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ן א ַרח, בֶּ ן-ַוִיַקח קֹׁ ר בֶּ ן-ִיְצהָׂ ת בֶּ ן-ְקהָׂ ן בֶּ ם ְבֵני ֱאִליָאב, ְואוֹׁ ן ַוֲאִבירָׂ תָׂ לֶּת-ֵלִוי; ְודָׂ       ְבֵני ְראּוֵבן.-פֶּ

ה, ַוֲאנִָׁׂשים ִמְבֵני ב ִים, -ַויָֻׂקמּו ִלְפֵני מֹׁׁשֶּ אתָׂ ֵאל ֲחִמִשים ּומָׂ ֵעד, ַאְנֵׁשי ְנִשיֵאיִיְשרָׂ ה ְקִרֵאי מוֹׁ -ֵעדָׂ
ֲהלּו ַעל ג  ֵׁשם. ה ְוַעל-ַוִיקָׂ ם -מֹׁׁשֶּ ם-ַרבַאֲהרֹׁן, ַויֹׁאְמרּו ֲאֵלהֶּ כֶּ ל-לָׂ ה -ִכי כָׂ ֵעדָׂ , ֻכלָׂם ְקדִֹׁׁשיםהָׂ

ם ה כָׂ ל ַעל ד  .'ְקַהל ה-, ַעלִתְתַנְשאּו; ּוַמּדּוַע 'ּוְבתוֹׁ ה, ַוִיפֹׁ נָׂיו.-ַוִיְׁשַמע מֹׁׁשֶּ ֵבר ה  פָׂ ְידַׂ ל וַׂ ַרח -אֶּ קֹׁ
ל ל-ְואֶּ ר ְויַֹׁדע ה-כָׂ ר, בֹׁקֶּ , ֵלאמֹׁ תוֹׁ ת 'ֲעדָׂ ר-אֶּ תלוֹׁ -ֲאׁשֶּ דוֹׁׁש-ְואֶּ ר ַהקָׂ יו; ְוֵאת ֲאׁשֶּ , ְוִהְקִריב ֵאלָׂ

יו.בוֹׁ -ִיְבַחר את, ֲעשּו: ו  , ַיְקִריב ֵאלָׂ ל-ְקחּו  זֹׁ ַרח ְוכָׂ ם ַמְחתוֹׁת, קֹׁ כֶּ .-לָׂ תוֹׁ ֵהן ֵאׁש  ז  ֲעדָׂ ּוְתנּו בָׂ
ת ִלְפֵני ה ן ְקטֹׁרֶּ ר'ְוִשימּו ֲעֵליהֶּ ִאיׁש ֲאׁשֶּ יָׂה הָׂ ר, ְוהָׂ חָׂ דוֹׁׁש'ִיְבַחר ה-, מָׂ ם-ַרב; , הּוא ַהקָׂ כֶּ , ְבֵני לָׂ

יֹּאֶמר ח  ֵלִוי. ל וַׂ ה, אֶּ ַרח:-מֹׁׁשֶּ ם, ִכי ט  נָׂא, ְבֵני ֵלִוי.-ִׁשְמעּו  קֹׁ ֵאל -ִהְבִּדיל אֱ -ַהְמַעט ִמכֶּ ֹלֵהי ִיְשרָׂ
יו ם, ֵאלָׂ ְתכֶּ ֵאל, ְלַהְקִריב אֶּ ם ֵמֲעַדת ִיְשרָׂ ְתכֶּ ת-אֶּ ה, 'ֲעבַֹׁדת ִמְׁשַכן ה-ַלֲעבֹׁד, אֶּ ֵעדָׂ ד ִלְפֵני הָׂ , ְוַלֲעמֹׁ

ם. ְרתָׂ ְתָך, וְ  י  ְלׁשָׂ תַוַיְקֵרב, אֹׁ ל-אֶּ יָך ְבֵני-כָׂ ם, ַגם-ַאחֶּ ְך; ּוִבַקְׁשתֶּ ה  יא  ְכֻהנָׂה.-ֵלִוי, ִאתָׂ ֵכן, ַאתָׂ לָׂ
ל ְתָך-ְוכָׂ ִדים, ַעל-ֲעדָׂ עָׂ יו.-; ְוַאֲהרֹׁן ַמה'ה-ַהנֹׁ לָׂ ה, ִלְקרֹׁא  יב  הּוא, ִכי תלונו )ַתִלינּו( עָׂ ַוִיְׁשַלח מֹׁׁשֶּ

