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במדבר פרק יז
פרק יז הוא המשכו של פרק טז .בפרקנו מותם של  250נשיאי העדה הביא את העם להאשים את
משה ואהרון בהכשלתם .כתוצאה מכך נענשו בני ישראל במגפה והיא הופסקה על ידי אהרון בעזרת
הקטורת .ואולם לא היה די בזאת בכדי להשיב לעם על טענותיו כנגד מעמדם של אהרון ושבט לוי.
לצורך כך נערך מבחן נוסף הוא מבחן המטות.
ללימוד הפרק יוקדשו שני שיעורים.
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במה שונה מבחן המטות ממבחן המחתות? ומה הצליח להוכיח?
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מבנה הפרק -למורה-
תת ִמ ֵּבין הַ ְש ֵּרפָ ה
הרֹן הַ כֹהֵּ ן וְ י ֵָּרם אֶ ת הַ ַמ ְח ֹ
ֹשה ֵּלאמֹר (ב) ֱאמֹר אֶ ל אֶ ְל ָעזָר ֶבן אַ ֲ
(א) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
וְ אֶ ת הָ אֵּ ש זְ ֵּרה הָ ְלאָ ה ִכי ָק ֵּדשו (ג) אֵּ ת ַמ ְחתוֹ ת הַ חַ ָט ִאים הָ אֵּ ֶלה ְבנ ְַפש ָֹתם וְ ָעשו א ָֹתם ִר ֻּק ֵּעי פַ ִחים

המחתות
כציפוי
למזבח

ִש ָראֵּ ל( :ד) ַו ִי ַקח אֶ ְל ָעזָר הַ כֹהֵּ ן אֵּ ת
ִצפוי לַ ִמזְ ֵּבחַ ִכי ִה ְק ִריבֻּ ם ִל ְפנֵּי ה' ַוי ְִק ָדשו וְ י ְִהיו ְלאוֹ ת ִל ְבנֵּי י ְ
שר
ִש ָראֵּ ל ְל ַמ ַען אֲ ֶ
שר ִה ְק ִריבו הַ ְש ֻּר ִפים ַוי ְַר ְקעום ִצפוי לַ ִמזְ ֵּבחַ (ה) זִ ָכרוֹ ן ִל ְבנֵּי י ְ
ַמ ְחתוֹ ת הַ ְנח ֶֹשת אֲ ֶ
הרֹן הוא ְלהַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ִל ְפנֵּי ה' וְ לֹא י ְִהיֶה ְכק ַֹרח וְ כַ עֲ ָדתוֹ
שר לֹא ִמז ֶַרע אַ ֲ
לֹא י ְִק ַרב ִאיש זָר אֲ ֶ
ֹשה לוֹ :
שר ִד ֶבר ה' ְביַד מ ֶ
ַכאֲ ֶ
הרֹן לֵּ אמֹר אַ ֶתם ה ֲִמ ֶתם אֶ ת ַעם ה' (ז) ַוי ְִהי
ֹשה וְ ַעל אַ ֲ
ִש ָראֵּ ל ִמ ָמח ֳָרת ַעל מ ֶ
(ו) וַיִלֹנו ָכל עֲ ַדת ְבנֵּי י ְ

תלונת העם
על משה
ואהרן

הרֹן ַוי ְִפנו אֶ ל אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד וְ ִהנֵּה ִכ ָסהו הֶ ָענָן ַוי ֵָּרא ְכבוֹ ד ה' (ח) ַו ָיבֹא
ֹשה וְ ַעל אַ ֲ
ְב ִה ָקהֵּ ל הָ ֵּע ָדה ַעל מ ֶ
ֹשה ֵּלאמֹר (י) הֵּ רֹמו ִמתוֹ ְך הָ ֵּע ָדה הַ זֹאת וַאֲ כַ ֶלה
הרֹן אֶ ל ְפנֵּי אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד (ט) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
ֹשה וְ אַ ֲ
מ ֶ
א ָֹתם ְכ ָרגַע ַוי ְִפלו ַעל ְפנֵּיהֶ ם:
הרֹן ַקח אֶ ת הַ ַמ ְח ָתה וְ ֶתן ָעלֶ יהָ אֵּ ש ֵּמ ַעל הַ ִמזְ ֵּבחַ וְ ִשים ְקט ֶֹרת וְ הוֹ לֵּ ְך ְמהֵּ ָרה
ֹשה אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר מ ֶ
(יא) וַי ֶ

הצלת העם
בעזרת
המחתה

ֹשה ַוי ָָרץ
שר ִד ֶבר מ ֶ
הרֹן ַכאֲ ֶ
אֶ ל הָ ֵּע ָדה וְ כַ ֵּפר עֲ לֵּ יהֶ ם ִכי יָצָ א הַ ֶקצֶ ף ִמ ִל ְפנֵּי ה' הֵּ חֵּ ל הַ ָנגֶף (יב) ַוי ִַקח אַ ֲ
אֶ ל תוֹ ְך הַ ָקהָ ל וְ ִהנֵּה הֵּ חֵּ ל הַ ֶנגֶף ָב ָעם ַוי ִֵּתן אֶ ת הַ ְקט ֶֹרת ַויְכַ ֵּפר ַעל הָ ָעם (יג) ַויַעֲ מֹד ֵּבין הַ ֵּמ ִתים ובֵּ ין
הַ חַ יִים ַו ֵּת ָעצַ ר הַ ַמגֵּפָ ה (יד) ַוי ְִהיו הַ ֵּמ ִתים ַב ַמגֵּפָ ה אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר אֶ לֶ ף ו ְשבַ ע ֵּמאוֹ ת ִמ ְלבַ ד הַ ֵּמ ִתים ַעל
ֹשה אֶ ל ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד וְ הַ ַמגֵּפָ ה נֶעֱ צָ ָרה:
הרֹן אֶ ל מ ֶ
ְדבַ ר ק ַֹרח (טו) ַוי ָָשב אַ ֲ
ִש ָראֵּ ל וְ ַקח ֵּמ ִא ָתם ַמ ֶטה ַמ ֶטה ְלבֵּ ית אָ ב ֵּמאֵּ ת ָכל
ֹשה ֵּלאמֹר (יז) ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ
(טז) ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
תב
הרֹן ִת ְכ ֹ
שם אַ ֲ
תב ַעל ַמ ֵּטהו (יח) וְ אֵּ ת ֵּ
נְ ִשיאֵּ הֶ ם ְלבֵּ ית אֲ ב ָֹתם ְשנֵּים ָע ָשר ַמטוֹ ת ִאיש אֶ ת ְשמוֹ ִת ְכ ֹ
שר ִאו ֵָּעד
ַעל ַמ ֵּטה לֵּ וִ י ִכי ַמ ֶטה אֶ חָ ד ְלרֹאש ֵּבית אֲ בוֹ ָתם (יט) וְ ִהנ ְַח ָתם ְבאֹהֶ ל מוֹ ֵּעד ִל ְפנֵּי הָ ֵּעדות אֲ ֶ
שר
ִש ָראֵּ ל אֲ ֶ
ֲשכ ִֹתי ֵּמ ָעלַ י אֶ ת ְתלֻּ נוֹ ת ְבנֵּי י ְ
אֲשר אֶ ְבחַ ר בוֹ ַמ ֵּטהו י ְִפ ָרח ַוה ִ
לָ כֶ ם ָש ָמה (כ) וְ הָ יָה הָ ִאיש ֶ
ָשיא אֶ חָ ד
ִש ָראֵּ ל וַי ְִתנו אֵּ לָ יו ָכל נְ ִשיאֵּ יהֶ ם ַמ ֶטה ְלנ ִ
ֹשה אֶ ל ְבנֵּי י ְ
הֵּ ם ַמ ִלינִ ם עֲ לֵּ יכֶ ם (כא) ַוי ְַד ֵּבר מ ֶ

