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ועדתו רבינו לקרח  למה השתחוה משה 

כלם  העדה  כל  כי  לכם  רב  אלהם  ויאמרו  אהרן  ועל  משה  על  "ויקהלו 
פניו"  על  ויפל  משה  וישמע  ד'.  קהל  על  תתנשאו  ומדוע  ד'  ובתוכם  קדשים 

טענת  את  שמע  שהוא  אחרי  פניו  על  משה  נפל  למה  להבין  וצריך  ג-ד).  (טז 

ועדתו. קרח 

נגד מה שאמרו שהם מתנשאים  'ויפל'  "ואומרו  ד)  (טז  ומבאר האוה"ח 
על קהל ד' שכללו בדבריהם משה ואהרן. כנגד מה שנוגע למשה, נפל [משה] 
כעבד  הארץ  כעפר  נפשו  ושיוה  ההכנעה,  האחרון  קצה  להראות  פניו  על 

השררה". לפני  המשתחוה 

להתנשא  מתכוין  אינו  שהוא  להראות  כדי  פניו  על  נפל  שמשה  והיינו 
שאין  להם  להוכיח  בכדי  להם  השתחוה  הוא  ולכן  מישראל.  איש  שום  על 

הוא מתכוין להשתרר עליהם כלל וכלל אלא אדרבה, מצד עצמו, הוא מרוצה 

"כעבד המשתחוה לפני השררה". וכל מה שהוא עשה  להכניע את עצמו להם 

הצווי  פי  על  הי'  הכל  לכהונה,  אהרן  את  ולמנות  לעצמו  הגדולה  את  לקחת 

יתברך. ד'  של 

שמשה  היינו  הארץ"  כעפר  נפשו  "ושיוה  האוה"ח  שכתב  מה  [הערה: 
כוונת  אין  אולם  ועדתו.  קרח  לפני  גמורה  התבטלות  של  באופן  התנהג  רבינו 

האוה"ח לומר, שענותנותו של משה רבינו היתה באופן כזה שהוא לא החשיב 

של  הענוה  שדרגת  מבואר  חז"ל  מדברי  שהרי  הארץ,  כעפר  אלא  עצמו  את 

שיתבאר. וכמו  מזה  מעולה  יותר  היתה  רבינו  משה 

בכם  לישראל חושקני  להם הקב"ה  "אמר  (חולין פט.) אמרו  בגמ'  דהנה 
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני. נתתי 

'ואנכי עפר ואפר'. למשה ואהרן,  גדולה לאברהם אמר לפני (בראשית יח כז) 

ולא  תולעת  'ואנכי  ז)  כב  (תהלים  אמר  לדוד  מה'.  'ונחנו  ז)  טז  (שמות  אמרו 

יותר ממה  ואהרן  גדול שנאמר במשה  יוחנן  ר'  ואיתימא  רבא  כו'. אמר  איש' 

שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב 'ואנכי עפר ואפר' ואילו במשה ואהרן 

מה'". 'ונחנו  כתיב 

כעפר  אפילו  עצמו  את  החשיב  לא  רבינו  שמשה  הגמ'  מדברי  ומבואר 
לומר  צריך  ולפיכך  מה'.  'ונחנו  של  הענוה  דרגת  את  השיג  הוא  אלא  הארץ 

דרך  [על  הוא  הארץ'  כעפר  נפשו  'ושיוה  שכתב  במה  האוה"ח  שכוונת 

גמורה  בהתבטלות  ועדתו  קרח  עם  'התנהג'  רבינו  שמשה  דהיינו]  המליצה, 

איננו  הק'  האוה"ח  בדברי  הזה  שההסבר  הוא  (והאמת  האחרון.  הקצה  עד   -

כוונת האוה"ח  כן הוא פשטות  נלמד רק מכח דברי חז"ל הללו, שהרי באמת 

הקדוש.)].

מאיזה טעם דחה משה רבינו את מבחן הקטרת הקטורת עד למחר

"וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע ד' את אשר לו כו'. זאת 
מחר  ד'  לפני  קטרת  עליהן  ושימו  אש  בהן  ותנו  כו'.  מחתות  לכם  קחו  עשו 

