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 במדבר פרשת
  א פרק

 

 מֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ב-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
  ַָּּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר.

 ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ב-ֲעַדת ְּבֵני-רֹאׁש ָּכל-ְׂשאּו ֶאת ב
  ם.ָזָכר ְלֻגְלְּג�תָ -ְִּמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל

 : ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהֹרן-ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל ג
 : ֲאֹבָתיו הּוא-ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ד
 : ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹותַוִּיַּקח מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵאת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה  יז
 : מֶׁשה ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני-ֶאת 'ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה יט
ְראּוֵבן ְּבֹכר ִיְׂשָרֵאל ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּג�ָתם -ַוִּיְהיּו ְבֵני כ

 : ָוַמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבאָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה -ָּכל
 ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם פ כב

 : ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא-ְֻּקָדיו ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּג�ָתם ָּכל
 ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל  מד

 : ֲאֹבָתיו ָהיּו-ֶאָחד ְלֵבית-ְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש ִאיׁש
 : ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל-ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאֹבָתם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל-ְּפקּוֵדי ְבֵני-ַוִּיְהיּו ָּכל מה
 :ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים-ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש-ַוִּיְהיּו ָּכל מו

 

  לב. לשים ראוי

 . זה מקום בזולת כן עשה שלא מה, האמירה מקום הודיענו למה. א

 . עמו ידבר שם כי ידע לא מי ,מועד באהל אומרו. ב

 . זה לעניין הזמן פרטות הודעת צורך מה, השני לחדש באחד אומרו. ג

  .מצרים מארץ לצאתם השנית בשנה שהיה אומרו וגם
 . ראש נשיאת בלשון החשבון קבלת את יתברך ייחסו עניין מה ,ראש את שאו אומרו. ד

 . אבתם לבית למשפחתם יהיה הקפיד למה. ה

  .לגלגלתם ושיהיה שמות במספר שיהיה שמדקדק מה וגם
 . שנה עשרים מבני נמנו למה, המספר היה לצבא לצאת שלא שאחר .ו

 שהם נראה לצבאותם אותם באומרו אך, צבאותם את תפקדו לומר לו והיה ,לצבאתם אומרו. ז

 . אחר דבר וצבאותם, אחד דבר

, האבות וראשי ואהרן אתה ויאמר, ואהרן משה עם המטות אבות ראשי את צירף לא למה. ח

 . בלבד כנטפלים יהיו ואתכם לומר ולא
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 . מיותר הוא הוא אומרו, הוא אבתיו לבית ראש איש אומרו וגם

 . שמותם פירש למה. ט

 אשר האלה האנשים הם כי וידוע, משה אותם ויקח לומר לו והיה ',וכו משה ויקח אומרו ועוד

 . בשמות נקבו

 . היה' ה צוה כאשר כי ודאי, משה את' ה צוה כאשר אומרו. י

 . אותם תפקדו למעלה כאומרו ויפקדום לומר לו היה כי ,סיני במדבר ויפקדם אומרו וגם

 . סיני במדבר שהיה ידע לא מי. יא

 . השאר בכל זה לשון נאמר שלא מה ',וכו] ראובן בני[ ויהיו באומרו. יב

 . זולתם מהשבטים אחד בשום נאמר שלא מה ,לגלגלתם נאמר ושמעון שבראובן היה מה וגם

 . שבט בשום נאמר שלא מה, פקודיו מלת נתוסף בשמעון וגם

 . כולם על למעלה שנאמר אחר מהשבטים אחד בכל צבא יוצא מזכיר למה. יג

 . בינתיים גד יכנס ולא ויהודה לוי שמעון ראובן כסדרן השבטים נזכרו לא למה. יד

 . עליהם נצטוו לא עדיין הדגלים סדר על הוא ואם

, היו אבותיו לבית אחד איש' וכו משה פקד אשר הפקודים אלה) מד פסוק לקמן( באומרו. טו

 . מיותר הוא והלאה אחד איש מאומרו כי

 ולא. מיותר הוא זה פסוק כל הנה כי ,ישראל בני פקודי כל ויהיו) מה פסוק לקמן( אומרו. טז

 לבית שהיו היה ידוע כי ',וכו מאות שש הפקודים כל ויהיו שאחריו פסוק רק לומר לו היה

 . צבא יוצא כל ושהם, עשרים ומבן, אבותם

 לומר צורך מה התפקדו שלא לומר כי', וכו התפקדו לא אבותם למטה והלוים באומרו. יז

'. וכו התפקדו לא והלוים לומר לו והיה, אבותם למטה לא אך שהתפקדו שיורה אבותם למטה

 ולבני שמעון ולבני כאומרו, ולבני אומר הוא ושבט שבט שבכל היה מה לב לשום ראוי. יח

 ד"הלמ הבנת אל לב נשית וגם. ד"למ בלא בני שנאמר ונפתלי בראובן זולתי, כולם וכן יהודה

 ד."למ בלא בני אומרו צודק יותר כי הבנה משולל שיראה שבט שבכל

 

מֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם -ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר.

. מנאן במשכן שכינתו להשרות שבא על שהוא) א פסוק( י"רשפירש  הלזה המנין בסיבת אמנם

 הנה אך .השני לחדש באחד ולא, למנותם ראוי היה עצמו בניסן או ניסן קודם כן שאם וקשה

 היה מעתה כי הוראה זה הנה אך. ליהודה שמעון בין גד שבט מספר את הכניס עניין מה הערנו

 .ראובן מחנה בדגל ושמעון גד שהיו, הדגלים עניין אל רמז

 

 ונבוא אל העניין
 ודגלו פסוק על) יב ב רבה השירים שיר - ב ב רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו הנה כי ,והוא

 מחנות ארבע על שורה שכינה ראו בסיני ישראל כשהיו כי). ד ב השירים שיר( אהבה עלי
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 ואמרו ונתאוו. רפאל דגל, נוריאל דגל, גבריאל דגל, מיכאל דגל, דגלים ארבע עשויים, מלאכים

 בזכות הכנתם גדלה אז כי, אהבה עלי ודגלו וזהו, מחנות בארבע עלינו שכינה ותשרה יתן מי

 שבא, הכפורים יום למחרת שהיה ומשנתקן. העגל במעשה בקרוב שנתקלקלו לולא התורה

 השנית שבשנה ניסן חדש ראש עד בעניינו ונטפלו, המשכן מעשה ובבשורת שניות בלוחות

 שאלתם להם להשלים יתברך הוא בא המשכן, הקמת אחר יום ושלשים, מצרים מארץ לצאתם

 .השרת במלאכי שהיה מה מעין דגלים ארבעה עשויים והם, בהם שכינתו להשרות

 

 כי לסבול יכלו לא כן שעל, בהדרגה שלא ההשפעה להם באה סיני הר שבמעמד למה כי, והוא

 נשמתם שפרחה עד הקולות את רואים העם כל והיו. בהקיץ נבואה ורוח שכינה עליהם שרתה

 עשה מה כן על. מתים פגרים ונשארו גדולה כך כל קדושה לסבול גויותם כח עצרו שלא. מגופם

, מדרגות לשלש הדבר וחילק. בהדרגה הזאת הגדולה השראתו להם הביא, יתברך הוא עתה

 חכמתו גזרה כן על. קודם יותר המוכן, בהדרגה הקדושה השראת התפשטות ישתלשל למען

  מחנות: שלש לעשות יתברך

 , המשכן בתוך שכינה מחנה

  ,לויה מחנה למשכן וסביב
  .ישראל מחנה מיל עשר שנים ועד

 השראת והוחלה, המשכן במעשה לקדשם התחיל וראשונה. אלוהים כמחנה דגלים בארבעה

 במשכן שכינה השראת בגדר שהוחזקו ואחר. שכינה מחנה שהוא תחילה מועד באהל השכינה

 עצמם הם נעשים להיות זו גדולה הדרגה להם באה, יום שלשים בזה ונתחנכו ימים חדש

, ישראל המון כל עד בהדרגה הקדושה ולהמשיך. מחנות ארבע עשויים השרת כמלאכי מרכבה

 כל דגלי מחנות על ציוה כך ואחר, יחנו למשכן שסביב יתברך וציוה, בינתיים לוויה מחנה הכניס

 .ישראל המון

 

 ראשים ושני מיכאל, ראשים שלשה מרכבה מחנה שבכל קנד דף ג"ח הזוהר ספרמ ידענו והנה

 שנים שהם כנודע נוריאל וכן רפאל וכן. תחתיו ראשים שני עם גבריאל וכן. במחנהו הימנו למטה

 עם נשיאים שני וכן ,יהודה נשיא עם נשיאים בשני יהודה מחנה דגל זה מעין. מלאכים עשר

 . מחנות בארבע נשיאים עשר שנים שהם, דן בני נשיא ועם אפרים נשיא עם וכן ,ראובן נשיא

 

 רבותים המרכבה במלאכי חלוקים שיעורים שנמצאו עם כי) תשצו רמז תהלים ילקוט( ידענו עוד

 עשר שמונה דאמר ולמאן אלף ושתים עשרים דאמר למאן שהם), יח סח תהלים( שנאן אלפי

 מריבותיהם חסרים אלפים' ב) ב ג ז"ע י"רש( שאינן אלפי, שאינן אלא שנאן תקרי אל. אלף

 שאמרו כמו, תורה במתן היה וכן. וקדושה רצון הפלגת זמן בהיות והוא, ריבוא ששים ולפעמים

 כל בראש כתרים שני וקשרו השרת מלאכי ריבוא ששים השכינה עם שירדו) א פח שבת( ל"ז

 הפלגת כי. ההוא כשיעור להם היה, כהם מרכבה להיות ישראל נתאוו וכאשר. מישראל אחד
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 ששים על לאמר ברכה נתייחדה כן על כי, כנודע הזה כשיעור בהיותם בישראל יש קדושה

 כל נפשותם בכל יש כי). א"ה ט"פ ברכות ירושלמי, א נח ברכות( הרזים חכם ברוך ריבוא

 כוללות והוא, שבה עליונות אורות בקדושת ונפש רוח כל אחיזת פי על, התורה חלקי כל בחינות

 .מלמעלה המתפשטת הקדושה

 

. יתברך לפניו רצון בעת יתברך מאתו שאלו אשר ככל, יראיו רצון להפיק יתברך דרכו זה והנה

 כאמור הכתרים לקשור לסיני שירדו כמלאכים, ישראל היו ריבוא ששים אז כי להיות, כן ועל

 כשיעור הנם הנה כי להראותם, למנותם יתברך ציוה שם. סיני במדבר והיה), שם( שבת במסכת

 לרוממם שאלתם למלאת ההוא במקום ומצווה. דגלים היותם תאוות התאוו בעת היו אשר

 .ההיא במעלה

 

 ובזה נבוא אל עניין הכתוב
 בגוף מלובשים שעודם גדר עד, התורה ידי על ישראל מעלת נא ראו התורה שאומרת והוא

 תורה ידי על שהוא, מבמלאכים יותר הזה המשנה במרכבת ולבחור. השרת למלאכי דומים

 ששם סיני במדבר וזהו. השרת מלאכי על לישראל שאת יתר כן על כי, בסיני שקבלו ומצות

 .כמדובר הלז היתרון להם ייעד שם, כן על, התורה קבלו

 

 אל' ה וידבר, הנה כי. להם הביא ותאוותם, עמו רצון להפיק יתברך חפצו עתה ראו ,יאמר או
 לפניו דגלים ארבע מרכבה היותם תאוות התאוו שם אשר מקום שהוא ,סיני במדבר משה

 . התאוו כאשר תאוותם למלאות בא שם כי. יתברך

 

 בהדרגה היה כי כלומר ,מועד באהל אמר לזה, מקודם היה ולא כה עד איחר למה תאמר ושמא

 בית יתברך לו שהיה שכינה השראת בחינת להם שהיה, מועד אוהל להם היות אחר שהוא

 מרכבה שיהיו עליהם שכינה השראת והיא, עליה גדולה מדרגה אותם יעלה זאת ואחרי, מועד

 שלשים שהוא, השני לחדש באחדהייתה  לכן. השרת מלאכי כמרכבת תמיד יתברך לו מיוחדת

 ,השני לחדש באחד מועד באהל אומרו וזהו. מועד אהל בתוכם היות מעלת קנות אחרי יום
 .השנית לקבל ויוכנו אחת במדרגה יום שלשים להחזיק, לקדש קדש מדרגת בין רווח לתת שהוא

 

 אמר לזה, בקרוב יותר האלה ההדרגות כל יהיו אפשר היה הלא, זה כל עם, תאמר ושמא

 מארץ בצאתם להיות הוא הלא קודם ולא השנית בשנה שהיה מה לומר ',וכו השנית בשנה
 אחר בהדרגה לא אם כזאת גדולה קדושה לקנות אפשר ואי, גילולים במקום היו שם כי .מצרים

] וכמו. [בעגל קלקלו שמיד לצאתם יום חמשים שהיה תורה כמתן יקרם בל. זמן בהמשך הדרגה

  :)ח מג רבה שמות( ל"ז רבותינו שאמרו
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 בחור בן לו שהיה לחכם דומה? הדבר למה, משל לך אמשול יתברך לפניו משה שאמר

, שלו את עשה שהבחרות. זונות של בשוק בשם בחנות אותו וישם, ומראה תואר יפה

 זה החכם כן. בזימה ויטמא שלו את עשה והמקום, שלו את עשה החנות בשמי וריח

 של ושוק), א יא הושע' (וכו ישראל נער כי ישראל אלו בחור והבן, הוא ברוך הקדוש

 . במצרים זה רע קנין קנו כי העגל את עשו כן על. בגלוליהם שם ונטמאו, מצרים זו זונות

 ולא' וכו שאו לאמר השנית בשנה היה זה שעניין שמה, פה הכתוב מאמר זה כי יתכן לכן

 ומפשיטים הולכים שיהיו, הזאת הקדושה לקנות יוכלו ובהדרגה זמן שבהמשך] כדי, [מקודם

 בשנה שאמרתי מה ואמר העניין פירש זאת הקדמה ואחר. לקו קו הקדושה וקונים הטומאה
 - הוא ,לאמר השנית

 

ָזָכר -ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם-ֲעַדת ְּבֵני-רֹאׁש ָּכל-ְׂשאּו ֶאת ב
  ְלֻגְלְּג�ָתם.

 שכל, כאחת העדה כל של ראשם את לנשא הוא הלא החשבון כוונת כי להורות. ראש את שאו

, מעתה לרמוז החל כאשר. הדגלים מעניין כך אחר שיפרש מה שהוא, אחת למעלה יזכו העדה

 , אחד דגל שלשתן כי ,ושמעון ראובן עם גד בני מנין בהזכיר

  ,וזבולון יששכר עם יהודה וכן
 . אחד דגל שהם ובנימין מנשה אפרים וכן

 , אחד דגל ונפתלי ואשר דן וכן

 .בכתובים עוד ידוקדק כאשר המספר כוונת על יורה זה כי

 

 המיוחסות במשפחות אלא שורה השכינה אין כי) ב ע קידושין( ל"ז רבותינו מאמר ידוע והנה

 הנה כי, שכינה להשראת ראויים היותם להורות אמר כן ועל. פיסול בהן היה שלא שבישראל

  דברים: שני צריך

 . המרכבה כמלאכי אחדות .א

 . בזרעם פיסול העדר .ב

 מאמר והוא. עדתם כל המה אחד ראש כולם כי ,עדת כל ראש את אמר האחדות על כן על

 על כי לנבואה, זכו אחדות ידי שעל, תורה במתן ההר נגד ישראל שם ויחן) ב יח שמות( הכתוב

 ישראל בני להיותם הוא והטעם .עדת כל ראש פה אומרו כן במקומו, כמפורש ויחנו אמר לא כן

 לבית הנפש כל כאומרו), ו ד רבה ויקרא( יקראו אחת נפש ירכו יוצאי כל כי, יעקב בני שהם

 בו שנאמר בעשו כן שאין מה. יקראו אחת נפש כולם כי), כו מו בראשית( ושש ששים יעקב

 ממקום נפשותם יעקב ירך יוצאי כל כי והוא. הגויים בכל וההיקש, ביתו נפשות) ו לו בראשית(

 .יתברך מאתו האחדות
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. שבטו אחר איש השבטים הם למשפחותם יתייחסו כולם אם כי, בהם אין פיסול כי השנית וגם

. אביו אחר מיוחס ואיש איש כל. אבותם אחרי ומתייחסים, נגררים אבתם לבית כולם כי והטעם

 במספר וזהו. הכתוב הייתה ופרסמה אחת כי, במצרים אשה נטמאה לא כי. פיסול בו היה לא כי
 גלגולת כל אם כי, אמם זנתה לא כי הרוב אחר שהולך העניין אין כי לומר', וכו זכר כל שמות

 לא ,לגלגלותם אומרו וזהו ,אבותם לבית יתייחסו אם כי, כלל פיסול בה אין בפרטות מהם

 .חלילה בו כיוצא או בקע ידי על שלא ממש גלגלותם שנמנו

 
 פי על שאף. יחשבו אחד כאיש כולם כי, יקראו אחד ראש ישראל עדת כל כי רמז יתכן עוד

 שלא תאמר ולא. יעקב הוא אבותם לבית מתייחסים עודם, ושבטיהם למשפחותם שנפרדו

 אני זכר שכל אם כי, הוא כן לא כי, העדה כל בהצטרף לא אם בחשיבות ואיש איש כל יחשב

 .עצמו בפני ואחד אחד כל למנות נצטווה כן עלו. לגלגלותם ואחד אחד כל עצמו בפני מחשיבו

 

 : ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהֹרן-ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל ג
 לבוא אל העניין 

 ישראל בני את' ה הוציא הזה היום בעצם ויהי פסוק על, פרעה אל בא פרשת מאמרנו נזכירה

 ופירשנו. הבנה משולל הוא צבאותם על אומרו הנה כי). נא יב שמות( צבאתם על מצרים מארץ

 ל"ז מאמרם והוא. נשרים כנפי על אתכם ואשא) ד יט שמות( שכתוב מקרא עניין שהוא שם

 כי והוא, השרת מלאכי הם נשרים כי) ד יט שמות הגדול מדרש, לז יב שמות מכילתא(

 שהוא מאמרנו וזה. קלה לשעה כנפיהם על המלאכים נשאום ימים כמה מהלך סכתה מרעמסס

 צבאותם היו כאילו יתברך חשבם, ריבוא ששים יתברך מלאכיו מרכבת כי, צבאותם על אומרו

 .צבאותם על' וכו' ה הוציא וזהו. שם אצלנו כמדובר נשאום כפים שעל. שלהם חיל, ישראל של

 

 ונבוא אל העניין
, שכינה מחנות ארבע מעין דגלים ארבע ישראל את יתברך בעשותו כי ספק אין הנה כי, והוא

 מלאכי יתבטלו, נחשב זר כמו והלא. יתברך מלאכיו דוגמת מישראל מרכבה עשות למען שהוא

 בקבע אם כי עראי דרך היה לא כי גם ומה. יגרעו למה כי, השכינה אל מרכבה מהיות מרכבתו

 כללות בנפשותם יש, ריבוא ששים בישראל שהיות גם כי ספק אין הנה אך. שנה הארבעים כל

, הרזים חכם ברוך ברכת עליהם נתייחדה כן על כי. חן ליודעים כנודע עליונים כוחות בחינות כל

. משורשן תורה רזי כל ויונקות, משם יצאו הנשמות שאותן מהכוחות יוצאים התורה רזי כל כי

. הנאמרים עליונים כוחות ריבוא מהששים משתלשלים הם ריבוא ששים בהיותם המלאכים וכן

 ששים שיהיו הוא אך, מרכבתו במלאכי שיגעל ולא, מישראל עיקר עושה יתברך שהוא אלא

 חוזרים מלאכים ריבוא שהששים ופןבא. כולם על שורה ושכינה, לישראל נטפלים מלאכים ריבוא

 מה דרך על והוא. כנפיהם על אותם מוליכים שאין אלא, ישראל של צבאותם ליקרא לקדמותם

 אך. המה' ה היכל כי יראה אחר ובמקום, במקדש הייתה שורה שכינה כי יראה אחד שבמקום
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 אל תתפשט ומהן, הן יתברך חלקו כי הצדיקים בנפשות היא שכינה השראת עיקר כי הוא

 תתפשט ומהן. הן יתברך חלקו כי ישראל בני נפשות הן המרכבה עיקר זה דרך על. המקדש

 שהם המלאכים בשביל אותם תפקדו כי לצבאתם אומרו והוא. כמספרם שהן, המלאכים אל

 .ממלכיהם ומושפעים שלהם צבאות נקרא שהעם כמלכים, ישראל של צבאותם

 

 ונבוא אל העניין
'. ה צבאות להיותם שכינה להשראת צבא ויש, למלחמה צבא יש. צבא מיני שני יש הנה כי והוא

 שכינה להשרות מקום אין מבלי לא, פחות ולא ומעלה שנה עשרים מבן מצווה שאני מה, אמר

 נח ברכות( דרקיע מלכותא כעין דארעא מלכותא כי על אם כי. ראויים הם אם מעשרים בפחות

 צבא עם להלחם שאינו היות עם. אותם תפקדו כן בארץ צבא יוצא כל דרך שהוא כמו כן ועל), א

 אל מרכבה כה עד שהיו המלאכים צבא כי, בהפך הוא אדרבא אם כי, צבא יציאת כדרך זולתם

 ארבעים לבטל לא ,אתם תפקדו וזהו. אליהם כטפלים ישראל של צבאותם נעשים הם, השכינה

 צבאות יהיו המלאכים כי, עיקר להיותם שתפקדום אלא, מרכבה מהיותם אלוהים מחנה שנה

 להשפיע כמספרם המלאכים אז שהיו ,לצבאתם אתם תפקדוש וזהו. אליהם ים נטפל ישראל

 .הם אתם כי, צבאותיכם בשביל שהוא, בהם

 

' ה מחליפם שעתה. צבאותם היו אשר הם צבאותם בעד אותם תפקדו, העניין שיעור או

 לאלוהים לו תהיה א"כד, ד"הלמ שימוש וזהו. ובמקומם המלאכים בעד ישראל על שישרה

 הלא כי, המלאכים יקפידו אל כלומר ,לצבאותם וזהו. אלוהים במקום בעד שהוא) טז ד שמות(

 שהוא לצבאותם וזהו. נקראו ישראל של צבאותם כן על כי, צדיקים בהיותם מהם הם גדולים

 .צבאותם מאז היו אשר בעד

 

, לפניו גלוי הכל כי חלילה יתברך אליו צורך המנין אין אותם שתפקדו מה ,שאמר אפשר עוד

 ששים שהם, מניינם סכום עתה ידעו עצמם ישראל שצבאות. צבאותם בשביל לצבאותם אם כי

 ידעו למען, כתבנו כאשר מספרים יתר מכל האיכות גדול באופן שכינה להשראת מוכנים ריבוא

 .שהתאוו מה שהוא וישמחו

 

 
 את לרומם הוא ברוך הקדוש רצה כי. למעלה שכתבנו מה שהואונחזור אל שיעור הכתובים 

 מחנות ארבע על שכינתו משרה יתברך הוא כאשר כי והוא. ראשם את ולישא ישראל עמו

 דרך ועל. האחד במחנה אחרים ראשים שני עם מיכאל, ראשים שלשה מחנה שבכל, מלאכים

, זבולן ונשיא יששכר ונשיא יהודה נשיא, ראשים שלשה יהיו יהודה מחנה בדגל כן. בשאר זה

 .בשאר וההיקש
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 שימנו מה ידי על כי להורות. מנין לשון אמר ולא ,ראש את שאו באומרו יתברך הוא רמז עוד

 אל מרכבה להיות ראויים להיותם אותם ומכינים ראשם את מנשאים ,ואהרן משה אותם

 . מרכבה יהיו שהם ישראל כללות, אחד, היו הדרגות שלש כי נמצא. השכינה

 שלשה, שכינה מחנות שבארבע ראשים עשרה שנים במקום שהם עשרה שנים נשיאיהם ,שנית

 לומר צריך אין כי. בהם קדושה שפע המשפיעים שהם ואהרן משה מעלת, שלישית. מחנה בכל

, הדגלים שבטי ממדרגת למעלה מלך של לגיון שהם, הלוי שבט על גדולים הם כי אתם ששכינה

 בפמליא כח מוסיפים שהם יאמר שעליהם ואהרן משה עתה גם ומה. יחנו למשכן סביב כן שעל

 ).ח ג מיכה' (ה רוח את כח מלאתי ואנכי כעניין, מעלה של

 

 ונבוא אל העניין
 יוצא כל הוא כן כי להיות. יותר או פחות ולא, הזה השיעור הוא למה'. וכו עשרים מבן אמר
 צבא ישראל נעשים עתה כי, דארעא מלכותא כעין דרקיעא מלכותא הוא ולכן. בישראל צבא

 נעשו אותם שתפקדו מה ידי על הוא הלא. מעלה של צבא להיות זוכים הם מה ידי ועל. השכינה

 יקראו כי. לישראל וטפלים השכינה אל מרכבה מעלה של צבא עם להיות .לצבאותם מוכנים

 את מנשאים קדושתם שפע ידי שעל, אותם המונים ואהרן משה להיותכם, צבאותם המלאכים

 .לכך להכינם ראשם

 

 .מרכבה להיות זוכים ,ואהרן משה יד על נמנים ישראל כללות היות יד שעל הנה

 

 : ֲאֹבָתיו הּוא-ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ד
, לישראל ואהרן משה בין ממוצעים העם מכללות למעלה להיות ראשים עשר השנים יזכו ולמען

 איש איש יהיו ואתכם אמר לזה. אחד בכל שלשה המלאכים שבמחנה ראשים עשר שנים מעין
 להיות, הללו נשיאים עשר ושנים. מרכבה להיות יוכנו ידכם על נמנים להיותם שישראל ,למטה

 ראשים כן גם להיות יזכו, המנין בשעת אתם יהיו גם ואהרן משה ידי על נמנים היותם על שנוסף

 מה כי .למטה איש איש יהיו ואתכם וזהו. השכינה שבמחנות כראשים, במרכבה ישראל על

 מחנות שרי בערך שיהיו לא אך .הוא אבותיו לבית ראש אישש אלא אינו נשיאים הם כה שעד

 עם היותם ידי על הכנה צריך כן על. כנודע קדושה יתרון שהוא, המלאכים שאר אצל שכינה

 יהיו ואיך, ואהרן ממשה לקבל צריכם המה הלא כי, המונים הם גם שיהיו לא אך .ואהרן משה

 .בנמנים שפע המשפיעים בכלל

 

 אפילו כי, הוא. ישראל את תפקדו והם שאתם אמרתי ולא ,יהיו ואתכם שאמרתי מה ,יאמר או

 משאר שהם ,הוא אבותם לבית ראש איש אם כי, אלו אינם, מלך של לגיון שהם לוי משבט

 .עליהם וגבוהים לוי משבט שאתם אליכם ישתוו ואיך. הלוי שבט מערך לא השבטים
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 בתי יתר לכל ולא ,הוא אבותיו לבית ראש איש כי הוא. אליכם אותו משוה שאני מה ,יאמר או

 .כלל דרך ישראל כל של אבות הבתי כל ראשי שאתם, אתם כן שאין מה. ישראל אבות

 

 : (ְקרּיֵאי) [ְקרּוֵאי] ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם ֵאֶּלה טז
 .העדה קרואי אלה הנה אמר לזה. בשמות להזכירם יתברך לו היה צורך מה תאמר שמא, אמר

 קרואים היו, לשבטים מוחלקת בלתי העדה כל שהיו אלא, לשבטו ראש איש כל היות מבלי כי

 עם, בשבט כמוהו אין כי על בנשיאו בחר שבט שכל על בלבד ולא. כלל דרך העדה מאת

  .אבותם מטות נשיאי הם כי זה כל על נוסף. הימנו גדולים רבים זולתו שבשבט
 . המה חכמתם על אלפים לשרי הממונים חכמיו ,הם ישראל אלפי ראשי כי ועוד

 

 : ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹותַוִּיַּקח מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֵאת ָהֲאָנִׁשים  יז
 נקבו כי הוא הלא, זולתם את ולא האלה האנשים את משה אותם ויקחש מה זה כל ועם

 לוקח משה היה שלא, בשמותן מזכירן הוא היה לא אם כן שאין מה. יתברך מאתו בשמות

 מה ',וכו קרואי שאלה היות עם לומר. שבעדה רשומים ליתר בינם קנאה להטיל שלא, אותם

 נקבוש על רק היה לא, הנזכרים התוארים בעלי היותם עם ,האלה האנשים את משה ויקחש

 .אהרן ועם עמו לבדם אותם לוקח היה לא ביניהם קנאה הטיל לבלתי, כן לא שאם .בשמות

 

ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר  ִמְׁשְּפֹחָתם-ָהֵעָדה ִהְקִהילּו ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַוִּיְתַיְלדּו ַעל-ְוֵאת ָּכל יח
 : ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֻגְלְּג�ָתם

. העדה למנות אלה לקח כך ואחר, כולה העדה הקהיל לא כי והוא, זו סבה על עשה שנית ועוד

, תחילה העדה כל מקהיל היה אם כי והוא '.וכו הקהילו העדה כל ואת כך ואחר', כו ויקח רק

 כאלה וטובים גדולים לבב מלהתחמץ יבצר לא. הכל לעיני מביניהם אלה את מפריש כך ואחר

 כל בקרב אתם כן גם, בהם כיוצא שם ימצאו טרם לקוראם היה טוב לכן. כהם אנו גם באומרם

 .ישראל איש

 

 : מֶׁשה ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני-ֶאת 'ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה יט
 שלא, עתה הם אשר מקום עצמו בסיני נצטווה והנה, משה אותם מנה איך תתמה אל, אמר

 לומר ',וכו כאשר אמר לזה. השקל מחצית ידי על אם כי לגלגלותם ישראל בני ראש את ישא

, עצמו סיני במדבר מאז ויפקדם, משה את' ה צוה כאשר היה הנה'. כו ויתיילדו שאמרתי מה

 .נתינה ידי על זה גם היה כן, השקל מחצית אחד כל תת ידי על שהיה

 

ְראּוֵבן ְּבֹכר ִיְׂשָרֵאל ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּג�ָתם -ַוִּיְהיּו ְבֵני כ
 : ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא-ָּכל
 : ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹותְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ִׁשָּׁשה  כא
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ָזָכר -ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ּתֹוְלֹדָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּפֻקָדיו ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּג�ָתם ָּכל כב
  : ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל ֹיֵצא ָצָבא

 
, פיסול משוללי ישראל יהיו צריך היה, למרכבתו' ה צבאות להיות ראויים שלהיותם כתבנו הנה 

 .אבותם לבית' וכו ראובן בני ויהיו כי אמר כן על. אבותם אחר מיוחסים כולם אם כי
, בראובן. שמעון ובשבט ראובן בשבט היה, פיסול המצא אל לחוש מקום שהיה מה כי ולהיות

 לחשוד אפשר היה, מצרי איש בן שילדה דברי בת שלומית היא, פיסול נמצא דתן באשת כי על

 אלף וארבעה עשרים נמצאו זאת שאחרי מה על, בשמעון וכן. בשבטה בה כיוצא היה אולי

, להם זאת היה ממצרים גם אולי, תחילתן על סופן יוכיח לומר מקום היה. בשיטים זימה שטופי

 לבית שהיו מה כי לומר ,לגלגלותם מלת שמעוןו בראובן ייתר לזה. אבותם לבית כולם יהיו ולא
 היו וגלגולת גלגולת כל ופרטות. בייחוד לגלגלותם אם כי, רובם על או באומד היה לא ,אבותם

 .אבותם לבית
 

 הנה, זה בשבט כן אחרי זימה צד שנמצא גם לומר, מיותרת פקודיו מלת גם נאמר שמעוןוב

 אחד, לגלגלותם אז היו כולם, בשיטים שנפלו אלף וארבעה העשרים גם שכולל עתה פקודיו

. חשד בהם היה לא כי, כך כל לפרט הוצרך לא האחרים בשבטים אך .אבותם לבית לאחד

 דבר הייתה על שהכוונה אחר, הראשון דגל שהיה ביהודה ולא בראובן שהתחיל מה יתכן ובזה

 .שכתבנו כמו ושמעון ראובן מדגל להיותו, ליהודה גד הקדים כן על כי, הדגלים

 

 מה, מבעלה שלא ילדה דברי בת ששלומית גם, לומר '.וכו ראובן בני ויהיו באומרו כיוון עוד

 איש בן היה אשר לא אך כלומר .אבותם לבית הם ראובן בני היו אשר כי הוא מעיד שאני

 .השאר מבכל בזה שינה כן על. מצרי

 

 ,אבותם לבית שהיו העדות היה ומעלה שנה עשרים מבן הפקודים על כי ,לומר מקום והנה
 .צבא יוצא כל' וכו מבן אומר הוא אחד בכל כן על. עשרים לכלל הגיעו לא אשר על לא אך

 זכר כל' וכו במספר תראה ואשר .אבותם לבית וגדול מקטון ראובן בני ויהיו הכתובים ושיעור
 כל להיותם היינו. מעשרים שלמעלה אף והנקבות הקטנים ששולל שנראה', וכו עשרים מבן
 .אבותם בני הם גם השאר כל שאין לא, לאלו הוא שהמספר, צבא יוצא

 כעת שמות במספרש אלא ,אבותם לבית הם הגדולים עם הקטנים שמעון לבני, שמעוןב וכן

 .צבא יוצא כל' וכו מבן לומר שב בכולם כן ועל, השאר בכל וכן. צבא יוצא כל הוא
 בלא בני שנאמר ונפתלי בראובן זולתי ,ולבני אומר הוא ושבט שבט שבכל הכתוב ששינה ומה[

 להלן יבואר. ד"למ בלא בני לומר צודק יותר כי, הבנה משולל שיראה לבני שאמר מה וכן. ד"למ

 ].מד פסוק
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-ֶאָחד ְלֵבית-ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁש ִאיׁש מד
 : ֲאֹבָתיו ָהיּו

. בהם פיסול נמצא לא כי אבותם לבית היו כולם כי והעיד, ושבט שבט כל סכום הזכיר אחר

 עשר השנים על גם יעיד ומי. אבותם לבית הם ישראל בני פקודי כי, לומר מקום היה והנה ראה

 הפקודים אלה, ואמר התחיל כן על. אבותם לבית הם שגם, ישראל פקודי מכלל שאינן נשיאים
 לומר .היו אבותיו לבית אחד איש איש עשר שנים ישראל ונשיאי ואהרן משה פקד אשר

 איש כל היו אבותיו לבית כי יתברך הוא תחילה מעיד, מהפקודים שאינן נשיאים עשר השנים

 .כולם אבותם לבית ישראל בני פקודי כל ויהיו ואומר, כולם את יחד כולל כך ואחר. מהם

 

 ראובן על כי ואחשוב. אבותם לבית היו כולם כי ,פה ישראל פקודי כל על מעיד כלל דרך והנה

  פעמים: שתי מעיד ונפתלי

  .אבותם לבית' וכו ראובן בני ויהיו בראובן למעלה באמור ,אחד
  .אבתם לבית למשפחותם תולדותם נפתלי בני אומר הוא בנפתלי וכן
 . בשאר כאשר' וכו נפתלי ולבני' וכו ראובן לבני נאמר לא כן על כי

 

. כפשוטו בהם האמור הדבר יחשבו פן, ובלהה ראובן עניין על לפקפק מקום היה כי ויהיה

. ראובן מעשה אל הסמוך האחרון בנה זרע לפחות, בלהה זרע ואחרי ראובן זרע אחרי ויהרהרו

. השאר בכלל ואחד, עצמו בפני שבט בכל אחד, פעמים שתי העדות תורה אמרה בשניהם כן ועל

 שהביאו שהוא, משפחותם על ויתילדו זה על שאמר פירושו ויהיה. לבני נאמר באחרים אך

, ובנפתלי בראובן אך '.כו יהודה לבני', כו שמעון לבני, זה הספיק למי ואמר. ייחוסיהם ספרי

 ויהיו, כאומרו. אבותם לבית שהם', ה מאת הודעה לשון גם בהם נאמר, הם גם שהתילדו גם
 .כמדובר ,אבותם לבית' וכו נפתלי בני, ובאומרו .אבותם לבית' וכו ראובן בני

 

 : ֹיֵצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל-ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאֹבָתם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל-ְּפקּוֵדי ְבֵני-ַוִּיְהיּו ָּכל מה
 זה שבמנין היה מה תאמר שמא, אמר .אבותם לבית הם הפקודים כל כי, יתברך עדותו ואחר

 שחטאו ואחר, ממצרים בצאתם כעניין שנמנו הפעמים בכל כן שאין מה .אבותם לבית נאמר

 לבית היו לא אשר אלו, ועתה. כך על חשו לא ההם במנין אולי להרהר מקום שיש באופן. בעגל
 פקודי כל ויהיו אמר כן על. אבותם אחר מיוחסים הם זה שבמנין ואלה, מתו כבר, אז אבותם

. עשרים מבני הפחותים שהם, שם גם נמנים בבלתי וגם .אבותם לבית, זמן בכל ישראל בני

 שמזכיר מה כי, לקטנים עשרים בני בין הפרש שיש לא ,ומעלה שנה עשרים מבן שנזכר מה כי

 לבית הם גם מלהיות הקטנים לשלול לא אך ,צבא יוצא כל להיותם רק, אינו ,עשרים מבן
 מלכותא כעין דארעא מלכותא כי. בישראל צבא יוצא כל להיות רק העניין אין כי .אבותם

 .דרקיעא
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 :ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים-ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש-ַוִּיְהיּו ָּכל מו
 '.וכו הפקודים כל ויהיו ואומר, זה מנין על הוא ראשון עניין אל חוזר כך ואחר

 

 : ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכםְוַהְלִוִּים ְלַמֵּטה ֲאֹבָתם לֹא  מז
 תוציא לא, אבותם לבית הם ישראל בני פקודי שכל מעיד שאני מה כי, רוחך על יעלה אל, ואמר

 למטה והלוים כי, הוא עדותי גם הנה כי. אבתם לבית שאינן מפקודיהם שאינן לוי בני כי מזה
 .בתוכם התפקדו לאש אלא הם כן גם אבתם

 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה מח
 : רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפֹקד ְוֶאת-ַא� ֶאת מט

 על אמרו ולא, ישראל עם הלויים נמנו לא למה הטעמים רבו), י א רבה במדבר( במדרש הנה

 למנותם אפשר היה כי על טעמם ויהיה. שנה עשרים מבני וישראל, חדש מבן נמנים שהם דבר

, והנה. ישראל בכורי לפדיון הגדולים עם ולצרפם, חדש מבן למנותם כך ואחר, עשרים מבני

 זה ומעין. עצמו בפני לימנות מלך של לגיון הוא כדאי כי, הוא, במדרש אשר מהטעמים אחד

, בתוכם התפקדו לא אומרו אחרי כי והוא. הדבר אל טעם טוב לתת תורה שכיוונה אחשוב
 ראש שנשיאת גם כי לומר .ישראל בני בתוך תפקוד לא לוי מטה את אך' וכו' ה וידבר אמר

 שווה ישראל קדושת אין כי והוא. ישראל לשל דומה ראשם נשיאות אין, להם הזה המספר הוא

  -הלא  כי והראיה. לוי מטה לקדושת

 

-לֹו ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת-ֲאֶׁשר-ֵּכָליו ְוַעל ָּכל-ָּכלִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל -ַהְלִוִּים ַעל-ְוַאָּתה ַהְפֵקד ֶאת נ
 : ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשֲרֻתהּו ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו-ָּכל-ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת

. ישרתוהו והם השכינה מושב כלי נושאי הם כי '.וכו העדות משכן על הלוים את הפקד ואתה

 ,יחנו למשכן סביב אלה הנה כי, ישתוו לא החניה וזמן בעת וגם, הנסיעה בעת הוא זה והנה
 .ישראל עם ימנו לא, מלך של לגיון שהם' ה אל יותר קרובים שהם באופן

 

 : ּוִבְנֹסַע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת נא
 יתרון היות על ראיה זה אין כי, לומר אפשר היה והנה ראה, האלה הטעמים שני אומרו ואחר

 מהם, לעבודותיו משרתיו שיחלק המלך דרך הלא כי. ישראל שאר על לויים של באיכותם

 לאלו יתר איכות לדעתו היות על כן יעשה ולא. היכלו במלאכת ומהם, מארמונו רחוקה למלאכה

 ויעביר יחזור ולפעמים. ומציאותו השירות חלק אל מתייחס מהם חלק כל הכנת לפי רק, אלו על

 ללוים אשר איכות מיתרון לא כי. זה בעניין כן גם יהיה איש לב על יעלה כן. לאלו אלו מלאכת

 כן אם כי, הוא כן לא כי עתה ראו אמר לזה. המשכן מלאכת משא להם ייחד השבטים שאר על

 המשכן ובנסוע אם כי, הוא כן ולא. במשאו ללוי לעזור יקרב כי הישראלי איש יאשם לא, היה
 אל ידו ישלח כי, ראשו את יחייב ולמה .יומת הקרב והזר' וכו ובחנות הלויים אותו יקימו

http://www.daat.ac.il/


 15       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 לשאר כן שאין מה, לוי בני בקדושים רק תצדק לא הקדושה שאיכות לא אם, הלוי מלאכת

 .ממשאם האחד העניין על הוא זה והנה. ישראל

 

 : ִּדְגלֹו ְלִצְבֹאָתם-ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַעלְוָחנּו  נב
 .יחנו למשכן סביב הלוייםש שאמרתי, מקום באיזה שרוי שהמשכן בזמן והוא ,השני על וגם
 שנים שהוא מחנהו על איש ישראל בני וחנו הלא כי, יתרון זה שאין לומר רוחך על יעלה אל

 הם שלהם לצבאותם היינו ,דגלו על איש שהם דגל נושאי שהם גם. מהמשכן רחוק מיל עשר

 אחד כל וכן, מיכאל דגל כנגד ראובן מחנה, מלאכים דגל במקום הוא דגל שכל. השרת מלאכי

, ישראל של צבאותם בעד שהם, מלאכים למחנה היותם רק גדרם שאין ,לצבאותם וזהו. ואחד

 . למעלה כמפורש המלאכים שהם

 

-ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשְמרּו ַהְלִוִּים ֶאת-ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל-ַיֲחנּו ָסִביב ְלִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְולֹאְוַהְלִוִּים  נג
 : ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות

 לא, הלויים אם כי למשכן סביב יחנו לא שישראל ידי ועל .העדות למשכן סביב יחנו הלויים אך
 בו יהיה חנייתם מקום כי, הלויים קדושת איכות על רק זה ואין .ישראל בני עדת על קצף יהיה

 . שם יחנו אם לישראל קצף

 משמרת שומרים הלויים אך ,לצבאותם בלבד הם ישראל הנה כי ,אמר השנית הטענה ועל
 '.וכו הלויים ושמרו וזהו השכינה עיקר ששם, עצמו המשכןו המקדש

 

 : מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו-ֶאת 'ֲאֶׁשר ִצָּוה הַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל  נד
' ה צוה כאשר למעלה נאמר הרי. המספר עניין על הוא 'וכו ויעשו אומרו אם לב לשים ראוי
 הוא ואם. ולאהרן למשה אם כי, העניין נוגע ישראל אל לא כי גם ומה '.וכו ויפקדם משה את

 המחנות על נצטוו לא עדיין הרי, דגלו על ואיש מחנהו אל איש ישראל בני וחנו שאמר מה על

  '.וכו ויעשו יאמר ואיך, הדגלים ועל

 .עשו כן ואמר חזר למה ,ויעשו אומרו שאחר ועוד
 

 טובה מחשבה כי ללמדנו והוא ',וכו ישראל בני וחנו) נב פסוק לעיל( אומרו אל יחזור אך

, יתברך מאתו דבר על יצווה אשר כי באופן). א מ קידושין( למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש

  בידו: עשיות שתי, בפועל יעשנו כך ואחר, לעשותו עצמו על ויקבל

 . לעשות במחשבתו קבל אשר ,אחד

 . בפועל עשה אשר המעשה ,שנית

 לא שעדיין '.וכו וחנו אומרו שהוא, משה את' ה צוה אשר ככל ישראל בני ויעשו יאמר וזה

, ודגליהם חנייתם סדר ידעו לא ועדיין ,דגלו על ואיש מחנהו על איש חנושי הגדה הייתה רק

 להם כי, ישראל בני שהם למה וזה. מהקדומים המאוחרים הקפיד ולבלתי, לעשות קבלו ומעתה

http://www.daat.ac.il/


 16       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

). שם קידושין( העולם לאומות כן שאין מה, למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה מחשבה

 רק, לישראל משה ציוה לא שעדיין גם .משה את' ה צוה אשר ככל ישראל בני ויעשו, וזהו

, לדגליהם חניתן סדר על כשנצטוו בפועל עשו כן, כך ואחר ',וכו מחנהו על איש חנושי הגדה

 .בידיהם עשיות שתי כי באופן

 

  ב פרק
 

 : מֹוֵעד ַיֲחנּו-ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל-ִאיׁש ַעל ב
 : ַעִּמיָנָדב-ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ְוַהֹחִנים ג
 

 . יחיד לשון איש אומרו אל לב לשית ראוי

 דגל, דגלים בשאר אמר כאשר, זה בדגל אמר לא למה, מזרחה קדמה והחונים באומרו ועוד

 מטה ועליו' וכו ימה אפרים מחנה דגל וכן'. וכו שמעון מטה עליו והחונים' וכו תימנה ראובן מחנה

 והחונים יאמר יששכר ועל'. וכו מזרחה יהודה מחנה דגל יאמר ראוי היה זה דרך ועל'. וכו מנשה

 '. וכו והחונים יאמר הדגל ובעל הראשון שהוא יהודה שעל ולא, יששכר מטה עליו

 . החונים יאמר שהראוי, ו"ואה יתור ועוד

 הוא דן במחנהו. יחיד לשון פקודיו אומר וזבולון יששכרוב, לפקודיהם אומר בכולם כי ועוד

 ולא, יסעו ושלישים יסעו שניים] יסעו[ ראשונה רק, זו תיבה נזכר לא ובשאר ,לדגליהם אומר

 . לדגליהם נאמר

 מזרחה קדמה באומרו ,לצבאותם נאמר כך ואחר חנייתם רוח נזכר בכולן כי לב נשית וגם
 .ימה לצבאותם אומר באפריםו, לצבאותם צפונה, לצבאותם תימנה ,לצבאותם

  דברים: שני נאמרו) ז - ו ב רבה במדבר( רבה במדרש והנה

 . אבנו גוון מעין כצבע בדגלו ומפה, עניינו לפי בחשן אבן לו היה ושבט שבט כל כי .א

. ונסיעתם וחנייתם דגליהם בסדר, השבטים בין בדבר קנאה היה כי יתברך ראה כי אמרו .ב

 כי. יעקב בימי מהקודם שינוי עתה היה לא הלא כי, לב ישיתו שלא להם שיאמר למשה ואמר

. בדרום גד שמעון ראובן, במזרח וזבולון ויששכר יהודה, מיטתו את לישא יעקב חילקם כאשר

 .אבותם לבית באותות אומרו וזהו

 

 : מֹוֵעד ַיֲחנּו-ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהלִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית -ִאיׁש ַעל ב
 ונבוא אל העניין

 מיני הנה שתים כי והוא '.וכו דגלו על איש הלא כי, קנאה להם תהי אל יתברך הוא אמר

 היותו על יהודה על שיקנא יששכר כעניין. לבינם בינם הדגל שבטי אחד. האפשריות הקנאות

 . בשאר וההיקש, לאפרים ומנשה ובנימין, ראובן אל שמעון וכן, אליו נטפל
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 שלישי שהוא, יהודה את יקנא אפרים כעניין. הראשונים על אחרונים דגלים בעלי קנאת שנית

 ויאמר האלוהים בא הכל את לתקן לכן. כולם על ודן, יהודה על ראובן דגל וכן, ראשון ויהודה

 שמעון נשיא וכן. יהודה על, זבולון ונשיא יששכר נשיא יקנא אל לאמר .באותות דגלו על איש

. דגלו על הוא בהם נשיא כל, כלומר ,דגלו על איש הלא כי. בשאר וההיקש. ראובן על גד ונשיא

 מעין מהשבטים אחד כל שבדגל מפה צבע) ו ב( ברבה כמפורש, בסימניו דגל יש שבט לכל כי

 יהודה דגל אחר וזבולון יששכר, האחד אחר נטפלים עבר שבכל השנים שהיו אלא, אבנו גוון

. שלו והגוון האות לפי עצמו של דגל על אחד כל .באותות דגלו על איש וזהו. בשאר וההיקש

 .שבשלשה האחד אחר, בעצם נטפל ואינו

 

 וכן, יהודה שם על רק נקראים וזבולון יששכר אין סוף סוף כי ,לומר מקום היה עדיין והנה

 וכן, הראשון על השני שבמחנה נשיאים שלשת מעמד קנאת וכן. ראובן שבט על וגד שמעון

 במדבר( ל"ז שאמרו כמו ,אבותם לבית הוא הנה כי, תחושו אל, שלפניו על והשני השלישי
 במזרח וכן. אליו נטפלים וגד ושמעון, לדרום ראובן היה, ביעקב גם כי. מיעקב שהוא) ז ב רבה

 .בשאר וההיקש, אחריו וזבולון ויששכר, בתחילה יהודה

 

 : ַעִּמיָנָדב-ְוַהֹחִנים ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְלִצְבֹאָתם ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ג
 אמר כן על. לכולם ראשון אני באומרו יהודה יתגאה בל ,בתורתו יתברך הוא עשה ועוד

 גדול יהודה יאמר פן, השאר יבושו עתה לא כלומר .יהודה מחנה דגל מזרחה קדמה והחונים

 כאילו ,ו"וי ובתוספת, קדמוהו האחרים כאילו רק לפני אינו הלא כי. לכולם ראשון אני כי אנכי

 דגלו נזכר וגם. האחרים על ונוסף אחרון הוא כאילו ו"בוי והחונים אומר אני, עליהם נוסף הוא

 והחנים אם כי', כו אפרים מחנה דגל ראובן מחנה דגל ואומר שמתחיל כאחרים ולא. יד כלאחר
 הבא דן לב על כמדבר וכן. הקדימה על דעתו יזוח לבל ',כו יהודה מחנה דגל' כו קדמה

 אדרבה כי, אליו טפלים שהם לא באחרונה יסעו שאם .לדגליהם יסעו לאחרונה אמר, באחרונה

 יקפיד שאל. כמאספם בשבילם לומר ד"בלמ כיוון וגם. דן בני של דגליהם האחרים את קורא אני

 .אליו נטפלים וכולם, המחנות כל את כמאסף שהוא, כולם עם נוסע הוא כאילו יחשב הלא כי

 

 : צּוָער-ְוַהֹחִנים ָעָליו ַמֵּטה ִיָּׂשׂשָכר ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִיָּׂשׂשָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן ה
 : ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ו
 : ֵח�ן-ַמֵּטה ְזבּוֻלן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ז
 : ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ח
 

 אחדות יחויב כך שכל. יתירה אחדות להורות, ובזבולון ביששכר ]ופקודיו[) לפקודיו( ואמר

 כל, אחדים וזבולון יששכר כאילו. יחשב מחיבורו ונפרד יחיד עצמו בפני אחד שכל, שניהם
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 בתורה עוסק שיששכר כנודע. זה עם זה יתחברו עד, ליחידי עצמו מחשיב עצמו בפני שבט

 .הכסף בצל החכמה ובצל, מפרנסו וזבולון

 

 : ַעִּמיהּוד-ֱאִליָׁשָמע ֶּבןֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם ָיָּמה ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפַרִים  יח
 תימנה, לצבאותם מזרחה אם כי, בשאר כן שאין מה באפרים ימה לצבאותם ואומרו

 נעשים המלאכים חיל כי, הוא ,לצבאותם אומרו כי, למעלה כתבנו הנה כי הוא '.וכו לצבאותם

 עם המה הם, שלהם במרכבה מזרח לצד אשר מלאכים מחנה, הם, אשר. ישראל של צבאות

 בכל וכן. מישראל עיקר ועושה עליהם שורה והשכינה. מחנהו דגל בצבא יהודה מחנה דגל

 כבוד חולק, השכינה אל המתייחס מערב בצד כי, והוא, זה שינוי יצדק ובזה. מחניהם ארבע

 מבחינת הם שאשר. מקומם הזכיר טרם תחילה זיכרונם להקדים, ימה המתייחסים למלאכים

 .ישראל באמצעות בהם השראתה מקבלים יהיו יותר קשה היה, שכינה

 

  ג פרק
 

 : מֶׁשה ְּבַהר ִסיָני-ֶאת 'ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּומֶׁשה ְּביֹום ִּדֶּבר ה א
 : ַאֲהֹרן ַהְּבֹכר ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר-ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ב
 : ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן-ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ג
ָהיּו ָלֶהם -ְּבִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים לֹא 'ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה 'ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ה ד

 : ְּפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביֶהם-ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ַעל
 . לבד אהרן בני רק הזכיר לא כך ואחר, משה את כלל למה לב לשית ראוי

 הם גם אהרן בני כן שעל, כבנים הם שהתלמידים מכאן) ב יט סנהדרין( ל"ז מאמרם הוא ואם

 אביהם אהרן גם, כן שאם יקשה, זה זולת אינו הכתוב כוונת כל אם, והנה. משה תולדות יקראו

 . שותין היו ומימיו תלמידיו כולם כי, הם בניו קטן ועד מגדול ישראל וכל

 . זה זולת מבמקום כבנים שהתלמידים פה נאמר למה וגם

 . אחר ביום ולא תולדותיו היו ההוא ביום האם ',וכו' ה דבר ביום ,אומרו להעיר ראוי ועוד

 היה, אומר הוא עליהם תולדות אלה שבאומרו אחר כי ,אהרן בני שמות ואלה אומרו ועוד

 . שמותם ואלה יאמר ראוי

 . הכלל מן הוציאו ובשני, בכלל משה את הכניס הראשון בפסוק כי ועוד

 . הבכור הוא מי לדעת מיתתן הזכיר ביום לנו מה, נדב הבכור אומרו ועוד

 . מיתתם ולא מציאותם לא פה להזכיר צורך מה כי ועוד

 . בשמותם הזכירם שכבר אחר ,אהרן בני שמות ואלה, ואמר חזר למה ועוד

 . להזכירם כן אחרי חוזר שאינו אלא עוד ולא
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 פרשת במקומו זה נאמר והרי ,לכהן ידם מלא אשר משוחים שהיו להודיענו צורך מה ועוד

 ). מא לט שמות( פקודי

 . וימותו לומר לו היה וגם. 'וכו בהקריבם' וכו וימת באומרו עוונם מזכיר למה ועוד

 . פעמים שני 'ה לפני נאמר ולמה

 אהרן פני על ואיתמר אלעזר וששימש, להם היו לא בניםשו ,סיני בהר שהיה נאמר למה ועוד
 .כהנים בני ככל אביהם בחיי ישרתו לא ולמה, אביהם

 
 : מֶׁשה ְּבַהר ִסיָני-ֶאת 'ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּומֶׁשה ְּביֹום ִּדֶּבר ה א

 היה שלא ישראל משפחות בכל להורות הוא ברוך הקדוש רצה כי, למעלה כתבנו הנה, אמנם

 כמאמרם. יתמה הלא' ה לפני אהרן בני מיתת יראה אשר, והנה. כתבנו אשר ככל, פיסול בהם

 שעל), א לז איוב( ממקומו ויתר לבי יחרד לזאת אך פסוק על) תתקכא רמז איוב ילקוט( ל"ז

  המדרש: לשון וזה. והמתרגם המדרש כדברי ידבר ואביהוא נדב מיתת

 להקריב נכנסו ואביהוא ונדב. בשלום ויצא' וכו הקדשים קדש לבית נכנס הרשע טיטוס

, אמר אליעזר ורבי. ראשם את חייב כדי היה לא ההוא האש עניין הנה כי. שרופים ויצאו

 יין שתויי שהיו על ישמעאל ולרבי), א סג עירובין( מתו רבן בפני הלכה שהורו שעל

 ). ד יב רבה ויקרא(

 

, הלוי שבט פקודי בכלל לבוא הגיעו ולא', ה יד בם פגעה מאשר שאולי, לומר מקום שהיה באופן

 לזה'. ה וימיתם בהם היה פיסול שמץ איזה חלילה אולי. פיסול משוללי אבותם לבית נמנו אשר

. כהם וגדולים חשובים אליהם מתייחסים כלומר, ומשה אהרן תולדות אלה כי איפה דעו אמר

 ואהרן משה ויעל, נאמר שם כי, והוא. סיני בהר משה אל' ה דבר ביום הוא הלא זה יבחן ואיך

 השווה כי הנה), ט כד שמות' (וכו ישראל אלוהי את ויראו ישראל מזקני ושבעים ואביהוא נדב

 הפסיק לא וגם. זקנים לשבעים קודם הוזכרו כן ועל, ולאהרן למשה הוא ברוך הקדוש אותם

 .ישראל בני אצילי הכתוב קראם וגם. לזקנים בינם שהפסיק כמו ואביהוא ונדב לומר, ו"בוי

 

 אל עלה למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר לסיון רביעי ביום כי ,והוא. הנכון והוא לזה קרוב או

 אך. בלבד דבור רק היה ולא, היום באותו עלו ולא). א כד שמות( ואביהוא נדב ואהרן אתה' ה

 משה ויעל ההוא וביום). ד שם' (וכו מזבח ויבן בבקר משה וישכם כי, העניין היה המחרת ביום

 לא ישראל בני אצילי ואל', וכו האלוהים את ויראו ישראל מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן

 ונתחייבו ביותר ולהסתכל לראות נהרסו ואביהוא נדב כי, והוא). יא - י ט שם' (וכו ויחזו ידו שלח

 באהל שמחתו יום אל הדבר והניח, בתו שמחת לערבב רצה שלא אמר יתברך הוא לולא. למות

 '.וכו ידו שלח לא' וכו אצילי ואל אומרו וזהו. מועד
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 ונבוא אל העניין
 משה אל' ה דבר ביום היה זה אך. לשניהם מתייחסים ומשה אהרן תולדות ואלה הנה אמר
 היו אז כי. ואביהוא נדב ואהרן אתה' ה אל עלה הוא ברוך הקדוש לו אמר אז כי ,סיני בהר

, ואהרן למשה בינם ו"וי הטלת לבלתי וגם. הזקנים בפני וליזכר' ה אל לעלות, כהם חשובים

 .זקנים ושבעים לומר בזקנים הטיל כאשר, ונדב לומר

 

 : ַאֲהֹרן ַהְּבֹכר ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר-ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ב
 לבלתי הפסידו אז כי', וכו משה שוישכם ביום שהוא, הפועל ביום לא אך הדבור ביום היה זה אך

 יתברך הוא שהיה, האדם מכל ענו להיותו, למשה מידה נתייחדה כי והוא. למשה התייחס

 יותר האלוהים את ויחזו אלו אך. האלוהים אל מהביט ירא כי פניו משה ויסתר, אליו מתראה

 ירדו לא אז וגם. בלבד אהרן בני שמות אלה רק, למשה נתייחסו לא מאז. תחילה שראו ממה

 .ואיתמר אלעזר ואחריהם ואביהוא ואחריו נדב הבכור אם כי ,ואיתמר אלעזר ממדרגת
 

 : ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן-ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִנים ַהְּמֻׁשִחים ֲאֶׁשר ג
. חשובים היו וכמתים, האלוהים אל חזו מאז, מות גזרת עליהם חלתה מאז הרי תאמר ושמא

 אהרן בני שמות אלה הלא כי .לכהן ידם ומילא' ה משחם למה כן שאם, הוא כן לא אמר לזה
 .לכהן ידם מילא אשר המשוחים הכהנים

 

ָהיּו ָלֶהם -ְּבִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים לֹא 'ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ה 'ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ה ד
 : ְּפֵני ַאֲהֹרן ֲאִביֶהם-ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ַעל

 אמר לזה. רצם לא' ה כי מתו הראשונה בעבודה מאשר נראה זה לעומת הלא תאמר ושמא

 דבקו כי 'ה לפני מיד נמצאו ובמותם, מתו' ה באחדות כי לומר ',ה לפני ואביהוא נדב וימת

 כי, מאז בעצם מיתה להם הוחלטה ולא '.ה לפני ואומרו, יחיד לשון וימת אומרו וזהו. בקונם

. לכהן ידם מילא יתברך הוא כבר, זה עוון היה לא שאם '.ה לפני זרה אש בהקריבם עתה אם
 הקדוש להם שהאריך מה כי. האלוהים את שויחזו מה על למגן להם היה וצדקתם ותורתם

 במדבר אומרו וזהו. מהמוות יפטרו בינתיים זכות איזו יעשו שאם, היה האריכות בכלל הוא ברוך
 נתקן היה סיני בהר שהיה מה כי. מתו שעליו מה הוא סיני במדבר שהיה מה כי כלומר, סיני

 .עליו נוסף היה לא אם

 

 של בניהם ולא, בלבד ואיתמר אלעזר ויכהן כן על ,להם היו לא ובניםש על אם כי ,עוד ולא

 אבותם את שמשחו שבעת פי על אף, עבודה עושים כן גם היו להם היו בנים שאם. ואביהוא נדב

 אות פינחס( הזוהר ספרב שאמרו במה והוא. בהם היה לא פיסול צד שום כי, נולדים היו כבר

 והייתה לו לומר שהוצרך שמה. אלעזר למשיחת קודם שנולד על פינחס הפסיד שלא) קנז

 האומר ולדעת. הנפש את שהרג על כהונתו הפסיד שלא לומר הוא), כה במדבר' (כו ולזרעו
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 נאמר. זמרי מעשה לולי, אביו המשחות קודם היוולדו על פינחס מכהן היה שלא) ב קא זבחים(

 מכהן היה לא בנים להם היו שאם. הם שנמשחו אחר נולדים ,להם היו לא ובנים אומרו כי

 .בלבד ואיתמר אלעזר

 

 על הוא ואביהוא נדב ולא ואיתמר אלעזר שכיהנו מה כי, ואביהוא נדב גדולת עוד נא וראה
 אות פינחס( הזוהר ספר כמאמר והוא. כיהנו ואביהוא נדב גם, אהרן מות אחרי כי ,אהרן פני

, שמעון בני מאימת נשמתו פרחה, להורגו שביקשו וכזבי זמרי את פינחס דקר כאשר כי) עג

 עובדי כהנים היו הם, פינחס בכהנו כי נמצא. בו ויהיו ואביהוא נדב נשמות בקרבו נכנסו ואז

, ואיתמר אלעזר אם כי ,אהרן פני על היה, ואביהוא נדב ולא ,ואיתמר אלעזר ויכהן וזהו. עבודה

 .בפינחס שהוא, הם כיהנו כן גם כן אחרי כי

 

  ד פרק
 

 : ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
 : רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת ִמּתֹו� ְּבֵני ֵלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם-ֶאתָנׂשא  ב
 : ָּבא ַלָּצָבא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד-ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל-ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ג
  : ַהֳּקָדִׁשיםְקָהת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֹקֶדׁש -זֹאת ֲעֹבַדת ְּבֵני ד
 ].נשא פרשת בריש יתבאר[

 

 
 פרשת נשא

 
 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה כא
 : ֵהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם-רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם-ָנׂשא ֶאת כב
ַהָּבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעֹבד -ָּכלֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפֹקד אֹוָתם -ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ַעד ֶּבן כג

 : ֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד
 : זֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני ַלֲעֹבד ּוְלַמָּׂשא כד
ָעָליו ִמְלָמְעָלה -ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה ַהַּתַחׁש ֲאֶׁשר-ְיִריֹעת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ְוָנְׂשאּו ֶאת כה

 : ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעדָמַס� -ְוֶאת
ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוֵאת -ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל-ָמַס� ֶּפַתח ַׁשַער ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ַעל-ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת כו

 : ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ְוָעָבדּו-ְּכֵלי ֲעֹבָדָתם ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ֵמיְתֵריֶהם ְוֶאת
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  לב: לשים ראוי

 את נשא נאמר ובלויים ',וכו ראש את שאו נאמר בישראל כי, מישראל הלווים נשתנו מה. א
  .ראש

 . כלל נשא נאמר לא מרריב למה. ב

 . מיותר שהוא הם גם גרשוןב אומרו. ג

 . אחריהם שנמנו מררי בבני כן נאמר שלא ועוד

 ואמר היפך גרשוןוב ,אבותם לבית למשפחותם אמר קהתב כי, גרשון בניב שנה למה. ד

 הכתוב כשמספר כך ואחר. בקהת האמור סדר אל חוזר מרריוב ,למשפחותם אבותם לבית

  .אבותם לבית למשפחותם משלשתם אחד בכל אומר, משפחה כל סכום שעלה ומה שנמנו מה
 . אהרן נזכר לא גרשוןוב ,אהרן ואל משה אל' ה וידבר אומר קהתב למה ועוד

 לשון גם נאמר גרשוןוב '.וכו קהת בני ראש את נשא אם כי מנין נזכר לא קהתב כי היה מה. ה

  .תפקדם ואומר חוזר אותם תפקוד אומרו אחר מרריוב .אותם תפקוד באומרו מנין
 אומר מרריוב ,צבא לצבא הבא כל אומר הוא גרשוןוב ,לצבא הבא כל נאמר קהתב כי .ו

  .לצבא
 ,עבודה לעבוד צבא לצבא הבא כל אומר הוא גרשוןוב ,מלאכה לעשות נאמר קהתב כי. ז

 . מועד אהל עבודת את לעבוד אומר הוא מרריוב
 . מועד אהל נאמר מרריוב מועד באהל נאמר גרשוןוב קהתב כי .ח
 .וכליו משכן נושאים אם כי, מועד באהל עבודה ולא מלאכה עושים אלו ולא אלו לא היו לא כי .ט

 

 הלא. הקודמת הפרשה במספר ראשם הייתה נשיאת אחת, ישראל בני עם לכללות הנה, אמנם

 בפקוד בם נאמר כן על. שכינה מחנות ארבע מעין, דגלים בארבע מחנות ארבע לעשותם, היא
 נשיאת הייתה להם זה בלעדי הלוי משפחות אך. למעלה כמדובר ראש את שאו, לכך אותם

 הוא שעתה מה כן על. יחנו למשכן סביב וגם, נחלתם הוא' ה כי, המה מלך של לגיון כי, ראש

 על נוסף ראש נשיאות הוא, ממשפחותם אחד לכל עבודה לייחד אותם לפקוד חוזר יתברך

, ראש נשיאת המשך על שיצדק. מקור לשון נשא אם כי, ראש את שאו יאמר לא כן על. החדש

 סדר כפי ישנה ובשני יתחיל שבראשון נוטה הדעת היה והנה. מדרגה על מדרגה ומתנשא הולך

. מררי ואחריו, קהת ואחריו, מתחיל היה בגרשון עושה היה ככה ואם. קנאה הטיל לבל, לידתם

 בני עבודת כי יען, בצדו זה דבר תשובת והנה. התחיל בקהת אם כי, יתברך הוא עשה לא אך
 לקהת למה, פירכא דדינא אעיקרא עדיין אך. ושלחן ומנורה ארון ,המשכן הייתה עיקר קהת

 .ומכסהו המשכן יריעות הגדול אחיו ולגרשון, הקדושה עיקר נתנו השני שהוא
 

 ואמר :, הקודמת מהפרשה האלוהים בא הכל את לתקן, כן על

 : רֹאׁש ְּבֵני ְקָהת ִמּתֹו� ְּבֵני ֵלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם-ָנׂשא ֶאת ב
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 כל מתוך קהת בני ראש את נשא הוא הראוי, לומר .לוי בני מתוך קהת בני ראש את נשא

 מתוך הלוים את לקחתי דרך על שהוא. כולם גבי על ראש נשיאת תהיה לזה כי, לוי בני יתר
 כתוכיות הלוים שאר בערך הוא קהת כך. ועיקר תוכיות הם כי שהוא), יב ג במדבר( ישראל בני

 בני והם לאלה כה אעשה ולמה. עבודתם למלאכת בין ראשון להימנות בין, והוא. שלהם ועיקר

 קהת שבגרשון השווה הצד כי, והוא. אבותם לבית למשפחותם אמר לזה. השני שהוא קהת

 כי. בסוג נפרדו, מהם אחד מכל הנמשכות במשפחות אך. לוי הוא אבותם בית כי, הוא, מררי

 ועמרם לקהת דומים אינם, צדיקים שכלם גם הלא כי. השאר כמשפחות קהת משפחות אין

 .אחיו יתר מבני קהת לבני המעלה ראויה כן על. עולם גדולי שהם, ואהרן ומשה

, אבותם בית על גברו משפחותם כי הוא והטעם, כולם על ,ראש את נשא הכתוב מאמר וזה

 וזהו. עולם גדולי במשפחותם היות על שהוא, אבותם לבית קודם משפחותם הזכר גדר עד

 .אבותם לבית למשפחותם אומרו
 

 רק גרשוןב כן שאין מה ,אהרן ואל משה אל' ה וידבר) א פסוק לעיל( נאמר קהתב כן ועל

 מלך בם שהיו, משה גדולת עם בהם כהונה שגם, משפחותם יתרון הראות למען. לבדו משה

 כן על. בלתו אפשר שאי משה את רק הזכיר לא כן על. כן היה שלא בגרשון כן שאין מה, וכהן

 אבותם לבית נאמר שם. עצמם מצד משפחותם מכבוד גדול, לוי בני היותם שכבוד גרשוןב
 לעשות שהוא המשכן קדושת עיקר לו ולתת ,קהת את להקדים ראוי כן ועל .למשפחותם

הייתה  הזהב, ומזבח ומנורה ושלחן ארון לשאת שהיא עבודתם כי .מועד באהל מלאכה

 יתרון והוא, הקדש כלי את משם ונושאים, בקדושתו ומכונו מתכונתו על מועד אהל עודנו נעשית

 .מועד אהל הייתה עודנו מלאכתם כי ,מועד באוהל מלאכה לעשות וזהו. גדול

 

  : ָּבא ַלָּצָבא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד-ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל-ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ג
 עמל בלא הלא כי. לעבודה בעצם מתייחסת עבודתם אין האמת לפי כי והוא ,שני יתרון ועוד

 ויתר), ב לה סוטה( נושאיו את נושא היה אדרבה הארון כי. ההם הכלים את נושאים היו ויגיעה

. עליהם יכבדו לא שלפחות מקדושתם יבצר לא, נושאם את ישאו שלא גם ההם הקדושים הכלים

 משאם שהייתה עבודת, גדול יתרון זה וגם. עבודה לשון אמר ולא ,מלאכה לעשות אמר כן על

 לא כי, שהוא, אחד אם הייתה כי לא בגרשון אך. משאם כלי את בנשיאתם נכרת גדולה קדושה

 בשני ממש עבודה אם כי', וכו ושלחן ארון כנשיאת לעבודה מתייחס בלתי דבר משאם היה

  מינים:

 . העגלות על לשים עצמם על אותם מעמיסים שהיו מה .א

 על ,עבודה) עבודת( לעבוד) כג פסוק לקמן( גרשון בניב אומרו וזהו, בעגלות אותם שים .ב

 . הסוגים שני

 לעבוד בבואם הלא כי. בהם זה היה עדיין ,מועד באוהל עבודתו היות שהוא ,השני הדבר אך

 אשר התחש ומכסה, ומכסהו אהלו ועמודיו קרשיו, מכונו על מועד אהל היה עדיין, עבודתם
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 לעבוד בבואם אך. העגלות על ונותנים והיריעות המכסה מפרקים היו ואז. מלמעלה עליו

 כי גם כי, שהוא ,מועד באהל עבודה לעבוד אומרו וזהו. מועד אהל נקרא היה עדיין, עבודתם

 לעבוד וזה. תתייחס מועד באהל עבודתם עדיין אך, בקהת האמור מלאכה תואר מהם גרע
 . מועד באהל עבודה

 

 לא עבודתם לעבוד בבואם כי. מועד אהל עבודת לעבוד אם כי, זה ולא זה לא מררי בניב אך

 רק היה ולא, התחש ומכסה ואמצעיות תחתונות יריעות הוסרו כבר כי. מועד אהל כבר היה

 אהל עבודת) ל פסוק לקמן( במררי אומרו וזהו. מועד אהל אז שמו יקרא ולא, לבדם הקירות
 .מועד באהל היה לא אך מועד

 

 : ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשיםְקָהת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד -זֹאת ֲעֹבַדת ְּבֵני ד
 תדע, לומר '.וכו מועד באהל קהת בני עבודת זאת ואמר חזר, קהת בני יתרון הכתוב ולספר

 מלבד קהת בני עבודת זאת כי, נא ראה כי, הוא הלא. קהת בני לעבודת מלאכה קראתי למה

 עבודה תקרא לא, הקדשים קדש שנושא מי כן ואם. הקדשים קדש היא גם ,מועד באהל היותה

 .מלאכה קראתיה כן ועל כלומר. השאלה בדרך אם כי האמת לפי

 

 פרשת נשא
 

 : ֵהם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְׁשְּפֹחָתם-רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם-ָנׂשא ֶאת כב
 נשא על לצוות זו בפרשה ובא. אותם בפקוד קהת בני יתרון אל טעם טוב לרמוז החילו ואחר

 אביהם כי, באומרם לבבם יתאמץ פן, לבם על ולדבר העניין לגמור בא. גרשון בני ראש את

 כן על. קהת לבני אם כי, למו ניתן לא הקדש כלי שאת יתר וגם. ראשונה נמנה ולא, הבכור

 .הם גם גרשון בני ראש את נשא ואמר זו בפרשה האלוהים בא, זאת קנאתם הסר לבעבור
 יתרון למו ניתן שלא שמה אלא. ערכם לפי קהת כבני הם גם גרשון לבני יש ראש נשיאות כלומר

 על .אבותם לבית למשפחותם בם האמור בחינת הייתה בהם הקהתים כי הוא הלא, קהת בני

 כמדובר אבותם בית הוא בעצמו לוי על ,ואהרן ומשה עמרם הם למשפחותם אשר יתרון

 כלומר .משפחותם על גברה אבותם בית שלימות כי, הוא נהפוך אלה גרשון בני אך. למעלה

 אבותם לבית בהם אומרו וזהו. גרשון בבני כן שאין מה, ההוא הכבוד אל הקהתים זכו כן על כי
 .בקהתים האמור הפך ,למשפחותם

 

 : ֲאֹבָתם ִּתְפֹקד ֹאָתם-ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית כט
  .אבותם לבית למשפחותם) כט פסוק לקמן( לומר ראשון סדר אל חזר מררי בניב אך

 

http://www.daat.ac.il/


 25       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 מה '.וכו למשפחותם אל סמוך, במררי אותם תפקוד אומרו אל לב נשים העניין אל ולבא

 הם: דברים שני, אמנם .אותם תפקוד' וכו שלשים מבן, שני בפסוק שנאמר גרשוןב כן שאין

 . העבודה במדרגת ראש הנשיאת ,אחד

 . אבותם לבית לייחסם שהוא המנין מציאות ,שני

 ניתנה לקהת אשר. זו בחינה על ראש הנשיאת לרמוז ,נשא בהם שנאמר גרשוןו קהתב, והנה

, לאבות המשפחות בקהת להקדים שינה הטעם לרמוז, כן על, הגדול גרשון על יתירה מעלה לו

 בחינת על אינו, לאבות המשפחות שמקדים מה. נשא נאמר שלא מרריב אך. בגרשון והיפך

. אותם תפקד אבותם לבית למשפחותם אומרו וזהו. עצמו מצד המנין על אם כי, ראש הנשיאת
 תפקד וזהו. הנמנים הן שהמשפחות למה הוא, לאבות המשפחות מקדים שאני מה, לומר

 כן על. אבותם לבית ימנו, ידבר שעליהם, שהנמנים אלא אינו אבותם לבית אומרו כי ,אותם

 על .אותם תפקד כי, הוא, לאבות המשפחות מקדים שאני מה, הכתוב ושיעור. באחרונה נאמר

 כקהת בעצם במררי איננה כי, ראש נשיאת בחינת על פה העניין ואין. עיקר עושה אני מהם כן

 .וגרשון

 

 שבבני הגם, בריבוי אותו רמז, במררי ראש נשיאת קצת יש, מה שבצד היות עם כי ,אפשר עוד

 את נשא לומר לו שהיה ,הם מלת אומרו וזהו. הם גם גרשון בני ראש את נשא באומרו, גרשון

 לומר כך כל אינו אך, הם מלבד באחרים ריבוי יש כי לרמוז הם? גם מאי, גרשון בני ראש

 תפקוד, נאמר כן על כי, המנין בחינת על רק במררי דבר לא כן ועל .ראש את נשא בפירוש

 מבני בנמנים חשיבות להורות דרכנו פי ועל. כמדובר אבותם לבית למשפחותם סמוך אותם

 .מלא שבגרשון ואותם, ו"וא חסר שבמררי אתם, מררי בני על גרשון

 

ַהָּבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעֹבד -ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפֹקד אֹוָתם ָּכל-ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ַעד ֶּבן כג
 : ֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

 ראש נשיאות כי, רמז. ממנו הקטן קהת לבני הושוו שלא, גרשון בני דעת להפיס, עוד ואמר

 כי והוא. צבא לצבא הבא כל' וכו שלשים מבן כי, והוא. גרשון לבני הקודם על מה בצד יתר

 ומזבח ושולחן ומנורה ארון לקחת קהת בני בבא כי והעניין .לצבא בא נאמר קהתב הנה

 מלאכי עם השכינה שם אשר, העדות ארון עם מעלה של צבא כל שם ימצאו הלא, הזהב

 הארון עם בצאתם אך. מעלה של צבא הוא, לצבא לבאים מתייחסים קהת בני נמצאו. המרכבה

 אל ללכת, אתה יצאו עמה היו אשר השמים צבא כל גם, ובצאתה. היא גם עמו יוצאת השכינה

 את לשאת מועד אהל אל גרשון בני שבבא נמצא. המשכן את שם להקים' ה יבחר אשר המקום

 יבצר לא, מצוותם לעשות שמה בואם ידי על אך. יצאו כי עליונה צבא שם ימצאו לא, היריעות

 כי, שכינה הייתה בו אשר מקום כל דרך זה הלא כי. קודש שרפי מהמלאכים גם שמה מלבוא

 צאת ידי שעל, אם כי, שכינה קדושת בחינת שם מהשאר המקום יתרוקן לא משם בנוסעה

 שם גרשון בני בבוא אך. לגמרי מעלה של צבא כל ללוותה יצאו, שכינה עיקר אתו אשר הארון
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 השארות בחינת עם, צבא קצת אתם ויבואו ישובו אז ,ומכסהו אהלו המשכן השולחן את לשאת

 .שם שנשאר מה בצד שכינה

 

 שאמר וזהו, שם הוא אשר העליונה הצבא אל באים היו כי .לצבא הבא כל נאמר בקהת כי וזה
, עבודה לעשות שבאים שלכבודם אם כי. יצאת הצבא כבר, גרשון בני אחריהם בבא אך, לצבא

 אומרו וזהו. הנשארה השכינה צד עם להיות, ידם על עליונה צבא גם יתברך הוא שם משרה

 נעשה ידם שעל, להם טוב רב כן ועל. מחדש הצבא נעשית ידם שעל ,צבא לצבא גרשון בבני

 בבא כי באופן. לגמרי המשכן משם הסתלק עד, צבא שמה ומתחדשת חוזרת עליונה צבא

. צבא ימצאו שם כי ,לצבא אומר שבמררי מה וזהו. ההוא הצבא שם ימצאו מררי בני אחריהם

. הקהתים בצאת יצא כאשר, גרשון בני בצאת גרשון בני יד על שנעשה ההוא הצבא יצא לא כי

 .כמדובר הארון עם אתם היוצאת שכינה עיקר לכבוד היה שם כי

 

 : ַהֵּגְרֻׁשִּני ַלֲעֹבד ּוְלַמָּׂשאזֹאת ֲעֹבַדת ִמְׁשְּפֹחת  כד
 אהל עבודת את לעבוד אמר מררי בניוב ,עבודה) עבודת( לעבוד גרשון בניב שנאמר ומה

  גרשון: בבני היו עבודות שתי הנה כי הוא .מועד

 . העגלות מקום עד, כתפם על היריעות נושאים שהיו, שכמם על אחד

 . אותם וטוענים

 שתי שאמרתי מה לומר .ולמשא לעבוד הגרשני משפחות עבודת זאת ואמר שפירש וזהו

  תחילה כי שהוא. שכמם על משא וגם, לעבוד בהם יש כי, הוא, עבודות

 

ָעָליו ִמְלָמְעָלה -ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה ַהַּתַחׁש ֲאֶׁשר-ְיִריֹעת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ְוָנְׂשאּו ֶאת כה
 : מֹוֵעדָמַס� ֶּפַתח ֹאֶהל -ְוֶאת

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוֵאת -ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל-ָמַס� ֶּפַתח ַׁשַער ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ַעל-ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת כו
 : ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ְוָעָבדּו-ְּכֵלי ֲעֹבָדָתם ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ֵמיְתֵריֶהם ְוֶאת

 ועבדו כך ואחר. בגופם מעשה שהוא ,בהם יעשה אשר עבודתם כלי כל ואת' וכו קלעי ואת

 . בעגלות ויתנום ויקפלום ישאום עד, בעגלות לתתם ממקומם אפשר היה לא כי. העגלות ידי על

 לא כן ועל. בעגלות ויטענו הקרשים ונושאים העגלות באים היו למשכן סמוך ,מררי בניב אך

 היה והמשא המשמרת כי .משאם משמרת רק ,ועבדו' וכו ונשאו) לא פסוק לקמן( בהם נאמר

 רק, עבודה עבודת נאמר לא כן וגם. יחד ומשמרת משא שבו, בלבד הטעינה היא, כאחת בא

 אם כי, לטעון כך ואחר כתפם על נשאם עבודות שתי היו לא כי. מועד אהל עבודת את לעבוד

 .כאמור מיד הטעינה

 

 : ֲאֹבָתם ִּתְפֹקד ֹאָתם-ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית כט
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ֲעֹבַדת -ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבד ֶאת-ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפְקֵדם ָּכל-ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ל
 : ֹאֶהל מֹוֵעד

, במררי נשא נאמר שלא יראה אשר כי, הוא הלא .תפקדם ואמר חזר אותם תפקד שאמר ואחר

 שאו בהם שנאמר, ישראל בני עם המון ממדרגת ראשם נשיאות גדר עלה לא כי רוחו על יעלה

 נשא לוי בשבט נאמר כן על כי. למעלה כתבנו כאשר הוא כן ולא. ישראל בני עדת כל ראש את

 היו ללויים אך, אחת ראש נשיאת הייתה להם ישראל כי. בישראל כאשר ראש את שאו ולא

 הלוים אך. מלחמה צבא יוצאי שנה עשרים מבני ישראל נמנו כן ועל. למעלה כמדובר שתים

 ועל. המשכן נושאי הם כן שעל, מלך של מיוחד לגיון אל נדמים, כפולה ראש נשיאת להם היה

 ועל. יותר שלימות בעלי יהיו אז כי, שלשים מבן רק ימנו לא, יותר הקדושה אל באים להיותם כן

 הלויים אך. לצבא ליוצאים דומים הם כי, צבא יוצא כל בהם נאמר עשרים מבני הנמנים כן

 עיקר במקום, הקדושה אל פנימה כנכנסים שהם. לצבא הבא כל כאומרו, צבא לבאי יתייחסו

 הדגלים שבמחנות שכינה השראת דומה אינו כי. מועד באהל שהוא, שכינה עיקר של פמליא

 . לויה מחנה או שכינה שבמחנה שכינה להשראת, ישראל מחנה שהם

 

 כן ועל. שכינה מחנה שהיא, מועד אהל עבודת אל הלויים שבמחנה הלויים בהיכנס גם ומה

, ראש נשיאות להם אין אולי, בלבד תפקוד אם כי, נשא נאמר לא מרריב כי אחרי, אומר יאמר

 שלשים מבן אמר ,אותם תפקוד מרריב אומרו ואחר. הכתוב בא כן על. ישראל המון כשאר רק
 קרשי רק עבודתם שאין על, ישראל להמון מררי משפחות את תדמה אל, אמר. תפקדם שנה

 מבני נמנים היו, כישראל היו ואילו ,תפקדם שנה שלשים מבן כי ראה הלא כי '.וכו המשכן

 הצבא אל פנימה, לויה ממחנה באים שהם ,לצבא הבא כל הם אלה הלא כי והטעם. עשרים

 . צבא מחנה יוצא כל שהם ישראל כן שאין מה. שכינה של פמליא של

 .ישראל כן שאין מה ,מועד אהל עבודת את לעבוד שהוא שנית ועוד

 

 הארון היה קהת בני כי למה כי, אפשר. ומררי בגרשון אם כי בקהת מנין לשון נזכר שלא ומה

 על. גורם היה המנין כי לומר מקום והיה). א ה רבה במדבר( ל"ז מרבותינו כנודע בהם מכלה

. בזה גורם המנין לא כי יראו למען, ובמררי בגרשון אם כי, מנין שם אפילו הזכיר לא בקהת כן

 בני שהם פעמים שנזכר ומי, אחת פעם שנזכר ומי, מהם מתים בו נזכר לא שאפילו מי, הלא כי

 .עוזא פרץ כעניין מהארון רק זה אין כי אומר הוי. בהם מצויה הייתה מיתה לא, מררי

 

 לא ומררי בגרשון כי, יתכן. הבא כל נאמר ובמררי ובגרשון, לצבא בא כל נאמר שבקהת ומה

 כל לכלול הבא כל נאמר כן על. בדבר נכלל היה שלא ומעלה שנה שלשים מבן אחד גם היה

 ולא. המשפחה יתר כל על גברה מעלתם כי, בכלל היו לא ובניו אהרן בקהת אך. ויחיד יחיד

 יתר כל כן שאין מה. בלבד בנרתקן אותם לשים אם כי, המשכן כלי מהנושאים היה בהם אחד

 לראות יבאו ולא, הכתוב כמאמר, ראשם את מחייבים לראות יבאו אם שאפילו, המשפחה
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 אחד כל על לא כי, הידיעה א"ה בלי, בא כל נאמר כן על). כ ד במדבר( ומתו הקדש את כבלע

 .ידבר קהת מזרע

 

 : ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתםְּבֵני ַהְּקָהִתי -ַוִּיְפֹקד מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֶאת לד
 : ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד-ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל-ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן לה
 : ּוְפקּוֵדי ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְמָרִרי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם מב
  : ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעֹבָדה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד-ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל-ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבןִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה  מג

 

 המשפחות הקדים בקהת. הלוי משפחות בשלש הדרגות הפרש, למשה יתברך אומרו אחרי

 לצבא ובגרשון, לצבא אמר בקהת וכן. בגרשון כן שאין מה, אבותם לבית למשפחותם באומרו

 מה, מועד באהל אמר ובגרשון בקהת וכן. עבודה ומררי ובגרשון, מלאכה אמר בקהת וכן. צבא

 חש כי, אלו הפרשים להם גלה לא, אותם לפקוד משה כשבא כי, הכתוב מגיד. במררי כן שאין

 אמר ובשלשתם .אבתם לבית כך ואחר ,למשפחותם אמר בשלשתם אם כי. קנאה הקפדת על

 .מועד באהל לעבודה לצבא

 

 : ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית ֲאֹבָתם-ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ָּכל מו
 אחת כללות ועשה בא. המוקדם על המאוחר קנאת חשש מפני, כן אחרי יתברך הוא עשה עוד

 יחשבו שלשתן שכל לומר '.כו למשפחותם' כו פקד אשר הפקודים כל ואמר, משלשתן

 עבודת והעובדים, קהת בני הם בכתף משא והעובדים. אבתם לבית משפחותם, למוקדמים

  -וזהו . לשמים כולם לב כי, יתברך לפניו שווים כולם, העגלות על שהיא עבודה

 

ֲעֹבָדה ַוֲעֹבַדת ַמָּׂשא ַהָּבא ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת -ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל-ִמֶּבן ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן מז
 : ְּבֹאֶהל מֹוֵעד

 כעבודת בכתף כמשא, שווים ואלו אלו כלומר, משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד הבא כל

 שבני גם. מועד באהל מלאכה כעושים השכר לעניין יחשבו כולם כי, מועד באהל וגם. עבודה

  -ואמר , הכל סך עשה כן ועל. למעלה כמדובר מועד באהל הייתה עבודתם לא מררי

 

 : ַוִּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְׁשֹמַנת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשֹמִנים מח
 .כאחד ולכוללם לצרפם שהוא

 

  ה פרק
 

 : ָזב ְוֹכל ָטֵמא ָלָנֶפׁש-ָצרּוַע ְוָכל-ַהַּמֲחֶנה ָּכל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויַׁשְּלחּו ִמן-ַצו ֶאת ב
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ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹׁשֵכן -ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום ְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת-ְּתַׁשֵּלחּו ֶאלְנֵקָבה -ִמָּזָכר ַעד ג
 : ְּבתֹוָכם

 
 כי. לויה במחנה וסביביו במשכן רק שורה שכינה אין, ישראל נא יאמר והנה, יתברך הוא ראה

 כן על. במקראות הכתוב ככל, למשכן סביב ומחניתם לוי בני ראש מנשיאת עיקר עשה כן על

 - למו צוה כן על, אתם שוכנת שכינה במחניהם גם כי, ישראל בני ידעו למען

 

 .בתוכם שוכן אני אשר הוא והטעם '.כו זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו
 

מֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני -ֶאל 'ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל-ַוַּיֲעׂשּו ד
 : ִיְׂשָרֵאל
 . ישראל בני עשו כן משה אל' ה דבר כאשר ואמר חזר' וכו כן ויעשו
, באומרם, מסברא ישראל בני כן עשו. להם לאומרו יספיק טרם משה אל' ה דבר כאשר כי ,יתכן

, יבצר שלא עם. בתוכם לשכון לא אם, מרכבתו מלאכי מחנות ממין דגלים עשאם חנם על לא כי

, שכינה התפשטות הוא, שבישראל מה כי. כנודע לוויה ומחנה שכינה במחנה קדושה יותר היות

 .לצבא הבא כל ובלויים צבא יוצא כל, נאמר בישראל כן על כי. בסמוך למעלה כמדובר

 

  ו פרק
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
 : 'להִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹּדר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו-ַּדֵּבר ֶאל ב
ִמְׁשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים ַלִחים -ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוָכל ג

 ֹ  : א יֹאֵכלִויֵבִׁשים ל
 : ָזג לֹא יֹאֵכל-ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים ְוַעד ד
ָקֹדׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל  'להַיִּזיר -ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר-רֹאׁשֹו ַעד-ַיֲעֹבר ַעל-ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא-ָּכל ה

 : ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו
 : ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא-ַעל 'להְיֵמי ַהִּזירֹו -ָּכל ו
 : רֹאׁשֹו-ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבֹמָתם ִּכי ֵנֶזר ֱא�ָהיו ַעל-ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו לֹא ז
 : 'להֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדׁש הּוא  ח
 

 . מיותר שהוא ,אליהם ואמרת אומרו אל לב לשים ראוי

 . נזיר נדר ינדור כי אשה או איש ויאמר יקצר ומהראוי, לנדור יפליא כי אומרו ועוד
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. ידור כי רק לומר לו היה לא כן ועל, לנדור הכנה משמעו ,לנדור יפליא כי אומרו כי גם ומה

 . ייתור יראה 'לה להזיר אומרו וגם

 מכל ,יאכל לא' וכו וענבים, ישתה לא' כו חומץ, יזיר ושכר מיין חלוקות כמה חילק למה ועוד
 וכל שכר וחומץ יין וחומץ ושכר מיין יזיר, ולומר, הכל לכלול ומהראוי '.כו היין מגפן יעשה אשר

 '. כו היין מגפן יעשה אשר וכל, ויבשים לחים וענבים, ענבים משרת

 . מיותר הוא נדר אומרו כי ',כו תער נזרו נדר ימי כל אומרו ועוד

 . מיותר הוא ,'לה יזיר אשר הימים מלאת עד אומרו וכן

 . ראשו על יעבור לא תער אומרו בכלל הוא, ראשו שער פרע גדל אומרו וכן
 . צווי לשון, יגדל אומרו צודק היה יותר וגם

 . כקודם נזרו ימי אמר לא למה ',כו הזירו ימי כל אומרו ועוד

 מתחילה אמר ולא ',וכו ולאמו לאביו אמר כך ואחר, יבא לא מת נפש על אמר למה ועוד

 . מנה מאתים ובכלל, לאביו

 .שלש פעמים נאמר והרי 'וכו קדוש נזרו ימי כל ואמר חזר למה ועוד

 

 נא יאמר בל, קדושו עם ישראל עמו את דעת ללמד הוא ברוך הקדוש רצה הנה, אמנם

 הגדול הכהן את ומתוכם, אהרן זרע את ומהם, הלוי שבט את הבדיל יתברך הוא הלא, ישראל

 כמו והלא, היא הטובה בבחירה ולא במולידים הקדושה תלוי והאם. לו יאמר קדוש כי, מאחיו

 מענייני לפרוש ואיש איש כל ביד הנה כי. הוא כן לא כי, וילמדנו האלוהים בא כן על. נחשב זר

 לאביו יטמא לא אשר גדול וככהן. לו יאמר קדוש, בחירתו שבטוב גדר עד עצמו ולקדש, העולם
 . יחשב הוא גם ',כו

), יב כא ויקרא( ראשו על אלוהיו משחת שמן נזר כי' כו לאביו נאמר גדול בכהן הנה כי ,לו ועוד

 בו דבק כי, עצמו אל אם כי יתייחס לא בזה אך. השמן הוא ממנו שחוץ מה אל הדבר מיוחס

 .ד"בס יבוא כאשר ראשו על אלוהיו נזר כי, עליו ולאמר, יתברך הוא

 

 גם עצמו ולקדש לפרוש עמו את להזהיר, הדור גדול על מוטל חיוב כי, יתברך הוא הורה והנה

 יחוש לא, ראוי הדור אם, וזה. לאלוהיהם קדושים יהיו עד לקדשם, זכותם למען. להם במותר

 כי ראה כי. למיתתו סמוך ישראל בני אל משה עשה אשר ככל, בקושי ולדבר מרה מלזרוק

), ח ט דברים( הייתם מקציפים, קשים בדברים עליהם מוסרו סבל עול את ויכבד, היו צדיקים

. השכל מוסר ודברי, חבה בלשון להם ידבר, יבעטו כי יראה אם אך). כד שם( הייתם ממרים

 להזהיר יבקש לו יחידים, יקבלו לא הכלל אם כי. ידו וימשוך יתייאש לא, לו יסכון לא אלה כל ואם

 יקר יוציא ואם. בקולו ישמע ממשפחה ושנים מעיר אחד איש מהימצא יבצר ולא. אחד אחד

 .יהיה יתברך כפיו, מזולל

 

 : 'להִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹּדר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִּזיר -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו-ַּדֵּבר ֶאל ב
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 תירא ואם. עצמם לקדש, קושי לשון דבור שהוא ישראל בני אל דבר, פה יתברך מאמרו וזה

 גם ואם .אליהם ואמרת וזהו, חיבה לשון הוא, אמירה בלשון אליהם ואמרת אז, בקושי יבעטו

 '.וכו יפליא כי אשה או איש ובקש הפרטים אל לך לך, למו יסכון לא זה
 

 עצמו לפרוש תחלה צריך הלא, יתברך לשמו עצמו לקדש הבא דרך הנה כי, והוא, לזה קרוב או

 לבלבל לאדם המרגיל הדבר והנה. הקדושה אחר ימשך וממנו, לקו קו עבירה לידי המביא מכל

 עושה יין הרבה לסוטה הכהן כמאמר. בוגד היין הוא, להחטיאו שטות רוח בו וליכנס, מוחו את

, כן על). א ב שם( היין מן עצמו יזיר בנוולה סוטה הרואה, ל"ז חכמינו ואמרו). א ז סוטה' (כו

 .היין מן פרוש יהיה תורה ציותה הפרישה תחילת

 

 הפורש יקרא' לה וקדוש, יתברך לפניו יין מאוס כך כל האם ,לב נשית, העניין אל לבוא והנה

 משמח ואדרבה. לישראל אותו ויאסור, תשליכוהו היאורה, לאמר עמו לכל ציוה לא למה. ממנו

 יתברך מברכותיו ואחת, בו נעשות מצות כמה כי). יג ט שופטים( הכתוב קראו ואנשים אלוהים

 הנפש על חטא ואשר), י ג משלי( יפרוצו יקביך ותירוש), ה כו ויקרא( זרע את ישיג ובציר הוא

 ). א יא תענית( היין מן עצמו שענה על נאמר

 בשתותו הלא כי ,יין הנזיר ישתה ואחר העניין בסוף שכתוב מקרא אל, לב את נשית ועוד

 .נזיר אינו כבר, יין כן אחרי

 

 המטיב גם ומה. שכרות בדרך שלא יין השותה יתברך לפניו יקשה לא כי, ספק אין, אמנם אך

 הבו וכמאמרם. פקחין וריחני חמרא) ב עו יומא( בגמרא האומר כדברי, בתורה שכלו לפקח לבו

, מיצרו לירא יתברך הוא בא כי, הוא העניין אך). א לח סנהדרין( דלימרו היכי כי חמרא לדרדקי

 תחול למען, עצמו ולקדש ולהתבודד, העולם מדרכי עצמו לפרוש ורוצה. עליו להתגבר הבא

 '. לה והתקרבו בחירתו ידי על קדושה עליו

 

 הנזירות כי, לומר רוחך על יעלה אל, לומר '.וכו יפליא כי 'כו דבר יתברך הוא אומר כזה ולאיש

 עם כעס מתוך נזירות נודרי כדרך או. היין מן לפרוש רק דעתו אין אשר הוא', ה בו חפץ אשר

 עצמו יזיר בניוולה סוטה יראה אשר רק. הוא כן לא כי. הגזמה דרך או, זולתם או ביתו בני

 ולהתקדש העולם מהנאות עצמו לפרוש ורוצה, הרע את לעשות ידיחנו יצרו פן ויירא. וכיוצא

. הדעת לבלבל המתחיל הוא בוגד היין כי ,נזיר נדר לידור חפץ זה התעוררותו ידי ועל. לשמים

 לדבר צריך הנה, לומר ',וכו ואמרת דבר אומרו וזהו'. ה בו חפץ אשר] הוא[ כזה איש הנה

 . המצווה ואמרת כן שאחרי כדי אחת הקדמה

 

 עצמו ויפרוש יפליא כאשר כי, לומר .נזיר נדר לנדור יפלא כי אשה או איש, היא וההקדמה

 ,נזיר נדר לנדור, המביאו הוא זה והתעוררות. ולקדש להתבודד ורוצה, הזה העולם מענייני
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 מענייני לפרוש שהוא ,'לה להזיר. לשמה הוא אז, אחרת בחינה מחמת או כעס מתוך ולא

 .'לה ולהיות להתקרב העולם
 

ִמְׁשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְׁשֶּתה ַוֲעָנִבים ַלִחים -ִמַּיִין ְוֵׁשָכר ַיִּזיר ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ ֵׁשָכר לֹא ִיְׁשֶּתה ְוָכל ג
 : ִויֵבִׁשים לֹא יֹאֵכל

 נזירות בחינות לשלול שהיא, זו הקדמה ואחר '.כו דבר אמרתי שעליה ההקדמה היא זו והנה

 הקדושות כל ושיקנה', כו יזיר ושכר מיין הוא ,אליהם ואמרת שאמרתי מה אמר. לשמה שלא

 זה למה פסוק על) יח י רבה במדבר( רבה במדרש ל"ז מאמרם והוא. בכתובים יבוא כאשר

 שם על ונקרא, שמו משתנה המלאך כי לו שאמר). יג יח שופטים( פלאי והוא לשמי תשאל

 המצווה לפי אם כי, קבוע שם לי אין כי, לשמי תשאל זה למה לו אמר ולפיכך. שליחותו

 לנדור יפליא כי א"כד, פלאי נקראתי נזירות עסקי על שבאתי עתה, כן ועל. נקרא אני והשליחות
 שם אל רק, נזירות אל מתייחס בשם נקרא לא נזירות יחס על למה, נחשב זר כמו והלא '.וכו

 והפלאה פרישה מחמת הבא רק, יתברך לפניו האמתי הנזירות אין כי על הוא אך. הפלאה

 .כתבנו כאשר

 

 פעם אלא נזיר מקרבן אכלתי לא מימי, אמר הצדיק שמעון כי), ב ט נדרים( ל"ז מאמרם והוא

 מה בני לו אמרתי'. כו תלתלים וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה, הדרום מן בחור אלי שבא, אחת

 שלי בבואה המים עין על וראיתי, אבי צאן עם הלכתי אחת פעם לי אמר. בנזיר שנדרת ראית

 ואמר, ונשקו חיבקו אז. לשמים לגלחם ונדרתי קפצתי אז. עלי להתגבר יצרי והתחיל, וקווצותי

 לפרוש הבא על רק, יתברך כוונתו אין כי, מאמרנו והוא. בישראל נזירות נודרי ירבו כמותך, לו

 יקנה הפרישות ידי על כי, הכתובים בהמשך יתבאר כאשר, העניין וכוונת, כמדובר יצרו ולהכניע

 וישתה, נזרו ימי מלאת אחרי גם כי. בקנין והנזר הפרישות לו וישאר ,נזרו ימי כל קדושה נזר

 בחתימת אומרו וזהו. עוד היין בו יבגוד ולא עליו קדושה נזר כי. בו יצדק נזירות תואר עדיין, יין

 יאמר ואיך, נזיר אינו יין כן אחרי בשתותו הלא כי, יין הנזיר ישתה ואחר) כ פסוק לקמן( העניין

 .יין שתותו אחר גם בו צודק תוארו עוד כי לומר הוא אך. יין הנזיר ישתה

 

, ישראל איש כל יד לאל יש כי, להודיע יתברך כוונתו כי. שהקדמנו מה ואמרת דבר יאמר או

 רק, יאות העולם מענייני פרישה אין כי, איש יאמר בל. גדול ככהן בבחירתו עצמו לעשות

 אך, ישבותו לא ולילה יום בה ומחזיקים התורה תופשי, החכמה לאנשי רק, לכולם ולא. לגברים

 הוא באשר, לכך מוכן הכללות מכל אשה או איש רק, הוא כן לא כי אמר כן על. אנשים ליתר לא

 איש כל כי. כישראלי כלוי כולם אל כלומר ,אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר יאמר וזה. יהודי
 '.וכו יפליא כי מוכנים ואשה
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 לפרוש, האלוהים לקראת הבא הזה האיש הנה אמר '.כו יזיר ושכר מיין אמר, דרכנו אל ונחזור

 בואו עד, לקו קו לגדור צריך אשר הגדרים הם אלה, הנה, קדושה ולקנות הזה העולם מדרכי

 חמר שהוא ושכר מיין וזהו. העיקר והוא, המחטיאו מהדבר לפרוש, ראשונה. הקדושה גדר אל

 .כיין חטא הגורם דבר כל אל ילמוד ומזה. הנזירות עיקר הוא וזה ,יזיר), אונקלוס( ועתיק חדת

 

 דעת ללמד, האלוהית הכוונה עיקר כי, שכתבנו כמו והעניין '.וכו יין חומץ והוא ,שני גדר ועוד

 אל דוגמא הם, האלה הדברים כל כן ועל. עצמו ולקדש החטא מן עצמו לשמור, ליטהר הבא אל

 .בהם וחי האדם יעשה אשר, הרחקים מיני כל

 

, המחטיא הדבר אל משל הוא היין כי והוא. חומץב ואחריו, ומחטיא המערבב ייןב החל והנה

 לא, כן ואחרי. המחטיאו הכיעור מן ירחק, דעת לאדם ללמד ובא. לרשע המתחבר אליו וידמה

 כיון, מלהחטיא עתה כחו והוסר מחטיא שהיה מדבר גם אם כי, המחטיא מהדבר ירחק בלבד

 מעשות כחו ותשש, והזקין שקר פעולת עושה, רע אדם כעניין. ממנו הרחק לכך, כח בו שהיה

 ועשה לעשותו כח לו שהיה אחר, כן תעש אל. רע עושה אינו כי לו אתחבר תאמר אל. רעה

 גם. להחטיאך כח בו היה שכר או יין שבהיותו שאחר ,שכר וחומץ יין חומץ וזהו. בבחרותו

 .שכתבנו כנמשל והוא, ממנו הרחק, חמימותו ונתקרר בו איננו ההוא הכח שעתה

 

 רק יין חומץ ולא יין שאינו עם, ענבים משרת וכל וזהו. לכיעור הדומה ומכל הכיעור מן הרחק וכן

 .לכיעור דומה הוא, חומץ או יין טעם בו יהיה בין ,ענבים משרת

 

 ולא בעבר לא, מחטיא דבר ולא כיעור שאינו ממה אפילו כי והוא, תוסיף עוד זו הרחקה ואחר

, מכוער דבר ממנו לימשך שאפשר אלא, טוב הוא שכעת דבר אם כי. לכיעור דומה ולא, בהוה

 .בוגד יין מהם להוציא שאפשר דבר שהם ,לחים ענבים אומרו וזהו. ממנו תפרוש

 

 דבר ונעשה שנשתנה עם. רע דבר ממנו לימשך אפשר שהיה מהדבר גם, תפרוש מעט ועוד

 והוא. תפרוש ממנו גם, אפשר מתחילה שהיה כיון. ההוא הרע הדבר ממנו לצאת מוכן שאינו

 להוציא מוכנים היו ,לחים בהיותם שמתחילה אם כי. עסיס מהם יוצא אין שכעת ,ויבשים אומרו

 כי, מכוער שאינו ממה גם. האדם מהן שירחק ומידות הדברים אל משל שהוא. מהם בוגד יין

 .לכך מוכן אינו שכעת גם, כיעור ממנו לימשך אפשר שהיה ממה גם אם

 

 : ָזג לֹא יֹאֵכל-ֵיָעֶׂשה ִמֶּגֶפן ַהַּיִין ֵמַחְרַצִּנים ְוַעדֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר  ד
 רע דבר ממנו לצאת המוכן שהדבר מה אפילו, והוא, מהן גדולות הרחקות אל תבוא ומאלה

 למה, היין מגפן יצא אשר כל משל והוא, רע דבר עצמו ממנו יוצא אינו שמזה גם, ממנו יוצא

 .מהם יוצא, יין מהם להוציא אפשריים שהם שהענבים
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 שהופרש אחר גם, רע הדבר בשכונת שהיה מי והוא, זה כל על יתר עוד אם כי ,בלבד זו ולא

 גם, באשכול לתירוש שכנים שהיו), י"רשו ספרי( הגפן זרע גרעיני הם מחרצנים וזהו. מהרע

 לזה. כשיזרע היין גפן ממנו לצאת יוכל מהגרעין כי על רק, זה אין כי תאמר אל, ממנו שהוסר

 ספרי( בתוכו כנוס היין שהיה הזג והוא, אצלו נתאכסן שהרע מי גם אם כי, בלבד זה ולא אמר
 אין, הללו הרחקות מיני כל, הכיעור ומן אליה הגורם ומן העבירה מן המתרחק, והנה). י"רשו

 .לו יאמר קדוש כי ספק

 

ָקֹדׁש ִיְהֶיה ַּגֵּדל  'להַיִּזיר -ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר-רֹאׁשֹו ַעד-ַיֲעֹבר ַעל-ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא-ָּכל ה
 : ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו

, רבים וכן שלמים הרחקים, הכתוב ככל, אליה הגורמים ומכל העבירה מן התרחק אחר הנה

 יצרו יתגבר הלא, ולהתקשט להסתפר ויתיפה, לפניו יתגאה אם. מאד מאד יצרו יכנע אז למען

 ילמד ומזה. ראשו על יעבור לא תער, נזרו נדר ימי כל, יצרו רום לבלתי כן על. לבבו ורם עליו

 .בו כיוצא קישוטין סוגי לכל

 

 ימאס פן, המותרות ולא טוב הוא המיצוע, ופרישות דחסידותא במילי הלא, איש יאמר ולבל

, פרע כגידול האדם בו שמתנוול דבר אין הלא כי, בהם שמתכער בעניינים גם ומה. הכל בעיני

 '.וכו פרע גדל יהיה קדוש נזרו ימי מלאת עד הנה כי לך דע זה כל ועם. הגוף מותר הוא כי

 להתנהג נזרו ימי שמהחילו, אמר אך. הוא קדוש אמר ולא ,יהיה אומרו אל לב בשום, והוא

 תהיה יום יום כי. קדושה הויית וקונה הולך ,יהיה קדוש נזרו ימי מלאת עד, ופרישות בחסידות

 יהיה ראוי שהיה '.וכו פרע גדל עד אפילו ,יהיה אומרו וזהו. יום על יום מחודשת קדושה בו

 והוא. וקדושה בחשיבות גורע יהיה ראוי והיה. הפרע נוול וגדל הולך יום בכל הלא כי, להפך

 מן לפרוש, לשמים שהכוונה כיון '.וכו פרע גדל ידי על ומתקדש הולך יהיה אדרבה כי, בהפך

 .בחסידות ולהתנהג החטא

 

 קונה הנזכר הפרישות ידי על איך נא ראו, לומר. יגדל אמר ולא ',כו גדל באומרו יכוון עוד

 הגוף מותר את גם אם כי, עצמותו בלבד ולא. קדש גופו גם כי .יהיה קדוש הלא כי. קדושה

 בעצמו שער הגידול כי, תאמר ולא ,יהיה קדוש אומרו וזהו. קדושה בו להקנות יספיק, שערו הוא

 קדוש פרע הגידול גם אם כי, כן לא אמר. הטוב הוא, שיכנע ממנו שנמשך שמה אלא, הוא ניוול

. קדוש הוא הגידול מציאות כי ',וכו גדל וזהו, קדושה נזר עושהו מנוול דבר היותו שעם. יהיה

 למה. נזרו נדר רק, נזרו ימי אמר לא הפסוק בראש כן ועל. צווי לשון יגדל אמר לא כן ועל

 .הנדר אל ייחס כן על, הציווי אל השם יקדים ואיך, הנזר הוא הפרע שהשאיר
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 קדוש, כן על, נזר לו שיהיה שמים לשם היה שנדר שמה, נזרו נדר ימי כל הכתוב שיעור או

 כל, הפרישה יד על יהיה קדוש שהוא אחרי, נוול הוא פרע גדלש גם כן ידי ועל. עצמו כל יהיה

 ראשו שער כי .פרע גדול הוא ראוי שכן כיון ,יהיה קדוש, וזהו. יחשב קדוש הטהור מן היוצא

 .כמוהו קדוש יהיה, קדוש הוא אשר מראש היוצא וכל, הנזכר הקדוש של הוא

 

 יבוא, נזירותי כהתם והלא. עצמי הזיר לי יוסיף ומה יתן מה איש יאמר בל ,ירמוז רמז דרך וגם

 הרע היצר הוא תער ,נזרו נדר ימי כל לפחות הלא כי. כשרוני כל את ויגלח, הרע היצר תער

 .'לה קדוש ימים יהיה לגבר וטוב ',כו יהיה קדוש' כו הימים מלאת עד כי .ראשו על יעלה לא
, כן אחרי גם כבוש ישאר, מספר ימי תחתיך תכבשנו כאשר, אם כי, הוא כן לא כי עתה גם ומה

, בו נזיר שם עודנו יין שתותו אחר גם כי. יין הנזיר ישתה ואחר, העניין בסוף כן אחרי כאומרו

 .למעלה כמדובר, עליך יקרא העולם מענייני מופרש

 

 : ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא-ַעל 'להְיֵמי ַהִּזירֹו -ָּכל ו
 קדושה עוד יש. בחסידות ומתקדש עצמו בפורש יורק אשר, קדושה שפע מציאות על נוסף, הנה

 והיא, יתירה מעלה עוד ועליה. למתים מליטמא נזהר כן שעל, כהן כקדושת והיא, קניינית

 כל את כי, אמר .ראשו על' וכו שמן נזר כי על ,יטמא לא' וכו לאביו שאפילו, גדול כהן קדושת

 מאמרו וזה. גדול כהן גדר עד במעלות יעלה כי, וחסידותו פרישתו יד על, האדם יקנה אלה

 הדיוט כהן למעלת יעלה הוא, מהראוי', לה עצמו שמזיר במה, 'לה הזירו ימי כל הנה, יתברך

 .יבוא לא מת נפש שעל

 

 : רֹאׁשֹו-ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבֹמָתם ִּכי ֵנֶזר ֱא�ָהיו ַעל-ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו לֹא ז
 על אלוהיו נזר כי, והטעם. גדול כהן גדר שהוא, יטמא לא' וכו לאביו כי לו אעשה זאת עוד אך

 אליו עצמו הוא ובזה, קדש משחת שמן אל הנזר מתייחס שם כי, והותר. גדול ככהן ראשו

 .יתייחס יתברך
 

 : 'להֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדׁש הּוא  ח
רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתֹאם ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגַּלח -ְוִכי ט

 : ְיַגְּלֶחּנּו
 : ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד-ַהֹּכֵהן ֶאל-ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאל י

רֹאׁשֹו -ַהָּנֶפׁש ְוִקַּדׁש ֶאת-א ַעלְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחטָ  יא
 : ַּבּיֹום ַההּוא

  : ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם ְוַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו-ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן-ֶאת 'להְוִהִּזיר  יב
 

 : 'להֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדׁש הּוא  ח
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  .הנפש על חטא אשר) יא פסוק לקמן( באומרו) א יא תענית( ל"ז רבותינו אמרו הנה
 מכל בתענית השרוי, הנפש על חוטא נקרא היין מן אלא פירש שלא זה ומה, וחומר קל

 . חוטא שנקרא וכמה כמה אחת על, מאכל

 והנה. נזרו בימי שנטמא מי על אם כי, מדבר הכתוב נזירותו שקיים מי על לא כי, יקשה והלא

 ,הנפש על חטא באומרו אך. נטמא אשר על עליו וכפר נאמר שלא מה, לזה שהכריחם ספק אין
', ה קראו קדוש ואדרבה, חוטא יקרא הנזיר כן שאם, קשה עדיין אך. עצמו את שעינה יורה

 . שנטמא מי על רק הכפרה שאין באופן

 
 . למעלה נאמר שהרי ,הוא קדוש נזרו ימי כל ,אומרו אל לב נשים לזה אמנם

 .בימים נפילה תצדק איך ,יפלו הראשונים והימים אומרו ועוד

 

 בהם ליהנות היה, עולמו ומעדני טובות פירות יתברך הוא שברא מה כי, ספק אין הנה, אמנם

 הכתוב קראו ואנשים אלוהים משמח היין גם, הלא כי. למותרות ולא נפש ליישב אך, אדם בני

 כי, ממנה לגמרי ולמונעה סגפה לבלתי', ה בעיני טוב, תאווה כי איש נפש וכל), יג ט שופטים(

 צריך הוא העינוי ואותו, מאכל מכל איש יתענה עוון לכפרת אם, אך. מה בצד נפש עינוי הוא

 שמענה מה עוון לו' ה יחשוב לא כי, ספק אין הנה. שלימה בתשובה ומתענה, נפשו לכפרת אליו

 . לו יחשב' לה קרבן, ודמו חלבו מיעוט, לו ומתכפרים מאשמותיו ששב מה בערך הלא כי. נפשו

 

, קונו לעבודת עצמו שמקדש מה בערך, היין מן נפשו שמענה מה כי, בנזיר הזה הדרך ועל

 נזירותו שמשמר במי רק זה אין אך. עינוייו לו יחשב לקדושה ,ראשו על אלוהיו נזר וקונה

 הוא אומר, נזרו ימי ספירת וביטל, ונטמא נשמר לא אשר אך. נזרו ימי מלאת עד בקדושה

', וכו תורים שתי יביא כן ועל. הועיל לבלתי שהתענית, היין מן שפירשת הימים על חבל, יתברך
 באה העולה כי ,הנפש על חטא אשר על לכפר לעולה ואחד, טומאתו שגגת על לחטאת אחד

, הטומאה מן מהזהר דעתו מסיח היה ולא, תמיד וטהור נקי הרהורו היה ואילו. הלב הרהור על

 . לו נארע היה לא

 

 מסיח היותו יד על נמצא. טוב לא נפש דעת בלא גם כי. החטא מן מרחיקו יתברך הוא היה כי

 זה ומה, וחומר הקל עניין הוא וזה. חנם היין מן עצמו את שעינה, הנפש על חוטא נמצא, דעתו

, דבר מכל עצמו שפורש מי. חוטא נקרא צורך לבלי שנתענה, כלומר, היין מן אלא פירש שלא

 אשמותיו על בתשובה שב שאינו או, למרק עוון משולל חסיד איש שהוא, צורך לבלי והוא, כלומר

 חוטא כזה איש, להועיל מתענה שאינו באופן), ו נח ישעיהו' (וכו רשע חרצובות פתח בתעניתו

 .כמדובר בו כיוצא בעניין שהוא למה, נזרו בימי מהנטמא למד, כן ועל. יקרא הנפש על
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 .פתאום בפתע עליו מת ימות אשר, מועיל לבלתי יתייחס למה, לומר מקום היה עדיין, והנה
 שנהג מה בשכר, היין מן שפירש הפסדו ויצא. נזירות בקדושת ימים כמה שנהג יבצר לא והלא

 והימים כך אחר ואמר ',וכו קדוש נזרו ימי כל, ואמר הקדים כן על. הימים באותן נזירות
 '.וכו יפלו הראשונים

 

 האומרים). רמח רמז רמו אות ויחי פרשת( הזוהר ספרב ל"ז מאמרם נזכירה, העניין אל ולבוא

 אשר הימים כל כי), א ב, א מלכים( דוד ימי ויקרבו), כט מז בראשית( יעקב ימי ויקרבו פסוק על

 קדושה יקנו כי, לעולם וקיימים חיים הימים אותם כל, טובים ובמעשים בתורה בהם האדם יעסוק

 .סילוקו בעת לקונו להשתחוות איש בקרוב ויאתיון ויקרבו. מאד רבה

 
 ונבוא אל העניין

 שקונים ספק אין אשר, בקדושה נזירותו מונה הנזיר אשר מהימים ויום יום כל אם, הנה כי

 קנו אשר בקדושתן עומדין הראשונים הימים היו, באמצע כשנטמא גם אם, קדושה הוויית

 היין מן שהתענה מה, הנפש על לחוטא נחשב היה לא. יטמא טרם בהם נהג אשר בנזירות

 אשר קדושתם הוויית ומתבטלת, בניינם נהרס כי הוא העניין אך. לו תחשב ומצווה, ההם בימים

 הם כאחד הימים כל כלומר, 'לה הוא קדוש נזרו ימי כל אומרו וזהו. הזאת הטומאה יד על, קנו

 . אחת קדושה

 

ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתֹאם ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָימּות -ְוִכי ט
 : ְיַגְּלֶחּנּו

 וימנה, יטהר, יטמא טרם ימים עשר חמשה מנה אם תאמר לא ',כו עליו מת ימות כי כן ועל

 - רק הוא כן לא כי. נזירותו וישלים אחרים ימים עשר חמשה

 

  : ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם ְוַהָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו-ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן-ֶאת 'להְוִהִּזיר  יב
 והטעם. שקדמו עשר החמשה עם ימים עשר חמשה יצטרפו ולא, מחדש נזרו ימי את 'לה והזיר

 כדרך, יטמא טרם הנזירות ספירת בימי במעלה שעלו מה כלומר ,יפלו הראשונים הימים כי

 ממעמדם יפלו אם כי, להם קיימת המעלה אותה אין. ומצות תורה בהם שנעשה הימים כל

 יפלו עתה אך, ובטהרה בקדושה כולם בהימנות רק, מעלתם תתקיים לא כי. מבניינם ויהרסו

 שמר שלא כיון, היין מן שהתענה על, יקרא הנפש על שחוטא מה, יפלא לא כן ועל. מהקודם

 .כמדובר הזה הדרך על דבר מכל במתענה וההיקש. עצמו

 

 : ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד-ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא ֹאתֹו ֶאל יג
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 מן עצמו להזיר עצמו על קבל אשר ,נזרו ימי מלאת ביום כי .רמז יהיה הדבר סוד זולת יתכן

 עליו להתגבר החל, סמוך יצר ראותו על או, בניוולה סוטה ראותו על יצרו את להכניע. היין

  דרכים: בשלשה אותו וקונה המחטיאו, בוגד מיין, חמת החילו כי גם ומה. וכעלילותיו כדרכו

 כי', כו המשתה ימי הקיפו כי ויהי איוב כמאמר. טוב לא אשר להרהר בלבבו אותו יתפוש כי .א

 . מעשה בלי מחשבה והיא). ה א איוב( בלבבם אלוהים וברכו בני חטאו אולי אמר

 לחלב שומן בין לדקדק לבו ישית ולא, ביין דעתו יבלבל כי והוא. מחשבה בלי מעשה והוא. ב

 . בו וכיוצא

 . זדון יעשה אשר מעשה לידי המביאו גדולה טעות והוא .ג

 ואוכל בשרו את ביין משוך ידי שעל. ומורה סורר בן עניין שהוא) א ע סנהדרין( ל"ז מאמרם והוא

 ימות הוא טוב, כן ועל. בזימה יטמא וגם, הבריות את וילסטם לחם ככר עד יבוא שגיא, בשר

 .חייב ימות ואל זכאי

 

ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה -ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְלֹעָלה ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת-ֶּכֶבׂש ֶּבן 'ָקְרָּבנֹו לה-ְוִהְקִריב ֶאת יד
 : ֶאָחד ָּתִמים ִלְׁשָלִמים-ְלַחָּטאת ְוַאִיל

 לבער לבו ישיב, יין לשתות הנזיר ישוב טרם כי. הקדושה תורתנו רמזה אלה שלש נגד כן ועל

 שיהיה, לעולה כבש יביא המחשבה עניין על. האלה הבחינות שלשת על, שבעיסתו שאור

 וכמאמרם. תמים בו נאמר כן ועל, שה הנקרא תם איש כיעקב והוא. ככבש בתמימות מתנהג

 ברוך הקדוש אחר נמשכים שאנו על, לשה ישראל נמשלו למה אמרו), ו ד( רבה ויקראב ל"ז

 כמפורש), ד א השירים שיר( נרוצה אחריך משכני פסוק זה על ופירשו. בתמימות כשה הוא

 על, מהרהרים ישראל שאין מה על, ל"ז שפירשו. העמקים שושנת ספרב אצלנו זה מאמר

 מיוחד קרבן שהוא, תמימה כבשה יביא יתברך ציוה השוגג ועל. ליכא עלמא בהאי מצות ששכר

 קרבן ידי על יתברך עמו שלום יעשה, לקונו כאויב שהיה השלישית ועל. לבו בתום לשוגג

 . שלמים

 המתרגשות רעות בחינות משלשת יצרו לבטל לבו אל יתן, אלה שלש ידי שעל ,הדברים כללות

 .בוגד היין ידי על

 

 : ְוַסל ַמּצֹות ֹסֶלת ַח�ת ְּבלּו�ת ַּבֶּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם טו
 מהם אחד בשום יעשה בל, איבריו ח"רמ מכל הרע יצר לבער לבו ישית כי ,יעשה שנית ועוד

 עורו שיחשיב. מצות כסל עצמו את יעשה כי ',וכו מצות וסל וזהו. תעשינה לא אשר דברים

 . שבעיסה שאור משוללי רבות מצות את המקיף כסל, אבריו כל את בתוכו המחזיק

, טובים מעשים ידי על ומושרשים מלומדים, אבריו כל שיהיו ,בשמן משוחים אלא עוד ולא

 בין וזה. טוב מעשה בכל הנעשית, הקדושה אור בשמן כטבולים שיהיו. מהם אחד בכל שיעשה

, כלשון. לרקיקים המשולים דקים לאברים בין, עבה שבלילתן לחלות המשולים, הגסים באיברים
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 בפעולות טוב ויעשה, מהם הרע יצר יסיר בכולם. וכיוצא טחול או. ליעץ, כוליא או. טוב לדבר

 .בשמן משוחים מצות ורקיקי באומרו כנרמז. אליהם המתייחסות

 

 

-ָהֵאׁש ֲאֶׁשר-ְׂשַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל-רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת-ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאת יח
 : ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

 אחר ירדוף אם לו יסכון לא, שמים בעבודת מאיבריו אחד כל שיחנך מה כל כי ,עוד ורמז

 שלא עד, והגאווה המותרות כריתת אל משל שהוא ,נזרו ראש שער יגלח כן על. המותרות

 .למו זכר כל לאבד באש ישליכהו כן על. לב על יעלו ולא יזכרו

 

ַהַּסל ּוְרִקיק ַמָּצה ֶאָחד ְוָנַתן -ִמןָהַאִיל ְוַחַּלת ַמָּצה ַאַחת -ַהְּזֹרַע ְּבֵׁשָלה ִמן-ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֶאת יט
 : ִנְזרֹו-ַּכֵּפי ַהָּנִזיר ַאַחר ִהְתַּגְּלחֹו ֶאת-ַעל

 וגמילות ועבודה תורה שהם, עליהם עומד שהעולם דברים שלשה לקיים לבו על ישית וגם
 לכן. בהפכו ולא ,חסד לגמול זרועו כח כל שיעשה והוא, החל ובאחרון). ב א אבות( חסדים

 לפעול נטויה זרוע לו תהיה בל. לפעול הנטויה היד אל משל שהוא, האיל מן בשלה הזרוע יקח

. החסד למימי רמז, במים בשלה הזרוע יקח כן על. חסדים לגמול אדרבה אלא, כדת לא אשר

 . הפכו על ולא, לו מושלה זרועו תהיה חסד לעשות כי
 . בה פוסל וחמץ שאור שכל, העבודה אל רמז מצה חלתב, רמז ,העבודה ועל

 עם או, התיבה ועם, י"תר עולה ורקיק, א"תרי עולה תורה כי ,אחד ורקיק אמר התורה ועל

 . א"תרי עולה אחד שהוא הרקיק

 כפי על אותם ויתן. קדש יהיו אלה שלש, המצות כל ועבודת חסדים הגמילות שבה, תורה היא
 .אלה בשלש יעשה אשר כל יתברך הוא יחתום בכפו כי, לו לרמוז, הנזיר

 

ֹקֶדׁש הּוא ַלֹּכֵהן ַעל ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה  'ְוֵהִניף אֹוָתם ַהֹּכֵהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה כ
 : ְוַאַחר ִיְׁשֶּתה ַהָּנִזיר ָיִין

 הפכו על ולא ,קדש שיהיה מה על רק, יניפם ולא יניעם שלא, לרמוז', כו אותם והניף ואז

 .כמדובר יחטיאנו פן יירא ולא ,יין הנזיר ישתה האלה הטובות ההכנות כל אחר כי ואמר. חלילה

 

 ממנו פנה ממנו כי). ב נח בתרא בבא עיין( חמר הוי חטאת ולכל עוון לכל מרעין ריש כי, והנה

 בניוולה סוטה הרואה, האל הייתה עצת כן על כי. תעשינה לא אשר' ה מצות כל את לעשות יתד

 זולתו את יראה מעת אם כי, בניוולו עצמו את יראה עד יאחר ולא). א ב סוטה( היין מן עצמו יזיר

 .מוסר יקבל
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 גם ומה. ביתם בקרב גם בשר וזוללי יין לסובאי מגולה תוכחת ,הזאת התורה דברי מכל והנה

 ותחת תאנה תחת ואל גפן תחת אל, רעהו אל איש יקראו כי. הגנות אל ומתועדים למתקדשים

 נתעלסה, הרקח מיין הבקר עד דודים נרווה לכה, אליו באמור. המים עין על ניצב רענן עץ כל

 לא אם, מסותרת באהבה אנחנו אחים אנשים כי איפה יודע במה כי. ענבים באשישי באהבים

 למען אשתה שמריה אף, מסך מלא בידך כוס כי. אנוש לבב ישמח ביין יחד ונשמחה נגילה

, ובינך ביני אמיץ הקשר ויהיה. למעני מידי מנחתי ולקחת, רוויה כוסי תעבר עליך וגם. בריתך

 מלא כוס יין במזרקי שותים, צמדים יושבים, ואתה אני נזכור כי. עולם ועד מעתה עולם אהבת

 כי, אשנה ולא אחת פעם ואשאפה פערתי ופי. הין הין על אלי אתה וגם. הין מלא' ה ברכת

 אהבת, אהובים רעים כמונו ומי. מצית שתית חמתי כוס קבעת את וגם. בך חפצי יקרא לזאת

 וירם ולעו שתו. לשתות בבואם ויחמו. בהם כיוצא ורעיהם המה כן ויעשו יקומו. תשכח לא עולם

 מי אל, חמר וביין ינובב תירוש כי. כמלך בעיניו חשוב, כפרעה כמוהו מהם איש כל ויהי. לבם

 .יין לשתות גיבורים כדת, השתיה על השתרר גם ישתרר לבו ובגובה. יאמר ואשווה תדמיוני

 

 תלים תלי וכוס כוס כל על יראה כי. יברך ברך צידה, בראשיתם אותם הרואה יראה אשר והנה

. חתונתך ביום בשמחתך חי תעמוד לחי כה, הקצף גביע אל ידו את בנטותו יאמר זה. ברכות של

. ובשפתותיהם בפיהם הערוכות ברכות מאה וכהנה וכהנה. בריתך בדם את גם, ויאמר ישוב וזה

 וימלאו. מהראשונים ונכבדים רבים, שונים בכלים לשתות ויחלו לבם יצא, וישבעו כמרעיתם אך

 גיבור כמוני מי, באמור באמת המתהלל יתהלל ואז. מזה יגר עד שאת יוכלון כאשר כליהם את

 עד. מהמסובין אחד לכל מודדין בה, לו מודד שאדם ובמידה. מרובה טובה במידה יין לשתות

 זה. אבוי למי אוי למי ואז. צואה קיא מלאו שולחנות כל, מפיהם היוצא ומכל. מאפם יוצא אשר

 שתו אשר ומקלל יצוא יצא וזה, באגרוף או באבן רעהו את והכה קם וזה, ים בלב כשוכב נופל

 חזיר בפי כבודם את וימירו. אבדה כבר אהבתם וגם, נהפכה לתוגה ששמחה עד. עמו וישכרו

 . מקום אפס עד מקום בלי צואה שולחנם ונחת. עוברת כצואה

 

 אלה אשר רעות שתים זולת, במנעמיהם שברעותיהם והענוגה הרכה, מר כי רעתם זאת והן

. הבריות את וילסטם, לחם ככר עד יבוא, בשרו את ביין איש ממשוך כי. ועריות בגזל שגו ביין

 הומה היין לץ וגם'. וכו זכאי שימות מוטב כי, ומורה סורר בן להמית יתברך לנו ציוה כן על כי

 כי. ערווה בשר לגלות תאווה יתאווה, בקרבו אשר האספסוף, בשרו את ביין מפנק כי. זימה

 בשירי יבחרו, לבם בטוב גם ואף. זימה רודפי נדמה כבהמות נמשל, גיוו אחרי נפשו בהשליך

 ועל. בטוחות ישיתו שמחות שובע, משתיהם ויין וחליל תוף ונבל כינור והיה. זמרא זני זמרה

 אחת כדבר, מפיהם היוצא בכל מעיהם בני ישישו כי. ירננו יחדיו קולם ישאו עגבים שירי ערבים

 . הנבלות
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 קצות אלה והן. גויותם ויפעלו לבותם יחמדו כי, אחריהם זונים הם אשר עיניהם ירמזון ומה

 כי, ראשונים לימים נא שאל כי. ונקה ביין ידו שלח מי כי. מרעותיהם דבר שמץ ומה, דרכיהם

 וימת לו ונתנה ענבים סחטה וכי, הייתה גפן) א ע סנהדרין( ל"ז כמאמרם, חטא הראשון אבינו

 ועברו נכנסו יין שתויי ישראל בני ואצילי. ונפגע ביין ויאשם' ה בעיני חן מצא ונח. זרעו וכל הוא

 .מספר אין כי, לספור נחדל עד, בהם כיוצא מהם ומורם). ד יב רבה ויקרא( ונענשו

 

 על וארמון, בית היה נכון כאשר. לפנינו היו אשר ראשונים בימים וישכרו שתו אשר כי, אמת והן

 התעה טובתם רוב כי, מאד כבדה לא חטאתם. ישראל לבית כבוד כסא בחסד והוכן, משפטו

 ישמח אל כי. נימא לא ישתו רבים, בעתה הנה כי עתה אך. נימא שתו רבים כן ועל, אותם

 עוזנו ושכינת, מארצנו וגלינו ראשנו עטרת נפלה כי. יד אזלת כי יראה כי, בעמים גיל אל ישראל

 שחה כי. הזה כיום הפנים ובשת ברע לראות ימים אוהב, חיים החפץ האיש ומי. הגויים בקרב

. אליהם הגיע ומה ככה על ראו מה כי, לב כל יחרד לזאת ואך. בטננו לארץ דבקה נפשנו לעפר

 תדמע דמוע ולא, יהודי הוא אשר האיש ומי, בו להתהולל יין ימצאו כי, ישישו גיל אלי השמחים

 מעשה המה הבל אשר כוכבים עובדי, וכלות רואות עיניו כי. הפוגות מאין ויום לילה, עינו

 . הפרכי מנייהו, מלכי מנייהו, תעתועים

 

. מזלות עובדי און תחת נתונים נתונים, הוא הכל יוצר כי, זולתו ואין הגדולה לו אשר', ה ועבדי

, הייתה מידנו כי. ואבותינו אנחנו מעללינו מרוע לא אם, הזאת הגדולה הרעה יצא מי ומבטן

 בתוך ונצא. ואפר שק ונלבש בגדנו את קרענו, זאת נשכילה חכמנו ולו. גברתה תירש כי שפחה

, ויאמר זה אל זה ויקרא. ואדמתנו גוויתנו התפוררה פור עד, ומרה גדולה זעקה ונזעק העיר

. הנופלת דוד סוכת את יקים ועד יחונן עד, לו פוגת ניתן ואל. ואפר ושק בצום', ה אל ונשובה לכו

 הלא. פיהם שחוק מלא ולבלתי, ימיהם כל כאבלים היותם שתחת אם כי, כן יעשה שלא די ולא

 כי. אין אם בקרבנו' ה היש', ה איה אמרו ולא. מחר כיום זה והיה שכר ונסבאה יין נקחה יאמרו

 לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי כי, נכלם הלא. אלוהינו לבין בינינו מבדילים היו עונותינו

, נפשי בצום ואבכה, משומם ואשבה. נפש למרי ויין, לאובד שכר ואתנה, דרכי ואבחר. כלימה

' ה וישמח. שדי במלכות עולם לתקן, משמים' ה וירא ישקיף עד. בבכי ושקוי, אוכל כלחם ואפר

 .בעושיו ישמח וישראל, במעשיו

 

 גפן אמללה[ תירוש אבל, באומרו). יב - ז כד ישעיה( דבר הנביא הזה החיזיון ככל כי ואחשבה

 ישתו לא בשיר]. כינור משוש שבת עליזים שאון חדל[ תופים משוש שבת]. לב שמחי כל נאנחו

 כל ערבה בחוצות היין על[ צווחה]. מבוא בית כל סגר תהו קרית[ נשברה]. לשתיו שכר ימר יין[

 אומרו שאחר לב בשום והוא]. שער יכת ושאיה שמה בעיר[ נשאר]. הארץ משוש גלה שמחה

 אבלים לנחם אלא יין נברא לא כי, שידענו במה יאמר אך. תירוש אבל לומר לו היה, גפן אומללה

 על. כחגים ימיהם שכל, לב שמחי אם כי, אותו ישתו לא כי, הוא נהפוך והנה). א סה עירובין(
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. הגפנים מחריב, יתברך הוא עושה מה, כן על. לו בראוי ישמח לא כי, תירוש ויתעצב אבל, כן

 לא כי, לב שמחי כל נאנחו כן ידי על כי, והטעם. תירוש ימצא שלא, לגמרי גפן אומללה וזהו

 לב שמחי כי, להם ימצא לא כי נאנחים היו, לגמרי יכרת מבלי גם האבלים כי. להם כלל ימצא

 .לב שמחי גם נאנחו ועתה. זרועם בכח ישתוהו

 

 ולמה. גפן אומללה וזהו, הכל ויכרת' ה ויוסף, מעט שהיה תחילה תירוש אבל ,הכתוב שיעור או

 ישתוהו לב שמחי כי, מעט בהיות כן שאין מה. לב שמחי כל נאנחו, כן ידי שעל כדי, כך עשה

 אך. כך כל יין שותי אשמת תכבד שלא, החורבן טרם הוא זה כל והנה. האבלים ויאנחו בזרוע

. רגלים לשלש חוגג המון של עליזים שאון חדל. השואבה בבית שהיה תופים משוש ששבת אחר

, שהוא, יין ישתו לא שבשיר ראוי מאז. החורבן אחר הוא זה שכל. לויים כינור משוש שבת וכן

 לשכרות המכוון אך. בשיר יהיה לא, שכרות בכוונת שלא בביתו יין מציאות איש ישתה כי גם

 השכרות לרמוז, שכר בלשון שיצא וזהו. לשותיו שכר יימר שיר בלא גם, מריעות ושמחת

 היין על צווחה אז. מבא בית כל סוגר עד. רומי היא תוהו קרית נשברה כי נתבשר עד. כמדובר

 גאולה שנת אז, יתברך בלבו נקם כשיום כי. קם זה נופל כשזה כי, בשמחה ישישו כי, בחוצות

 דודי גלה כי. שכינה גלות היא, הארץ משוש גלה כי, שמחה כל ערבה כי, כן לא עתה אך. באה

 .שער יכת ושאיה בקבע שמה בעיר ונשאר, שודדי ובא

 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה כב
 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם-ָּבָניו ֵלאֹמר ֹּכה ְתָבֲרכּו ֶאת-ְוֶאלַאֲהֹרן -ַּדֵּבר ֶאל כג

 : ְוִיְׁשְמֶר� 'כד ְיָבֶרְכ� ה
 :ָּפָניו ֵאֶלי� ִויֻחֶּנּךָ  'ָיֵאר ה כה
 : ָּפָניו ֵאֶלי� ְוָיֵׂשם ְל� ָׁשלֹום 'ִיָּׂשא ה כו
 : ֲאָבֲרֵכםְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני -ְׁשִמי ַעל-ְוָׂשמּו ֶאת כז

 

 אמרו אחד שיום). ב פה מציעא בבא( הגמרא מאמר בהזכיר, יאמר, שנית פעם לאמר אומרו

 אברהם את והקמתי, להתפלל האבות רצו, אמר, המדרש לבית אתמול באת לא למה, לאליהו

 אמר. כאחד שלשתם קמו לא ולמה, לו אמרו. ליעקב כך ואחר ליצחק כך ואחר, ושכב והתפלל

 בעולם בהם כיוצא יש לו אמרו. זמנו קודם בא הטוב והיה, נענים היו יחד מתפללים היו שאם

 משיב אמרו. יחד יתפללו רבי להם ציוה. ובניו חייא לרבי אמר, הם ומי, יש להם אמר. הזה

 '. וכו עלמא ורגש, המתים מחיה למימר אתו. מטרא ואתא, הגשם מוריד. זיקא ונשב, הרוח

, הברכה אל נלמוד ומזה. בניו עם כתפילתו מתקבלת אינה לבדו האב תפילת כי הדברים כלל

 יחיד שהוא ,אהרן אל דבר, פה יאמר וזה. בניו עם לברכתו, לבדו אהרן ברכת דומה שאינו

 מעל מרובים ידי על הוא טוב כי. הברכה לאמר אליו שיתחברו לומר וטוב ראוי ,בניו ואל. לברך

 .יחיד ידי
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 כי, והטעם'. וכו' ה יברככם יאמרו ולא ',וכו יברכך יחיד בלשון תברכו כה, הברכה בנוסח אך

 .לברכם יתברך הוא יותר רחמיו לשיתמלאו יועילו כן, כרובם המברכים זכות

 

 ואמירה), י"ברש ב ו שמות, א יא מכות( קושי לשון הוא דבור כי שידענו במה ,הכתוב שיעור או

 כשהם כן שאין מה, קושי יש ישראל המברך באחד, כן שעל). ג יט שמות מכילתא( חיבה לשון

 באחד, כי על. חיבה לשון לאמר אמר כך ואחר. קושי לשון שהוא, דבר אהרןב אומרו וזהו. רבים

 וזהו. חיבה יש רבים המברכים בהיות אך. המקבלים זכות העדר על קושי יהיה אפשר המברך

  .לאמר אמר עמו בניו את ובצרף, דבר אהרןב אומרו
 

 עם, ישראל בני את תברכו כה וזהו .יברכך יחיד בלשון יאמרו ישראל לכל הברכה בנוסח אך

'. וכו' ה את ועבדתם פסוק על שכתבנו מה והוא. יחיד לשון ,יברכך להם באמור. מרובים היותם

). כה כג שמות' (וכו ועבדתם וזהו, מביחיד ברבים תהיה טוב טוב בעבודה, יתברך הוא שאומר

 לחמך את וברך, בשכר אך). ח כו בחוקותי י"רש' (וכו המצווה העושים מרובים דומה אינו כי

 אל כי. זולתו כשיעור שכר נוטל אחד אין מצווה העושים ריבוא ששים אפילו כי. יחיד לשון' וכו

 וההיקש. הפנאי או, הזריזות או, זה על לזה העודפת השמחה או, הכוונה שוקל', ה דעות

 .וזכאי מוכן שהוא מה לפי, ברכה יקבל אחד כל כי ',וכו יברכך פה יאמר כן ועל. אלו בבחינות

 

 אמר ולא, לנוכח שלא שמי את ושמו כך ואחר. לנוכח תברכו כה אומרו אל לב בשום, יאמר או

) תשיא רמז נשא שמעוני ילקוט, כב יא רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו הוא אך. שמי את ושמתם

 הם אין כי, יחושו אל. כדאים אנו ואין ישראל את נברך איך, כשרים בלתי כהנים יאמרו אם

 אומרו כי למדנו הנה .אברכם ואני כך ואחר, ישראל בני על שמי את ושמו אם כי. המברכים

 כה לאמר יאות ובאלה ,בניו ואל אהרן אל דבר יאמר ובזה. ידבר כשרים בלתי על ,ושמו
 ושמו, אומר אני אתם, לנוכח לדבר כהם שאינם לזולתם אך. צדיקים כולם כי, לנוכח תברכו

 .כמדובר לנוכח שלא, שמי את

 

 כה הנה כי '.וכו יברכך באמרכם, אתם ולא, המברך הוא' ה כי תאמרו אל'. וכו תברכו כה
 על שמי את ושמוש כיון '.ה יברכך שתאמרו במה, המברכים אתם כאילו שתחשבו, תברכו

 .המברכים אתם כאילו נמצא ,אברכם ואני כן ידי ועל ,ישראל בני

 

 שאמרו מה רק העניין אין שאם '.וכו ישראל בני על שמי את ושמו ,אומרו אל לב בשום, והנכון

, ישראל בני על שמי את ושמוש מה ידי על כי. אותם מברך שאין הכהנים יחושו שאל), שם( ל"ז
 הוא וגם .אברכם ואני ישראל בני את ויברכו לומר לו היה כן אם. הכהנים את אברכם אני

 . הכהנים אל אברכם ואני אומרו שיחזור דוחק
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 למה. היא יתברך ממנו שהברכה אחר איש יאמר בל. טעם טוב לתת יתברך בא כי, יתכן כן על

 ויאמרו', ה אל הכהנים ידברו, היה טוב טוב והלא '.ה יברכך לומר ישראל עם הכהנים ידברו

 תברכו כה אמר לזה '.ה יברכך להם לאמר ישראל עם שידברו ולא, ושומרם' ה ברכם אליו

 ידי על הנה כי, והטעם'. לה באמור לא ,יברכך עצמם להם באמור, למברכים אתם ותתייחסו

 לקבל אותם מכינים הם, ישראל עם דברם ידי על כי '.וכו ישראל בני על שמי את ושמו, כן

 שמשימים ',ה יברכך להם ואמור אתם בדבר שהוא. העם על יתברך שמו את בשום, הברכה

 אברכם ואניש ימשך, כן ידי שעל, הברכה לקבל ויושפעו יוכנו, כן ידי שעל'. ה שם את עליהם

 להכינם, ישראל על' ה שם את משימים אתם, וכיוצא', ה ברכם יתברך עמו בדברם אך. עמכם

 .למברכים ולהתייחס

 

 : ְוִיְׁשְמֶר� 'כד ְיָבֶרְכ� ה
 :ָּפָניו ֵאֶלי� ִויֻחֶּנּךָ  'ָיֵאר ה כה
 : ָּפָניו ֵאֶלי� ְוָיֵׂשם ְל� ָׁשלֹום 'ִיָּׂשא ה כו
 

 השמירה גם אם כי, ברכה ושפע עושר לך בתת בלבד ולא. מלאך ידי על ולא בעצמו יברכך יאמר

 שולח אנכי הנה, ואומר). יא צא תהלים( לך יצווה מלאכיו כי א"כד, שליח יד על להיות שדרכה

, נאמר לא כן ועל .וישמרך וזהו, יתברך עצמו יד על יהיה). כ כג שמות' (וכו לשמרך לפניך מלאך

 .הברכה על תוספת ידו על שהשמירה, ויברכך' ה ישמרך

 

 בעין, כן אחרי בו מביט שאינו, חנם שלש פעמים אהובו את שמטיב ,שר או המלך דרך והנה

 אם כי, כן יעשה לא יתברך שהוא, אמר. אותו יהנה טרם, בתחילה כאשר פנים והארת החיבה

  .ויחנך רק מעשיך זכות ינכה ולא ,אליך פניו יאר בעצמו וישמרך יברכךש שאחר
 בדעתו יחשוב לא, לבנו פנים משא שבעשותו כאב שיהיה. 'כו פניו' ה לך שאשי לך יעשה ועוד

 האומות שרי יקנאו ולבל .אליך בהטיבו פניו' ה ישא כן. עצמו פני כנושא אלא בנו פני כנושא

 .שלום לך וישם לכן, עליך ויקטרגו לישראל המנגדים כחות וכל
 

 . יתברך מאתו לך יהיו ומזוני חיי בני כי ,יאמר או

 . בז יבזזו ועריצים, גויים ישללוך, סיבה תהיה הברכה פן ,וישמרך'. ה יברכך כי ,מזוני

). יב כה בראשית( עבדך את אלוהים חנן אשר הילדים א"כד .ויחנך' וכו' ה יאר אמר בני ועל

 שאמרו כמו והוא). יב כה במדבר( שלום בריתי את א"כד ,שלום לך וישם' כו ישא אמר חיי ועל

). ה ב מלאכי( והשלום החיים הייתה אתו בריתי נאמר זה שעל) תשעא רמז פינחס לקוטי( ל"ז

 בין המפריד המוות הוא, וחבור שלום העדר כי, שלום לחיים הכתוב וקרא. אליהו הוא פינחס כי
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 לשון אומרו וזהו. ד"בס פינחס פרשת יפה אצלנו כמפורש, חיים הוא שהשלום נמצא. לנפש גוף

 .שבמציאותך מנגדים שני בין שלום בעצמך לך ישםש, שימה

 

 את מקיים תהיה, אם כי. טובה רוב יחטיאך פן וישמרך, ונכסים בעושר 'ה יברכך ,יאמר או

'. ה בעיני חן תמצא אפשר ועדיין, הרחמים שם ידי על לך יהיה זה כל והנה. מעושר התורה

 לא אך), ח ו בראשית' (ה בעיני חן שמצא בנח כאמור. הדין מידת הוא, אלוהים בעיני לא אבל

 כן שעל, שם כמפורש לפני בא לגמרי בשר כל קץ לנח אלוהים ויאמר, כן על כי. אלוהים בעיני

 . הרחמים בעל הוא ',ה יברכך תחלה כי, יאמר זה ועניין. רחמים שיתוף הוצרך

 בל. הדין ינגדך בל, לחן שיחנך .ויחנך כן ידי ועל ,פניו אור שפע הארת' ה יארש יעשה ועוד

 וחייבתם קטרגה הדין ומידת הצדיקים את זיכתה רחמים שמידת, החורבן בזמן כאשר יקרך

 ).תתרט רמז איכה ילקוט(

 

 עליונים כחות כמה יש כי, מה לקטרוג יתעתד הדין מידת בעיני חן למוצא גם עדיין, והנה

 להכריז יתברך הוא צריך כן על כי. ומקטרגים ועולים, ומשטינים ויורדים, קטגוריא מלמדים

 ברקיע עלך דמכרזי אלמלא, עקיבא לרבי השטן כמאמר. ובתורתו פלוני ברבי היזהרו, ברקיע

, לחטא דרכו צדיק ויאחז מתחיל שהיה אחר, כן ועל). א פא קידושין( מחטיאך הייתי' כו היזהרו

 הוא יאמר, כן על. רבים וכן), שם( בגמרא כמפורש מאיר לרבי קרה וכן. אחור ושב ממנו הרפה

 כח שום ינגדך בל. שלום לך ישםש באופן, אליך פניו' ה ישא ישראל את לברך יתברך

' ה יאר אמרתי כה עד הנה, הכתוב התכת וביאור. האמור דרך על עליך שיכריזו, מהמנגדים
 פניו' ה ישא כי לך יוסיף עוד והנה. ממש פניו לא אך, פניו מאור לך שימשיך שהוא '.וכו פניו

 כל כי. חלילה פניו להורדת יחשבנו לא, שכינתא אפי לך יקראו עד בפניך פניו שדבקות ,אליך

, ישראל אלוהי יתברך הקראו דרך על, אליך פניו היות כביכול יחשיב פניו שלנשיאות, יחשיבך כך

 או מלקטרג שישמרו, עליך שיכריז, כמדובר שלום לך וישם כן ידי ועל. כבודו שהוא ואומר

 .המנגדים כל עם שלום לך וישם. כמוך לאיש החטיא

 
 לדיוקנו כבוד עשו כעניין, עמך ישלימו פניך אור המנגדים כל בראותם שמאליהם ,זה דרך על או

 .עמו ישלימו שמאליהם עד, יוסיף וכה יעשה שכה ואמר. מלך של

 

  ז פרק
 

ַהִּמְזֵּבַח -ֵּכָליו ְוֶאת-ָּכל-ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ְוֶאת-ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה ְלָהִקים ֶאת א
 : ֵּכָליו ַוִּיְמָׁשֵחם ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם-ָּכל-ְוֶאת

 : ַהְּפֻקִדים-ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי ֵּבית ֲאֹבָתם ֵהם ְנִׂשיֵאי ַהַּמֹּטת ֵהם ָהֹעְמִדים ַעלַוַּיְקִריבּו  ב
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  :)ל משלי( ד"הה), [יג יב רבה במדבר( רבה במדרש

. ארץ אפסי כל הקים מי. בשמלה מים צרר מי. בחופניו רוח אסף מי. וירד שמים עלה מי

 אל עלה ומשה ביה דכתיב, משה זה שמים עלה מי]. תדע כי בנו שם ומה שמו מה

, בחופניו רוח אסף מי). יט שם( העם אל ההר מן משה וירד, וירד). ג יט שמות( האלוהים

 נד כמו ניצבו א"כד, בשמלה מים צרר מי). כט ט שם' (וכו כפי אפרוש העיר את כצאתי

 שהקים אלא. ארץ אפסי כל הקים משה וכי, ארץ אפסי כל הקים מי). ח טו שם( נוזלים

 . עמו הוקם שהעולם מועד אהל

 אחר משכן .המשכן את להקים אלא, כאן כתיב אין המשכן להקים י"רשב בשם ל"ריב

 כאהל וימתחם דכתיב כמה, מועד אהל נקרא שהמשכן כשם, אהל שנקרא, עמו הקים

 המשכן משהוקם, רותת העולם היה המשכן הוקם שלא שעד). כב מ ישעיה( לשבת

 .כ"ע העולם נתבסס

 

 עלו והלא, איש עלה לא בלעדו האם. משה זה שמים עלה מי באומרו, לב לשית ראוי והנה

 . ואליהו חנוך

 ההר מן משה וירד ,משה זה וירד יאמר ולמה. הירידה מן ולא העליה מן רק פלא אינו כי, ועוד

 . העם אל

 ומשה' וכו העדות לוחות ושני סיני מהר משה ברדת ויהי פסוק ולא, זה פסוק הביא למה וגם

 . השמים מן ירידה יותר שמורה), כט לד שמות' (וכו קרן כי ידע לא

 . הברד לעצור התפללו על ,בחופניו רוח אסיפת אל ראיה מביא איך ,ועוד

 . אלה כל עושה יתברך הוא והלא. 'נד כמו 'נצבומ ,בשמלה מים צרר, אומרו אל וגם

 . המים מויבקעו ראיה הביא שלא ועוד

 . המשכן עם העולם כל הוקם איך ועוד

 .מקודם רותת העולם כל היה ולמה

 

 לבוא אל העניין , אמנם
  .בכתובים נעיר

 מועט, בימים מתהווית הייתה הקימה לו כי. המשכן את להקים משה כלות ביום באומרו. א

 היה ימים שבעה בכל, הנה אך. להקים כלות ביום אומרו יצדק. האחרון ביום וכלה יום בכל

 להקים מכלה היה יום שבכל נמצא). יא יב רבה במדבר( עבודה בו ועושה לגמרי המשכן מקים

 . להקימו לגמרי כלה השביעי שביום יאמר ואיך, המשכן את

 . השביעי יום עד המשכן נמשח לא למה, דרכנו פי על לב נשית ועוד

 . עליון אש מקוים היו מהשבעה יום שבכל ל"ז לרבותינו גם ומה
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 שלמה עד שנתקיימו) כג יב רבה במדבר( ל"ז רבותינו שאמרו ההם השוורים עניין מה וגם

 . ההוא הכבוד לכל שלמותן מה, ה"ע המלך

 'כו ראשי אומרו כי. המטות נשיאי הם אבתם בית ראשי ישראל נשיאי ויקריבו באומרו ועוד
 . מיותר הוא ישראל נשיאי אומרו אחר

 ישראל בני שוטרי שהם, לומר) קמז נשא ספרי( ל"ז והוצרכו ,המטות נשיאי הם אומרו וכן

 . במצרים הוכו אשר

 חדש, באייר באחד היה הפקודים על עומדם, הנה כי ,הפקודים על העומדים הם אומרו וגם

 .פה יזכירהו ולמה, זאת אחרי ימים

 

, העולם משנתהווה כי) א ה רבה השירים שיר, ד יג רבה במדבר( יגידו חכמים ,אמת הן והנה

 עד הראשון לרקיע נסתלק, אדם חטא. בתחתונים דירה לו שתהיה הוא ברוך הקדוש נתאווה

 יעקב, לחמישי יצחק, לששי אברהם. לארץ השכינה והורידו, צדיקים שבעה ועמדו. השביעי

 אין והנה. המשכן ידי על והוא, לארץ משה, לראשון עמרם, לשני קהת, לשלישי לוי, לרביעי

 הלזו הארץ על אלוהים ישב האמנם כי, הירידות מכל קשה לארץ שכינה הורדת כי, ספק

  דברים: שני הוצרכו כן על. העכורה

, ואל כח לו יהיה כן ידי שעל, יסודות ובארבע בשמים משל אשר, משה יד על היות ,אחת

 . שכינה ולהשרות, לארץ השמים מן שפע להמשיך

 . המשכן באמצעות יהיה כי והוא ,שנית עוד

 ל"ז רבותינו אמרו הנה כי, והוא. מטה ושל מעלה של דוגמא בו היה, המשכן הנה כי והוא

, כן ועל. הנער משכן הוא העליון משכן הוקם, התחתון משכן כשהוקם כי), טו יב רבה במדבר(

 מראה אני אשר ככל פסוק על כתבנו כאשר. העליון דוגמת מעין היו במשכן שהיו הדברים כל

 משכן של רוחני תבנית, יתברך הוא לו שהראה). יט כה שמות' (כו המשכן תבנית את אותך

 .למטה יעשו ושכן, כליו כל תבנית ואת העליון

 

 בימי שנברא מה כל כנגד היה, במשכן שהיה מה כל כי, הנזכר במדרש ל"ז רבותינו אמרו וגם

 ביום אלוהים ויכל נאמר השביעי שביום, אומרם עד. הפרטים כל) יג יב( שם כמפורש, בראשית
 שנברא מה בחינות חלקי כל היו שבמשכן, הנה '.כו משה כלות ביום ויהי נאמר וכאן ,השביעי

 לא, והנה. השביעי ביום אלוהים ויכל עניין כנגד בו היה השביעי וביום. בראשית ימי בששת

 שהשראת, למה כי, ספק אין אך. השפל העולם ומעין, העליון משכן מעין המשכן היה חנם על

 שפע להמשיך יקל למען, העליון מעין יהיה הוצרך, כן על. נחשב זר כמו הלא הארץ על שכינה

 נמצא. לקיימו בעולם גם יתפשט, המשכן אל שכינה בחול, כן ואחרי. המשכן אל ושכינה קדושה

 העולם חלקי כל בו יש שבמשכן, למה כי, והוא. העולם את כמקיים היה, המשכן את שבהקים

 .הנזכר המדרש כמאמר, בראשית ימי בששת שנברא הזה

 

http://www.daat.ac.il/


 48       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 פעמים שתי כי, והוא). ט יב( הנזכר במדרש ל"ז מאמרם תכונת עד נבוא, הזה הדבר ובכלל

  יום: בכל המשכן את מקים היה

 , ומפרקו. שחר של לקרבנות בבקר אחד

 . ומפרקו וחוזר ,הערבים בין של לתמיד ומקימו וחוזר

 

 לתמיד, הערב ועד מהבקר או, יום אל מיום קיים מניחו היה ולא, מפרקו היה ולמה ,יקשה והלא

 נתקיים שאז, השביעי יום עד עומד היה שלא, שם ל"ז רבותינו אמרו והנה. הערבים בין של

 ועל זה מה לדעת ראוי זה גם, והנה .המשכן את להקים משה כלות ביום וזהו, עמדו על ועמד

 . זה מה

 כלות ביוםש), יג יב רבה במדבר( ל"ז מרבותינו שכתבנו עניין אל לב נשים לזה הנה אך
 הלא כי, והבין שכל בשום והוא .השביעי ביום אלוהים ויכל מעין היה המשכן את להקים משה

 במשכן עבודה עשה משה כלות וביום, דבר נעשה לא בריאה של השביעי ביום כי. דומה אינו

 .אותו הקמתו זולת

 

  :)ב ב בראשית י"רשוב, י י רבה בראשית( ל"ז מאמרם נבאר, העניין אל ולבוא

 כי כלומר', וכו' ה עשה ימים ששת כי והכתיב ,מלאכתו' וכו אלוהים ויכל, האומרים

 חסר העולם שהיה אלא, הכל נברא ימים בששה כי, והשיבו. דבר נעשה לא בשביעי

 . כ"ע מנוחה באת שבת בא, מנוחה

 .מלאכה אינה המנוחה הלא כי, מהקושיא הטהרנו לא בזה גם והלא

 

 ,וינפש שבת, באומרו) ג ב בראשית( הכתוב מאמר אל לב בשום, במקומו ביארנוהו הנה, אמנם
 לעולם קרה כי, שהוא. ונח אמר ולא השביעי ביום וינח אומרו על וגם. הזאת הנפשה היא מה

 נפש בו ניתן לא ואילו. גולם מוטל היה, חומרי והיה נשמה בו תינתן טרם כי. לאדם קרה כאשר

 ליפסד מועתד היה, חומרי להיותו, השפל העולם כן. נתקיים הנפש ידי ועל, נפסד היה

, והנה. והעמדה קיום בו להקנות, באדם כנפש רוחני שפע בו נשפע היה לא אם. ולהתקלקל

 קדושה שפע בו הושפע, השבת איכות קדושת בבוא, והעולם. בששי חיה נפש בו נשתנה אדם

, העולם את מנוחה הניח כי ,השביעי ביום וינח וזהו. והפסד מלהתקלקל ונח, הגוף אל כנפש

 נפש בו ויקנה, שבת השביעי ביום כי .וינפש אומרו וזהו, מנוחה העדר שהוא הקלקול הפך

 ודאי והוא, ונפסד מתקלקל היה כי, מנוחה חסר העולם היה אומרו והוא. כאמור עולם להחיות

 יותר כי נמצא. ונפסד הולך מהיותו ונח שנתקיים, עמו מנוחה באת שבת בא. המנוחה חסרון

 .השביעי ביום אלוהים ויכל, נאמר זה ועל. הימים מבכל, בשבת שנעשה מה היה
 

 ונבוא אל העניין
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 בששת כי, והוא .אלוהים ויכל לעומת שהוא, כן יהיה משה כלות ביום גם, זה לפי הנה כי ,והוא

