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 ואשר עשה לדתן לאבירם
 

I .סיפור מעשה קרח 
 
 ט -דברים (פרשת עקב) פרק יא פסוק א ) 1

ת יְקָֹו֣ק אֱ  ַהְבָּת֔ ֵא֖ יו ָּכל־ַהּיִָמֽים:-(א) ְוָא֣ יו ּוִמְצֹוָת֖ יו ּוִמְׁשָּפָט֛ י� ְוָׁשַמְרָּת֣ ִמְׁשַמְרּ֗תֹו ְוֻחּקָֹת֧ ר ֽ�א־יְָדעּ֙ו    �ֶה֑ ם ֲאֶׁש֤ י׀ ֣�א ֶאת־ְּבנֵיֶכ֗ ר (ב) ִוֽיַדְעֶּת֘ם ַהּיֹו֒ם ִּכ֣ ַוֲאֶׁש֣
ה ּוזְרֹ֖עֹו ַהּנְטּוָיֽה: ם ֶאת־ָּגְד֕לֹו ֶאת־יָדֹ֙ו ַהֲחזָָק֔ ק ֱא�ֵהיֶכ֑ ר יְקָֹו֣  �א־ָר֔אּו ֶאת־מּוַס֖

יִם ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו: ה ֶמֶֽל�־ִמְצַר֖ ֹ֥ יִם ְלַפְרע ה ְּב֣תֹו� ִמְצָר֑ ר ָעָׂש֖ יו ֲאֶׁש֥ תָֹתי֙ו ְוֶאֽת־ַמֲעָׂש֔ ֹֽ  (ג) ְוֶאת־א
ר ָעׂשָ  ם וַ (ד) ַוֲאֶׁש֣ ם ַאֲחֵריֶכ֑ ם ְּבָרְדָפ֖ י יַם־סּו֙ף ַעל־ְּפנֵיֶה֔ יף ֶאת־ֵמ֤ ר ֵהִצ֜ יו ּוְלִרְכּ֗בֹו ֲאֶׁש֨ יִם ְלסּוָס֣ יל ִמְצַר֜ ם ֩ה ְלֵח֨ ד ַהּ֥יֹום ה' יְַאְּבֵד֣ ַע֖

 ַהֶּזֽה:
ם ַעד־ַהָּמ֥קֹום ַהֶּזֽה: ר ַעד־ּבֲֹאֶכ֖ ם ַּבִּמְדָּב֑ ה ָלֶכ֖ ר ָעָׂש֛  (ה) ַוֲאֶׁש֥

ם ְוֶאתַוֲאֶׁש֨ (ו)  יָה ַוִּתְבָלֵע֥ ֶר֙ץ ֶאת־ִּפ֔ ה ָהָא֙ ר ָּפְצָת֤ י ֱאִליָא֘ב ֶּבן־ְראּוֵב֒ן ֲאֶׁש֨ ם ְּבֵנ֣ ן ְוַלֲאִביָר֗ ה ְלָדָת֣ ם ְוֶאת־ר ָעָׂש֜ ־ָּבֵּתיֶה֖
ֶרב ָּכל־יְִׂשָרֵאֽל: ם ְּבֶק֖ ר ְּבַרְגֵליֶה֔ ת ָּכל־ַהיְקּו֙ם ֲאֶׁש֣ ם ְוֵא֤  ָאֳהֵליֶה֑

