
1 
 

 

 פרשת קרחהקדמה ל

 לידה חדשה -משבר 

בלימוד פרשיות אלו  מדבר.ה תקופתהמשברים העמוקים שהתרחשו במבפרשתנו נלמד על אחד 

כדי  להישמר ולהתרחק ונדגיש את הדברים שמהם אנו נדרשים סיבותיובמשבר ונעסוק בקצרה ב

בונה עם ישראל  ברשמתוך המש לכך םתלמידיהכוון את מבטם של נ כמו כן. לא להגיע לידי משבר

 .ובהנהגת ה'באמונה  לנו יסודות חשוביםמתבררים גה חדשה ורמד

 חטא המרגלים, בפרשתנוו נבואת משה מדרגת ה, בירורקברות התאווו משבר המתאונניםלאחר 

 ולטשטוש מדרגות הקדושה בעם ישראל. ישראל תמשבר חמור הנוגע להנהג בא

מתוך משבר  מתברריםש יסודותמהם הו ,קרח ועדתו בסוגייתשעלינו להבין מהו השבר והכישלון 

                                                                                                                                                                                                             .זה

 :י יסודותשנ לברר לינוע ,פרשתנובשהמשבר מהות להבין את כדי 

 הקודש מחולק למדרגות שונות. .א

 משה אמת ונבואתו אמת. .ב

 

 מדרגות בתוך הקודש -היסוד הראשון 

, כפי בכולם הוא חפץכולם הוא אוהב ו ואת ,של ברואים רחב ווןגמ  ו רב ברא בעולמו עושר הקב"ה

ה טֹוב ְמֹאדק  ַוַיְרא ֱאֹל"לם: העו, בסיום בריאת בפרשת בראשיתשנאמר  נֵּ ה ְוה  שָּ ל ֲאֶשר עָּ  "ים ֶאת כָּ

ה : אומר דוד המלך( לא-)קד, כד בתהלים. וכן )בראשית א, לא( ְכמָּ ם ְּבחָּ ה ַרּבּו ַמֲעֶשיָך ה' כֻּלָּ "מָּ

ְשַמח ה'  ... י  יתָּ ש  יועָּ  ."ְּבַמֲעשָּ

 הבחירה באדם

 ,)מאמר ראשון הכוזריתב כך כו ,מכל שאר הבריאה עצמי את האדם להבדיל הבדלבחר ה' יתברך 

דות, ואחרי זה יקון המי"האדם נתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שממנו נתחייבו ת :לה(

 .קון עניני המדינה..."יקון ענייני הבית, ואחריו תית

 הבחירה בעם ישראל

יֶתם ": (יט, ה) שמות בחומש שנאמר , כפישראל מכל העמים להיות לו לעםבעם יהקב"ה בחר  ְהי  ו 

ל כָּ ה מ  י ְסגֻּלָּ י ל  ים כ  ַעמ  ל הָּ י כָּ ֶרץ ל  אָּ  "אשרברכות התורה: נוסח ב ביטוי לידי בא זה חשוב יסוד ."הָּ

 אהבת, העמים מכל בחרתנו אתה" בנוסח התפילה בימים טובים:, וכן "העמים מכל בנו בחר

 ...."הלשונות מכל ורוממתנו בנו ורצית אותנו
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לשמוע  תהמסוגל צירת אומהילמעשה א מבואר, כי הבחירה האלקית הי)שם, צה(  הכוזרי בספר

י חל הות העולם, וכי העניין האלוכל אומלו לעם ולאומה מבין  ה"כי אותם בחר האלו את דבר ה':

  ."...יהבור האלוילם ראויים לשמוע את הדובכל המונם, עד שנעשו כ

בדלו משאר 'בני אדם' לם היו סגולה וגרעין, ונו...עד שבאו בני יעקב, שכ": כתב )שם, קג( ובהמשך

 ."כאילו לבני מין אחר, מלאכי וםיות, שעשאוהבתכונות אל

 הבחירה בשבט לוי

דֹוש" כולוש ,ישראל תוך עםב ים ְוגֹוי קָּ את שבט לוי הקב"ה הבדיל  ,ו( ,)שמות יט "ַמְמֶלֶכת ֹכֲהנ 

י"בפרשתנו:  שנכתב כפי ,לעבודת המשכן ו  י לֵּ א ְּבנֵּ ְמעּו נָּ ֲעַדת  ...ש  ל ֶאְתֶכם מֵּ אֵּ ְשרָּ י י  יל ֱאֹלהֵּ ְבד  י ה  כ 

יו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבדַ  לָּ יב ֶאְתֶכם אֵּ ל ְלַהְקר  אֵּ ְשרָּ םי  ְרתָּ ה ְלשָּ דָּ עֵּ י הָּ ְפנֵּ ְשַכן ה' ְוַלֲעֹמד ל  -, ח)במדבר טז "ת מ 

  .(ט

רוחנית הנהגה להוות  ה ללמד את עם ישראל תורה ומצוות,בנוסף, על הלויים הוטלה המשימ

ל", כפי שנאמר: אביהם שבשמיםלקרב את ישראל לו אֵּ ְשרָּ ְתָך ְלי  ֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹורָּ ְשפָּ  "יֹורּו מ 

לא זכה לוי בנחלת ארץ  ולמה" :(יב ,יג )הלכות שמיטה ויובל הרמב"םוכפי שמבאר  ,לג, י()דברים 

עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו  ובבזתהישראל 

 .הצדיקים לרבים..."

 הבחירה בכהנים

ב " אמר:, שנלהבדיל את משפחת הכהנים לעבודת הקרבנות 'לוי בחר המתוך שבט  ה ַהְקרֵּ ְוַאתָּ

י ל ְלַכֲהנֹו ל  אֵּ ְשרָּ י י  תֹוְך ְּבנֵּ תֹו מ  יו א  נָּ יָך ְוֶאת ּבָּ ח  ֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן אָּ יהּוא ,ַאֲהֹרן ,אֵּ ב ַוֲאב  דָּ ר  ,נָּ זָּ ֶאְלעָּ

ר מָּ יתָּ י ַאֲהֹרן ,ְוא  ים". )שמות כח, א( "ְּבנֵּ אֹל ְקֹדש  ְהיּו לֵּ י ה' ֶלֶחם אֱ  ם...יהֶ קֵּ י  שֵּ י ֶאת א  ם קֵּ ֹלכ  יֶהם הֵּ

יּו ֹקֶדש ם ְוהָּ יב   .)ויקרא כא, ו( "ַמְקר 

 הבחירה באהרן הכהן

יו" אהרן הכהן,נבחר  מבין הכהנים, ֶאחָּ דֹול מֵּ ן ַהגָּ א  ,ַהֹכהֵּ לֵּ ה ּומ  ְשחָּ ֲאֶשר יּוַצק ַעל רֹאשֹו ֶשֶמן ַהמ 

ים ד  ְלֹּבש ֶאת ַהְּבגָּ  ,ולעבוד את עבודתו המיוחדתדש ככהן גדול ולשרת בקי(  )שם פסוק "ֶאת יָּדֹו ל 

ְשַחת ֱאֹל" ֶזר ֶשֶמן מ  י נֵּ יוקָּ כ  לָּ י ה' ,יו עָּ  .(יב שם פסוק) "ֲאנ 

כל מדרגה ו ו וזו לפנים מזו,מדרגות, זו למעלה מזכן, שהקב"ה ברא את עולמו מדרגות  אם למדנו

רגה הקודמת לה. כך היא השיטה מבטאת בטבעה קירבה רבה יותר אל הקודש לעומת המד

 קית בעולם בכלל ובעם ישראל בפרט.להא

 

 "משה אמת ונבואתו אמת" -היסוד השני 

ן " :אמר ה' למשה בעלותו אל ההר בימי ההכנה לקבלת התורה, נָּ ֶליָך ְּבַעב ֶהעָּ א אֵּ י ּבָּ ֹנכ  ה אָּ נֵּ ה 

ם ינּו ְלעֹולָּ ְך ְוַגם ְּבָך ַיֲאמ  מָּ י ע  ם ְּבַדְּבר  עָּ ְשַמע הָּ מעמד  אחד מיעדיו של כלומר. )שמות יט, ט( "ַּבֲעבּור י 

 נבואת משה רבנו ע"ה.אמיתת את האמונה ב הר סיני הוא לקבוע בלב ישראל
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ים ַיֲעֶננּו ְבקֹול"ר ה' אל משה: ואכן, בהגיע המעמד שמע העם את דב ֱאֹלה  ר ְוהָּ  פסוק)שם  "ֹמֶשה ְיַדּבֵּ

ֹ "שהוא זה שיאמר להם את דברי ה':  ,העם ממשה . בהמשך אף ביקשיט( ר  ,אְמרּו ֶאל ֹמֶשהַוי ַדּבֵּ

עָּ  ְשמָּ נּו ְונ  מָּ ה ע  נּו ֱאֹלַאתָּ מָּ ר ע  ַגש ֶא  ...ים ֶפן נָּמּותק  ה ְוַאל ְיַדּבֵּ ֹחק ּוֹמֶשה נ  רָּ ם מֵּ עָּ ֶפל ֲאֶשר ַוַיֲעֹמד הָּ ֲערָּ ל הָּ

ֱאֹל ם הָּ ל ֹכה תֹאַמר ֶאל ,ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה .יםק  שָּ אֵּ ְשרָּ י י   .יט(-ז)שם כ, ט "...ְּבנֵּ

 : א( ,חיסודי התורה  כות)הל הרמב"םוכך כותב 

זנינו שמעו ולא ווא מעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זרב ?]במשה[ במה האמינו בוו..."

ואנו שומעים:  א ניגש אל הערפל והקול מדבר אליואחר, האש הקולות והלפידים, והו

  ."'דבר ה' עמכםפנים בפנים 'כך וכך. וכן הוא אומר:  םמשה משה לך אמור לה

יו את משה רבנו עלשנבו "אני מאמין באמונה שלמה: עיקרים הואהאחד משלושה עשר  לכן

 .לקודמים לפניו ולבאים אחריו" ,ושהוא היה אב לנביאים תיתיתה אמהשלום ה

 

 קרח מחלוקת

ה' לא קרח טען ש שהיא שקרית. ענועל נבואת משה וט חלקו ,קרח ועדתו, מתוך קנאה וצרות עין

בו יהנים, אלא משה המציא מלכלן לכהן גדול ואת משפחתו ה את משה למנות את אהריוצ

בשיחות  הרב צבי יהודהבערעור על נבואת משה, וכדברי  -הראשון  בזה היה חטאו מינויים אלה.

מעשה קרח הוא פגיעה בפנימיות הנבואה ובפנימיות עניין 'משה קיבל ": (194)עמ' לחומש במדבר 

 .."..'תורה מסיני

ים"טוען קרח:  דבריוכדי לבסס את  ם ְקֹדש  ה כֻּלָּ דָּ עֵּ ל הָּ י כָּ "כולם : רש"יומפרש  ,טז, ג(במדבר ) "כ 

כל העדה  ,'יךקאנכי ה' אל' לא אתם לבדכם שמעתם בסיני דברים בסיני מפי הגבורה...שמעו 

 .שמעו"

הכהונה, אלא  כמשפחת משפחה מיוחסתאין צורך ב קדושים במידה שווה. ישראל לען שכקרח ט

 הנים.כ כל עם ישראל

קרח היא  . טענת, כפי שלמדנוהנים ולקדשםלהבדיל את הכ וי ה'טענה זו חולקת כמובן על ציו

בתוך  השוקדשונות של מדרגות  פיו ישנןל, קיעל הסדר האלוקי ערעור ופקפוק על הציווי האל

 האומה.

 ,כהונההב"ה הבחנה בין קדושת יחד עם זאת, יצר הקאולם כולנו עם אחד קדוש ונבחר, אמנם 

 קדושת ישראל.ולוויה הקדושת 

נָּה" :)בפסוק י( משהלו מר א לכןאת הכהונה,  צה לעצמוקרח ר ַקְשֶתם ַגם ְכהֻּ )אבות פ"ה,  חז"ל ."ּוב 

רצון לברר את וקת שאינה לשם שמיים. אין בה , כי מחלוקת קרח ועדתו היא מחלמבארים מי"ז(

ובאצטלא תאוות השררה,  הסתתרהרח מאחורי טיעוניו הצדקניים של ק. האמת ולשמוע לדבר ה'

ְתַנְשאּו ַעל ְקַהל ה'": , באמרולתבוע כביכול את עלבון העדהבא  זו אך למעשה מבין , "ּוַמדּוַע ת 

  .במומו פוסל" -בחינת "כל הפוסל במבצבצת תשוקתו להתנשא בעצמו על עדת ה', השיטין 
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שבאומה, מדרגות הקודש  טשטוש עםו נבואת משהב הכפיראותנו עם המפגיש זה, נורא משבר 

לדורות יסודות אמונתנו הנצחית בנבואת משה  ויחד עם זאת מתוך לימוד פרשה זו מתבהרים

 .הכהונהובמשפחת  הלויהבעם ישראל כולו, בשבט  - בתוכנו השכינהואמונתנו בסדרי השראת 
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 פרק טז

 :עיקרייםנושאים בפרקנו שבעה 

 נת קרח ועדתותלו .1

 קרח ועדתותשובת משה ל .2

 דתן ואבירם מול משה .3

 מבחן המחתות .4

 אהרןהקהלת קרח את העדה, התגלות כבוד ה' ותפילת משה ו .5

 מקרח ועדתו כלל העםהבדלת  .6

 עונשם של קרח ועדתו .7

 

 ג(-א יםפסוק) תלונת קרח ועדתו

 ראשי המרי

ן ְקהָ " :ב-א יםבפסוקנאמר  ֶּ ְצָהר ב  ן יִּ ֶּ ח קַֹרח ב  ק ַ ן ַוי ִּ ֶּ יָאב ְואֹון ב  ֵני ֱאלִּ יָרם ב ְ י ְוָדָתן ַוֲאבִּ ן ֵלוִּ ֶּ ת ב 

ֵני ְראו ֵבן ת ב ְ לֶּ ֶּ ם. פ  ים ו ָמאָתיִּ ִּ ש   ָרֵאל ֲחמִּ ש ְ ֵני יִּ ב ְ ים מִּ ה ַוֲאָנש ִּ ֶּ ְפֵני ֹמש  ֵאי  ,ַוי ָֻקמו  לִּ יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ְנש ִּ

ם ֵ י ש  ֵ  "מֹוֵעד ַאְנש 

 קרח שייך למשפחת הלויים.

 :לויקהת בן  של משפחת ים את שושלת היוחסיןהתלמיד עם סרטטל כדאי

 לוי                                                                          

 

     מררי          קהת      גרשון                                                           

 

  עוזיאל  חברון        יצהר                   עמרם                 

 

       פג        זכרינ       קרח                   משה       ןאהר  

 

 -גרשון קהת ומררי  -מבין שלוש משפחות הלויים ממשפחה חשובה, מבני קהת. קרח היה 

כלי המשכן )כפי שלמדנו בסוף פרשת  התפקיד החשוב ביותר, לשאת את למשפחת קהת היה

 :במדבר רבה יח, ג() במדרש רבה, כפי שנאמר עצמו זכה בתפקיד החשוב ביותר קרחו במדבר(,
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 מכל כלי המשכן זכה קרח לשאת את הארון שבתוכו , כלומרומטועני הארון"קרח "חכם גדול היה 

 וחז"ל )במדבר רבה יח, ח( מוסיפים שקרח היה בעל רוח הקודש. !היו לוחות הברית

 :()שמות י במדרש תנחומאמובא עד כה בשמותיהם, כ גשנו, אף שלא נזכרופכבר את דתן ואבירם 

ים'"... נתנה ראש ' :. מי היו? דתן ואבירם. והם שאמרו'והנה שני אנשים עברים ִנצ ִ

ויוִתרו אנשים ' :דכתיב ,ן המןוהן שהותירו מִ  ,והן שהמרו על ים סוף ',ונשובה מצרימה

 :שנאמר ,והם היו במחלקתו של קרח ,צאוט ולא מוקוהם שיצאו לל ',ממנו עד בקר

 ."לה ועד סוףיברשעתן מתח שהן עמדו ',הוא דתן ואבירם'

שיהיו  ומובןממצרים,  וכרשעים כברכמחרחרי ריב  לנוומוכרים ידועים  לפי המדרש, דתן ואבירם

 טענותיהם. מנותבנאמתחילה חשודים 

 .חזר בתשובהמהחטא ו ה אותוהצילשאשתו מכיון  ,בהמשך הפרשהאינו מוזכר יותר  און בן פלת

ח קַֹרח" ק ַ כאן אין אילו ו ,תיאור הדבר שאותו לקחו מופיע 'לקח'אחרי הפועל  דרך כלל,ב - "ַוי ִּ

  קרח? מה לקח -לא מובן אם כן,  פירוט.

ראשי ישראל , כלומר הלקיחה מתייחסת ל"הלקיחה על הדבר שיזכיר אחרי כן": הרמב"ןמפרש 

י ": )בפסוק ב(ר המוזכרים בהמשך, שנאמ אֵּ ה ְקר  דָּ י עֵּ יאֵּ ם ְנש  י  אתָּ ים ּומָּ ש  ל ֲחמ  אֵּ ְשרָּ י י  ְּבנֵּ ים מ  ש  ַוֲאנָּ

ם י שֵּ ד ַאְנשֵּ בדברי פיתוי  את מאתיים וחמישים האנשיםמו קרח לקח ומשך ע כלומר ".מֹועֵּ

 ."משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים": רש"י, כפי שכתב ובדברים רכים

  וחמישים איש?מי היו אותם מאתיים 

ם" כפי שראינו, בתורה נקראים אנשים אלה י שֵּ ד ַאְנשֵּ י מֹועֵּ אֵּ ה ְקר  דָּ י עֵּ יאֵּ  מבאר: רש"י ".ְנש 

וכן  ."ואלה נשיאי העדה היו בכורים" :האבן עזרא וכתב ."ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן"

  .נה"הולם בכורות, כי על כן חרה להם על הכו"היו אלה הנקהלים כ :הרמב"ן כתב

 הבכורות היו תחילהמכי  דעוי הםהלך קרח לאותם ראשי סנהדראות בכורים.  תחילה בכוונה

 בכלללוי  לשבט והועברה זו זכות מהם ניטלהחטא העגל גלל וב ,המשכן לעבודת מיועדים

 לדרוש זכות זו בחזרה. לשכנעםכנגד משה ו להתסיס אותם קרחלכן בחר . בפרט ולכהנים

 

ה ְוַעל ַאֲהרֹן ": בפסוק גנאמר  ֶּ ֲהלו  ַעל ֹמש  ק ָ םַוי ִּ ם ַרב ָלכֶּ ם  ,ַוי ֹאְמרו  ֲאֵלהֶּ ל ָ ֻ י ָכל ָהֵעָדה כ  כ ִּ

ים ו ְבתֹוָכם ה' או  ַעל ְקַהל ה' ,ְקדֹש ִּ ְ ְתַנש   ו ַע ת ִּ  "ו ַמד 

 בפסוק זה מתבארות טענותיהם של קרח ועדתו.

 מחלוקת על הכהונה - טענה ראשונה
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ם" ל ָ ֻ י ָכל ָהֵעָדה כ  ים ו ְבתֹוָכם ה' כ ִּ "כולם שמעו דברים בסיני מפי  :רש"ימפרש  - "ְקדֹש ִּ

 ., כל העדה שמעו"'יךקאנכי ה' אל'דכם שמעתם בסיני הגבורה... לא אתם לב

תר כמשפחת הכהונה, שרק להם יּו ,משפחה מיוחסתב אין צורךוען שכולם שווים לפני ה' וקרח ט

 ת כהנים. לעבוד במקדש, אלא כל עם ישראל יכולים להיו

להבדיל שכן ה' ציוה  ,וחולקת על ציווי ה' מחוצפת, חמורהטענה מדובר ב כפי שלמדנו בהקדמה,

קדוש  ,קי. אמנם כולנו עם אחדעל הציווי האל וקופקפ ורערע ועדתוקרח את הכהנים ולקדשם. 

 םיילוהלקדושת  יםכהנהבין קדושת  ,בין קדושה לקדושה ההקב" הבדילאך יחד עם זאת,  ונבחר,

  ישראל.לוק על סדרי מדרגות הקדושה שבלקדושת ישראל. קרח העז לחו

 

  מינוי אהרן מחלוקת על -טענה שניה 

או  ַעל ְקַהל ה'" ְ ְתַנש   ו ַע ת ִּ הנהגת עם ]מלכות  ]משה["אם לקחת אתה  :רש"ימפרש  - "ו ַמד 

 .", לא היה לך לברר לאחיך כהונה[ישראל

ַקְשֶתם ַגם ": (בפסוק י)בתשובתו לקרח שה רבנו עצמו מדברי מגם משמעות טענת קרח עולה  ּוב 

ה נָּ  ., כלומר הנכם רוצים את הכהונה לעצמכם, במקומו של אהרן"ְכהֻּ

רצה להמריד  כוונתו של קרח היתה לזכות לעצמו בכהונה הגדולה במקומו של אהרן ולמטרה זו

ם במקום הבכורות, יוי הלוימינגם על  , למראית עין בלבד,חלק לשם כך נגד משה. את העם

. וכך , להצטרף אליושהיו בכורות ,דהעהחמישים נשיאי ומאתיים הצליח לפתות את  אופן זהוב

את העם, גם על הלויים יחלוק וירצה להחזיר  על משה[]כדי לאסוף עליו  ,"כי קרח: הרמב"ןכותב 

 .לה לבכורים" והעבודה כ

 רק עכשיו? קרח מרדמדוע 

ח קרמדוע חיכה  אם כן ,לאחר מתן תורהמיד  אמר למשההרן הכהן ובניו נאהציווי למנות את 

 קודם לכן, סמוך למינויים? חר חטא המרגלים, ולא מרד במשהלמעלה משנה, עד לא

  :הרמב"ןעל שאלה זו עונה 

רע להם שום רעה, כי גם בדבר העגל שהיה י"והנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא א

עטים, ונצלו בתפילתו של משה שהתנפל עליהם ותים מהחטא גדול ומפורסם היו המ

ואלו היה  ,ארבעים יום וארבעים לילה. והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו

לת אהרן ואדם מורד על משה בזמן ההוא היו העם סוקלים אותו, ולכן סבל קרח גד

 ים וכל מעשיו של משה.יוסבלו הבכורים מעלת הלו

רן ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות התאוה רבים, אבל בבואם אל מדבר פא

ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני ה', ונגזר על כל העם  וכאשר חטאו במרגלים...
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ואז מצא קרח מקום לחלוק  אז היתה נפש כל העם מרה... שיתמו במדבר ושם ימותו,

 ..".חשב כי ישמעו אליו העם.ו ]של משה[על מעשיו 

בני ישראל אהבו מאד את משה ושמעו לכל דבריו ביודעם כי משה ש נבאר ,הרמב"ןדברי בעקבות 

 לדבר בו סרה. לאיש לא אפשרועבורם, ובמשתדל מאד 

אך חשש מתגובת העם וחיכה להזדמנות מתאימה כבר בזמן המינויים, קרח רצה למרוד במשה 

 למזימתו.

לחלוק על זו כדי ות הזדמנניצל קרח  היתה קשה.תחושת העם  ,העונש על חטא המרגלים גללב

 לו. ומשה ולהמריד את העם, מתוך תקוה שעכשיו ישמע

ַקח ֹקַרח" זה אחר זה בפסוקים אלה:בנשים לב לרצף הפעלים המופיעים  י ֹמֶשה ...ַוי  ְפנֵּ מּו ל   ...ַויָּקֻּ

ֶהם ֲהלּו ַעל ֹמֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֲאלֵּ קָּ ה והאינטנסיבית של . רצף זה מעיד על פעולתם הנחוש"ַוי 

 לעצור ולהרהר במשמעות החמורה של מעשיהם. מבליקרח ועדתו, 

, מתוך קנאה שהיא שקרית ונעעל נבואת משה וט וקרח ועדתו חלק ונאמר לתלמידים:סכם נ

לכהן גדול ואת משפחתו להיות  אהרןוה את משה למנות את . קרח טען שה' לא ציוצרות עין

 יחד עם משה מתנשאים על קהל ה'. אהרןמינויים אלה, ובו יאלא משה המציא מל נים,כה

 ,לחשוב כך ניתן לומר אוכיצד  -עלינו להגיב בזעזוע  ,למקרא דברים אלה של קרח

היא התורה שניתנה  וכל התורה המצויה בידינוא( , מ"אפ" אבות) "מסיני"משה קיבל תורה הרי 

ענו את ה' מדבר אל משה ונחקקה במעמד הר סיני עמדנו כולנו ושמ עוד:ו קב"ה!למשה מאת ה

י : "בליבנו האמונה בנבואתו, כפי שנאמר ם ְּבַדְּבר  עָּ ְשַמע הָּ ן ַּבֲעבּור י  נָּ ֶליָך ְּבַעב ֶהעָּ א אֵּ י ּבָּ ֹנכ  ה אָּ נֵּ ה 

ם ינּו ְלעֹולָּ ְך ְוַגם ְּבָך ַיֲאמ  מָּ  .)שמות יט, ט( "ע 

 

 מבט לתלמיד

ועדתו, ובכך נפגיש את התלמידים עם נביע סלידה וזעזוע מדבריהם ורעיונותיהם של קרח 

 האמונה המוחלטת בנבואתו של משה רבנו ע"ה, שלא ניתן לערער עליה או לפקפק בה. 