 ובשביעי. השכינה שפע לקבל, העולם חלקי כמכין, בראשית ימי ששת מעין היה המילואים ימי

 .בריאה של השביעי ביום כאשר, לעולם קיום שפע בא כי, בעצם נתקיים

 

. הרתיתה טעם ד"בס נכתוב כאשר, חלקיו בכל רותת אז היה, השפל העולם הלא כי ,והעניין

 נתחזק, בו עומד שהעולם עמודים משלשה אחד שהיא, במשכן ימים שבעה עבודה על, כן ועל

 .אלוהים ויכל מעין, הגוף אל כנפש להתקיים שפע אליו בא ובשביעי, הוכן הימים בששת. העולם
 מה מעין, שבו חלק אל קדושה שפע נקנה היה הראשון ביום במשכן עבודה ידי על כי, והוא

, עצמו בעולם היה, כן ידי ועל. בשני שנברא מה מעין, שבו חלק אל, ובשני. הראשון ביום שנברא

 אל כנפש, בעצם חיוני כח השביעי ביום לקבל, הכנה הוא, בו שנברא מה שפע קונה בראשון

 ששלט משה, ידי על במשכן הורק ובשביעי. ימים הששה תום עד, בשלישי וכן בשני וכן. הגוף

. חלקיו בכל דוגמתו שהוא, והעולם המשכן להתקיים, השמים מן חיוני שפע וביסודות בשמים

. כן אחרי מפרקו והיה, עבודה בשעת רק מתקיים היה לא, המשכן מקים שהיה יום בכל, כן ועל

 תקועים קרשים ולא, בנין היה לא הלא כי. עומד היה לא בטבע המשכן העמדת, הנה כי, והוא

, עשר וארכן אמה ועבות וחצי אמה רחבות, קרשים ושמונה ארבעים כבדים דפים רק, בקרקע

 קרש בכל יחזיק ומי. לבדו משה רק, יד בו נוגע היה ולא, יפלו הלא ובטבע. כסף אדני על נתונות

 . ועורות ועליונות תחתונות יריעות עליהם ולפרוש, להחזיקם הבריחים שומו עד

 אמרו, הקצה אל הקצה מן מבריח שהיה הקרשים שבתוך התיכון שהבריח אלא ,עוד ולא

 הוא אשר, וצפון ומערב דרום, רוחות לשלש ומתקפל נכנס שהיה) ב צח שבת( ל"ז רבותינו

 .נופל והיה מחברו נפרד היה כותל כל, כן לא ואם, בטבע שלא

 

 הבריח ושיהיה, להתקיים קדושה מקנה העבודה זכות היה, הקרבנות עבודת בעת, והנה

 שלא, מפרקן היה העבודה אחר אך. ומקשרן כתלים שלשה טבע כדרך שלא מבריח התיכון

, במשכן חיוני רוח השראת נגמר, בראשית שבת מעין שהיה השביעי ביום אך. מתקיים היה

 אבריו כל שאז. חיה נפש בו שנופחה כאדם היה אז כי, לפרקו הוצרך לא ומאז. בגוף כנפש

 עומדם על מאליהם עומדים הקרשים אז היו כן. שירצה כמו ורגליו ידיו ומקפל ניצב ועומד. חיים

, דרומי בכותל נכנס התיכון הבריח היה, ואז). טו כו שמות( עומדים שטים עצי אומרו וזהו, אז

 .כחפצו שמקפלו נפש בעל איש כזרוע, לצפון כך ואחר, למערב ומתקפל

 

 החילה כאילו, הקימה כי .המשכן את להקים משה כלות ביום דבר אשר היטיב הכתוב, ובזה

 שפע השראת נגמרה, ימים הששה עבודת הכנת ידי על כי .בשביעי ותכל הראשון מהיום

 .דוגמתו הוא אשר, בעולם קיום נמשך הזה הדרך ועל. כמדובר השביעי
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 כמה כתבנו כאשר. רותת העולם שהיה מה על הוא, הקמה צריך העולם שהיה מה כי ואמר

 מאמר: פעמים

 שבעבודה, המשכן ידי על שהוא ופירשו) ב א אבות' (כו עומד העולם דברים שלשה על

, חסד גמילות הוא אחד בעמוד מתקיים העולם היה תורה ניתנה שלא שעד, נתקן

והייתה  המשכן שהוקם עד ,רותת העולם והיה. שנים על עומד היה תורה ומשניתנה

 . כמדובר עבודה

 חטא כשאין, הוא כי). ב סב פסחים( העולם מקיימת התורה כי, לאומר, זה מאמר ינגד לא ובזה

 .העולם מקיימת היא גם, עבודה המצריך ועוון

 

 את להקים הוכן משה כי. כלל דרך' וכו שמים עלה מי) יג יב רבה במדבר( המאמר עניין וזה

 שליט הוא כי. יסודות ארבע אל, לארץ השמים מן שפע הורדת ידי על, עמו העולם ואת, המשכן

, היה, ההוא בזמן העולם הקמת וצורך. להקימו יאות לו, כן על, העולם יסודות ובארבע, בשמים

הייתה  כאילו ,כלות ביום באומרו. שבכתוב קושי על להשיב הוא זה וכל .רותת היה כי על

 הוקם כי אומר גזר כן על. האת ריבוי וגם. השביעי ביום ויכל, רבים בימים נעשית ההקמה

 .כמדובר בשביעי וכלה, ימים בששת כבריאתו נעשית הייתה הקמתו, כן ועל .העולם

 

 היה כי, ואמר. ד"בס במקומו אצלנו כמפורש, במשה שמדבר, 'כו שמים עלה מי בפסוק והחל

 .ביסודות ושליטה בשמים ושם יד לו

 

 חנוך הלא כי. אשה בילידי זולתו אין כי, לומר, משה זה שמים עלה מי, אמר השמים עניין ועל

 י"רש עיין' (כו ועצמותיו לפידים נעשו שאבריו ישמעאל רבי אל כמאמרו רק, ונפש בגוף עלה לא
, והרוחניות הגשמיות בין ממוצע לאיכות איכותו ונהפך, ממנו גופו נפרד כי באופן). א נא ברכות

 להתלבש, דק מלבוש שם ונשאר, בסערה חומרו ונזדכך נתמרק, אליהו וכן. עלתה לבדה ונפשו

 לרדת שיוכל באופן, שהוא כמות עלה מהם אחד לא אך. נפשו ותעל, הצורך לעתות ברדתו בו

 לרדת יוכלו באופן עלו לא כי, לזולתו כן שאין מה ,וירד שמים עלה מי וזהו. בתחילה היה כאשר

 שאם. חומרו נתהפך כי, כן היה במשה גם כי, לומר אין כי. חומרם איכות נהפך כי, היו כאשר

 וגם. עלותו כטרם ממשיי גשם ולא, בהראותו כאליהו דק במלבוש רק יורד היה לא ברדתו, כן

 יוסבל יתכן לא זה כי. היה מאשר שינוי בלי בגלגלים נשאר רק, חומרו נשתנה לא כי, לומר אין

 שמים עלה מי, אומרו וזהו. הראשון באיכותו ירד לא, נתהפך ואם, לדקות יתהפך מבלי, שם

 ההר מן משה וירד באומרו כיוון ועוד. לזולתו כן שאין מה, וירדש, למה .משה זה, פלא שהוא

 .נכוה ולא מההר ירד והוא, באש בוער היה ההר, ההיא בעת הלא כי. העם אל

 

, יותך לא שברד) כט ט שמות' (ה אל כפי את אפרוש שנאמר, ממנו שלמטה הרוח ביסוד וכן

 כי. חורון בית שבמורד אלגביש אבני שהם) ב נד ברכות( ל"ז מרבותינו כנודע, באוויר ישאר רק
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 לשיקלוט, האוויר יסוד אל בחופניו כח השפיע, ידיו פרישת ידי שעל. הרוח ביסוד שלט בזה

 .בחופניו רוח אסף מי, וזהו. ארצה יפלו בל, הברד אבני אצלו ויעכב, הרוח

 הרם על) ח כא רבה שמות( ל"ז כמאמרם, הים נבקע מטה ובלי שבידו ,המים ביסוד שלט וכן

 כצרורים היו כי, יותכו ולא גבוהים תלים תלי נוזלים נד כמו ניצבוו. ידך את ונטה מטך את

 .בשמלה

 כלות ביום ויהי אמר. האלה ההכנות כל הוצרכו כן שעל, מכולן הקשה שהוא, הארץ יסוד ועל
 שבע קנות ידי על כי. כתבנו כאשר הזה בדרך ונתיישב, בכתוב שהערנו מה, לו שהוקשה', וכו

 מה יובן ובזה. והמשכן העולם נתקיים, הימים בשבעת המשכן עבודת ידי שעל טובות מעלות

 שהוא מה שהוא. עליונות מעלות לשבע ממעל שפע עליו להוריד שהוא, אותו וימשח שאז

 שכינה לבוא להכינו, אותו ויקדש כן ידי ועל. סודו צפוני למבין כנודע, הטוב השמן אל מתייחס

 .השמיני ביום

 

 אל מרכבה דוגמת לעשות טוב כי, אמרו. הייתה באה השכינה כי ישראל נשיאי בראות, כן ועל

 וגם. עליונה המרכבה דוגמת שהם, בקר עשר שני בהביא שהוא. השכינה שפע שבו, המשכן

, העליון הוקם התחתון משכן כשהוקם כי), טו יב רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו. עגלות ששה

 השנים הם, מראשו למטה ובכללן, היכלות ששה בו והנה. כנודע מטטרון הוא, הנער משכן והוא

 בבית שהקריבם שלמה זמן עד ונתקיימו, קרבנם יתברך הוא החשיב, כן ועל. בקר עשר

 וכשבנה. מטטרון עולם דוגמת מעין בארץ היה, שלמה עד כי, והוא. הנזכר כבמדרש, המקדש

 ולא. דוגמתן שהיה מה ונתעלמו קרבו אז, ההוא העולם מדוגמת למעלה שהוא, המקדש בית

 שעשה בים שהוא, המקדש בית מגדר למטה שהוא במה רק, בקר עשר השנים רמז נשאר

 .תחתיו בקר עשר בשנים שלמה

 

 : ַהְּפֻקִדים-ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי ֵּבית ֲאֹבָתם ֵהם ְנִׂשיֵאי ַהַּמֹּטת ֵהם ָהֹעְמִדים ַעל ב
 אחד עד בפירוש נתמנו לא ועדיין, כה שקראם מה כי, ואמר. ישראל נשיאי ויקריבו, ואמר

  טעמים: שני על הוא. למטה איש איש יהיו ואתכם כאומרו, באייר

  .אבותם בית ראשי שהם ,אחד
 ישראל בני שוטרי ויוכו א"כד, הוכו אשר ישראל בני שוטרי שהם ,המטות נשיאי שהם ,שנית

 . זכו מאז כי). יד ה שמות(

 על העומדים הם הלא כי, הנשיאים הם להיות, לדעתם עליון דעת הסכימה איך, ותדע
 ואתכם) ד א במדבר( כאומרו הפקודים על להעמידם בהם' ה בחר ימים חדש אחר כי .הפקודים

 .יהיו

 

 ושיהיו, המטות נשיאי להיות זכו, בקר עשר בשנים זה התעוררותם זכות ידי שעל ,יאמר או

 שכינה מחנות ארבע מעין, שהוא, דגלים להיעשות בהימנותם ,הפקודים על העומדים הם
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, נשיאים הם זולתו מלאכים ושני הוא, מיכאל במחנה כאשר. ראשים להיות אלו וזכו. כנודע

 ובשל, רפאל בשל וכן, ראשים עמו אחרים שני כי, גבריאל במחנה וכן. אחד מחנה ותחתיהם

, עליונה מרכבה דוגמת. מאלו נשיאים שלשה היו אחד מחנה דגל בכל, דגלים בארבע כן. אוריאל

 נשיאי להיות זכו, ויקריבוש מה ידי על כי, הכתוב מאמר וזה. במדבר בפרשת כתבנו כאשר
 מרכבה ראשי להיות, הפקודים על העומדים הם, בישראל למטה ,המטות נשיאי הם. ישראל

 ומקדשין מסייעין לטהר הבא כי. למעלה בקר עשר שנים כנגד שהוא מה לעומת שהוא. למעלה

 .מלמעלה אותו

 

ָקְרָּבָנם ִלְפֵני -ַהְּנִׂשִאים ֵאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאתַוַּיְקִריבּו  י
 : ַהִּמְזֵּבחַ 

 : ָקְרָּבָנם ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ -מֶׁשה ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו ֶאת-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יא
 : ַעִּמיָנָדב ְלַמֵּטה ְיהּוָדה-ָקְרָּבנֹו ַנְחׁשֹון ֶּבן-ִהי ַהַּמְקִריב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאתַויְ  יב
 : צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂשׂשָכר-ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן יח
 : ֵח�ן-ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן כד
ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ֵמֵאת ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ַקֲעֹרת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה זֹאת  פד

 : ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעָׂשר ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה-ִמְזְרֵקי
 

  .הנשיאים שבהזכרת שינויים אל לב נשית, העניין שבעיקר הערות אל נבוא טרם
 שנאמר, השאר בכל כן שאין מה, נשיא בשם מזכירו אינו נחשון שבקרבן זה מה, ראשונה והוא

  .נשיא בהם
 ובאחרים, יששכר נשיא יד כלאחר מזכירו וביששכר ,נשיא תואר מזכיר אינו ביהודה כי ועוד

  '.וכו פלוני לבני נשיא ואומר מקדים

 

 התפילה בדין שהורה מה להורות הוא ברוך הקדוש רצה יתכן, אלו קושיות שתי על, והנה

 השמונה סוף עד, ראשו מגביה היה ולא, ראשונה בברכה שוחה היה המלך כי), ב לד ברכות(

 בלבד ובהודאה באבות העם וכל. וסוף תחילה ברכה בכל שוחה גדול וכהן. ברכות עשרה

 יהודה, הזה בדבר כן. קונו לפני הכנעה יותר יורה, עליון היותר כל למען שהוא. וסוף תחילה

 . נשיא תואר אפילו בו יזכר לא, המלכות כתר שהוא

 אך, הכנעה הוא גם יורה, הזה בעולם כמלך לא אך, מעלה שהוא חכמה מעלת שבו ויששכר

 השבטים ויתר .יששכר נשיא ואמר, יד כלאחר, נשיא בו הזכיר ביששכר, לכן. כמלך כך כל לא

 .כראשונים שיתגאו מה בם אין כי, לכך יצטרכו לא

 

. השבטים יתר בכל כן שאין מה ,ביהודה למטה מלת אומרו אל לב בשום, זה על יתכן עוד

 . הקריב הראשון ביום לומר לו שהיה ,המקריב ויהי באומרו וכן
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. אחת פעם אם כי השאר בכל כן שאין מה ,ביששכר וכן ביהודה קרבן פעמים שתי הזכיר וגם

 . שביששכר לשלשה שביהודה שלשה שבין, השינויים זולת

 

 על קרבנותיו כל הקריב נחשון כי), יג יג רבה במדבר( רבה במדרש ל"ז רבותינו אמרו הנה אך

 נבחר נחשון כי, ידוע והנה. היטב באר שם כמפורש, התורה שם על נתנאלו, המלכות שם

 טעמים: לשני דוד בן מלכות ממנו לצאת

). יח לח בראשית( והמטה והפתילים החותמת שאלה אשר תמר בן פרץ בן להיותו ,אחד

 אמרו וכן. ההוא העושר ממנה צאת אל בזווגה יכוון שרצתה, מלכות שבט על שהוא שם ופירשנו

 תדחקו אל, הרה בהיותה במרחץ שהייתה אומרת) קמה רמז בראשית ילקוט( ל"ז רבותינו

 . טעון הוא מלכים כי, כרסי

), ט יג רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו'. ה את לקדש, סוף בים ראשונה נחשון הכנס על, שנית

 כי, אלוהים הושיעני, וצווח, חוטמו עד מים ובאו. שבים נחשול שם על, נחשון נקרא כן על כי

 הייתה יהודה פסוק על אצלנו ככתוב, ממנו המלכות לצאת בייחוד זכה ומאז. נפש עד מים באו

 על, במים שבטו לכל ראשון נכנס נחשון כי, שמים שם קדש שיהודה שעל). ב קיד תהילים' (וכו

, נחשון כי, יורה זה מכל כי, הנה. בהם מזרעו שימלוך, ממשלותיו ישראל שיהיו יהודה זכה כן

 .נשיאם היותו זולת, שבטו בני מכל עצמו מפאת, המלכות אל ראוי הוא ,מיהודה היותו מלבד

 

 ונבוא אל העניין
 כבוד אל שצריך, שקולים ויש. שבטו כבוד זולת, עצמו מפאת הכבוד אל ראוי יש, הנה כי והוא

 רבים בשבטו ויש, בהם נשיא שמנוהו, בלבד שבטו מחמת כבודו שכל ויש. אליו ושבטו שבטו

 הוא כי, עצמו מצד המלכות כבוד אל ראוי ,נשיא נחשון היות מבלי, ביהודה הנה, אמר. כמותו

 ועל, נשיא היותו מבלי ,עמינדב בן נחשון, עצמו מצד בעצם המקריב ויהי וזהו. בשבטו המיוחד

 למטה' וכו נחשון אומרו וזהו. המלכות שבט אל המיוחד שהוא, והטעם. נשיא בו נזכר לא כן
 על. מהמטה לו נמשכת גדולתו ואין למטה ראוי הוא כי, למטה המיוחד הוא נחשון כי .יהודה

. מזמור לדוד ופעם, לדוד מזמור פעם אומרו על), תרצה רמז תהלים ילקוט( ל"ז מאמרם דרך

 יש כי), יד כט איוב( וילבשני לבשתי צדק כעניין. למזמור דוד כמו, לדוד ראוי המזמור שכן לומר

 ).תתקיז רמז איוב ילקוט' (וכו לו נאה לבושו ויש, לו נאה לבושו ואין, ללבושו נאה

 

 שני יש כי ולהיות. למטה הראוי עצמו מצד הוא כי ,יהודה למטה נחשון פה אמר זה דרך ועל

  דברים:

 . לשאר קודם הראשון ביום הקדימה ,אחד

 כי אמר. ל"ז מרבותינו כתבנו כאשר, בתמר האמור המלכות לשם שהוא הקרבן מציאות ,שנית

 רביע בטעם ,קרבנו את הראשון ביום המקריב ויהי אמר הקדימה על. אליו ראויים שניהם

 .המלוכה משפט לו כי, לו המיוחד כלומר ,קרבנו את, אמר הקרבן מציאות ועל .ויהי למלת
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. השבט קרבן הוא, גם כי ,וקרבנו ואמר חזר, 'כו יהודה למטה באומרו השבט שהזכיר ואחר

 .השבט כלל אל הוא המלכות מציאות עיקר, מה בצד למלכות שבהם מיוחד שזה גם כי

 

 הקרבן הוא שם כי .ביששכר היה וזה, לשבט וגם נשיאל מעלה יש כי, והיא, שנית בחינה ויש

, מכולם בתורה גדול נתנאל כי, וידוע). טו יג רבה במדבר( רבה במדרש כמפורש, התורה על

' וכו נתנאל הקריב, הבחינות שתי אמר כן על. מאד רבה חכמה השבט בכל שגם, יבצר לא אך
 כן על כי. באחיו גבר שהוא עם, הנה שנים כי. יששכר נשיא להיותו וגם, עצמו מפאת שהוא

 .יד כלאחר סמוך נשיא נאמר

 

 שנתמנה מפאת רק אינה הנשיא מעלת שכל, השלישית הבחינה שבהם השבטים ביתר אך

 ביום ואמר. אונו ראשית הוא כי, השבט על נשיאותו מזכיר שמו הזכיר טרם כן על. נשיא
 .העיקר הוא שבטו נשיאות כי, שמו מזכיר כך ואחר ,זבולון לבני נשיא השלישי

 

  דברים: שני אומרו אחר ביששכר, כן ועל

 , עצמו שמפאת מה אחד

 . השבט שמפאת ומה

 . בחינה כל על הקרבה שהוא ,קרבנו את הקריב ואמר חזר

 , אתה בריבוי אחת
 .השבט בחינת על ,קרבנו במלת ואחת

 

 להניף לבוא, עוד נעיר, הראשונות אל לב ולשים. שהזכרנו האלה בהערות אפשר זה, הנה

 אחד., והוא. אחד בדרך כולן על יד

 הפרש שאין אחר, ביומו יום דבר ונשיא נשיא כל קרבנות פרטי כל לספר תורה האריכה למה

 הקריב וכן, לומר לו היה, בראשון הפרטים כל סיפור אחר. כלל לזולתו אחד כל של קרבנות בין

 . ביומו ונשיא נשיא כל, קרבנו את

, המזבח חנוכת זאת ואומר כולם את וכולל חוזר, ויום יום שבכל הפרטים כל סיפור שאחר ,ועוד
 בכל וכן, מספרם כה כי ידע לא ומי'. וכו כסף מזרקי עשרה שתים כסף קערות הכל סך ועושה

 .השאר

 

 '.וכו הנשיאים ויקריבו) י פסוק לעיל( ואמר שהקדים פסוק גם לב נשים, הפתרון אל ולבוא

 . הפסוק בזה פעמים זה ,הנשיאים ויקריבו יאמר למה לב לשית וראוי
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 המזבח לפני הקריבה, השניו, המזבח על ההקרבה שהוא נראה הראשוןש אלא ,עוד ולא

. העבודה להקרבת קודם הוא, המזבח לפני הקריבה כי, הראוי הוא ונהפוך, העבודה לעשות

 . נחשון קרבן רק אותו המשח ביום היה לא והלא ,אותו המשח ביום אומרו, ועוד

 מאת אותו המשח ביום המזבח חנוכת זאת, שאומר ,העניין בסוף גם קשה זה דרך ועל
  .נחשון של רק, הימשח ביום היה לא הלא כי .ישראל נשיאי

 . מיותר שהוא ,ישראל נשיאי מאת באומרו, ועוד

 ביום אומרו היפך והוא ,אותו המשח אחרי המזבח חנוכת זאת אומר העניין שבהתימו ,ועוד
 . פעמים זה האמור שיסתור והיתכן, המשח

 שחוזר יראה, המשח יוםל ימים אחר שהוא, מופלג אחרי הוא ,המשח אחרי אומרו כי, ועוד

 .ממש המשח ביום רק היה לא נחשון והלא. ימים עשר השנים הם, החינוך ימי כל אל

 

 שהוא, ואמרו .וקרבנו באומרו, ו"ואה ייתור הקשו) יא יג רבה במדבר( ל"ז רבותינו הנה, אמנם

 הזה בדרך והנה. אחר קדמו כאילו אם כי, כמתחיל אינו כי, ראשון שהיה יהודה יתגאה לבל

, בריה שום שכר קפח לבלתי, יתברך הוא רצה כי, והוא. כאחת ההערות כל יישוב אל נעלה

 ואמר החל בראשון כן ועל. כמאחר כמקדים כגדול כקטון, יתברך לפניו הם חשובים כי, ולהורות

 ראשון באתי כן על כי, קוני לפני ונשא רם כמוני מי, יהודה נא יאמר אל, לומר '.וכו המקריב ויהי

 הלא כי. השאר לכל כן עשה שלא מה ,אותו המשח ביום, המזבח לחנוכת, ישראל נשיאי לכל

 ראוי או ההוא ביום כמקריב נחשב זולתו אין כאילו, יהודה קדימת תהיה ולא, לפני שווים כולם

 תתייחס שבעצם ולא. כן ונקרה נזדמן כאילו כלומר .המקריב ויהי אומר כן על הלא כי. לכך

 בכל, כן ועל. ל"ז שאמרו כמו וקרבנו וזהו. אחר קדמו כאילו שאחשוב אם כי, לבדו לו הקדימה

 . אחר קדמם לא כאילו ו"בוא נאמר לא השאר

 

 לשל דומה היותו עם, ונשיא נשיא כל קרבן יתברך הוא שהעתיק מה, יהיה, הדבר ובגלל

 אחד כל את כי, נא ראו לומר, הקרבן סוגי מכל סך ועשה, באחרונה כולם את כלל וגם. הראשון

 ולא. מקודם הוזכרו לא כאילו, קרבנותיו פרטי כל בהזכיר אשתעשע כן ועל, עצמו בפני אחשיב

 יתרון יהיה שלא, יחויב לא אך. גדול לדבר עצמו בפני אחשיב אחד לכל כי, אמת הן כי תאמר

' וכו חנכת זאת, כאחד כולם כללם, עשה מה כן על. חברו מבחשיבות האחד בחשיבות מה
. לפני שווים כולם כי, אחת אגודה עושה אני כולם את כי, לומר '.וכו עשרה שתים כסף קערות

 יחשוב לבל. קרבנו פרטי בכל אחד כל תחילה יפרטם ולא, לכוללם מתחילה זה עשה ולא

 בפני אחד כל יחשב לא אך, כילם זכות בהתחברות רק יתברך לפניו חשיבותם אין כי, הרואה

 . עצמו

 

 פרטות הזכיר כן על. זולתו היות מבלי, יקרא עולם יסוד אחד צדיק כי, ידמה כן לא יתברך והוא

 שקדם נחשון יתפאר אל וגם. כמדובר שווים ושכולם, לפניו חשוב אחד כל כי, להורות, אחד כל
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. למאחר המקדים את אחשיב גם, בראשון חנכו כאילו האחרונים את החשבתי כאשר כי. לכולם

 אותו הימשח אחרי היה, בראשון שנעשה מה הוא עצמי החינוך שגם ,המזבח חנוכת וזאת

 באופן, השאר ככל אותו המשח אחרי כמקריב] אחשוב[ - נחשון את גם כי. למאחר שאשווה

 .יתברך לפניו שווים כולם ההקרבה שבעניין

 

ָקְרָּבָנם ִלְפֵני -ַהְּנִׂשִאים ֵאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאתַוַּיְקִריבּו  י
 : ַהִּמְזֵּבחַ 

 לא למה, זכות איזה מפאת להקדים יהודה שזכה שאחר, היה מה, טעם לתת צריך עדיין, והנה

 לאחרונה קוראים היו פסח קרבן במשמרות כאשר. הקדימה סיבת מפני, מה ליתרון לו יחשב

 ויקריבו, ואמרה תורה הקדימה כן על הנה אך. היה במרד שלא עם), א סה פסחים( עצלנית כת
 ולמה, השאר כל אל יקדים ראוי, התורה מפאת יששכר וכן .המזבח לפני קרבנם את הנשיאים

 .יחשבו

 

 המשח ביום מאומרו הן, משינוי הן, מיתור הן ,ההם בכתובים שהערנו הספקות כל ויותרו

 מקדים היות עם כי, להודיע בא הנני, יתברך הוא אומר כי, והוא. הקושיות ויתר, כן היה ולא

 הנה כי, והוא. לפני שווה קרבנותם בעניין זכותם זה כל עם, זכות איזה לסיבת בעבודה ומאחר

 אותו המשח ביום להקריבם ונשיא נשיא כל הקרבנות כל את והביאו, הנשיאים כל יחד נוסדו

, להורות, יומו איש קרבן רק, מלהקריב מנעם יתברך שהוא אלא). י"רש( ניסן חודש ראש הוא

 חנוכת את הנשיאים ויקריבו הכתוב מאמר וזה. עצמו בפני יום לו להיות חשוב אחד כל כי
 במזבח אותו המשח ביום הקריבו כולם כאילו לפני הנם, כלומר ,אותו המשח ביום המזבח

 את הנשיאים ויקריבו כבר הלא כי, הוא הלא, טעם ומה. לבדו נחשון ולא, הראשון ביום שהוא
  -אלא . המזבח חנוכת ביום, מיד במזבח להקריבם כדי ,המזבח לפני קרבנם

 

 : ָקְרָּבָנם ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ -מֶׁשה ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו ֶאת-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יא
 ולמה, לביתם בקרבנותם שבו, כן ועל. ליום אחד נשיא ליום אחד נשיא משה אל' ה ויאמרש

 הראשון יום הוא ,אותו המשח ביום הקריבו כולם כאילו להם יחשב, כן על. שכרם יקופח

 '.וכו ליום אחד נשיא האומר', ה פי על רק, מצדם העיכוב היה ולא, המזבח לפני בו שהביאום

 כאשר נשיאים עשר השנים כל ולא ,נחשון הראשון ביום המקריב ויהי כי, נמשך כן ידי ועל

 כל את שמרבה ,קרבנו את אומרו וזהו. בראשון קרבו כולם כאילו אחשיב אך. רצונם היה

 .השאר

 ',וכו ליום אחד נשיא יתברך אומרו ידי על כי .המקריב ויהי באומרו ,שני דרך יתכן ובזה

 עם היה כאשר נשיאים עשר השנים כל ולא ,נחשון הראשון ביום מקריב שהיה הויה נתחדשה

 ועל). יא יג רבה במדבר( ל"ז רבותינו מדברי כמדובר קדמוהו כאילו ,וקרבנו באומרו וכן. לבבם

 המשח ביום המזבח חנוכת זאת ואמר. כאמור באחרונה כללם וגם. ביומו אחד כל פרט כן
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 יקרא לא הלא כי. זה כיוון חנוכת במלת וגם. חנכוהו ההוא ביום כאילו לפני חשוב, לומר .אותו

 כולם כאילו אחשיבם אמר לזה. ימים שאחר מה לא אך ,הראשון ביום שהוא מה רק, חנוך

 מאשר מאתם הלא כי, יתברך ציוויו מפאת רק נמנע לא הנה כי, והטעם .המשח ביום חינכו

 מאת כי .ישראל נשיאי מאת אותו המשח ביום אומרו וזהו. בראשון לעשות היה בלבם גמרו

 .יעשו שלא היה יתברך שמאתו אלא, ההוא ביום לעשות היה הלא, מצדם הנשיאים

 

 אותה וירא. ב'. וכו נשיא אדוני שמענו.] א[במקרא:  שש, ן"הנו א"בשו נשיא, ובמסורה

 המוכה האיש ושם. ד. יששכר נשיא צוער בן נתנאל. ג'. וכו נשיא החוי חמור בן שכם

 ועמינדב עמינדב את הוליד ורם. ו'. וכו מדין נשיא' כו צוררים כי. ה'. וכו אב בית נשיא' וכו

 .כ"ע) י ב, א( הימים בדברי, יהודה בני נשיא ונחשון נחשון את הוליד

 

 אברהם רמז דרשו) קמ אות( שרה חיי ופרשת) שצד אות( וירא פרשת הנעלם מדרשב, הנה

 . הנפש אל

 העניין אל נבוא ובזה
 מיעץ, וכסיל זקן הוא הרע שהיצר גם כי, וזה. האדם לתקן מחשבות חשב יתברך הוא כי, והוא

, והוא. וסוף תחילה תיקון, יתברך הוא והתקין ראה. רובץ חטאת לפתח כי, בלידה ובא, להדיח

 ממסקנת כנודע, הבטן מן הקדושה הנפש בתת, יתברך הקדישו מרחם הוולד יצא טרם כי

 ידי על האיברים תחילה וקדש הכין למען, כן ויעש). ב צא סנהדרין( אנטונינוס עם רבי מחלוקת

 כלומר, בתוכנו אתה אלוהים נשיא, הנפש הוא לאברהם כאומרים האיברים כל ואז. טהורה נפש

 .נרוצה ואחריך

 

 הוא, חמור בן שכם הנפש את אותה וירא. רובץ חטאת לפתח כי, מרחם בצאתו כן אחרי אך

 הארץ נשיא והוא. חויא הנקרא הנחש מכח, החוי והוא. הרע היצר הוא, החומר אל מתייחס חלק

 אותה מנוע ובמועצות, רעים מעשים זוהמת בה ויטל, אותה וישכב. הלזו בארץ ומשתרר

 .טובים ממעשים

 

 וזהו, הטוב היצר הוא, וחכם מסכן ילד שנה עשרה שלש אחר ומוציא יוצר, יתברך עושה מה אז

 לקנות, השכר נשיא שיהיה, מסכן ילד. לימים צעיר בן הוא, צוער בן האל שנותן. צוער בן נתנאל

 .הבא העולם חיי בו

 

 הטוב היצר ויעורר. אותו מסייעין השמים מן ואז. ליטהר האדם את מביא, לקו קו בצאתו ואז

 לחומר הטוב היצר ואומר ומתחיל. תיקון התעוררות ונפש הרוח ואת הגוף אל כמדבר, לתקן

 ח"רמ מקדש, מעשיו המכשיר כאשר הנה כי, והוא'. וכו המוכה האיש ושם נרדם לך מה, האדם

 החוטא את שנראה וגם. ונכאים נשברים והם, מטמאם המחטיאם כן, עשה מצות ח"ברמ איבריו
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 יקראו ראוי אשר שמו זה כי דע, האיש ושם אומרו וזהו. באיכותו באמת מוכה הוא אולם, בריא

 כח הוא, זרה אשה היא, המדינית עם הוכה אשר. באמת הוא מוכה כי, המוכה הוא הלא, לו

 בין מדנים משלחת, מדינית והיא). כו ז קהלת( בחכמתו שלמה קראו כן כי, המחטיא הרע היצר

 ל"ז מאמרם כעניין והוא. ממך הרע היצר את ולעקור לזמור, לבך שית לכן. יתברך לקונו האיש

 ). ג נה ישעיה( נפשכם ותחי שמעו על) ט כז רבה שמות(

 

 אבר בכל רטיה לו ושם הרופא אצל הולך מאבריו אחד בכל מכה לו שיש מי, שבעולם בנוהג

, חטאתם אם אומר יתברך הוא אך. ידו על כולם ויתרפאו אחד באבר ישים לא אך. ואבר

. ותתרפאו באוזן אחת רטיה שימו. מהם אחד בכל שחטאתם. ומעונים מוכים כולם ואבריכם

. סלוא בן זמרי וזהו). ב ל קידושין( המדרש לבית משכהו כעניין והוא. נפשכם ותחי שמעו וזהו

 אביך בבית נשיא שהוא, אב בית נשיא הוא מי ראה, הלזה ממאיר הסילון בן לזמור רצונך אם

 שם ולך, הלכה של אמות ארבע הוא, יתברך ביתו שהוא המדרש בית ראש הוא, שבשמים

 .לשמעוני וזהו. תורה לשמוע

 

, לכם הם צוררים כי. להן ואומר ורוח נפש אל פניו והופך. הגוף אל הטוב היצר דברי אלו הנה

 כי, הוא, פעור דבר על לכם נכלו אשר בנכליהם, האיברים. בם שדברתם והאיברים הרע היצר

 במהתלות הכוזבת הזרה היא, כזבי דבר ועל אמר הרע יצר ועל. העולם לתאוות פיהם פוערים

 עבד בין מדנים העושה סמאל הוא, מדין נשיא בת והיא. האיברים של אחותם שהיא, להטעות

, שובו שובו לכן, כלומר. הרע ביצר מאתו נמשך כח ישלח כי). ו יא רבה דברים עיין( לקונו

 .והיטהרו

 

, יתברך הוא אומרו וזהו. השמים מן אותו מסייעין אז, מה בצד האדם ליטהר בא כן ידי על והנה

 שומו ידי על ומולידם. כאבודים שהיו האיברים הם, עמי את הוליד. הוא ברוך הקדוש הוא, ורם

 נדב שעמי ימשך מזה, והנה. הטובות פועל אינו ועדיין. להיטיב טוב לב נדבת הוא, נדב בלבו

, האיברים על נשיא, הלז הטוב היצר נעשה ואז. ליוצרו רוח נחת בפועל עושה, נחשון את הוליד

 מתוודים, אשמותם על' לה תודה נותנים, צדיקים יהודה בני הם יקראו כי. הנזכר העם הם

 .בראשונה היה שנהפוך מה, לשבחם וראויים ושבים

 

ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר -מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע ֶאתֹאֶהל -ּוְבבֹא מֶׁשה ֶאל פט
 : ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ַוְיַדֵּבר ֵאָליו-ַעל

 . המאוחר ועם הקודם עם, מקושר בלתי יראה זה פסוק, הנה

 חנוכת אל בהעלותך פרשת סמיכות על) ה בהעלותך תנחומא( ל"ז רבותינו אמרו כי ,ועוד

 לא ואני, המזבח חנוכת הביאו השבטים כל הנה, ומצטער מהרהר אהרן שהיה, ואמרו. המזבח
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 הנרות את בהעלותך כי, משלהם גדול שלך, הוא ברוך הקדוש לו ואמר. לוי שבט מצד הבאתי

 . בינתיים 'וכו משה ובבא בפסוק להפסיק ראוי היה לא זה לפי והלא'. וכו

 

 אינו כי, שהוא ,י"רשפירש  והנה. ם"המ ק"בחיר מדבר אומרו אל לב נשים, דרכנו פי ועל

 שומע ומאליו, לעצמו בינו כמתדבר הקול היה, כן על. ודם בשר עם לדבר מעלה כלפי כבוד

 .פה ייחס לו אין גם, ה"ע רבנו משה נגד לספר שבא דוחק היות ועל. משה

 

 בבואו כי. משה מעלת לספר בא הנה כי. אליו וידבר כך אחר אומרו אל לב בשום, ואחשבה

 תחילה שצריך המלך כדרך, רשות צריך והיה. להתחיל בוש והיה רעד יתברך השם אל לדבר

 על היה לא וזה. אתו לדבר בו חפץ כי להורות, מתחיל היה יתברך הוא כי, אמר. לדבר רשות

 אליו וידבר כך ואחר. טובה הקבלה דרך אליו כמתדבר הקול את שומע היה רק, מלאך ידי

 ראוי אין, הדבור אל הכנה שהוא מה כי. מתחילה לא אך. רעהו אל איש ידבר כאשר, אתו לנוכח

 הוא היה אם כי, לפניו משה יתחנן וטרם, עצמו ידי על ליעשות היה גדול ודבר. לנוכח ליעשות

 .מתחיל היה יתברך

 

 המלאך באברהם כי. מאברהם משה כח גדול כי) ט א( רבה ויקראב ל"ז רבותינו אמרו והנה

 אל, עמו דבר יתברך הוא כך ואחר). יא כב בראשית' (וכו' ה מלאך אליו ויקרא, ההכנה עשה

 .שכתבנו מה הוא זה דרך ועל. עצמו יד על משה אל ויקרא, ובמשה'. וכו ידך תשלח

 

 על המזבח מחנך היה שלא על, אהרן מהרהר היה כאשר הנה כי ,והוא, הסמיכות אל ונבוא

 לו אין משה הנה, ואמרה תורה באה לכן. זה על להרהר יכול היה משה גם הנה, הלוי שבט

 אל יתחנן שטרם ',וכו משה ובבוא כי. יתברך אליו והתקרבו השגתו על יותר לו מה כי, תלונה

 לא כן גם אהרן ועל .אליו וידבר אחרת הקבלה לו ועושה, יתברך הוא מתחיל, אתו ידבר' ה

 גדול שלך) שם תנחומא( ל"ז שאמרו כמו 'וכו הנרות את בהעלותך ',וכו וידבר הנה כי, יהרהר

 '.וכו משלהם

 

 
 בהעלותך פרשת

 

  ח פרק
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
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 : ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹותמּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו -ַהֵּנֹרת ֶאל-ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֲע�ְת� ֶאת-ַּדֵּבר ֶאל ב
 : מֶׁשה-ֶאת 'מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנֹרֶתיָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה-ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהֹרן ֶאל ג
 'ִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ֶהְרָאה ה-ְיֵרָכּה ַעד-ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמֹנָרה ִמְקָׁשה ָזָהב ַעד ד

 : ַהְּמֹנָרה-ה ֶאתמֶׁשה ֵּכן ָעׂשָ -ֶאת
 

  .ואמרת דבר אומרו כפל אל לב לשים ראוי הנה
 עומד שעליה המנורה הייתה אצל שמעלה ולומר. הדלקה לשון ולא עליה לשון אומרו אל. ב

 . בעלותך לומר לו היה כן אם), ה בעלותך ספרי( ומטיב

 . דחוק הוא י"רשפירוש  וגם

. סברא משולל דבר והוא, המנורה פני שכנגד הכותל אל שהוא שנראה ',וכו מול אל אומרו. ג

. עליה הכתוב לשון ליישב לדחוק וצריך ,המנורה פני קרא האמצעי נר אל כי י"רשפירש  והנה

 שלא כדי, האמצעית אל הנרות ששת מאירות שהיו) תשיט רמז ילקוט( ל"ז כתבו הנה כי. ד

 הוא לאורה יאמרו לבל הוא האמצעית אל האיר שאם יקשה והלא. צריך הוא לאורה יאמרו

 . להן צריכה אינה האמצעית גם, צריך

 . בה יתברך לו צורך מה כי, הקושיא היא האמצעית על גם שהלא. ה

 . א"בה ולא ו"בתי שבעת אומרו. ו

. אליו יתברך ממאמרו שינה שלא ישובח לא כמוהו איש הלא כי', וכו אהרן כן ויעש אומרו. ז

 . מיותר הוא משה את' ה צוה כאשר אומרו וגם

 ואין, גופן עשיית יבאר יתכן לא הדלקתן צווי אחר הלא כי ',וכו המנורה מעשה וזה אומרו. ח

 . תצוה פרשת רק זה עניין מקום

  .זהב מקשה באומרו הכל שהוכלל אחר, פרחה עד ירכה עד לפרש חזר למה. ט
 . ידוע הוא זהב אומרו וגם

 . המשכן מעשה בסיפור נודע הוא כי ',וכו הראה אשר כמראה אומרו. י

 . בצלאל עשה כן לומר לו שהיה', וכו עשה כן אומרו. יא

 .מיותר הוא המנורה את אומרו וגם

 

 בהעלותך תנחומא( שאמרו במה, לתרץ ל"ז רבותינו כוונו אפשר. ואמרת דבר אומרו על והנה

 נשיאי זכו כאשר, לוי שבט נשיא שהוא המזבח לחנך נצטווה לא למה מצטער אהרן שהיה) ה

 כי, משלהם גדול שלך] אהרן אל אמור לך[ למשה הוא ברוך הקדוש לו ואמר. המטות יתר

 כי. תתיישב זו הקושיא גם, הפרשה סמיכות הוא לזה שהביאן שהנראה גם כי '.וכו בהעלותך

 '.וכו בהעלותך אליו ואמרתש כדי זו הצעה עניין ,אהרן אל דבר למשה יתברך הוא לו אומר

, 'וכו בהעלותך שהוא, הוא מה לו יפרש כך ואחר. משלהם גדול שלו כי יצטער שלא אמור, והוא

 .ד"בס בסמוך זה ל"ז מאמרם כוונת סוף נבאר כאשר, גדול דבר זה כי ',וכו ואמרת אמר זה ועל
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 לא כן על. הנגלה ולגלות סוד שהוא מה להסתיר בתורתו יתברך דרכו הנה כי ,והוא, יתכן עוד

 . כנודע, מה ברמז רק הסוד עניין התורה בכל ימצא

 ונעשה מתקדש הוא, מצווה העושה שהאדם מה זולת כי ספק אין כי והוא, העניין אל ונבא

 ואיכות עילוי קונה מצווה בו שנעשה החפץ גם הנה. רבים במקומות אצלנו כמפורש חדשה בריה

 אפילו שהוקדש דבר וכל. ורצועותיהן תפילין וקציצת תורה ספר בו שנכתב גויל כעניין. קדושה

 מצות לקיים רק מצווה העושה כוונת תהיה לא אפילו. קדש הוא להיות גם ומה. דמים קדושת

, ומצווה מצווה בכל עליון ייחוד ובכוונת התורה סוד בבינת לו חלק אשר הוא מזה ולמעלה. בוראו

 מעלה בתתך שהוא ,בהעלותך יתברך מאמרו וזה. קץ אין עד המצווה קדושת איכות יתעלה כי

 כי. בלבד בנרות עלוי שהוא, מצוותי בעשות יהיה לבד לא, בהן מצוותי עשות ידי על הנרות את

 למעלה שהוא מה אל הוא המנורה פני מול שאל באופן, סודית בכוונה ייחוד עשה גם אם

 נרות בשבעה מנורה שיש כמו כי שהוא. המנורה פני מול שהוא, אליה רמז העליון בעולם

 ל"ז שאמרו הנער משכן הוא. דוגמתו שזה העליון במשכן רוחני בדרך יש כך, התחתון במשכן

 בפרשה משה כלות ביום ועל, תרומה פרשת אצלנו כמפורש. עמו שהוקם) טו יב רבה במדבר(

 העליונה המנורה לעומת הוא, פניהם מול אהרן מדליק שהיה נרות שבעה כי נמצא. הקודמת

 שבעת אומרו וזהו. בעליונה יאירו שם כי באופן ייחוד תעשה כי, אמר. הרוחנית ההוא שבמשכן
 כאומר שהוא. לשלשת ומשלש לשבעה שבעת שבין מהפרש כנודע, שבעה אמר ולא הנרות

 .מכולם אחת אגודה שעושה), כב י שמות י"רש( ימים של שלוש

 

 לפרש הכתוב דרך שאין אלא'. ה פי על לאהרן משה שלימד ספק אין ,הזה הייחוד דרך והנה

, הוא מה נזכר בלתי דבר והוא .אהרן אל דבר יתברך הוא לו אמר כן ועל. ברמז רק אלו דברים

 שהוא ,הנרות שבעת יאירו 'וכו בהעלותך אליו ואמרת כך ואחר. הייחוד כוונת סוד שהוא

 פני שמול, התחתונה פני מול אל' וכו דבר באומרו שלימדו שרמז מה ידי על. בפועל הייחוד

 .יאירו שם העליונה היא

 

. התחתונה המנורה של פנים הנקראת העליון שבמשכן המנורה היא המנורה שפני נאמר ואם

 כי. שלמעלה אל שהוא המנורה פני אל שלמטה הנרות שבעת הארת הגיעה בלבד שלא יאמר

 של הפנים מול שהיא, העליונה מול שהוא, הידועה המנורה פני מול שהוא מה עד אם

, הללו הנרות שבעת יאירו שם עד. כנודע ממנה מאד עליונים אורות שבעה שהם, התחתונה

 .כמדובר הייחוד כוונת סוד טוב ידי על

 

 : מֶׁשה-ֶאת 'מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנֹרֶתיָה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה-ַוַּיַעׂש ֵּכן ַאֲהֹרן ֶאל ג
 חכמה הקדמות ידי על מדעתו הייחוד הבין כי. אהרן כן עשה מעצמו כי לומר אפשר לכאורה

 הייחוד ראוי שהיה למד ומהיכן. עדיין לו ציוה לא שמשה גם ,משה את' ה צוה כאשר לו שהיו

 -  הנה כי הוא הלא. לו יוגד מבלי פה
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 'ֲאֶׁשר ֶהְרָאה הִּפְרָחּה ִמְקָׁשה ִהוא ַּכַּמְרֶאה -ְיֵרָכּה ַעד-ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ַהְּמֹנָרה ִמְקָׁשה ָזָהב ַעד ד
 : ַהְּמֹנָרה-מֶׁשה ֵּכן ָעָׂשה ֶאת-ֶאת
 רק, לזה זה זהב חתיכות חבור בלי זהב מעשת היה אשר שמהמעשה .המנורה מעשה וזה

 בין גם אבר שהוא ירכה בין. זהב מקשה היה כי קורנס הכאת ידי על אחד זהב מעשת הכל

 ישאל עד להמתין אהרן הוצרך לא זה מתוך. קורנס יד על היה הכל, דקה מלאכה שהוא פרחה

 .ה"ע רבנו משה פי את

 

 ההדלקה שכשתגמר באופן, הייחוד יכוון הנרות העלות שמעת, ציוה יתברך הוא כי ,אפשר עוד

. דולקות שבעתן שיהיו כך ואחר, תחילה אדליקם יאמר ולא. אחד באחדות הנרות שבעת יאירו

 דברי שגם, אפשר שהיה שעם. אהרן כן ויעש ואמר. הייחוד ואכוון האמצעית אל הפתילות אטה

 באחדות, כך אחר הנרות שבעת יאירוש. השני בדרך גם יתפרשו 'וכו בהעלותך באומרו משה

 מה כי ,אהרן כן ויעשש, אמר. כן שאחרי בייחוד ההקפדה שאין או. כולם הדלקת אחר שיעשה

 ידע ומהיכן. כן אחרי עד המתין ולא, נרותיה העלה מאז עשה המנורה פני מול אל לו שנאמר

 אמר לזה. ייחדם, במציאות השבעה היות שאחר סברה היא יותר והלא, בזה שהייתה הקפדה

 כיוון המנורה מעשה מעת כי. המנורה מעשה הוא הייחוד זה הלא כי '.וכו המנורה מעשה וזה

 . אחד יהיו מתחילתן אם כי. וידביקום עצמו בפני נר כל יעשו שלא. הייחוד אל יתברך הוא

 מעת שכן מכל כן ואם. עצמן הנרות שכן כל ,היא מקשה פרחה עד ירכה עד אם כי ,עוד ולא

 .הדלקתן

 

 כלי רק אינה והלא, המנורה מציאות יוסיף ומה יתן מה כי, פירכא דדינא אעיקרא, תאמר ושמא

 כמראה אמר לזה. בה זו הקפדה תהיה ולמה, בהם דולקין והשמן שהפתילות הבזיכין אל והכנה
 המנורה את עשה כן פירוד בלי אחד וגוף רוחנית שהייתה מנורה ,משה את' ה הראה אשר

, העיקר היא ההדלקה כי היות עם, רוחנית יתברך הוא אותה שהראה במה כי. עצמה הזאת

 באומרו) ב בהעלותך תנחומא( ל"ז שאמרו וכמו. פרטיה בכל גדול וסוד רמז בה גם כי הורה

 על נאמר. מאליה ויצאת האש אל זהב ככר בצלאל הטיל כי. מאליה נעשתה כי, המנורה תעשה

 שלהיות גדר עד. אחת מחתיכה שהוא ',וכו זהב מקשה באחדות המנורה מעשה וזה, דרכנו פי

 כן על. ההוא כמראה אחת מחתיכה לעשותה כח עצרו לא, משה את' ה הראה אשר כמראה

, יתברך ידו על נעשית מהיותה בין כי הנה. המנורה את בעצמו בכתוב הנזכר יתברך השם עשה

 נראה. רבות מחתיכות רק באדם כח היה שלא מה, באחד כלה היעשות על בין. קדושה שהיא

 מתחילת בהדלקתה שכן כל כן ואם, המנורה גוף מעשיית, בייחוד יתברך הוא שהקפיד

 .ההדלקה
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 רושם עושה, פה הנעשית מצווה דבר שכל ספק אין הנה כי, והוא .הקודם מעין יתכן עוד

 בו יש למטה ומצוות תורה של דבר שכל כנודע. דוגמתו הוא אשר הרוחני בכח למעלה ומאירה

 כי וידוע. סודית הכוונה ידי על גם ומה. פה המצווה פעולת ידי על שמאיר, למעלה רוחני שורש

 . ההארה מדרגת תעלה כן, וטהרה בקדושה היעשותה ואופן הכוונה סוד ערך כפי

 

 ונבוא אל העניין
 ואמר. האמירה אל הכנה לו שאמר הקודם הדרך על ,אליו ואמרת אהרן אל דבר, אמר

 פני שהוא מה שאל באופן יהיה. הכוונה ידי על הנרות אל עילוי בתתך כלומר, בהעלותך

 כי ,הנרות שבעת יאירו שם. יתברך לפניו למעלה המנורה דוגמת שהוא מה הוא, המנורה

 בכוונה ועושה זהיר בלתי אהרן היה אם והנה. למעלה ההארה ועושה למטה דולק תהיה

. למעלה הדליק כאילו בעצם מאיר היה לא, מה בצד מאיר שהיה גם. בתכלית עצומה וקדושה

 זה דרך על, השנית ברמז מכוון היה מאשר אחד נר רמז אל עצמי בכוון יותר מכוון היה אם או

, נצטווה כן לא והוא. השנית משורש יותר האחת בחינת שורש יאיר כי, למעלה ההארה תהיה

 שהעלה, בעצם כך כל עשה כי ,אהרן כן ויעש כי, אמר. כאחת כולן הנרות שבעת יאירו רק

 '.וכו' ה צוה כאשר' וכו מול אל כולן נרותיה
 

 על כי יאמר. קדושה קונה מצווה דבר בו שעושה המתכת אפילו כי, למעלה שהנחנו במה והנה

 נפרד שאינו במה שהאיר. למעלה עד הנרות הארת להעלות שהספיקה, בכוונתו אהרן טיב ידי

 גם אם כי, בנרות קדושה הקנה בלבד לא. חן ליודעים כנודע עליונה מנורה היא, יתברך ממנו

 שעשה וזה כלומר ,המנורה מעשה וזה אומרו וזהו. רוחנית חדשה בריה עשאה כאילו, במנורה

 הייתה בה שבהיעשותה גם הנה כי. מחדש עשאה כאילו, המנורה מעשה כן גם היה אהרן

 זהב עדיין, אברים היעשות טרם בה בהקיש מקשה בהיותה כי, והוא. יותר עלתה עתה, קדושה

 היא מקשה כן אחרי אך. ופרחה ירכה עשות עד זה היה אך .זהב מקשה וזהו, איכותה היה

 .מה קדושה קנתה כי, זהב איכות על איכותה עלה כי, זהב ולא

 

 מעשה א"כד אחת השואה שהוא, זהב מקשההייתה  שתחילה ,זה לפי הכתוב שיעור או

, העליון פרחה עד, פרחה וכן. העליון ירכה עד היה ירכה עשות בכוונת כך אחר אך. מקשה

 בטיב אהרן הדלקת ידי על עתה כי. זהב מציאות אל ולא, מעלה של דוגמתה אל ושווה מקשה

 כן, רוחנית שהייתה אז ,משה את' ה הראה אשר כמראה וזהו. רוחני באיכות עשאה, הכוונה

 גם. הקדושה בחשיבות והוא, נרותיה שהעלה מה ידי על, המנורה את הנזכר אהרן עשה

 ובאו אלוהים מעשה לוחות כעניין. השפל בעולם להיותה מזה יבצר לא כי, הייתה שממשיית

 שהביאן אחר, פורחות אותיות משה ראה כן על כי. מהן איכותן יבצר לא כי, למטה גשמיות

 .מוגשמות
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 אם כי, נרותיה האיר 'כו מול אל אהרן כן ויעש אמר שלא מה לדקדק אפשר הזה הדרך ועל

, במעלה העלה הנרות גם אם כי'. וכו יאירו משה לו שאמר ההארה לומר צריך אין כי .העלה

, משה לו שאמר בכוונה כלומר ,אהרן כן ויעש ואמר .המנורה פני מול אל למעלה היו כאילו

 עשה כי .כן ויעש אומרו אל חוזר משה את 'ה ציוה כאשר ואמר. אליו ממאמרו יותר בה והצליח

 בהצלחת והעדיף. הכוונה לימוד שהוא ,אהרן אל דבר באומרו משה אל יתברך כמאמרו כן

 עשה בלבד שלא גדר עד. וקדושה כוונה ושלמות לב בטוהר עשה אשר לפי, והרושם ההארה

 למעלה עד ונתפשט עלה הללו הנרות זכות אור כי .נרותיה העלה גם אם כי, למעלה הארה

 הנה כי. המנורה איכות גם אם כי הנרות אור בלבד ולא .המנורה פני מול הנקרא המקום אל

 .הנזכר דרך על' וכו המנורה מעשה וזה

 

  וזה לשונו:, אמרו) תשיט רמז בהעלותך ילקוט( במדרש והנה

 הכלים כל בכלל אותה ראה. פעמים ארבע אותה שראה מלמד המנורה מעשה וזה

 עשויה אותה וראה, נעשית אותה וראה, בה וממשיח עומד מיכאל שנית וראה, ושכח

 . כ"ע

 

 לב: לשים וראוי
 . יתברך ציווייו שכח למה, אחד

 . השנית שכח שלא כיון השלישית הוצרכה למה, שנית הפעם הוצרך כן ועל הראשונה שכח ואם

 . פעמים ארבע היו למה ועוד

 . היה שכך ל"ז לרבותינו הגיד מי וגם

 , באמצע מיכאל את הכניס מי וגם

 . בה ממשיח עניין ומה

 .אותה ראו משה זולת גם, עשויה אותה שראה ומה

 

  פעמים: ארבע המנורה את יתברך הוראתו שהוזכרה זה מה ,ל"ז לרבותינו הוקשה הנה אמנם

 . כליו כל תבנית ואת המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר ככל שנאמר, הכלים כל בכלל .א

 ועשה וראה האלה הכלים כל את אותה יעשה טהור זהב ככר שנאמר, וכליה במנורה .ב

 . מחדש עתה לו שמראה יראה וראה באומרו כי'. וכו כתבניתם

 יתברך הוא לו שהראה) א כט מנחות( ל"ז שאמרו כמו שהוא ,המנורה מעשה וזה אומרו. ג

 . באצבע כמורה וזה לו ואמר

 . 'כו הראה אשר כמראה אומרו. ד

 . הדמיון ף"בכ כתבניתם אמר ובשנית ,תבנית את אמר הראשונה בפעם כי ועוד

 אתה כאשר יאמר איך כן ואם, שנית פעם להראותו שחזר נראה, ועשה וראה באומרו כי ועוד

 . הראשונה הפעם אל הדבר מייחס למה, בהר מראה
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 . ראשונים בפעמים כאשר תבנית לשון ולא, מעשה לשון אמר השלישית בפעם למה ועוד

 . בשלישית אם כי וזה נאמר לא הקודמים פעמים בשתי למה ועוד

  ארבעה: הם העולמות הנה כי, והוא .אותה ראה פעמים ארבע כי, אמר כן על

 , העליון עולם
 , המלאכים ועולם
 , הגלגלים ועולם
  .השפל ועולם
 .העליון עולם מעין רוחנית מראה, ומנורה משכן תבנית יתברך הוא לו הראה ראשונה והנה
 גבול שאפילו. אדם בשכל בעצם נתפס הציור אין, מאד רוחני ההוא העולם שרוחניות ולמה

 . בעצם מצטייר שם אין ופרחיה כפתוריה שיעור

 כי. כעליון מה והתלבשות עביות בלי זך אינו, רוחני הוא גם שהוא עם, המלאכים בעולם אמנם

 לעשות אדם בשכל ליתפס ממש בה אין עדיין אך. מה בצד גבולית מראה יצטייר שם הלא

 בו כיוצא לעשות, ממשיי לדבר שיתייחס, גלגלים מעין דק גשמות גדר עד יתלבש עד. דוגמתה

 .השפל עולם מעין גשמי בגשם
 

 מראה אני אשר ככל אומרו שהוא, הכלים בכלל אותה ראה כי אמר. העניין אל נבוא ובזה
 ,העליון עולם מעין מאד רוחנית מראה היה ואז. אותו המראה היה בעצמו יתברך הוא כי .אותך

 לסבול יכול שלא למה כי, ושכח אומרו וזהו. בעצם גבול בו יצטייר לא גם ממשות שלילת שזולת

 אלוהי יכולת מבלתי שלא, כיוון גם. ציוריה פרטיות ממנו נשמט היה גבולית תפיסה ברוחניות

 הרוחניות לגודל, ממנו ונשמט שכח שקבל שעם, המקבל הכנת על רק, מכוון ציור לו להראות

 .כמדובר

 להיות כי. מידה בו נותן שהוא, ממשיח המלאכים בעולם מיכאל את כך אחר ראה כן על

 במעשה כי. העליון עולם דקות בערך, מה בצד גבולית ומידה משיחה בו יצדק, מה התלבשות

 ביום מלאכים נבראו לא למה) יא ג רבה בראשית( ל"ז מאמרם כעניין. גדול גבול יצדק מלאכים

 שעל שהוא'. וכו בצפונו וגבריאל רקיע של בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו שלא כדי, ראשון

 ועל. די לעולמו שאמר הוא, שברקיע גבול, בשני בהיבראם אך. ברקיע שיעור יש, ידם על היות

 מיכאל יד על שנית וראה לומר ',וכו ועשה וראה אומרו וזהו. בה ממשיח נאמר במיכאל כן

 בלי הראשונה בפעם שהיה בהר שהראת מה כתבנית שהוא, הדמיון ף"בכ כתבניתם. ועשה

 הוא השנית כי, הדמיון ף"כ בלי היה שם אשר ההוא כתבנית הוא בשנית ועתה. לבוש שום

 .הקודם כדמיון

 

 נאמר אז כן על. משה נתקשה עדיין לכן, משה בדעת בעצם ליתפס ממש היה לא עדיין והנה

 גשמות מעין שהוא. נתפס אש של ממשיי אופן לו שהראה, המנורה מעשה וזה שלישית פעם

 התלבשות שהוא, ומשתלשלת שהולכת. נעשית לומר שיצדק, הגלגלים שבעולם אש מעין, דק

http://www.daat.ac.il/


 66       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 התחלת ממשיי דרך קונה רק, ממש נעשית לא כי, נעשית אומרו וזהו. עשיה לקבל מתחיל

 .מעשה וזה וזהו, נעשית וזהו. עשיה כמקבלת מיכאל לך שהראה הרוחניות ראה, כלומר. עשיה
 .במנורה מעשה לו שהראה

 

 עד, הראשון המראה בשכלו נתפס ההדרגות ידי שעל. ממש עשויה לו אותה הראה כך ואחר

 הרוחני כציור היה אשר במראה כי, וירא ישכיל למען שהוא. שינוי בה ואין עשויה פה היותה

 בהשתלשלות הציור ונפחת משתבר העניין היה ולא. פה עשויה היותה הייתה אחר כך הראשון

 .העולמות

 

 פעמים שני אל צורך ומה, השלישית כפעם הראה לא מתחילה ולמה, בזה הכניסו מי נאמר ולבל

 כן. בראשונה בהר הראה אשר שהוא, משה את' ה הראה אשר כמראה אמר לזה. ראשונים

 עניין מה דבר ועל. הנרות בעלות אהרן עשה הראשון הרוחניות שכל שידע, המנורה את עשה

 ממשיח שהיה שראה אלא, מיכאל לו אותה שהראה אמר שלא וגם. בזה מלאכים משאר מיכאל

 וזה לשונו:), טו( יב פרשה רבה במדבר ל"ז מאמרם עניין הוא הלא. בה

 השרת למלאכי רמז, המשכן את להקים הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה סימון רבי אמר

 ששמו הנער משכן והוא. למעלה הוקם למטה המשכן שהוקם ובעת'. וכו שיעשו

 . כ"ע גלותם בימי ישראל על לכפר צדיקים של נפשותיהן מקריב שבו, מטטרון

 

 מראה אני אשר ככל באומרו הכתוב בכוונת יתכן שזה, זה מאמרם מכח למעלה כתבנו וכן
 תעשו וכן, כליו ותבנית מעלה של המשכן תבנית שהוא', וכו ואת המשכן תבנית את אותך

 כי, מטטרון פה נאמר ולא. ההוא במשכן למעלה הכהן הוא מיכאל כי ידוע והנה. דוגמתן למטה

 ל"ז רבותינו בדברי כמפורש, המקריב הגדול הכהן הוא מיכאל אך. מטטרון עולם שהוא על אם

 היה אליו כן ועל). א"רל דף ב"ח זוהר, א קי מנחות, ב יב חגיגה( זוהרוב מספר אין במקומות

 מלובש בדרך, למשכנו בה כיוצא ממנה מורם למדד, העליונה המנורה שפע לקבל הדבר נוגע

 .כמדובר המלאכים עולם רוחניות מעין

 

 ',וכו המנורה פני מול אל הכתוב במאמר ישרה דרך ראינו מצאנו ,הזה הדרך פי על והנה

 המנורה נרות בהדליק כן, העליון הוקם התחתון משכן בהקים כאשר כי והוא. למעלה כנזכר

. מטה של כנגד מכוון מעלה של משכן כי. העליונה המנורה נרות כן גם יאירו התחתונה

 כשהיה כי, המקדש בית על) ב"ע ט"נ דף ב"ח זוהר ה"ה ד"פ ברכות ירושלמי( ל"ז וכמאמרם

 ידי שעל, לאהרן ראויה כוונה צריך לזה והנה'. וכו למעלה כמקריב היה למטה המקריב הכהן

 יאמר וזה. האצילות מעולם שפע לה ישפיע כי, עליונות בנרות למעלה יאיר למטה כוונתו

 מול שאל תספיק הנה. הכוונה ומחשבת מעשה ידי על עילוי להם שתתן, הנרות את בהעלותך

 המכוון העליון שבמשכן המנורה שהיא, התחתונה המנורה שלעומת מה אל שהוא, המנורה פני
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 נרותיה את גם שם כמדליק הארה תשפיע שם גם כי, הללו הנרות שבעת יאירו שם. נגדה

 שהוא מה אל יאיר גם כי), לז כה שמות( פניה עבר אל והאיר באומרו הכתוב מאמר וזה. שבעה

 .נגדה מכוון פניה לעומת

 

 למעלה: שהזכרנו) ה בהעלותך תנחומא( ל"ז מאמרם כוונת תכונת עד לבוא אחשוב ובזה

, הנשיאים עם הקריב לא ואהרן'. וכו עימהם אפרים ושבט הקריבו שבטים עשר אחד כי

 לאהרן אמור לך, למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר'. וכו בשבילי שמא לי אוי אומר והיה

 בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל דבר נאמר לכך. מותקן אתה מזו לגדולה, תתיירא אל
 אל, לעולם, הנרות אבל. נוהגים הם קיים המקדש שבית זמן כל, הקרבנות .הנרות את
 . כ"ע' וכו יאירו המנורה פני מול

 
 שהוא נאמר ואם. בחורבן בטלה המנורה גם הלא כי, לעולם הם שהנרות אומרו הנה כי ,קשה

 שבעת יאירו הכתוב מאמר שזהו יאמר ואיך, הן שמנה), ן"רמבה שכתב כמו( חנוכה נרות על
  .הנרות

 . בלבד כהנים ידי על נעשית שאינה ועוד

 .בתורה נזכר ואיך, סופרים ומדברי בעלמא לזכר רק שאינן ועוד

 

, למעלה הודלקו למטה נרות כשהודלקו, למעלה משכן הוקם למטה משכן כשהוקם הנה אמנם

 צריך אין מעלה של הנרות כי ספק אין והנה. למעלה נפשות הקריבו למטה קרבנות וכשהקריבו

 דולקים ונשארו. למעלה הודלקו למטה אהרן שהדליקן ההוא שמהיום אם כי. יום יום להדליקן

, החורבן לאחר אפילו עומד ההיא ההדלקה שרושם נמצא. הדלקה אותה מחמת לעולם לעד

 רבותינו שם שאמרו, בסמוך הנזכר במאמר כאומרו. מעלה של נחרב לא מטה של נחרב שאם

 במשכן כי. הגלות בימי משמש הוא, הנער משכן שהוא המשכן כי) טו יב רבה במדבר( ל"ז

 בימי עליהם לכפר ישראל של נפשותיהן ומקריב עומד בו, המשכן הקמת ידי על שנעשה העליון

 . כמאז דולקות ונרותיו בקיומו שעומד אם כי זה ואין. גלותם

 

 מאומרו למד כאשר, כנרות מאז לעד נשאר שעשו הרושם אין, המזבח חנוכת של קרבנות אך

 שם עד, עליונים אורות בשבעה, העליון העולם שעד שכתבנו במה גם ומה. הנרות שבעת יאירו

, המקדש אחר גם ההם הנרות הארת תמוש לא לעולם כי שודאי. הללו הנרות הארת הגיעה

 .הנרות את אהרן בהעלות האירו אשר

 

 במדבר( רבה במדרש ל"ז מאמרם בהזכיר. 'וכו בהעלותך אומרו בעניין אחרת דרך יתכן עוד
  וזה לשונו:) ו טו רבה
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 כיון'. וכו סועד אני שאצלך תדע המלך לו אמר, אוהב לו שהיה למלך דומה הדבר למה

 אוהבו שראה כיון. לפניו זהב של ומנורת ומכאן מכאן שמשים אתו באו, המלך שבא

 אמר'. וכו הדיוטות כלי הכל שהיו, לו מתקן שהיה מה כל והטמין התבייש הכבוד כל את

 . בשלך אלא משתמש איני אהבתך ובשביל, שהבאתי כלי כל פוסל שאני חייך המלך לו

 התקינו לישראל אומר והוא. שריא עמיה ונהורא שנאמר, אורה כלו הוא ברוך הקדוש כן

 אהל אל לבא משה יכול ולא, שם כתיב מה, שכינה באת שעשו כיון'. וכו ונרות מנורה לי

 . כ"ע' וכו מועד

 

 יתברך הוא לו יועד כי ידע, וכליו משכן משה עשה מאז הלא כי, דומה הנמשל שאין יראה והנה

 להשתמש חלילה ודם בשר אינו כי, מתחילה ולא המשכן הקמת אחר נתבייש ולמה. שמה

 . שהתקין מה כל משה הטמין היכן ועוד. גשמי נר ואור גשמיים בכלים

 הקדושה לרוב רק הבושה מחמת לא, לבוא משה יכול שלא אלא אומר הכתוב שאין ועוד

 . והאורה

 .הקרבנות עניין רק 'וכו בהעלותך נאמר לא זה פסוק על שם כי ועוד

 

 פרשה שבסוף' וכו מועד אהל אל משה ובבא פסוק סמיכות עניין, המאמר לבעל הוקשה אמנם

 הלא כי. 'וכו המנורה פני מול אל אומרו עניין וגם '.וכו בהעלותך פרשת התחלת אל הקודמת

 משה ובבא אומרו הנה כי אומר גזר כן על. הקיר אל יאירו ואיך, הכותל הוא המנורה פני מול
 שמות( המשכן כשהוקם 'וכו לבא משה יכול ולא שכתוב מקרא עניין הוא ',וכו מועד אהל אל

 '.וכו מלא' ה וכבוד ואומרו', וכו עליו שכן כי אומרו כפל אל לב בשום והוא). לה מ

 

 שיהיה וגם. וכלים משכן יעשה משה אל יתברך הוא לו ציוה כי, והעניין .דברים שני הם אמנם

 בדרך תשרה חשב אך. שכינה שם לו לייעד ראוי שיהיה, במעשה ומחשבה כוונה ידי על

, חשב כאשר הענן בא בלבד לא בהקמתו אך. בעצם ההשתלשלות ענן יתברך בעננו, התלבשות

. המשכן את מלא' ה וכבוד באומרו שם הרמוז המילוי שהוא, מהארותיו מלא' ה כבוד גם אם כי

 פעם ליכנס ראוי אין כי. הענן עליו שכן כי רק היה שלא אפילו כלומר, לבא משה יכול ולא כן על

 בלבו היה אז כי. המשכן את היה הארות בכל מלא' ה וכבוד כי ועוד. ברשות שלא ראשונה

 נרות גם ומה. בהם שישתמש מלא' ה כבוד לפני וכליו משכן אלה המה מה הלא ואומר מתבייש

 בפני כי. מהניא מאי בטיהרא שרגא כי, כלל יאיר ולא יכבה הלא כי, שם להאיר גשמי אור של

 אור הוא הכל כי. שרא עמיה שנהורא מי בפני גם ומה. מהני לא הזה העולם של אור עליון אור

 הדלקת בלבו ומפריש מטמין היה כן ועל. ועיקר כלל שמה אורו יגיה לא טבע ובדרך, לפניו גשמי

 .מלא' ה כבוד אור לפני יכבו ואדרבא, גשמיים נרות יאירו לא כי באומרו, הנרות
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, ל"ז י"רשופירש . ם"המ בחירק אליו מדבר אומרו אל לב בשום והוא, זה בפסוק רמוז זה ועניין

 . משה שומע ומאליו, ואליו ממנו כמדבר שהקול אם כי. ודם בשר עם לדבר יתברך כבודו שאינו

 על שהיה הורה בזה אך. זה נרמז לא אלוהים אתו שדבר מקום שבשום זה מה לב לשום וראוי

. בעצמו כמדבר הקול אז היה ההיא הבחינה לגודל כן על. נפלאת בהארה היה מלא' ה כבוד כי

 .מלא' ה וכבוד' וכו משה יכול ולא בפסוק האמור רומז הוא בחירק מדבר באומרו כי נמצא
 כן על. ההוא הנפלא האור בפני הדיוט של נרות יאירו איך כי, בלבו משה יהרהר מזה נמשך

 כמדובר בהדלקה כוונתך ידי על הנרות את עילוי שתתן בהעלותך הנה כי. יחוש שלא לו נאמר

 נגד שהוא, מלא' ה שכבוד במקום המנורה פני מול אל שבהיותם, עילוי כך כל תתן. למעלה

 ולא שיכבו נוטה הדעת שהיה, באורים לכבדה שלפניה השכינה כלפי שהוא, המנורה פניית

 תמנע ולא הנרות שבעת יאירו ששם, גדולה כך כל קדושה בם יושפע אדרבה. להאיר יוכלו

 שבח וזה). טו יד איוב( תכסוף ידיך למעשה כעניין והוא. הכתוב בפשט נכון דרך והוא. הארתם

. שם להאיר יספיקו באופן נרותיה העלה המנורה פני מול אל כי, כוונתו בטיב שהספיק לאהרן

, שכיוון הייחוד ידי על זה והיה. שם להאיר הנרות אל ושפע עילוי המשיך כוונתו טוב ידי על כי

 .משה אל' ה צוה כאשר אמר זה ועל. א"בה שבעה אמר ולא הנרות שבעת באומרו, כאמור
 .למעלה כמדובר המנורה מעשה וזה אמר הלז הייחוד ועל

 

  דרכים: משתי באחת אפשר, גשמי אש של נר יתברך לפניו האיר והנה

 לא באופן, הנרות למקום קרוב עד מהתפשט ומנעו הרוחני העליון אור יתברך הוא שאסף או

 . הנרות שבעת מהאיר יעכבו

 ואינו במינו כמין והיה, העליון אור רוחניות מעין היותם עד בנרות קדושה ושפע כח שנתן או

 . חושש

 

 דבר על נחשב זר כמו עדיין, למעלה כמפורש, מתקבל היותר שהוא ,השני הזה הדרך והנה

 הבלתי הנרות כאור, רוחניות לקבל מוכן בלתי ממשיי גשם מהיותה יבצר לא הלא כי. המנורה

. למנורה גם לימשך אפשר שאגבן אלא, בנרות רק קדושה להכין מעשה שאינו גם ומה. ממשיי

 שעליה הנרות לקבל מוכנת להיותה, קדושה בה מקנה במקרה שנמשך מה יהיה אפשר ואי

 בזה כי אחשוב כן על. אליהן בסיס הממשית שהמנורה בעוד, העליון מעין ורוחניות קדושה

  וזה לשונו:), ז טו( רבה במדבר ל"ז רבותינו נחלקו
 בר יעקב רבי אמר). טו טז משלי( חיים מלך פני באור דוד אמר ,המנורה פני מול אל

 עם לישב הוא ברוך הקדוש שהוצרך. לישראל וניתנה הרשעים מן השמחה נמנעה יוסי

 טהורה מנורה אומר' ר בר לוי רבי .המנורה פני מול אל להם שאמר, בנר ודם בשר

 . כ"ע 'וכו מול אל למשה הוא ברוך הקדוש לו שאמר, השמים מן ירדה

 

 . בו תפס ולמה דבר בפסוק דורש אינו כי ,לב לשים וראוי
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 . מלקוש כעב ורצונו, סופו ידרש איך, הכתוב דורש שאם ועוד

 . דוד אמרו כי ידע לא מי ,דוד אמר אמרו וגם

 . האור אצל, השמחה נמנעה אומרו עניין מה ועוד

 שגם נראה אך, האור באותו ישראל עם ולא נר באור אתם היה למה, לישראל ניתנה שאם ועוד

 . ניתנה לא לישראל

  .בנר ודם בשר עם יתברך הוא ישבש ,מהרשעים השמחה ממניעת נמשך איך וגם

 . נאמר ולמה לכך הכריחו מי ',וכו ירדה טהורה מנורה באומרו לוי רבי עניין מה וכן

 הרוחנית ואם. הדולקת היא הגשמית אם ברוחנית צורך ומה, היו מנורות שתי כן שאם ועוד

 .בגשמית צורך מה, הייתה הדולקת

 

 שברא אור כי האומרים) ה יב רבה בראשית( ל"ז מאמרם נזכיר, העניין אל לבוא הנה אך

 לצאת שעתידים שצפה מפני, למה. לבוא לעתיד לצדיקים גנזו ראשון ביום הוא ברוך הקדוש

 . אורם מרשעים וימנע ד"הה, גנזו כן על, לעולם רשעים

 . ישמח צדיקים אור שנאמר, שמח לצדיקים הגנוז אור הוא ברוך הקדוש כשראה ,שם אמרו עוד

 . ח"שמ כמנין אורות יתברך בו שהוציא ,במדרש אמרו עוד

 

 הבא העולם אור שהוא והטעם. השמחה אל מתייחס ראשון ביום שנברא אור כי ,הדברים כלל

, השמחה גדר שפירשנו במה במקומו שם שכתבנו וכמו. האמיתית השמחה והיא, בחיים הדבק

 מעריבותו חוצה מצהיבות שפניו, מה בדבר השמח כאדם. שבפנים עריבות לחוץ הוציא שהוא

 . שבפנים

, חוץ שיצא האור אותו על שהוא, מהרשעים השמחה נמנעה פה אומרו זהו כי למדים נמצינו

. חיים מלך פני באור) טו טז משלי( הכתוב שאמר אמר האור אותו ועל. אורם מרשעים נמנע כי

 פני באור שלמה אמר כן על, ודם בשר מלך על פירשוהו ל"ז מרבותינו יש ההוא שהפסוק ולמה

 של מלכו על ידבר אך, חיים פניו שבאור ולומר עצמו לשבח המלך דרך אין כי כלומר, חיים מלך

 .עולם

 

 ונבוא אל העניין
 שלילת בלבד לא כלומר. חיים תלויים שבו רוחני כך כל הוא מלך פני באור הנה, אמר כי ,והוא

 בבית, פניו אור שם אשר במקום איך, איפה כן אם כי, קושיא לו יצא ומזה. נצחיים חיים רק מוות

 מלך פני אור שם יבצר לא והלא. הזה העולם של גשמי באור גשמיות הנרות יאירו, המקדש

, הוא שמאליו עם כי ספק אין הנה יוסי רבי בר יעקב רבי אמר כן על. האלוהים שם הלא כי עולם

 שמנעה, הרשעים מן השמחה נמנעה אך. ההוא הגדול האור יהיה מלך פני שם אשר שבמקום

 האורה מהמצא שהזכרנו, הראשון כמאמר רשעים שיש מפני בראשית, ימי מששת יתברך הוא

 כיבה ולא, גשמי בנר ודם בשר עם לישב הוא ברוך הקדוש שהוצרך גדר עד. הזה בעולם ההיא
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 אותה וכבש יתברך הוא מנעה כי. ההוא האור היה לא שם גם כי. גשמי אור את מלך פני אור

 משל הוא כי והוא, שמחה לשון אמר העניין ולהמתיק. נר אור שם יאיר למען, שם גם מהמצא

. בפנים העריבות ונשאר חוצה הצהיבות הארת מונע ולפעמים, צהובות פנים ומראה השמח אל

 שכבש, האחת הדרך תפס הנה. מנע, חוצה הבא העולם אור בהוציא יתברך שמחתו הוראת כן

 .גשמי נר אור יגיה למען, בגדולתו מלהתפשט האור יתברך הוא

 

 של מלכו פני אור הארתן יעכב לבל בנרות רוחניות נתן שאדרבה, האחרת הדרך תפס לוי ורבי

 השמים מן ירדה רוחנית שאורה מנורה לכן. מנורה של ממשיי גשמות לזה תעכב ולבל, עולם

 שכתבנו דרך על. מעלה של במשכן שדוגמתה המנורה והיא, מטה של במנורה ונתלבשה

 יורד היה מעלה של המקדש בית שפע כי) א קכב תהלים' (וכו לי באומרים שמחתי במזמור

, העליון של מרוחניות רווחים ומשתחווים צפופים עומדים היו כן ועל. למטה עד ומתפשט

 לשתי שהוא), ו קלב תהלים( למשכנותיו נבואה על וכמאמרנו. כאחת מקדשים בשני כעומדים

 של המקדש בית כביכול כי) יג ח, א מלכים( לך זבול בית בניתי בנה עניין והוא. כאחת משכנות

, זה בית בנה וזהו. בניתי בתים שני כאילו שהוא, בתחתון הוא כאילו הוא, בזבול שהוא מעלה

 עד יורד היה, מעלה של מנורה שפע אור זה דרך ועל. העליון הוא, שלך זבול בית פה גם בניתי

 מן ירדה - מגשמיות שהוא -) ח לא שמות( טהורה מנורה אומרו וזהו. למטה שדוגמתה מנורה

. המנורה גשמיות הוא הגשם תעצרנו ולא, הרוחניות לקבל בנרות כח היה כן ידי ועל. השמים

 יאירו ההיא הרוחנית הטהורה המנורה פני מול שאל למשה הוא ברוך הקדוש לו שאמר וזהו
 .מעלה של אור מחמת אורן יכבה ולא ,הנרות שבעת

 

 שאין מה, הכתוב לשון יצדק בזה כי, לומר', וכו למשה הוא ברוך הקדוש לו שאמר אומרו וזהו

 הקושי מלבד. המנורה ולא, יאירו' ה פני מול אל לומר לו היה כן שאם. הקודם הדרך אל כן

 שמאירה, ולומר לדחוק ל"ז י"רש שהוצרך עד. הכותל הוא המנורה פני מול כי, הכתוב שבפשט

 כי, אמר לכן. מול מלת ותצדק עצמה אל מאירה ואיך. עצמה אל כמאירה האמצעי הנר אל

 המשפעת ההיא המנורה פני מול אל הללו הנרות ובהיות. בזו ותתלבש ירדה אחרת מנורה

 .בטיהרא כשרגא יהיו כי, יאירו לא כן לא שאם .הנרות שבעת יאירו כך ידי על, לזו רוחניות

 

  וזה לשונם:) תשיט רמז בהעלותך ילקוט( במדרש ל"ז רבותינו אמרו עוד

 . מזלות שבע ל"חנכ ם"שצ כנגד שבעה למה ,הנרות שבעת יאירו

  .בראשית ימי שבעה כנגד אחר: דבר
 אומות שבעה עקר משה אלא שבעים? ושלמה שבעה משה עשה למה אחר: דבר

 . הממלכות בכל מושל ושלמה שנאמר, שבעים על מושל היה שלמה אבל, ישראל מלפני
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 הנרות היו מכבודי, אורה במשכן שהיה פי על אף הזה בעולם הוא ברוך הקדוש אמר

 שנאמר, מכבודי ירושלים את ממלא שאני פי על אף, לבוא לעתיד אף. לתוכו דולקין

 .כ"ע' וכו אחפש ההוא ביום שנאמר נרות, לתוכה מדליק אני', וכו אורי קומי

 

, בראשית ימי אצל או, לכת כוכבי שבעה אצל עניינם ומה, לישני הני מפלגי קא במאי לדעת וראוי

 .משה עקרם ואיך גויים שבעה אל או

 

הייתה  כי. מתקבל יותר הוא, הקודם במאמר ל"ז רבותינו דעת כי כתבנו הנה כי, אומר אמנם

. מגעת ידו היכן עד ההוא רוחניות גדר ביאר לא אך. שבמשכן במנורה מושפעת רוחנית הארה

, תצוה פרשת שכתבנו במה והוא. ד"בס יבוא כאשר גדרן לדעת בינייהו איכא דעות בשלש אך

 . ממציאותן יתברך לפניו נרות העדר היה טוב טוב רובן או הפירושים לכל כי חקרנו באשר כי

 

 לפניו אין אשר, יתברך לפניו פנים לחם מערכות בשתים השלחן דבר על לחקור הוספנו ועוד

 על. שפע מיני שני ידי על מתקיים העולם כי כתבנו אך. חלילה שתיה ולא אכילה לא יתברך

 . עושר והצלחת ומזון ולחם ככר, גשמי שפע גשמיים הדברים

. האדם בני נפשות אל ויתרון ובינה חכמה להשגת, לעולם הנשפעת קדושה שפע ידי על, שנית

 . האדם בני מכישרון נמשך העולם אל זו קדושה ושפע

 

, למטה שכינה בהיות אך. מלמעלה יורדים השפע מיני שני היו למעלה שכינה בהיות והנה

 א"כד, הדברים כל אל השפע יוצא משם כי להראות הוא ברוך הקדוש רצה, מקדש או במשכן

 על יחול העושר שפע אשר, ומנורה שולחן עשה כן על). ב מג יחזקאל( מכבודו האירה והארץ

 להחכים קדושים דעת על הרוחנית וברכה. שתחול מה על דבר צריכה הברכה כי, כנודע השולחן

 להעשיר הרוצה) ב כה בתרא בבא( ל"ז מאמרם והוא. שם כמדובר המנורה על תחול, בתורה

 התורה כי). טז ג משלי' (וכו בימינה ימים אורך פסוק על מאמרנו והוא'. כו ידרים להחכים יצפין

. שבמערב הארון לימין בדרום שהייתה מנורה, בימינה התורה ידי על הנקנה ימים אורך אומרת

 הדבר ובכלל. שבמערב התורה לשמאל שהיא, וכבוד עושר שם אשר שבצפון השלחן בשמאלה

 . בגוף נפש כמקנה קיומו להחיות השפל העולם קיום אל רוחני שפע הוא

 משם לשיתפשט, יתברך מאתו הנר באור קדושה להשפיע הוא המנורה צורך כי הדברים כלל

 .העולם אל

 

 ם"שצ כנגד והשיב. מספיק היה אחד כי כלומר ,שבעה למה באומרו דבר אשר היטיב כן ועל

, העולם אל וקיום והנהגה חיות לתת הגלגלים עולם אל מהנרות שפע שבא כלומר ,ל"חנכ

 שהוא, הגלגלים מעולם מלמעלה, השפע שיהיה, כלומר. הגלגלים עולם אל מהנרות משתלשל
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 לא, התורה אל והשכלה רוחני שפע אושר מיני כל כי, מזה והיוצא. שעליו המלאכים עולם מעין

 .הזה מהגדר יותר יהיה

 

, בראשית מעשה כל על אורה להשפיע בא שהשפע לומר, בראשית ימי שבעת כנגד אחר: דבר

 כאן עד כי). יא ג רבה בראשית( ל"ז רבותינו מדברי כנודע המלאכים הם הבריאה בכלל אשר

 עתה גם ומה. בראשון נבראו לא הכל לדברי אבל, בחמישי או בשני נבראו אם אלא נחלקו לא

 המלאכים עולם מגדר למעלה, הנרות אל הבא שפע הארת תהיה יוכרח כן ואם. לראשון קודם

 השגת גדר שהוא. תורה אור שפע יהיה, זה גדר לפי כי, מזה וימשך. הימים בקרב שנבראו

 .הקדש ורוח חכמה

 
 הנרות קבלת בדרך נשכילה זו קושיא ידי על כי לומר ',וכו שבעה משה עשה למה אחר: דבר

 שרי כל תחתיו הכריע, יהושע על ידיו את סמוך ידי על משה הנה כי, והוא. עליון שפע אור

 מה ידי שעל לומר'. וכו ינחיל הוא כי ואמצהו וחזקהו) כח ג דברים( א"כד. עממים שבעה

 נעקרו משה זכות ידי על מעתה כי, נחלה לנוטל רק ידמה לא כי. ינחיל, עברו מדי בו שתשפיע

 היה הנרות הדלקת כי, והוא). ט יד במדבר' (וכו מעליהם צלם סר הכתוב וכמאמר, שתיהם

, החיצונים השרים נוגה אור מכבים עליונים אורות כי. מעלה של שרים לעקור מספיק שפע מביא

 ונעקד נפקד השר אין כי, הגדול מהשם אור רק איננו זה אור והנה. בנרות ונמשך הנשפע הוא

 שהוא, במרום המרום צבא על' ה יפקוד) כא כד ישעיהו( יתברך כמאמרו. יתברך ידו על לא אם

 שרו) ה כא רבה שמות( ל"ז שאמרו כמו, במצרים' ה עשה אשר הגדולה היד וכן. הגדול שם

, מעלה של עולם מכח בלבד לא כי, מזה, הנה. יתברך בעצמו' ה ועשאו, שמו מצרים מצרים של

 וימשך. יתברך העליון מהשם גם אם כי, הנרות אל אורה הייתה באה, המלאכים עולם מכח

 .לעולם הבאה ההארה אל גם מזה

 

 היה, המלאכים עולם מעין בא האור שפע שהיה האומר לדעת שבשלמא, יקשה זה על והנה

 לה אשר הייתה בהארה לא במשכן השורה שהשכינה. יוסי בר יעקב רבי כדעת לומר אפשר

 עצום אור הנרות שאור לדידך אבל. ודם בשר ידי שעל הנרות שם יאירו כן על, הגדול מהשם

 מהאור, ודם בשר ידי שעל לנרות הנמשך אורה גדול שיהיה היתכן כי, קשה. הגדול מהשם בא

, הגדול מהשם הוא לנרות הנמשך האור שאם. הגדול מהשם במקדש השורה לשכינה הנמשך

, השכינה אור לפני הנרות שבעת יאירו איך כן ואם. לשכינה הנמשך אור שיגדל הוא שכן מכל

 דבר הוא, שיאירו יתברך הוא לעשות יפליא, זה כל עם, ואם. הגדולה בהארה שם השוכנת

 הפלא לנו להורות הוא ברוך הקדוש רצה מעתה כי, תתמה אל אמר לזה. בתכלית מתמיה

 ברוך הקדוש אמר, אומרו וזהו. לעתיד לעשות יפליא אשר בחוש נראה מעתה למען, העצום

 היו זה כל ועם, שבשכינה הגדול מהשם שהוא, מכבודי אורה במשכן שהיה פי על אף הוא

 לעתיד אף כי, תדעו למען, הזה הפלא עשיתי. הגדול האור לפני נחשכים ולא דולקין הנרות
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 על במקדש שהוא נרות מדליק אני כן פי על אף, מכבודי ירושלים ממלא שאני פי על אף, לבוא

 .ודם בשר ידי

 

 י"רש, ב לא סנהדרין( דצוציתא כנתן או דמשה פנים כקירון צדיקים נשמות יאירו כי יאמר או
 כך עשה שמעתה באופן. בגוף עודנה גם ותאיר), כז כ משלי( אדם נשמת' ה נר כי). לדזיו ה"ד

 .בעיניהם יפלא בל לבוא העתיד על הבטיחם למען

 

 פני מול אלש גדר עד עילוי להם תיתן. הנרות את בהעלותך הכתוב שיפרש לדעתו ואפשר
 כבוד באורים למען המנורה כבוד אור פניית היא, שם אשר ישראל אלוהי כבוד הוא ,המנורה

, שכינה כבוד אור שם היות עם כי. מלמעלה שפע יקבלו כי .יאירו שם גם), טו כד ישעיהו' (ה

 מהיות רק זה אין כי, בטיהרא כשרגא והן שכינה אור לפני להאיר אורן כח מה כן לא שאם. יאירו

 .כמדובר, הוא ברוך הגדול מהשם קבל עד, גדולה ההעלאה

 

  ט פרק
 

ַהִּמְׁשָּכן -ַהִּמְׁשָּכן ְלֹאֶהל ָהֵעֻדת ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל-ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה ֶהָעָנן ֶאת-ּוְביֹום ָהִקים ֶאת טו
  :ֹּבֶקר-ֵאׁש ַעד-ְּכַמְרֵאה

  :ֵאׁש ָלְיָלה-ְיַכֶּסּנּו ּוַמְרֵאהֵּכן ִיְהֶיה ָתִמיד ֶהָעָנן  טז
ָׁשם ֶהָעָנן -ּוְלִפי ֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכן יז

  :ָׁשם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  :ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו-ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן ֶהָעָנן ַעל-ַיֲחנּו ָּכל 'ִּפי ה-ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל 'ִּפי ה-ַעל יח
  :ְולֹא ִיָּסעּו 'ִמְׁשֶמֶרת ה-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן ָיִמים ַרִּבים ְוָׁשְמרּו ְבֵני-ּוְבַהֲאִרי� ֶהָעָנן ַעל יט
  :ִיָּסעּו 'ִּפי ה-ַיֲחנּו ְוַעל 'ִּפי ה-ַעל ַהִּמְׁשָּכן-ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ָיִמים ִמְסָּפר ַעל כ

ֹּבֶקר ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ַּבֹּבֶקר ְוָנָסעּו אֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַנֲעָלה -ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב ַעד כא
  :ֶהָעָנן ְוָנָסעּו

ִיְׂשָרֵאל ְולֹא -ָּכן ִלְׁשֹּכן ָעָליו ַיֲחנּו ְבֵניַהִּמְׁש -ָיִמים ְּבַהֲאִרי� ֶהָעָנן ַעל-ֹחֶדׁש אֹו-ֹיַמִים אֹו-אֹו כב
  :ִיָּסעּו ּוְבֵהָע�תֹו ִיָּסעּו

  :מֶׁשה-ְּבַיד 'ִּפי ה-ָׁשָמרּו ַעל 'ִמְׁשֶמֶרת ה-ִיָּסעּו ֶאת 'ִּפי ה-ַיֲחנּו ְוַעל 'ִּפי ה-ַעל כג
 

 . מיותר שהוא העדות לאהל אומרו להעיר ראוי

 . העדות באהל לומר לו היה גם

 . תמיד היה לומר לו שהיה ',וכו תמיד יהיה כן אומרו ועוד

 . ולפי יאמר ולא ובהעלות יאמר מהראוי כי ',וכו כן ואחרי' וכו העלות ולפי אומרו ועוד
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 . מובן ובלתי מיותר הוא ,כן ואחרי אומרו וגם

  '.וכו ישכן אשר ובמקום אומר הוא שהרי, מיותר הוא', וכו הענן ישכן אשר ימי כל אומרו ועוד

 . הוא 'וכו ישכן אשר ימי כל אומרו בכלל הנה כי ,יסעו ולא' וכו ובהאריך אומרו ועוד

 . מובן ובלתי מיותר הוא', וכו ושמרו בינתיים אומרו ועוד

 על הנסיעות בזמני מסודרים ובלתי, ומיותרים מכופלים הם זה שאחר פסוקים הארבע כל וכן

 . הענן העלות ידי

 .אלה בכל ידע לא מי ,משה ביד' ה פי על שהיה ואומרו, שמרו' ה משמרת את אומרו וכן

 

ַהִּמְׁשָּכן -ַהִּמְׁשָּכן ְלֹאֶהל ָהֵעֻדת ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל-ַהִּמְׁשָּכן ִּכָּסה ֶהָעָנן ֶאת-ּוְביֹום ָהִקים ֶאת טו
   :ֹּבֶקר-ֵאׁש ַעד-ְּכַמְרֵאה

 ), ג נא רבה שמות( ל"ז רבותינו אמרו המשכן עניין על הנה אמנם

, נתפייס לימים. המלך לה נזקק לא עוד אומרות השכנות והיו. וטרדה אשתו שסרחה למלך משל

 עמה שאני וכשיראו, בית לה אעשה. אליה ברצון ששבתי השכנות וידעו אעשה מה המלך אמר

 אומרים האומות והיו. העגל במעשה ישראל על כעס, הוא ברוך הקדוש זה, המלך כך. ידעו, שם

 מעין'. וכו המזבח עשן שיראו המשכן לעשות ציוה כן על. להם נזקק הוא ברוך הקדוש אין שוב

 עתה אמר. לילה אש ובעמוד ענן בעמוד יומם לפניהם הולך יתברך היה מתחילה כי, יתכן זה

 בזה לשיהיה שהוא. העדות לאהל והיה 'וכו הענן כסה המשכן את הקים ביום כי, יתברך הוא

 עד אש' כו יהיה ובערב כן ועל. עימהם יתברך הוא שב כי לישראל עדות, העדות לאהל המשכן
 .ממצרים בצאתם שהיה מה מעין שהוא, בוקר

 

 הכתובים שאר עניין אל לבוא והנה
 הארבעים כל הניחם ולא, מסעות ושמונה שלשים במדבר יתברך הוא הסיען למה לב נשית

 היה ישראל בחירת פי על כי לומר אפשר והיה. יתברך הוא בו יבחר אשר אחד במקום שנה

 יבוא כאשר' ה פי על אם כי הוא כן לא אך. יחנו לחנות, יסעו לנסוע רוחם על בהעלות. הדבר

 יומם בענן בתוכם שוכן עולם ומלך חיים אלוהים הוא' שה למה כי, העניין אך. המקראות בביאור

 והנה. טומאה במקום ולא קדוש במקום רק, אלוהים יה ישכן יאות לא כן על. לילה אש ומראה

 תשרה שם עבירה שנעשית ובמקום, קדושה שורה שם מתקיימים ומצות שתורה במקום כי ידוע

. קדוש המקום, יתברך קונם כרצון שלא דבר ישראל יעשו טרם יחנו אשר במקום כן ועל. טומאה

 אל נוסע הענן היה מאז. ההוא במקום טומאה ותשרה', ה בעיני טוב לא אשר בעשותם אך

 ספק ואין. מקום בכל היה הזה הדרך ועל. טומאה במקום לשכון אלוהים כבוד אין כי, אחר מקום

 .הפסק מבלי תמיד' ה ענן עליהם ותשכון יחטאו שלא היה יתברך חפצו כי

 

 ונבוא אל העניין
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 י"רש, לה י במדבר ספרי( ל"ז רבותינו אמרו איך ועוד .כן ואחרי שבמלת ו"וי אל לב בשום וזה
, קורה כמין ונעשה יהודה מחנה על הולך היה, המשכן מעל הענן העלות שאחר) יח ט במדבר

 המשכן מעל הענן שבהעלות אלא, מהכתוב נראה ואין '.וכו' ה קומה כך אחר אומר משה והיה

 הלשון משמעות כי. צודק בלתי יראה כן שבמילת מפסיק הטעם וכן. ישראל בני ייסעו כך שאחר

 .כן במילת קטון זקף היות יצדק ואיך. ייסעו כן שאחרי שהוא ,יסעו כן ואחרי באומרו נראה

 

   :ֵאׁש ָלְיָלה-ֵּכן ִיְהֶיה ָתִמיד ֶהָעָנן ְיַכֶּסּנּו ּוַמְרֵאה טז

 כל המשכן על הענן יעלה שלא. הפסק בלי יכסנו הענן תמיד יהיה כןו יתן מי, אמר כי הוא אך

 .שנה הארבעים

 

ָׁשם ֶהָעָנן ָׁשם -ֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָּכןּוְלִפי  יז
  :ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 זמן אחר הסילוק זמן לפי, האהל מעל הענן העלות ולפי הנה כי, הוא הלא. ההפסק הוא ומה

, קורה כמין שם ונעשה יהודה מחנה אל שהולך שהוא, כן אחרי שנעשה ובמה. מעט או רב

 יאמר וזה. הזה הסדר ל"ז רבותינו מדברי כנודע ישראל בני יסעו אז ',וכו' ה קומה משה ואומר

 ובמקום וכן'. וכו יסעו אז, כן אחריש ובמה הענן העלותב כלומר .כן ואחרי' וכו העלות ולפי
 .יחנו שם הענן שם ישכון אשר

 
 . עלות אמר ולא העלות אומרו נדקדק, העניין אל ולבוא

 . עלה אמר ולא הענן נעלה באומרו וכן

 הם, מעליהם הענן בעלות כי נמצא. מעליהם השכינה מסלקים הם, בישראל עוון בהיות כי והוא

 אותו בעוונם המעלים היו שהם, עלות אמר ולא העלות אומרו וזהו. מעליהם אותו המעלים היו

 שיהיה הלוואי, שאמרתי למה כי איפה דעו, לומר. 'וכו הענן העלות ולפי אומרו וזהו. האהל מעל

 שהיו הזמן לפי שהיה. האהל מעל אותו מעלים שהיו, הענן העלות לפי כי הוא. יכסנו הענן תמיד

 שעל, במקום החטא טומאת רוח שורה שהיה שהוא. מעט הן רב הן בחטא מלשנות מתעכבים

 כן אחרי שהיה ובמה .העלות באומרו שכיוון שאמרנו מה שהוא. מסתלקת הייתה שכינה כן ידי

 .כן שבמלת מפסיק הטעם וזהו .יסעו כן ידי על, יהודה מחנה על קורה כמין נעשה שהיה
 

 ישראל בני רגלים שלש זה אומרו אל כן גם לב בשום הוא ,כן ואחרי אומרו בצורך והעניין

 בני יחנו שם' וכו ובמקום ,ישראל בני יסעו באומרו מספיק, היה מהראשון והעניין סמוכים
 על שיורה, ישראל אם כי עם בתואר מזכירם שאינו וגם .ישראל בני יסעו' ה פי על, ישראל

 שבאומרו יהיה אך. הרמז הוא מה, יהודה מחנה על קורה כמין היעשות אל לב בשום וגם. כשרון

 אל. משם השכינה כמעלים הם, קדוש במקום טמא כח השרות ידי על שהוא, העלות ולפי

 בכל כי. אחר מקום אל נוסעים, החוטאים שהם, שישראל אחר, משם נסוע יסכון מה תאמרו
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 העוון שטומאת אחר המקום עזיבת יסכון ומה. בם דבקה עוונם טומאת חלאת שילכו מקום

 ובמה. לבם אל ונותנים הסילוק שרואים, לעיניהם הענן שבהעלות איפה דעו אמר לזה. אתם

 שיהודה ידי שעל להם לרמוז. יהודה מחנה על קורה כמין שנעשית ראותם שהוא, כן שאחרי

 לנסיעה ראשון נעשה, ראשון שעבר בים עליו שמים מלכות עול קורת וקבל, שמים שם קדש

, ממשלותיו ישראל נעשו כן ידי ועל) קיד תהלים( לקדשו הייתה יהודה שכתוב כמקרא, וחניה

 וזהו. ישראל בני להיקרא צדיקים ונעשים לבם אל נותנים כך ובראותם. עליהם מושל שהוא

 .תשובה בהרהור ישראל בני, יסעו כאשר כן ידי על, כן אחריש ובמה העלות לפי

 

 העביר' ה גם כעניין. לפניו מקטרגים מהיות אויביך ויפוצו' ה קומה, אז משה אומר שהיה וזהו

 העומדים הטומאה כחות שהם ,אויביך ויפוצו' ה קומה ואמר). יג יב, ב שמואל( בדוד, חטאתך

 הגויים ועל. אויביך ויפוצו יאמר עליהם, ההוא במקום עשו אשר העוון על לקטרג יתברך לפניו

 אל נתנו כי. מחטאם שבו כי, אוהביך הם כבר אלו כי כלומר .מפניך משנאיך וינוסו אומר היה

. עוון מכפרת גלות כי הוא הדבר ובכלל. יהודה על הקורה רמז ובראות, העלות בראות לבם

, טומאה בו שרתה לא ההוא שהמקום. יחנו טרם ,הענן שם כך אחר ישכון אשר במקוםש באופן

 שדבקה העוון טומאת מחמת, טומאה בו תשרה ישראל שם שבחנות תאמרו אל. בו חטאו שלא

 . משם שנסעו במקום בם

 

 כאשר המקום הוא וכך. המה קדושים ישראל בני בתשובה ששבו מה ידי על כי, הוא כן לא

 שם שם אומרו וזהו. טומאתם נסתלקה כי, שם חנו אשר כמו חנייתם טרם שכינה שם חנתה
 ושם בענן שם באומרו כיוון אך. יחנו הענן שם ישכון אשר במקום יאמר די שהיה, פעמים שתי

 .טומאה שם אין כי, בחנותם כמו שכינה בשכון חנייתם קודם המקום הוא שווה כי לומר. בישראל

 

  :ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו-ְיֵמי ֲאֶׁשר ִיְׁשֹּכן ֶהָעָנן ַעל-ַיֲחנּו ָּכל 'ִּפי ה-ִיְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל 'ִּפי ה-ַעל יח
, לומר, בנסיעה לא, מפקפקים היו שלא והוא. יתברך לפניו ליטהר עוזרתם היה אחר זכות ועוד

 וזהו. אלוהיהם אחר נמשכים אם כי. זה במקום נוחה דעתנו אין לומר בחניה או, פה אנו טובים

 '.וכו יחנו' ה פי ועל' וכו יסעו' ה פי על
 

  :ְולֹא ִיָּסעּו 'ִמְׁשֶמֶרת ה-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן ָיִמים ַרִּבים ְוָׁשְמרּו ְבֵני-ּוְבַהֲאִרי� ֶהָעָנן ַעל יט
 ובהאריך כי הוא הלא. יסעו ולא יכסנו שהענן תמיד והיה יתן מי כי שאמרתי מה, ופירש ובא

 ושמרוש אם כי, ליסע כדי חוטאים שאינם על הוא הטעם הנה .רבים ימים המשכן על הענן
 .יסעו ולא כן על, חוטאים שאינם', ה משמרת את ישראל בני
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  :ִיָּסעּו 'ִּפי ה-ַיֲחנּו ְוַעל 'ִּפי ה-ַעלַהִּמְׁשָּכן -ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ָיִמים ִמְסָּפר ַעל כ
 אם כי. בחניה ולא בנסיעה לא מפקפקים היו שלא, טובה להם להחזיק שיש אמרתי אשר ועל

 .יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי עלש, ילכו' ה אחרי
 

 ההשגחה יראו הלא כי'. וכו יסעו' ה פי על כי על טובה להם להחזיק שאין נראה היה עדיין והנה

 יהיה אשר ויש הנה כי. ולהרהר לטעות מקום להם היה הנה אמר לזה. הענן מהעלות בפירוש
 וכיוצא) טו יב במדבר( מרים לכבוד שהמתינו ימים שבעה כעניין .המשכן על מספר ימים הענן

 והיעשות הסילוק היה לא שאז שכמו יחשבו אפשר שהיה. מספר ימים מעוכב הענן שהיה, בזה

 '.וכו יחנו' ה פי על זה כל ועם. כן פעמים בשאר גם, עוון הוראת על קורה
 

ֹּבֶקר ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ַּבֹּבֶקר ְוָנָסעּו אֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן -ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב ַעד כא
  :ְוָנָסעּו

), ב פט שבת( ל"ז שאמרו כמו. חטא זמן אינו בלילה אשר, בקר עד מערב הענן יהיה אשר ויש

 לילות הוא ימיהם מחצית כי. לחטא לבניו רב זמן אין כי יתברך לפניו אבינו יצחק יאמר מאשר

 עוון ואיזה, אחת לילה רק הענן נתעכב לא הלא, ולומר להרהר מקום והיה. בהם יחטאו ולא

 דעות אל כי באמרם ,ונסעו בהשגחה הרהרו לא זה כל ועם .הענן ונעלה במקום שמאס נעשה

 . ידע הוא' ה

 

 נייחת כי, בלבם יאמרו כי. טובה להם להחזיק אין בוקר עד מערב כשהוא כי תאמר ושמא

 נסיעת נגמרה לא ועדיין, דרך הולכי כדרך שנחו לינה רק, בעצם הייתה נייחא לא הערב

 ונסעו הענן ונעלה ולילה יומם או אמר לזה, ביום הייתה חניה לא הנה כי והראיה. הקודמת

 .וביום אחד יום חניית היות עם

 

ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיָּסעּו -ַהִּמְׁשָּכן ִלְׁשֹּכן ָעָליו ַיֲחנּו ְבֵני-ָיִמים ְּבַהֲאִרי� ֶהָעָנן ַעל-ֹחֶדׁש אֹו-ֹיַמִים אֹו-אֹו כב
  :ּוְבֵהָע�תֹו ִיָּסעּו

 לפעמים כי ועל. יומים או אמר לזה, אחת ולילה יום לפעמים ינוחו דרכים עוברי גם תאמר ושמא

 טובה האמנה הוראת זה הנה .ימים או חדש או אמר לזה. הדרך מתלאת לנוח יומים ינוחו גם

 .יסעו ובהעלתו ',וכו יחנו רק במקום יקוצו לא' וכו הענן בהאריך הנה כי. בחניה וגם בנסיעה
 

   :מֶׁשה-ְּבַיד 'ִּפי ה-ָׁשָמרּו ַעל 'ִמְׁשֶמֶרת ה-ִיָּסעּו ֶאת 'ִּפי ה-ַיֲחנּו ְוַעל 'ִּפי ה-ַעל כג

 את כי רק זה ואין יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על כי, האמנתם ורבה גדלה כי הדברים כלל
 נעוריך חסד לך זכרתי פסוק על) רסד רמז ירמיה ילקוט( ל"ז מאמרם והוא .שמרו' ה משמרת

 ולמעוברות לחולים לדרך הכנה איה, לומר להם אפשר שהיה). ב ב ירמיה' (וכו אחרי לכתך' וכו

, טובה כך כל להם להחזיק היה לא, בם מדבר' ה היה ואילו. וילדים ומניקות עליהם עלות וחיות
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, יתעכבו להתעכב, יחנו לחנות, יסעו לנסוע משה להם באמור כי .משה ביד' ה פי על אם כי

 מיד כי, אותם עוזב היה לא, מקומם משנה בהעוותם יתברך שהיה גם כי, באופן. יהרהרו ולא

 מאז להם שהיה ',ה משמרת את וזהו. במאמרו וקיימים בבריתו נאמנים, בקונם דבקים היו

 '.ה בם דבר שלא עם משה ביד' ה פי על. נסיעה בכל שמרו ,ממצרים יצאו

 

  י פרק
 

 'ַּבֲחֹצְצֹרת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני הַהַּצר ַהֹּצֵרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם -ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל-ְוִכי ט
 : ֱא�ֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמֹאְיֵביֶכם

 כמפורש, צרות מיני כל על אתכם הצורר הצר, פירשו) לט בהעלותך ספרי( ל"ז רבותינו הנה

 ). א"ה א"פ( תעניות הלכות ל"ז ם"רמבבה גם

 . צרות מיני כל ויוכללו, הצרה אל ולא הצר אל הדבר ייחס למה לדעת וראוי

 צרה כל על' ה את מבקש לכל אמתית והדרכה מוסר כי, יאמר, הכתוב תיבות כל להתיך וכן

 ויאמרו', ה אל יתפללו רעה עליהם שבבוא, ההשכלה מעוטי אנשים דרך הנה כי'. וכו תבוא שלא

 אדרבא כי, והוא, יעתרו ולא. אלו בדברים וכיוצא, בלתך אין מושיע כי נא הצילנו, יתברך לפניו

 אז עלימו לקטרג אשמותם ויתעוררו, פנקסם יבוקר כן ידי על כי. בזה עצמם את וישחיתו ירעו

 דעביד הוא בריך קודשא חשיד לא ללבבם יאמרו תחילה אם כי, אור ישכון הדרך זו לא אך. יותר

 ההם והמשחיתים, משחית בראנו עוון בכל כי. עונינו ביד שמוגגנו אם כי זה ואין. דינא בלא דינא

 יתאזרו הלא כי, מהם מלט נוכל לא אותם ממרקים אנו שאין עוד וכל. אותנו ומצרים המכים הם

 והוא. יתברך מלפניו ולהעבירם כחם להתיש הוא האמתי הדרך לכן. הרעה ותיכפל יותר לקטרג

 הזוהר ספר כמאמר. מלפניו' ה יסירם ואז, ונדכה נשבר בלב עליהם ונתוודה מעונותינו נשוב כי

 על כי'. וכו חטאתך העביר' ה גם פסוק על שנה) (אות פינחס ופרשת), קפד קפג בא פרשת(

, יתברך מלפניו בחטאו נברא אשר עליו המקטרג המשחית את' ה העביר, חטאתי דוד אומרו ידי

 .כחו ויותש

 

 הנני אך, אלה הטו עונותיי כי' ה ידעתי יאמר כי. צרתו על יתברך מלפניו לבקש פניו ישים ואז

. צרתי על תפילתי לקול הקשיבה, הסליחה ואחר. סלחה' וה עליהם ובוכה ומתודה מהם שב

 בראת אשר משחית כל נמנע כי. לטובה רק שם זכירתך תהיה לא, יתברך לפניו תיזכר כי, ואז

 הוא ,הצר על תחילה םלהילח בארצכם מלחמה תבאו כי, פה יאמר וזה. כחו ויותש בעונותיך

, ותכניעהו עמו תלחם תחילה כי). ו סד ישעיה( עונינו ביד ותמוגנו א"כד, אתכם הצורר המשחית

 ההזכרה תהיה לא 'ה לפני ונזכרתם' וכו והרעותם כאשר אז. ובכי וצום ווידוי תשובה ידי על

 '.וכו ונושעתם ידה שעל אם כי, הפנקס ולבקר המקטרגים לעורר סיבה
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 כי שומרון ורעות אפרים עוון ונגלה[ לישראל כרפאי) ב - א ז הושע( הנביא מאמר אצלי והוא

 סבבום עתה זכרתי רעתם כל[ ללבבם יאמרו ובל]. בחוץ גדוד פשט יבוא וגנב, שקר פעלו

 מעט מעט שמכה, לאפרים כעש ואני) יב ה שם( למעלה אמר כי והוא]. היו פני נגד מעלליהם

, נגלה במקום ולא שימור במקום רק שאינו יהודה לבית וכרקב, כעש אם כי בגלוי ולא, כעש

 לא אך). א ו שם. (ויחבשנו יך וירפאנו טרף הוא כי' וכו ונשובה לכו אמרו והנה. מהחוש כנודע

 .לעובדו נשוב וירפאנו הטריפה שיתקן היראה מפני רק, העוון במירוק שלימה תשובה

 

 אז, וירפאנו טרף כאומרם אותם לרפאת שאתעורר, כרפאי אדרבה כי, תיקון זה אין, אמר

 פעלו כי, שומרון ורעות אפרים עוון ונגלה וזהו. עוונותם ומתעוררים ומתגלים פנקסם מתבקר

 עד כי. בעוונו שפעל טמא כח התעוררות ידי על רעתם תיכפל ומעתה. שקר הנקרא טומאה כח

 אתכם שאמסור, בחוץ גדוד פשט יבא וגנב ומעתה. הוא ברוך הקדוש ידי על הייתה טריפה כה

 אוי והנה. הצרה הוכפלה ולמה' ה אל שבו הנה באומרם יתמהו והלא. ובפרהסיא מרעים ביד

 רעתם כל כי, היה, בלבד והולך טורף שהייתי מתחילה כי, ללבבם יאמרו בל כי, רעתם לחסרון

 מעלליהם סבבום עתה אך. לפני לזעוק באים מקטרגים היו לא אך, מעצמי זכירה דרך זכרתי

 אותם ומסבבים, לקטרג כולם שקמו, כהוגן שלא שובם ידי על נתעוררו אשר עוונותם הם, עצמם

 היה ואיך. פועלם את הממגגים הם כי, להם להצר סבבום עתה וזהו. לרפאות כשבאתי למוגגם

 ולכפול לסבבם חיל אזרו כן ידי ועל. ההתעוררות ידי על לקטרג היו פני נגד מיד כי הוא הלא, זה

 כמבואר) ה נח ישעיה' (וכו אבחרהו צום זה הלא' וכו אבחרהו צום יהיה הכזה עניין והוא. רעתם

 .במקומו

 

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹע�ֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי  י
 : ֱא�ֵהיֶכם 'ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱא�ֵהיֶכם ֲאִני ה

 אלוהיכם לפני לזכרון לכם והיו אז, גבוה לשמחת שהוא עולותיכם על יהיה ותקעתםש מה אם
 דרך שהוא, אכילתם על והזמר התקיעה תהיה אם כן שאין מה. לקטרג מקטרגים לפני ולא

 .חלילה ראש קלות

 

 'ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה-ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאלְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני ֹחֵתן מֶׁשה -ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלֹחָבב ֶּבן כט
 : ִיְׂשָרֵאל-טֹוב ַעל-ִּדֶּבר 'ה-ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָל� ִּכי

 : מֹוַלְדִּתי ֵאֵל�-ַאְרִצי ְוֶאל-ֶאל-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵל� ִּכי ִאם ל
 : ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחֹנֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִים-י ַעלָנא ַּתֲעֹזב ֹאָתנּו ּכִ -ַוּיֹאֶמר ַאל לא
 : ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו ָל� 'ֵתֵל� ִעָּמנּו ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה-ְוָהָיה ִּכי לב

 

 שהיה מזכיר הטובים תאריו ובתוך .מקומות מבשאר פה הללו התארים אל לב לשים ראוי

 . מדיני
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 . משה חותן שהיה מודיע למה וגם

', ה את עובד היה פרס לקבל מנת על כי ביתרו הכיר כי שיורה', וכו אנחנו נוסעים אומרו ועוד

  .לך והטבנו לו אמר כן על כי
 דבר לא ישראל על דבר אם כי, הפכית טענת היא ,ישראל על טוב דבר' ה כי אומרו כי ועוד

 . הגרים על

. ישראל בארץ כבועט שיראה ,אלך לא טעם בלי לאמר, וטפלה זרה תראה כי תשובתו ועוד

 . שאלוהו ללא ונדרש, מיותר הוא ,אלך מולדתי ואל ארצי אל אם כי אומרו וגם

 . 'וכו אותנו תעזוב נא אל ואמר הראשון טעמו את שינה משה איך ועוד

 אמר כך ואחר, כיוון לו שלהטיב שמורה, לך והטבנו אמר מתחילה כי, שמהפך אלא ,עוד ולא

 ההוא הטוב והיה באומרו בה וישנה, הראשונה הטענה אל חזר כך ואחר, ישראל לטובת שהוא
  '.וכו

  '.וכו חנותינו ידעת כן על כי אומרו עניין מה וגם

 . פעמים זה והיה אומרו וגם

 .מיותר הוא ,ההוא הטוב אומרו וכן

 

 'ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה-ַהִּמְדָיִני ֹחֵתן מֶׁשה ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאלְרעּוֵאל -ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְלֹחָבב ֶּבן כט
 : ִיְׂשָרֵאל-טֹוב ַעל-ִּדֶּבר 'ה-ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם ְלָכה ִאָּתנּו ְוֵהַטְבנּו ָל� ִּכי

 שמה, משה שחשדו לחשוב אפשר והיה '.כו אתנו לכה יתרו אל כן משה בדבר הנה אמנם 

 מקום אל שב היה כן ועל', ה תורת מאהבת ידו רפתה כי הוא, לארצו לשוב חותנו חפץ שהיה

 ואל עמו אל ישוב לקו קו לגויים בהתערבו', ה את אוהב עתה כי גם פן שחש או. אלילים עובדי

 כן על). טו א רות( אלוהיה ואל עמה אל יבמתך שבה הנה ערפה על נעמי כמאמר. אלוהיו

, חובב שהיה ממשה נעלם לא הנה לומר', וכו לחובב משה ויאמר ואמרה תורה הקדימה

 .איננה הראשונה החשדה כן ואם. התורה את שחיבב

 

 מאי אם, כן הוא ואם. מדיני תחילה שהיה עם לאל רע שנעשה בן הוא הנה כי ,השנית לא וגם

 גם מה, יתברך באל ודבק אלוהיו עזב מדיני בהיותו אם. שכן כל לא דהווה מאי, הווה הווה דלא

 .לאל רע שנעשה אחר לאלוהיו יחזור שלא עתה

 ידע בלעדיו ומי כלומר ,משה חותן אמר לזה. יתרו יהידות משה מסכל היה אולי לומר ואין

 .כמוהו צדקתו

 

, משלש אחת רק זה ואין, לארצך לשוב חפץ ראיתיך הלא לומר ',וכו אנחנו נוסעים אליו ויאמר

 . מלכים א"ל ומלחמת קרב בימי מהימצא לבבך שירך או

 את להזכיר אלי באת כעניין, עמנו בלכתך תפסיד אחר מעם גר להיותך כי, אחרת לסיבה או

 מלכים ילקוט, יט נ רבה בראשית( ל"ז רבותינו שאמרו), יח יז א מלכים( בני את ולהמית עוני
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 והייתי, שכני מעשה לפני מעשי עורך הוא ברוך הקדוש היה בתחילה שאמרה) רט רמז, א

 פגומה נמצאתי, מעשיך עם מעשי הוא ברוך הקדוש בערוך, אלי שבאת עתה אך. טובה בערכם

 כן ועל. שלם נראה אינך ישראל בערך כי לבך על יעלה פן אמר זה דרך ועל. בערכך וחייבת

 . לך וייטב אצלם משובח ותראה הגויים בקרב תלך

 .מהגרים קדושה ושלילת בזיון וכדי, בארץ חלק לך ינתן לא כי דבר על או

 

 על מתנה לכם אתן אותו' ה אמר אשר המקום אל' וכו אנחנו נוסעים אמר האחד על כן על

 'וכו נוסעים וזהו, למקום ממקום לנוסעים רק נתייחס לא כן ועל. מאליו כבוש כעם, יתברך ידו
  '.וכו המקום אל

 . אליך צריכים אנו כי לתועלתנו הוא ואדרבה ,אתנו לכה אמר השנית ועל

 . מהארץ חלק לך שניתן לך והטבנו אמר השלישית ועל

 בלבד ישראל על טוב דבר' ה כי על הוא. לך' ה וייטיב לומר יתברך אליו ולא אלינו שנייחס ומה

 .לגרים ולא

 

 : מֹוַלְדִּתי ֵאֵל�-ַאְרִצי ְוֶאל-ֶאל-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו לֹא ֵאֵל� ִּכי ִאם ל
 משה חשש אולי יתרו חש, התורה אל בנוגע חשדו לא שמשה גם, 'וכו אלך לא ואמר והשיב 

 '. ה מתורת ומתרפה יתרו קץ היה פן

 לו ומראה. אלוהיו אל גם ישוב הגויים אצל שם בשבתו אולי, באמונה יהיה חזק אם שגם או

 '. ה את יעזוב לבל הנאה

 מהתורה לא אך, אתם מההליכה רק ומתרפה נמנע איני כלומר ,אלך לא אמר האחד על כן על

 . חלילה

 .אלוהי אל לא אך, בלבד שאלך הוא מולדתי ואל ארצי אל אם כי אמר השנית ועל

 

 שהיה, נתרצה והיטבנו לו שנאמר מה חמדת שעל יראה בל .אלך לא לומר החליט, אפשר עוד

 שלם אראה הגויים בתוך כי לומר ',וכו אם כי ואמר וחזר. פרס לקבל מנת על המשמשין מן

 אלי באת הכתוב מאמר כעניין. יתרון אקנה בתוכם כי ',וכו ארצי אל אם כי אומרו וזהו. בערכם

 .כמדובר עוני את להזכיר

 

 השנית הזאת אלך מלת כי ,אלך מולדתי ואל באומרו יתירה מלה אל לב בשום, יאמר או

, תחילה אלך ארצי אל אם כי ישראל לארץ שהוא הנזכר המקום אל אלך לא יאמר אך. מיותרת

 גם אותנו תעזוב עתה לא לומר ',וכו נא אל אומרו בזה נכון על ויבא. הארץ אל כך ואחר כלומר

 אל נא לומר לו היה, בקשה לשון הוא ואם. מיותר הוא נא אומרו, כן לא שאם. כך אחר שתשוב

 '.וכו אותנו תעזוב
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 : ַּבִּמְדָּבר ְוָהִייָת ָּלנּו ְלֵעיָנִיםֵּכן ָיַדְעָּת ֲחֹנֵתנּו -ָנא ַּתֲעֹזב ֹאָתנּו ִּכי ַעל-ַוּיֹאֶמר ַאל לא
 מה כי, הוא כן לא אך. היהדות עניין ממנו בהיפרדך תפסיד פן חששתי כי חשבת הלא, אמר

 אנו, אדרבה אם כי. ותפסיד ממנו נעזב תהיה לארצך תלך שאם אינו אתנו לכה שאמרתי

 בבואך במדבר חנתינו ידעת כן על כי והוא. אנחנו ונפסיד בעצמך שלם אתה כי ממך נעזבים

 השלכת, במדבר חנתינו ידעך עם. מבטחיך ומשכנות וטובך עושרך ותעזוב, וממולדתך מארצך

 עיניים כי, לעינים לנו והיית ובזה, ותורתו' ה אחרי המדברה לבא הזה העולם טובות גווך אחרי

 מבני לא אשר זה הלא, באומרם'. ה את לעבוד עיניהם פקחו בך כי. לישראל היית לראות

. שמם מדבר אל' ה את לבקש מקנהו וכל וכרמיו שדותיו וארמנותיו ומולדתו ארצו עזב ישראל

 .ישאג כאריה נלך' ה אחרי כי, ישראל בני עם גם ומה. הזה העולם טובות כל אל לבו שת ולא

 

 : ִעָּמנּו ְוֵהַטְבנּו ָל� 'ֵתֵל� ִעָּמנּו ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאֶׁשר ֵייִטיב ה-ְוָהָיה ִּכי לב
 את מעניש תהיה פן, עמנו תלך שלא זה מטעם לישראל טוב כי, גיסא לאידך דון תאמר ושמא

 ואתם. צדקו וגדל הכל ועזב במדבר חנותנו ידע זה הלא', ה יאמר כי. כמוך צדיקים הבלתי

 לכתו לישראל שטוב באופן. כמוהו צדיקים ואינכם, חזקה ביד אתכם' ה וגאל הייתם שעבדים

 בלכתך נשמח כי עמנו תלך כי והיה אדרבה כי, הוא כן לא אמר לזה. אתם ילך כי ויעצבו, מאתם

 נמשך לא] כי[ והוא). ז יא רבה ויקרא( ל"ז רבותינו מדברי כנודע, שמחה הוא והיה כל כי. עמנו

 . לעיניים לנו והיית אמרתי אשר אם כי, ממך

 

 לקבל מנת על הרב את כמשמשים שנתתיך רוחך על יעלה אל ,לך והטבנו אמרתי אשר ועל

 לך באומרי כי כלומר ,לך והטבנו' וכו הטוב והיה כי, מאליך ימשך דרכנו פי שעל אלא, פרס

 .דרכנו פי על לך והטבנו בך כשרון שנקנה, להנאתנו אתנו לכה הכוונה, אתנו

 

 כי', ה בעבודת אתנו תלך לך שנטיב שעל חשדתיך לא לומר. בזה החל שמלמעלה, יהיה או

 ולא. העם בלב מורך תתן פן. מלכים א"ל מלחמת בזמן, נא כלומר .אותנו תעזוב נא אלש אם

 להשליך ללמוד לעינים לנו והיית במדבר חנתנו ידעת כן על הלא כי. ההטבה על שתעבוד על

 לך שניתן בחלק לך שנטיב ממה עיקר שתעשה נחשדך ואיך. גווינו אחרי הזה העולם אושר

 .לך והטבנו כי שימשך מאליו והיה ',וכו תלך כי והיה הייתה כי כוונתי אך. בארץ
 

 ישוב שיהיה וחילוק כיבוש ואחר, כעת לארצך תלך כי תאמר אל לומר '.וכו והיה ,יאמר או

 . כמדובר ידינו תרפה בל, תעזוב מעתה נא אל אם כי. ותבוא תשוב ומצות תורה בעסק

 שיכבוש עמנו' ה ייטיב אשר ההוא הטוב והיה כי. תרוויח מעתה עמנו תלך כי והיה כי שנית

 אחרי תבוא אם, כן שאין מה. הכיבוש מעת עמנו אתה גם כי, חלק לך לתת לך והטבנו, לפנינו

 שתכבשם. עדיין הורישו לא אשר בגויים חלק לך לתת ויצטרכו, מחלקו שבט שום יתן לא כי, כן

 .לטורח עליך ויהיה ותיקחם אתה
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ֹנֵסַע ִלְפֵניֶהם ֶּדֶר� ְׁשלֶׁשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם  'ה-ֶּדֶר� ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַוֲארֹון ְּבִרית 'ַוִּיְסעּו ֵמַהר ה לג
 : ְמנּוָחה

 הוא אך. מנוחה לו לתור מקדימים שעבדיו ודם בשר כמלך שאינו, עולם של מלכו דרך הורה

 .מנוחה להם לתור ימים שלשת דרך מקדים, בארון השוכן יתברך
 

 : ַהַּמֲחֶנה-ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם ִמן 'ַוֲעַנן ה לד
 ולהקדים מהם להתפרד יתברך הוא צריך כי, לאמר ויהרהרו רע חורשי יתעו הלא תאמר ושמא

 למו כמשרת יתברך הוא כי באומרם בגדולתו יפקפקו כך ומתוך .מנוחה להם לתור ימים מהלך

 גם והיא, מעליהם שכינה זזה לא כי לומר '.וכו בנסעם יומם עליהם' ה וענן אמר כן על. חלילה

 בארון רק שאינו, ימים שלשת דרך נוסע היות נרגש אין כי. כבודו הארץ כל מלא כי, בארון היא

. הארון קדימת היא ,מנוחה להם לתור מקדמת השכינה כי להורות כבוד דרך אם כי. הברית

 .כבודו מלא הארץ כל כי, מקום בכל יתברך הוא ישגיח שבתו ממכון אך

 

 : ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי� ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאי� ִמָּפֶני� 'ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה קּוָמה ה לה
 : ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל 'ּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה ה לו
 

 ). ב י מגילה( צער לשון שהוא ויהי לשון אל לב לשית ראוי

 .לנייחא 'ה שובה ואומרו. לנסיעה ההם הדברים ייחד למה וגם

 

 : ְוָיֻפצּו ֹאְיֶבי� ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאי� ִמָּפֶני� 'ַוְיִהי ִּבְנֹסַע ָהָאֹרן ַוּיֹאֶמר מֶׁשה קּוָמה ה לה
 ההוא היום להיות כי והוא'. וכו פחדך תן ובכן באומרו, הזיכרון יום תפילת תיקון כעניין יהיה אך

 לו וישתחוו וייראוהו', ה את יראים הבלתי הגויים כל על פחדו יתן, אל פני מחלים אנו, דין יום

 אין כי הנה. זה דרך על לנו וייטב ירצנו, יתברך פניו מחלים אנו רצון עתות בהיות אך. יתברך

. כביכול השכינה אל טלטול מה בצד שמייחסת, למקום ממקום הארון הטלטל עת כי ספק

 אומרו וזהו. רוגז בחינת עת והוא), ז ז, ב שמואל( ובמשכן באהל מתהלך ואהיה הכתוב כמאמר

 עת שהוא בנסיעה כן ועל. ומנוחה רצון שהוא הנייחא עת הפך, צער לשון שהוא בנסוע ויהי

 .משנאיך וינוסו יפוצוש .אויביך על הרוגז והטל' ה קומה משה ויאמר, אז, מה רוגז
 

 : ִרֲבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל 'הּוְבֻנֹחה יֹאַמר ׁשּוָבה  לו
 שתתן ',ה שובה וזהו. עמך על הטוב רצונך ותן 'ה שובה יאמר אז, רצון עת שהוא בנחה אך

 .ידות עשר שיתברכו, האלפים את רבבות שישוב או. לישראל ונחת שובה
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  יא פרק
 

ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה  'ָּבם ֵאׁש ה-ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער 'ַוִּיְׁשַמע ה 'ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאֲנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה א
 : ַהַּמֲחֶנה

 : ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש 'ה-מֶׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ֶאל-ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל ב
 : 'ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ה-ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי-ַוִּיְקָרא ֵׁשם ג
 

 . ואנינותם הייתה אשמתם מה פירש לא למה ,לב לשים ראוי

 . יחיד לשון ויהי אומרו וגם

 '. ה בפני שהכל ידע לא מי ',ה באזני רע אומרו. ב

 . לפני אמר ולא באזני אומרו וגם

 . ששמע ידוע' ה באזני שהיה יאמר מבלי הלא כי', ה וישמע אומרו. ג

 '. ה ששמע ודאי 'ה באזני אומרו אחר וגם

 'ה אש בם ותבער ולא, אפו חרון יד על שפעל הגזרה תהיה ראוי היה, אפו ויחר אומרו. ד
 . האש את אפו חרון שהבעיר שיורה, אש בם ויבער אפו ויחר לומר לו והיה. מאליו נעשה כדבר

 . הוא' מה כי וידוע אש בם ותבער לומר לו והיה, השם אל האש ייחס למה ',ה אש אמר למה. ה

. אתם אחרים גם או, בלבד המחנה קצה בני חטאו או, ימנע לא ,המחנה בקצה אכל למה. ו

 . האש אכלתם לא למה, עימהם אחרים גם ואם. מהם יותר תאכל שלא ודאי, לבדם אם

 '. ה אל צעקו לא למה משה אל העם ויצעק אומרו. ז

 . יסודה אל עלתה ולא האש שקעה למה. ח

  .תבערה המקום שם קרא למה. ט
 .היה זה על כי ידע לא מי ',וכו בם בערה כי הטעם מפרש למה. י

 

ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה  'ָּבם ֵאׁש ה-ַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער 'ַוִּיְׁשַמע ה 'ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאֲנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה א
 : ַהַּמֲחֶנה

 זה ומעין. ה"מהקב לפרוש מבקשים שהיו) א יא במדבר ספרי( ל"ז רבותינו אמרו הנה אמנם

. תאוותיו אחרי מלכת ומעכבו, טובה בדרך ללכת המדריכו רבו את כמשרת, למו קרה כי, יתכן

, עושה מה אך. בפניו מלאומרו ובוש, מעליו רבו של סבלו עול את ולהסיר להתפקר מבקש והוא

 יפטרנו אולי, שירותו עליו רע כי אדוניו ישכיל למען, בעיצבון ובשיממון בדאגה אותו משרת

 תאוות בפרישות וקצים, התורה ועמל' ה עבודת למשא אז הייתה עליהם כן. חנם לחופשי

 ערבו לא אך. יתברך בעבודתו כקצים, כמתאוננים בעיצבון' ה מצות עושים היו כן על. חומרם

 כמאמר, פלילי עוון והוא. רבם וממשה יתברך מקונם בושו כי. מלים מפיהם להוציא לבם אל

 .לבב ובטוב בשמחה' וכו עבדת לא אשר תחת) מז כח דברים( הכתוב
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 כי, עצמו העוון וכן. יתברך לפניו ומקטרג ועולה ומחטיא ומסית יורד, שטן של דרכו זה והנה

 העביר' ה גם פסוק על ל"ז וכמאמרם. יתברך לפניו ומקטרג עולה הוא בו שנעשה המשחית

 והתודה שב וכאשר', ה באזני מקטרג והיה עלה דוד של שחטאו), יג יב, ב שמואל' (וכו חטאתך

 משמיע, מקטרג והיה עלה עצמו הרע אותו, הרע עשותם אחר כי פה היה וכן. מלפניו העבירו

 דרך על. יתברך לאוזניו ומשמיע מדבר היה שעשו רע כי, 'ה באזני רע וזהו'. ה באזני הדבר

 הוא השטן את הסירו שהוא), טז א ישעיה( עיני מנגד מעלליכם רוע הסירו פסוק על מאמרינו

 קורא מהעוון הנעשה הטמא כח את, פה גם כן. עיני נגד מלקטרג במעלליכם שנעשה הרוע

 .רע אותו

 

 א"כד שהוא, הבנה לשון שהוא 'ה וישמע אך. ללבב רואה הבלתי משה] יודע[ היה לא וזה

 הוא, האף, הנה כי והוא .אפו ויחר' ה וישמעש מיד כי, כפשוטו או). ו כג בראשית( אדני שמענו

 יד על הפורענות היעשות שבין ההפרש, למעלה אצלנו כתוב והנה. המשחיתים ממלאכים אחד

. ומבחין שמדקדק הוא ברוך הקדוש יד על נעשה לכאשר, לרשע צדיק בין מבחין שאינו משחית

. ידו על הפורענות לעשות מהמשחיתים אחד, האף הוא ,אפו ויחר ומיד' ה וישמע הנה כי ואמר

 ותבער אם כי, יתברך הוא רצה לא אך. לרשע צדיק בין מבחין היה לא, כן עושה היה אם והנה
 בקצה ותאכל, כן ידי ועל. האף אש ולא, יתברך עצמו ידי על הפורענות להיעשות. 'ה אש בם

 .מכלה היה ורשע תם, משחית יד על היה אם אך. בלבד המחנה

 

  דברים: שני על היה אפשר, יתברך ריחמו וטעם

 . אחדותם על אחד

 . בדבור ולא במחשבה רק חטאו שלא על שנית

 ף"בכ כמתאוננים וגם העם ויהי הכתוב מאמר וזה כמתאוננים רק ממש מתאוננים היה לא וגם

 בם ותבער רק, לפעול האף את יתברך הוא הניח לא ,אפו ויחר' ה ישמעש גם כן ועל. הדמיון
 נשערה וסביביו כי על, יהיה, צדיקים ביותר שאכל) א יא במדבר ספרי( ל"ז שאמרו ולמה '.ה אש

 .מאד

 

 : ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש 'ה-מֶׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ֶאל-ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל ב
 רשעתם ידע לא משה כי באומרם. עליהם יתפלל משה אל צעקו, אחד באחדות, אחד כאיש ואז

 מיד, ויצעקו ולא ויצעק כאומרו אחדותם בראות ומשה. עצמו ימנע ולא, הייתה גלויה לא כי

 .האש ותשקע' וכו ויתפלל
 

 : 'ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ה-ַהָּמקֹום ַההּוא ַּתְבֵעָרה ִּכי-ַוִּיְקָרא ֵׁשם ג
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 פן ייראו למען, יסודה אל עלתה ולא ששקעה) ב יא במדבר ספרי( ל"ז רבותינו אמרו והנה

 תבערה קראו כי נאמר לבל', וכו ויקרא יאמר זה ולפי. לכסלה ישובו אם כטבעה תעלה תשוב

 כן על. יעשה לא וכן, לשטן פיו כפותח מעתה היה כן ואם. ליראה לעלות וקל שם ששקעה על

 אל שיתנו יבצר שלא עם. רעה לבשרם לא ',וכו בערה כי העבר על הוא' וכו ויקראש מה אמר

 .וישמרו לבם

 

 כמו התורה מן לפרוש לבבם עם היה הנה כי, והוא. בשרפה נדונו למה לב בשום, יתכן עוד

 כי החומר תאוות אחר ללכת רק, חומר לבעלי תיכון ולא, היא רוחנית דת אש כי, ל"ז שאמרו

 ל"ז שאמרו וכמו. רוחניות מהחומר עשות עד תזככם התורה כי ידעו לא והם. המה במינו מין

 שנותנים מה כל אש מה), כט כג ירמיה' (וכו כאש דברי כה הלא פסוק על) שו רמז ירמיה ילקוט(

) כט, כג חגיגה( ל"ז רבותינו אמרו, בתורה הדבק כל וכן'. וכו בתורה הדבק כל כך אש נעשה בו

 כי שכתבנו מה והוא'. וכו מסלמנדרא וחומר קל, בהם שולט גיהינום של אור אין חכמים תלמידי

 . החומר את תזכך

 

 אש לכן ',ה אש שהיא בתורה מהדבק געלתם אתם יתברך הוא אמר כי ,העניין אל נבוא ובזה

 ,האש ותשקע כן על. בקרבו בתורה' ה אש לסבול החומר יוכל לא אולי יאמרו ולבל. תאכלכם' ה
 עתה גם ומה, ויסבלנה' ה אש בה ותשקע הארץ מגוף עכור חומר לך אין כי. ויבושו יראו למען

 המקום שם כן ושעל, שלו המבט כפי גורם שהמקום יראה ולבל. ממנה הזך האדם חומר
 טבע על לא ,תבערה ההוא המקום שם ויקראש מה כי אמר לזה. בהשגחה ולא תבערה

 במספר א"כ שעולה 'ה אש נרמז דרכו פי ועל. 'ה אש בם בערהש על רק, בייחוד ההוא המקום

 .התיבה עם תבערה כמנין, קטן

 

 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשרְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם  ד
-ֶהָחִציר ְוֶאת-נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת-ַהָּדָגה ֲאֶׁשר-ָזַכְרנּו ֶאת ה

 : ַהּׁשּוִמים-ַהְּבָצִלים ְוֶאת
 : ַהָּמן ֵעיֵנינּו-ֶאל ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ֹּכל ִּבְלִּתי ו
 : ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבֹדַלח-ְוַהָּמן ִּכְזַרע ז
 ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמֹדָכה ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ח

 : ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן
 : ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו-ל ַעלּוְבֶרֶדת ַהּטַ  ט
ְמֹאד ּוְבֵעיֵני מֶׁשה  'ַאף ה-ָהָעם ֹּבֶכה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוִּיַחר-ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ֶאת י

 : ָרע
 

  לב: לשים ראוי
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 לבלתי תאווה להם יהיה התאווש), ן"רמב עיין( אמרו יש לזה והנה. כפולה תאוה באומרו. א

 תחסר רשעים ובטן בפסוק אצלנו הכתוב דרך על. באכילה ההנות למען, לאכול ירבו כי גם שבוע

'. ה את לעבוד לקיימה הנפש לשובע רק, הגוף את להשביע אוכל אינו הצדיק כי) כה יג משלי(

 יתן מי, ותאבים חפצים הם שגם אם כי, גופם לשובע שיאכל לומר צריך אין כי, הרשעים כן לא

 שחסר, תחסר רשעים ובטן אומרו וזהו. יותר מאכל יחזיק למען להם מאשר גדול בטן להם והיה

 יאכילנו מי באומרו כך אחר שמפרש מה לפי, זה בפסוק אך. מתאוותם אותו למלאת בטן להם

 . אליה מתאווים שהיו ולא, הייתה להם התאווה כבר כי נראה. בשר

 . למלאה במה ומבקשים, ריקנית בטנם במן שהיה מתלוננים היו שאדרבה ועוד

 . עתה ששבו בכו היכן ,ויבכו וישובו אומרו. ב

 . בשר התאוו ואמר מתחילה פירש ולא, לפרש כדי סתם למה ועוד

 . בשר יתאוו הדגה מזכירת איך', וכו הדגה את זכרנו אומרו. ג

. חנם להם נותנים היו לא תבן שאפילו) ו יא במדבר ספרי( ל"ז שהקשו מה, חנם אומרו. ד

 . המצות מן חנם לפרש ודחקו

 . ואת לומר לו שהיה ,הקשואים את אומרו. ה

הייתה  ההיא העת על כי ידוע כי. מיותר הוא ועתה אומרו כי ,יבשה נפשנו ועתה אומרו. ו

 . התלונה

 . הגוף אל ולא הנפש אל היובש ייחסו למה כי, יבשה גויתנו לומר לו שהיה. ז

 . מיותרות עינינו ומלת אל מלת אך, המן בלתי לומר לו היה כי. ח

 . בשלח בפרשת רק מקומו אין כי ',וכו גד כזרע והמן אומרו. ט

  ',וכו שטו אומרו וכן

  '.וכו ברדת ואומרו

 כי'. וכו משה וירא יאמר יצדק יותר כי', וכו למשפחותיו בכה העם את משה וישמע אומרו. י

 . בוכים אותם ראו עיניו

 כי משה בעיני יקשה לא .מאד' ה אף ויחר כאומרו, מאד' ה בעיני הרבה שקשה מה למה. יא

 '. ה בעיני כאשר מאד אמר ולא ,רע משה ובעיני כאומרו, מעט אם

 להם שיתירו משפחות עסקי על) א עה יומא( ל"ז רבותינו אמרו והנה, למשפחותיו אומרו. יב

 . עריות

 .מפרשו ואינו ברמז הדבר ומטמין לגלות בא ועתה, בשר רק הזכיר לא מתחילה כי קשה והנה

 

 :  ָּבָׂשרְוָהאַסְפֻסף ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ד
 מלפרש בושו העריות שתלונת אם כי .ובשר עריות, להם היו תאוות שתי כי ספק אין הנה אמנם

 השני שהם ,תאוה התאוו אומרו וזהו. הבשר רק לפרש לבם אל ערבו לא ולכן, זימה היא כי

, מגלים היו לא זאת גם ואף .בשר יאכילנו מי רק היה לא, בפירוש ויאמרוש שמה אלא. תאוות

. אחריהם נמשכו כי מפניהם בושתם ממסווה מעט ויסר, החלו שהאספסוף אם כי. זוללות הוא כי
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 מעט החלו כבר כי והוא. שנית פעם ישראל בני גם ויבכו כן יד ועל ',וכו והאספסוף וזהו

 שנית לימשך קל אחד בדופי שהתחיל ומי. כמתאוננים כאומרו, בקודם ובכי אנינות להראות

 קשה היותר הדבר איך תורה וסיפרה .ויבכו וישובו אומרו וזהו. עבירה גוררת עבירה כי, בה

 הוראה נמשך ומזה, בלב התאוו תחילה. בהדרגה עשו כך כל קשה והבלתי, בקרבם הסתירו

 .בפירוש אותו ויאמרו מעט ועוד, בבכי מה

 

 לא, בדבר האספסוף הייתה יד שלא במתאוננים כי. עושים רעים שכנים כמה לנו הורה עוד

 .מפיהם הוציא עד הפריזו, רב הערב שהחלו במה אך. בפירוש דברם עד עניינם הגיע

 במתאוננים כי. מהזולת מהנדבק, מעצמם ישראל בני עוון יתברך בעיניו קשה כמה למדנו וגם

 .מהאספסוף להם שנמשך בזה כן שאין מה', ה אש בם בערה מיד

 

-ְוֶאתֶהָחִציר -נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת-ַהָּדָגה ֲאֶׁשר-ָזַכְרנּו ֶאת ה
 : ַהּׁשּוִמים-ַהְּבָצִלים ְוֶאת

הייתה  אחרת תאווה כי יובן שלא הבשר, לשאלת לזולת פנים מראים שהיו מה כי ואמר

 כח הנותן הבשר איך נא ראו לומר והוא '.וכו הדגה את זכרנו אומרם הוא הלא, מסותרת

 שהוא .חנם במצרים נאכל אשר 'וכו הדגה את זכרנו הנה כי. רושם בנו עושה העדרו, באדם

 לגוף קשים דברים באכלנו זה כל ועם. בסבלותם מעונים' וכו ובלבנים בחומר היגיעה מקום

 בחוצות אשר, הבאושה הנפסדת היא, חנם הנתנת דגה אוכלים היינו הנה כי. חזקים היינו

 ולא. חזקים ונהיה כלומר, הגוף את ומחריבה האצטומכא את המעפשת, חנם ולקחת, ישליכו

. עיפושה מתקן, מאכל לדגה מצרפים הייתם אולי תאמר שלא, את רק, הקישואים ואת אמר

 ל"ז שאמרו כמו. כחרבות לגוף שקשים הקישואים עם אוכלים היינו הדגה הנה אמר לזה

 האצטומכא המלחלחים האבטיחים וגם'. וכו קישואים שמם נקרא למה) א יא זרה עבודה(

 . העיכול ומעכבים

 
 היינו גם הלא. מעכלים היו כן שעל, כך כל מחממם היה העמל טורח אולי כי תאמר ושמא

 ראוי היה חומם עם עמל חום שבהצטרף באופן, מאד חמים שהם ושומים ובצלים חציר אוכלים

 .הרבה יזיקם

 

 : ַהָּמן ֵעיֵנינּו-ְוַעָּתה ַנְפֵׁשנּו ְיֵבָׁשה ֵאין ֹּכל ִּבְלִּתי ֶאל ו
 דברים באכלנו חזקים היינו העמל כל עם, ואז '.וכו יבשה נפשנו, עמל לנו שאין ועתה ואדרבה

 .מה כח בנו שיתן כדי בשר נשאל עתה לכן. לעבוד יכולים והיינו מזיקים

 

 נפשנו ועתה אמר לזה. בשר שבכללם טעמים לכמה מתהפך היה המן הלא תאמר ושמא
. אוכליו את להחזיק הבשר פעולת יעשה לא אם, בשר טעם אטעם אם בצע מה כלומר ,יבשה

http://www.daat.ac.il/


 90       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 ריח על לשובע לחם אוכלים הבשר סיר על שהיינו במצרים כלומר ,יבשה נפשנו עתה הנה כי

 מה כן על .יבשה נפשנו, בשר טעם שבו מה ממש אוכלים שאנו ועתה. חזקים היינו, הבשר

, כל המן אין כלומר ,כל אין וזהו. כל המן ליקרא אוכלים מיני כל במן אין כי, הוא אומר שנגזור

 .פועל ולא טעם שהוא אחר

 
 לסומא הנה כלומר .עינינו המן אל בלתי אמר לזה, יפעל הבשר בטעם הדמיון כי תאמר ושמא

 אך. אחר דבר שהוא רואה שאינו, כבשר לו לפעול דמיונו אפשר, במן בשר טעם ואוכל שטועם

 ולא, אכזב כמו לנו יהיה היו בשר שנטעם ומה. מן נראה בעינינו שאנו, עינינו המן אל הנה אנו

 .בחוש נכזב בטעם נהנה

 

 וממנה, הנפש אל בעצם מזון הוא המן כי למעלה כתבנו הנה כי, והוא, נפשנו באומרו כיוון עוד

 היא התורה, כי לא, כח תשות להם שהיה מה, הנה כי, זה על ונוסף. הגוף אל קיום נמשך

 תושיה נצור מעיניך יליזו אל בפסוק אצלנו ככתוב, עצמו הטעם מן והוא כחם שהייתה מתשת

 על. הגוף את מתשת הנפש את שמחזקת למה כי), כא ג משלי' (וכו לנפשך חיים ויהיו ומזמה

 בעסק עתה הנה כי. הנפש תחזיק החומר תתיש אם כי באמור, לנחמנו תאיצו אל אמרו כן

 נפשנו הנה אך. כך והיה יתן מי, מחזקת הנפש את אך הגוף את הוא מתשת שאם, התורה
  .יבשה

 

 אמר לזה. החלש הוא החומר ואך חזקה היא אולי, יבשה שהנפש לנו הגיד מי תאמר ושמא

 הוא[ גם מתיש, כמן רוחני דבר ובאכול. החומר מתשת התורה כי. הוא מוכרח, לומר ,כל אין

 גומל שהיה, אומר הלל היה כן על כי. להתקיים מאד חלש בגוף כח לה יהיה ואיך. החומר] את

 נפש לא כל שאין נמצא, מתישין בשניהם אנו אך. בו לכלכלה החומר בהאכיל, נפשו עם חסד

 כמדובר עינינו המן אל בלתיש אחר, בשר ולא, דמיון הוא בשר טעם בה שיש גם כי. גוף ולא

 .למעלה

 

 : ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבֹדַלח-ְוַהָּמן ִּכְזַרע ז
 היא תואנה כי עתה ראו לומר'. כו הוא גד כזרע והמן ואמרה, אבתרייהו תורה עניא והנה

, טעמם כפי, בשר של זו שאלתם הלא כי. עריות של הנסתרת התאווה בערך, הבשר שאלת

. הוא שקר, במן חלשים שהיו לאמר עיקר עשו אשר הלא כי. חרש על מצופה סיגים כסף הוא

, גד כזרע בעצם מחזיק היה המן כן. הראש להחזיק מסוגל שהוא ,הוא גד כזרע והמן הנה כי

 .ידברו כן ולא

 

 כזרע למן שאירע, גד שבט על שאומר) קלד אות בהעלותך( הזוהר ספרב ל"ז רבותינו דרך ועל

 . לארץ נכנס שלא גד שבט

http://www.daat.ac.il/


 91       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 וגיבורים חזקים כולם גד של ירכו יוצאי, גד של כזרע המן הנה, יאמר דרכנו פי על זה דרך ועל

 אף זרוע טורפים ישראל גיבורי והם. ישראל מחנה לפני ההולך החלוץ היו המה הנה כי. כנודע

 הבלתי בבשר להם צורך מה כן ואם. גופם מחזיק המן כך. ישראל כל לב את מחזיקים. קודקוד

 ולמה. בראיה הלב המשמח הבדולח כעין ועינו הנה, העין הזנת על ואם. כך כל כח בהם נותן

'. וכו לאחרון שבעה בן לראשון תשעה בן מגיד שהיה על גד נקרא כי) א עה יומא( ל"ז שאמרו

 להיותו רק זה ואין, מגיד היה הנה כי. שקר הוא מועיל היה לא לנפש גם כי אמרתם הלא יאמר

 כעין עינו היה כי העין להזנת בין, בחינות בשתי לגוף וגם. הרוחנית לנפש ומועיל רוחני
 .הגוף להזנת בין .הבדולח

 

ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמֹדָכה ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו  ָׁשטּו ָהָעם ח
 : ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן

 שאתם בישול ידי על הוא, בשר טעם בו טועמים שאתם מה אפילו אולי כי ,תאמרו ושמא

 שטו הנה כי, כן אינו. בתנור האופים עגות עשות ידי על הוא, הלב הסועד פת טעם או. מבשלים
 .עוגות ועשו 'כו ובשלו ודכו וטחנו לקטוש במה העם עושים היו שטות הנה, לומר '.וכו העם

 תחשבו אל ואמר. בו אלו שינויים עשות מבלי ,השמן לשד כטעם טעמו והיה מאליו הלא כי

 באכלו כאשר ממש ולא בשר מעין שהוא בשר טעם בו טועם, בשר מאכל אל לבו בתת שהיה

 צורך אין הבשר שנותן וחוזק .השמן לשד כטעם, עצמית הויה, ממש טעמו והיה אם כי. הבשר

 .הוא גד כזרע והמן באומרו נאמר הרי כי, לאומרו

 

  בו: היה דברים שני כי, לומר .טעמו והיה אלא וטעמו אמר שלא במה, יתכן עוד

 , הבשר שנותן כח
 .טעמו כן גם הבשר הויית על נוסף ,טעמו והיה וזהו .הטעם וגם

 

 . במקרא טעמו ארבע, במסורה והנה

 '.וכו כטעם טעמו והיה. א

 ). יד כד, א שמואל( בידיו ויתהולל טעמו את וישנו .ב

 ). א לד תהלים( אבימלך לפני טעמו את בשנותו. ג

 ). יא מח ירמיה( נמר לא וריחו בו טעמו עמד' וכו מואב שאנן. ד

 ,השמן לשד כטעם טעמו והיה' וכו שטו אומרו אחר כי, והוא. זה בפסוק מאמרנו מעין ויהיה
. הפסוקים ביתר שמתפרש מה וזהו. ואופים מבשלים שהיו מה שטות שהיה, שפירשנו כמו

 היה בפרור בשלוש מה ידי שעל רוחך על יעלה אל כי, הוא, טעמו והיה פסוק עניין כי, לומר
 טעמו את שוישנו אחר כלומר, בידיו ויתהולל טעמו את וישנו אם כי. השמן לשד כטעם טעמו

 בידיו המבשל עושה היה הוללות כי, בידיו ויתהולל כן ואם, שירצו טעם לכל משתנה שהיה

 פירוש מזה שיובן, באופן. שמן לבשר משתנה היה זה בלי כי. במדוכה דך או אופה או בפרור
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 שמאליו כיון, בפרור מבשלים שהיו מה היה והוללות שטות כי, שהוא. שפירשנו כמו העם שטו

  .השמן לשד כטעם טעמו היה
 

 כי, וילך העולם מן ויגרשהו כן על, עולם של ומלכו אביו לפני ישראל טעמו את בשנותו כן ועל

 מי הלא כי. לטבעי הדבר חשבו כי כך כל יאשמו שלא לומר ואין. המתאווים העם את קברו שם

  דברים: שני בראות, המן הייתה הזנת בטבע לא כי, יכיר לא פתי

), ב עה יומא עיין( בלבד טעמו רק באדם ונשאר עומד היה ולא, באיברים נבלע שהיה ,אחד

 . בו טעמו עמד וזהו

. ויוציאוהו יתעכל רבים ימים ואחר, נשאר אם כי נבלע אינו שמא לחשוב מקום היה לא כי ,ועוד

. ושנים ימים בקרבו הגוף יסבלנו ולא, ויסריח בגוף יתעפש הוא טבעי אם שהרי אפשר כן שאין

 .נמר לא וריחו, וזהו. הוא רוחני כי ודאי אלא

 

 המבשל, טעמו שמשתנה שאחר באופן, לומר. השמן לשד כטעם טעמו והיה העניין שיעור או

 . היה בידיו מתהולל ואופה

 אינו בשנותו כי הוא הלא .כל אין יבשה נפשנו לומר ככה על ראו מה איפה כן אם תאמר ושמא

. ממש בשר נעשה היה לא אך, בעלמא טעם היה בשר טעם בו שהיה משל דרך. טעמו את אלא

 אך. רגליהם את בהסך אותו מוציאין והיו, בשר האוכל כטבע במעיו מתעפש היה כן אם הלא כי

 בגוף הבשר יעשה כאשר, בגוף נמר לא ריחו כי והראיה. בשר נעשה ולא בו בלבד טעמו עמד

 הוא כאשר מן באכלם כאשר כי, באומרם, לטעות דרך להם היה כן על. ומסריח נבאש דבר

 טעם רק היה לא כי, בלבם אמרו כן ועל. טעמו את בהישנותו עתה גם כן, באיברים נבלע

 .כלל והנאתו ממשו לא אך, בעלמא

 

 אחד על הוא במן שקצים מה אולי, לומר מקום היה הנה כי, לומר '.וכו גד כזרע והמן ,יאמר או

  טעמים: מכמה

 . גופם יחזיק שלא על או

 . לו שתאב הזן דבר רואה העין שאין, העין הזנת העדר על .ב

 . בו קץ עמל בלי בו רגיל ואדם בא שהיה ומה. אהליהם עד להם בא שהיה למה בו שקצו .ג

 . בעיניהם וימאס בו רוח נחת להם היה לא, בעיניהם נמוח כמים שהיה למה .ד

 כאשר טעם בו מוצא החומר אין כי, הרוחני הדבר הוא כן כי. מוטעם דבר היותו בלתי על .ה

 . לו ודומה בשר באוכלו

 שהנפש ונקי נכסה קלחת בתוך בשר לנקיות דומה ואין, השדה פני על נמצא שהיה למה .ו

 .לאכלה רוח קורת תהיה שלא, ארץ עפר על הנמצא לדבר כן שאין מה. לו תאבה
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 מן אם כי, האמיתית תאוותם זו ואין, בלבבם רעה כי עתה ראו, תורה אמרה האחד על כן על

, האחד על הנה כי. במן לקוץ הגורמים מהדברים דבר ואין, ידברו כזב הלא כי. לחוץ השפה

 . הוא הטבעיים כל כמאמר הראש שמחזיק ,הוא גד כזרע והמן

 . לעיניים הוא שתאווה באופן ספיר כעין שהוא ',וכו ועינו ,אמר השנית ועל

 לא אך, אוהליהם עד המן להם בא היה בלבד הצדיקים הלא כי ',וכו שטו ,אמר השלישית ועל

 יומא( מרחוק עד והולכים מתפשטים שהיו ,העם שטו אם כי). א עה יומא( המתאווים העם המון

 ). שם

 . במדוכה נידוך או ברחיים נטחן היה איך כמים נמס היה ואם, ברחים וטחנו ,אמר הרביעית ועל

 

 וחם א"כד, היום כחום יקרנו הפה בחום אך, אוכל פי אל יבוא טרם היה זה אולי תאמר ושמא

 מה, מים ונעשה מיד מתיכו החום ואם ,בפרור ובשלו אמר לזה). כא טז שמות( ונמס השמש

 . הבישול היה

 נעשה שהיה, עוגות אותו ועשו אמר לזה. חמים כמים ומתבשל כמים שהיה תאמר ושמא

 . עיסה

 '.וכו טעמו והיה אמר החמישית ועל
 : ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו-ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל ט

 הארץ בין מפסקת יריעה כמין למטה נעשה היה כי והוא'. וכו הטל וברדת אמר הששית ועל

, ארגז בתוך נקי יהיה למען). יד טז שמות( הארץ על ככפור דק כאומרו, קשה יריעה המן אל

 ).ב עה יומא( למטה ויריעה למעלה יריעה

 

ְמֹאד ּוְבֵעיֵני מֶׁשה  'ַאף ה-ָהָעם ֹּבֶכה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוִּיַחר-ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ֶאת י
 : ָרע

 עיקר זו אין בשר יאכילנו מי שאמרו מה כי, לומר יוכרח האלה ההכרחיות כל אחר כן ואם

 משה וישמע אומרו וזהו. הבשר לשאלת פנים ומראים העריות תאוות מחפים אם כי. תאוותם
 הבין. הבנה לשון שהוא) ו כג בראשית( אדני שמענו א"כד. והבין שמע כי לומר', וכו העם את

 ,למשפחותיו אם כי, הבשר על העיקר היה לא, בוכה העם שהיה מה כי, האלה הדברים מתוך
 ולא, אהלו לפתח איש אומרו וזהו). ספרי( להם שיתירו, העריות על שהוא, משפחות עסקי על

. בוכה היה, אחות או כבת קרובותיו הן ,אהלו פתחשב מה בשביל איש כי לומר. בפתח אמר

 כן על. ללבב יראה הלא כי, דברים הכרח מתוך זה להבין צריך היה לא ה"שהקב למה והנה

 ולא, ללבב ולא לעיניים שיראה משה ובעיני אך. יתברך לפניו נכון לבם כי ,מאד' ה אף ויחר

 רע משה ובעיני רק, כך כל לו חרה לא כן על. מסברא אלו הכרחיות ידי על רק הדבר הוציא

 .בלבד
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-ַמָּׂשא ָּכל-ָמָצִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ָלׂשּום ֶאת-ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד� ְוָלָּמה לֹא 'ה-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יא
 : ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי

תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶק� ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא -ָאֹנִכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי-ָהָעם ַהֶּזה ִאם-ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל יב
 : ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיו ַהֹּיֵנק-ָהֹאֵמן ֶאת

 : ָּלנּו ָבָׂשר ְונֹאֵכָלה-ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר ְּתָנה-ָהָעם ַהֶּזה ִּכי-ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל יג
 : ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני-ָּכל-אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת-לֹא יד
 : ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי-ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ְוַאל-ֹעֶׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ִאם-ה ַאְּת ָּככָ -ְוִאם טו
ֵהם ִזְקֵני ָהָעם -ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי-מֶׁשה ֶאְסָפה-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה טז

 : ֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמ�ֹאֶהל מֹו-ְוֹׁשְטָריו ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ֶאל
ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶלי� ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּת� ְּבַמָּׂשא -ְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמ� ָׁשם ְוָאַצְלִּתי ִמן יז

 : ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּד�-ָהָעם ְולֹא
 

  .לעבדך הרעות למה ליוצרו יאמר קדוש פה איך לב לשים ראוי
 לא ולמה אומרו הלא כי, כך אחר שאומר מה אינו כי, יתברך הוא לו שהרע ההרעה היא מה. ב

 . אחר דבר שהוא שמורה', וכו חן מצאתי

 משא כל ששמת לומר לו היה כן ואם. עליו העם משא כל יתברך שומו על מתרעם שיראה .ג
 למה יתברך קונו על שיתלונן, נחשב זר כמו זה גם ואף. המכוון הפך שמורה לשום ולא', וכו

 . בעיניו חן מצא לא

 . חי אל בבני כקץ שנראה '.וכו הריתי האנכי באומרו הקושיא תכפל מזה ויותר

  '.וכו הריתי האנכי הזה הכפל כל מהו. ד

 . כך לו אמר לא מעולם כי', וכו שאהו אלי תאמר כי אומרו. ה

 אם ישראל בארץ בחיקו ישאהו יתברך הוא לו אמר יתכן איך כי ',וכו האדמה על באומרו. ו

 ל"ז שאמרו כמו. ההוא ביום זה עניין על ומידד אלדד כנבואת, שמה יכנס שלא משה עתיד היה

 . לארץ ישראל את מכניס יהושע מת משה שהייתה נבואתם) כו יא במדבר ספרי(

 עתה שבידו הצרה עזב ואנה. לארץ הכניסה אחרי שיהיה מה על מיצר מעתה היה היתכן. ז

 . העתיד על ודאג

 . יתן' וה, סרסור אלא הוא יהיה ולא, ליתן לו היה משלו האם ',וכו בשר לי מאין אומרו. ח

 . לזולת לאמר שאינו, צודקת בלתי היא לאמר מלת כי ,לאמר עלי יבכו כי אומרו. ט

  '.וכו הרעת למה יתברך לו שיאמר', ה על לא העם על היא הזאת התלונה כל כי. י

 . בשר להם לתת יוכל אחרים עם בהיותו האם ',וכו לבדי אנכי אוכל לא אומרו. יא

 י"רש( ל"ז שאמרו מה וידוע, אתה יאמר מהראוי כי', וכו לי עושה את ככה ואם אומרו. יב
 ולא עתיד שהוא ,לי עושה אומרו לשון על מתיישב בלתי עדיין אך. כנקבה כחו שתשש) ן"ורמב

 . הווה

  .הרוג נא הרגני אומרו כפל מה. יג
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 . ברעתם יאמר מהראוי כי ,ברעתי אראה ואל אומרו. יד

 . אותם לסיים מאריך למה', וכו לי אספה אומרו. טו

  .ושוטריו העם זקני היו מאשר, איש שבעים לי אספה יאמר די שהיה ועוד
 התנבאו ומידד אלדד הנה, להכינם שאם. עמו שם יתיצבווש מועד אהל אל יקחם ציוה למה. טז

 . אלו הכנות בלי במחנה

 לדבר צורך מה, עליו אשר הרוח מן להאציל כי ',וכו ואצלתי שם אתך ודברתי אומרו. יז

 . משה עם מתחילה

 .הוא 'וכו אתך ונשאו אומרו בכלל כי, מיותר הוא ,לבדך אתה תשא ולא אומרו. יח

 

 יכול שאיני דעתכם על היעלה משה שאמר). ח א( רבה דבריםב ל"ז רבותינו אמרו הנה אמנם

 ה"שהקב אלא. אתכם שאת לבדי אנכי אוכל לא אמרתי למה אלא. בכם כיוצא אלף להנהיג

 .מנהיגיהם בראשי שאשמתכם, דייניכם גבי על אתכם הרבה

 

 ועל. ידו על מרעיתו עם אל הנשפע הוא כן, הרועה נפש איכות לפי כי, והיא, שנית הקדמה עוד

. נפשו גדולת איכות אל מתייחס עליון מזון שהוא מן רק, משה בזכות לישראל יושפע יאות לא כן

 .בו וכיוצא כבשר ארציים עכורים דברים לא אך

 

-ַמָּׂשא ָּכל-ָמָצִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ָלׂשּום ֶאת-ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבֶּד� ְוָלָּמה לֹא 'ה-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יא
 : ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי

 ונבוא אל העניין
 משפחות עסקי על רק, הבשר על בכייתם עיקר אין כי ספק אין הנה, בלבו ה"ע רבנו משה אמר

 היה אם והנה. לאכול בשר תלונת רק, מהזכיר בושו הנה, אמנם אך. העריות את למו שאסר

, לתת אוכל לא זאת אם, אך. העריות תלונת מלפרש ישתקו אולי, בשר להם לתת בידי ספק

 מאמריו מערכת שם כן על. העריות גם ולגלות להתפקר פה פתחון להם יהיה אז, אין כי ויראו

 שני על העם את מהאשימך יבצר לא הנה, לומר '.וכו הרעות למה לאמר הבשר תלונת על

  דברים:

 . ומתלוננים תורעמנים שהם, להם אשר טובה בלתי מידת על ,אחד

 כאומרם במצרים להם טוב כי לומר הוסיפו ולא ,בשר יאכילנו מי רק אמרו ולא יתן מי ,שנית

 '. וכו הדגה את זכרנו

 סבלנות ללמדם טורחים שאין ומנהיגיהם בראשיהם אשמתם כי, עלי הוא הראשון הדבר והנה

 . מותרות בקש ולבלתי בהכרחי והסתפק

 . העם על היא ,והשנית
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 אשמת וכל, יחידי רועה שמתני כי שהוא, לעבדך הרעות למה אמר בעצמו הנוגע על כן ועל

 . לבדי עלי הם טובות הבלתי מידותיהם

 מן לחם להם לתת כח בי נתת כאשר לומר. 'וכו בעיניך חן מצאתי לא ולמה ,אמר השנית ועל

 הייתי בשר בשאלם מיד, וכיוצא כבשר צרכיהם כל לספק כח בי שם היית אם. בזכותי השמים

 חן מצאתי לא למה אומרו וזהו. במצרים להם טוב כי לומר מאמרם יתפשט טרם. להם נותן
 .כלחם תאוותם משא יתר להם לתת שאוכל, עלי הזה העם משא כל לשום החן שיהיה ,בעיניך

 

תֹאַמר ֵאַלי ָׂשֵאהּו ְבֵחיֶק� ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא -ָאֹנִכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכי-ָהָעם ַהֶּזה ִאם-ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ָּכל יב
 : ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבָתיוַהֹּיֵנק ַעל -ָהֹאֵמן ֶאת

, צרכיהם סיפוק צורך הבנים ואם אב על להשפיע יתברך דרכו זה כי, והוא', וכו הריתי האנכי כי

 שהוא מה לו לתת ראובן על יגזור כי. להם בא, צרכיהם לו לתת ראובן על יגזור כי. להם בא

 האנכי משה שאמר וזה. להם בא צרכיהם סיפוק צורך ידו שעל כצינור והוא. ילדיו מזון צורך
  הם: סוגים שני כי, והוא. כאם אני אם או. כאב ידי על להם יורקו צרכיהם שכל ',וכו הריתי

 , לאב מתייחס האחד

 . לאם והשני

 להאכיל בהשגחה לאב תיתן כאשר צרכם להם תריק ידי שעל, הריתי האנכי אמר האחד ועל

 . לבן
 . יינק כי אמו בשדי בטבע הילד שמזון ,ילדתיהו אנכי אם או

 להשפיע, בכחי שאלותם להם לתת עלי צרכיהם משא כל שמת לא כי. בי זה ולא זה לא הנה

 מהכח להם להריק, ההוא השפע בחינת על שאגזור. בחינתו ממקום זולתו דבר כל או בשר להם

 . שורשי מגדר למטה הוא שהבשר עם, צרכיהם להם לספק בי נתת אשר
 אין כי, עימהם אנכי כן לא. ותניקהו מדדיה לו מוצקת שבטבע הילד כאם ,ילדתיהו אנכי אם או

 .כמדובר שמים לחם לבדו הלחם רק, איכותי כפי לו ודומה בשר להם הרקתי

 

 רק. הנקבה כאומנת צרכיהם לספק חייבתני לא כי, זאת על אתלונן מה כי' ה אלי תאמר ואם

 יבקש לא אך. אביו המלך ועל אומנתו על הילד מחסור שכל, המלך ילד את שמגדל הזכר כאומן

 וזה. בן של דעתו לפי ארץ ודרך דעת וילמדהו, בדברים וישדלהו בחיקו ישאהו רק, האומןמ

 שאהו אלי תאמר כי אומרו וזהו, תשובה אשיב זה על גם. מדון ישתוק באופן לעשות לי היה
 ). יז ז דברים' (וכו בלבבך תאמר כי א"כד, דילמא בלשון תשמש כי מלת כי והוא '.וכו בחיקך

 ולהדריך לשדל ,היונק את הזכר האומן ישא כאשר בחיקך שאהו אלי תאמר שמא, יאמר וזה

 שלא. בה כל יחסר שלא' וכו זבת שהיא לאבותם נשבעת אשר האדמה על יתכן זה הנה. בלבד

 היה ההיא הארץ על עתה היה ואם. ארץ דרך ולמוד בדברים לשדל רק, צרכים סיפוק יצטרכו

 כי אומרו וזהו. מזונות מיני שאר ויתאוו, מן רק בו שאין הזה במדבר כן לא אך. צודק העניין
 .בו כל שאין במדבר כן שאין מה ',וכו האדמה על יצדק זה', וכו תאמר
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 : ָבָׂשר ְונֹאֵכָלהָּלנּו -ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר ְּתָנה-ָהָעם ַהֶּזה ִּכי-ֵמַאִין ִלי ָּבָׂשר ָלֵתת ְלָכל יג
 כל עלי יהיה חפץ שהייתי ',וכו לשום בעיניך חן מצאתי שלא שאמרתי מה, ואמר ופירש

 שפע איכות מעין אינו כי .בשר לי מאין כי, הוא הלא, שאלותם כל להם לתת שאוכל מחסורם

 . לו ודומה הרוחני מן רק, ידי על לימשך נפשי אל המתייחס

 

 לזה. השפע והתעבות השתלשלות ידי על, בזכותי תת אוכל הארצי בשר גם כי תאמר ושמא

 לא, השתלשלות ידי על רק השפע יחס אל בהדמות שלא הבא כי. הזה העם לכל לתת אמר

  .הזה העם לכל יהיה ואיך, מזער מעט רק ירבה
 

 עיקר כל אך, דברך טוב, לאכול בשר על כפשטה הייתה התלונה לו הן כי', ה נא תאמר ושמא

 נתקן היה מה כן ואם. העריות להם שאתיר, משפחות עסקי על רק, הוא זה על לא תלונתם

 ממה הנה, לומר '.וכו לאמר עלי יבכו הנה כי, הוא הלא. לאכול בשר להם לתת כח בך בהיות

. מלאומרו בושו ערווה בשר אך בשר, יאכילנו מי רק אינו, בפה לאמר לבם אל שערבו שיבכו

 יכולת ראותם אחרי שיבושו שכן מכל כי. הכל נתקן היה בשר להם לתת יכול הייתי אם, כן ועל

 .פלילי עוון שהוא זימה שהוא מה יזכירו שלא, קונם

 

. מהדבר שנמשך מה על רק, בשר שאלת על אשמתם גודל אין כי' ה ידעתי הנה ,יאמר או

 לי מאין אומר אני כן על. במצרים למו טוב כי לומר שהוא ',וכו הדגה את זכרנו לומר שבאו
. במצרים להם טוב כי לומר ימשכו טרם ,בשר לנו תנה לאמר עלי יבכו מעת', וכו לתת בשר

 '.וכו לאמר אומרו וזהו. יותר אז לשונם תתפשט לא, למו ניתן שמיד בראותם כי
 

 לערוך אל היוכל כיוונו ,בשר יאכילנו מי באומרם כי). יט עח תהלים( המשורר כמאמר, יאמר או

 לא למה משה יאמר ובזה. חלילה, יאכילנו האל גם האם, יאכילנו מי כלומר. במדבר שלחן

. הרבה מרוויחים היינו הנה כי. מיד שאלותם כל לתת כח בי שיהיה 'וכו לשום 'וכו חן מצאתי

. פיהם בשמים ישיתו לא, דבר להם בחיסור תאוותם מיני כל למלא יכולת בידי שיש ביודעם כי

, בידי תאוותם כל אין כי עתה כן שאין מה. ידי לאל יש כי ידעו כי ,בשר לנו תנה לי יאמרו רק

 זכיתי לא למה אומרו וזהו. בדבר ספק לשום ימשך שאפשר, קונם מאת דבר כל לשאול ויצטרכו

 בידי כח היה אם מרוויחים שהיינו ומה .בשר לי מאין הלא כי עלי הזה העם משא כל שוםשת

 לאמר יהיה ולא, ונאכלה בשר לנו תנה לאמר יהיה עלי יבכו כאשר, היה כך אם כי, הוא, לכל

 ולא ,בשר לנו תנה לאמר', ה על ולא ,עלי יבכו כי אומרו וזהו. במאכיל כמספקים יאכילנו מי

 .יאכילנו מי
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 יכולתי על אינו מצטער שאני ומה. מיד להם לתת שאוכל בשר מאין שאמר ,לזה קרוב או

, תחילה עלי יבכו כי רק. יבכו טרם לשאול כח יעצרו לא הלא כי. צרתם גודל על רק. שירבה

. לשאול רק לבכות צריכים היו לא, לכל כח בי היות ידי ועל .ונאכלה בשר לנו תנה לאמר כדי

 .שאלותם להם לתת הוא רב כי בכחי יבטחו כי

 
 : ָהָעם ַהֶּזה ִּכי ָכֵבד ִמֶּמִּני-ָּכל-אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבִּדי ָלֵׂשאת ֶאת-לֹא יד

 פירוש שסיים ואחר '.וכו חן מצאתי לא ולמה שהיא, השנית תלונתו עניין ביאר כה עד והנה

 אנכי אוכל לא ואמר. לעבדך הרעות למה שהוא, ביה דפתח מאי לבאר בא, מניה דסליק מאי
 חד לכל דלמטייה היכי כי, עמי רבים היות לי וטוב, רועיהם על אשמותם כי '.וכו לשאת לבדי

 .מכשורא שיבא

 

 : ֶאְרֶאה ְּבָרָעִתי-ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ְוַאל-ֹעֶׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג ִאם-ָּכָכה ַאְּת -ְוִאם טו
 עושה את וזהו. כנקבה כחי ויותש זכויותי יתמעטו כי לי עושה את, לבדי רועה תניחני ככה ואם

 אשמות עלי ירבו כי, לי מתהווה ההרג כי. הרוג בסכנת אני כך ובין כך בין כי, עתה הרגני לכן. לי

 במותי ארוויח ומה. מיותר כן גם ושהוא, מקור לשון הרוג אומרו וזהו. ראשי את ואחייב העם

 אל ,נא תהרגני וכאשר. זכאי אמות כי, ברעתי אראה ואל כי הוא הלא. זמן אחר מבמותי עתה
 והם יחידי לרעות בהתמידי אך. שכר ומתן זכויותי רק הסילוק בעת אראה לא כי ,ברעתי אראה

 העם אשמת היא, רעתי רואה אהיה אז ,הרוג אהיה כאשר. עלי נחשב והכל, אשמה מרבים

 שאמרו למה נצטרך ולא ,ברעתי אומרו וזהו. בסילוקו חוטא לכל מראים כאשר, עלי הנחשבת

 אל פירוש והוא. ברעתם באומרו הכוונה אך, הכתוב שכינה) תשלו רמז בהעלותך ילקוט( ל"ז

 .כמדובר הרעות למה אומרו

 

ֵהם ִזְקֵני ָהָעם -ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי-מֶׁשה ֶאְסָפה-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה טז
 : ֹאֶהל מֹוֵעד ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמ�-ְוֹׁשְטָריו ְוָלַקְחָּת ֹאָתם ֶאל

, יחידי רועה היותך על שהוא .לעבדך הרעות למה שאמרת הראשונה תלונתך על הנה אמר

 לך ידמה אשר רק להנהיג ראוי אין כי, להורות והוא ',וכו לי אספה לכן. מנהיגם בראש ואשמם

 לבל אך. ממך נאצל בלתי מאתי נבואה רוח עלימו אשרה אפשר והיה. נבואי רוח בהשראת

. מאתך נאצל ישראל שאר על יתרונם ויהיה, איפה זאת עשה, המנהיגים בריבוי קנאה תהיה

 יהיו זה לעניין גם כי. ותלמידו מבנו מקנא אדם אין כי) ב קה סנהדרין( ל"ז שאמרו מה מעין

 .כתלמידיך

 

 אמר החכמה על, כן ועל. ושפלות ענוה ובעלי ועשירים גיבורים חכמים צריך הנבואה ולחול

 גבורה ועל). א לב קדושין( בתורה האמורים זקנים מכל כנודע, חכמיהם שהוא ,ישראל מזקני

 לרדות פרעה שמינה השוטרים הם ,ושוטריו העם זקני הם כי ידעת אשר, אמר וענוה ועושר
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 בעיני חשובים שיהיו גזירתם לקיים, עשירים רק ממנים שאין. הלבנים בעבודת ישראל את בם

 ושפלות ענוה אין כי, ושפל ענו וגם. מלאכה עושה לבלתי והכות לרדות, גיבורים וגם. העם

. במקומו כמדובר, מלאכתם שיעשו לישראל להם אמור בלתי על שהוכו, ההם כשוטרים גדולה

 .בעצם ידעם הוא כי ',וכו ידעת אשר באומרו רמז וזה

 התבודדם הכנת וגם. המקום הכנת למו שיועיל .מועד אהל אל אותם ולקחת, לכך הכינם ולמען

 .עמך שם והתייצבו וזהו. עמך
 

ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעֶלי� ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם ְוָנְׂשאּו ִאְּת� ְּבַמָּׂשא -ְוָיַרְדִּתי ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמ� ָׁשם ְוָאַצְלִּתי ִמן יז
 : ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּד�-ָהָעם ְולֹא

 הבלתי על תחול המוכן על הנבואה שבחול עניין יהיה ולא. שכינה השראת היא וירדתי ואז

 עניין והוא. עליך בחול נבואי רוח עלימו ישרה לא ולכן, ישתוו לא המדרגות הלא כי .מוכנים

, שומע היה לבדו והוא, משה עם מדבר יתברך הוא שהיה), א בא פרשת מכילתא( ל"ז מאמרם

 וידבר שנאמר פעמים עשר שמונה שכנגד) ד כהנים בתורת( אמרו וכן. אצלו שהיה אהרן ולא
 לחול משה אל התחברותו לו שווה דלא. מיעוטין עשר שמונה נאמרו ,אהרן ואל משה אל' ה

 היא כי, עמו להשיג זולתו כח יעצר לא משה נבואת שגדר למה הוא אך. אגבו נבואה בו

 עם התנבאו יחד כי איש השבעים רוח על יעלה ולא, ישכילו למען כן על. המאירה מאספקלריא

 ודברתי וירדתי יתברך הוא אמר כן על. יחד יתנבאו אם, עמו שווה מדרגתם אולי כי, משה
 גם כי. לבדך עמך ודברתי תחילה כי ויכירו, ענן בהשראת וירדתיש מה יראו כי .שם עמך

 ואצלתי כן שאחרי אלא. עימהם בכללותך אדבר לא כי, ישמעו לא, בך דברי במציאות שיכירו
 שנחה אחר אם כי. אליהם וקצת עליך יחול קצת, יתחלק אליך שהבא לא ,עליך אשר הרוח מן

 אין כי, אליהם ממך יאצל שמאליו ולא. הרוח מן וזהו, קצת אם כי, שבך כח ככל לא וגם. עליך

, כנודע והוא .עליהם אשים עליך אשר הרוח מן שאאציל שאחר אם כי. לזולתך באה מדרגתך

 ומתלבש משתלשל הנאצל כי. נאצל שממנו הרוחניות לאיכות שווה שנאצל מה איכות אין כי

 ממש ולא. מנר נר כמדליק הוא אם כי. מהקודם חסר שאינו, שנית ממנו שנאצל ממה מה בצד

 אעשה, ממך האצל שאחר אם כי. הודלק שממנה אור אל שווה הנדלקת שהארת, מנר כנר

 מגדר שאשלשל. מקצתו כלומר ,עליך אשר הרוח מן ואצלתי וזהו. בך מאשר שפלה שימה

 במשא אתך ונשאוש בבחינת רק, אליך השווי יהיה שלא באופן .עליהם לשום כדי עליך אשר
 כאומרו, לבדם הם אם כי. אחד מגדר אינם כי, יחד ולהם לו הדבור נתייחד לא כן ועל .העם

 .ויתנבאו הרוח עליהם כנוח ויהי כן אחרי
 

 .אתך ונשאו שהם אם כי ,העם משא לשאתמ בעצם נצולת לא הנה ,יתברך הוא לו אמר עוד
 אך. לבדך אתה תשא לאש רק, אתה שתשא למה העם במשא כולם שישאו מה שישווה לא

 .אתך וזהו, הבחינות מכל העיקר אתה כי, כולם מיחד יותר אתה תשא העיקר
 . לעבדך הרעות למה אמרת שעליו ,הראשון הדבר על הוא זה כל והנה
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 תאמר העם ואל אמר, העם עניין על שהוא ',וכו חן מצאתי לא ולמה השנית על שאמרת ולמה
 '.וכו

 
  :)תשלו רמז ילקוט( ובמדרש

 הפסח ימי שבעת. לישראל' ה שנתן טובים ימים שבעים כנגד ,איש שבעים לי אספה
 ושתים וחמשים. עשר שמונה הרי, ועצרת הכפורים ויום השנה וראש החג ימי ושמנת
 . שבעים הרי ,שבתות

 

  אחר: דבר

 . למצרים שירדו נפש שבעים כנגד

 
  אחר: דבר

 ואוכל, מביאו היה והוא, לאיסכולי מוליכו והיה, פדגוג לו ועשה, בן לו שהיה למלך משל

 יכול איני, לו אמר. לאביו צווח הפדגוג התחיל, הנער ומשגדל. ידיו על ושותה ידיו על

 אלא, כן לך לומר מבקש הייתי, המלך לו אמר. אחר עשה, לעצמי בנך בטרחות לעמוד

 אלו הבן. כן עשה לך רשות לי שנתת ועכשיו, גדלתו שאתה מפני בעיני שהייתה כעורה

. היונק את האומן ישא כאשר שנאמר, משה זה הפדגוג. 'לה אתם בנים שנאמר, ישראל

. באר עלי שנאמר, להשקותו וזקוק. לכם ממטיר הנני שנאמר, להאכילו זקוק משה והיה

 .כ"ע לבדי אנכי אוכל לא אמר ובאחרונה. התורה ועל המצות על ומזהירן

 

 היותנו שעם. החמה ימות ה"שס הוא, שבתות ושתים חמשים המה איך המנין דבר על והנה

 עניין מה, להעיר שראוי מה אמנם. כנודע ההפרש משלים העיבור חדש הנה, ללבנה מונים

 . אלו זקנים השבעים אצל טובים הימים

 . כנגדו אחר טוב יום הוא והיכן. הוא גם ישראל רועה מהיות, ה"ע רבנו משה נסתלק לא כי ועוד

 . פה עניינם מה ,נפש שבעים כנגד שהוא השני הדרך וגם

 מהטעמים אחד על הוא ואם. כלל שבעים היותם אל ייחס בו אין', וכו משל השלישית בדרך ועוד

 . אחר דבר אינו הקודמים

 .העניין מן אינו זה כי ',וכו במצות ומזהירן אומרו ועוד

 

  משה: מאמר עניין היה דברים שני על כי כתבנו הנה, אמנם

 . העם אשמות לבדו ישא לאש עצמו אל הנוגע על אחד

 . כתבנו כאשר בו וכיוצא בשר להם לתת מחוקו היה לא כי, ישראל צורכי לספק שנית

, מה בצד אליו יתדמו צריכים היו, העם במשא למשה להתחבר כדאים להיותם כי ,כתבנו עוד

 .ושכינה נבואי רוח עליהם בהשרות

http://www.daat.ac.il/


 101       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 

 ונבוא אל העניין
 קבלת אל להכינם כאשר כי, והוא. הנבואה עניין על היה שבעים מניןש הוא האחד דעת הנה

 יוכנו ידו ועל, במשה שכינה ושתשרה, משה עם שם ושהתייצבו, מועד אהל אל הביאם השפע

 יום שבעים כנגד שהוא. שבעים במנין להכינם, אליהם יתברך הוא ראה כן. אליהם ממנו ויאצל

 כי. שפע המריקים צינורות כשבעים שהם, בהם לעולם וקדושה שפע צינורות שנפתחים, לשנה

 הווה הרקתם רושם תמיד, המציאיות אותם כי. ולהועיל לעזר למו להיות שפע מהם תורק, מהם

 והנה. כנודע, בייחוד הרקתם יום בזולת גם, נעדרת מציאותה אין הקדושה כי. מה בצד בעולם

 לו להיות מנוחה יום לו שיהיה, הכנה שום צריך היה לא משה אך. להם רק הוצרך לא זה כל

 .כנגדו עזר

 

 כאומרו, בעדם לכפר העם אשמות שמקבלים מה על הוא שבעים היותם כי ,הוא, השני והדרך

 השבעים כי והוא. מצרים שירדו נפש שבעים כנגד, שבעים היותם הוצרך כן על '.וכו אתך ונשאו

 ששים נפשות כל, ובדים פארות התפשטו נפשותם שמייחס. ועיקרים שורשים כשבעים היו נפש

 יעזר וגם. שבעים מאותם אחד משורש המסתעף אחד כל לישא, שבעים היו כן על. כנודע ריבוא

 כולם את שכולל משה לולא, יספיקו לא לבדם, זה כל ועם. אליו המתייחס שורש כל מאיכות

 .העם במשא לבדו ישא רצה שלא אלא). ב טז סנהדרין( כנודע

 
 ללמדם היה עניינו עיקר משה כי, והוא. המשל כעניין, פרנסתם דבר על ,הוא ,השלישי והדרך

 מאומרו ולמד. בזכותו ידו על ניזונים היו דרכו פי שעל אלא .לאיסכולי מוליכו והיה כאומרו, תורה

 הנני לומר לו היה כי, והוא'. וכו ולקטו העם ויצא השמים מן לחם לכם ממטיר הנני) ד טז שמות(

, לנוכח בלשון אהרן את שכולל שמורה, לכם אומרו אך'. וכו ולקטו העם ויצא' וכו לחם ממטיר

 ממטיר הנני, למשה יתברך הוא שאומר ספק אין. לנוכח שלא בלשון העם ויצא ואומר וחוזר

 ולקטו העם ויצא דרכם פי ועל. עמו כוללו אהרן כבוד שמפני', וכו לחם בזכותכם בלבד לכם

 ולמד, בזכותו עלתה מרים סילוק אחר כי), יז כא במדבר( באר עלי וכן. בזכותך ויתפרנסו

 לא מרים בסילוק כאילו, כמאליו הוא אך. יתברך הוא שיעלהו נאמר ולא, באר עלי מאומרו

 על שלקה מפני, משה ההוא בשיר נזכר שלא אלא. מליפסק מעכבתה משה זכות כי, נסתלקה

 כמן האיכות דקי דברים שאלו שלא, שבאחרונה אלא). טו יט רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו ידו

 היה אז. למעלה כמפורש בשר לי מאין אמר עליה כי. בשר אם כי, למשה המתייחסים ובאר

 .צרכיהם בסיפוק יושפעו ידם שעל אנשים למנות יתברך הוא הסכים ואז. לטורח עליו

 

 למה שנדע במה, מאליו יובן כי והוא. שבעים היו למה לפרש הוצרך לא הזאת הבחינה ועל

 הוא במדבר גם ומה לארץ בחוץ הנה כי והוא. ידם על מזונם לישראל לספק צדיקים הוצרכו

 שהוא ישראל בארץ כן שאין מה. ידם על ויתחלק יורק השפע וכל, שרים שבעים שליטת מקום
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 חיצונים תחת ישראל את לשום, יתברך הוא אמר במדבר בהיותם והנה. יתברך ידו על

 מפרנסם היה כה עד כן על. כדאים אינם עצמו ידי על ואם. יתברך כבודו אינו, ידם על להתפרנס

 ינגדו זולתו יד על אך. נגדו כאין שרים השבעים, מאד גדול משה האיש ולהיותו. משה יד על

 ולמה, ידינו על לארץ בחוץ השפע ביאת שתהא הנחלתנו הלא יתברך לפניו באומרם, השרים

 כמקרה פן יחוש אחד כל כי. כולם יחד אם כי, ההוא שבמדבר השר יקטרג בלבד ולא. עתה נגרע

 זכותם ידי שעל, רבים זקנים זכות יתברך הוא צירף כן על. שיהיה זמן באיזה, יקרנו הוא גם זה

 השולטים שרים שבעים כנגד שבעים היו כן ועל. שרים ידי על שלא השמים מן לישראל יורק

 באומרם לישראל ינגדו בל שרים מהשבעים אחד את מהם אחד כל זכות שיכריע. לארץ בחוץ

 הקדושה מצד זקנים שהשבעים אלא. בתחומם המה כי ידם על יזונו ישראל גם כי, ירגז שם כי

 .יתברך מאתו באמצעותם שם ישראל את לזון, במקומם נכנסים

 

 הוצרכו ידו על שיתפרנסו במשה כח אין המבלי, לו הוקשה הזה השלישי הדרך שעל ומפני

  דברים: שני בו שהורה המשל נשא כן על. איש שבעים

 . הלימוד רק, למשה מיוחד זה היה לא כי ,אחד

 ידי על שיעשה מה בכבודו נוגע אינו ולכן. שנתרעם דרכו פי על היה, ידו על ניזונים שהיו ומה

 . כן ליעשות ראוי היה מתחילה כי, אחרים

 כמה זה ידו על ניזונים והיו, ידו על זה זכות נעשה שהיה אחר הלא כי, לומר מקום היה ועדיין

 עתה גם ומה), א לז סנהדרין( מלא עולם מקיים כאילו מישראל אחת נפש שמקיים ומי, שנים

 והוא. יכול היה שלא אמר באחרונה כי. ובנמשל במשל אמר לזה. ממנו הוסר ולמה, ישראל כל

 שאין מה. אליו מתייחסים ורוחניים דקים דברים היו, בראשונה שהיו ובאר מן כי, שכתבנו מה

 וזהו'. וכו אוכל לא אמר אז. כמדובר בשר לי מאין כאומרו, מחוקו שאינו שבאחרונה בשר כן

 באר עלי שנאמר, ולהשקותו'. וכו ממטיר הנני שנאמר להאכילו זקוק והיה, המאמר לשון שיעור

 מן מאכילם היה, גשמות שכולו בשר שאלו שלא שבתחילה כלומר. המצוות על ומזהירן'. וכו

 אמר ולא. נוסעים שהיו מקום לכל אתם הולך שהיה הבאר מעניין כנודע. רוחניים ומים רוחני

 ששורשו כמן, גשמי ומעשיהן רוחני ששורשן, מעשיות המצות על מזהירם היה הלא כי, אוכל לא

 . ליאכל ומתגשם עליון רוחני

 

 על כי. חוקת פרשת יפה אצלנו כמפורש הבאר עניין שהוא, פה שבעל התורה על מזהירם וכן

 הוא, הסלע אל ודברתם יתברך שאומרו) תשסג רמז חקת פרשת ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו כן

, רוחניים אלו דברים שני להיות, כן על. מימיו ויתן אחת הלכה או אחד פרק הבאר לפני שיאמרו

' וכו זקוק היה וזהו. שתק, דוגמתן שהן ותורה מצות המזהירם משה ידי על לינתן נאותים

 אוכל לא אמר אז, משה מבחינת שפל דבר שהוא, בשר ששאלו באחרונה אך'. וכו ומזהירם
 '.וכו
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ֵלאֹמר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר  'ִּכי ְּבִכיֶתם ְּבָאְזֵני ה ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר-ְוֶאל יח
 : ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם 'טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ה-ִּכי
 : לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְולֹא ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום יט
ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם  'ה-ְמַאְסֶּתם ֶאת-ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי-ָיִמים ַעד ֲאֶׁשרַעד ֹחֶדׁש  כ

 : ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאֹמר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים
 

  לב: לשים ראוי

 . מחר יום עד הדבר איחר למה. א

 . יתברך ממנו נעלם דבר אין כי, מיותר שהוא ',ה באזני אומרו. ב

 . לזולת לאמר אינו כי, לאמר אומרו. ג

 הייתה ואין בלבד מחשבה, עריות תאוות על שאם. מיתה לחייבם כך כל הקצף יצא למה. ד

 יספיק שלא קשה כך כל נראה אין, הבשר שאלת על ואם. למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש

 . יתנם לא ולמות ייסרם שיסור, אחר עונש

  '.וכו למה לאמר לפניו ותבכו ואומר חוזר למה. ה

 שהאריך מה כל וכן. תקצר לא' ה יד כי חלילה סיכל האם ',וכו אלף מאות שש משה במאמר .ו

 .'וכו ובקר הצאן לשון
 

ֵלאֹמר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר  'ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ִּכי ְּבִכיֶתם ְּבָאְזֵני ה-ְוֶאל יח
 : ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם 'טֹוב ָלנּו ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ה-ִּכי

 התקדשו אומרו וזהו. מכה טרם תשובה פתח להניח, חסדיו ברוב יתברך דרכו זה הנה אך
 הנה ואמר. נפשם ממות ויצילו יחד יקראוהו על ואל, יתברך עדיו ישובו בקר בטרם אולי ,למחר

 מה כי, כלומר, 'ה באזני בכיתם כי אמת והן .בשר ואכלתם הנה, ההשגחה תראו למען

 רק זה אין כי. זה על אעניש לא הלא ,למשפחותיו בוכה כאומרו העריות על שהוא, שבכיתם

 הוא ברוך הקדוש אין רעה ומחשבה. בפירוש זה דברתם לא כי, העם באזני ולא 'ה באזני

 בו שהיה, זה שעל .בשר יאכילנו מי שהוא, בפירוש לאמר שהיה במה רק. למעשה מצרפה

  'וכו ונתן כן על, דבור
 

 : לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּׁשה ָיִמים ְולֹא ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא ֶעְׂשִרים יֹום יט
  דברים: שני העניין והיה. האמירה בשביל שהוא לאמר אומרו וזהו'. וכו אחד יום לא

 אל היוכל אמרו) יט עח תהלים( המשורר כמאמר, יתברך ביכולתו מהרהרים שהייתם ,אחד

 . בשר יאכילנו מי היש כלומר יאכילנו מי אומרו וזהו. במדבר שלחן לערוך

 '.וכו הדגה את זכרנו אומרם שהוא ',וכו במצרים לנו טוב כי שאמרתם שנית ועוד
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ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם  'ה-ְמַאְסֶּתם ֶאת-ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי-ֲאֶׁשרַעד ֹחֶדׁש ָיִמים ַעד  כ
 : ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאֹמר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים

 אשר' ה את מאסתם כי יען. בזוהמתו שתקוצו ,לזרא לכם והיה מאפכם יצא אשר עד וזה
 . לזרא לכם והיה בקרבכם

 

 כי. מאיסה זו אין. במצרים לנו טוב כי אומרם או ,יאכילנו מי אמור על האם תאמרו ושמא

 זה אין הארץ על היה ואפילו. ישראל ארץ על אמרנו לא כי. רע אין ממדבר טוב הישוב היות

 כי, לפניו גלוי שהכל יתברך לפניו, לומר '.וכו למה לאמר לפניו ותבכו אמר לזה. מאיסה גדר

 לאמר היא האמירה כוונת ,במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו שאמרתם שמה. ללבב יראה
 למה פה אומרו וזהו. ממצרים' ה הוציאם אשר היציאה על שתוהים, ממצרים יצאנו זה למה

 .למעלה כאמור במצרים לנו טוב כי אמר ולא, 'וכו זה

 

 או מאדוניו ומבקש דבר המתאווה דרך הנה כי, לומר'. וכו בכיתם כי באומרו כיוון אפשר עוד

 טרם הבוכה אך. נכזבה תוחלתו כי בראותו, יבכה אז, לו יותן לא ואם. תחילה ישאל כי, אביו

 כן על, לו לתתו אדוניו יד לאל אין כי, מבוקשו יד אזלת כי בלבו גמר מתחילה כי הוא, ישאל

 הפך ',וכו לאמר כך ואחר בכיתם תחילה כי ',וכו לאמר בכיתם כי וזהו. בוכה הוא יענה טרם

, כח עצרתם לא התאווה מגודל כי להשיב ואין. חלילה אמנה קוטן הוראת זה כי, עולם של דרכו

. במדבר שלחן לערוך אל יוכל מאמינים עודכם אך. האמירה טרם מלבכות להתאפק יכולתם ולא

 .כדלעיל והשאר' וכו לנו טוב כי וזהו. במצרים לנו טוב כי ולומר להחליט לכם היה לא כן שאם

 

 דברים הוספתם ולא בשר לנו תנה ותאמרו בשר שאלתם אילו כלומר, לאמר באומרו יכוון או

 .במצרים לנו טוב כי בשר יאכילנו מי הבשר שאלת עם לאמר', וכו בכיתם כי אך. רע אין, רעים
 

 היתכן, במדבר שלחן לערוך אל היוכל ויאמרו, באומרו, המשורר אמירת אל לב בשום, יאמר או

 .בשר לנו תנה לאמר עלי יבכו כי אומרו נבאר דרכנו פי ועל'. ה ביכולת האמינו לא דעה דור כי
 יאכילנו מי באומרם הנה אך .בשר יאכילנו מי רק אמרו לא כי, ממאמרם משה שינה איך כי

 פירושים: שני סובל

 . יוכל לא האיש משה זה כי, בשר שיאכילנו רועה לנו יתן מי או

 '. וכו אל היוכל מעלה כלפי או

 מה כי. עלי צרכם כל שמת שלא לעבדך חבל ואמר, הראשון הפירוש לקיים טרח משה והנה

 מי אמרו עלי כי ,בשר לנו תנה לאמר הוא עלי אם כי. השני הפירוש שהוא', ה עליך לא שיבכו
  .יאכילנו

 לערך אל היוכל ויאמרו המשורר כמאמר ,השני הפירוש שהוא האמת גילה יתברך הוא אך

 לא .יאכילנו מי לאמר' ה באזני בכיתם כי', וכו תאמר העם ואל אומרו וזהו. במדבר שלחן

http://www.daat.ac.il/


 105       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 ,יאכילנו מי לו לאמר' ה באזני אם כי. בשר תת יוכל אם אליו כמדברים משה באזני בכיתם
 .חלילה ביכולתי כמסתפקים

 

 בו ולהשפיע להשגיח בערכו העולם הוא יראה ושפל', ה רם הנה ,בלבם אמרו כי והעניין

 האמת מחכמי ידענו אשר והוא. המקום ולפי העניין לפי הכל אך, ובידו מאתו חומריים בדברים

 ארץ נוכח היא כי, יתברך בצלו תסתופף ישראל ארץ כי. מקומות ליתר ישראל ארץ בין מה

, השמם המדבר על נוסף. לארץ בחוץ כאשר הטומאה מצד חיצונים למעלה נגדה ואין. העליונה

 .לארץ חוץ יתר מכל החיצונים תוקף חלקת שם כי

 

 ונבוא אל העניין
 לו ודומה כבשר הגשמות עכורי דברים גם, קדוש שהמקום ישראל בארץ הנה, בלבם אמרו

 במדבר אך. כמדובר היא קדושה כי, לה אשר הגשם יעצרנו לא כי. יתברך ידו על ישפיע

 לחם הלחם, כנודע הם רוחניים כי ובאר שמן גם. החיצונים לתוקף ומיוחד מאד עכור שהמקום

 בשר אך. מסעיהם בכל עימהם הולכים היו רוחניים שלהיותם, מרים של מבארה והמים אבירים

, ידו על שם לתתו מבוא בעצמו יתברך לו יהיה לא, החיצונים עכירות שם אשר במדבר, גשמי

 לערך, הקדוש כלומר ,אל היוכל אומרם וזה. ביתם שם כי החיצונים השרים יד על לא אם
 מאמרם המשך וזה. החיצונים עכירות לחלאת המוכן במדבר גשמי בשר שהוא .במדבר שולחן

, טומאה מקום שם כי במצרים נאכל אותם כי. בעצם גשמיים דברים שהם ',וכו הדגה את זכרנו

 .רוחניים דברים רק יתברך מאתו, במדבר כן שאין מה. השר מיד ונאכלם

 

 להפליא הגשם יעצרנו לא כי מצרים יוצאי כל ידעו הלא באומרו, קצף יתברך הוא קצף כן ועל

 מי לו לאמר, משה באזני ולא', וכו' ה באזני בכיתם כי יתברך אומרו וזהו. חפצו ככל לעשות
 לנו טוב כי היה דבריכם סוף הלא כי. משה על ולא כיוונתם עלי כי והראיה. כמדובר יאכילנו

, הים על גם ומה, ראו בעין עין כי, והוא. כיוונתם ממצרים אתכם שהוצאתי עלי כי הנה, במצרים

 משרי לשר כח שאין מה .ימים חדש עד' וכו אחד יום לא כן ועל, אותם המוציא יתברך הוא כי

 .המיתה להם ראויה כן ועל. בזה ריבוי להתמדת מעלה

 

  .לזרא לכם יהיה עד שיהיה ואמר
 היה, נקבה לשון הוא ואם, מיותרת ף"האל, זכר לשון הוא לזרא אומרו אם כי לב לשים וראוי

 כאשר זר ולא הוא שיוכל תראו הנה ,אל היוכל אמרתם הלא כיוון אך. ף"אל ולא א"ה תהיה ראוי

 ההשגחה פי על והנה. המקום כפי הבשר לבוא ראוי היה, הוא זר כי, שר יד על כי. חשבתם

 אל אותיות שבו לזרא באומרו רמז וזה. להמיתכם לזר לכם ויהפך, הוא אמת אל כח כי תראו

 מחר מיום ,ימים חדש היות וגם. עליהם ירחם שלא, לזר אמת אל להם יהפך כי לומר, זר
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 לכם והיה ימים חדש עד וזהו. אל כמספר עולה התראה של הזה היום עם לאכול שיתחילו
 .כמדובר לזר האל לכם יתהפך תראו כי ,לזרא

 

ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְּבִקְרּבֹו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר ֶאֵּתן ָלֶהם -ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֵׁשׁש כא
 : ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים

 שש ואמר ענה'. ה עם על כחס אך, חלילה' ה נגד דבריו אין, כמוהו נאמן רועה כי ספק אין הנה
  דברים: שני יתברך בדבריו ראה הנה כי והוא '.וכו מאות

 אוכליו כל כי העניין שמשמעות'. וכו יצא אשר עד' וכו ואכלתם' וכו תאמר העם ואל אומרו. א

'. וכו ואכלתם' וכו התקדשו תאמר העם ואל כאומרו, אוכלים שכולם נראה והנה. וימותו יאשמו
 . כולם שימותו נמצא כן ואם

 . בבשר שיקוצו שהוא ,לזרא לכם והיה יתברך באומרו. ב

 

 . אמר האלה הדברים שני ועל. די יאמרו לא ואולי, אדם כל ביד הבחירה כי ידוע והנה

 השבטים עשר שנים שהוא, בקרבו אנכי אשר העם רגלי אלף מאות שש הנה ,האחד על

 זולת וגם. ישראל ממחנה מסובבים למשכן סביב והם הוא כי. בקרבם שאינו לוי שבט מלבד

 כל אל שמורה, להם אתן בשר אמרת אתה והנה. בקרבם שאינו, כבוד לענני שחוץ רב הערב

 עושה אתה הכלה כן ואם .מאפם יצא אשר הוא האוכלים כל ואל, אלף מאות ששה שהם העם

 . מישראל רגלי אלף מאות לשש חלילה

 .ימים חדש ואכלו להם אתן בשר אמרת ואתה הלא, הרשעים רק יאכלו לא כי תאמר ושמא
 בין עודנו הרשעים כי) ב עה יומא( ל"ז שאמרו כמו, הצדיקים הם שלם חדש האוכלים והנה

, האדם כל זה והנה .ימים חדש והטובים עשרים ויש ימים עשרה יש, ובהדרגה. ימותו שיניהם

 .כרשע כצדיק כולם יחד ימותו ולמה

 

 : ַהָּים ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהםְּדֵגי -ָּכל-ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּׁשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת כב
 ישחט ובקר והצאן, המה בחירה בעלי הלא. ויקוצו לזרא להם שיהיה שאמרת ,השנית ועל

 .להם מצאש יאמרו האם', וכו הים דגי כל את אם. הייתה דים כי יאמרו כי. להם ויספיק להם

 

 : לֹא-ִּתְקָצר ַעָּתה ִתְרֶאה ֲהִיְקְר� ְדָבִרי ִאם 'מֶׁשה ֲהַיד ה-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה כג
 האוכלים כל כי רוחך על יעלה אל לומר .תקצר' ה היד ואמר, הראשונה על יתברך הוא והשיב

 לא אך. לכולם להספיק תקצר' ה הידש יראה לבל הוא, לכולם שאתן שאמרתי מה כי. ימותו

 .בלבד המתאווים מתוך הטובים הם ימים חדש האוכלים כי. התאוו לא אשר גם אנשים שימותו

 עליון דעת שאין ולהורות. בה ויקוצו להם ימצא כי דברי היקרך תראה עתה ,אמר השנית ועל

, הידיעה בדרוש אצלנו שכתוב מה ,דברי באומרו רמז דרכו פי ועל. מקרה לשון אמר, מכרחת

 כעניין, הדבור נגד ולא המחשבה נגד אפשרית הבחירה כי. לדבור מחשבה בין הפרש שיש
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 כן על אומרו אל ראינו מצאנו הזה ובדרך. קאמר לא ורשע צדיק ואילו) ב טז נדה( ל"ז מאמרם
 לא כי, והוא '.וכו קברו שם כי הדבר פירוש וצורך '.וכו התאוה קברות ההוא למקום קרא

 ,התאוה קברות ההוא למקום קרא כן על כי. התאוו לא מאשר גם שימותו משה חשב כאשר
 .בלבד המתאווים העם את רק קברו לא כי להורות

 

ַוֶּיֱאֹסף ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ָהָעם ַוַּיֲעֵמד ֹאָתם  'ָהָעם ֵאת ִּדְבֵרי ה-ַוֵּיֵצא מֶׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאל כד
 : ְסִביֹבת ָהֹאֶהל

, התבודדו ולא עצמן הכינו לא הלא כי. בטבע ולא בהשגחה באה הזקנים נבואת איך להורות בא

 כלומר, העם אל וידבר ומיד, יתברך מאתו משה ויצא הנה אומרו וזהו. בהקיץ נבואה וישיגו

, מה בצד ולהכינם, שלשה או יומיים ויתקדשו יתבודדו טרם, איש שבעים מיד ויאסוף' וכו ויצא

 .האהל סביבות אותם ויעמד
 

ִׁשְבִעים ִאיׁש ַהְּזֵקִנים ַוְיִהי -ָהרּוַח ֲאֶׁשר ָעָליו ַוִּיֵּתן ַעל-ֶּבָעָנן ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ַוָּיאֶצל ִמן 'ַוֵּיֶרד ה כה
 : ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְולֹא ָיָספּו

  דברים: שני להורות הוא ברוך הקדוש רצה והנה

 . השיגוה לא משה השתלשלות לולא כי, אליהם' ה מאת ולא, הנבואה להם נאצלה ממשה כי. א

 . משה מדרגת הייתה ממש לא כי .ב

 שרתה כאשר נבואה עליהם שרתה לא, שם הם גם היותם ועם .בענן' ה וירד, עשה מה כן על

 הרוח מן ויאצלש, כך אחר עד שומעין היו לא והם. לבדו כלומר, אליו וידבר אם כי. משה על
 עם דבר מאז לא אך, ויתנבאו הרוח עליהם כנוח ויהי ואז '.וכו איש שבעים על ויתן עליו אשר

 בהינבאו למה כן שאם. עליהם חלה מאליה משה על הנבואה שבחול כחושבים שאינו. משה

 .כן אחרי עד המה גם התנבאו לא

 

 הכל כן שאם, ממנו שנאצל מה כגדר שיהיה נאצל דבר אין כי והוא ,ויאצל באומרו שנית עוד

 ויושם ואז. עליו אשר הרוח מקצת אצילות שהיה ,הרוח מן ויאצל אומרו וזהו. כנודע אחד היה

 פסקו לא אומרים יש ,יספו ולא באומרו והנה. ערכם לפי ויתנבאו, אליהם יתברך מאתו

 אך. מהתנבא פסקו לא כי, אמת שהכל ואחשוב). ספרי( הוסיפו לא אומרים ויש) אונקלוס(

הייתה  ואילו. שם התנבאו כאשר בהקיץ להינבא הוסיפו שלא יהיה, זה בלשון מדאפקיה

 לגדר חברתו למו ושווה, ממדרגתו גרוע אצילות היה אך, להתמיד להם היה משה כמדרגת

 .בלבד ההיא לפעם ההוא

 

ָהרּוַח ְוֵהָּמה ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחֶנה ֵׁשם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵמיָדד ַוָּתַנח ֲעֵלֶהם -ַוִּיָּׁשֲארּו ְׁשֵני כו
 : ַּבְּכֻתִבים ְולֹא ָיְצאּו ָהֹאֱהָלה ַוִּיְתַנְּבאּו ַּבַּמֲחֶנה
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 הנה אמרו כי. להם הטיבה אלו של ענוותנותו כי), א יז סנהדרין ספרי( ל"ז רבותינו למדונו הנה

 צריך והיה, שבעים רק ציוה לא יתברך והשם. שבט מכל ששה, זקנים ושתים שבעים כתובים

 כי. המה גם התנבאו זה ובזכות. וישארו מעצמנו ונפרוש ערכנו נכיר אמרו. אלו שנים להסיר

 וזהו. משה עם שם והתייצב מועד אהל אל יבואו מבלי, הרוח עליהם לנוח הכינתם ענוותנותם

. שבמקרא אנשים ככל, חשובים שהם ,אנשים שני היותם עם, בענוותנותן שנשארו ,וישארו

 רוחו הוא, הידוע הרוח עליהם ותנח זה כל עם, מועד באהל ולא במחנה היותם עם כן ידי ועל

 .ענוותנותם בהכנת לנוח מנוח בם מצאה כי, ממנו יתברך הוא שהאציל משה של

 

 : ַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶׁשה ַוּיֹאַמר ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה כז
 : נּון ְמָׁשֵרת מֶׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ֲאֹדִני מֶׁשה ְּכָלֵאם-ִּבןַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע  כח
 : רּוחֹו ֲעֵליֶהם-ֶאת 'ִיֵּתן ה-ְנִביִאים ִּכי 'ַעם ה-ַוּיֹאֶמר לֹו מֶׁשה ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי ּוִמי ִיֵּתן ָּכל כט

 
  '.וכו ומידד אלדד למשה באמור, הנער עניין היה מה לדעת וראוי

 . עליהם מרוחו נתן' וה יכלאם ולמה, כלאם משה אדוני יהושע אותו ענה ומה

  .אדוני משה אל ושקרא .מבחוריו משה משרת היה יהושעש פה יודיע ולמה
 . הזאת הקנאה היא מה, לי אתה המקנא באומרו משה כיוון ומה

 והלא, עליו אשר הרוח מן שיאצל עליו היה קשה האם ,עליהם רוחו את' ה יתן כי אומרו וגם

 לו ירבה אדרבה אם כי, לו יחסר שלא לומר צריך ואין, השפע צינור הוא יהיה דרכו משוש הוא

 .מאד

 

, רחב כצינור המה כי. למו ודומה בדורו שמואל וההיקש, בדור כמשה איש בהיות כי אמת הן אך

 הנאמר נפרץ חזון אין עניין זה כי. כנודע בהשתלשלותו ויורק נפרץ ידו על הדור שפע שכל

 רבן בדור ואפילו. נתרבה ובאמצעותו שמואל שקם עד נפרץ היה לא כי). א ג, א שמואל( בכתוב

 שבדור משיגים לכל גם כמבוע שהיה, בימיו אלא היה לא הסודות אור גלוי כל יוחאי בן שמעון

 אהל ובסיוע באמצעותו לא אם, משה בימי נבואה לשרות מקום היה לא כן ועל. בסילוקו ונסתם

 אלדד אך. משה רוח ובאצילות מועד באהל איש בשבעים שהיה וכן. למעלה כמדובר מועד

 משה רוח בהאציל משה אצל וסמוכים האהל סביבות היותם שבלי, בענוותנותן קנו ומידד

 השארם ובזכות ',וכו וישארו אומרו וזהו. במחנה בהיותם עליהם גם שרתה, איש לשבעים

 מועד באהל היו ולא לכך זכו והיאך. משה רוח הוא. הידיעה א"בה הנזכרת הרוח עליהם ותנח

 ונשארו אחיהם עם לצאת דרך להם והיה ,בכתובים המה כי הוא הלא. משה בצד ולא

, שם אשר וממשה מהמקום הכנה לקבל מועד אהל הוא האהלה יצאו שלא גם לכן. בענוותנותם

 .במחנה היותם עם ויתנבאו כן על

 

 : ַוַּיֵּגד ְלמֶׁשה ַוּיֹאַמר ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנהַוָּיָרץ ַהַּנַער  כז
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 אין כן ואם, משה ידי על ולא האהל ידי על לא הוכנו לא אלה הנה, בלבו אמר הנער והנה

 יותר הוא וגם. לכך הוכנו לא, עליהם רוחו את שנתן יתברך מאתו ואם. ממשה נאצלת נבואתם

 לא כי הנער אומר גזר כן על. משה מרוח רק השיגו לא ההכנות כל עם כי, איש מהשבעים

 במקום וגם. מועד באהל ולא במחנה והמה. מתנבאים הנה אומרו וזהו. אמיתית הייתה נבואה

 .עליהם מרוחך שנאצל לומר שם היית שלא

 

 : ְּכָלֵאםנּון ְמָׁשֵרת מֶׁשה ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאַמר ֲאֹדִני מֶׁשה -ַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן כח
 משה הייתה נבואתם כי) ספרי( ל"ז מאמרם נזכיר, עניינו אל לבוא '.וכו ויאמר יהושע השיב אז

 תיבות ראשי שהוא), הטורים בעל( רשומות דורשי וכמאמר. לארץ ישראל את מכניס יהושע מת

 להינבא היה זה מה לדעת וראוי. כניסמ הושעי להיםא אורב פשונ נוחת שהמ מתנבאים של

 .מזולתו ההוא העניין אז

 

 אם שאמר, שפירשנו כמו שהוא '.וכו בחיקך שאהו אלי תאמר כי משה מאמר על היה ואפשר

 ישא כאשר, מהתלונן ולמונעם להשקיטם טובים בדברים ואשדלם שאנהיגם הוא ממני שתרצה
 במדבר לא אך, בה כל יחסר שלא האדמה על רק יצדק לא זה הנה. היונק את הזכר האומן

 על כי. כאומן ישאם כי עתה הוא, ממנו הוא שחפץ מה כי, אזנו לגלות יתברך רצה כן על. הזה
 הוא רצה ולא. לארץ ישראל את מכניס ויהושע מת משה כי, זולתו יש כבר נשבע אשר האדמה

 יד על רק. משה כבוד מפני, מועד באהל לפניו אשר איש השבעים ולא, משה זה יתנבא יתברך

 .בפניו שלא במחנה הנשארים

 

 גם ומה, בעצמו צודק זה וטעם. מריבה מי עניין קודם זה יתברך הודיעו אל טעם מצאנו ובזה

 שאמרו וכמו. לבדו הוא רק משה עם זקנים ישים יתברך רצונו היה לא כי ל"ז מרבותינו לאומרים

 נותן ה"שהקב אלא, בכם כיוצא אלף לרעות יכולני, לישראל משה שאמר) ח א רבה דברים( ל"ז

 יתנבאו כבודו מפני רצה ולא, פה זה לבשרו הוא ברוך הקדוש רצה כן ועל. דייניכם על אשמתכם

 המחנה אל ויאסף. שעשה מה על בוש היה כן ועל. במחנה הנשארים רק, לפניו העומדים זה
 הגיד הכל הנער והנה. כאמור לבדו משה יהיה יתברך הוא חפץ היה יותר כי ,ישראל וזקני הוא

 כשמח יראה לבל ולכן. הייתה בשורה יהושעל והנה. בשלמות הגדה שהוא למשה ויגד, כאומרו

 למה שהיא, זו בחינה על כן על .מבחוריו גדלו אשר משה ושיפקד, גדולתו בבשורת, בדבר

 יפקד ולא, תמיד אתה אדוני כלומר .משה אדוני ואמר ענה ,מבחוריו משה משרת שהיה

 לכן, הייתה אמתית לא כן אם, כמדובר מרוחך שאינה שיראה התנבאם מציאות ועל. מושבך

 .כלאם

 

 : רּוחֹו ֲעֵליֶהם-ֶאת 'ִיֵּתן ה-ְנִביִאים ִּכי 'ַעם ה-ַוּיֹאֶמר לֹו מֶׁשה ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי ּוִמי ִיֵּתן ָּכל כט

http://www.daat.ac.il/


 110       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 הדבר בעל כי אליך נוגע אינו, שררתי נוטלך על לי אתה המקנא ,ואמר השיב האחד על כן על

 . אתה

 אם כי, הוא כן לא, אמתית בלתי והיא היא מרוחי לא כי כלומר, כלאם שאמרת השנית ועל

 לא כי אף .נביאים שיהיו כאלו ענוותנים' ה עם כל יתן מי כי, הדבר עליך יקשה ולא. אמתית

 מרוחו כי שכתבנו כמו שכן וכל. מרוחו שיתן גם אקנא לא, כתלמידי שהם מרוחי נאצל יהיה

 .הייתה נבואתם

 

ַהְּׂשָלו ַהַּמְמִעיט ָאַסף -ַהַּלְיָלה ְוֹכל יֹום ַהָּמֳחָרת ַוַּיַאְספּו ֶאת-ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל-ַוָּיָקם ָהָעם ָּכל לב
 : ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים ַוִּיְׁשְטחּו ָלֶהם ָׁשטֹוַח ְסִביבֹות ַהַּמֲחֶנה

 בראות גם ומה. בשר בשאלם עשו טוב לא אשר כי, ישכילו חכמו לו הלא כי, נחשב זר כמו הלא

 לא היה מהראוי ולכן. וימותו יאכלו כי עליהם האמורה פקודתם תבוא וגם, תאוותם להם בא כי

 המחרת יום וכל הלילה וכל ההוא היום כל ואדרבה. בשר שאלנו כי חטאנו באמרם, יד בו יגעו
 יורה שאדרבה, רוחם על עלה ומה '.וכו וישטחו חמרים עשרה אסף הממעיטו, ללקוט פשטו

 . האמנתם קוטן על

 

 העיקר אך. הבשר שאלת על, מאד אפו ויחר זאת כל פעל' ה לא כי למשפט חשבו הם אמנם

 שלא אלא. מאד רב הרוגז היה זו ושעל, עריות תאוות היא הלא, בלבבם אשר את ידע כי היה

, לאמר כליותם ייעצום לכן. היה עליה חמתו עיקר אך, אותה גלו לא שהם על יתברך הוא הזכירו

 אם כן שאין ומה. ולאסוף ללקוט עצמנו בהפיל לא אם, העיקר היה הבשר שאלת כי יודע במה

 זאת לא אם כי זה אין אך, בשר תאספו שלא לכם מה יאמרו הלא כי, מלאסוף ידינו נאסוף

 זו כי להורות, עוז בכל עצמם הכניסו לכן. עריות אם כי, נפשכם דאבה אשר והתאבה המנוחה

 .הון כל כעל עליה שמחים כן ועל, תאוותם הייתה עיקר

 

 : ָהָעם ַהִּמְתַאִּוים-ָׁשם ָקְברּו ֶאת-ַהָּמקֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהַּתֲאָוה ִּכי-ֵׁשם-ַוִּיְקָרא ֶאת לד
 לא כי להורות. כך שקראהו הטעם והודעת, השם בקריאת התורה הודעת כי למעלה כתבנו

 קברות קרא ההוא למקום כן על. יאשמו אוכליו כל כי, הבשר על משה בדעת עלה כאשר
 .הבשר מאוכלי, בזולתם מאום כל דבק ולא .המתאוים העם את רק שם קברו לא כי ,התאוה

 

  יב פרק
 

 : ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח-ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי-ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְּבמֶׁשה ַעל א
 : 'ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה-ֲהלֹא ַּגם 'ְּבמֶׁשה ִּדֶּבר ה-ֲהַרק ַא� ַוּיֹאְמרּו ב
 : ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ְוָהִאיׁש מֶׁשה (ָעָנו) [ָעָניו] ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ג

http://www.daat.ac.il/


 111       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו -ִמְרָים ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-מֶׁשה ְוֶאל-ִּפְתֹאם ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה ד
 : ְׁשָלְׁשָּתם

 
 . מדינית והיא כושית יקראנה יחשב לזר, הכושית אומרו הנה

 . היא אף תחשב ליהודית כי, התגיירה אחר גם ומה

 כי ואמר כפל מעשיה יופי ושעל. יפיה גודל על כך שקראוה אמרו) צט ספרי( ל"ז רבותינו והנה
 . לאור מחושך השינוי יהיה דוחק והוא. לקח כושית אשה

 לשון, ויאמרו אומר הוא כך ואחר. קושי שהוא דבור לשון, מרים ותדבר נאמר תחילה כי .ב

 . חיבה

 נראה יחד שניהם כי היות עם ,ויאמרו כך ואחר ,ותדבר רק וידברו אמר לא שמתחילה .ג

 . שדברו

  .ואהרן מרים שאומר ,לאהרן מרים את מקדים למה. ד
 . הפשט לפי לקח כושית אשה כי באומרו, הכפל אל לב לשים ראוי. ה

 . זה אחר זה מיעוטים שני אלה המה מה, אך הרק באומרו. ו

 . יתברך לפניו גלוי הכל כי ידע לא ומי ',ה וישמע באומרו למדנו מה. ז

 משה והאיש באומרו יפסיק ולא ',וכו פתאם' ה ויאמר לומר לו היה 'ה וישמע אומרו שאחר .ח
 '.וכו מאד ענו

 

 

 : ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח-ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי-ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְּבמֶׁשה ַעל א
 פירש למה לאמר והוכיחוהו. הייתה נאווה ולא שחורה צפורה כי, אומרים שמעתי זה על והנה

 . ממנה

. עתה ולא זה על לבו לשית ראוי היה לקוחיה מעת הלא, וכעורה כושית היותה אודות על אם

  .לקח כושית אשה כי וזהו
  .דבר בנו גם הלא ,נביא היותך על ואם
 ענו משה האיש אם כי יתכן לא, עולם של מדרכו ופורש בוש אתה מאד ענו היותך על ואם

 . האדמה פני על אשר האדם מכל מאד

 בטבע זה שיכניס, מאשתו פורש היה ענוה מפאת כי יאמין מי כי, שחר לו אין זה פירוש אך

 . תמיהה הוא זה לפירוש', וכו והאיש שאומרו ועוד. חלוקה

. לשלישית השנית החלוקה בין לא, דבריהם סוף עד 'ה וישמע לומר לו היה לא כן שאם ועוד

 שחורה פירוש אל יפה כושית מלפרש, הקצה אל הקצה מן ל"ז רבותינו על לחלוק דוחק וגם

 .וכעורה
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 מלך שנה ארבעים כי) קסח רמז ילקוט( ל"ז רבותינו שקבלו במה ,העניין אל לבוא ואפשר

 ולא. לבינה בינו חדה חרב נתן אליה יגש פן בלילות ומפחד. כושית אשה לו ויקח בכוש משה

 אל בדברם כי ויתכן. נתגיירה לא כי, יהודית ולא כושית היותה על שנה ארבעים אליה קרב

 על הוא זאת מאשתו פורש היותו האם ואמרו. הדבר לו זכרו מאשתו שפירש מה על משה

. מדיינית זו וגם מהכושית, הייתה רק מישראל לא כי שהוא. מהכושית שפירש וסיבה אודות

 כי, בזאת כן שאין מה. הייתה בלקוחיה וגויה כושית כי, לקח כושית אשה אז כי, דומה אינו

 .כנודע לאשה לו בקחתה משה גיירה

 : 'ָּבנּו ִדֵּבר ַוִּיְׁשַמע ה-ֲהלֹא ַּגם 'ְּבמֶׁשה ִּדֶּבר ה-ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַא� ב
 מדרגת כי יונח לו, לומר', ה דיבר באומרם ודקדקו '.וכו אך הרק אמרו הנבואה דבר על ואם

 הייתה על נבואתך אם הלא כי. ארץ מדרך לפרוש זה מספיק אינו. ממדרגתנו גדולה נבואתך

 שפלה שתהיה גם, היא' מה נבואתנו גם אך. החרשנו מלאך יד על ונבואתנו יתברך ידו

 בנו גם הלא כי הוא כן לא, מלאך יד על ואנו'] ה[ דבר במשה אך הרק אומרם וזהו. ממדרגתך
 .מרים את למעט והשני, אהרן את למעט האחד, אך, רק ואמרו. הנזכר השם דבר

 

. אחר עם כמדברים, לנוכח שלא שמדברים, שני בפסוק בין ראשון בפסוק בין הכתובים ומדברי

 הורו. דיבר בך אך הרק אמרו ולא, דיבר במשה שני ובפסוק. לקחת אמר ולא ,לקח באומרו

 עמו כמדברים רק. ממנו בושו כי, לנוכח תוכחת בו לדבר לבם אל ערבו שלא ענוותנותם גודל

 .זולתו על

 

 תורה נתנה בזה הנה. האומרים המה גם שמתחילה עם, דבריהם באמצע ויאמרו אומרו ועניין

 בדברים כי הוא אך. דברו שיחד עם, מלאהרן יותר יתברך השם מרים את הוכיחו אל, טעם טוב

 נאמר לא וגם, מרים תחילה הוזכרה, קושי לשון שהוא ותדבר אמר שעליהם, יותר הקשים

 כדרך הייתה עיקר מרים, לדבר ללבם לערב העניין בהתחלת כי להורות. ואהרן מרים וידברו

 קשה העניין וגם. אחריה ונגרר אליה נטפל ואהרן, מאיש יותר כמוה אשה כבוד על לקנא נשים

 וגם. יגרע לא מעונתה דת על עובר שהיה החשדה רומזים' וכו אודות על באומרו כי, מהאחרון

 העניין גמר שהוא במשה אך הרק באומרם אך. אהרן הושווה לא בזה. ככושית לגויה שחשבה

 למנוע שכוונת נחשדך לא אומרים שאדרבה, כראשון קשה העניין אין וגם. המסוה שהוסר אחר

 ובזה. מספיק טעם זה שאין, חיבה דרך אמרו לזה. קדושה מפאת רק, גויה להחשיבה או עונה

 בלתי אמירה שהיא ויאמרו כאומרו. אמירה לשון כמשמעות חיבה בלשון וגם, שניהם יחד אמרו

 .כמדובר הראשונה אל שווה

 

. הרע בלשון המדבר עונש להורות שהוא) תשלז רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו ',ה וישמע ואמר

 רק אדם שום בפני ביישוהו ולא, מצווה לדבר רק כיוונו שלא ומרים אהרן אם ומה וחומר קל

 הקפיד. ממנו בושו כי, זולתו על כמדברים לנוכח שלא אם כי, לנוכח לו דברו לא וגם. לבינו בינם

http://www.daat.ac.il/


 113       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 כמה אחת על שמים לשם שלא ומוכיחו חברו את המלבין. להענישם 'ה וישמע יתברך הוא

 .וכמה

 

 וזהו, לבדו' ה אם כי הדבר שמע לא כי אדם שום בפני ביישוהו שלא ואהרן מרים אם, יאמר או

 על אחרים לפני מביישו או חברו על הרע לשון המספר. כך', ה אם כי שמע שלא 'ה וישמע

 .וכמה כמה אחת

 

 : ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ְוָהִאיׁש מֶׁשה (ָעָנו) [ָעָניו] ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ג
 ויש, דבר על יוכיחוהו או. בו ואין מה דבר על יחשדוהו אשר כי, ארץ ודרך המוסר מדרך הנה

 לבלתי האמת על להעמידם, טעמו וטוב התנצלותו דברי ולומר לדבר. והתנצלות טענה לו

 לבלתי יחשדוהו או. משוגתם תלין ואתם, מענה לו אין כי יאמרו פן, וישתוק שישמע ולא. יחטאו

 האלוהים עד לשתוק ולא, התנצלותו לאמר למשה היה טוב טוב לכן. תוכחתם ואת מחשיבם

, לומר '.וכו מאד ענו משה והאיש ואמרה תורה הקדימה, אלוהים מענה ספר טרם כן על. יענה

 על אשר האדם מכל מאד ענו משה האיש כי למה הוא הלא', ה דבר בא עד שתק למה תדע
 שהוא לומר, היא התשובה הלא כי. דבר להשיב לו אפשר בלתי היה איפה כן ואם. האדמה פני

 התנצלות דרך לומר יוכל ואיככה. הנביאים כל על מעלה מעלה עולה שנבואתו. האדם מכל גדול

  .אדם מכל ענו והוא, האדם מכל גדול שהוא
 

 ל"ז שאמרו כמו] הוא נאמן[ העליון בעולם יתברך ביתו בכל כי הוא ההתנצלות עיקר כי ועוד

 האזינו על) תתקמב רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו והוא'. כו לו שהראה) תשלט רמז ילקוט(

. השמים האזינו אמר, מהארץ לשמים קרוב שהיה משה כן ועל. מקרוב האזנה כי', כו השמים

 היותו עם כי, אמר כן ועל. בארץ והאזנה בשמים שמיעה אמר, לארץ קרוב יותר שהיה וישעיה

 על אשר האדם מכל ענו היה, למעלה יתברך ביתו בני אל ומתייחסים השמים אל מהקרובים
 נאמן שהוא, האמתי התנצלותו יענה ואיך. בדווקא האדמה אל המתייחסים שהם, האדמה פני

 .במקומו יענה שהאלוהים הוכרח כן על. ארץ לשוכני ידמה ולא העליון יתברך ביתו

 

ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו -ִמְרָים ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-מֶׁשה ְוֶאל-ִּפְתֹאם ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה ד
 : ְׁשָלְׁשָּתם

 : ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְקָרא ַאֲהֹרן ּוִמְרָים ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם 'הַוֵּיֶרד  ה
 : ּבֹו-ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר 'ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה-ָנא ְדָבָרי ִאם-ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ו
 : ָמן הּואֵּביִתי ֶנאֱ -ֵכן ַעְבִּדי מֶׁשה ְּבָכל-לֹא ז
ַיִּביט ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי  'ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ה-ֶּפה ֲאַדֶּבר-ֶּפה ֶאל ח

 : ְבמֶׁשה
 : ָּבם ַוֵּיַל� 'ַאף ה-ַוִּיַחר ט
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 מט רבה בראשית( רבה במדרש ל"ז מאמרם והוא. מעשיו נפלאים יתברך הוא לנו הורה הנה

 פירשו אך. שבח, וכעס חימה בעל היות אין הלא כי). ב א נחום( חמה ובעל' ה נוקם פסוק על) יד

 לאיש ותכריח, בם ותמשול תבער חמתם אם כי, בחמתם משול לבלתי אנשים דרך הנה כי

 בה לעשות הֵחמה על ואדון מושל רק, הוא כן לא יתברך הוא אך. יתחרט כן שאחרי מה לעשות

 ל"ז מאמרם בהזכיר והוא, פה יכוון זה דרך ועל. עליה ואדון בעל שהוא, ֵחמה ובעל וזהו. כחפצו

 וילך בם' ה אף ויחר וזהו, נזיפה מעין היה בהם שחרה אף החרון כי והוא). קד ספרי( בזה

 .נזיפה עניין שהוא מהם ונפרד שנהלך

 

 ונבוא אל העניין
 אפשר כי גם, בשמעו אפו יחרה מיד, שמעון את ראובן בהכעיס כי, אנשים דרך הנה כי ,והוא

 אעמוד עד כלל עליו אפי יחרה שלא, כעסי אעכב איש יאמר אם אך. ממנו כעסו יקל כן שאחרי

 הוא אך. בו בוערת חמתו מיד אם כי, ידו לאל אין. מאתו ואלך אפי אחר כן ואחרי. עמו ואתווכח

 עד אתם נתווכח אם כי, כלל אפו חרה ולא שמע רק. הוא כן לא, הֵחמה על אדון שהוא יתברך

, אפו נחרה היה מיד אם כן שאין מה .וילך בם' ה אף ויחר, כן ואחרי. אליהם יתברך דבורו תום

 עכבו, שרצה מה אף מהחרון עשה אך. אתם יווכח ואיך מהם ופורש והולך אותם נוזף היה כי

, ועניינו דברו גמור אחר עד אפו חרה לא אך. לבד שמיעה', ה וישמע יאמר וזה. קרבו כך ואחר

 .מקודם ולא' כו אף ויחר כך ואחר

 

 . לב לשים ראוי, הכתובים עניין אל ולבוא
 . משה עם לדבר הייתה רצונו שלא אחר, עימהם משה את' ה קרא זה למה. א

 . הפתח אל שניהם את והוציא בפנים משה את השאיר למה. ב

 נא שמעו להם לאמר יצטרך יתברך דבריו שמוע בני אינן המבלי ,דברי נא שמעו באומרו. ג
 . דברי

 . בקשה לשון אינה כי, מיותרת נא מלת וגם

. יתברך לפניו שאינו מה, ספק על תורה אם שמלת ,נביאכם יהיה אם אומרו עניין מה. ד

 '. וכו' ה כשנביאכם יאמר ומהראוי

  .נביאכם ולא נבואתכם לומר לו שהיה. ה
 . צורך לבלי יראה פה יתברך שמו הזכיר וגם

 אליו נביאכם אם, לומר לו והיה. הבנה ומשולל כבד לשון הוא כי ,אתודע אליו במראה אומרו. ו

 . בו אדבר בחלום אתודע

  .אתודע אליו שאמר זו הודעה עניין מה. ז
, משלהם נבואתו גדולה כי להגיד כי. פה ,הוא נאמן יתברך ביתו בכלש מה אומרו עניין מה. ח

 . הנאמנות סיפור מקום כאן אין כי '.כו פה אל פה מיד לומר לו היה
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 . משה בעבדי לומר לו והיה ,במשה בעבדי אומרו. ט

, השומע פה אל נכנסים הפה דברי אין כי. אזן אל פה לומר יצדק יותר כי ,פה אל פה אומרו. י

 . לאזנו אם כי

 . בפנים פנים אמר שלא מה לב נשים דרכנו פי ועל

), יח לג שמות( כבודך את נא הראני הייתה שאלתו זאת הלא כי ,יביט' ה ותמונת אומרו. יא

 .לו ניתנה ולא

 

 אמר הוא כי .מעשיו סותרים הנראים יתברך דבריו אל פנינו נשים, הביאור אל לבוא אך

 . ומרים באהרן ידבר דבר בהקיץ והלא, בו ידבר בחלום משה שלזולת

 .ויוכיחם נבואתם כגדר בם ידבר בחלום, הלילה עד המתין ולא, פתאום עימהם דבר למה ועוד

 

ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו -ִמְרָים ְצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-מֶׁשה ְוֶאל-ִּפְתֹאם ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה ד
 : ְׁשָלְׁשָּתם

, להם להורות הוא ברוך הקדוש רצה כי) תשמ רמז בהעלותך ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו והנה

 יהיה צריך ולכן, בו לדבר יחפוץ עת ידע ולא בהקיץ יתברך בו ידבר משה כי. למשה ישוו לא כי

 קראם ארץ מדרך נשמרים בלתי בהיותם כן ועל. פתאום יתברך הוא בו ידבר פן בטהרה תמיד

 להיות מאשה פורש כן שעל, משה עם הדין כי יכירו למען. מים מים לצווח שהוצרכו, פתאום

 למה כי. בם לדבר הלילה עד המתין שלא מה אל טעם כן גם יש ובזה. עת בכל לנבואה נכון

 . ההוא בלילה עצמם יכינו לא, בם לדבר חפץ' שה ידעו לא שהמה

 

 להיותו, לאומרה משה יכול היה לא האמיתית שהתשובה למה כי, דבריהם על מוסיף אני ועוד

 יחשבו משה על פן. בשש צריכה למענו יתברך לתשובתו אין כן ועל. כמדובר האדם מכל ענו

 מדרך מיד מכשול להרים' ה וחפץ. משוגתם תלין ואתם, שותק היה אשם שלהיותו, הלילה עד

 מהטעמים, אפשר אי, עתה בם אדבר לא אם, אמר. יתברך הוא עשה מה כן על. הצדיקים

 עד, בהקיץ בם לדבר נבואתם מדרגת ואין. הלילה עד נעורים הם, בם אדבר ואם. הנזכרים

 כן שאין מה. במיתה מששים אחת השינה כי. רוחם על להשפיע לילה בחזיון מהחומר יופשטו

, אתם הנכלל משה שבאמצעות למה. יחד לשלשתן קרא, עשה מה לכן. זך שחומרו במשה

 בתיבה יחד כוללם יתברך מאמרו בהיות דווקא זה וגם. בהם גם בהקיץ נבואה שפע גם תחול

 .לבדם ואהרן משה אל מיוחדים דברים היו ולא .שלשתכם צאו באומרו, אחת

 

 רצה לא אך. משה דבר על שניהם את להוכיח יתברך דעתו היה הנה כי ,שנית עוד וראה

 איככה כי ראה זה ולעומת. אליהם יתברך ממנו רק, עצמו משה בפני התוכחת שתהיה לביישם

 . מועד אהל אל יבואו ציוה, עשה מה כן על. ממשה יפרדו אם בהקיץ נבואה לסבול יוכלו
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 : ְּבַעּמּוד ָעָנן ַוַּיֲעֹמד ֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְקָרא ַאֲהֹרן ּוִמְרָים ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם 'ַוֵּיֶרד ה ה
 ולא בתוכחתם ישמע לא משה כי. הכל תקן למען, הפתח אל יצאו ושניהם בפנים משה וישאר

 מועיל. קדושה אחדות תוכו כל כי, שלשתם קולט מועד אהל שנמצא ומה. המה יבושו

 כאשר. מועד אהל קדושת הצטרפות וגם. בהקיץ נבואה לחול, למו יעזור משה לשאמצעות

 .משה הצטרפות כן וגם מועד לאהל בואם שהוצרכו, הזקנים איש לשבעים

 

 וישם עליו אשר הרוח מן יתברך הוא שהאציל היה שם הלא כי, מספיק זה היה לא עדיין והנה

 וידבר פסוק על כתבנו כאשר. יחד עמו שהיו גם, בהקיץ מתנבאים היו לא זה בלעדי אך. עליהם

 דבר לא ולמה ,אליו וידבר אומרו צורך מה כי'. כו ויתנבאו' כו עליו אשר הרוח מן ויאצל אליו

 היו לא והם. בלבד אליו דבר הענן עמוד בבוא, גדולה מדרגתו להיות כי הוא אך. יחד כולם עם

 כמפורש היה מרוחו האציל יד על כי יודע למען. 'וכו ויתנבאו ואז ',וכו ויאצלש עד שומעים

 לא ישראל וכל, למשה מגיע הקול שהיה, אליו קול לו קול) ב ד יומא( ל"ז אומרם וזהו. למעלה

 מקומות עשרה שמונה כנגד, מיעוטים עשרה שמונה יש כן על כי. אהרן אפילו שומעין היו

 כהנים תורת' (כו בכח' ה קול לומר תלמוד, נמוך הקול שהיה יכול .אהרן ואל משה אל שנאמר

 ).ב פרק א פרשתא דנדבה דבורא

 

 : ּבֹו-ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר 'ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה-ָנא ְדָבָרי ִאם-ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ו
 שהיה משה רק. מלקבלה הגשם ימנעם מאד עליונה משה שמדרגת למה כי ,הוא העניין אך

 לשמוע יספיקו משה באמצעות שגם, ראוי היה לא פה גם, איפה כן ואם. שמרים בלי זך חומרו

 איך שהקשה. סיני הר מעמד על העיקרים בעל דעת, במקומו דחינו זה מטעם כאשר. הקול את

 בחול כי והשיב. מישראל ריבוא בששים, בהקיץ לנבואה מוכנים בלתי בישראל היו לא יתכן

 . מוכנים הבלתי על גם תחול, המוכנים על הנבואה

 

 . יחד נבאו לא אך, משה מרוח להאציל הוצרך איש בשבעים הנה כי ,יקשה הלא כי

 הקול) שם כהנים תורת( ל"ז רבותינו שאמרו), א א ויקרא( משה אל ויקרא נאמר הלא כי ועוד

 איפה כן ואם. ד"בס שם אצלנו ככתוב, שומעים היו לא ואהרן והזקנים וישראל, משה אל הולך

 . הדבר היה איך

 נא שמעו באומרו, יתברך הוא כיוון זה אך. האהל בתוך קצת מהם נפרד משה בהיות גם ומה
 שהוא למה. שומעים הייתם לא משה עם בדברי כה עד כי, לומר תתמהו אל ,לאמר דברי

 .דברי עתה נא שמעו וזהו, שעה צורך עתה רק זה אין כי. ממדרגתכם ואינו בהקיץ
 

 עבדי כן לא בו אדבר בחלום כאומרו, בחלום נבואתם כי לאמר יוכיחם טרם כי ,לזה קרוב או
 שמעו ואמר הקדים, יתברך דבריו פתח כן על. עתה בנו תדבר בהקיץ הלא יאמרו ופן .משה

 .בתוכו אשר ומשה מועד אהל ובהצטרפות, השעה צורך לפי עתה כלומר .דברי נא
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' ה קרא אחד בדבור כי האומרים) ספרי( ל"ז רבותינו דברי לנו יערבו האלה הדברים פי ועל

 הכריחם ומי. לדבר יכול הפה שאין מה, יתברך מפיו ברגע שמו את שמע אחד וכל, שלשתן את

 מרוח האציל ומבלי, בהקיץ נבואה אל זכו שעה שלפי שנאמר גם כי, להם הוקשה אך. לזה

 ולא, האציל בלי שהיא, אחת מדרגה עליה תעלה הלא. הזקנים בשבעים כאשר ממש משה

 צאו שמעו פה אך, משה חיבור עם מועד אהל קדושת נצטרף שבזקנים ועוד. עמו ישמעו שיחד
 . מועד באהל יהיו בטרם' כו שלשתכם

 

 אהל אל לבוא הקריאה אחר וטבלו. מים מים צווחו הלא כי, עדיין טהורים היו לא כי שנית ועוד

 יחד ושישמעו, משה מרוח האציל ובלי, מהאהל וחוץ טמאים בהיותם איך, הפלא מן והוא. מועד

 מדרגת השיגו לא איש השבעים הלא כי. נחשב זר כמו הלא. נבואתו במדרגת שהוא משה עם

 אמר לא כי דברו אשר הטיבו כן על .אליו וידבר מאומרו במקומו ככתוב, שעה לפי אפילו משה

. שמו הבין אחד שכל אלא, למשה רק קורא היה לא אפילו, ההכרחי אחד דבור רק, יתברך הוא

 העדר אין. שמו שמע אחד שכל, משה עם אחד בדבור שנכללו כיון, יצאו יתברך שמפיו גם כי

 .כעת כמוהו זה כח בם לחול הכינם, אחת בתיבה הקראם שצירוף. מעכב מגדרו השגתם

 

 ספרי( ל"ז שאמרו כמו. אותם ונזף' ה קצף כי, למעלה שכתבנו מה דברי נא שמעו ,יאמר או

. עימהם הדבור השלימו אחר רק, הייתה חמתו לא אך. וילך בם' ה אף ויחר אומרו שזהו) קד

 . למעלה כמדובר אנשים כדרך שלא החימה ובעל אדון יתברך הוא כי

 שמעו עתה כי. הקפדתי שלא רוחכם על יעלה אל כלומר .דברי נא שמעו באומרו כיוון זה ויתכן
 .מכם אפרוש כי, דברי את אשמיעכם לא כן אחרי כי כלומר ,דברי נא

 

  יתברך: הוא כיוון דברים שני והנה

 . מאשתו שפירש שהוכיחוהו מה על, משה על התנצלות תת ,אחד

 . האנושי מין מכל הוא גדול כי, משה את להוכיח לבם אל ערבו איך, אותם הוכיח ,שנית

 הוצרך לא ומשה .פתאם שלשתן את שקרא במה ראשונה עשה, משה על התנצלות תת והנה

 . תמיד מוכן להיות משה עם הדין כי, ויבושו ראו בזה. צווחו והם מים מים לצווח

 לא ומדוע מאמרו כגמר ',וכו נביאכם יהיה אם ואומר שמתחיל מה הוא ,השני העניין ועל
 .ד"בס ביאורו יבוא כאשר ,במשה בעבדי לדבר יראתם

 

 נביאים יתר על משה יתרון כלל), ו הלכה התורה יסודי מהלכות ז פרק( המדע בספר הרב והנה

  דברים: בארבעה

 . בהקיץ והוא, במראה או בחלום מתנבאים שהם .א

 . רעהו אל איש ידבר כאשר והוא, מזדעזעים שכולם .ב
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 משל בלי מלאך בלי כלומר, בפנים פנים והוא, מלאך ידי על או וחידה משל בדרך שכולם. ג

 . וחידה

 . כ"ע ועומד מוכן והוא, הכנה צריכים שכולם .ד

 

 לשון פי על יחדו צדקו לא אך, אלו מקראות על ארבעתן ליישב בקש העקידה בעל הרב והנה

 הרביעית כי יראה הלא, אלו דברים ארבעה אל לבו השת הנה כי, אומר כן על. כלל המקרא

 זהיר שהיה, בהכנה יתרון רק, זה במאמר יתברך עניינו הוא אשר הנבואה במדרגת יתרון אינה

 צאו פתאם בדברו יתברך הוא להם הורה כבר וזה. עת בכל מוכן להיות עצמו מקדש וזריז
 מן פורש משה היה כן על כי ידעו למען. מים מים ומרים אהרן שצווחו ל"ז כמאמרם ,שלשתכם

 ברוך הקדוש רצה עתה אך. בסמוך כמדובר, בו ידובר פתאם אולי מוכן תמיד להיותו, האשה

 מאמרו סיים כאשר. כמוהו בגדול לדבר יראו לא מדוע הוכיחם, משה גדולת להם לספר הוא

 '.וכו בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע באומרו
 

 העניין אל ונחזור
, הנותרות השלשה וגם. הנבואה גדולת אל נוגעים שלשה אלא אינם שמנה מהארבעה כי

 וספיריות ַזּכות הוראת רק, הנבואה מדרגת גודל הוראת אינם המה גם והשניה הראשונה

 השלישית אך. בהינבאו יזדעזע לא וגם, בהקיץ מלהינבא הגשמיות יעצרנו לא כן על כי. חומרו

 היו לא כי. הרמה נבואתו גדר ברוממות תלוי הדבר זה הלא, וחידה במשל ינבא שלא לבדה

 שלא עם. העניינים לבושי על המורים המשלים יד על להראות, ומתעבים משתלשלים הדברים

 רבותינו כן על. נבואתו רוממות השגת היסבו, ונקי הזך חומרו וטוהר נפשו איכות שגודל, יבצר

 הנביאים כל, אומרם הוא הלא. הכל את כללו המה', ה בדבר חכמתם ביפי) ב מט יבמות( ל"ז

 השגת גודל נכלל בזה כי. המאירה באספקלריא ומשה מאירה שאינה באספקלריא התנבאו

 .אותו בשבחו עיקר יתברך הוא עשה אשר זאת והן. נבואתו רוממות

 

 גדר גדול כי. גווייתו ולא נפשו גדר לא זאת השגתו ממנו עצרו לא כי ,להורות והוא שנית עוד

. הרמתה השגתו ישיג בהקיץ כן על כי. ובהיר ונקי זך הוא גם, גווייתו רוחו ועם. מאד עד נפשו

 .הראשונות השתים שהן, כלל זעזוע צד להרגיש אפילו הגשם יעצרנו ולא

 

  הכתוב ביאור אל ונבוא
 מלשון נביאך יהיה) א ז שמות( א"כד, בכם הדובר הוא נביאכם אומרו כי '.וכו נביאכם יהיה אם

 כי, למשפט חשבתם הנה לומר'. וכו נביאכם יהיה אם יתברך הוא אמר כי, והוא. שפתים ניב

 ועל. הוא ברוך הקדוש יד על או מלאך יד על הנבואה אם רק תלויים הנבואה חלוקי הדרגות אין

 ימצא', ה בם ידבר אשר בין גם כי, הדבר כן לא אך. במשה כאשר' ה דבר בכם שגם אמרתם כן

 יהיה אם כלומר ,נביאכם יהיה אם וזהו. הרבה מזו למעלה זו ומדרגות חילופים ביניהם
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 בכם הדובר' ה יהיה הונח לו רק. שליח יד על שנביאכם לומר אכחישכם שלא ,נביאכם

 '.כו אתודע אליו במראה אם כי, ההפרש שיקל ולא. במדרגה תשתוו לא, כדבריכם
 

, נקבה בלשון ובאחד. אלו בפסוקים פעמים זה האמורה אחת תיבה הפרש אל לב בשום והוא

 . ל"בסגו מראה השני ובפסוק. ף"האל ץ"בקמ במראה

 שאינה באספקלריא התנבאו הנביאים כל כי), ב מט יבמות( ל"ז מאמרם ידענו הנה כי יהיה אך

 בשם היא ומאירה, שכינה היא מאירה שאינה כי והעניין. המאירה באספקלריא ומשה מאירה

 . להם נודעתי לא' ה ושמי, משה אל יתברך מאמרו ל"ז רבותינו לדעת והוא. הגדול

 

 הלא כי, העניין יהיה אך. בנבואותם הגדול השם נזכר באבות גם הלא כי ,זה על יקשה והנה

 למעבר שהייתה משמשת אלא. הפה היא כי, הנבואה לו הייתה באה השכינה דרך משה גם

 מלמעלה תקבל שהשכינה גם, נביאים שאר אך. שמה יתעבה מבלי, העליון השם שפע אל

 לא יאמר וזה. שכינה איכות מעין והלבשה בעביות אם כי, למעלה כאיכותו יקבלו לא. להשפיע

 שם להם וניכר נודע לא, בנבואתם הגדול השם שפע שכינה יד על בקבלם כי. להם נודעתי

 על כי, במשה כן שאין מה. שבשכינה אדנות בשם מעובה שפע רק, ההוא השם איכות בחינת

  .להם נודעתי לא' ה ושמי וזהו. הגדול שם של עליון אור וניכר נודע היה מעבר יד
 

, במראה הוא הלא. 'ה נביאכם יהיה כי אמרתם כאשר אניח אם אמר .העניין אל נבוא ובזה

, כלומר. בתמיה אני אתודע אליו האם כי. בלבד למעבר שתשמש ולא. שכינה היא נקבה לשון

 והוא. שם דרך ועבר בא עביות בלי, הגדול שם איכות כי שיוכר. הזה הגדול בשמי אתודע האם

 .בו אדבר בחלום, זולתו הלא כי. משה לזולת אתודע לא כי, והראיה .להם נודעתי לא עניין
 ג"ח זוהר' עי( הזוהר ספרמ כנודע. המאירה אספקלריא נבואת אצל חלום מדרגת ולאין ומאין

 .רקיעא רום עד דארעא כמתהומא שהוא) א רסז דף

 

, זולתו נביא כל כי. גופו וטוהר נפשו איכות גדר איכות מצד, משה גדולת שנית נא ראו, יאמר או

 .בו אדבר בחלום אם כי בהקיץ ישיגו לא זה כל עם, מאירה שאינה באספקלריא שהשגתו עם
 ותפרוש יישן עד, נבואה מהשראת יעכב שהחומר למה, והוא. משה בערך גדרה קוטן על והוא

 המסתלקת לנפשו מראין מאשר, החולם יחלום כאשר. הנבואה תחול ובה, מה בצד הנפש

 .הוא וישר זך כי, הגשם יעצרנו שלא במשה כן שאין מה. ממנו

 

 : ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא-ֵכן ַעְבִּדי מֶׁשה ְּבָכל-לֹא ז
 גודל על, בהקיץ ישיגנה, המאירה באספקלריא מתנבא היותו על כי, משה עבדי כן לא וזהו

 . וגוייתו רוחו איכות
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 היה אדרבא כי. הזאת הגדולה מהשגתו והודיע גלה שלא היא מה, איפה כן אם תאמרו ושמא

 כי. הגדול' ה אלי שנראה יאמינו שלא שהוא. 'ה אליך נראה לא יאמרו כי בי יאמינו לא אומר

 התפארו נביאים וכמה. שם ביארנו כאשר, מהאבות גדול שאינך', ה אליך נראה לא יאמרו

 שלא היה זה מה, אשה ילוד ראה שלא מה השיג אשר ומשה). א ו ישעיהו' (כו' ה את ואראה

 ,הוא נאמן ביתי בכלש שבחו הוא זה אמר לזה. נביאים יתר כל כמוהו כי שיורה, דבר הזכיר
 היה לא כי, בזה) תשלט רמז ילקוט( ל"ז רבותינו הפליגו וכאשר. לו שגליתי מה מגלה בלתי

 .עולמות לברוא יכול והיה, למעלה ראה שלא דבר

 תואר לו יחדתי אך. המה עבדיו הם שגם עם ,עבדי שקראו יתמהו שלא להם רמז דרכו פי ועל

 .הוא נאמן ביתי בכל כי, בית נאמן עבד היותו על זה
 

ַיִּביט ּוַמּדּוַע לֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי  'ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ה-ֶּפה ֲאַדֶּבר-ֶּפה ֶאל ח
 : ְבמֶׁשה

 ,בו אדבר פה אל פה כי הוא הלא. במדרגתו הוא כן שלא, שאמרתי מה ומפרש יתברך ובא
 תיקון סוף זוהר ותיקוני, א"ע רלב דף פינחס פרשת זוהר' עי( הזוהר ספרמ ידענו כאשר והוא

), י יב רבה קהלת' (כו גלי לא לפומא לבוא באומרם ל"ז מרבותינו וגם. פה נקרא שכינה כי) לח

 אל תבוא ידה על וגם, שכינה היא שפה יבצר שלא גם ואמר. מאירה שאינה אספקלריא והיא

 אני כי. לבדה הפה ולא אני בו אדברש יבצר לא, נבואתו היא פה אל פהש זה כל עם. משה

 אומרו וזהו. מעבר היא רק, השכינה ולא הדובר' ה אני כי, אליו אתודעש בו אדבר הגדול השם

  .אדבר
 

 ולא, הגדול השם שפע במראה מכיר משה כי. לזולתו אשר כמראה ולא, זכר לשון ומראה

 המדרגה היות אל ראיה זה כי, בחידות ינבא לא כי והראיה. נקבה לשון במראה שהיא כזולתו

 ישתנה כן בשכינה מתעבה השפע כאשר כי. שפלה נבואתם מדרגת לאשר כן שאין מה. עליונה

 לאש תבוא במאירה מתנבא להיותו כי. העניין גילוי מסותרת וחידה בעביות ויבוא, הסגנון
', ה דבר בכם גם הלא כי חשבתם אשר הפך, נבואתו מדרגת להורות הוא זה והנה. בחידות

 .בעיניו הייתם וכשווים

 

 ממעט היה כן אם הלא כי .יתכן לא זה, ורביה פריה מצות מבטל שהיה החשדה עניין ועל

 עניין שהוא ',ה ותמונת הלא כי משה כן שאין מה). ב סג יבמות( עזאי בן כמאמר הדמות את

 שחס מי 'ה תמונת להביט יזכה יתכן ואיך, הדמות הוא תמונה כי .יביט, אחורי את וראית

 הרע ללשון שלא גם כלומר .בעבדי לדבר יראתם לא מדוע איפה כן ואם. אותה ממעט ושלום

 ליירא לכם היה זה כל עם. לאשתו איש בין שלום לשים אדרבא אם כי, כיוונתם חלילה לבייש או

  בחינות: משתי לאחת, מלדבר

  .הוא נאמן ביתי בכל ,עבדי שהוא על ,אחד
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 .במשה אומרו וזהו, בנבואה וגדול קדוש שהוא במה ,שנית
 

 משה הדרגת בהשוותם כאשר כי והוא .יתברך ממנו ארץ דרך ענוותנות למדנו דרכנו פי ועל

 דבר במשה אך הרק כאומרם, לנוכח שלא כמדברים רק, לנוכח למשה דברו לא, למדרגתם
 הפרש להם לאמר יתברך הוא כשבא כך. ענוה דרך שהוא'. ה דבר בך אך הרק אמרו ולא '.ה

 עניין סיפור הוא כי, בכם אדבר בחלום אתודע אליכם במראה לנוכח אמר לא, לנבואתו נבואתם

 פירש משה את בשבחו אך. בהם כיוצא זולתם על כמדבר, לנוכח שלא אם כי. נבואתם גרעון

 דרך שדברתם גם, לומר. משה בעבדי אמר ולא במשה באומרו כיוון זה וגם .בו אדבר ואמר

 .דברתם במשה כי יבצר לא, לנוכח שלא כבוד

 

 ספרב שפירשנו היות עם. הוא אוזן אל הפה הלא כי ,פה אל פה אומרו אל לב בשום, יתכן עוד
 ). ב א השירים שיר' (כו ישקני פסוק על - הקודם הדרך אל צודק - נכון דרך העמקים שושנת

' ה נביאכם יהיה אם, יתברך הוא אמר כי, והוא .יותר הפשט אל מתקרב שני דרך אפשר
 בחלום וגם. היא מאתי כי שיכיר, אתודע אליו לנביא המתראית במראה כי הוא הלא. כבקודם

 היה לא, בחיים שעודנו גדר עד. האדם מכל הוא זך כי והטעם ,משה עבדי כן לא אך .בו אדבר

 חפץ היה שאם גדר עד), תשלט רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו באוצרותי הראיתיו לא אשר דבר

 הגשם יעצרנו לא, החומר זך להיותו כן ועל. הוא נאמן כי לא אם, בורא היה עולמות לברוא

 .נביא כל על יתירה מהשגה

 

 פה אל פה הלא כי. נביאים כיתר שאינו ראיתם מאשר לכם אביא הלא, ראיתם לא זה ואם
 דברות בשמונה הוא היה ,ונשמעה עמנו אתה דבר) טז כ שמות( ישראל באמור והוא .בו אדבר

 ומשה. משה של לפיו ובא יתברך מפיו יוצא הדבור היה כי. יעננו והאלוהים המדבר אחרונות

 מיטטרון' ה קול שהיה מלמד), ב ה רבה בראשית( ל"ז שאמרו וכמו. מסייעו' וה הקול מרים

 כל והנה. צבור השליח את המסייע סניף כמו) רפד רמז שמות ילקוט עיין, (אמרו וכן. למשה

 של קולו מיל עשרה שנים על מיל עשרה שנים שומעים היו איך כן לא שאם, זה הכירו ישראל

. ודם בשר של קול היה אם, באחרונות גם דבור בכל לאחוריהם נרתעים היו והיאך. ודם בשר

 שאני נמצא. כביכול משה של פיו אל מתחבר יתברך פיו שהיה ,פה אל פה הנה אומרו וזהו

. במשה בו לישראל המדבר יתברך היה כי. אליו ולא בו אומרו וזהו, באמצעותו המדבר הייתי

 הוא ברוך הקדוש של פה כי. ישראל עם מדבר הוא ברוך הקדוש שבו כלי משה של פיו שהיה

 הקול שהיה ולא. דברות השמונה ומדבר משה קול עם מתחבר בא הקול היה, משה פה אל

 היה ולא). מכילתא( בתכלית רוחניים הקולות את רואה אחד כל שהיה, ומראה רק, מלובש

 . משה פה אל הבא מלובש בחדות הדבור
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 הראת אתה שנאמר בסיני בהראותו האלוהים אל להביט יכולתם שלא, ככם היה לא כי ועוד

 לא כי). ש רמז יתרו ילקוט( כנודע לסבול יכולתם ולא נשמתכם יצאה כי). לה ד דברים' (וכו

 '.כו כדלעיל 'כו יראתם לא ומדוע ,יביט' ה ותמונת וזהו. להביט שיכול לבדו משה רק נשאר

 

 : ָּבם ַוֵּיַל� 'ַאף ה-ַוִּיַחר ט
 ופירש שהלך. יתברך אליו וילך אומרו יחזור, שהייתה נזיפה שאמרו) קד ספרי( ל"ז לרבותינו

 למעלה שכתבנו כמו, במרים בלבד היה צרעתה אך. שבשניהם השווה הצד היה וזה. מהם

 .כמרים אשם היה לא שאהרן

 

 משלוחי אחד ידי על הנעשה המשפט שבין ההפרש, נח פרשת אצלנו שכתוב במה יתכן עוד

', וכו צדיק בין יבחין לא המשחית כי. יתברך ידו על מהנעשה. בהם וכיוצא וחימה כאף, הרוגז

 על נעשה זה משפט היה אם כן ועל. לתלות צד יראה כי] יתברך ידו על כשנעשה כן שאין מה[

 נגרר רק היה לא כי, דכאו חפץ לא' ה אך. ללקותו באהרן גם פוגע היה, משחית שהוא, אף יד

 חיבה דרך דבר עשה מה לכן. אהרן גם וילקה האף יתעורר מקום היה]ש כיון[ כן על. מרים אחר

 נבואת יתרון ספר אם כי, קושי של דבר אמר ולא '.וכו פתאום' ה ויאמר באומרו, אמירה בלשון

 ויחר אומרו וזהו. נסתלק כך האף בראות כן על '.כו יראתם לא מדוע כשואל להם ואמר, משה
 קראם ולא, אהבה דרך תוכחת דברי יתברך הוא להם שאמר מה ידי שעל לומר .וילך בם' ה אף

 שלא לומר צריך אין. אף הנקרא הרוגז שליח הוא ,בם' ה אף ויחרש עם כן על. וכיוצא חוטאים

 .ללקותם יתברך חפצו אין כי בראותו ,וילך וזהו. האף שהלך וילך אם כי, רעה ועשה פעל

 

 : ִמְרָים ְוִהֵּנה ְמֹצָרַעת-ֶאלְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג ַוִּיֶפן ַאֲהֹרן  י
 .בלבד מרים ולקתה אהרן על יתברך הוא עבר אז, המקטרג כשהלך ואז

 

 : ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו-מֶׁשה ִּבי ֲאֹדִני ַאל-ַוּיֹאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל יא
 על והוא '.וכו אדוני בי ואמר ענה ,מצורעת והנה מרים אל פנה אשר לענוותנותו אהרן אמנם

 לשון פירשו שלא, עבדך נא ידבר אדוני בי פסוק על) קנ רמז ויגש ילקוט( ל"ז שפירשו מה דרך

 שאם והוא. ממנו הגון אני דבר לכל כי, בבנימין ולא לקיחתך תצדק בי כמשמעו אם כי, בקשה

 הוא בי כלומר ,אדוני בי אהרן פה יאמר זה דרך ועל. אדוני נא לומר לו היה בקשה לשון הוא

 נעשה שנינו שבין גם כי. חטאת שנינו על שהוא עלינו תשת נא אל ולכן. לבדי בעצם העוון

. שטות רוח בו נכנס כן אם אלא חוטא אדם אין כי. חטאנו ואשר נואלנו אשר היה הלא, הדבר

 הוא שטות רוח הכנס ידי שעל אחר כן ואם. חטאנו ואשר כן יד ועל, בכעס נואלנו אשר וזהו

 מן שטות רוח בו השליט על האיש יאשם יותר כי. הוא עלי העוון עיקר כן אם, חטאנו אשר

 שמואל( עשו מה הצאן ואלה שאמר דוד מאמר דרך ועל. עלי העונש יצדק יותר כן ועל. האשה

 .רחמים עליה משה לשיבקש, דבר אשמת מרים מעל להקל פה פתחון מצא ובזה). יז כד, ב
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 א"כד, המייסרו הוא חוטא שהאדם עצמו החטאת כי ידוע הנה יאמר, בקשה לשון נפרש ואם

. חטאת מקרא בלשון נקרא הוא מהעוון הנעשה הקטגור והנה). ו סד ישעיהו( עווננו ביד ותמוגנו

 גם פסוק על) שנה אות פינחס ופרשת, קפג קפב אות בא פרשת זוהר' עי( הזוהר ספר כמאמר

 לפניו מלקטרג בעוונו שנעשה הקטגור את שהעביר שהוא), יג יב, ב שמואל( חטאתך העביר' ה

 עלינו שימשול, בחטא הנעשה הקטגור הוא, חטאתה את עלינו תשת נא אל ואמר. יתברך

 .ומחול התפייס לכן כלומר, יכלה ובי החל שבמרים. לדכאנו

 

. ללקות העוון כח שלט, הענן בהסיר הנה אהרן אמר'. וכו ויפן' וכו סר והענן הכתוב ושיעור

 עצמנו להשוות נואלנו אשר על בין, והתפייס. ולשלוט ללקות, חטאתה את עלינו תשת אל לכן

 .להוכיח בחשדה חטאנו אשר על בין. דבר בנו גם הלא לומר, אליך

 

 יד שעל. חטאתך העביר' ה גם פסוק על), שם( הזוהר בספר ל"ז שאמרו במה זה דרך על או

 הקטגור שהוא, חטאתך העביר וזהו. לפניו מלקטרג הקטגור יתברך הוא העביר שהתוודה מה

', ה גם, לו ואמר, חטאתי ואמר דוד שהתודה מה ידי שעל. עצמו החטא שהוא, בחטא הנעשה

 שיהא ,חטאת עלינו תשת נא אל יאמר ובזה. לפניו מלקטרג, חטאתך העביר, וידוייך ידי על

 וידוי ידי על וכאשר '.וכו נואלנו ואומרים מתוודים אנו גם הלא כי. עלינו מקטרג יתברך לפניו

, באופן, תקפיד ולא. יתברך הוא ויעבירהו. ומחול וידויינו קבל כן, כמדובר יתברך מעבירו

 כשת שתהיה, מוחל אינך אם כן שאין מה. למעלה עלינו לקטרג, חטאת עלינו כשת שנמצאת

 .עלינו לקטרג' ה לפני החטאת את עלינו

 

 להשוות נואלנו אשר בין. חטאת שהוא שוגג לחשבו ,חטאת עלינו תשת נא אל ,יאמר או

 הכל תמחול רק, למזיד יחשוב' וה שוגג גדר תמחול פן. בתוכחת חטאנו אשר בין, לך עצמנו

 .מזיד בהנחת

 

, הוא, הרע לשון על, באדם תהיה כי צרעת נגע כי, והוא .הראשון דרך על אדוני בי ,יאמר או

 ידי על, מסתלק הכהן ידי ועל. צרעת לנגע באדם החל הוא, מהעוון הנעשה טומאה כח כי

 . במקומו כמפורש, המוכה תשובת

 

 אדוני בי הנה אמר .מצורעת והנה מרים אל כשפנה אהרן שאמר והוא ,העניין אל נבוא ובזה

 עתה אך. צרעת נגע כל כמשפט, הסגר יד על העוון טומאת כח לסלק ועלי אני כהן כי, התיקון

 ישלוט, כהן ידי על תיקון בהעדר לכן. קרוביו מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים כל כי, יכול שאיני

, הדין שאין נאמר ואפילו. שנינו על גם יחול אם כי, בלבד עליה ולא. תמיד ההיא הטומאה כח

. לסלקו ראוי אני שאין אחר טעם יש. קרוביו נגעי רואה אך, רואה כהן שאין הוא עצמו שנגעי רק
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. והיא אני יחד נואלנו אשר הוא, זה עוון הלא כי. בזה עמה חטאתי כן גם אני הלא כי, והוא

 זה וגם. עצמו נגעי כרואה והוא, ממני וחציו בו נכה אוכל ואיך. שנינו בין נעשה טומאה והכח

 .כמדובר זה חטא הוא גם עצמי שבו לומר .אדוני בי באומרו שרמז לומר אפשר היה

 

 טרם להתירו חבוש על אבקש ואיך. חטאתי כן גם ואני, אחותי על לבקש בבואי הנה ,יאמר או

 מחשבות יודע אני כי. היית אדוני היותך בחשיבות, בקרבי בי הנה אמר לזה. תחילה עצמי אתיר

 חטאנו אשרב בין, בהשואה נואלנו אשרב בין. ולחוץ השפה מן רק החטא היה לא, באופן. לבי

 .בתוכחת

 

 : ְתִהי ַּכֵּמת ֲאֶׁשר ְּבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאּמֹו ַוֵּיָאֵכל ֲחִצי ְבָׂשרֹוָנא -ַאל יב
 נא אל כי. כבודך מפני למחול לך יש זה כל עם הנה. היה כן לא שאולי תאמר מרים לב ואם
 גוף הוא, הנזכר המת שיצא במה הלא כי, כבודך על וזה. כנודע מת קרוי המצורע כי, כמת תהי

 ובהאכל. תחשבו לאחד הנזכר והמת אתה כאילו נמצא. הנזכר אדוני של אמו מרחם, מרים

 .הנזכר אדוני של בשרו חצי כהאכל הוא, מצרעת

 

 : ֵלאֹמר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה 'ה-ַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל יג
 . מאריך והוא בצער אחותו יאמרו שלא, בתפילה שקיצר) תשמב רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו

 על שהוא לומר אפשר והיה. לזולת לאמר יצדק שלא ,לאמר אומרו אל לב לשים ראוי והנה

 שאמר, לאמר ההוא בעת' ה אל ואתחנן על), קה' סי בהעלותך ספרי( ל"ז שאמרו מה דרך

 .תפילתו שקבל יתברך הוא לו אמור עד ,לאמר פה יאמר כן. תשיבני עד מכאן אזוז לא משה

 

 אחותו יאמרו מאריך היה שאם שהוא. הקיצור טעם אל ל"ז שאמרו במה ,יאמר הפשט דרך ועל

 . קיצר כן על, ומאריך מתעכב והוא בצער

 אם לי אוי משה אמר כי והוא. לאמר ואומרו צעקה לשון אומרו אל לב לשית יתכן זה דרך ועל

 יאמרו, אאריך ואם. נגדו דברה על מתנקם ואדרבא, אחותו צרת על חש שלא שיאמרו, אקצר

 ,ויצעק רק בנחת התפלל לא. עליה לו צר כי להורות עשה מה כן על. מאריך והוא בצער אחותו
, והצעקה. שהייתה בצער על, בקיצור. הכל לתקן במלות וקיצר. לו מרה נפשו כי לב מכאב כצועק

 בצעקה ולמה', ה אל ויצעק כלומר .לאמר אומרו וזהו. עליה לו צר כי להורות, אריכות במקום

 בחר כן על. נמרץ קיצור שהוא 'כו נא אל לאמר שבא על הוא '.וכו לאמר הוא הלא, בנחת ולא

 יורה בצעקה כי. ו"ח לאידה שמח או צערה על חש שלא על שקיצר יאמרו שלא, צעקה בלשון

 .מאד לו מר כי

 

 שמורה, נעלב היותי עם בבקשתי וגם, חסד מידת שהוא אל בבחינת שאמר יהיה התפילה ועניין

 , שהוא. המבקש שאני, בקשה לשון נא אומרו וזהו. לה שמחלתי
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 . החסד בעל אל אתה כי, מצדך 'א

 הדברים שני יתחברו. בקשה לשון נא ואומר עליה פניך מחלה ואני, לי שחטאה, מצדי ,והשנית

  .נא ורפא
 .לה אומרו וזהו, היא צדקת כי למענה והיא ושלישית

 

 בחינת שהוא אל תואר כי, שידענו במה והוא .נא פעמים שתי אומרו אל לב בשום יאמר או

 הצרעת נגע תרופת הנה ואמר). ב קמה ג"ח( הזוהר ספרמ כנודע הכהן אל מתייחס החסד

, עליונה הכהונה בחינת צריך כן על. קרוביו נגעי רואה אהרן אין כי, איננו ועתה. כהן יד על היא

 יהיה הפרש ומה. במקומו עתה והמרפא הכהן הוא אל כלומר ,נא אל אומרו וזהו .אל מידת היא

 יתברך ידו על להיותו ועתה. ימים שבעת הסגר צריך ודם בשר כהן יד שעל לא אם, לזה זה בין

 .עתה רק שהות בלי לה נא רפא כן אם, ודם בשר כהן ולא נא שאל אחר אומרו וזהו. כרגע יהיה

 

מֶׁשה ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניָה ֲהלֹא ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתָּסֵגר ִׁשְבַעת ָיִמים -ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יד
 : ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסף

. פנים כל על ימים שבעה צריכה הנזיפה כי, שהות בלי להיות אפשר אי כי, יתברך הוא והשיב

 למה ראיה ויהיה. למעלה שכתבנו הטעם מן והוא. היה לא נזיפה אפילו שבאהרן נראה ומזה

 .יתברך הוא עליו לרחם הקטגור לסלק, האף אל חוזר וילך שאומרו שפירשנו

 

 

 שלח פרשת
 

  יג פרק
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני -ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר-ְל� ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת-ְׁשַלח ב

 : ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו ֹּכל ָנִׂשיא ָבֶהם
 : ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה-ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני 'ִּפי ה-ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ג
 : רַזּכּו-ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ד
 : חֹוִרי-ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן ה
 : ְיֻפֶּנה-ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ו
 : יֹוֵסף-ְלַמֵּטה ִיָּׂשׂשָכר ִיְגָאל ֶּבן ז
 : נּון-ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן ח
 : ָרפּוא-ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ט
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 : סֹוִדי-ֶּבןְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל  י
 : סּוִסי-ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ַּגִּדי ֶּבן יא
 : ְּגַמִּלי-ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן יב
 : ִמיָכֵאל-ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן יג
 : ָוְפִסי-ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן יד
 : ָמִכי-ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן טו
 : נּון ְיהֹוֻׁשעַ -ָהָאֶרץ ַוִּיְקָרא מֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן-ָׁשַלח מֶׁשה ָלתּור ֶאת-ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשרֵאֶּלה  טז
 : ָהָהר-ֶאֶרץ ְּכָנַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת-ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶׁשה ָלתּור ֶאת יז
 : ָרב-ָהָעם ַהּיֵׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם-וא ְוֶאתהִ -ָהָאֶרץ ַמה-ּוְרִאיֶתם ֶאת יח
הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה -ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר-הּוא יֵׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם-ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יט

 : ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים
ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ -ָּבּה ֵעץ ִאם-ָרָזה ֲהֶיׁש-ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם כ

 : ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים
 : ְרֹחב ְלבֹא ֲחָמת-ִצן ַעד-ָהָאֶרץ ִמִּמְדַּבר-ַוַּיֲעלּו ַוָּיֻתרּו ֶאת כא
ָמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחי-ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד כב

 : ִלְפֵני ֹצַען ִמְצָרִים
-ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן-ַוָּיֹבאּו ַעד כג

 : ֵאִניםַהְּת -ָהִרֹּמִנים ּוִמן
 : ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשר כד

 
 ישלח שלח לאמר משה אל ציוה זה למה. ופלא הפלא ,יפלא נוראות משיחו ועל' ה על הנה

 . בידם לעכב היה טוב וטוב, שווא מתי ידע הוא כי .כנען ארץ את ויתורו אנשים

 ברע כי משה ידע לולא כי. שלחם לבלתי זאת על יתברך מלפניו בקש שלא, יפלא משה על גם

 . מרגלים מעצת ינצל יהושע על התפלל למה, המה

 תרצה אם, לך מצווה איני אני למשה הוא ברוך הקדוש שאמר, י"רש שפירש למה גם ומה

 אותו יתברך הודיעו אחר, מללכת למונעם יתברך לפניו ישתטח ראוי היה, איפה כן שאם. שלח

 .המה ברע כי

 לכל קרה אשר ראותו אחרי, מרגלים אנשים לשלוח לבבו עם היה מה, יפלא יהושע על וגם

', בה לבטוח היה טוב וטוב. חלילה אמנה קוטן הראות הוא כי. זאת על יתברך עמו ישראל

 .מרגלים שלוח אל פנות מבלי', ה לפני למלחמה חלוצים ולצאת

 

 לשקול האם להשאיר את הקטע בצבע
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, אליו התנצלות בקדשו דבר יתברך השם כי אחשבה. יהושע דבר על הלז הקושי על והנה

 ). ט - א ב יהושע( באומרו. המאורע סיפור קדש במקראי

 

ָהָאֶרץ -ֵלאֹמר ְלכּו ְראּו ֶאתֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ֶחֶרׁש -ַהִּׁשִּטים ְׁשַנִים-נּון ִמן-ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע ִּבן א
 : ָׁשָּמה-ִאָּׁשה זֹוָנה ּוְׁשָמּה ָרָחב ַוִּיְׁשְּכבּו-ְיִריחֹו ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו ֵּבית-ְוֶאת

 : ָהָאֶרץ-ַוֵּיָאַמר ְלֶמֶל� ְיִריחֹו ֵלאֹמר ִהֵּנה ֲאָנִׁשים ָּבאּו ֵהָּנה ַהַּלְיָלה ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלְחֹּפר ֶאת ב
ָּבאּו ְלֵביֵת� ִּכי ַלְחֹּפר -ָרָחב ֵלאֹמר הֹוִציִאי ָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ֵאַלִי� ֲאֶׁשר-ִּיְׁשַלח ֶמֶל� ְיִריחֹו ֶאלוַ  ג

 : ָהָאֶרץ ָּבאּו-ָּכל-ֶאת
 : ַדְעִּתי ֵמַאִין ֵהָּמהְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַוִּתְצְּפנֹו ַוּתֹאֶמר ֵּכן ָּבאּו ֵאַלי ָהֲאָנִׁשים ְולֹא יָ -ַוִּתַּקח ָהִאָּׁשה ֶאת ד
 ַוְיִהי ַהַּׁשַער ִלְסּגֹור ַּבחֶׁש� ְוָהֲאָנִׁשים ָיָצאּו לֹא ָיַדְעִּתי ָאָנה ָהְלכּו ָהֲאָנִׁשים ִרְדפּו ַמֵהר ַאֲחֵריֶהם ה

 : ִּכי ַתִּׂשיגּום
 : גַהּגָ -ְוִהיא ֶהֱעָלַתם ַהָּגָגה ַוִּתְטְמֵנם ְּבִפְׁשֵּתי ָהֵעץ ָהֲעֻרכֹות ָלּה ַעל ו
ים ְוָהֲאָנִׁשים ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם ֶּדֶר� ַהַּיְרֵּדן ַעל ַהַּמְעְּברֹות ְוַהַּׁשַער ָסָגרּו ַאֲחֵרי ַּכֲאֶׁשר ָיְצאּו ָהֹרְדפִ  ז

 : ַאֲחֵריֶהם
 : ַהָּגג-ְוֵהָּמה ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון ְוִהיא ָעְלָתה ֲעֵליֶהם ַעל ח
ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנֹמגּו -ָהָאֶרץ ְוִכי-ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ֶאת-ִּכיָהֲאָנִׁשים ָיַדְעִּתי -ַוּתֹאֶמר ֶאל ט

 : ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם-ָּכל
 

  הכתובים: מאמרי אל לב בשום והוא

  .השטים מן ששלחם הודיענו זה למה. א
 . תיבות בשתי הפכים שני הם כי ,לאמר חרש אומרו. ב

 . אמירה זו ומה שתיקה זו ומה

 . כלל שם יצדק שלא מה, לאחרים לאמר הוא לאמר כל כי .ג

 . יריחו היא הארץ בכלל הלא כי ,יריחו ואת הארץ את ראו אומרו. ד

 . הארץ ואת יריחו את, השיטה להפך לו שהיה אלא עוד ולא

 . לבדה יריחו את רק הארץ את תרו לא כי, כן עשו לא המה כי. ה

 . לאחרים לאמר בזה יצדק לא כי ,לאמר יריחו למלך אומרו. ו

 לו נאמר לא כי. רחב בית הלכו כי למלך הגיד מי ',וכו רחב אל יריחו מלך וישלח באומרו. ז

 לו ברי היה כאילו רק, כמסתפק שלח לא ולמה. אחר בבית היה ואפשר ,הלילה הנה באו רק

 . היו שם כי

  .לביתך באו אשר אמר אליך הבאים אומרו שאחר ,הכפל. ח
 לבדה יריחו את לחפור רק היה לא אם גם כי אחרי ,באו הארץ כל את לחפור כי הודיעה ולמה

 . קשה היה
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 לומר) א טז ר"במד( ל"ז לרבותינו הכריח זה כי. ותצפנם יאמר מהראוי כי ,ותצפנו אומרו. ט

 לשון ותטמנם כך אחר אומרו, דעתם לפי מה בצד נחשב זר כמו והנה. פינחס היה האחד כי

 . רבים

 .מיותרת כן מלת כי ',וכו אלי באו כן אומרו. י

 

 אל עצמו יהושע כשליחות. ממנו היטהרו לא שעדיין, פעור מעון ורגז פחד יהושע הנה, אמנם

 כב יהושע' (וכו ממנו היטהרנו לא אשר פעור עוון את לנו המעט להם באמור, ראובן ובני גד בני

 ועל. הארץ את לכבוש נסעו משם כי, יהושע שם אשר מקום, שטיםב היה ההוא העיון והנה). יז

 פן השטים עוון ממורא לבם את ולחזק, הארץ עם ראשי מלב מורך ולהסיר, מדבר מדאגה כן

 מאשר סימן גדעון עשה כאשר. האויבים בפי' ה ישים אשר לנסות רצה כן על, למוקש להם יהיה

 ז שופטים( יואש בן גדעון חרב אם כי זה אין האומר, חלום פתרון שמע עד. אויביו בפי' ה יתן

 יד, א שמואל' (וכו עלו אלינו יאמרו כה אם לנערו אמר אשר, שאול בן יהונתן עשה וכאשר). יד

 לא ילכו הם כי כלומר, לאמר חרש אומרו וזהו. המה גם בפיהם מה לשמוע יהושע רצה כן). ט

 לב יתנו כי. לתומם שכנגדם לאמר כדי. ושתיקה חרש רק, דברים ואין אומר אין רק, לתור

 שאמרו, לאמר ההוא בעת' ה אל ואתחנן מעין והוא. בפיהם' ה ישים אשר את לשמוע לתומם

 עד מכאן זז איני שאמר. תשובה' ה לשיאמר שהוא) תתיג רמז ואתחנן ילקוט( ל"ז רבותינו

' ה כי המורה לבב מורך הוראת תהיה אם, שכנגדם לאמר פה יאמר כן. תשובה לי שתשיב

 היה הלא'. ה השמיעם אשר הארץ יושבי אמרי פתח כי, היה וכן. אין אם, השמד ויאמר הסגירם

 מפניכם הארץ יושבי כל נמוגו וגם הארץ את לכם' ה נתן כי ידעתי, להם באמור, רחב מאמר
 .בשורתם את השומעים ישראל וכל המרגלים כח התאזרו הזה ובדבר '.וכו לבבינו וימס ונשמע

 

, האחרים כדרך בעיר סבבו שלא וגם .ליריחו אם כי אחרים למקומות הלכו שלא מה יתכן ובזה

 רכי הם אם, בפיהם מה לשמוע אם הייתה כי לא כוונתם שכל למה אמנם. בלבד רחב בית רק

 וישובו, שליחותם נעשתה כשמעם כן ועל. ישראל בני לעומת נפש עזי הם או, ויראים לבב
 .יריחו זולת הארץ מערי אחת אל ואנה אנה הלכו ולא. הארץ מתור

 

. אלו תיבות בשתי שניהם נרמזו אפשר, היו ופינחס כלב כי) א טז ר"במד( ל"ז שאמרו ולמה

 כהן שהוא, לפינחס ולאמר ).ל יג במדבר( כלב ויהס א"כד ישראל את שהחריש. כלב על חרש

 וזהו). ג כ דברים' (וכו היום קרבים אתם ישראל שמע ואומר המכריז שהוא. המלחמה משוח

 .אמירה שאומנותו ,לאמר

 

. הארץ יושבי כל לבב הרך אם ישמעו משם כי. כולה הארץ את תרים משם כי ,ביריחו ובחר

, הארץ מלכי א"לל הייתה מיוחדת רחבש) ב קטז זבחים( ל"ז רבותינו אמרו כי והוא. אין אם

 לה הגיד מי כן לא שאם ,הארץ יושבי כל נמוגו וכי אמרה כן ועל. לבם את מגלים היו ואליה
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 ראותם שטרם. יריחו ואת הארץ את ראו להם אמר שלחם מאז כן ועל. הארץ יושבי כל לב את

 הלכו לא כן ועל. לבם אל להם תגיד שהיא במה הארץ את יראו, בה והתהלך כולה יריחו את

 .רחב בית רק
 

 להלשין לבו אל ערב לא למלך המגיד כי, והוא. 'וכו לאמר יריחו למלך ויאמר ,הזה הטעם ומן

 ומה. עליו חתיתה ונפלה, המעלה וגדולת היא כולם המלכים אהובת כי המלך אל בשמה אותה

 ואמר, ערומים לשון בחר כן על. לאויב לו יהיה יריחו מלך גם כי, ימצא ולא הדבר יבוקש אם גם

 לו שנאמר, לאמר יריחו למלך ויאמר וזהו. יזכירנה ולא רחב בית שהם משמען שיובן דברים

 אתה לו לומר שיוכלו. המה רחב בית כי שיאמר, מהדבר שיבין מה המלך לאמר, שהוא, דבר

 כי .הארץ את לחפור הלילה הנה באו אנשים הנה לו נאמר כי, והוא. אנחנו ולא האומר הוא

 בית שבאו לא אם. בכללות הארץ את לחפור פרטי מקום אל הנה יבואו איך יבין דבר ממוצא

 .כולם הארץ מלכי לב את מאד היודעת, רחב

 

 חש ,אליך הבאים אמרו ואחרי. לפניו הזכירוה שלא עם רחב אל וישלח, בדברים הבין והמלך

 אליך אבא נא הבה א"כד אליך הבאים כאומרו. הארץ כל כדרך אליה באו כי מזה יובן פן המלך

, אליך הבאים שאמרתי מה כלומר. לביתך באו אשר ואמר ופירש חזר כן על). טז לח בראשית(

 כי ידעתי כי הוא הלא. לביתך באו כי זו בשורה לי מאין תאמר ושמא. לביתך באו אשר פירושו
 .אצלך לא אם אחת פעם הארץ כל את לחפור מיוחד מקום ואין ,באו הארץ כל את לחפור

 

 האנשים אלי באוש מה הוא שפירשת הזה בדרך כן, לומר '.וכו אלי באו כן, ואמרה השיבה אז

 .אליך הבאים באמורך בראשונה מלשונך מובן היה כאשר ולא .לביתך באו אשר שאמרת
 

 לבל, העניין ולכסות להצפין בערמה עשתה כי. יחיד לשון ותצפנו אומרו אל לב בשום, יאמר או

 וזהו. המלך שלוחי לפני בידיה אותם תפסה כן על. לפניה אז היו אשר המרגלים אל לב ישיתו

 האם לומר '.כו אלי באו כן ותאמר. בזה העניין את ותצפנו, האנשים שני את האשה ותקח

 באו ,האנשים אלי באו כאשר כן הלא. המה מאין שאדרוש לביתי באים בלבד אנשים שני

 ידעתי לא כן, באלה מאין ידעתי לא וכאשר .המה מאין ידעתי ולא, לפניכם אשר האלה האנשים

 מהם אדרבא כי. המרגלים אלה לא כי בלבבם החזיק למען, דברה ובמרמה. במרגלים גם

 .המרגלים אל ראיה לוקחת

 

. לעיניהם להסתר יכול והיה, פינחס היה שהאחד) א טז ר"במד( ל"ז שאמרו במה ,יאמר או

 יושבי פחד מפני כן לעשות מהם אחד יד לאל יש כי לה הגידו כי, ממנה נעלם שלא ואפשר

 האחד את, בפניהם ותצפנו בידיה האנשים שני את האשה ותקח כי יאמר ובזה. הארץ

 כן. איננו שהאחד אלה בשני ראיתם כאשר, כן, להם ותאמר. ונצפן נסתר שבצוויה, לעיניהם
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 המה מאין ידעתי ולא. לעיניכם שנמלט הזה כאחד, מבקשים אתם אשר האנשים אלי באו

 עין שאין וימלטו קלו כך וכל .יצאו והאנשים בחשך לסגור השער ויהי הנה כי. כן לעשות שיכלו

 רדפו לכן. המרוץ קלות רק זה אין כי אפשר, אנשים ולהיותם. האנשים הלכו אנא לראות יכלה
 .תשיגום כי אחריהם מהר

 
 דרך רק, שלחם לתור לא כי. המרגלים שלוח על דבר אשמת יהושע על אין כי ,הדברים כלל

 נחשב זר כמו הלא, הארץ את לתור משה שלח אשר על אך. כמדובר בפיהם מה לראות סימן

 .עבדו משה ועל' ה על

 

 ילקוט( ילמדנוב אמרו). כג א דברים( הדבר בעיני וייטב האומר ה"ע רבנו משה על ולהשיב

  :)תשמב רמז שלח

 ועושין נכנסים שאנו שמעו שהרי'. כו אנשים נשלחה ה:"ע רבנו למשה ישראל אמרו

 הקדוש של דברו נמצא כלומר, נמצא ולא ממונם מטמינים אם. מטמוניות בתי להם

 הארץ את לנו ויראו. מרגלים ילכו אלא. בטל', כו טוב כל מלאים ובתים שאמר הוא ברוך

 נלכד כן ששמע כיון. בארץ שחפרו מה על ויעמדו ילכו, לנו ויחפרו אלא כאן כתיב אין

 . כ"ע' וכו הדבר בעיני וייטב שנאמר, בידן

 

 לבקר הולכים שהיו הזה כדבר ישמע מי כי. כאלה בטלה דברי לו ערבו איך, נחשב זר כמו והנה

 .ראשו את ירים ולא משכיתם בחדרי יכנס מי כי. למו ילעג ולא המטמוניות

 עצמם שמוסרים, אנוש מלבב רחוקים מלין יוציאו מפיהם, דעה דור חכמי ראה כי אחשוב אך

 הוציא למען, בלבם אשר בטחון גודל אם כי זה אין, לאמר אומר גזר כן על. דעת בלי למיתה

 ישראל בני ולכל מעין. יזוקו ולא משכיתם בחדרי יכנסו הגדולה האמנתם על כי. לאמתו' ה דבר

 שהיו. מצריים של במושבותם) קפו רמז בא ילקוט( ל"ז רבותינו שאמרו, במושבותם אור היה

 נלכד זה דרך שעל באופן. מהם אחד ניזוק היה ולא, תיבותיהם ומחפשים חדריהם תוך נכנסים

 .בידם

 

 ). ו טז ר"במד( ל"ז רבותינו אמרו, יתברך אליו הנוגע ועל

 . ועשירה טובים בת נאה אשה לבנו שזימן למלך דומין? היו למה לוי: בן יהושע רבי אמר

 . בעולם כמותה אין, ועשירה טובים בת אשה לך זמנתי המלך: לו אמר

 . לאביו מאמין היה שלא, אותה ואראה אלך הבן: לו אמר

 . לאביו והרע הדבר הוקשה מיד

 לפיכך, היא כעורה אומר הוא עכשיו לך אותה מראה איני לו אומר אם, אעשה מה אמר

 שלא ובשביל. בך התלתי שלא ותדע אותה ראה, לו אמר לסוף. להראותה רצה לא

 . נותנה אני לבנך אלא בביתך אותה רואה אתה שאין קונם, לי האמנת
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 אנשים נשלחה אמרו אלא האמינו ולא, היא טובה, לישראל אמר הוא ברוך הקדוש כך

 טובה שאינו לפי, אומרים הם מה עליהם אני מעכב אם, הוא ברוך הקדוש אמר. לפנינו

 . הראה לא

 שנאמר:. לתוכה נכנס מהם אחד שאין ובשבועה אותה יראו, הוא ברוך הקדוש אמר

 . כ"ע נותנה אני לבניהם אלא הארץ את יראו אם

 

 אשר לפניו צפוי היות עם ,מרגלים יתברך שלחו אל טעם טוב ל"ז רבותינו בקשו כי הנה

 . יעשו

 התקלה רבתה הלא כי. ישלחם לבלתי היה טוב טוב זה כל עם הלא כי ,קושי יש עדיין והנה

 . הנראה לפי, הלכו לא מאילו

 את יראה שלא נדר האשה את לראות הבן ילך טרם שם כי. לנמשל דומה המשל אין כי ועוד

 הארץ דיבת את הוציאם אחרי רק, נאמר לא ובנמשל. חטאתו על יוסיף שלא עם, בביתו כלתו

 .הארץ מתור בשובם רעה

 

 בשלח היה מאשר, מללכת מעכבם היה אם רעתם מאד רב כי ,בלשונו דקדק הנה, אמנם

 הספק להסיר כן על, אמנה מקטני והיו יתברך במאמרו ספק הטילו מתחילה כי, והוא. אותם

 אמנה בהעדר חטאו כה עד הנה, יתברך הוא אמר זה ועל'. וכו אנשים נשלחה אמרו

 למהפך ה"להקב ויחשיבו טובה שאינה לאמר יחזיקו הלא, בידם אעכב אם אך. כמסתפקים

 ולא אני אמת אלוהי כי ויראו, לשלחם טוב טוב כן על. כפרה משולל עוון והוא, חלילה האמת

 חמדה בארץ מאסם רק, חלילה יתברך אמתתו אל נוגע עונש יהיה ולא. ארצה מדברי נפל

 .בלבד

 

 אם יתברך הוא אומר היה לא, אנשים נשלחה אומרם עוון על, בנמשל כי ,השניה הקושיא ועל

, במשל אך'. וכו רעה הארץ דיבת ויוציאו, חטאת על חטאת הוסיפם על רק'. וכו הארץ את יראו

' וכו אנשים לך שלח יתברך באומרו כי, יתכן. יראנה שלא האב נדר, ואראה אלך הבן שאמר על

. עצמם לישראל ולא אלה ישראל של לבנם כלומר. ישראל לבני נותן אני אשר באומרו, נרמז

 אל ראיה הובא משם כי, הוא הלא '.וכו הארץ את יראו אם מפסוק רק, ראיה הביאו שלא ומה

 אומרו שאחר. הפסוק באותו כפל יש הנה כי, הוא הלא. ישראל לבני באומרו בכתוב זה פירוש

 אותם על הלא כי, יראוה לא מנאצי וכל ואמר חזר ',וכו הארץ את יראו אם בקולי שמעו ולא

 . מנאצי וכל ואמר שחזר מה הוא 'וכו הארץ את יראו אם שאמר
 

 מנאצים אומרו ואם. מנאצים קראם כן ואחרי ,בקולי שמעו ולא רק אמר לא בתחילה כי ועוד

 הרואים הנה, יאמר אך. הארץ את ראותם מהעדר ענשם גדול הלא, מרגלים העשרה על הוא

 בלבד מזה. לראותה ורצו, טובה שהארץ באומרי בקולי שמעו ולא'. כו אותותי ואת כבודי את

http://www.daat.ac.il/


 132       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 מנאצי כל כי, כן אחרי גם ומה. רעה הארץ בדיבת ינאצוני טרם', כו הארץ את יראו אם ראוי
 . לחטא שהוסיפו מה על ענשם שיגדל מה זולת, יראוה לא

 

 שלא שעל אם כי, זה ואין. יראוה שלא עליהם נגזר הדיבה הוציאם טרם כי, ראיה משם הנה

 המשל יצדק ובזה. ישראל לבני פסוק פירוש על הוראה והוא. יראוה לא שהם נתחייבו האמינו

 אך, המיתם ובנמשל. בביתו יראנה שלא רק, בנו את המית לא במשל כן לא שאם. הנמשל עם

 .ששים בשנת מתו בדיבה החזיקם ועל. יראוה שלא נגזר סירובם עם

 

 האדם בחירת זה כל עם, יתברך לפניו וצפוי גלוי שהכל גם כי ,ראינו מצאנו ל"ז מאמרם ומכלל

 אל בחירתם תטה באופן, לעשות מחשבות חושב תמיד כן שעל. להטיב או להרע חופשית

 ,הארץ טובה כי אמר אשר יתברך מאמרו אמת לבלתי יחזיקו לבל כן על כי. שאפשר נקל היותר
 יגלה עד לשלחם רצה לא שמשה) ד טז ר"במד( ל"ז וכמאמרם. בשליחותם בחר, רעתם ותגדל

) שם( ל"ז שאמרו כמו. הכשל לבלתי יוכן למען, ושבט שבט שבכל הצדיק הוא מי יתברך הוא לו

 צדיקים) שם( ל"ז שאמרו וכמו. כשרים שהם שבמקרא אנשים ככל שהוא, אנשים כולם אמרו על

' וכו פלוני משבט פלוני ה"להקב אומר משה שהיה ',ה פי על באומרו וכן. שעה באותה היו

 .ושבט שבט בכל וכן. הוא צדיק הוא ברוך הקדוש לו אומר והיה), שם(

 
  הראויות: הערות קצת לב בשום והוא, הכתובים ביאור אל נבוא ובזה

 לא אך. לדעתך שהוא ל"ז י"רש מאמר וידוע. מיותרת היא לך מלת כי, לך שלח באומרו. א

 . שבמקרא לך מלת בכל בו כיוצא מצינו

 את לתור משה אותם וישלח כן אחרי הכתוב כמאמר, לתור יאמר ומהראוי ,ויתורו אומרו. ב
  .כנען ארץ

. ישראל לבני נותן יתברך הוא אשר היא כנען ארץ כי ידע לא מי', וכו נותן אני אשר אומרו. ג

 שהוא מתפרש היה ,למטה אחד איש באמור הלא כי. פעמים זה אחד איש אחד איש אומרו. ד

 שתי שם נאמר ולא), כג א דברים( לשבט אחד איש' וכו מכם ואקח א"כד. שבט מכל אחד איש

 . פעמים

. המשלח לבדו הוא שיהיה ,שלח אמר ולמעלה. ישלחום יחד וישראל שמשה ,תשלחו אומרו. ה

 . 'וכו משה אותם וישלח אמר כן אחרי וכן

 למטה אחד נשיא אחד נשיא מתחילה ולומר לקצר היה טוב טוב כי, בהם נשיא כל אומרו. ו

 . בהם נשיא כל שיהיה לפרש כך אחר ויצטרך ,אחד איש שיאמר ולא'. וכו אבותיו

 . מיותר שהוא, המה ישראל בני ראשי אומרו. ז

 . 'וכו ראובן למטה מיד לומר לו שהיה, מיותר הוא גם ,שמותם ואלה אומרו. ח
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 אפרים את בינתיים והכניס, מיששכר זבולון את הפריד למה ,הנשיאים הזכרת בסדר. ט

 אפרים את שמקדים אלא עוד ולא. וזבולון בנימין את הכניס לאפרים מנשה בין וכן. ובנימין

 . למנשה

. יוסף נזכר לא אפריםוב ,מנשה למטה יוסף למטה באומרו יוסף את הזכיר מנשהב למה. י

 . ממנו הגדול לגד אשר הקדים למה. יא

 . אחיו לנפתלי דן בין הפריד ולמה

  .שמותם ואלה למעלה אומרו אחר', וכו האנשים שמות אלה אומרו. יב
 יאמר ,נון בן הושע אפרים למטה ואמר כשהזכירו מיד', וכו להושע משה ויקרא אמר לא ולמה

  '.וכו משה ויקרא

 . שנית פעם ,משה אותם וישלח אומרו. יג

 . יתירה זה מלת ',וכו בנגב זה עלו אומרו. יד

. עצמו ההר את העלו לא כי, ההר על או ההר אל לומר לו היה ,ההר את ועליתם אומרו וגם

  '.וכו הארץ ומה ואמר שנית חזרו', וכו הארץ את וראיתם אומרו. טו

 . רגלים שלש זה אחד דבר יזכיר למה '.וכו השמנה הארץ ומה אומר שלישית ועוד

  '.וכו העם ואת באומרו, העם בעניין הארץ עניין בין הפסיק ולמה

 הערים ומה באומרו', כו היא השמנה הארץ ומה לאומרו ',כו יושב הוא אשר הארץ ומה בין וכן
  '.וכו הבמחנים' וכו

 '. וכו עץ בה היש נכלל היא השמנה בכלל הלא כי ',כו עץ בה היש באומרו. טז

. איוב על שהוא) א טו בתרא בבא( אומר ל"ז מרבותינו יש כן על כי. יחיד לשון עץ אומרו וגם

 על שהוא, יחיד לשון שנאמר) ב לד סוטה( ל"ז רבותינו אמרו כי, חברון עד ויבא באומרו. יז

, נחשב זר כמו הלא כי. מרגלים מעצת שיצילוהו האבות קברי על ונשתטח שהלך. לבדו כלב

 . וימאסנה ממנה ירחק, בעיניו רעה עצתם שאם

 . לבדו הענק בני במקום ולהסתכן, אבות קברי על להתפלל לו צורך ומה

 . האבות אל הלך, סרסורים מבלי כמוהו צדיק תפילת יתברך שמוע המבלי וגם

 . 'וכו נבנתה שנים שבע חברוןוש. זו הודעה אל צורך מה ',וכו אחימן ושם אומרו. יח

 ויבואו יאמר ומהראוי. כריתתו טרם האשכול תואר הזכיר למה, אשכול נחל עד ויבאו אומרו. יט

  '.וכו האשכול אודות על ושהיה, אשכול נחל קרא ההוא למקום', וכו ויכרתו חברון נחל עד

 אם כי המרגלים כללות על רחמים ביקש שלא היה מה, לאמר משה על כלל דרך קושיא עוד. כ

 . יהושע על

 . ותלמידו גיסו היה כלב גם הלא, תלמידו שהיה על הוא ואם

 .בדבר יש פנים משוא כי יאמרו עתה כי, הוא נהפוך כי עתה גם ומה
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, הכנות ולהכין לבקש וטוב. חופשית הבחירה, אמת שהידיעה עם כי. שכתבנו במה אמנם

 רבותינו מאמרי שני בהזכיר והוא. ד"בס הביאור אל נבוא, הטוב אל מהרע הבחירה להטות

 . ל"ז

 מת משה, שהייתה נבואתם שאמרו. במחנה מתנבאים ומידד אלדד על ל"ז מאמרם אחד

, משה, מתנבאים של תיבות ראשי והוא). כו יא בהעלותך ספרי( לארץ ישראל את מכניס יהושע

 . מכניס, יהושע, אדני, באור, נפשו, תנוח

, בארץ מלמות משה את יתברך הוא מנע שלא) ה ב רבה דברים( ל"ז מאמרם והוא, שני מאמר

 נר אור מבקש והיה, אפל במקום מעה שאבד למי משל. במדבר המתים דעה דור בשביל אלא

 הנר על צווח והתחיל, שם והטילו זהב דינר נטל עשה מה. מוצא היה ולא, ולנוטלו אחריו לחפש

 עמו המדבר דור באים משה בזכות כן. אגבו והמעה הזהוב ומצא. לו נתנו ומיד הזהוב בשביל

. מרגלים עוון על רק, המדבר דור נפלו לא כי ידוע והנה. מאמרם עניין כאן עד, הבא לעולם

 .לארץ נכנס משה היה מרגלים עוון לולא כי נמצא

 

ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני -ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר-ְל� ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת-ְׁשַלח ב
 : ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו ֹּכל ָנִׂשיא ָבֶהם

 לשלח ישראל מבקשים הנה, ה"ע רבנו למשה הוא ברוך הקדוש שאמר, העניין אל נבוא ובזה

 במדבר תישאר שבשבילם, לך צרה וגם. יפלו הזה במדבר כי, לישראל צרה יש ובזה. מרגלים

. רעתם הסבו המה ישראל על כי, עליך רק בעצם חושש איני כי, לך דע, כן ועל. לארץ תכנס ולא

 שיהיו תשלח שאשר מצווך אני, במדבר תישאר לבלתי, להנאתך כלומר ,לך שלח אומרו וזהו

 אנשים כל כי) תשמב רמז שלח ילקוט( ל"ז מרבותינו כנודע ,אנשים אומרו וזהו. צדיקים

 כשרים אנשים כולם) ד טז רבה במדבר ועיין, ג יג י"רש( אמרו וכן. וצדיקים חשובים שבמקרא

, צדיקים היותם כנגדה עזר ויהיה, חופשית שהבחירה שכתבנו במה והוא. שעה באותה היו

 '.ה מאחרי יטו לא אולי

 

 לנו ויחפרו באומרו כמאמרם יעשו שלא היא שהידיעה היות עם, בידם שהבחירה שאמרתי וזה

 ואת בה ילכו הדרך את להם להורות רק, לתור חפצים היו שלא), כב א דברים( הארץ את

 לא כן ועל, הארץ את המרגלים האתרים כדרך ויתורו כי וידעתי אך. אליהן יבואו אשר הערים

 מעיר להיות, צדיקים אנשים ותשלח. מכרעת שאינה אמרתי, כך ידיעתי היות ועם. לתור נאמר

 .הבחירה אל לעזור

 

 כי. כלל וראוי צודק בלתי אנושי שכל לפי גם הוא, לתור שמבקשים מה כי, תראה שכלך ובעיני

 . עיר אל ללכת מרגלים ישתלחו סיבות משתי לאחת הלא

 . לריק יגעו לבל ,היא הטובה לראות או
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 מלכת וימנעו, להם יוכלו לא אולי .רב אם הוא המעט הרפה הוא החזק, העם עז אם לראות או

 . עיר אל

 כנען ארץ ארץ הלא היא הטובה לראות היא כוונתם אם. יתברך הוא אמר אלה שתי על

 פעמים שבע טובה היא, כנען ארץ פסולת שהיא חברון אפילו כי. הארצות לכל צבי המפורסמת

 . העולם כל מיטב ומצרים, מצרים ארץ כל מיטב היא שצוען היות עם. מצרים מצוען יותר

 

 כל בורא' ה אני אשר היא וזו. המקבל כבוד ולפי נותן הוא כבודו לפי, מתנה נותן כל כי ועוד

 נברא שבשבילם ישראל לבני שהיא, המקבל כבוד לפי וגם. כבודי לפי טובה היא שודאי. נותן

, לעבדיו יתן מאשר גרועה ארץ בכורו לבנו יתן ומי. ישראל בכורו בנו כי הוא הדבר ובכלל. העולם

 . גויים ארצות מכל טובה שהיא באופן. העמים יתר הם

 

 הארץ טובה כי ובודאי נותן הוא יפה בעין נותן כל כי ,נותן באומרו בדבריו כלל שלישית עוד
. יירשוה ובקשתם בחרבם אם היה זה הלא, הארץ תושבי מאימת היא כוונתם ואם. מאד מאד

 מהיום כי, תדעו בזה כי באופן. לפניהם כבושה הנותנה אני כי ,נותן אני אשר רק, הוא כן לא אך

 .רעתם חרפת את גלותי

 

 עבירה גוררת ועבירה מצווה גוררת מצווה משנת על מאמרנו נזכיר ,הביאור אל נבוא וטרם

 אך. בהם כיוצא לגרור, עבירה או המצווה לפועל וכח חיות האם כי). ב משנה ד פרק אבות(

 יומא, ב"ע פו דף קדושים, ב"ע לא דף צו פרשת זוהרוב, יא משנה שם( ל"ז מחכמינו כנודע הוא

, לעושיה סנגור הוא, קדוש מלאך נעשה מהמצווה כי'). וכו מקדשין' וכו עצמו המקדש כל ב לט

 הוא. רע מלאך, טומאה רוח נעשה מהעבירה וכן. בה כיוצא מצווה לגרור ומסבב הסובב והוא

, ובזרעו בעושיה מתהפך מסיבות שהוא. בה כיוצא עבירה לגרור לו ואל וכח, יתברך לפניו קטגור

 .לו דומה לגרור

 

 צדיקים תבחר כאשר הנה. ה"ע רבנו משה יאמר אפשר היה הנה כי והוא, העניין אל נבוא ובזה

, מהם שנים זולתי ללכת ראויים כולם כן על. מצווה גוררת מצווה כי טובה תגרום, צדקתם למען

 הכתונת נא הכר לאביו אמר אשר הוא, יהודה כי והוא. יוסף משבט ואשר יהודה משבט אשר

 למה כן על). ב לז בראשית( רעה דיבתם את הביא ויוסף). לב לז בראשית' (וכו היא בנך

 מתגלגל יהיה, אביו אל רעה בשורה הביא אשר יהודה עוון פן פחד יהיה, עבירה גוררת שעבירה

 את אביהם הביא עוון פן, יוסף בזרע וכן. מהארץ שווא שמע להביא, בו כיוצא לחטא בזרעו ובא

 .הארץ על רעה דיבה להביא אליהם גרמא יהיה, רעה דיבתם

 

. שלום ודובר טובה עושה מהמרגלים אחד אפילו היה לא, עושה היה יתברך הוא ככה אם והנה

' ה דבר היה מעתה כן על. מיוסף ואחד מיהודה אחד', ה אחרי מלאו אשר וכלב יהושע הנה כי

http://www.daat.ac.il/


 136       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 הראויים הם אנשים שני לומר .תשלחו אבותיו למטה אחד איש אחד איש, לאמר משה אל

 ובכל. ואחד אחד כל על, פעמים זה, אחד איש אחד איש אומרו וזהו. בעצם תשלחו שאותם

 שעליו לומר קול תרימו אחד כל על שהלא .אחד איש אחד איש ואומר קול כמרים, טעם אחד

 דעו .אבותם למטה באומרו רמז וזה. אבותם מצד הוא אחד לכל העיכוב וסיבת, המעכבו דבר

 .וראשונה בעצם תשלחו שאותם אם כי, מנגדם אבותם אין כי

 

 בארץ שנים פי נוטל שיוסף מה הלא כי. אחד אם כי ילך לא מיוסף כי לומר אפשר היה ועדיין

 שני בעד לרגל יספיק אחד נשיא כן ואם. יבואו אחד מכח החלקים ושני, בכורה מחמת הוא

 יהושע ולא סוסי בן גדי הוא מנשה משבט איש ילך אפשר היה, עושים היו ככה ואם. חלקיו

 נשיא כל אמר כן על. יהושע הוא, מהם אחד, טוב שמע המביאים מהשנים נגרע והיה. מאפרים
, בהם נשיא יש אחד שכל ומאפרים ממנשה שישלח למה. בהם נשיא שיש מי כל לומר ,בהם

 .אתם יהושע גם ויבוא

 

 על. בפנים יכיר הוא כי, צדיקים אנשים הם מי המברר משה יהיה הוא ברוך הקדוש רצה והנה

 וכל הוא כן ואחרי'. וכו חיל אנשי תחזה ואתה על) כא יח יתרו מכילתא( ל"ז שאמרו מה דרך

. שבמקרא אנשים ככל צדיקים אנשים שיהיו למה, ידך על שהוא לך שלח וזהו. ישלחום ישראל

 .וישראל אתה תשלחו כך ואחר

 

 : ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה-ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני 'ִּפי ה-ֹאָתם מֶׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעלַוִּיְׁשַלח  ג
 קלי לשלוח שדרכם, המרגלים כדרך פחותים ששלחו בחשבם. מעכבים ישראל היו לא כה ועד

 הורו המה כי והוא. ידיהם משכו בהם נשיא כל בשמעם אמנם. מסתכנים שהם מפני עולם

 א דברים( 'וכו אנשים נשלחה רק, מרגלים שאלו אמנה והעדר מיראה שלא באומרם, בטחון

 על. מיראה רק, כן לא לבם אך. 'וכו הערים ואת בה יעלו אשר הדרך את להם להורות), כב

 לבם שמו לא כן ועל. מרגלים לכל כמשפט, העם מדלת ריקים אנשים לשלוח חשבו מתחילה כן

 כן על, ישראל ראשי בסכנה ישימו איך בלבם אמרו, בהם נשיא כל בשמעם אך. יסתכנו אם

 מציאות שהוא, לעשות כלל דרך ולישראל למשה שהיה ומה. השטה נתחלפה אז. לשלוח מיאנו

 לברר שהוא, לעשות למשה לו שהיה ומה .משה אותם וישלח וזהו. לבדו משה עשה, השליחות

 שלח ילקוט( ל"ז מאמרם והוא '.ה פי על וזהו. יתברך הוא עשה צדיקים שיהיו ההולכים ומי מי

. שעה באותה היו כשרים כי', וכו הוא צדיק פלוני אומר הוא ברוך הקדוש שהיה), תשמב רמז

 כלומר ,אנשים כולם היו פארן ממדבר שבשלחם לומר הוא. מיותר שהוא פארן ממדבר ואומרו

 .נתקלקלו כן אחרי אך, צדיקים

 

  דברים: שני ביאור חובת המקרא על חל והנה

 . הטובים להכיר לבדו משה הספיק ולא ',ה פי על היה למה ,אחד
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 . משה עם ישראל כל שלחום לא למה ,שנית

 למה אפשר, ה"ע רבנו משה הכרת ידי על היה שאם לומר .אנשים כלם אמר האחד על כן על

 . צדיקים שהוא אנשים כלם יהיו, יתברך ידו על בהיות אך. מהם באחד ישגה ודם בשר שהוא

 רצו לא כן ועל כלומר ,המה ישראל אלפי ראשי אמר. ישראל שלחום לא למה ,השנית ועל

 .כמדובר אלפיהם ראשי את לשלח ישראל

 

 : ַזּכּור-ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ד
 : חֹוִרי-ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן ה
 : ְיֻפֶּנה-ֶּבןְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב  ו
 : יֹוֵסף-ְלַמֵּטה ִיָּׂשׂשָכר ִיְגָאל ֶּבן ז
 : נּון-ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן ח
 : ָרפּוא-ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ט
 : סֹוִדי-ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן י

 : סּוִסי-ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה ַּגִּדי ֶּבן יא
 : ְּגַמִּלי-ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן יב
 : ִמיָכֵאל-ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן יג
 : ָוְפִסי-ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּבי ֶּבן יד
 : ָמִכי-ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן טו

 
  העניין אל ונחזור

. רעה דיבה חלאת יוסף שבטי ובאבי יהודה שבט באבי ונמצא עבירה, גוררת שעבירה למה כי

 בלבו אמר. כן כי ה"ע רבנו משה בראות כן על. מהם אחד כל זרע יד על תקלה בא גורם והיה

 .יהודה ונשיא יוסף נשיאי זולתי, עליהם שאתפלל נזק גרמת להם אין הנשיאים כללות הנה
 יתרעם, מנשה שבט על ואם. עושה אני אחותי בעל היותו שעל יאמרו, כלב בעד אתפלל ואם

 את שמע כי שהוא. עליו מקנאתי לאדו שמח אני כי יאמרו, יהושע על מהתפלל אמנע ואם. כלב

 אמר כי יאמרו כן על. לארץ ישראל את מכניס יהושע מת משה ואומרים מתנבאים ומידד אלדד

 על. וימות יקלקל במקומי ראש ניתן אשר כי. לארץ ישראל הבאת אלי תשוב עתה, בלבו משה

 .מרגלים מעצת יושיעך יה, ואמר עליו התפלל כן

 

 שעיקר, הנגב בארץ יושב עמלק פסוק על) יא טז רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו כי והעניין

 ממנו ואחזתם, ממנו נשוכים ישראל היו כי שהוא'. כו יושב עמלק הייתה אומרם מרגלים עצת

 הנקם עד הממושכן הוא יה שם והנה. הארץ אל בא לבלתי לבבם חמץ למען. ופחד אימתה

 יהיה שלא שנשבע) טז יז בשלח מכילתא( ל"ז רבותינו ואמרו', כו יה כס על יד כי א"כד. מעמלק
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. יהושע היה מעמלק להנקם והחל יה שם אומנות תפס ואשר. עמלק נקמת בא עד שלם השם

 .בעדו יגן ההוא השם כי יאות כן על'. וכו יהושע באזני ושים באומרו, לזרזו יתברך הוא והוסיף

 

. אומנתו ותפסת לו קנאת אשר, אותך יושיע לעמלק אויב שהוא יה שם כלומר ,יושיעך יה וזהו

 דיבת רוח פן. בסכנה עצמו ראה כלב אמנם. ישראל נגד עמלק היות שהוא, מרגלים מעצת

 כן על. מושיע ואין להכשילו ולמכשול לפיק לפניו תעמוד, לאביו יהודה הביא אשר רעה בשורה

 הלא. ה"ע אבינו יעקב שבכללם, שמה האבות אשר המקום אל חברונה וילך, בחכמה עשה

 בינו לסנגור כלב שם בעצמו יעקב ואת. יהודה הביא אשר רעה הייתה שמועה אליו אשר, הוא

 כלב את להחטיא להשטין אוכל איככה, באומרו פיו יסכור והשטן. שימחול שכן ומכל, קונו לבין

 שעולתה באופן, מליץ המלאך הוא, חטא אליו אשר יעקב אם. ביהודה זה עוון החל אשר על

 אשר נשיאים עשרה, עוון חלאת כחות עשרה לעומת כלב כיוון אפשר דרכו פי ועל. פיה קפצה

. אליו יתלוו קדושה חן לוית כחות עשרה לעומתם לצרף בא. לו ויוכלו עליו יתאזרו פן, בחברתו

 וילך. ארבעה הרי, אליו המתלווה משה תפלת וזכות, בשמו שנוסף יה ושם, הושעו, הוא. והם

 .עשרה הרי, זכותם עצמו את ללוות אמהות ושלשה אבות שלשה אל

 

 לקמן( אחרי וימלא עמו אחרת הייתה רוח עקב כלב ועבדי, הכתוב מאמר להבין אחשוב ובזה

 אשר יהודה חלאת רוח כי, שכתבנו במה אך. אחרי מלא אשר עקב יאמר מהראוי כי), כד יד

 הנעשית טומאה רוח כי. בו בכיוצא הוא גם להחטיאו אחריו מחזר היה, לאביו שווא שמע הביא

 זה כל ועם, בזה עניין להם היה לא אשר מאחיו גבר, זה כל ועם. עבירה הגוררת היא, בעוון

 עמו אחרת הייתה רוח עקב אומרו וזהו. כפול שכרו המנגדו ההוא הרוח את הכריע והוא. חטאו

 ל"ז רמזו יתכן וזה. שכרו יכפל כן על, ההוא הרוח אחר ולא אחרי וימלא כן פי על ואף. להחטיאו

 לא הלא כי, נחשב זר כמו הלא כי. מרגלים מעצת פירש שכלב באומרם) ב יא סוטה( בגמרא

 אך. כלל בעצתם היה מצינו לא כלב אמנם. ופירש בעצתם שהיה במי לא אם, זה לשון יצדק

 פירש כאילו הוא הרי, ממנו ופירש כהם מחטיאו רוח עמו שהיה במה כי. יצדק שכתבנו במה

 .ממש מעצתם

 

 מה כמוהו הוא גם ויבא, רעה דיבתם את יוסף הביא עניין אחר נמשך מנשה שנשיא ולהיות

 אחר נמשך כי, מנשה למטה יוסף למטה נאמר במנשה כן על. אפרים נשיא כן עשה שלא

 .נזכר לא יוסף אחרי נמשך שלא באפרים אך. יוסף

 

 יז שופטים( מיכיהו ושמו אפרים מהר איש ויהי ופסוק. זה. קמוצים אפרים ארבע במסורה והנה

). יב יג הושע' (כו אפרים עון צרור ופסוק). יז ד הושע( לו הנח אפרים עצבים חבור ופסוק). א

 שדרכו לזבלון וקידם, הבכור למנשה קודם והזכירוהו לאפרים כבוד חלקו הנה כי הכוונה ותהיה

 לדבר איש מפי עתק יצא והלא'. ה אחרי מלא אשר יהושע כבוד דבר על. ליששכר סמוך ליזכר
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. שבטו את וכבד מרגלים מעצת ונפרד אחד לצד עצמו שקמץ במה הועיל מה לומר יהושע נגד

