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פרק א
)א( וידבר .במדבר סיני באחד לחדש וגו'  -מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה ,כשיצאו ממצרים
מנאן ,וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים ,כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן .באחד בניסן הוקם המשכן,
ובאחד באייר מנאם) .1ב( למשפחתם  -דע מנין כל שבט ושבט .2לבית אבתם  -מי שאביו משבט אחד ואמו
משבט אחר יקום על שבט אביו .3לגלגלתם  -על ידי שקלים בקע לגלגולת) .4ג( כל יצא צבא  -מגיד שאין יוצא
בצבא פחות מבן עשרים) .5ד( ואתכם יהיו  -כשתפקדו אותם יהיו עמכם נשיא כל שבט ושבט )במדבר רבה פ"ו
סי' ו'() .טז( אלה קרואי העדה  -הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה) .6יז( האנשים האלה  -את שנים עשר
נשיאים הללו .אשר נקבו  -לו כאן בשמות) .יח( ויתילדו על משפחתם  -הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת
)לידתם( ]לידת[ כל אחד ואחד ,7להתייחס על השבט) .ט( אך את מטה לוי לא תפקד  -כדאי הוא לגיון של מלך
 1עי' פסיקתא רבתי )פרשה י( :ד"א ]בטנך ערמת חטים[ רבי יצחק אומר למה כחיטים אלא מה
עיסקן של חיטים הללו כשהן נכנסין לאוצר הם נכנסין במדה וחשבון באו ליטול אותם מן האוצר
מוציאין אותן בחשבון ובמידה בא לזרוע אותם זורעים אותם בחשבון ובמידה כך כשנכנסו
במצרים מנאם הקב"ה בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה )דברים י' כ"ב( כל הנפש הבאים
מצרימה שבעים )בראשית מ"ו כ"ז( באו לצאת מנאם שנאמר ויסעו מרעמסס סוכותה כשש מאות
אלף רגלי )שמות י"ב ל"ז( וכן יצאו למדבר שוב מנאם וידבר ה' אל משה במדבר סיני ]וגו'[ שאו את
ראש בני ישראל )במדבר א' א' וב'( ואף כאן כי תשא את ראש :ד"א ]כי תשא את ראש בנ"י[ אמר
ר' לוי למה מנה אותם בכל שעה למלך שהיו לו תסבריות ולא היה משגיח עליהם למנות היה לו
פלומטרין אחד של זהב קטן והיה בכל שעה נוטלו ומונה אותן כמה יש בו ומניחו אחר )כך( כמה
ימים )מוצאו( ]מוציאו[ ומונה אותן אמרו לו מרי מכל תסבריות שיש לך )ואין( ]אין[ אתה משגיח
עליהם למנותם אלא לזה הקטן אמר )לו( ]להם[ כל אילו אינן שלי יורדין לטמיון של טמיון הם
אבל זה עמד לי בכמה צער עד שלא סיגלתי )אותן( ]אותו[ לפיכך איני נזקק לכל אילו אלא לזה
שסיגלתי כך הקדוש ברוך הוא כמה אומות יש בעולם כמה אוכלוסים של אומות ואינו משגיח
עליהם א"ל מרי רבונו של עולם כמה אומות יש לך בעולם ואין אתה משגיח עליהם למנותם אלא
בכל שעה שאו את ראש בני ישראל א"ל הקדוש ברוך הוא כל אילו אוכלוסים שאתם רואים אותם
אינם שלי של טמיון הם ושל גיהנם הם והיו עמים משרפות סיד )ישעיה ל"ג י"ב( אבל אלו ישראל
שאני מונה אותם בכל שעה סגולתי הם שנאמר והייתם לי סגולה מכל העמים )שמות י"ט ה'(
וכמה )סגולתו( ]סגולותיו[ של אדם חביבין עליו כך הם חביבין עלי בצער שעמדו לי בכמה יציאה
עמדו לאל או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי )דברים ד' ל"ד( אמר הקב"ה הבן יקיר לי
אפרים )ירמיה ל"א כ'( הבן )שעמדה( ]שעמד[ לי ביוקר לפיכך איני נזקק לכל האומות למנות אלא
לישראל כי תשא את ראש בני ישראל:
ועי' עוד במדבר רבה )פ"ב סי' יא( אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם וגו' בעשרה מקומות
נמנו ישראל אחד בירידתן למצרים.
?2
 3רק מצאתי )במדבר רבה פ"ו סי' ג'( :לבית אבותם למשפחותם לבית אבות עשה לו משפחות
ולא לבית אמותם שאם נשאו בני גרשון מבנות קהת או מבנות מררי יקראו בניהם על שם
משפחות גרשון אבל אם משאר משפחות נשאו.
?4
5
6

) 7ילקוט שמעוני במדבר  -פרק א  -רמז תרפד( בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו
אומות העולם בהן מה ראו להתקרב יותר מן האומות ,סתם פיהן הקב"ה אמר להן הביאו לי ספר
יוחסין שלכם שנאמר הבו לה' משפחות עמים כשם שבני מביאין ,ויתילדו על משפחותם ,לכך
מנאם בראש הספר הזה אחד המצות ,אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני,
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להיות נמנה לבדו .8דבר אחר ,צפה הקדוש ברוך הוא שעתידה לעמוד גזירה על כל הנמנין מבן עשרים שנה
ומעלה שימותו במדבר ,אמר אל יהיו אלו בכלל ,לפי שהם שלי ,שלא טעו בעגל) .9נ( ואתה הפקד את הלוים -
כתרגומו מני ,לשון מנוי שררה על דבר שהוא ממונה עליו ,כמו )אסתר ב ג( ויפקד המלך פקידים) .נא( יורידו
אתו  -כתרגומו יפרקון ,כשבאין ליסע במדבר ממסע למסע היו מפרקין אותו מהקמתו ונושאין אותו עד מקום
אשר ישכון שם הענן ויחנו שם ומקימין אותו .והזר הקרב  -לעבודתם זו .יומת  -בידי שמים) .10נב( ואיש על
דגלו  -כמו שהדגלים סדורים בספר זה ,שלשה שבטים לכל דגל) .11נג( ולא יהיה קצף  -אם תעשה כמצותי לא
יהיה קצף ,ואם לאו שיכנסו זרים בעבודתם זו יהיה קצף ,כמו שמצינו במעשה קרח )במדבר יז יא( כי יצא הקצף
וגו'.12
פרק ב

ואחר כך וידבר ה' במדבר סיני שאו את ראש כל עדת בני ישראל שלא זכו ליטול את התורה אלא
בשביל היוחסין שלהן ,גן נעול אחותי כלה וגו' אחת היא יונתי תמתי,
 8עי' מדרש )במדבר רבה פ"א סי' יב( ד"א אך את מטה לוי לא תפקוד למה לא נמנו עם ישראל
אלא שבטו של לוי פלטינין היו משל למלך שיש לו לגיונות הרבה ואומר לפרופסיטוט לך מנה את
הלגיונות חוץ מן הלגיון העומד לפני לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אך את מטה לוי וגו'
בתוך בני ישראל אין אתה מונה אותן אבל לעצמן מנה אותן שאין שבחו של מלך שימנה לגיונו עם
הלגיונות לפיכך נמנו ישראל לעצמן ושבט לוי לעצמן.
) 9מדרש תנחומא במדבר כו( השם לכך נאמר למשה ולאהרן אל תכריתו וכן הוא אומר במקום
אחר פקוד את בני לוי וחזר ואמר אך את מטה לוי לא תפקוד וגו' אמר ליה למה א"ל כדי להוציאם
מן הגזרה שצפה הקב"ה שעתידין ישראל להכעיס לפניו והוא אומר להם במדבר הזה יפלו פגריכם
)במדבר יד( לפיכך אמר הקב"ה על בני לוי ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל למה שהן שלי
שנאמר )שם( והיו לי הלוים שכל מי שמקריב עצמו מעט מקריבין אותו הרבה והן קרבו עצמן
כשאמר משה מי לה' אלי ולא עוד אלא אמר הקב"ה הפקד את הלוים על משכן העדות שכל מי
שנבדק בדבר ונמצא נאמן להקב"ה מאמינו לעולם
 10עי' מדרש )ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יח  -רמז תשנד( והזר הקרב יומת .לעבודה .או
לעבודה ושלא לעבודה ,אמרת ומה בעל מום שלא ענש בו מיתה לא ענש בו אלא לעבודה זר
שענש בו מיתה אינו דין שלא יענש בו אלא לעבודה הא מה ת"ל והזר הקרב יומת לעבודה .והזר
הקרב יומת אפילו עבד בטהרה .או אינו אלא אפילו עבד בטומאה ,אמרת אם הנכנס בטומאה
שלא לעבוד חייב ,קל וחומר לעובד ,ומה ת"ל והזר הקרב יומתר אפילו עבד בטהרה .יומת רבי
שמעון אומר נאמר כאן יומת ונאמר להלן מות יומת מה יומת האמור להלן סקילה אף יומת
האמור כאן סקילה .רבי יוחנן בן נורי אומר נאמר כאן יומת ונאמר להלן יומת מה יומת האמור
להלן בחנק אף יומת האמור כאן בחנק .והזק הקרב יומת עונש שמענו אזהרה לא שמענו ,תלמוד
לומר וזר לא יקרב וגו' .והזר הקרב יומת מיתה בידי שמים .רבי עקיבא אומר אף מיתת בית דין
שנאמר ונוקב שם ה' מות יומת ,אמרו לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר כל הקרב הקרב אל
משכן ה' ימות .זר ששמש במקדש רבי עקיבא אומר בחנק וחכמים אומרים במיתה בידי שמים.
תניא רבי ישמעאל אומר
 11עי' מדרש )במדבר תנחומא יב( איש על דגלו זש"ה אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק
)איוב לו( לא היה צ"ל אלא איש על דגלו יחנו בני ישראל ומה תלמוד לומר באותות אלא בשעה
שנפטר יעקב אבינו מן העולם אמר לבניו ושכבתי עם אבותי )בראשית מח( חזר על כל בניו וברכן
ופוקדן אמר להן כשתטלו אותי ביראה ובכבוד טלו אותי ולא יגע אדם אחר במטתי ולא אחד מן
המצרים ולא אחד מבניכם מפני שיש בכם שנשא מבנות כנען וכן הוא אומר )שם נ( ויעשו בניו לו
כן כאשר צום וישאו אותו בניו ארצה כנען ולא בני בניו והיאך צום אמר להם יהודה ויששכר
וזבולון יטענו מטתי מן המזרח ראובן ושמעון וגד יטענו מן הדרום דן ואשר ונפתלי יטענו מן
הצפון בנימין אפרים ומנשה יטענו מן המערב יוסף אל יטעון למה שהוא מלך ואתם צריכין לחלוק
לו כבוד לוי אל יטעון למה שעתידין לישא את הארון ומי שטוען את ארונו של חי העולמים לא
ישא ארונו של מת ואם תעשו כן וטענתם את מטתי כשם שצויתי אתכם הקב"ה עתיד להשרות
אתכם דגלים דגלים כיון שנפטר טענו אותו כשם שצוה שיטענו אותו מנין שכן כתיב )שם( ויעשו
בניו לו כן כאשר צום מה כתיב אחריו וישאו אותו בניו ארצה כנען כיון שיצאו ישראל ממצרים
אמר הקב"ה הרי השעה שיעשו דגלים כשם שבשרן אביהן שהן עתידין לעשות דגלים
 12עי' במדבר רבה )פרשה א סי' יב( :והלוים יחנו סביב למשכן העדות ולמה אני מזהירן
שירחיקו ישראל עצמן מן המשכן כדי שלא יהיה קצף עליהן שאינן ראוין להתקרב אצלו הה"ד ולא
יהיה קצף על עדת בני ישראל אבל הלוים הם ישמרוהו הה"ד ושמרו הלוים את משמרת משכן
העדות.
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)ב( באתת  -כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלויה בו .צבעו של זה לא כצבעו של זה ,צבע כל אחד
כגוון אבנו הקבועה בחשן ,ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו .13דבר אחר באותות לבית אבותם באות שמסר להם
יעקב אביהם כשנשאוהו ממצרים ,שנאמר )בראשית נ יב( ויעשו בניו לו כן כאשר צום ,יהודה ויששכר וזבולן
ישאוהו מן המזרח ,וראובן ושמעון וגד מן הדרום וכו' ,כדאיתא בתנחומא בפרשה זו .14מנגד  -מרחוק מיל ,כמו
שנאמר ביהושע )יהושע ג ד( אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפים אמה ,15שיוכלו לבא בשבת ,משה ואהרן
ובניו והלוים חונים בסמוך לו) .ג( קדמה  -לפנים הקרויה קדם ,ואיזו זו ,רוחג מזרחית ,והמערב קרוי אחור.16
)ט( ראשנה יסעו  -כשרואין הענן מסתלק ,תוקעין הכהנים בחצוצרות ונוסע מחנה יהודה תחלה .17וכשהולכין
הולכין כדרך חנייתן ,הלוים והעגלות באמצע ,18דגל יהודה במזרח ,ושל ראובן בדרום ,ושל אפרים במערב ,ושל
דן בצפון) .יז( ונסע אהל מועד  -לאחר שני דגלים הללו .19כאשר יחנו כן יסעו  -כמו שפירשתי ,הליכתן
כחנייתן ,20כל דגל מהלך לרוח הקבועה לו .על ידו  -על מקומו ,21ואין לשון יד זז ממשמעו ,רוח של צדו ,קרוי
על ידו ,הסמוכה לו לכל הושטת ידו .אי"ן שו"ן איש"א בלע"ז ]על ידו[) .כ( ועליו  -כתרגומוז ודסמיכין עלוהי.
פרק ג
)א( ואלה תולדת אהרן ומשה  -ואינו מזכיר אלא בני אהרן ונקראו תולדות משה ,לפי שלמדן תורה.
מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו .22ביום דבר ה' את משה  -נעשו אלו
התולדות שלו ,שלמדן מה שלמד מפי הגבורה) .ד( על פני אהרן – בחייו )במדבר רבא פ"ב סי' כו() .ו( ושרתו אתו
 ומהו השירות ,ושמרו את משמרתו .לפי ששמירת המקדש עליו שלא יקרב זר ,כמו שנאמר )במדבר יח א( אתהובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש והלוים הללו מסייעין אותם זה הוא השירות) .23ז( ושמרו את
 13עי' מדרש )ב"ר פ"ב סי' ז'( באותות סימנין היו לכל נשיא ונשיא מפה וצבע על כל מפה ומפה
כצבע של אבנים טובות שהיו על לבו של אהרן מהם למדה המלכות להיות עושין מפה וצבע לכל
מפה ומפה כל שבט ושבט נשיא שלו צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו ראובן אבנו אודם ומפה
שלו צבוע אדום ומצוייר עליו דודאים שמעון פטדה ומפה שלו צבוע ירוק ומצוייר עליו שכם לוי
ברקת ומפה שלו צבוע שליש לבן ושליש שחור ושליש אדום ומצוייר עליו אורים ותומים יהודה
נפך וצבע מפה שלו דמותו כמין שמים וכו' )וכן תנחומא יב(.
 14עי' לעיל הערה .11
 15עי' במדבר רבה )פ"ב סי' ט'( את מוצא ביהושע כשהלך להחריב את יריחו אמר להם יהושע
עתידים אתם לעשות שם את השבת אל תרחיקו מן הארון יותר מן אלפי' אמה לכל רוח למה
שתהיו רשאין לבא להתפלל לפני הארון בשבת וכן הוא אומר )יהושע ג( אך רחוק יהיה ביניכם
וביניו כאלפים אמה במדה וכן את מוצא כשאמר הקב"ה למשה שישרה ישראל דגלים אמר לו
השרה אותם לכל רוח רחוק אלפים אמה שנ' )במדבר ב( מנגד סביב לאהל מועד יחנו מהו מנגד
א"ר יצחק מרחוק מיל שהם אלפים אמה ומניין דהאי מנגד ברחוק מיל הוא ילפינן מנגד מנגד כתיב
הכא מנגד סביב לאהל מועד יחנו וכתיב להלן )בראשית כא( ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי
קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך מה להלן מיל אף כאן מיל
ומנין דהאי מנגד דאמר בהגר דהוא מיל כתיב הכא הרחק וכתיב להלן רחוק אך רחוק יהיה ביניכם
וביניו כאלפים אמה במדה מה להלן מיל אף כאן מיל.
 16עי' תנחומא )פקודי ג( :אחור זה מערב וקדם זה מזרח כמו שנאמר קדמה מזרחה.
? 17
18

 19עי' במדבר רבה )פ"ב סי' י'(לאחר שהיו נוסעים אלו שני דגלים היו הלוים נוסעים את
המשכן הה"ד ונסע אהל מועד מחנה הלוים.
? 20
 21עי' ספרי )כי תצא מז( אין יד אלא מקום שנ' והנה מציב לו יד ,ואומר איש על ידו לדגליהם.
 22עי' סנהדרין )דף יט ע"ב( :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל המלמד בן חבירו
תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדות אהרן ומשה וכתיב ואלה שמות בני
אהרן לומר לך אהרן ילד ומשה לימד לפיכך נקראו על שמו.
ועי' )במדבר רבה פ"ב סי' כב( אלא תולדות אהרן ומשה והרי תולדותיו של משה לא נתבעו כאן
ולמה נאמר תולדות אהרן ומשה בשביל כבודו של משה שלא למעט את כבודו ואלה שמו' בני
אהרן הבכור נדב וגו' אלה שמות בני אהרן הכהנים המשוחים אשר מלא ידם לכהן זו היא שאמרנו
שלא נתעסק הכתוב אלא בשלשלת הכהונה:
 23במדבר רבה )פ"ג סי' ג( :והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו אותו ישרתוהו בעבודתו
וימנה מהם גזברין ואמרכלין ושרתו אותו עליהם הכתוב אומר )שם קא( עיני בנאמני ארץ לשבת
עמדי הולך בדרך תמים הוא ישרתני וגו' ושמרו את משמרתו וגו' ושמרו את כל כלי אהל מועד וגו'
שהיו חונים סביב למשכן והם היו נושאין כליו וטוענין אותם ונתת את הלוים לאהרן וגו' יכול
ישרתוהו בעבודתו שיעשו לו מלאכתו ת"ל ואני הנה לקחתי לי הלוים וגו' נתונים לה' לשם הם
3
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משמרתו  -כל מנוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו קרוי משמרת בכל המקרא ובלשון משנה ,24כמו
שאמרו בבגתן ותרש )מגילה יג ע"ב( והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה וכן משמרות כהונה ולויה) .ח( ואת
משמרת בני ישראל  -שכולן היו זקוקין לצרכי המקדש ,אלא שהלוים באים תחתיהם בשליחותם לפיכך לוקחים
מהם המעשרות בשכרן שנאמר )במדבר יח לא( כי שכר הוא לכם חלף עבודתכם) .25ט( נתונים המה לו -
לעזרה .26מאת בני ישראל  -כמו מתוך בני ישראל ,כלומר משאר כל העדה נבדלו לכך בגזרת המקום ,27והוא
נתנם לו שנאמר )במדבר ח יט( ואתנה את הלוים נתונים וגו') .י( ואת אהרן ואת בניו תפקד  -לשון פקידות ואינו
לשון מנין .ושמרו את כהנתם  -קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים) .28יב( ואני הנה לקחתי
 ואני מהיכן זכיתי בהן ,מתוך בני ישראל ,שיהיו ישראל שוכרין אותן לשירות שלי .29על ידי הבכורות זכיתיבהם ,ולקחתים תמורתם לפי שהיתה העבודה בבכורות ,וכשחטאו בעגל נפסלו ,והלוים שלא עבדו עבודה זרה
נבחרו תחתיהם) .30טו( מבן חדש ומעלה  -משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקדש .31אמר
ר' יהודה ברבי שלום 32למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן שנאמר )במדבר כו נט( אשר ילדה אותה
ללוי במצרים ,עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה ונמנית בשבעים נפש .שכשאתה מונה חשבונם לא תמצאם
אלא שבעים חסר אחת והיא השלימה את המנין) .טז( על פי ה'  -אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ,היאך אני

מסורים לכהנים ולא לעשות מלאכתו שהיו שוערים ומשוררים ושומרין כל כלי אהל מועד ונושאין
אותם וטוענים אותם ואת אהרן ואת בניו תפקד וגו' כשם שנצטוו הלוים כן נצטוו הכהנים על
עבודתם וכולם על ידי משה והזר הקרב יומת הרי זה עונש} .צ"ע כמה להביא{
24

 25עי' מדרש רבה במדבר פרשה ג פסקה יב
)במדבר טז( ויקח קרח בן יצהר וגו' וכן בני גד ובני שמעון אף הם היו בעלי מריבה ושמרו
משמרת המקדש למשמרת בני ישראל היו שומרים שלא יכנסו שם ישראל כל כך למה שאם היו
נכנסין לשם היו נענשים מיתה הה"ד )שם א( והזר הקרב יומת:
26
27
28

 29עי' במ"ר )ז ב( ישראל שביזוני שאני העליתי אותם ממצרים והם אמרו לעגל שהוא העלם
בדין הוא שיקלו מה כבוד כיבד הקב"ה את הלוים שלקחם לחלקו שנאמר )במדבר ג( ואני הנה
לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל וגו'
 30עי' במדבר רבה )פ"ג סי' ה( :תחת כל בכור פטר רחם בבני ישראל בתחלה היתה העבודה
בבכורות ולפי שקלקלו בעגל זכו לוים על שלא טעו בעגל ליכנס תחתיהם כי לי כל בכור וגו' כמה
דתימא קדש לי כל בכור וגו' לי יהיו אני ה' לפי שהוא אומר ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני
ישראל תחת כל בכור שומע אני מיום ההוא ואילך לא יהיו הבכורות קדושים ת"ל יהיו מלמד שהם
צריכין פדיון:
 31עי' מדרש )במדבר רבה פ"ג סי' ח( מבן חדש ומעלה תפקדם למה מבן חדש ומעלה וכי מבן
חדש יכולים לשמור אהל מועד הרי הוא עצמו מבקש למי שישמרנו ולמה הוא מונה מבן חדש א"ר
הונא הכהן בשם ר' שמואל בר זעירא בשביל לכפול להם שכר למה שאתה מוצא שאינן קריבים
לשרת אלא מבן שלשים שנה ולמה הוא מונה אותן מבן חדש אלא שיהיו מקבלים שכר ובאים עד
שהם מבן חדש וכו' ברא אומות ובירר לו אחת מהם אלו ישראל שנאמר )דברים יד( ובך בחר ה'
להיות לו לעם סגולה ברא שבטים ובירר לו אחד מהם זה שבט לוי שנאמר )שמואל א ב( ובחור
אותו מכל שבטי ישראל לפיכך אמר הקב"ה למשה שיפקדם מבן חדש מפני שהוא מחבבן ביותר
איתיבין אם טעמים אלו היה צריך למנותן מבן יום אחד אמרו רז"ל למה צריך למנותם מבן חדש
מפני שאין בן יום בן קיימא אבל בן חדש ידוע שהוא בן קיימא לפיכך מבן חדש ומעלה תפקדם
ד"א למה נמנו מבן חדש לפי שלא נמנו הלוים מנין הזה אלא לפדות בכורי ישראל וכשם
שהבכורים נפדים מבן חדש כך הלוים נמנו מבן חדש.
 32עי' במ"ר )ג ח( שהיה בעולם ואף שבט לוי אמר הקב"ה למשה שימנה אותן מבן חדש ומעלה
כדי שיהיה מתחשב להם עד שהם מבן חדש הוי מבן חדש ומעלה תפקדם ד"א מבן חדש א"ר
יהודה הלוי בר ר' שלום למוד הוא הקב"ה להיות מונה בשבט הזה בכל מקום עד שהם קטנים מנין
בשעה שאמר הקב"ה ליעקב שירד למצרים אותה שעה ספר את בניו נמצאו כולם ס"ו שנאמר
)בראשית מו( כל נפש ששים ושש ושני בניו של יוסף ויוסף הרי ס"ט והוא אומר כל הנפש לבית
יעקב הבאה מצרימה שבעים א"ר שמעון בר נחמן למוד הוא הקב"ה למנות השבט הזה עד שהם
במעי אמן א"ר ברכיה הכהן ב"ר השרף הזה אינו מספיק לצאת עד שמספגין אותו כך יוכבד היתה
אמה מעוברת בה באותה שעה והיתה במעי אמה ונמנה עליה א"ר שמעון בן לקיש עד שאמה
נכנסת לפתח מצרים ילדה אותה לפיכך נאמר עליה )דברים י( בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה
ואף מבני בניה אמר הקב"ה כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם למה הוא כן לפי שהשבט הזה חביב
הוא לעולם לפני הקב"ה מכל השבטים לא נבחר אלא
4
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נכנס לבתי כלם ולתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם .אמר לו הקדוש ברוך הוא עשה אתה את שלך ,ואני אעשה
את שלי .33הלך משה ועמד על פתח האהל והשכינה מקדמת לפניו ובת קול יוצאת מן האהל ואומרת כך וכך
תינוקות יש באהל זה לכך נאמר על פי ה') .כא( לגרשון משפחת הלבני  -כלומר לגרשון היו הפקודים משפחת
הלבני ,ומשפחת השמעי פקודיהם כך וכך) .כה( המשכן  -יריעות התחתונות .34והאהל  -יריעות עזים העשויות
לגג .מכסהו  -עורות אילים ותחשים .ומסך פתח  -הוא הוילון) .כו( ואת מיתריו  -של משכן והאהל ,ולא של
חצר) .35כט( משפחת בני קהת יחנו וגו' תימנה  -וסמוכין להם דגל ראובן החונים תימנה ,אוי לרשע ואוי לשכנו,
לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתים וחמשים איש עם קרח ועדתו שנמשכו עמהם במחלוקתם) .36לא( והמסך -
היא הפרכת שאף היא קרויה פרכת המסך) .לב( ונשיא נשיאי הלוי  -ממונה על כלם .ועל מה היא נשיאותו,
פקודת שומרי משמרת הקודש ,על ידו היה פקודת כולם) .37לח( משה ואהרן ובניו  -וסמוכין להם דגל מחנה
יהודה והחונים עליו יששכר וזבולן ,טוב לצדיק טוב לשכנו ,לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה נעשו
גדולים בתורה ,שנאמר )תהלים ס ט( יהודה מחוקקי ומבני יששכר יודעי בינה וגו' )דה"י א' יב לג( ,מאתים
39
ראשי סנהדראות ומזבולן מושכים בשבט סופר )שופטים ה יד() .38לט( אשר פקד משה ואהרן  -נקוד על ואהרן
לומר שלא היה במנין הלוים .40שנים ועשרים אלף  -ובפרטן אתה מוצא שלש מאות יתרים בני גרשון שבעת
אלפים וחמש מאות בני קהת שמונת אלפים ושש מאות בני מררי ששת אלפים ומאתים ]הרי שנים ועשרים אלף
ושלש מאות[ ולמה לא כללן עם השאר ויפדו את הבכורות ולא יהיו זקוקים השלשה ושבעים ומאתים בכורות

 33עי' במ"ר )ג ט( ויפקוד אותם משה על פי ה' וגו' אמר משה לפני הקב"ה אתה אומר לי
שאמנה אותן מבן חדש יכול אני להיות מחזר ומסבב בחצרותיהם ובתוך בתיהם ולספור כל אחד
ואחד שאת אומר לי כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם א"ל הקב"ה את עושה שלך ואני עושה שלי
א"ר יהודה הלוי ב"ר שלום היה משה הולך ועומד לו על פתח אהליהם והשכינה מקרבת ואומר לו
ה' תינוקים יש בבית הזה ה' תינוקים יש באהל הזה י' תינוקים יש באהל הזה הה"ד )במדבר ג(
ויפקד אותם משה ע"פ ה' וגו' כשם שהשכינה אומרת לו:
 34מקור? וכן כל הרש"י כאן
35

 36עי' במדבר רבה )פ"ג סי' יב( ג' של דרום שהיו לבעלי מחלוקת סמוכין אבדו עמהם ועליהם
נאמר אוי לרשע אוי לשכנו ומי היו בעלי מחלוקת קרח בן יצהר בן קהת ולפי שהיו סמוכים להם
ראובן ושמעון וגד היו כולם בעלי מחלוקת שכן הוא אומר )במדבר טז( ויקח קרח בן יצהר וגו' וכן
בני גד ובני שמעון אף הם היו בעלי מריבה.
 37עי' במדבר רבה )פ"ד סי' כ'( וכן אתה מוצא באלעזר הכהן שהיה נוהג בשפלות לפני המקום
א"ר יהושע בן לוי אלעזר היה דוכנין נשיא על הנשיאים שנאמר )במדבר ג( ונשיא נשיאי הלוי
אלעזר בן אהרן הכהן וגו' ראה שררה שהיתה בידו ואת סבור מפני שהיה אדם גדול הי' נותן
לאחרים שיטענו את הכלים שהיה עשוי לטעון אותם לאו אלא הוא עצמו היה טוען שנאמר
ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן וגו' והיאך היה טעון כל אלו אמרו רבותינו כן היה טוען שמן המאור
בימינו וקטורת הסמים בשמאלו ומנחת התמיד של יום תלויה בזרועו בין הערבים היכן היה נתון
א"ר אחא א"ר שמעון בן יוחאי כמין צלוחית קטנה היה תולה באפונדתו מפני שהיה חגור מתניו
בזינו כעבד לפני קונו להודיעך שאין גאוה לפני האלהים פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש
ובכליו שעל ידו היה נותן להם הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וכל כליהם כמה דתימא
ומשמרתם הארון וגו' ונשיא נשיאי הלוי אלעזר וגו':
 38עי' במ"ר )ג יב( שלא קיימו התורה שנתנה להם פנים בפנים כמה דתימא )דברים ה( פנים
בפנים דבר ה' עמכם וגו' וקלקלו מעשיהם הוי קלקל צפון משם החשך יוצא לעולם ושם היו חונים
שבט דן שהיו חשך בע"ז שעשה ירבעם והניח בדן לכך היו חונים שם בני מררי שהיתה עבודתם
העצים קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו כמה דתימא )ירמיה י( מוסר הבלים עץ הוא ולכך נקרא שמו
מררי על מירור מזרח משם האור יוצא לעולם ושם היו חונים דגל יהודה שהיו בעלי מלוכה בעלי
תורה בעלי מצות לכך היו חונים שם משה ואהרן ובניו שהיו בעלי תורה בעלי מצות מכפרים על
ישראל בתפלתם ובקרבנם ועליהם נאמר אשרי צדיק ואשרי שכנו אלו שבטים שהיו סמוכים
למשה ולאהרן יהודה ויששכר וזבולן היו כולם גדולים בתורה )בראשית מט( לא יסור שבט וגו'
)דה"א י"ב( ומבני יששכר יודעי בינה וגו' )שופטים ה( ומזבולון מושכים בשבט סופר על שהיו
שכנים לתורה נעשו כולן בני תורה וג' של דרום שהיו
 39עי' מסכת סופרים פרק ששי משנה ג' :אשר פקד משה ואהרן אהרן נקוד.
 40עי' במדבר רבה )פ"ג סי' יג( כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן וא"ו של ואהרן נקוד על
שלא היה אחד מן המנין ודכוותה )בראשית טז( ישפוט ה' ביני ובינך שלא אמרה לו אלא על הגר
בלבד וי"א על המטילים מריבה בינו לבינה ודכוותה )שם יח( ויאמרו אליו איה שרה נקוד על אי"ו
שבאליו שהיו יודעין היכן היא ומבקרים אחריה וכו' וי"א למה נקוד אלא כך אמר עזרא אם יבא
אליהו ויאמר למה כתבת אותן אומר לו כבר נקדתי עליהם ואם יאמר לי יפה כתבת כבר אמחוק
נקודותיהן מעליהן.
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העודפים על המנין לפדיון אמרו רבותינו במסכת בכורות )בכורות ה א( אותן שלש מאות לוים בכורות היו ודים
שיפקיעוד עצמם מן הפדיון) 41מ( פקד כל בכור זכר וגו' מבן חדש ומעלה  -משיצא מכלל ספק נפלים) 42מה(
ואת בהמת הלוים וגו'  -לא פדו בהמות הלוים את בכורי בהמה טהורה של ישראל אלא את פטרי חמוריהם
ושהה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל תדע שהרי מנה העודפים באדם ולא מנהו העודפים
בבהמה) 43מו( ואת פדויי השלשה וגו'  -ואת הבכורות הצריכין להפדות בהם אלו השלשה ושבעים ומאתים
העודפים בהם יתרים על הלוים 44מהם תקחז חמשת שקלים לגלגלת כך היתה מכירתו של יוסף עשרים כסף
שהיה בכורה של רחל) 45מט( העדפים על פדויי הלוים  -על אותן שפדו הלוים בגופן) .46נ( חמשה וששים ושלש
מאות ואלף  -כך סכום החשבון חמשת שקלים לגלגלת למאתים בכורות אלף שקל לשבעים בכורות שלש מאות
וחמשים שקל לשלש בכורות חמשה עשר שקל אמר כיצד אעשה בכור שאומר לו תן חמשת שקלים יאמר לי אני
מפדויי הלוים מה עשה הביא שנים ועשרים אלף פתקיןח וכתב עליהן בן לוי ומאתים ושבעים ושלשה פתקין
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כתב עליהן חמשה שקלים בללן ונתנן בקלפי אמר להם בואו וטלו פתקיכם לפי הגורל
פרק ד

 41עי' במ"ר )ג יד( ע"פ ה' למשפחותם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף את מוצא
שבט לוי היו בפרט כ"ב אלף וג' מאות מפני שהיו ד' משפחות גרשון וקהת ומררי ומשה ואת קורא
כל משפחה ומשפחה בפני עצמה ומחשב אותה לגרשון ז' אלפים וח' מאות ולקהת ח' אלפים ושש
מאות למררי ו' אלפים ומאתים והם עולים כ"ב אלף וג' מאות וכיון שהוא כולל את הלוים הוא
עושה אותם כ"ב אלף השלש מאות היכן אלא אותם שהזכיר בפרט להודיע כמה היו בכל משפחה
ומשפחה ואלו שנכללו כ"ב אלף וחיסר מהן ג' מאות למה עשה כן אלא מפני שמנאן להקישן
לפדות בכורי ישראל ופחות מהן ג' מאות שהיו בכורות שהיו בלוים שאין בכור פודה בכור לכך היו
במשפחות כ"ב אלף וג' מאות ובכלל כ"ב אלף לפדות בהן בכורי ישראל:עי' עוד בכורות ה ע"א.
 42עי' שבת )קלה ע"ב( הגוף דמי מאי איכא למימר אמר רב משרשיא בלוקח שפחה על מנת
שלא להטבילה תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל שנאמר
ופדויו מבן חדש תפדה שמנת ימים בבהמה אינו נפל שנאמר ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן
וגו' הא לא שהה ספיקא הוי
 43עי' ילקוט )במדבר  -פרק ג  -רמז תרפט( אף בכור בהמה טמאה לא תחלוק בה בין לדורות
בין בא תה שעה בשה .א"ר )יוחנן( ]חנינא[ שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל
דאמר קרא ואת בהמת הלוים תחת בהמתם בהמה אחת תחת בהמות הרבה ,ואימא בהמה רבה,
אם כן ליכתוב קרא או בהמת בהמת או בהמתם בהמתם ,מאי בהמת בהמתם ,שמע מינה חד פטר
טובא .ורבי חנינא טעמא דמתניתין קמפרש ,וה"ק מאי טעמא פודה בו פעמים הרבה ,משום דשה
אחד של בן לוי פוטר כמה פטרי המורים של ישראל:
 44עי' במ"ר )ד ט( ואת פדויי השלשה וגו' אמרו רבותינו וכי הבכורות היו עודפין על הלוים
שהוא אומר העודפים על הלוים והרי מן החשבון הלוים היו עודפים על הבכורות שאת מוצא שבט
לוי היו בפרט כ"ב אלף וג' מאות מפני שהיו ד' משפחות גרשון קהת ומררי ומשה ואת קורא כל
משפחה ומשפחה בפני עצמה ומחשב אותה וכן ארבעתן הן עולות כ"ב אלף וג' מאות ובכורות את
מוצא כ"ב אלף ורע"ג הרי שהיו הלוים עודפים על הבכורות כ"ז והוא אומר בבכורות העודפים על
הלוים אלא מפני שהיו כ"ב אלף של בכורות ורע"ג וכולהם היו בכורות אבל בלוים היו שם ג'
מאות בכורות שלכך הוציא בפרטם כ"ב אלף וג' מאות ובכלל כ"ב אלף ולא יותר נמצאת אתה
אומר במנין לא היו עודפים הבכורות על הלוים אבל בבכורות היו עודפים עליהם הוציא מהן
הבכורות שאין בכור פודה בכור והיו ג' מאות בכורים נמצאו בכורי ישראל עודפים על הלוים רע"ג
וזו שאלה שאל הונגטים הגמון לרבן יוחנן בן זכאי אמר לו משה רבכם או גנב היה או לא היה יודע
לחשוב אמר לו למה אמר לו הונגטים מפני שהיו כ"ב אלף
 45עי' במ"ר )ד י( ולקחת ה' ה' שקלים וגו' אמר הקב"ה אתם מכרתם בכורה של רחל זה יוסף
בכ' כסף שהם ה' שקלים לפיכך יהיה כל אחד ואחד מכם פודה בנו הבכור ה' סלעים במנה צורי
ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העודפים בהם כשם שניתנו הלוים לאהרן ולבניו דכתיב )במדבר
ג( ונתתה את הלוים
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 47עי' ספרי )בהעלותך פיסקא לז( משה אומר לו מן השמים הוא מה אני יכול לעשות לך .שם
כיוצא בו עתה אומר במדבר ג ואת פדויי השלשה אמר משה מה אני אעשה עכשיו כל אחד ואחד
אמר פדאני לוי עשה משה תקנה נטל פתקים וכתב עליהם לוי ונטל פתקים וכתב עליהם כסף
חמשת שקלים ובללם והטילם בקלפי אמר להם בואו וטלו פתקיכם כל מי שנטל פתקו וכתוב היה
עליו בן לוי אומר לו כבר אתה פדוי ומי שנטל פתקו וכתוב עליו כסף חמשת שקלים היה משה
אומר לו צאותן פדיונך .ר' שמעון אומר במחנה נשתיירו
6
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)ב( נשא את ראש וגו'  -מנה מהם את הראויין לעבודת משאט והם מבן שלשים ועד בן חמשים שנה
והפחות משלשים לא נתמלא כחו מכאן אמרו בן שלשים לכח 48והיותר על בן חמשים כחו מכחיש מעתהא )ד(
קדש הקדשים  -המקודש שבכולן הארון והשלחן והמנורה והמזבחות והפרוכת וכלי שרתב )ה( ובא אהרן ובניו
וגו'  -יכניסו כל כלי וכלי לנרתקו המפורש לו בפרשה זו ולא יצטרכו הלוים בני קהת אלא לשאת 49בנסוע
המחנה  -כשהענן מסתלקי הם יודעין שיסעוג )ז( קערות וכפות קשות ומנקיות  -כבר פירשתי במלאכת המשכן
הנסך  -הכסוי לשון מסך כדכתיב )שמות כה כט( אשר יוסך בהם )ט( מלקחיה  -כמין צבת שמושך בה את
הפתילה לכל צד שירצהד מחתתיה  -כמין כף קטנה ושוליה פשוטין ולא סגלגלים ואין לה מחיצה לפניה אלא
מצדיה וחותה בה את דשן הנרות כשמטיבןה נרתיה  -לוצי"ש בלע"ז ]מנורות[ שנותנים בהןכ השמן והפתילות
)י( אל מכסה עור תחש -ל כמין מרצוףו )יב( את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש  -בתוך המשכן שהוא
קדשמ והן כלי הקטרת שמשרתין בהם במזבח הפנימיז )יג( ודשנו את המזבח  -מזבח הנחשת 50ודשנו  -יטלו
אתנ הדשן מעליו 51ופרשו עליו בגד ארגמן  -ואש שירדה מן השמים רבוצה תחת הבגד כאריס בשעת המסעות
ואינה שורפתו שהיו כופין עליהע פסכתר של נחשת) 52יד( מחתת  -שבהן חותים גחלים לתרומת הדשן שעשויה
כמין מחבת שאין לה אלא שלש מחיצות ומלפניה שואבת את הגחליםח מזלגות  -צנוריות של נחשת שבהן מכין
באברים שעל המזבח להפכן כדי שיתעכלו יפה ומהרט יעים  -הם מגרפות ובלע"ז ודי"ל ]מגרפה[ והן של נחושת
ובהן מכבדין את הדשן מעל המזבחי )טו( לכסת את הקדש  -הארון והמזבח 53ואת כל כלי הקדש  -המנורה וכלי
שרת 54ומתו  -שאם יגעו חייביןפ מיתה בידי שמיםיא )טז( ופקדת אלעזר  -שהוא ממונה עליהם לשאת אותם
שמן וקטרת ושמן המשחה ומנחת התמיד עליו מוטל לצוות ולזרזצ ולהקריב בעת חנייתן 55פקדת כל המשכן -

 48אבות ה כא.
 49עי' מדרש רבה במדבר פרשה ד פסקה יג
)יג( ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה וגו' אמר הקב"ה למשה בשעה שיהיו מפרקין את המשכן לא
יהיו בני קהת מפרקין את הפרכת מפני הארן אלא יהיו בני אהרן נכנסין והן מפרקין אותם מפני
שהם כהנים ושנו רבותינו הכהנים שומרים מבפנים והלוים מבחוץ מחיצת הכהנים גדולה
ממחיצת הלוים ומה היו בני אהרן עושין כשהיו מורידים את הפרוכת אמר ר' חמא ב"ר חנינא כך
היו קונטיטין גדולים וצינורות של זהב בראשיהן וי"א של ברזל והיו מגביהין את הפרוכת
בקונטיטין ופורקין את הקורקסין ואעפ"כ לא היו משפילין אותה בבת אחת כדי שלא יראו הארון
אלא משפילין קימעה קימעה עד שיורידוה וכסו את הארון מנין שכן האלהים אומר למשה שנא'
ובא אהרן ובניו וגו' אמרו הפרוכת היתה דומה
 50עי' מדרש רבה במדבר פרשה ד פסקה יז
)יז( מזבח הנחשת שהיה עומד בחצר היו מסירין את הדשן מעליו והיו פורשים עליו בגד ארגמן
להבדיל בינו ובין כליו הנתונין עליו הדא הוא דכתיב ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן
מזבח העולה לפי שלא היה בפנים לא היו מכסין אותו בתכלת אלא בארגמן למה בארגמן שהוא
היה אורג את ישראל מן החטא שעליו היו מקריבין תמידין בכל יום וחטאות ואשמות ועולות
ושלמים ואחר שהיו מכסין אותו נותנין עליו כליו שנאמר ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו וגו'
תנו אש תמיד אף בשבת אף בטומאה לא תכבה אף במסעות מה היו עושין לה כופין עליה פסכתר
דברי ר' יהודה ור' שמעון אומר אף בשעת מסעות היו מדשנין אותה שנאמר ודשנו את המזבח על
דעתיה דר' יהודה ניחא שלכך לא הזכיר פסכתר עם כלי המזבח במסעות שנאמר את המחתות ואת
המזלגות ואת היעים ואת המזרקות ואינו מזכיר סירות למה שעל גבי האש היו כופין אותה על
דעתיה דר"ש כל כלי המזבח לרבות את הסירות על דעתיה דר"ש ודשנו את המזבח ניחא על
דעתיה דר' יהודה היו מדשנין אותו והיו מניחין שם אש וחוזרין וכופין עליו פסכתר כדי שלא
תכבה ואע"פ שהיה הפרש בין כלים הנתנין בפנים לכלים העומדים בחוץ לענין בגד תכלת אבל
לענין עור תחש אלו ואלו שוין שנאמר ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו:
 51עי' הערה הקודמת.
 52עי' הערהה קודמת.
 53עי' מדרש רבה במדבר פרשה ד פסקה יח
שלחן ואחריו מנורה ואחריו מזבח הזהב ואחריו מזבח העולה וכלה אהרן ובניו לכסות את
הקודש זה הארון ואת כל כלי הקודש אלו שלחן ומנורה ושני מזבחות וכל כליהן בנסוע המחנה לא
היו כן אלא בשעת מסעות:
 54עי' הערה הקודמת.
 55עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק ד  -המשך רמז תרצד
המוציא בין בימינו בין בשמאלו בתוך חיקו או על כתפו חייב שכן משא בני קהת .ופקודת
אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה ,שמן אחד בימין,
ושמן אחד בשמאל ,הקטרת בחיקו ,והחביתין בכתף .הגונב את הקסוה קנאין פוגעין בו ,מאי קסוה
א"ר יהודה כלי שרת וכן הוא אומר את קשות הנסך ,והיכא רמיזא ולא יבואו לראות כבלע את
הקדש ומתו .אמר רב??????
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ועוד היה ממונה על משא בני קהת לצוות איש אישק על עבודתו ועל משאו והוא המשכן וכל אשר בו כל
הסדורים למעלה בפרשה זו אבל משא בני גרשון ומררי שאינן מקדש הקדשים על פי איתמר היה כמו שכתוב
בפרשת נשא )פסוק כח() 56יח( אל תכריתו  -אל תגרמו להםר שימותויב )כ( ולא יבאו לראות כבלע את הקדש -
לתוך נרתק שלו כמו שפירשתי למעלה )פסוק ה( בפרשה זו ופרשו עליו בגד פלוני וכסו אותו במכסה פלוני
ובלוע שלוש הוא כסויו:57
רש"י פרשת נשא
פרק ד
)כב( את ראש בני גרשון גם הם  -כמו שצויתיך על בני קהת לראות כמה ישב שהגיעו לכלל עבודה.58
)כה( את יריעות המשכן  -עשר תחתונות )שבת כח ע"א( .ואת אהל מועד  -יריעות עזים העשויות לאהל עליו
)שם( .מכסהו  -עורות אילים מאדמיםיג .מסך פתח  -וילון המזרחי) .כו( אשר על המשכן  -כלומר הקלעים
והמסך של חצר הסוככים ומגינים על המשכן ,ועל מזבח הנחשת סביביד .ואת כל אשר יעשה להם  -כתרגומו ית
כל דיתמסר להון לבני גרשון) .59כז( על פי אהרן ובניו  -ואיזה מהבנים ממונה עליהם ,ביד איתמר בן אהרן
הכהן) .60לב( ויתדתם ומיתריהם  -של עמודים שהרי יתדות ומיתרי הקלעים במשא בני גרשון היו ,ויתדות
ומיתרים היו ליריעות ולקלעים מלמטה שלא תגביהם הרוח .ויתדות ומיתרים היו לעמודים סביב לתלות בהם
הקלעים בשפתם העליונה וקלונסאות וקונטסין ,כמו ששנויה במלאכת המשכן) .61מז( עבדת עבדה  -הוא השיר

 56עי' מדרש רבה במדבר פרשה ד פסקה כ
לפני האלהים פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו שעל ידו היה נותן להם הארון
והשלחן והמנורה והמזבחות וכל כליהם כמה דתימא ומשמרתם הארון וגו' ונשיא נשיאי הלוי
אלעזר וגו'???????:
עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק ד  -המשך רמז תרצד
קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגלין להן את הפרכת וצראין להן את הכרובים שהן
מעורין זה בזה ואומרים להן ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה .מתיב רב חסדא ולא
יבואו לראות כבלע את הקדש ]ואמר ר"י אמר רב[ בשעת הכנסת כלים לנרתק שלהן .אמר רב
נחמן משל לכלה כל זמן שניא בבית אביה צנועה מבעלה .מיתיבי מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק
57
וראה רצפה משונה מחברותיה,
 58עי' במדבר רבה )פ"ו סי' א'( :ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה היא
מפנינים סברין מימר לפדות להחיות ולכסות הא לישיבה לא אמר רבי אבין אף לישיבה מה טעם
יקרה היא מפנינים אפי' מזה שהוא נכנס לפני ולפנים ד"א יקרה היא מפנינים מדבר בקהת וגרשון
אע"פ שגרשון בכור ומצינו שבכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור לפי שהיה קהת טוען הארון ששם
התורה הקדימו הכתוב לגרשון שבתחלה אמר נשא את ראש בני קהת ואח"כ אומר נשא את ראש
בני גרשון וגו' הוי יקרה היא מפנינים מבכור שיצא ראשון ואין פנינים אלא תחלה כמה דתימא
)רות ד( וזאת לפנים בישראל .ועי' שם עוד )סי' ב'( ואם לחשך אדם והלא גרשון היה בכור למה
הקדים הכתוב לקהת לנשיאת ראש ואחר מנה לגרשון אף אתה אמור לו לפי שקהת היה מטועני
הארון ושהוא קודש הקדשים ויצא ממנו אהרן הכהן שהוא קודש הקדשים וגרשון היה קודש לכך
הקדימו הכתוב לקהת ומנין את למד שגרשון לא איבד גדולתו לפי שהיה בכור שכן את מוצא כשם
שאמור בקהת נשא את ראש בני קהת כך אמור בגרשון נשא את ראש בני גרשון ומהו שאמר
הכתוב גם הם שלא תאמר שלכך מנה בני גרשון שניים שהם פחותים מבני קהת לאו אלא כתב גם
הם שאף בני גרשון כיוצא בהם של בני קהת אלא שהקדימו הכתוב כאן בשביל כבוד התורה אבל
במקומות אחרים הקדים לגרשון תחלה לקהת.
 59עי' במדבר רבה )פ"ו סי' ג'( :ואת כל אשר יעשה להם ועבדו כל מה שהיה נעשה לכל הכלים
יהיו בני גרשון עושים על פי אהרן ובניו תהיה להם וגו' זו היא שאמרו שחלק הקב"ה כבוד לבכור
כשם שעבודת בני קהת היתה על פי אהרן ובניו כמה דתימא )במדבר ד( אהרן ובניו יבואו ושמו
אותם איש איש וגו' כן עבודת בני גרשון היתה על פי אהרן ובניו אבל בבני מררי לא נאמר בו על
פי אהרן
 60עי' מדרש )במדבר רבה פ"ו סי' ג'( זאת עבודת משפחות בני הגרשוני וגו' בתחלה שמו אהרן
ובניו ומשה עמהם לבני גרשון על עבודתם ועל משאם ועל משמרתם מכאן ואילך עבודתם
ומשמרתם היתה ביד איתמר בן אהרן הכהן.
 61עי' מדרש )במדבר רבה פ"ו סי' ד'( מעמידין העמודין וד' עמודים וד' אדנים שהיו פורסין
עליהם מסך שער החצר ויתדותם אלו יתדות המשכן ויתדות החצר של נחושת שהיו נועצים בארץ
סביב שלא יפול הרוח לקלעים ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבודתם שבהם היו מעמידים הקלעים
עם היתדות ובהם אוסרים העמודים והבריחים?
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במצלתים וכנורות שהיא עבודה לעבודה אחרת .62ועבודת משא – כמשמעו) .מט( ופקדיו אשר צוה ה' את משה
 ואותן הפקודים היו במצוה מבן שלשים שנה ועד בן חמשים שנה.63פרק ה
)ב( צו את בני ישראל וגו'  -פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכן ,ושמנה פרשיות נאמרו בו ביום,
כדאיתא במסכת גיטין בפרק הניזקין )ס ע"א .(64וישלחו מן המחנה  -שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן .תוך
הקלעים היא מחנה שכינה .חניית הלוים סביב כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה .ומשם ועד
סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל .הצרוע נשתלח חוץ לכולן ,הזב מותר במחנה ישראל
ומשולח מן השתים ,וטמא לנפש מותר אף בשל לויה ואינו משולח אלא משל שכינה .וכל זה דרשו רבותינו מן
המקראות במסכת פסחים .65טמא לנפש  -דמסאב לטמי נפשא דאנשא )לשון אונקלוס( ,אומר אני שהוא לשון
עצמות אדם בלשון ארמי ,והרבה יש בב"ר )פע"ח סי' א'( אדריינוס שחיק טמיא שחיק עצמות) .66ו( למעל מעל
בה'  -הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר ,67היא האמורה בפרשת ויקרא )ה כא( ומעלה מעל בה'
וכחש בעמיתו וגו' .ונשנית כאן בשביל שני דברים שנתחדשו בה :האחד ,שכתב והתודו ,לימד שאינו חייב
חומש ואשם על פי עדים עד שיודה בדבר .68והשני ,על גזל הגר שהוא נתון לכהנים) .69ז( את אשמו בראשו -
הוא הקרן שנשבע עליו )ב"ק קי ע"א( .לאשר אשם לו  -למי שנתחייב לו) .70ח( ואם אין לאיש גואל  -שמת
התובע שהשביעו ואין לו יורשים .71להשיב האשם אליו  -כשנמלך זה להתודות על עונוב ואמרו רבותינו וכי יש
לך אדם בישראל שאין לו גואלים או בן או אח או שאר בשר הקרוב ממשפחת אביו למעלה עד יעקב אלא זה
הגרג שמת ואין לו יורשים :72האשם המושב  -זה הקרןד והחומש :73לה' לכהן  -קנאו השםה ונתנו לכהן

 62עי' גמ' ערכין )דף יא ע"א( וכן )במדבר רבה פ"ו סי' י'( :אמר רבי יוחנן מהכא לעבוד עבודת
עבודה ,איזהו עבודה שצריכה עבודה ,הוי אומר זו שירה.
 63עי' מדרש )במדבר רבה פ"ו סי' יא( מנה משה ואמר פלוני ופלוני ופלוני של בני גרשון ישאו
את היריעות פלוני ופלוני ופלוני ישאו את אוהל מועד וכן כל כלי עבודתם משא של בני גרשון היה
ממנה להם במנין וכן מנה משה ואמר פלוני ופלוני ופלוני של בני מררי ישאו את הקרשים פלוני
ופלוני ופלוני של בני מררי ישאו את
 64ז"ל :דאמר רבי לוי שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן אלו הן פרשת כהנים
ופרשת לוים ופרשת טמאים ופרשת שילוח טמאים ופרשת אחרי מות ופרשת שתויי יין ופרשת
נרות ופרשת פרה אדומה
 65עי' פסחים )סז ע"א( דתניא בדד ישב לבדו ישב שלא יהו טמאין אחרים יושבין עמו יכול יהו
זבין וטמאי מתים משתלחין למחנה אחת תלמוד לומר ולא יטמאו את מחניהם ליתן מחנה לזה
ומחנה לזה דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר אינו צריך הרי הוא אומר וישלחו מן המחנה כל צרוע
וכל זב וכל טמא לנפש יאמר טמאי מת ואל יאמר טמאי זב ואני אומר טמאי מתים משתלחין זבין
לא כל שכן למה נאמר זב ליתן לו מחנה שניה ויאמר זב ואל יאמר מצורע ואני אומר זבין
משתלחין מצורעין לא כל שכן למה נאמר מצורע ליתן לו מחנה שלישית כשהוא אומר בדד ישב
הכתוב נתקו לעשה מאי חומריה דזב
 66עי' רש"י ברכות דף נט ע"א ד"ה אובא טמיא  -בעל אוב של עצמות שעושה כשוף בעצמות
המת ,טמיא עצמות ,ודומה לו במסכת כלים בית מלא טמיא ,ופירש רב האי מלא טמיא בית שהוא
מלא עצמות ,והביא ראיה על זה מבראשית רבה ,דקתני אדרינוס שחיק טמיא דהיינו שחיק
עצמות.
 67עי' מדרש )במדבר רבה פרשה ח פסקה ה( למעול מעל אין מעילה בכל מקום אלא שיקור
וכה"א )ד"ה א ה( וימעלו באלהי אבותיהם ואומר )יהושע ז( וימעלו בני ישראל מעל בחרם.
 68עי' ספרי ב :והתודו .למה נאמר לפי שנאמר ויקרא ה והתודה אשר חטא עליה אין לי אלא
חטאת שטעונה וידוי אשם מנין ת"ל ואשמה הנפש ההיא והתודו
 69עי' בבא קמא )קט ע"ב( גזל הגר דקאמר רחמנא נתינה לכהנים היכי משכחת לה אמר רבא
הכא במאי עסקינן כשגזל את הגר ונשבע לו ומת הגר והודה לאחר מיתה דבעידנא דאודי קנאו
השם ונתנו לכהנים.
 70עי' פסחים לא ע"א :תניא רבי נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו שמוציאין
מזה ונותנין לזה תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו@?.
 71עי' בבא קמא דף קט ע"א ,דתניא ואם אין לאיש גואל להשיב האשם וכי יש אדם בישראל
שאין לו גואלים אלא בגזל הגר הכתוב מדבר הרי שגזל הגר ונשבע לו ושמע שמת הגר והיה מעלה
כספו ואשמו לירושלים ופגע באותו הגר וזקפו עליו במלוה ומת זכה הלה במה שבידו דברי רבי
יוסי הגלילי ר' עקיבא אומר אין לו תקנה עד שיוציא גזילו מתחת ידו לרבי יוסי הגלילי לא שנא
 72עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ד ,ואם אין לאיש גואל .ב"ק קט רבי ישמעאל אומר וכי יש לך
אדם בישראל שאין לו גואל .ומה ת"ל ואם אין לאיש גואל .בא הכתוב ולימד על הגוזל את הגר
ונשבע לו ומת שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח
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שבאותוו משמר :74מלבד איל הכפורים  -האמור בויקראז )ויקרא ה כה( שהוא צריך להביא )ט( וכל תרומה וגו'
 אמר רבי ישמעאל וכי תרומה מקריבין לכהן והלא הוא המחזר אחריה לבית הגרנות ומה תלמוד לומר אשריקריבו לכהן אלו הבכורים שנאמר בהם תביא בית ה' אלהיך )שמות כג יט( ואיני יודע מה יעשה בהם תלמוד
לומר לכהן לו יהיה בא הכתוב ולמד על הבכורים שיהיו ניתנין לכהן) 75י( ואיש את קדשיו לו יהיו  -לפי שנאמרו
מתנות כהונה ולויה יכול יבואו ויטלום בזרוע תלמוד לומר ואיש את קדשיו לו יהיו מגיד שטובת הנאתן
לבעליםח ועוד מדרשים הרבה דרשו בו בספרי ומדרש אגדה ואיש את קדשיו לו יהיו מי שמעכב מעשרותיו
ואינו נותנן לו יהיו המעשרות סוף שאין שדהו עושה אלא אחד מעשרה שהיתה למודהט לעשות 76איש אשר יתן
לכהן  -מתנות הראויות לוטו לו יהיה  -ממון הרבהטז )יב( איש איש כי תשטה אשתו  -מה כתיב למעלה מן הענין
ואיש את קדשיו לו יהיוי אם אתה מעכב מתנות הכהן חייך שתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטה .77איש
איש  -ללמדך שמועלת בשתים באיש מלחמה שלמעלה ואישה מלמטהיז .כי תשטה אשתו  -שנו רבותינו אין
78
המנאפין נואפין עד שתכנס בהן רוח שטותכ דכתיב כי תשטה וכתוב בו נואף אשה חסר לב )משלי ו לב(
ופשוטו של מקרא כי תשטה  -תט מדרכי צניעותל ותחשד בעיניו כמו שטה מעליו ועבור )שם ד טו( אל ישט אל
דרכיה לבך )שם ז כה( ומעלה בו מעל  -ומהו המעל ושכב אישמ אותה) 79יג( ושכב איש  -פרט לקטן ומי שאינו
איש 80אתה שכבת זרע  -שכיבתה פוסלת אותה ואין שכיבת אחותה פוסלת אותהנ כמעשה בשתי אחיות שהיו

 73עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ד ,האשם המושב לה' לכהנים .בכסף הכתוב מדבר .אתה אומר
בכסף הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא באשם .כשהוא אומר מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו
עליו הרי אשם אמור .הא מה תלמוד לומר האשם המושב לה' בכסף הכתוב מדבר:
 74עי' ספרי שם ,לה' לכהן .שם וש"נ קנאו השם ונתנו לכהנים .באנשי משמר הכתוב מדבר או
אינו מדבר אלא בכל כהן שירצה .תלמוד לומר מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו .את
שמכפרים בו עליו אלו הן אנשי משמר .ב"ק
 75עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ה ,אשר יקריבו לכהן לו יהיה .רבי ישמעאל אומר וכי תרומה
מקריבים לכהן .מה ת"ל אשר יקריבו לכהן .לפי שהוא אומר שמות כג ראשית בכורי אדמתך תביא
בית ה' אלהיך אבל לא שמענו מה יעשה בהם .ת"ל אשר יקריבו לכהן לו יהיה .בא הכתוב ולימד
על הביכורים שיהיו נתונים לכהנים) :סליק פיסקא(:
 76עי' & ,ואיש את קדשיו לו יהיו .למה נאמר לפי שהוא אומר במדבר יח כל תרומת הקודשים
אשר יקדישו בני ישראל שומע אני יטלום בזרוע .תלמוד לומר ואיש את קדשיו לו יהיו מגיד
שטובת הנאת קדשים לבעליהם .ואיש את קדשיו לו יהיו .הרי שמדד להם בארץ וניתוספו אחרים
עליהם .יכול קורא אני עליו ואיש את קדשיו לו יהיו ת"ל ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה .או אפילו
מדד בקופה ונתוספו אחרים עליהם .קורני עליו ואיש את קדשיו לו יהיו ת"ל ואיש אשר יתן לכהן
לו יהיה .ר' יוסי אומר בכורות מט הרי שפדה את בנו בתוך שלשים יום ומת קורא אני עליו איש
אשר יתן לכהן לו יהיה תלמוד לומר ואיש את קדשיו לו יהיו .לאחר שלשים יום אין מוצאים מיד
כהן וקורא אני עליו איש אשר יתן לכהן לו יהיה) :סליק פיסקא(
 77עי' וי"ר טו ו ,שאינו מעושר אמר רשב"ל כתיב )במדבר ה( ואיש את קדשיו לו יהיו מה כתיב
בתריה )שם( איש כי תשטה אשתו וכי מה ענין זה לזה אמר הקב"ה אני אמרתי תן מתנתך לכהן
ולא עשית כן חייך שאני מצריכך שתביא אשתך אל הכהן שנאמר )שם( והביא האיש את אשתו אל
הכהן :עי' ברכות דף סג ע"א ,אמר חזקיה בריה דרבי פרנך אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת סוטה
לפרשת תרומות ומעשרות לומר לך כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף נצרך
לכהן על ידי אשתו שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו וסמיך ליה איש איש כי תשטה אשתו וכתיב
והביא האיש את אשתו וגו' ולא עוד אלא סוף שנצרך להן שנאמר ואיש את קדשיו לו יהיו אמר
רב נחמן בר יצחק ואם נתנן סוף מתעשר שנאמר
 78עי' תנחומא נשא פרק ה ,איש איש כי תשטה אשתו שנו רבותינו אין המנאפים נואפים עד
שתכנס בהם רוח שטות שכן כתיב כי תשטה אשתו הרי למדנו לאשה לאיש מנין שנאמר )משלי ו(
נואף אשה חסר לב ד"א אישעי' סוטה )דף ג ע"א( שנאמר ויצו משה ויעבירו קול במחנה ריש לקיש
אמר אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות שנא' איש איש כי תשטה אשתו תשטה
כתיב תנא דבי רבי ישמעאל מפני מה האמינה תורה עד אחד בסוטה שרגלים לדבר שהרי קינא לה
ונסתרה ועד אחד מעידה שהיא טמאה אמר ליה רב פפא
 79עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ז ,ומעלה בו מעל .על דבר ערוה .או על דבר ממון .כשהוא
אומר ושכב איש אותה שכבת זרע הרי מעילה על דבר ערוה ולא על דבר ממון .ומעלה בו מעל .אין
מעילה בכל מקום אלא שיקור .וכן הוא אומר ד"ה א ה וימעלו באלהי אבותיהם .ואומר יהושע ז
וימעלו בני ישראל מעל בחרם .ואומר ד"ה א י וימת שאול במעלו אשר מעל .וכן הוא אומר בעוזיה
מלך יהודה ד"ה ב כו צא מן המקדש כי מעלת .ואומר ומעלה בו מעל .הא אין מעילה בכל מקום
אלא שיקור:
 80עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ז ,ושכב איש .להוציא את הקטן שאינו איש:
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דומות זו לזו 81ונעלם מעיני אישה  -פרט לסומא הא אם היה רואהס ומעמעם ]ומעלים[ אין המים בודקין אותה
ונסתרה  -שיעור שתראהע לטומאת ביאה 83עד אין בה  -הא אם יש בה אפילו עד אחדפ שאמר נטמאת לא היתה
שותה 84ועד אין בה  -לטומאה אבל יש עדים לסתירה 85נתפשה  -נאנסהצ כמו ותפשה ושכב עמה )דברים כב
כח() 86יד( ועבר עליו -ק קודם לסתירהיח רוח קנאה וקנא  -פירשו רבותינו לשון התראה שמתרה בה אל תסתרי
עם איש פלוני 87והיא נטמאה או עבר עליו וגו'  -כלומר הוא התרה בה ועברה על התראתו ואין ידוער אם
נטמאה אם לאויט )טו( קמח  -שלאש יהא מסלת 88שערים  -ולא חטים היא עשתה מעשה בהמה וקרבנה מאכל
בהמה 89לא יצק עליו שמן  -שלא יהא קרבנה מהודר 90שהשמן קרוי אורת והיא עשתה בחשך 91ולא יתן עליו
לבונה  -שהאמהות נקראות לבונה שנאמר אל גבעת הלבונה )שה"ש ד ו( והיא פרשה מדרכיהן 92כי מנחת קנאת
הוא  -הקמח הזה קמח לשון זכר מנחת קנאת  -מעוררת עליה שתי קנאות קנאת המקום וקנאת הבעל) 93יז( מים

 81עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ז ,אותה .ולא את אחותה יבמות צה שהיה בדין אם כשבא
איסור הקל על איסור הקלה אסר את אוסרו כשבא איסור חמור על איסור חמורה אינו דין שהוא
אוסר את אוסרו .ת"ל אותה ולא את אחותה .אבא חנין אומר משום רבי אליעזר אותה ולא את
חמותו .אותה ולא את הערוה .שהיה בדין ומה במקום שאין האוסר אוסר כל ימיו .כשבא איסור
הקל על איסור הקלה אסר את אוסריו .מקום שהאוסר אוסר כל ימיו כשבא איסור חמור על
איסור חמורה אינו דין שהוא אוסר את אוסריו .ת"ל אותה ולא את חמותו .אותה ולא הערוה:
 82עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ז ,ונעלם מעיני אישה .להוציא את הסומא .ונעלם מעיני אישה
ולא שיהא בעל רואה ומעמעם הא אם ידע בה בעלה אין רשאי להערים עליה ולהשקותה :סוטה
 83עי' ספרי שם ,ונסתרה .לא שמענו שיעור סתירה ת"ל ונסתרה והיא נטמאה .שם ד סתירה
כדי טומאה כדי להקיף דקל דברי ר' ישמעאל .ר' אליעזר אומר כדי מזיגת הכוס .ר' יהושע אומר
כדי לשתותו .בן עזאי אומר כדי לצלות ביצה .רבי עקיבא אומר כדי לגמותה .רבי יהודה בן בתירה
אומר כדי לגמות שלשה ביצים זו אחר זו:
 84עי' ספרי שם ,ונסתרה והיא נטמאה .אין עדים לטומאה אבל יש עדים לסתירה .או אין עדים
לטומאה ולא לסתירה .אם אמרת כן אף היא מותרת לבעלה .הא אין עליך לומר בלשון האחרון
אלא כלשון הראשון .ונסתרה אין עדים לטומאה אבל יש עדים לסתירה .ו
 85עי' ספרי שם ,ועד אין בה .שם ב בשני עדים הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא בעד אחד
ת"ל דברים יט לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת שאין ת"ל אחד אלא זה בנה אב כל
מקום שנאמר עד הרי בכלל שנים עד שיפרוט לך הכתוב אחד :וה
 86עי' ספרי שם ,והיא לא נתפשה .יבמות נו וש"נ להוציא את האנוסה.
 87עי' סוטה דף ב ע"א ,משנה המקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא לה על פי שנים ומשקה
על פי עד אחד או ע"פ עצמו רבי יהושע אומר מקנא לה על פי שנים ומשקה ע"פ שנים כיצד מקנא
לה אומר לה בפני שנים אל תדברי עם איש פלוני ודברה עמו עדיין היא מותרת לביתה ומותרת
לאכול בתרומה נכנסה עמו לבית
 88עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ח ,קמח שעורים .למה נאמר שהיה בדין הואיל ומנחת חוטא
באה על חטא וזו באה על חטא אם למדתי למנחת חוטא שאינה באה אלא סולת .אף זו לא תבוא
אלא סולת תלמוד לומר קמח:
 89עי' ספרי שם ,שעורים .למה נאמר שהיה בדין הואיל למנחת חוטא באה על החטא ומנחה זו
באה על החטא .אם למדתי למנחת חוטא שאינה באה אלא חטים אף זו לא תביא אלא חטים ת"ל
שעורים .סוטה טו א"ר שמעון בן גמליאל הניחו לי סופרים ואומר כמין חומר אבל נראה הוא כשם
שמעשיה מעשה בהמה כך קרבנה מאכל בהמה:
 90עי' במ"ר )ט יג( ,האיפה לפי שעברה על עשרת הדברות קמח שעורים הנואף האכילתו מעדני
עולם לפיכך קרבנה מאכל בהמה לא יצוק עליו שמן ולא יתן עליו לבונה תני אמר ר"ש בדין הוא
שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה כדי שלא יהיה חוטא נשכר ומפני מה אינה טעונה שלא
יהא קרבנו מהודר ד"א לא
 91עי' שם ,יצוק עליו שמן למה שהשמן אורה לעולם שהכתוב קראו יצהר והיא אהבה את
האפילה לא יהיה אורה במנחתה ולא יתן עליו לבונה שהלבונה זכרון לאמהות שנא' )שיר ד( אלך
לי אל הר המור אלו
 92עי' שם ,אורה במנחתה ולא יתן עליו לבונה שהלבונה זכרון לאמהות שנא' )שיר ד( אלך לי
אל הר המור אלו אבות העולם ואל גבעת הלבונה אלו האמהות וזו פירשה מדרכיהן לא יהא
זכרונן בקרבנה שהלבונה קרואה זכרון כי מנחת קנאות היא שתי קנאות היא כשם שקנאה לבעל
כך קנאה לבועל כשם שקנאה
 93עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ח ,בלא תעשה .ומפני מה טעמו של דבר מגיד מנחת קנאות
הוא .שתי קנאות .כשם שקנאה לבעל כך קנאה לבועל .כשם שקנאה למטה כך קנאה למעלה:
מנחת זכרון .שומע אני זכות וחובה ת"ל מזכרתעי' מדרש תנחומא נשא פרק ב ,בסוטה ועבר עליו
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קדשים  -שקדשו בכיורכ לפי שנעשה מנחשת מראות הצובאות וזו פרשה מדרכיהן שהיו נבעלות לבעליהן
במצרים תחת התפוח וזו קלקלה לאחר תבדק בו 94בכלי חרש  -היא השקתה את הנואף יין משובח בכוסות
משובחים לפיכך תשתה מים המרים במקדה בזויה של חרש) 95יח( והעמיד הכהן וגו'  -והלא כבר נאמר
והעמידה לפני ה' אלא מסיעיןת* היו אותה ממקום למקום כדי ליגעה ותטרף דעתה ותודה 96ופרע  -סותר את
קליעת שערהא כדי לבזותה מכאן לבנות ישראל שגלוי הראשב גנאי להן 97לפני ה'  -בשער נקנורג הוא שער
העזרה המזרחי דרך כל הנכנסים 98ונתן על כפיה  -ליגעהד אולי תטרף דעתה ותודה ולא ימחה שם המיוחדה על
המים 99המרים  -על שם סופןו שהם מרים לה 100המאררים  -המחסרים אותה מן העולםכא לשון סלון ממאיר
)יחזקאל כח כד( ולא יתכן לפרש מים ארורים שהרי קדושים הן ולא ארורים כתב הכתוב אלא מאררים את
אחרים ואף אונקלוס לא תרגם ליטייא אלא מלטטיא שמראות קללה בגופה של זו )יט( והשביע אותה וגו'  -ומה
היא השבועהז אם לא שכב הנקי הא אם שכב חנקי ]לא תנקי[ שמכלל לאו אתה שומע הן אלא שמצוה לפתוח
בדיני נפשות תחלה לזכות) 101כ( ואת כי שטית  -כי משמשח בלשון אם) 102כא( בשבועת האלה  -שבועה של
קללהכב יתן ה' אותך לאלה  -שיהיו הכל מקללין ביך יבואך כדרך שבא לפלונית 103ולשבועה  -שיהיו הכל
נשבעין ביך לא יארע ליט כדרך שאירע לפלונית וכן הוא אומר והנחתם שמכם לשבועה לבחירי )ישעיה סה טו(
שהצדיקים נשבעים בפורענותן של רשעים וכן לענין הברכה ונברכו וגו' )בראשית יב ג( בך יברך ישראל לאמר
)בראשית מח כ(כג את ירכך  -בקללה הקדים ירך לבטן לפי שבה התחילה בעבירה תחלה 104צבה  -כתרגומו
רוח קנאה וקנא את אשתו ולמה שני פעמים לפי שהוא מקנא להקב"ה ולבעלה וכן הוא אומר כי
מנחת קנאות היא שהן שתי קנאות לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא שהוא נואף ונשבע
 94עי' במ"ר ט יד( ,ולקח הכהן מים קדושים אין מים קדושים אלא שנתקדשו בכלי ואלו הן מי
כיור ולמה היו המים מן הכיור לפי שהכיור לא נעשה אלא מן מראות הנשים שנאמר )שמות לח(
ויעש את הכיור נחושת וגו' אותן נשים שאמרו האלהים מעיד עלינו שיצאנו טהורות ממצרים
כשבא משה לעשות כיור אמר לו האלהים באותן המראות עשה אותו שלא נעשו לשם זנות והימנו
תהיינה בנותיהן נבדקות אם טהורות הם כאמותיהן ד"א אמר האלהים והלא לא נגאלו ישראל
ממצרים אלא בזכות המצוה הזאת
 95עי' במ"ר ט טו ,בכלי חרש אמר ר"מ היא השקתהו יין משובח בכוסות משובחין לפיכך כהן
משקה אותה המים המרים במקדה של חרס ומן העפר מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה
זכתה יוצא ממנה בן כאברהם
 96עי' ספרי פרשת נשא פיסקא יא ,והעמיד הכהן את האשה לפני ה' .מקום שמעמידה
בתחילה מעמידה בסוף :ופרע את ראש האשה.
 97עי' ספרי פרשת נשא פיסקא יא ,ופרע את ראש האשה .כהן נפנה לאחוריה ופורעה כדי
לקיים בה מצות פריעה דברי רבי ישמעאל .ד"א כתובות עב לימד על בנות ישראל שהן מכסות
ראשיהם .ואף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר שמואל ב יג ותקח תמר אפר על ראשה .סוט
 98עי' ספרי )נשא פיסקא ט( לפני ה' .שם ז בשערי נקנור .מכאן אמרו פסחים פב ראש המעמד
היה מעמיד את הטמאים בשערי נקנור) :סליק פיסקא(
 99עי' ספרי פרשת נשא פיסקא יא ,ונתן על כפיה .שם יד אבא חנין אומר משום רבי אליעזר
כדי לייגעה כדי שתחזור בה .והלא דברים קל וחומר אם כך חס המוקם על עוברי רצונו על אחת
כמה וכמה יחוס על עושי רצונו:
 100עי' שם ,וביד הכהן יהיו מי המרים .מגיד הכתוב שאין המים נהפכים להיות מרים אלא ביד
הכהן .דבר אחר נקראו מרים על שם סופן שממררין את הגוף ומרעדים את העין) :סליק פיסקא(:
 101עי' במ"ר ט יז( ,והשביע אותה הכהן וכו' אם לא שכב איש אותך מלמד שפותח לה בזכות
ועי' & אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך הרי שבועה אמורה .הא מה ת"ל ואמר הכהן לאשה
לימדה כהן סדר
שבועה :אם לא שכב איש אותך .מלמד שפותח לה בזכות אומר לה הרבה יין עושה הרבה
שחוקעי' סנהדרין )דף לב ע"א( משנה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה
שנאמר משפט אחד יהיה לכם מה בין דיני ממונות לדיני נפשות דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות
בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות פותחין לזכות ואין פותחין
לחובה דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד לזכות
ועל פי שנים לחובה דיני ממונות מחזירין בין
 102עי' תענית )ט ע"א( כי משמש בארבע לשונות אי דילמא אלא דהא.
 103עי' לקמן הערה 114
 104עי' במ"ר )ט יח( יהא סופך כסופה של פלונית בתת ה' את ירכך נופלת ואת בטנך צבה תני
הרי הוא אומר בסוטה בתת ה' את ירכך נופלת ואת בטנך צבה ממקום שהתחילה בעבירה משם
התחילה הפורענות ירך התחילה בעבירה ואח"כ בטן לפיכך תתקלל הירך תחלה ואחר כך בטן
ושאר הגוף לא פלט שנאמר והיתה האשה לאלה בקרב עמה וכן את מוצא באנשי דור המבול אדם
התחיל בעבירה תחלה שנאמר
12
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נפוחה )כב( לצבות בטן  -כמו להצבות בטן זהו שמוש פתח שהלמ"ד נקודה בו וכן לנחותם הדרך )שמות יג כא(
לראותכם בדרך אשר תלכו בה )דברים א לג( וכן לנפיל ירך להנפיל ירך שהמים מצבים את הבטן ומפילים את
הירך לצבות בטן ולנפיל ירך  -בטנו וירכו של בועל או אינו אלא של נבעלת כשהוא אומר את ירכך נופלת ואת
בטנך צבה הרי של נבעלת אמור 105אמן אמן  -קבלת שבועהי אמן על האלה אמן על השבועה אמן אם מאיש זה
אמן אם מאיש אחר אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה) 106כד( והשקה את האשה  -אין זה סדר
המעשה שהרי בתחלה מקריב מנחתהכ אלא הכתוב מבשרך שכשישקנה יבואו בה למרים לפי שנאמר בטן וירך
מנייןל לשאר כל הגוף תלמוד לומר ובאו בה בכולה אם כן מה תלמוד לומר בטן וירך לפי שהן התחילו בעבירה
תחילה לפיכך התחילה מהן הפורענות 107למרים  -להיות לה רעיםמ ומרים )כה( והניף  -מוליך ומביא מעלה
ומורידנ 108ואף היא מניפה עמו שידה למעלהס מידו של כהן 109והקריב אתה  -זו היא הגשתה בקרן דרומית
מערבית של מזבחע קודם קמיצה כשאר מנחות) 110כו( אזכרתה  -הוא הקומץ שעל ידי הקטרתו המנחה באה
לזכרון לגבוה) 111כז( והשקה את המים  -לרבות שאם אמרה איני שותהפ לאחר שנמחקה מגלהצ מערערין אותה
ומשקין אותה בעל כרחה אלא אם כן אמרה טמאה אני 112וצבתה בטנה וגו'  -אף על פי שבקללה הזכיר ירך
114
תחילהק המים אין בודקין אלא דרך כניסתן בה 113והיתה האשה לאלה  -כמו שפירשתי שיהור הכל אלין בה

 105עי' ספרי נשא טו ,לצבות בטן ולנפול ירך זה בטנו ויריכו של בועל הא מה ת"ל לצבות מגיד
הכתוב כשם שהפורענות פוקדתה כך הפורענות פוקדתו .והלא דברים ק"ו אם מדת פורענות
ממועטת המביא תקלה לחבירו הרי הוא כיוצא בו ק"ו למדת הטובה מרובה:
 106עי' ספרי שם ,ואמרה האשה אמן אמן .שם יח אמן שלא נטמאתי .אמן שלא אטמא דברי
רבי מאיר .ואין חכמים מודים בדבר .אלא אמן שלא נטמאתי ואם נטמאתי יבאו לה .אמן עם איש
זה אמן עם איש אחר .אמן אם ארוסה .אמן אם נשואה .אמן אם שומרת יבם אמן אם
משנתייבמתי .זה הכלל כל שתיבעל ותהא אסורה לו על אותה השעה הוא מתנה עמה .הואיל
ונאמרו שבועות בתורה סתם ופרט באחת מהם שאינו אלא באלה ובשבועה .כך פורטני בכל שבוע
 107עי' ספרי נשא יח ,והשקה את המים עד וצבתה בטנה ונפלה ירכה .אין לי אלא בטנה וירכה
שאר איבריה מנין תלמוד לומר ובאו בה .אני אקרא ובאו בה מה תלמוד לומר וצבתה בטנה ונפלה
ירכה סוטה ח אבר שהתחיל בעבירה ממנו יתחיל הפורענות .כיוצא בו אתה אומר בראשית ז וימח
את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם ועד בהמה מי שהתחיל בעבירה ממנו התחיל הפורענות.
כיוצא בו אתה אומר שם יט
 108עי' ספרי נשא יז ,והניף את המנחה .מוליך ומביא .מעלה ומוריד מניין שנאמר שמות כט
אשר הונף ואשר הורם .מקיש הרמה לתנופה מה תנופה מוליך ומביא אף הרמה כן .ומה הרמה
מעלה ומוריד אף תנופה מעלה ומוריד .מכאן אמרו מצות תנופה מוליך ומביא מעלה ומוריד זה
היא מצות תנופה:
 109עי' במ"ר ט כב ,ולקח הכהן מיד האשה ולא מיד שלוחה מיד האשה א"ל רבי אליעזר לר'
יאשיה מנין למנחת סוטה שטעונה תנופה בבעלים א"ל אתיא יד יד משלמים כתיב הכא ולקח
הכהן מיד האשה וכתיב התם )ויקרא ז( ידיו תביאנה את אישי ה' מה כאן כהן אף להלן כהן ומה
להלן בעלים אף כאן בעלים הא כיצד מניח ידו תחת ידי הבעלים ומניף את מנחת הקנאות מגיד
שמביאה מנחה אחת לשם שתי קנאות והניף את המנחה לפני ה' במזרח שבכל מקום שנא' לפני ה'
הוא במזרח עד שיפרוט לך הכתוב והקריב אותה אל המזבח לימד על מנחת סוטה שטעונה תנופה
והגשה:
 110עי' זבחים סג ע"א ,סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב והגישה אל המזבח והרים ממנו
בקומצו מה הגשה בקרן מערבית דרומית אף קמיצה בקרן מערבית דרומית קא משמע לן אמר רבי
יוחנן שלמים ששחטן בהיכל כשרים???
 111עי' ספרא פרשת ויקרא דיבורא דנדבה פרשתא ט יב( אזכרתה נזכרים בה נזכרים בקמיצה
ונזכרין בלבונתה .רבי שמעון אומר נאמר כאן אזכרה ונאמר להלן אזכרה מה אזכרה אמורה להלן
מלא קומץ אף כאן מלא קומץ:
 112עי' & והשקה את האשה למה נאמר שם יט והרי כבר נאמר ואחר ישקה את האשה מה ת"ל
והשקה את האשה שאם נמחקה המגילה ואמרה איני שותה מערערים אותה ומשקים אותה בעל
כרחה דברי רבי עקיבא .וחכמים אומרים ואחר ישקה את האשה למה נאמר והשקה את האשה
ומה תלמוד לומר ואחר ישקה את האשה .שם שלשה דברים מעכבים בסוטה עד שלא נמחקה
המגילה ועד שלא קרב הקומץ
 113עי' סוטה )דף ט ע"ב( מנא ה"מ אילימא משום דכתיב בתת ה' את יריכך נופלת ואת בטנך
צבה והכתיב וצבתה בטנה ונפלה ירכה אמר אביי כי לייט לייט תחילה ירך והדר בטן לייט ומיא כי
בדקי כי אורחייהו בדקי בטן ברישא והדר ירך בקללה נמי כתיב לצבות בטן ולנפיל ירך ההוא
דמודע לה כהן דבטן ברישא והדר ירך שלא להוציא לעז על מים המרים :משנה שמשון הלך אחר
עיניו לפיכך נקרו
13
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בקרב עמה  -הפרש יש בין אדם המתנוול במקום שניכרש לאדם המתנוול במקום שאינו ניכר) 115כח( ואם לא
נטמאה האשה  -בסתירהת זוכד וטהרה היא  -ממקום אחרכה ונקתה  -ממים המאררים ולא עודא אלא ונזרעה זרע
אם היתה יולדת בצער תלד בריוח אם היתה יולדת שחורים יולדת לבנים) 116ל( או איש  -כמו או נודע )שמות כא
לו( כלומר אם איש קנאי הוא לכך והעמיד את האשה )לא( ונקה האיש מעון  -אם בדקוה המים אל ידאג לומר
חבתי במיתתה נקי הוא מן העונש 117דבר אחר משישקנה תהיה אצלו בהיתר ונקה מעון שהסוטהב אסורה
כו
לבעלה
פרק ו
)ב( כי יפלא  -יפרישכז למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטהג לומר לך שכל הרואה סוטהד בקלקולה
יזיר עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף 118נדר נזיר  -אין נזירה בכל מקום אלא פרישה אף כאן שפרש מן
היין 119להזיר לה'  -להבדיל עצמו מן היין לשם שמים) 120ג( מיין ושכר  -כתרגומו מחמר חדת ועתיק שהייןה
משכר כשהוא ישן 121וכל משרת  -לשון צביעה במים וכל משקהו ובלשון משנה יש הרבה אין שורין דיו וסמנים
)שבת יז ב( נזיר ששרה פתו ביין )נזיר לד ב() 122ד( חרצנים  -הם הגרעינין 123זג  -הם קליפות שמבחוץ
שהחרצנים בתוכן כענבלז בזוג) 124ה( קדוש יהיה  -השער שלוח לגדל הפרע שלט שער ראשו 125פרע  -נקודי
 114עי' ספרי פרשת נשא פיסקא יח ,והיתה האשה לאלה .שיהו אלין בה יארעיך כשם שאירעה
לפלונית :לשבועה .שיהו נשבעין בה שיארעך כשם שאירע לפלונית .וכן הוא אומר ישעיה סה
והנחתם את שמכם לשבועה לבחירי .נמצינו למדים שהרשעים שבועה לצדיקים .ומנין שהצדיקים
ברכה לרשעים וכן הוא אומר ירמיה ד והתברכו בו גוים ובו יתהללו .ואומר בראשית יב ונברכו בך
כל משפחות האדמה ובזרעך .ואומר שם מח ויברכם ביום ההוא לאמר) :סליק פיסקא(:
 115עי' ספרי פרשת נשא פיסקא יג ,בתוך עמך )לעיל ה כא( .ועמך שלום .בתוך עמך ולא בזמן
הזה .הפרש בין אדם המתנוול שמכירים אותו במקום לאדם המתנוול במקום שאינו מכירין אותו:
)סליק פיסקא(:
 116עי' ספרי נשא יט ,ונזרעה זרע ברכות לא שאם היתה עקרה נפקדת דברי רבי עקיבא .אמר
לו ר' ישמעאל א"כ ילכו כל העקרות ויקלקלו בשביל שיפקדו וזו שיש בה הפסידה .אלא מה תלמוד
לומר ונקתה ונזרעה זרע שאם היתה יולדת בצער יולד' בריוח נקבות יולדת זכרים אחד יולדת
שנים שחורים יולדת לבנים קצרים יולדת ארוכים .דבר אחר ונקתה ונזרעה זרע סוטה כה להוציא
את איילונית ושאינה ראויה לולד .דבר אחר ונזרעה זרע מפני שהיתה בכלל ויצתה לדון בדבר
החדש החזירה הכתוב לכלל:
 117עי' ספרי פרשת נשא פיסקא כא
ה :ונקה האיש מעון .שלא יאמר לה אוי לי שהרגתי בת ישראל אוי לי שנוולתי בת ישראל אוי
לי שהייתי משמש עם הטמאה לכך נאמר ונקה .שמעון בן עזאי אומר בטהור' הכתוב מדבר הואיל
והביאה עצמה לידי דברים הללו אף היא לא תצא מידי פורענות לכך נאמר ונקה האיש מעון .ור"ע
אומר בא הכתוב ללמדך שסוף זו למות וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה.
למה נאמר ונקה האיש מעון .יבמות נח וש"נ כשהאיש מנוקה מעון האשה ההיא תשא את עונה.
ולא כענין שנא' הושע ד לא אפקד על בנותיכם כי תזננה ועל כלותיכם כי תנאפנה כי הם עם
הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט .אמר להם הואיל ואתה רודפים אחר זנות אף
המים לא יבדקו את נשיכם לכך נאמר ונקה האיש מעון את עון ההוא) :סליק פיסקא(:
 118עי' תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סג ע"א
בתוך ביתו שאלמלי לא מינה פוטיפר את יוסף אפטרופוס בתוך ביתו לא בא לאותו דבר תניא
רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו
מן היין אמר חזקיה בריה דרבי פרנך אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות
ומעשרות לומר
119

 120עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה ח
והזהב אדום למה היתה מלאה קטרת שכל המזיר עצמו מן היין צריך לעשות לשם שמים שנא'
)במדבר ו( לנדור נדר נזיר להזיר לה' פר אחד בן בקר וגו' הרי כאן ג' מיני עולה כנגד שלשה מינין
 121עי' מדרש שמואל פרשה ב
יצחק ,מאותן שהן קשות לקבל את מתנותיהן אני ,כגון שרה וחברותיה .ויין ושכר לא שתיתי.
יין זה חדש .ושכר זה ישן .מזה ומזה לא שתיתי .ואשפוך את נפשי לפני ה' אל תתן את אמתך לפני
בת
122
123

 124עי' משנה מסכת נזיר פרק ו
)ב( וחיב על היין בפני עצמו ,ועל הענבים בפני עצמן ,ועל החרצנים בפני עצמן ,ועל הזגים בפני
עצמן .רבי אלעזר בן עזריה אומר ,אינו חיב עד שיאכל שני חרצנים וזגן .אלו הן חרצנים ואלו הן
14
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פתח קטן לפי שהוא דבוק לשער ראשו פרע של שער ופירושו של פרע גדול של שער וכן את ראשו לא יפרע
)ויקרא כא י( ואין קרוי פרע פחותכ משלושים יום) 126ח( כל ימי נזרו קדוש הוא  -זו קדושת הגוףל מליטמא
למתים) 127ט( בפתע  -זה אונס 128פתאם  -זה שוגג 129ויש אומרים פתע פתאום דבר אחד הוא מקרהמ של
פתאום 130וכי ימות מת עליו  -באהלנ שהוא בו 131ביום טהרתו  -ביום הזאתוס או אינו אלא בשמיני שהוא טהור
לגמרי תלמוד לומר ביום השביעי אי שביעי יכול אפילו לא הזה תלמוד לומר ביום טהרתו) 132י( וביום השמיני
יבא שתי תרים  -להוציא את השביעי או אינו אלא להוציא את התשיעי קבע זמןע לקרבין וקבע זמן למקריבין
מה קרבין הכשיר שמיני ומשמיני והלאה אף מקריבין שמיני ומשמיני והלאה) 133יא( מאשר חטא על הנפש -
שלא נזהר מטומאת המת רבי אלעזר הקפר אומר שציערפ עצמו מן היין 134וקדש את ראשו  -לחזור ולהתחיל
זגים ,החרצנים אלו החיצונים ,הזגים אלו הפנימים ,דברי רבי יהודה .רבי יוסי אומר ,שלא תטעה,
כזוג של בהמה ,החיצון זוג והפנימי ענבל:
 125עי' ספרי פרשת נשא פיסקא כה
נזיר עולם מנין ת"ל כל ימי נזרו קדוש הוא להביא את נזיר עולם :קדוש יהיה קידושין נז זו
קדושת שער .אתה אומר זו קדושת שער או אינו אלא קדושת הגוף כשהוא אומר קדוש הוא לה'
הרי קדושת הגוף הא מה ת"ל קדוש יהיה זו קדושת שער .קדוש יהיה למה נאמר לפי שהוא אומר
וגלח הנזיר פתח
126