מבחן
המטות

ֹשה אֶ ת
הרֹן ְבתוֹ ְך ַמטוֹ ָתם (כב) וַיַנַח מ ֶ
ָשיא אֶ חָ ד ְלבֵּ ית אֲ ב ָֹתם ְשנֵּים ָע ָשר ַמטוֹ ת ו ַמ ֵּטה אַ ֲ
ַמ ֶטה ְלנ ִ
הרֹן
ֹשה אֶ ל אֹהֶ ל הָ ֵּעדות וְ ִהנֵּה ָפ ַרח ַמ ֵּטה אַ ֲ
הַ ַמטֹת ִל ְפנֵּי ה' ְבאֹהֶ ל הָ ֵּע ֻּדת (כג) ַוי ְִהי ִמ ָמח ֳָרת ו ַָיבֹא מ ֶ
ֹשה אֶ ת ָכל הַ ַמטֹת ִמ ִל ְפנֵּי ה' אֶ ל ָכל ְבנֵּי
ְלבֵּ ית לֵּ וִ י ַויֹצֵּ א פֶ ַרח ַויָצֵּ ץ ִציץ ַויִגְ מֹל ְש ֵּק ִדים (כד) וַיֹצֵּ א מ ֶ
הרֹן ִל ְפנֵּי הָ ֵּעדות
שב אֶ ת ַמ ֵּטה אַ ֲ
ֹשה הָ ֵּ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
ִש ָראֵּ ל ַוי ְִראו ַו י ְִקחו ִאיש ַמ ֵּטהו( :כה) ַוי ֶ
י ְ
שר ִצ ָוה ה' אֹתוֹ ֵּכן
ֹשה ַכאֲ ֶ
ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ְלאוֹ ת ִל ְבנֵּי ֶמ ִרי ו ְתכַ ל ְתלונ ָֹתם ֵּמ ָעלַ י וְ לֹא יָמֻּ תו (כו) ַוי ַַעש מ ֶ
ֹשה לֵּ אמֹר הֵּ ן ָגו ְַענו אָ בַ ְדנו ֻּכ ָלנו אָ בָ ְדנו (כח) כֹל הַ ָק ֵּרב הַ ָק ֵּרב
ִש ָראֵּ ל אֶ ל מ ֶ
ֹאמרו ְבנֵּי י ְ
ָע ָשה (כז) ַוי ְ
אֶ ל ִמ ְש ַכן ה' יָמות הַ ִאם ַת ְמנו ִלגְ וֹ ַע:

במדבר

בס"ד

3

המחתות כציפוי למזבח– פסוק א-ה
בפתח פרק יז נצטווה אלעזר בן אהרן הכהן לקחת את המחתות מתוך השריפה ולעשותם ציפוי
למזבח:
תת ִמ ֵּבין הַ ְש ֵּרפָ ה,
הרֹן הַ כֹהֵּ ן ,וְ י ֵָּרם אֶ ת-הַ ַמ ְח ֹ
ֹשה ֵּלאמֹר .ב ֱאמֹר אֶ ל אֶ ְל ָעזָר ֶבן-אַ ֲ
א ַוי ְַד ֵּבר ה' ,אֶ ל מ ֶ
וְ אֶ ת הָ אֵּ ש ,זְ ֵּרה הָ ְלאָ הִ :כיָ ,ק ֵּדשו .ג אֵּ ת ַמ ְחתוֹ ת הַ חַ ָט ִאים הָ אֵּ ֶלה ְבנ ְַפש ָֹתם ,וְ ָעשו א ָֹתם ִר ֻּק ֵּעי פַ ִחים
ִש ָראֵּ ל .ד ַוי ִַקח אֶ ְל ָעזָר הַ כֹהֵּ ן ,אֵּ ת
ִצפוי לַ ִמזְ ֵּבחַ ִכי ִה ְק ִריבֻּ ם ִל ְפנֵּי ה'ַ ,וי ְִק ָדשו; וְ י ְִהיו ְלאוֹ תִ ,ל ְבנֵּי י ְ
שר
ִש ָראֵּ לְ ,ל ַמ ַען אֲ ֶ
שר ִה ְק ִריבו ,הַ ְש ֻּר ִפים; ַוי ְַר ְקעוםִ ,צפוי לַ ִמזְ ֵּבחַ  .ה זִ ָכרוֹ ן ִל ְבנֵּי י ְ
ַמ ְחתוֹ ת הַ ְנח ֶֹשת ,אֲ ֶ
הרֹן הואְ ,להַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרתִ ,ל ְפנֵּי ה'; וְ לֹא י ְִהיֶה ְכק ַֹרח וְ כַ עֲ ָדתוֹ ,
שר לֹא ִמז ֶַרע אַ ֲ
לֹא י ְִק ַרב ִאיש זָר אֲ ֶ
ֹשה לוֹ .
שר ִד ֶבר ה' ְביַד מ ֶ
ַכאֲ ֶ

אברבנאל מקשה על ציווי זה בשתי שאלות

אברבאנל
[ ]1מה ראה יתברך שיקחו מחתות קרח ועדתו וירקעום ציפוי למזבח
[ ]2ואיך אמר עליהם 'כי קדשו'?
על שאלה זו נביא את דברי רמב"ן לפסוק
אבל יש לומר ]2[ ,כי בעבור שעשו כן [ 250נשיאי העדה] על פי משה היו קודש .כי הם הקדישו אותם
לשמים לפי שחשבו שיענה אותם האלוקים באש [ ]1ותהיינה המחתות האלה כלי שרת באהל מועד
לעולם;
והנכון בעיני ]2[ ,כי יאמר הכתוב 'כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל' ,כלומר אני
הקדשתי אותם מעת שהקריבו אותם לפני [ ]1כדי שיהיו לאות לבני ישראל.
•

לפי ההסבר הראשון הקדושה באה למחתות בעקבות כוונת המקריבים .כל אחד מהאנשים
שהקריב את המחתות היה בטוח שבו יבחר ה' ,והוא עשה את מעשיו לשם שמים ,ולכן
נתקדשו המחתות .ולפי הסבר השני המחתות הפכו להיות אות לבני ישראל על מנת שלא
יקרב איש זר להקטיר קטורת.

להעמקה– "וי ְִּקדָּ ׁשּו וְ י ְִּהיּו לְאֹות ...זִּ כָּרֹון לִּבְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל" -
ר' יצחק עראמה ,בפירוש עקדת יצחק
[ ] 1ציוה שירם מחתות האנשים האלה אשר על ידם נתבטל הכזב וירקעום ציפוי למזבח באופן
שיתקיימו שם תמיד .ובזה יהיה זיכרון לבני ישראל אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן
להקטיר קטורת לפני ה' ]2[ .והוצרך לתת טעם לשום המחתות האלה במקום קדוש לאמר :כי במה
שהקריבו המחתות לפני ה' .לברר בם האמת מהשקר נתקדשו להיות לאות לבני ישראל.
בעל עקדת יצחק מסביר [ ]2שהתקדשות המחתות נובעת מכך שהם שמשו אות להבחין בין אמת
לשקר ]1[ ,וגם לדורות תפקידם לשמש אות אזהרה לבני ישראל.
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תלונת העם " -אתם המיתם את עם ה"
כיצד ניתן להבין את תלונת העם לאחר שנכחו בניסים גלויים במו עיניהם?

רמב"ן [ו]
אתם המתם את עם ה'  -אמר אונקלוס 'אתון גרמתון דמית עמא דה' ' .יפתור ,כי יאשימו אותם על
שנתנו העצה הזאת להקטיר קטורת זרה לפני ה' ,מדעתם שהמקריבים אותם נשרפים .כי השם לא
אמר למשה להקריב הקטורת הזאת ,והוא לא אמר לישראל בשם ה' לעשות כן ,אם כן מעצמם נתנו
העצה הזאת אשר מתו בה העם ,והיו יכולין לתת אות ומופת אחר במטה או בזולתו.
•

לפי רמב"ן הטענה כנגד משה הייתה שהוא יזם את מבחן המחתות מעצמו ,ולא מציווי ה',
ובעקבותיו מתו  250נשיאי העדה.
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הצלת העם על ידי אהרן ומבחן המטות
ֹשה ֵּלאמֹר :י הֵּ רֹמו ִמתוֹ ְך הָ ֵּע ָדה הַ זֹאת וַאֲ כַ ֶלה א ָֹתם ְכ ָרגַע ַוי ְִפלו ַעל ְפנֵּיהֶ ם:
ט ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ

ציווי זה 'הֵ רֹּמּו ִּמּתֹוְך הָּ עֵ דָּ ה הז ֹאת'  -דומה במהותו לדבריו של ה' למשה אחרי חטא העגל( :שמות
לב י')
אֹותָך לְגֹוי גָּדֹול" .
"וְ ע ָּּתה הנִּיחָּ ה לִּי וְ יִּחר אפִּ י בָּ הֶ ם ואֲ כלֵם וְ ֶאעֱשֶ ה ְ
משה יודע שעליו לעשות מעשה על מנת להציל את העם ,אלא שהפעם לא מדובר בתפילה אלא
במעשה:
הרֹןַ ,קח אֶ ת הַ ַמ ְח ָתה וְ ֶתן ָעלֶ יהָ אֵּ ש ֵּמ ַעל הַ ִמזְ ֵּבחַ וְ ִשים ְקט ֶֹרת ,וְ הוֹ לֵּ ְך ְמהֵּ ָרה אֶ ל
ֹשה אֶ ל אַ ֲ
ֹאמר מ ֶ
יא ַוי ֶ
ֹשהַ ,וי ָָרץ אֶ ל
שר ִד ֶבר מ ֶ
הרֹן ַכאֲ ֶ
הָ ֵּע ָדה ,וְ כַ ֵּפר עֲ לֵּ יהֶ םִ :כי יָצָ א הַ ֶקצֶ ף ִמ ִל ְפנֵּי ה' ,הֵּ חֵּ ל הַ ָנגֶף .יב ַוי ִַקח אַ ֲ
תוֹ ְך הַ ָקהָ ל ,וְ ִהנֵּה הֵּ חֵּ ל הַ ֶנגֶףָ ,ב ָעם; ַוי ִֵּתן ,אֶ ת הַ ְקט ֶֹרתַ ,ויְכַ ֵּפרַ ,על הָ ָעם .יג ַויַעֲ מֹד ֵּבין הַ ֵּמ ִתים ,ובֵּ ין
הַ חַ יִים; ַו ֵּת ָעצַ ר ,הַ ַמגֵּפָ ה .יד ַוי ְִהיו ,הַ ֵּמ ִתים ַב ַמגֵּפָ ה ,אַ ְר ָב ָעה ָע ָשר אֶ לֶ ף ,ו ְשבַ ע ֵּמאוֹ ת ִמ ְלבַ ד הַ ֵּמ ִתיםַ ,על
ֹשה ,אֶ ל ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד; וְ הַ ַמגֵּפָ ה ,נֶעֱ צָ ָרה.
הרֹן אֶ ל מ ֶ
ָשב אַ ֲ
ְדבַ ר ק ַֹרח .טו ַוי ָ

מדוע נעצרה המגפה על ידי קטורת?
רש"י פסוק יג
דבר אחר למה בקטורת ,לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטורת לומר סם המוות הוא ,על
ידו מתו נדב ואביהוא ,על ידו נשרפו חמשים ומאתים איש .אמר הקדוש ברוך הוא :תראו שעוצר
מגפה הוא ,והחטא הוא הממית

רשב"ם
פסוק יא :ושים קטרת  -להודיע שהקטורת הממיתה בשאינם כהנים ,היא הנותנת חיים ביד כהנים,
לדעת שהן ראוים לעבודה.
הצלת העם על ידי אהרון ובעזרת הקטורת מהווה תשובה לעם בשני מישורים
א .מרש"י למדנו ש:הקטורת כשלעצמה איננה ממיתה ,שהרי כאן היא הצילה את העם ממגפה
ב .מרשב"ם למדנו ש:רק מי שראוי לשמש בכהונה יכול להשתמש בקטורת ,ולכן מבחן המחתות
היה מבחן ראוי שבחן מי ראוי לשמש בכהונה
ובכך ניתן מענה לתלונתם של ישראל על משה ואהרון.

