קרח
בספר במדבר פרק ט"ז – י"ז ,מסופר על קורח ,דתן ואבירם ומנהיגי  12השבטים על ראשי,
משפחותיהם ,שהיו  250איש במספר ,בנוסף לדתן ואבירם ,קורח ועדתו .אציין ,תחילה ,שסדר
ההתרחשויות אינו תמיד הסדר שבו הן כתובות בתורה ,ומקרה זה הוא דוגמא לכך.

וַיִּקּח ק ַֹרח ,בֶּ ן-יִ ְצהָ ר בֶּ ןְ -קהָ ת בֶּ ן-לֵוִ י; וְ ָדתָ ן וַ אֲ בִ ָירם בְּ נֵי אֱ לִ יאָב ,וְ אוֹן בֶּ ן-פֶּ לֶת--בְּ נֵי ְראוּבֵ ן .ב
בפרק ט"ז" :א ַ
וַ יָּקֻ מוּ לִ פְ נֵי מֹשֶׁ ה ,וַ אֲ נ ִָשׁים ִמבְּ נֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתָ יִם ,נ ְִשׂיאֵ י עֵ ָדה ְק ִראֵ י מוֹעֵד ,אַנ ֵ
ֹשׁה
ְשׁי-שֵׁ ם .ג וַיִּ ָקּהֲ לוּ עַ ל-מ ֶ
ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם ַרבָ -לכֶם--כִּ י כָל-הָ עֵ ָדה ֻכּלָּם ְקד ִֹשׁים ,וּבְ תוֹכָם ה'; וּמַ דּוּעַ ִתּ ְתנ ְַשּׂאוּ ,עַ לְ -קהַ ל ה'".
וְ עַ ל-אַהֲ רֹןַ ,ויּ ְ

ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם ַרבָ -ל ֶכם--
בפסוקים אלה אומרים אותם רבנים :גם אנחנו יודעים את התורה ,ככתוב "וַ יּ ְ
כִּ י כָל-הָ עֵ ָדה ֻכּלָּם ְקד ִֹשׁים ,וּבְ ת ֹוכָם ה'; וּמַ דּוּעַ ִתּ ְתנ ְַשּׂאוּ ,עַ לְ -קהַ ל ה' " ולכן אתם ,משה ואהרון
הנביאים ,אינכם יכולים להתנשא מעלינו.
משה נבהל ,כי כל ראשי העם ,כולל חסידיהם ,התנפלו עליו והם יפסיקו להישמע להוראות ה' שיגיעו
דרכו ודרך אהרון .הגדילו לעשות דתן ואבירם כשסירבו להופיע בפני משה ,ככתוב בהמשך פרק ט"ז:
ֹאמרוּ ,א ַנ ֲעלֶה .יג הַ ְמעַ ט ,כִּ י הֶ עֱלִ יתָ נוּ מֵ אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב
ירם בְּ נֵי אֱ לִ יאָב; ַויּ ְ
לִקרֹא לְדָ תָ ן וְ לַאֲ בִ ָ
ֹשׁהְ ,
"יב וַיִּ ְשׁלַח מ ֶ
וַתּ ֶתּן-לָנוּ,
ְוּדבַ שׁ ,לַהֲ ִמיתֵ נוּ ,בַּ ִמּ ְדבָּ ר :כִּ יִ -ת ְשׂ ָתּ ֵרר עָ לֵינוּ ,גַּםִ -ה ְשׂ ָתּ ֵרר .יד אַף א אֶ ל-אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבַ שׁ ,הֲ בִ יאֹתָ נוִּ ,

נַחֲ לַת שָׂ ֶדה וָ כ ֶָרם; הַ עֵ ינֵי הָ אֲ נ ִָשׁים הָ הֵ םְ ,תּנ ֵַקּר--א ַנ ֲעלֶה".
כלומר דתן ואבירם אמרו לשליחי משה ואהרון :אתם אמרתם שעוד מעט ניכנס לארץ זבת חלב ודבש
ובעצם עברו כבר עשרות שנים ואנו עדיין במדבר ואתם ,כנביאים ,אינכם יודעים מתי נגיע לארץ
המובטחת.
בספר במדבר ,פרק ל"ב ,אומר משה לראשי השבטים ,ראובן וגד ,שרצו להישאר בגולן ובגלעד ולא
להיכנס לארץ ישראל ,שבגלל חטא המרגלים ,שבו מרדו עשרת ראשי השבטים ,כעס ה' על כל עם
ישראל ואמר שיהיו במדבר  40שנה עד תום הדור הזה .משה אומר להם" :יד וְ ִהנֵּה ַק ְמ ֶתּםַ ,תּחַ ת
אֲ בֹתֵ יכֶ םַ --תּ ְרבּוּת ,אֲ נ ִָשׁים חַ טָּ ִאיםְ :
לִספּוֹת עוֹד ,עַ ל חֲ רוֹן אַף-ה'--אֶ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל טו כִּ י ְתשׁוּבֻן ,מֵ אַחֲ ָריו ,וְ יָסַ ף עוֹד,

לְ הַ נִּיח ֹו בַּ ִמּ ְדבָּ ר" ,כלומר האם אתם רוצים להוסיף עוד על חרון אפו? כי אז ישאיר אותנו במדבר ויישחת
כל העם ,כי העם כבר קצר רוח.
כלומר על כל חטא שחטאו בני ישראל במדבר ירדנו בעולמות ואנו צריכים לתקנם דרך ייסורים
והישארות במדבר.
לכן טענת דתן ,אבירם וקורח כי נשארו במדבר  40שנה וכאילו הנביאים אינם יודעים את העתיד אינה
נכונה ,ומצב זה חוזר על עצמו בכל הדורות.

