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 במדבר פרק טז
 והתשובותהשאלות , הפרשה ביאור

 

 ]מחלוקת קורח[

 
  : ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן-ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב וְ אֹון ֶּבן-ְקָהת ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן -קַֹרח ֶּבן  ַוִּיַּקח א
  :ֵׁשם-ָרֵאל חֲ ִמ ִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי  ֵעָדה ְקרִ ֵאי מֹועֵ ד ַאְנֵׁשי ִיְׂש-ִלְפֵני מ ׁשֶ ה ַוֲאָנִׁשים ִמּבְ ֵני ַוָּיֻקמּו ב

 

 כ י  . כאשר נתחלפו הבכור ים ונבדלו הלוויים, סיניר קרח היה במדבת שמחלוק,ע"דעת ראב

 גם לבני  , נתן גדולת הכהונה לאהרן אחיו,חשבו שאדוננו משה עשה זה מעצמו ומ דעתו ורצונו

 ושהלווי ים קשרו על  ,כל בני לוי שהיו ממשפחתו הבדיל לשרת במקדש ו,קהת הקרובים אליו

 .משה בעבור היותם נתונים לאהרן ולבניו

 אולי חשדוהו בזה . ונתנה ליוסף, בעבור שהסיר הבכורה מראובן אביהם,וקשר דתן ואבירם

  והם היו מקריבי ם ,ואלו נשיאי העדה היו  בכורים.  בכור היה, גם קרח,מפני שיהושע משרתו

 שראו כל ישראל שהשם בחר ,והעד על זה מופת המטה.  על כן לקחו המחתות,העולות

  . כי על זה הייתה התלונה, על כן כתוב ותכל תלונתם.בשבט לוי תחת הבכורים

לם ווהראיה הגמורה כי כל העדה כ.  לפי שחשדוהו כי מלבו עשה זה,כי לא מלביומשה אמר 

 והם היו ה כוהני ם   , שנאמר קדש לי כל בכור, וזה  רמז לבכורי ם שהם קדושים,קדושים

  . והם עיקר העדה,’גשים אל היהנ

 

 ושלא נכתבו פרשיותיה  , נמשך לדעתו שאין מוקדם ומאוחר בתורה,ע"ראבכל אלה דברי ה

  .על סדר הזמנים

 ונכתבו בה ,לם ב סדר הגון ונאותו כי דברי התורה  באו כ,תיי ולא אמ,והוא דעת בלתי נכון

 . ה רבההדברים בחכמ

 

 ' השאלה הא
  . ולא פירש הפסוק מה לקח,ויקח קרחבאומרו 

 . לקח מקח רע לעצמו) י"סנהדרין ק(ל דרשו "וחז

  .י"רש כמו שמפרש ,לקח עצמו לצד אחד) במדבר טו (ובמדרש תנחומא

 .  עמום שלקח אנשיע פירש"ואמנם הראב

 . הנה העיקר חסר מן הספר,םסוף דבר שלכל המפרשי
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 ' השאלה הב
 ,  רוצה לומר שעשה מחלוקת עם משה ואהרן, ואיתפליג:אונקלוסאם היה עניין  קרח כדברי 

 . ויקומו לפני משהלמה אמר שנית 

שעניין  .  ו יקהלו, ויקומו, ויקח קרח: והם שלשה מאמרים,ויקהלו על משהואמר שלישית 

 . כפול ומכופל בדבר הזה,שלשתם אחד הוא

 

 ב-ות אלשאל תשובה
 כי להיות דתן ואבירם שכנים  ,ד ור הדגליםיקתו אחרי מניין העם וסורר במחלרח ה תעוווהנה ק

 ו נתנו לאהרן ולבניו לעבוד ,ואחר שנמנו הלוויים.  נתחברו במעשה הז ה ,רח בדגליםולק

וכאשר בא אחר זה עניין . לם להיות נתונים נתונים לאהרן ולבניוו קנאו כ,דשועבודת הק

 היה להם פתחון על , ממצרים הזכרים ימותו במדבר ונודע להם שכל העם היוצא,המרגלים

.   ושלא הביאם אל הארץ, להתרעם ולומר שהוציא ם ממצרים להמיתם במדבר,כל דבר ודבר

 . לם על סדר הזמנים והמ שך המעשים כראויוהנה אם כן באו הפרשיות כ

 

 ]נושאי המחלוקת[
  :כפי נושאיהם כי אם שלשה מחלוקת ,והנה קרח ועדתו סדרו לא לבד מחלוקת אחד

 שלהיות ללוי אשר בחר השם , והייתה טענתו.היה לקרח לכהונה גדולההמחלוקת הראשון 

והיה שניתן המלכות למשה שהיה בן עמרם בכור .  עמרם ויצהר וחברון ועוזי אל,ארבעה בנים

 , וקרח היה בן  בכור ליצהר. יזכה לכהונה גדולה, והוא יצהר, היה ראוי שהבן השני ללוי,לוי

 . הוא היה ראוי להיות כהן גדולןכ םא

היה לבכורות ישראל שהוסרה מהם עבודת המקדש וניתנה  והמחלוקת והתרעומת השני 

 ,לה זבחים ועולות  בראש העםי כ י הם היו מקר יבים תח, ובזה  היה להם כדי  בזיו ן וקצף,יםוללו

 . ומשה נתן כבודם למשפחתו בני לוי

 לומר שמשה הסיר מהם כבוד הבכור ה ,אובן היה לבני רשלישיוהמחלוקת והתרעומת ה

 ובחלוקת הארץ חלק הבכור ה לבנ י  , ונתן המלכות והראשות בדגלים לבני יהודה,והממשלה

  .יוסף

 

 . וכבר נזכרו שלשת התרעומות האלה בכאן
 ועמו  ובחברתו דתן  , מפני שהיה בן י צהר בן קהת בן לוי,ויקח קרחכי הנה על הראשון אמר 

  .לם אנשים גדולים וידועיםו  שהיו כ, ואון בן פלת,ואבירם בני אליאב

 בני ראובן ואנשים מבני ישראל  , הוא מפני מה שנאמר אחר זה,ומה שלקח קרח דתן ואבירם

 , לקחו בדבריהם את בני ראובן, וקרח ודתן ואבירם ואון בן פלת: רוצה לומר.חמישים ומאתים
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 ואלה על  , אלה על הכהונה,על משהלם ווכן לקחו מבני ישראל חמישים ומאתים להתרעם כ

 .  ואלה על הבכורים,בכורות ראובן 

 

  : ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן-ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב וְ אֹון ֶּבן-ְקָהת ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן -קַֹרח ֶּבן  ַוִּיַּקח א
  :ֵׁשם-ם ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי  ֵעָדה ְקרִ ֵאי מֹועֵ ד ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל חֲ ִמ ִּׁשי-ִלְפֵני מ ׁשֶ ה ַוֲאָנִׁשים ִמּבְ ֵני ַוָּיֻקמּו ב

 

חמישים ומאתים  ואת ,את בני ראובן שהוא ,הרי לך מפורש בכתוב מהו אשר לקח קרח
 ואת אנשים מבנ י  ,ואל תקשה עלי מאשר היה ראוי שיאמר הכתוב בני ראובן. מבני ישראל

 וכמוה ו ויקח שש .כתוב מלות הסמיכות כי פעמים יחסרו ב, כיון שהם היו הנלקחים.ישראל

  . הסמיכותאת ורבים כמוהו שנזכור  את הנלקחים מבלי .מאות רכב בחור

 לכן באו בכתוב  כנגדם שלשה  . כמו שזכרתי,ובעבור שה יו  המחלוקות והתרעומות שלשה

  :מאמרים

  , כנגד הראשון שהתרעם על אשר לא נתן לו משה הכהונה גדולה,ויקח קרחוהי ה 

 .  אמר ויקומו לפני משה,שהיו מתרעמים  על בכורת אביהםמבני ראובן  ,שניהוכנגד 

טלה העבודה מ ן  יתרעמו על אשר נה שלהומהעדה כ אשר ,תוכנגד המחלוקת השלישי

  .קהלו על משהי וי, אמר ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתים,הבכור ות

