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What sort of man was Korah? 
Source Sheet by Rafael Kaiserblueth

More info �

Definition of a demagogue: a political leader who seeks support by appealing to
the desires and prejudices of ordinary people rather than by using rational
argument.

Numbers 16:1 במדבר ט״ז:א׳
י  ת ֶּבן־ֵלִו֑ ר ֶּבן־ְקָה֖ ַרח ֶּבן־יְִצָה֥ ֹ֔ ח ק (א) ַוּיִַּק֣
ֶלת  ב ְו֥אֹון ֶּבן־ֶּפ֖ ם ְּבֵנ֧י ֱאִליָא֛ ן ַוֲאִביָר֜ ְוָדָת֨

ְּבֵנ֥י ְראּוֵבֽן׃

(1) Now Korah, the son of Izhar, the son 
of Kohath, the son of Levi, with Dathan 
and Abiram, the sons of Eliab, and On, 
the son of Peleth, sons of Reuben, took 
men;

What did Korah take? 

Rashi on Numbers 16:1:2 רש"י על במדבר ט״ז:א׳:ב׳
ויקח קרח. ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ְלַצד ֶאָחד
ִלְהיֹות נֱֶחָלק ִמּתֹו� ָהֵעָדה ְלעֹוֵרר ַעל

ַהְּכֻהּנָה, ְוזֶהּו ֶׁשִּתְרגֵם ֻאנְְקלֹוס "ְוִאְתְּפֵלג"
— נֱֶחַלק ִמְּׁשָאר ָהֵעָדה ְלַהֲחזִיק

ְּבַמֲח�ֶקת, ְוֵכן "ַמה ּיִָּקֲח� ִלֶּב�" (איוב
ט"ו) — לֹוֵקַח אֹוְת� ְלַהְפִליגְ� ִמְּׁשָאר

ְּבנֵי ָאָדם. ָּד"ַא: ויקח קרח, ָמַׁש� ָראֵׁשי
ַסנְֶהְדָראֹות ֶׁשָּבֶהם ִּבְדָבִרים, ְּכמֹו ֶׁשּנֱֶאַמר
"ַקח ֶאת ַאֲהרֹן" (ויקרא ח'), "ְקחּו ִעָּמֶכם

ְּדָבִרים" (הושע י"ד):

— lit., AND KORAH TOOK ויקח קרח
He betook himself on one side with the
view of separating himself from out of
the community so that he might raise a
protest regarding the priesthood to which
Moses had appointed his brother. This is
what Onkelos means when he renders it
by ואתפלג — “he separated himself” from
the rest of the community in order to
maintain dissension. Similar is, (Job
15:12) “Why doth thy heart take thee
aside (יקחך)”, meaning, it takes you aside
to separate you from other people
(Midrash Tanchuma, Korach 2). —
Another explanation of ויקח קרח is: he
attracted (won over) the chiefs of the
Sanhedrin amongst them (the people) by
fine words. The word is used here in a
figurative sense just as in. (Leviticus 8:2)
“Take (קח) Aaron”; (Hosea 14:3) “Take
words with you” (Midrash (קחו)
Tanchuma, Korach 1).
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Emphasise the way in which he took:
Removed himself from the community, took himself to one side
He took them to his side by "fine words"

Rashbam on Numbers 16:1:1 רשב"ם על במדבר ט״ז:א׳:א׳
(א) ויקח קרח - כמו: ויקח [אברם] את 
שרה אשתו ואת לוט - אף כאן - ויקח 

קרח. 

;he approached ,ויקח קרח  (1)

But when did this happen? The sequence of timing is important

Ibn Ezra on Numbers 16:1:1 אבן עזרא על במדבר ט״ז:א׳:א׳
(א) ויקח קרח. זה הדבר היה במדבר 

סיני כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו 
הלוים כי חשבו ישראל שמשה אדונינו 
עשה מדעתו לתת גדולה לאחיו גם לבני 

קהת שהם קרובים אליו ולכל בני לוי 
שהם ממשפחתו והלוים קשרו עליו 
בעבור היותם נתונים לאהרן ולבניו 

וקשר דתן ואבירם בעבור שהסיר 
הבכורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף 

