
 
 

 בס"ד 

Wives of On and Korach 

 משלי יד, א .1

ים " וֶּלֶּת; ָבנְָתה ֵביָתּה, ַחְכמֹות נָשִׁ ּנו, ְואִׁ ְרסֶּ הֶּ יָה תֶּ  ".ְביָדֶּ

The wisest of women builds her house, But folly tears it down with its own hands. 

 במדבר טז .2

ן-בֶּן, ַויִַׁקח קַֹרח א " יָרם ְבנֵי ֱאלִׁיָאב; ֵלוִׁי-ְקָהת בֶּן-יְִׁצָהר בֶּ לֶּת-ְואֹון בֶּן, ְוָדָתן ַוֲאבִׁ ה ב.  ְבנֵי ְראוֵבן--פֶּ ְפנֵי מֹשֶּ ְבנֵי, ַויָֻקמו לִׁ ים מִׁ ים -ַוֲאנָשִׁ שִׁ יְִׁשָרֵאל ֲחמִׁ

ֵאי מֹוֵעד, וָמאָתיִׁם יֵאי ֵעָדה ְקרִׁ ה ְוַעל-ַויִָׁקֲהלו ַעל ג  .ֵשם-ַאנְֵשי, נְשִׁ י ָכל--ָלכֶּם-ַויֹאְמרו ֲאֵלהֶּם ַרב, ַאֲהרֹן-מֹשֶּ ים-כִׁ וַמּדוַע ; וְבתֹוָכם יְהָוה, ָהֵעָדה ֻכָלם ְקדֹשִׁ

ְתנְַשאו ה ד  .ְקַהל יְהָוה-ַעל, תִׁ ל ה  .ָפנָיו-ַויִׁפֹל ַעל, ַויְִׁשַמע מֹשֶּ ל-ַויְַדֵבר אֶּ ת, ֵלאמֹר, ֲעָדתֹו-ָכל-קַֹרח ְואֶּ ר ְויַֹדע יְהָוה אֶּ ראֲ -בֹקֶּ ת-שֶּ יב , ַהָקדֹוש-לֹו ְואֶּ ְקרִׁ ְוהִׁ

ר יְִׁבַחר; ֵאָליו יב ֵאָליו, בֹו-ְוֵאת ֲאשֶּ ְפנֵי יְהָוה ז  .ֲעָדתֹו-קַֹרח ְוָכל, ָלכֶּם ַמְחתֹות-ְקחו  :ֲעשו, זֹאת ו  .יְַקרִׁ ת לִׁ ן ְקטֹרֶּ ימו ֲעֵליהֶּ ְוָהיָה , ָמָחר, וְתנו ָבֵהן ֵאש ְושִׁ

ר יש ֲאשֶּ הח  .ְבנֵי ֵלוִׁי, ָלכֶּם-ַרב; הוא ַהָקדֹוש, יְהָוהיְִׁבַחר -ָהאִׁ ר מֹשֶּ ל, ַויֹאמֶּ ְמעו  :קַֹרח-אֶּ כֶּם ט  .ְבנֵי ֵלוִׁי, נָא-שִׁ י, ַהְמַעט מִׁ ְתכֶּם -כִׁ יל ֱאֹלֵהי יְִׁשָרֵאל אֶּ ְבּדִׁ הִׁ

ְתכֶּם, ֵמֲעַדת יְִׁשָרֵאל יב אֶּ ת, ַלֲעבֹד--ֵאָליו, ְלַהְקרִׁ ְשַכן יְהָוה-אֶּ ְפנֵי ָהֵעָדה, ֲעבַֹדת מִׁ ת, אְֹתָך, ַויְַקֵרב י  .ְלָשְרָתם, ְוַלֲעמֹד לִׁ יָך ְבנֵי-ָכל-ְואֶּ ָתְך, ֵלוִׁי-ַאחֶּ ם; אִׁ ַקְשתֶּ , ובִׁ

ים--ֲעָדְתָך-ַאָתה ְוָכל, ָלֵכן יא  .ְכֻהּנָה-ַגם י תלונו , הוא-ְוַאֲהרֹן ַמה; יְהָוה-ַעל, ַהּנָֹעדִׁ הַויִׁ  יב  .ָעָליו( ַתלִׁינו)כִׁ יָרם ְבנֵי ֱאלִׁיָאב, ְשַלח מֹשֶּ ; לְִׁקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאבִׁ

ץ זַָבת ָחָלב וְדַבש, ַהְמַעט יג  .ֹלא נֲַעלֶּה, ַויֹאְמרו רֶּ ֱעלִׁיָתנו ֵמאֶּ יֵתנו, כִׁי הֶּ ְדָבר, ַלֲהמִׁ י  :ַבמִׁ ְשָתֵרר ָעֵלינו-כִׁ ְשָתֵרר-ַגם, תִׁ ל יד  .הִׁ ץ זַָבת ָחָלב -ַאף ֹלא אֶּ רֶּ אֶּ

יאָֹתנו, וְדַבש ן, ֲהבִׁ תֶּ ם, ָלנו-ַותִׁ ה ָוָכרֶּ ים ָהֵהם; נֲַחַלת ָשדֶּ ה טו  .ֹלא נֲַעלֶּה--ְתנֵַקר, ַהֵעינֵי ָהֲאנָשִׁ ל, ְמאֹד, ַויִַׁחר ְלמֹשֶּ ר אֶּ ל-ַאל, יְהָוה-ַויֹאמֶּ ן אֶּ נְָחָתם-ֵתפֶּ ֹלא ; מִׁ

