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  קורחפרשת 1
 ג"תשע

הרב אליעזר / שני צדדי הקנאה 

  קשתיאל

אומר שלמה " רקב עצמות קנאה"

הקנאה גורמת לריקבון , המלך בספר משלי

לקרח לא יהי החסר כמעט דבר . עצמי

כך , חכם ופיקח,  הוא היה עשיר גדול,בחיים

המדרשים לא רק לפי  .ם אותול מתארי"חז

 .התמבני ק, יה ממשפחה מיוחסתהשהוא 

 את התפקיד החשוב ביותר הוא גם קיבל

את ארון הברית על  לשאת, שלוי יכול לקבל

. לי ואישיכ כל,מעמד ציבורילו  היה .כתפיו

 הוא שוכח את כל ,אבל כשיש לאדם קנאה

 ,זניח את עצמוהוא מ. מה שיש לו

תפקידיו , רנותיוכיש, את מעליותיו

עיניו נשואות אל משהו . ויעודו

   . אל משהו שהוא לא הוא,זר, אחר

 מסביר ,"רקב עצמות קנאה"

 הקנאה . רקב עצמיות,הרב קוק

 , את עצמיותונוחזלגורמת לאדם 

פועל ל וציאבמקום לה. ל נרקבתוכהיא כבי

  אתהוא שואל .ו שלואישיותואת אופיו 

 ולמה הוא לא ?כהןא  למה הוא ל,עצמו

ה " לכל אחד ואחד מאתנו הקב?     נשיא

. ים תפקיד מסו,ם מיוחדיםשורינתן כי

 אותה קנאה שמשכיחה מאתנו את ,ההקנא

יחה את מה שכמאותה קנאה ש .אנחנושמי 

 ,ל דעתוע מעבירה אותנו ,נותאשנדרש מ

  .מן העולם את האדם המוציא

שקרח היה גלגלו של , המקובלים כתבו

 .ליםוגים יותר מדי בגל אנחנו לא מבינ,יןק

 והקנאה הזו . להבלקינא, ן קינאאבל גם קי

במקום קנאה הכש. העבירה אותו על דעתו

ת כפ והו,דה ושיפור אמצעי ללמילהיות

 למה לו יש ולי ,להיות אמצעי לזעם ושנאה

  .  האדםל היא מוציאה את דעתו ש.אין

 בניין לש , תהליך חיובייכולה להיות קנאה

 ר של חיפוש יש, של בדיקה עצמית,של בירור

  .  לפי מה שאני,פר של מה אני יכול להשת,כנהו

קנאה . "קנאת סופרים תרבה חכמה"

 לה לעין רעהיקנאה שמוב. לה לשנאהשמובי

 את הקרקע וטטתממש היא קנאה ,יןוצרות ע

 אי ,שר לעמוד בעולם כזהפ אי א.יםלגהרמתחת 

קנאה שרק שורפת את . חיים כאלואפשר לחיות 

 . מתחת קורחתטוהקרקע נשמגופנו ונפשנו 

הקנאה  . מבפנים,יםפשרבי הקטורת ניומקר

  . שורפת מבפנים את עצמות האדם

 . של קנאת אמת,ה נתעלה לעולם טהור"בע

 רמ שאו,כמו רחל שקנאה באחותו

 .המדרש שקנאה במעשיה הטובים

  .קנאה חיובית שבונה את העולם

  .שבת שלום וחודש טוב

  

����       

  

 און- הרב אליעזר בר/ יונתן משבט דן 

הוא לא , לא? את יונתן מפרשיית קורח מכירים

היה  וגם לא במדרשים אבל יונתן, מוזכר בתורה

 וגם לא בן משפחה 250הוא לא היה מה. שם

גם לא היה  הוא, של קורח או של דתן ואבירם

סתם יונתן . ממשמשי הקודש של משה או אהרון

ביחס לגדולי (פשוט  יהודי, אחד משבט דן

בלי , בלי מגמות שלטון, )העולם שהסתובבו שם

אוהב את כולם , ובלי טענות ומענות רצון למרוד

ואהבה  מחנך את ילדיו לשלום, ומאמין למנהיגיו

  .כמו שכתוב בתורה שמסיני ניתנה

זה , קורח הרב, ופתאום חרב עליו עולמו

שוכר את שירותיהם של שני , שממלא אולמות

ויוצא בפשקווילים על  'וא' ם הנעלמים דהעסקני

עם התנצלות מראש , כל קירות המאהל

, קצת מילתא ביה טעמא וסייעתא דשמיא וגם

הקנאה גורמת לאדם  

 היא , את עצמיותונוחזל

במקום . ל נרקבתוככבי

פועל את אופיו ל וציאלה

 וו שלאישיותו
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ואולי " מדוע תתנשאו"ו " כולם קדושים"אכן 

