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1. Bamidbar 17:27-28

ֹּאמרּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל מֹּ שֶ ה לֵאמֹּ ר הֵ ן ָגוַעְ נּו אָ בַ ְדנּו ֻּכלָנּו אָ בָ ְדנּו :כֹּ ל הַ קָ ֵרב הַ קָ ֵרב אֶ ל ִמ ְשכַן ד' יָמּות הַ ִאם תַ ְמנּו לִ גְ ֹועַ:
ַוי ְ
2. Bamidbar 18:1-32

א-זַ :וי ֹּאמֶ ר ד’ אֶ ל אַ הֲרֹּ ן אַ תָ ה ּובָ נֶיָך ּובֵ ית אָ בִ יָך ִאתָ ְך ִת ְשאּו אֶ ת עֲֹון הַ ִמקְ דָ ש וְ אַ תָ ה ּובָ נֶיָך ִאתָ ְך ִת ְשאּו אֶ ת עֲֹון כְ ֻּהנ ְַתכֶם :וְ גַם אֶ ת אַ חֶ יָך מַ טֵ ה
ּומ ְשמֶ ֶרת כָל הָ אֹּ הֶ ל אַ ְך אֶ ל כְ לֵי הַ קֹּ דֶ ש
לֵוִ י שֵ בֶ ט אָ בִ יָך הַ קְ ֵרב ִאתָ ְך וְ יִ ָל וּו ָעלֶיָך וִ ישָ ְרתּוָך וְ אַ תָ ה ּובָ נֶיָך ִאתָ ְך לִ פְ נֵי אֹּ הֶ ל הָ ֵעדֻּת :וְ שָ ְמרּו ִמ ְשמַ ְר ְתָך ִ
וְ אֶ ל הַ ִמזְבֵ חַ ל ֹּא יִ קְ ָרבּו וְ ל ֹּא ָימֻּתּו גַם הֵ ם גַם אַ תֶ ם :וְ נִ לְ וּו ָעלֶיָך וְ שָ ְמרּו אֶ ת ִמ ְשמֶ ֶרת אֹּ הֶ ל מֹועֵד לְ כֹּ ל עֲבֹּ דַ ת הָ אֹּ הֶ ל וְ זָר ל ֹּא יִ קְ ַרב אֲ לֵיכֶם:
ּושמַ ְרתֶ ם אֵ ת ִמ ְשמֶ ֶרת הַ קֹּ דֶ ש וְ אֵ ת ִמ ְשמֶ ֶרת הַ ִמזְבֵ חַ וְ ל ֹּא יִ הְ יֶה עֹוד קֶ צֶ ף עַל בְ נֵי יִ ְש ָראֵ לַ :ואֲנִ י ִהנֵה לָקַ ְח ִתי אֶ ת ֲאחֵ יכֶם הַ לְ וִ יִ ם ִמתֹוְך ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל
ְ
ָלכֶם מַ תָ נָה נְ תֻּ נִ ים ַלד' ַלעֲבֹּ ד אֶ ת עֲבֹּ דַ ת אֹּ הֶ ל מֹו ֵעד :וְ אַ תָ ה ּובָ נֶיָך ִא ְתָך ִת ְש ְמרּו אֶ ת כְ ֻּהנ ְַתכֶם לְ כָל ְדבַ ר הַ ִמזְבֵ חַ ּולְ ִמבֵ ית לַפָ רֹּ כֶת ַועֲבַ ְדתֶ ם עֲבֹּ דַ ת
מַ תָ נָה אֶ תֵ ן אֶ ת כְ ֻּהנ ְַתכֶם וְ הַ זָר הַ קָ ֵרב יּומָ ת :ס
ח-כ :וַיְ דַ בֵ ר ד’ אֶ ל אַ הֲרֹּ ן ַואֲנִ י הִ נֵה נָתַ ִתי לְ ָך אֶ ת ִמ ְשמֶ ֶרת ְתרּומֹּ תָ י לְ כָל קָ ְדשֵ י בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לְ ָך נְ תַ ִתים לְ מָ ְשחָ ה ּולְ בָ נֶיָך לְ חָ ק עֹולָם :זֶה יִ הְ יֶה לְ ָך
