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י ָכל ) ג( ה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ּכִ ֲהלּו ַעל מׁשֶ ּקָ ַוּיִ
אּו ַעל ְקַהל  ְ ְתַנׂשּ ים ּוְבתֹוָכם ְיהָֹוה ּוַמּדּוַע ּתִ ם ְקדׁשִ ּלָ ָהֵעָדה ּכֻ

ל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר ּבֶֹקר ְויַֹדע ) ה( ... :ְיהָֹוה ר ֶאל קַֹרח ְוֶאל ּכָ ַוְיַדּבֵ
ר ִיְבַחר  דֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת ֲאׁשֶ ר לֹו ְוֶאת ַהּקָ ְיהָֹוה ֶאת ֲאׁשֶ

  :ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו
ה בעולמו "ל משה גבולות חלק הקב"ומדרשו בקר א ... - והקריב

  .יכולים אתם להפוך בקר לערב כן תוכלו לבטל את זו

  
  'תנחומא קורח ב. 2

אל ואמרת ויקח קרח מה כתיב למעלה מן הענין דבר אל בני ישר
קפץ קרח ואמר למשה אתה ) במדבר טו(אליהם ועשו להם צצית 

טלית שכולה תכלת מה היא שיהא ' אומר ונתנו על צצית וגו
ל קרח טלית שכולה "ל משה חייבת בצצית א"פטורה מן צצית א

  .וארבעה חוטין פוטר אותה התכלת אינה פוטרת עצמ
  

  קורח תורת משהס "חת. 3

וצריך ביאור למה דוקא גבולות בוקר וערב ולא מילתא 
 . ...]ב"כ' ירמיה ה[אשר שם גבול לים ] כגון[אחריתי 
כך הנה לא מצינו לישראל מלך שיהיה גם נביא ד "והנלפע

ג "דברים ל[דכתיב גביה , ה"בינו עמשולח לעם כי אם משה ר
לא היו מלכים אבל שארי נביאים  ,ויהי בישורון מלך] 'ה

, ל ולא נבואה"ק הו"ה רה"ודוד המלך ע, והמלכים לא התנבאו
מימות משה עד רבי לא מצינו ] א"ט ע"גיטין נ[ל "ולכן אחז

דאלו כל הנביאים היו עליהם , תורה וגדולה במקום אחד
וכל המלכים אפילו דוד , והמלך שבימיו לה השופטבגדו

ומפני זה . ושלמה היו הנביאים שבדורם גדולים מהם בתורה
כתיב בשאול כשרדף אחרי דוד בנויות ברמה ונתנבא אמרו 

וזהו תימה שהרי כבר , ]ד"ט כ"א י"ש[הגם שאול בנביאים 
וכבר היה למשל מאז הגם שאול , קודם שמלך התנבא

ש קודם "והשתא א. ומה נתחדש היום, ]ב"י' שם י[בנביאים 
ותמהו על נבואתו , שמלך לא היה נחשב אצל ההמון למאומה

והשתא מילתא אחריתי הוא הגם שאול , מפחיתותו בעיניהם
. שהרי אין מלך נביא, שהוא מלך בנביאים יחשב אתמהה

ואפשר שהמשל הראשון פסק מפי הבריות כשמלך מפני אימת 
ואין , יתנו שאמרו הגם שאול בנביאיםועכשיו חזר לא, המלכות

לתפוש על זה כי אולי לכבודו אמרו כן על פעם השני שכבר 
ואפשר שלכן התנבא עכשיו להורות כי מן השמים . מלך

  .נטולה מלכותו ממנו וראוי לנבואה
הפכיים ' משום שהם ב, והטעם לזה שאין נביא מלך וכן בהיפך

ך להנהיג עצמו שהמלך צרי, כ"וזה לא יתכן כ, בנושא אחד
ומלך שמחל על כבודו , אלקיו' בראש העם ואין עליו אלא ה

אבל הנביא יפה לו להיות , ]א"ז ע"כתובות י[אין כבודו מחול 
, ז משפיע שפע ימים לעם"ועי, רך כקנה ולהתנהג בשפלות

וכל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב 
ה די לו באמת מפני שפלותו שהי' פי, ]ב"ז ע"ברכות י[חרובין 

ואין להנביא להתגאות ולהתנשא על העם , ופחיתותו בעיניו
ה ואלישע שהיו "כמו שמצינו בשמואל הנביא ע, ו"ח

ושמואל אמר וחמור מי , מטולטלים מעיר לעיר לשפוט העם
גם שמשון לא אמר מעולם העבר לי מקל , ]'ב ג"שם י[לקחתי 

המלך כתיב בהיפך כל זה  'ובפ, ]א"ע' סוטה י[ממקום למקום 
ואין להנביא , ]א"י' א ח"ש[' את בניכם יקח לעבידם וגו

