
 

 הטעם שחשב קרח שהוא יעלה בגורל להיות כה"ג

איתא במדרש רבה מה ראה קרח לחלוק על  ויקח קרח )טז א(
 משה רבינו, ראה פר' פרה אדומה. והוא מדרש פליאה.

ונרא לבאר שהנה קשה מהיכן לו לקרח שעליו יחול הגורל 
יים וחמישים ראשי שיהיה כהן גדול, הרי היו עוד מאת

סנהדראות שרצו להקטיר קטורת ולהיות כה"ג ונמצא שיש רוב 
נגדו, וי"ל ע"פ דברי הגמ' סנהדרין )עט.( דמקרא דקם לו וארב לו 
ילפינן שבאנשים אמרי' כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, נמצא 

 לפי"ז שאין מולו רוב אלא מחצה על מחצה שיעלה הוא בגורל.
א בתרגום יונתן גבי פרה אדומה שצריך והנה בפרשת חוקת אית

לבדוק בה אחר י"ח סימני טריפות שיש בבהמה, דבפרה אדומה 
 לא אזלי' בתר רובא דרוב בהמות כשורת אלא צריך לבדוק.

ובזה שפיר לבאר המדרש, שמקשה מה ראה קרח לחלוק על 
משה דוכי מנ"ל שיעלה בגורל והרי יש רוב נגדו, ולזה איתא ראה 

שבפרה אדומה נתבאר דלא אזלי' בתר רובא, וסבר פרה אדומה, 
קרח שה"ה באנשים דלא אמרי' דין רוב אלא כל קבוע, נמצא 

 שיש מחצה על מחצה ולזה חשב שהוא יהיה כהן גדול.
 פני יוסף

מדוע נעמדו בני קרח בפני משה אחר שראו שכל 
 ישראל עומדים

את איתא במדרש שראו בני קרח  ויקומו לפני משה וגו' )טז ב(
משה אמרו היכי נעביד, ניקום בפניו יקצוף אבינו, לא ניקום 
יקצוף רבינו, כשראו שכל ישראל עמדו אף המה עמדו. ויש 
להבין מה חשבו בתחילה ומה חשבו בסוף, ומה הכרעה יש בכך 

 שכל ישראל עמדו.
ונראה לפרש ע"פ הא דאיתא בגמ' חולין )דף יא( שהמקור לכך 

ין דמכה אביו יומת, שניחוש דילמא דאזלינן בתר רובא הוא מהד
לאו אביו הוא, אלא קמ"ל דאזלי' בתר רובא, ומה"ט דאזלי' בתר 
רובא חשו בני קרח לאביהם מדין כיבוד אב, אך אחר שראו שכל 
ישראל עמדו מלבדם שוב אמרו בני קרח שאם אכן אזלי' בתר 
רובא יש לנו לעמוד, שהרי הרוב עומדים בפני משה, ולכך 

 ישראל נעמדו עמדו גם הם. כשראו שכל
 נחלת יעקב )אבני שוהם(
 )לבוב תרכ"ב(

 מדוע טען קרח למשה שמזלזל בתורה שבע"פ

ופרש"י אם לקחת אתה  ומדוע תתנשאו על קהל ה' )טז ג(
 מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה. ונראה לפרש בזה 

ובהקדם דאיתא במדרש מה נאוו לחייך בתורים, בב' תורות תורה 
ב ותורה שבע"פ, פירוש אחר מה נאוו לחייך בשני תורים שבכת

אלו משה ואהרן, מה לחייך לא נבראו אלא לדיבור אף משה 
 ואהרן לא נבראו אלא לכבודן של ישראל, כך איתא במדרש.

 

ובכך יש לפרש את טענת קרח ע"פ מה שכתב רש"י שטען קרח 
, אם טוען אתה שתורים היינו בב' תורות תורה למשה ממ"נ

שבכתב ותורה שבע"פ ולא אתי קרא לגדולת משה ואהרן, א"כ 
כיצד אתה מלך ואהרן כהן הרי אין הפי' ששניכם גדולים, ואם 
כוונת קרא בשני תורים היינו שמשה ואהרן לכבודן של ישראל 

ור ולכן אתה לקחת מלוכה ואהרן לקח כהונה, נמצא א"כ שאין מק
בקרא לב' תורות שבכתב ושבע"פ, וא"כ נמצא אתה מזלזל בתורה 

