משהו שנעשה למען אינטרס צר 

לבין משהו שנעשה למען... אז זהו, שלמען מה???  -כמו למטרת רווח אישי כזה או אחר 
אולי למען משהו נשגב? אבל זו תשובה פשוטה מדי... כבר הבנו ש"שמיים" זה משהו גבוה 

  ונשגב. 

  

, נשלח ראש עיריית ירושלים לשעבר, אורי לופוליאנסקי, לשש שנים בכלא, רק השבוע, למשל
על כך שנטל שוחד. אבל אפילו גרוש אחד מהשוחד לא הגיע לידיו, לפחות לא באופן ישיר 

)ועל כך אין מחלוקת(!!! כל סכום כסף שמישהו הציע לו, הוא ביקש שיתרמו אותו ל"יד שרה", 
ים ביותר במדינת ישראל, שעוזרת למאות אלפי בני אדם אחד מהארגונים המופלאים והראוי

 ללא הבדלי דת, מין, וגזע! –בכל יום 

  

 והרי לכם, שוחד "לשם שמיים"...

  

 –והנה דוגמא נוספת, "נקייה" יותר: אדם תורם כליה לאדם אחר, שללא הכליה הוא ימות 
 האם זה לשם שמיים? 

  

אם כן, שהתורם יקבל תשלום על הכליה תאמרו מן הסתם, שזה תלוי בתמורה. נניח, 
שהצילה את החולה ממוות, האם זה כבר לא לשם שמיים? או לחילופין, נניח שאין תשלום 
כלל וכלל, רק הרגשה מאוד טובה של הצלת חיי אדם, תחושה של משמעות עמוקה, תחושה 

א עדיין האם התרומה הי –שאתה אדם טוב, ואולי אפילו כיפרת בכך על כתם מוסרי בעברך 
 לשם שמיים או לא? 

  

האם זה לשם  -פשוט בשביל חדוות הנתינה  -נקצין עוד יותר: האם כל רצון להעניק לאחרים 
, כולל הרגשה פנימית טובה, הרי שזה כבר לא לשם כלשהישמיים? או שכל עוד יש תמורה 

 שמיים?

  

ומר, שבסופו של לאור השאלות הללו, האם ייתכן שאין בכלל דבר כזה "לשם שמיים"? כל
לרווח או לתמורה כלשהם  –מודעת או שאינה מודעת  –דבר, מאחורי כל מעשה יש ציפייה 

 )כמו למשל, להרגיש טוב, להשקיט מצפון סוער, להעניק משמעות לחיינו הבנאליים(. 

  

הן חז"ל, שטבעו את המושג הזה, והן המפרשים שפרשו את פרשת קורח, טוענים ש"לשם 

חקר האמת )ויכוח שכל תכליתו לחקור את האמת, ולא למצוא הצדקה לצד שמיים" קשור ל
 זה או אחר(, או לחילופין שמדובר בוויכוח שכל תכליתו עזרה לאחר, ולא לעצמי.

  

 אני תלמידם של חז"ל ושל המפרשים מכל הדורות, אבל אני חייב להודות, שלא השתכנעתי! 

  

ן הבדל אמיתי בין "לשם שמיים" ו"לא לשם , איבמהות אני רוצה להציע שבסופו של דבר,

הוא תמיד, ואך ורק "לשם שמיים"! הפיצול הזה בין "לשם שמיים"  -ממש הכל  -שמיים". הכל 
ו"לא לשם שמיים" הוא תוצאה של פיצול בתודעה שלנו. אני לא אומר שהפיצול הזה הוא רע. 

 אולי הוא אפילו טוב )במובן הצר של המילה "טוב"(

  

ז"ל ממשיכים וטוענים, ש"מתוך שלא לשמה, בא לשמה". כלומר, אם עשית דבר לא סתם ח
מה טוב, אבל הוא כביכול "לא לשם שמיים" )="שלא לשמה"(, אלא לשם "עצמך" בלבד, הרי 

 שגם זה, בסופו של דבר, יבוא "לשם שמיים" )="לשמה"(. 

  

"לשמה" או "לשם שמיים". אני רוצה לפרש את חז"ל כך: על פניו שום דבר שאדם עושה איננו 

את הכל האדם עושה לשם משהו, ברמה זו או אחרת. אבל טוב שכך, כי כך פועל הבורא 
בעולם שהוא ברא כרצונו )כך כתוב בקדיש(! כל דבר שנברא, ושיש לו תודעה כלשהי )כמו 

כשאדם פועל בני האדם, בעלי החיים, ואולי אפילו הצומח?(, פועל לשם עצמיותו בלבד. אבל 



הוא  - )אמירה מסוכנת, אני יודע! אני מייד אסייג(ולא חשוב מה הוא עושה  –לשם עצמיותו 
  בכלל עושה את רצון קונו, את רצון בוראו. הוא פשוט לא יודע את זה.

  

 האם יש דבר שאין בו אלוהות?

 אם התשובה היא כן, הרי שאלוהים מוגבל.

 האם יש דבר שמנוגד לרצון האל?