ם ְבֵני ֱאִליָאב;  ן ְוַלֲאִבירָׂ תָׂ ב ּוְדַבׁש יג  .ּו, ֹלא ַנֲעלֶּהַויֹׁאְמרְלדָׂ לָׂ ַבת חָׂ ץ זָׂ רֶּ נּו ֵמאֶּ ֱעִליתָׂ , ַהְמַעט, ִכי הֶּ
ר ֵלינּו-ִכי :ַלֲהִמיֵתנּו, ַבִמְדבָׂ ֵרר עָׂ ֵרר-, ַגםִתְשתָׂ ל יד .ִהְשתָׂ ב ּוְדַבׁש-ַאף ֹלא אֶּ לָׂ ַבת חָׂ ץ זָׂ רֶּ , אֶּ

ן נּו, ַוִתתֶּ תָׂ ם-ֲהִביאֹׁ רֶּ כָׂ ה וָׂ דֶּ נּו, ַנֲחַלת שָׂ ֵהם, ְתַנֵקר; ַהֵעינֵ לָׂ ֲאנִָׁׂשים הָׂ ַוִיַחר  טו .ֹלא ַנֲעלֶּה-י הָׂ
ל ר אֶּ ד, ַויֹׁאמֶּ ה, ְמאֹׁ ל-, ַאל'ה-ְלמֹׁׁשֶּ ן אֶּ ם; -ֵתפֶּ תָׂ ם, ִמְנחָׂ ד ֵמהֶּ חָׂ אִתיֹלא ֲחמוֹׁר אֶּ , ְוֹלא ֲהֵרעִֹׁתי, נָׂשָׂ

ת ם-אֶּ ל טז  .ַאַחד ֵמהֶּ ה, אֶּ ר מֹׁׁשֶּ ל-ַויֹׁאמֶּ ה ְוכָׂ ַרח, ַאתָׂ ְתָך, ֱהיּו ִלְפֵני ה-קֹׁ ֵהם ְוַאֲהרֹׁן,   :'ֲעדָׂ ה וָׂ ַאתָׂ
ר. חָׂ ם ִלְפֵני ה יז  מָׂ ת, ְוִהְקַרְבתֶּ ם ְקטֹׁרֶּ ם ֲעֵליהֶּ , ּוְנַתתֶּ תוֹׁ , ֲחִמִשים  'ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחתָׂ תוֹׁ ִאיׁש ַמְחתָׂ

ה ְוַאֲהרֹׁן ת; ְוַאתָׂ אַתִים ַמְחתֹׁ .ּומָׂ תוֹׁ ם ֵאׁש,  יח  , ִאיׁש ַמְחתָׂ , ַוִיְתנּו ֲעֵליהֶּ תוֹׁ ַוִיְקחּו ִאיׁש ַמְחתָׂ
ת ם, ְקטֹׁרֶּ ֵעדַויִָׂשימּו ֲעֵליהֶּ ל מוֹׁ הֶּ ַתח אֹׁ ה ְוַאֲהרֹׁן.-; ַוַיַעְמדּו, פֶּ ת יט  ּומֹׁׁשֶּ ַרח אֶּ ם קֹׁ -ַוַיְקֵהל ֲעֵליהֶּ

ל ל-כָׂ ה, אֶּ ֵעדָׂ א ְכבוֹׁד-הָׂ ֵעד; ַוֵירָׂ ל מוֹׁ הֶּ ַתח אֹׁ ל'ה-פֶּ ל-, אֶּ ה.-כָׂ ֵעדָׂ ל'ַוְיַדֵבר ה כ                         הָׂ -, אֶּ
ל ה ְואֶּ ַגע.  כא  ַאֲהרֹׁן ֵלאמֹׁר.-מֹׁׁשֶּ ם, ְכרָׂ תָׂ את; ַוֲאַכלֶּה אֹׁ ה ַהזֹׁ ֵעדָׂ ְך הָׂ ְדלּו, ִמתוֹׁ -ַוִיְפלּו ַעל כבִהבָׂ