 . 'והב' והותרו בזה שתי השאלות הא
 

 .  שתי שמות והיו לו,ופלת הוא פלוא

 ואמר  . ולכך לא נזכר בעונש, כי און בן פלת חזר בו מן המחלוקת בעצת אשתול אמרו"וחז

 נכב דים  ר להגיד שהיו  מהיות,לם נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שםושהיו אלה  שזכר כ

 היו נקראים ומתקבצים שמה  , שכאשר היו קוראים נשיאי עדה אלה, קריאי מועד,שבעדה

 . בראשונה

 

 ]כי כל העדה כולם קדושים, כםרב ל[
 ַאהֲ רֹן ַוּיֹאְמרּו  ֲאֵלֶהם  -מׁשֶ ה ְוַעל -ַעל  ַוִּיָּקֲהלּו ג

  : ’ְקַהל ה-ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו עַ ל’ ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקד ִׁשים ּוְבתֹוָכם ה-ָלֶכם ִּכי ָכל-ַרב 

 
 ' השאלה הג

 כי הנה בזה לא היה  םי רב לכם כי כל העדה כלם קדושמה עניין אמרם אל משה ואל אהרן

 ,יורה על יתרון ומעלה שהיה לה ם על זולתםרב לכם  ומאמר ,מעלה למשה ולאהרן בפרט

 רב לכם בני , וגומררב לכם בני  לוי כי  הבדיל  אלהי ישראל אתכםוכמו שאמר  משה לבני לוי 

 .שהיה להם יתרון על שאר השבטים -לוי 
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 גלשאלה  תשובה
 כי כל ,רב לכם : אמרו לו לאהרן, לחלוק עליו, על משהלם בפרהסיאווהנה כאשר נאספו כ

  .’ ומדוע תתנשאו על קהל ה,’העדה כולם קדושים ובתוכ ם ה

 : כלומר.הוי רב את יוצרו כמו , אבל הוא לשון מריבה, מלשון יתרון ומעלהרב לכם רושואין פי

 לא  .פצף אל תחשבו כי כל היום תעשו מה שתרצו ולא יהיה בו פוצה פ ה ומצ,משה ואהרן

.  שתוק תמיד כאשר עשינו עד עתהי שלא , כי רב ומריב וח ולק יש לכם,יהי ה כן מכאן  והלאה

בחכמתם  ’  ובתוכם ה,דותיהםילם קדושים במו לפי שכל העדה עדת בני ישראל כ,וזה

 אם אהרן להיות כהן גדול לבדו  .’ מדוע תתנשאו על קהל ה, ואחר שהדבר כן.דותי הםיובמ

ואם .  ולהסירה מהבכ ורות,דש והמזבח בידי ה םודת הקו וזרעו להיות עב ואם בניו,בקרב העם

 אם  , ראיתם בנשאריםץומה שמ.  להיות יהודה ראש בדגלים ויוסף בכור מ נחלות,בשבטים

לם קדושים ירא י  ו הלא כ, לקחת השררה עליהם מדעתכם,בשבטים ואם בבכור ות ואם בלוויים

  .וחושב י שמו’ ה

 

. קדש לי כל בכו ר כנגד הבכורות שנאמר בהם ,לם קדושיםכי כל הע דה כואפשר שאמר 

 בעשותם  ,’ומדוע תתנשאו על קהל ה.  כנגד קרח שהיה ירא אלהים כמו אהרן,’ובתוכם ה

  .בכור מי שאינו בכור בשבט ים

 . 'והותרה בזה השאלה הג
 

  :ָּפָניו-מֶׁשה ַוּיִ ּפֹל ַעל ַוִּיְׁשַמע  ד
 ֲעָדתֹו ֵלאמֹר  -ָּכל -קַֹרח ְוֶאל -ֶאל  ַוְיַדֵּבר ה

  :ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו-ַהָּקדֹוׁש ְוהִ ְקִריב אֵ ָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר יִ ְבַחר -לֹו ְוֶאת-ֲאֶׁשר -אֶ ת’ ּבֶֹקר ְויַֹדע ה
 
 

 ' השאלה הד
 וגומר כ י  זאת עשו קחו לכם מחתות' את אשר לו וגו’ בקר ויודע ה םבדברי משה הראשוני

 ולמה ,כאשר אמר להם אחר כך' עט מכם וגור המו משה  בראשונה לאמםלמה זה לא הוכיח

 . נתן להם מכשול המחתותםלת הדברייזה בתח

 
 ’ השאלה הה

  :מה עניין שלשת הלשונות האלה שאמר

 . את אשר לו’ בקר ויודע ה' הא

 . את הקדוש והקריב אליו' הב

 . ואת אשר יבחר בו יקרי ב אליו' הג

 ואם קרח היה די באחד משלשה  ובה יות המחלוקת מי היה ראוי לכהן גדול אם אהרן

 .המאמרים האלה
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  :ֲעָדתֹו-ָלֶכם ַמְחּתֹות קַֹרח ְוָכל -ֲעׂשּו קְ חּו  זֹאת ו
 ָמחָ ר ’ ָבֵהן אֵ ׁש וְ ִׂשימּו ֲעֵליֶהן קְ טֶֹרת ִלְפֵני ה-ּוְתנּו ז

  :ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי-הּוא  הַ ָּקדֹוׁש ַרב ’ ִיְבַחר ה-ְוָהָיה ָהִאי ׁש אֲ ׁשֶ ר

 
 ' השאלה הו

 הלא ידעו שנשרפו נדב . ולא זכרו הגדולות אשר ראו,סיון הקטור תי הסכימו  קרח ועדתו בנאיך

ה אמר להם באזהרתו מעבו דת  " והנה מרע. ואיך לא יראו לנפשם,ואביה ו בהקר יבם הקטורת

 .והזר הקרב יומת ,המקדש

 

 ו-דלשאלה  תשובה
 .  דברים אחרים שאמר קרח כנגד משה לקנטרל"חז וכבר זכרו 

 ושעם היות . מלמד שנתבייש מאשר חשדוהו בנבוא תו,ישמע משה ויפול  על פניווואמר 

 וז ה ו  ,ת שהיו מכוונים בדבריהםו המחלוקת הנה משה שמע והבין שלש,שדברו דבריהם בכלל

'  והוא ית,לדעת מה יעשה’  אם לדרוש את ה,ונפל על פניו . שהוא מלשון הבנה,וישמע משה

 . בעצמו מה לעשות או להתבודד ,ציוה אותו מה  יעשה

 ושהיה יותר טוב שלא להוכיחם , כל שכן דפקר טפי,וחשב שאם יבוא להוכיחם באותה שעה

  .בשעת כעסם

 אין הדבר תלוי בי ולא , רצונו לומר.את אשר לו’ קר ויודע הוב :ומפני זה הש יבם כפי שאלתם

כרות יאמרו  י ומתוך ש,כורים באותה שעהי ולכן חשדם שהיו ש. כי אם לעת מנחת ערב,בכם

 רוצה לומר אתם מבקשים  , זאת עשו: וכאלו אמר להם,קרוולכן תלה העניין עד הב. זה

 על .קרו והיא נעשית בב, וקדושה שבמקדש, והק טורת היא היו תר רוחנית שבעבודות,הכהונה

  . והיום תכינו את המחתות,לכם הקטורתוקר של מחרת תעשו כוכן ב

 . רח בעניין הכה ונה כנגד ק,את אשר לו’  ואמר ויודע ה

 .  אם הם בבכורות או בלוויי ם, הקדוש והקריב אליותוא

 .  אם ראובן ואם יהודה  ויוסף לעניין בכורת השבט ים,ואת אשר יבחר בו יקריב אליו

 

ואין ספק שאם  . שת המחלוקות הנזכריםוונים לשלושת הלשונות האלו מכוהנה אם כן באו של

 רו צה לומר שהנבחר יבחר וי קובל הקטור ת  , איך יהיהסיון יתת הניהיה מש ה מב אר אליהם אמ

