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 ציטטות מפרושים שונים על פרשת קורח להלן

מהם המאפיינים של .  ל כחטא הקשור לענייני המחלוקת"חטא המתאפיין בעיני חז, אנו קוראים השבת על פרשת חטאו של קורח
 (?ריבוי הליבון והמחלוקות שבוס הוא ב"והרי כל עניינו של הש)? המחלוקת ומה רע בה

? מה הפשט בכך. (ראה שיצא ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון " )עינו הטעתו ! ?מה ראה קורח לשטות זו:" י"אומר רש, אלא
 .אלא הכוונה היא שקורח היה בעל אינטרס ולא פעל לשם שמים

 ".שמים לשם שלא מחלוקת" של האולטימטיבי סמלכ, משה מנהיגותו של נגד ועדתו קורח של המרד נתפש היהודית במסורת
 ולהבין, ומהלכו המרד גורמי אחר להתחקות שניסו, ל והמפרשים"חז אצל רבות להתייחסויות המרד זכה, זה לכינוי מעבר

 .הפועלות הנפשות של מניעיהם את
 :הפרשה והבעייתי של הראשון בפסוק הדיון מתמקד מהמפרשים הרבה אצל

 דקדוקי-הלשוני הקושי לעין בולט". ראובן בני פלת בן אליאב ואון בני ואבירם ודתן לוי בן קהת בן יצהר בן קרח ויקח"
 (ואיתפלג -ויקח) אונקלוס מתרגום החל(. ?לקח הוא מה את? לקח מי הוא את) ישיר מושא שום אחריו שאין, "ויקח" לפועל בקשר
 "ספר הדרכה" מעין מהווים דבר של שבסיכומו, המרד על פירושים ביותר של רחב למגוון כמנוף זה לשוני קושי שימש

 שמעיר ,לתורה בפירושו י"רש דברי את נביא לדיוננו כמבוא .ההרסניות ולתוצאותיה לפלגנות ומעשי תיאורטי
 ": קרח ויקח" הבעייתי הביטוי על הערות שלוש

 ;תנחומא רבי במדרש נדרשת יפה פרשה זו( 1
 ;הכהונה על לעורר, העדה משאר נחלק להיות לצד אחד עצמו את לקח( 2
 .בדברים שבהם סנהדראות משך ראשי( 3

................................................................................. 
 .מדרשים כמה מתוך עולה קורח של הרטוריקה של אחרת תמונה

 .בהלכה שיש האבסורדים על שמתלונן כאדם קורח מוצג שם
 , משה בפני קושייה העלה שקורח, המדרש מספר ,ציצית פרשת לאחר מיד באה קורח שפרשת העובדה קער על

 ?ממנה פטורה או בציצית חייבת תכלת טלית שכולה האם
............................................................................................................. 

 
 האמורא שטוען כך כדי עד, לגיטימית-הלא המחלוקת סכנת לסמל של נהפך קורח. לדורות וגם לתקופתה נכתבה קורח פרשת

 ."וכעדתו כקורח יהיה שנאמר ולא, בלאוו עובר במחלוקת המחזיק כל: "הבבלי בתלמוד רב

 

 .לאחר שקראתי את המפרשים על פרשת קורח המבט שלי בנושא שונה לחלוטין

 .אל נקודות אלו התיחסוולך את נושא הציצית -ל לקחו מספר פסוקים בפרשה וכן את פרשה הקודמת פרשת שלח"חז

 .ולכן אני כותב את המאמר ים לכלאני רואה את התורה כמכלול שלם שכל דבר קשור לנושאים קודמים עם רמיזות על הקשר