 הוא מיכיהו ושמו אפרים מהר איש ויהי הלא כי, משבטו זרה עבודה מלבער עצמו קמץ גם אם

 אל ואומר משיב כן על. בערו ולא לו הנח למה אפרים עצבים חבור היה כי, מיכה פסל עניין

 אחרי עד נתפרסמה ולא חטאתו צפונה אפרים עוון היה וטמון צרור הלא כי. החפץ על תתמה

 .משבטו ביערו שלא יהושע יאשם אל כן על. שופטים בספר כמפורש יהושע מות

 

 לזבולן שהקדימוהו כמו. ליששכר אפרים את להקדים ראוי היה, האלה הדברים פי על והנה

 חטא יששכר נשיא גם הלא כי. הכסף בצל החכמה בצל כי מיששכר הפרד לבלתי דרכו אשר

 שנים סודי כי המסורה בכוונת אחשוב כאשר, זבולן מתלונן שהיה אחשבה כן על כי. כאחיו

 בן גדיאל שאומר והוא). יט יט איוב( סודי מתי כל תעבוני שני, סודי בן גדיאל אחד. במקרא
, אמר. אחד מדגל, כאחד הם וזבולן ויששכר יהודה כי והוא. סודי מתי כל תעבוני כי לי אוי סודי

. שמים שם קדש שבטו נשיא כי, עלי גבר הוא כי, החרשתי יהודה ומרחקני מתעבני היה אם

 בני הם, סודי מתי כל תעבוני, כמתלונן יאמר כן ועל. כמוני חטא שבטו נשיא גם יששכר אך

 . כמוהו כמוני אם מיששכר אגרע למה כלומר בתמיה, דגלי

 

. חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד העולם דברים שלשה עלש להיות אמנם
 חלקו העבודה ועל. לעתים בינה יודעי יששכר מבני כי ,התורה על כבוד נעשה יששכרל כן על

 המקדש ובית ותורה. שכן כתפיו ובין א"כד בחלקו להיות המקדש בית שעתיד, לבנימין כבוד

. לכל קדמה שהתורה אלא. לעולם שקדמו דברים מהשישה שניהם כי, אחדים דברים שני הם

 לו חלקו כן על, בארץ נולד שבנימין מלבד. לבנימין ואחריו, ליששכר תחלה כבוד חלק כן על

 יששכר יד שהחזיק זבולן את הזכיר חסדים גמילות על כך ואחר. הארץ אל הנוגע בדבר כבוד

 ישתוו אחד בצל המסתופפים לא. הכסף בצל החכמה בצל כי שאמרו פי על שאף. בתורה

 . מזה יותר בדשן יתענג זה כי, במדרגה

 

 עוסקים ביד למחזיקים אלא התנבאו לא הנביאים כל) ב לד ברכות( ל"ז רבותינו אמרו ובפירוש

 ביד החזיקו לו שווה, זה כל ועם'. וכו זולתך אלוהים ראתה לא עין בה לעוסקים אבל, בתורה

 .אחיו נזכר שכבר עם. למנשה קודם ליכתב, לתורה יששכר

 אילה להיות דרכו כי, לריעותא שנשתנה נפתלי את להעניש, לנפתלי דן בין אשר את והכניסו

 .רעה ודיבה מרמה אמרי לתת, לנחש נהפך ועתה. שפר אמרי הנותן שלוחה

 

 דברים, יז לב במדבר י"רש( ל"ז כמאמרם. אחיו מיתר גיבור היה כי, לו ואל כח אשר, גד ואת

. מלכים ואחד בשלשים להלחם יהושע צבא כל לפני היוצא חלוץ היה הוא כי) ט ו יהושע, יח ג

, קסא רמז בראשית ילקוט( ל"ז שאמרו כמו) כ לג דברים( קדקד אף זרוע וטרף נאמר ובהם

 עם וכתף הזרוע שהיה, במלחמה גד הרוגי היו נכרים) י"רשוב שם עוזיאל בן יונתן תרגום
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 עז כי אפס באומרו אחיו כיתר בלבבו מורך יהי בל מהראוי, כן על. הכאתם כח גודל על, הראש

 לישאר הלבב רכי כדרך, כולם אחרי נכתב כן על. כהם לבבו נמס רק, כן עשו ולא. העם

 .באחרונה

 

 : נּון ְיהֹוֻׁשעַ -ָהָאֶרץ ַוִּיְקָרא מֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן-ָׁשַלח מֶׁשה ָלתּור ֶאת-ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשרֵאֶּלה ְׁשמֹות  טז
 אחד אלא בידינו ואין. נקראו מעשיהם שם על שהמרגלים) ב לד סוטה( ל"ז רבותינו אמרו הנה

 שמותם היו לא אולי, לומר אפשר היה כך על והנה. לאל מך ונעשה' וכו שסתר מיכאל בן סתור

 מקום בכל כי, מיהושע לזה הכרח והיה. הרעה פעולתם שם על לידרש נשתנו רק, כן העצמיים

 המרגלים בשמות שינוי היות להוכיח אלא זה אין כי, אומר הוי .הושע וכאן ,יהושע נקרא

 שמותם כלומר האנשים שמות אלה, שנית אמר כן על. לכולם אב בנין וזה, האמתיים משמותם

 . זאת פעולתם אל נכונו, מאז ששמותם רק. לידרש נשתנו ולא, העיקריים

 

 הוא העיקרי שמו כי, הוא נהפוך כי, אמר לזה. יהושעב שינוי מצינו איך כן אם תאמר ושמא

 ועל ,יהושע נון בן להושע משה ויקרא כי הוא, יהושע מקומות ביתר שנקרא שמה אלא, הושע

, פה רק, למעלה כשהזכירו מיד יהושע שקראו נאמר לא כן ועל. מקום בכל יהושע נקרא העתיד

 .הנזכר מהטעם

 

 : ָהָהר-ֶאֶרץ ְּכָנַען ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת-ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶׁשה ָלתּור ֶאת יז
 הערים ואת בה ילכו הדרך את לראות רק, לתור חפצים היו שלא, אליו אמרו מתחילה הנה
 .כנען ארץ את ויתרו אומרו על כתבנו כאשר, בלבבם לתור כי, למשה גלה יתברך הוא אך '.וכו
 כי ידעתי הנה לומר'. וכו לתור משה אותם וישלח וזהו .לתור שלחם, משה עשה מה, כן על

 הנני, כוונתכם נודעה כי שתדעו, וגם, שרימיתם מה על תענשו לבל] לכן. [כוונתכם היא לתור

 את לראות רק, מלתור לנו חלילה ויאמרו יענו אם ולראות .כנען ארץ את לתור אתכם משלח

 .והודו שמעו אך. בה נעלה אשר הדרך

 

 היא שמנה אם בין מהאויבים פחד יש אם בין, לראות כוונתכם אם אליהם ויאמר זה כל ועם
 תראו ומזה, וענקים עמלק ששם בנגב זה עלו רק, הארץ כל את לסבב צריכין אינכם, רזה אם

 לא .ההר את ועליתם, ושומנה הארץ טוב ועל. דבר לכם דובר אין כי. עליהם' ה חתת נפלה כי

 ההר מאד מעולה הלא, תאמרו כי. ההר אל עילוי תתנו כי, לומר .ההר את רק, ההר אל אמר

 .השאר כל אל ראיה תקחו וממנו. כבקעה ושמן דשן להיות הר דרך אין כי, הזה

 

 : ָרב-ָהָעם ַהּיֵׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם-ִהוא ְוֶאת-ַמה ָהָאֶרץ-ּוְרִאיֶתם ֶאת יח
 להרים, בזה ה"ע רבנו משה כוונת הנה כי והוא'. וכו הארץ את וראיתם, לכם יספיק לא ואם

 להם הקדים כן על. בצורות וערים ועצום רב עם בראותם לבבם יתחמץ בל', ה עם מדרך מכשול

http://www.daat.ac.il/


 141       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 שהוא וגיבורים, רבים היותם כי מדבריו שיבינו באופן ואמר. הארץ טוב אל לב שישימו באומרו

 סוף סוף כי יאמרו ולבל. הארץ טוב אל ראיה הוא כי, יפה סימן הוא אדרבא הראשון, וראיתם

 בערים היותם כי זו סותרת זו שאדרבא, אמר כן על. עריהם חוזק על נוסף מגבורתם ייראו

 .עליהם היהודים פחד נפל איך ראיה בצורות

 לב יתנו טרם, כלל דרך הארץ ומזג באוויר הוא לב לשים הראוי תחילה, הנה, העניין וביאור

 ומזג טבעה מציאות שהוא ,היא מה הארץ את וראיתם החילו וזה .רזה אם היא השמנה

 .אוירה

 

 הם שאם עליה היושב העם ואת אמר לזה. העברה דרך בה להולכים יוכר לא זה כי ומפני

 כי', וכו העם ומה אמר שלא וזהו. אותם המגדלת הארץ מזג טוב סימן הוא, רבים וכן חזקים

 .בעם ודבר הארץ בעניין הפסיק כן ועל. אליו וראיה, הקודם אל נמשך העם עניין

 

יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה הּוא -ָרָעה ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר-הּוא יֵׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם-ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר יט
 : ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים

 מבמקום יותר וגבעותיה בהריה וטובה, אויר מזוגת הארץ תהיה, יקרה שלפעמים ולהיות

 אשר הארץ ומה אמר לזה. לבד היישוב במקום רק דירתם לעשות ישראל דרך ואין, היישוב
 '.וכו יושב הוא

 אימתה להם תמשך מזה כי, אפשר היה. כתבנו כאשר העם וחוזק בריבוי יורה זה שכל ולהיות

 חיתת נפל איך נא ראו כלומר ',וכו הערים ומה, אמר ולזה. לפניהם יתייצב מי באומרם, ופחד

 להם אשר בצורות בערים רק, החצרים ובתי בפרזות לשכון בעצמם בוטחים שאין, עליהם' ה

 שאמר כמו, עליהם לבא העתידים מישראל אם כי עליהם הייתה אימתה ולא. סביב חומה

 ונשמע, למרגלים רחב העידה וכאשר. לישראל הים נקרע מאז, הארץ יושבי כל נמוגו הכתוב

 '.וכו לבבנו וימס

 

ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ -ָּבּה ֵעץ ִאם-ָרָזה ֲהֶיׁש-ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם כ
 : ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִביםְוַהָּיִמים 

 וכמו '.וכו הוא השמנה ואמר, וטובה פריה שמנינות על דיבר, ואוירה הארץ במזג שדבר ואחר

 עקרו ממצרים ישראל בצאת כי] יז יג בשלח זוטא פסיקתא) [טז כ רבה בשמות( ל"ז שאמרו

 את הוא ברוך הקדוש עיכב כן על. מהם ישראל יהנו בל, ישראל שבארץ מאכל עץ כל הכנעניים

 עניין והנה. וגדלו ונטעו שחזרו, לראשיתם האילנות ישובו עד, שנה ארבעים במדבר ישראל

 ה"ע רבנו משה כיוון זה לפי אפשר. מצרים מארץ לצאתם השנית בשנה היה המרגלים שלוח

 כי תראו שודאי. היא השמנה הארץ ומה, ואמר. ההם הגויים לבב מורך להם להורות בזה

 קטנות רק בו אין כי שתראו, כלומר, אין אם עץ בה היש, לב תשימו, כן פי על ואף. היא שמנה

 .אותם ועקרו עליהם שנפלה אלוהים חיתת אם כי, זה ואין. מחדש
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 אין לנטוע שחזרו מה כי אף, שומנה לרוב הארץ מפרי לקחת חיזוק אתם צריכין, כן פי על ואף

 בהיות אף, 'כו ולקחתם והתחזקתם וזהו. קטנים נטעים זולתי עץ שם אין כי, גמור כח בו

 .מטבען כנודע הביכור זמן אחר כמו כבדים כך כל האשכולות שאין ,ענבים ביכורי ימי הימים

 

 ֶחְברֹון ְוָׁשם ֲאִחיָמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע ָׁשִנים ִנְבְנָתה-ַוַּיֲעלּו ַבֶּנֶגב ַוָּיבֹא ַעד כב
 : ִלְפֵני ֹצַען ִמְצָרִים

-ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן-ַוָּיֹבאּו ַעד כג
 : ַהְּתֵאִנים-ָהִרֹּמִנים ּוִמן

 : ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ל ֲאֶׁשרַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל ֹאדֹות ָהֶאְׁשּכֹו כד
 

  לב: לשית ראוי

 . יחיד לשון ויבא רבים לשון ויעלו אומרו אל. א

 . להזכירם צורך מה ',כו אחימן ושם אומרו. ב

 . זה הודיע יוסיף ומה יתן מה', וכו נבנתה שנים שבע וחברון אומרו. ג

 . האמור אל מתקשר איך. ד

 . האשכול כריתת הודיע די והיה, זמורה כרתוש להודיע צורך מה. ה

 באומרו שגם עם, אחד ענבים באשכול לומר לו היה, בה תלוי אשכולב זמורהה שכרתו הוא ואם

 . בה מחובר או נפרד האשכול היה אם לנו מה טעם צריך היה כך

 . שנים לומר לו היה הנושאים אל חוזר אם, בשנים אומרו. ו

 . אחד שהוא במוט וישאוהו אומרו סותר, המוטות אל חוזר ואם

 '.כו קרא ההוא למקום לומר צורך מה. ז
 

 ל"ז רבותינו אמרו. ויבאו אמר ולא ויבא מאומרו שהוא, הראשון הקושי שמחמת ספק אין והנה

 יכשל בל, רחמים עליו שיבקשו, האבות קברי על להשתטח שם נכנס לבדו שכלב) ב לד סוטה(

. ירגישו בל, מהם כמתגנב שהלך לרמוז, היה מי הכתוב פירש לא, ואפשר. המרגלים בעצת

 ובזה. כלב ויהס כעניין להשתיקם כדי בעצתם שהיה יחשבו ולא, לו יאמינו לא, כן לא שאם

 אל לבו שת שלא לומר ',כו אחימן ושם, אמר, מהחטא להינצל חשקו גודל שלהורות, אפשר

), שם( ל"ז שאמרו כמו, הבריות כל על גדולה אימה מטילים היותם עם, ההם הגדולים הענקים

 ידי על נפשו על לבקש נפשו חשקה מאשר. שמה לבדו מהכנס להימנע נגדו פחדם שת לא

 .מהחטא להינצל האבות

 

 ארץ הייתה פסולת שהיא. חברון אל בואו על, למרגל יחשיבוהו שלא פחד היה לא כי, לומר ואין

 פחדתו ולא שם בלכתו בטח זה ועל. הקברות לבית והוקצה טרשים שכולה, כנודע, ישראל
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, מצרים מצוען יותר פעמים שבע ביופי שהייתה מבונה' כו נבנתה שנים שבע הרי כי. עליהם

 לחשוב וראויה, הייתה חמדה ארץ חברון שגם באופן'. ה כגן היא אשר מצרים ארץ טוב שהוא

 בלתי שיראה הכתוב יתקשר ובזאת. לזאת לבו שת ולא. ויסתכן אותה לרגל ובא שחמדוה

 .צורך לבלי דברים ואומר, בעצמו מקושר

 

-ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוִּיְכְרתּו ִמָּׁשם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד ַוִּיָּׂשֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן-ַוָּיֹבאּו ַעד כג
 : ַהְּתֵאִנים-ָהִרֹּמִנים ּוִמן

 שם, שם( בגמרא שאמרו ל"ז רבותינו שדעת ואפשר. צורך לבלי יראה הזמורה כריתת הזכירו

 דעת לפי הרמז ויהיה. קצותיהן בשמנה מהם שמנה אותם מוליכין שהיו. הן מוטות שארבע) א

 אנשים הם בשנים שאם. אחרים מוטות שני הם בשנים ובאומרו. אחד הוא במוט כי ההוא

 הרי. בהן אותו ישאו אשר, המוטות על הוא ,בשנים מאומרו אך. שנים לומר לו היה, המוליכים

 כי. ארבע הרי זמורה משם ויכרתו ובאומרו. אחרים מוטות שני הם בשנים באומרו כי, שלש

 ענבים ואשכול אומרו בזה ויצדק. יחשב וחזק יפה למוט, ההם מהכרמים זמורה כי ספק אין

, לבדו שכרתוהו אלא. בזמורה מחובר בלתי אשכול אפשר שהיה שמורה, באשכול אמר ולא

 .הכתוב הזכירו כן ועל. בו אותו לשאת והיה

 בזה ויתכן. לה בטפל תחילה התחילם עד, בפרי תחילה יד מלשלוח שיראו אפשר היה עוד

 .לאשכול הזמורה הקדימו

 

 האשכול שגדל מקרה קרה רק, כך המקום פירות כל שאין ישראל יחשבו שלא כי, אחשוב עוד

 היותה מגודלה שיורה ,זמורה משם כרתו, כן על. בו כיוצא ימצאו לא אך, מדאי יותר ההוא

, ההוא האשכול של הייתה הזמורה שלא כתבנו וכבר. ההוא האשכול מעין פרי לעשות ראויה

 .בו כיוצא פרי לעשות ראויים היו גפנים שאר שאף נמצא. באשכול אמר שלא ממה

 

 : ָּכְרתּו ִמָּׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָהֶאְׁשּכֹול ֲאֶׁשרַלָּמקֹום ַההּוא ָקָרא ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַעל ֹאדֹות  כד
 זה אשכול להיות שלא לומר ',כו אשכול נחל קרא ההוא למקום שאחריו הכתוב כיוון עצמו וזה

 על הוא כך שנקרא מה אך. כמוהו גדול זולתו אין אך. כך המקום נקרא בגדלו משונה לבדו
 .ישראל בני משם כרתו אשר האשכול אודות

 
 : ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום כה
ִמְדַּבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו -ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-מֶׁשה ְוֶאל-ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו ֶאל כו

 : ְּפִרי ָהָאֶרץ-ָהֵעָדה ַוַּיְראּום ֶאת-ָּכל-ֹאָתם ָּדָבר ְוֶאת
 : ִּפְרָיּה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה-לֹו ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאל-ַסְּפרּוַויְ  כז
 : ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם-ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגֹד�ת ְמֹאד ְוַגם-ֶאֶפס ִּכי כח
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ַהָּים ְוַעל -ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאֹמִרי יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ַעלֲעָמֵלק יֹוֵׁשב  כט
 : ַיד ַהַּיְרֵּדן

 : ָיכֹול נּוַכל ָלּה-מֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָע�ה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי-ָהָעם ֶאל-ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ל
 : ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו-ָהָעם ִּכי-ר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאלְוָהֲאָנִׁשים ֲאׁשֶ  לא
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור -ַוֹּיִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל לב

  :ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות-ֲאֶׁשרָהָעם -ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא ְוָכל
  :ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם-ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן-ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת לג

 

  לב: לשית ראוי

 . מיותר שהוא ,וילכו אומרו אל. א

 . הארץ מתור וישובו אומרו אחר ההליכה יאמר איך, לתור ההליכה על הוא שאם ועוד
 כל ואת דבר אותם וישיבו ואמר חזר למה ,העדה כלו אהרן ואת משה את הזכירו אחר כי. ב

  העדה

 . פריה שהראום ודאי פריה זה אומרם אחר כי ',וכו ויראום אומרו. ג

 . להם ויספרו לומר לו היה, דבר אותם וישיבו אומרו אחר כי ,לו ויספרו אומרו. ד

 חלב זבת וגם שיאמר, שמה בואם על תוספת חלב זבת היותה אין כי', כו זבת וגם אומרו. ה

 '. כו

 א דברים( אמר ה"ע רבנו משה וכן. סיפרו ראו אשר כי יאשמו למה ',כו עז כי אפס אומרו. ו

 מי' כו ידעת אתה אשר) ב ט שם( כאומרו העם עז היות וגם, בשמים ובצורות גדולות ערים) כח

 . ענק בני לפני יתייצב

 . יהושע כן עשה לא למה ',כו כלב ויהס אומרו. ז

 . ל"ז מאמרם וידוע. מיותר שהוא ,משה אל אומרו. ח

  .נעלה עלה אומרו כפל. ט
  .לה נוכל יכול אומרו וכן

 . מיותר הוא עמו עלו אשר כי', כו והאנשים אומרו. י

 . כלב ידבר טרם זו דיבה אמרו לא למה', כו דבת ויוציאו אומרו. יא

 . לזולת לאמר אינו כי, לאמר אומרו. יב

 . מיותר הוא בה, עברנו אשר אומרו וכן

  .אותה לתור אומרו וכן
 . מיותרת היא מלת וכן

 . מדות אנשי שהיו אומרו עניין מה. יג

 .שם ראינו הענק ילידי וגם למעלה נאמר הרי, ענק בני הנפילים את ראינו ושם אומרו. יד
 . הנפילים מן שהם ודאי הנפילים את שראו אחרי כי ,הנפילים מן אומרו. טו

 . הוא כחגבים בעינינו ונהי אומרו בכלל כי ,בעיניהם היינו וכן אומרו. טז

http://www.daat.ac.il/


 145       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 י"רש מאמר אל לב נשית דרכנו פי ועל. העיקר שהוא בלבד כחגבים בעיניהם ונהי יאמר או
 היינו וכן באומרו הכתוב היפך שהוא, הגפנים בין רואים אנו נמלים אומרים שהיו שאמר ל"ז

 .הנזכר חגבים על שהוא ,בעיניהם

 

ִמְדַּבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו -ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַאֲהֹרן ְוֶאל-מֶׁשה ְוֶאל-ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו ֶאל כו
 : ָהָאֶרץְּפִרי -ָהֵעָדה ַוַּיְראּום ֶאת-ָּכל-ֹאָתם ָּדָבר ְוֶאת

 כי, לומר .ויבאו וילכו, אמר. קירוב הוא, ביאה וגדר. וריחוק פירוד הוא, הליכה גדר הנה אמנם

 תתייחס להליכה כי ויבאו וילכו וזהו. והרחקה להליכה מתייחסת. הייתה ביאתם בפירוד

 להעיז לבם אל ערבו לא כי, והוא. בערמה עשו אלה הנה כי, והוא ',כו משה אל וזהו. הביאה

 משה בפני גם ומה. פניהם נגד הרעה הדיבה לפרש מהם בושו כי, ואהרן משה לפני פניהם

 חילקו, עשו מה לכן. יוכלו לא במלין ועצור, בם הייתה בוערה רעה דיבתם אש אך. העיקר שהוא

 כבלתי, מסותרים, רעים דברים ואגבה. טובה כמספרים שפתים בחלוק משה אל מקצת מאמרם

 דיבתם, לכל גלוי, העם אל מאמר כך אחר ייחדו, משה אל לדבר כהתימם אך. לרעה מובנים

. הנזכרים ואהרן משה אל שהוא, מיוחד דבר שהוא ,דבר אותם וישיבו, הכתוב מאמר וזה. רעה

. אותם באומרו כללם לא כן ועל .העדה כל] ואת) [ואל( ואמר שחזר וזהו. העדה כל אל ותשובה

 .עצמו בפני עניין היות כמורה ,העדה כל] ואת) [ואל( אלא, העדה ולכל אמר לא וגם

 

 כי, כלומר ,משה אל, שהוא .הארץ פרי את ויראוםש מה ,היה הכתות שבשתי השווה והצד

. משונים פירותיה כך משונים אנשיה כאשר כי, כלומר ,העדה כל ואל. פריה טוב כי הארץ טובה

 .כוונתם בכלל ל"ז שאמרו כמו

 

 : ִּפְרָיּה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה-ַוּיֹאְמרּו ָּבאנּו ֶאללֹו -ַוְיַסְּפרּו כז
 ראה ויאמרו. בייחוד לו כלומר לו ויספרו אומרו והוא ,לאמר משה אל המיוחד בשליחות והחלו

 היא, ישראל ארץ פסולת שהיא, אתה שלחתנו אשר הארץ אל באנו הנה כי, הארץ שבח

 הטובים מקומות שאר לומר צריך ואין. תחילה הפסולת לראות בנגב זה עלו שאמרת, חברון

 שאר שכן וכל, ההוא הנגב היא ודבש חלב זבת גם אם כי, המה ודבש חלב זבת כי מחברון

 אומרו וזהו. האשכול כריתת משם כי, חברון היא שלחתנו אשר הארץ של פריה וזה. המקומות

 .השאר שכן וכל', וכו זבת הפסולת היא גם כי, לומר .היא

 

 : ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם-ַעז ָהָעם ַהּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגֹד�ת ְמֹאד ְוַגם-ֶאֶפס ִּכי כח
 עז כי אפס ואמרו. ערומים בלשון זיקים היורה כמתלהלה, ברעה החלו, בטובה החילם ואחר
 ולא המאורע כמספר, מוראם להסיר ה"ע רבנו משה בנה אשר להרוס מכוונים '.וכו העם

 זו שאדרבה להם אמר, חזקים אנשים בראותם יבעתו לבל, משה כי, והוא. לנתוץ כמכוונים
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 כי הוראת זה כי יחתו אל גדולים מבצרים יראו ומאשר. גיבורים שמגדלת הארץ טוב הוראת

 .למעלה כמפורש לפניהם יהיו הרוג וכעם. עליהם ישראל אימת נפלה

 

 כי, נפש עזי עזים ולא חזקים והיו יתן מי, לומר. העם עז כי אפס, אמרו, בניינו להרוס כן ועל

 עז כי, כל מפני ישובו ולא, משחית חרשי, נפש עזי הם אך. גיבורים שמגדלת יפה סימן לנו היה
 .העם

 
 הם זה לסתור. עלימו ישראל של חתיתם שנפל יפה סימן במבצרים היו שאם אומרו ולעומת

  דברים: שני אמרו

 יוכל ומי. מדאי יותר מאד בצורות גדולות הם אך. הארץ כל כדרך במבצרים והיו יתן מי. א

 . המבצר ערי אל נאספו גם, בעצמם בטוחים שאינם יונח אפילו, וזה. להם

 הענק ילידי וגם הלא כי, ההם במבצרים באו לבם ורכות עליהם חיתתנו מנפילת לא כי, שכן וכל

 הם מיראתם לא כן ואם. הנזכרים ההם במבצרים שם ראינו, העולם מכל יראים אינם אשר

  המה: רעות שתים כי, הנה. במבצרים

 , המבצרים גודל
 . עזים והיותם

 .כל מפני ישובו ולא לבבם ירך שלא

 

ַהָּים ְוַעל -ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ַעל ֲעָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאֹמִרי יֹוֵׁשב כט
 : ַיד ַהַּיְרֵּדן

 כארי שהוא' וכו הנגב בארץ יושב עמלק, באומרם, המאורע כמספרים ,ארס להטיל כוונו ועוד

, בדרך עמלק להם עשה מאשר נשוכים היו מאשר היטהרו לא ועדיין. בנגב הדרך אם על אורב

 כאומרו. הדרך על הם שגם בהר יושב והאמורי והיבוסי החתי וגם. קביעותו במקום גם ומה

. המעבר במקומות אלה שכל הירדן יד ועל הים על יושב הכנעני וגם. ההר את ועליתם למעלה

 .יעלו לבל ישראל בלב מורך להטיל כוונתם כי. ומאררים מרים, אלו דבריהם והנה

 

 : ָיכֹול נּוַכל ָלּה-ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכימֶׁשה ַוּיֹאֶמר ָע�ה -ָהָעם ֶאל-ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ל
 כאומרו, עלינו משם אשר הנגב בארץ יושב עמלק הנה, לומר, גיסא לאידך לדון אפשר והנה

. ההר את ועליתם כאומרו, בו עלינו אשר בהר יושב והאמורי והיבוסי החתי וגם .בנגב זה עלו
 חרץ ולא', ה הצילנו אלה ומכל ,חמת לבא עד עברנו הכל שאת '.וכו הים על יושב הכנעני וכן

, עליהם שעברנו אלו ומכל מעמלק אותנו הציל אשר' ה, ולכן. עלינו לשונו את האלה הגויים מכל

 .אותם לכבוש בלכתנו ישראל כל את יציל הוא
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 בלב מורך להטיל שהוא, כוונתם המרגלים יפרשו טרם, האלה הדברים את כלב בשמוע והנה

 לו ויודו יבושו המרגלים אולי. השני כפירוש זה מאמרם הוא ולפרש, להשתיקם עמד. ישראל

 כבא אם כי. לנגדם ובא בלבבם רעה כי שהבין להורות שלא, בחכמה ועשה. הדבר ויתוקן

, מאמרם פירוש זה, לומר '.וכו נעלה עלה אומרו וזהו. ישובו אולי דבריהם את וממלא אחריהם

 הצלחנו כלומר .עלה זה כל ועם ',וכו יושב עמלק, בדרך האלה המכשולים כל היותם אם כי

, כולנו עם גם יעשה, אנשים עשר לשנים נסים שעשה מי כי .וירשנו נעלה כן. הוזקנו ולא בעליה

 כן. דבר אלינו דובר ואין, פירותיה להביא להצליח יכולת בנו שהיה, יכול וכאשר. אותה וירשנו

 להסתיר כיוון וכלב. המרגלים במאמר להתפרש יכול שהיה השני הפירוש והוא. לה נוכל

 שהוא .יכול ואומרו עלה אומרו וזהו. העולם תיקון מפני זה פירוש ולפרש, הרע האמתי הפירוש

 .לה נוכל כן ,יכול היה וכאשר. נעלה כן ,עלה היה כאשר
 

  לשניים: מאמרם חילקו המרגלים כי כתבנו הנה כי, הוא, משה אל ואומרו

  .משה אל היה שהעיקר עם ,ואהרן משה אל, אחד
  .העם אל רעתם שנגלו מה, שנית
 מר לשים פירושים ולפרש להשתיק כלב יכול היה, היולניים דברים משה אל כדברם והנה

 מקום היה לא שם, ומפורסמת גלויה רעה שהייתה דיבה, ישראל אל שדברו במה אך. למתוק

 יכול היה שלא מה, כלומר. משה אל זה במאמרם להיות' וכו כלב ויהס אומרו וזהו. לזה

 .העם אל במאמרם

 

, הוא גם כן עשה לא למה, יהושע על התנצלות ולתת, לומר. משה אל העם את באומרו יכוון או

  טעמים: שני אמר לזה. לבדו כלב אם כי

 . העם את באומרו ,אחד

 . משה אל באומרו והשנית

 את המביא שהוא להיות יהושע הנה, לומר פה פתחון היה, הוא מתקומם היה אילו כי, והוא

 כן על, מלך בישורון ויהיה במעלה יעלה כי. דורש הוא לעצמו כי יאמרו כן על, לארץ ישראל

, יהושע ימות לא, במלחמה מישראל אנשים ימותו אם גם ומה. עיכוב שום על חש ואינו. כן אומר

 . המלחמה גיבורי כל יסבבוהו כי

 יראה כי. ממנו ובוש, משה אל עתה הדבור להיות, והוא, יהושע שתיקת אל שני טעם ועוד

 את להיות הוא. יהושע ולא כלב ויהס הכתוב ושיעור. מלך ניצב מקומו למלא לבוא כמתאמץ
 .כמדובר משה אל להיות וגם העם

 

 : ָחָזק הּוא ִמֶּמּנּו-ִּכיָהָעם -ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל לא
 כן. לפרש רק לחלוק בא כבלתי עצמו עשה כלב וכאשר. בערמה המה גם עשו המרגלים והנה

, בלשונו דקדק ויפה, כלב אמר יפה, כלומר .העם אל לעלות נוכל לא, ואמרו. המה גם עשו
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 נוכל לא אך. העם היה לא אם, הארץ בבחינת כלומר. לה שנוכל, שהוא. לה נוכל באומרו
 '.כו העם אל לעלות

 ככה כי וילמוד, המרגלים את הציל אשר יתברך השגחתו הכיר כלב כי. מר כי, רעתם ולהורות

 המה שגם מזה להוציא, דרכיו הכירו לא, העלם' שה גם כי, הרשיעו ואלו. ישראל לכל יעשה

 פקפקו זה כל עם. נזוקו ולא ,עמו עלו כלומר .עמו עלו אשר והאנשים אמר לזה. כהם יעלו

 .ישראל כל יעלה כן אנחנו עלינו כאשר ללבם אמרו ולא'. וכו לעלות נוכל לא, ואמרו, בהשגחה

 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור -ַוֹּיִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל לב
  :ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות-ָהָעם ֲאֶׁשר-ְוָכלֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא 

 יתברך כהתימו והנה. ישראל אל וחלק לאמר משה אל חלק, מאמרם חילקו כי, כתבנו הנה

 וזהו לאמר לישראל שייחדו מה לומר עתה התחיל. בהסתר היה אשר, למשה שייחדו מה לומר

 העיזו לא ,לאמר משה אל שהיה במה כי, כלומר .לאמר ישראל בני אל' וכו הארץ דבת ויוציאו

 .מהם בושו לא כי לאמר ישראל בני אל שהיה במה 'וכו ויוציאו אך. לכך פנים

 

, אותה תרו מאז כי, לומר .אותה תרו אשר אומרו ייתור אל לב בשום .לאמר באומרו יכוון עוד

 '.וכו הארץ הזאת הדיבה לאמר ישראל בני אלש כדי היה

 

 שהיו ראו המה והנה'. וכו אותה לתור בה עברנו אשר הארץ, הייתה, לעם מאמרם ותחילת

 הוא שהעיקר. ומות חלאים גורמים מימיו או שאוירו המקום דרך כי, ולומר להכזיבם יכולים

, איפה כן ואם. המקום טבע אחר טבעם ונעשה שמה הורגלו כבר כי. בתושבים לא אך, בגרים

 שלא, לכלות להם היה הבאים אתכם הלא, הייתה אוכלת אם, לנו יאמרו הלא, בלבם אמרו

 וזהו. העולם הפך טבעה זאת הנה, אמר לזה. הארץ באזרחי ולא, ומימיה באווירה הורגלתם

, בייחוד היא כלומר. היא יושביה אוכלת זאת, אחרת ארץ דרך כן שאין עם, כלומר .היא אומרו

 .זולתה הפך

 

 אך. מיותר שהוא אותה לתור בה עברנו אשר, אמרו, מעט הטבע אל הדבר לקרב כי, ואפשר

 ימים בהתעכב הוא. מבתושבים בגרים יותר לשלוט מזיק שאוירה הארץ שדרך מה, לומר הוא

 היינו לא אנו אך. ממימיה או האוויר משינוי ומתפעל הולך לקו קו כי, אחד במקום לגור עשור או

 העברה דרך בה עברנו אם כי. האוויר משינוי ומתפעלים הולכים שנהיה, מקום בשום מתעכבים

 משנים היינו שעה ובכל, רב בנחיצות ללכת, האתרים כדרך שהוא, אותה לתור וגם. בלבד

 הזמן רוב כי גם ומה. מתמיד השינוי היה כי, להרע אויר שום בנו למשול שהות היה ולא. מקום

 מספיק וזה. מהחוץ לבא המזיק הוא היישוב אויר כי, כנודע. ישוב במקום שלא בלכתם היה

 עם, יושביה אוכלת להיות נחשב זר כמו ועדיין. בה הגרים אנחנו אכלתנו לא איך תקשו לשלא
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 ראינו אשר כל כי בהיות גם ומה. טבע בעלת לבדה היא כי, לומר. היא, אמר לזה. בה שהורגלו

 .מהם, המזג וחלושי וקטנים הרכים אנחנו נמלט ואיך. וחזקים גדולים מדות אנשי בתוכה

 

  :ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם-ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן-ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת לג
 ואם. המבול מקודם המה והלא. שם ראיתם הענק ילידי אתש אמרתם הלא ,תאמרו ושמא

 כן ואם, הארץ אכלתם שלא אלו נשארו איך מדות אנשי היותם עם ,יושביה אוכלת ארץ היא

, שם ראינו הענק ילידי אמרנו אשר .ענק בני הנפילים את ראינו ושם, אמר לזה. עניתם שקר

 נש בני אינון ולית הנפילים מן המה הלא כי. להכזיבנו ראיה מהם אין. שנים כמה חיים שהם

 מכל חזק ומזוגם) לג יג כאן י"רשעיין ( נח פרשת ל"ז שאמרו כמו. המה המלאכים מן כי, בעצם

, הנה כי. ההפרש אל והראיה. נאמר כבר זה שתוארם אחר הנפילים מן אומרו וזהו. אדם בני

  '.וכו בעינינו ונהי

 

 אומר והכתוב. נמלים שהם, בכרמא אית קמצים שאמרו) א לה סוטה( ל"ז רבותינו ואמרו

 המה הרבה גבוה כאשר. רב שיעור למטה עד ומעיניהם, רב ארכם להיות כי, ויהיה. חגבים

 בהביטם בעיניהם שעורנו יקטן יותר כי ידוע והנה. בעיניהם שעורנו יקטן ההרחק כפי, בנו יביטו

, למה כי. בעיניהם שעורנו יהיה כמה בדעתנו נשער כאשר בעינינו שעורנו ייקטן מאשר, בנו

 רואים שאין, המה ישערונו כאשר, קטן כך כל הקוטן נשער לא גדולים עצמנו את כשנראה שאנו

 אומרו וזהו. כנמלים בעיניהם נהיה, בערכם כחגבים בעינינו שכשנהיה, באופן. קטנים רק אותנו

 .בעיניהם היינו זו השערה כהדרגת וכן, כלומר. היינו וכן
 

 שלא כדי, בהם מגפה ששלח לטובה עשה הוא ברוך הקדוש כי) שם( ל"ז שאמרו כמו יאמר או

  '.וכו היא יושביה אוכלת ארץ אומרו אפשר ובזה. המרגלים על לבם יתנו

 

 הלא כי, אפשר אי זה. ויהרגונו אלינו לב ישימו לבל או, למעטם עשה' ה אולי כי ,תאמרו ושמא

 לב ישימו לבל ואם. גיבורים הם, יהיו מעט עם וגם .מדות אנשי הם העם כל הנה, למעטם אם

 בעינינו ונהי' וכו הנפילים את ראינו, יושביה העם אוכלתהייתה  אשר במקום, שם, הנה, אלינו
 יחושו לבל דעתם לבלבל יתברך הוא שיצטרך, עלינו יחושו כאלה אנשים יתכן ואיך .כחגבים

 .עלינו

 

, אמר לזה. אתכם המיתו לא למה' ה מאת עליהם אימתכם שנפלה לא אם תאמרו פן, כיוונו או

 .לפניהם דמינו להבל כי בעיניהם היינו וכן. ישאם שרוח כחגבים בעינינו ונהי

 

  יד פרק
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 : קֹוָלם ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא-ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת-ַוִּתָּׂשא ָּכל א
 . ויתנו מאי קולם את העדה כל ותשא לומר לו היה

 . עםב וצאתו עדהב החילו וגם

 

 בקרב באהלו המרגלים מן אחד כל כי) תשמג רמז שלח ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו הנה אך

 והיה. זאת מה לו אומרים ובניו ובנותיו אשתו אליו ויתקבצו, גדול בבכי לארץ עצמו הפיל, שבטו

 אז. אתכם יהרגו איך, בני עליכם לי ואוי. הערלים בכם יעללו כי, ובנותי נשי עליכם לי אוי משיב

 ישראל כל כאחד נמצאו. בכי קול נשאו מיד, מהם איש שכני כל ובשמוע. בוכים ביתו גרי כל היו

. לדורות בכיה לכם קובע שאני חייכם חנם של בכיה בכיתם אתם הוא ברוך הקדוש ואמר. בכו

. מרגלים עשרה הם, ההיא הרעה העדה היא, פה האמורה עדה כי, והוא, בכתוב נרמז ואפשר

 מהם בית בני כל ושמעו, קול לנשא החילם ואחר. במקומו איש איש העדה כל ותשא כי ואמר

. הרעה עושים שהם יראה בל מערמה עשו כי, הם שתקו מיד. רעה בדיבתם בכייתם קול נשיאת

 כדי. קולות בקולי ובכו התפעלו העם שהמון אלא, שראו מה סיפור רק עשו שלא שיראה אם כי

 קולם ויתנו וזהו. העושים שהם יאמרו לא, בכי בקול המון וכל שותקים אותם בראות, שהרואים

 אשר כל אל ,העדה קולם את ויתנו וזהו. שבטו וכל אהלו לבני איש איש נתנו שלהם קולם כי

 להבכות אלא הם לבכות היה לא כוונתם כל כי .ויבכו, אומרו וזהו. היה וכן. במקומם שבכו, אתם

 .יעשו וכן יראו לשמהם רק קול נשאו ולא. העם את

 

 אם כי המה פחדו לא אך. השררה הפסיד לבלתי רק היה לא כוונתם שכל לאומרים גם ומה

 ואז. כוונתם עניין היה זה כי, להמון קולם את ויתנו ואז' כו ותשא, אמר כן על. לעם להראות

 .ההוא בלילה תמיד העם ויבכו, נגזר מאז כי, בכיה יתברך הוא קבע

 

ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים -ָהֵעָדה לּו-ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכלַאֲהֹרן ֹּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -מֶׁשה ְוַעל-ַוִּי�נּו ַעל ב
 : ָמְתנּו-אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנֹּפל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו -ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל 'ְוָלָמה ה ג
 : ׁשּוב ִמְצָרְיָמה

 : ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה-יׁש ֶאלַוּיֹאְמרּו אִ  ד
 : ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ָּכל-ַוִּיֹּפל מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל ה
 : ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם-ַהָּתִרים ֶאת-ְיֻפֶּנה ִמן-נּון ְוָכֵלב ֶּבן-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן ו
ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד -ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַוּיֹאְמרּו ֶאל ז

 : ְמֹאד
 : ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר-ְוֵהִביא ֹאָתנּו ֶאל 'ָחֵפץ ָּבנּו ה-ִאם ח
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 'ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם וה-ִּתיְראּו ֶאת-ִּתְמֹרדּו ְוַאֶּתם ַאל-ַאל 'ַא� בה ט
 : ִּתיָרֻאם-ִאָּתנּו ַאל

 

  להעיר: ראוי

 . המדבר ואת לבד מצרים ארץ את יפרט ולא, סתם ,מתנו לו לומר לו היה כי .א

 .שנית פעם מתנו לו לומר ולא. במדבר או מצרים בארץ מתנו לו, לערבינהו או

 על יתלוננו למה, אותם מביא יתברך שהוא דעתם אם ',וכו אותנו מביא' ה ולמה אומרו. ב
 . ואהרן משה

 . לבז יהיו והנשים ושהטף בחרב לנפול אותם מביא ה"שהקב בדעתם עלה היתכן. ג

 . ונשינו אמר ולא ,נשינו אומרו. ד

  לארץ, לבוא קונם רצון בעשותם אם, בדעתם עלה מה ,מצרימה שוב לנו טוב הלא אומרו. ה

 . יראים היו אותנו מביא כאומרו

 . להכעיסו שהוא, מצרימה ישובו אם יעשו ומה

 . 'כו שוב לנו טוב הלא יאמרו ואיכה

 . מצרימה לשוב הראש צורך מה ',כו ראש נתנה אומרו. ו

 . פניהם על שנפלו ואהרן משה כוונת הייתה מה. ז

 . וכלב כיהושע דבר להם השיב לבלתי וגם

 . וידוע מיותר שהוא ,הארץ את התרים מן אומרו. ח

 . בזה בגדים קריעת אל ייחס מה, בגדיהם קרעו למה. ט

. לזולת לאמר אינו כי ,לאמר אומרו עניין מה ,לאמר ישראל בני עדת כל אל ויאמרו אומרו. י

 סלקו ובמה, בעם מגפה רואים היו כי '.כו אוכלת ארץ אומרם על וכלב יהושע השיבו מה. יא

 . זו דיבתם

 . מיותר שהוא ,אותה לתור בה עברנו אשר אומרו. יב

 . 'כו ודבש חלב זבת וגם באומרם זה הודו המה גם הלא ,הארץ טובה אומרו. יג

 . המרגלים מכחישים היו זה כל הלא', וכו' ה בנו חפץ אם אומרו. יד

 תחילת זה כי גם ומה, עניינם להכחיש זו היא טענה מה ,ודבש חלב זבת ארץ אומרו. טו

 . מאמרם

 . 'בה אך אומרו מיעוט מה, 'כו' בה אומרו. טז

 . מיותר הוא ואתם אומרו וגם

 . לחמם הם איך, הם לחמנו כי אומרו. יז

  '.כו מעליהם צלם סר שאמר הצלם הוא ומה

 .האחרים מכחישים היו זה הלא כי ,אתנו' וה אומרו. יח
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ַמְתנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים -ָהֵעָדה לּו-ַאֲהֹרן ֹּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכל-מֶׁשה ְוַעל-ַוִּי�נּו ַעל ב
 : ָמְתנּו-אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו

  המרגלים: אמרו רעות שתים הלא, ישראל אמרו הנה, אמנם

 . היא יושביה אוכלת הארץ כי ,אחד

  .לפניהם יעמוד מי אשר ,ונפילים מדות אנשי הוא וחזק עז כי העם על ,שנית

 אנשיה גבורת הוא מוחש כי. השני הדבר לפחות או, אמת דבריהם כל או, יבצר לא והנה

 לפני] יתייצב) [יעמוד( מי) כח א דברים( 'כו בני ורם ורב גדול עם ה"ע רבנו משה וכמאמר
 כי, בלשונם הראו כן על. לארץ אותם המעלה' ה על כחולקים נראים זה לעומת והנה .ענק בני

 והוא. אליהם ויאמרו' וכו משה על וילונו אומרו וזהו'. ה על ולא אהרן ועל משה על תלונתם כל

 כי נאמר לא. אמת הוא היא יושביה אוכלת ארץ אמרם גם אם, ואמרו. במאמרם נבאר כאשר

 הוא החטא אפשר כי וזה'. לה חטאנו כי אנחנו אשמים שאבל אם כי, חלילה משפט יעוות שדי

 או מתאוננים או העגל בעניין במדבר חטאנו אשר על או. זרה עבודה עובדי במצרים מהיותנו

 .ישראל ארץ שתאכלנו 'ה אותנו מביא כן ועל. וכיוצא מתאווים

 

 אחד אלא נותרנו שלא. מצרים בחשך המתים מתו כאשר מצרים בארץ מתנו לו, הוא כך ואם

 אגדת לפי או) רכז רמז בשלח ילקוט( אלפים' מה או מאות מחמש או מחמשים או מחמשה

 וכלב יהושע נכנסו אשר מעין, ריבוא מששים שנים אם כי נשארו שלא) א קיא סנהדרין( חלק

 חטאנו אשר על היא ואם. מצרים של זרה עבודה על היא אשמתנו אם הוא וזה. ריבוא מששים

 שלא, לומר .מתנו לו ואמר וחזר. במדבר מתו אשר ככל מתנו לו הזה במדבר או, במדבר' לה

 כסוטות שנבדקו אותם או, בחרב לוי בני שהרגו אותם או, בתבערה האש אכל אשר נחמוד

. המתאווים העם כמות או'. ה שנגפם, בעגל כמתים מתנו לו אך. הייתה משונה מיתה כי, ונבקעו

 .מתנו לו אומרו וזהו
 

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִלְנֹּפל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו -ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל 'ְוָלָמה ה ג
 : ׁשּוב ִמְצָרְיָמה

 וגבורת עזות לפחות, הוא שקר ואם. אמת הוא יושביה אוכלת ארץ אומרם אם הוא זה והנה

 אנו וחייבים, בנו ענו עונינו ואם. מהעם נירא הלא מהארץ נירא ולא. היא אמת בה היושב העם

 שאין נמצא. זה הוא השם מן שלא באופן ,בחרב לנפול' כו אותנו מביא' ה למה. יתברך לו

 וזהו. הדבר על מהשם בקשו שלא, ואהרן משה על אם כי. לו חטאנו הלא כי', ה על התלונה

 .הקודם זולת עניין שהוא ,ולמה אומרו

 

. במצרים שעבדו זרה עבודה על רק, היה לא מוראם כל כי ,והוא. לזה קרוב העניין שיעור או

 להשלים עשה האלוהים כי הוא ואם. החשך בימי כמתים מתנו לו, זה על הוא חיובינו אם ואמרו

 במדבר או כן אם). יד טו בראשית' (כו יצאו כן ואחרי כאומרו, משם להוציאנו האבות שבועת
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 הוא ברוך הקדוש שרצה הוא ואם. כבקודם עצמנו מיתת אך, כלומר ,מתנו לו צאתנו אחר הזה

 ולמה כן אם. לו חטאנו כי על שמה יפילנו כך ואחר, הארץ אל אותנו הביא שבועת בנו לקיים
 . הבאה זו אין כי ,בחרב לנפול הזאת הארץ אל אותנו מביא' ה

, גמורים צדיקים שהיו טפנו וגם. היו צדקניות כי, במצרים חטאו לא אשר נשינו הלא כי ועוד

 זה הים על ואמרו, ואדום צח' ה את הכירו אשר. מסלע דבש יונקים עפר במחילות גדלו אשר

 אינה רעתם כל כי. ונשים טף מרעת גדלה רעתנו כי אמת והן .לבז יהיו איך ועתה. ואנוהו אלי

 לבז יהיו וטפנו נשינו אומרו וזהו. בחרב שנפול אנחנו כן שאין מה, לבז שיהיו עבדות אם כי
 לנו אך. עבדות הכל כי, כנען בארץ לבז כהיותם מצרים שוב להם הוא כך וטף נשים כלומר ',כו

 אומרו וזהו .בחרב לנפול לארץ מלעלות, עבדים שנהיה מצרימה שוב לנו הוא טוב, האנשים

 .מצרימה שוב לנו טוב
 

 והוציאנו. שעבוד של שנה מאות ארבע זמן שלם לא כי. אחרת חלוקה היא אולי ואם, יאמר או

 ואם. הזמן תום עד האמוריים ביד לשעבדנו' ה וחפץ. עלינו עולם את מצרים הכבידו אשר על' ה

 לנו טוב הלא. במצרים כן שאין מה, לבז יהיו וטפנו נשינוש אחר הלא כי. לנו קשה זו, הוא כן
 גלות תחת זה יהיה ולמה. בזמנם שנה מאות הארבע שנשלימם דור בא עד, מצרימה שוב

 .ממנו קשה הוא ונשים הטף לעניין אם, מצרים

 

 : ָאִחיו ִנְּתָנה רֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ד
 זמן כל הנה, לומר. ראש נתנה אחיו אל איש ויאמרו. השומעים דבקו האחרון הזה בדבר והנה

  סבות: לשתי וזה. מצרימה לשוב תוכלו לא, ואהרן משה הם שלכם שהראשים

 ולא, מהגדולה נעבירם פן חוששים היו, עלינו ראשים אותם הממנים היינו אנחנו אם כי ,אחת

 הפה כי. אותו מנה לאשר פנים שנושא הצבור על המתמנה ראש כל כדרך. רצוננו עוברין היו

 . להעבירו שיתיר הפה הוא, תחתיו עצמו שאסר

 אחיו אל ואיש, אחד בלב אחים היותם גם ומה. זה עם זה מתייעצים ראשים שני הם כי, שנית

 חפצנו מעשות ימיש ולא, ויירא יחת רצוננו בעברו, אחד ראש אם כי היה לא אם אך. חזק יאמר

 . דבר לדבר

, ראש שיהיה וגם. הראשון הדבר שהוא ראש ונמנה ניתן שאנו. ראש נתנה, איפה זאת עשו אך

 בשכר לו היא ששררתו, ממנו טובה שקבלנו מי יהיה לא וגם. ראשים שני ולא אחד כלומר

 נתנה וזהו. ממנו לו כמתנה מאתנו שררתו שתהיה, לנו היטיב שלא מי נמנה רק. ההיא הטובה
 .כמדובר פינו את ימרה לא כי ,מצרימה ונשובה ובזה .ראש

 

 : ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ָּכל-ַוִּיֹּפל מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל ה
 על הלא, יאמרו פן. מלהשיב ואהרן משה פי לסתום היה ,ראש נתנה באומרם כוונתם ובכלל

 ועל. אחר ראש יד על מצרימה נשוב לבלתי מחזיקים אתם, הרבנות מן אתכם לסלק שמבקשים
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 ישלחו פן יראו וגם. לפניהם כמתנפלים' כו עדת כל לפני' וכו משה ויפול אם כי, דבר ענו לא כן

 ל"ז שאמרו כמו ונביא כהן בהיותו גם ומה. תקומה להם תהיה ולא, דבר ישיבו אם בהם יד

 '.וכו מזבוח מזבח ויבן על) א ז סנהדרין(

 

 : ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם-ַהָּתִרים ֶאת-ְיֻפֶּנה ִמן-נּון ְוָכֵלב ֶּבן-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן ו
  בגדיהם קרעו, הארץ את התרים מן להיותם ',וכו נון בן ויהושע אך

 

ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד -ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַוּיֹאְמרּו ֶאל ז
 : ְמֹאד

 אך. ראית שלא במה תעיד הנה יאמרו, הארץ על טובה ידבר אם משה הנה. לאמר' וכו ויאמרו

 מהתרים להיותם הם אך. ראשים מהיות יעבירום ולבלתי, כה עד שהבאתנו מה לקיים תעשה

 .יגידו ראו שאשר רק יאמרו לא כי .לאמר ראוי להם, הארץ את

 

  חלוקות: שתי היו הנה כי יתכן עוד

 . מרגלים העשרה ,אחת

 . העם יתר ,שנית

 היו כך כל כי. הארץ את התרים העשרה עם לדבר רצו לא', וכו בן וכלב נון בן ויהושע כי, אמר

 מן יפונה בן וכלב נון בן ויהושע אומרו וזהו. בגדיהם קרעו מאמרם רוע שעל בעיניהם רשעים
 כי .בגדיהם קרעו מפיהם שמעו מאשר, הארץ את התרים מחמת שהוא .הארץ את התרים

 וכמו. דברו' ה נגד אלה גם כי. קורעים השומעים שכל' ה את כמברך דבריהם על בעיניהם היו

 לא כן על. חלילה, כליו את לפנות יוכל לא הבית בעל אפילו שאמרו) א לה סוטה( ל"ז שאמרו

 כללות כל אל כלומר .לאמר ישראל בני עדת כל אל ויאמרו אך. המה אבודים כי אתם דברו

 .הארץ את לתרים ולא, ולדבר לאמר נאות ישראל עדת

 

 בה עברנו אשר הארץ אלה אמרו הלא, והוא. שאחריו מה אל נמשך לאמר אומרו יהיה או
 מבלי בלבד העברה מאותה. אותה לתור בה עברו מאשר כי '.וכו אוכלת ארץ אותה לתור

 כי אומרים אנו אך. 'וכו אוכלת ארץ כי נפקותא הוציאו, בלבד העברה דרך רק, זמן שם קבוע

 הארץ טובה כי היא הנפקותא ,אותה לתור בה עברנו מאשר כי הוא לאמר שראוי מה, אדרבה
  דברים: בשני והוא. מאד מאד

 בגרים או, בתושבים היא יושביה אוכלת ארץ חלי, או מות לפעול ראוי באיזה, הנה כי ,אחד

 . ומימיה באווירה נסו שלא

 עליו אשר או, ודשן ושמן הבטוח האיש. טוב בלתי שמזגה ארץ מתחלואי יותר יתפעל מי ,ועוד

 ובין בינם כפשע כי, עמם בל לבם כי, ארץ לרגל ההולכים כעניין. עליו נפלו מות שאימות אימים

 מקושי יותר להתפעל וקרוב. חולה מאיש יותר נכנע והוא, ממקומו יתר לבו ומחרדת. המוות
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 שהיא בה עברנו אשר הארץ, מאמרם וזה. מבטחים במשכנות ודשן שמן מהבטוח, למות אויר

 ,אותה לתור היה וגם. מהתושבים, אויר מרוע נתפעל ראוי שהיה. עצום וגירות העברה
 בקיץ ושמש בשרב בקלות מרוצתם מלבד. ומיתה חולי קירוב גורם לבבם תימהון שהתיירים

 שני כי ,מאד מאד הארץ טובה כי יראה הנה, הוזקנו לא זה כל ועם. רצופים יום ארבעים

 מושב מזג כל על טובה כפל שהיא ,מאד אומרו כפל וזהו. אותנו להחליא הספיקו לא עניינים

 .הארץ בדיבת שיקרו כי הנה. טובה ארץ

 

 : ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר-ְוֵהִביא ֹאָתנּו ֶאל 'ָחֵפץ ָּבנּו ה-ִאם ח
 לקיים יתברך כוונתו שאפשר, שכוונתם '.וכו אותנו מביא' ה ולמה, שאמרתם העם דבר ועל

. לב על יעלה לא זה. בחרב לנפול עוונכם ביד אתכם ימוגג כך ואחר, שמה להביאכם השבועה

 בהבאה מתקיימת השבועה אין. שבועתו לקיים כדבריכם אותנו והביא ',ה בנו חפץ אם הנה כי

 יותן לא כי, בחרבנו יפלו הם אדרבה כן ואם. הייתה נתינה לשון כי לנו ונתנה גם אם כי, בלבד

 . נשמה כל נחיה לא כי, במיתתם לא אם הארץ לנו

 זבת שהיא אמר לתיתה נשבע כאשר כי והוא '.וכו זבת היא אשר ארץ הלא כי ,שנית ועוד

 תתקיים שלא נמצא '.וכו זבת היא מאשר להאכילנו היא שהכוונה לא אם כן יאמר ולמה'. וכו

 לקיים שמביאנו אמרתם אשר, כן ואם. לנו שתינתן אחר וטובה מפריה נאכל עד השבועה

 .שחר לו אין, בחרב מיד ומפילנו השבועה

 

 'ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם וה-ִּתיְראּו ֶאת-ִּתְמֹרדּו ְוַאֶּתם ַאל-ַאל 'ַא� בה ט
 : ִּתיָרֻאם-ִאָּתנּו ַאל

 סנהדרין( חלק פרק ל"ז שאמרו כמו. בשכינה כמורד שהוא, ואהרן משה על מרדתם כה עד הנה

 'בה אך, מרדתם בשכינה הנה ואמר'. ה על מורדים נקראו רבם במשה שמרדו שעל), א קי
 .כדברכם מצרים לשוב תמרודו אל הגדול השם הוא

 

 הנה כי. הארץ עם את יראו בל כמזהיר נראה שהיה תראו ואל אמר לא ',וכו תיראו אל ואתם

 נפלה למה אתנו' ה יש אם, תאמרו הלא, אמר אך. בבחירה תוסר לא איש על הנופלת המורא

 ,תמרודו אל' בה אך אמר לזה. חזי מזלא - חזי לא דגברא מאי כי ודאי אלא. עלינו אימתם
 לחמנו הנה כי. מעליכם מוראם הוסר כי. הארץ עם את תראו אל מעצמכם כלומר ואתם ובזה
 ביד הוא כן ועל. המדבר לחם חיים הבעלי, חיים הבעלי לחם הוא הצומח כאשר כי והוא. הם

 בערכם האומות היו, צדיקים ישראל בהיות כן. ממנו יירא ולא, להחיותו או להמיתו המדבר

 אומרו וזהו, בנו ימשלו הם שאדרבה, בהעותינו כן שאין מה. המדבר בערך חיים הבעלי כערך

, חיים מהבעלי ירא מדבר החי אין כאשר .תראו אל מעצמכם צדיקים ובהיותכם '.וכו' בה אך

 .הם לחמנו כי אלו כן, הוא לחמו כי
 

http://www.daat.ac.il/


 156       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 תחת שהיו השר הוא, במרום המרום צבא על' ה פקד כבר כי .מעליהם צלם סר הנה כי ועוד

 זה אין הלא כי. מהשר פחד אין, מעליהם כבר השר שהוסר תאמינו לא אפילו כי ועוד. צלו

'. וכו והללו זרה עבודה עובדי הללו באומרו, מצרים של שרו מעוזא, פחד שהיה מצרים כיציאת

 נוסע שמו שמצרים מצרים שר את בראותכם כן שעל. בדין זוכה היה כי, ממנו יראתם כן על כי

 בשלח ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו וגם. הדין מידת ביד יתנכם בל' ה אל וצעקתם יראתם, אחריכם

, ישראל על כבר הדין מידת שהיה מלמד. מאחריהם וילך' וכו ההולך' ה מלאך ויסע) רלג רמז

 מהם שכינה נפרדה כי, זה כראי זה ראי לא. המצריים על לאחריהם הוא ברוך הקדוש והחזירה

 אך. אליו לבכם הקריב למען) ה כא רבה שמות( ל"ז שאמרו כמו, המצריים את עליכם והשיב

 ולא לעם לא ,תראום אל אתנו הדין מידת שגם ואחר. אתנו, דינו ובית הוא ',וה כי, כן לא עתה

 .לשר

 

. ג). יב ט( ביהושע חם לחמנו זה. ב. הם לחמנו כי. א. במקרא ארבע לחמנו במסורה והנה

 ). ט ה איכה' (וכו לחמנו נביא בנפשנו. ד). א ד ישעיה' (וכו ושמלתנו נאכל לחמנו

 כי. השמש מן המן יחם טרם כאשר ולא. לנו הם כך, המן הוא המיוחד לחמנו כי העניין ויהיה

 האלה הגויים כן. ונמס השמש חם כאשר שהוא, מהשמש חם לחמנו זה שהוא המן כאשר אם

 כי. גלות עוד היה לא שומעים היו ואם. לפנינו ימסו כן, חם שהוא בעת המן הוא, כלחמנו בפנינו

, בעונותינו עתה אך. משלנו הכל נלבש ושמלתנו נאכל לחמנו ותמיד, אתנו משה נכנס היה אם

 לארץ ישראל עם נכנס משה היה אם כי, ל"ז מאמרם והוא. החורבן יד על לחמנו נביא בנפשנו

) חלק פרק( ל"ז שאמרו כמו. נכנס לא מרגלים ידי על כי וידוע). א ט סוטה' עי( גלות היה לא

 '.וכו משל המדבר דור עמו להביא שנשאר] ה ב רבה דברים[

 

 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ִנְרָאה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל 'ָהֵעָדה ִלְרּגֹום ֹאָתם ָּבֲאָבִנים ּוְכבֹוד ה-ַוּיֹאְמרּו ָּכל י
 בכבודו נוגע על כי). יח לט( רבה בראשיתב אאור ומקללך פסוק על ל"ז מאמרם פה הורה

 וכן. עשה בקום אאור ומקללך אומר הצדיק כבוד על אך. מאליהם יקלו ובוזי אומר הוא יתברך

, א"ע ד"ס דף ב"ח( הזוהר ספרב שאמרו כמו. הנביא אל אותה בשלחו ידו שיבשה, ירבעם עניין

. עצמו כבוד מעל הצדיק כבוד על הוא ברוך הקדוש שחש), א"ע רפח ודף, ב"ע קנו קנו דף ג"ח

 ',וכו לרגום ויאמרו כי, הצדיקים נגד דברו כאשר אך. והאריך 'ה כבוד נגד דברו הנה, יאמר וזה

 ברוך הקדוש גם ,בגדיהם קרעו' ה כבוד על כי שכתבנו במה יתכן גם '.וכו נראה' ה וכבוד אז

 .הכל על ופקד נראה' וכו יראיו כבוד על הוא

 

ַיֲאִמינּו ִבי ְּבֹכל ָהֹאתֹות ֲאֶׁשר -ָאָנה לֹא-ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ְוַעד-מֶׁשה ַעד-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יא
 : ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו

 ועד' וכו ינאצוני אנה עד, מפניכם צווחתי צווחות שתי) יד טז רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו
  ארבעה: לכם קובע שאני חייכם '.וכו יאמינו לא אנה
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 , תשכחני' ה אנה עד אחד

 ', וכו תסתיר אנה עד

 ', וכו עצות אשית אנה עד

 ). יג תהלים' (וכו ירום אנה עד

 '.וכו נצח תשכחני' ה אנה עד, מלכויות בצרות לצווח סופכם כי

 
 . ארבע ישלם שתים שתחת, פורענות מידת למרובה תהפך האם. לב לשים ראוי והנה

 . המלכויות אל ההוא הפסוק מתייחס איך וגם

 . ישראל בני את והבכו שבכו ,במעשה חטאו הם כי ראה יתברך הוא כי, יהיה אך

 . אמנה בהעדר וגם
 . ינאצוני אמר המעשה ועל

 .בי יאמינו לא אנה ועד, אמר ,בלב אמנה העדר שהיא ,השנית ועל
 

 יכבדו כי שאתם יוכלו לא, פעמים בשתי אלה שתי להם ישלם שאם, יתברך הוא ראה והנה

  והוא:. לארבעה חילקם כן על. מאד

 . שני בית וחורבן ראשון בית חורבן, המה חורבנות שתי כי

 ילקוט( ה"ע יוחאי בן שמעון רבן כדעת המן בימי מדי גלות סבת שהוא - הצלם עוון אם והנה

 חרבן עונות יכבדו, קיים נבוכדנצר בעוד מהם נפרע יתברך הוא היה אם -) תתרמח רמז אסתר
, בבל מפלת אחרי והביאו יתברך הוא המתין כן על. לסבול יוכלו ולא הצלם עוון עם ראשון בית

 מלמשול מניח היה אם, שני בבית וכן. שנים מהאחד עשה נמצא .כשדים גלות עוון והתם

 בגלות עליהם פקד כן על. לסבול יוכלו לא, שני בית חרבן עד הכל נשאר והיה, יון את עליהם
 .אדום גלות כך ואחר, יון
 

 השתים והנה. לארבעה אחלקם צווחות משתי כי, ארחמכם אני, אמר להם לטוב כי הנה

 ולעומת. במעשה שהוא ינאצוני אנה עד לעומת הן ,מעשה עון על שהיו ומדי בבל של ראשונות

 . שבלב חנם שנאת על אדום גלות היה, בלב שהוא בי יאמינו לא אנה עד

 שטעו פרחיה בן יהושע מזמן, האמנה העדר שהוא .צדוקים צרעת שפרחה על שהיה יון וגלות

 ). ב ה נתן דרבי אבות עיין( ל"ז שאמרו כמו בדבריו

  לשתים: יתברך הוא וחילקם .בי יאמינו לא מעין, בלבם שהיה הרוח גסות על וגם

 '. ה נגד שבלב מה בחינת ,אחד

 .לחברו אדם שבין במה, שבלב מה על ,והשנית

 

 ילקוט( נצח תשכחני' ה אנה עד צווחים בבל גלות שעל. הגליות על שמדבר הכתוב עניין וזה

 עת עד יזכרם שלא' ה שנשבע), כד רבתי דאיכה פתיחתא( ל"ז מאמרם והוא). תרנט תהלים

http://www.daat.ac.il/


 158       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

' ה אנה עד וזהו). כ ה איכה( תשכחנו לנצח למה הנביא אמר עליה וכן. רחל בכיית לולא קץ

 ).ב יג תהלים( נצח תשכחני

 חולין( ל"ז וכמאמרם. לפנים פנים הסתר יוחאי בן שמעון רבן כמאמר שהיה ,מדי גלות ועל

 פניך את תסתיר אמר עליו. ההוא ביום פני אסתיר הסתר ואנכי התורה מן לאסתר מנין) ב קלט

 .ממני

 היו וכן. ישראל באלוהי חלק לכם שאין השור קרן על כתבו לישראל אומרים שהיו, יון גלות ועל

 לאלפים והורגים, ומילה משבת אותם מבטלים וגם. חנה לילדי עשו כאשר, דת על מעבירים

 נדון בנפשו נועץ, הימים כל ישראל איש כל היה כי נמצא. דבריהם את שומעים לבלתי ורבבות

 בלבבי יגון בנפשי עצות אשית אנה עד, אמר זאת על. יהרג או נפשו יאבד אם, יעשה מה בקרבו

 .בניסיון ביום שהיו, יומם

, יעקב כי), לה אליעזר דרבי פרקי( ל"ז מאמרם והוא'. וכו ירום אנה עד אמר אדום גלות ועל

 עוקין שבעים עולה בבל מלכות שר. בו ויורדים עולים אלוהים מלאכי הוא ברוך הקדוש לו הראה

 של שרו ואת. ויורד עוקין ושמונים מאה עולה יון ושר. ויורד ושתים חמשים עולה מדי שר. ויורד

 משם' וכו כנשר יגביה אם הוא ברוך הקדוש לו אמר. ונבעת, יורד ראה ולא עולה ראהו אדום

 לא לפומא ליבא, יתברך בלבו נקם יום כי על ויהיה'. וכו ירום אנה עד אמר זה ועל'. וכו אורידך

 .גלי

 

. ינאצוני לאומרו קודם יאמינו לא לומר היה הראוי כי לב בשום '.וכו אנה עד באומרו יתכן עוד

 אך. הזה הרע במעשה ניאצו כך ואחר, מרגלים שלחו כן שעל, האמנה הייתה העדר תחילה כי

 לראות רק היה שלא אמרו כי. האמנה העדר גלו לא בראשונה כי והוא .בי אומרו נדקדק לזה

 כל אחר עתה אך. דרכם הבין' שה אם כי). כב א דברים' (וכו הערים ואת בה נעלה אשר הדרך

 הוא ואמר. הארץ אל שיביאם האומר יתברך בו ולא במרגלים האמינו כי הורו, ודברותם בכייתם

, ינאצוני אנה עד אומרו וזהו. נאצוניש מה ככל, האמנה העדר שהיא, זאת היא שקולה, יתברך
 .במרגלים אם כי, עתה בי יאמינו לא אנה ועד. הניסיונות בכל

 
 

 : ָּגדֹול ְוָעצּום ִמֶּמּנּו-ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו ְוֶאֱעֶׂשה ֹאְת� ְלגֹוי יב
 כי, טעם בלתי דבר שהוא'. וכו בעמך אפך יחרה' ה למה משה במאמר, למעלה כתבנו הנה

 מהדרכים אחת והנה. אפך יחרה' ה למה יאמר איך', וכו לו וישתחוו מסכה עגל עשותם אחר

 אינו, וקצף וחימה כאף הרוגז ממלאכי אחד יד על העוון יתברך הוא בפקוד כי הוא, שם שכתבנו

 אך. מבחין אינו למשחית רשות שניתן כיון) א ס ב"ק( ל"ז שאמרו כמו. לרשע צדיק בין מבחין

 מלעשות כלומר, לי הניחה) י לב שמות( יתברך אומרו ועל. מבחין יתברך עצמו יד על בעשותו

' ה למה משה אמר כן על. יבחין שלא, ואכלם כן ידי ועל. המשחית האף הוא, אפי ויחר. בעצמי

 .לכלותם ימשך האף יד שעל, אפך יחרה
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, שהוא). יג לב שמות' (וכו לאברהם זכור משה שאמר) א לב ברכות( ל"ז רבותינו אמרו עוד

 לתקן כן על. גדול לגוי אותו שתעשה אחד של יעמוד ואיך, עומד ואינו רגלים שלשה של ספסל

 הנשארים את ואורישנו רק, אכלם לא כן ידי ועל. בעצמי אכנו יתברך הוא פה אמר, אלה שני

 גדול לגוי אותך ואעשה הנה כי. תחוש אל אחד רגל של ספסל שהוא עניין ועל. בלבד מעמדי
 עצום יהיה שלך כי. רגלים שלש בעל שהוא ממנו וחזק עצום אחד רגל בהיותך שתהיה, ועצום

 .העגל בעניין נאמר שלא מה ,ועצום כאן נאמר כן ועל. ימוט בל

 

 : ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו-ֶהֱעִליָת ְבֹכֲח� ֶאת-ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי 'ה-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יג
ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה -ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר 'ַאָּתה ה-ָׁשְמעּו ִּכי יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְוָאְמרּו ֶאל יד

 : ַוֲעָנְנ� ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה ֹהֵל� ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה 'ַאָּתה ה
 : ִׁשְמֲע� ֵלאֹמר-ָׁשְמעּו ֶאת-ֶׁשרָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים אֲ -ְוֵהַמָּתה ֶאת טו
 : ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָהָעם ַהֶּזה ֶאל-ְלָהִביא ֶאת 'ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה טז
 : ָנא ֹּכַח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר-ְוַעָּתה ִיְגַּדל יז
 

  .קשה ',וכו העלית אשר' וכו ושמעו אומרו הנה
 . עתה לשמוע הוצרכו ולא ראו עיניהם הלא כי. א

 '. וכו שמעו אמירתם תהיה יתכן שלא. יאמרו מה אומר אינו ',וכו ואמרו אומרו. ב

 מצרים ששמעו אומרו צורך מה ',וכו יכולת מבלתי שיאמרו הוא הדברים שכלל אחר כי. ג

 את תמית כי הגויים וכל הזאת הארץ ויושב מצרים ושמעו, מיד יאמר'. וכו יושב אל אמרוושי
  '.וכו יכולת מבלתי ואמרו אחד כאיש הזה העם

 ולא 'וכו והמתה הכניס לאלו אלו ובין. הגויים בכל ויצא ,הארץ ויושב במצרים נכנס למה. ד

 .בסוף או בתחילה אמרו

 

 : ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו-ֶהֱעִליָת ְבֹכֲח� ֶאת-ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי 'ה-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יג
 מצרים ושמעו שבאומרו. מצרים שבמלת מפסיק טעם אל לב נשים, העניין אל לבוא אמנם 

 . קטון זקף בו

 הוציאם ברעה לאמר מצרים יאמרו למה, העגל מעשה על שאמר הטענה הזכיר לא למה ועוד

 סובל כי .ואורישנו בדבר אכנו באומרו יתברך במאמרו נסתפק משה הנה אך). יב לב שמות(

  פירושים: שני

 , בדבר למות הראויים את אכנו, אחד

 כדרך ועשה. חלקים לשני מאמרו חילק כן על. לעם לי מהיותם השאר את ואורישנו] והשנית[

 והמתה אמר. השני על כך ואחר, הראשון הפירוש על שאל תחילה כן. מעט מעט ששואל הכותי
 שניצולו ועתה, אמר, כאחד כולם להמיתם ראוי שאין אומרו ואחר. 'וכו יכולת מבלתי ואמרו ',וכו
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 כולם את שהוא ',כו נא סלח', וכו נא יגדל כי. ראוי אין כי קצתם להמית שאין אומר אני, מכליה

 .כלל דרך זהו. איש יומת בל

 

 יאמרו אפשר, דברים שני הנה כי והוא '.וכו מצרים ושמעו אמר. הכתובים התכת אל ונבוא

 שהיה, להם קרובים והיותר. תשא בכי האמור הוציאם ברעה או', וכו יכולת מבלתי או. הגוים

 הפירוש על אמר'. וכו הכנעני הארץ ליושב או למצרים הוא, בדבר' ה חלול ידם על אפשר

 כלומר ',וכו מצרים ושמעו הנה כי. האומות בשתי אלה אמירות משתי אחת אין הנה, האחד

 '.כו בכחך העלית הנה כי 'כו יכולת מבלתי אמור פחד ואין. ותורישם בדבר שתכם האמור את

 

ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה -ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר 'ַאָּתה ה-יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָׁשְמעּו ִּכי-ְוָאְמרּו ֶאל יד
 : ַוֲעָנְנ� ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה ֹהֵל� ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה 'ַאָּתה ה
 וחומר קל כי. חלילה יכולת מבלתי לומר אין ובזה, כלומר ,הזאת הארץ יושב אל זה ואמרו

 שאמרו כמו שהיו גם ומה, לעבדים משועבדים המצריים בקרב ישראל בהיות אם ומה, הדברים

 תוך כעובר המצריים תוך ישראל שהיו, גוי מקרב גוי בפסוק) תתכח רמז דברים ילקוט( ל"ז

 כל כן ואם. מקרבו פה באומרו דקדק וזה. מתוכם' ה הוציאם זה כל ועם. ביניהם כבלועים, פרה

 .הזאת הארץ ביושב ישליטם יתברך שבכחו שכן

 

 בקרב' ה אתה כי שמעו ואלו אלו הלא כי. איננה ,הוציאם ברעה, לומר ,האחרת הטענה וגם

 שהם, עליהם עומד ועננך העגל אחרי וגם. סיני בהר' ה אתה נראה בעין עין אשר, הזה העם

 ',כו בהרים אותם להרוג מאז הוצאתם ברעה כי היה ואם'. וכו ענן ובעמוד הכבוד ענני שבעה

 .העגל אחרי גם ימים שנתיים זה זאת כל את הראיתם למה

 

 : ִׁשְמֲע� ֵלאֹמר-ָׁשְמעּו ֶאת-ָהָעם ַהֶּזה ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר-ְוֵהַמָּתה ֶאת טו
 כאיש 'כו והמתה אם אך. ותמיתם עתה קצתם שחטאו יאמרו כי, מקצתם תהרוג אם הוא זה כל

 ושאין, אחד כאיש כולם את והמתה גדר עד, מאד כבדה שחטאתם רוחם על יעלה לא, אחד

  מצרים. אפילו, הגוים כל יאמרו אז כן על. עצמו על להגין בהם צדיק

 

 : ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָהָעם ַהֶּזה ֶאל-ְלָהִביא ֶאת 'ִמִּבְלִּתי ְיֹכֶלת ה טז
 אומרו וזהו. ממצרים קשים ואלוהיהם עממין שבע כח כי יאמר כי. חלילה' ה יכולת מבלתי

 להם שראוי מה ',כו יכולת מבלתי או ',וכו הוציאם ברעה לומר, הדברים משני כלומר .לאמר

 '.וכו יכולת מבלתי הוא לאמר

 

, שיאמרו, לומר אין כי. חלילה יתחלל פן הגדול לשמך תעשה מה, לומר ',כו ושמעו יאמר או

 ושמעו הנה כי. הוא נהפוך הלא כי. והרגתם בך פשעו ועתה להם היטבת רצונך עושי בהיותם כי
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 צריך היה לא כי והוא. מקרבו הזה העם את 'וכו בכחך העלית אשר והם, הזאת הכליה מצרים

. חזקה וביד גדול בכח על כמאמרנו, בלורית ומגדלי זרה עבודה עובדי היותם על רק, הגדול כחו

 לא זה כל ועם. במצרים היו רצונך עוברי כי להורות, זה עניין ,הזאת הארץ יושב אל ואמרו

 מקרב עם) תתכח דברים ילקוט( ל"ז שאמרו כמו, גוי מקרב גוי שהיו מקרבו מלהעלותם נמנעת

. גאלתם רשעים בהיותם כי הנה. מקרבו אומרו וזהו'. כו והללו' כו הללו', כו גוי אלא נאמר לא גוי

. אליך מרכבה שהם', וכו בקרבו' ה אתה כי שמעו. הארץ ויושב מצרים, ואלו אלו כך ואחר

 כל כי', כו ענן ובעמוד' כו עין אשר. ממש בקרבם שהוא), ז כה שמות( בתוכם ושכנתי כאומרו

 שבהיותם הנה. כך כל בם דבק היית לא כן לא שאם, עתה המה רצונך עושי צדיקים כי יורה זה

 כאיש אותם והמתהש אם כי, להם שתצר לומר צריך אין צדיקים שהם ועתה, גאלתם רשעים
 שהיו לומר ולא '.וכו יכולת מבלתי הוא לאמר שראוי מה כי ויאמרו אומר יגמרו כן על .אחד

 .הרב צדקתם אחר עתה גם ומה, להם מלהיטיב מונעם רשעם אין כי. הרגתם ובהעותם צדיקים

 

 מבלתי לומר ראשם על מורא יעלה לא, במצרים שעשית ונפלאות נסים כל שראו גם ,יאמר או
 בכח להעלותם הוצרך כי. 'כו העלית כי יודעים והם זו כליה מצרים ושמעו הלא כי. 'כו יכולת

 עמים מצרים היו ולא, מקרבו הוצאתם רק, המצריים הרגת שלא היות עם. עצמך ידי ועל גדול

 על כלומר ',כו העליתש שהוא הזאת הארץ יושב אל זה דבר ואמרו. בלבד אחד עם רק, רבים

 כחך שהוצרכת ,בכחך וגם'. וכו מלאך ולא אני), יב יב שמות' (וכו ועברתי כאומרו. עצמך ידי

 יותר כח צריך כי, לומר והוא. עם של מקרבו היות וגם. חיים מצרים שנשארו עם להעלותם

 עד יצאו מאז אותם שחיבבת שמעו ואלו שאלו, שבהם השווה הצד וגם. גויים שבעה להוריש

 עבודה עובדם על לך היו שנואים אך, האבות שבועת לקיים הוצאתם מאז כי יאמרו ולא. עתה

 מיד הרגתם ולא. שנתיים זה' כו הזה העם בקרב' ה אתה כי שמעו שהרי. במצרים זרה

 כן על. אחד כאיש כליה נתחייבו יתכן לא שהרי, חטאו שעתה יאמרו לא וגם. אותם כשהוצאת

 ,להם נשבע אשר הארץ אל' וכו יכולת מבלתי הוא לאמר שראוי מה כי', כו הגוים כל יאמרו
 גם ופה, מתוכם להעלות היה שם וגם. אחד עם שהיה כמצרים ולא, עממין שבעת ארץ שהיא

 זה וכל. הספיק לא חלילה ולזה, כחו כל הוצרך בלבד להעלות אחד עם על כי ויאמרו. לכבוש

 '.כו נשבע אשר הארץ עניין כל אל מקביל שהוא ',וכו העלית כי באומרו כיוון

 

 : ָנא ֹּכַח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר-ְוַעָּתה ִיְגַּדל יז
 . לזולת לאמר אינו כי, לאמר אומרו אל לב לשים ראוי הנה 

 ) א קיא( סנהדרין ל"ז רבותינו אמרו והנה

 אפים ארך משה אמר '.כו אפים ארך אומר שהיה ה"להקב מצאו, למרום משה כשעלה

 הקדוש לו אמר. יאבדו רשעים לו אמר. לרשעים אף הוא ברוך הקדוש לו אמר. לצדיקים

  '.כו נא יגדל ועתה ד"הה, לזה שתצטרך זמן שיבוא חייך הוא ברוך
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 'כו אפים ארך' ה לאמר עתיד ושאני, לזה שאצטרך לי דברת כאשר ',כו נא יגדל יאמר בזה
 .לרשעים אף שהוא לאמר שראוי, לי דברת כאשר זה מעין או. לרשעים גם

 
 נתעטף, תתפייס במה דרכיך את נא הודיעני משה שאלת על, יתברך הוא הנה כי ,יאמר או

 יגדל ועתה אמר). ב יז השנה ראש' (וכו ויעבר מדות עשרה השלש ואמר צבור כשליח כביכול
 .שתתפייס כדי, מידותיך שהם 'וכו' ה לאמר לי דברת כאשר ',ה כח נא

 

ִׁשֵּלִׁשים -ָּבִנים ַעל-ֶחֶסד ֹנֵׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל-ֶאֶר� ַאַּפִים ְוַרב 'ה יח
 : ִרֵּבִעים-ְוַעל

 ואמר ,ורחום וחנון אל מידת וגם, שמות מהשתי אחד שהשמיט מה אל לב בשום ,יאמר או 

  .וחטאה מלת וכן ,לאלפים חסד נוצר
 

 לבוא אל העניין  אך
, סדרן שיעור אל נבוא ובזה. התשובה אחר' ה שיחטא קודם' ה ',ה' ה), שם( ל"ז מאמרם נזכיר

 יתברך הוא, תשובה אחר' ה, הוא המידות שיעור ובכן. התשובה אחרי' ה. החטא קודם' ה

 מרפא אין שבים אין ואם. התשובה אל סמוכות אלו שמידות וזהו. וחנון רחום אל במידת פוקדו

 כן ועל. חסד רב צריך שבים לבלתי אך. לשבים מספיק, פשוט חסד שהוא אל מידת כי. אותם

 אל הזכיר לא זה על וגם. אלו כן שאין מה, השבים על שהוא השני השם משה השמיט בזה
 ,ואמת הזכיר ולא. חסד כלפי ושיטה להם שיאריך ,חסד ורב אפים ארך והזכיר ,וחנון ורחום

 חסד נוצר וכן. יתברך בו האמינו ולא שקר ודברו דיבה הוציאו כי, עליהם דין תתעורר משם כי
 לאוהבי לאלפים חסד ועושה א"כד, יתברך לאוהביו היא ההיא המידה כי, הזכיר לא לאלפים

 לשבים מנקה שהוא, ינקה לא נקהש ועם. היו מזידין פה כי, הזכיר לא וחטאה וכן). ו כ שמות(

 .לגמרי לנקות זהו. שבים לשאינם ינקה לא

 

 : ֵהָּנה-ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶּזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּד� ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד-ְסַלח יט
 כלומר, נא סלח אך. הבאים לדורות אם כי כעת תפקוד שלא רק שואל אינו שבו שלא לאלה אך

 מעט חטאם מחלת לכלכל שהוא', וכו נשאת וכאשר חסדך כגודל זה וגם. שם הוא באשר

 ).לד לב שמות' (וכו פקדי וביום כעניין, מעט

 

 ונבוא אל העניין
 מדות עשרה שלש לפניך אזכיר רוגז שבעת למדתני הנה לומר ',וכו נא יגדל ועתה אמר

 . ותרחם

 ילדך צור א"כד כחו מתישין כביכול אנו העוון יד שעל אדנות, שם שהוא השכינה אם כי עוד ולא

 ומגדיל מתרבה, מדות עשרה השלש יד על אך מלמעלה, שפע יקבל לא כי) יח לב דברים( תשי
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 אדני נא ילך, משה אמר מיד מידות עשרה השלש למשה יתברך אומרו אחר כן על כי. כחו

 '.וכו נא ילך כן ועל, עמנו בלכתו זה שם כח יותש לא עתה כלומר). ט לג שמות' (וכו בקרבנו

 

 צריך ואני, שבו שלא באלו אך. לשבים שהוא וגם, מידות עשרה השלש ידי על הוא זה כל והנה

 כח נא יגדל ועתה כי שאלתי זאת כן על. כן יהיה לא, עשרה השלש ולא המידות קצת להשמיט
 זה, מידות עשרה בשלש אם כי כח הגדלת שאין גם כי. דברת כאשר האדנות שם הוא אדני

 אפים ארך' ה אמור בשביל כלומר, לאמר וזהו. בלבד מהם תשע בשביל נא שיגדל עתה חסדך
 .שלמים עשרה השלש שאינן עם 'וכו

 

  : ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר� 'ַוּיֹאֶמר ה כ
 ולא. מידות עשרה השלש בקצת שאסלח שאמרת ,כדברך סלחתי יתברך הוא לו השיב זה ועל

 .עשרה השלש כל ידי על שאסלח, אני דברתי כאשר

 

 כשליח הוא ברוך הקדוש שנתעטף) ב יז השנה ראש( ל"ז מאמרם בהזכיר ',וכו ועתה יאמר או

 ספר בשם ושמעתי. ריקם חוזרות שאינם היא כרותה וברית, הזה כסדר לפני עשו ואמר ציבור

 בלתי קצת אל תשובה בזה כי, לפני אמרו אמר ולא לפני עשו באומרו שדקדק, הספיר לבנת

 בעשותנו הוא, ריקם חוזרות שאינם יתברך הוא שנדר מה כי שהוא. הזה הסדר יד על נענים

 אך. בשאר זה דרך על וכן, אנחנו כן, וחנון ורחום חסד עושה אל הוא מה. ההם המידות אנחנו

 . כן יהיה לא מעשה ובלי באמירה

 

 העניין אל נבוא ובזה
 אך. לבד דבור ולא מידות עשרה השלש מעשה לנו בהיות רק הבטחת לא הנה, משה אמר כי

. מעשה ולא והזכרה אמירה בשביל שהוא לאמר שיהיה עם, דברת כאשר' ה כח נא יגדל ועתה

 .כדלעיל להם אין כעת המעשה כי

 

 וכי. פנים אל פנים משה אל' ה ודבר פסוק על) כז תשא תנחומא( ל"ז שאמרו כמו ,יאמר או

 ,דברת כאשר' כו יגדל יאמר כן. להפשיר לך יש כעס מראה כשאני, בכעס ואתה בכעס אני
 .ופיוס חיבה שהיא אמירה אני שאומר לאמר כדי. קושי לשון דבור שהוא

 

 לאמר כדי לי דברת אך. מעצמך עשית ולא 'וכו אכנו' וכו אנה עד לי אמרת למה, זה מעין או

 .בקושי דבורך אחר ופיוס חבה דברי אני
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 להם לתת שהוא בריתם מאסו כי דבר על יהיה, בעגל כאשר אבות זכות הזכיר שלא מה והנה

 הודיע דברים שלשה הנה כי והוא '.וכו יגדל ועתה פסוק עניין בזה להמשיך ואפשר. הארץ את

  ישראל: את בם שייטיב למשה הוא ברוך הקדוש

 . מדות עשרה השלש ,אחד

 . הארץ וזכות אבות, ברית ,ושלישי שני

, משה אמר). מב כו ויקרא( אזכור והארץ' וכו יעקב בריתי את וזכרתי, המוסר בסוף כאומרו

 לפניך לאמר, שדברת מה יד על רק יהיה לא, סליחה ידי על' ה כח נא שיגדל מה זה בנדון ועתה

 אתה לזכור רק לאמר אמרת שלא מה אך. קצתם רק עשרה השלש כל לא אלה כל ואף'. וכו' ה

 .ובארץ אבות בברית מאסו כי, מקום להם אין, מעצמך

 

 : ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר� 'ַוּיֹאֶמר ה כ
 : ָהָאֶרץ-ָּכל-ֶאת 'ה-ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד-ְואּוָלם ַחי כא
ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה -ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר-ְּכֹבִדי ְוֶאת-ָהֲאָנִׁשים ָהֹרִאים ֶאת-ִּכי ָכל כב

 : ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי
 : ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוהָ -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל-ִיְראּו ֶאת-ִאם כג
ָּבא ָׁשָּמה -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביֹאִתיו ֶאל כד

 : ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה
 

 . למעלה האמור זולת, מיותר שהוא ,כדברך אומרו אל לב לשים ראוי

, דין בעשותו כבודו שם יתקדש כי הוא אם ',וכו כבוד וימלא אומרו כי ',וכו ואולם אומרו ועוד

 . יובן מאליו

'. וכו יראו אם אני חי לומר לו והיה. כולו בעולם שיפורסם שנראה ,הארץ כל את יהיה איך וגם

 . הקודם בפסוק הנאמרים הם הן הלא כי ',וכו מנאצי וכל אומרו ועוד

  '.וכו יראו אם אומרו אל סמך ולא ,יראוה לא לאמר ולחזור, להזכירם חוזר ולמה

 .אחרת רוח עניין ומה. יהושע את הזכיר ולא ',וכו כלב ועבדי אומרו ועוד
 

 : ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר� 'ַוּיֹאֶמר ה כ
  דברים: שני שהם', וכו נשאתה וכאשר' כו נא סלח אמר משה הנה אך

 ]. עתה מלשון נא כי. [כעת מלפקוד שיסלח .א

. זה מעון יעשה כן, פקידה בכל מעט העגל עוון שחילק ,הנה ועד ממצרים נשא כאשרש .ב

 חומר שחלק. עתה מלפקוד נא שאסלח שהוא ,כדברך סלחתי האחד על ואמר השיב לזה

 .סלחתי, עתה לפקוד המחייב העוון
 

 : ָהָאֶרץ-ָּכל-ֶאת 'ה-ָאִני ְוִיָּמֵלא ְכבֹוד-ַחיְואּוָלם  כא
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 את' ה כבוד וימלאש זמן שאביא יבצר ולא ,אני חי ואולם הנה כי. כן אעשה לא השנית על אך
 כבוד בעבור יעשה כי'. וכו יחדיו בשר כל וראו 'ה כבוד שיגלה, העתיד הטוב שהוא .הארץ כל

 אפשר אי, עתה אפקוד לא אם כן ואם. יעדר לא יתמהמה ואם ,אני חי כי, יבצר לא וזה. שכינתו

 ימלאש שעתיד מה הפועל אל יבוא ולא יאבד כן שאם. העגל כעוון סופו עד נמשך העוון להניח

 .יחד חמורות עבירות שתי יהיו כי ,הארץ כל את' ה כבוד

 

ָעִׂשיִתי ְבִמְצַרִים ּוַבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה -ֲאֶׁשרֹאֹתַתי -ְּכֹבִדי ְוֶאת-ָהֲאָנִׁשים ָהֹרִאים ֶאת-ִּכי ָכל כב
 : ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְולֹא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

 שראו אחר זה היה כי, והוא. מאד חמור הוא הלא כי, חמור אינו זה עוון כי רוחך על יעלה ואל

, מרגלים שלוח לבלתי בקולי שמעו ולא', וכו וינסו וגם. ובמדבר במצרים ואותותי כבודי את

 נוסף יהיה פן. הזה בזמן רק לדורות מעט מעט זה אפקוד לא כן על. הסאה נתמלאה בזה כי

 . שנה ששים אחד כל השלים עד מעתה אפקוד לא אך. תקומה תהיה ולא העגל עוון על הוא גם

 

 : לֹא ִיְראּוהָ ְמַנֲאַצי -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתם ְוָכל-ִיְראּו ֶאת-ִאם כג
 .עשרים בני, מאז אנשים היו אשר, הארץ את יראו אם והוא

 ובת נאה אשה לך בקשתי לבנו שאמר למלך משל), ו טז רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו והוא

 אותה תראה שלא חייך לו אמר. האמין ולא. צריך אינך לו אמר. לי אותה תראה ואמר, טובים

 נתחייבו הארץ את לתור שלחו מאז כי, נראה ההוא המשל לפי והנה'. וכו אתננה לבנך, בביתך

 כל כי, הכתוב מאמר זה אך. רעה דיבתם את הביא אחר אם כי זה אין ומהנראה. יראוה שלא

 שמעו ולא' וכו וינסו' וכו הרואים שהם למה שנה עשרים בני אנשים נקראים שהם, האנשים
. בקולי שמעו לאש מאז ,הארץ את יראו אם, נתחייבו מאז, כן על. הארץ את רגל לבלתי בקולי

 הסליחה היא מה כן ואם. הפרשה שבראש בכתוב וכמפורש ',וכו יראו אם בקולי שמעו ולא וזהו

 מת שלא, ימים שיאריכו עם הארץ ראיית העדר שיספיק אם כי, מיד אמיתם שלא הוא, כדברך

 עונשם יהיה ,יראוה לא מנאצי וכל כי, אעשה אשר חסדי וזהו. שנה ששים מבן פחות אחד שום

 .להם אאריך אך, בלבד יראוה שלא

 

 שמתייחסים, עשרים בני יצאו אשר אם כי הכל את יכלה שלא החסד בכלל לומר כיוון עוד

 .בניהם אם כי יראוה לא בלבד מנאצי, לומר '.וכו מנאצי וכל אומרו וזהו. בעצם למנאצים

 

 מעשרה ולא. הארץ את רגל לבלתי יתברך בקולו שמעו שלא מה על העונש עיקר מעשותו והנה

 וכל אחת פעם אפילו' ה את נסות ומר רע כי, נחשב זר כמו הלא. בוראם את שניסו ניסיונות

'. וכו אבינו אברהם נתנסה ניסיונות עשרה) ד ה אבות( התנא במאמר יתכן אך. עשרה שכן

, ה"להקב אבותינו ניסו ניסיונות עשרה. הים על ועשרה במצרים לאבותינו נעשו נסים עשרה
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 שכלם, אלו בעשרות להשכיל ראוי והנה. בקולי שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסו שנאמר

 . בכתובים ברורים

 

 . העניין אל צורך בו שאין, בקולי שמעו ולא הפסוק סוף מביא למה וגם

 אחת שאפילו. פעמים עשר אברהם את הוא ברוך הקדוש ניסה למה טעם לתת שבא, הוא אך

 כנגדם למען, יתברך שהטריחו לומר אפשר והיה. תעלומות יודע יתברך הוא כי, צריך היה לא

 הוא פעמים עשרה שנסהו מה אם אמר כן על. מצרים ביציאת לבניו נסים עשרה לעשות יזכו

 גם צריך היה כן ואם. הים על עשרה גם הלא כי, אפשר אי, במצרים נעשו נסים עשר כי על

 אבותינו ניסו ניסיונות עשרה כי אלא, הטעם אין אלא. עשרה נתנסה ולמה, עשרות שני אברהם

 בניו שניסו ניסיונות על להגין, ניסיונות עשרה ונסהו הוא ברוך הקדוש הקדים כן על. ה"להקב

 שנאמר מי יבוא, לרמוז שהוא .בקולי שמעו ולא הפסוק בסוף אומרו הוא לזה וסמך. ה"להקב

 .בקולי שמעו ולא בהם שנאמר מי על ויגן ,בקולי אברהם שמע אשר עקב בו
 

, ביאה לשון אמר ולא ,יראוה לא ובאומרו. יבאו אם אמר ולא, יראו אם שאמר במה כיוון עוד

 כל אמר כן על, לארץ נכנס לא משה גם הלא כי לרמוז כיוון .והבאותיו שאמר בכלב כאשר
 אשר היטיב כן ועל. תראנה תכנס שלא גם כי, בכלל אינך אתה כי כלומר .יראוה לא מנאצי

 רואים הבלתי בכלל אהיה בל שהוא), כה ג דברים( הארץ את ואראה נא אעברה משה דבר

 .בעיניך וראה' וכו ימה עיניך נא שא, יתברך לו והשיב. אותה

 

ָּבא ָׁשָּמה -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאלְוַעְבִּדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵּלא ַאֲחָרי ַוֲהִביֹאִתיו  כד
 : ְוַזְרעֹו יֹוִרֶׁשָּנה

 גרעתי למה, הארץ את שאראה רק אינו בכשרותי יתרוני כל האם, משה יאמר אפשר היה והנה

 מה כי. הארץ אל ואבוא, מלחטוא כלב שנמנע מה כנגד שקול אינו צדקתי כל האם. בזה מכלב

 בלי יבוא אפשר עדיין אך. ישראל את המביא הוא יהיה שלא הוא הלא, מריבה מי על שנענש

 . מקנא אדם אין ותלמידו בנו על כי, מקנא היה לא יהושע על והנה. שררה
 

, יתברך הוא לו אמר כן על. ומידד אלדד כנבואת השמים מן שמינוהו, המכניס הוא כי ועוד

, בלבד כלל עבירה עושה לבלתי כלב עניין ישוער אל לאמר '.וכו הייתה רוח עקב כלב ועבדי

 והוא. אותו וכבש, עמו מחטיאו כח היה הנה כי. מצווה מעושה יותר שהוא בניסיון לעומד אם כי

 הכתונת נא הכר לאביו שבטו ראש יהודה שאמר מה עוון כח כי. הפרשה בתחילת שכתבנו מה

 חטא לקרב מוכן היה, ההוא בעוון שנברא רעה ורוח משחית אותו). לב לז בראשית' (וכו בנך

 הוצרך ההוא הכח להכניע כן שעל, שכתבנו וכמו. עבירה גוררת עבירה כי, יהודה לזרע בו כיוצא

 . האבות קברי על להשתטח
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, להחטיאו עמו אחרת הייתה רוח עקב, הוא, לכלב טובה מחזיק שאני מה תדע, יאמר ובזה

 רודפו היה ההוא הרוח כי, והוא. ההוא הרוח אחרי ולא אחרי וימלא אותו כבש זה כל ועם

 על'. ה אחרי ומלא, מסייעו יתברך היה ליטהר בא כלב בהיות הוא ברוך הקדוש אך. להחטיאו

 את יוסף הביא מאשר, עמו אחרת הייתה רוח הוא גם שיהושע גם כי, והוא '.כו והבאותיו כן

 אתה הוא, קדוש אלוהים רוח עמו גם היה. הפרשה בתחילת למעלה כמדובר, רעה דיבתם

 אך. אחריך בצדקתו מלא והוא, מרגלים מעצת יושיעך יה לאמר. יהושע לו בקרא אותו שעזרת

 כאשר לעזרו אתו' שה מה מלבד כי, יהושע כן שאין מה. להיטיב והשלים, בלבד אחרי מלא כלב

 .בלבד אחרי מלא כלב אך. אחריך גם מלא והוא, שנתעוררת להכינו עוד הוספת אתה. צדיק לכל

 

. לו ולא הצדקה' לה כן ואם, חוטא היה האבות זכות יד על' ה עזרו לולא כי נאמר בל, יכוון עוד

 ומלא הפסיק שלא, וסייעתיו ליטהר בואו אחרי כי. טובה לו להחזיק יש זה כל עם, אמר לזה

' וכו עקב וזהו כמדובר עמו אחרת רוח שהיה עם. לסייעו שהתחלתי אחר והשלים שמלא. אחרי
 .אחרי וימלא

 

 : סּוף-ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָּבֵעֶמק ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶר� ַים ְוָהֲעָמֵלִקי כה
 חטא שבידכם כיון, אמר, כלומר. ואדום עמלק בו שולט לישראל חטא שיש במקום הנה

 '.וכו וסעו פנו לכן' וכו והעמלקי

 

 : ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה כו
ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה -ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת-ַעד כז

 : ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי
 : לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם-ִאם 'ה-ָאִני ְנֻאם-ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ַחי כח
ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר -ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל-ר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכלַּבִּמְדּבָ  כט

 : ֲהִליֹנֶתם ָעָלי
ְיֻפֶּנה -ָּכֵלב ֶּבן-ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת-ַאֶּתם ָּתֹבאּו ֶאל-ִאם ל

 : נּון-ןִויהֹוֻׁשַע ּבִ 
 : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה-ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת לא

 
  לב: לשית ראוי

'. וכו אליהם אמור כאומרו, המדבר לבדו שמשה כיון .לאהרן גם זה דבור נתייחד זה למה. א

 . 'וכו מתי עד ואומר שמשיב להם שיאריך לו אמר מי ,מתי עד אומרו. ב

  '.וכו ינאצוני אנה עד למעלה באומרו, נאמר כבר זה עניין הלא כי. ג

 . פעמים שתי מלינים המה אשר אומרו. ד

 . ששמע ידע לא מי ,שמעתי שאומר. ה
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, המרגלים דבר על דבר אשר יתברך דבריו כל קודם לאומרו ראוי היה, ששמע אומרו הלא כי. ו

 . עתה ולא

 . למעלה נאמר שכבר אחר ,אני חי לומר שחזר מה. ז

 . מיותרת באזני מלת כי ,באזני דברתם אומרו. ח

 . תמותו אמר ולא זה לשון אמר למה, פגריכם יפלו אומרו. ט

  '.וכו הארץ את יראו אם למעלה אומרו בכלל שהיה נראה זה כל הלא כי. י

 . 'וכו עשרים מבן מספרכם לכל פקודיכם וכל אומרו ייתור. יא

 . פעמים כמה נאמר זה הנה כי ,עלי הלינותם אשר אומרו. יב

 זה כל הלא כי ',וכו כלב אם כי' וכו הארץ אל תבאו אתם אם עלי הלינותם אשר אומרו. יג

 . היטב באר למעלה נאמר

 . השבועה פה הזכירו אל לב נשית וגם

 . עצמם על שמדבר מה בין הטף מזכיר למה, 'וכו אמרתם אשר וטפכם אומרו. יד

 '. וכו בארץ וישבו יאמר צודק היה ויותר, זו ידיעה עניין מה. הארץ את וידעו אומרו. טו

  .בה מאסתם אשר כאומרו, בארץ מאסו אשר להזכיר חוזר למה וגם
 '.וכו במדבר יפלו אתם ופגריכם ואומר חוזר למה ,פגריכם יפלו למעלה אומרו אחרי כי. טז

 . מיותר שהוא אתם אומרו. יז

 . אתם כאומרו לנוכח תפלו יאמר שהראוי. יח

 , שנה ארבעים אבותם בעוון לקו למה ',וכו במדבר רועים יהיו ובניכם אומרו. יט

  .רועים היותם עניין מה וגם
. בעצמם התרים על וידבר, תרו אשר יאמר מהראוי כי ,תרתם אשר הימים כמספר אומרו. כ

 . דבר יתברך הוא כי ידע לא מי .דברתי' ה אני אומרו. כא

 . למעלה ומשולש שנוי זה כל הלא כי, 'וכו זאת לא אם אומרו. כב

 . פגריכם יפלו שאמר מהקודם שינה למה, יתמו אומרו. כג

 . מנה מאתים בכלל כי גם ומה .ימותו ושם ואמר כפל למה. כד

 . ושם יאמר ולא, ימותו ובו או ימותו ופה יאמר ומהראוי. ושם אומרו. כה

 הוא שאחריו פסוק ותחילת זה פסוק כל הנה כי ',וכו משה שלח אשר והאנשים אומרו. כו

 '. ה לפני הארץ דיבת מוציאי וימותו יאמר די והיה, צורך לבלי ונאמר ייתור

 . יהיה לפניו לא אשר דבר אין כי ',ה לפני אומרו. כז

 הוא, הארץ אל שיבואו אומרו בכלל כי גם ומה. שחיו ידע לא מי ,חיו 'וכו ויהושע אומרו. כח

 .חיו בלשון נאמר למה בארץ שנטלו הוא ואם. שחיו
 

 בקש שמשה האומרים), ב פו יומא( ל"ז רבותינו מאמר נזכירה, הביאור אל לבוא הנה אמנם

 ומשה במדבר מתו מרגלים יאמרו שלא, 'וכו בי האמנתם לא יען בתורה עונו שיכתב רחמים

 שאכלה על וזו שזינתה על זו לוקות נשים לשתי משל. זה מות כן זה כמות ויאמרו, כן גם ואהרן
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 יאמרו שלא, בצווארה הפירות מאותם שיתלו בקשה שביעית פירות שאכלה וזו. שביעית פירות

 .זינתה היא שגם

 

 : ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה כו
 ונבוא אל העניין

 ייחד שניהם שאל במה דעתן להפיס ובא. ואהרן משה כבוד על חשש יתברך הוא גם כי ,והוא

 ימותו אלה כמות לא כי כאחד שניהם ידעו למען. שלחום ואשר מרגלים עונש על דבורו להם

. לאמר אהרן ואל משה אל' ה וידבר אומרו וזהו. המקראות בביאור יבוא כאשר, חלילה שניהם
 להודיעם הוא העניין שבכלל '.וכו מתי עד לאמר כדי הוא הלא, אהרן את גם שיתף למה כלומר

 .כהם חלקם שם לא כי

 

 מכשול להרים ובא. זה משפטו צדק על חלילה להרהר מקום שהיה יתברך ראה כי והעניין

  פנים: מכמה וזה. עמו מדרך

 הארץ את התרים כי, מטעם וזה, קלה היא או. מאד כבדה מרגלים אשמת או ימנע לא ,אחד

 אוכלת ארץ ומאמרם .שם ראו ענקים בני וגם' וכו בצורות והערים העם עז כי. הגידו ראו אשר
' וה שם בהיותם רבים אנשים מתו כי) תשמג רמז שלח ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו הנה, יושביה

 יאשמו לא מהם השומעים וגם'. ה עצת הבינו לא המה כי ואפשר. אליהם לב ישימו לבל עשה

. אהרן ועל משה על אם הייתה כי' ה על לא תלונתם כל וגם. לבבם את המסו אחיהם כי, בעצם

, יתברך לפניו כבדה אשמתם אם והנה. 'וכו מתנו לו וכאומרו אהרן ועל משה על וילונו כאומרו

 ואחרי שנה ארבעים האריכו ואלו אלו כי. מריבה מי על ואהרן משה לעונש עונשם הושווה איך

 יתברך הוא חרד מה על, הנאמרים מהטעמים יתברך לפניו אשמתם קלה ואם. במדבר מתו כן

 .לפניו בפרץ עמד בחירו משה לולא להשמידם ויאמר, החרדה כל את

 
 נשבע יתברך והוא. הארץ אל לבוא נתנם ולא ככה' ה עשה איך ולומר לדבר איש יוכל שנית עוד

 והבאתי' ה אני ישראל לבני אמור לכן) ו ו שמות( וארא פרשת כאומרו. הארץ אל להביאם להם
 .הארץ אל מצרים יוצאי את להביא נשבע כי הנה '.וכו ידי את נשאתי אשר הארץ אל אתכם

 
 הפחותים את הניע למה' ה קצף עשרים בני על אם, והוא, להרהר מקום היה שלישית עוד

 .במדבר שנה ארבעים שנה עשרים מבני

 

 ונדים נעים שיהיו שנה ארבעים המרגלים עשרה את' ה הניע לא למה, והיא ,רביעית ועוד

 .מיד ממותם קשה שהוא
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 יאות ולאהרן למשה כי ואמר, החל ובראשון. לנו ויאר האלוהים בא האלה הדברים על כן על

 במספר יתברך משפטו כל כי. חלילה רשעה עושי עם בעונש הושוו לא כי, זה דבר לומר

 '.כו מתי עד ואמר החל האחד על, והוא. כמעשהו לאיש אם כי ועיקש נפתל בו ואין, ובמשקל

 מרגלים העשרה על ,הרעה העדה יתברך באומרו כי) א ב סנהדרין( ל"ז מאמרם בהזכיר וזה

 לעדה מתי עד זה פסוק כן ואם. מעשרה פחותה עדה אין כי מכאן למדו כן על כי. מדבר הכתוב
 .ידבר הארץ את התרים עשרה על, הרעה לעדה אעשה זאת לא אם שלפנים ופסוק הרעה

 

 ונבוא אל העניין
 מהארבעה הראשון הדבר שהוא, למרגלים הנעשה במשפט להרהר מקום היה אשר על ,אמר

 הארץ דיבת מוציאי העשרה. אשמתו כמידת עונשו מקבל אחד כל כי לכם דעו הנה. שהזכרנו

 אם כי, להם אאריך מתי עד כלומר ,הזאת הרעה לעדה מתי עד הלא כי. כלל להם אאריך לא

 בלבד ולא. 'כו הארץ תדיב מוציאי האנשים וימותו כן אחרי כאומרו היה וכן. מיד עליהם לפקוד

 חמור ןעוו שהוא ,עלי מלינים המה אשר וזהו. ישראל את שהחטיאו על אם כי, שחטאו מה על

 .תשובה לעשות המחטיא ביד מספיקין ואין מאד עד

 

 כי. לבבנו את המסו אחינו לומר או, הייתה תלונתם שעליכם רוחך על יעלה לא העם יתר וכל

 על כמתלוננים מורים שהיו גם כלומר. עלי מלינים המה אשר ישראל בני תלונות את הלא

 אומרו וזהו. היה כן כי והבנתי שמעתי. ללבב הרואה אני כי, עלי אם כי היה כן לא, שניכם

 .אדוני שמענו א"כד שמעתי

 

 : לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם-ִאם 'ה-ָאִני ְנֻאם-ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ַחי כח
 חי אם כי, ללבב יראה לא כן שעל חי הבלתי ודם כבשר איני כלומר ,אני חי אליהם אמור ולכן
 כי, השומעים וכל ואהרן משה באזני שנכנס מה לא כלומר באזני דברתם כאשר כן ועל .אני

, כלומר .לכם אעשה כן. ללב ומבין השומע, באזני הבא אם כי. ללבב יראו ולא, המה ודם בשר

 .מפיכם היוצא אם כי אעשה לא, חמור שעונכם גם

 

ִמְסַּפְרֶכם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר -ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל-ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ְוָכל כט
 : ֲהִליֹנֶתם ָעָלי

 במדבר כי, דומה אינו הנה. שנה ארבעים אחר במדבר ואהרן משה ימותו כמותם כי יראה ולבל
 משה גויות כן שאין מה. ממצבם מעצמם יפלו אם כי בלבד שימותו ולא, פגריכם יפלו הזה

 מרב וחומר קל כנודע. תמיד ניצב ערכם וגדולת מעמד, במדבר במותם גופם גם כי, ואהרן

 כן ואם. ודומיהם) ב פד מציעא בבא( שמעון ברבי אלעזר ורבי) ב קנב שבת( יאשיה בר אחאי

 . להם חלילה דומה אינו
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 מספרם שהיה אותם כלומר '.כו מספרכם לכל פקודיכם הוא בכם כי והוא ,שני הפרש ועוד

 . זה בכלל ואהרן משה אין כן ואם, לוי שבט כן שאין מה ,ומעלה שנה עשרים מבן

 .ואהרן משה הלינו לא אך ,עלי הלינותם אשר על היה זה כל כי, והיא ,שלישית טענה עוד

 

ְיֻפֶּנה -ָּכֵלב ֶּבן-ָיִדי ְלַׁשֵּכן ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת-ַאֶּתם ָּתֹבאּו ֶאל-ִאם ל
 : נּון-ִויהֹוֻׁשַע ִּבן

 '.וכו הארץ אל אתכם והבאתי' כו והוצאתי' וכו ישראל לבני אמור לכן באומרו השבועה ועל

 כי בה אתכם לשכן ידי את נשאתי אשר הארץ אל תבואו אתם אם הלא כי, אקיים אני הנה
 לקיים' כו אותם והבאתי, והטף אלה שני את כי'. וכו וטפכם נון בן ויהושע יפונה בן כלב אם

 משלמין כד רק ההוא הדבר אין כי, בנים על אבות עוון פוקד עליכם יאמר ולא. השבועה בהם

 ידעתי, ואלו. הארץ מאסתם אתם כי, בהפך הוא פה אבל. אבהתהון חובי בתר למחטיא בניא

 .בה מאסתם אשר הארץ את וידעו וזהו. ויאהבוה ערכה ידעו כי
 

 : ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לב
 . מיותר אתם אומרו

  .אתם כמלת לנוכח תפלו לומר לו היה וגם
, ונפש מגוף נברא האדם כי האדם תורת ספרב ל"ז ן"רמבה מאמר למדנו, לומר אפשר והנה

 ופגריכם יאמר וזה. חומר מהנפש עושה ובהפכו, ומזככו נפש מהגוף עושה' ה אחרי ובהמשכו
 הפגרים ואומר. הנפשות עם אם כי ידבר הגופים עם לא כי יורה פגריכם באומרו כי, והוא '.כו

 אחר נמשכים פגרים כאיכות נעשיתם הנפשות כי. אתם נעשיתם ופגריכם, והעניין. שלכם

 על ,יפלו אומרו וזהו. בלבד פגריכם אם כי הנפשות שהוא אתם תפלו לא זה כל ועם. החומר

 .הנפשות ולא הנזכרים הפגרים

 

 נפשותם שגם נראה היה כן ואם. תאבל עליו נפשו גם, הגוף הקבר במקום כי .זה מעין יאמר או

 התורה מכל יתברך הוא יעשה מה כי, והוא'. כו אתם ופגריכם אמר ולזה. פגריהם אגב יפלו

 כי) א כז חגיגה( ל"ז רבותינו ואמרו, חכמים תלמידי כולם היו כי גם ומה. להם אשר והזכיות

 מה איפה דעו, אמר כן על. מסלמנדרא וחומר קל בו שולט גיהינום של אור אין חכם תלמיד

 להיקרא הגופים עם לנפשות אשר ואחיזה האחדות כי. אתם ופגריכם כי, והוא', ה יעשה

 תפלו ולא. לבד ואתם לבד יהיו פגריכם לומר .אתם ופגריכם רק, כן יהיה לא עתה, אחדים

 .בלבד יפלו פגריכם רק אתם

 

 אשר לקו איך, למעלה שכתבנו השלישי הדבר והוא .קושי שיש למעלה שכתבנו מה ולהמשיך

 מפגרי קצת הם הבנים הנה כי, יאמר. במדבר שנה ארבעים להיות עשרים לכלל הגיעו לא

 שכולל ,ופגריכם יאמר ובזה. והאם האב בין נעשה שהגוף. באדם שותפין שלשה כי. האבות
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, אתם, הנה כי. כחלק חלק בעונש שווים תהיו לא, בניכם של שנית גופכם אחת בחינות שתי

 .הזה במדבר יפלו, ממש שבכם מה שהוא
 

 : ֹּתם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר-ְזנּוֵתיֶכם ַעד-ִיְהיּו ֹרִעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאתּוְבֵניֶכם  לג
 בחינות: שתי וזה. ממשאכם עמכם ישאו זו בחינה על, שלכם מחומר קצת הם שגם ובניכם

 בזכותם אם כי, שמים לחם לאכול ראויים אינכם כי. עדרו כרועה אתכם רועים שיהיו ,אחת

 דשא מוצא הבהמה את שמאכיל כרועה, המן את אתכם יאכילו כי ,רועים יהיו וזהו. ותאכלוה

 '. ה מאת

 . זנותיכם את ונשאו וזהו. עוונם למרק אותם מסייעים וגם

 .יותר ולא' וכו הימים במספר, הבנים סיוע ידי ועל

 

-ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאתָהָאֶרץ -ַּתְרֶּתם ֶאת-ְּבִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר לד
 : ְּתנּוָאִתי-ֲעֹוֹנֵתיֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת

 העשרה אל לדבר ששב, והוא'. כו הארץ את תרתם אשר הימים במספר ,אמר הרביעית ועל

 אתם תרתם אשר הימים כמספר הנה, להם ואמר .הרעה עדה הנקראים, הארץ את התרים
 כדי. שנה ארבעים עונתיכם את תשאוש ונדים נעים תהיו ראוי היה ,לשנה יום. הארץ את

' וכו בחילך הניעמו' וכו תהרגם אל א"כד, ממיתה גדול עונש שהוא ,תנואתי את וידעתםש

 ).יב נט תהלים(

 

ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ַהּנֹוָעִדים ָעָלי ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה -לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל-ִּדַּבְרִּתי ִאם 'ֲאִני ה לה
 : ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו

 העשרה שהם ,הזאת הרעה העדה לכל אעשה זאת לא אם, כבר דברתי רחמן' ה אני אך 

 ימותו בלבד ולא. יתמו, אחר מדבר אל נסוע טרם פארן מדבר הוא ,הזה במדבר כי. מרגלים

 ושם וזהו. הבא לעולם חלק להם יהיה ולא העליון בעולם ימותו שם גם אם כי, הזה בעולם פה
 שגם ולא זה להם די כן ועל. העליון בעולם שהוא 'ה לפני וימותו בסמוך אומרו וזהו .ימותו

 .שנה ארבעים אניעם

 

ָהֵעָדה -ָּכל-ָהָאֶרץ ַוָּיֻׁשבּו (ַוַּיִּלונּו) [ַוַּיִּלינּו] ָעָליו ֶאת-ֶאתָׁשַלח מֶׁשה ָלתּור -ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר לו
 : ָהָאֶרץ-ְלהֹוִציא ִדָּבה ַעל

 שלח אשר והאנשים כי ראו אמר לזה. כוונו להרע ולא בדמיונם טעו אולי לומר מקום היה והנה
 אם כי נזוקו שלא ,וישובו ואדרבה. להסתכן הוא האתרים דרך אשר, הארץ את לתור משה

. בשלום ושבו שלחם אשר 'וכו עליו וילינו זה כל ועם. אויר שינוי ומחולאי מהאויבים בשלום שבו

 .במזיד הארץ על דיבה להוציא הייתה רק לא כוונתם שכל אם כי זה אין אך
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 : 'ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה-ַוָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ִדַּבת לז
 .כמדובר 'ה לפני אפילו היה ',וכו דבת מוציאי וימותוש מה כן ועל

 

 ונכנסים מפיהם יוצאים תולעים שהיו) תשמה רמז שלח ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו והנה

 הארץ טבור שנקראת ישראל ארץ על דברו בפיהם כי על היה ויתכן. חלילה חוזרים וכן, בטבורם

 .ל"ז מרבותינו כנודע

 

 : ָהָאֶרץ-ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ַהֹהְלִכים ָלתּור ֶאת-ְיֻפֶּנה ָחיּו ִמן-נּון ְוָכֵלב ֶּבן-ִּבןִויהֹוֻׁשַע  לח
 אולי כי ולומר, לחלוק דין לבעל מקום היה אך. חיוש ידע לא מי הארץ אל יבאוש אומרו אחר

 נסתר חולי קנו בה כי הוא, אלו מתו שלא ומה. ו"ח יושביה הייתה אוכלת אם הייתה דיבה לא

 אל בהגיעם ומתגלה, בם ונשרש חולי שקונים דרכים הולכי כמקרה. בואם אחרי בו מתו אשר

 מההולכים היותם עם חיו' וכו נון בן ויהושע הלא כי, יתכן שלא אמר לזה. בו וימותו חפצם מחוז

 .כמעשהו לאיש משלם יתברך שהוא אלא, אלו נשתנו ומה לתור

 

 וחלק חלקו נוטל זכה. בגיהינום וחלק עדן בגן חלק לו יש אדם כל כי שידענו במה, יאמר או

 וימותו אומרו אחר, יאמר זה דרך ועל. בגיהינום חברו וחלק חלקו נוטל זכה לא, עדן בגן חברו
 כן אם, אמר '.ה לפני המתייחס העליון בעולם בחיים חלקם שאבדו, כמדובר שהוא '.ה לפני

 אותו חיו יפונה בן וכלב נון בן ויהושע כי, הוא הלא. למעלה להם אשר מחלקם נעשה מה

. ההם האנשים מן להם ניתן חייהם על חיים כי ,חיו אומרו וזהו. ההם לאנשים היה אשר החיות

 רבה במדבר( ל"ז רבותינו על גם ומה. ימיהם כל ומצות בתורה שסיגלו מה כל גדול אושר והוא

 .שעה באותה היו צדיקים כי, אנשים כולם פסוק על האומרים) ד טז

 

 אך, חיו בלבד אלו שני כי, יאמר ובזה. מת קרוי והרשע חי קרוי שהצדיק שידענו במה, יאמר או

 .מתו בחייהם השאר

. וחיו כגוססים היו כי יתברך חסדו ראה, יאמר, לחטא מעותדים היו אלה שני כי שכתבנו ובמה

 .עשו מעצמם הם כאילו' ה עליהם העלה זה כל ועם. האבות בזכות וזה משה בתפלת זה

 

 

  טו פרק
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה לז
-ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל-ַּדֵּבר ֶאל לח

 : ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת
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ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי  'ִמְצֹות ה-ָּכל-ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאתְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם  לט
 : ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם-ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר
 : ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלא�ֵהיֶכם-ָּכל-מ ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת

 : ֱא�ֵהיֶכם 'ֱא�ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא�ִהים ֲאִני ה 'ֲאִני ה מא
 

  לב: לשים ראוי

  .ואמרת דבר כפל אל. א
 , קושי לשון הוא דבר אומרו כי. ב

 . חיבה לשון הוא ואמרת ואומרו

 . לדורות מצווה היא הסתם שמן ידע לא מי, לדורותם אומרו. ג

 לציצת לכם והיה לנוכח הפרשה כל כך ואחר, לנוכח שלא הוא 'וכו ונתנו ועשו שאומרו. ד
 '. וכו וראיתם

 . המצות כל יזכרו אותם ראותם ידי על איך. ה

 . בחוש כן נראה ואינו, המצות כל שיזכרו אותו ראות ידי על ימשך שמאליו שנראה. ו

 סרסורי שני לבטל הציצית ראיית שמועיל שנראה '.וכו לבבכם אחרי תתורו ולא אומרו. ז

 . לדבר טעם טוב לבקש וצריך. ולבא עינא דעבירה

 והלב כך ואחר רואה עין תחילה כי. לבבכם ואחרי עיניכם אחרי תחילה לומר יהפך שמהראוי. ח

 . חומד

 פן יאמר היה ומהראוי. הוא כן ולא ודאי שהוא שמורה ,אחריהם זונים אתם אשר אומרו. ט

 . אחריהם זונים תהיו

 . למעלה נאמר זה הרי כי', וכו תזכרו למען אומרו. י

 . יתברך לאלוהינו קדושים נהיה כי ידע לא מי, לאלוהיכם קדושים והייתם אומרו. יא

 . פה נאמר ולמה הוא נודע זה דבר כי ',וכו הוצאתי אשר' וכו' ה אני אומרו. יב

 .אלוהיכם' ה אני ואמר שחזר מה. יג
 

 ח"רמ כל יהיו עד, ולקדשו ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה כי ספק אין הנה, אמנם

 כי. תעשה לא מצות ה"ושס עשה מצות ח"רמ, מצוותיו ידי על וזה'. לה קדש גידיו ה"ושס אבריו

 דברי חתימת על מאמרנו והוא. חלקיו במספר היו כן על כי, האדם את יקדשו שניהם יגיעת

 דברי כל וכלל סוף הנה לומר). יג יב קהלת' (וכו ירא האלוהים את' וכו דבר סוף באומרו, קהלת

 את, היא האמיתית הנפקותא כי, והוא. הספר דרושי כל נשמע שהכל אחר, הזה הספר

. לעשות שמור, עשה מצוות שהם, שמור מצוותיו ואת, תעשה לא מצוות מלעבור ירא האלוהים

 שהוא שאמרתי וזה. גידים ה"ושס איברים ח"רמ הוא האדם כללות כי. האדם כל כולל זה כי

 כך כי. בכולם לקדשו האדם חלקי ג"תרי כל כולל הוא, תעשה לא ומצוות עשה מצוות קיים

 .תעשה לא מצוות ה"ושס עשה מצות ח"רמ מספרם
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. וגידיו אבריו ג"תרי כל בם ולקדש, מצות ג"תרי כל לעשות זוכה האדם כל לא כי ספק אין והנה

 ונקבל מצותיו כל נזכור תמיד יום בכל שבה, אחת מצווה לנו נתן, יתברך הוא עשה מה כן על

 עשינו כאילו עלינו ומעלה, למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה מחשבה כי, וידוע. לעשותם

 '.וכו תזכרו למען באומרו, ד"בס אליהם נשוב כאשר הכתובים דברי סוף וזהו. יום יום כולם את

 קדושים והייתם כן ידי ועל .אותם ועשיתם כבר כאילו לפני נחשב יום יום שתזכרו מה ידי שעל

 אשר רק לכם יחשב לא כי, זו הייתה מצווה לא אם כן שאין מה. וגידים אברים כללותכם כל

 הפרשה גמר האלה הדברים פי ועל. קדושה משוללי וגידים איברים כמה וישארו. בפועל תקיימו

 .ביאורו ד"בס יבוא כאשר

 

-ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם ְוָנְתנּו ַעל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל-ַּדֵּבר ֶאל לח
 : ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת

 לא או יקיים לא אשר הנה כי, והוא ',כו ישראל בני אל דבר אמר. הפרשה תחילת אל ונחזור

 דבר יתברך אומרו וזהו. בו ידובר לנוכח ושלא, יחשב יתברך ממנו רחוק', ה מצות כל עליו יקבל
 בלשון אליהם ואמרת תוסיף ההוא הדבור ואחר. לנוכח שלא וקושי דבור בלשון ,ישראל בני אל

 .למקום חביב נעשה כי, לנוכח שהוא חיבה

 

 ציצית להם ועשו לומר הוא, חיבה בלשון שלא ישראל בני אל דבר שאמרתי מה, ואמר ופירש
 להם שיהיה מה שהוא. לעשותה המצות כל קבלת שכוללת מצווה עליהם שיקבלו שהוא'. וכו

, בגדיהם כנפי על. החרכים מן מציץ מלשון ציצית אומרו וזהו. המצוות לזכור בה ולהציץ להביט

 דבר יש אך. לעולם יחסר לא הלבן כי, הדורות כל כולל לדורותם יהיה וזה. הלבן חוטי והוא

 בכל לא כי, לדורותם אינו וזהו .תכלת פתיל הכנף ציצית על ונתנו וזהו, הדורות לכל שאינו

 .חלזון דם נמצא הדורות

 

ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי  'ִמְצֹות ה-ָּכל-ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת לט
 : ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם-ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר

. ולקבל לזכור ציצית לו יעשה אותו ומצוין, מצות עול עליו קבל שלא מי על דברנו כה עד והנה

, כולם את ולקבל לזכור הכוללת המצווה עשה שכבר אחר אך. לנוכח שלא בו נדברנו כן ועל

, ישראל נא תאמר אם, הכתוב ועניין '.וכו וראיתם לציצית לכם והיה וזהו. לנוכח בו נדבר מעתה

 אותו ורואה יום יום ציצית לובש הנני והלא. המצות כל אזכור שבראותי אלי תאמר איך הלא כי

, אנשים שדרך מה אל משל והוא. 'וכו לציצית לכם והיה אמר לזה'. ה מצות כל זוכר ואיני

. ממנו ישכח בל ולזכור לראות מאצבעותיו באחת חוט קושרים, לעשות ירצו מאשר דבר שלזכור

 אשר היום ויהי. דבר שום על מזכרת בכוונת שלא, באצבעו חוט לו קשר אחד שאיש יקרה ואם

 איך ויאמר ויתמה. ושכחו לזוכרו צריך שהיה חפץ לו והיה, באצבעו קשור ההוא החוט היה
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 נגד והנה. לעשות חפצתי אשר לזכור באצבעי הקשור החוט לי שווה ולא, ההוא הדבר שכחתי

 עודנו חפצך זכרת לא כי נאנח אתה מה על כי. לב ואין סכל אתה הלא, לו ויאמרו נבונים פניו

 תזכור זכור ידו על איך, זה חפץ מזכרת בכוונת אותו קשרת שלא אחר כי. באצבעך קשור החוט

 .הזה הדבר את

 

 ועשינו הננו, לי תאמרו ידעתי הנה יתברך הוא באומרו. הלזה הדבר הוא ובצלמו בדמותו והנה

 כל זיכרון לבנו על יעלה ולא הציצית נראה כי נעשה מה אך. כסותנו כנפות ארבע על ציצית

 בעשותכם אילו כי, והוא. תכשלו במה תדעו למען אוזנכם להעיר בא הנני, כן על'. ה מצות

. אותם תזכרו אותו תראו כאשר אז, המצות כל לזכור בו להציץ סימן לכם יהיה תכוונו הציצית

 אנשים מצות הציצית תעשו אם אך. פלוני דבר בו להביט לזכור באצבעו חוט הקושר כאדם

 וזהו'. ה מצות תזכרו לא אותו וראיתם כאשר כי ודאי אז. לזכור בו הציץ בכוונת שלא, מלומדה

 כאשר אז, לזכור בו להציץ כדי שהוא לציצית לכם יהיה כאשר לומר ,לציצית לכם והיה אומרו

 לכם יהיה שלא, לציצית לכם יהיה לא אם כן שאין מה '.ה מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם

 .למזכרת לכם יהיה איך אז כי, לזכור בו להציץ

 

 חוטים ושמונה מאות שש עולה ציצית כי), לט טו י"רש( המפרשים מאמר ידוע, המזכרת ועניין

 לציצית שבמילת ד"למ כי אמרו חסר, כתוב שציצת מה ועל .ג"תרי הרי קשרים וחמשה

 האיש זיכרון על יעלה הציצית שבראיית נחשב זר כמו והלא. התיבות לשלש המניין משלמת

 . ד"הלמ תשלום עם שבכתוב הציצית מספר

 .הזיכרון יהיה, והחוטים שבכנף הענף ראיית ידי שעל, יראה הכתוב מלשון כי ועוד

 

 עולה כל מלת כי. מצות ג"תרי מנין יש זה שבפסוק' ה מצות כל בתיבות הנה כי ,הוא ואפשר

 ומצות. ב"תרי הרי, ושש עשרים עולה והשם, ושש שלשים מאות חמש עולה ומצות, חמשים

 ובזה. שבעים עולה 'ה מצות כל של תיבות ראשי והנה. ג"תרי הרי, לכולם זיכרון שהיא הציצית

, והוא. שבעים עולה תיבותיו ראשי אשר' ה מצות כל יזכור, שבעים וימצא ציציתו אל איש בהביט

 הרי, חוטין ושמונה קשרים וחמשה. חמשה הרי, בתוכו שתלויים חוטין בארבעה הכנף יראה כי

 שלש על יוסיף לא) א לט מנחות( בגמרא האמור שהוא חוליות עשרה ושלש. עשר שמונה

 ותשע ושלשים. ואחד שלשים הרי, התיקונים בספר ביותר המשובח המניין והוא, חוליות עשרה

 וראיתם יאמר זה ועל. מהציציות אחד בכל שבעים הרי, כריכות שלשה חוליה כל כי, כריכות
 ג"תרי הכולל' ה מצות שבכל תיבות ראשי מספר יראו בו כי'. ה מצות כל את וזכרתם אותו

 .כמדובר

 

 וזכרתם, יום בכל אותו וראיתםש מה ידי על כי, יאמר אפשר לכאורה '.וכו תתורו ולא ואמר
 עשיתם כאילו שיחשב אותם ועשיתםש באופן לעשותם בלב קבלתכם ידי ועל'. ה מצות כל את
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 המצות כל הזוכר ובלב, אותו שראיתם בעיניים קדושה תחול, כן ידי על. טובה מחשבה ידי על

 דעבירה סרסורי וליבא לעינא טומאה כח עוד ישלוט שלא גדר עד. יום יום לעשותם ומקבל

 .תתורו ולא וזהו, בהנה לחטא
 

 שסיפרו), א מד מנחות( ל"ז מאמרם בהזכיר והוא. לעיניים הלב הקדימו בו ויתיישב ,יתכן עוד

 כדבר שומע כל בעיני נחשב זר כמו הלא והנה'. וכו פניו על הציציות לו וטפחו' וכו שהיה מעשה

 ההוא הכבוד בכל גם ומה, בסתר עבירה לעשות בבאו ציצית במצות זהיר היותו שעל. הזה

 לכל לא כי, ספק אין, אמנם אך. עדים כארבעה לפניו ציציות שיקומו, הרע היצר את המשסה

 להציץ שהוא, בספר כתוב הנמצא הזהירות כל והוא. ציצית במצות לזהיר אם כי, כה יקרה אדם

 כאילו, הכתוב עליו מעלה אז כי. לעשותם לקבל זכירה שהיא ',ה מצות כל תמיד יום בכל ולזכור

 '.ה מצות כל תמיד יום בכל מקיים ציציותיו ארבע ידי על

 

 כי, שהוא אחשוב. בהם מקצועותיו בארבעת מסובב כנפות בארבע הציציות בהיות כי ,גם ומה

 כי והוא. הגדולים שמותיו ארבע סביב לו יהיו ישראל איש כל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה

 המובחר המספר שהוא, חוליות עשרה ושלש קשרים וחמשה חוטין שמונה בו יש ציצית כל

 בכוונתו, לו אלה כל אשר איש כי באופן. יתברך ההוויה שם כמספר ושש עשרים הרי. כמדובר

 הנעשים המלאכים כן ואם. יום יום' ה מצות כל כעושה יתברך עליו מעלה, ושש עשרים יום יום

, קדושה בו ולהשפיע להריק יספיקו, ציציותיו ארבעת ידי על, אחד ובאחדות. ג"תרי, יום בכל

 ציציות הארבע כאילו לפניו יראה עד, תעוררנו בציציותיו לו הבאה הקדושה שאותה גדר עד

 גם מה ובצד, בו ודבקים המה רוחניים המצווה כחות כי. רע מעשות למנוע לפניו עומדים

 עיניו ותראינה. עמה לבדו היותו אחרי בו חזר אשר הוא העצום הפלא מן שהיה ומה. בציציותיו

 לתלמידיו דבר זכאי בן יוחנן רבן אשר גדול דבר והוא. לפרוש כח ויעצר, לו סופר מאשר יותר

 . המקום יראני שמא אומר ואינו בסתר עבירה עבר אדם), ב כח ברכות(

 

 ההוא הדבר שנעלם אחר. חומד הלב כן ואחרי רואה איש עין אם הנה כי .הוא העניין והפלגת

 ועל. העין אם כי הלב חמוד גרם לא שהרי. התימא מן ואינו. בו חוזר להיות קל, שראה מהעין

 העין ראיית מבלי חומד שהלב מה אך. בו לחזור קל, הגורמת העין מן כן אחרי בהתעלם כן

. השמיעה על תוספת עיניו ראו כן ואחרי, בלבו אותה חשק אוזן לשמע כי, הנזכר המעשה כעניין

 הפלא הוא. ההוא כמעשה למראה נחמד הדבר בראות, מאד עד הלב חשקת תגדל אז אשר

 גם כי, ציצית במצוות הזהיר כח הוא גדול כך כל כי ל"ז רבותינו וסיפרו. לפרוש כח לעצור ופלא

, השמועה על יספה כי עיניו ותראנה והלך חמד שהלב שאחר, שהיה כמעשה. כח יעצר לזה

 .פליא הוא, לפרוש ויכול
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, שהוא. זה בגדר ציצית במצות הזהיר כח נא ראו והוא .הכתובים נא יאמרו בדמותו העניין וזה

 ועשיתם כאילו שיחשב '.וכו וזכרתם אותו וראיתם שכאשר גדר עד, לציצית לכם והיה כאשר
. החטא ולמנוע לסלק זה כח גדול כמה נא ראו אז. הלב וזכירת העין ראיית ידי על יום בכל אותם

, אם כי. העין מן הדבר שנעלם אחר, חומד הלב כך ואחר רואה העין יהיה אם לומר צריך אין כי

 יספיק ההוא כמעשה שהוא, למראה הנחמד ברע לראות עיניכם יחזרו, חמד שהלב אחר אפילו

 ואחרי וזהו, עיניכם לראות חזרו הלבב שאחר היות עם ,לבבכם אחרי תתורו ולא וזהו. למונעך
 כתייר להיות אפילו תתורו לא זה כל עם שאפילו בציצית שתיזהרו מה יספיק זה כל עם. עיניכם

 כי, יצרך את לכבוש ותחבולה דרך מבקש תהיה לא אפילו כי. חברו את לכבוש דרך המבקש

 ואחרי לבבכם אחרי כשהוא, בודאי זונים טבע בדרך שאתם עם. ותברח תפרוש מיד אם
 .זה לכל יספיק, האמתי הזהירות שהוא' וכו לציצית לכם והיהש מה כח זה כל עם ,עיניכם

 

 : ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלא�ֵהיֶכם-ָּכל-מ ְלַמַען ִּתְזְּכרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת
 זולת הקניני התועלת ופירש בא, הציצית ידי על המצוות זכירת על יתברך הזהירו ואחר

 יעשה אשר האיש מי, זו מצווה בלעדי כי'. וכו ועשיתם תזכרו למען והוא. החטא מן ההרחקה

 וקבל המצוות כל זכירת ידי על אך. כמספרם המה אשר איבריו כל בם ויקדש המצות כל

 .אבריכם כל קדושים והייתם כי באופן, אותם עשיתם כאילו עליכם אעלה, לעשותם

 

 במדבר( ל"ז שאמרו כמו). כט איוב( וילבשני לבשתי צדק כעניין הוא הלא ',וכו לאלוהיכם ואמר
. ללבושו הוא נאה ואין לו נאה שלבושו ויש. לו נאה לבושו ואין ללבושו נאה שהוא יש) ה כג רבה

 לבשתי צדק, וזהו. לי נאה והצדק לצדק נאה אני איוב אמר כך. לו נאה ולבושו ללבושו נאה ויש

 ופסוק, לדוד מזמור פסוק על) תרצה רמז תהלים ילקוט( ל"ז רבותינו שאמרו דרך ועל. וילבשני

 הוא יאמר זה דרך ועל. למזמור נאה ודוד לדוד נאה המזמור אלא, מזמור לדוד אומר אחר

 כדי ,קדושים והייתם לכן. לאלוהיכם וראויים כדאים אינכם קדושים בלתי בהיותכם, יתברך

 .לאלוהיכם שתהיו
 

 : ֱא�ֵהיֶכם 'ֱא�ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא�ִהים ֲאִני ה 'ֲאִני ה מא
 וראויים נאים שתהיו אתם גם עשו כן ועל, כלומר .אלוהיכם' ה אני כי בעצם לכם נאה כבר אני כי

 לאלוהים לכם מהיות יחלתי לא כי השורה מן לפנים עשיתי אני והנה. קדושים שתהיו במה, לי

 אני כי .לאלוהים לכם להיות נתרציתי כאשר, טומאה מכם בהעדר אם כי, קדושים תהיו עד
 ידי על לאלוהים לכם להיות כדי .מצרים מארץ בעצמי אתכם הוצאתי, הגדולה בקדושתי ',ה

, כבר אלוהיכם' ה אני כי, עשיתי כן והנה. קדושים כן גם תהיו טרם, בלבד מהטומאה צאתכם

. טומאה משוללי רק אינכם כעת כי .אלוהיכם להיותי, יאות כאשר, קדושים אינכם שעדיין עם

 קדושים להיותכם, שלכם את תעשו לכם כן גם ראוי, שלי את עשיתי אני כאשר כי באופן
 .לאלוהיכם
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 .תם

 

 

 קורח פרשת
 

  טז פרק
 

 : ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן-ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבןֵלִוי ְוָדָתן -ְקָהת ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן-ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן א
-ִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי-ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ב

 : ֵׁשם
 'ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ה-ָלֶכם ִּכי ָכל-ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב-מֶׁשה ְוַעל-ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ג

 : 'ְקַהל ה-ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל
 : ָּפָניו-ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ַוִּיֹּפל ַעל ד
ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו -לֹו ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ֶאת 'ֲעָדתֹו ֵלאֹמר ֹּבֶקר ְוֹיַדע ה-ָּכל-ֹקַרח ְוֶאל-ַוְיַדֵּבר ֶאל ה

 : ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו-ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר
 : ֲעָדתֹו-ָלֶכם ַמְחּתֹות ֹקַרח ְוָכל-זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ו
-הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב 'ִיְבַחר ה-ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 'ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה-ּוְתנּו ז

 : ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי
 

  לב: לשים ראוי

. בכתוב מפורשת הלקיחה ושתהיה, הלשון חובת ידי יוצאים המפרשים אין כי. לקח מה. א

 מלא ובית', וכו תכלת שכולה טלית. ציצית טענת שלקח אמרו) ב קרח תנחומא( ל"ז ורבותינו

. הסמוכה הפרשה סוף מעניין שלקח. הסמיכות שדרשו והוא. המזוזה מן פטורה אם ספרים

 . המזוזה והיא ציצית מעין אחר דבר שלקח להוסיף שבא, הוא ו"ויה ותוספת

  '.וכו ואבירם ודתן שאומר, אלה שלש לקחו למה. ב

  .לוי עד יחוסו ספר למה. ג
 בקהלם שהתפלל מפני) ד שם( ל"ז רבותינו אמרו, יעקב את הזכיר שלא שמה אלא עוד ולא

 טעם לתת שהוצרך יעקב את גם שיזכיר שכן כל, מצטערים אנו הנזכר על והלא. כבודי תחד אל

 . נזכר שלא מה אל

 ומאתים וחמשים' וכו ואון' וכו ויקח, ויאמר, אנשים וחמשים המאתים עימהם צירף לא למה. ד
 . 'כו ויקומו

 '.וכו ויקהלו השלישי הכתוב עד דבר נאמר שלא, זו בקימה עשו מה ',וכו ויקומו באומרו. ה

 . הקימה היא ובכלל', וכו ויקהלו, יאמר, הייתה ליקהל הקימה ואם
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 . אהרן גם מזכיר ויקהלו ובפסוק, לבדו משה את אם כי מזכיר אינו 'וכו ויקומו בפסוק כי. ו

 ואבירם דתן הנזכרים ויקומו שמשמעו, משה לפני ישראל מבני ואנשים ויקומו לומר לו שהיה. ז

 שלפני שנראה .משה לפני אומרו אחר אנשים וחמשים המאתים יזכיר ולא, משה לפני וקרח

 אנשים וחמשים והמאתים הם והלא. פלת בן ואון ואבירם דתן קמו ההם האנשים ולפני משה

 . ואהרן משה על הקמים היו הם גם

 . יותר מבקשים היו כאילו, לכם רב אומרו. ח

 . מיותרת כלם מלת וגם. ולאהרן למשה רב אינו קדושים העדה כלש מה כי. ט

 . קדושים כלם אומרו על 'ה ובתוכם באומרו מוסיף מה. י

 . רבים לשון תתנשאו יאמר איך, הכהונה על הוא הערעור אם כי. יא

 . מיותר וישמע אומרו כי ,משה וישמע אומרו. יב

 . 'וכו וידבר כך אחר שאומר דבריו מיד אמר ולא פניו על נפל למה. יג

 . לאחרים שיאמרו כדי אמר שלא, הבנה ומשולל מיותר שהוא לאמר אומרו. יד

 . הם ועדתו קרח כי וידוע, להם וידבר לומר לו שהיה. טו

 . ועדתו קרח אל לומר לו שהיה, מיותר ואל אומרו וגם

 . פעמים שלשה אחד דבר נאמר' וכו ויודע באומרו כי. טז

 המבקש הוא כי לבדו לקרח אם כי] יתנו לא, לכולם[ מחתות ינתנו למה', וכו עשו זאת אומרו. יז

 . לעוזרו באו אנשים וחמשים המאתים כי, אהרן כהונת

 . לכם רב לאמר להם עושה יתרון מה ,לכם רב אומרו. יח

 .לוי בני לכם רב יאמר ואיך, לבדו קרח אם כי לוי מבני היו לא עליו נקהלו אשר כי. יט
 

 : ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן-ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבןֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני -ְקָהת ֶּבן-ִיְצָהר ֶּבן-ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן א
 עמרם בני'. כו ויצהר עמרם, היו ארבעה אבא אחי, קרח שאמר) א שם( ל"ז רבותינו אמרו והנה

 שהוא יצהר לבני לא, היה למי השלישית השררה. גדולה כהונה ואחד מלוכה אחד, שררה נטלו

 לערער מקום מצא ובזה. הקהתי לנשיא הקטון עוזיאל בן אליצפן את מינה ולמה. לעמרם שני

 בן היותו הוא הלא לקח מה, קרח ויקח, יאמר זה כי, זה דרך פי על ואפשר. הכהונה על גם
 .כמדובר הדבר נוגע אליו כן על כי ,יצהר

 

 בני שנטלו אחר כן ועל. שווה הכל והלאה וממנו, מהראשון רק עיקר עושים אין כי תאמר ושמא

 נבחר שני קהת היות עם כי .קהת בן היותו כן גם לקח כי אמר לזה. בשאר קפידא אין, עמרם

 .הראשון אחר לדחותו שאין שכן ומכל, הראשון מגרשון

 

. השני בן שהוא כקרח השני שכן וכל, מאחיו נבחר שלישי היותו שעם ,לוי בן היותו לקח ועוד

. יעקב בן יאמר ראוי היה כן ועל. מהראשון ונבחר שני שהיה מיעקב לזה כח כן גם היה והנה

 .נזכר לא כבודי תחד אל בקהלם תפלתו שקדמה מפני אלא
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, לוי בן קהת בן, ואהרן משה עם בשווה אבות זכות לו היות לקח ומה ,קרח ויקח ,יאמר או

 נתן יעקב כי. משה יתרון מכיר היה בו מביט היה שאם, יעקב אל לבו שת ולא. מהם יגרע ולמה

 פקידה יאמר אשר כי לומר). כה נ בראשית' (וכו יפקוד פקוד לבניו באומרו, כולם על היתרון לו

 עיין' (וכו אתכם פקדתי פקד' ה אמר כה שאמר משה רק היה ולא. האמתי הגואל הוא כפולה

 לא אשר את למנות חלילה ישקר לא אמתי הגואל הוא ואשר. העם ויאמן כן ועל) טז ג שמות

 בראשית( יעקב מאמר וזה. חלילה יתברך בשמו שישקר מי את לגואל' ה יבחר לא כי'. ה ציוהו

 .יקהלו כן שעל, ולוי קהת עם לייחדני בי יביטו שלא. כבודי תחד שאל ידעתי בקהלם), ו מט

 

 הזמן עד מבראשית, היה ישראל כל אצל כתוב הלא כי, לב שנשית במה. זה דרך על יאמר או

 שת לא ואיך). ז כד שמות( הברית ספר את ויקח משה ויכתוב א"כד, תורה ניתנה מאז, ההוא

. העיניים את מסמא העוון כי ראה אמר לזה. כבודי תחד אל בקהלם יעקב מאמר אל קרח לב

 '.וכו בקהלם באומרו הביט לא כן על כי. יעקב אל לב שת ולא ,לוי עד 'וכו ויקח כי

 ראובן בני היותם, הוא הלא. לעצמם לקחו מה ואבירם ודתן אמר, קרח שלקח מה אומרו ואחר

 אחד זו כי ל"ז שאמרו כמו. בבכורות הייתה עבודה אז כי, עבודה נאה להם כי. הבכור

 .משה נגד מטענותיהם

 

 ראו המה כי ואפשר'. וכו הצילתו אשתו) י תנחומא( ל"ז רבותינו אמרו והנה ',וכו פלת בן ואון

 וגם). ח כו במדבר( ואבירם דתן אב אבי הוא כי, פלוא בן אינו כי .ראובן בני בכל פלת אין כי

 שרמז) שם( ל"ז רבותינו אמרו, פלא לשון מאומרו כן על. נקבה על שמורה, ו"בתי פלת אומרו

 .נקבה שהיא אשתו ידי על הצלתו היות הוא ו"בתי ואומרו. פלא בו נעשה כי

 

-ּוָמאָתִים ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשיִיְׂשָרֵאל ֲחִמִּׁשים -ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ב
 : ֵׁשם

 כעצת להם קרה, אנשים וחמשים המאתים אך. משה נגד אחד לב כבר היו אלה שלש והנה

 דוד נגד עמו להיות לבם אל ישראל יערבו לא כי שאמר). כא טז, א מלכים( לאבשלום אחיתופל

 מה זולת, ישראל כל פנים בבושת וישארו, אתו ישלים בנו מחר או היום כי באומרם. אביו

 ואז. הגג על רואים במקום אביו פלגשי אל יבוא אחיתופל יעץ כן על. למלך ראשם את שיחייבו

 לב אז ויתנו. הרעה אליו כלתה כי, אתו ישלים לא ושוב אביו בעיני נבאש הנה ישראל יאמרו

 וחמשים המאתים פה עשו הזה כדבר כי, יאמר הזה הדרך ועל. כן ויעש, עוז בכל אליו להתחבר

 אם, בלבם אמרו כן על. הוא אביו אחי בן כי משה עם ישלים קרח פן חששו כי, והוא. אנשים

 אז, מפניו יבושו ולא, משה לפני נחושה במצחם קמים הנזכרים רעיו ושלשת קרח את נראה

 ואנשיו קרח ויקומוש עד מנגד עמדו כן ועל. אליו נתחבר אם נבוש ולא עמו ישלים לא כי נדע
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 מבני אנשים במעמד והיה. מצח ובעזות פנים בעזות. העיקר שהוא ,משה לפני, הנזכרים
 .משה נגד פניהם יעיזו אם לראות שם היו המה שגם ',וכו ישראל

 

 'ּוְבתֹוָכם הָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים -ָלֶכם ִּכי ָכל-ַאֲהֹרן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ַרב-מֶׁשה ְוַעל-ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ג
 : 'ְקַהל ה-ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל

 ויקומו וזהו. אהרן ועל משה על הם גם ויקהלו אז, כך אנשים וחמשים המאתים בראותם ואז
 '.וכו ויקהלו' וכו ואנשים' וכו

 
  דברים: שני ראו המה והנה

 לכם יתן קרח האם כי. לכם לא ריב על ותתעברו עצמכם תדכאו לכם מה להם יאמר פן ,אחד

 . גדול הכהן הוא בהיות וכרמים שדות

 אותם לרגום יאמרו רובם או כולם הלא, אהרן ועל משה על שקמים העדה כל בראות פן ,שנית

 . באבנים

 על. השכינה על כמהרהר אחריו והמהרהר, בישראל ממשה גדול ומי, תלמידיו הכל כי באומרם

  שניהן. לתקן כן

 אנו כהונתו על בלבד קרח דבר על כי, רוחכם על יעלה על לומר .לכם רב ,אמרו האחד על

 . זה זולת שנטלתם לכם רב הנה כי. לנו לא ריב שהוא, קמים

 כל כן גם, קדושים ואהרן משה אם כי לומר, העם כללות כל את להחניף התחכמו ,השנית ועל
  .העדה

 . עצמם אל הנוגע על לא ,ואהרן משה על שנקהלים מה על כי ,שנית ועוד

 המתגדלים על' ה קנאת ומקנאים, חשים הם בכורו בנו ישראל כבוד ועל' ה כבוד דבר על אם כי

 ולא .קדושים כלם העדה כל כי אומרו וזהו. העדה כל של פיהם סוכרים הם בזה כי. עמו על

 יחד בהתחבר אך. לו יאמר קדוש ישראל איש כל כי גם הלא יאמרו פן. קדושים העדה כל אמר

 דרך על. קדושים ההמון כל יקראו לא כאלה גדולים ערך לפי, בכלל ואהרן משה עם שהוא כולם

 יקרא לבדו הוא, יתברך אצלו אך, אדם בני בערך קדושים יקראו כי, המלאכים על אצלנו הכתוב

 תנחומא( ל"ז שאמרו כמו והוא. קדושים הם כולם בהתחבר אפילו, העדה כל אמר לזה. קדוש

 ואם. ה"ע רבנו משה נבואת מעין בהקיץ שהייתה נבואה'. וכו אנכי בסיני שמעו כולם כי) ד

 גם כי והוא'. ה ובתוכם אמר לזה, זה גדר איבדו כן אחרי אך, לעגל קודם היה זה כי תאמרו

 שיהיו, ממש בתוכם שהוא). ז כה שמות( בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו' ה אמר העגל אחר

 כמפורש בתוכו נאמר לא כן על כי. גופם בתוך אשר בנפשותם השכינה מושב, המה' ה היכל

 יתברך והוא המה יתברך 'ה קהל כי. גדול כהן ואהרן מלך משה ,תתנשאו מדוע כן ועל. במקומו

 כי, לומר. 'ה קהל הם אלה אך. מהשרים אחד קהל היא אומה שכל כאומות אינן כי. מלכם

 '.ה קהל על וזהו, עמו על מעצמכם ומתנשאים יתברך שררתו כנוטלים נמצאתם
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 : ָּפָניו-ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ַוִּיֹּפל ַעל ד
 אשיב מה, משה אמר אז. זאת תעשה ועמו' ה קנאת אמרו כי, דבר להם ענו לא העדה כל ובזה

 כי ידעו לא כי. לשומעים וייטב, לבשו צבאות' ה וקנאת חסידות כי הראו והמה ישראל כל בפני

 א"כד, לבדו משה והבין שמע כלומר, משה וישמע וזהו. ענה לא כן על, הבהרת תעמוד תחתיה

 מתנשא היה שהוא שאמרו מה על כן ועל. העם הבינו לא אך). ו כג בראשית( אדוני שמעני

 .ואפר עפר אנכי רק שררה בי אין כלומר. ארצה פניו על ויפול כן על, מלך ונעשה

 

ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו -לֹו ְוֶאת-ֲאֶׁשר-ֶאת 'ֹּבֶקר ְוֹיַדע הֲעָדתֹו ֵלאֹמר -ָּכל-ֹקַרח ְוֶאל-ַוְיַדֵּבר ֶאל ה
 : ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו-ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר

' ה כבוד שעל מראים אתם, לומר רצה לא '.וכו בקר' וכו קרח אל וידבר, אהרן אל הנוגע ועל

 על. עליהם ונוספו דבריהם אחרי מהעם קצת נתפתו פן פחד כי. הוא ונהפוך, עושים אתם ועמו

 כי, אתם או אני', לה מי במכריע חפץ לי אין. לו אשר את' ה ויודע בקר ואמר בחכמה עשה כן

 .אליו והקריב הקדוש ואת, הכהונה ועל. דעות אל את אם
 

 כן לא כי, זולתו ולא קדוש האחד כי שמורה ,הקדוש ואת באמור דברת כן לא תאמרו ושמא

 הוא כן כדבריכם אם גם לומר ',וכו אשר ואת אמר לזה. קדושים כלם העדה כל כי רק, הוא

 '.וכו יבחר אשר ואת וזהו. מזולתו נבחר אחד קדושים בכלל מהיות יבצר לא, קדושים כולםש
 מן מינוהו לא עדיין כי תאמרו ואם. אליו עתה והקריב המשכן הוקם מאז הקדוש ואת, יאמר או

 .אליו יקריב עתה בו יבחר אשר ואת ואמר חזר לזה. השמים
 

הייתה  אנשים וחמשים המאתים כוונת אם, נסתפק משה הנה כי .הוא הכתובים התכת ועניין

 מצד בכורות או, היו הבכור ראובן בני כי באומרם, כהונה מבקשים היו הם גם או. קרח שיתכהן

 הייתה ההם בימים הייתה כי מהטענות שאחת) ן"רמב( ל"ז רבותינו שאמרו כמו. עצמם

 על'. וכו ובקשתם בפסוק) ה תנחומא( ל"ז שאמרו כמו כהונה בקשו ולהם. בבכורות העבודה

 אם, אנשים וחמשים למאתים אחרת וטענה. קרח על היא הכוונה אם, אחת טענה סידר כן

 אל אמר ולא. עדתו כל ואל. קרח אל וידבר אומרו וזהו. לכהן' ה יבחר אפשר בהם שגם דעתם

 לאמר עדתו כל ואל שהוא, אחר דבור ועוד. עצמו על שהוא, קרח אל וידבר, לומר. ועדתו קרח

 .לאמר אומרו וזהו. בייחוד להם
 

 גם אנשים וחמשים המאתים דעת תהיה פן משה שחשש גם הנה כי ,לאמר אומרו שיעור או

, בייחוד לעדתו שסידר השנית הטענה כן על. בעיניו נחשב זר כמו מהיות יבצר לא. להתכהן הם

 . לכהן' ה יקח מהם אם במחתות לנסות יודו אם. אחריו יאמרו מה לראות הייתה רק לא

 וזהו. מחתתו איש לבדם וקרח אהרן יקחו, ישראלים ואנו מחתות ליקח לנו מה יאמרו אם או

 .לאמר אומרו
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 '.וכו ויודע בקר הוא לקרח טענה שייחד מה, ואמר ופירש
 

 : ֲעָדתֹו-ֹקַרח ְוָכלָלֶכם ַמְחּתֹות -זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ו
 אולי ממש לכם כלומר ,מחתות לכם קחו עשו זאת היא, לאמר לעדתו טענה שייחד ומה

 .תתכהנו

 

-הּוא ַהָּקדֹוׁש ַרב 'ִיְבַחר ה-ָמָחר ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 'ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת ִלְפֵני ה-ּוְתנּו ז
 : ָלֶכם ְּבֵני ֵלִוי

 יקחום, אנו וישראלים מחתות ליקח לנו מה, ויאמרו שיענו הוא משה בדעת קרוב היותר והנה

 ואמר לוי בני אל פניו משה הפך אז. מחתות להם לקחת בדבר הודו כי ראה אך. וקרח אהרן

 לכהונה מלויה לבכם על לעלות, לוי בני לכם זה היה וגדול רב דבר הנה כלומר .לוי בני לכם רב

 לעלות בדעתם עלה איך פלא הוא כי, האלה הטיפשים שכן כל. אחת מדרגה ולדלג גדולה

. פשוטה וכהונה לויה ביניהן שיש, גדולה כהונה עד ישראלים מהיותם, כאחת מדרגות שלשה

'. וכו קרח אל משה ויאמר כאומרו, לוי ובני לקרח אם כי אתם לדבר ויחדל, לפניו נבאשו ומאז
 '.ה בם יבחר אם לראות מחתות ויקחו, הדבר מעשות משו לא והם

 

 נסה שלא מי בהם ויש. רעה בעשותם אנשים חברת את המוכיח כדרך ',וכו לכם רב ,יאמר או

, לו ואומר. להרע מלומד הבלתי אל פניו יסב בהוכיחו אז כי. ההוא הרע כדבר לעשות כה עד

 דרך ועל. בכך שנלמדו מלחברך לך זה רע הוא גדול דבר כי. גדרך פרצת כי ממך אתמה יותר

 בני כל אליו ויאספו, אלי' לה מי באמור בעגל כי. שבטים כיתר לחטא הורגלו לא לוי בני הנה זה

 הנה אמר, ועדתו קרח את משה בהוכיח כן על. דברים ובשאר במרגלים וכן). כו לב שמות( לוי

 .מהשאר אפלא ועליכם. דרכיכם זה אין כי .לוי בני לכם זה הוא וגדול רב דבר

 

 והוא. לוי בני עשיתי בשבילכם, כלומר לכם, כזה רב דבר לומר, לוי בני לכם רב ,יאמר או

 ראוי היה לא הם שישראלים אלו כי. היום הדבר כליתי ולא תשובו אולי בקר עד הדבר הניחו

 .גדולה כהונה שרוצים, להם להאריך

 
 : ָנא ְּבֵני ֵלִוי-ֹקַרח ִׁשְמעּו-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ח
-ִהְבִּדיל ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת-ִמֶּכם ִּכיַהְמַעט  ט

 : ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם 'ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן ה
 : ְּכֻהָּנה-ֵלִוי ִאָּת� ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם-ַאֶחי� ְבֵני-ָּכל-ַוַּיְקֵרב ֹאְת� ְוֶאת י

 : הּוא ִּכי (ַתִּלונּו) [ַתִּלינּו] ָעָליו-ְוַאֲהֹרן ַמה 'ה-ֲעָדְת� ַהֹּנָעִדים ַעל-ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל יא
  : ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה יב
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  להעיר: ראוי

  .לוי בני ויקראהו קרחל ידבר איך. א
 שיבקש עליו יפלא ואיך, נתכהן זה כל ועם, הבדיל לאהרן גם הלא כי ,הבדיל כי המעט אומרו. ב

