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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ו' במדבר טז"  )עדתו וכל קרחלכם מחתות  זאת עשו קחו"

ים שהתמרמרו על היו בכורהצעה זו של משה לקורח ועדתו נובעת מכך שהנקהלים עם קורח על משה , ן"הרמבלפי 
 ברריתאז ו ,כמנהגם הראשון ,יקחו מחתותימר להם משה שוא וולכ, כך שניטלה עבודת הקודש מהם וניתנה ללויים

 . בהם או בכהנים' הדבר אם יבחר ה
 

 (ז' במדבר טז" )הקדוש הוא' ה אשר יבחר האיש והיה"
למען ואמר זאת , "הוא הקדוש"משה מדגיש לקורח ועדתו שבמבחן המחתות רק איש אחד ייבחר " ספורנו"לפי ה

גם היתה " ם בני לוילכ רב"ומה שהוסיף משה ואמר , "המת במותכי לא יחפוץ "ייראו וישובו בתשובה ולא יאבדו 
 "לעבודתו נבחריםעליכם בהיותכם כבר ' עליכם כי יותר יקצוף ה מטיליםדבר גדול אתם "בזה אזהרה כאומר להם 

 

 (יב' במדבר טז" )גם השתרר כי תשתרר"
הקדוש מפרש את דברי דתן ואבירם למשה לטענתם משה דואג בכל העניינים לעצמו ולטובתו ולא " אור החיים"ה

, "כי תשתרר", עליהם אלא להשתרר, מתכוון ם הואלטובת לא, ו שהוא שולח אליהםזהגם בשליחות ו, העםלטובת 
היא  משהשררותו של שלומר , "תשתרר גם השתרר"הזו  ותליתכוונו בכפהם ה, "גם השתרר"אמרו שכפלו ו המו

 . מהשררה שהיתה עליהם קודם צאתם ממצריםיותר  כפולה ומכופלת
 

 (כח' במדבר טז) "שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי 'הבזאת תדעון כי "

איה ושואל , הקדוש מתפלא על משה ואומר שמוזר לשמוע את משה שבדרך כלל הוא בעל לב רך" אלשיך"ה
על קורח לא די שלא בקש , שהרי כאן'? הת חמאת בפרץ להשיב תמיד העומד היכן האיש ? משה לש ההרב ורחמנות
ומתרץ שמשה מקדים בתחילת דבריו את הפסוק שלפנינו שבו הוא . לאויבלהם אדרבא נהפך אלא  ,רחמיםועדתו 

הקדוש משל לאדם שלקה " אלשיך"להבנת תגובתו של משה מביא ה. מתנצל מראש על הדברים שהוא עומד לומר
על . למותוכשתגיע המחלה ללב היא תגרום להתפשט עד הלב ו השטבעמחלה , רגליםהידים או הבקצות  במחלה 

עד הנגע תפשט הואם כבר . טרם יתפשט יותרב, היד או הרגל אשר בו הנגעאת לחתוך מנת להצילו יצווה הרופא 
אלא דווקא , לאכזריחשב לא ברור שהרופא הזה . אל הלביגיע הנגע גם אותם יחתוך טרם , הארכובה או הזרוע

ך הוא גם כ. כל הגוףאת מלט הוא מי חתוך יד או רגל שעל ידכיון , לחולהרחמים גדולים כי מעשיו נובעים מ, לרחמן
והיה מתחיל להתפשט . נזרק בקרחכבר , היות תורה מן השמיםבבנבואתו וומשה ה בכפירהזה של כי החולי . הנמשל

היה הולך ומפתה ומקהיל את כל קורח ו ,הצטרפו אליואנשים שהשים ומאתים ידבק בחמפי שכבר כ, ישראלכל ב
ואם . והיה העולם חוזר לתהו ובהו, ו"כליה בכולם חהכל ישראל היתה החולי בהיה מתפשט ילה לוהנה אם ח. העדה

