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 קרח

ת ִציִצית .1 ת קַֹרח ְלָפָרׁשַ ַּמּדוַע ִנְסְמָכה ָפָרׁשַ ּ?  

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ה: "ּ ַעל ִעְנַין ִציִצית ָחַלק ַעל ֹמׁשֶ ת ִציִצית ׁשֶ   ". ְָסַמך ַמֲחלֶֹקת ֹקַרח ְלָפָרׁשַ

ִמְדַרׁש ַתְנחּוָמאמּוָבא  ִתיב ְלַמְעָלה ִמן ָהִע: "ּּבְ ָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ? 'ְנָיןַמה כְּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ּּדַ
ה. )לח, במדבר טו(' ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ָנף 'ַּאָתה אֹוֵמר : ָקַפץ ֹקַרח ְוָאַמר ְלמֹׁשֶ ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהכָּ

ִתיל ְתֵכֶלת ָלה ְתֵכֶלת. )שם(' ְוגֹו' ּּפְ כֻּ ַּטִלית ׁשֶ ּ טּו, ּ ְתֵהא ּפְ ָאַמר לֹו ? ָּרה ִמן ַהִציִציתַּמה ִהיא ׁשֶ
ה ִציִצית: מֹׁשֶ ָלה ְתֵכֶלת ֵאיָנה ּפֶֹטֶרת ַעְצָמה: ָאַמר לֹו קַֹרח. ַּחֶיֶבת ּבְ כֻּ ַּטִלית ׁשֶ ּ ּ ּ ָעה חּוִטין , ּ ְוַאְרּבָ

ִית ָמֵלא ְסָפִרים! ?ּּפֹוֵטר אֹוָתה טּור ִמן ַהְמזּוָזה, ּבַ ְיֵהא ּפָ ַּמהּו ׁשֶ ָאַמר . ְמזּוָזהַּחָיב ּבִ: ָאַמר לֹו? ּ
ה: לֹו ֵיׁש ּבָ יֹות ׁשֶ ָרׁשִ ְבִעים ְוָחֵמׁש ּפָ ָלה ָמאַתִים ׁשִ ל ַהתֹוָרה כֻּ ּכָּ ּּ ִית, ּ ָלן ֵאין ּפֹוְטרֹות ֶאת ַהּבַ , ּכֻּ

ִית ְמזּוָזה ּפֹוְטרֹות ֶאת ַהּבַ ּבַ יֹות ׁשֶ ָרׁשִ ֵתי ּפָ ּּוׁשְ יָת ֲעֵליֶה: ָאַמר לֹו! ?ּ ָבִרים ֵאלּו לֹא ִנְצַטּוֵ , םּּדְ
ך ַאָתה ּבֹוְדָאן ּּוִמִלּבְ ָ ּ ."  
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ַתב ּבְ ל ֹקַרח ֶאת : "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ תֹו ׁשֶ ֲאָלה ִאׁשְ ָרֵאל ִמְצַות ִציִצית ׁשָ ה ְלִיׂשְ הֹוִדיַע מֹׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ
ינּו: קַֹרח ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ יָבתֹו ׁשֶ יׁשִ ה ִמְצָוה ֲחָד: ָּאַמר ָלה קַֹרח? ֵּאיֶזה ִחּדּוׁש ָהָיה ַהיֹום ּבִ ה ִצּוָ ׁשָ

תֹו. ִּהיא ִמְצַות ִציִצית ִעם ְתֵכֶלת, ּאֹוָתנּו ַהיֹום ל ְתֵכֶלת ַמה ִהיא: ָּאְמָרה לֹו ִאׁשְ ? ִּמְצָוה זֹו ׁשֶ
ָכל ֶאָחד ִמד: ָּאַמר ָלה ֹקַרח יל ִציִצית ּבְ ֵיׁש ְלַהּטִ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ם ַהּשׁ ׁשֵ ך ָאַמר ָלנּו ּבְ ּכָּ ְ ְנפֹות ' ְ כַּ

ֶגד ׁשֶ ְנפֹותַהּבֶ ע כַּ ל ְתֵכֶלת: ל ַאְרּבַ ל ָלָבן ְוֶאָחד ׁשֶ ה חּוִטים ׁשֶ לֹׁשָ תֹו. ּׁשְ ְצחֹוק : ָּאְמָרה לֹו ִאׁשְ
ה ִעָמֶכם ֶזה ה לֹו ַהָקּבָ, ּעֹוׂשֶ ך ִצּוָ כָּ ָדָבר ָחָדׁש ְואֹוֵמר ׁשֶ א ֲאֵליֶכם ּבְ ל יֹום הּוא ּבָ כָּ ֵאין ֶזה . ה"ְׁשֶ

