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 במדבר פרק טז 
 ֱאִלי�ב ְ�ֵני ְוַלֲאִביָר� ְלָדָת� ִלְקרֹא מֶֹ
ה ַוִ�ְ
ַלח) יב(

 ֵמֶאֶר& ֶהֱעִליָתנ  ִ%י ַהְמַעט) יג( :ַנֲעֶלה לֹא ַו�ֹאְמר 
 ָעֵלינ  ִתְ*ָ(ֵרר ִ%י ַ�ִ)ְדָ�ר ַלֲהִמיֵתנ   ְדַב
 ָחָלב ָזַבת
  ְדַב
 ָחָלב ָזַבת ֶאֶר& ֶאל לֹא -,) יד( :ִהְ*ָ(ֵרר ַ+�

 ַהֵעיֵני ָוָכֶר� ָ*ֶדה ַנֲחַלת ָלנ  ַוִ(ֶ(� ֲהִביאָֹתנ 
 ְלמֶֹ
ה ַוִ�ַחר) טו( :ַנֲעֶלה לֹא ְ(ַנֵ/ר ָהֵה� ָהֲאָנִ
י�

 לֹא ִמְנָחָת� ֶאל ֵ(ֶפ� -ל ְיקָֹוק ֶאל ַו�ֹאֶמר אֹדְמ
 -ַחד ֶאת ֲהֵרעִֹתי ְולֹא ָנָ*אִתי ֵמֶה� ֶאָחד ֲחמ1ר
 ֲעָדְת2ָ ְוָכל -ָ(ה קַֹרח ֶאל מֶֹ
ה ַו�ֹאֶמר) טז( :ֵמֶה�
  ְקח ) יז( :ָמָחר ְו-ֲהרֹ� ָוֵה� -ָ(ה ְיקָֹוק ִלְפֵני ֱהי 


 ִלְפֵני ְוִהְקַרְבֶ(� ְקטֶֹרת ֲעֵליֶה� ַתֶ(� ְנ ַמְחָ(ת1 ִאי
 ְו-ָ(ה ַמְח(ֹת  ָמאַתִי� ֲחִמ3ִי� ַמְחָ(ת1 ִאי
 ְיקָֹוק

 ַמְחָ(ת1 ִאי
 ַוִ�ְקח ) יח( :ַמְחָ(ת1 ִאי
 ְו-ֲהרֹ�
 ַוַ�ַעְמד  ְקטֶֹרת ֲעֵליֶה� ַוָ�ִ*ימ  ֵא
 ֲעֵליֶה� ַוִ�ְ(נ 
 :ְו-ֲהרֹ�  מֶֹ
ה מ1ֵעד אֶֹהל 4ֶַתח
 

 אונקלוס
 תקביל לא יי קד� ואמר לחדא למשה ותקי,) טו(

 שחרית מנהו� דחד חמרא לא קורבנהו� ברעוא
 :מנהו� לחד אבאישית ולא

 
 י "רש

 מחזיקי� שאי� מכא� 6 'וגו משה וישלח) יב(
 להשלימ� אחריה� מחזר משה שהיה, במחלוקת

 שאי�, ל�הכשי פיה� 6 נעלה לא :שלו� בדברי
 על מוסב הדבר 6 לנו ותת�) יד( :ירידה אלא לה�
 נתת ולא הביאותנו לא כלומר, למעלה האמור לא
) יז, ג שמות (לנו אמרת, וכר� שדה נחלת לנו

 מש�', וגו אר& אל מצרי� מעני אתכ� אעלה
, הביאותנו ודבש חלב זבת אר& אל ולא הוצאתנו

 לנו שאמרת, במדבר להמיתנו עלינו גזרת אלא
 העיני :פגריכ� יפלו הזה במדבר) כט, יד במדבר(

  שולח אתה אפילו 6 'וגו תנקר הה� האנשי�
 ויחר) טו( :בחבירו קללתו התולה כאד� 6 הה� האנשי� :נעלה לא, אלי2 נעלה לא א� עינינו את לנקר

 מחר לפני2 מקריבי� שה� הקטרת פשוטו לפי 6 מנחת� אל תפ� אל :למאוד עד נצטער 6 מאד למשה
 לפני2 יקובל לא חלק� א,, צבור בתמידי חלק לה� שיש אני יודע אומר והמדרש. אליה� תפ� אל