אין בעולם רחמים גדולים ש, לכן אמר משה. םכולבה שלו כפירהתפשט נגע מן הנמנע שילא , יםחיבהיה קרח נשאר 
מה  וזה. יעלה הנגע עד הלבככריתת היד טרם , העולםלכל כי מיתתם היא חיות לישראל ו. רח וחבריוקו תמהכרת

זאת אתם שאעשה גלל כי ב ,כי היא חיותכם ,אל יקשה בעיניכם שאני בא להכרית את אלו: לכל ישראלמשה  אמרש
וכיון שכל זה . כי בזה תלויה כל האמונה וכל התורה. את כל המעשיםשלחני לעשות ' שה תדעוון שיחו כיותרו
 . ם וקיום העולםטובה היא מיתתם כי זה חיותכאזי , ויחוותר
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  (ב' במדבר טז)" נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם"
 .(ז נה"ע) "בעשיר ועשיר בגבור וגבור בחכם חכם אלא מתקנא כלום"

 עולה טוב שם וכתר, מלכות וכתר כהנה וכתר תורה כתר, הם כתרים שלשה: "מראש שמעון רביל על דברי "אמרו חז
זבחים " )בשם ואדעך"שה רבינו היה כהן גדול וכתוב עליו מ .ה רבינושהיו במהכתרים  לשכ (יג' אבות ד" )גביהן על
הם שהיו נשיאי עדה משום , שמה שנתקנאו בו היה מפאת חשיבותם ,"פנים יפות"אומר ה, אמר הכתוב ןלכ, (:קא

ין עניכ, לאוהל מועד םשהיו קרואיהכוונה היא האבן עזרא שלפי אי מועד וולפי שהיו קר, תקנאו בכתר מלכותה
 םעל גביה םוהם עומדי םכהנים עובדישהיון שראו וכ, (.מגילה ג" )םוישראל במעמד םכהנים בעבודת"ל "חז מרושא

 . וגם כיון שהיו אנשי שם נתקנאו במשה שהיה מוכתר בכתר שם טוב, תקנאו בהםהם ה
 

 (יד 'טזבמדבר ) "ודבש חלב זבת ארץ אל לא אף"

ב 'ק מברדיצחצרבי לוי ימתרץ ? "ודבש חלב זבת ארץ אל לא אף" ואבירם דתן שאמרומדוע לא אמר קורח את 
 . במדבר שימותו נגזר לא לוי שבט ועל, לוי משבט היה קרחש "קדושת לוי"ב

 

 (יד 'טזבמדבר ) "העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה"

שהוא , כוונתם לומר שאפילו אם קורח מראוולפי פשוטו את דברי דתן ואבירם  "ראש דוד"ב מבארא "רבינו החיד
הסבר נוסף על  .אליו לא יעלובהם ו חזרובכל זאת הם לא י, המצריאת כמו שהרג משה על ידי תפילת  ימות, עיניהם

אם לומר שאפשר , (כג' במדבר יד" )וכל מנאצי לא יראוה"על דור המרגלים  גזרה "פי הדרש הוא שלמרות שהקב
וכל "ה אמר "והרי הקב ,תהאו הלא יראכנס לארץ הוא כי אף שי, היכנס לארץו לל ותריהיה מ אסומהאדם יהיה 

אם יהיו להבין שאפשר , "אם יראו את הארץ... כי כל האנשים הרואים את כבודי"עוד נאמר ו "יראוה מנאצי לא
אם אתם תבואו "ו "יפלו פגריכםבמדבר הזה "למרות שכתוב גם ו, בראיהלארץ כין שהדבר תלוי יכולים לבא  םסומי

מבן "שנאמר , פחות מבן עשרים שנהבמעמד הזה זו אינה כוללת את מי שהיה גזרה ל ש"ו חזא אמרלוה, "הארץ אל
כשמשה היה  ודתן ואבירם היו גדולים שהרי .ומעלהששים בן גם אינה כוללת את מי שהיה ו, "עשרים שנה ומעלה