אולי חשדוהו בעבור יהושע משרתו גם 
קרח בכור היה כי כן כתוב. ודגל ראובן 

חונה בנגב וקרח בנגב המשכן כי הוא 
מבני קהת ואלה נשיאי העדה היו 

בכורים והם היו מקריבים את העולות 
על כן לקחו מחתות והראיה על זה 

הפירוש מופת המטה שראו כל ישראל 
כי השם בחר שבט לוי תחת הבכורים 
על כן כתוב ותכל תלונתם כי התלונה 

על זה היתה. גם אמר משה כי לא מלבי 
בעבור שחשדוהו כי מלבו עשה ועוד לא 
ה' שלחני בשליחות הזה כי כבר האמינו 

בו כל ישראל ועוד ראיה גמורה כי כל 
העדה כלם קדושים וזה רמז לבכורים 
שהם קדושים כי כן כתוב קדש לי כל 
בכור והם היו הכהנים הנגשים אל ה' 

והם עיקר כל העדה

This incident took place in the 
wilderness of Sinai, when the Levites 
were set apart for God's service, 
replacing the first born. The Israelites 
thought that our lord had done this on his 
own, in order to bestow high standing 
upon his brother; the other Kohathites, 
his relatives; and the Levites as a whole, 
his clan. But the other Levites conspired 
against him because they had been 
assigned to Aaron and to his sons. Datan 
and Abiram got involved in the 
conspiracy because Moses had removed 
the first born status of their tribe, 
Reuben, and given it to Joseph. (They 
may have suspected he did this because 
his attendant, Joshua, was from the tribe 
of Ephraim). Korah was a first born 
himself: "The son's of Izhar: Korah, 
Nepheg, and Zichri" (Exod 6:21). 
Remember that Reuben camped on the 
south, and Korach, being a Kohathite, 
was among the Levites camped south of 
the Tabernacle. The "chieftains of the 
community" (v. 2) were all first-borns, 
so they would have been presenting the 
offerings up until now; that is why they 
were willing to take the fire pans when 
Moses suggested it. The proof of this 
explanation is the miracle of the staffs 
(Num 17:23).
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Ramban on Numbers 16:1:1 רמב"ן על במדבר ט״ז:א׳:א׳
(א) ויקח קרח... ואמר רבי אברהם כי 

זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נחלפו 
הבכורים ונבדלו הלוים כי חשבו ישראל 

שאדונינו משה עשה זה מדעתו לתת 
גדולה לאחיו גם לבני קהת שהם 
קרובים אליו ולכל בני לוי שהם 

ממשפחתו והלוים קשרו עליו בעבור 
היותם נתונים לאהרן ולבניו וקשר דתן 
ואבירם בעבור שהסיר הבכורה מראובן 

אביהם גם קרח בכור היה וזה מדעתו 
של רבי אברהם שהוא אומר במקומות 

רבים אין מוקדם ומאוחר בתורה לרצונו 
וכבר כתבתי (לעיל ט א) כי על דעתי כל 
התורה כסדר זולתי במקום אשר יפרש 

הכתוב ההקדמה והאחור וגם שם לצורך 
ענין ולטעם נכון אבל היה הדבר הזה 

במדבר פארן בקדש ברנע אחר מעשה 
המרגלים והנכון בדרש שכעס קרח על 

נשיאות אלצפן כמאמר רבותינו 
(תנחומא קרח א) וקנא גם באהרן כמו 
שנאמר ובקשתם גם כהונה (פסוק י) 

ונמשכו דתן ואבירם עמו ולא על 
הבכורה כי יעקב אביהם הוא אשר נטלה 
מראובן ונתנה ליוסף אבל גם הם אמרו 
טענתם להמיתנו במדבר (פסוק יג) ולא 
אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו (פסוק 

יד) והנה ישראל בהיותם במדבר סיני 
לא אירע להם שום רעה כי גם בדבר 
העגל שהיה החטא גדול ומפורסם היו 

המתים מועטים ונצלו בתפלתו של משה 
שהתנפל עליהם ארבעים יום וארבעים 

לילה והנה היו אוהבים אותו כנפשם 
ושומעים אליו ואלו היה אדם מורד על 

משה בזמן ההוא היה העם סוקלים 
אותו ולכן סבל קרח גדולת אהרן וסבלו 

הבכורים מעלת הלוים וכל מעשיו של 
משה אבל בבואם אל מדבר פארן 

ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות 
התאוה רבים וכאשר חטאו במרגלים לא 

