פרשת קרח התשע”ח
הרב ארי דוד קאהן
 .1במדבר פרק טז ,א-לה
)א( ַויִּ ַ ֣קּח ֔ק ַֹרח ֶבּן־יְִצָ֥הר ֶבּן־ְק ָ ֖הת ֶבּן־ֵל ִ֑וי ְוָדָ֨תן ַוֲאִביָ֜רם ְבּ ֵ ֧ני ֱאִליָ֛אב ְו֥אוֹן ֶבּן־ ֶ ֖פֶּלת ְבּ ֵ֥ני ְראוֵּֽבן) :ב( ַויָֻּ֙קמ֙וּ
שָׂר ֵ ֖אל ֲחִמ ִ ֣שּׁים וָּמא ָ ֑תיִם נְ ִ
שׁי־ֵֽשׁם) :ג( ַוִיּ ָֽקֲּה ֞לוּ ַעל־
שׂיֵ֥אי ֵע ָ ֛דה ְקִר ֵ ֥אי מוֹ ֵ ֖עד אְַנ ֵ
ִלְפ ֵ ֣ני מ ֹ ֔ ֶ
שׁה ַוֲאָנ ִ ֥שׁים ִמְבּ ֵֽני־יִ ְ
שּׂ֖אוּ ַעל־ ְקַ֥הל
מ ֹ ֶ ֣שׁה ְוַֽעל־אֲַה ֗ר ֹן ַויּ ֹאְמ ֣רוּ ֲאֵלֶה֘ם ַרב־ָלֶכ֒ם ִ ֤כּי ָכל־ָֽהֵעָד֙ה ֻכּ ָ ֣לּם ְקד ֹ ֔ ִ
שׁים וְּבתוֹ ָ ֖כם ֑ה' וַּמ ֥דּוַּע ִֽתְּתנַ ְ
שׁר־֛לוֹ
שׁה ַויִּ ֖פּ ֹל ַעל־ָפָּניֽ ו) :ה( ַויְַדֵ֨בּר ֶאל־ ֜ק ַֹרח ְוֶֽאל־ָכּל־ֲעָדת ֘וֹ ֵלאמ ֹ֒ר ֠בּ ֶֹקר ְוי ַֹ֨דע ֧ה' ֶאת־ֲא ֶ
שׁ ַ ֣מע מ ֹ ֔ ֶ
ֽה') :ד( ַויִּ ְ
ְוֶאת־ַהָקּ֖דוֹשׁ ְוִהְק ִ֣ריב ֵא ָ ֑ליו ְוֵ֛את ֲאֶ֥שׁר יְִבַחר־֖בּוֹ יְַק ִ֥ריב ֵאיָֽל ו) :ו( ֖ז ֹאת ֲע֑שׂוּ ְקחוּ־ָל ֶ ֣כם ַמְח֔תּוֹת ֖ק ַֹרח ְוָכל־
שׁר־יְִבַ֥חר ֖ה' ֣הוּא ַהָקּ ֑דוֹשׁ ַרב־
שׂימ֩וּ ֲעֵליֶ֨הן ְק ֜ט ֶֹרת ִלְפ ֵ ֤ני ֙ה' ָמָ֔חר ְוָה ֗יָה ָה ִ ֛אישׁ ֲא ֶ
ֲעָדֽתוֹ) :ז( וְּת֣נוּ ָב ֵ ֣הן׀ ֵ֡אשׁ ְו ִ
שָׂר ֵ ֤אל
שְׁמעוּ־ ָ ֖נא ְבּ ֵ֥ני ֵל ִֽוי) :ט( ַהְמ ַ ֣עט ִמֶ֗כּם ִֽכּי־ִהְבִדּי֩ל ֱאֹלֵ֨הי יִ ְ
ָל ֶ ֖כם ְבּ ֵ֥ני ֵל ִֽוי) :ח( ַו ֥יּ ֹאֶמר מ ֹ ֶ ֖שׁה ֶאל־ ֑ק ַֹרח ִ
שְׁר ָ ֽתם) :י(
שׁ ַ ֣כּן ֔ה' ְוַלֲע ֛מ ֹד ִלְפֵנ֥י ָהֵע ָ ֖דה ְל ָ
שָׂרֵ֔אל ְלַהְק ִ֥ריב ֶאְת ֶ ֖כם ֵא ָ ֑ליו ַלֲע ֗ב ֹד ֶאת־ֲעב ַֹד֙ת ִמ ְ
ֶאְתֶכ֙ם ֵמֲע ַ ֣דת יִ ְ
שׁ ֶ ֖תּם ַגּם־ְכֻּהָנּ ֽה) :יא( ָלֵ֗כן ַאָתּ֙ה ְוָכל־ֲע ָ ֣דְתָ֔ך ַהנּ ָֹעִ֖דים ַעל־֑ה'
ַויְַּקֵר֙ב ֽא ְֹתָ֔ך ְוֶאת־ָכּל־אֶַ֥חיָך ְבנֵי־ֵל ִ֖וי ִא ָ ֑תְּך וִּבַקּ ְ
שׁה ִלְק ֛ר ֹא ְלָד ָ ֥תן ְוַלֲאִבי ָ֖רם ְבּ ֵ ֣ני ֱאִלי ָ ֑אב ַויּ ֹאְמ ֖רוּ ֹ֥לא נֲַעֶֽלה) :יג(
שׁ ַ ֣לח מ ֹ ֔ ֶ
ְואֲַה ֣ר ֹן ַמה־֔הוּא ִ ֥כּי ַת ִ ֖לּינוּ ָעָֽליו) :יב( ַויִּ ְ
ַהְמַ֗עט ִ ֤כּי ֶהֱֽעִלי ָ֙תנ֙וּ ֵמֶ֨אֶרץ ָז ַ ֤בת ָחָל֙ב וְּדַ֔בשׁ ַלֲהִמי ֵ ֖תנוּ ַבִּמְּד ָ ֑בּר ִֽכּי־ִת ְ
שָׂתּ ֵֽרר) :יד( ַ֡אף ֹ֣לא
שָׂתּ ֵ֥רר ָעֵל ֖ינוּ ַגּם־ִה ְ
ֶאל־ֶאֶר֩ץ זַָ֨בת ָח ָ ֤לב וְּדַב ֙
שׂ ֶ ֣דה ָו ָ ֑כֶרם ַהֵעי ֞נֵי ָהֲאנָ ִ ֥שׁים ָהֵ֛הם ְתּנַ ֵ ֖קּר ֹ֥לא נֲַעֶֽלה) :טו(
שׁ ֲה ִ ֣ביא ָֹ֔תנוּ ַוִ֨תֶּתּן־ָ֔לנוּ נֲַח ַ ֖לת ָ
שׂאִתי ְוֹ֥לא ֲהֵר ֖ע ִֹתי ֶאת־אַַ֥חד ֵמֶהֽם:
שׁ֙ה ְמ ֔א ֹד ַו ֙יּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־֔ה' אַל־ ֵ ֖תֶּפן ֶאל־ִמנְָח ָ ֑תם ֹ֠לא ֲח֨מוֹר ֶא ָ ֤חד ֵמֶה֙ם נָ ֔ ָ
ַוִיַּ֤חר ְלמ ֹ ֶ
)טז( ַו ֤יּ ֹאֶמר מ ֹ ֶ
שׁ֙ה ֶאל־ ֔ק ַֹרח ַאָתּ֙ה ְוָכל־ֲע ָ ֣דְתָ֔ך ֱה ֖יוּ ִלְפ ֵ ֣ני ֑ה' ַאָ֥תּה ָוֵ֛הם ְואֲַה ֖ר ֹן ָמָחֽר) :יז( וְּק֣חוּ׀ ִ ֣אישׁ ַמְחָתּ֗תוֹ
וּנְַת ֶ ֤תּם ֲעֵליֶה֙ם ְק ֔ט ֶֹרת ְוִהְקַרְבֶ֞תּם ִלְפ ֵ ֤ני ֙ה' ִ ֣אישׁ ַמְחָתּ֔תוֹ ֲחִמ ִ ֥שּׁים וָּמא ַ ֖תיִם ַמְח ֑תּ ֹת ְוַא ָ ֥תּה ְואֲַה ֖ר ֹן ִ ֥אישׁ ַמְחָתּֽתוֹ:
)יח( ַויְִּק֞חוּ ִ ֣אישׁ ַמְחָתּ֗תוֹ ַויְִּתּ֤נוּ ֲעֵליֶה֙ם ֵ֔אשׁ ַויָּ ִ ֥שׂימוּ ֲעֵלי ֶ ֖הם ְק ֑ט ֶֹרת ַו ֽיַַּעְמ ֗דוּ ֶ֛פַּתח ֥א ֶֹהל מוֹ ֵ ֖עד וּמ ֶֹ֥שׁה ְואֲַה ֽר ֹן) :יט(
ַויְַּקֵ֨הל ֲעֵליֶ֥הם ֙ק ַֹר֙ח ֶאת־ָכּל־ ָ ֣הֵעָ֔דה ֶאל־ ֶ ֖פַּתח ֣א ֶֹהל מוֹ ֵ ֑עד ַויֵּ ָ֥רא ְכבוֹד־֖ה' ֶאל־ָכּל־ָהֵעָֽדה :פ )כ( ַויְַד ֵ ֣בּר ֔ה' ֶאל־
מ ֶֹ֥שׁה ְוֶאֽל־אֲַה ֖ר ֹן ֵלא ֽמ ֹר) :כא( ִה ָ ֣בְּד֔לוּ ִמ֖תּוְֹך ָהֵע ָ ֣דה ַה ֑זּ ֹאת ַוֲאַכ ֶ ֥לּה א ֹ ָ ֖תם ְכּ ָֽרַגע) :כב( ַויְִּפּ֤לוּ ַעל־ְפּנֵיֶה֙ם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ
ֵ֕אל ֱאֹלֵ֥הי ָהרוּ ֖ח ֹת ְלָכל־ָבּ ָ ֑שׂר ָה ִ ֤אישׁ ֶאָח֙ד יֱֶחָ֔טא ְוַ֥על ָכּל־ָהֵע ָ ֖דה ִתְּק ֽצ ֹף :פ )כג( ַויְַדֵ֥בּר ֖ה' ֶאל־מ ֶֹ֥שׁה ֵלּא ֽמ ֹר:
שׁה ַו ֵ ֖יֶּלְך ֶאל־ָדּ ָ ֣תן
שַׁכּן־ ֖ק ַֹרח ָדּ ָ ֥תן ַוֲאִבי ָֽרם) :כה( ַוָיָּ֣קם מ ֹ ֔ ֶ
)כד( ַדֵּ֥בּר ֶאל־ָהֵע ָ ֖דה ֵלא ֑מ ֹר ֵהָֽעל֙וּ ִמָסִּ֔ביב ְלִמ ְ
שִׁעי֙ם
שָׂרֵאֽל) :כו( ַויְַדֵ֨בּר ֶאל־ָהֵעָ֜דה ֵלא ֗מ ֹר ֣סוּרוּ ֡נָא ֵמַע֩ל אֳָהֵ֨לי ָהֲאנָ ִ ֤שׁים ָֽהְר ָ
ַוֲאִבי ָ֑רם ַויְֵּל֥כוּ אֲַח ָ֖ריו זְִקֵנ֥י יִ ְ
שַׁכּן־ ֛ק ַֹרח ָדּ ָ ֥תן ַוֲאִבי ָ֖רם
ָהֵ֔אֶלּה ְוַאֽל־ִתְּגּ֖עוּ ְבָּכל־ֲא ֶ ֣שׁר ָל ֶ ֑הם ֶפּן־ִתָּסּ֖פוּ ְבָּכל־ ַחטּ ֹאָתֽם) :כז( ַויֵָּע֗לוּ ֵמ ַ ֧על ִמ ְ
שׁ֒ה ְבּז ֹא֙ת ֵתְּֽד֔עוּן
שׁיֶ֥הם וְּבנֵי ֶ ֖הם ְוַטָפּ ֽם) :כח( ַויּ ֹאֶמ֘ר מ ֹ ֶ
ִמָסּ ִ֑ביב ְוָדָ֨תן ַוֲאִביָ֜רם יְָצ֣אוּ נִָצִּ֗בים ֶ֚פַּתח ָאֳֽהֵליֶ֔הם וּנְ ֵ
שָׁלַ֔חנִי ַלֲע֕שׂוֹת ֵ֥את ָכּל־ַהַֽמֲּע ִ ֖שׂים ָה ֵ ֑אֶלּה ִכּי־ֹ֖לא ִמִלִּֽבּי) :כט( ִאם־ְכּ֤מוֹת ָכּל־ָהֽאָָד֙ם יְֻמ֣תוּן ֵ֔אֶלּה וְּפֻקַדּ֙ת
ִֽכּי־֣ה' ְ
שָׁלָחֽנִי) :ל( ְוִאם־ְבִּריָ֞אה יְִב ָ֣רא ֗ה' וָּפְצָ֨תה ָהֲאָד ָ ֤מה ֶאת־ִ֙פּיָ֙ה וָּבְל ָ ֤עה א ָֹת֙ם
ָכּל־ ָ ֣האָָ֔דם יִָפּ ֵ֖קד ֲעֵלי ֶ ֑הם ֹ֥לא ֖ה' ְ