) (-ספרי פרשת נשא פיסקא כה
מלאות הימים שם ו שומע אני מיעוט ימים שנים תלמוד לומר גדל פרע שער ראשו .כמה הוא
גדול פרע אין פחות משלשים יום אבל מחודש ולמעלה אי חודש ויום אחד אי חודש ושני ימים:
)סליק
127
עי' הערה .125
 128עי' ספרי פרשת נשא פיסקא כח
וכי ימות מת עליו להוציא את הספק .בפתע פתאום כריתות ט להביא את האונס .שהיה בדין
ומה אם במקום שעשה ספק כוודאי לא עשה אונס כרצון כאן שלא עשה ספק כוודאי אינו דין
שלא נעשה אונס כרצון תלמוד לומר בפתע להביא את האונס :פתאום .להביא את השוגג והדין
נותן ומה אם במקום שלא חייב את המזיד חייב את השוגג כאן שחייב את המזיד אינו דין שנחייב
את השוגג .ומנין שחייב את המזיד אמרת ק"ו שבועות לז ומה שבועת הפקדון שלא חייב את
השוגג חייב את המזיד כאן שחייב את השוגג אינו דין שנתחייב את המזיד .לא אם אמרת בשבועת
הפקדון שאינו לוקה תאמר
 129עי' הערה הקודמת.
130
131

 132עי' ספרי פרשת נשא פיסקא כח
ו :ביום טהרתו .ביום הזייתו שם מד בשביעי .אתה אומר ביום הזייתו בשביעי או בשמיני ת"ל
בשביעי .אי בשביעי ואף על פי שלא הזה ת"ל ביום טהרתו ביום הזייתו בשביעי .אין לי אלא
שביעי שם שמיני תשיעי ועשירי מנין ת"ל יגלחנו יגלחנו .אין לי אלא ביום בלילה מנין ת"ל יגלחנו.
אין לי אלא תגלחת טומאה תגלחת טהרה מנין ת"ל יגלחנו .מכאן אמרו תגלחת טומאה כיצד מגלח
ואחר כך מביא ואם הביא ואח"כ גלח לא יצא) :ס
 133ספרי פרשת נשא פיסקא כט
וביום השמיני להוציא את השביעי .אתה אומר להוציא את השביעי או אינו אלא להוציא את
התשיעי אמרת ק"ו הוא אם הסמוך לאסו' מותר הסמוך למותר אינו דין שיהיה מותר .והרי זמן
אכילת פסח יוכיח שהסמוך לאסור מותר והסמוך למותר אסור אף אתה אל תתמה על זה שאף על
פי שהסמוך לאסור מותר והסמוך למותר יהיה אסור .לא זכינו אדוננו מן הקריבים .קבע זמן
לקריבים וקבע זמן למקריבים מה זמן שנאמר לקריבים הכשי' בו שמיני ומשמיני והלאה .אף זמן
שנאמר במקריבים הכשיר בו שמיני ומשמיני והלאה .ועוד ק"ו ומה זמן שנאמר בקריבים שריבה
הכתוב את הפסולים הכשי' בו שמיני ומשמיני והלאה .זמן שנאמר במקריבים שמיעט הכתוב את
הפסולין אינו דין שנכשי' בו משמיני והלאה .לא אם אמרת בזמן שנאמר בקריבים שנוהג בכל
הקרבנו' לפיכך הכשיר בו שמיני ומשמיני והלאה תאמר במקריבים שאין נוהג בכל הקרבנות לפיכך
לא הכשיר בו שמיני ומשמיני והלאה .לא זכיתי מן הדין ת"ל שמיני נאמר כאן שמיני ונאמר להלן
ויקרא כב שמיני מה שמיני האמור להלן הכשיר בו שמיני ומשמיני והלאה אף שמיני האמור כאן
הכשיר בו שמיני ומשמיני והלאה:
 134עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ל
וכפר עליו מאשר חטא על הנפש .תענית יא וש"נ וכי על איזו נפש חטא בה שצריך כפרה על
שציער נפשו מן היין .והלא דבריו ק"ו ומה אם המצער נפשו מן היין צריך כפרה ק"ו למצער נפשו
15
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מנין נזירותו) 135יב( והזיר לה' את ימי נזרו  -יחזור וימנה נזירותו כבתחילה 136והימים הראשונים יפלו  -לא יעלו
מן המנין) 137יג( יביא אתו  -יביא את עצמו זה אחד משלשה אתים שהיה ר' ישמעאל דורש כן כיוצא בו והשיאו
אותם עון אשמה )ויקרא כב טז( את עצמם כיוצא בו ויקבור אותו בגיא )דברים לד ו( הוא קבר את עצמו) 138טו(
ומנחתם ונסכיהם  -של עולה ושלמיםצ לפי שהיו בכלל ויצאו לידון בדבר חדש שיטעינו לחם החזירן לכללן
שיטעינו נסכים כדין עולה ושלמים 139חלות מצות ורקיקי מצות  -עשרק מכל מין) 140יז( זבח שלמים לה' על סל
המצות  -ישחט את השלמיםר על מנת לקדש את הלחם 141את מנחתו ואת נסכו  -שלש איל) 142יח( וגלח הנזיר

על כל דבר .ר' ישמעאל אומיר בנזיר טמא הכתוב מדבר שנאמר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש
שמטמא למתים:
 135עי' ספרי פרשת נשא פיסקא ל
וקידש את ראשו ביום ההוא והזיר לה' את ימי נזרו .נזיר יח נמצינו למדים מתחיל למנות מיום
שגילח???????:
 136עי' ספרי פרשת נשא פיסקא לא
והזיר את ימי נזרו .שם כל אשמות שבתורה מעכבים הכפרה חוץ מזה .ר' ישמעאל אומר אף זה
מעכב שנאמר והזיר לה' אימתי והזיר בזמן שהביא כבש בן שנתו לאדם :והימים הראשונים יפלו.
מי שיש לו??? עי' ספרי פרשת נשא פיסקא לא
בהם הרי אלו עולים מן המנין :והזיר לה' את ימי נזרו .שם יד לעשות ימים שלאחר נזירות
כימים שבתוך נזירות עד הבאת קרבן ומנין שיהיה חייב על הטומ' עד שישלים את נזירותו הרי
אתה דן הואיל ואסור ביין ואסור לטומאה .אם למדתי ליין שעשה ימים שלאחר נזירותו כימים
שבתוך נזירותו עד הבא' קרבן .ועוד ק"ו ומה היין שאינו סותר עשה בו ימים שלאח' נזירות כימים
שבתוך נזירות עד
 137עי' משנה מסכת נזיר פרק ג
)ה( מי שנזר והוא בבית הקברות ,אפלו היה שם שלשים יום ,אין עולין לו מן המנין ואינו מביא
קרבן טמאה .יצא ונכנס ,עולין לו מן המנין ומביא קרבן טמאה .רבי אליעזר אומר ,לא בו ביום,
שנאמר )במדבר ו( והימים הראשונים יפלו ,עד שיהיו לו ימים ראשונים?????:
עי' ספרי פרשת נשא פיסקא לא
שנאמר והזיר לה' אימתי והזיר בזמן שהביא כבש בן שנתו לאדם :והימים הראשונים יפלו .מי
שיש לו אחרונים סותר .מנין אם שם יט אמר הריני נזיר מאה ימים נטמא יום מאה חסר אחד
סותר את הכל ת"ל והימים הראשונים יפלו מי שלש לו אחרונים סותר .או אפילו נטמא ביום מאה
סותר את הכל ת"ל והימים הראשונים יפלו מי שיש לו אחרונים סותר או אפילו נטמא בתחילת
מאה סותר את הכל ת"ל והימים הראשונים יפלו מי שיש לו ראשונים סותר :כי טמא נזרו .שם מד
הטמא סותר את הכל .ואין
 138עי' ספרי פרשת נשא פיסקא לב
ו :יביא אותו .אחרים מביאים אותו והלא הוא מביא את עצמו .זה אחת משלשה אתים שהיה
ר' ישמעאל דורש בתורה .כיוצא בו אתה אומר ויקרא כב והשיאו אותם עון אשמה וכי אחרים
משיאים אותם והלא הם משיאים את עצמם .כיוצא בו אתה אומר דברים לד ויקבור אותו בגיא
וכי אחרים קברו אותו והלא הוא קבר עצמו .אף כאן אתה אומר יביא אותו הוא יביא את עצמו
ואין אחרים מביאים אותו) :סליק פיסקא(:
 139ספרי פרשת נשא פיסקא לד
ומנחתם ונסכיהם לעולה ולשלמים או אף לחטאת ולאשם והדין נותן הואיל ומצורע מגלח
ומביא קרבן אף הנזיר יהיה חטאתו ואששמו טעונים נסכים .תלמוד לומר ואת האיל יעשה זבח
שלמים לה' על סל המצות .איל היה בכלל יצא מוצא על הכלל ולימד על הכלל .מה איל מיוחד
שהוא בא בנדר ונדבה טעון נסכים כך כל הבא בנדר ונדבה טעון נסכים .יצאו חטאת ואשם שאינם
באים בנדר ונדבה שלא יטענו נסכים .מפני שהיה בכלל יצא לידון בלחם החזירו הכתוב לכללן:
 140מנחות עז ע"ב?????
141

 142עי' תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מו ע"ב
בהדיה ליקדשו הני והני אלא כאיל נזיר מה איל נזיר אף על גב דאיכא זבחים אחריני שלמים
הוא דמקדשי מידי אחרינא לא הכא נמי לא שנא והתם מנלן דתניא ואת האיל יעשה זבח שלמים
לה' על סל המצות מלמד שהסל בא חובה לאיל ושחיטת איל מקדשן לפיכך שחטו שלא לשמו לא
קדשו הלחם תנו רבנן שתי הלחם הבאות בפני עצמן יונפו ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה מה
נפשך אי עי' תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מז ע"א
הלחם קדוש ואינו קדוש דברי רבי רבי אלעזר בר' שמעון אומר לעולם אינו קדוש עד שישחוט
לשמן ויזרוק דמן לשמן מאי טעמא דרבי דכתיב ואת האיל יעשה זבח שלמים לה' על סל המצות
16
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פתח אהל מועד  -יכול יגלח בעזרה הרי זה דרך בזיוןת אלא וגלח הנזיר לאחר שחיטת השלמיםא שכתוב בהן
ושחטו פתח אהל מועד )ויקרא ג ב( ספרי 143אשר תחת זבח השלמים  -תחת הדוד שהוא מבשלן בוב לפי
ששלמי נזיר היו מתבשלין בעזרהג שצריך ליטול הכהן הזרוע אחר שנתבשלה ולהניף לפני ה') 144יט( הזרוע
בשלה  -לאחרד שנתבשלה) 145כ( קדש הוא לכהן  -החלה והרקיק והזרועה תרומה הןו לכהן 146על חזה התנופה
 מלבד חזה ושוק הראויים לו מכל שלמיםז מוסף על שלמי נזיר הזרוע הזה לפי שהיו שלמי נזיר בכללח ויצאולידון בדבר החדש להפרשת זרוע הוצרך להחזירן לכללן לידון אף בחזה ושוק) 147כא( מלבד אשר תשיג ידו -
שאם אמר הריני נזיר על מנת לגלח על מאה עולות ועל מאהט שלמים כפי נדרו אשר ידור כן יעשה מוסף על
תורת נזרו על תורת הנזיר  -יוסיף ולא יחסרי שאם אמר הריני נזיר חמש נזירות על מנת לגלח על שלש בהמות
הללו אין אני קורא בו כאשר ידור כן יעשה) 148כג( אמור להם  -כמו זכורכ שמור בלע"ז דישנ"ט )באמרכם(

למימרא דשחיטה מקדשא ור' אלעזר ברבי שמעון יעשה עד שיעשה כל עשיותיו ורבי נמי הכתיב
יעשה אי
 143עי' ספרי פרשת נשא פיסקא לה
וגלח הנזי' פתח אוהל מועד .נזיר מה בשלמים הכתוב מדבר שנאמר ויקרא ג ושחטו פתח אוהל
מועד .אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר או פתח אוהל מועד כמשמעו אם אמרת כן הרי זו דרך
בזיון הא מה ת"ל וגלח הנזיר פתח אוהל מועד בשלמים הכתוב מדבר .אתה אומר בשלמים הכתוב
מדבר או פתח אוהל מועד כמשמעו אמרת אמרה תורה שמות כ לא תעלה במעלות על מזבחי ק"ו
שלא יגלח הוא .מה ת"ל וגלח הנזיר פתח אוהל מועד בשלמים הכתוב מדבר .רבי יצחק אומר
בשלמים הכתוב מדבר אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר או אינו אלא פתח אהל מועד כמשמעו.
ת"ל ולקח את שער ראש נזרו מקום שהיה מבשל שם היה מגלח .אבל חנין אומר משום ר' אליעזר
וגלח הנזיר פתח אהל מועד .הא אין שם פתח פתוח לא היה מגלח :ולקח את שער ראש נזרו ונתן
על האש תחת זבח השלמים מכל מקום .אין לי אלא תחת זבח השלמים .תחת חטאת תחת אשם
מנין ת"ל תחת זבח מכל מקום .אין לי אלא במקדש בגבולים מנין תלמוד לומר ונתן על האש מכל
מקום) :סליק פיסקא(:
 144עי' נזיר מה ע"ב משנה היה נוטל שער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד ואם גילח במדינה לא
היה משלח תחת הדוד במה דברים אמורים בתגלחת הטהרה אבל בתגלחת הטומאה לא היה
משלח תחת הדוד ר"מ אומר הכל משלחין תחת הדוד חוץ מן הטמא שבמדינה בלבד
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ולקח הכהן את הזרוע בשלה חולין צח אין בשלה אלא שלימה .ר' שמעון בן יוחאי אומר אין
בשלה אלא שנתבשלה עם האיל .וחלת מצה אחת .אם נפרס' או נחסרה פסולה:
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ספרי פרשת נשא פיסקא לז
וב :קודש היא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה .למה נאמר לפי שהוא אומר ויקרא ז כי
את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי .אף שלמי נזיר במשמע הרי הכתוב מוציאם מכללם
שמענו הפרשת זרוע אין לי אלא הפרש' הזרוע הפרשת חזה ושוק מנין .ודין הוא ומה אם שלמי
יחיד שאין טעונין הפרשת הזרוע טעונים חזה ושוק שלמי נזיר שטעונים הפרשת הזרוע אינו דין
שיהיו טעון הפרשת חזה ושוק .אם זכיתי מן הדין מה ת"ל קודש הוא לכהן על החזה התנופה אלא
כל דבר שהיה בכלל ויצא לדון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב
לכללו דברי ר' אליעזר) :סליק פיסקא(??????:
 147עי' הערה הקודמת??.
 148ספרי פרשת נשא פיסקא לח
מלבד אשר תשיג ידו .מנין אתה אומר שאם אמר הריני נזיר על מנת לגלח על מאה עולות ועל
מאה שלמים קורא אני עליו כפי נדרו אשר ידור כן יעשה על תורת נזרו או אפילו אמר הריני נזיר
על מנתצ לגלח על מאה חטאות ועל מאה אשמות קורא אני עליו כפי נדרו אשר ידור ת"ל מלבד
אשר תשיג ידו לא אמרתי אלא קדשים הבאים בנדר ובנדבה .או אמר הריני נזיר על מנת שאהיה
שותה יין ומטמא למתים קורא אני עליו כפי נדרו אשר ידור ת"ל כן יעשה על תורת נזרו .או אפילו
אמר הרי עלי חמש נזירות שאגלח תגלחת אחת ותעלה לכולם קורא אני עליו כפי נדרו ת"ל כן
יעשה על תורת נזרו .נזיר ס שאלו ר' אליעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר את רבי שמעון בן יוחאי
הרי שהיה נזיר ומצורע מהו שיגלח תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו ולצרעתו .אמר להם וכי
אפשר אלו זה מגלח לגדל שער וזה מגלח לגדל שער יפה אתם אומרים .אלא שהמצורע מגלח לגדל
שער ונזיר מגלח להעביר שער היאך אפשר לו לגלח תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו ולצרעתו.
אמר לו א"כ לא עולה לו בטהור עולה לו בטמא .אמר להם וכי היאך אפשר אלו זה מגלח לפני
דמים ונזיר מגלח לאחר זריקת דמים היאך אפשר שיגלח תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו
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אמור להם  -שיהיו כולםל שומעים 149אמור  -מלא לא תברכם בחפזון ובהלות אלא בכוונה ובלב שלםכח )כד(
יברכך  -שיתברכו נכסיך 150וישמרך  -שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך שהנותן מתנה לעבדו אינו יכול
לשמרו מכל אדם וכיון שבאים לסטים עליו ונוטלין אותה ממנו מה הנאה יש לו במתנה זו אבל הקדוש ברוך הוא
הוא הנותן הוא השומר והרבה מדרשים דרשו בו בספרי) 151כה( יאר ה' פניו אליך  -יראה לך פנים שוחקות פנים
צהובות ויחנך  -יתן לך חן) 152כו( ישא ה' פניו אליך  -יכבוש כעסוכט )כז( ושמו את שמי  -יברכום בשם
154
המפורש 153ואני אברכם  -לישראל ואסכיםמ עם הכהנים דבר אחר ואני אברכםנ לכהנים

ולצרעתו .אמרו לו תקן הדבר לא עולה בימי גמרו עולה בימי ספרו .לא עולה בטהור לא עולה
בטמא) :סליק פיסקא(:
 149עי' ספרי פרשת נשא פיסקא לט
ל .סוטה שם פנים כנגד פנים .אתה אומר פנים כנגד פנים או מול כנגד פנים תלמוד לומר אמור
להם פנים כנגד פנים .כה תברכו את בני יישראל שיהיה כל הקהל שומע או בינו לבין עצמו תלמוד
לומר אמור להם שיהיה כל הקהל כולו שומע .ומנין שחזן צריך לומר להם אמרו ת"ל אמור להם:
)סליק פיסקא(:
150
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) (-ספרי פרשת נשא פיסקא מ
יברכך ה' .בברכה המפורשת וכן הוא אומר דברים כח ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך
טנאך ומשארתך ברוך אתה בבואך .ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך אימתי כי תשמע בקול ה'
אלהיך .יברכך ה' בנכסים .וישמרך בנכסים .ר' נתן אומר יברכך בנכסים וישמרך בגוף .ר' יצחק
אומר וישמרך מיצר הרע .וכן הוא אומר משלי ג כי ה' יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד .דבר אחר
וישמרך שלא ישלטו אחרים עליך וכן הוא אומר תהלים קכא יומם השמש לא יככה וירח בלילה.
ואומר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל .ואומר ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך .ואומר ה' ישמרך
מכל רע .ואומר ה' ישמור צאתך ובואך .ד"א וישמרך מן המזיקים וכן הוא אומר שם צא כי מלאכיו
יצוה לך לשמרך בכל דרכיך .ד"א וישמרך וישמור לך ברית אבותיך שנאמר דברים ז ושמר ה' אלהיך
לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך .ד"א וישמרך ישמר לך את הקץ .וכן הוא אומר
ישעיה כא משה דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל אמר שומר אתה בוקר
וגם לילה .ד"א וישמרך ישמר את נפשך בשעת המיתה וכן הוא אומר ש"א כה והיתה נפש אדוני
צרורה בצרור החיים .שומע אני בין הצדיקים בין הרשעים שנאמר שם ואת נפש אויביך יקלענה
בכף הקלע .ד"א וישמרך ישמור רגלך מגיהנם .וכן הוא אומר שם ב רגלי חסידיו ישמור .ד"א
וישמרך ישמור בעולם הזה .וכן הוא אומר ישעיה מ וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים) :סליק
פיסקא(:
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יאר ה' פניו אליך .יתן לך מאור עינים .רבי נתן אומר זה מאור השכינה שנאמר שם ס קומי
אורי כי בא אורך .כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים .תהלים סז אלהים יחננו ויברכנו יאר
פניו אתנו סלה .ואומר שם קיח אל ה' ויאר לנו .ד"א יאר זה מאור תורה .שנאמר משלי ו כי נר
מצוה ותורה אור .ויחנך במשאלותך וכן הוא אומר שמות לג וחנותי את אשר אחון ורחמתי את
אשר ארחם .דבר אחר יתן חנך בעיני הבריות וכן הוא אומר בראשית לט ויהי ה' את יוסף ויט אליו
חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר .אסתר ב ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה .ואומר
דניאל א ויתן האלהים את דניאל לחן ולחסד ולרחמים .ואומר משלי ג ומצא חן ושכל טוב בעיני
אלהים ואדם .ד"א ויחנך בדעת ובבינה ובהשכל ובמוסר ובחכמה .ד"א ויחנך יחנך בתלמוד תורה.
וכן הוא אומר שם ד תתן לראשך לוית חן .ואומר שם א כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך.
ד"א ויחונך במתנת חנם וכן הוא אומר תהלים קכג הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם וכעיני שפחה
אל יד גבירתה כן עינינו אל ה' אלהינו עד שיחננו .ואומר שם חננו ה' חננו כי רב שבענו בוז .ואומר
ישעיה לג ה' חננו כי לך קוינו) :סליק פיסקא(:
 153עי' ספרי פרשת נשא פיסקא לט
אלהיך .מקיש בניו לו מה הוא בנשיאות כפים אף בניו בנשיאות כפים .כה תברכו את בני
ישראל .בשם המפורש .אתה אומר בשם המפורש או אינו אלא בכינוי ת"ל ושמו את שמי על בני
ישראל בשם המפורש .ובמדינה בכינוי דברי ר' יאשיה .ר' יונתן אומר הרי הוא אומר שמות כ בכל
המקום אשר
 154כה תברכו את בני ישראל .אין לי אלא ברכה לישראל .ברכה לגרים מנין ולעבדים ולנשים
מנין ת"ל ואני אברכם .חולין מט ברכה לכהנים מנין ואני אברכם .כה תברכו את בני ישראל .סוטה
שם פנים כנגד פנים .אתה אומר פנים כנגד פנים או מול כנגד פנים תלמוד לומר אמור להם פנים
כנגד פנים .כה תברכו את בני יישראל שיהיה כל הקהל שומע או בינו לבין עצמו תלמוד לומר
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פרק ז
)א( ויהי ביום כלות משה  -כלת כתיב יום הקמת המשכן היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה 155כלות
משה  -בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן ותלאו הכתוב במשה לפי שמסר נפשוס עליו לראות
תבנית כל דבר ודבר כמו שהראהו בהר להורות לעושי המלאכה ולא טעה בתבנית אחת וכן מצינו בדוד לפי
שמסר נפשו על בנין בית המקדש שנאמר זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' וגו' )תהלים קלב א  -ב(
לפיכך נקרא על שמו שנאמר ראה ביתך דוד )מלכים א' יב טז( 156ביום כלות משה להקים  -ולא נאמר ביום הקים
מלמד שכל שבעת ימי המלואים היה משה מעמידו ומפרקו ובאותו היום העמידו ולא פרקו לכך נאמר ביום
כלות משה להקים אותו היום כלו הקמותיו וראש חדש ניסן היה בשני נשרפה הפרהע בשלישי הזו הזיה ראשונה
ובשביעיפ גלחו) 157ב( הם נשיאי המטת  -שהיו שוטרים עליהם במצריםצ והיו מוכים עליהם שנאמר )שמות ה
יד( ויכו שוטרי בני ישראל וגו' 158הם העומדים על הפקודים  -שעמדו עם משה ואהרן כשמנו את ישראל שנאמר
)במדבר א ד( ואתכם יהיו וגו') 159ג( שש עגלת צב  -אין צב אלא מחופים וכן )ישעיה סו כ( בצבים ובפרדים
אמור להם שיהיה כל הקהל כולו שומע .ומנין שחזן צריך לומר להם אמרו ת"ל אמור להם) :סליק
פיסקא(:
 155עי' מדרש תנחומא נשא פרק כו
אדמה תעשה לי וגו' בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך וכשבא עליהן ברכן
שנא' יברכך ה' וישמרך אימתי ביום שהוקם המשכן ויהי ביום כלות משה כלת כתיב ביום שנכנסה
כלה לחופה:
 156עי' מדרש תנחומא נשא פרק כא
)כא( ויהי ביום כלות משה זש"ה )קהלת ב( יש אדם שעמלו בחכמה ובדעת זה בצלאל שעשה
את המשכן שכתוב בו ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת )שמות לא( ולאדם שלא
עמל בו יתננו חלקו )קהלת ב( זה משה שלא עמל בו ונקרא על שמו שנאמר ויהי ביום כלות משה
ביום כלות בצלאל אין כתיב כאן אלא ביום כלות משה הוי ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו :עי'
מדרש רבה במדבר פרשה יב פסקה ט
מקפח שכרו רצונך לידע שלמה בנה בית המקדש שנאמר )מלכים א ו( ויבן שלמה את הבית
ויכלהו ובשביל שנתן דוד נפשו על בית המקדש שנבנה שנאמר )תהלים קלב( זכור ה' לדוד את כל
ענותו וגו' אם אבא באהל ביתי וגו' אם אתן שנת לעיני וגו' עד אמצא מקום לה' וגו' ולא קיפח
הקב"ה שכרועי' מדרש תנחומא נשא פרק יג
)יג( ויהי ביום כלות משה זש"ה )משלי כז( נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד אין
הקב"ה מקפח שכר כל בריה אלא בכל מה שאדם יגע ונותן נפשו על הדבר אין הקב"ה מקפח שכרו
לכך נאמר נוצר תאנה יאכל פריה תדע לך שהרי שלמה בונה בית המקדש שנאמר )מלכים א ט(
ויבן שלמה את בית ה' ובשביל שנתן דוד נפשו על בנין בית המקדש שנאמר )תהלים קלב( זכור ה'
לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' וגו' אם אבא באהל ביתי וגו' עד אמצא מקום וגו' לא קפח
הקב"ה את שכרו אלא הכתיבו על שמו שנ' )שם ל( מזמור שיר חנוכת הבית לדוד וכי דוד חנכו
והרי שלמה חנכו אלא לפי
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ויהי ביום כלות משה .מגיד הכתוב שכל שבע' ימי המילואים היה משה מעמיד את המשכן ובכל
בוקר ובוקר מושחו ומפרקו ואותו היום העמידו משחו ולא פרקו .רבי יוסי ברבי יהודה אומר אף
בשמיני משחו ופרקו שנאמר שמות מ ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם
המשכן .נמצינו למדים שבעשרים ושלשה באדר התחילו אהרן ובניו המשכן וכל הכלים לימשח.
בראש חודש הוקם המשכן .בשני נשרפה פרה .בשלישי הזה ממנו תחת הזאה שנייה גילחו .בו
ביום שרתה שכינה בבית שנאמר שם ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד .בו ביום הקריבו נשיאים
את קרבנם שנאמר ויהי המקריב ביום הראשון שאין ת"ל ראשון אלא ראשון לכל ימות השנה .בו
ביום ירדה אש מן השמים ואכלה את הקרבנות שנאמר ויקרא ט ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם
על המזבח את העולה ואת השלמים .בו ביום הקריבו בני אהרן אש זרה שנאמר שם י ויקחו שני
בני אהרן נדב ואביהוא וימותו לפני ה' .מיתתן לפני ה' ונפילתן בחוץ .כיצד יצאו היה ר' יוסי אומר
המלאך מדדן מתים עד שיצאו ונפלו בעזרה שנאמר שם ויאמר אליהם קרבו שאו את אחיכם מאת
פני הקודש .מאת פני ה' לא נאמר אלא מאת פני הקודש .רבי ישמעאל אומר דבר למד מעניינו
שנאמר וימותו לפני ה' מיתתם לפנים ונפילתם לפנים .כיצד יצאו גררום בחכי ברזל :וימשח אותו
ויקדש אותו ואת כל כליו .שומע אני ראשון ראשון שנמשח היה קדוש ת"ל וימשחם ויקדש אותם.
מגיד שלא קידש אחד מהם עד נמשחו כולם:
 158עי' ספרי פרשת נשא פיסקא מה
הם נשיאי המטות הם שהיו ממונים עליהם במצרים שנאמר שמות ה ויכו שוטרי בני ישראל:
 159עי' מדרש רבה במדבר פרשה יב פסקה טז
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עגלות מכוסות קרויות צבים 160ויקריבו אותם לפני המשכן  -שלא קבל משה מידם עד שנאמר לוק מפי המקום
אמר רבי נתן מה ראו הנשיאים להתנדב כאן בתחלה ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחלה אלא כך אמרו
הנשיאים יתנדבו צבור מה שיתנדבו ומה שמחסרין אנו משלימין כיון שראו שהשלימו צבור את הכל שנאמר
)שמות לו ז( והמלאכה היתה דים אמרו מעתה מה לנו לעשות הביאו את אבני השוהם והמלואים לאפוד ולחשן
לכך התנדבו כאן תחלה) 161ז( כפי עבודתם  -שהיה משא בני גרשון קל משל מררי שהיו נושאים הקרשים
לא
והעמודים והאדניםל )ט( כי עבדת הקדש עליהם  -משא דבר הקדושה הארון והשלחן וגו' לפיכך בכתף ישאו
)י( ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח  -לאחר שהתנדבו העגלות והבקר לשאת המשכן נשאם לבם להתנדב
קרבנות המזבח לחנכו 162ויקריבו הנשיאים את קרבנם לפני המזבח  -כי לא קבל משה מידם עד שנאמר לור מפי
הגבורה) 163יא( יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח  -ועדיין לא היה יודע משה האיך יקריבו אם כסדר תולדותם
אם כסדר המסעות עד שנאמר לו מפי הקדוש ברוך הוא יקריבוש למסעות איש יומו) 164יב( ביום הראשון  -אותו
היום נטל עשר עטרות ראשון למעשה בראשית ראשון לנשיאים וכו' כדאיתא בסדר עולם 165למטה יהודה  -יחסו
הכתוב על שבטו ולא שגבה משבטו והקריבת או אינו אומר למטה יהודה אלא שגבה משבטו והביא תלמוד
לומר זה קרבן נחשון משלו הביא) 166יג( שניהם מלאים סלת  -למנחתא נדבה) 167יד( עשרה זהב  -כתרגומו
משקל עשר שקלי הקדשב היה בה מלאה קטרת  -לא מצינו קטרת ליחידג ולא על מזבח החיצון אלא זו בלבד
והוראת שעה היתה) 168טו( פר אחד  -מיוחדד שבעדרו) 169טז( שעיר עזים אחד לחטאת  -לכפר על קברה התהום
שהיו ממונים עליהם במצרים )שמות ה( ויכו שטרי בני ישראל וגו' הם העומדים על הפקודים
על מנין הדגלים כמה דתימא )במדבר א( ואתכם יהיו איש איש למטה וגו':
 160עי' ספרי פרשת נשא פיסקא מה
שש עגלות צב .אין צב אלא מטוקסין שלא היו מחוסרים כלום .רבי אומר אין צב אלא מחופים
וכמנסקי פסקאות היו מחופים .ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר ישעיה סו והביאו את כל
אחיכם מכל הגוים מנחה לה' בסוסים ברכב בצבים ובפרדים ובכרכרות:
 161עי' ספרי פרשת נשא פיסקא מה
ר' נתן אומר וכי מה ראו נשיאים להתנדב לכתחילה ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה
אלא כך אמרו נשיאים יתנדבו ישראל מה שמתנדבים ומה שמחסרים אנו משלימים כיון שראו
נשיאים שהשלימו ציבור את הכל שנאמר שמות לו והמלאכה היתה דים אמרו הנשיאים מה עלינו
לעשות שם לה והנשיאים הביאו את אבני השוהם לכך התנדבו בו תחילה:
 162ספרי נשא מז,
ויקריבו הנשיאים את חנכת המזבח .מגיד הכתוב שכשם שהתנדבו הנשיאים למלאכת המשכן
כך התנדבו לחנוכת המזבח:
 163ספרי נשא מז,
ויקריבו הנשיאים .באו ועמדו לפני המזבח ולא קיבל משה מהם עד שנאמר לו מפי הקודש
יקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח .ועדין לא היה יודע משה כיצד יקריבו אם למסעות אם
לתולדות עד שנאמר לו מפי הקב"ה יקריבו למסעות .ועדין לא היה יודע משה כיצד יקריבו נשיאים
אם כולן כאחד או כל אחד ואחד יומו עד שנאמר לו מפי הקודש יקריבו כל אחד ואחד יומו
שנאמר נשיא אחד נשיא אחד ליום לפי שהיה נחשון מלך והוא הקריב תחילה לא יאמר הואיל
והקרבתי אקריב עם כל אחד ואחד יומו .לכך נאמר נשיא אחד ליום:
 164עי' הערה הקודמת.
 165ז"ל :ראשון למעשה בראשית ,ראשון לנשיאים ,ראשון לשכון שכינה בישראל ,שנאמר
ושכנתי בתוך בני ישראל ,ראשון לאיסור במה ,ראשון לכהונה ,ראשון לברכה ,ראשון לעבודה,
ראשון לחדשים ,ראשון לשחיטת צפון ,ראשון לאכילת קדשים ,ראשון לירידת האש
 166עי' ספרי פרשת נשא פיסקא מח
ויהי המקריב ביום הראשון .שאין ת"ל ראשון אלא ראשון לכל ימות השנה :נחשון בן עמינדב
למטה יהודה .יחסו הכתוב על שם שבטו .או שגבה משבטו והביא ת"ל זה קרבן נחשון בן עמינדב
משלו הביא ולא שגבה משבטו והביא הא מה ת"ל נחשון בן עמינדב למטה יהודה יחסו הכתוב על
שם שבטו:
167
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מלאה קטורת .מנחות נ זו קטורת נדבה:
 168עי' מנחות נ ע"א תנו רבנן זהו קטרת שעלתה ליחיד על מזבח החיצון והוראת שעה היתה
היכא אמר רב פפא בנשיאים אלא יחיד על מזבח החיצון הוא דלא הא על מזבח הפנימי מקריב ותו
על מזבח החיצון יחיד הוא דלא הא ציבור מקרבו והתניא יכול יהא יחיד מתנדב ומביא כיוצא בה
נדבה וקורא אני בה מוצא שפתיך תשמר ועשית ת"ל לא תעלו.
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וטומאת ספק) 170יח  -יט( הקריב נתנאל בן צוער הקרב את קרבנו  -מה תלמוד לומר הקריב בשבטו של יששכר
מה שלא נאמר בכל השבטים לפי שבא ראובן וערער ואמר די שקדמני יהודה אחי אקריב אני אחריו אמר לו
משה מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו כסדר מסען לדגליהם לכך אמר הקרב את קרבנו והוא חסר יו"ד שהוא
משמע הקרב לשון צווי שמפי הגבורה נצטווה הקרב ומהו הקריב הקרב שני פעמים שבשביל שני דברים זכה
להקריב שני לשבטים אחת שהיו יודעים בתורה שנאמר )ד"ה א' יב לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים ואחת
שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קרבנות הללו 171וביסודו של ר' משה הדרשן מצאתי אמר רבי פנחס בן יאיר
נתנאל בן צוער השיאן עצה זו קערת כסף  -מניןו אותיותיו בגימטריה תתק"ל כנגד שנותיו של אדם הראשון
שלשים ומאה 172משקלה  -על שם שכשהעמיד תולדות לקיום העולם בן מאה ושלשים שנה היה שנאמר
)בראשית ה ג( ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו וגו' 173מזרק אחד כסף  -בגימטריה תק"כ על שם נח
שהעמיד תולדות בן ת"ק שנה ועל שם עשרים שנה שנגזרה גזירת המבול קודם תולדותיו כמו שפירשתי אצל
)בראשית ו ג( והיו ימיו מאה ועשרים שנה לפיכך נאמר מזרק אחד כסף ולא נאמר מזרק כסף אחד כמו שנאמר
בקערה לומר שאף אותיות של אחד מצטרפות למנין 174שבעים שקל  -כנגד שבעים אומות שיצאו מבניו )כ( כף
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פר אחד בן בקר .שלא היה בעדרו כמוהו :איל אחד .שלא היה בעדרו כמוהו:
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ושעיר עזים א' .לכפר על קבר התהום :עי' סוכה כא ע"א שזה ספק טומאה.
 171עי' ספרי פרשת נשא פיסקא נב
ביום השני הקריב נתנאל בן צוער .הקריב את קרבנו .מה ת"ל לפי שבא ראובן ועירער אמר דיי
שקדמני יהודה למעסו' אקריב אני לתולדות .נזף בו משה ואמר לו מפי הקודש נאמר לי להקריב
למסעות שנאמר הקרב אין הקרב אלא שנאמר לו מפי הקודש הקרב למסעות .נשיא יששכר לפי
שזכה נתנאל ביבנה העלה עליו הכתוב כאלו הקריב תחילה .אבא חנין אומר משום רבי אליעזר
לפי שזכה נתנאל בעצה מעלה עליו הכתוב כאלו הוא הקריב תחילה וזכה שניתן בינה בחלקו
שנאמר ד"ה א יב ומבני יששכר יודעי בינה לעתים .ואומר שופטים ה ושרי ביששכר עם דבור'
ויששכר כן ברק בעמק .וכן הכתוב משבחו בבתי דינים במצרים שנאמר במדבר כו לישוב משפחת
הישובי ואין ישוב אלא בית דין שנאמר יחזקאל לג ויבואו אליך כמביא עם וישובו לפניך עמי.
ואומר בראשית כה ויעקב איש תם יושב אהלים .דברים לג ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך
ויששכר באהליך:
 172עי' מדרש רבה במדבר פרשה כג פסקה יג
ב( כי ביום אכלך ממנו מות תמות ולא עשית לו כן אלא הוצאת אותו מג"ע וחיה תתק"ל שנה
ואח"כ מת מה עשית לו גרשת אותו מג"ע שנאמר )שם ג( ויגרש את האדם ולמה נתגרש על
שהביא מיתה על
חסר מאד מאד???
עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יא
)יב( ר' פנחס בן יאיר אמר כנגד הדורות שהיו מאדה"ר ועד המשכן וכנגד המצות שנצטוו
הקריבו הנשיאים קערת כסף אחת אל תקרי קערת אלא עקרת זה אדה"ר שהוא היה עיקרן של בני
האדם א"ר שמעיה מנין אתה אומר שלאדה"ר נאמר קערת כסף לפי שמנין שני אדה"ר הם ט'
מאות ושלשים שנה וקערת כסף חשבונו ט' מאות ושלשים ומנין שחיה אדה"ר ט' מאות ושלשים
שנה שנאמר )בראשית ה( ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת למה של
כסף לפי שניתן לו שש מצות שנא' )שם ב( וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו
נשמת חיים וגו' והתורה
 173עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יא
ממנו שנאמר )בראשית ב( ויקח אחת מצלעותיו שלשים ומאה משקלה כנגד מאה ושלשים שנה
שפירש מן האשה ולבסוף הוליד לשת שהוא היה ראש תולדותיו שנא' )שם ה( ויחי אדם שלשים
 174ה ושלשים שנה שפירש מן האשה ולבסוף הוליד לשת שהוא היה ראש תולדותיו שנא' )שם
ה( ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת שממנו הושתת העולם
לפי שהבל וקין נטרדו מן העולם מזרק כנגד נח הצדיק שנזרק מן דור המבול למה כסף על שנקרא
צדיק בדורו שנא' )שם ז( כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה ד"א על מצות שנצטוה נקרא כסף
שנאמר )שם ט( אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו א"ר שמעיה כנגד השנים שהיו לנח בעת שהעמיד
תולדות עולה חשבון מזר"ק אח"ד כס"ף צא וחשוב אותיות שלהם והם עולים ה' מאות ועשרים
כנגד ה' מאות שנים שהיו לו בעת שהעמיד תולדות שנא' )שם ה( ויהי נח בן חמש מאות
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אחת  -כנגד התורה שנתנה מידו של הקדוש ברוך הוא 175עשרה זהב  -כנגד עשרת הדברות 176מלאה קטרת -
גימטריה של קטרת תרי"ג מצות ובלבד שתחליף קו"ף בדל"ת על ידי א"ת ב"ש ג"ר ד"ק) 177כא( פר אחד  -כנגד
אברהם שנאמר בו )בראשית יח ז( ויקח בן בקר 178איל אחד  -כנגד יצחק )שם כב יג( ויקח את האיל וגו' 179כבש
אחד  -כנגד יעקב )שם ל מ( והכשבים הפריד יעקב) 180כב( שעיר עזים  -לכפר על מכירת יוסף שנאמר בו )שם
לז לא( וישחטו שעיר עזים) 181כג( ולזבח השלמים בקר שנים  -כנגד משה ואהרן שנתנו שלום בין ישראל
לאביהם שבשמיםלב אילם עתדים כבשים  -שלשה מינים כנגד כהנים ולוים וישראלים וכנגד תורה נביאים
וכתובים שלש חמשיות כנגד חמשה חומשין וחמשת הדברות הכתובין על לוח אחד וחמשה הכתובין על השני
עד כאן מיסודו של ר' משה הדרשן) 182כד( ביום השלישי נשיא וגו'  -ביום השלישי היה נשיאז המקריב לבני
זבולון וכן כולם אבל בנתנאל שנאמר בו הקריב נתנאל נופל אחריו הלשון לומר נשיא יששכר לפי שכבר הזכיר
שמו והקרבתו ובשאר שלא נאמר בהן הקריב נופל עליהן לשון זה נשיא לבני פלוני אותו היום היה הנשיא
המקריב לשבט פלוני) 183פד( ביום המשח אותו  -בו ביום שנמשח הקריב ומה אני מקיים אחרי המשח שנמשח
 175מז לכ' שנים שנגזרה גזירת המבול קודם שהעמיד נח בנים כמה דתימא )בראשית ו( והיו
ימיו מאה ועשרים שנה שבעים שקל בשקל הקדש כנגד ע' אומות שיצאו ממנו ד"א למה שבעים
כנגד מראש ספר בראשית עד קללת נחש שבעים פסוקים א"ר פנחס שני אויבים לא נאררו עד
שהשלים עליהם שבעים פסוקים הנחש והמן
 176לו מצות והיו צדיקים הוי סולת בלולה בשמן למנחה כף אחת וגו' כנגד עשרה מאמרות
שנברא בהם העולם וכנגד עשר ספירות בלימה וכנגד עשרה דורות מאדם ועד נח וכנגד עשרה
דורות מנח ועד אברהם וכנגד עשרת הדברות וכנגד עשרה שליטים שבאדם וכנגד עשרה תולדות
שבתורה וכנגד עשרה נסים שנעשו לאבותינו במ
 177עי' מדרש רבה במדבר פרשה יג פסקה טו
אלא בזכות התורה הוי מלאה קטרת שכן ק' מתחלפת בד' א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ועולה חשבון
התיבה אחר כן למנין תרי"ג ד"א מלאה קטרת שבין כל דבור ודבור שהיו כתובים בלוחות
פרשיותיה ודקדוקיה של תורה היו כתובים ואתיא כההיא דאמר חנניה בן אחי ר' יהושע ידיו גלילי
זהב אלו שני
 178עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה ה
דתימא )תהלים פט( משכיל לאיתן האזרחי פר אחד בן בקר כנגד אברהם כו' שנא' )בראשית יח(
ואל הבקר רץ אברהם איל אחד כנגד יצחק שכתוב בו )שם כב( ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת
בנו כבש אחד כנגד יעקב דכתיב ביה )שם ל( והכשבים הפריד יעקב ולמה הקריב אלו ג' מיני עולות
כנגד האבות כנגד הברכה שבירכם יעקב הה"ד )שם מח( ויקרא בהם שמי וגו' שעיר עזים אחד
לחטאת
 179עי' הערה הקודמת.
 180עי' הערה הקודמת.
 181עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה ה
האבות כנגד הברכה שבירכם יעקב הה"ד )שם מח( ויקרא בהם שמי וגו' שעיר עזים אחד
לחטאת כנגד יוסף שכתוב )שם לז( וישחטו שעיר עזים וגו' ולמה הקריב זה כנגד יוסף לפי כשם
שבירכם יעקב על שם ג' האבות כך בירכם על שם יוסף ותלאם עליו שנא' )שם מח( בך יברך
ישראל לאמור ישימך אלהים כאפרים וכמנשה ולזבח השלמים בקר שנים כנגד שתי ברכות
שבירכם בתחלה יברך
 182עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה ט
אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו אמר הקב"ה אם אכתוב לישראל רובי תורתי זה המשנה
שהיא גדולה מן המקרא כמו זר נחשבו אילים חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה אלו
שלשה מיני שלמים כנגד כהנים לוים וישראלים ד"א כנגד שלש גדולות שנתן להם הקב"ה בשכר
שקבלו את התורה ואלו הן סגלה ממלכת כהנים וגוי קדוש שנאמר )שמות יט( והייתם לי סגלה
מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש הם היו השלשה מינין מן
חמשה חמשה ועולה חשבונם ט"ו כנגד התורה שהוא חמשה ספרים ועשרת הדברות שקבלו
שנכתבו על שתי לוחות חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה ד"א כנגד אברהם יצחק ויעקב וי"ב
שבטים שהם עיקר הבחירה כמה דתימא )דברים ד( ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו
ויוציאך בפניו בכחו הגדול ממצרים זה קרבן פגעיאל וגו' כיון שראה הקדוש ברוך הוא שהקריב על
הסדר הזה התחיל מקלס את קרבנו זה קרבן פגעיאל בן עכרן:
 183עי' מדרש רבה במדבר פרשה יג פסקה טז
)יז( ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חלון למה בכל הנשיאים מזכיר שבטם ואח"כ
מזכיר שמותם וביהודה ויששכר מזכיר שם נשיאיהם תחלה ואח"כ מזכיר שמותן לפי שנחשון היה
מלך ונתנאל היה מלכה של תורה וכמ"ש )משלי ח( בי מלכים ימלוכו ובכל מקום המלך מקדים
לעמו שנאמר )מיכה ב( ויעבור מלכם לפניהם וגו' )מ"א ח( לעשות משפט עבדו ואח"כ ומשפט עמו
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תחלה ואחר כך הקריב או אחרי המשח לאחר זמן ולא בא ללמד ביום המשח אלא לומר שנמשח ביום כשהוא
אומר )ויקרא ז לו( ביום משחו אותםח למדנו שנמשח ביום ומה תלמוד לומר ביום המשח אותו ביום שנמשח
הקריב 184קערת כסף שתים עשרה  -הם הם שהתנדבוט ולא אירע בהם פסול) 185פה( שלשים ומאה הקערה
האחת וגו'  -מה תלמוד לומר לפי שנאמר שלשים ומאה משקלה ולא פירש באיזו שקלי לכך חזר ושנאה כאן
וכלל בכולן כל כסף הכלים בשקל הקדש 186כל כסף הכלים וגו'  -למדך שהיו כלי המקדש מכוונים במשקלן
שוקלן אחד אחד ושוקלן כולן כאחדכ לא ריבה ולא מיעט) 187פו( כפות זהב שתים עשרה  -למה נאמר לפי
שנאמר כף אחת עשרה זהב היא של זהבל ומשקלה עשרה שקלים של כסף או אינו אלא כף אחת של כסף
ומשקלה עשרה שקלי זהב ושקלי זהב אין משקלם שוה לשל כסף תלמוד לומר כפות זהב של זהב היו) 188פט(
ובבא משה  -שני כתובים המכחישים זה את זה בא שלישי והכריע ביניהם כתוב אחד אומר )ויקרא א א( וידבר
ה' אליו מאהל מועד והוא חוץ לפרכת וכתוב אחד אומר )שמות כה כב( ודברתי אתך מעל הכפרת בא זה והכריע
ביניהם משה בא אל אהל מועד ושם שומע את הקול הבא מעל הכפרת 189מבין שני הכרובים  -הקול יוצא מן
ישראל דבר יום ביומו למה בכל הנשיאים כתיב שם נשיא ונחשון אינו קרוא נשיא לפי שהקריב
תחלה שאם בא להתגאות על הנשיאים האחרים לומר שאני מלך עליכם שאני הקרבתי תחלה הם
יאמרו לו אין אתה אלא הדיוט שכולם קרואים נשיא נשיא ואתה לא נקראת נשיא לקיים מה
שנאמר )משלי טז( תועבת ה' כל גבה לב וגו' ואומר )תהלים קלח( כי רם ה' ושפל יראה וגבוה
ממרחק יידע למה זכה
 184עי' ספרי פרשת נשא פיסקא נג
זאת חנוכת המזבח .ביום שנמשח בו ביום הקריב אתה אומר ביום שנמשח בו ביום הקריב .או
אינו אלא אחרי המשח אותו לאחר זמן היה הצווי כשהוא אומר ויקרא ז כאשר צוה ה' לתת להם
ביום משחו אותם .הא למדנו שביום שנמשח היה הצווי .הא מה ת"ל ביום המשח אותו בו ביום
הקריב :מאת נשיאי
 185עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יב
חלקתם כבוד אחד לחבירו ואני חולק לכם כבוד שתקריבו ביום שבת שלי כדי שלא יהא הפסק
בקרבנכם קערת כסף שנים עשר הן שנתנדבו ולא אירע בהם פסול אמר רבי יודן והלא קערה אחת
ומזרק אחד וכף אחת הקריבו ביום המשח אותו מה ת"ל קערות כסף שתים עשרה מזרקי כסף
שנים
186

 187עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יג
)יד( שלשים ומאה הקערה האחת כסף כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות וכי אין ידוע
שאלפים וארבע מאות הן למה צריך הכתוב לומר משקלן בכלל לומר יכול בזמן ששקלן בבת אחת
היו יתרים ובזמן שהיה שקלן אחד אחד היו חסרים לכך צריך הכתוב לומר כל אחד ואחד משקלו
ומשקל כולן בבת אחת שלא פחתו ולא הותירו בשקל הקדש למה נאמר לפי שהוא נאמר קרבנו
קערת כסף אחת וגו' אין לי אלא מזרק שנתפרש בו בשקל הקדש קערה מנין ת"ל כל כסף הכלים
אלפים וארבע מאות בשקל הקדש למה צריך לומר בהן קערה האחת מזרק האחד אלא מלמד שהיו
מקדשים את הנופל לתוכו ונפסלין אחר כן בטומאה ובלינה וכן הוא אומר )שמות כה( קערותיו
וכפותיו וקשותיו ומנקיותיו אשר יוסך בהן בהן היו מנסכים והלא כבר נאמר ואת קשות הנסך ומה
אני מקיים אשר יוסך בהן אלא מלמד שהיו מקדשים את הנופל לתוכן ונפסלין בטומאה ובלינה:
188

מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יד
)טו( כפות זהב שתים עשרה וכו' למה נאמר לפי שהוא אומר כף אחת עשרה זהב ואין אתה
יודע אם היא של זהב ומשקלה של כסף או היא של כסף ומשקלה של זהב כשהוא אומר כל זהב
הכפות עשרים ומאה הא אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון ומעלים על כל אחד
ואחד שהקריב שנים עשר כפות והן הן שנתנדבו ולא אירע בהן פסול:
189

ובבא משה אל אהל מועד .למה נאמר לפי שהוא אומר ויקרא א וידבר ה' אליו מאהל מועד
לאמר שומע אני מאהל מועד ממש ת"ל שמות כה ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת אי
אפשר לומר מאהל מועד שכבר נאמר מעל הכפורת וא"א לומר מעל הכפורת שכבר נאמר מאהל
מועד כיצד יתקיימו שני כתובים זו מדה בתורה ב' כתובים זה כנגד זה והרי הם סותרים זה על זה
יתקיימו במקומם עד שיבא כתוב אחר ויכריע ביניהם .ומה ת"ל ובבוא משה אל אהל מועד מגיד
הכתוב שהיה משה נכנס ועומד באהל מועד והקול יורד משמי שמים לבין שני הכרובים והוא
שומע את הקול מדבר אליו מבפנים .ר' יהודה בן בתירה אומה הרי שלשה עשר מיעוטים מיעט
אהרן מכל דברות שבתורה .ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו.
וידבר אליו .שם ונועדתי לך שם ודברתי אתך .שם כט אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם .ויקרא
ז ביום צוותו .שמות לד את אשר יצוה .שם כה את כל אשר אצוה אליך .ואחת שם במצרים .ואחת
במדבר ג בסיני .ואחת ויקרא א באהל מועד .הרי י"ג מיעוטים מיעט אהרן מכולם .וישמע את
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השמים לבין שני הכרובים ומשם יצא לאהל מועד 190וישמע את הקול  -יכול קול נמוך תלמוד לומר את הקול
הוא הקול שנדבר עמו בסיני וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא 191חוץ לאהל מדבר  -כמו מתדבר כבודו
192
של מעלה לומר כן מדבר בינו לבין עצמו ומשה שומע מאליולג וידבר אליו  -למעט את אהרן מן הדברות
רש"י פרשת בהעלותך
פרק ח
)ב( בהעלתך  -למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים ,לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים
חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה ,לא הוא ולא שבטו .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,חייך שלך גדולה משלהם,
שאתה מדליק ומטיב את הנרות .193בהעלתך  -על שם שהלהב עולה כתוב בהדלקתן לשון עליה ,194שצריך

הקול שומע אני קול נמוך ת"ל דברים ה את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם .כתוב אחד
אומר שמות יט ויהי קולות וברקים וכתוב אחד אומר מ"א יט קול דממה דקה כיצד יתקיימו שני
כתובים כשהקב"ה מדבר הכל שותקים שנאמר ישעי'
 190עי' הערה הקודמת.
 191עי' הערה הקודמת.
 192עי' ספרי פרשת נשא פיסקא נח
שם ונועדתי לך שם ודברתי אתך .שם כט אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם .ויקרא ז ביום
צוותו .שמות לד את אשר יצוה .שם כה את כל אשר אצוה אליך .ואחת שם במצרים .ואחת
במדבר ג בסיני .ואחת ויקרא א באהל מועד .הרי י"ג מיעוטים מיעט אהרן מכולם .וישמע את
הקול שומע אני קול נמוך ת"ל דברים ה את הדברים
 193עי' מדרש במדבר רבה )פט"ו סי' ג'( :בהעלותך את הנרות את מוצא י"ב שבטים שהקריבו
קרבנות לחנוכת המזבח ושבט לוי לא הקריב כלום והיו מצירין ואומרים למה רחקנו מהקריב
לחנוכת המזבח משל למלך שעשה סעודה והיה קורא אומניות היה אוהב אחד שאוהבו יותר מדאי
לא קרא אותו עמהן היה מצר לומר שמא יש בלבו של מלך עלי כלום שלא זמנני בכל סעודות
האלו כיון שעברו אותן ימי סעודה קרא אותו אוהב אמר לו לכל בני המדינה עשיתי סעודה ולך
לעצמך אני עושה סעודה למה שאת אוהבי כך מלך ממ"ה הקב"ה את מוצא י"ב שבטים הקריבו
לחנוכת המזבח וקבלן הקב"ה שנא' קח מאתם ושבטו של לוי לא הקריבו כיון שעבר חנוכת המזבח
אמר הקב"ה לאהרן ולבניו כל השבטים עשו חנוכה ושבטך לא עשה לכך דבר אל אהרן ואמרת
אליו בהעלותך ואח"כ קח את הלוים .ועי' לעיל הערה  .8וכן עי' תנחומא )בהעלותך ג'( בהעלותך
את הנרות אתה מוצא שנים עשר שבטים שהקריבו קרבנות לחנוכת המזבח לא הקריב שבט לוי
כלום והיו מצירים ואומרים למה רחקנו מהקרבה לחנוכת המזבח מלה"ד למלך שעשה סעודה
והיה קורא בכל יום אומניות היה לו אוהב אחד שהיה אוהב יותר מדאי לא קרא אותו עמהם והיה
מיצר לומר שמא יש בלבו של מלך עלי כלום לפיכך לא זמנני מכל הסעודות האלו כיון שעברו כל
ימי הסעודה קרא לאותו אוהב ואמר לכל בני המדינה עשיתי סעודה ולך לעצמך אני עושה סעודה
אחת בלבד יחידה לומר שאוהבי אתה כך המלך זה ממ"ה הקב"ה את מוצא י"ב שבטים הקריבו
לחנוכת המזבח וקבלן הקב"ה שנאמר קח מאתם ושבטו של לוי לא הקריבו כיון שעברה חנוכת
המזבח א"ל הקב"ה לאהרן ולבניו כל השבטים עשו לעצמם חנוכה ואתם לעצמכם עשו חנוכה לכך
נאמר דבר אל אהרן ואל בניו בהעלותך ואח"כ קח את הלוים) .וכן שם פרק ה'( בהעלותך מה כתיב
למעלה מן הענין ויהי ביום כלות משה ויקריבו הנשיאים )במדבר ז( ואחר כך דבר אל אהרן
בהעלותך זה שאמר הכתוב יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו )תהלים לד( את מוצא
למעלה י"א שבטים הקריבו ושבט לוי לא הקריב ושבט אפרים וכל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו
של לוי ומי היה נשיא לוי זה אהרן שנאמר )במדבר יז( ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי ואהרן לא
הקריב עם הנשיאים והיה אומר אוי לי שמא בשבילי אינו מקובל שבט לוי א"ל הקב"ה למשה לך
אמור לאהרן אל תתירא לגדולה מזו אתה מתוקן לכך נאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך
הקרבנות כל זמן שבהמ"ק קיים הן נוהגין אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה וכל הברכות
שנתתי לך לברך את בני אינן בטלין לעולם.
ועי' במ"ר )פרשה טו פסקה ו( מה כתיב למעלה מן הענין שנא' )במדבר ז( ויהי ביום כלות משה
ויקריבו נשיאי ישראל ואחר כך דבר אל אהרן בהעלותך את הנרות זה שאמר הכתוב )תהלים לד(
יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו את מוצא למעלה י"א שבטים הקריבו ושבט אפרים
הקריב וכל הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של לוי ומי היה נשיאו של לוי זה אהרן שנאמר )במדבר
יז( ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי ואהרן לא הקריב עם הנשיאים והיה אומר אוי לי שמא
בשבילי אין הקב"ה מקבל שבטו של לוי אמר לו הקב"ה למשה לך אמור לו לאהרן אל תתירא
לגדולה מזו אתה מתוקן לכך נאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות הקרבנות כל
זמן שבהמ"ק קיים הם נוהגים אבל הנרות לעולם אל מול פני המנורה יאירו וכל הברכות שנתתי
לך לברך את בני אינן בטלין לעולם:
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להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה .195ועוד דרשו רבותינו מכאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן
עומד ומטיב .אל מול פני המנורה  -אל מול נר אמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה .יאירו שבעת הנרות -
ששה שעל ששת הקנים שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי הפתילות שבהן וכן שלשה המערביים ראשי
הפתילות למול האמצעי ,196ולמה כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך) .197ג( ויעש כן אהרן  -להגיד שבחו שלה
אהרן שלא שינה) .198ד( וזה מעשה המנורה  -שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע ,לפי שנתקשה בה ,לכך נאמר
וזה .199מקשה  -בטדי"ץ בלע"ז ]עשוי בהכאה[ ,לשון דא לדא נקשן )דניאל ה ו( .עשת של ככר זהב היתה ומקיש
בקורנס וחותך בכשיל לפשט אבריה כתקונן ,ולא נעשית אברים אברים ע"י חבור .200עד ירכה עד פרחה  -ירכה
היא השידה שעל הרגלים חלול כדרך מנורות כסף שלפני השרים .עד ירכה עד פרחה  -כלומר גופה של מנורה

 194עי' תמיד דף ל ע"ב :ואבן היתה לפני המנורה ובה ג' מעלות שעליה כהן עומד ומטיב את
הנרות .ועי' ספרי )פרשת בהעלותך פיסקא ב( העלה )את( נרותיה עשה לה מעלה .מכאן אמרו
תמיד פ"ג מנחות כט אבן היתה לפני המנורה ובה שלש מעלות שעליהן הכהן עומד ומטיב את
הנרות שם הניח את הכוז על מעלה שניה ויצא.
 195עי' שבת )דף כא ע"א( תני רמי בר חמא פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן
בשבת אין מדליקין בהן במקדש משום שנאמר להעלות נר תמיד הוא תני לה והוא אמר לה כדי
שתהא שלהבת עולה מאיליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר.
 196עי' מנחות )דף צח ע"ב( תניא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות מלמד שהיו מצדדין
פניהם כלפי נר אמצעי אמר רבי נתן מכאן שאמצעי משובח.
 197עי' במ"ר ))פרשה טו פסקה ה( זה שאמר הכתוב )תהלים יח( כי אתה תאיר נרי אמרו ישראל
לפני הקב"ה רבש"ע לנו אתה אומר שנאיר לפניך אתה הוא אורו של עולם והאורה דרה אצלך
דכתיב )דניאל ב( ונהורא עמיה שרא ואתה אומר אל מול פני המנורה הוי כי אתה תאיר נרי אמר
להם הקב"ה לא שאני צריך לכם אלא שתאירו לי כדרך שהארתי לכם למה לעלות אתכם בפני
האומות שיהיו אומרים ראו היאך ישראל מאירין למי שהוא מאיר לכל העולם משל למה הדבר
דומה לפיקח וסומא שהיו מהלכין בדרך אמר לו פיקח לסומא כשנכנס לתוך הבית צא והדלק לי
את הנר הזה והאיר לי אמר לו הסומא בטובתך כשהייתי בדרך אתה היית מסמכני עד שנכנסנו
לתוך הבית אתה היית מלוה אותי ועכשיו אתה אומר הדלק לי את הנר הזה והאיר לי אמר לו
הפקח שלא תהא מחזיק לי טובה שהייתי מלווך בדרך לכך אמרתי לך האיר לי כך הפקח זה הקב"ה
שנאמר )זכריה ד( עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ והסומא אלו ישראל שנאמר )ישעיה נט(
נגששה כעורים קיר היה הקב"ה מנהיגן ומאיר להם שנא' )שמות יג( וה' הולך לפניהם יומם כיון
שעמד המשכן קרא הקב"ה למשה ואמר לו תאירו לי שנא' בהעלותך את הנרות בשביל לעלות
לכם:
עי' מדרש רבה במדבר פרשה טו פסקה ז
)ז( ד"א אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות שלא תהיו מבזין על המנורה הוי )זכריה ד( כי
מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל שבעה אלה אלה זו המנורה שבעה
אלו שבעת הנרות כנגד ז' כוכבים שמשוטטין בכל הארץ כך הם חביבין שלא תהיו מבזין עליהן לכך
נאמר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות שלא יטעה אותך יצרך לומר שהוא צריך אורה ראה
מה כתיב בחלונות )יחזקאל מ( וחלונות אטומות אל התאים ואל אליהמה לפנימה וגו' וכן
לאילמות וגו' כהחלונות האלה כחלונות אין כתיב כאן אלא כהחלונות שיהיו רחבות מבחוץ וצרות
מבפנים כדי שיהיו מוציאין אורה לחוץ א"ר ברכיה הכהן ברבי הברק הזה תולדות האש של מעלן
הוא והוא יוצא
 198עי' ספרי )בהעלותך ב( ויעש כן אהרן  -להודיע שבחו של אהרן שכשם שאמר לו משה כן
עשה המנורה.
 199עי' מדרש )במדבר רבה פט"ו סי' ד'( ד"א בהעלותך את מוצא שנתקשה משה במעשה
המנורה יותר מכל כלי המשכן עד שהראהו הקב"ה באצבע וכן בפרסות בהמה טמאה וטהורה שנא'
)ויקרא יא( זאת החיה אשר תאכלו את זה לא תאכלו הראהו באצבע וכן בירח החדש הזה לכם וכן
במנורה )במדבר ח( וזה מעשה המנורה מקשה זהב כלומר מה קשה היא לעשות שהרבה יגע בה
משה כיון שנתקשה אמר לו הקב"ה למשה טול ככר זהב והשליכו לאור והוציאוהו והיא מעצמה
נעשית שנאמר וכפתוריה ופרחיה גביעיה וקניה ממנה היו מכה בפטיש ומעצמה נעשית לכך הוא
אומר מקשה תיעשה מלא יו"ד כתיב ולא כתיב תעשה כלומר מעצמה תיעשה נטל משה את הככר
והשליכו לאור אמר משה רבש"ע הרי ככר בתוך האש כשם שאתה רוצה כן תעשה מיד יצתה
המנורה עשויה כתקנה לפיכך כתיב כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה משה את המנורה אין
כתיב כאן אלא כן עשה סתם ומי עשה הקב"ה לפיכך אמר לו הקב"ה למשה אם הזהרתם להיות
מדליקין לפני אני משמר את נפשותיכם מכל דבר רע שנמשלו נפשות כנר שנא' )משלי כ( נר ה'
נשמת אדם ונאמר בהעלותך את הנרות.
 200רש"י במנחות מביא מקורו מהתרגום כאן.
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כולה וכל התלוי בה .עד ירכה  -שהוא אבר גדול .עד פרחה  -שהוא מעשה דק שבה ,הכל מקשה .201ודרך "עד"
לשמש בלשון זה ,כמו )שופטים טו ה( מגדיש ועד קמה ,ועד כרם זית .כמראה אשר הראה וגו'  -כתבנית אשר
הראהו בהר ,כמו שנאמר )שמות כה מ( וראה ועשה בתבניתם וגו' .כן עשה את המנורה  -מי שעשאה .ומדרש
אגדה )&( ע"י הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה) .202ו( קח את הלוים  -קחם בדברים אשריכםנ שתזכו להיות
שמשים למקום) 203ז( הזה עליהם מי חטאת  -של אפר הפרה מפני טמאיס מתים שבהם 204והעבירו תער -
מצאתי בדברי רבי משה הדרשן לפי שנתנו כפרה על הבכורות שעבדו עבודה זרהע והיא קרויה זבחי מתים
והמצורע קרוי מת הזקיקם תגלחת כמצורעיםלד )ח( ולקחו פר בן בקר  -והוא עולה כמו שנאמר )פסוק יב( ועשה
את האחד עולה והוא קרבן צבור בעבודה זרהלה ופר שני  -מה תלמוד לומר שניפ לומר לך מה עולה לא נאכלת
אף חטאת לא נאכלת ובזו יש סמך לדבריו בתורת כהניםצ ואומר אני שהוראת שעה היתהק ששעיר היה להם
להביא לחטאת עבודה זרה עם פר העולה) 205ט( והקהלת את כל עדת  -לפי שהלוים נתנים קרבן כפרה תחתיהם
יבואו ויעמדו על קרבנםר ויסמכו את ידיהם עליהםלו )יא( והניף אהרן את הלוים תנופה  -כדרך שאשם מצורע
טעוןש תנופה חי שלש תנופות נאמרו בפרשה זות הראשונה לבני קהת לכך נאמר בם והיו לעבוד את עבודת ה'
לפי שעבודת קדש הקדשים עליהם הארון והשלחן וגו' השניה לבני גרשון לכך נאמר בם תנופה לה' שאף עליהם
היתה עבודת הקודש יריעות וקרסים הנראים בבית קדש הקדשים והשלישית לבני מררילז )טז( נתנים נתנים -
נתונים למשא נתונים לשירלח פטרת  -פתיחת )יז( כי לי כל בכור  -שלי היו הבכורות בקו הדיןא שהגנתי עליהם
בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי עד שטעו בעגל ועכשיו ואקח את הלוים) 206יט( ואתנה וגו'  -חמשה פעמים
נאמר בני ישראל במקרא זהב להודיע חבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין חמשה חומשי תורה וכך
ראיתי בבראשית רבה 207ולא יהיה בבני ישראל נגף  -שלא יצטרכו לגשת אלג הקדש שאם יגשו יהיה נגףלט )כ(
ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו'  -משה העמידן ואהרן הניפן וישראלד סמכו את ידיהםמ )כב( כאשר צוה ה' וגו'
כן עשו  -להגיד שבח העושין והנעשה בהןה שאחד מהן לא עכב) 208כד( זאת אשר ללוים  -שנים פוסלים בהם

 201עי' ספרי )בהעלותך ג'( עד ירכה עד פרחה .אין לי אלא ירכה ופרחה גביעיה כפתוריה
ופרחיה מנין ת"ל שמות כה ועשית מנורת .או יעשה איברים איברים ת"ל שם ממנה יהיו.
 202עי' מדרש תנחומא )שמיני פרק ח( המנורה כלומר מה קשה לעשות א"ל הקב"ה השלך את
הזהב לאש והמנורה תיעשה מאליה שנאמר )שמות כח( מקשה תיעשה המנורה כתיב תיעשה
מעצמה תיעשה מלמד שנתקשה לו המנורה והראה
 203עי' ספרי )בהעלותך פיסקא לד( ולקחתם אותם אל אהל מועד .אמר לו קחם בדברים
תחילה אמור להם דברי שבח אשריכם שנתמניתם וחוזר ואומר להם דברי פגם היו יודעים
שסורחנים וסורבנים הם על מנת כן תהו מקבלים עליכם שיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם
באבנים מה שהתנתי עמך התנה עמה'
 204עי' במ"ר )פרשה יב פסקה טו( הקמותיו בר"ח ניסן הוקם המשכן בשני נשרפה פרה אדומה
בשלישי היזה ממנה על הלוים כמה דתימא )במדבר ח( הזה עליהם מי חטאת ותחת הזיה שניה
שהיו צריכין הלוים להזות מפני שהיו כולם טמאי מתים במה שהרגו בעובדי העגל כמה דתימא
)שמות לב( והרגו איש את אחיו וגו' ויעשו
 205עי' ספרא )פרשת ויקרא דיבורא דחטאות ג ה( היוצא בו אמר רבי יוסי הבאים מהשבי בני
הגולה הקריבו עולות לאלהי ישראל פרים שנים עשר על כל ישראל אילים תשעים וששה כבשים
שבעים ושבעה צפירי חטיאת שנים עשר הכל עולה לה' אפשר חטאת עולה אלא מה עולה לא
נאכלת אף חטאת לא נאכלת .ר' יהודה אומר על ע"א הביאום) :ו( רבי שמעון אומר כל מקום
שנאמר עגל בתורה סתם בן שנה שנאמר ועגל וכבש בני שנה????
 206עי' במ"ר )פרשה ג פסקה ה( תחת כל בכור פטר רחם בבני ישראל בתחלה היתה העבודה
בבכורות ולפי שקלקלו בעגל זכו לוים על שלא טעו בעגל ליכנס תחתיהם כי לי כל בכור וגו' כמה
דתימא קדש לי כל בכור וגו' לי יהיו אני ה' לפי שהוא אומר ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני
ישראל תחת כל בכור שומע אני מיום ההוא ואילך לא יהיו הבכורות קדושים ת"ל יהיו מלמד שהם
צריכין פדיון???:
 207עי' ויק"ר )פרשה ב פסקה ד( כשנתמניתי זקן כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע
משבעים אומות אותינטיאות שבראת בעולמך אי אתה מצוה אותי אלא על ישראל אמר לו שקבלו
עליהם מלכותי בסיני ואמרו )שם כד( כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע אמר רבי יודן בא וראה כמה
חיבב הקב"ה את ישראל שמזכירן חמשה פעמים בפסוק אחד שנאמר )במדבר ח( ואתנה את הלוים
נתונים וגו' :עי' פסיקתא דרב כהנא )פסקא ב אות ז( ר' יודן בוא וראה כמה חיבב הקב"ה את ישר'
שהוא מזכירן חמשה פעמים בפסוק אחד הדה היא דכת' ואתנה את הלוים נתונים לאהרן ולבניו
מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד
 208עי' ספרא & ,כאשר צוה ה' .להודיעך שבחן שכשם שאמרו להם משה ואהרן כן עשו .דבר
אחר מה ת"ל כן אלא אף משה ואהרן עשו כן??????:
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ואין המומים פוסלים בהם 209מבן חמש ועשרים  -ובמקום אחר אומר )במדבר ד ג( מבן שלשים שנה הא כיצד
מבן כ"ה בא ללמוד הלכות עבודה ולומד חמש שנים ובן שלשים עובד מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה
במשנתו בחמש שניםו ששוב אינו רואה) 210כה( ולא יעבוד עוד  -עבודת משא בכתףז אבל חוזר הוא לנעילת
שערים ולשיר ולטעון עגלות וזהו ושרת את אחיו עם אחוהי כתרגומו) 211כו( לשמר משמרת  -לחנות סביב
מא
לאהל ולהקים ולהוריד בשעת המסעות
}שלישי{
פרק ט
)א( בחדש הראשון  -פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד איירח למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר
בתורה ולמה לא פתח בזו מפני שהוא גנותן של ישראל שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבוט
אלא פסח זה בלבד) 212ב( במועדו  -אף בשבת במועדו אףי בטומאה) 213ג( ככל חקתיו  -אלו מצות שבגופו שה
תמים זכר בן שנה 214וככל משפטיו  -אלו מצות שעל גופוכ ממקום אחר כגון שבעת ימים למצה ולביעור חמץ
]מצות שבגופו שה תמים זכר בן שנה שעל גופו צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו שחוץ לגופו מצה וביעור

 209עי' ספרא & ,זאת אשר ללוים .חולין כד שנים פוסלים בלוים ואין המום פוסל בלוים .שהיה
בדין ומה במקום שלא פסלו שנים פסלו במומין .כאן שפסלו שנים אינו דין שיפסלו במומים .ת"ל
אשר ללוים .שנים פוסלים בלוים ואין מומים פוסלים בהם) :סליק פיסקא(:עי' ספרי )פרשת
בהעלותך פיסקא ה( ושרת את אחיו באהל מועד ועבודה לא יעבוד .שנים פוסלים בלוים ואין
פוסלים בכהנים שיהיה בדין ומה במקום שלא פסל מומים פסל שנים .כאן שפסל מומים אינו דין
שיפסול שנים ת"ל ושרת את אחיו שם שנים פוסלים בלוים ואין פוסלים בכהונה שעד שלא נכנסו
לוים לארץ היו הלוים כשרים מבן שלשים שנה ועד בן חמשים שנה והכהנים משיבואו שתי
שערות עד עולם אבל משנכנסו לארץ אין הלוים נפסלים אלא בקול) :סליק פיסקא(:
 210עי' חולין )כד ע"א( ,שהעבודה בכתף כתוב אחד אומר מבן חמש ועשרים שנה ומעלה וכתוב
אחד אומר מבן שלשים אי אפשר לומר שלשים שכבר נאמר כ"ה ואי אפשר לומר כ"ה שכבר נאמר
שלשים הא כיצד כ"ה ללמוד ושלשים לעבודה מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה'
שנים שוב אינו רואה ר' יוסי אומר ג'עי' ספרי בהעלותך )פיסקא ה( ומבן חמשים שנה שם כתוב
אחד אומר ומבן חמש ועשרים שנה ומעלה וכתוב אחד אומר במדבר ד מבן ל' שנה כיצד יתקיימו
שני כתובים .מבן חמש ועשרים שנה לתלמוד ומבן שלשים לעבודה:
 211עי' ספרי בהעלותך )פיסקא ה( חמשים שנה ישוב .שומע אני מכל עבודה במשמע תלמוד
לומר ולא יעבוד עוד ושרת את אחיו באהל מועד .מלמד שחוז' לנעילת שערים ולעבודת בני
גרשום .רבי יהודה אומר הואיל וחזרה תורה ואמרה לא יעבוד עוד אני למדתי שהעובד בשלשים
אינו עובד בעשרים וחמשה כך הכהן לא יעבוד בעשרים וחמשה תלמוד לומר ולא יעבוד עוד:
ושרת את אחיו באהל מועד ועבודה לא יעבוד .שנים פוסלים
 212עי' ספרי בהעלותך )פיסקא ו( וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ
מצרים בחדש הראשון לאמר .בגנות ישראל הכתוב מדבר שהיה להם אחד עשר חודש שהיו חונים
לפני הר סיני ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה .שבתחילת הספר הוא אומר במדבר א וידבר ה'
אל משה במדבר סיני באהל מועד וכאן הוא אומר בחודש הראשון ללמדך שאין מוקדם ומאוחר
בתורה .ר' אומר אין צריך שהרי כבר נאמר שמות
 213עי' ספרי בהעלותך )פיסקא ז( ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו .למה נאמר לפי שהוא
אומר שמות יב ושחטו אותו כל קהל עדת בני ישראל .שומע אני בין בחול בין בשבת ומה אני
מקיים שם לא מחלליה מות יומת בשאר כל המלאכות חוץ משחיטת הפסח .או אף בשחיטת
הפסח מה אני מקיים ושחטו אותו בשאר כל הימים חוץ מן השבת או אף בשבת תלמוד לומר
ויעשו דברי רבי יאשיה .אמר לו רבי יונתן ממשמע הזה עדין לא שמענו .נאם לו רבי יאשיה מפני
שהוא אומר במדבר כח צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי .אם ללמד על התמיד
שדוחה השבת אינו צריך שהרי כבר נאמר נאמר שם וביום השבת שני כבשים בני שנה ומה תלמוד
לומר במועדו אלא מופנה להקיש לדון ממנו ג"ש .פסחים סו וש"נ ונאמר כאן במועדו ונאמר להלן
במועדו מה מועדו האמור כאן דוחה את השבת אף מועדו האמור להלן דוחה את השבת :בארבעה
עשר יום לחודש הזה למה נאמר והלא כבר נאמר ויעשו מה תלמוד לומר במועדו אלא בא הכתוב
ולימד על פסח ראשון שכשם שדוחה את השבת כך דוחה את הטומאה .הא עד שלא יאמר יש לי
בדין ומה פרה שאינה דוחה את השבת דוחה הטומאה פסח ראשון שדוחה את השבת אינו דין
שידחה את הטומאה .הרי פסח שני יוכיח שדוחה את השבת ואינו דוחה את הטומאה והוא יוכיח
לפסח ראשון שאף ע"פ שדוחה את השבת לא ידחה את הטומאה ת"ל במועדו בא הכתוב ולימד
על פסח ראשון שכשם שדוחה את השבת כך דוחה את הטומאה :ככל חקותיו שם צה אלו מצות
שבגופו שה תמים זכר בן שנה :וככל משפטיו .אלו מצות שעל גופו לשבעה ולמצה ולביעור חמץ:
 214עי' ספרי בהעלותך )פיסקא ז( בא הכתוב ולימד על פסח ראשון שכשם שדוחה את השבת
כך דוחה את הטומאה :ככל חקותיו שם צה אלו מצות שבגופו שה תמים זכר בן שנה:
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חמץ[) 215ד( וידבר משה וגו'  -מה תלמוד לומר והלא נאמר )ויקרא כג מד( וידבר משהל את מועדי ה' אלא
כששמע פרשת מועדים מסיני אמרה להם וחזר והזהירם בשעת מעשה) 216ו( לפני משה ולפני אהרן  -כששניהם
יושבין בבית המדרש באו ושאלום ולא יתכן לומר זה אחר זה שאם משה לא היה יודע אהרן מנין לו) 217ז( למה
נגרע  -אמר להם אין קדשים קרבים בטומאה אמרו לו יזרק הדםמ עלינו בכהנים טהורים ויאכל הבשר לטהורים
אמר להם עמדו ואשמעה כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו אשרי ילוד אשה שכך מובטח שכל זמן שהיה רוצה
היה מדבר עם השכינה וראויה היתה פרשה זונ להאמר ע"י משה כשאר כל התורה כולה אלא שזכו אלו שתאמר
על ידיהן שמגלגלין זכות ע"י זכאי) 218י( או בדרך רחקה  -נקוד עליו לומר לא שרחוקה ודאי אלא שהיה חוץ
לאסקופת העזרהס כל זמן שחיטה פסח שני מצה וחמץ עמו בביתע ואין שם יום טוב ואין איסור חמץ אלא עמו
באכילתו) 219יד( וכי יגור אתכם גר ועשה פסח  -יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד תלמוד לומר חקה אחת וגו'
אלא כך משמעו וכי יגור אתכם גר ובא עת לעשות פסח עם חביריו כחקה וכמשפט יעשה} 220רביעי{ )טו(
המשכן לאהל העדת  -המשכן העשוי להיות אהל ללוחותפ העדותמב יהיה על המשכן  -כמו הווה על המשכן
וכןצ כל לשון הפרשהמג )יז( העלות הענן  -כתרגומו אסתלקותק וכן ונעלה הענן ולא יתכן לכתוב ולפי עלות
הענן ועלה הענן שאין זה לשון סלוק אלא צמוח ועלייה כמו )מלכים א' יח מד( והנה עב קטנה ככף איש עולה
מיםמד )יח( על פי ה' יסעו  -שנינו במלאכת המשכן כיון שהיו ישראל נוסעים היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על
גבי בני יהודה כמין קורה תקעו והריעו ותקעו ולא היה מהלך עד שמשה אומר קומה ה' ונסע דגל מחנה יהודה
זור בספרי 221ועל פי ה' יחנו  -כיון שהיו ישראל חונים עמוד הענן מתמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין

 215עי' שם ,וככל משפטיו .אלו מצות שעל גופו לשבעה ולמצה ולביעור חמץ:
 216עי' ספרי בהעלותך )פיסקא ח( וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח .למה נאמר לפי
שהוא אומר ויקרא כג וידבר משה את מועדי ה' ומה ת"ל וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח
אמר להם שמרו את הפסח בזמנו נמצאת מועדים בזמנם .ד"א מלמד ששמע פרשת מועדות מסיני
ואמרה לישראל וחזר ושנאה להם בשעת מעשה .ד"א אמר להם הלכות פסח בפסח הלכות עצרת
בעצרת הלכות החג בחג .מכאן אמרו מגילה לב משה תקן להם לישראל להיות שואלים ודורשים
בענין) :סליק פיסקא(:
 217עי' ספרי בהעלותך )פיסקא י( ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא .שאלו את משה לא
היה יודע אהרן היה יודע אלא סרס המקרא ודרשהו דברי ר' יאשיה .ד"א רבי אבא אומר משום ר'
אליעזר בבית המדרש באו ועמדו לפניהם :ויאמ
 218עי' ספרי בהעלותך )פיסקא י( למה נגרע .אמר להם אין קדשים קרב בטומאה אמרו לו אם
כן יזרק הדם על הטומאה והבשר נאכל לטהורים והדין נותן ומה חטאת שהיא קדשי קדשים דמה
נזרק על הטומאה ובשרה נאכל לטהורים פסח שהוא קדשים קלים דין הוא שיזרק הדם על
הטמאים והבשר נאכל לטהורים אמר להם אין קדשים קרבים בטומאה אמרו לו אם קדשים שיש
להם אחריות יהו קרבים קדשים שאין להם אחריות לא יהו קרבים אמר להם לא שמעתי :עמדו
ואשמעה .כאדם שאומר אשמע דבר מפי רבי אשרי ילוד אשה שכך היה מובטח שכל זמן שהיה
רוצה היה מדבר עמו .אמר ר' חידקא השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבא ואמר יודע היה
משה שאין טמא אוכל את הפסח על מה נחלקו אם יזרק הדם עליהם אם לאו .ראויה היתה פרשת
טמאים שתיאמר על ידיהם לכך שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב:
 219עי' ספרי בהעלותך )פיסקא יא( בדרך רחוקה .איני יודע איזו דרך רחוקה ושיערו חכמים שם
צג כל שהיה בשעת שחיטת הפסח מן המודיעים ולפנים וכן לכל מדתה .ר"ע אומר נאמר טמא מת
ונאמר דרך רחוקה מה טמא מת רצה לעשות ואיל יכול אף דרך רחוקה רצה לעשות ואין יכול .שם
צד ר' אליעזר אומר נאמר ריחוק מקום דברים יד במעשר ונאמר ריחוק מקום בפסח מה ריחוק
מקום האמור במעשר חוץ למקום אכילתו אף ריחוק מקום האמור בפסח חוץ למקום אכילתו
איזהו מקום אכילתו מפתח ירושלים ולפנים .רבי יהודה אומר נאמר ריחוק מקום בפסח ונאמר
ריחוק מקום במעשר מה ריחוק מקום האמור במעשר חוץ למקום הכשירו אף ריחוק מקום האמור
בפסח חוץ למקום הכשירו ואיזה מקום הכשירו מפתח עזרה ולחוץ .או בדרך רחוקה נקוד על
הה"א אפילו בדרך קרובה והוא טמא לא היה עושה עמהם את הפסח .כיו
 220עי' ספרי בהעלותך )פיסקא יג( וכי יגור אתך גר .שומע אני כיון שנתגייר יעשה פסח מיד
ת"ל כאזרח מה אזרח בארבעה עשר אף גר בארבעה עשר .ר' שמעון בן אלעזר אומר הרי שנתגייר
בין שני פסחים שומע אני יעשה פסח שני ת"ל כאזרח מה אזרח שלא עשה את הראשון יעשה את
השני כך כל שלא עשה את הראשון יעשה את השני:עי' & כחוקת הפסח .אין לי אלא בפסח שוה
הגר לאזרח .בכל מצות שבתורה מנין ת"ל חוק' אחת יהיה לכם .בא הכתוב והשוה את הגר לאזרח
בכל מצוות שבתורה) :סליק פיסקא(:
 221עי' ילקוט שמעוני שמות )פרק מ  -רמז תכז( מילין שמשמשין בכל צדדין שנאמר איש על
דגלו באותות איש על ידו לדגליהם ,כיון שהיו נוסעין ישראל היה עמוד הענן מקופל ונמשך על גבי
בני יהודה כמין קורה .תקעו והריעו ותקעו ונסע דגל של יהודה שנאמר )ונסע( ]ויסע[ דגל מחנה
בני יהודה .מיד נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו בה
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סוכה ולא היה נפרש עד שמשה אומר שובה ה' רבבות אלפי ישראל הוי אומר על פי ה' וביד משה) 222כ( ויש -
223
כלומר ופעמים ימים מספר  -ימים מועטיםמה )כב( או ימים  -שנה כמו )ויקרא כה כט( ימיםש תהיה גאולתו
פרק י
)ב( עשה לך  -שיהיו תוקעין לפניך כמלך כמו שנאמר )דברים לג ה( ויהי בישורון מלךמו עשה לך -
משלך] 224עשה לך  -אתה עושה ומשתמש בהם ולא אחר [225למקרא העדה  -כשתרצה לדבר עם הסנהדרין
ושאר העם ותקראם לאסוף אליך תקראם ע"י חצוצרות 226ולמסע את המחנות  -בשעת סלוק מסעות תתקעו בהם
מז
לסימןת נמצאת אתה אומר על פי שלשה היו נוסעים על פי הקדוש ברוך הוא וע"פ משה ועל פי חצוצרות
מקשה  -מהעשת תעשה בהקשת הקורנס) 227ג( ותקעו בהן  -בשתיהן והוא סימן למקרא העדה שנאמר ונועדו
אליך כל העדה אל פתח אהל מועד) 228ד( ואם באחת יתקעו  -הוא סימן למקרא הנשיאים שנאמר ונועדו אליך
הנשיאים ואף הן יעידתןא אל פתח אהל מועד ומגזרה שוהב הוא בא בספרי) 229ה( ותקעתם תרועה  -סימן מסע
המחנות תקיעה תרועה ותקיעהג כך הוא נדרש בספרי מן המקראות היתרים) 230ז( ובהקהיל את הקהל וגו'  -לפי
ספרי?
 222עי' ילקוט שמעוני שמות )פרק מ  -רמז תכז( רבי יהודה אומר שלש תקיעות על כל מטה
ומטה .כיון שהיו ישראל חונין היה עמוד הענן מתמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה
ונקפל נוקפן ומחפה את האהל מבפנים וממלא את המשכן מבחוץ שנאמר ויכס הענן את אהל
מועד .וזה אחד מענני כבוד ששמשו את ישראל במדבר
ספרי?
 223כתובות נז ע"ב.
 224עי' ספרי פרשת בהעלותך )פיסקא יד( יומא ג מנחות כח עשה לך .משלך :שם יט ויקחו
אליך .משל צבור דברי ר' יאשיה .ר' יונתן אומר אחד זה ואחד זה משל צבור הכתוב מדבר .ומה
ת"ל עשה לך שמות ל קח לך בשלך אני רוצה
 225עי' במ"ר ))פרשה טו פסקה טו( עד שהוא בחיים נגנזו א"ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי
לקיים מה שנא' )קהלת ח( אין שלטון ביום המות הוי עשה לך שתי חצוצרות כסף לך את עושה
ואין אחר משתמש בהן כל ימיך:
 226עי' ספרי פרשת בהעלותך )פיסקא יד( אומן ומין קשה ומעשה קורנס :והיו לך למקרא
העדה .שתהא מזמן העדה ומסיע את המחנות) :סליק
 227עי' ספרי פרשת בהעלותך )פיסקא יד( מקשה .אין מקשה אלא מעשה אומן ומין קשה
ומעשה קורנס :והיו
 228שם טו ,ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה .ואם באחת יתקעו .אבל לא שמענו להיכן .הרי
אני דן נאמר תקיעה בעדה ונאמרה תקיעה בנשיאים מה תקיעה האמורה בעדה בפתח אוהל מועד
אף תקיעה האמורה בנשיאים בפתח אוהל מועד .יכול כל הקודם במקרא קודם במעשה ת"ל
במדבר ל וידבר משה אל ראשי המטות .הואיל ונאמרו דברות בתורה סתם ופרט באחת מהם
שהנשיאים קודמים אף פורטני
 229עי' ספרי פרשת מטות )פיסקא א( וידבר משה אל ראשי המטות .למה נאמר לפי שהוא
במדבר י ותקעו בהם ונועדו אליך כל העדה ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים לא שמענו
להיכן הריני דן נאמר כאן תקיעה בעדה ונאמרה תקיעה בנשיאים מה תקיעה האמורה בעדה פתח
אהל מועד אף תקיעה האמורה בנשיאים פתח אהל מועד .או כל הקודם במקרא קודם במעשה
ת"ל אל ראשי המטות הואיל ונאמרו דברות בתורה סתם ופרט באחד מהם שהנשיאים קודמים
לעדה אף פורטני בכל הדברות שיהיו הנשיאים קודמים לעדה????
 230עי' ספרי פרשת בהעלותך )פיסקא טו( ותקעתם תרועה .ר"ה לד וש"נ תרועה בפני עצמה
ותקיעה בפני עצמה .אתה אומר תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמה או תקיעה ותרועה כאחת.
כשהוא אומר ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו הרי תקיעה אמורה הא מה ת"ל ותקעתם
תרועה תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצמו .או אין לי אלא תקיעה לפני תרועה ותקיעה לאחר
תרועה מנין ת"ל תרועה יתקעו למסעיהם .נאמרה כאן תרועה ונאמרה להלן תרועה מה תרועה
האמורה להלן תקיעה לאחר תרועה אף תרועה האמורה כאן תרועה לאחר תקיעה .ומה כאן
תקיעה לפני תרועה אף להלן תקיעה לאחר תרועה .הא למדנו שתוקע ומריע ותוקע .שם ר' יוחנן
בן ברוקה אומר ותקעתם תרועה שאין ת"ל אלא זה בנה אב לתקיעה שתהא שנייה לתרועה הא
למדנו שתוקע ומריע ותוקע .אין לי אלא במדבר בראש השנה מניין נאמרה כאן תרועה ונאמרה
להלן תרועה מה תרועה האמור להלן תוקע ומריע ותוקע אף תרועה האמורה כאן תוקע ומריע
ותוקע .שלש תרועות נאמרו בראש השנה ויקרא כג שבתון זכרון תרועה .שם כה והעברת שופר
תרועה .במדבר כט יום תרועה יהיה לכם .שתי תקיעות לכל אחד ואחד .נמצינו למדים לראש
השנה ג' תרועות ושש תקיעות .שתים מדברי תורה ואחת מדברי סופרים .שבתון זכרון תאועה
והעברת שופר תרועה מן התורה .יום תרועה יהיה לכם לתלמודו הוא בא .שם רבי שמואל בר
נחמני אומר אחת מדברי תורה ושתים מדברי סופרים .שבתון זכרון תרועה מן התורה .והעברת
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שהוא אומרד והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות מה מקרא העדה תוקע בשני כהנים ובשתיהן שנאמר
ותקעו בהן וגו' אף מסע המחנות בשתיהןה יכול מה מסע המחנות תוקע ומריע ותוקע אף מקרא העדה תוקע
ומריע ותוקע ומעתה אין חילוק בין מקרא העדה למסע את המחנות תלמוד לומר ובהקהיל את הקהל וגו' לימד
שאין תרועה למקרא העדה והוא הדין לנשיאים הרי סימן לשלשתם מקרא העדה בשתים ושל נשיאים באחת וזו
וזו אין בהם תרועה ומסע המחנות בשתים ע"י תרועה ותקיעה) 231ח( ובני אהרן יתקעו  -במקראות ובמסעות
הללומח )י( על עלתיכם  -בקרבן צבורו הכתוב מדבר 232אני ה' אלהיכם  -מכאן למדנו מלכיות עם זכרונות
ושופרות שנאמר ותקעתם הרי שופרות לזכרון הרי זכרונותז אני ה' אלהיכם זה מלכיות וכו') 233יא( בחדש השני
 נמצאת אומר שנים עשר חודש חסר עשרה ימים עשו בחורב שהרי בראש חודש סיון חנו שםח ולא נסעו עדעשרים באייר לשנה הבאה) 234יב( למסעיהם  -כמשפט המפורש למסע דגליהם מי ראשון ומי אחרוןמט במדבר
פארן  -קברות התאוה במדבר פארןט היה ושם חנו ממסעי זהנ )יז( והורד המשכן  -כיון שנוסע דגל יהודה נכנסו
אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו בה את הארון שנאמר )במדבר ד ה( ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה ובני גרשון
ובני מררי פורקין המשכן וטוענין אותו בעגלות ונוסעים והארון וכלי הקדש של משא בני קהת עומדים מכוסין
ונתונין על המוטות עד שנסע דגל מחנה ראובן ואחר כך ונסעו הקהתים) 235כא( נשאי המקדש  -נושאי הדברים