כמו אליהו עם אחאב ועם , להתנשאות אלא על רשעי עם
וירמיה עם אנשי , ב ילדים"ואלישע עם מ, אנשי יורם ששרפם

והרי משה שאמר שמעו נא המורים , ה לא"אבל בלא, ענתות
א "לכן א, ]ד"פ[לו ם בשמונה פרקים ש"עיין ברמב, נענש

  .להיות מלך ונביא בבת אחת
והיה יותר , והנה הטעם לשום ציצית דוקא על כנפי כסותם

נכון לשומם בגובה במקום ששולט הראות לקיים וראיתם 
צריך שיתן עיניו ] ב"ה ע"יבמות ק[ל "אבל אמרו חז, אותו

למטה ולבו למעלה כי יחשוב בלבו גדולת הבורא יתברך 
כי כן דרך המלך להגביה עד , לו רוממות לביגרום , ויתעלה
שיחשוב בלבבו ] עת[בכל , כ"וכן יתן עיניו למטה ג, להשחית

גדולת הבורא יתברך ויתעלה יראה בעיניו מעפר הוא ואל 
ובמה יתגאה ילוד אשה לפני מלך מלכי המלכים , עפר ישוב

ולכן התכלת שדומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד , ה"הקב
לזכור  ,מות אל יהיה דוקא על כנפי בגדיהםהגורם לזכור רומ

  ...תיכף אחריתו לעפר ישוב 
א לטלית שכולו תכלת בלא "כשם שאוהיינו דקאמר קורח 

י שכולו תכלת ומרמז על כסא הכבוד "אעפ, ציצית בסופו
מ בעינן ציצית להשפיל עצמו ובלאו "מ, וגדולת הבורא יתברך

נ עדה שכולם קדושים בעינן להו נביא שפל עד "ה, הכי לא

אלא אתה , כ"איך יתכן שתהיה מלך ג, נשאוולמה תת, לארץ
  .תהיה נביא ואני אמלוך

משום שהיה , כ"ך גאבל הטעם האמיתי שזכה משה להיות מל
ה "ב ע"ב[ז נאמר פני משה כפני חמה "וע עניו יותר מדאי

, באשר שידוע שתחלת הבריאה היה חשך על פני תהום, ]א"ע
המאורות להאיר על הארץ ולשמש את החשך ה ברא "הקבו

וכתיב , ובאמת מושלים הם בקרב תבל, ואת כל העולם
ה הם סובבים "ואפ, ולמשול ביום ובלילה] ח"י' בראשית א[

] א"ע' הוריות י[ל "ד משאחז"ע, תמיד ומשמשים אותנו באמת
ולכן פני משה כפני ... אם עבדות כי לא שררות אני נותן לכם 

, לו יאתה מלוכה ואך, שהיה משמש לישראל כעבדחמה 
ואנכי ] 'ב ז"תהלים כ[כ ענותן ואמר "י שדוד היה ג"אעפ

, מ גדול הנאמר במשה שאמר ונחנו מה"מ, תולעת ולא איש
והיינו דקאמר משה בוקר ]. א"ט ע"פ[פ כיסוי הדם "עיין ס

, ה יכולים אתם להפוך בוקר לערב"גבולות חלק הקב', ויודע ה
מ מולך "מ י שעומד ומשמש"אעפ, לומר שהיום עבד להלילה

  .הוא
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ה לישראל בזמן הנבואה היה תעודתו "כח הנבואה שהשפיע הקב

, להנחילה חיי עד רוחניים, למלא את הצרכים הנצחיים של האומה

רוחה חי ' שיהי, גם ללמדה ארחות חיים שבהם תשיג הקיום התמידי

לאשר את ' וכח המלוכה הי. יום לאומי בעתידלעולמים ושתזכה לק

כי ישנם דברים והנהגות שמוסיפין בעם . העם בחיים הלאומים בהוה

ולהיפך דברים רבים , אומץ לשעה ונוטלים ממנו כח קיומו לעתיד

. מ מוסיפים הם לעתיד עז וגבורה"שאף שמחלישים אותו לשעה מ

אם ישים העם ש. לאחת הקצוות לעולם קשה היא ומזקת' והנה הנטי

הלא אז יבוזו , דאגתו רק לקיומו העתידי ולמצבו בהוה לא ישים לב

עד שגם מעלות רוחו ושאיפתו לקיומו , זרים יגיעו ויפול בנופלים

אם יפת לב , ולעומת זה מה רבה ערך ההשחתה. הנצחי יאבדו ממנו

כי אז בעבור דור , העם לשום על דגלו רק חיי שעה וחסנו הזמני

ת השומר ישראל הכין תמיד "והנה השי. כשל ויפוליסוף כחו וי

שישקלו בד בבד כח המקיים הנצחי וכח הקיום , סבות תדיריות

 .םבאופן שלא ימעדו צעדי האומה ותעמוד לדור דורי, הזמני

 ניתן לצפות בשיעורים נוספים באתר של
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