 אפילו. נטלתי מה� אחד של חמורו לא 6 נשאתי מה� אחד חמור לא :תאכלנו ולא האש תניחנו, לרצו�
 החמור אותו ליטול לי והיה, החמור על בני ואת אשתי את והרכבתי למצרי� ממדי� כשהלכתי

 מל2 של אנגריא נקראת כ2, ארמי לשו�, שחרית, אנקלוס ותרגו�. משלי אלא נטלתי לא ,משלה�
 :שבכ� איש ומאתי� החמשי� 6 מחתתו איש' וגו והקרבת�) יז( :עדת2 6 וה� )טז( :שחוור

 
 ם"רשב

 מ� בנימי� משאת ותרב כמו. פנה מ� 6 תפ� אל) טו(
 לא :תפנה אל תפ� אל, תפנה אל תפ� אל. רבה
 לא אחד חמור אפילו 6 נשאתי מה� אחד חמור

 כ� וא�, הע� על משתוררי� כשאר מה� נשאתי
 לא נקוד היה וא�. בשררה אותי מפשיעי� למה

 אחד של חמור היה פתרונו, מה� אחד חמור
 :מה� אחד את וכמו הע� אחד כמו, מה�

 ן"רמב
 הקטרת פשוטו לפי 6 מנחת� אל תפ� אל) טו(

. אליה תפ� אל למחר לפני2 מקריבי� שה�
 בתמידי חלק לה� שיש אני יודע אמר ומדרשו

. י"רש לשו�, לרצו� לפני2 יקרב לא חלק� צבור
 דת� שעל לפי, הקטרת על שיהיה בעיני נכו� ואינו

 וה� דבריה� על לו שחרה כ� אומר הוא ואביר�
 אבל. קטרת להקטיר הנועדי� העדה בתו2 היו לא

  בכהונה רוצי� אלה שהיו בעבור כי, פשוטו
 שיתפללו תפלה ואל לפני2 שיקריבו קרב� אל תפ� אל" מנחת� אל תפ� אל "משה אמר, קרב� הקריבל

 שיקריבו דבר איזה, קרבנהו� אונקלוס אמר וג�. בכתוב מנחה יקראו התפלה ג� הקרבנות כל כי, ל2
 לקחתי לא מעול� כי, עליה� משתרר אני שררה מה אמר 6 נשאתי מה� אחד חמור לא וטע� :לפני2

 ח א"ש (דכתיב המלוכה משפט זה כי, השרי� או המלכי� כדר2 צרכי לעשות אחד חמור אפילו �מה
 מל2 של אנגריא נקרא שכ2, "שחרית "אונקלוס של טע� וזה. למלאכתו ועשה יקח חמוריכ� ואת) טז

 לשומו 6 מה� אחד את הרעתי ולא ואמר וחזר. מלכות שבדיני הקט� הדבר הזכיר). א מז ב"ב (שחוור
 :כול� הרעות על כלל כי, כבודו על ולבזות דינו להטות או, למל2 יאות כאשר ובמלאכתי כבתיבמר
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 אור החיים 
מזה הכיר היות� בחינת הרע ,  הכוונה לצד שראה הפלאת שנאת הרשעי� עמו'אל תפ� וגו' ויאמר אל ה) טו(

והכוונה בזה  :אל תפ� אל מנחת�'  אמר אל הולזה, גמור אשר טבעו לשנא בחינת הטוב שנאת מות בלא סיבה
וכבר קד� לנו שאי� הקדוש ברו2 הוא מקפח שכר כל בריה , לצד שאי� ל2 אד� שאי� בידו מצות ומעשי� טובי�

וצא ולמד משכר פסיעותיו של , אל אמונה ואי� עול) דברי� לב ד(דכתיב , ואפילו של רשעי�, :)ק לח"ב(ובריה  5 

' לזה ביקש מה, שהזכות תולה,  חש משה שתעמוד לה� איזה מצוה שביד�כ�אשר על , )סנהדרי� צו(אותו רשע 
 וא� תאמר  :לא יפ� לה ולא יביט אליה' פירוש אפילו זכות שכבר הגיעה מנחה לה, ואמר אל תפ� אל מנחת�

דע כי הצדיקי� יש כח בה� להפקיע זכות הנמצאת , אי2 יבטל מדתו יתבר2 לאנשי� הה� לעוות משפט�
פירוש מושל ביראת , )ב כג ג"ש(יראת אלהי� )ב(והוא סוד צדיק מושל , כשיראו שה� מוחלטי� ברע, י�לרשע

