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 במדבר פרק טז 

 ְוָדָת� ֵלִוי ֶ�� ְקָהת ֶ�� ִיְצָהר ֶ�� קַֹרח ַוִ	ַ�ח) א(
  :ְרא"ֵב� ְ�ֵני ֶ!ֶלת ֶ�� ְוא � ֱאִלי�ב ְ�ֵני ַוֲאִביָר�

מ") ב(  ֲחִמִ(י� ִיְ)ָרֵאל ִמְ�ֵני ֲאָנִ'י�ַו מֶֹ'ה ִלְפֵני ַוָ	ק%
  :ֵ'� +ְנֵ'י מ ֵעד ְקִרֵאי ֵעָדה ְנִ)יֵאי "ָמאָתִי�

 ַרב ֲאֵלֶה� ַו	ֹאְמר" +ֲהרֹ� ְוַעל מֶֹ'ה ַעל ַוִ	ָ�ֲהל") ג(
 ְיקָֹוק "ְבת ָכ� ְקדִֹ'י� .%ָ/� ָהֵעָדה ָכל ִ.י ָלֶכ�

 מֶֹ'ה ַוִ	ְ'ַמע) ד( :ְיקָֹוק ְקַהל ַעל 2ְִתַנ1ְא" "ַמ0"ַע
 ֲעָדת  ָ.ל ְוֶאל קַֹרח ֶאל ַוְיַדֵ�ר) ה( :ָ!ָניו ַעל ַוִ	!ֹל

 ַהָ�ד ' ְוֶאת ל  ֲאֶ'ר ֶאת ְיקָֹוק ְויַֹדע �ֶֹקר ֵלאמֹר
  :ֵאָליו ַיְקִריב �  ִיְבַחר ֲאֶ'ר ְוֵאת ֵאָליו ְוִהְקִריב

  :ֲעָדת  ְוָכל קַֹרח ַמְח2 ת �ָלֶכ ְקח" ֲע)" זֹאת) ו(
 ְיקָֹוק ִלְפֵני ְקטֶֹרת ֲעֵליֶה� ְוִ)ימ" ֵא' ָבֵה� "ְתנ") ז(

 ַרב ַהָ�ד ' ה"א ְיקָֹוק ִיְבַחר ֲאֶ'ר ָהִאי' ְוָהָיה ָמָחר
 ָנא ִ'ְמע" קַֹרח ֶאל מֶֹ'ה ַו	ֹאֶמר) ח:(ֵלִוי ְ�ֵני ָלֶכ�
 ִיְ)ָרֵאל ֱאלֵֹהי ִהְב0ִיל ִ.י ֶ.�ִמ ַהְמַעט) ט( :ֵלִוי ְ�ֵני

 ַלֲעבֹד ֵאָליו ֶאְתֶכ� ְלַהְקִריב ִיְ)ָרֵאל ֵמֲעַדת ֶאְתֶכ�
 :ְלָ'ְרָת� ָהֵעָדה ִלְפֵני ְוַלֲעמֹד ְיקָֹוק ִמְ'ַ.� ֲעבַֹדת ֶאת

 ִא5ְ2ָ ֵלִוי ְבֵני +ֶחי5ָ ָ.ל ְוֶאת אְֹת5ָ ַוַ	ְקֵרב) י(
7ָ �6ַ "ִבַ�ְ'�2ֶ  ֲעָדְת5ָ ְוָכל +2ָה ָלֵכ�) יא( :הְ.ה%
> תלונו <ִ.י ה"א ַמה ְו+ֲהרֹ� ְיקָֹוק ַעל ַה7ָֹעִדי�

 ְלָדָת� ִלְקרֹא מֶֹ'ה ַוִ	ְ'ַלח) יב( :ָעָליו ַתִ/ינ"
 ַהְמַעט) יג( :ַנֲעֶלה לֹא ַו	ֹאְמר" ֱאִלי�ב ְ�ֵני ְוַלֲאִביָר�

 ַלֲהִמיֵתנ" "ְדַב' ָחָלב ָזַבת ֵמֶאֶר: ֶהֱעִליָתנ" ִ.י
 :ִהְ)2ֵָרר �6ַ ָעֵלינ" ִתְ)2ֵָרר ִ.י ַ�ִ;ְדָ�ר

