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 י"ז: קורח ועדתו –פרקים ט"ז 

  מקומו של הסיפור

 ?מדוע דווקא כאן יש המערערים על מנהיגותו של משה רבינו

הרמב"ן מסביר את השינוי שחל בעם ישראל מן התקופה בה היו במדבר סיני ועד הימים הללו במדבר פראן: 

 (תוכן דבריו)לתלמידים חלשים, ניתן להסביר ללא קריאת הרמב"ן בלשונו, אלא לימוד 

 :[רמב"ן ]א

והנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא אירע להם שום רעה, כי גם בדבר העגל שהיה החטא גדול ומפורסם היו המתים 

מועטים, ונצלו בתפלתו של משה שהתנפל עליהם ארבעים יום וארבעים לילה. והנה היו אוהבים אותו כנפשם 

בזמן ההוא היה העם סוקלים אותו, ולכן סבל קרח גדולת אהרן וסבלו ושומעים אליו, ואילו היה אדם מורד על משה 

 .הבכורים מעלת הלוים וכל מעשיו של משה

ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות התאווה רבים, וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל  אבל בבואם אל מדבר פארן

ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם  משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם, ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני ה',

והיו אומרים בלבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות, ואז מצא קרח מקום לחלוק  אז היתה נפש כל העם מרה ,ימותו

 ...על מעשיו וחשב כי ישמעו אליו העם

 כנגד משה ואהרן הטענה

ת ְבנֵי ְראּוֵבן וַיִַּקח   א לֶּ ן פֶּ יָאב וְאֹון בֶּ יָרם ְבנֵי ֱאלִּ ן ֵלוִּי וְָדָתן וֲַאבִּ ן ְקָהת בֶּ ן יְִּצָהר בֶּ  :קַֹרח בֶּ

ֵאי מֹוֵעד ַאנְֵשי ֵשם  ב יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ים ּוָמאָתיִּם נְשִּ שִּ ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֲחמִּ ים מִּ ה וֲַאנָשִּ ְפנֵי מֹשֶּ  :וַיָֻקמּו לִּ

םוַיִָּקֲהל ג  ה וְַעל ַאֲהרֹן וַיֹאְמרּו ֲאֵלהֶּ ים ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּועַ  ּו ַעל מֹשֶּ ָלם ְקדֹשִּ י ָכל ָהֵעָדה כֻּ  ַרב ָלֶכם כִּ

ְתַנְשאּו ַעל ְקַהל ה     :'תִּ

ה וַיִּפֹל ַעל ָפנָיו  ד  :וַיְִּשַמע מֹשֶּ

ים  נברר את הטענה ָלם ְקדֹשִּ י ָכל ָהֵעָדה כֻּ ְתַנְשאּו ַעל ְקַהל הַרב ָלֶכם כִּ  :'ּוְבתֹוָכם ה' ּוַמּדּוַע תִּ

 :[רש"י ]ג

 :הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה - רב לכם 

 :כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה - כלם קדושים 

 .לכאורה טיעונו של קורח הוא דרישה לשוויון, דרישה זו מצליחה לאחד את האנשים נגד משה ואהרון

  ?מציג קורח את טענתו באיזו דרך

 :[רש"י ]א

מה עשה, עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות... והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה. אמרו 

אפשר טלית של מין  ,לשחק עליו התחילו .לו: טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה?. אמר להם: חייבת
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  ?, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמהאחר, חוט אחד של תכלת פוטרה

 :הערות למורה

השימוש במשל ונמשל הוא עניין מרכזי בפירוש רש"י וחשוב להבין את הפרטים במשל שמתאימים לנמשל כמו גם  .א

 .את העקרון שיש בנמשל דברים שאינם במשל

  .ווזו ההזדמנות להראות את מקור הביטוי 'טלית שכולה תכלת' הפך למטבע לשון  .ב

  .ק"ו שטלית שכולה תכלת פטורה –קל וחומר: אם טלית רגילה חוט אחד פוטרה  -מושגים פרשניים  

 הטוענים

 קורח .1

  ?מיהו קורח, מדוע הוא חולק על משה

 ':לעזרה: תרשים משפחת לוי על פי שמות פרק ו

 

  

 

 :[רש"י ]א

אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי מה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של 
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הדבור. אמר קרח: אחי אבא ארבעה היו, שנאמר 'ובני קהת' וגו' )שמות ו, יח(. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, 

 אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מינה נשיא את בן

 .אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו

 ?מהי אם כן דרישתו של קורח? האם היא נובעת מתביעה לשוויון

ורק אח"כ   התלמידים יכולים להסיק מן הטבלה ומן הפסוקים )במדבר ג' ל( את המסקנה שמביא רש"י :הערה למורה

  .לקרוא את הפירוש

 :המצטרפים לקורח

ֵאי מֹוֵעד ַאנְֵשי ֵשםמאתים  .2 יֵאי ֵעָדה ְקרִּ  :"וחמישים האנשים "נְשִּ

  : מראשי העם המצטרפים אל קורח כפי שאומר רש"י

עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכיניו, והם אליצור בן שדיאור וחביריו  (רש"י: )א

 .'וכיוצא בו, שנאמר 'נשיאי עדה קראי מועד

 :ואבירם בני ראובן דתן .3

  :רש"י מסביר את הקשר בין קורח ובין בני ראובן בכלל ודתן ואבירם בפרט

בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, ָשֵכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו  - ודתן ואבירם :[רש"י ]א

 .אוי לרשע אוי לשכנו ,עם קרח במחלוקתו

  .ואוי לשכנו' הפך למטבע לשון וזו הזדמנות להראות את מקורו הביטוי 'אוי לרשע :הערה למורה

ואולי נוכל להציע כי בני ראובן ראו עצמם מקופחים כמו קורח מאובדן בכורתו של ראובן, שהרי עבודת ה' היתה )

 (?במקור בבכורות

 :תגובת משה

ה וַיִּפֹל ַעל ָפנָיו ד  :וַיְִּשַמע מֹשֶּ

 ()על התלמיד לדעת שתי דעות מן המופיעות בהמשך או פירוש אחר שבוחר המורהמדוע משה נופל על פניו? 