ה לא ביאר  "אבל הוא ע.  שלא היו הם מסכימים בד בר,לם ימותו ו ישרפו שמהו והשאר כ,ממנו

וחשבו . וגם הם לסכלותם לא שאלוהו ממנו. אליהם איך תהיה הבחיר ה והבלתי בחירה

 ושכל אחד מהם ,ם יחדלו ושהם יעמדו מחוברים  כ,רת הנבחרושתרד אש מן השמים על הקט

  .יאמר שעליו ועליו ירד האש

 . 'והו’ והה' והותרה בזה שלשה שאלות הד
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  :ָנא ְּבֵני ֵלִוי-קַֹרח ִׁש ְמעּו -מׁשֶ ה אֶ ל ַוּיֹאֶמר ח
 ִהְבִּדיל אֱ לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם מֵ עֲ ַדת ִיְׂשָרֵאל ְלהַ קְ ִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו  -ִמֶּכם ִּכי ַהְמעַ ט  ט

  :ְוַלֲעמֹד ִלְפֵני הָ ֵעָדה ְלָׁש ְרָתם’ ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ה -ת ַלֲעבֹד ֶא
  : ְּכֻהָּנה-ֵלִוי ִאָּתְך ּוִבַּקְׁש ֶּתם ַּגם-ַאֶחיָך ְבֵני-ָּכל -אְֹתָך ְוֶאת ַוַּיְקֵרב י
  :יוָעָל] ַתִּלינּו) [ַתִּלונּו(הּוא ִּכי -ְוַאֲהרֹן ַמה ’ ה-עֲ ָדְתָך ַהּנָֹעִדים ַעל-ַאָּתה ְוָכל  ָלֵכן יא

 

 ]דברי משה לבני לוי[
 ' השאלה הז

 ולא לחמישים , ולא הוכיח לבני ראובן, למה הוכיח אותם בלבד,בתוכחת משה אל בני לוי

 , ומה עניין אמרו על המחתות רב לכם בני לוי, והיה לו להוכיחם בכלל.ומאתים איש מישראל

 .כאלו היה להם בזה יתרון ו מעלה

 ' השאלה הח
ויקרב  חזר ואמר עוד '  וגוםאלהי ישראל אתכ’ המעט כי הבדיל ה לוי למה אחרי שאמר לבני

 והיא עצמה ההקרב ה  , שהקריב הלוו יים ו ה בדילם לעבודותאותך ואת כל אחיך בני לוי אתך

 . ולמה היה כ פל זה,לפניו לשרתו

 

 'ח-'ז ותלשאל תשובה
 אלא להודיע  , ור בותא אליהםן לא להיות בזה יתרו.רב לכם בני לויוהנה אמר משה על זה 

 ,  כי יהיה מי שי הי ה, אין הדבר כן.לקרח ועדתו שלא יחשבו שיהיו רב ים מהם כוהנים  גדולים

 .  ותהיו נתונים נתונים לו,היה ימשו ל עליכם בני לויי ומי ש,רב אחד וראש אחד הוא כהן גדול

 .  בני לוי,פ" כי רב ומושל יהיה עליכם עכ,כ בזאת"  אותרוויחומה 

  .י שעם הדברים האלה יפריד בני לוי מהמחלוקת  כד,ואמר להם זה

 רצונו , שמעו נא בני לוי: הרבה עוד להוכיחם באומ רו,סיוןיואחרי שמלא בקשתם במעשה הנ

 וכן בכורות ישראל  , אין ספק שיש להם להתרעם על בכורת אביהם, הנה בני ראובן,לומר

 ,  למה זה תתרעמו,אבל אתם בני לוי. ’מפני שהוסרה מהם העבודה הקדושה במקדש ה

  .בהי ות שנעשה לכם יקר וגדולה על כל שבטי ישראל

 

 הבדיל ,פ שהוא אלהי ישראל" רוצה לומר שאע,המעט כי הבדיל אלהי ישראל אתכםוזה ו 

 ואין לכם . שאתם חונים סביבו  ו נושאים את כליו,חוד מכל עדת בני ישראל בקדושהיאתכם בי

 שהשם יתברך הקריב אותך  , אין הדבר כן,שןשתאמרו ששכחתם כל זה להיותו דבר ישן נו

כ " ואיך א, וכבודכם חדש עמכם, ואת כל אחיך בני לוי אתך, כי קרח ראש בית אב הי ה,קרח

 . תהיו כפו יי טו בה ותבקשו  עתה כהונה
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ואמרו ויקר ב  . חד לגבוהי על כל השבט שנתי,שמעו נא בני לוי המעט מכםואפשר לפרש 

ותכלית . דשות שהקריבו ליותר ק דושה במשא הארון וכלי ה ק הוא לרמוז אל מעלת קה,אותך

 רצונו לומר אין בני ראובן ולא בכורות ישראל ,’ על הםהדברים לכן אתה וכל עדתך הנועדי

למרות ’ אבל אתה קרח וכל עדתך הם הנועדים על ה.  כי יש סיבה לתלונתם,’נועדים על ה

 . עיני כבודו

 .ח-והותרו שאלות ז
 

 ]א לדתן ולאבירםמשה שלח לקרו[
  : מ ֶׁשה לִ ְקרֹא ְלָדָתן ְוַלאֲ ִביָרם ְּבֵני ֱאִליָא ב ַוּיֹאְמרּו לֹא נַ ֲעֶלה ַוִּיְׁשַלח  יב
  :ִהְׂשָּתרֵ ר-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם-ִּכי ֶהֱעִלי ָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת  ָחָלב ּוְדבַ ׁש ַלהֲ ִמ יֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי  ַהְמ ַעט  יג

 
 ' השאלה הט
 ולמה דתן אבירם . ולא שלח לקרא לקרח ולכל עדתו, משה לקרא לדתן ולאבירםלמה שלח

 . והיה להם לומר לא נלך,והנה משה לא היה במקום גבוה מה ם. השיבו לא נעלה

 . שלא יעלו אלא ירדום הכשילהם פי:ל אמרו"וחז

 
 ' השאלה הי

 אלא תשלום ,ת כי הנה אין זו  טענה שניאף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנומרם ובא

 איך אמר , ואם אינה טענה אחרת,להמיתנו במדבר' המעט כי העליתנו וגו שאמרו ,הראשונה

 .אףעליה מלת 

 

 י-ט ותלשאל תשובה
והיה סוף מאמרו  . כ כדי להפריד בני ראובן וה חמישים ומאתים איש מקרח ועדתו"ואמר זה ג

י הנה כל מה שנעשה במצות   כ, ומה לכם להתרעם על אהרן,ואהרן מה הו א כי תלינו עליו

  . ואין אשמה על אהרן,השם נעשה

 ולתת להם םעימה כדי לדבר ,והנה שלח משה לקרא לדתן ולאבירם שהיו נשיאי בני ראובן

 או לתת להם קרקעות מיוחדות בירושת הארץ  ,על העם בעלותם אל הארץ’ מנוי והנהגה  מה

 . ז להפרידם מקרח ועדתו" וכ,תחת בכורת אביהם

 רצה להשיב לדתן ואבירם על המלוכ ה  ,חר שהשיב משה לקרח ולבני לוי על הכהונהאלגם 

 ולמה זה תקראנו לפייסנו  , רצונו לומר בזה,לא נעלה אבל הם השיבו .ובכורת ראובן אביהם

 הלא ידענו כי במדבר   . והנה אנחנו לא נעלה בארץ,בשררות ומתנות ומנויים ב עליית הארץ