ָבִר ָדא אֹותֹוֶּאָלא ֵמַעְצמֹו אֹוֵמר ַהּדְ ּבָ יו ׁשֶ ך ֲחׁשּוָבה. ים ַעְכׁשָ ל כָּ ַהְתֵכֶלת כָּ ְֵמַאַחר ׁשֶ חּוט , ּ ּבְ ׁשֶ
ָלן ְתֵכֶלת, ֶאָחד יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה כֻּ ִעְמך ַטִליתֹות ׁשֶ ים ׁשֶ יו ּוְלָכל ָהֲאָנׁשִ ה ְלך ַעְכׁשָ ֶּאֱעׂשֶ ּ ּ ָ ָ ;

ה ְותֹאַמר לֹו ְפֵני מֹׁשֶ ין ּבְ: ְוֵתְלכּו ּבִ זֹוָמה ַהּדִ ִציִצית ִאם ָלאו, ַּטִלית כָּ ְוִתְרֶאה ַמה , ִּאם ַחֶיֶבת ּבְ
ַיֲעֶנה אֹוְתך ֶ ָּשׁ ּ ."  

ְפֵתי ֲחָכִמיםַה ֶדרׂשִ יֹות לֹא ָהָיה ְלִפי ַהּסֵ ָרׁשִ ִמיקּום ַהּפָ נּו ׁשֶ ַרׁשְ ַלח ְלך ּפֵ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ יר ׁשֶ ּ ַמְזכִּ ָ ,
יבּות ׁשֶ יׁש ֶאת ַהֲחׁשִ ת ִמְרָיםּּוִמקּום ֶזה ִהְדּגִ ִלים ְלָפָרׁשַ ת ַהְמַרּגְ ָרׁשַ אן. ּל ְסִמיכּות ּפָ , ְוֵכן כָּ

ת ִציִצית ת ֹקַרח ְלָפָרׁשַ ָרׁשַ ְסִמיכּות ּפָ ִתיב ִציִצית ְוָסִמיך ֵליה : "ּבִ ַלח ְלך כְּ ת ׁשְ ָרׁשַ ְבסֹוף ּפָ ּּדִ ְ ָ

ַּוִיַקח קַֹרח' לֹוַמר ָנַטל ִציִצית', ּ ֵאינֹו ִריׁש ְסִמיכּות ַרק ֵהיָכי לֹא ּדָ"ֵרי ַרׁשְִּוִאם תֹאַמר ַוֲה. כְּ א ׁשֶ
מֹו  ַלח ְלךׁשְֶמקֹומֹו כְּ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ִתי ּבְ ֵָפַרׁשְ אן ֵאינֹו ְמקֹומֹו. ּ ם כָּ ּגַ ִתי , ְוֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ַרׁשְ ּפֵ ֶ ְּלִפי ַמה ּשׁ

ל ֱאִליָצָפן ְוֶזה ָה יאּותֹו ׁשֶ ִביל ְנׂשִ ׁשְ ל קַֹרח ָהָיה ּבִ ַמֲחָלְקתֹו ׁשֶ ּׁשֶ ִאם . 'ָיה קֶֹדם ְנִסיָעָתן ֵמַהר הּ
אן ן ָלָמה ִנְסְמָכה כָּ ר ִסיַני? ּכֵּ ִמְדּבַ ת ּבְ ָפָרׁשַ יָנן ְסִמיכּות, ָּהָיה לֹו ִלְכתֹב ּבְ ְרׁשִ לֹוַמר". ְְלָכך ּדַ , כְּ

יאּות ׂשִ לֹא ִנְבַחר ַלּנְ ך ׁשֶ ַעס ַעל כָּ ּקַֹרח כָּ ֵּמַאַחר ְולֹא ָהָיה לֹו ֵתרּוץ ַלַמֲחלֶֹקּו ,ְ הּ א ,ת ִעם ֹמׁשֶ  ּבָ
יֹות  ָרׁשִ ֶרך ְסִמיכּות ַהּפָ תּוב ְלַלֵמד אֹוָתנּו ּדֶ ְַהכָּ ֶדר –ּ ְמקֹוָמן לֹא ְלִפי ַהּסֵ יֹות ׁשֶ ָרׁשִ ֹקַרח –ּ ּפָ ּ ׁשֶ

ה ָבִסיס ַלַמֲחלֶֹקת ִעם מֹׁשֶ לֹו ְתֵכֶלת כְּ כֻּ ֶגד ׁשֶ ל ּבֶ ֵתרּוץ ׁשֶ ַתֵמׁש ּבְ ִּהׁשְ ּּ ּּ.  