צודק וגם אני הקטן יונתן  הוא באמת קצת

 .יכול להיות נשיא שבט דן
הביתה ועיניו נוצצות הילדים  יונתן חוזר

ואלים מה חידוש שמעת היום קופצים וש

ויונתן ? של משה ואהרן  בבית מדרשם

הם , זה כבר לא זה , עזבו, מגמגם ואומר

 ...הזדקנו
שמעת מה אמר זה על זה , מהומה בחוץ

החמור , בלי לשון הרע חס וחלילה, ומי יודע

... יפה מהמקובל -שודרג והאוהל שלו

ופתאום נזכרים בחלב ובדבש שלפני 

, שוכחים את מרירות המיםופתאום  המדבר

 ...את הענן, את המן

האינטרסים מנצחים , הארס לאט לאט חודר

. בשם שמים רק שנשכחה היראת שמים

מה יגידו  –פעור  עומדים כל העם בפה

כיצד קמים אחרי מלחמת ? אזובי הקיר

 ?קוראים גדולים שבשם שמים

זעקה כפולה , ייאוש באויר, הפנים נפולות

יחטא ועל כל העדה  האיש אחד"נשמעת 

להיות , יונתן שומע ונזכר ונרמז, "תקצוף

שמח , אני האיש יונתן נשיא שבט דן והלא

זו אינה מחלוקת לשם , בחלקי ואוהב מקומי

  ...יותר לשם הקנין אולי, הבנין

נגלה איך כל האחד  –ומיד תתברר התלונה 

איך מופיעה , ולכל אחד משמעות הוא פרח

 הדעות המראה האמת דווקא מתוך ריבוי

לשלם האחד ולא ריבוי חילוקים  פנים רבות

המראים שאין שום אחד ואהרן יניח מטהו 

וכל אחד יוכל לקחת מטהו " מטותם בתוך"

שיראתו , וחושב לו יונתן, ולשוב לשלומו

שאולי קצת לפני האמת , לפניו חזרה

המוחלטת שעליה אין להתפשר כדאי לבדוק 

 ."יראת חטא"לפחות קצת  אם יש שם

  

  

  

  

  

הרב סדן מתארח באנגלווד וטינק 
  ב"בארה

התארח ] פרשת שלח לך[בסוף השבוע 
אהבת "הרב סדן באנגלווד בקהילת 

איסט היל  תשל הרב גולדין ובקהיל" תורה
 הרב נפגש עם מאות  .של הרב רייכמן

שנערכו  מחברי הקהילה בסדרת שיעורים
  .במהלך השבת

 הידיעה באתר המשך                            

  ]פרשת שלח לך' { שנה ב- שבת בצפת  
  :רשמי מסע

, ]ק שלח לך"ערש[ביום שישי האחרון 
נוסעים צפונה , בשעות הבוקר המוקדמות

ובדרך מתוך החלון .  צפת-המקובליםלעיר 
האוטובוס מתמוגגים אל מול יופיה של 

. למרות שאין זו הפעם הראשונה. הבקעה
ההתרגשות אותה התרגשות כשרואים 

  .ישראלארץ , את ייחודה של הארץ
  

  ן נמצא באתרמויההמשך                       

שבנו להעלות שיעורים בצורה סידרה 
אתם מוזמנים להצטרף , לאתר החדש

או בזמן  ,ארכיון השיעוריםב, ללימוד
  .שמתקיים באתר שידור החיב -אמת

  "בני דוד"ל כנס הודיה חצי יובל

לטובת כל מי שהחמיץ את האירוע או 
העלנו . רוצה להיזכר שוב בנוסטלגיה

את כל חלקי כנס  ביוטיוב" בני דוד"ערוץ ב
  .םההודיה לנוחיותכם והנאתכ

 


