
 בשבוע קורח תשפ"  בס"ד.

 

 כשהאדמה פותחת את פיה.

 במדבר פרק טז  ספר

י ַעל ָאֳהלֵּ אֹמר סּורּו ָנא מֵּ ָדה לֵּ ר ֶאל ָהעֵּ ָספּו ְבָכל  ַוְיַדבֵּ ְגעּו ְבָכל ֲאֶשר ָלֶהם ֶפן תִׁ ֶלה ְוַאל תִׁ ים ָהאֵּ ים ָהְרָשעִׁ ָהֲאָנשִׁ

יהֶ  ים ֶפַתח ָאֳהלֵּ ָצבִׁ יָרם ָיְצאּו נִׁ יב ְוָדָתן ַוֲאבִׁ ָסבִׁ יָרם מִׁ ְשַכן ֹקַרח ָדָתן ַוֲאבִׁ ַעל מִׁ יֶהם ַחטֹאָתם: ַויֵָּעלּו מֵּ יֶהם ּוְבנֵּ ם ּוְנשֵּ

ֹ   ְוַטָפם: י:ַוי בִׁ לִׁ י לֹא מִׁ ֶלה כִׁ ים ָהאֵּ ת ָכל ַהַמֲעׂשִׁ י ַלֲעׂשֹות אֵּ י ְיֹדָוד ְשָלַחנִׁ ְדעּון כִׁ ם ְכמֹות ָכל   אֶמר מֶשה ְבזֹאת תֵּ אִׁ

י: יֶהם לֹא ְיֹדָוד ְשָלָחנִׁ ד ֲעלֵּ ָפקֵּ ֶלה ּוְפֻקַדת ָכל ָהָאָדם יִׁ ְבָרא ְיֹדָוד  ָהָאָדם ְיֻמתּון אֵּ יָאה יִׁ ם ְברִׁ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת  ְואִׁ

ֶלה ֶאת יְ  ים ָהאֵּ ֲאצּו ָהֲאָנשִׁ י נִׁ יַדְעֶתם כִׁ ים ְשֹאָלה וִׁ יָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת ָכל ֲאֶשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחיִׁ י ְכַכֹּלתֹו   ֹדָוד:פִׁ ַוְיהִׁ

י ָבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַתְחתֵּ ֶלה ַותִׁ ים ָהאֵּ ת ָכל ַהְדָברִׁ ר אֵּ יֶהם  ֶהם:ְלַדבֵּ ְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָבתֵּ יָה ַותִׁ ְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת פִׁ ַותִׁ

ת ָכל ָהְרכּוש: ת ָכל ָהָאָדם ֲאֶשר ְלֹקַרח ְואֵּ יֶהם ָהָאֶרץ ַויֹאְבדּו   ְואֵּ ים ְשֹאָלה ַוְתַכס ֲעלֵּ ם ְוָכל ֲאֶשר ָלֶהם ַחיִׁ ַויְֵּרדּו הֵּ

תֹוְך ַהָקָהל:  מִׁ

 ספר במדבר פרק טז  

י ֶאת)ט ֹעתִׁ י ְולֹא ֲהרֵּ ֶהם ָנָׂשאתִׁ ְנָחָתם לֹא ֲחמֹור ֶאָחד מֵּ ֶפן ֶאל מִׁ ַחר ְלמֶשה ְמֹאד ַויֹאֶמר ֶאל ְיֹדָוד ַאל תֵּ ַאַחד  ו( ַויִׁ

 הם. מֵּ 

 תרגום אונקלוס על במדבר פרק טז פסוק טו 

אבאשית ולא )טו( ותקף למשה לחדא ואמר קדם יי לא תקבל ברעוא קרבנהון לא חמרא דחד מנהון שחרית 

 ית חד מנהון:

 ( רש"י על במדבר פרק טז פסוק יב 1)

 ם.)סנהדרין קי( מכאן שאין מחזיקין במחלוקת שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי -ישלח משה וגו' 

 שיח מחשיד:

 ( ספר במדבר פרק טז 2)

 ֹ יָאב ַוי יָרם ְבנֵּי ֱאלִׁ ְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאבִׁ ְשַלח מֶשה לִׁ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  אְמרּו לֹא ַנֲעֶלה:)יב( ַויִׁ יָתנּו מֵּ י ֶהֱעלִׁ )יג( ַהְמַעט כִׁ

ר: ְׂשָתרֵּ ינּו ַגם הִׁ ר ָעלֵּ ְׂשָתרֵּ י תִׁ ְדָבר כִׁ נּו ַבמִׁ יתֵּ ֶתן ּוְדַבש ַלֲהמִׁ יֹאָתנּו ַותִׁ  )יד( ַאף לֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ֲהבִׁ

