
  

 

 
 
 

 

ֵני ְראּוֵבן" ֶלת ּבְ ן ּפֶ ֵני ֱאִליָאב ְואֹון ּבֶ ן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ּבְ ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ח ֹקַרח ּבֶ ּקַ ָרֵאל  ,ַוּיִ ֵני ִיׂשְ ים ִמּבְ ה ַוֲאָנׁשִ ֻקמּו ִלְפֵני מֹׁשֶ ַוּיָ

יֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנשֵׁ  ים ּוָמאָתִים ְנׂשִ ִ םֲחִמׁשּ ים  ,י ׁשֵ ם ְקדֹׁשִ ּלָ י ָכל ָהֵעָדה ּכֻ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ּכִ ֲהלּו ַעל מֹׁשֶ ּקָ ַוּיִ

אּו ַעל ְקַהל ה ְ ְתַנׂשּ  ג)-(במדבר פרק טז, א '"ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע ּתִ

ו שלש לשונות של מחלוקת, 'ויקח קרח', 'ויקומו ב. מדוע נאמר. קחהפסוק מתחיל בלשון 'ויקח קרח', אך לא התבאר בו מה לא. : ותשאל

 של אהרן. הכהונה הגדולהעל שערערו קרח ועדתו , אהרון', והרי נראה שהכל היה מחלוקת אחתעל משה ועל 'ויקהלו לפני משה', 

אובן, ואת חמשים ומאתים ם את בני רלשון 'לקיחה' שבפסוק מתייחס לקרח, דתן ואבירם, ואון בן פלת, שכל אלו לקחו בדבריהתשובה: 

ועדתו באו בשלשה טענות לפני קרח . וביאור שלשת הלשונות הוא, שתיבת 'את'] ודרך לשון התורה להשמיט לפעמים[ נשיאי העדה

ונה הגדולה תהיה ליצהר, בנו הראוי שהכ שאמנם עמרם היה בכור לוי, ומחמת כן זכה משה בנו למלוכה, ן שלאחרמשה: א. קרח טע

במשכן ה', הקדושה  שהיתה להם לעבוד  השני של לוי, שקרח היה בנו הבכור. ב. הבכורות שבעם ישראל התלוננו על כך שניטלה מהם 

ד הבכורה, ובסדר הגדלים העמיד כבו, ודתן ואבירם בראשו, התלוננו על כך שמשה רבינו הסיר מהם את בט ראובןשבט לוי. ג. של וניתנה

 ).א,ב ות(שאלכורה. וסף פי שנים, שזהו חלק הבאת שבט יהודה בראשונה, ואף בחלוקת הארץ נתן לשבט י

  

ל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר" ר ֶאל ֹקַרח ְוֶאל ּכָ ר לוֹ  ,ַוְיַדּבֵ דֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ,ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאׁשֶ ר ִיְבַחר בּ  ,ְוֶאת ַהּקָ (במדבר  "ֹו ַיְקִריב ֵאָליוְוֵאת ֲאׁשֶ

 )פרק טז, ה

ודע ה' את אשר לו', 'ואת הקדוש והקריב אליו', 'ואת אשר יבחר בו יקריב כפל משה רבינו את דבריו בשלש לשונות, 'בקר וימדוע שאלה: 

 אליו'.

ול, אמר א הראוי להיות כהן גדעיל, א. כנגד טענת קרח שהושלשת הלשונות הללו מכוונים כנגד שלשת המחלוקות שהוזכרו לתשובה: 

נגד טענת הבכורות שהם הראויים לעבוד במשכן ה' אמר 'ואת הקדוש והקריב אליו', ג. כנגד טענת כב. ', משה 'בקר ויודע ה' את אשר לו

 )ה(שאלה . שבט ראובן שהבכורה ראויה להם השיב 'ואת אשר יבחר בו יקריב אליו'

  

ימּו ֲעֵליֶהן ְקטֶֹרת ִלְפֵני ה' ָמָחר ,זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות קַֹרח ְוָכל ֲעָדתוֹ " דֹוׁש  ,ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוׂשִ ר ִיְבַחר ה' הּוא ַהּקָ ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ֵני ֵלִוי  ז)-(במדבר פרק טז, ו "ַרב ָלֶכם ּבְ

קטורת שראו מה שאירע לנדב ואביהוא שהקטירו  , לאחרללא ציווי ה'לא פחדו אותם מאתים וחמישים איש להקטיר קטורת איך : שאלה

 זרה.

