
  
  

  ט"סיוון  התשס                                                                        ד"בס
  

  "ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקטֶֹרת... ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות"
  פרשת קורחל

  

  מחלוקת קרח וכל עדתו. א

  מסכת אבות פרק ה משנה כא. 1
  .הלל ושמאיזו מחלוקת ? לשם שמיםאיזו היא מחלוקת שהיא 

  .קרח וכל עדתוזו מחלוקת ? אינה לשם שמיםוש
  במדבר פרק טז . 2
ְואֹון ֶּבן  ְּבֵני ֱאִליָאב ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי קַֹרחַוִּיַּקח ) א(

  : ְּבֵני ְראּוֵבןֶּפֶלת
ָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֲחִמִּׁשים ּוַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ב(

  :ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם
ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ִּכי ) ג(

  : ּוְבתֹוָכם ְיהָֹוה ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל ְקַהל ְיהָֹוהְקדִׁשים
  .טו, במדבר רבה פרשה יח. 3
  ". בן פלת אשתו הצילתואון "
  ז "במדבר פרק ט. 4
  :ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו) ד(
ַוְיַדֵּבר ֶאל קַֹרח ְוֶאל ָּכל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר ּבֶֹקר ְויַֹדע ְיהָֹוה ֶאת ֲאֶׁשר לֹו ) ה(

  :ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו
  : קַֹרח ְוָכל ֲעָדתֹוְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹותזֹאת ֲעׂשּו ) ו(
 ִלְפֵני ְיהָֹוה ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְקטֶֹרתּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ) ז(

  :ִיְבַחר ְיהָֹוה הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי
  
  :ם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלהַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִבירָ ) יב(
ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ) יג(

  :ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם ִהְׂשָּתֵרר
ֶדה ַאף לֹא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביאָֹתנּו ַוִּתֶּתן ָלנּו ַנֲחַלת ָׂש ) יד(

  :ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה
  
ַוִּיַחר ְלמֶׁשה ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ֶאל ְיהָֹוה ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם לֹא ֲחמֹור ) טו(

  :ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְולֹא ֲהֵרעִֹתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהם
 ֱהיּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ַאָּתה ָוֵהם ךָ ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל קַֹרח ַאָּתה ְוָכל ֲעָדְת ) טז(

  :ְוַאֲהרֹן ָמָחר
 ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרתּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ) יז(

  : ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחָּתתֹוֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמְחּתֹתִאיׁש ַמְחָּתתֹו 
  
ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם  ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ת ִּפיָה ַוִּתְבַלע אָֹתםַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ אֶ ) לב(

  : ְוֵאת ָּכל ָהְרכּוׁשֲאֶׁשר ְלקַֹרח
ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאָֹלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ) לג(

  :ִמּתֹוְך ַהָּקָהל
ָנסּו ְלקָֹלם ִּכי ָאְמרּו ֶּפן ִּתְבָלֵענּו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם ) לד(

  :ָהָאֶרץ
 ְוֵאׁש ָיְצָאה ֵמֵאת ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש) לה(

  :ַמְקִריֵבי ַהְּקטֶֹרת
  
  קטורת. ב

  'י פרק טז פסוק ו"רש. 5
 הקטרת החביבה מכל הקרבנותהיא , הא לכם תשמיש חביב מכל...

לפיכך התרה בהם , שבו נשרפו נדב ואביהוא בתוכו וסם המות נתון
  ...הוא הקדוש' והיה האיש אשר יבחר ה

  
   פרק יזבמדבר. 6

  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) ט(
ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע ַוִּיְּפלּו ֵהרֹּמּו ) י(

  :ַעל ְּפֵניֶהם
ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ֲהרֹן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַא) יא(

 ִמִּלְפֵני ָיָצא ַהֶּקֶצף ִּכי  ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהםְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדהְוִׂשים ְקטֶֹרת 
  :ְיהָֹוה ֵהֵחל ַהָּנֶגף

ָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹוְך ַהּקָ ) יב(
  :ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם

  :ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה) יג(
ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ) יד(

  : ְּדַבר קַֹרחִמְּלַבד ַהֵּמִתים ַעל
ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ) טו(

  :ֶנֱעָצָרה
  

  במדבר פרק יז. 7
  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(
ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחּתֹת ֱאמֹר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ) ב(

  :ׁש ְזֵרה ָהְלָאה ִּכי ָקֵדׁשּו ְוֶאת ָהאֵ ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה
ְוָעׂשּו אָֹתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפׁשָֹתם ) ג(

  :ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני ְיהָֹוה ַוִּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ת ַמְחּתֹות ַהְּנחֶׁשת ֲאֶׁשר ַוִּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן אֵ ) ד(

  :ִהְקִריבּו ַהְּׂשֻרִפים ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבחַ 
ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ) ה(

ָדתֹו ַּכֲאֶׁשר  ְולֹא ִיְהֶיה ְכקַֹרח ְוַכעֲ ַאֲהרֹן הּוא ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ִלְפֵני ְיהָֹוה
  :ִּדֶּבר ְיהָֹוה ְּבַיד מֶׁשה לֹו

  
  "‘ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה. "ג

  ' ד–פסוקים א , ויקרא ויקרא פרק ט. 8
 ָקָרא מֶׁשה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני) א(

  :ִיְׂשָרֵאל
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת ן ָּבָקרַקח ְלָך ֵעֶגל ּבֶ ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ) ב(

  :ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּתִמיִמם ְלעָֹלה
 ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) ג(

  : ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלהְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂשְלַחָּטאת 
ה ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיהֹוָ ) ד(

  :ַבָּׁשֶמן ִּכי ַהּיֹום ְיהָֹוה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם
  
  'פסוק ו', ויקרא פרק ט" העמק דבר. "9

 והביאו הכל אל שהרי כבר עשו מה שעליהם הפסוק אומר דרשוניזה 
  ! ?ומה להם לעשות עודפני אוהל מועד 

  
לכם ותהיו כו, אותו יצר הרע העבירו מלבכםאמר להם משה לישראל 

כשם שהוא יחידי ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום 
שנאמר ומלתם את ערלת . בעולם כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו

אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדוני ' כי אני ה? מפני מה, לבבכם
  .'האדונים עשיתם כן וירא אליכם כבוד ה

  
לכאן מה שייך וגם ! צריך עוד יותר באור מגוף המקראזה הדרוש 

  !'?אלוקיכם וגו' כי ה: המקרא
  

דכבר היה בימי משה כיתות בישראל שהיו להוטים אחר והענין 
וכאשר יבואר באורך . י גבולים שהגבילה תורה"אבל לא ע', אהבת ה



נ אנשים שהיו צדיקים "בפרשת קרח שזה היה עיקר החטא של ר
  ...גמורים

א הגיעה עדיין והנה ידע משה רבינו שכיתות כאלה מתנוצצות אלא של
שלזה היה , כ בבוא יום התראות גלוי כבוד שכינה"ע. השעה להתפרץ

... מ יש בלב כמה אנשים "אלא שהבין משה דמכ... תכלית תשוקתם
אלא אותו יצר הרע , בשביל זה אמר משה לישראל שלא כן הדבר

' ג שהיא להשיג אהבת ה"שגם זה התשוקה אע. העבירו מלבכם
אינו אלא ', היא לא בדרך שעלה על רצונו יתמכל מקום אם , בקדושה
  .  להטעות ולהתעות דעת גדולי ישראל בזו התשוקהר"דרך יצה

  
ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת "ואמר להם משה טעם לדבר 

אם תשימו דעתכם לדרך התורה תלכו הכל ' פי" לשרת לפני המקום
 שלא בדרך' אם נבקש אהבת הכ "משא, בדרך אחת ובעצה אחת

, ותהיה תורת כל אחד בידו ויהיו אגודות אגודות בעבודתכם, התורה
כך . וזה שמסיים שהוא יחידי בעולם. וכבודו יתברך' הוא נגד רצון ה

  .רצונו וכבודו שתהא עבודתכם מיוחדת לפניו
  
  כאש' אהבת ה. ד

  'במדבר פרק טז, ין'ב מוולוז"הנצי, העמק דבר . 10
מהליכות המחלוקת , ניין הפרשהע מכל יש לדעת ולהתבונןאבל ... 