Ibn Ezra says further that this incident
took place at the time when the Levites
replaced the first-born. The Israelites
were upset (according to him) that the
Levites had taken their positions, while
the Levites themselves were upset that
the priesthood was reserved for Moses'
brother Aaron and his sons. This follows
Ibn Ezra's opinion, which he repeats
often, the the Torah is not written in
chronological order. He thinks he can
apply this principle whenever he
wants. But, as I have said (Num 1:1, 9:1,
Lev 8:2, Exod 18), in my opinion, the
Torah is indeed perfectly chronological
except when it explicitly indicates that a
particular incident took place at an
earlier or later time. (Even in such a case
there is always a good reason for putting
the passage out of order.) In fact, this
incident took place in the wilderness of
Paran, at Kadesh-barnea, after the
incident with the spies. What is correct
about Ibn Ezra's interpretation is that
Korah was upset (as the sages tell us)
that Elzaphan was given the leadership,
and that he was jealous of Aaron's
priesthood. After all, he says explicitly
in v. 10. Dathan and Abiram got
involved with him not because of
Reuben's losing first-born status - it was
Jacob himself who took this from
Reuben and gave it to Joseph ( I Chron
5:1-2) - but for reasons they express
plainly in vv 13-14. No such evil as this
took place while Israel was at Sinai. In
fact, even in the famous Golden Calf
Incident, very few people died. They
were saved by Moses' spending 40 days
and nights in prayer for them. For that
very reason, they loved him as they
loved their own lives, and they obeyed
him. If someone had rebelled against
Moses back then, they would have
stoned him. That is precisely why Korah
put up with Aaron's being given high
rank and why the first-born put up with
losing their own positions to the Levites.
But once they got to the wilderness of
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התפלל משה עליהם ולא בטלה הגזרה 
מהם ומתו נשיאי כל השבטים במגפה 

לפני ה' ונגזר על כל העם שיתמו 
במדבר ושם ימותו אז היתה נפש כל 

העם מרה והיו אומרים בלבם כי יבואו 
להם בדברי משה תקלות ואז מצא קרח 
מקום לחלוק על מעשיו וחשב כי ישמעו 
אליו העם וזה טעם "להמיתנו במדבר" 
אמרו הנה הבאת אותנו אל המקום הזה 

ולא קיימת בנו מה שנדרת לתת לנו 
ארץ זבת חלב ודבש כי לא נתת לנו 
נחלה כלל אבל נמות במדבר ונהיה 
כלים שם כי גם זרענו לא יצאו מן 

המדבר לעולם ויבטל מן הבנים מה 
שנדרת להם כאשר נתבטל מן האבות 

וזה טעם תלונתם הנה במקום הזה אחר 
גזרת המרגלים מיד והקרוב כי היו אלה 

הנקהלים כולם בכורות כי על כן חרה 
להם על הכהונה ולכך אמר להם משה 

שיקחו מחתות כמנהגם הראשון ויתגלה 
הדבר אם יבחר השם בהם או בכהנים 

Paran, with the fire at Taberah (Num
11:1-3), and the many who died at
Kibroth-hattaavah (11:33-34), and
Moses' subsequent failure to pray for
them after the sin of the spies, so the that
the chieftains died of plague and the
decree that they would all perish in the
wilderness was not rescinded - then they
became desperate enough to think that
all the bad things that had happened to
them were Moses' doing. That is when
Korah found his opportunity to
quarrel with Moses, and that explains
the argument of vv 13-14. "Even our
children will never get out of this
wilderness and will not possess the land
that you promised them!" The bottom
line is that this incident took place
exactly when it is written in the Torah,
immediately after the incident with the
spies. It is certainly plausible that those
involved in the dispute were first-borns
upset about losing the priesthood. This
would explain why Moses told them to
take fire pans (v. 6) - just as they used to
do - to see which group the Lord had
really chosen.