שופר תרועה יום תרועה יהיה לכם מדברי סופרים ולתלמודו הוא בא :ותקעתם תרועה ונסעו
המחנות החונים קדמה .ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החונים תימנה .או כשם שתוקע למזרח
ולדרום כך תוקע לצפון ולמערב ת"ל תרועה יתקעו למסעיהם .תקיעה אחת לשתיהם .ויש אומרים
שלש לכל רוח) :סליק פיסקא(???????:
 231עי' ילקוט שמעוני במדבר )פרק י  -רמז תשכה( ובהקהיל את הקהל .למה נאמר לפי שהוא
אורמ ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה מה הקהל את העדה בשתים אף הקהל את הקהל בשתים.
אי מה הקהל את העדה תוקע ומריע ותוקע אף הקהל את הקהל תוקע ומריע ותוקע ,ת"ל
ובהקהיל וגו' .ובני אהרן הכהנים יתקעו למה נאמר לפי שהוא אומר????
 232עי' ספרי פרשת בהעלותך )פיסקא יט( אומר זבחים נה בשל צבור הכתוב מדבר או אחד
צבור ואחד יחיד ת"ל על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם מה עולות קדשי קדשים אף שלמים קדשי
קדשים .אי מה עולות אחד של צבור ואחד של יחיד אף שלמים אחד של צבור ואחר של יחיד ת"ל
על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם מה עולות משל צבור אף שלמים משל צבור :וה
 233עי' ספרי פרשת בהעלותך )פיסקא יט( אני ה' אלהיכם .למה נאמר לפי שהוא אומר ויקרא
כג דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם בחודש השביעי אבל מלכות לא שמענו ת"ל במדבר כג ה'
אלהיו עמו ותרועת מלך בו .זה שופרות ומלכיות .ר' נתן אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר
ותקעתם בחצוצרות הרי שופרות .והיו לכם לזכרון זה זכרונות .אני ה' אלהיכם זה מלכיות .אם כן
מה ראו חכמים לומר מלכות תחילה ואח"כ זכרונות ושופרות אלא המליכהו עליך תחילה ואחר כך
בקש מלפניו רחמים כדי שתזכר לו ובמה בשופר של חירות ואין שופר אלא של חירות שנא' ישעיה
כז והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול .אבל אני יודע מי תוקעו ת"ל זכריה ט וה' אלהים בשופר
יתקע .ועדין אין אנו יודעים מהיכן התקיעה יוצאה זה שנא' ישעיה סו קול שאון מעיר קול מהיכל
קול ה' משלם גמול לאויביו) :סליק פיסקא(:
 234עי' ברייתא דסדר עולם רבה פרק ח
)שם ט'( ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש וגו' ויאמרו האנשים ההמה אליו וגו' וידבר ה' אל
משה לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש וגו' ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחודש
נעלה הענן) .שם י'( נמצאו עושין במדבר סיני י"ב חדש חסר עשרה ימים ואומר )שם ל"ג( ויכתוב
משה את מוצאיהם למסעיהם וגו' .נסעו ממדבר סיני ובאו להם לקברות התאוה ועשו שם ל' יום
שנא' )שם י"א( לא יום אחד תאכלון וגו' עד חדש ימים וגו' .נסעו מקברות התאוה ובאו לחצרות
ועשו שם ז' ימים
חסר?
 235עי' ילקוט שמעוני שמות  -פרק מ  -רמז תכז
יהודה שנאמר )ונסע( ]ויסע[ דגל מחנה בני יהודה .מיד נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת
וכסו בה את ארון העדות ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה .תקעו והריעו ותקעו ונסע דגלו של
ראובן שנאמר ונסע דגל מחנה )בני( ראובן .מיד נכנסו בני גרשון ובני מררי ופרקו את המשכן
וטענוהו בעגלה והעמידו אותו עד בוא בני קהת שנאמר ונסעו הקהתים .תקעו והריעו ותקעו ונסע
דגל אפרים שנאמר ונסע דגל מחנה ]בני[ אפרים .מיד נכנסו בני קהת ופרקו את הקדש וטענו אותו
בכתף שנאמר וכלה
אולי ברייתא דמלאכת המשכן.
פרק יג אות ו
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המקודשיםנא והקימו את המשכן  -בני גרשון ובני מרריכ שהיו קודמים להם מסע שני דגליםל היו מקימין את
המשכן כשהיה הענן שוכן וסימן החנייה נראה בדגל מחנה יהודה והם חונים ועדיין בני קהת באים מאחריהם עם
שני דגלים האחרונים היו בני גרשון ובני מררי מקימין את המשכן וכשבאים בני קהת מוצאים אותו על מכונו
ומכניסין בו הארון והשלחן והמנורה והמזבחות וזהו משמעות המקרא והקימו מקימי המשכן אותו עד טרם
בואם של בני קהת) 236כה( מאסף לכל המחנות  -תלמוד ירושלמי לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין היה
נוסע באחרונה וכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזירו לו אתיא כמאן דאמר כתיבה היו מהלכין ומפיק לה מן
)במדבר ב יז( כאשר יחנו כן יסעומ ואית דאמרי כקורה היו מהלכיןנ ומפיק לה מן מאסף לכל המחנות) 237כח(
אלה מסעי  -זהס סדר מסעיהםנב ויסעו  -ביום ההואע נסעונג )כט( חובב  -הואפ יתרו שנאמר )שופטים ד יא(
מבני חובב חותן משה ומה תלמוד לומר )שמות ב יח( ותבאנה אל רעואל אביהן מלמד שהתינוקות קורין לאבי
אביהן אבא ושמות הרבה ]ושני שמות[ היו לו יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה חובב על שחבב את התורה
וכו' 238נסעים אנחנו אל המקום  -מיד עד שלשה ימיםצ אנו נכנסין לארץ שבמסע זה הראשון נסעו על מנת
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הם חונים עמדו להם ענני כבוד התחילו מתיישבין באהליהם היכן ישרו וענן השכינה שהיה על
גבי המשכן היה מהלך על גבי מחנה הלוים באמצע המחנות הוא היה עומד לו והיו בני קהת ובני
לוי מעמידין את המשכן קודם לכל המחנות עד שלא היו באין שנאמר והקימו את המשכן עד באם
כיון שהיו מעמידין את המשכן היו מעמידין וחונים כל אחד ואחד עצמו במקומו וענני כבוד
עומדין על גביהן זו היתה גדולה ביד משה שלא היה ענן השכינה יורד על המשכן עד שהיה משה
אומר שובה ה' רבבות אלפי ישראל )במדבר י( וענני כבוד היו מקיפין אותו ורוח הקדש אומרת ע"י
שלמה יפה את רעיתי כתרצה )שיר ו( מהו כתרצה שאני מתרצה לכם ד"א כתרצה שאתם מתרצין
לי בקרבנות שנאמר )ויקרא ח( ונרצה לו לכפר עליו נאוה כירושלים כאותן מלאכי השרת שהן
יראין ומושלמין איומה כנדגלות כדגלים שנתתי לך ודוד רואה ואומר לא עשה כן לכל גוי )תהלים
קמז( אלא לעצמו:
???????????
 237עי' תלמוד ירושלמי מסכת עירובין דף לג ע"א
שעליהן היה הארון נתון .כיצד היו ישראל מהלכין במדבר רבי חמא בר חנינה ורבי הושעיה חד
אמר כתיבה וחרנה אמר כקורה מאן דמר כתיבה כאשר יחנו כן יסעו מאן דמר כקורה מאסף לכל
המחנות לצבאותם .מאן דמר כקורה ומה מקיים כתיבה כאשר יחנו כן יסעו מה בחנייתן על פי
הדיבור אף בנסיעתן על פי הדיבור ומאן דמר כתיבה מה מקיים כקורה מאסף לכל המחנות
לצבאותם לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין היה נוסע באחרונה .וכל מי שהיה מאבד דבר
היה מחזירו לו הה"ד מאסף לכל המחנות לצבאותם .תני בשם רבי יודה אף זיזיה וכתליה היו
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ויאמר משה לחובב .חובב היה שמו רעואל היה שמו .שנא' שמות ב ותבואנה את רעואל אביהן
כשהוא אומר שופטים ד וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה וכי חובב היה שמו והלא
רעואל היה שמו .ומה ת"ל תבואנה על רעואל אביהן מלמד שהתינוקות קורין לאבי אביהם אבא.
ר' שמעון בן מנסיא אומר רעואל היה שמו .ריע של אל שנא' שמות יח ויבוא אהרן וכל זקני
ישראל .ר' דוסתאי אומר קיני היה שמו ולמה נקרא שמו קיני שפירש מעשה קניי דבר שמקנאים
בו שנא' דברים לב הם קנאוני בלא אל ואומר יחזקאל ח אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה .ר'
יוסי אומר קיני היה שמו ולמה נקרא קיני שקנה שמים וארץ .ר' ישמעאל בר' יוסי אומר רעואל
היה שמו ולמה נקרא שמו רעואל שריעה לאל שנא' משלי כז ריעך וריע אביך אל תעזוב .רבי
שמעון בן יוחאי אומר שני שמות היו לו חובב ויתרו על שם שיתר פרשה אחת בתורה שנא' שמות
יח ואתה תחזה מכל העם .והלא אף בידי משה היו מסיני שנא' שם אם את הדבר הזה תעשה.
ולמה נתעלם מעיני משה לתלות זכות בזכאי כדי שיתלה הדבר ביתרו .חובב על שחיבב את התורה
שלא מצינו בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו .וכשם שחיבב יתרו את התורה כך חיבבו בניו
את התורה שנא' ירמיה לה הלוך אל בית הרכבים ודבר אליהם דברי ה' .הואיל ובית זה עתיד
ליחרב רואים אותו כאלו הוא חרב עכשיו.
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להכנס לארץ ישראל אלא שחטאו במתאוננים ומפני מה שתף משה עצמו עמהם שעדיין לא נגזרה גזרה עליו
וכסבור שהואק נכנס) 239ל( אל ארצי ואל מולדתי  -אם בשביל נכסי אםר בשביל משפחתי) 240לא( אל נא תעזב -
אין נא אלא לשון בקשה שלא יאמרו לא נתגייר יתרו מחבהש סבור היה שיש לגרים חלק בארץ עכשיו שראה
שאין להם חלק הניחם והלך לו 241כי על כן ידעת חנתנו במדבר  -כי נאה לך לעשות זאת על אשר ידעת חנותנו
במדבר וראית נסים וגבורות שנעשו לנו 242כי על כן ידעת  -כמו על אשר ידעת כמו )בראשית לח כו( כי על כן
243
לא נתתיה לשלה בני כי על כן עברתם )שם יח ה( כי על כן באו )שם יט ח( כי על כן ראיתי פניך )שם לג י(
והיית לנו לעינים  -לשון עברת כתרגומו דבר אחר לשון עתידא כל דבר ודבר שיתעלם מעינינו תהיה מאיר עינינו
דבר אחר שתהא חביב עלינו כגלגל עינינו שנאמר )דברים י יט( ואהבתם את הגר) 244לב( והיה הטוב ההוא וגו' -
מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקין את הארץ היה דושנהב של יריחו חמש מאות אמה על ת"ק
אמה והניחוהו מלחלוק אמרו מי שיבנה בית המקדש בחלקו הוא יטלנו בין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו ליונדב
בן רכב שנאמר ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים וגו' )שופטים א טז() 245לג( דרך שלשת ימים  -מהלך
שלשת ימים הלכו ביום אחדג שהיה הקדוש ברוך הוא חפץ להכניסם לארץ מיד 246וארון ברית ה' נסע לפניהם
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נוסעים אנחנו .נוסעים אנחנו מיד לארץ ישראל לא כשם שבראשונה נוסעים וחונים אלא מיד
לארץ ישראל .וחכמים אומרים מפני מה שיתף משה עצמו עמהם נתעלם מעיני משה וכסבור
שנכנס עמהם לארץ ישראל .רבי שמעון בן יוחאי אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר דברים ד כי
אנכי מת בארץ הזאת שאין ת"ל אינני עובר את הירדן אלא שאף עצמותיו אינן עוברות את הירדן.
אלא מפני מה שיתף משה עצמו עמהם אמר עכשיו ישראל אומרים אם מי שהוציאנו ממצרים
ועשה לנו נסים וגבורות אינו נכנס אף אנו אין נכנסים .ד"א מפני מה שיתף משה עצמו עמהן שלא
יאמר יתרו משה אינו נכנס אף אני איני בא:
240
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ויאמר אליו לא אלך .אמר להם אם מפני נכסים או מפני ארץ איני בא .יש לך אדם שיש לו ארץ
ואין לו נכסים ואין לו משפחה .אבל אני יש לי משפחה ויש לי ארץ ויש לי נכסים .ודיינא הייתי
בארצי אם איני הולך מפני ארצי אלך מפני נכסיי ואם איני הולך מפני נכסיי אלך מפני מולדתי:
)סליק פיסקא(:
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ויאמר אל נא תעזוב אותנו .אין נא אלא לשון בקשה א"ל אם אין אתה מקבל עליך גוזר אני
גזירה עליך עכשיו אומרים ישראל לא נתגייר יתרו מחיבה כסבור היה יתרו שיש חלק לגרים בארץ
ישראל עכשיו שראה שאין להם חלק הניחם והלך לו .ד"א כס
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כי על כן ידעת חנותינו במדבר .א"ל אלו אחר שלא ראה נסים וגבורות במדבר ויניח וילך כדיי
הוא הדבר אתה שראית תניח ותלך אל נא תעזוב אותנו .ר' יהודה אומר אתה הוא שראיתה חן
שניתן לאבותינו במצרים שנא' שמות יב וה' נתן את חן העם בעיני מצרים תניח ותלך.
243

 244עיי"ש ד"א והיית לנו לעינים .אפילו אין דיינים אלא שכל דבר ודבר שנתעלם מעינינו תהיה
מאיר עינינו בו כענין שנא' שם יח ואתה תחזה מכל העם .והלא אף ביד משה היה מסיני שנא' שם
וצוך אלהים ויכלת עמוד .ולמה נתעלם ממשה לתלות זכות בזכאי כדי שיתלה הדבר ביתרו .ד"א
שתהא חביב עלינו כגלגל עינים שנא' דברים י ואהבתם את הגר שמות כג וגר לא תלחץ שם כב
וגר לא תונה ולא תלחצנו) :סליק פיסקא(:
245

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כג
והיה כי תלך עמנו .וכי מה טובה הטיבו לו אמרו כשהיו ישראל מחלקים את הארץ הניחו
דושנה של יריחו חמש מאות אמה על חמש מאות אמה א"ל כל מי שיבנה בית הבחיר' בחלקו יטול
דושנ' של יריחו נתנוהו ליונדב בן רכב חלק בראש והיו אוכלים אותו ארבע מאות שנה וארבעים
שנה שנאמר מ"א ו ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל ממצרים צא מהם
ארבעים שנה שהלכו במדבר נמצאו אוכלים אותו ארבעים שנה וארבע מאות שנה .וכיון ששרת
שכינה בחלקו של בנימן באו בני בנימן ליטול חלקם באו ופינו אותו מפניהם שנא' שופטים א ובני
קיני חותן משה) :סליק פיסקא(:
 246חסר@
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דרך שלשת ימים  -זה הארון היוצא עמהםד למלחמה ובו שברי לוחות מונחים ומקדים לפניהם דרך שלשת ימים
לתקן להם מקום חנייה) 247לד( וענן ה' עליהם יומם  -שבעה עננים כתובים במסעיהם ארבע מארבע רוחות ואחד
למעלה ואחד למטה ואחד לפניהםה מנמיך את הגבוה ומגביה את הנמוך והורג נחשים ועקרבים 248מן המחנה -
ממקום חנייתןנד }ששי{)לה( ויהי בנסע הארן  -עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומוו ולמה
נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענותז לפורענות וכו' כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א( 249קומה ה'  -לפי
שהיה מקדים לפניהם מהלך שלשת ימים היה משה אומר עמוד והמתן לנו ואל תתרחק יותר במדרש תנחומא
בויקהל 250ויפוצו אויביך  -המכונסין 251וינסו משנאיך  -אלו הרודפים 252משנאיך  -אלו שונאי ישראל שכל

ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים .אין צרי' לומר שהרי כבר
מחורב .ומה ת"ל ויסעו מהר ה' מלמד שהלכה שכינה בו ביום
לארץ .משלו משל למה הדבר דומה לבני אדם שיוצאים למלחמה
וכל זמן שהם מתיגעים ידיהם מתרשלות אבל ישראל אינו כן
שמחים ואומרים נלך נירש את ארץ ישראל .ו

נאמר דברים א אחד עשה יום
שלשים וששה מיל כדי שיכנסו
בשעה שהם יוצאים הם שמחים
אלא כל זמן שהם מיגעים הם
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שראל :וארון ברית ה' נוסע לפניהם .ארון זה שיצא עמהם במחנה היו בו שברי לוחות שנא'
וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה .ר' שמעון בן יוחאי אומר וארון ברית ה' נוסע לפניהם
למה נאמר אלא וארון ברית ה' משל לאנטיקוסר שהיה מקדים חיילותיו מתקן להם מקום שישרו
כך היתה השכינה מקדמת לישראל ומתקנת להם מקום שישרו:
248

וענן ה' עליהם יומם .מכאן אמרו ז' עננים הם .וענן ה' להם יומם .במדבר יד ועננך עומד
עליהם .שם ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם .שם ט ובהאריך הענן .שמות מ ובהעלות הענן.
שם וא לא יעלה הענן .שם כי ענן ה' על המשכן .ז' עננים היו ד' מארבעה רוחותם ואחת למעלה
ואחת למטה ואחת מלפניהם הגבוה מנמיכו והנמוך מגביהו ומכבד את הנחשים ואת העקרבים
ומכבד ומרבץ לפניהם.
 249עי' תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטו ע"ב
מצילין תיובתא דרב הונא תרגמה רב חסדא אליבא דרב הונא בתיבות תנו רבנן ויהי בנסוע
הארון ויאמר משה פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה לומר שאין זה
מקומה רבי אומר לא מן השם הוא זה אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו כמאן אזלא הא
דאמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה כמאן כרבי
מאן תנא דפליג עליה דרבי רבן שמעון בן גמליאל הוא דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר עתידה
פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה ולמה כתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה
לפורענות שנייה פורענות שנייה מאי היא ויהי העם כמתאוננים פורענות ראשונה ויסעו מהר ה'
ואמר רבי חמא ברבי חנינא שסרו מאחרי ה' והיכן מקומה אמר רב אשי בדגלים איבעיא להו
הגליונין של
ויהי בנסוע הארון .שבת קטז נקוד עליו מלמעלה ומלמטה מפני שלא היה זה ממקומו .רבי
אומר מפני שהוא ספר בעצמו מכאן אמרו ידים פ"ג ספר שנמחק ונשתייר בו פ"ה אותיות כפרשת
ויהי בנסוע הארון מטמא את הידי' .ר' שמעון אומר נקוד עליו מלמעלה ומלמטה מפני שלא היה
זה מקומו .ומה היה ראוי לכתוב ויהי העם כמתאוננים .משל למה הדבר דומה לבני אדם שאמרו
למלך הנראה שתגיע עמנו אצל מושל עכו הגיע לעכו הלך לו לצור הגיע לצור הלך לו לצדון הגיע
לצדון הלך לו לאנטוכיה הגיע לאנטוכיה התחילו בני אדם מתרעמים על המלך שנתלבטו ע"ד זו.
המלך צרי' להתרעם עליהם שבשבילם נתלבט על דרך זו .כך הלכה שכינה בו ביום ל"ו מיל כדי
שיכנסו ישראל לארץ התחילו ישראל מתרעמים לפני המקום שנתלבטו על דרך זו הומקום צריך
להתרעם עליהם שבשבילם הלכ' שכינ' ל"ו מיל כדי שיכנסו ישראל לארץ:
 250עי' מדרש תנחומא ויקהל פרק ז
יוסי בן זמרא שני ניצוצין יוצאין מבין שני הכרובים והורגים נחשים ועקרבים ושורפין את
הקוצין והיה העשן עולה ומתמר וכל העולם מתבסם מן הריח שהיה מוציא והאומות אומרים מי
זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן וגו' )שיר ג( כיון שהיה מקדים שלשה ימים לתור להם מנוחה
יומם ולילה שנאמר וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה היה משה
אומר באותה שעה קומה ה' וגו' כלומר עמוד והמתן לנו ולא תניח אותנו שנאמר )במדבר י( ויהי
בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' ויפוצו אויביך וגו' ובמשריה מה הוא אומר שובה ה' רבבות
אלפי ישראל )שם( ראה כמה נסים היו בארון ואם כן היאך היו יכולים לטעון אותו ולא היו יראים
אלא כך היו בני קהת עושים
 251עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כו
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השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם שנאמר )תהלים פג ג( ומשנאיך נשאו ראש ומי הם על עמך
יערימו סוד) 253לו( שובה ה'  -מנחם תרגמו לשון מרגוע וכן )ישעיה ל טו( בשובה ונחת תושעון רבבות אלפי
254
ישראל  -מגיד שאין השכינה שורה בישראל פחותים משני אלפיםח ושתי רבבות
פרק יא
)א( ויהי העם כמתאננים  -אין העם אלא רשעיםט וכן הוא אומר )שמות יז ד( מה אעשה לעם הזה
ואומר )ירמיה יג י( העם הרע הזה וכשהם כשרים קרואים עמי שנאמרי )שמות ה א( שלח את עמי עמי מה עשיתי
לך )מיכה ו ג( 255כמתאננים  -אין מתאוננים אלא לשון עלילה מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום וכן
הוא אומר בשמשון )שופטים יד ד( כי תואנה הוא 256מבקש רע באזני ה'  -תואנה שהיא רעה באזני ה'
257
שמתכוונים שתבא באזניו ויקניט אמרו אוי לנו כמה לבטנוכ בדרך הזה שלשה ימים שלא נחנו מענוי הדרך
ויחר אפו  -אני הייתי מתכוין לטובתכם שתכנסו לארץ מידנה בקצה המחנה  -במוקצין שבהם לשפלות אלו ערב
258
רב רבי שמעון בן מנסיא אומר בקצינים שבהםל ובגדולים
)ב( ויצעק העם אל משה  -משל למלך בשר ודםמ שכעס על בנו והלך הבן אצל אוהבו של אביו ואמר
לו צא ובקש עלי מאבא:259

יסעו :קומה ה' ויפוצו אויביך .אלו המכונסי' :וינוסו משנאיך .אלו הרודפים .מפניך הם נסים
ואין אנו
 252עי' הערה הקודמת לא נראה לי שזה מוסיף כלום ,ואולי רק לציין המקור
 253עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כו
לפני רוח כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים :וינוסו משנאיך .וכי יש שונאים לפני מי שאמר
והיה העולם אלא מגיד הכתוב שכל מי ששונא את ישראל כמי ששונא את המקום .כיוצא בו אתה
אומר שמות טו ברוב גאונך תהרוס קמיך וכי יש קמים לפני המקום אלא מגיד הכתוב שכל מי
שקם על ישראל כאלו קם על המקום .וכך הוא אומר תהלים עד אל תשכח קול צורריך שאון קמיך
עולה תמיד .מפני מה שם פג כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש מפני מה שם על עמך
יערימו סוד שם עג
 254עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כו
ובנחה יאמר יבמות סד מגיד הכתוב שאין שכינה שורה למעלה אלא באלפים וררבות שנא'
תהלים סח רכב אלהים רבותים אלפי שנאן .וכשם שאין שכינה שורה למעלה אלא באלפים
ובררבות כך אין שכינה שורה למטה אלא באלפים ורבבות) :סליק פיסקא(:
255

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כז
ויהי העם כמתאוננים .אין ויהי אלא שהיה להם דבר מתחילה מלמד שהיו מקולקלים וחזרו
לקלקולם הראשון .ויהי העם .אין העם אלא הרשעים שנאמר שמות יז מה אעשה לעם הזה במדבר
יד עד אנה ינאצוני העם הזה ירמיה יג העם הזה העם המאנים לשמוע .וכשהוא קוראן עמי אין
עמי אלא כשרים שנ' שמות ז שלח עמי ויעבדני מיכה ו עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך ענה בי.
שם עמי זכור נא:
256

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כז
כמתאוננים .אין מתאוננים אלא מתרעמים מבקשים עלילה לפרוש מאחרי המקום שכן הוא
אומר ביורם בן אחאב מ"ב ה דעו נא וראו כי מתאנה הוא לי .וכן הוא אומר בשמשון שופטים יד
כי תואנה
257

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כז
ה' :באזני ה' .מלמד שהיו ישראל מתכוונים להשמיע את המקום .היה רבי שמעון אומר משל
למה הדבר דומה לאחד שהיה מקלל את המלך היה המלך עובר אמרו לו שתוק שלא ישמע המלך
אמר להם מי אמרלכם שלא היתה כוונתי כי אם להשמיעו אף ישראל מתכוונים להשמיעו למקום.
וישמע ה' .שמע המקום ונתמלא עליהם חימה :ותב
258

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כז
האש תחילה והרי הוא אומר ותאכל בקצה המחנה יש אומרים אלו הגרים הנתונים בקצה
המחנה .ר' שמעון בן מנסיא אומר ותאכל בקצה המחנה .במוקצים שבהם .בגדולים שבהם וכן הוא
אומר שופטים יא וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין) :סליק פיסקא(:
259

ויצעק העם אל משה .וכי מה היה משה מועילם והלא אין ראוי לומר אלא ויצעק העם אל ה'
ומה תלמוד לומר ויצעק העם אל משה היה ר' שמעון אומר משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם
שכעס על בנו והלך לו הבן ההוא אצל אוהבו של מלך אמר לו צא ובקש לי מאבא .כך הלכו ישראל
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הרוח:260

ותשקע האש  -שקעה במקומה בארץ שאילו חזרה לאחת הרוחות היתה מקפלת והולכת כל אותו
261

)ד( והאספסף  -אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים :
וישבו  -גם בני ישראלנ ויבכו עמהםנו:
מי יאכלנו בשר  -וכי לא היה להם בשר ,והלא כבר נאמר )שמות יב ,לח( וגם ערב רב עלה אתם וצאן
ובקר וגו' .ואם תאמר אכלום ,והלא בכניסתם לארץ נאמר )במדבר לב ,א( ומקנה רב היה לבני ראובן וגו' ,אלא
שמבקשים עלילה:262
)ה( אשר נאכל במצרים חנם  -אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם ,והלא כבר נאמר )שמות ה,
יח( ותבן לא ינתן לכם ,אם תבן לא היו נותנין להם חנם ,דגים היו נותנין להםס חנם ,ומהו אומר חנם ,חנםע מן
המצות:263
את הקשאים  -אמר ר' שמעון מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו ,מפני שהן קשים למניקות,
אומרים לאשה אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק .משל למלך וכו' ,כדאיתא בספרי:264
הקשאים  -הם קוקומברי"ש בלע"ז ]מלפפונים[:
אבטחים  -בורק"ש ]אבטיחים[:
החציר  -כרישין פוריל"ש ]כרשים[ ותרגומו ית בוציניא וכו':
)ו( אל המן עינינו  -מן בשחר מן בערבנז:
)ז( והמן כזרע גד  -מי שאמר זה לא אמר זה ,ישראל אומרים בלתי אל המן עינינו ,והקב"ה הכתיב
בתורה והמן כזרע גד וגו' ,כלומר ראו באי עולם על מה מתלוננים בני ,והמן כך וכך הוא חשוב:265

אל משה אמרו לו בקש עלינו מלפני המקום .יכול שעיכב משה בידו ת"ל ויצעק משה אל ה' .יכול
שעיכב בידו המקום ת"ל ותשקע האש ששקעה האש במקומה .אלו חזרה לה לשמים סופן היו
חוזרים לקלקולם ואלו חזרה לא' מכל הרוחות היתה קופלת את כל הרוח והולכת אלא ותשקע
האש ששקעה במקומה:
 260עי' הערה הקודמת.
 261עי' הערה הקודמת :האספסוף אשר בקרבו .אלו הגרים המוסיפים מכל מקום .ר' שמעון בן
מנסיה אומר אלו הזקנים נאמר שם אספה לי שבעים איש מזקני ישראל.
עי' מדרש רבה במדבר פרשה טו פסקה כד
אף הן נשרפו כשנכנסו לאוהל מועד והן נשרפו כשנתאוו אותה תאוה שנא' )במדבר יא(
והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה מהו והאספסוף רבי שמעון בר אבא ורבי שמעון בן מנסיא
אחד מהן אומר אלו הגרים שעלו עמהן ממצרים ונאספין עמהם שנאמר )שמות יב( וגם ערב רב
עלה אתם ואחד מהן אומר והאספסוף אלו סנהדרין שנא' )במדבר יא( אספה לי שבעים איש מה
כתיב שם )שם( ותבער בם
 262עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כח
ל :ויאמרו מי יאכילנו בשר .וכי מפני שלא היה להם בשר מתרעמים .והלא כבר נאמר שמות יב
וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר .יכול אכלום במדבר והלא בכניסתן לארץ הוא אומר במדבר לב
ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן אלא שמבקשים עלילה היאך לפרוש מן המקום:
)סליק פיסקא(:
263

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כט
זכרנו את הדגה .וכי יש בענין שהיו המצרים נותנים להם דגים בחנם והלא כבר נאמר שמות ה
ואתם לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם .אם תבן לא היו נותנים להם בחנם ודגים היו נותניםלהם
בחנם יומא עה ומה אני אומר חנם חנם מן המצות :ואת הקשואים .שם ר' שמעון אומר מפני מה
המן משתנה להם לכל
264

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כט
צות :ואת הקשואים .שם ר' שמעון אומר מפני מה המן משתנה להם לכל דבר שהיו רוצים חוץ
מחמשת המינים הללו .משל למלך בשר ודם שמסר בנו לפדגוג והיה יושב ומפקדו ואומר לו
הנראה שלא יאכל מאכל רע ולא ישתה משקה רע ובכל כך היה הבן ההוא מתרעם על אביו לומר
שלא מפני שאוהבני אלא שאי אפשר לו שאוכל .וחכמים אומרים מן היה להם לישראל לכל דבר
שרוצים אלא שלא היו רואים בעיניהם שנאמר אין כל בלתי אל המן עינינו .אין לנו אלא מן בשחר
ומן בערב) :סליק פיסקא(:
 265עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא ל
אבירים אכל איש במובלע באיברים אין כל בלתי אל המן עינינו .את סבור כל מה שאמר זה
אמר זה אלא מה שלא אמר זה לא אמר זה .יש אומרים בלתי אל המן עינינו והמקום מפייס את
כל באי העולם ואומר להם בואו וראו על מה אלו מתרעמים עלי והמן כזרע גד הוא ועינו כעין
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כזרע גד  -עגול כגידאפ זרע אליינדר"א ]כוסבר[:
הבדלח  -שם אבן טובה קריסט"ל ]בדולח[:
)ח( שטו  -אין שייט אלא לשון טיול אישבני"ר ]טיול להנאה[ בלא עמל:
וטחנו ברחים וגו'  -לא ירד בריחים ולא בקדירה ולא במדוכהצ אלא משתנה היה טעמו לנטחנין
ולנדוכין ולמבושלין:266
בפרור  -קדרה:
לשד השמן  -לחלוח של שמן ,כך פירשו דונש .ודומה לו )תהלים לב ,ד( נהפך לשדי בחרבוני קיץ.
והלמ"ד יסוד,ק נהפך לחלוחי בחרבוני קיץ .ורבותינו פרשוהו לשון שדים ,אך אין ענין שדים אצל שמן .ואי
אפשר לומר לשד השמן לשון )דברים לב ,טו( וישמן ישורון ,שאם כן היה המ"ם נקוד קמ"ץ קטן וטעמו למטה
תחת המ"ם ,עכשיו שהמ"ם נקוד פת"ח קטן והטעם תחת השי"ן ,לשון שמן הוא ,והשי"ן הנקודה בקמץ גדול
ואינה נקודה בפתח קטן מפני שהוא סוף פסוק .דבר אחר לשד לשון נוטריקון ליש שמן דבש,ר כעיסה הנלושה
בשמן וקטופה בדבש .ותרגום של אונקלס דמתרגם דליש במשחא ,נוטה לפתרונו של דונש,ש שהעיסה הנלושה
בשמן לחלוחית שמן יש בה:267
)י( בכה למשפחותיו  -משפחות משפחות נאספים ובוכים לפרסם תרעומתן בגלוי .ורבותינו אמרו
למשפחותיו על עסקי משפחות ,על עריותת הנאסרות להם:268
)יב( כי תאמר אלי  -שאתה אומר אליא שאהו בחיקך .והיכן אמר לו כן ,לך נחה את העם )שמות לב
לד( ,ואומר )שמות ו יג( ויצום אל בני ישראל ,על מנת שיהיו סוקלים אתכםב ומחרפים אתכם:269
על האדמה אשר נשבעת לאבותיו  -אתה אומר לי לשאתםג בחיקינח:
)טו( ואם ככה את עשה לי  -תשש כחו של משה כנקבהד כשהראוהו הקדוש ברוך הוא הפורענות
שהוא עתיד להביא עליהם על זאת .אמר לפניו ,אם כן הרגני תחלה:270

הבדולח .כענין שנאמר בראשית ב וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדולח .כיוצא בו אתה אומר שם
לח ויכר יהודה ויאמר צדקה
 266ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לא
וטחנו בריחים .והלא לא ירד לריחים לעולם אלא יומא עה מלמד שנשתנה להם לכל הנטחנים
שבריחים או דכו במדוכה והלא לא דכו במדוכה לעולם אלא מלמד שנשתנה להם לכל הדוכים
במדוכה .יכול לא היה משתנה להם אלא לאלו בלבד מנין אתה אומר שם כל ארבעים שנה שהיו
ישראל במדבר לא צרכה אשה למיני בשמים אלא מן המן היתה מתקשטת ת"ל דכו אודכו .ואומר
דברים ב זה ארבעים שנה ה' אלהיך עמך לא חסרת דבר:
 267עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לא
ל תאנים :והיה טעמו כטעם לשד השמן .זהו לשון טורקים .ד"א משמש לשלשה לשונות הלייש
והשמן והדבש כלייש זה שערוך בשמן ומקוטף בדבש כך היה ברייתו של מן וכך היו ישראל כשרים
אוכלים אותו .ד"א והיה טעמו כטעם לשד השמן .מה הדד הזה לתינוק עיקר והכל טפילה לו .כך
היה המן עיקר לישראל והכל טפילה להם .ד"א מה הדד הזה אפילו תינוק יונק הימנו כל היום כולו
אינו מזיקו כך המן אפילו ישראל אוכלים מהם כל היום כולו אינו מזיקן .ד"א מה הדד הזה שהוא
מין אחד ומשתנה למינים הרבה כך היה המן משתנה להם לישראל לכל דבר שהם רוצים .משל
אומר לאשה אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק .ד"א מה הדד הזה תינוק ומצטער בשעה שפורש
ממנו .כך היו ישראל מצטערים בשעה שפירשו מן המן שנאמר יהושע ה וישבות העם ממחרת
משל אומרים לאדם מפני מה אתה אוכל פת שעורים מפני שאין לי פת חיטים.
268

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לב
וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו .היה ר' נהורי אומר מנין שהיו ישראל מצטערים יומא
עה בשעה שאמר להם משה לפרוש מן העריות מלמד שהיה אדם נושא את אחותו ואחות אביו
ואחות אמו .ובשעה שאמר להם משה לפרוש מן העריות היו מצטערי' :בוכה למשפחותיו .לפי
שגבה לבם בחטא נזדווגו משפחות משפחו' והוא אומר את הדברים ברבים :איש לפתח אהלו.
מלמד שהיו ממתינים???
 269עי' מדרש תנחומא בשלח פרק כב
עוד מעט וסקלוני אמר משה לפני הקב"ה רבון העולם בינך לבינם אני הרוג אתה אומר לי אל
תקפיד כנגדן כי תאמר אלי שאהו בחיקך )במדבר יא( והם בקשו לסקליני כאן הקב"ה ממיך ומשה
מגביה ובמקום אחר הקב"ה מגביה ומשה ממיך כענין שנאמר )שמות לב( ועהה הניחה לי ויחר אפי
בהם?????
 270עי' תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב ע"א
להם :מבלתי יכולת ה' יכול ה' מיבעי ליה אמר רבי אלעזר אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא
רבונו של עולם עכשיו יאמרו אומות העולם תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל אמר הקדוש ברוך
הוא למשה???????? עי' תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב ע"א
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ואל אראה ברעתי  -ברעתם היה לו לכתוב ,אלא שכינה הכתוב .וזה אחד מתקוני סופריםה בתורה
לכינוי ולתקון הלשון:271
)טז( אספה לי  -הרי תשובה לתלונתךו שאמרת לא אוכל אנכי לבדי .והזקנים הראשונים היכן היו,
והלא אף במצרים ישבו עמהם ,שנאמר )שמות ג ,טז( לך ואספת את זקני ישראל ,אלא באש תבערה מתו .וראוים
היו לכך מסיני ,דכתיב )שמות כד( ויחזו את האלהים ,שנהגו קלות ראש ,כנושך פתו ומדבר בפניז המלך .וזהו
)שם( ויאכלו וישתו ,ולא רצה הקדוש ברוך הוא ליתן אבלות במתן תורה ופרע להם כאן:272
אשר ידעת כי הם וגו'  -אותם שאתה מכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצריםח בעבודת פרך והיו
מרחמים עליהם ומוכים על ידם ,שנאמר )שמות ה ,יד( ויכו שוטרי בני ישראל ,עתה יתמנו בגדולתן כדרך
שנצטערו בצרתן:273
274
ולקחת אותם  -קחם בדברים ,אשריכם שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום :
והתיצבו שם עמך  -כדי שיראו ישראל וינהגו בהם גדולה וכבוד ויאמרו חביבין אלה שנכנסו עם משה
לשמוע דבור מפי הקדוש ברוך הוא:275
276
)יז( וירדתי  -זו אחתט מעשר ירידות הכתובות בתורה :
אלעזר אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה רד מגדולתך כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל
ישראל ועכשיו ישראל חטאו אתה למה לי מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר וכיון
שאמר הרף
 271עי' מכילתא פרשת השירה פרשה ו
כינה הכתוב .כיוצא בו חבקוק א' הלא אתה מלכי מקדם ה' אלהים ולא נמות כנה הכתוב.
כיוצא בו ירמיה ז' ההמיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו כינה הכתוב .כיוצא בו
תהלים ק"ו וימירו את כבודם בתבנית שור כינה הכתוב .במדבר י"א ואל אראה ברעתי כינה
הכתוב .כיוצא בו ש"ב כ' אין לנו חלק בדוד איש לאהליו ישראל כינה הכתוב .יחזקאל ח' והנם
שולחים הזמורה אל אפם כינה הכתוב .במדבר י"ב בצאתו מרחם אמו מרחם אמנו היה לו לומר
כינה הכתוב .אף כאן אתה
 272עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לד
ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש .למה נאמר לפי שהוא אומר לא אוכל אנכי לבדי .א"ל
המקום מה שבקשת נתתי לך :אספה לי .שתהא סנהדרין לשמי שבכל מקום שנאמר לי קיים לעלם
ולעולמי עולמים .בכהנים הוא אומר שמות כח וכהנו לי .בלוים הוא אומר במדבר ח והיו לי
הלוים .בישראל הוא אומר ויקרא כה כי לי בני ישראל עבדים .בבכורות הוא אומר במדבר ח כי לי
כל בכור בבני ישראל .במקדש הוא אומר שמות כה ועשו לי מקדש .במזבח הוא אומר שם כ מזבח
אדמה תעשה לי .בשמן המשחה הוא אומר ש"א עז כי ראיתי בבניו לי מלך .בקרבנות הוא אומר
במדבר כח
 273עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לד
אשר ידעת כי הם זקני העם .אתה צרי' לידע אם ברורים הם לפני :כי הם זקני העם ושוטריו.
מלמד שאין אדם יושב בישיבה של מטה אלא א"כ יושב בישיב' של מעלה עד שהבריות מרננות
עליו ואומרי' איש פלוני כשר וחסיד ונאה להיות חכם ושוטר כמה שנא' שמות ה ויראו שוטרי בני
ישראל אותם ברע לאמר ואמרת הואיל וראו עצמם בצער ההוא של מצריים יבואו ויראו בריוח
עמהן :ולקחתם אותם אל אהל מועד .אמר לו קחם בדבריםעי' מדרש רבה במדבר פרשה טו פסקה
כ
ואל יכשלו יתר העם לפיכך כשאמר הקב"ה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אמר משה לפני
הקב"ה רבש"ע איני יודע מי ראוי ומי אינו ראוי אמר לו )במדבר יא( אשר ידעת כי הם זקני העם
ושוטריו אותן הזקנים והשוטרים שהיו מוסרין עצמן ללקות עליהם במצרים במתכנת הלבנים
יבאו ויטלו בגדולה הזו לפיכך הוא אומר אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו ולפי שמסרו עצמן
ללקות על הצבור לפיכך ונשאו אתך במשא העם ללמדך שהשוון הקב"ה למשה מכאן את למד שכל
מי שמוסר
 274עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לד
עמהן :ולקחתם אותם אל אהל מועד .אמר לו קחם בדברים תחילה אמור להם דברי שבח
אשריכם שנתמניתם וחוזר ואומר להם דברי פגם היו יודעים שסורחנים וסורבנים הם על מנת כן
תהו מקבלים עליכם שיהיו מקללים אתכם וסוקלים אתכם באבנים מה שהתנתי עמך התנה עמה':
והתיצבו שם
 275עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לד
עמה' :והתיצבו שם עמך .הכניסם עמך אל אהל מועד ויהיו כל ישראל נוהגים בהם אימה ויראה
וכבוד כמו נוהגי' בך ויהיו אומרים חביבים אלו שנכנסו עם משה לשמוע דבור מפי הקב"ה) :סליק
פיסקא(:
276
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ודברתי עמך  -ולא עמהם:277
ואצלתי  -כתרגומוי וארבי ,כמו )שמות כד ,יא( ואל אצילי בני ישראל:
ושמתי עליהם  -למה משה דומה באותה שעה ,לנר שמונח על גבי מנורה והכל מדליקין הימנו ,ואין
אורו חסר כלום:278
279
ונשאו אתך  -התנה עמהם על מנת שיקבלו עליהם טורח בני ,שהם טרחנים וסרבנים :
ולא תשא אתה לבדך  -הרי תשובה למה שאמרת לא אוכל אנכי לבדינט:
280
)יח( התקדשו  -הזמינו עצמכםי* לפורענות ,וכן הוא אומר )ירמיה יב ,ג( והקדישם ליום הרגה :
)כ( עד חדש ימים  -זו בכשריםכ שמתמצין על מטותיהן ואחר כך נשמתן יוצאה ,וברשעים הוא אומר
הבשר עודנו בין שניהם ,כך היא שנויה בספרי ,281אבל במכילתא שנויה חילוף הרשעים אוכלין ומצטערין
שלושים יום והכשרים הבשר עודנו בין שניהם:282
עד אשר יצא מאפכם  -כתרגומו דתקוצוןל ביה ,יהא דומה לכם כאילו אכלתם ממנו יותר מדאי עד
שיוצא ונגעל לחוץ דרך האףס:
283
והיה לכם לזרא  -שתהיו מרחקין אותומ יותר ממה שקרבתם  .ובדברי רבי משה הדרשן ראיתי שיש
לשון שקורין לחרב זרא:
את ה' אשר בקרבכם  -אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם,נ לא גבה לבבכם ליכנס לכל הדברים הללו:284
)כא( שש מאות אלף רגלי  -לא חש למנות את הפרט שלשת אלפים היתרים .ור' משה הדרשן פירש
שלא בכו אלאס אותן שיצאו ממצריםסא:
)כב( הצאן ובקר ישחט  -זה אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא דורש ואין רבי שמעון דורש
כמותו .רבי עקיבא אומר שש מאות אלף רגלי ,ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים ,הצאן ובקר וגו',
הכל כמשמעו ,מי יספיק להם ,כענין שנאמר )ויקרא כה ,כו( ומצא כדי גאולתו .ואיזו קשה ,זו או )במדבר כ ,י(
שמעו נא המורים,ע אלא לפי שלא אמר ברבים חיסך לו הכתוב ולא נפרע ממנו ,וזו של מריבה היתה בגלוי,

וירדתי זו אחת מעשר ירידות שכתובו' בתורה .וירדתי עמך ולא עמהם :ואצלתי מן הרוח .למה
משה
 277עי' הערה הקודמת.
 278עי' מדרש תנחומא בהעלותך פרק יב
נתפרשו שמותם והזקנים נפסקה נבואתן שהיתה משל משה שכן הקב"ה אומר למשה ואצלתי
מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם אבל אלו היתה נבואתן מן הקב"ה שנאמר ותנח עליהם הרוח
וא"ת הזקנים שהיתה נבואתם משל משה שמא חסר מנבואתו כלום משל לנר שהיה דלוק והדליקו
ממנו כמה נרות ואור דליקתו לא חסר אף כאן משה אע"פ שהיתה נבואת שבעים זקנים משלו לא
חסר מנבואתו כלום שנאמר )דברים לד( ולא קם נביא עוד בישראל כמשה:
 279עי' ספרי )בהעלותך פיסקא לה( ונשאו אתך .למה נאמר לפי שהוא אומר דברים א איכה
אשא לבדי טרחכם ומשאכם ורבכם לכך נאמר ונשאו אתך במשא העם:
 280עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לו
ואל העם תאמר התקדשו למחר .אין התקדשו אלא התקינו עצמכם לפורענות כשהוא אומר
ירמיה יב הקדישם ליום הריגה ואומר יואל ב קדשו צום קראו עצרה ואומר ירמיה כב וקדשתי
עליך משחיתים כי
 281עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לו
 .עד חודש ימים .בכשרים הוא אומר עד חודש כשמתמצים ומתמטים על מטותיהם ואח"כ
היתה נשמתם יוצאה .ברשעים הוא אומר הבשר עודנו בין שיניהם כיון שהיה נותנו לתוך שיניו
היתה נשמתו יוצאה:
 282עי' תלמוד בבלי מסכת יומא דף עה ע"ב
סעודה הבשר עודנו בין שניהם וכתיב עד חדש ימים הא כיצד בינונים לאלתר מתו רשעים
מצטערין והולכין עד חדש ימים וישטחו אמר ריש לקיש אל תקרי וישטחו אלא וישחטו מלמד
שנתחייבועי' מכילתא פרשת ויסע פרשה ד
למכעיסיו קל וחומר שישלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבא .במדבר י"א הבשר עודנו בין
שיניהם אמרו הכשר שביניהם אוכלו ונתרז מיד הרשע שביניהם אוכלו ומצטער עד שלשים יום.
שם ואף ה' חרה בעם מכה רבה מאד .שם מקברות התאוה נסעו העם מחצרות וכי מחצרות נסעו
ובחצרות חנו אלא מלמד שחזר מסען לאחוריהם שלש מסעות בשביל מרים:
 283עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לו
צאה :והיה לכם לזרא .שתהו מרחיקים אותו יותר ממה שהיית' מקרבי' אותו :יען
 284עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לו
 :יען כי מאסתם את ה' .שאלו סלקתי שכינתי מביניכם לא נכנסתם אמר להם המקום מי גרם
לכם לומר דברי' הללו שנתתי שכינתי ביניכם שאלו סלקתי שכינתי מביניכם לא נכנסתם לתוך
דברים הללו לכך נאמר יען כי מאסתם את ה':
38
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לפיכך לא חיסך לו הכתוב .רבי שמעון אומר חס ושלום לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך ,מי שכתוב בו
)במדבר יב ,ז( בכל ביתי נאמן הוא ,יאמר אין המקום מספיק לנו ,אלא כך אמר שש מאות אלף רגלי וגו' ואתה
אמרת בשר אתן לחדש ימים ,ואחר כך תהרוג אומה גדולה כזו ,הצאן ובקר ישחט להם כדי שיהרגו ,ותהא
אכילה זו מספקתן עד עולם ,וכי שבחך הוא זה ,אומרים לו לחמור טול כור שעורים ונחתוך ראשך .השיבו
הקדוש ברוך הוא ואם לא אתן יאמרו שקצרה ידי ,הטוב בעינך שיד ה' תקצר בעיניהם ,יאבדו הם ומאה כיוצא
בהם ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפילו שעה אחת:285
)כג( עתה תראה היקרך דברי  -רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר אי אפשר לעמוד על
התפל,פ מאחר שאינן מבקשים אלא עלילה לא תספיק להם ,סופן לדון אחריך ,אם אתה נותן להם בשר בהמה
גסה ,יאמרו דקה בקשנו ,ואם אתה נותן להם דקה ,יאמרו גסה בקשנו ,חיה ועוף בקשנו ,דגים וחגבים בקשנו,
אמר לו אם כן יאמרו שקצרה ידי .אמר לפניו הריני הולך ומפייסן .אמר לו עתה תראה היקרך דברי ,שלא ישמעו
לך .הלך משה לפייסן אמר להם היד ה' תקצר) ,תהלים עח ,כ( הן הכה צור ויזובו מים וגו' הגם לחם יוכל תת,
אמרו פשרה היא זו,צ אין בו כח למלאות שאלתנו .וזהו שנאמר ויצא משה וידבר אל העם ,כיון שלא שמעו לו
ויאסף שבעים איש וגו':286
)כה( ולא יספו  -לא נתנבאו אלא אותו היום לבדו ,כך מפורש בספרי ,ואונקלוס תרגם ולא פסקין ,שלא
פסקה נבואה מהם:287
288
)כו( וישארו שני אנשים  -מאותן שנבחרו .אמרו אין אנו כדאין לגדולה זו :
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ויאמר משה שש מאות אלף רגלי .ר' שמעון בן יוחאי אומר ר' עקיבא היה דורש בו דבר אחד
ואני דורש בו שני דברים ודבריי נראים משל רבן הרי הוא אומר הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם
אפי' אתה מכניס להם כל צאן ובקר ספיקין הן להן ואני אומר וכי מפני שאין להם בשר הם
מתרעמים והלא כבר נאמר ביציאתם ממצרים שמות יב וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר יכול
שאכלום במדבר ת"ל במדבר לב ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן אלא שמבקשים עליל' היאך
לפרוש מאחרי המקום .את כל דגי הים יאסף להם אפילו אתה מכניס להם דגים לאכול היו
מתרעמים והלא הלכה עמהם באר במדבר והיתה מעלת להם דגים שמנים יותר מצרכם אלא
שמבקשים עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום .ד"א לפי שהראהו המקום למשה סדר פורענות
העתידה לבוא עליהן .אמר משה לפני המקום אדני כלום הגון להם שתתן להם ותהרגם .אומרים
לחמור טול כור של חטים ונחתוך ראשך אומרים לאדם טול ככר ורד לשאול .אמר לו אם לאו מה
אתה אומר אמר לו הריני הולך ומפייסם אמר לו עד שאתה כאן אני אומר לך שאין שומעים לך
כיון שהלך משה אצלם אמר להם היד ה' תקצר תהלים עח הן הכה צור ויזובו מימיו ונחלים
ישטופו הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו אמרו פשרה היא זו אין בו כח לתת אלינו
שאלתינו .ויצא משה וידבר אל העם .וירד ה' בעמוד ענן .וישארו שני אנשים
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כמתאוננים .אין מתאוננים אלא מתרעמים מבקשים עלילה לפרוש מאחרי המקום שכן הוא
אומר ביורם בן אחאב מ"ב ה דעו נא וראו כי מתאנה הוא לי .וכן הוא אומר בשמשון שופטים יד
כי תואנהעי' מדרש רבה במדבר פרשה ז פסקה ד
מתאוה דגה היה טועמו מי שהיה מתאוה תרנגול או פסיון או טווס כך היה טועם כל מה שהיה
מבקש ולמה מתרעמים אלא שהיו מבקשים עלילה היאך לחזור למצרים ואעפ"כ אמר האלהים
למשה מה הם מבקשים בשר אמור להם שאני אתן להם בשר ואין אתם אוכלים ממנו יום אחד
בלבד או יומים
עי' תוספתא מסכת סוטה פרק ו
אפילו שעה אחת שנאמר )שם( ויאמר ה' אל משה היד ה' תקצר וגו' ר"ג בנו של ר' יהודה
הנשיא אומר אי אפשר לעמוד על ]תיפלתם[ אם תתן להם בשר ]בהמה[ גסה יאמרו בשר בהמה
דקה בקשנו תתן בשר בהמה דקה יאמרו בשר חיה ועוף אנו מבקשים אם תתן בשר חיה ועופות
יאמרו בשר דגים וחגבים אנו מבקשים שנאמר )שם( הצאן ובקר ישחט להם השיבתו רוח הקדש
)שם( עתה תראה היקרך דברי אם לא ורואה אני את דברי מדברי ר"ע:
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זו הלכו והטמינו את עצמם אמר להם המקום אתם מעטתם עצמכם אני אגדל אתכם יותר
מכולם בשבעים זקנים אומר ויתנבאו ולא יספו יתנבאו לפי שעה באלדד ומידד הוא אומר ויתנבאו
במחנה שהיו מתנבאים עד יום מותם ומה היו אומרים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ:
)סליק פיסקא(:
 288עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לז
ר' שמעון אומר במחנה נשתיירו לפי שראו את משה שמברר לו הזקנים אמרו אין אנו כדי
לגדולה זו הלכו והטמינו את עצמם אמר להם המקום אתם מעטתם עצמכם אני אגדל אתכם יותר
מכולם בשבעים זקנים אומר ויתנבאו ולא יספו יתנבאו לפי שעה באלדד ומידד הוא אומר ויתנבאו
במחנה שהיו מתנבאים עד יום מותם ומה היו
39
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והמה בכתבים  -במבוררים שבהם לסנהדרין ,ונכתבו כולם נקובים בשמות ,וע"י גורל ,לפי שהחשבון
עולה לי"ב שבטים ,ששה ששה לכל שבט ושבט חוץ משני שבטים שאין מגיע אליהם אלא חמשה חמשה .אמר
משה ,אין שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד .מה עשה ,נטל שבעים ושנים פתקין וכתב על שבעים זקן ,ועל
שניםק חלק וברר מכל שבט ושבט ששה ,והיו שבעים ושנים .אמר להם טלו פתקיכם מתוך קלפי ,מי שעלה בידו
זקן ,נתקדש ,ומי שעלה בידו חלק אמר לו המקום לא חפץ בך:289
)כז( וירץ הנער -ר יש אומרים גרשום בן משה היה:290
סב
291
)כח( כלאם  -הטל עליהם צרכי צבור והםש כלים מאליהם  .דבר אחר תנם אל בית הכלא  ,לפית
שהיו מתנבאים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ:292
293
)כט( המקנא אתה לי  -הקנאי אתה לי הקנאתי אתה מקנא :
לי  -כמו בשבילי .כל לשון קנאה אדם הנותן לב על הדבר או לנקום או לעזור אינפרינמינ"ט בלע"זא
]לקחת במרץ חלק בדבר[ ,אוחז בעובי המשאסג:
)ל( ויאסף משה  -מפתחב אהל מועדסד:
אל המחנה  -נכנסוג איש לאהלוסה:
ויאסף  -לשון כניסה אל הבית ,כמו )דברים כב ,ב( ואספתו אל תוך ביתך ,ואב לכולם )תהלים לט ,ז(
יצבור ולא ידע מי אוספם ,מלמד שלא הביא עליהם פורענות עד שנכנסו הצדיקים איש לאהלו:294
)לא( ויגז  -ויפריח ,וכן )תהלים צ ,י( כי גז חיש ,וכן )נחום א ,יב( נגוזו ועבר:
ויטש  -ויפשוט ,כמו )שמואל א' ל טז( והנם נטושים על פני כל הארץ) ,יחזקאל כט ,ה( ונטשתיך
המדברה:
וכאמתים  -פורחות בגובה עד שהן כנגד לבוד של אדם ,כדי שלא יהא טורח באסיפתן לא להגביה
ולאה לשחות:295
296
)לב( הממעיט  -מי שאוסף פחות מכולם ,העצלים והחגרים ,אסף עשרה חמרים :
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שבט ושבט נמצאו שנים יתירים אברור חמשה חמשה מכל שבט ושבט נמצאו עשרה חסרים
אברור ששה משבט זה וחמשה משבט זה הריני מטיל קנאה בין השבטים מה עשה בירר ששה
ששה והביא שבעים ושנים פיתקין על שבעים כתב זקן ושנים הניח חלק בללן ונתנן בקלפי אמר
להם בואו וטלו פיתקיכם כל מי שעלה בידו זקן אמר כבר קידשך שמים מי שעלה בידו חלק אמר
המקום לא חפץ בך אני מה אעשה לך כיוצא בדבר אתה אומר ולקחת חמשת חמשת שקלים
לגולגולת אמר משה כיצד
290
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וירץ הנער ויגד משה .יש אומרים זה יהושע בענין שנא' שמות לג ומשרתו יהושע בן נון נער .ר'
שמעון אומר הרי הוא אומר ויען יהושע בן נון משרת משה הא לא היה ראשון יהושע :א עי' מדרש
רבה במדבר פרשה טו פסקה יט
מתנבאים י"א על מפלתו של גוג וי"א מת משה ויהושע מכניס את ישראל לארץ תדע לך שכן
יהושע אומר למשה )שם( ויען יהושע בן נון וירץ הנער ויגד למשה מי היה זה גרשום בן משה
הזקנים לא נכנסו לארץ אבל אלדד ומידד הוא אלדד בן כסלון ומידד זה קמואל בן שפטן הזקנים
לא נתפרשו
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דאמר משה מת מינח הוה ניחא ליה לא סיימוה קמיה מאי כלאם אמר ליה הטל עליהן צרכי
ציבור והן כלין מאיליהן :מניין להביא עוד שלשה :סוף סוף לרעה על פי שנים לא משכחת לה אי
אחד עשרעי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לז
להם המקום אתם מעטתם עצמכם אני אגדל אתכם יותר מכולם בשבעים זקנים אומר ויתנבאו
ולא יספו יתנבאו לפי שעה באלדד ומידד הוא אומר ויתנבאו במחנה שהיו מתנבאים עד יום מותם
ומה היו אומרים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ) :סליק פיסקא(:
292

 293עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לח
 :ויאמר לו משה המקנ' אתה לי .אמר לו יהושע בך אני מקנא לואי אתה כיוצא בו ולואי כל
ישראל כיוצא בך מי יתן את כל עם ה' נביאי':
 294עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לח
 :ויאסף משה אל המחנה .מלמד שלא הביא עליהם הפורענות עד שנכנסו כל הצדיקים במחנה:
295

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לט
ן :וכאמתים על פני כל הארץ .מלמד שהיתה פורחת ועולה על רום מן הארץ ב' אמות כדי שלא
יהיו מצטערים עליהם בשעת לקיטתה:
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וישטחו  -עשו אותן משטיחין משטיחין:297
)לג( טרם יכרת  -כתרגומו עד לאו פסק .דבר אחר אינו מספיק לפסקו בשניו עד שנשמתו יוצאה :
298

פרק יב
)א( ותדבר  -אין דבור בכל מקום אלא לשון קשה ,וכן הוא אומר )בראשית מב ,ל( דבר האיש אדוני
הארץ אתנו קשות ,ואין אמירה בכל מקום אלא לשון תחנונים ,וכן הוא אומר )בראשית יט ,ז( ויאמר אל נא אחי
תרעו) ,במדבר יב ,ו( ויאמר שמעו נא דברי ,299כל נא לשון בקשה:300
ותדבר מרים ואהרן  -היא פתחה בדבור תחילה ,לפיכך הקדימה הכתוב תחלה ,ומנין היתה יודעתז
מרים שפרש משה מן האשה ,רבי נתן אומר ,מרים היתה בצד צפורה בשעה שנאמר למשה אלדד ומידד
מתנבאים במחנה ,כיון ששמעה צפורה ,אמרה אוי לנשותיהן של אלו אם הם נזקקים לנבואה שיהיו פורשין
מנשותיהן כדרך שפרש בעלי ממני ,ומשם ידעה מרים והגידה לאהרן .ומה מרים שלא נתכוונה לגנותו ,כך
נענשה ,קל וחומר למספר בגנותו של חבירו:301
302
האשה הכשית  -מגיד שהכל מודים ביפיה,ח כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי :
כושית  -בגימטריא יפת מראה:
על אדות האשה  -על אודותט גירושיה:303
296

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מ
ויקם העם כל היום ההוא וגו' .אל תהי קורא הממעיט )אלא( הממעט העצלי' והחיגרי' שבהם
כנסו להם מאה כור :ו
297

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מ
וישחטו להם שטוח .רבי יהודה אומר אל תהי קורא וישחטו אלא וישחטו מלמד שטעונים
שחיטה .יומא עה ר' אומר אין צריך שהרי כבר נאמר וימטר עליהם כעפר שאר מלמד שטעונים
שחיטה ומה ת"ל וישטחו להם שטוח מלמד שהיתה עשויה משטיחים משטיחים.
298

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מ
בה ת"ל הבשר עודנו בין שיניהם כיון שהיה נותנו לתוך פיו לא היה מתחיל לפוסקו עד
שנשמתו יוצאה כענין שנא' תהלים עח לא זרו מתאותם עוד אכלם בפיהם ואף אלהים עלה בהם
ויהרג במשמניהם:
299

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מא
ותדבר מרים ואהרן במשה .אין דבר בכל מקום אלא לשון קשה וכן הוא אומר בראשית מב דבר
האיש אדוני הארץ אתנו קשות במדבר כא וידבר העם באלהים ובמשה הא אין דבר בכל מקום
אלא לשון קשה .ואין אמירה בכל מקום אלא תחנונים וכן הוא אומר בראשית יט ויאמר אל נא
אחי תרעו במדבר יב ויאמר שמעו נא דברי.
 300ספרי בהעלותך כב.
 301ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מא
ותדבר מרים ואהרן במשה מלמד ששניהם דברו בו אלא שמרים פתחה בדבר שלא היתה מרים
יכולה לדבר בפני אהרן אלא מפני צורך השע' .כיוצא בו אתה אומר ירמיה לו ובאת אתה וקראת
את המגילה אשר כתבת אתה מפי ירמיהו ולא שהיה ברוך רגיל לדבר בפני ירמיה אלא מפני צורך.
ותדבר מרים ואהרן במשה .מנין היתה מרים יודעת שפירש משה מפריה ורביה אלא שראת' צפורה
שאינ' מתקשטת בתכשיטי נשים אחר' לה מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים אמר' לה אין
אחיך מקפיד בדבר לכך ידעה מרים ואמרה לאחיה ושניהם דברו בו .והרי דברים ק"ו ומה מרים
שלא נתכוונה לדבר באחיר לגנאי אלא לשבח ולא למעט מפריה ורביה אלא לרבות בינה לבין
עצמה כך נענשה המתכוון לדבר בחבירו לגנאי ולא לשבח ולמעט מפריה ורביה ולא לרבות בינה
לבין אחרים ולא בינו לבין עצמו על אחת כמה וכמה .ו
 302ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מא
 :על אודות האשה הכושית .מגיד הכתוב שכל מי שהוא רואה אותה היה מודה בנויה .וכן הוא
אומר בראשית יא אבי מלכ' ואבי יסכה אלא מגילה יד שהכל סוכים ביופיה שנא' שם יב ויראו
אות' שרי פרעה ויהללו אותה אל פרעה .ר' אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר צפורה צפו וראו
מה נאה האשה :הכושית .וכי היתה אלא מדיינת היתה שנאמר שמות ב ולכהן מדין שבע בנות ומה
ת"ל כושית מו"ק טז מה כושי משונה בעורו כך צפורה משונה בנויה יותר מכל הנשים .שם כיוצא
בו אתה אומר תהלים ז שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני וכי כושי היה אלא מה
כושי משונה בעורו אף שאול משונה במראיו שנאמר ש"א ט משכמו ומעלה גבוה מכל העם .שם
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כי אשה כשית לקח  -מה תלמוד לומר,י אלא יש לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה ,במעשיה
ולא ביפיה ,אבל זאת נאה בכל:304
האשה הכשית  -על שם נויה נקראת כושיתכ כאדם הקורא את בנו נאה כושי ,כדי שלא תשלוט בו עין
רעה:305
306
כי אשה כשית לקח  -ועתהל גרשה :
)ב( הרק אך  -עמו לבדומ דבר ה':307
308
הלא גם בנו דבר  -ולא פרשנו מדרך ארץ :
)ג( ענו  -שפל וסבלן:309
)ד( פתאום  -נגלה עליהם פתאום ,והם טמאים בדרך ארץ,נ והיו צועקים מיםס מים ,להודיעם שיפה
עשה משה שפרש מן האשה ,מאחר שנגלית עליו שכינה תדיר ואין עת קבועה לדבור:310
311
צאו שלשתכם  -מגיד ששלשתן נקראו בדבור אחד ,מה שאי אפשר לפה לומר ולאזן לשמוע :
)ה( בעמוד ענן  -יצא יחידי,ע שלא כמדת בשר ודם .מלך בשר ודם כשיוצא למלחמה יוצא באוכלוסין,
וכשיוצא לשלום יוצא במועטים ,ומדת הקדוש ברוך הוא יוצא למלחמה יחידי ,שנאמר )שמות טו ,ג( ה' איש
מלחמה ,ויוצא לשלום באוכלוסין ,שנאמר )תהלים סח ,יח( רכב אלהים רבותים אלפי שנאן:312
ויקרא אהרן ומרים  -שיהיו נמשכין ויוצאין מן החצר לקראת הדבורסו:
ויצאו שניהם  -ומפני מה משכן והפרידן ממשה ,לפי שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא
בפניו ,וכן מצינו בנח ,שלא בפניו נאמר )בראשית ו ,ט( איש צדיק תמים ,ובפניו נאמר )בראשית ז ,א( כי אותך
ראיתי צדיק לפני .דבר אחר שלא ישמע בנזיפתו של אהרן:313
 303תנחומא צו יג
304
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כי אשה כושית לקח .למה נאמר לפי שהוא אומר על אודות הכושית אלא מה ת"ל כושית לקח
יש לך נוחה ביופיה ולא במעשיה ולא ביופיה כמ"ש משלי יא נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת
טעם .זאת נאה נוחה בנויה ונוחה במעשיה לכך נאמר אשה כושית לקח:
 305תנחומא צו יג :ועל שם נויה נקראת כושית כאדם הקורא לבנו נאה כושי כדי שלא ישלוט
בו העין והאי
 306עי' שם :כי אשה כושית לקח מה תלמוד לומר אלא יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה
במעשיה או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה וזו נאה בכל ועתה גירשה
 307עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מב
ויאמרו הרק אך במשה .והלא אף עם אבותינו דבר הקב"ה ולא פירשו מפריה ורביה:
עי' מדרש תנחומא צו פרק יג
ולפיכך הקדימה הכתוב ומה אמרו הרק אך במשה דבר ה' כלומר במשה דבר ה' לבדו שפירש
מאשתו הלא גם בנו דבר כמו כן דבר עמנו ולא פירשנו מדרך ארץ ומנין היתה יודעת מרים שפירש
משה מן
 308עיין שם :והלא גם בנו דבר .ולא פירשנו מפריה ורביה :ו
 309עי' מדרש תנחומא צו פרק יג
 310עי' מדרש תנחומא צו פרק יג
וסבלן דבר אחר ענו מאד מל' עונה כלומר שאם היה שומע אלו הדברים יודע היה לענות
ולהשיב טענות כנגדן ויאמר ה' פתאום )שם( שנגלה עמהם פתאום והם טמאים בדרך ארץ והיו
צועקים מים מים להודיעם שיפה עשה משה שפירש מאשתו אחר שנגלית שכינה עליו תדיר ואין
עת קבוע לדבור
 311ספרי בהעלותך מד ,צאו שלשתכם אל אהל מועד .מלמד ששלשתם נקראו בדבור אחד מה
שאין הפה יכולה לדבר ומה שאי אפשר אוזן לשמוע .וכן הוא אומר שמות כ וידבר אלהים את כל
הדברים האלה לאמר .תהילם סב אחת דבר אלהים שתים זו שמענו .ירמיה כג הלא כל דברי כאש
נאם ה':
 312עיי' ספרי שם ,וירד ה' בעמוד ענן .שלא כמדת בשר ודם .מדת בשר ודם כשהוא יוצא
למלחמה יוצא בבני אדם מרובים וכשהוא יוצא לשלום אינו יוצא אלא בבני אדם מועטים אבל
הקב"ה כשהוא יוצא למלחמה אינו יוצא אלא יחידי שנאמר שמות טו ה' איש מלחמה וכשהוא בא
בשלום באלפים ובררבות הוא בא שנאמר תהלים סח רכב אלהים רבותיים אלפי שנאן:
 313עי' ספרי שם ,ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם .מפני מה לא יצא משה עמהם שלא יהו
ישראל אומרים אף משה היה עמהם בכלל הכעס .ד"א בא הכתוב ללמדך דרך ארץ שכל זמן שאדם
רוצה לדבר לחבירו לא יאמר לו קרב אליך אלא מושכו במה שרוצה ומדבר עמו .ד"א שלא ישמע
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)ו( שמעו נא דברי  -אין נאפ אלא לשון בקשה:314
אם יהיה נביאכם  -אם יהיוצ לכם נביאיםסז:
315
ה' במראה אליו אתודע  -שכינת שמי אין נגלית עליוק באספקלריא המאירה אלא בחלום וחזיון :
)ח( פה אל פה  -אמרתי לו לפרוש מןר האשה .והיכן אמרתי לו ,בסיני )דברים ה ,כז( לך אמור להם
שובו לכם לאהליכם ,ואתה פה עמוד עמדי:316
ומראה ולא בחידות  -מראה זה מראה דבור ,שאני מפרש לו דבורי במראת פנים שבו ואיני סותמו לו
בחידות ,כענין שנאמר ליחזקאל )יחזקאל יז ,ב( חוד חידה וגו' ,יכול מראה שכינה ,תלמוד לומר )שמות לג ,כ(
לא תוכל לראות את פני:317
318
ותמנת ה' יביט  -זה מראה אחורים ,כענין שנאמר )שמות לג ,כג( וראית את אחורי :
בעבדי במשה  -אינו אומר בעבדי משה ,אלא בעבדי במשה ,בעבדי אף על פי שאינו משה ,במשה
אפילו אינו עבדי ,כדאי הייתם לירא מפניו ,וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך ,היה לכם לומר אין המלך
אוהבו חנם .ואם תאמרו איני מכיר במעשיו,ש זו קשה מן הראשונה:319
)ט( ויחר אף ה' בם וילך  -מאחר שהודיעם סרחונם גזר עליהם נדוי ,קל וחומר לבשר ודם שלא יכעוס
על חבירו עד שיודיענו סרחונו:320

גנותו של אהרן .ד"א שאין אומרים שבחו של אדם בפניו .ר' אלעזר בן עזריה אומר מצינו שאומר
מקצת שבחו של אדם בפניו שכן מצינו בנח בראשית ז כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה ושלא
בפניו הוא אומר שם ו אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו .ר' אלעזר בנו של רבי
יוסי הגלילי אומר מצינו שאומרים מקצת שבחו של מי שאמר והיה העולם שנאמר תהלים סו
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך אם אומר מקצת שבחו של מי שאמר והיה העולם ק"ו לבשר ודם:
314

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מה
ויאמר שמעו נא דברי .אין נא אלא לשון בקשה והרי דברים ק"ו ומה אם מי שאמר והיה העולם
דבר בתחנונים ק"ו לבשר ודם .ר' שמעון בן יוחאי אומר מה ת"ל שמעו נא דברי אלא שבקשו
ליכנס לתוך דברי המקום אמר להם המקום המתינו לי עד שאדרוש .ק"ו שלא יהא אדם נכנס לתוך
דברי חבירו:
 315עי' ספרי בהעלותך מה ,אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע .או כשם שאני בחלום
ובחזיון כך היה מדבר עם משה ת"ל לא כן עבדי משה:
 316עי' ספרי שם ,פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות :שבת פז אמרתי לו לפרוש מן
האשה .במראה זו מראה דבור אתה אומר מראה דבור או אינו אלא מראה שכינה תלמוד לומר
שמות לג ויאמר לא תוכל לראות פני כי לא יראני האדם וחי .ר'
 317עי' ספרי שם ,תהלים כב לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה :ולא בחידות .למה נאמר
לפי שהוא אומר יחזקאל יז בן אדם חוד חידה .או כשם שאני מדבר עם הנביאים בחידות כך אני
מדבר עם משה בחידות ת"ל ותמונת ה' יביט .זה מרא' אחוריים אתה אומר זה מראה אחוריים או
אינו אלא זה מראה פנים ת"ל והסירותי שמות לג והסירותי את כפי וראית את אחורי .יחזקאל ב
ויפרוש אות' לפני והיא כתובה פנים ואחור .והלא אף קלי הדעת וההדיוטות עושים כן כותבים
ומה ת"ל פנים ואחור עירובין כא פנים בעולם הזה ואחור לעולם הבא פנים בשלוותם ויסורים של
צדיקים בעולם הזה ואחור מתן שכרן של צדיקים ופורענותם של רשעים לעולם הבא .שם
 318עי' הערה הקודמת.
 319עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מה
ה :ומדוע לא יראתם .אין ת"ל בעבדי במשה אלא שדברתם בי דברתם בעבדי משה משל למה
הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו אפוטרופוס במדינה והיו בני המדינה מדברים בפניו אמר
להם המלך לא בעבדי דברתם אלא בי דברתם ואם תאמר אין מכיר במעשיו זה קשה מן הראשונה:
)סליק פיסק
עי' מדרש תנחומא צו פרק יג
זו מראה הדבור יכול מראה השכינה ת"ל לא תוכל לראות את פני )שמות ל"ג( וא"ת הא כתיב
ותמונת ה' יביט )במדבר יב( זה מראה אחורים כענין שנאמר וראית אחורי למה לא יראתם לדבר
בעבדי במשה אינו אומר בעבדי משה אלא בעבדי במשה כלומר בעבדי אע"פ שאינו משה וכן
במשה אע"פ שאינו עבדי כדאי היה לירוא מפניו וכ"ש שהוא עבדי ועבד מלך מלך והיה לכם לומר
אין המלך אוהבו חנם ואם תאמרו שאיני מכיר במעשיו זו קשה מן הראשונה ויחר אף ה' בם וילך
)שם( למד כי מאחר
320

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מו
ויחר אף ה' בם וילך .מאחר שהודיעם סרחונם אח"כ גזר עליהם נדוי .והרי דברים ק"ו ומה אם
מי שאמר והיה העולם לא כעס על בשר ודם עד שהודיעם סרחונם ק"ו על בשר ודם שלא יכעוס
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)י( והענן סר  -ואחר כך והנה מרים מצורעת כשלג ,משל למלך שאמר לפדגוג ,רדה את בני ,אבל לא
תרדנו עד שאלך מאצלך ,שרחמי עליו:321
)יא( נואלנו  -כתרגומו לשון אויל:
)יב( אל נא תהי  -אחותנו זוסח:
323
322
כמת  -שהמצורע חשוב כמת  ,מה מת מטמא בביאה,ת אף מצורע מטמא בביאה :
אשר בצאתו מרחם אמו  -אמנו היה לו לומר ,אלא שכינה הכתוב .וכן חצי בשרו ,חצי בשרנו היה לו
לומר ,אלא שכינה הכתוב .324מאחר שיצאה מרחם אמנו היא לנו כאילו נאכל חצי בשרנו ,כענין שנאמר
)בראשית לז ,כז( כי אחינו בשרנו הוא .ולפי משמעו אף הוא נראה כן,א אין ראוי לאח להניח את אחותו להיות
כמתסט:
אשר בצאתו  -מאחר שיצא זה מרחם אמו של זה שיש כח בידו לעזור ואינו עוזרו ,הרי נאכל חצי
בשרו ,שאחיו בשרו הוא .דבר אחר אל נא תהי כמת ,אם אינך רופאה בתפלה ,מי מסגירהב ומי מטהרה ,אני אי
אפשר לראותה ,שאני קרוב ואין קרוב רואה את הנגעים ,וכהן אחר אין בעולם ,וזהו אשר בצאתו מרחם אמוע:
)יג( אל נא רפא נא לה  -בא הכתוב ללמדך דרך ארץ ,שהשואל דבר מחבירו צריך לומר שנים או
שלשה דברי תחנונים ואחר כן יבקש שאלותיו:325
לאמר  -מה תלמוד לומר ,אמרג לו השיבני אם אתה מרפא אותה אם לאו ,עד שהשיבו ואביה ירק ירק
וגו' .רבי אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות בקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא להשיבו אם יעשה
שאלותיו אם לאו ,כיוצא בו )שמות ו ,יב( וידבר משה לפני ה' לאמר וגו' ,מה תלמוד לומר לאמר ,השיבני אם
גואלם אתה אם לאו ,עד שהשיבו עתה תראה וגו' .כיוצא בו )במדבר כז טו  -טז( וידבר משה אל ה' לאמר יפקד

על חבירו עד שיודיעו סרחונו .ר' נתן אומר הודיעם סרחונם ואח"כ גזר עליהם נדוי שלא יאמרו
כדר' שאמר איוב איוב י הודיעני על מה תריבני:
321

ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מז
והענן סר מעל האהל .משל למלך בשר ודם שאמר לפדגוג רדה את בני אבל משאלך לי רדהו
מפני שרחמי האב על הבן והרי דברים ק"ו אם חס המקום על הצדיקים בשעת כעס ק"ו בשעת
רצון שנאמר ישעיה מט כה אמר ה' בעת רצון עניתיך:
 322עי' מדרש רבה שמות פרשה א פסקה לד
יזוב זוב דמה ימים רבים לפי שהיו של צער קורא אותן רבים וימת מלך מצרים שנצטרע
והמצורע חשוב כמת שנאמר )במדבר יב( אל נא תהי כמת ואומר )ישעיה ו( בשנת מות המלך
עוזיהו ויאנחו בני ישראל
 323עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מז
כמזידים :אל נא תהי כמת .כלים פ"א מה המת מטמא באהל אף מצורע מטמא בביאה אמר
אהרן
324
עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כו
לפני רוח כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים :וינוסו משנאיך .וכי יש שונאים לפני מי שאמר
והיה העולם אלא מגיד הכתוב שכל מי ששונא את ישראל כמי ששונא את המקום .כיוצא בו אתה
אומר שמות טו ברוב גאונך תהרוס קמיך וכי יש קמים לפני המקום אלא מגיד הכתוב שכל מי
שקם על ישראל כאלו קם על המקום .וכך הוא אומר תהלים עד אל תשכח קול צורריך שאון קמיך
עולה תמיד .מפני מה שם פג כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש מפני מה שם על עמך
יערימו סוד שם עג כי הנה רחיקיך יאבדו .שם קלט הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט
תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי .וכן הוא אומר זכריה ב כל הנוגע בהם כנוגע בבבת עינו
בבת עין לא נאמר אלא בבת עינו של מקום .כביכול כלפי מעלה אלא שכינה הכתוב .כיוצא בו
איוב ז למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא .אלא שכינה הכתוב .כיוצא בו יחזקאל ח והנם
שולחים את הזמורה אל אפם .אלא שכינה הכתוב .כיוצא בו חבקוק א הלא אתה מקדם ה' אלהי
קדושי ולא אמות .אלא שכינה הכתוב .כיוצא בו תהלים ק"ו וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל
עשב .אלא שכינה הכתוב .כיוצא בו במדבר יא ואם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג ואם מצאתי
חן בעיניך ואל ארעה ברעתי .אלא שכינה הכתוב .כיוצא בו שם יב אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל
חצי בשרו .אלא שכינה הכתוב .וכל העוזר לישראל כאלו עוזר למקום שנאמר שופטים ה אורו
מרוז אמר מלאך ה' אורו ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה' לעזרת ה' בגיבורים .ר' שמעון בן
אלעזר אומר אין לי חביב בכל הגוף כעין ומשל בה את ישראל ומה
ארוך
 325עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מז
הוא .ויצעק משה אל ה' כענין שנא' אל נא רפא נא לה .בא הכתוב ללמדך דרך ארץ שכל זמן
שאדם רוצה לבקש שאלותיו צריך שיאמר שנים שלשה דברי תחנוני' ואחר יבקש שאלותיו שנ' אל
נא רפא נא לה .בא הכתו
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ה' אלהי הרוחות לכל בשר ,השיבו קח לך )במד' כז יח( .כיוצא בו )דברים ג ,כג( ואתחנן אל ה' בעת ההיא
לאמר ,השיבו רב לך:326
רפא נא לה  -מפני מה לא האריך משה בתפלה ,שלא יהיו ישראל אומרים אחותו נתונה בצרה והוא
עומד ומרבה בתפלה ]דבר אחר שלא יאמרו ישראל בשביל אחותו הוא מאריך בתפלה ,אבל בשבילנו אינו
מאריך בתפלה[:327
)יד( ואביה ירק ירק בפניה  -ואם אביה הראה לה פניםד זועפות הלא תכלם שבעת ימים ,קל וחומר
לשכינה י"דה יום ,אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,לפיכך אף בנזיפתי תסגר שבעת ימים:328
ואחר תאסף  -אומר אני כל האסיפות האמורות במצורעים על שם שהוא משולח מחוץ למחנה,
וכשהוא נרפא נאסף אל המחנה לכך כתוב בו אסיפה לשון הכנסה:329
)טו( והעם לא נסע  -זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחתו שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור,
שנאמר )שמות ב ,ד( ותתצב אחותו מרחוק וגו':330
רש"י פרשת שלח
פרק יג
)ב( שלח לך אנשים  -למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ,לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה
באחיה ,ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר .331שלח לך  -לדעתך אני איני מצוה לך ,אם תרצה שלח .332לפי
 326עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מז
ומה ת"ל לאמר אלא שאמר לו השיבני אם מרפא אתה אם לאו עד שהשיבו הקב"ה ויאמר ה'
אל משה ואביה ירוק ירק בפניה .ר' אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות ביקש משה מלפני
הקב"ה והשיבו לו על שאלותיו .כיוצא בו אתה אומר שמות ו וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני
ישראל לא שמעו אלי אין ת"ל לאמר אלא שאמר לו השיבני אם אתה גואלם אם לאו עד שהשיבו
הקב"ה שם עתה תראה את אשר אעשה לפרעה .כיוצא בו אתה אומר במדבר כז ויאמר משה לפני
ה' יפקוד ה' אלהי הרוחות לכל בשר שאין ת"ל לאמר אלא שאמר לו השיבני אם אתה ממנה
פרנסים אם לאו עד שהשיבו המקום שנאמר שם ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון.
כיוצא בו אתה אומר דברים ג ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר אין ת"ל לאמר אלא שאמר לו
השיבני אם אכנס לארץ אם לאו עד שהשיבו המקום שם רב לך.
 327עיי"ש ,אל נא רפא נא לה .מפני מה לא האריך משה בתפלה שלא יהו ישראל אומרים
אחותו היא נתונה בצרה והוא עומד ומרבה בתפל' .ד"א לא זהו שמשה מתפלל והמקום שומע
תפלתו כמה שנא' איוב כב ותגזר אומר ויקם לך ואומר ישעיה נח אז תקרא וה' יענה .שאלו
תלמידיו את ר' אליעזר עד כמה יאריך אדם בתפלה אמר להם אל יאריך יותר ממשה שנא' ואתנפל
לפני ה' כראשונה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה .ועד כמה יקצר בתפלה אמר להם אל
יקצר יותר ממשה שנא' אל נא רפא נא לה יש שעה לקצר ויש שעה להאריך:
 328עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מח
ויאמר ה' אל משה ואביה ירוק ירק בפניה .ר' אחי ברבי יאשיה אמר שתי נזיפות נזפה אלו
אביה בשר ודם נזף עד שתהא מוכלמת ז' או מה אביה ב"ו שבעה מי שאמר והיה העולם ארבעה
עשר ב"ק כה וש"נ דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה אביה ב"ו ז' אף מי שאמר והיה העולם י"ד:
תסגר .הקב"ה עי' תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף טז ע"א
ואין נזיפה פחות משבעה ימים ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר ואביה ירק ירק
בפניה הלא תכלם שבעת ימים אמר רב חסדא נידוי שלנו כנזיפה שלהן ונזיפה דידהו שבעה ותו
לא והא רבי
 329עי' מדרש תנחומא צו פרק יג
אומרין אחותו נתונה בצרה והוא מרבה בתפלה תסגר שבעת ימים אחר תאסף ואני אומר כי
כל האסיפות שיש במצורעים יהיו על שם שהוא משולח מן המחנה וכשהוא נרפא נאסף אל
המחנה כל אסיפה לשון הכנסה הוא והעם לא נסע עד האסף מרים כבוד זה חלק לה המקום
בשביל שעה אחת
 330עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא מח
הסגירה והקב"ה טימא' והקב"ה טיהרה :שבעת ימים .סוטה ט וש"נ ללמדך שבמדה שאדם
מודד בה מודדים לו .מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר שמות ב ותתצב אחותו מרחוק
לפיכך עיכב לה שכינה וארון כהנים ולוים וישראל ושבעה ענני כבוד שנא' והעם לא נסע עד האסף
מרים .יוסף זכה בעצמות אביו ואין באחיו גדול הימנו שנאמ' בראשית נ ויעל יוסף לקבור את אביו
ויעל עמו גם רכב
 331עי' מדרש )ילקוט שמעוני במדבר פרק יג רמז תשמב( מה ראה לומר אחר מעשה מרים שלח
לך ,אלא שהיה צפוי לפני הקב"ה שהם באים ואומרים לשון הרע על הארץ ,אמר הקב"ה שלא
יאמרו לא היינו יודעין עונשו של לשון הרע מהו ,לפיכך סמך הענין זה לזה לפי שדברה מרים
באחיה לקתה בצרעת כדי שיהו הכל יודעין עונשו של לשון הרע .שנאמר ואחר נסעו העם
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שבאו ישראל ואמרו )דברים א כב( נשלחה אנשים לפנינו ,כמה שנאמר )שם( ותקרבון אלי כלכם וגו' ,ומשה
נמלך בשכינה .אמר אני אמרתי להם שהיא טובה ,שנאמר )שמות ג יז( אעלה אתכם מעני מצרים וגו' ,חייהם
שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה) .333ג( על פי ה'  -ברשותו שלא עכב על ידועא.
כלם אנשים  -כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות ,ואותה שעה כשרים היועב) .טז( ויקרא משה להושע וגו' -
התפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים) .334יז( עלו זה בנגב  -הוא היה הפסולת של ארץ ישראל ,שכן דרך
התגרים מראין את הפסולת תחלה ואחר כך מראין את השבח) .335יח( את הארץ מה היא  -יש ארץ מגדלת
גבורים ,ויש ארץ מגדלת חלשים ,יש מגדלת אוכלוסין ,ויש ממעטתי אוכלוסין .336החזק הוא הרפה  -סימן מסר
להם ,אם בפרזים יושבין חזקים הם ,שסומכין על גבורתם ,ואם בערים בצורות הם יושבין חלשים הם) .337יט(
הבמחנים  -תרגומו הבפצחין ,כרכין פצוחין ופתוחין מאין חומה .הטובה היא  -במעינות ותהומות טובים
ובריאיםעג) .כ( היש בה עץ  -אם יש בהם אדם כשר שיגין עליהם בזכותו .338בכורי ענבים  -ימים שהענבים