"אני מאמין באמונה שלימה בנבואת משה רבנו עליו נלמד ונשנן את אחד מי"ג העיקרים: 

 !השלום, ושהוא היה אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו"

 ."משה אמת ותורתו אמת!" :יא( קרח )מדרש תנחומא "לחזוכן את דברי 

 

 ובניו? אהרןוה ה' על קדושת היכן צי :נשאל את התלמידים

ֶליָך ֶאת ַאֲהֹרן : )שמות כח, א( פרשת תצווהאת הפסוק שלמדנו בתחילת זכיר נ ב אֵּ ה ַהְקרֵּ "ְוַאתָּ

ל ְלַכֲהנ אֵּ ְשרָּ י י  תֹוְך ְּבנֵּ תֹו מ  יו א  נָּ יָך ְוֶאת ּבָּ ח  יאָּ י ַאֲהֹרן ,ֹו ל  ר ְּבנֵּ מָּ יתָּ ר ְוא  זָּ יהּוא ֶאְלעָּ ב ַוֲאב  דָּ  ,"ַאֲהֹרן נָּ

רו כֵּ זָּ ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל " :ח(-א)ויקרא כא,  הראשונים של פרשת אמור גם בפסוקים נ 
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י ַאֲהֹרן ים ְּבנֵּ אֹל... ַהֹכֲהנ  ְהיּו לֵּ ים י  י ה' ֶלֶחם  ...יֶהםקֵּ ְקֹדש  שֵּ י ֶאת א  יּו קֵּ ֱאֹלכ  ם ְוהָּ יב  ם ַמְקר  יֶהם הֵּ

ְשֶכם ...ֹקֶדש י ה' ְמַקד  דֹוש ֲאנ  י קָּ ְך כ  ְהֶיה לָּ ֹדש י   ."קָּ

 

 מבט לתלמיד

התלמידים את יחס הכבוד וההערצה כלפי אהרן קדוש ה', אשר נשתדל להעמיק ולקבוע בלב 

ְרתֹו ּוְלבָּ ה' "על ידי  נבחרו, הוא וזרעו י ה' ְלשָּ ְפנֵּ ְשמֹוַלֲעֹמד ל  ְך ּב  . הכהן, )דברים י, ח( "ַעד ַהיֹום ַהֶזה רֵּ

ְשְמרּו ַדַעת "אשר כל חייו קודש לה' וללימוד תורתו, מכונה בפי הנביא 'מלאך':  ן י  י ֹכהֵּ ְפתֵּ י ש  כ 

י ַמְלַאְך  יהּו כ  פ  ה ְיַבְקשּו מ  אֹות  ה'ְותֹורָּ  .(ז, ב)מלאכי  "ּואהצבָּ

 מופיעים לפנינו"והנה את המפגש המרומם עם הכהן: עמ' נח( )אורות  קוק הרבמרן וכך מתאר 

בם מלא אהבה וחסד, רוח הקדש שפוך על פניהם, וזוכרים אנו את כל י... לדשוק אנשי כהנים

 ונעימים נהדרים כמהדש אשר מלאנו בעת ראינו את פניהם בעלותנו לרגל... ורוממות רגשי הק

 ...."לנו הם

 

 ענוות משה ואהרן

 ניםטועועדתו קרח ות של קרח ועדתו טמונה, למעשה, טענה נוספת על משה ואהרן. הטענ בשורש

 ומתגאים על קהל ה'. הכהן שהם מתנשאים אהרןעל משה רבנו ו

גאוותן? היכן למדנו על מידותיו של  ניתן לטעון כלפי משה רבנו שהואהאם  נשאל את התלמידים:

 משה?

נה עם אישיותו בארץ מצרים, כשיצא תנו הראשומה שלמדנו על משה מאז פגיש ידיםנזכיר לתלמ

במעמד הסנה  זכר כיצדינ .וה רבהאות את שלום אחיו ולעזור להם בענלר בתור בנה של בת פרעה

ישראל בני  יא אתשאינו ראוי להוצסרב משה שוב ושוב לקבל את השליחות מתוך מחשבה 

יש ֹמֶשה ": במדבר יב, ג() תךרשת בהעלבפשלמדנו  פסוקהלמידים על נחזור עם התו ,ממצרים א  ְוהָּ

ה מָּ ֲאדָּ י הָּ ם ֲאֶשר ַעל ְפנֵּ דָּ אָּ ֹכל הָּ יו ְמֹאד מ  נָּ  ."עָּ

  ניתן לטעון טענה שכזו? התלמידים גם ביחס לאהרן: האם כלפי אהרןנשאל את 

 יזכר מה אנו יודעים על מידותיו המופלאות של אהרן.נ

ה הּוא ֹיצֵּ : "נאמר )ד, יד( שמות בפרשת נֵּ ּבֹוְוַגם ה  ַמח ְּבל  ֲאָך ְושָּ אֶתָך ְורָּ ְקרָּ  שם: רש"יאומר  ".א ל 

 ."שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה ,סבור ]כמו שאתה[שאתה לא כ"

עבוד הארוכות והקשות במצרים, אהרן היה מנהיגם של ישראל וכבר אז התנבא לבני הש בשנות

יבו תרעומת או קנאה, אולם , יהיו בלהלחשוב שבעלות משה לגדולה ולהנהג ישראל. היה מקום

 שילך למשה הוא ברוך הקדוש שאמר שבשעה": ת כז(ושמ תנחומא) מדרשהכך מעיד עליו 

 אחי אהרן היה, עמדתי שלא עד: משה אמר... תשלח ביד נא שלח לו ואמר פרעה אצל בשליחותו

 נכנס אני ויועכש, מתנבא אחי אהרן היה האלו השנים כל... שנה שמונים במצרים להם מתנבא
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 אכפת לא: למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר. לילך רוצה היה לא לכך, מצר ויהיה אחי של בתחומו

 יוצא הוא הנה וגם': לו שאמר, לך תדע, שמח עוד אלא מצר שאינו די לא, זה בדבר לאהרן

 רבי אמר .בויבל ושמח אלא, בלבד שמח או בפיו ושמח אומר אינו. 'בלבו ושמח וראך לקראתך

ים אורים וילבש וישמח יבוא, אחיו לתובגד ששמח הלב: יוחאי בר שמעון  ".ְוֻתמ ִ

"הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף  :ב("ימא, פ") אבות מסכתבוכך נאמר 

 .שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

 

 מבט לתלמיד

יהם חשבו אך ורק על נייחד את הדיבור על ענוותנותם ומידותיהם של משה ואהרן, שבכל מעש

רצון ה' וטובת עם ישראל. בכך נחזק בלב התלמידים את האמון המוחלט בהם כשליחי ה' 

 וכנושאי דברו אלינו.

 עם מידותיהם המיוחדות של משה ואהרן. בפסוקים הבאים נמשיך להיפגש

 

 קרח ועדתו בחטאם שלוןילכשהביאה הסיבה 

קרח ומאתיים וחמישים האנשים, , כיצד קרה שעלינו להתייחס לשאלהלימוד טענות קרח בשולי 

 שכפי שלמדנו היו אנשים גדולים, נכשלו בחטא כה חמור של מחלוקת על משה ואהרן?

 אומרת:( ז"ימה, פ") אבותבהמשנה 

אין סופה  -ושאינה לשם שמים  סופה להתקיים, -"כל מחלוקת שהיא לשם שמים 

ושאינה לשם שמים  הלל ושמאי, זו מחלוקת ?איזו היא מחלוקת לשם שמים להתקיים.

 .זו מחלוקת קרח וכל עדתו" -

 :מבאר "םהמלבי

, אז יש רק מפני אהבת הכבוד ואהבת עצמו [היא]"מחלוקת שאינה לשם שמים, 

מן היחידים כי כל אחד  ,שהתאחדו לעמוד בצד אחד מחלוקת וניגוד גם בין האנשים

שהנה קרח  ...ן תועלת עצמוכוווונת חברו שהוא גם כן מומתנגד לכ ן תועלת עצמוומכו

שלדעתו, אחר שעמרם שהוא הבכור לקהת נטל חלקו במה  .רצה בכהונה גדולה..

שהוא  ,[קרחל]נתן לבן יצהר יהונה הגדולה תהיה מלך, ראוי שהכ [בן עמרם]שמשה 

  .שני לקהתהבן  ]יצהר[

יטלה אמנם מחלוקת דתן ואבירם ואון בן פלת היה עניין אחר, שהם התלוננו על שנ

מאתיים וחמישים ]ו שחשבו שהכהונה והלויה מגיע לשבט ראובן... ..הבכורה מראובן.

נתן לנשיאי העדה רצו שהכהונה ת... 'נשיאי עדה, קריאי מועד'טענו שהם  [איש
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הראב"ע שהיו גם כן בכורים פטרי  כתבשו , וגם יש לומר כמהראויים לזה כפי מעלתם

 ."רחם וטענו שהכהונה מגיע להם

לא היתה לשם שמיים, אלא נבעה מאהבת , נסביר כי מחלוקת קרח ועדתו המלבי"םדברי  לאור

 הכבוד ומקנאה.

 ה את טובת עצמו:כל אחד מהחולקים על משה ואהרן רצ

 .קרח רצה להיות כהן גדול 

  את הבכורה )וממילא את הכהונה( לשבט להשיב רצו ואון בן פלת דתן ואבירם

 ראובן.

 לעצמם, או מצד מעלתם או מפני  את הכהונה ביקשומישים האנשים מאתיים וח

 (.הרמב"ןו הראב"ע)כפי שהובא לעיל בשם  בכורות שהיו

 ובאהרן. רות זו את זו, אך המשותף לכולם הוא המרידה במשהסות טענותיהםאמנם 

לא עמדה להם תורתם  שררה.הקנאה ותאוות הים מכוחה של ע  נַ מּוהיו ועדתו  קרחאם כן, 

 משההאציליות  לעומתם, בולטים במידותיהם .תו אותםדותיהם הרעות הסימיכי  ,וחכמתם

 .שלום ורדיפת הנוע, , שכל דרכם רצופה אהבהואהרן

 

 מבט למורה

במדרשי חז"ל על פרשתנו מסופר על שאלותיו של קרח למשה, אודות "טלית שכולה תכלת" 

 ע את העם בצדקתו.ו"בית מלא ספרים", וטענות נוספות, שנועדו להתלוצץ על משה ולשכנ

 טעמים: משלושהלא נביא מדרשים אלה, 

 א. מכיון שאינם עולים מפשט הפסוקים. 

ב. ככלל אנו מעדיפים להתרכז בלקחים החיוביים שנלמדים מפרשיה זו ולא להרחיב יתר על 

 המידה בלימוד על רשעותו של קרח.

 דות מול הטענות המרכזיותון מההתמודלהסיט את הדיג. הכניסה לפרטי טענותיו של קרח עלולה 

 של קרח.

גם את המדרש על קנאתו של קרח על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני 

 קהת לא נלמד בכיתה, מאותן סיבות. 

ן ובניו, וכלפי טענות אלו את ערעור קרח על כהונת אהרבלימוד פרשה זו בגילאים הצעירים נדגיש 

למד מדרשים אלה המגלים צדדים ומניעים נוספים וכל לם בוגרים יותר ננרחיב את הדיון. בגילאי

 במחלוקתו של קרח.
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 יא(-ד ים)פסוק קרח ועדתותשובת משה ל

ָניו" :ד בפסוקנאמר  ָ ֹל ַעל פ  פ  ה ַוי ִּ ֶּ ַמע ֹמש  ש ְ  "ַוי ִּ

 .לתפילה" - "ויפל על פניו: הרשב"םמפרש 

 אהרן? : מדוע רק משה נפל על פניו ולאידיםתלמהנשאל את 

כי אהרן במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו, ויהי כמחריש ": הרמב"ןכתב 

 .וכמודה שמעלת קרח גדולה ממעלתו, אבל הוא עושה כדבר משה ומקיים גזרת מלך"

אהרן הסכים להיות כהן  לא ביקש להתמנות לכהן גדול. כי אהרן כלל נזכיר הרמב"ןלאור דברי 

א ברור שאהרן הכהן מילא את ממיל וה את משה על מינוי זה.ה גזר עליו וציהקב"ש גדול רק מפני

לשררה ולכבוד אלא כשליח נאמן לציווי ה', מתוך אהבה גדולה לה'  תפקידו, לא מתוך שאיפה

, אלא לא חש בכך פגיעה אישיתש , לא רק ולעמו. משום כך, כששמע אהרן את דברי קרח ועדתו

עם הדחתו מן התפקיד אם אכן היה מתברר יה מוכן להשלים שתק וחיכה לתגובת משה, והאף 

אנו פוגשים את  שוב ולא ענה דבר במחלוקת זו.אהרן לכן לא התפלל . גדול וראוי ממנושקרח 

 הרבה של אהרן, המתאימה כל כך למשרת ה'.ענוותנותו 

 

ר ְויֹדַ " בפסוק ה:נאמר  ֹקֶּ ל ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ב  ל כ ָ ל קַֹרח ְואֶּ ר אֶּ ֵ ת ַוְיַדב  ר לֹו ְואֶּ ֶּ ת ֲאש  ע ה' אֶּ

יב ֵאָליו ֹו ַיְקרִּ ְבַחר ב  ר יִּ ֶּ יב ֵאָליו ְוֵאת ֲאש  ְקרִּ דֹוש  ְוהִּ  "ַהק ָ

כי ה' בעצמו יאמת את נבואתו ויודיע לעין כל במי הוא  ,במענה לטענות קרח ועדתו אומר משה

 בוחר.

במקום הבכורות  יםלוילגבי מינוי ה הן - ל קרח ועדתושהשונות  יהםטענותל תן מענהבירור זה י

לעבודת  -' ע ה' את אשר לוד  י  ר וְ ק  ב   '" :רש"י , וכדבריכהנים המקודשים לעבודהלגבי מינוי ה הן

' ואת הקדוש' .[ראויים לעבודתואו שמא הבכורות עדיין  נבחרו לשרתו]ה' יודיע אם הלויים  לויה

  ."]מי מקודש לכהונה[ נהולכה -

, וכאשר ןנודע שלא בחר ה' בעבודת ,הבכורות ו אלהכאשר נשרפ ,והנה" :הרמב"ןומוסיף 

 ."נתקבל קטורת אהרן, נודע שהוא הקדוש

 מדוע אמר משה שבירור זה ייערך רק למחרת בבוקר, ולא מיד?

. 'קר ויודעוב'מה ראה לומר : "ה( )קרח מדרש תנחומאב חז"ל כמענה לשאלה זו נביא את דברי

שמא בין כך  ,אמר '.קרוב' ,לכך אמר .דבר זהב מאכל ומשתה אמרו אמר משה, שמא מתוך ר  

 .תשובה"ובין כך יעשו 

דחה את  ומתוך לימוד זכות עליהם ,ה שקרח ועדתו ישובו בהם מחטאםוומשה רבנו השתדל וקי

 זמן הבירור והעונש.
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ֹות קַֹרח ְוָכל ֲעָדתוֹ " :ז-ו בפסוקיםנאמר  ם ַמְחת  ו  ְקחו  ָלכֶּ ימו  ו ְתנו  ָבֵהן ֵאש  וְ  .זֹאת ֲעש  ש ִּ

דֹוש   ְבַחר ה' הו א ַהק ָ ר יִּ ֶּ יש  ֲאש  ְפֵני ה' ָמָחר ְוָהָיה ָהאִּ ת לִּ ן ְקטֹרֶּ י, ֲעֵליהֶּ ֵני ֵלוִּ ם ב ְ  "ַרב ָלכֶּ

הא לכם תשמיש חביב מכל, היא הקטורת החביבה מכל  ...מה ראה לומר להם כך" :רש"יכתב 

וכי אין אנו  ...תרה בהםת נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא, לפיכך הוהקרבנות, וסם המו

שלא  ]מזהיר אתכם[ משה: הריני אומר לכם אלא אמר להם עים שמי שיבחר הוא הקדוש?יוד

 ."יצא חי, וכולכם אובדין -יבחר בו מי שתתחייבו, 

וזה  ,]והיתר ימותו[ לבדו, שלא יזכה לזה אלא אחד בלבדהוא  - הוא הקדוש" :הספורנותב כו

 ."בה ולא יאבדו, כי לא יחפוץ במות המתאמר, למען ייראו וישובו בתשו

המבחן על ידי הקטרת, המסוגלת להמית את מי שאינו מתאים, נועד להחזירם בתשובה, בכך 

ולהחזירם  שיימנעו מלהקריב. משה מנסה בכל דרך אפשרית למנוע את מיתתם של קרח ועדתו

 .בתשובה

 

י" ֵני ֵלוִּ ם ב ְ  .כם""דבר גדול אמרתי ל: רש"י כתב - "ַרב ָלכֶּ

הוא מעורר אותם להתבונן ולכן  ,, משה מנסה בכל כוחו להשיב את קרח ועדתו בתשובהכאמור

 , שנאמרו מתוך רצון להצילם מן החטא.בדבריו

קרח היה מפתה לכל השבטים כי לכבודם רוצה להחזיר העבודה לבכוריהם ": הרמב"ןתב כו

פון לבו לכל העם, כי הוא על לה מצי, ומשה בחכמתו ג'כי כל העדה כולם קדושים'כאשר אמר 

 ."שדי לו בכבוד שבטו ]משה[ כהונתו צועק, ואמר

הביאה אותו  קרבואוות שררה. רק הקנאה הבוערת בות מקנאה נעּומ היה שקרחהרמב"ן מסביר 

וד ה בכבתשאר משפחות הלויים וזכ ל פניע פהשהועד אהרן משפחתלכלל מרד, כי הוא קינא ב

כאילו  הראהיחשוף ברבים את כוונותיו האישיות, וכלפי חוץ  אך לא איש חכם כקרח הכהונה.

 נגד עיניו.לטובת הכלל 

שף בחכמתו ח .ממניעים אישיים ונבע לשם שמיים, אלא היו אלטיעוניו של קרח משה ידע היטב ש

 לא ערערת וויון המעמדות, מדועלש כל כך חרד אתהם א :לו מרלעיני כל את מזימת קרח ואמשה 

 הלויים מתוך העדה?על עצם בחירת 

 ם, ולזה לא התנגדת...הת גם אתה עמבשעה שנבחרו הלויים, נבחרש מפני אלאאין זאת 

לעצמך לא רק את גדולת התנגדותך לבחירת אהרן בלבד מלמדת על כוונתך האמיתית, לבקש 

ַקְשֶתם גַ ": (י בפסוק), כפי שמסיים משה את דבריו כהונהאת הגם  אלאומעלת שבט לוי,  ם ּוב 

נָּה י" -ואם כן  ."ְכהֻּ ו  י לֵּ ֶכם ְּבנֵּ  , די לכם בגדולה שקיבלתם מאת ה'."ַרב לָּ
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 מבט למורה

ֶכם", קרח ועדתו טוענים .כנגד טענת קרח ועדתו משה גם למילותיו שלראוי לשים לב  וכפי  "ַרב לָּ

י :עונה משהו ,גדולה" הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם": רש"ישמפרש  ֶכם ְּבנֵּ י", "ַרב לָּ ו   לֵּ

: אתם טוענים כלומר ,"לחלוק על הקדוש ברוך הוא ,דבר גדול נטלתם בעצמכם" :רש"ימפרש ו

אך דעו לכם שאתם לקחתם על עצמכם דבר חמור  לנו, השלקחנו על עצמנו גדּולה שאינה מגיע

 לחלוק על הקב"ה. -מאין כמותו 

 

ְמעו  ָנא ב ְ " :ח בפסוקנאמר  ל קַֹרח ש ִּ ה אֶּ ֶּ ר ֹמש  יַוי ֹאמֶּ  "ֵני ֵלוִּ

 "התחיל לדבר עמו דברים רכיםעל המילים הראשונות בפסוק:  רש"ינשים לב לדברי  ראשית

  .כדי לשכנעו ולא מתוך כעס, נה אל קרח באמירה רכהמשה חזר ופ". [לשון רכה -אמירה ]

פונה אל  משהנעורר את תשומת ליבם לכך ש .אם הם רואים קושי בפסוק ,למידיםנשאל את הת

כיון שראהו קשה עורף, אמר, עד שלא " :רש"ידברי המשך נלמד את , ובני לויאל מדבר קרח, אך 

]שיתקרבו אליו כולם[  אדבר גם אל כולם, התחיל לזרז בהםישתתפו שאר השבטים ויאבדו עמו, 

 ."'שמעו נא בני לוי'

הנאמנים לדבר ה', כדי  כשראה משה שקרח אינו מקשיב לדבריו, פנה לדבר עם בני שבטו

יבואו אחריהם גם  -לשמוע אל דבריו, וכשיראו העם את שבט לוי נאספים אל משה תקרבו שי

 שאר השבטים. 

משרת ה', היה נאמן למשה ואהרן וקיבל את מינוי אהרן ללא  ששבט לוי נדגיש בפני התלמידים,

גררו ייכדי שלא  ,עוררין, כציווי ה'. לאחר שדברי הכיבושין לקרח לא הועילו, פנה משה לשבט לוי

רוב רובו של  ויחד אתוקרח,  ישבט לוי לא נגרר אחר ואכן העם. , וכן פנה אלקרח בן שבטם יאחר

 .לא נגרר העם

 

ינו  ָעָליו" :יא וקפסבנאמר  י ַתל ִּ ים ַעל ה' ְוַאֲהרֹן ַמה הו א כ ִּ ָעדִּ ה ְוָכל ֲעָדְתָך ַהנ ֹ ָ  "ָלֵכן ַאת 

מובדל להיות ט לוי שב כפי שבחירתשכן  !נועדים ולא על אהרן אתםעל ה'  - 'דתךעאתה וכל '

 ה'. ל פילהיות מובדל לכהונה נעשתה ע אהרןה', כך בחירתו של  ל פימעדת ישראל נעשתה ע

 

 מבט למורה

. הטעמים משמשים גם כסימני פיסוק ומחלקים את פסוק זה ניתן להיעזר בטעמי המקרא בלימוד

 המשפט השלם לחלקים. 
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 .משפטמשמש כנקודה בסוף  -ף פסוק סו

 .כנקודה ופסיק בין חלקי המשפט משמש -אתנחתא 

 משמש כחלוקה משנית בתוך המשפט.  -טפחא 

ים",  ד  טפחא, מחלקת את הפסוק לחלוקה משנית, המוטעמת בלאור זאת מובן שהמילה "ַהֹנעָּ

ים"  ד  ְתָך ַהֹנעָּ ל ֲעדָּ ה ְוכָּ ל ה'" "עַ  -על מי אתם נועדים?  -והמשך הפסוק מסביר את תחילתו: "ַאתָּ

 הנכם נועדים!

 

 מבט לתלמיד

 ולהבהיר לתלמידים שלמעשה קרח ועדתו חלקו  ,להדגיש דבריו אלה של משה לקרח ועדתוחשוב 

 .ולא רק על משה ואהרן כהן גדול על ה' שמינה את אהרן להיות

 

 

 טו(-יב ים)פסוק דתן ואבירםלקריאת משה 

ְקרֹא ְלָדתָ : יב בפסוקנאמר  ה לִּ ֶּ ַלח ֹמש  ש ְ ה""ַוי ִּ יָאב ַוי ֹאְמרו  לֹא ַנֲעלֶּ ֵני ֱאלִּ יָרם ב ְ  ן ְוַלֲאבִּ

מכאן שאין מחזיקין במחלוקת, שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי ": רש"יאומר 

 משה אינו מתייאש אלא מתאמץ שוב ושוב להשקיט את המחלוקת בענוה ובדרכי שלום. ."שלום

חזיק להמ מנעיה, לבדברים םלפייסו וטבלמ את דתן ואבירם של משה להחזיר ניסיונותיוכנגד 

דתן על ה', ענו  חלוקמל הרחיקםשלום ישתדל ל רכיבמחלוקת ולהזמינם לבוא אליו כדי שבד

 .ובחוצפהבגסות רוח  ואבירם

שניהם היו בדתן ואבירם: עזות פנים " )במדבר רבה יח, יב(: במדרש רבהדתן ואבירם נאמר  על

 .ומחלוקת"

מידות רעות  היהיע מנהבעלי מחלוקת ידועים, ברור שהיו ש ,הפרשהלאור מה שהזכרנו בתחילת 

"עז פנים : (כמ"ה, פ") אבות במסכת נאמר העלי ,'פניםעזות 'מביניהן היא  גרועההאשר ומגונות, 

 .ם"לגיהנ

  :ד כנגד דתן ואבירםמשתמש במילים חריפות מא( 200בשיחותיו )במדבר עמ' צי"ה הר

וישלח משה לקרא לדתן ': הרשעות הגדול ביותר העשהוא משמעשה דתן ואבירם, ..."

שאין כמוה. משה רבנו צריך לטרוח לבוא  . זאת חוצפה'לא נעלה ואבירם ויאמרו

והם אומרים: . 'ם פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפםנצבי'אליהם, והמחוצפים האלה 

 .'"לא נעלה'
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ץ ָזַבת" :יג בפסוקנאמר  רֶּ יָתנו  ֵמאֶּ ֱעלִּ י הֶּ ֵרר  ַהְמַעט כ ִּ ָ ת  ש ְ י תִּ ר כ ִּ ְדב ָ מ ִּ ַ יֵתנו  ב  ָחָלב ו ְדַבש  ַלֲהמִּ

ֵרר ָ ת  ש ְ ם הִּ  "ָעֵלינו  ג ַ

 :)שם( הרב צבי יהודהעל דברים אלה של דתן ואבירם אומר 

. לאחר שביררנו ות שבכל הפרשהכאן הרשעות והטומאה היותר נורא"

 רץהקדשים של קדושת א דשומבטא את כל ק 'ארץ זבת חלב ודבש'שהביטוי 

שיא כאן הוא ה הם לוקחים ביטוי זה ומעבירים אותו לטומאת מצרים! . ישראל..

