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 במדבר פרק טז
ה ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  ֵעדָּ ל הָּ )יט( ַוַיְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח ֶאת כָּ

ה: פ ֵעדָּ ל הָּ ק ֶאל כָּ א ְכבֹוד ְיקֹוָּ ק ֶאל ֹמֶשה  ַוֵירָּ )כ( ַוְיַדֵבר ְיקֹוָּ
ה ַהזֹאת ַוֲאַכֶלה  ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר: ֵעדָּ ְדלּו ִמּתֹוְך הָּ )כא( ִהבָּ

ַגע: ם ְכרָּ רּוֹחת  ֹאתָּ )כב( ַוִיְפלּו ַעל ְפֵניֶהם ַויֹאְמרּו ֵאל ֱאֹלֵהי הָּ
ה ִּתְקֹצף: פ ֵעדָּ ל הָּ א ְוַעל כָּ ד ֶיֱחטָּ ִאיש ֶאחָּ ר הָּ שָּ ל בָּ   ְלכָּ

ק ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר: ה )כד( ַדֵבר  )כג( ַוְיַדֵבר ְיקֹוָּ ֵעדָּ ֶאל הָּ
ם: ן ַוֲאִבירָּ תָּ ִביב ְלִמְשַכן ֹקַרח דָּ לּו ִמסָּ ם  ֵלאֹמר ֵהעָּ )כה( ַויָּקָּ

ֵאל: יו ִזְקֵני ִיְשרָּ ם ַוֵיְלכּו ַאֲחרָּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ  ֹמֶשה ַוֵיֶלְך ֶאל דָּ
ִשים   ֲאנָּ ֳהֵלי הָּ א ֵמַעל אָּ ה ֵלאֹמר סּורּו נָּ ֵעדָּ )כו( ַוְיַדֵבר ֶאל הָּ

ֵאלֶ  ִעים הָּ ְרשָּ ל  הָּ פּו ְבכָּ ֶהם ֶפן ִּתסָּ ל ֲאֶשר לָּ ה ְוַאל ִּתְגעּו ְבכָּ
ם: ִביב  ַחטֹאתָּ ם ִמסָּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ לּו ֵמַעל ִמְשַכן ֹקַרח דָּ )כז( ַוֵיעָּ

ֳהֵליֶהם ּוְנֵשיֶהם ּוְבֵניֶהם  ִבים ֶפַתח אָּ ְצאּו ִנצָּ ם יָּ ן ַוֲאִבירָּ תָּ ְודָּ
ם: ַחִני )כח( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ְבזֹא ְוַטפָּ ק ְשלָּ ת ֵּתְדעּון ִכי ְיקֹוָּ

ֵאֶלה ִכי לֹא ִמִלִבי: ל ַהַמֲעִשים הָּ )כט( ִאם  ַלֲעשֹות ֵאת כָּ
ֵקד  ם ִיפָּ דָּ אָּ ל הָּ ם ְיֻמתּון ֵאֶלה ּוְפֻקַדת כָּ דָּ אָּ ל הָּ ְכמֹות כָּ

ִני: חָּ ק ְשלָּ ק  ֲעֵליֶהם לֹא ְיקֹוָּ א ְיקֹוָּ ה ִיְברָּ )ל( ְוִאם ְבִריאָּ
ה הָּ  ְצתָּ ֶהם ּופָּ ל ֲאֶשר לָּ ם ְוֶאת כָּ ה ֹאתָּ ְלעָּ ה ֶאת ִפיהָּ ּובָּ מָּ ֲאדָּ

ֵאֶלה ֶאת  ִשים הָּ ֲאנָּ ה ִויַדְעֶּתם ִכי ִנֲאצּו הָּ ְרדּו ַחִיים ְשֹאלָּ ְויָּ
ק: ֵאֶלה  ְיקֹוָּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ )לא( ַוְיִהי ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ֵאת כָּ

ה ֲאֶשר ַּתְחֵּתיֶהם: מָּ ֲאדָּ ַקע הָּ ֶרץ ֶאת )לב ַוִּתבָּ אָּ ( ַוִּתְפַּתח הָּ
ם ֲאֶשר ְלֹקַרח  דָּ אָּ ל הָּ ֵּתיֶהם ְוֵאת כָּ ם ְוֶאת בָּ ִפיהָּ ַוִּתְבַלע ֹאתָּ

