פ' קרח
 )1במדבר פרק טז
ִּירם ְבנֵי ֱאלִּיָאב וְאֹון בֶּן ֶּפלֶּת ְבנֵי ְראּובֵן:
) א) ַוי ִּ ַקח ק ַֹרח בֶּן י ִּ ְצהָר בֶּן ְקהָת בֶּן ֵלוִּי ְו ָדתָן ַו ֲאב ָ
שם:
שיאֵי ֵעדָה ק ְִּראֵי מֹועֵד ַאנְשֵי ֵ
(ב) ַויָקֻמּו ִּל ְפנֵי משֶּה ַו ֲאנָשִּים ִּמ ְבנֵי יִּש ְָראֵל ֲח ִּמשִּים ּו ָמא ָתי ִּם נְ ִּ
שאּו עַל קְ הַל
(ג) ַוי ִּ ָקהֲלּו עַל משֶּה ְועַל ַאהֲר ֹן וַי ֹאמְרּו ֲא ֵלהֶּם ַרב ָלכֶּם כִּי כָל ָה ֵעדָה ֻכלָם קְדשִּים ּובְתֹוכָם ה' ּומַּדּו ַע ִּת ְתנַ ְ
ה':
 )2אבן עזרא על במדבר פרק טז פסוק א
ויקח קרח  -זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלוים כי חשבו ישראל שמשה אדונינו עשה
מדעתו לתת גדולה לאחיו גם לבני קהת שהם קרובים אליו ולכל בני לוי שהם ממשפחתו והלוים קשרו עליו בעבור
היותם נתונים לאהרן ולבניו וקשר דתן ואבירם בעבור שהסיר הבכורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף אולי חשדוהו
בעבור יהושע משרתו גם קרח בכור היה כי כן כתוב.
 )3ודגל ראובן חונה בנגב וקרח בנגב המשכן כי הוא מבני קהת ואלה נשיאי העדה היו בכורים והם היו מקריבים
את העולות על כן לקחו מחתות והראיה על זה הפירוש מופת המטה שראו כל ישראל כי השם בחר שבט לוי תחת
הבכורים על כן כתוב ותכל תלונתם כי התלונה על זה היתה .גם אמר משה כי לא מלבי בעבור שחשדוהו כי מלבו
עשה ועוד לא ה' שלחני בשליחות הזה כי כבר האמינו בו כל ישראל ועוד ראיה גמורה כי כל העדה כלם קדושים
וזה רמז לבכורים שהם קדושים כי כן כתוב קדש לי כל בכור והם היו הכהנים הנגשים אל ה' והם עיקר כל העדה:
 )4ספורנו עה"ת ספר במדבר פרק טז פסוק ג
כי כל העדה .כל אחד מהם .כלם קדושים .מכף רגל ועד ראש ,כמו שאמרו הייתם קדושים לאלהיכם
ומדוע תתנשאו .בענין הקדושה ,שאסרתם העבודה לבכורות ,ומשה כבר כיהן כל ימי המלואים ,ואהרן ובניו כהנים
לעולם:
 )5רמב"ן על במדבר פרק טז פסוק א
ואמר רבי אברהם כי זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נחלפו הבכורים ונבדלו הלוים ,כי חשבו ישראל שאדונינו
משה עשה זה מדעתו לתת גדולה לאחיו ,גם לבני קהת שהם קרובים אליו ולכל בני לוי שהם ממשפחתו ,והלוים
קשרו עליו בעבור היותם נתונים לאהרן ולבניו ,וקשר דתן ואבירם בעבור שהסיר הבכורה מראובן אביהם ,גם קרח
בכור היה וזה מדעתו של רבי אברהם שהוא אומר במקומות רבים אין מוקדם ומאוחר בתורה לרצונו וכבר כתבתי
(לעיל ט א) כי על דעתי כל התורה כסדר זולתי במקום אשר יפרש הכתוב ההקדמה והאחור ,וגם שם לצורך ענין
ולטעם נכון ,אבל היה הדבר הזה במדבר פארן בקדש ברנע אחר מעשה המרגלים:
 )6והנכון בדרש ,שכעס קרח על נשיאות אלצפן כמאמר רבותינו (תנחומא קרח א) ,וקנא גם באהרן כמו שנאמר
ובקשתם גם כהונה (פסוק י) ונמשכו דתן ואבירם עמו ,ולא על הבכורה ,כי יעקב אביהם הוא אשר נטלה מראובן
ונתנה ליוסף ,אבל גם הם אמרו טענתם ,להמיתנו במדבר (פסוק יג) ,ולא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו (פסוק
יד(
 )7והנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא אירע להם שום רעה ,כי גם בדבר העגל שהיה החטא גדול ומפורסם היו
המתים מועטים ,ונצלו בתפלתו של משה שהתנפל עליהם ארבעים יום וארבעים לילה והנה היו אוהבים אותו כנפשם
ושומעים אליו ,ואלו היה אדם מורד על משה בזמן ההוא היה העם סוקלים אותו ,ולכן סבל קרח גדולת אהרן וסבלו
הבכורים מעלת הלוים וכל מעשיו של משה
 )8אבל בבואם אל מדבר פארן ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות התאוה רבים ,וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל
משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם ,ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני ה' ,ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם
ימותו ,אז היתה נפש כל העם מרה והיו אומרים בלבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות ,ואז מצא קרח מקום לחלוק
על מעשיו וחשב כי ישמעו אליו העם וזה טעם "להמיתנו במדבר" ,אמרו הנה הבאת אותנו אל המקום הזה ולא
קיימת בנו מה שנדרת לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש כי לא נתת לנו נחלה כלל ,אבל נמות במדבר ונהיה כלים שם,
כי גם זרענו לא יצאו מן המדבר לעולם ,ויבטל מן הבנים מה שנדרת להם כאשר נתבטל מן האבות וזה טעם תלונתם
הנה במקום הזה אחר גזרת המרגלים מיד והקרוב ,כי היו אלה הנקהלים כולם בכורות כי על כן חרה להם על
הכהונה ,ולכך אמר להם משה שיקחו מחתות כמנהגם הראשון ויתגלה הדבר אם יבחר השם בהם או בכהנים:

