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הרבה והפרופ' דליה מרקס במפגש עם אפרת אסף-שפירא, אוצרת משנה באגף לאמנות ותרבות יהודית

 במדבר טז, ג
ים וְּבתֹוָכם ְיהָוה וַּמּדוַּע  לָּם ְקדִֹשׁ י ָכל ָהֵעָדה ֻכּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ַויֹּאְמרוּ ֲאלֵֶהם ַרב לֶָכם ִכּ ֲהלוּ ַעל מֶֹשׁ ג ַוִיָּקּ

נָיו. ל ַעל ָפּ ה ַוִיּפֹּ ַמע מֶֹשׁ ׂאוּ ַעל ְקַהל ְיהָוה .ד ַוִיְּשׁ ְתנְַשּ ִתּ

במדבר טז, יב
י ֶהֱעִליָתנוּ ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחלָב  נֵי ֱאִליָאב ַויֹּאְמרוּ לֹא נֲַעלֶה .יג ַהְמַעט ִכּ ה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְולֲַאִביָרם ְבּ לַח מֶֹשׁ ַוִיְּשׁ

ן  ֶתּ ֵרר .יד ַאף לֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחלָב וְּדַבׁש ֲהִביאָֹתנוּ ַוִתּ ֵרר ָעלֵינוּ גַּם ִהְשָׂתּ י ִתְשָׂתּ ר ִכּ ְדָבּ ִמּ וְּדַבׁש לֲַהִמיֵתנוּ ַבּ
ר לֹא נֲַעלֶה. נֵַקּ ים ָהֵהם ְתּ לָנוּ נֲַחלַת ָשֶׂדה ָוָכֶרם ַהֵעינֵי ָהֲאנִָשׁ

במדבר טז, כ
נֵיֶהם  לוּ ַעל ְפּ ָרגַע. ַוִיְּפּ את ַוַאַכלֶּה אָֹתם ְכּ ֹּ ְדלוּ ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהז ה ְוֶאל ַאֲהרֹן לֵאמֹר .ִהָבּ ר ְיהָוה ֶאל מֶֹשׁ ַוְיַדֵבּ

ה לֵּאמֹר.  ר ְיהָוה ֶאל מֶֹשׁ ְקצֹף . ְיַדֵבּ ל ָהֵעָדה ִתּ ָשׂר ָהִאיׁש ֶאָחד יֱֶחָטא ְוַעל ָכּ ַויֹּאְמרוּ ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרוּחֹת ְלָכל ָבּ
ָתן ַוֲאִביָרם ַויְֵּלכוּ  ה ַויֵּלְֶך ֶאל ָדּ ָתן ַוֲאִביָרם . ַויָָּקם מֶֹשׁ ן קַֹרח ָדּ ַכּ ִביב ְלִמְשׁ ר ֶאל ָהֵעָדה לֵאמֹר ֵהָעלוּ ִמָסּ ֵבּ ַדּ

ָכל  ְגּעוּ ְבּ ִעים ָהֵאלֶּה ְוַאל ִתּ ים ָהְרָשׁ ר ֶאל ָהֵעָדה לֵאמֹר סוּרוּ נָא ֵמַעל ָאֳהלֵי ָהֲאנִָשׁ ַאֲחָריו ִזְקנֵי ִיְשָׂרֵאל. ַוְיַדֵבּ
ִביב ְוָדָתן ַוֲאִביָרם יְָצאוּ ִנָצִּבים  ָתן ַוֲאִביָרם ִמָסּ ן קֶֹרח ָדּ ַכּ אָתם. ַויֵָּעלוּ ֵמַעל ִמְשׁ ָכל ַחטֹּ פוּ ְבּ ָסּ ן ִתּ ר לֶָהם ֶפּ ֲאֶשׁ

ֲעִשׂים  ל ַהַמּ לַָחִני לֲַעשֹׂות ֵאת ָכּ י ְיהָוה ְשׁ ְדעוּן ִכּ זֹאת ֵתּ ה ְבּ ם. ַויֹּאֶמר מֶֹשׁ יֶהם וְּבנֵיֶהם ְוַטָפּ ַתח ָאֳהלֵיֶהם וְּנֵשׁ ֶפּ
לָָחִני. ְוִאם  ֵקד ֲעלֵיֶהם לֹא ְיהָוה ְשׁ ל ָהָאָדם ִיָפּ ת ָכּ ל ָהָאָדם ְיֻמתוּן ֵאלֶּה וְּפֻקַדּ מֹות ָכּ י. ִאם ְכּ ִבּ י לֹא ִמִלּ ָהֵאלֶּה ִכּ

י  ם ִכּ אֹלָה ִויַדְעֶתּ ר לֶָהם ְויְָרדוּ ַחִיּים ְשׁ ל ֲאֶשׁ יָה וָּבְלָעה אָֹתם ְוֶאת ָכּ ִריָאה ִיְבָרא ְיהָוה וָּפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפּ ְבּ
יֶהם.  ְחֵתּ ר ַתּ ַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ָבּ ָבִרים ָהֵאלֶּה ַוִתּ ל ַהְדּ ר ֵאת ָכּ ֹּתֹו ְלַדֵבּ ַכל ים ָהֵאלֶּה ֶאת ְיהָוה. ַוְיִהי ְכּ ִנֲאצוּ ָהֲאנִָשׁ

ל ָהֲרכוּׁש. ַויְֵּרדוּ ֵהם  ר ְלקַֹרח ְוֵאת ָכּ ל ָהָאָדם ֲאֶשׁ יֶהם ְוֵאת ָכּ ֵתּ ְבלַע אָֹתם ְוֶאת ָבּ יָה ַוִתּ ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפּ ְפַתּ ַוִתּ
ר ְסִביבֵֹתיֶהם נָסוּ  ָהל . ְוָכל ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁ ַכס ֲעלֵיֶהם ָהָאֶרץ ַויֹּאְבדוּ ִמּתֹוְך ַהָקּ אֹלָה ַוְתּ ר לֶָהם ַחִיּים ְשׁ ְוָכל ֲאֶשׁ

ים וָּמאַתִים ִאיׁש ַמְקִריֵבי  אַכל ֵאת ַהֲחִמִשּׁ ֹּ ְבלֵָענוּ ָהָאֶרץ .לה ְוֵאׁש יְָצָאה ֵמֵאת ְיהָוה ַות ן ִתּ י ָאְמרוּ ֶפּ ְלקֹלָם ִכּ
טֶֹרת. ַהְקּ

דברים יא ו
יֶהם ְוֶאת  ֵתּ ְבלֵָעם ְוֶאת ָבּ יָה ַוִתּ ְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת ִפּ ר ָפּ ן ְראוֵּבן ֲאֶשׁ נֵי ֱאִליָאב ֶבּ ר ָעָשׂה ְלָדָתן ְולֲַאִביָרם ְבּ  ו ַוֲאֶשׁ

ל ִיְשָׂרֵאל. ֶקֶרב ָכּ ַרְגלֵיֶהם ְבּ ר ְבּ ל ַהְיקוּם ֲאֶשׁ ָאֳהלֵיֶהם ְוֵאת ָכּ

בראשית מב, לח
ם ֶאת  ְלכוּ ָבּה ְוהֹוַרְדֶתּ ר ֵתּ ֶרְך ֲאֶשׁ ֶדּ ָאר וְּקָרָאהוּ ָאסֹון ַבּ י ָאִחיו ֵמת ְוהוּא ְלַבּדֹו ִנְשׁ ֶכם ִכּ ִני ִעָמּ ַויֹּאֶמר לֹא יֵֵרד ְבּ

אֹולָה: יָגֹון ְשׁ ֵשׂיָבִתי ְבּ

ישעיהו לח יח
ךָ:  רוּ יֹוְרֵדי בֹור ֶאל ֲאִמֶתּ אֹול ּתֹוֶדךָּ ָמֶות ְיַהְללֶךָּ לֹא ְיַשְׂבּ י לֹא ְשׁ ִכּ

תהלים קטו, טז-יח
ִתים ְיַהְללוּ-יָּה ְולֹא ּכָל-יְֹרֵדי דוָּמה:   ַוֲאנְַחנוּ ְנָבֵרְך יָּה  ַמִים לַה' ְוָהָאֶרץ נַָתן ִלְבנֵי-ָאָדם: לֹא ַהּמֵ ַמִים ׁשָ ָ ַהּשׁ

ה ְוַעד-עֹולָם ַהְללוּ-יָּה: ֵמַעּתָ

קהלת ט, ד-ו
ִתים ֵאינָם יֹוְדִעים ְמאוָּמה ְוֵאין  יָֻּמתוּ ְוַהֵמּ י ַהַחִיּים יֹוְדִעים ֶשׁ ת: ִכּ י ְלֶכלֶב ַחי הוּא טֹוב ִמן ָהַאְריֵה ַהֵמּ ]...[ ִכּ
ָבר ָאָבָדה ְוֵחלֶק ֵאין לֶָהם עֹוד ְלעֹולָם  ח ִזְכָרם: גַּם ַאֲהָבָתם גַּם ִשְׂנָאָתם גַּם ִקְנָאָתם ְכּ ַכּ י ִנְשׁ עֹוד לֶָהם ָשָׂכר ִכּ

ֶמׁש: ַחת ַהָשּׁ ר נֲַעָשׂה ַתּ כֹל ֲאֶשׁ ְבּ
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קהלת יב, ז
ר ְנָתנָּה: ׁשוּב ֶאל ָהֱאלִֹהים ֲאֶשׁ ָהיָה ְוָהרוַּח ָתּ ֶשׁ ב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ְכּ ְויָשֹׁ

ישעיהו ה, יד-טו
ל  ַפּ ח ָאָדם ַוִיְּשׁ ּה:  ַוִיַּשּׁ אֹונָּה ְוָעלֵז ָבּ ּה וָּפֲעָרה ִפיָה ִלְבִלי חֹק ְויַָרד ֲהָדָרּה ַוֲהמֹונָּה וְּשׁ אֹול נְַפָשׁ לֵָכן ִהְרִחיָבה ְשּׁ

ְלנָה: ַפּ ְשׁ ִאיׁש ְוֵעינֵי ְגבִֹהים ִתּ

דניאל יב, ב
נֵי ַאְדַמת ָעָפר יִָקיצוּ ֵאלֶּה ְלַחיֵּי עֹולָם ְוֵאלֶּה לֲַחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹולָם: ים ִמְיֵּשׁ ְוַרִבּ

משנה ברכות א, ה
מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי 

שתיאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר: "למען תזכר את יום צאתך מארץ 
מצרים כל ימי חייך" )דברים טז, ג(. "ימי חייך" - הימים; "כל ימי חייך" - הלילות. וחכמים אומרים: 

"ימי חייך" - העולם הזה; "כל ימי חייך" - להביא לימות המשיח.

בבלי סנהדרין קי, עמוד א
יָה" )במדבר טז(, אמר משה לפני הקב"ה: אם בריאה גיהנם  ִריָאה ִיְבָרא ה' וָּפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפּ "ְוִאם ְבּ

מוטב ואם לאו יברא ה'! ]...[
אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קאזלינא באורחא אמר לי ההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי 

דקרח אזיל חזא תרי בזעי דהוה קא נפק קיטרא מנייהו שקל גבבא דעמרא אמשיי' מיא ואותביה בריש 
רומחיה ואחלפי' התם איחרך א"ל אצית מה שמעת ושמעית דהוו קאמרי הכי משה ותורתו אמת והן 

בדאים.

במדבר רבה יח, יג
ֶקֶרב  ח" )במדבר טז, לב(, אמר רבי יהודה: באותה שעה נפתחו לארץ פיפיות הרבה, שנאמר: "ּבְ ְפּתַ "ַוּתִ

יָה" )במדבר טז, לב(, אמר  ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפּתַ ָרֵאל" )דברים יא, ו(. אמר רבי נחמיה: והרי כתיב,  "ַוּתִ ּכָל ִישְׂ
ָרֵאל"? אלא שנעשית הארץ כמשפך, וכל היכן שהיה אחד מהם היה  ֶקֶרב ּכָל ִישְׂ לו: והיאך את מקיים "ּבְ

יָה". ]...[  ח ָהָאֶרץ ֶאת ּפִ ְפּתַ ָרֵאל", ומקיים "ַוּתִ ֶקֶרב ּכָל ִישְׂ מתגלגל ויורד ובא עמו, נמצאת מקיים "ּבְ
אֹלָה" )במדבר טז, לג(. וכל כך למה? שלק על הקדוש ברוך הוא. אף על  ים ׁשְ ר לֶָהם ַחיִּ "ַויְֵּרדוּ ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ
פי כן, לעתיד לבוא הם עתידין לעלות, רבי יהודה בין בתירא שונה, שיש להם חלק לעולם הבא ]...[ וכן 

אֹול ַויַָּעל" )שמו"א ב, ו(. חנה מתפללת עליהם: "ה' ֵמִמית וְּמַחיֶּה מֹוִריד ׁשְ

משנה, אבות ה, ו
ן,  ת, ְוַהָמּ ֶשׁ ֵאר, וִּפי ָהָאתֹון, ְוַהֶקּ י ָהָאֶרץ, וִּפי ַהְבּ ָמׁשֹות, ְוֵאּלו ֵהן, ִפּ ין ַהְשּׁ ת ֵבּ ָבּ ֲעָשָׂרה ְדָבִרים ִנְבְראוּ ְבֶעֶרב ַשׁ
ל  ה, ְוֵאילֹו ֶשׁ ל מֶשׁ יִקין, וְקבוָּרתֹו ֶשׁ ִזּ ב, ְוַהּלוּחֹות. ְויֵׁש אֹוְמִרים, ַאף ַהַמּ ְכָתּ ָתב, ְוַהִמּ ִמיר, ְוַהְכּ ה, ְוַהָשּׁ ֶטּ ְוַהַמּ

ַאְבָרָהם ָאִבינוּ. ְויֵׁש אֹוְמִרים, ַאף ְצָבת ִבְצָבת ֲעשׂוּיָה.

בבלי, פסחים נד, ע"א
עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אלו הן: באר והמן וקשת כתב ומכתב והלוחות וקברו של 

משה ומערה שעמד בו משה ואליהו פתיחת פי האתון ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים ...
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הרבה והפרופ' דליה מרקס במפגש עם אפרת אסף-שפירא, אוצרת משנה באגף לאמנות ותרבות יהודית

רבי פנחס הכהן, פיוט לפסח )שולמית אליצור, פיוטי פנחס הכהן, 340(
ׁשֹות ּמְ ְפּתָ ּתֹוֵכן רוּחֹות ְמׁשַ נָׁשַ

ָמׁשֹות ְ ין ַהּשׁ ָרה ּבֵ י ּבֹוֵרא ֲעשָׂ ּדַ ִמי ָכמֹוךָ ׁשַ
ֶרץ ּמֶ ְפּתָ רוַּח ְלַכּסֹות אֹויֵב ּבְ נָׁשַ

י ָהָאֶרץ ִמי ָכמֹוךָ ָקדֹוׁש ּבֹוֵרא ּפִ

בבלי סנהדרין ק"י עמוד א
"ובני קרח לא מתו". תנא, משום רבינו אמרו: מקום נתבצר להם בגיהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. 
אמר רבה בר בר חנה: זימנא חדא הוה קאזילנא באורחא. אמר לי ערבי אחד: בוא ואראה לך בלועי 

קרח. הלך וראה שני בקעים שיוצא קיטור )עשן( מהם. לקח גיזת צמר, הרטיבה במים, ושם אותה 
בראש רומחו והעביר אותה שם ונחרכה. ואמר לי: הקשב, מה אתה שומע. שמעתי שהיו אומרים: משה 

ותורתו אמת והן בדאין.

מדרש תהלים, מה
ָבר טֹוב", תהלים מה, א-ב[ בני קרח לא היו  י ָדּ יר ְיִדידֹת: ָרַחׁש ִלִבּ יל ִשׁ ִנּים ִלְבנֵי קַֹרח ַמְשִׂכּ ַשׁ ]לְַמנֵַצַּח ַעל שֹׁ
יכולין לומר שירה בפיהם אלא רחש לבם בתשובה ומיד קבלם. ולמה לא היו יכולין לומר שירה בפיהם? 
שאול פתוחה מתחתיהם ואש מלהטת סביבותם ]...[ והיו בני קרח רואין שאול פתוחה מכאן ואש מכאן 
ולא היו יכולין להתודות מפיהם. לכך רחש לבי. וכי לא היו שלשה ולמה אמר רחש לבי. אלא ללמדנו מה 

שכיון זה בלבו כיון זה בלבו ושלשתן היו שוין בלב אחד.