מחצרות וגו' אחר שראו )לומר( ]חומר[ לשון הרע והיו מסתכלין במעשה מרים אעפ"כ לא רצו
ללמוד ,לכך נאמר לא ידעו ולא יבינו ,לכך כתב שלוח מרגלים אחר מעשה מרים.עי' ילקוט ישעיה
)פרק מד  -רמז תנט( פרשת מרגלים לפרשת מרים ,אמר הקב"ה שלא יאמרו לא היינו יודעים מהו
ענשו של לשון הרע לפיכך סמך זה לזה שאם יבקשו לומר לשון הרע יהו מסתכלין במעשה מרים
שדברה באחיה ולקתה בצרעת:
 332עי' סוטה )דף לד ע"ב( שלח לך אנשים אמר ריש לקיש שלח לך מדעתך וכי אדם זה בורר
חלק רע לעצמו והיינו דכתיב וייטב בעיני הדבר אמר ריש לקיש בעיני ולא בעיניו של מקום.
 333עי' מדרש )במדבר רבה טז ח( כיון שאמרו למשה נשלחה אנשים לפנינו התחיל משה עומד
ותוהא אמר אפשר לי לעשות דבר עד שאמלך בהקב"ה הלך ונמלך א"ל כך וכך בניך מבקשים א"ל
הקב"ה אין זה תחלה להם עד שהם במצרים הלעיגו לי שנא' )הושע ז( זו לעגם בארץ מצרים
למודים הם לכך איני צריך לנסותם שכתוב )דניאל ב( ידע מה בחשוכה ונהורא עמיה שרא א"ל
הקב"ה משה יודע אני מה הם אלא אם בקשת שלח לך לעצמך מנין שכן כתיב אלה שמות האנשים
אשר שלח משה לתור.
ועי' תנחומא )שלח ה( ובשביל שלא האמנת בי קונם שאין אתה רואה אותה בביתך אלא לבנך
אני נותנה וכך הקב"ה אמר לישראל טובה הארץ ולא האמינו אלא אמרו נשלחה אנשים לפנינו
אמר הקב"ה אם מעכב אני עליהם הם אומרים לא טובה הארץ ולכך לא הראה אותה לנו אלא
יראו אותה ובשבועה שאין אחד מהם נכנס לתוכה אלא לבניהם שנ' אם יראו את הארץ אשר
נשבעתי לאבותם ואומר וטפכם אשר אמרתם לבז יהיו המה יבואו וגו' כיון שאמרו למשה נשלחה
אנשים לפנינו התחיל משה עומד ותוהא אמר אי אפשר לי לעשות דבר עד שאמלך בהקב"ה הלך
משה ונמלך ואמר ליה כך וכך בניך מבקשים א"ל הקב"ה משה אין זו תחלה להם עד שהן במצרים
הלעיגו לי שנא' )הושע ז( זו לעגם בארץ מצרים למודים הם בכך לכך איני צריך שהרי כתיב )דניאל
ב( ידע מה בחשוכא ונהורא וגו' א"ל הקב"ה יודע אני מה הן אומרים אלא אם בקשת שלח לך
אנשים לך לעצמך מנין שכן כתיב אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ:
 334עי' גמ' סוטה )דף לד ע"ב( יהושע כבר בקש משה עליו רחמים שנאמר ויקרא משה להושע
בן נון יהושע יה יושיעך מעצת מרגלים.עי' מדרש )במדבר רבה פי"ח סי' כא( שרה שרי היתה שמה
פליגי בה תרי אמוראי חד אמר נחלק היו"ד לשנים ה' לאברהם וה' לשרה וחד אמר יו"ד שניטל מן
שרה קרא תגר עד שבא יהושע והוסיף לו משה י' י"ה יושיעך מעצת המרגלים .ועי' ילקוט במדבר
)פרק יג  -רמז תשמב( ויקרא משה להושע בן נון יהושע .משה בקש עליו רחמים אמר לו יה יושיעך
מעצת מרגלים .ומה ראה משה להוסיף על שמו של הושע יו"ד ,אלא כלב נטל שכרו מן הארץ
שנאמר אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה ,ויהושע נטל שכר עשרה מרגלים שנתוסף
שמו יו"ד עשרה לפי שהוסיף מצות ומעשים טובים הוסיפו לו על שמו.
 335עי' במ"ר )פרשה טז פסקה יב וכן תנחומא שלח ו( וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען
ויאמר אליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר  -שכן התגרין מראין את הפסולת תחלה ואח"כ מראין
את השבח.
 336עי' מדרש רבה שם ותנחומא )שלח ו( וראיתם את הארץ מה היא ג' פעמים אמר להם ומה
הארץ השמנה היא אם רזה למה בראשון אמר להם וראיתם את הארץ אמר להם היו מסתכלים
בארץ יש ארץ מגדלת גבורים ויש ארץ מגדלת חלשים ויש ארץ מגדלת אוכלסין ויש ארץ ממעטת
אוכלסים כך פקדם
 337עי' במדבר רבה )פרשה טז פסקה יב( כך פקדן ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה
המעט הוא אם רב ומה הארץ אשר הוא יושב בה מנין אתם יודעין כחם אם במחנים הם שרוין הם
גבורים בוטחין על כחם אם במבצרים חלשים הם ולבם רך.
 338עי' ב"ב )דף טו ע"א( היה כתיב הכא איש היה בארץ עוץ איוב שמו וכתיב התם היש בה עץ
מי דמי הכא עוץ התם עץ הכי קאמר להו משה לישראל ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ
ומגין על דורו כעץ יתיב ההוא
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מתבשלין בבכור) .כא( ממדבר צן עד רחב לבא חמת  -הלכו בגבוליה באורך וברוחב ,כמין גאם הלכו .רוח גבול
דרומית ממקצוע ,מזרח עד מקצוע מערב ,כמו שצוה משה ,עלו זה בנגב ,דרך גבול דרומית מזרחית עד הים,
שהים הוא גבול מערבי ,ומשם חזרו והלכו כל גבול מערבי על שפת הים ,עד לבא חמת שהוא אצל הר ההר
במקצוע מערבית צפונית ,כמו שמפורש בגבולות הארץ בפרשת אלה מסעי) .כב( ויבא עד חברון  -כלב לבדו
הלך שם ונשתטח על קברי אבות שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצתם .339וכן הוא אומר )דברים א לו( ולו אתן
את הארץ אשר דרך בה ,וכתיב )שופטים א כ( ויתנו לכלב את חברון .340שבע שנים נבנתה  -אפשר שבנה חם את
חברון לכנען בנו הקטן קודם שיבנה את צוען למצרים בנו הגדול ,אלא שהיתה מבונה בכל טוב על אחד משבעה
בצוען ,ובא להודיעך שבחה של ארץ ישראל ,שאין לך טרשין בארץ ישראל יותר מחברון לפיכך הקצוה לקברות
מתים .ואין לך מעולה בכל ארצות כמצרים ,שנאמר )בראשית יג י( כגן ה' כארץ מצרים ,וצוען היא המעולה
שבארץ מצרים ,ששם מושב המלכים שנאמר )ישעיה ל ד( כי היו בצוען שריו והיתה חברון טובה ממנה שבעה
חלקים) .341כג( זמורה  -שוכת גפן ואשכול של ענבים תלוי בה .וישאהו במוט בשנים  -ממשמע שנאמר וישאוהו
במוט איני יודע שהוא בשנים ,מה תלמוד לומר בשנים ,בשני מוטות .הא כיצד ,שמונה נטלו אשכול ,אחד נטל
תאנה ,ואחד רמון .יהושע וכלב לא נטלו כלום לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו ,כשם שפריה משונה כך
עמה משונה .342ואם חפץ אתה לידע כמה משאוי אחד מהם צא ולמד מאבנים שהקימו בגלגל )יהושע ד ה(
הרימו לכם איש אבן אחת על שכמו והקימוה בגלגל ושקלום רבותינו משקל כל אחת ארבעים סאה וגמירי טונא
דמדלי אינש על כתפיה אינו אלא שליש משאוי ממשאוי שמסייעין אותו להרים) 343כה( וישבו מתור הארץ מקץ
ארבעים יום  -והלא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה היא ומהלך אדם בינוני עשרה פרסאות ליום הרי
מהלך ארבעים יום מן המזרח למערב והם הלכו ארכה ורחבה אלא שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שיגזור עליהם
יום לשנה קצר לפניהם את הדרך) 344כו( וילכו ויבואו  -מהו וילכו להקיש הליכתןש לביאתן מה ביאתן בעצה

היש בה עץ אם אין .אמר להם משה ראו אם איוב קיים ששנותיו דומין לעץ ומגין על דורו
כעץ:
 339עי' סוטה )דף לד ע"ב(:ויעלו בנגב ויבא עד חברון ויבאו מבעי ליה אמר רבא מלמד שפירש
כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות אמר להן אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל
מעצת מרגלים.
 340עי' זהר ח"ב לא ע"א ז"ל :וחברון אתיהיב ליה חולק אחסנא לאתתקפא ביה ,כמה דאת
אמר )דברים א לו( ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ,אמאי יהיבו ליה חברון ,אי בגין דאשתטח
בקברי אבהן לאשתזבא מההוא עיטא דילהון דאשתזיב ,לא ,אלא רזא דמלה שמענא .כגוונא דא
כתיב )ש"ב ב א( וישאל דוד ביהו"ה לאמר האעלה באחת ערי יהודה ויאמר יהו"ה אליו עלה ,ויאמר
דוד אנה אעלה ויאמר חברונה ,הכא אית לאסתכלא,
 341עי' סוטה )דף לד ע"ב( אחימן בנה ענת ששי בנה אלש תלמי בנה תלבוש ילידי הענק
שמעניקין חמה בקומתן וחברון שבע שנים נבנתה מאי נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם
בונה בית לבנו קטן קודם לבנו גדול דכתיב ובני חם כוש ומצרים וגו' אלא שהיתה מבונה על אחד
משבעה בצוען ואין לך טרשים בכל א"י יתר מחברון )משום( דקברי בה שיכבי ואין לך מעולה בכל
הארצות יתר מארץ מצרים שנאמר כגן ה' כארץ מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יתר
מצוען דכתיב כי היו בצוען שריו ואפילו הכי חברון מבונה אחד משבעה בצוען וחברון טרשים הוי
והא כתיב ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום אלעי' כתובות )דף קיב ע"א( רבנן בברכותיה של
ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת ריבוא כורין בישיבתה של צוען בית סאה עושה שבעים כורין
דתניא אמר רבי מאיר אני ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושה שבעים כורין ואין לך מעולה
בכל ארצות יותר מארץ מצרים שנאמר כגן ה' כארץ מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר
מצוען דהוו מרבו בה מלכים דכתיב כי היו בצוען שריו ואין לך טרשים בכל א"י יותר מחברון דהוו
קברי בה שיכבי ואפילו הכי חברון מבונה על אחת משבעה בצוען דכתיב וחברון שבע שנים נבנתה
לפני צוען מצרים מאי נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה
לבנו גדול שנאמר ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען אלא שמבונה על אחת משבעה בצוען והני
 342עי' סוטה )דף לד ע"א( אתה מחשב לאשכול שנאמר וישאוהו במוט בשנים ממשמע שנאמר
במוט איני יודע שבשנים מה תלמוד לומר בשנים בשני מוטות אמר רבי יצחק טורטני וטורטני
דטורטני הא כיצד שמנה נשאו אשכל אחד נשא רימון ואחד נשא תאינה יהושע וכלב לא נשאו
כלום אי בעית אימא משום דחשיבי ואי בעית אימא שלא היו באותה עצה פליגי בה רבי אמי ורבי
יצחק נפחא חד אמר לדברי רבי יהודה
 343עי' & רבי יהודה אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מתיא וחנניא בן חכינאי עמדו על אותן
אבנים ושיערום כל אחת ואחת שקולה כארבעים סאה וגמירי דטעונא דמדלי איניש לכתפיה
תילתא דטעוניה הוי מכאן אתה מחשב לאשכול שנאמר וישאוהו במוט בשנים ממשמע שנאמר
במוט איני יודע שבשנים מה
 344עי' במ"ר )טז טו( וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום והלא את מוצא שהלכו מן הדרום
לצפון מ' יום ומ' יום היו מהלכין את כולה אלא שגלוי היה לפני הקב"ה שהן באים ואומרים לשון
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רעה אף הליכתן בעצה רעה 345וישיבו אתם דבר  -את משהת ואת אהרןעד )כז( זבת חלב ודבש הוא  -כל דבר
שקר שאין אומרים בו קצת אמתא בתחלתו אין מתקיים בסופו) 346כח( בצרות  -לשון חוזק ותרגומו כריכן לשון
בירניות עגולות ובלשון ארמי כריך עגול )כט( עמלק יושב וגו'  -לפי שנכוו בעמלק כבר הזכירוהו מרגליםב כדי
לייראם 347על יד הירדן  -יד כמשמעו אצל הירדן ולא תוכלו לעבורעה )ל( ויהס כלב  -השתיקג את כולם 348אל
משה  -לשמוע מה שידבר במשה צווח ואמר וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרםד השומע היה סבור שבא לספר
בגנותו מתוך שהיה בלבם על משה בשביל דברי המרגלים שתקו כולם לשמוע גנותו אמר והלא קרע לנו את הים
והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו 349עלה נעלה  -אפילו בשמיםה והוא אומר עשו סולמות ועלו שם נצליח
בכל דבריו 350ויהס  -לשון שתיקה וכן )זכריה ב יז( הס כל בשר )עמוס ו י( הס כי לא להזכיר כן דרך בני אדם
הרוצה לשתק אגודת אנשים אומר הסעו )לא( חזק הוא ממנו  -כביכולו כלפי מעלה אמרו) 351לב( אוכלת יושביה
 -בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים והקב"ה עשה לטובה כדי לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו 352אנשי

הרע על הארץ ונגזר על אותו הדור שנים של צרה יום לשנה יום לשנה וקיפץ הקב"ה לפניהם את
הדרך:
 345סוטה לה ע"א ,וילכו ויבאו אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מקיש הליכה לביאה
מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעה ויספרו לו ויאמרו באנו וגו' וכתיב אפס כי עז העם
אמר רבי יוחנן )סימן אמ"ת לבד"ו לוי"ה( משום ר"מ כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו אין
מתקיים בסופו ויהס כלב את
 346עי' סוטה דף לה ע"א ,הליכה בעצה רעה ויספרו לו ויאמרו באנו וגו' וכתיב אפס כי עז העם
אמר רבי יוחנן )סימן אמ"ת לבד"ו לוי"ה( משום ר"מ כל לשון הרע שאין בו דבר אמת בתחילתו אין
מתקיים בסופו ויהס כלב את
עי' זהר ח"א ב ע"בøúáìå àúéîã÷á èåù÷ã àãåñé ìåèé àø÷ù øîéîì éòáã ïàî ïàëî :
àø÷ù äéì íé÷åé
 347עי' במ"ר )טז יח( עמלק יושב בארץ הנגב מה ראו לפתוח בעמלק משל לתינוק שסרח ולקה
ברצועה וכשמבקשין להפחידו מזכירין לו הרצועה שלקה בו כך היה עמלק רצועה רעה לישראל
ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתן של ישראל לארץ כך צוהו עשו זקנו לקדמן לדרך ועקר
ממקומו וישב לו בדרך וירד העמלקי והכנעני ויכום ויכתום עד החרמה:
 348עי' במ"ר טז ב( כלב ושיתק כל אותן אוכלוסין שנאמר )במדבר יג( ויהס כלב את העם עמד
לו על הספסל והיה משתקן ואומר הס והם שותקין לשמוע ממנו אמר להם טובה הארץ מאד מאד
אמר לו הקב"ה למשה טובה
 349עי' תנחומא )שלח פרק י( כל ישראל שהיו מסיחים על משה ויהס כלב את העם אל משה
והן היו סבורין שהיה אומר לשון הרע לפיכך שתקו פתח ואמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול
נוכל לה מיד כששמעו כך חלקו כנגדו ואמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו ויוציאו
דבת הארץ אשר תרו אותה:עי' ספרי פרשת דברים )פיסקא ט( לא אוכל לבדי שאת אתכם .אפשר
שלא היה יכול משה לדון את ישראל אדם שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים והוריד להם את
המן והגיז להם את השליו ועשה להם נסים וגבורות ולא היה יכול לדונןעי' סוטה דף לה ע"א ,העם
אל משה אמר רבה שהסיתן בדברים פתח יהושע דקא משתעי אמרי ליה דין ראש קטיעה ימלל
אמר אי משתעינא אמרי בי מילתא וחסמין לי אמר להן וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם סברי
בגנותיה קא משתעי אישתיקו אמר להו הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והאכילנו את המן אם
יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו עלה נעלה וירשנו אותה וגו' והאנשים אשר עלו עמו
אמרו לא נוכל
 350עי' סוטה דף לה ע"א ,קא משתעי אישתיקו אמר להו הוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים
והאכילנו את המן אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע לא נשמע לו עלה נעלה וירשנו אותה וגו'
והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל וגו' אמר רבי חנינא בר פפא דבר גדול דברו מרגלים באותה
שעה כי חזק הוא ממנו אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו
משם ארץ אוכלת יושביה היא דרש רבא
 351עי' & וגו' אמר רבי חנינא בר פפא דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה כי חזק הוא ממנו
אל תקרי ממנו אלא ממנו כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם ארץ אוכלת
יושביה היא דרש רבא
 352עי' במ"ר )טז כד( בכל מקום שישראל הולך ניכר הוא שנאמר כל רואיהם יכירום אמר
הקב"ה אם רואים להם האמוריים מכירים הם אותן שהן ישראל והורגים אותם אלא מה אני
עושה על כל מדינה ומדינה שהיו המרגלים נכנסים היה ראש המדינה ניגף או מלכה היה נגף כדי
שיהיו עוסקים להוציא מתיהם ואין נותנים דעתם למרגלים שלא יהרגו אותן והם הכעיסו בו
כשבאו אצל משה ואצל ישראל אמרו מה הארץ בכל מקום שנכנסו מתים היו רואים ומה הנייה
ארץ אוכלת יושביה אמר הקב"ה אני הייתי סבור שאתם נעשין כאבות )הושע ט( כענבים במדבר
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מדות  -גדולים וגבוהים וצריך לתת להם מדה כגון גלית )שמואל א' יז ד( גבהו שש אמות וזרת וכן )שמואל ב'
כא כ( איש מדון )ד"ה א' יא כג( איש מדהעז )לג( הנפילים  -ענקים מבני שמחזאי ועזאל שנפלו מן השמיםז בימי
דור אנושעח וכן היינו בעיניהם  -שמענו אומרים זה לזה נמלים יש בכרמים כאנשים 353ענק  -שמעניקיםח חמה
354
בקומתן
פרק יד
)א( כל העדה  -סנהדראותעט )ב( לו מתנו  -הלואיט ומתנופ )ד( נתנה ראש  -כתרגומו נמני רישא נשים
עלינו מלך ורבותינו פירשו לשון עבודה זרה) 355ט( אל תמרדו  -ושוב ואתםי אל תיראופא כי לחמנו הם -
נאכלםכ כלחם סר צלם  -מגינם וחזקםל כשרים שבהם מתו איוב שהיה מגין עליהםפב דבר אחר צלו של המקום
פג
סר מעליהם )י( לרגום אותם  -את יהושעמ וכלב 356וכבוד ה'  -הענןנ ירד שם) 357יא( עד אנה  -עדס היכן
ינאצני  -ירגיזוניפד בכל האתות  -בשביל כל הנסים שעשיתי להם היה להם להאמין שהיכולת בידי לקיים
הבטחתיפה )יב( ואורשנו  -לשון תרוכיןע ואם תאמר מה אעשהפ לשבועת אבותפו ואעשה אתך לגוי גדול -
שאתה מזרעם) 358יג  -יד( ושמעו מצרים  -ושמעו אתצ אשר תהרגםפז כי העלית  -כי משמש בלשון אשרפח והם
ראו אשר העלית בכחך הגדול אותם מקרבם וכשישמעו שאתה הורגם לא יאמרו שחטאו לך אלא יאמרו שכנגדם
יכולת להלחם אבל כנגד יושבי הארץ לא יכולת להלחםפט וזה הוא ואמרו אל יושב הארץ הזאת  -כמו על יושב
הארץ הזאת ומה יאמרו עליהם מה שאמור בסוף הענין מבלתי יכולת ה' בשביל ששמעו כי אתה ה' שוכן בקרבם
ועין בעין אתה ה' נראה להם והכל בדרך חבה ולא הכירו בך שנתקה אהבתך מהם עד הנהצ )טו( והמתה את העם
הזה כאיש אחד  -פתאום ומתוך כך יאמרו הגוים אשר שמעו את שמעך וגו'צא )טז( מבלתי יכלת וגו'  -לפי
359
שיושבי הארץ חזקים וגבורים ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד מלכים זאת יאמרו על יושב הארץ הזאת
מבלתי יכלת  -מתוך שלא היה יכולת בידו להביאם שחטםצב יכלת  -שם דברק הוא )יז( יגדל נא כח ה'  -לעשותר
דבורךצג כאשר דברת לאמר  -ומהו הדבור )יח( ה' ארך אפים  -לצדיקים ולרשעים 360כשעלה משה למרום מצאו
משה להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים אמר לו לצדיקים אמר לו הקדוש ברוך הוא אף לרשעים אמר לו
רשעים יאבדו אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שתצטרך לדבר כשחטאו ישראל בעגל ובמרגלים התפלל משה

ולא הייתי סבור שאתם נעשין כסדום שנאמר )דברים לד( כי מגפן סדום גפנם )ישעיה ה( מדוע
קויתי לעשות ענבים ויעש באושים לכך אמר עד אנה ינאצוני:
 353עי' סוטה דף לה ע"א ,משרשיא מרגלים שקרי הוו בשלמא ונהי בעינינו כחגבים לחיי אלא
וכן היינו בעיניהם מנא הוו ידעי ולא היא כי הוו מברי אבילי תותי ארזי הוו מברי וכי חזינהו סלקו
יתבי באילני שמעי דקאמרי קחזינן אינשי דדמו לקמצי באילני ותשא כל העדה ויתנו את קולם
ויבכו אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו היום
 354עי' סוטה דף לד ע"ב ,אחימן בנה ענת ששי בנה אלש תלמי בנה תלבוש ילידי הענק
שמעניקין חמה בקומתן וחברון שבע
 355עי' מכילתא )פרשת ויסע פרשה א( האנשים שהעבידום בפרך ובעבורה קשה כולן פגרים
מתים מוטלין על שפת הים אמרו כמדומה לנו שלא נשתייר אדם במצרים נתנה ראש ונשובה
מצרימה ונעשה לנו עבודה זרה ותרד בראשנו ונחזור למצרים יכול שאמרו ולא עשו הרי הוא
אומר נחמיה ט' וימאנו לשמוע ולא זכרו נפלאותיך אשר עשית עמהם ויקשו ויתנו ראש לשוב
לעבדותם ואתה אלוה הסליחות חנון ורחום ארך אפים ורב חסד
 356עי' במ"ר )טז כא( את לבבינו לאמר ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים ומי הם משה
ואהרן וכבוד ה' נראה מלמד שהיו זורקין אבנים והענן מקבל:
ועי' מכילתא )פרשת ויסע פרשה ב( הנה כבוד ה' נראה בענן .רבי יוסי הגלילי אומר כל זמן
שישראל מבקשין לרגום את משה ואת אהרן מיד וכבוד ה' נראה בענן ולהלן הוא אומר במדבר י"ד
ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים וכאן מהו אומר כבוד ה' נראה בענן וכל כך למה אמר
הקדוש ברוך הוא מוטב שילקה עמוד הענן ואל יסקל משה ואהרן:
 357עי' הערה הקודמת.
 358עי' במ"ר )טז פסקה כב( ונפשי נבהלה מאד ואתה ה' עד מתי אכנו בדבר אמר משה רבש"ע
הבט לברית אבותם שנשבעת להם שתעמיד מהם מלכים נביאים וכהנים אמר לו הקב"ה ואין אתה
מביניהם )שמות לב( ואעשה אותך לגוי גדול כיון שראה משה כך עמד במדה אחרת ויאמר משה
אל ה' ושמעו מצרים ואמרו אל יושב הארץ
 359עי' מדרש תנחומא שלח פרק יג ,שלא היה בו כח לזון אותם א"ל והלא ראו נסים וגבורות
שעשיתי להם במצרים ועל הים והיאך יאמרו מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה עכשיו יאמרו
לפני מלך אחד יכול לעמוד לפני שלשים ואחד מלכים לא היה יכול לעמוד רבון העולמים עשה
בשבילך ועתה יגדל נא כח ה' תנצח מדת רחמים למדת הדין כאשר דברת לאמר אני אמרתי לפניך
באיזו מדה אתה דן את עולמך שנא' )שמות לד(
 360עי' עירובין דף כב ע"א ,נחמני מאי דכתיב ארך אפים ארך אף מבעי ליה אלא ארך אפים
לצדיקים ארך אפים לרשעים.
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361

לפניו בארך אפים אמר לו הקדוש ברוך הוא והלא אמרת לי לצדיקים אמר לו והלא אמרת לי אף לרשעים
ונקה -ש לשבים לא ינקה  -לשאינן שבים) 362כ( כדברך  -בשביל מה שאמרתת פן יאמרו מבלתי יכולת ה'צד )כא(
ואולם  -כמו אבל זאת אעשה להםצה חי אני  -לשון שבועה כשם שאני חי וכבודי ימלא את כל הארץא כך אקיים
להם כי כל האנשים הרואים וגו' אם יראו את הארץ הרי זה מקרא מסורס חי אני כי כל האנשים אם יראו את
הארץ וכבודי ימלא את כל הארץ שלא יתחלל שמי במגפה הזאת לאמר מבלתי יכולת ה' להביאם שלא אמיתם
פתאום כאיש אחד אלא באיחור ארבעים שנה מעט מעטצו )כב( וינסו  -כמשמעו זה עשר פעמים  -שנים בים
שנים במן ושניםב בשליו וכו' כדאיתא במס' ערכין )טו א) (363כג( אם יראו  -לאג יראו לא יראוה  -לא יראו את
הארץ )כד( רוח אחרת  -שתי רוחות אחת בפה ואחת בלב למרגלים אמר אני עמכם בעצה ובלבו היה לומר
האמת ועל ידי כן היה בו כח להשתיקם כמו שנאמר )לעיל יג ל( ויהס כלב שהיו סבורים שיאמר כמותם זהו
שנאמר בספר )יהושע יד ז( ואשיב אותו דבר כאשר עם לבביה ולא כאשר עם פי 364וימלא אחרי  -וימלא את
לבוו אחרי וזה מקרא קצרצז אשר בא שמה  -חברוןז תנתן לוצח יורשנה  -כתרגומו יתרכינה יורישו את הענקים
ואת העם אשר בה ואין לתרגמו יירתינה אלא במקום יירשנה )כה( והעמלקי וגו'  -אם תלכו שם יהרגו אתכם
מאחרח שאיני עמכםצט מחר פנו  -לאחוריכם וסעו לכם וגו'ק }רביעי{ )כז( לעדה הרעה וגו'  -אלו המרגליםט
מכאן לעדהי שהיא עשרה 365אשר המה מלינים  -את ישראלכ עלי את תלנות בני ישראלקא אשר המה מלינים -
קד
המרגלים מלינים אותם עלי שמעתיקב )כח( חי אני  -לשון שבועהקג אם לא וגו' כן אעשה -ל כביכול איני חי
366
כאשר דברתם  -שבקשתם ממני או במדבר הזה לו מתנו )פסוק ב(
)כט( וכל פקדיכם לכל מספרכם  -כל הנמנה לכל מספר ,שאתם נמנין בו ,כגון לצאת ולבא לצבא ולתת
שקלים ,כל המנויים לכל אותן מספרות ימותו ,ואלו הן מבן כ' שנה וגו' ,להוציא שבטו של לוי שאין פקודיהם
מבן עשרים:367

 361עי' סנהדרין דף קיא ע"א ,תניא כמאן דאמר ארך אפים ראה דתניא כשעלה משה למרום
מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וכותב ארך אפים אמר לפניו רבונו של עולם ארך אפים לצדיקים
אמר לו אף לרשעים אמר ליה רשעים יאבדו אמר ליה השתא חזית מאי דמבעי לך כשחטאו ישראל
אמר לו לא כך אמרת לי ארך אפים לצדיקים אמר לפניו רבונו של עולם ולא כך אמרת לי אף
לרשעים והיינו דכתיב ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר רב חגא הוה סליק ואזיל בדרגא
דבי רבה בר שילא שמעיה לההוא ינוקא דאמר עדותיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש ה' לאורך
ימים וסמיך ליה תפלה למשה וגו' אמר שמע מינה ארך אפים
 362עי' פסיקתא דרב כהנא )פסקא כה אות ג( ונקה לא ינקה )במדבר שם( מנקה הוא לשבים
ואינו מנקה לשאינן שבין מנקה הוא בעול' הזה ואינו מנקה לעולם הבא פוקד עון אבות על בנים
ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים )שם שם( לארבע
 363עי' ערכין דף טו ע"א ,לשון הרע שנאמר וינסו אותי זה עשר פעמים וגו' :גמרא ממאי דלמא
משום דקא גרים לה קטלא????
 364עי' במ"ר טז יט ,ויהס כלב שבתחלה אמר להם אני עמכם בעצה ובלבו היה לומר אמת
שנא' )יהושע יד( ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי ואחי אשר היו עמי המסו את לב העם וכן
הקב"ה מעיד עליו שנא' )במדבר יד( ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו כשבאו המרגלים אמרו
נאמן עלינו כלב מיד עמד על הספסל ושיתק את כל ישראל שהיו מצווחין על משה שנא' ויהס כלב
והם היו סבורין שהיה אומר לה"ר לפיכך שתקו פתח ואמר עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל
לה מיד חלקו כנגדו ואמרו לא נוכל לעלות אל העם וגו':עי' זהר )ח"ב דף לא ע"א( אחרת עמו
וימלא אחרי ,מאי רוח אחרת ,דאתפרש מאינון מאללין דכתיב )שם יג כב( ויעלו בנגב ויבא עד
חברון ,דאתפרש מאינון מאללין ואתא איהו בלחודוי לחברון לאשתטחא על קברי אבהן .וחברון
 365סנהדרין ב ע"א ,ומנין לעדה שהיא עשרה ,שנאמר )שם יד( עד מתי לעדה הרעה הזאת,
יצאו יהושע וכלב.
 366עי' במ"ר )טז כא( וילונו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם כל העדה אלו סנהדראות לו
מתנו בארץ מצרים משל למלך שעלה אחד לבימה שלו לידון הוציא דבר מפיו במה שחייב את
עצמו הניח המלך את האליגון שלו וחייבו מפיו אמר לו בדין שהוצאת מפיך בו אני דנך יהא לך
כמו שאמרת אף כך אמר להם הקב"ה )במדבר יד( במדבר הזה יפלו פגריכם חי אני נאם ה' אם לא
כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם התחילו לומר ולמה ה' מביא אותנו ויאמרו איש אל אחיו
נתנה ראש ונשובה מצרימה ויפלו משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל ויהושע בן
נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר אם
חפץ בנו ה' והביא אותנו אך בה' אל תמרודו ואתם אמרו להם אין אתם נאמנים עלינו אחינו
חוששים בנו יותר מכם שנאמר אנה אנחנו עולים אחינו המסו את לבבינו לאמר ויאמרו כל העדה
לרגום אותם באבנים ומי הם משה ואהרן וכבוד ה' נראה מלמד שהיו זורקין אבנים והענן מקבל:
 367עי' תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכא ע"ב
קיים ואחיה השילוני ראה את עמרם והא כתיב ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה
ויהושע בן נון אמר רב המנונא לא נגזרה גזרה על שבטו של לוי דכתיב במדבר הזה יפלו פגריכם
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)לב( ופגריכם אתם  -כתרגומו לפי שדבר על הבנים להכניסם לארץמ ובקש לומר ואתם תמותו ,נופל
לשון זה כאן לומר אתםקה:
)לג( ארבעים שנה  -לא מת אחד מהם פחות מבן שישים,נ לכך נגזר ארבעים ,כדי שיהיו אותם של בני
עשרים מגיעין לכלל ששים .ושנה ראשונה היתה בכלל,ס ואף על פי שקדמה לשלוח המרגלים ,לפי שמשעשו
את העגל עלתה גזירה זו במחשבה אלא שהמתין להם עד שתתמלא סאתם ,וזהו שנאמר )שמות לב ,לד( וביום
פקדי ,במרגלים ,ופקדתי עליהם חטאתם ,ואף כאן נא' תשאו את עונותיכם ,ולא עונתכם ,שתי עונות של עגל
ושל תלונה .וחשב להם במנין חייהם מקצת שנה ככולה,ע וכשנכנסו לשנת ששים מתו אותם של בני עשרים:368
ונשאו את זנותיכם  -כתרגומו ויקבלון ית חוביכון:
)לד( את תנואתי  -שהניאותם את לבבכםפ מאחרי .תנואה לשון הסרה ,כמו )במדבר ל ,ו( כי הניא
אביה אותהקו:
)לו( וישבו וילינו עליו  -וכששבו מתור הארץ הרעימו עליו את כל העדה בהוצאת דבה אותם אנשים
וימותו .כל הוצאת דבה לשון חינוך דברים ,שמלקיחים לשונם לאדם לדבר בו ,כמו )שה"ש ז ,י( דובב שפתי
ישנים .וישנה לטובה וישנה לרעה ,לכך נאמר כאן מוציאי דבת הארץ רעה ,שיש דבה שהיא טובהקז:
דבה  -פרלדי"ץ בלע"ז ]לשון הרע[:
)לז( במגפה לפני ה'  -באותה מיתה ההגונה להם מדה כנגד מדה .הם חטאו בלשון ,ונשתרבב לשונם
עד טבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאין לתוך טבורם ,לכך נאמר במגפה ולא במגפה ,וזהו לפני ה' ,באותה
הראויה להם על פי מדותיו של הקדוש ברוך הוא ,שהוא מודד מדה כנגד מדהקח:
)לח( ויהושע וכלב חיו וגו'  -מה תלמוד לומרצ חיו מן האנשים ההם ,אלא מלמד שנטלו חלקם של
מרגלים בארץ וקמו תחתיהם לחיים:369
קט
)מ( אל ראש ההר  -והוא הדרך העולה לארץ ישראל :
הננו ועלינו אל המקום  -לארץ ישראלקי:
אשר אמר ה'  -לתתה לנו שם נעלהקיא:
כי חטאנו  -על אשר אמרנו הלא טוב לנו שוב מצרימה:
)מא( והוא לא תצלח  -זו שאתם עושיןק לא תצלח:
)מג( כי על כן שבתם  -כלומר כי זאת תבא לכםר על אשר שבתם וגו':
)מד( ויעפלו  -לשון חוזק וכן )חבקוק ב ,ד( הנה עפלה .אינגרי"ש בלע"ז ]עזי רוח[ לשון עזות ,וכן
)מיכה ד ,ח( עופל בת ציון) ,ישעיה לב ,יד( עופל ובחן .ומדרש תנחומא מפרשו לשון אופל ,הלכו חשכים שלא
ברשות:370
)מה( ויכתום  -כמו )דברים ט ,כא( ואכות אותו טחון ,מכה אחר מכה:
עד החרמה  -שם המקום נקראש על שם המאורע:
פרק טו
)ב( כי תבאו  -בשר להם שיכנסו לארץקיב:
)ג( ועשיתם אשה  -אין זה צווי אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכםת לעשות אשה לה':371
וכל פקודיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה מי שפקודיו מבן עשרים יצא שבטו של לוי
שפקודיו מבן שלשים
 368עי' תוספות בבא בתרא דף קכא ע"א
איכה היו מתין חמשה עשר אלף ופרוטרוט בכל שנה ועוד למאן דאמר בירושלמי במועד קטן
שכולן בני ששים מתו חידוש גדול הוא זה שצריך לומר שחמש עשרה אלפים ופרוטרוט נולדו
במצרים בכל
זה לא המקור אבל איך למצא את הירושלמי.....
 369עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יג  -רמז תשמה
ציאו .יהושע וכלב נטלו חלק המרגלים ,מנא הני מילי דאמר קרא ויהושע בן נון וכלב בן יפנה
חיו מן האנשים ההם ,מאי חיו אילימא חיו ממש והכתיב ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה
ויהושע בן נון ,אלא שחיו בחלקם .מת
 370מדרש תנחומא )בובר( פרשת שלח  -הוספה
]יט[ ]ד"א כי תבואו אל ארץ מושבותיכם[ .מה כתיב למעלה מן הענין פרשת המרגלים ,ויעפילו
לעלות אל ראש ההר )במדבר יד מד( ,מהו ויעפילו הביאו אפילה ,ויאפילו ישבו כולהם באפילה,
למה וארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה )שם ע"במדבר י"ד ע"( ,שלא עלו עמהם ,שנאמר
לא משו מקרב המחנה ,אמר משה כך אמר הקדוש ברוך הוא לא תעלו ולא תלחמו כי אינני
בקרבכם )דברים א מב( ,אמר להם משה עכשיו אמרתם
 371עי' ספרי פרשת שלח פיסקא א
כים :מנחות צ ועשיתם אשה לה' .שומע אני שכל הקרב לאשים יטעון נסכים ת"ל עולה .אין לי
אלא עולה מנין לרבות השלמים ת"ל זבח משמע מביא אלו ומביא חטאת ואשם ת"ל לפלא נדר או
נדבה לא אמרתי אלא קדשי הבאים בנדר ובנדבה משמע מוציא אני את אלו ומוציא את עולת
חובה הבאים ברגלים כשהוא אומר במועדיכם להביא את עולת חובה הבאים ברגלים .מביא את
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ריח ניחח  -שיהיה נחת רוחא לפני:372
לפלא נדר או בנדבה וגו'  -או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכםב שחייבתי אתכם לעשות
במועד:373
)ד( והקריב המקריב  -תקריבו נסכים ומנחה לכל בהמהג המנחה כליל ,והשמן נבלל בתוכה,ד והיין
לספלים,ה כמו ששנינו במסכת סוכה )סוכה מח א:375(374
קיג
)ה( לכבש האחד  -על כל האמור למעלה הוא מוסב על המנחה ועל השמן ועל היין :
)ו( או לאיל  -ואםו איל הוא .ורבותינו דרשו או לרבותז את הפלגס לנסכי איל:376
377
)י( אשה ריח  -אינו מוסב אלא על המנחה והשמן ,אבל היין אינו אשה ,שאינו ניתן על האש :
)יא( או לשה  -בין שהוא בכבשים בין שהוא בעזים כבש ושה קרוים בתוך שנתםקיד:
378
איל  -בן י"ג חדש ויום אחד:
קטו
)יב( כמספר אשר תעשו  -כמספר הבהמות אשר תקריבו לקרבן,ח ככה תעשו נסכים לכל אחד מהם :
כמספרם  -של בהמות מספרם של נסכים:
)טו( ככם כגר  -כמותכם כן גר וכן דרך לשון עברית) ,בראשית יג ,י( כגן ה' כארץ מצרים ,כן ארץ
מצרים) ,מ"א כב ,ד( כמוני כמוך כעמי כעמך:
)יח( בבאכם אל הארץ  -משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה ,שבכולן נאמר כי תבא ,כי תבאו ,לפיכך
כולן למדות זו מזו וכיון שפרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה ,אף כולן כן ,אבל זו
נאמר בה בבואכם ,משנכנסו בה ואכלו מלחמה נתחייבו בחלה:379
380
)כ( ראשית ערסתכם  -כשתלושו כדי עיסתכם שאתם רגילין ללוש במדבר  .וכמה היא) ,שמות טז,
טז( וימודו בעומר עומר לגלגלת ,תרימו מראשיתה ,כלומר קודם שתאכלו ממנה ,ראשית תלקח חלה אחת
תרומה לשם ה'קטז:

עולת חובה הבאה ברגלים ומביא את חטאת חובה הבאה ברגלים ת"ל כי תעשה בן בקר עולה או
זבח בקר היה בכלל ויצא מוצא מן הכלל ללמד על הכלל מה בן בקר שהוא בא בנדר ובנדבה וטעון
נסכים כך כל הבא בנדר ובנדבה יטעון נסכים יצאו חטאת ואשם שאין באין בנדר ובנדבה שלא
יטענו נסכים :שם ל
 372ספרי פרשת שלח פיסקא א
תקריב ריח ניחח לה' .נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני.
 373מוזר לעיל לעיל הערה  371ואולי מחקת שם.
 374משנה ניסוך המים כיצד צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגים היה ממלא מן השילוח הגיעו
לשער המים תקעו והריעו ותקעו עלה בכבש ופנה לשמאלו שני ספלים של כסף היו שם רבי
יהודה אומר של סיד היו אלא שהיו מושחרין פניהם מפני היין ומנוקבין
חסר הרבה.........
 375והקריב המקריב קרבן לה' .ויין לנסך רביעית ההין .שמן לבילה ויין לנסך:
 376עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק טו  -רמז תשמו
שנא מעולת יולדת ,סלקא דעתך אמינא הני מילי דבר שאין קבוע לו זמן אבל דבר שקבוע לו
זמן אימא לא ,קא משמע לן .או לאיל לרבות את הפלגס ,הניחא לר' יוחנן ]דאמר בריה הוא[
דתניא
377
עי' ספרי פרשת שלח פיסקא א
מעשה שור עולה למעשה שור שלמים שוה לו בנסכים וכי תעשה בן בקר והקריב על בן הבקר.
ויין תקריב לנסך שמן לבילה ויין לנסוך .אשה ריח ניחח לה' .זבחים צא על גבי ספלים אתה אומר
על גבי ספלים או אינו אלא על גבי האשים אם אמרת כן נמצאת מכבה את המנורה והתורה
אמרה ויקרא ו אש תמיד תוקד הא מה ת"ל אשה לה' ריח ניחח לה' נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה
רצוני :ככה יעשה
 378פרה פ"א מ,ג.
 379עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ד
וידבר ה' אל משה .בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה .ר' ישמעאל אומר שינה
הכתוב ביאה זו מכל ביאות שבתורה שבכל ביאות שבתורה הוא אומר והיה כי תבאו אל הארץ
והיה כי יביאך ה' וכאן הוא אומר בבואכם ללמדך שכיון שנכנסו לארץ מיד נתחייבו בחלה .אשר
אני מביא אתכם שמה .מכאן אתה אומר חלה פ"ב פירות ח"ל שנכנסו בארץ חייבים בחלה
ובמעשר יצאו מכאן לשם ר' אליעזר מחייב ור' עקיבא פוטר ר' יהודה אומר אפילו פירות ח"ל
שנכנסו לארץ ר' אליעזר פוטר
חסר קצת?
380

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף פג ע"א
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חלה  -טורטי"ל בלע"ז ]עוגה[:
כתרומת גורן  -שלא נאמר בה שיעורט ולא כתרומת מעשר שנאמר בה שיעור,381י אבל חכמים נתנו
שיעור ,לבעל הבית אחד מעשרים וארבעה ,ולנחתום אחד מארבעים ושמונה:382
)כא( מראשית ערסתיכם  -למה נאמר ,לפי שנאמר ראשית עריסותיכם ,שומע אני ראשונה שבעיסות,כ
תלמוד לומר מראשית ,מקצתה ולא כולה:383
384
תתנו לה' תרומה  -לפי שלא שמענו שיעור לחלה ,נאמר תתנו ,שיהא בה כדי נתינה :
)כב( וכי תשגו ולא תעשו  -עבודה זרה היתה בכלל כל המצות שהצבור מביאין עליהן פר ,והרי הכתוב
מוציאה כאן מכללן לידון בפר לעולהל ושעיר לחטאת:385
וכי תשגו וגו'  -בעבודה זרה הכתוב מדבר ,או אינו אלא באחת מכל המצות ,תלמוד לומר את כל
המצות האלה ,מצוה אחת שהיא ככל המצות,מ מה העובר על כל המצות פורק עול ומפר ברית ומגלה פנים,נ אף
מצוה זו פורק בה עול ומפר ברית ומגלה פנים ואיזו ,זו עבודה זרה:386
אשר דבר ה' אל משה  -אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורהס שמענום) ,תהלים סב יב( אחת דבר אלהים
שתים זו שמעתי:387
388
)כג( את כל אשר צוה וגו'  -מגיד שכל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה ובכל מה
שנתנבאו הנביאים ,שנאמר למן היום אשר צוה ה' והלאה:

תנו רבנן ראשית עריסותיכם כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם כדי עיסת המדבר וכמה עיסת
המדבר דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו שבעה רבעים קמח ועוד חייבת בחלה שהן
ששה של ירושלמית שהן חמשה של ציפורי מכאן אמרו האוכל כמדה זו הרי זה בריא ומבורך יתר
על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו :משנה אנשי חצר ואנשי מרפסת
 381עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ד
יפריש חלה מן הלחם ת"ל והיה באכלכם מלחם הארץ :כתרומת גורן כן תרימו אותה .מה
תרומת גורן אחת אף חלה אחת מה תרומות פ"ד תרומת גורן מדמעת עולה באחד ומאה אף זו אם
נפלה לתוך מאה מדמעת שם פ"ו וחייבים בחומש אף תרומת חלה כיוצא בה דברי רבי יאשיה רבי
יונתן אומר אתה מקישו לתרומת גורן סתומה אני אקשנו לתרומת מעשר המפורשת אמר לו
ותינטל אחד מעשרה אמר לו תינטל אמר לו הרי הוא אומר כתרומת גורן כן תרימו אותה .לתרומ'
גורן הקשתה ולא הקשתה לתרומת מעשר :מראשית עריסותיכם .למה נאמר לפי שהוא אומר
ראשית עריסותיכם שומע אני את
 382עי' משנה מסכת חלה פרק ב
)ז( שעור החלה ,אחד מעשרים וארבעה .העושה עסה לעצמו ,והעושה למשתה בנו ,אחד
מעשרים וארבעה .נחתום שהוא עושה למכור בשוק ,וכן האשה שהיא עושה למכור בשוק אחד
מארבעים ושמונה .נטמאת עסתה שוגגת או אנוסה ,אחד מארבעים ושמונה .נטמאת מזידה ,אחד
מעשרים וארבעה ,כדי שלא יהא חוטא נשכר:
 383ספרי פרשת שלח פיסקא ד.
 384עיי"ש תתנו לה' תרומה .למה נאמר לפי שהוא אומר חלה תרימו תרומה .אבל לא שמענו
שיעור חלה תתנו לה' תרומה עד שיהא בה כדי מתנה לכהן .מכאן אתה אומר חלה פ"ב שיעור חלה
של בעל הבית אחד מכ"ד ושל נחתום אחד ממ"ח לפי שהאיש עינו יפה והאשה עינה רעה.
וכשתפחות לא תפחות ממ"ח לכך נאמר תתנו לה' תרומה עד שיהא בה כדי תרומה לכהן ובזה כדי
מתנה לכהן .מכאן אמרו שם בעל הבית שעושה משתה לבניו אחד מכ"ד והאשה שהיא עושה
ומוכרת בשוק אחד ממ"ח.
 385ספרי שלח ה ,וכי תשגו ולא תעשו .ע"ז היתה בכלל כל המצוות שהצבור מביאים עליה פר
והרי הכתוב מוציאה מכללה להחמיר עליה ולדון בקבועה שיהא צבור מביא עליה פר לעולה ושעיר
לחטאת לכך נאמר' פרשה זו.
 386עיי"ש וכי תשגו ולא תעשו הוריות ח בע"ז הכתוב מדבר אתה אומר בע"ז או אינו אלא
באחת מכל מצות האמורות בתורה ת"ל והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה יחד הכתוב מצוה זו
בפני עצמה ואיזו זו ע"ז אתה אומר ע"ז או אינו אלא אחת מכל מצות האמורות בתורה ת"ל וכי
תשגו ולא תעשו באו כל המצות ללמד על מצוה אחת מה העובר על כל המצות פורק עול ומפר
ברית ומגלה פנים בתורה .ואיזו זו ע"ז שפורק עול ומפר ברית אף העובר על מצוה אחת פורק עול
ומפר ברית ומגלה פנים בתורה שנאמר דברים יז לעבור בריתו ואין ברית אלא תורה שנאמר שם
כח אלה דברי הברית .ר' אומר נאמר כאן כל ונאמר להלן שם ה כל מה כל האמור להלן בע"ז מדבר
אף כל האמור כאן בע"ז מדבר:
 387עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ו
דברי תורה כל עיקר .רבי ישמעאל אומר בע"ז הכתוב מדבר שנא' כי את דבר ה' בזה .שביזה על
דבור הראשון שנאמר למשה מפי הגבורה אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אלהים אחרים על פני :הכרת
תכרת.
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)כד( אם מעיני העדה נעשתה לשגגה  -אם מעיני העדה נעשתה עבירה זו ע"י שוגג ,כגון ששגגו והורו
על אחת מן העבודותע שהיא מותרת לעבוד עבודה זרה בכךקיז:
לחטת  -חסר אלף שאינו כשאר חטאות ,שכל חטאות שבתורה הבאות עם עולה החטאת קודמת
לעולה ,שנאמר )ויקרא ה ,י( ואת השני יעשה עולה ,וזו עולה קודמת לחטאת:389
390
)כה( הביאו את קרבנם אשה לה'  -זה האמור בפרשה הוא פר העולהפ שנאמר אשה לה' :
וחטאתם  -זה השעיר:391
392
)כז( תחטא בשגגה -צ בעבודה זרה :
עז בת שנתה  -שאר עבירות יחיד מביא כשבה או שעירהק ובזו קבע לה שעירהקיח:
)ל( ביד רמה  -במזידקיט:
מגדף  -מחרףקכ ,כמו )יחזקאל ה ,טו( והיתה חרפה וגדופה) ,ישעיה לז ,ו( אשר גדפו נערי מלך אשור.
עודר דרשו רבותינו מכאן למברך את השם שהוא בכרת:393

 388עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ה
מדבר :אשר צוה ה' אל משה .מנין אתה אומר שכל המודה בע"ז כופר בעשרת הדברות ת"ל
אשר דיבר ה' אל משה .ולהלן הוא אומר שמות כ וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר.
תהלים סבעי' ספרי פרשת ראה פיסקא ב
שבועות כט וש"נ מכאן אמרו כל המודה בע"ז ככופר בכל התורה כולה וכל הכופר בע"ז כמודה
בכל התורה כולה) :סליק פיסקא(:
 389עי' תלמוד בבלי מסכת זבחים דף צ ע"ב
עבודת כוכבים עולה ושעירי עבודת כוכבים חטאת ואימא מרישא פר העלם דבר של צבור
קודם לפר עבודת כוכבים בחד מינא מיהא לא קאמרינן דחטאת קדמה כי קאמרינן בתרי מיני
אשכחן עולה דקדמה לחטאת אמרי במערבא משמיה דרבא בר מרי חטאת עבודת כוכבים חסר א'
לחטת כתיב רבינא אמר כמשפט כתיב בהו השתא דאתית להכי אפילו תימא פרים דחג נמי
כמשפטם כתיב בהו:
 390עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ה
צבור שוגגים ומקצת מזידים שיהו לפני כשגגה ת"ל כי שגגה היא .והם הביאו את קרבנם אשה
לה' .ר' יאשיה אומר הוריות ה שבט שעשה על הוראת בית דין ועשו שאר שבטים מנין שיהו
מביאים על ידיו ת"ל והם הביאו את קרבנם אשה לה' .ר' יונתן אומר אין לי אלא שבט שעשה על
הוראת בין דין אותו שבט חייב שהוא מביא עשה על הוראת בית דין הגדול .מנין ששאר שבטים
מביאים על ידו שנאמר והם הביאו את קרבנם אשה לה' .רבי יהודה אומר שבט שעשה על הוראת
בית דינו אותו שבט חייב ושאר כל השבטים פטורים .עשה על הורא' בית דין הגדול אותו שבט
מביא פר ושאר כל השבטים מביאים על ידו ומה הם מביאים על ידו י"ב פרים .ר' שמעון בן יוחאי
אומר פר אחד לבית דין בד"א בשאר מצות אבל בע"ז מתחייב פר ומתחייב שעיר לעולה ושעיר
לחטאת לכך נאמרה פרשה זו רוב השבט ככל השבט .רוב הצבור ככל הצבור :והם הביאו את
קרבנם אשה לה' .זו עולה .זבחים מא וחטאתם זו חטאת .על שגגתם זו חטאתם כשגגתן .ומה
שגגתן ככל המעשים אף חטאתם ככל המעשים .ונסלח .אין לי אלא אנשים נשים מנין תלמוד
לומר ונסלח לכל עדת בני ישראל בשגגה:עי' תלמוד בבלי מסכת זבחים דף מא ע"א
כמאן דכתיב ביה בגופיה ולא ליהוי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש תניא כוותיה דרב
פפא ועשה כאשר עשה מה ת"ל לפר לפי שנאמר והם הביאו את קרבנם אשה לה' וגו' חטאתם אלו
שעירי עבודת כוכבים שגגתם זה פר העלם דבר של צבור חטאתם על שגגתם אמרה תורה חטאתם
הרי היא לך כשגגתם שגגתם מהיכן למדת לא בהיקשא וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש
ת"ל לפר זה פר
 391עי' ספרי בהערה הקודמת.
 392עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ו
ואם נפש אחת תחטא בשגגה .ע"ז היתה בכלל כל המצות שהיחיד מביא עליהם כשבה או
שעירה נשיא שעיר משיח ובית דין מביאים פר הרי הכתוב מוציאם מכללם להחמיר עליה ולידון
בקבועה שיהו יחיד ונשיא ומשיח מביאים עליה עז בת שנתה לחטאת לכך נאמרה פרשה זו .בע"ז
הכתוב מדבר אתה אומר בע"ז הכתוב מדבר או אינו באחת מכל מצות האמורות בתור' אמרת במה
ענין מדבר או אינו באחת מכל מצות האמורות בתור' אמרת במה ענין מדבר בע"ז .ר' יצחק אומר
בע"ז הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא באחת מכל מצות האמורות בתורה הרי אתה דן צבור בכלל
הית' והוציאו הכתוב מכללו ושינה את קגרבנותיו ויחיד היה בכלל והוציאו הכתוב מכללו ושינה
את קרבנותיו ומה להלן בע"ז הכתוב מדבר אף כאן בע"ז הכתוב מדבר :ואם נפש אחת תחטא
בשגגה להוציא את
כמה מזה נצרך?
 393עי' תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צג ע"ב
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)לא( דבר ה'  -אזהרת עבודה זרה מפי הגבורה,ש והשאר מפי מש394ה:
עונה בה  -בזמן שעונה בהת שלא עשה תשובה:395
)לב( ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו  -בגנותן של ישראל דבר הכתוב,א שלא שמרו אלא שבת
ראשונה ,ובשניה בא זה וחללה:396
397
)לג( המצאים אתו מקושש  -שהתרו בו ולא הניח מלקוששב אף משמצאוהו והתרו בו :
)לד( כי לא פרש מה יעשה לו  -לא היו יודעים באיזו מיתה ימות ,אבל יודעים היו שהמחללג שבת
במיתה:398
)לה( רגום  -כמו עשה פיישנ"ט בלע"ז ]בעשות[ וכן הלוך אלנ"ט ]בהלוך[ וכן זכורד ושמור:
)לו( ויציאו אותו  -מכאן שבית הסקילה חוץ ורחוק מבית דין:399
)לח( ועשו להם ציצת  -על שם הפתילים התלוים בה ,400כמו )יחזקאל ח ,ג( ויקחני בציצית ראשי .דבר
אחר ציצית על שם וראיתםה אותו ,כמו )שה"ש ב ,ט( מציץ מן החרכים:401

קסבר מגדף היינו מברך השם וכתיב במברך את השם ונשא חטאו וגמר האי חטאו דהכא
מחטאו דהתם מה להלן כרת אף כאן נמי כרת ורבי נתן סבר וחדל לעשות הפסח ונכרתה דהאי כי
לשון דהא הוא והכי קאמר רחמנא דהא קרבן ה' לא הקריב במעדו בראשון האי חטאו ישא מאי
עביד ליה קסבר
 394עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ו
מן העולם .סנהדרין צט אמר כל התורה כולה אני מקבל חוץ מדבר זה .כי את דבר ה' בזה אמר
כל התורה אמר מפי הקודש ודבר זה משה מפי עצמו אמרו .ד"א כי דבר ה' בזה ר' מאיר אומר זה
הלמד ואינו שונה לאחרים .רבי נתן אומר זה היכול ללמוד ואינו לומד .רבי נהוראי אומר זה שלא
השגיח על דברי תורה כל עיקר .רבי ישמעאל אומר בע"ז הכתוב מדבר שנא' כי את דבר ה' בזה.
שביזה על דבור הראשון שנאמר למשה מפי הגבורה אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אלהים אחרים על
פני :הכרת תכרת.
 395עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ו
עונה בה .כל המתים במיתה מתכפרים אבל זו עונה בה .כענין שנאמר יחזקאל לב ותהי עוונתם
על עצמותם או אפילו עשה תשובה ת"ל עונה בה ולא כל זמן שעשה תשובה וכן הוא אומר דברים
לב שחת לו לא בניו מומם כשמומם בם אינו בניו וכשאין מומם בם הם בניו.
396

ספרי פרשת שלח פיסקא ז
ויהיו בני ישראל .בגנות ישראל הכתוב מדבר שלא שמרו שבת ראשונה ושני' חללו:
 397ספרי פרשת שלח פיסקא ז
ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש .עוד למה נאמר והלא כבר נאמר וימצאו איש ומה ת"ל
ויקריבו אותו סנהדרין מא מגיד שהתרו בו מעין מלאכתו מכאן לכל אבות מלאכות שבתורה
שמתרים בהם מעין מלאכתן .ר' יצחק אומר אינו צריך מה ע"ז חמורה אינו חייב עד שיתרו בו ק"ו
לכל מצות שבתורה ומה תלמוד לומר ויקריבו מלמד שהתרו בו ואחר כך הביאוהו:
לא בטוח
 398עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ח
כי לא פורש מה יעשה לו .והלא כתוב שמות לא מחלליה מות יומת ומה תלמוד לומר כי לא
פורש ב"ב קיט וש"נ אלא לא היה יודע באיזו מיתה יומת עד שנא' לו מפי הקודש:
 () 399ספרי פרשת שלח פיסקא ח
ויוציאו אותו סנהדרין מב מלמד שכל חייבי מיתות נהרגים חוץ לבית דין:
 400ספרי פרשת שלח פיסקא ט
ועשו להם ציצית .אין ציצית אלא דבר היוצא ודבר כל שהוא וכבר נכנסו זקני בית שמאי וזקני
בית הלל לעליית יונתן בן בתירה ואמרו ציצית אין לה שיעור .כיוצא בו אמרו לולב אין לו שיעור:
ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט בפני עצמו תלמוד לומר דברים כב גדילים .שם מכמה
גדילים אתה עושה אין פחות משלשה דברי ב"ש וב"ה אומרים שלשה של צמר ורביעי' של תכלת
והלכה כב"ש בד"א בתחלתו אבל שיריה וגרדומיה כל שהוא .ועשו להם ציצית שומע אני יעשה
כולם גדילים ת"ל ציצית הא כיצד שתהא גדילה יוצא מן הכנף וציצית מן הגדילים:
 401עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ט
שם שהציץ המקום על בתי אבותינו במצרים שנאמר שה"ש ב' קול דודי הנה זה בא ואומר
דומה דודי לצבי ואומר הנה זה עומד אחר כתלינו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים .רבי
חנינא בן אנטיגנוס אומר שבת לב כל המקיים מצות ציצית מהו אומר זכריה ח בימים ההמה נאמר
אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי .כול המבטל מצות כנף
מהו אומר איוב לח
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תכלת  -צבע ירוק שלו חלזון:402
)לט( וזכרתם את כל מצות ה'  -שמנין גימטריא של ציציתז שש מאות ,ושמונה חוטים וחמשהח
קשרים הרי תרי"ג:403
ולא תתורו אחרי לבבכם  -כמו )לעיל יג כה( מתור הארץ .הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו
את העבירות ,העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות:404
)מא( אני ה'  -נאמן לשלם שכר:405
אלהיכם  -נאמןט ליפרע:406
407
אשר הוצאתי אתכם  -על מנת כן פדיתי אתכם שתקבלוי עליכם גזרותי :
אני ה' אלהיכם  -עוד למה נאמר ,כדי שלא יאמרו ישראל מפני מה אמר המקום ,לא שנעשה ונטול
שכר ,אנו לא עושים ולא נוטלים שכר ,על כרחכם אני מלככם .408וכן הוא אומר )יחזקאל כ ,לג( אם לא ביד
חזקה וגו' אמלוך עליכם .דבר אחר למה נאמר יציאתכ מצרים ,אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור
לשאינה של בכור ,אני הוא עתיד להבחין ולהפרע מן התולה קלא אילןל בבגדו ואומר תכלת הוא .409ומיסודו

 402עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק טו  -רמז תשנ
תנו רבנן חלזון זו גופו דומה ליום וברייתו דומה לדג ועלה אחת לשבעים שנה ובדמו צובעין
תכלת שאין מתן שכרה בעולם הזה ולעולם הבא איני יודע כמה ,צא ולמד ממצות ציצית .מעשה
באדם אחד?????
 403עי' מדרש רבה במדבר פרשה יח פסקה כא
ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך יראת בגמטריא
תרי"א ותורה תרי"א ויראה ותורה עמם הרי תרי"ג ציצית ת"ר ח' גרורין וה' קשורין הרי תרי"ג
שנים למעלה וג' למטה ימי אברהם קע"ה שנה יצחק ק"פ שנה יעקב קמ"ז שנה כשאתה כוללן
נמצא ה' מאות שנה
 404עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ט
ח ויזנו אחרי הבעלים .נדרים כ ר' נתן אומר שלא יהיה שות' בכוסו ומשמש בכוסו של חבירו
ד"א ולא תתורו אחרי לבבכם מגיד שהעינים הולכים אחר הלב .או הלב אחר העינים .אמרת וכי
יש סומא שעושה כל תועבות שבעולם הא מה ת"ל ולא תתורו אחרי לבבכם מגיד שעינים הולכים
אחד הלב .ר'
עי' מדרש רבה במדבר פרשה יז פסקה ו
)ו( ולא תתורו אחרי לבבכם הלב והעינים הם סרסורין לגוף שהם מזנין את הגוף למען תזכרו
ועשיתם את כל מצותי משל לאחד מושלך לתוך המים הושיט הקברניט את החבל ואמר לו תפוש
חבל זה בידך ואל תניחהו שאם תניחהו אין לך חיים אף כך אמר לו הקב"ה לישראל כל זמן שאתם
מדובקין במצות
 405עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ט
אני ה' אלהיכם אני עתיד לשלם שכר .אני ה' אלהיכם עתיד ליפרע.
 406עי' הערה הקודמת.
 407עי' שם כיון שיצאו למדבר התחיל לגזור עליהם מקצת מצוות קלות ומקצ' חמורות כגון
שבת ועריות וציצית ותפילין התחיל ישראל להיות מנתקים אמר להם עבדיי אתם על מנת כן
פדיתי אתכם על מנת תנאי שאהיה גוזר ואתם מקיימים:
 408עיי"ש אני ה' אלהיכם עוד למה נאמר והלא כבר נאמר אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם
מארץ מצרים ומה ת"ל אני ה' אלהיכם עוד כדי שלא יהו ישראל אומרים מפני מה צונו המקום לא
שנעש' וניטול שכר לא עושי' ולא נוטלים שכר כענין שאמרו ישראל ליחזקאל שנאמ' יחזקאל יד
יצאו אלי אנשים מזקני ישראל וישבו לפני אמר לו עבד שמכרו רבו לא יצא מרשותו אמר להם הין
אמרו לו הואיל שמכרנו המקום יצאנו מרשותו לאומות העולם אמר להם הרי עבד שמכרו רבו על
מנת לחזור שמא יצא חוץ לרשותו שם כ והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים
נהיה כגוים אשר סביבותינו וכמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן .חי אני נאם ה' אם לא ביד חזק'
 409עי' תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סא ע"ב
הין ושלישית ההין ורביעית ההין ולוג וחצי לוג ורביעית הלוג אמר רבא למה לי דכתב רחמנא
יציאת מצרים ברבית יציאת מצרים גבי ציצית יציאת מצרים במשקלות אמר הקדוש ברוך הוא
אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור אני הוא שעתיד ליפרע ממי
שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל ברבית וממי שטומן משקלותיו במלח וממי שתולה
קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא רבינא איקלע לסורא דפרת אמר ליה רב חנינא מסורא דפרת
לרבינא יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי אמר ליה אמר הקדוש ברוך הוא אני הוא
שהבחנתי בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור אני עתיד ליפרע ממי שמערב קרבי דגים
טמאין בקרבי דגים טהורין ומוכרן לישראל אמר ליה אנא המעלה קא קשיא לי מאי שנא הכא
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של רבי משה הדרשן העתקתי למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודה זרה ,לומר שהמחלל את השבת כעובד
עבודה זרה ,שאף היא שקולהמ ככל המצות ,וכן הוא אומר בעזרא )נחמי' ט ,יג  -טו( ועל הר סיני ירדת ותתן
לעמך תורה ומצות ואת שבת קדשך הודעת להם ,ואף פרשת ציצית לכך נסמכה לאלו לפי שאף היא שקולה כנגד
כל המצות ,שנאמר ועשיתם את כל מצותיקכא:
על כנפי בגדיהם  -כנגד )שמות יט ,ד( ואשא אתכם על כנפי נשרים .על ארבע כנפות ולא בעלת שלש
ולא בעלתנ חמש ,כנגד ארבע לשונות של גאולה שנאמר במצרים )שמות ו ,ו  -ז( והוצאתי והצלתי וגאלתי
ולקחתי:410
פתיל תכלת  -על שם שכול בכורות .תרגומו של שכול תכלא .ומכתם היתה בלילה וכן צבע התכלת
דומה לצבע רקיע המשחיר לעת ערב .ושמונה חוטים שבה ,כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים
עד שאמרוס שירה על הים:411
רש"י פרשת קרח
פרק טז
)א( ויקח קרח  -פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא .ויקח קרח  -לקח את עצמו לצד אחד,
להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה ,וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג ,נחלק משאר העדה להחזיק
במחלוקת .412וכן )איוב טו יב( מה יקחך לבך ,לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם .דבר אחר ,ויקח קרח ,משך
ראשי סנהדראות שבהם בדברים ,כמו שנאמר )במדבר כ כה( קח את אהרן) ,הושע יד ג( קחו עמכם דברים .413בן
יצהר בן קהת בן לוי  -ולא הזכיר בן יעקב שבקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם ,שנאמר
)בראשית מט ו( ובקהלם אל תחד כבודי .והיכן נזכר שמו על קרח ,בהתיחסם על הדוכן בדברי הימים שנאמר
)ד"ה א' ו כב  -כג( בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל .414ודתן ואבירם  -בשביל שהיה שבט
ראובן שרוי בחנייתם תימנהו שכן לקהת ובניו החונים תימנה נשתתפו עם קרח במחלוקתוז ,אוי לרשע אוי
לשכנו .415ומה ראה קרח לחלוק עם משה ,נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני
קהת על פי הדבור .אמר קרח אחי אבא ארבעה היו ,שנאמר )שמות ו יח( ובני קהת וגו' עמרם הבכור נטלו שני
המעלה דכתב רחמנא אמר ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל אמר הקדוש
ברוך הוא אילמלא )לא( העליתי את
 410עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ט
על כנפי בגדיהם שומע אני אף בעלי שלש ובעלי חמש ובעלי שבע ובעלי שמונה במשמ' תלמוד
לומר על ארבע כנפות כסותך יצאו בעלי שלש ובעלי חמש ובעלי שש ושבע ושמנה מן המשמע
משמע מוציא את אלו ומוציא כרים וכסתות תלמוד לומר אשר תכסה בה שם שומע אני כסות
לילה במשמע תלמוד לומר וראיתם אותו ביום ולא בלילה ואם היתה מיוחדת ליום ולילה תהא
חייב' בציצית .משמע מוציא את אלו שם ומוציא את כסות סומא ת"ל והיה לכם לציצית מכל
מקום:
 411עי' ספרי פרשת שלח פיסקא ט
 .ר' אלעזר ברבי שמעון אומר למה נקרא שמה תכלת על שם שנתכלו המצרים בבכורות שנא'
שמות יב ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור .ד"א על שם שכלו המצרים בים ד"א למה נקרא שמה
ציצית על שם שהציץ המקום על בתי אבותינו במצרים שנאמר שה"ש ב' קול דודי הנה זה בא
ואומר דומה דודי לצבי ואומר הנה זה עומד אחר כתלינו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים.
 412עי' סנהדרין דף קט ע"ב :ויקח ]קרח[ אמר ריש לקיש שלקח מקח רע לעצמו קרח שנעשה
קרחה בישראל .ועי' )במדבר רבה פי"ח סי' ב'( ויקח קרח על ידי מה נחלק על ידי אליצפן בן אחי
אביו .ועי' תנחומא )קרח א'( ויקח קרח זש"ה אח נפשע מקרית עוז ומדינים כבריח ארמון )משלי
יח( אח נפשע מקרית עוז זה קרח שחלק כנגד משה ומרד וירד מן כבוד שהיה בידו ואין נפשע אלא
לשון מרידה וכו' ,.ועיי"ש )תנחומא קרח ב( ויקח קרח אין ויקח אלא לשון פליגה שלבו לקחו כענין
שנאמר )איוב טו( מה יקחך לבך ומה ירזמון עיניך הוא .עי' לקמן הערה .428
 413עי' מדרש )במדבר רבה פי"ח סי' ב( ויקח אין ויקח אלא משיכת הדברים רכים שנמשכו כל
גדולי ישראל והסנהדראות אחריו במשה הוא אומר ויקח משה ואהרן את האנשים האלה וכן קח
את אהרן ואת בניו אתו וכן הוא אומר )הושע יד( קחו עמכם דברים וכן )בראשית יב( ותקח האשה
בית פרעה הוי ויקח קרח שבדברים רכים משך לבם
 414עי' מדרש )במדבר רבה פי"ח סי' ה'( ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ולמה לא כתיב בן
יעקב או בן ישראל זש"ה )בראשית מט( בסודם אל תבא נפשי אלו המרגלים בקהלם אל תחד
כבודי זה קרח אמר יעקב לפני הקב"ה רבש"ע לא במרגלים ולא במחלוקת של קרח לא יזכר שמי
על אותן הרשעים ואימתי יזכר שמי כשהן מתייחסין ועומדין על הדוכן בן תחת בן אסיר בן
אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל ודתן ואבירם.
 415עי' מדרש רבה )במדבר פי"ח סי' ה'( ודתן ואבירם מכאן אמרו אוי לרשע אוי לשכנו דתן
ואבירם לפי שהיו שכנים של קרח שהיה שרוי בדרום דכתיב )במדבר ג( משפחות בני קהת יחנו על
ירך המשכן תימנה דגלו של ראובן סמוך להם שנאמר )שם ב( דגל מחנה ראובן תימנה.
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בניו גדולה ,אחד מלך ואחד כהן גדול ,מי ראוי ליטול את השניה לא אני שאני בן יצהר ,שהוא שני לעמרם ,והוא
מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם ,הריני חולק עליו ומבטל את דבריו .416מה עשה ,עמד וכנס מאתים חמישים
ראשי סנהדראות רובן משבט ראובן שכיניו ,והם אליצור בן שדיאור וחביריו ,וכיוצא בו שנאמר נשיאי עדה
קריאי מועד ,ולהלן הוא אומר )במדבר א טז( אלה קרואי העדה .והלבישן טליתות שכולן תכלת ,באו ועמדו לפני
משה אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה .אמר להם חייבת .התחילו לשחק עליו ,אפשר
טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה ,זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה .417בני ראובן  -דתן
ואבירם ואון בן פלת) .ג( רב לכם  -הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה .כלם קדושים  -כולם שמעו דברים
בסיני מפי הגבורה .418ומדוע תתנשאו  -אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה ,לא אתם לבדכם
שמעתם בסיני ,אנכי ה' אלהיך )שמות כ ב( כל העדה שמעו) .419ד( ויפול על פניו  -מפני המחלוקתפ שכבר זה
בידם סרחון רביעיצ חטאו בעגל )שמות לב יא( ויחל משה במתאוננים )במדבר יא יב( ויתפלל משה במרגלים
)שם יד יג( ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו משל לבן מלך שסרח על אביו
ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלש כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא אמר עד מתי אטריח על המלך
שמא לא יקבל עוד ממני) 420ה( בקר ויודע וגו'  -עתה עת שכרות הוא לנו ,ולא נכון להראות לפניו .והוא היה
מתכוין לדחותם שמא יחזרו בהם .421בקר ויודע ה' את אשר לו  -לעבודת לויה .ואת הקדוש – לכהונה.422
והקריב  -אותם אליו והתרגום מוכיח כן ויקרב לקדמוהיש יקרב לשמושיה ומדרשו בקר אמר לו משה גבולות
חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו יכולים אתם להפוך בקר לערב כן תוכלו לבטל את זו שנאמר )בראשית א ה  -ז(
ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל כך )דה"א כג יג( ויבדל אהרן להקדישו וגו') 423ו( זאת עשו קחו לכם מחתות  -מה

 416עי' מדרש )במדבר רבה פי"ח סי' ב( ויקח קרח על ידי מה נחלק על ידי אליצפן בן אחי אביו
שנעשה נשיא על משפחתו ונשיא בית אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל אמר קרח ארבעה
אחים היו אחי אבא ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל עמרם הבכור זכה אהרן בנו לגדולה
ומשה למלכות מי ראוי ליטול את השניה לא השני שנאמר )שמות ו( ובני קהת עמרם ויצהר אני
בנו של יצהר הייתי ראוי להיות נשיא על משפחות והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבא
יהי גדול עלי הריני חולק עליו ומבטל כל מה שנעשה על ידו לכך ויקח קרח.
 417עי' מדרש )במדבר רבה פי"ח יס' ג( וקרח בן יצהר בן קהת וכשאמר משה )שם טו( ונתנו על
ציצת הכנף פתיל תכלת מיד צוה ועשו ר"נ טליתות תכלת ונתעטפו בהן אותן ר"נ ראשי
סנהדראות שקמו על משה שנאמר ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי
עדה קריאי מועד עמד קרח ועשה להם משתה ונתעטפו בטליתות תכלת באו בני אהרן ליטול
מתנותיהם חזה ושוק עמדו כנגדן אמרו להן מי צוה אתכם ליטול כך לא משה לא נתן כלום לא
דבר המקום כך באו והודיעו את משה הלך לפייסן מיד עמדו כנגדו לקדמו לפני משה ואנשים מבני
ישראל חמשים ומאתים מי הם אליצור בן שדיאור וחביריו האנשים אשר נקבו בשמות אע"פ שלא
פרסמן הכתוב נתן סימניהן ומתוך המקראות את מבין אותם.
 418עי' )תנחומא קרח פרק ד( קרח אמר להם רב לכם כי כל העדה כלם קדושים וכלם שמעו
בסיני אנכי ה' אלהיך ומדוע תתנשאו
ועי' במ"ר )יח ו( ויקהל עליהם קרח אמר להם כל העדה כולם קדושים וכולם שמעו בסיני אנכי
ה' אלהיך ומדוע תתנשאו על קהל ה' אלמלא אתם שמעתם לבדכם והם לא שמעו הייתם אומרים
עכשיו כולם שמעו
 419עי' במ"ר )יח ו( ויקהל עליהם קרח אמר להם כל העדה כולם קדושים וכולם שמעו בסיני
אנכי ה' אלהיך ומדוע תתנשאו על קהל ה' אלמלא אתם שמעתם לבדכם והם לא שמעו הייתם
אומרים עכשיו כולם שמעו ומדוע תתנשאו מיד נזדעזע משה מפני המחלוקת מפני שכבר היה בידן
סרחון רביעי משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם שתים ושלש כשסרח רביעית
נתרשלו ידי אוהבו של מלך אמר כמה פעמים אטריח את המלך אף כאן משה חטאו בעגל ויחל
משה ויהי העם כמתאוננים ויתפלל משה במרגלים ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים במחלוקתו
של קרח אמר כמה אוכל להטריח את המקום לפיכך וישמע משה ויפול על פניו:
 420עי' הערה הקודמת.
 421עי' במ"ר יח ז ,וידבר אל קרח בקר מה ראה לומר בקר אמר משה שמא מתוך מאכל ומשתה
אמרו דבר זה אמר שמא בין כך ובין כך יעשו תשובה לכך נאמר בקר ויודע
 422עי' זהר ח"ג קעו ע"ב ז"ל :וכדין ויודע יי' את אשר לו ואת הקדוש .את אשר לו סתם .דא
ליואה .ואת הקדוש דא כהנא .
 423עי' במ"ר יח ז ,וידבר אל קרח בקר מה ראה לומר בקר אמר משה שמא מתוך מאכל ומשתה
אמרו דבר זה אמר שמא בין כך ובין כך יעשו תשובה לכך נאמר בקר ויודע ה' א"ל אין לי רשות
ליכנס עכשיו אין לפניו לא אכילה ושתיה אלא בשבילנו על שאכלנו ושתינו ד"א א"ל משה גבולות
חלק הקב"ה בעולמו יכולים אתם לערב יום ולילה והוא שאמר הכתוב בתחלה )בראשית א( ויהי
ערב ויהי בקר ויבדל אלהים בין האור ובין החשך בשביל תשמישו של עולם וכשם שהבדיל בין
האור ובין החשך בשביל תשמישו של עולם כך הבדיל ישראל מן האומות שנאמר )ויקרא כ(
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ראה לומר להם כך אמר להם בדרכי הגוים יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה ואין כולם מתקבצים בבית אחד אנו
אין לנו אלא ה' אחד ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכהן גדול אחד ואתם מאתים וחמישים איש מבקשים
כהונה גדולה אף אני רוצה בכך הא לכם תשמיש חביב מכל היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המות נתון
בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש כבר הוא בקדושתו וכי
אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש אלא אמר להם משה הריני אומר לכם שלא תתחייבו מי שיבחר בו יצא
חי 424וכולכם אובדים מחתות  -כלים שחותין בהם גחלים ויש להם בית יד )ז( רב לכם בני לוי  -דבר גדול אמרתי
לכם ולא טפשים היו שכך התרה בהם וקבלו עליהם לקרב אלא הם חטאו על נפשותם שנאמר את מחתות
החטאים האלה בנפשותם וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זהת עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו
שמואל ששקול כנגד משה ואהרן אמר בשבילו אני נמלט וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח
הקודש שנאמר )ד"ה א' כה ה( כל אלה בנים להימן אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום
לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה ששמע מפי משה שכולם אובדים ואחד נמלט אשר יבחר ה' הוא הקדוש טעה
ותלה בעצמו ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה ומשה היה רואה תנחומא 425רב לכם  -דבר גדול נטלתם
בעצמכםא לחלוק על הקדוש ברוך הוא) 426ח( ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי  -התחיל לדבר עמו דברים
רכים כיון שראהו קשה עורף אמר עד שלא ישתתפו שאר השבטים ויאבדו עמו אדבר גם אל כולם התחיל לזרז

ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי וכך הבדיל אהרן שנאמר )ד"ה א כג( ויבדל אהרן להקדישו
בקדש קדשים אם יכולין אתם לערב אותה הבדלה שהבדיל בין האור ובין החשך אתם יכולין לבטל
את זה לכך אמר להם בקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו כבר הוא מתוקן ואת
אשר יבחר בו יקריב אליו:
 424עי' במ"ר יח ח ,זאת עשו קחו לכם מחתות ותנו בהן אש ושימו עליהם קטורת לפני ה' מחר
מה ראה לומר כן אמר להם בדרכי הגוים יש נימוסין הרבה וכומרין הרבה כולן מתקבצין בבת אחת
ואנו אין לנו אלא ה' אחד ותורה אחת ומשפט אחד ומזבח אחד וכ"ג אחד ואתם מאתים וחמשים
איש מבקשים כהונה גדולה אף אני רוצה בכך לכן אתה וכל עדתך זאת עשו קחו לכם מחתות קרח
וכל עדתו הרי לכם תשמיש החביב מן הכל הוא הקטרת חביבה מן כל הקרבנות וסם המות נתון
לתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש אמרו לו
משה הרי אני אומר לכם שלא תתחייבו מי שיבחר מכם יצא חי וכלכם אובדין רב לכם בני לוי הרי
אמרתי לכם לא טפשים היו שכך התרה להם וקבלו עליהם לקרב הם חטאו בנפשותם שנאמר את
מחתות החטאים האלה בנפשותם וקרח שפקח היה מה ראה לשטות הזה אלא עינו הטעתו ראה
שלשלת גדולה עומדת הימנו שמואל ששקול כמשה ואהרן שנא' )תהלים צט( משה ואהרן בכהניו
ושמואל בקוראי שמו עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולם מתנבאים ברוה"ק )ד"ה
א כה( כל אלה בנים להימן אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום ולא ראה יפה
לפי שבניו עשו תשובה ועומדין מהן ומשה היה רואה לכך נשתתף לבא לאותה חזקה ששמע מפי
משה שכולם אובדין וא' פליט והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש:
 425עי' במ"ר יח ח ,לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש אמרו לו משה הרי
אני אומר לכם שלא תתחייבו מי שיבחר מכם יצא חי וכלכם אובדין רב לכם בני לוי הרי אמרתי
לכם לא טפשים היו שכך התרה להם וקבלו עליהם לקרב הם חטאו בנפשותם שנאמר את מחתות
החטאים האלה בנפשותם וקרח שפקח היה מה ראה לשטות הזה אלא עינו הטעתו ראה שלשלת
גדולה עומדת הימנו שמואל ששקול כמשה ואהרן שנא' )תהלים צט( משה ואהרן בכהניו ושמואל
בקוראי שמו עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולם מתנבאים ברוה"ק )ד"ה א כה( כל
אלה בנים להימן אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום ולא ראה יפה לפי שבניו
עשו תשובה ועומדין מהן ומשה היה רואה לכך נשתתף לבא לאותה חזקה ששמע מפי משה
שכולם אובדין וא' פליט והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש:עי' תנחומא )קרח פרק ה( להם
בתוכה שבו נשרפו נדב ואביהוא לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש וכי אין
אנו יודעין שמי שיבחר ה' הוא הקדוש אלא אמר להם משה הרי אני אומר לכם שלא תתחייבו
בנפשותיכם שאתם חמשים ומאתים איש שאתם מקריבים מי שיבחר מכם יצא חי וכולם אובדים
רב לכם בני לוי הרי אמרתי לכם דבר גדול לא טפשים היו שכך התרה בהן וקבלו עליהן לקרב הם
חטאו על נפשותם שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם ועשו אותם וגו' וקרח שפקח
היה מה ראה לשטות הזו אלא עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו שמואל ששקול כנגד
משה ואהרן שנא' )תהלים צט( משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו ועשרים וארבעים
משמרות עומדות מבני בניו שכולן מתנבאין ברוח הקדש שנאמר )ד"ה א כה( כל אלה בנים להימן
חוזה המלך בדברי האלהים להרים קרן אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אובד
אותה ולא ראה יפה לפי שבניו היו עושין תשובה ועומדין מהן ומשה היה רואה יפה לכך נשתתף
לבא לאותה חזקה ששמע מפי משה שכולן אובדין ואחד פלט שנאמר והיה האיש אשר יבחר ה'
הוא הקדוש:
 426עי' תנחומא בהערה הקודמת.
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בהם שמעו נא בני לוי) 427ט( ולעמוד לפני העדה  -לשיר על הדוכן )י( ויקרב אתך  -לאותו שירות שהרחיק ממנו
שארב עדת ישראל )יא( לכן  -בשביל כךג אתה וכל עדתך הנועדים אתך על ה' כי בשליחותו עשיתי לתת כהונה
לאהרן ולא לנו היא המחלוקת הזו )יב( וישלח משה וגו'  -מכאן שאין מחזיקין במחלוקת שהיה משה מחזר
אחריהם להשלימם בדברי שלום .428לא נעלה  -פיהם הכשילם שאין להם אלא ירידה) 429יד( ותתן לנו  -הדבר
מוסב על לא האמור למעלה כלומר לא הביאותנו ולא נתת לנו נחלת שדה וכרם אמרת לנו )שמות ג יז( אעלה
אתכם מעני מצריםד אל ארץ וגו' משם הוצאתנו ולא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו אלא גזרת עלינו
להמיתנו במדבר שאמרת לנו )במדבר יד כט( במדבר הזה יפלו פגריכם 430העיני האנשים ההם תנקר וגו'  -אפילו
אתה שולח לנקר את עינינו אם לא נעלהה אליך לא נעלהקכב האנשים ההם  -כאדם התולה קללתו בחבירוקכג )טו(
ויחר למשה מאד  -נצטער עד למאוד 431אל תפן אל מנחתם  -לפי פשוטו הקטרתו שהם מקריבים לפניך מחר אל
תפן אליהם והמדרש אומר יודע אני שיש להם חלק בתמידיז צבור אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון תניחנו האש
ולא תאכלנו 432לא חמור אחד מהם נשאתי  -לא חמורו של אחד מהם נטלתיח אפילו כשהלכתי ממדין למצרים
והרכבתי את אשתי ואת בני על החמור והיה לי ליטול אותו החמורט משלהם לא נטלתי אלא משלי ותרגום
אנקלוס שחרית לשון ארמי כך נקראת אנגריא של מלך שחוור) 433טז( והם -י עדתךקכד )יז( והקרבתם וגו' איש
מחתתו  -החמשים ומאתים איש שבכםקכה )יט( ויקהל עליהם קרח  -בדברי ליצנות כל הלילה ההואכ הלך אצל
השבטים ופתה אותם כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד איני מקפיד אלא בשביל כלכם אלו באין ונוטלין כל
הגדולות לו המלכות ולאחיו הכהונה עד שנתפתו כלם 434וירא כבוד ה'  -בא בעמודל ענןקכו )כב( אל אלהי

 427עי' מדרש תנחומא קרח פרק ו ,רב לכם בני לוי ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי יש
לך אדם שמדבר עם יוסף ואומר לשמעון שמע נא יש אומרים שהיה מבקש ממנו שיחזור בו ואמר
לפניו דברים רכים כיון שראה שלא שמע לו אמר עד שלא ישתתפו אחרים עמו התחיל מזרז בהן
שמעו נא בני לוי הקטן הוא הכבוד שבידכם שנאמר המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם
מעדת ישראל חזר על קרח ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי שהיה גדול שבשבט שנעשו אחיו
טפל לו לכן אתה וכל עדתך הנועדים על ה' המחלוקת
 428עי' סנהדרין דף קי ע"א ,מלמד שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה שנאמר ומשה יקח
את האהל ונטה לו מחוץ למחנה ויקם משה וילך אל דתן ואבירם אמר ריש לקיש מכאן שאין
מחזיקין במחלוקת דאמר רב כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו רב
אשי אמר ראוי ליצטרע כתיב הכא ביד משה
 429עי' במ"ר יח י ,וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם אף הם עמדו ברשען ולא נזקקו להשיבו
ויאמרו לא נעלה הכשילם פיהם לרשעים וברית כרותה לשפתים שמתו וירדו לשאול תחתית
לאחר שירדו חיים שאולה
 430עי' במדרש שם ,תרברב עלינו מה טובה עשית לנו הוצאתנו ממצרים שהוא כגן ה' ובארץ
כנען לא הכנסתנו אלא הרי אנו במדבר והנגף משתלח ב
 431עי' מדרש תנחומא קרח פרק ו ,הם וגו' ויחר למשה מאד נצטער לחדא למה"ד לאדם הדן
עם חברו ומתוכח עמו אם משיבו יש שם נחת רוח ואם אינו משיבו יש בו צער גדול:
 432עי' במ"ר יח י ,ואם אינו משיבו יש לו צער ויאמר משה אל ה' אל תפן אל מנחתם אל
תקבלם בתשובה היה צריך למקרא לומר אל תפן אל עבודתם מהו אל מנחתם כך אמר משה לפני
הקב"ה רבש"ע יודע אני שיש לאלו חלק באותה מנחה שהקריבו שנאמר מלבד עולת התמיד
ומנחתה והיתה של כל ישראל קריבה הואיל ופירשו אלו מבניך אל תסתכל בחלקם תניחנו האש
ואל תאכלנה לא חמור אחד מהם נשאתי מה שהיה דרכי ליטול לא נטלתי מהם בנוהג שבעולם
אדם שהוא עושה בהקדש נוטל שכרו מן
 433עי' במ"ר יח י ,הואיל ופירשו אלו מבניך אל תסתכל בחלקם תניחנו האש ואל תאכלנה לא
חמור אחד מהם נשאתי מה שהיה דרכי ליטול לא נטלתי מהם בנוהג שבעולם אדם שהוא עושה
בהקדש נוטל שכרו מן ההקדש ואני בשעה שהייתי יורד מן מדין למצרים היה דרכי ליטול מהן
חמור שבשביל צרכיהם ירדתי ולא נטלתי וכן שמואל הצדיק אמר )שמואל א יב( הנני ענו בי נגד ה'
ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי שור שהייתי מקריב עליהם לקרבן ומבקש
רחמים עליהם וכן למשוח עליהם מלך משלי היה שנאמר )שם טז( עגלת בקר תקח בידך וכן הוא
אומר )שם ט( כי זבח היום לעם בבמה לא נטלתי משלהם וכשהייתי חוזר ועושה דיניהם וצרכיהם
והולך וסובב כל עיירות ישראל שנא' )שם ז(
 434עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק טז  -המשך רמז תשנ ,זהו שאמר הכתוב אשרי האיש אלו
בניו של קרח ,אשר לא הלך בעצת רשעים שלא הלכו בעצת אביהם שנאמר סורו נא מעל אהלי
האנשים ,ובדרך חטאים לא עמד שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם ,ובמושב לצים לא
ישב זה קרח שהיה מתלוצץ על משה ואהרן .מעשה כינס עליהם כל הקהל שנאמר ויקהל עליהם
קרח את כל העדה ,התחיל לומר לפניהם דברי ליצנות אמר להן אלמנה אחת ]היתה[ בשכנותי
ועמה שתי נערות יתומות והיה לה שדה אחת ,באת לחרוש אמר לה משה לא תחרוש בשור
ובחמור יחדו ,באת לזרוע אמר לה שדך לא תזרע כלאים ,באת לקצור ולעשות ערימה אמר הניחו
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הרוחות  -יודע מחשבותמ אין מדתך כמדת בשר ודם מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה אינו יודע מי
החוטא לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא 435האיש
אחד  -הוא החוטאנ ואתה על כל העדה תקצוף אמר הקדוש ברוך הוא יפה אמרת אני יודע ומודיע מי חטא ומי
לא חטא) 436כד( העלו וגו'  -כתרגומו הסתלקוס מסביבות משכן קרח )כה( ויקם משה  -כסבור שישאו לו פנים
ולא עשו) 437כז( יצאו נצבים  -בקומה זקופהע לחרף ולגדף כמו )שמואל א' יז טז( ויתיצב ארבעים יוםפ
דגלית 438ונשיהם ובניהם וטפם  -בא וראה כמה קשה המחלוקת שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד
שיביא שתי שערות וב"ד של מעלה עד עשרים שנה וכאן אבדו אף יונקי שדים) 439כח( לעשות את כל המעשים
האלה  -שעשיתי על פי הדבורצ לתת לאהרן כהונה גדולה ובניו סגני כהונה ואליצפן נשיא הקהתי) 440כט( לא ה'
שלחני  -אלא אני עשיתי הכל מדעתי ובדין הוא חולק עלי) 441ל( ואם בריאה  -חדשהקכז יברא ה'  -להמית אותם
במיתה שלא מת בה אדם עד הנהק ומה היא הבריאה ופצתה האדמה את פיה ותבלעם אז וידעתם כי נאצו הם את