הוויכוח הוא בין הנביאים ובין ראשי העם ,שהם רבנים .ה' שומע את השיחה הזאת ואפו חורה .בחרון
אף זה מושמדים כל ראשי העם ורוב חסידיהם .אבל לאחר שפצתה האדמה את פיה ובלעה את רובם
יצאה אש מ-ה' ושרפה את  250ראשי העם ,שרצו להיות כהנים במקום אהרון ובניו ומשפחתו
לדורותיהם .אך רק הכהנים הם הממונים על לימוד התורה ועל עבודת הקודש ,כי מעוברים בהם,
בזמן טהרתם וקדושתם ,מלאכי עליון וביחד הם מחברים שמים וארץ בעבודת ה'.
לאחר מותם קמו שאר החסידים והתנפלו על משה ואהרון "מדוע הרגתם את ראשי העם" ככתוב
בפרק י"ז":ו וַיִּנוּ כָּל-ע ֲַדת בְּ נֵי-יִ ְשׂ ָראֵ לִ ,ממָּ חֳ ָרת ,עַל-מֹשֶׁ ה וְ עַ ל-אַהֲ רֹן ,לֵאמֹר :אַ ֶתּם הֲ ִמ ֶתּם ,אֶ ת-עַ ם ה' .ז וַיְ ִהי,
ֹשׁה וְ עַ ל-אַהֲ רֹן ,וַיִּפְ נוּ אֶ ל-אֹהֶ ל מוֹעֵ ד ,וְ ִהנֵּה כִ סָּ הוּ הֶ עָ נָן; ַויּ ֵָרא ,כְּ בוֹד ה' ".
בְּ ִה ָקּהֵ ל הָ עֵ ָדה עַל-מ ֶ

בזעם זה של ה' הושמדו  14700איש ,מלבד המתים מקודם .אותם  14700מתו במגיפה לאחר מכן ,וזה
עוד בצמצום רב מכיוון שמשה ציווה על אהרון לקחת קטורת בתוך מחטת אש ולרוץ במחנה כדי
לעצור את המגיפה.
כל מנהיגי העם וחסידיהם מרדו במשה ואהרון ,שהיו נביאי אמת .על כך נאמר בספר דברים פרק י"ח:
אָקים לָהֶ ם ִמ ֶקּ ֶרב אֲ חֵ יהֶ ם ,כָּמוֹ ;וְ נָתַ ִתּי ְדבָ ַרי ,בְּ פִ יו ,וְ ִדבֶּ ר אֲ לֵיהֶ ם ,אֵ ת כָּל-אֲ ֶשׁר אֲ צַ וֶּנּוּ .יט וְ הָ יָה,
"יח נָבִ יא ִ
הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר א-י ְִשׁמַ ע אֶ לְ -דּבָ ַרי ,אֲ ֶשׁר יְ ַדבֵּ ר ,בִּ ְשׁ ִמי--אָנֹכִ י ,אֶ ְדרֹשׁ מֵ עִ מּ ֹו .כ אַ  הַ נָּבִ יא אֲ ֶשׁר יָזִ יד לְ ַדבֵּ ר ָדּבָ ר בִּ ְשׁ ִמי,
הים אֲ חֵ ִרים--וּמֵ ת ,הַ נָּבִ יא הַ הוּא".
יְדבֵּ ר ,בְּ שֵׁ ם אֱ ִ
לְדבֵּ ר ,וַאֲ שֶׁ ר ַ
יתיו ַ
אֵ ת אֲ ֶשׁר א-צִ וִּ ִ

כלומר ה' מדבר אל העם דרך נביאיו ,שהם שליחיו .מלאך שמביא את מסר ה' חייב להזדהות שהוא
בא בשם ה' )אֲ ֶשׁר יְדַ בֵּ ר ,בִּ ְשׁ ִמי( להעביר מסר זה ,כי גם מלאכי עליון מחויבים בציווי שבעשרת הדברות
לְדבֵּ ר ָדּבָ ר בִּ ְשׁ ִמי ,אֵ ת אֲ שֶׁ ר
"א ִת ָשּׂא אֶ ת-שֵׁ ם-ה' אֱ הֶ י ,לַשָּׁ וְ א" .על כן נאמר בפסק כ' אַ  הַ נָּבִ יא אֲ שֶׁ ר יָזִ יד ַ

הים אֲ חֵ ִרים--וּמֵ ת ,הַ נָּבִ יא הַ הוּא".
יְדבֵּ ר ,בְּ שֵׁ ם אֱ ִ
לְדבֵּ ר ,וַאֲ שֶׁ ר ַ
יתיו ַ
א-צִ וִּ ִ

