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פרשת בהעלתך תשע"ב
כי אשה כושית לקח
במדבר פרק יב

ֹאמר%
ית ָל ָקח) :ב( ַו& ְ
ית ֲא ֶר ָל ָקח ִי ִא ָה כ ִ
הרֹ ְמ ֶֹה ַעל אֹדת ָה ִא ָה ַה ִ
)א( ַו ְ ַד ֵר ִמ ְר ָי וְ ֲ
.ד
' ְמ ֶֹה ִ( ֶר יְ קֹוָק ֲהלֹא ַ) ָנִ %ד ֵר וַ&ִ ְ ַמע יְ קֹוָק) :ג( וְ ָה ִאי מ ֶֹה >ענו< ָענָיו ְמאֹד ִמֹל ָה ָ
ֲה ַרק ְ
הרֹ וְ ֶאל ִמ ְר ָי ְצאָ ְ %ל ְ ְ ֶכ ֶאל א ֶֹהל
ֹאמר יְ קֹוָק ְִ /תאֹ ֶאל מ ֶֹה וְ ֶאל ֲ
ֲא ֶר ַעל ְ/נֵי ָה ֲא ָד ָמה :ס )ד( ַו& ֶ
ֵיה :
ֵצאְ %נ ֶ
%מ ְר ָי ַו& ְ
הרֹ ִ
ֵרד יְ קֹוָק ְ ַע%2ד ָענָ ַו ַ& ֲעמֹד ֶַ /תח ָהא ֶֹהל וַ&ִ ְק ָרא ֲ
ֵצאָ ְ %ל ְ ָ ) :ה( ַו& ֶ
מעד ַו& ְ
ֵ
ַ(ע ַ ֲחל ֲא ַד ֶר ) :ז( לֹא ֵכ ַע ְב ִ(י
יא ֶכ יְ קֹוָק ַ ְַ 2ר.ה ֵא ָליו ֶא ְתו ָ
ֹאמר ִ ְמע %נָא ְד ָב ָרי ִא יִ ְהיֶה נְ ִב ֲ
)ו( ַו& ֶ
(%ע לֹא
%מ ַ
ַיט ַ
%ת מנַת יְ קֹוָק י ִ
%מ ְר ֶאה וְ לֹא ְב ִחידֹת ְ
ֶא ָמ ה%א) :ח( ֶ/ה ֶאל ֶ/ה ֲא ַד ֶר  ַ
יתי נ ֱ
מ ֶֹה ְ ָכל ֵ ִ
את ְל ַד ֵר ְ ַע ְב ִ(י ְבמ ֶֹה:
יְ ֵר ֶ
רש"י