 .שהביאה אותי להכנס ולחקור את פרשת קורח היתההשאלה 

 .בפרשת קורח לקורח להתלונן מהגרש יתה העילהה מה

ן, ַויִַּקח קַֹרח" ן-יְִּצָהר בֶּן-בֶּ יָרם ְבנֵי ֱאלִּיָאב; ֵלוִּי-ְקָהת בֶּ ן, ְוָדָתן ַוֲאבִּ לֶּת-ְואֹון בֶּ ה ב.  ְבנֵי ְראּוֵבן--פֶּ ְפנֵי מֹשֶּ ְבנֵי, ַויָֻקמּו לִּ ים מִּ ים -ַוֲאנָשִּ שִּ יְִּשָרֵאל ֲחמִּ

ֵאי מֹוֵעד, ּוָמאָתיִּם יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ה ְוַעל-ַויִָּקֲהלּו ַעל ג.  ֵשם-ַאנְֵשי, נְשִּ ם ַרב, ַאֲהרֹן-מֹשֶּ י ָכל--ָלכֶּם-ַויֹאְמרּו ֲאֵלהֶּ ים-כִּ ; ּוְבתֹוָכם יְהָוה, ָהֵעָדה ֻכָלם ְקדֹשִּ

ְתנְַשאּוּוַמּדּוַע   ".ְקַהל יְהָוה-ַעל ,תִּ

 .פרשת נשוא הוא המפתח לפרשת קורח מכאן.אואת התשובה המדוייקת מצאתי בפרשת נש

 מגלים נקודות דקויות הבחנות וניואנסים מדהימים שרומזים ישירות ,א בהקשר לפרשת קורחוככל שמעמיקים וצוללים לתוך פרשת נש

 .לפרשת קורח ועדתו

 .נא לקרוא את הנספחים למאמר .הפתרון שלי מתחיל בשורש המילה נשא

 .ראה נספחבויקיפדיה  פרושים  61 יש נשאלשורש 

 .פעמים ראה נספח 61מופיע  בספר במדבר בהקשר לעבודת הלויים בהקשר לאוהל מועד נשאהשורש 

 .והן בפרשת קורח נשואפרשה בנא לשים לב לשורש המילה נשא שמופיעה הן בשם 

 " ָהת-ֶאת,ָנשֹׂא ֵני קְּ  פרשת נשוא ."ִמּתֹוְך,ֹראׁש בְּ

  " ְָּהתו ֵני קְּ  פרשת נשוא."ִיָשאּוַבָכֵתף , ֲעֹבַדת ַהֹקֶדׁש ֲעֵלֶהם-ִכי:ֹלא ָנָתן, ִלבְּ

  ְתנְַשאּוּוַמּדּוַע  פרשת קורח".ְקַהל יְהָוה-ַעל ,תִּ

 .קהת ומררי,גרשוןמשפחות  3הן .שושלת היחוסין של משפחת לוי.א

 .בנים עמרם יצהר חברון ועזיאל 4למשפחת קהת היו    

 .משה וקורח הם בני דודים.כלומר שניהם הם צאצאי הסבא קהת.קורח הוא בנו של יצהר .משה הוא בנו של עמרם    
ְשמָֹתם, ֵלוִּי-ֵאלֶּה ְבנֵי-ַויְִּהיּו יז" י, ֵגְרשֹון--בִּ ְשְפחָֹתם, גְֵרשֹון-ְוֵאלֶּה ְשמֹות ְבנֵי יח.  ּוְקָהת ּוְמָררִּ ְבנִּי--ְלמִּ י, לִּ ְמעִּ ְשְפחָֹתם, ּוְבנֵי ְקָהת יט.  ְושִּ ֶחְברֹון , ַעְמָרם ְויְִּצָהר--ְלמִּ

י כ.  ְוֻעזִּיֵאל ְשְפחָֹתם, ּוְבנֵי ְמָררִּ י--ְלמִּ י ּומּושִּ ְשְפחֹת ַהֵלוִּי; ַמְחלִּ ְבנִּי--ְלגְֵרשֹון כא.  ְלֵבית ֲאבָֹתם, ֵאלֶּה ֵהם מִּ ְשַפַחת ַהלִּ י, מִּ ְמעִּ ְשַפַחת ַהשִּ ְשְפחֹת ַהֵגְרֻשנִּי, ֵהם ֵאלֶּה; ּומִּ  "מִּ
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 .וכבודייחוס  הן משפחות מיוחסות מורמות מעם עם ת הלוויםומשפח
 .לכן מפליא הדבר שקורח מתלונן.פחות להתלונן בגלל מעמדןשלהלכה אסור למ