קרח  , לא נשתוו בערכם ובכוונת מחלוקתםכי , ומעונש שמגיע להם
שלא היו בכלל לוקחי שהרי אנו רואים . ן איש"ודתן ואבירם ור

  ...ולא דתן ואבירם, ן איש"המחתות אלא קרח ור
  
 בכל פרט גם ביראת ן איש היו באמת גדולי ישראל"שרכ יש להבין "ע
כאש בוער ' ניעת הכהונה שהוא גורם דבקות ואהבת הוהיה מ. 'ה

 כי אם להתקדש ולהשיג לא לשם שררה וכבוד המדומה. בקרבם
ואין , אמת בפי משה' וגם המה ידעו אשר דבר ה. י עבודה"מעלה זו ע

ומסרו עצמם ' רק הרהרו בלבם אחר רצון ה. ו"להרהר אחריו ח
  .בהכי עזה כמוות אה' למסירת נפש ולמות על אהבת ה

, והנה לא היה אפשר להם לקחת מחתות וכדומה ולהקריב במשכן
   .שהרי הלויים שמרו שלא יקרב זר

  
כי היו : "ן"וכן הרמב) אבן עזרא" (בכוריםואלה נשיאי העדה היו ("

  ").בכורותאלה הנקהלים כולם 
  

היו מוכרחים לעשות מחלוקת על משה ואהרן ולפרוץ ה "מש
ה נענשו בשריפה באש "מש,  שמיםמ כיוונו לשם"ובשביל שמכ.גדר

דתן ואבירם לא כן . והיה בזה עניין כבוד, שיצא מקדשי הקדשים
, כי אם היו בטבע בעלי מחלוקת. המה היו רחוקים מתאווה עליונה זו

  .משום הכי נענשו בבליעה בארץ כרוח הבהמה
  'י פרק טז פסוק ו"רש. 11

בדרכי ר להם אמ,  מה ראה לומר להם כך-זאת עשו קחו לכם מחתות 
הגוים יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה ואין כולם מתקבצים בבית 

ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד , אחד' אנו אין לנו אלא ה, אחד
,  ואתם מאתים וחמישים איש מבקשים כהונה גדולהוכהן גדול אחד

היא הקטרת החביבה , הא לכם תשמיש חביב מכל, אף אני רוצה בכך
לפיכך , ם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהואמכל הקרבנות וס

כבר הוא , הוא הקדוש' התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה
אלא אמר , וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש. בקדושתו

, מי שיבחר בו יצא חי, להם משה הריני אומר לכם שלא תתחייבו
  :וכולכם אובדים

  
  קטרת יחיד. ה

  טז פסוק יזמשך חכמה פרק . 12
, ן איש היו הנשיאים אליצור בן שדיאור וחביריו"כי הר, יתכןולדעתי 

והנה מה הקריבו , חינכו המשכן ונתקבל לרצון קרבניהםוראו כי 
 ביום הראשון שמיני זה גם אהרן הקריב, שלמים, עולה, חטאת

רק קטרת יחיד לא מצאנו שיהא קרב , כ ריש שמיני"כמוש, למלואים
כמו דאמר ,  שמשלהם הקריבו,לנשיאים בלבדרק , לשום אדם

וכל קטרת יחיד שלא נמסרה לצבור , )נשא קנו(ובספרי ' במנחות נ
עלה בדעתם לכן , תי קטר"ונדב ואביהוא נשרפו ע, הוא קטרת זרה

זהו , וזהו שאמרו כל העדה, שמעלתם גדולה ממעלת הכהנים
 והמה שנתקבל לרצון קרבניהם', כולם קדושים ובתוכם ד, הנשיאים

