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Korach 5714 “The Firepans” 

  טז פרק במדבר

ע( ד)  ַמַ֣ ה וַיִּשְׁ ל מֹש ֶׁ֔ ֹֹּ֖ ָֽיו וַיִּפ נָּ  :ַעל־פָּ

ר( ה) ְַׁדב ֵּ֨ ַרח וַי ֹֹ֜ ל־ק תו   א  ָֽל־כָּל־ֲעדָּ אמֹר   וְׁא  ר ל  ק  ֹֹּ֠ ע ב ְׁיַֹדֵּ֨ ק ו ר־֛לו יְׁקֹוָָּ֧ ת־ֲאש  וש א  דֹּ֖ ת־ַהקָּ יב וְׁא  ַ֣ רִּ קְׁ יו וְׁהִּ ָ֑ לָּ ת א  ֛ ר וְׁא  ֶׁ֥  ֲאש 

ו ַחר־בֹּ֖ יב יִּבְׁ ֶׁ֥ רִּ יו יַקְׁ ָֽ לָּ  :א 

את( ו) ֹֹּ֖ ּו ז ם ֲעשָ֑ ַ֣ כ  חּו־לָּ ות קְׁ תֶׁ֔ ַרח ַמחְׁ ֹֹּ֖ ו ק תָֽ  :וְׁכָּל־ֲעדָּ

ּו( ז) נַ֣ ן׀ ּותְׁ ַ֣ ה  ש בָּ ימּו   א ֵ֡ ן וְׁשִּ יה ֵּ֨ ת ֲעל  ר  ֹֹ֜ ט י קְׁ ֵ֤ נ  פְׁ ָּק   לִּ ר יְׁקֹו חֶָּׁ֔ ה מָּ יָָּ֗ יש וְׁהָּ ֛ אִּ ר הָּ ַחֶׁ֥ ר־יִּבְׁ ק ֲאש  ּוא יְׁקֹוָֹּּ֖ וש הַ֣ דָ֑ ם ַהקָּ ֹּ֖ כ  ֶׁ֥י ַרב־לָּ נ   בְׁ

ָֽי וִּ  :ל 

  יז פרק מדברב

ר( א) ֶׁ֥ ְַׁדב  ק וַי ה יְׁקֹוָֹּּ֖ ֶׁ֥ ל־מֹש  ר א  ָֹֽ אמ  :ל 

ר( ב) ֵֹּ֨ ר ֱאמ זָֹּ֜ עָּ לְׁ ל־א  ן א  ַֹ֣ ן־ַאֲהר ן ב  ם ַהכֹה ָ֗ ֵ֤ תֹת   וְׁיָּר  ת־ַהַמחְׁ ין א  ַ֣ ב  ה מִּ פֶָּׁ֔ ר  ש ַהשְׁ ֹּ֖ א  ת־הָּ ָאה וְׁא  לְׁ ָ֑ ה־הָּ י זְׁר  ֹּ֖ ָֽשּו כִּ ד   :קָּ

ת( ג) תות   א ֵ֡ ים ַמחְׁ אִֵּּ֨ ה ַהַָֽחטָּ ל  א ֹ֜ ֹ  הָּ ש נַפְׁ םבְׁ ּו תָָּ֗ שֵּ֨ ם וְׁעָּ י אֹתָֹּ֜ ֵ֤ ע  קֻּ ים   רִּ ּוי ַפחִּ פַ֣ חַ  צִּ זְׁב ֶׁ֔ ם ַלמִּ ֶׁ֥ יבֻּ רִּ קְׁ ָֽי־הִּ ָֽי־ כִּ נ  פְׁ ק לִּ  יְׁקֹוָֹּּ֖

שּו ָ֑ דָּ ּו וַיִּקְׁ יֶׁ֥ ָֽהְׁ ְׁיִּ ות ו אֹּ֖ ֶׁ֥י לְׁ נ  בְׁ ָֽל לִּ א  רָּ  :יִּשְׁ

ח( ד) ר וַיִַּקַּ֞ ַ֣ זָּ עָּ לְׁ ן א  ת ַהכֹה ָ֗ ות א ֵ֚ תַ֣ ת ַמחְׁ ש  ֶֹׁ֔ ר ַהנְׁח ֶׁ֥ יבּו ֲאש  ֹּ֖ רִּ קְׁ ָ֑  הִּ פִּ רֻּ ּום יםַהשְׁ עֹּ֖ ָֽיְַׁרקְׁ ּוי ַו פֶׁ֥ ָֽחַ  צִּ זְׁב   :ַלמִּ

ון( ה) ַ֣י זִּכָּרַּ֞ נ  בְׁ ל לִּ א ָ֗ רָּ ַמַען יִּשְׁ ר לְֹּׁ֠ ב ֲאש ֵּ֨ ַרֹ֜ א־יִּקְׁ יש לָֽ ַ֣ ר אִּ ר זָָּ֗ ש  א ֲאֹּ֠ ַרע לַ֣ ֵ֤ ז  ּוא ַאֲהרֹן   מִּ יר הֶׁ֔ ֶׁ֥ טִּ ַהקְׁ ת לְׁ ר  ֹֹּ֖ ט י קְׁ ַ֣ נ  פְׁ  יְׁקֹוָָּ֑ק לִּ

ה י ֵ֤ א־יִּהְׁ ַרח   וְׁלָֽ  ֹ ק ו כְׁ תֶׁ֔ ֲעדָּ ר וְַׁכַ֣ ָ֧  ַכֲאש ֵּ֨ ב  ה יְׁקֹוָּ֛ק רדִּ ֹּ֖ יַד־מֹש  ו בְׁ  :לָֽ

נּו( ו) ת וַיִּלֹ֜ ל  כָּל־ֲעַדֵ֤ א  רָּ ָֽי־יִּשְׁ נ  ת בְׁ ֳחרֶָּׁ֔ ָֽמָּ ה מִּ ֶׁ֥ ן ַעל־מֹש  ֹֹּ֖ ר וְַׁעָֽל־ַאֲהר ָֹ֑ אמ ם ל  ֶׁ֥ ם ַאת  ֹּ֖ ת  ם ֲהמִּ ת־ַעֶׁ֥ ָֽק א   :יְׁקֹוָּ