ומבואר מהפסוקים שמשה  (טז ה-ז).  ד' הוא הקדוש"  יבחר  והי' האיש אשר 

הוא  מי  לכולם  יוודע  הקטורת  הקטרת  ידי  שעל  ועדתו:  קרח  לטענת  השיב 

ולעבוד את עבודתו. אמנם צריך  האיש אשר ד' בחר בו לעמוד לפניו לשרתו 

לא  למה  למחר,  עד  דחה משה את המבחן של הקטרת הקטורת  למה  להבין 

הקדים משה לערוך את מבחן הקטורת עוד באותו היום כדי שיוודע במהרה 

ולשרתו. לפניו  לעמוד  באהרן  בחר  ישראל, שד'  לכל 

המבחן  עשה  ולא  וגו'  'בקר'  אומרו  "טעם  ה)  (טז  האוה"ח  ומתרץ 
כו' שלא יחשבוהו שעשה המבחן בזמן בלתי הגון שהוא בין  זמן עצמו  באותו 
זמן  שהוא  לט:)  (ח"ב  הקדוש  בזוהר  ז"ל  כמאמרם  הרצון  זמן  שאינו  הערבים 
תגבורת הדינים. עוד נתכוין בזה איש האלוקים לתת להם זמן הלילה להתבונן 

בתשובה". ויחזרו  עושים  טוב  לא  כי  יכירו  אולי  במעשיהם 

ומבואר באוה"ח שאע"פ שבאמת הי' משה רבינו יכול לערוך את מבחן 
הקטורת כבר באותו היום מ"מ המתין משה רבינו עד למחרת משני טעמים: 

הזדמנות  להם  לתת  בכדי  ב-  ישראל.  של  מליבם  הספק  את  להוציא  כדי  א- 

תשובה. לעשות 

הי'  רבינו  משה  אם  דהנה  כך.  הוא  הנ"ל  הראשון  הטעם  של  וההסבר 
היתה  ההקטרה  אז  היום  באותו  כבר  הקטורת  את  להקטיר  אותם  מצווה 

הדינים  זמן של תגבורת  הוא  וכיון שבין הערבים  בין הערבים,  נעשית בשעת 

לפיכך לא רצה משה רבינו לערוך את מבחן הקטורת בעת ההיא. לפי שמשה 

שכל  עי"ז  גמורה  בהחלטיות  אהרן  של  כהונתו  תתברר  לא  שמא  חושש,  הי' 

מקריבי הקטרת ימותו בעת ההיא, כי שמא יטענו בנ"י שסיבת מיתתם היתה 

בגלל זה שההקטרה נעשית בשעת תגבורת הדינים ולא בזמן שהוא עת רצון, 

ד' אותם  ולפיכך המית  עליהם,  הדין קטרגה  לומר שמדת  יש אפשרות  [ולכן 

בהם]. נמצא  שהי'  אחר  שום חטא  איזה  מצד  ההיא  בעת 

שיוודע  כדי  רצון,  עת  שהוא  בבוקר  הקטורת  מבחן  את  משה  ערך  ולכן 
אלא  הדינים  תגבורת  מצד  איננו  הקטורת  מקטירי  של  מיתתם  שסיבת  לכל 

דברי  על  נחלקו  שהם  והיינו  ג)  יז  [(רש"י  הקב"ה  על  נחלקו  שהם  זה  מצד 

יא).  (יז  האוה"ח  בדברי  עוד  ועיין  ד'.  נביא  משה  מפי  להם  שנאמר  הקב"ה 

ואין  ממיתה  הקטורת  "אין  של  בקטע  להלן  נתבארו  הנ"ל  האוה"ח  ודברי 

ממנה".  ובהמניעה  רצונו  בעשיית  תלויים  והמות  החיים  אלא  מחי'  הקטורת 

ודו"ק].

תיכף  הקטורת  את  להקריב  להם  צוה  לא  שמשה  האוה"ח  מתרץ  ועוד 
ולפיכך דחה משה  ד'.  וישובו אל  יחזרו בתשובה  לפי שהוא רצה שהם  ומיד, 

את הקטרת הקטורת עד למחר כדי שיהא להם זמן בלילה ההוא לחשוב את 

לחזור  מנע מהם את האפשרות  [ואולם קרח  ולחזור בתשובה.  נפשם  חשבון 

בתשובה בלילה ההוא, שהרי כל אותו הלילה הוא דיבר עמהם "דברי ליצנות" 

תוכחות]. דוחה מאה  אחת  וליצנות  יז),  טז  רש"י  (וכמוש"כ 

קרח טען שאם צריכים ללכת אחר הגדול שבאחים 
והלוי' לשבט ראובן א"כ תינתן הכהונה 

ואת  לו  אשר  את  ד'  וידע  בקר  לאמר  עדתו  כל  ואל  קרח  אל  "וידבר 
הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" (טז ה). ופרש"י שכוונת 