 כלומר המעט בעיניך שהעליתנו מן הארץ ,המעט כי העליתנו. ם אם כן לא נעלה ש,הזה נמות

 שכבר  ,להמיתנו במדבר , שהי א ארץ מצרים,ארץ זבת חלב ודבששהיא הייתה  בעצם ואמת 

.  ומהם בקברות התאוה.  ומהם בתבערה, מהם שמתו בסיני,גזרת עלינו שנמות במדבר הזה
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 שבעבור זה  ,מדבר השמם הזהלם להמיתנו בוסוף דבר שהיה תכלית כ. ואלה במדבר פארן

 ,  רוצה לומר שררה על שררה,כי תשתרר עלינו גם השתרר ,היה ראוי לרגום אותך באבנים

 כאלו אתה הוא אדוננו אתה הוא מלכנו אתה הוא מושיענו ,א ללכת לפניךובשלחך אותנו לקר

 . ואנחנו עבדיך ילידי ביתך ומקנת כספך

 ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה  ָוָכֶרם -ַבׁש  ֲהִביאָֹתנּו ַוִּתֶּתןֶאֶרץ  ָזַבת ָחָלב ּוְד-לֹא ֶאל  ַאף  יד
  : ַהֵעיֵני ָהֲאנָ ִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא  ַנֲעֶלה

 

אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש  ,ואם תאמר שתתן מתנות וחסדים לנו בב ואנו אל הארץ

 , אותנו  רוצה לומר אפי לו לארץ ההיא הטובה לא  הבאת. ותתן לנו נחלת שדה וכרם,הביאותנו

  .תן לנו בה נחלת שדה וכרםיואיך אם כן ת

קר ת ירים ונווי ואם האנשים אשר אתך עשית סומים וע.באמת כל זה הוא הונאת דברים

 כי רואים ויודעים , אנחנו לא נעלה שמה שתנקר עינינו,עיניהם באופן  שאינם רואים דבר מזה

 .  ולכן לא תתן לנו בה כלום,אנחנו שלא נעלה לארץ ההיא

 . 'והי' והותרו בזאת השאלות הט

 ’  ה-ְלמׁשֶ ה ְמ א ֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל  ַוִּיַחר  טו
  :ַאַחד מֵ ֶהם-ִמְנָחתָ ם לֹא ֲחמֹור אֶ חָ ד ֵמֶהם ָנָׂש אִתי ְולֹא ֲהֵרעִֹתי ֶאת-ֵּתֶפן ֶאל-ַאל 

 
 ]אל תפן אל מנחתם[

 א "השאלה הי
ה על הדעת איך יעל, כי אם אמר על הקטורתאל תפן אל מנחתם בתפלת משה שאמר 

 אם , וכל שכן שיפנה לחלקם בקרבנות הצבור. קטורת תועבהה בהיותיאשיקבל הקטורת הה

 .י שם"כפרש ,עליו אמרו זה
 . כי הם לא היו מתרעמים מזה שי תנצל,לא חמור אחד מהם נשאתיומה צורך באומרו 

 

 א"לשאלה י תשובה
 . להד בשמעו את הדברים האווהנה משה רבנו עליו השלום חרה אפו מא

 רוצה לומר שלא נצטער משה ממה שאמרו  ,נצטער לאחת) ז"ו ט"במדבר ט (י"רשוכתב 

 .  כי בידוע שאל מוציאם ממצרים ולא משה,שהוא הוציאם ממצרים

 .  כי בידוע הי ה כי בניהם יעלו  לארץ וירשוה , לא נעלהממה שאמרוכ "ולא נצטער ג

לו הוא הי ה נוהג עליה ם  י כא,רכי תשתרר עלינו גם השתר ממה שאמרו ,אבל נצטער לאחת

 אל תפן  ,אלהים’  רצונו לומר ה, לא חמור,אל תפן אל מנחתם , ולכן התפלל אל השם.השרר

 או , כבכורה בראשיתה, שהאנשים ההם פעמים שולחים אלי כאוהביםתרונוואל המנחות והד

 כי . שפעמים היו שולחים אותו למשה מנחה כדרך האוהב ים לאנשי המעלה,פרי העץ משו בח

האם חמור אחד  , אבל אני בדרך שררה. כיון שהם  מעצמם היו  שולחים אותו,זה אינו שררה
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 , לאחד מהם יהריעותאם  ו,רכיהםו כמו שעושים המנהיגים לצ,לשאת את משאימהם נשאתי 

  ? ואיך אם כן יאמרו שאני משתרר עליהם,בכח אלמות ושררה

 . א"והותרה בזה השאלה הי
 

  :ַאָּתה ָוֵהם ְוַאֲהרֹן מָ ָחר’ ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני ה-קַֹרח ַאָּתה ְוכָ ל-אֶ למׁשֶ ה  ַוּיֹאֶמר  טז
 ִאיׁש מַ ְחּתָ תֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת  ּוְקחּו  יז

  :ִאיׁש מַ ְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּומָ אַתִים ַמְחּתֹת ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש מַ ְחָּתתֹו’ ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני  ה
  :ִאיׁש מַ ְח ָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו עֲ ֵליֶהם ְקטֶֹרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח  אֶֹהל  מֹוֵעד ּומ ֶׁשה ְוַא ֲהרֹן ְקחּו ַוִּי יח
  :ָהֵעָדה-ָּכל-ֶאל ’ ה-ֶּפַתח אֹהֶ ל מֹוֵעד ַוֵּיָרא כְ ב ֹוד-ָהעֵ ָדה ֶאל -ָּכל-ֲעֵליֶהם קַֹרח ֶאת  ַוַּיְקֵהל  יט

 

 ]נסיון המחתות[
 ב "השאלה הי

 .וקחו איש מחתתו, אתה והם ואהרן מחר’ וכל עדתך היו לפני הבמאמר משה  לקרח אתה 

 ולמה כפל אותו , קחו לכם מחתות,את אשר לו’ קר ו י ודע הובלה יכי הנה אמר  משה זה  בתח

 . חזר לומר ואתה ואהרן איש מחתתו, ולמה אחרי אמרו אתה והם ואהרן,כאן

 

 ג "השאלה הי

  : ַאֲהרֹן  ֵלאמֹר-מ ֶׁשה ְוֶאל -ֶאל ’ ה ר ַוְיַדֵּב כ
  :ִמּתֹוְך הָ ֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאכַ ֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע ִהָּבדְ לּו  כא
  :ָהֵעָדה ִּתקְ צֹף-ָּבָׂשר הָ ִאיׁש  אֶ ָחד ֶיֱחטָ א ְוַעל ּכָ ל-ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל אֱ לֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל-ַעל ַוִּיְּפלּו  כב

 

 כי איך חשב השם יתברך לעשות  .העדה ואכלה אותם כרגעהבדלו מתוך במאמר השם 

 . האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף ,ה" וכמו שהשיבו מ רע,ל גמורו עוו כזאת בהיות

 ושמשה לא הבין ה כוונ ה , שלא הייתה כוונתו  לכלות אלא קרח ועדתו,ע פירש"והראב

 .דו ו הוא זר מא. ולכך השיבו כן,האלהית

 

  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  כג
  :קֹרַ ח ָּדָתן ַוֲאִביָרם-ָהֵעָדה  ֵלאמֹר הֵ ָעלּו ִמ ּסָ ִביב ְלִמ ְׁשַּכן -ֶאל  ַּדֵּבר  כד
  : ָּדָתן ַוֲאִבירָ ם ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל-מׁשֶ ה ַוֵּיֶלְך ֶאל  ַוָּיָקם כה
 ָנִׁשים ָהרְ ָׁשִעי ם ָהֵאֶּלה  ָהֵעדָ ה ֵלא מֹר סּורּו נָ א ֵמַעל  ָאֳהֵלי הָ ֲא-ֶאל  ַוְיַדֵּבר  כו

  :ַחּטֹאָתם-ִּתָּספּו ְּבָכל -ֲאֶׁשר  ָלֶהם ֶּפן-ִּתְּגעּו ְּבָכל-ְוַאל 
 

 ד "השאלה הי
 ואיך  ?י"רשירוש כפ ,האם היה לרצותם להשיבם בתשובה. למה הלך משה אל דתן ואבירם