ָחד ֵמהֶּם י, ֲחמֹור אֶּ י, נָָשאתִׁ ת, ְוֹלא ֲהֵרעֹתִׁ ה טז  .ֵמהֶּם ַאַחד-אֶּ ר מֹשֶּ ל, ַויֹאמֶּ ְפנֵי יְהָוה, ֲעָדְתָך-ַאָתה ְוָכל, קַֹרח-אֶּ יש  יז  .ָמָחר, ַאָתה ָוֵהם ְוַאֲהרֹן  :ֱהיו לִׁ וְקחו אִׁ

ת, ַמְחָתתֹו ם ֲעֵליהֶּם ְקטֹרֶּ יש ַמְחָתתֹו, ונְַתתֶּ ְפנֵי יְהָוה אִׁ ם לִׁ ְקַרְבתֶּ ים וָמאַתיִׁם ַמְחתֹת, ְוהִׁ שִׁ יש ַמְחָתתֹו, ְוַאָתה ְוַאֲהרֹן ;ֲחמִׁ יש ַמְחָתתֹו יח  .אִׁ ַויְִׁתנו , ַויְִׁקחו אִׁ

ימו ֲעֵליהֶּם, ֲעֵליהֶּם ֵאש ת, ַויָשִׁ ה ְוַאֲהרֹן--פֶַּתח אֹהֶּל מֹוֵעד, ַויַַעְמדו; ְקטֹרֶּ ת יט  .ומֹשֶּ ל, ָהֵעָדה-ָכל-ַויְַקֵהל ֲעֵליהֶּם קַֹרח אֶּ ַתח אֹהֶּל מֹועֵ -אֶּ , יְהָוה-ַויֵָרא ְכבֹוד; דפֶּ

ל ל, ַויְַדֵבר יְהָוה כ  {ס}  .ָהֵעָדה-ָכל-אֶּ ל-אֶּ ה ְואֶּ ָבְדלו כא  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-מֹשֶּ תֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת, הִׁ , ֵאל, ַויֹאְמרו, ְפנֵיהֶּם-ַויְִׁפלו ַעל כב  .ְכָרגַע, ַוֲאַכלֶּה אָֹתם; מִׁ

ָחד יֱֶּחָטא  :ָבָשר-ֱאֹלֵהי ָהרוחֹת ְלָכל יש אֶּ ְקצֹף-ְוַעל ָכל, ָהאִׁ ל, ַויְַדֵבר יְהָוה כג  {ס}  .ָהֵעָדה תִׁ ה ֵלאמֹר-אֶּ ל כד  .מֹשֶּ ָסבִׁיב, ֵהָעלו  :ֵלאמֹר, ָהֵעָדה-ַּדֵבר אֶּ , מִׁ

ְשַכן ה כה  .ָּדָתן ַוֲאבִׁיָרם, קַֹרח-ְלמִׁ ל, ַויָָקם מֹשֶּ יָרם-ַויֵלְֶּך אֶּ ל כו  .זְִׁקנֵי יְִׁשָרֵאל, ַאֲחָריו ַויְֵלכו; ָּדָתן ַוֲאבִׁ ים , ָהֵעָדה ֵלאמֹר-ַויְַדֵבר אֶּ סורו נָא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאנָשִׁ

ים ָהֵאלֶּה ְגעו-ְוַאל, ָהְרָשעִׁ ר ָלהֶּם-ְבָכל, תִׁ ן  :ֲאשֶּ ָספו-פֶּ ְשַכן, ַויֵָעלו כז  .ַחטֹאָתם-ְבָכל, תִׁ יָרם-ֵמַעל מִׁ יב--קַֹרח ָּדָתן ַוֲאבִׁ ָסבִׁ יָרם יְָצאו נִָׁצבִׁים; מִׁ ַתח , ְוָדָתן ַוֲאבִׁ פֶּ

ר כח  .ְוַטָפם, ונְֵשיהֶּם וְבנֵיהֶּם, ָאֳהֵליהֶּם ה, ַויֹאמֶּ ים ָהֵאלֶּה-יְהָוה ְשָלַחנִׁי ַלֲעשֹות ֵאת ָכל-כִׁי, ְבזֹאת ֵתְדעון, מֹשֶּ י  :ַהַמֲעשִׁ לִׁבִׁי, ֹלא-כִׁ ם כט  .מִׁ -ְכמֹות ָכל-אִׁ

ם ל  .ְשָלָחנִׁי, ֹלא יְהָוה--יִָׁפֵקד ֲעֵליהֶּם, ָהָאָדם-וְפֻקַּדת ָכל, יְֻמתון ֵאלֶּה, ָדםָהָא יָאה יְִׁבָרא יְהָוה-ְואִׁ ת, ְברִׁ ת-וָפְצָתה ָהֲאָדָמה אֶּ יָה וָבְלָעה אָֹתם ְואֶּ ר -ָכל-פִׁ ֲאשֶּ