י( ז) ל וַיְׁהִָּ֗ ֵ֤ ה  קָּ הִּ ה   בְׁ דָּ ָֽע  ה הָּ ַ֣ ן ַעל־מֹש  ֶֹׁ֔ נּו   וְַׁעָֽל־ַאֲהר ל וַיִּפְׁ ה  ַֹ֣ ל־א דמ א  ֶׁ֥ה וע ֶׁ֔ נ  הּו וְׁהִּ ֹּ֖ סָּ ָ֑ן כִּ נָּ עָּ א ה  ֹּ֖ וד וַי רָּ ָֽק כְׁבֶׁ֥  :יְׁקֹוָּ

א( ח) ֵֹ֤ ה   וַיָּב ן מֹש  ֶֹׁ֔ י וְַׁאֲהר ֹּ֖ נ  ל־פְׁ ל א  ה  ֶֹׁ֥ ָֽד א  פ: מוע 

ר( ט) ֶׁ֥ ְַׁדב  ק וַי ה יְׁקֹוָֹּּ֖ ֶׁ֥ ל־מֹש  ר א  ָֹֽ אמ  :ל 

מּו( י) ָֹ֗ ר תוך   ה  ה מִּ ַ֣ דָּ ע  את הָּ ֶֹׁ֔ ה ַהז ֶׁ֥ ם וֲַאַכל  ֹּ֖ ַגע אֹתָּ ָ֑ לֹּ֖  כְׁרָּ ָֽיִּפְׁ ָֽם ּוַו נ יה   :ַעל־פְׁ

ר( יא) אמ  ֵֹּ֨ ה וַי ן מֹש ֹ֜ ָֹ֗ ָֽל־ַאֲהר ח א  ה ַקַ֣ תָּ ַמחְׁ ת־ַהֹּ֠ יהָּ  א  ל ֵּ֨ ן־עָּ ש וְׁת  ל א ֹ֜ ַעֵ֤ ַח   מ  זְׁב   ים ַהמִּ ַ֣ ת וְׁשִּ ר  ֶֹׁ֔ ט ך קְׁ ָ֧ ה וְׁהול  ֛ רָּ ה   מְׁ

ה ֹּ֖ דָּ ע  ל־הָּ ר א  ַ֣ ם וְַׁכפ  ָ֑ יה  א ֲעל  ֶׁ֥ ָֽי־יָּצָּ צ ף כִּ ֛ ֶׁ֥י ַהק  נ  פְׁ לִּ ק מִּ ל יְׁקֹוָֹּּ֖ ֶׁ֥ ח  ָֽג ף ה   :ַהנָּ

ח( יב) ן וַיִַּקֵּ֨ ֹֹ֜ ר׀ ַאֲהר ַ֣ ר ַכֲאש  ַ֣ ב  ה דִּ ץ   מֹש ָ֗ רָּ וך וַיָּ  ל־תַ֣ ל א  הֶָּׁ֔ ֛ה ַהקָּ נ  ל וְׁהִּ ֶׁ֥ ח  ג ף ה  ֹּ֖ ם ַהנ  ָ֑ עָּ ן   בָּ ת וַיִּת  ר  ֶֹׁ֔ ט ָֽת־ַהקְׁ ר א  ֹּ֖ ְַׁכפ   וַי

ָֽם עָּ  :ַעל־הָּ

ד( יג) ֶֹׁ֥ ים וַיֲַעמ ֹּ֖ תִּ ָֽין־ַהמ  ין ב  ַ֣ ים ּוב  ָ֑ ר ַהַָֽחיִּ ַצֹּ֖ עָּ ָֽה וַת   :ַהַמג פָּ

ּו( יד) יָ֗ ים   וַיִּהְׁ תִּ ה ַהמ  ה ַבַמג פֶָּׁ֔ ֶׁ֥ עָּ בָּ ר ַארְׁ ֛ שָּ ף עָּ ל  ֹּ֖ ע א  ַבַ֣ ות ּושְׁ אָ֑ ד מ  ַבֶׁ֥ לְׁ ים מִּ ֹּ֖ תִּ ַרח ַהמ  ָֹֽ ַבר־ק  :ַעל־דְׁ

ב( טו) שָּ ה ַאֲהרֹן   וַיֵָּ֤ ל־מֹש ֶׁ֔ ַתח א  ֹּ֖ ל־פ  ל א  ה  ַֹ֣ ד א ָ֑ ה מוע  ֹּ֖ ה וְַׁהַמג פָּ ָֽרָּ  פ: נ ֱעצָּ

ר( טז) ֶׁ֥ ְַׁדב  ק וַי ה יְׁקֹוָֹּּ֖ ֶׁ֥ ל־מֹש  ר א  ָֹֽ  :ל אמ

ר׀( יז) ַ֣ י ַדב  ַ֣ נ  ל־בְׁ ל א  א ָ֗ רָּ ח יִּשְׁ ם וְַׁקַ֣ תֵָּ֡ אִּ ָֽ ה מ  ַ֣ ה   ַמט  ית ַמט  ב ֵּ֨ ב לְׁ ת אָֹּ֜ ֵ֤ א  ם   מ  ה  יא  ָֽ ית כָּל־נְׁשִּ ַ֣ ב  ם לְׁ ֶׁ֥ים ֲאבֹתֶָּׁ֔ נ  ר שְׁ ֹּ֖ שָּ ות עָּ  ַמטָ֑

יש ַ֣ ו אִּ מֶׁ֔ ת־שְׁ ב א  ֹֹּ֖ כְׁת ָֽהּו תִּ  :ַעל־ַמט 

ת  ( יח) ם וְׁא  ַ֣ ן ש  ֶֹׁ֔ ב ַאֲהר ֹֹּ֖ כְׁת ַ֣  תִּ י הַעל־ַמט  וִָּ֑ י ל  ה כִֵּ֚ ַ֣ ד ַמט  חֶָּׁ֔ אש א  ֹֹּ֖ ר ית לְׁ ֶׁ֥ ָֽם ב   :ֲאבותָּ

ם( יט) ֹּ֖ תָּ נַחְׁ ל וְׁהִּ ה  ַֹ֣ א ד בְׁ ָ֑ נ י   מוע  פְׁ ּות לִּ דֶׁ֔ ָֽע  ר הָּ ֛ ד ֲאש  ֶׁ֥ ּוָּע  ם אִּ ֹּ֖ כ  ה לָּ מָּ ָֽ  :שָּ