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

 להיות אחד לצד עצמו את לקח > קרח ויקח :תנחומא
 שתרג� וזהו, הכהונה על לעורר העדה מתו5 נחלק

 להחזיק העדה משאר נחלק ואתפלג אונקלוס
 לוקח, לב5 יקח5 מה) יב, טו איוב (וכ�, וקתבמחל
 קרח ויקח אחר דבר. אד� בני משאר להפליג5 אות5
 שנאמר כמו, בדברי� שבה� סנהדראות ראשי מש5

 עמכ� קחו) ג, יד הושע(, אהר� את קח) כה, כ במדבר(
, יעקב ב� הזכיר ולא > לוי ב� קהת ב� יצהר ב� :דברי�
, מחלוקת� על שמו יזכר שלא עצמו על רחמי� שבקש
. כבודי תחד אל ובקהל�) ו, מט בראשית (שנאמר

 בדברי הדוכ� על בהתיחס�, קרח על שמו נזכר והיכ�
 קרח ב� אביאסC ב�) כג > כב, ו' א ה"ד (שנאמר, הימי�

 > ואביר� ודת� :ישראל ב� לוי ב� קהת ב� יצהר ב�
 שכ�, תימנה בחניית� שרוי ראוב� שבט שהיה בשביל
 קרח ע� נשתתפו, תימנה י�החונ ובניו לקהת

 קרח ראה ומה. לשכנו אוי לרשע אוי, במחלוקתו
 ב� אליצפ� של נשיאותו על נתקנא, משה ע� לחלוק
. הדבור פי על קהת בני על נשיא משה שמינהו עוזיאל

) יח, ו שמות (שנאמר, היו ארבעה אבא אחי, קרח אמר
 אחד, גדולה בניו שני נטלו הבכור עמר�. 'וגו קהת ובני

 לא, השניה את ליטול ראוי מי, גדול כה� ואחד ל5מ
 נשיא מנה והוא, לעמר� שני שהוא יצהר ב� שאני אני
 ומבטל עליו חולק הריני, מכול� הקט� אחיו ב� את
 ראשי חמישי� מאתי� וכנס עמד, עשה מה. דבריו את

 ב� אליצור וה�, שכיניו ראוב� משבט רוב�, סנהדראות
  קריאי עדה נשיאי שנאמר, בו וכיוצא וחביריו שדיאור

. משה לפני ועמדו באו. תכלת שכול� טליתות והלביש�, העדה קרואי אלה) טז, א במדבר (אומר הוא ולהל�, מועד
 טלית אפשר, עליו לשחק התחילו. חייבת לה� אמר. פטורה או בציצית חייבת תכלת של שכולה טלית לו אמרו

 ואו� ואביר� דת� > ראוב� בני :עצמה את תפטור לא תכלת השכול זו, פוטרה תכלת של אחד חוט אחר מי� של
 מפי בסיני דברי� שמעו כול� > קדושי� כל� :גדולה לעצמכ� לקחת� מדאי יותר הרבה > לכ� רב) ג( :פלת ב�

 שמעת� לבדכ� את� לא, כהונה לאחי5 לברר ל5 היה לא מלכות אתה לקחת א� > תתנשאו ומדוע :הגבורה
 סרחו� ביד� זה שכבר, המחלוקת מפני > פניו על ויפול) ד( :שמעו העדה כל, )ב כ שמות( אלהי5' ה אנכי בסיני
) יג, יד ש� (במרגלי�, משה ויתפלל) יב, יא במדבר (במתאונני�, משה ויחל) יא, לב שמות (בעגל חטאו, רביעי
 עליו ופייס ביוא על שסרח מל5 לב� משל. ידיו נתרשלו קרח של במחלוקתו, מצרי� ושמעו' ה אל משה ויאמר
 לא שמא, המל5 על אטריח מתי עד אמר. ההוא האוהב ידי נתרשלו רביעית כשסרח, ושלש ושתי� פע� אוהבו
 לדחות� מתכוי� היה והוא לפניו להראות נכו� ולא לנו הוא שכרות עת עתה > 'וגו ויודע בקר) ה( :ממני עוד יקבל
. אליו אות� > והקריב :לכהונה > הקדוש ואת :ויהל לעבודת > לו אשר את' ה ויודע בקר :בה� יחזרו שמא