 .חלוקת תפקידים ומטלות בהקמה ופרוק אוהל מועד.ב

ת ְבנֵי" :משפחת גרשון     רֶּ ְשמֶּ ל מֹוֵעדגְֵרשֹון -ּומִּ ל, ְבאֹהֶּ ְשָכן ְוָהאֹהֶּ ְכֵסהּו; ַהמִּ ל מֹוֵעד, ּוָמַסְך--מִּ ַתח אֹהֶּ ָחֵצר .פֶּ ת, ְוַקְלֵעי הֶּ ָחֵצר-ְואֶּ ַתח הֶּ ר ַעל, ָמַסְך פֶּ ְשָכן -ֲאשֶּ -ְוַעל   ַהמִּ

זְֵבחַ  יב, ַהמִּ  ".ֲעבָֹדתֹו, ְלכֹל, ֵמיָתָריו, ְוֵאת; ָסבִּ

ְשַמְרָתם" :קהת  משפחת      זְְבחֹת, ּומִּ  .  ֲעבָֹדתֹו, ְוכֹל--ְוַהָמָסְך; ֲאֶשר יְָשְרתּו ָבֶהם, ּוְכֵלי ַהקֶֹדש, ָהָארֹן ְוַהֻשְלָחן ְוַהְמנָֹרה ְוַהמִּ

ת:" משפחת מררי      רֶּ ְשמֶּ י, ּוְפֻקַּדת מִּ ְשָכן--ְבנֵי ְמָררִּ יָחיו ְוַעֻמָדיו ַוֲאדָ , ַקְרֵשי ַהמִּ יב לז.  ֲעבָֹדתֹו, ְוכֹל--ֵכָליו-ְוָכל; נָיוּוְברִּ ָחֵצר ָסבִּ ם, ְוַעֻמֵדי הֶּ ם, וִּיֵתדָֹתם; ְוַאְדנֵיהֶּ  .  ּוֵמיְתֵריהֶּ

ה ְוַאֲהרֹן ּוָבנָיו :"משה ואהרון      ְקָּדש, מֹשֶּ ת ַהמִּ רֶּ ְשמֶּ ים מִּ ת, שְֹמרִּ רֶּ ְשמֶּ  "יּוָמת, ְוַהזָר ַהָקֵרב; ְבנֵי יְִּשָרֵאל, ְלמִּ

 :הפתרון

 עגלות שעליהם יניחו את  להם ונותן הוא מיעד גרשון ומרריבפרשת נשוא משה מחלק את עבודת פרוק המשכן בין המשפחות למשפחת 

 .אוהל מועד הוא המשכן הכבדים של םחלקיה

 .לא קלה העבוד,הכתף  הם צריכים לשאת עלשצריכים להוביל את החלקים של קודש הקודשים  קהתואלו למשפחת 

ָהת" .".משא אלונקות" משה מחייב אותם לשאת על הכתף בשפת החיילים ֵני קְּ ִלבְּ  ִיָשאּוַבָכֵתף , ֲעֹבַדת ַהֹקֶדׁש ֲעֵלֶהם-ִכי:ֹלא ָנָתן, וְּ

 .משה הוא חלק ממשפחת קהת

 .שתפקידה לשאת את כלי קודש הקודשים על הכתפיים אתם חלק ממשפחת קהת ואהרון ה שמ: הבפרש  אומר קורח

 .נוימדוע אתם מתנשאים על.ולא תשאו ציוד על הכתף לא תקחו חלק במשא ותהיו רק שומריםמדוע  משה ואהרון 