 :[רש"י ]ד 

 ,שכבר זה בידם סרחון רביעי מפני המחלוקת, .ויפל על פניו 

 "חטאו בעגל: "ויחל משה 

 ",במתאוננים: "ויתפלל משה

  ,"במרגלים: "ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים

  .במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו

משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו, פעם ושתים ושלש, כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא, אמר: 

 .עד מתי אטריח על המלך שמא לא יקבל עוד ממני
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וישמע משה שחשדוהו שנתכוין לשום השררה על אחיו. ויפל על פניו, נתבייש וכבש פניו בקרקע לתפלה.  :[חזקוני ]ד

 .ו מה שאמר לקרחושם נאמר ל

כאן ניתן לעבוד על השוואה, מהו השוני בין הפרשנים, מהי נקודת המבט דרכה כל אחד מהם מפרש  :הערה למורה

  .את מעשהו של משה וכיצד כל אחד מן הפירוש מעוגן בפשטות הכתובים

 :למשל ניתן להעלות את השאלות כך

  

 ?מה פרוש 'ויפול' על פי כל פרשן          -

  

  ?כיצד ניתן להוכיח כל אחד מן הפירושים מן הכתובים          -

  

 נסיונות משה להניא את המצטרפים לקרח

  (ז-שלב א: הצגת מבחן המחתות )פס' ה

ל ָכל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר  ה ל קַֹרח וְאֶּ יב ֵאָליו וְֵאת ֲאשר וַיְַדֵבר אֶּ ְקרִּ ת ַהָקדֹוש וְהִּ ר לֹו וְאֶּ ת ֲאשֶּ ר וְיַֹדע ה' אֶּ יב ֵאָליו בֹקֶּ  יְִּבַחר בֹו יְַקרִּ

 :זֹאת ֲעשּו ְקחּו ָלכֶּם ַמְחּתֹות קַֹרח וְָכל ֲעָדתֹו  ו

ר   ז יש ֲאשֶּ ְפנֵי ה' ָמָחר וְָהיָה ָהאִּ ת לִּ ן ְקטֹרֶּ ימּו ֲעֵליהֶּ  :ֵלוִּי יְִּבַחר ה' הּוא ַהָקדֹוש ַרב ָלכֶּם ְבנֵיּוְתנּו ָבֵהן ֵאש וְשִּ

  ?מהי מטרת מבחן המחתות על פי הכתובים

  ?מדוע נבחר מבחן זה

היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המוות נתון בתוכו שבו נשרפו  ... - זאת עשו קחו לכם מחתות :[רש"י ]ו

ה' הוא הקדוש", כבר הוא בקדושתו. וכי אין אנו יודעים שמי  נדב ואביהוא, לפיכך התרה בהם: "והיה האיש אשר יבחר

 .אלא אמר להם משה: הריני אומר לכם שלא תתחייבו, מי שיבחר בו יצא חי, וכולכם אובדים שיבחר הוא הקדוש? 

ובין יש לוודא שהתלמידים מכירים את סיפור נדב ואביהוא . את המידע יש להשלים בין בעיון בכתובים  :הערה למורה 

על פי רש"י משה מזהיר את המועמדים מפני מבחן המחתות שכל מי שלא  בעל פה, בהתאם ליכולות התלמידים.

  .ימות –יעמוד בו מתחייב בנפשו ויאבד 

 שלב ב: משה מול קרח ובני לוי

ְמעּו נָא ְבנֵי ֵלוִּי:  ח  ל קַֹרח שִּ ה אֶּ ר מֹשֶּ  וַיֹאמֶּ

יל   ט ְבדִּ כֶּם כִּי הִּ תַהְמַעט מִּ ְתכֶּם ֵאָליו ַלֲעבֹד אֶּ יב אֶּ ְתכֶּם ֵמֲעַדת יְִּשָרֵאל ְלַהְקרִּ  ֱאֹלֵהי יְִּשָרֵאל אֶּ

ְפנֵי ָהֵעָדה ְלָשְרָתם ֲעבַֹדת      ְשַכן ה' וְַלֲעמֹד לִּ  :מִּ
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ם ַגם ְכֻהנָה    י ַקְשּתֶּ ָּתְך ּובִּ יָך ְבנֵי ֵלוִּי אִּ ת ָכל ַאחֶּ  :וַיְַקֵרב אְֹתָך וְאֶּ

ינּו ָעָליו ַאָּתה ָלֵכן יא ים ַעל ה' וְַאֲהרֹן ַמה הּוא כִּי ַתלִּ  :וְָכל ֲעָדְתָך ַהנָֹעדִּ

שימו לב כי משה מראה לבני לוי שגם הם נבחרים מעם וגם נגדם אפשר לומר: כל העדה כולם קדושים  המעט מכם: 

  ולפיכך מה להם כי ילינו על משה?