במדבר

בס"ד

6

מבחן המטות – פסוקים טז-כו
ִש ָראֵּ ל וְ ַקח ֵּמ ִא ָתם ַמ ֶטה ַמ ֶטה ְלבֵּ ית אָ ב ֵּמאֵּ ת ָכל נְ ִשיאֵּ הֶ ם
ֹשה ֵּלאמֹר:יז ַד ֵּבר אֶ ל ְבנֵּי י ְ
טז ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
תב ַעל ַמ ֵּטה
הרֹן ִת ְכ ֹ
שם אַ ֲ
תב ַעל ַמ ֵּטהו :יח וְ אֵּ ת ֵּ
ְלבֵּ ית אֲ ב ָֹתם ְשנֵּים ָע ָשר ַמטוֹ ת ִאיש אֶ ת ְשמוֹ ִת ְכ ֹ
שר ִא ָו ֵּעד לָ כֶ ם ָש ָמה:
לֵּ וִ י ִכי ַמ ֶטה אֶ חָ ד ְלרֹאש ֵּבית אֲ בוֹ ָתם :יט וְ ִהנ ְַח ָתם ְבאֹהֶ ל מוֹ ֵּעד ִל ְפנֵּי הָ ֵּעדות אֲ ֶ
שר הֵּ ם ַמ ִלינִ ם
ִש ָראֵּ ל אֲ ֶ
ֲשכ ִֹתי ֵּמ ָעלַ י אֶ ת ְתלֻּ נוֹ ת ְבנֵּי י ְ
שר אֶ ְבחַ ר בוֹ ַמ ֵּטהו י ְִפ ָרח ַוה ִ
כ וְ הָ יָה הָ ִאיש אֲ ֶ
ָשיא אֶ חָ ד
ָשיא אֶ חָ ד ַמ ֶטה ְלנ ִ
ִש ָראֵּ ל ַוי ְִתנו אֵּ לָ יו ָכל נְ ִשיאֵּ יהֶ ם ַמ ֶטה ְלנ ִ
ֹשה אֶ ל ְבנֵּי י ְ
עֲ לֵּ יכֶ ם :כא ַוי ְַד ֵּבר מ ֶ
ֹשה אֶ ת הַ ַמטֹת ִל ְפנֵּי ה' ְבאֹהֶ ל
הרֹן ְבתוֹ ְך ַמטוֹ ָתם :כב וַיַנַח מ ֶ
ְלבֵּ ית אֲ ב ָֹתם ְשנֵּים ָע ָשר ַמטוֹ ת ו ַמ ֵּטה אַ ֲ
הרֹן ְלבֵּ ית לֵּ וִ י ַויֹצֵּ א פֶ ַרח וַיָצֵּ ץ
ֹשה אֶ ל אֹהֶ ל הָ ֵּעדות וְ ִהנֵּה ָפ ַרח ַמ ֵּטה אַ ֲ
הָ ֵּע ֻּדת :כג ַוי ְִהי ִמ ָמח ֳָרת ַו ָיבֹא מ ֶ
ִש ָראֵּ ל וַי ְִראו ַוי ְִקחו ִאיש ַמ ֵּטהו:
ֹשה אֶ ת ָכל הַ ַמטֹת ִמ ִל ְפנֵּי ה' אֶ ל ָכל ְבנֵּי י ְ
ִציץ ַויִגְ מֹל ְש ֵּק ִדים :כד וַיֹצֵּ א מ ֶ
הרֹן ִל ְפנֵּי הָ ֵּעדות ְל ִמ ְש ֶמ ֶרת ְלאוֹ ת ִל ְבנֵּי ֶמ ִרי ו ְתכַ ל ְתלונ ָֹתם
שב אֶ ת ַמ ֵּטה אַ ֲ
ֹשה הָ ֵּ
ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶ
כה ַוי ֶ
שר ִצ ָוה ה' אֹתוֹ ֵּכן ָע ָשה:
ֹשה ַכאֲ ֶ
ֵּמ ָעלַ יוְ לֹא יָמֻּ תו :כו ַוי ַַעש מ ֶ

•

ניתן לשאול מדוע נדרש גם מבחן המטות לאחר הכפרה באמצעות הקטורת?

עצירת המגפה בעזרת הקטורת מוכיחה שהקטורת ראויה ביד הכהנים.
ואילו מבחן המטות מוכיח שה' בחר בשבט לוי לעבוד במשכן במקום הבכורות.
הצורך הזה נבע מכך שעדיין פיעם בתוך העם ,לשבטיו השונים ,הרצון לעבוד במשכן ,כמו שהיה לפני
חטא העגל (כשהבכורים מכל שבטי ישראל היו שותפים) ,וכמו שטען קרח "כל העדה כלם קדושים
ובתוכם ה' " (במדבר טז ,ג)( .ההסבר על פי רמב"ן  -ראו בהעמקה)
להעמקה – פירוש רמב"ן
והנכון בעיני ,שהיו העם מאמינים עתה בכהונת אהרן שכבר יצאה אש מלפני ה' ותאכל את
קרבנותיו ,אבל היו חפצים שיהיו הבכורות משרתי המשכן במקום הלווים ,ולא ירצו בחילופין שעשו
בהם ,כי היו חפצים שיהיה לכל השבטים חלק בעבודת בית ה' .והנה יתלוננו ,אתם המיתם אותם,
שנתתם העצה הזאת שיקריבו קטורת ככוהנים ,והם היו ראוים לעבודת לווים לא שיהיו ככוהנים
מקריבי קטורת ,וזה טעם פרח מטה אהרן לבית לוי (פסוק כג):
•

לפי רמב"ן מבחן המטות בא בעקבות רצונם של כל שבטי ישראל לקחת חלק בעבודת ה'
ולהחזיר את מעמדה בכורים לקדמותו ,טרם הוחלפו הבכורים בבני לוי.

החשש של העם מהקרבה למשכן – פסוקים כז-כח
ֹשה לֵּ אמֹר :הֵּ ן ָגו ְַענו אָ בַ ְדנוֻּ ,כ ָלנו אָ בָ ְדנו .כח כֹל הַ ָק ֵּרב הַ ָק ֵּרב אֶ ל-
ִש ָראֵּ ל ,אֶ ל-מ ֶ
ֹאמרו ְבנֵּי י ְ
כז ַוי ְ
ִמ ְש ַכן ה' ,יָמות; הַ ִאם ַת ְמנוִ ,לגְ וֹ ַע.

רשב"ם [כז]
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אבדנו " -ויאבדו מתוך הקהל" אם-כן כולנו אובדים מדי יום ביום .כיצד?! "כל הקרב הקרב" כל
א יש ואיש אשר יקרב אל המשכן לשומרו או אל כלי המשכן עם הלוים ימות .שעדיין לא התרה בם
הקב"ה שעדיין לא נכתב "והזר הקרב יומת" .ולכך הוא מזהירם בפרשה זו "וזר לא יקרב אליכם,
והזר הקרב יומת" .שמכאן ואילך לא יקרבו כלל ולא ימותו.
רשב"ם מפרש שעדיין לא נאמר לבני ישראל כי הזר הקרב יומת ולכן אינם מבינים מה עליהם לעשות
וכיצד עליהם לנהוג בקרבת המשכן.
לאור דברים אלו מובן מקומו של פרק י"ח בו מוגדר תפקיד הכהנים והלויים בשמירה על עם ישראל
מפני קרבה למשכן ושם גם נאמרת במפורש האזהרה :וזר לא יקרב אליכם (פרק י"ח פסוק ד') והזר
הקרב יומת (פסוק ז').
לסיכום
בכדי לענות לקרח ועדתו על תלונתם בפרק טז נעשו מספר ניסים :בליעת האדמה ומבחן הקטורת.
בפרק יז התרעם העם על מבחן הקטורת  -לפי רמב"ן הם טענו שמדובר ביוזמה של משה ולא בציווי
ה'  -ולכן היה צורך להוכיח לעם שהקטורת בידי הכהנים איננה סם מוות והיא יכולה להציל ולעצור
את המגפה .מכל-מקום ,עדיין לא התיישבה דעתם של ישראל על בחירת שבט לוי לעבודת המשכן
במקומם ולכך נועד מבחן המטות – להוכיח את בחירת ה' בשבט לוי .בעקבות שאלתם של ישראל
בסוף פרק י"ז ,מופיעים בפרק י"ח הכללים שיגנו על העם ,ואחריותם של הכהנים והלויים על העם.
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הקשר רחב [רשות]