ִמקֹּ דֶ ש הַ קֳּ דָ ִשים ִמן הָ אֵ ש כָל קָ ְרבָ נָם לְ כָל ִמ נְ חָ תָ ם ּולְ כָל חַ טָ אתָ ם ּולְ כָל אֲשָ מָ ם אֲשֶ ר י ִָשיבּו לִ י קֹּ דֶ ש קָ דָ ִשים לְ ָך הּוא ּולְ בָ נֶיָךְ :בקֹּ דֶ ש הַ קֳּ דָ ִשים
ת ֹּא ֲכלֶנּו כָל ָזכָר י ֹּאכַל אֹּ תֹו קֹּ דֶ ש יִ הְ יֶה לְָך :וְ זֶה לְ ָך ְתרּומַ ת מַ תָ נָם לְ כָל ְתנּופֹּ ת בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לְ ָך נְ תַ ִתים ּולְ בָ נֶיָך וְ לִ ְבנֹּ תֶ יָך ִא ְתָך לְ חָ ק עֹולָם כָל טָ הֹור
כּורי כָל אֲשֶ ר ְבאַ ְרצָ ם אֲשֶ ר י ִָביאּו ַלד' לְ ָך יִ הְ יֶה
אשיתָ ם אֲשֶ ר יִ ְתנּו ַלד' לְ ָך נְ תַ ִתיםִ :ב ֵ
יתָך י ֹּאכַל אֹּ תֹו :כֹּ ל חֵ לֶב יִ צְ הָ ר וְ כָל חֵ לֶב ִתירֹוש וְ דָ גָן ֵר ִ
בְ בֵ ְ
יתָך י ֹּא ֲכלֶנּו :כָל חֵ ֶרם בְ יִ ְש ָראֵ ל לְ ָך יִהְ יֶה :כָל ֶפטֶ ר ֶרחֶ ם לְ כָל בָ שָ ר אֲשֶ ר יַקְ ִריבּו לד' בָ אָ דָ ם ּובַ ְבהֵ מָ ה יִ ְהיֶה לְָך אַ ְך פָ דֹּ ה ִתפְ דֶ ה אֵ ת
כָל טָ הֹור בְ בֵ ְ
בְ כֹור הָ אָ דָ ם וְ אֵ ת בְ כֹור הַ בְ הֵ מָ ה הַ ְטמֵ אָ ה ִתפְ דֶ הּ :ופְ דּויָו ִמבֶ ן חֹּדֶ ש ִתפְ דֶ ה בְ ע ְֶרכְ ָך כֶסֶ ף חֲמֵ שֶ ת ְשקָ לִ ים ְבשֶ קֶ ל הַ קֹּ דֶ ש ע ְֶש ִרים ג ֵָרה הּוא :אַ ְך בְ כֹור
ּובשָ ָרם יִ ְהיֶה לְָך ַכ ֲחזֵה
שֹור אֹו בְ כֹור כֶשֶ ב אֹו בְ כֹור ֵעז ל ֹּא ִתפְ דֶ ה קֹּ דֶ ש הֵ ם אֶ ת דָ מָ ם ִתזְרֹּ ק עַל הַ ִמזְבֵ חַ וְ אֶ ת חֶ לְ בָ ם תַ קְ ִטיר ִאשֶ ה לְ ֵריחַ נִ יחֹּ חַ לד'ְ :
הַ ְתנּופָה ּוכְ שֹוק הַ י ִָמין לְ ָך יִ הְ יֶה :כֹּ ל ְתרּומֹּ ת הַ קֳּ דָ ִשים אֲשֶ ר י ִָרימּו בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל לד' נָתַ ִתי לְ ָך ּולְ בָ נֶיָך וְ לִ ְבנֹּ תֶ יָך ִא ְתָך לְ חָ ק עֹולָם ְב ִרית מֶ לַח עֹולָם
הִ וא לִ פְ נֵי ד' לְ ָך ּולְ ז ְַרעֲָך ִאתָ ְךַ :וי ֹּאמֶ ר ד’ אֶ ל אַ הֲרֹּ ן בְ אַ ְרצָ ם ל ֹּא ִתנְ חָ ל וְ חֵ לֶק ל ֹּא יִ הְ יֶה לְ ָך ְבתֹוכָם אֲנִ י חֶ לְ קְ ָך וְ ַנ ֲחל ְָתָך ְבתֹוְך ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל :ס
כא-לב :וְ לִ בְ נֵי לֵוִ י הִ נֵה נָתַ ִתי כָל מַ עֲשֵ ר בְ יִ ְש ָראֵ ל לְ ַנ ֲחלָה חֵ לֶף עֲבֹּ דָ תָ ם אֲשֶ ר הֵ ם עֹּ בְ ִדים אֶ ת עֲבֹּדַ ת אֹּ הֶ ל מֹו ֵעד :וְ ל ֹּא יִ קְ ְרבּו עֹוד בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ל