ה( כ) יָָּ֗ יש וְׁהָּ ֛ אִּ ר הָּ ֶׁ֥ ו ֲאש  ַחר־בֹּ֖ בְׁ הּו א  ַ֣ ח ַמט  ָ֑ רָּ י יִּפְׁ ַ֣ כֹתִּ י וֲַהשִּ ַלָ֗ עָּ ָֽ נות   מ  לֻּ ת־תְׁ י א  ַ֣ נ  ל בְׁ א ֶׁ֔ רָּ ר יִּשְׁ ֛ ם ֲאש  ֶׁ֥ ֹּ֖ם ה  ינִּ ָֽם ַמלִּ יכ   :ֲעל 

ר( כא) ְַׁדב ֵּ֨ ה וַי י מֹש ֹ֜ ַ֣ נ  ל־בְׁ ל א  א ָ֗ רָּ ּו יִּשְׁ נַ֣ יו׀ וַיִּתְׁ ַ֣ לָּ ם א  יה ֵ֡ יא  ָֽ ָֽל־נְׁשִּ ה   כָּ יא ַמט  נָּשִֵּּ֨ ד לְׁ חָֹּ֜ ה א  יא ַמט ֵּ֨ ֵ֤ נָּשִּ ד   לְׁ חָּ ית א  ַ֣ ב  ם לְׁ  ֲאבֹתֶָּׁ֔

ֶׁ֥ים נ  ר שְׁ ֹּ֖ שָּ ות עָּ ה ַמטָ֑ ֶׁ֥ ןַאהֲ  ּוַמט  ֹֹּ֖ וך ר תֶׁ֥ ָֽם בְׁ  :ַמטותָּ

ה וַיַַנֶׁ֥ח( כב) ֛ ת מֹש  ֹֹּ֖ ת־ַהַמט י א  ַ֣ נ  פְׁ ק לִּ ל יְׁקֹוָָּ֑ ה  ֹֹּ֖ א ָֽת בְׁ דֻּ ע   :הָּ

י( כג) ַ֣ ת וַיְׁהִּ ֳחרָָּ֗ ָֽמָּ א מִּ ֵֹ֤ ה   וַיָּב ל מֹש  ה  ַֹ֣ ל־א ּות א  דֶׁ֔ ע  ֛ה הָּ נ  ח וְׁהִּ ַרֶׁ֥ ן פָּ ַֹ֣ ָֽה־ַאֲהר ית ַמט  ַ֣ ב  י לְׁ ָ֑ וִּ ָֽא ל  צ  ֵֹ֤ ַרח   וַי ָֽץ פ   צ  ַ֣ יץ וַיָּ ל צִֶּׁ֔ ֹֹּ֖  וַיִּגְׁמ

ָֽים דִּ ק   :שְׁ

א( כד) ה וַיֹצ ֵּ֨ ֵ֤ ת־כָּל־ַהַמטֹת   מֹש  ַ֣י א  נ  פְׁ לִּ ק מִּ ֶָּׁ֔ י יְׁקֹו ֹּ֖ נ  ָֽל־כָּל־בְׁ ל א  ָ֑ א  רָּ ּו יִּשְׁ אֶׁ֥ ּו וַיִּרְׁ חֹּ֖ יש וַיִּקְׁ ֶׁ֥ ָֽהּו אִּ  ס: ַמט 

ר( כה) אמ  ֵֹּ֨ ק וַי ָֹּ֜ ה יְׁקֹו ל־מֹש ָ֗ ב א  ש ַּ֞ ה הָּ ֵ֤ ת־ַמט  י ַאֲהרֹן   א  ַ֣ נ  פְׁ ּות לִּ דֶׁ֔ ע  ֶׁ֥  הָּ מ  שְׁ מִּ תלְׁ ות ר  אֹּ֖ י לְׁ רִּ ָ֑ נ י־מ  בְׁ ל לִּ ַכָ֧ ם ּותְׁ ֛ לּונֹתָּ  תְׁ

י ַלֹּ֖ עָּ א מ  ָֽתּו וְׁלֶׁ֥  :יָּמֻּ

ַעש( כו) ה וַַיֹּ֖ ָ֑ ר מֹש  ה ַכֲאש ֵּ֨ ּוָָּ֧ ו יְׁקֹוָּ֛ק צִּ ן אֹתֹּ֖ ֶׁ֥ ה כ  ָֽ שָּ  ס: עָּ
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רּו  ( כז) ָֹֽאמְׁ ַ֣י וַי נ  ל בְׁ א ֶׁ֔ רָּ ה יִּשְׁ ֹּ֖ ל־מֹש  ר א  ָֹ֑ אמ ן ל  ֶׁ֥ נּו ה  עְׁ ַו֛ נּו גָּ דְׁ נּו ָאַבֹּ֖ ֶׁ֥ ָֽ  כֻּלָּ נּוָאבָּ  :דְׁ

ל( כח) ַֹ֣ ב׀ כ ָ֧ ר  ב ַהקָּ ֛ ר  ן ַהקָּ ַכֶׁ֥ שְׁ ל־מִּ ק א  ּות יְׁקֹוָֹּּ֖ ם יָּמָ֑ ֶׁ֥ נּו ַהאִּ מְׁ וָֽעַ  ַתֹּ֖ גְׁ  :לִּ

Alef.  

One would think that the firepans used by those who disputed the choice of Aharon 

as Kohen Gadol would be destroyed rather than incorporated into the Altar as an 

ever-lasting reminder of the conflict and dispute. Consequently Akeidat Yitzchak has 

to offer a rationale.  

Beit. 

1.  It appears that RaShI and RaMBaN understand that the Machtot became Hekdesh 

and consequently prohibited from anyone deriving benefit from them. Akeidat 

Yitzchak was also interested in establishing why articles that were used in an anti-

God demonstration should be considered Hekdeish merely because they were used 

in such a situation. 

2.  According to the first answer in RaMBaN, the sanctification of the firepans comes 

about due to the fact that the 250 men were following a command that Moshe gave 

them, rather than doing something that they devised by themselves. Even if their 

intention was not to follow God and they ended up being punished for what they did, 

by virtue of their careful compliance with Moshe’s instructions, their action was 

viewed as sacred and sanctifying.  

 According to RaMBaN’s second answer, the sanctity of the fire pans emanates from 

God Himself. Since He Wished to establish a symbol of what can occur when He is 

defied, the implements of the rebels are deemed holy.  