ם--ְשאָֹלה, ְויְָרדו ַחיִׁים, ָלהֶּם י נֲִׁאצו ָהאֲ , וִׁיַדְעתֶּ תכִׁ ים ָהֵאלֶּה אֶּ י לא  .יְהָוה-נָשִׁ ים ָהֵאלֶּה-ֵאת ָכל, ְלַדֵבר, ְכַכֹּלתֹו, ַויְהִׁ ָבַקע ָהֲאָדָמה; ַהְּדָברִׁ ר , ַותִׁ ֲאשֶּ

ת לב  .ַתְחֵתיהֶּם ץ אֶּ ְפַתח ָהָארֶּ יהָ -ַותִׁ ת, פִׁ ְבַלע אָֹתם ְואֶּ ר ְלקַֹרח-ְוֵאת ָכל, ָבֵתיהֶּם-ַותִׁ ר ָלהֶּם-ַויְֵרדו ֵהם ְוָכל לג  .ָהְרכוש-ְוֵאת ָכל, ָהָאָדם ֲאשֶּ --ַחיִׁים, ֲאשֶּ

ץ; ְשאָֹלה תֹוְך ַהָקָהל, ַוְתַכס ֲעֵליהֶּם ָהָארֶּ יבֵֹתיהֶּם, יְִׁשָרֵאל-ְוָכל לד  .ַויֹאְבדו מִׁ ר ְסבִׁ י ָאְמרו  :נָסו ְלקָֹלם--ֲאשֶּ ן, כִׁ ץ-פֶּ ְבָלֵענו ָהָארֶּ ֵמֵאת , ְוֵאש יְָצָאה לה  .תִׁ

יש  ,ַותֹאַכל; הָוהיְ  ים וָמאַתיִׁם אִׁ שִׁ יֵבי, ֵאת ַהֲחמִׁ ת, ַמְקרִׁ  ".ַהְקטֹרֶּ

Now Korah, son of Izhar son of Kohath son of Levi, betook himself, along with Dathan and Abiram sons of Eliab, and On 

son of Peleth—descendants of Reuben—to rise up against Moses, together with two hundred and fifty Israelites, 

chieftains of the community, chosen in the assembly, men of repute. They combined against Moses and Aaron and said to 

them, “You have gone too far! For all the community are holy, all of them, and the LORD is in their midst. Why then do 

you raise yourselves above the LORD’s congregation?” When Moses heard this, he fell on his face Then he spoke to 

Korah and all his company, saying, “Come morning, the LORD will make known who is His and who is holy, and will 

grant him access to Himself; He will grant access to the one He has chosen. Do this: You, Korah and all your band, take 

fire pans and tomorrow put fire in them and lay incense on them before the LORD. Then the man whom the LORD 

chooses, he shall be the holy one. You have gone too far, sons of Levi!” Moses said further to Korah, “Hear me, sons of 

Levi. Is it not enough for you that the God of Israel has set you apart from the community of Israel and given you access 

to Him, to perform the duties of the LORD’s Tabernacle and to minister to the community and serve them? Now that He 

has advanced you and all your fellow Levites with you, do you seek the priesthood too? Truly, it is against the LORD that 

you and all your company have banded together. For who is Aaron that you should rail against him?” Moses sent for 

Dathan and Abiram, sons of Eliab; but they said, “We will not come! Is it not enough that you brought us from a land 

flowing with milk and honey to have us die in the wilderness, that you would also lord it over us? Even if you had brought 

us to a land flowing with milk and honey, and given us possession of fields and vineyards, should you gouge out those 



 
 

men’s eyes?We will not come!” Moses was much aggrieved and he said to the LORD, “Pay no regard to their oblation. I 

have not taken the ass of any one of them, nor have I wronged any one of them.” And Moses said to Korah, “Tomorrow, 

you and all your company appear before the LORD, you and they and Aaron. Each of you take his fire pan and lay 

incense on it, and each of you bring his fire pan before the LORD, two hundred and fifty fire pans; you and Aaron also 

[bring] your fire pans.” Each of them took his fire pan, put fire in it, laid incense on it, and took his place at the entrance 

of the Tent of Meeting, as did Moses and Aaron. Korah gathered the whole community against them at the entrance of the 

Tent of Meeting. Then the Presence of the LORD appeared to the whole community, and the LORD spoke to Moses and 

Aaron, saying, “Stand back from this community that I may annihilate them in an instant!” But they fell on their faces and 

said, “O God, Source of the breath of all flesh! When one man sins, will You be wrathful with the whole community?” 

The LORD spoke to Moses, saying, “Speak to the community and say: Withdraw from about the abodes of Korah, 

Dathan, and Abiram.” Moses rose and went to Dathan and Abiram, the elders of Israel following him. He addressed the 

community, saying, “Move away from the tents of these wicked men and touch nothing that belongs to them, lest you be 

wiped out for all their sins.” So they withdrew from about the abodes of Korah, Dathan, and Abiram. Now Dathan and 

Abiram had come out and they stood at the entrance of their tents, with their wives, their children, and their little ones. 

And Moses said, “By this you shall know that it was the LORD who sent me to do all these things; that they are not of my 

own devising: if these men die as all men do, if their lot be the common fate of all mankind, it was not the LORD who 

sent me. But if the LORD brings about something unheard-of, so that the ground opens its mouth and swallows them up 

with all that belongs to them, and they go down alive into Sheol, you shall know that these men have spurned the LORD.” 

