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  ע'         סיוון תש                           ד"בס

  

 " מתי היתה ומתי עתידה להסתיים–מחלוקת קרח ועדתו "
  )פ שעורו של הרב מרדכי אלון"ע(לפרשת קורח 

  
  'במדבר פרק י. 1
ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַנֲעָלה ֶהָעָנן ) א"י(

  :" ן ָהֵעֻדתֵמַעל ִמְׁשּכַ 
ַוִּיְסעּו ֵמַהר ְיהָֹוה ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַוֲארֹון ְּבִרית ְיהָֹוה נֵֹסַע ) לג(

  :ִלְפֵניֶהם ֶּדֶרְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה
ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתאֲֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ְיהָֹוה ַוִּיְׁשַמע ְיהָֹוה ) א( :א"פרק י

  :ּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנהַוִּיַחר ַא
  :ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל מֶׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש) ב(
  :ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ְיהָֹוה) ג(
ְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִק ) ד(

  :ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר
ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ) ה(

  :ִמיםָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּו
  :ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ּכֹל ִּבְלִּתי ֶאל ַהָּמן ֵעיֵנינּו) ו(
לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְולֹא ) יט(

 ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא חֶֹדׁש ָיִמיםַעד ) כ( :ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום
ם ְלָזָרא ַיַען ִּכי ְמַאְסֶּתם ֶאת ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלכֶ 

   :ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאמֹר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים
ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהרֹן ְּבמֶׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ) א( :ב"פרק י

  :ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲהלֹא ִתָּכֵלם ) יד(

  : ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסףִׁשְבַעת ָיִמים
ַוִּתָּסֵגר ִמְרָים ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָהָעם לֹא ָנַסע ַעד ) טו(

  :ֵהָאֵסף ִמְרָים
 ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים) ב( :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(  :ג"פרק י

ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש 
  :ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם

  :ץ ַאְרָּבִעים יֹוםַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּק ) כה(
  ַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהר ֵלאמֹר ִהֶּנּנּו ְוָעִלינּו ֶאל) מ(

  :ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָֹוה ִּכי ָחָטאנּו
  
  '  ה-'ג', דברים פרק א. 2
ִּדֶּבר מֶֹׁשה  ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֶֹדׁשַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה "

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן :... ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק אֹתֹו ֲאֵלֶהם
  :"ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מֶֹׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר

  
  ז"במדבר פרק ט. 3
ֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב  קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן וַ ַוִּיַּקח)א(

  : ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן
  
  אונקלוס. 4
קרח בר יצהר בר קהת בר לוי ודתן ואבירם בני  אתפליגו"

  :"אליאב ואון בר פלת בני ראובן
  
  'ב' משלי ד. 5
  :"ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו"

  ז"במדבר פרק ט. 6
מּו ִלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ַוָּיקֻ ) ב(

  :ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם
ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ) ג(

ְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ְיהָֹוה ּוַמּדּוַע ִּת 
  :ְיהָֹוה

ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ) ט( :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל קַֹרח ִׁשְמעּו ָנא ְּבֵני ֵלִוי) ח(
ִהְבִּדיל ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו 

) י( :ָדה ְלָׁשְרָתםַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ְיהָֹוה ְוַלֲעמֹד ִלְפֵני ָהעֵ 
  :ַוַּיְקֵרב אְֹתָך ְוֶאת ָּכל ַאֶחיָך ְבֵני ֵלִוי ִאָּתְך ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה

ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ) יב(
ַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְד ) יג( :ַנֲעֶלה

ַאף לֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ) יד( :ַּבִּמְדָּבר ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר
ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביאָֹתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים 

  :ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ְיהָֹוה ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ) כח(

ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ) כט( :ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי לֹא ִמִּלִּבי
ְוִאם ) ל( :ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם לֹא ְיהָֹוה ְׁשָלָחִני

ִיְבָרא ְיהָֹוה ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם ְוֶאת ְּבִריָאה 
ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשאָֹלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים 

  :ָהֵאֶּלה ֶאת ְיהָֹוה
  
   בקשת משה אחרי החטא בו ביקשו בשר–ו "א ט"במדבר י. 7
 ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוַאל ְוִאם ָּכָכה ַאְּת עֶֹׂשה ִּלי"

  :". ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי
  
   בקשת משה אחרי חטא העגל–ב "ב ל"שמות ל. 8
ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר "

  :" ָּכָתְבָּת 
  
  .סנהדרין ק. 9
  שנאמר ולא יהיה כקורח כל המחזיק במחלוקת עובר על לאו"

