פרשת נשא התשע"ה
הרב ארי דוד קאהן
 .1במדבר פרק ד ,מט
(מט) עַ ל נִ י ה' נָ ַקד אוֹתָ ם בְּ יַד מ ֶֹשה ִאיש ִאיש עַ ל ֲעב ָֹדת ֹו וְּ עַ ל מַ ָשא ֹו ופְּ קֺ ָדיו אֲ ֶשר ִצוָ ה ה'
יִש ָראֵ ל
אֶ ת מ ֶֹשה :פ במדבר פרק ה ,א-ו (א) וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵאמֹר( :ב) צַ ו אֶ ת בְּ נֵי ְּ
ישלְּ חו ִמן הַ םַ חֲ נֶה כָל צָ רועַ וְּ כָל זָ ב וְּ כֹל טָ מֵ א ָלנָפֶ ש( :ג) ִמזָ כָ ר עַ ד נ ְֵּקבָ ה ְּת ַשלֵחו אֶ ל ִמחוץ
וִ ַ
יִש ָראֵ ל
שכֵן בְּ תוֹכָם( :ד) וַיַ עֲׂשּו כֵ ן בְּ נֵי ְּ
לַםַ חֲ נֶה ְּת ַשלְּ חום וְּ ֹלא יְּטַ ְּםאו אֶ ת מַ חֲ נֵיהֶ ם אֲ ֶשר אֲ נִי ֹ
יִש ָראֵ ל :פ (ה) וַ יְּ ַדבֵ ר
וַיְ ַשלְ חּו אוֹתָ ם אֶ ל ִמחּוץ לַםַ חֲ נֶה כַ אֲ ֶשר ִדבֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה כֵן עָ שו בְּ נֵי ְּ
ָאדם
יִש ָראֵ ל ִאיש א ֹו ִא ָשה כִ י ַיעֲשו ִמכָל חַ חֹאת הָ ָ
ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵאמֹר( :ו) ַדבֵ ר אֶ ל בְּ נֵי ְּ
לִ ְּמעֹל מַ עַ ל בַ ה' וְּ אָ ְּשמָ ה הַ מֶפֶ ש הַ ִהוא:
 .2במדבר פרק ה ,ה-י
יִש ָראֵ ל ִאיש א ֹו ִא ָשה כִ י ַיעֲשו ִמכָל חַ חֹאת
(ה) וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵאמֹר( :ו) ַדבֵ ר אֶ ל בְּ נֵי ְּ
ָאדם לִ ְמעֹל מַ עַ ל בַ ה' וְּ אָ ְּשמָ ה הַ מֶפֶ ש הַ ִהוא( :ז) וְּ ִה ְּתוַ דו אֶ ת חַ חָ אתָ ם אֲ ֶשר עָ שו וְּ הֵ ִשיב אֶ ת
הָ ָ
ישת ֹו יֹסֵ ף עָ לָיו וְּ נָתַ ן לַאֲ ֶשר אָ ַשם ל ֹו( :ח) וְּ ִאם אֵ ין ל ִָאיש גֹאֵ ל לְּ הָ ִשיב
אֲ ָשמ ֹו בְּ רֹאש ֹו וַ חֲ ִמ ִ
םושב לַה' ַלכֹהֵ ן ִמלְּ בַ ד אֵ יל הַ כִ נ ִֺרים אֲ ֶשר יְּ כַנֶ ר ב ֹו עָ לָיו( :ט) וְּ כָל
הָ אָ ָשם אֵ לָיו הָ אָ ָשם הַ ָ
ְּתרומָ ה לְּ כָל ָק ְּד ֵשי בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל אֲ ֶשר י ְַּק ִריבו ַלכֹהֵ ן ל ֹו י ְִּהיֶה( :י) וְּ ִאיש אֶ ת קֳ ָד ָשיו ל ֹו י ְִּהיו
יִתן ַלכֹהֵ ן ל ֹו י ְִּהיֶה :פ
ִאיש אֲ ֶשר ֵ
 .3במדבר פרק ה ,יא-לא
יִש ָראֵ ל וְּ ָאמַ ְּר ָת אֲ לֵהֶ ם ִאיש ִאיש כִ י
(יא) וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵאמֹר( :יב) ַדבֵ ר אֶ ל בְּ נֵי ְּ
ישה
