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 קורחפרשת השבוע גיעות מנ

 

 מוצלח , כנגד כל מנהיג , גדול .ששאין חדש תחת השמ ( ...) שוב מלמדתאקטואלית כתמיד ו ֹקַרחפרשת 

המרד הבלתי על ההסתה ו. אנו קוראים שוב לוחמת בגלוי ובחשאי האופוזיצי תהיהואהוד ככל שיהיה 

אשר אגוצנטריים מדובר באופי של אנשים . הרועה הנאמןהעם כנגד משה ראשי וורח בהנהגת ק נתפס

  .מניעים את אלו המרגישים מקופחים ובעזרת מניפולציותנאה קיץ של עם תמרכל מחיר ביג נחושים להנה

ה המגמה הזו כאשר היא מתרחשת כנגד כל מנהיג גדול ככל שיהיה אם כנגד משה התקוממו אז ברור

שהודח  יל'כגון צ'רצהודחו אפילו לאחר הישגים אדירים כל העולם ב ונערצים מנהיגים בכירים ,להבדילו

שיצרו שינויים  וקנדילינקולן הנשיאים ,  ההשנייהניצחון במלחמת העולם ו האיתנה העמידהלאחר 

הציבור ל במבחן הרבה נכש וההוקרה המוכחים לאחר כל הישגיובן גוריון פילו אאצלנו ו ונרצחברוכים ו

  ? (ועמד חדש ישן מרה"מ ) מזכיר  באופוזיציה ונשארכשהקים את רפ"י  םבעשרה מנדטיזכה רק כאשר 

 במחלוקתשנוי א שהו אפילו מנהיגכאשר ועד ימינו  טוריה האנושיתההיסכל עוד רבים וטובים לאורך יש 

אינו מצליח לאחד את ו אישי ותיעובתגבר על איבה אינו מצליח להובבחירות  הציבור זוכה באמון

 ה.לטובת העם והמדינ מאינטרסים אנוכיים אישייםלהתעלם  הנבחרים להתעלות על עצמם

 

מונה בין "  חפץ חיים ה". ת תרי"ג מצוות" יש המונים את הציווי הזה במסגר ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו-ְולֹא" 

בעלי כנגד זהו איסור ומבהיר ש  " ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו-ְולֹא איסורי לשון הרע ורכילות את האיסור "

  ינם לשם שמיים.ומזהיר להתרחק ממחלוקות שא תקמחלו

מרד שיצליחו בעתם " של קרח ועדתו מה הם חשבו , כיצד העלו על ד נס ל "ראשהפרשנים מנסים להיכ

כפי שחלק ולשם שמיים בה גם כוונות טובות  ההאם הי , ורה שהם יצרוהמחלוקת החמ?  במשה נבחר ה'

 בדעתם את הפילוג החמור בעם עלוההאם ?  אישיים יםאינטרסשל מאה אחוז  אודורשים מהמפרשים 

 ? ואת תוצאות המרד

?" אלא  אהרון"קרח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו, לחלוק על משה ו רש"י מביא את מדרש חכמים

אידיאלים  האמתבגלוי, קרח בא בשם הצדק  ,כלומר .מפני שלא מינו אותו לנשיא, כפי שמבואר במדרש

 המנהיגות " ומנעמי השלטון " וממנה מקורבים לוקח לעצמו את שמשה למחות על , רתי חבצדק  של

  .שהעבירה אותו על דעתוקנאה היה  קורח אולם מתחת לפני השטח המניע של ובים "'ל "ג

הבעיה היתה שהוא הצליח לסחוף אחריו  לשיוויןטיף כ"שליח ציבור " שמ צמועשה עטיקאי יפולהקורח 

בדברי קרח, ונשאבו  " האמת" ו את כל הלהט  אשר ראו שי הציבורמכובדים מרא הרבה אנשי מעלה

 .עמולהיות 

 

לכל אחד לחשוב על ולדורות ווקא מסר למד דמניות צוקירות מיוחסות לו אמישהרב אליקים לבנון 

 חובת הזהירות בלאו זה שלחלה עלינו " ל ומתחת " לפני השטח עמל פעודוחפים אותו ליעים שהמנ

אנו מאמינים בכל לב אם מחלוקת, במאבק וכאשר אנו ב עצמנולבחון את  ." ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו-ְולֹא " 

האם האמת והיושר הם הגורמים לנו לפעול, או לבחון ,  פנימהוק בנפש לבד .שכוונתנו היא לשם שמים

"שב ואל  לנקוט ב ים זרים עדיףעניואם אכן מדובר במ מדרבנת אותנוהיא ה שמא סיבה נסתרת, שלילית

 מאשר לעשות נזקים. תעשה"

 

 

 

  

   

 .םושבת של

 

 שלר איתן

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