Scarcely had he finished speaking all these words when the ground under them burst asunder, and the earth opened its 

mouth and swallowed them up with their households, all Korah’s people and all their possessions. They went down alive 

into Sheol, with all that belonged to them; the earth closed over them and they vanished from the midst of the 

congregation. All Israel around them fled at their shrieks, for they said, “The earth might swallow us!” And a fire went 

forth from the LORD and consumed the two hundred and fifty men offering the incense. 

 ספרי דברים פסקא יב .3

 "מלמד שהיו אפיקורסים -משאכם  "

 במדבר רבה יח .4

 בן שנעשו בו פלאות" -"למה נקרא שמו און? שכל ימיו באנינות. בן פלת

 ילקוט שמעוני קרח רמז תשנ .5

 בן שראה והבין" –"בן ראובן 

 רמב"ן במדבר טז, א .6

 " ל הכהונהוהקרוב כי היו אלה הנקהלים כולם בכורות כי על כן חרה להם ע  "

 נג, ב, י-במדבר א, נב .7

ְבאָֹתַֽם׃"  גְ֖לֹו ְלצִׁ יש ַעל־ּדִׁ ִ֥ יש ַעַֽל־ַמֲחֵנֵ֛הו ְואִׁ ִ֧ ל אִׁ ל ְוָשְמר֙ו ַהְלוִׁ   ְוָח֖נו ְבֵנֵ֣י יְִׁשָרֵאֵ֑ ת ְבֵנֵ֣י יְִׁשָרֵאֵ֑ ף ַעל־ֲעַד֖ צֶּ ֵ֣ה קֶֻּ֔ ת ְוֹלַֽא־יְִׁהיֶּ ן ָהֵעֻדֻ֔ ְשַכֵ֣ י֙ב ְלמִׁ ם יֲַח֤נו ָסבִׁ ִִּׁ֞ ם אֶּ ְוַהְלוִׁי ת־יִֻׁ֔

ות׃ ן ָהֵעדַֽ ְשַכִ֥ ת מִׁ רֶּ ֖ ְשמֶּ ור׃ ...מִׁ י֖צור בֶּן־ְשֵדיאַֽ ן ֱאלִׁ ְבֵנֵ֣י ְראוֵבֻ֔ י֙א לִׁ ם ְונָשִׁ ְבאָֹתֵ֑ נָה ְלצִׁ ן ֵתיָמ֖ גֶּל ַמֲחֵנִ֧ה ְראוֵבֵ֛ ֵ֣  "ּדֶּ

The Israelites shall encamp troop by troop, each man with his division and each under his standard. The Levites, however, 

shall camp around the Tabernacle of the Pact, that wrath may not strike the Israelite community; the Levites shall stand 

guard around the Tabernacle of the Pact…On the south: the standard of the division of Reuben, troop by troop. Chieftain 

of the Reubenites: Elizur son of Shedeur.  

 פ' קרח –מדרש ילמדנו ילקוט תלמוד תורה  .8

 "דתן ואבירם שהיו שכנים לקרח שהיה שרוי בדרום, לקו עמו ואבדו מהעולם"

 סוכה נו, ב .9

 , טוב לצדיק וטוב לשכנו""אוי לרשע ואוי לשכנו

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 רמב"ן במדבר טז, יב .10

אליו היה און הולך אחר עצתם על כן לא שלח אליו והנה לא בא ולא  ויתכן שהיו דתן ואבירם נשיאי עדה חשובים מאון בן פלת ואם היו הם מתרצים"

שכבר חזר בו בעצת אשתו שהצילתו היה עמהם ולא עם עדת קרח כי הלך מלפניו כשהלכו להם דתן ואבירם כאשר נתוכח עם קרח ולא הושב שם 

במקריבי הקטרת כי היו ' לא היה בתוך העדה הנועדים על הכי הנה הכתוב לא הזכירו שנבלע עם דתן ואבירם והוא ( סנהדרין קט)כמאמר רבותינו 

 "חמשים ומאתים מלבד ארבעה הנזכרים תחלה

 מדרש הגדול לפ' קרח עמ' רעח .11

 "תנו רבנן...שלוש הצילו בעליהן מהמיתה, והן אשת און ומיכל בת שאול ושרח בת אשר"

 שמואל א יט .12

ל יא " יתֹו, ְלָשְמרֹו, דֵבית ָּדוִׁ -ַויְִׁשַלח ָשאול ַמְלָאכִׁים אֶּ ר, ְוַלֲהמִׁ ְשתֹו ֵלאמֹר, ַוַתֵגד ְלָדוִׁד; ַבבֹקֶּ יַכל אִׁ ם, מִׁ ת-אִׁ ָמָחר ַאָתה , נְַפְשָך ַהַליְָלה-ֵאינְָך ְמַמֵלט אֶּ

ת יב  .מוָמת יַכל אֶּ ד מִׁ יכַ  יג  .ַויִָׁמֵלט, ַויֵלְֶּך ַויְִׁבַרח; ְבַעד ַהַחלֹון ,ָּדוִׁד-ַותֹרֶּ ַקח מִׁ תַותִׁ ל, ַהְתָרפִׁים-ל אֶּ ם אֶּ ָטה-ַוָתשֶּ זִׁים, ַהמִׁ ; ָשָמה ְמַרֲאשָֹתיו, ְוֵאת ְכבִׁיר ָהעִׁ

