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 התשע"ז רדבמב תפרש
 

 

                  adk1010@gmail.com     הרב ארי דוד קאהן

 , א פרק במדבר .1
ר) א( ה' ה֧  ַויְַדֵּב֨ ר ֶאל־מֶֹׁש֛ י ְּבִמְדַּב֥ ֶהל ִסיַנ֖ ֹ֣ ד ְּבא ֶדׁש ְּבֶאָחד֩  מֹוֵע֑ ֹ֨ י ַלח ית הַּבָּׁשנָ֣  ַהֵּׁשנִ֜ ם ַהֵּׁשנִ֗ ֶרץ ְלֵצאָת֛  ֵמֶא֥

יִם ר ִמְצַר֖ ֹֽ ת ֶאת־רֹאׁש֙  ְׂש֗אּו) ב: (ֵלאמ ל ָּכל־ֲעַד֣ ם ְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֔ ית ְלִמְׁשְּפחָֹת֖ ם ְלֵב֣ ר ֲאבָֹת֑ ָּכל־ ֵׁש֔מֹות ְּבִמְסַּפ֣
ר ן) ג: (ְלגְֻלְּגֹלָתֽם זָָכ֖ ים ִמֶּב֨ ְעָלה ָׁשנָה֙  ֶעְׂשִר֤ א ָּכל־יֵֹצ֥א ָוַמ֔ ל ָצָב֖ ם ִּתְפְק֥דּו ְּביְִׂשָרֵא֑ ם אָֹת֛ ה ְלִצְבאָֹת֖ ן ַאָּת֥ ֹֽ : ְוַאֲהר

ם) ד( יׁש יְִה֔יּו ְוִאְּתֶכ֣ יׁש ִא֥ ה ִא֖ יׁש ַלַּמֶּט֑ אׁש ִא֛ ֹ֥ יו ר ֶּלה֙ ) ה: (ֽהּוא ְלֵבית־ֲאבָֹת֖ ים ְׁש֣מֹות ְוֵא֙ ר ָהֲֽאנִָׁש֔  ַיַֽעְמ֖דּו ֲאֶׁש֥
ם ן ִאְּתֶכ֑ ל ְלִׁשְמ֕עֹון) ו: (ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור ֱאִלי֖צּור ִלְראּוֵב֕ יַׁשָּדֽי ְׁשֻלִמיֵא֖ ה) ז: (ֶּבן־צּוִרֽ ֶּבן־ נְַחׁ֖שֹון ִלֽיהּוָד֕
ר) ח: (ַעִּמינָָדֽב ָּׂששָכ֔ ל ְליִ֨ ן) ט: (ֶּבן־צּוָעֽר נְַתנְֵא֖ ב ִלזְבּוֻל֕ ף ִלְבֵנ֣י) י: (ֶּבן־ֵחֹֽלן ֱאִליָא֖ יִם יֹוֵס֔ ע ְלֶאְפַר֕  ֱאִליָׁשָמ֖
ה י֑הּודֶּבן־ַעּמִ  ל ִלְמנֶַּׁש֕ ן) יא: (ֶּבן־ְּפָדהֽצּור ַּגְמִליֵא֖ נְיִָמ֔ ן ְלִב֨ ן) יב: (ֶּבן־ִּגְדעִֹנֽי ֲאִביָד֖ זֶר ְלָד֕ : ֶּבן־ַעִּמֽיַׁשָּדֽי ֲאִחיֶע֖

ל רְלָאֵׁש֕ ) יג( ן ַּפגְִעיֵא֖ ד) יד: (ֶּבן־ָעְכָרֽ ף ְלָג֕ י) טו: (ֶּבן־ְּדעּוֵאֽל ֶאְליָָס֖ ְפָּתִל֔ ע ְלנַ֨  )מז( ... :ֶּבן־ֵעיָנֽן ֲאִחיַר֖
ה ְוַהְלִוִּי֖ם ם ְלַמֵּט֣  פ: ְּבתֹוָכֽם ָהְתָּפְק֖דּו ֹ֥לא ֲאבָֹת֑

ר) מח( ה' ה֖  ַויְַדֵּב֥ ר ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹֽ ְך) מט: (ֵּלאמ ה ַא֣ ד ֹ֣לא ֵלִוי֙  ֶאת־ַמֵּט֤ ֹ֔ ם ִתְפק א ֹ֣לא ְוֶאת־רֹאָׁש֖  ְּבֵנ֥י ְּב֖תֹוְך ִתָּׂש֑
ה) נ: (יְִׂשָרֵאֽל ד ְוַאָּת֡ ן ֶאת־ַהְלִוּיִם֩  ַהְפֵק֣ ת ַעל־ִמְׁשַּכ֨ ל ָהֵעֻד֜ ל ָּכל־ֵּכָליו֘  ְוַע֣ ָּמה ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו֒  ְוַע֣ ֶאת־ יְִׂש֤אּו ֵה֜
יו ַהִּמְׁשָּכן֙  ם ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֔ הּו ְוֵה֖ יב יְָׁשְרֻת֑ ן ְוָסִב֥ עַ ) נא: (יֲַחנּֽו ַלִּמְׁשָּכ֖ ֹ֣ ן ּוִבנְס ידּו ַהִּמְׁשָּכ֗ ם אֹתֹו֙  יֹוִר֤  ּוַבֲחנֹת֙  ַהְלִוּיִ֔
ן ימּו ַהִּמְׁשָּכ֔ ב ְוַהָּז֥ר ַהְלִוִּי֑ם אֹ֖תֹו יִָק֥ ל ְּבֵנ֣י ְוָח֖נּו) נב: (יּוָמֽת ַהָּקֵר֖ יׁש יְִׂשָרֵא֑ יׁש ַעֽל־ַמֲחנֵ֛הּו ִא֧  ַעל־ִּדְג֖לֹו ְוִא֥
ם) נג: (ְלִצְבאָֹתֽם ן ָסִביב֙  יֲַח֤נּו ְוַהְלִוּיִ֞ ת ְלִמְׁשַּכ֣ ֶצף ְוֹֽלא־יְִהֶי֣ה ָהֵעֻד֔ ת ֶק֔ ל ְּבֵנ֣י ַעל־ֲעַד֖ ם ְוָׁשְמרּו֙  יְִׂשָרֵא֑  ַהְלִוּיִ֔