   :'שנוצר סביב מעמדו ומעמד אהרון ומפנה אותו אל ה משה מסב את הויכוח

ינּו ָעָליו ָלֵכן  ים ַעל ה' וְַאֲהרֹן ַמה הּוא כִּי ַתלִּ  :ַאָּתה וְָכל ֲעָדְתָך ַהנָֹעדִּ

  :[יא] רש"י

בשביל כך אתה וכל עדתך הנועדים אתך על ה', כי בשליחותו ]של ה'[ עשיתי לתת כהונה לאהרן, ולא לנו היא  -לכן 

 .המחלוקת הזו

 :[ספורנו ]יא

על ה'. דעו שאני משליך על ה' יהבי, שיתבע הוא עלבוני, ולא אתקומם  -לכן אתה וכל עדתך הנועדים. אני אומר לכם 

  :אני עליכם כלל

 ?לפני הפירושים: מדוע משה מכנה את קרח ועדתו "הנועדים על ה', והלא הם נועדים עליו ועל אהרן *     

  ן לפנות גם אל דתן ואבירםשלב ג: ניסיו

 ?מדוע פונה משה אל דתן ואבירם

 :[רבי יוסף בכור שור ]יב

שיקחו גם הם מחתותם, כי אף הם מן המעוררים, ויאמרו לא נעלה אחת שאין  -וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם, 

אליך, כי מאיזה טעם תהיה שר  אנו צריכים הכהונה, כי אנו יודעים שהדין עמנו. ועוד שאין מחזיקים אותך לגדול שנלך

עלינו, בשביל שהרעתה לנו תהיה לראש? המעט הרעה שעשית לנו שהעליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו 

 :במדבר שנגזר עלינו שנמות במדבר, )יג( כי תשתרר עלינו. בשביל שהרעות לנו

יָאב  יב יָרם ְבנֵי ֱאלִּ ְקרֹא ְלָדָתן וְַלֲאבִּ ה לִּ  וַיְִּשַלח מֹשֶּ

 וַיֹאְמרּו      

 :ֹלא ַנֲעֶלה      

ְשָּתֵרר  יג ְשָּתֵרר ָעֵלינּו ַגם הִּ ְדָבר כִּי תִּ יֵתנּו ַבמִּ ץ זַָבת ָחָלב ּוְדַבש ַלֲהמִּ רֶּ יָתנּו ֵמאֶּ ֱעלִּ  :ַהְמַעט כִּי הֶּ

ה וָ   יד ן ָלנּו נֲַחַלת ָשדֶּ ּתֶּ יאָֹתנּו וַּתִּ ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ֲהבִּ רֶּ ל אֶּ ים ָהֵהם ְּתנֵַקרַאף ֹלא אֶּ ם ַהֵעינֵי ָהֲאנָשִּ  ָכרֶּ

 :ֹלא ַנֲעֶלה     

  ?מה נלמד מפנייתו של משה לדתן ואבירם
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 :[רש"י ]יב

 :שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום ,מכאן שאין מחזיקין במחלוקת- 'וישלח משה וגו 

העדה לדברי משה, ואילו כאן, דתן ואבירם  נשים לב כי אין אנו שומעים את תגובת קרח ומאתים וחמישים קרואי

  עונים בעזות מצח למשה ומדבריהם מתבררת רשעותם

  :[פירוש בעלי התוספות ]יא

לכן אתה וכל עדתך. כל הדברים האלה פייס משה לקרח ואין אתה מוצא שהשיבו דבר כי היה פקח ברשעו אמר יודע 

כרחי מתרצה לו ראה משה שאין בו תועלת פירש הימנו ושלח אני שהוא חכם גדול אם אשיבנו יפקחני בדברים ובעל 

 :לדתן ולאבירם ואף הם עמדו ברשעם ולא באו

  ?מה הן טענותיהם

יָתנּו  יג ֱעלִּ ְשָּתֵרר ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַהְמַעט כִּי הֶּ ְשָּתֵרר ָעֵלינּו ַגם הִּ ְדָבר כִּי תִּ יֵתנּו ַבמִּ  :ַלֲהמִּ

ל  יד ים ָהֵהם ְּתנֵַקר ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַאף ֹלא אֶּ ם ַהֵעינֵי ָהֲאנָשִּ ה וָָכרֶּ ן ָלנּו נֲַחַלת ָשדֶּ ּתֶּ יאָֹתנּו וַּתִּ  :ֲהבִּ

השימוש הכפול במושג ארץ זבת חלב ודבש לגבי מצרים ולגבי ארץ ישראל הוא חלק מן החוצפה בדבריהם של דתן 

  .ואבירם

 :ומחברים בין דתן ואבירם ובין שני האנשים הניצים במצריםחז"ל מדייקים בשורש הטענה )שררה( 

 :שם )שמות ב, יד( הם אומרים למשה

יש י ָשְמָך ְלאִּ ר מִּ י ַשר וַיֹאמֶּ ְצרִּ ת ַהמִּ ר ָהַרְגָּת אֶּ  .וְשֵֹפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגנִּי ַאָּתה אֵֹמר ַכֲאשֶּ

 :ואילו כאן הם אומרים

ְשָתֵרר כִּי  .ְשָּתֵררָעֵלינּו ַגם הִּ  תִּ

השימוש בטענה כי משה מבקש שררה המשותף לשני המקרים מנוגד לאופיו של משה שנחלץ לטובת החלש וכאן 

 .מוכן לפייס בעצמו אנשים היוצאים נגדו, אך בפיהם של דתן ואבירם הופך את משה למי שמחפש לעצמו שררה

 : מדרש לקח טוב: במדבר פרשת קרח דף קטו עמוד א

עלינו במדבר. במצרים מה הוא אומר  נשתררת .עלינו במצרים השתררתה גם השתרר. אמרו לו כי תשתרר עלינו

 ושופט עלינו שר )שמות ב( ויאמר לרשע למה תכה רעך ויאמר מי שמך לאיש

לתלמידים רק את הכותרת שחז"ל זיהו בין הניצים לדתן ואבירם , לכוון   אפשר לתת -השוואה והסקה  :הערה למורה

מהם לזהות על איזה בסיס לשוני חז"ל עושים את ההשוואה. זיהוי הטענה המשותפת הוא   קים ולבקשאותם לפסו