 !שהיא החריפה ביותר ... אין מילים לתאר טומאה זו!טומאההרשעות והשל 

  ."מזעזע!

 .דברי דתן ואבירםבהם מזהים  לו שקריםיא ,את התלמידים נשאל

 שלושה שקרים גסים בפיהם של דתן ואבירם:

"ארץ זבת חלב  וד והייסורים, מכונה בפיהם לפתעעבדים ומקום השעבהבית  ,ארץ מצרים .1

 "ארץ זבת חלב ודבש".  שנקראת רץ ישראלכלפי א לעג וציניות בדברים אלהיש . ודבש"

 .יז, ? )שמות ג, חלראשונה בתואר זה ארץ ישראל מוזכרתהיכן  לבקש מהתלמידים למצואאפשר 

 .(יג, ה וראה גם שמות

תחנן השמשה  על אףוזאת  ,במדבר י ישראלמשה רוצה להמית את בנאומרים ש םדתן ואביר. 2

 בר.לפני ה' יתברך, לבל ימיתם במד פעמים פרבכל כוחו מס

הרי ו, ו לתאוות ליבוולנצל ולשעבדלהשתרר על העם, מגמתו כמי ש ידםל מואשם ערבנו משה . 3

; הוא אשר ביקש גת העם עליובל את השליחות של הנהסירב בתחילה לק בענוותו הוא אשר משה

למנות את אהרן למנהיג במקומו; הוא אשר ביקש מה' שהוא לא ינהיג לבדו את העם וה' האציל 

ן " :זקנים; הוא אשר אמרה שבעיםמרוחו על  תֵּ י י  ל ַעםּומ  ים כָּ יא   .(כט)במדבר, יא, " ה' ְנב 

 

ם " :יד וקפסבנאמר  ה ָוָכרֶּ דֶּ ָ ן ָלנו  ַנֲחַלת ש  ֶּ ת  יֹאָתנו  ַות ִּ ץ ָזַבת ָחָלב ו ְדַבש  ֲהבִּ רֶּ ל אֶּ ַאף לֹא אֶּ

ר ַנק ֵ ים ָהֵהם ת ְ ה ,ַהֵעיֵני ָהֲאָנש ִּ  "לֹא ַנֲעלֶּ

ן ָלנו  ַנחֲ "על המילים  ֶּ ת  םַות ִּ ה ָוָכרֶּ דֶּ ָ הדבר מוסב על לא האמור למעלה, ": רש"יאומר  "ַלת ש 

 ."כלומר לא הביאותנו ולא נתת לנו נחלת שדה וכרם

 

 מבט למורה

../../../../../../../../../Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20366/Temp/his_temp_2_1.htm#E78,0,במדבר פרק-יא^^54998!
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שלעיתים המילים הראשונות בפסוק  ,הזדמנות ללמד את התלמידים ולהדגים להם אופסוק זה ה

סוק: לא הבאתנו לארץ זבת המילה "לא" מתייחסת לשני חלקי הפ -כאן  להמשכו.מהוות כותרת 

 חלב ודבש ולא נתת לנו נחלת שדה וכרם.

 

ר"" ַנק ֵ ים ָהֵהם ת ְ תרצה לנקר העיניים שלא  ,"... כאילו אמר: האבן עזראמפרש  - ַהֵעיֵני ָהֲאָנש ִּ

רים, ולא נראה מה וויהאם רצונך שנהיה ע כלומר,. תראינה, כי זה שעשית לנו נראה הוא לעיניים"

  !שעוללת לנו?

ה" דברי שקר וכזב כלפי אמרו לאחר מכן  ,"לֹא ַנֲעֶלה" במיליםפתחו  ללוהרשעים ה -" לֹא ַנֲעלֶּ

 במילים אלו הם ביטאו את כל רוע ליבם וכפיות ."לֹא ַנֲעֶלה" - מילים בוטות ןוסיימו באות משה,

 .טובתם כלפי משה

 

ל ה' ַאל " :טו וקפסבנאמר  ר אֶּ ה ְמֹאד ַוי ֹאמֶּ ֶּ ַחר ְלֹמש  ְנָחָתםַוי ִּ ל מִּ ן אֶּ פֶּ ֵ ם  ,ת  ָחד ֵמהֶּ לֹא ֲחמֹור אֶּ

ם ת ַאַחד ֵמהֶּ י אֶּ י ְולֹא ֲהֵרעֹתִּ אתִּ  "ָנש ָ

, שלא ראינו כמותו עד עתה , צערהתורה משתמשת כאן במילים המבטאות צער גדול של משה

ה ְמֹאד ֶּ ַחר ְלֹמש   בקשתו של משה אינה נובעת מתוך כעס או הקפדה על דתן ואבירם אלא .""ַוי ִּ

וכן  ."נצטער עד למאד - ויחר למשה מאד": רש"יתב מתוך צער גדול על דבריהם, כפי שכ רכאמו

"נצטער הרבה ואינו מלשון כעס, מדלא כתיב ויחר אף : העמק דברהנצי"ב בפירושו כתב 

לעורר רצון ורשעות ומתוך מתוך עזות  אמרו את דברי השקר שלהםדתן ואבירם  .משה..."

 למדים שהם תלו את דבריהם בטענה שציערה מאוד את משה. מחלוקת. מהמשך הפסוק אנו 

משה רבנו שומע את הטענות ובמקום לנסות לפייס ולהשקיט את המחלוקת, פונה משה אל ה' 

ְנָחָתם"בתפילה ובקשה,  ל מִּ ן אֶּ פֶּ ֵ ל ה' ַאל ת  ר אֶּ  ."ַוי ֹאמֶּ

ל תפילה "אל תפן אל קרבן שיקריבו לפניך וא: , וכותבאת בקשתו של משהמפרש  הרמב"ן

 ."בכתוב מנחה או  ְר ק   יִ  ,גם התפילה ,שיתפללו לך, כי כל הקרבנות

משה הבין שכל ניסיונותיו לא יועילו ואין דרך להשיבם למוטב. כמו כן דבריהם מהווים סכנה 

 לכלל העם אשר עלול להיגרר אחריהם.

י" אתִּ ם ָנש ָ ָחד ֵמהֶּ המאשימים את משה , רי הבלע של דתן ואבירםכנגד דב -..." לֹא ֲחמֹור אֶּ

של משה  הנהגתו המופלאהמללמוד ברצון לשלוט ולנצל את העם לצרכיו האישיים, זוכים אנו 

 .עצמו

 :הרמב"ןאומר 
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"מעולם לא לקחתי מהם אפילו חמור אחד לעשות צרכי כדרך המלכים או השרים. כי 

 ...ח, טז( 'שמואל א) 'ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו' :זה משפט המלוכה, דכתיב

או  לשומו במרכבתי ובמלאכתי כאשר יאות למלך,' ולא הרעותי את אחד מהם'

 .להטות דינו ולבזות על כבודו"

לצרכיו לא זו בלבד שמשה לא עשק את הציבור  :נדגיש בפני התלמידים לאור דברי הרמב"ן

הציבורית, נזהר האישיים, אלא אף כאשר היה זכאי לקבל דבר מה מהציבור לצרכי עבודתו 

 .קופת הציבור והשתמש רק ברכושו הפרטימ פנים משורת הדין מליטולל

םלשמע דברים אלה ומבקש "כל כך  מצטער רבנו משהמדוע אם כן מובן  תָּ ְנחָּ ֶפן ֶאל מ   . אין"ַאל תֵּ

לא ניתן להבליג  ועל כךגותו, , אלא ניסיון להכתים את כל מנהיכלפי משה כאן רק עלבון אישי

 .אין כבודו מחול" -מלך שמחל על כבודו " ב(:ע" )יט נהדריןסבהגמרא  דברי, כולמחול

  :העמק דברבפירושו  הנצי"ב תבכוכך 

םם... משום "והא שהרגיש משה רבינו כל כך, יותר משהיה בדיבור אהרן ומרי ש   לא  ד ְ

היה נוגע הדבור להנהגת העם, כי אם לכבודו של משה... וזה לא נגע בלבו כלל, מה 

םו להמון שאין כן כאן שהרא ה ע  מ ש   מבקש רעתם ח"ו, ובזה יגיע רעה לכלל  ד ְ

 ההנהגה".

דבריהם של דתן ואבירם עלולים היו לחלחל בקרב העם ולגרום לחוסר אמון כלפי משה ובכך 

לערער את כלל ההנהגה, דבר שהיה עלול לגרום רעה גדולה בכך שחלקים נוספים בעם ישראל 

 ח"ו. תו של משה ומתוך כך במנהיגותו של בורא עולםעלולים היו לאבד את אמונתם במנהיגו

 

 ענוותנותו של משה

היכן פגשנו בפרשתנו עד כה את ענוותנותו של משה מול  ניתן לשאול את התלמידים: ,לסיכום

 החולקים עליו, למרות חוצפתם כלפיו?

 .ועדתו בדו שיח שבינו ובין קרח ת כחוט השני בכל תגובותיו ומעשיו של משהת הענוה עוברמיד

 

 מבט לתלמיד

משה רבנו. נפגיש את התלמידים עם מידותיו סבלנותו וענוותנותו של  בפסוקים אלה בולטות

 ללכת בדרכו. הטובות ונלמד

 

 (חי-טז וקים)פס מבחן המחתות
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ְפֵני ": יז-בפסוקים טזנאמר  ה ְוָכל ֲעָדְתָך ֱהיו  לִּ ָ ל קַֹרח ַאת  ה אֶּ ֶּ ר ֹמש  ה ָוֵהם  ,ה'ַוי ֹאמֶּ ָ ַאת 

ת .ַאֲהרֹן ָמָחרוְ  ם ְקטֹרֶּ ם ֲעֵליהֶּ ֶּ תֹו ו ְנַתת  ָ יש  ַמְחת  תוֹ  ,ו ְקחו  אִּ ָ יש  ַמְחת  ְפֵני ה' אִּ ם לִּ ֶּ ְקַרְבת   ,ְוהִּ

ת ֹ ם ַמְחת  ים ו ָמאַתיִּ ִּ ש   תוֹ  ,ֲחמִּ ָ יש  ַמְחת  ה ְוַאֲהרֹן אִּ ָ  "ְוַאת 

 . מזומנים לדין לפניו" יו  ה   - לפני ה' יו  ה  ": הספורנוכתב 

רא וקזר משה חלכן י נועם לא צלחו, כרה להחזיר את קרח ועדתו למוטב בדשניסיונותיו של מ

 .?'ה' במי בחרשיכריע בשאלה ' קי, שמשמעותו מבחן אלמבחן המחתותקיים את ללקרח ועדתו 

, אולם ישנם כמה הבדלים משה על הדבריםוכאן חוזר  ,כיצד יתבצע המבחן ' נאמרז-'בפסוקים ו

סוקים, אך למעשה סתירה בין הפ היה לחשוב שקיימתניתן במבט ראשון בין שני המקומות. 

)ירושלמי מסכת  דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר""הפסוקים משלימים זה את זה ו

בכל פעם הכתוב ו ,בתורה ענין מסוים יותר מפעם אחת לעיתים נכתב - )לכה ההפרק ג  ,ראש השנה

 דבר חדש או להשלים את הענין.להוסיף  בא

 פרטיםלו יוא 'ז-'ם הים בפסוקיזכרמובענין הקטרת הקטורת  פרטיםלו יא נשאל את התלמידים:

 ההשוואה.כדי להקל על  הז מול זהאת הפסוקים  סדרכדאי ל ?נובפסוקימוזכרים 

 זי-טז וקיםפס ז-ו וקיםפס 

 ?מעדת קרח מי המקריבים
ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל "

 ."ֲעָדתוֹ 

ֲחִמִשים  ,ְחָּתתוֹ ִאיׁש מַ "...

 פר)מודגש מס ."ַמְחֹּתתּוָמאַתִים 

למד מכך רמב"ן ה .המקריבים

 .(ירם אינם מקריביםדתן ואבש

 ."ְוַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִאיׁש ַמְחָּתתוֹ " .לא מוזכר קריב?ה אהרןהאם 

 לא מוזכר. ."...ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש" אש על המחתות? והאם שמ

 

 

ַתח ַוי ִּ " :בפסוק יחנאמר  ֶּ ת ַוי ַַעְמדו  פ  ם ְקטֹרֶּ ימו  ֲעֵליהֶּ ם ֵאש  ַוי ָש ִּ נו  ֲעֵליהֶּ ת ְ תֹו ַוי ִּ ָ יש  ַמְחת  ְקחו  אִּ

ה ְוַאֲהרֹן ֶּ ל מֹוֵעד ו ֹמש   "ֹאהֶּ

ְקחּו: "כמה וכמה פעולות של קרח ועדתובפסוק זה מוזכרות  ְתנּו... ַוי  ימּו ...ַוי  ניתן ". ַוַיַעְמדּו... ַויָּש 

לא  אךיכלו לחזור בתשובה,  לפעולות אלוש נדרמשך הזמן ש בכלרומזת לנו בכך, ש לומר שהתורה

 .ניצלו את ההזדמנות ועמדו במרים

כאן המקום לשאול: הלוא קרח חכם גדול היה ובעל רוח הקודש, וגם מאתיים וחמישים ראשי 

ה רבנו סנהדריות שהצטרפו אליו היו גדולים בחכמה, אם כן כיצד לא חששו להתייצב מול מש

 ולהסתכן במיתה?
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 :(קרח ה במדרש תנחומא) במדרשחז"ל על קרח אומרים 

ראה שלשלת גדולה עומדת  ,אלא עינו הטעתו ?מה ראה לשטות הזו ,וקרח שפקח היה"

משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי מר: 'שנא ,שמואל ששקול כנגד משה ואהרן - הימנו

עומדות מבני בניו שכולן מתנבאין ברוח  ( ועשרים וארבעים משמרות, ו)תהלים צט 'שמו

)דברי  'ים להרים קרןקכל אלה בנים להימן חוזה המלך בדברי האל' :שנאמר ,הקדש

  .(, הכה 'הימים א

לפי שבניו  ,ולא ראה יפה ?!אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אובד אותה :אמר

נשתתף לבא לאותה חזקה  לכך ,ומשה היה רואה יפה .היו עושין תשובה ועומדין מהן

והיה האיש אשר יבחר ה' הוא ' :שנאמר ,ששמע מפי משה שכולן אובדין ואחד פלט

 .'"הקדוש

קרח ראה כוחות של חיים שאמורים לצאת ממנו ולהנהיג את ישראל, ואמר בליבו: אם אני הוא 

 זה שממנו אמורה לצאת כל השלשלת המפוארת הזאת, האם יש ראוי ממני להנהגה?!

עדת קרח ניתן לומר, שמכיוון שקרח היה גדול בדורו ובעל רוח הקודש, הצליח למשוך  לגבי

קורח היה אדם "(: 195 בשיחותיו )במדבר עמ' הרצי"הבדבריו את ראשי הסנהדראות, וכדברי 

חשוב, 'חכם גדול ומטועני הארון'... הוא היה בעל רוח הקודש לעילא ולעילא, כדברי חז"ל, 

 .לידי חטאו... הוא היוזם, המעורר, ה'רבי', המורה" שמתוך דבר נבואה בא

 

 מבט למורה

ממחלוקת קרח ניתן ללמוד כיצד מידות מקולקלות, כמו רדיפת כבוד וגאווה, יכולות להביא 

אנשים חשובים וחכמים לטעויות נוראיות ולמעשים מקולקלים, עד כדי כך שאפילו את עצמם הם 

 מטעים ומכשילים.

 

 

 כב(-יט וקים)פס ת משה ואהרןהקהלת העדה ותפיל

ל " :יט וקפסבנאמר  ל מֹוֵעד ַוי ֵָרא ְכבֹוד ה' אֶּ ַתח ֹאהֶּ ֶּ ל פ  ל ָהֵעָדה אֶּ ת כ ָ ם קַֹרח אֶּ ַוי ְַקֵהל ֲעֵליהֶּ

ל ָהֵעָדה  "כ ָ

"כל הלילה ההוא הלך אצל : רש"יקרח ניסה להמריד את העם כולו כנגד משה ואהרן, וכדברי 

ם שעלי לבדי אני מקפיד? איני מקפיד אלא בשביל כולכם. השבטים ופיתה אותם: כסבורין את

 ."לו המלכות ולאחיו הכהונה -כל הגדולות  ונוטליםאלו באין 

כל מגמתו  ולם. אבירור זה בצנעה רךבבירור אמיתי, היה עו חפץאילו היתה כוונתו לטובה והיה 

 .ה לשתף את העם כולו במחלוקתלכן ניסו ,וולמרוד בעל משה להלעיז  יתהה

  יחד עם קרח?העם לשם מה נקהל 
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אולי אכן  -מה יקרה לראות  מדברי המפרשים עולה כי חלק מהעם נאסף עם קרח מתוך רצון

וכאשר לקחו קרח ועדתו איש מחתתו וישימו עליהם "...: הרמב"ןישמע ה' לקרח, כפי שכתב 

י בכבוד כולם אז קרא קרח לכל העדה ואמר להם כ ,קטרת ועמדו פתח אהל מועד עם משה ואהרן

ראות אולי יישר בעיני האלהים ותשוב העבודה לוייטב הדבר בעיניהם ונקהלו כלם  ,הוא מקנא

דה במשה, אך גם לא אנשים אלה אמנם לא הצטרפו לקרח בהתנגדות פעילה ובמרי ...."לבכוריהם

  .כן לא עשו , אךל משהדו שיעמדו לצו ,סרבו לשמוע את דברי הבלע של קרחימחו. מתבקש היה ש
להצטרף לקרח, ונקהל כדי לראות שחלק מהעם אף התפתה  מבאר העמק דברבפירושו  הנצי"ב

"שהיה כל הקהל באים מחמת שהקהיל קרח לראות בקלקלתן של : ח"ו במפלתם של משה ואהרן

 . משה ואהרן, חלילה"

ור דברי לאצדיקים בינונים ורשעים )ראשי תיבות: צבו"ר(.  -מדרגות שונות קיימות בעם ישראל 

ונקהלו סביב קרח ועדתו, אחרים יש שהתפתו  -הנצי"ב נוכל לתאר את המעגלים השונים בעם 

דתן ואבירם כדי  הם שלגם כאלה שנקבצו סביב אהלי נהגו באדישות, כמשקיפים מן הצד, והיו

  למחות בהם.

ל ָהֵעָדה" ל כ ָ שהנקהלים החלו  בשביל": העמק דבר הנצי"ב בפירושו כתב - "ַוי ֵָרא ְכבֹוד ה' אֶּ

  ., על כן נראה כבוד ה', ונפל פחד ה' עליהם"אהרןלהתלוצץ ולהקל בכבוד משה ו

על משה ואהרן? ניזכר יחד  כדי להגןשכבוד ה' מתגלה אל העם ראינו  היכן :נשאל את התלמידים

אֲ : "י(, יד במדבר)שכך למדנו בפרשת המרגלים  ם ּבָּ ְרגֹום ֹאתָּ ה ל  דָּ עֵּ ל הָּ יםַויֹאְמרּו כָּ נ  ּוְכבֹוד ה'  ,בָּ

ל אֵּ ְשרָּ י י  ל ְּבנֵּ ד ֶאל כָּ ה ְּבֹאֶהל מֹועֵּ ְראָּ  ". כבוד ה' הופיע והתגלה אז אל העם כדי להגן על משהנ 

 וכך גם כאן. ,ואהרן

 

 מבט לתלמיד

ם" ,באופן מיוחד חסידיו עלשומר  ה' ילֵּ ים ַיצ  ע  ַיד ְרשָּ יו מ  ידָּ ר ַנְפשֹות ֲחס   קל ,()תהלים צז, י" ֹשמֵּ

מגן על וה' ענן ד מופיע ה למשה ואהרן, מיכאשר נשקפת סכנ משה ואהרן.בוחומר כשמדובר 

 הצדיקים.  

 

ָרַגע" :בפסוק כאנאמר  ה ֹאָתם כ ְ ֶּ ֹוְך ָהֵעָדה ַהז ֹאת ַוַאַכל  ת  ְדלו  מִּ ב ָ  "הִּ

במקום , אך ועדתו ולמחות בהם קרחל התנגדהיו צריכים ל י ישראלבנט, "כפי שלמדנו בפסוק י

שותפים  על ידי כך נעשוה. וחלקם נקהלו לראות מה יקר פיתויהחלקם נענו לדברי ות בהם, למח

"והנה התחייבו כליה : הרמב"ןלעונש חמור, כפי שכתב , וראויים היו לחטא הנורא של קרח ועדתו

ותרים על נבואת נביא בלבם ושהיו מהרהרים אחר רבם, והם כמהרהרים אחר השכינה ומ

 ."שמיים ייבים מיתה בידיוח
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ם ַוי ֹאְמרו  " :בפסוק כבנאמר  ֵניהֶּ ְ לו  ַעל פ  ְ פ  רקֵ ל ֱאלֹ -אֵ  ,ַוי ִּ ש ָ ָחד יֱֶּחָטא  ,י ָהרו חֹת ְלָכל ב ָ יש  אֶּ ָהאִּ

ְקֹצף ל ָהֵעָדה ת ִּ  "ְוַעל כ ָ

 .הזדרזו להתפלל עליוהעם,  שהקב"ה רוצה לכלות את אהרןומשה  כששמעו

רקֵ ל ֱאלֹ -אֵ " ש ָ אתה מכיר ": הרשב"םומוסיף  ."יודע מחשבות" :רש"יכותב  - "י ָהרו חֹת ְלָכל ב ָ

 .שלא פשעו" ,רוחות ולבות שאר העם

 משל: מוסיף ומבאר בדרך  רש"י

דתך כמידת בשר ודם, מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה, אינו יודע מי י"אין מ

לפניך גלויות כל המחשבות  -אבל אתה  החוטא, לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם.

 יודע אתה מי החוטא".ו

 א.רק נגרר לחטוראוי להיענש בחומרה, ומי  לחטא סיתה' יודע מי ה

ְקֹצף" ל ָהֵעָדה ת ִּ ָחד יֱֶּחָטא ְוַעל כ ָ יש  אֶּ  רן מלמדים זכות על כלל העם, כדברימשה ואה - "ָהאִּ

ם ל ע"י טענות מסנוורות, ואד"גלוי וידוע לפניך שרוחות המוני עם מתלהטות בנק :הרש"ר הירש

קרח לבדו הוא האשם, ואילו העם המוסת  ...ר אותם לחטאעלול לאחוז את עיניהם ולגרו ...כקרח

 .ך"חסדיהנות מזכאי ל

 ."והנה הועילה תפילתם...": העמק דבר הנצי"ב בפירושו וכתב

 ה' מקבל את תפילת משה ואהרן וסולח לעם.

 

 מבט לתלמיד

שוב עליהם זכות  ימדול, ובתפילה עליהםלפני ה'  ל, התנפלוישרא משה ואהרן התאמצו לטובת

, תוך התעלמות מעלבונם האישי ומהתנהגות העם כלפיהם. כאן מתגלית אהבתם הנפלאה ושוב

של משה ואהרן לעם ישראל, עד כדי התמסרות בתפילה שיש בה עזות מסוימת כלפי שמיא 

 צדיק עם רשע""האף תספה  אבינו על אנשי סדוםאברהם  איש אחד יחטא"(, בדומה לתפילת)"ה

 .)בראשית יח, כג(

שפיתה קרח הוא זה כי רק חלק מהעם חטא, וגם החוטאים ראויים לרחמים כי  אמרובתפילתם 

 שרון, אחז את עיניהם וגרר אותם לחטא.יאותם בעורמה ובכ

 

 

 (כז-כגוקים )פס מקרח ועדתו כלל העם דלתבה

ל ָהֵעָדה ֵלאֹמר" :בפסוק כדנאמר  ר אֶּ ֵ ב  יָרםֵהָעלו  מִּ  ,ד ַ ָתן ַוֲאבִּ ן קַֹרח ד ָ ַ כ  ש ְ יב ְלמִּ בִּ ָ  "ס 
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םה' מצווה את משה להורות לעם ישראל להתרחק מ" ירָּ ן ַוֲאב  תָּ ְשַכן ֹקַרח דָּ  ובכך להטהר ,"מ 

: המלבי"ם בהם, כפי שכותב כך שלא מחובשיתוף הפעולה עם קרח ועדתו, או ממהחטא שחטאו 

נראה כאילו מסכימים שאצל הרשעים האלה, שהם עומדים השיב לו ה' שהוא קוצף עליהם על "

  ."םועל להראות שמתרחקים מהם ומהמונצריך שיעשו מעשה בפו ,למעשיהם

"בהרחקה זו יפרשו מן השותפות עם המורדים ועל ידי כך יכפרו על : ש"ר הירשהרוכן כתב 

 .החטא שחטאו כאשר נקהלו על משה ואהרן"

עשה תשובה על ו דתן ואבירםומ התרחק מקרחהבין את חומרת מעשיו, כפי שנראה מיד, העם 

  החטא שחטא.