ֶרת ן ֶאת־ִמְׁשֶמ֖ ל ְּבֵנ֣י ַוּֽיֲַעׂ֖שּו) נד: (ָהֵעֽדּות ִמְׁשַּכ֥ כֹל יְִׂשָרֵא֑ ר ְּכ֠ ה' ה֛  ִצָּו֧ה ֲאֶׁש֨ ן ֶאת־מֶֹׁש֖  פ: ָעֽׂשּו ֵּכ֥
  נב פסוק א פרק במדבר י"רש .2

 :גֶלּדֶ  ְלָכל ָבִטיםׁשְ  הׁשָ ֹלׁשְ  – זֶה ֵסֶפרּבְ  ִריםּוְסד גִָליםּדְ הַ ׁשֶ  ֹומּכְ . דגלו על ׁשואי
 , ב פרק במדבר .3

ים) ט( ה ְלַמֲחֵנ֣ה ָּכֽל־ַהְּפֻקִד֞ ת יְהּוָד֗ ֶלף ְמַא֨ ֶלף ּוְׁשמִֹנ֥ים ֶא֜ ים ֶא֛ ֶׁשת־ֲאָלִפ֥ ם ְוַאְרַּבע־ֵמ֖אֹות ְוֵׁשֽ ה ְלִצְבאָֹת֑  ִראׁשָֹנ֖
ים) טז(... ס :יִָּסֽעּו ן ְלַמֲחֵנ֣ה ָּכֽל־ַהְּפֻקִד֞ ת ְראּוֵב֗ ֶלף ְמַא֨ ד ֶא֜ ים ְוֶאָח֨ ֶלף ַוֲחִמִּׁש֥ ים ְוַאְרַּבע־ֵמ֥אֹות ֶא֛  ַוֲחִמִּׁש֖

ם ים) כד(...ס: יִָּסֽעּו ּוְׁשנִִּי֖ם ְלִצְבאָֹת֑ יִם ְלַמֲחֵנ֣ה ָּכֽל־ַהְּפֻקִד֞ ת ֶאְפַר֗ ֶלף ְמַא֥ ים ֶא֛ נַת־ֲאָלִפ֥ ֹֽ ה ּוְׁשמ ם ּוֵמָא֖  ְלִצְבאָֹת֑
ים ֲחנֵה ָּכל־ַהְּפֻקִדים֙ ) לא( ...ס: יִָּסֽעּו ּוְׁשִלִׁש֖ ן ְלַמ֣ ת ָד֔ ֶלף ְמַא֣ ה ֶא֗ ים ְוִׁשְבָע֧ ֶלף ַוֲחִמִּׁש֛ ׁש ֶא֖  ָלַאֲחרָֹנ֥ה ֵמ֑אֹות ְוֵׁש֣
   פ: ְלִדגְֵליֶהֽם יְִס֖עּו

  ט פסוק ב פרק במדבר פרשת במדבר י"רש .4
ֹ הַ  ְקִעיןּתֹו, קַּתּלֵ ִמסְ  ֶהָענָן ִאיןֹורְּכׁשֶ . יסעו ראשנה -ט , הּלָ ְתחִ  ָדהּויְה ַמֲחנֵה ֵסעַ ֹוְונ, תֹוְצרֹוֲחצּבַ  ֲהנִיםּכ
, םֹורַּבּדָ  ֵבןּוְרא לׁשֶ וְ , זְָרחַּבּמִ  ָדהּויְה גֶלּדֶ , ֶאְמָצעּבָ  תֹוְוָהֲעגָל םּיִ ַהְלוִ  — ָתןּיָ ֲחנִ  ֶדֶרְךּכְ  ְלִכיןֹוה ְלִכיןֹוהׁשֶ כְ ּו
 : ןֹופַּבּצָ  ןּדָ  לׁשֶ וְ , ֲעָרבַּבּמַ  ֶאְפַריִם לׁשֶ וְ 

  כו-כה, י פרק במדבר .5
ע) כה( גֶל ְונַָס֗ ן ַמֲחֵנ֣ה ֶּד֚ ף ְבנֵי־ָד֔ ת ְמַאֵּס֥ ֹ֖ ם ְלָכל־ַהַּֽמֲחנ זֶר ְוַעל־ְצָב֔אֹו ְלִצְבאָֹת֑  : ֶּבן־ַעִּמיַׁשָּדֽי ֲאִחיֶע֖

  כה פסוק י פרק בהעלותך פרשת במדבר דבר העמק .6
 אחורי יחידי נשאר והיה, מחנהו עם ללכת יכול ולא שנחשל מי. לצבאותם המחנות לכל מאסף) כה(

  : לצבאותם שהביאום עד הנחשלים עם לאט לכיםהו היו דן בני ומחנה, דן בני למחנה נאסף, המחנה
  ג-א, ב פרק במדבר .7

ר) א( ה' ה֔  ַויְַדֵּב֣ ן ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹ֖ ר ְוֶאֽל־ַאֲהר ֹֽ יׁש) ב: (ֵלאמ ית ְבאֹתֹת֙  ַעל־ִּדגְ֤לֹו ִא֣ ם ְלֵב֣ ל ְּבֵנ֣י יֲַח֖נּו ֲאבָֹת֔ גֶד יְִׂשָרֵא֑  ִמּנֶ֕
יב ד ָסִב֥ ֶהל־מֹוֵע֖ ֹֽ  :  יֲַחנּֽו ְלא