  חשיבה שיוצרת הכללה

 !"דתן ואבירם פותחים את דבריהם וסוגרים אותם במילים: "לא נעלה 

 :מידה כנגד מידה והמדרש רואה בעונשם
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   : מדרש תנחומא פרשת קרח סימן ו

 הם וכל אשר להם חיים שאולה וירדו ,כשם שאמרו, כך מתו ,עלייה ומר שאין להםפתחו פיהם בירידה, ל

ת  טו י אֶּ י וְֹלא ֲהֵרעֹתִּ ם נָָשאתִּ ָחד ֵמהֶּ נְָחָתם ֹלא ֲחמֹור אֶּ ל מִּ ן אֶּ ל ה' ַאל ֵּתפֶּ ר אֶּ ה ְמאֹד וַיֹאמֶּ ם וַיִַּחר ְלמֹשֶּ  :ַאַחד ֵמהֶּ

    [להעמקה]

 :על כך אומר המדרש

 : פרשת קרח סימן ו מדרש תנחומא

ויחר למשה מאד נצטער לחדא, למה"ד לאדם הדן עם חברו ומתווכח עמו. אם משיבו יש שם נחת רוח ואם אינו משיבו 

 .יש בו צער גדול

  .חוסר נכונותם של דתן ואבירם להיכנס לשיחה ולברר את המחלוקת רעה בעיני משה ומצערת אותו ביותר
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  :וזרים למבחן המחתותניסיון הפיוס לא צלח ואנו ח

ְפנֵי ה' ַאָּתה וֵָהם וְַאֲהרֹן ָמָחר  טז ל קַֹרח ַאָּתה וְָכל ֲעָדְתָך ֱהיּו לִּ ה אֶּ ר מֹשֶּ  :וַיֹאמֶּ

ֹ   יז ים ּוָמאַתיִּם ַמְחּת שִּ יש ַמְחָּתתֹו ֲחמִּ ְפנֵי ה' אִּ ם לִּ ְקַרְבּתֶּ ת וְהִּ ם ְקטֹרֶּ ם ֲעֵליהֶּ יש ַמְחָּתתֹו ּונְַתּתֶּ  תּוְקחּו אִּ

יש ַמְחָּתתֹו      :וְַאָּתה וְַאֲהרֹן אִּ

ה יח ל מֹוֵעד ּומֹשֶּ ַתח אֹהֶּ ת וַיַַעְמדּו פֶּ ם ְקטֹרֶּ ימּו ֲעֵליהֶּ ם ֵאש וַיָשִּ יש ַמְחָּתתֹו וַיְִּּתנּו ֲעֵליהֶּ  :וְַאֲהרֹן וַיְִּקחּו אִּ

ל מֹוֵעד וַיֵ  יט ַתח אֹהֶּ ל פֶּ ת ָכל ָהֵעָדה אֶּ ם קַֹרח אֶּ ל ָכל ָהֵעָדה: פוַיְַקֵהל ֲעֵליהֶּ  ָרא ְכבֹוד ה' אֶּ

 :רש"י מתאר לנו את מעשיו של קורח באותו הלילה

בדברי ליצנות. כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים ופתה אותם: כסבורין אתם שעלי  - ויקהל עליהם קרח :[רש"י ]יט

כל הגדולות, לו המלכות ולאחיו הכהונה, עד  לבדי אני מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כלכם. אלו באין ונוטלין

 :שנתפתו כלם

 העמקה 

 :[רבנו בחיי ]יט

יקהל עליהם קרח. הבכורות הסכימו עמו בטענה שהיה משה פוסלן, גם שבט לוי בטענה שצוהו משה שיהיו נתונים ו 

רשו חז"ל שהיה קרח לאהרן ולבניו. ושאר שבטי ישראל למה הסכימו עמו שאומר ויקהל עליהם קרח את כל העדה, ד

אומר להן ראו מה עשה לכם בן עמרם, ראובן בכור ישראל והוא הקדים נחשון בן עמינדב לשאר השבטים בחנוכת 

המזבח, וזהו הסיבה שנטפלו עמו הכל, וזהו ויקהל עליהם קרח את כל העדה. בוא וראה כמה גדול כח היחיד החוטא 

  :וכמה גדול כח לשון הרע

 :התערבות אלוקיתוכאן נדרשת 

ל ָכל ָהֵעָדה )פסוק יט  (וַיֵָרא ְכבֹוד ה' אֶּ

ל ָכל ָהֵעָדה ... יט  :וַיֵָרא ְכבֹוד ה' אֶּ

ל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר     כ ה וְאֶּ ל מֹשֶּ  :וַיְַדֵבר ה' אֶּ

ה אָֹתם ְכָרַגע  כא ּתֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת וֲַאַכלֶּ ָבְדלּו מִּ  :הִּ

ְקצֹף  כב ָחד יֱֶּחָטא וְַעל ָכל ָהֵעָדה ּתִּ יש אֶּ ם וַיֹאְמרּו ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָבָשר ָהאִּ   :וַיְִּפלּו ַעל ְפנֵיהֶּ

  :[אור החיים ]יט

נתגלית שכינתו יתברך לכל העדה, כדי שיכירו כי הוא העושה משפט כתוב, והוא הבורר הראוי  -וירא כבוד ה' וגו' 

  :לשרת לפניו

  :תגובתם של משה ואהרון

יודע מחשבות. אין מדתך כמדת בשר ודם. מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה  - אל אלהי הרוחות :[רש"י ]כב
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 .אינו יודע מי החוטא, לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם. אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא

ה ֵלאמֹר  כג ל מֹשֶּ  :וַיְַדֵבר ה' אֶּ

יָרם  כד ְשַכן קַֹרח ָדָתן וֲַאבִּ יב ְלמִּ ָסבִּ ל ָהֵעָדה ֵלאמֹר ֵהָעלּו מִּ  :ַדֵבר אֶּ