מה שאי� הקדוש ברו2 הוא כביכול , יש כח ביד�, ממנוא� יראה בעיניה� להפקיע זכותו , שיעשה האד�', ה 10 

הפקר :) יבמות פט(ותמצא בדי� שלמטה כיוצא בדבר שיכולי� בית די� להפקיר נכסי אד� רשע כאומר� , עושה
וא� לצד שנאת� אותו לא מפני זה יתחייבו , וא� תאמר למה ל2 משה להפליא עונש� של אלו: בית די� הפקר

וא� אי� בו כולו יש בו , י� לחוש כא� ולומר אי� אד� נחשד על דבר אלא א� כ� יש בוג� יש לבעל הד, כל כ2 עונש
פירוש אי� ', והתחיל להסיר מיחוש החשד ואמר לא חמור וגו :טע� המספיק לחייב�' לזה אמר לפני ה, מקצתו

צור2 ובפרט בענייני� שה� ל, שהרי דר2 המלכי� לקחת צורכיה� מהע�, לה� מקו� לחושדני ממנו בשררה 15 

וא� כ� מני� לה� מקו� לחושדו , והוא אפילו חמור אחד שהיה צרי2 לו לבוא עליו לגואל� לא נשא, הע�
לאיזו סיבה שגרמתי לה� בדבר , פירוש תאמר שיש לה� שנאה עמי',  והוסי, לומר ולא הרעותי וגו :ררהבש

פירוש מימי לא עשיתי לה� ', וגולא הרעותי , שמה� יומשכו איבות, הרגיל בעול� שיארעו דברי� בי� בני אד�
פירוש אפילו בהמשכת הרע מאחד מה� , ודקדק לומר את אחד מה� :רעה שתמש2 לה� שנאה עמי מסיבתה

או זכיתי את החייב שהרע הוא את , כמו שתאמר לא באו לפני לדי� וחייבתי את הזכאי, לחבירו לא סיבבתי 20 

,  לויבעה נמשכת לו מחברו שנוטל ממנו מה שאינו חיפירוש שכשמחייב ממו� לאחד לתת לחבירו הר, אחד מה�
) ב עח"ק ח"זוה(ל "וכמו שאמרו ז, לצד שהיה ד� בנבואה די� אמת לאמיתו, ואפילו זה לא עשה עליו השלו�

ואי� זה אלא ,  מעתה אי� סיבה לשנאת� וחשד� בשו� אופ� ):שמות יח טז(בפסוק כי יהיה לה� דבר בא אלי 
מעתה כל כיוצא בזה מצוה , וטבע הרע לשנוא הטוב שנאה עזה טבעית בלא סיבה, לצד היות� חלק רע גמור

וסובר אני כי האנשי� הרשעי� ): משלי יא י(כי באבוד רשעי� רנה , למנחת�' לבל יפ� ה, ולהפקיע זכותו, לעקרו 25 

קות� שאלו אבדה ת, )סנהדרי� קח(מוריד שאול ויעל ) א ב ו"ש(האלה אינ� בכלל עדת קרח שנאמר עליה� 
 :'כ� יאבדו כל אויבי ה, שכול� ענ, הקליפה

 

  פרשת קרח -ספר קדושת לוי 
משה רבינו היה מעלה כל ישראל והיה מדבק , הכלל. ' חמור אחד מה� נשאתי ולא הרעותי את אחד מה� כולא 30 

ל רק כל ישרא, כלומר שלא נשאתי גו, אחד מישראל, וזהו לא חמור אחד מה� נשאתי. עצמו תמיד לכל ישראל
לשו� דביקות מלשו� , ולא הרעותי. ' לא חמור כוהונשאתי וכ� לא דבקתי לאיש אחד מישראל רק לכל ישראל וז

 :אחי ורעי
 

 35  פרשת קרח -ספר נועם אלימלך 

אל תפ� אל מנחת� לא ' נקדי� לפרש הפסוק ויחר למשה כו. לחק עול�' ואני הנה נתתי כו' אל אהר� כו'  הוידבר
ויש לדקדק הלא המה העוברי� על עיקר הדת שאמרו אי� תורה מ� . 'לא הרעותי את כוחמור אחד מה� נשאתי ו
הלא בוודאי ידע באמת שה� מנחותי שאול חיי� ואי2 היה ההוה אמינא אצלו שיפ� . השמי� ומה אמר אל תפ�

ה� דמשמע א� הוא לוקח מה� חמור או הרע ל' ועוד האי2 תלוי בזה שאמר לא חמור אחד כו. הש� אל מנחת�
א2 נראה דהנה מדר2 הצדיק שאינו יכול לראות . והעני� מופלא' לא היה ראוי לה� עונש על אמר� אי� תורה כו 40 

 וכלל וג� בבני אד� רשעי� אי� רוצה שיענשו בזה העול� כי אינו יכול לראות בצער� וכ� לבצער בני אד� כל
ענש בעול� הבא ולא שיראה בצער� הטבע הצדיקי� וא� אמנ� שחטאו וההכרחי שישול� לה� עונש� רוצה שי

 בזה העול� ובתו2 הדברי� התנצל לפניו יתבר2 שלא יענש' לא חמור כו' וזה שאמר אל תפ� אל כו. בעול� הזה
דהנה כ� הוא המהנה תלמיד חכ� וצדיקי� מנכסיו אז . 'ולימד זכות עליה� באמרו לא חמור אחד מה� כו

וג� זאת א� הצדיק גוער . ות רשע גמור לכפור בתורה חלילהההנאה הזאת תביאהו שלא במהרה הוא חוטא להי 45 

 שגוער בו הוא משבר הכח הקליפה רתובאיזה אד� ג� הגערה הזאת פועל בו שלא ישתקע בחטאו כי הצדיק בגע
כלומר אני גרמתי לה� זאת שעל ידי שלא לקחתי מה� זה גרמה לה� ' וזהו שאמר לא חמור כו. של הרשע

וג� לא הרעותי את אחד מה� בשו� רעה וגערה . היה מגי� עליה� זאת לבלתי יחטאושחטאו שא� נהניתי מה� 
וזה .  עול� הבא ראוי לית� לה� אחר העונש שיענשו על חטא�וג�ונמצא אינ� חייבי� כל כ2 לעונש בעול� הזה 

 50 פירוש שהשיאו עצה טובה שלא ישאר. אתה וה� ואהר� מחר' שאמר משה לכ� אתה וכל עדת2 היו לפני ד

מחר רמז לעול� הבא כדר2 שאמרו היו� ' בגיהנ� עולמית ואמר לו תראה שיהיה ל2 התקשרות ע� אהר� לפני ד
 ידי נתינה לצדיק נשברי� כח הקליפות ונתקשר בקשר של שעל והיוצא לנו מזה.  שכר�ללעשות� ומחר לקב

וזהו ואני הנה .  הצדיקו ואדרבה יתקדש על ידי"קיימא ע� הצדיק שלא ישיאהו היצר לחטוא בחטא גדול ח
נתתי דהש� יתבר2 ברו2 הוא צוה לתת תרומה לכה� ואמר לו הש� יתבר2 הנה הדבר הזה אני מטיל עלי2 

לכל קדשי בני .  נתו� ביד2 שתהא אתה המשמרת של תרומתי שעל ידי התרומה שיתנו ל2 יהיו משומרי�היותל 55 

ולכל . ל קרבנ� א� יביאו קרב� יהיה בקדושהלכ. ישראל שיתקדשו על ידי הנתינה הזאת בכל מיני קדושות
אשמ� אשר ישיבו היינו א� יאשמו בחטא וישיבו בתשובה תגרו� לה� הנתינה זאת שיהיה תשובת� שלימה כ� 

דאיתא בגמרא . ל לגדולה כדר2 שהמלכי� אוכלי�"למשחה ופירוש חז. תפעול לה� בלקיחת2 מה� התרומה
ולהבי� מה היא הבחנה הזאת נראה שיבחי� '  יזכה יבחי� כולעול� ישתדל אד� לראות מלכי אומות שא�

 60 במהרה שיתנשא אז כתר מלכות ויבי� שיחנולראות אי2 מדת מלכות מושפלת עתה בגלות המר ויבחי� בביאת מ

גדולת מלכות אי2 מעלתה גדולה לאי� חקר וזהו כדר2 שמלכי� אוכלי� פירוש שיהיה אכילת� בקדושה שעל 
 :ולבני2 רוצה לומר כמו2 כמוה� יתנהגו כ2 לחק עול�. ת מלכותידי אכילת� יתקנו מד