 . כהונה גם

 '. כו אותך ויקרב כפל למה. ג
 . מיותרת שהיא אותך מלת .ד

 . יתירה מלה שהיא אתך אומרו וכן

 ובקשת אמר ולא, כהונה גם ובקשתם באומרו רבים בלשון ויצא קרח עם כמדבר שהתחיל. ה

 '. כו

, ידבר לא אנשים וחמשים המאתים אל כי) ו תנחומא עיין( ל"ז שאמרו מה נחשב זר כמו והלא

 . לוי בני עם אם כי

 הוא מה ואהרן אם כי, להם יהיה מה גזירה אמר ולא ',כו הנועדים עדתך וכל אתה אומרו. ו
 . אחרת תלונה שהיא ,עליו תלינו כי

 . הוא נהפוך כי, לב על יעלה ולא. הישראלים ולא הנועדים הם 'כו אתה שכתב ויש

 .הייתה המריבה כהונתו על והלא, הוא מה ואהרן תמיהה זו מה. ז

 

 : ָנא ְּבֵני ֵלִוי-ֹקַרח ִׁשְמעּו-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ח
 הנה, אמנם'. ה הבדיל כי אמר ולא ישראל אלוהי אומרו אל לב נשים, העניין אל לבוא והנה

 כן ועל. יבוא כאשר לוי בני שאר עמו יהיו פנים כל על שצריך, טענה קרח עם לדבר משה רצה

 ויקשיבו עמו שיעמדו ,לוי בני נא שמעו אמר. לו לדבר קרח בשביל כלומר ,קרח אל משה ויאמר

 .דבריו

 

 עיקר כי, לוי בני נא שמעו ואמר והקדים .קרח אל אמירה משה ויאמר התיבות שיעור או

 .לוי בני שאר בשמיעת תלויה אמירתו טענת
 

-ִהְבִּדיל ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעֹבד ֶאת-ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ט
 : ְוַלֲעֹמד ִלְפֵני ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתם 'ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן ה

, חוששין הייתם' ה כבוד על כי האומרים בכלל הנה אמר כי, והוא '.כו המעט היא והאמירה

 כי, אלו על אלו התנשאות בישראל יהיה ראוי אין כי', ה קהל על מתנשאים שהיינו. אתה היית

 אנו ומעצמנו התנשאותנו על' ה צוה להאמין אין כן ועל. 'וכו קדושים כאחד כלם העדה כל

. ישראל אלוהי' ה הבדילש מה בעיניכם המעט כי. כפיכם לבכם אין כי מוכיח והנני. עושים

 מכללות לוי שבט כל אתכם והפריש העלה, בשוה ישראל כללות כל אלוה היותו עם כלומר

 בעיניכם זו מעלה גדלה ולא. ישראל שאר על גדול יתרון הוא כי '.וכו לעבוד לשרתו העדה

 ונשתרר 'ה קהל על נתנשא ומדוע 'כו קדושים כלם העדה כל הלא ולומר לדברי האמן לבלתי
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 מרובים להבדיל קשה יותר היות עם, להנאתכם מהשררה וטעמתם האמנתם אם כי. עליהם

 ביתרון האמינו גם. ישראל על ביתרונכם בי האמנתם כאשר כן ועל כלומר. אחד איש מלהבדיל

 .עליכם אהרן

 

 : ְּכֻהָּנה-ֵלִוי ִאָּת� ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם-ַאֶחי� ְבֵני-ָּכל-ַוַּיְקֵרב ֹאְת� ְוֶאת י
 נותן אתה מעלות שתי הלא קרח יאמר בל, והוא '.וכו אותך ויקרב והיא ,שנית טענה עוד

 ימנע לא, לומר ',כו ויקרב אמר לזה. גדולה כהונה וגם. כהונה מציאות, אחד, עלינו יותר לאהרן

 לך מאין כי, יתכן לא, בלבד לעצמך אם. לוי שבט לכל גם או, בלבד לעצמך הכהונה תבקש או

 על הבדילך לא, לשבטך יתברך הוא שנתן ביתרון כי. עליהם שתעדיף לוי בני שאר על יתרון

 אתך רק היה לא ,לוי בני אחיך כל ואת אותך ויקרב רק. עליהם יתרון לך להיות השבט שאר

 על תתמה ואיך, מעלות שתי לעלות אליך השוים על תבקש אתה גם כן ואם. אחד בשווי כלומר

 .אהרן

 

 אמר אשר לוי בני כל אל פנה לזה. השבט לכל אם כי לעצמך לך לא, כהונה שתבקש מה ואם

 ל"ז שאמרו כמו כלומר. בתמיהה ,כהונה גם ובקשתם להם ואמר ,לוי בני נא שמעו להם

 עם לדבר שבבואו מה היה זו טענה ועל. לאחד רק אפשר אי כי, יתכן לא, שאמר) ה תנחומא(

 אני לעצמי כן ועל, השבט שאר על יתרון לי יש אני יאמר לבל וגם. לוי בני שאר לכל קרא קרח

 אל יערב לא בפניהם כי .לוי בני נא שמעו ואמר לוי בני לכל קרא כן על. גדולה בכהונה חפץ

 כמאמר גדולה כהונה על גם ריבה, כהונה גם ובאומרו. כלם על יתרון לבדו לו יש כי לומר לבו

 .המתרגם

 

 : הּוא ִּכי (ַתִּלונּו) [ַתִּלינּו] ָעָליו-ְוַאֲהֹרן ַמה 'ה-ַעלֲעָדְת� ַהֹּנָעִדים -ָלֵכן ַאָּתה ְוָכל יא
 הם עדתך וכל אתה כי, הוא מזה היוצאת הנפקותא לכן אמר, האלו ההכרחיות אומרו ואחר

 '.ה קהל על תתנשאו ומדוע לנו אמרתם אשר ואהרן אני ולא. נגדו וקמים 'ה על הנועדים

 עתה. כבודו על מקנאים הייתם ואתם, יתברך קהלו על בהתנשא' ה בכבוד נוגעים שהיינו

 צוה' ה שלא דעתכם שאם ועוד. כפיכם לבכם ואין 'ה על הנועדים שאתם, הוא שנהפוך מתגלה

. לבדי עלי והלינו. עליו תלינו כי הוא מה אהרן כי, אהרן על תתקוטטו למה, אמרתי מלבי רק לי

 יודעים לבכם רוע אם כי זה אין אך. עליו ולא בי תלונתכם ותהי, עשה' ה בשם צוויי פי על כי

 .ומנאצים האמת

 

  : ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ַוּיֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה יב
. עליהם יתרון לו יש כי בפניהם יאמר איך כי, שבטו בפני גם ומה, מענה מצא לא קרח והנה

 לחזק ישובו ושלא. הם גם האמת אל להביאם ואבירם דתן בעד גם שלח, ששתק משה ובראות

 .מעט שנתקן אחר קרח לב
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-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם-ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר ִּכי יג
 : ִהְׂשָּתֵרר

ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים -ַוִּתֶּתןֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו -ַאף לֹא ֶאל יד
 : ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה

 

  לב: לשים ראוי

 . אהרן כהונת אצל זה עניין מה. א

 . השתרר גם, תשתרר, כפל מהו. ב

. המיתה על חש היה לא' כו זבת ארץ אל מביאם היה שאם שיורה', וכו ארץ אל לא אף אומרו. ג

 . וכרם שדה נחלת להם יוסיף ומה יתן מה, להמיתם הביאם שלרעתם אחר והלא

 . עלייתם אצל זולתם עניין מה ',וכו ההם האנשים העיני אומרו. ד

 שאש שאמר) ז תנחומא( ל"ז שאמרו ולמה. להם עונש זה איך ,מנחתם אל תפן אל אומרו. ה

 . להם זה יוסיף ומה יתן מה, בתמיד חלקם תאכל לא המזבח

 . נשא מהם אחד חמור לאש במה לזה טעם יתן איך. ו

 . חמוריהם לקח שלא לו תחשב צדקה האם. ז

 מהם אחד את ירע שלא שכן כל, נשא לא ממונם את שאפילו אחר כי ,הרעותי ולא אומרו. ח

 .בעצמו

 

-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם-ִּכיַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו ַּבִּמְדָּבר  יג
  : ִהְׂשָּתֵרר

 ועל. קרח את לכהן הוא חפצנו וכל ישענו שכל בדעתך עלה הנה, אמרו ואבירם דתן הנה אמנם

 אם כי ',וכו המעט כי והוא. עליך לנו אחרים דברים כי, הוא כן ולא. אנחנו נשתוק אותו בנצוח כן

 ומה. אהרן את השתרר גם אם כי, עצמך את בלבד ולא. עלינו מלך להיות עלינו תשתרר כי

 שעדיין וגם. כהונה ומתנות ומעשרות תרומות על תגר שקרא) ג תנחומא( ל"ז שאמרו למה גם

 אהרן את השתרר גם יאמר וזה. הארץ אל לכשיבואו הלכותיהן להן שלימד, הוא, נוהגות היו לא

 .כהונה במתנות

 

ָלנּו ַנֲחַלת ָׂשֶדה ָוָכֶרם ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים -ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו ַוִּתֶּתןֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב -ַאף לֹא ֶאל יד
 : ָהֵהם ְּתַנֵּקר לֹא ַנֲעֶלה

 הארץ וטוב הנחלות שבשמחת, בארץ היותנו עד הכהונה משפט שררת לנו הזכרת ולא יתן ומי 

 משפט לנו שתאמר, וכרם שדה נחלת לנו ותתן 'וכו ארץ אל לא אף אך. המתנות על נתנחם

 .וכרם שדה נחלתמ מתנות
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 ,חלב זבת ארץ אל עדיין הביאותנו שלא עם. ומעשרות בתרומות השתרר גם הכתוב ושיעור
 לתת, וכרם. מהדגן לתת ,שדה נחלת לנו ותתן. מהתמרים לתת ,ודבש. מהמקנה לתת

 ונצחת שפייסת במה לומר צריך אין כן ועל. קרח כהונת ולא, עליך לנו אשר וזהו. ויצהר מתירוש

 לא תנקר ההם האנשים עיני אם אפילו אם כי. מהריב אנחנו נמנע שלא לוי ובני קרח את
 .לך להודות נעלה לא אם כי, עוזר ויכשל עזור נפל הרי נאמר שלא .נעלה

 

ִמְנָחָתם לֹא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי ְולֹא -ֵּתֶפן ֶאל-ַאל 'ה-ַוִּיַחר ְלמֶׁשה ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ֶאל טו
 : ַאַחד ֵמֶהם-ֲהֵרֹעִתי ֶאת

  '.וכו תפן אל רק קושי דברי דבר לא בחרונו כי, משה ענוותנות הורה

 לכן. כהונה במתנות אהרן את השתרר וגם, כמלך משתרר שהייתי אמרו הנה ,הכתוב ועניין

 שלא) ט יח רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו שהוא .מנחתם אל תפן אל, במתנות שקצים מה על

, כמלך ומתנהג משתרר שאני שאמרו מה ועל. תקבל לא בתמיד שנתנו מה המזבח אש תאכל

 ואת, לעבדים עצמם הם והיו, צאנם מעשר לוקח הייתי, כמלך התנהגתי אם כי. הוא כן לא

 אנכי אך). יא ח, א שמואל( שמואל בספר המלך ממשפט הכתוב ככל למלאכתי אקח חמוריהם

 לא כן ואם. המתרגם שכתב כמו אנגריא דרך אפילו ,נשאתי מהם אחד חמור לא אפילו

 .קל בדבר אפילו מלוכה בתכסיסי התנהגתי

 

 ישעיה( עון נשוא בה היושב העם פסוק על) נ א רבה השירים שיר( ל"ז שאמרו כמו ,יאמר או

 הערבים בין של תמיד ביום חוטא אדם שהיה מה. עון ובידו בירושלים לן אדם היה לא). כד לג

 '.וכו' ה ויודע בקר, אמרתי הנה, יאמר ובזה. מכפר שחר של תמיד בלילה שחוטא ומה. מכפר

 את' ה ויודע בקר איך, כן ואם. יכפר הערבים בין של שתמיד, עתה שחטאו זה עון כי ואפשר
 לבל, שבתמיד חלקם את האש תאכל שלא ,מנחתם אל תפן אל, ואמר התפלל כן על .לו אשר

 .קרח עם וילקו חטאתם להם יתכפר

 

 לומר נתלו ובזה, מה בדבר שהטרחתים להם פה פתחון נתתי אולי, כאשם אהיה ואל

 לומר צריך אין הנה כי, הוא כן לא כי. תחילה אענש עליהם דין במוסרי כן ידי ועל, שהשתררתי

 ל"ז שאמרו כמו. מכיסם חמור נשאתי לא מצרים מגלות להוציאם לצרכם אפילו אם כי, לצרכי

 .מצרימה ממדין ללכת) ט יח רבה במדבר(

 

, ח"בפת אחד של ף"אל נקודות אל לב בשום והוא '.וכו הרעותי ולא גם אם כי בלבד זה ולא

 עוזיאל בן יונתן תרגום עיין( ל"ז שאמרו כמו, העם אחד שכב א"כד. שבהם המיוחד שהוא

 כי, והוא. שבריקים המיוחד, הריקים אחד, ולעומתו. המלך הוא, שבעם המיוחד) י כו בראשית

 אחד חמור מלקחת יותר לו ולהרע להצר הראוי מן והיה. דתן הוא ואבירם שבדתן מיוחד הנה

 שמות תנחומא( ל"ז מרבותינו כנודע להמיתו לפרעה משה את הלשין אשר הוא כי והוא. מהם
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 ל"ז שאמרו כמו, מומת היה החרב בו שלטה שלא משה של צוארו יתברך הוא הקשה ולולא). י

 שמסרני דתן הוא ,מהם אחד את הרעותי ולא וזהו. פרעה מחרב ויצילני על) ד יתרו מכילתא(

 וזהו, גדולה רעה תחת קלה רעה אפילו לו שלמתי ולא הזאת הרעה עשה שהוא שאחר. ליהרג

 ועל. להרגו השכם להרגך הבא כי עמו הדין היה לו מצר היה אם שגם באופן '.וכו הרעותי ולא

 המיוחד אל הוא, מהם אחד את הרעותי ולא אמר, נשאתי מהם אחד חמור לא אומרו אחר כן

 .בדין ראוי יותר היה כי שבהם

 

. מהם אחד את הרעותי ולא. במקרא ארבע מהם אחד כי ,והיא. המסורה כוונת תהיה וזאת
 כב, א מלכים( מהם אחד כדבר דברך והיה). ה כה דברים( מהם אחד ומת יחדיו אחים ישבו כי

 להוציאם אפילו אם, הקושיא לתרץ בא כי והוא). ב יט שם( מהם אחד כנפש נפשך את ונתתי). יג

 אמר לזה. מהם אחד את הרע שלא יתפאר זה על נוסף ואיך, חמור מאתם לקח לא מעבדות

 יחדו אחים שבהיות כי על, הוא הטעם. שבשניהם מיוחד דתן הוא ,מהם אחד את הרעותי ולא

 מהאחים אחד את המכה מצרי איש הוא, מהם מיוחד אחד, מת. ואבירם דתן הם, במצרים

 מיוחד שהוא שוטרים עשרה על ממונה שהיה, בו מכה היה מצרי שהנוגש. דתן הוא, הנזכרים

 להרגני דברים שתאמר, אומר אתה הלהרגני, לי דברך היה דתן אתה ואז. עליהם ומיוחד שר

, כדבר, דברך והיה וזהו. שם ידי על שהוא, בדבור המצרי את הרגת כאשר. דבור ידי על בם

 נפשך את ונתתי לי ואמרת. להרגני תדבר הדבר כאותו, המצרי הוא, מהם לאחד שדברת אחד

 יכול הייתי כי משה מתפאר ובזה. למלך אותי שמסרת במסירות, המצרי הוא, מהם אחד כנפש

 את הרעותי ולא וזהו. רעה שום אפילו עשיתי ולא, להורגו השכם להרגך הבא, בשם להורגו
 .מהם אחד

 
 : ַאָּתה ָוֵהם ְוַאֲהֹרן ָמָחר 'ֲעָדְת� ֱהיּו ִלְפֵני ה-ֹקַרח ַאָּתה ְוָכל-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל טז

 תחילה אתם הקדימו לכן. יתברך לפניו בית בני שאינכם תאמרו בל, לכם אעשה היתרון זה הנה

 למען, אהרן כך ואחר והם אתה וזהו. אהרן שם יבא טרם יתברך לפניו המצאו', ה לפני והיו

 לא כי בעצמי אני מכיר כי. תראו וממני וראו והביטו. פניכם ישא אולי לפניו בית בני אתם תעשו

 .אני ולא ואהרן והם אתה רק, מחתה ליקח לכהן בי יבחר

 

ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים  'ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ה ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו יז
 : ַמְחֹּתת ְוַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו

 מאה כך ואחר מחתות ועשרים וחמשה מאה נקחה לומר, חברו במחתת איש תשתמשו לא וגם

 ומאתים חמשים מחתתו איש מתחילה רק. הראשונים במחתות יקטירו אנשים ועשרים וחמשה
, יאמרו כך ואחר. מלהקריב השאר וישמטו, ראשונים וחמשה ועשרים מאה ימותו פן, והוא '.וכו

 '.ה בחר אשר הוא הנשארים בין אולי

 

http://www.daat.ac.il/


 190       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים  'ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני ה יז
 : ַמְחֹּתת ְוַאָּתה ְוַאֲהֹרן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו

ַוִּיְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ֲעֵליֶהם ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ֲעֵליֶהם ְקֹטֶרת ַוַּיַעְמדּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ּומֶׁשה  יח
 : ְוַאֲהֹרן

 : ָהֵעָדה-ָּכל-ֶאל 'ה-ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיָרא ְכבֹוד-ָהֵעָדה ֶאל-ָּכל-ֶאתַוַּיְקֵהל ֲעֵליֶהם ֹקַרח  יט
 

 . מחר שיעשו מה מהיום משה מצוה ',וכו וקחו באומרו בצווי הנה

 לו היה כן ואם, למחרתו רק היה ולא. לקחו מיד הצווי אחר כאילו נראה' וכו ויקחו מיד ובאומרו

 השמש] היה[ לא כי), א קי סנהדרין( ל"ז מאמרם נרמז בזה ואפשר'. וכו ויקחו ממחרת ויהי לומר

 מן המחרת יום וביאת הבאת נסתרה כן על. דנורא פולסי בהכאות הוציאוהו עד לצאת רוצה

 .המקרא

 

  המאמר: לשון וזה

 אתה אם לפניו אמרו. לזבול וירח שמש שעלו מלמד). ג חבקוק( זבולה  עמד ירח שמש

 לא לכבודי להם אמר חצים בהם שזרק עד. נצא לא לאו ואם. נצא עמרם לבן דין עושה

 . כ"ע נפקי לא בהו דמחו עד והאידנא. מחיתם ודם בשר לכבוד מחיתם

 . לזבול עלו למה לב לשית וראוי

 . עלו אמר ולא עמד אומרו וגם

 . מזולתם זאת לקנאה נתייחדו ולמה ראו ומה

 . יתברך בכבודו מיחו לא ובמה

 . בהו דמחו עד נפקי לא למה 'וכו והאידנא ואומרו

 .פה נאמר ולמה

 

 העניין אל לבא והנה
 לזבול עולים וירח שמש ויום יום בכל כי). ז לא רבה ויקרא( רבה במדרש ל"ז מאמרם נזכירה

 כפעם מיד יצא ולא עמד זבולה בעלותו כי יאמר ובזה. בעולם להאיר לצאת כדי להשתחות

), ב יב חגיגה( ל"ז ממאמרם כנודע מעלה של המקדש בית שם בזבול הנה כי, והעניין. בפעם

 שפע כי) ה"ה ד"פ ברכות ירושלמי עיין( ל"ז רבותינו אמרו וגם. ישראל נשמות מקריבים ושם

 הכהן והנה. למעלה כעובד, למטה והעובד. מעלה של כנגד, מקדש או במשכן שלמטה עבודה

 יבצר לא כן ועל. הגדול השר מיכאל לעומת אהרן נמצא, מעלה של כנגד הוא מטה של גדול

 .והגון נבחר מטה של גדול הכהן בהיות, העליון תיקון מהיות

 אהרן כן השמש מן מקבל הירח כאשר כי. וירח לשמש ידמו ואהרן משה הנה כי שנית עוד

 .בעצם העושה היה משה, אהרן עושה היה אשר וכל. ממשה
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 הדומה הירח עם, הבקר הוא השמש אז '.ה ויודע בקר באומרו, הדבר משה בתלות כן ועל

 כהן הגון הבלתי בהיות שם ופוגם. אהרן לעבודת המכוונת עבודה מקום, בזבול עמד, לאהרן

 ההוא שבבוקר משה מאמר שיתקיים לא אם, יצא שלא, באומרם, עמדו כן על. מטה של במזבח

 .עמרם לבן דין' ה יעשה

 

 כי, השמש היה מלצאת עתה המתעכב אך. ירח שמש הוא ואהרן במשה העניין יחס כי ולהיות

 על מורה, ו"וי ובלא, העניין יחס על ירח שמש נאמר כן על. העניין שאחר בלילה זמנו הירח

 עתה המתעכב היה השמש כי, עמד אם כי עמדו אמר לא בעמידה אך. מזה זה וקבלם אחדותם

 לכי לירח' ה לה ואמר, בגבורתו יצא נעלב השמש שלהיות למה כי, זה כל על נוסף. מלצאת

 .כמוהו בגבורתו הנעלב משה יצא עתה בקש השמש כן על), ב ס חולין( עצמך את ומעטי

 שאמרו כמו והוא. יתברך כבודו על ולא עמרם בן כבוד על חשו כי אפשר הוא ברוך הקדוש אמר

, אהרן ובכהונת, משה בנבואת, חטאו דברים שלשה על כי), א"ה י"פ סנהדרין ירושלמי( ל"ז

 . השמים מן שאינה' ה ובתורת

 

 ועתה. חשו ודם בשר כבוד ועל, חשו ולא ולירח לשמש משתחוים שהיו אדם שבני ,כפשוטו או

 יום בכל כי). ז( לא פרק רבה ויקראב והובא ל"ז רבותינו אמרו הלא כי המאמר בעל הרגיש

 על' ה אותם האשים ואיך. חצים בו שמורים עד, לו שמשתחוים על לצאת רוצה אינו השמש

 מה לומר. נפקי לא בהו דמחו עד והאידנא אמר לזה. יום בכל מוחים והלא, בכבודו מיחו שלא

 ולקחו ראו כי. ההוא המעשה אחר האידנא אלא היה לא, בהו דמחו עד יוצאים שאינם שתראה

 '.וכו בהו דמחו עד והאידנא אומרו וזהו. מקודם ולא, מוסר

 

 שיפיקו, יותר יתברך ביתו כבני להראות' ה לפני לבוא שקדמו, משה מאמרי עשו הנה '.וכו ויקחו

 . ואהרן ומשה כך ואחר, הכנסת לבית כמקדים' מה רצון

 ',וכו קרח עליהם ויקהל) יט( אמר לזה. ואהרן למשה קרח תחילה בא לא ולמה תאמר ושמא

 .העדה כל את עליהם להקהיל, נתעכב בזה כי

 

 : ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה כ
 : ִהָּבְדלּו ִמּתֹו� ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע כא
ָהֵעָדה -ָּבָׂשר ָהִאיׁש ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל-ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱא�ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל-ַוִּיְּפלּו ַעל כב

 : ִּתְקֹצף
 

 לזה אך. העדה מכל שניהם שיבדלו רק לזולת לאמר אינו כי, צודק בלתי לאמר אומרו הנה

 ולא קרח בני יבדלו הוצרך לא כאשר, מהם יבדלו צריך היה לא בעונם ילכדו שלא כדי כי, נעיר

 פסוק על) כב תשא כי תנחומא עיין( ל"ז מאמרם דרך על והוא, לאמר באומרו כיוון זה אך. מתו
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 החפץ כאב, משה שהבין'. וכו בך הייתי תופס וכי משה שאמר). י לד שמות( ואכלם לי הניחה

. בו שיאחזו והכוונה, שאמיתנו בי תאחזו אל לי הניחו העומדים לפני ואומר ,בנו בעד לפניו יליצו

 '. וכו משה ויחל כן ועל

 כן ועל. העדה כל יאבדו בל ישראל על רחמים יבקשו הוא ברוך הקדוש רצה, פה זה דרך ועל

 אומר הוא במצודתם נלכד לבל האם ואהרן משה יאמרו למען. אותם ואכלה' וכו הבדלו אמר

 אם כי, עושה הוא ורשע צדיק בין מבחין הבלתי משחית ידי על שלא גם ומה. יתכן לא, שנבדל

 . אותם ואכלה כאומרו עצמו ידי על

 

 אחד איש שאם, רחמים עליהם לשנבקש רק זה אין אך. לכלותם שרוצה מה מודיענו למה ועוד

 הכתוב ושיעור .לאמר אומרו וזהו '.וכו פניהם על ויפלו כן ועל. העדה כל על קצף יהיה לא חטא

 הוא, יתברך הוא שאמר ומה. תפילה היא, אליהם שנוגע מה. שניהם לאמר כדי כי', וכו וידבר

 '.וכו ויאמרו פניהם על ויפלו הוא, הם שיאמרו לאמר שהיה ומה '.וכו הבדלו
 

ָהֵעָדה -ָּבָׂשר ָהִאיׁש ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָּכל-ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ֵאל ֱא�ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל-ַעלַוִּיְּפלּו  כב
 : ִּתְקֹצף

 . החסד בעל אל שאתה למה, אמר

 לכל הרוחות אלוהי אתה הנה כי, לרשע צדיק בין מבחין הבלתי כמשחית חלילה אינך כי ועוד
 .בשר לכל אומרו וזהו. בבשר מלובשות שהרוחות גם, ממך נעלם אחד לכל הראוי ואין. בשר
 . חי כל נפש בידו אשר כעניין

. אחד באיש גם ומה, במועט הרוב לבטל יתהפך לא ברוב המיעוט יבטלו אם כי ,שלישית ועוד

 '.וכו יחטא אחד האיש וזהו

 

 לקות כן על, ישראל נפשות אחדות דבר על כי תאמר ולא. חסד בבחינת התנהג ,לזה קרוב או

 נפרד אחד כל כי, והוא. ואיש איש בשר לכל רוח מייחד שאתה אחר הלא כי. בכולן ידבק המעט

 החוטאת הנפש המה לי הבן וכנפש האב כנפש הכתוב וכמאמר. זולתו בעון אחד מות לבלתי

 בו כולן יתבטלו שלא', וכו אחד האיש כי אחד איש על להיות וגם). ד יח יחזקאל( תמות היא

 .כמדובר

 

  טענות: שתי על, אל חסד במידת תתנהג ראוי יאמר או

  .הרוחות אלוהי אתה כי. לך הנשמה כי ,אחד
 . לחטא מעותדים המה בשר כי ותזכור ,בשר לכל נתתם כי ועוד

 .'וכו יחטא אחד האיש ועוד
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה כג
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 : ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם-ְלִמְׁשַּכןָהֵעָדה ֵלאֹמר ֵהָעלּו ִמָּסִביב -ַּדֵּבר ֶאל כד
 : ָּדָתן ַוֲאִביָרם ַוֵּיְלכּו ַאֲחָריו ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוָּיָקם מֶׁשה ַוֵּיֶל� ֶאל כה
ֲאֶׁשר -ִּתְּגעּו ְּבָכל-ָהֵעָדה ֵלאֹמר סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנִׁשים ָהְרָׁשִעים ָהֵאֶּלה ְוַאל-ַוְיַדֵּבר ֶאל כו

 : ַחּטֹאָתם-ִּתָּספּו ְּבָכל-ֶּפןָלֶהם 
ֹקַרח ָּדָתן ַוֲאִביָרם ִמָּסִביב ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָיְצאּו ִנָּצִבים ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם -ַוֵּיָעלּו ֵמַעל ִמְׁשַּכן כז

 : ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם
 

 . מיותר הוא, לאמר העדה אל דבר אומרו הנה

 דבר יאמר אך. לזולת לאמר אינם כי נא סורו לאמר העדה אל וידבר - השלישי לאמרה וגם

  '.וכו תדעון בזאת כך אחר לאמר כדי, העדה אל

 '.וכו בזאת כך אחר לאמר כדי ,נא סורו העדה אל וידבר וכן

 ',כו מסביב העלו לאמר אמר הוא כי. יתברך ממאמרו טעמו את שנותו אל לב בשום יאמר או

  '.וכו נא סורו ואמר שינה ומשה

 . ח"בפת ולא י"בצר ד"היו ננקדה למה ,ויעלו באומרו וכן

 דבר, הוא ברוך הקדוש לו אמר כן על. ינתקו במהרה ולא מקרח מפותים ישראל היו הנה אמנם
 ואחר. בהבדלם הנאתם ופירוש פיוס תקדים כי '.כו העלו כך אחר לאמר כדי, דברים העדה אל

 שהוא הצווי לאמר  הקדים ומה. שנצטווה מה לאמר העדה אל וידבר וזהו. הצווי אמור כך

 תספו פן רשעים הם כי, להנאתכם וזה. בקשה לשון נא לאמר 'וכו נא סורו הוא הלא ,'וכו העלו
 .עצמכם על וחושו ',וכו

 

, נא וגם. מה הסרה אם כי גדול שיעור שהוא תעלו מבקש איני, יאמר, עתה לשון נא יהיה ואם

 '.וכו תספו פן הנאתכם הוא וגם. המחתות ידי על' ה יבחר אשר תראו עד, עתה כלומר
 הסרה יותר שהוא, יתברך כמאמרו ויעלו כך ואחר '.וכו העלו לאמר כדי הייתה הקדמה זה וכל

 בושו כי כרחם על העלום כאילו אם כי, בעצם מלבם לא זה וגם '.וכו העלו יתברך צוויו ידי על

 יעלו משם אשר מקום, ואבירם דתן משכן עד משה בא כן ועל. י"הצר נקודת וזהו, ממשה

 .מרחוק הדבר השמיע ולא, ממנו שיבושו במקום שם הוא שיהיה. ויתפרדו

 

 : לֹא ִמִּלִּבי-ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי-ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל 'ה-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי כח
, ועתה. חימה להשיב תמיד בפרץ העומד, למשה אשר הרב רחמנות איה. נחשב זר כמו הלא

 כן על. טוב לא לצדיק ענוש גם כי וגם. לאויב נהפך אדרבא אם כי, רחמים בקש שלא די לא

 . ורב גדול התנצלות לתת, משפט ידבר טרם, זה בפסוק כוונתו זאת הן כי, אומר

. וימות הלב עד להתפשט שטבעם, רגלים או יםייד בקצוות המתיילדים לאיםוח למיני משל והוא

 יתפשט טרם, הנגע בו אשר הרגל או היד לחתוך עליו ויצו, יחיש ימהר, אומן רופא יראנו וכי

 לאכזר ולא. יגיע הלב אל טרם יחתוך אותם גם, הזרוע או הארכובה עד נתפשט כבר ואם. יותר
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 הנה כי, הזה הדבר כן. הגוף כל ימלט רגל או יד חתוך ידי שעל גדולים רחמים הם הן כי, יחשב

 מתחיל והיה. בקרח נזרק, השמים מן תורה והיות בנבואתו ה"ע רבנו משה כפירת חולי

 ובית תכלת שכולה ציצית על ששאלו אנשים ומאתים שיםיבחמ דבק כאשר, בישראל להתפשט

 היה ו"ח אם והנה. העדה כל את ומקהיל ומפתה הולך והיה). ב קרח תנחומא' (וכו ספרים מלא

 .ובהו לתהו חוזר העולם והיה, ו"ח בכולם הייתה כליה ישראל כל אל מתפשט

 

, משה אמר כן על. בהם כפירתו צרעת נגע מהתפשט יבצר לא, חי נשאר קרח היה אם והנה

, והעולם ישראל כל חיות היא מיתתם כי. וחבריו קרח את מהכרת גדולים רחמים בעולם אין

 אני אשר בעיניכם יקשה אל, ישראל כל אל מאמרו וזהו. הלב עד הנגע יעלה טרם היד ככריתת

 שלחני' שה תדעון כי תרויחו שאעשה בזאת הנה כי. חיותכם היא כי. אלו את להכרית בא

 שכל וכיון. התורה וכל האמונה כל תלויה בזה כי. נבואותי בכל וכיוצא, אהרן ככהונת' כו לעשות

 .העולם וקיום חיותכם זה כי מיתתם היא טובה, תרויחו זה

 

 . במקרא תדעון ארבע, והיא, המסורה כוונת תהיה וזאת

 ). ז יא שמות' (כו יפלה אשר תדעון למען לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל .א

  '.כו שלחני' ה כי תדעון בזאת. ב

 ). י ג יהושע( בקרבכם חי אל כי תדעון בזאת. ג

 ). כט יט איוב( שדון תדעון .ד

 אשר תדעון למען, כלב מנביחת אפילו והצילם ישראל על הוא ברוך הקדוש שחס גם, והעניין

 ',כו שלחני' ה כי תדעון בזאת כי תתמהו אל. אלו מכרית אני ועתה, עמו על חס כי', וכו יפלה

 כי יורה דרך יתברך הוא יעשה, אלו ימותו שבלי אפשר שהיה תאמרו ואם. כאמור חייכם והיא

. התורה כל שהוא משה נבואות שאר כל בעצם יבחן לא. אלו יומתו ולא, משה כדבר באהרן בחר

 שבדה ולא, אמתית ונבואה השמים מן בתורה בקרבכם חי אל כי, בעצם תדעון, בזאת אך

 יבצר שלא, יחיו אם כן שאין מה. ורעיו בקרח דין שנעשה, שדון שתדעון במה. מלבו משה

 .בסברתו מה הרהור

 

 : ְׁשָלָחִני 'ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם לֹא ה-ּוְפֻקַּדת ָּכלָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה -ְּכמֹות ָּכל-ִאם כט
ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים -ָּכל-ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת-ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת 'ְּבִריָאה ִיְבָרא ה-ְוִאם ל

 : 'ה-ְׁשֹאָלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת
 

 . זאת נפקותא אל העונש מתייחס איך ,לב לשים ראוי

  .עליהם יפקד האדם כל פקודתש יוסיף ומה יתן מה וגם
 ואם. יברא יאמר איך, נברא אם. נברא לא או נברא או ימנע לא ,יברא בריאה אם אומר ועוד

 ל"ז שאמרו כמו, מסתפק היה ואם '.כו' ה יברא ויאמר, 'בריאה ואם'מ לישתוק נברא לא
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 דברים עשרה היא שלימה משנה הלא כי קשה. עתה יברא לאו ואם נברא אם) א קי סנהדרין(

 . משה מפי לא אם המשנה קבלנו מי ומפי .הארץ פי הוא מהן ואחד, השמשות בין נבראו

 .בזו שבחר, זו זולת משונות מיתות אין מבלי האם', כו ופצתה אומרו ועוד

 

 : ְׁשָלָחִני 'ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם לֹא ה-ּוְפֻקַּדת ָּכלָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה -ְּכמֹות ָּכל-ִאם כט
 המה דברים שלשה כי), א"ה י"פ סנהדרין ירושלמי( ל"ז רבותינו מדברי מהנראה הנה אמנם

  זו: אשמתם כללות

 . ה"ע רבנו משה בנבואת שכפרו .א

 . אהרן בכהונת .ב

 . השמים מן בתורה .ג

 שכפרו על', ה שליח ידי על אלה ימותון האדם כל כמות אם, משה נבואת על יאמר כן על
 את המבקר כרופא, נגעים וטהרת בקרבנותיו שהיא אהרן כהונת ולעומת .משה בשליחות

  .עליהם יפקד לא חולים בקור פקודת גם כן על. נפשו מחולאי ומרפאו החולה
 .אהרן את לכהן ולא לנבואותיו לא ,שלחני' ה לא אמר הדברים שני ועל

 

ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים -ָּכל-ִּפיָה ּוָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת-ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת 'ְּבִריָאה ִיְבָרא ה-ְוִאם ל
 : 'ה-ְׁשֹאָלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת

 דבר יבוא להם נחשב זר כמו כי. בהמצאתי הארץ מן אלא השמים מן תורה שאין אומרם ועל

 כנגד מידה כן על. בקרבם בארץ והן, השמים מן הן נפשותם כי, לב ישיתו ולא. השמים מן לארץ

', כו ובלעה פיה את האדמה ופצתה אם כי. לשמים יעלו לא השמים מן שהן נפשותם, מידה
 פי כי אמת הן והנה. הארץ תבלענה השמים מן שהיא שרוחם, ונפש בגוף שאולה חיים וירדו

 עתה גם ומה. לבלוע מספיק בכח נברא לא כי אפשר היה אך. השמשות מבין נברא היה הארץ

, לשמים שמעל נפשות לבלוע הארץ תוכל ולאין מאין כי. כבודם השמים שעל רוחניות נפשות

 ונפשם. חיים ירדו ולא גויותם ויבלעו נפשם תצא אפשר והיה. נפש בלי חומריים גופים אם כי

 ובלעה' וכו האדמה ופצתהש במה 'ה יברא עוד בריאה ואם אמר כן על. שורשה אל תעלה
 .בגופם עודנה תבלע הנפש את שגם ',וכו חיים ירדו ונפש שבגוף באופן '.כו

 

 בפירוש אצלנו שמבואר במה, והוא. השמשות בין הארץ פי הברא אל לב בשום יאמר או

 פי. הזה העולם מאיכות למעלה, בארץ רוחני כח הוא השמשות בין שנברא מה כל כי, המשנה
 הארץ פי וכן. ההוא האתון בפי רוחני כח הוא, מדבר הבלתי חי בעל מאיכות למעלה האתון

 ל"ז שאמרו כמו גם ומה. ולבלוע לשאוף כח בו היה לא כן שאם, חלול בארץ נעשה חור אינו

 מחנה בקצה אשר ביד שהייתה שאולה וכברה נפה אפילו בולע שהיה) תשנב רמז ילקוט(

 כן, פנימה בפיו ובולע השואב האדם כפי. ולבלוע לשאוב כח בו אשר חלול פה הוא אך. ישראל

 .חי הוא כאשר, שאול עד, הרשע את לבלוע בו כח אשר רוחני כח יתברך הוא ברא
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 לבלע רשות לו ניתן שלא אלא, הרשע את לבלוע ההוא הכח את אלוהים ברא, נברא מאז והנה

 . כה עד ולהשחית

 

 העניין ונבוא אל
 שאינו ההוא הכח מהמשחיתים אחד בכל יהיה בל, כבר היא בריאה אם ה"ע רבנו משה אמר

 באופן הרחמים בעל 'ה יברא אם כי. אלו שאצל צדיקים גם ויבלע, לרשע צדיק בין מבחין

 האנשים נאצו כי וידעתם ובזה. בייחוד להם אשר וכל הם וזהו. בלבד רשעים ובלעה פצתהש
 .ההשגחה תוכר לא כי, הם גם לוקים היו צדיקים גם אם כן שאין מה '.ה את האלה

 

, חטאה לא כי, לאמר מתנצלת הנפש העליון בדין כי). א צא סנהדרין( ל"ז שאמרו כמו ,יאמר או

 אינני הנפש יצאת ומאז עפר גוש הנני, לאמר מתנצל והגוף. וקדושה רוחנית היא כי. החומר רק

 כן, חטאתם שניכם שבשתוף שבכם השווה הצד אומר הוא ברוך הקדוש עושה מה. מתנועע

 אם יאמר ובזה. הפרדס שומרי וסומא החיגר כמשל. בגיהינום כך אתכם ואדון בגוף נפש אשים
. ומחברם שחוזר, ונפש גוף בין מפריד שהמות אחר, שנית פעם' ה יברא האדם שהוא בריאה

 ולא. עתה מחוברים הם כאשר שאולה חיים וירדו' וכו ופצתה אם כי, לחבר יפריד לא עתה

 .בגיהינום לדונם כן אחרי ויחברם אותם ויברא שיחזור

 

' ה את' וכו נאצו כי וידעתם אמר לזה. חטאו מה להם אשר כל, חטאו הם אם תאמר ושמא
 ממונם מלכות הרוגי וכאשר. דארעא מלכותא מעין דרקיעא מלכותא כן על כי. בלבד אותי ולא

 ממונם ואיבד לקח רק, ליורשים ממונם השאיר ולא אותם הבליע למנאציו הרוגיו כן, למלכות

 .להם אשר כל גם לקו כן ועל, דרקיעא מלכותא הוא 'ה את נאצו כי' וכו וידעתם וזהו. אתם

 

 : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם-ַוְיִהי ְּכַכ�תֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל לא
-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל-ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל-ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת-ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת לב

 : ָהְרכּוׁש
 : ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹו� ַהָּקָהל-ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל לג
 : ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ-ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם ִּכי ָאְמרּו ֶּפןִיְׂשָרֵאל -ְוָכל לד

 

 . כפול נראה ותפתח' וכו ותבקע אומרו הנה

 שהיה נראה ותפתח ובאומרו, פה אינה בקיעה כי. זה את זה סותר נראה הלשון נדקדק ואם

 ושואב רוחני כח אם כי. בארץ בקוע או חור אינו הארץ פי כי כתבנו הנה אך. ונפתח סתום פה

 כן לאדם אברים שיש כמו כי) קמח רמז מקץ ילקוט( ל"ז מאמרם וזה. באדם האדם כפי ובולע

 יש והארץ פה לו יש אדם. תבל עפרות וראש, כן גם והארץ ראש לו יש אדם. לארץ אברים יש
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 אבר לכל המתייחס מיוחד כח שהוא אצלינו כמפורש והוא. פיה את האדמה ופצתה, פה לה

 .הארץ פי כן, ולבלוע לשאוב האדם פי בכח כאשר כי, בזה והוא. באדם כאשר

 

 : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם-ַוְיִהי ְּכַכ�תֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל לא
 

 ונבוא אל העניין
 שם הנה כי נדע במה יאמר אפשר והיה '.וכו ובלעה פיה את האדמה ופצתה אמר משה הנה

 כן על. בתוכו נפלו שנבקע במקום והנמצאים, הארץ שנבקעה רק היה לא ואולי. לאדמה פה

 והיו כלל בבקוע נפלו לא ועדיין, תחתיהם אשר האדמה תחילה הבקיע, יתברך הוא עשה מה

 .הארץ על חוצה

 

-ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל-ְוֵאת ָּכלָּבֵּתיֶהם -ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת-ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת לב
 : ָהְרכּוׁש

 בם ואחזה ששאבה, אותם ותבלע. הבולע כח אותו הוא ,פיה את הארץ ותפתח כך ואחר

, בבקוע דבר היה לא זה כל אשר ,הרכוש כל ואת' כו בתיהם ואת אותם. הארץ מעל והמשיכם

 .תוכו אל המשיכם ההוא שהכח אם כי

 

 : ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹו� ַהָּקָהל-ֵהם ְוָכלַוֵּיְרדּו  לג
 נאבדו עין וכהרף. הקהל שם אשר, לבקוע חוץ היו כי. הקהל מתוך ויאבדו יאמר אפשר וזהו

 .אותם ובלע ששאף הארץ פי כח חטפם כי. מתוכם

 

 הנה, אמר. הארץ פי אותם בלעה הבקוע שאחר אומרו אחר כי ,המקרא סדר פי על יתכן עוד

 שיעור שיהיה אם כי. האדמה עובי כל מפלש היה לא, נפלו שבבקוע היה שאם. לזה ראיה עוד

. הארץ בקרב מתים הבקוע תוך קבורים ונשארים, ונדבקת הארץ חוזרת תוכו אל ובנפלם, מה

 ותכסש באופן. האדמה מעבה כל תחת מטה שאול עד' וכו וירדו אם כי, למו קרה כן לא אלו אך
 ומתו אותם הבקוע צדדי שדחקו ולא. עליהם כמכסה היה העולם קרקע שכל, הארץ עליהם

 היו מאשר שם בהיותם הפרש היה שלא, הקהל מתוך ויאבדוש רק. בנתים כקבורים וישארו

 היו כן הקהל בתוך בהיותם חיים היו כאשר אך. הקהל מתוך ויאבדוש אם כי, הבליעה טרם

 .לארץ מתחת חיים כן אחרי

 

 : ִּתְבָלֵענּו ָהָאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם ִּכי ָאְמרּו ֶּפן-ְוָכל לד
 ישראל וכל אמר לזה. הקרקע תוך ומתו נדחקו ולא כן אחרי חיים שהם יאמר ומי תאמר ושמא

 כי). א עד בתרא בבא( בגמרא ל"ז רבותינו אמרו הנה כי, והוא. לקולם נסו סביבותיהם אשר

 ושיטה קרח בלועי היו שם כי לו ואמר. טייעא חד שם והיה, ההוא במדבר הלך חנא בר בר רבה
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 ויאבדו הארץ עליהם ותכס יאמר וזה'. וכו ותורתו אמת משה אומרים שהיו ושמע. ושישמע אזנו
 כי. חנא בר בר דרבה כעובדא, מהם שמעו אשר לקולם נסו' וכו ישראל וכל כן ואחרי ',וכו

 המה כאשר בלועים שתבלעם אם כי. הארץ תבקע פן אמרו ולא, הארץ תבלענו פן אמרו

 כי, הארץ תוך ומתו הבקוע חריץ תוך שנפלו ולא, חיים המה בלועים כי הכירו כי. וחיים שלמים

 .כן אחרי קולם שמעו הלא

 

  יז פרק
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
ָהְלָאה ִּכי -ָהֵאׁש ְזֵרה-ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת-ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוָיֵרם ֶאת-ֶאְלָעָזר ֶּבן-ֶאלֱאֹמר  ב

 : ָקֵדׁשּו
ִהְקִריֻבם -ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ג

 : ְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלַוּיִ  'ה-ִלְפֵני
 : ַוִּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֵאת ַמְחּתֹות ַהְּנחֶׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו ַהְּׂשֻרִפים ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבחַ  ד
ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן הּוא ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא -ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ה

 : מֶׁשה לֹו-ְּבַיד 'ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ְולֹא 'ִלְפֵני ה
 : 'ַעם ה-ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת-מֶׁשה ְוַעל-ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל-ֲעַדת ְּבֵני-ַוִּי�נּו ָּכל ו
 

 . עצמו משה אל או אהרן מאל אלעזר אל זה צווי נתייחד למה, לב לשים ראוי

 . היו חטאים כי ידע לא מי ',וכו האלה החטאים מחתות את אומרו ועוד

 . וידוע מיותר שהוא ,הקריבום כי אומרו וכן

  .קדשו כי באומרו נאמר הרי ויקדשו אומרו וגם
 . מיותר הוא לו אומרו כי ,לו משה ביד' ה דבר כאשר אומרו ועוד

 מאשר מוסר לקחו ולא בושו ולא'. ה עם את המיתם אתם לומר ישראל לב על עלה מה ועוד

 ואיך. פשעם ביד וישלחם' ה את ההם האנשים נאצו כי ויכירו. יתברך השגחתו ראו בעין עין

 . אלוהים יראו ולא ההוא הרע כדבר לדבר לבם אל ערבו

 .מיתתם ביום ולא המחרת יום עד התלונה איחרו למה ועוד

 

ָהְלָאה ִּכי -ָהֵאׁש ְזֵרה-ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת-ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוָיֵרם ֶאת-ֶאְלָעָזר ֶּבן-ֱאֹמר ֶאל ב
 : ָקֵדׁשּו

'. ה בחיר אהרן כבוד על היה יתברך חמתו כל הלא, לדבר איש יוכל כי, אלוהים ראה הנה אך

 איש בקרוב הוא יקפיד לא זרעו יתר או אלעזר על אך'. ה צוה אשר כהונתו על שהרהרו על

 לאמר צוה כן על. בלבד באהרן הנוגע על הייתה רק לא יתברך קפידתו כל כי, לכהן לוי מבית
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 לדורות זכרון יהיה למען ',וכו וירקעום' וכו המחתות את וירם אהרן מזרע שהוא אלעזר אל

 .הוא אהרן מזרע לא אשר זר איש יקרב לא אשר אומרו וזהו. אהרן זרע בכהונת נגוע לבלתי
 . כמוהו זרעו גם כי, בלבד אהרן זרע אם כי, לומר

 

 הקריבו שמים לשום ששלא גם כי, יתברך חכמתו גזרה הנה כי ,והוא, הכתובים עניין אל ונבוא

 אך'. ה לפני שהקריבום אחר, לזכרון למזבח צפוי ליעשות קדושה מהם יבצר לא, המחתות

 מזבחו את יתברך ציפה לא צדיקים שהיו לא אם ישראל נא יאמר כי, תקלה תצא זה לעומת

 עם ,'וכו המחתות את הרם מצווה שאני במה תתמה אל, יתברך הוא אמר לזה. במחתותם

 '.ה לפני התקרבם על ,קדשו הלא כי'. ה למזבח צפוי להנתן עבירה, בם שנעשה מחתות היות

 

ִהְקִריֻבם -ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ג
 : ַוִּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 'ה-ִלְפֵני
 היו' ה את מנאצים אילו, ולומר לחלוק דין לבעל פה פתחון מהיות יבצר לא כי, ספק אין והנה

 יגמרו כן על. למזבח צפוי מהם מלעשות מחתותם נתעבו לא למה, אנשים וחמשים המאתים

 ומה. קרח עם הדין כי חושבים, לתומם מוטעים אם כי. היו מזידים לא כי רק זה אין כי, אומר

 לא, הנשיאות ראוי למי. גדול כהן ואחד, מלך אחד, עמרם בני. ארבעה אבא אחי, באומרו גם

 מחתותם זכרון לעשות צוה ואדרבא, בעצם עליהם' ה קצף לא כן ועל. השני ליצהר בכור שאני לי

 .קדשו כי אומר' ה את בשומעם גם ומה. מזבחו על לרקעם
 

 .החטאים מחתות את אמר מיד, יתברך לפניו הם טובים כי חושב מלב תועה להסיר כן על
 מה אלא. המה בנפשותם חטאים אדרבא הלא כי, היו רשעים לא כי לומר תטעה אל לומר

 כן על', ה לפני שהקריבום בחינת ידי שעל אם כי. בהם קדושה שיש לא ',כו אותם ועשוש

 .כלל הייתה קדושה פעולתם שבבחינת לא, קדשו כי אמרתי לזה .ויקדשו

 אמר לזה. המזבח גבי על נתנים עבירה בהן שנעבדה מחתות בראות יטעו הלא תאמר ואל

 .ישראל לבני לאות בהפך היא הכוונה שאדרבה

 

 - ואז

 : ַוִּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֵאת ַמְחּתֹות ַהְּנחֶׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו ַהְּׂשֻרִפים ַוְיַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבחַ  ד
 ולא אהרן. 

 

ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ֲאֶׁשר לֹא ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן הּוא ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת -ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר לֹא ה
 : מֶׁשה לֹו-ְּבַיד 'ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ְולֹא 'ְפֵני הלִ 
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 כי .אהרן מזרע אשר וכל אלעזר אם כי כלומר ,אהרן מזרע לא אשר זר איש יקרב לא למען 

 כן לא כי. היו מוטעים כי נאצו לא שאלו ולא. זרעו על גם אם כי' ה הקפיד בלבד אהרן על לא

 .כאלה הקרב כל וכעדתו כקרח רק, הוא

 

 כי, לומר הוא'. וכו זכרון' וכו אלעזר ויקחש מה לומר כיוון .לו משה ביד' ה דבר כאשר ואומרו
 ,וכעדתו כקרח יהיה ולא, לאמר. לו אפילו הוא ,יומת הקרב והזר משה ביד' ה דבר כאשר

 . ישראלים שהיו כעדתו או, כקרח לוי בן יהיה בין

 

 בדברו יתברך כיוון בשבילו שגם. למשה לו אפילו ,משה ביד' ה דבר כאשר אם כי, עוד ולא

 משה אפילו שהוא מאהרן גדול ואפילו, לוי ובן צדיק לאיש אפילו ,זר איש יקרב לאש למשה זה

' ה דבר כאשר וזהו. עולם באי לכל וחומר קל נשא וממנו .אהרן מזרע אם כי יקרב לא, עצמו
 שמות( ל"ז שאמרו וכמו. אהרן זרע לפני זר הוא גם כי. ממש משה של בשבילו ,לו משה ביד

 במקום הוא ברוך הקדוש לו ואמר. כאברהם למלכות הנני לכהונה הנני משה שאמר), יג ב רבה

 .תעמוד אל גדולים

 

 : 'ַעם ה-ֶאתַאֲהֹרן ֵלאֹמר ַאֶּתם ֲהִמֶּתם -מֶׁשה ְוַעל-ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל-ֲעַדת ְּבֵני-ַוִּי�נּו ָּכל ו
 ואת. אבירם עדת על ותכס דתן ובלעה פיה את האדמה פצתה אשר את ישראל בראות והנה

 נורא כי' ה מעשי את ראו כי ספק אין הנה. אנשים וחמשים במאתים' ה שרף אשר השריפה

 צפוי פחים יריקוע וראו שקמו ממחרת אך. עונם ביד וימוגגם כמעשהו לאיש משפט עושה, הוא

 בזדון אנשים וחמשים המאתים היו' ה מנאצי אם בלבם אמרו אז. האנשים ממחתות' ה למזבח

 המזבח?! על ןמהינת מחתותם' ה תיעב לא למה. תועבה רתוקט מחתותם, היו רשעים וזבח

 

. עמו ושהדין קרח עשה לבב בתם כי חושבים. היו ומוטעים, יקראו' ה שעם אם כי זה אין אך

 סרחון שהיה עם, בתפילה או. נפשם ממות להציל ואהרן משה יכולים היו בקלות כי באופן

 אנשים וחמשים המאתים וישובו ואבירם דתן קרח יבלעו עד, המחתות עניין להאריך או. רביעי

 לומר .המיתם אתם לאמר אומרו וזהו. המיתום הם כאילו מיתתם מתיבגר נמצאו. מטעותם

 יתברך רצה ושלא. מה בצד המה יתברך עמו כי '.ה עם את המיתם אתם הוא רולאמ שראוי מה

 ממש היה שלא עם. לתורה ומקרבן בידם מוחים בהיות להצילם לכם אפשר היה כי, במיתתן

 הייתה יוצאה עזריה בן אלעזר רבי של פרתו דרך על. המיתום שהם לאמר כהם לאנשים ראוי

 נקראת, מיחה ולא למחות יכול שהיה, בה מיחה שלא ועל. שכנתו של הייתה אלא שלו ולא'. כו

 ).ב נד שבת( פרתו

 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה ט
 : ְּפֵניֶהם-ֵהֹרּמּו ִמּתֹו� ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע ַוִּיְּפלּו ַעל י
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ְקֹטֶרת ְוהֹוֵל�  ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים-ַהַּמְחָּתה ְוֶתן-ַאֲהֹרן ַקח ֶאת-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יא
 : ֵהֵחל ַהָּנֶגף 'ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה-ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי-ְמֵהָרה ֶאל

ַהְּקֹטֶרת -ּתֹו� ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת-ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ַוָּיָרץ ֶאל יב
 : ָהָעם-ַעלַוְיַכֵּפר 

 : ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה-ַוַּיֲעֹמד ֵּבין יג
 : ֹקַרח-ְּדַבר-ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ִמְּלַבד ַהֵּמִתים ַעל יד
 : ַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרהֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד וְ -מֶׁשה ֶאל-ַוָּיָׁשב ַאֲהֹרן ֶאל טו

 

  דברים: ארבעה הקשה ל"ז העקידה בעל הרב הנה

 ואחר הלך והוא, ילך כך ואחר קטורת שים צוהו משה כי, משה ממאמר אהרן שינה למה. א

  .משה דבר כאשר אהרן ויקח ונאמר .הקטורת את ויתן כך
 . הנגף החל משה לו שאמר מה על חידש מה ',וכו הנגף החל והנה באומרו. ב

 .קטורת ושים משה כמאמר וישם אמר ולא ,הקטורת את ויתן אומרו וגם
  .המגפה ותעצר אומרו אחר נעצרה והמגפה ואמר חזר למה. ג
 .משה אל ששב שיבה זו ומה, 'וכו המתים בין עמידה זו מה. ד
 

ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵל� ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל -ַהַּמְחָּתה ְוֶתן-ַאֲהֹרן ַקח ֶאת-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יא
 : ֵהֵחל ַהָּנֶגף 'ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה-ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי-ְמֵהָרה ֶאל

 המחתה את קח לאהרן אמר לכן. הזה העם בעד תתפללו ואל הרומו אמר ה"שהקב, פירש לכן

 .דחוקה השעה וגם. להתפלל הורשה שלא, תפילה במקום

 

ַהְּקֹטֶרת -ּתֹו� ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת-ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ַוָּיָרץ ֶאל יב
 : ָהָעם-ַוְיַכֵּפר ַעל

 והנה אדרבא נגף עצירת שבמקום וירא '.וכו וירץ משה דבר כאשר ויקח רק אהרן שינה ולא
 או ענשם בשאת אם כי מועיל הזה המסורת אין כי והוא. יותר מתחדש עתה כאילו ,הנגף החל

 לבו שם, יזיק ואדרבא כעת מועיל בו שאין אחר. לזולתו הקטורת את ויתן כן על. בתשובה

 .והתשובה החרטה אל להיישירם עליהם לכפר

 

 : ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה-ַוַּיֲעֹמד ֵּבין יג
 אל התעוררות בהם נתן תחילה'. וכו וישב' וכו המתים בין ויעמוד שנאמר מה הייתה והכפרה

 והתחילה. מיתה של דברים לבו אל יתן שהחי ,החיים ובין המתים בין שיתבוננו, החרטה

 . להעצר המגפה

 

 : ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה-מֶׁשה ֶאל-ַוָּיָׁשב ַאֲהֹרן ֶאל טו
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 ואחר, ומצות תורה משם אשר משה אל להושיבם אותם שיעורר', וכו אהרן כששב אמנם

 .דבריו תורף כ"ע, בעצם נעצרה והמגפה אז, טוב עשה אל גם מרע סור אחר שהביאם

 

 על פירוש הוא וכאילו), ב"ע ק דף א"ח זוהר עיין( ל"ז לרבותינו מדרש מצא ששוב, ואמר

 אליו: וירא בפרשת בזוהר וזה לשון. סוף ועד מתחילה שהזכיר הדרך על המעשה

 עניינא מדרשות ובתי כנסיות בבתי בפומיה דאדכר מאן האי, כרוספדאי רבי אמר

 חובא דמדכרין מלאכיא דאינון, הוא כרותה ברית. בהו ויכוין ותקרובתא דקורבניא

 דאמר דכיון. פרשתא האי יוכח ומאן. טיבו אלא ליה למעבד יכלין דלא, ליה לאבאשא

. דצדיקייא נשמתא דחמא כיון, בדיניה לעיין, עליו מהו, עליו נצבים אנשים שלשה והנה

 מהרי, אומר ומהו. המדרש בית, האהלה מה. האהלה אברהם וימהר כתיב מה כך

 ובדין. אברהם רץ הבקר ואל ד"הה. בהו מתכוונת ונשמתא, הקרבנות עניין סאים שלש

 .להו לאבאשא יכלין ולא להו נייחא

 קח אהרן אל משה ויאמר וכתיב, בעם הנגף החל והנה דכתיב קרא פתח פינחס רבי

, מהרה והולך התם וכתיב מהרי הכא כתיב. המגפה ותעצר וכתיב', וכו המחתה את

 הוינא חדא זמנא פינחס רבי אמר. לאשתזבא קרבן כאן אף לאשתזבא קרבן להלן מה

. לברייתא דמעלי מלה מר לי לימא, ליה אמינא. באליהו ביה וערעית באורחא אזלין

. נש דבר חובי לאדכרא דממנן מלאכיא אלין כל קמיה ועלו, ה"קב גזר קיים, לי אמר

 חילא בכל איתעבד וכרוזא אתגזר. משה דמני קורבניה נשא בני דידכרון דבעידנא

 וליבא נפשא ברעות ויימרון, מדרשות ובתי כנסיות בבתי בארעא בנוי ייעלון דאי, דשמיא

 .מנייהו מותנא דיתבטל, בוסמין דקטורת עניינא

 עליה ותן המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר כתיב מה, וראה בא, יצחק רבי אמר
 וירץ כתיב מה'. וכו' ה מלפני הקצף יצא כי למה אהרן ליה אמר .קטרת ושים' וכו אש
 ותעצר' כו החיים ובין המתים בין ויעמוד וכתיב ',וכו הנגף החל והנה העדה תוך אל

 .מותנא ונתבטלה לשלטאה דמחבלא מלאכא יכיל ולא. המגפה

 

 גברא, אמרו, מתא בני כל עליה לחישו. אושפיזיה לגבי אתא, טרשא לכפר אזל אחא רב

 דאית ליה אמרו. מהו להן אמר. אובדנא על ליה אמרו. לגביה נזיל הכא אתא רבא

 כנשתא לבי נזיל להו אמר. אתבטל ולא אתתקף יומא וכל, מותנא דשארי יומי שבעה

 רב להם אמר. למות נטו ופלוני פלוני ואמרו אתו אזלי דהוו עד. ה"קב קמי רחמי ונתבע

 בני מתא בני ארבעים מנכון אפרישו אבל. דחיקא דשעתא, הכי לקיימא עיטא לית אחא

 לזויתא עשרה. עמכון ואנא, חולקין לארבעה עשרה עשרה, יתיר דזכאין מאינון, נשא

 יהיב ה"דקב, בוסמין דקטרת עניינא נפשיכון ברעות ואמרו. זוייתא לארבעה, דמתא חד

. זוייתא לארבע מתא בכל ועברו זמנין תלת כן עבדו. עמיה דקורבניא ועניינא. למשה

 לבתיהון מנייכו אפרישו, לממת דאושיטו לאינון נזיל להו אמר לבתר. כן אמרין והוו
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 המחתה את קח אהרן אל משה ויאמר, פסוקייא אלין אמרו תסיימון וכד. כדין ואמרו
 סתרא סתרא דקאמר קלא ההוא שמעו. מנייהו ואתבטל עבדו וכן'. וכו ויעמוד' כו

 חלש. ליה ליבטלא ידעי דהא, הכא אמרי לא דשמיא דינא דהא לעילא אוחילו. קמייתא

 דיחזרון לון ואימא זיל. דא עביד דא עבדת כד ליה דאמרי שמע, אדמוך, אחא דרב לביה

 דלא עלייהו וקבילו, שלמתא בתשובא לון ואחזר קם. קמאי אינון דחייבין, בתשובה

 . המאמר ל"עכ מחסיא מתא ליה וקרו דקרתא שמא והחליפו. לעולם מאורייתא יתבטלון

 

. בכתובים נרמז אשר עצמם הם, עמהם עשו אשר והדברים ,הנזכר הרב אמר זה ועל

 בתשובה לון ואחזר קם אמר, פירשנו כאשר המתים בין ויעמוד שאמר מה כנגד כי הנה

 יתבטלון דלא עלייהו קבילו אמר, כנזכר משה אל אהרן וישב שאמר מה וכנגד. שלמתא

 .ל"עכ אתי גנוב הוא וכאילו כהוגן הכל שעולה הנה. מאורייתא

 

. ממאמרו הוא נהפוך אדרבא כי. הגניבה נמצאת בידו לא כי, שכלו בארובות הרואה יראה והנה

. התשובה העדר על יותר מזיק היה ואדרבא, הקטרת לו שוה לא' ה בחיר שאהרן אמר הוא כי

 . התשובה העדר על המות מעצור לקטורת מעצור שאין, פעמים כמה זה צווח המאמר והנה

  '.וכו כרותה ברית באומרו. א

 חילא בכל כרוז יתברך הוא ושהעביר. מותנא תתבטל בוסמין רתוקט ידי דעל אליהו מאמר .ב

 וקטרת תשובה ידי על האם. זה לכל צורך מה תשובה ידי על היה ואם. ברית וכרת דשמיא

 . התשובה בפני שעומד דבר אין והלא. כרוז ולהעביר ברית לכרות יצטרך

 יחזירם יתברך הוא לו צוה כך שאחר. נעצרה המגפה, תשובה שבלי, עצמו המעשה .ג

 הקטרת הועיל לא שלכן כלומר. גדול היה קרח שעון ל"ז הרב רמז דבריו שבתוך וגם. בתשובה

 ואדרבא לאהרן הועיל לא שהקטרת אמר הוא כי. עצמו המאמר יכזיבנו זה גם הנה. תשובה בלי

 כתיב מה וראה בא אמר יצחק רבי הנה כי. פניו על מכזיבו עצמו הוא שהביא והלשון. הזיק

 מלאכא יכיל ולא '.כו' ה מלפני הקצף יצא כי לו אמר, למה אהרן לו אמר '.כו משה ויאמר

 המלאך יכולת הסיר אהרן שעשה הקטרת כי בפירוש הנה. מותנא ונתבטלה לשלטאה מחבלא

 גנוב כאילו שאמר, לקימחיה חש לא איך ותימא. הזיק אדרבא כי אומר והוא. מלחבל המשחית

 אחר עון וזה, הלך חלף קרח עון הנה כי. איננה קרח עון רב כי טענתו שגם גם ומה. אתו הוא

  .קרח דבר על המתים מלבד' כו המתים ויהיו הכתוב כמאמר. הוא
 

 למעלה ככתוב שהוא ',כו המיתם אתם אומרם על רק, היה קרח דבר על לא אלו אשמת כי הנה

 מעון היה חמור לא הכתובים מהכרח כתבנו כאשר גם ומה. אנשים וחמשים המאתים על

 ראיה מביאים וגם, המגפה מנע הקטרת כי אומרים ל"ז רבותינו מאמרי כמה זה וזולת. הראשון

 הוא ברוך הקדוש שאם ועוד. הזיק שאדרבה הזה לדבר ישמע ומי. הכתובים פשט וכן, מאהרן
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 משה בחר התפילה מניעת שעל אמר ואיך. יבחר לא בקטרת גם, שיתפללו חפץ היה לא

 . בקטרת

 . המחתה את ויתן לומר לו היה, כדבריו הוא הקטרת את ויתן שאם ועוד

 . ו"הוי עניין מה העם על שויכפר מה פירוש הוא ויעמוד אומרו שאם ועוד

 . ם"המ י"בצר ויעמד לומר לו שהיה ועוד

 . י"בצר ן"השי לומר לו היה וישב באומרו וכן

 . התשובה בחינות שתי בין צורך ללא מפסיק פסוק הוא' כו המתים ויהיו אומרו וכן

 .כלל בכתובים מתיישב דרכו שאין הדברים כלל

 

 כוונת אל לבא נקח וממנו, הנזכר המאמר מלות ספורי אל לב נשית, הביאור אל לבוא אמנם

 היא, ותועלתן וקטרת קרבן הזכרת שכח, מורה, כרוספדאי רבי ממאמר כי והוא. הכתובים

, מורה', כו דשמיא חילא בכל ה"קב גזר קיים אליהו ממאמר וכן. רע מעשות מלאכים כח להסיר

 יכיל ולא שאמר יצחק רבי ממאמר וכן. מלחבל שמיא חיל כח להסיר מועיל בוסמין שהקטרת

 יצוייר אם כי מזה יראה. הקטרת ידי על מתרפה המלאך שליטת שכח מורה, לחבלא מלאכא

 שיתרפה בשליח רק, תשובה בלי קטרת יועיל לא, מחבל מלאך בלי בידו המכה יתברך הוא יהיה

 דיחזרון לון אימא השמים מן אחא לרבי שאמר. המאמר סוף לשון יורה וזה. לו המסור הרוגז כח

, קמאי אך. המלאך בפני הועיל הקטרת כי באצבע יורה הנה. קדמאי אינון דחייבין בתשובה

 .תשובה בלי לפני הקטרת להם שוה ולא. הם חייבין

 
 הנוגף המלאך שנגפם אחר למות לנוטים גם יועיל הקטרת כי, ההוא מהמאמר נקח שנית עוד

 .למות הנוטים אצל כך אחר ההוא כסדר לעשות למו צוה כן כי. בהם

 

 אצל ילכו כן ושאחרי, מהארבעה זוית לכל עשרה תחילה העמיד למה ,לב נשית שלישית עוד

 שלשה כי ספק אין אך. אחת בבת הכל ויעשו תחילה אליהם שמה ילכו ציוה ולא. למות הנוטים

  הן: חלוקות

 . מתו כבר אשר ,אחת

 . חיים ועודם במגפה הוכו אשר ,שנית

 . עדיין הוכו ולא להכות נתעתדו אשר ,שלישית

 הסיר ראשונה, והיא. בהדרגה אך, תיקון צריכות חלוקות השתי אך. הלכו חלפו המתים והנה

 כן על. ימותו בל מהמוכים מות למנוע כך ואחר. יד בהם שלח לא באשר, מלנגוף הנוגף כח

 בתי אל ללכת כן ואחרי. לנגוף עוד מבא המשחית למנוע העיר את לסבוב, היה מעשהו תחילת

 .להחלימם למות ונוטים המוכים

 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה ט
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 באהבתו יתברך הוא הנה כי והוא .ד"בס הכתובים ביאור אל נבוא האלה הדברים ובשלשת

. לאמר משה אל' ה וידבר כן על, למעלה כמפורש מאד גדל לא שהעוון גם ומה, ישראל בני את

 ואל משה אל' ה וידבר יאמר טוב וטוב. לזולת לאמר אינו כי ,לאמר מלת אל לב בשום והוא

 משה אל למעלה כאומרו ,'וכו הרמו באומרו שניהם לכלול עתיד שהיה כיון', וכו הרומו אהרן

 משה לשיאמר דבר יתברך הוא דיבר כי הוא אך. לאמר ממלת ולשתוק ,'וכו הבדלו אהרן ואל

 .'וכו המחתה את קח לאהרן שאמר מה והוא. תיקון
 

 : ְּפֵניֶהם-ֵהֹרּמּו ִמּתֹו� ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה ֹאָתם ְּכָרַגע ַוִּיְּפלּו ַעל י
 היתכן, להפרישם צורך מה כי. 'וכו הרומו הוא הלא, התיקון משה שיאמר כדי שאמר הוא ומה

 . מתוכם יופרשו לא אם ואהרן משה את הכות לבלתי המשחית יבחין שלא

 כמנודים שהם, העדה רעת על תורה הבדלה כי הוא אך. כדלעיל הבדלו ולא, הרמו שאמר ועוד

 מגן זכותכם כלומר. בעלמא והפרשה תרומה לשון הוא הרמו באומרו אך. מהם ליבדל ומצוה

 כאב וגם. למו מועלת זכותם כי בשמוע לתקן שיתעוררו כדי ,אתם ואכלה' וכו הרמו. בעדם

 כמנודים אינם הנה בלבו משה אמר כן על. להצילו יבקשו למען, בני את ואמית הניחוני האומר

  טעמים: משני קטורת להקטיר לא וגם. פנאי אין להתפלל וגם, הבדלו אמר לא הלא כי שאפרוש

, תשובה בלי מועיל הקטרת אין כן ואם. יתברך עצמו ידי על הוא כי ,אתם ואכלה אמר כי ,אחד

 אמר כי, שנית. כחו להתיש מלאך ידי על הפקידה בהיות לא אם. המדרש מלשון למדנו כאשר

 . להקטיר פנאי אין יחתו שאול רגע ואם, כרגע

 כעניין, תחתיהם מותנו כאומרים פניהם על נפלו אם כי, עליהם להגין מהעם פירשו לא כן על

, לוקים היו כבודם על כי גם ומה. למות עצמם כמוסרים נופלים כוונת זו כי .הזוהר ספר מאמר

 ידי על דיבר אשר הרעה מעשות' ה וישוב, ברעה היקלו ובזה '.וכו המיתם אתם אומרם על

, המאירה באספקלריא למעלה מה הרואה, משה כי, ולמה. כרגע מלהיות וגם. יתברך עצמו

 .הדברים שני נתקנו זו נפילתם ידי על והנה ראה

 

ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵל� -ַהַּמְחָּתה ְוֶתן-ַאֲהֹרן ַקח ֶאת-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל יא
 : ֵהֵחל ַהָּנֶגף 'ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה-ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי-ְמֵהָרה ֶאל

 כן על. משה ראה כאשר התיקון ראה לא שאהרן ולמה'. וכו המחתה את קח לאהרן אמר אז

 וגם, עדיין שבו ולא בעצמו עושה ה"שהקב אחר בקטרת אצוך איך תתמה אל, משה לו אמר

 מהמשחיתים אחד הוא '.ה מלפני הקצף יצא הנה כי ',ה הראני כה כי איפה דע כי. כרגע שהוא

 . יתברך בעצמו יעשה ולא, לפעול' ה מלפני יצא קצף הנקרא

. למו לאט רק, הוא כן לא כי. כרגע יעשה לנגוף שיצא הקצף שגם תחשוב אל ,אמר השנית ועל

 לכן. לימשך החלה רק, וגמר התחלה בו אין אשר כרגע ולא, שהחלה ,הנגף החל אומרו וזהו

 .תקוה יש כי', כו מהרה הולך

 

http://www.daat.ac.il/


 206       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

ַהְּקֹטֶרת -ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאתּתֹו� ַהָּקָהל -ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶׁשה ַוָּיָרץ ֶאל יב
 : ָהָעם-ַוְיַכֵּפר ַעל

 , משה שאמר דברים משלשה, אהרן אמר אז

 , אעשה אני האחד

  מגו ותרי

 . מלעשות אמנע תלתא

 דבר כאשר אהרן ויקח וזהו. אעשה כן, אליה והצריך והאש המחתה את שאקח שאמר מה
 . הלקיחה בעניין שהוא ,משה

 הדבר כי בלבד מהרה הליכה ולא ,שארוצה אלא אעשה לא ,מהרה והולך שאמר בשנית אך

 . מאד נחוץ

 אהרן ראה כי, והוא. השיטה מוחלפת ',וכו והולך כך ואחר קטורת ושים שאמר השלישית ועל

 . מכבה ואין ובערה לחטא יוסיפו ועוד, המדורה מגדיל היה יעשה כה אם כי

, הייתה תלונותם כי. ל"ז י"רש והביאו) ו ויסע' פ בשלח מכילתא עיין( ל"ז רבותינו אמרו כי, והוא

 אנשים וחמשים המאתים יקחו משה צוות ידי ועל. העם את ומכלה ממית היה הקטרת כי

 ידי על יהיה וגם. יחיו בו אדרבא כי, להראות בקטרת משה בחר כן ושעל. המיתם' וכו מחתות

 אהרן שוב צורך לדעתם יהיה וזה. יחיו ידם על אדרבא כי. המיתם אתם, עוד יאמרו שלא, אהרן

 . יחיו, והקטרת שניהם ידי על כי להורות. אליו שובו עד נעצרה שלא, משה אל

 

 בראותם כי. לחטא יוסיפו אליהם בואי טרם קטורת אשים אם, אהרן אמר כי, יתכן כן ועל

 זה אין כי. הזאת המגפה עשה מי הדבר נודע אכן יאמרו אחד פה, קטרת מלאה בידי המחתה

 דמה ואשר כלנו אשר והוא. במחתה הקטורת שמת הנגף החל מאז כי. הקטורת חרב אם כי

, מאמרם לכסלת ישובו ואז. אנשים וחמשים למאתים עשה כאשר עלינו הזה הצער ובשלו. לנו

 קטרת שם ולא יותר אז התחכם לכן. הלז בקטורת היום אותנו וגם', ה עם את המיתם אתם

 ואז. הקטרת ידי על נעצר כן ואחרי הנגף היה קטורת תת טרם, אדרבא כי יראו למען. במחתה

 כי כלומר. וישם אמר ולא ויתן באומרו, טעמו את שנותו וזהו. הקטרת שומו על טובה לו יחזיקו

 . דעתם הפך טובה כמתנה להם הקטורת יהיה כי. להם תחשב למתנה עתה

 

. כדרכנו הכתובים שהבין למד מאהרן כי ואחשבה, אחא רבי עשה אשר ככל אהרן עשה והנה

  הנזכרים: סוגים מהשלש יבצר לא כי והוא

 . מתו שכבר המתים

 . כרגע מתים היו לא כי, למות נוטים והם, מתו לא עדן אשר והמוכים

 . הוכו לא עדיין ואשר

 עשה וכן. לנגוף הנוגף עוד בם ישלוט בל ,העם על לכפר הקטרת את נתן כלל דרך וראשונה

 .לנגוף משחית עוד בם ישלוט בל, העיר כנפות בארבע הבריאים על בקש ראשונה כי, אחא רבי
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 : ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה-ַוַּיֲעֹמד ֵּבין יג
 עוד יכה בל העם על ויכפר קטרת שום שאחר, אהרן מעשה והוא, למות הנוטים על כן ואחר

 הנה כי והוא '.וכו המתים בין ויעמוד וזהו. חיים שעודם המוכים את לתקן עמד, המשחית בם

 מהכות השטן את מלעכב יותר והחיותם מהחלימם קשים הם, גוססין והם הוכו כבר אשר

 סיבב אחא שרבי אחר כן ועל. להשיב וקשה לסרדיוט כנמסר הוא הוכה כבר אשר כי. בבריאים

 אחרי ללכת להוסיף ציוה. בבריאים להכות עוד המשחית ישלוט בל כלל דרך לתקן, העיר את

 עדנה חיים הם אשר ובין מתו כבר אשר הם המתים בין עמד אהרן כן. למות הנוטים בבתי כן

. לאלו אלו בין להפסיק ועמד. המשחית ביד מסורין ממש כמתים היו אשר, וגוססין היו מוכים אך

 שהגוססין והפסיק עמד הוא. והמתים ביניהם הפסק היה ולא ממש כאחדים היו כי היות עם

 מנגף טעמו את שנותו וזה ובכוונתו הקטרת בעניין הוסיף כי, והיה. ימותו ולא המות מדרך ישובו

 .הנגף מחמת המיתה היא ומגפה הכאה היא נגף כי, למגפה

 

 : ֶנֱעָצָרהֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה -מֶׁשה ֶאל-ַוָּיָׁשב ַאֲהֹרן ֶאל טו
 ואחר. למיתה קרובים גוססין קצת היו ועדיין, עוד נגף היה לא ויכפר הקטרת את נתן מאז והנה

 .כמדובר מהנגפים גם נעצרה, המיתה היא והמגפה כך

 

 מעשה תורה במתן למשה לימד השטן כי, האומרים) א פט שבת( ל"ז רבותינו דברי יתכנו ובזה

) טו תצוה תנחומא( ל"ז שאמרו כמו רצה לא למה כן שאם, עליהם ויקשה. הנגף למנוע הקטרת

 מלנגוף במניעתו הודה השטן כי, הוא אך. מסרב היה כן לא שאם, משה אל עמו אהרן ששב עד

 כי. משה זכות שנצטרף עד, סירב אלו על, למות לקוחים גוססין והיו הכה כבר אשר אך. עוד

 . למות הלקוחים לחיות לא אך, מלנגוף לבטל הקטרת יספיק לו די כי, אמר

 

 ותעצר באומרו, למגפה העצירה הקדים מתחילה כי .הלשון שינוי אל עוד לב נשית ובזה
 . נעצרה והמגפה ואמר, המגפה והקדים היפך כך ואחר ,המגפה

 . משה אל אהרן שיבת קודם נאמר למה', וכו המתים ויהיו אומרו וגם

 . לאומרו צורך מה ,קרח דבר על המתים מלבד אומרו וגם

 

 נשארו ועדיין. עוד לנגוף יכול ולא השטן כח כשל, העם על ויכפר קטרת שום ידי על הנה אך

 המתים בין ויעמוד כי. לעכבם רק בעצם לו שווה ולא, להחיותם אהרן לבו שם ועליהם, הגוססין
 כי ,ותעצר וזהו. מתו ולא בהוייתן וישארו, הכתות שתי בין בזכותו עמד, כמדובר החיים ובין

 אפשר היה ועדיין. עכבה לשון שהוא עצירה לשון אומרו וזהו. תלויה המגפה ועדיין, העצור היה

 מלבד אלף] עשר ארבעה) [ד"כ( כבר במגפה המתים ויהיו הנה כי אהרן וירא. השטן יקטרג

 עדיין ניגפו לא אשר בהצלת אהרן נתרצה לא כן על. היו רבים כי באופן קרח דבר על המתים
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 והמגפה ,כן ויהי. המוכים את גם להקים בזכותו לו יעזור ,משה אל אהרן וישב כן על. בלבד

 .עולמית והייתה עצורה ,נעצרה, שהייתה תלויה

 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה טז
ֲאֹבָתם ְׁשֵנים  ְנִׂשיֵאֶהם ְלֵבית-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַקח ֵמִאָּתם ַמֶּטה ַמֶּטה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָּכל-ַּדֵּבר ֶאל יז

 : ַמֵּטהּו-ְׁשמֹו ִּתְכֹּתב ַעל-ָעָׂשר ַמּטֹות ִאיׁש ֶאת
 הוסיפו אדרבא, זר איש יקרב שלא לאות לעשות שצוה פחים מרקועי כי, יתברך ראותו אחרי

 ישוכו שבו אחרת דרך לעשות יתברך ראה כן על. 'וכו' ה עם את המיתם אתם ואמרו, לחטא

  ,אב לבית מטה ליקח והוא. תלונות
 

 : ַמֵּטה ֵלִוי ִּכי ַמֶּטה ֶאָחד ְלרֹאׁש ֵּבית ֲאבֹוָתם-ְוֵאת ֵׁשם ַאֲהֹרן ִּתְכֹּתב ַעל יח
 : ְוִהַּנְחָּתם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ָהֵעדּות ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ָלֶכם ָׁשָּמה יט

 אליצפן נשיא נתמנה לקהת כי, להם אבות בתי שלשה כי ולהיות .לוי מטה על אהרן שם ואת

 אחד מטה כי אמר לזה. לוי לשבט שלשה יצטרכו כן ואם. ומררי לגרשון זה דרך ועל, עוזיאל בן
 .שלשה שאבותם עם אבותם בית לראש

 

ְּתֻלּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהם -ּבֹו ַמֵּטהּו ִיְפָרח ַוֲהִׁשֹּכִתי ֵמָעַלי ֶאת-ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאְבַחר כ
 : ֲעֵליֶכםַמִּליִנם 

ְנִׂשיֵאיֶהם ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד ַמֶּטה ְלָנִׂשיא ֶאָחד -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְּתנּו ֵאָליו ָּכל-ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל כא
 : ְלֵבית ֲאֹבָתם ְׁשֵנים ָעָׂשר ַמּטֹות ּוַמֵּטה ַאֲהֹרן ְּבתֹו� ַמּטֹוָתם

 : ְּבֹאֶהל ָהֵעֻדת 'ַהַּמֹּטת ִלְפֵני ה-ַוַּיַּנח מֶׁשה ֶאת כב
, עשה מה כן על. פרח מטהו כן ועל מהשאר הארון נוכח יותר היה אהרן מטה אולי, יאמרו ולבל

 והאחרים. האויר פני רואה היה שלא באופן, מהם מסובב, מטותם בתוך אהרן מטה את נתן

 .אהרן מטה ולא, מועד ואהל הארון פני נוכח היו

 

ַאֲהֹרן ְלֵבית ֵלִוי ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ -ֹאֶהל ָהֵעדּות ְוִהֵּנה ָּפַרח ַמֵּטה-מֶׁשה ֶאלַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיבֹא  כג
 : ִציץ ַוִּיְגֹמל ְׁשֵקִדים

 . מיותר הוא לוי לבית אומרו הנה

  .שקדים ויגמול ציץ הציץ ולמה, מספיק היה פרח הוצאת כי ועוד
 גם הלא כי, עלינו ולאהרן למשה מה מלומר לוי שבט כל מלב להסיר הוא ברוך הקדוש רצה אך

 כי, והוא. השבט עיקר הם הן כי יתברך הורה כן על. יעקב של מעשרו כמוהו לוי מבית אנו

 ומאשר .לוי לבית אהרן מטה ויפרח וזהו. לוי לבית היא והפריחה, עצמו לוי אל משל המטה

 לוי כי שהוא. זה השתלשלות בדרך מורה, שנים רבים מיעוט שהם ,שקדים ויגמול ציץ הוציא
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 הם שקדים ויגמול, עמרם את הוא ציץ ויצץ, הפרח הוא קהת את הוציא, המטה משל שהוא

 .לוי זרע בשאר זה סדר ואין. ואהרן משה

 

 אם רק, צודק זה לשון אין כי'. וכו מעלי והשכתי אומרו אל לב בשום, הנזכר בדרך, והנכון

 יתלוננו לשלא הוא ואם. עברו כבר אך. לשככם ובא, יתברך עליו רועשות התלונות עדיין היו

 . שיכוך לשון ולא, ישראל בני תלונות למנוע לומר לו היה, עוד

 .מיותרת את מלת וגם

 

 לפניו עומד קטגור, משחית מלאך נעשה עון מכל כי ל"ז מאמרם נזכיר, העניין אל לבוא אך

 ו"רנ ודף, א"ע ריד דף ג"ח( רבים במקומות הזוהר ספר מאמר והוא. עושהו על להשטין יתברך

 מאמר הוא זה כי. תשובה ידי על אם כי, להשטין' ה פני נוכח מלעמוד סר אינו כי ואמרו). א"ע

 העבירו, בחטאתך שנעשה הקטגור הוא) יג יב, ב שמואל( חטאתך העביר' ה גם דוד אל הנביא

 שעל שהוא. עיני מנגד מעלליכם רוע הסירו בביאור מאמרנו והוא. עליך מלקטרג מלפניו יתברך

 .מלקטרג יתברך עיניו מנגד, ממעלליהם הנעשה הרוע יסירו תשובה ידי

 

 ונבוא אל העניין
 כי. למעלה שהבאנו טרשא בכפר אחא רב בימי כעניין, ההוא בזמן לישראל קרה הנה כי ,והוא

 בלי יועיל לא כי, השמים מן לו אמרו, הקטורת פיטום קריאת ידי על נעצרה שהמגפה אחר

 יתכן זה דרך ועל. למעלה כמפורש בתשובה שהחזירם עד. להשטין העון יוסיף עוד כי. תשובה

 סר לא כי, תשובה עשו לא ועדיין, במחתה אהרן ידי על נעצרה המגפהש אחר כי, אז שהיה

 ניתנו כן על כי'. ה בם מאס שלא אנשים וחמשים םהמאתיי מיתת גרמו ואהרן משה כי מלבם

 שנבראו המשחיתים זה ולפי. רחמים עליהם לבקש יכול היה ובקלות. למזבח צפוי מחתותם

 גזרה כן על. עליהם להשטין יתברך עיניו נגד עודם ',וכו המיתם אתם באומרם בתלונותם

 באופן, טעותם הרהור מלבם בו יוסר דבר בעשות והוא. בתשובה להחזירם יתברך חכמתו

 נעשו אשר בהשטנתם יתברך לפניו הצווחים המשחיתים אותם כן ידי ועל. בתשובה ישובו

. מלזעוק שישובו ,תלונות את מעלי והשכתי אומרו וזהו. מלזעוק וישובו ישתקו בזה, בתלונותם

 ובאו השנה ראש שהיה) ו א איוב' (ה על להתיצב האלוהים בני ויבאו א"כמד, מעלי אומרו ויצדק

 ירבה כי, אתה בוייור. 'וכו מעלי והשכתי, אמר, בהם כיוצא שהם אלה ועל. קטיגוריא ללמד

 .למעלה כמדובר המטות ידי על עשה וכן. נעשים מהם כי, הם שהן שבתלונות המשחיתים

 

 
 חוקת פרשת
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  יט פרק

 
 : ַאֲהֹרן ֵלאֹמר-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי� ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה -ֵלאֹמר ַּדֵּבר ֶאל 'ִצָּוה ה-זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ב

 : ָעָלה ָעֶליָה ֹעל-ָּבּה מּום ֲאֶׁשר לֹא-ֲאֶׁשר ֵאין
 

 . פעמים זה לאמר אומרו יקשה הנה

 יתחיל ולא. עולם לחקת או לחק לכם והייתה זאת יאמר כך ואחר, הצווי יאמר ראוי שהיה ועוד

 .בתורה זולתו חק אין כאילו, חקת זאתב

 בלי היא בלבד לא כי. התורה חוקי מכל יותר שומעה כל לבב תחמץ זו שחוקה למה כי ויתכן

 כן שעל. הטמאים ומטהרת הטהורים את מטמאה, זה את זה עניניה סותרים גם אם כי, טעם

 על. אחריה להרהר אדם קרוב כן ועל). ב סז יומא' (כו ישראל את מונים העולם ואומות השטן

 בשומעם מלהרהר יבצר לא, חוקה שהיא אמור אל הצווי אמירת תקדים אם, יתברך הוא אמר כן

 דעו, לכם לאמר בא שאני זאת כלומר .התורה חוקת זאת להם אמור, תדבר טרם כן על. הצווי

 הוא, התורה חקת זאת וזהו. הצווי אמור כך ואחר. תהרהרו ואל היא התורה חקת כי מתחילה

 '.וכו אליך ויקחו צווי כך ואחר. תחילה לאמר' ה צוה אשר
 

 התורה חוקת זאת. לישראל לאמר אהרן ואל משה אל' ה וידבר :הכתוב התכת שיעור או

 .המצוה שהיא, אליך ויקחו כך אחר לאמר כדי. להרהר ואין כלומר ',ה צוה אשר

 

 סוד שלמדתיך גם, שהוא. אליך במלת) תשנט רמז ילקוט( ל"ז שאמרו מה יכוון יתכן עוד

 . בלבד אליך יהי אם כי, סודה תגלה אל, אדומה פרהה

 

 חקה זאת להיות כי, מקום היה כי והוא. לאמר במלת מפורש זה יהיה יתכן הפשט דרך ועל

 חקת זאת אמר לזה. דעתם ליישב סודה להם להגיד טוב, הרהורה השקיט למען. ללבב זרה
 ',וכו אליך ויקחו, רק אינו ,לאמר' ה צוה אשר זה כל עם. השכל אצל זר דבר שהוא התורה

) שם( ל"ז שאמרו כמו. אצלם טעם בלי לחוק יהיה אם כי. סודה לא אך המעשה פשט שהוא

 .אחריה להרהר ואין גזרתי גזירה חקקתי חוקה

 

ולבוא . גזרתי גזירה חקקתי חוקה שונות ובמלות ,ל"ז מאמרם כפל אל לב לשים ראוי והנה

 ). שם( ל"ז מאמרם נזכירה, אל העניין
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. כשפים מעשה היא תורתכם ואמר זכאי בן יוחנן רבן את אחד גוי ששאל מעשה

 רוח נכנס, לו אמר. טהור טהור ואומרים עליו וזורקים אפר מביאים אתם מת שהטמא

 חוקה ל"א. משיב אתה מה לנו בקנה דחית לזה, תלמידיו לו אמרו'. וכו בך תזזית

 '. וכו חקקתי

 הוא הטהור את ומטמא הטמא את שמטהר נגדיותו על בלבד לא כי, יורה זה ממאמר והנה

 חוקה לתלמידיו זה על אמר לגוי, שהוקשה מה שהוא הטהרה, מציאות על גם אם כי. תימה

 '. כו חקקתי

  בדבר: תמוהים דברים שני כי יתכן כן על

 . הטמא את מטהר איך ,אחד

 . הטהור את לטמא מתהפך איך ,שנית

 השנית על גזרתי גזירה, האחד על חקקתי חוקה באומרם, ל"ז רבותינו דברו אשר הטיבו כן על

 .גזירה לשון בה אמר כן על. תמוה היותר

 

 . התורה ואומרו, לאמר מלת בייתור ,יאמר או

  .אהרן אל הדבור בזה התייחד, ועוד
 אהרן אל הדבור מייחד ,'כוו 'לכם הזה החדש'ב הנה כי, מהזולת זה דבור נשתנה כי גם ומה

 לדבר מצוה אינו כך ואחר .אהרן ואל משה אל אומר פה אך. הנדברים שני אל דברו ואומר, עמו

 שעתיד על הוא, אהרן גם הצטרף ואם '.כו אליך ויקחו ישראל בני אל דבר, לבדו משה אל רק

 אליך ויקחו ולומר, משה עם לדבר יכול היה. שיתנוה שניהם אל שיחזור אותה ונתתם לומר
 .מדבר אינו שהוא מה על הדבור לייחד ולא '.וכו ואהרן אתה אותה ונתתם' וכו

 

  :והוא). תתקעז רמז קהלת ילקוט( ל"ז מאמרם להבין לב נשית, העניין אל ולבוא

 '.כו יטמא לא לנפש אהרן בני הכהנים אל אמור למשה הוא ברוך הקדוש כשאמר כי

, משה של פניו נתכרכמו. תשובה לו החזיר ולא, תקנתם מה יטמאו ואם משה לו אמר

 '. כו ישונא פניו ועוז שנאמר

  .תקנתם מה משה ששאל נרמז היכן :להעיר וראוי

 . הזה המקום אל בואו עד תשובה אז לו השיב לא למה וגם

 לא מתים טמאי שטהרת והיתכן, בסיני משה קבל שלא בתורה דבר היה לא הלא כי ועוד

 . מהתורה אחת פרשה שהיא גם ומה. לו נאמרה

 מתן קודם שהיה במרה כי) א ויסע פרשת בשלח מכילתא( ל"ז רבותינו אמרו שבפירוש ועוד

 .תקנתם מה יטמאו ואם, שאלה זו מה כן ואם. אדומה ופרה ודינים שבת לישראל ניתנו תורה

 משה תמה לומר לו היה, תקנה היות בלתי על שנתקשה הוא אם .פניו נתכרכמו אומרו ועוד
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 לפי ואיננו, בדבר גדול צער עצמו אל נגע כי נראה, פניו נתכרכמו באומרו אך. בזה וכיוצא

 . הנראה

  :)תשנט רמז ילקוט( ל"ז שאמרו, הוא הלא. זולתו מאמר בהבין יתבאר זה הנה אך

 תבא כך. ותקנח אמו תבוא המלך אמר, מלך של פלטין בנה שטינף לשפחה משל

 '. וכו ותקנחהו עגל של אמו שהיא הפרה

 לא אך. צודק המשל היה העגל עון על מכפרת הייתה פרה אם כי, יקשה ההוא במאמר הנה כי

 .מת הטמא את לטהר רק, הוא כן

 

, כנודע בו כרוכה בהיותה לאדם מיתה המביאה נחש זוהמת כי, כתבנו אמור בפרשת הנה אמנם

 והיסב למקומה הזוהמא שהחזיר העגל לולא. המות ממלאך חירות לנו והיה. סיני בהר פסקה

 אשר שהזוהמא למה כי. היא ממנה, מת על מאהיל או הנוגע יטמא אשר כי. והטומאה המיתה

 טינוף תקנח מי לכן. עליו מאהיל או הנוגע לטמא המתפשטת היא, בו כרוכה המת את המיתה

 שהוא, מלך של פלטין טינף אומרו וזהו'. וכו אמו אותב, העגל ידי על למת בנטמא המדבק

. במת בנוגעו  בתוכו נאמר ולא בתוכם ושכנתי כאומרו הוא' ה היכל כי ,'ה את העובד האדם

 '.וכו אמו תבא' וכו במת הנוגע יטמא וסיבב הזוהמא שהביא העגל הוא

 

 ועניינינ אל ונבוא
 כי. אהרן היה לזה ראשונה סיבה כי, ולומר לדבר לאדם פה פתחון מהיות יבצר לא כי, והוא

 בשר ועד מנפש לבושת לאהרן יהיה והלא. וטומאה מיתה המביא ההוא העגל יצא ידו מתחת

 לא, בפרה התיקון יתברך באומרו גם אם כי, עוד ולא. וטומאה מיתה היסב הוא כי לומר, יגיע

 שיתפו ,יתברך הוא עשה מה כן על. עוון במזכרת למחתה לו תהיה פן ,בדבר אהרן רייזכ יאות

 ואל משה אלש, עניין', ה וידבר כלומר .לאמר אהרן ואל משה אל' ה דברוי ואמר. משה עם
 לו ויאות, היה השמים על כי, העגל דבר על בושה משה על אין כאשר כי. לאמר יאות אהרן

 גם ומה. ההוא החרם מן מאומה בידו דבק לא כי, לאמר יאות לאהרן גם כן. זה עניין לאמר

 לכל והפליג שעמד על רק', ה בו והתאנף נענש לא כי, האומרים) א ז רבה ויקרא( ל"ז לרבותינו

 מזידים עשיתם הנה הוא ברוך הקדוש לו שאמר. העגל עניין לההביל היום אותו כל ישראל

 .עצמו מצד העגל מעשה על לא אך. יותר

 

 .יטמא לא לנפש אהרן בני הכהנים אל אמור, משה בשמוע כי .הקודם המאמר יובן ובזה
 כן על. ידו על שנעשה מה על, והוא, במת נטמאים אהרן בני כי, אהרן כבוד על משה הרגיש

 היא, תקנה אין אם אך. בדבר תקנה יהיה אם גדולה כך כל החרפה תהיה לא הנה, בלבו אמר

 על יען, אהרן לזרע יהיה לא מת לטמא פרה אפר שתיקון, חשב כי, והוא. לאהרן עצומה חרפה

 יתברך שאומרו בדעתו ועלה. עגל של אמו ידי על יטהרו ואיך, לעולם מת טומאת בא היה ידו

 הוא פרה אפר טהרת שנאמרה מה כי. תיקון להם אין כי על הוא, יטמאו שלא אהרן לבני
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 הוא ברוך הקדוש שתק כאשר כן ועל .תקנתם מה יטמאו אם שאל כן על. ולוים לישראלים

, פרה פרשת לו משיב היה אם כי, והוא. לטובה חשבה' ה והנה. אהרן כבוד על פניו נתכרכמו

 כי, לבדו לו משיב היה כי. ידו על פרה פרשת שתאמר ראוי היה אהרן אפילו כי נראה היה לא

 משה אל' ה וידבר כאומרו, שניהם שם על הפרשה שקבע עד המתין לכן. עמו אהרן אז היה לא
 על ליאמר ראויים כמשה כמוהו הנה כי, זה בעניין אהרן יבוש לא עתה כי .לאמר אהרן ואל

, לבדו משה רק הוזכר לא לישראל הצווי כשדבר, כך הכוונה ולהיות. לאמר אומרו וזהו. ידם

 כי, בדבר שניהם את להשוות אלא אינו ראשון פסוק כוונת עיקר כל כי '.וכו אליך ויקחו כאומרו

 .שכתבנו כמו והוא, בכשופיהם ידע לא

 

 מה משה שאל כאשר ולא. לאמר אהרן ואל משה אלש במקום', ה וידבר ,הכתוב שיעור או

 .אתו אז היה שלא, אהרן אל ולא משה אל היה כי, תקנתם

 

. הוא ברוך הקדוש לו השיב ושלא ,תקנתם מה מאז שאל משה כי, לומר ל"ז לרבותינו והניעם

 . הטומאה שהוזכרה במקום התקנה נאמרה לא למה, להם הוקשה כי

 שאין, אמרו כן על. לבדו משה עם אם כי דבר לא כך ואחר, אהרן את כאן שיתף מאשר ועוד

 עם שמדבר במה כן ועל. זה בדבר אהרן את עמו שמשתף משה של דעתו להפיס רק ההכוונ

 ,פניו ונתכרכמו שנצטער מה על] אלא[ זה אין כן ואם. ישראל עם בדברו לא אך, משתפו משה

 שהוא יאמרו בל, ראוי שאין, הוא דיבר לא ישראל עם בדברו אך. דעתו להפיס הוצרך כן ועל

 אך, משה עם שיתפו למה, אהרן שידבר יאות לא ישראל שעם אחר כן ואם. לכך יצטרכו היסב

 .דעתו להפיס והוצרך פניו ונתכרכמו לו השיב ולא ששאל רק זה אין

 

, תיבות שתי בזה ויותכו. התקנה משה כששאל יתברך הוא שתק למה ,טעם לתת, יתכן עוד

. אהרן כבוד על פניו נתכרכמוש מה על למשה גדול פיוס והיות. לאמר ואומרו התורה אומרו

 בא בעלילה כי), ד ב רבה שמות, ח ל רבה בראשית עיין( בראשית פרשת ל"ז במאמרם והוא

 כי אדם בתורה כתוב היה לעולם קודם שנה אלפים שהרי. הראשון אדם על הוא ברוך הקדוש

 מאז היה ראוי כן ואם. תהום פני על וחשך שנאמר, לאדם קודם המות מלאך וגם. באהל ימות

 היה התיקון שם אומר היה אם', וכו הכהנים אל אמור יתברך באומרו כן על. הטומאה תיקון

 על. הטומאה על המוזהרים אהרן לבני התיקון הוצרך ובעבורו, הטומאה היסב אהרן כי נראה

 אהרן בני טומאת שעל יראה בל. הפרה טהרת בה הזכיר ולא פרשה, קבע כך ואחר שתק אז כן

 . התיקון הוצרך שהזכיר

 

 עתה אם הלא כי, לומר .התורה חקת זאת ואמר, למשה גמור פיוס בלשונו והמתיק סתם כן על

 צריך היה ולא מתים היו לא כן לא שאם. זה תיקון להצטרך הסבותי אנכי באמור אהרן יבוש

 מאז ,לאמר' ה צוה אשר. עצמה מצד כלומר ,התורה חוקת זאת אמר לזה. מפרה טהרה
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 ל"ז כאמרם. לאמר ואומרו התורה אומרו וזהו. לעולם קודם שנה אלפים בעולם הייתה תורה

 העולם שנברא קודם בתורה כתוב שהרי. הראשון אדם על הוא ברוך הקדוש בא בעלילה כי

 '.כו באהל ימות כי אדם

 

 את. כולם את בה לזכות רצה כי, בעיניו הטהרה חביבה כמה יתברך הוא הורה דרכו פי ועל

 אל שיקחוה ישראל ואת. אלעזר אל אותה יתנו משה עם הוא שגם ולאהרן. אליו שיקחו משה

 כאומרו, רואה ואלעזר שוחט זר כי. שישחוט ישראל אישי את וגם. בה שיטפל אלעזר ואל. משה

 .לפניו

 

  כ פרק
 

ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים -ָהֵעָדה ִמְדַּבר-ָּכלִיְׂשָרֵאל -ַוָּיֹבאּו ְבֵני א
 : ַוִּתָּקֵבר ָׁשם

 : ַאֲהֹרן-מֶׁשה ְוַעל-ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-ְולֹא ב
 : 'ינּו ִלְפֵני המֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאחֵ -ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ג
 : ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו-ֶאל 'ְקַהל ה-ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ד
ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן -ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל ה

 : ִלְׁשּתֹותְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין 
 : ֲאֵליֶהם 'ה-ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד-ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל-ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל ו
 

  לב: לשים ראוי

 . הזמן להזכיר חניות ביתר כן עשה שלא מה, הראשון בחדש שבאו הודיענו למה. א

 . קדש היא צין מדבר כי. הם אחד השמות ששני אחר, ההוא המדבר שמות שני הזכירו. ב

 . מיותר שהוא ,העדה כל אומרו. ג

 . שם שמתה כיון תקבר ששם ודאי כי. צורך לבלי הוא ,שם ותקבר אומרו וכן

 . מיותר הוא לעדה אומרו כי ,לעדה מים היה ולא אומרו ועוד

 . שניהם על שהוא ,אהרן ועל משה על ויקהלו אומרו. ד

 . לבדו משה עם העם וירב ואיך

 . לזולת לאמר אינה כי, צודקת ובלתי יתירה לאמר מלת כי ,לאמר ויאמרו אומרו. ה

 . כאחיהם' ה לפני פה הם גם כי', ה לפני אומרו. ו

 . פה למות לומר לו שהיה ,שם למות אומרו. ז

 . בעירם מות יוסיף ומה יתן מה עצמם מות אחרי כי ,ובעירנו אנחנו אומרו. ח

 . ובשנוי כפול שהוא 'כו הבאתם ולמה נאמר והרי ',כו העליתנו ולמה אומרו. ט
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  .המקום אל אמרו כך ואחר הזה המדבר אל אמרו תחילה כי, כן גם שינה ולמה
 . לשתות אין מיםש אחר ',וכו ותאנה זרע על יבכו כי לעם מה. י

 היה מרים בזכות כי יכירו למען היה שאם. בחייהם קצו עד' ה הצמיאם למה מאד קשה. יא

 בזכות ישוב כן ואחרי, שתים או אחת שעה נא יהי כן אם. נסתלק בסילוקה כן על כי, הבאר להם

 . בזכותו חזרו הדברים שני כי היה כאשר, משה

 כבוד, ענני כחוסר מתים כולם שבלעדן המים חוסר אין כי. ראוי היה לא זמן מעט אפילו כי .יב

 .המים על יצעקו כי יפלא לא כן על כי. אהרן בסילוק כבוד ענני שיחסרו גם באהליהם המה כי

 

 העניין אל לבוא והנה
 ). תשסג רמז ילקוט( ל"ז מאמרם עניין נזכיר

 נשאו. מרים את לקבור מטפלים, בלבם אלוהים נגע ואשר, ואהרן משה בהיות כי

. הלז ההמון מה ראם כאשר משה ויאמר. אצלם באים ישראל המון כל את ויראו עיניהם

 באים הם הנה, חסדים גומלי בני חסדים גומלי שהם ישראל אשריהם אהרן לו אמר

 ואחר אלפים שרי תחילה, כסדר באים היו כן אם משה והשיב. מרים עם חסד לגמול

 ואז. יבואו ורעה תלונה על אם כי זה אין בערבוביא בבואם אך'. וכו המאות שרי כך

 . אהרן את והניחו משה עם העם וירב, משה את בשומעם

 משה עם, למרים חסד לגמול הלכו לא ישראל בני המון כי לנו גלו והנה .מאמרם עניין כאן עד

 . ואהרן

 

 ומה. חסד לגמול ללכת אחד כאיש כולם להם היה מרים במות כי, והוא. העניין אל נבוא ובזה

, טובה כפויי יהיו לבלתי ראוי היה כן גם, ואהרן משה ואחות ונביאה צדקת היותה זולת כי גם

. אותם השקתה זכותה כי ידעו לא כי, לומר להם אפשר היה והנה. כולם שותים היו מימיה כי

 להם היו ממנה כי לבם אל יתנו למען. הבאר נסתלק במותה מיד, יתברך הוא עשה מה כן על

 .נצטערו כן על, עשו כן ולא. המים וישובו עמה חסד לגמול וילכו, מים

 

ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים -ָהֵעָדה ִמְדַּבר-ִיְׂשָרֵאל ָּכל-ַוָּיֹבאּו ְבֵני א
 : ַוִּתָּקֵבר ָׁשם

 הכתובים עניין אל נבוא ובזה
 על ולא. המים חוסר היה בטבע כי חשבו אולי. לומר דין לבעל מקום היה לא גם כי ,לומר והוא

 היה הזה המדבר כי חשבו כי ,הזה המדבר אל' וכו הבאתם ולמה אמרו כאשר, מרים סילוק

 בני ויבאו ויאמר האלוהים בא, הדבר היה בטבע כי החושב מלב תועה להסיר כן על. הגורם
  '.כו העדה כל ישראל

 משתי לאחת ויהיה. למים לצמא, עיר אל מעיר ההולכים ומדינה עם לחיל יקרה הנה כי, והוא

  סיבות:
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 . קייטא בשלהי הרב וחום השרב בזמן להיות או

 . בטבעה מים בה אין, ציה לארץ הגיעו כי להיות או

 כי .ניסן חדש הוא הראשון בחדש הנה כי, היה לא הזמן על הנה כי. היה כן לא בזה כי, אמר

, המקום לסיבת גם היה ולא. הגשם ימות סוף הם כי, ובהר בבקעה יוצאים ותהומות עיינות אז

 שם ותמת כי עד, המים להם חסרו ולא ימים שם ונתעכבו נתיישבו כי .בקדש העם וישב שהרי
 אם כי גרם המקום ולא הזמן לא כי נמצא .לעדה מים היה ולא כן ידי על ואז ,שם ותקבר מרים

 .הצדקת העדר

 

, הקדמתנו פיהם על ולבאר. הערנו אשר כל היתר אל לבוא ,זה דרך על הכתובים שיעור או

 לב בשום הוא הלא. יתקנו עד ההיא הצרה אליהם באה מרים עם חסדים גמילות העדר שעל

, יותר או םיומיי או יום מהלך, ההוא המדבר תחום כל כי והוא. וקדש צין מדבר שמות שינוי אל

 סמוכה, קדש היא עיר ישוב היה בסופו אך. המדברות כל כמשפט מםשָ  והוא. צין מדבר נקרא

 נכנסו ישראל והנה. גבולך קצה עיר בקדש אנחנו והנה כאומרו. אדום מלך ישוב של לגבול

 עד צין במדבר כדרכו עימהם הולך הבאר והיה. לקדש הגיעם עד יומים או יום צין במדבר

 .בקדש שישבו

 

 העניין אל ונבוא
 באו. אחד שום מת שלא יחד העדה כל בהיותם כלומר ,העדה כל ישראל בני ויבואו, אמר

 צמאון מקום הוא כי היות עם, ההוא במדבר מים להם חסרו ולא שמם מדבר הוא ,צין מדבר

, בקדש העם וישב עצמו הראשון בחדש וכאשר. אתם הבאר היה כי על רק זה אין אך. בטבע

 אך. המים חסרו - מים על אם כי עיר בונים אין כי - מים יש בטבע שם אשר עיר יישוב שהוא

 שם ותמת'ש עם. ממקומם זעו ולא קמו ולא שם מיושבים כלומר, העם וישבש על אם כי זה אין
 קברוה כי תואנה להם ואין. עמה חסד לגמול וילכו יקומו אם כי ישבו לבל ראוי והיה, 'מרים

 הוא ראוי כן ועל .שם ותקבר אם כי, הוא כן לא כי. ההוא המקום עד מלכת וילאו, רחוק במקום

 .שבזכותה מימיהם יחסרו

 

 : ַאֲהֹרן-מֶׁשה ְוַעל-ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-ְולֹא ב
 קיים זכותה, מתה היא אם כי. בארה מי יבשו במותה לא כי כלומר ,לעדה מים היה ולא כן ועל

 לא כי. לעדה לא אך היו מים לומר ,לעדה מים היה ולא. נעדרה מישראל אך, מים מלא ובארה

 מימיו כי, מימיו ונתן כן אחרי יאמר וזה. מלא היה והוא מהם נסתם הבאר פי כי, הבאר מי יבשו

 ילקוט( הבאר נסתלק ל"ז מאמרם וזה. מימיו ונתן הסלע אל דברם עד נותנם שאינו אם כי, אתו

 ,לעדה מים היה ולא אומרו וזהו. מהם שנסתלק אם כי, מימיו שיבשו אמרו ולא). תשסג רמז
 :לפרעה אותם פותר ואין) ז פט רבה בראשית( ל"ז מאמרם דרך על .לעדה לא אבל ,היו מים

 .לפרעה לא אבל ,היו פותרים
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 אומרו אך, עם המון על משמעו העם מלת כי ידענו הנה כי, והוא .לעדה באומרו כיוון עוד

 הייתה זאת מרים בקבורת הטפלו לא אשר עון על אם, יקשה הלא כי, והוא. הכל כולל העדה

 כלל זה הן כי אמר לזה. ואהרן משה עם בה מטפלים היו אשר הרשומים לקו למה כן אם, להם

 הנקראים היו הלכו לא אשר הנה כי. הם גם שילקו לטובים גורמים טובים הבלתי כי, התורה

 וזהו. כאחת לכולם רק, היה לבדם להם לא הלקות אך .בקדש העם וישב כאומרו, עם בשם

 פסוק על), ב ס( קמא בבבא ל"ז מאמרם והוא. טובים הבלתי עם לטובים .לעדה מים היה ולא

 הנביא וכמאמר. הצדיקים הם גדיש ונאכל כבר, הרשעים שהם קוצים ומצאה אש תצא כי

 .ישראל נשיאי בכל היא הייתה בעמי היא כי, אדם בן והילל זעק) יז כא יחזקאל(

 

 : 'ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני המֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר ְולּו ָגַוְענּו -ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ג
 מכזבת טענה לו יהיה אם גם כי. ואהרן במשה גם ומה, וטובים גדולים נגד פניו השם הנה

. במרמה יעשו אם כי, אחת בבת מיד פניהם להעיז כח יעצרו לא, ההם הגדולים הנחת ומכחשת

 לעקור גם להתפקר ימשכו, להם לאט להעיז החילם ואחר, הנחתם מכזבת בלתי בטענה יתחילו

 לפניהם היה הנה כי והוא. ואהרן משה עם לאלו קרה כן. בפניהם שכנגדם עולם גדולי הנחת כל

  טענות: שתי

 אין כי היא תלונתם אך. המדברות אל ממצרים העלם' ה כי ואהרן משה הנחת בהודאת ,אחת

 באופן. בזה כאשר מים בם להם חסרו לא באחרים כי. מהשאר קשה זה כי, שוים המדברות כל

 . הביאום ואהרן משה אם כי, זה על צוה לא במדברות להוציאם צוה' ה אם, יאמרו

 מקום שום אל ממצרים העליה גם כי לומר. הכל את לעקור והיא כמות עזה טענה יש עוד

 .היה' ה מן לא מדבר

 

 : ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ָלמּות ָׁשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו-ֶאל 'ְקַהל ה-ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ד
 הבאתם ולמה ואמרו. מהראשונה החלו אם כי, בה להתחיל כח עצרו לא האחרונה זאת והנה
 כזה ליבש לא, במדבר ללכת' ה צוה אם כי. בייחוד זה כלומר ,הזה המדבר אל' ה קהל את

 .למות שהוא
 

ַהָּמקֹום ָהָרע ַהֶּזה לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן -ִמִּמְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאלְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו  ה
 : ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשּתֹות

 כי שכן וכל. מדברות מציאות אל ממצרים העלותנו היה' מה כי, הנחתכם בהודאת הוא זה וכל

 אמרו ולא .הזה המקום אל אותנו להביא ממצרים העליתונו ולמה כי, מכחישים אנו זה גם

'. וכו זרע מקום היות משולל שהוא, מדבר מציאות כל שכולל המקום אל אם כי, הזה המדבר
 אתם, המדברות כל שכולל', וכו ותאנה זרע מקום לא שהוא המקום אל העליה מציאות גם כי
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 וזהו. השנית לומר הכנה רק, הייתה עיקר לא הראשונה הטענה כי נמצא. פעל' ה ולא עשיתם

 .השנית אחריה לאמר אחת טענה אמרו כי ,לאמר ויאמרו אומרו

 

 . בזה גריעותינו הנה שתים הנה, יאמר, ובעירנו אנחנו ואמרו

 לא אז הנה כי '.ה עם את המיתם אתם אומרם על, במגפה המתים עם מתנו לו כי ,אחת

 גם כי, גוענו ולו אומרו וזהו. הצדיקים כמיתת גויעה אם כי, מיתה נקראת הייתה מיתתנו

 בגוע וזהו ',ה לפני שם ונמצאים וחיים, כאן מתים והיינו. כפרתנו הייתה מיתתנו הלא שחטאנו
 פחים כצנים שהוא', וכו הבאתם למה אך. אנחנו היינו כן' ה לפני הגויעה אחר כי 'ה לפני אחינו

 לא באופן, המות לבקש מעצמנו כבאים המות אל באנו כי. עון וסליחת חטא מחילת בזה שאין

 אם כי הייתה המיתה לא כי, אחינו כמיתת ולא .למות אומרו וזהו. מיתה אם כי גויעה תהיה

, עדן בגן 'ה לפני שם לא אך, כאן הוא המיתה תהיה שאם באופן '.ה לפני נמצאים היו אך, כאן

 אדרבא כי, הנזכר 'ה לפני שם למות אם כי, פה למות אינו אנחנו עתה אך. וקיימים חיים אם כי

 . בנפשנו כמתחייבים נהיה

 

 כי ימותו ולא, עצמם השומרים לאנשים מתדמים היינו אחינו בגוע כי ,והוא, שני גרעון ועוד

 מים בלי צמא במדבר יכנסו מקרה יקרם כי, דעת חסירות הבהמות היפך. אלוהית בגזרה אם

 דומים ,ובעירנו אנחנו עתה אך. אדם בני שהם כהם היינו כי ,אחינו אומרו וזהו. בצמא וימותו

 .ובעירנו לנו אחת מיתה כי, במקרה המתה לבהמה

 

 מציעא בבא ירושלמי( ל"ז כמאמרם', ה יושיע בהמה בזכות שאדם במקום והיה יתן מי ,יאמר או

 צריך שאין, יתהפך עתה אך. הבהמות בזכות ארץ פני על מטר' ה נותן שלפעמים) ה"ה ב"פ

, בדבריהם אמרו והטעם. בשבילנו ימותו הם גם אם כי, בהמות של בצלם נחיה שלא לומר

 בשביל אחד נס יעשה שמים יעצרו אם, ומים זרע במקום כי והוא .הזה המדבר אל באומרו

 שמם במדבר מים מבוע להוציא אבל. מצמחת להיות שטבעה דשא מוצא להצמיח הבהמה

 אנחנו אמרו כן ועל, 'וכו הזה המדבר אל אומרו וזהו. בהמה בשביל יעשה לא כך כל, כזה מאד
 .ובעירנו

 

 . שכתבנו מה זולת, לאמר אומרו עניין מה ,לאמר ויאמרו באומרו יתכן עוד

 

 . שניהם על ויקהלוש אחר ,משה עם העם וירב אומרו אל בזה ונבוא

 . שניהם על שהוא', כו הבאתם ולמה אומרו וכן

 בגוע גוענו ולו באומרם מאמרם תחילת אך. התלונההייתה  שניהם על כי אמת הן הנה אך
, שניהם על שנקהלו מה אל חזרו כך ואחר .משה עם העם וירב אמר, לבדו משה אל נוגע ,אחינו

, העם על ויכפר אחיהם בגוע במחתה אהרן החל כאשר כי, והוא '.וכו הבאתם ולמה באומרם
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 עד. ממאן היה המות שמלאך) טו תצוה תנחומא( ל"ז רבותינו אמרו. להעצר המגפה והתחילה

, הנה. נעצרה והמגפה, משה הכריחו ואז. מועד אהל פתח אל משה אל והוליכו בו אהרן שתפס

 משה על ויקהלו הנה כי פה אומרו וזהו. בעצם מיתתם למנוע אהרן הספיק לא משה לולא כי
 למה, הקהלם שאחר אלא'. כו הבאתם למה באומרם שניהם על להתלונן שהוא ,אהרן ועל

 .משה עם העם וירב אהרן את הניחו, משה אל בעצם נוגע גוענו ולו שהוא מאמרם שתחילת
, במגפה כולנו נגוע לבל השטן את עצרת אתה כי. גוענו ולו לאמר ראוי לך כלומר, לאמר ואומרו

 ולו לאמר ויאמרו אומרו וזהו. 'כו אחינו בגוע לגוע הנחתנו לא ולמה. הספיק לא לבדו אהרן כי
 '.וכו הבאתם ולמה ואמרו שבשניהם השוה הצד אל חזרו כך ואחר '.וכו אחינו בגוע גוענו

 

 ואליו, שעיכב משה אל התלונה בזה אך. בידם עיכב מי כי', כו גוענו ולו אומרם מתיישב ובזה

 .כאמור', כו גוענו ולו לאמר ראוי

 '.כו גוענו ולו, לאמר יאות משה אל כי ,לאמר ויאמרו משה עם העם וירב וזהו
 

, המדברות אל ממצרים הייתה עלותם יתברך מאתו לא כי כלומר', כו העליתונו למה ובאומרם

 אמר יתברך הוא הלא כי. מאתכם רק היה' ה מן לא כי הראיה, לומר '.כו זרע מקום לא הנה כי

 מקום זה ולא. מינים בשבעה שנשתבחה ארץ היא, ודבש חלב זבת ארץ אל ממצרים להעלותנו

 זרע ובאומרם. ממצרים אליו להביאנו יתברך הוא שאמר המקום מיני שהם', וכו ותאנה זרע

 להם יאמר פן, הזכיר לא ודבש שמן וזית. חמשה הרי ורמון וגפן ותאנה, ושעורה חטה כלל

 מורה דבש אם כי תמרים פירשה שלא והתורה. בדבש כצפיחית מן להם היה הדבש תחת כי

 והרי. להאיר שהוא עיקר עשה מהשמן כי נראה שמן זית באומרו וכן. עיקר עשה מדבשם כי

 .אחרים החמשה אם כי הזכירו לא כן על. להם להאיר אש עמוד

 

 מרבותינו ידענו הנה כי, הוא הלא. המקום אל ייחס רק, זרע בו אין אשר אמר ולא מקום לא ואמר

 והמים. שבטו עד הבאר מפי במשענתו רושם בהם נשיא כל היה כי) טו יט רבה במדבר( ל"ז

 דשאים מיני וכל שבעולם טוב וריח פירות מכל אילנות וגדלים. ומתפשטים נמשכים היו מהבאר

 המקום מטבע אינו כי, לומר ',כו זרע מקום לא אמרו כן על'. כו זרע בו שאין יאמרו ואיך. טובים

 יהיה ואיך, לשתות בטבע אין מים כי, והראיה. דמי דליתיה וכמאן, מתמיד בלתי מקרה רק

 .ודשאים לאילנות

 

 .לסבול אפשר אי זה, לשתות אין ומים אך. החרשנו זה ומכל', כו זרע מקום לא, יאמר או

 פעם, לוקים היינו בהעותנו', כו ותאנה זרע מקום היה אילו, לומר', כו זרע מקום לא ,יאמר או

 רק לנו היה שלא עתה אך. ורמון מגפן ופעם תאנה פרי בחסרון ופעם, זרע ממיני אחד בחסרון

 .ממש מיתה שהיא, לשתות אין מיםש בה לוקים אנו ,מים
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 : ֲאֵליֶהם 'ה-ְּפֵניֶהם ַוֵּיָרא ְכבֹוד-ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִּיְּפלּו ַעל-ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ִמְּפֵני ַהָּקָהל ֶאל ו
 עד ,ואהרן משה ויבא כי להם עמדה אך '.ה יד בם לשלוט ראוים היו סרה דברם על הנה

 כמתרפים שנראה, תלונתם בצעקת אחריהם נמשכו ולא'. כו פתח אל הקהל מפני נעלמו

 ונתרצה. הקהל כאומרו באחדות היותם וגם, רחמים לבקש פניהם על ויפלו כן על. מתלונתם

 '.כו וידבר' כו וירא כי, הוא ברוך הקדוש
 
 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה ז
ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן -ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחי� ְוִדַּבְרֶּתם ֶאל-ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת-ַקח ֶאת ח

 : ְּבִעיָרם-ָהֵעָדה ְוֶאת-ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת-ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן
 : ָּוהּוַּכֲאֶׁשר צִ  'ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ה-ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ט
ַהֶּסַלע ַהֶּזה -ָנא ַהֹּמִרים ֲהִמן-ְּפֵני ַהָּסַלע ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו-ַהָּקָהל ֶאל-ַוַּיְקִהלּו מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאת י

 : נֹוִציא ָלֶכם ָמִים
 : ֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרםַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים וַ -ָידֹו ַוַּי� ֶאת-ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת יא
ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא -ַאֲהֹרן ַיַען לֹא-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יב

 : ָנַתִּתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-ָתִביאּו ֶאת
 : ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם 'ה-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ְבֵניָרבּו -ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר יג
 

 פרק כא
 

ן ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהֹּיֵצא ִמְּגֻבל ָהֱאֹמִרי ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבי יג
 : מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאֹמִרי

 : ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון-ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת-ֶאת 'ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה-ַעל יד
 : טו ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב

 : ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים-ְלמֶׁשה ֱאֹסף ֶאת 'ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה ִהוא ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָאַמר ה טז
 : ָלּה-ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו-ֶאתָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל  יז
 : ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ִּבְמֹחֵקק ְּבִמְׁשֲעֹנָתם ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה יח
 : ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות יט
 : ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן-רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעלּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב  כ
 

 . המקראות כוונת על ,ה"ע רבנו משה נאשם מה על הדעות רבו זו בפרשה הנה

 הזה הדבר פי ועל. הכה והוא ,ודברתם אמר יתברך הוא כי, יותר להתקבל הקרוב הדרך והנה

 -והוא . דעתנו לפי ומתקבל נאה קצרה דרך אל ונבוא, בכתובים קצת נעיר

  לב: נשית ראשונה
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 . לזולת לאמר ואינו, הוא שיעשה פועל צווי הוא כי לאמר אומרו אל. א

 מקום כנותן חלילה יראה ולא. בדבור היא שהפעולה אחר ,המטה לקחת יתברך צוה למה. ב

 . בו להכות שהכוונה לטעות

 . העדה את להקהיל הצריכו למה. ג

 . דבור ידי על הבאר פתיחת תהיה' ה בחר למה. ד

 . לבדו משה יספיק ולא מדברים שניהם יהיו הצריך למה. ה

 . נתינה לשון ולא, מים ויצאו לומר לו שהיה. ו

 . מים אם כי מימיו יאמר לא וגם

  .מימיו ונתן נאמר הרי ,מים להם והוצאת אומרו. ז
 . לבדו משה אל ועתה שניהם אל הדבר ייחס שתחלה אם כי עוד ולא

 משקה כאילו והשקית ולא, וישתו לומר לו היה כי ,בעירם ואת העדה את והשקית אומרו. ח

 . בידו

 שישתו ודאי מים ויזובו צור בהפתח כי, מיותר הכל וגם. צורך לבלי שהוא בעירם הזכירו. ט

 . ובעירם העדה

 . צוהו כאשר שהיה ידע לא מי ,צוהו כאשר' וכו ויקח אומרו. י

 או, הלכה מורים) ט חקת תנחומא( ל"ז מאמרם הלא כי המורים נא שמעו אומרו עניין מה. יא

 . ובלשון בעניין מתיישב בלתי, שוטים שקראם שטות לשון

. יעשה ולא אמר הוא או, דבר' מה היפלא תמיהה זו מה ',כו נוציא הזה הסלע המן אומרו. יב

 . מים יצאו אמר ולא במוציאים שתלה נוציא אומרו. יג

 . מיותר שהוא לכם אומרו. יד

 .להכות לבו על עלה ומה ודברתם אליו האומר יתברך מאמרו הבין האיש ממשה היפלא. טו

) ה יט רבה במדבר ועיין, ט י רבה ויקרא( ל"ז מאמרם נזכירה הביאור אל לבוא הנה אמנם

 מריבת במי הסלע פני היה המרובה, את החזיק שהמועט מהמקומות אחד הוא כי, האומרים

 לשים ראוי והנה .הסלע פני אל הקהל את ואהרן משה ויקהילו שנאמר, אמות ארבע קדש תוך

 . כולם את אז אמות ארבע יחזיק בדבר היה צורך ומה ככה' ה עשה מה על לב

 

 העניין על נבוא ובזה
 . כאחת ואהרן משה בכבוד ישראל נגעו והנה, יתברך ראה הנה כי ,והוא

 הקדוש רצה הכל את ולתקן .משה עם העם וירב שנאמר כמו לבדו משה בכבוד הוסיפו ועוד

 עתה. צמאונם הסבו שהם להם לאמר אהרן ועל משה על ויקהלוש מה לעומת כי הוא ברוך

 בדבורם זכותם כי, ויבושו שיראו, דבורם ידי על 'וכו העדה את והקהל וזהו. להשקותם יקהילום

 מתים היו דבורם פי על הזה המדבר אל בואם ידי שעל אומרם היפך צמאונם תרווה אדרבא

 מימיו ונתן שניכם ידי על מתחילה כי, אמר, משה עם בפרטות לריב שהוסיפו מה וכנגד. בצמא

 והוצאת לבדך אתה לדבר תוסיף כך אחר אך. לתת ההוא הבאר מנהג שהיה השיעור שהוא
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 עתה, ובעירנו אנחנו שם למות כאומרו ובעירם העדה ישתו אחת שבבת כדי, מופלג רבוי להם

 .ובעירם הם ישתו יחד כי עד ירבו ידו על אדרבא כי יראו

 

 שלשים או עשרים רק הזה השם הקידוש ישראל כל יראו לא והנה, יתברך הוא ראה לזה והנה

 עשה מה כן על. מיל עשר שנים שבמחניהם ישראל רבבות אלפי כל ולא הסלע לפני אשר איש

 ישראל כל עיני יראו למען. ישראל כל את יחזיק הסלע שלפני אמות שארבע, לעשות הפליא

 שרצה היות עם לכן. מימיו יתן דבור ידי שעל יראה שלא אחד גם ישאר ולא, ההוא הגדול הנס

 ,בידו המטה את משה יקח צוה. מטה ידי על ולא, המים יצאו דבורם ידי שעל הוא ברוך הקדוש
 ויהיו, המרובה את מועט להחזיק במקום קדושה תחול, האלוהים מטה לפני היותם ידי שעל כדי

 .אמות ארבע תוך כלם

 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה ז
 .להכות ולא הסלע אל לדבר לאמר כדי כלומר לאמר משה אל' ה וידבר ,הכתובים שיעור וזה

 

ַהֶּסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן -ְוִדַּבְרֶּתם ֶאלָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחי� -ַהַּמֶּטה ְוַהְקֵהל ֶאת-ַקח ֶאת ח
 : ְּבִעיָרם-ָהֵעָדה ְוֶאת-ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת-ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן

 והקהל המטה את קח וזהו. העדה את להקהיל רק בו להכות לא ,המטה את קח אמר ואשר
 יהיה הסלע אל ודברתםשכש באופן ההקהלה שתהיה .לעיניהם' וכו ודברתם העדה את

 אמות ארבע ואיך. רואות עיניהם יהיו באופן הסלע בפני כולם שיהיו. העדה כל של לעיניהם

 את שיחזיק, לרוחניות ההוא מקום שמהפך, האלוהים מטה ידי על לא אם, כולם את יחזיק

 אצלנו כמפורש. כרוחני המקום היות על שהוא. רווחים ומשתחוים צפופים עומדים כעין. כולם

 '.וכו יחדו לה שחוברה כעיר פסוק על

 

 : ַּכֲאֶׁשר ִצָּוהּו 'ַהַּמֶּטה ִמִּלְפֵני ה-ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ט
 כאשר רק, בו להכות בכוונה לקחו ולא .המטה את משה ויקח וזהו לעשות משה בלב היה וכן

 .ידו על אמותיו בארבע הסלע פני אל להקהילם שהוא. צוהו

 

ַהֶּסַלע ַהֶּזה -ָנא ַהֹּמִרים ֲהִמן-ְּפֵני ַהָּסַלע ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ִׁשְמעּו-ַהָּקָהל ֶאל-מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאתַוַּיְקִהלּו  י
 : נֹוִציא ָלֶכם ָמִים

. אמות ארבע תוך, ממש בפניו שהוא הסלע פני אל הקהל את ואהרן משה ויקהילו כן ידי שעל

 ילקוט( ל"ז מאמרם בהזכיר, והוא '.וכו ויאמר כן אחרי אך. להכות ולא הייתה לדבר כוונתו כי

 :והוא. זה בפסוק) תשסג

, במדבר שנים כמה חותנו יתרו צאן את רועה היה משה, אומרים הדור ליצני היו כי

 כן על. בנס אותו ויתלה, אותנו ויוליך, במדבר אשר מים מבועי במקומות בקי והוא
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 שאתה לא אם הייתה אומרת כת וכל, כתות וסלע סלע כל על ונעשו, מעליו נתפזרו

 כת כל וכן. שלפנינו מזו לנו הוציא. לו לדבר ידוע סלע אל תוליכנו למה ידוע מבוע יודע

 ולא, ההוא הסלע פני אל הקהילם כרחם שבעל עד. מזה או מזה הוציא, באצבע מורה

 . אחר סלע אל

 .יתברך לפניו הליצנות מחומר כנודע, פלילי עון היה ההוא הליצנות כי ספק אין והנה

 

 ונבוא אל העניין
 היה אחד כל אשר מהסלע, ממקומו איש איש, ההוא הסלע פני אל שהקהילם אחר כי ,והוא

 היה זה אך, הסלע מן מים יצאו שנינו בזכות כי' ה אמר כי אמת הן הנה, בלבו אמר. לו מראה

 מתמעטת צדיק ידי על הראוי שפע הלא כי. כך אחר כן שאין מה, הלז הליצנות בעון יחטאו טרם

 מבלי היה שהקהלתים מה אם, אמר כן ועל. רבים ממקומות כנודע, לכך ראוי הדור אין כאשר

 מים לנו לתת בידינו סיפק שהיה האמנתי. מזו הוציא אומר והוא סלע לו בוחר כת כל היות

. ידינו על מים להם יותן לא, המקבלים זכות להעדר הלא. הלז הליצנות היות אחר אך. בדבורנו

 ואומר זה סלע מורה זה. באצבע מורים שהייתם עתה, כלומר .המורים נא שמעו אומרו וזהו

 לכם להיות נוציאש עתה בזכותנו כח יהיה האם הזה הסלע המן. מזה אומר וזה. מזה הוציא

 .מים זכות שחסרתם

 

 : ַוֵּיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵּתְׁשְּת ָהֵעָדה ּוְבִעיָרםַהֶּסַלע ְּבַמֵּטהּו ַּפֲעָמִים -ָידֹו ַוַּי� ֶאת-ַוָּיֶרם מֶׁשה ֶאת יא
, לדבר אנסה אם אמר כי. אדם בן זכות ידי על ולא, האלוהים מטה ידי על רק צריך אין כן על

 '.וכו ויך כן על, נבואתי ביתר מלתי לאל ישימו. חטאם על הדבור יועיל ולא

 והנה. טיפין טיפין רק ראשונה בהכאה הוציא ולא. יתברך רצונו כן לא כי להורות פעמים והיה

 והשקית כאומרו. בעירם ואת העדה את למשקה משה מתייחס היה דבור ידי על עושה היה אם
 אם כי, המשקה הוא לא כי'. וכו העדה ותשת אומר הוא, המטה ידי על שעשה עתה אך '.וכו

 .מטהו ידי שעל יתברך מימיו שותים הם

 

ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן לֹא -ַאֲהֹרן ַיַען לֹא-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יב
 : ָנַתִּתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל-ָתִביאּו ֶאת

 הוא אמנם. יתברך הוא כך כל האשימו ואיך. תפיסה הייתה עליו שלא, נראה היה זה לפי והנה

 לעשות רצוני היה לא אם, אמר כי, והוא. ישראל בני לעיני להקדישני באומרו יתברך מאמרו

 ארבע שיחזיקום נס להם עושה הייתי לא ההוא בדבור שחטאו עתה גם אף, דבור ידי על זה נס

. לשקרי ניסא ה"קב עביד דלא ההוא הנס כל יחד שיראו כדי רק זה אין אך. הסלע שלפני אמות

 בהיות, כלומר'. וכו לעיני להקדישני בי האמנתם לא אומרו וזהו. זה על לב לשים לכם והיה

 אמות ארבע תוך היותם על שהוא. הסלע לפני עיניהם כל היו כי ,ישראל בני כל לעיני מוכן

 ולא. זה נס להם להראות לא אם הסלע בפני ישראל בני כל עיני היו חנם על ולא. הכל שיראו
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 הליצנים אם כי, והיא. שנית טענה עוד לרמוז .ישראל בני רק, העדה או העם לעיני אמר

 .השאר יודו ואגבן ישראל בשם הנקראים הצדיקים תשא לא חטאו עם בשם הנקראים

 

 : ַוִּיָּקֵדׁש ָּבם 'ה-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ָרבּו ְבֵני-ֵהָּמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶׁשר יג
 כחוט חסידיו עם מדקדק יתברך הוא כי ולולא. ואהרן משה אשמת תקל, האמור מכל והנה

 הרואה כי, והוא '.כו מריבה מי המה, ואמר סמך זה על ולהורות. עליהם הכביד לא, השערה

 בתלונותם ישראל בני שרבו מפורש יראה שלא גם ומה .בי האמנתם לא באומרו אליהם' ה דבר

 המקום את יתברך שקרא בתורה שמצינו מה כי, אומר יגזור. ואהרן משה על תלונה רק', ה את

 המה ואמר מיד סמך כן ועל. ואהרן משה על יתברך ריבו על שיהיה רוחו על יעלה, מריבה מי
שהייתה  בעצמן המים שהוא. היו המה, אחר במקום הנזכר מריבה מיה, כלומר. מריבה מי

 הקדישוהו שלא על יתברך הוא אתם שרב מה לא אך, כלומר. להם להנתן עליהם המריבה

 כי, ואהרן משה סיבת על כן נקראו לא ובכן. המים מציאות על המריבה אין כי. נתינתה בדרך

 '.ה את רבו כאילו, ואהרן משה על בהתקוממם' ה את ישראל בני רבו אשר על אדרבא אם

 

 כשמדקדק מתקדש יתברך שמו כי .בם ויקדש כי הוא הלא ונענשו לקו למה כן אם תאמר ושמא

 .אקדש בקרובי כעניין, פנים להם נושא ואינו, חסידיו עם

 

 מי על תריבהו שכתוב כמקרא ,מריבה מי שנקראים שמה רוחך על יעלה אל ,אחרת בדרך או

 ברוך הקדוש עליהם שרב על שאם לך יקשה כן שאם. עמהם יתברך ריבו על שהוא, מריבה

 זולת ריב הוא שיריבהו שמה שיורה. מריבה מי על תריבהו יאמר איך, מריבה מי יקראו הוא

 .ישראל בני רבו אשר על מריבה מי עצמם מצד המה אמר כן על .מריבה מי שנקראו מה
 .כבקודם בם ויקדש. כלל עון עליו ואין ישראל שרבו מה על תריבהו, הכתוב ואמר

 

 ארוכתו עלתה הנה ,דבור ידי על יהיה יתברך רצונו היה למה הרביעי הקושי כי אמת והן

 רמז ילקוט( ל"ז רבותינו והנה. בזה נפשנו לה שבעה לא עדיין אך. ההערות שאר עם, מה בצד

 להכות הוא ברוך הקדוש שציוה רפידים נשתנה מה באומרם יותר הקושיא הרחיבו) תשסג
 גדול כשהוא אבל. אותו מכה רבו, קטן כשהנער כי ואמרו. דבור ידי על ופה, במטה הצור את

. המים להם חסרו כן ועל, התורה מן ידיהם רפו ברפידים כי, לכאורה העניין ויהיה'. וכו בדבור

, בתורה וחדש ישראל נער עדיין כי, הכאה צריכין היו כי להם להורות הוא ברוך הקדוש ורצה

. מים נתן מכות ידי שעל, בצור להם זה ורמז. במכות לא אם מהתורה הרפות לבלתי יוסרו ולא

 הקדמה זה והיה. רבו עם הנער כמקרה, למים המשולה בתורה יחזיקו מכות ידי על המה כן

 את המכה שוט כי. הנחשלים בם ויזנב בם וילחם עמלק יבוא בראותם יתקנו לא אם יקוצו, בל

 כבר בקדש כן אחרי אך. עמלק ויבא ואמר שסמך וזהו. עמלק הוא, התורה מן בהרפתו ישראל

 .מימיו ונתן' וכו ודברתם באומרו להם הורה וזה. יוסרו לבד ובדברים תורה עול וסבלו גדלו
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 מה רפיון היה גם. שבזכותה הבאר נסתלק כן ידי שעל, מרים סילוק זולת ל"ז ולרבותינו

 ששם מה אל, מה טעם גם יש הזה בדרך והנה. מים להם החסיר לא כן לא שאם. מהתורה

 אל משל שם כי. הנמשל שהוא מה לפי הוא כי, והוא. סלע קראה ופה. צור הבאר את קרא

 גדול תלמיד אל משל מצור רק הסלע אל ופה. כצור קשה שעודנו ללמוד המתחיל הנער

 .יוסר שבדברים

 

  אליהם: לב לשים ראוי ספקות כן גם יש, אלו זולת הנה, אמנם

, בלבד ישראל זקני בקבוץ הצור את להכות יתברך צוה בשלח פרשת שם כי היה מה, אחד

 . ישראל כל בקיבוץ לדבר צוה ופה

 . בדיוק ל"ז רבותינו כקבלת אמות ארבע תוך הקיבוץ היות היה מה ועוד

 משה לומר הוצרך לא הארץ בפי למה. הארץ כפי, השמשות בין נברא הבאר שפי אחר כי ועוד

 . פיה את האדמה ופצתה רק

 הכאה שצריך בדעתו עלה למה השנית והפעם. להכותו יתברך צוה אחת פעם למה בבאר גם

 . פתוח שפתחו מה ליפתח

 הלכה או אחד פרק עליו שנה הסלע אל ודברתם) תשסג רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו כי ועוד

 .הסלע מן מים יצאו הלכה או פרק ידי שעל יתכן ואיך. הסלע מן מים מוציא והוא אחת

 

 באר ילך הלוך, כזאת שמע מי כי הלז הבאר איכות עניין מה לב נשית, העניין אל לבוא והנה

 בארה היה מהם אחד ובכל, במדבר ישראל נסעו מסעות ושמונה שלשים הנה כי. הממלא כרגלי

 . למקום ממקום למסעיהם הולך היה נמצא. עמהם מרים של

, שבטים עשר משנים, בהם נשיא שכל) טו יט רבה במדבר( ל"ז רבותינו שאמרו אלא עוד ולא

 בדרך נמשכים המים והיו. שבטו מקום עד הבאר מפי, הארץ על במשענתו רושם היה חניה כל

 . עשר השנים לכל וכן. השבט מקום עד, מים כנחל, ההוא

 

 מדגל חברתה את לדבר אשה לכת עד מתפשטים הנחלים שהיו) שם( ל"ז רבותינו אמרו וכן

 ופירות ואילנות דשאים והיו). מא קה תהלים( נהר בציות הלכו, שנאמר. דוגה בסירות, לדגל

 . באר מי דרך זה ואין. ירביצני דשא בנאות א"כמד, לרוב בו צומחים

 

 מנחל אמוריים של אברים מעלה הבאר היה כי) יד יט רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו כי ועוד

 '. ה במלאכות' ה מלאך כח רק זה אין כי. ישראל מחנה לפני ושוטחן, למעלה ארנון

 

 '.וכו מתנה וממדבר. והם, הבאר על שנאמרו הפסוקים על ל"ז מאמרם אל לב נשית ועוד

 שניתנה השבט יאמר שלא כדי, ישראל בארץ לא ולמה. לישראל תורה ניתנה המדבר מן, אמרו
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 על זה כל דרשו זה דרך ועל. אל ניחלו, התורה במתנת העוסק ,וממתנה אמרו וכן'. וכו בחלקו

 . בתורה ומדבר, בבאר דקאי וקשה. התורה

 

 מלחמות בספר יאמר כן על), שם עיין ב ל קידושין( ל"ז במאמרם לב נשית דרכנו פי על ועוד
 בספר ד"הה. בסוף אוהבים נעשים, כאויבים הלכה בדבר הלוחמים חכמים תלמידי שני '.ה

 נסעו משם מאומרו זה יוצא ואיך. בסופה אהבה ,בסופה והב את '.ה מלחמות תורה שהיא
 . הלכה דבר שם הוזכר והיכן'. וכו יאמר כן על זו נפקותא מזה שהוציא ,ארנון מעבר ויחנו

 

 שמלאכי רוחני לחם אכלו המן את כי ידוע הנה כי ,והוא, העניין אל לבוא לב נשית עוד והנה

 לחם אוכלי יתכן ואיך. באיברים נבלע רק, במעים נרגש היה לא כן ועל. ממנו נהנים השרת

 .גשמי באר מי ישתו, לנפש מזון, רוחני

 

 לנו ויתן, הבא ובעולם הזה בעולם ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה מאז הנה, אמנם

 מן הוא תורה או, ימנע לא, ולומר לדבר מקום היה והנה ראה, פה שבעל ותורה שבכתב תורה

 מן היא ואם. הנפש בה תאושר איך, הארץ מן היא אם. הארץ מן או, נפשיית עיקרא השמים

 . הגוף גם בה יאושר איך השמים

 שלא, תורה במתן ישראל אמרו כי) ג( נח פרשת תנחומאב ל"ז רבותינו שאמרו מה, שנית עוד

 ושעל. הרבים דקדוקיה לקיים יספיקו לא כי, פה שבעל תורה ולא שבכתב תורה רק חפצים היו

 '.כו כגיגית ההר עליהם שכפה מה היה זה

 

. שבכתב תורה לעומת, משה בזכות המן את להם נתן, יתברך הוא עשה מה כי, אמרתי כן על

 ורוחניות. שבכתב לתורה אשר העליון רוחניות מבחינת, אבירים לחם שהוא המן רוחניות כי

. מים ונקראת לחם נקראת התורה כי, והוא. פה שבעל תורה רוחניות שורש מבחינת הבאר

 היותו עם כי בו והורה. יבוא כאשר. המים היא פה שבעל והתורה. הלחם הוא, שבכתב תורה

 ומתדבקת רוחנית היותה עם התורה כן. הגוף מקיים זה כל עם, בנפש מתדבק, מאכלו רוחני

 .הגוף גם תקיים, בנפש

 

 איך תאמרו לבל הנה, לומר). ג ח דברים' (וכו הודיעך למען' כו וירעיבך ויענך הכתוב מאמר וזה

 ואגבו, החומר את זנין הגשמיים ומזון ולחם בר כי, ונהפוך. החומר ויקיים יזון רוחני דבר

 צריך היה, רוחך על יעלה באופן, וירעיבך ויענך כן על. יתהפך לא אך, הנפש גם בו מתקיימת

. ורעב הנכנע החומר יכנע ועוד. בנפש המתדבק רוחני דבר ולא, החומר לישב בעצם חומרי דבר

 ולא, כן למה. כמוהו נראה שלא, מאד רוחני להיותו, ידעת לא אשר המן את ויאכילך ואדרבא

 הודיעך למען, הוא הלא. ומרעבתנותו מתאותו הגוף ולהחזיק הלב את להסעיד חטים לחם נתן

 בלי, סתם לחם הנקרא ושעורה חטה לחם שהוא, לווי שם בלי כלומר. לבדו הלחם על לא כי
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 הקולות את שראית, כתורה, רוחני דבר שהוא', ה פי מוצא כל על כי. האדם יחיה, כנודע לווי

, בנפש הדבק שמים לחם שהוא, מהמן תלמוד כי. ונפש גוף האדם יחיה' ה מפי יוצאים בסיני

 .בהם היא גם איכותה כאשר, ומקיימת, באיברים נבלע ידה ועל

 

 תורה שורש, רוחניות מאיכות משתלשלת, קדושה מאיכות, רוחני, המן את האכילם כאשר והנה

 תורה מרוחניות משתלשל מאיכות, רוחניים מים, באר מי יתברך השקם כן. למעלה שבכתב

, המן אין כאשר כי, והודיעם. באר הוא מה היודעים האמת לחכמי גם ומה. למעלה פה שבעל

 בתורה כן. מים בלי חיים היו לא זה כל עם, נס דרך ומקיימת מה ליחות ובעל רוחני היותו עם

 כאשר כי. מים פה ושבעל, לחם נקראת שבכתב כן על כי. להתקיים אפשר אי, לבדה שבכתב

 כי. לנו תסכון לא פה שבעל תורה בלי שבכתב בתורה כן המאכל ומתקנים מבשלים המים

 .שבכתב תורה ומבסמת המפרשת היא פה שבעל

 ולא, למים יצמאו בלעדו כי, יראו למען, מרים בסילוק הבאר מהם נמנע, זאת ישכילו ולמען

 .מים במקום גם המן הזנת נס הספיק

 

 מפי, במשענותם ישראל נשיאי אותה והמשיך ,למסע ממסע הבאר אתם לכת יפלא לא ובזה

 למשוך יכול איש כל, כלומר. ומתרחבים רבים נחלים ונעשה, ושבט שבט כל מקום עד הבאר

 ופירות דשאים מעלה שהיה שאמרו מה וגם. בו לעוסק ומתרחב ופורץ ורבה, לעצמו מימיו

 ומעלה הולך שהיה מה וגם. מספר אין חדושים שמוליד פה שבעל בתורה היגע מעין הוא, רבים

 .הוא וקיים חי רוחני כח כי, יפלא לא, ארנון מנחל איברים

 

 ושזהו ,מימיו יתן אחת הלכה או אחד פרק ידי שעל ל"ז חכמינו דברו אשר היטיבו כן ועל

 החזיקו למעלה, כמדובר המטה ידי על כן ועל. בעצמו הדבר הוא כי. הסלע אל ודברתם אומרו

, אמות ארבע תוך, פה שבעל תורה חושמכ הבאר במקום כי, והוא. ישראל כל את אמות ארבע

 ארבע ובאותן. הלכה של אמות ארבע אלא הזה בעולם ה"להקב לו אין כי. יתברך הוא שם

 ביניהם ויש שיושבין שנים הכתוב מאמר יתקיים כן ידי ועל. אחת הלכה או אחד פרק ישנו, אמות

, הלכה או פרק הסלע אל ודברתם וזהו'. וכו נדברו אז שנאמר ביניהם שרויה שכינה תורה דברי

 שעוסקים תורה שורש שפע ממשיך, למטה התורה עסק ידי על כאשר אז. שניהם בין שידברו

 ידי על מימיו וימשיך יוציא, פה שבעל תורה קדושת מרוחניות שהוא הבאר כן. למעלה בה

 פה שבעל תורה בחינת היא כי. המים באר ונפתח ומתעורר, ביניהם מלמעלה השרויה שכינה

 .כנודע

 

 שבעל תורה מעלת יראו בעין עין כי. בישראל האמונה שורש להשריש, בזה יתברך חפצו והיה

 ונמשך מתרבה עליון שפע, בה העסק ידי ושעל. בלתה אפשר ושאי. האדם יחיה ידה ושעל. פה
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' כו תביאו לא לכן 'וכו בי האמנתם לא יען, ואמר, יתברך הוא כך כל הקפיד כן ועל. האדם אל
 .יתברך שכינתו אל רמז הנה. אחד הבאר ואיכות ישראל ארץ איכות כי. הארץ אל

 

', וכו מתנה וממדבר באומרם) טו יט רבה במדבר( ל"ז רבותינו דברו אשר הטיבו הזה ובדרך
 יבוא כאשר 'כו' ה מלחמות בספר פסוק על שדרשו במה וכן. הבאר היא כי. התורה על שדרשו

 נתייבש אמרו ולא. הבאר נסתלק מרים בסלוק, ל"ז דרבותינו בפומייהו מרגלא וזהו. ד"בס

 מאמר עניין, למבין יובן ובזה. העליון בעולם למעלה למקומו רוחניותו נסתלק כי, הוא אך. הבאר

 מחלוקות היו לא הבאר את משה הכה לא שאילו) כא תיקון זוהר תיקוני עיין( האמת חכמי

 .הלכה דבר על ומלחמות

 

  וזה לשונו:, ל"הנ מאמר תכונת אל נבוא ובזה

 הקדוש אמר כך. מייסרו הוא בדבור, שהגדיל כיון. ומלמדו אותו מכה רבו קטן כשהנער

 ודברתם, עכשיו אבל. בצור והכית, אותו הכית קטן זה סלע כשהיה למשה הוא ברוך

 .כ"ע' כו אחד פרק עליו שנה, הסלע אל

 

 בשום. הזה הדרך על יתיישבו אשר, הערות כמה הערנו, למעלה בו שכתבנו הדרך על והנה

 אם כי. הבאר אל ודברתם או, בבאר והכית נאמר לא בשלח ובפרשת זו שבפרשה מה אל לב

 כי באומרו התנא מאמר נבין דרכנו פי ועל. סלע ופה צור נקרא שם כי, השינוי וגם .וסלע צור

 שכינה כח הוא בעצמו הבאר הנה כי הוא אך. הבאר אמרו ולא השמשות בין נברא הבאר פי

 בעולם ומוציא מריק פה לו להיות לו מבוא אין כן ועל. כמדובר פה שבעל תורה רוחניות מאיכות

 בעולם להריק נאות כח התלבשות אך. המלאכים מעולם למעלה אם כי, שלו הרוחני השפע הזה

 .השמשות בין שנברא הפה הוא הזה

 

 העניין אל ונבוא
 לפי, טומאה כח נעשה, אנשים או איש יחטיא אשר ופשע עון כל כי ,נודעת בהקדמה, והוא

 המריק כח בין מבדיל מסך נעשה הוא, ההוא הטמא והכח. הרפה הוא החזק החטא חומר

 מן ידיהם שרפו ברפידים והנה. לו ודומה הבאר פי סוגרת כדלת ונעשה. מקבלו ובין השפע

 בית נחרב כן על כי. כנודע גדול עון והוא, תורה בעול הורגלו לא שעדיין למה, מאליהם התורה

 ועל זרה עבודה על הוא ברוך הקדוש ויתר) ז"ה א"פ חגיגה ירושלמי( ל"ז שאמרו כמו המקדש

 כצור קשה כח נעשה עון אותו, כן ועל. תורה ביטול על ויתר ולא דמים שפיכות ועל עריות גילוי

 התורה מימי בין ספק בלי המבדלת קליפה היא כי. הבאר פי סותם, עינים למראה החלמיש

 ידיהם שרפו ידים מרפיון נתבטלו ולא, שנים כמה תורה עול סובלם אחרי, בקדש אך. למבטלים

 .הוא גם נסתלק, להם הבאר היה שבזכותה, מרים סילוק שעל רק. בכוונה
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. לאיתנם המים ישובו אז כי. בעצם בתורה שיחזיקו כן בראותם כי, יתברך רצונו היה והנה

, כראשון קשה היה לא, ההוא תורה הביטול והנה. מהתורה ונתבטלו להתלונן לבם שמו ואדרבא

הייתה , ההוא בעון שנעשה והקליפה הטומאה כן על. צערו על נתפס אדם אין כי. כאנוסים היו כי

 אם כן ועל. ממנו רפה ,לסלע נמשל פה ,לצור נמשל שם אם, ולכן .רפידים משל קשה בלתי

 היה לא פה. הבאר פי הסותמות ,צור הנקראת הקליפה כח להכניע משה הכאת הוצרך שם

 הוא כי. הבאר ונפתח, התורה מפני נמחה ומיד', וכו אחד פרק לשנות שהוא דבר רק צריך

 נמצאו לא כן ועל. כתבנו כאשר, נסתם היה ולא, הבאר בסילוק לעשות להם היה אשר הדבר

. העם כהמון התורה מן הם בטלו לא אשר, הדור חכמי הם ישראל זקני רק הצור בהכאת

 מן ידיהם שרפו ההמון ואל. ההיא הקליפה כח ישברו האלוהים במטה משה זכות עם וזכותם

, כמאז גדול עון להמון היה לא כי. כולם את קבץ, פה הסלע אל לדבר אך. קרא לא התורה

 ויכירו כולם יבואו טוב וטוב. עזבתם היא גם, פה שבעל מתורה ידם רפו הם כאשר כי. לעכב

 .באר, בקדש פה ולא, המטה בהכאת נזכר לא כן ידי ועל. עדיף דרבים זכותא כי וגם. מעלתה
 פה וגם. הסותם הכח, הצור אל רק. לאלוהיו הוא קדוש כי חלילה בבאר הכאה אין כי. צור רק

 היה העון אם כי מעכב הבאר אין כי, הבאר אל ולא, מלסתום כחו להתיש הסלע אל הדבור

 .מבדיל

 

 עון כי. 'וכו אותו מכה רבו קטן כשהנער למשה הוא ברוך הקדוש שאמר, משלם המתקת וזהו

 בעצם לדעת ומתרפה, הרע יצר שכולו קטן כנער היה ,ברפידים התורה מן ידיהם שרפו מה

 כשהגדיל אך. הרע יצר כולו כי אותו להתיש בעצם ליצרו להכות וצריך. בה כגועל, התורה מן

 כן ועל. מה צער מחמת רק, נפשו מגועל אינו, ממנה כשמרפה. בה יצרו והומס והוקדש בתורה

 . מתייסר בדבור

 

 הבלתי את בהכות כי) כ הלכה ב פרק( ןגירושי בהלכות ל"ז ם"הרמב שכתב למה גם ומה

, לצור שנמשל הטומאה כח כי, לישראל קרה הזה וכדבר. מכים הם יצרו את, תורה דברי מקיים

 ישראל נער כי. מרצונו בה הגועל הנער מעין, התורה מן ידיהם שרפו מה עון ידי על נעשה

 הבאר פי הסותם ממש - העון הוא - הצור היה באופן. כנער, בעמלה קצים והיו, ההם בימים

 כי, מהתורה רפו ולא, תורה בעול גדלו כבר בקדש אך. בהכאה אם כי יוסר לא ובדברים. קשה

 כן שאם, הרגיש ועתה. מספיק בדבור, הרפה עצמו העון שהוא הסלע לדחות כן על. מצער אם

 שנראה ,הסלע אל ודברתם יאמר איך כן אם, סלע נקרא הבאר ולא, העון הוא שהסלע

 שנה אמר כן על. מימיו שיתן נאמר העון אל והאם. מימיו שיתן לו ואומרים, הסלע אל שמדברים

 .הידוע הבאר מימיו ונתן להתישו עליו שנה רק. מימיך תן לו אומר שאינו, לומר. אחד פרק עליו

 

). יא ג בראשית' (כו העץ המן. במסורה שלשה המן, והוא. אחת מסורה נבאר, דרכנו פי ועל

 שהעוסק. התורה כחכמת אין כי הודיע כי, ויהיה). כז ו, ב מלכים' (וכו הגורן המן '.כו הסלע המן
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 העוסק כן שאין מה). א כה תענית( מטרא ואתי דמצלי קולו השמע כעניין. פלא עושה בה

 מאין' וכו הגוים חכמי בכל כי פסוק על) ב רב דף א"ח( הזוהר ספר מאמר והוא. חצונית בחכמה

 הדעת עץ, חצונית חכמה היא ממנה אכל לבלתי צויתיך אשר העץ המן וזהו). ז י ירמיה( כמוך

 אדם ל"ז שאמרו כמו והוא, וכיוצא בחקירות והרע הטוב הוא מה אנושי שכל לפי לדון ורע טוב

 המן אז כי. הארץ על להמטיר עון תכניע ההיא בחכמה לא. אכלת מזה האם, היה מין הראשון
 אל ההיא חכמה ידי על אז כי. למו ישועתה אין כי, יהיה לא נס דרך .מים לכם נוציא הסלע

 רבותינו כמאמר, כגורן העשויים מהסנהדרין שהוא הגורן המן, אושיע מאין תדע אבל'. ה יושיעך

 הם היקב מן וכן. ביבנה כגורן שהיו) יא ח רבה השירים שיר, ב לו סנהדרין עיין( עליהם ל"ז

 כסף בלא שברו כעניין. ישראל חכמי שהם, קולות בקולי תורה של יינה לעצור, בישיבה המרבים

 .וחלב יין מחיר ובלא

 

 כ -הסבר השאלות של פרק כא יג 
 

. משוגתם תלין ישראל עם עדיין, הבאר נפתח הכאה ידי שעל אחר כי ,והוא. העניין אל ונחזור

 שבעל תורה רוחניות מאיכות ושהוא, מרים של בארה שהוא, ההוא הבאר דרכי הכירו לא כי

 והעלה בא עת עד, דרכיו ויכירו עיניהם נפקחו ולא. בעלמא מים יצאו המטה ידי שעל רק. פה

 שנים מכמה כה עד ולא ',וכו ישראל ישיר אז כאומרו, שוררו אז כן ועל. ארנון מנחל אברים

 .ד"בס ביאורו יבוא כאשר למפרע וענייני כל הכירו אז כי. כה עד עניינו הכירו לא כי, אתם שהיה

  :)ב נד ברכות, יד יט רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו הנה כי, והוא

 שני הלז בעבר ולעומתו. הנחל שבצד צורים במערות האמוריים היו ארנון בנחל כי

 כדורך ודרכום, המערות פתחי תוך סלעים שני ונכנסו, ההרים יתברך הוא דיבק. סלעים

, ואיברים גולגולות והעלה הבאר שירד בארה שמשם עד, מרגישים ישראל היו ולא. בגת

  '.וכו ישראל ישיר אז שוררו ואז. ישראל כל לעיני ושטחם

 .במקרא העניין כתוב ימצא אם לב לשית וראוי. ל"ז מאמרם עניין כה עד

 

ן ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהֹּיֵצא ִמְּגֻבל ָהֱאֹמִרי ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבי יג
 : מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאֹמִרי

 ארנון כי האמורי מגבול היוצא במדבר אשר ארנון מעבר ויחנו אומרו אל לב בשום ואפשר

. האמורי ובין מואב בין ושהוא. מואב מגבול או האמורי מגבול יוצא אם לנו מה 'כו מואב גבול

 ונדבקו. מלין שבע רחב הנחל שהיה) שם רבה במדבר( ל"ז שאמרו ממאמרם הנה אך

 המערות היו שם כי, מואב שבעבר עם, ישראל מארץ שהוא האמורי שמעבר ההר, מלמעלה

. שניהם מגבול עתה נעשה מואב מגבול כולו שהיה שהגיא ספק אין הנה. מלמעלה שוה ונעשה

 שהר לאומר גם כי. מואב הר מערות אל שניו להכניס האמורי הר נתקרב לו קרוב או חציו עד כי
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 להכניס מה דבר נתקרב הוא שגם יבצר לא. ישראל ארץ הר היא גברתה פני להקביל בא מואב