ם, ַויֹׁאְמרּו, ֵאל, אֱ  ל-ְפֵניהֶּ ת ְלכָׂ רּוחֹׁ ר:-ֹלֵהי הָׂ שָׂ ל  בָׂ א, ְוַעל כָׂ ד יֱֶּחטָׂ חָׂ ִאיׁש אֶּ ף.-הָׂ ה ִתְקצֹׁ ֵעדָׂ   הָׂ
ל'ַוְיַדֵבר ה כג          ר.-, אֶּ ה ֵלאמֹׁ ל כד  מֹׁׁשֶּ ה, ֵלאמֹׁר:-ַּדֵבר אֶּ ֵעדָׂ ִביב,   הָׂ לּו, ִמסָׂ ֵהעָׂ
ַרח, ּדָׂ -ְלִמְׁשַכן ם.קֹׁ ן ַוֲאִבירָׂ ל כה  תָׂ ה, ַוֵילְֶּך אֶּ ם מֹׁׁשֶּ יו, ִזְקֵני -ַויָׂקָׂ ם; ַוֵיְלכּו ַאֲחרָׂ ן ַוֲאִבירָׂ תָׂ ּדָׂ

ֵאל. ל כו  ִיְשרָׂ ֵאלֶּה,-ַוְיַדֵבר אֶּ ִעים הָׂ ְרׁשָׂ ֲאנִָׁׂשים הָׂ ר, סּורּו נָׂא ֵמַעל ָאֳהֵלי הָׂ ה ֵלאמֹׁ ֵעדָׂ -ְוַאל  הָׂ
ל ם:-ִתְגעּו, ְבכָׂ ר לָׂהֶּ ן  ֲאׁשֶּ לִתסָׂ -פֶּ ם.-פּו, ְבכָׂ לּו, ֵמַעל  כז  ַחטֹׁאתָׂ ַרח-ִמְׁשַכןַוֵיעָׂ ם קֹׁ ן ַוֲאִבירָׂ תָׂ -ּדָׂ

ם. ם, ְוַטפָׂ ם ּוְבֵניהֶּ ם, ּוְנֵׁשיהֶּ ַתח ָאֳהֵליהֶּ ִבים, פֶּ ם יְָׂצאּו ִנצָׂ ן ַוֲאִבירָׂ תָׂ ִביב; ְודָׂ ר,  כח           ִמסָׂ ַויֹׁאמֶּ
את ֵתְדעּון, ִכי ה, ְבזֹׁ ַחִני ַלֲעש 'ה-מֹׁׁשֶּ לְׁשלָׂ ֵאלֶּה:-וֹׁת ֵאת כָׂ -ִאם כט  ֹלא, ִמִלִבי.-ִכי  ַהַמֲעִשים הָׂ

ל ל-ְכמוֹׁת כָׂ ם, ְיֻמתּון ֵאלֶּה, ּוְפֻקַּדת כָׂ ָאדָׂ ם-הָׂ ֵקד ֲעֵליהֶּ ם, ִיפָׂ ָאדָׂ ִני.'ֹלא ה-הָׂ חָׂ ְבִריָאה -ְוִאם ל  , ְׁשלָׂ
א ה ת, 'ִיְברָׂ ה אֶּ מָׂ ֲאדָׂ ה הָׂ ְצתָׂ ם-ּופָׂ תָׂ ה אֹׁ ְלעָׂ ת ִפיהָׂ ּובָׂ לָׂה-לכָׂ -ְואֶּ ְרדּו ַחִיים, ְׁשאֹׁ ם, ְויָׂ ר לָׂהֶּ -ֲאׁשֶּ

ת ֵאלֶּה אֶּ ֲאנִָׁׂשים הָׂ ם, ִכי ִנֲאצּו הָׂ ל לא  .'ה-ִויַדְעתֶּ , ְלַדֵבר, ֵאת כָׂ ֵאלֶּה; -ַוְיִהי, ְכַכֹּלתוֹׁ ִרים הָׂ ַהְּדבָׂ
ם. ר ַתְחֵתיהֶּ ה, ֲאׁשֶּ מָׂ ֲאדָׂ ַקע הָׂ ת לב  ַוִתבָׂ ץ אֶּ ָארֶּ , ַוִתְבַלע-ַוִתְפַתח הָׂ ת ִפיהָׂ ם ְואֶּ תָׂ ם, ְוֵאת -אֹׁ ֵתיהֶּ בָׂ

ל ל-כָׂ ַרח, ְוֵאת כָׂ ר ְלקֹׁ ם ֲאׁשֶּ ָאדָׂ ְרכּוׁש.-הָׂ ל לג  הָׂ ם, ַחִיים-ַוֵיְרדּו ֵהם ְוכָׂ ר לָׂהֶּ לָׂה; ַוְתַכס -ֲאׁשֶּ ְׁשאֹׁ
ל. הָׂ ץ, ַויֹׁאְבדּו ִמתוְֹׁך ַהקָׂ ָארֶּ ם הָׂ ל לד  ֲעֵליהֶּ ם-ְוכָׂ ר ְסִביבֵֹׁתיהֶּ ֵאל, ֲאׁשֶּ לָׂם:-ִיְשרָׂ ִכי ָאְמרּו,   נָׂסּו ְלקֹׁ