שׁ ֑א ָֹלה ִֽויַדְעֶ֕תּם ִ ֧כּי ִנ ֲֽא֛צוּ ָהֲאנָ ִ ֥שׁים ָה ֵ ֖אֶלּה ֶאת־ֽה') :לא( ַויְִה֙י ְכַּכֹּל֔תוֹ ְלַדֵ֕בּר
ְוֶאת־ָכּל־ֲא ֶ ֣שׁר ָלֶ֔הם ְויְָר ֥דוּ ַח ִ ֖יּים ְ
ֵ֥את ָכּל־ַהְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֑אֶלּה ַוִתָּבּ ַ֥קע ָהֲאָד ָ ֖מה ֲאֶ֥שׁר ַתְּחֵתּיֶהֽם) :לב( ַוִתְּפ ַ ֤תּח ָהָ֙אֶר֙ץ ֶאת־ִ֔פּיָה ַוִתְּבַ֥לע א ֹ ָ ֖תם ְוֶאת־
שׁ ֑א ָֹלה ַוְתּ ַ ֤כס
ָבֵּתּי ֶ ֑הם ְו ֵ ֤את ָכּל־ָהאָָד֙ם ֲא ֶ ֣שׁר ְל ֔ק ַֹרח ְו ֵ ֖את ָכּל־ָהֲרֽכוּשׁ) :לג( ַו ֨יְֵּר ֜דוּ ֵ ֣הם ְוָכל־ֲאֶ֥שׁר ָלֶ֛הם ַח ִ ֖יּים ְ
שָׂרֵ֗אל ֲאֶ֛שׁר ְסִביב ֵֹתי ֶ ֖הם ָ ֣נסוּ ְלק ֹ ָ ֑לם ִ ֣כּי ָאְֽמ֔רוּ ֶפּן־ִתְּבָל ֵ ֖ענוּ
ֲעֵליֶה֙ם ָהָ֔אֶרץ ַויּ ֹאְב ֖דוּ ִמ֥תּוְֹך ַהָקָּהֽל) :לד( ְוָכל־יִ ְ
ָהָאֶֽרץ) :לה( ְו ֵ ֥אשׁ יְָצ ָ ֖אה ֵמ ֵ ֣את ֑ה' ַו ֗תּ ֹאַכל ֵ ֣את ַהֲחִמ ִ ֤שּׁים וָּמא ַ ֙תיִ֙ם ִ֔אישׁ ַמְקִרי ֵ ֖בי ַהְקּ ֽט ֶֹרת :פ
 .2במדבר פרק יז,
שֵּׂרָ֔פה ְוֶאת־
)א( ַויְַדֵ֥בּר ֖ה' ֶאל־מ ֶֹ֥שׁה ֵלּא ֽמ ֹר) :ב( ֱא ֨מ ֹר ֶאל־ֶאְלָע ֜זָר ֶבּן־אֲַה ֣ר ֹן ַהכּ ֵֹ֗הן ְויָ ֵ֤רם ֶאת־ַהַמְּחתּ ֹ֙ת ִמ ֵ ֣בּין ַה ְ
ָה ֵ ֖אשׁ זְֵרה־ ָ ֑הְלאָה ִ ֖כּי ָק ֵ ֽדשׁוּ) :ג( ֵ֡את ַמְחתּוֹ֩ת ַֽהַחָטִּ֨אים ָהֵ֜אֶלּה ְבַּנְפשׁ ָֹ֗תם ְוָע֨שׂוּ א ָֹ֜תם ִרֻקּ ֵ ֤עי ַפִחי֙ם ִצ֣פּוּי
שָׂרֵאל ֙
שָׂרֵֽאל) … :ו( ַויִֹּּ֜לנוּ ָכּל־ֲע ַ ֤דת ְבּ ֵֽני־יִ ְ
ַלִמְּזֵ֔בַּח ִֽכּי־ִהְקִריֻ֥בם ִלְפ ֵֽני־֖ה' ַויְִּק ָ ֑דּשׁוּ ְוִי ְֽה֥יוּ ְל֖אוֹת ִלְב ֵ֥ני יִ ְ
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ִֽמָמֳּחָ֔רת ַעל־מ ֶֹ֥שׁה ְוַֽעל־אֲַה ֖ר ֹן ֵלא ֑מ ֹר ַא ֶ ֥תּם ֲהִמ ֶ ֖תּם ֶאת־ַ֥עם ֽה') :ז( ַויְִ֗הי ְבִּהָקּ ֵ ֤הל ָהֵֽעָד֙ה ַעל־מ ֹ ֶ ֣שׁה ְוַֽעל־אֲַה ֔ר ֹן
שׁ֙ה ְואֲַה ֔ר ֹן ֶאל־ְפּ ֵ ֖ני ֥א ֶֹהל מוֵֹֽעד :פ )ט(
ַויְִּפנ֙וּ ֶאל־ ֣א ֶֹהל מוֵֹ֔עד ְוִהֵנּ֥ה ִכ ָ ֖סּהוּ ֶהָע ָ ֑נן ַויֵּ ָ֖רא ְכּ֥בוֹד ֽה') :ח( ַויָּ ֤ב ֹא מ ֹ ֶ
ַויְַדֵ֥בּר ֖ה' ֶאל־מ ֶֹ֥שׁה ֵלּא ֽמ ֹר) :י( ֵה ֗ר ֹמּוּ ִמתּוְֹ֙ך ָהֵע ָ ֣דה ַה ֔זּ ֹאת ַוֲאַכ ֶ ֥לּה א ֹ ָ ֖תם ְכּ ָ֑רַגע ַֽויְִּפּ֖לוּ ַעל־ְפֵּניֶֽהם) :יא( ַו ֨יּ ֹאֶמר
מֹ֜ ֶ
שׁה ֶֽאל־אֲַה ֗ר ֹן ַ֣קח ֶאת־ַ֠הַמְּחָתּה ְוֶתן־ָעֶ֨ליָה ֵ֜אשׁ ֵמ ַ ֤על ַהִמּזְֵ֙בַּ֙ח ְו ִ ֣שׂים ְק ֔ט ֶֹרת ְוהוֹ ֵ ֧לְך ְמֵה ָ֛רה ֶאל־ָהֵע ָ ֖דה ְוַכ ֵ ֣פּר
שׁה ַו ֙יָָּר֙ץ ֶאל־֣תּוְֹך ַהָקָּ֔הל ְוִהֵנּ֛ה