ֶנֱאַמר  .2 ַּמהו ׁשֶ   ?ַמה ָלַקח קַֹרח'? ַּקחַּוִי'ּ

ַתב  י ַתְנחּוָמא: "י"ַרׁשִכָּ ִמְדַרׁש ַרּבִ ת ּבְ ה זֹו ָיֶפה ִנְדֶרׁשֶ ָרׁשָ ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ְלַצד ַאֵחר ִלְהיֹות . ּּפָ
ְֶנֱחָלק ִמתֹוך ָהֵעָדה ה, ּ ֻהּנָ ֵלג. ְלעֹוֵרר ַעל ַהכְּ ם אּוְנְקלֹוס ְוִאְתּפְ ִתְרּגֵ   ". ְּוֶזהּו ׁשֶ

יר ְפֵתי ֲחָכִמים ַהִהְסּבִ ִבִיית ִהיא: "ׂשִ רּוׁש ְלִקיָחה זֹו ַמֲחׁשָ ְּוַהֵלב הּוא ַהּפֹוֵעל ְוֹקַרח הּוא , ּּפֵ
עּול ן . ַהּפָ ַּוִיַקח'ִאם כֵּ מֹו ַויּוַקח' ּ ֵלג, ּהּוא כְּ ם ְוִאְתּפְ ַדַעת ַהְמַתְרּגֵ יך ". ּכְּ ֶנֱחָלק : י"ַרׁשְִּוַמְמׁשִ

ך': ְוֵכן. ַּמֲחלֶֹקתר ָהֵעָדה ְלַהֲחִזיק ּבַָאׁשְִמ ַָמה ִיָקֲחך ִלּבֶ ָ ּ ָלֹוֵקַח אֹוְתך ְלַהְפִליְגך , )יב, איוב טו(' ּ ָ

ֵני ָאָדםרָאׁשְִמ   ". ּבְ
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ֵפרּוׁש ָהַרב: "י ְוכֹוֵתב" חֹוֵלק ַעל ַרׁשִן"ַרְמּבַָה ם ֵאין . ְּוַדַעת ַהִמְדָרׁש ֵאינֹו כְּ ַּוִיַקח'ֲאָבל ָאְמרּו ׁשָ ּ '
ִל ִלּבֹו ְלָקחֹו, יָגהֶּאָלא ְלׁשֹון ּפְ ֱאַמר . ּׁשֶ ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ך'כְּ ַָמה ִיָקֲחך ִלּבֶ ָ ּ ָלַקח . 'ּ ְוֵאינֹו רֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ

ך'ְוֵכן , ַעְצמֹו ְלַצד ֶאָחד ַָמה ִיָקֲחך ִלּבֶ ָ ּ ִיַקח', ּ ֵּאינֹו ׁשֶ ֵני  ּ ָאר ּבְ ְ ָאֹוְתך ְלַצד ֶאָחד ְלַהְפִליג ַעְצְמך ִמּשׁ ָ

ַנ. ָאָדם ּוָ ר', ַּוִיַקח ֹקַרח'ּת ַהִמְדָרׁש ּבְֲאָבל כַּ ְיַסּפֵ ֶ ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ ָלַקח ֵעָצה ּבְ י ַהְלִקיָחה , ּׁשֶ ּכִּ
ָבה ֵּתָאֵמר ַעל ָהֵעָצה ְוַהַמְחׁשָ ַתב ַה". ּ ים: "ְּכִלי ָיָקרכָּ רּוׁשִ ה ּפֵ אּו ַהְרּבֵ ִקיָחה זֹו ּבָ י לֹא ַיֲען כִּ, ּבְ

ֵרׁש ִאם ִקיָחה זֹו ּבְ מֹו ָיּפֵ ְדָבִרים כְּ ל . )ו, במדבר ח(' ַּקח ֶאת ַהְלִוִים'ַדִים אֹו ּבִ כָּ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ך ַעד  ּפּור ִנְמׁשַ ֵני ְראּוֵבן'ְַהּסִ ֵני ְראּוֵבן', ּבְ ָלַקח לֹו ְלַמֲחָלְקתֹו ֶאת ּבְ ל , ּׁשֶ י ָרָאה ְלַלֵקט ֵאָליו כָּ ּכִּ

ם ָמָרה , ָמֵרי ֶנֶפׁש י ַנְפׁשָ ְלְקָחה ֵמְראּוֵבןְוָיַדע כִּ ּנִ כֹוָרה ׁשֶ   ". ַעל ַהּבְ

ַתבֵמַעם לֹוֵעזַה תּוב : " כָּ אֹוֵמר ַהכָּ ֶזה ׁשֶ ַּוִיַקח קַֹרח'ְּוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ י ָהֵעָדה ', ּ ָלַקח ֶאת ָראׁשֵ ׁשֶ
ַיֲעׂשּו ִעמֹו ָיד ַאַחת ית אֹוָתם ׁשֶ ְדָבִרים ְוִהּסִ ְנֶהְדִרין ּבִ ְּוֶאת ַהּסַ ּ ."  

