
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 " (במדבר טז' א)ויקח קרח"
            " (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)" (רש"י)עוזיאלעוזיאלעוזיאלעוזיאלנתקנא על נשיאותו של אליצפן בן נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן     ????ומה ראה קרח לחלוק עם משהומה ראה קרח לחלוק עם משהומה ראה קרח לחלוק עם משהומה ראה קרח לחלוק עם משה""""

דכתיב על דברי רש"י ואומר שלפי הכתוב קורח חולק על הכהונה ולא על הנשיאות  רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"מקשה 
צו ישראל קבתי ,הרבה ערעוריםמשה ב ערער עלאני אאם " ואמר בלבוהיה פיקח קרח מתרץ שו"? כהונה ובקשתם גם"

  ."אערער על הנשיאות ךהכהונה, ועל ידי כ ערער תחילה עלני ו, אלא אל ויעזרוסביבו 
 

 " (במדבר טז' כט)כמות כל האדם אם"
 םעמד אחד מהמסובי .לשושבין בתו של מלך שהיו עדותיה בידו"ל למה הדבר דומה, משמביא מהמדרש  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

אם לא תעשה לי נקמה ', עמד השושבין לפני המלך ואמר לו 'של מלך לבתולא היו בתולים ', אמר ןוקלל את השושבי
ואל יוציא הנאמן שם  ,זה אתמוטב להרוג ', אמר המלך 'אף אני אומר בודאי לא נמצאו בתולים לבתו של מלך ,מזה

ככל החולים,  םאות םני אדם מתים והרופאים מבקריאם ימותו על מטותיהם כדרך שכל ב'. כך אמר משה 'רע על בתי
 .'לא ה' שלחני אלא אני עשיתי הכל מדעתי, ובדין קרח חולק עלי ואומראף אני כופר 

 

 ב)במדבר יז' (" אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן"
אהרן הכהן  זר בןעמשה ואל אל אל 'ר האמויכמו "לישראל , שהכוונה היא לומר "לאמר"בכתוב אמר נבכל מקום שלא 

בפרה אדומה שאמר כמו ולא נאמר "בן אהרן הכהן", "אלעזר" או "אלעזר הכהן", רק א), נאמר  '(במדבר כו" רלאמ
" משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמבאר ה"". הכהן "בן אהרן למשההקב"ה כאן אמר אילו ג). ו '(במדבר יט "ןאלעזר הכה ונתתם אתה, אל"
הכהונה ניתנה לבני אהרן ולא שאמרו  וחביריו הנשיאים אליצור בן שדיאורעם הנשיאים היתה שעיקר המחלוקת ש

חז"ל מיוחסים מצד אמם, וכמו שאמרו היו בני אהרן אילו שבני משה לא היו מיוחסים מצד אמם, ומשום  לבני משה
של בני יחוס י). אם כן ה.(בבא בתרא קי "הנושא אשה צריך לבדוק באחיה"כח),  '(שמות ו "אחות נחשון" על הפסוק

מכל שכן.  ,להקריב קטורתהם ראויים לכן נשיאים ולוא הם בעצמם נשיא, והשלהם  אאמשל אח המצד שהוא אהרון 
, לכהונה זכהובגללו הוא הוא כהן מצד אביו, אלעזר שלהראות "אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן"  בא הכתוב ואמר

כמובא במדרש שבזכות  .עכשיו הוא כהןו לויהיה מעיקרא הוא שיד),  'אמר "הנה אהרן אחיך הלוי" (שמות דנוכמו ש
 ולא כמו שאמרו הנשיאים.  כהן מצד אביו, וזו ראיה שאלעזר הוא "ושמח בלבו" זכה שיהיה "על לבו"מה שנאמר 

 

 דבר משה" (במדבר יז' יב) אהרן כאשר ויקח"
מיד, וזו לשונו " הקדוש מסביר שמשמעות הכתוב "כאשר דבר משה" היא שאהרן בצע את דברי משה אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםה"