ֲעֵלי ֶ ֑הם ִֽכּי־יָָ֥צא ַהֶ֛קֶּצף ִמִלְּפֵנ֥י ֖ה' ֵהֵ֥חל ַהָנּ ֶֽגף) :יב( ַויִַּ֨קּח אֲַה ֜ר ֹן ַכֲּא ֶ ֣שׁר׀ ִדּ ֶ ֣בּר מ ֹ ֗ ֶ
ֵהֵ֥חל ַה ֶ ֖נֶּגף ָבּ ָ ֑עם ַויִֵּתּ֙ן ֶאֽת־ַהְקּ ֔ט ֶֹרת ַויְַכ ֵ ֖פּר ַעל־ָהָֽעם) :יג( ַויֲַּע ֥מ ֹד ֵֽבּין־ַהֵמִּ֖תים וּ ֵ ֣בין ַֽהַח ִ֑יּים ַוֵתָּע ַ ֖צר ַהַמֵּגָּֽפה:
שׁב אֲַהרןֹ ֙
שׁ ַ ֣בע ֵמ֑אוֹת ִמְלּ ַ ֥בד ַהֵמִּ֖תים ַעל־ְדַּבר־ ֽק ַֹרח) :טו( ַוָיּ֤ ָ
)יד( ַויְִּה ֗יוּ ַהֵמִּתי֙ם ַבַּמֵּגָּ֔פה אְַרָבָּ֥עה ָע ָ ֛שׂר ֶ ֖אֶלף וּ ְ
ֶאל־מ ֹ ֔ ֶ
שׁה ֶאל־ ֶ ֖פַּתח ֣א ֶֹהל מוֹ ֵ ֑עד ְוַהַמֵּגּ ָ ֖פה נֱֶעָֽצָרה :פ
שָׂרֵ֗אל ְו ַ֣קח ֵמִֽאָ֡תּם ַמ ֶ ֣טּה ַמֶטּ֩ה ְלֵ֨בית ָ֜אב ֵמ ֵ ֤את ָכּל־
)טז( ַויְַדֵ֥בּר ֖ה' ֶאל־מ ֶֹ֥שׁה ֵלּא ֽמ ֹר) :יז( ַדּ ֵ ֣בּר׀ ֶאל־ְבּ ֵ ֣ני יִ ְ
שׁ֔מוֹ ִתְּכ ֖תּ ֹב ַעל־ַמֵטּֽהוּ) :יח( ְוֵא֙ת ֵ ֣שׁם אֲַה ֔ר ֹן ִתְּכ ֖תּ ֹב ַעל־
שֵׁנ֥ים ָע ָ ֖שׂר ַמ֑טּוֹת ִ ֣אישׁ ֶאת־ ְ
נְִֽשׂיֵאֶה֙ם ְל ֵ ֣בית ֲאב ָֹ֔תם ְ
שָׁמּה:
ַמ ֵ ֣טּה ֵל ִ֑וי ִ֚כּי ַמ ֶ ֣טּה ֶאָ֔חד ְל ֖ר ֹאשׁ ֵ֥בּית ֲאבוָֹתֽם) :יט( ְוִהנְַּח ָ ֖תּם ְבּ ֣א ֶֹהל מוֹ ֵ ֑עד ִלְפנֵ֙י ָהֵֽע ֔דוּת ֲאֶ֛שׁר ִאָוֵּ֥עד ָל ֶ ֖כם ָ ֽ
שָׂרֵ֔אל ֲאֶ֛שׁר ֵ֥הם ַמִלּי ִ ֖נם
שׁכּ ֹ ִ ֣תי ֵמָֽעַ֗לי ֶאת־ְתֻּלנּוֹ֙ת ְבּ ֵ ֣ני יִ ְ
)כ( ְוָה ֗יָה ָה ִ ֛אישׁ ֲאֶ֥שׁר ֶאְבַחר־֖בּוֹ ַמ ֵ ֣טּהוּ יְִפ ָ֑רח ַוֲה ִ
שׁ֙ה ֶאל־ ֣א ֶֹהל ָהֵע ֔דוּת ְוִה ֵ֛נּה ָפּ ַ֥רח ַמֵֽטּה־אֲַה ֣ר ֹן ְל ֵ ֣בית ֵל ִ֑וי ַו ֤יּ ֵֹֽצא ֶ֙פַר֙ח
ֲעֵליֶֽכם) …:כג( ַויְ ִ ֣הי ִֽמָמֳּחָ֗רת ַויָּ ֤ב ֹא מ ֹ ֶ
ַו ָ ֣יֵּֽצץ ִ֔ציץ ַויְִּג ֖מ ֹל ְ
שָׂר ֵ ֑אל ַויְִּר֥אוּ ַויְִּק֖חוּ ִ ֥אישׁ
שֵׁקִֽדים) :כד( ַויּ ֵֹ֨צא מ ֹ ֶ ֤שׁה ֶאת־ָכּל־ַהַמּטּ ֹ֙ת ִמִלְּפ ֵ ֣ני ֔ה' ֶאֽל־ָכּל־ְבּ ֵ ֖ני יִ ְ
שׁ ֶ ֥מֶרת ְל֖אוֹת ִלְבֵני־ ֶ ֑מִרי וְּת ַ ֧כל
שׁב ֶאת־ַמ ֵ ֤טּה אֲַהרןֹ ֙ ִלְפ ֵ֣ני ָהֵע֔דוּת ְלִמ ְ
שׁה ָה ֞ ֵ
ַמֵטּֽהוּ :ס )כה( ַו ֨יּ ֹאֶמר ֜ה' ֶאל־מ ֹ ֗ ֶ
שׂה :ס
שׁר ִצ ָ֧וּה ֛ה' א ֹ֖תוֹ ֵ֥כּן ָע ָ ֽ
ְתּלוּנּ ֹ ָ ֛תם ֵמָע ַ ֖לי ְוֹ֥לא יָ ֻ ֽמתוּ) :כו( ַו ַ ֖יַּעשׂ מ ֹ ֶ ֑שׁה ַכֲּא ֨ ֶ
 .3ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח רמז תשנ
ובקשתם גם כהונה )כתוב ברמז תש"ח( לכן אתה וכל עדתך הנועדים על ה' .המחלוקת הזה שאתם
עושים אינה כנגדנו אלא כנגד הקדוש ברוך הוא,
 .4תהלים פרק קו ,טז-יח
שׁה ַֽבַּמֲּח ֶ֑נה ְ֝לאֲַה ֗ר ֹן ְק ֣דוֹשׁ ֽה') :יז( ִתְּפַתּח־ֶ֭אֶרץ ַוִתְּב ַ ֣לע ָדּ ָ ֑תן ַ֝וְתַּ֗כס ַעל־ֲעַ֥דת ֲאִבי ָֽרם) :יח(