 ֹ י ֵעֽינֵיֶכ֙ם ָהֽר ה (ז) ִּכ֤ ת ֶאת־ָּכל־ַמֲעֵׂש֥ ֹ֔ ר ָעָׂשֽה: ה'א ל ֲאֶׁש֖ ֹ֑ ם אֶ    ַהָּגד ַען ֶּתֶחזְ֗קּו ּוָבאֶת֙ם ִוֽיִרְׁשֶּת֣ י ְמַצְּו֖� ַהּ֑יֹום ְלַמ֣ ר ָאנִֹכ֥ ה ֲאֶׁש֛ ת־ (ח) ּוְׁשַמְרֶּת֙ם ֶאת־ָּכל־ַהִּמְצָו֔
ָּמה ְלִרְׁשָּתּֽה: ים ָׁש֖ ם עְֹבִר֥ ר ַאֶּת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ע (ט) ּוְלַמ֨    ָהָא֔ ה ֲאֶׁש֩ר נְִׁשַּב֨ ֲאָדָמ֔ יכּו יִָמי֙ם ַעל־ָה֣ ב ּוְדָבֽׁש ה'ַען ַּתֲאִר֤ ת ָחָל֖ ֶרץ זַָב֥ ם ֶא֛ ם ּוְלזְַרָע֑ ת ָלֶה֖  :ַלֲאבֵֹתיֶכ֛ם ָלֵת֥

 
 לה - כו פסוק טז פרק) קרח פרשת( במדבר) 2
ר) כו( ה ַויְַדֵּב֨ ר ֶאל־ָהֵעָד֜ ֹ֗ א ֣סּורּו ֵלאמ י ֵמַעל֩ נָ֡ ים ָאֳהֵל֨ ֶּלה ָהְֽרָׁשִעים֙  ָהֲאנִָׁש֤ ר ְּבָכל־ ְוַאֽל־ִּתְּג֖עּו ָהֵא֔ ם ֲאֶׁש֣ ְּבָכל־ ֶּפן־ִּתָּס֖פּו ָלֶה֑

ל ַוּיֵָע֗לּו) כז(    :ַחּטֹאָתֽם ַרחִמְׁשַּכן־ ֵמַע֧ ֹ֛ ן ק ם ָּדָת֥ יב ַוֲאִביָר֖ ן ִמָּסִב֑ ם ְוָדָת֨ ים יְָצ֣אּו ַוֲאִביָר֜ ַתח נִָּצִב֗ ם ֶּפ֚ ם ּונְֵׁשיֶה֥ם ָאֳֽהֵליֶה֔  ּוְבנֵיֶה֖
נִי ִּכֽי־יְקָֹו֣ק ֵּתְֽד֔עּון ְּבזֹאת֙  מֶֹׁשה֒  ַוּיֹאֶמר֘ ) כח(    :ְוַטָּפֽם ים ֵא֥ת ַלֲעׂ֕שֹות ְׁשָלַח֔ ֶּלה ָּכל־ַהַּֽמֲעִׂש֖ ֶּלה יְֻמ֣תּון ָּכל־ָהָֽאָדם֙  ִאם־ְּכ֤מֹות) כט(     :ִמִּלִּבֽי ִּכי־֖�א ָהֵא֑ ָּכל־ ּוְפֻקַּדת֙  ֵא֔
ם ָאָד֔ ד ָה֣ ם יִָּפֵק֖ ק ֥�א ֲעֵליֶה֑ ה) ל(     :ְׁשָלָחֽנִי יְקָֹו֖ א ְוִאם־ְּבִריָא֞ ק יְִבָר֣ ה יְקָֹו֗ ה ּוָפְצָת֨ יהָ֙  ָהֲאָדָמ֤ ה ֶאת־ִּפ֙ ר אָֹתם֙  ּוָבְלָע֤ ם ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁש֣ ָלה ַחִּי֖ים ְויְָר֥דּו ָלֶה֔ ֹ֑ ם ְׁשא  ִנֲֽא֛צּו יּכִ֧  ִוֽיַדְעֶּת֕