". הסבר נוסף לכתוב "כאשר דבר משה" הוא שהיות שמה סמוך לדיבורו של משה, ללמדך שלא שהה אפילו רגע"
קטורת חוץ  תהקטרכי מדובר על  ,היה דבר שהוא אסור מצד הדין, שאהרן התבקש לעשות, דהיינו להקטיר קטורת

כאשר את למרות שמדובר בהקטרת קטורת אסורה הוא "ז , וטעם שעשה"ויקח אהרןלכן נאמר "לזמנו וחוץ למקומו, 
על מצוה למרות שאמר לו לעבור נביא בן יאמהדבר מלמד על כך שאהרון ה .נביאהוראת העל פי כלומר , "דבר משה

שהקריב  יח) 'אלכים אליהו בהר הכרמל (ממו מעשה פי שעה, ככי הבין שהיתה זו הוראה ל ,אחת ממצות התורה
 קרבנות מחוץ למשכן, בהוראת שעה. 
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 )יד(במדבר טז'  לא נעלה" האנשים ההם תנקר העיני"
של  עיניהםוכי סבור אתה לנקר ' . ומסביר את תמיהתם באומרםבתמיהה" שדברי דתן ואבירם נאמרים חזקוניחזקוניחזקוניחזקוניאומר ה"

 שלמתהעליתנו ולא  ,שהיא טובה ,הזה שמארץ מצרים המכשולאת ים לראות ולהבין יוכי אין להם עינ ?קרח וכל עדתו
ועוד שהעוית עלינו  "ו ושם ימותובמדבר הזה יתמ" אמרת לאא ",אל ארץ זבת חלב ודבש"להביאנו בטחת לנו מה שה

 '.ךבשאין אנו מאמינים כיון  ,אליך "נעלה לא" ןולכ ?הדיןאת 
 

 " (במדבר טז' כב)ועל כל העדה תקצוף האיש אחד יחטא"
המסית , קרח לבדו הוא החוטאשמשה, בדבריו, מלמד זכות על ישראל ואומר ש רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 

להי הרוחות והמחשבות -שאתה א? מה עוד הצאן מה עשושאר כי ש"על כל העדה תקצוף" ראוי כן אין זה והמדיח ול
 "ל-א"דת יאלא מצד יצרם הרע התקוע בבשרם. ויש לך לרחם עליהם במזאת, ה עשו וואתה היודע כי לא מדעת ותאו

ה לימאת הלכן הזכיר כאן (בראשית ו' ג)  "לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר"א רחמים. כמו שאמרת ישה
אם הלראות " והלך אליהם ויקם משהבכל זאת ". "העלו מסביב"אמר ם משה שהדין עהקב"ה . ואחר שראה "בשר"

מעל אהלי האנשים הרשעים " ,מיד בעת הזאת", סורו נא"יועילו דבריו אצלם. וכשראה שלא הועילו דבריו. אמר 
ואל תגעו בכל אשר ". "העז איש רשע בפניו"כאומרו  "רשעים"ם א להאחר שהם עזי פנים מותר לקרמ. כי "האלה

בקומה זקופה לחרף  "יצאו נצביםהכתוב ש"דתן ואבירם לפי שהם חרם ותועבה. ולהורות שהם עזי פנים אמר  ",להם
 שהם היו כופרים בה' ובמשה עבדו. צעד המראה . "ויתיצב ארבעים יום"ולגדף. כמו שנאמר בגלית 

 

 ו)במדבר יז' (" ה'אתם המתם את עם "
        ))))אונקלוסאונקלוסאונקלוסאונקלוס" (" (" (" (אתון גרמתון דמית עמא דה'אתון גרמתון דמית עמא דה'אתון גרמתון דמית עמא דה'אתון גרמתון דמית עמא דה'""""

שבני ישראל מאשימים את משה ואהרן במות מקריבי הקטורת כיון שהם אלו שנתנו להם את העצה  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמסביר 
לא אמר למשה שהרי ה' . קטורת זרה לפני ה' דינו שריפה דעם שהמקריבביולהקטיר קטורת זרה לפני ה',  ,הזאת