ּובתֹוְך ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ל ֹּא יִ נְ חֲלּו ַנ ֲחלָה:
אֹּ הֶ ל מֹועֵ ד לָשֵ את חֵ ְטא לָמּות :וְ ָעבַ ד הַ לֵוִ י הּוא אֶ ת עֲבֹּ דַ ת אֹּ הֶ ל מֹועֵד וְ הֵ ם יִ ְשאּו עֲֹונָם חֻּקַ ת עֹולָם לְ דֹּ רֹּ תֵ יכֶם ְ
כִ י אֶ ת מַ עְ שַ ר בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל אֲשֶ ר י ִָרימּו לד’ ְתרּומָ ה נָתַ ִתי לַלְ וִ ִים לְ ַנ ֲחלָה עַל כֵן אָ מַ ְר ִתי לָהֶ ם ְבתֹוְך ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ל ֹּא יִ נְ חֲלּו ַנ ֲחלָה :פ וַיְ דַ בֵּ ר ד’ אֶ ל
מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר :וְ אֶ ל הַ לְ וִ יִ ם ְתדַ בֵּ ר וְ אָ מַ ְרתָ אֲ לֵּהֶ ם כִ י ִתקְ חּו מֵּ אֵּ ת ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֶ ת הַ מַ עֲשֵּ ר אֲ שֶ ר נָתַ ִתי לָכֶם מֵּ ִאתָ ם ְב ַנ ֲחל ְַתכֶם ַוה ֲֵּרמֹ תֶ ם ִממֶ ּנּו
ְתרּומַ ת ד’ מַ עֲשֵּ ר ִמן הַ מַ עֲשֵּ ר :וְ נ ְֶחשַ ב ָלכֶם ְתרּומַ ְתכֶם כַדָ גָן ִמן הַ גֹ ֶרן וְ כ ְַמלֵּאָ ה ִמן הַ יָקֶ בֵּ :כן תָ ִרימּו גַם אַ תֶ ם ְתרּומַ ת ד’ ִמכֹ ל
מַ עְ ְשרֹ תֵּ יכֶם אֲ שֶ ר ִתקְ חּו מֵּ אֵּ ת ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל ּונְ תַ תֶ ם ִממֶ ּנּו אֶ ת ְתרּומַ ת ד’ לְ אַ הֲרֹ ן הַ כֹ הֵּ ןִ :מכֹ ל מַ ְתנֹ תֵּ יכֶם תָ ִרימּו אֵּ ת כָ ל ְתרּומַ ת ד’ ִמכָ ל
ימכֶם אֶ ת חֶ לְ בֹו ִממֶ ּנּו וְ נ ְֶחשַ ב לַלְ וִ יִ ם כִ ְתבּואַ ת גֹ ֶרן וְ כִ ְתבּואַ ת יָקֶ ב :וַאֲ כַלְ תֶ ם אֹ תֹו ְבכָל מָ קֹום
חֶ לְ בֹו אֶ ת ִמקְ ְדשֹו ִממֶ ּנּו :וְ אָ מַ ְרתָ אֲ לֵּהֶ ם בַ ה ֲִר ְ
ימ ֶכם אֶ ת חֶ לְ בֹו ִממֶ ּנּו וְ אֶ ת קָ ְדשֵּ י ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל ל ֹא
יתכֶם כִ י שָ כָר הּוא ָלכֶם חֵּ לֶף עֲבֹ דַ ְתכֶם ְבאֹ הֶ ל מֹועֵּ ד :וְ ל ֹא ִת ְשאּו ָעלָיו חֵּ ְטא בַ ה ֲִר ְ
אַ תֶ ם ּובֵּ ְ
ְתחַ לְ לּו וְ ל ֹא תָ מּותּו :פ
3. Rashi to Bamidbar 18:8

