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This week's shiur is dedicated in memory of Rabbi Moshe Sober z"l 

ל" הרב משה דוד בן שלמה זנ"לעי  
 

  טז פרק במדבר
 ְוָדָת� ֵלִוי ֶ�� ְקָהת ֶ�� ִיְצָהר ֶ�� קַֹרח ַוִ	ַ�ח) א(

 :ְרא"ֵב� ְ�ֵני ֶ!ֶלת ֶ�� ְוא � ֱאִלי�ב ְ�ֵני �ַוֲאִביָר
מ") ב(  ִיְ)ָרֵאל ִמְ�ֵני ַוֲאָנִ'י� מֶֹ'ה ִלְפֵני ַוָ	ק%

� +ְנֵ'י מ ֵעד ְקִרֵאי ֵעָדה ְנִ)יֵאי "ָמאָתִי� ֲחִמִ(י
� ַו	ֹאְמר" +ֲהרֹ� ְוַעל מֶֹ'ה ַעל ַוִ	ָ�ֲהל") ג( :ֵ'

�� ָהֵעָדה ָכל ִ.י �ָלֶכ ַרב ֲאֵלֶה/ָ%. � ְקדִֹ'י
� :ְיקָֹוק ְקַהל ַעל 2ְִתַנ1ְא" "ַמ0"ַע ְיקָֹוק "ְבת ָכ

 :ָ!ָניו ַעל ַוִ	!ֹל מֶֹ'ה ַוִ	ְ'ַמע) ד(

 י"רש
 רבי במדרש נדרשת יפה זו פרשה 3 קרח ויקח) א(

 להיות אחד לצד עצמו את לקח 3 קרח ויקח :תנחומא
 שתרג� וזהו, הכהונה על עוררל העדה מתו6 נחלק

 להחזיק העדה משאר נחלק ואתפלג אונקלוס
 לוקח, לב6 יקח6 מה) יב, טו איוב (וכ�, במחלוקת

 קרח ויקח אחר דבר. אד� בני משאר להפליג6 אות6
 שנאמר כמו, בדברי� שבה� סנהדראות ראשי מש6

 עמכ� קחו) ג, יד הושע(, אהר� את קח) כה, כ במדבר(
� , יעקב ב� הזכיר ולא 3 לוי ב� קהת ב� יצהר ב� :דברי

 תחד אל ובקהל�) ו, מט בראשית (שנאמר, מחלוקת� על שמו יזכר שלא עצמו על רחמי� שבקש
 ב�) כג3כב, ו' א ה"ד (שנאמר, הימי� בדברי הדוכ� על בהתיחס�, קרח על שמו נזכר והיכ�. כבודי

 שרוי ראוב� שבט שהיה בשביל 3 אביר�ו ודת� :ישראל ב� לוי ב� קהת ב� יצהר ב� קרח ב� אביאס=
�. לשכנו אוי לרשע אוי, במחלוקתו קרח ע� נשתתפו, תימנה החוני� ובניו לקהת שכ�, תימנה בחניית

 בני על נשיא משה שמינהו עוזיאל ב� אליצפ� של נשיאותו על נתקנא, משה ע� לחלוק קרח ראה ומה
 הבכור עמר�. 'וגו קהת ובני) יח, ו שמות (מרשנא, היו ארבעה אבא אחי, קרח אמר. הדבור פי על קהת
 שהוא יצהר ב� שאני אני לא, השניה את ליטול ראוי מי, גדול כה� ואחד מל6 אחד, גדולה בניו שני נטלו
, עשה מה. דבריו את ומבטל עליו חולק הריני, מכול� הקט� אחיו ב� את נשיא מנה והוא, לעמר� שני
 שדיאור ב� אליצור וה�, שכיניו ראוב� משבט רוב�, ותסנהדרא ראשי חמישי� מאתי� וכנס עמד

 קרואי אלה) טז, א במדבר (אומר הוא ולהל�, מועד קריאי עדה נשיאי שנאמר, בו וכיוצא וחביריו
 חייבת תכלת של שכולה טלית לו אמרו. משה לפני ועמדו באו. תכלת שכול� טליתות והלביש�, העדה

 של אחד חוט אחר מי� של טלית אפשר, עליו לשחק התחילו. חייבת לה� אמר. פטורה או בציצית
 רב) ג( :פלת ב� ואו� ואביר� דת� 3 ראוב� בני :עצמה את תפטור לא תכלת שכולה זו, פוטרה תכלת
 מפי בסיני דברי� שמעו כול� 3 קדושי� כל� :גדולה לעצמכ� לקחת� מדאי יותר הרבה 3 לכ�

 לבדכ� את� לא, כהונה לאחי6 לברר ל6 היה לא תמלכו אתה לקחת א� 3 תתנשאו ומדוע :הגבורה
� שכבר, המחלוקת מפני 3 פניו על ויפול) ד( :שמעו העדה כל, )ב כ שמות (אלהי6' ה אנכי בסיני שמעת

 ויתפלל) יב, יא במדבר (במתאונני�, משה ויחל) יא, לב שמות (בעגל חטאו, רביעי סרחו� ביד� זה
 משל. ידיו נתרשלו קרח של במחלוקתו, מצרי� ושמעו' ה אל משה ויאמר) יג, יד ש� (במרגלי�, משה
 האוהב ידי נתרשלו רביעית כשסרח, ושלש ושתי� פע� אוהבו עליו ופייס אביו על שסרח מל6 לב�

 :ממני עוד יקבל לא שמא, המל6 על אטריח מתי עד אמר. ההוא
 

  יז משנה ה פרק אבות מסכת
 לש� אינהוש להתקיי� סופה שמי� לש� שהיא מחלוקת כל

� שמי� לש� שהיא מחלוקת היא איזו להתקיי� סופה אי� שמי
 וכל קרח מחלוקת זו שמי� לש� ושאינה ושמאי הלל מחלוקת זו

 : עדתו
 

  ד משנה א פרק עדויות מסכת
 לדורות ללמד לבטלה והלל שמאי דברי את מזכירי� ולמה

� לא העול� אבות שהרי דבריו על עומד אד� יהא שלא הבאי
  :דבריה� על עמדו

The Punishment of Korah. 

Detail from the Sacellum Sixtinum fresco Punishment of the Rebels by Sandro 
Botticelli (1480-82).  

 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


