וּק ִריאַת הַ תּו ָֹרה
נָא א לִ ְקרֹא בִּ זְמַ ן הַ ְתּפִ לָּה ְ
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
19:07
19:16
19:24
19:21

מוצש"ק
20:25
20:29
20:28
20:25

בס"ד ַ שׁבָּ ת ֹק ֶדשׁ פָּ ָר ַשׁת קו ַֹרח  ל' ִסיוָן התשע"ג ִ גלָיוֹן ִמ ְספָּ ר ָ  80שׁנַה ְשׁנִ יָה

  
   
קו ַֹרח טָ עַ ן שֶׁ מֹּשֶׁ ה וְ אַהֲ רֹן ִמנּוּ אֶ ת תַּ פְ ִקידֵ י הַ כְּ ֻהנָּה עַ ל פִּ י
אתיִם
דַּ עְ ָתּם וְ א עַ ל פִּ י ה' .בְּ מַ חֲ קֶ ת ז ֹו הִ ְשׁ ַתּ ְתּפוּ מָ ַ
חֲ ִמ ִשּׁים אֲ נ ִָשׁים חֲ שׁוּבִ ים "נ ְִשׂיאֵ י עֵ דָ ה" .ע ֹונְשׁ ֹו שֶׁ ל קו ַֹרח
הָ יָה ֶשׁהָ אֲ דָ מָ ה בָּ ְלעָ ה אוֹת ֹו וְ אֶ ת כָּל ִמ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו ְוּרכוּשׁ ֹו
אתיִם ַוחֲ ִמ ִשּׁים
וְ א נ ְִשׁאַר ִממֶּ נּוּ כְּ לוּם ,וְ הָ ֹענֶשׁ שֶׁ ל מָ ַ
נ ְִשׂיאֵ י הָ עֵ דָ ה הָ יָה שֶׁ הָ אֵ שׁ שֶׁ ל הַ ְקּט ֶֹרת שֶׁ הִ ְק ִריבוּ ָשׂ ְרפָ ה
או ָֹתם ,וְ הַ מַּ ְחתּוֹת שֶׁ בָּ הֶ ם נ ְָתנוּ ְקט ֶֹרתַ ,נ ֲעשֶׂ ה מֵ הֶ ם צִ פּוּי
ל ִַמּ ְזבֵּ חַ  .וּמַ דּוּעַ הָ ֹענֶשׁ שֶׁ לָּהֶ ם הָ יָה שׁ ֹונֶה מֵ הָ ֹענֶשׁ שֶׁ ִקּבֵּ ל
קו ַֹרח?
קו ַֹרח הִ צִּ יג אֶ ת טַ ֲענו ָֹתיו כְּ ִמי שֶׁ ְמּדַ בֵּ ר בְּ שֵׁ ם כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל
אֲ בָ ל ַכּ ָונָת ֹו א הָ י ְָתה ְלשֵׁ ם ָשׁמַ יִם ,וְ ָלכֶן הָ אֲ דָ מָ ה בָּ ְלעָ ה
אוֹת ֹו וְ א נ ְִשׁאַר ִממֶּ נּוּ כְּ לוּם ,וְ יַחַ ד עִ ם קו ַֹרח נֶעֶ ְלמָ ה
אתיִם ַוחֲ מִ ִשּׁים נ ְִשׂיאֵ י
הַ מַּ חֲ קֶ ת שֶׁ לּ ֹו .בְּ נִגּוּד לְקו ֵֹרחַ  ,לַמָּ ַ
הָ עֵ דָ ה הָ י ְָתה ַכּ ָוּנָה טוֹבָ ה ,הֵ ם ָרצוּ לִהְ יוֹת ְקדו ִֹשׁים
וּלְ הַ ְק ִריב ְקט ֶֹרת כְּ מ ֹו אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן .עַ ל כֵּן הָ ֹענֶשׁ שֶׁ לָּהֶ ם
יתה שֶׁ ל ְקדו ִֹשׁים ,הָ אֵ שׁ ָשׂ ְרפָ ה או ָֹתם כְּ מ ֹו שֶׁ ָשּׂ ְרפָ ה
הָ יָה ִמ ָ
אֶ ת נָדָ ב וְ אַבִ יהוּא בְּ נֵי אַהֲ רֹן ְשׂ ֵרפַ ת נְשָׁ מָ ה וְ גוּף ַקיָּם".
וְ כֵי ָון שֶׁ הָ י ְָתה לָהֶ ם ַכּ ָוּנָה טוֹבָ ה ,הַ מַּ ְחתּוֹת שֶׁ הִ ְק ִריבוּ בָּ הֶ ם
ְקט ֶֹרת נ ְִשׁאֲ רוּ ִזכָּרוֹן ְל ַכ ָוּנ ָָתם הַ טּוֹבָ הַ ,ו ֲעשׂוּ מֵ הֵ ם צִ פּוּי
ְל ִמ ְזבֵּ חַ ) .עַ ל פִּ י ֵבּאוּר "הָ עֵ מֶ ק דָּ בָ ר"(
הַ לּ ֶַקח לְדוֹרוֹת הוּא ''וְ א יִהְ יֶה כְּ קו ַֹרח וְ ַכעֲדָ ת ֹו'' :הַ ְרבֵּ ה
פְּ עָ ִמים אֲ נוּ טוֹעִ ים לַחֲ שֹׁב שֶׁ אֲ נַחְ נוּ א ֹו אֲ חֵ ִרים בַּ ֲעלֵי
הַ מַּ חֲ קֶ ת פּ ֹו ֲע ִלים ִמ ְמּנִיעִ ים שֶׁ הֵ ם ְלשֵׁ ם שָׁ מַ יִם ,וּ ְלצַ ע ֲֵרנוּ
פְּ עָ ִמים ַרבּוֹת הַ מֵּ נִיעַ הָ אֲ ִמ ִתּי הוּא א ְלשֵׁ ם ָשׁמַ יִם ,וְ ָלכֵן
יֵשׁ לְהִ זָּהֵ ר א ל ַָקחַ ת חֵ לֶק בְּ שׁוּם מַ חֲ קֶ ת '' ,וְ הָ ֱאמֶ ת
וְ הַ ָשּׁלוֹם אָהֲ בוּ'' ) ְזכ ְַריָה ח'( .