ִת ְׂש ֶטה ִא ְּשת ֹו ּומָ ֲעלָה ב ֹו מָ עַ ל( :יג) וְּ ָשכַב ִאיש אֹתָ ה ִשכְּ בַ ת זֶ ַרע וְּ נֶעְּ לַם מֵ עֵ ינֵי ִא ָ
וְּ נ ְִּס ְּת ָרה וְּ ִהיא נ ְִּטמָ ָאה וְּ עֵ ד אֵ ין בָ ה וְּ ִהוא ֹלא נ ְִּתנָ ָשה( :יד) וְּ עָ בַ ר עָ לָיו רוחַ ִקנְ ָאה וְ ִקמֵּא אֶ ת
ִא ְּשת ֹו וְּ ִהוא נ ְִּטמָ ָאה א ֹו עָ בַ ר עָ לָיו רוחַ ִקנְ ָאה וְ ִקמֵּא אֶ ת ִא ְּשת ֹו וְּ ִהיא ֹלא נ ְִּטמָ ָאה( :טו)
וְּ הֵ בִ יא הָ ִאיש אֶ ת ִא ְּשת ֹו אֶ ל הַ כֹהֵ ן וְּ הֵ בִ יא אֶ ת ָק ְּרבָ נָה עָ לֶיהָ ע ֲִש ִירת הָ אֵ יפָ ה ֶקמַ ח ְׂשע ִֹרים
ֹלא יִ צֹק עָ לָיו ֶשמֶ ן וְּ ֹלא י ִֵתן עָ לָיו לְּ ֹבנָה כִ י ִמנְּחַ ת ְק ָנאֹת הוא ִמנְּחַ ת זִ כָרוֹן מַ זְּ כֶ ֶרת עָ וֹן( :טז)
ומן הֶ עָ פָ ר
וְּ ִה ְּק ִריב אֹתָ ה הַ כֹהֵ ן וְּ הֶ ע ֱִמ ָדה לִ פְּ נֵי ה'( :יז) וְּ ל ַָקח הַ כֹהֵ ן מַ יִם ְּקד ִֹשים בִ כְּ לִ י חָ ֶרש ִ
אֲ ֶשר י ְִּהיֶה בְ ַק ְר ַקע הַ ִם ְשכָ ן יִ ַעח הַ כֹהֵ ן וְּ נָתַ ן אֶ ל הַ םָ יִם( :יח) וְּ הֶ ע ֱִמיד הַ כֹהֵ ן אֶ ת הָ ִא ָשה לִ פְּ נֵי
ה' ּופָ ַרע אֶ ת רֹאש הָ ִא ָשה וְּ נָתַ ן עַ ל כַ נֶ יהָ אֵ ת ִמנְּחַ ת הַ זִ כָרוֹן ִמנְּחַ ת ְּק ָנאֹת ִהוא ובְּ יַד הַ כֹהֵ ן
יִ ְּהיו מֵ י הַ םָ ִרים הַ ְמָארֲ ִרים( :יט) וְּ ִה ְּשבִ יעַ אֹתָ ה הַ כֹהֵ ן וְּ ָאמַ ר אֶ ל הָ ִא ָשה ִאם ֹלא ָשכַ ב ִאיש
ישְך ִהמ ִָקי ִמםֵּ י הַ םָ ִרים הַ ְמָארֲ ִרים הָ אֵ לֶה( :כ) וְּ אַ ְּת כִ י
אֹתָ ְך וְּ ִאם ֹלא ָש ִטית טֺ ְּמָאה ַתחַ ת ִא ֵ
ישְך( :כא) וְּ ִה ְּשבִ יעַ
ישְך וְּ כִ י נ ְִּטמֵ את וַ טִ ֵתן ִאיש בָ ְך אֶ ת ְּשכָ בְּ ת ֹו ִמבַ לְּ ע ֲֵדי ִא ֵ
ָש ִטית ַתחַ ת ִא ֵ
יִתן ה' אוֹתָ ְך לְּ ָאלָה וְּ לִ ְּשבֺעָ ה בְּ תוְֹך
הַ כֹהֵ ן אֶ ת הָ ִא ָשה בִ ְּשבֺעַ ת הָ ָאלָה וְּ ָאמַ ר הַ כֹהֵ ן ל ִָא ָשה ֵ
ָאר ִרים הָ אֵ לֶה בְּ מֵ עַ יְִך
עַ םֵ ְך בְּ תֵ ת ה' אֶ ת יְּ ֵרכֵ ְך נֹפֶ לֶת וְּ אֶ ת בִ ְּטנְֵך צָ בָ ה( :כב) ובָ או הַ םַ יִם הַ ְּמ ְּ
ָאמ ָרה הָ ִא ָשה ָאמֵ ן ָאמֵ ן( :כג) וְּ כָ תַ ב אֶ ת הָ אָ ֹלת הָ אֵ לֶה הַ כֹהֵ ן בַ ןֵ פֶ ר
ל ְַּצבוֹת בֶ טֶ ן וְּ ַלנְּנִ ל י ֵָרְך וְּ ְּ
ומָ חָ ה אֶ ל מֵ י הַ םָ ִרים( :כד) וְ ִה ְש ָקה אֶ ת הָ ִא ָשה אֶ ת מֵּ י הַ םָ ִרים הַ ְמָארֲ ִרים ּובָ אּו בָ ּה הַ םַ יִם