בור י ד ולמ ה לא בא, ולא זכרה התור ה מה עשה  עמהם בהליכ ה ההיא,לא דבר אליהם כלל

 . אלא אחרי שלקחו המחתות,' וגוהרומו  מתוך העדההשם למשה ולאהרן 
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 ו "השאלה הט
 כי למה זה התפלל משה על פי הארץ .ופצתה האדמה את פיה’ ואם בריאה יברא הבמאמר 

 .  ולא התפלל על האש שתשרפם,שתפתח ותבלע אותם

 כי השרפה , עם פשעם ומה היחס אשר לעונש הזה, פי הארץ לבלעםתומה ראה לבקש פתיח

חס לפי שנכנסו לעבוד עבודה להקטיר קטורת אשר לא כדת ואין הבליעה  כן  יהיה עונש מתי

 .ומה לו לזכור פי גיהנם

 

 טו-ב "לשאלה י תשובה
 חשב בלבו  שהיה מ ן הד ין  , וכאשר ראה משה שלא היה  יכול לה שיב דתן ואבירם למוטב

 רצה עתה לעשות ,קחו להם מחתותי עם היות שקודם לזה אמר שי,ולכן. שתבלעם הארץ

 והבכורו ת שהיו מערערים על הכהונה ועבודת  , והוא שקרח ועדתו,חדש והבדל ביניהם

 ומפני זה  הוצ רך לצוות כאן  . אבל לא דתן ואבירם.רתוקח ו מחתות ויק ריבו הקט י י,הלווי ים

 ,חתתו וקחו איש מ,אתה והם ואהרן מחר , וגומר’אתה וכל עדתך היו לפני ה ,פעם אחרת

 ולבאר שקרח ועדתו המערערים על ,שלא בא הצווי הז ה אלא להוציא ממנו דתן ואבירם

  . לא זולתם,הכהונה יקר י בו הקטרת

 

 כי אם ,מהם בקטורתי להודיע שמשה לא יוכלל ע,ואתה ואהרן איש מחתתווהנה חזר לומר 

בין קרח  ולפי שמשה היה מ בדיל :אמנם משה יעשה בחינה אחרת עם דתן ואבירם. אהרן

 לכן כאשר באו עם המחתות ; וקרח לא היה חפץ בזה, ובין דתן ואבירם,ועדתו והבכו רות

 בחשבם שיכנסו לאוהל מועד להקטיר ,עמדו פתח אוהל מועד אצל המזבחי ו,רתו להקטיר קט

 ולא , כדי שיעזרוהו במחלוקתו, הקהיל עליהם קרח את כל העדה,קטורת על מזבח הזהב

  .ומקרי בי הקטורת ב מקדשו’ לם כהני הוגם כדי שיראו הכל שהיה כו. יהי ה בו הוא  לבדו

 

 ושלא היה אחד מהם מוחה בידו  ול א  ,וכאשר ראה הקדוש ברוך הוא כל קהל ישראל שמה

סיון   י אמר למשה ולאהרן מה לכם בנ,לם חפצים בדברו כאלו היו כ,מוכיח בשער קרח ועדתו

סיון  י ולא תצטרכו לנ,כלה אותם כרגע ואי ה בדלו מתוך העדה הזאת עדת בני ישראל,הזה

  .אחר פרטי

 

מי שיש לו למחות ואינו מוחה  פי ש ל, אלא משפט וצדק,ק היו שר האלהיוולא היה זה  עול בח

 לפי שה יו  ,ולכך היו כל ישראל היושבים שם חייבים מיתה כקרח ועדתו. הוא נתפש באותו עוון

 . נקהלים לראות הפשע ההיא ובלתי מוחים בו

וכי הוא יתברך אלהי הרוחות בוחן  . פ שנקהלו שמה לא היה דעתם כן"פלל שאעומשה הת

כי  ’ סיון ומעשה היואם לא היה  בהם רוע אמונה אלא שנתקבצו לראות אותו נ. לבות וכליות

 . שיקצוף השם על כל העדה לכלותם, והוא קרח,האם ראוי בעבור איש שחטא. נורא הוא
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 . דבר אל העדה העלו מסביב  למשכן קרח,צה להצילםומפני זה הש יבו יתברך כי ו ן שאתה רו

 הנה ביתו הנשים והרכוש היו אצל אהלי , אף על פי שהיה קרח פתח אוהל מועד,רוצה לומר

 דע לך , כי אם לא יעלו ויסתלקו משם,בדלו מש םיולכן עשה התראה שיעלו וי. דתן ואבירם

 ואז הלך משה אל דתן  ,תו והתרה משה אצל היושבים אצל קרח ועד.שימותו כמותם כמוהם

 אלא ל תת ,י"רשרוש  כפי, ולא להשיבם למוטב , ולא הייתה  הליכתו שמה להנאותם.ואבירם

 . הגזרה והפס ק דין לפניהם

 

 ]סורו נא מעל אוהלי האנשים האלה[
רוצה .  ואל תגעו וגומר,הלי האנשים האלהוסורו נא מעל א ,וכן הי ה שבפניהם דבר אל העדה

ונתן  .  כי חרם הוא,הליהם להצילםוקחו דבר מכל אשר באי ושלא י,לומר שיתרחקו מהם

 רוצה לומר  ,שלחני לעשות את כל המעשים האלה’ בזאת תדעו כי ה ,הגזרה בפני הם ואמר

 אלא  , רוצה  לומר לא עשה אותם מדעתו ורצונו. כי לא מלבי,ת הנזכריםומשלשה המחלוק

 והו א אמרו את כל ,כמו שהיו חושבים וגם לא הוסיף על מצוות השם דבר מלבו ,ברצון השם

  .המעשים האלה

 

 והו א , ופקודת כל האדם יפקד עליהם, והיא המיתה הטבעי ת,אם כמות כל האדם ימותון אלה

 אם , או בעבור פקידת דור המרגלים למות במדבר,עוון העגל שנאמר וביום פקדי ופקדתי

 וכל ,שלחני’ ני מודה שלא ה א,האנשים האלו ימותו  כדרך שמתו האחרים בטבע או  בהשגחה

אלא שהם ימותו בשעה הזא ת  . מה שעשיתי וכתבתי בתורה היה מדעתי ולא מאת האלהים

 . פתאום

  : לֹא ִמִּלִּבי-ַהַּמעֲ ִׂשי ם ָהֵאֶּלה ִּכי -ְׁשָלַחִני ַלעֲ ׂשֹות ֵאת ָּכל’ ה -מׁשֶ ה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ַוּיֹאֶמר  כח
  :ְׁשלָ חָ ִני’ ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵלי ֶהם לֹא ה-תּון ֵאּלֶ ה ּוְפֻקַּדת ָּכל הָ ָאָדם ְיֻמ-ְּכמֹות ָּכל-ִאם  כט
 ֲאֶׁשר ָלֶהם  ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשאָֹלה -ָּכל -ִּפיָה ּוָבְלָעה  אָֹתם ְוֶאת-ּוָפְצָתה  הָ ֲאָדמָ ה ֶאת ’ ְּבִריָאה ִיבְ ָרא ה-ְוִאם  ל

  :’ה-ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים הָ ֵאּלֶ ה ֶאת

  
.   כמו וברא אותם בחרבותם,ן כריתהו יש מפרשים מלש,’ואם בריאה יברא הואמנם אמרו 

והנכון בעיני  שמפני שהעצומה מהפלי אות שנכתבו בתורה היא הבריאה הכוללת הראשונה 

 רוצה לומר אם אמת הוא מה שצויתני לכתוב  ,’ לכן אמר ואם בריאה יב רא ה,דוש העולםיבח

 .  תפתח האדמה את פיה ובלעה אותם,דושויבתורה מברי את העולם וח

 