לקט שכחה ופאה ,באת לעשות גורן אמר לה תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני ,הצדיקה עליה
את הדין ונתנה לו ,מה עשה עמדה ומכרה את השדה ולקחה שתי כבשות כדי ללבוש גיזותיהן
וליהנות מפירותיהן כיון שילדו בא אהרן ואמר לה תני לי את הבכורות שכך אמר לי הקב"ה כל
הבכור אשר יולד וגו' הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הולדות ,הגיע זמן גזיזה וגזזה אותן
אמר לה תני לי ראשית הגז ]שכן אמר הקב"ה וראשית גז צאנך תתן לו[ אמרה אין בי כח לעמוד
באיש הזה הריני שוחטתן ואוכלתן ,כיון ששחטה אמר לה תני לי הזרוע והלחיים והקיבה אמרה
אפי' אחר ששחטתי אותן לא נצלתי מידו ואמרה הרי הן עלי חרם אמר לה כולו שלי הוא שכך
אמר הקב"ה כל חרם בישראל לך יהיה ,נטל והלך לו והניחה בוכה היא עם שתי בנותיה ,כדין
כולהון עבדין להא ביותא עלובתא ותולין בהקב"ה .כי אם בתורת ה' חפצו אלו בניו שאמרו שירה
ואמרו אנו חייבין
 435עי' מדרש תנחומא קרח פרק ז ,פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות וגו' אמר לפניו רבש"ע מלך
ב"ו שמרדו עליו בני המדינה ועמדו וקללו את המלך או את שלוחיו אם הם עשרה או עשרים מהם
משלח לשם לגיונותיו ועושה ממנו אנדרולומסיא ומסייף הטובים עם הרעים לפי שאינו מכיר בהם
מי מרד ומי לא מרד מי כבד את המלך ומי קללו אבל אתה יודע מחשבותיו של אדם ומה
שבלבבות והכליות יועצות ויצרי בריותיך אתה מבין ואתה יודע מי חטא ומי לא חטא מי מרד ומי
לא מרד אתה יודע רוח של כל אחד ואחד מהן לכך נאמר אל אלהי הרוחות לכל בשר וגו' אמר
להם הקב"ה יפה אמרת אני מודיע את הדבר מי חטא ומי לא חטא:
 436עי' הערה הקודמת.
 437עי' במ"ר יח יב ,וכן תנחומא ח( וידבר ה' אל משה לאמר העלו מסביב למשכן קרח אע"פ
ששמע משה מפי הגבורה לא אמר להם העלו עד שהלך והתרה בהם שנאמר ויקם משה וילך אל
דתן ואבירם להודיע רשעתן שאע"פ שהלך משה ברגליו אצלן הרשעים קשין לרצות מה עשו לא
רצו לצאת מאליהן )נ"א מאהליהם( נגדו כשראה משה כך אמר עד כאן היה לי לעשות וידבר אל
העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים שנו
 438עי' במ"ר יח ד ,להם חיים שאולה אמר משה הואיל ולא רצו לילך אצלי אני אבא אצלם
אולי יתביישו ויחזרו בהם שנא' ויקם משה וילך אל דתן ואבירם כשראו אותו התחילו לחרף ולגדף
שנאמר ודתן ואבירם יצאו נצבים וכי יושבין או כורעים או נופלים יוצאים בני אדם אלא כשיצאו
הן מחרפין ומגדפין נאמר כאן
אולי שייך להערה הקודמת.עי' מדרש תנחומא קרח פרק ח ,תועבה ויש אומרים תכלית כלייה
מביא לעולם ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם כיון שראו כך שנסתלקו ישראל מסביבותיהם
יצאו מחרפין ומגדפין שנאמר יצאו נצבים ולהלן כתיב )שמואל א טז( ויגש הפלשתי השכם והערב
ויתיצב ארבעים יום פתח משה ואמר כדכתיב ויאמר משה בזאת תדעון
 439עי' במ"ר יח ד ,ותאכל את החמשים ומאתים איש אמר ר' ברכיה כמה קשה המחלוקת
שב"ד של מעלה אין קונסים אלא מבן עשרים שנה ומעלה וב"ד של מטה מבן י"ג במחלוקתו של
קרח תינוקות בן יומן נשרפו ונבלעו בשאול תחתית דכתיב ונשיהם ובניהם וטפם וירדו הם וכל
אשר להם חיים שאולה לכך כתיב ויקח קרח:
וכן תנחומא ג.
 440עי' הערה הבאה
 441עי' מדרש תנחומא קרח פרק ח ,כי ה' שלחני וגו' אם כמות כל האדם ימותון אלה מלה"ד
לשושבין בתו של מלך שהיו עדותיה בידו עמד אחד מן המסובין כנגדו וקלל את השושבין ואמר
ליה לא היו בתולים לבתו של מלך עמד השושבין כנגד המלך ואמר ליה אם אין אתה מוציא את זה
להרגו בפני הכל הריני אומר בודאי שלא נמצאו בתולים לבתו של מלך מיד אמר המלך מוטב לי
להרוג את זה ולא יוציא השושבין שם רע על בתי וכך קרח נחלק על משה ואמר מלבו ומעצמו
אמר משה את כל הדברות האלה ותבקע פתח משה ואמר בזאת תדעון כי ה' שלחני אם כמות כל
האדם ימותון אלה אף אני אומר לא ה' שלחני ומלבי אמרתי:
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ה' ואני מפי הגבורה אמרתי ורבותינו פירשו אם בריאה  -פה לארץ מששת ימי בראשיתר מוטב ואם לאו יברא
443
ה') 442לד( נסו לקולם  -בשבילש הקול היוצא על בליעתן
פרק יז
)ב( ואת האש  -שבתוךת המחתותקכח זרה הלאה  -לארץ מעלא המחתותקכט כי קדשו  -המחתות
קל
ואסורין בהנאהב שהרי עשאום כלי שרת
קלא
)ג( החטאים האלה בנפשותם  -שנעשו פושעיםג בנפשותם ,שנחלקו על הקדוש ברוך הוא :
רקעי  -רדידין:
פחים  -טסין מרודדין טינבי"ש בלע"ז ]מרוקעים[:
צפוי למזבח -ד למזבח הנחושתקלב:
קלג
ויהיו לאות  -לזכרון ,שיאמרו אלו היו מאותן שנחלקו על הכהונה ונשרפו :
)ד( וירקעום  -אטינבירנ"ט בלע"ז ]רקעום[:
)ה( ולא יהיה כקרח  -כדי שלאה יהיה כקרחקלד:
כאשר דבר ה' ביד משה לו  -כמו עליו ,על אהרן דבר אל משה ,שיהיה הוא ובניו כהנים ,לפיכך לא
יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן וגו' ,וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור פתרונם כמו על .ומדרשו על
קרח .ומהו ביד משהו ולא כתב אל משה ,רמז לחולקים על הכהונה שלוקיןז בצרעת ,כמו שלקה משה בידו
שנאמר )שמות ד ,ו( ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג ,ועל כן לקה עוזיה בצרעת:444
)יא( וכפר עליהם  -רז זה מסר לו מלאך המות כשעלה לרקיע ,שהקטרת עוצר המגפה כדאיתא במס'
שבת )שבת פט א(:445
)יג( ויעמוד בין המתים וגו'  -אחז את המלאך והעמידוח על כרחו .א"ל המלאך הנח לי לעשות
שליחותי .א"ל משה צוני לעכב על ידך .א"ל אני שלוחו של מקום ואתה שלוחו של משה .א"ל אין משה אומר
כלום מלבו אלא מפי הגבורה ,אם אין אתה מאמין הרי הקדוש ברוך הוא ומשה אל פתח אהל מועד בא עמי
ושאל .וזהו שנאמר וישב אהרן אל משה .446דבר אחר למה בקטרת,ט לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר
 442עי' סנהדרין דף קי ע"א ,עד דמחו להו דרש רבא מאי דכתיב ואם בריאה יברא ה' ופצתה
האדמה את פיה אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא אם בריאה גיהנם מוטב ואם לאו יברא ה' למאי
אילימא למבריה ממש והא אין כל חדש תחת השמש אלא לקרובי פיתחא ובני קרח לא מתו תנא
משום רבינו אמרו מקום נתבצר להםעי' תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד ע"א
את זו רבי חנין אמר אדם הבא מבני אדם שעומדין ברומו של עולם ומאן נינהו בני קרח דכתיב
ובני קרח לא מתו תנא משום רבינו מקום נתבצר להם בגיהנם ועמדו עליו שבע נביאות מאן נינהו
שרהעי' במ"ר יח כ ,להם לכבודי לא מחיתם לכבוד בשר ודם מחיתם והאידנא עד דמחו להו לא
נפקי דרש רבא מאי דכתיב )במדבר טז( אם בריאה יברא ה' אמר משה רבון העולמים אם בריאה
גיהנם מוטב ואם לאו יברא ה' למאי אילימא למברייה ממש והכתיב )קהלת א( אין כל חדש תחת
השמש אלא לאקרובי פיתחא )במדבר כו( ובני קרח לא מתו תאנא משום רבינו מקום נתבצר להם
בגיהנם אמר רבה בר בר
 443עי' במ"ר יח יט ,ולא פחדותן שנעשו אחרים תחתיהן שרי אלפים ושרי מאות וכל ישראל
נסו לקולם שהיו צווחין בקולם משה רבינו הצילנו ואש יצאה מאת ה' ותאכל את החמשים
ומאתים איש מקריבי הקטרת אלו היו נבלעים ואלו היו נשרפין וקרח עומד בין השרופים שאמר
משה ואתה ואהרן איש מחתתו וקרח לקה
 444עי' מדרש רבה במדבר פרשה יח פסקה כ
וילך אל דתן ואבירם אמר ר"ל מכאן שאין מחזיקין במחלוקת אמר רב כל המחזיק במחלוקת
עובר משום ולא יהיה כקרח וכעדתו א"ר אסי ראוי להצטרע כתיב הכא כאשר דבר ה' ביד משה לו
וכתיב התם ויאמר ה' לו עוד הבא נא ידך וגו' א"ר חסדא כל החולק על רבו כחולק על השכינה
שנא'
445
ז"ל :עי' תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט ע"א
כתיב מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת
מתנות באדם בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר ויתן את
הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים וגו' אי לאו דאמר ליה מי הוה ידע:
ואמר רבי יהושע בןעי' מדרש תנחומא תצוה פרק טו
אתם רואים בעיניכם והנה נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת מהו על
זאת על הקטרת ראה כמה חביב הקטרת שע"י הקטרת נעצרה המגפה בשעה שאמר משה לאהרן
קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך
הקהל והנה
 446עי' מדרש תנחומא תצוה פרק טו
מהחל חרמש בקמה )דברים טז( כשם שהקוצר קוצר על הסדר מיד ויקח אהרן כאשר דבר משה
וגו' מצא למלאך עומד ומחבל עמד אהרן כנגדו ולא היה מניחו לחבל אלא ויעמוד בין המתים א"ל
לאהרן הניחני ואעשה שליחותי א"ל אהרן משה שלחני והקב"ה שלחך והרי הקב"ה ומשה באהל
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הקטרת לומר סם המות הוא ,על ידו מתו נדב ואביהוא ,על ידו נשרפו חמשים ומאתים איש ,אמר הקדוש ברוך
הוא תראו שעוצר מגפה הוא ,והחטא הוא הממית:447
)יח( כי מטה אחד  -אף על פי שחלקתים לשתי משפחות משפחת כהונה לבד ולויה לבד מכל מקום
שבט אחד הואקלה:
)כ( והשכתי  -כמו )בראשית ח ,א( וישכו המים) ,אסתר ז ,י( וחמת המלך שככה:
)כא( בתוך מטותם  -הניחו באמצע,י שלא יאמרו מפני שהניחו בצד שכינה פרח:448
)כג( ויצא פרח -כ כמשמעו:
ציץ  -הוא חנטת הפרי כשהפרח נופלקלו:
ויגמל שקדים  -כשהוכר הפרי הוכר שהן שקדים ,לשון )בראשית כא ,ח( ויגדל הילד ויגמל ,ולשון זה
מצוי בפרי האילן ,כמו )ישעיה יח ,ה( ובוסר גומל יהיה נצה .ולמה שקדים ,הוא הפרי הממהר להפריח מכל
הפירות ,אף המעורר על הכהונה פורענותו ממהרת לבא ,כמו שמצינו בעוזיה )ד"ה ב' כו ,יט( והצרעת זרחה
במצחו .ותרגומו וכפית שגדין ,כמין אשכול שקדים יחד כפותים זה על זה:449
)כה( ותכל תלונתם  -כמו ותכלה תלונתם ,לשון שם מפעל יחיד לנקבה כמול תלונתם מורמורי"ץ
בלע"ז ]תלונות[ ויש חילוק בין תלונותם לתלונתם ,תלונתם תלונה אחת ,תלונותם שם דבר בלשון יחיד ,ואפילו
הם תלונות הרבה:
למשמרת לאות  -לזכרון שבחרתי באהרן הכהןמ ולא ילונו עוד על הכהונהקלז:
)כח( כל הקרב הקרב וגו'  -אין אנו יכולין להיות זהירין בכך ,כולנונ רשאין להכנס לחצר אהל מועד
ואחד שיקריב עצמו יותר מחברו ויכנס לתוך אהל מועד ימותקלח:
האם תמנו לגוע  -שמא הופקרנוס למיתהקלט:
רש"י במדבר פרק יח
)א( ויאמר ה' אל אהרן  -למשה אמר שיאמר לאהרןע להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו למקדש:450
אתה ובניך ובית אביך  -הם בני קהתפ אבי עמרםקמ:
מועד נלך אצלם לא השגיח המלאך עד שעצרו אהרן במתניו והוליכו שנא' )במדבר יז( וישב אהרן
אל משה אל
 447עי' מדרש רבה במדבר פרשה ד פסקה כ
בית עובד אדום הגתי אמרו רבותינו שני דברי' היו קדושי' וגדולים וכסבורין בני אדם שהם
קשים וכדי שלא להוציא לעז עליהם כתב בהן דבר גדול של שבח וברכה ואלו הן קטרת וארון
קטרת שלא יאמר אדם קשה הוא הקטרת על ידו מתו נדב ואביהוא ועל ידו נשרפו עדת קרח ועל
ידו נצטרע עוזיהו לכך כתב הקב"ה מעלה גדולה בקטרת שניצלו ישראל על ידו שנאמר )במדבר יז(
ויקח אהרן כאשרעי' מכילתא פרשת ויסע פרשה ז
ומטך אשר הכית בו את היאור .מפני התרעומת .וזה אחד משלשה דברים שישראל מתרעמין
עליהם והיו אומרים מני פורענות הן ואלו הן הקטורת הארון והמטה .אמרו הקטורת הזו של
פורענות היא הרגה נדב ואביהוא שנאמר ויקרא י' ויקחו )שני( בני אהרן נדב ואביהוא לכך ידעו כל
ישראל שהיא של כפרה שנא' במדבר י"ז ויתן את הקטורת ויכפר על העם .אמרו הארון הזה של
פורענות הוא הכה
 448עי' מדרש תנחומא אחרי מות פרק ח
וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא וכתב שמו של כל שבט ושבט
על מטהו וכתב שם אהרן על מטה לוי ונתנו באמצע שלא יאמרו ישראל מריח היה בשכינה ועשה
פרי אמר משה הריני נותנו באמצע כדי שלא אתן פתחון פה להם שנאמר ומטה אהרן בתוך
מטותם מה כתיב שם וינח משה את המטות לפני ה' ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה
פרח מטה אהרן ויגמל שקדים חסר המקרא כלומר מהר וגמל וכשגמל שקדים גמל כל מי שהיה
שוקד רע על שבטו של
 449עי' מדרש תנחומא אחרי מות פרק ח
אמר משה הריני נותנו באמצע כדי שלא אתן פתחון פה להם שנאמר ומטה אהרן בתוך מטותם
מה כתיב שם וינח משה את המטות לפני ה' ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח
מטה אהרן ויגמל שקדים חסר המקרא כלומר מהר וגמל וכשגמל שקדים גמל כל מי שהיה שוקד
רע על שבטו של לוי ומה אם עצים יבשים הריחו בחייו של עולם הפריחו ועשו פירות ויצאו חיים
ובני אהרן שנכנסו חיים ויצאו שרופים ואליהוא מביט באלו ובאלו ואומר אף לזאת יחרד לבי
אימתי וידבר ה' אל משה אחרי וגו' שארבעתן ראויין למות והתפלל משה עליהם ועשתה תפלתו
מחצה אימתי בשעה שעשו
 450עי' מדרש רבה במדבר פרשה ג פסקה יב
)במדבר טז( ויקח קרח בן יצהר וגו' וכן בני גד ובני שמעון אף הם היו בעלי מריבה ושמרו
משמרת המקדש למשמרת בני ישראל היו שומרים שלא יכנסו שם ישראל כל כך למה שאם היו
נכנסין לשם היו נענשים מיתה הה"ד )שם א( והזר הקרב יומת:
לא טוב
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תשאו את עון המקדש  -עליכם אני מטיל עונש הזרים שיחטאו בעסקי הדברים המקודשים המסורים
לכם הוא האהל והארון והשלחן וכלי הקדש אתם תשבו ותזהירו על כל זר הבא ליגעקמא:
ואתה ובניך  -הכהנים:
תשאו את עון כהונתכם  -שאינה מסורה ללוים ותזהירו הלוים השוגגים שלא יגעו אליכם
בעבודתכם:451
)ב( וגם את אחיך  -בני גרשון ובני מררי:
וילוו  -ויתחברו אליכם להזהירצ גם את הזרים מלקרב אליהם:452
וישרתוך  -בשמירת השערים ולמנות מהם גזבריןק ואמרכלין:453
)ד( וזר לא יקרב אליכם  -אתכם אניר מזהיר על כך:454
)ה( ולא יהיה עוד קצף  -כמו שהיה כבר,ש שנאמר )במדבר יז ,יא( כי יצא הקצף:
)ו( לכם מתנה נתנים  -יכול לעבודתכם של הדיוט ,תלמוד לומר לה' ,כמו שמפורש למעלה ,לשמורת
משמרת גזברין ואמרכלין:455
)ז( עבדת מתנה  -במתנהא נתתיה לכם:
)ח( ואני הנה נתתי לך  -בשמחה .456לשוןב שמחה הוא זה ,כמו )שמות ד ,יד( הנה הוא יוצא לקראתך
וראך ושמח בלבו ,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 מתנותג כהונה בברית מלח עולם ,ולכך נסמכה
פרשה זו לכאן:457

 451עי' ספרי פרשת קרח פיסקא א
שנהגו מנהג בזיון בקדשים שנאמר יחזקאל כב קדשי בזית :ואתה ובניך אתך תשאו את עון
כהונתכם .את עון המקדש זה עון המסור לכהנים אתה אומר זה עון דבר המסור לכהנים או זה עון
דבר המסור לב"ד כשהוא אומר אתה ובניך אתך תשאו את עון כהונתכם לכל דבר המזבח הרי עון
המסור לב"ד אמור הא מה ת"ל תשאו את עון כהונתכם זה עון דבר המסור לכהונה .אמרת ישראל
לא ישאו עון
לא מצאתי לוי
 452עי' ספרי פרשת קרח פיסקא א
וילוו עליך זה שאמרנו הכהנים מבפנים והלוים מבחוץ:
שם זה לוי ולא בני גרשון ומררי.
 453עיי' עי' ספרי פרשת קרח פיסקא א
וילוו עליך ושירתוך .תמיד כו בעבודתך ימנו מהם גזברים ואמרכלים אתה אומר ישרתוך
בעבודת' ימנו מהם גזברים ואמרכלים או ישרתוך בעבודתם ת"ל ושמרו את משמרתי ומשמרת כל
האהל עדין אני אומר ישרתוך בעבודתך ישרתוך בעבודתם ת"ל ואני לקחתי את אחיכם הלוים
מתוך בני ישראל לכם מתנה נתונים לה' הם מסורים ולא לכהנים הא אין עליך לומר כלשון אחרון
אלא כלשון ראשון ומנה מהם גזברים ואמרכלים:
 454ספרי פרשת קרח פיסקא א
וזר לא יקרב אליכם למה נאמר לפי שנאמ' והזר הקרב יומת עונש שמענו זבחים טז אזהרה
מנין ת"ל וזר לא יקרב אליכם.
 455עי' ספרי שם :ואני נתתי את אחיכם הלוים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתתים לה' .לשם
הם מסורים ואין מסורים לכהנים:
 456עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ב
ואני ברצון הנני בשמחה דברי ר' ישמעאל אמרו לו תלמידיו רבינו לפי שהוא אומר בראשית ו
ואני הנני מביא את המבול מים שומע אני שיש שיש שמחה לפני המקום אמר להם יש שמחה
לפני המקום כשיאבדו מכעיסים מן העולם וכן הוא אומר משלי יא בטוב צדיקים תעלוץ קריה
ובאבוד רשעים רנה תהלים ג שני רשעים שברת ואומר לה' הישועה על עמך ברכתך סלה ואומר
שם י ה' מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו ואומר שם קד יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם
ברכי נפשי את ה' הללויה .ר' נתן אומר אני מוסיף עלל עבודתם .הנה בשמחה וכן הוא אומר שמות
ד הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו:
 457עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ב  ,לכל קדשי בני ישראל .כרת הכתוב ברית עם אהרן על
קדשי הקדשים לגזור דין לכרות להם ברית לפי שבא קרח כנגד אהרן וערער על הכהונה משל למה
הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו בן בית ונתן לו שדה אחוזה במתנה ולא כתב ולא חתם ולא
העלה לו בערבים בא אחד וערער כנגדו על השדה אמר לו המלך כל מי שירצה יבוא ויערער כנגדך
על השדה בוא ואני כותב ואני חותם ואני מעלה בערבים .בא קרח וערער על הכהונה כנגדו א"ל
המקום כל מי שרוצה יערער כנגדך על הכהונה ואני כותב ואני חותם ואני מעלה לך בערבים לכך
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משמרת תרומתי  -שאתה צריך לשמרןד בטהרה:458
למשחה -ה לגדולה:459
קמב
)ט( מן האש  -לאחר הקטרתו האשים :
כל קרבנם  -כגוןז זבחי שלמי צבורקמג:
מנחתם חטאתם ואשמם  -כמשמעו:
אשר ישיבו לי  -זה גזלח הגר:460
461
)י( בקדש הקדשים תאכלנו וגו'  -למד על קדשי קדשים שאין נאכלין אלאט בעזרה ולזכרי כהונה :
)יא( תרומת מתנם  -המורם מן התודהי ומהשלמים ואיל נזירקמד:
לכל תנופת  -שהרי אלו טעונין תנופה:
כל טהור  -ולאכ טמאים .דבר אחר כל טהור לרבותל אשתו:462
)יב( ראשיתם  -היא תרומה גדולהקמה:
)יח( כחזה התנופה וכשוק הימין  -של שלמים שנאכלים לכהנים לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם לשני
ימים ולילה אחד ,אף הבכורמ נאכל לשני ימים ולילה אחד:463
נאמרה פרשה זו סמוך לקרח .זכרון לבני ישראל הא למדנו שהיה קרח מן הבלועים ומן השרופים:
לך נתתים .בזכותך:
 458עי' תלמוד ירושלמי מסכת חלה דף יז ע"א ,כן .אית לך מימר יעשנה קבין בספיקן .רבי
זבידא אמר אנא בעיתה .רבי יוסי בשם רבי הילא בדין היה שיטמא אדם טבלו דבר תורה דכתיב
ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי .תרומה צריכה שימור אין הטבל צירכה שימור .מה אני
מקיים ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן .עשה שינתן לו לאהרן
 459למשחה .סוטה טו וש"נ אין משיחה אלא גדולה שנאמר ויקרא ז זאת משחת אהרן ומשחת
בניו .ר' יצחק אומר אין משחה אלא שמן המשחה שנאמר תהלים קלג כשמן הטוב היורד על
הראש יורד על הזקן זקן אהרן:
 460ספרי פרשת קרח פיסקא ב
 461עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ב ,בקודש הקדשים תאכלנו .כרת הכתוב ברית עם אהרן
בקודש הקדשים שלא יהיו נאכלים אלא במקום קדוש .זבחים סג וש"נ ר' יהודה בן בתירה אומר
הרי הגוים שהקיפו את העזרה מנין לקדשי קדשים שנאכלים אפילו בהיכל ת"ל בקודש הקדשים
תאכלנו:
 462עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ב
לכהן :כל טהור בביתך יאכל .למה נאמר והלא כבר נאמר כל טהור בביתך יאכל אותו ומה ת"ל
כל טהור בביתך יאכלנו להביא את בת ישראל המאורסת לכהן שתהא אוכלת בתרומה .משמע
מביא את הארוסה או אינו מדבר אלא בנשואה כשהוא אומר כל טהור בביתך יאכל אותו הרי
נשואה אמורה הא מה ת"ל כל טהור בביתך יאכלנו להביא את בת ישראל המאורסת לכהן שתהא
אוכלת בתרומה .משמע מביא את הארוסה ומביא את תושב ושכיר ומה אני מקיים מקרא שמות
יב תושב ושכיר לא יאכל בו תושב שאינו ברשותך אבל שכיר שהוא ברשותך יאכל בו ומה אני
מקיים כל טהור בביתך יאכל אותו חוץ מתושב ושכיר או אף תושב ושכיר ת"ל עוד במקום אחר
ויקרא כב תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש בין ברשותך בין שאין ברשותך .קדושין י וכבר שלח ר'
יוחנן בן בג בג אצל ר' יהודה
 463עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ג
שאמרתי ונעשה רצוני :ובשרם יהיה לך כחזה התנופה .בא הכתוב והקיש את הבכור לחזה
ושוק של שלמים מה שוק שלמים וחזה נאכלים לשני ימים ולילה אחד אף הבכור יהיה נאכל לשני
ימים ולילה אחד .אמרו לו תלמידיו רבינו למדנו אמר להם בכור קדשים קלים ושלמים קדשים
קלים מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד אף הבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד .זבחים נז
וש"נ היה רבי יוסי הגלילי אומר כשבא תחילה לשמש את חכמים אמר לו רבי חטאת מתנה לכהן
ובכור מתנה לכהן מה חטאת נאכלת ליום ולילה אף בכור נאכל ליום ולילה .אמר לו בני אלמוד
דבר מדבר ואדון דבר מדבר אלמוד דבר שהוא קדשים קלים מדבר שהוא קדשים ואל אלמוד דבר
שהוא קדשים קלים מדבר שהוא קדשי קדשים .אמר לו רבי אלמוד דבר מדבר ואדון דבר מדבר
אלמוד דבר שמתנה לכהן מדבר שמתנה לכהן )ואל אלמוד דבר שמתנה לכהן מדבר שאין מתנה
לכהן( ואל אלמוד דבר שמתנה לכהןמדבר שאין מתנה לכהן שמתנה לכל אדם .שתק רבי טרפון
וקפץ ר' עקיבא אמר לו בני כך אנידורש ובשרם יהיה לך כחזה התנופה .בא הכתוב והקיש בכור
לחזה ושוק של שלמים מה חזה ושוק של שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד אף בכור נאכל
לשני ימים ולילה אחד אמר לו אתה מקישו לחזה ושוק של שלמים ואני מקישו לחזה ושוק של
תודה .כשם שאלו נאכלים ליום ולילה כך הבכור נאכל ליום ולילה .אמר לו בני כך אני דורש
ובשרם יהיה לך כחזה התנופה אין צריך לומר יהיה אלא ריבה בו הכתוב הוייה אחת שיהיה נאכל
לשני ימים ולילה אחד .אמר ר' שמעון וכי תודה מאין למדה לא משלמים ודבר הלמד ממקום אחד
אתה בא ללמד הימנו למד מן הלמד הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון ובשרם
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לך יהיה  -בא רבי עקיבא ולמד הוסיף לך הכתוב הויה אחרת ,שלא תאמר כחזה ושוק של תודה ,שאינו
נאכלנ אלא ליום ולילה:464
465
)יט( כל תרומת הקדשים  -מחיבתה של פרשה זו כללה בתחלה וכללה בסוף ופרט באמצע :
ברית מלח עולם  -כרת ברית עם אהרן בדבר הבריא ומתקיים ומבריא את אחרים:466
ברית מלח  -כברית הכרותה למלח שאינו מסריח לעולםקמו:
)כ( וחלק לא יהיה לך בתוכם  -אףס בביזה:467
468
)כג( והם  -הלוים ישאו עונם שלע ישראל ,שעליהם להזהיר הזרים מגשת אליהם :
)כד( אשר ירימו לה' תרומה  -הכתוב קראו תרומה עד שיפריש ממנופ תרומת מעשר:469
)כז( ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן  -תרומת מעשר שלכם אסורה לזרים ולטמאים וחייבין עליה
מיתה וחומש כתרומה גדולה שנקראת ראשית דגן מן הגורן:470

יהיה לך בא הכתוב והקיש את הבכור לחזה ושוק של שלמים מה חזק ושוק של שלמים נאכלים
לשני ימים ולילה אחד אף הבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד ד"א אין ת"ל יהיה אלא להביא את
הבכור בעל מום שמתנה לכהן שלא שמענו בו בכל התורה כולה .שם וש"נ ר' אלעזר אומר לשני
ימים ולילה אחד אתה אומר לשני ימים ולילה אחד או אינו אלא ליום ולילה ת"ל דברים טו לפני
ה' אלהיך תאכלנו שנה בשנה מלמד שנאכלים לשני ימים ולילה אחד .כל תרומת הקדשים אשר
ירימו בני ישראל .יש פרשיות שכולל בתחלה ופורט בסוף פורט בתחלה ופורט בסוף וזו כוללה
בתחלה וכוללה בסוף ופורט באמצעו :נתתי לך ולבניך ולבנותיך לחק עולם .עד שינהוג הדבר
לדורות:
 464עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ג
לכהןמדבר שאין מתנה לכהן שמתנה לכל אדם .שתק רבי טרפון וקפץ ר' עקיבא אמר לו בני כך
אנידורש ובשרם יהיה לך כחזה התנופה .בא הכתוב והקיש בכור לחזה ושוק של שלמים מה חזה
ושוק של שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד אף בכור נאכל לשני ימים ולילה אחד אמר לו
אתה מקישו לחזה ושוק של שלמים ואני מקישו לחזה ושוק של תודה .כשם שאלו נאכלים ליום
ולילה כך הבכור נאכל ליום ולילה .אמר לו בני כך אני דורש ובשרם יהיה לך כחזה התנופה אין
צריך לומר יהיה
 465עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ג
לה אחד .כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל .יש פרשיות שכולל בתחלה ופורט בסוף
פורט בתחלה ופורט בסוף וזו כוללה בתחלה וכוללה בסוף ופורט באמצעו:
466

תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל .יש פרשיות שכולל בתחלה ופורט בסוף פורט בתחלה
ופורט
ת :ברית מלח עולם היא לפני ה' .כרת הכתוב ברית עם אהרן לך ולזרעך אתך .אהרן בדבר
הברית ולא עוד אלא שמביא את אחרים) :סל
467

ספרי קרח ד
 468עי' ספרי פרשת קרח פיסקא א
ת :ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהונתכם .את עון המקדש זה עון המסור לכהנים אתה
אומר זה עון דבר המסור לכהנים או זה עון דבר המסור לב"ד כשהוא אומר אתה ובניך אתך תשאו
את עון כהונתכם לכל דבר המזבח הרי עון המסור לב"ד אמור הא מה ת"ל תשאו את עון כהונתכם
זה עון דבר המסור לכהונה .אמרת ישראל לא ישאו עון כהנים אבל לוים ישאו עון כהנים ת"ל והם
ישאו על עונם :עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ד
 :ועבד הלוי הוא .למה נאמר לפי שהוא אומר חלף עבודתם שומע אני רצה יעבוד לא רצה לא
יעבוד ת"ל ועבד הלוי הוא בעל כרחו .ועוד למה נאמר לפי שהוא אומר ולבני לוי הנה נתתי אין לי
אלא שנים שהמעשרות נוהגות בהם שמטות ויובלות מנין ת"ל ועבד הלוי הוא .רבי נתן אומר הרי
שלא היה שם לוי שומע אני יעבוד כהן והדין נותן ומה אם במקום שלא כשרו לוים כשרו כהנים
כאן שכשרו לוי אינו דין שיכשרו כהנים ת"ל ועבד הלוי .אמרת ישראל לא ישאו עון לוים אבל
כהנים ישאו עון לוים ת"ל והם ישאו את ע
 469ספרי פרשת קרח פיסקא ד
 470עי' תלמוד בבלי מסכת ביצה דף יג ע"ב
אלא מן הגורן ומן היקב כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב מחשב הא
מדידה בעי הא מני אבא אלעזר בן גימל היא דתניא אבא אלעזר בן גימל אומר ונחשב לכם
תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר כשם שתרומה
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וכמלאה מן היקב  -כתרומת תירוש ויצהר הניטלת מן היקבים:471
מלאה  -לשון בישול תבואה שנתמלאתקמז:
יקב  -הוא הבור שלפני הגת שהיין יורד לתוכו .וכל לשון יקב חפירת קרקע הוא ,וכן )זכריה יד ,י( יקבי
המלך ,הוא ים אוקיינוס חפירה שחפר מלכו של עולםקמח:
)כח( כן תרימו גם אתם  -כמו שישראל מרימים מגרנם ומיקביהם תרימו גם אתם ממעשר שלכם ,כי
הוא נחלתכם:472
473
)כט( מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת ה'  -בתרומה גדולה הכתוב מדבר,צ שאם הקדים לוי את
הכהן בכרי וקבל מעשרותיו קודם שיטול כהן תרומה גדולה מן הכרי ,צריך להפריש הלוי מן המעשר תחלה אחד
מחמשים לתרומה גדולה ,ויחזור ויפריש תרומת מעשר:474
קמט
)ל( בהרימכם את חלבו ממנו  -לאחר שתרימוק תרומת מעשר ממנו :
ונחשב  -המותרר ללוים חולין גמורין:475
כתבואת גרן  -לישראל ,שלא תאמר הואיל וקראו הכתוב תרומהש שנאמר כי את מעשר בני ישראל
אשר ירימו לה' תרומה ,יכול יהא כולו אסור ,תלמוד לומר ונחשב ללוים כתבואת גרן ,מה של ישראל חולין ,אף
של לוי חולין:476
477
)לא( בכל מקום  -אפילו בבית הקברות :

גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה גופא אמר רבי אבהו
אמר רבי שמעון בן לקיש
 471עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ו
כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקר .למה נאמר לפי שהוא אומר והרמותם ממנו שומע אני יתרום
שבלים של חטים וענבים מן היין וזתים מן השמן תלמוד לומר כדגן מן הגורן מן הגמור .מכאן
אמרו מעשרות פ"א התבואה משתמרח והיין משתקפה והשמן משירד לעוקה :כן תרימו גם אתם
תרומת ה'.
 472עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ו
פ"א התבואה משתמרח והיין משתקפה והשמן משירד לעוקה :כן תרימו גם אתם תרומת ה'.
למה נאמר לפי שהוא אומר ואל הלוים תדבר ואמרת אליהם ישראל נותנים תרומה ללוים אבל
כהנים אין נותנים מעשר ללוים הואיל ואין נותנים מעשר ללוים שומע אני יהיו אוכלים אותו
בטיבולו ת"ל כן תרימו גם אתם תרומת ה' .ר' ישמעאל אומר אין צריך מה חלה שאינה נוהגת בכל
הפירות נוהגת?????.
 473עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ו
בר :מכל מתנותיכם תרימו את תרומת ה' מכל חלבו את מקדשו ממנו .בתרומה גדולה הכתוב
מדבר או אינו מדבר אלא בתרומת מעשר כשהוא אומר מכל מעשרותיכם הרי תרומת מעשר אמור
הא מה ת"ל תרימו את תרומת ה' בתרומה גדולה הכתוב מדבר דברי ר' יאשיה .רבי יונתן אומר
לפי שהוא אומר דברים יח ראשית דגנך תרושך ויצהריך חובה .אתה אומר חובה או אינו אלא
רשות ת"ל תרימו את כל תרומת ה' חובה ולא רש
 474עי' תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז ע"א
שמאי אומרים אין מאכילין את העניים ואת האכסניא דמאי :מעשר ראשון שנטלה תרומתו:
פשיטא לא צריכא אלא שהקדימו בשבלים והפריש ממנו תרומת מעשר ולא הפריש ממנו תרומה
גדולה וכדרבי אבהו דאמר רבי אבהו אמר ריש לקיש מעשר ראשון שהקדימו בשבלים פטור
מתרומה גדולה שנאמר והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך
ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר אמר ליה רב פפא לאביי אי הכי אפילו הקדימו בכרי
נמי אמר ליה עליך?????
 475עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ז
ר :ונחשב ללוים .למה נאמר לפי שהוא אומר והרמותם ממנו תרומת ה' שומע אני הואיל
וקראו הכתוב תרומה תהא בקדושה עולמית ת"ל ונחשב ללוים מה תרומת גורן מפריש תרומה
ושאר חולין אף מעשר ראשון מפריש תרומה ושאר חולין :ו
 476עי' ספרי פרשת קרח פיסקא ז
ואמרת אליהם בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוים כתבואת גורן וכתבואת יקב הרי זה
אזהרה לב"ד לשא יהיו תורמים אותו אלא מן המחובר :ונחשב ללוים .למה נאמר לפי שהוא אומר
והרמותם ממנו תרומת ה' שומע אני הואיל וקראו הכתוב תרומה תהא בקדושה עולמית ת"ל
ונחשב ללוים מה תרומת גורן מפריש תרומה ושאר חולין אף מעשר ראשון מפריש תרומה ושאר
חולין:
 477עיי"ש ,ואכלתם אותו בכל מקום .אפילו בקבר שהיה בדין הואיל ותרומה קרויה תרומה
ומעשר ראשון קרוי תרומה אם למדתי לתרומה שאין נאכלת אלא במקום אחד טהור אף מעשר
ראשון לא יהיה נאכל אלא במקום טהור .ת"ל ואכלתם אותו בכל מקום אף בקבר
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)לב( ולא תשאו עליו חטא וגו'  -הא אם לא תרימות תשאו חטא:478
ולא תמותו  -הא אם תחללו תמותו:479
רש"י פרשת חקת
פרק יט
)ב( זאת חקת התורה  -לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם
יש בה לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה .480ויקחו אליך  -לעולם היא נקראת
על שמך ,פרה שעשה משה במדברקנ .אדמה תמימה  -שתהא תמימה באדמימות ,שאם היו בה שתי שערות
שחורות פסולהקנא) .ג( אלעזר  -מצותה בסגן .481אל מחוץ למחנה  -חוץ לשלש מחנות .482ושחט אותה לפניו -
זר שוחט ואלעזר רואה )יומא מב ע"א) .(483ד( אל נוכח פני אהל מועד  -עומד במזרחו של ירושלים ומתכוין
ורואה פתחו של היכל בשעת הזאה הדם) .484ז( אל המחנה  -למחנה שכינה שאין טמא משולח חוץ לשתי מחנות
אלא זב ובעל קרי ומצורע .485וטמא הכהן עד הערב  -סרסהו ודרשהו ,486וטמא עד הערב ואחר יבוא אל
המחנהקנב) .ט( והניח מחוץ למחנה  -לשלשה חלקים מחלקה :אחד ,נתן בהר המשחה ,ואחד מתחלק לכל
המשמרות ,ואחד נתן בחיל )פרק פ"ג מי"א( .זה של משמרות היה חוץ לעזרה ליטול ממנו בני העיירות וכל
הצריכין להטהר ,וזה שבהר המשחה כהנים גדולים לפרות אחרות מקדשין הימנו ,וזה שבחיל נתון למשמרת

 478עיי"ש ולא תשאו עליו חטא .מנין אתה אומר שאם הפרשת אותו שלא מן המחובר שאתם
בנשיאות עון .תלמוד לומר ולא תשאו עליו חטא .אין לי אלא בן לוי ישראל שנטל רשות מלוי מנין
ת"ל ולא תשאו עליו חטא:
 479עיי"ש הרי זו אזהרה לכהנים וללוים דברי ר' יונתן ר' יאשיה אומר ואת קדשי בני ישראל
לא תחללו ולא תמותו.
 480עי' יומא סז ע"ב :תנו רבנן את משפטי תעשו דברים שאלמלא )לא( נכתבו דין הוא שיכתבו
ואלו הן עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים וגזל וברכת השם ואת חקתי תשמרו דברים
שהשטן משיב עליהן ואלו הן אכילת חזיר ולבישת שעטנז וחליצת יבמה וטהרת מצורע ושעיר
המשתלח ושמא תאמר מעשה תוהו הם תלמוד לומר אני ה' אני ה' חקקתיו ואין לך רשות להרהר
בהן.
ועי' במ"ר )יט ה( רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהן
דכתיב בהן חקה אשת אח וכלאים ושעיר המשתלח ופרה אדומה אשת אח דכתיב )ויקרא יח(
ערות אשת אחיך וגו' ובלא בנים יבמה יבא עליה וכתיב בערות אשת אח )שם יט( ושמרתם את כל
חקתי וכלאים )דברים כב( לא תלבש שעטנז וסדין בציצית מותר וכתיב ביה חוקה את חקותי
תשמרו שעיר המשתלח דכתיב )ויקרא טז( והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו והוא עצמו
מכפר על האחרים וכתיב ביה והיתה זאת לכם לחקת עולם פרה מנין דתנן כל העוסקין בפרה
מתחלה ועד סוף מטמאין בגדים והיא גופה מטהרת בגדים וכתיב בה חקה זאת חקת התורה:
 481עי' ספרי פרשת חקת פיסקא א ,ונתתם אותה על אלעזר הכהן .בא הכתוב ולימד על הפרה
שנעשית בסגן תדע שכן הוא שהרי אהרן קיים ואלעזר שורף את הפרה.
ועי' זהר )ח"ג דף קפ ע"ב( מצוותה בסגן ואוקמוה .מ"ט ליה ולא לאהרן אלא אהרן שושבינא
דמטרוניתא ועוד דאהרן לא אתי מסטרא דטהור אלא מסטרא דקדוש ובגין דדא אתייא לטהרה לא
אתייהיב ליה.
 482עי' יומא דף סח ע"א ,אל מחוץ למחנה ליתן לו מחנה שניה וכשהוא אומר מחוץ למחנה
בדשן שאין תלמוד לומר שהרי כבר נאמר אל שפך הדשן תן לו מחנה שלישית ורבי שמעון האי
מחוץ למחנה מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא רבי אליעזר אומר נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר
להלן מחוץ למחנה מה כאן חוץ לשלש מחנות אף להלן חוץ לשלש מחנות ומה להלן במזרחה של
ירושלים אף כאן במזרחה של ירושלים
 483עי' ספרי פרשת חקת פיסקא א ,ושחט אותה מכאן אמרו אין עושים שתי פרות כאחת:
ושחט אותה לפניו .שיהיה אחד שוחט ואלעזר רואה .ולקח אלעזר הכהן עוד למה נאמר והלא כבר
נאמר ונתתם אותה אל
 484עי' משנה מדות פ"ב מ"ד ,כל הכתלים שהיו שם ,היו גבוהים ,חוץ מכתל המזרחי ,שהכהן
השורף את הפרה עומד בראש הר המשחה ,ומתכון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזית הדם:
ועי' ספרי פרשת חקת פיסקא א ,והזה אל נכח פני אהל מועד .מדות פ"ב שיהא מתכוון ורואה
פתחו של היכל בשעת הזאת הדם .והזה
 485עי' פסחים סח ע"א ,תני תנא קמיה דרב יצחק בר אבדימי ויצא אל מחוץ למחנה זו מחנה
שכינה לא יבא אל תוך המחנה זו מחנה לויה מכאן לבעל קרי שיצא חוץ לשתי מחנות אמר ליה
אכתי לא עיילתיה
 486עי' ב"ב קיט ע"ב וכן ויקרא רבה פכ"ז סי' א'.
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מגזרת הכתוב ,שנאמר והיתה לעדת בני ישראל למשמרת .487למי נדה  -למי הזייה ,488כמו )איכה ג נג( וידו אבן
בי) ,זכריה ב ד( לידות את קרנות הגוים לשון זריקה .חטאת הוא  -לשון חטוי 489כפשוטו ,ולפי הלכותיו קראה
הכתוב חטאת לומר שהיא כקדשים להאסר בהנאה) .490יב( הוא יתחטא בו  -באפר הזה) .491יג( במת בנפש  -ואי
זה מת של נפש האדם ,להוציא נפש בהמה שאין טומאתה צריכה הזאה .דבר אחר בנפש זו רביעית דם .492את
משכן ה' טמא  -אם נכנס לעזרה אפילו בטבילה בלא הזאת שלישי ושביעיקנג .עוד טמאתו בו  -אף על פי שטבל.
)יד( כל הבא אל האהל  -בעוד שהמת בתוכו) .493טו( וכל כלי פתוח  -בכלי חרס הכתוב מדבר שאין מקבל
טומאה מגבו אלא מתוכו ,לפיכך אם אין מגופת צמידתו פתילה עליו יפה בחבור טמא הוא ,הא אם יש צמיד
פתיל עליו טהור .494פתיל  -לשון מחובר בלשון עברי ,וכן )בראשית ל ח( נפתולי אלהים נפתלתי ,נתחברתי עם
אחותי) .טז( על פני השדה  -רבותינו דרשו לרבות גולל ודופקא ,495ופשוטו על פני השדה שאין שם אהל מטמא
המת שם בנגיעהקנד) .יט( וחטאו ביום השביעי  -הוא גמרב טהרתוקנה )כ( ואיש אשר יטמא וגו'  -אם נאמר מקדש
למה נאמרג משכן וכו' כדאיתא בשבועות )דף טז ב() 496כא( ומזה מי הנדה  -רבותינו אמרו שהמזה טהורד וזה
בא ללמד שהנושא מיה חטאת טמא טומאה חמורה לטמא בגדים שעליו משא"כ בנוגע וזה שהוציאו בלשון מזה
לומר לך שאינן מטמאין עד שיהא בהן שיעור הזאה 497והנגע וגו' יטמא  -ואין טעוןו כבוס בגדיםקנו )כב( וכל
 487עי' תוספתא )פרה פ"ג &( זה שמתחלק לכל המשמרות היו ישראל מזין הימנו .זה שניתן
בהר המשחה היו כהנים מקדשין בו .זה שניתן בחיל היו משמרין שנאמר )במדבר יט( והיתה לעדת
בני ישראל למשמרת:
 488ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יט  -רמז תשסא  -אמרת למי נדה על המים תן נדה.
 489עי' נזיר )דף לז ע"ב( אלא על שני שנגע בראשון מה טעם )שם יט( ואיש אשר יטמא ולא
יתחטא הטעון חיטוי חייב על ביאת מקדש ואין טעון חיטוי אינו חייב על ביאת המקדש התיבון
הרי אדם הנוגע בכלים ונוגעין במת
 490ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יט  -רמז תשסא ,חטאת היא מועלין בבשרה .ומנין אף באפרה,
ת"ל חטאת היא.
 491עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יט  -רמז תשסא ,הוא יתחטא בו .אין תלמוד לומר בו אלא
בו באפר שנעשה כתקונו .ביום השלישי וביום השביעי בא
 492עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יט  -רמז תשסא ,כל הנוגע במת בנפש .תניא וכל אשר יגע
על פני השדה להוציא עובר שבמעי אמו דברי רבי ישמעאל .רבי עקיבא אומר לרבות גולל ודופק,
ורבי ישמעאל גולל ודופק הילכתא גמירי לה ,ורבי עקיבא עובר שבמעי אמו דטמא מדאורייתא
מנא ליה ,אמר הושעיא דאמר קרא כל הנוגע במת בנפש האדם איזהו מת שבנפשו של אדם הוי
אומר זה עובר שבמעי אשה .ור' ישמעאל האי מיבעי ליה לרביעית דם הבא מן המת ]שמטמא[
שנאמר כל הנוגע וגו' איזהו נפשו של אדם שהוא מטמא הוי אומר זה רביעית דם ורבי עקיבא
לטעמיה דאמר ]אף[ רביעית דם הבאה משני מתים מטמא .דתניא רבי עקיבא אומר מנין
 493יש לשים לב שבספרי ד' מביא ששה דרשות על המילים האלה ואף אחד לא מצא חן בעיני
הרש"י.
 494עי' חולין )דף כה ע"א( ואפילו מלא חרדל א"ל רב אדא בר אהבה לרבא ויהא כלי חרס
מיטמא מגבו מק"ו ומה כל הכלים שאין מיטמאין מאוירן מיטמאין מגבן כלי חרס שמיטמא מאוירו
אינו דין שיטמא מגבו אמר קרא וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו איזהו כלי שטומאתו
קודמת לפתחו הוי אומר זה כלי חרס וכי אין צמיד פתיל עליו הוא דטמא הא יש צמיד פתיל עליו
טהור ויהיו כל הכלים מיטמאין מאוירן מק"ו ומה
 495עי' ספרי פרשת חקת פיסקא ה ,וכל אשר יגע על פני השדה .להביא חולין עב את העובר
במעי אשה דברי ר' ישמעאל ר' עקיבא אומר להביא את גולל ודופק
ועי' חולין דף עב ע"א ,בעצמה ותימא לה לחיה טרידא מאי ר' ישמעאל ומאי ר"ע דתניא וכל
אשר יגע על פני השדה להוציא עובר במעי אשה דברי ר' ישמעאל ר"ע אומר לרבות גולל ודופק ור'
ישמעאל גולל ודופק הלכתא גמירי לה ור"ע עובר במעי אשה טמא מדאורייתא מנא ליה אמר ר'
אושעיא אמר קרא הנוגע במת
 496עי' שבועות דף טז ע"ב ,טומאה בעזרה מנלן א"ר אלעזר כתוב אחד אומר את משכן ה' טמא
וכתוב אחד אומר כי את מקדש ה' טמא )אם אינו ענין לטומאה שבחוץ תנהו ענין לטומאה
שבפנים( וקראי מיתרי הא מיצרך צריכי דתניא ר' אלעזר אומר אם נאמר משכן למה נאמר מקדש
ואם נאמר מקדש למה נאמר משכן אילו נאמר משכן ולא נאמר מקדש הייתי אומר על משכן יהא
חייב שהרי משוח בשמן המשחה ועל מקדש לא יהא חייב ואם נאמר מקדש ולא נאמר משכן הייתי
אומר על מקדש יהא חייב שהרי קדושתו קדושת עולם ועל משכן לא יהא חייב לכך נאמר משכן
לכך נאמר מקדש רבי אלעזר הכי קא קשיא ליה מכדי משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכן
נכתוב או אידי
 497עי' ספרי חקת פיסקא ז ,והיתה לכם לחקת עולם שינהוג הדבר לדורות :ומזה מי הנדה
יכבס בגדיו .בין מים למים הכתוב מדבר .וחילק הכתוב בין מים שיש בהם כדי הזייה ובין מים
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אשר יגע בו  -הטמא הזה שנטמאז במת יטמא 498והנפש הנגעת  -בו בטמאח מתקנז תטמא עד הערב  -מכאן
למדנו שהמת אבי אבות הטומאה והנוגע בו אב הטומאה ומטמא אדם זהו פירושה לפי משמעה והלכותיה
ומדרש אגדה העתקתי מיסודו של ר' משה הדרשן וזהוקנח ויקחו אליך  -משלהם כשם שהם פרקו נזמי הזהב
לעגל משלהם כך יביאו זו לכפרה משלהםקנט פרה אדמה  -משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבא
אמו ותקנח הצואה כך תבא פרהט ותכפר על העגל 499אדמה  -על שם )ישעיה א יח( אם יאדימו כתולע שהחטא
קרוי אדוםקס תמימה  -על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין תבא זו ותכפר עליהם ויחזרו
לתמותם 500לא עלה עליה עול  -כשם שפרקו מעליהם עול שמיםקסא אל אלעזר הכהן  -כשם שנקהלו על אהרן
קסב
שהוא כהן לעשות העגל ולפי שאהרן עשה את העגל לא נעשית עבודה זו על ידו שאין קטיגור נעשה סניגור
ושרף את הפרה  -כשם שנשרף העגלקסג עץ ארז ואזוב ושני תולעת  -שלשה מינין הללו כנגד שלשת אלפי איש
שנפלו בעגל וארז הוא הגבוה מכל האילנות ואזוב נמוך מכולם סימן שהגבוה שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו
כאזוב ותולעת ויתכפר לוקסד למשמרת  -כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות שאין לך פקודה שאין בה
מפקודת העגל שנאמר )שמות לב לד( וביום פקדי ופקדתי וגו' 501וכשם שהעגלי טימא כל העוסקין בו כך פרה
מטמאה כל העוסקין בה וכשם שנטהרו באפרו שנאמר )שמות לב כ( ויזר על פני המים וגו' כך ולקחו לטמא
קסה
מעפר שריפת החטאת וגו'
פרק כ
)א( כל העדה  -עדה השלמהכ שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים 502ותמת שם מרים  -למה
503
נסמכה פרשת מיתת מריםל לפרשת פרה אדומה לומר לך מה קרבנותמ מכפרין אף מיתת צדיקיםנ מכפרת
ותמת שם מרים  -אף היא בנשיקה מתהס ומפני מה לא נאמר בה על פי ה'ע שאינו דרך כבוד של מעלה ובאהרן
נאמר על פי ה' באלה מסעי )במדבר לג לח() 504ב( ולא היה מים לעדה  -מכאן שכל ארבעים שנה היה להם
הבארפ בזכות מרים) 505ג( ולו גוענו  -הלואיצ שגוענוקסו בגוע אחינו  -במיתת אחינו בדבר למד שמיתת צמא
מגונה ממנהקסז בגוע  -שם דבר הוא כמו במיתת אחינו ולא יתכןק לפרשו כשמתו אחינו שאם כן היה לו להנקד
בגועקסח )ח( ואת בעירם  -מכאן שחס הקדוש ברוך הואר על ממונם של ישראל) 506י( ויקהלו וגו'  -זה אחד מן

שאין בהם כדי הזייה יומא יד וש"נ שהמים שיש בהם כדי הזייה מטמא אדם לטמא בגדים ומים
שאין בהם כדי????
 498עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יט  -רמז תשסא ,הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת
ימים וכתיב וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש הנוגעת תטמא עד הערב ,הא כיצד ,כאן בחבורין
כאן שלא בחבורין .הנוגע במת בא הכתוב ולמד על המת שמטמא במגע .הא עד שלא יאמר יש לי
בדין אם מטמא באהל לא יטמא במגע ,אלא אם אמרת כן?????
 499עי' במ"ר )יט ח( חוקת התורה ומפני מה כל הקרבנות זכרים וזו נקבה א"ר איבו משל לבן
שפחה שטינף פלטין של מלך אמר המלך תבא אמו ותקנח את הצואה כך אמר הקב"ה תבא פרה
ותכפר על מעשה העגל:
 500ילקוט במדבר תשנט ,ישראל שנאמר אדמו עצם מפנינים .תמימה אלו ישראל שנאמר יונתי
תמתי ,אשר אין בה מום אלו
 501ע' סנהדרין דף קב ע"א ,ואילך משנים ושלשה עגלים אמר רבי יצחק אין לך כל פורענות
ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון שנאמר
וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם
 502עי' מדרש תנחומא חקת פרק יד ,אדום ויט ישראל מעליו ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל
העדה מהו כל העדה עדה שלמה עדה הנכנסת לארץ ישראל לפי שמתו יוצאי מצרים ואלו מן אותן
שכתוב בהן חיים שנאמר )דברים ד( ואתם הדבקים בה' וגו' הר ההר מהו הר ההר הר על גבי הר
כתפוח קטן על גבי תפוח גדול ואע"פ שהענן
 503עי' ויק"ר )פרשה כ פסקה יב( א"ר אבא בר אבינא מפני מה נסמכה פרשת מיתת מרים
לאפר פרה אלא מלמד שכשם שאפר הפרה מכפר כך מיתת הצדיקים מכפרת א"ר יודן מפני מה
נסמכה מיתת אהרן לשבירת לוחות אלא מלמד עי' מועד קטן דף כח ע"א ,נאמר בה על פי ה' מפני
שגנאי הדבר לאומרו אמר רבי אמי למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה לומר לך מה פרה
אדומה מכפרת אף מיתתן של צדיקים מכפרת אמר רבי אלעזר למה נסמכה
 504עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כ  -המשך רמז תשסג ,שאר כל הנשים שנאמר ותמת שם
מרים ותקבר שם סמוך למיתה קבורה .אמר רבי אלעזר אף מרים בנשיקה מתה אתיא שם שם
מפני מה לא נאמר בה על פי ה' מפני שגנאי הדבר לומר ,אמר רבי ינאי
וכן הוא במו"ק כח ע"א.
 505עי' תענית דף ט ע"א ,אהרן מן בזכות משה מתה מרים נסתלק הבאר שנאמר ותמת שם
מרים וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה וחזרה בזכות שניהן מת אהרן נסתלקו ענני כבוד שנאמר
וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה
 506מנחות עו ע"ב ,ב"ר יט ט.
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המקומות שהחזיק מועטש את המרובה 507המן הסלע הזה נוציא  -לפי שלא היו מכירין אותות לפי שהלך הסלע
וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר והיו ישראל אומרים להם מה לכם מאיזה סלע תוציאו לנו מיםקסט לכך
אמר להם המורים סרבנים לשון יוני שוטים מורים את מוריהם 508המן הסלע הזה שלא נצטוינו עליו נוציא לכם
מים) 509יא( פעמים  -לפי שבראשונה לא הוציא אלאא טיפין לפי שלא צוה המקום להכותו אלא ודברתם אל
הסלע והמה דברו אל סלע אחר ולא הוציא אמרו שמא צריך להכות כבראשונה שנאמר )שמות יז ו( והכית בצור
ונזדמן להם אותו סלע והכהו) 510יב( יען לא האמנתם בי  -גלה הכתובב שאלולי חטא זה בלבדג היו נכנסין
לארץ כדי שלא יאמרו עליהם כעוןד שאר דור המדבר שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ כך היה עון משה ואהרן
והלא )במדבר יא כב( הצאן ובקר ישחט קשה מזוה אלא לפי שבסתר חסך עליו הכתוב וכאן שבמעמד כל ישראל
לא חסך עליו הכתוב מפני קדוש השם 511להקדישני  -שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה
ואומרים מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום קל וחומר אנוקע לכן
לא תביאו  -בשבועה כמו )שמואל א' ג יד( לכן נשבעתי לבית עלי נשבעו בקפיצה כדי שלא ירבו בתפלה על
קעא
כך
)יג( המה מי מריבה  -הם הנזכרים במקום אחר את אלו ראו אצטגניני פרעה שמושיען של ישראל לוקה
במים ,לכך גזרו )שמות א ,כב( כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו:512
ויקדש בם  -שמתו משה ואהרן על ידם .513שכשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על
הבריות ,וכן הוא אומר )תהלים סח ,לו( נורא אלהים ממקדשיך ,וכן הוא אומר )ויקרא י ,ג( בקרובי אקדש:
)יד( אחיך ישראל  -מה ראה להזכיר כאן אחוה ,אלא אמר לו אחים אנחנו בני אברהם ,שנאמר לו
)בראשית טו ,יג( כי גר יהיה זרעך ,ועל שנינו היה אותו החוב לפורעו:514
 507עי' ב"ר )פרשה ה פסקה ז( במדרש קהלת ובאגדות דויקרא רבה( ודכוותה )במדבר כ(
ויקהילו משה ואהרן אמר רבי חנינא כמלא פי כברה קטנה היתה בה וכל ישראל עומדין בה אלא
מכאן שהחזיק מועט את המרובה ודכוותה
 508עי' מדרש תנחומא חקת פרק ט ,מסלע זו תוציא מזו צווח עליהם שמעו נא המורים המן
הסלע מה הוא המורים שוטין הרבה יש בו המורים סרבנים המורים שוטין שכן בכרכי הים קורין
לשוטין מורים וי"א המורים שמורים את מלמדיהן המורים חצים שנא' )שמואל א לא( וימצאהו
המורים אנשים בקשת וירם משה את ידו ויך
 509ע' מדרש תנחומא חקת פרק ט ,אמרו לו והרי סלע כשם שאתה רוצה להוציא מסלע זו
תוציא מזו צווח עליהם ש??????????.....
 510עי' מדרש תנחומא חקת פרק ט ,הכה פעם א' התחיל הסלע נוטף מים מועטים הוא שנאמר
)תהלים עח( הן הכה צור ויזובו מים כזב שנוטף טיפים א"ל בן עמרם הללו המים ליונקי שדים או
לגמולי חלב מיד הקפיד כנגדן והכהו פעמים שנאמר ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים
ושטפו כל מה שהיה נתון כנגדן שנאמר )שם( ונחלים ישטופו ואעפ"כ לא עשה משה אלא מן
הסלע שאמר ליה הקב"ה ומנין שאף על אותו סלע שאמרו ישראל עליו וכל סלע וצרור שהיו
באותו מקום היו מוצאין מים שנאמר )שם( יבקע צורים במדבר משה כבר היה בידו את שלו
ששתקו ולא אמרו שירה לכן נתפשו:
 511תנחומא חוקת י ,יען לא האמנתם בי להקדישני לכן לא תביאו אמר הקב"ה למשה משה
באיזה פנים אתה מבקש לבוא לארץ מלה"ד לרועה אחד שיצא לרעות צאנו של מלך ונשבית הצאן
בקש הרועה ליכנס לפלטרין של מלך א"ל המלך יאמרו שאתה השבית הצאן אף כך א"ל הקב"ה
למשה שבחך הוא שהוצאת ששים רבוא וקברתם במדבר ואתה מכניס דור אחר עכשיו יאמרו אין
למתי המדבר חלק לעוה"ב אלא תהיה בצרן ותבא עמהם שנא' )דברים לג( ויתא ראשי עם וגו' לכך
נאמר לא תביאו את הקהל הזה שיצא עמך???:
 512עי' תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב ע"ב
הילוד היאורה תשליכוהו כיון דשדיוה למשה אמרו תו לא חזינן כי ההוא סימנא בטלו
לגזירתייהו והם אינן יודעין שעל מי מריבה הוא לוקה והיינו דאמר רבי חמא ברבי חנינא מאי
דכתיב המה מי מריבה אשר רבו המה שראו איצטגניני פרעה וטעו והיינו דקאמר משה שש מאות
אלף רגלי וגו' אמר להן משה לישראל בשבילי נצלתם כולכם ר' חנינא בר פפא אמר אותו היום
עשרים ואחד בניסן היהעי' מדרש תנחומא חקת פרק יא
)יא( המה מי מריבה מכאן את למד שמקדם היה מתוקן שיענש משה על המים ראה מה כתיב
)בראשית יד( וישובו ויבואו אל עין משפט היא קדש היא עין משפט של משה הוא קדש המה מי
מריבה ויקדש בם ונקרא קדש על שם שנאמר להקדישני לעיני בני ישראל המה מי מריבה מלה"ד
לבן מלך שנטל אבן וסימא את עינו והיה אביו אומר על כל אבן ואבן זה הוא שסימא עינו של בני
לכך נאמר המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל וגו':
 513עי' הערה הקודמת???.
 514עי' מדרש תנחומא חקת פרק יב
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אתה ידעת את כל התלאה  -לפיכך פירש אביכם מעל אבינו )שם לו ,ו( וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו,
מפני השטר חוב המוטל עליהםז והטילו על יעקב:515
)טו( וירעו לנו  -סבלנו צרותח רבותקעב:
516
ולאבותינו  -מכאן שהאבות מצטעריםט בקבר ,כשפורענות באה על ישראל :
)טז( וישמע קלנו  -בברכה שברכנוי אבינו )בראשית כז ,כב( הקול קול יעקב ,שאנו צועקים ונענים:517
מלאך  -זה משהכ מכאן שהנביאים קרואים מלאכים ,ואומר )ד"ה ב' לו ,טז( ויהיו מלעיבים במלאכי
האלהים:518
)יז( נעברה נא בארצך  -אין לך לעורר על הירושהל של ארץ ישראל ,כשם שלא פרעת החוב .עשה לנו
עזר מעט לעבור דרך ארצךקעג:
ולא נשתה מי באר  -מי בורות היה צריך לומר אלא כך אמר משה אף על פי שיש בידינו מן לאכולמ
ובאר לשתות ,לא נשתה ממנו אלא נקנה מכם אוכל ומים להנאתכם ,מכאן לאכסנאי שאף על פי שיש בידו
לאכול ,יקנה מן החנוני כדי להנות את אושפיזו:519
520
דרך המלך נלך וגו'  -אנו חוסמים את בהמתנו ולא יטונ לכאן ולכאן לאכול :
)יח( פן בחרב אצא לקראתך  -אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם ,אמרתם )פס' טז( ונצעק אל ה'
וישמע קולנו ,ואני אצא עליכם במהס שהורישני אבי )בראשית כז ,מ( ועל חרבך תחיה:521

)יב( וישלח משה מלאכים וגו' כה אמר אחיך ישראל זשה"כ וחרפה לא נשא על קרובו )תהלים
טו( בנוהג שבעולם אדם עוסק בפרקמטיא עם חבירו והפסיד פירש ממנו ואינו רוצה לראותו
ומשה אע"פ שנענש ע"י ישראל שנאמר )שם קו( ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם לא
פרק משה משאן מעליו אלא וישלח משה מלאכים אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו אמרו
לו אתה ידעת כשאמר הקב"ה לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך )בראשית טו( אנו נשתעבדנו
ואתה בן חורין וירדו אבותינו וכל אותו הענין מלה"ד לשני אחים שיצא שטר חוב על זקניהם פרע
אותו אחד מהם לימים התחיל לשאול חפץ מאחיו א"ל אתה יודע שאותו חוב שפרעתי?????
 515עי' הערה הקודמת.
 516עי' מדרש תנחומא חקת פרק יב
התחיל לשאול חפץ מאחיו א"ל אתה יודע שאותו חוב שפרעתי על שנינו היה ואני הוא
שפרעתיו לכך אל תחזירני מן חפצי שאני שואל וירדו אבותינו מצרים מה טיבן של אבות כאן
שנאמר וירעו לנו מצרים ולאבותינו ללמדך שכל זמן שישראל בצרה אף הם בצרה נעברה נא
בארצך וגו' מי באר מי
 517עי' מדרש תנחומא בשלח פרק ט
במשה הוא אומר )במדבר כ( וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום וגו' וירדו אבותינו
מצרימה וגו' ונצעק אל ה' וישמע קולנו אמר להם אתם מתנבאים על שהורישו לכם אבותיכם
הקול קול יעקב )בראשית כז( וישמע ה' את קולנו ואנו על מה שהוריש לנו אבינו ועל חרבך תחיה
ואף כאן ויצעקו בני
 518עי' מדרש תנחומא ויקרא פרק א
)א( ויקרא אל משה זש"ה ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו )תהלים ק"ג(
ברכו ה' מלאכיו אלו משה ואהרן שנקראו מלאכים שנ' )במדבר כ( וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים
וכן הוא אומר ויהיו מלעיבים במלאכי אלהים )ד"ה ב לו( רב הונא תני בשם רבי אחא אומר אלו
ישראל שהוא
 519עי' מדרש תנחומא חקת פרק יב
אל תחזירני מן חפצי שאני שואל וירדו אבותינו מצרים מה טיבן של אבות כאן שנאמר וירעו
לנו מצרים ולאבותינו ללמדך שכל זמן שישראל בצרה אף הם בצרה נעברה נא בארצך וגו' מי באר
מי בורות היה צריך לומר למדך תורה דרך ארץ שההולך לארץ שאינו שלו ויש בידו צרכיו לא יאכל
ממה שיש בידו אלא שלו יהא מונח ויקנה מן החנוני בשביל לההנותו כך א"ל משה הבאר עמנו ומן
אנו אוכלין לא תאמר שאנו מטריחין עליך שכר אתה עושה לעצמך וכך א"ל הקדוש ברוך הוא
למשה אוכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם ומשה אמר להם לישראל התירו להם כספיכם שלא
יאמרו עבדים
 520עי' מדרש תנחומא חקת פרק יב
אלהיך ברכך בכל מעשה ידיך וגו' דרך המלך נלך שאנו חוסמין את בהמתנו לא נטה ימין ושמאל
זה קשה מכלם שאמרו לו בכל סביבותיך יש לנו רשות לבוז ולהרוג ובגבולך לא נטה ימין ושמאל:
 521עי' מכילתא פרשת בשלח פרשה ב
ונצעק אל ה' וישמע קולינו .אמר להם משה אתם מתגאים על מה שהוריש לכם אביכם יצחק
דכתיב בראשית כ"ז הקול קול יעקב במדבר כ"א וישמע ה' את קול ישראל ואלו מתגאים על מה
שהוריש להם אבינו יצחק דכתיב בראשים כ"ז והידים ידי עשו שם ועל חרבך תחיה .הדא הוא
דכתיב במדבר כ' ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך שאינן בטוחים אלא
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)יט( רק אין דבר  -אין שום דבר מזיקךקעד:
)כ( וביד חזקה  -בהבטחתע זקננו והידים ידי עשו :
)כב( כל העדה  -כולם שלמים ועומדים להכנס לארץפ שלא היה בהן אחד מאותם שנגזרה גזירה
עליהם שכבר כלו מתי מדבר ,ואלו מאותן שכתוב בהן )דברים ד ,ד( חיים כולכם היום:522
הר ההר  -הר על גבי הר כתפוח קטן על גבי תפוח גדול ,ואף על פי שהענן הולך לפניהם ומשוה את
ההרים ,שלשה נשארו בהן הר סיני לתורה והר נבו לקבורת משה והר ההר לקבורת אהרן:523
)כג( על גבול ארץ אדום  -מגיד שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשו הרשע ,נפרצו מעשיהם וחסרו
הצדיק הזה ,וכן הנביא אומר ליהושפט )ד"ה ב' כ ,לז( בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיךקעו:
)כה( קח את אהרן  -בדברי נחומים .אמור לו אשריך שתראה כתרך נתון לבנך מה שאין אני זכאי
לכך:524
)כו( את בגדיו  -את בגדי כהונה גדולהצ הלבישהוק והפשיטם מעליו לתתם על בנו בפניו .אמר לו
הכנס למערה,ר ונכנס .ראה מטה מוצעת ונר דלוק .אמר לו עלה למטה ,ועלה .פשוט ידיך ,ופשט .קמוץ פיך,
וקמץ .עצום עיניך ,ועצם .מיד חמד משה לאותה מיתה ,וזהו שנאמר לו )דברים לב ,נ( כאשר מת אהרן אחיך,
מיתה שנתאוית לה:525
526
)כז( ויעש משה  -אף על פי שהדבר קשה לוש לא עכב :
)כט( ויראו כל העדה וגו'  -כשראו משה ואלעזר יורדיםת ואהרן לא ירד ,אמרו היכן הוא אהרן .אמר
להם מת .אמרו לו אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המות .מיד בקש משה רחמים
והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במטה ,ראו והאמינו:527
קעה

בחרב .אבל ישראל תפשו להם אומנות אבותיהם אומנות אברהם יצחק ויעקב שנאמר ויראו
מצרים ויצעקו בני ישראל אל ה' .ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים .מאחר שנתנו שאור
בעיסה באו אל משה ואמרו לו הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים .וכי מה אמרו ישראל
למשה במצרים הרי הוא אומר שמות ה'
 522עי' מדרש תנחומא חקת פרק יד
)יד( ויסעו מקדש ויבאו כל העדה וגו' זשה"כ בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך )דברי
הימים ב כ( על שנתחברו לרשע הזה לעבור בארצו חסרו לאותו צדיק לכן נסמכה אסיפת אהרן
אחר פרשת מלך אדום ויט ישראל מעליו ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה מהו כל העדה
עדה שלמה עדה הנכנסת לארץ ישראל לפי שמתו יוצאי מצרים ואלו מן אותן שכתוב בהן חיים
שנאמר )דברים ד( ואתם הדבקים בה' וגו' הר ההר מהו הר ההר הר על גבי הר כתפוח קטן על גבי
תפוח גדול ואע"פ שהענן
 523עי' מדרש תנחומא חקת פרק יד
הנכנסת לארץ ישראל לפי שמתו יוצאי מצרים ואלו מן אותן שכתוב בהן חיים שנאמר )דברים
ד( ואתם הדבקים בה' וגו' הר ההר מהו הר ההר הר על גבי הר כתפוח קטן על גבי תפוח גדול
ואע"פ שהענן מהלך לפניהם משפיל את הגבוה ומגביה את השפל הניח הקב"ה את ההר הזה
דוגמה שידעו בנסים
 524עי' מדרש תנחומא חקת פרק יז
)יז( וידבר ה' אל משה קח את אהרן נתפשט את אהרן א"ל הקב"ה הרי אתה מנחמו שהוא
מוריש כתרו לבניו מה שאין אתה מוריש לבניך ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אותם
והלא אם יצא כהן גדול בבגדי כהונה הקדושים חוץ מהר הבית סופג את הארבעים שהיו צמר
ופשתים אלא להודיעך שבלשון שקרבו לכהונה וא"ל
 525עי' מדרש תנחומא חקת פרק יז
)יז( וידבר ה' אל משה קח את אהרן נתפשט את אהרן א"ל הקב"ה הרי אתה מנחמו שהוא
מוריש כתרו לבניו מה שאין אתה מוריש לבניך ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אותם
והלא אם יצא כהן גדול בבגדי כהונה הקדושים חוץ מהר הבית סופג את הארבעים שהיו צמר
ופשתים אלא להודיעך שבלשון שקרבו לכהונה וא"ל קח את אהרן בו בלשון אמר ליה להעלותו
להר ויעש משה כאשר צוה ה' וגו' ללמדך שאע"פ שאמר גזירה זו על אהרן אחיו לא עכב ויראו כל
העדה כי גוע אהרן כיון שירדו משה ואלעזר מן ההר נתקבצו כל הקהל עליהם אמרו להם היכן
אהרן אמרו להם מת אמרו להם היאך מלאך המות יכול לפגוע בו אדם שעמד במלאך המות ועצרו
דכתיב )במדבר יז( ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה אם אתם מביאין אותו מוטב ואם
לאו נסקל אתכם באותה שעה עמד משה בתפלה אמר רבש"ע הוציאני מן החשד מיד פתח הקב"ה
את המערה והראהו להם שנאמר ויראו כל העדה כי גוע אהרן:
 526עי' הערה הקודמת.
 527עי' מדרש תנחומא חקת פרק יז
וגו' ללמדך שאע"פ שאמר גזירה זו על אהרן אחיו לא עכב ויראו כל העדה כי גוע אהרן כיון
שירדו משה ואלעזר מן ההר נתקבצו כל הקהל עליהם אמרו להם היכן אהרן אמרו להם מת אמרו
להם היאך מלאך המות יכול לפגוע בו אדם שעמד במלאך המות ועצרו דכתיב )במדבר יז( ויעמוד
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כל בית ישראל  -האנשים והנשים,א לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין
איש לאשתו:528
כי גוע  -אומר אני שהמתרגם דהא מית טועה הוא ,אלא אם כן מתרגם ויראו ואתחזיאו ,שלא אמרו
רבותינו ז"ל כי זה משמש בלשון דהא אלא על מדרש שנסתלקו ענני כבוד ,וכדאמר ר' אבהו )ראש השנה ג
א ,(529דא"ר אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו ועל לשון זה נופל לשון דהא ,לפי שהוא נתינת טעם למה
שלמעלה הימנו .למה וייראו ,לפי שהרי מת אהרן .אבל על תרגום וחזו כל כנישתא ,אין לשון דהא נופל אלא
לשון אשר ,שהוא מגזרת שמוש אי ,שמצינו אם משמש בלשון אשר ,כמו )איוב כא ד( ואם מדוע לא תקצר רוחי,
והרבה מפורשים כזה הלשון )שם יד ,ה( אם חרוצים ימיו:
רש"י במדבר פרק כא
)א( וישמע הכנעני  -שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבודב וכו' ,כדאיתא בר"ה )דף ג א( .530ועמלק
מעולם רצועת מרדות לישראל ,מזומן בכל עת לפורענות:531
יושב הנגב  -זה עמלק,ג שנאמר )במדבר יג ,כט( עמלק יושב בארץ הנגב .ושנה את לשונו לדבר בלשון
כנען ,כדי שיהיו ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם כנענים ,ראו ישראל לבושיהם כלבושי
עמלקים ולשונם לשון כנען ,אמרו נתפלל סתם ,שנאמר אם נתון תתן את העם הזה בידי:532
בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה אם אתם מביאין אותו מוטב ואם לאו נסקל אתכם באותה
שעה עמד משה בתפלה אמר רבש"ע הוציאני מן החשד מיד פתח הקב"ה את המערה והראהו להם
שנאמר ויראו כל העדה כי גוע אהרן:
עי' פרקי דרבי אליעזר פרק יז
להור ההר היו נדונין כל שבטי ישראל ואומרין משה ואלעזר הניחו אהרן בהר ההר וירדו להם
ולא האמינו כי גוע אהרן וגמלו לו חסד מה עשה הב"ה נטל ארונו של אהרן והעביר מעל מחנה
ישראל וראו כל ישראל את ארונו טס ופורח באויר והאמינו כי גוע אהרן
 528עי' פרקי דרבי אליעזר פרק יז
כי גוע אהרן וגמלו לו חסד האנשים והנשים והטף למה שהיה אהרן רודף שלום ואוהב שלום
ועובר על מחנה ישראל בכל יום ונותן שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו לפי' גמלו לו חסד
שנ' ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל
 529עי' תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף ג ע"א
וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה
רשות להלחם בישראל והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גוע אהרן ואמר רבי אבהו אל תקרי ויראו
אלא וייראו כדריש לקיש דאמר ריש לקיש כי משמש בארבע לשונות אי דילמא אלא דהא מי דמי
התם כנען הכא סיחון תנא הוא סיחון הוא ערד הוא כנען סיחון שדומה לסייח במדבר כנען על שם
מלכותו ומה שמו ערד שמו איכא דאמרי ערד שדומה לערוד במדבר כנען על שם מלכותו ומה שמו
סיחון שמו ואימא ראש השנה אייר לא סלקא דעתך דכתיב ויהי בחדש הראשון בשנה השנית
באחד לחדש הוקם
 530עי' הערה הקודמת.עי' מדרש תנחומא חקת פרק יח
)יח( מה כתי' אחריו וישמע הכנעני מלך ערד את מוצא שכיון שמת אהרן נסתלקו ענני כבוד
ונראו כאשה פרועה ומי הי' מלך ערד זה עמלק שנ' )שם יג( עמלק יושב בארץ הנגב והי' יושב על
הפרצה כיון ששמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד מיד נתגרה בהם דרך האתרים התייר הגדול
שתר להם את הדרך שנ' )שם י( וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור וגו' וילחם
בישראל עמלק הי'
 531עי' מדרש תנחומא חקת פרק יח
הוא לכם ככנענים שנ' בהם כי החרם תחרימם החתי והאמורי הכנעני )שם כ( לכך נקרא כנעני
לפי שמעולם רצועה מרדות היה עמלק לישראל את מוצא כיון שאמרו היש ה' בקרבנו אם אין
)שמות יד( מיד ויבא עמלק וכאן ויראו כל העדה כי גוע אהרן וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב
כי בא ישראל
 532עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כא  -המשך רמז תשסד
ויבא עמלק ,וכן בשעה שמת אהרן שנאמר וישמע הכנעני ,א"ר יהודה בר שלום לבוש כנעני
לבש ולמד שיחת כנענים והיה מדבר כלשונם שלא יכירו אותו ישראל ובכל שעה הוא בא.
במרגלים כתיב עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כא  -המשך רמז תשסד
א"ר תנחום בר חנילאי כיון ששמעו שמת אהרן זיינו עצמן מבפנים ולבשו עצמם מבחוץ והן
באו כבני אבלים אמרו יודעין אנו שיש להן מאבותיהם פטריקא שאמר להם הקול קול יעקב שהן
מתפללין ונשמעין ואנו באין עליהם סבורים בני כנענים הן והן מתפללין על הכנענים ואנו הורגין
אותן ,כיון שבאו ראו צורת פניהם משל עמלק ולבושיהן ושיחתן של כנענים ,אמרו רבש"ע אין אנו
יודעין מי הן ,מכל מקום עשה בהם מדת הדין שנאמר אם נתן תתן את העם הזה מיד וישמע ה'
בקול ישראל .זה שאמר הכתוב ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים כשאני צולע מעט נאספו
עלי ,כתיב וירדפו אחר יו כאשר תעשינה הדבורים מה עסקה של דבור זו עוקצת לאדם ומתה כך
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דרך האתרים  -דרך הנגב שהלכו בה המרגלים שנאמר )במדבר יג ,כב( ויעלו בנגב .דבר אחר דרך
האתרים דרך התייר הגדולד הנוסע לפניהם ,שנאמר )במדבר י ,לג( דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה:533
וישב ממנו שבי  -אינה אלאה שפחה אחת:534
)ב( והחרמתי  -אקדישו שללם לגבוהקעז:
)ג( ויחרם אתהם  -בהריגהקעח:
ואת עריהם  -חרמי גבוה:
)ד( דרך ים סוף  -כיון שמת אהרן ובאה עליהם מלחמה זוז חזרו לאחוריהם דרך ים סוף ,הוא הדרך
שחזרו להם כשנגזר עליהם גזירת מרגלים ,שנאמר )דברים א ,מ( ויסעו המדברה דרך ים סוף .וכאן חזרו
לאחוריהם שבע מסעות ,535שנאמר )שם י ,ו( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן .וכי
במוסרה מת ,והלא בהר ההר מת ,אלא שם חזרו והתאבלו עליו והספידוהוח כאילו הוא בפניהם .וצא ובדוק
במסעות ותמצא שבע מסעות מן מוסרה עד הר ההרקעט:
קפ
לסבב את ארץ אדום  -שלא נתנם לעבור בארצו :
ותקצר נפש העם בדרך  -בטורח הדרך שהוקשה להם .אמרו עכשיו היינו קרובים להכנס לארץ ואנו
חוזרים לאחורינו כך חזרו אבותינו ונשתהו שלשים ושמונה שנה עד היום ,לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך.
ובלשון לע"ז אינקרו"ט לו"ר ]נמאס להם[ ולא יתכן לומר ותקצר נפש העם בדרך בהיותו בדרך .ולא פירש בו
במה קצרה ,שכל מקום שתמצא קצור נפש במקרא מפורש שם במה קצרה ,כגון )זכריה יא ,ח( ותקצר נפשי
בהם ,וכגון )שופטים י ,טז( ותקצר נפשו בעמל ישראל ,וכל דבר הקשה על אדם נופל בו לשון קצור נפש ,כאדם
שהטורח בא עליו ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר ,ואין לו מקום בתוך לבו לגור שם אותו הצער ,ובדבר
המטריח נופל לשון גודל ,שגדול הוא וכבד על האדם ,כגון )זכריה יא ,ח( וגם נפשם בחלה בי ,גדלה עלי) ,איוב
י ,טז( ויגאה כשחל תצודני ,כללו של פירוש כל לשון קצור נפש בדבר ,לשון שאין יכול לסובלו הוא ,שאין
הדעת סובלתו:536
537
)ה( באלהים ובמשה  -השוו עבד לקונו :
למה העליתנו  -שניהם שוים:538
קפא
ונפשנו קצה  -אף זה לשון קצור נפש ומאוס :
בלחם הקלוקל  -לפי שהמן נבלע באיברים 539קראוהו קלוקל .540אמרו עתיד המן הזה שיתפחט
במעינו,י כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא:541
עשו הם כל אויבי שמעו רעתי ששו שמעו כי נאנחה אני אבל אהרן ,ולא די שלא באו לנחמני אלא
ששו ובאו עלי להלחם:
 533עי' ספרי פרשת בהעלותך פיסקא כד
מקום שישרו :לתור להם מנוחה .מה ת"ל לפי שנאמר במדבר כא וישמע הכנעני מלך ערד .כיון
ששמעו כנענים שמתו מרגלים אמרו מתו מרגלים שלהם נלך ונלחם בם .רביח שמעון בן יוחאי
אומר שם כי בא ישראל דרך האתרים .ר"ה ג וש"נ כיון שמת אהרן אמרו מת כהן גדול שלהם הלך
התייר הגדול שלהם ועמוד הענן שהיה עושה עמהם מלחמה הרי שעה שנלך ונלחם בם.
 534עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כא  -המשך רמז תשסד
וישמע הכנעני מנין לכותי שקונה ישראל למעשה ידיו דכתיב וישב ממנו שבי )כתוב ברמז
תרס"ז( .וישב ממנו שביה אין כתיב כאן אלא שבי שפחה אחת שבו מהם ,זה שאמר הכתוב כי לא
כצורנו צורם ,אמרו ישראל לא כשם שאתה מתקיף אותנו על אויבינו אתה מתקיף אויבינו עלינו,
במדין כתיב
 535עי' ברייתא דסדר עולם רבה פרק ט
לאחוריהם ז' מסעות וחנו במוסרה שנא' )דברים י'( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה
שם מת אהרן וכי במוסרה מת אהרן והלא בהר ההר מת אלא ממקום שמת אהרן חזרו לאחוריהן
ז' מסעות עד שחנו במוסרה משם נסעו הגדגדה וגו' משם בארה וגו' הוא הבאר שחזרה להם.
ויסעו בני ישראל
 536עי' מדרש תנחומא חקת פרק יט
)יט( ויסעו מהר ההר וגו' ותקצר נפש העם בדרך והלא כתי' )נחמיה ט( ורוחך הטובה נתת
להשכיל אלא אותן שיירות שיצאו ממצרים שנגזרה עליהם מיתה לא היו רואים במדבר נחת רוח
ולא רוח טובה וכה"א )במדבר יד( ובניכם יהיו רועים במדבר וגו' זה הוא עם שקצרה נפשם בדרך
וידבר העם באלהים ובמשה השוו עבד לקונו ונפשנו קצה בלחם הקלוקל שלא הי' יכול אותו הדור
לטעום מן פירות הארץ כלום אמר ר"ע כשהיו מגלין להם התגרים הסל הבא מפירות הארץ היו
מתים שנ' )דברים א( אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה כל טוב הבא
מחמת הארץ לכך נתקצר נפש העם בדרך הם שריננו ונפשנו קצה וישלח ה' בעם את הנחשים
השרפים מה ראה ליפרע מהן בנחשים אלא נחש הוא פתח בלה"ר תחלה ונתקלל ולא למדו ממנו
וידברו לה"ר על הקב"ה יבא????????
 537עי' הערה הקודמת.
 538עי' זהר ח"ג קפג ע"ב.
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)ו( את הנחשים השרפים  -ששורפיםכ את האדם בארס שיניהם:542
וינשכו את העם  -יבא נחש שלקה על הוצאת דבה ויפרע ממוציאי דבה .יבא נחש שכל המינין נטעמים
לו טעם אחד ויפרע מכפויי טובה ,שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים:543
544
)ז( ויתפלל משה  -מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול :
)ח( על נס  -על כלונס שקורים פירק"א בלע"ז ]מוט[ וכן )ישעיה ל ,יז( וכנס על הגבעה) ,שם מט ,כב(
ארים נסי) ,שם יג ,ב( שאו נס ,ולפי שהוא גבוה לאותל ולראיה קוראו נסקפב:
כל הנשוך  -אפילו כלב או חמור נושכומ היה נזוק ומתנונהנ והולך ,אלא שנשיכת הנחש ממהרת
להמית ,545לכך נאמר כאן וראה אותו ראיה בעלמא ,ובנשיכת הנחש נאמר והביט ,והיה אם נשך הנחש את איש
והביט וגו' ,שלא היה ממהר נשוך הנחש להתרפאות אלא אם כן מביט בו בכוונהקפג .ואמרו רבותינו וכי נחש
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אברים
 540עי' מדרש רבה במדבר פרשה טז פסקה כד
אלהים אתם חבלתם עצמכם כאדם אכן כאדם תמותון ומי גרם להם כך ותפרעו כל עצתי אמר
להם הקב"ה בטובה שהבאתי עליכם בה אתם מכעיסין באו למדבר והאכלתי להם מן מ' שנה ולא
נצרך אחד מהם לנקביו אותן מ' שנה אלא שאכלו את המן והוא נעשה להם בשר שנאמר )תהלים
עח( לחם אבירים אכל איש ובו הכעיסו אותו אומר זה לזה אין אתם יודעין שיש לנו כמה ימים
שלא עשינו צרכינו ואדם שאינו עושה צרכו ד' ימים או ה' ימים הוא מת ונפשנו קצה בלחם
הקלוקל שהיה קל בתוך מעיהם אמר הקב"ה במה שהטיבותי להם בו הכעיסוני שנאמר )ישעיה ה(
מה לעשות עוד
 541עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יא  -רמז תשלד
ועתה נפשנו יבשה וגו' .אמרו עתיד המן לתפח בתוך כרסנו להרגנו יש לך ילוד אשה שאין
מוציא את מה שהוא אוכל.
 542עי' תנחומא חוקת יט ,ו
) (-מדרש רבה במדבר פרשה יט פסקה כב
הנחשים השרפים ששורפים את הנפש
 543עי' מדרש תנחומא חקת פרק יט
נתקצר נפש העם בדרך הם שריננו ונפשנו קצה וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים מה ראה
ליפרע מהן בנחשים אלא נחש הוא פתח בלה"ר תחלה ונתקלל ולא למדו ממנו וידברו לה"ר על
הקב"ה יבא נחש מי שהתחיל בלה"ר ויפרע ממספרי לה"ר שנאמר )קהלת י( ופורץ גדר ישכנו נחש
ד"א למה נפרע מהם בנחשים הנחש אפי' אוכל כל מעדנים שבעולם נהפכין בפיו לעפר דכתי'
)ישעיה סה( ונחש עפר לחמו ואלו אוכלין את המן שנהפך להם למטעמים הרבה שנ' )תהלים עה(
ויתן להם שאלתם ותאותם יביא להם ואו' )דברים ב( זה ארבעים שנה ה' אלהיך עמך לא חסרת
דבר יבא נחש שאוכל מינין הרבה
544

מדרש רבה במדבר פרשה יט פסקה כג
)כג( ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו ידעו שדברו במשה ונשתטחו לפניו ואמרו התפלל אל
ה' ויסר מעלינו וגו' נחש יחיד היה ויתפלל להודיעך ענותנותו של משה שלא נשתהה לבקש עליהם
רחמים ולהודיעך כח התשובה כיון שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם שאין המוחל נעשה אכזרי וכן
הוא אומר )בראשית כ( ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים וכן הוא אומר )איוב מב( וה' שב
את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו ומנין שאם סרח אדם לחבירו ואמר לו חטאתי שנקרא חוטא
אם אינו מוחל לו שנא' )שמואל א יב( גם אנכי חלילה לי מחטוא לה' מחדול להתפלל בעדכם
אימתי כשבאו ואמרו חטאנו שנא' )שם ט( )ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך וגו' כי
יספנו על כל חטאתינו( ויאמר העם אל שמואל חטאנו כי עברנו את פי ה' ואת דבריך השיב חלילה
לי מחטא לה' ויאמר אל משה עשה לך שרף והיה כל הנשוך לא נשוך נחש בלבד אלא אמר כל
הנשוך אפילו נשוך מפתן ועקרב וחיה רעה וכלב ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס זרקו
לאויר ועמד:
 545עי' מדרש תנחומא חקת פרק יט
ויאמר העם אל שמואל חטאנו כי עברנו וגו' והשיב חלילה לי מחטוא ויאמר ה' אל משה עשה
לך שרף והיה כל הנשוך לא נשוך נחש בלבד אלא כל הנשוך אפילו נשוך מפתן ועקרב וחיה רעה
וכלב ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס זרקו לאויר ועמד ויסעו בני ישראל ויחנו באובות
שנעשו אויבים למקום ויחנו בעיי העברים שהיו מלאים עברה ויחנו בנחל זרד שלא היה הנחל
אלא מלא זרת ולא יכלו לעברו ושלשים ושמנה שנה נשתהו לעברו שנאמר )דברים ב( עתה קומו
ועברו לכם את נחל זרד והימים אשר הלכנו מקדש ברנע וגו' משם נסעו ויחנו מעבר ארנון
שנתרצה להם הקב"ה:
76