 שבע"פ.
 אסיפת הכהן

 מדוע אמר משה לקרח שבבקר ידע ה'

 וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע ה' וגו' )טז ה(
איתא בגמ' נדרים איבעיא להו הני כהני שלוחי דידן נינהו או 

מקדש, א"א שלוחי דרחמנא נינהו, ת"ש הכהנים מפגלים ב
בשלמא שלוחי דרחמנא נינהו ניחא, אלא אי אמרת שלוחי דידן 
יכול לומר לו לתיקוני שדרתיך ולא לעיוותי, אלא ע"כ דשלוחי 
דרחמנא נינהו, והנה איתא בגמ' מהיכן שאכן כהנים יכולים לפגל, 
דכתיב לא תותירו ממנו עד בוקר והנותר ממנו עד בוקר באש 

אלא ש"מ דכהנים מפגלים, ומכך תשרוף, למה לי בוקר שני, 
 שמפגלים הוכיחה הגמ' ששלוחי דרחמנא נינהו.

והנה בטענת קורח יל"ע דאי שלוחי דרחמנא נינהו מה תבע קורח 
ממשה, הרי יכול משה לומר לו שאין הקב"ה חפץ למנותו 
לשליחו, אלא ע"כ שסבר דשלוחי דידן נינהו ולזה תבע קורח 

, ולזה אמר לו משה לקרח בטענה שהעם רוצה למנותו לשליחם
בקר ידע ה', שלכאו' היה מקום להקשות מדוע הוצרך לומר לו 
בוקר לימא ליה וידע ה', ולהנ"ל שפיר שהוסיף בקר שהרי 
מדכתיב בקר ילפינן שכהנים מפגלים וממילא מוכח דשלוחי 
דרחמנא נינהו, ולזה ענה לו משה בקר דהיינו דמדכתיב בוקר 

כ דשלוחי דרחמנא נינהו, וא"כ תו שלמדנו שכהנים מפגלים ע"
 אין לקרח תביעה שהרי אין הקב"ה רוצה למנותו.

 אסיפת הכהן

 הטעם שרצה משה שלא תעלה קטורת קרח לרצון

ויחר למשה מאוד ויאמר אל ה' אל תפן אל מנחתם וגו' )טז 
ברש"י פירש לפי פשוטו שאמר משה לה' אל תפן לקטורת  טו(

ירש רש"י הטעם מדוע רצה שהם מקריבים לפניך מחר, ולא פ
שלא יפנה )ועיי' בבעה"ט אבן עזרא וספורנו כ"א וטעמו עמו, 

 אומנם רש"י לא פירש הטעם(.
ונראה שבתחילת הפרשה הביא רש"י מהמדרש רבה )יח ב( 
ששאלו קרח ועדתו טלית שכולה תכלת אם חייבת בציצית או 

ק חל לא, א"ל חייבת, התחילו לשחק עליו כו', משמע מכך שקרח
על מצות ציצית, והנה במצות ציצית כתיב וזכרתם את כל מצות 
ה' )טו לט(, ופרש"י שם דציצית בגימטריא ת"ר, ויש ח' חוטין וה' 

 קשרים, הרי תרי"ג, נמצא שהציצית מרמזת לכל התרי"ג.
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ולפי"ז בחר קרח לכפור דוקא בציצית משום שרצה לכפור בכל 
 התרי"ג ולומר שאת כל התרי"ג מצות בדה משה מליבו.

והנה גבי הקטורת איתא בקרא כף אחת עשרה זהב מלאה 
בד' בא"ת ב"ש יהיה  קטורת )ז כ(, וכתב רש"י דכשתחליף קוף

 גמטריא תרי"ג, נמצא שהקטורת נמי מרמזת על התרי"ג.
ולפי"ז שפיר הטעם שאמר משה לקב"ה שלא יפנה למנחתם, 
שהרי כוונת הקטורת נתבאר ברש"י שהיא כנגד התרי"ג, וקרח 
שכפר בציצית שנתבאר ברש"י שהיא כנגד התרי"ג ע"כ שכפר 

ה הקטורת שלו בתרי"ג, ולזה אמר לקב"ה שלא ראוי שתעל
 לרצון.

 חנוכת התורה

מדוע נענש קרח דוקא בכך שפתחה האדמה את 
 פיה

יש להבין מדוע  אם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה )טז ל(
 נענש קרח דוקא במיתה משונה זאת שפתחה האדמה את פיה.

