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פרשת קרח תש"פ
במדבר פרק טז

ירם בְ נֵי אֱ לִּיאָ ב וְ אֹון בֶּ ן ֶּפלֶּת ְבנֵי ְראּובֵ ן( :ב) ַוי ָֻקמּו ל ְִּפנֵי מ ֶֹּשה וַאֲ נ ִָּשים ִּמבְ נֵי
(א) ַויִּקַ ח ק ַֹרח בֶּ ן יִּצְ הָ ר בֶּ ן ְקהָ ת בֶּ ן לֵוִּ י וְ דָ תָ ן וַאֲ בִּ ָ
ֹאמרּו אֲ ל ֵֶּהם ַרב ָלכֶּם ִּכי כָל הָ עֵ דָ ה
י ְִּש ָראֵ ל חֲ ִּמ ִּשים ּומָ אתָ יִּם נ ְִּשיאֵ י עֵ דָ ה ְק ִּראֵ י מֹועֵ ד אַ נְשֵ י שֵ ם( :ג) ַויִּקָ הֲ לּו עַ ל מ ֶֹּשה וְ עַ ל ַאהֲ רֹן וַי ְ
כֻלָם ְקד ִֹּשים ּובְ תֹוכָם ה' ּומַ ּדּועַ ִּת ְתנ ְַשאּו עַ ל ְקהַ ל ה'( :ד) ַוי ְִּשמַ ע מֹשֶּ ה ַו ִּיפֹל עַ ל ָפנָיו( :ה) ַוי ְַדבֵ ר ֶּאל ק ַֹרח וְ ֶּאל כָל ע ֲָדתֹו לֵאמֹר
בֹקֶּ ר וְ יֹדַ ע ה' אֶּ ת אֲ שֶּ ר לֹו וְ אֶּ ת הַ קָ דֹוש וְ ִּה ְק ִּריב אֵ לָיו וְ אֵ ת אֲ שֶּ ר יִּבְ חַ ר בֹו י ְַק ִּריב ֵאלָיו( :ו) ז ֹאת עֲשּו ְקחּו ָלכֶּם ַמ ְחתֹות ק ַֹרח וְ כָל
עֲדָ תֹו:
רש"י