ַרׁשִּ ַלתֹוָרהָאְזַנִיםָה יר ׁשֶ ֵפרּוׁשֹו " ִהְסּבִ ֵקַח ָהָיה"ּי ֵמִביא ֶאת ַהְתׁשּוָבה ּבְ ּפִ ָמה ָרָאה , ְּוקַֹרח ׁשֶ
טּות ֶזה דֹוָלה יֹוְצָאה ִמֶמּנּו. ֵּעינֹו ִהְטַעתֹו? ִלׁשְ ֶלת ּגְ ל . )ז, במדבר טז(" ָּרָאה ׁשֹוׁשֶ ִאם קַֹרח ָהָיה כָּ

ֵקַח ך ּפִ ּכָּ ָעׂשָ, ְ הְֵאיך ֶזה ׁשֶ ָעׂשָ ֶ ֵאלֹוֵתינּו"ּוֵפרּוׁש ַרׁשִ? ה ַמה ּשׁ ֵתי ׁשְ ּי נֹוֵתן ְתׁשּוָבה ִלׁשְ הּוא ָהָיה : ּ
ְכֵנַע  ר ּוְלׁשַ ֵקַח ְוָחָכם ְוָיַדע ֵאיך ְלַדּבֵ ְּפִ לֹו הּוא –ּ ּ ּוַבִמִלים ׁשֶ ּ י " ָלַקח"ּ ֵני ְראּוֵבן ְוַאְנׁשֵ ֶאת ּבְ

ך. ֲעָדתֹו ל כָּ טּות ֶזה"ְך ֵאי, ְְוִאם ָהָיה ָחָכם כָּ י ? "ָרָאה ִלׁשְ ל ַרּבִ ַיְלדּותֹו ׁשֶ ה ָהָיה ּבְ ּוַמֲעׂשֶ
ָרֵאל ֵמהֹוִסיַאִטין ֵחייֶדר, ִיׂשְ ֵאָלה זֹו ּבַ ַאל ׁשְ ׁשְ ּנִ י . ׁשֶ ָרֵאל ַלְמַלֵמד כִּ י ִיׂשְ ָּעָנה ַרּבִ " ֵּעינֹו ִהְטַעתֹו"ּ

ן ַרׁשִ– ּוֵ ִהְתכַּ ָאָד" ׁשֶ ֵתי י לֹוַמר ׁשֶ ל ְלַמְעָלה ִלְראֹות ֶאת ,ֵעיַנִיםּם ִנְבָרא ִעם ׁשְ ּ ֶאָחד ְלִהְסַתכֵּ
ֻדַלת ַהָקּבָ ָמה ָהָאָדם ָקָטן"ּּגְ ֵדי ְלָהִבין כַּ ה כְּ ל ְלַמּטָ ּה ְוֶאָחד ְלִהְסַתכֵּ  –קַֹרח ָהָיה ִאיׁש ָחׁשּוב . ּ

ֵהִביא ֶאת ֲארֹון ַהקֶֹדׁש ֶאָחד ׁשֶ ַלּפֵ, ּכְּ ַעִין ַאַחת כְּ ל ּבְ אי ִהְסַתכֵּ ַוּדַ ֻדַלת ּּבְ ּי ַמְעָלה ִלְראֹות ֶאת ּגְ
ַתב ַרׁשִ, ֲאָבל. 'ה כָּ מֹו ׁשֶ ְלׁשֹון ָיִחיד –" ֵּעינֹו ִהְטַעתֹו"י "כְּ ִנָיה ִהְטַעתֹו ְולֹא – ֵעינֹו ּבִ ְ ּ ָהַעִין ַהּשׁ

טּותֹו ׁשְ ה ְוֹקַרח לֹא ָרָאה ֶאת ּפַ י ַמּטָ ַלּפֵ ָלה כְּ   .ִּהְסַתכְּ

ַּמּדוַע ַהּתֹוָרה ְמַצֶיֶנת .3 ל קַֹרח ּכְּ מֹו ׁשֶ ן ֵלִוי'- ֶאת ׁשְ ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ּוַמּדוַע '? ּבֶ ּ
ך ַהִיחוס  תוב ֶאת ֶהְמׁשֵ יר ַהּכָ ּלֹא ִהְזּכִ ּּ ן ַיֲעקֹב'ְ   '?ּבֶ