 אם ,ולכך אמר.  לפי שהאנשים ההם במחלוקותיהם היו  מכחישים נבואת משה,והנה אמר זה

 ,  אין ספק שיכחשו העצומה שבנפלאות,נשםופו רי התורה ולא יקבלו עיהם יכחשו הקטון שבס

מר ואם בריאה ברא  כאלו א, הוא עתיד במקום עבריברא ומלת .דוש העולם ובריאתויוהיא ח

 .  והוא על דרך ככה יעשה איוב כל הי מים שהוא כמו עשה,’ה
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דה כנגד י לדונו מ,והנה ראה משה לבקש שיהי ה עונש דתן ואבירם וסיעתם בבליעת הארץ

 להיותם בערכו  , לבלוע ולהשחית אדון הנביאים,קו הם פשעו במה שפערו פיהם לבלי ח:דהימ

  . ותבלע אותם, שהיא השפל שביסודות את פיה, ככה תפתח האדמה,נבזים ושפלי ם

 . שקרח היה מהשרו פ ים ומהנבלעי ם,כרונם לברכה אמרוי זוחכמינו

 חוץ ממנו שהיה עם  , כל האדם וכל הרכוש אשר לקרח בלעה אותם האדמה,ועל דרך הפשט

 . מקריבי הקט ו רת

 .  כי לא היו באותה עצה,אמנם בני קרח לא מתו

 

 לפי שכבר יקרה  שתפתח הארץ  . כי זה ה יה עיק ר הנס,יהם הארץוהתבונן באו מרו ותכס על

 בהיות הדבר  ,אבל כאן. שאר פתוחיי אבל הפה ההוא תמיד ,יפול שם’  זעום ה,את פיה

סגר כאשר י חזרה לה, אחר שהארץ עשתה שליחותה לבלוע הפושעים,ד הפלא" בהשגחה וע

  . ויאבדו מתוך הקהל, וזה ו ותכס עליהם הארץ.להיבתח

 .ו"ד וט"ג וי"ב וי"האחרונות הי' מה שפירשתי בזה הותרו השאלות הדועם 
 
 

 יח-במדבר פרקים יז
 והתשובותהשאלות , הפרשה ביאור

 

פ ו י   י וירקעום צ,הנה ציוה ה שם שמחתות האנשים ההם שנשרפו יהיו נלקחים מתוך השרפה

י ישראל כרון  לבניישארו שמה זי אלא כדי ש, לא מפני היות במחתות ההן קדושה.למזבח

  .מהמעשה הה וא

 

 ]לקיחת המחתות לציפוי למזבח[
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  א
  :ָהְלָא ה ִּכי ָקדֵ ׁשּו-ָהאֵ ׁש ְזרֵ ה-ַהּמַ ְח ּתֹת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרפָ ה ְוֶאת-ַאֲהרֹן ַהּכֹהֵ ן ְוָיֵרם ֶאת-ֶאְלָעזָ ר ֶּבן-ֶאל  אֱ מֹר ב
 נַ ְפׁשָֹתם ְוָעׂשּו אָֹתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח  ַמְחּתֹות ַהחַ ָּטִאים ָהאֵ ֶּלה ְּב ֵאת  ג
 : ַוִּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו  ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל’ ה-ִהְקִריֻבם ִלְפֵני -ִּכי

  
 ' השאלה הא

.  ואיך אמר עליהם כי קדשו,מה ראה יתב רך שיקחו מחתות קרח ועדתו וירקעום צפוי למזב ח

 . איך יהיה קדושו ת,שים החטאים בנפשותםואם היו המח תות מהאנ

ובהיותן ק רבן .  לפי שעשאום כלי שרת, שהיו המחתו ת מקודשות ואסורות בהנאהי כתב"ורש

 כי הנה הזר שעשה כלי שרת להקריב בחוץ באיסור אינו  ,תועבה אין ראוי שיהיו כלי שרת

 . זכרונו לברכהמשה בר נחמן כמו שכתב הרב רבי ,מקודש
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 ' השאלה הב
 והנה . שהיה כהן גדול ובעל המחלוקת,ותה המצווה הזא ת לאלעזר ולא לאהרן אביוומה נצטל

 להקטיר  , למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא,בת זה יהתורה אמרה בס

 . כרו ן הזהי ולכן בעל מחלוקת הכהונה הי ה  ראוי שיעשה הז.קטורת

 

 ב-ות אלשאל תשובה
 אלא בבחינת הכוונה אשר ,בים או  רעים בבחינת עצמם בלבד כי  המע שים לא יחשבו לטו,וזה

 אם כיון , עד שאם היה המע שה ההוא טו ב ומשובח כ פ י עצמו הנגלה ממנו.יעשה אותם האדם

 .  הוא רע בלי ספק ואינו טוב,תכלית רעלבו העושה או תו 

 

ותו   אבל כפי כוונת המקטירים א, בהיותו נקרב אל האלהים היה טוב,והנה הקטור ת עצמו

 על כהונת ערער ובעבור שקרח . היה רע ומעשה בלתי הגון,ועל משיחו’ שהייתה רעה על ה

 לכן רצה יתברך שאותם ,לכהונה’  ובאו המחתות והקטורת לנסות האיש אשר יבחר ה,אהרן

 ישימו אותם סביב המזבח שהי ה  ,שתולם מ נחו שהיו כ,סיון ה הואיהמחתות שנעשה בהם ה נ

 שלא יקרב איש שלא יהיה מ זרע אהרן להקטיר ,רו ן  לבני ישראלכי כדי שיהיו ז ,מנחושת

 . פן יקרה לו כמו שקרה לקרח ועדתו בהקטירם הק טורת ההוא,’קטורת לפני ה

  

 פן ,לכן לא ציוה יתברך שיעשה זה אהרן בעצמו. ומפני שאהרן היה נושא המחלוקת ההוא

 אבל ציוה למשה ,ו תו שונאויחשבו הרואי ם שהיה עושה זה להוסיף על קלון קורח ועדתו להי

 , ושיהיה כה ן  גדול במקומו, והוא הכהן ה עומד תחתיו, כיון שהו א בן אהרן,שיאמר לאלעזר

 ,  שהיה שמה פתח אוהל מועד, רוצה לומר שירים את המחתות מבין השרפה.שהוא יעשה זה

  . ואת האש יזרה לרוח,מכל האנשים שנשרפו שמה

 

 רוצה לומר שקרח ועדתו , באומרו כי קדשו , המחתותבה  בזה למה  יזר ה האש ולאי וותן הס

 לא אמר כי קדושי ם  .היו מקדשים המחתות ההן בהקריבם ע ליהם קטורת בפתח אוהל מועד

 אבל לפי האמת לא .דשום קרח ועדתו לגבוהיהמחתות ק,  כי קדשו אלא, או כי קדש הם,הם

ובהיו ת כוונתם רעה .  כי מחתות האנשים החטאים האלה בנפשותם,הייתה בם ק דושה כלל

 ? איך יהיה הפ ועל קדוש,ומחשבתם מזוהמת

  

 , אבל שירקעם ויעשה מהם  רקועי נחושת,שארו בצורו ת מחתות כבראשונהיוציוו ה שלא י

 וגם לא היה ראוי  . כי לא יזכו  לגעת במזבח הזה ב שמק טירים שם,ויצפה  בהם  מזבח העולה 

 .א רכרון כמו שיבי אלא מפני הז,שינתנו על מזבח העולה
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 ושיהיה הרקוע סביב  ,ויקדשו אותם בפיהם האנשים החטאים’ ולפי שכבר הקריבום לפני ה

 שהם חשב ו  ,ויקדשו’ כי הקריב ום לפני ה וזה שאמר . כדי שיהיו לאות לבני ישראל,למזבח

  .לקדשם

 כי הזמ י נו אותם לאותו , מלשון הקדיש קרואיו, ויקדשו מלשון הזמנהכי קדשוואפשר לפרש 

 שחוזר אל אלעזר ,ביד משה לו’ כאשר דבר ה וזהו . וזכר  הכתוב שעשה כן אלעזר.סיוןינ

 . הנזכר שציווה ו על זה ביד משה

  . אמרו שרמוז לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת כמו שלקה משה בידול"חזו