יָרם וַיְֵלכּו ַאֲחָריו זְִּקנֵי יְִּשָרֵאל  כה ל ָדָתן וֲַאבִּ ְך אֶּ ה וַיֵלֶּ  :וַיָָקם מֹשֶּ

ל ָהֵעָדה ֵלאמֹר סּורּו נָא  כו ן וַיְַדֵבר אֶּ ם פֶּ ר ָלהֶּ ְגעּו ְבָכל ֲאשֶּ ה וְַאל ּתִּ ים ָהֵאלֶּ ים ָהְרָשעִּ  ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאנָשִּ

ָספּו ְבָכל ַחטֹאָתם      :ּתִּ

ם ּונְֵשיהֶּ   כז ַתח ָאֳהֵליהֶּ ים פֶּ יָרם יְָצאּו נִָּצבִּ יב וְָדָתן וֲַאבִּ ָסבִּ יָרם מִּ ְשַכן קַֹרח ָדָתן וֲַאבִּ םם ּובְ וַיֵָעלּו ֵמַעל מִּ  נֵיהֶּ

 :וְַטָפם    

 .נשים לב לעמידתם החצופה של דתן ואבירם עם משפחותיהם גם כאשר כבוד ה' מופיע

מעמד זה בא להוכיח קבל העדה כולה את חטאם של המורדים ואת מעמדו של משה ולצורך כך נוצרת בריאה 

  :חדשה

 :העמקה 

  :בריאה חדשה

 :הבריאה ואח"כ פעם נוספת בספר שמות פרק לדבספר בראשית בפרשת   השורש ב.ר.א. מופיע רק

ר ֹלא  י  ה נְִּפָלאֹת ֲאשֶּ ֱעשֶּ ית נֶּגֶּד ָכל ַעְמָך אֶּ י כֵֹרת ְברִּ נֵה ָאנֹכִּ ר הִּ ץ ּוְבָכל ַהגֹויִּם נְִּבְראּו וַיֹאמֶּ  ְבָכל ָהָארֶּ

ת ַמֲעֵשה ה' כִּי נֹוָרא הּוא      ְרבֹו אֶּ ר ַאָּתה ְבקִּ ָמְךוְָרָאה ָכל ָהָעם ֲאשֶּ ה עִּ ר ֲאנִּי עֹשֶּ  :ֲאשֶּ

  

 .'כאן בפרקנו ובשמות פרק לד היא להראות לעם את גדולת ה ,הבריאה מטרת 

המשנה )אבות ה',ו( מתארת עשרה דברים שנבראו בין השמשות: כלומר ברגעים האחרונים של הבריאה: ֲעָשָרה  

ב ַשָבת ֵבין ַהְשָמשֹות, וְֵאל רֶּ ים נְִּבְראּו ְבעֶּ יר, ְדָברִּ ה, וְַהָשמִּ ת, וְַהָמן, וְַהַמטֶּ שֶּ י ָהָאתֹון, וְַהקֶּ י ַהְבֵאר, ּופִּ ץ, ּופִּ י ָהָארֶּ ו ֵהן, פִּ

ְכָּתב, וְַהלּוחֹות  .וְַהְכָתב, וְַהמִּ

  .לפי המשנה מבריאת העולם נוצרה הבריאה המיוחדת של פי הארץ שתפתח לבלוע את קרח ועדתו 

ה   כח ר מֹשֶּ יוַיֹאמֶּ בִּ לִּ ה כִּי ֹלא מִּ ים ָהֵאלֶּ  :ְבזֹאת ֵּתְדעּון כִּי ה' ְשָלַחנִּי ַלֲעשֹות ֵאת ָכל ַהַמֲעשִּ

ם ֹלא ה' ְשָלָחנִּי  כט ה ּוְפֻקַדת ָכל ָהָאָדם יִָּפֵקד ֲעֵליהֶּ ם ְכמֹות ָכל ָהָאָדם יְֻמתּון ֵאלֶּ  :אִּ

יָאה יְִּבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה אֶּ   ל ם ְברִּ ם וְיְָרדּו ַחיִּים ְשאָֹלהוְאִּ ר ָלהֶּ ת ָכל ֲאשֶּ יָה ּוָבְלָעה אָֹתם וְאֶּ  ת פִּ

ת ה    ה אֶּ ים ָהֵאלֶּ ם כִּי נֲִּאצּו ָהֲאנָשִּ  :'וִּיַדְעּתֶּ

  :ומיד
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י  לא ם ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר וַיְהִּ ר ַּתְחֵּתיהֶּ ָבַקע ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ה וַּתִּ ים ָהֵאלֶּ  :ֵאת ָכל ַהְדָברִּ

יהָ   לב ת פִּ ץ אֶּ ְפַּתח ָהָארֶּ ְבַלע וַּתִּ ר ְלקַֹרח וְֵאת ָכל ָהֲרכּוש וַתִּ ם וְֵאת ָכל ָהָאָדם ֲאשֶּ ת ָבֵּתיהֶּ  :אָֹתם וְאֶּ

ּתֹוְך ַהָקָהל  לג ץ וַיֹאְבדּו מִּ ם ָהָארֶּ ם ַחיִּים ְשאָֹלה וְַּתַכס ֲעֵליהֶּ ר ָלהֶּ  :וַיְֵרדּו ֵהם וְָכל ֲאשֶּ

ץוְָכל יְִּשָרֵאל אֲ   לד ְבָלֵענּו ָהָארֶּ ן ּתִּ ם נָסּו ְלקָֹלם כִּי ָאְמרּו פֶּ יבֵֹתיהֶּ ר ְסבִּ  :שֶּ