)א( ותדבר  6אי דבור בכל מקו אלא לשו קשה ,וכ הוא אומר )בראשית מב ,ל( דבר האיש אדוני
האר 9אתנו קשות ,ואי אמירה בכל מקו אלא לשו תחנוני  ,וכ הוא אומר )בראשית יט ,ז( ויאמר
אל נא אחי תרעו) ,במדבר יב ,ו( ויאמר שמעו נא דברי ,כל נא לשו בקשה :ותדבר מרי ואהר  6היא
פתחה בדבור תחילה ,לפיכ' הקדימה הכתוב תחלה ,ומני היתה יודעת מרי שפרש משה מ האשה,
רבי נת אומר ,מרי היתה בצד צפורה בשעה שנאמר למשה אלדד ומידד מתנבאי במחנה ,כיו
ששמעה צפורה ,אמרה אוי לנשותיה של אלו א ה נזקקי לנבואה שיהיו פורשי מנשותיה כדר'
שפרש בעלי ממני ,ומש ידעה מרי והגידה לאהר .ומה מרי שלא נתכוונה לגנותו ,כ' נענשה ,קל
וחומר למספר בגנותו של חבירו :האשה הכשית  6מגיד שהכל מודי ביפיה ,כש שהכל מודי
בשחרותו של כושי :כושית  6בגימטריא יפת מראה :על אדות האשה  6על אודות גירושיה :כי אשה
כשית לקח  6מה תלמוד לומר ,אלא יש ל' אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה ,במעשיה ולא ביפיה,
אבל זאת נאה בכל :האשה הכשית  6על ש נויה נקראת כושית כאד הקורא את בנו נאה כושי ,כדי
שלא תשלוט בו עי רעה :כי אשה כשית לקח  6ועתה גרשה) :ב( הרק א  6עמו לבדו דבר ה' :הלא ג
בנו דבר  6ולא פרשנו מדר' אר) :9ג( ענו  6שפל וסבל) ... :ו( שמעו נא דברי  6אי נא אלא לשו בקשה:
א יהיה נביאכ  6א יהיו לכ נביאי  :ה' במראה אליו אתודע  6שכינת שמי אי נגלית עליו
באספקלריא המאירה אלא בחלו וחזיו) :ח( פה אל פה  6אמרתי לו לפרוש מ האשה .והיכ אמרתי
לו ,בסיני )דברי ה ,כז( ל' אמור לה שובו לכ לאהליכ  ,ואתה פה עמוד עמדי :ומראה ולא בחידות
 6מראה זה מראה דבור ,שאני מפרש לו דבורי במראת פני שבו ואיני סותמו לו בחידות ,כעני שנאמר
ליחזקאל )יחזקאל יז ,ב( חוד חידה וגו' ,יכול מראה שכינה ,תלמוד לומר )שמות לג ,כ( לא תוכל לראות
את פני :ותמנת ה' יביט  6זה מראה אחורי  ,כעני שנאמר )שמות לג ,כג( וראית את אחורי :בעבדי
במשה  6אינו אומר בעבדי משה ,אלא בעבדי במשה ,בעבדי א= על פי שאינו משה ,במשה אפילו אינו
עבדי ,כדאי היית לירא מפניו ,וכל שכ שהוא עבדי ועבד מל' מל' ,היה לכ לומר אי המל' אוהבו
חנ  .וא תאמרו איני מכיר במעשיו ,זו קשה מ הראשונה:
אבן עזרא
רשב"ם
)א( ]ה[כושית  6שהיא ממשפחת ח  :כי אשה כושית )א( ותדבר מרי  6היא דברה ,ג אהר הסכי או
החריש ,על כ נענשו .וטע ותדבר ע בי"ת דר' גנאי,
לקח  6כדכת' בדברי הימי דמשה רבנו שמל' באר9
כמו וידבר הע באלהי )במדבר כא ,ה( .ג ימצא
כוש ארבעי שנה ולקח מלכה אחת ולא שכב עמה
לשבח ,ג בדר' נבואה .יש אומרי  ,כי משה מל' על
כמו שכתוב ש  ,וה לא ידעו כשדיברו בו שלא נזקק
כוש ולקח כושית ,והמתרג אמר ,שפירתא .וטעמו 6
לה .זהו עיקר פשוטו .שא בשביל צפורה דיברו ,מה
לשו כבוד ,כאשר יקראו הישמעאלי לזפת הלב .ג
צור' לפרש כי אשה כושית לקח? וכי ]עד[ עתה לא
אנחנו נקרא העור סגי נהור ,והנה לא יתכ שנקרא
ידענו כי ציפורה מדיינית היא? ועוד תשובה כי לא
ש  ,שהוא לשבח ,להפכו לגנאי .וי"א ,כי כוש ב ימיני
היתה כושית כי כוש מבני ח הוא ,ומדיי מבני
הוא שאול ,וכ הלא כבני כושיי )עמוס ט ,ז( ,וכבר
קטורה אשר ילדה לאברה ) :ב( ויאמרו הרק א
פירשתיו .והישר בעיני שזו הכושית היא צפורה ,כי
במשה ]וגו'[  6כלומר עוד זאת אמרו על משה במה
היא מדינית ,ומדיני ה ישמעאלי  ,וה דרי
יכול להתפאר עלינו הלא ג בנו דבר ]י"י[ לישראל:
באהלי  ,וכ כתוב ירגזו יריעות אר 9מדי )חבקוק ג,
בנו  6על ידינו:
ז( .ובעבור חו השמש אי לה לב כלל ,וצפורה
היתה שחורה ודומה לכושית .וטע כי אשה כושית לקח  6זה הדבור שדברה מרי  .ומה נכבד דברי קדמונינו
שאמרו על הזקני  :אשריה ואוי לנשיה  .והנה חשדו משה כי לא נמנע לשכב ע צפורה רק בעבור שאיננה
יפה) :ב( ויאמרו הרק א במשה  6הביאה ראיה ,כי לא עשה זה לקדושת הש  ,כי ה היו נביאי  ,ואי המשכב
אסור לה  .הרק א'  6והאחד יספיק ,רק הוא דר' צחות ,כמו המבלי אי קברי )שמות יד ,יא( .וישמע ה' 6
וא דברו בסתר) :ג( ענו מאד  6במשקל 'שלו' .והטע  ,שלא בקש גדולה על אחיו:
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רש"י