מגפות נוספות שהתחוללו בעם ישראל כעונש
במדבר פרק כה  -לאחר חטא בעל פעור
ִש ָראֵּ ל וְ אֶ ת הָ ִא ָשה אֶ ל קֳ בָ ָתה ַו ֵּת ָעצַ ר
ִש ָראֵּ ל אֶ ל הַ ֻּק ָבה ַוי ְִדקֹר אֶ ת ְשנֵּיהֶ ם אֵּ ת ִאיש י ְ
ַו ָיבֹא אַ חַ ר ִאיש י ְ
ִש ָראֵּ ל
הַ ַמגֵּפָ ה ֵּמ ַעל ְבנֵּי י ְ

במדבר פרק לא– לאחר חטא בעל פעור
ִש ָראֵּ ל ִב ְדבַ ר ִב ְל ָעם ִל ְמ ָסר ַמ ַעל ַבה' ַעל ְדבַ ר ְפעוֹ ר ַו ְת ִהי הַ ַמגֵּפָ ה ַבעֲ ַדת ה'
הֵּ ן הֵּ נָה הָ יו ִל ְבנֵּי י ְ

שמואל א פרק ד– בקרב אפק מול הפלשתים
ִש ָראֵּ ל ִל ְפנֵּי ְפ ִל ְש ִתים וְ גַם ַמגֵּפָ ה גְ דוֹ לָ ה הָ י ְָתה בָ ָעם וְ גַם ְשנֵּי בָ נ ָ
ֶיך ֵּמתו חָ ְפנִ י
ֹאמר נָס י ְ
שר ַוי ֶ
ַוי ַַען הַ ְמבַ ֵּ
ו ִפינְ חָ ס וַאֲ רוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים נִ ְל ָקחָ ה

שמואל ב פרק יח–לאחר מפקד דוד
ַויִנָגְ פו ָשם ַעם ִי ְש ָראֵּ ל ִל ְפנֵּי ַע ְב ֵּדי ָדוִ ד ו ְַת ִהי ָשם הַ ַמגֵּפָ ה גְ דוֹ לָ ה ַביוֹ ם הַ הוא ֶע ְש ִרים אָ לֶ ף

שמואל ב פרק כד– עצירת המגפה לאחר מפקד דוד
ִש ָראֵּ ל
ויבן ָשם ָדוִ ד ִמזְ ֵּבחַ לַ ה' ַוי ַַעל עֹלוֹ ת ו ְשלָ ִמים וַי ֵָּע ֵּתר ה' לָ אָ ֶרץ ַו ֵּת ָעצַ ר הַ ַמגֵּפָ ה ֵּמ ַעל י ְ

הקטרת קטורת שלא ברשות
ויקרא י  -בחנוכת המשכן על ידי נדב ואביהו
טרת ַו י ְַק ִריבו ִל ְפנֵּי
א ַוי ְִקחו ְבנֵּי אַ הֲרן נ ָָדב ַואֲ ִביהוא ִאיש ַמ ְח ָתתו וַי ְִתנו בָ הֵּ ן אֵּ ש ַוי ִָשימו ָעלֶ יהָ ְק ֶ
אותם ַויָמֻּ תו ִל ְפנֵּי ה'
ָ
אתם .ב ַו ֵּתצֵּ א אֵּ ש ִמ ִל ְפנֵּי ה' ַותאכַ ל
שר לא ִצ ָוה ָ
ה' אֵּ ש ז ָָרה אֲ ֶ

דברי הימים בפרק כו  -עוזיהו מלך יהודה
טז ו ְכחֶ זְ ָקתוֹ ָ ,גבַ ה ִלבוֹ ַעדְ -להַ ְש ִחית ,וַי ְִמ ַעל ,ה' ֱאלֹהָ יו; ַו ָיבֹא אֶ ל-הֵּ יכַ ל ה'ְ ,להַ ְק ִטיר ַעלִ -מזְ ַבח
הַ ְקט ֶֹרת .יז ו ַָיבֹא אַ ח ֲָריו ,עֲ ז ְַריָהו הַ כֹהֵּ ן; וְ ִעמוֹ כֹהֲנִ ים לה'ְ ,שמוֹ נִ יםְ --בנֵּי-חָ יִל .יח וַי ַַע ְמדו ַעל-עֻּ ִזיָהו
הרֹן הַ ְמקֻּ ָד ִשיםְ ,להַ ְק ִטיר :צֵּ א ִמן-
כהֲנִ ים ְבנֵּי-אַ ֲ
ֹאמרו לוֹ לֹאְ -ל ָך עֻּ ִזיָהו ְלהַ ְק ִטיר לַ ה'ִ --כי לַ ֹ
הַ ֶמלֶ ְךַ ,וי ְ
הַ ִמ ְק ָדש ִכי ָמ ַע ְל ָת ,וְ לֹאְ -ל ָך ְלכָ בוֹ ד ֵּמה' ֱאל ִֹהים .יט ַויִזְ ַעף ,עֻּ ִזיָהו ,ו ְביָדוֹ ִמ ְקטֶ ֶרתְ ,להַ ְק ִטיר; ו ְבז ְַעפוֹ
ִעם-הַ כֹהֲנִ ים ,וְ הַ ָצ ַר ַעת ז ְָרחָ ה ְב ִמ ְצחוֹ ִל ְפנֵּי הַ כֹהֲנִ ים ְבבֵּ ית ה'ֵּ ,מ ַעלְ ,ל ִמזְ ַבח הַ ְקט ֶֹרת.
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בחירת הכהנים והלווים
סיפור קרח ועדתו מברר את שאלת בחירתם של אהרן ובניו לכהנים ואת בחירתו של שבט לוי.
מתי נבחרו הכהנים והלוויים ואיך התורה מנמקת את בחירתם?
העבודה על המזבח הייתה בראשיתה לבכורי ישראל ,כמו שמתואר בשמות פרק כ"ד
שמות פרק כד ,ה :וי ְִּׁשלח ֶאת נ ֲע ֵרי בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל ויעֲלּו עֹֹלת ויִּזְ בְ חּו זְ בָּ ִּחים ְׁשל ִָּּמים לה' פ ִָּּרים

רש"י(שם)
(ה) את נערי  -הבכורות
שמות פרק כז -בשמות פרק כ"ז מופיע לראשונה ציווי מיוחד לאהרן לעבוד במשכן ,בהעלאת הנרות
במנורה ,ללא נימוק מדוע דווקא הם נבחרו לכך
ִש ָראֵּ ל וְ י ְִקחו אֵּ לֶ ָ
ש ֶמן ַזיִת ז ְָך ָכ ִתית לַ ָמאוֹ ר ְלהַ עֲ לֹת נֵּר ָת ִמיד( :כא) ְבאֹהֶ ל
יך ֶ
(כ) וְ אַ ָתה ְתצַ וֶה אֶ ת ְבנֵּי י ְ
הרֹן ובָ נָיו ֵּמ ֶע ֶרב ַעד ב ֶֹקר ִל ְפנֵּי ה' חֻּ ַקת עוֹ לָ ם ְלדֹר ָֹתם
שר ַעל הָ ֵּע ֻּדת יַעֲ ר ְֹך אֹתוֹ אַ ֲ
מוֹ ֵּעד ִמחוץ לַ ָפרֹכֶ ת אֲ ֶ
ִש ָראֵּ ל
ֵּמאֵּ ת ְבנֵּי י ְ