ר לֹא ַנֲעֶלה: ם ְתַנקֵּ ים ָההֵּ ינֵּי ָהֲאָנשִׁ ֶפן ֶאל  ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהעֵּ ַחר ְלמֶשה ְמֹאד ַויֹאֶמר ֶאל ְיֹדָוד ַאל תֵּ )טו( ַויִׁ

ֶהם י ֶאת ַאַחד מֵּ ֹעתִׁ י ְולֹא ֲהרֵּ ֶהם ָנָׂשאתִׁ ְנָחָתם לֹא ֲחמֹור ֶאָחד מֵּ  מִׁ

 רש"ר הירש פרשת קרח

את עלינו רעה רבה, כאשר הוצאת אותנו ממצרים, מארץ זבת חלב ודבש; ולא די המעט וגו'. כבר הב

שהעליתנו )הוה אומר: תוך הבטחה להביא אותנו לארץ טובה עוד יותר, או משום שארץ ישראל היא גבוהה 

אלא עוד תשתרר וגו'. שלושת  -על פי גזירתך האחרונה  -מכל הארצות( ממצרים כדי שנמות כאן במדבר 

, "שרה", "שור" ו"שרר", דומים בהגאיהם ושונים במשמעותם. שלושתם מורים על שליטה. השרשים

מצד השפעתו המוסרית  -"שרה" מציין את השליטה מצד עוצמתו היתירה וכוחו העדיף של השליט; "שור" 

 הקובעת מידה לאחרים )ראה פי' בראשית יז, טו(; ואילו "שרר", קרוב ל"סרר" המבטא מרי שאיננו ניתן

לריסון, מציין את השלטון השרירותי שאיננו מקבל מרות של חוק. ובמידה זו הם מאשימים את משה; אף 

  הם מביאים ראייה לדבריהם: הנה הוא מרשה לעצמו לקרוא להם, אף על פי שאין לו כל זכות לכך!

מעמדו לרעה  ויחר וגו': לבו "בער" בקרבו על שהעזו לדבר אליו כך, שהרי האשימו אותו שהוא מנצל את

 כדי לשלוט בשרירות לב בלא חוק ומשפט; ודבר זה כאב לו במעמקי לבו:



 משנה מסכת אבות פרק ה  (3)

ן,  לו הֵּ ין ַהְשָמשֹות, ְואֵּ ְבְראּו ְבֶעֶרב ַשָבת בֵּ ים נִׁ י ָהאָ ֲעָׂשָרה ְדָברִׁ  רץפִּ

 

 פרשת כי תשא דף קצד/א  -( ספר ישמח משה 21)

ע"ה העניו מכל האדם )במדבר יב ג(, והקפיד מאד מאד במחלקותו של קרח על  ונקדים עוד דמשה רבינו 

ל( אם כמות כל האדם וגו', )במדבר טז -התרעמם עליו לומר שח"ו לא ה' שלחו, כאמרם )שם במדבר טז כט

ל( ואם בריאה יברא וגו', ודאי דלא היה הכונה לכבוד עצמו ח"ו, רק משום שידע שחשיבות התורה תולה 

נודע דהתורה שניתנה על  שידעו מעלת משה דהיה רק טוב בלי התערבות,בן. והנה מזה יובן דמזה בו, וה

ידו היא לקח טוב והיא סיבה שלא יעזבוה, כמו שנאמר )משלי ד ב( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, 

שה השי"ת למענו וזה דמשה היה רק טוב כנודע ממציאות החן שמצא בעיני ה', ומציאת החן נודע ממה שע

 אשר לא עשה כן לכל גוי. והנה שליחת השרים מצינו גם באומות, שר פרס, שר יון, וכמו שדר

 

 

 פרשת קרח  -( ספר קול מבשר ח"א 8-9)

הנה פרח מטה אהרן לבית לוי, ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים )במדבר י"ז כג(. איתא בשפת אמת בשם 

ציץ ויגמול וגו', כמו שיש באילן פרחים וציצים ופירות, כן יש לכל ישראל  הרבי ר' בונם ז"ל, הרמז ויצץ

חלק, זה בפרח וזה בציצים וכו'. אבל העיקר הוא הפירות, שהכל צריכים להם. וזה היה כחו של אהרן הכהן 

 ]אמרי אמת גור, פ' קרח תרע"ז[: שהוא כלל את כולם. -

יצץ ציץ ויגמול שקדים )במדבר י"ז כג(. בשפת אמת בשם יז. והנה פרח מטה אהרן לבית לוי, ויוצא פרח ו

אאזז"ל בשם הרבי ר' בונם ז"ל, הרמז, כמו שיש באילן פרחים וציצים ופירות, כן יש לכל ישראל חלק. זה 

יש לו  -בפרח וזה בציצים וכו'. שהיה זה להראות, שאהרן הכהן כולל כל מיני יהודים, וכשהוא מחובר 

 מרי אמת גור, פ' קרח תרצ"ד[:שייכות, כמו באילן. ]א