  ב פרק במדבר י"רש .8
 ֶאָחד לּכָ  ֶצַבע, זֶה לׁשֶ  ְכִצְבעֹו ֹלא זֶה לׁשֶ  ֹוִצְבע, ֹוב יָהּוְתל ָעהּוְצב הּפָ מַ  תֹוא ֹול יְִהיֶה גֶלּדֶ  לּכָ . באתת -ב 
ֹ  ָעהּובּקְ הַ  ֹוַאְבנ ןּוָ גַּכְ   ֶׁשָּמַסר תֹואּבְ , ֲאבֹוָתם ְלֵבית אֹותֹותּבְ : אַ ''ּדָ ; גְלֹוּדִ  ֶאת ֶאָחד לּכָ  ירּכִ יַ  ְךּכַ  ְךּתֹומִ ּו, ןׁשֶ ַבח
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 שָכרּׂשָ ְויִ  ָדהּויְה, םּוָ צִ  רׁשֶ אֲ ּכַ  ֵּכן לו ָבנָיו ַוּיֲַעׂשּו" ')נ בראשית( ֶׁשּנֱֶאַמר ִמִּמְצַריִם ְּכֶׁשּנְָׂשאּוהּו ֲאִביֶהם יֲַעקֹב ָלֶהם
 :זּו הׁשָ ַפרָ ּבְ  ָמאּוְבַתנְח ְדִאיָתאּכִ '", ּוְוכ םֹורּדָ הַ  ִמן ְוגָד ןֹוְמעׁשִ וְ  ֵבןּוְראּו, זְָרחּמִ הַ  ִמן ּוהּואּׂשָ יִ  לּוןּוזְבּו

 :רֹוָאח יּוָקר ֲעָרבּמַ ְוהַ , ִמזְָרִחית חַ ּור זּו ְוֵאיזּו: ֶקֶדם יָהּורּקְ הַ  ְלָפנִים. קדמה
 , ג פרק במדבר .9

ֶּלה) יז( י ַוִּיְֽהיּו־ֵא֥ ם ְבֵנֽי־ֵלִו֖ ת ֵּגְרׁ֕שֹון ִּבְׁשמָֹת֑ י ּוְקָה֖ ֶּלה) יח: (ּוְמָרִרֽ ם ְּבֽנֵי־גְֵרׁ֖שֹון ְׁש֥מֹות ְוֵא֛ י ְלִמְׁשְּפחָֹת֑  ִלְבִנ֖
ת ּוְבֵנ֥י) יט: (ְוִׁשְמִעֽי ם ְקָה֖ ם ְלִמְׁשְּפחָֹת֑ ר ַעְמָר֣ י ּוְבֵנ֧י) כ: (ְוֻעּזִיֵאֽל ֶחְב֖רֹון ְויְִצָה֔ ם ְמָרִר֛ י ְלִמְׁשְּפחָֹת֖  ַמְחִל֣
י ֶּלה ּומּוִׁש֑ ם ֵא֥ ת ֵה֛ ֹ֥ י ִמְׁשְּפח ית ַהֵּלִו֖ ְרׁ֔שֹון) כא: (ֲאבָֹתֽם ְלֵב֥ ַחת֙  ְלֵג֣ י ִמְׁשַּפ֙ ַחת ַהִּלְבנִ֔ י ּוִמְׁשַּפ֖ ֶּלה ַהִּׁשְמִע֑ ם ֵא֣  ֵה֔
ת ֹ֖ ת) כג(...: ַהֵּגְרֻׁשִּנֽי ִמְׁשְּפח ֹ֖ י ִמְׁשְּפח י ַהֵּגְרֻׁשִּנ֑ ן ַאֲחֵר֧ יא) כד: (ָיָּֽמה יֲַח֖נּו ַהִּמְׁשָּכ֛ ב ּונְִׂש֥ י ֵבֽית־ָא֖  ַלֵּגְרֻׁשִּנ֑
ף ֶרת) כה: (ֶּבן־ָלֵאֽל ֶאְליָָס֖ ֶהל ְּבֵנֽי־גְֵרׁשֹון֙  ּוִמְׁשֶמ֤ ֹ֣ ד ְּבא ן מֹוֵע֔ ֶהל ַהִּמְׁשָּכ֖ ֹ֑ הּו ְוָהא ְך ִמְכֵס֕ ַתח ּוָמַס֕ ֶהל ֶּפ֖ ֹ֥  א
י) כו: (מֹוֵעֽד ר ְוַקְלֵע֣ ַתח ְוֶאת־ָמַסְך֙  ֶהָֽחֵצ֗ ר ֶּפ֣ ר ֶהָֽחֵצ֔ ן ֲאֶׁש֧ חַ  ַעל־ַהִּמְׁשָּכ֛ יב ְוַעל־ַהִּמזְֵּב֖ יו ְוֵאת֙  ָסִב֑ ל ֵמֽיָתָר֔ ֹ֖  ְלכ
ת) כז: (ֲעבָֹדֽתֹו ַחתמִ  ְוִלְקָה֗ ַחת ַהַֽעְמָרִמי֙  ְׁשַּפ֤ י ּוִמְׁשַּפ֣ ַחת֙  ַהּיְִצָהִר֔ י ּוִמְׁשַּפ֙ ַחת ַהֶֽחְברֹנִ֔ י ּוִמְׁשַּפ֖ ֶּלה ָהָֽעּזִיֵאִל֑ ם ֵא֥  ֵה֖
ת ֹ֥ ר ְּבִמְסַּפר֙ ) כח: (ַהְּקָהִתֽי ִמְׁשְּפח ֶדׁש ָּכל־זָָכ֔ ֹ֖ ְעָלה ִמֶּבן־ח ׁש ֲאָלִפים֙  ְׁשמַֹנ֤ת ָוָמ֑ י ֵמ֔אֹות ְוֵׁש֣ ֶרת ׁשְֹמֵר֖  ִמְׁשֶמ֥
ֶדׁש ֹֽ ת) כט: (ַהּק ֹ֥ ת ִמְׁשְּפח ל יֲַח֑נּו ְּבנֵי־ְקָה֖ ן ֶיֶ֥רְך ַע֛ נָה ַהִּמְׁשָּכ֖ יא) ל: (ֵּתיָמֽ ב ּונְִׂש֥ ת ֵבֽית־ָא֖ ֹ֣ י ְלִמְׁשְּפח  ַהְּקָהִת֑
ן ם) לא: (ֶּבן־ֻעּזִיֵאֽל ֱאִליָצָפ֖ ן ּוִמְׁשַמְרָּת֗ ֹ֤ ה ְוַהֻּׁשְלָחן֙  ָהָאר תְוַהִּֽמזְ ְוַהְּמנָֹר֣ ֹ֔ י ְּבח ֶדׁש ּוְכֵל֣ ֹ֔ ר ַהּק  יְָׁשְר֖תּו ֲאֶׁש֥
ם ְך ָּבֶה֑ ָּמָס֔ ל ְוַה֨ ֹ֖ י ּונְִׂשיא֙ ) לב: (ֲעבָֹדֽתֹו ְוכ י נְִׂשיֵא֣ ן ֶאְלָעָז֖ר ַהֵּלִו֔ ֹ֣ ן ֶּבן־ַאֲהר ת ַהּכֵֹה֑ י ְּפֻקַּד֕ ֶרת ׁשְֹמֵר֖ ֶדׁש ִמְׁשֶמ֥ ֹֽ : ַהּק