3.   While it is possible that the idea to have the rebels attempt to offer incense in fire 

pans came from HaShem, when one reads Ch. 16, it only says that Moshe tells them 

about this plan. (This is similar to the situation with Eliyahu on Har HaKarmel. There 

is no indication in the biblical text that the idea of essentially building a Bama outside 

the precincts of the actual Beit HaMikdash was initiated by HaShem rather than the 

Navi:  

  יח פרק א מלכים

ר  ( טו) אמ   ֹ הּו וַי יֶָּׁ֔ לִּ ָֽ י א  ק ַחֵ֚ ות יְׁקֹוַָּ֣ אֶׁ֔ ר צְׁבָּ ֶׁ֥ י ֲאש  תִּ דְׁ ַמֹּ֖ ָ֑יו עָּ נָּ פָּ י לְׁ ֶׁ֥ ום כִּ ה ַהיֹּ֖ ֶׁ֥ א  רָּ יו א  ָֽ לָּ  :א 

ך( טז) ל  ָ֧ יָּ֛הּו וַי  את עַֹבדְׁ ַרֶׁ֥ קְׁ ב לִּ ֹּ֖ אָּ ו ַאחְׁ ך וַיַג ד־לָ֑ ל  ֶׁ֥ ב וַי  ֹּ֖ אָּ קְׁ  ַאחְׁ אתלִּ ָֽהּו ַרֶׁ֥ יָּ לִּ  :א 

י( יז) ֛ ות וַיְׁהִּ אֶׁ֥ ב כִּרְׁ ֹּ֖ אָּ הּו ַאחְׁ יָָּ֑ לִּ ת־א  ר א  אמ  ֵֹ֤ ָאב   וַי יו ַאחְׁ לֶָּׁ֔ ה א  ֶׁ֥ ה ַהַאתָּ ֹּ֖ ר ז  ֶׁ֥ ָֽל עֹכ  א  רָּ  :יִּשְׁ

ר( יח) אמ  ָֹ֗ א וַי י   לֵ֤ תִּ רְׁ ַכ  ל עָּ א ֶׁ֔ רָּ ת־יִּשְׁ י א  ֶׁ֥ ה כִּ ֹּ֖ ם־ַאתָּ ית אִּ ַ֣ יָך ּוב  ָ֑ כ ם   ָאבִּ ת ַבֲָֽעזָּבְׁ וַ֣ צְׁ ת־מִּ ק א  ֶָּׁ֔ ךוַ  יְׁקֹו ל  ֹּ֖ י ת  ֛  ַאֲחר 

ָֽים לִּ עָּ  :ַהבְׁ

ה( יט) ח וְַׁעתָָּ֗ ַלֵּ֨ ץ שְׁ ֶֹׁ֥ ב י קְׁ ַל֛ ל א  ֹּ֖ א  רָּ ת־כָּל־יִּשְׁ ר א  ל־ַהַ֣ ל א  ָ֑ מ  י ַהַכרְׁ יא ֵּ֨ ת־נְׁבִּ ַעל וְׁא  ע ַהַבֹ֜ ַבָ֧ ות ַארְׁ אַ֣  מ 

ים שִָּ֗ י וֲַחמִּ ֵ֤ יא  ה   ּונְׁבִּ רָּ ֲָֽאש  ע הָּ ַבַ֣ ות ַארְׁ אֶׁ֔ י מ  ֹּ֖ ל  ן אֹכְׁ ַחֶׁ֥ לְׁ ל שֻּ ָֽב  יזָּ  :אִּ

ַלֶׁ֥ ( כ) ב חוַיִּשְׁ ֹּ֖ אָּ ַ֣י ַאחְׁ נ  כָּל־בְׁ ל בְׁ ָ֑ א  רָּ ץ יִּשְׁ ֶֹׁ֥ ב ים וַיִּקְׁ ֹּ֖ יאִּ ת־ַהנְׁבִּ ר א  ל־ַהֶׁ֥ ָֽל א  מ   :ַהַכרְׁ

ש( כא) הּו וַיִַּגֵּ֨ יָֹּ֜ לִּ ם א  עָָּ֗ ל־כָּל־הָּ ר   א  אמ   ֹ י וַי ַתַּ֞ ם ַעד־מָּ ַ֣ ים   ַאת  חִּ י פֹסְׁ ַ֣ ת  ים   ַעל־שְׁ פִּ עִּ ק ַהסְׁ ם־יְׁקֹוֵָּ֤ ֱָֽאל אִּ  ים  קהָּ

ּו כַ֣ יו לְׁ ֶׁ֔ ם־הַ  ַאֲחרָּ ַעלוְׁאִּ ּו ַבֹּ֖ כַ֣ יו לְׁ ָ֑ ּו ַאֲחרָּ נֶׁ֥ א־עָּ ם וְׁלָֽ ֛ עָּ ו הָּ ָֽר אֹתֹּ֖ בָּ  :דָּ

ר( כב) אמ  ֵֹ֤ הּו   וַי יָּ  לִּ ם א  עֶָּׁ֔ ל־הָּ י א  י ֲאנִַּּ֞ תִּ רְׁ יא נוַתָ֧ ֛ ק נָּבִּ י ַליקֹוָֹּּ֖ ָ֑ ַבדִּ י לְׁ ַ֣ יא  ַעל ּונְׁבִּ ות ַהַבֶׁ֔ אֶׁ֥ ַבע־מ  ים ַארְׁ ֹּ֖ שִּ  וֲַחמִּ

יש ָֽ  :אִּ

נּו( כג) נּו־לָֹּ֜ יִּם וְׁיִּתְׁ ַנַ֣ ים שְׁ ָ֗ רִּ ּווְׁיִּ  פָּ ֲחרַ֣ ם   בְׁ ה  ר לָּ ד ַהפֵָּּ֨ חָֹּ֜ א  הּו הָּ חָֻּ֗ ָֽינַתְׁ ים וְׁיָּשִּ ימּו   וִּ צִֶּׁ֔ ע  ַ֣ ש ַעל־הָּ ֹּ֖ א וְׁא  ימּו לַ֣ ָ֑  יָּשִּ