, בעולמו ה"הקב חלק גבולות, משה לו אמר, בקר ומדרשו. לשמושיה יקרב לקדמוהי ויקרב כ� מוכיח והתרגו�
 כ5, ויבדל בוקר ויהי ערב ויהי) ז > ה, א בראשית (שנאמר, זו את לבטל תוכלו כ�, לערב בקר להפו5 את� יכולי�

 לה� אמר, כ5 לה� לומר ראה מה > מחתות לכ� קחו עשו זאת) ו( :'וגו להקדישו אהר� דלויב) יג כג א"דה(
 ארו�, אחד' ה אלא לנו אי� אנו, אחד בבית מתקבצי� כול� ואי� הרבה וכומרי� הרבה נימוסי� יש הגוי� בדרכי
 רוצה אני אC ,גדולה כהונה מבקשי� איש וחמישי� מאתי� ואת� אחד גדול וכה� אחד ומזבח אחת ותורה אחד
 נדב נשרפו שבו בתוכו נתו� המות וס� הקרבנות מכל החביבה הקטרת היא, מכל חביב תשמיש לכ� הא, בכ5

 שמי יודעי� אנו אי� וכי. בקדושתו הוא כבר, הקדוש הוא' ה יבחר אשר האיש והיה בה� התרה לפיכ5, ואביהוא
 וכולכ�, חי יצא בו שיבחר מי, ייבותתח שלא לכ� אומר הריני משה לה� אמר אלא, הקדוש הוא שיבחר

 ולא. לכ� אמרתי גדול דבר > לוי בני לכ� רב) ז( :יד בית לה� ויש גחלי� בה� שחותי� כלי� > מחתות :אובדי�
 החטאי� מחתות את שנאמר, נפשות� על חטאו ה� אלא, לקרב עליה� וקבלו בה� התרה שכ5 היו טפשי�
 שמואל, ממנו יוצאה גדולה שלשלת ראה, הטעתו עינו, זה ותלשט ראה מה היה שפקח וקרח. בנפשות� האלה

 ברוח מתנבאי� כול� בניו לבני עומדות משמרות ד"וכ, נמלט אני בשבילו אמר. ואהר� משה כנגד ששקול
 ואני ממני לעמוד עתידה הזאת הגדולה כל אפשר אמר, להימ� בני� אלה כל) ה, כה' א ה"ד (שנאמר, הקודש
 >>>             ' ה יבחר אשר. נמלט ואחד אובדי� שכול� משה מפי ששמע, חזקה לאותה לבוא נשתתC לכ5, אדו�
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 > לכ� רב :תנחומא. רואה היה ומשה, תשובה עשו שבניו לפי, יפה ראה ולא, בעצמו ותלה טעה, הקדוש הוא
 עמו דברל התחיל > לוי בני נא שמעו קרח אל משה ויאמר) ח( :ה"הקב על לחלוק בעצמכ� נטלת� גדול דבר

, כול� אל ג� אדבר, עמו ויאבדו השבטי� שאר ישתתפו שלא עד אמר, עורC קשה שראהו כיו�, רכי� דברי�
 שירות לאותו > את� ויקרב) י( :הדוכ� על לשיר > העדה לפני ולעמוד) ט( :לוי בני נא שמעו בה� לזרז התחיל

 עשיתי בשליחותו כי' ה על את5 הנועדי� עדת5 וכל אתה כ5 בשביל > לכ�) יא( :ישראל עדת שאר ממנו שהרחיק
 שהיה, במחלוקת מחזיקי� שאי� מכא� > 'וגו משה וישלח) יב( :הזו המחלוקת היא לנו ולא לאהר� כהונה לתת
 :ירידה אלא לה� שאי�, הכשיל� פיה� > נעלה לא :שלו� בדברי להשלימ� אחריה� מחזר משה
 

 במדבר פרק כו 
 אָֹת� ַו2ְִבַלע יָהִ! ֶאת ָה�ֶר: ַו2ְִפ2ַח) י(

 ֵאת ָהֵא' ַ�ֲאכֹל ָהֵעָדה ְ�מ ת קַֹרח ְוֶאת
  :ְלֵנס ַוִ	ְהי" ִאי' "ָמאַתִי� ֲחִמִ(י�

 :ֵמת" לֹא קַֹרח "ְבֵני) יא(

 י"רש
 יקרב לא אשר למע�) ה יז במדבר (ולזכרו� לאות > לנס ויהיו) י(

 ה� > מתו אל קרח ובני) יא( :הכהונה על עוד לחלוק, זר איש
, בלב� תשובה הרהרו המחלוקת ובשעת, תחלה בעצה היו

 :ש� וישבו בגיהנ� גבוה מקו� לה� נתבצר לפיכ5
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ָר�ה ַ'ְלֶ'ֶלת 6ְד ָלה י ְצ�ה ִמֶ;7" . ָכה ֶ'�ַֹרח ֵעינ  ִהְטָעת  ְוֶזה ְ�ִחיַנת ַמה ֶ(�ְמר" ַר� ֵתינ" ִזְכר ָנ� ִלְבָר]סז[
ַהְינ" ִ.י ַעל  ְיֵדי ֶזה ָטָעה ְוִהְתַלֵ�' ַהֵ	ֶצר ָהָרע ֶאְצל  ְ�ִמְצו ת . 'ְ'מ"ֵאל "ָבָניו ְוֶעְ)ִרי� ְו+ְרַ�ע ִמְ'ָמר ת ְוכ"

ִיְתָ�ַר5ְ ְלַג/ ת ִ.י ְמלֹא ָכל ָה�ֶר: ְ.ב ד  ָרא"י ִלְהי ת ַעל ' ִ.י ָסַבר ֶ'ְ.ב ד ה). ְ�ִסיָמ� אְ.מ  ֶ'ְ;בֹ�ר (ְ.ַדְר.  
ֶ'ִ�ְ'ִביל ֶזה ְצִריִכי� . ל"ַ.ְמבֹ�ר ְ�זֹאת ַה2 ָרה ַה7ַ. ֵמ+ַחר ֶ'Fֶה ַהָ.ב ד ְצִריִכי� ְלַג/ ת ִמ0 ר ְלד ר. ָיד 

ַעל  ֵ.� ָסַבר ֵמ+ַחר ֶ'ה"א ר ֶאה ֶ'ִ;ֶ;7" ֵיְצא" 0 ר ת , ל"ַ.7ַ' ִאיר ָ�ִני� ְוַתְלִמיִדי� ֶ'ֵה� ַהֲחִליפ ת ְוכ"ְלַהְ'
ל ַה6ְד%ָ/ה ְוַהָ.ב ד ֶ'ל ְ�ַו0ַאי ַמ6ִיַע ל  ָ.', ְקד ִ'י� ֶ'ל ַצ0ִיִקי� ָ.ֵא/" ֶ'ְ	ַג/" ְ.ב ד  ִיְתָ�ַר5ְ ֶ'ֵה� ְ'מ"ֵאל ְוכ"

ִ.י ֶ�ֱאֶמת ֶזה ַה0ִGַיק ֶ'Gִָרי5ְ ְלָהִאיר ַה0ַַעת ַהָ�ד ' ָ�ע ָל� ְ�ַו0ַאי ָרא"י ֶ'ִ	ְהֶיה ל  ָ.ל ַהָ.ב ד , ַה7ְִ)יא"ת
ִ.י 'ֶֹר' ַה2 ָרה ה"א ָ.ב ד . 7" 2 ָרה ָוַדַעת ַעל  ְיֵדי ֶזהֶ'ָ	ב א" ָ.ל ִיְ)ָרֵאל ֵאָליו ְלַכְ�ד  ְ.ֵדי ֶ'	"ְכל" ְלַקֵ�ל ִמֶ;

ִ.י , ְוָעָליו ֶנֱאַמר. ְוֶזה ְ�ִחיַנת ָ.ב ד ֲחָכִמי� ִיְנָחל". ְוַכ;"ָב� ִ�ְדָבָריו ִזְכר נ  ִלְבָרָכה ְ�ַכָ;ה ְמק מ ת. 0ְִקד%ָ(ה
ה"א ע ֵסק ְלַג/ ת ְ.ב ד  ִיְתָ�ַר5ְ ְ�ַו0ַאי ָרא"י ֶ'ִ	ְהֶיה ל  ָ.ל ַהָ.ב ד ֶ'ִ	ְהֶיה ְמכ%ָ�ד ִ.י ֵמ+ַחר ֶ'. ְמַכְ�ַדי ֲאַכֵ�ד