)טז( ַויְַקְנ֣אוּ ְ֭למ ֹ ֶ
שִֽׁעים:
ַוִתְּבַער־ֵ֥אשׁ ַבֲּעָד ָ ֑תם ֶ֝לָהָ֗בה ְתַּלֵ֥הט ְר ָ
 .5בראשית פרק ל ,יד-טו
שֶּׂ֔דה ַויָּ ֵ ֣בא א ָֹ֔תם ֶאל־ֵל ָ ֖אה ִא֑מּוֹ ַו ֤תּ ֹאֶמר ָרֵחל֙ ֶאל־ֵלָ֔אה
)יד( ַו ֨יֵֶּלְך ְראוֵּ֜בן ִבּי ֵ ֣מי ְקִציר־ִחִ֗טּים ַויְִּמ ָ ֤צא ֽדוָּדִאי֙ם ַבּ ָ
שׁי ְוָלַ֕קַחת ַ ֥גּם ֶאת־דּוָּד ֵ ֖אי ְבּ ִ ֑ני ַו ֣תּ ֹאֶמר ָרֵ֗חל
ְתּנִי־ ָ ֣נא ִ֔לי ִמדּוָּד ֵ ֖אי ְבֵּנ ְֽך) :טו( ַו ֣תּ ֹאֶמר ָ֗להּ ַהְמַע֙ט ַקְח ֵ ֣תְּך ֶאת־ִאי ֔ ִ
שׁ ַ ֤כּב ִעָמְּ֙ך ַהַ֔לּיְָלה ַ ֖תַּחת דּוָּדֵ֥אי ְבֵנ ְֽך:
ָלֵכ֙ן יִ ְ
 .6במדבר פרק ה ,יד
שׁ֔תּוֹ ְו ִ ֖היא ֹ֥לא
שׁ֖תּוֹ ְו ִ ֣הוא נְִט ָ ֑מאָה אוֹ־ָעַ֨בר ָע ָ ֤ליו ֽרוַּח־ִקְנאָ֙ה ְוִק ֵ ֣נּא ֶאת־ִא ְ
ְוָעַ֨בר ָע ָ ֧ליו ֽרוַּח־ִקְנ ָ ֛אה ְוִק ֵ֥נּא ֶאת־ִא ְ
נְִטָמֽאָה:
 .7במדבר רבה )וילנא( פרשת קרח פרשה יח
שׁת ִאישׁ,
שׁדוּהוּ ְבֵּא ֶ
שֲׁח ָ
שׁמוֵּאל ַבּר נְַחָמנִי אַָמר ַרִבּי יוֹנָָתן ְמַלֵמּד ֶ
שַּׁמע אַָמר ַרִבּי ְ
שׁהַ ,מה ָ
שַׁמע מ ֶ
ַויִּ ְ
שׁה ַבַּמֲּחנֶה ,
שׁנֱֶּאַמר )תהלים קו( ַויְַקנְאוּ ְלמ ֶ
ֶ
 .8תלמוד בבלי סנהדרין קי עמוד א
שׁדוּהוּ
שֲׁח ָ
שׁמוֵּאל ַבּר נְַחָמנִי ,אַָמר ַרִבּי יוֹנָָתןֶ ,
שַׁמע? אַָמר ַרִבּי ְ
שּׁמוָּעה ָ
שׁה ַויִּפּ ֹל ַעל ָפּנָיו"ַ ,מה ְ
שַׁמע מ ֹ ֶ
"ַויִּ ְ
שָׁכּל
שׁמוֵּאל ַבּר יְִצָחקְ ,מַלֵמּדֶ ,
שׁה ַבַמֲּחנֶה" ,אַָמר ַרִבּי ְ
שׁנֱֶּאַמר) ,תהלים קו( "ַויְַקנְאוּ ְלמ ֹ ֶ
שׁת ִ -אישֶׁ ,
ְבֵּא ֶ
שׁה יִַקּח ֶאת ָהא ֶֹהל ְונָָטה לוֹ ִמחוּץ ַלַמֲּחנֶה".
שׁנֱֶּאַמר) ,שמות לג( "וּמ ֹ ֶ
שׁהֶ ,
שׁתּוֹ ִממּ ֹ ֶ
ֶאָחד ְוֶאָחד ִקנֵּא ֶאת ִא ְ
 .9צרור המור על בראשית פרק ל פסוק יד
אחר כך אמר וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ,להשלים תאות אמו
.10אבן עזרא על במדבר פרק ב פסוק ב
)ב( באתת  -סימנים היו בכל דגל ודגל וקדמונינו אמרו שהיה בדגל ראובן צורת אדם מכח דרש דודאים
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.11ספר השל"ה הקדוש  -פרשת במדבר
שָּׁכַּתְבִתּי .זֶה ְלשׁוֹנוֹ )פרשת במדבר ד"ה ואף(ַ :הָדָּבר
\}יב\{ עוֹד אְַעִתּיק ְלשׁוֹן ַהִצּיּוֹנִיְ ,ויְִתָבֵּאר ָכּל ַמה ֶ
שׁה ַרֵבּנוּ ע"הִ ,כּי ְבֶּדֶגל ְראוֵּבן ָהיָה בּוֹ צוַּרת אָָדם ]ַעל יְסוֹד ַהִמְּדָרשׁ )ראה
ְמֻקָבּל ִאישׁ ִמִפּי ִאישׁ ַעד מ ֹ ֶ
שֹׁלשׁ אוִֹתיּוֹת ֵמֲאבוֹת
שֶּדה'[ְ ,וָהיָה ָחקוּק בּוֹ ָ
אבן עזרא ,רמב"ן ,רא"ש ,במדבר ב ,ב( 'ַויְִּמָצא דוָּדִאים ַבּ ָ
שִּׁכינָה.