  "ועדתו
  

 ז"במדבר פרק ט. 10
ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל קַֹרח ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ַאָּתה ) טז(

ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ) יז( :ָוֵהם ְוַאֲהרֹן ָמָחר
תֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמְחּתֹת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ִאיׁש ַמְחָּת 

ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ) יח( :ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו
ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּומֶׁשה 

ָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל ַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח ֶאת ָּכל ָהעֵ ) יט( :ְוַאֲהרֹן
  :מֹוֵעד ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָֹוה ֶאל ָּכל ָהֵעָדה

  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) כ(
  : ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגעָהֵעָדהִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך ) כא(
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  ן"רמב. 11
, כי מתחלה היה לב העם אחרי משה ואהרן, אבל הטעם...

כאשר לקחו קרח ועדתו איש מחתתו וישימו עליהם קטרת ו
אז קרא קרח לכל , ועמדו פתח אהל מועד עם משה ואהרן

וייטב הדבר , העדה ואמר להם כי בכבוד כולם הוא מקנא
בעיניהם ונקהלו כלם לראות אולי יישר בעיני האלהים ותשוב 

וזה טעם ויקהל עליהם קרח את כל העדה , העבודה לבכוריהם
והם , והנה נתחייבו כליה שהיו מהרהרים אחרי רבם)  יטפסוק(

כמהרהרים אחרי השכינה ומוותרים על נבואת נביא בלבם 
,  ומשה ואהרן למדו עליהם זכות.וחייבין מיתה בידי שמים

והוא הגורם והוא המפתה , שלא חטא במעשה אלא קרח
  :וראוי הוא שימות לבדו לפרסם ולהודיע ענשו לרבים, אותם

  
 ז"דבר פרק טבמ .12

ָהִאיׁש ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר ) כב(
  :ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִּתְקצֹף

  
  בעל העקידת יצחק, רבי יצחק עראמה. 31
: והלא בעגל לא חטאו כולם ונאמר, ומה תמיהה היא זאת"
  "הניחה לי ויחר אפי בהם'
  ",בכלל'  בשיטים היה חרון אף הוכן"
ובעכן נאמר הלא עכן בן זרח מעל מעל בחרם ועל כל עדת "

והוא איש אחד לא גווע בעוונו ונאמר בו חטא , ישראל היה קצף
  ..."ישראל וגם עברו בריתי

כי החולה מאחד באבריו יאמר ...ומחוייב זה מקשר הכללות"
  "על כולו חולה

  
  
  
  

   ז"י' אבות ה. 14
וקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם כל מחל"

  שמים אין סופה להתקיים 
זו מחלוקת הלל ? איזו היא מחלוקת שהוא לשם שמים 

  :" זו מחלוקת קרח וכל עדתו, ושאינה לשם שמים, ושמאי
  

  "עקידת יצחק"תשובת ה. 15
 הנה ,לתווכאשר המידה לקצוף על הכלל בחטא היחיד כעכן וז"

נקשר בכללם  ונקשר ה היחיד ההוא יהיה זה כאשר יהי
 כי אז לא ייאמר שחטא האיש ההוא לבדו אלא בקיבוצם

אבל כשהחוטא ההוא .... חטא הכלל כי הוא איבר בתוך הגוף ש
פירש עצמו מן הציבור וכבר לקח עצמו לצד אחד לחלוק 

ולא ייאמר עוד שהחטא ההוא יהיה , כבר יצא מכללם, עליהם
  " החי שאין לו עוד קשר עם גופוכאבר הפורש מןשהוא , כללי

  
  'שמות פרק ב. 16

ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים ַוּיֹאֶמר ָלָרָׁשע ) יג(
ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש ַׂשר ְוׁשֵֹפט ָעֵלינּו ) יד( :ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעךָ 

ר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא מֶׁשה ַוּיֹאַמר ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה אֵֹמר ַּכֲאֶׁש 
  :ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר

  
  י על שמות פרק ב "רש. 17

  : דתן ואבירם הם שהותירו מן המן-שני אנשים עברים ) יג(
ומדרשו דאג לו על שראה בישראל .  כפשוטו- ויירא משה ) יד(

ן אינם ראוייאמר מעתה שמא ) מלשינים(רשעים דלטורין 
  :להגאל

 כמשמעו ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה -אכן נודע הדבר 
אומות להיות נרדים בעבודת ' עליו מה חטאו ישראל מכל ע

  :שהם ראויים לכךפרך אבל רואה אני 
  

 