 .ואנחנו חייבים לשאת על הכתף עבודה קשה העבודה שלהם יחסית קלה גרשון ומררי יש להם עגלות משפחותל.כמו כן מדוע

 ".שמים לשם שלא מחלוקת"גם לפי הפרוש שלי תופסת האמרה  

 .הם יוצרים מחלוקת ותשמח בחלקה תקבל מרות בשם שמים באהבה במקום שמשפחת קהת
 ".שמים לשם שלא מחלוקת"המשך הרעיון של

 .אבירם ואת דתן  אנו מוצאים נספחים למשפחת קורח:נושא נוסף 
 ."מדוע הצטרפו דתן ואבירם למתלוננים"השאלה שוב                     

יָרם ְבנֵי ֱאלִּיָאב " ן, ְוָדָתן ַוֲאבִּ לֶּת-ְואֹון בֶּ  .גם הם קשורים לאותו רעיון" ְבנֵי ְראּוֵבן--פֶּ
 !!!!!המשפחתי הוא העילה להצטרפות למחלוקת של קורח הייחוסגם פה 

 .בשבטי ישראל ראובן הוא הבכור הוא הילד הראשון שנולד ליעקב אבינו
 בתקופתנו וגם בתקופה הקדומה

 . זוכה הבכור למעמד מיוחד, אך גם בימינו, בימי קדם,  אדם הוא הצאצא הראשון של בכורה

 .ואת ראשות המשפחה המורחבתאת מרבית נחלת האב  יורש ר בלבדהזכ בןה -ברוב התרבויות )בדרך כלל היה הבכור 

מעמד מיוחד של הבכור מצוי לא רק . ובמציאות החיים היהודית הלכהמיוחד בתחומים רבים בהיא בעלת מעמד  יהדותב בכורהה
 .בהמה אלא גם בבכורות ,אדם בבכורות

 :כל בכור במצרים הומת - מכת בכורות הייתה עשר מכות מצרים המכה האחרונה והחמורה ביותר בין

כֹור-ּוֵמת ָכל ַרִים, בְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ֹעה ַהֹיֵׁשב ַעל--בְּ כֹור ַפרְּ אוֹ -ִמבְּ ָחה ֲאֶׁשר ַאַחר ָהֵרָחִים, ִכסְּ כֹור ַהִשפְּ ֹכל; ַעד בְּ ֵהָמה, וְּ כֹור בְּ  'פסוק ה, א"פרק י, ספר שמות.  בְּ

 כאשר אנחנו בפועל הבכורים,שדתן ואבירם פונים למשה ואומרים מדוע אתה מתנשא עלינו ואתה שם עצמך למנהיג עלינו הרעיון הוא

 .ואף אחד לא בחר בכם ולנו מגיע הבכורה והמנהיגות בשבטי ישראל

 ."הפורח המטה"האלוהי בבחירת משה ואהרון מבחן  על מנת לאשש את דברי נוכל להיווכח במבחן

הָוה  ַדֵבר יְּ ָרֵאל-ַדֵבר ֶאל יז.  ֹמֶׁשה ֵלאֹמר-ֶאל, ַויְּ ֵני ִישְּ ֵבית ָאב ֵמֵאת ָכל, בְּ ַקח ֵמִאָּתם ַמֶטה ַמֶטה לְּ ֵבית ֲאֹבָתם-וְּ ִשיֵאֶהם לְּ ֵנים ָעָשר--נְּ , ׁשְּ

מוֹ -ִאיׁש ֶאת  :ַמטֹות ֹּתב ַעל, ׁשְּ ֵאת ֵׁשם ַאֲהֹרן יח.  ַמֵטהּו-ִּתכְּ ֹּתב ַעל, וְּ ֹראׁש ֵבית ֲאבֹוָתם, ִכי ַמֶטה ֶאָחד  :ַמֵטה ֵלִוי-ִּתכְּ ָּתם יט.  לְּ ִהַנחְּ ֹאֶהל , וְּ בְּ