ת וַתֹאַכל 'ֵמֵאת ה יְָצָאה וְֵאש  לה יֵבי ַהְקטֹרֶּ יש ַמְקרִּ ים ּוָמאַתיִּם אִּ שִּ   :ֵאת ַהֲחמִּ

 ?'מה היו שני העונשים לנועדים על ה         -

 ?ה בוהתאים כל עונש לקבוצה שנענש כיצד          -

 :העמקה

 ספר תפארת יהונתן על במדבר פרק טז פסוק לב

לב( ואת כל הרכוש. כי כל גאותו של קרח היה עשרו כי נתגאה בעשרו והגיע לו זאת כי יוסף טמן אוצרות בקרקע )

 :ונתגלה לקרח מטמוני ארץ ומצאה ומזאת יצאה הרעה והוצרך הארץ לנקום הקלקול ונטבע הרכוש בארץ

וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה וגו'. הנה הם צחקו על התורה ובקשו לכנוס בסוד הטעמים ואמר טלית  לג ()

שכלו תכלת למה לא יהיה פטור מציצית וכן בית מלא ספרים וכו'. אבל מי בא בסוד ה' הלא על התורה נאמר ארוכה 

 :לא התורה עמוקה משאול מארץ מדה ועמוקה משאול והם כפרו לכך ירדו לירכתי שאול שם ידעו אם

  :הערה למורה

יש להזכיר לתלמידים כי האש שיצאה מאת ה', נזכרה גם בסיפור המתאוננים בתבערה )בפרק יא(. כדאי לנסות 

לוקית )גם במקביל לסיפור נדב ואביהוא שכבר העלנו ביחס -מהי משמעות האש הא -להשוות בין המקומות ולהסיק 

 .(לקטורת

 

 :ה-פסוק א –מזבחהמחתות כציפוי ל

 :בפתח פרק י"ז נצטווה אלעזר בן אהרן הכהן לקחת את המחתות מתוך השריפה ולעשותם ציפוי למזבח

  

ה ֵלאמֹר א ל מֹשֶּ    .וַיְַדֵבר ה', אֶּ

ן ב ְלָעָזר בֶּ ל אֶּ ת ַאֲהרֹן ַהכֵֹהן, וְיֵָרם-ֱאמֹר אֶּ ת ָהֵאש, זְֵרה ָהְלָאה:-אֶּ ֵבין ַהְשֵרָפה, וְאֶּ    .כִּי, ָקֵדשּו  ַהַמְחּתֹת מִּ

ְפנֵי ג יֻבם לִּ ְקרִּ זְֵבַח כִּי הִּ ים צִּפּוי ַלמִּ ֻקֵעי ַפחִּ ה ְבנְַפשָֹתם, וְָעשּו אָֹתם רִּ ים ָהֵאלֶּ ְִּהיּו    ה', וַיְִּקָדשּו; ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָטאִּ וְי

   .ְבנֵי יְִּשָרֵאלְלאֹות, לִּ 

ְזֵבחַ  ד ים; וַיְַרְקעּום, צִּפּוי ַלמִּ יבּו, ַהְשֻרפִּ ְקרִּ ר הִּ ת, ֲאשֶּ ְלָעָזר ַהכֵֹהן, ֵאת ַמְחּתֹות ַהנְחֹשֶּ    .וַיִַּקח אֶּ

זֶַּרע ַאֲהרֹן הּוא, לְ  ה ר ֹלא מִּ יש זָר ֲאשֶּ ר ֹלא יְִּקַרב אִּ ְבנֵי יְִּשָרֵאל, ְלַמַען ֲאשֶּ ְפנֵי הזִָּכרֹון לִּ ת, לִּ יר ְקטֹרֶּ   ;'ַהְקטִּ

ה לֹו ר ה' ְביַד מֹשֶּ בֶּ ר דִּ   .וְֹלא יְִּהיֶּה ְכקַֹרח וְַכֲעָדתֹו, ַכֲאשֶּ
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 :אברבנאל מקשה על ציווי זה בשתי שאלות

 : אברבאנל

 ?'[ ואיך אמר עליהם 'כי קדשו2מה ראה יתברך שיקחו מחתות קרח ועדתו וירקעום ציפוי למזבח ] [1]

 :ותירוצו

נשיאי העדה[ על פי משה היו קודש. כי הם הקדישו אותם לשמים לפי  251[ כי בעבור שעשו כן ]2אבל יש לומר, ]

 ;[ ותהיינה המחתות האלה כלי שרת באהל מועד לעולם1שחשבו שיענה אותם האלוקים באש ]

ל', כלומר אני הקדשתי אותם [ כי יאמר הכתוב 'כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישרא2והנכון בעיני, ]

 .[ כדי שיהיו לאות לבני ישראל1מעת שהקריבו אותם לפני ]

  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 

  .מחתות הפכו להיות אות לבני ישראל על מנת שלא יקרב איש זר להקטיר קטורתהשני ה

ְבנֵי יְִּשָרֵאל" –להעמקה ְִּהיּו ְלאֹות... זִָּכרֹון לִּ  - "וַיְִּקָדשּו וְי

 :עקדת יצחק בפירוש ,ר' יצחק עראמה

ציפוי למזבח באופן שיתקיימו שם תמיד.  ציוה שירם מחתות האנשים האלה אשר על ידם נתבטל הכזב וירקעום [1]

[ והוצרך לתת 2ובזה יהיה זיכרון לבני ישראל אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן להקטיר קטורת לפני ה'. ]

טעם לשום המחתות האלה במקום קדוש לאמר: כי במה שהקריבו המחתות לפני ה'. לברר בם האמת מהשקר 

 .נתקדשו להיות לאות לבני ישראל

 [ 1[ שהתקדשות המחתות נובעת מכך שהם שמשו אות להבחין בין אמת לשקר, ]2בעל עקדת יצחק מסביר ]