א%כל .נ ִֹכי ְל ַב ִ(י ָל ֵBאת ֶאת ָל ָה ָע
)יד( לֹא ַ
ַהֶCה ִי ָכ ֵבד ִמ ֶ ִD2י) :טו( וְ ִא ָ ָכה  ְ ע ֶֹBה ִEי
ֶי' וְ ל
אתי ֵח ְ ֵעינ ָ
ָה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג ִא ָמ ָצ ִ
ֶא ְר ֶאה ְ ָר ָע ִתי :פ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֶא ְס ָפה ִEי ִ ְב ִעי
)טז( ַו& ֶ
ָד ְע ָ ִי ֵה זִ ְקנֵי
ִאי ִמ ְִ Cקנֵי יִ ְָ Bר ֵאל ֲא ֶר י ַ
מעד
ָה ָע וְ  ְֹט ָריו וְ ָל ַק ְח ָ א ָֹת ֶאל א ֶֹהל ֵ
ָר ְד ִ י וְ ִד ַ ְר ִ י ִע ְ'ָ 2
ַFבִ ָ %ע ָ) :'ְ 2יז( וְ י ַ
וְ ִה ְתי ְ
י' וְ ְַ Bמ ִ י
ר%ח ֲא ֶר ָע ֶל ָ
.צ ְל ִ י ִמ ָה ַ
ָ וְ ַ
ָBאִ %א ְ ָ' ְ ַמ ָGא ָה ָע וְ לֹא ִת ָGא
יה וְ נ ְ
ֲל ֶ
עֵ
 ָ ה ְל ַב ֶ( ָ'... :
ָי ַ ֲַ 2חנֶה ֵ ָה ֶא ָחד
)כו( וַ&ִ ָ ֲארְ %נֵי ֲאנ ִ
ר%ח
יה ָה ַ
ֲל ֶ
ידד ַו ָ נַח ע ֵ
ֶא ְל ָ(ד וְ ֵ ַה ֵנִ י ֵמ ָ
ַא%
ֹה ָלה וַ&ִ ְתנ ְ
ָצאָ %הא ֱ
וְ ֵה ָ2ה ַ ְ ת ִבי וְ לֹא י ְ
ַ ֲַ 2חנֶה... :
%מי יִ ֵ 
ֹאמר ל מ ֶֹה ַה ְמ ַקֵDא  ָ ה ִלי ִ
)כט( ַו& ֶ
יאי ִי יִ ֵ  יְ קֹוָק ֶאת ר%ח
ָל ַע יְ קֹוָק נְ ִב ִ
יה :
ֲל ֶ
עֵ

)טז( אספה לי  6הרי תשובה לתלונת' שאמרת לא
אוכל אנכי לבדי .והזקני הראשוני היכ היו ,והלא
א= במצרי ישבו עמה  ,שנאמר )שמות ג ,טז( ל'
ואספת את זקני ישראל ,אלא באש תבערה מתו.
וראוי היו לכ' מסיני ,דכתיב )שמות כד( ויחזו את
האלהי  ,שנהגו קלות ראש ,כנוש' פתו ומדבר בפני
המל' .וזהו )ש ( ויאכלו וישתו ,ולא רצה הקב"ה
לית אבלות במת תורה ופרע לה כא :אשר ידעת
כי ה וגו'  6אות שאתה מכיר שנתמנו עליה
שוטרי במצרי בעבודת פר' והיו מרחמי עליה
ומוכי על יד  ,שנאמר )שמות ה ,יד( ויכו שוטרי בני
ישראל ,עתה יתמנו בגדולת כדר' שנצטערו בצרת:
ולקחת אות  6קח בדברי  ,אשריכ שנתמנית
פרנסי על בניו של מקו  :והתיצבו ש עמ  6כדי
שיראו ישראל וינהגו בה גדולה וכבוד ויאמרו חביבי
אלה שנכנסו ע משה לשמוע דבור מפי הקב"ה:
)יז( וירדתי  6זו אחת מעשר ירידות הכתובות בתורה:
ודברתי עמ  6ולא עמה :

שפת אמת לפרשת בהעלותך  -שנת תרנ"ו

בפסוק לא כ עבדי משה בכל ביתי נאמ .וקשה לאו רישא סיפא דהיכ נזכר חסרו אמונה בשאר
נביאי ברישא .אכ העני הוא דכל הנביאי היו צריכי להשתנות בעת הנבואה ע"י התפשטות
הגשמיות ונעשי כברי' חדשה כדאיתא כשהי' הנבואה שורה עליה פניה מאירי כלפידי כו' .א"כ
אי הנבואה דבוקה בעצ בה  .אבל במשה רבינו ע"ה אדרבא כשהוצר' לדבר עמה הוש לפניו
מסוה והוצר' להשתנות בהתלבשות .וכשהנבואה דיברה בו הי' בעצ תבניתו כמ"ש פה אל פה אדבר.
וזה נקרא נאמ .ולכ ה לא הוצרכו לפרוש מנשותיה כמו מרע"ה כדאיתא משה משה אי בו פסוק
שמשה שלמטה הוא משה שלמעלה איש אלקי  .אבל שאר נביאי רק בשעת הנבואה הי' לה דביקות
בשורש שלמעלה:
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