היו סבורים שתרד אש אף משה רבינו לא ביאר להם את מהות הדבר, ולכן אותם אנשים לא הבינו את הנסיון שאמר להם משה, ותשובה: 

כל אחד לטעון שהאש ירדה אליו ובזכותו, אך לא הבינו שהנסיון יהיה בכך שאותם לאחד מהם, ובהיותם עומדים כולם יחד יוכל שמים מה

 ).ו(שאלה  .רת זרה ללא ציווי ה' ישרפו בעצמםירו קטושהקט
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ֵני ֵלִוי" ְמעּו ָנא ּבְ ה ֶאל קַֹרח ׁשִ ָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת הַ  ,ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיׂשְ יל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ י ִהְבּדִ ם ּכִ ְמַעט ִמּכֶ

ְרָתם ן ה' ְוַלֲעמֹד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלׁשָ ּכַ ם כְּ  ,ֲעֹבַדת ִמׁשְ ם ּגַ ּתֶ ׁשְ ְך ּוִבּקַ ל ַאֶחיָך ְבֵני ֵלִוי ִאּתָ ְקֵרב ֹאְתָך ְוֶאת ּכָ הַוּיַ ה ְוָכל ֲעָדְתָך  ,ֻהּנָ ָלֵכן ַאּתָ

י ינּו ָעָליו ַהּנָֹעִדים ַעל ה' ְוַאֲהרֹן ַמה הּוא ּכִ  )אי-(במדבר פרק טז, ח "ַתּלִ

להקריב אתכם אליו , ולא לבני ראובן ולבכורות. ב. מדוע חזר פעמיים על דבריו, '. מדוע פנה משה רבינו בדבריו רק לבני לויא: ותשאל

 רק לבני לוי שהם 'נועדים על ה'.את עבודת משכן ה'', 'ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי'. ג. מדוע אמר לעבוד 

סיון שייעשה עם המחתות פנה להוכיח את בני לוי בפני עצמם, כי בני ראובן והבכורות לאחר שאמר להם משה רבינו את הנתשובה: 

', לוי שהתייחדו לעבוד את עבודת ה, אך בני בפני עצמם]ורצה לפייסם אחר כך [ כך שהפסידו את כל מעלתםהיה מקום לתלונתם על 

בינו . וכפל משה ר, לא היה ראוי להם כלל להתלונן, והרי הם 'נועדים על ה'' בכפיות טובה, לאחר שבחרם ה'ישראלונבחרו מכל שבטי 

שזו העבודה הקדושה ביותר, בט, נבחר קרח ומשפחתו להיות נושאי הארון וכלי הקודש, את דבריו, כי מלבד הבחירה הכללית בכל הש

 ),חות ז(שאל .שנבחרו לשאת את כלי הקדש ,משפחת בני קהתאת קרח ואת אחיו ל כך אמר 'ויקרב אותך ואת כל אחיך', והיינו וע

  

ֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה" ה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ּבְ ַלח מֹׁשֶ ׁשְ  )(במדבר פרק טז, יב "ַוּיִ

ו במקום ימה היתה כוונתם באומרם 'לא נעלה', והרי לא ה. ב. קרא משה רבינו רק לדתן ואבירם, ולא לשאר המתלונניםמדוע א. : ותשאל

 בוא'.הם לומר 'לא ננמוך יותר, והיה ל

לה מהם, תם בענין הבכורה שניטלהשיב תשובה לבני ראובן על תלונהוכיח משה רבינו את בני לוי בפני עצמם, רצה לאחר שתשובה: 

. ועל כך דתו, כדי להפרידם מקרח וע']על פי ציווי הראל [שקרקעות בארץ יורצה לפייס את דתן ואבירם על ידי שיתן להם מינויים ו

 ).טה (שאל .ם אלו, והרי יודעים אנו ש'לא נעלה', כלומר לא נעלה לארץ ישראל אלא נמות במדברתפייס אותנו בדברי , כיצדהוהשיבו

  

ה ָוֵהם ְוַאֲהרֹן ָמָחרַוּיֹאמֶ " ה ְוָכל ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפֵני ה' ַאּתָ ה ֶאל קַֹרח ַאּתָ ם ִלְפֵני ה'  ,ר מֹׁשֶ ם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ְוִהְקַרְבּתֶ תֹו ּוְנַתּתֶ ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחּתָ

תוֹ  ה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחּתָ ים ּוָמאַתִים ַמְחּתֹת ְוַאּתָ ִ תֹו ֲחִמׁשּ  )יז-(במדבר פרק טז, טז "ִאיׁש ַמְחּתָ

ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת  ,ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתוֹ ר משה רבינו 'לאחר שכבר בתחילת הפרשה אמ: השאל

 ', ומדוע חזר על הדברים שנית.ִלְפֵני ה' ָמָחר

קרא לדתן ואבירם בפני לאחר שם בירם, אמנעדת קרח יקטירו קטורת, ובכללם דתן וא בתחילה היתה כוונת משה רבינו שכלתשובה: 

הבין משה רבינו שהעונש הראוי להם הוא להבלע באדמה, ולכן חזר ואמר עתה שרק המערערים על הכהונה, והם , עצמם ולא באו כלל

בחינה של הקטורת תהיה רק ', להדגיש שהר 'ואתה ואהרן איש מחתתווהוסיף לומ .קרח והבכורות, יטלו איש מחתתו, ולא דתן ואבירם

תהיה לגבי הבכורה של שבט ראובן, לענין הכהונה, בין קרח ובין אהרון, ואילו בטענות שהיו לדתן ולאבירם על משה רבינו בעצמו 

  )ה יבשאל( בחינה אחרת, והיא שתפתח הארץ את פיה ותבלע אותם חיים.

 

 

 