ים ֶּלה ָהֲאנִָׁש֥ ר ְּכַכ�֔תֹו ַויְִהי֙ ) לא(     :ֶאת־יְקָֹוֽק ָהֵא֖ ים ֵא֥ת ְלַדֵּב֕ ֶּלה ָּכל־ַהְּדָבִר֖ ע ָהֵא֑ ה ַוִּתָּבַק֥ ר ָהֲאָדָמ֖ ח) לב(     :ַּתְחֵּתיֶהֽם ֲאֶׁש֥  ַוִּתְפַּת֤
ֶרץ֙  יהָ  ָהָא֙ ם ַוִּתְבַל֥ע ֶאת־ִּפ֔ ם אָֹת֖ ת ְוֶאת־ָּבֵּתיֶה֑ ר ָּכל־ָהָאָדם֙  ְוֵא֤ ַרח ֲאֶׁש֣ ֹ֔ ת ְלק ְר֜דּו) לג(     :ָהֲרֽכּוׁשָּכל־ ְוֵא֖ ם ַוּיֵ֨ ר ֵה֣  ָלֶה֛ם ְוָכל־ֲאֶׁש֥
ָלה ַחִּי֖ים ֹ֑ ס ְׁשא ֶרץ ֲעֵליֶהם֙  ַוְּתַכ֤ ל) לד(     :ַהָּקָהֽל ִמּ֥תֹו� ַוּיֹאְב֖דּו ָהָא֔ ר ְוָכל־יְִׂשָרֵא֗ ם ֲאֶׁש֛ י ְלקָֹל֑ם ָנ֣סּו ְסִביבֵֹתיֶה֖ ֶּפן־ ּוָאְֽמר֔  ִּכ֣

נּו ה ְוֵאׁ֥ש) לה(     :ָהָאֶֽרץ ִּתְבָלֵע֖ ת יְָצָא֖ ק ֵמֵא֣ אַכל יְקָֹו֑ ֹ֗ ת ַוּת ים ֵא֣ יִם֙  ַהֲחִמִּׁש֤ יׁש ּוָמאַת֙ י ִא֔ ֶרת ַמְקִריֵב֖ ֹֽ   פ: ַהְּקט
 
 יד - ט פסוק כו פרק) פינחס פרשת( במדבר) 3
ב ּוְבֵנ֣י) ט( ל ֱאִליָא֔ ן נְמּוֵא֖ ם ְוָדָת֣ ן ַוֲאִביָר֑ ם ֽהּוא־ָדָת֨ י קרואי ַוֲאִביָר֜ ה ְקִריֵא֣ ר ָהֵעָד֗ ה ַעל־ ִהּ֜צּו ֲאֶׁש֨ ַרח ְוַעֽל־ַאֲהרֹן֙  מֶֹׁש֤ ֹ֔  ַּבֲעַדת־ק

ם ח) י(   :ַעל־יְקָֹוֽק ְּבַהּצָֹת֖ ֶרץ ַוִּתְפַּת֨ יהָ  ָהָא֜ ם ַוִּתְבַל֥ע ֶאת־ִּפ֗ ַרח אָֹת֛ ֹ֖ ה ְּב֣מֹות ְוֶאת־ק ל ָהֵעָד֑ ֹ֣ ׁש ַּבֲאכ ת ָהֵא֗ ים ֵא֣ יִם֙  ֲחִמִּׁש֤ יׁש ּוָמאַת֙  ִא֔
ַרח) יא(   :ְלֵנֽס ַוּיְִה֖יּו ֹ֖  ס: �א־ֵמֽתּו ּוְבנֵי־ק

 
 יז פסוק קו פרק תהלים) 4

ֶרץ ן ַוִּתְבַל֣ע ִּתְפַּתח־ֶא֭ ס ָּדָת֑ ְּתַכ֗ ת ַו֝ ם ַעל־ֲעַד֥  :ֲאִביָרֽ
 

 
IIאיפה קרח .? 