. ָ(ה"ְמפ%ְרָס� 6ָד ל ְוִיְהֶיה ל  ֶמְמָ'ָלה "ְנִ)יא"ת ְ.ֵדי ֶ'	"ַכל ִלְמ'ֹל ָ�ע ָל� "ְלַהְדִרי5ְ ֶאת ִיְ)ָרֵאל ְ�ֶדֶר5ְ ַהְ�ד%
ֲאָבל ֶזה ַה0ִGַיק . "ִבְ'ִביל ֶזה ָהי" ַ.ָ;ה ַצ0ִיִקי� ְנִ)יִאי� "ְמָלִכי� "ְמכ%ָ�ִדי� ְמאֹד. ְלָהִאיר 0ַַעת ַהָ�ד ' ָ�ע ָל�

ַח ִמ� ַהָ.ב ד ֶ�ֱאֶמת ַלֲאִמ2  ְולֹא ָצִרי5ְ ֶ'ִ	ְהֶיה ָעָנו 6ָד ל ְ�ַתְכִלית ִ�ְבִחיַנת מֶֹ'ה ְוִיְהֶיה � ֵר. ֶ'ְ;ַקֵ�ל ַהָ.ב ד
. ל"ִיְתָ�ַר5ְ ְ.ֵדי ֶ'	"ַכל ַעל  ְיֵדי ֶזה ְלָהִאיר ַה0ַַעת ָ�ע ָל� ִמ0 ר ְלד ר ַ.7ַ' ְיַקֵ�ל ַהָ.ב ד ְלַעְצמ  ַרק ְלַמַע� ְ.ב ד ה

0ִיִקי� ֶ'ִ	ְת6ֶַ/ה ְ.ב ד  ִיְתָ�ַר5ְ ַעל ָיָד� ְוָסַבר ֶ'ַה0ַַעת ַהָ�ד ' ְוקַֹרח ָטָעה ָ�ֶזה ֶ'ָר�ה ֶ'ֵ	ְצא" ִמֶ;7" 0 ר ת ַצ
ְוַעל  ֵ.� �ַמר ֶ'ָרא"י ל  ָ.ל ַהָ.ב ד ְ.ֵדי ֶ'	"ַכל ְלַהְמִ'י5ְ ַה0ַַעת . ֶ'ָ/ֶה� ְלַג/ ת ְ.ב ד  ִיְתָ�ַר5ְ ִיְהֶיה ִנְמָ'5ְ ַעל ָיד 

ֲאָבל ה"א ָהָיה ָחָזק ְ�ַדְע2  ְוִנְכַנס . ֲאָבל ַ.ָ"ָנת  לֹא ָהְיָתה ַלָ(ַמִי� ִ.י ִא� ִ�ְ'ִביל ְ.ב ד ַעְצמ , ל"ד ר ַ.7ִַמ0 ר ְל
7" 0 ר ת ְקד ִ'י� ֵמ+ַחר ֶ'ָר�ה ַ'ְלֶ'ֶלת ָ.זֹאת ֶ'ֵ	ְצא" ִמֶ;7" ֶ'ִ	ְ'2ְַלֵ'ל ִמֶ;. ְלא ת  ֲחָזָקה ֶ'ה"א ִיָ;ֵלט
ְוַעל  ְיֵדי ֶזה ִנְתָעה ָ.ל ָ.5ְ ַעד ֶ'ָ;ַרד ְ�מֶֹ'ה ַרֵ�נ" ֶ'ִ;ֶ;7" ָ.ל ַהְמָ'ַכת ַה0ַַעת . ֶ'ַ	ְמִ'יכ" 0ַַעת ָ.ֶזה ָ�ע ָל�

ְ.ִא/" ַקָ�ַלת ַה2 ָרה ֶ'ה"א ִעַ�ר ַהְמָ'ַכת . '".%ָ/� ָ'ְמע" ִמHִיַני �נִֹכי ְוכ, ְו�ַמר. ַהָ�ד ' ַהFֶה ְוָחַלק ָעָליו
"ָבֶזה ט ִעי� ַהְרֵ�ה �6ַ 0�ַ ר ת . ָיְר'" .%ָ/� ֵמֲאב ֵתיֶה� ֵמַעְצָמ� ֶ'/ֹא ַעל  ְיֵדי .ֹח  ֶ'ל מֶֹ'ה ַרֵ�נ". ַה0ַַעת