ֲרכּוש: ל הָּ ה  ְוֵאת כָּ ֶהם ַחִיים ְשֹאלָּ ל ֲאֶשר לָּ )לג( ַוֵיְרדּו ֵהם ְוכָּ
ל: הָּ ֶרץ ַויֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהקָּ אָּ ֵא  ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם הָּ ל ִיְשרָּ ל )לד( ְוכָּ

ֶרץ: אָּ ֵענּו הָּ ְמרּו ֶפן ִּתְבלָּ ם ִכי אָּ סּו ְלֹקלָּ  ֲאֶשר ְסִביֹבֵתיֶהם נָּ
אַתיִ  ק ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִשים ּומָּ ה ֵמֵאת ְיקֹוָּ ְצאָּ ם )לה( ְוֵאש יָּ

 ִאיש ַמְקִריֵבי ַהְקֹטֶרת: 

 רש"י 
בדברי ליצנות. כל הלילה ההוא הלך  - ויקהל עליהם קרח)יט( 

ל השבטים ופתה אותם כסבורין אתם שעלי לבדי אני אצ
מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כלכם. אלו באין ונוטלין כל 

וירא  הגדולות, לו המלכות ולאחיו הכהונה, עד שנתפתו כלם:
יודע  - אל אלהי הרוחות)כב(  בא בעמוד ענן: - כבוד ה'

מחשבות. אין מדתך כמדת בשר ודם, מלך בשר ודם שסרחה 
עליו מקצת מדינה אינו יודע מי החוטא, לפיכך כשהוא כועס 

נפרע מכולם, אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה 
הוא החוטא ואתה על כל העדה  - האיש אחד מי החוטא:

יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי תקצוף. אמר הקדוש ברוך הוא 
כתרגומו הסתלקו  - העלו וגו')כד(  חטא ומי לא חטא:

כסבור שישאו לו פנים  - ויקם משה)כה(  מסביבות משכן קרח:
בקומה זקופה לחרף ולגדף, כמו  - יצאו נצבים)כז(  ולא עשו:

ונשיהם ובניהם  )שמואל א' יז, טז( ויתיצב ארבעים יום דגלית:
ה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה בא ורא - וטפם

אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, וב"ד של מעלה עד 
לעשות את כל )כח(  עשרים שנה, וכאן אבדו אף יונקי שדים:

שעשיתי על פי הדבור לתת לאהרן כהונה  - המעשים האלה
לא ה' )כט(  גדולה ובניו סגני כהונה ואליצפן נשיא הקהתי:

  א אני עשיתי הכל מדעתי ובדין הוא חולק עלי:אל - שלחני
להמית אותם במיתה שלא  - יברא ה' חדשה: - ואם בריאה)ל( 

מת בה אדם עד הנה, ומה היא הבריאה, ופצתה האדמה את 
פיה ותבלעם, אז וידעתם כי נאצו הם את ה', ואני מפי הגבורה 

פה לארץ מששת ימי  -אמרתי. ורבותינו פירשו אם בריאה 
בשביל  - נסו לקולם)לד(  מוטב, ואם לאו יברא ה': בראשית

 הקול היוצא על בליעתן:
 

 רמב"ן 
הנה גם רבים בעם  - אם כמות כל האדם ימתון אלה)כט( 

אמרו לו פעמים רבות "למה העליתנו ממצרים", אבל 
היה העונש על אלה מכל האדם, באמרם )פסוק יג( כי 

ו שתים רעות, בזו על תשתרר עלינו גם השתרר. כי עש
כבוד הרב, וכפרו בכל מעשה ה' אשר עשה במצרים 

ובמדבר וגם במעמד הר סיני שנאמר בו וגם בך יאמינו 
לעולם )שמות יט ט(, והם אמרו שאינו כדאי להשתרר 

עליהם ולא בא להם על ידו רק רע, ומפני זה אמר )פסוק 
טו( ויחר למשה מאד. וגם קרח אמר )פסוק ג( ומדוע 

לא ה' שאו, ועל כן נבלע אהלו עמהם. וזה טעם תתנ
 שלא שלחני כלל להוציאם ממצרים, כטעם אשר  - שלחני

 העמק דבר
. שרוח שלו רך ונפתה כמו בשר שהוא רך. וכדאי' לכל בשר)כב( 

בסנהדרין דף ס"א ב' מפי אחרים גריר אבתרייהו. ועוד יש 
לפרש לכל בשר שהרוח דומה לבשר להיותו נמשך אחר הנאת 