י) לג( ַחת֙  ִלְמָרִר֕ י ִמְׁשַּפ֙ ַחת ַהַּמְחִל֔ י ּוִמְׁשַּפ֖ ֶּלה ַהּמּוִׁש֑ ם ֵא֥ ת ֵה֖ ֹ֥ י ִמְׁשְּפח ר ּוְפֻקֵדיֶהם֙ ) לד: (ְמָרִרֽ ר ְּבִמְסַּפ֣  ָּכל־זָָכ֔
ֶדׁש ֹ֖ ְעָלה ִמֶּבן־ח ֶׁשת ָוָמ֑ ים ֵׁש֥ יא) לה: (ּוָמאָתֽיִם ֲאָלִפ֖ ת ֵבֽית־ָאב֙  ּונְִׂש֤ ֹ֣ י ְלִמְׁשְּפח ל ְמָרִר֔ יִל צּוִריֵא֖ ל ֶּבן־ֲאִביָח֑  ַע֣

ן ֶיֶ֧רְך נָה יֲַח֖נּו ַהִּמְׁשָּכ֛ ֹֽ ת) לו: (ָצפ ן ַקְרֵׁשי֙  ְמָרִרי֒  ְּבֵנ֣י ִמְׁשֶמֶר֘ת  ּוְפֻקַּד֣ יו ַהִּמְׁשָּכ֔ יו ּוְבִריָח֖ יו ְוַעֻּמָד֣ ְוָכל־ ַוֲאָדָנ֑
יו ל ֵּכָל֔ ֹ֖ י) לז: (ֲעבָֹדֽתֹו ְוכ ר ְוַעֻּמֵד֧ יב ֶהָחֵצ֛ ם ָסִב֖ ם ְוַאְדנֵיֶה֑ ן ִלְפֵנ֣י ְוַהחִֹנ֣ים) לח: (ּוֵמֽיְתֵריֶהֽם ִויֵתדָֹת֖  ַהִּמְׁשָּכ֡
ְדָמה ד׀ ִלְפנֵי֩  ֵק֣ ֶהל־מֹוֵע֨ ֹֽ ָחה א ה׀ ִמזְָר֜ ן מֶֹׁש֣ ֹ֣ יו ְוַאֲהר ְמִרים֙  ּוָבנָ֗ ֹֽ ֶרת ׁש ׁש ִמְׁשֶמ֣ ֶרת ַהִּמְקָּד֔ ל ְּבֵנ֣י ְלִמְׁשֶמ֖  יְִׂשָרֵא֑
ב ְוַהָּז֥ר י) לט: (יּוָמֽת ַהָּקֵר֖ ם ָּכל־ְּפקּוֵד֨ דּפָ  ֲאֶׁשר֩  ַהְלִוּיִ֜ ה ַק֨ ן מֶֹׁש֧ ֹ֛ י ְוַאֲהר ם' ה֖  ַעל־ִּפ֥ ִמֶּבן־ ָּכל־זָָכר֙  ְלִמְׁשְּפחָֹת֑
ֶדׁש ֹ֣ ְעָלה ח ים ְׁשַנ֥יִם ָוַמ֔  ס: ָאֶֽלף ְוֶעְׂשִר֖

  ב-א, טז פרק במדבר .10
ח) א( ַרח ַוּיִַּק֣ ֹ֔ ר ק ת ֶּבן־יְִצָה֥ י ֶּבן־ְקָה֖ ן ֶּבן־ֵלִו֑ ם ְוָדָת֨ ב ְּבֵנ֧י ַוֲאִביָר֜ ֶלת ְו֥אֹון ֱאִליָא֛ ן ְּבֵנ֥י ֶּבן־ֶּפ֖ מּו֙ ) ב: (ְראּוֵבֽ  ַוּיָֻק֙

ה ִלְפֵנ֣י ים מֶֹׁש֔ ל ַוֲאנִָׁש֥ ים ִמְּבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֖ יִם ֲחִמִּׁש֣ י ּוָמאָת֑ ה נְִׂשיֵא֥ ד יְקִראֵ֥  ֵעָד֛  :ַאנְֵׁשי־ֵׁשֽם מֹוֵע֖
  :אטז פרק במדבר י"רש .11

, ָתםַמְחְלקו לעַ  ֹומׁשְ  ֵכרּזָ יִ  ֹלאׁשֶ  ֹוַעְצמ ַעל ַרֲחִמים ֶׁשִּבֵּקׁש", יֲַעקֹב ןּבֶ " ירּכִ ִהזְ  ְוֹלא. לוי בן קהת בן יצהר בן
ְ  ְוֵהיָכן), ט"מ בראשית" (בִֹדיּכְ  ַחדּתֵ  ַאל ְקָהָלםּבִ " ֱאַמרֶׁשּנֶ   ָכןּדּוהַ  ַעל ִהְתיֲַחָסםּבְ ? קַֹרח ַעל ֹומׁשְ  רּכַ נִז
 ":ָרֵאלׂשְ יִ  ןּבֶ  ֵלִוי ןּבֶ  ְקָהת ןּבֶ  יְִצָהר ןּבֶ  קַֹרח ןּבֶ  ֶאְביָָסף ןּבֶ ') "ו א"דהי( ֶאַמרֶׁשּנֶ , ִמיםּיָ הַ  ִדְבֵריּבְ 
, יָמנָהּתֵ  נִיםֹוַהח ָבנָיוּו ִלְקָהת ֵכןׁשָ  יָמנָהּתֵ  ָתםּיָ ֲחנִּבַ  יּורׁשָ  ֵבןּוְרא ֶבטׁשֵ  ָהיָהׁשֶ  ִבילִּבׁשְ . ואבירם דתן