ת, ַויְִׁשַלח ָשאול ַמְלָאכִׁים יד. ַבָבגֶּד, ַוְתַכס ר; ָּדוִׁד-ָלַקַחת אֶּ ת טו  .חֹלֶּה הוא, ַותֹאמֶּ ת, ַהַמְלָאכִׁים-ַויְִׁשַלח ָשאול אֶּ ָטה   :מֹרָּדוִׁד ֵלא-לְִׁראֹות אֶּ ַהֲעלו אֹתֹו ַבמִׁ

תֹו, ֵאַלי ּנֵה ַהְתָרפִׁים, ַהַמְלָאכִׁים, ַויָבֹאו טז  .ַלֲהמִׁ ל, ְוהִׁ ָטה-אֶּ זִׁים; ַהמִׁ ל יז  .ְמַרֲאשָֹתיו, וְכבִׁיר ָהעִׁ ר ָשאול אֶּ יַכל-ַויֹאמֶּ נִׁי, מִׁ יתִׁ מִׁ ת, ָלָמה ָכָכה רִׁ י אֶּ י-ַוְתַשְלחִׁ , אֹיְבִׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

ֹ ; ַויִָׁמֵלט לַות יַכל אֶּ ר מִׁ יֵתְך-הוא, ָשאול-אמֶּ נִׁי ָלָמה ֲאמִׁ ל, ְוָדוִׁד ָבַרח ַויִָׁמֵלט יח  .ָאַמר ֵאַלי ַשְלחִׁ ר ָעָשה-ֵאת ָכל, לֹו-ַויַגֶּד, ְשמוֵאל ָהָרָמָתה-ַויָבֹא אֶּ לֹו -ֲאשֶּ

 (.ְבנָיֹות)ַויְֵשבו בנוית , ַויֵלְֶּך הוא וְשמוֵאל; ָשאול

11 Saul sent messengers to David’s home to keep watch on him and to kill him in the morning. But David’s wife Michal 

told him, “Unless you run for your life tonight, you will be killed tomorrow.” 12 Michal let David down from the window 

and he escaped and fled. 13 Michal then took the household idol, laid it on the bed, and covered it with a cloth; and at its 

head she put a net of goat’s hair.14 Saul sent messengers to seize David; but she said, “He is sick.” 15 Saul, however, sent 

back the messengers to see David for themselves. “Bring him up to me in the bed,” he ordered, “that he may be put to 

death.” 16 When the messengers came, they found the household idol in the bed, with the net of goat’s hair at its head. 17 

Saul said to Michal, “Why did you play that trick on me and let my enemy get away safely?” “Because,” Michal answered 

Saul, “he said to me: ‘Help me get away or I’ll kill you.’” 18 David made good his escape, and he came to Samuel at 

Ramah and told him all that Saul had done to him. He and Samuel went and stayed at Naioth. 

 סנהדרין קט, ב .13

אי מר רבה אנת תלמידא  אמרה ליה 'מאי נפקא לך מינה? ]מה צא לך מהשתתפותך איתם?[ אמר רב און בן פלת אשתו הצילתו  

אמר לה 'מאי אעביד הואי בעצה  ואי מר רבה אנת תלמידא' ]אם משה המנהיג אתה התלמיד וגם אם קרח המנהיג אתה תלמידו[

אמרה ליה 'ידענא דכולה כנישתא  י לי בהדייהו'? ]אמר מה אעשה וכבר הייתי בתכנון המרד במשה והבטחתי שאבוא[ואשתבע

אמרה ליה 'תוב דאנא מצילנא לך' ]שמרה לו שב  קדישתא נינהו דכתיב 'כי כל העדה כולם קדושים' ]יודעת אני שהעדה צנועים[

אותבה על בבא  ואגניתיה גואי ]השכיבה אותו לישון[ ]שתה לשוכרה[ וארויתיה אשקיתיה חמרא ]השקתו יין[ ואני אצילך[

 כל דאתא חזיה הדר ]כשבאו להביאו, ראו אותה בחוסר צניעות וחזרו בהם[ וסתרתה למזיה ]וסתרה שערה[ ]ישבה ליד הפתח[

 אדהכי והכי אבלעו להו ]בינתיים, נסתיימה המרידה וקרח ועדתו מתו בבליעה באדמה[

 .לב, זג במדבר ט"מדה .14

כבר נשבע און בשמו , רבון העולמים: עמדה אשתו ואחזה במיטה ואמרה. הייתה מבקשת לבלוע את און שהיה במיטה, בשעה שפתחה הארץ את פיה"

 "אתה יכול להיפרע ממנו לאחר מכן, אך אם יכפור בשבועה, שמך חי וקיים לעולם. הגדול שלא יהיה במחלוקת לעולם

 לב, ג במדבר טז"מדה .15

, כשנעמדה. ברח משה ממנה. מיד יצאה ועמדה לפני משה! אני אצא עמך: אמרה לו. מתבייש אני ממשה רבנו: אמר לה! צא, קום: לו לאוןאמרה "

ועמד , הלך עמה לביתה. כך וכך היה המעשה, רבנו: אמרה לו. אשתו של און זו, רבנו: אמרו לו? מה טיבה של אשה זו: אמר משה. הייתה צווחת ובוכה

 ."..המקום ימחול לך: וקרא לאון ואמר לו על הפתח

 במדבר רבה פ' יח .16

 "קרח שהיה קתליקוס לביתו של פרעה והיו בידיו מפתחות האוצרות שלו"