 

ָרֵאל" :בפסוק כהנאמר  ש ְ ְקֵני יִּ יָרם ַוי ְֵלכו  ַאֲחָריו זִּ ָתן ַוֲאבִּ ל ד ָ ְך אֶּ ה ַוי ֵלֶּ ֶּ  "ַוי ָָקם ֹמש 

חזיר את דתן ואבירם למוטב. סה משה להינ ,להתבצע כאשר מבחן המחתות עמד, זאתגם בשעה 

 ר"כסבו : רש"יתב כפי שכמתוך תקוה שלא יסרבו לו, בעצמו אליהם  לךהויתר על כבודו ומשה 

 .שישאו לו פנים"

של ההכרעה עד הרגע האחרון קא אותם והשתדל וולהציל דמשה שקד " :הרש"ר הירשתב כ

לא רצו לצאת " ,ח( )קרח במדרש תנחומא, כפי שנכתב אלה אך רשעים, "למוטב אותם להחזיר

 ."]לכבודו[ כנגדומאהליהם 

ל ָהֵעָדה ֵלאֹמר" :כז-בפסוקים כומר נא ר אֶּ ֵ ים  ,ַוְיַדב  עִּ ָ ים ָהְרש  סו רו  ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנש ִּ

ם ר ָלהֶּ ֶּ ָכל ֲאש  עו  ב ְ ג ְ ה ְוַאל ת ִּ ֶּ ֹאָתם ,ָהֵאל  ָכל ַחט  פו  ב ְ ָ ס  ן ת ִּ ֶּ ָתן  .פ  ח ד ָ ן קֹרֶּ ַ כ  ש ְ ַוי ֵָעלו  ֵמַעל מִּ

יב בִּ ָ ס  יָרם מִּ יָר  ,ַוֲאבִּ םְוָדָתן ַוֲאבִּ ַתח ָאֳהֵליהֶּ ֶּ ים פ  בִּ צ ָ ם ,ם ָיְצאו  נִּ ָ ם ְוַטפ  ם ו ְבֵניהֶּ יהֶּ ֵ  "ו ְנש 

נה כשראה משה שדתן ואבירם מתעקשים לעמוד במרדם, הזהיר את העם כפי שנצטווה. העם נע

 התייצב לימין משה ואהרן.למשה, עשה תשובה על חטאו ו

ַעל משכן קר'"...: "םהמלביתב וכך כ ָעלּו מֵּ  הכופרים מן מרוחקים הם כי בפועל ראוה ובזה ,'חַוּיֵּ

 מעל הקצף סר ובזה ובשליחותו במשה מאמינים כולם ישראל כי, מהם מופרשים והם האלה

 ."העדה

ים ואבירםזאת, דתן לעומת  ב  צָּ ְצאּו נ   זו בלבד לאו ,רש"י , כדברי"בקומה זקופה לחרף ולגדף" ","יָּ

יֶהם ְוטַ את "איתם  אף לקחואלא  יֶהם ּוְבנֵּ םְנשֵּ עד  ,מרידה קשה מאד כלפי משהמעמד של  ויצרו" פָּ

"בא : רש"יב, כמבואר כל אשר להםנשיהם וטפם וכאשר נענשו, יחד עימם נענשו גם כדי כך ש

וראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, ובית 

 .דיים"כאן אבדו אף יונקי שדין של מעלה עד עשרים שנה, ו
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 לה(-כח וקים)פס קרח ועדתו עונשם של

ה" :בפסוק כחנאמר  ֶּ ים ָהֵאל  ֲעש ִּ ַ ל ַהמ  ֹות ֵאת כ ָ י ַלֲעש  ָלַחנִּ י ה' ש ְ ְדעו ן כ ִּ ֵ זֹאת ת  ה ב ְ ֶּ ר ֹמש   ,ַוי ֹאמֶּ

י ב ִּ ל ִּ י לֹא מִּ  "כ ִּ

 על אילו מעשים מדובר? 

תת לאהרן כהונה גדולה שעשיתי על פי הדיבור, ל - "לעשות את כל המעשים האלה: רש"יכתב 

 . ובניו סגני כהונה..."

 ."להחליף הבכורים בלויים"כתב:  והאבן עזרא

"'כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה'... רמז לכל אשר עשה מיום : הרמב"ן לעומתם כותב

 ."...שאמר לו 'לך ואשלחך אל פרעה'

ל ָהָאָדם ְיֻמתו ן אֵ " :ל-בפסוקים כטנאמר  מֹות כ ָ ם כ ְ םאִּ ֵקד ֲעֵליהֶּ ָ פ  ל ָהָאָדם יִּ ת כ ָ ה ו ְפֻקד ַ ֶּ לֹא  ,ל 

י ָלָחנִּ ם . ה' ש ְ ר ָלהֶּ ֶּ ל ֲאש  ת כ ָ יָה ו ָבְלָעה ֹאָתם ְואֶּ ִּ ת פ  ְבָרא ה' ו ָפְצָתה ָהֲאָדָמה אֶּ יָאה יִּ רִּ ם ב ְ ְואִּ

ֹאָלה ים ש ְ ת ה' ,ְוָיְרדו  ַחי ִּ ה אֶּ ֶּ ים ָהֵאל  ֲאצו  ָהֲאָנש ִּ י נִּ ם כ ִּ ֶּ יַדְעת   "וִּ

קרח ועדתו יותר של  במה חמור חטאם בעונש חמור כל כך? וענשודתן ואבירם נ קרחמדוע 

 מחוטאים אחרים שהתלוננו על משה ואהרן במדבר?

 : הרמב"ןתב כ

כי תשתרר עלינו גם 'באמרם  ,מכל האדם ]חמור יותר[אבל היה העונש על אלה "

וכפרו  ]ב.[ .נו[]ביזו את משה רב בזו על כבוד הרב ]א.[ :כי עשו שתים רעות '.השתרר

וגם בך ' :שנאמר בו ,בכל מעשה ה' אשר עשה במצרים ובמדבר וגם במעמד הר סיני

 ...והם אמרו שאינו כדאי להשתרר עליהם ולא בא להם על ידו רק רע '.יאמינו לעולם

  ...".שלא שלחני כלל להוציאם ממצרים ',לא ה' שלחני'וזה טעם 

 ייםבנתינת תורה מן השמ פרובעצם כבכך , ויוויי ה'צאת  בוישמשה המציא מל טענוקרח ועדתו 

שהרי, כפי שכבר הובא לעיל, לפני מעמד הר סיני אמר ה'  , ובכל מעשי ה' במצרים ובמדבר.בכלל

ם": למשה ינּו ְלעֹולָּ "גם בך יאמינו לנצח בכל  :הרמב"ןופירש שם  .)שמות יט, ט( "ְוַגם ְּבָך ַיֲאמ 

 אמנם את עצם. "...חולם חלום כנגד דברך יכחישוהו מיד הדורות, ואם יקום בקרבם נביא או

 שליחותו של משה.ב כפרו, אך לשלולקית לא היה ביכולתם הניסים וההתגלות האל
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ומשום כך  הנצחית העומדת ביסוד התורה כולה,את האמונה קרח ועדתו באו להכחיש ולקעקע 

 גדול חטאם במיוחד.

דָּ : "משה אומר לכן אָּ ל הָּ ם ְכמֹות כָּ ֶלהא  תּון אֵּ י ...ם ְימֻּ נ  חָּ דתן ואבירם ו קרח ימותו אם ."לֹא ה' ְשלָּ

 את ישראל להוציא אותי ה' לא שלח סימן שטענותיו של קרח צודקות. זהיהא  ,כאחד האדם

 את ישראל להנהיג אותי לא שלח וא אףה ,במצריםצרים ולעשות את כל המעשים שעשיתי ממ

 נעשו מינוי הלויים והכהנים, בכללם, וכל המעשיםו ,לא קיבלתי את התורה מאת הבורא במדבר,

 רק מליבי.

לפי  םכדי להעניש ,כהאותם במיתה שלא מת בה אדם עד  להמית ,בריאה חדשה אך אם יברא ה'

ֶלה ֶאת ה'" י, אזכפירתם וחוצפתםגודל חומרת  אֵּ ים הָּ ש  ֲאנָּ ֲאצּו הָּ י נ  יַדְעֶתם כ  כפרו בה', בתורתו ו "ו 

 ובנביאו.

כי בקיעת האדמה אינה  ,אבל הענין...": הרמב"ן? כתב פתיחת פי האדמה נקראת "בריאה"מדוע 

שתפתח ותסגר מיד כאדם הפותח פיו  ...אבל פתיחת הארץ את פיה לבלוע ,בריאה מחודשת

 ."...זה הדבר נתחדש ביום ההוא כאלו הוא נברא מאין ,לבלוע ויסגור אותו אחרי בלעו

 .ר מכן היא נס שמעולם לא היה כמותוחת פי האדמה וסגירתו לאחפתי

יא תוצאה טבעית של מסביר שפתיחת הארץ את פיה, ה (200בשיחותיו )במדבר עמ' הרצי"ה 

שהעזו לכנות את מצרים בכינוי שניתן הזעזוע הנורא של הארץ מפני דבריהם של דתן ואבירם 

לָּ "לארץ ישראל, באומרם:  ַבת חָּ ֶאֶרץ זָּ נּו מֵּ יתָּ י ֶהֱעל  רַהְמַעט כ  ְדּבָּ נּו ַּבמ  יתֵּ " )במדבר טז, ב ּוְדַבש ַלֲהמ 

 , וזו לשונו:יג(

"כאן הרשעות והטומאה היותר נוראה של כל הפרשה... 'ארץ זבת חלב ודבש' מבטא את כל 

קודש הקדשים של קדושת ארץ ישראל... הם לוקחים ביטוי זה ומעבירים אותו לטומאת מצרים! 

ץ מזדעזעת, 'ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם'... מובן ...הזעזוע הזה כל כך גדול עד שהאר

 .שהארץ מזדעזעת זעזוע אלקי ונבקעת"

  

ה" :לג-בפסוקים לאנאמר  ֶּ ים ָהֵאל  ָברִּ ל ַהד ְ ר ֵאת כ ָ ֵ ֹתֹו ְלַדב  ַכל  י כ ְ ר  ,ַוְיהִּ ֶּ ַקע ָהֲאָדָמה ֲאש  ב ָ ַות ִּ

ם יהֶּ ֵ ְחת  ַ ְבַלע ֹאתָ  .ת  יָה ַות ִּ ִּ ת פ  ץ אֶּ ח ָהָארֶּ ַ ְפת  םַות ִּ יהֶּ ֵ ת  ת ב ָ ר ְלקַֹרח  ,ם ְואֶּ ֶּ ל ָהָאָדם ֲאש  ְוֵאת כ ָ

ל ָהֲרכו ש   ֹוְך  .ְוֵאת כ ָ ת  ץ ַוי ֹאְבדו  מִּ ם ָהָארֶּ ַכס ֲעֵליהֶּ ֹאָלה ַות ְ ים ש ְ ם ַחי ִּ ר ָלהֶּ ֶּ ַוי ְֵרדו  ֵהם ְוָכל ֲאש 

ָהל  "ַהק ָ

ר" ֵ ֹתֹו ְלַדב  ַכל  י כ ְ ובשליחותו רי משה אמת שכל דבלעיני העם כולו הקב"ה ממהר להכריז  - "ַוְיהִּ

 האדמה. ם דבריו של משה, ללא שיהוי, נבקעהמיד בסיו ולכן ,נעשו
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ָהל" ֹוְך ַהק ָ ת  ץ ַוי ֹאְבדו  מִּ ם ָהָארֶּ ַכס ֲעֵליהֶּ ר בהשגחה בבהיות הד ,כאן"...: האברבנאלכתב  - "ַות ְ

ושעים, חזרה להיסגר הפלא, אחר שהארץ פתחה פיה ועשתה שליחותה לבלוע הפ ל דרךוע

 ."אשר בתחילהכ

כרגע פתחה הארץ את פיה , כי מהםע"שאבדו לעיניהם, בהיותם בתוכם עומדים  :הרמב"ןוכתב 

 .הוא" ליהם, ולא נודע מקומם איהע הוסגרה אות

 

 מבט לתלמיד

שינוי מעשה בראשית, כדי העובדה שעונשם של קרח ועדתו נעשה על ידי התורה מבליטה את 

מאת הבורא  ת משה היא התורה שניתנה לעם ישראלותורלהשריש לדורות שנבואת משה אמת, 

 יתברך שמו.

 

ת" :בפסוק להנאמר  טֹרֶּ יֵבי ַהק ְ יש  ַמְקרִּ ם אִּ ים ו ָמאַתיִּ ִּ ש   אַכל ֵאת ַהֲחמִּ ֹ  "ְוֵאש  ָיְצָאה ֵמֵאת ה' ַות 

, נענשו גם מאתיים וחמישים אדמהב ובלעונתן ואבירם וכל אשר להם נענשו שעה שקרח, דה בב

 .בדרך נס טורתמקטירי הק

הובילו את המרד דתן ואבירם, שו ממעשי קרח פחות חמורים מעטן שמעשיהם היו ומכיאולם 

 .בשריפה - נענשו במיתה שקיימת כבר בעולםהם  ,בעזות ובחוצפה נוראה

כך גם מאתיים וחמישים בדומה לאש שפגעה בנדב ואביהוא כאשר הקטירו קטורת זרה לפני ה', 

 נכשלו במבחן המחתות. ו לקורח נענשו בשריפה כאשרות שהצטרפיראשי סנהדר
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 זפרק טב רעיונות מרכזיים

 תלונת קרח ועדתו:

  אנו מאמינים באמונה שלמה שנבואת משה רבנו היא אמתית  -אמיתת נבואת משה

 ונצחית.

 

 קריאת משה לדתן ואבירם:

 מידותיהם הטובות של משה ואהרן : 

 את מחרחרי הריב בדברי שלום. אינם מחזיקים במחלוקת, אלא מנסים לפייס -

 מתעלמים מעלבונם האישי.  -

 מתפללים על ישראל, מלמדים עליהם זכות וחפצים בקיומם. -

 

 עונשם של קרח ועדתו:

  הקב"ה שינה את מעשה בראשית, כדי להנחיל לדורות עולם  -אמיתת נבואת משה

 שנבואת משה אמת והתורה ניתנה למשה רבנו מאת הבורא יתברך שמו.
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 יז רקפ

 :בפרקנו ארבעה נושאים עיקריים

 המזבחמחתות החטאים לציפוי  .1

 אהרןתלונת העדה על משה ו .2

 עצירתהל אהרןמסירות נפשו של המגיפה ו .3

 מבחן המטות .4

 

 ה(-אפסוקים ) מחתות החטאים לציפוי המזבח

ת מִּ " :ג-בפסוקים ב נאמר ֹ ְחת  ַ ת ַהמ  ֵֹהן ְוָיֵרם אֶּ ן ַאֲהרֹן ַהכ  ֶּ ְלָעָזר ב  ל אֶּ ת ֱאֹמר אֶּ ֵרָפה ְואֶּ ְ ין ַהש   ֵ ב 

ו   ,ָהֵאש  ְזֵרה ָהְלָאה י ָקֵדש  ָֹתם .כ ִּ ַנְפש  ה ב ְ ֶּ ים ָהֵאל  אִּ ָ ֹות ַהַחט  ים  ,ֵאת ַמְחת  ֵעי ַפחִּ ֻ ק  ו  ֹאָתם רִּ ְוָעש 

ָרֵאל ש ְ ְבֵני יִּ ְהיו  ְלאֹות לִּ ו  ְויִּ ש  ְקד ָ ְפֵני ה' ַוי ִּ יֻבם לִּ ְקרִּ י הִּ ַח כ ִּ ֵ ְזב  ו י ַלמ ִּ פ   "צִּ

היתה ללמד את ישראל  ,, מטרת המשבר והעונש שבעקבותיולפרשתנו הקדמהכפי שהסברנו ב

חטאם של קרח ועדתו היה בחוסר הבנה במדרגות . במה טעו ולרומם אותם למדרגה חדשה

 שתמשוה בהןשתות מחהש 'הה נשם של קרח ועדתו ציוובעקבות ע הקדושה שבעם ישראל, ולכן

, אהרן, אשר לא מזרע זר רביק לבל י ישראלבנסימן ואזהרה ל ם יהווחמישים ומאתיים הנשיאי

וסימן לדורות, ויזכירו אות וו המחתות יה. ולהקריב קרבנות על מזבח הנחושת קטורת להקטיר

 לכהנים בלבד.בכללה נועדה  קרבנותשעבודת ה לכל באי בית ה'

על מנת  ,מתוך השריפה החוטאים מחתותאת  לאסוףאלעזר משה לומר להקב"ה מצווה את 

 מזבח החיצון.את ה בהן ויצפו משטחי נחושתלעד שתהיינה את המחתות  דושירד

"ומפני שאהרן היה נושא המחלוקת  :האברבנאלכותב  ?מדוע הציווי הוטל על אלעזר ולא על אהרן

וה שיעשה זה אהרן בעצמו, פן יחשבו הרואים שהיה עושה זה להוסיף על קלון יההוא, לכן לא צ

טהרת לב ולא מתוך ציווי ה' מתוך  בודאי אהרן היה ממלא אחר ."...שונאו ולהיות ,קורח ועדתו

שלא כדי  ,יעסוק בכך בכל זאת הקב"ה מצווה שאלעזרנקמנות ורצון לבזות את קרח ועדתו, ו

 במחשבה רעה על אהרן.יכשלו אנשים 

 "הוצרך לתת טעםציפוי המזבח במחתות החוטאים: מבאר מה התועלת שבעקידת יצחק  בעל

לפני ה' לברר בם האמת מהשקר,  םכי במה שהקריבוואמר ש, קדהות האלה במקום ם המחתולש

 על מנתששימשו  מחתות התקדשו בכךה כלומר,. י ישראל..."לאות לבנשם תמיד נתקדשו להיות 

על ידן הוכרה שבסופו של דבר . אמנם מתחילה הובאו בחטא, אך מכיון להבחין בין האמת לשקר

 אימות הן להיות ציפוי למזבח ולהזהיר את בני ישראל מן החטא.מתלכן  ,טעותם של החוטאים
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ָֹתם" ַנְפש  ה ב ְ ֶּ ים ָהֵאל  אִּ ָ ֹות ַהַחט  למדנו שלא הכתוב מש ,הקדוש מסביר אור החיים - "ֵאת ַמְחת 

לבל יחשוב אדם מישראל "משה ואהרן גרמו לקרח ועדתו למות, אלא הם במעשיהם גרמו לכך: 

פירוש שהם חבלו  ',החטאים האלה בנפשותם'סיבה, לזה אמר היו להם  ]משה ואהרן[כי הם 

גם 'חסרון', כמו  או)פירוש המילה 'חטא' ה "בעצמן וִחסרו נפשם ולא היה להם סיבה מזולתם

י ְשֹלֹמה " כא: ,א א' במלכים י ּוְבנ  י ֲאנ  ית  י  יםְוהָּ א   (."ַחטָּ

 

ז ֶַּרע ַאֲהרֹן הו א " :בפסוק הנאמר  ר לֹא מִּ ֶּ יש  ָזר ֲאש  ְקַרב אִּ ר לֹא יִּ ֶּ ָרֵאל ְלַמַען ֲאש  ש ְ ְבֵני יִּ רֹון לִּ כ ָ זִּ

ְפֵני ה' ת לִּ יר ְקטֹרֶּ ְהיֶּה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתֹו כ ַ  ,ְלַהְקטִּ ה לוֹ ְולֹא יִּ ֶּ ַיד ֹמש  ר ה' ב ְ ֶּ ב  ר ד ִּ ֶּ  "ֲאש 

 : החזקוניתב כ 

)שמות כ, כ(, שהיו ממלאים  'מזבח אדמה תעשה לי'"שיהא הרואה שואל: הרי כתיב, 

והנשאל משיב: גג זה נעשה  את חללו עפר, אם כן מה טיבו להיות לו גג מנחושת?

 .לערער עוד" ראווכל העם ישמעו וייין על הכהונה, רממחתות קרח ועדתו שהיו מערע

לפי הסבר החזקוני, ציפוי המזבח יעורר את תשומת לב המתבוננים בו וכך הכל ישמעו על מעשה 

 קרח ויתרחקו ממעשיו.

יש  ָזר" ְקַרב אִּ ר לֹא יִּ ֶּ ְהיֶּה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתוֹ  ...ְלַמַען ֲאש   ושבחלק "ְלַמַען ֲאֶשר" המילים - ..."ְולֹא יִּ

למען אשר לא יקרב איש : היא ומשמעות הכתוב ,את חלקו השני משמשות גם וקהראשון של הפס

כדי שלא יהיה ": רש"יב , כמבוארה כקרח וכעדתוולמען אשר לא יהי, זר להקטיר קטורת לפני ה'

  ."כקרח

 

 מבט לתלמיד

הקב"ה אינו חפץ במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה, ואם כן, מטרת לקיחת ש ,נסכם ונאמר

בח בהן היתה להזכיר לעם לדורותיו את אשר אירע לקרח ולעדתו ובכך המחתות וציפוי המז

 יישמרו העם מלחטוא עוד ולא יקרב איש שאינו מזרע אהרן להקטיר קטורת לפני ה'.

 

ְהיֶּה ְכקַֹרח ְוַכֲעָדתוֹ "מילים ב  ,להיות כקרח איסור מפורשיש כאן  -כלולה משמעות נוספת  "ְולֹא יִּ

ולא ' שנאמר: ,אמר רב: כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו"א(: "ע )קיבמסכת סנהדרין  כמבואר

מחלוקת שאינה לשם ו פלגנות עולם כאדם המייצר לדיראוןקרח מזוהה  ".'וכעדתו יהיה כקרח

 אלו כמפני אש.מעין ו להתרחק ממחלוקות אותנהתורה מצווה ו ,םשמי
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 מבט למורה

בחברה הישראלית בפרט, והוא גורר דבר מצוי בעולם בכלל והוא , נושא המחלוקת, לדאבון לב

לכן במקביל ללימוד פסוקים אלה כדאי  רכילות, פלגנות, שנאת חינם וכו'. אחריו לשון הרע,

ומתוך  ,ד עם הילדים מהם שורשי המחלוקת )גאוה, עקשנות, חוסר הקשבה, עין רעה וכו'(ולמל

סבלנות, הקשבה, בקשת  ימנע ממחלוקת:נו לסגל לעצמנו כדי להמהן המידות שעלילברר יחד כך 

 האמת, ענוה, עין טובה, אהבה וכו'. 