Psalms 1:1 תהילים א׳:א׳
ר ׀ ֥�א ָהַל֮� ַּבֲעַצ֪ת יׁש ֲאֶׁש֤ ֵרי־ָהִא֗ ְׁשֽ ַא֥

ב ד ּוְבמֹוַׁש֥ ָּטִאים ֥�א ָעָמ֑ ֶר� ַח֭ ים ּוְבֶד֣ ִע֥ ְרָׁש֫
ים ֣�א יָָׁשֽב׃ ִצ֗ ֵל֝

Happy is the man who has not followed
the counsel of the wicked, or taken the
path of sinners, or joined the company of
the insolent;

Midrash Tehillim 1:13 מדרש תהילים א׳:י״ג
דבר אחר אשרי האיש. אלו בניו של

קרח שלא הלכו בעצת אביהם שנאמר
(במדבר טז כו) סורו נא מעל אהלי

האנשים הרשעים האלה. ובדרך חטאים
(שם יז ג) את מחתות החטאים. ובמושב

לצים זה קרח שהיה מתלוצץ על משה
ועל אהרן. מה עשה כינס כל הקהל

שנאמר (שם טז יט) ויקהל עליהם קרח
את כל העדה. התחיל לומר ליצנות

ואומר להן אלמנה אחת היתה בשכונתי
ועמה שתי נערות יתומות והיתה לה

"In the company of the insolent..." This
refers to Korah who made scorn of
Moses and Aaron. What did Korah do?
He assembled all the congregation as it
said: "And Korah gathered all the
congregation against them." He began to
speak to them words of scorn, saying:
There was once a widow in my
neighbourhood who had two fatherless
daughters and one field. when she came
to plough, Moses said to her: "You shall
not plough with an ox and an ass
together" (Deut. 22:10). When she came
to sow, he said to her, "You shall not sow
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שדה אחת. באתה לחרוש אמר לה משה
(דברים כב י) לא תחרוש בשור וחמור

יחדו. באתה לזרוע אמר לה משה
(ויקרא יט יט) שדך לא תזרע כלאים.
באתה לקצור ולעשות ערימה אמר לה
הניחי לקט שכחה ופאה. באתה לעשות

גורן אמר לה תני תרומה ותרומת מעשר
ומעשר ראשון ומעשר שני. הצדיקה
עליה את הדין ונתנה לו. מה עשתה

מכרה את השדה ולקחה שני כבשות
ללבוש מגזותיהן וליהנות מפירותיהן.
כיון שילדו בא אהרן ואמר לה תני לי

את הבכורות שכך אמר לי הקב"ה
(דברים טו יט) כל הבכור אשר יולד

בבקרך ובצאנך הזכר. הצדיקה עליה את
הדין ונתנה לו. הגיע זמן גיזה וגזזה

אותן אמר לה תני לי ראשית הגז שכן
אמר לי הקב"ה (שם יח ד) וראשית גז
צאנך תתן לו. אמרה אין לי כח לעמוד

באיש הזה הרי אני שוחט אותן
ואוכלתן. כיון ששחטן אמר לה תני לי

הזרוע והלחיים והקיבה. אמרה לו
אפילו ששחטתי אותן לא נצלתי מידו.

