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 "ט קרח התשע ב"ה
 

 אנשי הרוח על סכנת העיוורון של 
 

 במדבר פרק טז . 1
 (א) ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן:

 ִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם:ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל חֲ (ב) ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה 
ק ּוַמּדּוַע (ג) ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקֹדִׁשים ּוְבתֹוָכם ְיֹקוָ 

 ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ְיֹקָוק:
 ֶׁשה ַוִּיֹּפל ַעל ָּפָניו:(ד) ַוִּיְׁשַמע מֹ 

ֵאת (ה) ַוְיַדֵּבר ֶאל ֹקַרח ְוֶאל ָּכל ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ֹּבֶקר ְוֹיַדע ְיֹקָוק ֶאת ֲאֶׁשר לֹו ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו וְ 
 ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו:

 (ו) זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו:
ַרב ) ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ְיֹקָוק ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיֹקָוק הּוא ַהָּקדֹוׁש (ז

 ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי:
 (ח) ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ֹקַרח ִׁשְמעּו ָנא ְּבֵני ֵלִוי:

ֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן (ט) ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ִהְבִּדיל ֱא�ֵהי ִיְׂשָר 
 ְיֹקָוק ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם:

 (י) ַוַּיְקֵרב ֹאְת� ְוֶאת ָּכל ַאֶחי� ְבֵני ֵלִוי ִאָּת� ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה:
 ...... ַהֹּנָעִדים ַעל ְיֹקָוק ְוַאֲהֹרן ַמה הּוא ִּכי תלונו ַתִּלינּו ָעָליו:(יא) ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְת�

 ) ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ֹקַרח ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְת� ֱהיּו ִלְפֵני ְיֹקָוק ַאָּתה ָוֵהם ְוַאֲהֹרן ָמָחר:(טז 
ם ִלְפֵני ְיֹקָוק ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמְחֹּתת (יז) ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ְוִהְקַרְבּתֶ 

 ְוַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו:
ֶׁשה (יח) ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ּומֹ 

 ְוַאֲהֹרן:
 ........ְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח ֶאת ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיֹקָוק ֶאל ָּכל ָהֵעָדה: פ(יט) ַוּיַ 

 (לא) ַוְיִהי ְּכַכ�תֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם: 
 ָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש:(לב) ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפי

 (לג) ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹו� ַהָּקָהל:
 ֹקָלם ִּכי ָאְמרּו ֶּפן ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ:(לד) ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו לְ 

 ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ְיֹקָוק ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי ַהְּקֹטֶרת: פ(לה) 
 
 לאיזה מן המחנות שייך קורח?  - תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קי עמוד א . 2
שהיו יודעים  -אי מועד ימיוחדים שבעדה, קר - "חמשים ומאתיםויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל "

 שהיה להם שם בכל העולם. -לעבר שנים ולקבוע חדשים, אנשי שם 
דכתיב +במדבר  -לא מן הבלועין  .קרח לא מן הבלועים ולא מן השרופיןאמר רבי יוחנן: .......

באכל האש את ב +במדבר כ"ו+ דכתי -ולא קרח, ולא מן השרופין  -ט"ז+ ואת כל האדם אשר לקרח 
 ולא קרח.  -חמשים ומאתים איש 

דכתיב +במדבר כ"ו+ ותבלע  -מן הבלועים  .קרח מן השרופין, ומן הבלועין במתניתא תנא:
וקרח  -"ותאכל את החמשים ומאתים אישואש יצאה מאת ה':  "באתם ואת קרח, מן השרופין דכתי

 .(=וקרח איתם) בהדייהו
. 
 ר פרק טז אבן עזרא במדב. 3
 ....... וקרח היה עומד עם מחתתו עם אהרן ועם נשיאי העדה מקריבי הקטרת. 
 
 במדבר רבה (וילנא) פרשה יח . 4

אליצור בן שדיאור וחביריו האנשים אשר נקבו בשמות אע"פ שלא פרסמן הכתוב נתן  ?מי הם 
 סימניהן ומתוך המקראות את מבין אותם, 

ן טובים שנמצא גונב כלים מבית המרחץ ולא היה רוצה בעל הגניבה לב ?משל למה הדבר דומה
לפרסמו התחיל נותן סימניו, אמרו לו מי גנב כליך, אמר להם אותו בן טובים בעל קומה ושיניו נאות 



 

 

2 

2 

ושערו שחור וחוטמו נאה, משנתן סימניו ידעו מי הוא, אף כאן אע"פ שסתמן הכתוב בא ונתן סימניהן 
אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם ויקח משה " :מר להלןאנ .ואתה יודע מי הם