שאמר  ומה  הלוי',  עבודת  לענין  הוא  לו'  אשר  את  וידע  'בקר  באומרו  הכתוב 

הכהונה. לענין  היינו  הקדוש'  'ואת  הפסוק 

שלא  כיון  הלוי'  ענין  להזכיר  הוצרך  למה  לדעת  "וצריך  האוה"ח  ושואל 
ערערו אלא על הכהונה". דהיינו, כיון שקרח ועדתו רק טענו טענות על המינוי 

של אהרן [ונשיאותו של אליצפן] ולא על המינוי והבחירה בהלויים א"כ למה 

את  לעבוד  ד'  בחר  שבהם  האנשים  הם  מי  יוודע  שבבוקר  משה,  להם  אמר 

הלויים. עבודת 

שבט  גדולי  לקח  קרח  כי  א)  (טז  שפירשתי  מה  "ולפי  האוה"ח  ומתרץ 
[משה]  הוכרח  לזה  שבאחים  לבכור  הגדולה  שתחזור  בטענתו  עמו  ראובן 

שקרח  עיי"ש)  א  (טז  האוה"ח  בדברי  ומבואר  הזו".  החלוקה  על  גם  להשיב 

משום  הוא  לעצמם  הגדולה  את  נטלו  ואהרן  שמשה  לזה  הסיבה  שאם  טען, 

קהת,  [של  הבכור  הוא  ועמרם  שבאחים,  הגדול  אחרי  ללכת  צריכים  שאנו 

והלוי'  יצהר שהוא הבן השני של קהת] א"כ הרי שהכהונה  בנו של  הי'  וקרח 

לעדת  לומר  משה  הוצרך  ולפיכך  הבכור.  שהוא  ראובן  לשבט  להינתן  צריכים 

קרח, שלמחר יודיע ד' לכולם מי הוא האיש הראוי לעבוד את עבודת הלויים.

(בראשית  יעקב  בברכת  שהרי  תמוהה,  קרח  של  זו  שטענה  [ובאמת 
מט ג) מבואר הסיבה לזה שהכהונה ניטלה משבטו של ראובן. ואם כן אפילו 

אם קרח יכפור בנבואתו של משה שבו נאמר לו למנות את שבט לוי במקום 



שייכת  איננה  אבינו שהכהונה  יעקב  ידי  על  נתבאר  כבר  הרי  מ"מ  הבכורות 
ראובן]. לשבטו של 

רבינו ואבירם את משה  מאיזה טעם שנאו דתן 

שלח  הוא  ולכן  ואבירם,  דתן  עם  לדבר  מאד  השתדל  רבינו  משה  הנה 
ולדבר  עמהם  להיפגש  מוכן  שהוא  להם  להודיע  בכדי  אליהם  שלוחים 
מרובה  וחשיבות  גדול  כבוד  להם  לתת  נתחכם  רבינו  שמשה  והיינו  עמהם. 
הי'  בזה שהוא  וגם  זה שהוא בעצמו שלח אליהם שליחים,  דבר  באמצעות 
מוכן לדבר עם כל אחד מהם בפרטיות. וזהו כבוד גדול להם, שמלך ישראל 

יב). טז  (אוה"ח  ביחידות  עמהם  וידבר  להם  לקרוא  ישלח  ד'  ונביא 

והחשיבות הזאת ממשה  ואבירם לא רצו לקבל את הכבוד  אולם דתן 
רבינו. ועוד יותר מזה, שהם טענו ואמרו (טז יד) 'העיני האנשים ההם תנקר 
בה  יובטחו  אשר  ממעלה  עיניהם  ניקור  בוחרים  [הם]  "פירוש  נעלה',  לא 
יהיו  ושעיניהם  שלהם,  הראי'  כח  את  לאבד  להם  הי'  שעדיף  דהיינו  ממנו". 

להם. לתת  רוצה  רבינו  הזה שמשה  הכבוד  את  מלקבל  מנוקרים, 

איזה  לקבל  תוקף  בכל  מיאנו  שהם  לזה  הסיבה  את  האוה"ח  ומבאר 
השנאה  הפלגת  עוצם  גילו  "ובזה  קדשו  לשון  וזה  רבינו,  ממשה  כבוד  שום 
בדברי  ומבואר  עיניהם".  מניקור  יותר  אצלם  הצדיק  טובת  שנואה  אשר 
האוה"ח שלפי שהם שנאו את משה בשנאה גדולה כל כך לפיכך הי' נמאס 