ונראה ובהקדם שהנה איתא במדרש רבה )יח ב( שטענת קרח 
עמרם יצהר חברון  היתה שהרי ארבעה בנים היו לקהת,

ועוזיאל, ונטלו שני בני עמרם שהיה בכורו של קהת את 
המלכות ואת הכהונה, ואילו נשיא לבני קהת מינה את בנו של 
עוזיאל צעיר הבנים של קהת, הרי מכך שהויכוח של משה 
וקרח היה שמשה סבר שהצדדים הם הקדושים יותר, כלומר 

הם הקדושים, הבכור והצעיר, ואילו קרח סבר שהפנימיים 
כלומר הבנים האמצעים, והוא נולד מהבן האמצעי ולזה הוא 

 קודם.
והנה מחלוקת זו איתא כבר בגמ' יומא )מה:( שדנה היאך נברא 
העולם, האם תחילה מן הצדדין וממילא הצדדין מקודשים 
יותר, או"ד שהעולם נברא מאמצעו וממילא יותר קדוש 

מן האמצע מוכיח  הממוצע, ובגמ' המ"ד שס"ל שהעולם נברא
די, מלשון שאמר לעולמו די, -כשיטתו משמו של הקב"ה ש

ואי אמרת שנברא מאמצעו שפיר שהוצרך לומר די שרצה 
העולם להמשיך להתרחב לצדדין, משא"כ אי נימא שנברא 
תחילה מהצדדין מה שייך שרצה להתרחב, הלא החל מצידו 

 לעבר אמצעו ואין לו להיכן להתרחב.
לקו משה וקורח שפיר ראייתו של משה ולפי"ז שבזה נח

שהגבולין דהיינו הצדדין יותר מקודשים מן האמצע, שאמר 
משה לקרח בקר וידע ה' ופרש"י על כך גבולין חלק הקב"ה 
בעולמו, והיינו שחלק הקב"ה גבולין בעולמו משום שהגבולין 
קדושתן גדולה יותר, אלא שיקשה על כך שהרי מזה שאמר 

י מוכח שהממוצע קדוש יותר מן הצדדין, הקב"ה די לעולמו הר
לזה אמר משה אם בריאה יברא ה' כו' שרצונו לומר שאכן 
הצדדין מקודשין יותר, וממה שאמר הקב"ה לעולמו די כוונתו 
היתה למה שהאדמה פצתה פיה, שהרי בריאה זו שפצתה 
האדמה פיה נבראה כבר מבריאת העולם, ולבריאה זו אמר 

שטה מהצדדין לאמצעו של העולם הקב"ה די, שהאדמה שהתפ
רצתה לסגור גם את הפתח שאמור להישאר פתוח לקורח 
ועדתו, ולזה אמר הקב"ה די, אבל אכן העולם נברא מהצדדין 

 מפני שהצדדין מקודשים יותר.
ולפי"ז מיושב שפיר שנענש דוקא בפציית האדמה את פיה, 
שע"י עונש זה הוכח שמה שאמר הקב"ה לעולמו די הוא 

לא תכסה את הפתח ולא משום שהעולם נברא  שהארץ
מאמצעו, ושפיר שע"י העונש הוכח שצדק משה בטענתו 

 שהצדדין מקודשים יותר.
 אמרי דעת

 

חשבונו של קרח שהוא מעשר מן המעשר וצריך 
 להיות כהן גדול

איתא במדרש ויוצא פרח רמז  ויצא פרח ויצץ ציץ )יז כג(
אהרן )ילקו"ש ויקרא י(. לפרחי כהונה בני אהרן, ויצץ ציץ זה 

בספר זרע ברך מקשה מדוע הקדים המדרש לרמוז על בני 
אהרן קודם אהרן והלא האב קודם לבנו בכל מקום, וכתב 
ליישב שעיקר מחלוקת קרח היתה עם בני אהרן ולא עם אהרן 
עצמו, שטען שהם לא ראויים ורצה להוציאם מן המנין בכדי 

בני אהרן, ולכך הקדים  שבעתיד אחר אהרן הוא יהיה כהן ולא
 המדרש בני אהרן שלגביהם היתה עיקר מחלוקתו של קרח.