 .וגם לדורות תפקידם לשמש אות אזהרה לבני ישראל

 ""אתם המתם את העם הזה - תלונת העם 

 ?כיצד ניתן להבין את תלונת העם לאחר שנכחו בניסים גלויים במו עיניהם

 ]ו[: רמב"ן

אמר אונקלוס 'אתון גרמתון דמית עמא דה' '. יפתור, כי יאשימו אותם על שנתנו העצה  -אתם המתם את עם ה' 

כי השם לא אמר למשה להקריב הקטורת  שהמקריבים אותם נשרפים. מדעתם הזאת להקטיר קטורת זרה לפני ה',

את אשר מתו בה העם, והיו יכולין , והוא לא אמר לישראל בשם ה' לעשות כן, אם כן מעצמם נתנו העצה הזהזאת

 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

  .נשיאי העדה 251

ה ֵלאמֹר ט  ל מֹשֶּ  :וַיְַדֵבר ה' אֶּ

ּתֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת  י  םֵהרֹמּו מִּ ה אָֹתם ְכָרַגע וַיְִּפלּו ַעל ְפנֵיהֶּ  :וֲַאַכלֶּ
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ּתֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת'   :('דומה במהותו לדבריו של ה' למשה אחרי חטא העגל: )שמות לב י - ציווי זה 'ֵהרֹמּו מִּ

ה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול" ֱעשֶּ ם וֲַאַכֵלם וְאֶּ י ָבהֶּ י וְיִַּחר ַאפִּ  . "וְַעָּתה ַהנִּיָחה לִּ

  :משה יודע שעליו לעשות מעשה על מנת להציל את העם, אלא שהפעם לא מדובר בתפילה אלא במעשה 

ת, וְהֹוֵלְך ְמֵהָרה אֶּ  יא ים ְקטֹרֶּ ְזֵבַח וְשִּ יָה ֵאש ֵמַעל ַהמִּ ן ָעלֶּ ת ַהַמְחָּתה וְתֶּ ל ַאֲהרֹן, ַקח אֶּ ה אֶּ ר מֹשֶּ ל ָהֵעָדה, וְַכֵפר וַיֹאמֶּ

ם: ְפנֵי ה', ֵהֵחל ַהנָגֶּףכִּי יָָצא   ֲעֵליהֶּ לִּ צֶּף מִּ    .ַהקֶּ

ת ַהקְ  יב נֵה ֵהֵחל ַהנֶּגֶּף, ָבָעם; וַיִֵּּתן, אֶּ ל ּתֹוְך ַהָקָהל, וְהִּ ה, וַיָָרץ אֶּ ר מֹשֶּ בֶּ ר דִּ ת, וַיְַכֵפר, ַעל ָהָעםוַיִַּקח ַאֲהרֹן ַכֲאשֶּ    .טֹרֶּ

ים, ּוֵבין ַהַחיִּים;  יג    .וֵַּתָעַצר, ַהַמֵגָפהוַיֲַעמֹד ֵבין ַהֵמתִּ

ים, ַעל ְדַבר קַֹרח יד ְלַבד ַהֵמתִּ ף, ּוְשַבע ֵמאֹות מִּ לֶּ ים ַבַמֵגָפה, ַאְרָבָעה ָעָשר אֶּ    .וַיְִּהיּו, ַהֵמתִּ

ל מֹוֵעד; וְַהַמֵגָפה, נֱֶּעָצָרה טו ַתח אֹהֶּ ל פֶּ ה, אֶּ ל מֹשֶּ  .וַיָָשב ַאֲהרֹן אֶּ

 

 ?קטורת מדוע נעצרה המגפה על ידי

 :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

להודיע שהקטורת הממיתה בשאינם כהנים, היא הנותנת חיים ביד כהנים, לדעת שהן ראוים  - ושים קטרת :פסוק יא

 .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

אוי לשמש בכהונה יכול להשתמש בקטורת, ולכן מבחן המחתות היה מבחן ראוי ב. מרשב"ם למדנו ש:רק מי שר

 שבחן מי ראוי לשמש בכהונה

  .ובכך ניתן מענה לתלונתם של ישראל על משה ואהרון

 :כו-פסוקים טז –מבחן המטות 

ה ֵלאמֹר טז ל מֹשֶּ  :וַיְַדֵבר ה' אֶּ

ם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְשנֵים ָעָשר מַ  יז יֵאהֶּ ה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָכל נְשִּ ה ַמטֶּ ָּתם ַמטֶּ ל ְבנֵי יְִּשָרֵאל וְַקח ֵמאִּ ת ַדֵבר אֶּ יש אֶּ טֹות אִּ

 :ְשמֹוּתִּ ְכּתֹב ַעל ַמֵטהּו

ָחד ְלרֹאש ֵבית ֲאב יח ה אֶּ ְכּתֹב ַעל ַמֵטה ֵלוִּי כִּי ַמטֶּ  :ֹוָתםוְֵאת ֵשם ַאֲהרֹן ּתִּ

ּוֵָעד ָלכֶּם ָשָמה יט ר אִּ ְפנֵי ָהֵעדּות ֲאשֶּ ל מֹוֵעד לִּ נְַחָּתם ְבאֹהֶּ  :וְהִּ

י כ ר ֵהם ַמלִּ ת ְּתֻלנֹות ְבנֵי יְִּשָרֵאל ֲאשֶּ י ֵמָעַלי אֶּ כֹתִּ ְבַחר בֹו ַמֵטהּו יְִּפָרח וֲַהשִּ ר אֶּ יש ֲאשֶּ  :נִּם ֲעֵליכֶּםוְָהיָה ָהאִּ