משל למלך שנתן שדה לאוהבו ולא כתב ולא חתם ולא העלה בערכאין ,בא אחד וערער על השדה ,א"ל המלך "כל מי שירצה יבא ויערער
לנגדך ,הריני כותב וחותם לך ומעלה בערכאין ".אף כאן לפי שבא קרח וערער כנגד אהרן על הכהונה ,בא הכתוב ונתן לו כ"ד מתנות
כהונה בברית מלח עולם ,ולכך נסמכה פרשה זו לכאן:
This may be compared to a king who gave a field to his close friend, without writing or signing or processing it in the
courts. Someone came and challenged [the friend] regarding the field. The king told him, “If anyone wants to
challenge you, I will write and sign for you, and process it in the courts.” So, too, here, because Korach came and
challenged Aharon regarding the kehunah, the text came and gave him 24 gifts of kohanim with a salt covenant
forever. This is why this portion is brought here.
Respect for the Kohanim
4. Rabbeinu Bechayye, Kad haKemach, Rashut 8

הכהן מעולה ומקודש יותר מן הלוי והלוי יותר מישראל ,וכן חייבה תורה במתנות לתת תרומה שהיא אחד מחמשים ונקראת "קדש" לכהן
שקראו הכתוב קדש שנא' (ד"ה א כג) "ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים ",ולתת ללוי מעשר ראשון ,ונתחייב הלוי לתת לכהן מעשר מן
המעשר ,אם כן כשם שישראל משועבד ללוי כן הלוי משועבד לכהן...
The Kohen is more elevated and sanctified than the Levi, and the Levi is more than the Yisrael. So, too, the Torah
obligated terumah, 1/50, which is called “holy”, for the Kohen who is called “holy” in the text, as in, “And He
separated Aharon to sanctify him, holy of holies.” (Divrei haYamim I 23) And to give the Levi the first tithe. And the
Levi is obligated to give the Kohen a tenth from the tenth. So just as the Yisrael is bound to the Levi, so the Levi is
…bound to the Kohen

5. Daniel 4:24

: הֵ ן תֶ ֱהוֵא אַ ְרכָה לִ ְשלֵוְ תָ ְך,לָהֵ ן מַ לְ כָא ִמלְ כִ י יִ ְשפַר ֲעלְָך ַוחֲטָ אָ ְך בְ צִ ְדקָ ה פְ רֻּ ק ַו ֲע ָויָתָ ְך בְ ִמחַ ן ֲענָיִ ן
Therefore, King, may my counsel find favour before you, and redeem your sin with tzedakah, and your guilt by
showing favour to the needy, and thus your tranquility will endure.
6. Abarbanel, Maayanei haYeshuah, Maayan 6, Tamar 4 (pg. 317)

אם היתה הגזרה עבור גאותו הנה אם יכנע לעבוד השפלים ממנו והם העניים תסור זאת הגזירה
Were the decree for his arrogance, then if he would serve lowlier people, the needy, then the decree would vanish.
Respect for Gd
7. Rabbi Samson Raphael Hirsch, Horeb 304
You should not use that portion for personal purposes but dedicate it to Gd, declaring thereby that Gd is Lord of the
earth and that only through Him have you any right to the earth and to the fruit it yields.
8. Sefer haChinuch, Mitzvah 396

 נצטוו לתת מכל אשר יטלו מבני ישראל חלק העשירי,'ולמען ידעו ויתבוננו כי כל חלקם בטובה וחלק אחיהם היא סבת העבודה לד
. ובכן יתנו אל לבם כי יש גבוהים עליהם וגבוה מעל לכולם הוא שומר הכל יתעלה,למשרתים הגדולים
So that they will know and contemplate that their entire portion of the bounty, and the portion of their brethren, is
cause to serve Gd, they were commanded to give from all that they take from Israel one-tenth for the great servants.
Thus they will put into their hearts that there are higher-ups above them, and that higher than all of them is the exalted
Guardian of all.
Giving is the Goal
9. Sefer haChinuch, Mitzvah 396

 ואל יאמרו בניהם לבניהם זכיתם בתבואה,גם כי יש בזה זכות וכבוד ומעלה ללוים לבלתי יגרע שמם ממצות מעשר בחלקם בתבואות
. יש תורה ויש קמח, ועכשיו יהיה המענה,ואנחנו במצוה
Also, there is merit and honour and stature in this for the Leviyyim, lest their name be eliminated from the mitzvah of
tithing when they receive their portion of produce. And lest their children [of the Yisraelim] say to the children [of the
Leviyyim], 'You receive the produce, we receive the mitzvah,' there will now be a response: We have Torah, and we
have flour [to give].
10. Talmud, Bava Batra 8a

רבה רמא צדקה איתמי דבי בר מריון א"ל אביי והתני רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים א"ל אנא
לאחשובינהו קא עבידנא
Rabbah required the orphans of the house of Bar Marion to give tzedakah. Abbaye asked: Didn't Rav Shemuel bar
Yehudah teach that one may not decree tzedakah upon orphans, even to redeem captives? Rabbah replied: I am
doing it to increase their communal standing.
11. Tamara Brown, Raising Brooklyn: Nannies, Childcare and Caribbeans Creating Community, Chapter Four
This chapter builds on previous chapters to suggest how childcare providers used food to create community among
each other. Their West Indian food culture was a prominent part of their daily lives and bonded them as Caribbean
women. Below, I explore how providers made food preparation a measure of mothering ability against which their
employers were judged and found wanting, as well as a means of asserting control within the employer's household.
12. Bamidbar 16:3

:'ֹּאמרּו ֲאלֵהֶ ם ַרב ָלכֶם כִ י כָל הָ עֵדָ ה ֻּכלָם קְ דֹּ ִשים ּובְ תֹוכָם ד' ּומַ דּו ַע ִת ְתנ ְַשאּו עַ ל קְ הַ ל ד
ְ וַיִ קָ הֲלּו עַל מֹּ שֶ ה וְ עַל אַ הֲרֹּ ן ַוי