י ה׀ וֲַאנִַּּ֞ ַ֣ ֱעש  ר א  ַ֣ ת־ַהפָּ ד א  חָָּ֗ א  י   הָּ ַָֽתתִּ ְׁנָּ ים ו צִֶּׁ֔ ע  ַ֣ ש ַעל־הָּ ֹּ֖ א וְׁא  ים לֶׁ֥ ָֽ שִּ  :אָּ
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ם( כד) את ַּ֞ רָּ ם ּוקְׁ ַ֣ ש  םקֱאלָֽ  בְׁ ֲָֽאנִּי   יכ ָ֗ א ַו ַ֣ רָּ קְׁ ש   א  קבְׁ ֶָּׁ֔ יָָּ֧ה ם־יְׁקֹו ֱאל וְׁהָּ ֶׁ֥ה ים֛ק הָּ ר־יֲַענ  ש ֲאש  ֹּ֖ א  ּוא בָּ  הַ֣

ֱאל ַען יםקהָּ ם וַַיָ֧ ֛ עָּ ּו כָּל־הָּ רֹּ֖ וב וַיֹאמְׁ ָֽר טֶׁ֥ בָּ  :ַהדָּ

ר( כה) אמ  ֵֹּ֨ הּו וַי יָֹּ֜ לִּ י א  ַ֣ יא  נְׁבִּ ַעל לִּ ּו ַהַבָ֗ ם ַבֲחרֵּ֨ כ ֹ֜ ר לָּ ֵ֤ ד   ַהפָּ חָּ ָֽא  ּו הָּ ה וֲַעשַ֣ אשֹנֶָּׁ֔ י רִּ ֶׁ֥ ם כִּ ֹּ֖ ים ַאת  ָ֑ ַרבִּ אּו   הָּ רְׁ  וְׁקִּ

ם ַ֣ ש  םקֱאל בְׁ ש יכ ֶׁ֔ ֹּ֖ א וְׁא  ימּו לֶׁ֥ ָֽ שִּ  :תָּ

חּו( כו) יִּקְׁ ר וַֹּ֠ ת־ַהפֵָּּ֨ ן א  ר־נַָּתַ֣ ם   ֲאש  ה  ָֽיֲַעשּו   לָּ ּו ַו אַ֣ רְׁ ַבַעל וַיִּקְׁ ם־ַהֹּ֠ ר בְׁש  ק  ֵֹּ֨ ַהב יִּם מ  ֳהַרֵ֤ אמֹר   וְַׁעד־ַהצָּ  ל 

ַעל נּו ַהַבַ֣ ין ֲענ ֶׁ֔ ֶׁ֥ ול וְׁא  ין קֹּ֖ ַ֣ ָ֑ה וְׁא  ּו עֹנ  חֶׁ֔ ָֽיְַׁפסְׁ חַ עַ  ַו ֹּ֖ זְׁב  ר ל־ַהמִּ ֶׁ֥ ה ֲאש  ָֽ שָּ  :עָּ

י( כז) יִּם וַיְׁהִֵּּ֨ ֳהַרֹ֜ ל ַבָֽצָּ ָ֧ ם וַיְַׁהת  ַ֣ ה  הּו בָּ יָָּ֗ לִּ ר   א  אמ   ֹ ּו וַי אֵ֤ רְׁ קול־גָּדול   קִּ ָֽי־ֱאל בְׁ ּוא יםקכִּ י הֶׁ֔ ַ֣ יחַ  כִּ ָ֧ יג שִּ ֛ ָֽי־שִּ ו וְׁכִּ  לֹּ֖

ך ר  ַ֣ ָֽי־ד  ו וְׁכִּ י לָ֑ ן אּוַל֛ ֶׁ֥ ּוא יָּש  ץ הֹּ֖ ָֽ  :וְׁיִּקָּ

אּו  ( כח) רְׁ ָֽיִּקְׁ ול ַו קַ֣ ול בְׁ דּו   גָּדֶׁ֔ ָֹֽדְׁ ג ם וַיִּתְׁ טֶָּׁ֔ פָּ שְׁ ות כְׁמִּ בֹּ֖ ים ַבֲחרָּ ָ֑ חִּ מָּ ָֽרְׁ ם ּובָּ ֹּ֖ ך־דָּ פָּ ָֽם ַעד־שְׁ יה   :ֲעל 

י  ( כט) ָֽיְׁהִּ ר ַו ַֹ֣ יִּם ַכֲעב ֳהַרֶׁ֔ ּו ַהָֽצָּ אֶׁ֔ נַבְׁ ָֽתְׁ ד וַיִּ ות ַעֹּ֖ ה ַלֲעלַ֣ ָ֑ נְׁחָּ ול ַהמִּ ין־קֶׁ֥ ָֽ ה וְׁא  ֹּ֖ ין־עֹנ  ין וְׁא  ֶׁ֥ ב וְׁא  ש  ָֽ  :קָּ

ר( ל) אמ  ֵֹּ֨ הּו וַי יֵָּ֤ לִּ ם   א  עָּ כָּל־הָּ ּו לְׁ י גְׁשַ֣ ַלֶׁ֔ ּו א  ם וַיִּגְׁשֶׁ֥ ֹּ֖ עָּ יו כָּל־הָּ ָ֑ לָּ א א  ֛ ְַׁרפ  ח וַי זְַׁבֶׁ֥ ת־מִּ ק א  ּוס יְׁקֹוָֹּּ֖ רָֽ הָּ  :ה 

ח( לא) הּו וַיִַּקַ֣ יָָּ֗ לִּ ים א  ֵ֤ ת  ה   שְׁ ר  שְׁ ים ע  נִֶּׁ֔ ר ֲאבָּ ַפֹּ֖ סְׁ י כְׁמִּ ַ֣ ט  בְׁ ב שִּ ָֹ֑ ָֽי־יֲַעק נ  ר   בְׁ ה ֲאש  יֵָּּ֨ ַבר־יְׁקֹוֵָּ֤  הָּ יו   קדְׁ לָּ ר א  ֶֹׁ֔ אמ  ל 

ל ֹּ֖ א  רָּ י ֶׁ֥ה יִּשְׁ ָָֽך יִּהְׁ מ   :שְׁ

ָ֧ה( לב) נ  ֛ים וַיִּבְׁ נִּ ֲאבָּ ת־הָּ חַ  א  ֹּ֖ זְׁב  ם מִּ ַ֣ ש  ק בְׁ ַעש יְׁקֹוָָּ֑ ה וַַיַ֣ לָָּ֗ עָּ ית   תְׁ יִּם כְׁב  אַתַ֣ ַרע סָּ יב ז ֶׁ֔ ֹּ֖ בִּ ָֽחַ  סָּ זְׁב   :ַלמִּ