ל בְ  כא ה אֶּ ָחד ְלֵבית ֲאבָֹתם ְשנֵים ָעשָ וַיְַדֵבר מֹשֶּ יא אֶּ ה ְלנָשִּ ָחד ַמטֶּ יא אֶּ ה ְלנָשִּ ם ַמטֶּ יֵאיהֶּ ר נֵי יְִּשָרֵאל וַיְִּּתנּו ֵאָליו ָכל נְשִּ
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 :ַמטֹות ּוַמֵטה ַאֲהרֹן ְבתֹוְך ַמטֹוָתם

ל ָהֵעֻדת כב ְפנֵי ה' ְבאֹהֶּ ת ַהַמטֹת לִּ ה אֶּ  :וַיַנַח מֹשֶּ

ָמֳחרָ  כג י מִּ יץ וַיְִּגמֹל ְשקֵ וַיְהִּ ַרח וַיֵָצץ צִּ נֵה ָפַרח ַמֵטה ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלוִּי וַיֵֹצא פֶּ ל ָהֵעדּות וְהִּ ל אֹהֶּ ה אֶּ יםת וַיָבֹא מֹשֶּ  :דִּ

יש ַמֵטהּו כד ל ָכל ְבנֵי יְִּשָרֵאל וַיְִּראּו וַיְִּקחּו אִּ ְפנֵי ה' אֶּ לִּ ת ָכל ַהַמטֹת מִּ ה אֶּ   :וַיֵֹצא מֹשֶּ

י ּוְתַכל ְּתלּונָֹתם ֵמעָ  כה רִּ ְבנֵי מֶּ ת ְלאֹות לִּ רֶּ ְשמֶּ ְפנֵי ָהֵעדּות ְלמִּ ת ַמֵטה ַאֲהרֹן לִּ ה ָהֵשב אֶּ ל מֹשֶּ ר ה' אֶּ  :ַליוְ ֹלא יָֻמתּווַיֹאמֶּ

ּוָה ה' אֹתֹו ֵכן ָעָשה כו ר צִּ ה ַכֲאשֶּ    :וַיַַעש מֹשֶּ

  ?מדוע נדרש גם מבחן המטות לאחר הכפרה באמצעות הקטורת

 .שהקטורת ראויה ביד הכהנים מוכיחה עצירת המגפה בעזרת הקטורת

 .ואילו מבחן המטות מוכיח שה' בחר בשבט לוי לעבוד במשכן במקום הבכורות

  

כמו שהיה לפני חטא העגל  הצורך הזה נבע מכך שעדיין פיעם בתוך העם, לשבטיו השונים, הרצון לעבוד במשכן,

)כשהבכורים מכל שבטי ישראל היו שותפים(, וכמו שטען קרח "כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה' " )במדבר טז, ג(. 

 (ראו בהעמקה -)ההסבר על פי רמב"ן 

 :פירוש רמב"ן –להעמקה 

שהיו העם מאמינים עתה בכהונת אהרן שכבר יצאה אש מלפני ה' ותאכל את קרבנותיו, אבל היו  ,כון בעיניוהנ

היו חפצים שיהיה לכל  חפצים שיהיו הבכורות משרתי המשכן במקום הלווים, ולא ירצו בחילופין שעשו בהם, כי

הזאת שיקריבו קטורת ככוהנים,  והנה יתלוננו, אתם המיתם אותם, שנתתם העצה .'השבטים חלק בעבודת בית ה

 :(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

 .בבני לוימעמדה בכורים לקדמותו, טרם הוחלפו הבכורים 

  

 :כח-פסוקים כז –החשש של העם מהקרבה למשכן 

  

  

  

ל כז  ה ֵלאמֹר:-וַיֹאְמרּו ְבנֵי יְִּשָרֵאל, אֶּ   .ֵהן ָגוְַענּו ָאַבְדנּו, ֻכָלנּו ָאָבְדנּו  מֹשֶּ
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ל כח ְגו ֹ -כֹל ַהָקֵרב ַהָקֵרב אֶּ ם ַּתְמנּו, לִּ ְשַכן ה', יָמּות; ַהאִּ   .עַ מִּ

 :[כזרשב"ם ] 

כן כולנו אובדים מדי יום ביום. כיצד?! "כל הקרב הקרב" כל איש ואיש אשר יקרב -אבדנו. "ויאבדו מתוך הקהל" אם 

שעדיין לא התרה בם הקב"ה שעדיין לא נכתב "והזר הקרב  אל המשכן לשומרו או אל כלי המשכן עם הלוים ימות.

 .והזר הקרב יומת". שמכאן ואילך לא יקרבו כלל ולא ימותו ולכך הוא מזהירם בפרשה זו "וזר לא יקרב אליכם, יומת".

  

רשב"ם מפרש שעדיין לא נאמר לבני ישראל כי הזר הקרב יומת ולכן אינם מבינים מה עליהם לעשות וכיצד עליהם 

 .לנהוג בקרבת המשכן

  

ישראל מפני קרבה לאור דברים אלו מובן מקומו של פרק י"ח בו מוגדר תפקיד הכהנים והלויים בשמירה על עם 

 .('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  

ולכן היה צורך להוכיח לעם  - 'טענו שמדובר ביוזמה של משה ולא בציווי הלפי רמב"ן הם  - העם על מבחן הקטורת

מקום, עדיין לא התיישבה דעתם -שהקטורת בידי הכהנים איננה סם מוות והיא יכולה להציל ולעצור את המגפה. מכל

שבט להוכיח את בחירת ה' ב –של ישראל על בחירת שבט לוי לעבודת המשכן במקומם ולכך נועד מבחן המטות 

בעקבות שאלתם של ישראל בסוף פרק י"ז, מופיעים בפרק י"ח הכללים שיגנו על העם, ואחריותם של הכהנים   לוי.

 .והלויים על העם

 

 