ונראה לפרש הדברים באופן נפלא, ובהקדם דאיתא ברבינו 
בחיי )פר' פנחס כח יא( ותו"ד הם שמה שנבחר אהרן לכהונה 
גדולה הוא מצד הלכות מעשר בבחינת העשירי יהיה קדש לה' 

המה הדין הוא שהבהמה )ויקרא כז לב(, שהרי גבי מעשר ב
היוצאת עשירית מהדיר היא קדש לה', ובחינה זו היתה אף 

 בבחירתו של אהרן לכהן גדול.
וכשנתבונן במעשר בהמה הרי הבהמה שנכנסת ראשונה לדיר 
היא יוצאת העשירית והבהמה שנכנסת עשירית לדיר היא 
יוצאת ראשונה, וי"ל שאף שבט לוי בחר כך להתקדש משאר 

תחילו למנות את השבטים בכדי להגיע לעשירי השבטים, שה
משבט בנימין שהוא האחרון, וכמו שבעדר מונים לעשר 
מהאחרון שנכנס ה"ה בשבטים, וכאשר נספור עשר מבנימין 
הרי שהעשירי הוא לוי ומה"ט הוא נתקדש שבניו יהיו כהנים 
ולווים, וכעת מתוכו צריך לבחור את קדש הקדשים שהוא 

מי יש לספור עד העשירי ע"ד זו, והחשבון הכהן גדול, ובזה נ
עולה כך: א גרשון בן לוי, ב לבני, ג שמעי, שניהם בני גרשון. ד 
עמרם, ה יצהר, ו חברון, ז עוזיאל, אלו היו בני קהת. ח מחלי, 
ט מושי, אלו היו בני מררי. אלו הם הדור הראשון והדור השני 

בניו והם:  מלוי. וכעת מגיע הדור השלישי שהם בניהם של בני
י אהרן, יא משה, יב קרח, שהם הגדולים שבדור השלישי 
ללוי, ומאחר שאהרן היה הגדול שבדור שלישי נמצא שהוא 
העשירי מלוי, ושפיר הוי קדש קדשים דהיינו כהן גדול שהוא 

 מעשר מן המעשר.
אומנם קרח שרצה להיות כהן גדול רצה לחשב את המנין 

וטען בשני חלקים, תחילה בצורה שונה שכך הוא היה נבחר, 
טען שכמו שבמנין הראשון שבו נבחר לוי החלו מהקטן דהיינו 
בנימין מפני שמי שנכנס אחרון יוצא ראשון, א"כ אף במנין 
שבתוך בני לוי יש למנות מהקטן שהיה באותו הזמן של 
המחלוקת עד לגדול, והיינו מדור רביעי ללוי שהיו באותו 

בריו יעלה החשבון כך: א הדור ולמעלה עד לעשירי, ולד
פנחס, ב אביאסף, ג אלקנה, ד אסיר, ה אליצפן, ו סתרי, ז 
מישאל, ח זכרי, ט נפג, י אלעזר, יא איתמר, יב קרח, יג משה, 

 יד אהרון, ובחשבון זה עולה עשירי אלעזר בן אהרון.
אלא שכאן באה טענתו השניה של קרח, שהרי הקב"ה ביקש 

אלא שמשה התפלל עליהם להמית את כל בניו של אהרן, 
ועמדה תפילתו להציל את אלעזר ואיתמר, כדכתיב ובאהרן 
התאנף ה' מאוד להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא 
)דברים ט כ(, וכדאיתא בתנחומא )אחרי מות סי' ח ואף ברש"י 
שם(, ולזה טען קרח שאין הגיון בכך שתפילת משה תגרע 

את כל בניו של אהרן מחלקו, שהרי אחר שגזר ה' להשמיד 
הרי שקרח הוא העשירי, שהרי העשירי והאחד עשרה הם בני 
אהרן, ואם אכן היו מתים הרי שקרח שהוא השנים עשרה היה 
נעשה העשירי, וא"כ סבר הוא שבדין צריך הוא להיות הכה"ג 

 מפני שהוא העשירי ותפילת משה אינה יכולה לגרע מחלקו.
ני אהרן, ושפיר מה הרי שעיקר טענת קרח היתה כלפי ב

 שהמדרש הקדימם לאהרן וכדברי הזרע ברך.
 בניהו עה"ת

  לע"נמוקדש  
  ל"צז משה דוד "רב מיכל יהודה ביר

 ת.נ.צ.ב.ה. - שהשבת פקידת שנתו

 

 הסבתא הצדקתמוקדש לע"נ 
  ע"ה רחל תב עישה מרת

 ת.נ.צ.ב.ה. - פקידת שנתההש"ק כו' בסיון ש