ָהעוָֹלם' ,ב' ֵמ'אְַבָרָהם' 'צ' ִמ'יְִצָחק' 'ע' ִמ'יֲַעק ֹב'ְ ,וָהיוּ ]אְַרַבּע[ )ה(אוִֹתיּוֹת ִמזִּיו ַה ְ
.12זהר מנוקד/תרגום /חלק א דף קמ/ב
שֵׁהם דּוִֹדים ְוֵרִעים זֶה ִעם זֶהַ .רב
שָׁמה ֶ
אַָמר ִרִבּי יְִצָּחק ,אַל ִתְּקֵרי ַהדּוָּדִאים ֶאָלּא ַהדּוִֹדים ,זְהוּ ַהגּוּף ְוַהנְּ ָ
נְַחָמן אַָמר ,דּוָּדִאים ַמָמּשַׁ .מה ַהדּוָּדִאים מוִֹליִדים אֲַהָבה ָבּעוָֹלם ,אַף ֵהם מוִֹליִדים אֲַהָבה ָבּעוָֹלם .וַּמאי
שׂיֶהם ָלַדַעת וְּלַהִכּיר ְלבוְֹראָם.
שׁרוֹן ַמֲע ֵ
נְָתנוּ ֵריַחִ ,כּ ְ
.13זהר מנוקד/תרגום /חלק א דף קסה/ב
שׁל ְבָּרָכה ֵאין ִמְתָבֶּרֶכת ֶאָלּא ְבַּצד
שׁנִינוּ ,כּוֹס ֶ
שֶּדה ְוגוֹ'ָ .
]ַויֵֶּלָך ְראוֵּבן ִבּיֵמי ְקִציר ִחִטּים ַויְִּמָצא דוָּדִאים ַבּ ָ
יִָמין ,וִּמשּׁוּם ָכְּךְ ,בּעוֹד ֶ
שֲׁהֵרי ַהיִָּמין מוֵֹצא ִעָלּה
שׁםֶ ,
שּמ ֹאל ֹלא ְתַסיַּע ְל ָ
שׁל ְבָּרָכהַ ,ה ְ
שִׁמְּתעוֵֹרר ַהיִָּמין ְלכוֹס ֶ
ַבּכּוֹס ַהִהיא ְלעוֵֹרר ְכַּלֵפּי ָהעוָֹלם ָהֶעְליוֹןְ .וַהֵסֶּתר ַהזֶּהַ ,ויֵֶּלְך ְראוֵּבן ,זֶה ַצד ַהָדּרוֹםִ ,משּׁוּם ָכְּך ִדְּגלוֹ ַבָּדּרוֹם,
שׁל ַצד ַהָדּרוֹם ִלְמצ ֹא ִעָלּה ְוִתְקר ֶֹבת ַלְגִּביָרה ְלָבֵרְך אוָֹתהּ[.
ֶ
שׂר ַהְתּחוִּמים ,וְּתשׁוָּקתוֹ ֶ
שׁנֵים ָע ָ
שׁהוּא ר ֹאשׁ ִל ְ
שֶּדה ַהזּוֹ אוָֹתם ַהדּוָּדִאים,
שָׁלּהּ ,וָּמָצא ַבּ ָ
שֶּדהָ .הַלְך ְלַחֵפּשׂ ְבָּכל אוָֹתם ַהְגּנָזִים ֶ
]ַמה ָכּתוּב? ַויְִּמָצא דוָּדִאים ַבּ ָ
שָׁלּהְּ ,לָהִעיר ִהְתעוְֹררוּת ְלַמְעָלה,
שֵׁהם ַהִתּקּוִּנים ֶ
שֵׁני ְכרוִּבים ֶ
ַוֲעֵליֶהם נֱֶאַמר ַהדּוָּדִאים נְָתנוּ ֵריַחְ ,ואוָֹתם ְ
שׁיְּעוֵֹרר ְכַּלֵפּי ַמְעָלהַ ,רק ַהְכּרוִּבים[.
שֶּדה ַהזּוֹ ֵאין ִתּקּוּן ֶ
שׁל ַה ָ
שֲׁהֵרי ְבָּכל אוָֹתם ַהִתּקּוִּנים ֶ
ֶ
שָׁלל
שְׁמַּחֶלֶּקת ֵחֶלק ָ
]ָמַתי ַצד ַהָדּרוֹם ִמְתעוֵֹרר ֵאֶליָה ִלְמצ ֹא ִעָלּה ְלָבֵרְך אוָֹתהּ? ִבּיֵמי ְקִציר ִחִטּיםִ ,בּזְַמן ֶ
ְלאוְּכלוֶּסיָהְ ,וָכל קוְֹצֵרי ַה ָ
שֶּדהִ .מיָּד ַ -ויֵָּבא א ָֹתם ֶאל ֵלאָה ִאמּוַֹ .מֲעֶלה ֵריַח ְוִהְתעוְֹררוָּתם ָלעוָֹלם ָהֶעְליוֹן,
שֵׁמִּעיר )שיעורר( ְבָּרכוֹת ָלעוָֹלם ַהַתְּחתּוֹן[.
ָהעוָֹלם ַהנְִּכֶסהִ ,משּׁוּם ֶ
שֶּדה ַהזּוֹ אוָֹתם
שָׁלּהּ ,וָּמָצא ַבּ ָ
שֶּדהָ .הַלְך ְלַחֵפּשׂ ְבָּכל אוָֹתם ַהְגּנָזִים ֶ
]ַמה ָכּתוּב? ַויְִּמָצא דוָּדִאים ַבּ ָ
שָׁלּהְּ ,לָהִעיר
שֵׁהם ַהִתּקּוִּנים ֶ
שֵׁני ְכרוִּבים ֶ
ַהדּוָּדִאיםַ ,וֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ַהדּוָּדִאים ָנְתנוּ ֵריַחְ ,ואוָֹתם ְ
שׁיְּעוֵֹרר ְכַּלֵפּי ַמְעָלהַ ,רק
שֶּדה ַהזּוֹ ֵאין ִתּקּוּן ֶ
שׁל ַה ָ
שֲׁהֵרי ְבָּכל אוָֹתם ַהִתּקּוִּנים ֶ
ִהְתעוְֹררוּת ְלַמְעָלהֶ ,
ַהְכּרוִּבים[.