 ' והב' והותרו במה שפרשתי השאלות הא
 

 ]''אתם המיתם את עם ה'[
  :’ַעם ה-ַאֲהרֹן ֵלא מֹר  ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת-מ ֶׁשה וְ ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ִמּמָ ֳחָרת ַעל -ֵניֲעַדת ְּב-ָּכל ַוִּיּלֹנּו ו

 
 ' השאלה הג

 , בראותם כל מה שקרה אל קרח ועדתו, ואיך מלאם לבם אליה,מה ראו ישראל בתלונה זאת

 אך מתו מהם באש , וידם לא נגעה בם,’ ולמה אמרו אתם המיתם את עם ה,ולדתן ולאבירם

 .בת כל זה לא משה ואהרןי והם היו ס. ומהם בפתי חת האדמה את פיה,’א מאת השיצ

 
 גלשאלה  תשובה

 , ואמנם בני ישראל כאשר ראו שאלעזר בדבר משה לקח המחתות וצפה אותם סביב ה מזבח 

 ושלא מתו אלא מפני ששמו , וקורח ועדתו צדיקים וטובים,חשבו שהיו המחתות מקודשים

 ושלהיות החטא .’ה לנדב ואביהו שמתו בה קריבם אש זרה לפני ה כמו שקר,עליהם אש מחוץ

ולפי שמשה אמר .  ציוה י תברך ואת האש זרה הלאה מלשון אש זרה,בעניין האש בלבד

 שהוא קרח ,’ לכן הייתה ת לונות בני ישראל אתם המיתם את עם ה,לקרח ועדתו ותנו בהן אש

הנה  . ם לתת אש זרה במחתותםויתו אבל אתם המיתם אותם במה שצ.’ועדתו שהיו עם ה

  .בת תלונתם עתהיהתבאר ס

 . 'והותרה השאלה הג

 
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  ט
  :ְּפֵניֶהם-ִמּתֹוְך ָהעֵ ָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכּלֶ ה אָֹתם ְּכָרַגע ַוִּיְּפלּו ַעל  ֵהרֹּמּו  י

 

פרד ו  יה לא אמר שי והנ.הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגעאמר למשה ' והאל ית

בהי ותם סמוכ ים ומחובר ים  להמית את הרשע ולהמלט ’   כי אי ן מעצור לה,נםומהם פן  יספו  בעו

 אבל הייתה כוונת מאמרו שלא יתפללו עליהם ולא . כמו שהיה ב מכת בכורות,את הצדיק

 כמו שאמר למעלה  , ולא אמר הבדלו, לכן אמר הרומו .יטפלו בפחי תותם ובשפלות ערכם
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 אבל הם משה ואהרן ישימ ום באלהים כסלם ועזבו את , יחישו לשפלותם ורשעתםלהעיר שלא

  . וזה ו עניין הרומ ו.העם הנבזה ההוא

 עָ ֶליָה ֵאׁש  ֵמַעל הַ ִּמְזֵּבַח  -ַהַּמְחָּתה ְוֶתן -ַאֲהרֹן ַקח  ֶאת-מׁשֶ ה אֶ ל ַוּיֹאֶמר  יא
  : הֵ ֵחל ַהָּנֶגף’ ָיָצא הַ ּקֶ ֶצף ִמִּלְפֵני ה- ִּכיָהֵעָדה ְוַכּפֵ ר ֲעלֵ יֶהם-ְוִׂשים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה  ֶאל 

 

 אבל ציוה לאהרן  , לא אמר להתפלל כשאר הפעמים,ונתו י תברך בזהווכאשר הכיר משה כ

 כי אם מעל המזבח שהוא האש , והזהי רו שלא ישים עליה אש מן ההדיוט,קח את המחתהישי

 .  הנגףהחל’  ושילך מהרה אל העדה כי יצא הקצף מלפני ה,המקודש

 

 לפי שחטאם היה במה שהיו מערערים ומגמגמים על כהונת אהרן כקרח ,ואמר וכפר עליהם

 ואין ספק שמשה . ולכן היה ראוי שאהרן עצמו יכפר עליהם במה שפשעו ודברו נגדו,ועדתו

 אבל רצה שיהיה על ידי אהרן לכבדו ולהודיעם שכמ ו  ,עצמו היה יכול לעצור המגפה

 כן המחתה בעת הזאת תצילם ממות בזכות אהרן ,עדתו המקטיריםשהמחתה הרג את קרח ו

  .המקטר אותה

 ּתֹוְך ַהָּקָהל ְוִהֵּנה הֵ ֵחל הַ ֶּנֶגף ָּבָעם -ַאֲהרֹן ַּכאֲ ֶׁשר ִּדֶּבר  מׁשֶ ה ַוָּיָרץ ֶאל  ַוִּיַּקח  יב
  :ָהָעם-ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר  ַעל -ַוִּיֵּתן ֶאת

  : ין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמּגֵ ָפהַהֵּמִת ים ּוֵב-ֵּבין ַוַּיֲעמֹד  יג
  : קַֹרח-ַבר ְּד-ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה  ַאְרּבָ ָעה עָ ָׂשר ֶאלֶ ף ּוְׁשַבע  ֵמאֹות ִמּלְ ַבד הַ ּמֵ ִתים ַעל ַוִּיְהיּו יד

 
 ומצא  , אל תוך הקהל שנקהלו שמה על משה ועל אהרןהוכן ה יה שאהרן הלך במהי רות רב

 ויכפר על העם שציווה אותו מש ה  ,תן הקטורת על האש ואז שם נ,שהנה החל הנגף בעם

 ומיד ותעצר  . כאלו היה אומר למלאך המות לא תעבור בי,ויעמוד בי ן ה מתים ובין ה חיים

 . המגפה

  

וראה כמה היה חוזק המגפה ההיא כי באותו רגע קטן מתו שם ארבעה עשר אלף ושבע 

 . מאות איש

 

 ושם ישב בין המתים ו ב י ן   ,נינו לא זז ממקומו ע,ואמרו וישב אהרן אל משה והמגפה נעצרה

 ולא מת ולא חלה עוד אדם , עד שהמגפה נעצרה בהחלט, ולא פחד ולא ירא לנפשו,החיים

 ואז שב אל משה לשאול . היא נעצרה ולא נדבקה עוד,כי עם היותה חולי מתדבק. ממנה שם

 . ממנו מה יעשה עוד בזה אחרי שהמגפה נעצרה

 

 ]נסיון המטות[
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ְיַדֵּבר ַו טז
 ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבי ת ֲאבָֹתם -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוקַ ח מֵ ִאָּתם ַמֶּטה מַ ֶּטה לְ ֵבית ָאב ֵמֵאת ּכָ ל-ֶאל  ַּדֵּבר  יז

  : ַמֵּטהּו-ְׁשמֹו ִּתְכּתֹב ַעל-ְׁשֵנים ָעָׂשר מַ ּטֹו ת ִאיׁש ֶאת
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  :י ִּכי ַמֶּטה אֶ חָ ד ְלרֹאׁש ֵּבית אֲ בֹוָתםַמֵּטה  ֵלִו-ֵׁשם ַאֲהרֹן ִּתְכּתֹב ַעל ְוֵאת  יח
  : ְּבאֶֹהל  מֹוֵעד ִלְפֵני ָהעֵ דּות ֲאֶׁשר ִאּוָ ֵעד  ָלֶכם ָׁשָּמה ְוִהַּנְחָּתם  יט
 ּבֹו מַ ּטֵ הּו ִיְפָרח  -ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ר ֶאְבחַ ר  ְוָהָיה  כ

  :ִנם ֲעֵליֶכםְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֲ ֶׁשר ֵהם ַמּלִ י-ַוֲהִׁשּכִֹתי ֵמָעַלי  ֶאת

 
 ' השאלה הד

 כיון שעל זה עצמו כ בר  ,סיון המ טות מהשבטי םימה ראה יתב רך לעשות על התלונה הזאת נ