 "נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם." :ונאמר כאן "ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות
 

 פיתוי ועורמה –רש"י במדבר פרק טז . 5
שנאמר (במדבר כ, כמו  ,ויקח קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים. דבר אחר ....-ויקח קרח 

  כה) קח את אהרן, (הושע יד, ג) קחו עמכם דברים:
 
 ביזור הקדושה –רבינו בחיי במדבר פרק טז . 6

 , וכן תרגומו: ואתפליג."ויקח" החזיק במחלוקתווע"ד הפשט: "ויקח קרח", באור ----ויקח קרח 
דרכו ותמכו אשורו, ונתרצו והנה דתן ואבירם ואון שלקח קרח לעצמו החזיקו במחלוקת הזה ואחזו .....

בזה מפני שחשבו כי משה רבינו ע"ה הסיר הבכורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף, וחשדו למשה שעשה כן 
בעבור יהושע משרתו שהיה משבט אפרים ועשה לו דגל בפני עצמו, ולפי שהיה קרח בכור, כענין שכתוב: 

מאתים נשיאי העדה היו גם כן בכורות, וכן חמשים ו(שמות ו, כא) "ובני יצהר קרח ונפג וזכרי", 
ועבודת הקרבנות היתה בבכורות גם הקטרת קטרת מימים רבים, ועל כן לקחם קרח לחבורתו לטעון 

 ."ה בחליפי הבכורותכנגד משה רבינו ע
 
 מעמד והשפעה -רמב"ן במדבר פרק טז. 7

 ב לכם בני לויאלה הנקהלים כולם היו לוים משבט קרח, וזה טעם רכי וכתב רבינו חננאל, 
 ז), (פסוק

 שמעו נא בני לוי (פסוק ח), אולי חשבו כי כל שבטם נבחר לכהונה ומשה מעצמו חלק כבוד לאחיו,
וחלילה שהיו בשבט משרתי אלהינו מאתים וחמשים קרואים ונשיאים בני מרי מבעטים ברבם 

כי  היה מפתה לכל השבטיםבעבור כי קרח , אבל טעם רב לכם בני לוי..... ובגדול שבטם ומלינים על ה'
 ...... לכבודם רוצה להחזיר העבודה לבכוריהם

 
 שאיפה רוחנית  –נועם אלימלך במדבר פרשת קרח . 8

דהנה בודאי שכוונתם היה נראה,  ....ויאמר משה אל קרח קחו לכם מחתות קרח כו' קטורת 
, וקשה הלא י ולפניםגדולה מאוד לשם שמים, כי תשוקתם היה לכהונה גדולה ולהקטיר קטורת לפנ

צריך לזה דביקות גדול, אלא על כרחך צריך לומר שזה גופא היו כונתם, כי הם היו ראשי סנהדראות 
כולם לכן היו מתאוים אל העובדא הזאת כדי על ידה יוכלו לתקן את שלימות נפשם ולבא אל הדביקות 

כי  ....לגמור זאת בדביקות שלהםהיותר גדול ומשה הבין זה גם כן אך שהבין עוד יותר שהם לא יוכלו 
לדביקות צריך יראה גדולה שלא יהנה ממנה להנאת עצמו כלל, רק התפשטות גמור וזה היה חטא נדב 

 ...ואביהוא
 

 קורח לא היה בודד –רמב"ן במדבר פרק טז . 9
ל וזו דרך מבקשי רחמים שיקלו החטא מעל העם ונותנין אותו על היחיד הגורם, מפני שהוא חייב על כ

 ....פנים
 במדבר רבה (וילנא) פרשה יח . 10

ומטועני הארון שנאמר (במדבר ז) ולבני קהת לא נתן כי  חכם גדול היה קרחאמרו חכמים ....... 
 עבודת הקדש עליהם וקרח בן יצהר בן קהת

) 250(=מיד צוה ועשו ר"נ  "ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת"במדבר טו) ( וכשאמר משה  
ויקומו לפני משה " :ראשי סנהדראות שקמו על משה שנאמר 250ונתעטפו בהן אותן טליתות תכלת 

עמד קרח ועשה להם משתה ונתעטפו "  ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קריאי מועד
 בטליתות תכלת

מי צוה אתכם ליטול כך לא  :אמרו להן ,עמדו כנגדן ,באו בני אהרן ליטול מתנותיהם חזה ושוק 
 לא נתן כלום, לא דבר המקום כך,  ?משה

 הלך לפייסן  ,באו והודיעו את משה
 לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים מיד עמדו כנגדו לקדמו

 
 

 הרפאל וחוה ע" החבר לעילוי נשמת אבי מורי ראובן צבי בן הרב אהרן ובתיה ואימי מורתי ברטה בת
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