שֵׁהם נוְֹתנִים
שׁאוָֹתם דּוָּדִאים נוְֹתנִים ֵריַח ַליִָּמיןֵ .כּיָון ֶ
]ָהעוָֹלם ַהַתְּחתּוֹן ֹלא ִמְתעוֵֹרר ָלעוָֹלם ָהֶעְליוֹןֶ ,אָלּא ְכּ ֶ
שָּׁצִּריְךַ .מה ָכּתוּב?
שׁא ֹל ַמה ֶ
ֵריַח ַליִָּמיןְ ,וַהיִָּמין ִמְתעוֵֹרר ָלעוָֹלם ָהֶעְליוֹןִ ,מיָּד ָהעוָֹלם ַהַתְּחתּוֹן ִמְתעוֵֹרר ִל ְ
שׁל אוָֹתם דּוָּדִאים
ַותּ ֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלאָה ְתּנִי נָא ִלי ִמדּוָּדֵאי ְבּנְֵךֵ .תּן ִלי ְבָּרכוֹת ֵמאוָֹתהּ ַהִהְתעוְֹררוּת ֶ
שִׁמְּתעוֵֹרר ְלַצד ַהיִָּמין[.
ֶ
.14בראשית פרק לה ,כב
שָׂרֵאֽל פ ַוִיּ ְֽה֥יוּ ְבֵניֽ ־
שׁ ַ ֖מע יִ ְ
שַׁ֕כּ֙ב ֶאת־ִבְּל ָ ֖ה֙ה ִפּי ֶ ֣לֶגשׁ אִָ֔ביו ַויִּ ְ
שָׂרֵאל֙ ָבּ ָ ֣אֶרץ ַהִ֔הוא ַוֵיֶּ֣לְך ְראוֵּ֔בן ַויִּ ְ
שׁ ֤כּ ֹן יִ ְ
ַויְִ֗הי ִבּ ְ
שׂר:
שֵׁנ֥ים ָע ָ ֽ
יֲַע ֖ק ֹב ְ
.15רד"ק בראשית פרק לה פסוק כב
פלגש אביו  -אשת אביו היתה נקראת פלגש; שראובן חשב כי לא היתה אסורה עליו לפי שהיתה תחלה
שפחה ואחר כן לקחה אביו לפלגש והכתוב מעיד עליה שהיתה לו לאשה ,כמו שאמר ותתן לו בלהה
שפחתה לאשה ,והיתה אסורה עליו ,כי בני נח נצטוו על העריות כמו שכתבנו ,כל שכן בני יעקב ,לפיכך
נטל ממנו יעקב בכורתו ,כמו שאמר ,בחללו יצועי אביו ,ונתנה בכורתו ליוסף:
.16בכור שור בראשית פרק לה פסוק כב
וישמע ישראל :ונמצא שאבד שתי נשיו ,רחל שמתה ,ובלהה ששכב ראובן עמה ,שמהיום ההוא ומעלה
לא שכב יעקב עמה כדכתיב גבי פלגש דוד ששכב עמהן אבשלום "ותהיינה צרורות ]עד יום מותן[
אלמנות חיות" כל ימיהן,
3

.17במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה ו:ב
...וַּמהוּ ַתְּחָתּיוֵ ,אלּוּ ָבּנָיוְ ,כָּמה ְדֵתיָמא )תהלים מה ,יז(ַ :תַּחת ֲאב ֶֹתיָך יְִהיוּ ָבנֶיָך) ,איוב לו ,ז(ְ :וֶאת ְמָלִכים
שׁנֱֶּאַמר )דברי הימים ב כא ,ג(:
שָׁחַלק ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ָכּבוֹד ַלְבּכוִֹרים ְוָלֶהם ָראוּי ַמְלכוּת ִלטּ ֹלֶ ,
ַלִכֵּסּאֶ ,
שׂים ִאלּוֵּלי
שַּׁהְלִויִּם עוֹ ִ
שֵׁהם ָהיוּ ְראוּיִם ִלטּ ֹל ַהְכֻּהָנּה וַּמה ֶ
ְוֶאת ַהַמְּמָלָכה נַָתן ִליהוָֹרם ִכּי הוּא ַהְבּכוֹרֶ ... .
שַׁלח ֶאת נֲַעֵרי ְבּנֵי
שׁנֱֶּאַמר )שמות כד ,ה(ַ :ויִּ ְ
שַׁבְּתִּחָלּה ָהיוּ ַהְבּכוִֹרים ַמְקִריִביםֶ ,
שׂה ָהֵעֶגלֶ ,
ֹלא ָחְטאוּ ְבַּמֲע ֵ
שֵׂאת זוֹ ְכֻּהנָּה,
שָׂרֵאל ַויֲַּעלוּ ע ֹֹלת וגו'ְ ,וֵכן יֲַעק ֹב אוֵֹמר ִלְראוֵּבן )בראשית מט ,ג(ְ :ראוֵּבן ְבּכ ִֹרי ַאָתּה וגו' ְ
יִ ְ
ְכָּמה ְדֵתיָמא )ויקרא ט ,כב(ַ :ויִּ ָ
שׁנֱֶּאַמר )שמואל א ב,
שּׂ ֹא אֲַהרןֹ ֶאת יָָדיו ֶאל ָהָעם ַויְָבֲרֵכםָ .עז זוֹ ַמְלכוּתֶ ,
י(ְ :ויִֶתּן עזֹ ְלַמְלכּוֶֹ ,
שָׁהיָה
שׂה ִבְּלָהה ָהיָה ָראוּי ִלטּ ֹל ְכֻּהָנּה וַּמְלכוּתְ ,לִפי ֶ
שִׁאלּוֵּלי ֹלא ָסַרח ְראוֵּבן ְבַּמֲע ֵ
שָׂרֵאל,
שׁנְִּכנְסוּ ְפּשׁוֵּטי ַהְלִויִּם ַתַּחת ְבּכוֵֹרי יִ ְ
שֵׁכּן ַאְתּ מוֵֹצא ֶ
ְבּכוֹר ,וִּמנַּיִן אַף ַלֲעבוַֹדת ַהְלִויִּם ָהיָה ְראוּיִיןֶ ,
ֶ
שׁיֵבם ָלנֶַצח,
שָׂרֵאל וגו'ֱ ,הֵויַ :ויּ ִ
שׁנֱֶּאַמר )במדבר ג ,מא(ְ :וָלַקְחָתּ ֶאת ַהְלִויִּם ִלי ֲאנִי ה' ַתַּחת ָכּל ְבּכ ֹר ִבְּבנֵי יִ ְ
שָׁהיוּ ְראוּיִן ַהְבּכוִֹרים ִלטּ ֹל,
זוֹ ִהיא ַהְלִויָּה ֶ