ֹ  ִעם קֹוַלֲחל קַֹרח ָרָאה ָמהּו". ֹוֵכנׁשְ לִ  ֹוא עׁשָ ָלרָ  יֹוא" — ֹוַמֲחָלקּותּבְ  קַֹרח ִעם ּופְׁשַּתּתְ נִ   ַעל אּנֵ נְִתקַ ? הׁשֶ מ
ֹ  ּוהֶׁשִּמּנָ , יֵאלּזִ עֻ  ןּבֶ  ֱאִליָצָפן לׁשֶ  ֹותּויאׂשִ נְ   אּבָ אַ  ַאֵחי, קַֹרח ָאַמר, רִּדּבּוהַ  יּפִ  ַעל ְקָהת נֵיּבְ  ַעל יאׂשִ נָ  הׁשֶ מ

 ְוֶאָחד ֶמֶלְך ֶאָחד, הּלָ דֻ ּגְ  ָבנָיו נֵיׁשְ  ּונְָטל רֹוכּבְ הַ  ַעְמָרם'", ֹוְוג ְקָהת ְבנֵיּו') "ו שמות( ֱאַמרֶׁשּנֶ , ּוָהי ָעהּבָ ַארְ 
 ֹ  ֶאת יאׂשִ נָ  הּנָ מִ  אּוְוה, ְלַעְמָרם נִיׁשֵ  אּוהׁשֶ , יְִצָהר ןּבֶ  ֲאנִיׁשֶ  ֲאנִי ֹלא? הּיָ נִ ּׁשְ הַ  ֶאת לוּטלִ  יּוָרא ִמי, לֹודּגָ  ֵהןּכ
 תֹוַסנְֶהְדָרא יׁשֵ ָרא נ"ר ְוָכנַס ָעַמד? הׂשָ עָ  ֶמה! ָבָריוּדְ  ֶאת לּטֵ ְמבַ ּו ָעָליו ֵלקֹוח ֲהֵרינִי, םֻּכּלָ מִ  ָטןּקָ הַ  ָאִחיו ןּבֶ 

 ְקִרֵאי ֵעָדה יֵאיׂשִ נְ  ֱאַמרֶׁשּנֶ , ֹוב ֵצאּיֹוְוכַ  ַוֲחֵבָריו רּוֵדיאׁשְ  ןּבֶ  רּוֱאִליצ ְוֵהם ֵכנָיוׁשְ  ֵבןּוְרא ֶבטּׁשֵ מִ  ןּבָ רֻ  —
 ּואּבָ , ֵכֶלתּתְ  ןֶׁשֻּכּלָ  תֹויתּלִ טַ  ןׁשָ יּבִ ְוִהלְ  —" ָהֵעָדה ֵאיּוְקר הּלֶ אֵ '), "א במדבר( ֵמרֹוא אּוה ןּלָ ְלהַ ּו ֵעדֹומ

ֹ  ִלְפנֵי ּוְוָעְמד  ּוִהְתִחיל, ֶבתּיֶ חַ  ָלֶהם ָאַמר? ָרהּוְפט ֹוא ִציִציתּבְ  ֶבתּיֶ חַ  ֵכֶלתּתְ  לׁשֶ  ֶׁשֻּכָּלּה יתּלִ טַ  ֹול ּוָאְמר, הׁשֶ מ
 ֶאת רֹוִתְפט ֹלא ֵכֶלתּתְ  ֶׁשֻּכָּלּה זּו, ּהְטרָ ּפֹו ֵכֶלתּתְ  לׁשֶ  ֶאָחד טּוח ַאֵחר ִמן לׁשֶ  יתּלִ טַ  רׁשָ ֶאפְ , ָעָליו קחׂשְ לִ 