ן ץ.-פֶּ ָארֶּ ֵענּו הָׂ אַכל, ֵאת'ְוֵאׁש יְָׂצָאה, ֵמֵאת ה לה  ִתְבלָׂ אַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי  ; ַותֹׁ ַהֲחִמִשים ּומָׂ
ת. ל'ַוְיַדֵבר  ה א            ַהְקטֹׁרֶּ ר.-, אֶּ ה ֵלאמֹׁ לֱאמֹׁ  ב        מֹׁׁשֶּ ן-ר אֶּ ר בֶּ זָׂ ְלעָׂ ן -אֶּ ַאֲהרֹׁ

ת ֵרם אֶּ ֵהן ְויָׂ ת ִמֵבין -ַהכֹׁ הַהַמְחתֹׁ ת ַהְשֵרפָׂ ֵאׁש ְזֵרה-ְואֶּ ְלָאה:-הָׂ ֵדׁשּו. הָׂ ִאים  ג ִכי קָׂ ת ַהַחטָׂ ֵאת ַמְחתוֹׁ
ם ִרֻקֵעי ַפִחים ִצפּוי ַלִמְזֵבחַ  תָׂ שּו אֹׁ ם ְועָׂ ה ְבַנְפׁשֹׁתָׂ ֵאלֶּ ת  'ה-ִהְקִריֻבם ִלְפֵני-ִכי-הָׂ ׁשּו; ְוִיְהיּו ְלאוֹׁ ַוִיְקּדָׂ

ֵאל. ר ִהְקִריבּו ַהְשֻרִפים; ַוְיַרְקעּום ִצפּוי  ד ִלְבֵני ִיְשרָׂ ת ֲאׁשֶּ ׁשֶּ ת ַהְנחֹׁ ֵהן ֵאת ַמְחתוֹׁ ר ַהכֹׁ זָׂ ְלעָׂ ַוִיַקח אֶּ
ר  ה ַלִמְזֵבַח. ֵאל ְלַמַען ֲאׁשֶּ ן ִלְבֵני ִיְשרָׂ רוֹׁ ר-ֹלאִזכָׂ ר ֲאׁשֶּ ן הּואֹל ִיְקַרב ִאיׁש זָׂ ַרע ַאֲהרֹׁ ְלַהְקִטיר  א ִמזֶּ

ת ִלְפֵני ה רֶּ ר ה-; ְוֹלא'ְקטֹׁ ר ִּדבֶּ תוֹׁ ַכֲאׁשֶּ ַרח ְוַכֲעדָׂ .-ְבַיד 'ִיְהיֶּה ְכקֹׁ ה לוֹׁ ׁשֶּ                                                           מֹׁ

ל ו ת, ַעל-ֲעַדת ְבֵני-ַוִיֹּלנּו כָׂ ֳחרָׂ ֵאל, ִממָׂ ה -ִיְשרָׂ ת  ַאֲהרֹׁן, ֵלאמֹׁר:-ְוַעלמֹׁׁשֶּ ם, אֶּ ם ֲהִמתֶּ   .'ַעם ה-ַאתֶּ
ה ַעל ז ֵעדָׂ ֵהל הָׂ ה ְוַעל-ַוְיִהי, ְבִהקָׂ ל-מֹׁׁשֶּ א, -ַאֲהרֹׁן, ַוִיְפנּו אֶּ נָׂן; ַוֵירָׂ עָׂ הּו הֶּ ֵעד, ְוִהֵנה ִכסָׂ ל מוֹׁ הֶּ אֹׁ

ל ח. 'ְכבוֹׁד ה ה ְוַאֲהרֹׁן, אֶּ ֵעד.-ַויָׂבֹׁא מֹׁׁשֶּ ל מוֹׁ הֶּ ל'ַוְיַדֵבר ה ט                                        ְפֵני אֹׁ ה -, אֶּ מֹׁׁשֶּ
ַגע; ַוִיְפלּו, ַעל י  ֵלאמֹׁר. ם, ְכרָׂ תָׂ את, ַוֲאַכלֶּה אֹׁ ה ַהזֹׁ ֵעדָׂ ְך הָׂ ם.-ֵהרֹׁמּו, ִמתוֹׁ ה  יא ְפֵניהֶּ ר מֹׁׁשֶּ ַויֹׁאמֶּ