ֵני--מֹוֵעד ְבַחר, ְוָהָיה.   ָׁשָמה, ִאָּוֵעד ָלֶכםֲאֶׁשר , ָהֵעדּות, ִלפְּ ר אֶׁ הּו ִיְפָרח--ּבוֹׂ -ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ ָעַלי; ַמטֵּ ת, ַוֲהִׁשכִֹׂתי מֵּ ל-אֶׁ י ִיְשָראֵּ ר , ְתֻלּנוֹׂת ְּבנֵּ ֲאׁשֶׁ

ם ַמִליִנם ם, הֵּ יכֶׁ ַדֵבר ֹמֶׁשה ֶאל כא.  ֲעלֵּ ָרֵאל-ַויְּ ֵני ִישְּ נּו ֵאָליו ָכל, בְּ ִשיֵאיֶהם מַ -ַוִיּתְּ ֵבית ֲאֹבָתםנְּ ָנִשיא ֶאָחד לְּ ָנִשיא ֶאָחד ַמֶטה לְּ ֵנים --ֶטה לְּ ׁשְּ

תֹוְך ַמטֹוָתם, ּוַמֵטה ַאֲהֹרן; ַמטֹות, ָעָשר הָוה, ַהַמֹטת-ַוַיַנח ֹמֶׁשה ֶאת כב.  בְּ ֵני יְּ ֹאֶהל, ִלפְּ ִהי ִמָמֳחָרת כג.  ָהֵעֻדת, בְּ ֹאֶהל -ַוָיֹבא ֹמֶׁשה ֶאל, ַויְּ

ֵבית ֵלִוי, ַאֲהֹרן-ִהֵנה ָפַרח ַמֵטהוְּ , ָהֵעדּות ֵקִדים, ַוֹיֵצא ֶפַרח ַוָיֵצץ ִציץ; לְּ ֹמל ׁשְּ הָוה-ָכל-ַוֹיֵצא ֹמֶׁשה ֶאת כד.  ַוִיגְּ ֵני יְּ ֵני -ָכל-ֶאל, ַהַמֹטת ִמִלפְּ בְּ

ָרֵאל חּו; ִישְּ אּו ַוִיקְּ  .ִאיׁש ַמֵטהּו, ַוִירְּ

ְבַחרָהִאיׁש , ְוָהָיה "משפט המפתח  ר אֶׁ הּו ִיְפָרח--ּבוֹׂ -ֲאׁשֶׁ ָעַלי; ַמטֵּ ת, ַוֲהִׁשכִֹׂתי מֵּ ל-אֶׁ י ִיְשָראֵּ ם ַמִליִנם, ְתֻלּנוֹׂת ְּבנֵּ ר הֵּ ם, ֲאׁשֶׁ יכֶׁ  "ֲעלֵּ

 :דקויות

 .סוף פרשת במדבר ישנם כבר רמזים ראשוניים לפרשת קורח ממשפחת קהת נא לשים לב

 .מררי גרשון קהת. ל"חלוקת התפקידים מופיעה תמיד בסדר הנ

את  וכן במילים בבני קהת המתחילהתחלת פרק ד במדבר   .הרומז לפרשת קורח  ַמָשא ,ָנשֹׂא ָלשֵּ