 

המאמין לדברי משה  מתוך כך נדבר בחומרה על הנזק הגדול שגרם קרח בזמן שפנה אל העם

 .ולגרור אותם למחלוקת ושומע לדבר ה', וניסה למצוא דרכים להמרידו בה' ובמשה

 

 ט(-)פסוקים ו אהרןעל משה ותלונת העדה 

ם " :ו וקפסבנאמר  ֶּ ת  ם ֲהמִּ ֶּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ֵלאֹמר ַאת  ֶּ ֳחָרת ַעל ֹמש  ָ מ  ָרֵאל מִּ ש ְ ֵני יִּ ל ֲעַדת ב ְ ֹנו  כ ָ ל  ַוי ִּ

ת ַעם ה'  "אֶּ

נּו בצעקה " על נפשם כל עוד רוחם בהם ונמלטהלוא זה עתה . העם קשה להבנה תתלונ עֵּ ְבלָּ ֶפן ת 

ֶרץ אָּ  לבלועהארץ בפתיחת פי  ,את יד ה' הבוראת בריאה חדשהבעיניהם  ראוו טז, לד(במדבר ) "הָּ

 ם שבים לנרגנותםכיצד ה לחזור ולהתלונן? , כבר למחרת,זים עתהכיצד הם מע .את הרשעים

 ?לא קרהדבר לחוסר אמונתם כאילו ו

ם עקרח, דתן ואבירם. ה - תלונת העם לא היתה על אותם שנבלעו באדמהמסבירים ש המפרשים

היתה על  ם. תלונתוכפרו בתורה שחלקו על משהכך קיבלו את עונשם על מה הנבלעים באדש הבין

אך המחלוקת , הם טעו בהקריבם אש זרהמנם מיתת מאתיים וחמישים איש מקריבי הקטרת. א

 תפתו ללכת אחרי קרח. לא התחילה מהם, הם ה

תאים, המסוגלת להרוג את מי שאינו מ הבירור לא היה צריך להיות בקטורתש טענת העם היתה

, משה ואהרן דבריהםלה'.  ה' בלי לגרום למיתת אלה שלא בחר בהם בחרר במי המבר אופןאלא ב

 . , ולא היה על כך ציווי מאת ה'מקריב אותההזר הההורגת את  לעשות את המבחן בקטרת בחרו

 איש וחמישים מאתים אבל, שחטאו מודים אנו הבלועים ואבירם דתן"על : "םהרשבוכך כותב 

 ."קטורת להקטיר שציויתם, אותם הרגתם אתם ואביהוא נדב יתתבמ שמתו

 שרפתם שידעתם בחכמה או, שבתפילתכם ויתכן... זאת היתה ראיה מה": עזרא האבןוכתב 

 ."המקריבים

 אהרןאת משה ו מואשיהוישראל  ונכשלקרח ועדתו,  יאחר ושנגרר על כךהרהר בתשובה לבמקום 

 המיתו את מקריבי הקטורת. בתחבולתםש
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ה ְוַעל ַאֲהרֹן" :ז וקפסבנאמר  ֶּ ֵהל ָהֵעָדה ַעל ֹמש  ק ָ הִּ י ב ְ הו   ,ַוְיהִּ ָ ס  נ ֵה כִּ ל מֹוֵעד ְוהִּ ל ֹאהֶּ ְפנו  אֶּ ַוי ִּ

בֹוד ה' ָעָנן ַוי ֵָרא כ ְ  "הֶּ

ומגן על  , מופיע כבוד ה'אהרןעל משה וכמו בחטא המרגלים ובהקהלת קרח את העדה  ,גם כאן

: )קמה, כ( בתהליםן על אוהביו מפני הקמים עליהם, כנאמר ה' באהבתו שומר ומג .משה ואהרן

יו" ל ֹאֲהבָּ ר ה' ֶאת כָּ  ...".שֹומֵּ

 

 טו(-יפסוקים ) לעצירתה אהרןמסירות נפשו של ובעם המגיפה 

ָרַגע" :י וקפסבנאמר  ה ֹאָתם כ ְ ֶּ ֹוְך ָהֵעָדה ַהז ֹאת ַוֲאַכל  ת  ו  מִּ ם ,ֵהרֹמ  ֵניהֶּ ְ לו  ַעל פ  ְ פ   "ַוי ִּ

 מתפללים עליהםאלא למרות חומרת טענותיהם, , לישראל טינה נוטרים אינם אהרןמשה ו

 :מפרשיםב מבוארכ, באהבה

  ."להתפלל -ם פניה לויפלו ע" :כתב האבן עזרא

 

 מבט לתלמיד

, אלא נופלים על פניהם ומתפללים מהטענות שהוטחו בהם משה ואהרן אינם נפגעים באופן אישי

משה ואהרן בענוותנותם הרבה ובאהבתם שוב מתגלים ע. יאונה לו כל ר שלאלמען עם ישראל 

פניהם לפני ה'. הם לא פעלו על פי  -ויפלו על ": הרש"ר הירשעם ישראל, וכדברי להגדולה 

הכוונה שההמון המתקומם ייחס להם, לא תבעו את מות מעליביהם ולא הסכימו להיות שליחי 

 ."המוות בעם ה'

 

ר מֹ " :יג-בפסוקים יאנאמר  ל ַאֲהרֹןַוי ֹאמֶּ ה אֶּ ֶּ ַח  ,ש  ֵ ְזב  יָה ֵאש  ֵמַעל ַהמ ִּ ן ָעלֶּ ה ְותֶּ ָ ְחת  ַ ת ַהמ  ַקח אֶּ

ם ר ֲעֵליהֶּ ֵ ל ָהֵעָדה ְוַכפ  ת ְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה אֶּ ים ְקטֹרֶּ ְפֵני ה' ֵהֵחל  ,ְוש ִּ ל ִּ ף מִּ צֶּ י ָיָצא ַהק ֶּ ףכ ִּ גֶּ ח  .ַהנ ָ ק ַ ַוי ִּ

ֹוך הַ  ל ת  ה ַוי ָָרץ אֶּ ֶּ ר ֹמש  ֶּ ב  ר ד ִּ ֶּ ֲאש  ַ ָעםַאֲהרֹן כ  ף ב ָ גֶּ ֶּ נ ֵה ֵהֵחל ַהנ  ָהל ְוהִּ ת ַהק ְ  ,ק ָ ן אֶּ ֵ ת  ר ַוי ִּ ֵ ת ַוְיַכפ  טֹרֶּ

ָפה .ַעל ָהָעם ג ֵ ַ ָעַצר ַהמ  ֵ ים ַות  ים ו ֵבין ַהַחי ִּ תִּ ֵ ין ַהמ  ֵ  "ַוי ֲַעֹמד ב 

כדי לעצור  רץ אל תוך הקהל אשראהרן  אלה בולטת מסירותו והשתדלותו העצומה שלבפסוקים 

יםַויַ "את המגפה בגופו,  ין ַהַחי  ים ּובֵּ ת  ין ַהמֵּ ועצר  ן המתים ובין החייםחצץ בגופו בי אהרן ."ֲעֹמד ּבֵּ

אהבת ישראל  מתוך ן העםלמע חייון את סיכעל עצמו אלא לא חס אהרן  .המגפה את התפשטות

 .שבערה בקרבו
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שלא ן על החולים והתעכב להג ,תייצב שםה... - יםויעמד בין המתים ובין החי": הספורנוומוסיף 

ה..., על היפך 'ימותו ֵעד  ְך ה  ו  ְדלו  ִמת  חלה עוד שום אחד מהם בחולי  שלא - הותעצר המגפ .'ִהב  

 ."שנרפאו החולים במגפה - הוהמגפה נעצר .מגפה

צר בין המגיפה, עו יהם, חצץ בינלעונשם, אלא רץ לתוך הקהל חיכהו לא נבדל מתוך העדה אהרן

  חולים שיבריאו.אג לוד שלא תמשיך להתפשטאת המגיפה 

 : הרש"ר הירשתב ווכך כ

הכוונה שההמון המתקומם ייחס להם, לא תבעו את  ל פילא פעלו ע ]משה ואהרן["הם 

אלא אהרן רץ אל תוך הקהל  מות מעליביהם ולא הסכימו להיות שליחי המוות בעם ה'.

 ."עמד בין המתים ובין החיים כמכפר ומצילוכך שהיה מוקדש למוות... 

ֶתם ֶאת ַעם ה'"העם למען העם מלמדת עד כמה טענם של משה ואהרן  סירותםמ  היתה "ַאֶתם ֲהמ 

 אווילית.

 

 מבט לתלמיד

"אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את  :אישיותו המופלאה של אהרן שוב בולטתפסוקים אלה ב

 .ב("ימא, פ")אבות  הבריות ומקרבן לתורה"

לתוך הקהל, בסיכון נפשו  על עם ישראל, בריצתותפילתו דולה של אהרן לעמו מתגלה באהבתו הג

 את המגיפה. בגופו ובזריזותו לעצור

, קלות של קרחולקממידותיו ה לעומתנבליט את ההבדל הגדול בין מידותיו הנאצלות של אהרן 

 .כהונה הגדולהההיה אהרן לתפקיד כמה ראוי ובכך נראה 

 

ת" על המילים ים ְקטֹרֶּ  : )בפסוק יג( רש"יכותב  "ְוש ִּ

ומרננים אחר הקטורת, לומר: סם המוות הוא!  םלפי שהיו ישראל מליזי "למה בקטורת?

 , על ידו נשרפו חמישים ומאתיים איש.אעל ידו מתו נדב ואביהו

 ."והחטא הוא הממיתאמר הקב"ה: תראו שעוצר מגפה הוא, 

, כפי ר מגיפהלעצו הואכוחה של הקטורת  -ההיפך הוא הנכון אנשים. ממית האין בקטורת כישוף 

אבל ...", ת עוצרת המגיפה"רז זה מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיע, שהקטור: רש"ישכתב 

  .הקטורתיד ה' פוגעת בו לרעה על ידי  וטא,חכשאדם 

 

 מבט לתלמיד

בעולם, ומאידך נדגיש כי החטא  ת מעלתה של הקטורת, המוסיפה חייםנעצים בעיני התלמידים א

 את טבעה של הקטורת. אף  הוא הממית ובכוחו לשנות
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נחזור ונשנן כי השגחת ה' על האדם נקבעת לפי מעשיו, "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע 

 הגזירה".

 

 

 כה(-טזפסוקים ) מבחן המטות

 אהרןבהקב"ה בחר שאת העם ותלמד חנך תשוה ה' לעשות פעולה יהחוטאים, צ ענישתאחר ל

  :הרשב"ם תבכך וכ .להיות כהן גדול

ת ַעם ה'' ומריםעל דבר הקטורת וא מתלונניםמאחר ש" ם אֶּ ם ֲהִמּתֶּ , ואינה הוכחה שבחרתי 'ַאּתֶּ

 .כי מטהו יפרח על ידי" .אחרת שלא יוכלו לערער על הכהונה נים, אני אעשה הוכחהכהב

 

ה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת " :יז בפסוקנאמר  ֶּ ה ַמט  ֶּ ם ַמט  ָ ת  ָרֵאל ְוַקח ֵמאִּ ש ְ ֵני יִּ ל ב ְ ר אֶּ ֵ ב  ם ד ַ יֵאהֶּ ל ְנש ִּ כ ָ

ֹות ,ְלֵבית ֲאֹבָתם ר ַמט  ֵנים ָעש ָ הו   ,ש ְ ֵ ב ַעל ַמט  ֹ ְכת  מֹו ת ִּ ת ש ְ יש  אֶּ  "אִּ

ב" ית אָּ  " פירושו כאן שבט. ּבֵּ

ם ְלֵבית ֲאֹבָתם" יֵאהֶּ ל ְנש ִּ ה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת כ ָ ֶּ ה ַמט  ֶּ ם ַמט  ָ ת   מנשיא כלקח מקל  - "ְוַקח ֵמאִּ

ג את ו שבט,  .ל אותו נשיאו ששבטכל מטה ְיַיצֵּ

ֹות" ר ַמט  ֵנים ָעש ָ המציין  הרמב"ן -" ש ְ אפרים שבטי ', ושבט לוייה למעשה 'מטה ה אהרן ֶשַמטֵּ

 שבט יוסף. - שבט אחדנמנו כ ,בני יוסף ,ומנשה

הו  " ֵ ב ַעל ַמט  ֹ ְכת  מֹו ת ִּ ת ש ְ יש  אֶּ שמות הנשיאים רשומים על המטות היו מבאר ש "םהמלבי - "אִּ

יצוה שיקח מטה מאת כל שבט שבו מציין כלל השבט, ושיכתוב על המטה " ולא שמות השבטים:

 .את שם הנשיא, שבזה יציין את הנשיא בעצמו מצד ששמו כתוב על המטה..."

בחירת אהרן לכהונה, כאשר יפרח על  תאויהיה  כךבועל המטות,  יםכתוב ויהים הנשיאי מותש

 המטה שעליו שמו של אהרן.

 

ית ֲאבֹוָתם ְוֵאת" :בפסוק יחנאמר  ֵ ָחד ְלרֹאש  ב  ה אֶּ ֶּ י ַמט  י כ ִּ ה ֵלוִּ ֵ ב ַעל ַמט  ֹ ְכת  ם ַאֲהרֹן ת ִּ ֵ  "ש 

לוויה לבד, מכל מקום משפחת כהונה לבד ו - שחלקתים לשתי משפחות ף על פיא": רש"יכתב 

  ."שבט אחד הוא
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ֵעד" :בפסוק יטנאמר  ו ָ ר אִּ ֶּ ְפֵני ָהֵעדו ת ֲאש  ל מֹוֵעד לִּ ֹאהֶּ ם ב ְ ָ ְחת  נ ַ ה ְוהִּ ָ מ  ָ ם ש   "ָלכֶּ

לפני לוחות העדות המונחים בארון ה'  ,ועד אתכםויאני רגיל לה בושבמקום הנח את המטות 

 .שבקודש הקדשים

 

ְפָרח": בפסוק כנאמר  הו  יִּ ֵ ֹו ַמט  ְבַחר ב  ר אֶּ ֶּ יש  ֲאש  ֵני  ,ְוָהָיה ָהאִּ ֹות ב ְ ֻלנ  ת ת ְ י ֵמָעַלי אֶּ ֹתִּ כ  ַוֲהש ִּ

ם ינִּ ר ֵהם ַמל ִּ ֶּ ָרֵאל ֲאש  ש ְ ם יִּ  "ֲעֵליכֶּ

 .הפורחבאיש אשר שמו כתוב על המטה  תוכיח שה' בחראחד המטות יפרח, ופריחה זו 

ָרֵאל"וַ  ש ְ ֵני יִּ ֹות ב ְ ֻלנ  ת ת ְ י ֵמָעַלי אֶּ ֹתִּ כ   ,רש"י וכדברי ,מעלי את התלונות אשקיטכלומר  - "ֲהש ִּ

ם"שנאמר: כמו שהוא  י  ה ַהֶמֶלְךַוֲחַמת " :, או)בראשית ח, א( "ַויָֹּשכּו ַהמָּ כָּ כָּ  .)אסתר ז, י( "שָּ

 

ָרֵאל" בפסוק כא:נאמר  ש ְ ֵני יִּ ל ב ְ ה אֶּ ֶּ ר ֹמש  ֵ ָחד  ,ַוְיַדב  יא אֶּ ה ְלָנש ִּ ֶּ ם ַמט  יֵאיהֶּ ל ְנש ִּ נו  ֵאָליו כ ָ ת ְ ַוי ִּ

ֹות ר ַמט  ֵנים ָעש ָ ָחד ְלֵבית ֲאֹבָתם ש ְ יא אֶּ ה ְלָנש ִּ ֶּ ֹוָתם ,ַמט  תֹוְך ַמט  ה ַאֲהרֹן ב ְ ֵ  "ו ַמט 

 ."הניחו באמצע, שלא יאמרו, מפני שהניחו בצד שכינה פרח - םתוך מטותב" :ש"ירכתב 

בעקבות דברי רש"י נסביר כי משה הקפיד לעשות את המבחן באופן שווה לכל המטות, כדי שלא 

 יהיה מקום לחשוד כאילו מטה אהרן פרח בשל פעולת משה ולא בגלל בחירת ה'.

 

 אהרן המופת במטה

ל ָהֵעדו תַויְ " :בפסוק כגנאמר  ל ֹאהֶּ ה אֶּ ֶּ ֳחָרת ַוי ָֹבא ֹמש  ָ מ  י מִּ ה ַאֲהרֹן ְלֵבית  ,הִּ ֵ ַרח ַמט  ָ נ ֵה פ  ְוהִּ

ים ֵקדִּ ְגֹמל ש ְ יץ ַוי ִּ ַרח ַוי ֵָצץ צִּ י ַוי ֵֹצא פֶּ  "ֵלוִּ

 שלושה תהליכים מצויינים בפסוק:

א ֶפַרח"  עלו בו פרחים. -" ַוֹיצֵּ

יץ" ץ צ  צֵּ  נטה, שהיא תחילת הפרי.ידי חם שהגיעו לציצים הם פרחי -" ַויָּ

ים" ד  ְגֹמל ְשקֵּ  .והבשיל ירותהפ , שקדים.רּוכְ מתוך הציצים גמלו, ּב   -" ַוי 

 :הדבר מרכזיות בהסברשתי שיטות  במפרשים אנו מוצאים

על היו בו זמנית אך כאן הפרח והציץ כבר אינם קיימים, , מבשיל הפריבדרך כלל, כאשר  - האחת

 .דיםשקוציצים  ,פרחים הן המטה
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"דרך האילנות שבעת הנצה כבר נפל הפרח, ובעת שגמל הפרי לא נמצא הנץ : המלבי"םכך כתב 

עוד, ובמטה זה היה הנס שלא נפל הפרח ולא הנץ והיה נמצא עליו הפרח כמו שהתחיל לפרוח... 

 .וגם נמצא עליו הנץ וגם הפרי שנגמרה..."

 ., גם שקדים"גם ציץ -"כך היה נמצא על המטה : בהעמק דברב וכת וכן

 מכןוהוציא פרחים, ורק לאחר  אהרןשפרח מטה הכל ראו  כשהוציא משה את המטות -ה השני

 שקדים. הוגמלו  הופיעו הציצים

או  משה כשהוציאו  ,נראה לפי הפשט": הרשב"ם וכדברי ְוִהנ ֵה ' שפרח ולא יותר, כדכתיב: ְמצ 

ֲהר   ה א  ֵ ט  ח מ  ר  ֵצץ ִציץ'. אבל אחר כן ן'פ   י   ֵקִדים'לעיני כל ישראל, ואחרי כן  'ו  ְגמ ל ש ְ י ִ  ."'ו 

 

 שקדים? הוציא המטה דוקא  מדוע

אף המעורר על  ולהוציא פרי יותר משאר העצים, וכךח פרול ממהר שקדשעץ ה רש"יכתב 

 ונה, פורענותו ממהרת לבוא.הכה

ת הקטורת הרי כהונת אהרן כבר התבררה בכך שה' קיבל א ,מדוע ציוה ה' על אות המטהנשאל: 

 ?ם מקטירי הקטורת האחריםשלו, ושרף את מאתים וחמישי

טענת בני ישראל היתה שהכהונה לא הוכחה, מפני שאפשר שמשה ואהרן המיתו את ש נשיב,

, זרא שהבאנו למעלהען אבה דבריהקטורת בחכמתם או בתפילתם, כ מאתים וחמישים מקטירי

כהנים, מפני שגם נדב ואביהוא, שהיו  או שמיתתם אינה מוכיחה שהם לא היו ראויים להיות

 )בפסוק ו(: רשב"םהדברי כהנים, מתו בהקטרת קטורת שלא כדינה, כ

כמיתת נדב "על דתן ואבירם הבלועים אנו מודים שחטאו, אבל מאתים וחמשים איש שמתו 

 אתם הרגתם אותם, שציוויתם להקטיר קטרת". - ואביהוא

 : כתב )בפסוק טז( ובהמשך

מאחר שמתלוננים על דבר הקטורת, ואומרים 'אתם המתם את עם ה''  -מטה וגו' "קח מאתם מטה 

ואינה הוכחה שבחרתי בכהנים, אני אעשה הוכחה אחרת שלא יוכלו לערער על הכהונה. כי מטהו 

 יפרח על ידי".

 : רבנו יוסף בכור שורומעין זה כתב גם 

אתם מודים שהיו ראויים לכהונה, "מה הבחנה יש כאן שאינם ראויים לכהונה? הלא נדב ואביהוא 

לא הוכחתם  ומתו בשביל הקטורת, ואם הוכחתם שאהרן קדוש יותר מהם, מיהו על כל פנים

 .שאינם ראויים לכהונה"
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יש  " בפסוק כד:נאמר  ְקחו  אִּ ְראו  ַוי ִּ ָרֵאל ַוי ִּ ש ְ ֵני יִּ ל ב ְ ל כ ָ ְפֵני ה' אֶּ ל ִּ ֹת מִּ ט  ַ ל ַהמ  ת כ ָ ה אֶּ ֶּ ַוי ֵֹצא ֹמש 

ה ֵ  "ו  ַמט 

לבדו, הובנו כראוי ונתקבלו בשקט. העם  אהרןה טפריחת וגמילת השקדים על מ -המבחן אות תוצ

וכולם לקחו איש מטהו  נים. הרוחות נרגעוכהראה וקיבל כי ה' בחר בשבט לוי להיותם לויים ו

 .עוד על בחירת אהרן והלויים והלכו להם בלי לערער

 

 מבט לתלמיד

גלתה לעין כל שה' בחר באהרן ובניו לכהונה ובשבט לוי  שפריחת מטה אהרן נסכם ונאמר,

 .יבל את בחירת ה' ועשה תשובהקלעבודת המשכן. ומתוך כך עם ישראל 

 

ה" :כה בפסוקנאמר  ֶּ ל ֹמש  ר ה' אֶּ ת ְלאֹות  ,ַוי ֹאמֶּ רֶּ מֶּ ש ְ ְפֵני ָהֵעדו ת ְלמִּ ה ַאֲהרֹן לִּ ֵ ת ַמט  ב אֶּ ֵ ָהש 

י רִּ ְבֵני מֶּ ָתם ֵמעָ  ,לִּ לו נ ֹ  "ַלי ְולֹא ָיֻמתו  ו ְתַכל ת ְ

 לוחות העדות במקדש.  צדל תנגנז למשמרת ולאו אהרןמטה 

 ."ולא ילונו עוד על הכהונה ,לכהן שבחרתי באהרן לזכרון - ת"למשמרת לאו: רש"יכתב 

רם אם ירצו להיות פירש שהמטה נועד להיות לאות לבני ישראל בדורות הבאים, להזהי הרשב"ם

 חלילה. בני מרי ולמרוד

תכדרך ": הרש"ר הירשכתב ו ו חו  ל   אהרןהעדות מעידים שה' הוא נותן התורה, כן מעיד מטה  ש  

 ."נים במקדשכה, ורק על יסוד בחירת ה' הם משמשים כאהרןשה' הוא הבוחר בבני 

 

י" רִּ ְבֵני מֶּ  עיופמ יחזקאל )בספרבתנ"ך נדיר מאד  ',מרדנים' שמשמעותו ,'בני מרי'ביטוי ה - "לִּ

 את חומרת ההתרחשויות שאירעו בפרשתנו. זה מדגישחריף בביטוי  השימוש. ('יבית המר'הביטוי 

ָתם" לו נ ֹ ם, שלא יוסיפו : הספורנוכתב  - "ו ְתַכל ת ְ נ  ת  לו  ה את ת ְ ל   "וזאת המשמרת והאות ְתכ 

 .להתלונן"

 

ה"" :בפסוק כונאמר  ן ָעש ָ ֵ ה ה' ֹאתֹו כ  ו ָ ר צִּ ֶּ ֲאש  ַ ה כ  ֶּ  ַוי ַַעש  ֹמש 

וה המן שצ ולא כמו בצנצנת ,[את המטה] שכאן הניח משה בעצמו "ללמד: דברבהעמק כתב 

 ."אהרןל
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 הכרת בני ישראל בטעותם וחששם מלגשת אל הקודש

ה ֵלאֹמר" :כח-כז בפסוקיםנאמר  ֶּ ל ֹמש  ָרֵאל אֶּ ש ְ ֵני יִּ נו   ,ַוי ֹאְמרו  ב ְ ָ ל  ֻ ַוְענו  ָאַבְדנו  כ  ֵהן ג ָ

ֵרב .ָאָבְדנו   ֵרב ַהק ָ ֹל ַהק ָ ן ה' ָימו ת כ  ַ כ  ש ְ ל מִּ ְגֹועַ  ,אֶּ ְמנו  לִּ ַ ם ת   "ַהאִּ

 

ן ה' ָימו ת" ַ כ  ש ְ ל מִּ ֵרב אֶּ ֵרב ַהק ָ ֹל ַהק ָ איזה קושי מתעורר  ניתן לשאול את התלמידים: - "כ 

 בלימוד פסוק זה?

ב" בכפילות:שנעמוד על הקושי  רֵּ ב ַהקָּ רֵּ  ".ַהקָּ

 ,כלנו רשאין להכנס לחצר אהל מועד ]שהרי[אין אנו יכולין להיות זהירין בכך, " :רש"יכתב 

 . "ימות -ואחד שיקריב עצמו יותר מחברו ויכנס לתוך אהל מועד 

בלפי פירושו, הכוונה במילים " רֵּ ב ַהקָּ רֵּ  מי שיתקרב יותר מכפי שמותר לו להתקרב. היא: "ַהקָּ

ְגֹועַ " ְמנו  לִּ ַ ם ת  ֹתם ַהֶכֶסףבפסוק ", כמו מלשון גמר 'תמנו' - "ַהאִּ  .טו( ,)בראשית מז" ַוי 

 , כלומר: האם נגמר דיננו למיתה?"שמא הופקרנו למיתה": רש"י פירש את שאלת העם

  שור ומעבר לפרק הבא.ימהווים ק בפרק פסוקים אחרונים אלה

פני בהביעו  ,מתוך כך ה'. ל פיוהלויים נעשה ע אהרןשמינוי  הכירו בכךעשו תשובה ו י ישראלבנ

 עדתו. כב אל המשכן ימות כקרח ול הקרשכ חששם הגדול,משה את 

 : האברבנאלוכך כתב 

 אהרןשבחר ה' בשבט הלוי בכלל ו י שראו בחינת המקלות, הכירו וידעו"וישראל, אחר

 ...הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו' :ולכן אמרו למשה ...בפרט ובזרעו לעניין הכהונה גדולה

 . מיד!" ר מן המקדש וימותכי תמיד יגע אדם בדבכל היום נמות,  ...?'האם תמנו לגוע

 :הרש"ר הירשוכתב 

"העם הבין שרק בני אהרן והלויים הורשו להתקרב אל המקדש... משום כך יראו פן 

יאבדו אם יתקרבו בשוגג או באונס... כל אדם הוא 'קרב', ואף על פי כן אסור לו להיות 

ר על המרחק אדם חייב להתקרב, אך גם בשעת קריבתו עליו לשמו... 'קרב' יותר מדי!

 ".הדרוש

להתקרב אל מרשה ה' לויים לאהרן ובני לשרק העם הבין כעת, לאחר שרשרת האירועים בפרשה, 

 באונס.בשוגג או אף יתר על המידה, משום כך יראו פן יאבדו אם יתקרבו ו ,משכןה
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 נים והלוייםכהה .דומהמקרה ה ישנמה יש לעשות כדי שלא יה' ודיע מבפסוקים הבאים  לכן

למלא את התפקידים המוטלים עליהם, והם ישגיחו על העם שלא על מנת דש ויקרבו אל הק לבדם

 קרבו למקום אסור.תי

 

 מבט לתלמיד

בסיכום הנושא נדגיש לתלמידים כי מתוך המשבר והסיבוכים של מחלוקת קרח ועדתו, מתבררים 

ה וקדושת מחדש ביתר תוקף תפקידו המיוחד של שבט לוי, ערכה המיוחד של משפחת הכהונ

 המשכן ועבודתו. 

"מתוך סיבוכים אלה של קרח ועדתו, : (182עמ' במדבר ) בשיחות הרב צבי יהודהכפי שנאמר 

 .מתברר בכל תוקף ענין קדושת ישראל בכל מדרגותיו... ונפגשים במצוות חדשות..."
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 זפרק ירעיונות מרכזיים ב

 

 מחתות החטאים לציפוי המזבח:

 מן המחתות שבהן הקריבו בני עדת קרח קטורת עשו ציפוי  - בחירת ה' את הכהנים

למזבח הנחושת כדי שיהוו סמל וזיכרון לדורות, שרק הכהנים רשאים להתקרב אל 

 הקודש ולעבוד את עבודת הקרבנות.