 ויחנו וזהו. היה עליו זה ושל זה של קרקע עתה, מואב גבול כולו שהיה הנחל כי נמצא. שיניו
 ארנון כי נתחדש ועתה. להלאה יוצא רק, מגבולו שאינו .האמורי מגבול היוצא ארנון מעבר

 אז והנה. נדבקו שאז רק זה ואין. האמורי ובין מואב בין עתה נעשה כולו מואב גבול שהיה

 .ישראל את לשמח האברים שהעלה הבאר מעלת הוכר

 

 : ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון-ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת-ֶאת 'ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה-ַעל יד
 בספר יאמר כי, היא הלא. נפקותא תצא, בזה שקרה מה שהוא כן על הנה, תורה ואמרה

, הוא הלא. זה נלמד ואיך. בסופה אהבה, בהלכה לוחמים חכמים תלמידי כששני, 'ה מלחמות

 . רואים ישראל היו ולא. עמק שהיה ,ארנוןב היו. המעוכים דם נחלי הם ,הנחלים ואת כי

 

 : טו ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב
 ישראל היו שלא מה .מואב לגבול ונשען ער לשבת נוטה היה ,הנחלים ושפך ואשד הלא כי

 . ישראל ידעו ואיך .האמורי מגבול היוצא ארנון בעבר, האחר בעבר רק

 

 : ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים-ְלמֶׁשה ֱאֹסף ֶאת 'ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה ִהוא ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָאַמר ה טז
 להעלות, הנזכר מהאשד האברים הבאר שיקח. בארה, הנזכר האשד נטה. בארה משםש אלא

 העם את אסוף למשה' ה אמר אשר הבאר היא והנה. לשמחם ישראל לפני ולשוטחן האברים
 לשמחם כי. ישראל עם בסוף אהבה לבאר היה זה כל ועם. עליה ישראל רבו אשר הוא ',וכו

 יאמר כן על כי, דברתי אשר הוא, איפה כן ואם. ואבריהם אויביהם ראשי שטוח להם שטח

 שבעל תורה הוא הבאר הנה כי. בסופה אהבה מלחמות להם יש בספר חכמים תלמידי כששני

 .כאמור, עמהם בסופה אהבה, מישראל מלחמה לו היות ועם '.ה מלחמות ספר שהוא, פה

 

 : ָלּה-ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו-ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת יז
 עיניהם אז נפקחו כי, למו ניתן מאז ולא ',וכו ישיר אז כי עיניהם נפקחו זה מעשה ידי על, כן ועל

 בדבור באר עלי רק, ראוי במטה להכות לא כלומר .לה ענו באר עלי הנה, ואמרו. הוא מה וידעו

 . חלילה הכאה ולא יאתה לה כי, אליה ודברו לה ענו

 

 : ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנהְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ִּבְמֹחֵקק ְּבִמְׁשֲעֹנָתם  יח
 במדבר( ויצחק אברהם שרים חפרוה אשר היא כי, בארות כיתר אינה הזאת הבאר הנה כי

. תורה חומשי' ה היו ההם בארות כי) ז סד( רבה בראשיתב ל"ז שאמרו מה והוא). טו יט רבה

 אשר היא וזאת. תבשילין ערובי עד ידעו כי, שבהם הלמוד עומק אל הייתה הכניסם והחפירה

 הוא במשענותם והיה .במחוקק וזהו. משה עם, ישראל זקני הם, ברפידים העם נדיבי כרוה

 מן ידיהם רפו לא הצור את להכות שקבץ ההם הזקנים כי. למעלה שכתבנו כמו, זכיותיהם
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 תורה ניתנה לא עדיין כי כן על מרובים כך כל מימיה היו לא תורה מתן קודם כי והראיה. התורה

 .תורה היא לישראל מתנה וממדבר כך אחר אך. כמדובר היא שהיא

 

 : ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות יט
 כי) טו יט רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו, נחלים ונעשה הבאר ונתרבה הושפע כן ידי על אז

 לעדה מים היה לא מרים שבמות ומה. נחליאל וממתנה וזהו נחלים עשר שנים נעשה היה

 שכתבנו מה והוא. מרים נפש עם השמימה ונסתלקה עלתה במותה אם כי, המים שיבשו אינו

 .הבאר ועלה שנסתלק אם כי, לעדה לא אבל היא מים כי, לעדה מים היה ולא על למעלה

 

 : ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן-ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל כ
 שהיא ארנון נחלי עומק אל כך אחר ירד כי .הגיא ומבמות הנה כי, הוא הלא, זה הכרנו ואיך

 .מואב בשדה
 פני על ונשקפה אז, הפסגה ראש ה"ע רבנו משה שנסתלק אחר כי. סופה נבאו הקדש וברוח

 בים כברה כמין יראה מהישימון ומביט הנשקף) כא חקת תנחומא( ל"ז שאמרו כמו .הישימון

 .ד"בס במקומם אלו פסוקים אל נשוב ועוד. מרים של בארה והיא טבריא

 

 המשך פרק כ
-ֶמֶל� ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר ָאִחי� ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל-ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל יד

 : ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו
 : ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים ָיִמים ַרִּבים ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּוַוֵּיְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה  טו
ַוִּיְׁשַמע ֹקֵלנּו ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא� ַוֹּיִצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה  'ה-ַוִּנְצַעק ֶאל טז

 : ְגבּוֶל�
ֲעֹבר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם ְולֹא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר ֶּדֶר� ַהֶּמֶל� ֵנֵל� לֹא ִנֶּטה ָּנא ְבַאְרֶצ� לֹא נַ -ַנְעְּבָרה יז

 : ַנֲעֹבר ְּגֻבֶל�-ָיִמין ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר
 

 זו נסיעה להיות כי, ויתכן. זה בשליחות ישראל בני ולא משה נזכר למה לב, לשים ראוי

 תביאו לא כן על, הבאר אודות על משה אל אמר' וה. הארץ כניסת למהר דרך, זה ושליחות
 בסילוקו כשמחים יראו בל, ישראל התרשלו ההוא הדבר אחר זה להיות כן על .הארץ אל' כו

 מלאכים וישלח מיד, עצמו מחיי ישראל תועלת המחשיב משה כן על. הארץ אל ביאה למהר

 .הדבר לנחץ

 

 . זה עניין כל אל צורך מה לב לשית ראוי הלז השליחות דברי על והנה
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 כך אחר אומר הרי, מצרים שעבוד על י"רשכפירש  היא שאם .התלאה כל את עניין מה וגם

 . התלאה כל את ,יחד רבויים שני הנה מה וגם '.וכו מצרימה אבותינו וירדו

 . יחיד לשון תלאה אמר למה, התלאות שרבו הוא ואם

 . רבים ימים במצרים שישבנו להודיע צורך מה ועוד

 . 'וכו וירעו באומרו האמור הדבר הוא, שעבודה צרת להודיע כיוון ואם

 . הירידה הוא במצרים ונשב אומרו בכלל כי, מיותר וירדו אומרו וגם

 . יעקב ברכת לו שרמז י"רשכפירוש  שנאמר גם ',וכו ונצעק ובאומרו

 מזכיר אינו ופה ,אבותינו אלוהי שם שנאמר בכורים מפרשת שינה למה, לב לשית ראוי

 . האבות

  .קולנו וישמע אמר ופה ,קולנו את נאמר שם וגם
  .מלאך שלחש יאמר ולא ויוציאנו לומר לו שהיה ועוד
 .שם ישראל שהיו זמן מכמה ממנו נעלם שלא מה הודיעו למה, בקדש אנחנו והנה אומרו וגם

 

-ָאִחי� ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ֶמֶל� ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר-ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל יד
 : ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו

 סביבותיה מכל הארץ אל בם לבוא מקומות החסרו, אדום יאמר פן, אחד. משה חש הנה אמנם

 אדום ולא ארץ ינחלו שישראל, אדום שיני את להקהות רק זה אין אך. בארצי לעבור בחרתם כי

 . בנחלה נוגע היותו עם

 חוב פרעתם אתם אם, אדום יאמר כי. ליעקב עשו אח הלא כי, הירושה על אדום יקום פן, שנית

 . אותי ולא אתכם רק שעבדו לא כי גרם מזלכם הנה. הירושה תרצו כן ועל השעבוד

 ואם. תירשו הערך ולפי, ו"רד ישבתם שנה מאות מארבע כי, החוב כל פרעתם לא כי ועוד

 אבותי גם כן ואם. האבות בעבור היה הלא, משעבוד שנה ץ"ק לכם מחל יתברך שהוא תאמרו

. הירושה כל תקחו לא גם ולכן, בלבד החוב חצי פריעת תועלת לכם בא ומחמתם, המה

, העברה שהיא גם כי. בגבולי באים והנכם לי ניתנה החרב ברכת הלא אדום יאמר ,שלישית

 .בכם לפגוע לי ויותר, לי תצרו עברכם מדי יבצר לא

 

 שני הם כל ומלת את מלת כי, והוא '.וכו התלאה כל את ידעת אתה אמר האחד על כן על

 ברבוי שכיוון מה ופירש. שני עניין הוא כל ואומרו, אחד עניין הוא את באומרו כי, והוא. ריבויים

 פירוש שהיא והתלאה .מצאתנו אשר באומרו כלה ברבוי שכיוון ומה .התלאה באומרו אתה

 ואמר, בארצו לעבור בחרו למה אדום שיחוש משה שחש. שאמרנו הראשון הדבר על הוא, אתה

 המרגלים תלאת לנו והיה, הנגב דרך נכנסים היינו אחר ממקום הלא לומר. למה התלאה ידעת

 איזה כן גם יתרגש אולי אחר מקום אל ממך נטה עד זמן יארך אם ועתה. הצלחנו ולא כה עד

 . צבו תשנא דלא עד נכנס פה עודנו כן על. מתלאה והנה ביטול
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, ישראל מארץ ברח עשו הנה כי והוא .מצאתנו אשר התלאה כל ידעת אתה, אמרו השנית ועל

 בארץ אשב אם אמר כי), יד פב רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו אחיו יעקב מפני ארץ אל וילך

 ארץ אל וילך כן על. חובו פורע אביו את היורש כי. מצרים גלות חוב אפרע אותה ליירש ישראל

 כל את ידעת אתה אומרו וזהו. יעקב בני את רק מצאה לא הגלות תלאת בבוא כן על. אחרת

  .כל את באומרו דברים שני שריבה הוא אך, יחיד לשון ,התלאה ואמר. רבויים שני שהם
 

 והוא. במדבר שנה ארבעים שנתעכבו המרגלים תלאת שהיא ,התלאה באומרו האחד ופירש

 אחר דרך בקשם עד זמן מלהאריך יראו כן שעל. הנגב דרך בבואם שהיה אתה שריבה מה

 . הראשון העניין שהוא, בו ליכנס

 

 לא שבבואה, מצרים גלות צרת והיא .מצאתנו אשר אמר כלה שריבה מה והוא השני ועל

 אביו את הנוחל כי. הגלות תדבקנו פן ישראל מארץ וברח ארץ אל עשו הלך כי. אדום את מצאה

 וירדו שאדרבא, ובניו יעקב הפך. ברח כי עשו את מצאה ולא, שמצאתנו באופן. חובו פורע

 .גרם מזלינו כי לומר לאדום לא כן ואם. החוב לפרוע מעצמם

 

 : ַוֵּיְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים ָיִמים ַרִּבים ַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו טו
 במצרים ונשב הנה. מאות מארבע ועשר מאתים אם כי החוב כל פרענו שלא תאמר ושמא
 מלך וימת ההם הרבים בימים ויהי פסוק על) מא א רבה שמות( ל"ז מאמרם והוא .רבים ימים

 ל"ז שאמרו כמו. מרים משנולדה והם, רבים נקראים גדול צער של ימים כי'. וכו ויאנחו מצרים

 .שנה מאות הארבע בתשלום ונחשבו מדאי יותר השעבוד שהכביד) קסה רמז ילקוט(

 

ַוִּיְׁשַמע ֹקֵלנּו ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא� ַוֹּיִצֵאנּו ִמִּמְצָרִים ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה  'ה-ַוִּנְצַעק ֶאל טז
 : ְגבּוֶל�

 האבות הזכרנו ולא ',ה אל ונצעק הלא כי. הם גם אבותיך והם, האבות בזכות שהיה לומר ואין

, והראיה. האבות על ולא עצמנו על קולנו וישמע ',ה אל רק. למענם יעשה אבותינו אלוהי שהיה

 היה ואם. ויוציאנו), תשסד רמז חקת ילקוט( ל"ז שאמרו כמו. משה הוא ,מלאך וישלח כי

 יתברך הוא האמת לפי כי, דעתו להפיס כן ואמר. יתברך בעצמו עושה היה האבות בזכות

 היכן, פרעה אל אלך כי אנכי מי משה לו שאמר) ה ג רבה שמות( ל"ז שאמרו כמו. כל העושה

 ומה'. וכו עמך אהיה כי יתברך הוא והשיב. ידך על תעשה לא ולמה, עלה גם אעלך אנכי הוא

 .השלום מפני לאדום ששינה מה הוא אדום שיחשוב משה שחשב

 

 שכאן אם כי, לך להצר פה באנו בכוונה לא לומר 'כו בקדש אנחנו והנה ,אמר השלישית ועל

 לאדום אם כי לו רמז דרכו פי ועל. אחר מקום אל לסובב מתלאה והנה, הדבר מוכן והנה. נמצינו

 .קולנו וישמע' ה אל ונצעק כאומרו. הקול ברכת לישראל גם החרב ברכת
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 : ִלְקָראֶת� ַּבֶחֶרב ֵאֵצא-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום לֹא ַתֲעֹבר ִּבי ֶּפן יח
 .קולנו וישמע' כו ונצעק כאומרו, המצרים נגד לך קיימת הקול ברכת כי רמזת בדברך אמר

, מים פוטר בי בעוברך אתה הלא כי, טענה אינה. לי שקיימת חרבי מברכת תירא שלא כלומר

 פן. מדון ראשית תהיה כי ,בי תעבור לא שאמר וזה. בשר תאכל וחרבי קולך ישמע לא כן ועל
 .חרבי לבטל קולך יסכון ולא ,לקראתך אצא בחרב

 

-ֵמיֶמי� ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני ְוָנַתִּתי ִמְכָרם ַרק ֵאין-ִיְׂשָרֵאל ַּבְמִסָּלה ַנֲעֶלה ְוִאם-ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני יט
 : ָּדָבר ְּבַרְגַלי ֶאֱעֹבָרה

 יישוב או העם, ביישוב בו בעברו הייתה רק לא שהקפידה ישראל הבינו ,בי מלת באומרו והנה

 רק ליהנות מקום ואין יישוב מיני מכל רחוק שהוא' כו נעלה במסלה אמרו כן על. וכרמים שדות

 מתלאה הנה תאמר פן, והוא ',כו נשתה מימיך ואם. באר עמנו הולך כי חשש אין ומזה. ממים

 לשון נשתה אם אמר לזה. שתייתו דמי שישתה ואיש איש מכל לקחת ובהר בבקעה אשב האם

 .יחיד לשון ונתתי וזה מאחד רק מרבים תשאל לא רבים

 
 כל מכר כלומר, מכרם ונתתי אמר לזה. שוויים ישער מי וגם שתו כמה יודע במה תאמר ושמא

 שתמכרם מה שהוא מכרם רק קנייתם אמרתי לא וגם. מים בהם שישאר עם לגמרי הבארות

 כנותן אם כי, חוב כפורע רעה בעין אתן ולא .מכרם וזהו, הקונה שיקנה מה שיעור ולא אתה

 .ואשלם אמר ולא ונתתי אומרו וזהו. נותן הוא יפה שבעין

 

, אתרצה ולא, שאשאל מהסך תמעט אחד סך אתבע אם כי. במכר נתפשר לא אולי תאמר ושמא

. תשאל מאשר למעט כדי רק אני שאומר, כלומר ,דבר אין ,רק אמר לזה. מדון ראשית ויהיה

 .אתן שתשאל כל אם כי, פחות אם כי אתן לא ,רק שתשאל מה על, לומר. רק של דבר אין

 

 באופן סילקתי היזק עיכוב כל כי. מאמרי על רק ולומר למעט מקום לך הנחתי לא ,יאמר או

 .כלל למעט לנו ודומה וכרם תבואה או עיר יישוב אין במסילה כי .רק בו לומר שתוכל דבר שאין

 

 כל ולחבל לחטוף קצתם שמתפרדים למקום ממקום העוברות החיילות דרך הלא תאמר ושמא

 אמר שלא וזהו. אחד באחדות אעבורה אלינו הנלוים בכל שהוא ,ברגלי אמר לזה. בידם הבא

 .הפסוק שאר ככל רבים לשון נעבור

 

 לפי רק. שנשתה יקרה אם זהו ,מכרם ונתתי נשתה מימיך ואם בספק אמרתי הנה יאמר או

. אעבורה ברגליש הרגל דריסת אם כי נהנה לא כי .אעבורה ברגלי אם כי, מזה דבר אין האמת

 .מתחומו צאת עד תמיד יעברו רק, בארצו יחנו לא כי מיעט אפשר וגם
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 : ַוּיֹאֶמר לֹא ַתֲעֹבר ַוֵּיֵצא ֱאדֹום ִלְקָראתֹו ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה כ
 כי תעבור לא ביישוב שהוא בי לומר מקום מצאת ,בי תעבור לא אמרי על הנה, ואמר והשיב

 משטימה בלבד ולא. הבמסיל גם לכלול סתם תעבור לא אומר הנני כן על. במסלה אם

 להורגך הבא כי היות עם, באדום ישראל יד שלחו שלא ומה '.כו ויצא מיד אם כי כבתחילה

 ולא, בגבולו לעבור בישראל לעכב הייתה רק לא מלחמתו מערכת כל כי הוא. והורגו השכם

 וזהו. מלחמה אתם ערכו ולא מעליו ישראל ויט כן על. בזה וכיוצא הירושה על לישראל להצר

  'כו ויצא
 

 : ִיְׂשָרֵאל ֲעֹבר ִּבְגֻבלֹו ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל ֵמָעָליו-ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנֹתן ֶאת כא
 אחר וימאן אומרו יקשה לא ובזה. כאמור למאן רק היה לא 'כו ויצאש מה כל כי ',כו וימאן

 '.כו ויצא אומרו
 

 : ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר-ִיְׂשָרֵאל ָּכל-ַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוָּיֹבאּו ְבֵני כב
 : ֱאדֹום ֵלאֹמר-ְּגבּול ֶאֶרץ-ַאֲהֹרן ְּבֹהר ָהָהר ַעל-מֶׁשה ְוֶאל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה כג
-ְמִריֶתם ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר-ֶאלַעָּמיו ִּכי לֹא ָיבֹא -ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל כד

 : ִּפי ְלֵמי ְמִריָבה
 : ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַהַעל ֹאָתם ֹהר ָהָהר-ַאֲהֹרן ְוֶאת-ַקח ֶאת כה

 

 . מיותר הוא ,גבול על אומרו הנה. א

 הצדיק חסרו אדום הוא לעשו בהתחברם כי) תשסד רמז חקת ילקוט( ל"ז במאמרם והנה

 שאם '.כו יאסף לאמר נמשך אדום ארץ גבול על שלהיותם ,לאמר אומרו יהיה זה ולפי. ההוא

  .הפשט לפי נשיב ועוד. ההיא הייתה האסיפה לא כן לא
 אהרן את קח אומרו שכן וכל לנוכח שלא אהרן יאסף יאמר איך, הוא גם אהרן עם דבר אם. ב

 שאומר מקום שבכל) א ב פרק א פרשה דנדבה דבורא כהנים תורת( דאמר למאן ואפילו '.כו

 ומה. זה בעניין הזכירו נחשב זר כמו עדיין, לאהרן שיאמר משה אל הוא אהרן ואל משה אל

 . להודיעו קראו ואיך. שימות לאהרן מלאמר אני בוש למשה הוא ברוך הקדוש שאמר לאומר גם

  .הארץ אל יבא לא כי שנית לו בהזכיר ליה מצער קא צעורי, לנחומיה אתא .ג
 . העם כיתר אפילו שהוא ,יבוא לא אמר ופה ,תביאו לא אמר למעלה. ד

  .האמנתם] לא[ אמר ולמעלה, מריתם אומרו. ה
 . בזה עמו משה את ומשתף אהרן על שמדבר .ו

 .מריבה במי יאמר והראוי ,מריבה למי אומרו. ז
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 והיותר. עון אותו על זמן קודם מתו אם) קלז פינחס ספרי( ל"ז רבותינו מחלוקת ידוע הנה אמנם

 . מתו בזמנם אך הארץ אל הביאה רק העונש היה לא כי, הוא צודק

 

 ונבוא אל העניין
 משה אל' ה וידבר שנאמר מקום בכל כי) שם כהנים תורת( ל"ז מרבותינו שידענו במה ,והוא
 אמר כי), תשסד רמז ילקוט( ל"ז מרבותינו ידענו עוד. לאהרן שיאמר משה אל הוא ,אהרן ואל

 השכים משה עשה מה. אתה לו אמור שימות לאהרן לומר בוש אני למשה הוא ברוך הקדוש

 הלא כי, לזה ומצורף. ישראל כל את ממות החיה במחתה אהרן כי על, עניין ויהיה'. כו בבקר

 ובמקום בזמן מריבה מי עון אל סמוך כי בראותו לבבו מהתחמץ אהרן יחדל לא כי ספק אין

 את הכה שהוא. משה מאשמת תעשה ואל בשב עוני גדול האם, בלבו ויאמר. במות יתבשר

 הוא רצה כן על. זמנו קודם הוא כי רוחו על יעלה כי גם ומה. תחילה למות קדמתי ואני הסלע

  דברים: בשלשה דעתו להפיס יתברך

 . משה ידי על אם כי, הדבר בעצמו לו אמור לבלתי. א

. בבחירתו מת כאילו אלא עוד ולא. בעונו זמנו קודם מת שלא מתוכן שיבין דברים לו לאמר .ב

 .אשמתו בו להתכפר צער מותו אחר ולא במיתתו שאין .ג

 ולא משה לו שיאמר. לאמר אהרן אלש כדי משה אל' ה ויאמר, האחד על הכתוב מאמר וזה

 משה אל שהוא אהרן ואל משה אל שנאמר מקום שכל ל"ז רבותינו כהקדמת. יתברך הוא

 .לאהרן שיאמר

 

-ְמִריֶתם ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֲאֶׁשר-ַעָּמיו ִּכי לֹא ָיבֹא ֶאל-ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל כד
 : ִּפי ְלֵמי ְמִריָבה

 כי. עונש מחמת זמנו קודם היה שלא, כלומר .יאסף לו שיאמר במה, אמר והשלישית והשנית

 . ונאסף זמנו הושלם אשר על הצודק לשון שהוא, נאסף אם

 כאילו יורה, אהרן יאסף אומרו וזהו. נאסף הוא בבחירתו כאילו הוא שאדרבא אלא עוד ולא

 . בבחירתו יאסף הוא

 . זה בלשון רמז השלישית וגם

 מה ספק בלי הוא אך. האלה העמים המה מה ,עמיו אל אסיפה משמעות אל לב בשום והוא

 עובדא על) א"ע ריח דף א"ח( ויחי פרשת הזוהר ספר מאמר עניין והוא, למעלה אצלנו שכתוב

 וכל. למעלה התעוררות נעשה יתברך מאתו כי, ל"ז שאמרו. ליפטר זמנו כשהגיע יצחק דרבי

. פניו להקביל ובאים יוצאים, כמעשהו לאיש שגיא ביקר, ומחיצתו ומשפחתו גילו בני קרוביו

 הוא מיד. מחיצתו מחוז עד להגיע מה עכוב להתעכב, עון על תוכחות משפט לאיש אין וכאשר

 ,עמיו אל נאסף נאמר זה ועל. האלוהים לפני עמו ושמחים וששים, כבודו מקום עד עמם הולך
 צוה יתכן וזה. אליהם ייחסו קרבת יחס מפאת, עמיו הנקראים פניו להקביל הבאים אל נאסף כי

 עיכוב לו יהיה לא וגם. בסילוק צער ירגיש לא כי כלומר .עמיו אל אהרן יאסף לו לאמר יתברך
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 אל ונאסף כבא אם כי, דבר אין רק איננו כי. דבר אשמת ימרק עד, במחיצתם אתם מהיות

 .אתם להיות אליהם נאסף, ועיכוב איחור ובלי יגיעה בלי. פניו להקביל הבאים

 

  :שני בדרך לאמר אומרו יצדק ובזה

 הוא שהוצרך היה מה לאמר הוא אך. מיותר שהוא ,אדום ארץ גבול על אומרו אל לב בשום

 שיתחמץ, שכתבנו מה הוא אמנם אך '.כו יאסף לאמר, הזה הפיוס לשון כל לאהרן לומר יתברך

 היות יאמר ובזה. שכתבנו כמו מריבה מי עון אל ובמקום בזמן קרוב סילוקו יראה כי אהרן לב

 שהוא ',וכו אהרן יאסף לאמר סיבה היה זה. גבולו קצה עיר בקדש שהוא ,אדום ארץ גבול על

 .כמדובר לפייסו שהוצרך

 

 וגם. זמנו קודם מת בעונו לא כי לאהרן להורות הוא ברוך הקדוש שרצה ,הדברים כלל הנה

 . עון אותו על להצטער הוצרך לא בזמנו במותו

 מה לומר. 'וכו הארץ אל יבא לא כי אמר לזה. ההוא החטא יכופר איפה, כן אם תאמר ושמא

 כאשם אהרן שיחשב ולא '.וכו מריתם אשר על הוא זה, בחוץ שימות אם כי הארץ אל יבא לאש

 את לכלול, רבים לשון אומרו וזהו בזה שוים שניכם הלא כי, מיתתו קדימת על ממשה יותר

 .כאחת שניהם

 

 אנחנו נהיה שלא שהוא. תביאו לא כן על בי האמנתם לא יען אמרת הלא תאמר ושמא

 בחינה על הוא ',וכו יבא לא כי אמר לזה. כיחידים נבוא לפחות אך, העם על ראשים המביאים

 מריתם אומרו פירש השורשים בעל הנה כי והוא. 'וכו פי את מריתם אשר על שהוא אחרת
 וזהו. מריבה מי תמורת פי את החלפתם אשר על יאמר ובזה. ושינוי חילוף מלשון לו ודומה פי

 לא, מימיו ונותן הסלע אל מדברים היו אם כי, והוא .מריבה מי בשביל פי שהחלפתם ד"הלמ

, אחת הלכה או אחד פרק שונים הייתם אילו כי'. ה פי אם כי מריבה מי נקראים הבאר מי היו

 כי וידוע. היא היא הבאר גם כי, המים המוציאה והייתה היא. ביניכם שרויה והייתה שכינה

 ונמשך. הנפתח' ה פי נקראים ויוצאים הנפתחים הבאר מימי היו'. ה פי הנקראת היא השכינה

 . עתה כן שיקרא מריבה מי בשביל' ה פי מחליפים נמצאו. מריבה מי ליקרא הומר עתה

 

 יודעים הדורות כל היו, הסלע את מכים היו לא אילו כי, האומרים, האמת חכמי דרך על גם ומה

. פסוקה הלכה ואין ומריבות במחלוקת כולם ועתה. ספק ובלי מחלוקת בלי התורה הלכות כל

 הלכותיה מבוא הדבר והחליפו'. ה פי הנקראת שכינה היא, פה שבעל תורה היא הבאר כי, והוא

 בלי אפילו כן שעל אלוהים אמר כן ועל. ומחלוקת מריבה מי בעד', ה פי אל המתייחס ביושר

 החליפה' ה שגם. כנודע שכינה היא הבאר אל מתייחסת היא שגם, הארץ אל יבוא לא שררה

 ,תביאו לא ואומרו 'וכו האמנתם לא למעלה אומרו נכון על בא ובזה. שמה יבואו בל מהם ומנעה
 . יבא לאונאמר  מריתם נאמר ופה
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 : ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַהַעל ֹאָתם ֹהר ָהָהר-ַאֲהֹרן ְוֶאת-ַקח ֶאת כה
 ל"ז רבותינו שלמדו מה יהיה מכאן אך .ההר הר' וכו ואת אהרן את העל לומר לו היה הנה

 וזהו. יצטער שלא באופן הדבר ויודיעהו בדברים שיפייסנו לו שאמר), תשסד רמז חקת ילקוט(

 .בדברים קיחה הוא 'וכו אהרן את קח

 

 : ָׁשם ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ְוַאֲהֹרן ֵיָאֵסף ּוֵמת-ְּבָגָדיו ְוִהְלַּבְׁשָּתם ֶאת-ַאֲהֹרן ֶאת-ְוַהְפֵׁשט ֶאת כו
 . עניין כפל הוא שם ומת יאסף אומרו

 . מיותר הוא שם אומרו וגם

 הוסר נס דרך שעל אומרם עד. אהרן יאסף טרם הבגדים אלעזר ילבש יתברך צוה למה וגם

 .תחילה התחתון

 

 ממות הציל הוא נמצא. במגפה מתים ישראל כל היו, במחתה אהרן שאלמלא למה הנה, אמנם

 יתברך צוה כן על. בזה כיוצא על כפינחס יהיה ולא, מות צער הוא ירגיש ואיך. ישראל כל את

) תשסד רמז חקת ילקוט( ל"ז שאמרו כמו. ובפיוסים יד כלאחר רק הדבר משה לו יאמר שלא

 באומרו שנרמז כתבנו כאשר בראשית בספר דבר על מסופק שהיה לו ואמר בבקר שהשכים

  '.כו קח

 . מקומו ממלא לו יש איך שיראה, אלעזר את עמו יקח יתברך ציוה ועוד

 אלעזר בעמוד מרצונו יאסף ואהרן כן ידי ועל. רואות ועיניו כהונה בגדי שילבש אלא עוד ולא

 . בהשארותו במקומו

 נפשו אך בהר שם אלא אינו מיתה בו היות כי. מות ירגיש שלא, שם ומת גם אם כי עוד ולא

 .החיים באור למעלה דבקה

 

 : ַאֲהֹרן ְׁשלִׁשים יֹום ֹּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ָהֵעָדה ִּכי ָגַוע ַאֲהֹרן ַוִּיְבּכּו ֶאת-ָּכלַוִּיְראּו  כט
 ) תשסד רמז חקת ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו

 בין שלום משים היה אהרן אלא. ישראל בית כל אהרן ואת ישראל בכו משה את למה

 .הנשים גם אותו בכו כן על לאשתו איש

 

 חשבו כי האומרים) שם( ל"ז רבותינו במאמר, והוא .הכתוב בדברי אחר טעם אפשר עוד

, המערה פי את יפתח הוא ברוך הקדוש מן משה שבקש עד. שהרגוהו ואלעזר משה את ישראל

 . שמים מעשה במטה באויר אהרן את יתברך שהראה דאמר למאן או. מת כי בעיניהם וראוהו

 

 ונבוא אל העניין
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 על אצלנו ככתוב. עין מראיית יתפעל כאשר אזן משמע מתפעל האדם אין כי ידוע הנה כי ,והוא

 איוב' (וכו איוב רעי שלשת וישמעו פסוק ועל). יט לב שמות' (וכו ומחולות העגל את וירא פסוק

 כן על. אותו קבר יתברך הוא כי מת ראוהו לא משה את הנה כי. להם קרה הזה וכדבר). יא ב

 התפעלו כן על. הנשים גם הכל שריבה ,העדה כל ראוהו אהרן את אך. האנשים רק התפעלו לא

 כל אותו ויבכוש גדר עד התפעלו שראו מה ידי ועל .אהרן גוע כי העדה כל ויראו וזהו הן גם
. מיתה ולא ויעהושהייתה ג כלומר, עשגוו ראו וגם. ראוהו שלא במשה כן שאין מה. ישראל בית

 מררו כן ועל. העצומים כצדיקים גוע רק מת אדם כל כמות לא כי, במערה שראו בכבוד הכירו כי

 .כבודו את הכירו כי ,גוע כי אם כי מת כי נאמר לא כן ועל. בבכי

 

  כא פרק
 

 : ָהָעם ַּבָּדֶר�-ֶאֶרץ ֱאדֹום ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש-סּוף ִלְסֹּבב ֶאת-ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ֶּדֶר� ַים ד
ּוְבמֶׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבא�ִהים  ה

 : ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּק�ֵקל
 : ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל-ָהָעם ַוָּיָמת ַעם-ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת 'ַוְיַׁשַּלח ה ו
-ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת 'ה-ִדַּבְרנּו ַביהָֹוה ָוָב� ִהְתַּפֵּלל ֶאל-מֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי-ָהָעם ֶאלַוָּיבֹא  ז

 : ַהָּנָחׁש ַוִּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ְּבַעד ָהָעם
 : ֹאתֹו ָוָחיַהָּנׁשּו� ְוָרָאה -ֵנס ְוָהָיה ָּכל-מֶׁשה ֲעֵׂשה ְל� ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה ח
ְנַחׁש -ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל-ָנַׁש� ַהָּנָחׁש ֶאת-ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם-ַוַּיַעׂש מֶׁשה ְנַחׁש ְנחֶׁשת ַוְיִׂשֵמהּו ַעל ט

 : ַהְּנחֶׁשת ָוָחי
 

  לב: לשים ראוי

 . מסעות שאר מבכל בו נפשם שקצרה זה מסע נשתנה מה. א

 יתר בכל כן עשו שלא פה אותו השוו למה. לקונו עבד שהשוו ,ובמשה באלוהים אומרו. ב

 . תלונות

 . וילונו אמר ולא ',וכו באלוהים העם וידבר אומרו. ג

. חסרונן על בוכים ולמה, ובאר מן להם היה ומים לחם הלא כי ,מים ואין לחם אין כי אומרו. ד

 . לבדו לחםב ויצאו בשתים נכנסו ולמה

 פן יראים שהיו שאמרו) תשסד רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו הנה כי ,קצה ונפשנו אומרו. ה

 . עוד יבקע לא שנה ושמונה בשלשים נבקע וכשלא', כו כריסם יבקע

 . והשרפים לומר לו היה מינים שני היו אם ,השרפים הנחשים אומרו. ו

 . השרף ואת אמרו ולא, הנחש את מעלינו ויסר אמרו למה ועוד
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 הוא העצם שם אך הנחשים מין אל פירוש והוא, ששורפים נחשים מין הוא השרפים אומרו ואם

 . העצמי שמו זה ואין ,שרף לך עשה אמר כך אחר למה. נחשים

 . הנחשים אמר ולא ,הנחש את מעלינו ויסר אומרו. ז

 . מיותר שהוא, העם בעד אומרו. ח

  .נחש עשה והוא שרף יעשה צוה יתברך הוא למה. ט
 והנה .יתברך נגדו שדברו מה על ונחש ,משה נגד שדברו מה על היה שרף כי אמרו יש והנה

 '. ה על שדברו מה כנגד יהיה לא ולמה, קשה יותר הוא שרף הנראה לפי

 . נס על יושם ולמה אותם יחיה השרף אל ההבטה איך. י

 . הנס על וישימהו באומרו א"ה תוספת ונדקדק

 אשר) תשסד רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו שכולל ,הנשוך כל והיה ואמר כלל יתברך הוא כי. יא

 שמורה .וחי' וכו איש את הנחש נשך אם והיה בו ואומר ,נחש עשה ומשה. אחר חי בעל נשכו

 .נחש נשכו אשר רק חי היה שלא

 

 : ָהָעם ַּבָּדֶר�-ֶאֶרץ ֱאדֹום ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש-סּוף ִלְסֹּבב ֶאת-ַוִּיְסעּו ֵמֹהר ָהָהר ֶּדֶר� ַים ד
 בנסעם כן ועל. בזכותו היו אשר כבוד ענני נסתלקו - אהרן מת שם כי - ההר הרב הנה אמנם

 לטושה חרב במכת והחזירום, מסעות שבע אחור שחזרו גם ומה. אדום ארץ את וסבבם משם

 השמש יומם כן על. כבוד ענני מעליהם סרו כי, בלילה וקרח ביום בחורב במרוצה לוי ממטה

 וענני אהרן סילוק ממקום כלומר ,ההר מהר ויסעו אומרו וזהו. נפשם ותקצר בלילה וקרח הכם

, אדום ארץ את לסבוב שהוא. למקומם וחזרתם אחור שובם ידי על שהיה, לסבב והלכו. כבוד

 משה כי ראו המה אך. נפשם ותקצר כן על. רוח מקוצר שבעולם המזג מחזקי יבצר שלא באופן

 מקירון בו ניכר היה כי. משה נפש לא אך כלומר, העם נפש ותקצר אומרו וזהו. כלל התפעל לא

, כאחדים והיו אליו מרכבה אלוהים בית אם כי, משה זה אין בלבם אמרו כן על. כה עד כדרכו פניו

 .המדבר אל הייתה צאתם שניהם ובעצת, עושה הוא אשר בכל עמו יתברך והוא

 

ִמִּמְצַרִים ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ִּכי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמִים ַוְיַדֵּבר ָהָעם ֵּבא�ִהים ּוְבמֶׁשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו  ה
 : ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה ַּבֶּלֶחם ַהְּק�ֵקל

 שניכם כלומר .העליתנו למה לומר אחת בתיבה אותם כללו, משיחו ועל' ה על בהתלוננם כן על

  כאחת: רעות שתים נמצאו. ניצב האלוהים במשה כי, כאחד הנמצאים

 . במציאות התלונה .א

 . לקונו עבד שהשוו הדבור אופן .ב

 .וידבר אם כי וילונו נאמר לא כן ועל .העליתנו ולמשה' לה לומר, אחת בתיבה שניהם את שכללו
 קשה הדבור כי ,העם וידבר אומרו וזהו. דבורם סגנון מאופן קלה התלונה מציאות כי לומר

 ומבריא לבם סועד היה חטה לחם להם היה אם כי, זה אין הנה בלבם ואמרו. מהתלונה

 דברים כי, מים אין ומימינו לחם אין לחמנו כי. מים ואין לחם אין כי אומרם וזהו. ומחזקם
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 מחזקים אינם ולכן. היו רוחניים מים מרים של בארה גם כי. למעלה כמדובר כזה זה הם רוחניים

 .החומר

 

 גם הגוף אל חיים ונמשך, הרוחנית הנפש את זן רוחני הלז הלחם כי ידעת הלא תאמר ושמא

 אך. כך והיה יתן מי אמר לזה. הנפש את יכלכל ואגבו הגוף את זן החומרי הלחם כאשר. הוא

 ונפשנו הנה אך, וטובה הייתה בריאה אם כי הנפש אל מגעת הייתה החולשה לא היה כך אם
 בלחם אומרו וזהו. כפול קלות קל לחם הוא רק, הוא בעצם רוחני לא כי אומר נגזור כן על .קצה

 זה, בקרוב מתעכל חומרי שלחם מה כן ועל. השמים מן ברדתו שנתלבש מה מחמת הקלוקל

 ויתקשר, נתעכל לא עדיין והוא. התלבשות בו שיש מה רבות לשנים מתאכל מאד רוחני שעיקרו

 ערך כפי מלובשים היו המים אם והנה. ל"ז כמאמרם כרסם יבקע פן יראים היו כן ועל. בקרבנו

 אין וזהו. ויסתכנו אותו מבשלים ואינן רוחניים הם אך. באצטומכא אותו מבשלים היו, הלחם
 ונפשנו הנה כי, בעצם ברוחניותו נשאר לא והלחם. רוחניים אם כי ממש כלומר ,מים ואין לחם
 .ממזגו שאינן אותו מבשלים הרוחניים המים ואין .הקלוקל בלחם הוא אך קצה

 

 : ָרב ִמִּיְׂשָרֵאל-ָהָעם ַוָּיָמת ַעם-ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים ַוְיַנְּׁשכּו ֶאת 'ַוְיַׁשַּלח ה ו
 באומרו לקונו עבד שהשוו מכאיב בסגנון שנאמר ומה. נחש נשיכת הייתה מעין התלונה הנה

 מין בהם שלח כן ועל. לנשוך כאש שורף כן גם הנשיכה שזולת. שרף לנשיכת דומה ,העליתנו

 .בעצם שריפה הרגש בנשיכתן שיש נחשים

 

-ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת 'ה-ִדַּבְרנּו ַביהָֹוה ָוָב� ִהְתַּפֵּלל ֶאל-מֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ָחָטאנּו ִּכי-ַוָּיבֹא ָהָעם ֶאל ז
 : ַהָּנָחׁש ַוִּיְתַּפֵּלל מֶׁשה ְּבַעד ָהָעם

 לשניכם חטאנו אומרים אנו שאין, מהשוואה שבים שאנו זה ובכלל, ולך' לה חטאנו הנה אמרו

 אם ומה, וחומר קל ישא כי '.וכו ויסר כי ובודאי, התפללו פשע על אתה עבור .ובך' בה אם כי

 .יתברך הוא שכן כל, בעדם ומתפלל פשע על עובר ודם בשר משה

 

 גדולה אדרבא כי, בכבודך נגענו לא ובזה .ובך' בה דברנו כי הוא חטאנוש מה הנה ,יאמר או

 והנה '.ה אל התפלל כן ועל', לה רק חטאנו לא כי נמצא. לקונך השווינוך כי לך היא ומעלה

 אומרו וזהו. להם להטיב העם בעד רק, התפלל מעלה לו שנתנו על או חטאו שלא על לא משה

 .העם בעד משה ויתפלל
 

 רבים ויש, חיים עודם ומהם, מישראל רב עם מתו ומהם, רבים נשוכו הנה אמרו כי ,יאמר או

 הננו הנשארים אנו אך. ותשובה וידוי בלא מתו כי, מתו שכבר על חבל הנה אך. נשוכו שלא

 כי. ועוזבים מודים הננו כי, החטא עזיבת בלי דברים וידוי ולא .חטאנו ואומרים ומתוודים שבים

 ממית היכולת בעל והוא, וסרסור העבד אתה כי נודה כי '.כו ויסר' ה אל התפלל אומרים אנו
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 לא שעדיין הנשוכים על נחוש לא כן ועל. חלילה לקונו עבד השווינו כאשר לו שווה ואינך. ומחיה

 את מעלינו ויסר כי הוא שהתפלל מה אך. ותשובה בוידוי כשרים ימותו הלא כי. ימותו אם מתו
 על כלל דרך העם בעד ויתפלל, לעשות הפליא נאמן רועה משה אך. עוד ישוך שלא הנחש

 אותו וראה הנשוך כל והיה' וכו לך עשה יתברך הוא לו שאמר, היה וכן. ימותו שלא הנשוכים
' וכו נשך אם והיה אומרו וכן. יתרפא הנשוך גם אם כי, עוד ישוך שלא לומר צריך אין כי. וחי
 .וחי

 

 נושכים רבים חיים בעלי היו הנחש זולת הנה כי .הנחש את מעלינו ויסר באומרם כוונו יתכן עוד

 כי, ממית שהעוון רק זה אין אמרו כן על). תשסד רמז חקת ילקוט( ל"ז שאמרו כמו וממיתים

 הידוע הנחש את מעלינו ויסר אמרו באמת. נחש נקרא המסית הרע יצר כח הוא הנחש

 .בשלמות שנשוב מהכל נתרפא ואז, המסיתנו

 

 : ַהָּנׁשּו� ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי-ֵנס ְוָהָיה ָּכל-מֶׁשה ֲעֵׂשה ְל� ָׂשָרף ְוִׂשים ֹאתֹו ַעל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה ח
 כך אחר יאמר זה ועל. העוון בהסיר יחיה, אחר חי מבעל אפילו הנשוך כל והיה נאמר כן ועל

 עתה ההרגשית שהנשיכה עם, בהחטיאו אותו שנשך .וחי, הקדמוני הוא הנחש נשך אם והיה

 .אחר חי בעל ידי הייתה על

 אם כי ממית ערוד אין כי ידוע הנה כי, יהיה '.וכו והיה .נס על וישימהו שרף יעשה יתברך ורצה

 אם כי. הנושכים הנחשים היו לא, העם את נשכו השרפים הנחשים וכאשר. ממית החטא

 נאמר זה ועל. והממית הנושך היה והוא בנחשים שנתלבש הוא, ההוא בעוון שנברא המשחית

 על בעלות והנה. בהם שהלביש המשחית כח את האת שריבה ,הנחשים את בעם' ה וישלח

. ימותו ומות יתרפאו לא, והשגחה בנס ולא היה נחשים משלחת וזמן, טבעי הדבר כי הנשוך לב

 . חיים רוח בלי שרף יעשה יתברך ציוה כן על

  :דברים שני על נס על שישימהו אמר בו יטעו ולבל

 . השמימה ולבו ראשו ירום למען. א

 . נס על הושם כן על כי, השרף עניין היה והשגחה בנס כי לבו אל שיתן. ב

 רמז אם כי זה אין. ארפא בו אביט כי בקרבו אין שרוח וזה, נשכני חי שרף בהיות, בלבו ויאמר

 אך. ישכני בשרף וכח חיות רוח נותן אני, בנס הדבר כי ומכיר למרום עיני נושא בלתי שבהיותי

 ויהיה לי מלהצר השרף חיות יוסר, מאתו הכל כי למעלה עיני ואשא בנס הדבר כי לבי אל בתת

 שהוא. נושך התחתון אין, דומם הוא המשחית אל רמז שהוא העליון השרף ושכאשר. דומם

 .וירפאהו' ה אל ישוב זו מחשבה באדם היות ידי שעל

 

ְנַחׁש -ִאיׁש ְוִהִּביט ֶאל-ָנַׁש� ַהָּנָחׁש ֶאת-ַהֵּנס ְוָהָיה ִאם-ַוְיִׂשֵמהּו ַעלַוַּיַעׂש מֶׁשה ְנַחׁש ְנחֶׁשת  ט
 : ַהְּנחֶׁשת ָוָחי
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 עץ על אותו ישימו ציוה יתברך הוא כי, הוא. הנס על אמר ומשה נס אמר יתברך שהוא ומה

 כמו עשה כן על. העץ שם על רק בנס הדבר כי לב ישיתו לא אולי משה וחש. נס הנקרא גבוה

, הנס אומרו וזהו. לב ישימו בזה כי, בנס ועמד לאוויר שזרקו) יב יט רבה במדבר( ל"ז שאמרו

 .כמשמעו הידוע הוא

 

. הלשון על נופל לשון) ח לא רבה בראשית( ל"ז רבותינו ואמרו ,נחשת נחש עשה משה והנה

 ולא, יתברך מצוותו ישנה הלשון על נופל להיות שאם, וריח טעם משוללי דברים יראו והנה

 בדורות טעו כאשר, לאלוה יחשיבוהו פן משה חש כי ל"ז כיוונו ואפשר. נחש אם כי שרף יעשה

 מועיל בו ואין, נחשת חתיכת כלומר ,נחשת היותו כרומז שהוא מדבר עשאו כן על. שאחריו

 גם כי לבו אל לתת יקל כי, יטעה לא הנשוך בו שבהביט באופן. הרמז כוונת מלבד, עצמו מצד

 .וחי הנחשת נחש אל והביט באומרו הכתוב כיוון אפשר וזה. נחשת עודנו נחש העשותו אחר
 שלא, שרף היה אם כן שאין מה. וחי נחשת היותו יביט וגם, הנזכר כרמז נחש אל בהביט כי

 פקפוק ויהיה, יחיה ולא יטעה ואפשר. הוא דומם מתכת חתיכת כי לומר מיד אדם לב יפול

 כמו וראה כתב ולא הכתוב הקפיד השנית זו בחינה ועל .וחי אותו וראה שאמר יתברך במאמרו

 .והביט אם כי, למעלה שאמרו
 

 נחש נשיכת מציאות כי, כתבנו כאשר והוא. נחש עשה ומשה, שרף יתברך באומרו יתכן עוד

 עבד השוואת מרירות בלשון היות על אך. הרע בלשון התחיל שהוא לנחש שנדמו הייתה על

 חטאו ישראל שכל לומר יתכן לא והנה. שורף וגם נחש הנושך היה כן על, הרע לשון שהוא לקונו

. נחש נשכם ואותם, לקונו עבד משווים בלתי בלשון מתלוננים מהם היו יבצר לא כי. כפול חטא

 את מעלינו ויסר אמרו ישראל והנה. היו מינים שני השרפים הנחשים כי לאומרים גם ומה
 יעשה יתברך ציוה כן ועל. שרף שנשכו מי על אתה וריבה, נחש שנשכו מי על נחש מלת .הנחש

 משה אמר אך. כפול עוון שהוא, השרף אל בהביט נחש נשכו אשר יחיה וחומר מקל ובזה ,שרף

 כן על. לו יסכון לא מינו שאינו שכיון יחשוב כי. בו יביט לא נחש נשכו אשר, שרף אעשה אם

 כי, נחש יהיה לא אם כן שאין מה .וחי' כו והביט' כו הנחש נשך אם והיה בזה כי, נחש עשה

 .הוא נחש השורף גם כי, מהביט ימיש לא שורף נחש נשכו אשר אך. בו יביט לא

 

. עם בשם הנקראים כשרים הבלתי היו החוטאים כי, העם בעד) ז פסוק( באומרו אפשר עוד

 מקום והיה .העם ויבא ,רב עם וימת, העם את וינשכו ,בעם' ה וישלח העם וידבר שאמר כמו

 ישראל בשם לאשר גם הדבר יתפשט לבל רק, היה בעדם לא משה שהתפלל מה כי, לומר

 משה שהוא למה ויתפלל אמר אך, מיותרת משה מלת כי ',כו משה ויתפלל אמר לזה. יכנה

 .עצמו מצד העם בעד גם, מאד ענו שהוא
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 ,ועקרב שרף נחש מקום א"כד. שרף, שני .נחש, אחד. הם מינים שלשה כי בהקדים, יתכן עוד
 . השרפים הנחשים א"כד, שרף שהוא נחש מורכב הוא שלישי ומין. לחוד ושרף לחוד נחש כי הרי

 על שדבר הקדמוני כנחש עשה יען, בנחש לוקה יתברך בכבודו הנוגע כי ,ידועה הקדמה עוד

 ישכם יתברך רצה משה על דברם ועל'. בה דברם על נחש ישכם ראויים היו כן ועל. יתברך' ה

 ל"ז כמאמרם. עצמו כבוד מעל הצדיק כבוד על הוא ברוך הקדוש מחמיר יותר כי, שרף

. ויקרא בספר זומא בן במשנת אצלנו כמפורש, אאור ומקללך פסוק על) יח לט רבה בראשית(

 נשכום לקונו עבד שהשוו השיתוף עוון על אך. ושרפים נחשים מינים שני יהיו ראוי שהיה באופן

 כבוד מעל הצדיק כבוד על יתברך חש שיותר שכתבנו מה פי ועל. כאמור שרפים שהם נחשים

 ותיבש מיד הנביא אל יד ובשלחו, ידו יבשה ולא זרה לעבודה מקטיר ירבעם היה כן שעל. עצמו

 הנשוך כל והיה נס על אותו ושים שרף לך בנוגע לך עשה, למשה יתברך הוא אמר כך. ידו

 נס דרך על יתברך מאתו לולא ההוא כדומם רק היה לא שנשכו השרף כי, וישכיל למעלה יביט

 שחטא מעון וישוב. היה נס שעל בלבו הנשוך ישים שככה, נס על יושם כן ועל. ממית חטא כי

 .לו יכופר כי וחי ובזה. לו שחטאו מה רמז שהשרף, משה נגד

 

 אל יתנו ולמען. נחשת אם כי אינו הנחש כי שיביטו נחשת נחש ויעש. שלו את עשה משה אך

 וישימהו באומרו השם שנרמז ויתכן. שם ידי על עומד היה שבנס, באוויר העמידו הנס עניין לבם

, ו"יה וישימהו במלת, שם של אותיות ארבע שייתר נמצא. נס על וישם לומר לו שהיה ,הנס על

 מלךה באי א"כד, רחמים הוא ביושר השם כי שידענו מה העניין ויהיה. הנס במלת אחרונה א"וה
, ביושר יהיה כן ידי על כי יאמר ובזה. לי שווה איננו זה א"כמד, דין יורה ובהפוך. יוםה המןו

 והיהב כי ,נשך אם והיה וזהו. בהיפוך שהיה כשנושכו כן שאין מה .הנס על מהו וישי באומרו

 .ודאי שהוא תלווה כסף אם כמלת' וכו נשך כאשר בהיפוך היה כי ואמר. בהיפוך הם

 
ן ִמָּׁשם ָנָסעּו ַוַּיֲחנּו ֵמֵעֶבר ַאְרנֹון ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ַהֹּיֵצא ִמְּגֻבל ָהֱאֹמִרי ִּכי ַאְרנֹון ְּגבּול מֹוָאב ֵּבי יג

 : מֹוָאב ּוֵבין ָהֱאֹמִרי
 : ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון-ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת-ֶאת 'ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה-ַעל יד

 : טו ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב
 : ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים-ְלמֶׁשה ֱאֹסף ֶאת 'ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה ִהוא ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָאַמר ה טז
 : ָלּה-ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו-ֶאתָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל  יז
 : ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ִּבְמֹחֵקק ְּבִמְׁשֲעֹנָתם ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה יח
 : ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות יט
 : ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן-ׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעלּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב רֹא כ
 ].יג כ לעיל נתבאר[
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טוְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר : ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון-ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת-ֶאת 'ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה-ַעל יד
 : ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב

 . המקראות אלו בכל אחד דרך למעלה כתבנו הנה '.וכו יאמר כן על

 שבצד צורים במערות האמוריים כשנחבאו כי). כ חקת תנחומא( ל"ז שאמרו כמו יתכן עוד

, ההרים נזדעזעו שם התורה ארון ובהגיע. ארנון נחל על בעוברם ישראל על לצאת, מזה ההר

 פתחי תוך האמורי הר שבצד הסלעים שיני ונכנסו. הנחל עברי שבשני ההרים שני וקרבו

 ואת וזהו. ארנון בנחל דמם נחלי ויצאו ההרים ויפרדו. האמוריים ונדרכו הלז שבעבר המערות
 המומתים איברי והעלה הבאר שירד עד הנס הכירו לא האמורי צד שעל וישראל .ארנון הנחלים

 '.כו בארה ומשם וזהו. הארץ כל פני על שטוח אותם וישטח

 

 ונבוא אל העניין
 הוא בספר כי יאמר כן על. והבאר ארון ידי על האמורי ובין מואב בין שקרה מה ידי על כי, אמר

 האמוריים למעך ההרים שהדביק. זו מלחמה עשה הארון כי '.ה מלחמות נעשית, התורה ספר

 כאשר. נעשית מלחמתם התורה עסק ידי על כי ללמוד וזה. ביניהם המרחק שהיה מילין שבע

), ב נד עירובין עיין - י ה שופטים( שיחו דרך על והולכי מדין על יושבי, דבורה עם ביששכר היה

 זבחים( ל"ז שאמרו כמו. העולם בהרעשת שהיה נתינתה מעין. המלחמה נצחו בתורה משיחין

 מבול שמא ואמרו בלעם אצל הלכו, תורה במתן העולם הרעשת האומות בראות כי) א קטז

 והיה'. כו לישראל תורה נותן ה"שהקב, יתן לעמו עוז' ה כי אלא אינו להם אמר. העולם על מביא

 מה לומר ',כו והב את וזהו. מקיימיה על הקמים נגד הארץ מתרעשת תורה ידי על כי, סימן

 כי, עתה עשה אז הרעיש וכאשר. ובסערה בסופה שניתנה מה מעין הוא מלחמות עושה שהוא

 .דם נחלי שם עשה כי, ארנון הנחלים ואת

 

 : ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאבטו 
 לגבול ונשען ער לשבת נטה אשר הנחלים אשד הנה כי, מיד לישראל נודע היה לא והנה

 . מואב
 

 : ָהָעם ְוֶאְּתָנה ָלֶהם ָמִים-ְלמֶׁשה ֱאֹסף ֶאת 'ּוִמָּׁשם ְּבֵאָרה ִהוא ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָאַמר ה טז
 .כאמור האברים שהעלה ל"ז שאמרו כמו הדבר הודיע כי, בארה משםש אלא

 
, ישראל בן דעת ולהדיח להפיץ. עיוורות עיניים לפקוח האלוהים בא הנה כי .זה מעין יאמר או

 הייתה דעת זאת והן. שבכתב תורה אם כי הכרחית אינה פה שבעל תורה כי תועה החושב

 אם ולומר. כגיגית ההר עליהם לכפות יתברך הוא הוצרך כן על כי. סיני הר במעמד ישראל

, יקשה הלא כי). ג נח פרשת תנחומא( קבורתכם תהא שם לאו ואם מוטב התורה את תקבלו

, קבלתה בלא היו ואיך. מות מאימת לא אם תורה לקבל מיאנו איך לנשמע נעשה המקדימים כי
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 כי אמרו כי בזה עיננו האירו) שם( נח פרשת תנחומאב הנה אך. וקבלו שקיימו הפורים ימי עד

 וביתוס צדוק שדודים נפלו זו וברשת. דקדוקיה רוב על פה שבעל ולא שבכתב בתורה רצו

 מרים של בארה כי, למעלה שכתבנו במה והוא. פה תורה רמזה יתכן וזה. הקהל מתוך ויאבדו

. מימיה יתן לפניה שידברו אחת הלכה ידי על כן ושעל. ומרוחניותה פה שבעל תורה מעין היא

 ).א נד עירובין( הבאר על ונאמר התורה על שנדרש ',וכו מתנה וממדבר עניין והוא

 

 ונבוא אל העניין
 כי מתגלה היה ולא. למעלה שכתבנו כמו הדם ונחלי המלחמה עושה שהארון במה כי ,אמר

 ,בספר יאמר כן על. הארון מעשה ישראל כל לפני ונגלה, האיברים שהעלה הבאר ידי על אם
 שתורה חלילה רוחך על יעלה אל כי. פה שבעל תורה שהוא ',ה מלחמות. שבכתב תורה שהוא

 כל נמצא, שבכתב תורה הוא בספר כי איפה דע כי. שבכתב מהתורה חוץ דבר היא פה שבעל

 שהוא ',ה מלחמות ידי ועל. משבכתב סתום שהוא אלא '.ה מלחמות שהיא פה שבעל תורה

 שנתן שיהב מה שהוא, והב את כי. הויכוח מתוך האמת להוציא שלוחמים גמרא של ומתן משא

. הויכוח מלאכת בהיגמר המלחמות בסוף הוא, בסופה אלא נודע אין. שבכתב הוא, ליד מיד

 המידות פי על, פה שבעל ידי על אלא מתגלים פירושיה שאין, לבדה בשבכתב כן שאין מה

 .בה שהכל נמצא כך ידי שעל, נדרשת שהתורה

 

 היא הארון ידי על הרבה ונעשה אחד ארנון נחל היה כי. ארנון הנחלים ואת הנה כי והראיה

 משםש עד ישראל ידעו ולא .מואב לגבול' וכו הנחלים ואשד כי, נגלה היה לא אך. שבכתב
 התורה כי הנה'. וכו אברים העלה כי ,בארה ומשם וזהו. הארון שעשה מה וגלה שירד ,בארה

 בלי מבין שאין, החתום הספר כדברי הוא שבכתב כי נמצא. שבכתב עניין מגלה פה שבעל

 .פירושה שהיא פה שבעל תורה

 

 אשר הבאר היא אמר לזה. פה שבעל תורה מאיכות היא הבאר כי לנו יגיד מי תאמר ושמא

  ראיות: שתי והם'. וכו ואתנה' וכו אסוף למשה' ה אמר

 . מים להם לתת כדי העם את לאסוף הוצרך למה. א

 . דבור ידי על גם ומה, טבען הפך מים יצאו הסלע מן כי יתברך הוא אמר איך. ב

 תוך הסלע פני אל הייתה האסיפה כן על. פה שבעל תורה מעין רוחני באר שהוא רק זה אין אך

 למעלה כמאמרנו והוא). ובמפרשים, ה יט רבה במדבר עיין( ל"ז מרבותינו כנודע אמות ארבע

 .חוצה מעיינותיה יפוצו כן ועל. הלכה של אמות ארבע לעומת

 

 : ָלּה-ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו-ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת יז
 וזה '.כו ישיר אז וזהו. כה עד ענינו הכירו לא כי, הבאר להם ניתן מאז ולא שוררו אז כן ועל

) ז סד רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו. התורה היא, האבות הם, שרים חפרוהש בארה הוא

http://www.daat.ac.il/


 248       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 חופרים שהיו, שבכתב תורה והיא. כמספרם תורה חומשי חמשה היו חפרו אשר שהבאר

 דרשו כאשר, מתנה ממדברש התורה והיא. מהם חומש בכל פה שבעל תורה פי על ומעמיקים

 .הפסוקים סוף עד) א נד עירובין( ל"ז

 

 במה והוא. פשטי בדרך להולמם קשה שהוא השירה סוף עד הכתובים כל ונמשיך ,יתכן עוד

 גם. סוף ים לשל דומה זה נס כי לומר הוא בסופה אומרו כי), יד יט רבה במדבר( ל"ז שאמרו

 כן על שאומר והוא. ידבר סוף ים נס על בסופה אומרו כי מיהא ננקוט, כדבריהם נפרש שלא
 כי. 'ה מלחמות ששם שמות ספר הוא, 'ה מלחמות בספר. זה נס ליאמר יאות כלומר ,יאמר

. להשוותם שנוכל, ארנון הנחלים אל ידמה. סוף בים' ה יהב אשר כלומר ,בסופה והב את הלא

 ים של בנסים אהבתו יתברך שהורה מה, כזה זה כלומר .ארנון הנחלים ואת ,בסופה והב את

 .ארנון הנחלים עניין אל ידמה סוף

 

 משה נזכר לא למה) טו יט רבה במדבר( ל"ז מאמרם בהזכיר ,הכתובים יתר נמשיך ובזה

 ימצא דרכנו ולפי, פה על הדבר טעם אמרו ל"ז רבותינו והנה. ידו על שלקה מפני אלא זו בשירה

, ולומר להקשות נוכל והנה ראה. סוף ים נס אל זה שדומה אומרו אחר כי, והוא. בספר כתוב

 ואשד אמר לזה. סוף ים נס על כאשר בזה ישראל ובני משה עליו שוררו לא למה איפה כן אם
 כמו בארה ומשםש עד. מואב לגבול הנחלים היו כי, זה בנס ישראל ידעו ולא ',וכו הנחלים

 להזכיר יוכרח כן ואם. האברים שהעלה הנס גלה שהבאר) תשסד רמז חקת ילקוט( ל"ז שאמרו

 הוא, כלומר'. וכו העם את אסוף למשה' ה אמר אשר הבאר היא הנה אך. הנס בשירת הבאר

 אז לכן. בו לשורר למשה יאות לא כן ועל'. וכו למשה' ה אמר כאשר ידו על משה לקה אשר
 .צורך לבלי נאמר לא הבאר היא אומרו הזה ובדרך. משה לא אבל 'וכו ישראל ישיר

 

 נזכר לא שאהובי כיון, הוא ברוך הקדוש שאמר) טו יט רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו עוד

 '.וכו הזאת השירה את וזהו בכתוב זה גם כי ואחשוב. נזכר לא כן ושעל, אזכר לא אנכי גם בה

 את הים כשירת לומר היה מהראוי הנה, יאמר אך. והבנה צורך לבלי שהוא ,לה ענו ואומר
 כן אם. משה ולא ישראל ישיר אז כן ועל, 'וכו הבאר שהיא שאחר כיון אך '.לה הזאת השירה

 ולא השירה תהיה לה כלומר .לה ענו במעלה באר עלי אם כי', לה נאמר לא הזאת השירה גם

 '.לה

 

 : ְּבֵאר ֲחָפרּוָה ָׂשִרים ָּכרּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ִּבְמֹחֵקק ְּבִמְׁשֲעֹנָתם ּוִמִּמְדָּבר ַמָּתָנה יח
 אשר אם כי, מים בארות ככל הוא טבעי באר לא כי ,חפרוה באר הוא הלא, לה נענה ומה

 רמז תולדות ילקוט, ז סד רבה בראשית( ל"ז שאמרו. למעלה כנזכר האבות הם שרים חפרוה

 כמפורש שלשה הוא במדבר ספר כי, תורה חומשי שבעה הם שחפרו בארות השבע כי) קיא

 אנו אך. בעפר כחופר וחפרוה רב זכותם היה כי הוא, מים ומצוא השגתה היקל להם ואם. שם
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 זקני שאסף, ברפידים בתחילתה הוא ,העם נדיבי כרוה וזהו. בסלע בור ככורה לכרות הוצרכנו

 .זכויותם הן משענותם בצרוף וזה. צור שהכה מחוקק בסיוע .העם נדיבי הם ישראל

 

 : ּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות יט
 נחלים, נחליאל הבאר נעשה. התורה היא מתנה הייתה לנו ממדברש אחר כי ,הוא שכן תדע

 .תמיד המתרחבת פה שבעל תורה מאיכות הוא כי רק זה ואין. אל של רבים

 בדרך שפירשנו דרך על. למעלה שנסתלקה ,במות מנחליאל הזה המילוי כל אחר כי, ראיה וגם

 .בזכותה בא כי, מרים בסילוק הראשון

 

 : ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן-רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוִנְׁשָקָפה ַעל ּוִמָּבמֹות ַהַּגְיא ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה מֹוָאב כ
 מואב בשדה אשר בזכות הוא, הגיא מן האברים העלה אז כי הוא, סילוקה אחר ששבה ומה

 א"כד .הפסגה ראש מואב בשדה שהוא, ההוא במקום הגנוז משה בזכות הוא ,הפסגה ראש

, בפירוש משה נזכר ולא. הבאר שב משה שבזכות כנודע '.וכו עיניך ושא הפסגה ראש עלה

 . בה נזכר שאינו הבאר משירת זה גם להיות

 על עצמו לשם שנשקף, טבריה בים עודנו היום עד הלא כי. הוא טבעי באר לא כי ראיה ועוד
 .טבריה בים כברה כמין, הישימון

 

ַאְרצֹו -ָּכל-מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַוִּיַּקח ֶאתִּכי ֶחְׁשּבֹון ִעיר ִסיֹחן ֶמֶל� ָהֱאֹמִרי ִהוא ְוהּוא ִנְלַחם ְּבֶמֶל�  כו
 : ַאְרֹנן-ִמָּידֹו ַעד

 : ֵּכן יֹאְמרּו ַהּמְׁשִלים ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון-ַעל כז
 : ַאְרֹנןֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחְׁשּבֹון ֶלָהָבה ִמִּקְרַית ִסיֹחן ָאְכָלה ָער מֹוָאב ַּבֲעֵלי ָּבמֹות -ִּכי כח

 

 בואו. ביצרן המושלים אלו) ב עח בתרא בבא( ל"ז רבותינו אמרו ',וכו המושלים יאמרו כן על
 ותכונן הזה בעולם תבנה כן עושה ואם'. וכו שכרה כנגד מצווה הפסד ונחשב בואו, חשבון

 בתריה כתוב מה, נאה שיחה אחר שהולך הזה כעיר עצמו משים אם, סיחון עיר. הבא לעולם

 צדיקים מקרית להבה. מחשבין שאינן את ותאכל המחשבין מן אש תצא ,מחשבון יצאה אש כי

 רוח גסי אלו, ארנון במות בעלי. נאה שיחה אחר ההולך ,מואב ער אכלה, סיחון הנקראים

 . כ"ע

 

 הקודמים מפסוקים ואיך. מהקודם נמשך דבר שהוא נראה כן על באומרו כי .לב לשית וראוי

  '.וכו בואו יאמרו ביצרם שהמושלים מצא

  .י"רשכפירוש ' וכו בואו לסיחון ואמרו חשבון את אררו ואביו שבלעם הכתוב פשט הניח ולמה
 . ועונש שכר על ולא מאהבה שעובדים יראה, ביצרן המושלים באומרו כי ועוד

 . עונש שכר על שהוא', וכו ונחשב בואו יאמרו ואיך
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 . הזה בעולם ומתייסרים כן עושים וכמה', וכו הזה בעולם תבנה אומרו ועוד

 . מחשבין שאינן את לאכול המחשבין מן אש תצא איך ועוד

. צדיקים המה וגם הקודם הוא זה הלא כי, צדיקים מקרית סיחון מקרית להבה אומרו ועוד

 . המחשבין מן כאומרו מהם שתצא אמר ולא, זו היא קריה מה ועוד

 . לצדיקים כך ואחר לרשעים סיחון קרא תחילה כי ועוד

 .ל"ז רבותינו כדרך רשעים קראם ולא, צורך לבלי שהוא הרוח גסי אלו אומרו עניין ומה

 

 אותה יכבוש טרם חשבון את בלעם ארירת על אמרו שלא, ל"ז לרבותינו שהכריח מה והנה

 אמרו לומר לו היה גם, מהקודם נפקותא אינה כן על שאומרו זולת כי. ברור הוא, סיחון

 מה כי, בסמוך אמר הלא כי, והוא. זו דרשא אמר כן על. מספר אין דוחקים וגם .המושלים

 עיר חשבון כי, הוא הלא. מואב את תצר אל ונצטוו ממואב שהיה חשבון את ישראל שלקחו
 לוט בת זכות על הוא זה טעם שהוצרך מה והנה'. כו נלחם הוא כי ממואב ולא היא עתה סיחון

 בלבה אמרה כי הוא אך. שעשתה עבירה ידי על לכך זכתה ואיך. ממנה רות לצאת שעתידה

 שהיה חשבה היא כי. העולם לקיים שכרה כנגד, אביה את לשכב מצווה הפסד ונחשב בואו

 כל כדרך עלינו לבוא בארץ אין ואיש כאומרו. ואביהן הן אם כי בעולם היו ולא, המבול כדור

 אומרו וזהו. כמעשיהם' וכו ונחשב בואו ביצרן המושלים יאמרו כן עלו). לא יט בראשית( הארץ

 .מהאמור נפקותא הוא כי ',כו כן על

 

 עובד ביצרו מושל צדיק יש כי, והוא. בהפכן וכן', ה עובדי מיני שני יש כי ,הוא המאמר ועניין

 ויש, להכעיס חוטא רוח וגס רשע יש ברשעים וכן. ועונש שכר דבר על עובד ויש, מאהבה

 . הזה בעולם המועיל לאהבת

 

 ונבוא אל העניין
 המה הן. ישראל אמוני שלומי - מאהבה העובדים המה הלא, ביצרן המושלים הנה כי ,והוא

 את יוכיחו איך להודיעם אותם כמייעץ ואמר'. ה את לעבוד ישרה בדרך העם את שריםיהמי

 שלא' ה את נעבוד אתנו לכו', ה בדרך הולכים לבלתי יאמרו אם כי, והוא. למוטב להביאם העם

, הדרגות שתי לעלות למו יסכון לא. כמונו עצומה מאהבה ביצרנו ולמשול, פרס לקבל מנת על

 המושלים יאמרו שיאות מה אך. כזאת גדולה במדרגה אלוהים עבוד אל עבדוהו לא מאשר

 שתפסידו מה אל לב תשיתו אל כלומר'. וכו מצווה הפסד ונחשב בואו הוא, העם אל ביצרן

 ההפסד נגדה ושימו. העבירה במעשה תרוויחו אשר אל לא וגם', ה מצות בעשותכם מהנאתכם

 מועטת בשביל רבה הנאה נפסיד למה באומרם, ממעלליהם יועתקו ובזה. בגיהינום לכם שיבוא

 .הדרגה אל מהדרגה יעלו ומזה'. וכו
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 כעוני ייסורין עליכם ויבואו', וכו מצווה הפסד לחשב לעצתי תשמעו אם ,להם יאמרו עוד וגם

 ידיכם וימשכו, אליו השבים עם יתברך שעושה עין שימת היא זו לומר לבבכם יתחמץ אל. וכיוצא

 שאין איפה דעו כי. מהייסורין תחושו אל, צדיקים ותהיו ותשובו תעשו כה אם כי. טוב מעשות

 הנה כי, ממך יבצר לא זאת אך. הבא לעולם להם שמור הכל כי, הזה בעולם לצדיקים הבטחה

 אחריך זרע תשאיר אבטיחך כי, הזה בעולם תבנה לך די הלא כלומר'. כו הזה בעולם תבנה

. הבא בעולם תכונן פה תכונן לא אם כי, תחוש אל הזה העולם מטובות אך. זרעך יכרת שלא

 תחשוב ולא, נאה שיחה אחר העיר כהמשך, החומר מטובות עיניך מראה אחר תמשך אם אך

 הקדוש), ב לה יומא( ל"ז שאמרו מה והוא'. וכו המחשבין מן אש תצא אז'. וכו מצווה הפסד

, חרסום בן אלעזר כרבי דרכך היטבת לא למה לעשיר ואומר. החוטאים את ודן מוכיח הוא ברוך

 לקיש לריש שקרה אמרו ג"פמ אליעזר רבי בפרקי וכן. מהלל הדל ואל, מיוסף תואר היפה ואל

 היה עמנו הלא וצועקים. בגיהינום נדונים נכחו והמה, עדן בגן אותו רואים שהיו, רעיו עם

 ואוכלת המחשבים מן אש יוצאת נמצא. כמוהו שבתם לא כי על לכם זאת להם ואמרו. מלסטם

 .מחשבים הבלתי את

 

 קטגוריא אש תצא שמהם, המחשבים שהם ועונש שכר על עובדים צדיקים כת הם אלה והנה

 של שנית כת שהוא, מאהבה גמורים הצדיקים מקרית להבה יוצאת וגם. מחשבים לשאינן

 והוא. רשעים של שנית כת שהוא, הרוח בגסות להכעיס העושים הרשעים את ואוכל. צדיקים

 נוטל זכה. בגיהינום וחלק עדן בגן חלק לו יש מישראל אחד כל כי), א טו חגיגה( ל"ז שאמרו מה

. בגיהינום חלקים שני ליטול כפלים ילקה למה לדעת וראוי'. וכו זכה לא עדן בגן חברו וחלק חלקו

 . רשעותיו בכל לו רעות שתים כי, להכעיס שעושים על הוא אך

 . בעצמה העבירה ,אחת

 . להכעיס מכוון היותו ,שנית

 על, סיחון פירש שלמעלה ומה. שבגיהינום וחלקם קרייתם היא, צדיקים מקרית להבה וזהו

 אך. אתונות בן מעיר שהוא, ער מלת אל סמוך להיותו הוא. נאה שיחה אחר ההולך החוטא

 .חוזק לשון ידרש אדרבא בזה

 

 שיחה אחר ההולך כעיר הוא לאשר ,מואב ער אכלה אמר .מחשבון יצאה אש שאמר מה ועל

 עושים הרוח גסי את לאכול מהשלמים שהוא ,סיחון מקרית להבה שאמר מה ועל. נאה

 .ההם הזוכים וחלק חלקם בגיהינום שנוטלים הרוח גסי אלו ,ארנון במות בעלי אמר. להכעיס

 

 

 בלק פרשת
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  כב פרק
 

 : ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאֹמִרי-ֲאֶׁשר-ִצּפֹור ֵאת ָּכל-ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ב
 : הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד ִּכי ַרב ג
ְסִביֹבֵתינּו ִּכְלֹח� ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק -ָּכל-ִזְקֵני ִמְדָין ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת-ֶאלַוּיֹאֶמר מֹוָאב  ד

 : ִצּפֹור ֶמֶל� ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא-ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן
לֹו ֵלאֹמר -ּמֹו ִלְקרֹאעַ -ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני-ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל-ִּבְלָעם ֶּבן-ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ה

 : ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵׁשב ִמֻּמִלי-ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת
 

  לב: לשים ראוי

 ומה ראה מה יאמר כן ואחרי, ההיא בעת מואב מלך ושהיה מציאותו תחילה הודיע לא למה. א

 . עשה

 . 'וכו את מואב מלך צפור בן בלק וירא לומר, מלך בשם הזכירו לא למה. ב

 . בלק ראיית על גזירה היא מואב ויגר איך. ג

  .ויגר ויקץ כפל. ד
 . קהל כך ואחר ישראל בני כך ואחר עם כך ואחר ישראל תחילה ,התוארים שינוי. ה

 . מואב ולא בלק היה בלעם אחר ושלוח, בלק ולא מואב היו מדין זקני אל דברם למה. ו

 . הדבקים בין וכנכנס', כו מלך' וכו ובלק יד כלאחר אומרו. ז

 .ההיא בעת אומרו. ח
 

 אך, ועוג סיחון מפלת אחר אם כי מואב על הומלך לא בלק כי ל"ז רבותינו למדונו הנה אמנם

 הרב הכריח וכאשר). תשסה רמז ילקוט( ל"ז בדבריהם כמפורש, היה סיחון מנסיכי מתחילה

 במלחמת לאמורי ישראל עשה כאשר כי באופן. ל"ז י"רשל בביאורו מזרחי אליהו רבי ל"ז

 .מלכו הוא סיחון עם בלק היה ושם נמצא שם, ובנותיה חשבון

 

 ונבוא אל העניין
  משתים: לאחת אפשר ישראל מבני מואב יראת כי, והוא

 . מהם רב עם היותם על או

 . טבע בדרך שלא יצליחו ובו. ישראל בכורו בנו כי, אתם' ה אשר ישראל בני היותם על או

 

 מבחינת רק עיקר עושה היה לא, היה חכם כי בלק אמנם. בישראל אז היו אלו בחינות שתי והנה

 ניצחון ראה כי. עיניו ממראה התפעל כי, והוא'. בה נושע עם ישראל היותם על בטבע שלא ניצוח

 אין פרוצה עיר או, יתושים מלא חשבון שעיר) תשסד רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו. האמורי
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 הנחלים ניצוח וגם. סיחון עיר והיותה חשבון והוכפלו. עליה העולם כל יוכלו לא, בה וסיחון חומה

 עם ריבוי לא. ומיעכום המערות פתחי תוך מזה מהעבר הסלע שיני יתברך הוא שהכניס, ארנון

 .אתם' ה באשר ישראל אם כי אלה כל עושה

 

 : ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאֹמִרי-ֲאֶׁשר-ָּכלִצּפֹור ֵאת -ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ב
 עשה אשר כל את. יכונה מלך בשם ולא ,צפור בן בלק שמו היה בעוד, בעין עין בלק וירא וזהו

 כי. ישראל היותם בבחינת היה הנעשה כל כי ראה. מלכו סיחון עם היה שם כי לאמורי ישראל

 .עם ריבוי בחינת אל לבו שת לא כן על. טבע בדרך שלא הכל
 

 : הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד ִּכי ַרב ג
 בשמיעה מתפעל אדם ואין. אוזן לשמע אם כי לאמורי ישראל עשה אשר ראו שלא מואב אך

 על אך. הוא רב כי העם מפני רק ישראל מבחינת לא, מאד גדר עד מואב ויגר כן על. כבראייה

 עקיצתם להם יגיע פן יראים בעיניהם כקוצים שהיו, מואב ויקץש גם ,ישראל בני היותם בחינת

 .ישראל בני היותם בחינת מפני מואב ויקץ אם כי, מאד היה לא זה כל עם). תשסה רמז ילקוט(
 ופה ישראל למעלה אומרו וזהו. אביהם לישראל בנים להיותם אם כי עצמם מפאת לא זה וגם

 .ישראל בני
 

ְסִביֹבֵתינּו ִּכְלֹח� ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק -ָּכל-ִזְקֵני ִמְדָין ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת-ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ד
 : ִצּפֹור ֶמֶל� ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא-ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן

 אך .רב עם הם גם להיות מדין עם להתחבר בקש לא. עם ריבוי בחינת אל בלק חש שלא ועל

 רבים הם גם יהיו בהתחברם למען ,מדין זקני אל וידבר בא כן על, עיקר עשו שמזה מואב

 אין הנה, להם אמרו עמהם ליכנס מדין ירצו ולמען. בלק ולא 'כו מואב ויאמר כן ועל. כמוהו

 מיראנו ואין. מלחמה בנו להתגר שלא הם ועומדים מצווים הלא כי, עליכם כאשר עלינו חתיתם

 בסביבות מדין כי, אתם, הסביבות ובכלל. להרעיבנו המזונות לאכול סביבותינו את ילחכוש רק

 יוכלו שלא, הקבוץ ריבוי מחמת שימשך אם כי, העם בעצת אלינו יבוא לא זה ואף. היו מואב

 ובזה. מעכב ואין למשחית יהרגו למדין אך. הקהל אומרו וזהו, כולם ביד לעכב בעם הרודים

  .האחד תיקנו
 

 בן ובלק אך. לתקן מואב ידעו לא, בטבע שלא נוצחים, ישראל להיותם, שהיא ,השנית אך
 מלך היותו אשר .ההיא בעת למואב מלך הוא הנה כי, לבו שת ,זו בחינה על חש אשר צפור

 וישלח, לבו אל נתן כן על). תשסה רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו בלעם ידי על בקטנותו נתבשר
 ביד למואב שהיה חשבון את הפיל וגם. לו ניחש כאשר בטבע שלא מעשיו בלעם גם כי '.כו

 .מואב ולא הוא ',כו מלאכים וישלח וזהו. מואב את קללו ידי על סיחון
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 נוצחים ישראל בני היותם בחינת על גם מואב שחשו גם כי, והוא '.כו צפור בן ובלק, יאמר או

 לא כן על סיחון, וכבשה בלעם קללם למואב חשבון בהיות כי בגחלתו, שנכוו למה. בטבע שלא

, צפור בן בלק כי. לו צר לא ההיא בצרה, ממואב הוא גם היות עם בלק אך. לו לקרא הטפלו
 אליו אדרבא אז כי, מואב את בלעם קלל בעת לא אך .ההוא בעת הוא למואב מלך הוא אם

 המואבים היו לא השלוחים וגם. מואב ולא הוא וישלח כן על, היה סיחון נסיך כי הניצוח היה

 .מדין וזקני מואב זקני וילכו רק, אותו לשנאתם בלבד
 

 מושיען, באומרם, למדין לשאול מואב הלכו כי) תשסה רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו והנה

 את הם גם בקשו כן על. בפיו אלא כחו אין להם ואמרו, כחו במה הודיעונו נתגדל במדין אלו של

 סיפר שלא זה מה. לב נשית ולזה. כלום בכתוב זה מכל אין והנה. נגדו לעמוד בפיו שכחו בלעם

 וגם. גזירה משוללי יראו מואב דברי וגם. אליהם מואב דברי סיפר כאשר מדין דברי הכתוב

 . זולתו חיים בעלי שאר מלחיכת השור ללחיכת המשיל למה

 

 .אחרות הערות גם יתיישבו דרכנו פי ועל

 היה לא' ה מצות ישראל ישמרו אם כי. הייתה מסופקת מישראל מואב מוראת הנה כי ,והוא

 כי. ומואב בלק בין הפרש היה אפשר ובזה). ט ב דברים' (וכו מואב אל תצר אל נצטוו כי, פחד

 לקחוה לא, ממואב האמורי סיחון לקחה לולא, שהייתה ממואב חשבון כי, והכיר, ראה בלק

. לאמורי רק למואב היה שלא ישראל עשה אשר כל את' וכו בלק וירא וזהו'. ה מצות על ישראל

. מואב את תצר אל עליהם עולם של מלכו מצות כי. כבשוה לא לאמורי הייתה חשבון לא אם כי

 .יתברך פיו יעברו לא כי כלל הוא פחד לא כן ועל

 

 יוכלו ולא. המצווה אל לב ישימו שלא צדיקים הבלתי העם המון הם, העם מפני מואב ויגר אך

. הכשרים הם ישראל בני הנקראים מפני מואב ויקץ וגם. הוא רב כי העם כל ביד לעכב הכשרים

 הקול כי, אביהם ישראל מירושת בפיהם כחם היה כי והוא .ישראל בני אם כי ישראל אמר ולא

 ויהיה, בידם מואב את' ה שיתן ויתפללו. יתברך לפניו נשמעת תפלתם קול כי, והוא. יעקב קול

 .ישראל בני מפני מואב ויקץ וזהו. מואב את להצר רשות להם
 

 ולא עתה מלת בדקדק והוא ',וכו עתה מדין אל מואב ויאמר אמר לזה זה? למואב הגיד ומי

 כח במה מדין אל מואב שאלו כי) תשסה רמז ילקוט( ל"ז מאמרם והוא. ילחכו הנה אמרו

 תשובת היא 'וכו עתה אומרו כי יתכן וזה. בפיו אלא כחו אין להם ואמרו, ישראל של מושיען

 '.וכו הקהל ילחכו כי אומר גוזרים אנו ששאלנו מה שהודעתנו עתה כלומר, עתה שאמרו. מואב

 את החוצה מפיו מוציא, השדה ירק את בראותו כי. חיים בעלי מכל חלוק השור דרך כי, והוא

, ולוחך קוצר בלשונו כי נמצא. ואוכלן בפיו ומכניסן העשבים וחותכת, ומגל כמגרה העשויה לשונו

 מושיען כח שזה מדין אמרתם כאשר ולא כלומר, יעקב קול הקול כי. בלשונם הקהל ילחכו כן
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. קולם לישמע מאד רב בהתאחדם הרבים זכות הלא, מזכותם רב מושיען שזכות גם כי. בלבד

 היה לא בלק והנה. ישראל או העם אמר לא ולכן. קיבוצם אחדות אל לרמוז הקהל אומרו וזהו

 מלך צפור בן ובלקש למה אך. קונם מצות ישראל יעברו הייתה שלא דעתו כי, זה לכל חושש
 מלאכים וישלח. אחריהם נגרר מלך ומשוח רך היה כי ההיא בעת אם כי מימים ולא ,למואב

 .בפיו כחו זה גם כי, חששתם לתקן 'וכו

 

לֹו ֵלאֹמר -ַעּמֹו ִלְקרֹא-ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני-ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעלְּבעֹור -ִּבְלָעם ֶּבן-ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ה
 : ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵׁשב ִמֻּמִלי-ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת

-ַוֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמן ּבֹו-ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני אּוַלי אּוַכל ַנֶּכה-ָהָעם ַהֶּזה ִּכי-ִּלי ֶאת-ָּנא ָאָרה-ְוַעָּתה ְלָכה ו
 :ְּתָבֵר� ְמֹבָר� ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר-ָהָאֶרץ ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר

 : ִּבְלָעם ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק-ַוֵּיְלכּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ּוְקָסִמים ְּבָיָדם ַוָּיֹבאּו ֶאל ז
מֹוָאב -ֵאָלי ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי 'ה ַהַּלְיָלה ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר הַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו פֹ  ח

 : ִּבְלָעם-ִעם
 : ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמ�-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל ט
 : ָׁשַלח ֵאָלי ִצֹּפר ֶמֶל� מֹוָאב-ָהֱא�ִהים ָּבָלק ֶּבן-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל י

ִּלי ֹאתֹו אּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם -ֵעין ָהָאֶרץ ַעָּתה ְלָכה ָקָבה-ִהֵּנה ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַוְיַכס ֶאת יא
 : ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו

 

 . מיותר יראה 'וכו יצא עם הנה הזה הספור כל אומרו הנה. א

 . רבים לשון הכל או יחיד לשון הכל אמר ולא ,נכה אוכל באומרו. ב

 . מיותר שהוא הארץ אומרו. ג

 את ידעתי כי לומר לו והיה, הזכירה ולמה בברכה חפץ לא כי ,מבורך תברך אשר אומרו. ד

. מחדש לברך כחך אין כי ,מבורך הוא כבר תברך אשר ל"ז רבותינו אמרו והנה. יואר תאור אשר

 . ליה מצער קא צעורי לנחומי אתא כי וקשה

 . זולתו דברי אליו ידברו לב על עולה היה האם, קשה .בלק דברי אליו וידברו .ה

 . שישבו הוא ידוע שם לנים היו אם ',וכו וישבו אומרו. ו

 . עוד זכרם שלא מדין שרי נעשו מה. ז

 . חלילה דבר כל יפלא יתברך הממנו כי ',וכו האנשים מי יתברך אומרו. ח

 . מיותר הוא עמך אומרו וגם

, האנשים מי ידע לא עמו לדבר כח בו שיש מי כי, מאד קשה ,אלי שלח' וכו בלק ,תשובתו. ט

 . לפניו גלוי הכל אשר אל להודיע בדעתו עלה ואיך

 . בלק דברי כל סיפר למה. י
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 .היוצא אמר והוא יצא אמר בלק .העם הנה אמר והוא עם הנה אמר בלק כי ,שינה למה. יא
 להלחם אמר וזה בו נכה אמר זה. קבה אמר והוא ארה אמר בלק. ויכס וזה כסה אמר זה וכן
 . וגרשתיו אמר וזה הארץ מן ואגרשנו אמר זה .בו

 כי יאמר ולא ההליכה יזכיר ולא ,העם את תאור לא יאמר די היה כי ',וכו תלך לא אומרו. יב
 .הוא ברוך

 
לֹו ֵלאֹמר -ַעּמֹו ִלְקרֹא-ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני-ַעלְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר -ִּבְלָעם ֶּבן-ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ה

 : ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵׁשב ִמֻּמִלי-ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת
 כאשר לו יעשה פן, ישראל את בהצרו בלעם על אלוהים חיתת תיפול פן בלק נתיירא הנה אך

 וזהו. היא מישראל כי דאגתו כמעלים עשה כן על. ישראל אודות על ולמצרים לפרעה עשה

 כלומר, ערכם להקטין כיוון ממצרים יצא באומרו וגם. הוא עם איזה פירש ולא ,עם הנה אומרו

 יצא אם כי, חזקה ביד נגאל שלא, מצרים נס הקטין וגם. סתם עם אם כי רשום עם אינו כי
 . חזקה ביד ולא מאליו כיוצא ,ממצרים

 כן ולא .הוא רב כי' וכו כסה הנה אמר לזה. ממנו תירא לא הוא חשוב בלתי אם ,יאמר ולשמא

 .ריבוים על ולא חי אל בני ישראל בני היותם על רק עיקר עושה היה לא כי, לבו

 

 אלוהיהם מצות כי תירא אל להשיב ויכול. המה ישראל כי בלעם יבין כי ממנו יבצר שלא ומפני

 ולא באפים ולא, עליך יעברו בעלמא העברה הנה להשיב כן גם ויכול. למואב הצר לבל עליהם

 המה כי יורה, העברה דרך ולא נגדי בקבע יושב כלומר ,ממלי יושב והוא אמר לזה. במלחמה

 כלומר. להכרית בא יורה יושב הוא מאשר, יאמר, כריתה לשון י"רשכפירוש  הוא ואם. למלחמה

 .מצוותו עוברים כי לאויב עליהם יהפך הוא אדרבא כי, מאלוהיהם תירא אל ולכן

 

-ּבֹו ַוֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמן-ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני אּוַלי אּוַכל ַנֶּכה-ָהָעם ַהֶּזה ִּכי-ִּלי ֶאת-ָּנא ָאָרה-ְוַעָּתה ְלָכה ו
 :ְּתָבֵר� ְמֹבָר� ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר-ָהָאֶרץ ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר

 מלכים' (וכו חור ויקוב א"כד, שנוקב הוא שקבה. מארה גדול גדר שהוא, לי קבה ממך שואל ואיני

 תיטול ולא, תצליח לא שמא באמור תמנע נא ואל .ארה רק לשאול מקשה אינני כי). י יב, ב

, אתי שכרך זה כל ועם וכל אולי אם כי, נוכל שודאי אומר איני אני גם הלא כי. השתדלותך שכר

 טורחו להקל כיוון וגם. שכרו הנאת לו פירש כי, להנאתו לו שהוא, לו לקרוא באומרו כוון כאשר

 לאחד משל) תשסה רמז ילקוט( מבלעם בלק וידיעת קסם גדול כי והוא. נכה באמור עונו ומשא

 סכין היה בלעם כן. בידו סכין ואין הפרקים יודע וחברו, לנתח הפרקים יודע ואינו סכין שבידו

. המקומות יודע ובלק. הראויים המקומות יודע ואינו הוא ברוך הקדוש בו שכועס הרגע יודע, בידו

 יהבי עליך משליך איני אמר, בידיעתו בטחו ועל. הפסגה וראש בעל במות מעלהו היה כן ועל

 נכה אמר כן ועל, עמי ותצטרף אוכל אומרו וזהו. העיקר אעשה אני כך ואחר ',וכו ארה אם כי
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 ואגרשנו כך ואחר, שנינו בין נכה לאו ואם, לבדי אוכל אולי וזהו. העיקר אני אך, רבים לשון

 .לבדי אני

 

 ישראל את מלארר המנע היה טוב טוב הלא, בדבר מיקל שאני מה כל עם כי תאמר ושמא

 לארר לשאול תקשה ולמה. ישראל את ינצח ומברכתו מואב את לברך רק. אלוהים מיראת

 הדרך היה טוב כי לומר '.וכו ידעתי כי אמר לזה. בניו קללת על האלוהים יקצוף פן, אותם

 מבורך הוא אשר הוא, הברכה ותחול תברך אשר את כי ידעתי כי, בזה בחרתי אך. ההוא
 כן על, מחדש יואר הוא תאור אשר אך. הברכות בו תחול שלא במואב כן שאין מה. מעצמו

 .בזה בחרתי

 

 : ִּבְלָעם ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק-ְּבָיָדם ַוָּיֹבאּו ֶאלַוֵּיְלכּו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין ּוְקָסִמים  ז
 כאשר שאמר, בלעם את בשומעם אך. ישראל נגד לקסום בידם קסמים העלו מדין זקני והנה

, וילכו פנו אז. קסמים נגדו יועילו מה הולך הוא ישראל אלוהי אחר ואם אמרו אז. אלי' ה ידבר

 .מדין שרי לא אך, בלעם עם מואב שרי וישבו

 

 דברי יתברך אליו בדברו בלעם ששינה הערנו אשר מכל הנה כי, הוא ',וכו אליו וידברו ואמר

 מאשר בלשונם שינו השלוחים אולי לומר אפשר היה. שלוחיו ידי על בלק דיבר מאשר, בלק

 אם כי, הוא כן לא כי, אמר לזה'. ה אל בלעם דבר אשר עצמו הלשון לבלעם אמרו ולא נצטוו

 .ד"בס בכוונתו נבאר כאשר המשנה היה בלעם כי באופן .בלק דברי אליו וידברו

 

מֹוָאב -ֵאָלי ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי 'ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו ֹפה ַהַּלְיָלה ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה ח
 : ִּבְלָעם-ִעם

 אל תאוותו ותבוא', ה מצות עברו אולי לארר האלוהים בעיני יישר אולי, בלבו חשב בלעם והנה

 אלא, לארר היה חפץ וכל ישעו כל אמנם. בו ידבר בחלום אולי' וכו פה לינו אמר כן על. הפועל

 כלבם כי אחד בלב עמו כלומר ,בלעם עם מואב שרי וישבו וזהו. בהיתר לעשות מבקש שהיה

 .אליו טפלים עמו המה בלעם עם אומרו וזהו, זו בכוונה עיקר הוא ואדרבא. לבו כן

 

 : ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמ�-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל ט
 ישראל אויבי אלה המה מה כלומר, עמך האלה האנשים מי לאמר אליו' ה דבר היה כן ועל

 .ישראל נגד אחד בלב עמך שיהיו

 

 : ִצֹּפר ֶמֶל� מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָלי-ָּבָלק ֶּבןָהֱא�ִהים -ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל י
 לבלתי ציווית אשר כלומר .מואב מלך צפור בן בלק הנה כי. עימהם הדין הנה בלעם ויאמר

 .מצוותיך עברו והנה ,אלי שלח להם ישראל הצר
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ֹאתֹו אּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם  ִּלי-ֵעין ָהָאֶרץ ַעָּתה ְלָכה ָקָבה-ִהֵּנה ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַוְיַכס ֶאת יא
 : ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו

 ובנסיו ישראל בכבוד שהיקל', וכו יצא עם הנה באומרו בלק קול על האלוהים יקצוף פן ומיראתו

 אלה כל על. 'וכו ויכס באומרו ריבויים על רעה עין והטיל'. ה עם ישראל מיתת ומבקש, יתברך

 עם הנה בלק אמור ותחת. עיוותו מאשר מעט לתקן, בלק בדברי טלאי גבי על טלאי וישם בא
 היכול הידוע כלומר. היוצא העם הידיעה א"בה אמר כה כי, ואמר שינה, ושסוי בזוי כעם יצא

 '.לה הוא גדול עם כי, זולתו ולא הוא לצאת

 

 כמספר אלא שאינו שמורה 'וכו ויכס ואמר שינה, ריבויים על כמצר כסה הנה אומרו ועל

 .אתו' ה באשר 'וכו ויכס כן ועל, זולתו ולא היוצא הוא מושגח מיוחד עם ושלהיותו. המאורע

 

 שקבה למה כי, והוא. קבה לכה לאמר לו ששלח אמר, ארה בלק אמרת תחת כי יותר ויתחכם

 פתח ואמצא, תקוב לא ויאמר' ה יענה אולי קבה לשון אמרתי אם בלבו אמר, מארה גדול גדר

 תאור לא לי ויענה ארה לשון אומר אם אך. בלק שאלת והיא. בלבד אאור אם כי אקוב לא לומר

 .אקוב שלא שכן כל כי, מנוס בית אין

 

 ודאי לא קבה גדר אפילו לחשיבותם כי '.וכו אולי ואמר סיים החל כאשר בלק בעד ולהליץ

 .אוכל אולי' וכו לי קבה' וכו המיוחד היוצא העם אומרו וזהו. אוליב אם כי בו ישלוט
 רק להכות ולא. בו להלחם אמר, בישראל להכות רצה שמורה ,בו נכה בלק דבר ותחת

 כיוון וגם. מואב את תצר אל עליהם' ה כמצות, מעליו להבריחם רק המלחמה אין כי, וגרשתיו

 .בלק אל ויחזור, להלחם אם כי נכה אמר ולא, המכים מכלל עצמו את להוציא

 ואגרשנו) תשסה רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו הנה כי, והוא, בלק כמאמר הארץ מן אמר ולא
 שיגרשם שמורה ,וגרשתיו רק הזכיר לא כן על. ישראל ארץ ירשו בל, העולם מן הארץ מן

 .כאמור בלבד מעליו ויבריחם

 

 :ָהָעם ִּכי ָברּו� הּוא-ִּבְלָעם לֹא ֵתֵל� ִעָּמֶהם לֹא ָתֹאר ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל יב
. ההוא הנוקב הכח הרעה בעינו להשליט, בעם עיניו ראות צריך, הגדול קביה גדר לחול כי יתכן

 לשנות התחכמת הלא יאמר ובזה. היא מצער כי גם, ברחוק שישלוט ארירה בגדר כן שאין מה

 לא ואומר זה מספק מסירך הנני. תקוב לא אומר אם לארר פה פתחון למצוא, לקבה מארה
, הוא ברוך כי '.וכו תאור לא מכאן וגם. קבה לגדר שהוא שתראם למקום שהוא ,עימהם תלך

 .תשוב ואליך ארור אוררך שהיא מברכתו והישמר כלומר

 

 : ְלִתִּתי ַלֲה�� ִעָּמֶכם 'ַאְרְצֶכם ִּכי ֵמֵאן ה-ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל-ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוּיֹאֶמר ֶאל יג
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. כוונתו ימשיך באופן לפרש מצדד היה כי, והוא '.וכו' ה מאן ויאמר לעשות הרשיע בבקר ויהי

 להלוך לתתי' ה מאן אומרו וזהו. מהם נכבדים עם אם כי הוא עימהם תלך לא שאומרו ופירש
 .מכם גדולים עם רק כבודי שאינו עמכם

 

 : ִעָּמנּו ָּבָלק ַוּיֹאְמרּו ֵמֵאן ִּבְלָעם ֲה��-ַוָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב ַוָּיֹבאּו ֶאל יד
 בלעם מאן רק ,עמנו ילך' ה מאן לבלק אמרו לא כן על, כבודו חפץ' ה כי השרים האמינו לא אך

 , מגאותו שהוא

 

 : ַוֹּיֶסף עֹוד ָּבָלק ְׁש�ַח ָׂשִרים ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה טו
 .מאלה נכבדים שלח כן על 

 
 : ָנא ִתָּמַנע ֵמֲה�� ֵאָלי-ִצּפֹור ַאל-ָּבָלק ֶּבןִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו ֹּכה ָאַמר -ַוָּיֹבאּו ֶאל טז
 : ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה-ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה-ַכֵּבד ֲאַכֶּבְד� ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶׁשר-ִּכי יז
ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף -ִיֶּתן-ַעְבֵדי ָבָלק ִאם-ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל יח

 : ֱא�ָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה 'ִּפי ה-ֶאת
 

 . קבה אמר ולאלה ארה אמר לראשונים כי ,שינו למה לב לשים ראוי

 . יתירות מלות הן בלק אמר כה אומרו וגם

 . משלחם ולא הראשונים הזכירו שלא מה, יאמר אשר כל ויעשה שיכבדהו מה הזכירו אלו ולמה

 .בלעם להם שאמר גדולה או קטנה עניין מה וגם

 

 : ָנא ִתָּמַנע ֵמֲה�� ֵאָלי-ִצּפֹור ַאל-ִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו ֹּכה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן-ַוָּיֹבאּו ֶאל טז
 ונכבדים כאומרו, מהראשונים גדולים אם כי, שריו שבכל הגדולים בלק שלח לא הנה אמנם

 בגדולים אם כי ילך שלא יאמר אולי, כראשונים כלימתם ישאו פן חשו השניים אלו כן על. מאלה

 אלה הוסיפו, לראשונים אמר מאשר הוסיף לא בלק כי גם כן על. נפש בפחי וישובו, מאלה גם

 שהוסיף מה כי ',וכו שרים שלוח בלק עוד ויוסף אומרו וזהו. בגדולים אם כי ילך שלא מלבם

. הכבוד מפני שינו שאלו אם כי. היה ראשונה השליחות דברי אך'. וכו שרים שלוח רק היה לא

 אמר כה ואמרו אותו התנכלו כן על. מהם נכבדים שלוח עד אחור ישובו להם היא חרפה כי
 אמר כה וזהו. כמותו אדם של שלוחו כי, משלחם אל אם כי השלוחים אל פניך תשים אל ,בלק

 .נושא אתה ופני הולך אתה אלי כי כלומר אלי מהלוך תמנע נא אל' כו

 

 : ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה-ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה-ַכֵּבד ֲאַכֶּבְד� ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶׁשר-ִּכי יז
. ראוי הוא שבעולם ממון כל ונותן בא בעצמו היה כי גם, כזה גדול לדבר הלא כי תאמר ושמא 

 וספק רב הון נותן היית כבד חיל שכרת אילו לו לומר ששלח שאמרו ל"ז לרבותינו גם ומה
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 כבוד שאינו, אחד. תעשה צריך שתים אך עמך הדין הנה אמרו כן על). ו תנחומא' (וכו נוצחים

 אם כי. פנים לבושת חנם כיבדך אשר לו יהיה תצליח לא אם כן ואחרי הכבוד לך יקדים מלך

 וכל. כפול כבוד אכבדך כבד כי וזהו. תיטול הרבה ושכר כבוד כך ואחר מבוקשו תחילה עשה
 כלומר, נא אומרו וזהו '.וכו נא ולכה תחילה כי, בזאת אך. אעשה הרבה משכר תאמר אשר

 .ועושר הכבוד קודם בהיותך לכה עתה

 

, והוא. בלבד בארירה לא אך שתקוב בתנאי הוא כן אחרי לך שיעשה אמרנו אשר גם כי שנית

 עם למה טעם נתנו דרכם פי ועל. ארירה גדר על ולא יכבדהו קביה גדר שעל לבם בטח כי

 אך, זה נודר 'כו קבה ששואל עתה כי, והוא'. וכו יכבדוהו שכבד לאמר שלח לא הראשונים

 .בלבד ארירה היה בתחילה

 

אּוַכל ַלֲעֹבר ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא -ִיֶּתן-ַעְבֵדי ָבָלק ִאם-ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל יח
 : ֱא�ָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה 'ִּפי ה-ֶאת
 גדר שיהיה, בזאת אך. יעשה ועושר מהון אומר אשר וכל שיכבדני אמרתם הנה, אמר ',וכו ויען

 לי יתן אם הלא כי. עליכם ותמהני אתם מוטעים והנה. הקטנה בארירה לא אך הגדול קביה
 הגדולה אעשה רוחכם על ועולה. ארה שהיא קטנה לעשות אוכל לא 'וכו ביתו מלא בלק

 .הגדולה שיעשה לו יעשה והון שכבוד מאמרם על כמתמיה. גדולה או אומרו וזהו, קבה שהיא

 

 : ַּדֵּבר ִעִּמי 'ֹּיֵסף ה-ַאֶּתם ַהָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה-ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם יט
. ידיעה צודקת בזה אין כי', כו יוסף מה ואגיד יאמר או. אדעה ולא, ואראה יאמר היה מהראוי

 היה אם .עמהם תלך לא באומרו יתברך בתשובתו נסתפקתי לי דבר כאשר הנה, אמר אך

 עם רק עמהם אלך לאש כבודי על חש אם או, כלל זה בשליחות אלך שלא הדבר מחליט

 כי כוונתו אדע כי, דבר' ה יוסף מה אדעה עתה אך. הדבר ביאור אלי נודע ולא. מהם נכבדים

 .שנית פעם לטעות יניחני ולא יפרש, השליחות לעקור הוא הפירוש ואם. מהם נכבדים אתם הרי

 

-ִלְקרֹא ְל� ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים קּום ֵל� ִאָּתם ְוַא� ֶאת-ִּבְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל כ
 : ֹאתֹו ַתֲעֶׂשה ֲאַדֵּבר ֵאֶלי�-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

 : ָׂשֵרי מֹוָאב-ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶל� ִעם-ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחבׁש ֶאת כא
ֲאֹתנֹו ּוְׁשֵני -ַּבֶּדֶר� ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל 'הֹוֵל� הּוא ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַא� ה-ַאף ֱא�ִהים ִּכי-ַוִּיַחר כב

 : ְנָעָריו ִעּמֹו
ַהֶּדֶר� ַוֵּתֶל� -ִנָּצב ַּבֶּדֶר� ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן 'ַמְלַא� ה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת כג

 : ָהָאתֹון ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶר�-ַּבָּׂשֶדה ַוַּי� ִּבְלָעם ֶאת
 : ֵדר ִמֶּזהְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוגָ  'ַוַּיֲעֹמד ַמְלַא� ה כד

http://www.daat.ac.il/


 261       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

ַהִּקיר ַוֹּיֶסף -ֶרֶגל ִּבְלָעם ֶאל-ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת-ַוִּתָּלֵחץ ֶאל 'ַמְלַא� ה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת כה
 : ְלַהֹּכָתּה

 : ֶּדֶר� ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול-ֲעבֹור ַוַּיֲעֹמד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין 'ה-ַוּיֹוֶסף ַמְלַא� כו
 : ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל-ַאף ִּבְלָעם ַוַּי� ֶאת-ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם ַוִּיַחר 'ַמְלַא� ה-ָהָאתֹון ֶאת ַוֵּתֶרא כז
 : ָעִׂשיִתי ְל� ִּכי ִהִּכיָתִני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִלים-ִּפי ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה-ֶאת 'ַוִּיְפַּתח ה כח
 : ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתי�-י ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁשַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון ּכִ  כט

ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן -ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד� ַעד-ִּבְלָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנ� ֲאֶׁשר-ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ל
 : ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְל� ֹּכה ַוּיֹאֶמר לֹא

ִנָּצב ַּבֶּדֶר� ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו ַוִּיֹּקד ַוִּיְׁשַּתחּו  'ַמְלַא� ה-ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא ֶאת-ֶאת 'ה ַוְיַגל לא
 : ְלַאָּפיו

ֲאֹתְנ� ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן -ָמה ִהִּכיָת ֶאת-ַעל 'ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַא� ה לב
 : ָיַרט ַהֶּדֶר� ְלֶנְגִּדי-ִּכי
ֹאְתָכה ָהַרְגִּתי -ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִלים אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם לג

 : יִתיְואֹוָתּה ֶהֱחיֵ 
-ָחָטאִתי ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶר� ְוַעָּתה ִאם 'ַמְלַא� ה-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל לד

 : ַרע ְּבֵעיֶני� ָאׁשּוָבה ִּלי
ֵאֶלי� ֹאתֹו ְתַדֵּבר  ֲאַדֵּבר-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ֶאת-ִּבְלָעם ֵל� ִעם-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ַמְלַא� ה לה

 : ָׂשֵרי ָבָלק-ַוֵּיֶל� ִּבְלָעם ִעם
 

  נחשב, זר כמו הנה

 . יתברך לפניו גם ומה, מפורסם הוא כי לך לקרא אם שאלה זו מה כי. א

 לעכב היה טוב טוב, הדבור אסר ההליכה שהתיר הפה ואם. מזה גדול רשות נתינת אין כי ועוד

 . ההליכה

 יתברך הוא הרי ,הוא הולך כי' ה אף ויחר איך כן ואם, בהליכה קפידה אין כי יראה מזה כי ועוד

  .אתם לך קום אליו אמר
, רעה לו ועשה פעל לא הזה האף חרון ולמה, רושם עושה יתברך אפו שיחרה מקום כל כי. ב

 . דבר לו עשה לא הוא וגם ',כו מלאך ויתיצבש אם כי

 יתראה היה טוב וטוב. הוא ולא האתון ושיראהו, רגלים שלש זה המלאך בהעמדת בצע מה. ג

 . פניו על ויוכיחנו בלעם אל

 לה ונעשה האתון אל ודאג, ישראל דבר על יתברך רצונו בלעם עבור המלאך שהניחו .ד

  .אתונך את הכית למה עלבונה ותבע, אפטרופוס
 . תחתיו ורבוץ הדרך בנטותו חמורו את להכות איש רשאי בלתי האם. ה

 ולא ברמז יטמין למה, הליכתו היא כרצונו שלא כי בלעם שיכיר זה בכל המלאך כוונת אם כי. ו

 . עימהם תלך ולא בך חזור ימלל ברור
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 כי. האתון ובפעולות המלאך בהתראות מזה זה משונים פעולות מיני שלשת אלה המה מה. ז

 . המאורעות סיפורי התורה דברי אין כי. היה כך שהיה מעשה כי לומר אין

 . כזה נגלה לנס מספיק טעם אין הנראה כפי כי, לאתון פה יושם החנם ועוד

. ידע לא בלעם לשטן יצא אם הלא כי ',וכו אנכי הלא' וכו הכית למה המלאך טענת זו מה. ח

 לפרש נדחק ל"ז י"רש והנה .לפני ותט אומרו אחר הספק זה מה מפני ,נטתה אולי אומרו. ט

 . הוא ורחוק, לולא כמו הוא שאולי

 . חטא שם אין ידע לא אם כי, ידעתי לא כי חטאתי באומרו. י

 . להשיבו לו היה ואדרבא ,האנשים עם לך המלאך לו אמר למה ,לי אשובה באומרו. יא

 כי, ודין דת יודעי כל לעיני הוא ראשון מושכל הלא כי, היא הלא. היא וגדולה אחרת קושיא. יב

 מידת בטלה כן לא שאם. מכלים ואין יטה יחפוץ אשר לכל, אצלו היא חורין בת האדם בחירת

 מקללה מאמרו להפך, הזה הרע לבלעם יתברך הוא כה יעשה למה איפה כן ואם. ועונש שכר

 . לברכה

 וזה לשונם:), ב י מכות( ל"ז מאמרם נזכיר זו הקושיא יותר ולהחזיק

 מן. אותו מוליכין לילך רוצה שאדם שבדרך מצינו הכתובים ומן הנביאים ומן התורה מן
  .אתם לך קום האנשים באו לך לקרא אם שנאמר התורה

 . תלך בדרך מדריכך להועיל מלמדך' ה אני שנאמר הנביאים מן

 . כ"ע' כו יליץ הוא ללצים אם דכתיב הכתובים מן

 .מאמרו מהפך אדרבא ואיך, בו שרוצה בדרך האדם את יתברך הוא מוליך אדרבא כי הנה

 

 . ראיות שלש צריך למה הלא כי, עצמו מצד המאמר דברי אל לב נשית הביאור אל נבוא וטרם

  .וכתובים נביאים אל צורך מה התורה מן שיש אחר וגם

 . הראיות שלשת בין ניכר הפרש ימצא המדקדק כי גם

 לך קום ואמר חזר עמהם תלך לא אומרו אחר יתברך הוא איך ל"ז לרבותינו הוקשה הנה אך
  .אתם
 והוא '.כו התורה מן אמר כן על. מאמרו מהפך ובקללו, בבחירתו רשות נותן בהליכה איך ועוד

 כי שהוא). כו ג משלי( מלכד רגליך ושמר בכסלך יהיה' ה כי פסוק על מאמרנו תחילה בהזכיר

 יצילנו איך כי לו הוקשה). כה ג משלי' (כו רשעים ומשואת פתאום מפחד תירא אל אמר הנה

 ולא', כו' ה כי אמר לזה. לעשות יזמו מאשר ימנעם ולא, בחיריים היותם אחרי רשעים משואת

 בלכד מליפול רגלך ישמור כן ואחרי. תומם עד הילכד לך יעשו שיניחם אם כי בחירתם שימנע

 .ההוא

 

 ונבוא אל העניין
 בחינות שלשה הנה, לומר ',כו התורה מן, אמר, הנזכרות הקושיות שתי על להשיב הנה כי, והוא

  המה:
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 הדבר עדיין כי. טוב ולא רע לא בה אין עצמה שבפעולה דבר לעשות האדם בבחירת ,אחד

, רעה אין בעצמה בהליכה כי, בלעם הליכת כעניין. רעה או זאת אחר טובה שיעשה אפשר היולי

 . היה כאשר יברך או לאו או יאור כך שאחר שאפשר

 . טובה לעשות .ב

 . הצדיק את רעתו מעשה בפעולת, רעה לעשות .ג

. אותו מוליכין בה שרוצה שבדרך אם כי, הבחירה ימנע שלא שבהן השווה הצד אחד שבכל וגם

 לו אמר יתברך הוא כי, וזהו. לו פותחין בזה היולי בדבר כשהוא כי. בדבר הפרש יש זה כל עם

' וכו לקרא אם, לכך והרשהו לו פתח. בלבד ללכת רצה והוא ',וכו תאור לא עמהם תלך לא
 '.וכו התורה מן וזהו. יסייע לא אך .אתם לך קום

 שבא'. וכו מדריכך ובזה, להועיל מלמדך וזהו, בסיוע אותו מוליכין מצווה לעשות כשהוא אך

 כי ללכת, ורצה תלך לא לו שאמר כזה יתברך פיו לעבור כשהוא וזהו. אותו מסייעין ליטהר

 לצדיקים להצר כשהוא אך. כאמור לו פותחין אז כי מקלל היה אם אלא לישראל נזק אין בהליכה

 להצילם חן יתן להם להרע שבאים ולענווים. יליץ הוא, ללצים אם, וזהו. חפצם יעשו מניחם אז

 יתברך היה הקללה בעניין כן ועל). כו ג משלי' (וכו בכסלך יהיה' ה כי בפסוק כאמור, מהלכד

 הרעה בא לבלתי עליהם מתלוצץ ,יליץ הוא ללצים אם, הכתוב ושיעור. לטובה מרעה פיו מעקם

 .המאמר עניין הוא זה. חן יתן שלענווים כדי, הפועל אל

 

 שתיהן לקיים הדבר טוב כי אמת הן כי .לב לשית ראוי הכתובים כוונת אל לבוא ועדיין

 פיו מאמר את להפך אך. הרשע לו טמן זו בלכד יפול שלא במה ,הצדיק והצלת הבחירה

 ורב גדול טעם טוב צריך לזה כי. הלכד מעשות גם כמעכבו גדול דבר הוא זה לברכה מקללה

 .ורם

 

-ִלְקרֹא ְל� ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים קּום ֵל� ִאָּתם ְוַא� ֶאת-ִּבְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם-ַוָּיבֹא ֱא�ִהים ֶאל כ
 : ֲאַדֵּבר ֵאֶלי� ֹאתֹו ַתֲעֶׂשה-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר

 : ָׂשֵרי מֹוָאב-ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶל� ִעם-ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחבׁש ֶאתַוָּיָקם ִּבְלָעם  כא
 

 . הנזכרות ההערות והיתר הכתובים עניין אל נבוא ובזה
 בחירתך ברוע ללכת רצונך אם שהוא '.כו באו לך לקרא אם אומרו הבנת תחילה בפרש ,והוא

 לא לך שאמרתי עם. בעלמא קריאה בלבד לקרא אם כי בך ולהפציר להכריחך צריכים שאין
 אך כי מודיעך הנני מעתה כי איפה דע אך. בזה בחירתך אמנע לא כי ',כו לך קום. עמהם תלך
 אדבר אשר הדבר רק עשות תוכל ולא, ואהפכנה בחירתך אבטל כי. תעשה אותו' כו הדבר את

 .אליך
 

 ].הסמוכים[ הכתובים עניין כוונת וזאת. נוסף עניין עוד צריך ממש ההיפוך על ועדיין
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 : ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל-ַאף ִּבְלָעם ַוַּי� ֶאת-ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם ַוִּיַחר 'ַמְלַא� ה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת כז
 : ָעִׂשיִתי ְל� ִּכי ִהִּכיָתִני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִלים-ִּפי ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה-ֶאת 'ַוִּיְפַּתח ה כח
 : ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתי�-ִּבְלָעם ָלָאתֹון ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁשַוּיֹאֶמר  כט

ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן -ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד� ַעד-ִּבְלָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנ� ֲאֶׁשר-ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ל
 : ר לֹאִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְל� ֹּכה ַוּיֹאמֶ 

ִנָּצב ַּבֶּדֶר� ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו ַוִּיֹּקד ַוִּיְׁשַּתחּו  'ַמְלַא� ה-ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא ֶאת-ֶאת 'ַוְיַגל ה לא
 : ְלַאָּפיו

 

  הקדמות: שתי ולבוא אל העניין נקדים

 בו מתרה פעמים ששלש לאדם לפעמים, הבחירה מהפך הוא ברוך הקדוש שאין גם כי ,אחת

 יתברך הוא מהפך צדיקים לאנשים או לאיש להצר הוא וגם, ברשעתו מחזיק והוא יתברך הוא

. הדבר על ומכהו בחירתו טבע הפך לבו מחזיק היה יתברך הוא כי בפרעה מצינו כאשר. בחירתו

 פעמים שלשה הזה ובדבר, יתברך הוא כן עשה לא פעמים' ה שעד אמרו ל"ז שרבותינו אלא

' ה עד לו האריך, לבו חזק ידי על, עמו כל ואת להכותו שם כי, הוא הלא. ד"בס נבאר כאשר

 .ישיבנו לא ארבעה ועד פשעים שלשה על האדם שאר אך. פעמים

 

 משה מפי ליאמר הברכות היו ראויים) ד א רבה דברים( ל"ז מאמרם והיא ,שנית הקדמה עוד

 כי הנה. אמן כורחו בעל יענה רע שמלאך הוא ברוך הקדוש שרצה אלא, בלעם מפי והתוכחות

 .האלו הברכות בכל ישראל את בלעם יברך הדבר יצא' מה

 

ֲאֹתנֹו ּוְׁשֵני -ַּבֶּדֶר� ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל 'הֹוֵל� הּוא ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַא� ה-ַאף ֱא�ִהים ִּכי-ַוִּיַחר כב
 : ְנָעָריו ִעּמֹו

 ונבוא אל העניין
 הוראה הוא לך קום 'וכו לקרוא אם לו שאמר מה אפילו כי, כה עד בלעם סירב כאשר כי ,והוא

 לא. להפציר יוצרכו ולא לו לקרוא רק אלו משמשין שאין רעה בחירתך אם רק, רצונו היה שלא

 מנע לא, לברך שילך דעתו יתברך והוא ללכת שבחירתו אחר כי. ילך שלא יתברך הוא לו אמר

 רעים ממלאכים אחד הוא האף כי, כנודע, והוא'. וכו אף ויחר זה כל ועם. בהליכה הבחירה

 להכותו בו חרה, לסרב הרבה כי האף ובראות). א"ה ב"פ תענית ירושלמי( וקצף וחימה אף שהם

 בבחירתו עומד עודנו כי על, עצמו מדעת הוא, כלומר ,הוא הולך כי אלוהים אף ויחר וזהו. נפש

 כי להיות והנה. הנזכר הטעם ומן בהליכה הבחירה הפך לבלתי רק היה לא הרשות כי. הרעה

 במדבר( ל"ז שאמרו כמו, רחמים מלאך שלח אך, האף ביד הניחו לא לברך שילך יתברך דעתו
 לפי אך. יתברך הוא ככה עשה ולמה .לשטן לו נתייצב רחמים מלאך כי) ח תנחומא, יא כ רבה

 ניצב רחמים שמלאך בראות כי. המלאך את במקומו שם האף את מעליו להעביר כי הוא דרכנו

 .יבוא כאשר. הוכיחו לשטן לו ולהיות, המיתו לא רחמים מלאך להיותו כי באופן. האף פירש עליו
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ַהֶּדֶר� ַוֵּתֶל� -ִנָּצב ַּבֶּדֶר� ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן 'ַמְלַא� ה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת כג
 : ָהָאתֹון ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶר�-ַּבָּׂשֶדה ַוַּי� ִּבְלָעם ֶאת

 הקדוש רצה כי, יהיה. ודיבורה פיה ופתיחת האתון עם קרהו אשר וכל המלאך מראת ועניין

 שלשה הנה כי, והוא. יתברך משפטו נגד סרה ידבר פן. בלעם מלב תועה להסיר הוא ברוך

 . ברעתו להחזיק בלעם ביד יהיו אפשר היה דברים

, יאמר הלא, יתברך ציוויו עבר פעמים כמה בזה כי גם. בחירתו לו ישנה לא יתברך הוא כי ,אחד

 . שתים אם כי פעמים שלשה היו לא כי

 , עמהם תלך לא אומרו האחת
 '. וכו ואפס' וכו לקרא אם אומרו והשנית

 . רשות צד בה היה אדרבא כי לומר יוכל השנית בזו וגם

 

 . ישראל שונאי את לקלל טוב כי, לנצח לו טענות הלא כי יאמר שנית

 אשר עוון חלקת שם כי ,בעל במות ויעלהו כי. בלק כעצת תכריע המקום הכנת כי ,שלישית

 על. בזה וההיקש, רושם יעשה משה שם העדר כי, הפסגה בראש וכן. וילכדו ויוקשו חטאו

 לפניו כבלעם המלאך בערך האתון הנה כי, והוא. זו במראה ויוכח אלוהים ראה אלה שלש

 המלאך עם האתון כמקרה כי יתברך הוא לו והראה. המלאך בערך מהאתון הרבה וגרוע, יתברך

 . הוא ברוך הקדוש לפני לבלעם קרה

 ,ושמאל ימין לנטות פנוי, רחב במקום האתון לפני המלאך נתראה אחת פעם הנה כי והוא
  .אותה ויכה האתון ותט

 . להכותה ויסף הקיר אל ותלחץ ,מזה וגדר מזה גדרש במקום ,שנית

 '.וכו ויך ותרבץ, צר במקום שלישית
 

 . יתברך עמו לבלעם קרה האלה כדברים והנה

 אשר ככל. עמו ישראל על הקמים כל נגד בידו שלופה חרבו יתברך הוא כי ראה ראשונה כי

, חרבו שלף בלעם על שלא וגם. ועוג וסיחון ולעמלק ישראל אודות על ולמצרים לפרעה עשה

 שלא שעם. שלופה בחרבו המלאך את האתון לראיית דומה וזה. זולתו על שראה יבצר לא הלא

 יטה ראוי היה בלעם גם כן. להכותה הוצרך עד הדרך נטתה, להכות בא שהיה הורה עליה

 כי באופן. ההוא בדרך ילך ולא, לישראל המיצר נגד בידו שלופה שחרבו, יתברך מלפניו הדרך

 להתראה זה עניין כן ואם'. ה לפני לבלעם מאשר, המלאך מלפני לאתון היה ודעת טעם טוב

 .הדבר היה מפורסם כי, לבלעם תחשב אחת

 

 : ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה 'ַוַּיֲעֹמד ַמְלַא� ה כד
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 ויאשימה הקיר אל נלחצה מזה וגדר מזה גדר במקום המלאך לפניה בהראות באתון וכאשר

 שהוא עמהם תלך לא באומרו מזה גדר לפניו וישם, בלעם אל יתברך הוא בהראות כן. בלעם

 . בם ומביט לפניו בהיותם אם כי, מרחוק קביה גדר אין כי. לקוב

 

 .העם את תאור לא שאמר, מזה גדר כן גם שם, ממקומי אאור אם כי אלך לא תאמר ושמא
 האתון וכאשר. שנית התראה זו והרי. לאחוריך נרתע להיות לך היה האתון נרתעה וכאשר

 האחד הצד אל נלחצת מזה וגדר מזה גדר לך היה כאשר כן, אותה הכית הקיר אל כשנלחצה

 נכבדים עם אם כי אלך לא עמהם, לפרש וצדדת ולחצת נדחקת כי. עמהם תלך לא שהוא

 .אותך להכות ראוי היה כן, מאלה

 

 ַהִּקיר ו-ַוִּתָּלֵחץ ֶאל 'ַמְלַא� ה-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת כה
 : ַהִּקיר ַוֹּיֶסף ְלַהֹּכָתּה-ֶרֶגל ִּבְלָעם ֶאל-ִַּתְלַחץ ֶאת

 : ֶּדֶר� ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול-ֲעבֹור ַוַּיֲעֹמד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין 'ה-ַוּיֹוֶסף ַמְלַא� כו
 גלה כי, השנית בפעם כאשר ולפרש לנטות דרך שאין צר במקום שנתראה בשלישית וכאשר

 .לכת ולבלתי לרבוץ לך והיה, בבחירתך יניחך שלא יתברך הוא

 

 ֲאֹתְנ� ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים -ָמה ִהִּכיָת ֶאת-ַעל 'ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַא� ה לב
 : ָיַרט ַהֶּדֶר� ְלֶנְגִּדי-ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי

 שלשתן בכל כי לרמוז .רגלים שלש' וכו הכית למה, המלאך עלבונה תבע הנמשל על ולהעירו

 בחרב עומד יתברך הוא כי, שידעת מה הוא כך כי. בראשונה גם. זו מדרכך לנטות לך היה
 המלאך את האתון בראות כאשר. הדרך מן לשתטה מספיק ישראל על הקמים על שלופה
 שלש זה הרגשת שלא, מדבר כחי אינך מעתה כן ואם. 'וכו ותט, בידו שלופה בחרבו לפניך
 .הזה כאתון אם כי .רגלים

 

. ורצונך מטבעך שאינו מה בפיך אשים כן, טבעה שאינו מה לדבר פיה את פותח אני וכאשר

 את אךש לברכה הקללה להפך אכריחך כן ועל, לך התראות שלש כי ',וכו' ה ויפתח כן ועל
 .כמדובר ידו על ישראל את לברך יתברך רצה כי, החזירו לא אך .תעשה אותו' וכו הדבר

 

 את להצר בבואם בריתך עברו כאומרו, בטענות שינצח בדעתו עולה שהיה השני הדבר ועל

 לעמוד יכול לא אתונו בתוכחת אפילו כי, לו הורה בזה וכיוצא, למעלה לרמוז התחיל כאשר מואב

 ).ב קה סנהדרין( ל"ז שאמרו כמו' וכו יעמוד ואיך

 

 ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִלים  לג
 : ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתיֹאְתָכה ָהַרְגִּתי -אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם
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 מקום שהכנת בדעתך היעלה לומר '.וכו אולי לפני ותט אליו המלאך דברי היו השלישית ועל

 כאשר הנה כי, אינו כן גם זה. להם מלהטיב יתברך רצונו למנוע יספיק ישראל זכות כנגד שהוא

 גם כי ,לפני ותט אם כי. היה כן לא. מלפני הוסרה בהטותה האם הדרך מן האתון נטתה

 מפני נטתהש תאמר אולי, עולם של כשלישו המלאך כי גם ומה. הייתה לפני עדיין בהטותה

 ואם. הייתה לפני תמיד רק היה כן לא ,מפני נטתה אולי בתמיהה אומרו וזהו. אפשר אי, לגמרי

 להשגיח יתברך לפניו יהיה שלא מקום אל להטות תוכל האם, לשכינה וחומר קל איפה כן

 .מרוחו תלך אנה כי, אליו ברצויים

 

 כי בידי חרב יש לו לאתון אמר בלעם הנה כי, הוא, עתה אומרו'. וכו אותכה גם עתה כי ואמר
 וזה. שונאו את איש אם כי. בחרב ולא במקל להכותה האתון דרך כי, והוא. הרגתיך עתה

, מדבר חי בעל שנעשית עתה אך. במקל והכיתיך חשבתיך חי לבעל כה עד הנה, מאמרו

 כי המלאך השיב זה ועל .עתה כי אומרו וזהו, לאיש איש כדרך הרגתיך בחרב אותי בהכעיסך
, למלאך הייתה האתון טובה כי שהודעתיך עתה כי. הוא נהפוך הנה לומר ,אותכה גם עתה

  .החייתי ואותה הרגתי אותכה גםש היה הראוי עתה. למעלה ככתוב', לה ממך
 

 האתון את שהרג מלמד אותכה גם מאומרו כי), יג כ רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו והנה

 ולא כן אחרי החייתי ואותה, כמוה הרגתי אותכה גם עתה כי יאמר ובזה. בלעם כבוד מפני

. כבודך מפני היא ולא אתה משתחיה, כבודה מפני אתה ולא היא לחיות ראויה יותר כי. אותך

 .אותה מחיה הייתי אותך הרגי אחרי כן ועל ממך היא טובה כי

 

 כן על כי. כאמור ידו על ישראל את לברך הוא ברוך הקדוש רצה כי, שכתבנו כמו כן עשה ולא

 לבל לשטן במקומו רחמים המלאך נתייצב, לחבלו משחית שהוא, בלעם על האף חרה כאשר

 יצאתי רחמים מלאך בהיותי אנכי הנה לומר ,לשטן יצאתי אנכי הנה יאמר וזה. האף ימיתנו
 להרוג שרצה האף הוא תלך, שלא לבטלה הדרך והחריד שירד אותו כי יען. כמידתי שלא לשטן

 '.ה לך יצווה מאשר מלשנות לך הישמר כן ועל כלומר. כנגדי היה דרכך לבטל אותך

 

 ָחָטאִתי ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶר�  'ַמְלַא� ה-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל לד
 : ַרע ְּבֵעיֶני� ָאׁשּוָבה ִּלי-ְוַעָּתה ִאם

 שבאת שאמרת ומה'. ה לי שרמז מה אל לבי שמתי שלא'. לה, כלומר .חטאתי השיב כן ועל

 .לי אשובה בעיניך רע אם, זאת על טובה לך אחזיק למה, דרכי לבטל חפץ שהיה מי במקום
 

ֲאַדֵּבר ֵאֶלי� ֹאתֹו ְתַדֵּבר -ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ֶאת-ִּבְלָעם ֵל� ִעם-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ַמְלַא� ה לה
 : ָׂשֵרי ָבָלק-ַוֵּיֶל� ִּבְלָעם ִעם
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 שתלך יתברך שכונתו'. וכו הדבר את ואפס כי, הוא הלא, תשוב לא ולמה '.וכו לך לו אמר אז

 מפי הברכות לומר הוא ברוך הקדוש שרצה שכתבנו מה הוא. אליך ידבר אשר תדבר למען

 .כמדובר בלעם

 

 ָהַלְכָּת ֵאָלי -ָל� ָלָּמה לֹא-ִּבְלָעם ֲהלֹא ָׁש�ַח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶלי� ִלְקרֹא-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל לז
 : ַהֻאְמָנם לֹא אּוַכל ַּכְּבֶד�

  .שלחתי שלוח אומרו וזהו, אליך שלחתי פעמים ששתי על לבוא לך היה אמר
  .לך לקרא וזהו, להנאתך שהיה שנית

 שלא, אלי הלכת לא למה. הכתות משתי בנכבדים אם כי רצית שלא, השלוחים על היה ואם

 וזהו, השלוחים אל לב משים היית ולא, בא היית ואלי. כמותו אדם של שלוחו כי לבך שמת

 כך אחר אוכל לא האמנם, מוקדם הכבוד יהיה למה, כבוד רצית זה כל על ואם .אלי אומרו

 .כבדך

 

 ָבאִתי ֵאֶלי� ַעָּתה ֲהָיֹכל אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה ה-ָּבָלק ִהֵּנה-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל לח
 : ַָּדָבר ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱא�ִהים ְּבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵּבר

 כאילו, באתי שלא על נתרעמת הלא יאמר אך. מיותר יראה עתה אליך באתי הנה אומרו הנה

 אליך באתי הנה הלא כי, הוא כן ולא. בואי אחרי לעשות ברשותי אני כי, הדבר תלוי בביאתי

 '.וכו מאומה דבר אוכל היכול בזה הועלתי מה, עתה

 
 , לבוא לי שהיה לי אמרת הנה, יאמר או

 , פעמים ששלחתי על או

  ,להנאתי או
 , השלוחים כבוד אל לב שית בלי אליך ביאתי להיות או

 . לעתיד שתכבדני מה מפני או

 השלוחים גם כי, כבוד או הנאה אל לב שית בלי אליך שהוא למה, אליך הוא באתיש מה הנה

 ואחר '.כו אוכל היכול הלא כי, שתכבדני עשיתי וכבוד להנאה לא כי והראיה. לי כדאים אינן

 .וכבוד הנאה בטלה אוכל שלא

 

  כג פרק
 

 ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת -ָּבָלק ְּבֵנה-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל א
 : ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים

 : ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ  ב
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  .האלה מזבחות שבע הנה מה לב לשים ראוי

 . מינים משאר במזבח ואיל פר והעלות

 . מזבח בכל אחד ולא שנים והיות

 

 ויצחק אברהם נח אדם, מזבחות שבנו שבעה כנגד שהוא) יא תנחומא( ל"ז רבותינו אמרו והנה
 . המקריבים כל כנגד הקריבו יוסיף ומה יתן מה לידע צריך ועדיין .ואהרן משה ויעקב
 להמשיך נח וכן. האדם כל זה כי, זרעו כל על עליון שפע להמשיך הקריב אדם הנה כי, ויתכן

 להוריד הקריבו והלאה מאברהם אך. העולם כל על הוא גם והוא, מנהו היוצאים כל על גם

 . בלבד ישראל בני עם על השפע

 

 זכר הפר הנה כי, נקדים באשר, והוא. מואב אל השבעה כל שפע שיתהפך רצה בלעם והנה

 נאמר ועליהם), ב נה סוכה( אומות שבעים לעומת החג פרי שבעים היו כן על כי, האומות אל

 שהתחיל ואברהם. פר הקריב האומות כללות על הראשון אדם בהקריב כן ועל'. וכו פרים סבבוני

 שבעה לבנות ציוה כן ועל. צאן נקראו שישראל, הצאן מן שהוא איל הקריב ישראל בעד להקריב
 ,ואיל פר מהן אחד ובכל. וישראל האומות בעד המקריבים בהם שנכלל, שבעה כנגד מזבחות

 .השאר כל על אלוהי כח לקנות, מואב על ולהביאן השפע המשכות מיני שתי לייחד

 

ַּיְרֵאִני -ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה 'ֹעָלֶת� ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֶרה ה-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ִהְתַיֵּצב ַעל ג
 : ְוִהַּגְדִּתי ָל� ַוֵּיֶל� ֶׁשִפי

 : ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ -ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת-ַוִּיָּקר ֱא�ִהים ֶאל ד
 : ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר-ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל 'ַוָּיֶׂשם ה ה
 : ָׂשֵרי מֹוָאב-ֹעָלתֹו הּוא ְוָכל-ַוָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל ו
 

 על ואיך. זאת כל אחר עתה גם ומה. אליו נקרה' ה היה אלו הכנות בלי כי, נחשב זר כמו הלא

 . 'כו יקרה אולי עדיין יאמר האי כולי

  .בלעם אל אלוהים ויקר א"כד, אלי אמר ולא לקראתי אומרו וגם
 סנהדרין( ל"ז לרבותינו בין יחידי שהלך) אונקלוס( למתרגם בין ,שפי וילך אומרו עניין מה וגם

 .זו הודעה צורך מה חגר שהלך) א קה

 

ַּיְרֵאִני -ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה 'ֹעָלֶת� ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֶרה ה-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ִהְתַיֵּצב ַעל ג
 : ְוִהַּגְדִּתי ָל� ַוֵּיֶל� ֶׁשִפי

 קרבנות הכנת ידי על עתה אך. לי אלוהים נקרה היה האלה ההכנות הכיני טרם הנה, אמר אך

 מה יהיה לא וגם. אלוהים מידת ולא לקראתי הרחמים בעל הגדול 'ה יקרה אולי כי נזכה, אלו
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 פניו להקביל חברו לקראת שבא כמי. לקראתי הקבלה לשון אם כי, וטומאה קרי לשון שיקרה

 .לקראתי ובא פני מקביל שיהיה שיקרה מה נגזר יהיה ומזה. בזה זה שפוגעים

 

 לדבריו האמינו לא כי ',וכו הלוך לתתי' ה מאן אומרו שעל, שלוחיו כמאמר, בלק יאמר ולבל

, הטומאה מצד ואתה ישראל אלוהי' ה עם לך מה, בלק יאמר פן ירא והיה. עמו מדבר' ה שהיה

 אלו הכנות ידי שעל יבצר לא לומר ,יראני מה ודבר אמר לזה .לקראתי' ה יקרה תאמר ואיכה

 שאגיד מה ידי על למען. שיראני מה דבר מציאות לך והגדתי ואז. מה מראת יראני מה ודבר

 .הוא באמת ישראל קדוש' מה כי תכיר מהמראה לך

 

 .שהזכיר' ה בשם נבואה גדר להשיג להתבודד יחידי ,שפי וילך והיא אחרת הכנה הוסיף ועוד

 

 : ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ -ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת-ַוִּיָּקר ֱא�ִהים ֶאל ד
 אל רק לקראתו לא זו מידה וגם '.וכו אלוהים ויקר אם כי לקראתו' ה לשיקרה לו שווה ולא

 ולא ערכתי המזבחות שבעת את אמר זה ועל. טומאה מלשון הוא ויקר שאומרו באופן. בלעם

' ה נקרה לא זו הכנה אחר ולמה, כלומר. למעלה כמדובר הכוונה עריכת על כיוון כי, בניתי אמר

 .לו שווה ולא אלוהים ויקר אם כי לקראתי

 

 : ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר-ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל 'ַוָּיֶׂשם ה ה
 כי. הועיל לא זה גם. מדבר הוא' ה עם כי שיכיר לבלק להגיד מה דבר שיראהו שיחשב מה וגם

 היה כי, בפיו דבר וישם אם כי. לבלק שיגיד או שיהיה מה לו דבר לא אמירה אפילו אדרבא אם

 הנקראת מידה שהיא כה, אם כי עמו אתה תדבר ולא, בלק אל לך לו ואמר. בפיו מופקד כח

 .אתה ולא, תדבר כה

 לא זה אך. יתרון ומבקשים עימהם שכינה כי ישראל נביאי דרך כי. יחידי שהלך מה יהיה או

 .הגדול השם שהוא לקראתו' ה יקרה יתרון מבקש והיה, משכינה יחידי רק היה

 

  דברים: בשני, רצונו היעשות וגם, עליו שכינה חסר היה הנה כי. זה דרך על או

 , הרחמים בעל' ה שיקרה. א

 . שאלתו ויעשה יראהו מה שדבר וגם

 לקנות לו היה לפחות, הקרבנות וערך המזבחות שעשה מעשה יתברך לפניו רצוי היה ואם

. מהכל יחידי שפי וילך אם כי] לו שווה ולא. [האחרות אל כך אחר ויקווה אלוהים שם השראת

 דבר שהוא ויקר אם כי חלילה שכינה השראת ולא. אלוהים הוא כך אחר שהשיג ומה

. הקיר אל רגלו האתון לחצה מאשר חגר שהלך ל"ז רבותינו ולדעת. וטומאה קרי בהשתלשלות

 אם כי, האנשים עם לכתו על חגר שנעשה מה ידי על מרעתו שב לא כי. רשעתו נא ראו יאמר

 .הוא והולך בטומאתו מחזיק עודנו
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 ֶקֶדם -מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי-ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶל�-ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ז
 : ִּלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹזֲעָמה ִיְׂשָרֵאל-ְלָכה ָאָרה

 : 'ָמה ֶאֹּקב לֹא ַקֹּבה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ה ח
 : ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב-ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהןֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות -ִּכי ט
 : ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכֹמהּו-ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת י
 

 . יתר שפת יראה 'וכו ארם מן אומרו הנה

  .קבה או ארה רק למעלה נזכר שלא, זעמה אומרו ועוד
 . שניהם בין שהכניסה אלא עוד ולא

 . אארר ומה אמר לא למה ,אזעום ומה אקוב מה שאמר כמו ,ועוד

 .הבנה משוללי הם כי להעיר צורך אין שאחריו הכתובים שני ועל

 

 ֶקֶדם -מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי-ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶל�-ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ז
 : ִּלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹזֲעָמה ִיְׂשָרֵאל-ְלָכה ָאָרה

 בעולם היית לא אתה כי. טובה כפויי נעשינו שנינו אמרו) טז כ רבה במדבר( ל"ז רבותינו והנה

 שבזכותו, יעקב אלמלא לעולם באתי לא ואני. לוט את והציל מארם שהוא אברהם ידי על אם כי

. אתם אלוהיהם' ה כי מאד רב ישראל זכות הנה יאמר ויתכן. מהם בא שאני ללבן בנים היו

 הנקראים אבותיהם אל הביט לא כי הוא אך. הזה הרע בדרך לנחותני מקום] בלק[ מצא ומאין

 ארם מן אם כי. ההרים אל עיני אשא על) ב סח( רבה בראשיתב שאמרו וכמו, כנודע הרים

 האבות אל לב ישית לא כי. אלילים עבודת עובדי אם כי כשרים בלתי מארמים באים שהם

 כל עם ואף. והאמהות האבות אבות ונחור תרח, להם הקודמים קדם הררי אל אם כי, ואמהות

 לא זה גם ואף. לשלוחיו בלק כשאלת, הימנו קל גדר שהוא ארה לגדר אם כי קבה לגדר לא זה

 ולכה אם כי ארירה לבד לא ישראל בשם לנקראים אך. יעקב בשם לנקראים אם כי לכשרים
 .ארירה מגדר קלה שהיא ישראל זועמה

 

 : 'ָמה ֶאֹּקב לֹא ַקֹּבה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ה ח
 קבה לא אקוב מה כי, לב על עלה לא קבה גדר אך. חלוקה בטבע הנכנסים הם השנים ואלו

 הרגע שהוא זעימה גדר רק עשה שלא), ב קה סנהדרין( יום בכל זועם אל כי, זעימה אם כי .אל

 כי. ראשונים לשלוחים כמאמרו, ארה אם כי קבה שאל לא בלק גם כן ועל. הוא יודע שהיה

 והקרבנות המזבחות ידי שעל שחשב אלא. למעלה ככתוב קבה לאמר מלבם הוסיפו השניים

 אם כי, לארה יועיל שלא לומר צריך ואין. לארירה מזעימה אחת מדרגה יעלה, המקום והכנת

 'ה זעם ולא אזעום מה כי. אפשר אי יום בכל שזועם מה מעין שהוא זעימה גדר שהוא מה גם
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 הרגע זעם לא הימים אותם בכל כי) ב קה סנהדרין, א ז ברכות( ל"ז שאמרו מה והוא. כלל

 .יום בכל לזעום כדרכו

 

 לזעום הוא חסד מידת כי הוא אך. דין שהוא זועם חסד שהוא אל איך כי שאמרו במה ,יאמר או

 אזעום ומה יאמר ובזה. זמן האריך ידי על, כאחת הרבה ולא, יום יום מעט מעט שהוא. יום בכל
 אחר כן ועל. רחמים ממידת שלמעלה, אל חסד מידת שהוא אל אם כי, יום בכל' ה זעם ולא

 על ולא, שעשו גדול עוון ידי על לא אם, לרעה להם תתהפך איך. חסד בבחינת היא שהזעימה

 .בעל בבמות לעשות שעתידין מה ידי

 

 : ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב-ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן-ִּכי ט
 ישראל אין הנה כי. בחשבונו טעה, לאבות הקודמים הם, קדם הררי אל שהביט זה כי ועוד

 הוא צורים מראש הנה כי. ולבן ובתואל הרן האמהות אבות בני ולא, אביו תרח בני נקראים

 שאמרו וכמו. מקודם ולא ישראל את אראנו משם) א נא ישעיהו' (וכו חוצבתם צור א"כד אברהם

 ומשליך המרגליות שמוצא עד בכברה שכובר, שבחול המרגלית ממשל) א וישב תנחומא( ל"ז

) ב"ע פו דף לך לך פרשת זהר( ל"ז רבותינו אמרו וגם. לו הקודמים כל בין אברהם כן. החול

 וכן. העולם מתחיל ממנו כי באברהם אלא בהבראם תקרי אל, בהבראם השמים תולדות אלה

. מארם שהם לאבותיהם לא, אשורנו והלאה עצמן מהן ומגבעות כי, יחשבו לא האמהות אבות

 .כאבות מזו זו נמשכות אינן כי, והלאה עצמן מהן ומגבעות אם כי גבעות מראש אמר ולא

 

 כאותיות הוא זה עם הלא כי. המה' ה חלק כי, לאררם שתוכל אומות כיתר זו אומה אין כי ועוד

 ית"ודל. ן"זי עם ל"וגימ. ת"וחי ת"בי וכן. ד"יו עולים ת"וטי ף"אל כי. כנודע זוג להם שאין הן מלת

, ן"עיי עם ד"ולמ, א"פ עם ף"וכ, י"צד עם ד"יו. ף"קו למנין ן"הנו וכן. זוג לה אין א"ה אך. ו"וא עם

 עם מתחברות ן"ונו א"ה אין כאשר כי, ישראל בני עם כן. זוג בלי ן"הנו נשארת, סמך עם ם"ומ

, עמים שלשה שנים יחד בשכון הגויים כל כי .ישכון לבדד, שכניהם עם ישראל כן. להן הסמוכות

 ודעתם מציאותם כי. אחרים עם למלווה יחשב כי. לבדד להיותו מהם אחד שום יחשב לא

 ולא בנפש לא יתאחדו לא כי, יחשב לבדד ליושב זולתו אומות עם בשכנו ישראל אך. מעורבת

 .אחרים עם בשכונה בהיותו לבדד יקרא כי ,ישכון לבדד וזהו. דעת בעירוב

 

 אומות שבעים יאמרו, בעולם אומות כמה יאמרו אם כי .יתחשב לא ובגוים אם כי עוד ולא

 שר עליה אומה שכל רק זה ואין. בחשבון אתם יתייחד לא כי ושבעים אחד יאמרו ולא, וישראל

. השרים אומות עם במספר' ה עם יבואו ואיך. מלכם יתברך הוא ישראל אך, שרים שבעים והם

 וכך וכך גויים וכך כך יאמרו כי, ביניהם וישראלים מתחלפים בעמים אנשים כמה בהיות וגם

 זה כל אין והנה. אחד במנין אומות יתר יצרפו כאשר אחד למספר יצרפום ולא. שם ישראלים

 .חלילה בהם זעימה או ארירה תחול ואיך, ממעל אלוה חלק להיותם אלא להם
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 : ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכֹמהּו-ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת י
 איש יוכל אם כי, בעפר' ה ברכם אשר ישראל את או יעקב את לזעום לב על יעלה איך ועוד

 הלא, יפלו זעימה או בארירה ואם). טז יג בראשית( ימנה זרעך גם הארץ עפר את למנות

הייתה  פעמים שתי כי לומר אפשר היה והנה. ימנו שלא ברכם' וה, מנין בהם יפול הנותרים

, ביעקב ואחת). שם' (כו למנות איש יוכל אם אשר נאמר ושם, באברהם אחת. העפר ברכת

 יתקיים ימנה לא שזרעו אברהם ברכת כי דעתך על ויעלה). יד כח בראשית( כן נאמר לא ושם

 מנה מי הלא כי, הוא כן לא כי. למנות איש יוכל יעקב של עפר ברכת אך. ביעקב ולא בישמעאל
 מי למנות איש יוכל אם אשר בו נאמר שלא יעקב ברכת כלומר. העפר ברכת אותה יעקב עפר
 .אותה מנה

 
 מה גם כי. יעקב עפר ברכת עצמה היא, ימנה שלא באברהם שנאמר מה ,העניין שיעור או

 מי וזהו). א לא נדרים( זרע לך יקרא יצחק כל ולא ביצחק כי, נאמר יעקב על, לאברהם שנאמר
 עפר הוא אותו מנהש מי .ימנה שלא בו שנאמר, באברהם שנאמרה עפר ברכת שהיא ,מנה

 .שביעקב עצמה ברכה והיא. נאמר עליו כי יעקב

 

 שדי אל אני ברכה לו הוסיפו אז כי, ישראל כשנקרא שכן כל בעפר שנתברך יעקב כשנקרא וזהו

 ואיך, מספר אין שלו לרובע אפילו ההיא ברכה תוספת על כי). יא לב בראשית' (כו ורבה פרה

 .כך כל במבורך ארירה תחול

 

 ארירה מיתתם אין הנה. ההוא הדור כל ומתו תמו ובמדבר, בהם זעימה חלה הלא תאמר ושמא

 נאמר שעליהם ל"ז שאמרו כמו, המדבר דור הוא. ישרים מות נפשי ותמות יתן מי כי. ו"ח ואיבוד

 התורה את הוא ברוך הקדוש נתן שלא אומר בתנחומא וכן). ב קיב תהלים( יבורך ישרים דור

 קדושים דעה דור כי, בחיים חלקם כי עימהם חלקי יתן מי כי. המדבר דור הוא ישרים דור בא עד

 .כפרתם ומיתתם היו

 

 מנוחה לו יש הצדיק חומר גם כי, גופם מות נפשי תמותש המדבר דור מיתת שחמדתי ואם

 אם כי, הנזכר ישרים לדור אדמה שלא לי והיה יתן ומי, תאב אני מזה יותר זה כל עם. בקבר

 היא ,אחריתי ותהי אם כי, כלל אמות שלא שהוא. ישראל ובשם יעקב בשם הוא גם לאביהם

 יעקב כי, אבינו יעקב שהוא בפסוק האמורים וישראל יעקב הוא ,כמוהו יהיה כי. מות ולא אחרית

 ).ב ה תענית( מת לא אבינו

 

 של שהוא, לישראל יעמדו זכויות שבע פן בלעם שחש למה כי, והוא .הקודם דרך על יאמר או

 פר ויעל. כנגדם' ה את לרצות מזבחות שבע לערוך ציוה כן על. אמהות וארבע אבות שלשה
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 המשולים ישראל על הבא ושפע, כדלעיל לפרים הנמשלים האומות ושפע זכות להפך ,ואיל

 השיאו כי אמר כן על, המה' לה כי זכותם כח יתחזק לבל ועדיין. בלק אל הכל יתהפך, לאיל

 ל"ז שאמרו כמו. מארם המה הלא, האמהות אבות אל לבו אל נתן כי. זו רעה בדרך לנחותו

 ולאה רחל וכן. רמאים עירה ובני רמאי אביה, ארם מפדן, רבקה על) ד סג רבה בראשית(

 רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, ינצח כאשר רק' בה בחר לא אשר, הרן בת שרה וכן. מארם
 ,קדם הררי אל עיניו נשא האבות מצד וגם '.וכו ינחני ארם מן וזהו מארם הוא וגם). יט לח

 שפנית ומה. כקודם 'וכו אקוב מה' וכו ארה לכה. זרה עבודה עובדי שהיו ויצחק אברהם אבות

 האמהות ואת. אברהם מאבות ולא ישראל את אראנו צורים מראש כי, טעית אברהם אבות אל

 .כדלעיל' כו לבדד עם הן. מאבותן ולא האומה מתחיל מהן כי. אשורנו האמהות הן ,מגבעות

 

 . לבדד שלשה ובמסורה

 . זה במקרא .א

 ). יד ז מיכה( עשר בתרי לבדד שכני. ב

 עומדים יקראו ישראל כי, אמר כי, ויהיה). ט ד תהלים( תושיבני לבטח לבדד' ה אתה כי .ג

 . בשכונה בהיותם בעולם לבדד

 

 וזהו. בתוכם לבדד שנהיה ולא. העולם מן ויעדרו בעצם לבדד נהיה לנו טוב הלא תאמר ושמא

 אם כי. השדה חית עלינו ירבה פן עתה זה אין. יחיד לשון שהוא, ן"הנו ק"בחירי לבדד שכני

 .כבש עם יגור כי. תושיבני לבטח לבדד בהיותנו לבדד' ה אתה כאשר

 

 או ישמעאל את לקלל אמרת אילו בלעם לו שאמר) טז כ רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו והנה

 על הכתובים להמשיך יתכן ובזה. אפשר אי ',כו יעקב לי ארה לכה אמרת אך, אפשר היה עשו

 מן כי. הועיל לבלתי הזאת התלאה כל על חבל לומר '.כו ארם מן ואמר משלו שנשא. דרכם פי
 לארר והיה יתן ומי. קדם מהררי אם כי גבולו מתחילת ולא. בלק כה עד ינחני רחוקה ארץ ארם

 ואם. יעקב בשם הנקראים, המה כשרים לא אם יעקב לי ארה לכה אם כי, עשו או ישמעאל את

 .ישראל הנקראים על לא ארירה בלק אמור כי. ישראל זועמה ולכה, יכנו ישראל שבשם כשרים

 

, עושה הייתי ועשו ישמעאל על לי אמרת שאילו לומר ',וכו יעקב לי ארה לכה שאמרת ומה

 הוא צורים מראש הנה כי הוא כן לא. כיעקב המה ויצחק אברהם בני אלה גם תאמר הלא

, יצחק כל ולא, זרע לך יקרא ביצחק כי א"כד. ועשו ישמעאל את ולא, יעקב את אראנו אברהם

 ומגבעות וכן. ויצחק אברהם בני נקראים ועשו ישמעאל שאין הנה). ב לא נדרים( יעקב דהיינו

. שפחתה אם כי ישמעאל את ילדה שלא שרה לומר צריך אין כי. יעקב את אשורנו האמהות הן

 חלק להן היה שלא ולאה רחל גם ומה. יעקב את אם כי הייתה אוהבת לא רבקה אפילו אם כי

 . יעקב בזרע רק
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 ישמעאל לו, ואמר, עליו רחמים אברהם בקש הנה כי. חשוב הוא ישמעאל גם הלא תאמר ושמא

'. וכו אותו והפרתי שמעתיך ולישמעאל הוא ברוך הקדוש לו ואמר). יח יז בראשית( לפניך יחיה

 ליעקב הכתוב אותו השוה עשו וכן). יב טז בראשית( ישכון אחיו כל פני על שנאמר, לו היה וכן

 כל פני על שנתברך ישמעאל דבר על, אמר לזה). כג כה בראשית( בבטנך גוים שני באומרו

, ישכון אברהם בחיי אלא). יט כה בראשית( נפל אחיו כל פני על אומר אחד וכתוב, ישכון אחיו

 .נפל אברהם מות אחרי

 
 ונבוא אל העניין

 יעקב אך. נפל ובהסתלקו ישכון אביו עם בהיותו ישמעאל כי. ליעקב דומה ישמעאל אין, אמר

 .נפל בו יאמר ולא, ישכון אבותיו חברת בלי לבדד בהיותו שאפילו, איכותו רב כך כל

 

 ובגוים הנה כי לך דע. בבטנך גוים שני באומרו ועשו יעקב את הכתוב שהשוה תראה אשר וגם
 מאד אתה בזוי בגויים נתתיך קטון הנה הנביא מאמר והוא. בחשבון להתאחד יתחשב לא

 שנתתיך פי על ואף. הבכורה שמכרת קטון הנה, קודם שנולדת עם לומר). טו מט ירמיהו(

 וישראל. מאד אתה בזוי כי, עמו ליחשב יעקב בערך שווים שהם לא. גויים במלת שהוכלל, בגויים

 אם כי ישתוו לא כי הכתוב הורה שם וגם. יתחשב לא ובגויים וזהו. בארץ אחד גוי אם כי כן לא

 ). כג כה בראשית( צעיר יעבוד רב

 

 גאים שני אמרו, ו"וא במקום ד"ביו גויים מלת כי שעל) ב נז ברכות( ל"ז רבותינו דרך על או

 עם הוא, זה עם זה וגם. האומות שתי איכות בגדר ולא, השווי היה בזה כי'. וכו ואנטונינוס רבי

 כי. יתחשב לא, בבטנך גויים שני באומרו שהוא, ובגויים יאמר וזה. היה צדק גר כי, אנטונינוס

 .ורבי צדק גר אנטונינוס על אם כי, ועשו יעקב על אינו שני אומרו חשבון

 

. המנוי בדבר אלא שורה ברכה חלוף אין כי. ביעקב וארירה עין לשלוט מקום שאין טענה ועוד

 נמנה לא, שקליהם נמנו אם, כי. ארירה בו שתשרה יעקב עפר מנה מי כי, מעין נשמרו אך

 .וגופם עפרם

 

 כוללם, אמם במעי זרע טיפת ישראל זרע מהיותם כי ,יתברך לפניו חשיבותם עוד וראה

 לא נדה( ל"ז רבותינו כפירוש רובע ויפורש. ישראל רובע את ומספר וזהו. הנולדים עם במספר

 שבט על ל"ז רבותינו אמרו וכן. נפש שבעים נמנו כן שעל, ל"ז שאמרו כמו. רביעה מלשון) א

 ).טז במדבר תנחומא' (וכו אמן במעי לימנות השבט אותו הוא למוד לוי

 לעולם באים אינן שכעת גם כי. כמיתתם אמות יתן מי, מתו ושם המדבר בדור זעימה שחלה וגם

 .כמוהו אחריתי ותהי וזהו. הבא לעולם יבואו משה ידי על כי, טוב אחריתם הבא
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 . במקרא שלשה תמות ובמסורה

 . ישרים מות נפשי תמות. א
 ). יד לו איוב( נפשם בנוער תמות .ב

 ). ל טז שופטים( פלשתים עם נפשי תמות. ג

 

 בנוער תמות ואיך, כשרות יורה ישרים מות שחמד מי כי, יאמר, בלעם על הוא אם, ואפשר

 כאשר כי. פלשתים מות נפשי תמות כאומר נעשה, מואב בנות בעצת כן אחרי כי הוא אך. נפשו

 ל"ז שאמרו כמו, פלשתים משם ויצאו נשותיהם מחליפים שהיו, אומות משתי יצאו פלשתים

 בראשית( פלשתים משם יצאו אשר כסלוחים ואת פתרוסים את פסוק על) ח לז רבה בראשית(

 .זמה עשות מואב בנות עם שמישראל בלעם רצה כן). יד י

 

, צדיק של מדעתו לא, העולם מן הצדיק את בנוער מוציא ה"שהקב מה .המסורה עניין יאמר או

. בכרת מתים שאין, ישרים מות נפשי תמות וזהו. חייב ימות ולא להתקלקל שעתיד על אם כי

 .פלשתים עם נפשי תמות עליו ויאמר יקלקל טרם הוא הלא. ישרים של נפשם בנוער מתים ואם

 

 : ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ָלֹקב ֹאְיַבי ְלַקְחִּתי� ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר�-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל יא
 הלא כי. לי עשית מה לומר אוכל הנה כי, הפסד לי אין ישראל את שברכת במה כי תאמר אל

 . עלי תחזקם וברכתך המה אויבי

 

 בדמים כלומר ,לקחתיך' וכו לקוב אמר לזה, גמרי עד שתקת בהחילי למה תאמר ושמא

 בשבח מתחיל היית חשבתי כן ועל. לו לקרא אומרו על) י"רש עיין( ל"ז שאמרו כמו, לך שנדרתי

 ברך גם אם כי בסוף ארר לכוונת ולא, ברכת כי ראיתי והנה. בסוף שתארר, בגנאי ומסיים

 .באחרונה

 

 : ְּבִפי ֹאתֹו ֶאְׁשֹמר ְלַדֵּבר 'ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים הַוַּיַען  יב
. בפי שישית מה ומצפה שומר אני תמיד אם כי. שאסיים מה אל בכוונה מתחיל איני. לו והשיב

 את שמר ואביו כמו, המתנה מלשון אשמור ויהיה .לדבר אשמור אותו' וכו ישית אשר וזהו

 ).יא לז בראשית( הדבר

 

 : ֹעָלֶת� ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכה-ָּבָלק ִהְתַיֵּצב ֹּכה ַעל-ַוּיֹאֶמר ֶאל טו
 ולא'. ה אם כי אלוהים יקרה שלא שהוא ',ה יקרה אולי המזבחות ידי שעל אמר למעלה הנה