ל ת-אֶּ ן-ַאֲהרֹׁן ַקח אֶּ ה ְותֶּ יהָׂ ֵאׁש ֵמַעל ַהִמְזֵבַח ְוִשים -ַהַמְחתָׂ לֶּ לעָׂ ה אֶּ ֵלְך ְמֵהרָׂ ת, ְוהוֹׁ ה, -ְקטֹׁרֶּ ֵעדָׂ הָׂ
ם: ף ִמִלְפֵני ה-ִכי  ְוַכֵפר ֲעֵליהֶּ צֶּ א ַהקֶּ ף.'יָׂצָׂ ל יב , ֵהֵחל ַהנָׂגֶּ ץ אֶּ ה, ַויָׂרָׂ ׁשֶּ ר מֹׁ ר ִּדבֶּ -ַוִיַקח ַאֲהרֹׁן ַכֲאׁשֶּ

ת ם; ַוִיֵתן, אֶּ עָׂ ף, בָׂ ל, ְוִהֵנה ֵהֵחל ַהנֶּגֶּ הָׂ ְך ַהקָׂ ת ַוְיַכפֵ -תוֹׁ ם.-ר ַעלַהְקטֹׁרֶּ עָׂ ד ֵבין יג הָׂ ַהֵמִתים -ַוַיֲעמֹׁ
ה. ַצר ַהַמֵגפָׂ ף ּוְׁשַבע ֵמאוֹׁת יד ּוֵבין ַהַחִיים; ַוֵתעָׂ לֶּ ר אֶּ שָׂ ה עָׂ עָׂ ה ַאְרבָׂ ִמְלַבד -ַוִיְהיּו ַהֵמִתים ַבַמֵגפָׂ

ַרח.-ְּדַבר-ַהֵמִתים ַעל ל טו קֹׁ ב ַאֲהרֹׁן אֶּ ל-ַויָׁׂשָׂ ה אֶּ ֵעד; -מֹׁׁשֶּ ל מוֹׁ הֶּ ַתח אֹׁ ה.פֶּ רָׂ ה נֱֶּעצָׂ    ְוַהַמֵגפָׂ

  מקבילות:
 יא. -כו,ט

 יח-טז תהילים קו,
 ביטויים זהים

-בחטא בני אהרון
 ו. -ויקרא י,א

גם עוזיהו לקח 
-קטורת ונצטרע

 .כא-טז דה"ב כו,

 -ביטוי אצל קין
 אתה ארור ועתה

מן האדמה אשר 
 פצתה את פיה

יא.  בראש' ד,
יתכן שעוון קרח 

 חמור כרצח.

 ומקבילות הפרק מבנה המשך ב: עמוד 

ת... ר ִמי -אֶּ ׁשוֹׁ
ַקְחִתי ַוֲחמוֹׁר ִמי  לָׂ

ת ַקְחִתי ְואֶּ ִמי -לָׂ
ת ַׁשְקִתי אֶּ ִמי -עָׂ

ִתי שמואל ...ַרצוֹׁ
אומר אחרי 

שהמליך את שאול. 
 שמ"א יב, ג



 

Parashat Korah 
 
Beyond the unique and fascinating account of the rebellion of Korah and his 
companions against the leadership of Moshe, the expressions used by the 
Torah offer an intriguing literary perspective on the story. Datan and Aviram 
open and close their statement with the words lo na’aleh – we will not come 
up – emphasizing their insolence in their interaction with Moshe. Moreover, 
their use of the expression “a land of milk and honey” with reference to Egypt 
raises the level of their impertinence.  
 
It is also worth noting that certain terminology is used by Korah’s companions, 
and that Moshe responds by using those same terms, indicating that he is 
trying to deal with them in their own language. 
 
A particularly intriguing expression is mishkan Korah – “Korah’s tent” – which 
is somewhat shocking inasmuch as it stands in contrast with mishkan ha-edut 
– “The tent of testimony,” i.e., the Tabernacle of God. 
 
The punishment of having the ground swallow up Korah and his companions 
reminds us of the sin of Kayin who murdered Hevel and calls attention to the 
level of anger felt by God against the participants in this rebellion. In several 
passages the Torah compares this story to other Biblical narratives in a subtle 
manner, offering insight into the differing intentions of the various groups in 
the story; not all of them are identical.   
 
 

 