 
 תתנו רמז עקב פרשת תורה שמעוני ילקוט) 5

 של עשרו זה לרעתו לבעליו שמור עושר, רגליו על שמעמידו אדם של ממונו זה], ו, יא[ ברגליהם אשר היקום כל ואת
, דגילדא וקולפי אקלידי וכולהו קרח של גנזיו בית מפתחות היו לבנות פרדות מאות שלש משוי לוי רבי אמר, קרח

 לקרח נתגלתה אחת יוסף הטמין מטמוניות שלש חנינא בר חמא רבי אמר), ב"תשנ ברמז כתוב( פיה את הארץ ותפתח
 ברמז כתוב( שמה בא אתה אשר הארץ כי, לבא לעתיד לצדיקים גנוזה ואחת אסוירוס בן לאנטונינוס נתגלתה ואחת
 ):ג"תשמ
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 טז פרק) קרח פרשת( במדבר עזרא אבן) 6
 קרח ואת: והעד, היה נשרף כי, א"וי). י, כו במדבר( קרח ואת אותם ותבלע והראיה, היה מהנבלעים קרח, א"י ...) לה(

 לא כי, ואבירם דתן מקום רק נבקע שלא, דעתי ולפי. ונבלע נשרף כי, אמרו ל"וחז). שם( האש באכול העדה במות
), י, כו במדבר( קרח ואת הפסוק' ופי. הקטרת מקריבי העדה נשיאי ועם אהרן עם מחתתו עם עומד היה וקרח. נזכר

 עם קרח הזכיר לא למה: ויאמר, טוען יטעון ואם). שם( העדה ובמות עם רק, שם אותם ותבלע עם דבק איננה
 יודע וחומר מקל כי, קרח להזכיר צורך אין, לעזרה שבאה עדתו שנשרפה הכתוב שהזכיר אחר כי, התשובה? השרופים

 .הדבר
 
 ו פסוק יא פרק) עקב פרשת( דברים ן"רמב) 7
 זר איש כי בעבור, אותם ותאכל' ה מלפני אש שיצאה ועדתו קרח הזכיר ולא - ולאבירם לדתן עשה ואשר והזכיר) ו(

 כו ב"דהי( לעזיהו גם קרה כאשר לדורות נענש הוא ולעולם), ה יז במדבר( התורה מלאוי הוא קטורת להקטיר הקרב
 :המדבר באותות מנאו לא כן על), יט
 
 יז פסוק קו פרק תהלים י"רש) 8
 :ואבירם בדתן הקלקלה תלה אביהם מלהזכיר קרח לבני כבוד שחלק נראה -' וגו ארץ תפתח) יז(
 
 יז פסוק קו פרק תהלים ק"רד) 9
, ממנו רשעים הם הרשע עוזרי כי העוזרים זַָכר או. המחלוקת ראש הוא כי ידוע כי, קַֹרח זַָכר ולא... , ארץ ִּתְפַּתח) יז(

 עם בתורה נזכר כי, הבלועים ועם השרופים עם היה קרח כי אמרו גם. רשעו יעשה לא עוזרים ימצא לא אם כי
 ... עמהם והוא אבירם עדת על השריפה ומשפט הבליעה משפט וזַָכר, סתמֹו לפיכך, הבלועים ועם השרופים

 
 ו פסוק יא פרק) עקב פרשת( דברים דבר העמק) 10

 כ"משא, משה את משנאתם ש"לש שלא המחלוקת הצו המה שאך קרח' בפ ביארנו כבר. ולאבירם לדתן עשה ואשר) ו(
 אבל, בארץ שנבלעו מה לישראל גדולה טובה בזה חושב ה"מש, ש"יע ש"לש למחלוקת ונכנסו צדיקים היו איש ן"הר
 באמת היה לא מ"מכ, זו מחלוקת עיקר שהוא גב על אף עצמו וקרח, שם כמבואר הרבה נצטערו איש ן"הר שריפת על

 ומחרחרי מחלוקת בעלי היו ואבירם דתן אבל, עוכרתו קנאה רוח היה שעה באותה רק, ומדון ריב ואיש מחלוקת בעל
 ':י ד"ל שמות' בס כ"מש' וע, מהם כשנפטרו גדולה שמחה והיה, בישראל נגף לאבני והיו, ריב

 
 

III .ונשיהם ובניהם וטפם ... 
 

