
כיצד הקשה קרח על משה מטלית שכולה תכלת ולא 
 חש שיסכים עימו משה

ששאל קרח את משה טלית שכולה  פרש"י ויקח קרח )טז א(
תכלת חייבת בציצית או פטורה, אמר לו חייבת, התחילו לשחק 
עליו, אפשר טלית של מין אחד חוט אחד של תכלת פוטרה זו 
שכולה תכלת לא תפטור את עצמה. והקשו המפרשים כיצד בא 
קרח לחלוק בזה על משה, ולא חשש שמא יודה לו משה שאכן 

 ה מכח אותו ק"ו.טלית שכולה תכלת פטור

ונראה לפרש זאת ובהקדם שיש להבין מה רצה קרח להרוויח 
בקושייתו זו, וי"ל דאיתא במדרש אמר ר' לוי למה חלק קרח על 
משה, אמר אני בנו של שמן דכתיב בן יצהר ויצהר זה שמן, ומה 
אהרן ודוד שנמשחו רק בשמן אהרן נטל כהונה ודוד נטל מלכות, 

 כמה וכמה. אני בנו של שמן על אחת
ברם יש לדחות ק"ו זה שעשה קרח משמן, שהרי בציצית מצינו 
שכשהטלית כולה תכלת אינה פטורה מציצית, ואילו כשיש חוט 
אחד של תכלת פוטר הוא את כל הטלית, ה"ה כאן י"ל שדוקא הם 
שנמשחו בקצת שמן נטלו כהונה ומלוכה, משא"כ הוא שכולו 

 פירכא לקרח.שמן לא מגיע לו, ונמצא שמציצית יש 
ועפי"ז נראה לפרש שלכן הקשה קרח על משה מטלית ולא 
חשש שמשה יסכים עמו, מפני שממה נפשך מה שיענה לו משה 
יהא לו טענה, שאם יסכים עמו משה שאכן טלית שכולה תכלת 
פטורה, א"כ יאמר לו דשפיר מגיע לו למלוך, שהרי הוא כולו 

לו משה שחייבת שמן ואהרן ודוד רק נמשחו בשמן, ואם יאמר 
בציצית ישחק עליו ויקשה לו הק"ו, שאם חוט אחד פוטר ודאי 

 שכשכולה תכלת צריכה להיות פטורה.
ובהיותי באמשטרדם בעת נישואין של בני עם בת הגאון חכם צבי 
אמר לי הגאון שכיוונתי לדעתו בדבר זה, ושמחתי שהייתי בר 

 מזלו בדבר זה.
 מאורי אש )למהר"ם

 פנים מאירות(אייזינשטט בעל ה

כיצד רצה קרח להוכיח שרצה משה להתנשאות על 
 ישראל

פרש"י שאמרו למשה אם  ג( ומדוע תתנשאו על קהל ה' )טז
לקחת אתה מלכות לא היה לך לברור לאחיך כהונה ע"כ. ונראה 
לכאו' שטענת קרח היתה שרק משום שלקח מלכות לא היה לו 

 קרח זב"ז. ליתן לאהרן כהונה, והקשו המפרשים מדוע תלאם

ונראה לבאר שהנה באמת יש לפרש שמה שמשה לקח לעצמו 
מלכות ולאהרן כהונה אי"ז משום שרצו להתנשאות כטענת קרח, 
אלא שרצו מצוות יתירות שניתנו במלך ובכהן גדול מבשאר בני 
אדם, וכדאיתא בגמ' סוטה )יד.( שביקש משה להיכנס לא"י רק 

שלא לקח משה לעצמו  בכדי לקיים מצוות התלויות בארץ, ומה

א"כ גם כהונה וגם מלכות, י"ל כדאיתא בירושלמי )שקלים פ"ו 
ה"א סוטה פ"ח ה"ג הוריות פ"ג( שאין מושחים כהנים למלכים, 
ולכן נתן לאחיו שקודם הוא לכולם, אך א"כ שלקחו כהונה 
ומלוכה רק משום מצוות יתירות ולא משום התנשאות, מה טען 

 קרח.
קחו משום מצוות יתירות לכאו' היה צריך אומנם אם אכן כך של

להיות הפוך, שמשה יקח כהונה ויתן לאהרן את המלכות, שהרי 
לכהן יש יותר מצוות מלמלך, שלמלך יש רק ד' מצוות יתירות: א. 
לא ירבה לו כסף, ב. לא ירבה לו סוסים, ג. לא ירבה לו נשים, ד. 

