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 פרשת קרח וסעיפיה העכשוויים.
ללמוד את פרשת השבוע. לשם כך נדרשת  –ננסה לעשות הפעם משהו שעוד לא עשינו אותו 

ערכות מותאמת כדי שנוכל למצות את שלב הלימוד העצמי באופן אופטימלי. הלימוד יתרכז בארבע יה

לכן יש להיערך מראש  להספיק את כולם!חייבים שאלות המתייחסות לקטעים שונים של הפרשה. 

כל קטע מן הפרשה אפשר לשהות בעיונו זמן בבהקצבת הזמן למימוש האתגר הזה. ברור לגמרי ש

 לכן, תנו דעתכם על כך מראש. –כפול ומכופל 

 

  -המחלוקת  :ענין ראשון .1

 פרק טז

ן ֵלוִּי ְוָדָתן ַוֲאבִּ  ן ְקָהת בֶּ ן יְִּצָהר בֶּ לֶּת ְבנֵי ְראּוֵבן:)א( ַויִַּקח קַֹרח בֶּ ן פֶּ יָאב ְואֹון בֶּ  יָרם ְבנֵי ֱאלִּ

ֵאי מֹוֵעד ַאנְֵשי שֵ  יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ים ּוָמאָתיִּם נְשִּ שִּ ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֲחמִּ ים מִּ ה ַוֲאנָשִּ ְפנֵי משֶּ  ם:)ב( ַויָֻקמּו לִּ

ם ַרב ָלכֶּ  ה ְוַעל ַאֲהרֹן ַויֹאְמרּו ֲאֵלהֶּ ְתנְַשאּו )ג( ַויִָּקֲהלּו ַעל משֶּ ים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע תִּ י ָכל ָהֵעָדה ֻכָלם ְקדשִּ ם כִּ

 ַעל ְקַהל ה':  

 –מה טיב טענת קורח. לשאלה זו מספר פנים. א. מה הטענה הרשמית המוצהרת: כי כל העדה וכו' 

מה משמעותה ותוכנה. ב. מהו הגורם המניע )אולי יש יותר מורם אחד( את המשתתפים במחלוקת 

 אם אפשר לעמוד על כך מן המבואר במקרא.

 

 ענין שני הצעת משה.  2

ל ַויְַדֵבר( ה) ל קַֹרח אֶּ ר ֵלאמֹר ֲעָדתֹו ָכל ְואֶּ ת ה' ְויַֹדע בֹקֶּ ר אֶּ ת לֹו ֲאשֶּ יב ַהָקדֹוש ְואֶּ ְקרִּ ר ְוֵאת ָליואֵ  ְוהִּ  יְִּבַחר ֲאשֶּ

יב בֹו  :ֵאָליו יְַקרִּ

 :ֲעָדתֹו ְוָכל קַֹרח ַמְחתֹות ָלכֶּם ְקחּו ֲעשּו זֹאת( ו)

ימּו ֵאש ָבֵהן ּוְתנּו( ז) ן ְושִּ ת ֲעֵליהֶּ ְפנֵי ְקטֹרֶּ יש ְוָהיָה ָמָחר ה' לִּ ר ָהאִּ  :ֵלוִּי ְבנֵי ָלכֶּם ַרב ַהָקדֹוש הּוא ה' יְִּבַחר ֲאשֶּ

 

מדוע דוקא המבחן מה פשר הצעת משה לערוך את מבחן המחתות? מה ביקש להשיג בכך?  

יש לשים לב שמשה מציע הצעה זו פעמים: מיד עם טענת קרח ולאחר הבירור הנוקב שעורך הזה?

 ראו בסמוך את ההצעה השניה: עם בני לוי ועם דתן ואבירם. מה פשר ההבדלים שבין שתי ההצעות?