ֵרׁש ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשּפֵ ַבר ַהַמֲחלֶֹקת: "ּ תּוב ְלהֹוִדיַע ְיסֹוד ּדְ ן ַהכָּ ּוֵ ֹיאַמר, ָּאֵכן ִנְתכַּ  ָאָדם ּׁשֶ
ַעת קַֹרח ַלֲחלֹק ַע ִין ָעָלה ַעל ּדַ קֹוִמּנַ ר ִצּדְ ן ִיְצָהרִראׁשֹוָנה ...  ְנבּוָאתֹו ל ָנִביא ֶנֱאָמן ֲאׁשֶ רּוׁש ּבֶ  ּפֵ

דֹול ִמּב הּוא ּגָ ן ִיְצָהר ׁשֶ ְבֵני ְקָהת ְוֵאיָנם ְיכֹוִלין ְלַהֲחִציף ' ֱהיֹותֹו ּבֶ ִאים ַאֲחָריו ּבִ ַאִחים ַהּבָ
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ַתבָיָקרְּכִלי ַה ָלַקח לֹו ְלַטֲעָנה ֶאת , ְוֵיׁש אֹוְמִרים: " כָּ ן ִיְצָהר'ׁשֶ י זֹאת ָהְיָתה ִעַקר ַטֲעָנתֹו', ּבֶ , ּכִּ
ָעה ָהיּו ְוכּו: לֹוַמר א ַאְרּבָ ן ִיְצָהר'; ֲאֵחי ַאּבָ ֲאִני ּבֶ ִנָיה, ֵמַאַחר ׁשֶ ְ  ְוהֹוִסיף ?"ִמי ָראּוי ִלּטֹל ַהּשׁ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוָה ָאְמרּו "ּוְלַרַז: "ׁשּ תּוב ִזְכרֹון :)סנהדרין קט(ל ָרִאיִתי ׁשֶ יר ַהכָּ ִהְזכִּ  ַטַעם ׁשֶ
ָרֵאל'קַֹרח': מֹוִליָדיו ְוֶזה ְלׁשֹוָנם ִיׂשְ ה ָקְרָחה ּבְ ָעׂשָ ן ִיְצָהר',  ׁשֶ ִהְרִתיַח ֶאת ָהעֹוָלם 'ּבֶ ּ ׁשֶ

ן ְקָהת', ֳהַרִיםָּצכַּ י מֹוִליָדיו'ּבֶ ּנֵ ִקָהה ׁשִ ן ֵלִוי' ,ּ ׁשֶ יִהּנֹם'ּבֶ ה ְלָוָיה ַלּגֵ ֲעׂשָ ּנַ ן ַיֲעֹקב ,  ׁשֶ ם ּבֶ ְוַלְחׁשֹב ּגַ
יִהּנֹם ָעַקב ַעְצמֹו ַלּגֵ   ". ׁשֶ

ַתב  ן ַיֲעקֹב: "י"ַרׁשִכָּ יר ּבֶ ֵקׁש ַרֲחִמים ַעל ַעְצמֹו, ְולֹא ִהְזכִּ ּבִ מֹו ַעל ַמֲחָלְקָתם, ּׁשֶ לֹא ִיָזֵכר ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ."
ְבֵרי ַהִמְד ָרֵאל : ")ה, במדבר רבה יח(ָרׁש ְּוֵהם ּדִ ן ִיׂשְ ן ַיֲעקֹב אֹו ּבֶ ִתיב ּבֶ ָאַמר ַיֲעֹקב ... ְּוָלָמה לֹא כְּ

רּוך הּוא ְִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ִמי : ּ ל קַֹרח לֹא ִיָזֵכר ׁשְ ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ְמַרְגִלים ְולֹא ּבַ ל עֹוָלם לֹא ּבַ ִּרּבֹונֹו ׁשֶ ּ ּ
ִעים ֵהן ִמְתַיֲחִסין ְועֹוְמִדין ַעל ַהּדּוָכן ְוֵאיָמַת. ַעל אֹוָתן ָהְרׁשָ ׁשֶ ִמי כְּ יר 'ּי ִיָזֵכר ׁשְ ן ַאּסִ ן ַתַחת ּבֶ ּּבֶ
ן קַֹרח ן ֶאְבָיָסף ּבֶ ָרֵאל. ּבֶ ן ִיׂשְ ן ֵלִוי ּבֶ ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ   ".)כג-כב, ו' דברי הימים א(' ּבֶ

ן ֶפֶלת .4   ?ְּלָאן ֶנֱעַלם אֹון ּבֶ

ָמָראאֹוֶמֶרת  ֶכת ַסְנֶהְדִרין  ַהּגְ ַמּסֶ תֹו ִהִציָלתֹו,ָאַמר ַרב ":)קט(ּבְ ֶלת ִאׁשְ ן ּפֶ ּ אֹון ּבֶ ּוֵמִביא ". ּ
מֹו אֹון : ")כ, במדבר רבה יח( ַּהִמְדָרׁש ֶלת ָלָמה ִנְקָרא ׁשְ ן ּפֶ ֲאִנינּות? ְּואֹון ּבֶ ל ָיָמיו ּבַ כָּ ֶלת. ׁשֶ ן ּפֶ ן , ּבֶ ּבֵ