הן עלי חרם. אמר לה תנה לי שכך אמר
הכתוב (במדבר יח יד) כל חרם בישראל

לך יהיה. נטלה והלך לו. הניחה בוכה
היא ושתי בנותיה. אריך כדין הא ביזתא

עלובתא. כ"כ הם עושים ותולין
בהקב"ה. מכאן שהיה ליצן. כי אם

בתורת ה' חפצו אלו בניו שאמרו שירה
ואמרו חייבין אנו בכבוד אבינו נחלוק

כבוד למשה רבינו עמדו והכריעו עצמן
בשביל כבודו של משה. ובתורתו יהגה

אלו בניו של קרח. כיון שנבלעו עדת
של קרח נמצאו בניו כתורן של ספינה

שנאמר (שם כו י) ויהיו לנס. רבי אומר
נקרעו כל סביבותיהן ואותו מקום שהיה

תחתיהן לא נקרע. רבי שמואל בר
נחמני אמר לא היו שלשתן עומדין על

מקום אחד אלא כל אחד ואחד היה עומד
בפני עצמו ודומין כג' עמודים. והיינו

your field with tow kinds of seeds" (Lev.
19:19). When she came to reap and stack
corn, he said to her, "Leave gleanings,
the forgotten sheaf, and the corner of the
field for the poor." When she came to
thresh, he said to her, "Give tithes,
priestly dues, the first and second tithes."
She justified heaven's pronouncement
and gave him. What did this poor
woman do? She went and sold her field,
and purchased with the proceeds two
lambs to clothe herself from its shearing
and enjoy its products. As soon as they
gave birth, Aaron came and said to her:
'Give me the first born, since the Holy
One blessed be He has said, "Every
firstborn that shall be born of your herd
and flock, the male one, shall be
consecrated to the Lord your God.'" She
justified heaven's pronouncement and
give him the offspring. The time came
for shearing and she sheared them -
came Aaron and said to her, "Give me
the first of the shearing since the Holy
One blessed be He said (Deut. 18:3) 'The
first of your grain, your wine and oil,
and the first of the shearing of your flock
you shall give to him.'" Thereupon she
said, "Since I have no no more strength
to withstand this man, I shall slaughter
them and eat them." As soon as she had
slaughtered them, Aaron came to her:
"Give me the shoulder, two cheeks and
maw" (Deut 18:3). Whereupon she said,
"Even after I have slaughtered them I am
not delivered from his hand. Let them be
proscribed (herem) from my use." Said
Aaron to her, "In that case, it is all mine
since the Holy One said, 'Everything that
has been proscribed in Israel shall be
yours'" (Num 18:14). He took them,
departed and left her weeping with her
two daughters. Such was the lot that
befell this unfortunate woman! So much
they do in the name of the Holy One
blessed be He!
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דאמרי ברייתא על מאן קאים עלמא על
תלתא עמודי. איכא דאמרי שלשה אבות
ואית דאמרי חנניה מישאל ועזריה ואית
דאמרי תלתא בני קרח. לא כן הרשעים
זה קרח ועדתו. כי יודע ה' דרך צדיקים
אלו בניו של קרח. ודרך רשעים תאבד

זה קרח ועדתו:

1. No Constructive Criticism
2. Subject is not definitively named
3. Disparaging Moses and Aaron personally

Deuteronomy 24:17 דברים כ״ד:י״ז
ל  ֹ֔ ט ֵּג֣ר יָ֑תֹום ְו֣�א ַתֲחב ה ִמְׁשַּפ֖ (יז) ֣�א ַתֶּט֔

גֶד ַאְלָמָנֽה׃ ֶּב֖
(17) You shall not subvert the rights of 
the stranger or the fatherless; you shall 
not take a widow’s garment in pawn.

Exodus 22:21 שמות כ״ב:כ״א
 You shall not ill-treat any widow or (21)(כא) ָּכל־ַאְלָמָנ֥ה ְויָ֖תֹום ֥�א ְתַעּנּֽון׃

orphan.

Deuteronomy 24:19-20 דברים כ״ד:י״ט-כ׳
ֶמר  ֹ֣ ַכְחָּת֧ ע � ְוָׁשֽ י ִתְקצֹ֩ר ְקִצֽיְר֨� ְבָׂשֶד֜ (יט) ִּכ֣

ה ֤�א ָתׁשּו֙ב ְלַקְחּ֔תֹו ַלֵּג֛ר ַלּיָ֥תֹום  ַּבָּׂשֶד֗
י�  ה ֱא�ֶה֔ ַען יְָבֶרְכ֙� יְהָו֣ ְוָלַאְלָמָנ֖ה יְִהֶי֑ה ְלַמ֤
י ַתְחּבֹ֙ט ֵזֽיְת֔� ֥�א  ה יֶָדֽי�׃ (כ) ִּכ֤ ל ַמֲעֵׂש֥ ֹ֖ ְּבכ

י� ַלֵּג֛ר ַלּיָ֥תֹום ְוָלַאְלָמָנ֖ה  ר ַאֲחֶר֑ ְתָפֵא֖
יְִהֶיֽה׃ (ס)

(19) When you reap the harvest in your 
field and overlook a sheaf in the field, do 
not turn back to get it; it shall go to the 
stranger, the fatherless, and the widow—
in order that the LORD your God may 
bless you in all your undertakings. (20) 
When you beat down the fruit of your 
olive trees, do not go over them again; 
that shall go to the stranger, the 
fatherless, and the widow.

Psalms 19:9 תהילים י״ט:ט׳
ב ִמְצַו֥ת  ָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־ֵל֑ ה יְ֭ י יְהָו֣ (ט) ִּפּ֘קּוֵד֤

ת ֵעיָנֽיִם׃ ה ְמִאיַר֥ ָר֗ יְהָו֥ה ָּב֝
(9) The precepts of the LORD are just,  
rejoicing the heart;  the instruction of the 
LORD is lucid,  making the eyes light 
up.
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