 רש"י במדבר טז, ז .17

ֵקַח ָהיָה ָמה ָרָאה לְִׁשטות זֶּה " פִׁ  "?ְוקַֹרח שֶּ

 במדבר רבה יח .18

 ..."חכם גדול היה קרח ומטועני הארון: אמרו חכמים "

 שמות רבה לא, ג .19

 " עשרו של קרח שהוא היה עשיר מכל ישראל "

 פסחים קיט א .20

א"ר  ...אמר רבי שמעון בן לקיש זו עשרו של קרח )שנאמר(  ...אמר רבי חמא )בר( חנינא שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים אחת נתגלה לקרח  "

 "לוי משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח

 ור החיים במדבר טז אא .21

בן , והתחיל ממטה למעלה בראשונה הענף עצמו שהוא קרח בתחלה היה נקרא קרח טהור, נפגמו ענפי הקדושה שבשורש נשמתו שהיו כולן לשבח" 

ועכשיו , לותה בכמה מע''בן לוי שנתלוה מיום לידתו להקב, בן קהת שהיה מקהה שיני כל רואה גדולתו ומעלתו, יצהר שהיה מאיר לעולם כצהרים

ולא ענפו לבד אלא גם שורש הענף שבא ממנו שהוא יצהר נהפך לרעה כשורש נשמתו והרתיח כל , הענף עצמו שנקרא קרח נפגם ועשה בו קרחה

ולא זו בלבד אלא גם , ולא שורש אחד לבד אלא גם שורש שלמעלה ממנו שהוא בן קהת נהפך לרעה להקהות שיני מולידיו, העולם כולו כצהרים

וממה שלא הזכיר הכתוב בן יעקב , רש הענף הראשון שיצא מיעקב שורש של נפש קרח אשר שם נעקרה נפגמה ועשתה בו נקמה ללוותו לגיהנםשו

 "עדיין שורש הראשון שהוא בעיקר האילן שהוא יעקב לא נודעו מעשיו אם גם עדיו הגיע הפגם ונמצא נעקר שורשו של קרח מעיקרו או לא

 

 



 
 

 סנהדרין קט, ב .22

איתתיה דקרח אמרה ליה 'חזי מאי קעביד משה, איהו הוה מלכא, לאחוה שוויה כהנא רבא ]אשת קרח הסיתה אותו, ראה משה מינה עצמו למלך ואת  "

ן אי אתיא תרומה אמר 'תיהוי לכהן', אי אתו מעשר דשקילתו אתו לבני אחוהי שוינהו סגני דכהנא ]את בני אחיו מינה לסגני כהונה[ אחיו לכהן גדול[

ועוד דגייז ליה למזייכו ומיטלל  אמר 'הבו חד מעשרה לכהן' ]אם מביא חקלאי תרומה הוא מבקשו לכהן ואם מעשר הוא מבקש עשירית גם כן לכהן[

אמר  [לכו כי כופתא עינא יהב במזייכו ] ועוד שביזה אתכם בכך שגילחו כל שערותיכם והניף אתכם בבזיון כצואה, וכן נתן עינו בשערכם לכער אתכם

אמרה ליה 'כיון דכולהו רבותא דידיה אמר איהו נמי 'תמות נפשי עם פלשתים' ] כיון שרצה לבזות  לה 'הא איהו נמי קא עביד'? ]והרי גם משה התגלח[

מצוה[ אי סלקא דעתך תכלתא חשיבא ] ועוד דקאמר לכו 'עבדיתו תכלתא' ]אמר לכם להטיל פתיל תכלת בציצית[ אתכם הסכים גם לעצמו לעשות כן[

היינו דכתיב 'חכמות נשים בנתה ביתה'  אפיק גלימי דתכלתא וכסינהו לכולהו מתיבתך ] אם כן עשה בגד שכולו תכלת וכסה את בני בית המדרש שלך[

 'ואולת בידה תהרסנה' זו אשתו של קרח." זו אשתו של און בן פלת

Levi   

    

                            Gershon              Kehat             Merari  

                                              

 

                                          Amram    Yitzhar     Chevron   Uziel 

 

                                                   Moses   Aaron         Korach                   Elitzafan 

 

 ילקוט שמעוני קרח .23

: אמר קרח. ונשיא בית אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל: שנאמר, שנעשה על משפחתו נשיא, על ידי אליצפן בן אחי אביו? ועל מה נחלק "

ומי , ומשה אחיו למלכות, גדולה עמרם הבכור זכה אהרן ובניו לכהונה ,ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל :שנאמר, ארבעה אחים היו אחי אבא

והוא , הייתי ראוי להיות נשיא על משפחתי, ואני בנו של יצהר ,ובני קהת עמרם ויצהר :שנאמר  !?שאני שני לבני קהת, לא אני, ראוי ליטול השניה

 מה כתיב למעלה מן .המחלוקת לפיכך היתה, הרי אני חולק עליו ומבטל כל מה שעשה !?קטן של אחי אבי יהא גדול עלי! עשה בנו של עוזיאל

טלית : אמר ליה קרח .חייב בציצית: ל משה"א ?טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית: ל קרח למשה רבינו"א .ועשו להם ציצית ?הענין