ומשה , ממשה גדולים ומסתמא הם היו יותר, העליו לפרע שהלשינואלו הם  "רעך הויאמר לרשע למה תכ"רך בשנים 
זאת  אך הם חשבו שבכל, "הארץ אם אתם תבואו אל"גזרת כלולים בהם לא היו כן  ואם, רבינו היה למעלה משמנים

ועל זה אמרו , "מבן עשרים ומעלה"שהיא זרה זו בג לא פורשון שכי, "הארץ אם יראו את"גזרת הם כלולים ב
עדיין יש  ,בהם שייכת "אם יראו את הארץ"גזרת אך אם נאמר ש ,ת בהםלא שייכ "אם אתם תבואו" גזרתשלמרות ש

 הוהם זקנים שלא נגזר, את הארץ ולא יראוהם  םומיסלארץ שהרי מותרים לעלות יהיו אז ועיניהם את ינקרו פתרון ש
 . תעלולאין הם מתכוונים עם כל זה , "אתם תבואו אם"גזרת עליהם 

 

 (כד' במדבר טז" )מסביב למשכן קרח דתן ואבירם העלו"
מארגנים הפרשה בכלל התחילת הוזכר בהלוא הוא , יחד עם קרח דתן ואבירם און בן פלתמדוע משה אינו מזכיר את 

סתלק הבו ו חזרל במדרש שאון בן פלת "מביא את דברי חז רבינו בחיי? מחלוקת שנחלקו על משה ועל אהרןשל ה
 האתן גדול משה כהם א ?מה אכפת לך :אמרה לו, און בן פלת אשתו הצילתו"וכך אמרו במדרש , מהמחלוקת

זו אשתו של , "חכמות נשים בנתה ביתה"( 'משלי יד)נאמר זו ה אש ועל, "תלמידן גדול אתה הכה קרח םאו תלמידה
 .משה כנגדא יצובעצתה ה אותו פתתשהיא אשתו של קורח ש, זו אשתו של קרח, "ואולת בידיה תהרסנו", און

 

  (כט' במדבר טז" )אם כמות כל אדם ימותון אלה"
ף כי שאר האנשים אשמיתת קורח ודתן ואבירם תהיה שונה ממיתת כל אדם  ,"צרור המור"לפי ה, אומר משה רבינו

. ךפיהלומצד הבנים הם נזכרים ונפקדים בין לטובה או . הםת מרזכמבניהם אחריהם והם  יםרשאנמתים הם ש יפל ע
 ?הזכירהמה היא ו. "וזכרתני ולא תשכח את אמתך"אמרה חנה כמו שו. "אבות על בנים פוקד עון"הכתוב  מראמכ
 יפל עף שא. "אם כמות כל האדם"משה ולכן אמר . "ברא מזכה אבא"ל "זחאמרו עוד ו. "ונתת לאמתך זרע אנשים"

, בהשאירם אחריהם ברכה, "ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם". מתיםנקראים יש להם בנים אינם ששמתים 
 . ישאר להם נין ונכדיה ולא ויכלו באפס תקוהם מז שזה רב. "שלחני' לא ה"

 

 (לב' במדבר טז)" ואת כל הרכוש"
היה שמשום הוא  "ואת כל רכושם"לא נאמר ו" ואת כל הרכוש"שמה שנאמר בפסוק שלפנינו " משך חכמה"מסביר ה
אפילו ו .עבודה זרה בעיר הנידחת של עובדיהדין כמו , נענשו נשים שלהםהטף והלכן גם . דחתיעיר הנשל בהם דין 
צדיקים של ה םבד רכושוכמו שא, גם רכושם אבדבכל זאת , תשובהבסופו של דבר חזרו בשלא מתו מפני  ,בני קרח

  ".ואת כל הרכוש"כתוב אומר כאן הלכן . דחתיבתוך עיר הנ
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