 ו פסוק יא פרק) עקב פרשת( דברים עזרא אבן) 11
 . ובניהם נשיהם הם - בתיהם ואת) ו(
 

 טז פרק) קרח פרשת( במדבר י"רש) 12
, שערות שתי שיביא עד אלא עונשין אין מטה של דין בית שהרי, המחלוקת קשה כמה וראה בא - וטפם ובניהם ונשיהם

 :שדים יונקי אף אבדו וכאן, שנה עשרים עד מעלה של ד"וב
 

 כו פסוק טז פרק) קרח פרשת( במדבר ן"רמב) 13
 בכל תספו פן האלה הרשעים האנשים אהלי מעל נא סורו, הכתוב שיעור - תספו פן להם אשר בכל תגעו ואל) כו(

 להציל יגעו שלא ויזהירם, הארץ בפי נבלעים יהיו משם יסורו לא שאם, והטעם. להם אשר בכל תגעו ואל חטאתם
 .... הוא חרם כי, להם ולקחת דבר מממונם
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 בענין עיר הנדחת אגרת הרמ"ה) 14
 עיר אנשי היינו ז"ע דעבדי אי ?דמו היכי נשים הני חרב לפי הנשים כל ואת הטף כל את מכין דקאמר לי תמיהא ועוד

 דפלטין קאמרינן צדקניות נשים לבושי השתא ?מינגד וזיגוד חטא טוביה נהרגין אמאי ז"ע עבדי לא ואי ,גופייהו הנדחת
 מצינו היכן וכי מרשע ל-לא וחלילה הטף כל את מכין קאמרד ותו ?מיבעיא גופייהו נשים גופייהו כי להו דהוו משום

 מכלל ורבים רבים מכלל יחיד הכתוב והוציא' וגו יסיתך כי מיתות ארבע בפרק אמרינן ובהדיא ?חייב שזה חייב קטן
 דהא ותו ?פלט טפם נמי מרובין פלט טפם דיחידים היכי דכי מ"וש שוים וזה זה דבריהם לכל הא התם ודייקינן יחיד

 עדיף הוה וטף נשים איתא ואם אבד דממונם אלא מייתי קא לא מיחידים טפי הנדחת עירד חומרין וייתאי דבעינן דוכתא
 איבעיא וכי קטן קרא ממעיט דלא ומורה סורר בן גבי הא ,בה אשר כל ואת אותה החרם דכתיב משום ואי ! וייתלאי ליה
  ?למיפטריה קרא ליבעי דהכא קטן רחמנא דחייב אשכחן היכי אתמהינן דפטור לן מנא קטן שם בגמרא לן
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 אי דמיין היכי נשים הני לך וקשיא חרב לפי ונשים טף אדם נפש כל מכין שם דקאמר דבריו על עוד שם תמהת ואשר
 דבריך הזה בדבר - מינגד וזיגוד חטא טוביא נהרגין אמאי ז"ע עבדי לא אי גופייהו הנדחת עיר אנשי היינו ז"ע דעבדי
 נהרגין אם ישראל רשעי בני הקטנים ליה דסבירא כיון הרב רבינו לדברי ל"י אבל ,הראשונים כשאלת ושאלתך נכונים

 שראינו כמו יםשהנ את להרוג צותה הטף להרוג וצותה תורה שאמרה מקום כלד עמם שהודחו העובדים נשי שכן כל
  ... זרה עבודה נשי הני דעבדו לעולם ל"וי ;שופטים סוף גלעד יבש ובאנשי קרח בעדת
 רעיוניך ונבהלו מחשבותיך והשתוממו חרב לפי הטף את מכין דקאמר הרב רבינו דברי על להפליא שם הגדלת ואשר
 פקח1 !ותשתאה תשומם המל ?חייב שזה חייב קטן מצינו היכן וכי מרשע ל-לא חלילה באמרך בעיניך הדבר ונפלא
 גלעד יבש באנשי והתבונן2 שאולה חיים עמהם הנסמכים ובניהם ונשיהם הם ירדו אשר קרח בעדת וראה עיניך