  הלקח מחטא קרח ועדתו. -התרחקות ממחלוקת ורדיפת שלום 

 

 המגיפה ומסירות נפשו של אהרן לעצירתה:

 את ישראל להציל משה ואהרןץ מאמ - את ישראל ומסירותם להם אהבת משה ואהרן 

 מהחטא ומעונשו.

 לעצור את המגיפה ולהציל את  של אהרןנפשו  ירותמס - אהרן אוהב שלום ורודף שלום

 בני ישראל ממוות.

 

 מבחן המטות: 

  הבחירה האלקית באהרן התגלתה שבה ו במבחן המטות -בחירת ה' באהרן ובבניו

 ם.יאלדורות הב הרן נותר למשמרת זיכרון בקודש הקדשיםא . מטהובבניו

 השמירה ומאז ואילך  חוזקה לאחר מעשה קרח -שמרות מקרבה יתרה אל הקודש יהה

 לשמש בקודש.  הורשורק הכהנים והלויים 
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 פרק יח

 :בפרקנו שני נושאים עיקריים

 מירת המשכן בידי הכהנים והלוייםש .1

 יהלוהכהונה והמתנות  .2

 מבני ישראל כהונההמתנות  .א

 ישראלמבני  ייםלוהמתנות  .ב

 מתנות הכהנים מהלויים .ג

 

 פתיחה

ת לעבוד לוייםבכהנים וב בבחירת ה'שכפרו  קרח ועדתו ישראל מחמת אתהאסונות שפקדו  לאחר

קדושתם של הכהנים והלויים, היותם 'לגיונו של מלך', ומתוך מחדש את התורה , מדגישה משכןה

מחדשת התורה  .ן השמירה על המשכן נדון כבר לעיל בפרק ג()עני על המשכן םחובת שמירתכך 

קרח ועדתו ביקשו לפגוע  על הכהנים והלויים.היא הרחקת הזרים מוטלת גם על יות שהאחר

במדרגות הקדושה שבתוך מחנה ישראל ולהשפיל את היחס אל הקודש, שכן 'כל העדה כולם 

 ני הראוי כלפי הקודש והמקדש.קדושים'. הציווי על שמירת המקדש מברר מהו היחס הרוח

בהמשך באה פרשיית מתנות כהונה ומבררת מהו היחס הראוי מצדנו כלפי אנשי הקודש של 

. הכהנים והלויים נושאים בעול הציבור ומופקדים על ביסוס הבנין הרוחני של האומה ועל האומה

, חלק לכהן ו הראוי, כל אחד לפי חלקולהעניק להם שכר על כל פעלם הטוביר להם הככן חובתנו ל

מתברר שגם אצל אנשי הקודש ישנה חלוקה למדרגות, מדרגת הכהנים לחוד ומדרגת  .וחלק ללוי

 )פעמים עמ' רא(: הרצי"ההלויים לחוד, וכדברי 

מתוך סיבוכים אלה של קורח ועדתו, מתברר בכל תוקף ענין קדושת ישראל בכל "

רב יומת'. וכן בתוך שבט לוי, ישנן מדרגותיו. מפני הערך המיוחד של הכהונה, 'הזר הק

   ."מדרגות בין קודש לקודש, בין כהנים ללויים...

 

 (ז-א וקים)פס בידי הכהנים והלויים המשכן שמירת

קדושת המשכן מחייבת יחס של כבוד וזהירות יתירה לבל תפגע הקדושה על ידי יחס שאינו ראוי 

הקודש של האומה. תפקיד זה מלמד על גודל  ח"ו. שמירה זו נעשית על ידי הכהנים והלויים, אנשי

 קדושת המשכן ועל היחס המיוחד הנדרש מאתנו כלפי הקודש.

 

ש  " :בפסוק אנאמר  ְקד ָ ת ֲעֹון ַהמ ִּ או  אֶּ ש ְ ְך ת ִּ ָ ת  יָך אִּ יָך ו ֵבית ָאבִּ ה ו ָבנֶּ ָ ל ַאֲהרֹן ַאת  ר ה' אֶּ ַוי ֹאמֶּ

הֻ  ת ֲעֹון כ ְ או  אֶּ ש ְ ְך ת ִּ ָ ת  יָך אִּ ה ו ָבנֶּ ָ םְוַאת  ְתכֶּ  "נ ַ
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ש  " ְקד ָ ת ֲעֹון ַהמ ִּ או  אֶּ ש ְ ְך ת ִּ ָ ת  יָך אִּ יָך ו ֵבית ָאבִּ ה ו ָבנֶּ ָ  ועל מעלת בפרשת במדבר כבר למדנו - "ַאת 

 על המשכן.  ווה ה' למנותצי ומתוך מעלת ."לגיונו של מלך" ,המיוחדת של שבט לוי

 , כנאמר שם:וללויים ובניו אהרןהשמירה על המשכן וכליו ועל העבודה בו לנמסרה בכלל זאת, 

י ו  ה לֵּ ב ֶאת ַמטֵּ ְשַמְרתֹו... "ַהְקרֵּ ְמרּו ֶאת מ  ם... ְושָּ תָּ נָּ ְמרּו ֶאת ְכהֻּ ְפֹקד ְושָּ יו ת  נָּ  ",...ְוֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ּבָּ

תהאזהרה " ואף ב יּומָּ רֵּ ר ַהקָּ  .נג(-נ ,א י. וראה גם במדבר-, וג במדבר) שם " נאמרהְוַהזָּ

פוגע בקדושת  אסורות לזריםההעובד עבודות כן זר ואליו  עליו להיכנס נאסרנכנס למקום שזר ה

עין השגיח ולמנוע מעשים מהכהנים והלויים, ל ,עליכםמוטל ולכן  ,המקדש ובקדושת העבודה בו

 יחשב לכם הדבר לעוון. - , ואם לא תשגיחואלה

ח שלא יבואו כעת מפרטת התורה את חלוקת התפקידים ואת האחריות עליהם, וזאת כדי להבטי

 לידי כישלון. 

 אל הכהנים ואל הלויים בני קהתציווי כללי 

יךָ " ה ו ָבנֶּ ָ  הכהנים. - "ַאת 

יךָ "  ."הם בני קהת אבי עמרם" :רש"יפירש  - "ו ֵבית ָאבִּ

ש  " ְקד ָ ת ֲעֹון ַהמ ִּ או  אֶּ ש ְ נש הזרים ואני מטיל ע [בני קהתעל על הכהנים ו]עליכם ": רש"יכתב  - "ת ִּ

 . "קי הדברים המקודשים לכםשיחטאו בעס

על הכהנים ועליהם מוטל  לכןו ,כלי הקדששאר ו , המנורהלחןוהש, בני קהת נשאו את הארון

כלומר הזהירות נדרשת גם מהלויים עצמם, שלא יחללו  דש.ובכלי הק תגעכל זר הבא ל להזהיר

 את המקדש בשעת פריקתו והקמתו.

לשמור ולהרחיק את הזרים מלהתקרב אל הקודש התורה פותחת בציווי כללי לכהנים והלויים, 

 לעשות עבודתם, ואחר כך מפרטת.

 אל הכהנים לבדם - הציווי הראשון

ם" ְתכֶּ ֻהנ ַ ת ֲעֹון כ ְ או  אֶּ ש ְ ְך ת ִּ ָ ת  יָך אִּ ה ו ָבנֶּ ָ עליכם בלבד לשמור שלא יקרב ": הספורנוכתב  - "ְוַאת 

  ."זר לעבודת כהונה

ומכיוון  .ונהעבודה המסורה לכה לעשותבני ישראל שלא את הכהנים מצווים להזהיר את הלויים ו

 שהדבר מסור בידם, אם יתרשלו בכך יבואו על עונשם.

 אל כל שבט לוי - הציווי השני

ְרתו ךָ " ג:-בפסוקים בנאמר  ָ יש  יָך וִּ וו  ָעלֶּ ָ ל  ְך ְויִּ ָ ת  יָך ַהְקֵרב אִּ ט ָאבִּ בֶּ ֵ י ש  ה ֵלוִּ ֵ יָך ַמט  ת ַאחֶּ  ,ְוַגם אֶּ

ה ו ָבנֶּ  ָ ל ָהֵעֻדתְוַאת  ְפֵני ֹאהֶּ ְך לִּ ָ ת  ל .יָך אִּ ל ָהֹאהֶּ ת כ ָ רֶּ מֶּ ש ְ ָך ו מִּ ַמְרת ְ ש ְ ְמרו  מִּ ָ ֵלי  ,ְוש  ל כ ְ ַאְך אֶּ

ם ֶּ ם ַאת  ְקָרבו  ְולֹא ָיֻמתו  ַגם ֵהם ג ַ ַח לֹא יִּ ֵ ְזב  ל ַהמ ִּ ש  ְואֶּ ֹדֶּ  "ַהק 
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 הלויים מצווים לשמור שלא יקרב ישראל אל עבודתם וכל שכן אל עבודת הכהנים.

ירּותנים נצטוו לשתף את הלויים הכה  סייעויהם  יעשו הלויים?מהו השירות שהמשכן, ו ְּבשֵּ

 .)כמבואר בפסוק ג( ם בשמירת המשכןניהכל

הכהנים עומדים במקומות הפנימיים המקודשים יותר, והלויים במקומות החיצוניים שקדושתם 

 לה היתה מוטלת על הכהנים.פחותה, וכך הם עושים 'שירות' לכהנים, כי אלמלא הם, השמירה כו

 )מצוה שפח(: ספר החינוך וכך כתב בעל

בכל לילה ולילה כל הלילה.  ,ר המקדש וללכת סביבו תמידוים לשמישנצטוו הכהנים והלו"

אינו דומה  ..ושמירה זו היא כדי לכבדו ולרוממו ולפארו, לא מהיות שום פחד מאויב חלילה.

 ה שומרין לפלטרין שאין עליה שומרין. שיש עלי ארמון, כינוי להיכל[-] פלטרין

נה יבה לתת מוראו אל לב בני אדם, ובבואנו שם לבקש תחיס -משרשי המצוה. כי בכבוד הבית 

וסליחה מאת אדון הכל יתרככו הלבבות אל התשובה במהרה, ומכבודו של בית הוא, למנות עליו 

 ."שומרים כדרך המלכים הגדולים אשר בארץ שיעשו כן

ש איננה מפני אויב ומתנקם, אלא שמירה לשם כבוד. השמירה המוקפדת על בית ה' שמירת המקד

יוצרת בליבנו יחס של יראת רוממות, ומתוך כך בבואנו לשפוך שיח לפני ה' בבית הגדול והקדוש, 

 מתרכך הלב לשוב אל ה' בתשובה שלמה.

 איסור ללויים ולכהנים -י וי השלישהציו

ש  וְ " ֹדֶּ ֵלי ַהק  ל כ ְ ְקָרבו  ַאְך אֶּ ַח לֹא יִּ ֵ ְזב  ל ַהמ ִּ "לא נאסרה כאן נגיעה  :הירשהרש"ר תב כ - "אֶּ

  ."וקריבה גרידא, אלא נאסר עליהם להשתמש בכלים לצורך עבודה

שלא להתעסק בעבודות  טווצנהלויים  הם:לעבוד ב אינו לגעת בכלי הקודש אלא האיסור

וו באיסור זה, אלא גם על חז"ל למדו מהפסוקים שלא רק הלויים נצטו נים.כהל ותהמסור

יש ַעל : ")במדבר ד, יט( בפרשת במדברכפי שנאמר נים נאסר להתעסק במלאכת הלויים, הכה יש א  א 

אֹו תֹו ְוֶאל ַמשָּ  . "ֲעֹבדָּ

 

ם" ֶּ ם ַאת  אסורות העבודות יעשו אם הלויים ש ,מבאר הקדושאור החיים  - "ְולֹא ָיֻמתו  ַגם ֵהם ג ַ

 נוע את הלוייםלמצריכים  ומותו משום שהייהכהנים  , וגםםדי שמיה ביתימיהיה  עונשםלהם, 

חומרת האיסור וממילא על החשיבות חומרת העונש מלמדת על  .'א וקכפי שלמדנו בפס מכך,

 הרבה של מצוות השמירה, וקובעת את היחס הראוי כלפי המקדש וכלפי השכינה ששורה בו. 
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מְ " :ד וקפסבנאמר  ָ יָך ְוש  ְלוו  ָעלֶּ ל ְוָזר לֹא ְונִּ ל מֹוֵעד ְלכֹל ֲעֹבַדת ָהֹאהֶּ ת ֹאהֶּ רֶּ מֶּ ש ְ ת מִּ רו  אֶּ

ם ְקַרב ֲאֵליכֶּ  "יִּ

שלא יאבדו ולא  ,כלי אהל מועד במשאם כל את עוד "ושמרו :)בפרשת במדבר( אברבנאלהמסביר 

 ."יתקלקלו בנסיעות

 :וייםמציין הנצי"ב סוג נוסף של שמירה שהיתה מוטלת על הל)לפסוק ג(  העמק דבר בפירושו

 ."[משבט לוי] שמירת צרכי הקרבנות שיהיה הכול מוכן במועדו, ועל זה היו גזברים ואמרכלים"

 

 מבט לתלמיד

בדאגתם שכל  השותפות הרבה של הלויים עם הכהנים, לאור דברי האברבנאל והנצי"ב, נדגיש את

ת זהירותם אכראוי, וכן נבליט  הקרבנות יהיו מוכנים בזמן להקרבה כדי שיכופר לבני ישראל

מתוך ובמשא כליו על ידי בני קהת,  חלקיו לעגלות הרבה של הלויים בפירוק המשכן, בהעברת

 מעלתם.ו םכבודהכרה ביוקר 

 

 

ם" ְקַרב ֲאֵליכֶּ ות לא ובמצנצטווה  ישראל והלויים, -, דהיינו אהרןכל מי שאינו מזרע  - "ְוָזר לֹא יִּ

 .ניםלעבוד בעבודות המיוחדות לכהמ מנעיתעשה לה

ת: "(בפסוק ז)להלן  נאמרשל מי שאינו נשמע לאזהרה זו עונשו  ב יּומָּ רֵּ ר ַהקָּ  .בידי שמים ,"ְוַהזָּ

 

ף ַעל " :ה בפסוקנאמר  צֶּ ְהיֶּה עֹוד קֶּ ַח ְולֹא יִּ ֵ ְזב  ת ַהמ ִּ רֶּ מֶּ ש ְ ש  ְוֵאת מִּ ֹדֶּ ת ַהק  רֶּ מֶּ ש ְ ם ֵאת מִּ ֶּ ַמְרת  ו ש ְ

ָרֵאל ש ְ ֵני יִּ  "ב ְ

 שלא לבטל את ת לא תעשה,ומצו באההמקדש ובפסוקנו  תרימשעל ות עשה ומצ נכתבה 'בפסוק ג

 : בספריוכך דרשו חז"ל  שמירת המקדש.

תלמוד לומר:  -? ומנין בלא תעשה אין לי אלא בעשה, - 'דושמרו את משמרת אהל מוע'"

 ."'שדת הקרושמרתם את משמ'

 א תעשה.ת לומבטאת מצומהמילה "ושמרתם", שלשונה למדו זאת שחז"ל מסביר  ספר החינוך

על אף שכבר קיימת מצוות עשה של שמירת המקדש, התורה מבקשת לחזק מצוה זו ומוסיפה בה 

 מצוות לא תעשה. גם מכאן אנו למדים על מעלת המצוה וחשיבותה. 
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ף " צֶּ ְהיֶּה עֹוד קֶּ ָרֵאלְולֹא יִּ ש ְ ֵני יִּ מציין תמיד שכבר היה  'עוד'לת ימ": "םהמלביכתב  - "ַעל ב ְ

ף' יז, יא( כתוב )במדברשו כמ ,הזל פה מרמז שכבר היה הקצף עו ,הדבר פעם אחת צ  ק   א ה  צ  י י    ."'כ ִ

ְהֶיה עֹוד ֶקֶצףבמילים " ף קודם לכן. הכתוב חוזר ומזהיר את הכהנים רמוז כי כבר היה קצ "ְולֹא י 

להקפיד ולשמור על תפקידי הכהונה שלא יעסקו בהם זרים, כי בשמירה זו יצילו את ישראל 

 אף וקצף, כפי שכבר ארע במעשה קרח ועדתו בהקריבם קטורת זרה.מחרון 

 

ָרֵאל" :ו וקפסבנאמר  ש ְ ֵני יִּ ֹוְך ב ְ ת  ם מִּ י ִּ ם ַהְלוִּ ת ֲאֵחיכֶּ י אֶּ נ ֵה ָלַקְחת ִּ י הִּ ים  ,ַוֲאנִּ ָנה ְנֻתנִּ ָ ם ַמת  ָלכֶּ

ל מֹוֵעד ת ֲעֹבַדת ֹאהֶּ  "לה' ַלֲעֹבד אֶּ

יההדגשה מסביר את  הרש"ר הירש ף הוא חוזר ומכריז... ה' הוא שהתקין שרק "לבסו :""ַוֲאנ 

  ."הבחירה הזאתכל ממני יצאה הלויים ובני אהרן יעבדו במקדש... 

כנציגי בני  הקב"ה בחר בלויים לשרת בקודשאלא  , כפי שטען קרח,של משה בהחלטה אין מדובר

  .ישראל

ים לה'" ָנה ְנֻתנִּ ָ ם ַמת   .'..."לה'' :תלמוד לומריכול לעבודתכם של הדיוט, ": רש"יכתב  -" ָלכֶּ

לעבודות  -אלא לה' ים נתונים במתנה לכהנים, אך לא לצרכיהם הפרטיים ח"ו, הלוישש מפררש"י 

 יים לשם ה', כגון: שמירת המקדש, נשיאת הכלים ועוד.ללו השייכות

ם ְלַאֲהרֹ " :, שם נאמר)במדבר ג, ט( פרשת במדברב הוכבר למדנו מעין ז י  ה ֶאת ַהְלו  ַתתָּ יוְונָּ נָּ  ,ן ּוְלבָּ

ל אֵּ ְשרָּ י י  ת ְּבנֵּ אֵּ ה לֹו מֵּ מָּ ם הֵּ ם ְנתּונ   .לעזרה" - ם המה לוינתונ": רש"יכתב שם ו ,"ְנתּונ 

 

ת " :בפסוק זנאמר  רֹכֶּ ָ ית ַלפ  ֵ ב  ַח ו ְלמִּ ֵ ְזב  ַבר ַהמ ִּ ם ְלָכל ד ְ ְתכֶּ ֻהנ ַ ת כ ְ ְמרו  אֶּ ש ְ ָך ת ִּ ת ְ יָך אִּ ה ו ָבנֶּ ָ ְוַאת 

 ָ ם ֲעֹבַדת ַמת  ֶּ ֵרב יו ָמתַוֲעַבְדת  ם ְוַהז ָר ַהק ָ ְתכֶּ ֻהנ ַ ת כ ְ ן אֶּ ֵ ת    "ָנה אֶּ

 - תת לפרכיולמב חיצון.כולל את כל הנעשה במזבח ה - לכל דבר המזבח" :הרש"ר הירשכתב 

כל העבודות  - םועבדת עשות בקדש הקדשים ביום הכפורים וכו'.כולל את כל עבודות הפנים הנ

  ."[הכהנים] אפוא על ידיכם עשינהבקדש הקדשים תהנעשות בעזרה, בהיכל ו

. נסביר כעת את חלקו השני של ה'אתנחתא' שמתחת למילה 'ועבדתם' מחלקת את הפסוק לשניים

 הפסוק:

ם" ְתכֶּ ֻהנ ַ ת כ ְ ן אֶּ ֵ ת  ָנה אֶּ ָ "לומר : הרמב"ןוביאר  ."לכם הבמתנה נתתי": רש"יתב כ - "ֲעֹבַדת ַמת 

 .שהיא מתנה גמורה עד שהזר הקרב יהיה חייב מיתה"
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במתנה גמורה ושייכת רק  ועבודה זו היא להם ,משכן ובבית המקדשקב"ה בחר בכהנים לעבוד בה

 חייב מיתה. הזר הקרבולהם, 

המלכים, אבל עבודת מתנה, גדולה נתתי  עבודת עבדיאיננה עבודת שעבוד כ"ו: הרמב"ןוסיף הו

ם הנותן מתנה כאד, דולה ותפארתג, מציינת כבודזו עבודה  .לכם בה לכבוד ולתפארת מאתי"

  .ולגדלו רו, מתוך רצון לכבדויקרה לחב

הכהן שמח בזכות שנפלה בחלקו לעבוד בבית ה', ולכן מתוך חביבות העבודה איננו מוכן להעבירה 

 בשום אופן לזולתו, שהרי זכה במתנת מלך ואיך יוכל לוותר עליה!

 

 מבט לתלמיד

 מהקב"ה קיבלו הכהניםה היקרה שאת המתנו לכהניםה' את אהבת נדגיש  לאור דברי המפרשים

 זו מגדלת ומפארת את הכהניםמתנה  .'ת מתנהעבודהנקראת 'עבודת המשכן  - ושייכת רק להם

 ועליהם להעריך את חשיבותה.

 

 

 לב(-ח וקים)פס ויהלהכהונה והושא שני: מתנות נ

 כהונההנושא מתנות ל הפתיח

וה ה' לתת להם מתנות ישראל, צי עםלויים על עבודתם במשכן ובמקדש עבור כשכר לכהנים וה

 שונות, כפי שנלמד בהמשך הפרק. את תפקידן ופעולתן ניתן להסביר בכמה אופנים:

אשר בשל תפקידם  -הכהנים והלויים  -במתנות אלו מפרנס העם את מנהיגיו הרוחניים  .א

אין הם נוחלים נחלה בארץ ישראל ומשום כך אין להם מקור פרנסה, כמו לשאר עם 

 ישראל.

 תמוךחזק ולל -מתנות אלו העם אינו רק נותן לשבט לוי, אלא זוכה בזכות גדולה ב .ב

 במקדשו.ומשרתי ה' ב

קראו החולין נ"...כו(:  )עין איה ברכות ח"א פרק שלישי אות קוק הרבכך כתב מרן 

' נותן לכהני ה' המאירים אור תורת הש 'שיריים', להורות שהעיקר יחשב בעיני האדם מה

 .בעולם..."

 נות הכהונה ניתנו לכהנים כאות למעלתם וגדולתם, כפי שנראה בפסוקים הבאים.מת .ג

אכילת הכהנים את הקרבן היא  -במתנות הכהונה הניתנות מן הקרבנות יש מעלה נוספת 

הכהנים אוכלים "ב(: )סח ע" במסכת יומאדברי חז"ל השלמת פעולת הקרבן וכפרתו, כ

  ."ובעלים מתכפרין
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ת ישנה השפעה מבורכת של הכהן על הישראל. הכהן מרומם א במפגש בין ישראל לכהן .ד

ים שקיימת בו קדושה פנימית, כברכת ה' " הישראל ומזכיר לו י ַמְמֶלֶכת ֹכֲהנ  ְהיּו ל  ְוַאֶתם ת 

דֹוש , ומכוחה ביכולתו להתרומם ולהתקדש ולחיות חיים של אמונה " )שמות יט, ו(ְוגֹוי קָּ

  ועבודת ה' בטהרה.

ת מתנות הכהונה, עם ישראל שומר על קשר וחיבור אל הקודש והמקדש. על ידי נתינ .ה

ה ְיַבְקשּו  ְשְמרּו ַדַעת ְותֹורָּ ן י  י ֹכהֵּ ְפתֵּ י ש  הכהנים הם אנשי הקודש הפנימיים של האומה, "כ 

אֹות הּוא" )מלאכי ב, ז(, והמפגש אתם מרוממם את ישראל, לכן  י ַמְלַאְך ה' ְצבָּ יהּו כ  פ  מ 

ר על חיבור מתמיד לאורך כל השנה ולא רק במועדים שבהם עולים לרגל. חשוב לשמו

מתנות הכהונה מגלות יחס של הערכה, הערצה ורצון פנימי מלא קרבה אל הקודש 

 והמקדש.

 

 כ(-ח וקיםכהונה מבני ישראל )פסה מתנות א.