ְוַר� ֵתינ" ִזְכר ָנ� . ַ.ָ	ד"ַע ַלְ�ִקיִאי� ְקָצת ְ�ַהְנָהַגת ָהע ָל� ַע2ָה. 'ָהֵא/" ְ.ִא/" ַה2 ָרה ה ֶלֶכת ִ�יר%ָ(ה ְוכ"
7ָח, ִלְבָרָכה �ְמר" ְ�ֵהֶפ5ְ "ְכִתיב �ב לֹא ִיJָא ַ�ֲע � ַהֵ�� "ֵב� לֹא ִיJָא . ָ.ל ָהר ֶצה ָיב א ְוִיIֹל, ֶ.ֶתר ֵ'� ט ב מ%

ְוָהי" , ְכמ  ֶ'ָרִאינ" ְ�ָכל ַה0 ר ת ֶ'ָהי" ַצ0ִיִקי� 6ְד ִלי� ַהְרֵ�ה ֶ'ָהָיה ָלֶה� ָ�ִני� ְרָ'ִעי�". 'ַ�ֲע � ָה�ב ְוכ"
 ָל5ְ ְרָ'ִעי� ַהְרֵ�ה ֶ'ָהי" ָלֶה� ָ�ִני� ַצ0ִיִקי� "ְכמ  ֶ'�ְמר" ַר� ֵתינ" ִזְכר ָנ� ִלְבָרָכה ְו+ל 2ֹאַמר ֶ'ִהיא ְיר%ָ(ה

+C  ַעל  ִ!י  ֵכ� לֹא ָהָיה ִמי ֶ'ֵהִאיר , ִ.י +C  ַעל  ִ!י ֶ'ִעַ�ר ַה0ַַעת ְוָהֱאמ"ָנה ַהְ�ד ָ'ה ִהְתִחיל ֵמָה�ב ת. 'ְוכ"
. 'ל ָנא ְלָיִמי� ִרא' ִני� ְוכ"ִ.י ְ'+, ְ.מ  ֶ'ָ.ת"ב, ְוִהְמִ'י5ְ ֶזה ַה0ַַעת ְ�ָכל ָהע ָל� ְ.מ  מֶֹ'ה ַרֵ�נ" ָעָליו ַהָ(ל �

ִאי ֶאְפָ'ר ְלַהְמִ'י5ְ ַה0ַַעת ַהָ�ד ' ִ.י , ַוֲאִפ/" ַע2ָה 0�ַ ר ת ֶ'+ַחר ַמ�2ַ 2 ָרה. 'ֲהִנְהָיה ַ.0ָָבר ַה6ָד ל ַהFֶה ְוכ"
ְבֲחֵרי ַה0ִGַיִקי� ֶ'ה ְוַכ;"ָב� ַלַ;ְ)ִ.יל ִמָ.ל ַהַ;ֲעִ)	 ת ֶ'ָעְבר" .  ֵלַח ְ�ָכל 0 ר ָוד רִיְתָ�ַר5ְ '' ִא� ַעל  ְיֵדי 6ְד ֵלי מ%

ְוקַֹרח ָ!ַג� ָ�ֶזה ְמאֹד ְמאֹד ֵמֲחַמת ֶ'Gָָפה ֶ'0 ר ת ְקד ִ'י� ֵיְצא" ִמֶ;7" . ְ�ִיְ)ָרֵאל ְ�ָכל 0 ר ָוד ר ַעד ַה	 � ַהFֶה
ְ'י ת ֶ'ֵה� ְלַמְעָלה ֵמַהFְַמ� ַעד ֶ'ָ.ַפר . ָסַבר ֶ'ה"א ִהJִיג ַה0ַַעתַעל  ֵ.� , ל"ְוַכ7ַ ְוָרָצה ְלָהִבי� ַה.ֹל ְוִנְכַנס ְ�ק%

 .רַעד ֶ'ָ.ַפר ָ�ִעָ�, ְ�מֶֹ'ה "ְבת ָרת 
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