שמות פרק כח -בציווי על בגדי הכהנים כתוב במפורש שאהרן ובניו מכהנים בעבודת המשכן
ללא נימוק מדוע נבחרו דווקא הם
הרֹן אָ ִח ָ
(א) וְ אַ ָתה הַ ְק ֵּרב אֵּ לֶ ָ
הרֹן נ ָָדב וַאֲ ִביהוא
ִש ָראֵּ ל ְלכַ הֲנוֹ ִלי אַ ֲ
יך וְ אֶ ת ָבנָיו ִאתוֹ ִמתוֹ ְך ְבנֵּי י ְ
יך אֶ ת אַ ֲ
הרֹן אָ ִח ָ
הרֹן
יך ְלכָ בוֹ ד ו ְל ִת ְפאָ ֶרת( ...:מ) וְ ִל ְבנֵּי אַ ֲ
ית ִבגְ ֵּדי ק ֶֹדש ְלאַ ֲ
הרֹן( :ב) וְ ָע ִש ָ
ית ָמר ְבנֵּי אַ ֲ
אֶ ְל ָעזָר וְ ִא ָ
שה לָ הֶ ם ְלכָ בוֹ ד ו ְל ִת ְפאָ ֶרת( :מא) וְ ִה ְל ַב ְש ָת א ָֹתם אֶ ת
ית לָ הֶ ם אַ ְבנ ִֵּטים ו ִמגְ ָבעוֹ ת ַתעֲ ֶ
שה כֻּ ֳתנֹת וְ ָע ִש ָ
ַתעֲ ֶ
הרֹן אָ ִח ָ
הרֹן
את אֶ ת י ָָדם וְ ִק ַד ְש ָת א ָֹתם וְ ִכהֲנו ִלי( ...:מג) וְ הָ יו ַעל אַ ֲ
יך וְ אֶ ת ָבנָיו ִאתוֹ ו ָמ ַש ְח ָת א ָֹתם ו ִמ ֵּל ָ
אַ ֲ
ִשאו ָעוֹ ןוָ ֵּמתו חֻּ ַקת עוֹ לָ ם
וְ ַעל ָבנָיו ְבבֹאָ ם אֶ ל אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד אוֹ ְבגִ ְש ָתם אֶ ל הַ ִמזְ ֵּבחַ ְל ָש ֵּרת ַבקֹ ֶדש וְ לֹא י ְ
לוֹ ו ְלז ְַרעוֹ אַ ח ֲָריו

שמות פרק כט  -התהליך בו אהרן ובניו יתקדשו לעבודה במשכן
ימם(...:ד)
ילם ְש ַניִם ְת ִמ ִ
יל ַקח ַפר אֶ חָ ד ֶבן ָב ָקר וְ אֵּ ִ
שה לָ הֶ ם ְל ַק ֵּדש א ָֹתם ְלכַ הֵּ ן ִל ְ
שר ַתעֲ ֶ
(א) וְ זֶה הַ ָדבָ ר אֲ ֶ
הרֹן וְ אֶ ת ָבנָיו ַת ְק ִריב אֶ ל ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד וְ ָרחַ ְצ ָת א ָֹתם ַב ָמיִם...:
וְ אֶ ת אַ ֲ

שמות פרק ל– עבודת אהרן ובניו במזבח הקטורת ובמנורה
הרֹן
יטיבוֹ אֶ ת הַ ֵּנרֹת י ְַק ִט ֶירנָה( :ח) ו ְבהַ עֲ לֹת אַ ֲ
הרֹן ְקט ֶֹרת ַס ִמים ַבב ֶֹקר ַבב ֶֹקר ְבהֵּ ִ
(ז) וְ ִה ְק ִטיר ָעלָ יו אַ ֲ
הרֹן ַעל ַק ְרנ ָֹתיו אַ חַ ת
אֶ ת הַ ֵּנרֹת ֵּבין הָ ַע ְר ַביִם י ְַק ִט ֶירנָה ְקט ֶֹרת ָת ִמיד ִל ְפנֵּי ה' ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם(...:י) וְ ִכ ֶפר אַ ֲ
ַב ָשנָה ִמ ַדם חַ ַטאת הַ ִכ ֻּפ ִרים אַ חַ ת ַב ָשנָה יְכַ ֵּפר ָעלָ יו ְלדֹר ֵֹּתיכֶ ם ק ֶֹדש ָק ָד ִשים הוא לַ ה' :פ

במדבר

בס"ד

10

שמות פרק לב– נאמנותם של בני לוי במעשה העגל
ֹאמר לָ הֶ ם כֹה אָ ַמר
ֹאמר ִמי לַ ה' אֵּ לָ י ַויֵּאָ ְספו אֵּ לָ יו ָכל ְבנֵּי לֵּ וִ י (כז) וַי ֶ
ֹשה ְב ַש ַער הַ ַמ ֲחנֶה ַוי ֶ
(כו) ַויַעֲ מֹד מ ֶ
ִש ָראֵּ ל ִשימו ִאיש חַ ְרבוֹ ַעל י ְֵּרכוֹ ִע ְבר ווָ שובו ִמ ַש ַער לָ ַש ַער ַב ַמ ֲחנֶה וְ ִה ְרגו ִאיש אֶ ת אָ ִחיו וְ ִאיש
ה' ֱאלֹהֵּ י י ְ
ֹשה וַיִפֹל ִמן הָ ָעם ַביוֹ ם הַ הוא ִכ ְשל ֶֹשת אַ ְלפֵּ י ִאיש
אֶ ת ֵּר ֵּעהו וְ ִאיש אֶ ת ְקרֹבוֹ (כח) ַויַעֲ שו ְבנֵּי לֵּ וִ י ִכ ְדבַ ר מ ֶ
ֹשה ִמ ְלאו י ְֶדכֶ ם הַ יוֹ ם לַ ה' ִכי ִאיש ִב ְבנוֹ ו ְבאָ ִחיו וְ לָ ֵּתת עֲ לֵּ יכֶ ם הַ יוֹ ם ְב ָרכָ ה
ֹאמר מ ֶ
(כט) וַי ֶ