ממנו. וכבוד  טובה  שום  איזה  לקבל  בעיניהם 

הפלגת  את]  הזאת,  מהתנהגותם  רבינו  [משה  שראה  "לצד  ולפיכך 
שנאת הרשעים עמו, מזה הכיר היותם בחינת הרע גמור אשר טבעו לשנוא 
רע  חלק  היותם  לצד  אלא  זה  ואין  כו'  סיבה  בלא  מות  שנאת  הטוב  בחינת 
גמור, וטבע הרע לשנוא הטוב שנאה עזה טבעית בלא סיבה כו' כי האנשים 

כו'". הקליפה  ענף  כולן  כו'  האלה  הרשעים 

בגלל  רבינו  משה  את  שנאו  ואבירם  שדתן  האוה"ח  בדברי  ומבואר 
אוה"ח  (עי'  טוב  כולו  הי'  רבינו  שמשה  ולפי  גמור".  הרע  "בחינת  היו  שהם 
אותו  שנאו  והם  כוחם  בכל  ואבירם  דתן  לו  התנגדו  לפיכך  ב)  ב  שמות 

מוצדקת. סיבה  שום  בלא  גדולה  שנאה 

וכמו  האלוקים'  עשה  זה  לעומת  ש'זה  לפי  הוא  בזה  [וההסבר 
שמסביר האוה"ח (דברים לב ח) את הענין הזה עיי"ש. וזהו שכתב האוה"ח 
דהיינו  סיבה".  בלא  'טבעית'  עזה  שנאה  הטוב  לשנוא  הרע  "ו'טבע'  (כאן) 
תוקף  בכל  מתנגד  הרע  שהצד  הבריאה,  של  המציאות  את  ד'  קבע  שכן 
הטוב,  את  לשנוא  תרבה  היא  הרע,  בחינת  שתגדל  וככל  הטוב.  הצד  אל 
ובפרט את הטוב הגמור. (ואולי זהו הביאור בדברי הגמ' (סוכה נב.) שאמרו 

מכולם".)]. יותר  "ובת"ח 

אהרן עמד בתוך עדת קרח כשהאדמה נבקעה מתחתיהם
הזאת  העדה  מתוך  הבדלו  לאמר.  אהרן  ואל  משה  אל  ד'  "וידבר 
ד'  שכוונת  כא)  (שם  האוה"ח  ומבאר  כ-כא).  (טז  כרגע"  אתם  ואכלה 
הצדיקים  את  יצוו  ואהרן  שמשה  הי',  הזאת'  העדה  מתוך  'הבדלו  באומרו 

ישראל. בני  מתוך שאר  ביתם  ובני  עצמם  את  ולהפריד  להיבדל  שבדור, 

למשה  אמר  שד'  היינו  לאמר'.  כו'  ד'  'וידבר  הפסוק  שאמר  וזהו   
עם  שאר  מתוך  ולהיבדל  להיפרד  שבדור,  להצדיקים  ולומר  לצוות  ואהרן, 
הדין  למדת  רשות  כשתינתן  עמהם  ביחד  ימותו  לא  שהם  כדי  ישראל  בני 

בנ"י. למיתתם של  לגרום 

לפי  וכו'.  'הבדלו'  של  הזה  בהצווי  נכללו  לא  ומשה  אהרן  אולם 
הם  מ"מ  הדין  מדת  תחול  שבו  ההוא  במקום  נמצאים  היו  הם  אם  שאפילו 
לא היו ניזוקים כלל כי לא היתה ניתנת למדת הדין שום יכולת להרע להם.

כי  אומר  הוא  ואהרן  על משה  לא  וגו'.  "הבדלו מתוך  לשון האוה"ח  וזה 
לאלה לא תפגע מדת הדין הגם שיהיו בתוך העדה הכלה ח"ו. וזה לך האות, 

נפגע. ולא  תחתיהם  האדמה  ונבקעה  קרח  עדת  בתוך  שהי'  אהרן 

אלא כוונת מאמר ד' הוא על הצדיקים שהיו בתוך העדה כיהושע וכלב 
ובני בתיהם של משה ואהרן ושל שאר הצדיקים. לזה אמר  ושאר הצדיקים 

'לאמר' כו' [היינו] לאמר לעדת הצדיקים הבחונים אצלם ולבניהם ובני ביתם 

העדה". בתוך  שהיו 

ומבואר מדברי האוה"ח, שהאוה"ח מביא ראיה לדבריו - שאפילו אם 
היו  לא  הם  מ"מ  הדין  מדת  תשלוט  שבו  במקום  עומדים  היו  ומשה  אהרן 

לבלוע  פיה  את  פתחה  שהאדמה  בשעה  שהרי  הוא  זה  על  והראיה  ניזוקין. 

