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דברים פרק ג פסוק כו

רש"י

ַו ִ ְת ַע ֵר יְ קֹוָק ִי ְל ַמ ַענְ ֶכ
ֹאמר יְ קֹוָק
וְ לֹא ָ ַמע ֵא ָלי ַו ֶ
ס ַ ֵר
ֵא ַלי ַרב ָל ְ ל ֶ
ֵא ַלי עד ַ ָ ָבר ַה"ֶה:

ויתעבר ה'  $נתמלא חמה :למענכ  $בשבילכ ,את גרמת לי .וכ*
הוא אומר )תהלי קו לב( ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבור:
רב ל  $שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרב* ומפציר .דבר
אחר רב ל הרבה מזה שמור ל ,רב טוב הצפו* ל:

בעל הטורים )שם(

רב ל  $פי' אתה התחלת לספר בשבחי ,רב הוא אצל וגדול ממ מלספר בו .ד"א הרב של וגדול
ממ ,והוא אד הראשו* ,על ידו נקנסה מיתה לכל ואי אפשר ל להנצל ממנה .ד"א רב ל .הרבה
פעמי עשית כנגדי .אמרת שלח נא ביד תשלח )שמות ד ,יג( ולמה הרעותה )ש ה ,כב( הצא* ובקר
)במדבר יא ,כב( והסלע )ש כ( .אי אפשר לי לסבול ל יותר .ד"א אפילו בדבר המועט שאתה עושה
שלא כהוג* ,הוא רב ל לפי חכמת .ד"א בזה יודע שרב ל ,כי אני רב כי כמה פעמי נצחתני ועתה
לא תוכל לנצחני .ד"א רב ל אתה יש ל רב ויכול להתיר נדר אבל אני אי* לי רב שיתיר שבועתי
שנשבעתי לכ* לא תביאו )במדבר כ ,יב( .ד"א הגיע השעה שיש ל רב ,כי כבר הגיע זמנו של יהושע ואי*
רבנותו ניכר בעוד חי .ד"א אל תירא ממלא המות כי הרב של יעסוק ב .ד"א רב ל .הרבה טובות
מתוקני ל ,מה רב טוב אשר צפנת ליראי )תהלי לא ,כ(:
דברים פרק ד פסוק ב

רש"י

לֹא ת ִֹספַ 3על ַה ָ ָבר ֲא ֶר 5נ ִֹכי ְמ ַצֶ3ה ֶא ְת ֶכ וְ לֹא ִת ְג ְרע3
יכ ֲא ֶר 5נ ִֹכי ְמ ַצֶ3ה
ִמ ִֶ 367ל ְמֹר ֶאת ִמ ְצת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ֶא ְת ֶכ:

לא תספו  $כגו* חמש פרשיות בתפילי*
חמשת מיני* בלולב וחמש ציציות ,וכ*
ולא תגרעו:

במדבר פרק טז

רש"י

ֹאמרֲ 3א ֵל ֶה ַרב )ג( רב לכ  $הרבה יותר מדאי לקחת לעצמכ
הרֹ* ַו ְ
)ג( ַו ִ ֲָ 9הלַ 3על מ ֶֹה וְ ַעל ֲ
גדולה :כל קדושי  $כול שמעו דברי בסיני
תכ ְיקֹוָק
3ב ָ
<; ְקד ִֹי ְ
ָל ֶכ ִ:י ָכל ָה ֵע ָדה ָ :
ַ=אַ 3על ְק ַהל יְ קֹוָק) :ד( ַו ִ ְ ַמע מ ֶֹה מפי הגבורה :ומדוע תתנשאו  $א לקחת אתה
3ע ִ ְתנ ְ
3מ ַ
ַ
ֲדת מלכות לא היה ל לברר לאחי כהונה ,לא את
ַו ִ >ֹל ַעל ָ>נָיו) :ה( וַיְ ַד ֵר ֶאל ק ַֹרח וְ ֶאל ָ:ל ע ָ
ֵלאמֹר  ֶֹקר וְ י ַֹדע יְ קֹוָק ֶאת ֲא ֶר ל וְ ֶאת ַה ָ9ד לבדכ שמעת בסיני אנכי ה' אלהי )שמות כ ב(,
כל העדה שמעו:
ַק ִריב ֵא ָליו:
וְ ִה ְק ִריב ֵא ָליו וְ ֵאת ֲא ֶר יִ ְב ַחר  י ְ
)ו( זאת עשו קחו לכ מחתות  $מה ראה לומר לה
ֲדת:
)ו( זֹאת עֲ?ְ 3קחָ 3ל ֶכ ַמ ְחת ק ַֹרח וְ ָכל ע ָ
יה* ְקט ֶֹרת ִל ְפנֵי יְ קֹוָק כ ,אמר לה בדרכי הגוי יש נימוסי הרבה
ֲל ֶ
3תנָ 3ב ֵה* ֵא וְ ִ?ימ 3ע ֵ
)ז ( ְ
וכומרי הרבה ואי* כול מתקבצי בבית אחד,
ָמ ָחר וְ ָה ָיה ָה ִאי ֲא ֶר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ה3א ַה ָ9ד
אנו אי* לנו אלא ה' אחד ,ארו* אחד ותורה אחת
ַרב ָל ֶכ ְנֵי ֵלוִי:
ומזבח אחד וכה* גדול אחד ואת מאתי וחמישי
איש מבקשי כהונה גדולה ,א אני רוצה בכ ,הא לכ תשמיש חביב מכל ,היא הקטרת החביבה מכל
הקרבנות וס המות נתו* בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא ,לפיכ התרה בה והיה האיש אשר יבחר ה'
הוא הקדוש ,כבר הוא בקדושתו .וכי אי* אנו יודעי שמי שיבחר הוא הקדוש ,אלא אמר לה משה
הריני אומר לכ שלא תתחייבו ,מי שיבחר בו יצא חי ,וכולכ אובדי :מחתות  $כלי שחותי* בה
גחלי ויש לה בית יד:
)ז( רב לכ בני לוי  $דבר גדול אמרתי לכ .ולא טפשי היו שכ התרה בה וקבלו עליה לקרב ,אלא
ה חטאו על נפשות ,שנאמר את מחתות החטאי האלה בנפשות .וקרח שפקח היה מה ראה
לשטות זה ,עינו הטעתו ,ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו ,שמואל ששקול כנגד משה ואהר* .אמר
בשבילו אני נמלט ,וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כול מתנבאי ברוח הקודש ,שנאמר )ד"ה א' כה,
ה( כל אלה בני להימ* ,אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדו ,לכ נשתת
לבוא לאותה חזקה ,ששמע מפי משה שכול אובדי ואחד נמלט .אשר יבחר ה' הוא הקדוש ,טעה
ותלה בעצמו ,ולא ראה יפה ,לפי שבניו עשו תשובה ,ומשה היה רואה .תנחומא :רב לכ  $דבר גדול
נטלת בעצמכ לחלוק על הקב"ה:
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רש"י
מסכת סוטה דף יג ע"ב
מי לנו גדול ממשה וכו') .דברי ג( ויאמר ה' אלי רב
ברב בישר  $את בני מחלקותו רב לכ בני לוי
ל  $א"ר לוי :ברב בישר ,ברב בישרוהו; ברב בישר – והקב"ה מדקדק ע הצדיקי כחוט השערה
)במדבר טז( רב לכ ,ברב בישרוהו  $רב ל .דבר
ונענש באותה מדה .רב יש ל  $הגיע מלכותו
אחר :רב ל  $רב יש ל ,ומנו? יהושע .דבר אחר :רב
של יהושע ואי* ל מלכות נוגעת בחבירתה.
ל  $שלא יאמרו הרב כמה קשה ותלמיד כמה סרב*.
ד"א רב ל  $די ל אל תרבה בבקשה שלא
וכל כ למה? תנא דבי ר' ישמעאל :לפו גמלא
יאמרו הרב כמה קשה שאינו שומע לתלמיד
שיחנא.
ותלמיד כמה סרב* מפציר ולשו* חכמי הוא
כ היו מסרבי* בו לישא את בת אחותו
בנדרי )ד' סג (:היו מסרבי* בו שיאכל עמו בשבועות )ד כג .(:לפו גמלא שיחנא  $לפי כח הגמל
מרבי* במשאו א כא* לפי צדקתו מדקדק אחריו.
שמות רבה פרשה מג

]ה[ אמר ריב"ל בש רשב"י פתח של תשובה פתח לו הקב"ה )שמות כ( אנכי ה' אלהי בסיני למשה,
בשעה שעשו ישראל העגל היה משה מפייס את האלהי ולא היה שומע לו ,אמר לו אפשר שלא נעשה
בה מדת הדי* על שבטלו את הדיבור ,אמר משה רבו* העול כ אמרת בסיני אנכי ה' אלהי
אלהיכ לא נאמר לא לי אמרת שמא לה אמרת ואני בטלתי את הדבור אתמהא לי ,הוי ויחל משה
וגו' ,אר"ש דסכני* בש ר' לוי לפיכ חזר וכתבה בלשו* רבי )ויקרא יט( אני ה' אלהיכ ,וכ* בכל
המצות אומר אני ה' אלהיכ ולא אמר עוד אני ה' אלהי.
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