 . כמו שאמר קחו לכם מחתות,סיון הקט ורתיעשו קרח ואהרן נ

 

 ' תשובה לשאלה ד
בת היות  יולפי שראה יתברך שהיו ישראל מגמגמים בנס המחתות של קרח ועדתו שמתו מס

 ואמר מטה מטה שידמ ו  ,ב מ טות"יקח יי ש.לכן ציוה לעשות בחינה אחרת במקלות. האש זרה

 ושיכתוב שם כל ,ב השבטים"ב נשיאים מי"ב  מטות לי" ושיהיו הי,יניהםיהמטות יחד בכל ענ

 : שיכתוב שם אהרן על מטה לוי כדי שיבחנו שם שני דברים,שבט על מטהו

  

  .וייםואם הבכור ות ראויים לעבודה או לל ,שוןארה

 ומאשר פרח מטה אהרן לבית . או לוי אחר משבטו,אם אהרן ראוי לכהן גדול או לא ,שניוה

 הורה ששבט לוי נבחר בכללו לעבוד במקום בכורות  ,לוי ויוצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים

 הורה שאהרן ,ומאשר אמר ויצץ ציץ. והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ועל זה אמר .ישראל

 ובמה  . שהציץ הוא  הגדול שבהם במעלה, ויז כה לבגדי כה ונה גדולה,ה גדולהיחד לכהונינת

 מלשון כי שוקד אני על , הורה גם כן שזרעו נבחר להתמדת הכהונה על עולם,שגמל שקדים

 .דברי לעשותו

 

  : נסיםארבעהאם כן בזה 

 . שהמטה היבש פרח' הא

 . שה וציא פרח בראשונה' והב

 . אות הפרילת הריויצץ ציץ  שהוא תח' והג

 בהפך המנהג הטבעי כי כאשר יראו ,גמלי מלשון ויגדל הילד וי,הוא ויגמו ל שקדים שלמים' הד

ח הנס היה הפרח  והציץ וגם ה שקדים והעלים תמיד יחד ו אבל מכ.השקדים נופל הפרח

 .  בקיץ ובחורף ,במטה הה וא

 . והותרה השאלה הרביעית, נת המקלותילעשות בח' הנה התבאר למה הוצרך ית
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 ] מתנות כהונה[
 ’ השאלה הה

 והיה ראוי  שיכתבו ב יום  ,מה ראתה התורה לזכור  אחרי הספורי ם האלה עניין מתנות הכהו נה

 כשזכר נתינת הלווי ים לאהרן ,תךו כשהתחיל אהרן לשמש בכהו נתו או בסדר בהעל,השמיני

 .דשוולבניו לעבוד עבודת הק

 
 ' השאלה הו

 בהי ות שכבר ציוה עליו בסדר נשא ,אהרן ולבניו בסדר הזהלמה זכר הכתוב נתינת הלוויים ל

וגם את אחיך מטה לוי   כי הוא א מר ,יםי  וגם כאן צי וה עליו פעמ .ובסדר בהעלו תך באר היטב

ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בנ י  ונאמר .שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך

 .' וגוישראל לכם מתנה

 

 ו-ות התשובה לשאל
וי בכלל ואהרן ו הכירו וידעו  שבחר השם בשבט הל, אחרי שראו בחינת המקלות,לוישרא

 וחשבו למפרע שקרח ועדתו מתו לפי שנתקרבו .בפרט ובזרע ו לעניין הכהונה הגדולה

 האם תמנו לנו אבדנווענו אבדנו כוהן גו : ולכן אמר למשה.לדברים המקודשים ונגעו בהם

 ולא די מה שעברו אלא לעתיד כל , במדבר הזהווגווענ  רצונו לומר בכמה מי נים אבדנו.ועולג

  . כי תמיד יגע אדם בדבר מן המקדש וימות מיד,היום נמות

 

 ואמר זה על שמירת  .שאו את עוון המקדשי שהוא ובניו ובית אביו י,לאהרן' ומפני זה אמר ית

שאו את  או אמר זה על בני קהת שי, שהם בית אב לאהרן,המקדש שיהיה מוטל על הלוויים

שאו את העוון אם לא ישמרו אותם  י והם י,עוון המקדש  לשמור את הכלים הקדושים לבדם

 הרי שמשמרת  . אם לא תכהנו כראוי, את עוון כהונתכםותישא ומלבד זה אתה ובניך .כראוי

 .המשכן ומשמ רת המזבח היה מוטל עליו ועל בניו הכוה נים ועל בני משפחתו הלוויי ם

  

וגם את לכן אמר לו י תברך .  והנה מהלווי ים  קמו לי ו היו ל י לאויבים,ולפי שלא יאמר אהרן

 שמפני עניין קורח לא ירחיקם  , רוצה לומר. וילוו עליך וישרתוך,אחיך מטה לוי הקרב אתך

 וזה כש ישמ רו . תה ילוו עליו ו ישרתוהוע הלא , ועם היות שדברו  נגדו.מעליו כי הם  אחיו

 .משמרת כל האהל

 

 גם אתם בעבודת  ,ש ואל המזבח לא יקרבו גם הם בעבודת הכהונהאך אל כל כלי הקד

 ובהיות  . אז כל זר לא יקרב אליהם, וכאשר ילוו עליך וישמרו משמרת אוהל מועד.המקדש



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת קורח 
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היה עוד קצף על  י לא , כל אחד הראוי לו,הלווי ים והכו הנים שומרים משמרת המשכן המזבח

 . בני ישראל

 

 כי אני לקחתי אותם מתוך בני ישראל ונתתי ,ד ולשמורואל תאמר שבני לוי לא ירצו לעבו

.   להקים ולהוריד ולשאת בדרכים, כלומר.אותם לך ולבניך לעבוד את עבודת אוהל מועד

 שהם יקרי ב ו  ,ואתה ובניך הכוהנים תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת

 ועל זה אמר .טורת והם ישר תו בהיכל ב הדלקת הנרות ובק,הקרבנות על מזבח העול ה

דש ו  רוצה לומר במזבח  החיצון  ובה יכ ל אשר שם הפרוכת המ בדיל בין  הק,ולמבית לפרוכת

 .דשיםודש הקוובי ן ק

  

 רוצה לומר שלא יחשוב אהרן שתהיה  עבודת כהונתו  ,עבודת מתנה אתן את כהונתכםואמרו 

 מתנה רבה נתתי  רוצה לומר, כי העבודה ההיא מתנה היא לכם. אין הדבר כן,רח רבועמל וט

 . ו יתי שתעשוולכם באותה העבודה שצ

ובז ה הדרך אתם תשמרו  . ת הכהונה  שנתן לכםו מפני מתנ,וגם אמר עבודת מתנה

 ולזאת הסיבה נזכר ו  פה מתנות הכהונה להגי ד השכר שיתנו .משמרתכם והזר הקרב י ו מת

  .לכוהנים חלף עבודתם

 . 'והו’ והותרו במה שפרשתי בזה השאלות הה
 

 בירושלם  ארבעה , עשרה במקדש:עשרים וארבעל שהם "ה מתנות הכהונה כב ר ארזוהנ

 .  מפרש אותםי"רשו. ועשרה בגבולים

 

נו שלא יזכה אדם בשום י עני,הנה נתתי לך את משמרת תרומותי לכל קדשי בני ישראלואמרו 

 תרומותי שיאכלו התרומה בטהרה ובמקו ם  ת וגם כיון במשמר.תרומה אלא אתה ובניך

  .םלך נתתי למשחה ולבניך לחק עול : וכמו  שמבאר והולך, ויעשו על זה שמירה רבה,אויהר

  .ולמשחה ענינו לגדולה

 כי מעת שנמשחו זכו מפני אותה משיחה הוא ובניו לחק .משיחהוהיותר נכון לפרשו עניין 

 .חה זכו הכוהנים בכל התרומותו ומכ, נמשחו כל זרעםהמכוח כי ,עולם