øáãîá é"ùø
ממית או מחיה ,אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו
מתרפאים ,ואם לאו היו נמוקים:546
)ט( נחש נחשת  -לא נאמר לו לעשותו של נחשת ,אלא אמר משה הקדוש ברוך הוא קוראו נחש,ס ואני
אעשנו של נחושת ,לשון נופל על לשון:547
)יא( בעיי העברים  -לא ידעתי למה נקרא שמם עיים.ע ועי לשון חורבה הוא דבר הטאוט במטאטא,פ
והעי"ן בו יסוד לבדה והוא מלשון יעים) ,ישעיה כח ,יז( ויעה ברד:
העברים  -דרך מעבר העוברים שם את הר נבוצ אל ארץ כנען ,שהוא מפסיק בין ארץ מואב לארץ
אמוריקפד:
קפה
על פני מואב ממזרח השמש  -במזרחה של ארץ מואב :
)יג( מגבול האמורי  -תחום סוף מצרק שלהם ,וכן )דברים ב ,יח( גבול מואב ,לשון קצה וסוףקפו:
מעבר ארנון  -הקיפו ארץ מואב כל דרומה ומזרחה עד שבאו מעבר השני לארנון בתוך ארץ האמורי
בצפונה של ארץ מואבקפז:
היוצא מגבול האמורי  -רצועה יוצאה מגבול האמורי והיא של אמוריים ונכנסת לגבול מואב עד ארנון,
שהוא גבול מואב ושם חנו ישראל ,ולא באו לגבול מואב ,כי ארנון גבול מואב ,והם לא נתנו להם רשות לעבור
בארצםקפח .ואף על פי שלא פירשה משה ,פירשה יפתח ,כמו שאמר יפתח )שופטים יא ,יז( וגם אל מלך מואב
שלח ולא אבה .ומשה רמזה )דברים ב ,כט( כאשר עשו לי בני עשו היושבים בשעיר והמואבים היושבים בער,
מה אלו לא נתנום לעבור בתוך ארצם אלא הקיפום סביב ,אף מואב כןקפט:
)יד( על כן  -על חניה זור ונסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות ה' ,כשמספרים נסים שנעשו לאבותינו
יספרו את והב וגו'קצ:
את והב  -כמו את יהב ,כמו שיאמר מן יעד ועד ,כן יאמר מן יהב והב .והוי"ו יסוד הוא ,כלומר את
אשר יהב להם הרבה נסים בים סוףקצא:
ואת הנחלים ארנון  -כשם שמספרים בנסי ים סוף ,כך יש לספר בנסי נחלי ארנון ,שאף כאן נעשו נסים
גדולים .ומה הם הנסים:548
)טו( ואשד הנחלים  -תרגום של שפך אשד .שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו נחבאים שם,
לפי שהיו ההרים גבוהים והנחל עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה ,אדם עומד על ההר מזה ומדבר עם חבירו
בהר מזה ,והדרך עובר תוך הנחל .אמרו אמוריים כשיכנסו ישראל לתוך הנחל לעבור ,נצא מן המערות בהרים
שלמעלה מהם ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות .והיו אותן הנקעים בהר של צד מואב ובהר של צד אמוריים
היו כנגד אותן נקעים כמין קרנות ושדים בולטין לחוץ ,כיון שבאו ישראל לעבור נזדעזעש ההר של ארץ ישראל,

 546עי' תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט ע"א
ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו
נופלים כיוצא בדבר אתה אומר עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי
וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם
לאביהם שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקים חרש שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים
ידי חובתן זה הכלל כל
 547עי' תלמוד ירושלמי מסכת ראש השנה דף יח ע"א
גמ' א"ר יסא בארבעה מקומות נאמר עשה לך בשלשה פירש ואחד לא פירש עשה לך תיבת
עצי גפר עשה לך שתי חצוצרת כסף עשה לך חרבות צורי' עשה לך שרף לא פירש .אמר משה
עיקרה לא נחש הוא .לפיכך ויעש משה נחש נחשת .מיכן היה ר"מ דורש שמות .חד בר נש הוה
שמיה כידור אמר לון ר"מ הובא לכון מיניה .בר נש ביש הוא כי דור תהפכת המה .ר' לוי בשם ר'
חמא ב"ח והיה הנשוך אין כתיב כאן אלא כל הנשוך אפילו נשיכת כלב אפילו נשיכת נחש .ולא
דמיא נשיכת כלב יראה נשיכה עי' מדרש רבה בראשית פרשה לא פסקה ח
שרף ולא פירש אמר אם אני עושה אותו של זהב אין הלשון הזה נופל על לשון זה של כסף אין
הלשון הזה נופל על לשון זה אלא הרי אני עושה אותו של נחושת לשון נופל על הלשון שנאמר
)במדבר כא( ויעש משה נחש נחשת מכאן שניתנה תורה בלשון הקודש רבי פנחס ורבי חזקיה בשם
ר' סימון כשם שניתנה תורה בלשון הקודש כך העולם נברא בלשון הקודש שמעת מימיך אומרים
גיני גינייא אנתרופי
 548עי' מדרש תנחומא חקת פרק כ
)כ( אז ישיר ישראל את השירה הזאת נאמרה בסוף ארבעים שנה והבאר נתנה להם מתחלת
ארבעים שנה מה ראה לכתוב כאן הענין הזה כבר נדרש למעלה הימנו על כן יאמר בספר מלחמות
ה' את והב בסופה מהו שעשה להם הקדוש ברוך הוא אותות ונסים בנחלי ארנון כנסים שעשה
להם בים סוף ומה הם נסים נחלי ארנון אדם עומד על ההר מזה ומדבר עם חברו בהר אחר והוא
רחוק ממנו שבעה מילין והדרך יורד לתוך הנחל ועולה לדרכן של ישראל לעבור בתוך ההרים
נתכנסו כל האומות לשם
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כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה ,ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו אותן השדים לתוך אותן נקעים והרגום.
וזהו אשר נטה לשבת ער ,שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד גבול מואב ונדבק בו ,וזהו ונשען לגבול מואב:549
)טז( ומשם בארה  -משם בא האשד אל הבאר .כיצד ,אמר הקדוש ברוך הוא מי מודיע לבני הנסים
הללו .המשל אומר נתת פת לתינוק הודיע לאמו .לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל
והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים ומוליכתן סביב המחנה וישראל ראו ואמרו שירה:550
)יז( עלי באר  -מתוך הנחל והעלי מה שאת מעלה.ת ומנין שהבאר הודיעה להם ,שנאמר ומשם בארה.
וכי משם היתה,א והלא מתחלת ארבעים שנה היתה עמהם ,אלא שירדה לפרסם את הנסים ,וכן אז ישיר ישראל.
השירה הזאת נאמרה בסוף ארבעים ,והבאר נתנה להם מתחלת ארבעים ,ומה ראה ליכתב כאן ,אלא הענין הזה
נדרש למעלה הימנוקצב:
551
)יח( באר חפרוה  -זאת היא הבאר אשר חפרוה שרים משה ואהרן :
במשענותם  -במטה:
וממדבר  -נתנה להם:
)יט( וממתנה נחליאל  -כתרגומו:
)כ( ומבמות הגיא אשר בשדה מואב  -כי שם מת משהב ושם בטלהג הבאר .552דבר אחר כרוה נדיבי
העם כל נשיא ונשיא כשהיו חונים נוטל מקלו ומושך אצל דגלו ומחנהו ומי הבאר נמשכין דרך אותו סימן ובאין
לפני חניית כל שבט ושבט:553
 549עי' מדרש תנחומא חקת פרק כ
)כ( אז ישיר ישראל את השירה הזאת נאמרה בסוף ארבעים שנה והבאר נתנה להם מתחלת
ארבעים שנה מה ראה לכתוב כאן הענין הזה כבר נדרש למעלה הימנו על כן יאמר בספר מלחמות
ה' את והב בסופה מהו שעשה להם הקדוש ברוך הוא אותות ונסים בנחלי ארנון כנסים שעשה
להם בים סוף ומה הם נסים נחלי ארנון אדם עומד על ההר מזה ומדבר עם חברו בהר אחר והוא
רחוק ממנו שבעה מילין והדרך יורד לתוך הנחל ועולה לדרכן של ישראל לעבור בתוך ההרים
נתכנסו כל האומות לשם אוכלוסין שאין להם סוף ישבו מקצתן בתוך הנחל וההר מלמעלן עשוי
מערות מערות וכנגד המערות הר שכנגדו עשוי סלעים סלעים כמין שדים שנא' ואשד הנחלים
נכנסו האוכלוסין לתוך המערות ואמרו כשירדו ישראל לתוך הנחל אלו עומדין לפניהם בתוך הנחל
ואנו למעלה מן המערות ונהרוג את כלן כיון שהגיעו ישראל לאותו מקום לא הצריכן הקדוש ב"ה
לירד למטן לנחל אלא רמז להרים ונכנסו שדים של הר זה לתוך מערות של הר זה ומתו כלן
והקיפו ההרים ראשיהם זה לזה ונעשה דרך כבושה ולא נודע אי זה הר נסמך לחבירו ואותו נחל
מפסיק בין תחומי ארץ ישראל לארץ מואב שנאמר כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי הר
שבארץ מואב לא נזדעזע שבו המערות והר שבא"י נזדעזע שבו הסלעים כמין שדים ונסמך להר
שכנגדו ומפני מה נזדעזע אותו ההר שבארץ ישראל מלה"ד לשפחה שראתה בן אדוניה בא אצלה
קפצה היא וקדמה כנגדו וקבלתו כך נכנסו הסלעים לתוך המערות ורצצו כל אותן גבורים והבאר
ירדה לתוך הנחל ונתגברה שם ואבדה כל
 550עי' מדרש תנחומא חקת פרק כ
שנאמר ואשד הנחלים וגו' ומשם בארה וכי משם היתה ולא מתחלת ארבעים שנה היתה עמהם
אלא שירדה לפרסם את הנסים והיו ישראל עומדים על הנחלים ואומרים לה עלי באר ענו לה:
לבדוק שלא חסר
 551עי' מדרש תנחומא חקת פרק כא
פלוני אוהבי יש שם א"ל לאו אמר המלך אף אני איני הולך לשם אף כאן אמר הקב"ה הואיל
ומשה אינו נזכר אף אני איני נזכר שם באר חפרוה שרים וכי חפרוה שרים וכי חפירה היתה שם
אלא שניתנה בזכות אבות שנקראו שרים שנא' )תהלים כח( פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר
כי זכר את דבר
משמע שזה אבות...
 552עי' מדרש תנחומא חקת פרק כא
מתחת ידיהם מן המדבר נתן להם את התורה שנאמר וממדבר מתנה וע"י נחלו אותה שנאמר
וממתנה נחליאל ומשנחלו אותה גזרת עלי מיתה ומנחליאל במות בא מות ומבמות הגיא אשר
בשדה מואב וגו' זו קבורה שנאמר )דברים לד( ויקבור אותו בגיא בארץ מואב זהו שאמר איוב
אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כלם )איוב לד( ונשקפה על פני
הישמון זה לענין באר שבאת עמהם עד שנגנזה לתוך ימה של טבריה והעומד על פני הישימון
רואה בתוך הים כמלא פי תנור והוא הבאר הנשקף על פני הישימון:
 553עי' מדרש תנחומא חקת פרק כא
בזכות אבות שנקראו שרים שנא' )תהלים כח( פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר כי זכר את
דבר קדשו את אברהם עבדו כרוה נדיבי העם במחוקק במשענותם שהיו הנשיאים עומדין על גבה
ומושכים במטותיהם כל אחד ואחד לשבטו ולמשפחתו וריוח שהיה בין הדגלים מלא מים מגבורין
ואשה שהיתה צריכה לילך אצל חברתה מדגל לדגל היתה הולכת בספינה שנאמר הלכו בציות נהר
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במחקק  -על פי משה שנקרא מחוקק ,שנאמר )דברים לג ,כא( כי שם חלקת מחוקק ספון .ולמה לא
נזכר משה בשירה זו,ד לפי שלקה ע"י הבאר .וכיון שלא נזכר שמו של משה לא נזכר שמו של הקדוש ברוך הוא.
משל למלך שהיו מזמנין אותו לסעודה ,אמר אם אוהבי שם אני שם ,ואם לאו איני הולךקצג:
ראש הפסגה  -כתרגומו ריש רמתא:
פסגה  -לשון גובה ,וכן )תהלים מח ,יד( פסגו ארמנותיה ,הגביהו ארמנותיה:
ונשקפה  -אותה הפסגהה על פני המקום ששמו ישימון ,והוא לשון מדבר שהוא שמם .דבר אחר
ונשקפה הבארו על פני הישימון שנגנזה בימה של טבריה והעומד על הישימון מביט ורואה כמין כברה בים והיא
הבאר ,כך דרש רבי תנחומא:554
)כא( וישלח ישראל מלאכים  -ובמקום אחר תולה השליחות במשה ,שנאמר )דברים ב ,כו( ואשלח
מלאכים ממדבר קדמות ,וכן )במדבר כ ,יד( וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום ,וביפתח הוא אומר
)שופטים יא ,יז( וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום וגו' ,הכתובים הללו צריכים זה לזה ,זה נועל וזה פותח,
שמשה הוא ישראל וישראל הם משה ,לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור ,כי הנשיא הוא הכל:555
)כב( אעברה בארצך  -אף על פי שלא נצטוו לפתוחז להם בשלום בקשו מהם שלום:556
)כג( ולא נתן סיחון וגו'  -לפי שכל מלכי כנען היו מעלין לו מסח שהיה שומרם שלא יעברו עליהם
גייסות ,כיון שאמרו לו ישראל אעברה בארצך אמר להם כל עצמי איני יושב כאן אלא לשמרם מפניכם ואתם
אומרים כך:557

ואין ציות אלא ספינות שנאמר )יהושע לג( וצי אדיר לא יעברנו והמים היו יוצאין חוץ למחנה
ומקיפין פיסא גדולה שנאמר )תהלים כג( ינחני במעגלי צדק למען שמו ומגדילין מיני דשאים
ואילנות שאין להם
 554מדרש תנחומא )בובר( פרשת חקת
]נ[ וממתנה נחליאל ומנחליאל במות )שם ע"במדבר ע" כא יט( .אלו סנהדרין בעזרה בצד
המזבח .ומבמות הגיא אשר בשדה מואב )שם שם ע"במדבר כ"א ע" כ( ,אלו סנהדרין אשר בלשכת
הגזית ,בתחום אותה שבאתה משדה מואב] ,שנאמר[ נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדי
מואב )רות ב ו( .ונשקפה על פני הישימון )במדבר שם ע"כ"א ע" כ( ,שמשם תורה יוצאה לעולם.
ד"א ונשקפה .זה לענין באר שבאתה עמהם ,עד שנגנזה לתוך ימה של טבריא ,והעומד על פני
הישימון רואה בתוך הים כמלא פי תנור ,והיא הבאר הנשקפה על פני הישימון.עי' תלמוד בבלי
מסכת שבת דף לה ע"א
משתשקע החמה חצי מיל :אמר רבי חנינא הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה יניח חמה
בראש הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה וזהו שיעורו של רבי נחמיה אמר רבי חייא הרוצה לראות
בארה של מרים יעלה לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין כברה בים וזו היא בארה של מרים אמר רב
מעין המיטלטל טהור וזהו בארה של מרים :אמר רב יהודה אמר שמואל בין השמשות דרבי יהודה
כהנים
לא מצאתי בתנחומא
 555עי' מדרש תנחומא חקת פרק כג
)כג( וישלח ישראל מלאכים כל דברי תורה צריכין זה לזה שמה שזה נועל זה פותח כאן וישלח
ישראל מלאכים ובמקום אחר תלה שליחות במשה שנא' )שם( ואשלח מלאכים ממדבר קדמות
במקום אחר וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום הכתובים אלו צריכין זה לזה שמשה הוא
ישראל וישראל הוא משה ללמדך שראש הדור הוא כל הדור אעברה נא בארצך כמו ששלח אל מלך
אדום שלא
 556עי' מדרש תנחומא צו פרק ג
אלא אמר עכשיו אני הולך ומכה מי חטא ומי שלא חטא אלא בשלום אני בא עליהם שנא' )שם
ב( ואשלח מלאכים ממדבר קדמות דברי שלום אעברה בארצך כיון שראה שלא בא לשלום הכהו
שנא' ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו אמר הקב"ה אני אמרתי כי החרם תחרימם ואתה לא עשית
כן חייך
עי' מדרש תנחומא חקת פרק כג
ר אעברה נא בארצך כמו ששלח אל מלך אדום שלא להזיקו כך שלח לזה
 557עי' מדרש תנחומא חקת פרק כג
אכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף דרכן של מים ליתנם חנם אנו ניתן דמיו דרך המלך נלך
ובמקום אחר כתיב עד אשר אעבור את הירדן )דברים ב( מלה"ד לשומר שנטל שכרו לשמור גפן או
תאנה בא אחד אמר ליה עבור מכאן שאני בוצר את הכרם א"ל איני יושב לשמור אלא בשבילך
ואתה באת לבוצרה כך היה נוטל סיחון שכר מכל מלכי ארץ כנען והיו מעלין לו מסים שהוא
ממליך אותם ושקול כנגד כולם הוא ועוג שנאמר )תהלים קלו( לסיחון מלך האמורי ולעוג מלך
הבשן ולכל ממלכות כנען אמרו לו ישראל נעברה נא בארצך לכבוש את המלכים א"ל איני יושב
כאן אלא לשמרן מפניכם ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא
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ויצא לקראת ישראל  -אילו היתה חשבון מלאה יתושין ,אין כל בריה יכולה לכבשה ,ואם היה סיחון
בכפר חלש אין כל אדם יכול לכבשו ,וכל שכן אלו שהיה בחשבון .אמר הקדוש ברוך הוא מה אני מטריח על
בניט כל זאת לצור על כל עיר ועיר ,נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ונתקבצו כולם למקום אחד,
ושם נפלו .ומשם הלכו ישראל אל הערים ואין עומד לנגדם כי אין שם איש ,אלא נשים וטף:558
קצד
)כד( כי עז  -ומהו חזקו ,התראתו של הקדוש ברוך הוא ,שאמר להם )דברים ב ,יט( אל תצורם וגו' :
)כה( בנתיה  -כפרים הסמוכים להקצה:
)כו( והוא נלחם  -למה הוצרך להכתב ,לפי שנאמר )דברים ב ,ט( אל תצר את מואב ,וחשבון משל
מואב היתה ,כתב לנו שסיחון לקחה מהם ועל ידו טהרה לישראל:559
מידו  -מרשותו:
)כז( על כן  -על אותה מלחמה שנלחם סיחון במואבקצו:
יאמרו המשלים  -בלעם ,שנאמר בו )במדבר כג ,ז( וישא משלו:560
המשלים  -בלעם ובעור .561והם אמרו:
באו חשבון  -שלא היה סיחון יכול לכבשה והלך ושכר את בלעם לקללו ,וזהו שאמר לו בלק )שם כב,
ו( כי ידעתי את אשר תברך מבורך וגו'קצז:
קצח
תבנה ותכונן  -חשבון בשם סיחון להיותי עירו :
)כח( כי אש יצאה מחשבון  -משכבשהכ סיחוןקצט:
אכלה ער מואב  -שם אותה המדינהל קרוי ער בלשון עברי ,ולחיית בלשון ארמיר:
ער מואב  -ערמ של מואב:
)כט( אוי לך מואב  -שקללו את מואבנ שימסרו בידו:562
כמוש  -שם אלהי מואברא:
נתן  -הנותן את בניו של מואב:
פליטם  -נסים ופליטים מחרב ואת בנותיו בשבית וגו'רב:
)ל( ונירם  -מלכות שלהם:
אבד חשבון עד דיבון  -מלכות ועול שהיה למואב בחשבון אבד משם ,וכן עד דיבוןרג.ס תרגום של סר
עד ,כלומר סר ניר מדיבון .ניר לשון מלכות ועול וממשלת איש ,כמו )מלכים א' יא ,לו( למען היות ניר לדוד
עבדי:
ונשים  -שי"ן דגושה לשון שממה ,כך יאמר המושלים ונשים אותם:
עד נפח  -השימונום עד נפח:

לקראת ישראל לא עשה הקב"ה כן אלא למסרן בידן שלא בצער דכתיב סיחון מלך האמורי אשר
יושב בחשבון אלו היתה חשבון מלאה ית
 558עיי"ש ויצא לקראת ישראל לא עשה הקב"ה כן אלא למסרן בידן שלא בצער דכתיב סיחון
מלך האמורי אשר יושב בחשבון אלו היתה חשבון מלאה יתושים אין כל בריה יכולה לכבשה ואלו
היה סיחון בבקעה אין כל בריה יכולה לשלוט בו וא"צ לומר שהיה גבור ושרוי בעיר מבצר סיחון
מלך האמורי אשר יושב בחשבון אלו ישב בעיירות שלו הוא ואוכלוסיו לא היו ישראל מתיגעין
לשלוט בו ולכבוש את כל עיר ועיר אלא כנסן הקב"ה לפניהן למסרן בידן בלא צער וכה"א )דברים
ב( ראה החלותי תת לפניך את סיחון הרגו אותו ואת כל גבוריו שיצאו לקראתם וחזר על הנשים
ועל הטף שלא ביגיעה לכך כתיב ויאסוף סיחון את כל
 559עי' תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס ע"ב
עזה מאי נפקא לן מינה מדאשבעיה אבימלך לאברהם אם תשקור לי ולניני ולנכדי אמר הקב"ה
ליתו כפתורים ליפקו מעוים דהיינו פלשתים וליתו ישראל ליפקו מכפתורים כיוצא בדבר אתה
אומר כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי היא והוא נלחם במלך מואב וגו' מאי נפקא מינה דאמר
להו הקב"ה לישראל אל תצר את מואב אמר הקב"ה ליתי סיחון ליפוק ממואב וליתו ישראל
וליפקו מסיחון והיינו דאמר רב פפא עמון ומואב טיהרו בסיחון צידונים יקראו לחרמון שריון תנא
שניר ושריון מהרי ארץ ישראל מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו כרך גדול
לעצמו והעלה לו על שם הרי ארץ ישראל ללמדך שאפילו הרי ארץ ישראל חביבין על האומות
העולם כיוצא בו ואת העם העביר
 560עי' מדרש תנחומא חקת פרק כד
לכך כתיב כי חשבון עיר סיחון וגו' על כן יאמרו המושלים זה בלעם ואביו ששכרן סיחון לקלל
את מואב והם אמ
 561עי' הערה הקודמת.
 562עי' מדרש תנחומא חקת פרק כד
מואב והם אמרו תבנה ותכונן עיר סיחון כי אש יצאה מחשבון אכלה ער מואב שקללו את
מואב שימסרו בידו אוי לך מואב ונירם אבד חשבון וישב ישראל בכל ערי האמורי נשתיירה יעזר
וישלח משה
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)לב( וישלח משה לרגל את יעזר  -המרגלים לכדוה.ע אמרו לא נעשה כראשונים ,בטוחים אנו בכח
תפלתו של משה להלחם:563
)לד( אל תירא אותו  -שהיה משה ירא להלחם ,שמא תעמוד לופ זכותו של אברהם ,שנאמר )בראשית
יד ,יג( ויבא הפליט ,הוא עוג ,שפלט מן הרפאים שהכו כדרלעומר וחביריו בעשתרות קרנים ,שנאמר )דברים ג,
יא( כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים:564
565
)לה( ויכו אותו  -משה הרגורד ,כדאיתא בברכות בהרואה )דף נד ב( עקר טורא בת תלתא פרסי וכו' :
רש"י פרשת בלק
פרק כב
)ב( וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי  -אמר אלו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם
לא עמדו בפניהם אנו על אחת כמה וכמה ,לפיכך ויגר מואב) .566ג( ויגר  -לשון מורא ,כמו )איוב יט כט( גורו
לכם .567ויקץ מואב  -קצו בחייהם) .568ד( אל זקני מדין  -והלא מעולם היו שונאים זה את זה שנאמר )בראשית

 563עי' מדרש תנחומא חקת פרק כד
שימסרו בידו אוי לך מואב ונירם אבד חשבון וישב ישראל בכל ערי האמורי נשתיירה יעזר
וישלח משה לרגל את יעזר אותן מרגלים זריזין היו אמרו בטוחין אנו בתפלתו של משה וכבר שלח
מלאכים מרגלים לשעבר והביאו תקלה אבל אנו לא נעשה כן אלא נאמנים בהקב"ה ונעשה
מלחמה עשו כך והרגו את
564

מדרש תנחומא חקת פרק כה
)כה( ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו זש"ה אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה
)משלי כח( כך היא מדת החסידים אע"פ שהקב"ה מבטיחן אינן פורקין יראה וכן ביעקב כתיב
)בראשית לב( ויירא יעקב מאד למה נתירא אמר שמא נתקלקלתי אצל לבן בכלום וכתיב )דברים כ(
ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך והניחני הקב"ה ואף משה תפש את היראה בדרך אביו ולמה
נתירא אמר שמא מעלו ישראל במלחמת סיחון או נתקלקלו בעבירה א"ל הקב"ה אל תירא כלן
השלימו בצדק אל תירא אותו שלא עמד גבור בעולם קשה הימנו שנאמר )שם כ( כי רק עוג מלך
הבשן נשאר מיתר הרפאים והוא נשאר מאותן הגבורים שהרגו אמרפל וחביריו שנאמר )בראשית
יד( ויכו את רפאים בעשתרות קרנים וזה פסולת שלהם כפריצי זתים הפליטים מתוך הגפת שנאמר
)שם( ויבא הפליט ויגד לאברם וגו' זה עוג וכאן עשה אותו שיריים שנאמר )יהושע יג( והוא נשאר
מיתר הרפאים וכונתו היתה שיצא אברהם ויהרג נתן לו הקדוש ב"ה שכר רגליו והיה כל אותן
שנים וגבה ממנו עד שנפל ביד בניו כשבא משה לעשות מלחמה עמו נתירא ממנו אמר אני בן ק"כ
שנה וזה מיתר חמש מאות אלולי שהיה לו זכות לא חיה כל השנים אלו א"ל הקדוש ברוך הוא
למשה אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו אתה בידך תהרגהו ועשית לו כאשר עשית לסיחון
)דברים ג( ונחרם אותו כאשר עשינו לסיחון וגו' )שם( והלא כתיב שם וכל הבהמה ושלל הערים
בזונו לנו אלא גופן החרימו שלא להנות מהן כלום ויכו אותו ואת בניו בנו כתיב שהיה לו בן קשה
ממנו אמר הקב"ה לישראל בעולם הזה אתם מכלין את העכו"ם קמעא קמעא ולע"ל אני מבערן מן
העולם בבת אחת שנא' )ישעיה לג( והיו עמים משרפות סיד קוצים כסוחים באש יצתו אכי"ר:
יש כמה שיטות כאן...
 565עי' תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד ע"ב
אמר מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו
ואיקטלינהו אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על רישיה ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי
ונקבוה ונחית בצואריה הוה בעי למשלפה משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה
והיינו דכתיב שני רשעים שברת וכדרבי שמעון בן לקיש דאמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב
שני
566
עי' הערה הבאה ,ולשאול@.
 567עי' במדרש )רבה פ"כ סי' ג'( :כתיב ויגר מואב מהו ויגר כשהיו ישראל נראין לעמונים נראין
עטופים לשלום ולמואבים נראים מזויינין למלחמה שכך כתיב )דברים ב( וקרבת מול בני עמון אל
תצורם כל מין צרה אל תצר להם ואל תתגר בם כל מין גירוי ולמואב אמר אל תצר ואל תתגר בם
מלחמה מלחמה אי אתה עושה אבל מה שאתה יכול לחטוף מהן חטוף ולכך נראין מזויינין למואב
והן נאגרין לעריהם שאין ויגר אלא לשון אסיפה שנא' )משלי י( אוגר בקיץ בן משכיל ד"א ויגר
לשון גר שהיו רואין לעצמן גרים בעולם אמרו ירדו למצרים לגור ואחזו אותה ומשכירין היו להם
בתים שנא' )שמות ג( ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה ד"א ויגר לשון יראה שהיו מתיראין
שראו כל האומות ביד ישראל שבא סיחון ונטל ארץ מואב והוא נלחם במלך מואב הראשון ועוג
נטל כל ארץ בני עמון שנא' )דברים ג( כי רק עוג מלך הבשן וגו' באו ישראל ונטלוהו משניהם שאין
בו עולה והיו אלו רואין את ארצם ביד ישראל והיו אומרים לא אמר להם הקב"ה כי לא אתן לך
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לו לה( המכה את מדין בשדה מואב ,שבאו מדין על מואב למלחמה .אלא מיראתן של ישראל עשו שלום
ביניהם .ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין ,כיון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם ,אמרו מנהיגם של
אלו במדין נתגדל נשאל מהם מה מדתו ,אמרו לו אין כחו אלא בפיו .אמרו אף אנו נבא עליהם באדם שכחו
בפיו .569כלחוך השור  -כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה .570בעת ההוא  -לא היה ראוי למלכות מנסיכי מדין
היה ,וכיון שמת סיחון מנוהו עליהם לצורך שעה) .571ה( פתורה  -כשולחניט הזה שהכל מריצין לו מעות כך כל
המלכים מריצין לו אגרותיהםי ולפי פשוטו של מקרא כך שםכ המקום 572ארץ בני עמו  -של בלק משם היה וזה
היה מתנבאל ואומר לו עתיד אתה למלוך 573ואם תאמר מפני מה השרה הקדוש ברוך הוא שכינתו על גוי רשעמ
כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר אלו היו לנו נביאים חזרנו למוטב העמיד להם נביאים והם פרצו גדר
העולם שבתחלה היו גדורים בעריות וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן לזנות 574לקרא לו  -הקריאה שלו היתה

מארצו ירושה הרי ארצנו לפניהם לכך היו מתיראין ויקץ מואב שהיו רואין את עצמן כקוצין
בפניהם:
 568עי' הערה הקודמת.
 569עי' במ"ר )כ ד( ויאמר מואב אל זקני מדין מה טיבן של זקני מדין כאן שהיו רואין את
ישראל נוצחין שלא כדרך הארץ ואמרו מנהיג שלהן במדין נתגדל נדע מהן מה מדותיו אמרו לו
זקני מדין אין כחו אלא בפיו אמרו להם אף אנו נבוא כנגדן עם אדם שכחו בפיו ויאמר מואב אל
זקני מדין והלא את מוצא שמדינים נלחמים עם המואבים שנא' )בראשית לו( המכה את מדין
בשדה מואב והשנאה ביניהם מעולם משל לשני כלבים שהיו מריבים זה עם זה בא זאב על אחד
מהן אמר השני אם איני עוזרו היום הורג את זה ולמחר יבא עלי לפיכך נתחברו מואב עם מדין
עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור מה שור כחו בפיו אף אלו כחן בפיהן מה שור כל
מה שמלחך אין בו סימן ברכה אף אלו כל אומה שנוגעים אין בהם סימן ברכה מה שור מנגח
בקרניו אף אלו מנגחין בתפלתן שנא' )דברים לג( וקרני ראם קרניו בלק בן צפור מלך למואב בעת
ההיא והלא מתחלה נסיך היה שנא' )במדבר לא( את אוי ואת רקם וגו' אלא משנהרג סיחון
המליכוהו תחתיו בעת ההיא שגרמה לו שעה:
 570עי' הערה הקודמת.
 571עי' במ"ר )כ ד( בלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא והלא מתחלה נסיך היה שנא' )במדבר
לא( את אוי ואת רקם וגו' אלא משנהרג סיחון המליכוהו תחתיו בעת ההיא שגרמה לו שעה:
 572עי' תנחומא בלק ד ,וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה פתורה עירו ויש אומרים
כשולחני היה שהיו מלכי אומות העולם נמלכים בו כשולחני הזה שהכל מריצין לו ויש אומרים
מתחילה פותר חלומות היה חזר להיות קוסם וחזר לרוח הקדש.
 573עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ד( וחזר לרוח הקדש ארץ בני עמו שמשם היה בלק כשנמלך
והוא אמר שסופך למלוך לקרוא לו שכתב
 574עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כב  -המשך רמז תשס"ח ,וירא בלק בן צפור .זה שאמר
הכתוב הצור תמים פעלו וגו' לא הניח הקב"ה פתחון פה לאומות העולם לעתיד לומר שאתה
רחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל בעוה"ז ,מה עשה הקב"ה כשם שהעמיד מלכים ]חכמים[
ונביאים לישראל כך העמיד מאומות העולם ובדקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל עם
מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל עם מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של אומות העולם.
העמיד שלמה מלך על כל הארץ וכן עשה לנבוכדנצר ]שנאמר וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו[
זה בנה בית המקדש וזה החריבו .נתן לדור עושר קנה הבית לשמו .נתן להמן עושר לקח אומה
שלמה לטבחה .וכל גדולה שנטלו ישראל אתה מוצא שנטלו אומות העולם .כיוצא בו העמיד משה
לישראל שהיה מדבר עמו בכל זמןכך העמיד לבלעם .ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי עובדי
אלילים נביאי ישראל מזהירים את האומות על העבירות וכן הוא אומר צופה נתתיך לבית ישראל
וגו' ונביא שעמד מן העו"א העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם ]הבא[ .ולא עוד אלאעי'
במ"ר )פרשה יד פסקה יט או אולי כ( ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו תני )דברים לד( ולא
קם נביא עוד בישראל כמשה בישראל לא קם אבל באומות העולם קם כדי שלא יהא פתחון פה
לאומות העולם לומר אלו היה לנו נביא כמשה היינו עובדים להקב"ה ואיזה נביא היה להם כמשה
זה בלעם בן בעור אלא הפרש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם ג' מדות היה ביד משה מה
שלא היה ביד בלעם משה היה מדבר עמו עומד שנאמר )דברים ה( ואתה פה עמוד עמדי ואדברה
אליך וגו' ועם בלעם לא היה מדבר עמו אלא נופל שנא' )במדבר כג( נופל וגלוי עינים משה היה
מדבר עמו פה אל פה שנא' )שם יב( פה אל פה אדבר בו ובבלעם נאם שומע אמרי אל שלא היה
מדבר עמו פה אל פה משה היה מדבר עמו פנים בפנים שנאמר )שמות לג( ודבר ה' אל משה פנים
אל פנים ועם בלעם לא היה מדבר כי אם במשלים כמה דתימא )במדבר כג( וישא משלו ויאמר וגו'
ג' מדות היו ביד בלעם מה שלא היה ביד משה משה לא היה יודע מי מדבר עמו בלעם היה יודע מי
מדבר עמו שנאמר נאם שומע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה משה לא היה יודע אימתי הקב"ה
מדבר עמו ובלעם היה יודע אימתי הקב"ה מדבר עמו שנא' ויודע דעת עליון משלו משל לטבחו של
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ולהנאתונ שהיה פוסק לו ממון הרבה 575עם יצא ממצרים  -ואם תאמר מהס מזיקך 576הנה כסה את עין הארץ -
סיחון ועוג שהיו שומרים אותנו עמדו עליהם והרגום 577והוא יושב ממלי  -חסר כתיבע קרובים הם להכריתני
כמו )תהלים קיח י( כי אמילם) 578ו( נכה בו  -אני ועמיפ נכה בהם דבר אחר לשון משנה היא )ב"מ קה ב( מנכה
לו מן הדמים לחסרצ מהם מעט 579כי ידעתי וגו'  -ע"י מלחמת סיחון שעזרתו להכות את מואב) 580ז( וקסמים
בידם  -כל מיני קסמים שלא יאמר אין כלי תשמישי עמי דבר אחר קסם זה נטלו בידםק זקני מדין אמרו אם יבא
עמנו בפעם הזאת יש בו ממש ואם ידחנו אין בו תועלת לפיכך כשאמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה
הניחוהו והלכו להם שנאמר וישבו שרי מואב עם בלעם אבל זקני מדין הלכור להם) 581ח( לינו פה הלילה  -אין
רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה וכן לכל נביאי אומות העולם וכן לבן בחלום הלילה שנאמר )בראשית לא
כד( ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה כאדם ההולך אצל פלגשו בהחבא 582כאשר ידבר ה' אלי  -אם
רה
ימליכני ללכת עם בני אדם כמותכםש אלך עמכם שמא אין כבודו לתתי להלוך אלא עם שרים גדולים מכם
וישבו  -לשון עכבה) 583ט( מי האנשים האלה עמך  -להטעותות בא אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו אין דעתו
שוה עליו אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין) 584י( בלק בן צפור וגו'  -אף על פי שאיני חשוב בעיניךא
מלך שהוא יודע מה המלך מקריב על שלחנו ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו כך היה
בלעם יודע מה הקב"ה עתיד לדבר עמו בלעם היה מדבר עמו בכל שעה שירצה שנאמר נופל וגלוי
עינים היה משתטח על פניו ומיד היה גלוי עינים על מה ששואל ומשה לא היה מדבר עמו בכל
שעה שירצה ר' שמעון אומר אף משה היה מדבר עמו בכל
 575עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ד( וחזר לרוח הקדש ארץ בני עמו שמשם היה בלק כשנמלך
והוא אמר שסופך למלוך לקרוא לו שכתב לו שלא תהא סבור שלעצמי בלבד אתה עושה ואני
מכבדך אם תעקרם מכל האומות אתה מתכבד וכנענים ומצרים כלם משתחוים לך הנה עם יצא
ממצרים אמר ליה ואם תאמר מה איכפת לך א"ל הנה??????
 576עי' שם ,וכנענים ומצרים כלם משתחוים לך הנה עם יצא ממצרים אמר ליה ואם תאמר מה
איכפת לך א"ל הנה כסה את עין הארץ שתי עינים שהארץ תלוי בהם סיחון ועוג תחרימום וכסו
עיניהם ואני מה אעשה והוא יושב ממולי ממלי כתיב ממלים אותי כד"א בשם ה' כי אמילם
)תהלים קיח( ועתה לכה נא ארה
 577עי' הערה הקודמת.
 578עי' שם ,והוא יושב ממולי ממלי כתיב ממלים אותי כד"א בשם ה' כי אמילם )תהלים קיח(
 579עי' שם ,נכה בו מה ראה זה להתגרות לא כך אמר הקב"ה להם שאין נוטלין מארצם אלא
שהיה בעל קסמים ונחשים יותר מבלעם שכך כתיב וירא בלק אלא שלא היה מכוין הדברים
לאמיתן וכן הוא אומר )ישעיה מז( נלאתי ברוב עצתיך???
 580תנחומא בלק ד ,כי ידעתי את אשר תברך מבורך מנין הי' יודע שבשעה שבקש סיחון
להלחם במואב הי' מתיירא שהיו גבורים שכר את בלעם ואת אביו לקלל את מואב שכה"א )במדבר
כא( ע"כ יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון
 581עי' תנחומא )בלק פרק ה( וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם שהוליכו בידם כל מיני
קסמים שהם קוסמין בהם שלא יתן לו עלילה לומר אין כלי תשמישי עמי וביד זקני מדין היו
הקסמים שאמרו אם יבא עמנו יצליח ואם יעכב שעה א' אין בו תועלת כיון שאמר להם לינו פה
הלילה הלכו להם זקני מדין שידעו בקסמים שלהם שאין בו הנאה וישבו שרי מואב עם בלעם
 582עי' ב"ר )פרשה נב פסקה ה( ורבנן אמרי למלך שהיה לו אשה ופלגש כשהוא הולך אצל
אשתו הוא הולך בפרהסיא וכשהוא הולך אצל פלגשו הולך במטמוניות כך אין הקב"ה נגלה על
אומות העולם אלא בלילה )במדבר כב( ויבא אלהים אל בלעם לילה )בראשית לא( ויבא אלהים אל
לבן הארמי בחלום הלילה )שם כ( ויבא אלהים
 583עי' מגילה כא ע"א רבי יוחנן אמר אין ישיבה אלא לשון עכבה שנאמר ותשבו בקדש ימים
רבים רבא
 584עי' במ"ר )פרשה כ פסקה ו( וירא בלק כיון שבאו שלוחיו אצל בלעם א"ל הקב"ה מי
האנשים א"ל בלעם בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי א"ר אבא בר כהנא זה א' מג' ב"א שבדקן
הקב"ה ומצא קרון של מי רגלים קין חזקיה ובלעם קין בשעה שא"ל הקב"ה )בראשית ד( אי הבל
אחיך בקש להטעות כביכול היה צריך לומר רבש"ע הנסתרות והנגלות לפניך גלויות ואת שואלני
בשביל אחי אלא א"ל לא ידעתי השומר אחי אנכי א"ל הקב"ה חייך כך דברת קול דמי אחיך
צועקים חזקיה כשעמד מחליו שלח לו מרודך בלאדן דורון שנאמר )ישעיה לט( בעת ההיא שלח
מרודך בלאדן בא ישעיה אמר לו )שם( מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך היה צריך לומר
את נביא של מקום ולי את שואל אלא התחיל מתגאה ואמר )שם( מארץ רחוקה באו אלי מבבל
אמר לו ישעיה הואיל וכך אמרת )שם( הנה ימים באים ונשא את כל אשר בביתך ומבניך אשר יצאו
ממך יהיו סריסים בהיכל מלך בבל וכן בלעם הרשע בשעה ששלח בלק אצלו א"ל הקב"ה )במדבר
כב( מי האנשים האלה עמך היה צריך לומר רבש"ע הכל גלוי לפניך ואין כל דבר נעלם ממך ולי את
שואל אלא אמר לו )שם( בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי אמר הקב"ה הואיל וכך אתה מדבר
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חשוב אני בעיני המלכים) 585יא( קבה לי  -זו קשה מארה ליב שהוא נוקבג ומפרשרו וגרשתיו  -מן העולםד ובלק
לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ איני מבקש אלא להסיעם מעלי ובלעם היה שונאם יותר מבלק) 586יב( לא תלך
עמהם  -אמר לו אם כן אקללם במקומיה אמר לו לא תאור את העם אמר לו אם כן אברכם אמר לו אינם צריכין
לברכתך כי ברוך הוא משל אומרים לצרעה לא מדובשיך ולא מעוקציך) 587יג( להלך עמכם  -אלא עם שרים
גדולים מכם 588למדנו שרוחו גבוההו ולא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום אלא בלשון גסות לפיכך ויוסף
עוד בלק) 589יז( כי כבד אכבדך מאד -ז יותר ממה שהיית נוטל לשעבר אני נותן לך) 590יח( מלא ביתו כסף וזהב -
למדנו שנפשו רחבהח ומחמד ממון אחרים אמר ראוי לו ליתן לי כל כסף וזהב שלו שהרי צריך לשכור חיילות
רבות ספק נוצח ספק אינו נוצח ואני ודאי נוצח 591לא אוכל לעבור  -על כרחו גלה שהוא ברשות אחרים ונתנבא
כאן שאינו יכול לבטל הברכותט שנתברכו האבות מפי השכינה) 592יט( גם אתם  -פיו הכשילו גם אתם סופכם
לילך בפחי נפשי כראשונים 593מה יסף  -לא ישנה דבריוכ מברכה לקללה הלואי שלא יוסיף לברך כאן נתנבא
שעתיד להוסיף להם ברכות על ידו) 594כ( אם לקרא לך  -אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר קום לך
רח
אתםרז ואך  -על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה ואעפ"כ וילך בלעם אמר שמא אפתנו ויתרצה
)כא( ויחבש את אתנו  -מכאן שהשנאה מקלקלת את השורהל שחבש הוא בעצמו אמר הקדוש ברוך הוא רשע
כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר )בראשית כב ג( וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו 595עם שרי מואב -
)שם( לא תאור את העם אמר הקב"ה רשע שבעולם כתיב על ישראל )זכריה ב( כי הנוגע בכם
כנוגע בבבת עינו ואתה הולך ליגע בהם ולקללם תצא עינו שנא' שתום העין לקיים כל הנוגע בהם
כנוגע בבבת עינו:
 585עי' תנחומא בלק ה ,ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפור וגו' התחיל מתגאה ואומר
אע"פ שאין אתה מכבדני ואין אתה מוציא לי שם טוב בעולם המלכים מבקשים אותי הנה העם
היוצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי להודיע שהיה.
 586עי' תנחומא בלק ה ,לכה קבה לי להודיע שהיה שונא אותם יותר מבלק שבלק לא אמר
קבה לי אלא ארה לי וזה אמר קבה בפירוש שנוקב השם ומפרש.
 587עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ו( ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם א"ל א"כ אקללם
במקומי אמר לו לא תאור את העם אמר א"כ אברכם אמר לו אין צריכין לברכתך כי ברוך הוא א"ל
לצרעה לא מדובשך ולא מעוקצך ויקם
 588עי' שם ,ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם לא אמר להם לא נתן לי
המקום רשות לילך ולא לקלל אלא מאן ה' לתתי להלוך עמכם אמר לי אין כבודך לילך עם אלו
אלא עם גדולים מהם שהוא חפץ בכבודי ויקומו שרי מואב וגו' לפיכך ויוסף עוד בלק שלוח וגו'
ויבאו אל בלעם ויאמרו כה אמר ב
 589עי' שם ,גוזר אעשה ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב
וגו' מכאן אתה למד שהיה בו שלשה דברים אלו הן עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה עין רעה
דכתיב וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל רוח גבוהה דכתיב מאן ה' לתתי להלך עמכם נפש
רחבה דכתיב אם יתן לי בלק וגו'??????
 590עי' שם ,בכבודי ויקומו שרי מואב וגו' לפיכך ויוסף עוד בלק שלוח וגו' ויבאו אל בלעם
ויאמרו כה אמר בלק וגו' כי כבד אכבדך מאד וגו' ויותר ממה שהיית נוטל לשעבר אני נותן לך וכל
שאתה חפץ ומה שאתה גוזר אעשה ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו
כסף וזהב וגו' מכאן אתה למד
 591עי' תנחומא בלק ו ,אתה למד שהיה בו שלשה דברים אלו הן עין רעה ורוח גבוהה ונפש
רחבה עין רעה דכתיב וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל רוח גבוהה דכתיב מאן ה' לתתי להלך
עמכם נפש רחבה דכתיב אם יתן לי בלק וגו' אלו היה מבקש לשכור חיילות להלחם כנגדן ספק
נוצחין ספק נופלין לא דיו שיתן כך ונוצח הא למדת שכן בקש לא אוכל לעבור נתנבא שאינו יכול
לבטל ברכות שנתברכו האבות מפני השכינה ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה מהו גם אתם
שסופכם לילך בפחי נפש כראשונים ואדעה מה יוסף ה' דבר עמי שהיה מתנבא שעתיד להוסיף
להם ברכות על ידו:
 592עי' הערה הקודמת.
 593עי' הערה הקודמת.
 594עי' הערה הקודמת.
 595עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ח( שנאמר ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו וכי לא הי' לו
עבד ולא שפחה אלא מרוב שנאה ששנא את ישראל קדמתו ועמד בזריזות הוא בעצמו א"ל הקב"ה
רשע כבר קדמך אברהם אביהם לעקידת יצחק בנו שנא' )בראשי' כב( וישכם אברהם בבקר ויחבוש
את חמורו וילך עם שרי מואב ללמדךעי' סנהדרין )דף קה ע"ב( ומשתחוים לחמה מיד כועס ויקם
בלעם בבקר ויחבוש את אתונו תנא משום רבי שמעון בן אלעזר אהבה מבטלת שורה של גדולה
מאברהם דכתיב וישכם אברהם בבקר שנאה מבטלת שורה של גדולה מבלעם שנאמר ויקם בלעם
בבקר ויחבוש את אתונו אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה
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לבו כלבם שוה) 596כב( כי הולך הוא  -ראה שהדבר רע בעיני המקוםמ ונתאוה לילך 597לשטן לו  -מלאך של
רחמיםנ היה והיה רוצה למנעו מלחטוא שלא יחטא ויאבד 598ושני נעריו עמו  -מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך
יוליך עמו שניס אנשים לשמשו וחוזריםע ומשמשים זה את זה) 599כג( ותרא האתון  -והוא לא ראה שנתן הקדוש
ברוך הוא רשות לבהמה לראות יותר מן האדם שמתוך שיש בו דעת תטרף דעתו כשיראה מזיקין 600וחרבו
שלופה בידו  -אמר רשע זה הניחפ כלי אומנותו שכלי זיינן של אומות העולם בחרב והוא בא עליהם בפיו שהוא
אומנות שלהם אף אני אתפוש את שלו ואבוא עליו באומנותו וכן היה סופו )במדבר לא ח( ואת בלעם בן בעור
הרגו בחרב) 601כד( במשעול  -כתרגומו בשביל וכן )מ"א כ י( אם ישפוק עפר שומרון לשעלים עפר הנדבק
בכפות הרגלים בהלוכן וכן )ישעיה מ יב( מי מדד בשעלו מים ברגליו ובהלוכו גדר מזה וגדר מזה  -סתם גדר
שלצ אבנים הוא )כה( ותלחץ  -היא עצמה ותלחץ  -את אחרים את רגל בלעם )כו( ויוסף מלאך ה' עבור  -לעבור
עוד לפניוק להלוך להיות לפניו במקום אחר כמו )בראשית לג ג( והוא עבר לפניהם ומדרש אגדה יש בתנחומא
מה ראה לעמוד בשלשה מקומות סימניר אבות הראהו) 602כח( זה שלש רגלים  -רמז לו אתה מבקש לעקור אומה
החוגגת שלשש רגלים בשנה) 603כט( התעללת  -כתרגומו לשון גנאי ובזיון לו יש חרב בידי  -גנות גדולה היה לו
דבר זה בעיני השריםת זה הולך להרוג אומה שלמה בפיו ולאתון זו צריך לכלי זיין) 604ל( ההסכן הסכנתי -
כתרגומו וכן )איוב כב ב( הלאל יסכן גבר ורבותינו דרשו מקרא זה בגמרא אמרו ליה מאי טעמא לא רכבת
אסוסיא אמר להון ברטיבאא שדאי ליה וכו' כדאיתא במסכת עבודה זרה )ד ב) (605לב( כי ירט הדרך לנגדי -

 596עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ח( יצחק בנו שנא' )בראשי' כב( וישכם אברהם בבקר ויחבוש
את חמורו וילך עם שרי מואב ללמדך שהיה שמח בפורענות של ישראל כמותם ויחר אף אלהים כי
הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן
 597אמנם עי' מדרש תנחומא בלק פרק ח ,הלך שכן כתיב בו ויחר אף אלהים כי הולך הוא א"ל
הקב"ה אינו חפץ באבודן של רשעים הואיל ואת רוצה ליאבד מן העולם קום לך אתם וכתיב ואך
את הדבר ללמדך שבהתראה הלך מיד השכים בבקר
 598עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ח( שהיה שמח בפורענות של ישראל כמותם ויחר אף אלהים
כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו מלאך של רחמים הי' ונעשה לו שטן וכך אמר אל
בלעם הנה אנכי יצאתי לשטן גרמת לי לשמש אומנות שאינה שלי ושני נעריו עמו זה דרך ארץ
אדם חשוב היוצא לדרך צריך שנים לשמשו וחוזרין
 599עי' שם ,אומנות שאינה שלי ושני נעריו עמו זה דרך ארץ אדם חשוב היוצא לדרך צריך
שנים לשמשו וחוזרין ומשמשין זה לזה ותרא האתון את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלופה בידו וכי
לא היה לו המלאך
 600עי' ברכות ו ע"א ,תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה
יכולה לעמוד מפני המזיקין אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא????.
 601עי' תנחומא )בלק ח( במחנה אשור וגם נשף בהם וייבשו אלא כך אמר ליה הפה נתן ליעקב
שנאמר )בראשית כז( הקול קול יעקב וגו' והידים לעשו דכתיב )שם( ועל חרבך תחיה והאומות
כולן בחרב חייהם ואתה תחליף אומנתך ותבא עליהם בשלהם אף אני אבוא עליך בשלך לכך כתיב
וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה הרשע הזה הולך לקלל אומה שלמה שלא
חטאה לו ומכה אתונו שלא תלך בשדה וכתיב ויעמד מלאך ה' במשעול הכרמים וכי לא היה יכול
לילך אחריו לשדה אלא כך מדתו של
 602עי' שם ,מזה אין אתה יכול לשלוט בהם שבידיהם שני לוחות אבנים כתובים מזה ומזה
משני עבריהם ותרא האתון את מלאך ה' ותלחץ אל הקיר ויוסף מלאך ה' עבור מה ראה להקדימו
שלשה פעמים עד שלא נראה לו סימנים של אבות הראה לו עמד לו בראשונה והיה ריוח מכאן
ולכאן שנא' ותט האתון מן
 603עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ט( לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים רמזה לו
אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי אע"פ
שמדבר בלשון הקודש עכו"ם לשונו סרוח לו
 604עי' מדרש תנחומא )בלק פרק ט( רגלים בשנה ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי אע"פ
שמדבר בלשון הקודש עכו"ם לשונו סרוח לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך מלה"ד לרופא שבא
לרפאות בלשונו נשוך הנחש בדרך ראה אנקה אחת התחיל מבקש מקל להרגה אמרו לו לזו אין
אתה יכול ליטול היאך אתה יכול לרפאות נשוך נחש כך אמר האתון לבלעם אני אין אתה יכול
להרגני אלא א"כ חרב בידך והיאך אתה רוצה לעקור אומה שלמה בלשונך שתק ולא מצא תשובה
התחילו תמהין שרי מואב שראו נס שלא היה כמותו בעולם יש אומרים שאמרו לו שרי מואב מ"ט
לא רכבת אסוסיא אמר להם אינה שלי השיבתו הלא אנכי אתונך
 605עי' ע"ז ד ע"ב ,בעידנא דחזו ליה דהוה רכיב אחמריה אמרו ליה מאי טעמא לא רכבתא
אסוסיא אמר להו ברטיבא שדאי ליה מיד ותאמר האתון הלא אנכי אתונך אמר לה לטעינא
בעלמא אמרה ליה אשר רכבת עלי אמר לה אקראי בעלמא אמרה ליה מעודך ועד היום הזה ולא
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רבותינו חכמי המשנה דרשוהו )שבת קה א( נוטריקון יראהב ראתה נטתה בשביל שהדרך לנגדי כלומרג לקנאתי
ולהקניטני 606ולפי משמעו כי חרד הדרך לנגדי לשון רטטד כי ראיתי בעל הדרך שחרד ומיהר הדרךה שהוא
לכעסי ולהמראתי ומקרא קצר הוא כמו )ש"ב יג לט( ותכל דודו לישנא אחרינא ירט לשוןז רצון וכן )איוב טז יא(
ועל ידי רשעים ירטני מפייס ומנחם אותי על ידי רשעים שאינן אלא מקניטים )לג( אולי נטתה  -כמו לולאח
פעמים שאולי משמש בלשון לולא גם אתכה הרגתי  -הרי זה מקרא מסורסט והוא כמו גם הרגתי אותך כלומר
לא העכבה בלבדי קראתך על ידי כי גם ההריגה 607ואותה החייתי  -ועתה מפני שדברה והוכיחתךכ ולא יכולת
לעמוד בתוכחתה כמו שכתוב )פסוק ל( ויאמר לא על כן הרגתיה שלא יאמרו זו היא שסלקה את בלעם
בתוכחתה ולא יכול להשיב שחס המקום על כבוד הבריות וכן )ויקרא כ טו  -טז( ואת הבהמה תהרוגו וכן )שם(
והרגת את האשה ואת הבהמה )לד( כי לא ידעתי  -גם זה גנותו ועל כרחו הודה שהוא היה משתבח שיודע דעת
עליון ופיו העיד לא ידעתי 608אם רע בעיניך אשובה לי  -להתריס נגד המקוםל היא תשובה זו אמר לו הוא
בעצמו צוני ללכת ואתה מלאך מבטל את דבריו למוד הוא בכך שאומר דבר ומלאך מחזירו אמר לאברהם
)בראשית כב ב( קח נא את בנך וגו' וע"י מלאך בטל את דברו אף אני אם רע בעיניך צריך אני לשוב) 609לה( לך
עם האנשים  -בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכיןמ אותו לך 610עם האנשים כי חלקך עמהםס וסופך להאבד מן
העולם 611ואפס  -על כרחך את הדברנ אשר אדבר וגו'רט עם שרי בלק  -שמח לקללם כמותם) 612לו( וישמע בלק
 שלח שלוחים לבשרו 613אל עיר מואב  -אל מטרפולין שלוע עיר החשובה שלו לומר ראה מה אלו מבקשים615
לעקור) 614לז( האמנם לא אוכל כבדך  -נתנבא שסופופ לצאת מעמו בקלון

עוד אלא שאני עושה לך רכיבות ביום ואישות בלילה כתיב הכא ההסכן הסכנתי וכתיב התם ותהי
לו סוכנת
 606עי' שבת )דף קה ע"א( אמריה דבי רבי נתן אמרי כי יר"ט הדרך לנגדי יראה ראתה נטתה
 607עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כב  -המשך רמז תשס"ח ,ותראני האתון ותט לפני וגו' אולי
נטתה מפני כי עתה גם אותכה הרגתי מכאן אתה למד שהרג את האתון?????:
ועי' מדרש תנחומא )בלק פרק י( ירט בגימטריא בא"ת ב"ש מגן ותראני האתון ותט לפני זה
שלש רגלים אולי נטתה וגו' ואותה החייתי מכאן אתה למד שהרג את האתון ויאמר בלעם אל
מלאך ה' חטאתי כי לא ידעתי להודיע שהיה רשע???
 608עי' מדרש תנחומא בלק פרק י ,מכאן אתה למד שהרג את האתון ויאמר בלעם אל מלאך ה'
חטאתי כי לא ידעתי להודיע שהיה רשע גמור ידע שאין עומד על הפורעניות אלא תשובה שכל מי
שחטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו כי לא ידעתי אע"פ שמשתבח אותו רשע ואומר
ויודע דעת עליון פיו העיד בו ואמר לא ידעתי
 609עי' במ"ר )פרשה כ פסקה טו( שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו כי
לא ידעתי ועתה אם רע בעיניך אשובה לי אמר לו אני לא הלכתי עד שאמר לי הקב"ה קום לך
אתם ואתה אומר שאחזור כך אומנתו לא כך אמר לאברהם להקריב את בנו ואח"כ )בראשית כב(
ויקרא מלאך ה' ויאמר אל תשלח ידך למוד הוא לומר דבר ומלאך מחזירו ועכשיו הוא אומר לי לך
אתם ועכשיו אם רע בעיניך אשובה לי ויאמר מלאך ה' אל בלעם לך עם האנשים שחלקך עמהם
וסופך ליאבד מן העולם וילך בלעם עם שרי בלק מלמד שכשם שהם שמחים לקלל כך הוא שמח:
וכן תנחומא בלק י.
 610עי' מכות )י ע"ב(הונא ואמרי לה אמר רב הונא א"ר אלעזר מן התורה ומן הנביאים ומן
הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו מן התורה דכתיב לא תלך עמהם וכתיב קום לך
אתם מן הנביאים דכתיב אני
 611עי' תנחומא )בלק פרק י( למוד הוא לומר דבר ומלאך מחזירו ועכשיו אם רע בעיניך אשובה
לי ויאמר מלאך ה' אל בלעם לך עם האנשים שחלקך עמהם וסופך לאבד עמהם וילך בלעם עם
שרי בלק מלמד שכשם שהם שמחים לקלל את ישראל כך הוא שמח וישמע בלק כי בא בלעם
מלמד ששלח שלוחין לבשרו ויצא לקראתו אל עיר מואב למטרפולין שלה מה ראה לקדמו לגבולין
א"ל הגבולין הללו שנקבעו
 612עי' הערה לעיל.
 613עי' תנחומא )בלק פרק י( שהם שמחים לקלל את ישראל כך הוא שמח וישמע בלק כי בא
בלעם מלמד ששלח שלוחין לבשרו
 614עי' מדרש תנחומא )בלק פרק י( ויצא לקראתו אל עיר מואב למטרפולין שלה מה ראה
לקדמו לגבולין א"ל הגבולין הללו שנקבעו מימי נח שלא תכנס אומה בגבול חברתה הללו באין
לעקור אותם א"ל בא לקללן והיה מראה היאך פרצו ועברו גבול סיחון ועוג כאילו קובל עליהם
ויאמר בלק אל בלעם הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך וגו'
 615עי' מדרש תנחומא )בלק פרק י( ויאמר בלק אל בלעם הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך
וגו' נתנבא שסופו לצאת ממנו בקלון וכענינו השיבו בלעם ויאמר אל בלק הנה באתי אליך וגו'
שאין בידי רשות לומר מה שאני רוצה:
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אלו:616

)לט( קרית חצות  -עיר מלאה שווקים אנשים ונשים וטף בחוצותיה ,לומר ראה ורחם שלא יעקרו
617

)מ( בקר וצאן  -דבר מועט,צ בקר אחד וצאן אחד בלבד :
)מא( במות בעל  -כתרגומו לרמת דחלתיה ,שם עבודה זרה:
רש"י במדבר פרק כג
)ג( אולי יקרה ה' לקראתי  -אינו רגיל לדברק עמי ביוםרי:
וילך שפי  -כתרגומו יחידי ,לשון שופי ושקט ,שאין עמור אלא שתיקה:
)ד( ויקר  -לשון עראי ,לשון גנאי ,לשון טומאת קרי ,כלומר בקושי ובבזיון,ש ולא היה נגלה עליו ביום
אלא בשביל להראות חבתן של ישראל:618
את שבעת המזבחת  -שבעה מזבחות ערכתי אין כתיב כאן ,אלא את שבעת המזבחות ,אמר לפניו
אבותיהם של אלו בנו לפניך שבעה מזבחות ,ואני ערכתי כנגד כולן .אברהם בנה ארבעה )בראשית יב ,ז( ויבן
שם מזבח לה' הנראה אליו) ,שם יב ,ח( ויעתק משם ההרה וגו') ,שם יג ,יח( ויאהל אברהם וגו' ואחד בהר
המוריה .ויצחק בנה אחד )שם כו ,כה( ויבן שם מזבח וגו' .ויעקב בנה שתים; אחד בשכם ואחד בבית אל:619
ואעל פר ואיל במזבח  -ואברהםת לא העלה אלא איל אחד:620
)ז( ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל  -בשני שמותיהם אמר לו לקללם,א שמא אחד מהם אינו
מובהקריא:
)ח( מה אקב לא קבה אל  -כשהיו ראוים להתקלל לא נתקללו,ב כשהזכיר אביהם את עונם ,כי באפם
הרגו איש .לא קלל אלא אפם ,שנאמר )בראשית מט ,ז( ארור אפם .כשנכנס אביהם במרמה אצל אביו היה ראוי
להתקלל ,מה נאמר שם )שם כז ,לג( גם ברוך יהיה .במברכים נאמר )דברים כז ,יב( אלה יעמדו לברך את העם.
במקללים לא נאמר ואלה יעמדו לקלל את העם ,אלא על הקללה ,לא רצה להזכיר עליהם שם קללה:621

 616עי' מדרש תנחומא בלק פרק יא
)יא( וילך בלעם עם בלק ויבאו קרית חצות שעשה שווקים של מקח וממכר ועשה לו אטליס
להראות לו אוכלוסיו לומר ראה מה אלו באין להרוג בני אדם ותנוקות שלא חטאו להם
 () 617מדרש תנחומא בלק פרק יא
ויזבח בלק בקר וצאן הצדיקים אומרים מעט ועושין הרבה אברהם אמר ואקחה פת לחם וסעדו
לבכם ואחרי כן מהרי שלש סאים ואל הבקר רץ אברהם )בראשית יח( והרשעים אומרים הרבה
ואפילו מעט אינם עושים בלק אמר כי כבד אכבדך מאד כשבא לא שגר אלא בקר וצאן אחד
618

) (-מדרש רבה בראשית פרשה נב פסקה ה
מכפר מנדי ר' חמא אמר אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בחצי דבור היך מה
דאת אמר )במדבר כג( ויקר אלהים אל בלעם א"ר יששכר דכפר מנדי אין הלשון הזה ויקר אלא
לשון טומאה היך מד"א )דברים כג( כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה אבל נביאי ישראל
בדבור שלם
 619עי' מדרש תנחומא צו פרק א
לא בנו אני אקריב לו בני ובתי שנא' )מיכה ו( האתן בכורי פשעי זה בנו פרי בטני חטאת נפשי
זה בתו ראה בלעם הרשע כמה היה ערום התחיל אומר את שבעת המזבחות ערכתי )במדב' כג( לא
אמר שבע מזבחות אלא המזבחות אלו הן משנברא אדם הראשון עד עכשיו שבע מזבחות בנו ואני
מקריב שבע כנגד שבעתן ומה הן מקריבין שתים עשרה חלות שנא' ולקחת סולת ואפית אותה
שתים עשרה חלות כיון שנגלה עליו הקב"ה א"ל רשע מה אתה עושה א"ל את שבעת המזבחות
ערכתי למה היה אותו
 620עי' מדרש תנחומא צו פרק א
טבח שהיה מסתכל בבשר אמר ליה מרי כבר שלחתי אפסוגין לבית ביד העבד כך בלעם אמר
ליה הקב"ה רשע מה אתה עושה בכאן אמר ליה את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח
אמר ליה הקב"ה הירצה ה' באלפי אילים א"ל האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי א"ל הקב"ה
רשע אלו הייתי מבקש קרבן הייתי אומר למיכאל ולגבריאל והיו מקריבין לפני שנא' )תהלים פט(
כי מי בשחק יערוך לה' ידמה לה' בבני אלים זה בלעם שבקש להדמות להקב"ה בבני אלים בבני
אברה'????????????
עי' מדרש תנחומא צו פרק א
באלפי אילים ברבבות נחלי שמן רוצה הוא מה שאתם מקריבין לו לא לוג שמן אתם מקריבין
לו אנו מקריבין לו רבי רבבות נחלי שמן מה הקריב אברהם לפניו לא איל אחד שנאמ' )בראשית
כב( וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר וגו' אם רוצה אנו מקריבין לו אלפי אלפים ומה
הקריב אברהם לא בנו אני אקריב לו בני ובתי שנא' )מיכה ו( האתן בכורי פשעי זה בנו פרי בטני
חטאת נפשי זה בתו
 621עי' מדרש תנחומא בלק פרק יב
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לא זעם ה'  -אני אין כחי אלא שאני יודע לכוין השעה שהקב"ה כועס בה ,והוא לא כעס כל הימים
הללוג שבאתי אליך ,וזהו שנאמר )מיכה ו ,ה( עמי זכר נא מה יעץ וגו' ומה ענה אותו בלעם וגו' למען דעת
צדקות ה':622
)ט( כי מראש צרים אראנו  -אני מסתכל בראשיתם ובתחלת שרשיהם ,ואני רואה אותם מיוסדים
וחזקים כצורים וגבעות הללו ע"י אבותד ואמהות:623
הן עם לבדד ישכון  -הוא אשר זכו לו אבותיוה לשכון בדד ,כתרגומו:
ובגוים לא יתחשב  -כתרגומו ,לא יהיו נעשין כלה עם שאר האומות ,שנאמר )ירמיה ל ,יא( כי אעשה
כלה בכל הגוים וגו' אינן נמנין עם השאר .דבר אחר כשהן שמחיןו אין אומה שמחה עמהם ,שנאמר )דברים לב,
יב( ה' בדד ינחנו .וכשהאומות בטובה ,הם אוכלין עם כל אחד ואחד ואין עולה להם מן החשבון ,וזהו ,ובגוים
לא יתחשב:624
)י( מי מנה עפר יעקב וגו'  -כתרגומו ,דעדקיא דבית יעקב וכו' מארבע משרייתא,ז מארבע דגלים .דבר
אחר עפר יעקב אין חשבון במצות שהםח מקיימין בעפר )דברים כב ,י( לא תחרוש בשור ובחמור) ,ויקרא יט,
יט( לא תזרע כלאים ,אפר פרה ,ועפר סוטה וכיוצא בהם:625
626
ומספר את רבע ישראל  -רביעותיהן ,זרע היוצא מן התשמיש שלהם :
)שמות יג( והייתם לי סגולה ולכה זועמה ישראל מלך שנטל עטרה ונתנה בראשו ואמר אדם
עליה שאינה כלום יש לו חיים ואלו כתיב בהם )ישעיה מט( ישראל אשר בך אתפאר מה אקוב לא
קבה אל בשעה שהיו ראויין לקלל לא נתקלל שכשנכנס יעקב ליטול את הברכות נכנס במרמה
דכתיב )בראשית כו( ואת עורות גדיי העזים א"ל אביו מי אתה א"ל עשו בכורך המוציא שקר מפיו
אינו ראוי להתקלל ולא עוד אלא שנתברך שנא' )שם( גם ברוך יהיה והיאך אני מקללן לא קבה אל
ד"א מה
622

) (-תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קה ע"ב
]לך[ מעשה אישות בלילה כתיב הכא ההסכן הסכנתי וכתיב התם ותהי לו סוכנת אלא מאי
ויודע דעת עליון שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה והיינו דקאמר להו
נביא לישראל עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים ועד
הגלגל למען דעת צדקות ה' מאי למען דעת צדקות ה' אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל דעו נא
כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן הימים בימי בלעם הרשע שאילמלא כעסתי כל
אותן הימים לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט היינו דקאמר ליה בלעם לבלק מה אקב
לא קבה אל )וגו' אותן היום ]הימים[ לא זעם ה'( ]ומה אזעום לא זעם ה' מלמד שכל אותם הימים
לא זעם ה'[ אל זועם בכל יום וכמה זעמו רגע שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו וגו' איבעית אימא
לך עמי בא בחדריך וסגור
 623עי' מדרש תנחומא בלק פרק יב
כל שבט ושבט הריני הולך לשרשיהם בא ליגע מצאן קשים לכך אמר כי מראש צורים אראנו
ד"א כי מראש צורים אראנו אלו האבות ומגבעות אשורנו אלו האמהות הן עם לבדד ישכון כשהוא
משמחן
 624עי' מדרש תנחומא בלק פרק יב
כל שבט ושבט הריני הולך לשרשיהם בא ליגע מצאן קשים לכך אמר כי מראש צורים אראנו
ד"א כי מראש צורים אראנו אלו האבות ומגבעות אשורנו אלו האמהות הן עם לבדד ישכון כשהוא
משמחן אין אומה שמחה עמהם אלו הכל לוקין שנאמר )דברים לב( ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר
ובגוים לא יתחשב כשהאומות שמחין בעולם הזה הן אוכלין עם כל מלכות ומלכות ואין עולה להם
מן החשבון שנאמר ובגוים לא יתחשב מי מנה עפר יעקב מי יוכל למנות מצות שהם עושים בעפר
לא תחרוש בשור ובחמור )שם כב( לא תזרע כרמך כלאים )שם( ואסף איש טהור את אפר הפרה
)במדבר יט( ומן
 625עי' מדרש תנחומא בלק פרק יב
יתחשב כשהאומות שמחין בעולם הזה הן אוכלין עם כל מלכות ומלכות ואין עולה להם מן
החשבון שנאמר ובגוים לא יתחשב מי מנה עפר יעקב מי יוכל למנות מצות שהם עושים בעפר לא
תחרוש בשור ובחמור )שם כב( לא תזרע כרמך כלאים )שם( ואסף איש טהור את אפר הפרה
)במדבר יט( ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן )שם ה( שלש שנים יהיה לכם ערלים וגו' )ויקרא
יט( וכן כולם ומספר
 626עי' תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא ע"א
רמי כתיב ותזרני חיל וכתיב האל המאזרני חיל אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם
זיריתני וזרזתני דרש רבי אבהו מאי דכתיב מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל מלמד
שהקדוש ברוך הוא יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה
ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים
יציץ בדבר זה
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תמת נפשי מות ישרים -ט שבהםריב:
)יג( וקבנו לי  -לשון צווי ,קללהו לי:
)יד( שדה צופים  -מקום גבוה היה ששם הצופה עומד לשמור אם יבא חיל על העירריג:
ראש הפסגה  -בלעם לא היה קוסם כבלק ,ראה בלק שעתידה פרצה להפרץ בישראל משם ששם מת
משה .כסבור ששם תחול עליהם הקללה ,וזו היא הפרצה שאני רואה:627
)טו( אקרה כה  -מאת הקדוש ברוך הואריד:
אקרה  -לשון אתפעל:
)טז( וישם דבר בפיו  -ומה היא השימה הזאת,י ומה חסר המקרא באמרו שוב אל בלק וכה תדבר ,אלא
כשהיה שומע שאינו נרשה לקלל ,אמר מה אני חוזר אצל בלק לצערו .ונתן לו הקדוש ברוך הוא רסן וחכה בפיו
כאדם הפוקס בהמה בחכה להוליכה אל אשר ירצה .אמר לו על כרחךכ תשוב אל בלק:628
)יז( ושרי מואב אתו  -ולמעלה הוא אומר וכל שרי מואב ,כיון שראו שאין בו תקוה הלכו להם מקצתם,
ולא נשארו אלא מקצתם:629
630
מה דבר ה'  -לשון צחוק הוא זה,ל כלומר אינך ברשותך :
)יח( קום בלק  -כיון שראהו מצחק בו ,נתכוון לצערו עמוד על רגליך ,אינך רשאי לישב ואני שלוח
אליך בשליחותו של מקום:631
בנו צפר  -לשון מקרא הוא זה ,כמו )תהלים קד ,כ( חיתו יער) ,בראשית א ,כד( וחיתו ארץ) ,תהלים
קיד ,ח( למעינו מים:
)יט( לא איש אל וגו'  -כבר נשבע להם להביאם ולהורישם ארץ שבעה אומות ,ואתה סבור להמיתם
במדבר:632
 627עי' מדרש תנחומא בלק פרק יג
)יג( ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקוב וגו' ויען בלעם ויאמר הלא את אשר ישים אלהים
בפי וגו' ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך וגו' ויקחהו שדה צופים וגו' ראה שישראל נפרצים
שם ששם מת משה שנאמר )דברים ג( עלה ראש הפסגה וגו' יש פרצה גדולה מזו שראה בנחשים
והיה סבור שבידו נופלין שם ויבן שבעה מזבחות ויאמר אל בלק התיצב כה ויקר אלהים אל בלעם
וישם דבר
 628עי' מדרש תנחומא בלק פרק יג
מת משה שנאמר )דברים ג( עלה ראש הפסגה וגו' יש פרצה גדולה מזו שראה בנחשים והיה
סבור שבידו נופלין שם ויבן שבעה מזבחות ויאמר אל בלק התיצב כה ויקר אלהים אל בלעם וישם
דבר בפיו כאדם שנתן כלבוס בפי בהמה ופוקמה להיכן שירצה כך הקב"ה פוקם את פיו כיון שאמר
לו שוב אל בלק וברכם אמר מה לי לילך אצלו לפוח נפשו בקש לילך לעצמו ולא לבלק נתן הקב"ה
כלבוס בפיו שוב אל בלק וכה תדבר וישב אליו והנה נצב על עולתו ושרי מואב בראשונה כתיב בו
 () 629מדרש תנחומא בלק פרק יג
בקש לילך לעצמו ולא לבלק נתן הקב"ה כלבוס בפיו שוב אל בלק וכה תדבר וישב אליו והנה
נצב על עולתו ושרי מואב בראשונה כתיב בו הוא וכל שרי מואב כשראו שלא הועילו כלום
הניחוהו ונשתיירו עמו מקצת שרי מואב ויאמר לו בלק מה דבר ה' שראה שאינו ברשותו לומר מה
שהוא רוצה ישב לו והיה משחק בו כיון שראה
 () 630מדרש תנחומא בלק פרק יג
כתיב בו הוא וכל שרי מואב כשראו שלא הועילו כלום הניחוהו ונשתיירו עמו מקצת שרי מואב
ויאמר לו בלק מה דבר ה' שראה שאינו ברשותו לומר מה שהוא רוצה ישב לו והיה משחק בו כיון
שראה שהיה משחק א"ל בלעם עמוד משם ואין אתה רשאי לישב ודברי המקום נאמרין קום בלק
ושמע האזינה עדי בנו צפור שניהם היו
 () 631מדרש תנחומא בלק פרק יג
חוהו ונשתיירו עמו מקצת שרי מואב ויאמר לו בלק מה דבר ה' שראה שאינו ברשותו לומר מה
שהוא רוצה ישב לו והיה משחק בו כיון שראה שהיה משחק א"ל בלעם עמוד משם ואין אתה
רשאי לישב ודברי המקום נאמרין קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפור שניהם היו מנה בן פרס
שהיו עושין עצמן גדולים מאבותיהם נאם בלעם בעור בנו האזינה עדי בנו צפור לא איש אל ויכזב
אינו כב"ו שבשר ודם קונה אוהבים מצא אחרים יפים מהם
632

) (-מדרש רבה במדבר פרשה כג פסקה ח
)ח( כי אתם באים אל ארץ כנען זש"ה )במדבר כג( לא איש אל ויכזב ד"א לא איש אל )לא( איש
עושה לאל שיכזב לא בן עמרם עשה אותו להנחם הוא שהוא אומר הרף ממני ואשמידם עמד בן
עמרם ועשה אותו להתנחם שנאמר )שמות לב( וינחם ה' על הרעה ד"א לא איש אל ויכזב כשהוא
אומר להביא טובה על ישראל אע"פ שדור חייב אינו מאחר וכשהוא אומר להביא רעה חוזר בו
ההוא אמר ולא יעשה תדע אמר לאברהם )בראשית טו( הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם
תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך ועשה כן שנאמר ה' אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום
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ההוא אמר וגו'  -בלשון תימה,מ ותרגומו תייבין ומתמלכין ,חוזריםנ ונמלכין לחזור בהם:
)כ( הנה ברך לקחתי  -אתה שואלני מה דבר ה' ,קבלתי ממנוס לברך אותםרטו:
וברך ולא אשיבנה  -הוא ברך אותם ואני לא אשיבע את ברכתורטז:
וברך  -כמו וברך וכן הוא גזרת רי"ש ,כמו )תהלים עד יח( אויב חרף ,כמו חרף ,וכן )שם י ג( ובוצע
ברך ,המהלל ומברך את הגוזל ואומר ,אל תירא כי לא תענש ,שלום יהיה לך ,מרגיז הוא לקב"ה .ואין לומר ברך
שם דבר ,שאם כן היה נקוד בפתח קטן וטעמו למעלה ,אבל לפי שהוא לשון פעל הוא נקוד קמץ ,וטעמו למטה:
)כא( לא הביט און ביעקב וגו'  -כתרגומו .דבר אחר אחרי פשוטו הוא נדרש מדרש נאה .לא הביט
הקדוש ברוך הוא און שביעקב ,כשהן עוברין על דבריו אינו מדקדק אחריהם להתבונן באוניותפ שלהם ובעמלן
שהן עוברין על דתו:633
עמל  -לשון עבירה ,כמו והרה עמל )תהלים ז טו( ,כי אתה עמל וכעס תביט )שם י יד( לפי שהעבירה
היא עמל לפני המקוםריז:
ריח
ה' אלהיו עמו  -אפילו מכעיסין וממרים לפניו אינו זז מתוכן :
ותרועת מלך בו  -לשון חבה ורעות כמו רעה דוד )שמואל ב' טו לז( אוהב דוד ,ויתנה למרעהו
)שופטים טו ,ו( וכן תרגם אונקלוס ושכינת מלכהון ביניהון:
)כב( אל מוציאם ממצרים  -אתה אמרת הנה עם יצא ממצרים ,לא יצא מעצמו אלא האלהים
הוציאם:634
כתועפות ראם לו  -כתוקף רוםצ וגובה שלו ,וכן וכסף תועפות )איוב כב כה( ,לשון מעוז המה ,ואומר
אני שהוא לשון ועוף יעופף )בראשית א כ( ,המעופף ברום וגובהק ותוקף רב הוא זה ותועפות ראם עפיפות
גובהריט .דבר אחר תועפות ראם תוקף ראמים ,ואמרו רבותינו אלור השדים:635
636
)כג( כי לא נחש ביעקב  -כי ראוים הם לברכה שאין בהם מנחשים וקוסמים :
כעת יאמר ליעקב וגו'  -עוד עתיד להיות עת כעת הזאתש אשר תגלה חבתן לעיןת כל שהן יושבין
לפניו ולמדים תורה מפיו ומחיצתן לפנים ממלאכי השרת ,והם ישאלו להם מה פעל אל ,וזהו שנאמר והיו עיניך
ככוכבי השמים לרוב אמר לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגו' ולא עשו אלא מאתים ועשר שנים הוי
לא איש אל ויכזב בטובה אבל ברעה ההוא אמר ולא יעשה אמר לישראל )הושע א( כי אתם לא
עמי וחזר ואמר )שם ב( ואמרתי ללא עמי עמי אתה ההוא אמר ולא יעשה אמר לאברהם כי לך
ולזרעך אתן ולא חזר בו שנאמר כי אתם באים אל ארץ כנען ותכנסו לארץ?????????:
 633עי' מדרש תנחומא בלק פרק יד
)יד( לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל אמר בלעם אינו מסתכל בעבירות שבידם אינו
מסתכל אלא בזכות שלהם ה' אלהיו עמו אמר ליה לכה נא ארה לי יעקב פרדס שאינו שמור הגנב
יכול להזיקו ואם ישן השומר נכנס הגנב ואלו הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל )תהלים קכא(
והיאך אני יכול להזיקן ה' אלהיו עמו אמר לו בלק ואיני יכול ליגע בהם מפני משה שמשמרן ראה
יהושע שעומד???? עי' מדרש רבה במדבר פרשה כ פסקה כ
להם כיון שעשו תשובה קיימן דכתיב )נחמיה ו( אנשי ענתות מאה וגו' לא הביט און ביעקב
אמר בלעם אינו מסתכל בעבירות שבידם ואינו מסתכל אלא בגאות שלהן ה' אלהיו עמו ותרועת
מלך בו אמרת לי לכה נא ארה לי יעקב פרדס שיש לו שומר אין הגנב יכול להזיקו ואם ישן לו
הגנב נכנס ואלו
 634עי' מדרש רבה במדבר פרשה כ פסקה כ
הואיל ואינך יכול ליגע בהן מפני משה משמשן ראה זה שעומד אחריו מה יהיה אמר לו אף הוא
קשה כמותו ותרועת מלך בו תוקע ומריע ומפיל חומה אל מוציאם ממצרים אמרת לי עם יצא
ממצרים מעצמן ואינו כן אלא הוא הוציאם כתועפות ראם כך הוא מדתו חטאו קמעא הורידן כעוף
שנאמר
635

) (-תלמוד בבלי מסכת גיטין דף סח ע"ב
אמר ליה כתיב כתועפות ראם לו ואמרינן כתועפות אלו מלאכי השרת ראם אלו השדים מאי
רבותייכו
 636עי' מדרש תנחומא בלק פרק יד
ומרוממן שנאמר )ישעיה ס( מי אלה כעב תעופינה כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל הרי
את מחזיר מנחש ומקסם באי זה מקום יכשלו בהם והם אינן עושין כן אלא כשהם צריכין להלחם
בשונא עומד כהן גדול ולובש אורים ותומים ונשאלים בהקב"ה וכל שאר הגוים מקסמים ומנחשים
ואלו מבדין אותן בתשובה ומבטלין קוסמיהן דכתיב )שם מד( מפר אותות בדים וקוסמים יהולל
כעת יאמר עי' מדרש רבה במדבר פרשה כ פסקה כ
)הושע ט( אפרים כעוף יתעופף כבודם זכו מעלן ומרוממן כעב שנ' )ישעיה ס( מי אלה כעב
תעופינה כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל הרי את מחזר ומנחש ומקסם באי זה מקום תשלוט
בהם והם אינם כן כשהן צריכין להלחם בשונא עומד כ"ג ולובש אורים ותומים ונשאל בהקב"ה
וכל הגוים
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רואות את מוריך )ישעיה ל כ( .637דבר אחר יאמר ליעקב אינו לשון עתיד ,אלא לשון הוה ,אינן צריכין למנחש
וקוסם כי בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקדוש ברוך הוא ומה גזרותיו במרום ,אינן מנחשים
וקוסמיםא אלא נאמר להם על פי נביאיהם מה היא גזרת המקום ,או אורים ותומים מגידים להםרכ ,ואונקלוס לא
תרגם כן:
)כד( הן עם כלביא יקום וגו'  -כשהן עומדים משנתם שחרית ,הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את
המצות ,ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין:638
לא ישכב  -בלילה על מטתו עד שהוא אוכלב ומחבל כל מזיק הבא לטרפו .כיצד ,קורא את שמע על
מטתו ומפקיד רוחו ביד המקום ,בא מחנה וגייס להזיקם ,הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילםג
חללים .דבר אחר הן עם כלביא יקום וגו' .כתרגומו:639
ודם חללים ישתה  -נתנבא שאין משה מת עד שיפיל מלכי מדיןד חללים ויהרג הוא עמהם ,שנאמר ואת
בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב על חלליהם )יהושע יג כב(:640
)כה( גם קב לא תקבנו  -גם ראשון מוסיף על גם השני ,וגם השניה על גם ראשון ,וכן גם לי גם לך לא
יהיה )מלכים א' ג כו( ,וכן גם בחור גם בתולה )דברים לב כה(:
)כז( וקבותו לי  -אין זה לשון צווי,ו כמו וקבנו ,אלא לשון עתיד ,אולי יישר בעיניו ותקבנו לי משם,
מלדי"רש מי"י בלע"ז )תקלל אותו(:
)כח( ראש הפעור  -קוסם היה בלק וראה שהן עתידין ללקות על ידי פעור ולא היה יודע במה ,אמר
שמא הקללה תחול עליהם משם ,וכן כל החוזים בכוכביםז רואים ואינם יודעים מה רואים:641
 637עי' מדרש תנחומא בלק פרק יד
מחזיר מנחש ומקסם באי זה מקום יכשלו בהם והם אינן עושין כן אלא כשהם צריכין להלחם
בשונא עומד כהן גדול ולובש אורים ותומים ונשאלים בהקב"ה וכל שאר הגוים מקסמים ומנחשים
ואלו מבדין אותן בתשובה ומבטלין קוסמיהן דכתיב )שם מד( מפר אותות בדים וקוסמים יהולל
כעת יאמר ליעקב ולישראל ראתה עינו שישראל יושבין לפני הקב"ה כתלמיד לפני רבו לעתיד לבא
ושואלין ממנו כל פרשה ופרשה למה נכתבה וכן הוא אומר )ישעיה כג( כי ליושבים לפני ה' יהיה
סחרה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק ואומר )שם ל( ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את
מוריך ומלאכי השרת שואלים מה הורה לכם הקב"ה לפי שאינן יכולין ליכנס למחיצתן שנאמר
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא אין אומה בעולם כיוצא
בהן הרי הן ישנים מן התורה
 638עי' מדרש תנחומא בלק פרק יד
לשבעה ולמכסה עתיק ואומר )שם ל( ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך ומלאכי
השרת שואלים מה הורה לכם הקב"ה לפי שאינן יכולין ליכנס למחיצתן שנאמר כעת יאמר ליעקב
ולישראל מה פעל אל הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא אין אומה בעולם כיוצא בהן הרי הן ישנים
מן התורה ומן המצות עמדו משנתן עומדים כאריות חוטפים קריאת שמע וממליכים להקב"ה
נעשין אריות מפליגין לדרך ארץ למשא ומתן אם נתקל אחד בכלום או אם מחבלין באו ליגע
באחד מהם ממליך להקב"ה לא ישכב עד יאכל טרף כשהוא אומר ה' אחד נאכלין המחבלין מפניו
מלחשין אחריו בשכמל"ו ובורחין והוא נסמך בזכות ק"ש משומרי היום לשומרי הלילה וכשבא
לישן מפקיד רוחו
 639עי' מדרש תנחומא בלק פרק יד
מפליגין לדרך ארץ למשא ומתן אם נתקל אחד בכלום או אם מחבלין באו ליגע באחד מהם
ממליך להקב"ה לא ישכב עד יאכל טרף כשהוא אומר ה' אחד נאכלין המחבלין מפניו מלחשין
אחריו בשכמל"ו ובורחין והוא נסמך בזכות ק"ש משומרי היום לשומרי הלילה וכשבא לישן מפקיד
רוחו ביד הקב"ה ואומר בידך אפקיד רוחי וכשנוער ממליך להקב"ה השומרין בלילה מוסרים אותו
לשומרי היום שנאמר )תהלים קל( נפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבקר לכן בלעם אומר אין
אומה כזו
 640עי' מדרש תנחומא בלק פרק יד
היום שנאמר )תהלים קל( נפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבקר לכן בלעם אומר אין אומה
כזו ודם חללים ישתה נתנבא שאין מת עד שיתן נקמה בו ובחמשת מלכי מדין שנאמר לא ישכב
עד יאכל טרף זה בלעם ודם חללים אלו מלכי מדין שנאמר )במדבר לא( ואת מלכי מדין הרגו על
חלליהם וכלי
 641עי' מדרש רבה במדבר פרשה כ פסקה יח
)יח( ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל בלק היה בעל קסמים ובעל נחש יותר
מבלעם שהיה נמשך אחריו כסומא למה הדבר דומה לאחד שיש בידו סכין ואין מכיר את הפרקים
וחבירו מכיר את הפרקים ואין בידו סכין כך היו שניהם דומין בלק רואה את המקומות שישראל
נופלין בהן ויעלהו במות בעל ]פעור[ שראה שישראל נופלין שם ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה
שבעה מזבחות ולמה שבעה מזבחות כנגד שבעה מזבחות שבנו שבעה צדיקים מאדם ועד משה
ונתקבלו
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פרק כד
)א( וירא בלעם כי טוב וגו'  -אמר איני צריך לבדוק בהקב"ה כי לא יחפוץ לקללםרכא:
ולא הלך כפעם בפעם  -כאשר עשה שתי פעמיםרכב:
לקראת נחשים  -לנחש אולי יקרה ה' לקראתו כרצונו ,אמר רוצה ואינו רוצה לקללם ,אזכיר עונותיהםח
והקללה על הזכרת העבירה תחולרכג:
וישת אל המדבר פניו -ט כתרגומו:
)ב( וישא בלעם את עיניו  -בקש להכניס בהם עין רעה,י והרי יש לך שלש מדותיו עין רעה ורוח גבוהה
ונפש רחבה האמורים למעלה:642
רכד
שוכן לשבטיו  -ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבין  ,ראה שאין פתחיהם מכוונין זה
כנגד זה ,שלא יציץ לתוך אהל חבירו:643
רכה
ותהי עליו רוח אלהים  -עלה בלבוכ שלא יקללם :
)ג( בנו בעור  -כמו למעינו מים )תהלים קיד ח( .ומדרש אגדה שניהםל היו גדולים מאבותיהם ,בלק
בנו צפור ,אביו בנו הוא במלכות ,ובלעם גדול מאביו בנביאות ,מנה בןמ פרס היה:644
שתם העין  -עינו נקורה ומוצאת לחוץ וחור שלה נראה פתוח ,ולשון משנה הוא כדי שישתוםנ ויסתום
ויגוב )ע"ז סט א( .ורבותינו אמרו לפי שאמר ומספר את רובע ישראל ,שהקב"ה יושב ומונה רביעיותיהן של
ישראל מתי תבא טפה שנולד הצדיק ממנה ,אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים הללו,
ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם .645ויש מפרשים שתום העין פתוח העיןרכו,ס כמו שתרגם אונקלוס ,ועל שאמר
שתום העין,ע ולא אמר שתום העינים ,למדנו שסומא באחת מעיניו היה:646
)ד( נופל וגלוי עינים  -פשוטו כתרגומו ,שאין נראה עליו אלא בלילה כשהוא שוכב .ומדרשו כשהיה
נגלהפ עליו לא היה בו כח לעמוד על רגליו ונופל על פניו ,לפי שהיה ערל 647ומאוס להיות נגלה עליו בקומה
זקופה לפניו:648
עי' ילקוט שמעוני עמוס  -פרק ד  -רמז תקמג
תניא אמר להם רבי יוסי אוי להם לבריות שרואים ואינם יודעים מה הם רואים עומדים ואינם
יודעים על מה הם עומדים ,הארץ על מה היא עומדת על העמודים שנאמר המרגיז ארץ ממקומה
ועמודיה
 642עי' מדרש תנחומא בלק פרק ו
שהיה בו שלשה דברים אלו הן עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה עין רעה דכתיב וישא בלעם
את עיניו וירא את ישראל רוח גבוהה דכתיב מאן ה' לתתי להלך עמכם נפש רחבה דכתיב אם יתן
לי בלק וגו'
 643עי' תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס ע"א
חלון היה קטן עושה אותו גדול ואחד עושה אותו שנים :גמרא מנהני מילי א"ר יוחנן דאמר
קרא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם
מכוונין זה לזה אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה :היה קטן לא יעשנו גדול :סבר רמי בר
חמא למימר בר ד' לא
 644עי' מדרש תנחומא בלק פרק יג
משחק א"ל בלעם עמוד משם ואין אתה רשאי לישב ודברי המקום נאמרין קום בלק ושמע
האזינה עדי בנו צפור שניהם היו מנה בן פרס שהיו עושין עצמן גדולים מאבותיהם נאם בלעם
בעור בנו האזינה עדי בנו צפור לא איש אל ויכזב אינו כב"ו שבשר ודם קונה אוהבים מצא אחרים
יפים מהם כפר
) (-תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קה ע"א
בעור שבא על בעיר כושן רשעתים דעבד שתי רשעיות בישראל אחת בימי יעקב ואחת בימי
שפוט השופטים ומה שמו לבן הארמי שמו כתיב בן בעור וכתיב בנו בעור אמר רבי יוחנן אביו בנו
הוא לו בנביאות בלעם הוא דלא אתי לעלמא דאתי הא אחריני אתו מתניתין מני רבי יהושע היא
דתניא רבי???
 645עי' תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא ע"א
רמי כתיב ותזרני חיל וכתיב האל המאזרני חיל אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם
זיריתני וזרזתני דרש רבי אבהו מאי דכתיב מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל מלמד
שהקדוש ברוך הוא יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה
ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים
יציץ בדבר זה
 646עי' תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קה ע"א
שנאמר שפיפון עלי אורח הנושך עקבי סוס בלעם סומא באחת מעיניו היה שנאמר שתום העין
קוסם
 647עי' מדרש רבה במדבר פרשה יב פסקה ח
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)ה( מה טובו אהליך  -על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה:649
משכנותיך  -חניותיך ,כתרגומו .דבר אחר מה טובו אהליך .מה טובו אהל שילה ובית עולמים בישובן
שמקריבין בהן קרבנות לכפר עליהם:650
משכנותיך  -אף כשהן חרבין ,לפי שהן משכון עליכם ,וחורבנן כפרה על הנפשות ,שנאמר כלה ה' את
חמתו )איכה ד יא( ,ובמה כלה ,ויצת אש בציון:651
)ו( כנחלים נטיו  -שנארכו ונמשכו לנטות למרחוק ,אמרו רבותינו מברכותיו של אותו רשע אנו למדים
מה היה בלבו לקללם כשאמר )פסוק א( וישת אל המדבר פניו ,וכשהפך המקום את פיו ברכם מעין אותן קללות
שבקש לומר כו' ,כדאיתא בחלק )סנהדרין קה א(:652
)ח( ביום הה"ד )שיר ג( צאנה וראינה בנות ציון וגו' מדבר בעת ששרתה השכינה במשכן צאינה
וראנה כמד"ת ויקרא ט וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם בנות ציון המצויינים לו במילה
שאלולי שהיו מהולים לא היו יכולין להביט בשכינה אלא נופלים היו כשם שנפל אברהם שנאמר
)בראשית יז( ויפול אברם על פניו וידבר אתו אלהים וכן בבלעם אומר )במדבר כד( נופל וגלוי
עינים וכה"א )ויקרא יט( ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' מהו זה
הדבר על המילה אמר להם כמה דתימא )יהושע ה( וזה הדבר אשר מל יהושע אשר צוה ה' לעשות
לאברהם משל לחנוני אחד שהיה לו אוהב והיה כהן והיה לו טומאה בתוך ביתו של אוהבו והיה
מבקש להביאו בתוך ביתו אמר לו הכהן
עי' מדרש משלי פרשה פרשה א
מיד ,רמז לכהן גדול ופתח את ארון הברית ,מהולין שבהן כרעו בחצי קומתן ,ולא עוד אלא
שנתמלא פניהם מזיו השכינה ,וערלים שבהן נפלו על פניהם .מיד אמר לה ,אלו מולין ואלו ערלין.
אמרה לו ,מהיכן אתה יודע .אמר לה ,מבלעם ,דכתיב )במדבר כד ,ד( נופל וגלוי עינים .אלמלא
שהיה נופל לא היה רואה ולא כלום:
 648עי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יט
של משה לנבואתו של בלעם ג' מדות היה ביד משה מה שלא היה ביד בלעם משה היה מדבר
עמו עומד שנאמר )דברים ה( ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך וגו' ועם בלעם לא היה מדבר
עמו אלא נופל שנא' )במדבר כג( נופל וגלוי עינים משה היה מדבר עמו פה אל פה שנא' )שם יב(
פה אל פה אדבר בו ובבלעם נאם שומע אמרי אל שלא היה מדבר עמו פה אל פה משה היה מדבר
עמו פנים בפנים שנאמר )שמות לג( ודבר ה' אל משה פנים אל פנים ועם בלעם לא היה מדבר כי
אם במשליםעי' מדרש רבה במדבר פרשה יד פסקה יט
הוצאות יוצאות למלך על שולחנו כך היה בלעם יודע מה הקב"ה עתיד לדבר עמו בלעם היה
מדבר עמו בכל שעה שירצה שנאמר נופל וגלוי עינים היה משתטח על פניו ומיד היה גלוי עינים
על מה ששואל ומשה לא היה מדבר עמו בכל שעה שירצה ר' שמעון אומר אף משה היה מדבר
עמו בכל שעה שירצה שנאמר ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו מיד וישמע את הקול מדבר
אליו:
649
עי' לעיל הערה 643
650

