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 בס"ד.

 

 

Will the real Korach please stand up? 
 

1. Did Korach have good intentions? 
2. Was he a Tzadik? 
3. Rashi contradicts himself in this matter. 
4. Why did Moshe Rabeinu agree with Korach? Didn’t Korach oppose Moshe 

Rabeinu? 
5. How can someone oppose Moshe Rabeinu? 
6. How did he manage to persuade 250 heads of the Sanhedrin to join him?  
7. What is Korach’s reward for doing such a noble act? 
8. How does Chassidus explain this? 

 
Based on Likutei Sichos Vol. 18 pg. 187-195, Sefer Hasichos 5748 pages 499-
511 and others. 

 

 

 שיחה פרשת קורחל מקורות
 "האם קורח הי' צדיק"

 עודואילך  499וספר השיחות תשמ"ח ע'  187-195י"ח ע' לקו"ש ח

*        *         * 

 

 כל הסיפור של קורח לגמרי לא מובן!
וגם בך יתרו יט, ט: ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבוד ישמע העם בדברי עמך  .1

 .יאמינו לעולם

האותות שעשה שהמאמין משה רבינו, לא האמינו בו ישראל מפני ח מהל' יסודי התורה: רמב"ם רפ" .2

על פי האותות יש בלבו דופי...ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעיננו ראו ולא זר ואזננו שמעו ולא 

 אחר... והוא ניגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים...

 מבני ישראל חמישים ומאתיים.ויקומו לפני משה ואנשים פסוק ב:  .3

 השאלה עוד יותר בפנימיות התורה:

שרש הענין במחלוקת קורח...)ש(לעתיד יהיו הלויים כהנים...ולכן רצה קרח לקוטי תורה פרשתנו:  .4

 לעשות )כן( גם עכשיו...

 

*          *         * 

 הביאור:

ם בדרכי עובדי כוכבים יש , אמר להזאת עשו קחו לכם מחתות: מה ראה לומר להם כך פסוק ו. .5

אנו אין לנו אלא ה' אחד ארון אחד ותורה  ...הרבה וכומרים הרבה (forms of worship)נימוסים 

אף אני רוצה אחת ומזבח אחד וכהן גדול אחד, ואתם חמישים ומאתים איש מבקשים כהונה גדולה? 
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ת נתון בתוכו שבו נשרפו הא לכם תשמיש חביב  מכל...קטורת החביבה מכל הקרבנות וסם המו בכך!

 נדב ואביהוא...

ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה':  פסוק ג: .6

הי' לך ..לא  רש"י:: כולם קדושים: כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה. ומדוע תתנשאו: רש"י

 לברר לאחיך כהונה לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלקיך כולם שמעו.

אילו זכו ישראל היו כולם כהנים  בעל הטורים:ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש:  יתרו יט ו: .7

 גדולים ולע"ל תחזור להם שנאמר..

 הוא רוצה להיות מיוחד עם הקב"ה[ –]וזוהי טענת קורח 

 

 שייך שינויים )למוטב( -ב"ה אומר אחרת הק –אלא מה 

ראוי היית  רש"י: worthy of being superiorראובן בכורי אתה יתר שאת ויתר עז.ויחי מט,ג:  .8

 להיות יתר על אחיך בכהונה..במלכות... ומי גרם לך כל אלה... 

..אהרן ש"י: רויחר אף ה' במשה ויאמר הלה אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא. שמות ד, יד:  .9

אחיך הלוי שהי' עתיד להיות לוי ולא כהן, והכהונה הייתי אומר לצאת ממך, מעתה לא יהי' כן, אלא 

 הוא יהי' כהן ואתה לוי שנאמר...

 שינויים לטובשייך  -עד"ז  

 מעשה העגל, מרגלים וכו' .11

לפי  י:רש"ואני הנה לקחתי את הלוים... תחת כל בכור פטר רחם בבני ישראל.  במדבר ג, יב: .11

 שהיתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו, והלויים שלא עבדו עבודת כוכבים נבחרו תחתיהם.

 .אהרןויגף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה  כי תשא לב לה: .12

 עפ"ז מובנת בפשטות טענת קורח.

 

 "ן אישוזוהי הסברת הר

ו יותר משלש מאות כהנים... כל אחד מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרים שנה ושמשו ב יומא ט, א: .11

 ואחד לא הוציא שנתו  ]לשכת פרהדרין[ 

 הסברת טעותו

שרש הענין במחלוקת קורח...)ש(לעתיד יהיו הלויים כהנים...ולכן רצה קרח לקוטי תורה פרשתנו:  .14

אך באמת שגה ברואה, כי הנהגה זו אי אפשר להיות כי אם אחר שלימות לעשות )כן( גם עכשיו...

 רים.. משא"כ עכשיו היום לעשותם וכו'.ירוהב

 .משה אמת ותורתו אמתבבא בתרא עד, א:  .15

 

שבט לוי...הובדל לעבוד את ה' ..יורו משפטיך ליעקב...  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פי"ג בסופו.: .16

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש כו' אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' 

 י זה נתקדש קדש קדשים וכו'.וכו' הר

 

 מדרש נפלא

להים באו גויים בנחלתיך... מי שעתיד -מזמור לאסף א  .טבעו בארץ שערי' תנא דבי אלי' פ"ל: .17

 לבנות את ירושלים ולהעלות את שערי' הוא יעלה את קורח אבי אבא מן הקרקע.