 והורה. מעט העזר לו היה המזבחות ממקום שנתרחק על אולי כי לבו אל נתן ואפשר. לו שווה
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 שם כאילו בקרוב שהוא כה אקרה ואנכי, כה התיצב אמר עתה אך. ואלכה באומרו ההרחק על

 .אני

 

 אך. ף"הכ דגש בלי תדבר וכה אם כי למעלה כן אמר שלא מה, ף"הכ ש"בדג רמז אפשר עוד

 הנקראת השכינה שהיא הקרבנות עריכת ידי על ,כה מלת שפע למלאת שיכוון, לבלק יאמר

 בהיות שאקרה .כה אקרה ואנכי כן ידי ועל ,כה התיצב וזהו. המלאה כבטן הדגש רמז וזהו .כה

 משם אם כי יהיה לא כן אחרי שאקרה מה, אתי במילוי שהשכינה שאחר, כלומר. מלא כה אתי

 השם הוא מהזולת שאקרה .כה אקרה אם כי, מכה אקרה אמר שלא וזהו. לעד ישתבח ההוויה

 .הקודמות מהמראות השכינה היא כה עמי כבר הנה כי. הגדול

 

 על עמי מדבר היה שכינה שהוא אלוהים שם כי, היה ,אלוהים ויקר שנאמר בתחילה ,יאמר או

 אלא, לקראתי שיבוא יהיה לא, שלי המקרה המילוי ידי על עתה. קרי נקרא שהוא חיצוני כח ידי

 . לקראת מלשון אקרה אומרו ויהיה. זולתו מכח אקרה ולא, השכינה הוא כה

 

 : ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר-ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל-ֶאל 'ַוִּיָּקר ה טז
 ידי על זה וגם. ישראל על טוב לדבר שהחל על אם כי מטעמו לא אך ',ה ויקרש זכה וכן

 .קרי לשון שהוא ויקר אם כי ויקרא אמר ולא ,ויקר אומרו וזהו. הטומאה כח עד השתלשלות

 

 : 'ִּדֶּבר ה-ֹעָלתֹו ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק ַמה-ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעליז ַוָּיבֹא 
 : ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר יח

 

 . עתה אמר כאשר' וכו בלק קום לו אמר לא הראשונה בפעם למה ,לב לשית ראוי

 . וטומאה קרי בהשתלשלות זו מדרגה וגם, בלעם אל אלוהים ויקר נאמר למעלה הנה אך

 . הגדול שם הוא ',ה ויקר נאמר עתה אך

 . למעלה אמר שלא מה', ה דבר מה עתה אמר זה על בלק וגם

, כבראשונה אלוהים ולא כמאמרך 'ה דבר עתה כי. מיושב ולא עמדך על בלק קום לו אמר כן על

 מלכותך כי .בלק אלא אינך יתברך לפניו כי, מלך היותך אל תביט ולא. המה הגדול מהשם כי

 אל אם כי אומרם אל תפן אל, אליך המדבר פי כי וגם. עולם של מלכו לפני נחשב ותוהו לאפס

 '.וכו עדי האזינה וזהו. המה יתברך מאתו כי, עצמם מצד הדברים

 
 עדי אם כי מאתו היו לא אם כי. וחכם מלך היותך עם בלק קום ',ה דברי היותם מצד ,יאמר או

 כי', ה דברי להיותם, עתה יתר נמצאת .עדי תאזין ראוי ,צפור בנו רק מלך היית לא אם, ודברי

 '.כו האזינה' וכו קום וזהו. מלך היותך עם לקום תצטרך
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 לפי ויהיה. פרס בן מנה שהיה) יג בלק תנחומא( ל"ז שאמרו מה לרמוז. צפור בן אמר ולא

 בן לא כי, עצמו להטות ראוי היה, עצמו דברי אם כי' ה דברי היו לא אם גם כי, לומר דרכנו

 .צפור בנו אם כי הוא גדולים
 

 ידענו כאשר יהיה. דברי אמר ולא עדי אומרו וגם. והאזנה שמיעה אומרו אל לב נשים ואם

 שמים שמעו על, מקרוב והאזנה מרחוק היא שמיעה כי), שפז רמז ישעיה ילקוט( ל"ז מרבותינו

 ואם. אתה יתברך ממנו רחוק כי שמיעה בגדר וזה ,ושמע בלק קום יאמר ובזה. ארץ והאזיני

 כי, הגדול הר אתה מי כי. עדי יתברך מאתו משתלשל 'ה דבר היות על הוא, האזנה בחינת יש

 .עדי בלשון הוציאו וזהו. ממך לגרוע בן ,צפור בנו אתה
 

 : ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה-ּוֶבןלֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב  יט
 : ִהֵּנה ָבֵר� ָלָקְחִּתי ּוֵבֵר� ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה כ

 : ֱא�ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל� ּבֹו 'ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה-ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְולֹא-לֹא כא
 : ִציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹוֵאל מֹו כב

 

 . יתנחם לאוש יכזב לאש אומר הוא דבר איזה על לב לשים ראוי

 . סופו ועניין הכתוב ראש עניין פעמים כמה כפלו ועוד

 . כורחו בעל אם כי לקח ברך לא כי ,לקחתי ברך הנה אומרו ועוד

. ידמה כן לא והוא, ישראל את לברך חפצו כי שיורה ,אשיבנה ולא וברך שאומר אלא עוד ולא

 .פשטית הבנה ומשוללי מספר אין קושיות הכתובים בכל וכן

 

 : ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה-לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן יט
 יאסף שם כי על הוא ,הפסגה ראש שהוליכו מה כי) יג תנחומא( ל"ז רבותינו אמרו הנה, אמנם

 נסתלק ממצרים מוציאם של בסילוקו כי, רוחם על והעולה. ישראל של מושיען ה"ע רבנו משה

 מן ואגרשנו באומרו) ד תנחומא( ל"ז שאמרו כמו. בלק מאמר זה הן כי. לארץ כניסתם זכות
, בפיו אל משומו, ויאמר בא יתכן כן ועל. ישראל ארץ וירשו יבואו בל העולם מן לגרשם ,הארץ

 בדעתו היה, ישראל ארץ יתברך הוא להם כשנדר מתחילה או, ימנע לא, לומר '.וכו איש לא

. הוא העתיד יודע כי, המזבחות בעריכת עתה ממנו תבקש אשר ממנו נעלם לא כי, ליתנה שלא

 לא, הראשונה החלוקה הוא אם. יתנחם מעשיך ידי על ועתה, ליתנה בדעתו גמר מאז כי, או
 .ויתנחם אדם ובן ,השניה ואם .ויכזב אל איש

 

 אל ירמיה תשובת והיא'. וכו אמר ההוא אמר לזה, הרעה על' ה וינחם מצינו הלא תאמר ושמא

 חוזר יתברך הנה כי הטוב יעדר לא כדבריך אם, לו באמור. שלום מתנבא שהיה הנביא חנניה

 פה יאמר וזה. חוזר אינו תנאי על שאפילו) א ז ברכות( ל"ז שאמרו וכמו. מהטוב ולא מהרע
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, כלומר. יעשה ולא. אמירה לשון כטבע וטובה חיבה של אמירה שהיא, אמר ההוא, בתמיהה

 כי באופן. הרעה על ניחם כי. יקימנה ולא אז, קושי של עניין שהוא, ודבר אך. אפשר אי זה

 .ממנה ישוב לא טובה שהיא הארץ מתנת

 

 : ּוֵבֵר� ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנהִהֵּנה ָבֵר� ָלָקְחִּתי  כ
 את לברך יתברך כוונתו שבראותי .לקחתי ברך הנה כי. אחזה מבשרי כי. ממני, והראיה

 להפך בבחירתי יניחני כן אחרי אולי. רצונו להפיק אחת ברכה לברך לעצמי לקחתי, ישראל

 כי רק זה ואין .אשיבנה ולא וברך וזהו. להשיבה אוכל ולא יותר וברך אם כי, אוכל ולא. הדבר

 .בפירוש שדבר מה עתה גם ומה, ישוב ולא ישראל על טוב ידבר' ה

 

 משה מפי ליאמר הברכות היו עתידים כי), ד א רבה דברים( ל"ז מרבותינו כנודע ,יאמר, והנכון

 את ההוא הרשע יכניע ראוי שאין הוא ברוך הקדוש אמר אלא. בלעם מפי ותוכחות ה"ע רבנו

 ראה, יאמר בזה'. וכו כורחו בעל אמן יענה רע מלאך כי, ידו על הברכות יהיו אדרבא אם כי. בניו

 כי, משה הוא, מזולתי לקחתי ברך הנה כי. תראה ממני כי ישראל את לברך יתברך חשקו נא

 זה כל ועם. הברכה להפך קל שהיה באופן, מטבעי חוץ אתי הן שגנובות באופן. יאותו אליו

 .לברכם חפץ' ה כך כל. מהם לשוב אוכל ולא ,אשיבנה ולא וברך

 

 : ֱא�ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל� ּבֹו 'ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה-ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְולֹא-לֹא כא
 בראשית( אחריך לזרעך כאומרו, צדיקים יהיו אם הארץ במתנת דבריו היו תנאי כי תאמר ושמא

 כי, הוא כן לא כי. והמתנה הגזרה נתבטלה, קשים עונות במדבר ישראל כשחטאו אך). ח יז

 ואשר, בעגל רב הערב אם כי. ישראל בשם הנקראים היו צדיקים לא במדבר החוטאים הנה

 במרגלים גם כי. עם והנקראים האספסוף וכן, יעקב בשם הנקראים מהירודים אחריהם נמשכו

 הביט לא אומרו וזהו. עצמיי יתברך כעסו היה לא כן ועל. לבבם את המסו אשר המה עשרה

 וכשרים השלמים הם, בישראל עמל ראה לא כי יען .יעקב הנקראים שעשו און הסתכל ולא

 ).כד מג ישעיהו( בעונותיך הוגעתני ד"כמ עוון הוא ועמל. ישראל הנקראים

 

 וחסד חיים היו קולו ברעם גם כי, כלום אינו. ואכלם לאמר בקולו הרעים הלא ,תאמר ושמא

 וכי, משה שאמר'. כו אפי ויחר לי הניחה באומרו), כב תשא תנחומא( ל"ז שאמרו כמו. בלבו

 תעכבו אל, לפניו לאשר שאומר בנו על כאב. בתפלה ויחזיק שיתפוס כדי אלא. בך הייתי תופס

 אלוהיו' ה, יאמר וזה. אותו המית לבלתי פניו ויחלו בו שיאחזו ומכוון. שאמיתהו הניחוני בידי

 .חלילה הכליה לפעול ולא, בו שהיה הוא בלבד מלך והגזמת ותרועת. לרחמו עמו ישראל של

 

 : ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו כב
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 אל לב בשום והוא '.וכו ממצרים מוציאם אל הנה כי עליהם יתברך חיבתו אל ראיה ועוד

 כמו הלא כי. השדים אלו ראם השרת מלאכי אלו תועפות), ב סח גיטין( בגמרא ל"ז מאמרם

 ישראל להוציא יתברך הוא יכול היה הנה כי, יאמר אך. ושדים מלאכים בזה נתן מי. נחשב זר

 או. וחילו סנחריב את חזקיה בימי כאשר, המצריים את שימית שרף או מלאך ידי על ממצרים

 בנו עמו את' ה באהבת הוא ברוך הקדוש רצה כי, הוא אך. ודומיהם השדים מכחות באחד

). יב יב שמות מכילתא' (וכו מלאך ולא אני' וכו ועברתי כאומרו, עצמו ידי על להוציאם, בכורו

 השרת מלאכי שהם, ראם כתועפות כי היות עם .ממצרים מוציאם בעצמו כלומר ,אל וזהו

 .בעצמו הוציאם יתברך הוא אם כי כן עשה ולא, ידם על להוציאם יכול שהיה. יתברך לו, ושדים

 

 כי ה"ע רבנו משה סילוק שם אשר לפסגה בבואך חשבת הלא, לומר '.וכו הביט לא ,יאמר או

 בעשות כן ועל. בו וכיוצא בעגל כלים היו בפרץ עמד בחירו משה לולא כי. קיימים היו לא בלעדו

 כי, הוא כן לא. ישראל שונאי של לויתן תתעורר, קרבנות במערכת סילוקו במקום התעוררות

 אלוהיו' ה כי. כדלעיל 'וכו און הביט לא כי. קיימים היו משה בלעדי גם עתה קיימים שהם מה
 ואשר. בסילוקו עמו נשאר ישראל אלוהי' ה מת משה אם, בסילוקו עתה גם כן משה בלי עמו

 היה לא. כלים היו משה שלולא שמורה'. וכו לי הניחה באומרו ההיא ההגזמה הרעשת תראה

 הבלתי מלך נקמת ולא בו מלך ותרועת הרעשת אם כי, האמת לפי לכלותם יתברך דעתו

 .מרחם

 

 הצלחה העדר להם יהיה עתה וגם. ממצרים יוצאים היו לא משה היה לא שאם תאמר ושמא

. מוציאם יתברך הוא משה בלעדי כי, הוא כן לא. המזבחות מערכת עם סילוקו בהתעוררות

). ה כא רבה שמות( כנודע שמו שמצרים מצרים של שרו הוא, הנזכר מצרים הנה כי, הראיה

 היה לא אם, להם יכול ודם בשר משה היה ואיך. לו השדים אלו וראם ,השרת מלאכי כתועפות

 .לשדדם היכול והוא, כל עושה בעצמו יתברך הוא

 

 : ָּפַעל ֵאל-ַמהֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְׂשָרֵאל -ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב ְולֹא-ִּכי לֹא כג
 מלאכי ויאמרו ישאלו לעתיד כי ',וכו יאמר כעת), תשסט רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו הנה

 יתברך אליו קרובים סודו מתי ישראל יהיו כי. למעלה אל פעל מה ולישראל ליעקב השרת

 .העניין אל זו בשורה תתקשר איך לב לשים וראוי. השרת כמלאכי

 

 בין, שיאמר זמן יבוא אך. עתה הוא לישראל יעקב בין עתה שחלקתי מה, לומר כיוונו ואפשר

 '.ה אל קרובים יהיו ואלו אלו כי .אל פעל מה, ישראל גדרם ולאשר יעקב גדרם לאשר
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 ראש וכן. שם לישבר שעתידין מה על ,בעל במות להביאני, נחשב בא שאתה מה כי. יאמר או
 אם תאמר ולא .יעקב בשם לנקראים זה נחש מועיל אינו. ה"ע רבנו משה סילוק על ,הפסגה

 . ישראלל מועיל אינו זה גם. הקוסם בלעם אומנות והוא מנחש גדול שהוא קסם אעשה כן
 

 אומר אני זה הנה, לומר והוא '.וכו כעת אמר לזה. ליעקב קסם תעשה כן אם ,תאמר ושמא

 לשניהם כי .לישראל יעקב בין הפרש שאין, העת אותו כמו היום הנם אך. הנהוג על כלל דרך

 מגדר נופל לא יעקב גם, עתה גם כן. ההוא בדבר שווים הבחינות שתי כי ,אל פעל מה אז יאמר

 זעם לא יום בכל רגע זועם אל כי, העתיד מעין ראה כי, וזה. קסם גם תחול לבלתי, בזה ישראל

 ).ב קה סנהדרין( ההם בימים אז

 

 כי והוא .אהליך טובו מה), כ לא תהילים( טובך רב מה כמו, אומרו ויהיה .הפשט דרך על או
 שאקסום לי שתאמר ,קסם לא וגם. נחשים לקראת הלכת מאשר, בם למשול ביעקב נחש לא

 יורה אלו בימים 'ה זעם לאש ממה הנה כי. יעקב בחינת על שאקסום תאמר לא אך .בישראל

 מה .אל פעל מה ישראל ובשביל יעקב בשביל יאמר כעת הנה כי. גדולה במדרגה הם עתה כי

 אין כי. כלל ההם הימים בכל זעם לא יום בכל זועם שאל מה מאשר, לו ויצא אל פעל גדול דבר

 .קדושים כולם העדה כל כי רק זה

 

 : ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה-יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם-ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא לֹא ִיְׁשַּכב ַעד-ֶהן כד
 . בעצם הגיבור הוא וארי חלש הוא לביא הנה

 ונבוא אל העניין
 ליירש יוכלו שלא עד, ה"ע רבנו משה מהם העדר ידי על ישראל כח להכניע חשבת אשר, אמר

 סילוק אחר כן. לביא הנקרא נחלש אך אריה מסוג שהוא ,כלביא עם הן הנה כי. כלום אינו ארץ

 בעניין ליפול יחלו מיד כי החולשה ותהיה. כארי ולא ביריחו הארץ בכיבוש יקום כלביא משה

 ישכב לאש גדר עד. גדול בכח רבים מלכים על יותר שיגבר, יתנשא וכארי כן אחרי אך. העי
 שלא אם כי. אחר ליום קצת להשאיר רצו שלא, דום בגבעון שמש אומרו והוא .טרף יאכל עד

 ישכב לא כי. ישתה והשלל הבזה היא החללים דם ועד, טרףה ויכלה יאכל עד בלילה ישכב
 כיוון גם. ישכבון טרם, ממונם הוא דמם ושתיית בחרב בשרם אכילת, הדברים שני יעשה עד

 . דעכן כמעשה מכשול ימשך בל, ביריחו כאשר השלל לשמים יקדישו לא כי ,יאכל באומרו

 

 : ְתָבֲרֶכּנּוָּבֵר� לֹא -ֹקב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם-ִּבְלָעם ַּגם-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל כה
 תקבנו לא קובש בוחר והנני. מברכו אתה לקבותו בא שאתה גדר לפי כי רואה אני הנה, אמר
. כפולה קביה לקוב עתה תכוון אפשר היה הנה, יאמר, הלשון ולדקדק '.וכו ברך גםש כדי

 כי, הוא נהפוך הנה אך. כפול בלתי גדר אל לחצאין יספיק לפחות בכפל בהכבידך כי באמור
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. כפול שהוא ',וכו תקבנו לא קב גם וזהו. בברכה לכפול תבוא בקביה לכפול תכוון אם אדרבא

 .לכפול תכוון אם כן שאין מה. תעשה לא כפול' וכו ברך גם ובזה

 

 : ֹאתֹו ֶאֱעֶׂשה 'ְיַדֵּבר ה-ָּבָלק ֲהלֹא ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי� ֵלאֹמר ֹּכל ֲאֶׁשר-ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל כו
 לאמר אליך היה דברתיש מה הנה, יאמר אך. לזולת לאמר אינו כי, לאמר אומרו יקשה הנה

 ועל. תלוי הדבר שבבחירתו הוא פשוטו, לדבר אשמור או אעשה אותו באומרי כי, והוא '.וכו

 בוש שהיה אלא. פיו מעקמין שהיו אנוס היה האמת לפי הנה אך. בלק בעיני אשם היה כן ידי

 ,לאמר אליך כאומרו חרפתו כמבליע אמר ולזה. לו היא חרפה כי. בבחירתו היה לא כי לאמר
 בבחירתי שהוא אעשה אותו' וכו אשר שאמרתי מה הוא הכבוד מפני .לאמר אליך להיות כלומר

 .אני שמוכרח אם כי, האמת לפי לא אך. לפניך אתבייש בל

 

  ',וכו בפי אלוהים ישים אשר אליו אמר בבואו תחילה הנה כי .יאמר או

 . הרחמים שם שהוא' ה יקרה אולי אמר כן ואחרי

  .בפי' ה ישים אשר כך אחר אמר זה ועל
. השמים מן שירוחם לבלק טוב הוא, אפשר כי. ולהחמיר להקל יש רחמים מידת בהיות והנה

 שהיה לבלק בלעם ובאמור. יותר אז ישראל את לברך הרחמים יהיו כי, הפכו שהוא אפשר או

 טוב, ויאמר בלק יחוש אפשר היה. בפי' ה ישים אשר ואמר. אלוהים שם ולא 'ה יקרה משתדל

 . ישראל לנגד הדין תואר פי על לי

 

 וכפל 'וכו' ה ויקר ואז. היה כאשר זה שם ידי על יהיה השתדל כן על, דבר ענה לא בלק והנה

 אשר כל אליך דברתי מאז הנה לומר '.וכו דברתי הלא לו השיב בלק תלונת על כן ועל. הברכה
 . אלוהים שם או' ה לך טוב אם ותשיב שתאמר לאמר כדי היה. הרחמים שם הוא' ה ידבר

 

 לאמר כדי שהוא. לאמר ההיא בעת' ה אל ואתחנן) כג ג דברים ספרי( ל"ז פירשו זה דרך ועל

 לאמר כדי '.ה ידבר אשר כל אליך דברתי הלא, יאמר זה דרך ועל. למשה יתברך הוא ולהשיב

 לכפול לעמו רחמיו נהפכו כי תכעוס אל ולכן, כלומר'. ה של זו בחינה בעיניך טוב אם, אתה

 .ברכתיו ברך וגם הברכה
 

 ָמקֹום ַאֵחר -ָּנא ֶאָּקֲח� ֶאל-ִּבְלָעם ְלָכה-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל כז
 : אּוַלי ִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱא�ִהים ְוַקֹּבתֹו ִלי ִמָּׁשם

 :ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן-ִּבְלָעם רֹאׁש ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל-ֶאתַוִּיַּקח ָּבָלק  כח
 

 ראש הוא, החטא מקום עיקר שבו אחר מקום אל אקחך') כו( נא לכה ואמר השיב כן ועל
 מידת תחול אולי. אלוהים בשם שתנבא, הדין מידת הוא האלוהים בעיני יישר אולי .הפעור
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 בסוף שכתבנו במה והוא. הפעור ראש ויקחהו. הזאת כפעם' ה מידת ולא עליהם הדין רוגז

 הם, ישראל בשם הנקראים אך. העם המון היו ובאלוהיהן מואב בבנות חטאו אשר כי, הפרשה

 למידת כח יהיה כי, שם הוליכו זה חמור יותר להיות כן ועל. בפעור אם כי חטאו לא, החשובים

 .יותר שם לחול הדין

 

  כד פרק
 

 : ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִיןַוִּיָּׂשא  ג
 : ֵאל ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים-ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ד
 

 . הקודמות בפעמים כן עשה שלא מה, אביו ושם שמו הזכיר עתה למה, לב לשים ראוי

  .שומע נאם, הגבר נאם, בלעם נאם, רגלים שלש זה נאם אומרו ועוד
 . בשלישית ולא ו"בוא ונאם בשנית ולמה

  .העין שתם באומרו דופיו מזכיר למה וגם
 . עינים וגלוי אומר העין שתם אומרו אחר כי ועוד

 .נופל היותו מזכיר למה וגם

 

 . דרגותיו המה שלשה הנה כי, אומר אמנם

 . ראשונה פעם ובהתנבא .א

 . השנית בפעם .ב

 . מזו למעלה זו. השלישית בפעם .ג

 זכות כי. לו היה אשר על אחת מדרגה מעלהו היה, ישראל על טוב מדבר היה אשר לפי כי

 פעם בכל יוצאת, ועולה הולכת ישראל ברכת תהיה למען וגם. לשעה מכינו היה ישראל ברכת

 .לקו קו טומאה צינורות חלאת ומשולל גבוה עליון מכח

 

  חסרונות: שני לו היו ראשונה כי, והוא

 . אלוהים מידת מכח יוצאת שהייתה נבואתו ,אחד

 ויקר באומרו נרמז וזה. בו טומאתו חלאת צינורות ידי על עדיו שהייתה משתלשלת ,שנית

 . שתיהן בזה כי, אלוהים

 . אלוהים באומרו אחת

 . טומאה לשון קרי לשון ,ויקר באומרו והשנית

 .טומאתו בחכמת מאביו גדול היותו רק יתרונו היה לא כי
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שהייתה  מה כי. מהקודם גדול שער לו שנפתח ,הפסגה ראש השנית בנבואה הייתה לו שנית

 ידי על היה עדיין אך. הגדול מהשם הייתה עתה, מאז אלוהים ממידת יוצאת תחילה נבואתו

 .קרי ידי על אך היה' מה כי, 'ה ויקר שם אומרו וזהו. והקרי הטומאה צינורות השתלשלות

 

 טומאה צינורות בלי ואז. וטומאה קרי ולא, קדושים אלוהים רוח עליו ותהי בשלישית אמנם

 .קדושה בהשתלשלות אל אמרי שומע היה

 

 : ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין ג
 מעמד וסידר. משלו נשא לשעתו ישראל ברכות ידי על השיג אשר אלה הדרגותיו שלשת ועל

 כל כי .בעור בנו בלעם תחילה שהיה מי נאם וזהו. השלישית עד עלותו על מתפאר, שלשתן

 בשתי אטומים עדיין עיניו שתי אך. בנו הוא בעור כאילו, מאביו גדול היותו רק היה לא יתרונו

 .וקרי טומאה צינורות ידי על וגם, אלוהים ממידת מתנבא שהיה, החסרונות

 ראש מעלתו נתווספה הנאם בתוספת כי, ו"בוא ונאם וזהו. עלה השנית בנבואה כך ואחר
, מהשתים אחת עין פתוח היה אז כי, העין שתום הגבר ונאם וזהו. ידו גברה אז כי, הפסגה

 העין סתום שהיה, יאמר, ן"בשי היותו עם סתימה לשון הוא ואם. ה"ההווי שם ידי על היה כי

 .אחד למקום הולך והכל. כבראשונה השתים ולא, בלבד האחד

 

 : ֵאל ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים-ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ד
 שום משוללת השלישית עתה אך. הראשונה עם ייחס לה שיש ,ונאם אומרו יצדק בשנית והנה

 שנשתלשל ממה וטומאה הקרי של ולא .אל אמרי שומע נאם, ואומר בו מתחיל כן על. חסרון

 והיא. באחרונה אלא קדושה מדרגות מעשר מראה אל זוכה שאינו גם כי. מהקדושה אם כי, בה

, לאמר במחזה פסוק על) ז מד רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו שדי מחזה והיא, מה בצד קשה

  .שדי מחזה שהוא הקדושה התפשטות בסוף והוא. קושי מדרגת היא שמחזה
 . עיניו שתי הן .עינים גלוי הוא זה כל עם. ערל להיותו נופל שהוא שנית ועוד

 . הגדול מהשם רק נבואתו מוצא שורש שאין, אחד

 הקדושה מדרגות השתלשלות ידי על אם כי, וטומאה קרי השתלשלות ידי על שאינו ,שנית

 .יחזה שדי מחזה באומרו
 

 : ִמְׁשְּכֹנֶתי� ִיְׂשָרֵאלֹּטבּו ֹאָהֶלי� ַיֲעֹקב -ַמה ה
 . השפל בעולם בישראל דבק עליון ושפע שכינה היות על התנבא

 אהליך טובו מה אמר ועליהם .וגבעון ונוב, שלה, וגלגל, במדבר מועד אוהל ידי על אחד
  .יעקב
 לאביר משכנות א"כד ישראל משכנותיך אמר ועליהם .ושני ראשון בית, עולמים בבית, שנית

 .המקדש בית על דוד שאמר, למשכנותיו נבואה). ה קלב תהילים( יעקב
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 תוך היותו הוא, במדבר המשכן היות ממדרגת למעלה כי ספק אין כי. בהדרגתן אותן ופירש

 הוא מזה ולמעלה. השפע צנור מקום השמים שער אל קרובים, ושלה וגבעון בנוב ישראל ארץ

 הבית היה הראשון מהבית ולמטה. השמים שער אל מכוון, המוריה בהר המקדש בית היות

 ידח לבלתי מחשבות חשב מרחם ואלוהינו. דור דור להתמעט השפע התחיל ומאז. כנודע השני

 .העתיד הטוב עד נדח ממנו

 

  : ָמִים-ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי 'ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה ו
 כנחל היורד שפע כי. נטיו כנחלים אמר המדבר במסעות המשכן היות על. לקו קו הדבר וביאר

 ואמתי הישר הדרך מן אותן שהטו כנחלים. המדבר עד מקורו מנגד נטוי הוא, השמים משער

 ועל. שבמדבר המשכן אל נוטה המוריה בהר השמים מן היורד שפע היה כן. אחר מקום אל

  השפע. נהר אל קרובים ישראל בארץ שהם, וגבעון ונוב בשלה המשכן כן אחרי היות

 חכמי אמרו הנה כי, שהוא'. ה נטע כאהלים אמר, ממש הנהר במקום שהוא המקדש בית ועל

 כך. הנהר מימי פני על אלא בעולם נמצאים ואין, מעדן היוצא בנהר האהלים גדלים כי הטבע

 .ראשון בית הוא, טוב ובושם ריח בעלי לאהלים נדמה, השפע נהר במקום שהוא המקדש בית

 עלי הם אך, טוב ריח משוללי שהם, כארזים אמר עליהם, דברים כמה בו שחסרו השני אך

 .השמים שער השפע מי נגד, מים

 

  : ַמִים ִמָּדְלָיו ְוַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים ְוָיֹרם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלֻכתֹו-ִיַּזל ז
 עני כעניין. יגאלו עד להם תעמוד תורה זכות כי, חלילה ישראל זרע יאבדו לא השני הבית ואחר

 של עוני יהיה אם שלעתיד) ב"ע רעו דף ג"ח זוהר( מהימנא רעיא שפירש, חמור על ורוכב

 חמור יששכר א"כד, החמור על רוכב וזהו. תורה בזכות לבוא המשיח ורכיבת סמך יהיה, זכויות

 דור שבכל רבים מהדולים, בעולם התורה מימי, מים יזל הלא כי). יד מט בראשית( גרם

 .הרבה תורה שהפליגו ואמוראים תנאים דורות הם, תורה פה אל פה אליהם מהקודמים

 

 .רבים במים וזרעו וזהו. תורה ריבוי בגויים יתנו כי, שבאחרונה עד, ישראל ימוטו לא כן ידי ועל
 שהניחו אגג מעניין כי. דוד הוא, ישראל של מלכו הוא מאגגש מי וירום וזהו, דוד מלכות ירום אז

 מאגג כי נמצא. למלך לדוד ומשח שמואל את יתברך הוא שלח אז כי, דוד נתרומם חי שאול

 .ישראל מלך דוד נעשה

 

 אפשר. ף"הכ אחר ו"וי ובחסרון .מלכתו ותנשא אז כי, ירידה בו שהיה כבראשונה יהיה ולא

 רבה במדבר( ל"ז מאמרם דרך על. למלכה תתייחס כי. שתינשא הנופלת דוד סוכת אל רמז

 .כתיב כלת משה כלות ביום על) י יב
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 : ֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוַעְצֹמֵתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ ח
 ,לו ראם כתועפות כי היות עם. שליח ידי על ולא עצמו ידי על ממצרים שהוציאו אל כי, אמר

 מלאכי אלו תועפות), ב סח גיטין( ל"ז שאמרו כמו. מהטומאה ושדים מהקדושה השרת מלאכי

, עצמו ידי על אם כי עשה ולא, שליחותו בהם לעשות יכול שהיה. השדים אלו ראם, השרת

 .יגרם ועצמותיהם' כו צריו גוים יאכל, עצמו ידי שעל. לעתיד יעשה כן. למעלה פירשנו כאשר
 .ימחץ וחציו וזהו, יתברך חציו שהם רעים מלאכים ידי על יעשה כך ואחר

 

. ירושלים על צבאו אשר פסוק על) ב"ע נח דף ב"ח( הזוהר ספרב ל"ז שאמרו כמו יתכן עוד

, ישראל את והרגו והצירו החורבן בימי צבאו שאשר אלה. צבאו אשר אלא נאמר לא הצובאים

 אחר בבל כמפלת, אחריהם בניהם את שיכלה גם כי. עצמם מיתת ומתו עונשם קבלו ולא

 לקבל בגלגול ומביאם חוזר יתברך שהוא אלא. הרעה עושי אביהם ינקו למה, שנה שבעים

 .צריו גוים יאכל פה יאמר וזה. עונשם לקבל יבאו, מאז צבאו אחר כי, צבאו אשר וזהו. עונשם
 בחורבן אותם הצרים את כי שהוא. צריו של הגוים, שהוא, צריו אל סמוכה גויים מלת כי, והוא

 של גויםה יאכל ואמר. שני בית בחרבן אשר וכן. זרעם את אם כי ישראל יאכלום לא, ראשון

 למען פסוק על ל"ז שאמרו כמו. בגלגול בבואם יגרם כך אחר הנזכרים עצמן צריו ועצמות, צריו

 וזהו. יתברך חציו הם, הרוגז כחות ליד העתיד לגיהינום ישגרם כך ואחר'. וכו רגלך תמחץ

 .ימחץ וחציו אומרו
 

 : ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו ְמָבֲרֶכי� ָברּו� ְוֹאֲרֶרי� ָארּור ט
 אם כי, יוטל לא יפול כי. שני בית וחרבן ראשון בית חרבן, פעמים שיחרבו שתראה גם, אמר

 מתייחס הארוך והשני, שנה שבעים אחר מיד קם האחד כי. שני בבית שכבו ראשון בבית כרע

 אך. מארי החלש כלביא והשני, הכורע כארי הוא האחד אם כי, נשברת נפילה אינה. לשוכב

 לקום אתם גבורתם בנפלם גם כי, ולהתגבר לקום בהם אריה גבורת כי שבהם השוה הצד

 מאמר עניין והוא .יקימנו מי המתין עד רק, חלילה לקום כח שאין אינו בשני ששוכב ומה. כגיבור

 שסרחה למטרונא). ב ה עמוס' (כו קום תוסיף לא נפלה פסוק על) ב"ע רלז דף א"ח( הזוהר ספר

 נשבעה אז. מביתו ושלחה לימים שב. ובאה אחריה שלח אפו ובשוב, מהיכלו המלך וגרשה

 יאמר ובזה. מאליה כלומר, קום תוסיף לא וזהו. בעצמו המלך יקימנה עד מאליה תשוב שלא

 שכרע וגם 'וכו יאכל כי. כן יעשה עתה גם, בעצמו ממצרים מוציאו אל כי אומרו אחר נמשך
 .בישועתו ונשמחה נגילה לו קווינו אלוהינו הוא כי. הוא ברוך הקדוש הוא יקימנו מי את יקוה ',כו

 

 בישועתו תלויה ישראל של ישועתן כי) ג ט רבה ויקרא( ל"ז מרבותינו שידענו במה ,יאמר או

 בימינו במהרה תקום אשר והיא, בגלות ישראל כנסת שכינה כי, והוא. הוא ברוך הקדוש של

 עליה נאמר שעליו, שני חרבן עד לנפילה גלותה נתייחס לא ראשון בחורבן כי וידוע. ותקימנו
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הייתה  הראשון הגלות שאם באופן. הראשון הגלות על הדרגה נתווספה כי. הנופלת דוד סוכת

 .הרובץ כלביאהייתה  שני בית בחורבן, הרובץ כארי

 
 אם כי, רבץ ולא בלבד כרע ראשון בית שבחרבן ישראל את תראה אם .הכתוב עניין אל ונבוא

 הלא. הרבה ארוך בגלות ושכב רבץש תראה שני בחרבן כך ואחר. קם שנה השבעים שבמלאת

 כבדו לא כי, בגלותה לאריה עדיין נמשלה ראשון חרבן ידי על, השכינה היא יקימנו אשר כי הוא

 ותהי, ו"ח התשנו ילדנו צור, אלו על אלו שכבדו השני בחורבן אך. ישראל עונות כך כל עדיין

 תדע, יאמר וזה. אשמותינו חלאת בו התיך עד הגלות אורך הוא כן על. ורובץ החלש כלביא

 כך ואחר בתחילה כארי כי על הוא הלא. באריכות רבץ ובשני בלבד כרע בתחילה ישראל למה

 אורך היה לא כן ועל. כמדובר השכינה הוא אלוהים שם הוא, יקימנוש מי היה החלש כלביא

 .לביאל שנמשל השני היה כאשר ,כארי עדיין היה כי הראשון הגלות

 

 דרישת מתוך מהם וכפורש בם כמדבר ישראל אל פניו הפך, דבריו לדבר בלעם כהתימו והנה

 כי עצמו את ומיעט. ברוכים מברכיו כל לא כי הכשילו ופיו'. כו ברוך מברכך לנוכח ואומר. שלום

 .ברוך אם כי ברוכים אמר לא, רבים לשון מברכיך אומרו עם כן ועל. מברכם היה מלבו לא

 

ְוִהֵּנה ִּבְלָעם ָלֹקב ֹאְיַבי ְקָראִתי� -ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל-ִּבְלָעם ַוִּיְסֹּפק ֶאת-ַאף ָּבָלק ֶאל-ַוִּיַחר י
 : ֵּבַרְכָּת ָבֵר� ֶזה ָׁשלׁש ְּפָעִמים

 : ִמָּכבֹוד 'ְמקֹוֶמ� ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְד� ְוִהֵּנה ְמָנֲע� ה-ְל� ֶאל-ְוַעָּתה ְּבַרח יא
 : ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאֹמר-ַמְלָאֶכי� ֲאֶׁשר-ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל יב
ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה  'ִּפי ה-ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת-ִיֶּתן-ִאם יג

 : ֹאתֹו ֲאַדֵּבר 'ְיַדֵּבר ה-ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר
 

 לאהבת נזכירם ולא, הבנה משוללי אותם הרואה שיראה ודברים רבות והערות ייתורים יש הנה

 . בלעם על בלק תלונות הנה שתים הנה כי, והוא. זה בדרכנו ויתיישבו. הקצור

 . ישראל את שבירך מה ,אחד

 . הוא צריו מכלל מואב והנה, צריו גוים יאכל באומרו מואב את קלל כי ,שנית

  '.וכו בלק אף ויחר ,האחד על כן ועל

 .כפיו את ויספוק, עליה הרבה בה שנכווה השנית ועל
 
ִּבְלָעם ָלֹקב ֹאְיַבי ְקָראִתי� ְוִהֵּנה -ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל-ִּבְלָעם ַוִּיְסֹּפק ֶאת-ֶאלַאף ָּבָלק -ַוִּיַחר י

 : ֵּבַרְכָּת ָבֵר� ֶזה ָׁשלׁש ְּפָעִמים
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 שהזכיר גדרים משלשה הגדול הגדר הוא ,קראתיך אויבי לקוב האחד על ואמר העניין ופירש

 ושלשת הפכת אתה ואדרבה. משלשתן הגדולה שאלתי ואני. וקביה ארירה זעימה, למעלה

 .פעמים שלש זה ברך ברכת כי, הברכה

 

 : ִמָּכבֹוד 'ְמקֹוֶמ� ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְד� ְוִהֵּנה ְמָנֲע� ה-ְל� ֶאל-ְוַעָּתה ְּבַרח יא
 עתה דברת אשר בדברך כלומר ועתה אמר, ישראל צרי בקללת מואב את כעת כלל אשר ועל

 .נפשך על והמלט לך ברח קום, מואב את שקללת צריו גוים יאכל שהיא, באחרונה

 

. רעה לך תבוא לבל בפיך הדברים שם אשר זאת כל פעל' ה כי. תאשם לא כי אלי תאמר ואם

 אדרבא כי דע. יתברך הוא אוהבך כי, ארור שאוררם היא ברכתם אשר הזה העם הוא ברוך כי

 בלתי מכבוד אפילו מנעך יתברך והוא, כפול כבוד אכבדך כבד אמרתי הנה כי, רעתך מבקש

 '.וכו והנה וזהו. כפול

 

 : ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאֹמר-ַמְלָאֶכי� ֲאֶׁשר-ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל יב
 אין איך נא ראה, יאמר אך. לאמר אומרו ייתור אל לב בשום והוא '.וכו גם הלא ואמר לו והשיב

 אחניף לי ראוי היה, וכבודך בממונך עיני נותן הייתי אם הלא כי. וכבודך במתנותיך חפץ לי

 כי מלך בשם אותך לקרא אפילו החשבתיך לא אדרבא אך. לי תתן יפה בעין למען אותך ואכבד

 לאמר להם דברתי הלא כי. האדם כאחד אם כי אצלי אינך ציוויו לעשות ה"קב לגבי כי. בלק אם

 אמרתי שאליהם תאמר ואל. בלק המלך אמרתי ולא ',וכו לעבור אוכל לא בלק לי יתן אם, לך

 מה זולת. מלאכיך אל גם הנה כי. מלך בשם יזכירוך שלא, כך לך יאמרו כן גם שהם לא. כך

 הם לאמר, דברתי להם גם כן .ושמע בלק קום באומרי קראתיך בלק כי. אליך מפי אומר שאני

  זה לשון לך

 

ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה  'ִּפי ה-ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת-ִיֶּתן-ִאם יג
 : ֹאתֹו ֲאַדֵּבר 'ְיַדֵּבר ה-ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר

 .ממנו מנעני' ה כי אלי שתאמר חמדתי והנאתך כבודך לא כי הנה .בלק לי יתן אם

 
 ואמר. חיבה לשון ואמירה קושי לשון הוא דבור כי .לאמר דברתי באומרו ,העניין שיעור או

 לי יתן אם אמרי הוא, קושי לשון שדברתי שהיה מה, והוא. חיבה דבר לאמר כדי קושי דברתי
 שהוא '.וכו כסף ביתו מלא הוא, חיבה עניין שהוא לאמר שהיה ומה. מלכות הזכרת בלי בלק

 לרמוז בעצם הייתה כוונתי ואם, כלומר. ממון ממך בקשי הוראת שהוא, חיבה בקשי עניין

 .בכבודך אפשי שאי ודאי אלא. בקושי התחלתי למה, לי ידך את תפתח שפתוח

 

 .סופו ולא ראשו לא, ואמצעיתו. ראשו סופו ולא, סופו ראשו לא זה פסוק הנה
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 : ְלַעְּמ� ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵל� ְלַעִּמי ְלָכה ִאיָעְצ� ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה  יד
  עלי: תלונותיך הנה שתים הנה, יאמר, בסמוך שכתבנו במה אך

  .ברך ברכת ואדרבא, ממלי יושב הואש ישראל נגד הועלתיך שלא ,אחד
 . מואב הוא צריו שבכלל, צריו גוים יאכל שאמרתי, למואב הרעה בשורתי על ,שנית

 והיא ,איעצך לכה כי. עצה לך תת זולתי לך לעשות יכול איני האחד ועל .לעמי הולך הנני לכן

 . לפנים המפורשת מואב בנות זימת עצת

 . תחוש אל, צריו גוים יאכלש השנית ועל

 .בקרוב עתה ולא הימים באחרית הוא לעמך יעשה אשר כי

 

 : ְׁשֻתם ָהָעִיןַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר  טו
 מואב במפלת לא וגם, ישראל וברכת במעלת תצר אל ,ויאמר משלו נשא יותר דעתו ולהפיס

 ראשונה כמראה, בעור בנו בלעם נאם גדר שהיה שהנבאתי מה הנה כי. באחרונה בידו
  העין. שתם הגבר נאם במדרגת היה ואשר .בעל בבמות

 

 : ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזהֵאל ְוֹיֵדַע -ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי טז
  .הפסגה ראש בשניה

 . למעלה כמפורש' וכו אל אמרי שומע נאם שהיה בשלישית ואשר

 

ַּפֲאֵתי ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ָּדַר� ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ  יז
 : ֵׁשת-ְּבֵני-מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל

 ידי על רק קלה ראיה שאינו ,אשורנו ואשר. עתה לא הקרובות ההם בטובות שאמרנו מה הנה

 ישראל יכנע עד קרוב לא ,צריו גוים ויאכל 'וכו מלכו מאגג ירוםש מה שהוא. בעצם הבטה

 .תחילה

 כי ,מיעקב כוכב שהוא). א נב סוכה( במלחמה יוסף בן משיח נפילת הוא מיעקב כוכב ודרך

 .יחשבו לאחדים ויוסף יעקב

 רבה בראשית( ל"ז שאמרו כמו, כוכבים עשר שנים הם שהשבטים למה הוא מיעקב אומרו או
 יוסף משורשי נצר אם כי, עשר מהשנים אינו שאפרים גם, אמר. מזלות עשר שנים כנגד) י ק

 יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים אמר הוא כי, מיעקב היותו בבחינת זה כל עם. הכוכב שהוא

 .יקרא כוכב, לי

. יעקב ולא ישראל דוד בבן ואמר. דוד בן משיח מיהודה שבט הוא ,מישראל שבט קם כך ואחר

 קיום על הוא דוד בן וקימת. יעקב בשם הנקראים עונות לסבול הוא, אפרים בן נפילת כי הוא

 .ישראל זכות
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 אם כי יפול לבדו מואב לא כי, צרתם תצר ולא. מואב פאתי ומחץש מה הוא זה כל אחר ואז

, נח אך נשאר כאשר, הושתת שממנו העולם כל זה כי ,שת בני כל וקרקר וזהו. הגויים כל גם

 .מה בצד היא נחמה הכל וצרת. משת שהוא

 

 : ָחִילְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה  יח
. לאברהם יתברך הוא נדר עממין עשרה הלא כי. רבה מואב רעת כעת זה כל עם תאמר ושמא

 והלא. אדום הוא ושעיר ומואב לעמון נשארו השלשה כי, עממין שבע רק לישראל ניתנו ולא

 והיה הלא כי תחוש אל, אמר לזה. יחריבו ועמון ולמואב. בנחלתו ישאירו האחווה על לאדום
  טעמים: משני וזה. אותו יחניפו לא כי ,ירשה אדום

 ואדום ישראל הלא כי. שעיר את ישראל יפילו מוכרח שהוא אויביו שעיר ירשה והיה כי ,אחד

 שכדי ובאופן) ב מב פסחים( קם זה נופל כשזה אם כי, כאחד לשניהם ממשלה תהיה אפשר אי

 כן שאחרי כדי, אויביו שהיו שעיר ירשה והיה אומרו וזהו. שעיר להפיל צריך היה ישראל לקום

 .במפלתו תלויה ישראל שקימת ,חיל עושה וישראל

 

 : ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד ֵמִעיר יט
 והאביד ואז מיעקב וירד וזהו. נפלו אחרי יקום כי, יעקב מן שדרך כוכב אותו וירד כך ואחר
 על שהם) כ מט ירמיה( הצאן צעירי יסחבום הנביא אמר כי. עשו לבית שריד הוא, מעיר שריד

 אדוני אל אבוא אשר עד פסוק על) יח עח רבה בראשית( ל"ז מאמרם והוא. רחל זרע ידי

 .שעירה

 

 : ֲעָמֵלק ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד-ַוַּיְרא ֶאת כ
 מלאם ולאום כאומרו זה עם זה וילחמו שיפרדו, בבטנך גוים שני שנאמר מה ראשית הנה, אמר

. עמלק הוא השני הגוי הוא, אחיו עם מלחמה שהתגר ראשיתה הנה), כג כה בראשית( יאמץ

 אובד שיהיה מי יבוא עד .אובד עדי ואחריתו זה כל ועם, עמים לשאר קודם יכלה ראוי והיה

 ,שריד והאביד וירד נפלו אחרי יקום עד. אפרים בן משיח הוא ,שריד והאביד בו שנאמר, אותו
 הכתוב והוא. מקודם לא אך בסוף בידו ליאבד נשאר הוא שגם. הנזכר מעיר שריד המאבד שהוא

 להתם יוסף בן משיח נפילת אחר עד כן על, יפול לא בישראל עונות בעוד כי. במקומו אצלנו

 .עמלק יפול לא ישראל עונות שארית

 

 : ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוָׁשֶב� ְוִׂשים ַּבֶּסַלע ִקֶּנ�ַהֵּקיִני -ַוַּיְרא ֶאת כא
. ישראל עם מושבך וחזק איתן הנה אך. לו יעץ אשר פרעה בעצת היה מות בן יתרו כי אמר

 מעותד עודך אך. וינצלו הגזית בלשכת מהם שהיו) תשעא רמז ילקוט( ל"ז שאמרו למה גם ומה

. השבטים עשרת עם או בבלה ישראל שבית עם תשבה, לשבת לך שניתן יריחו של בדושנה כי

 ).ז לה ירמיה( לבניו רכב בן יונדב כצווי בסלעים באהלים ,קנך בסלע ושים אך
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 : ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבּךָ -ִיְהֶיה ְלָבֵער ָקִין ַעד-ִּכי ִאם כב
. ישראל או יהודה בגלות, יתרו הוא קני הוא, קין בגלות לבער נגזר יהיה אם כי למה? זה וכל

 שים לך טוב טוב כן על .תשבך) כ לא תהילים( טובך רב מה א"כד מופלג שיעור שהוא, מה עד
 .תשבה ולא קנך בסלע

 
 בסלע ושים כי הוא עצתי אך. לך מגן שהוא ותורתו משה עם ,מושבך איתן .אחרת בדרך או

 כתפיו בין על) תתקנז רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו, והר סלע שהוא המקדש בבית הוא ,קנך

 עד שהוא, השבטים עשרת עם תשבה לא שם דירתך שבהיות. הגזית בלשכת היו כאשר, שכן

 .שנה שבעים שהוא יהודה עם אם כי. מופלג שבי שהוא, מה

 

 : ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל כג
 עם זרה בעבודה שכפר ,מושבך איתן הקני על כאומרו. נכר מאלוהי הפורש טובת אומרו אחר

 הבלתי על עתה אמר. הכתוב ככל לו וייטב. עבדה שלא אלילים עבודת הניח ולא לה כומר היותו

 ולא. לו אל ששם ,אל שומו מחמת יחיה האיש מי אוי וזהו. מעצמו אל לו שם אם כי, כן עושה

 .יתברך כרצונו העולמות כל ושב ברא שהוא מי אל עבד

 

 : ָּבָלק ָהַל� ְלַדְרּכֹו-ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַוֵּיֶל� ַוָּיָׁשב ִלְמֹקמֹו ְוַגם כה
 '.וכו אותם והכיתם המדינים את צרור פסוק על פינחס בפרשת ד"בס יתפרש
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  כה פרק
 

 .ַוִּיַּקח ֹרַמח ְּבָידוַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ַוָּיָקם ִמּתֹו� ָהֵעָדה -ֶאְלָעָזר ֶּבן-ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ז
 ֵניֶהם ְש  ַהֻּקָּבה ַוִּיְדֹקר ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ח

  : ֳקָבָתּה ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָהִאָּׁשה ֶאל-ֵאת ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת
  : ָאֶלף ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ט
 ].פינחס פרשת ריש ד"בס יתפרש[

 

 פרשת פינחס
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה י
ִקְנָאִתי -ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת-ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני-ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת-ֶאְלָעָזר ֶּבן-ִּפיְנָחס ֶּבן יא

 : ְּבִקְנָאִתיִיְׂשָרֵאל -ְּבֵני-ִכִּליִתי ֶאת-ְּבתֹוָכם ְולֹא
 : ְּבִריִתי ָׁשלֹום-ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת יב
 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלא�ָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל יג
 

  לב: לשית ראוי

 אמור לכן אומר הוא הרי, לישראל לאמר הוא שאם. צורך לבלי יראה לאמר אומרו הנה כי. א

 למשה הודעה רק אינו ',כו פינחס תחילה אומרו כן ואם. לישראל שיאמר שהוא, ישראל לבני

 אמור, מעשיו כח שזה אחר, אמור לכן כן אחרי ואומר. פינחס ועשה פעל אשר פועל טוב רב מה

 . מיותרת לאמר מלת כן ואם '.כו נותן הנני ישראל לבני

 איפה כן ואם. הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחס וירא אמר מאז ידענו שלא עתה נדע מה. ב

 הקושיות שתי על להשיב אפשר ל"ז י"רשפירוש  דרך על והנה. ייחוסו להזכיר חזר זה למה

 אותו מיחסים כי', כו זה פוטי בן הראיתם ואומרים המתפרצים רבו הנה כי, שהוא, ולומר, האלו

 הוא לאמר שראוי מה כלומר. 'כו פינחס לאמר לו ואמר, משה אל' ה וידבר אך. יתרו אחר

 . ד"בס זה על לב נשית ועוד. פוטי בן לו שאומרים מה ולא ',כו אלעזר בן פינחס

 לומר לו והיה, מיותרת מעל מלת כי ,ישראל בני מעל' כו השיב אומרו אל לב לשית ראוי. ג

 . ישראל מבני

 גם והלא. קנאה שקנא רק דבר ועשה פעל שלא יראה הלא כי, קנאתי את בקנאו אומרו. ד

 . נפשו למות והערה מעשה עשה

 . חמתו את השיב יתברך קנאתו קנא ידי שעל ידע לא מי. ה

 . כמיותר שיראה, בתוכם אומרו. ו
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 . 'כו חמתי את השיב אומרו בכלל שהוא ',כו כליתי ולא אומרו. ז

 . אותם מכלה שהיה הייתה מה יתברך מקנאתו כי הוא ידוע כי, בקנאתי אומרו. ח

  .לאמר למעלה אומרו אל סמך ולא אמור אמר למה ,אמור לכן אומרו. ט
 . הפרידם למה, כך אחר שאומר מה הוא אם כי. הזה השלום עניין מה. י

 . ו"הוי שימוש שהוא, אחר עניין שמוסיף שנראה ,והייתה שאומר אלא עוד ולא

 הוא כאילו ,והייתה לו אמר ובכהונה ,נותן הנני אמר בשלום למה, עצמו בפני דבר הוא ואם

, לעולם חי שיהיה שהוא) תשעא רמז ילקוט( ל"ז רבותינו מדברי יראה והנה. מעצמו נעשה דבר

 בכלל ואם, חיים פה נזכר לא כי קשה דרכם ולפי. והשלום החיים הייתה אתו בריתי ד"והה

 . בזה זה נכלל דרך באיזה הוא שלום

 אמר אם כי, אתו זרעו את כלל לא בתחילה למה, לזרעו גם יספיק זכותו או, ימנע לא כי. יא

 והייתה לו יאמר איך, לבדו לו אם כי יספיק לא זכותו ואם. לבדו לו שנראה 'כו לו נותן הנני
  '.כו ולזרעו

 . הוא ידוע, כהונה לו יהיה זרעו שגם לומר צריך מה, נתכהן שהוא אחר כי. יב

 . הראשון בפסוק נאמר זה הלא כי, 'כו קנא אשר תחת אומרו. יג

, ישראל על כיפר שבו אחר דבר הוא ואם. נאמר הרי זמרי הריגת על הוא שאם, ויכפר אומרו. יד

 .בכתובים זה נמצא לא

 

, זכותו זולת כי. מצווה העושה מעלות כמה ללמדנו בא יתכן ,הראשונות הערות השתי על והנה

 קדושה כח ברוב חדשה בריה ונעשים, קדושה איכות קונים גוויתו רוחו עם עצמותו כל גם

 כל על לברך ישראל לבית טוב ברכת קדמונינו לנו סדרו כן על כי. המצווה ידי על בו הנשפעת

 אנו יתברך מצוותיו ידי על כי, שהוא. במצוותיו קדשנו אשר' וכו אתה ברוך ולומר, מצווה

 מצות מספר לנו' ה בתת, ישראל את לזכות רצה שבשמים אבינו כן ועל. ומטהרים מתקדשים

 עצמותי כל הכתוב וכמאמר. החומר גם ויקדש יגדל בהם למען, איברינו ח"רמ כמספר עשה

 ). ב כג מכות( ל"ז רבותינו כמאמר, תאמרנה

 

  למעלה: שכתוב מקרא ביאור אל נבוא ובזה

 

 : ַהֹּכֵהן ַוָּיָקם ִמּתֹו� ָהֵעָדה ַוִּיַּקח ֹרַמח ְּבָידֹוַאֲהֹרן -ֶאְלָעָזר ֶּבן-ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ז
 מה בכתוב נזכר לא כי ,וירא אומרו אל לב בשום והוא. בידו רמח ויקח' וכו בן פינחס וירא

 . ראה

 . למסורת אם יש גם כי וידוע, ו"וי חסר רמח היות ועוד

 העגל במעשה שקנא כחור יקרנו פן חושש היה פינחס הנה כי, יאמר יתכן לכאורה והנה

 הקצף יגדל אך. שמים שם קדוש ממנו תבצר לא כי, יהרג אם יחסר לא שזכותו וגם. ויהרגוהו

 אך. קום יוכלו ולא. כמוהו מאיש גם ומה, דמים ושפיכות עריות גילוי בידם שיהיה. ישראל על
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 וגם. אבות זכות לו יש כי ,הכהן אהרן בן אלעזר בן היותו הוא ראה ומה, פינחס וירא אמר

' ה יצילהו, שמים שם בקדשו הוא שגם לומר. ח"רמ שעולה אברהם זכות הוא ,בידו רמח ויקח

 יתברך הוא לו עשה נסים עשר שנים כי, היה וכן. מת שלא כשדים באור לאברהם עשה כאשר

 ).כא בלק תנחומא( ל"ז כמאמרם להצילו

 

. עצמית קדושה וקונה מתחדש איכותו מצווה העושה כי. שכתבנו ההקדמה פי על ,יאמר או

 כי והוא לזמרי שהרגו עד פינחס נתכהן לא). ב קא זבחים, (ל"ז רבותינו שאמרו במה והוא

 נתקדש הלזה' ה קדוש ידי שעל עד. כהן בן היה שלא נמצא, לכהן אביו נמשח לא עדיין בהולדה

 . לכהונה ראוי ויהי

 

 ונבוא אל העניין
 כהנים בן ולהיותו כלומר .הכהן אהרן בן אלעזר בן היותו הוא הלא ראה מה, פינחס וירא אמר

 מקדש עושה שאדם מצווה כל הנה, לאמר כליותיו יעצוהו כן על. לו היא חרפה יכהן לא והוא

 יתקדש לא האם. ונפשו גופו כל כוללת מצווה יעשה אשר זה דרך ועל. נעשית שבו האבר בה

 בכפי נפשי ואשים, ואהרגנו הזה ברשע אפגע לי טוב, בלבו אמר כן על. גוויתו רוחו עם עצמו כל

 יתקדש אשר קדושה שפע ידי ועל. כאחת מתקדשים ונפש גוף כי נמצא'. ה קדוש על ליהרג

, לשבח חדשה כבריה ואהיה אתקדש כן. איכותו שיתעלה כור תוך הניתך כזהב. ונפשי גופי

 מעשה כח נא ראו הקדושה תורתנו שאומרת והוא .בידו רמח ויקח וזהו. ליכהן ראוי ואהיה

 על אבריו כל קדש פינחס הנה אך. בה שנעשית האבר בה לקדש מצווה עושה דרך כי. פינחס

 ח"הרמ כל לקח אחד אבר שהוא בידו כי ,בידו רמח ויקח וזהו. אחד באבר מצווה עשות ידי

 .כולו ונתקדש גוויתו רוחו ועם, נפשו למות הערה כן ידי שעל והוא. עצמית לקיחה אברים

 

ִקְנָאִתי -ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת-ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני-ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵהִׁשיב ֶאת-ֶאְלָעָזר ֶּבן-ִּפיְנָחס ֶּבן יא
 : ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי-ְּבֵני-ִכִּליִתי ֶאת-ְּבתֹוָכם ְולֹא

, לומר והוא '.כו אלעזר בן פינחס לאמר ויאמר בא, למשה יתברך הוא הדבר להודיע, כן ועל

 גם אם כי, עצמו על השפיע אשר קדושה בשפע חדשה בריה עצמו כל נעשה בלבד לא הנה

 לאמר הוא הלא אליו דבר ומה ,משה אל' ה וידבר אומרו והוא. זכות אור הוסיף וזקנו באביו

 כהן איש בן לא היה לא פינחס הנה כי והוא '.כו פינחס הוא לאמר שראוי מה לומר '.כו פינחס

 כי. הכהן אהרן בן אלעזר בן לא אך. יקרא אהרן בן אלעזר בן האמת ולפי. כהן איש נכד ולא

 ידי על הנה, יתברך הוא אמר. נמשחו לא עדיין כי. זקנו ולא אביו לא כהן היה לא בהיוולדו הלא

 פינחס יולד מטרם כאילו .הכהן אהרן בן אלעזר בן הוא כי, הוא לאמר שראוי מה זה מעשה

  דברים: שני זה עניין בכלל כי. כהנים ואהרן אלעזר היו

 . וזקנו אביו המשח אחרי נולד כאילו, חדשה בריה הוא נעשה כי ,אחד
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 הייתה כהונתם כאילו, יתירה קדושה איכות קנו זה מעשה זכות ידי על וזקנו אביו גם כי ,שנית

 .בדבר מתרבית קדושה ושופע ששלמות ספק אין כי. קודם רבים ימים ונמשחו קדומה

 

 הלא כי. קנאתי את בקנאו אומרו דרכנו לפי וניישב '.וכו פינחס וירא אומרו בשיעור יתכן עוד

 בנקמו, לומר ל"ז י"רש הוצרך כן על כי. נקמה ועשה פעל גם כי, עשה קנאה מגדר יותר כי יקשה

 עד שכר לו ולקבוע חדשה בריה להחשיבו יתברך הוא המתין לא כי, לומר הוא אך. נקמתי את

 נקרא מאז. לתקן לבו ששת, ההוא הרע הדבר את פינחס ויראש מאז אם כי. הפעולה עשותו

 אלה דבריו והודיע. נולד מאז כהן בן היה כאילו יתברך שהחשיבו ,הכהן אהרן בן אלעזר בן

 יקרא כהן בן כי אמרתי הנה לומר '.כו בקנאו' וכו חמתי את השיב באומרו, למשה יתברך הוא

 אם כי הפועל בעשותו בלבד לא ,חמתי את השיב הנה הלא כי. שניהם את דקר מאז בלבד לא

 .בלבד במחשבה קנא מאז שהוא .קנאתי את בקנאו

 

  ל:"ז רבותינו מאמרי שני שנזכיר במה והוא '.וכו לאמר יאמר יתכן עוד

 הוא לו אמר כי). יד ד שמות( הלוי אחיך אהרן הלא פסוק על) א קב זבחים( באומרם ,אחד

 אתה כי, נהפך. בשליחות סרבך ידי על ועתה. לוי ואהרן כהן להיות הראוי היית הנה, יתברך

 . הכהן והוא הלוי תהיה

 על מתוחים וחימה אף היו כי) יב מא רבה שמות( שאמרו, העגל עניין על ל"ז מאמרם עוד

 בחירו משה לולא אומר הוא וכן. החימה את ואני האף אתה סלק ה"להקב משה ואמר. ישראל
 את ביטל הוא ברוך הקדוש אך). כג קו תהלים( מהשחית חמתו להשיב לפניו בפרץ עמד

 ). ז ז תהלים( באפך' ה קומה כאומרו, האף

 

 ונבוא אל העניין
 חמתי השיב אשר על עולם כהונת אתן פינחס את כי להודיע בא הנני, אלוהים אמר כי ,והוא

הייתה  ולא כהן בן היה לא פינחס הלא, יאמר כי, בשומעו משה לבב יתחמץ והלא. מהשחית

, אלי ראויה הייתה הכהונה שמתחילה ואני. נתכהן חימה השיבו ידי ועל, אליו ראויה הכהונה

 בחירו משה לולא כאומרו. בעגל מהשחית יתברך חמתו את השיבי ידי על נתכהנתי לא למה

 משה את פייס תחלה, יתברך הוא עשה מה כן על. מהשחית חמתו להשיב לפניו בפרץ עמד

 נוגע להיות, לאמר ראוי משה אלש מה 'ה וידבר אומרו וזהו. הכהונה עניין הודיעו כך ואחר

 כהן כי, כלומר. כהן בן אותו קורא אני אלעזר בן פינחס והוא. דעתו להפיס שהוא הדבר אליו

 כבר עתה כי, והוא. יותר היה זה, מהשחית חמתי השבת שאתה גם כי, הוא והטעם. אחשיבהו

 בני מעל וזהו. איש אלף וארבעה עשרים מתו כבר כי, הפורענות פועלת ישראל בני הייתה על
 . פועלת להיות החימה הוחלה לא שעדיין, אתה כן שאין מה. השיבה ממש מעליהם כי, ישראל

 '.וכו בתוכם קנאתי את בקנאו אומרו וזהו, ברבים שמים שם וקדש נפשו למות שהערה ,שנית

 '.כו נותן הנני אמור ממך, מה הקפדה שסילקתי אחר לכן
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 שמעון בני מפחד פינחס של נשמתו פרחה כאשר כי אמרו) א"ע ריז דף ג"ח( הזוהר ספרב והנה

 שראוי מה כלומר .לאמר משה אל' ה וידבר יאמר ובזה. ואביהוא נדב של נשמות שתי בו נכנסו

 ,אהרן בן אלעזר בן וזהו. הכהן אהרן בן הוא כן גם ,אלעזר בן שהוא כמו פינחס כי, הוא לאמר
 ',כו וירא באומרו למעלה וגם. אהרן בן ואביהוא נדב ומצד, אלעזר בן עצמו מצד עתה שהוא

 מחשבה כי. סופו שם על אהרן בן אלעזר בן' ה קראו, לקנא פינחס וירא לבו שנתן מאז כי, יכוון

 .למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה

 

 ועשה פעל באשר הנמצאות טובות מעלות כמה לפרט בא כי, יתכן .ההערות יתר אל ולבוא

  דברים: בארבעה נסתכל, גדרו לגדור אוהבו בעד האדם יפעל פועל לכל כי, והוא. פינחס

 . בעצמו הפועל ואיכות מציאות. א
 . נעשה שבו והזמן העת כפי המעשה גדר ירד או שיעלה .היעשותו זמן. ב

 . אוהבו רצון לעשות מנגד נפשו שם ואשר והשתדלות החריצות. ג

 . בפינחס הם שלמים ארבעתם כי יתברך הוא והעיד. ההוא מהפועל הנמשך הפרי. ד

 
 . עולם של מלכו חמת להשיב הוא ורב גדול דבר כי .חמתי את השיבש היה הפועל איכות

 גדרי לפי יהיה מלך חמת השיב גדר הנה כי, והוא. ישראל בני מעל אמר העשותו זמן ועל

. לחמתו להשיב יקל, עליו כעס אשר על לגזור חמתו אש נתפשטה לא אם כי, והוא. החימה

 לאיש או ההיא לעיר מות משפט לחרץ אומר וגזר, מלפניו מלכות דבר יצא כבר אם יותר ויכבד

 פינחס השיב מלבד כי ואמר. להיעשות גזרתו פעולת התחילה כבר אם משניהם וכבד. ההוא

והייתה , להיעשות הפורענות שהתחילה אחר החימה השיבו זמן היה גם. דין גזר אחר' ה חמת

 ומתו המגפה שהתחילה בזמן שהיה ,חמתי את השיב וזהו. בם ופועלת ישראל בני על מתוחה

 אחר, העשותו וזמן. יתברך חמתו השבת שהוא, הפועל איכות בזה הרי. אלף וארבעה עשרים

 .ישראל בני על היותה

 קנאתי את בקנאו אמר ועליה .קונו לעבודת להשתדל בכפו נפשו ששם ,השלישית וגם
 שמעון שבט שביקשו) כא בלק תנחומא( הקודמת פרשה בסוף ל"ז שאמרו מה והוא .בתוכם

 פינחס תנחומא' (כו זה פוטי בן הראיתם אומרים היו ישראל שאר וגם. לו שהיה' ה לולא להורגו

 אותו הורגים היו זמרי כמעשה לעשות נכנס הוא שגם חשבו ולולא. נגדו קהות שיניהם שהיו), א

 ,בתוכם קנאתי את בקנאו וזהו. קונו רצון לעשות נפשו למות שהערה הרי. ליכנס הניחוהו ולא
 .לזאת לבו שת לא זמרי בעד לוחמים רבים שם שהיו ישראל כל בתוך העניין שבהיות

 בל. בקנאתי ישראל בני את כליתי לאש. גדול הוא ,ממנו שיצא הפרי שהוא, הרביעית וגם

. מעשיו גדלו ומאד כחו רב כי יודע, מישראל איש יפקד שלא פינחס מועיל היה לו כי, אומר יאמר

 ולא אמר לזה. לגמרי מתייחסת לו ישועתה אין מישראל אלף וארבעה עשרים מות אחר אמנם
 לולא תמו אשר, ישראל המון כל אל אם כי, במגפה המתים אל לב תשיתו אל לומר, כליתי
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 בעצמו וזה '.כו כליתי ולא וזהו. עליו תלוי מלכלות ישראל כל פליטת שארית זכות כי. קנאתו

 שעל לומר .אלף ועשרים ארבעה במגפה המתים ויהיו' כו שניהם את וידקור, למעלה רמז

 .ו"ח מכלה היה הכל את גם זה ואלמלא, למתים מספר היה פינחס מעשה ידי

 

 פינחס מעשה כל כי לומר איש לב על יעלה בל לומר '.כו חמתי את השיב אומרו אפשר עוד

 נפטרו לא במיתתו כי, ההיא בעת מיתה חייבים שהיו מרובים מכלל אחד שהרג רק היה לא

 על העוברים תמותה מבני אחד הממיתים, שלוחיו או ד"מב יותר שכרו יגדל לא באופן. השאר

 יוגזם לא בזה כי, הרשע את הכה או המית' כו פינחס תאמר אל, אמר לזה. וישראל משה דת

 גדול דבר שהוא ',כו חמתי את השיב הוא לומר והראוי מעשהו גדר אך. יאות כאשר עניינו

 .יתברך חמתו להשיב

 

 אמר לזה, מיתה חייבי את ההורגים שאר מכל הזה הגדול בערך יערך למה תאמר ושמא

 ומה. ישראל בני בתוך ונקדשתי ברבים שמי קדש אשר על שהוא .בתוכם קנאתי את בקנאו

 קרובים שהיו .ישראל ויצמד רק לפעור ישראל נדבקו שלא) א סד סנהדרין( ל"ז שאמרו למה גם

' ה חלול היה העוון שעיקר באופן. הם נרפים כי האשה ידי על הצמידים כקורבת זרה לעבודה

 יתייחס ראוי כן על. ברבים' ה שקדש, בתוכם ויקנא פינחס בא זה ולעומת. בפרסום חללו אשר

 .הוא גם ויכהן הכהן לאהרן

 

 שקרה, לומר הוא אך. מיותר שיראה בקנאתי אומרו נדקדק כאשר, והוא', כו כליתי לאש ועוד

 להרוג והתחיל בידו רומח ויקח, בו בערה וחמתו ביתו בני על שכעס כמלך פינחס עם יתברך לו

 ובראות. המלך ממכעיסי אחד ויהרוג בידו שלופה וחרבו לפניו מהעומדים אחד ויקם. בהם

 חולה שיש בראות שככה המלך וחמת. מבלע ידו השיב נקמתו ונוקם כבודו על חש יש כי המלך

 שהכה באחד ומתפייס לצרה די אומר חמתו וכשוך. מידו נקמתו אומנות ותופס, כבודו על מהם

 :הלזה אוהבי של טובותיו הנה שתים הנה, אומר המלך חמת בשוב ואז. אוהבו

 . חמתי השיב אשר, אחד

 וכל חוטאים הבלתי אף, ביתי בני כל כלות עד מתפייס הייתי לא בידי הנקמה הניח לו כי ,שנית

 הרווחתי אומנותי בתופסו ועתה. מאומה מהם נשאר היה ולא, מיחו ולא למחות בידם אשר

 בקנאתו התחיל הוא ברוך הקדוש כי. בזה היה בעצמו הדבר וזה. ביתי בני כל בחיים שנשארו

 ותעצר ידו וישב, ממנו יתברך חמתו שב אז, פינחס יתברך כבודו על חש וכאשר. נקם לנקום

  יתברך: הוא והזכירן תועליות שתי עשה, נמצא. המגפה

 . חמתי את השיב ,אחת

 . מידי אומנותי ונטל קנאתי את קנאש, שנית

. מהם אחד בהרוג קנאתי קנא ובתוכם. בחיים ישראל שנשארו בתוכם שהיה התועלת והוא

 ולא וזהו. הכל מכלה הייתי כי, בעצמי הנקם שאנקום בקנאתי הניחני לא כי, תועלתו וגדולה
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 והנחתיה קנאתי בתופסו אך. אלי נשארה הייתה הקנאה אילו בקנאתי ישראל בני את כליתי

 .בחיים ישראל עמי שנשארו סיבה היה, בעבורו אנכי

 

 . מיותרת בקנאתי אומרו כי. בקנאתי' כו כליתי ולא אומרו אל לב בשום, יאמר או

 וזה לשונם:), כו כ רבה במדבר( ל"ז כמאמר, יאמר אך

 . נסים עשרה שתים לו נעשו
 . המלאך והדביקן מזה זה לפרוש דרכן ,הראשון הנס
 . יצווחו שלא פיהם המלאך סתם ,השני הנס

 בתוך נראת זכרותו שתהא כדי שלה הקובה כנגד הרומח את כיוון ,השלישי הנס

 . צרכו ועשה נכנס הוא אף אומרים יהיו שלא כדי, הנוקרנין מפני. הקובה

 . שניהם את שידקור כדי הברזל האריך ,הרביעי

 . שניהם את שיגביה כדי בזרועו כח נתן ,החמישי

 . שניהם את לסבול בעץ כח נתן ,הששי

 . במקומן עמדו אלא הזיין מן נשמטו לא ,השביעי

 . לכל קלונם לראות כתקנן הרומח בראש המלאך הפכן ,השמיני

 . פינחס יטמא שלא דם הטיפו לא ,התשיעי

 . ויטמא ימותו שלא רוחותיהן הוא ברוך הקדוש שימר ,העשירי

 לעיני תלויין כתפיו בין שניהם שיצאו כדי המשקוף את המלאך הגביה ,עשר האחד

 . הכל

 . בהם ונגף המלאך ירד, בו לפגוע שבטו בני עמדו כשיצא, עשר השנים

 ויעמוד ד"הה. וסלקן והתפלל ועמד בקרקע חבטן לכלותן שמבקש פינחס כשראה

 . ל"עכ בפלילים ונתן שנאמר הדין את עושה שהוא ויפלל פינחס

 הטובה כל את לו תחזיק ואיך, מאומה פינחס עשה לא', ה עשה נסים עשר שנים לולא כי הנה

 ששת .קנאתי את בקנאו היה, חמתי את השיבש טובה לו אחזיק אשר כל, אמר לזה. ההיא

 האדם יגול רק, מבקש הוא ברוך הקדוש אין כי. אני עשיתי שהשאר אף שמים שם לקדש לבו

 כנגד הוא שהרי. לבד מהקנאה עיקר אעשה איך תתמה ואל. יעשה והוא עליו ויבטח דרכו אליו

 בקנאתי אם כי, אותם מכלה הייתי ובחנית בחרב לא שהרי. ישראל שונאי מכלה שהייתי מה

 '.וכו כליתי ולא וזהו, קנאה כנגד קנאה תבוא כן ואם. פעולה שום בלא לבד

 

 . במקרא שלשה הוכה ובמסורה

 . המדינית את הוכה אשר
 ). ה קב תהילים( לבי וייבש כעשב הוכה

 ). טז ט הושע( יבש שרשם אפרים הוכה
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 עשר שנים לולא, פינחס עשה מה איש יאמר שלא '.וכו בקנאו על שכתבנו מה עניינו ויהיה

 הביט לא הוא ברוך שהקדוש ואמרנו. מעשהו הפועל אל בא היה לא יתברך הוא שעשה נסים

 שניהם את שדקר אחד רק הכתוב הזכיר לא נסים עשר מהשנים והנה. הקנאה אל רק

 . זה את רק החשיב שלא היה זה ומה, בערותיהם

 

 כמה שהיו, בחירה מבעלי לינצל שקשה, שמעון משבט ניצול זה ידי שעל למה ,יתכן אמנם

 נשמתו פרחה שמאימתם) א"ע ריז דף ג"ח( הזוהר ספרב ואמרו. להרגו עליו ניצבים אלפים

 רבותינו אמרו הנה כי. ניצול היה לא זה לולא והנה. עמה ונכנסו ואביהוא נדב נפשות לה ונזדווגו

 לעשות נכנס הוא שגם שמעון לבני אומרו על רק, ליכנס הניחוהו שלא) ב פב סנהדרין( ל"ז

 לידו אנה' ה, זמרי כמעשה עשה הוא שגם יאמרו שלא שעל) כו כ רבה במדבר( ואמרו. צרכו

 עמדה שזו ספק אין ולכן אליהם בהיכנסו כאשר בפעולתם עודם כי יראו למען במבושיהם יכם

, נכנסת צרכך שלעשות בפיך דברת כאשר עשית אולי יאמרו שלא. ימיתוהו שלא להשתיקם לו

 אמר ולא, הוכה אשר שאמר, המסורה רמז זה ויתכן. הנסים מיתר זה דבר הכתוב הזכיר כן על

 אל בא לא זה שלולא', ה שעשה הנסים על שהוא. מאליו הוכה כאילו רק, פינחס הכה אשר

 . הפועל

 

 הנה כי על הוא, מאליו היה כאילו הוכה אשר שנאמר מה, לומר, השני הכתוב שפירש וזהו

 כמכה, נמרץ בקלות כעשב הוכה כי. יתברך הוא לו שעשה נסים עשר שנים ידי על כעשב הוכה

 עשר בשנים' ה עשה הכל כי. עשב כמכה רק, עשה בכח ולא בחיל לא כי. הארץ מעשבי עשב

 לכן. הדם גואלי מפחד נשמתו שפרחה הזוהר ספרב שאמרו כמו, לבו וייבש כן פי על ואף. נסיו

 סלוא בן זמרי ששורש, יבש שורשם ולכן. ורביה הפריה במקום שהוכה, אפרים שהוכה' ה תיקן

 כי, כתבנו כאשר זמרי מעשה עשה לא כי ראותו ידי על, עליו מלקום יבש שמעון שבט שהוא

 .העיקר היה זה

 

 : ְּבִריִתי ָׁשלֹום-ָלֵכן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת יב
 טוב וגם. טובה לו החזקתי אשר והודע אמור אתה גם, ברבים שמי וקדש שפרסם מה כנגד

 בריתי א"כד, נצחיים חיים הוא זה שלום כי) תשעא רמז ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו והנה. שכרו

 . והשלום החיים הייתה אתו

 

 הוא כי, הוא אך. פעולתו אל מתייחס הוא ואיך ,שלום לחיים יקרא למה לב לשים ראוי והנה

 את והחיית שבשמים לאביהם ישראל בין שלום שמת אתה. מידה כנגד מידה לו פרע יתברך

 .שלום של חיים לך שיהיו ,שלום בריתי את והיא, מתנה לך נותן הנני לכן. ישראל כל

 

http://www.daat.ac.il/


 300       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

) טוב שוחר( במדרש והוא .אחר במקום אצלנו מבואר ל"ז מאמרם נזכיר העניין אל ולבא

  וזה לשונו:. יה תהלל הנשמה כל פסוק על) תתפט רמז תהלים ילקוט(

 ברוך הקדוש את שרואה אלא, ממנו לצאת ומבקשת תמיד ויורדת עולה אדם של נפשו

 '. כו לאחוריה וחוזרת כבודו מלא הארץ שכל הוא

 אשר שורשו אל לשוב ישתוקק שלא דבר שאין למה כי, הוא, שם אצלנו המפורש עניין וקיצור

 מלכו בהיכלי בדשן ותתענג, הכבוד אכיס מתחת חוצבה אשר הנפש עתה גם ומה. ממנו נפרד

 תמיש לא, ויומם ולילה בו תקוץ הלא ,עכור חומר טינוף חלאת תוך ניתנה והיא. עולם של

 משוש הוא הן כי, נתנה אשר האלוהים אל לשוב, איכותה הפכת מתוך צאת תותאו מהתאוות

 עולה במחשבתה כי, והוא'. וכו לצאת ומבקשת ויורדת עולה היא כי ל"ז מאמרם וזה. דרכה

 אשר בירידתה מהרהרת במחשבתה יורדת, חוצבה שממנו מקום, שלמעלה במה ומהרהרת

 נשימה בכל וזה, שורשה אל לעלות לצאת מבקשת כן ועל. הלז ןוהיו טיט בבור ניתנה היא

, כבודו הארץ כל שמלא הוא ברוך הקדוש את שרואה אלא. במאמר שם כמפורש ונשימה

, לקדושתו קצה שאין יתברך הוא אם, וחומר וקל. כרבו להיות לעבד דיו שאומרת והוא. וחוזרת

 . וסובלת מתנחמת כן ועל. יתברך בערכו אני מה כי, אנכי עתה גם מה. כבודו הכעורה הארץ על

 

 ויקרא( אתכם נפשי תגעל ולא בתוככם משכני ונתתי פסוק על בחקתי פרשת מאמרנו והוא

 הטובים היעודים כל אחר הלא כי. הלזה הכתוב מאמר עניין נחשב זר כמו הלא כי). יא כו

 שלום ונתתי', וכו בעתם גשמיכם ונתתי באומרו. הפרשה מראש באמת הנאמרים והעצומים

 הדבקות תכלית שהוא, בתוככם משכני ונתתי', וכו אתכם והפריתי אליכם ופניתי', כו בארץ

 הרעים הדברים כל אחר גם והלא. בנו יתברך נפשו שתגעל לב על עולה היה האם. והחבה

 אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף, אומר הוא, ההיא בפרשה, לפשוע נרבה כאשר הנאמרים

 שתגעל לב על עולה היה צדקותינו על האהבה גודל אחר ואיך'. וכו געלתים ולא מאסתים לא

 הוא שאומר, הוא שהעניין, כתבנו כן על. אתכם נפשי תגעל ולא שאומר, בנו יתברך נפשו

 הנפש כי, ספק אין הנה, לומר והוא'. כו בתוככם משכני ונתתי כי, לכם אעשה זאת הנה, יתברך

 לה טוב כי. השכינה היא שורשה אל לידבק לצאת ומבקשת בכם גועלת תמיד, בכם נתתי אשר

'. וכו בתוככם משכני ונתתי כי, לכם זאת אעשה כן על. עכור בחומר מעתה, אתה באומנה אז

 בנפש שכינתי שאשרה. בכם משכן אעשה בכם נתתי אשר הנפש כי ספק אין הנה, לומר והוא

 לא, בקרבכם אשר שלי הנפש שהיא, נפשי, כן ידי ועל. בתוכם ושכנתי כעניין, בקרבכם אשר

, הוא שם בו לידבק מבקשת היא אשר שורשה הלא כי, מכם לצאת תבקש לא כי. אתכם תגעל

 .זאת אחרי עוד לה ומה

 

 לא כי. בעצם המה האמת לפי שלום חיי לא האדם יחיה שנים אלף אם גם כי ,הדברים כלל

 היה לו הן אך. לצאת מבקשת היא ונשימה נשימה בכל הלא כי, לגמרי וגופו נפשו בין שלום

 קדושה נשמה אל בסיס להיות מתייחס, ובהיר זך חומרו היה כי, יחטא טרם הראשון כאדם
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 לבלתי כח עצרו אם מעט שעוד, זוהמתן שפסקה סיני הר על ישראל היו כאשר או. יתברך מאתו

. הנפש לקבל נאות חומרם שהיה, המוות ממלאך חירות להם היה, הלוחות קבלת עד יחטאו

 שאין מה, הגוף ובין הנפש בין שלום כי, שלום לחיי ההם החיים יתייחסו באופן. לבוא לעתיד וכן

 .עתה כן

 

 הענייןונבוא אל 
, האדם כל כחיי יובן הלא, חיים בריתי את לו נותן הנני אמרתי אם, אלוהים אמר כי ,והוא

, לעד שיחיה אם כי ההפרש יהיה ולא. לצאת מבקשת עת שבכל, ונפשו גופו בין שלום בהעדר

 בריתי, שכתוב מקרא והוא .שלום בריתי את לו נותן הנני אמר כן על. האדם כל כחיי אך

 זך יהיה כי, לגווייתו רוחו בין שלום יהיה באופן יהיה כי, שהוא. והשלום החיים הייתה אתו

 .חומרו

 

 שני את האשה ותקח פסוק על האומרים), ח רמז יהושע ילקוט( ל"ז מאמרם בזה מתקו ומה

. מעיניהם ונתכסה רוחני והיה פינחס היה האחד כי, שהוא. ותצפנם נאמר ולא ותצפנו האנשים

 שנגמר, השמימה בסערה עלותו אחר גם ומה. להתכסות יכול היה לא, גופו גם זך היה ולולא

 רוחו בין רב שלום דאיושו. ממנו, מאז בו שמתלבש המלבוש היות גדר עד חומרו כוךיז יותר

 שלום החיים אל וקרא טעמו את יתברך שנותו ינעם ובזה. כמדובר הוא גם היה זך כי, לגווייתו

 .האמת לפי אמתיים חיים יקראו האדם לכל אשר שלום משוללים חיים שאין מה. העיקר הוא כי

 

 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְּבִרית ְּכֻהַּנת עֹוָלם ַּתַחת ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלא�ָהיו ַוְיַכֵּפר ַעל יג
 נפשו את וישם לעבודתו לעשות הפליא לאשר הראוי השכר שמלבד, המלך דרך הנה כי, אמר

 שאמר, בפינחס היה כן. עבודתו חלף מאליו שזוכה שכרו על יותר חנם מתנת עוד לו נותן. מנגד

 חלף מאליו שזוכה מה מלבד. שלום שהוא בריתי את מתנה לו נותן הנני הוא ברוך הקדוש

 אשר על. מידה כנגד מידה ',וכו קנא אשר תחת. הוא מאליו כאילו, והייתה לו וזהו. עבודתו
 בני על כיפר אשר ועל. הוא יכהן ההיא הקנאה על, נקם לנקום ההתקוממות שהוא ,קנא

 יוצאי רבים יזכו כן גם זה כנגד. רבים שהם ישראל בני על כיפר שבה, הנקמה במציאות ,ישראל

 .ישראל בני על בכהונתם תמיד לכפר ירכו

 

 הוא זרעו עם משתפו שאני מה אך. שלום בריתי את הוא לבדו לו נותן שאני מה ,יאמר או

 ידמה. לאלוהיו קנא אשר תחת הוא השלום לבדו לו שאתן ומה. הכהונה שהיא ',וכו והייתה לו

 אטיב אני גם, עליהם שכיפר לישראל שהטיב מה וכנגד. לעולם וחי שלום לו שיהיה אליו בזה

 .עמו זרעו את

 

 : ָאב ַלִּׁשְמֹעִני-ָסלּוא ְנִׂשיא ֵבית-ַהִּמְדָיִנית ִזְמִרי ֶּבן-ֶאתְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמֶּכה ֲאֶׁשר ֻהָּכה  יד
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 . המוכה ושם לומר לו שהיה, מיותר יראה ישראל איש אומרו

 את הוכתה אשר באשה אמר שלא כמו. מיותר הוא המדינית את הכה אשר אומרו וגם

 . פה ייחסו טעם מה וגם. הישראל

 אותו קורין שהיו, פינחס כי. ברבים למחללו שמים שם המקדש בין הפרש ולהודיע לומר כיוון אך

 שהוא ישראל איש היה שמתחילה, וזה. אליו ולהשתוות אהרן כהונת אל להתייחס זכה, פוטי בן

 א"כד, חשיבות לשון שבמקרא אנשים או איש שכל) ד שלח תנחומא( ל"ז שאמרו כמו, חשוב

 וגדול חשוב שהיה ישראל איש שם כי, ואמר. אנשים זרע לאמתך ונתת, אנשים לנו בחר

 שאמרו מה דרך על .המדינית את נשתווה, מעשיו ידי על מוכה להיות בהגיעו ועתה. בישראל

 עמה להיות הזה בעולם אצלה לשכב, עמה להיות אצלה לשכב) ח פז רבה בראשית( ל"ז

. המדינית את הוכה אשר ,מוכה והיה עונו כשגרם ,ישראל איש ושם וזהו. הבא בעולם
 . עולמות בשני בשווי עמה להיות אצלה שכב כי אליה שהושווה

 

 עם הוכה אשר וזהו. המדינית אל דבק מלהיות עונו נוכה לא, משונה מיתה ומת הוכהש גם ,או

. בצדיקים כאשר רביעי או שלישי דור עד נייחסהו ולא ,סלוא בן זמרי והוא. המדינית את זה כל

 על קנא שמעון כי. אבותיו מעשה עשה שלא, לשמעוני אב בית נשיא אמר הדופי ולהגדיל

 יה שם כי לרמוז, לשמעון ולא לשמעוני אומרו וזהו. בזנות נתפרץ וזה, שכם עיר והרג הזנות

 ד"יו יש באיש כי, האשה כנגד א"והה האיש כנגד ד"והיו. זימה בהם היה שלא לישראל עדות

 לרמוז יתירה ד"היו וזהו. פרץ וזה, מקודשים היו שבטו שבני, לומר, ד"היו פה ורמז. א"ה ובאשה

 גם יש כאילו והרי, להשמעוני כאומרו הוא, ח"בפת ד"הלמ הדקדוק פי שעל או. זכוריהם את

 .א"ה

 

 איכה הודיעם למען, ישראל בני עם כל ואת העם את דעת ללמד ,הכתובים שיעור יהיה או

. גופו הנאות אחר ההולך הפך. בידם יתקיים וזה וזה, נפשם אחרי גוום את וישליכו' ה את יעבדו

 וקדוש האמונה בשורש ישראל את משריש ובזה. ויאבדו יחפרו וזה וזה, גוו אחרי נפשו שישליך

 . הוא רב כי' ה

, לזאת לבו ישית לא ואשר'. ה את עבוד נגד גופו את לאל לשים, הדת בעיקרי גדול עיקר והוא

 לבלתי לבו שת ואשר. יהידותו נחשב במה', ה קדוש על נפשו למות והערות חייו החשיב לבלתי

', ה קדוש על הפעם אמותה אם לומר. יתחתן בשתים, יתברך שמו כבוד דבר על גופו החשיב

 רצון על העלני אשר' ה וברוך, מנחה ירח, תעשנה לא אשר' ה ממצות אחת אעבור ולא שאהרג

 '. לה קרבן מזבחו

 

 או קטן צער העדר על כי. נהרג ולא ועבר הזה כדבר עשה לא אשר אדם עין משחור חשך ומה

 תבונה ולא דעת ולא. הבא ובעולם הזה בעולם ונפשו גופו איבד, קלה שעה חומרו הנאת על

, לו יאמרו איכה, דת לעבור חטאים יפתוהו אם הלא כי. מחרוץ כסף מסחר סחרם טוב כי לאמר
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 את יהרוג או, נפשו ויאבד שיעבור, מדבר שפיהם מה אוזניו ישמעו והלא. תהרג או עבור או

 הוא טוב כי ולהשכיל להבין ידע לא בער מי, איפה כן ואם. להרוג יוכלו לא נפשו את כי. גופו

 יוכל ואיככה. הכבוד כסא מתחת החצובה הנפש ולקנות, אדמה חרשי את חרש גופו להניח

. שעה הנאת האדמה מן עפר הנאת על, ממעל אלוה חלק טימי לה דלית מרגניתא אבדן וראה

 .נשרפת ונשמתו כלה גופו ויהיה, עתה יהרג לא כי גם יחיה לעולם לא כי

 

 נבוכדנצר כמאמר'. ה קדוש על נפשם במסור ועזריה מישאל חנניה לב הייתה על זאת והן

 אל, לומר, דעתם יפי כמשבח) כח ג דניאל' (כו יפלחון לא די גשמהון ויהבי, באומרו, עליהם

הייתה  מה הכבשן אש אכלם אם אך. להתפאר יוכלו שניצולו עתה הן כי לומר שומע יחשדם

 לו הלא כי. טוב שכל היה אדרבא כי, הוא כן לא כי. יסתכנו כי מהם יבצר לא והלא, הנאתם

 וזהו. גופם את רק מוסרים היו לא ההיא הגדולה האש אכלתם אם ועתה, נפשם אבדו חטאו

. תהיינה קיימות נפשותם אך הגופים את רק לשרוף נתנו לא כי לומר', כו גשמהון ויהבו אומרו

 אשר אמר. יהרגוהו ואל יעבור ישראל איש את לאמר הבאים על באומרו הנביא מאמר וכעניין

 באבד בחרת אתה אך, נפשך ואבד להכניע שחפצים), כג נא ישעיה( ונעבורה שחי לנפשך אמרו

 .הגוף מסרת ואתה הנפש להכניע בקשו הם כי, גיוך כארץ ותשימי וזהו. הנפש ולקיים הגוף

 

 גם ומה. מלוכה הרוגי כעניין זכותו מאד רב כי, שמים שם בקדשו יחיה לא כי גם הוא זה כל והן

 שיזכה עולמות שני יירש אז כי, ועזריה מישאל ולחנניה לאברהם עשה כאשר' ה יצילהו אם

 .הבא ובעולם הזה בעולם ויחיה

 

 על ויעברו מנגד נפשם את ישליכו גופם שלהנאת, גופם אחרי נפשם במשליכים הזה הדרך ועל

 ונשמתו כלה גופו שיהיה, מותו אחרי ונפש גוף אבדן ממנו יבצר לא בעולם יחיה כי גם כי. דת

. הכל לעיני, העתיד גם להורות, הזה בעולם גופו אבדן גם יתברך יראנו יש אם כי. נשרפת

 הרעה כל על יתר, בחימה נותש מדוקר גופו את הראנו שהן, סלוא בן לזמרי עשה כאשר

 .העולם באותו ונפשו לגופו העתידה

 

 שלמה אמונה שורש להם ולהקנות ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש רצה כי, הדברים כלל

 ראו עיניהם אשר נאמנים עדים רגע כמו לפניהם והנה. יהפכו ולא נפשם אחרי גוום להשליך

 על לבו שת ולא. נשיאם דם על העומדים שמעון בני ביד גופו למות שהערה פינחס את. זר ולא

 לעיניהם הנה כי, הפכו וגם. והשלום החיים לו וניתן בידו נתקיים וזה וזה. נפשו על אם כי גופו

 ולמחלל, ומת שמים שם למקדש גם אמת שורש וזה. ממנו נאבדו וזה וזה גופו להנאת הלך זמרי

 .מותם אחרי מתוקן הכל כי, המפורש מן סתום ילמד כי. פה ויחיה
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 חייו שם כי שהוא. בתוכם קנאתי קנא' כו אלעזר בן פינחס הנה משה אל יתברך מאמרו וזה

 על חרבו איש) כא בלק תנחומא( ל"ז שאמרו כמו. שמעון בני שם אשר בתוכם היה כי, מנגד

 לעיני זה שורש והכריז אמור לכן'. וכו כליתי לאש מצווה לעשות והיה. נשיאם דם לנקום, ירכו

 ,שלום בריתי את לו נותן הנני, נפשו בשביל גופו החשיב שלא על כי להם ואמור, ישראל כל
, שמים שם המקדש כח גדול כמה ישראל שידעו. באמונה גדול עיקר שהוא. ונפשו גופו שיחיה

, מטיב הוא זרעו כל אל אם כי בלבד לעצמו ולא. שניהם גם קונה גופו את החשיבו בלתי שעל

 '.כו ולזרעו והייתה לו כי

 

 ושם הלא כי. אחד יום שניהם את ישכל כי, גופו הנאת אחר והולך שמים שם במחלל וההפך
 יאבד. חשיבות לשון שהוא ישראל איש שהיה חשיבותו אבד מלבד כי '.וכו המוכה ישראל איש

 נפשו וגם. גופו הזה בעולם אבוד כי שהוא ,הוכה אשר וזהו. הבא בעולם ונפשו הזה בעולם גופו

 את משחיתם א"כד, עם כמו הוא את כי. העולם באותו המדינית עם הוא הלא כי, הבא בעולם

. בגיהינום נפשה עם נפשו שמקושרת. למעלה כמדובר מספר אין וכמוהו), יג ו בראשית( הארץ

 ).ח פז רבה בראשית( הבא בעולם עמה להיות הזה בעולם אצלה לשכב יוסף מאמר והוא

 

 : ָאב ְּבִמְדָין הּוא-צּור רֹאׁש ֻאּמֹות ֵּבית-ְוֵׁשם ָהִאָּׁשה ַהֻּמָּכה ַהִּמְדָיִנית ָּכְזִּבי ַבת טו
 מסרה ואביה מלך שהייתה בת להודיע הוא אם כי. צורך לבלי יראה האשה יחס אומרו הנה

 . הקודמת פרשה בסוף למעלה זו הודעה צודקת היה יותר, להחטיא לזנות

 .כלל זו להודעה צורך ומה, במדין היותו כמודיענו שנראה, הוא במדין אומרו וגם

 

 שיורד, הזה בעולם אף, ישראל החוטא בהיות שפוגם העוון פגם הפרש להורות יהיה, ואחשוב

 כחשיבותו יחטא טרם שחשיבותו, העולם באומות כן שאין מה. דארעא תהומא עד רקיעא מרום

 כי, הכל בעיני בהם שימאסו, ורקמה משי בגדי על היורד הטוב השמן כמשל שהוא. כך אחר

 אם אף כי. אדם כל סנדל או עור כתנות הלובש בעירוני כן שאין מה. בם מום בהם משחתם

 חובל לא כי, ויצהיבם ישביחם הוא ואדרבא. ערכם יגרע לא, הנגרים כמים עליהם תורק שמן

 כן שאין מה. בו יטמא אשר עונו בטומאת נפגם הקדוש הישראלי, הזה הדבר כן. שמן מפני עור

 היה במינו מין כי, העוון יטמאנו ולא וכתרו נזרו טמא כי, היה גדול או שר אם אף אומות העולם

, החוטא באחיהם ימאסו ישראל איש כל אף כי, בישראל כן שאין מה. לגרוע נתחשב לא ובגויים

. המדינית אל והושווה זמרי מכבוד שגרע מה אומרו שאחר, וזהו. בעיניהם ומאוס שפל והיה

. מעלתן נגרעה ולא, שמסרה אביה ולא היא לא מייחוסה ירדה לא המוכה האשה אך כי אמר

 ראש הוא במדין עדיין כלומר. הוא במדין' כו אב בית אומות ראש' כו המדינית אומרו וזהו

 .הוא במדין אומות ראש וזהו. ידו על בתו מעשה אחר עתה מעלתו אז כמעלתו. אומות
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 ,אומות ראש שאביה אומרו אחר, שהוא. הוא במדין אומרו יותר ויתיישב ,זה בדרך יאמר או
 רבה במדבר( ל"ז שאמרו כמו. מדין מלכי חמשת ראש הוא שעדיין. במעלתו פגם שלא כלומר

 מנאו הכתוב שהרי, זה על וקשה .אומות ראש וזהו מלכים החמשה ראש הוא שהיה), ד כא

 שהוא אומות ראש שהוא מה כלומר, הוא במדין אמר לזה. צור ואת רקם ואת אוי את שלישי

 את ותתו מוסרו על תגנהו התורה כי. יתברך בעיניו לא אך הוא במדין, מלכים לחמשה ראש

 ראש כי, מדין בעיני לא אך. שלישי יתברך מנאו כן שעל) שם( ל"ז שאמרו כמו, להזנותה בתו
 .הוא במדין אב בית אומות

 
 : ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם-ֶאתָצרֹור  יז
ְנִׂשיא -ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת-ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל-ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל-ֹצֲרִרים ֵהם ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר-ִּכי יח

 : ְּדַבר ְּפעֹור-ַהַּמֵּגָפה ַעל-ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהֻּמָּכה ְביֹום
 

 

 

  כו פרק
 

 : ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵלאֹמר-מֶׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן-ֶאל 'ַהַּמֵּגָפה ַוּיֹאֶמר ה ַוְיִהי ַאֲחֵרי א
 

  לב: לשית ראוי

  .והכיתם צרור הזה הכפל הוא מה. א
 ויחל ,בשטים ישראל וישב, שכתוב כמקרא. מואב בנות ידי הייתה על הרעה עיקר הלא כי. ב

 .לאלוהיהן וישתחוו העם ויאכל, אלוהיהן לזבחי לעם ותקראנה ,מואב בנות אל לזנות העם
 . העיקר יניח ולמה, צור בת בכזבי רק מדינים נזכרו ולא

 . פעמים זה לכם אומרו מהו ',כו לכם הם צוררים כי אומרו. ג

 רבה במדרש ל"ז רבותינו אמרו ואדרבא. במדינים התנכלות מצינו לא כי ,בנכליהם אומרו. ד

  וזה לשונו:. בערמה עושות מואב בנות היו כי) כג כ רבה במדבר(

 יושבת והייתה זקנה. חמדה כלי כל ובידיהם זונות בהם והושיבו, קלעים להן עשו

, בשוק חפץ ליטול עוברין כשישראל. החנות מן שהייתה לפנים לילדה ומשמרת, מבחוץ

 לו והייתה מראה. שאן מבית שבא פשתן כלי רוצה אתה אי בחור לו אומרת זקנה

. בפחות וילדה ביותר לו אומרת הזקנה. נאים חפצים ותראה לפנים הכנס לו ואומרת

, אצלה מונח יין וצרצור. לעצמך ברור שב. בית כבן אתה ילדה לו אומרת ואילך מכאן

 לו ואומרת. אותו ומפתה ומבושמת מקושטת יוצאת ונערה. גוים של יין נאסר לא ועדיין

 איש בני כולנו הלא. חינם זה כלי לך טול. אותנו שונאין ואתם אתכם אוהבין אנו למה
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 עגלים לך הרי, ומבישולנו מזבחותינו לאכול רוצים אתם אין. אברהם אבי תרח בני אחד

 נשטה והיה השטן בו ובוער, היין משקהו מיד. ואכלו כמצוותכם שחטו ותרנגולים

 ). יא ד הושע( לב יקח ותירוש ויין זנות שנאמר, אחריה

 . המתנכלות היו מואב בנות אדרבא כי הנה

 ישראל ויצמד נאמר בפירוש הרי, פעור דבר על שהוא אותם יכו למה להודיע הוצרך למה. ה
 . בישראל' ה אף ויחר פעור לבעל

 . היא מדינים בכלל שהרי ',כו כזבי דבר ועל אומרו. ו

 ואיך'. ה אויבי כל יאבדו וכן, לה היה כאשר מהן אחד לכל והיה יתן מי כי, הוא נהפוך כי ועוד

 '. כו כזבי שהוכתה מה דבר על שהוא אומר אשמתם כל על כמוסיף

 ההוא ביום הדבר היות מוריד או מעלה שאינו גם ומה. נאמר למה המגפה ביום אומרו. ז

 . מבזולתו

 . נאמר הרי פעור דבר על ואומר חוזר למה. ח

 אמר יתברך שהוא מה היה המגפה שאחרי, לומר הכוונה שאם ,המגפה אחרי ויהי אומרו. ט

 . הפסוק סוף וטרם הדבר באמצע בפרשה הפסיק למה ',וכו ראש את שאו למשה

 שם יגמר ראוי היה ,המגפה אחרי היה האמור הקודמים בפסוקים כי לומר למעלה חוזר ואם

 . הפסוק

 .צורך לבלי שיראה, עתה הזה המנין עניין מה. י

 

 לבוא אל העניין  והנה
 הדור שבאותו ישראל שנתחייבו, מר כי רעתם זאת להודיע כאחד הבאים כתובים שני נבאר

 - א כה לעיל( '.כו ויצמד 'כו לעם ותקראן' כו בשטים ישראל וישב אומרו והוא. היה מה, כליה

  בהם: בהעיר והוא). ג

 לעם ותקראן' כו העם ויחל ואומר טעמו את ושנה ,ישראל וישב באומרו, בישראל בהחילו. א
' ה אף ויחר' כו ישראל ויצמד ואומר, ישראל שם אל חוזר כך ואחר'. כו העם ויאכל' וכו

 . בישראל
 לאלוהיהן וישתחוו סתם ואמר תחילה הסתירו למה, פעור היה עבדו אשר נכר אלוהי שאם. ב

 אלא עוד ולא .פעור לבעל ישראל ויצמד ויאמר הזכירו יד כלאחר כך ואחר. פעור אמר ולא

 . אחד מין הוא פעורו, רבים מינים על יורה אלוהיהן שבאומרו

 ואחר. בעצם עבירה שהיא ,לאלוהיהן וישתחוו העם ויאכל ואומר הדבר מכביד תחילה כי. ג

 שעל כצמיד בדבר רפויים שהיו) תשעא רמז בלק ילקוט( ל"ז רבותינו שאמרו ,ויצמד אומר כך

 . קצת רפויים שהם האשה ידי
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 היו הנה הן, באומרו), טז לא להלן( מטות פרשת שכתוב מקרא אל לב נשית דרכנו פי ועל
 אל ולא מדין בנות אל השטים עוון לייחס נחשב זר כמו הלא כי'. כו פעור דבר על ישראל לבני

 .מואב בנות את לזנות העם ויחל בכתוב כמפורש, מואב בנות
 

 סוגים: שני יש ישראל בני בעם הנה כי, אומר אמנם

 . יכונה עם בשם אשר עם המון כשרים הבלתי. א

 . יכונה ישראל בשם אשר כל הכשרים. ב

  שנים: היו המה גם זרה ועבודה בזימה ישראל את להטעות בבאים והנה

 . מואב בנות ,אחד

 . מדין בנות ,שנית

 זה ראי לא זה כל ועם. ישראל את להחטיא היה אלו אומות שבשתי והוהש שהצד גם והנה

 בלתי או כשר ליטול ידו הפושט כל את כלל דרך להחטיא רק הבחינו לא מואב הנה כי. זה כראי

 דרך כן לא אך. בנותיהן משום לאלוהיהן וישתחוו אלוהיהן מזבחי וייכול ייתא דכפין כל כשר

. הכשרים את ולהחטיא הקדשים את לטמא חפץ וכל ישעם כל כי. הקדשים את לטמא רק מדין

 גם אם כי, הכשרים כללות את ישחית כי בעיניו שמעט, הנרצחה האשה אבי צור עליהם נוסף

 כמאמרם באלעזר או במשה אך רק תזדווג לא בתו את בצוותו, יד לשלוח בקש ואלעזר משה עד

 אשר שבישראל לטובים אמרנו אם, אמרו, בערמה עשו מדין בנות כן ועל). א פב סנהדרין( ל"ז

 לא, ביאה חיבת משום לעמים אשר האלוהים מכל אחרים אלוהים יעבדו, מצודה נפרוש עליהם

 לבלתי יחדו נועצו כן על. נכר בהבלי חלילה כבודם את ימירו האם כי, באומרם, לב אלינו ישימו

 . פעור בעל אם כי אתם קחת

 

, נמבזה מלאכה היא כי בחוטמו וקנח, מדין אלוהי פני על רגליך את הסך להם באמור, עתה כי

 קלון וקיא, הזאת העבודה מה, ישראל נא יאמר. עמך להיות אצלך לשכב עמך ברית ואכרתה

. והצליחו כן ויעשו. אלוהותם כחש למען, למוחראות שמתיה כי, לי תחשב וצדקה, כבודה על

 וקינח פניה על וטינף זרה עבודה דראה גברא מההוא) א סד שם( בגמרא הנזכר וכמקרה

 נמצא אשר מעובדיה אחד ויען. לבזותה עשיתי וכזאת כזאת לאמר ומתפאר יצוא ויצא, בחוטמו

 בימים למו קרה המה גם. הזה כאיש עבודתה משפט ככל איש עבדה לא מהעולם, ויאמר שם

. ויכסלו בערו כן ועל ,הזה הדבר בגלל לנו ןועו ולא לה היא חרפה הלא בלבם אמרו כי ההם

 .מדין אנשי עשו זאת תחבולה הנה

 

. אלילים העמים מאלוהי אחרים אלוהים עבוד רק, פניהם מגמת שתו לא, מואב בנות אך

 .היה וכן. זרה לעבודה זרה מעבודה ישגיח ולא בם תבער כלולותם אהבת אש כי, באומרם
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 בשם הנקראים הכשרים הם בשטים ישראל וישב, והוא. נכון על הכתובים כל יבואו ובזה

 העם ויחל וזהו. עם בשם הנקראים אם כי, מואב בנות עם ידיהם בעולתה שלחו לא אך. ישראל
 .הנזכרים ישראל מהנקראים בהם היה לא אלה בכל אך, כלומר .מואב בנות את לזנות

. להן והשתחוות אלוהיהן מזבחי להHתח אותם בהאכיל לא אם נשמעות היו לא הלא כי, והטעם

 העם ויחל למה תדע לומר', כו ותקראן וזהו. ישראל בשם הנקראים הכשרים יעשו לא וזה
 ותקראן להן ישמעו טרם הלא כי, הוא הלא. ישראל הנקראים ולא העם ,מואב בנות את לזנות

 הוא והטעם. המעשה עליהם רע כי, הכשרים ישראל כן שאין מה .וישתחו העם ויאכל' כו לעם

 .המה פעור לא אשר, להם הנהוגים הותואל הן ,לאלוהיהן אומר וזהו. אלוהיהן שהיו למה

 

 בעיניהם עבודתו נכריה כי. פעור לבעל הוא. יכונה ישראל בשם אשר ישראל ויצמדש מה אך

 ויצמד) שם. (ל"ז מאמרם וזה. לעובדו הלך לבם לא אך. כעובדים ולא בעיניהם כמתעבים ויהיו
. נשים אהבת אחר נמשכו כן ידי ועל האשה ביד הרפוי כצמיד בעבודתו םירפוי שהיו ,ישראל

 במקרא בתורה מפורש והוא. מדין בנות, ישראל הנקראים את להפיל הלז התנכלות עשה ומי

. לעם רק לישראל היו לא מואב כי, לומר. 'כו פעור דבר על ישראל לבני היו הנה הן שכתוב

 .בעיניהם עבודתו שנתבזה, לפעור המיוחד דבר על, הוא הלא. ישראל לנקראים יכלו ואיך

 

 תגרעו ולא' כו אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא) ב ד דברים( ואתחנן פרשת יתברך מאמרו וזה

 הנה כי' כו האיש כל כי פעור בבעל' ה עשה אשר כל את הרואות עיניכם כי ליה וסמיך'. כו ממנו

 להוסיף, שכלכם ושפיטת עיניכם למראה' ה במצות תלכו לא יאמר אך. מתקשר בלתי יראה

 פרשה או'. כו ככם עליכם' ה יוסיף כהנים בברכת נוסיף לא למה משל דרך תאמרו כי. ולגרוע

 אני באומרו שלמה כעניין, פוגמין שאינכם לכם שיראה במה תגרעו לא וכן. בתפילין יתירה

 פעור לבעל' ה עשה אשר הרואות עיניכם הלא כי. שכליכם לפי בזה וההיקש. אסור ולא ארבה

 על בפעור אלוהיהם שקוץ את טמאתם כי, ברכה לכם יתברך לתתו שראוי דעתכם לפי אשר

 אלוהיך' ה השמידו פעור בעל אחרי הלך אשר האיש כל כי ראיתם זה כל ועל. עצמכם פניו

 דעתו את לבטל אם כי. שכלו אחר ותיווומצ' ה בתורת להתנהג לאיש אין כי אומר הוי. מקרבך

 האמת היא כי, יצווה אשר מכל השערה כחוט לנטות לנו ואין'. ה דעות אל כי. אלוהים דעת אצל

 עבודתה שהיא למה אך. לה היא חרפה כי יקראו עובדים לא כי בחשבם טעו ישראל הנה. והצדק

 כי, להורות .בישראל' ה אף ויחר כן על, לזולתה כבוד עבודות יתר ככל לה זה הוא וכך, בייחוד

 שהעם אף כי. ההמון שאר של ממנו חמור מעון, מהכשרים קל עוון יתברך לפניו קשה יותר

 ישראל ויצמד כי ראה אשר עד, יתברך אפו חרה לא ,לאלוהיהם וישתחוו מתים מזבחי אכלו
 להחטיא בייחוד זו זרה עבודה ובחינת '.וכו אף ויחר, בו כמדובר הכשרים חטאו כי .פעור לבעל

 .כאמור פעור בהתנכלות במדין רק היה לא מישראל הכשרים את
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  : ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָתם-ָצרֹור ֶאת יז
 את להאשים, הכשרים עוון יתברך לפניו מאד עד קשה יותר כי כתבנו אשר הזה הדבר והנה

 באומרו פה יתברך הוא דיבר אשר הזה הדבר הוא. העם המון את מהמחטיא, ומפילם מחטיאם

 בם תתגר ואל מואב את תצר אל אתכם ציוויתי הלא, לומר אותם והכיתם המדינים את צרור

 אומר הנני. מואב את תצר אל אמרתי אשר לעומת, ואומר, במדין הדבר מהפך והנני. מלחמה

 שהוא, מלחמה בם תתגר ואל במואב אומרי ולעומת .המדינים את צרור אם כי מדין כן לא כי

 .אותם והכיתם במדין אומר אני. נפש להכות
 

ְנִׂשיא ִמְדָין -ָּכְזִּבי ַבת ְּדַבר-ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל-ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל-ֹצֲרִרים ֵהם ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר-ִּכי יח
 : ְּדַבר ְּפעֹור-ַהַּמֵּגָפה ַעל-ֲאֹחָתם ַהֻּמָּכה ְביֹום

 כמאמר. להרשיע והפליגו ברעה החלו מואב בנות והלא, הזה כדבר נעשה למה, תאמרו והלא

 ולמה .לאלוהיהן וישתחוו העם ויאכל' וכו ותקראן מואב בנות את לזנות העם ויחל הכתוב

 דומה אינו, לומר .לכם הם צוררים כי הוא הטעם הלא כי, תתמהו אל. ממדין עיקר תעשה

 אומרו וזהו. בתחבולותם ישראל הנקראים הכשרים את למחטיא, כשרים הבלתי את המחטיא

, לעם ולא הצירו לכם כי. בכם דבורי מייחד אני אשר, ישראל הנקראים לכם הם צוררים כי

 .בלבד עם בשם הנקראים אל רק החטיאו שלא מואב כבנות

 

 תחבולה עשו לכם כי. לכם נכלו אשר בנכליהם הוא הלא. הכשרים את החטיאו המדינים ואיך

 המיוחד דבר להיות כי. פעור דבר על הוא הלא ההתנכלות זה יהיה ובמה. אתכם להחטיא

 ברשתם לכדו לא כי מואב כן שאין מה. מכמר כתוא בה אתכם ללכוד חרפה של עבודה לפעור

 .כמדובר כשרים הבלתי שהם עם לנקראים אם כי

 

 ולומר. פעור דבר על ואמר חזר למה נדקדק ולבארו '.וכו כזבי דבר עלו והוא שני טעם ועוד

 .פעור דבר על ישראל את להכשיל למיתה אותם מסרו איך לומר הוא אך. המגפה ביום שהיה
, יותר המגפה אש להבעיר מכשלת אותה ויראו. בעם הנוגפת המגפה ביום בהיות כי ספק אין כי

 כך כל. לזאת לבם שתו ולא. היה כאשר. מות מכת ויכנה בלבם אלוהים נגע אשר יחסרו שלא

 למות שמסרוה ,המוכה מדין נשיא בת כזבי דבר עלו וזהו. ישראל את להחטיא תאוותם גדלה

 זה שהיה כתבנו כאשר. שיכוה נוטה הדעת שהיה, המגפה ביום בהיות, מדין נשיא בת בהיותה

 חטאו לא שעדיין. מואב אלוהות עוון רק היה לא עדן כאשר, פעור עון קודם ולא פעור דבר על

 על קצף להוסיף שבה. ההוא ביום למות המגפה יום היה שאז. פעור יום עד, ישראל הנקראים

 כן ועל. מנגד אחותם נפש והשליכו. ישראל את לחטיא להוטים היו כך כל. הוא גם פעור ידי

 .ישראל את להחטיא מגמתם שמו כך שכל, כזה עם ינקם נקום
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 שרי דבר על, פסוק על) ב מא רבה בראשית( ל"ז מאמרם דרך על ',וכו דבר ועל ,יאמר והנכון

, פרעה את האכה לה שואל המלאך שהיה. שרי דבור על, שהוא). יז יב בראשית( אברם אשת

 כזבי דבר ועל, פה יאמר זה דרך על. פיה דבר על שהוא, שרי דבר על וזהו. הכה אומרת והיא

 רק תזדקק שלא, עליה אביה מצות כי) א פב סנהדרין( ל"ז מאמרם שידענו במה, והוא'. כו

 ואני, מלוי שהם, מהם גדול אני לה שאמר עד, לזמרי ליזקק מיאנה כן שעל. לאלעזר או למשה

 מצות דברה הלא כי. המדינים את לאבד גדול טעם עוד הנה, יאמר ובזה. שמעון משבט נשיא

 כי, דברה אשר שהוא, כזבי דבר ועל וזהו. ואלעזר משה קדושים היותר את שתטמא אביה

 קדשי את לטמא עיניהם נתנו כי. הכהן לאלעזר או למשה רק תזדווג שלא עליה אביה מצות

 .הקדשים

 

 ולא. יכונה ישראל בשם לאשר. לכם רק, לטמא בקשו העם המון את לא כי ,הכתוב ושיעור

 פקחו זה על אף כי, מהכל הקדושים את לטמא שהוא, דברה אשר כזבי דבר ועל אם כי, עוד

 .נפשו תתנקם כזה אשר עם על כן ועל. עיניהם

 

, ממואב לצאת העתידה רות שבזכות שאמרו) א לח קמא בבא( ל"ז רבותינו בדברי ונמצא

 המדינים את צרור כך ואחר, וייחוסה המוכה האשה שהזכיר במה, זה נרמז ואפשר. עמה ניצול

 כי. בטובה וההפך. רעה אחת אשה גרמה מה, עתה ראו, לומר. המוכה האשה דבר ועל' וכו

 האשה דבר על המדינים את צרור' ה ציוה, שהוכתה אף, רשעתה ידי על, המדינית זאת

 .ניצולו נולדה לא שעדיין שאפילו אשה בעד כי במואב כן שאין מה. הנרצחת

 

 הלא. דעת ללמדנו הוא ברוך הקדוש רצה כי, והוא '.וכו לכם הם צוררים כי באומרו כיוון עוד

 על כבד אבל עיקר נעשה לא. מת ובחטאו, הנפש על חטא אשר איש צרת נצר כאשר כי, הוא

 וסיבב החטיאנו אשר על, בזה וההיקש. ויכריתנה נפשו את טמא אשר עונו על אם כי. מיתתו

 דרך על. העוותו אל הנוגע על אם כי. מיתתו אל הנוגע על איבתו נטור לא, העם קצה מיתת על

, נפשו את הרג זה כי, והוא. בחרב מההורגו האדם את המחטיא שבר כים גדול כי ל"ז מאמרם

 חרבי אריק האומר מצרים ואת, לקראתך אצא בחרב פן האומר אדום את הלא כי. גופו את וזה

 כעניין להרוג ציוה המחטיא ואת. מצרי תתעב לא אדומי תתעב לא אלוהים אמר, ידי תורישמו

 .המדינים את צרור

 

  מדין: לכם עשה אשר רעות שתים לפניכם הנה ,הכתוב עניין יהיה וזה

 . אתכם החטיאו אשר ,אחד

 . מישראל אלף וארבעה עשרים מיתת הוסב אשר ,שנית

 מיתת על נקמה לעשות לבבכם תשיתו אל. נקם לנקום' וכו המדינים את צרור ציוויתי והלא

 לא' וכו צרור אמרתי אשר, לומר'. וכו צוררים כי וזהו. העוון על רק. בסיבתם מאתכם מתו אשר
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 מה הוא פעור דבר על' כו בנכליהם לכם הם צוררים כי. העוון צרת על רק המוות צרת על

 אשר קדושים היותר אל גם להחטיא עוד שרצו מה על וגם. העוון על שהוא .צרור שאמרתי

 או למשה להזדווג באה כי פיה דבר שהיה .המוכה צור בת כזבי דבר ועל, שהוא, המה בארץ

 ונקום, נמחק לא פיה על לדבר אביה לבו אל ערב אשר, שהוכתה גם כי. בסמוך כאמור לאלעזר

 זה שהיה גם כי, לומר .פעור דבר על המגפה ביום באומרו כוונתו כל יותר פירש ועתה. ינקם

 דבר על רק. מיתתם על המדינים את צרורל, במגפה המתים אל לב תשיתו אל .המגפה ביום
 .אתכם החטיאו אשר פעור

 

 : ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֵלאֹמר-מֶׁשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן-ֶאל 'ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהַּמֵּגָפה ַוּיֹאֶמר ה א
 אל נמשך שהוא שמורה. ההפסקה סוף שהוא .המגפה אחרי ויהי מיד אומרו יתיישב ובזה

 הוא ברוך הקדוש רצה המגפה אחרש, לומר, הכתוב כוונת עיקר הנה כי, והוא. כן גם הקודם

 היה הוא גם שהאמור. הקודם אל עניין הוא גם כי, ללמדנו הפסוק בחצי שהפסיק אלא. למנותן

 את החשיב שלא, יתברך לפניו מיתתנו נקלה, ישראל נא יאמר לבל כי, ויהיה .המגפה אחרי

 הוא ברוך הקדוש ציוה לא כן על. שהחטיאום על רק מיתתנו מהגורמים עליה להנקם המגפה

 .המגפה אחרי ויהי וזהו. דעתם ונתקררה זמן עבר עד, המגפה צרת בחמימות עודם מיד זה
 מהיות יבצר לא ועדיין. אליה סמוך ולא זמן קצת אחר שאמר זה שהיה, ואמר. מופלג אחרי כי

 שלמעלה מה אל חוזר המגפה אחרי ויהי ויהיה. פסוק סוף אינו כי שאחריו מה אל סמוך כן גם

 .המגפה אחרי היה שהכל ולמטה
 

 לומר עתיד היותו אחר, הפרשה בתחילת לאמר אומרו אל לב בשום, העניין שיעור יהיה או

 אב אבינו כי, והוא. פה האמור לאמר אל וגם. למעלה שכתבנו הדרכים מלבד '.וכו אמור לכן

, ושמעון ראובן בכבוד זר נגע אם כי, הוא הלא. ומוסר תורה להועיל מלמדנו רחמיו כרוב הרחמן

 שמעון ליד ובבוא. עצמו כבוד על ולא שמעון כבוד על יחוש, הרעה עושה גמול להשיב ראובן ובא

 הוא בזה כי. עצמו של על ולא ראובן כבוד על יחוש כי, שלו את יעשה, גמולו הוא גם להשיב

 והלימוד. תחילה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא חברו על המתפלל כל כעניין. חפץ יתברך

, יתברך בכבודו נגעו מדינים הלא כי, והוא. ענוותנותו ברוב יתברך הוא לימדנו הזה הנאה

 שתי יש פינחס עשה באשר וכן. ישראל מיתת סיבבו וגם. יתברך תורתו על ישראל את להעביר

 לי שראוי מה, יתברך הוא אמר. מעליהם החימה השיבש ישראל ותועלת', ה כבוד. הבחינות

 מאמרו וזה יתברך שמו כבוד דבר על לחוש הוא לישראל שראוי ומה. ישראל צרת על לחוש הוא

 גמול לשלם לפנינו הנה, לומר'. וכו אלעזר בן פינחס. לאמר משה אל' ה וידבר) י פסוק לעיל(

 אני ואעשנו, לעשות בידכם אשר, לפינחס טוב הגמול, והנה. למדינים רע וגמול לפינחס טוב

 השאר כל שיוסרו וסיבב, רצוני בעובר נקמה שעשה, כבודי אל הנוגע על אותו אעשה לא. לבדי

 מעל חמתי את השיב 'וכו פינחס הוא לאמר לי שראוי מה אם כי. להכעיסני כזמתו מלעשות
 כליתי שלא על שהוא, זה טעם על לכן, כלומר, אמור לכן .כליתי ולא. אמיתם שלא ,ישראל בני

http://www.daat.ac.il/


 312       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 לא, קנא אשר על', וכו ולזרעו והייתה לו שלום בריתי את לו נותן אניש אמור, ישראל מבני

 על הוא לו שאטיב מה שכל אומר אינני אך .ישראל בני על ויכפרש אם כי בעצם אלי הנוגע על

 .להכעיסני ישובו בל ושעשה מכעיסני את שהרג כבודי אל הנוגע

 אומות ראש בת היא היות ואל אב בית נשיא המוכה היות אל חש שלא פינחס שבח וסיים

 .דמיהן גואלי עליו שיקומו

 

 מהנוגע רק עיקר עשיתי שלא שלי את עשיתי אני הנה, אמר, הזה הרב ענוותנותו וכהתימו

 שהיסבו דמכם על תעשו ולא. שלכם את עשו, המדינים נקמת לנקום בבואכם אתם גם. אליכם

 על הנוגע על לא אך. 'וכו צרור הוא לאמר שראו מה משה אל' ה וידבר אם כי, בכם להמית

 כי על הוא אותם והכיתםש מה אם כי'. ה את להחטיאכם באו כי'. ה כבוד דבר על רק, צרתכם
 במצות באה השלמים את שלהחטיא דברה אשר כזבי דבר ועל פעור דבר על לכם הם צוררים

 וסיבת דבר על רק, במגפה מתו אשר על הדבר אתם תעשו לא המגפה ביום שהיה וגם. אביה

 .שלכם את עשו אתם גם שלי את עשיתי אני כאשר כי. בכבודי שתגעו שעשו פעור

 

 צרת מאד כבדה לא כי יראה דברו ממוצא כי, באומרם, לבבם יתחמץ אפשר היה עדיין והנה

 שמו כבוד דבר על רק הדברים שני על שיעשו לישראל אמר לא כן על כי. יתברך לפניו ישראל

. הפסוק בחצי היותו עם ,המגפה אחרי ויהי אומרו אחר פתוחה פרשה עשה כן על. יתברך

 אמרו לא. במגפה מתו אשר עצמם צרת על יחושו לא יתברך ציוה אשר שהוא, הקודם כי, לומר

 .דעתם נתקררה עד, חימום שעתשהייתה , המגפה אל סמוך ולא, מופלג אחרי רק, יתברך הוא

 

 המגפה אחרי עד עליו יתברך ציוה שלא העניין אל חוזר גם כי, הוא, אחד פסוק שהוא ומה
, המגפה מן היטהרנו לא עדיין הנה, באומרם, בשומעם יחרדו פן, הטעם ויהיה. מופלג שהוא

, הכתוב ושיעור. מופלג אחרי היה זה צווי שגם, אמר כן על. נגף הגורם דבר שהוא אותנו וימנו

 אז כי'. וכו ראש את שאו להם לאמר' וכו' ה וידבר אז, ממנה מופלג שהוא המגפה אחרי ויהי

 .מקודם ולא לאומרו ראוי

 

ֹיֵצא ָצָבא -ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֵבית ֲאֹבָתם ָּכל-ֲעַדת ְּבֵני-רֹאׁש ָּכל-ְׂשאּו ֶאת ב
 : ְּבִיְׂשָרֵאל

 : ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאֹמר-ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֹאָתם ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ג
 : מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֹּיְצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֶאת 'ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה ד
 : נֹו� ִמְׁשַּפַחת ַהֲחֹנִכי ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאיְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְראּוֵבן חֲ  ה

 : ֵמאֹות ֶאֶלף ָוָאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים-ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש נא
 

  .ראש את שאו באומרו' ה ציוה אשר המנין צורך אל לב לשית והנה
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 ירחו ירדן על מואב בערבות' וכו ואלעזר משה וידבר אומרו אל ,דרכינו פי על נתעורר עוד
 לישראל הם ובדברם, היה מקום באיזה אמר לא לאמר אותם יתברך בצוותו למה כי, לאמר

  '.וכו בערבות שהיה אומר

 הוזכרה לא למה, אחר מקום הוא אם. אחר מקום או עצמו השיטים הוא פה האמור המקום ועוד

 . הנסיעה

 . במקומם המסעות במנין שיטים נזכר לא למה כן שאם ועוד

 . שמותם משנה למה, אחד מקום הוא הכל ואם

 . היו שם כי הוא ידוע', וכו בערבות לישראל שדברו הודיענו למה וגם

 . לזולת לאמר אינו כי, כלל צודק בלתי הוא כי, לאמר אומרו ועוד

 ידע לא מי ,מצרים מארץ היוצאים' וכו משה את' ה צוה כאשר' וכו עשרים מבן אומרו ועוד

 . פה לאומרו צורך ומה, מצרים מארץ היוצאים הם ישראל ושבני', ה ציוה כאשר שהוא

 .הפסוק באמצע פרשה פתיחת על שני דרך עוד נאמר דרכנו פי ועל

 

 הקדוש מסר ממצרים ישראל בצאת כאשר כי, ל"ז י"רש והביאו ,אומרים מרבותינו יש והנה

. במספר מסרם יהושע ביד למוסרם משה כשבא כך. במספר משה ביד ישראל את הוא ברוך

 שלא באופן, ישרה בדרך להדריכם ועיניו לבו ישית, ישראל רועה את הזהיר למען, העניין ויהיה

, במספר למשה יתברך הוא מסרם כן על. ומוכיח מנהיג העדר על מהם אנשים וימותו יחטאו

 העדר על מניינם ויחסר, הדין מידת בם יפגע ואל פן, הלז המספר והביטה ראה, אליו כאומר

 .ליהושע מסרם משה זה דרך ועל. הראויה הישרה

 

, יהיה. יהושע אם כי יהיה לא ראוי והיה, משה עם אלעזר את יתברך הוא שצירף מה זה ולפי

, המיתה יום לו כמזכיר הוא, בפנים פנים יהושע את זו מסירה ידי על כי משה לב יתחמץ לבל כי

 את גם כי. במקומו אלעזר את יתברך הוא נתן, כבודו מפני, כן על. בידו מרעיתו צאן לו ומוסר

 ).כא כז במדבר' (וכו יצא פיו על' וכו יעמוד הכהן אלעזר ולפני ואמר יתברך הוא ציוה יהושע

 

 משה לסילוק סמוך עד ימתין ולא, כעת למנותם יתברך הוא מיהר למה טעם לתת צריך ועדיין

  טעמים: שני היו עוד כי אחשבה כן על. ימים חמשה או ארבעה ה"ע רבנו

 היה כי הארץ גויי בלב שהיה) כד ד רבה השירים שיר( ל"ז רבותינו אמרו אשר הלא כי ,אחד

, שלטו בהם אם, באומרם, אבותם לבית מצרים יוצאי ירכו יוצאי ישראל את לייחס אפשר בלתי

. אבותם לבית היו כולם כי, ממצרים בצאתם לומר יתברך הוא והוצרך. שכן כל לא בנשותיהם

 עשרים מישראל שמתו, השטים מעשי ידי על עתה והנה. סיני במדבר פרשת אצלנו כמפורש

 ישראל בנות על מאז חשבו אשר, משנתם יעורו הלא. בזימה נטמאו אשר איש אלף וארבעה

 יודע ומי. המה זימה שטופי כי תחילתם על סופם יוכיח הנה, באמור, באמת, הגויים בם ששלטו

 כן על. מהם איש כל אבותם לבית יהיו ואיך. במצרים בהיותם רעהו אשת את איש עשו ככה כי
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 באומרו משפחותם כל על ה"י שם את וישם. ומנאם יתברך הוא בא, הזה הרע למעשה תכף

, זה שמי, לומר, משפחה כל על ה"י שם יהיה למען. ישראל משפחות בכל וכן הפלואי החנוכי

 .ד"בס לפנים נבאר כאשר. פסול בהם היה שלא, לישראל הוא עדות

 

 מות אחרי למנותם יתברך הוא ציוה אשר על, תשא כי פרשת מאמרנו והוא ,שני טעם עוד

 השראתה דומה אינו. ביניהם שכינה יש מישראל שבעשרה גם כי, שהוא. בעגל נפלו אשר

 עד, במעלות עולים המספרים כל, זה דרך ועל. זכותם תרבה כרובם כי, אלף או מאה כשהם

 חכם ברוך עליהם לברך שנתחייב גדר עד, ופלא הפלא קדושתם תופלג אז כי. ריבוא ששים

 לעומת הוא זה מספר כי. התורה חלקי בחינות כל נמצאו בכללותם כי). א נח ברכות( הרזים

 יתאחדו, בהתאחדם כן ועל. מהם משתלשלות נפשותם אשר, עליונים כחות ריבוא ששים

 אשריהם כן ועל. חן ליודעים כנודע. קצה אין עד השפע ויגדל. עליונות הבחינות כל למעלה

, ריבוא ששים היו כי ממצרים בצאתם ישראל שמחו אשר, כן ועל. ההוא הסך אל בהגיעם ישראל

 כן על. הנזכר הסך נשארנו לא אולי, באומרם. בעגל הנופלים חסרו אשר אחר מתעצבים היו

 וקדושתם. בתחילה כאשר ריבוא ששים עודם כי ישראל ידעו למען, למנותם אז יתברך ציוה

 .ד"בס בכתובים שם זה דקדקנו כאשר. גדולה

 

 אפשר. ראשונות צרות על המתים מלבד, אלף וארבעה עשרים מות אחרי פה הזה הדרך ועל

 שכינה השראת גדר ואבדו, בהם היה אשר הנזכר מהסך נהרסו אולי, לאמר ישראל ידאגו

 מספר עוד כי, וידעו יראו למען, למנותם הוא ברוך הקדוש רצה כן על. ההוא הסכום על השורה

 .ואלף אלף מאות שש נמצאו כאשר. בישראל ההוא

 

  בדבר: טעמים שלשה כי נמצא

 . במספר רועה אל מרועה למוסרם .א

 . באמת יתייחסו אבותם לבית כולם כי בהם העיד למען .ב

 זזה לא בתחילה כאשר שכינה קדושת השראת וגדר, המה ריבוא ששים עדיין כי ידעו למען .ג

 . מהם

 על ואפילו. השטים מעשה אל תכיפות צריך היה לא הראשון הטעם רק היה לא אם כי אמת והן

 שאפילו. גדול דבר הוא כי, ישראל מעל חשד לסלק להתמהמה אין השני על אך. השלישי הטעם

 זה לעומת אך. הזה הרע המעשה כראותם, בדבר מלהרהר מהם ימנע לא לבינם בינם ישראל

, זו מהמגפה הטהרנו לא עדיין הנה, באומרם, ישראל בני לב יתחמץ כי, התכיפות אל עיכוב יש

. התכיפות קירב לא זאת למען יתברך הוא עשה מה כן על. נגף גורם הוא המנין כי. אותנו ותמנו

 מה ואל הקודם אל סמוכות אלה תיבות שלשת כי, שכתבנו כמו והוא .המגפה אחרי ויהי, וזהו

 נגמר לא, שאחריו המספר עניין אל ולסמוך. פתוחה פרשה נעשה, הקודם אל לסמוך. שאחריו

 לא כן על. ממיתתם עיקר עושה הוא ברוך הקדוש שאין למעלה שאמר מה על כי, והוא. הפסוק
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 היה שלא נראה שהיה, המגפה מחמת והוא. מופלג שהוא המגפה אחרי ויהי אם כי, תכף היה

 הלא כי. הרבה להיות אפשר אי, ההפלגה אך. במגפה מתו אשר על בעצם יתברך הוא חש

 השלשת אחר פסוק סוף עשה שלא וזהו. אבותם לבית התייחסם עניין על שהוא אחד טעם היה

 שראוי מה' וכו משה אל' ה וידבר וזהו. תכיפות צריך מופלג אחרי היות עם כי, לומר. תיבות

 .זה דבר לאחר ראוי אין כי אבותם לבית' וכו ראש את שאו הוא לאמר

 

 : ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאֹמר-ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֹאָתם ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ג
 הוסיפו. מה בצד מופלג שהוא אחרי בשיטים להם שנאמר גם ,ואלעזר משה עשו מה כן על

 אשר במקום עודם לא כי, והוא. המספר מפני המגפה דאגת מלבם יותר להסיר, שני דבר עוד

 בעצם עדיין המגפה זיכרון תהיה בל, מקום שינוי אחר אם כי, המנין דבר הגידו הייתה המגפה

 מואב ערבות בחלק לא אך .מואב בערבות אותם הכהן ואלעזר משה וידבר וזהו. פניהם נגד

 כי .יריחו ירדן על שהוא בחלק מואב בערבות אם כי, הירדן יד מעל רחוק שהוא שטים הנקרא

 ויסעו נאמר ולא. בשיטים לפניהם מונחים המגפה מתי שאין בעת, זה דבר לאמר ראוי שם

 .יריחו ירדן על שאינו אלא הוא מואב מערבות השיטים גם כי על, ויחנו

 

 : מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהֹּיְצִאים ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֶאת 'ִצָּוה הִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר  ד
 טעמים שלשה ואמר. הנזכרת החששה מפני נמנע ולא, החשבון הכריח מי וביאר בא ועתה

  באמת: הנאמרים

 עתה גם כן, מנאם למשה הוא ברוך הקדוש ומסרם ממצרים ישראל בצאת כאשר כי האחד

 כאשר, זה היה למה תדע .ומעלה שנה עשרים מבן אומרו וזהו. אחר לרועה אותם במוסרו
 כדי שהיה אז היה כאשר, כלומר .מצרים מארץ היוצאים ישראל ובני משה את' ה ציוה

 .אחר לרועה למוסרם עתה גם כן, למשה למוסרם

 

 : ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאי ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹו� ִמְׁשַּפַחת ַהֲחֹנִכי ְלַפּלּוא ה
 וזה .אבותם לבית שהם עליהם להעיד, משפחה כל על ה"י שם לשים והוא ,שני טעם ועוד

 ה"י שם את שמשים, המספר כל תום עד. 'וכו החנוכי משפחת לחנוך' וכו ראובן בני החילו
 הטעם אמר, כולם על יתברך שמו את לשום וכהתימו. השני הטעם והוא, כנודע משפחה כל על

 - אומרו וזה. בישראל עודנו ריבוא ששים קדושת מספר עדיין כי ידעו למען שהוא ,השלישי

 

 : ֵמאֹות ֶאֶלף ָוָאֶלף ְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים-ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵׁשׁש נא
 ראש את שאו אומרו והוא. שהזכרנו השני מהטעם עיקר עושה יתברך הוא כי, העניין שיעור או
 ואלעזר משה וידבר דרכם פי שעל אלא. אבותם לבית היותם להורות שהוא, אבותם לבית' וכו
 .כמדובר לאומרו ראוי שם כי, לאמר יריחו ירדן על' כו
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 ,אבותם לבית המה אשר שיורה, עשרים מבני אותם תמנה למה איפה כן אם ,תאמר ושמא
 עשרים מבן הוא שהמנין מה כי, אחת. טענות שתי אמר לזה. עשרים לכלל הגיעו לא אשר לא

 להיות כדי אם כי, ומעלה ההוא מהסך אלא אבותם לבית יתייחסו שלא על אינו ,ומעלה שנה

 מארץ היוצאים ישראל ובני משה את' ה ציוה כאשר וזהו. ממצרים בצאתם היה כאשר המנין
. פסול בהם אין הקטנים כל גם האמת לפי אך. עשרים לכלל הגיעו לא אשר לא אך, מצרים

 שכולם וקטנים גדולים כולם על להעיד בא הנני כי, בכך להרהר יבא אשר מלב להסיר והראיה

 את שם אני משפחה בכל כי .החנוכי משפחת' וכו חנוך' וכו ראובן הנה כי והוא .אבותם לבית

 משפחה ישראל זרע כל את כולל אני בזה כי. ומשפחה משפחה בכל לישראל עדות ה"י שם

 פקודי אלה באומרו שלישי טעם עוד הוסיף וגם. אמת זרע כולם כי, וקטנים גדולים ומשפחה
 .בקודם כמפורש 'וכו ישראל בני

 

 שהם ,עשרים מבן עתה הזה המנין בראותם פן '.וכו עשרים מבן באומרו כיוון ,יתכן עוד

, עשרים מבן בישראל צבא יוצא כל הזה המנין שהיה ישראל יחשבו. המלחמה לצבא הראויים

 מקום עד כן על. לזה יושיעם זרועם אל יצטרכו כי והעתידות. מדין למלחמת יצטרכו כולם כי

 אל' ה ציוה כאשר רק, המלחמות על אינו זה כל '.וכו עשרים מבן לומר המתינו הכניסה

. יהושע ביד להכניסם עתה גם כן, משה ביד להכניסם רק ומלחמה קרב מפני היה שלא. היוצאים

 .צבא יוצא כל לישראל אמרו לא כן ועל, להם ילחם' ה המלחמה אך

 

 : ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב ח
-ָדָתן ַוֲאִביָרם (ְקִרוֵאי) [ְקִריֵאי] ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל-ּוְבֵני ֱאִליָאב ְנמּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם הּוא ט

 : 'ה-ֹקַרח ְּבַהֹּצָתם ַעל-ַאֲהֹרן ַּבֲעַדת-מֶׁשה ְוַעל
ֹקַרח ְּבמֹות ָהֵעָדה ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים -ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת-ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת י

 : ּוָמאַתִים ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס
 : ֵמתּו-ֹקַרח לֹא-ּוְבֵני יא

 
  לב: לשית ראוי

 . באחד והוא, רבים לשון בני אמר לבדו אליאב על איך. א

 . המה שהם ידע לא מי ,ואבירם דתן הוא ואבירם דתן אומרו. ב

 . ואבירם דתן הם אמר ולא, הוא אומרו. ג

 ,קרח בעדת ושהיה, ואהרן משה על הצווש ,העדה קריאי שהיו אותנו אלוהים הודיע למה. ד
 ,קרח ואת אותם ותבלע פיה את הארץ שפצתה קרח עניין סיפור וכל ',ה על בהצותם ושהיה
 . מתו אשר העדה הם מי וגם .העדה במות ושהיה

 באכול כן אחרי אומר איך ',ה עם את המיתם אתם באומרו בהם הנגף החל אשר הם ואם

 . תחילה שהיה האש

http://www.daat.ac.il/


 317       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 . מקודם אם כי העדה במות ואבירם דתן עניין היה לא כי, ועוד

 . לנס ויהיו אומרו עניין ומה

 .הזכירם לא ובמקומו, מתו לא קרח בני כי הודיענו למה, ועוד

 

 : ּוְבֵני ַפּלּוא ֱאִליָאב ח
, יהיו רבים אם גם, הגונים הבלתי הבנים אך. לאביו יחשב לרבים, הכשר הבן כי הורה ויתכן

 .בני עליו יאמר יחיד יהיה אם אף ,אליאב פלוא ובני אומרו וזהו. יחשבו ליחיד
 

-(ְקִרוֵאי) [ְקִריֵאי] ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעלָדָתן ַוֲאִביָרם -ּוְבֵני ֱאִליָאב ְנמּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם הּוא ט
 : 'ה-ֹקַרח ְּבַהֹּצָתם ַעל-ַאֲהֹרן ַּבֲעַדת-מֶׁשה ְוַעל

. ואבירם דתן הוא עליהם יאמר המה ששנים אף כי .ואבירם דתן הוא אמר אליאב ובני אמנם
 קריאי שאמר וזה .מועד קריאי היותם תחת לארץ וירדו מעלליהם הרעו כי, יחשבו לאחד כי

 את הארץ שפתחה בחירתם ברוע ירדו 'וכו הצו אשרב זו ממעלתם כי לומר ',וכו אשר העדה

, קרח עם הדין כי בעיניהם הראות על היה ולא .קרח בעדת אומרו וזה להם לא בריב והיה. פיה

 '.ה על בהצותם רק

 

ָהֵעָדה ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ֹקַרח ְּבמֹות -ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת-ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת י
 : ּוָמאַתִים ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵנס

. חטאו לבב ובתום קרח עם הדין שהיה להם שנראה ולא, ראשונה הייתה במעל שידם והראיה

 כמו היה וכן .קרח ואת אותם ותבלע אומרו וזהו, לקרח קודם תחילה הנבלעים הם שהרי

 תחלה נשרף הארץ תבלענו וטרם, היה הקטרת ממקריבי קרח כי) א קי סנהדרין( ל"ז שאמרו

 .נשרף קרח היה בעוד מיד נבלעו ואבירם דתן אמנם. נבלע כך ואחרי

 

 שהרי. להכעיס שכוונו ולא בעיניהם הדבר קשה שנראה רק היה לא חטאתם שאם ראיה ועוד

 המיתם אתם שאמרו העדה לחטא דומה היה חטאם ואילו, העדה במות אותם בלעה הארץ
 היה. גדולה חטאה חטאו טעותם פי ועל, שטעו למעלה כמפורש לבבם בתום שהיה ',ה עם את

 .העדה במות' וכו ותבלע וזהו. להיבלע ולא כהם במגפה למות להם
 

 פניהם שמו כן ועל, ואבירם דתן של מיתתם לעדה היה קשה כי ראיה משם ,תאמר ושמא

 עונש עליהם שהכביד כאשם ו"ח ה"ע רבנו משה יראה ובזה'. וכו המיתם אתם ולומר לצעוק

 חמשים את האש באכול נמשכה העדה מות כי, לומר ',וכו האש באכול אמר לזה. בתפלתו
 היו כשרים כי, הכל לעיני לנס והיו מבהיל דבר שהיה, רחמיהם נכמרו שעליהם .איש ומאתים

. משיחו ועל' ה על ולומר לדבר והקשו, הרשיעו המה כי, ואבירם דתן על לא. סנהדראות וראשי
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 אתם העדה אמרו אנשים וחמשים המאתים שעל, קרח בפרשת למעלה מוכרח נראה וכן
 .ד"בס שם וכתבנוהו 'וכו המיתם

 

 הרקועי ידי שעל, ויהיה. מרי לבני לאות לנס, שהיו ל"ז י"פירש רש דרך על ,לנס ויהיו ,יאמר או

, המיתם אתם העדה אמרו זה ידי על. זר איש יקרב בל לזיכרון לנס היו ידם על אשר, פחים

 על העדה במות וזהו. למזבח צפוי ממחתותם יעשה' ה ציוה לא כשרים היו לולא כי באומרם

 .פחים הרקועי ידי על לנס שהיו שראו במה ,ומאתים החמשים דבר

 

 : ֵמתּו-ֹקַרח לֹא-ּוְבֵני יא
 לקרח מקום היה מה שבצד רק. לבם מרוע בעצם ריבותם דברי אין כי, לומר אפשר היה ועדיין

 בדגלים משכנותם להם ונדבק, לשכנו ואוי לרשע אוי כי על, מיתתם קושי והיה. משה עם לריב

. מתו לא קרח ובני אמר לזה. בהחלט בהם הסרחון לתלות אין כן ואם). ד קרח תנחומא( כנודע
. מתו לא בחירתם טוב על, זה כל ועם. מבניו אביהם קרח אל שכנים יותר לך אין הרי כי, לומר

 האמת יתברך מעשיו כי. עצמם בחירת רוע על רק ענשם לתלות אין, ואבירם בדתן גם כן ואם

 .זולתה פניה שום בלי, כמעשהו לאיש לתת, והצדק

 

 שנאמר זה כי - למעלה הזכרנו כאשר - אמרו) תשעג רמז פינחס ילקוט( ל"ז רבותינו והנה

 אומרים שהיו. המה אביהם בני שכלם, לישראל עדות שהוא. יה שם הוא 'וכו הפלואי החנכי

 עדות זה שם הוא ברוך הקדוש הטיל כן על. שלטו לא בנשותיהם שלטו בעצמם אפשר, האומות

. השטים עניין אירע עתה כי מפני. מצרים ביציאת כשמנאום ולא הנה זו הוראה ותהיה. עליהם

 על. בזימה שטופים הם גם שישראל באומרם, חשדתם ולאמת לומר פה פתחון לאומות ויהיה

 דתן של אשתו הנה כי, והוא .ואבירם דתן הוא אמר כן שעל אפשר ובזה. הנה זה רמז כן

 הנוקב ממנו ויצא, משה הכה אשר המצרי עליה שבא, דברי בת שלומית והיא. במצרים נכשלה

 היה ודתן ישראל שוטרי על נוגש היה שהמצרי רק, התועבה נעשתה מלבה לא היא וגם'. ה את

, אשתו ואנס ונכנס חזר מהבית הוציאו וכאשר, לדתן לקרוא לילה בעוד הנוגש ויקם. מהשוטרים

 דתן בני כי לפחות לומר פה פתחון מקום היה מזה והנה). כד אמור תנחומא( ל"ז שאמרו כמו

 שאלמלא. המה זנונים בני כי מהעולם להוציאם, זרעו כל ואת' ה המיתו כן ועל, פגומים היו כולם

 ממקריבי היה ולא, עמו שהדין שהיה בחשבו רק מסייעו היה לא כי. קרח עם נבלע היה לא כן

 הייתה תלונתם הם שגם ',וכו המיתם אתם שאמרו כעדה היה לא למה כן ואם. הקטרת

 זה כי, ובניו אשתו מתו דתן אך. וטפם נשיהם ולא הם ומתו, טענה קצת להם שהיה בחשבם

 כאחת שניהם היו יחד כי .ואבירם דתן הוא לאמר הכתוב בא כן על. האמור על הוראה

 גרי עם דתן מיתת גרמו ובענשם וברעתם וברשעתם ,עדה קריאי תחילה שהיו. בהדרגתם

 המה שגם וגם, 'ה עם את המיתם אתם לאומרים אותם תדמה ואל. הנזכר מהטעם הוא, ביתו
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 לא והלא, אבירם אליו נשתווה למה '.ה על בהצותם הצו אלו הלא כי ,ואהרן משה על הצו

 ].במותם ונתייחדו דתן באשת רק פיסול נמצא

 

 הכרת יחייב, רשומים אנשים עם המריב ולא אהרן ועל משה על היה הצו שאשר שתראה וגם

 . זרעו

 הזולת לכל קרה ולא. כהם ואהרן משה על הצו וכולם, העדה מכלל קרח בעדת שהיו ועוד

 אל. עצמם מיתת מתו שגם לעדה גם ומה, אנשים וחמשים למאתים אפילו זרע לכלוי כמותם

 רק בעצם הצו ואהרן משה על לא כי. לשאר ידמו לא ואבירם דתן כי איפה דע כי, תתמה

 אהרן ועל משה על הצו אשר וזהו. במשה גם הצו ואגב'. ה על להצות היה עיקרם כי. במקרה

. לבדם קרח ואת אותם ותבלע פיה את הארץ ותפתח כן ועל. בעצם', ה על בהצותם היה הנה

 על הצו שהעדה אלא. עצמם מצד לאלו אלו בין ומה. במגפה עצמם מיתת ,העדה במות והיה
 .זרעם גם לקו כן ועל, 'ה על ואלו ואהרן משה

 

 .המיתם אתם ואמרו ההשגחה ראו כי. חלילה', ה על כמריבים יחשבו העדה שגם תאמר ושמא
 חשבו כן שעל, כלומר. זר איש יקרב לבל לנס ויהיו כן פי על ואף ',כו האש באכול אמר לזה

 וחשבו, זולתם את בם לייסר לנס להיות אם כי. כן להם היה רשעים להיותם לא כי העדה

 .לתומם שחטאו

 

 ודבק אחיו היותו על היה וזרעו אבירם שמת ומה, פיסולם על היה בניו כילוי שדתן תאמר ואל

 .איש ומאתים חמישים את האש באכול עצמם מיתת העדה במות הלא כי. קרח עם מאוד
 לא אפילו קרח ובני כן פי על ואף. מיתות סוגי שלשה כאן שנמצאו. וטפם נשיהם ולא, כלומר

. אבירם עתה גם ומה .מתו לא זה כל ועם, מבניו יותר לקרח וקרוב שכן ואין. מיתה שום מתו

 ואבירם שדתן ודאי כן ואם'. ה והצילם, לקרח ושכנים קרובים שהיו עם, מתו לא קרח ובני וזהו

 העולה. המצרי בן זולתי בניה על לחוש הייתה פרוצה לא דתן של אשתו אף אך. מתו בחטאם

 .חלילה פיסול שום בלי לאבותיהם מתייחסים היו ישראל בני כל כי, מזה

 

 : ִמְׁשַּפַחת ַהֲחֹנִכי ְלַפּלּוא ִמְׁשַּפַחת ַהַּפֻּלִאיְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹו�  ה
 : ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ָהראּוֵבִני ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁשלָׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִׁשים ז

 : ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהִּׁשְמֹעִני ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים יד
 : ה ִמְׁשְּפֹחת ַהְּזבּו�ִני ִלְפֻקֵדיֶהם ִׁשִּׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹותֵאּלֶ  כז

ְּבֵני ָאֵׁשר ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלִיְמָנה ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְמָנה ְלִיְׁשִוי ִמְׁשַּפַחת ַהִּיְׁשִוי ִלְבִריָעה ִמְׁשַּפַחת  מד
 : ַהְּבִריִעי
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 יה שם מטיל השבטים בכל כי. השינוי זה מה, הזה המנין קודש במקראי לב לשים ראוי והנה

 וכיוצא המנשי הגדי אומר שאינו, השבט ראש בשם לא אך'. כו החנוכי באומרו, משפחה בכל

 . בזה

  .הזבולוני השמעוני הראובני בהם שאומר וזבולון שמעון ראובן נשתנו ומה
  .הימני אומר ואינו הימנה משפחת אומר בימנה הנה כי ,ועוד
 לא הימני שגם יקשה עדיין והנה. הימני יאמר מבלי ימנהב הוא יה ששם מפני הוא הטעם והנה

 שכל נשים לזה והנה. וביה מניה בו הוא זה שם כבר כי ,ימנה משפחת לימנה אם כי, יאמר

 שלטו בעצמם אפשר אומרים האומות היו כי), תשעג רמז פינחס ילקוט( ל"ז במאמרם והבין

 הכתיב הוא ברוך הקדוש כן על .אבותם לבית הם ישראל ואיך, שלטו לא ובנשותיהן המצריים

. נטמאו שלא לישראל עדות הוא יה שם כי '.וכו הפלואי החנוכי שנאמר, משפחה בכל יה שם

 הוא ואיך. השאר מכל לישראל עדות שזה. השמות מכל זה שם עניין מה לדעת ראוי והנה

 .ההוא השם שמעיד הזה העדות

 

), ד קכב תהלים( לישראל עדות יה שבטי שהוא, למדו שממנו פסוק אל לב בשום, ואחשבה

 . עדות ולא לישראל עד לומר לו היה כן שאם

. יה שבטי לומר ההוא השם שבטי יקראו ראוי, עליהם מעיד ההוא שהשם על שלא ועוד

 .זולתו לשם מלייחסם

 

. א"ה אשהוב שם של' י יש אישב כי) יב פרק אליעזר דרבי פרקי( ל"ז אומרם ידוע הנה אך

 נוטל, לא ואם. ביניהם שרויה שכינה, האישות בעניין גם ומה, מקום של רצונו עושים כשהם

 שטופות ישראל בני נשי היו לו והנה. אשו אש ונשאר מהם יתברך שמו אותיות הוא ברוך הקדוש

 אך. בהולדתם בהמה מצוי זה שם היה לא, האומות כדברי חלילה זנונים בני וילדיהם בזימה

 ל"ז שאמרו כמו. הולדתם בעת גם אך, בהם דבק יתברך שמו היה תמיד רק, היה כן לא אמנם

 בטיפת מסתכל הוא ברוך הקדוש שהיה ,ישראל רובע את ומספר על) תשסו רמז בלק ילקוט(

 שבטי אומרו וזהו. בהם חלילה כלל זימה הייתה טומאת לא כי יורה זה כן ואם. ישראל רביעת
. השבטים הייתה הולדת זה שם בשיתוף כי ,יה שבטי יקראו ראוי שהם, לישראל עדות יה

. לישראל עדות הוא, זה שם שיתוף ידי על עשויים היותם, שהוא ,יה שבטי זה על יקראו ויתכן

 ידי על נעשו כולם השבטים משפחות הנה, בתורתו הוא ברוך הקדוש אומר כי העדות ויהיה

 מסתלקות שבאשה א"והה שבאיש ד"היו היו, זימה שטופי היו ואילו. זה שם אחד בכל היות

 .מהם נסתלקו שלא תדעו, משפחה בכל יה שם כותב אני ומאשר. מהן

 

 שקראם אחר, הכתוב מסיים לזה. זה יאמינו שלא העולם לאומות זה יסכון מה תאמר ושמא

 יתברך הוא חש שלא כלומר .לישראל עדות ואמר, יה בשם עשויים שבטים שהוא יה שבטי

 ל"ז שאמרו ומה. לכופרים אחראין אנו אין כי, הדבר על יחושו בל לישראל עדות זה להיות רק
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 שיחוש הכוונה אין). תשעג רמז פינחס ילקוט' (וכו שלטו עצמם על אומרים האומות שהיו מפני

 מאמר בשומעם ההיא מהחששה מאומה ישראל ביד ידבק שלא אם כי, האומות על יתברך הוא

 .משפחה כל על יה שם בשומו ,לישראל עדות יתברך בתורתו הלז העדות והכתיב. האומות

 

 אך. ד"היו אל קודמת א"שהה, מהופך זה דבר יתברך הוא רמז חנם על לא כי ספק אין והנה

 כן על הנה כי. יותר זה דבר על במצרים להם היה אשר הנשים זהירות רב כי להורות אחשוב

, להן ליזקק תאווה לידי להביאם בעליהן את וברחוץ הצובאות במראות במצרים פניהם שמו

 ב רבה ויקרא( ל"ז רבותינו אמרו בעגל וגם). טז א רבה שמות( מצריים תחת יפלו פן מאימתן

, בהם יטמאו בל היו מומרים כי באומרם, מבעליהן גם דלתותיהן שנעלו) במפרשים ש"ועיי א

, ומדין מואב בנות כעניין הזכרים בזימת שנמצא הרעים הדברים בכל וכן. הדבר נתקן אשר עד

 שהייתה במצרים האחת ואפילו, השורה מן יצאת מהן אחת לא כי. בנשים כאלה נמצא לא

 א"הה להיות כן על). תרנז רמז ילקוט( ל"ז שאמרו כמו מהנוגש הייתה אנוסה הכתוב ופרסמה

 החנוכי לומר ד"היו אל יתברך הקדימה לכך. האנשים של ד"מהיו מתוקנת יותר הנשים של
 .ד"ליו א"הה בקדימת יה שם שנרמז ',וכו הפלואי

 

 אמר שלא מהטעם הלא כי. הימנה משפחת לימנה אומרו אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה

 הוא אך. ימנה משפחת לומר יכול היה כן גם זה מטעם, בימנה השם יש מעצמו כי על, הימני

 .הנזכר הטעם מן ד"ליו קודמת א"ה תמצא המצא למען

 

 אחיזה ימצא לא, הייתה בישראל אם זימה טינוף אחר להרהר לבו יטנו אשר כי, ספק אין והנה

 מקום ימצא כי גם ומה. בלהה בעניין תחילתו הוראת על, בראובן כאשר, בו להרהר שבט בשום

, במצרים וגם. תחילתו שהוכיח ויאמר, בלהה את וישכב שכתוב מקרא של בפשוטו לטעות

 הוכיחו כי באומרו בשמעון וכן. מראובן הוא, הייתה דתן אשת דברי בת שלומית שנפגמה האחת

 בארץ גם ומה. עמם בתוך עשו מואב בבנות וכמעשיהם היו זימה שטופי כי, תחילתו על סופו

 השבט כללות כי באומרם. לחשוב מקום ימצאו זבולון שבט על וגם. זרה עבודה בעובדם מצרים

 אלו שכל. ומעונגות עשירות המה וגם, לזמן מזמן נשותיהם את ומניחים באניות הים יורדי היו

 ,יה שם כן גם הטיל השבטים בשלשת כן על. זימה לידי להביאן מקום הרע היצר למצוא הכנות
 דתן בעניין וגם .הזבולוני השמעוני הראובני יתברך הוא והכתיב, יותר אז העדות עניין להחזיק

 .אליאב פלוא ובני בעניין כתבנו כאשר הדבר יותר הוא תיקן, להרהר פה פתחון היה שמשם
 

 : ְּבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען יט
ִמְׁשַּפַחת ְיהּוָדה ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵׁשָלה ִמְׁשַּפַחת ַהֵּׁשָלִני ְלֶפֶרץ ִמְׁשַּפַחת ַהַּפְרִצי ְלֶזַרח -ַוִּיְהיּו ְבֵני כ

 : ַהַּזְרִחי
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 דבר הכניס מי .כנען בארץ ואונן ער וימת הכתוב מאמר אל לב נשית, האלה הדברים פי ועל

 ועוד '.כו השלני משפחת לשלה ,וזרח ופרץ שלה יהודה ובני רק יאמר לא ומהראוי, פה זה

 יהודה בני ביהודה יאמר כן, למשפחותם פלוני בני שבטים בשאר כאשר יאמר שמהראוי

 .למשפחותם

 

 הבין לא מאשר יבצר לא, והנה ראה. זימה מעניין בניו טהרת להורות בא יתברך להיותו אמנם

. לו היו מכלתו בניו ועיקר, מיהודה גדול לנו ומי. ישראל טהרת איפה איה, ולומר לדבר', ה דרך

 אם כי בתורה יתברך הוא זה לנו גלה לא, הדבר יצא' שמה גם כי. חלילה זנונים לבני ויחשבום

 אשר כי, ולומר לחטא יוסיפו מעט ועוד. תהילה ביהודה לשים רע מדוברי יבצר לא עדיין כי. בזה

 אשר בישראל בנים והוליד, עמיתו לאשת כן עשה שלא בעדו ערב זה מי, בכלתו שכבתו נתן

 בא כן על. ממנו ושלמות האיכות ירודי יעשו מה, בזה חטא הוא ואם. המה אבותם לבית לא

 יצא' מה כי) ט פה רבה בראשית( ל"ז מרבותינו הנודע והוא. 'כו יהודה בני ואמר יתברך הוא