) (-מדרש רבה במדבר פרשה יב פסקה יד
)יד( המשכן הה"ד )במדבר כד( מה טובו אוהליך יעקב וגו' מה טובו אהליך יעקב זה אוהל מועד
שבמדבר ושבשילה ובנוב וגבעון משכנותיך ישראל אל תהי קורא משכנותיך אלא משכנותיך
ישראל שהמשכן ומקדש יתמשכנו ע"י ישראל בעת שחטאו משכן מנין שנאמר )תהלים עח( ויטש
משכן שילה
 651עי' מדרש רבה שמות פרשה לא פסקה י
)ויקרא כו( ונתתי משכני בתוככם אל תהי קורא משכני אלא משכוני וכן בלעם אומר )במדבר
כד( מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל שני משכונות ונקראו אוהליך כשהם בנויים
ומשכנותיך כשהם חרבים לא מפני שאני חייב לעובדי כוכבים אני ממשכן להם משכני אלא
עונותיכם גרמו לכם שאמשכן להם מקדשי אלולי כן למה אני חייב שנאמר )ישעיה נ( כה אמר ה'
איזה ספר כריתות אמכם
 652עי' ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כג  -רמז תשע
מה טובו אהליך יעקב .אמר רבי )אלעזר( ]יוחנן[ מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה
בלבו ,בקש לומר לא יהא להם בתי כנסיות ובתי מדרשות אמר מה טובו אהליך יעקב .בקש לומר
לא תשרה שכינה עליהם אמר משכנותיך ישראל .לא תהא מלכותן מושכת כנחלים נטיו ,לא יהו
להם זיתים וכרמים כגגות עלי נהר .לא יהא ריחן נודף כאהלים נטע ה' .לא יהא עליהם מלכים
בעלי קומה
עי' תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קה ע"ב
אימא ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו וישם דבר בפי בלעם רבי אלעזר אומר מלאך רבי יונתן אמר
חכה אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ביקש לומר שלא יהו להם
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כאהלים  -כתרגומו ,לשון מור ואהלות )תהלים מה ט(:
נטע ה'  -בגן עדן .לשון אחר כאהלים נטע ה' ,כשמים המתוחין כאהלרכז:
נטע ה'  -לשון נטיעה מצינו באהלים ,שנאמר ויטע אהלי אפדנו )דניאל יא מה(:
)ז( מדליו  -מבארותיו .ופירושו כתרגומו:
וזרעו במים רבים  -לשון הצלחה הוא זה ,כזרע הזרוע על פני המים:653
וירם מאגג מלכו  -מלך ראשון שלהםצ יכבוש את אגג מלך עמלק:654
ותנשא מלכותו  -של יעקב יותר ויותר ,שיבא אחריו דוד ושלמהרכח:
)ח( אל מוציאו ממצרים  -מי גורם להם הגדולה הזאת ,אל המוציאם ממצרים ,בתוקף ורום שלוק יאכל
את הגוים שהם צריורכט:
ועצמותיהם  -של צרים:
יגרם  -מנחם פתר בו לשון שבירה ,וכן לא גרמו לבקר )צפניה ג ג( ,וכן את חרשיה תגרמי )יחזקאל כג
לד( ,ואני אומר לשון עצם הוא שמגרר הבשר בשניו מסביב והמוח שבפנים ,ומעמיד העצם עלר ערמימותהרל:
וחציו ימחץ  -אונקלוס תרגם חציו של צרים ,חלוקה שלהם כמו )בראשית מט כג( בעלי חצים ,מרי
פלוגתא,ש וכן ימחץ ,לשון ומחצה וחלפה רקתו )שופטים ה כו( ,שיחצו את ארצם .ויש לפתור לשון חצים ממש,
חציו של הקדוש ברוך הוא ימחץ בדמם של צרים ,יטבול ויצטבע בדמם ,כמו למען תמחץ רגלך בדם )תהלים סח
כד( ואינו זז מלשון מכה ,כמו מחצתי ,שהצבוע בדם נראה כאילו מחוץ ונגוערלא:
)ט( כרע שכב כארי  -כתרגומו ,יתישבו בארצם בכח וגבורה:
)י( ויספוק  -הכה זו על זו:
)יג( לעבור את פי ה'  -כאן לא נאמר אלהי ,כמו שנאמר בראשונה ,לפי שידע שנבאש בהקב"ה
ונטרדרלב:
רלג
)יד( הולך לעמי  -מעתה הריני כשאר עמי,ת שנסתלק הקדוש ברוך הוא מעליו :
לכה איעצך  -מה לך לעשות.א ומה היא העצה ,אלהיהם של אלו שונא זמה הוא כו' ,כדאיתא בחלק
)סנהדרין קו א( תדע שבלעם השיא עצה זו להכשילם בזמה ,שהרי נאמר הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם
)לקמן לא ,טז(:655
אשר יעשה העם הזה לעמך  -מקרא קצר הוא זה ,איעצך להכשילם ,ואומר לך מה שהן עתידין להרע
למואב באחרית הימיםרלד:
656
)טז( ויודע דעת עליון  -לכויןב השעה שכועס בה :
בתי כנסיות ובתי מדרשות מה טובו אהליך יעקב לא תשרה שכינה עליהם ומשכנותיך ישראל לא
תהא מלכותן נמשכת כנחלים נטיו לא יהא להם זיתים וכרמים כגנות עלי נהר לא יהא ריחן נודף
כאהלים נטע ה' לא יהיו להם מלכים בעלי קומה כארזים עלי מים לא יהיה להם מלך בן מלך יזל
מים מדליו לא תהא
 653עי' תנא דבי אליהו רבה פרק כא
אח"כ יזל מים מדליו .מאי וזרעו במים רבים אלא אלו בעלי בתים שבישראל שיצליחו במעשה
ידיהם בשביל דרך ארץ שיש בהם עאכ"ו התלמידי חכמים שבישראל שיצליחו הם ובניהם ובני
בניהם .ומאי
 654עי' תנא דבי אליהו רבה פרק כא
וירם מאגג מלכו וגו' .זה אגג שהיה בוכה ומתאנח בשעה שהיה חבוש בבית האסורים ואמר אוי
לי שמא יאבד זרעי מן העולם לכך נאמר וירם מאגג מלכו .ד"א וירם מאגג מלכו אלו רשעים
גמורים
 655עי' תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קו ע"א
אספיר וענו אשור וענו עבר עד אשור קטלי מיקטל מכאן ואילך משעבדי שיעבודי הנני הולך
לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך עמך לעם הזה מיבעי ליה אמר רב אבא בר כהנא
כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים אמר להם אלהיהם של אלו שונא זימה הוא והם
מתאוים לכלי פשתן בוא ואשיאך עצה עשה להן קלעים והושיב בהן זונות זקינה מבחוץ וילדה
מבפנים וימכרו להן כלי פשתן עשה להן קלעים מהר שלג עד בית הישימות והושיב בהן זונות
זקינה מבחוץ
 656עי' תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז ע"א
זעמו רגע וכמה רגע אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה
וזו היא רגע ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע דכתיב ביה ויודע דעת עליון
השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה ידע אלא מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה
שהקדוש ברוך הוא כועס בה והיינו דאמר להו נביא לישראל עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב
וגו' מאי למען דעת צדקות ה' אמר רבי אלעזר אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל דעו כמה
צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של
ישראל שריד ופליט והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'
מלמד שכל אותן הימים לא זעם וכמה זעמו רגע וכמה רגע אמר רבי אבין ואיתימא רבי אבינא רגע
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)יז( אראנו  -רואה אני שבחו של יעקב וגדולתן,ג אך לא עתה היא ,אלא לאחר זמןרלה:
דרך כוכב  -כתרגומו ,לשון דרך קשתו )איכה ב ד( ,שהכוכב עובר כחץ ,ובלע"ז דישטנ"ט )מזנק(
כלומר יקום מזל:
וקם שבט  -מלך רודה ומושלרלו:
ומחץ פאתי מואב  -התרגום מפרש קוצר העברי ויקטול וכו':
ומחץ פאתי מואב  -זה דוד ,שנאמר בו השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית וגו' )שמואל ב' ח
ב(רלז:
וקרקר  -לשון קורהד כמו אני קרתי )מלכים ב' יט כד( מקבת בור נקרתם )ישעיה נא א( יקרוה עורבי
נחל )משלי ל יז( פורי"יר בלע"ז )לנקב(:
כל בני שת  -כל האומות ,שכלם יצאו מן שתה בנו של אדם הראשוןרלח:
)יח( והיה ירשה שעיר אויביו -ו ישראל:657
רלט
)יט( וירד מיעקב  -ועוד יהיה מושל אחרז מיעקב :
והאביד שריד מעיר  -מעיר החשובה של אדום והיא רומי ,ועל מלך המשיח אומר כן ,שנאמר בו וירד
מים עד ים )תהלים עב ח( ולא יהיה שריד לבית עשו )עובדיה א ,יח(רמ:
)כ( וירא את עמלק  -נסתכלח בפורענותו של עמלקרמא:
ראשית גוים עמלק  -הוא קדם את כלםט להלחם בישראל ,וכך תרגם אונקלוס ואחריתו ליאבד בידם,י
שנאמר תמחה את זכר עמלק )דברים כה יט(רמב:
)כא( וירא את הקיני  -לפי שהיה קיני תקוע אצל עמלק ,כענין שנאמר ויאמר שאול אל הקיני וגו'
)שמואל א' טו ,ו( הזכירו אחר עמלק ,נסתכל בגדולתן של בני יתרו שנאמר בהם תרעתים שמעתיםכ שוכתים
)דברי הימים א' ב נה(רמג:
איתן מושבך  -תמה אני מהיכן זכיתל לכך הלא אתה עמי היית בעצת הבה נתחכמה לו )שמות א י(,
ועתה נתישבת באיתן ומעוז של ישראלרמד:
)כב( כי אם יהיה לבער קין וגו'  -אשריך שנתקעת לתוקף זה שאינך נטרד עוד מן העולם ,כי אף אם
אתה עתיד לגלות עם עשרת השבטים ותהיה לבער ממקום שנתישבת שם ,מה בכךרמה:
עד מה אשור תשבך  -עד היכן הוא מגלה אותך ,שמא לחלח וחבור,מ אין זה טרוד מן העולם ,אלא
טלטול ממקום למקום ותשוב עם שאר הגליותרמו:
)כג  -כד( וישא משלו וגו'  -כיון שהזכיר את שביית אשור אמר אוי מי יחיה משומו אל מי יכול
להחיות את עצמו משומו את אלהנ שלא ישים עליו הגוזר את אלה ,שיעמוד סנחריב ויבלבל את כל האומות,
ועוד יבואו צים מיד כתים ויעברו כתיים שהן רומיים בבירניות גדולות על אשוררמז:
וענו עבר  -וענו אותם שבעבר הנהררמח:
וגם הואס עדי אובד  -וכן פירש דניאל עד די קטילת חיותא והובד גשמה )דניאל ז יא(:
וצים  -ספינות גדולות ,כדכתיב וצי אדיר )ישעיה לג כא( תרגומו ובורני רבתארמט:
פרק כה
)א( בשטים  -כךע שמה:
לזנות אל בנות מואב  -על ידי עצת בלעם כדאיתאפ בחלק:658
)ב( וישתחוו לאלהיהן  -כשתקף יצרו עליוצ ואומר לה השמעי לי ,והיא מוציאה לו דמות פעור מחיקה
ואומרת לו השתחוה לזה:659

כמימריה ומנא לן דרגע רתח שנאמר כי רגע באפו חיים ברצונו ואי בעית אימא מהכא חבי כמעט
רגע עד יעבור זעם ואימת רתח
 657זהר ח"ג ריב ע"ב.
 658עי' תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קו ע"א
מאי לשון רפידים רבי אליעזר אומר רפידים שמה רבי יהושע אומר שריפו עצמן מדברי תורה
שנאמר לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים אמר רבי יוחנן כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון
צער שנאמר וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב וישב יעקב בארץ מגורי אביו
בארץ כנען ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם ונאמר וישב ישראל בארץ גשן ויקרבו ימי ישראל
למות וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו ויקם ה' שטן לשלמה את הדד
האדומי מזרע המלך הוא באדום ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם וגו' את בלעם בן בעור הרגו
בחרב בלעם מאי בעי התם אמר רבי יוחנן שהלך ליטול שכר עשרים וארבעה אלף ]שהפיל
מישראל[ אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב היינו דאמרי אינשי גמלא אזלא למיבעי קרני אודני
דהוו ליה גזיזן מיניה ואת בלעם בן בעור??????
 659עי' מדרש רבה במדבר פרשה כ פסקה כג
ותרנגולים שחטו כמצותכם ואכלו מיד משקהו היין ובוער בו השטן היה נשטה אחריה שנא'
)הושע ד( זנות ויין ותירוש יקח לב ויש אומרים בלעם צוה אותם שלא להשקותם שלא ידונו
כשתויי יין אלא כמזידין כיון שהיה תובעה אומרת לו איני נשמעת לך עד שתשחט זה לפעור
ותשתחוה לו והוא אומר לעבודת כוכבים איני משתחוה ואומרת לו אין אתה אלא כמגלה עצמך
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)ג( פעור  -על שם שפועריןק לפניו פי הטבעת ומוציאין רעי ,וזו היא עבודתו:660
ויחר אף ה' בישראל  -שלח בהםר מגפהרנ:
רנא
)ד( קח את כל ראשי העם  -לשפוטש את העובדים לפעור :
והוקע אותם  -את העובדים:
661
והוקע  -היא תליה ,כמו שמצינו בבני שאול והוקענום לה' )שמואל ב' כא ו( ושם תליה מפורשת
בעבודה זרה בסקילה,ת וכל הנסקלין נתלין:662
נגד השמש  -לעין כל.א ומדרש אגדה השמש מודיע את החוטאים ,הענןב נקפל מכנגדוג והחמה זורחת
עליו:663
)ה( הרגו איש אנשיו  -כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שנים ,ודייני ישראל שמונה רבוא
ושמונת אלפים ,כדאיתא בסנהדרין )יח א(:664
)ו( והנה איש מבני ישראל בא  -נתקבצו שבטו של שמעוןד אצל זמרי שהיה נשיא שלהם ,אמרו לו אנו
נדונין במיתה ואתה יושב וכו' ,כדאיתא באלו הן הנשרפין )סנהדרין דף פב א(:665
את המדינית  -כזבי בת צור:
לעיני משה  -אמרו לו משה ,זו אסורה או מותרת ,אם תאמר אסורה ,בת יתרו מי התירה לךה וכו',
כדאיתא התם:666

והוא נשטה אחריה ועושה כן זו שאמרו חכמים הפוער עצמו לבעל פעור זו היא עבודתו שנא'
וישתחו לאלהיהן ויצמד ישראל לבעל פעור בתחלה היו נכנסין בצנעה ולבסוף נכנסין צמידים
צמידים זוגות כענין של צמד בקר ד"א כאדם צמיד במלאכתו ויצמד כצמידים על ידיה רבי לוי אמר
זו גזירה קשה מן העגל דאלו בעגל כתיב )שמות לב( פרקו נזמי הזהב ובכאן ויצמד כצמידים בעגל
נפלו שלשה אלפים וכאן עשרים וארבע אלף )במדבר כה( ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם
והוקע אותם ר' יודן אמר ראשי העם תלה על שלא מיחו בבני אדם רבי נחמיה אמר לא תלה ראשי
העם אלא אמר לו הקב"ה למשה הושיב להן
 660עי' משנה מסכת סנהדרין פרק ז
והמקים בשמו ,עובר בלא תעשה .הפוער עצמו לבעל פעור ,זו היא עבודתו .הזורק אבן
למרקוליס ,זו היא עבודתו:
 661עי' תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לד ע"ב
כו' :מנהני מילי אמר רב שימי בר חייא אמר קרא והוקע אותם לה' נגד השמש אמר רב חסדא
מניין להוקעה שהיא תלייה דכתיב והוקענום לה'
 662סנהדרין מה ע"ב.
663

מדרש תנחומא בלק פרק יט
)יט( ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם וגו' רבי יודן אמר ראשי העם תלה על שלא מיחו
בבני אדם המיוחדין כשמש רבי נחמיה אומר לא תלה אלא א"ל הקב"ה למשה הושיב להם ראשי
הסנהדראות ויהיו דנין כל מי שהלך לפעור א"ל ומי מודיעו א"ל הקב"ה אני מפרסמן כל מי שטעה
הענן נקלף מעליו והשמש זורחת עליו בתוך הקהל ויהיו הכל יודעים מי שטעה ויתלו אותו תדע לך
שהוא כן שנאמר ויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו איש אנשיו וגו':
 664עי' תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין דף נב ע"א
דיינים עליהם ויהיו הורגים בחטאים נגד השמש הדא הוא דכתיב ויאמר משה אל שופטי
ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור .כמה הם שופטי ישראל שבע ריבוי ושמונת אלפים
ושש מאות .שרי אלפים שש מאות שרי מאות ששת אלפים שרי חמשים שנים עשר אלף שרי
עשרות ששים אלף נמצאו שופטי ישראל שבע ריבוא ושמונת אלפים ושש מאות .אמר לון כל חד
מינכון יקטול תריי נמצאו הרוגין חמש עשרה רבוא ושבעת אלפים ומאתים .והנה איש מבני
ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה .מהו לעיני משה כאינש דמר הא גו עינך משה
אמר לון אין צפורך מדינית ואין
סנהדרין יח ע"א ,תנו רבנן ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרות שרי
אלפים שש מאות שרי מאות ששת אלפים שרי חמשים שנים עשר אלף שרי עשרות ששת ריבוא
נמצאו דייני ישראל שבעת ריבוא ושמונת אלפים ושש מאות
 665עי' תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פב ע"א
לו ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו נהפך זמרי והרגו לפנחס אין נהרג
עליו שהרי רודף הוא ויאמר משה אל שופטי ישראל וגו' הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא
אמרו לו הן דנין דיני נפשות ואתה יושב ושותק מה עשה עמד וקיבץ עשרים וארבעה אלף
מישראל והלך אצל כזבי אמר לה השמיעי לי אמרה לו בת מלך אני וכן צוה לי אבי לא תשמעי
אלא לגדול שבהם אמר לה
 666עי' מדרש רבה שמות פרשה לג פסקה ה
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והמה בוכים  -נתעלמה ממנוו הלכה כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו געו כלם בבכיה .בעגל עמד
משה כנגד ששים רבוא ,שנאמר )שמות לב כ( ויטחן עד אשר דק וגו' וכאן רפו ידיו ,אלא כדי שיבא פינחס ויטול
את הראוי לו:667
)ז( וירא פינחס  -ראה מעשה ונזכר הלכה,ז אמר לו למשה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאיןח פוגעין
בו ,אמר לו קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרוונקא ,מיד ויקח רומח בידו וגו':668
)ח( אל הקבה  -אל האהלרנב:
אל קבתה ] -אל הקיבה[ כמו הלחיים והקיבה כיון בתוך זכרות של זמרי ונקבות שלה ,וראו כלם שלא
לחנם הרגם ,והרבה נסים נעשוט לו כו' ,כדאיתא התם )סנהדרין פב ב(:
רש"י פרשת פינחס
פרק כה
)יא( פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן  -לפי שהיו השבטים מבזים אותו ,הראיתם בן פוטי זה שפיטם
אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל ,לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן .669בקנאו את קנאתי
 בנקמו את נקמתי ,670בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף .כל לשון קנאה הוא המתחרה לנקום נקמת דבראנפרימנ"ט בלע"ז ]חמה[) .יב( את בריתי שלום  -שתהא לו לברית שלום ,671כאדם המחזיק טובה וחֵ נוּת למי
שעושה עמו טובה ,אף כאן פירש לו הקדוש ברוך הוא שלומותיו) .יג( והיתה לו  -בריתי זאת .ברית כהנת עולם
 שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן ,לא נתנה אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמו ולתולדותיהם שיולידואחר המשחתן ,אבל פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח לא בא לכלל כהונה עד כאן .וכן שנינו בזבחים )קא ע"ב(
לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי .לאלהיו  -בשביל אלהיו כמו )במדבר יא כט( המקנא אתה לי) ,זכריה ח ב(
וקנאתי לציון ,בשביל ציון) .יד( ושם איש ישראל וגו'  -במקום שייחס את הצדיק לשבח ייחס את הרשע
לגנאי .672נשיא בית אב לשמעני  -לאחד מחמשת בתי אבות שהיו לשבט שמעון .דבר אחר להודיע שבחו של

משבט ב' ורצונך לידע שאני גדול ממשה בפניו אני נוטל אותך שנאמר )במדבר כה( והנה איש
מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה שהיה מקיש דברים כנגדו א"ל משה זו
אסורה או מותרת אמר לו אסורה היא לך א"ל זמרי אתה הוא הנאמן של תורה שהקב"ה מתגאה
בך ואומר )שם יב( לא כן עבדי משה שאתה אומר אסורה זו אף אשתך שנטלת אסורה היא לך זו
מדינית וזו מדינית זו
עי' הערה הבאה
 667עי' תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פב ע"א
אף הוא נשיא שבט הוא ולא עוד אלא שהוא גדול ממנו שהוא שני לבטן והוא שלישי לבטן
תפשה בבלוריתה והביאה אצל משה אמר לו בן עמרם זו אסורה או מותרת ואם תאמר אסורה בת
יתרו מי התירה לך נתעלמה ממנו הלכה געו כולם בבכיה והיינו דכתיב והמה בוכים פתח אהל
מועד וכתיב וירא פנחס בן אלעזר מה ראה אמר רב ראה מעשה ונזכר הלכה אמר לו אחי אבי אבא
לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני הבועל את כותית קנאין פוגעין בו אמר לו קריינא דאיגרתא איהו
ליהוי פרוונקא ושמואל אמר ראה שאין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה' כל מקום שיש חילול
השם אין חולקין
 668עי' הערה הקודמת.
 669עי' סנהדרין פב ע"ב )וכן במ"ר פכ"א סי' ג ,ותנחומא פנחס א'( :התחילו שבטים מבזין אותו
ראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים והרג נשיא שבט מישראל בא הכתוב
ויחסו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.
 670אמנם עי' )ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יג  -רמז תשמג( :כל הצדיקים תפסו כל אחד ואחד
אומנותו ,אברהם תפס את המלה ,יצחק תפס את התפלה ,יעקב תפס את האמת שנאמר תתן
אמת ליעקב ,וכו' פנחס תפס הקנאה שנאמר בקנאו את קנאתי .ועי' זהר )ח"א סו ע"ב( א"ר שמעון,
לית לך מלה בעלמא דקב"ה קני לה כמו חובא דברית ,כמה דאת אמר )ויקרא כו כה( חרב נוקמת
נקם ברית] .תרגום[@ :
 671עי' סנהדרין פב ע"ב :אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה הקדם לו שלום שנאמר לכן אמור
הנני נותן לו את בריתי שלום וראויה כפרה זו שתהא מכפרת והולכת לעולם .ועי' במדבר רבה
)פכ"א סי' א( פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן אמר הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו לכן אמור הנני
נותן לו את בריתי שלום גדול השלום שנתן לפנחס שאין העולם מתנהג אלא בשלום והתורה כולה
שלום שנא' .ועי' )מדרש תהילים קט( ומה שלמתי לו) ,שם ,יב( לכן אמור הנני נותן לו את בריתי
שלום .שלא יערערו על הכהונה אף על פי שלא נמשח אלא בדמו של זמרי.
 672עי' במדבר רבה פכ"א סי' ג :ושם איש ישראל המוכה אשר הכה את המדינית כשם שהקב"ה
מתעסק בשבחן של צדיקים לפרסם בעולם כך מתעסק בגנותן של רשעים לפרסמן בעולם פנחס
פירסמו לשבח וזמרי לגנאי עליהם נאמר )משלי י( זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב.
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פינחסי ,שאע"פ שזה היה נשיא לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם ,לכך הודיעך הכתוב מי הוא המוכה.673
)טו( ושם האשה המכה וגו'  -להודיעך שנאתם של מדינים ,שהפקירו בת מלך לזנות כדי להחטיא את ישראל.674
ראש אומות  -אחד מחמשת )במדבר לא ח( מלכי מדין 675את אוי ,ואת רקם ,ואת צור וגו' ,והוא היה חשוב
מכולם שנאמר ראש אמות ,ולפי שנהג בזיון בעצמו להפקיר בתו ,מנאו שלישי .בית אב  -חמשה בתי אבות היו
למדין :עיפה ,ועפר ,וחנוך ,ואבידע ,ואלדעה ,וזה היה מלך לאחד מהם) .יז( צרור  -כמו זכור ,שמור ,לשון הווה.
עליכם לאייב אותם) .יח( כי צוררים הם לכם וגו' על דבר פעור  -שהפקירו בנותיהם לזנות כדי להטעותכם אחר
פעור ,ואת מואב לא צוה להשמיד מפני רות שהיתה עתידה לצאת מהם ,כדאמרינן בבבא קמא )לח ע"ב.(676
פרק כו
)א( ויהי אחרי המגפה וגו'  -משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע
מנין הנותרות .דבר אחר כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה נמסר לו במנין ,עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו
מחזירם במנין) .677ב( לבית אבתם  -על שבט האב יתיחסו ולא אחר האם) .678ג( וידבר משה ואלעזר הכהן אתם
 דברו עמם על זאת שצוה המקום למנותם .לאמר  -אמרו להם צריכים אתם להמנות) .ד( מבן עשרים שנהומעלה כאשר צוה וגו'  -שיהא מנינם מבן עשרים שנה ומעלה ,שנאמר )שמות ל יג( כל העובר עלש הפקודים
וגו') .ה( משפחת החנכי  -לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים מה אלו מתיחסין על שבטיהם ,סבורין הם
שלא שלטו המצריים באמותיהם ,אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם .לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא
שמו עליהם ,ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה ,לומר מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם .וזהו הוא שמפורש ע"י דוד
)תהלים קכב ד( שבטי יה עדות לישראל .השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם ,לפיכך בכולם כתיב החנכי הפלואי,
אבל בימנה לא הוצרך לומר משפחת הימני לפי שהשם קבוע בו יו"ד בראש וה"א בסוף) .679ט( אשר הצו  -את

 673ועי' מדרש שם :נשיא בית אב לשמעוני שכל הפוגם את עצמו פוגם את משפחתו עמו.
 674עי' במ"ר )כא ג( משפחתו עמו זמרי בן סלוא הכתוב מתמה עליו )קהלת י( ופורץ גדר ישכנו
נחש אביו קנא על הזנות תחלה )בראשית לד( ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי וזה פרץ גדר שגדר
אביו ושם האשה המוכה ראש אומות בית אב וגו' להודיעך עד היכן נתנו המדינים עצמן שבת מלך
הפקירו שנאמר ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם צור גדול מכולם מלך הוא והפקיר את בתו מי לא
היה מפקיר ולפי שבזה את עצמו ופירסם את בתו בקלון גרעו הכתוב וכתבו שלישי אבל הוא מלך
שבכולם ראש אומות בית אב במדין הוא:
ועי' תנחומא )פנחס ב( להודיעך שנאתן של מדינים עד היכן היתה שבת מלך הפקירו לקלון
שנאמר )במדבר לא( ואת מלכי מדין הרגו וגו'.
 675עי' הערה הקודמת.
 676ז"ל :א"ל ויאמר ה' )אל משה( ]אלי[ אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה וכי מה עלה
על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות אלא נשא משה ק"ו בעצמו אמר ומה מדינים שלא
באו אלא לעזור את מואב אמרה תורה צרור את המדינים והכיתם אותם מואבים עצמן לא כל
שכן אמר לו הקדוש ברוך הוא לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי פרידות טובות יש לי
להוציא מהן רות המואביה ונעמה העמונית.
ועי' במדבר רבה )פרשה כא פסקה ד( צרור את המדינים למה כי צוררים הם לכם מיכן אמרו
חכמים בא להרגך השכם להרגו ר"ש אומר מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו שההורג
הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעוה"ב והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא שתי אומות קדמו
את ישראל בחרב ושתים בעבירה המצרים ואדומים קדמו בחרב )שמות טו( אמר אויב ארדוף
אשיג אריק חרבי )במדבר כ( ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך ושתים
בעבירה מואבים ועמונים על אלה שקדמו בחרב כתיב )דברים כג( לא תתעב אדומי )שם( לא
תתעב מצרי אבל אלו שקדמו בעבירה להחטיא את ישראל לא יבא עמוני ומואבי )שם( גם דור
עשירי עד עולם:
 677עי' מדרש )במ"ר פכ"א סי' ז( ויהי אחרי המגפה וגו' שאו כל מקום שנופלין הוזקקו למנין
משל לזאב שנכנס לתוך הצאן הורד בעל הצאן למנותן מה חסרו ד"א למה מנה אותן משל לרועה
שמסר לו בעה"ב צאנו במנין השלים הרועה שמירתו כשמחזירן צריך למנותן כשיצאו ישראל
ממצרים מסרן למשה במנין דכתיב וידבר ה' אל משה במדבר סיני שאו את ראש כל עדת בני
ישראל וגו' ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הרי קבלן במצרים במנין בא
ליפטר מן העולם בערבות מואב החזירם במנין.
 678עי' ב"ב קט ע"ב :משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב
למשפחותם לבית אבותם.
 679עי' פסיקתא דרב כהנא )פסקא יא אות ו( :גן נעול אחתי כלה גל נעול מעיין חתום )שה"ש ד
יב( ר' יודה בר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי ]משל[ למלך שהיו לו בנות בוגרות ולא הספיק להשיאן
והלך לו למדינת הים ועמדו הבנות ונתעסקו בעצמן ונישאו לאנשים והיתה כל אחת ואחת מהן
נוטלת חותמו של בעלה וסימנטירין שלו לאחר ימים בא המלך ממדינת הים ושמע קול הבריות
מליזות על בנותיו ואומרין שזינו בנותיו של מלך מה עשה הוציא כרוז ואמר כל עמה לקומפון קרא
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ישראל על משהרנג .בהצתם  -את העם על ה' הצו  -השיאו את ישראל לריב על משה לשון הפעילו )י( ויהיו לנס
 לאותב ולזכרון )במדבר יז ה( למען אשר לא יקרב איש זר לחלוק עוד על הכהונהרנד )יא( ובני קרח לא מתו -הם היו בעצה תחלה ובשעת המחלוקת הרהרוג תשובה בלבם לפיכך נתבצרד להם מקום גבוה בגיהנם וישבו
שם) 680יג( לזרח  -הוא צוחר לשון צוהר אבל משפחת אהד בטלהה וכן חמשה משבט בנימין שהרי בעשרה בנים
ירד למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה וכן אצבוןו לגד הרי שבע משפחותרנה ומצאתי בגמ' ירושלמית שכשמת
אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם ח'ז מסעות
מהר ההר למוסרה שנאמר )דברים י ו( ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן והלא בהר ההר
מת וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם
והרגו מהם שבע משפחות ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא
משפחתח הקרחי והרביעית לא ידעתיט מה היא 681ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעםירנו אבל לפי
החסרון שחסר משבט שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיניכ נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטול של
שמעוןרנז )טז( לאזני  -אומר אני שזו משפחת אצבוןמ ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמורנח )כד(
לישוב  -הוא יוב האמור ביורדי מצריםנ כי כל המשפחות נקראו על שם יורדי מצרים והנולדין משם והלאה לא
נקראו המשפחות על שמם חוץ ממשפחות אפרים ומנשה שנולדו כולם במצרים וארד ונעמןס בני בלע בן
בנימיןרנט ומצאתי ביסודו של רבי משה הדרשן שירדה אמן למצריםע כשהיתה מעוברת מהם לכך נחלקו
למשפחותפ כחצרון וחמול שהיו בני בנים ליהודה וחבר ומלכיאל שהיו בני בנים של אשר ואם אגדה היאצ הרי
טוב ואם לאו אומר אני שהיו לבלע בני בנים הרבה ומשנים הללו ארד ונעמן יצאה מכל אחד משפחה רבהק
ונקראו תולדות שאר הבנים על שם בלע ותולדות השנים הללו נקראו על שמם וכן אני אומר בבני מכיר שנחלקו
לשתי משפחות אחת נקראת על שמו ואחת נקראת על שם גלעד בנו חמש משפחות חסרור מבניו של בנימין כאן
נתקיימה מקצת נבואת אמו שקראתו בן אוני בן אנינותי ובפלגש בגבעה נתקיימה כולה זו מצאתי ביסודו של ר'
משה הדרשן )לו( ואלה בני שותלח וגו'  -שאר בני שותלחש נקראו תולדותיהם על שם שותלח ומערן יצאה
משפחה רבה ונקראת על שמו ונחשבו בני שותלח לשתי משפחות צא וחשוב ותמצא בפרשה זו חמשים ושבע
משפחות ומבני לוי שמונה הרי ששים וחמש וזהו שנאמר )דברים ז ז( כי אתם המעט וגו' ה"א מעט חמשה אתם
חסרים ממשפחות כל העמים שהן שבעים אף זה הבנתי מיסודו של ר' משה הדרשן אך הוצרכתי לפחות ולהוסיף
בדבריורס )לח( לאחירם  -היא אחי שירד למצרים ולפי שנקרא על שם יוסף שהיה אחיו ורם ממנו נקרא
אחירםרסא )לט( לשפופם  -הוא מופים על שהיה יוסף שפוףת בין האומותרסב )מב( לשוחם  -הוא חושים )מו(
ושם בת אשר שרח  -לפי שהיתה קיימת בחיים מנאה כאןרסג )נג( לאלה תחלק הארץ  -ולא לפחותים מבן
עשריםא אף על פי שבאו לכלל עשרים בטרם חלוק הארץ שהרי שבע שנים כבשו ושבע חלקו לא נטלו חלק

לחתנו הראשון אמ' לו מי את אמ' לו אני חתנך הוציא חתמו אמ' לו של מי הוא זה אמ' לו שלי
הוציא סימנטרין שלו אמ' לו של מי הוא זה אמ' לו שלי וכן לשיני וכן לשלישי אמ' המלך בנותיי
נתעסקו בעצמן ונישאו ואתם אומרים שזינו בנותיו של מלך כך לפי שהיו אומות העול' מונים
לישר' ואו' להם שהם בניהם של מצריים בנפשותיהם של ישר' היו שולטין לא כל שכן בנשותיהן
א"ר הושעיה באותה שעה קרא הקב"ה למלאך שהוא ממונה על ההריון אמ' לו לך וצייר לי צורת
הולד בדמות אבותם הד"ה דכת' לראובן משפחת הראובני לשמ' משפחת השמעני )עיין במדבר כו ז
יד( אמ' ר' מרינוס בר' הושעיה כאנש דאמ' ברוני סברוני סכיווני א"ר אדי הי ברישי דתיבותא ויוד
בסופה י"ה מעיד עליהן שהן בניהם של אבותיהם ומה טעמא ששם עלו שבטים שבטי יה עדות
לישראל )תהלים קכב ד( שהן בניהם של אבותיהם.
 680עי' מדרש תנחומא קרח פרק יא ,פתחא ובני קרח לא מתו )במדבר כו( תנא משום רבינו
מקום נתבצר בגיהנם וישבו עליו אמר רבה בר עי' )סנהדרין דף קי ע"א( חדש תחת השמש אלא
לקרובי פיתחא ובני קרח לא מתו תנא משום רבינו אמרו מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו
ואמרו שירה אמר רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה קאזלינא באורחא אמר לי ההוא עי' מדרש
תהילים מזמור יח ,דבר אחר למנצח לעבד ה' .מה ראה דוד לומר לעבד ה' .ללמדך ,שכל העושה
תשובה מעבירה שבידו ,הקב"ה מוסיף לו כבוד וקורא לו שם חביב .בא וראה בבני קרח שעד שלא
עשו תשובה לא נקראו חביבים ,ומשעשו תשובה נקראו חביבים) ,תהלים מה ,א( למנצח על
שושנים .משעשו תשובה נקראו ידידים ,שנאמר )שם( למנצח אל שושנים לבני קרח משכיל שיר
ידידות .וכן את מוצא בדוד ,שעד
 681עי' ירושלמי )יומא דף ב ע"א( והלא בהר ההר מת הדא הוא דכתיב ויעל אהרן הכהן אל הר
ההר על פי ה' וימת שם אלא מכיון שמת אהרן נסתלקו ענני הכבוד ובקשו הכנענים להתגרות בם
הדא הוא דכתיב וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגד כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל
מהו דרך האתרים כי מת התייר הגדול שהיה תר להם את הדרך ובאו ונתגרו בהם ובקשו ישראל
לחזור למצרים ונסעו לאחוריהן שמונה מסעות ורץ אחריו שבטו של לוי והרג ממנו שמונה
משפחות אף הם הרגו ממנו ארבע לעמרמי ליצהרי לחברוני לעזיאלי אימתי חזרו בימי דוד הדא
הוא דכתיב יפרח בימיו צדיק ורב
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בארץ אלא אלו שש מאות אלף ואלף ואם היה לאחד מהם ששה בנים לא נטלו אלא חלק אביהם לבדו) 682נד(
לרב תרבה נחלתו  -לשבט שהיה מרובה באוכלוסין נתנו חלק רבב ואף על פי שלא היו החלקים שוים שהרי הכל
לפי רבוי השבט חלקו החלקיםרסד לא עשו אלא ע"י גורל והגורל היה על פי רוח הקודש כמו שמפורש בבבא
בתרא )קכב א (683אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים ואומר ברוח הקדש אם שבט פלוני עולה תחום פלוני
עולה עמו והשבטים היו כתובים בי"ב פתקין וי"ב גבולים בי"ב פתקין ובללום בקלפי והנשיא מכניס ידו לתוכה
ונוטל שני פתקין עולה בידו פתק של שם שבטו ופתק של גבול המפורש לו והגורל עצמו היה צווח ואומר אני
הגורל עליתי לגבול פלוני לשבט פלוני שנאמר על פי הגורל 684ולא נתחלקה הארץ במדה לפי שיש גבול משובח
מחברו אלא בשומא בית כור רע כנגד בית סאה טוב הכל לפי הדמים) 685נה( לשמות מטות אבותם  -אלו יוצאי
מצרים שינה הכתובג נחלה זו מכל הנחלות שבתורהד שכל הנחלות החיים יורשים את המתים וכאן מתים
יורשים את החיים כיצד שני אחים מיוצאי מצרים שהיו להם בניםה בבאי הארץ לזה אחד ולזה שלשה האחד
נטל חלק אחד והשלשה נטלו שלשה שנאמר לאלה תחלק הארץ חזרה נחלתן אצל אבי אביהןו וחלקו הכל בשוה
וזהו שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו שאחר שנטלו הבנים חלקוה לפי האבות שיצאו ממצרים ואלו מתחלה
חלקוה למנין יוצאי מצרים לא היו נוטלין אלו הארבעה אלא שני חלקים עכשיו נטלו ארבעה חלקים 686אך
בגורל  -יצאו יהושע וכלבז וכן הוא אומר )שופטים א( ויתנו לכלב את חברון כאשר דבר משה ואומר )יהושע
יט( על פי ה' נתנו לו את העיר אשר שאל 687מטות אבתם  -יצאו גרים ועבדים) 688נו( על פי הגורל  -הגורל היה
מדבר כמו שפירשתי מגיד שנתחלקה ברוח הקודשח לכך נאמר על פי ה') 689נח( אלה משפחת לוי  -חסר כאן
משפחת השמעי והעזיאלי וקצת מן היצהרירסה )נט( אשר ילדה אתה ללוי במצרים ] -אשתו ילדתהט במצרים[
לידתה במצרים ואין הורתה במצרים כשנכנסו לתוך החומה ילדתה והיא השלימה מנין שבעים שהרי בפרטן אי

 682עי' בבא בתרא )דף קיז ע"א( גמרא תנן כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ דתניא ר'
יאשיה אומר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ שנא' לשמות מטות אבותם ינחלו אלא מה אני מקיים
לאלה תחלק הארץ בנחלה לאלה כאלה להוציא את הטפלים ר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה
הארץ שנאמר לאלה תחלק הארץ בנחלה אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו משונה
נחלה זו מכל נחלות שבעולם שכל נחלות שבעולם חיין יורשין מתים וכאן מתים יורשין חיין אמר
רבי אמשול לך משל למה הדבר דומה לשני אחין כהנים
 683עי' בבא בתרא )דף קכב ע"א( ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל ולא נתחלקה אלא
באורים ותומים שנאמר על פי הגורל הא כיצד אלעזר מלובש אורים ותומים ויהושע וכל ישראל
עומדים לפניו וקלפי של שבטים וקלפי של תחומין מונחין לפניו והיה מכוין ברוח הקדש ואומר
זבולן עולה תחום עכו עולה עמו טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולן טרף בקלפי של תחומין
ועלה בידו תחום עכו וחוזר ומכוין ברוח
 684עי' מדרש תנחומא פנחס פרק ו ,אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וזו
היתה יתירה שהיה הגורל צווח בשעת עלייתו אני גורל שבט פלוני עליתי לו במקום פלוני ומנין
שהגורל מדבר שנאמר על פי הגורל:
 685עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא א( לשמות מטות אבותם .יצאו גרים ועבדים על פי הגורל
תחלק נחלקו ב"ב שם מגיד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא בשמיון .בית כור כנגד בית סאה ובית
סאה כנגד בית כור) .סליק פיסקא(:
 686עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא א( ועבדים .איש לפי פקודיו יצאו נשים וטומטום
ואנדרוגינוס .ב"ב קיז רבי יאשיה אומר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ שנאמר לשמות מטות
אבותם תתנחלו .מה ת"ל לאלה תחלק הארץ מפני קטנים .ר' יונתן אומר לבאי הארץ נתחלקה
הארץ שנא' לאלה תחלק הארץ ומה ת"ל לשמות מטות אבותם שינה המקום נחלה זו מכל נחלות
שבתורה שבכל נחלות שבתורה חיים יורשים את המתים וכאן מתים יורשים את החיים .רבי אומר
משל למה הדבר דומה לב' אחים כהנים שהיו בעיר לזה בן אחד ולזה ג' בנים יצאו לגורן זה נטל
סאה ואלו נטלו ג' סאים והורישו את אבותיהם וחזרו וחלקו בשוה וירשו מתים את החיים וחזרו
וחלקו בשוה .ר' שמעון בן אלעזר אומר זה נטל חלקו וחלק אביו וזה נטל חלקו וחלק אביו נמצאת
מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה ונמצאת מקיים לשמות מטות אבותם תתנחלו :לרב תרבו
נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו .הרי שהיו לו בשעת יציאת מצרים ה' בנים ובכניסתו לארץ י' קורא
אני למעט תמעיט נחלתו הרי שיצאו עמו י' בנים ממצרים ובכניסתם לארץ נמצאו ה' קוראני
עליהם לרב תרבו נחלתו :איש .יצאו עבדים ונשים וטומטום ואנדרוגינוס:
 687עי' בבא בתרא )דף קכב ע"א( רבי אליעזר אומר בכספים העלוה רבי יהושע אומר בקרקע
העלוה ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל תנא אך בגורל יצאו יהושע וכלב למאי אילימא
דלא שקול כלל השתא דלאו דידהו שקול
 688עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא א( לשמות מטות אבותם .יצאו גרים ועבדים על פי הגורל
תחלק נחלקו ב"ב שם מגיד
 689עי' לעיל הערה .684
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אתה מוצא אלא ששים ותשע) 690סב( כי לא התפקדו בתוך בני ישראל  -להיות נמנין בני עשרים שנהרסו ומה
טעם כי לא נתן להם נחלה -כ והנמנין מבן עשרים שנה היו בני נחלה שנאמר איש לפי פקודיו יותן נחלתו
)סד( ובאלה לא היה איש וגו'  -אבל על הנשיםל לא נגזרה גזרת המרגלים לפי שהן היו מחבבות את הארץ
האנשים אומרים )במדבר יד ד( נתנה ראש ונשובה מצרימה והנשים אומרות )במדבר כז ד( תנה לנו אחוזה לכך
רסח
נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן
פרק כז
)א( למשפחת מנשה בן יוסף  -למה נאמר והלא כבר נאמר בן מנשה אלא לומר לך יוסף חבב את הארץ
שנאמר )בראשית נ כה( והעליתם את עצמותי וגו' ובנותיו חבבו את הארץ שנאמר )במדבר כז ד( תנה לנו אחוזה
וללמדך שהיו כולםנ צדיקים שכל מי שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים ופרט לך הכתוב באחד מהם ליחסו
לשבח הרי זה צדיק בן צדיק ואם יחסו לגנאי כגון )מלכים ב' כה כה( בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע בידוע
שכל הנזכרים עמו רשעים היו 691מחלה נעה וגו'  -ולהלן הוא אומר )במדבר לו יא( ותהיינה מחלה תרצה מגיד
שכולן שקולות זו כזו לפיכך שנה את סדרן) 692ב( לפני משה ולפני אלעזר  -מגיד שלא עמדו לפניהם אלא בשנת
הארבעים אחר שמת אהרן 693לפני משה  -ואחר כך לפני אלעזר אפשר אם משה לא ידע אלעזר יודע אלא סרס
המקרא ודרשהוס דברי רבי יאשיה אבא חנן משום רבי אלעזר אומר בבית המדרש היו יושבים ועמדו לפני
כולם) 694ג( והוא לא היה וגו'  -לפי שהיו באות לומר בחטאו מת נזקקו לומר לא בחטא מתלוננים ולא בעדת
קרח שהצו על הקדוש ברוך הוא אלא בחטאו לבדו מת ולא החטיא את אחריםע עמו 695ר' עקיבא אומר מקושש
עציםפ היה ור' שמעון אומר מן המעפיליםצ היה) 696ד( למה יגרע שם אבינו  -אנו במקום בן עומדות ואם אין
הנקבות חשובות זרע תתיבם אמנו ליבם 697כי אין לו בן  -הא אם היה לו בן לא היוק תובעות כלום מגיד

רסז

 690עי' סוטה דף יב ע"א ,וקרי לה בת דא"ר חמא בר' חנינא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין
החומות שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים לידתה במצרים ואין הורתה במצרים א"ר יהודה
שנולדו בה סימני נערות ותהר
 691עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא ב( בכור כך היו כולן בכורות וללמדך שהיו זכאות בנות זכאי
מגילה טו וכל מי שמעשיו סתומים מעשה אבותיו סתומים והכתוב מייחסו לשבח .הרי זה צריק בן
צדיק וכל מי שמעשיו סתומים ומעשה אבותיו סתומים והכתוב מייחסו לגנאי הרי זה רשע בן
רשע .ר' נתן אומר בה הכתוב ללמדך שכל צדיק וצדיק שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו להודיע
כמה צדיק גדול שגדל בחיק רשע ולא עשה כמעשיו .וכל רשע שגדל בחיק צדיק ולא עשה כמעשיו
להודיע כמה רשע גדול שגדל בחיק צדיק ולא עשה כמעשיו סנהדרין לט עשו גדל בין ב' צדיקים
בין יצחק ובין רבקה ולא עשה כמעשיהם .עובדיה גדל בין ב' רשעים בין אחאב ואיזבל ולא עשה
כמעשיהם ונתנבא על עשו שגדל בין ב' צדיקים בין יצחק לרבקה ולא עשה כמעשיהם שנאמר
עובדיה א חזון עובדיה כה אמר ה' אלהים לאדום:
 692עי' & ולמשפחות מנשה בן יוסף .כשם שחיבב יוסף את ארץ ישראל כך חיבבו את בנות
צלפחד .ואלה בנות צלפחד מחלה נועה חגלה ומלכה ותרצה .או כל הקודם במקרא קודם במעשה
תלמוד לומר במדבר לו ותהיינה מחלה תרצה חגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד ב"ב קכ מלמד
שכולם שקולות זו כזו:
 693עי' ספרי פנחס ב ,ותעמודנה לפני משה .מגיד הכתוב שלא עמדו אלא בשנת הארבעים
בשנה שמת בה אהרן שנאמר במדבר לג ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם בשנת
הארבעים :לפני משה ולפני אלעזר
 694עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא ב( לפני משה ולפני אלעזר הכהן .ב"ב קיט אם משה לא היה
יודע אלעזר היה יודע אלא סרס המקרא ודרשהו דברי ר' יאשיה .אבא חנין אומר משום ר' אליעזר
בבית המדרש היו ובאו ועמדו לפניהם:
 695עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא ב( אבינו מת במדבר .שבת צו ר' עקיבא אומר נאמר כאן
מדבר ונאמר להלן במדבר טו מדבר מה מדבר האמור להלן צלפחד אף מדבר האמור כאן צלפחד:
והוא לא היה בתוך העדה ב"ב קיח זו עדת מלינים:
הנועדים על ה' .זו עדת מרגלים :בעדת קרח .זו עדה של קרח :כי בחטאו מת .שלא החטיא את
אחרים עמו:
 696עי' ספרי פרשת שלח )פיסקא ז( כז מדבר מה מדבר האמור להלן צלפחד אף מדבר האמור
כאן צלפחד .ר' יהודה בן בתירא אומר עתיד ליתן הדין כל האומר צלפחד מקושש היה אם מי
שאמר והיה העולם כיסה עליו ואתה מגלה עליו אלא מאין היה מן המעפילים היה שנ' שם יד
ויעפילו לעלות אל ראש ההר :וימצאו איש מקושש עצים מגיד שמינה משה שומרים ומצאו אותו
מקושש :ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש .עוד
 697עי' מדרש תנחומא פנחס )פרק ז( כבן אנו נירש כבן ואם לאו תתיבם אמנו מיד ויקרב משה
את משפטן צדקניות היו שלא נשאו אלאעי' במ"ר )פרשה כא פסקה יא( ד"א ותקרבנה בנות
צלפחד וגו' גדולה להן וגדולה לאביהן גדולה למכיר וגדולה ליוסף שכך יצאו ממנו נשים חכמות
וצדקניות מה חכמתן שלפי שעה דברו שהיה משה עוסק בפרשת נחלות לאלה תחלק הארץ אמרו
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שחכמניותר היו) 698ה( ויקרב משה את משפטן  -נתעלמה הלכה ממנוש וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר
)דברים א יז( והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי 699דבר אחר ראויה היתהת פרשה זו להכתב על ידי משה אלא
שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן} 700רביעי{ )ז( כן בנות צלפחד דברת  -כתרגומו יאותא כך כתובה פרשה זו
לפני במרום מגיד שראתה עינן מה שלא ראתה עינו של משהרסט כן בנות צלפחד דברת  -יפה תבעו אשרי אדם
שהקב"ה מודה לדבריו 701נתן תתן  -שני חלקיםב חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי
חפר 702והעברת  -לשון עברהג הוא במי שאינו מניח בן ליורשו דבר אחר על שם שהבת מעברת נחלה משבט
לשבט ]שבנה ובעלה יורשין אותה שלא תסוב נחלה לא נצטוה אלא לאותוד הדור בלבד[ וכן והעברתם את
703
נחלתו לבתו בכולן הוא אומר ונתתם ובבת הוא אומר והעברתם
704
)יא( לשארו הקרב אליו ממשפחתו  -ואין משפחה קרויה אלא משפחת האב :
)יב( עלה אל הר העברים  -למה נסמכה לכאן,ה כיון שאמר הקדוש ברוך הוא נתן תתן להם ,אמר אותי
צוה המקום להנחיל ,שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ .אמר לו הקדוש ברוך הוא גזרתי במקומה עומדת .705דבר

לו אם כבן אנו נירש כבן ואם לאו תתיבם אמנו מיד ויקרב משה את משפטן לפני ה' צדקניות היו
שלא נישאו אלא להגון להם ולמה זמנן הקב"ה למשה באחרונה שלא יראה משה עצמו
 698עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא ב( נחלה ומה שם האמור להלן זרע אף שם .האמור כאן
זרע :כי אין לו בן .למה נאמר והלא כבר נאמר ובנים לא היו לו מה ת"ל כי אין לו בן שהיו חכמות
ודורשות הא אם היה לו )בת( בן לא היינו תובעות :תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו .ר' נתן אומר
יפה כח נשים מכח אנשים .אנשים אומרים
 699עי' במ"ר )פרשה כא פסקה יב( פרוט ואם תבאו מרגליות הביאם אלי באת אצלו חוליא
אחת של זכוכיות הוליכה אצל רבו הלך רבו להראותה לאחר אף כך משה אמר הדבר אשר יקשה
מכם וגו' באו בנות צלפחד והפליא ממנו ויקרב משה את משפטן לפני ה' כן בנות צפחד דוברות כך
הוא הדין א"ל הקב"ה ולא אמרת הדבר אשר
 700ספרי פנחס ב ,ויקרב משה את משפטן לפני ה' .ב"ב קיט א"ר חידקא שמעון השקמוני היה
לי חבר מתלמידי ר' עקיבא ואמר יודע היה משה שהבנות נוחלות על מה נחלקו אם ירשו בראוי
כבמוחזק ואם לאו .ראויה היתה פרשת נחלות שתאמר על ידי משה אלא שזכו בנות צלפחד
שנאמרה על ידן לכך מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב) .סליק פיסקא(:
 701עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא ג( ויאמר ה' אל משה כן בנות צלפחד דוברות .יפה תבעו
בנות צלפחד שכך כתוב' פרש' לפני במרום אשרי אדם שהמקום מודה לדבריו .כיוצא בו אתה
אומר במדבר לו כן בני יוסף דוברים .כיוצא בו אתה אומר שם יד ויאמר ה' לסחתי כדבריו או
עתידות אומות העולם לומר אשרי אדם שהמקום הודה לדבריו :ב"ב
 702עי' ספרי פרשת פינחס )פיסקא ג( ב"ב קי"ח נתון תתן להם אחוזת נחלה .זו נחלת אביה':
בתוך אחי אביהם .זו נחלת אחיעי' בבא בתרא )דף קטז ע"ב( קודם השתא נמי דליתיה יצחק יעקב
קודם שמע מינה :משנה בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה חלק אביהן שהיה עם יוצאי מצרים
וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור נוטל שני חלקים:
 703עי' מדרש תנחומא פנחס פרק ט ,מכאן ומכאן שנאמר )בראשית מח( בנות צעדה עלי שור
זה הירדן שנעשה כחומה שלא יכנס לארץ וא"ל יעקב ליוסף בנותיך נוטלות כאן וכאן והעברת את
נחלת אביהם להם ואומר בירושה ונתתם ובבת והעברתם שמעברת נחלה משבט לשבט והיתה
לבני ישראל לחקת משפט מלמד שהנחלות
 () 704ספרא פרשת אמור פרשתא א
)ד( כי אם לשארו הקרוב אליו .אין שארו אלא אשתו שנאמר שאר אביך היא .הקרוב לא את
הארוסה .אליו לא את הגרושה .יאמר לאמו מה תלמוד לומר לאביו מה אמו שהיא מתחללת הרי
הוא מטמא לה אביו שאינו מתחלל אינו דין שיטמא לו .אילו כן הייתי אומר מה אמו בידוע אף
אביו בידוע אביו חזקה מנין תלמוד לומר ולאביו) :ה( או אילו נאמר לאביו ולא נאמר לאמו הייתי
אומר מה אביו שהוא חזקה הרי הוא מטמא לו אמו ודאי אינו דין שיטמא לה .אילו כן הייתי אומר
מה אביו שאינו מתחלל אף אמו שאינה מתחללת אמו שנתחללה מנין תלמוד לומר לאמו???:
) (-תלמוד בבלי מסכת יבמות דף נד ע"ב
מן האם והתם מנלן אמר קרא ממשפחתו יגאלנו משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה
קרויה משפחה והדתנן אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה מתה ונשא אחותה מאמה מתה
ונשא
 705עי' מדרש תנחומא פנחס פרק ט
ובבת והעברתם שמעברת נחלה משבט לשבט והיתה לבני ישראל לחקת משפט מלמד
שהנחלות יוצאין בדיינין וידבר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה מה ראה ליכתב זה אחר פ'
נחלות אלא ששמע משה נתון תתן להם והיה סבור שנתרצה לו הקב"ה אמר הריני נכנס את
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אחר כיון שנכנס משהו לנחלת בני גד ובני ראובן שמח ואמר כמדומה שהותר לי נדרי ,משל למלך שגזר על בנו
שלא יכנס לפתח פלטין שלו נכנס לשער והוא אחריו ,לחצר והוא אחריו ,לטרקלין והוא אחריו ,כיון שבא ליכנסז
לקיטון ,א"ל בני מכאן ואילך אתה אסור ליכנס:706
707
)יג( כאשר נאסף אהרן אחיך  -מכאן שנתאוהח משה למיתתו של אהרן  .דבר אחר אין אתה טובט
ממנו) ,708דברים לב ,נא( על אשר לא קדשתם ,הא אם קדשתםי אותי עדיין לא הגיע זמנכם להפטר .709בכל מקום
שכתב מיתתם כתב סרחונם ,לפי שנגזרה גזרה על דור המדבר למות במדבר בעון שלא האמינו ,לכך בקש משה
שיכתב סרחונו ,שלא יאמרו אף הוא מן הממרים היה .משל לשתי נשים שלוקות בבית דין אחת קלקלהכ ואחת
אכלה פגיל שביעית וכו' ,אף כאן בכל מקום שהזכיר מיתתן הזכיר סרחונם ,להודיע שלא היתה בהם אלא זו
בלבד:710
)יד( הם מי מריבת קדש  -הם לבדם אין בהם עוןמ אחר .דבר אחר הם שהמרו במרה,נ הם היו שהמרו
בים סוף ,הם עצמם שהמרו במדבר צין:711
)טו( וידבר משה אל ה' וגו'  -להודיע שבחן של צדיקיםס שכשנפטרין מן העולם מניחין צרכן ועוסקין
בצרכי צבור:712

ישראל א"ל הקב"ה גזירתי במקומה עומדת עלה אל הר העברים הזה וראית אותה ונאספת אל
עמך אין אתה יפה מאחיך בזרוע:
 706עי' ספרי פרשת פינחס פיסקא ג
ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה הר נבו .זו נחלה בני ראובן ובני גד בשעה שנכנס
משה לנחל' בני ראובן ובני גד שמח ואמר דומה אני שהותר לי נדרי התחיל שופך תנחומים לפני
המלך .משל למה השבר דומה למלך ב"ו שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטרין שלו נכנס לשער
והוא אחריו לטרקלים הוא אחריו כיון שבא ליכנס לקיטון אמר לו בני מכאן ואילך אתה אסור כך
בשעה שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן שמח ואמר דומה אני שהותר לי נדרי התחיל שופך
תחנונים לפני המקום והלא דברים ק"ו ומה אם משה חכם גדול אב החכמים ואב הנביאים אע"פ
שיודע שנגזרה עליו גזירה לא מנע עצמו מן הרחמים ק"ו לשאר בני אדם :דברים ג ואתחנן אל ה'.
במיני תחנונים:
 707עי' ספרי פרשת פינחס פיסקא ה
החקים ואל המשפטים :וראית אותה ונאספת אל עמיך גם אתה .מגיד שנתאוה למשה למיתתו
של אהרן שנא' כאשר נאסף אהרן אחיך .סליק פיסקא(:
 708עי' מדרש תנחומא פנחס פרק ט
ששמע משה נתון תתן להם והיה סבור שנתרצה לו הקב"ה אמר הריני נכנס את ישראל א"ל
הקב"ה גזירתי במקומה עומדת עלה אל הר העברים הזה וראית אותה ונאספת אל עמך אין אתה
יפה מאחיך בזרוע:
 709עי' ספרי פרשת פינחס פיסקא ו
על אשר מריתם פי במדבר מריבה במדבר סין .שבת נה ר' שמעון בן אלעזר אומר אף משה
ואהרן בהיכרת מתו שנא' דברים לב על אשר לא קדשת' הא אם קדשת' אותי עדין לא הגיע זמנכם
ליפטר שני פרנסים עמדו אחד אמר אל יכתב סורחני וא' אומר יכתב סורחני .דוד אמר אל יכתב
סורחני שנא' תהלים לב לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה .משה אמר יכתב סורחני .על
אשר מריתם פי במדבר סין במריב' העדה להקדישני .משל למה הדבר דומה לב' נשים שהיו לוקות
בבית דין אחת לוקה על שקלקלה ואחת לוקה על שגנבה פגי שביעית זו שגנבה פגי שביעית
אומרת בבקשה מכם הודיעו סורחני שלא יהו העומדים סבורים לאמר כשם שזו קלקלה אף זו
קלקלה תלו לה הפגים בצוארה והיו מכריזין לפניה על הפגים זו לוקה .ר' אליעזר המודעי אומר
בוא וראה כמה צדיקים חביבים לפני הקב"ה שבכל מקום שמזכיר מיתתך שם מזכיר סרחונם וכל
כךלמה לפי שלא יהיה להם פתחון פה לבאי עולם לומר מעשים מקולקלים היו בהם בסתר לפיכך
מתו .וכך בארבע מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרן ובכל מקום שהוא מזכיר מיתתן מזכיר
סרחונם להודיע שלא היה בהם אלא זו בלבד .והרי דברים ק"ו ומה אם כך חס המקום בשעת
הכעס ק"ו בשעת רצון שנאמר ישעיה מט כה אמר ה' בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך.
)סליק פיסקא(:
 710ע'י הערה הקודמת.
 711עי' מדרש רבה שמות פרשה כג פסקה י
אני ונאוה במה שאני שחורה בו אני נאוה חטאו בחורב שנאמר )דברים ט( ובחורב הקצפתם
את ה' ובחורב אמרו )שמות כד( כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע בים המרו שנאמר )תהלים קו(
וימרו על ים בים סוף ובים אמרו שירה שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה
הזאת???????????:
 712עי' ספרי פרשת פינחס פיסקא ז
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לאמר  -אמר לו השיבניע אם אתה ממנה להם פרנס אם לאו:713
)טז( יפקד ה'  -כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעהפ שאתבע
צרכי שיירשו בני את גדולתי .אמר לו הקדוש ברוך הוא לא כך עלתה במחשבה לפני ,כדאי הוא יהושע ליטול
שכר שמושו שלא משצ מתוך האהל .וזהו שאמר שלמה )משלי כז ,יח( נוצר תאנה יאכל פריה:714
אלהי הרוחות  -למה נאמר,ק אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין
זה לזה ,מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו:715
)יז( אשר יצא לפניהם  -לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה,
אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג ,שנאמר )במדבר כא ,לד( אל תירא אותו .וכדרך שעשה יהושע,
שנאמר )יהושע ה ,יג( וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה וגו' .וכן בדוד הוא אומר )ש"א יח ,טז( כי הוא יוצא
ובא לפניהם ,יוצא בראש ונכנס בראש:716
ואשר יוציאם  -בזכיותיו:717
ואשר יביאם  -בזכיותיו .718דבר אחר ואשר יביאם שלא תעשה לור כדרך שאתה עושה לי ,שאיני
מכניסן לארץ:719
720
)יח( קח לך  -קחנו בדבריםש אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום :
וידבר משה אל ה' לאמר .להודיע שבחן של צדיקים שכשהם נפטרים מניחים עצמן ועוסקין
בצורך צבור:
 713עי' ספרי פרשת פינחס פיסקא ז
צבור :לאמר .אין ת"ל לאמר מה ת"ל לאמר אלא אמר לו הודיעני נא אם אתה ממנה עליהם
פרנסים אם לאו עד שהשיבו הקב"ה ואמר לו קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח אלהים בו
וסמכת את ידך עליו .ר' אלעזר בן עזריה אומר בד' מקומות בקש משה לפני הקב"ה והשיבו את
שאלותיו .כיוצא בו
 714עי' מדרש תנחומא פנחס פרק יא
)יא( יפקוד ה' אלהי וגו' זש"ה האותיות שאלוני על בני ועל פועל ידי תצוני )ישעיה מה( מלה"ד
למלך שנשא אשה והיה לה שושבין כל זמן שהמלך כועס על אשתו השושבין מפייס ומתרצה המלך
לאשתו בא השושבין למות התחיל מבקש מן המלך א"ל בבקשה ממך תן דעתך על אשתך א"ל
המלך מה אתה מצוני על אשתי צוה את אשתי עלי שתהא זהירה בכבודי כביכול כך א"ל הקב"ה
למשה עד שאתה מצוני עליהם ואתה אומר יפקוד וגו' צוה אותן עלי שיהו זהירין בכבודי מה כתיב
למטה צו את בני ישראל את קרבני לחמי יפקוד ה' מה ראה לבקש הצורך הזה אחר סדר נחלות
אלא כיון שירשו בנות צלפחד בנכסי אביהם אמר משה הרי השעה שאתבע צרכי אם הבנות
יורשות בדין הוא שיירשו בני את כבודי א"ל הקב"ה למשה נוצר תאנה יאכל פריה )משלי כז( בניך
ישבו להם ולא עסקו בתורה יהושע ששמשך כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד את שכרו
שנא' קח לך את יהושע בן נון למה נמשלה תורה לתאנה שרוב האילנות הזית והגפן והתמרה
נלקטין כאחד והתאנה נלקטת מעט מעט וכך התורה היום לומד מעט ולמחר הרבה לפי שאינה
מתלמדת לא בשנה ולא בשתים איש אשר
715

) (12מדרש תנחומא קרח פרק ז
ובאו עמו מיד וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת וגו' ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחות וגו'
אמר לפניו רבש"ע מלך ב"ו שמרדו עליו בני המדינה ועמדו וקללו את המלך או את שלוחיו אם הם עשרה או עשרים מהם משלח לשם
לגיונותיו ועושה ממנו אנדרולומסיא ומסייף הטובים עם הרעים לפי שאינו מכיר בהם מי מרד ומי לא מרד מי כבד את המלך ומי קללו
אבל אתה יודע מחשבותיו של אדם ומה שבלבבות והכליות יועצות ויצרי בריותיך אתה מבין ואתה יודע מי חטא ומי לא חטא מי מרד
ומי לא מרד אתה יודע רוח של כל אחד ואחד מהן לכך נאמר אל אלהי הרוחות לכל בשר וגו' אמר להם הקב"ה יפה אמרת אני מודיע
את הדבר מי חטא ומי לא חטא:
716

) (15ספרי פרשת פינחס פיסקא ח
להטיל מחלוקת בין בניו ובין אחיו :אשר יצא לפניהם אשר יוציאם ואשר יביאם .לא כדרך שאחרים עושים שהם משלחים חיילות והם
באים לבסוף אלא כשם שעשה משה שנאמר ויאמר ה' אליו אל תירא אותו וכשם שעשה יהושע שנאמר וירץ יהושע ויאמר לו הלנו
אתה אם לצרינו וכשם שעשה פנחס שנאמר במדבר לא וישלח אותם משה אלף למטה לצבא .אשר יצא לפניהם בראש .ואשר יבוא
לפניהם בראש שנאמר ד"ה א יא ויעל בראשונה יואב בן צרויה ויהי לראש .אשר יצא לפניהם בגדוד .ואשר יבוא לפניהם בגדוד .אשר
יצא לפניהם בכרך ואששר יבא לפניהם בכרך .אשר יוציאם בזכיות.
717

) (15ספרי פרשת פינחס פיסקא ח
כרך .אשר יוציאם בזכיות .ואשר יביאם בזכיותיו .אש
 718עי' הערה קודמת.
719

) (2מדרש תנחומא ואתחנן פרק ה
פתהו ז' ימים והוא אמר ליה לא איש דברים אנכי לאחר זמן פייסהו הקב"ה והלך בשליחותו ונעשו לו כל הנסים על ידו לסוף א"ל כי
לא תבא א"ל משה רבינו רבש"ע אם אתה רוצה שלא אביאם לארץ אין לי בושת כי אתה החלות לשון התחלה אלא הואיל וכן גזרת עלי
אותו שיביאם אל תעשה לו כשם שעשית לי אשר יצא לפניהם ואשר יביאם ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף בעל דין שלך כבר הקדימך
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לך  -את שבדוק לךת את זה אתה מכיר:721
אשר רוח בו  -כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגדא רוחו של כל אחד ואחד :
וסמכת את ידך עליו  -תן לו מתורגמןב שידרוש בחייך,ג שלא יאמרו עליו ,לא היה לו להרים ראש
בימי משה:723
724
)יט( וצויתה אתו  -על ישראל ,דע שטרחנין הם סרבנים הם ,על מנת שתקבל עליך :
)כ( ונתתה מהודך עליו  -זה קירון עור פניםרע:
725
מהודך  -ולא כל הודך נמצינו למדין פני משה כחמהד פני יהושע כלבנה :
למען ישמעו כל עדת בני ישראל  -שיהיו נוהגין בו כבודה ויראה כדרך שנוהגין בך:726
)כא( ולפני אלעזר הכהן יעמד  -הרי שאלתךו ששאלת שאין הכבוד הזה זז מבית אביך ,שאף יהושע
יהא צריך לאלעזר:727
רעא
ושאל לו  -כשיצטרך לצאת למלחמה :
על פיו  -של אלעזררעב:
728
וכל העדה -ז סנהדרין :
)כב( ויקח את יהושע  -לקחו בדבריםח והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל לעולם הבא:729
)כג( ויסמך את ידיו  -בעין יפה יותרט ויותר ממה שנצטווה .שהקב"ה אמר לו וסמכת את ידך ,והוא
עשה בשתי ידיו ,ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה:730
כאשר דבר ה'  -אף לענין ההוד נתן מהודו עליורעג:
}חמישי{פרק כח
)ב( צו את בני ישראל  -מה אמור למעלהי )כז ,טז( יפקוד ה' .אמר לו הקדוש ברוך הוא עד שאתה
מצוני על בני,כ צוה את בני עלי .משל לבת מלך שהיתה נפטרת מן העולם והיתה מפקדת לבעלה על בניה וכו',
כדאיתא בספרי:731
722

 720עי' בראשית רבה )פרשה מה סי' ג( :ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה ,לקחתה
בדברים .אמרה לה ,אשריך שאת מדבקת לגוף הקדוש הזה??????.עי' לקמן הערה 729
721

) (4ספרי פרשת פינחס פיסקא ט
ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון .את שבלבך .קח לך מה שבדוק לך ועליך מפורש משלי כז
722

) (4ספרי פרשת פינחס פיסקא ט
איש אשר רוח בו .שיכול להלוך כנגד רוחות של כל אחד ואחד
723

) (4ספרי פרשת פינחס פיסקא ט
ד :וסמכת את ידך עליו .א"ל תן תורגמן ליהושע להיות שואל ודורש ומורה הוראות בחייך .כשתפטר מן העולם לא יהי ישראל אומרים
בחיי רבו לא הורה ועכשיו הוא מורה מיד מעמידו מן הארץ והושיבו אצלו על הספסל .רבי נתן אומר כיון שהיה יהושע נכנס לארץ היה
משתיק את התורגמן עד שנכנס ויצא וישב במקומו:
724

) (12ספרי פרשת בהעלותך פיסקא לג
ת"ל וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל .אמר להם היו יודעים שסרבנין וטרחנין הם אלא על מנת שתקבלו עליכם שיהו
מקללים אתכם וסוקלים אתכם באבנים :מאין לי בשר .וכי אחד הוא או
725

) (36ספרי פרשת פינחס פיסקא ט
]ב"ב עה ונתת מהודך עליו .ולא כל הדרך .נמצינו למדים פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה:
726

) (4ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כז  -רמז תשעו
)לעיני( ]למען ישמעו[ כל עדת בני ישראל .שיהו נוהגין בו בכבוד וביראה כדרך שנוהגין בך ,לפי שהיה משה סבור שבניו יורשין
מקומו ונוטלין שררותו התחיל מבקש מאת הקב"ה יפקוד ה' ,אמר לו
727

) (2מדרש תנחומא פנחס פרק יא
כלי מה שאמרתי לך ולא תסוב נחלה ממטה למטה )במדבר כז( אחר הכבוד הזה אינו זז מבית אביך שאף יהושע שיעמוד תחתיך לפני
אלעזר הכהן יעמוד:
 728יומא עג ע"ב.
729

) (14ספרי פרשת פינחס פיסקא י
הורע בעיניו בין בנו לבין בן אחיו :ויקח את יהושע .לקחו בדברים והודיעו מתן שכר פרנסי ישראל לעולם הבא:
730

) (15מדרש רבה במדבר פרשה כא פסקה טו
לו סאתים אמר לו הרי סאה משל מלך וסאה משלי כך אמר הקב"ה למשה וסמכת את ידך עליו יד אחת מה עשה ויסמך את ידיו ויצוהו
לקיים מה שנאמר טוב עין הוא יברך לפיכך )שם כז( נוצר תאנה יאכל פריה למה נמשלה תורה בתאנה שרוב האילנות הזית הגפן
והתמרה נלקטין כאחת והתאנה
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קרבני  -זהל הדם:732
לחמי  -אלו אימורין  ,וכן הוא אומרמ )ויקרא ג ,טז( והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה:
לאשי  -הנתנין לאשי מזבחי:734
735
תשמרו  -שיהיו כהנים ולוים וישראלים עומדין על גביו מכאן למדונ ותקנו מעמדות :
במועדו  -בכל יוםס הוא מועד התמידים:736
)ג( ואמרת להם  -אזהרהע לבית דין:737
שנים ליום  -כפשוטופ ועיקרו בא ללמד שיהיו נשחטין כנגד היום,צ תמיד של שחר במערב ושל בין
הערבים במזרחן שלק טבעות:738
)ד( את הכבש אחד  -אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה תצוה )שמות כט ,לח( וזה אשר תעשה וגו',
היא היתה אזהרה לימי המלואים ,וכאן צוה לדורותרעד:
)ה( סלת למנחה  -מנחתר נסכיםרעה:
)ו( העשיה בהר סיני  -כאותןש שנעשו בימי המלואים .דבר אחר העשויה בהר סיני ,הקיש עולת תמיד
לעולת הר סיני אותה שנתקרבה לפני מתן תורה שכתוב בה )שמות כד ,ו( וישם באגנות מלמד שטעונה כלי:739
)ז( ונסכו -ת יין:
בקדש הסך  -על המזבחא יתנסכורעו:
740
נסך שכר  -יין המשכר פרט ליין מגתו:
733

731

) (67מדרש תנחומא פנחס פרק יא
)יא( יפקוד ה' אלהי וגו' זש"ה האותיות שאלוני על בני ועל פועל ידי תצוני )ישעיה מה( מלה"ד למלך שנשא אשה והיה לה שושבין
כל זמן שהמלך כועס על אשתו השושבין מפייס ומתרצה המלך לאשתו בא השושבין למות התחיל מבקש מן המלך א"ל בבקשה ממך
תן דעתך על אשתך א"ל המלך מה אתה מצוני על אשתי צוה את אשתי עלי שתהא זהירה בכבודי כביכול כך א"ל הקב"ה למשה עד
שאתה מצוני עליהם ואתה אומר יפקוד וגו' צוה אותן עלי שיהו זהירין בכבודי מה כתיב למטה צו את בני ישראל את קרבני לחמי
יפקוד ה' מה ראה לבקש הצורך הזה אחר סדר נחלות אלא כיון שירשו?????
732

) (6ספרי פרשת פינחס פיסקא יא
מעשה ולדורות כדאית' בריש וידבר :קרבני .זה הדם :לחמי .אלו אמורים .אתה אומר קרבני זה הדם לחמי אלו אמורים או קרבני לחמי
זה הדם תלמוד לומר ויקרא ג והקטיר הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח .הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון קרבני
זה הדם לחמי זו אמורים:
 733עי' הערה הקודמ.
734

) (6ספרי פרשת פינחס פיסקא יא
לאישי .אלו קומצים ולבונה:
735

) (6ספרי פרשת פינחס פיסקא יא
תשמרו מנחות סה שלא יביא אליו אלא מתרומת הלשכה .תשמרו .תענית כו כז שיהו כהנים ולוים וישראלים עומדים עליהם .תשמרו
פסחים צו וש"נ נאמרה כאן שמירה ונאמר להלן שמות יב שמירה מה שמירה האמורה להלן מבקרו ד' ימים קודם שחיטתו אף שמירה
האמורה כאן מבקרו ד' ימים קודם שחיטתו:
736

) (53ספרא פרשת אמור פרק יז
הגלילי אומר מועדי ה' נאמרו ולא נאמרו מועדי ה' ולא נאמרה פרשת נדרים עמהם) :יג( רבי אומר מה תלמוד
לומר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל לפי שלא למדנו אלא על הפסח ועל התמיד שידחו את השבת
שנאמר בהם במועדו ושאר כל קרבנות הצבור מנין שנאמר אלה תעשו לה' במועדיכם .לעומר ולקרב עמו.
ולשתי הלחם ולקרב עמהם לא שמענו .וכשהוא אומר וידבר משה את
) (11תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סו/א
הלכה ואמר כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון אמר מר נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד מה מועדו האמור בתמיד דוחה את
השבת אף מועדו האמור בפסח דוחה שבת ותמיד גופיה מנלן דדחי שבת אילימא משום דכתיב ביה במועדו פסח נמי הא כתיב ביה
מועדו אלא מועדו לא משמע ליה
 737ספרי פנחס יא.
738

) (2ספרי פרשת פינחס פיסקא יא
ה לב"ד :זה האשה אשר תקריבו לה' שנים ליום .כנגד יום .תמיד לא וש"נ שמעון בן עזאי אומר שנים ליום כנגד יום אתה אומר שנים
ליום כנגד יום או כשומעו שנים ליום ת"ל ואת הכבש אחד תעשה בבקר ומה תלמוד לומר שנים ליום כנגד יום מכאן אמרו של שחר
היה נשחט על קרן צפונית מזרחית ונתון על טבעת שנייה ושל בין הערבי' היה נשחט על קרן מערבית דרומית ונתון על טבעת שנייה
שאמרה תורה שנים ליום כנגד יום :את
739

) (17ספרי פרשת פינחס פיסקא יב
עולת תמיד העשויה בהר סיני .מקיש עולת תמיד לעולת הר סיני .מה עולת הר סיני טעונה נסכים אף עולת התמיד יטעון נסכים .רבי
יוסי הגלילי אומר לריח ניחוח .לריח ניחח הקשתיה ולא הקשתיה לנסכים :ונ?????????????