ָלאֹות ֲעׂשּו ּבֹו ּפְ ּנַ תֹו ִהִציָלתֹו: בָאַמר ַר. ׁשֶ ֶלת ִאׁשְ ן ּפֶ ּאֹון ּבֶ ֲאָלה ". ּ ֶלת ׁשָ ן ּפֶ ל אֹון ּבֶ תֹו ׁשֶ ִּאׁשְ
ה: אֹותֹו ל ֹקַרח ִעם מֹׁשֶ ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ַּמה ֵיׁש ְלך ּבַ ָ דֹול? ּ ַּאָתה ִתְהֶיה ַתְלִמיד, ִאם ַאֲהֹרן ּכֵֹהן ּגָ ּ ּ ,

דֹול יך , ְוִאם קַֹרח ִיְהֶיה ּכֵֹהן ּגָ ְַאָתה ַתְמׁשִ ּ ים'ָאְמָרה . ִּלְהיֹות ַתְלִמידּ ָלם ְקדׁשִ ְולֹא ' ָּכל ָהֵעָדה כֻּ
ַעם ְצִניעּות ְנסּו ָלאֶֹהל ִמּטַ ן. ִיכָּ ר ְוִייׁשַ ַתכֵּ ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ָּנְתָנה ְלַבֲעָלה ַיִין כְּ ֶפַתח ָהֹאֶהל , ּּ ָבה ּבְ ְוָיׁשְ

ֲעָרה ֶל. ְּלָסֵרק ֶאת ׂשַ ן ּפֶ א ִלְקרֹא ְלאֹון ּבֶ ּבָ ל ִמי ׁשֶ לּוי ְוִהְסַתֵלק כָּ ֲעָרה ּגָ תֹו ְוׂשַ ּת ָרָאה ֶאת ִאׁשְ ּ ּ ּ
יך ַהִמְדָרׁש. ִּמָיד ַּמְמׁשִ ְכִתיב : "ְ ְנָתה ֵביָתה'ּדִ ים ּבָ ל אֹון)א, משלי יד(' ַּחְכמֹות ָנׁשִ תֹו ׁשֶ . ּ זֹו ִאׁשְ

ָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו' ֶלת ּבְ ל ֹקַרח' ְוִאּוֶ תֹו ׁשֶ   . ּזֹו ִאׁשְ
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אן ִנָתן ִלְל ה ְלַבֲעָלהִּמכָּ ָ ָמה ֲחׁשּוָבה ָהִאּשׁ ּמֹד כַּ יַע ָעָליו ְלָרָעה . ּ ּפִ תֹו –ִהיא ְיכֹוָלה ְלַהׁשְ ִאׁשְ ּ כְּ
ל ֹקַרח יַע ָעָליו ְלטֹוָבה , ׁשֶ ּפִ ֶלת–אֹו ְיכֹוָלה ְלַהׁשְ ן ּפֶ ל אֹון ּבֶ תֹו ׁשֶ ִאׁשְ   .ּ כְּ

ַּמהו ַהֵפרוׁש ּבְ .5 ים ו'ּּ ָלם ְקדׁשִ י ָכל ָהֵעָדה ּכֻ ּּכִ   '? 'ְבתֹוָכם הּ

ַתב  בּוָרה: "י"ַרׁשִכָּ י ַהּגְ ִסיַני ִמּפִ ָבִרים ּבְ ְמעּו ּדְ ָלם ׁשָ ֵרׁש ָה". ּכֻּ ן ֶעְזָראּפֵ י ָכל ָהֵעָדה ִמיֹום : "ִאּבְ ּכִּ
ים ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש: "ְספֹוְרנֹוְוהֹוִסיף ַה". ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ָהיּו ְקדֹוׁשִ מֹו ׁשֶ, ִמכַּ ם ָאַמר ִוְהִייֶתכְּ

ים ֵלאלֹ ַתב ַה". יֶכםֵקְקדׁשִ ֵדי ְלַחֵזק ַמֲחָלְקתֹו: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ּכְּ י הּוא ָטַען ְוָאַמר, ּ י ָכל ָהֵעָדה ': כִּ כִּ
ים ּוְבתֹוָכם ה ָלם ְקדֹׁשִ ָרָרה ְלׁשּום נֹוָצר ַעל ֲחֵברֹו... '  'ּכֻּ ֵאין ִיְתרֹון ּוׂשְ ֶדֶרך , ַּדְעתֹו לֹוַמר ׁשֶ ְּבְ