מלבי"ם על במדבר טז, ל
ברא ה' בריאה חדשה בארץ שנעשה לה פה דומה כפה של בעל חי שיש לו חיות והוא מתנענע ופותחו 
ברצונו ובולע אל תוכו ברצון וסוגר פיו אחר שבלע ומוריד הנבלע אל חדרי בטן, וכמו שברא ה' את פי 
האתון שיהי' בו כח הדבור כן ברא את פי הארץ כפה של בע"ח שיש בו חיות ורצון, ותחלה שלחה את 
פיה ובלעה אל תוכה אהלי דתן ואבירם וכל אשר להם וירדו אל חדרי בטנה, ואח"ז האריכה את פיה ב' 
אלפים אמה עד מחנה לויה ובלעה את כל אשר לקרח, ואח"כ האריכה פיה עוד ב' אלפים אמה עד פתח 

אהל מועד ובלעה את קרח עצמו.

במדבר יז ו
ֵהל  ִהָקּ ם ֶאת ַעם ְיהָוה .ז ַוְיִהי ְבּ ם ֲהִמֶתּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן לֵאמֹר ַאֶתּ ֳחָרת ַעל מֶֹשׁ נֵי ִיְשָׂרֵאל ִמָמּ ל ֲעַדת ְבּ נוּ ָכּ ֹּ ַוִיּל

ה ְוַאֲהרֹן  בֹוד ְיהָוה .ח ַויָּבֹא מֶֹשׁ הוּ ֶהָענָן ַויֵָּרא ְכּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוִיְּפנוּ ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהנֵּה ִכָסּ ָהֵעָדה ַעל מֶֹשׁ
לוּ  ָרגַע ַוִיְּפּ את ַוֲאַכלֶּה אָֹתם ְכּ ֹּ ה לֵּאמֹר .י ֵהרֹּמוּ ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהז ר ְיהָוה ֶאל מֶֹשׁ נֵי אֶֹהל מֹוֵעד  .ט ַוְיַדֵבּ ֶאל ְפּ

ַח ְוִשׂים ְקטֶֹרת ְוהֹולְֵך  ְזֵבּ ה ְוֶתן ָעלֶיָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִמּ ְחָתּ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהַמּ נֵיֶהם .יא ַויֹּאֶמר מֶֹשׁ ַעל ְפּ
ה  ר מֶֹשׁ ֶבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ ח ַאֲהרֹן ַכּ ְפנֵי ְיהָוה ֵהֵחל ַהנָּגֶף .יב ַוִיַּקּ ֶצף ִמִלּ י יָָצא ַהֶקּ ר ֲעלֵיֶהם ִכּ ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵפּ

ִתים וֵּבין  ין ַהֵמּ ר ַעל ָהָעם .יג ַויֲַּעמֹד ֵבּ טֶֹרת ַוְיַכֵפּ ן ֶאת ַהְקּ ָעם ַוִיֵּתּ ָהל ְוִהנֵּה ֵהֵחל ַהנֶּגֶף ָבּ ַויָָּרץ ֶאל ּתֹוך ַהָקּ
ַבר  ִתים ַעל ְדּ ַבע ֵמאֹות ִמְלַּבד ַהֵמּ ָעה ָעָשׂר ֶאלֶף וְּשׁ גֵָּפה ַאְרָבּ ַמּ ִתים ַבּ גֵָּפה .יד ַוִיְּהיוּ ַהֵמּ ָעַצר ַהַמּ ַהַחִיּים ַוֵתּ

גֵָּפה נֱֶעָצָרה. ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַמּ ה ֶאל ֶפּ ב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשׁ קַֹרח .טו ַויָָּשׁ

אבות פרק ה, יז,
כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא 

מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו.

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%96_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%96_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%96_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%96_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%96_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%96_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%96_%D7%99%D7%92
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