ך( לג) ֹֹּ֖ ָֽיֲַער ים ַו ָ֑ צִּ ָֽע  ת־הָּ ְׁנַַתח   א  ר וַי ת־ַהפֶָּׁ֔ ם א  ש  ָֽיםַעל־ וַיָֹּּ֖ צִּ ע   :הָּ

ר( לד) אמ  ָֹ֗ ּו וַי אֵּ֨ לְׁ ה מִּ ֵ֤ עָּ בָּ ים   ַארְׁ יִּם ַכדִּ ּו ַמֶׁ֔ קֶׁ֥ ָֽצְׁ ה וְׁיִּ ֹּ֖ עֹלָּ ים ַעל־הָּ ָ֑ צִּ ע  ר וְַׁעל־הָּ אמ  ֵֹ֤ נּו   וַי ּו שְׁ נֶׁ֔ ר וַיִּשְׁ אמ  ֶֹׁ֥ שּו וַי ֹּ֖  ַשל 

ָֽשּו ְַׁשל   :וַי

ּו( לה) כַ֣ יִּם וַי לְׁ יב ַהַמֶׁ֔ ֹּ֖ בִּ חַ  סָּ ָ֑ זְׁב  ם ַלמִּ ה וְַׁגֶׁ֥ ֹּ֖ לָּ עָּ ת־ַהתְׁ א־ א  ל  יִּםמִּ ָֽ  :מָּ

י׀( לו) ַ֣ ות וַיְׁהִּ ה ַבֲעלַ֣ נְׁחָָּ֗ ש ַהמִּ הּו וַיִַּגַּ֞ ַ֣ יָּ לִּ יא   א  ק וַיֹאַמר   ַהנָּבִּ ָָּ֗ ם   י  קֱאל יְׁקֹו הָּ רָּ ק ַאבְׁ ַ֣ ל יִּצְׁחָּ א ֶׁ֔ רָּ ום וְׁיִּשְׁ ע ַהיַ֣  יִּּוַָּדָ֗

ה ָ֧ ָֽי־ַאתָּ ל יםקֱאל כִּ ֹּ֖ א  רָּ יִּשְׁ ַ֣י בְׁ ָך וֲַאנִּ ָ֑ ד  ָךַ֣  ובדבריך ַעבְׁ רְׁ בָּ דְׁ י ּובִּ יתִּ שִֶּׁ֔ ת עָּ ֶׁ֥ ים א  ֹּ֖ רִּ בָּ ה כָּל־ַהדְׁ ָֽל  א   :הָּ

נִּי( לז) ֵ֤ ָּק   ֲענ  נִּי יְׁקֹו עּו   ֲענ ֶׁ֔ ָֽדְׁ ְׁי  ם ו ַ֣ עָּ ה הָּ ה ַהז ֶׁ֔ ֶׁ֥ ָֽי־ַאתָּ ק כִּ ֱאל יְׁקֹוָֹּּ֖ ה יםקהָּ ֛ תָּ  וְַׁאתָּ ֶֹׁ֥ ב ם ֲהסִּ ֹּ֖ בָּ ת־לִּ ָֽית א   :ֲאחַֹרנִּ

ל( לח) ַֹ֣ פ ק וַתִּ ָָּ֗ ש־יְׁקֹו אַכל א  ֵֹ֤ ה   וַת ָֽעֹלָּ ת־הָּ ים א  צִֶּׁ֔ ע  ַ֣ ת־הָּ ֹּ֖  וְׁא  נִּ ֲאבָּ ת־הָּ ר יםוְׁא  ָ֑ פָּ עָּ ת־ה  יִּם וְׁא  ת־ַהַמֶׁ֥ ר־ וְׁא   ֲאש 

ה ֹּ֖ לָּ עָּ ָֽכָּה ַבתְׁ ח   (:לִּ

Consequently, perhaps it is “safer” to say that the reason why the fire pans were 

sanctified was because was God’s Will rather than merely Moshe’s. 

Gimel.  

  יז פרק במדבר

ר( ב) ֵֹּ֨ עָּ  ֱאמ לְׁ ל־א  רא  ן זָֹּ֜ ַֹ֣ ן־ַאֲהר ן ב  ם ַהכֹה ָ֗ ֵ֤ תֹת   וְׁיָּר  ת־ַהַמחְׁ ין א  ַ֣ ב  ה מִּ פֶָּׁ֔ ר  ש ַהשְׁ ֹּ֖ א  ת־הָּ ה וְׁא  ָאהזְׁר  לְׁ ָ֑ י ־הָּ ֹּ֖ ָֽשּו כִּ ד   :קָּ

  מג פרק בראשית

ינּו  ( כה) ה וַיָּכִּ  נְׁחֶָּׁ֔ ת־ַהמִּ וא א  ף ַעד־בֶׁ֥ ֹּ֖ יִּם יוס  ָ֑ ֳהרָּ י ַבָֽצָּ ַ֣ ּו כִּ עֶׁ֔ מְׁ ָֽ ם שָּ ֹּ֖ לּו כִּי־שָּ אכְׁ ֶֹׁ֥ ם י ָֽח   :לָּ

Re the instance in BaMidbar, the fire pans are objects that can be grasped and 

relocated; the “fire” is a reference to hot coals that cause the incense to vaporize. 

There is no interest in preserving these coals, just extinguishing them. Furthermore, 

when the fire pans are placed on the Altar, they will be in a continual state of being 

raised up, as opposed to the coals which will have no future once they are removed 

from the fire pans. Therefore the “Vav HaHipuch” is associated with something that 

continues over time, as opposed to a straight future which indicates a more finite 

period of time.  

Re the case in Beraishit, the preparation of the gift will be ongoing for as long as the 

brothers have before Yosef returns. The eating on the other hand will be a one-time 

occurrence that will not continue in as protracted a fashion as will the preparations 

for the gift. Once again,  the “Vav HaHipuch” is associated with something that 
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continues over time, as opposed to a straight future which indicates a more finite 

period of time.  

Daled. 

1.   