 ?!ּהַעְצמָ 
 סימן יב במדבר פרשת) בובר( תנחומא מדרש .12

. ְּבאֹותֹות: לֹוַמר ַּתְלמּוד ּוַמה. יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי יֲַחנּו ִּדגְלֹו ַעל ִאיׁש ֶאָּלא, לֹוַמר ָצִריְך ָהיָה ֹלא .... ִּדגְלֹו ַעל ִאיֹש
 ַעל ָחזַר. )ל, מח בראשית( ֲאבֹוַתי ִעם ְוָׁשַכְבִּתי, ְלָבנָיו ָאַמר, ָהעֹוָלם ִמן ָאִבינּו יֲַעקֹב ּנְִפַטרׁשֶ  ְּבָׁשָעה ֶאָּלא
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 ַאֵחר ָאָדם יִַּגע ְוֹלא. אֹוִתי ְטלּו ּוְבָכבֹוד ְּביְִרָאה, אֹוִתי ְּכֶׁשִּתְּטלּו, ָלֶהן ָאַמר, ּופֹוְקָדן ּוֵבְרָכן ָּבנָיו ָּכל
, אֹוֵמר הּוא ְוֵכן. ְּכנַַען ִמְּבנֹות ֶׁשּנָָׂשא ָּבֶכם ֶׁשּיֵׁש ִמְּפנֵי, ִמְּבנֵיֶכם ֶאָחד ְוֹלא, ַהִּמְצִרים ִמן ֶאָחד ְוֹלא, ְּבִמָּטִתי
 ָאַמר. ִצָּום ְוֵהיַאְך. ָבנָיו ְּבנֵי ְוֹלא, )יג-יב, נ שם( ְּכנַַען ַאְרָצה ָּבנָיו אֹותֹו ַוּיְִּׂשאּו, ִצָּום ַּכֲאֶׁשר ֵכן לֹו ָּבנָיו ַוּיֲַעׂשּו
 ָּדן, ַהָּדרֹום ִמן יְִטֲענּו ְוָגד ְוִׁשְמעֹון ְראּוֵבן, ַהִּמזְָרח ִמן ִמָּטִתי יְִטֲענּו ּוזְבּולּון ְויִָּׂשׂשָכר יְהּוָדה: ָלֶהם
. ָלָּמה, יְִטעֹון ַאל יֹוֵסף. ַּמֲעָרבהַ  ִמן יְִטֲענּו ּוְמנֶַּׁשה ֶאְפַריִם ִּבנְיִָמין, ַהָּצפֹון ִמן יְִטֲענּו ְונְַפָּתִלי ְוָאֵׁשר
 ּוִמי, ָהֲארֹון ֶאת ִליָׂשא ֶׁשֲעִתיִדין, ָלָּמה. יְִטעֹון ַאל ֵלִוי. ָּכבֹוד לֹו ַלֲחלֹוק ְצִריִכין ְוַאֶּתם, ֶמֶלְך ֶׁשהּוא
 ְּכֵׁשם ִמָּטִתי ֶאת ּוְטַענְֶּתם ֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִאם. ֵמת ֶׁשל ֲארֹונֹו יִָּׂשא ֹלא, ָהעֹוָלִמים ַחי ֶׁשל ֲארֹונֹו ֶאת ֶׁשּטֹוֵען
 ְּכֵׁשם אֹותֹו ָטֲענּו, ֶׁשּנְִפַטר ֵּכיָון. ְּדגִָלים ְּדגִָלים ֶאְתֶכם ְלַהְׁשרֹות ָעִתיד הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש, ֶאְתֶכם ֶׁשִּצִּויִתי
, ַאֲחָריו ְּכִתיב ַמה. )יב, נ בראשית( ִצָּום ַּכֲאֶׁשר ֵכן לֹו ָּבנָיו ַוּיֲַעׂשּו: ְּכִתיב ֶׁשֵּכן, ִמּנַיִן. אֹותֹו ֶׁשּיְִטֲענּו ֶׁשִּצָּוה
 ַהָּׁשָעה ֲהֵרי, הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָאַמר, ִמִּמְצַריִם יְִׂשָרֵאל ֶׁשּיְָצאּו ֵּכיָון. ְּכנַַען ַאְרָצה ָּבנָיו אֹותֹו ַוּיְִּׂשאּו
 ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ָאַמר ִמּיָד. ְּדָגִלים ְּדָגִלים ַלֲעׂשֹות ֲעִתיִדין ֶׁשֵהן, ֲאִביֶהן ִּבְּׂשָרןׁשֶ  ְּכֵׁשם ְּדָגִלים ֶׁשּיֲַעׂשּו
 ַמֲחֹלֶקת ֲעִתיָדה ַעְכָׁשו, ָאַמר, ֵמיֵצר ְוִהְתִחיל מֶֹׁשה ָעַמד ִמּיָד. ִלְׁשִמי ְּדגִָלים אֹוָתם ֲעֵׂשה, מֶֹׁשה, ְלמֶֹׁשה הּוא
, ַּבָּדרֹום ֶאָּלא ִלי ֶאְפִׁשי ִאי, ִלי אֹוֵמר הּוא. ַּבִּמזְָרח ִלְׁשרֹות יִהּוָדה ְלֵׁשֶבט אֹוַמר ִאם. ַהְּׁשָבִטים ֵּבין ְלִהּנֵָתן
 ֵאינָן ֵהם, ְלָך ִאְכַּפת ָמה, מֶֹׁשה, ְלמֶֹׁשה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֵליּה ָאַמר. ְוֵׁשֶבט ֵׁשֶבט ּבֹו ַּכּיֹוֵצא ֲאֵחִרים ְוֵכן
. ַּבְּדָגִלים ִלְׁשרֹות ֵהיַאְך ְּביָָדם ֲאִביֶהן ֶׁשַּצָּוַאת, ָלָּמה. ִּדיָרָתן ַמִּכיִרין ֵהן ֶׁשֵּמַעְצָמן, ַהּזֶה ַּבָּדָבר ְלָך יִכיןְצרִ 
 יִַּקיפּו ָּכְך, ִמָּטתֹו ֶאת ֶׁשִהִּקיפּו ְּכֵׁשם, ֲאִביֶהן יֲַעקֹב ִמן ְטָכִסין ָלֶהם יֵׁש ֶׁשְּכָבר, ָּדָבר ֲעֵליֶהם ְמַחֵּדׁש ֵאינִי
 מֶֹׁשה, ָהֵעֻדת ַלִּמְׁשָּכן ָסִביב יֲַחנּו ַהְּלִוּיִים. ְׁשרּויִים ֵהם ֵּכיַצד. ִּדגְלֹו ַעל ִאיׁש: ְּכִתיב ֶׁשָּכְך, ִמּנַיִן. ַהִּמְׁשָּכן ֶאת