הָוה א א במדבר פרק ד"        ַדֵבר יְּ ֶאל-ֶאל, ַויְּ ָהת-ֶאת, ָנשֹׂא ב.  ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-ֹמֶׁשה וְּ ֵני קְּ ֵני ֵלִוי, ִמּתֹוְך, ֹראׁש בְּ ֹחָתם--בְּ פְּ ִמׁשְּ ֵבית , לְּ לְּ
ָלה ג.  ֲאֹבָתם ֹלִׁשים ָׁשָנה ָוַמעְּ ַעד ֶבן, ִמֶבן ׁשְּ ָלאָכה, ַלָצָבא, ָבא-ָכל--ֲחִמִשים ָׁשָנה-וְּ ֹאֶהל מֹוֵעד, ַלֲעשֹות מְּ ֵני ד.  בְּ ָהת-ֹזאת ֲעֹבַדת בְּ ֹאֶהל , קְּ בְּ
ַאֲחֵרי..... .ַהֳקָדִׁשים, ֹקֶדׁש--מֹוֵעד ֵני-וְּ ָהת -ֵכן ָיֹבאּו בְּ אתקְּ ֹל, ָלשֵּ עּו ֶאל-אוְּ ֵני ַמָשאֵאֶלה ; ַהֹקֶדׁש ָוֵמתּו-ִיגְּ ָהת-בְּ ֹאֶהל מֹוֵעד, קְּ  .  בְּ

 .ויתר הדברים כתובים בפרשה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%90/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%90/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%90_%D7%94
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 השורש נשא ספר במדבר בהקשר לעבודת אוהל מועד
 "את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו ישאו העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המהואתה הפקד את הלוים על משכן " :05במדבר א

 "ישאו ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף" :9במדבר ז

 "'על קהל ה תתנשאו ומדוע' ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה" :3במדבר טז

 "מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם את ראש בני קהת נשא" :2במדבר ד

 "את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם נשא" :22במדבר ד

 "עד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועדאת יריעת המשכן ואת אהל מו ונשאו" :20במדבר ד

 "ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן הנשאים שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני' ויביאו את קרבנם לפני ה" :3במדבר ז

 "את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח הנשאים ויקריבו" :15במדבר ז

 "המשכן נשאי והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי" :11במדבר י

 "המקדש והקימו את המשכן עד באם נשאי ונסעו הקהתים" :21במדבר י
בני קהת  משא יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן" :10במדבר ד

 "באהל מועד

 "משאו וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל" :19במדבר ד

 "ולמשא זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד" :22במדבר ד

 "משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל" :21במדבר ד

 "לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו משאם וזאת משמרת" :31במדבר ד

 "משאם הם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרתועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתרי" :32במדבר ד

 "באהל מועד משא מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת" :21במדבר ד

 "את משה' ופקדיו אשר צוה ה משאו פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל' על פי ה" :29במדבר ד

 בויקיפדיה ָנָשאשורש                                         
 .ֵהִרים ַלֹגַבּה    1     

"ֵדס רֹוֵקן ַהַפרְּ ִחיִדים. ּוִמתְּ ִחידֹות/ ַרק ַטָיִלים יְּ ַטָילֹות יְּ עּוף ָהַאֲחרֹוָנה ִיְשאּו /וְּ ַׁשָירֹות ַהֲחִסידֹות/ ֵעיָנם ַהנֹוָהה ַאֲחֵרי מְּ  חיים נחמן  ,"הקיץ גוע") ".בְּ

"כֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ֶאׁשְּ מֹוָרה וְּ תּו ִמָשם זְּ רְּ ֹכל ַוִיכְּ ָנִים ַוִיָשֻאהּו ַוָיֹבאּו ַעד ַנַחל ֶאׁשְּ  פסוק כ״ג – במדבר י״ג) "ַבמֹוט ִבׁשְּ

עד ארבעה עשר נוסעים לשאת באפשרותה של המעלית. 

ָמקֹום ַאֵחר  2      ִּתיק לְּ ֶהעְּ  .ֵהִרים וְּ

"הֹוֻׁשַע ֶאל ַהֹכֲהִנים ֵלאֹמר ִרית ְשאּו ,ַוֹיאֶמר יְּ ֵני ָהָעם, ֶאת ֲארֹון ַהבְּ רּו ִלפְּ ִעבְּ  פסוק ו׳ – יהושוע ג׳) "...וְּ

על גבו מתחילת הטיול ועד סופו תרמילאת ה נשא משה. 