  טז פרק במדבר

ּו( ז) נַ֣ ן׀ ּותְׁ ַ֣ ה  ש בָּ ימּו   א ֵ֡ ן וְׁשִּ יה ֵּ֨ ת ֲעל  ר  ֹֹ֜ ט י קְׁ ֵ֤ נ  פְׁ ָּק   לִּ ר יְׁקֹו חֶָּׁ֔ ה מָּ יָָּ֗ יש וְׁהָּ ֛ אִּ ר הָּ ַחֶׁ֥ ר־יִּבְׁ ק ֲאש  ּוא יְׁקֹוָֹּּ֖ וש הַ֣ דָ֑  ַהקָּ

ם ֹּ֖ כ  ֶׁ֥י ַרב־לָּ נ  ָֽי בְׁ וִּ  :ל 

  י"רש

 וקבלו בהם התרה שכך היו טפשים ולא. לכם אמרתי גדול דבר - לוי בני לכם רב( ז)

 האלה החטאים מחתות את“ שנאמר, נפשותם על חטאו הם אלא, לקרב עליהם

 גדולה שלשלת ראה .הטעתו עינו ?זה לשטות ראה מה היה שפקח וקרח. ”בנפשותם

 משמרות ד"וכ, נמלט אני בשבילו אמר. ואהרן משה כנגד ששקול שמואל :ממנו יוצאה

 בנים אלה כל"( ה, כה' א ה"ד) שנאמר, הקודש ברוח מתנבאים כולם בניו לבני עומדות

 נשתתף לכך ?אדום ואני ממני לעמוד עתידה הזאת הגדולה כל אפשר אמר, "להימן

 הוא' ה יבחר אשר". נמלט ואחד אובדים שכולם משה מפי ששמע, חזקה לאותה לבוא

. רואה היה ומשה, תשובה עשו שבניו לפי, יפה ראה ולא, בעצמו ותלה טעה, "הקדוש

 1:תנחומא

NeTzIV assumes that the 250 people rather than being rebels and hostile to HaShem 

and Moshe, were actually God-fearing, and simply intoxicated with the idea of being 

able to serve HaShem on a high level, regardless of the risks. 

2.   

                                                           
1
 This is reminiscent of the Midrashic view that Potiphar’s wife wanted to be intimate with Yosef because 

of an astrological prediction that she and he would have descendants together: 

  פה פרשה וישב פרשת( וילנא) רבה בראשית

 ר"דא, שמים לשם זו אף שמים לשם זו מה, פוטיפר של אשתו למעשה תמר מעשה לסמוך כדי אמר נחמן בר ש"ר

, מבתה אם ממנה אם יודעת היתה ולא בן ממנו להעמיד עתידה שהיא שלה באסטרולוגין היתה רואה לוי בן יהושע

 ,עליך יבואו מאשר לחדשים מודיעים( מז/ ישעיהו/ שם) ד"הה

This interpretation would also have to take literally: 

  מא פרק בראשית

א( מה) רֵָּּ֨ ה וַיִּקְׁ ַֹ֣ ע ף   ַפרְׁ ם־יוס  ַנַ֣ת ש  ָֽפְׁ נ ַח   צָּ ו ַפעְׁ ן־לַ֣ ת וַיִּת  נַָ֗ סְׁ ָֽ ת־אָּ י א  וטִּ ַרע ַבת־פֶׁ֥ ֛ ן פ  ֶׁ֥ ן כֹה  ֹֹּ֖ ה א ָ֑ שָּ אִּ א לְׁ ֶׁ֥ ף וַי צ  ֹּ֖ ץ יוס  ר  ֶׁ֥ יִּם ַעל־א  ָֽ רָּ צְׁ  :מִּ

rather than assuming that this was the daughter of Dina and Shechem who was left as a foundling on the 

doorstep of the Potiphera’s. (See e.g., Chizkuni: 

  חזקוני

 בצוארה קמיע לה ותלה אבינו יעקב בא, אבינו יעקב בני להרגה ובקשו היתה משכם דינה בת במדרש כדאיתא...

 למצרים והביאה גבריאל ובא אסנת נקראת הסנה שם ועל והברקנים הקוצים בין עצמה והחביאה מביתו וגירשה

 שור עלי צעדה בנות כדכתיב יופיו מחמת לראותו הנשים כל יצאו למצרים יוסף וכשבא וגדלתה פוטיפר אשת לפני

 שהיתה יוסף בו ונסתכל, שבצוארה הקמיע לו וזרקה לזרוק מה לה היה לא וזו תכשיט או חפץ לו זורקת אחת וכל

 .לאשה לו ונשאה יעקב של בתו בת
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 פרשת שמיני
 שנת תש"ז

 חטא נדב ואביהו
 ויקרא פרק י

 

  

 א. חטאם של בני אהרן.
 'פסוק א

יהּוא" ְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאבִּ ְפֵני ַויִּ יבּו לִּ ימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַיְקרִּ ְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָישִּ יׁש ַמְחָתתֹו ַויִּ ָּוה  אִּ ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא צִּ
 "ֹאָתם

 ':ויקרא רבה כ

בשביל ד' דברים מתו בניו של אהרן: על הקריבה ועל ההקרבה, על אש זרה ועל שלא נטלו עצה זה ...
 –שהקריבו קרבן שלא נצטוו; על אש זרה  –לפני ולפנים; ועל ההקרבה  שנכנסו –מזה. על הקריבה 

 .שנאמר "איש מחתתו" איש מעצמו עשו –אש מבית כיריים הכניסו; ועל שלא נטלו עצה זה מזה 
 :ספרא י"ז

כיון שראו בני אהרן שקרבו כל הקרבנות, ונעשו כל המעשים, ולא ירדה שכינה לישראל, אמר לו נדב 
 .יש לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש? מיד נטלו אש זרה והכניסו לבית קודש הקודשיםלאביהוא: וכי 

דבר אחר(: אף הם בשמחתם, כיון שראו אש חדשה, עמדו להוסיף אהבה על אהבתם "ויקחו איש )
 .'מחתתו" וכו

 :'פסוק ב ,רש"י

  .שה רבןד"ה ותצא אש: רבי אליעזר אומר: לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני מ
רבי ישמעאל אומר: שתויי יין נכנסו למקדש. תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים, שלא ייכנסו שתויי יין 

 .למקדש. משל למלך שהיה לו בן בית וכו' כדאיתא בויקרא רבה
 :(ר' נפתלי הירץ ויזל) ,ביאור