הַ ְמָארֲ ִרים לְ מָ ִרים( :כה) וְּ ל ַָקח הַ כֹהֵ ן ִמטַד הָ ִא ָשה אֵ ת ִמנְּחַ ת הַ ְּע ָנאֹת וְּ הֵ נִיף אֶ ת הַ ִםנְּחָ ה
לִ פְּ נֵי ה' וְּ ִה ְּק ִריב אֹתָ ה אֶ ל הַ ִםזְּ בֵ חַ ( :כו) וְּ ָקמַ ץ הַ כֹהֵ ן ִמן הַ ִםנְּחָ ה אֶ ת ַאזְּ כָ ָרתָ ה וְּ ִה ְּק ִטיר
הַ ִםזְּ בֵ חָ ה וְּ ַאחַ ר י ְַּש ֶקה אֶ ת הָ ִא ָשה אֶ ת הַ םָ יִם( :כז) וְּ ִה ְּש ָקה אֶ ת הַ םַ יִם וְּ הָ יְּתָ ה ִאם נ ְִּט ְּמָאה
ישּה ובָ או בָ ה הַ םַ יִם הַ ְּמָארֲ ִרים לְּ מָ ִרים וְּ צָ בְּ תָ ה בִ ְּטנָה וְּ נָפְּ לָה יְּ ֵרכָ ה וְּ הָ יְּ תָ ה
ו ִַת ְמעֹל מַ עַ ל בְ ִא ָ
וטה ָֹרה ִהוא וְּ נ ְִּעתָ ה וְּ נִזְּ ְּרעָ ה זָ ַרע:
הָ ִא ָשה לְּ ָאלָה בְּ ֶק ֶרב עַ םָ ה( :כח) וְּ ִאם ֹלא נ ְִּט ְּמָאה הָ ִא ָשה ְּ
ישה וְּ נ ְִּטמָ ָאה( :ל) א ֹו ִאיש אֲ ֶשר ַת ֲעבֹר
(כט) זֹאת תו ַֹרת הַ ְּע ָנאֹת אֲ ֶשר ִת ְּשטֶ ה ִא ָשה ַתחַ ת ִא ָ
עָ לָיו רוחַ ִקנְָּאה וְּ ִקמֵא אֶ ת ִא ְּשת ֹו וְּ הֶ ע ֱִמיד אֶ ת הָ ִא ָשה לִ פְּ נֵי ה' וְּ עָ ָשה לָה הַ כֹהֵ ן אֵ ת כָל
הַ תו ָֹרה הַ זֹאת( :לא) וְּ נ ִָעה הָ ִאיש מֵ עָ וֹן וְּ הָ ִא ָשה הַ ִהוא ִת ָשא אֶ ת ֲע ֹונָה :פ
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 .4במדבר פרק ו ,א-ח
(א) וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵאמֹר( :ב) ַדבֵ ר אֶ ל בְּ נֵי י ְִּש ָראֵ ל וְּ ָאמַ ְּר ָת אֲ לֵהֶ ם ִאיש א ֹו ִא ָשה כִ י
יַפְּ לִ א לִ ְּנדֹר נ ֶֶדר נָזִ יר לְּ הַ זִ יר לַה'( :ג) ִמיַ יִ ן וְ ֵּשכָ ר יַזִ יר חֹמֶ ץ יַיִ ן וְ חֹמֶ ץ ֵּשכָ ר ֹלא יִ ְש ֶתה וְּ כָל
יִש ֶתה וַ ֲענָבִ ים ל ִַחים וִ יבֵ ִשים ֹלא יֹאכֵ ל( :ד) כֹל יְּמֵ י נִזְּ ר ֹו ִמכֹל אֲ ֶשר יֵעָ ֶשה
ִמ ְּש ַרת ֲענָבִ ים ֹלא ְּ
ִמגֶפֶ ן הַ ַטיִן מֵ חַ ְּרצַ מִים וְּ עַ ד זָ ג ֹלא יֹאכֵ ל( :ה) כָל יְּמֵ י נ ֶֶדר נִזְּ ר ֹו ַתעַ ר ֹלא ַי ֲעבֹר עַ ל רֹאש ֹו עַ ד
ְּמֹלאת הַ ט ִָמם אֲ ֶשר יַזִ יר לַה' ָקדֹש י ְִּהיֶה ג ֵַדל נֶ ַרע ְּשעַ ר רֹאש ֹו( :ו) כָ ל יְּמֵ י הַ זִ יר ֹו לַה' עַ ל נֶפֶ ש
ָאחיו ולְּ ַאחֹת ֹו ֹלא יִ חַ םָ א לָהֶ ם בְּ מֹתָ ם כִ י נֵזֶ ר אֱ ֹלהָ יו עַ ל