 ּוְסמּוִכים, ַהִּמְקָּדׁש ִמְׁשֶמֶרת ׁשֹוְמִרים, ֵקְדָמה ַהִּמְׁשָּכן ִלְפנֵי ְוַהחֹנִים: ֶׁשּנֱֶאַמר, ַּבִּמזְָרח ּוָבנָיו ְוַאֲהרֹן
 ַהְּׁשָבִטים ְׁשֹלֶׁשת ֵאּלּו. ִלְׁשֵכנָיו ְוַאְׁשֵרי ַלַּצִּדיק ַאְׁשֵרי, ָאְמרּו ִמָּכאן. ּוזְבּולּון ְויִָּׂשׂשָכר יְהּוָדה ָלֶהם
 ּוְמחֹוֵקק ִמּיְהּוָדה ֵׁשֶבט יָסּור ֹלא: ֶׁשּנֱֶאַמר, יְהּוָדה. ָרהַּבּתֹו ְּגדֹוִלים נֲַעׂשּו, ְוַאֲהרֹן ְלמֶֹׁשה ְסמּוִכים ֶׁשָהיּו
 ִּבינָה יֹוְדֵעי יִָּׂשׂשָכר ּוִמְּבנֵי: ְּכִתיב ְּביִָּׂשׂשָכר. )י, מט שם( ַעִּמים יְִקַהת ְולֹו ִׁשיֹלה יָבֹא ִּכי ַעד ַרְגָליו ִמֵּבין
 ַמְסִמיִכין ְוָהיּו, )לג, יב אדה״( ִּפיֶהם ַעל ֲאֵחיֶהם ְוָכל ָמאַתיִם ָראֵׁשיֶהם יְִׂשָרֵאל ּיֲַעֶׂשה ַמה ָלַדַעת ְלִעִּתים
 ְּבנֵי נֲַעׂשּו ֻּכָּלם, ְׁשֵכנָיו ֶׁשָהיּו ַעל, סֹוֵפר. )יד, ה שופטים( סֹוֵפר ְּבֵׁשֶבט מֹוְׁשִכים, ּוִמּזְבּוֻלן. ִּפיֶהם ַעל ֲהָלָכה
 .ִלְׁשֵכנֹו ְואֹוי ָלָרָׁשע אֹוי, ָאְמרּו ִמָּכאן. ְוָגד ְוִׁשְמעֹון ְראּוֵבן ָלֶהם ּוְסמּוִכין, ְקָהת ְּבנֵי ַהָּדרֹום ּוִמן. ּתֹוָרה
 ָהָאֶרץ ַוִּתְפַּתח: ֶׁשּנֱֶאַמר, ְּבַמְחָלְקתֹו ִעּמֹו ָאְבדּו, ַּבָּדרֹום ַוֲעָדתֹו ְלקַֹרח ְׁשֵכנִים ֶׁשָהיּו ַהְּׁשָבִטים ְׁשֹלֶשת ֵאּלּו
 ַהַּמֲעָרב ּוִמן. )לב, טז במדבר( ָהְרכּוׁש ָּכל ְוֶאת ְלקַֹרח ֲאֶׁשר ָהָאָדם ָּכל ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֶאת אֹוָתם ַוִּתְבַלע ִּפיהָ  ֶאת
 ְונְַפָּתִלי ָּדן ָלֶהם ּוְסמּוִכים, ְמָרִרי ְּבנֵי ַהָּצפֹון ּוִמן. ּוִבנְיִָמין ּוְמנֶַּׁשה ֶאְפַריִם ָלֶהם ּוְסמּוִכים, ֵּגְרׁשֹם ְּבנֵי

 . אֹוָתן ַמִּקיִפין ָכבֹוד ַענְנֵי ִׁשְבָעה ְוָהיּו. ְוָאֵׁשר
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א) א( ב ַוּיְִקָר֥ ֹ֖ יו יֲַעק אֶמר ֶאל־ָּבָנ֑ ֹ֗ ם ְוַאִּג֣יָדה ֵהָאְֽספּו֙  ַוּי ת ָלֶכ֔ א ֵא֛ ם ֲאֶׁשר־יְִקָר֥ ית ֶאְתֶכ֖ ) ב: (ַהּיִָמֽים ְּבַאֲחִר֥
ב ְּבֵנ֣י ְוִׁשְמ֖עּו ִהָּקְב֥צּו ֹ֑ ל ְוִׁשְמ֖עּו יֲַעק ִרי ְראּוֵבן֙ ) ג: (ֲאִביֶכֽם ֶאל־יְִׂשָרֵא֥ ֹ֣ ָּתה ְּבכ י ַא֔ ית ּכִֹח֖ י ְוֵראִׁש֣ ת ֶיֶ֥תר אֹוִנ֑  ְׂשֵא֖
ַחז) ד: (ָעֽז ְוֶיֶ֥תר יִם֙  ַּפ֤ ר ַּכַּמ֙ י ַאל־ּתֹוַת֔ יתָ  ִּכ֥ י ָעִל֖ יָך ִמְׁשְּכֵב֣ ז ָאִב֑ ְלּתָ  ָא֥ י ִחַּל֖ י ִׁשְמ֥עֹון) ה( פ: ָעָלֽה יְצּוִע֥  ְוֵלִו֖
ים י ַאִח֑ ס ְּכֵל֥ א ְּבסָֹדם֙ ) ו: (ְמֵכרֵֹתיֶהֽם ָחָמ֖ ֹ֣ י ַאל־ָּתב ם נְַפִׁש֔ ד ִּבְקָהָל֖ י ַאל־ֵּתַח֣ י ְּכבִֹד֑ יׁש ְרגּוהָ֣  ְבַאָּפם֙  ִּכ֤  ִא֔
י ַאָּפם֙  ָא֤רּור) ז: (ִעְּקרּו־ֽׁשֹור ּוִבְרצָֹנ֖ם ז ִּכ֣ ם ָע֔ י ְוֶעְבָרָת֖ ָתה ִּכ֣ ם ָקָׁש֑ ב ֲאַחְּלֵק֣ ֹ֔ ם ְּביֲַעק  ס: ְּביְִׂשָרֵאֽל ַוֲאִפיֵצ֖