עצמו. וה"ז כמו תענוג בשרים. וע' להלן כ"ז ט"ז ובספר 
. והנה הועילה תפלתם ובא דבור בראשית ו' ג' וס' דברים ה' כ"ג

  בפ"ע על עדה אחרת שעמדו סביב למשכן קרח דו"א:
. אבל הר"ן איש נצולו מגזירה זו למשכן קרח דתן ואבירם)כד( 

דבליעה. משום שהם כיונו לש"ש. וגם בעיקר מחלוקת היו 
נפתים כמש"כ לעיל. וכל חטאם היה בהקריבם לפני ה'. וע"כ 

 ח דו"א:לא נענשו בני ביתם כמו קר

שלחו ה' לעשות בארץ מצרים )דברים לד יא(, וזה לך האות כי אנכי שלחתיך )שמות ג יב(. וכן כי ה' שלחני לעשות את כל 
ר עשה מיום שאמר לו לך ואשלחך אל פרעה )שמות המעשים האלה )פסוק כח(, המעשים אשר ראיתם בעיניכם, רמז לכל אש

ג י(, כי תחלת ביאת הנביא יקרא שליחות, כענין את מי אשלח ומי ילך לנו )ישעיה ו ח(, ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים 
)מיכה ו ד(. ואין טעם "כל המעשים", להחליף הבכורים ללוים וכהונת אהרן כדברי המפרשים, אלא לכלל המעשים אשר 

כתב ר"א יש אומרים כי בריאה תורה על המצא יש  - ואם בריאה יברא ה')ל(  שה משה לעיני כל ישראל כמו שפירשתי:ע
מאין, וכבר נבקעו מדינות רבות וירדו הדרים בהן שאולה, אבל פירושה כטעם גזרה, מן וברא אותהן )יחזקאל כג מז(. והנכון 

הקדש מורה על זה זולתי המלה הזאת. אבל הענין, כי בקיעת האדמה שתאמר על המצא דבר מאין, כי אין אצלנו בלשון 
אינה בריאה מחודשת, אבל פתיחת הארץ את פיה לבלוע הוא חדוש לא נהיה מעולם. כי כאשר תבקע האדמה כמו שנעשה 

פעמים רבים ברעש הנקרא זלזלה תשאר פתוחה, גם ימלא הבקע מים ויעשה כאגמים. אבל שתפתח ותסגר מיד כאדם 
פותח פיו לבלוע ויסגור אותו אחרי בלעו, זה הדבר נתחדש ביום ההוא כאלו הוא נברא מאין, וזה טעם ותכס עליהם הארץ ה

)פסוק לג(. ולכך אמר הכתוב אחרי ותבקע האדמה )פסוק לא(, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם )פסוק לב(. ועל דעת 
  נין נתחדש לשעתו:רבותינו )סנהדרין קי א( בקרוב פתח גיהנם, גם הוא ע
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 דברים פרק יא פסוק ו
ם ְבֵני  ן ְוַלֲאִבירָּ תָּ ה ְלדָּ שָּ ַוֲאֶשר עָּ

ה  ְצתָּ ב ֶבן ְראּוֵבן ֲאֶשר פָּ ֱאִליאָּ
ֵעם ְוֶאת  ֶרץ ֶאת ִפיהָּ ַוִּתְבלָּ אָּ הָּ

ל  ֳהֵליֶהם ְוֵאת כָּ ֵּתיֶהם ְוֶאת אָּ בָּ
ל  ַהְיקּום ֲאֶשר ְבַרְגֵליֶהם ְבֶקֶרב כָּ

ֵאל:  ִיְשרָּ

 רש"י 
כל מקום שהיה אחד מהם בורח, הארץ נבקעת מתחתיו ובולעתו,  - בקרב כל ישראל

אלו דברי רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, והלא כבר נאמר )במדבר טז לב( ותפתח 
הארץ את פיה, ולא פיותיה. אמר לו, ומה אני מקיים בקרב כל ישראל. אמר לו 

מקום שהיה אחד מהם ]בורח[ היה מתגלגל ובא עד שנעשית הארץ מדרון כמשפך, וכל 
זה ממונו של אדם שמעמידו על  - ואת כל היקום אשר ברגליהם מקום הבקיעה:

 רגליו:
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