במדבר פרק ג–בחירת הלוויים לעבודה ותפקידיהם והנימוק לכך
ש ְרתו אֹתוֹ (ז) וְ ָש ְמרו אֶ ת ִמ ְש ַמ ְרתוֹ וְ אֶ ת
הרֹן הַ כֹהֵּ ן וְ ֵּ
(ו) הַ ְק ֵּרב אֶ ת ַמ ֵּטה לֵּ וִ י וְ הַ עֲ ַמ ְד ָת אֹתוֹ ִל ְפנֵּי אַ ֲ
ִמ ְש ֶמ ֶרת ָכל הָ ֵּע ָדה ִל ְפנֵּי אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד לַ עֲ בֹד אֶ ת עֲ ב ַֹדת הַ ִמ ְש ָכן (ח) וְ ָש ְמרו אֶ ת ָכל ְכלֵּ י אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד וְ אֶ ת
הרֹן ו ְלבָ נָיו נְ תונִ ם נְ תונִ ם הֵּ ָמה
ִש ָראֵּ ל לַ עֲ בֹד אֶ ת עֲ ב ַֹדת הַ ִמ ְש ָכן (ט) וְ נ ַָת ָתה אֶ ת הַ ְלוִ יִם ְלאַ ֲ
ִמ ְש ֶמ ֶרת ְבנֵּי י ְ
הרֹן וְ אֶ ת ָבנָיו ִת ְפקֹד וְ ָש ְמרו אֶ ת ְכהֻּ ָנ ָתם וְ הַ זָר הַ ָק ֵּרב יו ָמת :פ (יא) ַוי ְַד ֵּבר
ִש ָראֵּ ל (י) וְ אֶ ת אַ ֲ
לֹו ֵּמאֵּ ת ְבנֵּי י ְ
ִש ָראֵּ ל ַתחַ ת ָכל ְבכוֹ ר ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם ִמ ְבנֵּי
ֹשה ֵּלאמֹר (יב) ַואֲ נִ י ִהנֵּה לָ ַק ְח ִתי אֶ ת הַ ְלוִ יִם ִמתוֹ ְך ְבנֵּי י ְ
ה' אֶ ל מ ֶ
ִש ָראֵּ ל וְ הָ יו ִלי הַ ְלוִ יִם (יג) ִכי ִלי ָכל ְבכוֹ ר ְביוֹ ם הַ כ ִֹתי כָ ל ְבכוֹ ר ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִה ְק ַד ְש ִתי ִל יכָ ל ְבכוֹ ר
י ְ
ִש ָראֵּ ל ֵּמאָ ָדם ַעד ְבהֵּ ָמה ִלי י ְִהיו אֲ נִ י ה' :ס
ְבי ְ

במדבר פרק ח– הקדשת הלוויים לעבודה במשכן
שה לָ הֶ ם ְלטַ ה ֲָרם הַ זֵּה עֲ לֵּ יהֶ ם ֵּמי חַ ָטאת
ִש ָראֵּ ל וְ ִטהַ ְר ָת א ָֹתם (ז) וְ כֹה ַתעֲ ֶ
(ו) ַקח אֶ ת הַ ְלוִ יִם ִמתוֹ ְך ְבנֵּי י ְ
וְ הֶ עֱ ִבירו ַת ַער ַעל ָכל ְב ָש ָרם וְ ִכ ְבסו ִבגְ ֵּדיהֶ ם וְ ִה ֶטהָ רו (ח) וְ לָ ְקחו ַפר ֶבן ָב ָקר ו ִמנְ חָ תוֹ סֹלֶ ת ְבלולָ ה בַ ָש ֶמן
שנִ י בֶ ן ָב ָקר ִת ַקח ְלחַ ָטאת (ט) וְ ִה ְק ַר ְב ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִם ִל ְפנֵּי אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד וְ ִה ְקהַ ְל ָת אֶ ת ָכל עֲ ַדת ְבנֵּי
ופַ ר ֵּ
הרֹן אֶ ת
ִש ָראֵּ ל אֶ ת י ְֵּדיהֶ ם ַעל הַ ְלוִ יִם (יא) וְ הֵּ נִ יף אַ ֲ
ִש ָראֵּ ל (י) וְ ִה ְק ַר ְב ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִם ִל ְפנֵּי ה'וְ ָס ְמכו ְבנֵּי י ְ
י ְ
ִש ָראֵּ ל וְ הָ יו לַ עֲ בֹד אֶ ת עֲ ב ַֹדת ה' (יב) וְ הַ ְלוִ יִם י ְִס ְמכו אֶ ת י ְֵּדיהֶ ם ַעל
ה'מאֵּ ת ְבנֵּי י ְ
ֵּ
הַ ְלוִ יִם ְתנופָ ה ִל ְפנֵּי
שה אֶ ת הָ אֶ חָ ד חַ ָטאת וְ אֶ ת הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה לַ ה' ְלכַ ֵּפר ַעל הַ ְלוִ יִם (יג) וְ הַ עֲ ַמ ְד ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִם
רֹאש הַ ָפ ִרים וַעֲ ֵּ
ִש ָראֵּ ל וְ הָ יו ִלי
הרֹן וְ ִל ְפנֵּי בָ נָיו וְ הֵּ נ ְַפ ָת א ָֹתם ְתנופָ ה לַ ה' (יד) וְ ִה ְב ַד ְל ָת אֶ ת הַ ְלוִ יִם ִמתוֹ ְך ְבנֵּי י ְ
ִל ְפנֵּי אַ ֲ
הַ ְלוִ יִם (טו) וְ אַ ח ֲֵּרי כֵּ ן ָיבֹאו הַ ְלוִ יִם לַ עֲ בֹד אֶ ת אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד וְ ִטהַ ְר ָת א ָֹתם וְ הֵּ ַנ ְפ ָת א ָֹתם ְתנופָ ה (טז) ִכי נְ ֻּתנִ ים
ִש ָראֵּ ל לָ ַק ְח ִתי א ָֹתם ִלי (יז) ִכי
ִש ָראֵּ ל ַתחַ ת ִפ ְט ַרת ָכל ֶרחֶ ם ְבכוֹ ר כֹל ִמ ְבנֵּי י ְ
נְ ֻּתנִ ים הֵּ ָמה ִלי ִמתוֹ ְך ְבנֵּי י ְ
ִש ָראֵּ ל ָבאָ ָדם ובַ ְבהֵּ ָמה ְביוֹ ם הַ כ ִֹתי כָ ל ְבכוֹ ר ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִה ְק ַד ְש ִתי א ָֹתם ִלי (יח)
ִלי כָ ל ְבכוֹ ר ִב ְבנֵּי י ְ
הרֹן ו ְלבָ נָיו ִמתוֹ ְך ְבנֵּי
ִש ָראֵּ ל (יט) וָ אֶ ְתנָה אֶ ת הַ ְלוִ יִם נְ ֻּתנִ ים ְלאַ ֲ
וָ אֶ ַקח אֶ ת הַ ְלוִ יִם ַתחַ ת ָכל ְבכוֹ ר ִב ְבנֵּי י ְ
ִש ָראֵּ ל ֶנגֶף
ִש ָראֵּ ל וְ לֹא י ְִהיֶה ִב ְבנֵּי י ְ
ִש ָראֵּ ל ְבאֹהֶ ל מוֹ ֵּעד ו ְלכַ ֵּפר ַעל ְבנֵּי י ְ
ִש ָראֵּ ל לַ עֲ בֹד אֶ ת עֲ ב ַֹדת ְבנֵּי י ְ
י ְ
ִש ָראֵּ ל אֶ ל הַ ק ֶֹדש
ֶשת ְבנֵּי י ְ
ְבג ֶ

