
 ד"הי ָּפְלֶמר יֹוָנָתן ַהִּתינֹוק ִנְׁשַמת ְלִעּלּוי יֹוֵצא ֶהָעלֹון –" ָאָדם ִנְׁשַמת 'ה ֵנר"    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

  ַהּתֹוָרה ּוְקִריַאת ַהְּתִפָּלה ִּבְזַמן ִלְקֹרא א ָנא

  ק"מוצש  נ"הד  זמני השבת 
  20:25  19:07  ירושלים

  20:29  19:16  חיפה
  20:28  19:24  תל אביב

  20:25  19:21  באר שבע

 

  ְׁשִנָיה ָׁשַנה  80ִגָליֹון ִמְסָּפר  ג "התשע ִסיָון 'ל  קֹוַרחֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  ד"בס

     

 ִּפי ַעל ַהְּכֻהָּנה ַּתְפִקיֵדי ֶאת ִמּנּו ְוַאֲהֹרן ֶׁשֹּמֶׁשה ָטַען קֹוַרח

א ַּדְעָּתם ֶקת. 'ה ִּפי ַעל ְו  ָמאַתִים ִהְׁשַּתְּתפּו זוֹ  ְּבַמֲח

 קֹוַרח ֶׁשל עֹוְנׁשוֹ  ."ֵעָדה ְנִׂשיֵאי" ֲחׁשּוִבים ֲאָנִׁשים ֲחִמִּׁשים

 ּוְרכּוׁשוֹ  ִמְׁשַּפְחּתוֹ  ָּכל ְוֶאת אֹותוֹ  ָּבְלָעה ֶׁשָהֲאָדָמה ָהָיה

א  ַוֲחִמִּׁשים ָמאַתִים ֶׁשל ְוָהֹעֶנׁש, ְּכלּום ִמֶּמּנּו ִנְׁשַאר ְו

 ָׂשְרָפה ְקִריבּוֶׁשהִ  ַהְּקֹטֶרת ֶׁשל ֶׁשָהֵאׁש ָהָיה ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי

 ִצּפּוי ֵמֶהם ַנֲעֶׂשה ,ְקֹטֶרת ָנְתנּו ֶׁשָּבֶהם ְוַהַּמְחּתֹות, אֹוָתם

 ֶׁשִּקֵּבל ֵמָהֹעֶנׁש ׁשֹוֶנה ָהָיה ֶׁשָּלֶהם ָהֹעֶנׁש ּוַמּדּועַ  .ַלִּמְזֵּבחַ 

   ?קֹוַרח

  

 ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵׁשם ֶׁשְּמַדֵּבר ְּכִמי ַטֲענֹוָתיו ֶאת ִהִּציג קֹוַרח

 ָּבְלָעה ָהֲאָדָמה ְוָלֶכן, ָׁשַמִים ְלֵׁשם ְיָתההָ  א ַּכָוָנתוֹ  ֲאָבל

א אֹותוֹ   ֶנֶעְלָמה קֹוַרח ִעם ְוַיַחד ,ְּכלּום ִמֶּמּנּו ִנְׁשַאר ְו

ֶקת  ְנִׂשיֵאי ַוֲחִמִּׁשים ַלָּמאַתִים, ְלקֹוֵרחַ  ְּבִנּגּוד. ֶׁשּלוֹ  ַהַּמֲח

 ְקדֹוִׁשים ִלְהיֹות ָרצּו ֵהם, טֹוָבה ַּכָּוָנה ָהְיָתה ָהֵעָדה

 ֶׁשָּלֶהם ָהֹעֶנׁש ֵּכן ַעל .ַהֹּכֵהן ֲהֹרןַא ְּכמוֹ  ְקֹטֶרת ּוְלַהְקִריב

 ֶׁשָּׂשְרָפה ְּכמוֹ  אֹוָתם ָׂשְרָפה ָהֵאׁש, ְקדֹוִׁשים ֶׁשל ִמיָתה ָהָיה

 ".ַקָּים ְוגּוף ְנָׁשָמה ְׂשֵרַפת ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוַאִביהּוא ָנָדב ֶאת