ת מִּ " :בפסוק חנאמר  י ְלָך אֶּ נ ֵה ָנַתת ִּ י הִּ ל ַאֲהרֹן ַוֲאנִּ ר ה' אֶּ ֵ י ַוְיַדב  ֵ רו ֹמָתי ְלָכל ָקְדש  ת ת ְ רֶּ מֶּ ש ְ

יָך ְלָחק עֹוָלם ָחה ו ְלָבנֶּ ים ְלָמש ְ ָרֵאל ְלָך ְנַתת ִּ ש ְ  "ְבֵני יִּ

לא כתב ] ולא כתב ולא חתם ולא העלה בערכאין ,משל למלך שנתן שדה לאוהבו" :רש"יכתב 

יבא ויערער כל מי שירצה  ,. בא אחד וערער על השדה. אמר לו המלך[חוזה בפני בית דין חשוב

 .יני כותב וחותם לך ומעלה בערכאיןהר ?לנגדך

נה, בא הכתוב ונתן לו עשרים וארבע מתנות ולפי שבא קרח וערער כנגד אהרן על הכה ,אף כאן

 ."כהנה בברית מלח עולם, ולכך נסמכה פרשה זו לכאן

 

ומחזק  ,מתוך הכישלון של קרח ועדתו, הקב"ה חוזר ומכריז שהכהונה שייכת לאהרן ולבניו

 סמוך לפרשת קרח.ב ווי על כ"ד מתנות הכהונההכרזה זו באמצעות הצי

 עבור עבודתם במקדש. מתנות אלו ניתנות לכהנים מאחיהם ישראל

 

נֵּה" המילהעל  ח 'לשון שמחה הוא זה, כמו ": רש"יכתב  "ה  מ  ֲאך  ְוש   ך  ְור  את  ִהנ ֵה הו א י ֵצא ִלְקר 

ו   ִלב   ."יד( ,ד )שמות 'ב ְ

 שמח לתת לכהנים את מתנות הכהונה ולהכריז בכך על מינוי אהרן ובניו לכהנים.הקב"ה 

י" קמתנות הכהונה נקראות בפסו ְשֶמֶרת ְתרּוֹמתָּ  לקב"ה. הקב"השייכות למעשה הן שמפני  "מ 

כלומר, במתנות הכהונה )כגון  .רש"י, כדברי "אתה צריך לשמרן בטהרה", אך ן אותן לכהןנות

 לגעת בהן ולטמאן.לו ומי שאינו טהור אסור  ,קדושה תרומה וקרבנות( יש
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יָך ְלָחק עֹוָלם" ָחה ו ְלָבנֶּ ים ְלָמש ְ ָרֵאל ְלָך ְנַתת ִּ ש ְ י ְבֵני יִּ ֵ שבני ישראל כל התרומות ב -" ְלָכל ָקְדש 

ה"לְ  הדורותבכל  וולבני כהןל ןאות נותן ה'ו ,קדושה נותנים יש ְשחָּ , "לגדולה": רש"יהסביר ו, "מָּ

כהני בני שלהורות  ,כבודאות גדולה והמתנות הן  כלומר, "לכבוד ולתפארת"כתב:  והרמב"ן

 .ונהלכה וחנמשישראל 

 

 מבט למורה

חז"ל  דיינלמדו על  וחלקן מפורשתחלקן בצורה  - כהונהמתנות  עשרים וארבע בפרקנו מוזכרות

 כללים שהתורה נלמדת בהם. על ידי ה מתוך רמזי הפסוקים

 ונחלקן לשלוש חטיבות: ,האמורות במפורש בפסוקים להלן נתייחס למתנות

 מתנות כהונה הבאות מקרבנות שהם קדשי קדשים א.

 מתנות כהונה הבאות מקרבנות שהם קדשים קליםב. 

 מתנות כהונה נוספותג. 

קרבנות שקדושתם חמורה: עולה, חטאת ואשם, ושלמים שהציבור מביא )בחג  -קדשי קדשים 

חטים בצפון העזרה. בשרם נאכל )פרט לעולה, שבשרה מוקטר על השבועות(. קרבנות אלה נש

בלבד וזמן האכילה הוא יום ההקרבה והלילה שלאחריו  חצר אוהל מועדהמזבח( על ידי הכהנים ב

 בלבד.

קרבנות שקדושתם קלה יותר: שלמים )של יחיד(, פסח, בכור ומעשר. ניתן  -קדשים קלים 

כל על ידי הבעלים )להוציא בכור שנאכל לכהנים(. זמן לשחוט אותם בכל מקום בעזרה, ובשרם נא

, וקרבן פסח, 'יום ולילה', פרט לקרבן תודה ואיל נזיר, שנאכלים ל'שני ימים ולילה'האכילה הוא 

  שנאכל רק בלילה שלאחר הקרבתו, ליל ט"ו בניסן.

 

 מקרבנות שהם קדשי קדשים ותמתנות כהונה הבא

בנות מוטל על כהני ה', אשר מלבד העיסוק בצדדים התפקיד המרכזי בכל מעשה הקרבת הקר

מרן  המעשיים עסוקים בעיקר בצדדים הרוחניים והנפשיים הקשורים במעשה ההקרבה, וכך כתב

 בפירושו לסידור )עולת ראיה ח"א עמ' קיח(: הרב קוק 

כוח החיים הכבירים של האומה עושה אותה לחטיבה אחת, שההרגשה הרוחנית עוברת מהחלק "

מי היותר רוחני שלה אל יתר חלקי האומה. עבודת הכהונה והלויה בבית המקדש... הולכת הפני

היא ופועלת... על כל הכלל כולו. והדבקות האלקית, וטהרה והקדושה... הולכים ומפכים בכל 

נפש, בכל רוח ונשמה. מפרטיה של האומה, על ידי עבודת הקודש, של כהניה בחיריה, 

 .שלוחיה..."
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כהנים והלויים בעת הקרבת הקרבנות פועל פעולה מרוממת על מביא הקרבן. המפגש עם ה

מביאי הקרבנות להתוודות בלב שלם על חטאיהם, ומקרבים את ישראל הכהנים מעוררים את 

 לאביהם שבשמים.

 ועוד כותב שם )עמ' קיז( הרב:

דש... מחיים "העולות והזבחים, המנחות והנסכים, הקטורת והשירה הקדושה, שנעשים במכון הקו

הם את האומה, מכפרים כל חטא ופשע ומקרבים אל רוח הקדושה... את כל האומה כולה... ורוח 

 .ברכה ונדבה הולך ופועם... ממקום מקדשנו ותפארתנו..."

 

ן ָהֵאש  "  :בפסוק טנאמר  ים מִּ ָדש ִּ ֳ ש  ַהק  ֹדֶּ ק  ְהיֶּה ְלָך מִּ ְנָחָתם ו ְלָכל  ,זֶּה יִּ ָנם ְלָכל מִּ ל ָקְרב ָ כ ָ

יחַ  יבו  לִּ ר ָיש ִּ ֶּ ָמם ֲאש  ָ אָתם ו ְלָכל ֲאש  ָ יךָ  ,ט  ים ְלָך הו א ו ְלָבנֶּ ש  ָקָדש ִּ  "קֹדֶּ

ים" ָדש ִּ ֳ ש  ַהק  ֹדֶּ ק  ְהיֶּה ְלָך מִּ קרבנות שהם קדשי ן ה, משיהיו לך כהונההמתנות  אלו - "זֶּה יִּ

 .קדשים

ן ָהֵאש  "  .נשרפו באש והוקרבו םלאחר שהאימורי - "מִּ

ְנָחָתם" מנחה לאחר שהכהן קמץ בידו והקטיר הנשאר מקרבן  - יירי המנחותש - "ְלָכל מִּ

 נים.כההמזבחה שייך ל

אָתם" ָ על  חטאת הבהמה אימורילאחר הקרבת  - חטאת העוףו חטאת הבהמה - "ו ְלָכל ַחט 

 .הקרבן בשרנים את כל כהמקבלים האו מיצוי דם חטאת העוף, המזבח 

ָמם" ָ נים את כההקרבת אימורי האשם על המזבח, מקבלים לאחר ה - אשםקרבנות  - "ו ְלָכל ֲאש 

 .הקרבן בשרכל 

 

ו  " :י וקפסבנאמר  נ  אֲכלֶּ ֹ ים ת  ָדש ִּ ֳ ש  ַהק  קֹדֶּ ל ָזָכר יֹאַכל ֹאתוֹ  ,ב ְ ךְ  ,כ ָ ָ ְהיֶּה ל  ש  יִּ  "קֹדֶּ

 מתנות אלו נאכלות בעזרה בלבד ולזכרי כהונה בלבד. - כהונה מקדשי קדשיםדיני מתנות 

ךְ " ְהיֶּה ל ָ ש  יִּ "אף דבר שאינו ראוי לאכילה, כגון פיגול ונותר וטמא : המלבי"םכתב  - "קֹדֶּ

 .ועצמות קדשים, ישרפו במקום קדוש..."

 שנאמרויקרא חומשב ומחטאות ואשמות, למדנו מנחותהי משייר אלו, על מתנות ,: 

יו נָּ ה ְלַאֲהֹרן ּוְלבָּ ְנחָּ ן ַהמ  את כָּ " ,ג( ,ב )ויקרא" ..."ְוַהנֹוֶתֶרת מ  שָּ ַכַחטָּ ן ֲאֶשר ְיַכֶפר  ם...אָּ ַהֹכהֵּ

ְהֶיה  .ז( ,ז )ויקרא" ּבֹו לֹו י 
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 מבט למורה

המתנות שהוזכרו בחומש ויקרא אינן מופיעות כאן אלא במקומן, וכך גם בספרי מוני המצוות 

 המתנות המופיעות להלן.

 

 שהם קדשים קליםמקרבנות  מתנות כהונה הבאות

ר" :יאבפסוק נאמר  ָך ת ְ ָרֵאלְוזֶּה ל ְ ש ְ ֵני יִּ נו ֹפת ב ְ ָנם ְלָכל ת ְ ָ יָך  ,ו ַמת ַמת  ים ו ְלָבנֶּ ְלָך ְנַתת ִּ

ָך ְלָחק עֹוָלם ת ְ יָך אִּ ְבֹנתֶּ ֵביְתָך יֹאַכל ֹאתוֹ  ,ְולִּ ל ָטהֹור ב ְ  "כ ָ

לכן אותו הם מניפים יחד עם הבעלים. וקדשים קלים, מקבלים הכהנים חלק מן הקרבן, שהם בקרבנות 

ל"לְ סוק: נקראות מתנות אלו בפ אֵּ ְשרָּ י י  ל ְתנּוֹפת ְּבנֵּ  ".כָּ

את , האימוריםבעלים את יחד עם ה הכהן , מניףשל יחיד קרבן שלמיםב - חזה ושוק של שלמים

 השוק.את את החזה והכהנים מקבלים השוק. לאחר שהוקרבו האימורים על המזבח, את החזה ו

 דה, איל נזיר, ועוד.שבהם קיימת מצוות הנפה, כמו תו ישנם קרבנות שלמים נוספים

 :מקרבנות תנופה ותמברר את דיני מתנות כהונה הבא וקהמשך הפס

ָך ְלָחק עֹוָלם" ת ְ יָך אִּ ְבֹנתֶּ יָך ְולִּ ים ו ְלָבנֶּ  ם.יהתולמשפחלכהנים ומתנות אלו נאכלות  - "ְלָך ְנַתת ִּ

ֵביְתָך יֹאַכל ֹאתוֹ " ל ָטהֹור ב ְ   יש לאכול מתנות אלו בטהרה. - "כ ָ

 דמבט לתלמי

 מתנות הכהונה מן הקרבנות, נדגיש שני יסודות הקשורים למתנות אלו:על בלימוד 

 שהכהן נהנה מקרבנו.בכך  שמחת בעל הקרבן .1

"כהנים אוכלים : )נט ע"ב( במסכת יומאבאכילת הקרבנות, כדברי הגמרא עבודת הכפרה ש .2

ילה והאכ ,הבעליםעל  ילה היו הכהנים מכוונים לכפרבזמן האכ. ובעלים מתכפרים"

 מביא הקרבן. הביאה לכפרת עוונותיו שלעצמה 

 

 תרומה וביכורים

. הארץ מניבה יבול מבורך ומביאה שמחה לבניה, ובעלי המתנות הבאות ניתנות מיבול הארץ

השדות מבקשים לחבר את ברכת הארץ לנותן הברכה על ידי מתנת תרומה וביכורים לכהני ה', 

 )דברים כו, י(: הספורנו וכדברי
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רב טובך וחסדך עלינו שעשיתנו לגוי ראויים לרשת ארץ, להוציאנו לחירות באופן שנוכל  "...מה

לקבל מתנה... שהיא צבי לכל הארצות ומבחר המקומות... הבאתי מבחר פירות אותה הארץ 

 .עליה" שנתת לי לתת תודה לשמך

מרן וכדברי  ,מלבד זאת, מביאי התרומה זוכים לרוממות מיוחדת על ידי עצם המפגש עם כהני ה'

 (:אורות התחיה ה) הרב קוק

והנה לפנינו מופיעים כהנים אנשי קודש, משרתי מקדש ה' אלקי ישראל, ליבם מלא אהבה "

וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם... ועתה הנה גרננו המלא ברכת ה' מארץ חמדה זאת אשר 

ם יחד עם התרומה אל אותו הנחלנו מאבותינו... מאושרים אנו ליתן להם תרומתם בשמחה... ועולי

 .הגובה הרוחני ששם אנשי קודש הללו מתעלים"

 

 מבט לתלמיד

כשאין דרך להיטהר מן הטומאה, המפריש תרומות ומעשרות מניח את החלק  בימינו,

המופרש באשפה בדרך כבוד, כי ממילא הכהנים אינם יכולים לאכול את היבול הקדוש בזמן 

מבטאת את שמחתנו בברכת ה' על הארץ הטובה  שהם טמאים. מכל מקום עצם ההפרשה

אל הקודש  מעוררת אותנו לציפיה הגדולהו ,הנותנת פירותיה בעין יפה גם בזמן הזה

ולקיים את המצוה בשלמותה. וכך  ליום בו נזכה להעניק את מתנותינו לכהני ה'והמקדש, 

ומעשר, גם בשעה "כשאנו מקיימים עתה מצוות תרומה )אורות התחיה ה(:  מרן הרב קוקכתב 

שאין לנו... 'לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו', הנה החזיון מתייצב לפנינו והננו מתמלאים רוח 

  . שירה רוממה בתעופת נשרים... שנזכה לכך במהרה בימינו אמן"

 

ירֹוש  ְוָדָגן" :בפסוק יבנאמר  ב ת ִּ ְצָהר ְוָכל ֵחלֶּ ב יִּ ֹל ֵחלֶּ נו  לַ  ,כ  ת ְ ר יִּ ֶּ יָתם ֲאש  יםֵראש ִּ  "ה' ְלָך ְנַתת ִּ

שאנו מפרישים )תבואה( והדגן  )יין( , התירוש(שמןהיצהר )החלק הראשון והמשובח מ - תרומה

 .מתנה זו מכונה 'תרומה גדולה' .ניתן במתנה לכהןלה', 

על כן  "הדגן והתירוש והיצהר הן עיקר מחיתן של הבריות...: )במצוה תקז( החינוך פרסוכותב 

בוראו על הברכה אשר ברכו, ושיפריש קצת ממנו לשמו ברוך הוא, ויתננו ראוי לאדם לזכור את 

 ."למשרתיו שהם הכהנים העסוקים תמיד במלאכת שמים

 יֹרְשָך ְוי  : "ד( ,ח) דברים חומשב נלמדה זו על מצו ְנָך ת  ית ְדגָּ אש  ֶרָךרֵּ ֶתן לֹו ...ְצהָּ  .]לכהן[" ת 
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ר " :בפסוק יגנאמר  ֶּ ל ֲאש  ו ֵרי כ ָ כ  ְהיֶּהב ִּ יאו  לה' ְלָך יִּ ר ָיבִּ ֶּ ַאְרָצם ֲאש  ֵביְתָך  ,ב ְ ל ָטהֹור ב ְ כ ָ

ו   נ   "יֹאֲכלֶּ

 המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, הביכורים הם פירות האילן והאדמה, משבעת - ביכורים

 לה' והם ניתנים במתנה לכהנים.ה להביאם לבית המקדש שהבשילו ראשונה. מצו

 ֶרץ" :יב(-א ,כו) דברים חומשבבהרחבה נלמד ה זו על מצו אָּ בֹוא ֶאל הָּ י תָּ יָּה כ  ַקְחתָּ ... ְוהָּ ְולָּ

ה מָּ ֲאדָּ י הָּ ל ְפר  ית כָּ אש  רֵּ י ה' ... מֵּ ְפנֵּ ַנְחתֹו ל  בפסוקנו אנו למדים שהביכורים  ".יָךֶק ֱאֹלְוה 

 ניתנים במתנה לכהנים.

ְהיֶּה" :בפסוק ידנאמר  ָרֵאל ְלָך יִּ ש ְ יִּ ם ב ְ ל ֵחרֶּ  "כ ָ

 

 םהחרמים לכהני

אלה לבד מ)בלשון זו שהוקדשו . שדה או נכסים 'חרם'ם יכול להקדיש כל דבר בלשון אד

כשאדם מישראל חפץ להתקרב לה' ולבטא זאת במעשה על  כהן.כים לישהוקדשו לבדק הבית( שי

 הרלב"גידי נתינה מהונו לשמים, מתאים הדבר ש'חרם' זה ינתן לכהנים משרתי ה', וכדברי 

 ]על ידי נתינת 'חרם'[הרבה מה שיתעוררו האנשים לתת מהונם בזה האופן  "כי)ויקרא כז, כח(: 

 .לזאת המשפחה הנכבדת אשר כל מגמת פניהם היא לעבודת ה' יתעלה"

  ל ֲאֶשר (: כח ,כז) ויקרא חומשב למדנו החרמיםעל כָּ יש לה' מ  ם א  ֶרם ֲאֶשר ַיֲחר  ל חֵּ "ַאְך כָּ

ה אֲ  ,לֹו ְשדֵּ ה ּומ  מָּ ם ּוְבהֵּ דָּ אָּ תֹומֵּ זָּ ים הּוא לה'... חֻּ ש  דָּ ֶרם ֹקֶדש קָּ ל חֵּ בפסוקנו מתחדש  ".כָּ

 שהחרם ניתן במתנה לכהנים.

 

 הבן ופדיון בכור פטר חמורפדיון 

ן על מצוות פדיון הבן נאמר: " ה ַעל כֵּ מָּ ם ְוַעד ְּבכֹור ְּבהֵּ דָּ ְּבֹכר אָּ ם מ  ְצַרי  ל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ מ  ַוַיֲהֹרג ה' כָּ

ַח לַ  י ֹזבֵּ ַני ֶאְפֶדהֲאנ  ל ְּבכֹור ּבָּ ים ְוכָּ ר  ל ֶפֶטר ֶרֶחם ַהְזכָּ " )שמות יג, טו(, כלומר יסודה של מצוות ה' כָּ

פדיון הבן במכת בכורות. כאות תודה והוקרה לה' על שהצילנו ממיתה אנו מצווים להקדיש את 

 , יא(:שמות יג) רמב"ןההבכורות לעבודתו יתברך, וכדברי 

וה שיהיו קדושים לו לעבוד את עבודת ה' לכל יותו בארץ מצרים צת בהכובעבור שפדאם ממו"

  ."ה בהםואשר יצו

 (:מצוה יח) ספר החינוךוהוסיף בעל 

רשי מצוה זו, שרצה השם לזכותנו לעשות מצוה בראשית פרינו, למען דעת כי הכל שלו, ואין ומש"

ותו כי אחר שיגע לו לאדם דבר בעולם רק מה שיחלק לו השם יתברך בחסדיו. ויבין זה ברא
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האדם כמה יגיעות וטרח כמה טרחים בעולמו והגיע לזמן שעשה פרי. וחביב עליו ראשית פריו 

כבבת עינו, מיד נותנו להקדוש ברוך הוא. ומתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשות בוראו. ועוד, 

 ."לזכור הנס הגדול שעשה לנו השם יתברך בבכורי מצרים, שהרגם והצילנו מידם

לזה, נצטווינו על פדיון פטר חמור. מצוה זו כקודמתה, אף היא נועדה להזכיר את הנס  בדומה

 (:מצוה כב) ספר החינוךהגדול שאירע לבכורי ישראל במכת בכורות, וכך כתב בעל 

משרשי מצוה זו, כדי שיזכרו היהודים לעולם הנס שעשה להם האל ביציאת מצרים. שהרג כל "

 ."בכוריהם

 

ךְ " :זט-טו יםבפסוקנאמר  ְהיֶּה ל ָ ֵהָמה יִּ ָאָדם ו ַבב ְ יבו  לה' ב ָ ר ַיְקרִּ ֶּ ר ֲאש  ש ָ ם ְלָכל ב ָ חֶּ ר רֶּ טֶּ ֶּ ל פ   ,כ ָ

ה ְפד ֶּ ֵמָאה ת ִּ ֵהָמה ַהט ְ כֹור ַהב ְ כֹור ָהָאָדם ְוֵאת ב ְ ה ֵאת ב ְ ְפד ֶּ דֹה תִּ ָ ה . ַאְך פ  ְפד ֶּ ש  ת ִּ ן חֹדֶּ ֶּ ב  ו ְפדו ָיו מִּ

ָקלִּ  ת ש ְ ֶּ ף ֲחֵמש  סֶּ ֶּ ָך כ  ְרכ ְ עֶּ ָרה הו אב ְ ים ג ֵ רִּ ש ְ ש  עֶּ ֹדֶּ ל ַהק  קֶּ ֶּ ש   "ים ב ְ

ומצוה  ,'לה קדוש ,שהוא הראשון שנולד מאמו ", דהיינוֶפֶטר ֶרֶחםשהינו "אדם בכור  - פדיון הבן

 .לפדותו

 ל ְּבכֹור ֶפֶטר :ב( ,יג) שמות חומשבלמדנו בכורות ת קידוש וועל מצ י כָּ ל ֶרֶחם  "ַקֶדש ל  כָּ

ל אֵּ ְשרָּ י י  ְבנֵּ ְוֹכל ְּבכֹור " - שעלינו לפדות את בכור האדם)בפסוק יג( שם למדנו  ,. כמו כן"...ּב 

ְפֶדה ֶניָך ת  ם ְּבבָּ דָּ  נים.כההפדיון ונתינתו כמתנה ל אופןמתחדש  . בפסוקנו"אָּ

הן את שיפדה מן הכ מצוה על כל איש מישראל(: מצוה שצב ספר החינוךעיקרי דיני המצוה )על פי 

יך צר ,שיצא מכלל נפל ,מלאו לבכור שלושים יוםמש - את הפדיון היוומצ .לאמו בכורשהוא בנו 

כל אחד מהם משקל ש דש )חמשה סלעים(,וקחמשה שקלי  ינםהפדיון ה. דמי לפדות את בנו אבה

 לכהן.והם ניתנים  שוויים,או  הוא עשרים גרה,

ה" ְפד ֶּ ֵמָאה ת ִּ ֵהָמה ַהט ְ כֹור ַהב ְ ל " :יג( ,יג) שמות חומשבלמדנו  פדיון פטר חמורעל  - "ְוֵאת ב ְ ְוכָּ

ְפֶדה ְבֶשה  קדושת בכור. על בכורו חלהחמור, של אהי ואם כן הכוונה בענייננו ,"ֶפֶטר ֲחֹמר ת 

 ניתן במתנה לכהן.והוא  שה בכור החמור נפדה מהכהן תמורת

 

 בכור בהמה טהורה

 –באדם ובבהמה  –צרים מצוה זו, מצטרפת גם היא לקודמותיה. במכת בכורות מתו כל בכורי מ

 בעוד שלבכורי ישראל לא אירע דבר, לפיכך אנו מצווים על קדושת בכורות בהמותינו.
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ש  ֵהם": יח-בפסוקים יזנאמר  ה קֹדֶּ ְפד ֶּ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא תִּ ֶּ ש  ֶּ ֹור אֹו ְבכֹור כ  כֹור ש  ת  ,ַאְך ב ְ אֶּ

יר ְקטִּ ַ ם ת  ְלב ָ ת חֶּ ַח ְואֶּ ֵ ְזב  ְזרֹק ַעל ַהמ ִּ ָמם ת ִּ יחַֹח לה' ,ד ָ ה ְלֵריַח נִּ ֶּ ש   ךְ  .אִּ ָ ְהיֶּה ל  ָרם יִּ ָ ֲחֵזה  ,ו ְבש  ַ כ 

ְהיֶּה ין ְלָך יִּ ֹוק ַהי ָמִּ נו ָפה ו ְכש   "ַהת ְ

בשונה מבכור  אנו למדים על מצוות לא תעשה, שלא לפדות בכור בהמה טהורה.בפסוקים אלה 

ניתן כולו והבשר  מזבחה לעהאימורים קרבים  -בכור זה מובא למקדש כקרבן אדם ופטר חמור, 

 מתנה לכהנים.ב

ְהיֶּה" ין ְלָך יִּ ֹוק ַהי ָמִּ נו ָפה ו ְכש  ֲחֵזה ַהת ְ ַ חזה , דינו ככור בהמה טהורה הניתן לכהניםבשר ב - "כ 

 לכהנים. ניםשלמים הנית שלושוק 

 

 כהונה מישראלהמתנות נושא  וםכסי

שותף לכהן  עשהוא נבנתינה זו ה ., זכות גדולה יש בידוישראל המביא מתנות כהונה לכהן

  שליחות כפרתו על ישראל.בעבודתו לפני ה' ובתורתו, ב

 : שנ( )ח"א עמ' עולת ראיהבספרו הרב קוק וכך כותב מרן  מתלווה לנתינה זו, שמחה גדולה

כי אם  "הנותן מתנות כהונה, צריך שיחוש ברגש חי וקדוש, שלא רק נותן ומשפיע הוא,

היותו משתתף עם מעמידי תורה ועבודת ה' מושפע ונעזר ומקבל טובה גדולה, ב

 .יהם הרוחניות שהן אורו של עולם"בפעולות

 

 מבט לתלמיד

עם יחס הכבוד הראוי לכהנים המקדישים את  ילדיםאת ה נפגיש בלימוד פרשיית מתנות הכהונה

 חייהם למען ישראל, בעבודת המקדש ובהעמדת התורה. 