מֵ ת ֹלא ָיבֹא( :ז) לְּ ָאבִ יו ולְּ ִאם ֹו לְּ ִ
רֹאש ֹו( :ח) כֹל יְּ מֵ י נִזְּ ר ֹו ָקדֹש הוא לַה':
 .5במדבר פרק ו ,כב-כג
(כב) וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵאמֹר( :כג) ַדבֵ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן וְּ אֶ ל בָ נָיו לֵאמֹר כֹה ְּתבָ רֲ כו אֶ ת בְּ נֵי
יִש ָראֵ ל ָאמוֹר לָהֶ ם :ס
ְּ
 .6במדבר פרק ז ,א-ג
יְּהי בְּ יוֹם כַלוֹת מ ֶֹשה לְּ הָ ִקים אֶ ת הַ ִם ְּשכָ ן וַ ט ְִּמ ַשח אֹת ֹו וַ י ְַּק ֵדש אֹת ֹו וְּ אֶ ת כָ ל כֵ לָיו וְּ אֶ ת
(א) וַ ִ
אשי בֵ ית אֲ בֹתָ ם
יִש ָראֵ ל ָר ֵ
טִמ ָשחֵ ם וַ יְּ ַק ֵדש אֹתָ ם( :ב) וַ ט ְַּק ִריבו נ ְִּשיאֵ י ְּ
הַ ִםזְּ בֵ חַ וְּ אֶ ת כָ ל כֵ לָיו וַ ְּ
הֵ ם נ ְִּשיאֵ י הַ םַ חֹת הֵ ם הָ ע ְֹּמ ִדים עַ ל הַ נְּ קֺ ִדים( :ג) וַ טָבִ יאו אֶ ת ָק ְּרבָ נָם לִ פְּ נֵי ה' ֵשש עֶ גְּ ֹלת צָ ב
ושנֵי עָ ָשר בָ ָקר ֲע ָגלָה עַ ל ְּשנֵי הַ מ ְִּש ִאים וְּ שוֹר לְּ אֶ חָ ד וַ ט ְַּק ִריבו אוֹתָ ם לִ פְּ נֵי הַ ִם ְּשכָ ן:
ְּ
 .7במדבר פרק ז ,יב
ְּהודה:
יְּהי הַ םַ ְּק ִריב בַ טוֹם הָ ִראשוֹן אֶ ת ָק ְּרבָ נ ֹו נ ְַּחשוֹן בֶ ן עַ ִםינ ָָדב לְּ מַ חֵ ה י ָ
(יב) וַ ִ
 .8שמות פרק טו,
(כג) וַ ָטבֹאו מָ ָרתָ ה וְּ ֹלא יָכְּ לו לִ ְּשתֹת מַ יִם ִמםָ ָרה כִ י מָ ִרים הֵ ם עַ ל כֵן ָק ָרא ְּשמָ ה מָ ָרה( :כד)
טִצעַ ק אֶ ל ה' וַ טו ֵֹרהו ה' עֵ ץ וַ ט ְַּשלְֵך אֶ ל הַ םַ יִם
וַ טִֹּלנו הָ עָ ם עַ ל מ ֶֹשה לֵאמֹר מַ ה מ ְִּש ֶתה( :כה) וַ ְּ
ומ ְּשנָ ט וְּ ָשם נִןָ הו( :כו) וַ טֹאמֶ ר ִאם ָשמוֹעַ ִת ְּשמַ ע לְּ קוֹל ה'
וַיִ ְמ ְתקּו הַ םָ יִם ָשם ָשם ל ֹו חֹק ִ
אֱ ֹלהֶ יָך וְּ הַ ט ָָשר בְּ עֵ ינָיו ַתע ֲֶשה וְּ הַ אֲ זַ נ ְָּת לְּ ִמ ְּצוֹתָ יו וְּ ָשמַ ְּר ָת כָ ל חֺ ָעיו כָל הַ םַ חֲ לָה אֲ ֶשר ַש ְּמ ִתי
בְּ ִמ ְּצ ַריִם ֹלא אָ ִשים עָ לֶיָך כִ י אֲ נִי ה' רֹפְּ אֶ ָך :ס
 .9שמות פרק לב ,א-ד
ֹאמרו אֵ לָיו קום ע ֲֵשה
(א) וַ ט ְַּרא הָ עָ ם כִ י ב ֵֹשש מ ֶֹשה ל ֶָר ֶדת ִמן הָ הָ ר וַ טִ ָעהֵ ל הָ עָ ם עַ ל ַאהֲ רֹן וַ ט ְּ
ֹלהים אֲ ֶשר יֵלְּ כו לְּפָ נֵינו כִ י זֶ ה מ ֶֹשה הָ ִאיש אֲ ֶשר הֶ ֱעלָנו מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִם ֹלא י ַָדעְּ נו מֶ ה