כל התורה : ל"א .במזוזהחייב : ל"א ?בית שמלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה !?שכולה תכלת אינה פוטרת עצמה וארבעה חוטין פוטרין אותה

אלו לא נצטוית עליהם אלא מלבך אתם [ דברים: ]ל"א  !?ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרות את הבית, ה פרשיות יש בה אין פוטרות את הבית"כולה רע

ועשה משתה להם , ותמאתים וחמישים ראשי סנהדרא[ וכנס( ]ועשה)מיד ציוה  ?מה עשה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת :כשאמר משה .. .בודאם

לא ניתן  ?לא משה, מי צוה אתכם ליטול כך: ואמרו להם, ועמדו כנגדן .חזה ושוק, באו בני אהרן ליטול מתנותיהם .ונתעטפו כולם בטליתות של תכלת

בשעה שאמר   .עצה מאשתולקח טליתו והלך ליטול  - ויקח קרח  .מיד עמדו כנגדו  .הלך לפייסן, באו והודיעו למשה  !ה"שלא צוהו הקב, לכם כלום

התחיל לחזר על . מיד עשה כך לקרח ,קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אותם וכה תעשה להם לטהרם ועבירו תער על כל בשרם :ה למשה"הקב

הרי אתה : תו ואומרים ליאלא נטלוני בידי וברגלי והיו מניפין או, ולא עוד, משה: ל"א  ?מי עשה לך כך: אמרו לו  .כל ישראל ולא היו מכירין אותו

משה מלך ואהרן אחיו כהן : ואמרו, מיד התחילו שונאי משה להתגרות בו את ישראל, והביא את אהרן אחיו וקשטו ככלה והושיבו באהל מועד. טהור

  ?מה עשה .ל משה ואהרןשהיה מתלוצץ ע, זה קרח -...ויקהלו מיד, תרומת מעשר לכהן, מתנות כהונה לכהן, תרומה לכהן; גדול ובניו סגני כהונה

בשכנותי ועמה [ היתה]אלמנה אחת : אמר להן .התחיל לומר לפניהם דברי ליצנות ,ויקהל עליהם קרח את כל העדה :שנאמר, כינס עליהם כל הקהל

 .תזרע כלאים שדך לא :אמר לה ,לזרוע באת .לא תחרוש בשור ובחמור יחדו :אמר לה משה לחרוש באת .והיה לה שדה אחת, שתי נערות יתומות

הצדיקה עליה את הדין  ,תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני אמר לה גורן באת לעשות .לקט שכחה ופאה הניחו: אמר, ולעשות ערימה לקצור באת

תני לי  :לה בא אהרן ואמר, כיון שילדו, מפירותיהן בשות כדי ללבוש גיזותיהן וליהנותעמדה ומכרה את השדה ולקחה שתי כ  ?מה עשתה  .ונתנה לו

תני : וגזזה אותן אמר לה גזיזה הגיע זמן  ,הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הולדות 'כל הבכור אשר יולד וגו :ה"שכך אמר לי הקב ,את הבכורות

תני : שחטה אמר להכיון ש  .הריני שוחטתן ואוכלתן, אין בי כח לעמוד באיש הזה: אמרה .וראשית גז צאנך תתן לו :ה"שכן אמר הקב ראשית הגז לי

: ה"שכך אמר הקב, כולו שלי הוא:אמר לה  .הרי הן עלי חרם :ואמרה, אפילו אחר ששחטתי אותן לא נצלתי מידו: אמרה  .הזרוע והלחיים והקיבה לי

 " .והניחה בוכה היא עם שתי בנותיה, נטל והלך לו ,כל חרם בישראל לך יהיה

 



 
 

 מדרש משלי בובר יא כז .24

הא כיצד? כשבא מבית המדרש, אמרה לו אשתו: מה הלכה חידש לכם משה בבית המדרש? אמר לה: פירש לנו על מעשה  -ל קרח שמע לאשתו ונפ" 

התכלת. אמרה לו: מעשה התכלת מהו? אמר לה: כך דרש ואמר: נאמר לי מפי הגבורה שתעשו לכם ציצית על כנפי בגדיכם, וכדי שיהא חוט אחד 

 באותה שעה היתה משחקת ואומרת לו: ראו כמה הוא יושב ומשחק בכם, תדע שכן הוא אומר  ."פתיל תכלת ונתנו על ציצית הכנף" תכלת, שנאמר

אם עושה אני לך טלית שכולה תכלת, מה עשתה, עמדה ועשתה לו טלית שכולה תכלת, נתעטף בה ועמד לפני משה, אמר לו: מה  ,"על כנפי בגדיכם"

בית שהוא מלא  ,"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" ואני עשיתי הרבה. השיב ואמר לו: כתיב המעשה הזה אשר עשית? אמר לו: אתה אמרת מעט

ר לו משה: קורח, עברת על מצוותיו של הקב"ה ונתגאית שפיך מוציא! אמ ספרי תוררה, צריך מזוזה או לא? אמר לו: הן! אמר לו: ישמעו אזניך מה

בן שקהה שיני  -בן שהרתיח את כל העולם כצהריים. בן קהת  -ה קרחה בישראל. בן יצהר אמר רבי לוי: למה נקרא שמו קרח? שעש ...בעשרך! 