ֵאין ְקִדי לֹום, ָמהׁשֶ רּוָאיו, ַחס ְוׁשָ ַרך ַעל ּבְ ָאַמר. ְלֹו ִיְתּבָ ' ְוָהָיה ִלְהיֹות ה',  'ּוְבתֹוָכם ה': ְוֶזה ׁשֶ
ֶאְמַצע תֹוָכם ּבָ ם ְולֹא ּבְ רֹאׁשָ ֵאין לֹו ְקִדיָמה. ּבְ ְבָיכֹול ׁשֶ ֵרׁש ". ֶּאָלא הֹוָרה ְוהֹוָדה כִּ אֹור ָהּפֵ

ַּהַחִיים ַהָקדֹוׁש רּוׁש: "ּ דֹוָלה ְנַטְלֶתם ְלַעְצְמֶכם יֹוֵתר ֵמָהָראּוי ַרּבָ,ּפֵ ַמה ִהיא : ְּוִאם תֹאַמר. ּנּות ּגְ
דֹוָלה נּות ַהּגְ ים'? ָהַרּבָ ָלם ְקדֹׁשִ י ָכל ָהֵעָדה כֻּ תֹוָכם ה',ּכִּ ּבְ יָגה ',  ְועֹוד ָלֶהם ׁשֶ לֹא ִהּשִׂ ֶ ַּמה ּשׁ

ִנים ֲעֵליֶהם עֹוָלם ְוַאֶתם ַרּבָ ֻּאָמה ּבָ ַמֲאָמר ֶזה לֹוַמרעֹוד ָרְמזּו. ּ ְכָנה ִלְכבֹוד ,  ּבְ ִכיָנה ׁשָ ְ י ַהּשׁ כִּ
ָרֵאל תֹוָכם הְוהּוא ַמֲאַמר . לֹא ִלְכבֹוד ַאֲהֹרן, ִיׂשְ   ". 'ּבְ

יּוק ּבְָּאְזַנִים ַלתֹוָרהָה ים'ּ ְמָבֵאר ַמהּו ַהּדִ ָלם ְקדֹוׁשִ ל ָהֵעָדה . 'ּכֻּ כָּ ֹקַרח לֹא ָרָצה לֹוַמר ַרק ׁשֶ ּׁשֶ
ים  ים –ְקדֹׁשִ ם ִאם ַרק רֹב ָהֵעָדה ְקדֹׁשִ ר לֹוַמר ּגַ ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ֻּכָלםָכל ָהֵעָדה 'ֶּאָלא , ּדָ יםּ  –'  ְקדׁשִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָקדֹוׁש ַהְינּו כָּ   .ּדְ

ָעה ׁשֶ ָרֵאל ׁשָ ֵני ִיׂשְ ַמָיא ָלה זֹוִכים ּבְ ׁשְ ַיְעָתא ּדִ ָרה ַעל ַהּסִ ַהְגּדָ ם כְּ ֵמׁש ּגַ סּוק ֶזה ְמׁשַ ּּפָ ּ ֵהם ּ
קֹול ַחְכֵמי ַהתֹוָרה ים'. ּׁשֹוְמִעים ּבְ ָלם ְקדׁשִ י ָכל ָהֵעָדה כֻּ ֶדֶרך ', ּכִּ ָלם הֹוְלִכים ּבְ ר כֻּ ֲאׁשֶ ְכַּ ּ

ַּהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה  ם ְמָפֶעֶמת '  'ּוְבתֹוָכם ה'ּ ֵ רּוַח ַהּשׁ דֹוֵלי ַהתֹוָרה ׁשֶ ְבֵרי ּגְ ּׁשֹוְמִעים ֶאת ּדִ
ם ִקְרּבָ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִייםְוַהְדָבִרים ַה. ּבְ ּלֹא ֵהם ּדִ ַמָיא ְמֻיֶחֶדת, ּ ׁשְ ּאֹו ָאז ֵהם זֹוִכים ְלִסַיְעָתא ּדִ ּּ.  

ּ ּ

ַנת תרס ׁשְ ר "ּבִ יַע ִמְבָרק ִמּפֹוִלין ָלִראׁשֹון ְלִציֹון ָהַרב ֶאְלָיׁשָ ָרָכה"ַה(ּה ִהּגִ א ּבְ ַלִים") ִיּשָׂ ירּוׁשָ . ּבִ
ָהַרב ַהְמ תּוב ׁשֶ ִמְבָרק ָהָיה כָּ ּּבַ ַלִיםּ חּוָפה ִמיהּוֵדי ְירּוׁשָ ם ֶעְזָרה ּדְ ם ָהֵעָדה ׁשָ ׁשֵ . ּקֹוִמי ְמַבֵקׁש ּבְ