לָנו אֱ ִ
הָ יָה ל ֹו( :ב) וַ טֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ַאהֲ רֹן נָ ְּרקו נִזְּ מֵ י הַ זָ הָ ב אֲ ֶשר בְּ ָאזְּ נֵי נ ְֵּשיכֶם בְּ נֵיכֶם ובְּ נֹתֵ יכֶם
טִתנָ ְּרקו כָל הָ עָ ם אֶ ת נִזְּ מֵ י הַ זָ הָ ב אֲ ֶשר בְּ ָאזְּ נֵיהֶ ם וַ טָבִ יאו אֶ ל ַאהֲ רֹן( :ד)
וְּ הָ בִ יאו אֵ לָי( :ג) וַ ְּ
יִש ָראֵ ל אֲ ֶשר הֶ עֱלוָך
ֹאמרו אֵ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך ְּ
טִעח ִמט ָָדם וַ טָצַ ר אֹת ֹו בַ חֶ ֶרט וַ ַטע ֲֵשהו עֵ גֶל מַ ןֵ כָה וַ ט ְּ
וַ ַ
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ָריִם( ...:ו) וַ ט ְַּשכִ ימו ִמםָ חֳ ָרת וַ ַטעֲלו עֹֹלת וַ טַגִ שו ְּשל ִָמים וַ ט ֵֶשב הָ עָ ם לֶאֱ כֹל וְ ָשתוֹ
וַ טָקֺ מו לְּצַ חֵ ק :פ
 .11שמות פרק לב ,יט-כה
ומחֹֹלת וַ טִחַ ר ַאף מ ֶֹשה וַ ט ְַּשלְֵך ִמט ָָדיו אֶ ת
(יט) וַ י ְִּהי כַ אֲ ֶשר ָק ַרב אֶ ל הַ םַ חֲ נֶה וַ ט ְַּרא אֶ ת הָ עֵ גֶל ְּ
טִשרֹף בָ אֵ ש וַיִ ְטחַ ן עַ ד אֲ ֶשר
טִעח אֶ ת הָ עֵ גֶל אֲ ֶשר עָ שו וַ ְּ
יְּשבֵ ר אֹתָ ם ַתחַ ת הָ הָ ר( :כ) וַ ַ
הַ לֺחֹת וַ ַ
ָדק וַ טִ זֶ ר עַ ל נְּ נֵי הַ םַ יִם וַיַ ְש ְק אֶ ת בְ נֵּי יִ ְׂש ָראֵּ ל( :כא) וַ טֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל ַאהֲ רֹן מֶ ה עָ ָשה לְּ ָך
הָ עָ ם הַ זֶ ה כִ י הֵ בֵ אתָ עָ לָיו חֲ טָ ָאה גְּ ֹדלָה( :כב) וַ טֹאמֶ ר ַאהֲ רֹן ַאל יִ חַ ר ַאף אֲ ֹדנִי אַ ָתה י ַָדעְּ ָת אֶ ת
ֹלהים אֲ ֶשר יֵלְּ כו לְּ פָ נֵינו כִ י זֶ ה מ ֶֹשה הָ ִאיש
ֹאמרו לִ י ע ֲֵשה לָנו אֱ ִ
הָ עָ ם כִ י בְּ ָרע הוא( :כג) וַ ט ְּ
טִתנו
אֲ ֶשר הֶ ֱעלָנו מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִם ֹלא י ַָדעְּ נו מֶ ה הָ יָה ל ֹו( :כד) וָ אֹמַ ר לָהֶ ם לְּ ִמי זָ הָ ב ִה ְּתנָ ָרקו וַ ְּ
לִ י וָ אַ ְּשלִ כֵהו בָ אֵ ש וַ טֵצֵ א הָ עֵ גֶל הַ זֶ ה( :כה) וַ ט ְַּרא מ ֶֹשה אֶ ת הָ עָ ם כִ י פָ רֺ עַ הוא כִ י ְפ ָרעֹה ַאהֲ רֹן
לְּ ִש ְּמצָ ה בְּ ָקמֵ יהֶ ם:
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 .11פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת כי תשא פרק לב סימן כה
כה) וירא משה את העם כי פרוע הוא .מגולה הוא ,כמו וראשו יהיה פרוע (ויקרא יג מה),