מניין ששמע לעצת  -המן הרשע  ."הוא יפול -בוטח בעשרו " שנעשה לוייה לגיהנם. מי גרם לו? לפי שבטח בעושרו, לכך נאמר -מולידיו. בן לוי 

 "'עץ וגו ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו"שנאמר אשתו ונפל? 

 סוטה ט, א .25

 נוטלין הימנו" –אין נותנים לו, ומה שבידו  –"כל הנותן עינו במה שאינו שלו, מה שמבקש 

 מדרש משלי שוחר טוב יא .26

, לנשיהם שמעו ושניהם, העולם באומות והמן בישראל קרח; העולם באומות ואחד בישראל אחד, בעולם היו גדולים עשירים שני: לוי' ר אמר"

 ".ונפל ושניהם

 ילקוט שמעוני משלי רמז .27

  " כשם שאין סוף לאשה טובה, כך אין סוף לאשה רעה, זו אשתו של קרח..."

 במדבר כו .28

ְשְפחֹת ָהראוֵבנִׁי, ֵאלֶּה ז "  לֶּף, ַויְִׁהיו ְפֻקֵדיהֶּם; מִׁ ים, וְשַבע ֵמאֹות, ְשֹלָשה ְוַאְרָבעִׁים אֶּ נְמוֵאל ְוָדָתן , וְבנֵי ֱאלִׁיָאב ט  .ֱאלִׁיָאב, וְבנֵי ַפלוא ח  .וְשֹלשִׁ

יָרם יָרם קרואי -הוא  :ַוֲאבִׁ יֵאי)ָדָתן ַוֲאבִׁ ר הִׁצו ַעל, ָהֵעָדה( ְקרִׁ ה ְוַעל-ֲאשֶּ ת י  .יְהָוה-ַעל, ְבַהצָֹתם, קַֹרח-ַאֲהרֹן ַבֲעַדת-מֹשֶּ ץ אֶּ ְפַתח ָהָארֶּ יהָ -ַותִׁ ְבַלע אָֹתם , פִׁ ַותִׁ

ת יש, ַבֲאכֹל ָהֵאש  :הְבמֹות ָהֵעדָ --קַֹרח-ְואֶּ ים וָמאַתיִׁם אִׁ שִׁ  "  .ֵמתו-ֹלא, קַֹרח-וְבנֵי יא  .ְלנֵס, ַויְִׁהיו, ֵאת ֲחמִׁ

Those are the clans of the Reubenites. The persons enrolled came to 43,730. Born to Pallu: Eliab. The sons of Eliab were 

Nemuel, and Dathan and Abiram. These are the same Dathan and Abiram, chosen in the assembly, who agitated against 

Moses and Aaron as part of Korah’s band when they agitated against the LORD. Whereupon the earth opened its mouth 

and swallowed them up with Korah—when that band died, when the fire consumed the two hundred and fifty men—and 

they became an example. The sons of Korah, however, did not die. “ 

 רש"י במדבר כו יא .29

ָלה .ובני קרח לא מתו"  ְשַעת ַהַמֲחלו, ֵהם ָהיו ָבֵעָצה ְתחִׁ ְרֲהרו ְתשוָבה ְבלִָׁבםובִׁ ת הִׁ יָכְך נְִׁתַבֵצר ָלהֶּ , קֶּ ּנֹום ְויְָשבו ָשםְלפִׁ  " ם ָמקֹום גָבֹוַה ַבגֵיהִׁ

 ראב"ע במדבר כ"ו יא .30

 "והעד שמואל ובניו ובני בניו שהם המשוררים והם הנקראים הקרחים .ובני קרח לא מתו "

 בכור שור במדבר כ"ו יא .31

לקים ממנו ולא נצטרפו עמו במחלוקת היינו עבדיו ושפחותיו אבל בניו כבר היו מוח" ואת כל האדם אשר לקרח' "י שאמ"ואעפ. ובני קרח לא מתו "

 ":ולא מתו

 העמק דבר במדבר כו יא .32

 "מש״ה לא נמשכו אחריהם ולא מתו. והמה בני קרח היו תלמידי משה ..ע״כ נבדלו בני קרח הצדיקים ממנו   .ובני קרח לא מתו"

 הטור הארוך, במדבר ט״ז:ל״ב:א׳ .33

לי גם מישראל היו בביתו תושבים וגרים ונמשכו אחר עצתו ולקו עמו כי אין לפרש כל האדם פי' הרמב"ן הם עבדים ושפחות שהי' לו קנין כספו או או"

 "אשר לקרח על בניו כי בניו הגדולים לא מתו ובנים קטנים לא היו לו שלא הזכיר בו הכתוב טף:

 שמות ו, כד .34

ת ַהקָ "  ִֹ֥ ְשְפח לֶּה מִׁ ף ֵא֖ יָאָסֵ֑ ְלָקָנ֖ה ַוֲאבִׁ יר ְואֶּ ִ֥ ַרח ַאסִׁ ֹֻ֔ ַֽי׃וְבֵנֵ֣י ק  " ְרחִׁ

 שמות ו כד רשב"ם .35

 .לפי שכתוב לפנינו ובני קרח לא מתו -ובני קרח אסיר ואלקנה " 

 קצור בעל הטורים שמות ו כד .36

 "זהו שאמרו על בני קרח שמקום נתבצר להם בגיהנם "

 במדבר רבה יח .37

 " אשתו של קרח כשירדה לגהינום אש שלה כבתה את אש הגהינום"



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