דברים יז– הכהנים והלוויים עוסקים גם במשפט
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(ח) ִכי י ִָפלֵּ א ִמ ְמ ָך ָדבָ ר לַ ִמ ְש ָפט ֵּבין ָדם ְל ָדם ֵּבין ִדין ְל ִדין ובֵּ ין ֶנגַע לָ ֶנגַע ִד ְב ֵּרי ִריבֹת ִב ְש ָע ֶר ָ
יך וְ ַק ְמ ָת
שר י ְִבחַ ר ה' ֱאלֹהֶ ָ
שר י ְִהיֶה
את אֶ ל הַ כֹהֲנִ ים הַ ְלוִ יִם וְ אֶ ל הַ שֹפֵּ ט אֲ ֶ
יך בוֹ ( :ט) ובָ ָ
ית אֶ ל הַ ָמקוֹ ם אֲ ֶ
וְ ָע ִל ָ
ַבי ִָמים הָ הֵּ ם וְ ָד ַר ְש ָת וְ ִה ִגידו ְל ָך אֵּ ת ְדבַ ר הַ ִמ ְש ָפט

דברים פרק לג– בברכת משה לבני לוי הם מקבלים תפקיד נוסף :ללמד תורה את ישראל
יך וְ או ֶר ָ
(ח) ו ְללֵּ וִ י אָ ַמר ֻּת ֶמ ָ
שר נִ ִסיתוֹ ְב ַמ ָסה ְת ִריבֵּ הו ַעל ֵּמי ְמ ִריבָ ה( :ט) הָ א ֵֹּמר
יד ָך אֲ ֶ
יך ְל ִאיש ח ֲִס ֶ
ית ָך יִנְ צֹרו:
יתיו וְ אֶ ת אֶ חָ יו לֹא ִה ִכיר וְ אֶ ת בנו ָבנָיו לֹא י ָָדע ִכי ָש ְמרו ִא ְמ ָר ֶת ָך ו ְב ִר ְ
ְלאָ ִביו ו ְל ִאמוֹ לֹא ְר ִא ִ
(י) יוֹ רו ִמ ְש ָפטֶ ָ
ִש ָראֵּ ל י ִָשימו ְקטוֹ ָרה ְבאַ ֶפ ָך וְ כָ ִליל ַעל ִמזְ ְבחֶ ָך
יך ְליַעֲ קֹב וְ תוֹ ָר ְת ָך ְלי ְ

מלאכי פרק ב–הכהנים והלוויים מלמדים את העם תורה
יתי
יתי אֶ ת לֵּ וִ י אָ ַמר ה' ְצבָ אוֹ ת( :ה) ְב ִר ִ
יד ְע ֶתם ִכי ִש ַל ְח ִתי אֲ לֵּ יכֶ ם אֵּ ת הַ ִמ ְצוָ ה הַ זֹאת ִל ְהיוֹ ת ְב ִר ִ
(ד) וִ ַ
ֱמת הָ י ְָתה ְב ִפיהו
ִיראֵּ נִ י ו ִמ ְפנֵּי ְש ִמי נִ חַ ת הוא( :ו) תוֹ ַרת א ֶ
הָ י ְָתה ִאתוֹ הַ חַ יִים וְ הַ ָשלוֹ ם וָ אֶ ְתנֵּם לוֹ מוֹ ָרא ַוי ָ
ִש ְמרו ַד ַעת
וְ ַעוְ לָ ה לֹא נִ ְמצָ א ִב ְשפָ ָתיו ְב ָשלוֹ ם ו ְב ִמישוֹ ר הָ לַ ְך ִא ִתי וְ ַר ִבים הֵּ ִשיב ֵּמ ָעוֹ ן( :ז) ִכי ִש ְפ ֵּתי כֹהֵּ ן י ְ
ה'צבָ אוֹ ת הוא
וְ תוֹ ָרה יְבַ ְקשו ִמ ִפיהו ִכי ַמ ְלאַ ְך ְ

נחמיה פרק ח – הלווים והכהנים מלמדים את התורה לבני ישראל בראש השנה
שיָה ְק ִליטָ א עֲ ז ְַריָה יוֹ זָבָ ד חָ נָן ְפלָ איָה וְ הַ ְלוִ יִם ְמ ִבינִ ים
ש ֵּר ְביָה י ִָמין ַעקוב ַש ְב ַתי הוֹ ִדיָה ַמעֲ ֵּ
(ז) וְ יֵּשו ַע ובָ נִ י וְ ֵּ
שכֶ ל וַי ִָבינו ַב ִמ ְק ָרא:
אֶ ת הָ ָעם לַ תוֹ ָרה וְ הָ ָעם ַעל ָע ְמ ָדם( :ח) ַוי ְִק ְראו בַ ֵּספֶ ר ְבתוֹ ַרת הָ ֱאלֹ ִהים ְמפ ָֹרש וְ שוֹ ם ֶ
ֹאמר נְ חֶ ְמיָה הוא הַ ִת ְר ָש ָתא וְ ֶעזְ ָרא הַ כֹהֵּ ן הַ סֹפֵּ ר וְ הַ ְלוִ יִם הַ ְמ ִבינִ ים אֶ ת הָ ָעם ְלכָ ל הָ ָעם הַ יוֹ ם
ס (ט) ַוי ֶ
ָקדֹש הוא לַ ה' ֱאלֹהֵּ יכֶ ם אַ ל ִת ְתאַ ְבלו וְ אַ ל ִת ְבכו ִכי בוֹ ִכים ָכל הָ ָעם ְכ ָש ְמ ָעם אֶ ת ִד ְב ֵּרי הַ תוֹ ָרה

לסיכום :לבחירת בני לוי לתפקידיהם הרוחניים יש נימוק היסטורי – נאמנותם לעבודת ה' במעשה
העגל .לעומת זאת בחירת אהרן ובניו לעבודת הקרבנות איננה מנומקת במפורש בתורה.
חכמי המדרש נתנו מספר טעמים לבחירת אהרן לכהונה
מהתרגום הירושלמי לחומש שמות עולה שאהרן זכה לכהונה בזכות מעשיה של יוכבד
תרגום ירושלמי שמות ב ,כא
ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים" (שמות ב ,כא)
מתרגם.." :מרים נסבת כליל דמלכותא ויכבד נסבת כליל כהונתא רבתה"
במדרש במדבר רבה קושרים את בחירת אהרן למעשה העגל ,כיון שנחשב בכור בין הבנים (למרות
שבחירתו נזכרת מספר פרקים לפני מעשה העגל)

במדבר רבה פרשת נשא פרשה ו סימן ב

במדבר
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הרי מצינו בבכורי ישראל שירדו מגדולתם על מעשה העגל.
אבל בכורי הלווים שלא טעו בעגל ניתנה הכהונה לאהרן שהיה בכור
ושאר בכורי הלווים לא הוצרכו לפדיון ,ולא לכפרה ,וזכו ללוים עם אחיהם.
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הקשר אישי [רשות]
משה ואהרון יצאו להגנת העם גם כאשר העם יצא נגדם וטען שהם אחראים למות קהל ה'.
ואולם ,הדבר אינו מונע ממשה לצוות את אהרון לרוץ להציל את בני ישראל ומאהרון לעשות זאת
מיד.
היכולת של מנהיגים להמשיך להגן על הציבור אותו הם מנהיגים גם כשהוא מורד בהם היא יכולת
מופלאה.
האם יש לנו כוחות להמשיך לעשות חסד עם אחרים גם כשהם כפויי טובה?

במדבר