 אם התשובה היא כן, הרי שאלוהים שוב מוגבל.

 האם אפשר לברוח מאלוהים?

 אם התשובה היא כן, הרי שאלוהים הוא פעם נוספת מוגבל. 

ואם הוא כל כך מוגבל, האם הוא באמת אלוהים? או שהוא "סתם" כוח כזה או אחר שפועל 
 בעולם, לצד הרבה כוחות אחרים, ואין לו כל שליטה עליהם?

  

ה באלוהים רעיון מופשט, או כוח אחד מיני רבים הפועלים בעולמנו, יש לו אלוהים מי שרוא
מאוד חלקי. שלוש פעמים ביום )בבוקר, בערב, ולפני השינה(, אנו נוהגים לומר: "ה' אלוהינו, 

 ואם הוא אחד, הרי שאין כוח זולתו. אין דבר זולתו.  ה' אחד". 

  

האל. ולכן... הכל "לשם שמיים". "היגיון" תיאולוגי ומכאן, שאין אפשרות שהאדם ימרה את פי 

 פשוט. 

  

נכון, התנ"ך מלא בדוגמאות בהם האדם ממרה את פי האל )כמו למשל, בפרשת הנוכחית(. 

כל  –וכאן אני נעזר בגישה הפילוסופית של רבי יהודה הלוי, בספרו "הכוזרי"  –אבל 
לת של האדם )כמו שנאמר, הדוגמאות הללו הם אך ורק מהפרספקטיבה הצרה והמוגב

"דיברה תורה בלשון בני אדם"(. רק בתודעה המוגבלת שלנו אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו 

 ממרים את פי האל. זה נותן לנו תחושת כוח מאוד גדולה!

  

 אז מה זה אומר????

  

  האם זה אומר שכל מעשה, הוא בהכרח מעשה אלוהי? בהכרח מעשה טוב? 

  

לצערי הרב מאוד, לא כאן המקום להרחיב בדיון הזה. זהו דיון החורג מהתפיסה האנושית 
המקובלת של טוב ורע, של אלוהי ו"לא אלוהי", ולכך נדרשים עוד שלבי ביניים רבים בשיחה 

 הזו.

  

אבל אני כן רוצה להציע, שלמרות כל מה שאמרתי, יש ערך גדול גם בתפיסה "הקטנה" 
שלפיה אנחנו דווקא כן יכולים לעשות משהו נגד רצונו של  ני האדם, והמוגבלת שלנו, ב

 אלוהים. הערך הוא ערך חינוכי, והוא ערך מכריע: 

 אם אפשר למרוד באלוהים,

 הרי שזה מקנה תחושה של חופש בחירה.

 ואם יש תחושה של חופש בחירה,

 בים ולצדקה.הרי שיש מקום להפעלת שיקול דעת, ומקום להתגייסות, ומקום למעשים טו

  

והכי חשוב, במקום שבו אנשים חושבים שהם יכולים לעשות משהו נגד רצונו של אלוהים, 
 שם )וכנראה רק שם( יש גם תודעה של "טוב ורע". 

  

אז נכון, "לשם שמיים" ו"לא לשם שמיים" הם רק פיצול בתודעה, לא יותר, כמו גם תפיסת 
, אבל כנראה שגם הפיצול הזה בתודעה האנושית הוא רצון הבורא..., אולי "הטוב" ו"הרע"

 כדי שנוכל לקיים את המצווה:

  

 ובחרת בטוב!

  



לסיום, מכיוון שאנו חיים בתודעה מפוצלת, שבה יש כאב, ויש אימה, ויש גם תקווה, ויש 
עם  אהבה, מצ"ב שיר ותפילה המוקדשים לשלושת החטופים שלנו, למשפחותיהם, ולכל

 ישראל המצפה לשובם המהיר והשלם להוריהם.

  

אני יודע שכבר שלחנו לכם אותה, אבל הם עדיין לא  –את התפילה )המצורפת למייל זה 

אפלבאום, אפשר לצרפה לקידוש של שבת -חזרו!!!(, חיברה ידידתי, הרבה תמר אלעד
    הערב. 

  

 נבואי! את השיר הבא, כתב יואב גינאי, והוא ממש מצמרר, וכמעט 

  

 קולות 
 מילים: יואב גינאי
 לחן: תומר הדדי

  

 קולות הנודדים, קולות הילדים 

 וקול האבודים... המחפשים עוד נחמה 

 קולן של הדמעות, קולן של השמועות 

 וקול האמהות... הלוחשות את הברכה 

  

 פזמון: 

 קול דממה דקה, עולה מן השמיים 

 ושר אלי את שיר המעלות 

 משהו קרוב וטוב, פוקח בי עיניים 

 וגם אני פתאום רואה את הקולות 

  

 קולות מתלהבים, קולות הכואבים 

 וקול המקווים... הרעבים לאהבה 

 קולן של המילים, קולות של תהילים 

  קולות מתפללים... עולים מתוך הנשמה

  

  

 שבת שלום, שבת של שקט!

  

 ושבו בנים לגבולם!

  

 אלישע
 

 