רמב"ן

(א) ויקח קרח – [ ]...וכבר כתבתי (לעיל ט א) כי על דעתי כל
(א) ויקח קרח  -פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא:
התורה כסדר זולתי במקום אשר יפרש הכתוב ההקדמה
ויקח קרח  -לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך
והאח ור ,וגם שם לצורך ענין ולטעם נכון ,אבל היה הדבר
העדה לעורר על הכהונה ,וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג
נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת ,וכן (איוב טו ,יב) מה הזה במדבר פארן בקדש ברנע אחר מעשה המרגלים:
והנכון בדרש ,שכעס קרח על נשיאות אלצפן כמאמר רבותינו
יקחך לבך ,לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם .דבר אחר
(תנחומא קרח א) ,וקנא גם באהרן כמו שנאמר ובקשתם גם
ויקח קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים ,כמו
כהונה (פסוק י) .ונמשכו דתן ואבירם עמו ,ולא על הבכורה,
שנאמר (במדבר כ ,כה) קח את אהר ן( ,הושע יד ,ג) קחו
עמכם דברים :בן יצהר בן קהת בן לוי  -ולא הזכיר בן יעקב ,כי יעקב אב יהם הוא אשר נטלה מראובן ונתנה ליוסף ,אבל
גם הם אמרו טענתם ,להמיתנו במדבר (פסוק יג) ,ולא אל
שבקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם,
שנאמר (בראשית מט ,ו) ובקהלם אל תחד כבודי .והיכן נזכר ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו (פסוק יד) .והנה ישראל
בהיותם במדבר סיני לא אירע להם שום רעה ,כי גם בדבר
שמו על קרח ,בהתיחסם על הדוכן בדברי הימים ,שנאמר
העגל שהיה החטא גדול ומפורסם היו המתים מועטים,
(ד"ה א' ו ,כב  -כג) בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן
לוי בן ישראל :ודתן ואבירם  -בשביל שהיה שבט ראובן שרוי ונצלו בתפלתו של משה שה תנפל עליהם ארבעים יום
וארבעים לילה .והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים
בחנייתם תימנה ,שכן לקהת ובניו החונים תימנה ,נשתתפו
אליו ,ואלו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא היה העם
עם קרח במחלוקתו ,אוי לרשע אוי לשכנו .ומה ראה קרח
סוקלים אותו ,ולכן סבל קרח גדולת אהרן וסבלו הבכורים
לחלוק עם משה ,נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל
מעלת הלוים וכל מעשיו של משה .אבל בבואם אל מדבר
שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור .אמר קרח,
פארן ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות התאוה רבים,
אחי אבא ארבעה היו ,שנאמר (שמות ו ,יח) ובני קהת וגו'.
עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה ,אחד מלך ואחד כהן גדול ,וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל משה עליהם ולא בטלה
הגזרה מהם ,ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני ה' ,ונגזר
מי ראוי ליטול את השניה ,לא אני שאני בן יצהר שהוא שני
על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו ,אז היתה נפש כל העם
לעמרם ,והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם ,הריני
מרה והיו אומרים בלבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות,
חולק עליו ומבטל את דבריו .מה עשה ,עמד וכנס מאתים
ואז מצא קרח מקום לחלוק על מעשיו וחשב כי ישמעו אליו
חמישים ראשי סנהדראות ,רובן משבט ראובן שכיניו ,והם
העם .וזה טעם "להמיתנו במדבר" ,אמרו הנה הבאת אותנו
אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו ,שנאמר נשיאי עדה
אל המקום הזה ולא קיימת בנו מה שנדרת לתת לנו ארץ
קריאי מועד ,ולהלן הוא אומר (במדבר א ,טז) אלה קרואי
העדה ,והלבישן טליתות שכולן תכלת .באו ועמדו לפני משה .זבת חלב ודבש כי לא נתת לנו נחלה כלל ,אבל נמות במדבר
ונהיה כלים שם ,כי גם זרענו לא יצאו מן המדבר לעולם,
אמרו לו טלית שכולה של תכלת חי יבת בציצית או פטורה.
ויבטל מן הבנים מה שנדרת להם כאשר נתבטל מן האבות.
אמר להם חייבת .התחילו לשחק עליו ,אפשר טלית של מין
אחר חוט אחד של תכלת פוטרה ,זו שכולה תכלת לא תפטור וזה טעם תלונתם הנה במקום הזה אחר גזרת המרגלים מיד.
את עצמה :בני ראובן  -דתן ואבירם ואון בן פלת( :ג) רב לכם והקרוב ,כי היו אלה הנקהלים כולם בכורות כי על כן חרה
 הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה :כלם קדושים  -להם על הכהונה ,ולכך אמר להם משה שיקחו מחתותכולם שמעו דברים בסיני מפי הגב ורה :ומדוע תתנשאו  -אם כמנהגם הראשון ויתגלה הדבר אם יבחר השם בהם או
לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה ,לא אתם בכהנים:
לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך (שמות כ ב) ,כל העדה
שמעו( :ד) ויפול על פניו  -מפני המחלוקת ,שכבר זה בידם סרחון רביעי ,חטאו בעגל (שמות לב ,יא) ויחל משה ,במתאוננים
(במדבר יא ,יב) ויתפלל משה ,במרגלים (שם יד ,יג) ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים ,במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו .משל
לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלש ,כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא .אמר עד מתי
אטריח על המלך ,שמא לא יקבל עוד ממני( :ה) בקר ויודע וגו'  -עתה עת שכ רות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו והוא היה
מתכוין לדחותם שמא יחזרו בהם :בקר ויודע ה' את אשר לו  -לעבודת לויה :ואת הקדוש  -לכהונה :והקריב  -אותם אליו.
והתרגום מוכיח כן ויקרב לקדמוהי יקרב לשמושיה .ומדרשו בקר ,אמר לו משה ,גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו,
יכו לים אתם להפוך בקר לערב ,כן תוכלו לבטל את זו ,שנאמר (בראשית א ,ה  -ז) ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל ,כך (דה"א כג
יג) ויבדל אהרן להקדישו וגו'( :ו) זאת עשו קחו לכם מחתות  -מה ראה לומר להם כך ,אמר להם בדרכי הגוים יש נימוסים
הרבה וכומרים הרבה ואין כולם מתקבצים בבית אחד ,אנו אין לנו אלא ה' אחד ,ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכהן
גדול אחד ואתם מאתים וחמישים איש מבקשים כהונה גדולה ,אף אני רוצה בכך ,הא לכם תשמיש חביב מכל ,היא הקטרת
החביבה מכל הקרבנות וסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא ,לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא
הקדוש ,כבר הוא בקדושתו .וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש ,אלא אמר להם משה הריני אומר לכם שלא
תתחייבו ,מי שיבחר בו יצא חי ,וכולכם אובדים :מחתות  -כלים שחותין בהם גחלים ויש להם בית יד:
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