106

øáãîá é"ùø
)ח( ריח ניחח  -נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני:741
)י( עלת שבת בשבתו  -ולא עולת שבת זו בשבת אחרת,ב הרי שלא הקריב בשבת זו שומע אני יקריב
שתים לשבת הבאה ,תלמוד לומר בשבתו ,מגיד שאם עבר יומו בטל קרבנו:742
על עלת התמיד  -אלו מוספין ,לבד אותן שני כבשים של עולת התמיד .ומגיד שאין קרבין אלא בין
שניג התמידין ,וכן בכל המוספין נאמר על עולת התמיד לתלמוד זה:743
רעז
)יב( ושלשה עשרונים  -כמשפט נסכי פר ,שכן הן קצובין בפרשתד נסכים :
)יד( זאת עלת חדש בחדשו  -שאם עבר יומו בטל קרבנו ושוב אין לו תשלומין:744
)טו( ושעיר עזים וגו'  -כל שעירי המוספין באיןה לכפר על טומאת מקדש וקדשיו,ו הכל כמו שמפורש
במס' שבועות )דף ט א( .745ונשתנה שעיר ראש חדש שנאמר בו לה' ,ללמדך שמכפר על שאין בו ידיעהז לא
בתחילה ולא בסוף ,שאין מכיר בחטא אלא הקדוש ברוך הוא בלבד ,ושאר השעיריןח למדין ממנו .ומדרשו
באגדהט אמר הקדוש ברוך הוא ,הביאו כפרה עלי על שמעטתי את הירח:746
על עלת התמיד יעשה  -כל הקרבןי הזה:
ונסכו  -אין ונסכו מוסב על השעיר,כ שאין נסכים לחטאתרעח:

740

) (11תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צז/א
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח למעוטי מאי אילימא למעוטי יין
מגתו והא תאני ר' חייא יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה נמי
741

) (7ספרי פרשת שלח פיסקא א
ת"ל לאיל תעשה מנחה .ויין תקריב לנסך שלישית ההין .שמן לבילה ויין לניסוך .תקריב ריח ניחח לה' .נחת רוח
לפני שאמרתי ונעשה רצוני .וכי תעשה בן בקר .שם צ בן בקר היה בכלל ויצא מן הכלל
742

) (19-20ספרי פרשת פינחס פיסקא יג
עולת שבת בשבתו .שבת כד וש"נ ולא עולת שבת בערב שבת .עולת שבת בשבתו ולא עולת שבת זו בעולת שבת אחרת .הרי שלא
הקריב לשבת זו שומע אני יקריב לשבת הבאה ת"ל עולת שבת בשבתו .מגיד תמורה יד שאם עבר היום בטל קרבנו:
743

) (19-20ספרי פרשת פינחס פיסקא יג
על עולת התמיד ונסכו .מגיד זבחים פט שאין מקריבים מוספים אלא בינתים) :סליק פיסקא(:

על עולת התמיד יעשה ונסכו .מגיד שאין מוספים קרבים אלא בינתיים) :סליק פיסקא(:
) (8ספרי פרשת פינחס פיסקא טז
לגרוע :על עולת התמיד יעש' ונסכו .מגיד שאין מוספים קרבים אלא בנתים) :סליק פיסקא(:
744

) (1ילקוט שמעוני במדבר  -פרק כח  -רמז תשפב
זאת עולת חדש בחדשו .ולא עולת חדש זה בחדש אחר .הרי שלא הקריב בחדש זה שומע אני יקריב בחדש אחר ,ת"ל זאת עולת חדש
בחדשו מגיד שאם עבר היום בטל קרבנו .לחדשי השנה למה נאמר,
745

) (43תלמוד בבלי מסכת שבועות דף ט/א
יהודה :אמר רב יהודה אמר שמואל מאי טעמא דר' יהודה אמר קרא ושעיר עזים אחד לחטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה' יהא
שעיר זה מכפר והאי מיבעי ליה לכדריש לקיש דאמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקדוש ברוך הוא שעיר
זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח אם כן לימא קרא על ה' מאי לה' לכדאמרן ואימא כוליה להכי הוא דאתא אם כן נימא קרא חטאת
ה' מאי לה' שמעת מינה תרתי ונכפר נמי אפי' בשאר עבירות תנא דבי ר' ישמעאל הואיל וזה
746

) (1מדרש רבה בראשית פרשה ו פסקה ג
)ג( רבי יודן בשם רבי תנחום ב"ר חייא ורבי פנחס בשם ר' סימון אמר מאחר שהוא קורא אותן גדולים הוא חוזר ופוגם אותם את
המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה אתמהא אלא על ידי שנכנס בתחומו של חבירו אמר רבי פנחס בכל
הקרבנות כתיב שעיר עזים אחד חטאת ובראש חדש כתיב שעיר עזים אחד חטאת לה' אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את
הירח שאני הוא שגרמתי לו להכנס בתחומו של חבירו ומה אם זה שנכנס ברשות כך פגמו הכתוב הנכנס שלא
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)יח( כל מלאכת עבודה  -אפילו מלאכה הצריכה לכם ,כגון דבר האבד המותרת בחולו של מועד
אסורה ביום טוב:747
רעט
)יט( פרים  -כנגד אברהם ,שנאמר )בראשית יח ,ז( ואל הבקר רץ אברהם :
אילים  -כנגד אילו של יצחקרפ:
רפא
כבשים  -כנגד יעקב שנאמר )בראשית ל ,מ( והכשבים הפריד יעקב  .ביסודו של רבי משה הדרשן
ראיתי זאת:
)כד( כאלה תעשו ליום  -שלא יהיו פוחתין והולכין כפרי החג:748
)כו( וביום הבכורים  -חג השבועות קרוי בכורי קציר חטים על שם שתי הלחם ,שהם ראשוניםל למנחת
חטים הבאים מן החדש:749
)לא( תמימים יהיו לכם ונסכיהם  -אף הנסכים יהיומ תמימים .למדו רבותינו מכאן שהיין שהעלה
קמחין פסול לנסכים:750
פרק כט
)ו( מלבד עלת החדש  -מוספי ראש חדש שהוא ביום ראש השנה:751
)יא( מלבד חטאת הכפרים  -שעיר הנעשה בפנים האמור באחרי מות ,שגם הוא חטאת:752

747

) (58ספרי פרשת פינחס פיסקא טז
יה :כל מלאכת עבודה לא תעשו .מגיד שאסור בעשיית מלאכה ומנין להתיר בו אוכל נפשות נאמר כאן מקרא קודש ונאמר להלן שמות
יב מקרא קודש האמור להלן להתיר בו אוכל נפש אף מקרא קודש האמור כאן להתיר בו אוכל נפש :והק
748

) (12ספרי פרשת פינחס פיסקא טז
ד :מלבד עולת הבוקר :כאלה תעשו ליום שבעת ימים .למה נאמר שהיה בדין הואיל וחג טעון חגיגה והפסח טעון חגיגה מה החג
פוחת והולך אף פסח פוחת והולך ת"ל כאלה עשו ליום שלא להוסיף ושלא לגרוע :על עו
749

) (7ילקוט שמעוני דברים  -פרק טז  -רמז תתקה
ועשית חג שבועות לה' אלהיך וגו' .מכלל שנאמר וחג הקציר בכורי מעשיך יכול אם יש לך קציר אתה???????הלף
750

) (12-13תלמוד בבלי מסכת מנחות דף פז/א
הקמחין ולא משוליה מפני השמרים אלא מביא משלישה מאמצעה כיצד הוא בודק הגזבר יושב והקנה בידו זרק הגיר הקיש בקנה רבי
יוסי בר' יהודה אומר שיש בו קמחין פסול שנאמר תמימים יהיו לכם ומנחתם תמימים יהיו לכם ונסכיהם :גמרא אין מביאין לא מתוק
ולא מבושל ולא מעושן ואם
751

) (12תלמוד ירושלמי מסכת שבועות דף ו/א
תשע .ויאמר אחת עשרה א"ר יוסי מה פליגין בדבר שטעון ברכה בפני עצמו ברם הכא שכן אפילו בחול שאינו אלא כוללן .ויזכיר
בעבודה .ר' יוסי בעי מעתה שני שעירי ראש השנה מחמת ראש חדש באין ותימר אין צריך להזכיר ראש חדש .א"ר יוסי בי רבי בון ולא
יאות ר' בא בר ממל מקשי דתני שני כבשי עצרת ושני שעירי ראש השנה אם כיפר הראשון על מה שני מכפר על טומאה שאירעה בין
זה לזה ולא רבי שמעון היא דרבי שמעון חולק כפרות אלא זה וזה מחמת ראש חדש א"ר אמברי לית יכיל דכתיב מלבד עולת החדש
ועוד מהדא דתני שנים עשר לשנים עשר חדשי השנה .חד בר אביי עבר קמי תיבותא ולא אדכר דריש ירחא וקלסוניה .רב הושעיה בעי
הגע עצמך ששחטו שניהן כאחת מה אית
752

) (57ספרא פרשת אחרי מות פרק ה
ויורד) :ב( אין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף שעיר הנעשה בחוץ ויום הכיפורים מכפר שנאמר מלבד חטאת הכיפורים על
מה שזה מכפר זה מכפר מה הפנימי אינו מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה אף החיצון לא יכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה) :ג( ועל
שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא???????
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ועלת התמיד  -ומלבד עולת התמיד תעשונ עולות הללורפב:
ונסכיהם  -מוסב על המוספין הכתובים ועל תעשוס והוא לשון ציוויע מלבד עולת התמיד ומנחתה
תעשו את אלה ונסכיהם .וכן כל ונסכיהם האמורים בכל המועדות חוץ משל קרבנות החג שכל ונסכה ונסכיהם
ונסכיה שבהם מוסבים על התמיד ואינן לשון ציווי ,שהרי נסכיהם של מוספין כתובין לעצמן בכל יום ויוםרפג:
)יח( ומנחתם ונסכיהם לפרים  -פרי החג שבעים הם .כנגד שבעים אומות שמתמעטים והולכים ,סימן
כליה להם ,ובימי המקדש היו מגינין עליהם מן היסורין:753
ולכבשים  -כנגד ישראל שנקראו )ירמיה נ ,יז( שה פזורה ,והם קבועים ומנינם תשעים ושמונה לכלות
מהם תשעים ושמונה קללות שבמשנה תורה .754בשני נאמר ונסכיהם על שני תמידי היום ולא שינה הלשון אלא
לדרוש ,כמו שאמרו רז"ל בשני ונסכיהם ,בששי ונסכיה ,בשביעי כמשפטם ,מ"ם יו"ד מ"ם ,הרי כאן מים ,רמז
לנסוך המים מן התורה בחג:755
756
)לה( עצרת תהיה לכם  -עצורים בעשייתפ מלאכה  .דבר אחר עצרת עצרוצ מלצאת ,מלמד שטעון
לינה .757ומדרשו באגדה לפי שכל ימות הרגלק הקריבו כנגד שבעים אומות וכשבאין ללכת ,אמר להם המקום
בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם:758
753

) (21מדרש תנחומא פנחס פרק טז
לישראל חייכם איני מחסר אתכם ימים טובים אלא מוסיף לכם מועדות שתשמחו בהם שנא' ביום השמ"ע ביום השמ"ע זש"ה תחת
אהבתי ישטנוני ואני תפלה )תהלים קט( את מוצא בחג שישראל מקריבים שבעים פרים על שבעים אומות אמרו ישראל לפני הקב"ה
רבש"ע הרי אנו מקריבים שבעים פרים לשבעים אומות לפיכך היו צריכין אף הם להיות אוהבין אותנו ולא דיים שאין אוהבין אותנו
אלא שונאין אותנו שנא' תחת אהבתי ישטנוני לפיכך אמר הקב"ה כל שבעת ימי החג שהייתם
754

) (5מסכת סופרים פרק שני
)ו( אין פוחתין ביריעה פחות משלשה דפין ולא מוסיפין על שמנה .אבל בשיטין נותנין טעם במסעות ארבעים
ושנים וברבבות של ישראל ששים ובזקנים של ישראל שבעים ושנים ובתוכחות של משנה תורה תשעים ושמנה
הכל לפי הכתב .במסעות שנאמר )במדבר לג( ויכתב משה את מוצאיהם .ברבבות ישראל שנאמר )שמות לד(
כתב לך ]וגו'[ ואת ישראל
) (11ספרא פרשת ויקרא דיבורא דחטאות פרק ג
)ה( היוצא בו אמר רבי יוסי הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלהי ישראל פרים שנים עשר על כל ישראל אילים תשעים
וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטיאת שנים עשר הכל עולה לה' אפשר חטאת עולה אלא מה עולה לא נאכלת אף חטאת לא
נאכלת .ר' יהודה אומר על ע"א הביאום:
755

) (17ספרי פרשת פינחס פיסקא יט
אומר נאמר הביאו עומר בפסח שתתברך לכם את התבואה והביאו ביכורים בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן אף לנסוך המים
בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה .תענית ג וש"נ ר' יהודה בן בתירה אומר נאמר בשני ונסכיהם ונאמר בששי ונסכיה ונאמר בשביעי
כמשפטם מ"ם יו"ד מ"ם הרי מים נמצינו למדים לנסוך המים מן התורה .ר' נתן אומר בקודש הסך נסך שכר לה' למה נאמר להביא את
המים) :סליק פיסקא(:
756

) (34ספרי פרשת ראה פיסקא פב
ת"ל ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת מה שביעי עצור אף ששי עצור אי מה שביעי עצור מכל מלאכה אף ששי עצו' מכל
מלאכה ת"ל ששת ימים תאכל מצות וביום הז' עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה .ז' עצור מכל מלאכה ואין ו' ימים עצורים מכל
מלאכה .הא לא מסרו הכתוב אלא
757

ספרי פרשת פינחס פיסקא כ
ביום השמיני עצרת תהיה לכם .עצרו הכתוב מלצאת הרי שהביא את קדשיו מבית פגי לירושלם שומע אני יאכלם בירושלם וילן בבית
פאגי ת"ל ביום השמיני עצרת תהיה לכם עצרו הכתוב מלצאת .אין עצירה אלא כניסה שנאמר ירמיה לו ואני עצור לא אוכל לבוא בית
ה' שם לג ויהי דבר ה' אל ירמיהו שנית והוא עודנו עצור .אין לי אלא י"ט האחרון שאסור מלצאת י"ט הראשון מנא לן ודין הוא הואיל
וזה קרוי מקרא קודש וזה קרוי מקרא קודש מה זה עצור מלצאת אף זה עצור מלצאת :והקרבתם עולה.
758

) (2תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נה/ב
יקריב למחר אלא חוזרין חלילה אמר רבי )אליעזר( ]אלעזר[ הני שבעים פרים כנגד מי כנגד שבעים אומות פר יחידי למה כנגד אומה
יחידה משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו עשו לי סעודה גדולה ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך אמר
רבי יוחנן אוי להם לעובדי כוכבים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר
עליהן:
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)לו( פר אחד איל אחד  -אלו כנגד ישראל,ר התעכבו לי מעט עוד .759ולשון חבה הוא זה ,כבנים
הנפטרים מאביהם והוא אומר להם קשה עלי פרידתכם עכבו עוד יום אחדרפד .משל למלך שעשה סעודה וכו',
כדאיתא במס' סוכה )דף נה ב( ובמדרש רבי תנחומא למדה תורה דרך ארץ,ש שמי שיש לו אכסנאי יום ראשון
יאכילו פטומות ,למחר מאכילו דגים ,למחר מאכילו בשר בהמה ,למחר מאכילו קטניות ,למחר מאכילו ירק,
פוחת והולך כפרי החג:760
)לט( אלה תעשו לה' במועדיכם  -דבר הקצובת לחובה:
לבד מנדריכם  -אם באתם לידור קרבנות ברגל ,מצוה היא בידכם ,או נדרים או נדבות שנדרתם כל
השנה תקריבום ברגל ,שמא יקשה לו לחזור ולעלות לירושלים ולהקריב נדריו ,ונמצא עובר בבל תאחר:761
פרק ל
)א( ויאמר משה אל בני ישראל  -להפסיק הענין ,דברי רבי ישמעאל ,לפי שעד כאן דבריוא של מקום
ופרשת נדרים מתחלת בדבורו של משה ,הוצרך להפסיק תחלה ולומר שחזר משה ואמר פרשה זו לישראל ,שאם
לא כן יש במשמע שלא אמר להם זו אלא בפרשת נדרים התחיל דבריו:762
רש"י פרשת מטות
)ב( ראשי המטות  -חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחלה ואחר כך לכל בני ישראל .ומנין שאף שאר
הדברות כן ,תלמוד לומר )שמות לד לא  -לב( וישובו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה וידבר משה אליהם ,ואחרי
כן נגשו כל בני ישראל .763ומה ראה לאומרה כאן ,למד שהפרת נדרים ביחיד מומחה ,ואם אין יחיד מומחה מפר
בשלשה הדיוטות .או יכול שלא אמר משה פרשה זו אלא לנשיאים בלבד ,נאמר כאן זה הדבר ,ונאמר בשחוטי
חוץ )ויקרא יז ב( זה הדבר ,מה להלן נאמרה לאהרן ולבניו ולכל בני ישראל ,שנאמר דבר אל אהרן וגו' ,אף זו
נאמרה לכולן .764זה הדבר  -משה נתנבא )שמות יא ד( בכה אמר ה' כחצות הלילה ,והנביאים נתנבאו בכה אמר
ה' .מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר .דבר אחר זה הדבר ,מיעוט הוא לומר שהחכם בלשון התרה
ובעל בלשון הפרה ,כלשון הכתוב כאן ואם חלפו אין מותר ואין מופר) .765ג( נדר  -האומר הרי עלי קונם שלא
 759ע'י לעיל הערה הקודמת.
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) (3מדרש תנחומא פנחס פרק יז
)יז( ביום השמיני עצרת תהיה לכם מה ראה להיות פוחת בכל יום אלא למדך תורה דרך ארץ מן הקרבנות שאם ילך אדם לאכסניא
וקבלו ביום ראשון מקבלו יפה ומאכילו עופות בשני מאכילו דגים בשלישי גבינה ברביעי מאכילו ירק כך פוחת והולך עד שמאכילו
קטניות ביום השמיני עצרת תהיה לכם מהו לכם אמר להם הקב"ה לישראל השמחה נאה לכם המועדים נאים לכם י"ט נאה לכם לכך
נאמר עצרת תהיה לכם מעשה בעכו"ם אחד ששאל את רבי עקיבא וא"ל למה אתם עושים מועדים לא
761

) (10ספרי פרשת פינחס פיסקא כא
אלה תעשו לה' במועדיכם אלו נדרים ונדבות שנודר ברגל שיביאם ברגל .אתה אומר אלו נדרים ונדבות שנדורו קודם הרגל .הא מה
ת"ל אלה תעשה לה' במועדיכם אלו נדרים ונדבות שנדר ברגל שמביאם ברגל :לבד מנדריכם .אלו קיני זבים וזבות שנתנה תורה רשות
שיביאם ברגל :לבד מנדריכם ויאמר
762

) (10ספרי פרשת פינחס פיסקא כא
משה אל בני ישראל .להפסיק הענין דברי רבי ישמעאל שאם קורא אני לבד מנדריכם איני יודע במה ענין מדבר תלמוד לומר לבד
מנדריכם דברי רבי ישמעאל) :סליק סידרא(:

 763עי' ספרי )מטות א( וידבר משה אל ראשי המטות .למה נאמר לפי שהוא במדבר י ותקעו
בהם ונועדו אליך כל העדה ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים לא שמענו להיכן הריני דן
נאמר כאן תקיעה בעדה ונאמרה תקיעה בנשיאים מה תקיעה האמורה בעדה פתח אהל מועד אף
תקיעה האמורה בנשיאים פתח אהל מועד .או כל הקודם במקרא קודם במעשה ת"ל אל ראשי
המטות הואיל ונאמרו דברות בתורה סתם ופרט באחד מהם שהנשיאים קודמים לעדה אף פורטני
בכל הדברות שיהיו הנשיאים קודמים לעדה ומה ת"ל אל ראשי המטות מגיד שאין היתר נדרים
אלא מפי מומחים:
 764עי' גמ' )נדרים דף עח ע"א וכן ב"ב קכ ע"ב( נאמר כאן זה הדבר ונאמר להלן זה הדבר
בשחוטי חוץ מה בשחוטי חוץ אהרן ובניו וכל ישראל אף פרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל ומה
כאן ראשי המטות אף להלן ראשי המטות בפרשת נדרים למאי הלכתא אמר רב אחא בר יעקב
להכשיר שלשה הדיוטות והא ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא רבי יוחנן ביחיד מומחה
ראשי המטות
 765עי' ספרי שם :זה הדבר .מגיד שכשם שנתנבא משה בכה אמר .כך נתנבא נביאי' בכה אמר.
ומוסיף עליהם זה הדבר .ד"א זה הדבר אשר צוה ה' הבעל מפר ואין חכם מפר .חכם מתיר ואין
בעל מתיר .והרי דברים ק"ו ומה אם מי שאינו מפר מתיר מי שהוא מפר אינו דין שיהא מתיר .והרי
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אוכל או שלא אעשה דבר פלוני .יכול אפילו נשבע שיאכל נבלות אני קורא עליו ככל היוצא מפיו יעשה ,תלמוד
לומר לאסור אסר ,את המותר ולא להתיר את האסור .766לא יחל דברו  -כמו לא יחלל דברו ,לא יעשה דבריו
חולין )ספרי מטות א() .ד( בבית אביה  -ברשות אביה ואפילו אינה בביתו .767בנעוריה  -ולא קטנה ולא בוגרת,
שהקטנה אין נדרה נדר ,והבוגרת אינה ברשותו של אביה להפר נדריה .768ואי זו היא קטנה ,אמרו רבותינו )נדה
מה ע"ב( בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין ,769אם ידעה לשם מי נדרה ולשם מי הקדישה נדרה נדר.
בת שתים עשרה שנה ויום אחד אינה צריכה להבדק) .ו( ואם הניא אביה אותה  -אם מנע אותה מן הנדר ,כלומר
שהפר לה .הנאה זו איני יודע מה היא ,כשהוא אומר ואם ביום שמוע אישה יניא אותה והפר ,הוי אומר הנאה זו
הפרה .770ופשוטו לשון מניעה והסרה ,וכן )במדבר לב ז( ולמה תניאון ,וכן )תהלים קמא ה( שמן ראש אל יני
ראשי ,וכן )במדבר יד לד( וידעתם את תנואתי את אשר סרתם מעלי .וה' יסלח לה  -במה הכתוב מדבר ,באשה
שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה ועוברת על נדרה ,ושותה יין ומטמאה למתים ,זו היא שצריכה
סליחה ,ואף על פי שהוא מופר ,ואם המופרים צריכים סליחה קל וחומר לשאינן מופרים) .771ז( ואם היו תהיה
לאיש  -זו ארוסה או אינו אלא נשואה ,כשהוא אומר ואם בית אישה נדרה ,הרי נשואה אמור ,וכאן בארוסה .ובא
לחלוק בה שאביה ובעלה מפירין נדריה ,הפר האב ולא הפר הבעל או הפר הבעל ולא הפר האב ,הרי זה אינו
מופר ,ואין צריך לומר אם קיים אחד מהם .772ונדריה עליה  -שנדרה בבית אביה ולא שמע בהן אביה ,ולא הופרו
ולא הוקמו) .773ח( ושמע אישה וגו'  -הרי לך שאם קיים הבעל שהוא קיים) .774ט( והפר את נדרה אשר עליה -

דברים ק"ו ואם מי שאין מתיר מפר מי שהוא מתיר אינו דין שיפר ת"ל זה הדבר אשר צוה ה'
הבעל מיפר ואין חכם מיפר חכם מתיר ואין הבעל מתיר .ועי' )ילקוט שמעוני ויקרא  -פרק יז  -רמז
תקעט( :זה הדבר אשר צוה ה' מלמד שהפרשה אמורה בכה אמר אין לי אלא זה בלבד מנין לכל
הפרשיות שנאמרו בכה אמר תלמוד לומר זה הדבר בנין אב לכל הפרשיות שנאמרו בכה אמר.
 766עי' ספרי מטות א :יכול אפילו נשבע לאכול נבלות וטרפות ושקצי' ורמשים קורא אני עליו
ככל היוצא מפיו יעשה ת"ל לאסור אסר לאסור את המותר ולא להתיר את האסור.
 767עי' ספרי )מטות א( בית אביה .ברשות אביה .אתה אומר בית אביה ברשות אביה או בית
אביה כמשמעו ,תלמוד לומר בנעוריה ,בית אביה שכל נעוריה בבית אביה אמרתי ולא נעוריה
בבית הבעל ,להוציא נדרים @ע את@ שנתארמלה או נתגרשה מן האירוסין .אתה אומר מן
האירוסין או אינו אלא מן הנשואין ת"ל בנעוריה בית אביה שכלו נעוריה בבית אביה יצאתה
שנתארמלה או שנתגרשה מן הנשואין שאין כל נעוריה בבית אביה.
 768עי' ספרי שם :ואשה .מקיש אשה לאיש מה איש עובר על בל יחל ועל בל תאחר אף אשה
עוברת על בל תאחר ועל בל יחל .ואשה שומע אני משתבגור ת"ל בנעוריה בית אביה אי בנעוריה
שומע אני אפילו קטנה ת"ל אשה הוא כיצד יצתה מכלל קטנה ולכלל בגרות לא באת מכאן אמרו
חכמים בת י"ב שנה ויום אחד נדריה קיימים.
 769ז"ל המשנה :בת אחת עשרה שנה ויום א' נדריה נבדקין בת שתים עשרה שנה ויום א'
נדריה קיימין ובודקין כל שתים עשרה.
 770עי' ספרי שם :ואם הניא אביה אותה .איני יודע הנאה זו מה היא ,כשהוא אומר ואם ביום
שמוע אישה יניא אותה ,בבעל הוי אומר הנאה זו הפרה ,לימד בבעל שהנאה היא הפרה וכו'.
 771עי' נזיר כג ע"א :תנו רבנן אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה
הכתוב מדבר שהיא צריכה כפרה וסליחה וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה היה בוכה ומה מי
שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה המתכוון לעלות בידו
בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה.
 772עי' נדרים סו ע"ב עד סח ע"א :משנה נערה המאורס' אביה ובעלה מפירין נדריה הפר האב
ולא הפר הבעל הפר הבעל ולא הפר האב אינו מופר ואין צריך לומר שקיים אחד מהן :וכו' ונערה
המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה :מנלן אמר רבה אמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה
מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה אימא האי קרא בנשואה כתיב אי משום
נשואה קרא אחרינא כתיב ואם בית אישה נדרה אימא תרוייהו בנשואה וכי תימא תרי קראי
בנשואה למה לי למימר שאין הבעל מיפר בקודמין וכו' בקודמין אלא לאו משום שותפותיה דאב
דבי רבי ישמעאל תנא בין איש לאשתו בין אב לבתו מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין
נדריה
 773עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא א( ונדריה עליה .נדריה שבאו עמה מבית אביה לבית בעלה.
אתה אומר נדריה שבאו עמה מבית אביה לבית בעלה או אינו אלא נדרי' שנדרה ברשותו אמרת
ק"ו הוא אם נדר שנדרה שלא ברשותו הרי הוא מיפר ק"ו לנדר שנדרה ברשותו .ד"א ונדריה עליה
נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו או אינו אלא נדרים שהוקמו ושהופרו הרי אתה דן הואיל והבעל
מיפר והאב מיפר מה האב אין מפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו כך הבעל .ועוד ק"ו ומה
האב נדרים ע שהרשות מתרוקנת לו אין מיפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו הבעל שאין
הרשות מתרוקנת לא אינו דין שלא יפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו .לא אם אמרת באב
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יכול אפילו לא הפר האב ,תלמוד לומר בנעוריה בית אביה ,כל שבנעוריה ברשות אביה היארפה) .י( כל אשר
אסרה על נפשה יקום עליה  -לפי שאינה לא ברשות אב ולא ברשות בעל ,ובאלמנה מן הנשואין הכתוב מדבר,
אבל אלמנה מן האירוסין מת הבעל נתרוקנה וחזרה לרשות האב) .775יא( ואם בית אישה נדרה  -בנשואהד
הכתוב מדבר) 776יד( כל נדר וכל שבועת אסר וגו'  -לפי שאמר שהבעל מפר יכול כל נדרים במשמע תלמוד לומר
לענות נפש אינו מפר אלא נדרי ענוי נפשה בלבד 777והם מפורשים במסכת נדרים )דף עט א) (778טו( מיום אל יום
 שלא תאמר מעת לעתו לכך נאמר מיום אל יום ללמדך שאין מפר אלא עדז שתחשך) 779טז( אחרי שמעו -אחרי ששמע וקיים שאמר אפשי בוח וחזר והפר לה אפילו בו ביום 780ונשא את עונה  -הוא נכנס תחתיה למדנו
781
מכאן שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין
פרק לא
)ב( מאת המדינים  -ולא מאת המואביםט שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה שהיו יראים מהם שיהיו
שוללים אותם שלא נאמר אלא )דברים ב ט( אל תתגר בם מלחמה אבל מדינים נתעברו על ריבי לא להם 782דבר
שאין מפר בבגר לפיכך אין מיפר אלא נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו תאמר בבעל שמיפר בבגר
לפיכך יפר כל נדר.
 774עי' ספרי שם ,שנ' ויקרא ה או נפש כי תשבע לבטא בשפתים :ושמע אישה נדרים עג
להוציא את החרש .ושמע אישה אין לי אלא ששמע הוא השמיעוהו אחרי' מנין ת"ל וקמו כל
נדריה .והחריש לה עד שיהיה מתכוון לה .שם פו שאם נדרה אשתו ואמר סבור הייתי שהיא ביתו
הרי זו יחזור ויפר שנ' והחריש לה עד שיהא מתכוון לה :וקמו כל נדריה .שאם נדרה וקיים וחזר
והפר שומע אני יהי' מופר ומה אני מקיי' וקמו כל נדריה עד שלא יפר או אף משיפר ומה אני
מקיים והפר את נדריה עד שלא קיים או אף משקיי' ת"ל יקומו מגיד הכתוב שכל נדר שקיים שעה
אחת אין יכול להפר :ואם ביום שמוע אישה
 775עי' שם ,בית אביה .ברשות אביה אתה אומר בית אביה ברשו' אביה או בית אביה כמשמעו
תלמוד לומר בנעוריה בית אביה שכל נעוריה בבית אביה אמרתי ולא נעוריה בבית הבעל להוציא
נדרים ע את שנתארמלה או נתגרשה מן האירוסין .אתה אומר מן האירוסין או אינו אלא מן
הנשואין ת"ל בנעוריה בית אביה שכלו נעוריה בבית אביה יצאתה שנתארמלה או שנתגרשה מן
הנשואין שאין כל נעוריה בבית אביה:
 776עי' שם ,אינו מופר דברי ר' יאשיה .ר' יונתן אומר מצינו בכל מקו' ששלוחו של אדם כמותו:
ואם היה תהי' לאיש ונדריה עליה .שם סז זו ארוסה אתה אומר זו ארוסה או אינו מדבר אלא
בנשואה כשהוא אומר ואם בית אישה נדרה הרי נשואה אמורה הא מה ת"ל ואם היו תהי' לאיש
ונדרי' עליה זו ארוסה דברי ר' יאשיה ר' יוחנן אומר אחת זו ואחת זו לא בא הכתוב לחלק אלא
רשותו שכל זמן שהיא בבית אביה אביה ובעלה מפירים נדריה ניסת אין האב מיפר את נדריה:
ונדריה עליה .נדריה שבאו עמה מבית
 777עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ג( כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש .למה נאמר לפי
שהוא אומר והפר את נדרה אשר עליה שומע אני בין שיש בהן ענוי נפש בין שאין בהן ענוי נפש
ת"ל כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו לא אמרתי אלא שם עט
נדרים שיש בהם ענוי נפש .נדרים שהם בינו לבינה מנין ת"ל אלה החקים אשר צוה ה' את משה
בין איש לאשתו בין אב לבתו שומע אני בין שיש בהן ענוי נפש ובין שאין בהן ענוי נפש ת"ל כל
נדר וכל שבועת איסר לענות נפש ומה זה נדר שאינו מתחלל אלא על
 778עי' נדרים )דף עט ע"א( ואלו נדרים שהוא מפר דברים שיש בהן ענוי נפש אם ארחץ ואם
לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי ענוי נפש ואלו הן נדרי ענוי
נפש אמרה קונם פירות העולם עלי הרי זה יכול להפר פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת
פירות חנווני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי:
 779עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ד( מיום אל יום .שם עו שומע אני מעת לעת תלמוד לומר
אשר הקים אות' כי החריש לה ביום שומעו .ר' שמעון בן יוחי אומר מעת לעת הרי אמרה תורה
מיום אל יום :ואם הפר יפר אותם
 780עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ד( ר' שמעון בן יוחי אומר מעת לעת הרי אמרה תורה מיום
אל יום :ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו .אחרי קיום הנדר אתה אומר אחרי קיום הנדר או אחרי
שמעו כמשמעו כשהוא אומר כי החריש לה ביום שמעו הרי שומע אמור ומה ת"ל ואם הפר יפר
אותם אישה .אחרי שמעו אחר קיום הנדר:
 781עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ד( מגיד הכתוב שהוא מוכנס תחתיה לעון והרי דברים ק"ו
ומה אם מדת פורענות מועטת הגורם תקלה לחבירו הרי הוא מוכנס תחתיה ק"ו למדת הטובה
שהיא מרובה :אלא החקים אשר צוה ה'
 782עי' ילקוט שמעוני )במדבר  -פרק כב  -המשך רמז תשס"ח( רשע יראה וכעס זה בלק ,תאות
רשעים תאבד זה בלק ובלעם שאבדה תאותם ,ועליהם הכתוב אומר מחזיק באזני כלב עובר
מתעבר על ריב לא לו .משל למה הדבר דומה לזאב שבא וחטף גדי מן הצאן והיה שם כלב של
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אחר מפני שתי פרידותכ טובות שיש לי להוציא מהם רות המואביה ונעמה העמונית) 783ג( וידבר משה וגו'  -אף
על פי ששמע שמיתתו תלויהל בדבר עשה בשמחה ולא איחר 784החלצו  -כתרגומו לשון חלוצי צבא מזויינים
אנשים  -צדיקיםמ וכן )שמות יז ט( בחר לנו אנשים וכן )דברים א טו( אנשים חכמים וידועים 785נקמת ה' -
שהעומד כנגד ישראל כאלו עומדנ כנגד הקדוש ברוך הוא) 786ד( לכל מטות ישראל  -לרבותס שבט לוי) 787ה(
וימסרו  -להודיעך שבחן של רועי ישראל כמה הם חביבים על ישראל עד שלא שמעו במיתתו מה הוא אומר
)שמות יז ד( עוד מעט וסקלוני ומששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדין לא רצו ללכת עד שנמסרוע על
כרחן) 788ו( אותם ואת פינחס  -מגיד שהיה פינחספ שקול כנגד כולם ומפני מה הלך פינחס ולא הלך אלעזרצ
אמר הקדוש ברוך הוא מי שהתחיל במצוה שהרג כזביק בת צור יגמור דבר אחר שהלך לנקום נקמת יוסף אבי
אמו שנאמר )בראשית לז לו( והמדנים מכרו אותו ומנין שהיתה אמו של פנחס משל יוסף שנאמר )שמות ו כה(
מבנות פוטיאל מזרע יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה ומזרע יוסף שפטפט ביצרו 789דבר אחר שהיה משוח
מלחמה 790וכלי הקדש  -זה הארון והציץר שהיה בלעם עמהם ומפריח מלכי מדין בכשפים והוא עצמו פורח
עמהם הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו והם נופלים לכך נאמר על חלליהם במלכי מדין שנופלים על

קדרים יצא והיה מנבח בו ומריב עמו ,אמר לו הזאב אתה כלב של קדרים למה אתה מריב עמי
שמא נטלתי משלכם לא נטלתי אלא מעדרו של רועה אתה מה לך הוי מחזיק באזני כלב .ויגר
מואב מהו ויגר כשהיו ]ישראל[ נראים לעמונים נראים עטופים לשלום ,למואבעי' ספרי )פרשת
מטות פיסקא ה( מאת המדיינים .שהיו מדיינים עם ישראל .מאת המדיינים שהיו מתיעצים על
ישראל :ואחר
 783עי' בבא קמא )דף לח ע"ב( מואבים עצמן לא כל שכן אמר לו הקדוש ברוך הוא לא
כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי שתי פרידות טובות יש לי להוציא מהן רות המואביה ונעמה
העמונית והלא דברים ק"ו ומה בשביל שתי פרידות טובות חס הקדוש ברוך הוא על ב' אומות
גדולות ולא החריבן בתו של רבי אם כשרה היא
 784עי' במ"ר )פרשה כב פסקה ב( נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך רבי
יהודה אומר אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי שאמר לו הקב"ה נקם ואחר תאסף
תלה הכתוב מיתתו במדין אלא להודיעך שבחו של משה אמר בשביל שאחיה יעכב נקמת ישראל
מיד )במדבר לא( וידבר משה אל העם לאמרעי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( ואחר תאסף אל
עמיך .מגיד שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין ואע"פ כן הלך וישב ועשה בשמחה שנא'
וידבר משה אל העם לאמר החלצו אין החלצו אלא יבמות קב איזדרזו שנאמר דברים ג חלוצים
תעברו:
 785עי' במ"ר )טז ה( זש"ה מקצה רגלים חמס שותה שולח דברים ביד כסיל וכי כסילים היו
מרגלים והלא כבר נאמר שלח לך אנשים ובכ"מ שנאמר אנשים בני אדם צדיקים הם שכן הוא
אומר )שמות יז( ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וכן הוא אומר )שמואל א יז( והאיש בימי
שאול זקן בא באנשים )שם א א( ונתת
 786עי' במ"ר )פכ"ב סי' ב( החלצו מאתכם אנשים לצבא אנשים צדיקים ולהלן בחר לנו אנשים
וכן )איוב ד( בנפול תרדמה על אנשים לתת נקמת ה' במדין הקב"ה אמר נקמת בני ישראל ומשה
אמר נקמת ה' במדין אמר הקב"ה להם אינו אלא דיקו שלכם שגרמו לי להזיק אתכם אמר משה
רבון העולמים אם היינו ערלים או עובדי עבודת כוכבים או כופרי מצות לא היו שונאין אותנו
ואינן רודפין אחרינו אלא בשביל תורה ומצות שנתת לנו הלכך הנקמה שלך לתת נקמת ה' במדין
אלף למטה וגו' י"א שני אלפים מכל שבט ושבט שלח וי"א ג' אלפים מכל שבט ושבט י"ב אלף
משמרים את כליהם עליהם נאמר )שיר ד( שניך כעדר
 787עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא
כ"ד אלף דברי ר' ישמעאל .ר' עקיבא אומר אלף למטה אלף למטה י"ב אלף מה ת"ל לכל מטות
ישראל תשלחו לצבא
 788עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( וימסרו מאלפי בני ישראל .מגיד הכתוב שהיו בני אדם
צדיקים וכשרים ומסרו נפשם על הדבר .רבי נתן אומר אחרים מסרום איש פלוני כשר יצא איש
פלוני צדיק יצא למלחמה .רבי אלעזר המודעי אומר בוא וראה כמה חיבתן של רועי ישראל שעד
שלא שמעו שמיתתו של משה מעכבת למלחמה מדיןל מה כתיב בהן שמות יז עוד מעט וסקלוני.
מששמעו שמיתתו של משה מעכבת מלחמת מדין התחילו מתחבאים אעפ"כ נמסרו על כרחם
שנאמר וימסרו מאלפי ישראל:
 789עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פנחס.
מגיד שהם שקולים כפנחס ופנחס היה שקול כנגד כולם .סוטה מג מפני מה הלך פנחס ולא הלך
אלעזר לפי שהלך פנחס לנקום נקמת אבי אמו שנאמר בראשית לז והמדנים מכרו אותו למצרים:
 790עי' תוספתא )מסכת סוטה פרק ז( וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם ואת פנחס
מגיד שפנחס משוח מלחמה ,ועי' סוטה מג ע"א
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החללים מן האויר וכן בבלעם כתיב )יהושע יג כב( אל חלליהם 791בידו  -ברשותוש וכן )במדבר כא כז( ויקח את
כל ארצו מידו) 792ח( חמשת מלכי מדין  -וכי איני רואה שחמשה מנה הכתוב למה הוזקק לומר חמשת אלא
ללמדך ששוו כולם בעצה והושוו כולם בפורענות 793בלעם הלך שם ליטולת שכר עשרים וארבעה אלף שהפיל
מישראל בעצתו ויצא ממדין לקראת ישראל ומשיאן עצה רעהא אמר להם אם כשהייתם ששים רבוא לא יכולתם
להם ועכשיו בי"ב אלף אתם באים להלחם נתנו לו שכרו משלםב ולא קפחוהו 794בחרב  -הוא בא על ישראל
והחליף אומנתו באומנותם שאין נושעים אלא בפיהם ע"י תפלה ובקשה ובא הוא ותפש אומנותם לקללם בפיו
רפו
אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האומות שבאין בחרב שנאמר )בראשית כז מ( ועל חרבך תחיה
)י( טירתם  -מקום פלטרין שלהם שהוא לשון מושב כומרים יודעי חוקיהםרפז דבר אחר לשון מושב שריהם כמו
שמתורגם סרניג פלשתים טורני פלשתאי )יא( ויקחו את כל השלל וגו'  -מגיד שהיו כשרים וצדיקים ולא נחשדו
על הגזל לשלוח יד בבזה שלא ברשות שנאמר את כל השלל וגו' ועליהם מפורש בקבלה שניך כעדר הרחלים
וגו' אף אנשי המלחמה שבך כולם צדיקים 795שלל  -הן מטלטלין של מלבוש ותכשיטיןרפח בז  -הוא ביזת
מטלטליןד שאינם תכשיטיןרפט מלקוח  -אדם ובהמה ובמקום שכתוב שבי אצל מלקוח שבי באדם ומלקוח
בבהמהרצ )יג( ויצאו משה ואלעזר הכהן  -לפי שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הבזה) 796יד( ויקצף
משה על פקודי החיל  -ממונים על החיל ללמדך שכל סרחון הדור תלוי בגדולים שיש כח בידם למחות) 797טז(
בדבר בלעם  -אמר להם אפילו אתם מכניסים כל המונות ]האומות[ שבעולם אין אתם יכולים להם שמא מרובים
אתם מן המצרים שהיו שש מאות רכב בחור בואו ואשיאכם עצה אלהיהם של אלו שונא זמה הוא וכו' כדאיתא
בחלק )סנהדרין קו א( ובספרי 798הן הנה  -מגיד שהיו מכירין אותן זו היא שנכשל פלוני בהרצא )יז( וכל אשה
799
יודעת איש  -ראויה להבעלה אף על פי שלא נבעלהו ולפני הציץ העבירום והראויה להבעל פניה מוריקות

 791עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( וכלי הקודש .זה ארון שנאמר במדבר ד ולא יבואו לראות
כבלע את הקודש ולא ימותו :עי' תנחומא )בלק פרק יד( וכלי הקדש זה הציץ שכתוב בו קדש לה'
וחצוצרות התרועה בידו אמר להם משה לישראל בלעם הרשע עושה לכם כשפים ופורח ומפריח
לחמשת המלכים הראו לו את הציץ שמו של הקב"ה גלוף עליו והן נופלין לפניכם תדע שכן כתיב
ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם ואת בלעם בן בעור מה בקש אותו רשע עם מלכי מדין לא כך
כתיב ויקם בלעם וילך וישב למקומו אלא כיון ששמע שנפלו בעצתו כ"ד אלף חזר ליטול מהן שכרו
לכך כתיב ואת בלעם בן בעור עם חמשת מלכי מדין:
 792עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( וחצוצרות התרועה בידו .אין ידו אלא רשותו שנאמר שם
כא ויקח ארצו מידו ואומר בראשית כד וכל טוב אדוניו בידו:
 793עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( ואת מלכי מדין למה נאמר והלא כבר נאמר את אוי ואת
רקם ואת צור ואת חור ואת רבע .ומה ת"ל ואת חמשת מלכי מדין מגיד הכתוב שכשם ששוו כולם
בעצה אחת כך שוו כולם בפורענות :ואת
 794עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב .סנהדרין קו נתנו לו
ישראל שכרו משלם ולא קפחוהו לפי שבא ליתן להם עצה אמר להם לכשהייתם ס' רבוא לא
יכלתם בהם ועכשיו אתם יכולים בהם לכך נתנו לו שכרו משלם ולא קפחוהו .ר' נתן אומר בב"ד
הרגוהו שנאמ' יהושע יג ואת בלעם בן בעור הקודם הרגו בחרב :וישב
 795עי' שם ,מקום שהיו בטיריון .ד"א בטירותם מקום שהיו נוטרים שלהם :ויקחו את כל השלל
ויביאו אל משה .מגיד הכתוב שהיו בני אדם כשרים וצדיקים ולא נחשדו על הגזל לא כענין שנאמ'
שם ז וימעלו בני ישראל מעל בחרם אבל כאן ויקחו את כל השלל ויביאו אל משה :וילכו משה
 796עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( וילכו משה ואלעזר הכהן .אבא חנין אומר משום רבי
אלעזר לפי שיצאו נערי ישראל לחטוף את הבזה.
 797עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( ויקצוף משה על פקודי החיל .מגיד שאין הסרחון תלוי
אלא בגדולים ויאמר להם משה החייתם כל נקבה אמר לו פינחס רבינו כשם שהפקדתנו כך עשינו:
 798עי' ספרי )פרשת מטות פיסקא ה( הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם .מה היה דבר בלעם
אמר להם אפילו אתם מכניסים כל המונות שבעולם לא אתם יכולים להם .שמא מרובים אתם מן
המצרים שנאמר שמות יד ויקח שש מאות רכב בחור אלא בואו ואני נותן לכם עצה מה תעשו.
אלהיהם של אלו שונא זמה העמידו לכם נשיכם ובנותיכם בזמה והם שטופים בזמה ואלהיהם
שולט בהם שזה כלל שכל זמן שישראל עושים רצונו הוא נלחם להם שנאמר שם ה' ילחם לכם
ובזמן שאין עושים רצונו כביכול הוא נלחם בם שנא' ישעיה סג ויהפך להם לאויב ולא עוד אלא
שעושה את הרחמן אכזרי שנא' איכה ב היה ה' כאויב בלע ישראל :יבמות ס ועתה הרגו כל זכר
בטף.
 799עי' יבמות )דף ס ע"ב( ליבעל הכתוב מדבר מנא ידעי אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר' שמעון
חסידא העבירום לפני הציץ כל שפניה מוריקות בידוע שהיא ראויה ליבעל כל שאין פניה מוריקות
בידוע שאינה ראויה ליבעל אמר רב נחמן סימן לעבירה הדרוקן כיוצא בדבר אתה אומר וימצאו
מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה
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הרוגו  -למה חזר ואמר להפסיק הענין דברי ר' ישמעאל שאם אני קורא הרגו כל זכר בטף וכל אשה יודעת איש
רצב
וכל הטף בנשים וגו' איני יודע אם להרוג עם הזכרים או להחיותז עם הטף לכך נאמרח הרגו
)יט( מחוץ למחנה  -שלא יכנסוט לעזרהרצג:
כל הורג נפש  -ר' מאיר אומר בהורג בדבר המקבל טומאה הכתוב מדבר ,ולמדך הכתוב שהכלי מטמא
אדם בחבורי המת ,כאלו נוגע במת עצמו,י או יכול אפילו זרק בו חץ והרגו ,תלמוד לומר וכל הנוגע בחלל,
מקיש הורג לנוגע ,מה נוגע ע"י חבורו ,אף הורג ע"י חבורו:800
תתחטאו  -במי נדה ,כדין שאר טמאי מתים ,שאף לדברי האומרים קברי גוים אינן מטמאין באהל,
שנאמר )יחזקאל לד ,לא( ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם ,אתם קרויין אדם ואין הגוים קרויין אדם ,מודה הוא
שהגוים מטמאין במגע ובמשא ,שלא נאמר אדם אלא אצל טומאתכ אהלים ,שנאמר )במדבר יט ,יד( אדם כי
ימות באהל:801
אתם ושביכם  -לא שהנכרים מקבלין טומאה וצריכין הזאה ,אלא מה אתם בני ברית ,אף שביכם
כשיבואו לברית ויטמאו,ל צריכין הזאה:802
803
)כ( וכל מעשה עזים  -להביאמ כלי הקרנים והטלפים והעצמות :
)כא( ויאמר אלעזר הכהן וגו'  -לפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות ,שנתעלמו ממנו הלכות
גיעולי נכרים .וכן אתה מוצא בשמיני למלואים ,שנאמר )ויקרא י ,טז( ויקצוף על אלעזר ועל איתמר ,בא לכלל
כעס ,בא לכלל טעות ,וכן )במדבר כ ,י  -יא( בשמעו נא המורים ויך את הסלע ,ע"י הכעס טעה:804
אשר צוה ה' וגו'  -תלה ההוראהנ ברבו:805
)כב( אך את הזהב וגו'  -אף על פי שלא הזהיר לכם משה אלא על הלכות טומאה ,עוד יש להזהיר לכם
על הלכות גיעול .ואך לשון מיעוט ,כלומר ממועטין אתם מלהשתמש בכלים אפילו לאחר טהרתן מטומאת המת,

800

) (16ספרי פרשת חקת פיסקא ה
שמגעו טומאת שבעה היסטו טומאת ז' מקום שמגעו טומאת ערב היסטו טומאת ערב .רבי מאיר אומר בהרגו בדבר שמקבל טומאה
הכתוב מדבר שמטמאה בהיסט או אפילו זרק בו החץ והרגו ת"ל במדבר לא כל הורג נפש וכל נוגע בחלל .מקיש הורג לנוגע מה נוגע
ע"י חיבורו אף הורג ע"י חיבורו:
801

) (17ילקוט שמעוני במדבר  -פרק יט  -רמז תשס"ב
יהודה בשקיפין ובנקיקין ובסלעים שאע"פ שאינן עשויין בידי אדם חשובין אהל .רבי שמעון בן יוחאי אומר קברי עובדי אלילים אין
מטמאין שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם כו' .מיתיבי????
802

) (17ילקוט שמעוני במדבר  -פרק לא  -המשך רמז תשפה
ואבר מן החי שאין עליו בשר כראוי .וכל נוגע ריבה עצם כשעורה שהוא מטמא במגע ובמשא .אתם ושביכם מה
אתם בני ברית מקבלין הזאה אף שבויה כשתבוא לברית ותטמא מקבלת הזאה .ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת
ימים למה נאמר ,לפי שהוא אומר וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים שומע אני אף הקש והחריות וכו' )כתוב
בפסוק זאת התורה אדם כי ימות( .עכשיו כל שלא בא לכלל חטוי לא בא לכלל טומאה.
) (19ספרי פרשת מטות פיסקא ה
אתם ושביכם .מה אתם בני ברית אף שביכם בני ברית:
803

) (18תלמוד בבלי מסכת חולין דף כה/ב
מכלל דכלי עצם מקבלי טומאה אין דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר מה תלמוד לומר וכל מעשה עזים תתחטאו
להביא דבר הבא מן העזים מן הקרנים ומן הטלפים שאר בהמה וחיה מנין תלמוד לומר וכל מעשה אם כן מה ת"ל עזים פרט לעופות:
804

) (136ספרי פרשת מטות פיסקא ה
פתילות וחבלים שאינו טווי וארוג :ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זה הדבר אשר צוה ה' לאמר .משה רבינו לפי
שהיה בכלל כעס בא לכלל טעות .ר' אלעזר אומר בג' מקומות בא לכלל כעס ובא לכלל טעות .כיוצא בו אתה אומר שם י ויקצוף על
אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרים לאמר קודש הוא לכם מהו אומר מדוע לא אכלתם את החטאת וגו' .כיוצא בו אתה אומר במדבר
כ ויאמר אליהם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים מהו אומר וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים .אף כאן
אתה אומר ויקצוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה מה אומר ויאמר אלעזר אל אנשי הצבא
הבאים למלחמה .משה רבינו לפי שבא לכלל כעס בא לכלל טעות .וי"א משה נתן לו רשות לאלעזר הכהן לדבר שכשיפטר משה מן
העולם לא יהיו אומרים לו בחיי משה רבך לא היתה מדבר עכשיו מה אתה מדבר .ר' יאשיה אמר שהיה אומר דבר בשם אומרו שנאמר
אסתר ב ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי) :סליק פיסקא(:
 805עי' סוף הערה הקודמת????????.
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עד שיטהרו מבליעת איסור נבלותרצד .ורבותינו אמרו אך את הזהב לומר שצריך להעביר חלודה שלו קודם
שיגעילנו ,וזהו לשון אך ,שלא יהא שם חלודה ,אך המתכת יהיה כמות שהוא:806
)כג( כל דבר אשר יבא באש  -לבשל בוס כלום:807
תעבירו באש  -כדרך תשמישו הגעלתו ,מה שתשמישו ע"י חמין ,יגעילנו בחמין ,ומה שתשמישו ע"י
צלי ,כגון השפוד והאסכלה ,ילבננו באור:808
אך במי נדה יתחטא  -לפי פשוטו חטוי זה לטהר מטומאת מת.ע אמר להם צריכין הכלים גיעול לטהרם
מן האיסור ,וחטוי לטהרן מן הטומאה .ורבותינו דרשו מכאן ,שאף להכשירן מן האיסור הטעין טבילה לכלי
מתכות .ומי נדה הכתובין כאן דרשו מים הראוים לטבול בהם נדה .וכמה הם ,ארבעים סאה:809
וכל אשר לא יבא באש  -כל דבר שאין תשמישו ע"י האור ,כגון כוסות וצלוחיות שתשמישן בצונן ולא
בלעו איסוררצה:
810
תעבירו במים  -מטבילן ודיו ודוקא כלי מתכות :
)כד( אל המחנה  -למחנה שכינה ,שאין טמא מת טעון שילוח ממחנה לויה וממחנה ישראלרצו:
)כו( שא את ראש  -קח אתפ החשבוןרצז:
רצח
)כז( וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה וגו'  -חציו לאלו וחציוצ לאלו :
)לב( ויהי המלקוח יתר הבז  -לפי שלא נצטוו להרים מכס מן המטלטלין אלא מן המלקוח ,כתב את
הלשון הזה ויהי המלקוח שבא לכלל חלוקה ולכלל מכס ,שהיה עודף על בז המטלטלין אשר בזזו עם הצבא איש
לו ,ולא בא לכלל חלוקה מספר הצאן וגו'רצט:
ש
)מב( וממחצית בני ישראל אשר חצה משה  -לעדה והוציאה להם מןק האנשים הצובאים :
)מג( ותהי מחצת העדה  -כךר וכך:
)מז( ויקח משה וגו':
)מח( הפקודים  -הממונים:
)מט( ולא נפקד  -ולא נחסרשא ותרגומו ולא שגא ,אף הוא בלשון ארמי חסרון ,כמו )בראשית לא ,לט(
אנכי אחטנה ,תרגומו דהות שגיא ממנינא ,וכן )שמואל א' כ ,יח( כי יפקד מושבך ,יחסר מקום מושבך ,איש
הרגיל לישב שם .וכן )שם כ ,כז( ויפקד מקום דוד ,נחסר מקומו ואין איש יושב שם:
)נ( אצעדה  -אלו צמידים של רגל:811

806

) (19ילקוט שמעוני במדבר  -פרק לא  -המשך רמז תשפה
הא כשרצה דבר לפני משה ולפני הנשיאים וקבלו לו .אך את הזהב אמר אך להבעיר חלודה שלהן .תעבירו במים כלים שאינן לקבלה
אלו סכינין והסייפים והרמחים ,תלוין בשמותיהן ומשמשין בשמות
807

אך את הזהב ואת הכסף .אתה אומר כלים או אינו אומר אלא גלומים הרי אתה דן הואיל ומתי ישראל
ק :כל דבר אשר יבוא באש .ע"ג עה כגון הלכוסין והסכינים והקדירות והשפודים והאסכלות מפני גיעולי גוים .וכל אשר לא יבוא באש
כגון הכרדוכאות והכוסות והקיתונות והקומקמסים והיורות מפני גיעולי גוים .והרי דברים ק"ו ומה אם מי שאין טעון טבילה טעון
הזייה מי שטעון הזייה אינו דין שיטעון טבילה .והרי דברים ק"ו מי שאין טעון הזייה דין הוא שיטעון טבילה:
808

) (9תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עה/ב
 :משנה הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים את שדרכו להטביל יטביל להגעיל יגעיל ללבן באור ילבן באור השפוד והאסכלא
מלבנן באור הסכין שפה והיא טהורה???:
809

) (1תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עה/ב
מתוך שנאמר במי נדה שומע אני שצריך הזאה שלישי ושביעי תלמוד לומר אך חלק אם כן מה תלמוד לומר במי נדה מים שנדה טובלת
בהן הוי אומר ארבעים סאה איצטריך למיכתב וטהר ואיצטריך למיכתב במי נדה אי כתב וטהר ה"א וטהר כל דהו כתב רחמנא במי נדה
ואי כתב רחמנא במי נדה הוה אמינא הערב שמש כנדה כתב רחמנא וטהר לאלתר אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו כלים
810

) (9תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עה/ב
גמרא תנא וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר הוסיף לך
הכתוב טהרה אחרת תני בר קפרא מתוך שנאמר במי נדה שומע אני
811

) (70-71ילקוט שמעוני במדבר  -פרק לא  -רמז תשפו
ונקרב את קרבן ה' וגו' אצעדה וגו' .אצעדה זו בירית וכו' עד כל הנוגע באצבע קטנה של אשה כאלו

) (6-7מסכת כלה פרק א
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וצמיד  -של יד:812
עגיל  -נזמי אוזן:
וכומז  -דפוס של בית הרחם לכפר על הרהור הלב שלש בנות מדין:813
פרק לב
)ג( עטרות ודיבון וגו'  -מארץ סיחוןת ועוג היושב:
)ו( האחיכם  -לשון תמיהה הוא:
)ז( ולמה תניאון  -תסירו ותמניעו לבם מעבור שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק
הערים והעםשג:
)ח( מקדש ברנע  -כך שמה,א ושני קדש היו:
)יב( הקנזי  -חורגו של קנז היה ,וילדה לו אמוב של כלב את עתניאל:814
)יג( וינעם  -ויטלטלם .מן נע ונדשד:
)יד( לספות  -כמו )ישעיה כט ,א( ספו שנה על שנה) ,ירמיה ז ,כא( עולותיכם ספו וגו' ,לשון תוספת:
)טז( נבנה למקננו פה  -חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם ,שהקדימו מקניהם לטפם .אמר
להם משה לא כןג עשו ,העיקר עיקר והטפל טפל ,בנו לכם תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם:815
)יז( ואנחנו נחלץ חשים  -נזדרז מהירים ,כמו )ישעיה ח ,א( מהר שלל חש בז) ,ישעיה ה ,יט( ימהר
יחישהשה:
לפני בני ישראל  -בראשי גייסות ,מתוך שגבורים היו ,שכן נאמר בגד )דברים לג ,כ( וטרף זרוע אף
קדקד ,ואף משה חזר ופירש להם באלה הדברים )דברים ג ,יח( ואצו אתכם בעת ההיא וגו' חלוצים תעברו לפני
אחיכם בני ישראל כל בני חיל .וביריחו כתיב )יהושע ו ,יג( והחלוץ הולך לפניהם ,זה ראובן וגד שקיימו
תנאםשו:
שז
וישב טפנו  -בעודנוד אצל אחינו :
בערי המבצר  -שנבנהה עכשיושח:
)יט( מעבר לירדן וגו'  -בעברו המערבי:
כי באה נחלתנו  -כבר קבלנוה בעבר המזרחישט:
)כד( לצנאכם  -תיבה זוז מגזרת )תהלים ח ,ח( צנה ואלפים כלם ,שאין בו אל"ף מפסיק בין נו"ן
לצד"י ,ואל"ף שבא כאן אחר הנו"ן במקום ה"א של צנה הוא .מיסודו של ר' משה הדרשן למדתי כן:
והיצא מפיכם תעשו  -לגבוהח שקבלתם עליכם לעבור למלחמה עד כבוש וחלוק .שמשה לא בקש
מהם אלא ונכבשה ואחר תשובו ,והם קבלו עליהם עד התנחל ,הרי הוסיפו להתעכב שבע שחלקו ,וכןט עשושי:
)כה( ויאמר בני גד  -כולם כאישי אחדשיא:
)כח( ויצו להם  -כמו עליהם ,ועל תנאםכ מינה אלעזר ויהושע ,כמו )שמות יד ,יד( ה' ילחם לכם:
)לב( ואתנו אחזת נחלתנו  -כלומר בידינו וברשותנול תהי אחוזת נחלתנו מעבר הזהשיב:
)לו( ערי מבצרמ וגדרות צאן  -זה סוף הפסוק מוסב על תחלת הענין ,ויבנו בני גד את הערים הללו
להיות ערי מבצר וגדרות צאןשיג:
)לח( ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם  -נבו ובעל מעון שמות עבודה זרה הם ,והיו האמוריים קורים
עריהםנ על שם עבודה זרה שלהם ,ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים ,וזהו מוסבות שם ,נבו ובעל מעון
מוסבות לשם אחרשיד:
שטו
ואת שבמה  -בנו שבמהס והיא שבם האמורה למעלה :
)לט( ויורש  -כתרגומו ותריך .שתיבת רי"ש משמשת שתי חלוקות לשון ירושה ולשון הורשה ,שהוא
טירוד ותירוך:
את קרבן ה' איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וגו' אצעדה זו בירית וצמיד אלו השיראים עגול זה דפוס של )בית( הדדים כומז זה דפוס
של בית הרחם לכפר על נפשותינו לפני ה'
 812עי' הערה הקודמת.
 813עי' הערה הקודמת.
814

) (7תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא/ב
איש אפרתי וגו' :וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אשה ואת יריעות ואלה בניה ישר ושובב וארדון בן חצרון בן יפנה הוא בן שפנה
מעצת מרגלים ואכתי בן קנז הוא דכתיב וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב אמר רבא חורגו דקנז הוה
815

) (2מדרש רבה במדבר פרשה כב פסקה ח
הרשעים שהן נותנין לבם להעשיר שנא' )משלי ג( בשמאלה עושר וכבוד ד"א לב חכם לימינו זה משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני
ראובן ובני גד שעשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר שחיבבו את ממונם יותר מן הנפשות שהן אומרים למשה גדרות צאן נבנה
למקננו פה וערים לטפנו אמר להם משה אינה כלום אלא עשו את העיקר עיקר תחלה בנו לכם ערים לטפכם ואח"כ וגדרות לצאנכם הוי
לב חכם לימינו זה משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד אמר להם הקב"ה אתם חיבבתם את מקניכם
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)מא( חותיהם  -כפרניהון:
ויקרא אתהן חות יאיר  -לפי שלא היו לו בנים קראם בשמו לזכרוןשטז:
)מב( ויקרא לה נבח  -לה אינו מפיק ה"א .וראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן לפי שלא נתקיים לה
שם זה ,לפיכך הוא רפה ,שמשמע מדרשו כמו לא .ותמהני מה ידרוש בשתי תיבות הדומות לה )רות ב ,יד(
ויאמר לה בועז) ,זכריה ה ,יא(ע לבנות לה בית:
רש"י פרשת מסעי
פרק לג
)א( אלה מסעי  -למה נכתבו המסעות הללו ,להודיע חסדיו של מקום ,שאעפ"י שגזר עליהם לטלטלם
ולהניעם במדבר ,לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה ,שהרי
אין כאן אלא ארבעים ושתים מסעות ,צא מהם י"ד שכולם היו בשנה ראשונה קודם גזירה ,משנסעו מרעמסס עד
שבאו לרתמה ,שמשם נשתלחו המרגלים ,שנאמר )במדבר יב טז( ואחר נסעו העם מחצרות וגו') ,שם יג ב( שלח
לך אנשים וגו' ,וכאן הוא אומר ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה ,למדת שהיא במדבר פארן .ועוד הוצא משם
שמונה מסעות שהיו לאחר מיתת אהרן מהר ההר עד ערבות מואב בשנת הארבעים ,נמצא שכל שמנה ושלשים
שנה לא נסעו אלא עשרים מסעות ,זה מיסודו של רבי משה הדרשן .ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת ,משל
למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו ,כיון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל המסעות ,אמר לו
כאן ישננו ,כאן הוקרנוה ,כאן חששת את ראשך וכו') .816ד( ומצרים מקברים  -טרודים באבלם) .817יח( ויחנו
ברתמה  -על שם לשון הרע של מרגלים ,שנאמר )תהלים קכ ג( מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה חצי גבור
שנונים עם גחלי רתמים) .לח( על פי ה'  -מלמד שמת בנשיקה) .818מ( וישמע הכנעני  -כאן למדך שמיתת אהרן
היא השמועה שנסתלקו ענני הכבוד ,וכסבור שנתנה רשות להלחם בישראל לפיכך חזר וכתבה) .819מד( בעיי
העברים  -לשון חרבות וגלים ,כמו )מיכה א ו( לעי השדה) ,תהלים עט א( שמו את ירושלים לעיים) .מט( מבית
הישמת עד אבל השטים  -כאן למדך שיעור מחנה ישראל י"ב מיל ,דאמר רבה בר בר חנה לדידי חזי לי ההוא
אתרא וכו' )ערובין נה ע"ב .(820אבל השטים  -מישור של שטים ,אבל שמו) .נא( כי אתם עברים את הירדן וגו'
והורשתם וגו'  -והלא כמה פעמים הוזהרו על כך ,אלא כך אמר להם משה ,כשאתם עוברים בירדן ביבשה על

 816עי' במ"ר )פרשה כג פסקה ג( אלה מסעי משל למלך שהיה בנו חולה הוליכו למקום א'
לרפאותו כשחזרו התחיל אביו מונה כל המסעות ואומר כאן ישננו כאן הוקרנו כאן חששת את
ראשך כך אמר לו הקב"ה למשה מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני לכך נאמר אלה מסעי:עי'
מדרש )במ"ר שם סי' א( אמר להם הקב"ה וכאלו כל גדולי עולם יראו וברחו מן שונאיהם כל אותן
מ' שנה שעשיתם במדבר לא הנחתי אתכם לברוח אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם במה שהייתי
עמכם ולא עוד אלא כמה נחשים וכמה שרפים וכמה עקרבים היו שם שנא' )דברים ח( נחש שרף
ועקרב ולא הנחתי אותם להזיק אתכם לכך אמר הקב"ה למשה כתוב את המסעות שנסעו ישראל
במדבר כדי שיהיו יודעים מה נסים שעשיתי להם מנין ממה שקרינו בענין אלה מסע
 817עי' שמ"ר )פרשה טז פסקה ג( ד"א משכו וקחו לכם צאן הה"ד )תהלים צז( יבושו כל עובדי
פסל בשעה שאמר הקב"ה למשה לשחוט הפסח אמר לו משה רבון העולם הדבר הזה היאך אני
יכול לעשות אי אתה יודע שהצאן אלהיהן של מצרים הן שנאמר )שמות ח( הן נזבח את תועבת
מצרים לעיניהם ולא יסקלונו אמר לו הקב"ה חייך אין ישראל יוצאין מכאן עד שישחטו את אלהי
מצרים לעיניהם שאודיע להם שאין אלהיהם כלום וכן מצינו שעשה שבאותו הלילה הכה בכוריהם
של מצרים ובו בלילה שחטו ישראל פסחיהן ואכלו והיו המצרים רואים בכוריהם הרוגים ואלהיהן
שחוטין ולא היו יכולין לעשות כלום שנאמר )במדבר לג( ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם
כל בכור ובאלהיהם עשה ה' שפטים הוי יבושו כל עובדי פסל:
 818עי' ב"ב יז ע"א :תנו רבנן ששה לא שלט בהן מלאך המות ואלו הן אברהם יצחק ויעקב
משה אהרן ומרים אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל ,משה אהרן ומרים דכתיב בהו על
פי ה' ,והא מרים לא כתיב בה על פי ה' ,אמר ר"א מרים נמי בנשיקה מתה דאתיא שם שם ממשה,
ומפני מה לא נאמר בה על פי ה' שגנאי הדבר לומר.
 819עי' ר"ה ג ע"א :וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני
כבוד וכסבור ניתנה רשות להלחם בישראל והיינו דכתיב ויראו כל העדה כי גוע אהרן ואמר רבי
אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו
 820עי' & ויחנו על הירדן מבית הישימות ואמר רבה בר בר חנה )אמר רבי יוחנן( לדידי חזי לי
ההוא אתרא והוי תלתא פרסי על תלתא פרסיעי' תנחומא )אחרי מות פרק ו( אסור לתלמיד
להורות הלכה לפני רבו עד שיהא רחוק מרבו י"ב מיל כנגד מחנה ישראל הה"ד ויחנו על הירדן
מבית הישמות עד אבל השטים )במדבר לד( רבי נחום בר ירמיה הוה בכפר היו שואלין לו
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מנת כן תעברו ,ואם לאו מים באין ושוטפין אתכם ,וכן מצינו שאמר להם יהושע בעודם בירדן) .821נב( והורשתם
– וגרשתם .משכיתם  -כתרגומו בית סגדתהון ,על שם שהיו מסככין את הקרקע ברצפת אבנים של שיש
להשתחוות עליהם בפישוט ידים ורגלים ,כדכתיב )ויקרא כו א( ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות
עליה .מסכתם  -כתרגומו מתכתהון) .נג( והורשתם את הארץ  -והורשתם אותה מיושביה ,ואז וישבתם בה,
תוכלו להתקיים בה ,ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה) .822נד( אל אשר יצא לו שמה  -מקרא קצר הוא זה ,אל
מקום אשר יצא לו שמה הגורל ,לו יהיה .למטות אבותיכם  -לפי חשבון יוצאי מצרים .דבר אחר בשנים עשר
גבולין כמנין השבטים) .נה( והיה אשר תותירו מהם  -יהיו לכם לרעה .לשכים בעיניכם  -ליתדות המנקרות
עיניכם ,תרגום של יתדות שיכיא .ולצנינם  -פותרים בו הפותרים לשון מסוכת קוצים ,הסוככת אתכם לסגור
ולכלוא אתכם מאין יוצא ובא .וצררו אתכם – כתרגומו:
פרק לד
)ב( זאת הארץ אשר תפול לכם וגו'  -לפי שהרבה מצות נוהגות בארץ ואין נוהגות בחוצה לארץ,
הוצרך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה סביב ,לומר לך מן הגבולים הללו ולפנים המצות נוהגות .תפול לכם  -על
שם שנתחלקה בגורל נקראת חלוקה לשון נפילה .ומדרש אגדה אומר ע"י שהפיל הקדוש ברוך הוא שריהם של
שבע אומות מן השמים וכפתן לפני משה ,אמר לו ראה אין בהם עוד כח) .823ג( והיה לכם פאת נגב  -רוח
דרומית אשר מן המזרח למערב .ממדבר צן  -אשר אצל אדום מתחלת מקצוע דרומית מזרחית של ארץ תשעת
המטות .כיצד ,שלש ארצות יושבות בדרומה של ארץ ישראל זו אצל זו ,קצת ארץ מצרים ,וארץ אדום כולה,
וארץ מואב כולה .ארץ מצרים במקצוע דרומית מערבית ,שנאמר בפרשה זו מעצמון נחלה מצרים ,והיו
תוצאותיו הימה ונחל מצרים היה מהלך על פני כל ארץ מצרים ,שנאמר )יהושע יג ג( מן השיחור אשר על פני
מצרים ,ומפסיק בין ארץ מצרים לארץ ישראל .וארץ אדום אצלה לצד המזרח .וארץ מואב אצל ארץ אדום בסוף
הדרום למזרח .וכשיצאו ישראל ממצרים ,אם רצה המקום לקרב את כניסתם לארץ היה מעבירם את הנילוס לצד
צפון ובאין לארץ ישראל ,ולא עשה כן וזהו שנאמר )שמות יג יז( ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים ,שהם
פיושבים על הים במערבה של ארץ כנען ,כענין שנאמר בפלשתים )צפניה ב ה( יושבי חבל הים גוי כרתים ,ולא
נחם אותו הדרך אלא הסיבן והוציאם דרך דרומה אל המדבר ,והוא שקראו יחזקאל )יחזקאל כ לה( מדבר העמים
לפי שהיו כמה אומות יושבות בצדו ,והולכין אצל דרומה מן המערב כלפי מזרח תמיד עד שבאו לדרומה של
ארץ אדום .ובקשו ממלך אדום שיניחם להכנס בארצו ,ולעבור דרך רחבה ולהכנס לארץ ולא רצה ,והוצרכו
לסבוב את כל דרומה של אדום עד בואם לדרומה של ארץ מואב ,שנאמר )שופטים יא יז( וגם אל מלך מואב
שלח ולא אבה ,והלכו כל דרומה של מואב עד סופה ,ומשם הפכו פניהם לצפון עד שסבבו כל מצר מזרחי שלה
לרחבה .וכשכלו את מזרחה מצאו את ארץ סיחון ועוג שהיו יושבין במזרחה של ארץ כנען והירדן מפסיק
ביניהם ,וזהו שנאמר ביפתח )שופטים יא יח( וילך במדבר ויסב את ארץ אדום ואת ארץ מואב ,ויבא ממזרח
שמש לארץ מואב וכבשו את ארץ סיחון ועוג שהיתה בצפונה של ארץ מואב ,וקרבו עד הירדן והוא כנגד מקצוע
צפונית מערבית של ארץ מואב ,נמצא שארץ כנען שבעבר הירדן למערב היה מקצוע דרומית מזרחית שלה אצל
אדום) .ד( ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים  -כל מקום שנאמר ונסב או ויצא מלמד שלא היה המצר שוה,
אלא הולך ויוצא לחוץ יוצא המצר ועוקם לצדו צפונו של עולם באלכסון למערב ,ועובר המצר בדרומה של
מעלה עקרבים ,נמצא מעלה עקרבים לפנים מן המצר .ועבר צנה  -אל צין כמו מצרימה .והיו תוצאותיו  -קצותיו
בדרומה של קדש ברנע .ויצא חצר אדר  -מתפשט המצר ומרחיב לצד צפון של עולם ,ונמשך עוד באלכסון
למערב ובא לו לחצר אדר ,ומשם לעצמון ,ומשם לנחל מצרים ולשון ונסב האמור כאן ,לפי שכתב ויצא חצר
אדר שהתחיל להרחיב משעבר את קדש ברנע ,ורוחב אותה רצועה שבלטה לצד צפון היתה מקדש ברנע עד
עצמון ,ומשם והלאה נתקצר המצר ונסב לצד הדרום ,ובא לו לנחל מצרים ומשם לצד המערב אל הים הגדול,
שהוא מצר מערבה של כל ארץ ישראל ,נמצא שנחל מצרים במקצוע מערבית דרומית) .ה( והיו תוצאותיו הימה
 אל מצר המערב ,שאין עוד גבול נגב מאריך לצד המערב משם והלאה) .ו( וגבול ים  -ומצר מערבי מהו .והיהלכם הים הגדול – למצר .וגבול  -הנסין שבתוך הים ,אף הם מן הגבול והם איים שקורין אישלי"ש ]איים[ )ז(
גבול צפון  -מצר צפון .מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר  -שהוא במקצוע צפונית מערבית ,וראשו משפיע

) 821סוטה לד ע"א( :אמר להם יהושע דעו על מה אתם עוברים את הירדן על מנת שתורישו
את יושבי הארץ מפניכם שנאמר והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם וגו' אם אתם עושין כן
מוטב ואם לאו באין מים ושוטפין אותיכם מאי אותיכם אותי ואתכם.
) 822ילקוט שמעוני דברים  -פרק יא  -רמז תתעז( וירשתם אותם וישבתם בה ,בשכר שתירש
תשב.
) 823עי' מדרש רבה במדבר פרשה כג פסקה ו( זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה וכי הארץ
נופלת והלא כתיב )קהלת א( והארץ לעולם עומדת אלא כשבאו המרגלים והוציאו דבה על הארץ
כעס עליהם משה אמרו לו כל ישראל משה רבינו אילו היו המרגלים שנים שלשה בדין הוא
שנאמין שנא' )דברים יט( ע"פ שני עדים או ג' עדים הרי הן עשרה )שם א( אנה אנחנו עולים אחינו
המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו כביכול אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם מה עשה
הקב"ה נטל שר הארץ וכפתו והפילו לפניהם שנא' )שם( ראה נתן ה' אלהיך לפניך את הארץ וכי
לפניהם היתה אלא שהפיל שרה ואומר להם עלה רש אל תירא ואל תחת לא מן הנפילים ולא מן
עם רב כתיב בהפילכם את הארץ
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ונכנס לתוך הים ,ויש מרוחב הים לפנים הימנו וחוצה הימנו .תתאו  -תשפעו לכם לנטות ממערב לצפון אל הר
ההר .תתאו  -לשון סיבה כמו )ד"ה ב' יב יא( אל תא הרצים) ,יחזקאל מ י( ותאי השער היציע שקורין אפינדי"ץ
]מבנה בעל גג משופע[ שהוא מוסב ומשופע) .ח( מהר ההר  -תסבו ותלכו אל מצר הצפון לצד המזרח ותפגעו
בלבוא חמת ,זו אנטוכיא .תוצאות הגבול  -סופי הגבול ,כל מקום שנאמר תוצאות הגבול ,או המצר כלה שם
לגמרי ואינו עובר להלן כלל ,או משם מתפשט ומרחיב ויוצא לאחוריו להמשיך להלן באלכסון יותר מן הרוחב
הראשון ,ולענין רוחב המדה הראשון קראו תוצאות ששם כלתה אותה מדה) .ט( והיו תוצאתיו חצר עינן  -הוא
היה סוף המצר הצפוני ,ונמצאת חצר עינן במקצוע צפונית מזרחית ,ומשם והתאויתם לכם אל מצר המזרחי) .י(
והתאויתם  -לשון הסבה ונטיה ,כמו תתאו .שפמה  -במצר המזרחי ומשם הרבלה) .יא( מקדם לעין  -שם מקום,
והמצר הולך במזרחו ,נמצא העין לפנים מן המצר ומארץ ישראל הוא .וירד הגבול  -כל שהגבול הולך מצפון
לדרום הוא יורד והולך .ומחה על כתף  -אל עבר ים כנרת קדמה  -שיהא ים כנרת תוך לגבול במערב והגבול
במזרח ים כנרת ,ומשם יורד אל הירדן והירדן מושך ובא מן הצפון לדרום באלכסון נוטה לצד מזרח ומתקרב
לצד ארץ כנען כנגד ים כנרת ,ומושך לצד מזרחה של א"י כנגד ים כנרת ,עד שנופל בים המלח .ומשם כלה
הגבול בתוצאותיו אל ים המלח ,שממנו התחלת מצר מקצוע דרומית מזרחית ,הרי סובבת אותה לארבע
רוחותיה) .טו( קדמה מזרחה  -אל פני העולם שהם במזרח ,שרוח מזרחית קרויה פנים ,ומערבית קרויה אחור,
לפיכך דרום לימין וצפון לשמאל) .יז( אשר ינחלו לכם  -בשבילכם כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו ,ומחלק
נחלת השבט למשפחות ולגברים ,ובורר לכל אחד ואחד חלק הגון .ומה שהם עושין יהיה עשוי כאלו עשאום
שלוחים ,ולא יתכן לפרש לכם זה ככל לכם שבמקרא ,שאם כן היה לו לכתוב ינחילו לכם ינחלו ,משמע שהם
נוחלים לכם בשבילכם ובמקומכם כמו )שמות יד יד( ה' ילחם לכם) .יח( לנחול את הארץ  -שיהא נוחל וחולק
אותה במקומכם) .כט( לנחל את בני ישראל  -שהם ינחילו אותה להם למחלקותיה.
פרק לה
)ב( ומגרש  -ריוח מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות לנוי לעיר ,ואין רשאין לבנות שם בית ולא לנטוע
כרם ולא לזרוע זריעה) .ג( ולכל חיתם  -ולכל צרכיהם) .ד( אלף אמה סביב  -ואחריו הוא אומר אלפים באמה הא
כיצד ,אלפים הוא נותן להם סביב ,ומהם אלף הפנימים למגרש והחיצונים לשדות וכרמים )סוטה כז ע"ב() .יא(
והקריתם  -אין הקרייה אלא לשון הזמנה ,824וכן הוא אומר )בראשית כז כ( כי הקרה ה' אלהיך לפני) .יב( מגאל -
מפני גואל הדם ,שהוא קרוב לנרצח) .825יג( שש ערי מקלט  -מגיד שאע"פ שהבדיל משה בחייו שלש ערים
בעבר הירדן לא היו קולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושע בארץ כנען) .826יד( את שלש הערים וגו'  -אף על פי
שבארץ כנען תשעה שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי השוה ,מנין ערי מקלט שלהם משום דבגלעד נפישית
רוצחים ,דכתיב )הושע ו ח( גלעד קרית פועלי און עקובהא מדם.827
)טז( ואם בכלי ברזל הכהו  -אין זה מדבר בהורג בשוגג הסמוך לו ,אלא בהורג במזיד .ובא ללמד,
שההורג בכל דבר צריך שיהא בו שיעור כדי להמית ,שנאמר בכולם אשר ימות בו ,דמתרגמינן דהיא כמסתב
דימות ביה ,חוץ מן הברזל ,שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהברזל ממית בכל שהוא אפילו מחט ,לפיכך
לא נתנה בו תורה שיעור לכתוב בו אשר ימות בו .ואם תאמר בהורג בשוגג הכתוב מדבר,ג הרי הוא אומר למטה
או בכל אבןד אשר ימות בה בלא ראות וגו' ,למד על האמורים למעלה שבהורג במזיד הכתוב מדבר:828

 824עי' ספרי )מסעי א( :והקריתם  -אין הקריה אלא הזמנת ערים.
 825עי' ספרי )מסעי ב( :והיו לכם הערים למקלט מגואל .למה נאמר לפי שהוא אומר ורצח גואל
הדם את הרוצח אין לו דם שומע אני בינו לבין עצמו יהרגנו ת"ל ולא ימות הרוצח עד עמד )הכהן
הגדול( לפני העדה למשפט:
 826ע' משנה מכות )דף ט ע,ב( :להיכן גולין לערי מקלט לשלש שבעבר הירדן ולשלש שבארץ
כנען שנאמר את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען וגו' עד שלא
נבחרו שלש שבארץ ישראל לא היו שלש שבעבר הירדן קולטות שנאמר שש ערי מקלט תהיינה עד
שיהיו ששתן קולטות כאחת.
 827עי' מכות ט ע"ב ,לקדש כמקדש לצפון בעבר הירדן תלת בארץ ישראל תלת אמר אביי
בגלעד שכיחי רוצחים עי' שם )דף י ע"א( דכתיב גלעד קרית פועלי און עקובה מדם מאי עקובה
מדם א"ר אלעזר שהיו עוקבין להרוג נפשותעי' ספרי )מסעי פיסקא ב( והערים אשר תתנו שש ערי
מקלט תהיינה .עם הראשונות אתה אומר עם הראשונים או אינו אלא חוץ מן הראשונות כשהוא
אומר את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען .אלו הם בצר במדבר
בארץ המישור לראובני ואת ראמות בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי .וכנגדן ג' בארץ כנען
שנאמ' יהושע כ ויקדישו את קדש בגליל בהר ואת שכם בהר אפרים ואת קרית הארבע היא חברון
בארץ כנען .נמצינו למדים ששוו שני שבטים ומחצה שבעבר הירדן לתשעת השבטים ומחצה
שבארץ כנען .מכות ט לפי דרכינו למדנו שרוב שופכי דמים בארץ גלעד :ערי מקלט תהיינה לכם.
אין
 (28) 828ספרי פרשת מסעי פיסקא ב
ואם בכלי ברזל הכהו וימת רוצח הוא .למה נאמר לפי שהוא אומר או באבן יד או בכלי עץ אין לי אלא שהרגו באלו שיהיה חייב.
בברזל מנין ת"ל ואם בכלי ברזל הכהו וימת רוצח הוא .עד שלא יאמר יש לי בדין אם כשהרגו באבן או בעץ חייב ק"ו בברזל אלא א"כ
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)יז( באבן יד  -שיש בה מלא יד:829
אשר ימות בה  -שיש בה שיעור להמית,ה כתרגומו .לפי שנאמר )שמות כא ,יח( והכה איש את רעהו
באבן ,ולא נתן בה שיעור ,יכול כל שהוא ,לכך נאמר אשר ימות בה:830
)יח( או בכלי עץ יד  -לפי שנאמר )שמות כא ,כ( וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ,יכול כל
שהוא ,לכך נאמר בעץ אשר ימות בו ,שיהא בו כדי להמית:831
)יט( בפגעו בו  -אפילו בתוךו ערי מקלטשיז:
)כ( בצדיה  -כתרגומו בכמנא במארב:
)כב( בפתע  -באונס .832ותרגומו בתכיף שהיה סמוך לו ,ולא היה לו שהות להזהר עליו:
)כג( או בכל אבן אשר ימות בה  -הכהו:
ז בלא ראות  -שלא ראהו:
ויפל עליו  -מכאן אמרו ההורג דרך ירידהח גולה ,דרך עלייהט אינו גולה:833
)כה( עד מות הכהן הגדול  -שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם ,והרוצח בא לסלק את
השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים .אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול .834דבר אחר לפי שהיה לו לכהן גדול
להתפללי שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו:835
אשר משח אותו בשמן הקדש  -לפי פשוטו מן המקראות הקצרים הוא ,שלא פירש מי משחו,כ אלא
כמו אשר משחו המושח אותו בשמן הקדש .ורבותינו דרשוהו במסכת מכות )יא ב( לראיית דבר ,ללמד שאם עד

ענשת מן הדין לכך נאמר אם בכלי ברזל הכהו וימת רוצח הוא מות יומת הרוצח ללמדך שאין עונשים מן הדין .או מה אבן מלא יד אף
ברזל מלא יד סנהדרין עו גלוי היה לפני הקב"ה שהברזל ממית ממית במשהו לפיכך לא נאמר בו יד אלא אפילו מחט ואפי' בצנורא.
אין לי אלא שהרגו ישראל בברזל שיהא חייב השליך עליו עשתות וגולמים מנין ת"ל רוצח הוא מות יומת הרוצח מ"מ:
עי' הערה הבאה ,וכן הבא אחריו.

 (28) 829ספרי פרשת מסעי פיסקא ב
ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימות רוצח הוא מות יומת הרוצח .למה נאמר לפי שהוא אומר שמות יא וכי יריבון אנשים והכה איש
את רעהו שומע אני שאם יכנו בין בדבר שהוא כדי להמיתו ובין בדבר שאינו כדי להמיתו יהא חייב ת"ל אם באבן יד אשר ימות בה
הכהו סנהדרין עח מגיד הכתוב שאינו חייב עד שיכנו בדבר שהוא כדי להמיתו .שומע אני אף על מקום שאינו כדי להמיתו ת"ל דברים
יט וכי יהיה איש שונא לרעהו מגיד הכתוב שאינו חייב עד שיכנו בדבר שיש בו להמיתו ועל מקום שהוא כדי להמיתו .אין לי אלא
שהרגו באבן שיהא חייב גלגל עליו סלעים ועמודים מנין ת"ל רוצח הוא מות יומת הרוצח מ"מ :ואם בכלי עץ יד אשר ימות

 (28) 830ספרי פרשת מסעי פיסקא ב
ואם בכלי עץ יד אשר ימות בה הכהו וימת רוצח הוא .למה נאמר לפי שהוא אומר שמות כא וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט
ומת תחת ידו נקום ינקם שומע אני בין שיש בו כדי להמיתו ובין שאין בו כדי להמיתו ת"ל או בכלי עץ יד אשר ימות בה הכהו וימת
רוצח הוא מגיד הכתוב שאינו חייב עד שיכנו בדבר שיש בו כדי להמית .שומע אני אף על מקום שאינו כדי להמית ת"ל וכי יהיה איש
שונא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש מגיד הכתוב שאינו חייב עד שיכנו בדבר שיש בו כדי להמית .אין לי אלא שהרגו בעץ
שהוא חייב השליך עליו
 831עי' הערה הקודמת.
832

) (30ספרי פרשת נשא פיסקא כח
במקום שעשה ספק כוודאי לא עשה אונס כרצון כאן שלא עשה ספק כוודאי אינו דין שלא נעשה אונס כרצון תלמוד לומר בפתע
להביא את האונס :פתאום .להביא את השוגג והדין נותן ומה אם במקום
833

) (27ילקוט שמעוני במדבר  -פרק לה  -רמז תשפח
והרגו הרי זה אינו גולה ,זה הכלל כל שבדרך ירידתו גולה ,שלא בדרך ירידתו אינו גולה .מנא ה"מ אמר שמואל דאמר קרא ויפל עליו
וימת עד שיפול דרך נפילה .ויפל לרבות שקפץ לתוך מעין .והוא לא אויב לו להעיד .ולא מבקש רעתו לשפטו .מגיד שדבבו של אדם
לא דנו ולא מעידו .ת"ר והוא לא
834

) (1ספרי פרשת מסעי פיסקא ב
ה :ר' מאיר אומר רוצח מקצר ימיו של אדם וכהן גדול מאריך ימיו של אדם .ר' אומר רוצח מטמא את הארץ ומסלק את השכינה וכהן
גדול גורם לשכינ' שתשרה על האדם בארץ .אין בדין שיהא מי שמטמא את הארץ לפני מי שגורם להשרות את השכינה על אדם בארץ:
וא
 835עי' מכות יא ע"א] ,אמר[ ההוא סבא מפירקיה דרבא שמיע לי שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו
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שלא נגמר דינו מת כהן גדול ומנו אחר תחתיו ולאחר מכאן נגמר דינו ,חוזר במיתתו של שני ,שנאמר אשר משח
אותו ,וכי הוא משחו לכהן או הכהן משח אותו ,אלא להביא את הנמשח בימיו שמחזירו במיתתו:836
)כז( אין לו דם  -הרי הוא כהורג את המת שאין לו דםשיח:
)כט( בכל מושבתיכם  -למד שתהא סנהדרין קטנה נוהגת בחוצה לארץ כל זמן שנוהגתל בארץ
ישראל:837
שיט
)ל( כל מכה נפש וגו'  -הבא להרגומ על שהכה את הנפש :
לפי עדים ירצח  -שיעידו שבמזידנ ובהתראה הרגו:838
)לא( ולא תקחו כפר  -לא יפטרס בממון:839
)לב( ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו  -למי שנס אל עיר מקלטו שהרג בשוגג אינו נפטר מגלות
בממון ליתן כופר לשוב לשבת בארץ בטרם ימות הכהן:840
לנוס  -כמוע לנס ,כמו )מיכה ב ,ח( שובי מלחמה ,ששבו מן המלחמה ,וכן )צפניה ג ,יח( נוגי ממועד,
וכן )יהושע ה ,ה( כי מולים היו ,כאשר תאמר שוב על מי ששב כבר ,ומול על מי שמל כבר ,כן תאמר לנוס על מי

 836משנה משנגמר דינו מת כ"ג ה"ז אינו גולה אם עד שלא נגמר דינו מת כ"ג ומנו אחר תחתיו ולאחר מכן נגמר דינו חוזר במיתתו של
שני נגמר דינו בלא כ"ג וההורג כ"ג וכ"ג שהרג אינו יוצא משם לעולם ואינו יוצא לא לעדות מצוה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות
ואפי' ישראל צריכים לו ואפי' שר צבא ישראל כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם שנאמר אשר נס שמה שם תהא דירתו שם תהא
מיתתו שם תהא קבורתו כשם שהעיר קולטת כך תחומה קולט רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם רבי יוסי הגלילי אומר מצוה
ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם רבי עקיבא אומר רשות ביד גואל הדם וכל אדם חייבין עליו :וכו' אם עד שלא נגמר דינו וכו' :מנא
הני מילי אמר רב כהנא דאמר קרא וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקדש וכי הוא מושחו אלא זה שנמשח בימיו
מאי הוה ליה למעבד היה לו לבקש רחמים שיגמור דינו לזכות ולא ביקש
837

) (191ספרי פרשת מסעי פיסקא ג
והיו לכם לחקת משפט .שינהוג הדבר לדורות :בכל מושבותיכם .בארץ ובח"ל :כל מכה נפש לפי

תלמוד בבלי מסכת מכות דף ז/א
משנה מי שנגמר דינו וברח ובא לפני אותו בית דין אין סותרין את דינו כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידים
אנו באיש פלוני שנגמר דינו בב"ד של פלוני ופלוני ופלוני עדיו הרי זה יהרג סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ
סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית רבי אליעזר בן עזריה אומר אחד לשבעים שנה רבי טרפון ורבי
עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הן מרבין שופכי
דמים בישראל :גמרא וכו' סנהדרין נוהגת כו' :מנא ה"מ דתנו רבנן והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם
למדנו לסנהדרין שנוהגת בארץ ובחוצה לארץ אם כן מה תלמוד לומר בשעריך בשעריך אתה מושיב בתי דינים
בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ובחוץ לארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר:
838

) (1ספרי פרשת מסעי פיסקא ג
ח"ל :כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח וגו' .למה נאמר לפי שהוא אומר ולא ימות הרוצח גואל הדם הוא ימיתנו שומע אני
יהרגנו בינו לבין עצמו ת"ל כל מכה נפש לפי עדים מגיד שאין הורגים אלא בעדים דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר כל מכה נפש למה
נאמר לפי שהוא אומר ולא ימות הרוצח שומע אני יהרגנו בב"ד ושלא בעדים ת"ל כל מכה נפש לפי עדים מגיד שאין הורגו אלא בב"ד
ובעדים :וע
839

עי' ספרי שם
ולא תקחו כופר לנפש רוצח .למה נאמר לפי שהוא אומר שמות כא אם כופר יושת עליו .כתובות לז וש"נ או כשם שנותנים פדיון
למומתים בידי שמים כך יהיו נותנים למומתים בידי אדם ת"ל ולא תקחו כופר .ר' יאשי' אומר סנהדרין פה וש"נ הרי שיצא ליהרג וחבל
באחרים חייב .חבלו בו אחרים פטורים בגופו ולא בממונו .או עד שלא נגמר דינו ת"ל אשר הוא רשע למות עד שלא נגמר דינו חייב
משנגמר דינו פטור .ר' יונתן אומר הרי שיצא ליהרג וקדם אחר והרגו פטור .או עד שלא נגמ' דינו ת"ל אשר הוא רשע למות עד שלא
נגמר דינו חייב משנגמר דינו פטור :ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו .הרי
840

עי' ספרי שם ,ולא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו .הרי שהרג את הנפש במזיד שומע אני אם יתן ממון ויגלה
ת"ל לא תקחו כופר לנוס שמה:
עי' הערה הקודמת.
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שנס כבר ,וקורהו נוס כלומר מוברח .ואם תאמר לנוס לברוח ,ותפרשהו לא תקחו כופר למי שיש לו לברוח
לפטרו מן הגלות ,לא ידעתי היאך יאמר לשוב לשבת בארץ ,הרי עדיין לא נס ומהיכן ישובשכ:
)לג( ולא תחניפו  -ולא תרשיעו ,כתרגומו ולאפ תחייבון:
)לד( אשר אני שכן בתוכה  -שלא תשכינו אותי בטומאתה:841
כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל  -אף בזמן שהם טמאים שכינה ביניהם:842
פרק לו
)ג( ונוסף על נחלת המטה  -שהרי בנה יורשה והבן מתיחס על שבט אביושכא:
)ד( ואם יהיה היובל  -מכאן היה רבי יהודה אומר עתידצ היובלק שיפסוק:843
ואם יהיה היובל  -כלומר אין זו מכירה שחוזרת ביובל ,שהירושה אינה חוזרת ,ואפילו אם יהיה היובל
לא תחזור הנחלה לשבטו ,ונמצא שנוספה על נחלת המטה אשר תהיינה להםשכב:
)ח( וכל בת ירשת נחלה  -שלא היה בן לאביה:
)יא( מחלה תרצה וגו'  -כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשניםר ונשאו כסדר תולדותן ,ובכל המקרא מנאן
לפי חכמתןש ומגיד ששקולות זו כזו:844
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 (16) 841ספרי פרשת מסעי פיסקא ג
דמים שכינה מסתלקת ומקדש מטמא :אשר אני שוכן בתוכה .חביבים ישראל שאף על פי שהם טמאים שכינה
ביניהם שנאמר כי אני שוכן בתוכה .ואומר ולא יטמאו עוד את מחניהם .ולא תטמא הארץ .רבי נתן אומר חביבים
ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם .גלו למצרים שכינה עמהם שנ' ש"א ב הנגלה נגליתי אל בית אביך
בהיותם במצרים לבית פרעה .גלו לבבל שכינה עמהם שנ' ישעיה מג למענכם שולחתי בבלה .גלו לעילם שכינה
עמהם שנא' ירמיה מט ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים .גלו לאדום שכינה עמהם שנא' ישעיה סג
מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה .וכשהם חוזרים שכינה עמהם שנ' דברים ל ושב ה' את שבותך ורחמך
והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלהיך .ואומר שה"ש ד אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה
מראש שניר וחרמון ממעונות אריות ומהררי נמרים .ר' אומר משל למה הדבר דומה למלך שאמר לעבדו אם
תבקשוני הריני אצל בני כל זמן שאתה מבקשני הריני אצל בני .וכן הוא אומר ויקרא טז כשוכן אתם בתוך
טומאותם .ואומר שם טו בטמאם את משכני אשר בתוכ' .ואומר ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם.
ואומר במדבר לה ולא תטמאו את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך בני
ישראל:
 842עי' הערה הקודמת.
843

) (14ספרא פרשת ויקרא דיבורא דנדבה פרשתא יג
)א( ואם תקריב מנחת בכורים לה' ר' יהודה אומר עתידה מנחת בכורים לפסוק ולחזור .וכן הוא אומר ואם יהיה היובל לבני ישראל
עתיד היובל לפסוק ולחזור:
844

) (3ילקוט שמעוני יהושע  -פרק טו  -רמז כז
יצאו ממנו וחבבו את ארץ ישראל .מחלה נעה חגלה אי כל הקודם במקרא קודם במעשה תלמוד לומר ותהיינה מחלה תרצה מגיד
ששקולות זו בזו .רבי נתן אומר יפה כח נשים מכח אנשים ,אנשים אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה ,ונשים אמרו תן לנו אחוזה:
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קטו יש דרשות בספרי:
) (8ספרי פרשת שלח פיסקא א
כמספרם דברי ר' יאשיה .ר' יונתן אומר אינו צריך שהרי כבר נאמר כל האזרח יעשה ככה את אלה שלא ימעיט ולא ירבה ומה תלמוד
לומר כמספר אשר תעשו יכול אם רצה לכפול יכפול תלמוד לומר ככה תעשה לאחד כמספרם מכאן אמרו מנחות פט מערבי' נסכי פרים
בנסכי פרים נסכי אילים בנסכי
אבל לא נראה לי שיש סיבה להביאם.
קטז

קיז
קיח
קיט

עי' הערה הקודמת.
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רכב

) (9-10זוהר חלק ג דף ריא/ב
בלעם כי טוב בעיני יי' וגו' ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וגו' .מאי לקראת נחשים .א"ר יוסי דהני תרין זמנין קדמאי הוה אזיל
בכל חרשוי ובעא למילט לישראל כיון דחמא רעותיה דקב"ה דאמר??????????
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רעו מצויין ספרי
רעז
רעח

רעט ע' לקמן שזה ר' משה הדרשן ולכן אין מקום למקור??
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רפה
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רצד עי' הערה .??????807
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שכב
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