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 ז'התשע סיון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

           הבחירה המחודשת באהרון ובשבט לוי 
   (עזרא ביקהרב יונתן גרוסמן ו)על פי שיעורים של הרב קרח פרשת ל

 
 במדבר ט"ז ג:  .1

"כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על 
 קהל ה'" 

 : יח-טז במדבר ט"ז .2
"ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני ה'. אתה 
והם ואהרן מחר. וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם 

, והקרבתם לפני ה' איש מחתתו, חמשים קטורת
ומאתים מחתת, ואתה ואהרן איש מחתתו. ויקחו איש 

 ". קטורתמחתתו ויתנו עליהם אש וישמו עליהם 
 יד: -ט"ז, יגבמדבר  .3

ץ זבת חלב ודבש להמיתנו "המעט כי העליתנו מאר
במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר. אף לא אל ארץ זבת 

 חלב ודבש הביאתנו..." 
 ט"ז, לה: במדבר  .4

"ואש יצאה מאת ה', ותאכל את החמשים ומאתים איש 
 .מקריבי הקטרת"

 כח:-במדבר י"ז, כז .5
כלנו  ,הן גוענו אבדנו :ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר"

האם תמנו   ,הקרב אל משכן ה' ימותכל הקרב  .אבדנו
  לגוע?"

 במדבר י"ח א: .6
"ויאמר ה' אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו 

 את עוון המקדש"
 :במדבר ט"ז, לה .7

 ""ואש יצאה מאת ה' ותאכל את החמשים ומאתים איש
 ויקרא י' ב:  .8

 "'"ותצא אש מלפני ה' ותאכל אתם וימתו לפני ה
 :במדבר ט"ז ג .9
משה ועל אהרן ויאמרו אליהם רב לכם, כי כל ויקהלו על "

העדה כלם קדשים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל 
  ה'"

 
 
 

 ז: -במדבר י"ז, ו .10
וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן "

לאמר: אתם המתם את עם ה'. ויהי בהקהל העדה על 
  משה ועל אהרן"

 במדבר ט"ז ד:  .11
  וישמע משה ויפל על פניו""

 במדבר י"ז, י: .12
  ויפלו על פניהם""

 ט"ז יט:במדבר  .13
ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד, "

 "וירא כבוד ה' אל כל העדה
 במדבר י"ז, ז: .14
ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל "

 מועד והנה כסהו הענן, וירא כבוד ה'" 
 במדבר ט"ז, כא: .15

אתם כרגע, ויפלו על הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה "
  פניהם"

 במדבר י"ז, י: .16
הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע, ויפלו על "

  פניהם"
 ה:-במדבר י"ז, ב .17

וירם את המחתת מבין השרפה ואת האש זרה הלאה... "
  ויהיו לאות לבני ישראל... זכרון לבני ישראל"

השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת, לאות לבני "
 ."מרי

 הרב יונתן גרוסמן:  .18
מטרת הכתוב בהשוואה של שני התהליכים שבפנינו, 
היא לחדד בפני הקורא כי למעשה אין כאן שני תהליכים 
שונים, שתי תלונות שונות הבאות זו בעקבות זו; יש 
לראות את התהליך השני כחוזר על התהליך הראשון, 

 -לאחר שהעם סירב לקבל את תוצאת המבחן הראשון 
וא חי, ודחיית שאר בחירת אהרן בעצם העובדה כי ה

מקטירי הקטורת, בעצם מיתתם כמקטירי אש זרה אשר 
 .לא צוו
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 : במדבר י"ז, י"ח .19
ָחד ְלרֹאש  ה אֶּ י ַמטֶּ י כִּ ְכֹתב ַעל ַמֵטה ֵלוִּ "ְוֵאת ֵשם ַאֲהֹרן תִּ

 ֵבית ֲאבֹוָתם:" 
 במדבר י"ז, כ"ג: .20

ל ָהֵעדּות  ל ֹאהֶּ ה אֶּ ָמֳחָרת ַוָיבֹא ֹמשֶּ י מִּ ֵנה ָפַרח ַמֵטה "ַוְיהִּ ְוהִּ
י"  ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלוִּ

 במדבר י"ח, ב':  .21
ָתְך..."  יָך ַהְקֵרב אִּ ט ָאבִּ י ֵשבֶּ יָך ַמֵטה ֵלוִּ ת ַאחֶּ  "ְוַגם אֶּ