שסרה שכינה מעליהם ונהי פרועים :לשמצה בקמיהם .לדורות הבאים ,שיהיו אומות
העולם מחרפין את ישראל במעשה העגל:
 .12ויקרא פרק יג פסוק מה
יִהיו פְּ רֺ ִמים וְּ רֹאש ֹו י ְִּהיֶה פָ רועַ וְּ עַ ל ָשפָ ם יַעְּ טֶ ה וְּ טָ מֵ א טָ מֵ א
וְּ הַ סָ רועַ אֲ ֶשר ב ֹו הַ ֶמגַע בְּ ג ָָדיו ְּ
יִ ְּק ָרא:
 .13כתר יונתן שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק כה
(כה) וירא משה את העם כי פרועים הם כי פרעו על ידיו של אהרן את כתר הקדושה
שהיה בראשיהם והיה שמו הגדול והנִכבד חקוק ומפורש בו ,ויצא טיבם הרע בגויי
הארץ וקנו בהם שם רע לדורותיהם:
 .14רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק כה
(כה) פרוע  -מגולה ,נתגלה שמצו וקלונו ,כמו (במדבר ה יח) ופרע את ראש האשה:
 .15רמב"ן שמות פרשת כי תשא פרק לב פסוק כה
(כה) וטעם וירא משה את העם  -לומר כי אף על פי שהתנצל אהרן שלא פשע בהם ראה
משה בלבו את העם כי פרוע הוא ,כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה ,כענין
ותפרעו כל עצתי (משלי א כה) ,כמו שאמר כי הפריע ביהודה ומעול מעל בה' (דהי"ב כח
יט):
כי פרעה אהרן  -ובטל מהם כל עצה ומוסר ,והנה הם כצאן הנפוצים על ההרים (מ"א כב
יז) בלא יועץ ומדריך .ואמר זה מפני שהיו הם חושבים שהעגל מורה להם הדרך ,והנה
הם כאלו אין להם עצה ולא ידעו הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון ,כי מהם חשבוהו
לטובה ,כפי סברתם ,ומהם לרעה גמורה ,וכל אחד מהם פונה לדרכו:
 .16ויקרא פרק ט ,א-ב
יִש ָראֵ ל( :ב) וַ טֹאמֶ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן ַקח
יְּהי בַ טוֹם הַ ְּש ִמינִי ָק ָרא מ ֶֹשה לְּ ַאהֲ רֹן ולְּ בָ נָיו ולְּ זִ ְּקנֵי ְּ
(א) וַ ִ
ימם וְּ הַ ְּק ֵרב לִ פְּ נֵי ה':
לְּ ָך עֵ גֶל בֶ ן בָ ָקר לְּ חַ חָ את וְּ ַאיִ ל לְּ ֹעלָה ְּת ִמ ִ
 .17רש"י ויקרא פרשת שמיני פרק ט פסוק א
ויהי ביום השמיני  -שמיני למלואים ,הוא ראש חודש ניסן ,שהוקם המשכן בו ביום
ונטל עשר עטרות השנויותג בסדר עולם (פרק ז):
 .18ויקרא פרק ט ,כב-כד
טִשא ַאהֲ רֹן אֶ ת ידו י ָָדיו אֶ ל הָ עָ ם וַ יְּ בָ ְּרכֵם וַ ט ֵֶרד מֵ ֲעשֹת הַ חַ חָ את וְּ הָ ֹעלָה וְּ הַ ְּשל ִָמים:
(כב) וַ ָ