 

הלְ  ַויִַּחר( טו) ר ְמאֹד משֶּ ל ַויֹאמֶּ ן ַאל יְדָֹוד אֶּ ל ֵתפֶּ נְָחָתם אֶּ ָחד ֲחמֹור ֹלא מִּ ם אֶּ י ֵמהֶּ י ְוֹלא נָָשאתִּ ת ֲהֵרעֹתִּ  ַאַחד אֶּ

ם  :ֵמהֶּ

ר( טז) ה ַויֹאמֶּ ל משֶּ ְפנֵי ֱהיּו ֲעָדְתָך ְוָכל ַאָתה קַֹרח אֶּ  :ָמָחר ְוַאֲהרֹן ָוֵהם ַאָתה יְדָֹוד לִּ

יש ּוְקחּו( יז) ם ַמְחָתתֹו אִּ ם ּונְַתתֶּ ת ֲעֵליהֶּ ם ְקטֹרֶּ ְקַרְבתֶּ ְפנֵי ְוהִּ יש יְדָֹוד לִּ ים ַמְחָתתֹו אִּ שִּ  ְוַאָתה ַמְחתֹת ּוָמאַתיִּם ֲחמִּ

יש ְוַאֲהרֹן  :ַמְחָתתֹו אִּ

יש ַויְִּקחּו( יח) ם ַויְִּתנּו ַמְחָתתֹו אִּ ימּו ֵאש ֲעֵליהֶּ ם ַויָשִּ ת ֲעֵליהֶּ ַתח ַויַַעְמדּו ְקטֹרֶּ ל פֶּ ה מֹוֵעד אֹהֶּ  :ְוַאֲהרֹן ּומשֶּ
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שימו לב לתפילת משה בפסוק טו. מאין היא מגיעה? איך ניתן להבינה? מדוע היא מופיעה דווקא 

 כאן?

 

 

 

 ענין שלישי תלונת העם. .3

לאחר שעדת קרח שוקעת באדמה על פי האות שמוסר משה, לאחר שמאתים וחמישים איש מקריבי 

 מקשה עורפו ומתלונן:הקטורת נשרפים באש העם 

 פרק יז

ת ַעם יְדָֹוד: ם אֶּ תֶּ ם ֲהמִּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ַאתֶּ ָמֳחָרת ַעל משֶּ  )ו( ַויִֹּּלנּו ָכל ֲעַדת ְבנֵי יְִּשָרֵאל מִּ

ָענָן ָסהּו הֶּ נֵה כִּ ל מֹוֵעד ְוהִּ ל אֹהֶּ ה ְוַעל ַאֲהרֹן ַויְִּפנּו אֶּ ָקֵהל ָהֵעָדה ַעל משֶּ י ְבהִּ  ַויֵָרא ְכבֹוד יְדָֹוד: )ז( ַויְהִּ

ל מֹוֵעד: ל ְפנֵי אֹהֶּ ה ְוַאֲהרֹן אֶּ  )ח( ַויָבֹא משֶּ

ל יְדָֹוד ַויְַדֵבר( ט) ה אֶּ  :ֵלאמֹר משֶּ

תֹוְך ֵהרֹמּו( י) ם ַעל ַויְִּפלּו ְכָרגַע אָֹתם ַוֲאַכלֶּה ַהזֹאת ָהֵעָדה מִּ  :ְפנֵיהֶּ

 

מה פשר הטענה של העם אתם המיתם את עם ה'. וכי טפשים הם? האין הם מבינים את ההתגרות 

בו הם משתמשים. זהו ביטוי ייחודי שמופיע עוד פעם אחת  ם ה'ע  שימו לב לביטוי  שיש במעשיהם?

במקרא. מציאת המקום ההוא עשויה להקרין על הבנת הפרשה שלנו. הכין הוא? כיצד הוא מסייע 

 רשה?להבנת הפ

 

 אות המטה –ענין רביעי  .4

 לאחר המחלוקת השקיעה, השריפה והמגיפה מגיע אות המטה ומיישר את ההדורים

ה ֵלאמֹר: ל משֶּ  )טז( ַויְַדֵבר יְדָֹוד אֶּ

ם ְלֵבית ֲאבָֹתם יֵאהֶּ ה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָכל נְשִּ ה ַמטֶּ ָתם ַמטֶּ ל ְבנֵי יְִּשָרֵאל ְוַקח ֵמאִּ ְשנֵים ָעָשר ַמטֹות  )יז( ַּדֵבר אֶּ

ְכתֹב ַעל ַמֵטהּו: ת ְשמֹו תִּ יש אֶּ  אִּ

ָחד ְלרֹאש ֵבית ֲאבֹוָתם: ה אֶּ י ַמטֶּ ְכתֹב ַעל ַמֵטה ֵלוִּי כִּ  )יח( ְוֵאת ֵשם ַאֲהרֹן תִּ

ָּוֵעד ָלכֶּם ָשָמה: ר אִּ ְפנֵי ָהֵעדּות ֲאשֶּ ל מֹוֵעד לִּ נְַחָתם ְבאֹהֶּ  )יט( ְוהִּ