קֹול ָרם, ֵהִרים קֹולוֹ   3             ִמיַע בְּ  .ִהׁשְּ

"יֹוָתם ֹראׁש ַהרַוֵיֶלְך ַוַיֲעֹמד , ַוַיִגדּו לְּ ִרִזים-בְּ ָרא, קֹולוֹ  ַוִיָשא ,גְּ  (פסוק ז׳ – שופטים ט׳) "...ַוִיקְּ

" ֵָהָבה ְוָנָשאת ָתה ַמדְּ ָּת ֵאיְך ָׁשַבת ֹנֵגש ָׁשבְּ ָאָמרְּ  פסוק ד׳ – ישעיהו י״ד) "ַהָמָׁשל ַהֶזה ַעל ֶמֶלְך ָבֶבל וְּ

הערב נאום יישא בעקבות ההתרחשויות האחרונות שר הביטחון. 

 .ִהִביע ֶדֶרְך קֹול לשון המקרא   4             

"...  ְָּצָאה ָנָשאתָ ו ֵאִרית ַהִנמְּ ַעד ַהשְּ ִפָלה בְּ  פסוק י״ד – מלכים ב׳ ט׳) "תְּ

"ָשא ֶהָהִרים-ַעל ִכי ָוֶנִהי אֶׁ ָבר ִקיָנה, בְּ אֹות ִמדְּ ַעל נְּ  פסוק ט׳ – ירמיהו ט׳) "...וְּ

ִחיָלה לשון המקרא 5               .ָסַלח, ָרַחׁש מְּ

"ַפל ִאיׁש, ַוִיַשח ָאָדם ַאל; ַוִיׁשְּ  פסוק ט׳ – ישעיהו ב׳) "ָלֶהם ִתָשא וְּ

מוֹ , ָסַבל    6              .ָלַקח ַעל ַעצְּ

"ֹעל ַדע , ֹוֵבד ַאל ֵיאּוׁש ע את בְּ ֵבי ַהִניר !/ ֶזַרע ֶהָעִתיד ָעֹמק ַבַמֲעִנית /ָלשֵּ ֶוה ִרגְּ ֵזָעה ָּתִדיר ַנרְּ יָֻבלֹות/ –בְּ בֹוד ָיַדִים מְּ ֵרי") "!ֹרנּו ִׁשיר ִלכְּ  עמנואל  העמק ִׁשיר קֹוצְּ

"ָבָלם ָנָשא ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ֹאֵבינּו סְּ  פסוק ד׳ – ישעיהו נ״ג) "ּוַמכְּ

"ִיי ַוֲעָמִלי ֵאה ָענְּ ָכל ַחֹטאוָתי ְוָשא רְּ  פסוק י״ח – תהלים כ״ה) "לְּ

כּוָנה בהשאלה  1             ֵין, ִקֵבל ּתְּ ַאפְּ ַכדֹוֶמה, ֹּתַאר, מְּ  .ֵׁשם וְּ

לפני הספירה 23את השם משנת  נושא המקום. 

ַבר 8     ָׁשט, ָמה-ֵהִכיל דְּ ֹאֶפן מּוָחִׁשי אֹו ֻמפְּ  .בְּ

" ָדו כּוָׁשם ָרב ִמֶשֶבת ַיחְּ גּוֵריהֶ ; ִכי ָהָיה רְּ ָלה ֶאֶרץ מְּ ֹלא ָיכְּ את םוְּ ֵניֶהם ָלשֵּ ֵני ִמקְּ  פסוק ז׳ – בראשית ל״ו) "ֹאָתם ִמפְּ

את הסוד עמי במשך שנים נשאתי. 