(כג) וַ ָטבֹא מ ֶֹשה וְּ ַאהֲ רֹן אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וַ ט ְֵּצאו וַ יְּבָ רֲ כו אֶ ת הָ עָ ם וַ ט ֵָרא כְּ בוֹד ה' אֶ ל כָל הָ עָ ם:
(כד) וַ ֵתצֵ א אֵ ש ִמלִ פְּ נֵי ה' וַ תֹאכַל עַ ל הַ ִםזְּ בֵ חַ אֶ ת הָ ֹעלָה וְּ אֶ ת הַ חֲ לָבִ ים וַ ט ְַּרא כָ ל הָ עָ ם וַ ָטרֹמו
וַ טִנְּ לו עַ ל נְּ נֵיהֶ ם:
 .19ויקרא פרק י ,א-ב
טִתנו בָ הֵ ן אֵ ש וַ ט ִָשימו עָ לֶיהָ ְּקט ֶֹרת
(א) וַ טִ ְּקחו בְּ נֵי ַאהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ בִ יהוא ִאיש מַ ְּח ָתת ֹו וַ ְּ
וַ ט ְַּק ִריבו לִ פְּ נֵי ה' אֵ ש זָ ָרה אֲ ֶשר ֹלא ִצוָ ה אֹתָ ם( :ב) וַ ֵתצֵ א אֵ ש ִמלִ פְּ נֵי ה' וַ תֹאכַל אוֹתָ ם וַ טָמֺ תו
לִ פְּ נֵי ה':
 .21ויקרא פרק י ,ח-יא
(ח) וַ יְּ ַדבֵ ר ה' אֶ ל ַאהֲ רֹן לֵאמֹר( :ט) יַיִ ן וְּ ֵשכָ ר ַאל ֵת ְּש ְּת אַ ָתה ובָ נֶיָך ִא ָתְך בְּ בֹאֲ כֶם אֶ ל אֹהֶ ל
מוֹעֵ ד וְּ ֹלא תָ מֺ תו חֺ ַעת ע ֹולָם לְּ ֹדרֹתֵ יכֶם( :י) ולֲהַ בְּ ִדיל בֵ ין הַ ע ֶֹדש ובֵ ין הַ חֹל ובֵ ין הַ חָ מֵ א ובֵ ין
יִש ָראֵ ל אֵ ת כָ ל הַ חֺ ִעים אֲ ֶשר ִדבֶ ר ה' אֲ לֵיהֶ ם בְּ יַד מ ֶֹשה :פ
הַ חָ הוֹר( :יא) ולְּ ה ֹורֹת אֶ ת בְּ נֵי ְּ
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 .21ויקרא פרק י ,טז-יז
(טז) וְּ אֵ ת ְּשעִ יר הַ חַ חָ את ָדרֹש ָד ַרש מ ֶֹשה וְּ ִהמֵה ש ָֹרף וַ טִ ְּקצֹף עַ ל אֶ לְּ עָ זָ ר וְּ עַ ל ִאיתָ מָ ר בְּ נֵי
ַאהֲ רֹן הַ מוֹתָ ִרם לֵאמֹר( :יז) מַ דועַ ֹלא אֲ כַלְּ ֶתם אֶ ת הַ חַ חָ את בִ ְּמקוֹם הַ ע ֶֹדש כִ י ק ֶֹדש ָק ָד ִשים
ִהוא וְּ אֹתָ ה נָתַ ן לָכֶם ל ֵָשאת אֶ ת ֲעוֹן הָ עֵ ָדה לְּ כַ נֵ ר ֲעלֵיהֶ ם לִ פְּ נֵי ה':
 .22רש"י ויקרא פרשת שמיני פרק י פסוק טז
(טז) שעיר החטאת  -שעיר מוספי ראש חודש .ושלשה שעירי חטאות קרבו בו ביום שעיר
עזים ,ושעיר נחשון ושעיר ראש חודש ,ומכולן לא נשרף אלא זה.
 .23ריקאנטי שמות פרק טו
(כה) ויצעק אל י"י ויורהו י"י עץ וגו' [שם כ"ה] .ספר הזוהר [ח"ג קכ"ד ע"ב] ...דא שמא
קדישא ההוא דהוה כתיב כהנא למיבדק נשיהון דישראל ,כדין שם שם לו חק ומשפט
ושם נסהו .ולפי זה יהיה פירוש הפסוק ויבואו מרתה מלשון [במדבר ה' ,י"ח] מי המרים
המאררים ,ושם נסהו כי בדקן כסוטות.