לא  הוא  ומ"מ  קרח  עדת  בתוך  עומד  הי'  הכהן  שאהרן  הרי  קרח  עדת  את 

העדה'  מתוך  'הבדלו  של  שהצווי  האוה"ח,  כדברי  מבואר  ומזה  כלל.  ניזוק 

היו  לא  הם  אם  אפילו  ניזוקים  היו  לא  שהם  כיון  ולמשה  לאהרן  נאמר  לא 

קרח. נבדלים מעדת 

ואין הקטורת מחי' אלא החיים  אין הקטורת ממיתה 
ובהמניעה ממנה רצונו  והמות תלויים בעשיית 

התלוננו  הקטורת,  מקטירי  איש  וחמישים  המאתים  שמתו  לאחר  הנה 
בנ"י על משה ועל אהרן וטענו (יז ו) "אתם המתם את עם ד'", בגללכם הם 

לעשות  למשה  לו  הי'  שלא  טענו,  שהמלינים  (שם)  האוה"ח  ומבאר  מתו. 

היו  שהם  זה  ידי  ועל  בלבד,  לקרח  רק  אלא  לכולם  הקטורת  מבחן  את 

חוזרים  אנשים  הר"נ  היו  אז  הקטורת  הקטרת  באמצעות  מת  שקרח  רואים 

למיתתם. שגרם  זה  הוא  רבינו  נמצא שמשה  וא"כ  מדבריהם, 

להמית  משחית  מלאך  ושלח  הללו  המלינים  את  העניש  ד'  ואולם 
לאהרן  צוה משה  רבינו שהמגיפה התחילה,  וכשראה משה  במגיפה.  אותם 

וללכת למקום  ולהקטיר עליה קטורת,  ולתת עליה אש  לקחת את המחתה 

דווקא  וצריך להבין מאיזה סיבה בחר משה  ועי"ז תיעצר המגיפה.  המגיפה 

[ועי' בזה מש"כ  בענין הזה של הקטרת הקטורת בכדי לעצור את המגיפה. 

הקדוש]. האוה"ח  גם  והביאו  פט.)  (שבת  הגמ'  מדברי  יא)  (יז  רש"י 

היתה  השרופים  סיבת  כי  שאמרו  "להיות  יא)  (יז  האוה"ח  ומתרץ 
הגם  כי  להם  הראה  לזה  ד'  עם  מיתת  סיבב  בשביל הקטרת הקטורת שהוא 

ישראל,  מעל  המיתה  עצר  אדרבה  למקומו  וחוץ  לזמנו  חוץ  הי'  שהקטורת 

סובב". באין  לחייב  ממית  הוא  כי  ד'  מעשה  הכל  כי  יצדיקו  ובזה 

של  כזה  באופן  בדווקא  המגיפה  את  לעצור  בחר  רבינו  שמשה  והיינו 
"אתם  שטענו  המלינים  לטענת  תשובה  להשיב  בכדי  הקטורת  הקטרת 

לא  אנשים  הר"נ  בזה, שמיתת  להם משה  לפי שהראה  ד'".  עם  המתם את 

נבע (ביסודו) מצד עצמיות המעשה של הקטרת הקטורת שלהם, שהרי ע"י 

ע"י  אדרבה  אלא  בנ"י  מתו  שלא  רק  לא  הכהן  אהרן  של  הקטורת  הקטרת 

ישראל. בני  וניצלו  המגיפה  נעצרה  הזאת  ההקטרה 

הקטורת  ואין  ממיתה  הקטורת  שאין  רבינו  משה  להם  הראה  ובזה 
הר"נ  של  מיתתם  'חיוב'  ולכן  יתברך,  רצונו  בעשיית  תלוי  הכל  אלא  מחי' 

מחוייבים  כבר  היו  הם  באמת  כי  ההקטרה  מעשה  מצד  נבעה  לא  אנשים 

נעשית  מיתתם  הרעים, אלא ש'השתלשלות'  מיתה לשמים מצד מעשיהם 

אין  ולפיכך  לזמנו.  וחוץ  למקומו  חוץ  הקטורת  את  הקטרתם  באמצעות 

אנשים  לר"נ  גרם  לא  רבינו  משה  שהרי  כלל,  נכונה  המלינים  של  טענתם 

עשאו  לא  והוא   - לכולם  הקטורת  מבחן  את  עשה  שהוא  עי"ז  למות 

מצד  למות  נתחייבו  כבר  הללו  שהאנשים  לפי  בלבד,  לקרח  רק  מתחילה 

ודו"ק. המעשים הרעים שהם עשו גם בלא המעשה של הקטרת הקטורת. 
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