ָחה לשון המקרא  9             .ָנַתן ִמנְּ

" ֹמו בֹוד ׁשְּ ָחה ְשאּו ;ָהבּו ַליהָוה כְּ רֹוָתיו, ִמנְּ ַחצְּ  פסוק ח׳ – תהילים צ״ו) "ּוֹבאּו לְּ

ִרית ַהִנּׂשּוִאין  15        .ָבא ִבבְּ

"ָפה וְּ  ַוִיְשאּו  פסוק ד׳ – רות א׳) ".ֵׁשם ַהֵשִנית רּותָלֶהם ָנִׁשים ֹמֲאִביֹות ֵׁשם ָהַאַחת ָערְּ

אותה לאישה באירוע רב משתתפים יישא מחר הוא. 

אֹודוֹ , הֹוִחיל  11           ָכל מְּ  .ִקָּוה בְּ

" ִבי ַבָשָמִים ָנָשאִתי ֵאֶליָך: ִׁשיר ַהַמֲעלֹות  פסוק א׳ – תהילים קכ״ג) "ֶאת ֵעיַני ַהֹיׁשְּ

ֵאׁש, ִהִצית לשון המקרא  21        .ִהָכה בְּ

"בּו ָׁשם ֶאת ֲעַצֵביֶהם ם ;ַוַיַעזְּ  פסוק כ״א – שמואל ב׳ ה׳) "ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ַוִיָשאֵּ

 .ִקֵבל ֹעֶנׁש ַעל ַמֲעשוֹ   13           

"...ַמר אוֹ / ָעָליו-ָיָצא ִמֵבין ִמׁשְּ ֵדי ִכלְּ ַׁשֶנה ֶאת ִבגְּ ֶּתה ֵיינֹו ָעָליו-ִמי ֹלא/ ַויְּ אוֹ  ִיָשא ָהִאיׁש ַההּוא/ ִיׁשְּ נֹות ַפַסים" )"ֶחטְּ  עזרא-משה אבן ,"ָכתְּ

"ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַעל ָבָניו בְּ ָהיּו ַעל ַאֲהֹרן וְּ ָׁשֵרת ַבֹקֶדׁש, וְּ ֵבַח לְּ ָּתם ֶאל ַהִמזְּ ִגׁשְּ ֹלא, אֹו בְּ   מג – שמות כ״ח) "...ָוֵמתּו ,ָעֹון ִיְשאּו וְּ

ִמיחַ  12       .ִהצְּ

"אּו ַבֲהמֹות ָשַדי ָבר, ַאל ִּתירְּ אֹות ִמדְּ אּו נְּ יוֹ  ָנָשא ִכי ֵעץ: ִכי ָדׁשְּ נּו ֵחיָלם, ִפרְּ ֵאָנה ָוֶגֶפן ָנתְּ  פסוק כ״ב – יואל ב׳) "ּתְּ

" דבר אחר ועלית מיכן לבית הבחירה שלא יבנה אלא בגובהו של עולם מאי טעמא כי בהר קדשי בהר מרום ישראל אשתלנו
 (א"פרק י, ה"דף נ, מסכת סנהדרין, סדר נזיקין, תלמוד ירושלמי) "...ענף ועשה פרי נשאו
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"ִבים ָבִעיר ִרים ַהֹסבְּ ָצֻאִני ַהֹשמְּ ָצעּוִני, מְּ ִדיִדי ֵמָעַלי-ֶאת ָנְשאּו ;ִהכּוִני פְּ ֵרי ַהֹחמֹות, רְּ  פסוק ז׳ – שיר השירים ה׳) "ֹׁשמְּ
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ָפר אֹו ַכמּות ֶׁשל ָדָבר לשון המקרא 21       .ִבֵקׁש ֵליַדע ִמסְּ

"הָוה ֶאל ֹקד ָכל, ֹמֶׁשה-ַוֹיאֶמר יְּ ָרֵאל ִמֶבן-פְּ ֵני ִישְּ ֹכר ָזָכר ִלבְּ ָלה-בְּ ֹמָתם ָשאוְּ ; ֹחֶדׁש ָוָמעְּ ַפר ׁשְּ  פסוק מ׳ – במדבר ג׳) "ֵאת ִמסְּ
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