ינִּם ֲעֵליכֶּם)כ( ְוָהיָה ָהאִּ  ר ֵהם ַמלִּ ת ְתֻלנֹות ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֲאשֶּ י ֵמָעַלי אֶּ כֹתִּ ְבַחר בֹו ַמֵטהּו יְִּפָרח ַוֲהשִּ ר אֶּ  :יש ֲאשֶּ

חָ  יא אֶּ ה ְלנָשִּ ָחד ַמטֶּ יא אֶּ ה ְלנָשִּ ם ַמטֶּ יֵאיהֶּ ל ְבנֵי יְִּשָרֵאל ַויְִּתנּו ֵאָליו ָכל נְשִּ ה אֶּ ֵבית ֲאבָֹתם ד לְ )כא( ַויְַדֵבר משֶּ

 ְשנֵים ָעָשר ַמטֹות ּוַמֵטה ַאֲהרֹן ְבתֹוְך ַמטֹוָתם:
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ל ָהֵעֻדת: ְפנֵי יְדָֹוד ְבאֹהֶּ ת ַהַמטֹת לִּ ה אֶּ  )כב( ַויַנַח משֶּ

נֵה ָפַרח ַמֵטה ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלוִּי ַויֵֹצא פֶּ  ל ָהֵעדּות ְוהִּ ל אֹהֶּ ה אֶּ ָמֳחָרת ַויָבֹא משֶּ י מִּ יץ ַויִּגְמֹל )כג( ַויְהִּ ַרח ַויֵָצץ צִּ

ים:  ְשֵקדִּ

יש ַמֵטהּו: ל ָכל ְבנֵי יְִּשָרֵאל ַויְִּראּו ַויְִּקחּו אִּ ְפנֵי יְדָֹוד אֶּ לִּ ת ָכל ַהַמטֹת מִּ ה אֶּ  )כד( ַויֵֹצא משֶּ

 

 11,,10סיון וההוכחה של המטות? אם בליעה באדמה, שריפת המקריבים, מגפה של ימה פשר הנ 

 עילה מה יועיל ניסיון המטות?חללים לא הו

 

 

 

 הרחבת הדעת והשלמות נחוצות .5

 להרחבת הדעת ולעוגנים אפשריים לפענוח החידות ניתן לעיין במדרשים הבאים:

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת תרומה סימן יא

 ומפני שאמרתי לך אש תמיד תוקד על המזבח אתה מתירא שלא ישרפו העצים, מתים נכנסים לפני ויוצאין

חיים זה מטה אהרן )במדבר יז( ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי 

 ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים

 

 במדבר רבה )וילנא( פרשה יח ד"ה ח זאת עשו

ח זאת עשו קחו לכם מחתות ותנו בהן אש ושימו עליהם קטורת לפני ה' מחר מה ראה לומר כן 

הגוים יש נימוסין הרבה וכומרין הרבה כולן מתקבצין בבת אחת ואנו אין לנו אלא ה' אמר להם כדרכי 

אחד ותורה אחת ומשפט אחד ומזבח אחד וכ"ג אחד ואתם מאתים וחמשים איש מבקשים כהונה גדולה אף 

אני רוצה בכך לכן אתה וכל עדתך זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו הרי לכם תשמיש החביב מן 

וא הקטרת חביבה מן כל הקרבנות וסם המות נתון לתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא לפיכך התרה הכל ה

בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש, אמרו לו משה הרי אני אומר לכם שלא תתחייבו מי שיבחר 

מכם יצא חי וכלכם אובדין רב לכם בני לוי הרי אמרתי לכם, לא טפשים היו שכך התרה להם וקבלו 

ליהם לקרב הם חטאו בנפשותם שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם וקרח שפקח היה מה ראה ע

לשטות הזה אלא עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו שמואל ששקול כמשה ואהרן שנא' 

)תהלים צט( משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו 

אים ברוה"ק =ברוח הקודש= )ד"ה =דברי הימים= א כה( כל אלה בנים להימן אמר אפשר שכולם מתנב

הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה ועומדין מהן ומשה היה 

רואה לכך נשתתף לבא לאותה חזקה ששמע מפי משה שכולם אובדין וא' פליט והיה האיש אשר יבחר ה' 

 הקדוש. הוא

 