ה  ָ ֶקר ַעל ֲחִמּשׁ ַלִים ֵהִעידּו ֵעדּות ׁשֶ ירּוׁשָ ַהיֹום ִנְמָצִאים ּבִ ֵני ְיהּוִדים ׁשֶ ְ ּשׁ ַּהִמְבָרק ָטַען ׁשֶ ּ
ֲעֹון ֶרַצח דּו ּבַ ְחׁשְ ּנֶ ין ִהְתַק. נֹוְצִרים ׁשֶ ַסק ּדִ ל ַוֲאמּוִרים ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוְצִרים ָלהֹוֵרגַהּפְ ִאם . ּבֵ

ָנה ְלָכל ְיהּוֵדי ַהָמקֹום, ֶזה ָאֵכן ִיְקֶרה ִּתְהֶיה ַסכָּ ִמְבָרקֹו . ְלָכל ָהֵעָדה, ּ ֵקׁש ּבְ ָּהַרב ַהְמקֹוִמי ּבִ ּ



 קֹול ַיֲעקב  קרח  ו

  
ֹ

ָבִרים ּדְ ָּהִראׁשֹון ְלִציֹון ִעֵין ּבַ יבּות ָהִעְנָין, ּ ר ְמִביֵאי ַהִמְכָתב ִצְינּו ֶאת ֲחׁשִ ֲאׁשֶ ּכַּ ּ ַּאך ְלַהְפָתָעָתם , ּ ְ

י ְלַדְעתֹו ַהִמְבָרק ְמֻזָיף ר כִּ ַּנֲעָנה ָהַרב ֶאְלָיׁשָ ּ ׁש ! ּ חֹות ֵיׁש ֲחׁשָ ּפְ ַלח ַעל ְיֵדי ִמׁשְ י ַהִמְבָרק ִנׁשְ ּכִּ
ֵדי ְלַהִציל אֹוָתם ֵני ָהֵעִדים ַיְחְזרּו ֵמֵעדּוָתם. ָּהרֹוְצִחים ַהּנֹוְצִרים כְּ ָבר ֶזה ָיֹכל , ִאם ׁשְ ְוָקא ּדָ ּדַ

ְּלַדְעתֹו ֵיׁש ְלִהְתַחֵמק ִמַלֲענֹות ַלִמְבָרק. ִלְגרֹם ִלְנָקָמה ֵמַהּנֹוְצִרים ּּ ּ .  

ְעתֹוָה ם ֶאת ּדַ מַֹע ּגַ ֵדי ִלׁשְ ַלְנט כְּ מּוֵאל ִמּסַ י ׁשְ ִליַח ִעם ַהִמְבָרק ְלַרּבִ ַלח ׁשָ ר ׁשָ ַּרב ֶאְלָיׁשָ ּ ּ .
ֹוֵאל ָיַדע ֶמה ָאַמר , ְּלַהְפָתַעת ַהּשׁ ִלי ׁשֶ ִדיּוק ִמּבְ מּוֵאל ַסַלְנט ֶאת אֹוָתה ְתׁשּוָבה ּבְ י ׁשְ ָּעָנה ַרּבִ ּ ּ

ָרָכה"ַה א ּבְ ִאים ". ִיּשָׂ ָ ֵהם ְנִתיִנים טּוְרִקִיים ְוֵהם ֵאיָנם ַרּשׁ ִנים ָהְיָתה ׁשֶ ְּוָאֵכן ְתׁשּוַבת ָהַרּבָ
פֹוִלין ִעְנָין ְמקֹוִמי ּבְ ִעְנָין. ְלִהְתָעֵרב ּבְ ה ּבָ לֹא קֹוְבִעים ֶעְמּדָ ָבִרים ְסתּוִמים ׁשֶ ר . ּּדְ ְלַאַחר ִמְסּפָ

ִעתֹו ְרְסָמה ְיִדיָעה ּבָ בּועֹות ִהְתּפַ ַלִים, ּן ַהְמקֹוִמיּׁשָ ֵני ְירּוׁשָ ל ַרּבָ ָאֵכן . ַעל ָחְכָמָתם ׁשֶ ָלה ׁשֶ ִּהְתּגַ
פֹוִלין ִנְצָלה ַּהִמְבָרק ָהָיה ְמֻזָיף ַוֲעַדת ַהְיהּוִדים ּבְ ּ ּ רּוַח ה, ּ ל ' ַאַחר ׁשֶ רֹוָנם ׁשֶ ָרה ִמתֹוך ּגְ ּבְ ְּדִ ּ

ַלִים ים'. ַחְכֵמי ְירּוׁשָ ָלם ְקדׁשִ י ָכל ָהֵעָדה כֻּ   .' ' ּוְבתֹוָכם הּכִּ

ּ ּ