' וכתיבת ס"ת, משא"כ לכהן יש יותר מצוות כדאיתא בגמ
קידושין )כא:( שאני כהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתירות, 
שכל סדר קדשים טהרות שייך בהם, ובפרט בכהן גדול ששייכת 
כל עבודת יוה"כ, אזהרת טומאה, אזהרה דגרושה ואלמנה, עשה 

 דבתולה יקח, עשירית האיפה בכל יום, ועוד כהנה וכהנה מצוות.
במצוות מכהונה,  ומאחר שלקח משה את המלכות שהיא פחותה

הסיק מזה קרח שלא לקחה משום מצוות יתירות שהרי א"כ היה 
לוקח את הכהונה, אלא לקח משום שרוצה להתנשאות, ולכן 

 שאל מדוע תתנשאו.
ולפי"ז שפיר פירש רש"י שתלה קרח משה באהרן דה"פ, שאמר 
לו אם לקחת לך מלכות ע"כ שאי"ז משום מצוות יתירות, שא"כ 

ה ולא נותנה לאהרן, וא"כ ע"כ שלקחת משום היית לוקח כהונ
 התנשאות, ולכן מדוע תתנשאו.

אלא שבאמת כל תלונת קרח אינה, שהרי משה לא לקח ע"ד 
 עצמו אלא ע"פ ציווי הקב"ה.

 בינת יששכר )דרך

 הנדמ"ח עמ' נח( –המלך 

 ד"ה ובהצעה

 ההוכחה שאבותיו של קרח היו צדיקים

איתא בגמ' סנהדרין )קט:( ויקח קרח, אמר  ויקח קרח )טז א(
ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו. וקשה מדוע דוקא אצל קרח 
אמרינן הכי שלקח מקח רע לעצמו, הא אצל כל עושי העבירות 

 לוקחים הם מקח רע לעצמן ומדוע דוקא בקרח אמרינן כך.

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' מגילה שכל מקום שנזכרים 
בח ומזכיר אף שם אבותיו, בידוע שצדיק בן צדיק מעשי אדם לש

הוא, וכל מקום שמזכיר אדם לגנאי ומזכיר אף שם אבותיו, בידוע 
שרשע בן רשע הוא, ולפי"ז יש להקשות כאן שמזכיר שקרח היה 
בן יצהר בן קהת בן לוי, ואבותיו הרי ודאי היו צדיקים, וקרח היה 

שמשמע ח"ו  רשע, וכיצד מזכירים את שם אבותיו יחד עמו
 שרשע בן רשע הוא.

ולזה אתי ריש לקיש ואומר שלקח קרח מקח רע בעצמו, וכמו 
שפירש התרגום ויקח ואתפליג, כלומר שהפריש עצמו מאבותיו 

 שהם היו צדיקים והוא היה רשע.
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והראיה לכך היא משם אביו יצהר, דאיתא בחז"ל שיצהר הוא 
ר יצהר בן קהת שמן ותורה נמשלה לשמן שהיה יצהר צדיק, והוזכ

בן לוי, ומאחר ושמו של יצהר שבח הוא והוזכרו אבותיו קהת 
ולוי, ע"כ שצדיקים כולם, ורק קרח אתפליג שלקח מקח רע 

 בעצמו, כלומר הוא עצמו לקח מקח רע אך לא אבותיו.
אך תימה שיכול היה שלא להזכיר את אבותיו כלל ולא  -)א.ה.