 ָּבֶהם ֶׁשִהְקִריבּו ַהַּמְחּתֹות, טֹוָבה ַּכָּוָנה ָלֶהם ֶׁשָהְיָתה ְוֵכיָון

 ִצּפּוי ֵמֵהם ַוֲעׂשּו, ַהּטֹוָבה ְלַכָּוָנָתם ִזָּכרֹון ִנְׁשֲארּו ְקֹטֶרת

  )"ָּדָבר ָהֵעֶמק" ֵּבאּור ִּפי ַעל( .ְלִמְזֵּבחַ 

  

א'' הּוא ְלדֹורֹות ַהֶּלַקח  ַהְרֵּבה: ''ְוַכֲעָדתוֹ  ְּכקֹוַרח ִיְהֶיה ְו

 ַּבֲעֵלי ֲאֵחִרים אוֹ  ֶׁשֲאַנְחנּו ַלֲחֹׁשב טֹוִעים נּואֲ  ְּפָעִמים

ֶקת  ּוְלַצֲעֵרנּו, ָׁשַמִים ְלֵׁשם ֶׁשֵהם ִמְּמִניִעים ּפֹוֲעִלים ַהַּמֲח

 ְוָלֵכן, ָׁשַמִים ְלֵׁשם א הּוא ָהֲאִמִּתי ַהֵּמִניעַ  ַרּבֹות ְּפָעִמים

ֶקת ְּבׁשּום ֵחֶלק ָלַקַחת א ְלִהָּזֵהר ֵיׁש  ְוָהֱאֶמת'',  ַמֲח

  ) .'ח ְזַכְרָיה( ''ָאֲהבּו ְוַהָּׁשלֹום
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  ? קֹוַרח ָהָיה ֵׁשֶבט ֵמֵאיֶזה. 1

  ?קֹוַרח ַׁשָּי ֵלִוי ִמֵּׁשֶבט ִמְׁשָּפָחה ְלֵאיזוֹ  .2

  ?ַוֲאִביָרם ָּדָתן ָהיּו ֵׁשֶבט ֵמֵאיֶזה .3

  ?ֹמֶׁשה ַעל ַוֲעָדתוֹ  קֹוַרח ְּתלּוַנת ָהְיָתה ָמה .4

  ?קֹוַרחוְ  ִאיׁש 250 ִנְבֲחנּו ְּבָמה .5

  ?ַוֲעָדתוֹ  קֹוַרח מֹות ַאַחר ַהַּמֵּגָפה ֶאת ָעַצר ִמי. 6

  

  

ֶקת   ַוֲעָדתוֹ  קֹוַרח ַמֲח

  ).ח"י פסוק ז"ט פרק, במדבר..." (ַמְחָּתתוֹ  ִאיׁש ַוִּיְקחּו"

  

 ֶאת ַמְטֶעה ְוָהָיה הַהַּלְילָ  אֹותוֹ  ָּכל קֹוַרח ָהַל

  : ָלֶהם ְואֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל

 אֹוָתּה ִלֹּטל עֹוֵסק ֶׁשֲאִני, ְסבּוִרים ַאֶּתם ּוָמה

  ? ְלַעְצִמי ָלהַהְּגדּו

  ! ֻּכָּלנּו ַעל חֹוֶזֶרת ָלהַהְּגדּו ֶׁשְּתֵהא ְמַבֵּקׁש ֲאִני

  

 ַהְּגדֹוָלה ַהְּכֻהָּנה ְוֶאת, ְלַעְצמוֹ  ַמְלכּות ָנַטל ֶׁשֹּמֶׁשה

  . עֹוָלם ְלֹחק ָאִחיו ְלַאֲהֹרן ָנְתָנה

  

 ְּכָראּוי ְוֵׁשֶבט ֵׁשֶבט ָּכל ּוְמַפֶּתה הֹוֵל) קֹוַרח( ָהָיהוְ 

  . ְּבָידוֹ  ֶׁשִּנְׁשַּתְּתפּו ַעד לוֹ 

  

 )'ז סימן קורח פרשת, ורשא, תנחומא(

          

        