ה) ח( יָך יֹו֣דּוָך ַאָּתה֙  יְהּוָד֗ ֶרף יְָדָך֖  ַאֶח֔ ֹ֣ יָך ְּבע ה ַאְריֵה֙  ּ֤גּור) ט: (ָאִבֽיָך ְּבֵנ֥י ְלָך֖  יְִׁשַּתֲח֥וּו אֹיְֶב֑ ֶרף יְהּוָד֔  ְּבִנ֣י ִמֶּט֖
יתָ  ע ָעִל֑ ץ ָּכַר֨ יא ְּכַאְרֵי֛ה ָרַב֧ י ּוְכָלִב֖ ה ֵׁשֶ֙בט֙  ֹֽלא־יָ֥סּור) י: (יְִקיֶמּֽנּו ִמ֥ ק ִמֽיהּוָד֔ ין ּוְמחֵֹק֖ יו ִמֵּב֣ ד ַרְגָל֑ ִּכֽי־ ַע֚
א ֹ֣ ת ְו֖לֹו ִׁשי֔לֹו  יָב י) יא: (יםַעִּמֽ  יְִּקַה֥ ֶפן֙  אְֹסִר֤ ה ִעי֔רֹו  ַלֶּג֙ ס ֲאתֹ֑נֹו ְּבִנ֣י ְוַלּׂשֵֹרָק֖ יִן֙  ִּכֵּב֤ ים ְלֻבׁ֔שֹו ַּבּיַ֙   ּוְבַדם־ֲענִָב֖
יִם ַחְכִליִל֥י) יב: (סּוֽתֹו יִם ִמָּי֑יִן ֵעיַנ֖ ן) יג( פ: ֵמָחָלֽב ּוְלֶבן־ִׁשַּנ֖ ים ְל֥חֹוף זְבּוֻל֕ ן יִַּמ֖ ֹ֑ ת ְל֣חֹוף ְוהּוא֙  יְִׁשּכ ֹ֔  ֳאנִּי
ן ְויְַרָכ֖תֹו ֹֽ ר) יד( ס: ַעל־ִציד ר יִָּׂששָכ֖ ֹ֣ ֶרם ֲחמ ץ ָּג֑ ין רֵֹב֖ י ְמנָֻחה֙  ַוַּיְ֤רא) טו: (ַהִּֽמְׁשְּפָתֽיִם ֵּב֥ ֶרץ ֔טֹוב ִּכ֣  ְוֶאת־ָהָא֖
י ָמה ִּכ֣ ל ִׁשְכמֹו֙  ַוֵּי֤ט נֵָע֑ ֹ֔ י ִלְסּב ן) טז( ס: ְלַמס־עֵֹבֽד ַויְִה֖ ין ָּד֖ ד ַעּ֑מֹו יִָד֣ י ְּכַאַח֖ ׁש יְִהי־ָדן֙ ) יז: (יְִׂשָרֵאֽל ִׁשְבֵט֥  נָָח֣

ֶרְך ן ֲעֵלי־ֶד֔ ֹ֖ ַרח ְׁשִפיפ ֹ֑ ל ִעְּקֵבי־֔סּוס ַהּנֵֹׁשְך֙  ֲעֵלי־א ֹ֥ יִתי ִלֽיׁשּוָעְתָך֖ ) יח: (ָאֽחֹור רְֹכ֖בֹו ַוּיִּפ  ְּג֣דּוד דּגָ֖ ) יט': (הֽ  ִקִּו֥
ּנּו ר) כ( ס: בָעֵקֽ  יָֻג֥ד ְו֖הּוא יְגּוֶד֑ ן ְו֥הּוא ַלְח֑מֹו ְׁשֵמָנ֣ה ֵמָאֵׁש֖ י) כא( ס: ַמֲֽעַדּנֵי־ֶמֶֽלְך יִֵּת֖ ה ַאּיָָל֣ה נְַפָּתִל֖  ְׁשֻלָח֑
ן ֶפר ַהּנֵֹת֖ ן) כב( ס: ִאְמֵרי־ָׁשֽ ף ּפָֹרת֙  ֵּב֤ ן יֹוֵס֔ ת ֵּב֥ יִן ּפָֹר֖ ה ָּב֕נֹות ֲעֵלי־ָע֑ הּו) כג: (ֲעֵלי־ֽׁשּור ָצֲעָד֖ ּבּו ַוֽיְָמֲרֻר֖ ֹ֑  ָור
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הּו ֶׁשב) כד: (ִחִּצֽים ַּבֲעֵל֥י ַוּֽיְִׂשְטֻמ֖ ּזּו ַקְׁשּ֔תֹו ְּבֵאיָתן֙  ַוֵּת֤ ֹ֖ י ַוּיָפ יו זְרֵֹע֣ יר ִמיֵדי֙  יָָד֑ ב ֲאִב֣ ֹ֔ ם יֲַעק ה ִמָּׁש֥ ֶבן רֶֹע֖  ֶא֥
ל) כה: (יְִׂשָרֵאֽל יָך ֵמֵא֨ ּךָ  ָאִב֜ ּךָ  ַׁשַּדי֙  תְואֵ֤  ְויְַעזְֶר֗ ְרֶכ֔ ת ִויָב֣ ֹ֤ יִם֙ ׁשָ  ִּבְרכ ל ַמ֙ ת ֵמָע֔ ֹ֥ ֶצת ְּת֖הֹום ִּבְרכ ַחת רֶֹב֣ ת ָּת֑ ֹ֥  ִּבְרכ
יִם ַחם ָׁשַד֖ ת) כו: (ָוָרֽ ֹ֣ יָך ִּבְרכ ת ָּגְֽברּו֙  ָאִב֗ ֹ֣ י ַעל־ִּבְרכ ת הֹוַר֔ ת ַעֽד־ַּתֲאַו֖ ֹ֣ ָ֙  עֹוָל֑ם ִּגְבע ין אׁש ִּתְֽהיֶ֙ ֹ֣ ף ְלר ד יֹוֵס֔ ֹ֖  ּוְלָקְדק
ב ִּבנְיִָמין֙ ) כז( פ: ֶאָחֽיו נְִז֥יר ף זְֵא֣ ֶקר יְִטָר֔ ֹ֖ אַכל ַּבּב ֹ֣ ד י ֶרב ַע֑  :ָׁשָלֽל יְַחֵּל֥ק ְוָלֶע֖
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ה) ה( ים ְׁשֵנֽי־ָבנֶיָך֩  ְוַעָּת֡ ֶרץ ְלָך֜  ַהּנֹוָלִד֨ יִם ְּבֶא֣ י ִמְצַר֗ יְָמה ֵאֶל֛יָך ַעד־ּבִֹא֥ ם ִמְצַר֖ יִם֙  ִלי־ֵה֑ ה ֶאְפַר֙ ן ּוְמנֶַּׁש֔  ִּכְראּוֵב֥

 :  ִיְֽהיּו־ִלֽי ןְוִׁשְמ֖עֹו
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