י קטרת שבה אתם "לכן אמר שיעשו בוחן ע, חינכו המשכן
  .ומזה בא טעותכם, מתפארים

   יז–פסוקים יב , במדבר פרק ז. 13
ַיְקִריבּו  ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיאַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ) יא(

  : ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ ֶאת ָקְרָּבָנם
ְקִריב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאת ָקְרָּבנֹו ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ְלַמֵּטה ַוְיִהי ַהּמַ ) יב(

  :ְיהּוָדה
ְוָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ) יג(

  : ְלִמְנָחהֶמןְּבלּוָלה ַבֶּׁש סֶֹלת ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים 
  :ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת) יד(
  :ְלעָֹלהֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ֶּכֶבׂש  ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַּפר) טו(
  :ְלַחָּטאת ֶאָחד ְׂשִעיר ִעִּזים) טז(
ְּכָבִׂשים ָּׁשה  ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמ ֵאיִלם ְׁשַנִים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר) יז(

  :ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב
  'שמות פרק ל פסוק ט. 14

 ְועָֹלה ּוִמְנָחה ְוֵנֶסְך לֹא ִתְּסכּו לֹא ַתֲעלּו ָעָליו ְקטֶֹרת ָזָרה
  :ָעָליו

  חזקוני. 15
 , שאינה באה משל ציבור כל קטרת – קטרת זרה

כשם , "קטרת זרה"היא נקראת אפילו באה משל כהן 
  .  שלקחו איש מחתתו ולכך נענשושעשו נדב ואביהו

  
  "קטרת מכפרת על לשון הרע. "ו

  מסכת כריתות דף ו עמוד ב . 16
   .שקוטר ועולהדבר ? קטרתמה לשון 

  י"רש. 17
  .  ולא יפציל לכאן ולכאןשמתמר ועולה כמקל -קוטר 

ית שאין בה מפושעי כל תענ: ר שמעון חסידא"ר חנא בר בזנא א"א
עם  ומנאה הכתוב ,חלבנה ריחה רעשהרי , ישראל אינה תענית

  . סממני קטרת
  מסכת יומא דף מד עמוד א. 18

) במדבר יז(שנאמר , לקטורת שמכפרתלמדנו : דהא תני רבי חנניא
   .ויכפר על העםויתן את הקטרת 

 יבא , על לשון הרע-על מה קטורת מכפרת : ותנא דבי רבי ישמעאל
  .מעשה חשאי ויכפר על שבחשאיבר ד

  י יומא דף מד עמוד א"רש. 19
) במדבר יז(דכתיב , כי ההיא דקרח לשון הרע הוה -על לשון הרע 

  ' אתם המיתם את עם ה
  . וסתם לשון הרע בחשאי הוא

  ] ז"תרל[ שנת - פרשת תזריע -שפת אמת ספר ויקרא . 20
ן באדם טוב ורע דהנה נמצא בכל דבר וכ. 'כומוציא רע מצורע ' במד

כל אשר עשה והנה טוב ' אמנם כמו שהם כלולין נאמר וירא כו. כידוע
. הוא רק חלק משהו ונתבטל. כי כמו שהוא. ר"מאוד ואמרו זה יצה

  .אך שצריך ליזהר שלא להוציאו מן הכלל
  'י במדבר פרק טז פסוק א"רש. 21

ר  לעורלקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה -ויקח קרח 
 נחלק משאר העדה ואתפלגוזהו שתרגם אונקלוס , על הכהונה

לוקח אותך , מה יקחך לבך) יב, איוב טו(וכן , להחזיק במחלוקת
  .להפליגך משאר בני אדם

  י"רש. 22
קטרת : )מזבח הקטרת(על מזבח זה  -לא תעלו עליו 

  : כולן זרות לו חוץ מזו. שום קטורת של נדבה -זרה 
  חזקוני. 23

 . שאינה כמתכונתה, קטרת זרה –דבר אחר 
  