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

     
 .1מֵ אֵ יזֶה שֵׁ בֶ ט הָ יָה קו ַֹרח?
ְ .2לאֵ יז ֹו ִמ ְשׁפָּ חָ ה ִמשֵּׁ בֶ ט לֵוִ י ַשׁ ָיּ קו ַֹרח?
 .3מֵ אֵ יזֶה שֵׁ בֶ ט הָ יוּ דָּ ָתן וַאֲ בִ ָירם?
 .4מָ ה הָ י ְָתה ְתּלוּנַת קו ַֹרח ַועֲדָ ת ֹו עַ ל ֹמשֶׁ ה?
 .5בְּ מָ ה נִבְ חֲ נוּ ִ 250אישׁ וְ קו ַֹרח?
ִ .6מי עָ צַ ר אֶ ת הַ מַּ גֵּפָ ה אַחַ ר מוֹת קו ַֹרח ַו ֲעדָ ת ֹו?

       
מַ חֲ קֶ ת קו ַֹרח וַעֲ דָ ת ֹו
" ַו ִיּ ְקחוּ ִאישׁ מַ ְח ָתּת ֹו) "...במדבר ,פרק ט"ז פסוק י"ח(.
הָ ַל קו ַֹרח כָּל אוֹת ֹו הַ ַלּ ְי ָלה וְ הָ יָה מַ ְטעֶ ה אֶ ת
י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אוֹמֵ ר לָהֶ ם:
בוּריםֶ ,שׁאֲ נִ י עוֹסֵ ק לִ טֹּל או ָֹתהּ
וּמָ ה אַ תֶּ ם ְס ִ
הַ גְּדוּלָה לְ עַ צְ ִמי?
אֲ נִ י ְמבַ קֵּ שׁ שֶׁ ְתּהֵ א הַ גְּדוּלָה ח ֹוז ֶֶרת עַ ל ֻכּלָּנוּ!
שֶׁ מֹּשֶׁ ה נָטַ ל מַ לְ כוּת לְ עַ צְ מ ֹו ,וְ אֶ ת הַ כְּ הֻ נָּה הַ גְּד ֹולָה
אָחיו לְ חֹק ע ֹולָם.
נ ְָתנָה לְ אַהֲ רֹן ִ
וּמפַ תֶּ ה כָּל ֵשׁבֶ ט וְ ֵשׁבֶ ט כְּ ָראוּי
וְ הָ יָה )קו ַֹרח( ה ֹו ֵל ְ
ל ֹו עַ ד ֶשׁנִּ ְשׁ ַתּ ְתּפוּ בְּ יָד ֹו.
)תנחומא ,ורשא ,פרשת קורח סימן ז'(
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -
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