.18מלכים א פרק ב ,יב-כה
שֹׁל ֔מ ֹה
שַׁב֙ע ֵאם־ ְ
שׁב ַעל־ִכּ ֵ ֖סּא ָדּ ִ֣וד אָ ִ ֑ביו ַוִתּ ֥כּ ֹן ַמְלֻכ֖תוֹ ְמ ֽא ֹד) :יג( ַויָּ ֞ב ֹא ֲאדנֹ ִָיּ֣הוּ ֶבן־ַחִ֗גּית ֶאל־ַבּת־ ֶ ֙
שֹׁל ֕מ ֹה יָ ֕ ַ
)יב( וּ ְ
שֽׁלוֹם) :יד( ַו ֕יּ ֹאֶמר ָדָּ֥בר ִ ֖לי ֵא ָ ֑ליְִך ַו ֖תּ ֹאֶמר ַדֵּבּֽר) :טו( ַו ֗יּ ֹאֶמר ַ ֤אְתּ יָ ַ ֙דַע ְ֙תּ ִכּי־ִל֙י
שׁ֣לוֹם בּ ֹ ֶ ֑אָך ַו ֖יּ ֹאֶמר ָ
ַו ֖תּ ֹאֶמר ֲה ָ
שָׂרֵ֛אל ְפּנֵי ֶ ֖הם ִלְמֹ֑לְך ַוִתּ ֤סּ ֹב ַהְמּלוָּכ֙ה ַוְתּ ִ ֣הי ְלאִָ֔חי ִ ֥כּי ֵמ֖ה' ָ֥היְָתה ֽלּוֹ) :טז( ְוַעָ֗תּה
ָהיְ ָ ֣תה ַהְמּלוָּ֔כה ְוָעַ֞לי ָ֧שׂמוּ ָֽכל־יִ ְ
שֹׁל ֣מ ֹה ַהֶ֔מֶּלְך
שֵׁא ָ ֤לה אַַח֙ת ָאֽנ ִֹכ֙י שׁ ֹ ֵ ֣אל ֵמִֽאָ֔תְּך אַל־ָתּ ִ ֖שִׁבי ֶאת־ָפּ ָ ֑ני ַו ֥תּ ֹאֶמר ֵא ָ ֖ליו ַדֵּבּֽר) :יז( ַו ֗יּ ֹאֶמר ִאְמִרי־נָ֙א ִל ְ
ְ
שֹׁל ֜מ ֹה ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלִא֗מּוֹ
ִ ֥כּי ֹֽלא־יָ ִ ֖שׁיב ֶאת־ָפּ ָ ֑ניְִך ְויִֶתּן־ ִ ֛לי ֶאת־ֲאִבי ַ ֥שׁג ַהשּׁוַּנ ִ֖מּית ְלִאָֽשּׁה) ... :כב( ַויַַּע֩ן ַהֶ֨מֶּלְך ְ
שֲׁאִלי־ל֙וֹ ֶאת־ַהְמּלוָּ֔כה ִ ֛כּי ֥הוּא אָ ִ ֖חי ַהָגּ ֣דוֹל ִמ ֶ ֑מּנִּי ְול֙וֹ
שּׁנִַמּי֙ת ַלֲא ֣ד ֹנִ ֔יָּהוּ ְו ַ ֽ
ְוָלָמ֩ה ַ֨אְתּ שׁ ֶֹ֜אֶלת ֶאת־ֲאִבי ַ ֤שׁג ַה ֻ
וְּלֶאְביָ ָ ֣תר ַהכּ ֵֹ֔הן וְּליוֹ ָ ֖אב ֶבּן־ְצרוָּי ֽה :פ
.19ספר ראש דוד  -פרשת קרח
… ולזה נסמכה פרשת מרגלים לענין זה ,עד כאן לשונו .וממנו נקח לגדל ולחזק קוטב דרושנו ,כי ענין
המרגלים ואשר לא נמלך בצבור כבצלאל על הכהונה ומלכות ,הן הנה היו שהחליטו קרח ועדתו בדעתם
הכוזב דמשה רבינו ע"ה מפי עצמו ומדעתו עשה כל זה ,והיא לא תצלח ,כאשר אירע בענין המרגלים
אשר בירר ושלח לתקלה להם ולישראל ,ומרעה אל רעה יצאו ,לחשוד ברבן של נביאים שנתן עיניו
בנשיהם לקחתם מדין מלך כמדובר ,וזהו שאמרו המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו
במדבר ,פחים טמנו לו על ענין המרגלים ,לרמוז שהוא מופת חותך שעושה מדעתו ולא ה' פעל כל זאת,
וזה עמוד ברזל לסברתם ,וזהו שאמרו המעט כי העליתנו להמיתנו ,והיית בעוכרינו לעשות מדעתך ,ולא
עוד אלא כי תשתרר מעצמך להיות מלך ,גם השתרר ,לקחת נשותינו מדין מלך הנאמר שדותיכם יקח,
אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם ,לפתור שדה ממש ,ולעת כזאת
רצית לקיים בנשותינו ,ויחר למשה מאד ,על רוע מעלליהם ומחשבתם ובנינם על קורי עכביש ,ויאמר
אל ה' אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ,כלומר אף מה שפשוט בדין מלך דכתיב חמוריכם
יקח ,לא חמור אחד מהם נשאתי ,וכמו שפירש בספר פענח רזא ,ולא הרעותי את אחד מהם ,ליקח בנו
ובתו למשרת ומשרתת כמשפט המלך ,ואם הפשוט ודבר קטן שבמשפט המלוכה לא עשיתי ,קל וחומר
לקחת נשיהם בטענת דין שדותיכם יקח ,ואעיקרא הוא טעות גמור ,דלאו בגווה דאשה קא משתעי קרא,
ואם הדבר פשוט ורגיל אף בנשיאים עד שור עד חמור לא לקחתי ,ואח ובן אין גם אחד נשתמשתי ממנו,
מהיכא תיתי לקחת נשיהם ,והם דברי נרגן מבלי טעם וריח כלל:
Shiur is sponsored by Michael Rose in Loving Memory of his Father
א' תמוז  on his yahrzeitז“ל Chaim Herschel ben Meir
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