העצה את מעצמם נתנו , הם לישראל בשם ה' לעשות כן, אם כןלהם אמר גם משה לא הקטורת הזאת, ואת להקריב 
אופן אחר על מנת לתת אות ומופת במטה או בבמקום זאת יכלו משה ואהרון  .מתו בה העםכתוצאה ממנה הזאת אשר 

 . להוכיח למקריבי הקטורת שהם טועים
המתם, הטעם מה ראיה היתה זאת ששבט לוי הוא הנבחר ונבחר  אתםש "" שמפראבן עזראאבן עזראאבן עזראאבן עזראמביא את דברי ה" הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן

מסביר שלפי פירוש זה נראה שבני ו" שידעתם שרפתם המקריבים החכמהאהרן לכהן גדול ויתכן שבתפלתכם או 
דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה "אמר אחרי כן נמה שישראל עדיין לא האמינו למשה ואהרון והדבר מסביר את 

תלנות בני ישראל אשר  בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את והיה האיש אשר אבחר(במדבר יז' יז) שמטרתו היא "" מטה
שנבחרו הלוים  ,ראיה שלא האמינו העם בשריפה הזאת: "הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןיש כאן לפי לשון כ),  'יזבמדבר (" הם מלינם עליכם

"ן מדגיש שהתלונה של ישראל היא רק על הרמב ".והוחלפו הבכורות בהם, רק חשבו כי משה ואהרן גרמו השריפה
למשכן קרח דתן ואבירם" (במדבר טז' כד) דבר שמרמז העלו מסביב "אמר למשה ון שה' לא על הבליעה, כיו השריפה

מלעיבים "שהיו כיון דתן ואבירם היו חייבים יותר מה עוד שישראל בשם ה', אמר זאת לעל פתיחת פי הארץ, ומשה 
 ". דבריו ומתעתעים בנביאיו ובוזים ,להים-במלאכי א

את קרבנותיו,  הכבר יצאה אש מלפני ה' ואכלהרי ש ,אהרןשל  ועתה בכהונתכן האמין שהעם להרמב"ן להרמב"ן להרמב"ן להרמב"ן אלא, שנראה 
שיהיה היה עשו בהם, כי חפצם נמשרתי המשכן במקום הלוים, ולא רצו בחלופין שים יהיו היו חפצים שבכורהם אבל 

העצה הזאת להם את שנתתם בכך , ה" םע אתם המיתם אתזה המקור לתלונה "לכל השבטים חלק בעבודת בית ה'. 
כמו  מקריבי קטרתהיו כשרים להיות לא בלבד ו ם לעבודת לויםיהם היו ראויאבל כהנים, מו השיקריבו קטורת כ

 להראות את הבחירה של הלויים.  כג)במדבר יז' פרח מטה אהרן לבית לוי (שטעם ההכהנים, וזה 
 

 כג)במדבר יז' (" מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדיםוהנה פרח "
הציץ ציץ המטה "הוצאת פרח היה מספיק, ולמה חוץ מזה גם בהוא מיותר.  "לבית לויהכתוב " אומרלכאורה, מה ש
 "? ויגמול שקדים

כי הלא גם אנו  ?עלינומה למשה ולאהרן 'מלב כל שבט לוי מלומר גם רצה להסיר " הקדוש שהקב"ה אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךמבאר ה"
משל ללוי הוא כי המטה העיקרי  השבטכאן הקב"ה שאכן הם . על כן הורה 'של יעקב מעשרשהיה ה ,מבית לוי כמוהו

הוציא ציץ ויגמול שקדים, המטה שה . ומ"ויפרח מטה אהרן לבית לוילכן נאמר "לבית לוי. המשל עצמו, והפריחה היא 
, הוציא את "מטה"השל משל ההוא  "לוי" כפי שאמרנו,. השתלשלות השבט את המשךשהם מיעוט רבים שנים, מורה 

. "משה ואהרןהכוונה היא ל" "ויגמול שקדים", "עמרם"את הוציא הוא  "ויצץ ציץ", "פרחמשל ל"הוא הש "קהת"
 . לוישל זרע הזה בשאר הסדר את הואין 
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 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 יוסף בנימין בר חביבה.