חה נתערבבה דעתם אבל מרוב שמנדב ואביהוא גדולי עולם היו, וחלילה להם לעבור בזדון את פי ה', 
, ולא נצטוו מפי משה, אלא מדעתם עשו, וזהו "אשר ליכנס לפנים להקטיר כל אחד קטורת סמים דקה

לא ציוה אותם". אבל האש שנטלו היה מן מזבח החיצון כמשפטו בכל יום... ואין "אש זרה" הנאמר 
נת אש זרה שלא מת" כאילו אמר ,מאכל אש שעניינו –כאן אש ממש, אלא כמו "אשה ריח ניחוח" 

 –וטעם שלא אמר "קטורת זרה" כמו שתרגם אונקלוס "קטורת בוסמין נוכראין"  ..."נצטוו עליה
ונתנו עליה  ששמו אש במחתהממרקחת סמים זרים, כי על זה לא עברו, כי הם הקטירו קטורת כשרה, 

ת כזו לפני ולפנים קטורת, ולא נזכרה מתנת אש כזו בתורה לבד מיום הכיפורים שמקטיר כהן גדול קטור
ועדיין לא נאמרה להם פרשת יום הכיפורים. שהרי נאמר בה )פרק כ'( "אחרי מות שני בני אהרן". וזהו 
שפירש "אשר לא ציוה אותם", שלא ציוה ביום זה קטורת כזו. וזוהי הזכות. ולא שעברו על לאו )פרק 

 .כ'( "ואל יבוא בכל עת אל הקודש", שעדיין לא הוזהרו עליו
מיכה ו' ) ", כאמרו "והצנע לכת עם אלוקיךלהיות צנועיםהיה ראוי לקדושי עליון כנדב ואביהוא  אבל

ולירא מגשת אל הקודש אם לא נקראו לבוא שם, ולבלתי הביא מתן אש מדעת עצמם... לא שעברו  ('ח
חלילה על לאו מפורש שבתורה, וכל שכן שלא עברו על מצוות משה, שמצוה מפי הגבורה שלא 

יר אש במשכן ביום זה, כדי שיתקדש שם שמים באש מן השמים, אלא מעולם לא ציוה משה כן, להעב
רק ואיך זכר בכתוב מעניין זה... לא חטאו שני גדולים הללו לעבור על אחת מן האזהרות המפורשות, 

  ., ובעבור גדולתן נחשב להם לעוון ומתועברו גבול המוסר והצניעות
" וזה להוסיף אהבה על אהבהרו רבותינו: "כיון שראו אש חדשה, עמדו שוב ראיתי בתורת כהנים שאמ
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הוסיפו אהבה על אהבה לשרת לפני ה' בקטורת חדשה נוסף על קרבנות  – שמרוב שמחהכדברינו 
 .החינוך שהקריבו בו ביום

The common sin according to NeTzIV and Bei’ur is that due to excessive enthusiasm, 
individuals who truly were devoted to Avodat HaShem, acted incorrectly and 
improperly. 

3.  Regarding v. 6, the question that NeTzIV is addressing in his own unique manner is if 
these people were acting so disrespectfully towards HaShem, why should we 
preserve their fire pans altogether, let alone incorporate them into the Altar? 

4.   
  ו פרק במדבר

ה( יא) ַ֣ שָּ ן וְׁעָּ ד ַהכֹה ָ֗ ֵ֤ חָּ את   א  ַחטָּ ד לְׁ ַ֣ חָּ ה וְׁא  עֹלֶָּׁ֔ ר לְׁ ַ֣ פ  יו וְׁכִּ לֶָּׁ֔ ר עָּ ֶׁ֥ ֲאש  א מ  ֹּ֖ טָּ ש חָּ ָ֑פ  ש ַעל־ַהנָּ ַדֶׁ֥ ו וְׁקִּ ת־רֹאשֹּ֖  א 
ום ּוא ַביֶׁ֥  :ַההָֽ

This verse is dealing with what a Nazir is to do should be accidentally become ritually 

impure due to contact with a dead body. The “Nefesh” is referring not to himself, but 

rather to the source of his Tuma. In the case of the 250 men, the souls against which 

they sinned were their own, in the sense that, according to NeTzIV they knew full 

well that their actions could result in their deaths, they proceeded anyway. 

Heh. 

1.  RaShI sees v. 3 as difficult because the literal meaning of the phrase is that the sin 

was perpetrated by their souls. Sins are committed by actions, speech or even 

thoughts, but not souls. Consequently RaShI interprets that they sinned against their 

souls (as opposed to by means of their souls). 

2.  Ohr HaChayim feels that since it was Moshe who had proposed to the 250 to bring 

their fire pans (see Beit 3 above), the fact that they all died might make Moshe (and 

Aharon) feel guilty. Consequently HaShem is reassuring them that what led to these 

men’s death was their own actions, not Moshe’s and Aharon’s. 

3.  From v. 6, it is clear that the people nevertheless blamed Moshe and Aharon: 

נּו( ו) ת וַיִּלֹ֜ ל  כָּל־ֲעַדֵ֤ א  רָּ ָֽי־יִּשְׁ נ  ת בְׁ ֳחרֶָּׁ֔ ָֽמָּ ה מִּ ֶׁ֥ ן ַעל־מֹש  ֹֹּ֖ ר וְַׁעָֽל־ַאֲהר ָֹ֑ אמ ם ל  ֶׁ֥ ם ַאת  ֹּ֖ ת  ם ֲהמִּ ת־ַעֶׁ֥ ָֽק א   :יְׁקֹוָּ

Vav.  

1.  Sanhedrin 110b—Don’t emulate Korach and his followers in the sense of not 

becoming involved in disputes (that are not for the sake of Heaven?). 

RaShi—non-Kohanim should not offer up incense as Korach and his followers did. 

Bei’ur— that you shouldn’t end up like Korach and his followers, i.e., fatally punished 

from Heaven. 

I would think that RaShI is the closest to the literal meaning of the verse.  

2.  Mendelsohn: there shouldn’t happen to them what happened to Korach and his 

followers 

 Buber-Rosenzweig:  they will not become like Korach and his followers 

 Authorised Version: that he not be Korach 

 Version Synedale: he should not be the Korach type 

 The B-R version is to be preferred because they should not follow in Korach’s 

footsteps in terms of challenging God and their leadership. 

  