 וכן3 ?חטאו מה ונשים טף חטאו אנשים ואם והנשים הטף הכו המצפה' ה אל באו לא אשר שחטאו האנשים שבשביל
 חומר אלא ?חטאו מה אחריו הבאים בניו חטא שאול ואם - 'לה והוקענום מבניו אנשים שבעה לנו תןוי כתיב בשאול

 לך יש כי הנשארים ויראו ישמעו למען הכל ולהשמיד להחרים' ה וחילול ושבועה זרה בעבודה ה"הקב שהחמיר הוא
 ... סופו שם על נדון ומורה סורר בבן מצאנו וכן מגופו עליו חביב קטן שבנו אדם
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 אמאי זרה עבודה עבדי דלא אי גופייהו הנדחת עיר אנשי היינו ז"ע דעבדי אי דמו היכי דמחייבי נשי הני לי דקשיא הנדחת עיר נשי בענין וכתבת
 שכן כל לקמן כדאמרינן נהרגין ישראל רשיעי בני דקטנים ליה דסבירא כיון הרב רבנו לדברי לתרוצי מר ובעי מינגד וזיגוד חטא טוביה נהרגין

 והא גלעד יבש ובאנשי קרח בעדת שמצינו כמו הנשים את להרוג צוה הטף את להרוג הכתוב שצוה מקום כלד עמם שהודחו העובדים נשי
 מינה למילף וליכא היתה שעה הוראת ?כתיבי לדורות גלעד יבש דאנשי ומעשה דקרח מעשה דאטו סובא תמיהא ודאי

 והרי שאני שמים בידי דמיתה כלל למילף ליכא קרח דמעדת שכן וכל היתה שעה הוראת פרקינן דוכתי ובכמה ,לדורות
 בה למיעבד מינה ונילף ניקום מר כדקאמר ואי קטנים כשהם מתים אדם של ובנותיו בניו נדרים בענן חכמים אמרו

 מן שלא ועונשים מכין ד"ב שכן היתה שעה גזרת גבעונים ומעשה גלעד יבש דאנשי מעשה גבי נמי הדין והוא ;מעשה
 וסקלוהו ד"לב והביאוהו בשבת סוס על שרכב באחד ומעשה לתורה סייג לעשות אלא תורה דברי על לעבור ולא התורה

 ונילף ניקום מר כדקאמר מילתא    הויא ואי לכך צריכה שהשעה אלא לכך שראוי מפני לא
 ... .לדורות מינה
 ל-לא חלילה באמרך חרב לפי הטף את מכין דקאמר הרב רבנו דברי על להפליא הגדלת אשרו שם ויקירי גבירי וכתב

 קרח בעדת וראה עיניך פקח ותשתאה תשתומם למה ויקירי גבירי והשיב חייב שוה חייב קטן מצינו היכן וכי מרשע
 שחטאו האנשים שבשביל גלעד יבש באנשי והתבונן שאולה חיים וטפם עמהם הנסמכים ובניהם ונשיהם הם ירדו אשר
 שבעה לנו ןתיו כתיב בשאול וכן חטאו מה ונשים טף חטאו אנשים ואם והנשים הטף הכו המצפה' ה אל באו שלא

 וחילול ושבועה רהז בעבודה ת"השי שהחמיר הוא חומר אלא חטאו מה אחריו הבאים בניו חטא שאול ואם מבניו אנשים
 בבן מצינו וכן מגופו עליו חביב קטן שבנו אדם לך יש כי הנשארים ויראו ישמעו למען הכל ולהשמיד להחרים השם
 .לדורות מנייהו למילף וליכא הוו שעה גזרת כולהו דהנך ברירנא וכבר דבריך הנה עד סופו שם על נדון ומורה סורר