 .וממלאת אותו בשמחה אותו מרוממתיא לנותן, הזכות  הנתינה לכהנים היא

 

  מישראל מתנות כהונה פרשייתחתימת 

יָך " :יט וקפסבנאמר  י ְלָך ו ְלָבנֶּ ָרֵאל לה' ָנַתת ִּ ש ְ ימו  ְבֵני יִּ ר ָירִּ ֶּ ים ֲאש  ָדש ִּ ֳ רו ֹמת ַהק  ֹל ת ְ כ 

ָך ְלָחק עֹוָלם ת ְ יָך אִּ ְבֹנתֶּ ְפֵני ה' ְלָך ו ְלַזְרֲעךָ  ,ְולִּ וא לִּ ַלח עֹוָלם הִּ ית מֶּ רִּ ךְ  ב ְ ָ ת   "אִּ

ה  " :רש"יכתב  ת  ה  של פרשה זו,  ֵמִחיב   ל   ל  ה  בתחילה  כ ְ ל    .בסוף ופרט באמצע" ו ְכל 

ל : "נאמר באופן כללי)בפסוק ח(  ת הפרשהבתחילכלומר,  י ְלכָּ ְשֶמֶרת ְתרּוֹמתָּ י ְלָך ֶאת מ  ַתת  ה נָּ נֵּ ה 

ל אֵּ ְשרָּ י י  י ְבנֵּ ְדשֵּ ֹכל ְתרּוֹמת " :ללוכ שוב לבסוףו ,הכהונהאת מתנות הכתוב מפרט  לאחר מכן, "...קָּ
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י ְלָך ַתת  ל לה' נָּ אֵּ ְשרָּ י י  ימּו ְבנֵּ ר  ים ֲאֶשר יָּ ש  דָּ מתנות הכהונה בעיני  למד מכך על חיבת ...". רש"יַהקֳּ

 ה'.

ךְ " ָ ת  ְפֵני ה' ְלָך ו ְלַזְרֲעָך אִּ וא לִּ ַלח עֹוָלם הִּ ית מֶּ רִּ כריתת הברית מעידה על קשר החיבה  – "ב ְ

בה שבין הקב"ה לכהניו משרתיו, העובדים במסירות ובנאמנות, יומם וליל, בקדושה והאה

 ובטהרה.

 .ברית קיים לעולם" - "ברית מלח עולםבפירושו:  רב סעדיה גאוןכתב 

כברית ... כרת ברית עם אהרן, בדבר הבריא, ומתקיים, ומבריא את אחרים": רש"יוכתב 

 ."הכרותה למלח, שאינו מסריח לעולם

ַכֶלה שאינו  ,סימן לדבר בר קיימא ואהמלח ה. 'ברית מלח'ובניו נקראת  אהרןעם  'ת שכרת ההברי

 .בני אהרןהכהונה ומתנותיה שייכות לעולם לגם כך ו ,לעולם

ל ַאֲהרֹן :כבפסוק נאמר  ר ה' אֶּ תֹוָכם ,"ַוי ֹאמֶּ ְהיֶּה ְלָך ב ְ ק לֹא יִּ ְנָחל ְוֵחלֶּ ַאְרָצם לֹא תִּ י  ,ב ְ ֲאנִּ

ְלְקָך וְ  ָרֵאלחֶּ ש ְ ֵני יִּ תֹוְך ב ְ  "ַנֲחָלְתָך ב ְ

 ."בביזה - ם'בתוכ לךה יהיא לק 'וחל ,בשעת חילוק הארץ - 'לתנח אל םבארצ'": הספריכתב 

 שבט לוי אינו מקבל נחלה בארץ ישראל ואף אינו שותף בחלוקת שלל האויבים שנלקח במלחמה.

ְלְקָך ְוַנֲחָלְתךָ " י חֶּ  ."על שולחני אתה שותה ,אתה אוכלל שולחני ע" :ספריב נאמר - "ֲאנִּ

 הוא, וחילו' ה' 'ברך :שנאמר השם חיל הם ]שבט לוי[": (יב ,יג הלכות שמיטה ויובל) הרמב"םוכתב 

 ."ונחלתך' חלקך 'אני: שנאמר ,להם זוכה הוא ברוך

 דואג לך ולצרכיך ומשולחני ,הקב"ה ,אני :אוה פסוקפירוש ה מדברי הספרי והרמב"ם עולה כי

 תה אוכל ושותה.ומחלקי א

לפי שאתה לא תנחל עם ישראל  ,נתתי לך את כל המתנות האלהוהנה " :תבכ והאברבנאל

ך יתוד מחשביכדי שלא תטר, בתוכה, אפילו השלל וביזת האויביםוחלק לא יהיה לך  בארצם

כי אני חלקך ונחלתך, ואין לך להשתדל כי אם בעבודתי שהיא חלקך ונחלתך, ו בעבודת האדמה

 .האלה יספיקו לצרכיך ההכרחיים מבלי טורח"והמתנות 

 עבודת המקדש קיבלו כנחלה אתהכהנים  א:וה "אני חלקך ונחלתך" מיליםהפירוש  דבריו,לפי 

 .ועליהם לעסוק בהן בלא היסח הדעת ישראללתורה הוהוראת 

 

 מבט לתלמיד

 :)מצוה תקח( בספר החינוךנאמר 

ז  החלה בקרקעות ולא ואין להם נ "הכהנים, הם המשרתים תמיד פני ה' ב ִ   – ב  
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 זיכה להם השם יתברך כל צורך מחייתם על ידי אחיהם.

 .שהם לחמם ויינם -הנה נתן להם התרומה ומעשר מן המעשר 

 .שיש להם בשר די ספקם -ומתנות בהמה, שהם זרוע ולחיים וקיבה, וחלקם בקדשי מקדש 

 .למלבושיהםזכה להם ראשית הגז  –ועדיין חסר להם מלבוש 

לשאר הוצאות וצרכים שהאדם  -ועוד זכה להם שדה אחוזה, גזל הגר, החרמים ופדיון בכורות 

 ."צריך

 

 כד(-אכ וקים)פס מעשר ראשון -מבני ישראל  הלוייםמתנות ב.  

לשבט לוי מופקד על מסירת התורה בישראל, " אֵּ ְשרָּ ְתָך ְלי  ֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹורָּ ְשפָּ " )דברים לג, יֹורּו מ 

ויש לו חלק מרכזי גם בעבודות המקדש, כפי שראינו. מתנותינו לבני שבט לוי ניתנות מתוך  י(,

הוקרה והערכה לכל פועלם ומתוך אהבתנו וחיבתנו לאנשי הקודש המרבים תורה וקדושה בקרב 

 ישראל. 

המשך מובא, שמרן הרב קוק אמר בשם בעל )עמ' קצז(  רבנו מרן רבי מאיר שמחה הכהןבספר 

 :חכמה

ם המעשר "ש לשים לב לכך שבתורה אמנם נכתב שהלויים מקבלים את י ם ֲאֶשר הֵּ תָּ ֶלף ֲעֹבדָּ חֵּ

ים ֶאת ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵּ  המקדש? זאת ניתן ללמוד  ד", אולם כמה ימים בשנה עובד כל לוי בביתֹעְבד 

 םיויהל חלקו המלך ודוד הרואה שמואל")הלכות כלי המקדש והעובדים בו ג, ט(: הרמב"ם מדברי 

 ראש אותם מחלק משמר אנשי וכל. ]שבוע[ שבת בכל משמר ועובד. משמרות ועשרים לארבעה

 אלו מחלקין האבות וראשי. ידועים אנשים בו עובדים השבת מימי יום וכל. אבות לבתי המשמר

  ...".עבודתו על איש איש שלהן ביום העובדים

אחד בעשרים וארבעה שבועות, כלומר אם כן, כל לוי )וכן כל כהן( עובד בבית המקדש רק יום 

כשני ימים בשנה בלבד. ואם כך מדוע מגיע להם כל מעשר ישראל עבור יומיים אלה? יכולים הם 

 לעבוד בשדותיהם ולהתפרנס, מלבד יומיים אלה בשנה!

"למדים אנו מזה, שבכדי שהלוי יוכל לעבוד עבודת הקודש יומיים בשנה, עליו להתכונן כל השנה 

טהר ולהתקדש, להזדכך ולהתרומם, עד ירים וארבעה שבועות עליו להתכונן, להעש -כולה 

שיהיה ראוי לאותו יום הגדול שבו יכנס למקדש לעבוד את עבודת הקודש. ולכן מגיע לו מעשר 

מכל תנובת השדה 'חלף עבודתם', כי לא רק יומיים בשנה עובד הלוי עבודת הקודש, אלא כל 

ם יום עבודת הקודש. ובדין הוא שיטול שכרו, ולא יתחלל לעבוד אישיותו עובדת תמיד תדיר יו

 .עבודת חולין, ה' הוא נחלתו"
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עיקר המתנות כהונה, שההכנה "...(: 186)במדבר עמ' בשיחותיו  הרצי"הדברים דומים מזכיר 

להכין עצמו לעבוד ב' ימים בשנה, צריך להחזיק בתורת ד' כל השנה להתחזק בתורה ובדעת 

 ..."יראת אלקים.

יה מהוות שכר ללויים הן על עבודתם במקדש בפועל הן על עבודתם ה והלואם כן, מתנות הכהונ

 הרוחנית הגדולה, במשך השנה כולה.

 

 מבט לתלמיד

 על תפקיד הלויים: י, יב( ,)הלכות שמיטה ויובל יג הרמב"םנלמד את דברי 

יטלו חלק בביזה  "כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען וכן הן מוזהרין שלא

 בשעה שכובשין את הערים...

 ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו?

מפני שהובדל לעבוד את ה' ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים 

 לרבים. שנאמר: 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל'.

  -לפיכך הובדלו מדרכי העולם 

 ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן,לא עורכין מלחמה כשאר 

 אלא הם חיל השם, שנאמר: 'ברך ה' חילו'.

 והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר: 'אני חלקך ונחלתך'". 

תפקיד הלויים הוא להיות "חיל ה'", לעבוד את ה' וללמד את תורתו, ולכן אינם נוחלים בארץ 

 ואינם מקבלים חלק בשלל.

 

ָרֵאל ְלַנֲחָלה" :כא וקפסבנאמר  ש ְ יִּ ר ב ְ ֵ ל ַמֲעש  י כ ָ נ ֵה ָנַתת ִּ י הִּ ְבֵני ֵלוִּ ר ֵהם  ,ְולִּ ֶּ ף ֲעֹבָדָתם ֲאש  ֵחלֶּ

ל מֹועֵ  ת ֲעֹבַדת ֹאהֶּ ים אֶּ  ד"עְֹבדִּ

 מהווה שכר עבור עבודתם באהל מועד. , כפי שנלמד בפסוק הבא,יםיהמעשר הניתן ללו

י" -כל ישראל נבחרו לעבודת ה'  ְהיּו ל  ים ְוַאֶתם ת  )במדבר ג,  רש"י, וכתב )שמות יט, ו( "ַמְמֶלֶכת ֹכֲהנ 

 ,ם בשליחותםיהאלא שהלויים באים תחת" שהאחריות על צרכי המקדש מוטלת על כולם ,ח(

ם חֵּ ' :)להלן בפסוק לא( מרשנא ,ןהמעשרות בשכרמהם לפיכך לוקחים  ָכר הּוא ָלכֶּ י ש ָ ף ּכִ לֶּ

ם  ."'ֲעֹבַדְתכֶּ

 ומהי עבודת הלויים?
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את ֵחְטא " :כג-בפסוקים כבנאמר  ֵ ל מֹוֵעד ָלש  ל ֹאהֶּ ָרֵאל אֶּ ש ְ ֵני יִּ ְקְרבו  עֹוד ב ְ ְולֹא יִּ

או  ֲעֹוָנם .ָלמו ת ש ְ ל מֹוֵעד ְוֵהם יִּ ת ֲעֹבַדת ֹאהֶּ י הו א אֶּ וִּ ֵ ם ו ְבתֹוְך  ,ְוָעַבד ַהל  ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיכֶּ ֻחק ַ

ְנֲחלו  ַנֲחָלה ָרֵאל לֹא יִּ ש ְ ֵני יִּ  "ב ְ

 (:מצוה שצדלעבוד במקדש, כמבואר בספר החינוך ) הלויים מצווים

ים עובדים במקדש להיות שוערים ומשוררים בכל יום ילהיות הלו -ות עבודת הלוי במקדש ומצ"

ֵעד'שנאמר:  על הקרבן, ל מו  ת א ה  ד  ת ֲעב  ִוי הו א א  ֵ ל  ד ה  ב   ". 'ְוע 

 עיקרי התפקידים שהוטלו על הלויים הם:

ְקְרבּו" א.  לשמור שישראל לא יתקרבו לאוהל מועד יתר על המידה וימותו.  - ..."ְולֹא י 

י"ב.  ו  ַבד ַהלֵּ להיות שוערים  ימות במשכן ובמקדש, והן:הלויים מצווים לעבוד עבודות מסו - ..."ְועָּ

 דלתותיו, לשורר על הקרבנות ועוד. את ולהגיף ית המקדשדהיינו לפתוח את שערי ב -

 

ת ַמעְ " :כד בפסוקנאמר  י אֶּ ם ְלַנֲחָלהכ ִּ י ִּ י ַלְלוִּ רו ָמה ָנַתת ִּ ימו  לה' ת ְ ר ָירִּ ֶּ ָרֵאל ֲאש  ש ְ ֵני יִּ ר ב ְ ַ  ,ש 

ם י ָלהֶּ ן ָאַמְרת ִּ ֵ ְנֲחלו  ַנֲחָלה ,ַעל כ  ָרֵאל לֹא יִּ ש ְ ֵני יִּ תֹוְך ב ְ  "ב ְ

לתת חלק אחד מעשרה חלקים מזרע הארץ בו בני ישראל יי"שנתח: )מצוה שצה( ספר החינוךכתב 

 . הנקרא מעשר ראשון" ו... וזהללויים

הכתוב  -ה אשר ירימו לה' תרומ": רש"יומדוע נקרא כאן המעשר בשם 'תרומה'? על כך כתב 

 , כפי שיתבאר בפסוקים הבאים."תרומה עד שיפריש ממנו תרומת מעשר קראו

לפי ששבט הלוי בחר השם יתברך בתוך אחיו לעבודתו תמיד "...: )שם( בספר החינוךנאמר עוד 

 ,ל כן היה מחסדו עליהם לתת להם מחיתם דרך כבוד, כי כן יאות למשרתי המלךבמקדש, ע

מנת להם על ידי אחרים שיכינוה להם ולא יצטרכו הם ליגע בדבר זולתי ושתהיה ארוחתם מז

  ...."בעבודת המלך היקרה

 

 לב(-הכ וקים)פסתרומת מעשר  -מתנות הכהנים מהלויים ג. 

כהן, לוי וישראל. הכהנים משרתים בארמונו של  -שונות קדושתם של ישראל מתחלקת למדרגות 

מומים פוסלים בהם, אסור להם להיטמא למת  -מלך, לפני ולפנים )לכן דיניהם חמורים יותר 

וכו'(. לאחר חטאו של קרח מדגישה התורה שגם הלויים צריכים להכיר בחלוקה זו למדרגות 

הראשון ונותנים לכהן תרומת מעשר שונות של קדושה. הלויים מקבלים מישראל את המעשר 
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והכרת מעלת קדושתם, יותר ממדרגת קדושת מתוך הוקרה והערכה לפועלם הגדול של הכהנים 

 הלויים.

 : בשורשי מצוות תרומת מעשר)מצוה שצו(  ספר החינוך וכתב בעל

עצמו בכל שבט הלוי הבדיל השם מעדת ישראל לעבודתו תמיד, ואמנם בשבט ..."

ש ולהיות לכלם לראש ולקצין ולשר הוא וזרעו לעולם, והוא קדנבחר בהם אחד, 

יע יד ולשרת פני השם תמיד, ושאר כל השבט נתן תחתיו לסודש בשבט לעמומק

זכו בעשרים וארבע  ,קר הבית בעבודת אלקינויבהיות הכהנים ע ,ועל כן ...בעבודה

 ... מתנות שנתנו להם

ה וחלק אחיהם היא ננו כי כל חלקם בטובולמען ידעו ויתבו ...זכו גם כןו... ושאר שבט

, נצטוו לתת מכל אשר יטלו מבני ישראל חלק העשירי למשרתים ה'סיבת העבודה ל

הוא שומר הכל  לםובם כי יש גבוהים עליהם, וגבוה מעל לכיהגדולים, ובכן יתנו אל ל

 ."יתעלה

בעת נושיבותם בם שמעלתם וחהלויים נותנים את תרומת המעשר לכהנים, הם נותנים אל ליכש

 במרכזה עומדים הכהנים משרתי ה'.מחשיבות עבודת ה' שבמקדש, עבודה ש

 

ר" כח:-בפסוק כונאמר  ֵ ַדב  ם ת ְ י ִּ ל ַהְלוִּ ם ְואֶּ ָ ֲאֵלהֶּ ת  ,ְוָאַמְרת  ָרֵאל אֶּ ש ְ ֵני יִּ ְקחו  ֵמֵאת ב ְ י תִּ כ ִּ

ם ַנֲחַלְתכֶּ ם ב ְ ָ ת  ם ֵמאִּ י ָלכֶּ ר ָנַתת ִּ ֶּ ר ֲאש  ֵ ֲעש  ַ ם  ,ַהמ  ן ַוֲהֵרֹמתֶּ ר מִּ ֵ רו ַמת ה' ַמֲעש  ו  ת ְ נ  ֶּ מ  מִּ

ר ֵ ֲעש  ַ ָרֵאל" ...ַהמ  ש ְ ֵני יִּ ְקחו  ֵמֵאת ב ְ ר ת ִּ ֶּ ם ֲאש  רֵֹתיכֶּ ֹל ַמְעש ְ כ  רו ַמת ה' מִּ ם ת ְ ֶּ ימו  ַגם ַאת  רִּ ָ ן ת  ֵ , כ 

ֵֹהן רו ַמת ה' ְלַאֲהרֹן ַהכ  ת ת ְ ו  אֶּ נ  ֶּ מ  ם מִּ ֶּ  "ו ְנַתת 

מישראל ולתת אותו  נוטליםמעשר שהם ה תוךות עשה, להפריש מעשר מונצטוו הלויים במצ

 התרומה הניתנת מתוך המעשר. -, דהיינו מתנה זו מכונה 'תרומת מעשר' לכהנים.

כמו שישראל מרימים מגרנם ומיקביהם תרימו גם אתם ממעשר שלכם, כי הוא ": רש"יוכתב 

שר . אמנם אין לכם נחלת אדמה משלכם, אך המעשר נקרא נחלתכם וממנו תפרישו מע"נחלתכם

 לכהנים.

 

 דיני תרומת מעשר

ן ַהי ָק :בפסוק כזנאמר  ן ְוַכְמֵלָאה מִּ ן ַהג ֹרֶּ ָגן מִּ ד ָ ַ ם כ  רו ַמְתכֶּ ם ת ְ ב ָלכֶּ ַ ְחש   ב""ְונֶּ

כתרומה  ,משותרומת מעשר שלכם אסורה לזרים ולטמאים וחייבין עליה מיתה וח": רש"יוכתב 

 . "רןוגדולה שנקראת ראשית דגן מן הג
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דולה, גם תרומת מעשר אסורה באכילה לישראלים ולויים או לכהנים כמו תרומה ג כלומר,

 טמאים.

 

רו ַמת ה'" :בפסוק כטנאמר  ל ת ְ ימו  ֵאת כ ָ רִּ ָ ם ת  ֹנֵתיכֶּ ֹל ַמת ְ כ  ו   ,מִּ נ  ֶּ מ  ֹו מִּ ש  ְקד ְ ת מִּ ֹו אֶּ ְלב  ל חֶּ כ ָ  "מִּ

"כל : במדרש הגדולדווקא את המשובח, שנאמר תרומה לחכמים שיש להפריש למדו  מכאן

 .נות שאתה מפריש לשם ה' לא יהיו אלא מן היפה והמשובח שבו, שנאמר: 'מכל חלבו'"מת

 ."מכל המוטב ומכל היפה שבו תפרישו ממנו את מקדשו, דהיינו התרומה": כתב חזקוניוה

 

ְת  :לא-ל יםבפסוקנאמר  ם כ ִּ י ִּ ב ַלְלוִּ ַ ְחש  ו  ְונֶּ נ  ֶּ מ  ֹו מִּ ְלב  ת חֶּ ם אֶּ יְמכֶּ ֲהרִּ ַ ם ב  ָ ֲאֵלהֶּ ן "ְוָאַמְרת  רֶּ בו ַאת ג ֹ

ב ְתבו ַאת ָיקֶּ ם . ו כִּ ף ֲעֹבַדְתכֶּ ם ֵחלֶּ ָכר הו א ָלכֶּ ָ י ש  ם כ ִּ ם ו ֵביְתכֶּ ֶּ ָכל ָמקֹום ַאת  ם ֹאתֹו ב ְ ֶּ ַוֲאַכְלת 

ל מֹוֵעד ֹאהֶּ  "ב ְ

ב' ,לאחר שתרימו תרומת מעשר ממנו": רש"יכתב  ְחש    ."לין גמוריןוים חיהמותר ללו 'ְונ 

רן וכתבואת ג םחולין גמורי שאר המעשרר, נחשב תרומת מעשר מן המעש שתפרישולאחר 

 .וםלאכלו בכל מק לישראל והלויים יכולים

 

ָרֵאל  :בפסוק לבנאמר  ש ְ י ְבֵני יִּ ֵ ת ָקְדש  ו  ְואֶּ נ  ֶּ מ  ֹו מִּ ְלב  ת חֶּ ם אֶּ יְמכֶּ ֲהרִּ ַ או  ָעָליו ֵחְטא ב  ש ְ "ְולֹא תִּ

לו  ְולֹא ָתמו תו "  לֹא ְתַחל ְ

 לא תחטאו. ,לכהנים לפני אכילתכם את המעשר תקפידו להפריש תרומת מעשרר שאכ 

הא  - אולא תשאו עליו חט" "מכלל לאו אתה שומע הן": בדרך הלימודמפסוק זה, לומד  רש"י

 .תמותו" ,הא אם תחללו - ולא תמותו .תשאו חטא ,אם לא תרימו

 

 מבט למורה

ו אתה שומע הן", שהתלמידים אכן מכירים דרך לימוד זו של "מכלל לאבהזדמנות זו כדאי לוודא 

כאשר דבר מה  -ניתן ללמוד מדיוק לשונו של הפסוק, גם את הדבר ההפוך. לדוגמא  -שמשמעותה 

דווקא אם תרימו את התרומה, לא תשאו  -נאסר במפורש, משמע שדברים אחרים מותרים. וכאן 

 תשאו חטא. -חטא, אך אם לא תרימו 
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 יהסיכום נושא מתנות הכהונה והלו

בכל מצווה התורה לתת לכהנים וללויים מתנות. קרח ועדתו,  חלוקתל הכהונה במכנגד הערעור ע

חשיבות הכהונה , הוא מבטא בכך את מממונו מהלויים נותן לכהן מתנהאו מישראל  דםפעם שא

 .המקדש בחירת הכהנים לעבודתואת 

עבודת שלוחי העם ל וללויים והן את היותםהמתנות מבטאות הן את הכבוד שרוחש העם לכהנים 

 המקדש.

 .ויהושבט הל מתוך שמחה, רוממות רוח ואמונה בקדושת הכהונהתהיה הנתינה לפיכך, חשוב ש
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 פרק יחרעיונות מרכזיים ב

 שמירת המשכן:

 מפניה הקב"ה פונה אליו ישירות. - גדולתו של אהרן 

 .הלויים והכהנים מצווים על שמירת המקדש. שמירה זו היא כדי לכבדו, לרוממו ולפארו 

 .אסור ללויים להתעסק בעבודת הכהנים וכן להיפך 

 .הלויים שותפים עם הכהנים בדאגתם לכך שהקרבנות יהיו מוכנים בזמן להקרבה 

 .לאדם זר, שאינו כהן, אסור לעבוד במקדש 

  'עבודת מתנה'. -עבודת הכהנים היא מתנה יקרה שקיבלו הכהנים מה' 

 מתנות כהונה:

 ת על ידי מתנות הכהונה. מודגשו - בחירת ה' בכהנים ומעלתם 

 קדושת מתנות הכהונה . 

 ניתנות לכהנים וללוויים לדורות כדי לספק להם את כל צרכיהם,  - מטרת מתנות הכהונה

 בעבודת המקדש ובהוראת התורה לעם ישראל. -כדי שמחשבתם תהיה תמיד בעבודת ה' 

 נתינת מתנות כהונה היא זכות גדולה לנותן. 

  מישראל נותן מתנה לכהנים, הוא מראה בכך כי הכהנים הם  כשאדם -תיקון חטא קורח

  בחירי ה' לעבודתו ומתקן בכך את חטא הערעור על קדושת הכהונה והלויה.
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 סיכום פרשת קרח

משבר חמור של מחלוקת על הנהגת האומה ועל סדרי מדרגות הקדושה  אוישלון קרח ועדתו הכ

 על ידי מחלוקת זו התבררה .לידהישנה ן כאגם  ,כל משברבעם זאת, כיחד שקבע ה'. אולם 

 מדרגה חדשה בעם ישראל.  נבנתהו

בליעת קרח, דתן ואבירם ומשפחותיהם  -מתוך המשבר הנורא והעונש החמור שבעקבותיו 

מעלת התבררה בעם ישראל מעלת שבט לוי בכלל ו -ושריפת מאתיים וחמישים מקטירי הקטורת 

לעומת שאר  ות ובמטה אהרן שפרח והוציא פירותמחתבציפוי המזבח ב -הכהונה בפרט. תחילה 

בציווי ה' על הכהנים והלויים להיות אחראים על שמירת  -המטות שנותרו יבשים, בהמשך 

 ת תרומת מעשר.וויה ומצובמצוות מתנות הכהונה, מתנות הל -המקדש, ולבסוף 

תֹומעתה, לאחר פרשה זו ותוצאותיה, " ְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעדָּ  אומה יהיו ברורותמדרגות ה -" לֹא י 

 והכהונה תיקבע בתודעת האומה במקומה הראוי והנכון.

 