הוכרחו להזכיר את יצטרך לתרץ קושיא זו ונראה לומר שכאן 
אבותיו מפני שכל מחלוקתו היתה מחמת אבותיו, שאף לו מגיע 
כמשה ואהרן מפני שהוא בנו של יצהר בן קהת בן לוי, ולכן 
הוצרכה התורה להזכירם, ואחר שע"כ היה צורך להזכירם קשה 
שא"כ כולם ח"ו רשעים, ולזה מתרץ שלקח מקח רע בעצמו 

 ודו"ק.(
 מרגניתא טבא

כיצד חשדו במשה שחטא באש"א ומדוע את אהרן 
 לא חשדו

במדרש איתא שחשדוהו  וישמע משה ויפול על פניו )טז ד(
באשת איש. וזה פלא דח"ו מלחשוד את משה בכך, ועוד מדוע 
הרעו קרח ועדתו למשה יותר מלאהרן, שבו חשדו ובאהרן הרי 

 לא חשדו כך.
בני עלי חטאו ונראה לפרש דאיתא בגמ' שבת )נה:( כל האומר 

אינו אלא טועה, וקשה דהא כתיב וישכבון את הנשים, מתרצת 
הגמ' דלא שכבו ממש אלא שהיו מתעכבים מלהקריב את 
קרבנות הזבה והיולדת, והיו הנשים מתעכבות בטומאתן 
ומתבטלות מתשמיש, לפיכך העלה עליהם הכתוב כאילו שכבו 

 את הנשים.
יו מותרים בתשמיש, עוד איתא בחז"ל שכשהיה הארון במחנה ה

ועוד איתא בסנהדרין דמה דכתיב ומשה יקח את האהל ונטה לו 
מחוץ למחנה, שלקח את האהל של הארון והוציאו מחוץ למחנה, 
ובסוף ברכות איתא שכשאין הארון במחנה אסורים בתשמיש, 

 נמצא שמשה ביטל את ישראל מפו"ר ע"י שהוציא הארון.
ש אין הכונה כפשוטו ולפי"ז שפיר שמה שחשדוהו באשת אי

ח"ו, אלא כמו שמצינו אצל בני עלי שמכיון שעיכבו את הנשים 
 מתשמיש מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבו עמהן.

אך קשה כיצד באמת הוציא משה את הארון וביטלם מפו"ר, 
ונראה לומר דהא מנודה אסור בתשמיש, וישראל כשהיו במדבר 

נה, נמצא דבלא זה היו היה להם דין מנודה שהיו נזופים כל המ' ש
אסורים בתשמיש, נמצא שלא הוצאת הארון עיכבתם, ועוד 

 דאיתא בחז"ל שאין השכינה שורה על המנודה.
ועפי"ז נבוא אל המכוון בהבנת המקראות, שקרח ועדתו אמרו "כי 
כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'", כלומר שאמרו שהעדה 

א"כ ששורה עליהם כולם קדושים ולא מנודים שהרי ה' בתוכם, ו
שכינה ע"כ שאינם מנודים, וא"כ מותרים הם בתשמיש, ונמצא 
שמשה ביטלם מתשמיש כשהרחיק את הארון, וא"כ חשדוהו 
כדמצינו בבני עלי וכמתפרש, ולכן "ויפול משה על פניו", ושפיר 
היטב לפי"ז מדוע חשדו דוקא במשה ולא באהרן מפני שמשה 

 .הוציא את הארון וביטלם ולא אהרן
 דברי גאונים )בשם
 הגר"י אייבשיץ(

 מדוע חשב קרח שיכול למלוך אע"פ שאין בו דופי

בחז"ל איתא, קרח שפקח היה מה ראה  ויקח קרח וגו' )טז א(
לשטות זאת, עינו הטעתו, שראה שולשלת גדולה יוצאה הימנו 

 שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. ויש להבין את דברי המדרש.
בגמ' יומא )כב:( מפני מה לא נמשכה  ונראה לפרש דהנה איתא

מלכות בית שאול, מפני שלא היה בה שום דופי, דאר"י משום 
רשב"י אין מעמידין פרנס על הציבור אלא א"כ קופה של שרצים 
תלויה לו מאחוריו, שאם תזוח דעתו אומרים לו חזור לאחוריך, 
ולפי"ז כל מי שנתמנה פרנס על הציבור היה בו דופי וכגון דוד 

יה בו דופי רות שהיתה מואביה, והנה לפי"ז אף במשה ואהרן ה
היה דופי שנולדו ע"י שנשא עמרם את דודתו ועתידה תורה 

 לאסור זאת, לפיכך יכלו להתמנות פרנס על הציבור.
ולפי"ז אתי שפיר מה מקשה המדרש על קרח, קרח שפקח היה 
וכן היה חכם עשיר ויחסן הרי שאין בו שום דופי, ומה ראה 

שטות זו למלוך, והא אין מעמידין פרנס שאין בו דופי, ועל כך ל
משיב המדרש שראה שמואל שעתיד לצת ממנו, וחיפש קרח 
דופי בשמואל ולא מצא, ומכך הסיק שאף מי שאין בו דופי 
מתמנה פרנס על הציבור דהא שמואל היה פרנס ושופט על 

 ישראל ימים רבים, ולכן רצה אף הוא להתמנות.
גדולה היתה בידו של קרח מפני שכן היה דופי ברם טעות 

בשמואל, והדופי היה מה שהיה נכדו של קרח, שאם יתגאה 
יאמרו לו אבי זקניך קרח נבלע באדמה ולכן יכל להתמנות פרנס 
על הציבור, משא"כ קרח עצמו שלא היה בו דופי שפיר שלא יכל 

 להתמנות.
 ילקוט הגרשוני

והרי יהושע לא מש  כיצד חשדו את משה באש"א
 מאהלו

פרש"י, ויפול על פניו מפני  וישמע משה ויפול על פניו )טז ד(
המחלוקת שזה סרחון רביעי בידם: א. עגל, ב. מתאוננים, ג. 
מרגלים, ד. קרח. ברם יש להקשות על פרש"י שהגמ' בסנהדרין 

באשת איש,  )ק:( כתבה טעם אחר, שנפל על פניו מפני שחשדוהו
 ומדוע כאן מפרש רש"י פירוש אחר מפירוש הגמ'.

ונראה לפרש שהנה יש להקשות כיצד חשדוהו באשת איש, והא 
כתיב שיהושע לא מש מהאהל של משה, ומאחר ותמיד היה 
יהושע עומד אצל משה ע"כ שלא חטא, ברם יש לומר שחשדוהו 

, על אותם מ' ימים שהלך יהושע עם המרגלים לתור את הארץ
 שבאותם ימים לא עמד אצל משה.

ברם זה אפשר לאומרו רק אם חטא המרגלים היה קודם לקרח, 
שאז חשדוהו קרח ועדתו על אותם מ' ימים, אך אם קרח היה 
לפני המרגלים הרי שלא יכלו לחושדו בכך שהרי יהושע לא מש 

 מאהלו, ועדיין לא הלך ממנו יהושע מ' יום לתור את הארץ.
שרש"י לא בא לחלוק על הגמ' שנפל משום ומעתה יש ליישב 

שחשדוהו באשת איש, אלא בא לפרש כיצד שייך שחשדוהו, 
ולזה פירש שמעשה קרח היה סרחון רביעי, וא"כ ע"כ שסרחון 
המרגלים היה לפני סרחון קורח, שהרי אם היה אחרי הרי שקרח 
הוא סרחון שלישי, ומאחר וקרח הוא סירחון רביעי ע"י 

ודם שפיר חשדוהו באשת איש על אותם מ' שהמרגלים היו ק
 ימים שלא עמד יהושע אצלו.

 עדות ביהוסף
 