 במדבר ט"ז, י:  .22
ם ַגם  ַקְשתֶּ ָתְך ּובִּ י אִּ יָך ְבֵני ֵלוִּ ת ָכל ַאחֶּ "ַוַיְקֵרב ֹאְתָך ְואֶּ

 ְכֻהָנה:" 
 ט': -ג', ה'במדבר  .23

ְפֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן  י ְוַהֲעַמְדָת ֹאתֹו לִּ ת ַמֵטה ֵלוִּ "ַהְקֵרב אֶּ
ם  ם ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ְנתּונִּ יִּ ת ַהְלוִּ ְוֵשְרתּו ֹאתֹו... ְוָנַתָתה אֶּ

ְשָרֵאל:" ם ֵהָמה לֹו ֵמֵאת ְבֵני יִּ  ְנתּונִּ
 : י"ד-ח', ה'במדבר  .24

ְשָראֵ  תֹוְך ְבֵני יִּ ם מִּ יִּ ת ַהְלוִּ ַהְרָת ֹאָתם:... "ַקח אֶּ ל ְוטִּ
ְפֵני  ם ְתנּוָפה לִּ יִּ ת ַהְלוִּ יף ַאֲהֹרן אֶּ ם... ְוֵהנִּ יִּ ת ַהְלוִּ ְקַרְבָת אֶּ ְוהִּ
י  ְשָרֵאל ְוָהיּו לִּ תֹוְך ְבֵני יִּ ם מִּ יִּ ת ַהְלוִּ ְבַדְלָת אֶּ ְיקָֹוק... ְוהִּ

ם:".  יִּ  ַהְלוִּ
 :י"ט-ט"זבמדבר ח  .25

י מִּ  ים ֵהָמה לִּ ים ְנֻתנִּ י ְנֻתנִּ ְטַרת "כִּ ְשָרֵאל ַתַחת פִּ תֹוְך ְבֵני יִּ
ַקח  י: ... ָואֶּ י ֹאָתם לִּ ְשָרֵאל ָלַקְחתִּ ְבֵני יִּ ם ְבכֹור ֹכל מִּ חֶּ ָכל רֶּ
ם  יִּ ת ַהְלוִּ ְתָנה אֶּ ְשָרֵאל: ָואֶּ ְבֵני יִּ ם ַתַחת ָכל ְבכֹור בִּ יִּ ת ַהְלוִּ אֶּ

ְשָרֵא  תֹוְך ְבֵני יִּ ים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו מִּ ת ֲעֹבַדת ְבֵני ְנֻתנִּ ל ַלֲעֹבד אֶּ
ְשָרֵאל..." ל מֹוֵעד ּוְלַכֵפר ַעל ְבֵני יִּ ְשָרֵאל ְבֹאהֶּ  יִּ

 : ה'-במדבר י"ח, א' .26
ְשאּו  ָתְך תִּ יָך אִּ יָך ּוֵבית ָאבִּ ל ַאֲהֹרן ַאָתה ּוָבנֶּ ר ה' אֶּ " ַויֹאמֶּ

ת  ְשאּו אֶּ ָתְך תִּ יָך אִּ ְקָדש ְוַאָתה ּוָבנֶּ ת ֲעֹון ַהמִּ ם: אֶּ ֲעֹון ְכֻהַנְתכֶּ
יָך  ָלוּו ָעלֶּ ָתְך ְויִּ יָך ַהְקֵרב אִּ ט ָאבִּ י ֵשבֶּ יָך ַמֵטה ֵלוִּ ת ַאחֶּ ְוַגם אֶּ

ל ָהֵעֻדת:" ְפֵני ֹאהֶּ ָתְך לִּ יָך אִּ יָשְרתּוָך ְוַאָתה ּוָבנֶּ  וִּ
 ז': -במדבר י"ח, ו' .27

ְש  תֹוְך ְבֵני יִּ ם מִּ יִּ ם ַהְלוִּ ת ֲאֵחיכֶּ י אֶּ ֵנה ָלַקְחתִּ י הִּ ָרֵאל "ַוֲאנִּ
ל מֹוֵעד:  ת ֲעֹבַדת ֹאהֶּ ים ַליקָֹוק ַלֲעֹבד אֶּ ם ַמָתָנה ְנֻתנִּ ָלכֶּ
ְזֵבַח...  ם ְלָכל ְדַבר ַהמִּ ת ְכֻהַנְתכֶּ ְשְמרּו אֶּ ְתָך תִּ יָך אִּ ְוַאָתה ּוָבנֶּ

 ְוַהָזר ַהָקֵרב יּוָמת:"