 .24משנה מסכת סוטה פרק א
טְּמין עַ ל עֵ ֵדי
ומאַ ט ְִּמין עָ לֶיהָ כְּ ֶד ֶרְך ֶש ְּםאַ ִ
ירושלַיִםְּ ,
ָ
(ד) הָ יו מַ עֲלִ ין אוֹתָ ה לְּ בֵ ית ִדין הַ גָדוֹל ֶשבִ
נְּפָ שוֹת .וְּ או ְֹּמ ִרים לָה ,בִ ִתי הַ ְּרבֵ ה יַיִ ן עו ֶֹשה ,הַ ְּרבֵ ה ְּשחוֹק עו ֶֹשה ,הַ ְּרבֵ ה יַלְּ דות עו ָֹשה ,הַ ְּרבֵ ה
ְּשכֵ נִים הָ ָרעִ ים עו ִֹשים .ע ֲִשי לִ ְּשמ ֹו הַ גָדוֹל ֶשמִכְּ ַתב בִ ְּקדֺ ָשהֶ ,שֹּלא יִ םָ חֶ ה עַ ל הַ םָ יִם .וְּ או ְֹּמ ִרים
לְּ פָ נֶיהָ ְּדבָ ִרים ֶשאֵ ינָה כְּ ַדאי לְּ ָש ְּמעָ ןִ ,היא וְּ כָל ִמ ְּשנַ חַ ת בֵ ית ָאבִ יהָ :
ָאמ ָרה ְּטהו ָֹרה ָאנִי ,מַ עֲלִ ין אוֹתָ ה
ָאמ ָרה ְּטמֵ ָאה ָאנִי ,שוֹבֶ ֶרת כְּ תֺ בָ תָ ה וְּ יוֹצֵ את .וְּ ִאם ְּ
(ה) ִאם ְּ
ומטַ הֲ ִרין אֶ ת הַ טוֹלְּ דוֹת,
לְּ ַשעַ ר הַ ִםזְּ ָרח ֶשעַ ל נֶ תַ ח ַשעַ ר נ ִָענוֹרֶ ,ש ָשם מַ ְּש ִקין אֶ ת הַ ןוֹטוֹתְּ ,
ומטַ הֲ ִרין אֶ ת הַ ְּמצו ָֹרעִ ים .וְּ כֹהֵ ן אוֹחֵ ז בִ בְּ ג ֶָדיהָ ִ ,אם נ ְִּק ְּרעו נ ְִּק ְּרעוִ ,אם נִפְּ ְּרמו נִפְּ ְּרמו ,עַ ד
ְּ
יְּהודה אוֹמֵ רִ ,אם הָ יָה לִ בָ ה נָאֶ הֹ ,לא הָ יָה
ָ
ֶשהוא ְּמ ַגלֶה אֶ ת לִ בָ ה ,וְּ סוֹתֵ ר אֶ ת ְּשעָ ָרהַ .רבִ י
ְּמ ַגלֵהו .וְּ ִאם הָ יָה ְּשעָ ָרה נָאֶ הֹ ,לא הָ יָה סו ְֹּתר ֹו:
 .25שיר השירים פרק ד
(א) ִהמְָך יָפָ ה ַרעְּ י ִָתי ִהמְָך יָפָ ה עֵ ינַיִ ְך י ֹונִים ִמבַ עַ ד לְּ צַ םָ תֵ ְך ַשעְּ ֵרְך כְּ עֵ ֶדר הָ עִ זִ ים ֶשגָלְּ שו מֵ הַ ר
גִ לְּ עָ ד(....:ה) ְּשנֵי ָש ַדיִ ְך כִ ְּשנֵי עֳפָ ִרים ְּתאוֹמֵ י ְּצבִ טָה הָ רוֹעִ ים בַ שו ַֹשמִים:
 .26רש"י שיר השירים פרק ד
(ה) שני שדיך  -המניקות אותך זה משה ואהרן:
כשני עפרים תאומי צביה  -דרך צביה להיות יולדת תאומים כך שניהם שוים שקולים
זה כזה ,דבר אחר שני שדיך על שם הלוחות תאומי צביה שהם מכוונות במדה אחת
וחמשה דברות על זו וחמשה על זו מכוונין דבור כנגד דבור ,אנכי כנגד לא תרצח
שהרוצח ממעט את הדמות של הקדוש ברוך הוא ,לא יהיה לך כנגד לא תנאף שהזונה
אחר עבודה זרה דרך אשה המנאפת תחת אישה תקח את זרים ,לא תשא כנגד לא תגנוב
שהגונב סופו לישבע לשקר ,זכור כנגד לא תענה שהמחלל את השבת מעיד שקר בבוראו
לומר שלא שבת בשבת בראשית ,כבד כנגד לא תחמוד שהחומד סופו להוליד בן שמקלה
אותו ומכבד למי שאינו אביו:
 .27תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד א
כל המנחות באות מן החטין ,וזו באה מן השעורין .מנחת העומר אף על פי שבאה מן
השעורין .היא היתה באה גרש ,וזו באה קמח .ר"ג אומר :כשם שמעשיה מעשה בהמה,
כך קרבנה מאכל בהמה.
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