 מלכים יוצאים מהיכן יהודה יהודה הוא ברוך הקדוש ואמר, הולך היה לדרכו ואדרבא. הדבר

 בפעם אז היה הדבר כי, במקומו מאמרנו והוא. והחזירו התאווה על הממונה למלאך ורמז', כו

 והם שמם את להקים ,ואונן ער את יחד להביא, יהודה ידי על להיות ושהוצרך, יבום דרך ההיא

, ער את ולא זרח הוא אונן את רק מביא היה שלא, שלה מיבם היה אם כן שאין מה .וזרח פרץ

 בני הכתוב מאמר וזה. המה פקפוק משוללי שבניו באופן. בתים שני ולא בונה הוא אחד בית כי
 הנה ,כנען בארץ ואונן ער וימתש גם כי, והוא. ואונן ער בניו הם עדיין כלומר ,ואונן ער יהודה

, כמאז בניו והיו חזרו ואונן ער כי. יהודה בני ויהיו' כו וימת וזהו. יהודה בני הם ויהיו חזרו

 מיוחסים שלשתן ובכן. וזרח פרץ עצמם הם כי למשפחותם שבו כי. יבום דרך גלגול ידי על שהוא

 '.כו הפרצי משפחת לפרץ' כו לשלה וזהו .יה שם בהם להטיל
 

 : ּוְׁשִמיָדע ִמְׁשַּפַחת ַהְּׁשִמיָדִעי ְוֵחֶפר ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְפִרי לב
ָּבנֹות ְוֵׁשם ְּבנֹות ְצָלְפָחד ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה -ָהיּו לֹו ָּבִנים ִּכי ִאם-ֵחֶפר לֹא-ּוְצָלְפָחד ֶּבן לג

 : ְוִתְרָצה
 : ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְמַנֶּׁשה ּוְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות לד

 

 אם כי בנים לו היו לא חפר בן צלפחד כי זה במנין הזכיר עניין כן גם יהיה ,זה דרך פי ועל
 הוא הטיל הנה אך. כלל הוזכרו למה המנין מן אינן שנקבות אחר כי '.כו מחלה וששמותן, בנות

 אחד גם אף נמנה לא חפר בזרע והנה .החפרי משפחת לחפר באומרו, בחפר יה שם יתברך

 רק זה אין אמר לזה. מתו כן ועל בזרעו פיסול היה אולי, להרהר אפשר והיה. הפקודים במנין

 אך. הנמנים בכלל חפר בני היו לא כן על ,בנות אם כי בנים לו היו לא חפר בן צלפחד כי

 לנשים המתייחסת יה שם של א"ה וגם. בעולם ונזכרות שם בעלות בנותיו כי, מיוחסת משפחתו

 .בתקונן שלמות שהיו א"ה יש אחת שבכל' וכו מחלה שמותן כי. מהן אחת בכל היא הנה
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 שתי היו בו כי, לומר. לפקודיהם אמר ולא ופקודיהם ואמר מנשהב ששינה אפשר כן ועל

 ושני, הפקודים בכלל שהם זולתם ויש, הפקודים בכלל שאינם זכרים משוללי משפחות, בחינות

 ופקודיהם וגם .חפר משפחת גם שכולל, מנשה משפחות אלה וזהו .יה שם בהם יש הסוגים

 '.כו וחמשים שנים והם, זכרים בם שהיו אותם של הם
 

 : ָאֵׁשר ָׂשַרח-ְוֵׁשם ַּבת מו
. הפקודים בכלל הבנות שאין היות עם ,שרח אשר בת ושם באומרו בת הזכיר אשר ובשבט

 לבית יתייחסו ישראל זרע כל כי להעיד, הזימה טהרת על הוא עתה שהזיכרון למה, יהיה
 כמו. מאד יפיפיות ההוא השבט בנות להיות, אשר בשבט להרהר מקום היה והנה .אבותם

 גורם הרב והיופי. גדולים וכהנים למלכים נישאות היו כן שעל) יג עא רבה בראשית( ל"ז שאמרו

 השאר כל להשוות שבכולן הראשונה הזכיר, כשרותן לרמוז כן על. לפתותן לאנשים זימה הרהור

 דוד עד מצרים גלות מקודם כנען מארץ ימים והאריכה, בעולם וטבעה שמה יצא היא כי. אליה

). שם ובילקוט. יט כ, ב שמואל( ישראל אמוני שלומי אנכי אמרה היא כי. השלום עליו המלך

, לאשר שלשים בני הזכירו אחר כי רמזה וזה. ימים תוסיף' ה יראת כי, כשרותה לרוב רק זה ואין

 .האמור מהטעם והוא, הייתה בעולם עדיין עצמו אשר בת ושם אמר

 

יֹוֵסף -ֶאְפַרִים ִלְפֻקֵדיֶהם ְׁשַנִים ּוְׁשלִׁשים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֵאֶּלה ְבֵני-ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני לז
 : ְלִמְׁשְּפֹחָתם

 וכן לפקודיהם מנשה משפחות אלה במנשה אומרו שאחר שמצינו מה, הוא האמור מעין וכן

 ,למשפחותם יוסף בני אלה ואומר חוזר ',וכו לפקודיהם אפרים בני משפחות אלה באפרים
 על הוא, האלה הכתובים כוונת עיקר שכל למה כי, יהיה אך. שבט בשום כן עשה שלא מה

 ואפרים מנשה את יעקב בראות כי בהיות כן על .אבותם לבית להתייחס פיסול משוללי היותם

 הולדותם מציאות על חשש כי. לברכה ראויים שאינן אלו יצאו מהיכן י"רשכפירוש , אלה מי אמר

 לא כי להעיד יוסף והוצרך. מהם יוצאים ויהוא ואחאב ירבעם ראה כי, פסול הייתה באיזה אם

 אלוהים לי נתן אשר ואמר, כתובה שטר לו והראה לי דומים כלומר, הם בני אם כי פיסול היה

 מה על, אלוהים בא, בהולדם פסול צד על חושש שהיה לאביו יוסף עדות לקיים כן על. בזה

 אלה כל כי, לומר. יוסף בני אלה כי דע, אלה מי בהם שנאמר אותם ואמר. אלה מי שם שנאמר

 .אלי דומים שהם הם בני לאביו שהשיב מה והוא, תולדותם בכישרון ליוסף דומים

 

ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ֵלִוי ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְבֹרִני ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי  נח
 : ַעְמָרם-ִמְׁשַּפַחת ַהָּקְרִחי ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת

ַאֲהֹרן -ֵלִוי ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֹאָתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים ַוֵּתֶלד ְלַעְמָרם ֶאת-ַּבתְוֵׁשם ֵאֶׁשת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד  נט
 : מֶׁשה ְוֵאת ִמְרָים ֲאֹחָתם-ְוֶאת
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 : ִאיָתָמר-ֶאְלָעָזר ְוֶאת-ֲאִביהּוא ֶאת-ָנָדב ְוֶאת-ַוִּיָּוֵלד ְלַאֲהֹרן ֶאת ס
 : 'ִלְפֵני ה ָזָרה-ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש סא
ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹו� ְּבֵני -ָזָכר ִמֶּבן-ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁשלָׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ָּכל סב

 : ִנַּתן ָלֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא
 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו-ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאתֵאֶּלה ְּפקּוֵדי מֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן  סג
 : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְדַּבר ִסיָני-ָהָיה ִאיׁש ִמְּפקּוֵדי מֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ָּפְקדּו ֶאת-ּוְבֵאֶּלה לֹא סד
-ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן-ָּכֵלב ֶּבן-נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי ִאם-ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ַּבִּמְדָּבר ְולֹא 'ָאַמר ה-ִּכי סה
 : נּון

 
 ועוד 'וכו יוכבד עמרם אשת ושם באומרו, עמרם זווג פה הביא אל לב לשית ראוי זה דרך ועל

 . הוליד ואחיו יצהר את גם הלא כי ,עמרם את הוליד וקהת תחילה אומרו

 . זו בהודעה צורך מה ,במצרים ללוי אותה ילדה אשר אומרו ועוד

 . זה ידענו לא כה עד האם, מרים ואת אהרן ואת משה את ילדהש להודיע צורך מה ועוד

 . מיותר הוא אחותם אומרו וגם

 . ידע לא מי ',וכו ואביהוא נדב וימתוש', וכו נדב את לאהרן ויולד אומרו ועוד

 . פה לזה יש שייכת ומה

 . למעלה נאמר הרי כי, צורך לבלי הוא 'וכו משה פקודי אלה אומרו ועוד

 למעלה לאומרו ראוי היה זה הנה כי ',וכו ואהרן משה מפקודי איש היה לא ובאלה אומרו ועוד

 כל הלויים אך '.וכו כלב אם כי איש היה שלא הוא ישראל פקודי על כי, הלויים מנין קודם

 .פה היו פקודיהם

 .להם' ה אמר כה כי ידע לא מי ',וכו ימותו מות להם' ה אמר כי אומרו ועוד 

 

ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ֵלִוי ִמְׁשַּפַחת ַהִּלְבִני ִמְׁשַּפַחת ַהֶחְבֹרִני ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְחִלי ִמְׁשַּפַחת ַהּמּוִׁשי  נח
 : ַעְמָרם-ִמְׁשַּפַחת ַהָּקְרִחי ּוְקָהת הֹוִלד ֶאת

 בניו משלשת אחד כי יראה כי, עמרם של קדוש זרע על להרהר דין לבעל מקום היה הנה אמנם

. אביו אחות דודתו יוכבד את עמרם נשא כי על לב וישיתו. לארץ נכנסו לא ומרים אהרן משה

 לבן בנות היו שם כי יאמרו. אחיות שתי לקח יעקב והנה, היה תורה מתן שקודם גם כי באומרם

 התורה כל מקיים שהיה, יעקב בן לוי בת שנשא לעמרם כן שאין מה, כגיורות והיו גוי שהיה

 פן הישמר, ותאמר הקדושה תורתנו באה כן על). ב כח יומא( תבשילין ערובי אפילו כאברהם

 וכולם בנים ארבעה הוליד שקהת עם כי, איפה דע כי. עליונין קדושי העולם עיני בכבוד תיגע

 כי. הוליד לבדו הוא כאילו ,עמרם את הוליד וקהת וזהו. העיקר הוא עמרם זה כל עם, צדיקים

 והיה. נחש של בעטיו מתו מאשר אחד שהוא) ב נה שבת( ל"ז שאמרו כמו, באחיו גבר הוא

 .במצרים ישיבה ראש
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ַאֲהֹרן -ֵלִוי ֲאֶׁשר ָיְלָדה ֹאָתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים ַוֵּתֶלד ְלַעְמָרם ֶאת-ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ַעְמָרם יֹוֶכֶבד ַּבת נט
 : מֶׁשה ְוֵאת ִמְרָים ֲאֹחָתם-ְוֶאת

 '.וכו יוכבד עמרם אשת ושם, זוגו בת היא הלא כי תחוש אל דודתו? לקח איך תאמר ושמא

 יודע יתברך והוא, זוגו בת שהיא עמרם אשת שמה נקרא מאז כי מעיד יתברך הוא כי

 אותה ילדה אשר וזהו תורה ניתנה לא עדיין וגם. זוגו בת הוציא מהיכן הנשמות השתלשלות
, נפש שבעים של הקדוש המנין להשלים החומות בין נולדה כי, הוליד אמר ולא .במצרים ללוי

 הלא כי. נס דרך על הייתה בהשגחה ענינה איך נא ראה, כלומר. כנען הייתה בארץ ההולדה אך

 את ילדה כאשר כי, מעתה אמור כן ואם. כנען בארץ ההולדה אך הייתה במצרים בלבד הלידה

 זה אין כי באופן, שנה ושלשים מאה בת משה ואת שנה ושבע ועשרים מאה הייתה בת אהרן

 נס דבר על הריון לה נותן יתברך הוא היה לא, נישואיה נחשבו איסור לנשואי ואילו. נס דרך רק

 לפני נישואיהם היו קדושים כי יורה אך. לשקרי ניסא הוא בריך קודשא עביד דלא, כזה גדול

 .יתברך זיווגים מזווג

 ואת משה ואת אהרן את לו ותלד הנה כי. משם יצא אשר הקדוש הפרי נא ראו כי ,ראיה ועוד
 דומה כלומר, אחותם אמר מרים גדולת גם ולהורות. בזכותם העולמות מקיימי, אחותם מרים

 .ונבואה בזכות אליהם

 

 : ִאיָתָמר-ֶאְלָעָזר ְוֶאת-ֶאתֲאִביהּוא -ָנָדב ְוֶאת-ַוִּיָּוֵלד ְלַאֲהֹרן ֶאת ס
 .עולם גדולי שהם 'וכו נדב את לאהרן ויולד הנה כי, מאד קדוש היה אהרן זרע וגם

 

 : 'ָזָרה ִלְפֵני ה-ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש סא
 .יתברך בו דבקו נפשותם בצאת כי ',ה לפני היו אם כי' מה נפרדו לא', וכו וימתש פי על ואף

 

ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ִּכי לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹו� ְּבֵני -ָזָכר ִמֶּבן-ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְׁשלָׁשה ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ָּכל סב
 : ִנַּתן ָלֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ִיְׂשָרֵאל ִּכי לֹא

 ספר מאמר והוא. הלויים פקודי בכלל נכללו כי ,פקודיהם ויהיו 'ה לפני שמתו אחר כי ועוד
 שמעון שבט מאימת נשמתו פרחה זמרי את פינחס הרג כאשר כי), א"ע ריז דף ג"ח( הזוהר

 פינחס בהימנות כי נמצא. ואביהוא נדב של האלו נשמות שתי בו נכנסו ואז. להורגו הבאים

 ידי על לומר .פקודיהם ויהיו' וכו וימת וזהו. הפקודים בכלל ואביהוא נדב היו הלוי פקודי בכלל

 .הלוי שבט של פקודיהם בכלל היו המה כי זה סמיכות

 

 כי .סיני במדבר ישראל בני את פקדו אשר הכהן ואהרן משה מפקודי איש היה לא ובאלה

 - סד( .נון בן ויהושע יפנה בן כלב אם כי איש מהם נותר ולא במדבר ימתו מות להם ה' אמר

 ).סה

 

http://www.daat.ac.il/


 326       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 עמרם מילדי נכנסו שלא מה הוא הלא, עמרם נישואי חששת הרהור אל שהיה פה הפתחון והנה

 בכלל לבוא אפילו הגיעו לא נכנסו לא אשר כי, לארץ נכנסו לא לאשר דומה אינו אמר. לארץ

 הנה כי. בסמוך כמפורש קהת בני פקודי בכלל נכנסו ואהרן משה אך. הכהן ואלעזר משה פקודי

 הפקודים בעת נותר ולא '.וכו להם' ה אמר כי' וכו ואהרן משה מפקודי איש היה לא ובאלה

 היו המה שהן ובניו ואהרן משה כן שאין מה. נון בן ויהושע יפונה בן כלב אם כי האלה

 .מהפקודים

 

  כז פרק
 

 : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵאה ֶאת-מֶׁשה ֲעֵלה ֶאל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יב
 : ָאָּתה ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחי�-ַעֶּמי� ַּגם-ְוָרִאיָתה ֹאָתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאל יג
ְמִריַבת -ִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים ְלֵעיֵניֶהם ֵהם ֵמי-ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר יד

 : ִצן-ָקֵדׁש ִמְדַּבר
 

  לב: לשית ראוי

  .אותה וראית ואמר חזר למה הארץ את וראה אומרו שאחר
 . אתה ריבה מה ,הארץ את באומרו וגם

 . גםה לרבות בא מה ,אתה גם באומרו וכן

 . ידבר שעליו ודאי ונאספת באומרו כי, מיותרת אתה מלת וכן

 . פה אשמתם מזכיר למה ',וכו מריתם כאשר אומרו ועוד

 '. וכו להקדישני פי מריתם כאשר יאמר ומהראוי ,העדה מריבת מזכיר למה ועוד

 . הם הן כי ידע לא מי ,קדש מריבת מי הם ואומר חוזר למה ועוד

 .הבנה כמשולל שהוא מריתם כאשר ולא, מריתם אשר על יאמר ראוי שהיה ועוד

 

 מקום שבכל, רחמים בקש שמשה) תשעו רמז פינחס ילקוט( ל"ז רבותינו אמרו הנה אמנם

 כמות כי. מתו המדבר דור שבעוון העולם יחשבו בל. עוונם יזכר ואהרן משה של סילוקן שיזכר

 כן על. הארץ אל באו ולא ההוא במדבר ואהרן משה מות כן, לארץ נכנסו ולא שמה המדבר דור

 שהיו נשים לשתי משל. לעיניהם המים על שמו הקדישו שלא על, שהיה מה יזכר, משה שאל

 הפירות שיתלו השנית וביקשה. שביעית פירות שאכלה על ואחת, שזינתה על אחת, לוקות

 .כחברתה זינתה היא שגם יאמרו שלא, בצווארה

 

 : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ּוְרֵאה ֶאת-מֶׁשה ֲעֵלה ֶאל-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יב
 ונבוא אל העניין
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 בסמוך הנה כי, והוא. זה במקום לעולם זה דבר להודיע הוא ברוך הקדוש רצה הנה כי ,והוא

 ללצים פה פתחון היה והנה. נון בן ויהושע יפונה בן כלב אם כי איש מהם נותר לא כי אמר

, הירושה דיני כהתימו מיד כן על. כנען לארץ באו ולא מתו שם ואהרן משה גם כי באומרם, יליצו

 באומרו, ואחיו ה"ע רבנו משה עניין מיד להודיע רצה. איש נותר שלא בו שנאמר מעניין שנמשכו

 אלוהים אמר בלבד לא, מדבר מתי אל כי, והוא'. וכו הארץ את וראה הזה העברים הר אל עלה

 .יראוה לא מנאצי וכל' וכו האנשים יראו אם כאומרו, יראוה לא שגם אם כי, לארץ יכנסו שלא
. ההוא בעון ומשה אהרן חלק מדבר כמתי לא כי להורות יתברך שעשה הראשון הדבר כן על

 .חלילה זה כמות זה מות שאין יורה כן ידי שעל באופן, הארץ את וראה' וכו הר אל עלה אמר

 

. העליונה הארץ גם אם כי התחתונה ישראל ארץ יראה בלבד לא כי, דעתו ליישב לו אמר ועוד

 - כן ידי ועל. העליונה את ריבה אתה כי הארץ את וראה וזהו

 

 : ָאָּתה ַּכֲאֶׁשר ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחי�-ַעֶּמי� ַּגם-ֹאָתּה ְוֶנֱאַסְפָּת ֶאלְוָרִאיָתה  יג
. היא מה עמיו אל אסיפה בעניין) כט לה בראשית( אצלנו הכתוב בהזכיר והוא '.וכו ונאספת

 מצווה כי), ב"ע ריח דף א"ח ויחי פרשת הזוהר ספרב אמרו הצדיק סילוק עת בהגיע כי והוא

 ויוצאין, מחיצתו אל קרובה מחיצתם ואשר, נפשו אל מתייחסים, גילו בני הצדיקים כל את יתברך

 מהעולם בצאתו וכאשר. עמיו אל אסיפה שהיא אחשוב וזה. אליהם אותו ומאספים פניו להקביל

 עד, להקבילו הבאים אליהם אותו מאספין אין, חטא אשר עוון מאיזה בו אחיזה לחיצונים יש

 אשר ההם הצדיקים אם, בזה וההיקש. אליהם יאסף ואחר, ליבונו וימי אשמתו מירוק ישלים

 אין. לארץ בחוץ מת, להקבילו ויוצאין כעת מת ואשר, המה בארץ אשר מקדושים העליון בעולם

 שלעומת העליונה הארץ שכנגד בגבול יראה ויגיע החיצוניות כל יעבור עד, מיד אליהם נאסף

 ימות אשר אך. בנשיקה מת לבלתי רק זה אין אך. מחיצתן היא משם אשר, ישראל ארץ

. ריחה ושואב בשושנה כמריח, אליה וממשיכה נפשו אל מתדבקת השכינה כי שהוא, בנשיקה

 ועמה השכינה עם באות ההן הנשמות כי, עמיו אל ליאסף עיכוב אין לארץ בחוץ ימות כי גם אז

 .חוזרות

 

 את היכן לה ואומר, נפשו עם מסיח משה שהיה). ד יא רבה דברים( רבה מאמר זה על והנה

 בחוץ נפשו יציאת פן חש כי, כתבנו. החיים בארצות' ה לפני אתהלך והשיבה. לילך עתידה

 את היכן אומרו וזהו, לארץ חוץ תחום כל עוברה עד העליונה בארץ מיד מלידבק יעכבוה לארץ

 לו מתדבקים לארץ בחוץ גם עומד שהוא במקום הלא כי, פחד שאין והשיבה. לילך עתידה

 .לארצות אמר שלא וזהו, החיים בארצות' ה לפני אתהלך אומרו וזהו. החיים ארצות

 

 החיים ארצות לו שמראה אחר כי. יתברך הוא פה לו הודיע עצמו זה כי יתכן שכתבנו ובמה

 כי ידוע הנה כי, והוא. עמיו אל מליאסף לארץ בחוץ הסילוק היות יעכבנו לא, ועליונה תחתונה
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 את וראה באומרו יתברך בישרו וזה '.ה פי על נאמר בשניהם כי, בנשיקה מתו ואהרן משה

 הראיות שתי ידי על כלומר, אותה וראיתה ואמר. והעליונה התחתונה ארץ שהוא הארץ

 כן ידי על. אחת ראיה על תוספת שהיא, 'וכו וראית של ו"הוי תורה כאשר. אותה וראיתהש

, הוא והטעם. עמך אל מיד ליאסף, לארץ בחוץ סילוקך, עיכוב לך יהיה לא, אתך שהשכינה

 ועל שכינה נשיקת ידי על סילוקו שהיה ,אחיך אהרן נאסף כאשר בעיניך ראית כאשר שיהיה

 רבותינו הפליגו כאשר, אהרן בסילוק ממשה נעלם לא זה ועניין. לך יהיה כן, עמיו אל נאסף כן

 .אהרן בסילוק משה ראה מאשר) תשעו רמז ילקוט( ל"ז

 

 אותה וראיתה אומרו ,הארץ את וראה אומרו אחר כי לב בשום, זה דרך על הכתוב שיעור או

 . מיותר הוא

 בסוף א"ה שם אין אחורי את וראית באומרו שהרי, מיותרת היא וראיתה של א"ה כי ועוד

 . התיבה

 ויאסף שיראה זוכים כולם לא אך, שכינה פני רואה במותו ישראל איש כל כי, ידוע הנה אך

 עמיו אל יאסף ולא, שכינה ותסתלק נפשו תצא ראותם שאחרי יש כי. מיד הצדיקים במחיצת

 ,הארץ את וראה אמרתי הנה, יתברך הוא לו אמר. עוון או חטא איזה מחלאת ויטהר ימרק עד
 שכינה היא העליונה ארץ את שהיא, וראיתה כי מוסיף אני עתה. העליונה ארץ באת שרביתי

 .עמך אל עמה ונאספת ומיד, יחד התחתונה את היא, אותה וגם. א"ה נקראת שהיא
 שהיא, עשיתה' ה אתה כעניין. אותה וראית כאומר שהוא, א"הב וראיתה שבאומרו נאמר ואם

 מקום אל הולך והכל ',וכו ונאספת ומיד, השכינה את אותה אומרו יהיה. אותה עשית כאומר

 .אחד

 

 אך. בנשיקה שמתה מרים את גם ריבה אפשר שהיה אמת והן .אתה גם באומרו כיוון עוד

, והוא, במשה הוא שהכל יתכן ולכן. שם דשם שווה מגזירה למדו) א כח קטן מועד( ל"ז רבותינו

 נשאר הגוף אך עמיה אל נאספת הנפש צדיקים יתר כי, והוא. זולתו זכה שלא למה זכה משה כי

 ועל. וקברו יתברך הוא בו היטפל כן על כי, וזך קדוש היה גופו גם ה"ע רבנו משה אמנם. בקבר

 איכות מעין, רוחניות מעין מציאות שהיה במקומו אצלנו ככתוב, השמשות בין נברא קברו כן

 צדיקים נפשות שבאו בו נאמר בלבד שלא, באופן. השמשות בין שבת בערב הבא קדושה שפע

 לא כי. ספיריותו הוראת שהיה, פניו עור קרן כי. גופו פני להקביל גם אם כי, נפשו פני להקביל

 שהוא אתה גם עמך אל ונאספת באומרו, גםה ירבה וזה. יום ועשרים מאה' ה עם היה חנם

 .כמדובר אחיך אהרן נפש נאסף כאשר, גופך גם

 

ְמִריַבת -ְלֵעיֵניֶהם ֵהם ֵמיִצן ִּבְמִריַבת ָהֵעָדה ְלַהְקִּדיֵׁשִני ַבַּמִים -ַּכֲאֶׁשר ְמִריֶתם ִּפי ְּבִמְדַּבר יד
 : ִצן-ָקֵדׁש ִמְדַּבר
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 עוון על מדבר כמתי היו לא כי, לומר ',וכו מריתם כאשר לומר העניין גלה זו הקדמה כל ואחר

 .מרגלים

 מהיות יבצר לא עדיין אך, מרגלים בעוון חטאו לא כי אמת הן כי לומר מקום היה עדיין והנה

 מריתם כאשר הלא כי, עוון כבדי אינכם אמר לזה. יתברך קראו מרי הלא כי, קלה בלתי אשמתו
. מריבתם בשביל שהוא העדה במריבת אם כי, לכם חלילה היה מרי לכוונת לא, צין במדבר פי

 כל ועם. להכאה מדיבור משה כוונת השתנות היסבו רבו אשר ריבתם כי, למעלה שכתבנו והוא

 לא אשר שגם ,העדה מריבת באומרו כי איש רוח על יעלה ולא. לעיניהם להקדישני חפצתי זה

 כן לא כי .הקדישני לבלתי העדה במריבת שנתלית אלא, כן גם תקרא מריבה מאמרי קיימת

 לומר, צין מדבר קדש מריבת מי הם וזהו .העדה מריבת זולתי מריבה הייתה עוד לא כי, הוא

 המה, שם הכתוב מאמר שהוא .צין מדבר האמורה אותה אלא אינו קדש מריבת כללות כל כי
 לשלול כוון זה כי, חלילה למשה זה תואר שיתייחס לא '.ה את ישראל בני רבו אשר מריבה מי

 .כמדובר למעלה האמורות שהם אמר ופה. שם

 

 : ֵלאֹמר 'ה-ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל טו
 : ָהֵעָדה-ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל-ֱא�ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל 'ִיְפֹקד ה טז
ַּכּצֹאן  'ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת ה-ֲאֶׁשר יז

 : ָלֶהם ֹרֶעה-ֲאֶׁשר ֵאין
 : יוָיְד� ָעלָ -רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת-נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-ְל� ֶאת-מֶׁשה ַקח-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יח
 : ָהֵעָדה ְוִצִּויָתה ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם-ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ָּכל יט
 : ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד� ָעָליו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל כ

ִּפיו ָיֹבאּו -ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל-ַעל 'ָהאּוִרים ִלְפֵני הְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַיֲעֹמד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט  כא
 : ָהֵעָדה-ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל-ְּבֵני-הּוא ְוָכל

-ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ָּכל-ֹאתֹו ַוִּיַּקח ֶאת 'ַוַּיַעׂש מֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה כב
 : ָהֵעָדה

 : מֶׁשה-ְּבַיד 'ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵּוהּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ְסֹמ� ֶאתַוּיִ  כג
 

 . משה מאמר יתברך הוא יאמר מי אל כי, לזולת לומר אינו כי, צודק בלתי לאמר אומרו הנה. א

 . בשר לכל רוחות אלוהי יאמר הראוי כי ,בשר לכל הרוחות אלוהי אומרו. ב

 ישראל את מכניס הוא יהושע כי משה ידע, במחנה מתנבאים ומידד אלדד היו מאז הרי כי. ג

 ומייעץ יודע כבלתי עצמו עשה ולמה). כו יא במדבר ספרי( הייתה נבואתם זאת הן כי, לארץ

 כמייעץ שיראה נחשב זר כמו ',וכו יפקוד אומרו מציאות וגם .העדה על איש יפקוד קונו לפני

 . חלילה עולם של למלכו
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. ה. פעמים ארבעה נאמר אחד דבר שיראה ',כו יוציאם ואשר' כו לפניהם יצא אשר אומרו. ד
 שנאמר כדבר. ישראל רועה' ה העדה על איש בלי גם הלא כי 'כו' ה עדת תהיה ולא אומרו

 ). א כג תהלים( אחסר לא רועי' ה אומר הוא בדוד וכן), לא לד יחזקאל( מרעיתי צאן צאני ואתן

 . מיותרת לך מלת כי ,לך קח אומרו. ו

 . באנשים צודקת בלתי הקיחה וגם

 . הסמיכה עניין מה וגם, בו רוח איש כל כי ,בו רוח אשר אומרו. ז

 יא במדבר( עליהם ושמתי עליך אשר הרוח מן ואצלתי נאמר זקנים בשבעים למעלה כי. ח

 . המאציל יתברך הוא היה ולא, 'כו מהודך ונתת' כו וסמכת אומר הוא ופה). יז

 . שיצוהו הזה הציווי הוא מה ,לעיניהם אותו וצויתה' כו לפני אותו והעמדת אומרו. ט

 את בצוותו כולם עיני ישלטו מיל עשר שנים שהוא העדה מחנה איך כי ,לעיניהם אומרו וגם

 . אמות ארבע כשיעור שיהיה, יהושע

 ולמה ,עליו ידך את וסמכת אומרו אחר לאומרו ראוי היה זה כי ',כו מהודך ונתת אומרו. י

 . הדבקים בין הקודם פסוק הכניס

 . משה בהוד שתלויה שמיעה זו מה ,ישמעו למען אומרו. יא

 שיתנהג ההנהגה אל אם כי המינוי אל נוגע זה אין כי', כו יעמוד הכהן אלעזר לפני אומרו. יב

 . כן אחרי

 . הוא חידוש מה ',ה צוה כאשר משה ויעש אומרו. יג

 אלעזר לפני יעמידהו כך ואחר עליו ידיו יסמוך שתחילה אמר יתברך הוא כי, היפך אדרבא כי. יד

 . הסדר היפך והוא העדה וכל

 ידיו את ויסמוך כאומרו, שתיהן סמך והוא. אחת יד ,ידך את וסמכת אמר יתברך שהוא. טו

 '. כו

 . משה אל' ה דבר כאשר יאמר והראוי, הציווי אצל היד עניין מה כי ,משה ביד אומרו. טז

  '.ה צוה כאשר משה ויעש נאמר הרי כי ',ה דבר כאשר שנית פעם אומרו. יז

 .לו אמר לא האורים במשפט שישאל עניין כי. יח

 פי על לא אם דבר יהושע יעשה לא כי נאמר פה הנה כי .לב נשית הביאור אל לבא אמנם

 דבר שהיה אם כי מצינו לא, ומלחמותיו יהושע עניני בכל, והנה. אלעזר ידי על ותומים האורים

 א יהושע( 'וכו עמך אהיה משה עם הייתי כאשר שנאמר כדבר. משה עם היה כאשר אליו' ה

 ).ה

 

 : ֵלאֹמר 'ה-ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל טו
 ונבוא אל העניין

 לא ,עמך אל והאסף 'כו העברים הר אל עלה אליו יתברך מאמרו משה בראות הנה כי ,והוא

 ותלה. הארץ אל לבוא ויניחהו ירחמהו ישוב אולי, יתברך לפניו דבר ודבר. הרחמים מן נתייאש

 .למעלה כתבנו כאשר יתברך לפניו עונו קל כי ראותו אחרי גם ומה. ישראל תועלת על הדבר
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 : ָהֵעָדה-ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל-ֱא�ֵהי ָהרּוֹחת ְלָכל 'ִיְפֹקד ה טז
 עליו רבנו משה נפש כי, האמת מחכמי ידענו הנה כי, והוא '.כו הרוחות אלוהי ואמר והחל

 אל האילן שורש בחינת כערך להם ותהי. ישראל ריבוא ששים כללות כל הייתה כוללת השלום

 היה, זולתו היה ואם. להם להטיב עליהם ממנו יורק הטוב השפע כן ידי שעל, הענפים בחינת

 למעלה נפשותם אשר ידו על יושפעו ואיך, מישראל מקצת למטה נפשו גדר שיהיה אפשר

. עליהם להקים מכלן למעלה נפש איזו ידע, כולן הנשמות אלוהי שהוא מי רק זה יודע ואין. הימנו

, גביהן על עולה שרוחו. העדה על שהוא איש בשר לכל הרוחות אלוהי' ה יפקוד אומרו וזהו

 .העדה על איש וזהו
 

ַּכּצֹאן  'יֹוִציֵאם ַוֲאֶׁשר ְיִביֵאם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת הֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר -ֲאֶׁשר יז
 : ָלֶהם ֹרֶעה-ֲאֶׁשר ֵאין

 שלא '.וכו למלחמה לפניהם יצא אשר למען הוא, כולם על גדולה נפשו שתהיה שאמרתי ומה

 לו יהיו למען, המחנה באמצע או אחרון רק, במלחמה ימות פן ראשון יוצא שאינו כמלך יהיה

 כאשר ראשון שוב ולבלתי. ליפול יירא ולא, ראשון שיצא יהיה זה אך. לפניו אשר העם כל למגן

, חציים שם ישאיר ולא. למלחמה העם את יוציאם ואשר וכן .לפניהם יבא ואשר אם כי, בצאתו

 כל ועל עליו מגן טובו ושפע, כוללת נפשו להיות לו זה כי. עמו שיחזירם יביאם ואשר אם כי

 .עמו

 

 שלא כדי הוא .העדה על האיכות גדולת נפשו שתהיה ,העדה על איש שאמרתי מה ופירש

 להם אין אשר כצאן[ יהיו לא ',ה עדת בייחוד הנקראים שבעדה המובחרים הם, 'ה עדת תהיה
 שהם, מנפשו עליונות שנפשותם האיכות לגדולי שפע לשלשל שיוכל איש שהוא]. רועה

 שאינו שימצא, באיכות הגדולים מנפשות למטה נפשו אשר כן שאין מה '.ה עדת הנקראים

 וזה. 'ה עדת לנקראים לא אך, סתם עדה הנקראים הם האיכות לקטני רק שפע וממשיך רועה

 יהיה מגדרם למטה שאשר .רועה להם אין אשר כצאן, המובחרים 'ה עדת תהיה ולא אומרו

 יהיה אשר איש יפקד אם כי'. ה עדת לנקראים לא אך, שפע להם ממשיך סתם לעדה רועה

 . עצמו במשה רק איננו זה שעניין, האמת לפי והוא. כולם את רועה

 

 : ָיְד� ָעָליו-רּוַח ּבֹו ְוָסַמְכָּת ֶאת-נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-ְל� ֶאת-מֶׁשה ַקח-ֶאל 'ַוּיֹאֶמר ה יח
 הוא לו אמר אך. כן נעשה ולא, כבראשונה להחזירו יתברך השם רצון יהי אולי, בלבו והיה

 וזהו. הוא לך זה גם אך לבבך עם אשר את ידעתי, לומר '.וכו נון בן יהושע את לך קח יתברך

 רוח כבר אך, סמיכה מספיק היה לא נפש רק לו היה לא ואם. כמוך כמוהו כי, לך זהו כי לך קח

 .בו
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, הוא והטעם. בזקנים היה כאשר עליו ושמתי עליך אשר הרוח מן ואצלתי אומר איני ,יאמר או

 ואינו. מרוחך בו יש כי כולל הוא בזה והרי. אותו למודך ידי על ,בו רוח אשר איש הוא כבר כי

 כי. זקנים בשבעים כאשר, הייתה בו לא אשר חדשה רוח בו כמהוה, המאציל אני שאהיה צריך

 מרוח בעצם להיות, בדבר יותר להפליג מספיק עליו ידך שתסמוך אתה, כבר בו שרוח אחר

 .כמדובר הכוללת אליו

 

 : ָהֵעָדה ְוִצִּויָתה ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם-ְוַהֲעַמְדָּת ֹאתֹו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ָּכל יט
 אלעזר לפני אותו והעמדת כן על'. ה לעדת המתייחסים הגדולים יחשיבוה לא אולי תאמר ואל

 שיהיה לנגיד אותו וצויתה. הגדולים עם קטנים העדה כל ולפני, ישראל כל ראש שהוא, הכהן

 שהוא ,לעיניהם אותו וצויתה וזהו. עיניהם להיות שהוא העדה עיני כעניין .לעיניהם למו

 עשר שנים המחזקת ישראל עדת איך, כמשמעו שאם ,לעיניהם אומרו וזה. השאר וכל לאלעזר

 .כולם של לעיניהם צוויו יהיה מיל

 

 : ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכלְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד� ָעָליו  כ
 בו תורק שבסמיכה מה שמלבד הלא. ויחשיבוהו לו שישמעו מלכות אימת בו תחול ובמה

, עליו מהודך ונתת אומרו וזה. מלכות אימת בו להריק תכוון גם, בהם להשפיע נשמתך מכללות
 עליו מהודך ונתת וזהו. הגדולים גם הכל לו ישמעו באופן, בך אשר מלכות הדר מהוד הוא

 '.וכו ישמעו למען
 

ִּפיו ָיֹבאּו -ִּפיו ֵיְצאּו ְוַעל-ַעל 'ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַיֲעֹמד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני ה כא
 : ָהֵעָדה-ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל-ְּבֵני-הּוא ְוָכל

 '.וכו יעמוד הכהן אלעזר לפני הנה כי, לאלעזר צריך יהא שלא כמוך כך כל כחו יגדל לא אך
 

-ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוִלְפֵני ָּכל-ֹאתֹו ַוִּיַּקח ֶאת 'ַוַּיַעׂש מֶׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה כב
 : ָהֵעָדה

 וסמכת' וכו לך קח שנאמר כדבר, עליו ידו וסמך שלקחו ,אותו' ה צוה כאשר משה ויעש אז
 '.וכו
 כי ואחשוב '.וכו ויסמוך' וכו לפני ויעמידהו אמר ',וכו אותו והעמדת יתברך צוהו אשר ועל

 שיוכל. קדושה, אחד. בו אשפיע שתים ובה, אחת ידי שאסמוך יתברך ציווני הנה, אמר משה

 '. ה עם הנקראים את גם ולרעות להשפיע

 לתת גם שאכוון אם כי, אחת רק ידי שתי את שאסמוך ציווני ולא. מלכות הדר בו לתת ,שנית

 ',וכו לו ושאל יעמוד הכהן אלעזר לפניש לו אמר, תלמידי שהוא עם לקנא ובא. עליו מהודי

 שתים לעשות לי שהיה שמה, שלי את אעשה כן על. כהן שאלת צריך שאיני אני כן שאין מה

 . כוונות בשתי בשתים אעשה אחת ביד
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 בדרום חכמה כי. שמאל ביד מלכות הדר ובחינת. בימין הקדושה בחינת תחול למען, אחת

 . כנודע בצפון מלוכה כי, בשמאל הוא עליו מלכות מהוד ולתת. הימין שהוא

 .השפע להפליג ,שנית כוונה

 

 : מֶׁשה-ְּבַיד 'ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵּוהּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ַוִּיְסֹמ� ֶאת כג
 עד הופלג, כולם על לנגיד יצוהוו כאשר כן ידי ועל. עליו, הידיים שתי הן ,ידיו את ויסמוך כן על

 יתברך הוא מדבר, משה ביד' ה דבר היה כאשר, שהוא. משה ביד' ה דבר כאשר שהיה גדר

 היה, משה עם היה כאשר כי. יהושע ביד בהיותם עתה כן, משה ביד היו כאשר. ישראל לצורך

 ביד בהיותם כאשר ישראל וכל הוא ובא יוצא היה, יהושע עם מדבר שהיה' ה פי על כי. עמו

 שאינו למי רק ותומים אורים צורך ואין, הוא נביא כי ותומים אורים למשפט הוצרך שלא. משה

. לאלעזר צריך היה עדיין אחת ידו סומך היה ואילו. הקדש רוח רק השיג לא דוד גם כי. נביא

 אך לפניו עמידה צריך ידיו שתי סמיכת קודם כי להורות, לפניו העמידו ידיו יסמוך טרם כן על

 .כן אחרי לא

 

  כח פרק
 

ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת-ַצו ֶאת ב
 : ְּבמֹוֲעדֹו

 : ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד-ְּכָבִׂשים ְּבֵני 'להְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו  ג
 

  .ואמרת צו כפל למה לב לשים ראוי
 . אתה ריבוי עניין מה וגם

  .לחמי ואומרו קרבני אומרו וגם
 . שנית פעם ואמרת אומרו ועוד

 הוא. עליו כתוספת למציאותו חוץ שהוא מה הוא הקרבן עיקר כי, כתבנו ויקרא בפרשת הנה אך

 להיות כדאי והיה יתן ומי, מקריב הוא עצמו את כי שהוא, הקרבן בהקריבו האדם שיכוון מה

 ההוא חי בבעל שנעשה מה שכל, הדין את עליו מצדיק הוא מעתה ולכן. כיצחק קרבן עצמו הוא

 ומודה, עצמו על מקבל הוא וכך. בו ליעשות ראוי היה, עבודות יתר וכל וניתוח והפשט כשחיטה

  דברים: שני בקרבן נמצאו. תמורתו חי בעל שנתן יתברך לו

 . במחשבה אחד

 . המעשה שנית

' לה קרבן יעשה, ממש מכם יקריב כי אדם באומרו במקומו, אצלנו ככתוב הכתוב מאמר והוא

 .המעשה שהוא, קרבנכם את תקריבו' וכו הבהמה מן כך ואחר. במחשבתו
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ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניֹחִחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת-ַצו ֶאת ב
 : ְּבמֹוֲעדֹו

  ,אחד דבר ישראל בני את צו, פה יאמר וזה
 . שני דבר אליהם ואמרת כך ואחר

 

 . בפועל קרבן יש כי, והוא'. וכו לחמי קרבני את ,הוא הראשון הדבר

 . אתה ריבוי והוא, במחשבה עצמו מקריב שהאדם מה והוא, נוסף קרבן ויש

 מקבל שאני .לחמי הנקרא הוא חיים, הבעלי על הנוסף ריבוי הוא קרבני, את שהוא מה, ואמר

 הוא ,לאישי והוא שני ויש. במחשבה עצמו מקריב שאדם מה שהוא. טוב הרצון שהוא, לי כלחם

 .המזבח באש בפועל הניתן

 

 .במועדו לי להקריב תשמרוש מה הוא, הראשון שהוא לי וערב מריח שאני ניחוחי ריח והנה
 שאמרתי מה אך. עיקר עושה שאני מה שהוא ,ישראל בני את צו אמר עליו אשר הוא זה והנה

 -ואומר  ומפרש חוזר אני זה על הקרבן מציאות הוא אליהם, ואמרת

 

 : ָׁשָנה ְתִמיִמם ְׁשַנִים ַלּיֹום ֹעָלה ָתִמיד-ְּכָבִׂשים ְּבֵני 'להְוָאַמְרָּת ָלֶהם ֶזה ָהִאֶּׁשה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו  ג(
 '.וכו תקריבו אשר בפועל לאישי שהוא מה שהוא

 

 

 מטות פרשת
 

  ל פרק
 

 : 'ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה הָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה -ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ב
ַהֹּיֵצא ִמִּפיו -ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל-ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָּסר ַעל-אֹו 'ִיֹּדר ֶנֶדר לה-ִאיׁש ִּכי ג

 : ַיֲעֶׂשה
 

 בני אל דבר לאמר משה אל' ה וידבר, התורה בכל כאשר נאמר לא למה, לב לשים ראוי
 ראשי אל דבר יאמר, מתיר מומחה יחיד כי, לומר, הראשים הזכירו הוא ואם '.וכו ישראל
 '. וכו המטות

 . ישראל בני ואל המטות ראשי אל לומר לו והיה ,ישראל לבני אומרו, ועוד
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 שיורה'. ה דברו אשר הוא וידוע, הציווי סיפר ולא ',וכו הדבר זה לשון אומרו עניין מה וגם

 . אחר באופן ולא 'ה צוה אשר הוא הדבר זה כאומר

 .אסר לאסר שבועה השבע נדר ידור אומרו כפל ועוד
 

 : 'ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה-ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ב
 ולנדור לישבע עם המון דרך הנה, יאמר. הדין פי על ל"ז רבותינו דרשות זולת הפשט לפי אך

 שמעון כן ועל. יקראו צדיקים נדרי ולא, עושים הם שמים לשם שלא, באופן, וכיוצא כעס מתוך

 בנזיר נדר עליו להתגבר יצרו שבא שעל, הדרום מן מאחד לא אם, נזיר מאשם אכל לא הצדיק

 יזהירו, ומנהיגיהם וגדוליהם חכמיהם שהם ,המטות ראשי אל משה אמר כן על). ב ט נדרים(

' ה בעיני טוב כי רוחם על יעלה אל. להם לאמר שבטו את איש בפיהם שומה ותהיה. הדבר על

 אחת על זולתי. ידור שלא לגבר וטוב. במה בנה כאילו הנודר כל אדרבה כי, בנדרים הרבות

  בחינות: משתי

 היין על בנדר עצמו שאוסר', בה לידבק יצרו להכניע שהיה, הצדיק דשמעון כעובדא ',לה או

 . בו וכיוצא

 ל"ז שאמרו כמו. ההוא הדבר לעשות שלא ישבע להחטיאו יצרו בא אם, והיא, שנית בחינה או

 ואקימה נשבעתי דוד מאמר והוא, ליצרם שנשבעו ובועז יוסף עשו כן כי) י בהעלותך תנחומא(

 ). קו קיט תהלים' (וכו לשמור

 ישראל לבני הוא הלא, להם דבר ומה. וחכמיהם המטות ראשי אל משה וידבר יאמר וזה
 חפץ כי רוחכם על יעלה אל, להם לאמר יזהירו ישראל לבניש '.ה צוה אשר הדבר זה לאמר

  .'ה צוה אשר הדבר זה אם כי. נדרים בריבוי' ה
 
ַהֹּיֵצא ִמִּפיו -ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל-ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָּסר ַעל-אֹו 'ִיֹּדר ֶנֶדר לה-ִאיׁש ִּכי ג

 : ַיֲעֶׂשה
 . הצדיק דשמעון כעובדא יצרו בהכניע' בה לידבק שהוא ,'לה נדר יהיה ידור כי איש איש

 שהוא מה לאסור שהוא .נפשו על אסר לאסור שבועה תהיה ישבע שאם ,שנית בחינה וכן

 את החזיק למען. עליו נאסר שכבר איסור יעשה שלא ליצרו לישבע שהוא ,נפשו על איסר כבר

 מזה טוב, זה כל ועם. ההוא הרע הדבר עשות לבלתי, הרע היצר נגד נפשו ואת הטוב יצרו

 כי, הטוב לעשות שנאמרה שבועה בלי דברו יחל שלא אם כי. ושבועה לנדר יזדקק שלא ומזה

 .יעשה מפיו היוצא כל אם
 

 על לעבור שלא, מסיני מאז עליו שבועה כבר שהוא מה ,שבועה השבע או .הכתוב שיעור או

 הוא טוב זה כל עם. ועומד מושבע הוא הרי זה ובלעדי, שבועה על חלה שבועה שאין וגם. דת

 שאפילו, הוא מהכל וטוב. ובועז יוסף עשו כאשר, עוד להיזהר נפשו על איסר שהוא מה לאסור

 .כמדובר 'וכו דברו יחל לא שבועה היה לא
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 בפיו האומר, שבועה בלי כי רוחכם על יעלה אל, המצווה את לקיים לישבע שאמרתי מה, או

 היא כי 'וכו דברו יחל לא אם כי. בו וכיוצא זה פרק אשנה כעניין, לקיים חייב אינו לעשותה

 .לגבוה אמירה

 

  לא פרק
 

 : מֶׁשה ֵּלאֹמר-ֶאל 'ַוְיַדֵּבר ה א
 : ַעֶּמי�-ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ב
 'ה-ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת-ָהָעם ֵלאֹמר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל-ֶאל ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ג

 : ְּבִמְדָין
 : ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלֹכל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא ד
 : ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא-ְׁשֵניםַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ַלַּמֶּטה  ה
ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַלָּצָבא ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש -ִּפיְנָחס ֶּבן-ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ַלָּצָבא ֹאָתם ְוֶאת ו

 : ַוֲחֹצְצרֹות ַהְּתרּוָעה ְּבָידֹו
 

  לב: לשום ראוי

 . היא ואחת, נקמת נקם באומרו אלו נקמות כפל אל. א

 . זו בנקמה משה אסיפת תלה זה למה. ב

 לאמר אינו כי, הבנה ומשולל מיותר לאמר אומרו כי ,לאמר העם אל משה וידבר אומרו. ג

 . לזולת

 בידו מדין נקמת תהיה הוא ברוך הקדוש רצה כי יורה ',וכו נקמת נקם יתברך מאומרו כי. ד

 '.וכו מאתכם החלצו ויאמר מעליו הדבר יסיר איך כן ואם. משה ביד עוג הייתה מיתת כאשר

 לעשותו להם ציוה השליחות גם אם כי, לעשות בקש לא ידו על זה על הנקמה עשות בלבד לא כי

 ]. לצבא תשלחו כאומרו[

 שיורה. לצבא אנשים שיחלצו אומר ואיך, הצבא הם עצמם האנשים הלא כי, לצבא אומרו. ה

 בלכתם הלא כי, אפשר אי מדין צבא על הוא ואם. זולתם צבא שהוא למה הולכים האנשים כי

 תשלחו שאומר במה הוא הלז הקושי וכן. לבטח בעריהם היו אם כי מדינים של צבא היו לא
 , לצבא' וכו אותם וישלח שאומר ובמה ,לצבא

  .לצבא' וכו פינחס ואת ובאומרו
 . מיותרים רובם כי לצבא פעמים כמה אומרו אל לב לשים ראוי ועוד

 בכלי חלוצים יהיו צריכים כי להם שמראה, בלבם מורך נותן יורה כי ,מאתכם החלצו אומרו. ו

 . התשועה' ולה מלחמה איש' ה והלא. נגדם מלחמה

 . מדין על וילכו יאמר היה ומהראוי, זו הויה עניין מה ,מדין על ויהיו אומרו. ז
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 נקם באומרו ישראל אל הנקמה ייחס למעלה כי, היה זה מה. במדין' ה נקמת לתת אומרו. ח
  .במדין' ה נקמת לתת באומרו יתברך אליו אותה מייחס ופה ,ישראל בני נקמת

 בהם היו ולמה, אלפים עשרה משתים יותר שלוח לבלתי צמצם למה ,למטה אלף אומרו. ט

 . ושבט שבט מכל

 . נמסרו ולמי אותם מסר מי ',וכו וימסרו אומרו. י

, משה יאסף אחר כי ידעו כי לצאת רוצים היו לא כי) ג כב רבה במדבר( ל"ז מאמרם וידוע

 מסר מי מהכתוב חסר זה כל עם ועדיין. כרחם בעל מיד נמסרו כן ועל, הזמן להאריך ובקשו

 . אותם

 שלח ואיך, ישלחום והם לצבא שישלחו לישראל אמר הוא כי ,משה אותם וישלח אומרו. יא

 . משה אותם

 . הקודם בפסוק נאמר כבר מספרם כי ,למטה אלף אומרו וגם

 . מיותרת אותם מלת וכן

 . הוא הכהן אלעזר בן כי הוא ידוע פינחס מאומרו כי ,הכהן אלעזר בן פינחס ואת אומרו. יב

 כלי מאי, מספיק היה החצוצרות מלחמה משוח כהן להיותו הלא כי ,הקדש וכלי אומרו. יג
  .הקדש

 .היה' ה צוה כאשר כי ידע לא מי ',כו' ה צוה כאשר מדין על ויצבאו אומרו. יד

 

 : ַעֶּמי�-ְנֹקם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ב
  עונות: סוגי שני היו כי, למעלה כתבנו הנה אמנם

  מואב בנות ידי על אחד

 . מדין בנות ידי על ואחד

 . ובאלוהיהן בזימה, יכונה עם בשם אשר, העם המון את החטיאו מואב בנות כי

 לבלתי ויתנכלו. יכונה ישראל בשם אשר את גם להטעות רק, פניהן שמו לא מדין בנות אך

 . פעור את רק מאלוהיהן הביא

 עצמיכם לפעור רק, הפסילים את מכובדים תכבדו נבקש אל להם באמור, כזביהם ויתעום

 בשם אשר גם הזה ובדבר. די בלי עד פניהם על ושיניכם חוראכם להריק רגלכם את ולהסיב

. מקום בלי צואה קלון פניה מלא אם כי, הזאת זרה לעבודה עוד לי מה באומרם. טעו יכנו ישראל

 לאלוהיהן וישתחוו לעם ותקראנה מואב בנות אל לזנות העם ויחל אמר מואב בבנות זה ועל

 לבעל ישראל ויצמד אומר הוא כן אחרי רק. סתם אלוהיהן והזכיר עם שהזכיר), א כה במדבר(
 המדינים את צרור כאומרו, מדין ידי על והוא. בפעור רק טעו לא ישראל הנקראים כי. פעור

 לבני היו הנה הן, שלפנינו בפסוק וכן). יז כה במדבר( פעור דבר על לכם הם צוררים כי' כו
, פעור דבר על המדינים עניין היה ישראל לנקראים כי). טז לא במדבר( פעור דבר על ישראל

 . בארוכה זה כל למעלה כמפורש
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 ישראל ויצמד כאשר כן על כי. הכשרים את החטיא על רק גדולה קנאה קנא לא יתברך והוא
 את צרור ציוה מאז כן על, במדין ביחוד זה דבר ולהיות. בישראל' ה אף ויחר מיד ,פעור לבעל

 הוא כן ועל. עם הנקרא נקמת ולא כלומר ,ישראל בני נקמת נקם פה אומרו וזה '.כו המדינים

 בפסוק כמפורש ישראל לבני היו הנה הן עניין והוא. כמדובר מואב את ולא ,המדינים מאת

 .למעלה ההוא

 

 שתים הנה, והוא. ד"בס למעלה האמורות ההערות כל בו יתיישבו, פעמינו לדרך נשים עוד

  מלחמות: סוגי הם

 . אותו בהחטיא חברו נפש הורג יש

 לטמאה יקרב לא נפשו את רק, בשרו ואת עצמו את הקשה בחרבו ימיתנו כי, בחלל נוגע ויש

 . חטא אשר בעון נטמאה לא כי

. נתנה אשר האלוהים אל מלשוב תעדר ולא נפגמה לא, אותו בהרוג תגורש גיו מן נפשו כי וגם

 הרג שלא ,השני הסוג כן שאין מה. וימיתנה הנפש עד נגע כי, מאד עצום הראשון הסוג כן על

 בקשו ומצרים אדום כי) תתקלג רמז תצא כי ילקוט( ל"ז מאמרם והוא. לבדו החומר את רק

 בחרב פן אמר ואדום'. כו בחרבי אריק' כו אשיג ארדוף אמרו מצרים. ישראל את בחרב להרוג

 לא אדומי תתעב לא א"כד, בהתגיירם אותם שנוא לבל הוא ברוך הקדוש וציוה. לקראתך אצא

 .המדינים את להרוג פה וציוה. ומואבי עמוני יבוא לא עליו נאמר החטיאך אשר אך. מצרי תתעב

 

 ונבוא אל העניין
 . המדינים גמלונו אלו רעות שתים כי, והוא

 יותר הנוגע על וגם. זימה היא', ה ששנא במה ישראל את שהחטיאו ,הנפש אל נוגעת ,אחת

 את וטמאו, יתברך דתו על שהעבירום', ה בכבוד נגעו ובזה. זרה עבודה להעבידם יתברך אליו

 . ממעל אלוה חלק הם אשר ישראל בני נפשות

 . במגפה שמתו אלף וארבעה עשרים באבדן גוויותיהם מות גרמו ,שנית

, אלו בחינות משתי אחת כל כי ספק אין והנה. כולם את יתברך הוא מכלה היה פינחס ולולי

 לאביהם כביכול מצר ישראל מיתת גורם על גם כי. תקרא מצווה מלחמת מדין על הלוחם

 על ולילה יומם ואבכה' כו ראשי יתן מי) כג ח ירמיהו( ואומר. צר לו צרתם בכל כי, שבשמים

 .עמי בת חללי

 

, והרגו זמרי מעשה על קנא שלא על משה את האשימו) כה כ רבה במדבר( ל"ז רבותינו והנה

 במקום אמר שפינחס אלא. הדבר נוגע היה אליו כי, בו פוגעין שקנאין ארמית בועל לכל כמשפט

 בא כאשר, ידיו רפו משה כי, אמרו ויש. והרגו הוא ויקם, לרב כבוד חולקין אין' ה חילול שיש

. אסורה לו אמר, מותרת או אסורה זו לו ואמר, משה אצל והוליכה בבלוריתה ותפשה זמרי

 פינחס שיטול כדי, ההלכה ממנו נתעלמה כי, אמרו ויש. לך התירה מי יתרו בת כן אם, לו אמר
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' ה חילול שבמקום מה שעל אמרו כן שעל, משה אל הדבר נוגע היה למה לדעת וראוי. הכהונה

 ישראל איש כל על בו פוגעין קנאין ל"ז באומרם והלא. פינחס הדבר עשה לרב כבוד חולקין אין

 .נאמר

 

 משה. ישראל שאר מלכל יותר, פינחס אל או משה אל בעצם הדבר נוגע בייחוד הנה, אמנה אך

. מדין נשיא בת כזבי דבר על קנא ולא מחניף היה כן שעל יאמרו בל, מדינית נשוי שהיה על

 לו היה שאלעזר אלא. פוטיאל מבנות לו שלקח אביו לאלעזר וכן. ממדינית בא כי על ולפינחס

 לפינחס או למשה אך. זמרי את בהמיתו ליטמא לו יאות ולא, היה גדול כהן כי על מנוס בית

 שלקחה זמרי מעשה על, משה אל יותר נוגע ידות ועשר. ביותר יאות נתכהן לא שעדיין

 היא אסורה לו ובאמור. מותרת או אסורה זו לו ויאמר פניו והעיז, משה לפני ויוליכה בבלוריתה

 והוא. ובראשונה בעצם הקנאות משפט היה לו כן ועל. שגיירה אחר משה לנישואי זנותו הקיש

 להיות, המדינים קנאת בקנאו לתקן עתה למשה יאות כן על. כמדובר ידיו רפו כי, עשה כן לא

 .במדין' ה נקמת לנקום מתחרה

 

 וקשט איפה זאת עשה אליו אמר. ירצה בן את כאב, משה את באהבתו שבשמים אבינו כן על

 כי, והוא'. וכו תאסף ואחר נקמת נקם וזהו. אבותיך אל תבוא בטרם ההוא הדבר לתקן עצמך

 מתעוררים מחיצתו ואנשי הצדיק קרובי כי, הוא, עמיו אל אסיפה עניין כי, אצלנו כתוב הנה

 אחיזת צד ההוא האיש על יש כאשר אך. קדושתם למחיצת אליהם ויאספוהו לקראתו ובאים

, עליו יתבעו מאשר תחילה יפטר עד עמיו אל מיד יאסף לא, עשה טוב לא אשר על, הדין מידת

 קנאת שלא מה על אחיזה צד לך יש הנה, יתברך מאמרו וזה. אתם במחיצתו יכנס כן ואחרי

 אחיזת פקפוק צד עליך תהיה מבלי עמיך אל תאסף אחר ובזה', וכו נקמת נקם לכן. בזמרי

, לאמר, הדבר נעשה היה סילוקו אחרי אם, לומר למדינים פה פתחון היה זה על נוסף. תחילה

 מחמת צור בת כזבי על קנא לא כאשר. המדינים נגד מתאכזר היה לא קיים משה היה אם

 אמר כן על, היא זוטרתי מלתא לאו משה לגבי, הדבר קטן ואם. שפתים לזות צד והיה. קורבה

 .כמדובר', וכו תאסף אחר' וכו נקום אלוהים

 

  מהמדינים: להנקם הראויות הן נקמות שתי והנה ראה', ה נקמות אל והנה

 בזימה, שנא באשר יתברך דתו על ישראל את להעביר שהתנכלו ,אלוהים כבוד דבר על. א

 . ממעל אלוה חלק המה אשר ישראל בני נפשות ולטמא. אלילים ועבודת

 ועל. להם נכלו אשר בנכליהם ,במגפה מישראל המתים אלף וארבעה עשרים מות נקמת. ב

 בן ירבעם בימי כמעשה בזה עשה יתברך ענוותנותו מרוב אך .נקמת נקום אמר הנקמות שתי

 על ידו את ובשלחו. ידו לו ייבש ולא המזבח על אלילים לעבודת ומקטר מזבח בהיותו. נבט

, והוא. ידו ותיבש, המזבח על אלילים לעבודת מקטיר עודנו, הרעה את עליו נבא אשר הנביא

 חיאל על נתקיימה יהושע קללת וכן. עצמו כבוד מעל הצדיק כבוד על יתברך הוא חס יותר כי
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 את מלעצר האריך זרה עבודה עבדם ועל). לד טז, א מלכים( לו האריך ולא מיד האלי בית

 לפי לא אם ומטר טל יהיה אם' ה חי ואמר וקפץ. [אחאב אמרת על אליהו דבר בא עד השמים

 העבודה על' וכו השמים את ועצר גזרת ולא, נתקיימה יהושע וגזרת) א יז, א מלכים] (דברי

 עם, יתברך הוא אמר זה דרך על). דברי לפי לא אם ומטר טל יהיה אם' ה חי ואמר וקפץ. (זרה

  נקמות: שתי לפנינו היות

  כבודי על אחת

  .ישראל צרת על ואחת
 נקם מלת כן ועל. אליהם הנוגע על שהוא, ישראל בני מנקמת הוא עיקר לעשות שתכוון מה

 .מהשנית עיקר ויעשו וחסרה סתומה בה הרמוזה הנקמה את שיניחו לרמוז, חסרה

 

 'ה-ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת-ָהָעם ֵלאֹמר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל-ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ג
 : ְּבִמְדָין

 ועבדיו עמו אנחנו עתה גם מה, הזאת הגדולה הענוותנות עשה יתברך הוא אם, משה אמר אז

 על רק, עיקר נעשה ולא. מה נחנו כי. אלינו הנוגע את ולעזוב להפך לנו נאותה כי. אשה וילידי

 לנקום אינו לאמר לנו שראוי מה כלומר ,לאמר העם אל משה וידבר וזהו. יתברך כבודו נקמת

 נקמת, כלומר. במדין' ה נקמת לתת' וכו החלצו אומרו וזהו. 'ה נקמת אם כי ישראל בני נקמת
 .ישראל בני נקמת לכם לאמר לי יאות ולא, 'ה

 

 מאלפי וימסרו אומרו על) ג כב רבה במדבר( ל"ז מאמרם דרך על, לאמר באומרו יתכן עוד

 היו לא, עמיו אל יאסף במדין' ה נקמת נקום אחר כי שבשומעם, ל"ז רבותינו שאמרו. ישראל

. מזה נשמר מתחילה משה כי לומר לנו אפשר. מהרה מתוכם סילוקו קרב לבלתי, לצאת רוצים

 כן על. מאד להם ויחר האנשים יתעצבו ידע כי. יאסף שאחר ביודעם, במצווה יתעצלו ידע כי

 לא אך, הנקמה עניין שהוא קצתו אם כי, יתברך הוא לו אמר אשר כל לא אך ,משה וידבר

 אך ',וכו החלצו רק אינו לאמר העם אל שראוי מה כלומר, לאמר העם אל וזהו. יאסף שאחר

 '.וכו תאסף אחר ואמר שסיים מה לא
 

 : ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלֹכל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבא ד
 . שני דרך דרכנו פי על יתבאר הכתוב ועניין

 הלוחם כי. גדולה מצווה מלחמת זאת הנה משה אמר כי, והוא .במדין' ה נקמת לתת באומרו

 מעשה מעין' ה קנאת מקנא יהיה הלא, יתברך שמו כבוד דבר על שהוא כמדובר גם ומה, אותה

 שלשה לעשות משה רצה כן על. יתברך דתו על מעבירם את להרוג קמים אלה גם כי. פינחס

  דברים:

 ישראל עדת שאר כל בין, למלחמה ההולכים בין. זו במצווה ישראל בני עם וכל הוא שיזכו ,אחד

 אך, אתכם המצווה שאני לי די הנה, ואמר, אותם מצווה הוא כי, והוא. בבתיהם הנותרים
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 וזה. במצווה טוב חלק פה לנשארים יהיה באופן, אני ולא תשלחום ישראל המון כל השליחות

 .לצבא תשלחו' וכו למטה אלף' וכו החלצו אומרו
 

 : ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא-ַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְׁשֵנים ה
 תשלחם אתה כי, והוא. שלנו את נעשה אנחנו גם לזכותנו מבקש אתה כאשר, הם אמרו אז

 בידך ונמסרם למטה אלף מאתנו ניקח ישראל אלפי כל אנו כי. מהמצווה נפטר לא אנחנו וגם

 המון כל שכולל ישראל מאלפי כי', וכו למטה אלף ישראל מאלפי וימסרו וזהו. תשלחם ואתה

 .שישלחם משה ביד למטה אלף נמסרו, ישראל אלפי

 

ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ַלָּצָבא ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש -ִּפיְנָחס ֶּבן-ַוִּיְׁשַלח ֹאָתם מֶׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ַלָּצָבא ֹאָתם ְוֶאת ו
 : ַוֲחֹצְצרֹות ַהְּתרּוָעה ְּבָידֹו

 פינחס כמעשה לעושים יתייחסו ישראל כל גם כי, באופן', וכו משה אותם וישלח כי עשה וכן

 היה הלוי ומשבט .למטה אלף לקחת ציוה בדבר יזכה לא אשר שבט יכרת לא ולמען. כמדובר

 .אתם שהלך ופינחס, בשליחות הוא

 

 המיתו חנית ובלא חרב בלא הנה כי. להמית העוון כח כמה להם להורות משה רצה ,שנית עוד

 שהם המומתים העם סך בחצי, החטא שנסתלק ועתה. איש אלף וארבעה עשרים מישראל מדין

 .מחטיאיהם מדין כל את למשחית יהרגו, איש אלף עשרה שתים

 

 מכת שגם במלחמותיהם מלכים כדרך, קצתם מישראל מההולכים מתים היו אם עדיין והנה

 מהם יבצר לא. מהם ימותו שמההולכים, להם אז היה ככה אם הנה. אנשים ימותו המנצחת

 ממית ערוד אין כי להם להורות משה רצה אך. שבעולם כנוהג היה בטבע זה גם כי, אומרים

 להרוג שמקנאים ועתה. איש אלף וארבעה עשרים מהם נפקדו חטאו וכאשר. ממית החטא אלא

 עשה מה כן על. איש מהם יפקד לבל לכם תעמוד' ה קנאת וזכות עוון העדר, מחטיאם את

 חרב ברזל בנשק צבא חלוצי יש הנה, לומר. 'וכו אנשים מאתכם החלצו אליהם לאמר התחכם

 תורה שהם, בעצמו ממנו מלחמתו כלי אשר ויש. ממנו חוץ הם מלחמתו כלי אשר, וכידון חנית

. ומצוות תורה מלאים, דבורה עם יששכר כעניין. מלחמתו ולוחמים עליו מגינים בו אשר ומצוות

 בטוחי הם אלה באמת והנה). ח ה שופטים( מישראל אלף בארבעים ורומח יראה אם ומגן

, מנשק החלצו לומר מאתכם החלצו, פה משה מאמר וזה. גלית עם לדוד קרה כאשר הניצוח

 .ברזל נשק הוא מכם שחוץ מנשק ולא. וכשרון מתורה שהוא ובכם מאתכם הנשק שיהיה

 

 עד. שבמקרא אנשים מכל כנודע צדיקים שהם אנשים היותכם הוא ,מאתכם הנשק הוא ומה

 צדיקים כי, אנשים כולם בהם שנאמר במרגלים לומר) ד שלח תנחומא( ל"ז רבותינו שהוצרכו

 הוא הלא, בזה תרוויחו ומה. זכויות בעלי שהם ,אנשים מאתכם החלצו וזהו. שעה באותה היו
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 כלומר, לצבא אם כי. מהם גם ימותו אפשר שיהיה באופן להלחם הולכים אינם, כך שבהיותם

 כי במקומו וביארנו. חיל אשת והצדקת חיל איש נקרא הצדיק כי, והוא. לצבא רק הליכתם שאין

 הולכים מלאכים חיל לו יש רבות זכויות לו שיש מי, מלאך נברא עושה שאדם מצווה שכל אחר

 הולכים מלאכים של גדול חיל להם שיש ודאי, כאלו צדיקים אלף עשרה שתים ובהיות. לפניו

' ה לעזרת צבא ונעשים להם שמקדימים ודאי, כזאת גדולה למצווה הליכתם ובהיות. לפניהם

, לפניהם הוא שכבר לצבא ילכו רק להלחם יצטרכו שלא ,לצבא אנשים אומרו וזהו. בגיבורים

 אינם שהצבא יורה לצבא אנשים מאומרו כי, הלשון יורה וזה. המלחמה יעשו ההוא הצבא כי

 .אנשים

 

 במדין' ה נקמת לתת וזהו. לכם ילחם' וה מדין על שיהיו מיד אם כי, להלחם יצטרכו שלא ואמר

 הוא גם, במדין' ה נקמת לתת אומרו על למעלה שכתבנו הדרך ועל. מהם ינקם יתברך הוא כי

 ינתנו השמים מן כי, מדין על הווייתם תהיה כי, לומר. מדין על ויהיו, לומר, זה דרך פי על עולה

 שמו כבוד דבר על שהוא ,במדין' ה נקמת לתת כוונתכם שתהיה למה, והטעם. תחתיהם מדין

 .כמדובר ישראל אל הנוגע על ולא

 נבחרים צדיקים אלף היו כי, לומר .למטה אלף אם כי ממטה אלף נאמר לא כן ידי שעל ואומר

 להם הוא שהמטה לא. למטה ולהושיע להועיל ,למטה והם. עיקר שהם באופן, מטה מכל אלף

 .לאלף יציל המטה שזכות

 

 הוא אך. ישראל מטות מכל יאמר היה מהראוי כי ,לצבא תשלחו ישראל מטות לכל עוד ואמר

 את המטות משלחים שיהיו ישראל את לזכות משה רצה כי. למעלה כתבנו אשר לומר

 למטה אלף ובלכת. כמותו אדם של שלוחו כי, במצווה טוב חלק להם יהיה באופן, שלוחיהם
 ישראל מטות לכל אומרו וזהו. הם גם הולכים הנשארים המטות כל גם כאילו להם יחשב

 .כמותו אדם של שלוחו כי הולכים כולם כאילו שיהיה, מטות כל בשביל לצבא תשלחו

 ההולכים של לצבא תשלחו, ישראל מטות לכל מועילים אנשים שיהיו, האמור הדרך על או

 .כמדובר לפניהם קדם שצבאם

 

 חתיתם תפול ושמא, רב עם ומדין, אלף עשרה משתים יותר שלח לא למה תאמר שמא, אמר

 לזה. להנצל יותר ויובטחו, יותר אז זכותם תרבה יותר שתשלח עם וברוב. אלה מעט מתי על

' ה כי, כמדובר שקדמה לצבא אם כי אינו אך. הריבוי היה טוב, הולכים היו להלחם אילו, אמר

, יותר ולא למטה אלף משה אותם וישלחש מה, משה אותם וישלח אומרו וזהו. להם ילחם

 .בלבד לצבא רק הליכתם אין כי הוא

 

 ואת אותם ואמר שחזר וזהו. לפינחס ידמו - כתבנו כאשר - צדיקים להיותם הלא כי, תתמה ואל
 נעשה זמרי את הרג מאז כי, במלחמה שימיתוהו ירא איננו פינחס כאשר כי, והוא .פינחס
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. ותצפנו האנשים שני את האשה ותקח פסוק על) ח רמז יהושע יקלוט( ל"ז כמאמרם'. ה כמלאך

 היה כי. פינחס את לא אך כלב את רק להטמין הוצרך שלא הוא, ותצפנם אמר שלא מה כי

 שתים כל גם בטוחים היו כן. לו יוכלו ולא יראוהו ולא שיעמוד, מהם נסתר והיה', ה כמלאך

, לצבא הולך רק ירא פינחס אין כאשר כי ,לצבא פינחס ואת אותם וזהו. אתו שהלכו אלף עשרה

 אלף משה אותם וישלח הכתוב ושיעור. מות אסון יקרם פחד ואין לצבא הם ההולכים כל גם כן
 .לצבא שלח אחד בדמיון פינחס ואת אותם כי. בלבד לצבא הולכים היו כי, הוא, בלבד למטה

 השלמות על שכיוון העירנו ולמען. הם גם כן, לצבא הולך רק ואינו לפינחס פחד אין כאשר כי

 קנה זה שתואר ,הכהן אלעזר בן אמר כן על. זמרי דבר על שנתכהן אחר פינחס קנה אשר

 כיוון כמדובר' ה כמלאך שנעשה שנתכהן מה ידי על שהשיג מה בחינת על כי לרמוז. כך אחר

 .שלו השלמות להם שאין עם כמוהו בטוחים המה גם כי, לאמר. פינחס ואת אותם באומרו

 

. מלחמה משוח כהן שהיה פינחס ללכת הוצרך למה, פחד להם היה שלא כן אם תאמר ושמא

' וכו למלחמה היום קרבים אתם ישראל שמע להם באמור, במלחמה לב לנשברי לחזק שהוא

 פחד יש כי יורה זה כן ואם. התרועה חצוצרות עמו מוליך היה כן ועל' וכו תערצו ואל תראו אל

 תראה אם, אמר לזה. מלבם מורך להסיר הזאת החרדה כל הוצרך כן שעל, במלחמה גדול

. הקדש כלי שיוליך למה אך. היו בטוחים כי, במלחמה שברון להיות לא, לצבא פינחס את ששלח

 פינחס הכניע הציץ ידי על כי) תשפה רמז מטות ילקוט, ב י סנהדרין ירושלמי( ל"ז מאמרם והוא

 כליב לצבא שלחו מאז כן ועל, זה דבר משה מהאיש נעלם לא כי ספק ואין. והרגו בלעם את
 חשן היה שגם יבצר לא גם כי .הקדש כלי ידי על בלעם את להפיל עיקר עשה מזה כי. הקדש

 היו התרועה חצוצרות גם אורחיה שאגב אלא .הקדש וכלי וזהו, בלעם טומאת להכניע ואפוד

 מעל המדינים חיתת להסיר ולא, הקדש וכלי לצבא שלח פינחס ואת הכתוב ושיעור. בידו

 כי העיקר זה היה לא, לבב מורך להסיר המיוחדים משוח כהן תכסיסי עמו שהיו מה כי. ישראל

 משוח כלי אצלו הנהוגים הם כי ,בידו התרועה וחצוצרות דרכו פי שעל אלא .הקודש כלי אם

 .מיותרת בידו מלת כן לא שאם, מוכרח וזה. עמו והם מלחמה

 

 תיראו ולא. במקרא סתם אנשים הנקראים. צדיקים שהם אנשים מאתכם החלצו ,יאמר או

 לצבא אם כי צבא ליעשות הולכים אין, תשלחו אשר כל כי איפה דעו כי, מדין לפני שיסתכנו

 של פמליא וכל. והשכינה' ה לפניהם ילך כי, והוא. עליה והולכים צבא שם שימצאו. הולכים

 על יהיו הנזכר הצבא כי. מעלה של צבא הוא אנשים וזהו. הוא שם, אלוהים מחנה הוא, מעלה

 שאל, באופן. אותם בהחטיאם נגעו ישראל בני בכבוד כי על. במדין' ה נקמת לתת יחד מדין

 הקדים אשר מעלה של לצבא תשלחו' וכו למטה אלף הנה כי. יסתכנו פן תראו ואל תפחדו

 מלחמתהייתה  שלא מדוד וחומר קל והוא. אתם אשר וגדולים רבים כי פחד אין כן ואם. לכם

 יחרץ אז הבכאים בראשי צעדה קול יראה שכאשר יתברך הוא לו אמר זה כל ועם, כזאת מצווה

 .להם להלחם ישראל מחנה לפני יוצא' שה הרי). כד ה, ב שמואל( לפניו' ה יצא כי
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 שאמרו ועזריה מישאל חנניה כמעשה עשו, למלחמה הלכו אשר ישראל שלוחי עשו מה אז

 מאנים אנו שיצילנו מנת על לא אך). יח - יז ג דניאל( לשיזבותנא יכיל' וכו אלהנא איתי הן למלך

 מלכא לך להוא ידיע כי, עושים אנו כן מנת על, להצילנו יחפוץ שלא, לא והן הנה כי, לך לשמוע

 אמר משה הנה, אמרו הם כי. האלה השלמים האנשים עשו כן'. וכו פלחין איתנא לא לאלהך די

 איפה דעו. להתחבר הולכים אנו מעלה של לצבא כי, ונצליח נמלט אם כי במלחמה נמות לא כי

 קדוש על עצמנו למסור הולכים אנו אדרבא אם כי. נס לנו שיעשה עושים אנו כן מנת על לא כי

 מצוותו בעשותנו יתברך לפניו נחיה מדינים ימיתונו ואם'. ה עולם לאלוהי החטיאונו אשר נגד' ה

 רצונו מעבירם על השם את לקדש עצמן מסרו מעתה כי ,ישראל מאלפי וימסרו וזהו. זאת

 .יתברך

 

 הנזכר לצבא כי, משה והבטיחם חזר ואז, למעשה צירפה מעתה טובה מחשבה יתברך והוא

 כי תורה והגידה. מעלה של לצבא למטה אלף משה אותם וישלח וזהו. כמדובר הולכים היו

 בדמיון פינחס ואת אותם כי. נמסרו כאילו שהוא עצמן למסור שקבלו עתה גם ומה, עמו הדין

 טובה מחשבה מעתה כי. עצמן מסרו אלו גם', ה קדוש על עצמו מסר פינחס כאשר כי. אחד

 הולכים הם גם מעלה של לצבא להתחבר הולך פינחס כאשר ולכן. למעשה יתברך הוא מצרפה

. בידו התרועה וחצוצרות הקדש שכלי אם כי, עליהם פינחס יתרון אין בפרט הזה ובדבר. לצבא

 .לעשות הם יכולים היו שלא מה, להורגו בלעם את להבעית הכניע שבהם

 

 : ָזָכר-מֶׁשה ַוַּיַהְרגּו ָּכל-ֶאת 'ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה-ַוִּיְצְּבאּו ַעל ז
 במה או .זכר כל ויהרגו כי והוצלחו מדין על ויצבאו אם כי, להלחם הוצרכו לא כמעט כי, אמר

 שתקדים עשתה שצדקתם או, לפניהם צבא נעשו שזכיותיהם או. מהפירושים אחד לכל שכתבנו

 לצבא והוא. הצליחו כן ידי ועל מדין על צבא עשו שהם ,מדין על ויצבאו וזהו. צבאה עם השכינה

 .ילכו ואליו צבא יעשו הם כי, למעלה שאמר

 

 שכל אחר כי, לב בשום, יאמר אך. ידוע דבר שהוא משה את' ה צוה כאשר באומרו כיוון עוד

 אפילו כי. הנקבות להשאיר ידם על תקלה תבוא שלא' ה הצילם לא ואיך, היו צדיקים אלו

 חולין( שכן כל לא עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא הוא ברוך הקדוש אין צדיקים של בהמתם

  מהמדינים: לינקם ראויות היו נקמות שתי כי למעלה כתבנו הנה כי, והוא). א ז

 מות שהביאו על שהוא, ישראל בני נקמת נקום באומרו, משה אל יתברך הוא דבר אשר ,אחת

 . מהם אלף וארבעה עשרים וימותו ישראל לבני

 יתברך הוא כי וכתבנו. זרה ועבודה בזימה יתברך דתו על שהעבירום' ה כבוד על, שנית

 בני נקמת נקם ואמר וציוה. ישראל בני אל הנוגע על רק עיקר לעשות חש לא בענוותנותו
  .ישראל
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' ה נקמת לתת, להם ואמר, יתברך כבודו בחינת על לחוש הוא וראוי טוב כי ואמר היפך ומשה
 משה להם ציוה אשר הבחינה על כוונו לא מדין על ויצבאוש מה כי להיות כי, אמר .במדין

. ישראל בני אל הנוגע על שהוא ,משה אל' ה צוה כאשר אם כי'. ה כבוד אל הנוגע על שהוא

 .בלבד זכר כל ויהרגו אם כי, נקבה גם להמית בדבר החמירו לא כן ועל

 

 : ַוִּיְקֹצף מֶׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמה יד
 . דבר כל נעשה פיהם שעל החיל פקודי על משה ויקצוף כן על

 

 : ְנֵקָבה-ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה ַהִחִּייֶתם ָּכל טו
ְּדַבר ְּפעֹור ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת -ַעל 'ַמַעל בה-ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר ִּבְלָעם ִלְמָסר טז
  : 'ה

 לא מואב בנות כי, למעלה שכתבנו מה והוא'. בה מעל למסר' וכו ישראל לבני היו הנה הן

 אחריהם טעו לא כן ועל. פעור היו לא אלוהיהן פסילי כי, ישראל אמוני שלומי את להחטיא חשו

 לזבחי לעם ותקראן מואב בנות אל לזנות העם ויחל כאומרו, עם בשם הנקראים אם כי
 כי. יכונה ישראל בשם אשר את ויחטיאו, פעור את להביא התנכלו מדין בנות אך'. וכו אלוהיהן

 ,פעור לבעל ישראל ויצמד הכתוב כמאמר. ונענשו ועברו, עבודתו דרך נמאס בעיניהם נבזה
 ואמר יתברך הוא ציוה זה ועל. איש אלף ועשרים ארבעה וימותו בישראל' ה אף ויחר ואז

 את ללכוד תחבולה עשו אלה כי, מואב משל גדולה אשמתם כי כלומר, המדינים את צרור

 כי פעור דבר על היה התנכלות כי ,פעור דבר על לכם נכלו אשר בנכליהם וזהו. הכשרים

 הנה הן הכתוב מאמר וזה. עם בשם לנקראים ולא ישראל עיקר לכם היה וזה. עבודתו נכריה
 היו אלה אך, העם את החטיאו מואב בנות כי .ישראל לבני היו, מואב בנות ולא כלומר, היו

 .פעור דבר על שהיה במה, ישראל לבני
 

 שהסבו יתברך השם כבוד אל מהנוגע ולא, ישראל בני מות מגרמת עיקר בעשות הסכלתם והנה

 להשאיר בדבר הקלתם לא, זו מבחינה עיקר עשיתם שאילו. זרה בעבודה יתברך בו למעול

 הוא, וראשונה בעצם עיקר לעשות שראוי מה אם כי, הדבר טוב לא אך. כתבנו כאשר הנקבות

 בו שמעלו מה לישראל שמסרו', בה מעל למסר כוונו אשר שהוא. יתברך שמו כבוד דבר על

 .ישראל אל הנוגע שהוא 'ה בעדת המגפה ותהיש מה בחינת הוא, זו בחינה אגב כן ואחרי'. בה

 

 היא גם ישראל בני אל מהנוגע זו בחינה גם כי, לומר ',ה בעדת המגפה ותהי באומרו כוון עוד

 לו צרתם ובכל. לחסידיו המותה' ה בעיני ויקר, צדיקים ',ה עדת היו הלא כי'. ה כבוד אל נוגעת

 בה להחמיר יתברך כבודו אל נוגעת היא גם, זו בחינה על רק השגיחו לא אם גם כי, כלומר. צר

 מסירת בחינת אל להביט לכם היה הכתוב שיעור יהיה אפשר גם ובזה. נקבה כל החיות לבלתי
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 מות על לכוון לכם היה לא היא גם, לישראל הנוגע על רק הבטתם שלא יהיה ואפילו '.בה מעל

 .כמדובר 'ה בעדת המגפה ותהי כי'. ה אל נוגעת שהיא מה על רק, עדתכם

 

 : מֶׁשה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ְלַאְלֵפי ַהָּצָבא ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות-ַוִּיְקְרבּו ֶאל מח
ִנְפַקד ִמֶּמּנּו -רֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדנּו ְולֹא-ֶאתמֶׁשה ֲעָבֶדי� ָּנְׂשאּו -ַוּיֹאְמרּו ֶאל מט

 : ִאיׁש
-ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל-ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי 'ָקְרַּבן ה-ַוַּנְקֵרב ֶאת נ

 : 'ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפֵני ה
 : ַהָּזָהב ֵמִאָּתם ֹּכל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה-ַהֹּכֵהן ֶאת ַוִּיַּקח מֶׁשה ְוֶאְלָעָזר נא

 

. הבנה משולל בידנו אומרו כי ,בידנו אשר המלחמה אנשי אומרו אל לב לשית ראוי הנה

. כזה דבר לומר כהם לצדיקים יתכן ולא, גאווה דרך היא ניתנו בידם המלחמה שאנשי הוא שאם

 ולא, המלחמה צבא כל של מצדקתם לספר) ב כב רבה במדבר( ל"ז רבותינו הפליגו הנה כי

 . מהשאר שריהם גרעו

 . מיותרת ממנו מלת וגם. איש מת ולא אמר ולא ,נפקד ולא לשון אומרו ועוד

 .יתברך לפניו הוא הכל כי מיותר הוא' ה לפני נפשותינו על לכפר אומרו וגם

 

 : ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות מֶׁשה ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ְלַאְלֵפי ַהָּצָבא-ַוִּיְקְרבּו ֶאל מח
 הראשון כי. ההיא המלחמה אנשי מחסידות) ה ד רבה השירים שיר( ל"ז רבותינו ספרו הנה אך

 לבלתי, בבית אשר נקבה כל פני בו משחיר שהיה דבר בידו מוליך היה, בית בכל נכנס שהיה

 ובזה. הנזכר באופן עשו' ה צדקת כי באופן, שווא בראות אחריו הבאים כל ולא הוא לא יחטאו

 אחר. נקבה כל החייתם להם באמור, משה עליהם קצף אשר המאות ושרי האלפים שרי כי יתכן

 .דעתו להפיס אליו ויאתיון קרבו, כעסו להתקרר והחל מעט עבור

 

ִנְפַקד ִמֶּמּנּו -ְּבָיֵדנּו ְולֹארֹאׁש ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר -מֶׁשה ֲעָבֶדי� ָּנְׂשאּו ֶאת-ַוּיֹאְמרּו ֶאל מט
 : ִאיׁש

 אפשר הלא ,נקבה כל החייתם באומרך דבריך מכלל הנה, לומר .נשאו עבדיך אליו ויאמרו

 כי, לנו חלילה אך. אליהן קרבנו או עליהם נשאנו עינינו כי, הנשים על חמלנו כי ולומר לחשוב

 אם כי, אחד מת שלא לומר צריך ואין .המלחמה אנשי וחשבון ראש את נשאו עבדיך הנה

 כנודע צדיקים שבמקרא אנשים כל כי. צדיק מהיות שהוא ,איש מהיות ממנו נפקד לא אפילו

 נקרא צדיק מהיות שהוא ,איש ממנו נפקד ולא יאמר ובזה). ד שלח תנחומא( ל"ז מרבותינו

 פניהן משחירין שהיו ל"ז מרבותינו שכתבנו כמו, אשה פני אל מהביט אפילו נשמרו כי. איש

 .שווא מראות להישמר
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  הן: מלחמות שתי כי כלומר .בידנו אשר המלחמה באומרם כוונו וזה

 , אנשים עם אנשים מלחמת ,אחת

 . ביצרו איש מלחמת ,שנית

. התשועה' ולה מלחמה איש' ה כי, הוא ברוך הקדוש של בידו היא הראשונה המלחמה והנה

). ב לג ברכות( שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל כי, אדם של בידו הרע היצר מלחמת אבל

 בידנו אשר מלחמהב אמרנו מלחמה ובאיזו, המלחמה אנשי ראש את נשאו עבדיך, ואמרו
 מלחמה איש' ה, אויבינו מלחמת אך .המלחמה אנשי יקראו שעליה הרע היצר מלחמת הוא

 הנה כי. אנשים נקרא בידנו שהיא הרע היצר במלחמת רק. המלחמה אנשי ליקרא אנחנו ולא

 אשר כי באופן. מלחמה בבחינת מלחמה ואיש, צדיק איש יקרא אחד כל כי, איש ממנו נפקד ולא

 .הוא כן לא כי, עינינו אליהן נשאנו כי, במרד לא, הנשים השארנו

 

-ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל-ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי 'ָקְרַּבן ה-ַוַּנְקֵרב ֶאת נ
 : 'ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפֵני ה

 מזרועותיהן האצעדה מסירים שהיינו לא, וכומז ועגיל וטבעת וצמיד אצעדה ונקרבש ומה

 שחוש באופן. ממקומותיהן וכומזים מאזניהן ועגיל מאצבעותיהן וטבעות מאפיהן והצמידים

 לנגוע לנו חלילה הלא כי. רע ינקה שלא באופן, זימה לידי ומביאה לנו היא חרפה באלו המישוש

 שמצאנו מה מאשר רק היה לא, האלו הכלים אל יד ששלחנו מה אם כי. קטנה באצבע אפילו בהן

 וצמיד אצעדה זהב כלי מצא אשר איש' כו ונקרב אומרו וזה. ותיבותיהם בבתיהם מציאה דרך
 ומה. בעצמן הנשים מבשר לא אך. שלקחו הוא בבית מציאה דרך מצא אשר כי לומר' כו

 במה נפשותינו על רק. המלחמה נשי עם עשינו טוב לא אשר על לא, לכפרה אלו שהקרבנו

. ללבב יראה' ה כי ',ה לפני רק להיות מתייחס הבלתי הרהור איזה על שהוא ',ה לפני שהוא

  -משה  נתפייס שאז באופן. חלילה און פעולת לא אך

 

 : ַהָּזָהב ֵמִאָּתם ֹּכל ְּכִלי ַמֲעֶׂשה-ַוִּיַּקח מֶׁשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֶאת נא

 
  לב פרק

 
ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה -ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת-ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִּיְראּו ֶאת-ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני א

 : ַהָּמקֹום ְמקֹום ִמְקֶנה
 : ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר-ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֶאל-מֶׁשה ְוֶאל-ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ַוָּיֹבאּו ְבֵני ב
 : ֲעָטרֹות ְוִדיֹבן ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבֹען ג
 : ִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדי� ִמְקֶנה 'ִהָּכה הָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ד
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-ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדי� ַלֲאֻחָּזה ַאל-ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶני� יַֻּתן ֶאת-ַוּיֹאְמרּו ִאם ה
 : ַהַּיְרֵּדן

 : ַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפהָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן הַ -ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִלְבֵני ו
 : 'ָנַתן ָלֶהם ה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל-ְוָלָּמה (ְתִנואּון) [ְתִניאּון] ֶאת ז
 : ָהָאֶרץ-ֹּכה ָעׂשּו ֲאֹבֵתיֶכם ְּבָׁשְלִחי ֹאָתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאת ח
ָהָאֶרץ -בֹא ֶאל-ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִבְלִּתי-ָהָאֶרץ ַוָּיִניאּו ֶאת-ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַוִּיְראּו ֶאת-לּו ַעדַוַּיעֲ  ט

 : 'ָנַתן ָלֶהם ה-ֲאֶׁשר
 

  לב: לשום ראוי

 . הקודם אל סמוך הוא כאילו ו"ויב התחיל למה. א

 כך ואחר', כו גד ולבני ראובן לבני היה רב ומקנה באומרו לגד ראובן הקדים תחילה ולמה

 '. וכ ראובן ובני גד בני ויבואו אומר

 לעצום רב בין יפסיק ולא, גד ולבני ראובן לבני היה מאד עצום רב ומקנה יאמר מהראוי כי. ב

 . אחד עניין שהם

 כי מורה ,מקנה מקום המקום והנה גלעד ארץ ואת יעזר ארץ את ויראו אמר שתחילה. ג

  '.וכו היא מקנה ארץ' וכו עטרות, תשע מונה כך ואחר .מקנה מקום היו בלבד אלה שתי

 . גלעד את מנה לא בתשע כי. ד

 . ואלעזר משה בפני די והיה ,העדה נשיאי בפני דברו למה. ה

 . לזולת לאמר שאינו, לאמר אומרו. ו

 . ועוג סיחון ארצות לומר לו והיה ',וכו עטרות אלו הארצות כל בשם הזכיר למה. ז

 . לישראל' ה ונתנם הכם אלו שארצות היה ידוע כי, 'וכו הכה אשר הארץ אומרו. ח

 בתוך ויאמרו יאמר ולמה, המדברים הם כה עד הלא כי', וכו חן מצאנו אם ויאמרו אומרו. ט

 . דבריהם

 יורישו הוא ברוך הקדוש יחפוץ לא ושמא, זו לשאלה רוחם מלאה איך ',וכו יותן שאלה זו מה. י

 . לבד הירדן מעבר רק ישראל בני

 לא שמא, הארץ נחלת בכלל ועוג סיחון ארצות יכנסו הוא ברוך הקדוש ירצה אם אף כי. יא

, זה על בהם מיחה לא כן גם ה"ע רבנו ומשה. הארץ את תחלק הגורל פי על כי. בגורלם תיפול

 . למלחמה יעברו שלא אומרם על רק

 שהם אלו ארצות למלחמת סייעום אשר אחיהם היתכן ,תעבירנו אל לומר לבם מלאם איך. יב

 . נחלתם ארצות גם לכבוש מאלו הם גם יעזרו לא, נחלתם

 . הוא 'וכו הארץ את יותן אומרו שבכלל ,תעבירנו אל אומרו. יג

. היא שנית שאלה כי תעבירנו ואל לומר לו היה, למלחמה אחיהם עם יעבירם שאל הוא ואם

 . רגלים שלש זה כפול אחד עניין שיראה ',וכו עשו כה' וכו ולמה' וכו האחיכם אומרו. יד

 '. וכו עשו כה לומר רעה הארץ דיבת מוציאי החטאים למרגלים אותם דמה למה. טו
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 . הארץ את לתור ושהיה ברנע מקדש ששלחם הודיענו למה. טז

 תנחומא( ל"ז שאמרו כמו בארבעים הלכו יום שמונים מהלך הריו', וכו נחל עד ויעלו אומרו. יז

 ויעלו' וכו בנגב זה עלו כאומרו, הארץ בכניסת שהיה אשכול נחל עד יאמר ואיך). ח שלח
 . כנודע בנגב שהוא ]אשכול נחל עד ויבאו[ בנגב

 . ראו ואשר שהלכו המקום להזכיר ולא לעשות שהרשיעו מה לומר לו שהיה ,חסר שהעיקר. יח

 לאמר שאינו לאמר אומרו מהו], לאמר וישבע ההוא ביום) [בישראל(' ה אף ויחר אומרו. יט

 .לזולת

 . לצורך שאינו ,כלב בלתי שמביא אלא עוד ולא '.וכו יראו אם העניין כל מספר למה. כ 

  '.וכו אף ויחר אמר שכבר אחר 'ה אף ויחר ואמר חזר למה. כא

 עד שנה ארבעים במדבר הניעםש ואמר חזר למה ',וכו האנשים יראו אם אומרו שאחר. כב
  '.וכו תום

 . רעה כוונתם נראה היה שלא בהיות, מדאי יותר כנגדם שהתריס ',וכו קמתם והנה אומרו. כג

 '.וכו תשובון כי וכפל חזר ולמה
 

ֶאֶרץ ִּגְלָעד ְוִהֵּנה -ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת-ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִּיְראּו ֶאת-ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבֵני ְראּוֵבן ְוִלְבֵני א
 : ִמְקֶנהַהָּמקֹום ְמקֹום 

 
 לבוא אל העניין  הנה אמנם
 מקנה מקום המקום כי ארצם את ראו אז כי ועוג, סיחון ארץ כבשו מאז כי היה מה לב נשית

 ו"וי הטילה תמימה' ה תורת כן על אך. מדין ומלחמת השיטים עניין אחר עד, דבר אמרו לא
 כי אמר, מדין מקנה את השבטים חלקו אשר את לספר כהתימו כי .ומקנה תיבת בתחילת

 מקנהו על שנוסף מה ידי על מופלג שיעור להיות רושם עשה לא, מקנהו מעט היה אשר השבט

 הוא גם שנוסף מה, ועצום רב מקניהם שהיה וגד ראובן לשבט אך. מדין מלקוח חלקו מאשר

 שלל חלוק על נוסף לומר', וכו רב ומקנה אומרו וזהו. ביותר מופלג שיעור נעשה מדין ממקנה

 .מאד עצום נעשה ועתה גד ולבני ראובן לבני מתחילה היה רב ומקנה גם, הנזכר מדין מקנה
 ומקנה וזהו, כה עד עשו שלא מה, מקנה מקום לשאלת נתעוררו הלז התוספת על כן שעל לומר

 '.וכו

 

 : ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר-ְוֶאלֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן -מֶׁשה ְוֶאל-ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ַוּיֹאְמרּו ֶאל-ַוָּיֹבאּו ְבֵני ב
 ראובן בני אל גד בני כבוד חלקו לא כי היה מה, טעם טוב לתת בא כי, הכתוב שיעור יהיה או

, ואמרה התורה החלה כן על .ראובן ובני גד בני ויבאו אם כי, משה לפני בראשונה לבוא הבכור

 לא זה כל עם. השאר מכל האלה השבטים שני מקנה רב כי הוא שבהם השווה שהצד גם הנה

 אך ראובן לבני היה רב ומקנה הלא כי. ראובןמ במקנה מאד כבד היה גד כי, זה כראי זה ראי

 להתייצב ראובן לבני קדמו אם תתמה אל כן על. מאוד עצום היה גד ולבני אך. מאד עצום לא
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 להיותם כי '.וכו משה אל ויאמרו ראובן ובני גד בני ויבאו מאד עצום גד ולבני וזהו. משה לפני

 ויתייצבו כבוד חלקו לא כן על, הוא ועצום רב כי מקניהם מרעה על ראובן מבני יותר כואבים

 .משה לפני בראשונה

 

 למה. באומרה, לירדן מעבר לנחול ראובן בחירת על נביאה אשה דבורה תלונת תהיה וזאת

. גד על נתרעמה שלא מה), טז ה שופטים' (וכו ראובן לפלגות עדרים שריקות לשמוע' וכו ישבת

 .ראובן משל מאוד עצום מקנהו היה יען

 

 זו מה, ועצום רב מקנה לשניכם האם, לומר, שבאו ממקום מלתם לאל לשים מקום היה והנה

 רב מקניכם כי, יחדיו לשבת הארץ אתכם תשא לא הלא כי. הזה במקום יחדיו לשבת שאלה

 הכתוב בא כן על. חוצה ואחד כנען בארץ אחד שבט תתחלקו הוא טוב טוב ולכן. מאד ועצום

 יש באופן, מקנה מקום ושתיהן יש ארצות שתי כי .גלעד ארץ ואת יעזר ארץ את ויראו ויאמר

 '.וכו ויאמרו' וכו ויבואו כן ועל. לשני וארץ אחד לשבט ארץ

 

 כן ועל .גלעד וארץ יעזר ארץ שהם, מקומות שתי רק מקנה מקום בעצם היו לא כי ,יתכן עוד

 מקומות שאר ואין, לכל יספיקו לא ארצות שתי כי, תדברו כן לא, ולאמר אותם לדחות מקום היה

 שאלתם מלמלאות עיכוב כל ולסלק שאלתם להמתיק הוצרכו כן על. כאלו מקנה ארץ כך כל

 טענות חמש פניהם נגד והנה, ראו בחכמתם האלה האנשים הנה כי, והוא. במאמרם, זאת

 . שאלתם המפילות

 שאמרנו כמו ,גלעד וארץ יעזר ארץ רק היו לא בעצם מקנה מקום שהיו הארצות הנה כי .א

 וידוע. מנשה בן מכיר בני לכדוה עד נכבשה לא עדיין גלעד כי גם ומה '.וכו יעזר ארץ את ויראו

 משה יבוא ומזה. מאד עצום מקניהם בהיות שבטים שני מקנה אל יספיקו לא לבד כרכים שני כי

 . ישראל ארץ מלכי עם להלחם יראתם כי, לב רוע אם כי זה אין לומר

 . כנען בארץ והלאה הירדן מעבר רק ישראל את לנחל' ה חפץ אין שמא. ב

 . נחלתם בארצות יעזרום לא והם, אלו בארצות בעדם נלחמו שאחיהם טובה כפויי יהיו שאיך. ג

 תיפול לא שמא, מזרחה הידרן מעבר ישראל את לנחל הוא ברוך הקדוש ירצה אם אף כי. ד

 . הארץ את תחלק הגורל פי על כי, הזה המקום בגורלם להם

 לקבלה להם ישמע ומי, הזה במקום עיניהם יתנו מקנה להם שיהיה זולתם שבט גם כי .ה

 ידה על להשיב, שאלתם יגלו טרם והקדמה הצעה תחילה הקדימו כן על. השבטים משאר

 החמשה הנה הלא, שאלתם לדחות להם להשיב הראויה ודחיה תשובה כל מכשול ולהרים

 . שהזכרנו

 תשעה כל ולהזכיר, דבריהם התחלת אל הכריחם מי לנו גלה, דבריהם הכתוב יזכיר וטרם

, באופן ,מאד עצום גד ולבני ראובן לבני היה רב מקנה הנה, והוא. בשמות נקבו אשר הערים

 שני כי .גלעד וארץ יעזר ארץ יכילם לא, מאד עצום בהיותם גם ומה, שבטים שני של מקנה כי
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 יעזר ארץ את ויראו אומרו וזהו. לבד אלה שתי רק מקנה מקום ראו לא והמה. המה לבד ערים
 נפלה כי, לומר למשה מקום היה כן ועל. מקנה מקום בעצם היו לבד שהמה ,גלעד ארץ ואת

, והוא. לאמר' וכו משה לפני ויאמרו באו זה מכל להינצל כן על. עליהם ישראל ארץ מלכי אימת

 ישחית שלא, עיכובים החמשה לסלק, זה אחר הבאים פסוקים שני שהם, אחת הקדמה אמרו כי

 .לאמר ויאמרו וזהו. ובקשתם שאגתם דברי כן אחרי לאמר כדי, שאלתם את החמשה בעבור
 .שאלתם כן אחרי לאמר כדי אחת הקדמה אמרו כי

 

 כי. שנית פעם ויאמרו) ה פסוק להלן( נאמר, שאלתם לפרש והתחילו הקדמתם אחר כן ועל

 תחילה שאמרו ,לאמר אומרו פירוש והוא. הקדמתם הקדימו שעליה, אמירתם מתחילת מאז

 וקדמו'. וכו חן מצאנו אם ויאמרו כי הוא, לאמר שהתעתדו מה פיהם ויענה. השאלה לאמר כדי

 .שאמרנו מהטעם ראובן לבני גד בני

 

 אין כי, הוא הטעם. הבכור ראובן לפני כדת לא אשר גד בני תחילה שבאו מה כי ,אפשר או

 וטרף הכתוב אמר ועליהם. המלחמות בכל תחילה היוצאים והמה, גד כבני גיבורים ישראל בכל

 באלכסון מכים שהיו) כ לג יונתן תרגום( ל"ז שאמרו כמו. הרוגיהם נכרים שהיו, קדקד אף זרוע

 בחמת החרב תלך עדיין כי, הכאתם אל די הראש בהתזת אין כי. הראש עם אחד וכתף זרוע

 פרסום על כן על. המכה אל צער והוא, באוויר ההכאה כח עיקר ותהיה, הראש התזת אחר כח

 של חתיתם שנפל לומר יבוא לא כי. תחולה משה פני אל ונתראו באו יראתם והעדר גבורתם

 .בפניהם יעמוד מי כי, עליהם כנען מלכי

 

 : ְוַיְעֵזר ְוִנְמָרה ְוֶחְׁשּבֹון ְוֶאְלָעֵלה ּוְׂשָבם ּוְנבֹו ּוְבֹעןֲעָטרֹות ְוִדיֹבן  ג
 התחילו .וגלעד יעזר רק אינה מקנה שארץ, שהיא, זה לומר אותו המביאה הסיבה ולבטל

 שהמפורסמות אף ,היא מקנה ארץ כלל דרך אלה תשעה כי לומר ',וכו ודיבון עטרות למנות

 הטענה נסתלקה ובזה המטות לשני כדאי יש ודאי אלו ערים ובתשעה. האחרות השתים הן יותר

 .האחת

 

 : ִלְפֵני ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ִמְקֶנה ִהוא ְוַלֲעָבֶדי� ִמְקֶנה 'ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהָּכה ה ד
 ספק אין הנה, לומר '.וכו הכה אשר הארץ ערים תשע שמנו אחר, אמרו השנית הטענה ולבטל

 על רק, ועוג סיחון בהשמיד הייתה הכוונה לא אם כי. אלו ארצות ישראל את לנחל היה' מה כי

, עריהם כל את הכה זה מה על. ארצם את לישראל להוריש ולא, למלחמה ישראל לקראת צאתם

 ואף. עריהם כל את להכות ולא לקראתנו היוצאות מלחמותיהם צבאות את בידינו לתת לו והיה

 ודיבון עטרות אך. לארץ מעבר מקום לפנות כדי לומר מקום היה, שתים או אחת הייתה עיר אם
'. ה הכה אלה כל את כי ',וכו הכה אשר הארץ ובעון ונבו ושבם ואלעלה וחשבון ונמרה ויעזר
 כן ועל. ישראל את להוריש בא אשר הירושה בכלל שהיא רק, הייתה הכוונה לא כי ודאי יורה
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 בסוף כמפורש מנשה בני שהכוה כן אחרי עד אותה' ה הכה לא עדיין כי, גלעד הזכירו לא

 .הפרשה

 

 כן שעל, מהמתרגם כנראה, ה"ע רבנו משה קבורת מקום הוא נבו כי גד בני שידעו נאמר ואם

 בית שהיא נבו שבכללם הערים שמות שבהזכיר אפשר. הם שהזכירו המקום בשם כך תרגם

 ה"ע רבנו משה יהיה יתכן שלא. הארץ ירושת בכלל ההם מקומות היו כי רמזו, דמשה קבורתא

 .ישראל נחלות לכל חוץ קבור וכל מכל

 

), כא לג דברים( 'וכו ספון מחוקק חלקת שם כי לו ראשית וירא ,כפשוטו הכתוב נפרש ואם

 ראשונה לבוא שני טעם בזה יהיה '.וכו חלקת שם כי על ההוא במקום לבחור גד בני שראו

 מלת שהערנו. לאמר העדה נשיאי ואל' וכו גד בני ויבואו שנאמר כמו, זו לשאלה משה לפני

  העדה? נשיאי אל דברו למה וגם. לזולת לאמר אינו כי לאמר

 הקדימו כן ועל. לו ראשית וירא הכתוב כמאמר גד בני גם ומה, מחוקק חלקת חמדו כי הוא אך

 חלקתו בבקשתנו ישמח כי, ליאמר למשה יאות זה דבר הנה, בלבם אמרו. לבוא ראובן לבני

 בארץ שבטיהם גבול ירחיב כי שישמחו ,העדה נשיאי לפני לאמר יאות וגם. שם ספון הוא אשר

 הנשיאים ולפני משה לפני כי ,לאמר' וכו משה לפני ויאמרו וזהו. חוצה אותנו משה בהנחל כנען

 לאמר שיאות ומה .נבו שבכללם' כו עטרות אמרו כי הוא, משה לפני שהוא מה. לאמר יאות

 .גבולם בזה שירחב 'כו יותן באמרם הוא, לנשיאים

 

 . הטענות שתי בדבריהם סילקו כה עד הנה כי, והוא, העניין אל ונחזור

 לחמו שאחינו. טובה לכפויי נתייחס לא לומר, 'וכו' ה הכה אשר כן גם אמרו השלישית ועל

 את הכה אשר הוא 'ה הרי כי. אנו גם כן נעשה לא ואיך, והסתכנו בעדנו וטרחו מלחמותינו

 להם יעשה וכה. זאת עשתה' ה יד כי לנו הושיעו לא וזרועם. ישראל עדת לפני האלה הערים

 עדת לפני ובאומרו. לנו הלוחם הוא' ה כי, כנגדו נגמול ומה דבר לנו עשו לא כי באופן, כן גם
 כללות שהוא ,ישראל עדת לפני הוכתה זאת כי. מדין ארץ בשאלתם למעט רמז אפשר ,ישראל

 .הכללות לכל היא ישראל ארץ וכיבוש, אלף עשר שנים ששלחו במדין כן שאין מה. ישראל כל

 

 פי על לא הארץ גורלות הנה כי, והוא .מקנה ולעבדיך היא מקנה ארץ אמרו הרביעית ועל

 כמבואר מהשבטים אחד לכל ליפול אפשרי הארץ חלקי עשר משנים חלק כל ושיהיה, היו המזל

 יטול יתכן לא כי, שווים החלקים היו לא הנה כי). תשעג רמז פינחס ילקוט( ל"ז רבותינו בדברי

 החלק. וקטנים גדולים חלקים היו אך. אלף חמשים בעל כחלק איש אלף מאתים בעל שבט

 אחד לכל הראוי וכן. אליו הנאות במקום היה, באוכלסים מרובה שהיה ליהודה והראוי הגדול

 יעלה פלוני חלק, יעלה יהודה אם, אומר הכהן אלעזר היה הגורל יעלה טרם כן ועל. מהשבטים

 שנאמר) שם( ל"ז שאמרו כמו, פלוני חלק אני אומר היה עצמו הגורל וגם. השאר בכל וכן. עמו
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 בגורל נופל היה לא אך, מדנים להשבית רק הגורל היה לא כי נמצא '.וכו תחלק הגורל פי על

 והראויה להם המיוחדת היא ודאי הלזו הארץ כי, מזה להם נמשך. השבט אל המתייחס אם כי

 זאת ודאי כן אם, מקנה ולעבדיך היא מקנה ארץ אומרו וזהו. ספק בלי גורלם חלק להיות

 .היא חלקינו

 

. שבטים לשאר לא בעצם מקנה לבד לעבדיך, כלומר החמישית גם היה הזה הדבר ובכלל

 .זו בהצעתם שאלתם אל המנגדות הטענות כל סלקו כה עד הרי

 

-ַּתֲעִבֵרנּו ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדי� ַלֲאֻחָּזה ַאל-ָמָצאנּו ֵחן ְּבֵעיֶני� יַֻּתן ֶאת-ַוּיֹאְמרּו ִאם ה
 : ַהַּיְרֵּדן
 למעלה אומרו וזהו. הצעה רק היה לא הקודם כי, שאלתם דבר ולומר לגלות התחילו ועתה

 כך אחר לאמר כדי הצעה כלומר. לאמר רק היה לא 'וכו ודיבון עטרות שאומרם כלומר ,לאמר

 התחילו ההצעה וכתומם. השאלה לאמר הניגודים וסילוק הכנה הייתה לבד זאת כי. שאלתם

 שאלתם אמירת עיקר זאת להיות כי ',וכו מצאנו אם ויאמרו אומרו וזהו. לאמר ורצו שביקשו מה

 שאלתם לומר אמירה שהיא, לאמר שאמרו רק היה לא הקודם כי '.וכו ויאמרו שנית הוזכר

 .זאת

 

. תן או תתן אמרו ולא, יותן אומרם וגם. המה שאלות שתי אם, תעבירנו אלו אמרו שלא ומה

 אם פה אומרו וזהו. אליהם מתייחסת להיותה, בודאי נחלתם זאת כי למעלה רמזו הנה כי, הוא
 בודאי יתברך מאתו לעבדיך הזאת הארץ את יותן ודאי כי אחר, הוא .בעיניך חן מצאנו

 אלש, אלא אינו ,בעיניך חן מצאנו אם ממך שנבקש מה. אלינו הראויה היא כי ,לאחוזה

 .פה תניחנו מעתה גם כי, אחינו עם כנען ארץ את לכבוש הירדן את תעבירנו

 

 : ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִּמְלָחָמה ְוַאֶּתם ֵּתְׁשבּו ֹפה-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ִלְבֵני ו
, כלומר '.וכו האחיכם אמר '.וכו תעבירנו אל אומרם מלבד, צודקות טענותיהם משה וכראות

, ראוי בלתי הוא תעבירנו אל שאמרתם מה רק, עמכם הדין אליכם נחלתכם באה כי באמורכם

 ולא. לכם הלוחם הוא' ה כי שרמזתם ',ה הכה אשר הארץ שאמרתם ואף '.וכו האחיכם כי

 בפני ההתייצבות כי, כלום אינו זה'. ה אם כי בעדכם נלחמו הם לא כי, טובה לכפויי תתייחסו

 שאל לחנם לא כי. כנודע הוא' לה בודאי שהניצוח אף, הוא רק דבר לא והלוחמים האויבים

 אשב אמנם, ילחם לא אך למלחמה יצא שהוא ואמר ששאל כאסא איני, ואמר, ה"מהקב חזקיה

 היא גם למלחמה הביאה כי). ל רבתי דאיכא פתיחתא( מלחמה תעשה ואתה ביתי תוך

' לה כי אמת הן לומר למלחמה יבאו האחיכם אומרו וזהו. וטלטול ואימה וצער לטורח תתייחס

, האויבים נגד שם ויתייצבו למלחמה יבאו האחיכם כי. מוסר מרוע מהיות יבצר לא אך המלחמה

 .כלל המלחמה תראו ולא פה תשבו ואתם
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 ההפרש שאין כלומר .פה תשבו רק, אתם ולא אמר לא וגם. ילחמו אמר ולא יבאו אומרו וזהו

 עד מטולטלים ואחיכם, מנוחתכם במקום פה היות וגם. יושבים ואתם באים שאחיכם רק

 .הורישם

 

  חלקים: לשלשה תוכחתו תשובת וחילק

 בעצמו העניין, מהדבר תקלה תמשך לא וגם, שווים ולבכם ופיכם טובה שכוונתכם הונח לו ,אחד

 . ראוי בלתי הוא

 מלכת אחיכם שימנעו ,השנית שהיא, טובה כוונתכם היות עם, מהדבר תקלה תצא אם שכן וכל

 איך יראים אלו אם, שיאמרו. גד בני גם ומה. הולכים שאינכם בראותם לבבם שירך, למלחמה

 . עושים אתם שמיראה שיחשבו, אנחנו נעמוד

 את להדיח, בגנאי לסיים כדי בשבח ותתחילו, בלבבכם רעה אם מכולם קשה שלישית ועוד

 .המרגלים כעניין, הארץ אל מעבור ישראל

 

 מלבוא ימנעו ולא יבאו שאחיכם אף כלומר .למלחמה יבאו האחיכם ואמר, בראשונה והתחיל

 .פה תשבו אתםש מוסר בדרך היתכן, למלחמה
 

 : 'ָנַתן ָלֶהם ה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ֶאלֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֲעֹבר -ְוָלָּמה (ְתִנואּון) [ְתִניאּון] ֶאת ז
 יראתם כי בחשבם, אחור נסוגים אתכם בראות ידיהם יתרפו כי, ילכו לא שמא כי שכן וכל

, לרעה כוונתכם שאין ואף. הארץ אל מלבוא לבבם שתרפו ',וכו תניאון ולמה וזהו. הארץ ממלכי

 .ידכם תחת הזאת המכשלה תקלת הלא

 

 : ָהָאֶרץ-ְּבָׁשְלִחי ֹאָתם ִמָּקֵדׁש ַּבְרֵנַע ִלְראֹות ֶאתֹּכה ָעׂשּו ֲאֹבֵתיֶכם  ח
 בדבריכם שאין אף כי. לבכם כן לא כי שאפשר שכן כל, לטובה כוונתכם היות בהנחת הוא זה וכל

 תסיימו ושמא, בשבח התחלתם כי. פשתה ולא הבהרת תעמוד תחתיכם אפשר, ועיקש נפתל

  בשבח והתחילו טהרה סימני שהראו ',כו אבותיכם עשו כה כי. בגנאי

 

ָהָאֶרץ -בֹא ֶאל-ֵלב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִבְלִּתי-ָהָאֶרץ ַוָּיִניאּו ֶאת-ַנַחל ֶאְׁשּכֹול ַוִּיְראּו ֶאת-ַוַּיֲעלּו ַעד ט
 : 'ָנַתן ָלֶהם ה-ֲאֶׁשר

, הארץ שבח להורות משם כרתו אשר האשכול אודות על לרמוז. אשכול נחל עד שהלכו
 כל ועם, לישראל ושבחוה טובה ואת הארץ את ויראו .פריה וזה היא ודבש חלב זבת ואמרו

 .אתם גם בלבבכם אפשר כן '.וכו ויניאו בגנאי סיימו, הזה בשבח שהתחילו זה

 ויאמר יאמר די היה '.כו גד לבני משה ויאמר אומרו נדקדק באשר ',כו יבאו האחיכם יאמר או

 בהקדים, שדקדקנו במה הוא אך. ידבר שאליהם הוא וידוע', כו האחיכם ויאמר או, אליהם

 גד בני לבב הלא כי. לבב מרכות כוונתם היות משה מלב להסיר, ראובן לבני גד בני למעלה
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 כיוון וזה. שאלתם בנין לסתור עצמה זאת בהוראתם ה"ע רבנו משה כיוון כן על. הארי כלב

 עצמה הבחינה על, אליהם תשובתו עיקר כעושה. שהקדימם, 'כו גד לבני משה ויאמר באומרו

 דבורו עיקר כעושה ,גד לבני משה ויאמר. גבורתם בחינת על שהיא, לפניו ראשונה המה שבאו

 .פה תשבו ראובן ובני גד בני ואתם כי בהיות, למלחמה לבוא ירצו שאחיכם התחשבו. אליהם
, למלחמה יבאו לא אחיכם ודאי. הקדים אשר גד בני בפרט, למלחמה לבכם אמיץ כי היות עם

' וכו תניאון למה כן ואם. מכם החלושים המה יעשו ומה, פה ישבתם מיראתכם כי יאמרו כי
 כן ואם, לבד העברה רק חסרים ואין כנתונה היא שכבר '.ה להם נתן אשר הארץ את מעבור

 .ידם מתחת ארצם מאבדים נמצאתם

 

 שלא בזה ידינו מתחת תקלה תארע שלא המחייבת טענה היא זו, אדרבא ,תאמרו ושמא

 הארץ אל מעבור לבם יניא בידם כנתונה שהארץ כזה גדר אל הגיעם שאחר ישראל את נחשוד

 עשו ככם כי בעיניכם זה יפלא אל, כלומר, אבותיכם עשו כה אמר לזה. כזאת קלה לסיבה

 מלהטות נמנעו לא, הארץ טוב מורות הוראות ובראותם בידם כנתונה הארץ שבהיות. המרגלים

 אותם בשלחי אבותיכם עשו כה וזהו. הארץ אל בא לבלתי רוחם את ולאמץ הרעה אל לבבם
 ל"ז שאמרו מה והוא. הארץ את' ה להם נתן כי ראו בעין עין ההוא במקום כי .ברנע מקדש

 בנסוע כי .ברנע קדש עד שעיר הר דרך מחורב יום עשר אחד פסוק על) ב א דברים ספרי(

, ברנע קדש עד מחורב יום עשר אחד כי היות עם, הארץ את לרשת לבוא מחורב ישראל
' ה כי יכיר לא מי, בזה כי. לארץ להעבירם למהר, הנשר ידאה כאשר, ימים בשלשה' ה הביאם

) ט. (בלבד לראות והייתה רק, בידם נתונה כי לתור שלחתי לא וגם. הארץ את להם ונתן אתם

 .שפירשנו דרך על] 'וכו ויעלו) ['כו ויבאו(

 
 כן פי על ואף, אתם' ה כי להכיר להם שהיה. ניזוקו ולא, הענק ילידי מקום אשכול נחל עד ,או

' ה כי ראו שהמה בהיות כי '.ה להם נתן אשר הארץ אל בא לבלי ישראל בני לב את ויניאו

 אל בא לבלתי לבם את להניא הספיקו, לבוא רק חסרים היו ולא, שכתבנו מהטעם להם נתנה

 .עתה גם יהיה אחוש כן. הנתונה הארץ

 

 : ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיָּׁשַבע ֵלאֹמר 'ַאף ה-ַוִּיַחר י
 שכעס מה כי לומר מקום שהיה מפני. ההוא הדבר על 'ה אף חרה איך אמר, הדבר להפליג

 כמו זולתם דברים עם שנצטרף רק, לבד ההוא הדבר על היה לא, אז ונשבע הוא ברוך הקדוש

 עשיתי אשר אותותי ואת כבודי את הרואים האנשים יראו אם) כב יד במדבר( יתברך הוא שאמר

 בכתוב הנזכר כל] על[ כי הרי. בקולי שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסו ובמדבר במצרים

 שאין מה. יתברך אותותיו וראו במצרים גדולים שהיו, עשרים מבן היה כן ועל. יתברך אפו חרה

  לאמר וישבע אמר לזה. מאד קטנים היו רובם או שכולם באלו כן
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ִיְראּו ָהֲאָנִׁשים ָהֹעִלים ִמִּמְצַרִים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי -ִאם יא
 : ִמְלאּו ַאֲחָרי-ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ִּכי לֹא

 לא כי הפסוק סוף אל נמשכת השבועה כוונת שעיקר, כלומר. אחרי מלאו לא כי' כו יראו אם
 .הראשונות את עליהם גלגל, עשה השכילו איך הדבר שלהגזים אלא. הזה בדבר אחרי מלאו

 

 : 'נּון ִּכי ִמְלאּו ַאֲחֵרי ה-ְיֻפֶּנה ַהְּקִנִּזי ִויהֹוֻׁשַע ִּבן-ִּבְלִּתי ָּכֵלב ֶּבן יב
 יתברך הוא אמר שהרי'. ה אחרי מלאו לא שכעת מה על היה והשבועה האף עיקר איך ולראיה

 שגם אמר ולא, אחריו בזה מלאו באשר זכותם תלה מאשר כי .אחרי מלאו כי' כו כלב בלתי

 תלוי בלבד בזה כי מורה. פעמים עשר נסוהו אשר בכלל היו לא כי, חטאו לא דבר שאר בכל

 .כתבנו כאשר הדבר להכריח ',כו כלב בלתי אומרו וזהו. הזה והעונש השכר

 

 : 'ַהּדֹור ָהֹעֶׂשה ָהָרע ְּבֵעיֵני ה-ֹּתם ָּכל-ְּבִיְׂשָרֵאל ַוְיִנֵעם ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד 'ַאף ה-ַוִּיַחר יג
 שהיו. המרגלים בעניין כן גם לקו למה, ממצרים בצאתם עשרים מבני הקטנים גם שהרי ועוד

 הכניסם ולא .שנה ארבעים זה ומעלה עשרים מבני היוצאים הדור כל תום עד ונדים נעים הם גם

 שהוזכרו הדברים שאר על עונש בני היו שלא עם, עשרים מבני היו אשר את ועיכב לארץ' ה

 וזהו. הניעותם אשר על במדבר עוד להניעכם תתעתדו לפחות אתם גם כן ואם. פסוק באותו

 תום עד במדבר ויניעם. שהזכרתי עשרים בני שאינן אותם אף, כלל דרך בישראל 'ה אף ויחר
 כמו במדבר להניחכם עוד יסף אתם גם כן ואם. ומעלה מעשרים שהיו המלחמה אנשי הדור כל

 .במדבר אתכם ימית שלא אף, בסמוך שאמר

 

  '.וכו האנשים יראו אם לאמר וישבע מאומרו זה כיוון אפשר עוד

 הכירו אשר, ומעלה מעשרים ממצרים היוצאים על רק היה לא' ה קצף אשר כל כי ,תאמרו שמא

 האנשים כל כי) כב יד במדבר( הכתוב שאמר כמו. אותותיו ואת גדלו ואת כבודו את בעצם

 אמר לזה. ההוא העונש אל מספיק לבד זה אין כי, השאר את לא אך'. וכו יראו אם' וכו הרואים

 יזכו שלא מיתה עונש שהוא ,יראו אם לאמר שנשבע מה כלומר '.וכו יראו אם לאמר וישבע

 ימותו שאותם, ואותותיו יתברך כבודו הרואים' וכו ממצרים העולים אל הוא. הארץ את לראות

 ישראל כל ושאר אלה שני גם לקו יבצר לא אמנם '.וכו כלב בלתי הארץ את לראות יזכו ולא

 'ה אף ויחר וזהו. שנה ארבעים במדבר נעים להיות, עשרים מבני קטנים ממצרים העולים
 תום עד במדבר ויניעם. ולמטה מעשרים ישראל ושאר ויהושע כלב אל גם, כלל דרך בישראל

 הבלתי עשרים מבני הקטנים שאף הרי. ולמעלה מעשרים 'ה בעיני הרע העושה הדור כל

 להניחו עוד שיסף יבצר לא עתה גם כן ואם, במדבר שהניעם השאר ידי על לקו, הרע עושים

 '.וכו במדבר
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-ֶאל 'ה-ֲחרֹון ַאף ֲאֹבֵתיֶכם ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים ַחָּטִאים ִלְסּפֹות עֹוד ַעלְוִהֵּנה ַקְמֶּתם ַּתַחת  יד
 : ִיְׂשָרֵאל

 יבצר לא לפחות זה כל עם. כך כל הדבר להחמיר בלבבכם רעה שאין תאמרו שמא, אמר

 דרך מתרבות המשוללים חטאים אנשים אל המתייחסת, רעה ותרבות ארץ דרך גריעות מהיות

 לא אם זהו כי. ישראל את להרע זה יספיק שלא לומר בעיניכם הדבר יקל ולא. הטובה ארץ

 עדיין אמנם. חימה להעלות בזה כדאי היה לא אז, ממנו היטהרנו לא שעדיין גדול עוון לזה קדם

. בו אנו ועדיין במדבר שנה ארבעים היותנו שנגזר, המרגלים מעון' ה אף מחרון היטהרנו לא

 הסאה כי 'ה אף חרון על עוד לספות וזהו. יספיק קל דבר ',ה אף חרון על עוד להוסיף וכדי

 .תיגדש מועט בדבר המלאה

 

 : ָהָעם ַהֶּזה-ִּכי ְתׁשּוֻבן ֵמַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד ְלַהִּניחֹו ַּבִּמְדָּבר ְוִׁשַחֶּתם ְלָכל טו
 להניחו עוד ויסף. חמורה העבירה תהיה שלא אף מאחריו בשובכם כי מאחריו תשובון כי וזהו

, לומר '.וכו להניחו באומרו עוד וכיוון. יותר לעכבם עוד להוסיף ויקל נכנסו לא עדיין כי, במדבר

 לישראל תשחיתו אך. מהם אתכם לגרש זה עוון יספיק ולא, נחלתכם בערי אתם הנה

 כי וזהו. יספיק קל דבר מהכנס ולמונעם, אחוזתם לארץ נכנסו לא עדיין הם כי, בחטאתכם

 ,במדבר להניחו עוד יסף אך. מארצכם אתכם יגרש לא החוטאים תהיו שאתם, מאחריו תשובון
 ובזה. נכנסו לא ועדיין, עיכובם על תוספת רק שאינו. ישראל שאר שהוא, שם הוא עדיין כי

 .בארצכם אתם שתישארו אף ,הזה העם לכל ושחתם

 

 משה אף חרה אשר על לבבם יתחמץ חמש תחת כי, והוא .הקודם מעין הכתובים שיעור או

 . עליהם

 אל שנה עשרים בני היו אשר את להביא שלא יתברך הוא נשבע כאשר הלא, יאמרו כי. א

 והוא. שנה ארבעים זה היינו הטף מכלל אנו הלא כי. הארץ אל אותנו להביא נשבע כן, הארץ

 לבז אמרתם אשר וטפכם' וכו הארץ אל תבואו אתם אם אני חי) כח יד במדבר( אמר יתברך
 . השבועה בכלל אותנו הביא גם כי '.וכו אותם והבאתי יהיה

 אני חי אליהם אמר כן על. מתנו לו הזה במדבר או מאמרם על רק' ה אף חרה לא שם כי .ב
 הוציאם על היה או. 'וכו פגריכם יפלו הזה במדבר לכם אעשה כן באזני דברתם כאשר לא אם

 . רעתם עלינו תבוא לא כן ואם, אנחנו כן שלא מה. חמדה ארץ הארץ על דיבה

 דרכיו הכירו ולא מופתיו ואת אותותיו ראו אשר על רק, בעמו' ה אף חרה בלבד זה על לא כי. ג

 כל לולא אך. סאתם נתמלאה עשירי ניסיון שהיה המרגלים עוון ועל. פעמים עשר זה אותו וינסו

 את הרואים האנשים כל כי, יתברך מאמרו היה כן כי. זה לכל מרגלים עוון הספיק לא הקודם
 הזה הדור כל כן שאין מה '.וכו אותי וינסו ובמדבר במצרים עשיתי אשר אותותי ואת כבודי

 . בניסיונות עונשים בני ובלתי האותות בזמן היינו קטנים כי
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 לעוון, יירשוה בל לעכב כזה אחד עוון שיספיק, הארץ את הנחל שקודם מה דומה אינו כי .ד

 שכן ומכל. ממנה ינתקנו במהרה ולא, אלינו נחלתנו באה אנו הנה כי. להנחיל התחילו שאחר

 לא ואם. הם ולא פשענו נחנו כי, אלינו באה אשר בנחלתנו נהיה ואנו פה אחינו את יעכב שלא

 . ארץ וירשו ילכו והם, ישראל שאר כל יאשמו אל, בנחלתנו יניחנו

 באופן. נשב ואנו למלחמה יבואו אחינו כי, מוסר העדר רק בה ואין, טובה כוונתנו הנה כי .ה

 .הזה הגדול לקצף מקום שאין

 

 את הביא לבלתי נשבע כאשר כי רוחכם על יעלה אל ,ויאמר בא הראשונה על, אמר כן על

 מה הלא כי '.וכו והבאתי' וכו וטפכם כאומרו אתכם להביא נשבע כן, הארץ אל אבותיכם

 מלאו כי נון בן ויהושע יפונה בן כלב בלתי עד', וכו יראו אם לאמר אם כי היה לא וישבעש
הייתה  לא שבועתו כל כי, לאמר וישבע וזהו '.וכו וטפכם שהוא זאת שאחרי מה על לא אחרי

 .יותר ולא 'וכו כלב בלתי' וכו יראו אם לאמר רק

 

 שלא על אם כי פיהם מאמר על הייתה הגזירה שלא, לומר ,אחרי מלאו לא כי אמר השנית ועל

 ולא בא לבלתי העם את תניאון אתם גם לכן כי, כלומר. הארץ אל לבוא יתברך אחריו מלאו

 '. ה אחרי תמלאו

 ליצחק לאברהם נשבעתי אשר אמר לזה, חמור בלבד זה דבר כך כל האם תאמרו ושמא
, שבועתי אקיים שלא בהתעכבם ומורים. שבועות שלש שאקיים האמין בל כי, כלומר. וליעקב

 .מר דבר הוא

 

 אשר על רק היה לא העונש כל אם, לומר .אחרי מלאו כי' וכו כלב בלתי ,אמר השלישית ועל

 נסוני שלא 'וכו כלב בלתי ויאמר יסיים ראוי היה, פעמים עשר זה אותו ונסו' וכו אותותיו ראו

 .הארץ בביאת' ה אחרי במלאת רק תלוי העניין כל אין כי יורה אך .אחרי ומלאו

 

 במדבר ויניעם שלהם הקטנים שגם. כלל דרך, כלומר. בישראל' ה אף ויחר אמר הרביעית ועל
 הגיעו ולא חטאו לא אשר אם, הדברים וחומר קל כן ואם '.וכו הרע העושה הדור כל תום עד

 שכן כל .הרע העושה הדור כל תום עד למקום ממקום במדבר נעים ויהיו לקו, עונשים לכלל

 ירשו והמה, ישראל יאשמו לא כי תאמרו ולא. במדבר מנחלתכם שיניעכם הרע שעשיתם אתם

 עמכם ישראל כל את יניע כן. החוטאים אגב שלקו מעשרים מהקטנים גרעו לא הלא כי. ארץ

 .אתכם תום עד

 

 רעה תרבות רק רעתכם אין כי, הוא שכן יונח לו, לומר '.וכו קמתם והנה ,אמר החמישית ועל

 קמתם הלא כי, תגדש תוספת שבמעט המלאה כמידה הוא זה הלא. בלבד ארץ דרך ומיעוט
 תרבות שהוא ,חטאים אנשים תרבות רק, חטא אשר עוון רק זה שאין וגם. אבותיכם תחת
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 מזה] תגרר') [תגר( מלאה מידה על ותוספת', וכו חרון על עוד לספות הוא הלא. בלבד רעה

 .כמדובר ומזה

 

 תרבות שאתם. חטאים אנשים עם שגדלו על, יאמר ,חטאים אנשים תרבות אומרו אפשר גם

 .כמדובר מספיק עוד לספות, זה כל עם. מעצמכם ואינו, מהם בידכם זה נדבק שלהם

 אף משחית חרשי במדבר היו בעגל כי, יהיה. יחיד בלשון במדבר להניחו עוד ויסף ואמר

 במרגלים וחזר. באפך' ה קומה א"כד האף סילק יתברך והוא החימה בזכותו סילק ומשה, וחימה

 שמות( סילקו כך ואחר, במשמניהם הרג עד יתברך הוא והניחו .ההוא ביום' ה אף ויחר באומרו
' ה אף ויסף'. ה אף חרון על עוד לספות סיבה יהיה זה ידי על עתה כי, אמר). יט מא רבה

 העם לכל ושחתם ההוא המשחית ידי שעל באופן. במדבר הנזכר האף את להניחו, הנזכר
 .הזה העם לכל ושחתם וזהו, לרשע צדיק בין מבחין אינו למשחית רשות שניתן כיון כי. הזה

 
 : ַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ִּגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּו טז
ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי ְמקֹוָמם -ֲהִביֹאֻנם ֶאל-ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם יז

 : ַהִּמְבָצר ִמְּפֵני יְׁשֵבי ָהָאֶרץ
 : ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו-לֹא ָנׁשּוב ֶאל יח
 : ְזָרָחהִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה ִּכי ָבָאה ַּנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמ  יט

 

  לדעת: ראוי

 . ממנו רחקו לא כה עד גם כי, זו הגשה עניין מה. א

 לב על היעלה '.וכו גדרות לאמר שיצטרכו זה מהם מנע מי ',וכו נבנה צאן גדרות אומרו. ב

 . הארץ פני על וטפם צאנם שיניחו

, חושים לחלץ מידם זאת בקש מי כי, שאל ללא נדרשו כי ',וכו חושים נחלץ ואנחנו אומרו. ג

 . יסעו באחרונה אם אף למלחמה אחיהם עם לעבור רק

  '.וכו נחלץ ואנחנו קודם לאומרו ראוי היה זה כי ',וכו טפינו וישב אומרו. ד

 ראשונה כי. הקודם הפך זהו הלא כי ',וכו ישראל בני התנחל עד בתינו אל נשוב לא אומרו. ה

 ואמרו שהוסיפו נתחדש מה ועתה. הכיבוש עד שהוא ,מקומם אל הביאונום אם אשר עד אמרו

 . החילוק עד שהוא ',וכו התנחל עד' וכו נשוב לא

 משה גם הלא כי, אתם ינחלו שלא ולומר לשוב הצריכם מי '.וכו אתם ננחל לא כי אומרו. ו

 .הירדן את תעבירנו אל אומרם על רק כנגדם התריס לא כי. זה להם הודה
 

 : ַוּיֹאְמרּו ִּגְדֹרת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ֹּפה ְוָעִרים ְלַטֵּפנּוַוִּיְּגׁשּו ֵאָליו  טז
 לבם אל נתנו כי .המטות ונשיאי ואלעזר משה אל מדברים היו תחילה הנה כי, יאמר אמנם

 בראותם עתה אך. לירדן מחוץ אלו כשינחלו שבט לכל גדול יותר חלק יגיע כי, הנשיאים יעזרום
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 מה ידעו ולא .תעבירנו אל אומרם על רק כנגדם התריס ולא, הארץ בנחלת להם הודה שמשה

 אליו ויגשו, עליהם טוב דבר אשר בו התדבקו כן על. נגדם ידברו ואולי והנשיאים אלעזר בפי

, היה מיראתנו לא ,הירדן את תעבירנו אל שאמרנו מה, לומר'. וכו צאן גדרות ויאמרו לפיוס

 . הולכים ואנו זה נתקן כן ועל, לבדם פה וטפנו מקנינו הניח לבלתי רק

 

ְמקֹוָמם ְוָיַׁשב ַטֵּפנּו ְּבָעֵרי -ֲהִביֹאֻנם ֶאל-ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחִׁשים ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעד ֲאֶׁשר ִאם יז
 : ַהִּמְבָצר ִמְּפֵני יְׁשֵבי ָהָאֶרץ

 '.וכו ישראל בני לפני חושים נחלץ ואנחנו הלא כי, אמרנו היראה מפני לא כי והראיה
 מיד יעלו והם, וטפנו מקנינו עם אנחנו שנהיה, אחינו נחלת הייתה למהר כוונתינו הנה ,יאמר או

 צאן גדרות נבנה עד יתעכבו, ללכת וחייבתנו עכבתנו על שהקפדת עתה אך. נחלתם לנחול
 ,מקומם אל הביאונום אם אשר עד הוא שנתחייב מה אך '.וכו נחלץ ואנחנו כך ואחר ',וכו

 אך. אויב מפחד אנשים שמירת בלי טפנו הרבה עזוב לבלתי. יותר ולא הכיבוש סוף עד שהוא

 נאריך אז. הארץ יושבי להם להצר יקרבו שלא, בדד בטח טפנו ישב הכיבוש שבזמן נראה אם

 אם אשר עד נשוב שלא אמרנו הלא, לומר '.וכו טפנו וישב וזהו, החילוק סוף עד אתכם זמן
 יישוב לו שיהיה טפינו וישבש נראה שאם, נוסיף ועוד. הכיבוש עד שהוא מקומם אל הביאונום

 .נוגש קול ישמעו שלא ,הארץ יושבי מפני המבצר בערי ובטחה

 

 : ָּבֵּתינּו ַעד ִהְתַנֵחל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַנֲחָלתֹו-לֹא ָנׁשּוב ֶאל יח
 וזהו. החילוק זמן סוף עד שהוא ,נחלתו איש ישראל בני התנחל עד בתינו אל נשוב לא אז

 .וחלקו נחלתו איש התנחל עד 'וכו נשוב לא
 

 : ִּכי לֹא ִנְנַחל ִאָּתם ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ָוָהְלָאה ִּכי ָבָאה ַּנֲחָלֵתנּו ֵאֵלינּו ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזָרָחה יט
 נחלתם בא עד עמם נהיה אנחנו גם כן ועל .אלינו נחלתנו באה כי 'וכו אתם ננחל לא כי והטעם

 .אלינו נחלתנו בא עד עמנו היו כאשר, אליהם

 

 מיראתם כי, ישראל יאמרו בל, להישמר. הטף לערי קודם ,צאן גדרות לאמר בצאן והקדימו

 מלחמה בראותם הם יפחדו אם ואז. המלחמה מסכנת טפם להרחיק בקשו הארץ ממלחמות

 היה שלא זו חשדה מלבם להסיר כן על. העם ידי ירפו בזה וגם, וקניינם טפם מושב אל ושבו

 קניינם מקנה על הוא כוונתם עיקר כל כי להורות '.וכו צאן גדרת לומר הקדימו, זה על עקרם

 אף, פה פתחון שום להם יהיה ולשלא. לטפינו וערים אמרו זה ואגב, מקנה במקום להושיבם

 פחדנו ולא בטחנו לולא כי .אחינו לפני חושים נחלץ ואנחנו אמרו, יד כלאחר הטף עניין שאמרו

 אנחנו ושנהיה, המלחמה במערכת ראשונה יושבים ישראל בני לפני עצמנו שמנו לא, מהאויבים

 .אחינו ולא הלוחמים
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 להסתיר תחושו אל לומר'. וכו ערים לכם בנו ואמר בטף התחיל זאת כוונתם משה הבין וכאשר

 .לעשות מהראוי עיקר ועשו דבר

 

 גדרות עד יניחונו ולא, הדבר ימהרו העדה נשיאי כי אפשר הנה, אמרו כי .אליו ויגשו ,יאמר או
 ל"ז כמאמרם. וטף מקנה על הוא רחמן כי אליו ויגשו כן על .לטפינו וערים למקנינו נבנה צאן

 בחר הצאן על חמל אשר ידי על כי, רועה היה ומשה פסוק על) ג ב רבה שמות( רבה במדרש

. יכול ולא להחזירו והפציר מהעדר רץ טלה ראה כי. ישראל את לרעות הוא ברוך הקדוש אותו

 הבאתיך ידעתי אם, אמר אז. ושבע ושתה מים מבוע למקום נכנס שראהו עד אחריו והלך הניחו

 וערים למקננו נבנה צאן גדרת ויאמרו אליו ויגשו וזהו. העדר עד בחיקו נשאו אז. בחיקי
 ומקניהם טפם עם ללכת יכריחם ולא, וטף המקנה על הוא רחמן כי ידעו כי. נלך ואחר לטפינו

 .נחלתם אל ישובו ואחר, אחיהם עם

 

 גדרות נבנה עד להתאחר לישראל עיכוב יהיה כי נא תאמר אל לומר ',וכו נחלץ ואנחנו ואמרו

 משוללי אנחנו שנהיה מה ידי על הלא כי. מזה זה לישראל טוב אך אחד מצד הלא כי, וערים

  תועלות: שתי יהיו ומקנה טף

 . ילחמו ולא הם ינוחו אם כי, ישראל בני ולא נחלץ ואנחנו כי ,אחת

. למלחמה המרוץ קלי נהיה ולא, למשא עלינו יהיו עמנו ילך ומקנינו טפנו גם שאם אם כי ,שנית

 והם ,ישראל בני לפני נמרץ בקלות וממהרים חופזים חושים נהיה, פה שנשארים עתה אך

 טפינו וישב מקומם אל הביאונום אם אשר עד. הילדים ולרגל המלאכה לרגל לאטם אחרינו
 '.וכו כבקודם' וכו

 

 : ַלִּמְלָחָמה 'ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה-ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם-ַּתֲעׂשּון ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה ִאם כ
 : ֹאְיָביו ִמָּפָניו-ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת 'ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ה-ָחלּוץ ֶאת-ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל כא
ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִּים ֵמיהָֹוה ּוִמִּיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  'ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה כב

 : 'ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה
 : ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם 'להלֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ֲחָטאֶתם -ְוִאם כג
 : ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם ְוַהֹּיֵצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו-ְּבנּו כד
 : מֶׁשה ֵלאֹמר ֲעָבֶדי� ַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה-ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְּבֵני כה
 : ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד-ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו-ֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוָכלַטֵּפנּו נָ  כו
 : ַלִּמְלָחָמה ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ֹּדֵבר 'ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה-ַוֲעָבֶדי� ַּיַעְברּו ָּכל כז
ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ָראֵׁשי -נּון ְוֶאת-ַוְיַצו ָלֶהם מֶׁשה ֵאת ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֵאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן כח

 : ִיְׂשָרֵאל
ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמה -ַהַּיְרֵּדן ָּכל-ְראּוֵבן ִאְּתֶכם ֶאת-ָגד ּוְבֵני-ַיַעְברּו ְבֵני-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאם כט

 : ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַלֲאֻחָּזה-ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת 'ִלְפֵני ה
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 : לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתֶכם ְונֹאֲחזּו ְבֹתֲכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-ִאםוְ  ל
 : ֲעָבֶדי� ֵּכן ַנֲעֶׂשה-ֶאל 'ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ַוַּיֲענּו ְבֵני לא
 : ָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדןֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת ַנחֲ  'ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה לב

 

, בו להתחיל ראוי שהיה הראשון הדבר הוא 'וכו ערים לכם בנו דבריו בסוף שאמר מה הנה

 '. וכו תחלצו לומר ולא
 '.וכו תחלצו אם ופירש הזה הדבר את תעשון אם, מפרש והדר דתני הזה הכפל הוא מה .ב

  '.ה לפני אמר ומשה ,ישראל בני לפני אמרו הם כי ,שינה למה. ג

 ולכן .למלחמה' ה לפני תחלצו אם אומרו הוא 'וכו חלוץ כל לכם ועבר אומרו בכלל כי. ד

 '. וכו הירדן את חלוץ כל יעבור אשר הזה הדבר את תעשון אם לומר לו היה מתחילה

 . מיותרת לכם מלת כי ,לכם ועבר אומרו. ה

  '.וכו חלוץ כל לכם ועבר ולא, חלוצים ותעברו לומר לו היה וקצר טוב כי. ו

 כי ידע לא מי כי .הארץ ונכבשה ואמר חזר למה, אויביו את הורישו עד אומרו אחרי כי. ז

 . יתברך מפניו הארץ שתכבש האויבים את יתברך בהורישו

 ,התנחל עד נשוב לא אמרו הם כי. הם אמרו מאשר משה ממעט כי ,תשובו ואחר אומרו. ח
 . ישובו הכיבוש שאחר אומר ומשה

 כך ואחר. חשד מידי לצאת רק חיוב העניין שאין שיראה', וכו' מה נקיים והייתם אומרו. ט

 . בדבר עוון שיש יורה, 'לה חטאתם הנה כן תעשון לא ואם אומר

 נחלתם באה כי להם הורה מתחילה גם הלא כי, לאחוזה לכם הזאת והייתה הארץ אומרו. י

והייתה  יאמר עתה ואיך. פה ישבו והם למלחמה יבואו שאחיהם רק הייתה התלונה ולא, אליהם
 . הייתה להם לא שעדיין שיורה ',וכו

 . פעמים כך כל אמרו חנם על לא כי ',ה לפני פעמים כמה אומרו. יא

 אמר והוא .לטפינו וערים כך ואחר, למקנינו גדרות תחילה אמרו שהם, הסדר הפך למה. יב

  '.וכו וגדרות כך ואחר לטפכם ערים לכם בנו תחילה

 הוא והלא. מפיהם שיצא למה יעשו רק מחויבים שאינן שיורה ,תעשו מפיכם והיוצא אומרו. יג

  '.וכו חטאתם הנה כן תעשון לא אם אמר

 . לזולת לאמר אינו כי הבנה משולל לאמר אומרו כי ,לאמר ראובן ובני גד בני ויאמר אומרו. יד

' וכו צאן גדרות למעלה זה אמרו הם גם הלא כי, מצוה אדוני כאשר יעשו עבדיך אומרו. טו
 . אמרוהו מעצמם והם כן גם משה אל הדבר וייחסו. לאומרו חזרו ולמה', וכו נחלץ ואנחנו

 יהיו אמרו ועתה, פה למקננו נבנה אמר למעלה כי, שינה למה ',וכו שם יהיו טפנו אומרו. טז
 . שם

 . בנין שום שיבנו מבלי שהוא שנראה ,שם יהיו רק נבנה אמרו לא למה. יז

 עבדיך אמר ולא חלוץ כל לכם ועבר באומרו משה לשון שתפסו, חלוץ כל יעברו אומרו. יח

 . חלוצים יעברו
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 למה וגם. זה גם היה מצוה אדוני כאשר אומרו בכלל הלא כי ,דובר אדוני כאשר אומרו. יט

 . לדבור מצווי שינה

 כן אם', וכו יעברו אם להם שאמר היא הכוונה אם '.וכו אלעזר את משה להם ויצו אומרו. כ

 . לגמרי מיותר הוא אליהם משה ויאמר אומרו

 . מיותרת היא להם מלת. כא

 . חלוצים יעברו אם אמר ולא חלוץ כל אומרו אל לב לשית ראוי זה במאמרו גם

 בארץ נחלה להם לתת הוא עונשם שכל אמר עתה כי. בתחילה אמר שלא מה עתה אומרו. כב

 '.וכו אבותיכם עשו כה באומרו הארץ את כמרגלים אותם ויתן כנגדם התריס ולמעלה, כנען

  .כנען בארץ בתוככם ונאחזו ואמר היקל ועתה ',וכו חטאתם הנה בסמוך וגם
 להורות יצדק אליהם משה בדבר', ה לפני הארץ שתכבש מה כי '.וכו הארץ ונכבשה אומרו. כג

 להזכיר צורך מה אלעזר עם בדברו אך. למו יושיע לא וזרועם ארץ ירשו בחרבם לא כי, להם

 . התנאי מכלל שאינו מה

 . לזולת לאמר אינו כי, כלל צודק בלתי לאמר אומרו כי, לאמר' וכו גד בני ויענו אומרו. כד

 עבדיך אל דברת אשר רק יאמר לא ומהראוי. בזה' ה דבר מה הלא כי ',ה דבר אשר אומרו. כה

 . המה לבדו משה דברי אליהם שנאמר מה כל כה עד כי, למעלה כאומרו

 . מפורש יותר למעלה נאמר הכל כי, מיותרת זו תשובתם כל כי. כו

 . אלף בלא נחנו אומרו. כז

 שאחוזתם ידע לא ומי, זה על אם כי היה מה על הלא כי ',וכו נחלתינו אחזת ואתנו אומרו. כח

 . שם

  .הירדן מעבר נחלתנו אחזתו רק יאמר לא ומהראוי, צודק בלתי לשון שהוא, ואתנו אומרו. כט
 לענות בשובם ולא', וכו אלעזר אל משה במאמר ולא, משה אל בתשובתם שלא, היה זה מה. ל

 כי, זה הזכיר לא אליהם יהושע בדבר וכן. לטפם וערים צאן גדרות בנין עניין הוזכר לא, שנית

 כל' כו תעברו ואתם' כו משה לכם נתן אשר בארץ ישבו ומקניכם טפכם נשיכם אמר אם
 . כלל דרך האנשים כל על שיובן סתם אמר ולא). יד א יהושע( החיל גבורי

 . רבים לשון ויענו נאמר הפעם ובזאת, למעלה ויאמר נאמר' כו גד בני שבתשובת .לא

 חושים נחלץ ואנחנו כאומרו מעצמם הם אמרו משה להם שאמר מה כל מתחילה גם כי. לב
 . משה להם ענה ומה', כו

 '. כו חטאתם הנה כן תעשון לא ואם באומרו כנגדן שהתריס אלא עוד ולא
 .כן תעשון לא ואם לומר, יעשו אם שנסתפק, בהם ראה מה ועוד

 
  לעשות: להם אפשר היה אשר הדרכים המה שלשה כי, ספק אין הנה, אמנם

 ומקניהם הם ישובו הכיבוש ואחר. השבטים שאר ככל להם אשר וכל הם הירדן לעבור ,אחת

 . אחזתם לרשת מזרחה הירדן לעבר וטפם
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 יעברו המה החיל וגיבורי. ומקניהם טפם לשמור מהם שבט מכל קצת שישארו, שנית דרך או

 . ישובו ואחר הארץ כבוש עד ישראל לפני

 וילכו. וטפם מקניהם נשמרים שיהיו באופן, למקניהם וגדרות לטפם ערים להם לבנות ,שלישית

 . הארץ כבוש עד אחיהם עם הגברים כל

 

 אל לומר, הראשון הדרך לשלול כוונו אפשר הירדן את תעבירנו אל תחילה באומרם והנה

. האחרונים מהדרכים אחד לעשות נכון לבם היה מאז אך. ומקנינו טפנו עם כולנו את תעבירנו

 .השלישית דרך באומרם כוונתם פירשו כן שאחרי אלא

 
 לשלול שהוא תעבירנו אל לשון כפשט, נפשם געלה הדרכים שלשת בכל שמתחילה ,אפשר או

 בדרך ובחרו ממאמרם שבו כנגדן משה שהתריס מה כל שאחר אלא. העברה מציאות כל

 .השלישית

 

 : ַלִּמְלָחָמה 'ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה-ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם-ַּתֲעׂשּון ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה ִאם כ
 עד שיתאחרו עיכוב יהיה לבל. השנית הדרך ממנו טוב והנה ראה ההוא הדרך משה ובראות

 את תעשון אם ויאמר בא כן על. השלישית הדרך ידי על למקניהם וגדרות לטפם ערים יבנו
 וערים למקנכם צאן גדרות פה לבנות שהוא הזה הדבר את תעשון אם הנה, לומר .הזה הדבר

 בנות צריך כן על כי .למלחמה' ה לפני כולכם כלומר תחלצו אם יהיה זה הלא, תחילה לטפכם

 דברו באשר דופי נתן 'ה לפני באומרו, דרכו פי ועל. הגברים כל הולכים כי, בצורות ערים

 'כו תעשון אם, אמר. העניין אל ונחזור '.ה לפני רק העניין אין כי ,ישראל בני לפני באומרם
 .ישראל כל את והטריח זמן אריכות הוא אך. כולכם תחלצו אם יהיה

 

 : ֹאְיָביו ִמָּפָניו-ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת 'ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ה-ָחלּוץ ֶאת-ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל כא
 משני אחד מכל עם המון ישארו כי כלומר .הירדן את חלוץ כל לכם ועבר כי והוא, עשו זאת לכן

 המסוימים שהם חלוץ כל ועבר וזהו. וגדרות ערים יצטרכו ולא ומקנה הטף לשמור שבטיכם

 .ישארו והשאר, המזוינים

 אשר כי, כלומר), יד א יהושע( החיל גבורי כל תעברו ואתם אליהם באמור יהושע מאמר וזה

 .החיל גיבורי אינן גבורה מהם תבצר שלא עם. ישארו מסוימים החיל גיבורי לא

 לא אפילו ובזה. עשרים בני עד מטף לבד הגברים כל לא אך, כלומר .חלוץ כל אומרו והוא

 ,מפניו אויביו את יתברך הורישו עד אם כי, וערים גדרות בבנותכם כאשר זמן כך כל תתעכבו
 .מלכים א"ל של שרים א"ל במרום המרום צבא הם

 

ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִּים ֵמיהָֹוה ּוִמִּיְׂשָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  'ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה כב
 : 'ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה
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 תיכבש מיד במרום המרום צבא את יתברך עקדו אחרי כי'. ה לפני הארץ ונכבשה מיד כן ואחרי

 מפניו' ה יוריש השרים בלבד לא כי. האדמה על האדמה מלכי לפניכם יהיו הרוג כעם כי, הארץ

 יעשה הוא זה גם אם כי, אליכם הריגתם טורח יניח לא כי. וחילם מלכיהם את גם אם כי, יתברך

 .לפניכם יתברך הוא פה גם כי ',ה לפני אומרו וזהו. העיקר

 

 ,תשובו ונכבשה שגם ואחר אם כי. זמן אורך יהיה לא, במהרה נעשה יתברך ידו על שיהיו ובזה
 .וערים גדרות תחילה לבנות דרככם ידי על כן שאין מה). ו מד רבה בראשית( סמוך אחר כל כי

 

 והייתם כי, ותרוויחו תצליחו, חלוץ כל רק יעבור ולא מהעם להשאיר זה בצוויי כי ,שנית ועוד
 מיד אם כי, וערים גדרות תחילה בונים שאין אחר, יאמרו ישראל כל כי .ומישראל' מה נקיים

 להחליט כוונו לא ,הירדן את תעבירנו אל אמרו כאשר כי הוראה זה. כמדובר חלוץ כל עובר

 מאז כי יאמרו הזה בדרך אך. וטפם מקניהם עם יעברו שלא אם כי, יעברו לא פנים שבשום

 עוד .מישראל גם יהיו ועתה, ללבב הרואה' מה רק נקיים היו שלא אלא, לעשותו בלבם היה

 עם המון גם ומקנה טף עם כי .לאחזה מעתה לכם הזאת הארץוהייתה  כי, תרוויחו שלישית

 .מעתה בה יותרו מכם גם כי ,לכם' והייתה כו. מכם שבט מכל בה נשאר

 

 : ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאְתֶכם 'להלֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ֲחָטאֶתם -ְוִאם כג
 לפחות הנה. וערים גדרות תבנו עד עשור או ימים פה להתעכב אם כי ,כן תעשון לא אם אך

. פנים בשום לעבור שלא לחלוטין היה כי, הירדן את תעבירנו אל באמרכם 'לה חטאתם כי יורה

 .וערים גדרות בנות עד להתעכב רק, לעצתי תאבו לא כנגדכם שהתרסתי אחר כן על כי

 
 בבנות אפילו פנים בשום תעבירנו אל לומר הדבר בהחליט, חטאנו אז אם תאמרו ושמא

 זו אין '.כו חושים נחלץ והערים הגדרות בנין שאחר ונדרנו שבנו עתה. וערים גדרות תחילה

. עבירה גוררת עבירה הנה כי, והוא .אתכם תמצא אשר חטאתכם ודעו הלא כי, גמורה טענה

 באיוולתו ישנה עד עושהו את רודף הוא בעבירה הנברא המשחית כי, במקומו אצלנו ככתוב

 ותאמרו אחת פעם חטאתםש אחר, לומר '.כו ודעו באומרו משה מאמר וזה. בו כיוצא לעשות

 ההוא חטאתכם דעו. מהדרכים דרך בשום אחיכם עם עבור לבלתי שהיה ',וכו תעבירנו אל

 גדרות בנותכם אחר שגם. בה כיוצא עבירה לכם שתגרור אתכם תמצא עד, אתכם רודף שהיה

 .אחיכם עם חלוצים תעברו לא וערים

 

 : ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם ְוַהֹּיֵצא ִמִּפיֶכם ַּתֲעׂשּו-ְּבנּו כד
 '.וכו לטפכם ערים לכם בנו, אתכם תמצא לא חטאתכם כי ותבטחו בזה תבחרו זה כל עם ואם

, החילוק אחר עד גם שהוא, התנחל עד בתינו אל נשוב לא לומר מפיכם יצא שאשר, בזאת אך

, וגדרות ערים תבנו עד כולם ישראל יתעכבו כאשר אם כי. הדין משורת לפנים שהוא עם, תעשו

http://www.daat.ac.il/


 366       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 ונכבשה אמרתי הנה, כלומר ,תעשו מפיכם והיוצא וזהו. החילוק אחר עד תתעכבו אתם גם
 אך). ו מד רבה בראשית( סמוך אחר כל כי כנודע מיד הכבוש אחר שהוא ,תשובו ואחר הארץ

 שהוא תחילה וגדרות ערים תבנו אם אך. כמדובר מיד חלוץ כל לכם בעבור הדין שורת הוא

 .תעשו מפיכם היוצא אתם גם, כדין שלא
 

 עד יתעכבו שלא וגם ,צאן לגדרות קודמים לטפם ערים כי ,ארץ דרך לימדם דרכו פי ועל

 נבנה צאן גדרות למעלה כמאמרם. מקנה בשם הנכללים סוגים לכל גדרות בנות מלאת
 וגדרות כך ואחר, תחילה כלומר .לטפכם ערים לכם בנו וזהו. בלבד לצאן אם כי, למקנינו
 ולא .וגדרות כך ואחר, הטף שהוא תחילה לכם הנוגע אל בנו כלומר לכם אומרו וזהו .לצאנכם

 .צריכים היותר שהם בלבד לצאנכם רק מקנה סוגי לכל

 

 : ַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה מֶׁשה ֵלאֹמר ֲעָבֶדי�-ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל-ַוּיֹאֶמר ְּבֵני כה
 כן ועל. ד"בס הביאור יבוא כאשר' וכו יעשו עבדיך באומרם, גדול חסידות תשובת השיבו ואז

 בלב כולם כי, יחיד לשון ויאמר אמר לזה. ההוא החסידות אל כולם לב אין אולי כי אפשר היה

 .זה אמרו אחד

 

. מיד לצאת אם כי, וגדרות ערים תחילה לבנות ראוי אין כי לנו אמרת הנה, אמרו כי, והעניין

 לבנות נרצה אם אך. הטף לשמור שבט מכל רבים אנשים וישארו, חלוץ כל רק, הגברים כל ולא

 המה וגם '.וכו התנחל עד בתינו אל נשוב שלא. מפינו יצא אשר היתרון שנעשה, וגדרות ערים

 הוא בלבנו והנה. חלוץ כל בצאת לא אך, לטף וערים גדרות בנות אחר רק כן לעשות אמרו לא

 תחילה נבנה מבלי ,נחלתו איש ישראל בני התנחל עד להתעכב שהוא, כן גם מצווה שאינך מה

 שהוא מה רק מפיו ולהוציא לאמר לאדם אין אמנם מעתה. חלוץ כל שיעבור אם כי דבר שום

. מתחילה לאומרו ולא, כן אחרי יעשנו, השורה מן לפנים יעשה הפועל בעת ואם. הדין שורת

 עבדיך הוא מפינו ולהוציא לאמר שראוי מה, כלומר ',וכו לאמר אומרם וזה. לקיים יוכל לא אולי
 שהוא. הדין שורת שהוא מה שהוא, ציווי דרך אמר אשר שהוא. מצוה אדוני כאשר יעשו

 אך .תשובו אחר' וכו ונכבשה באומרו ישובו מיד הכבוש ושאחר ,חלוץ כל מעתה שיעבור

 .כן אחרי עשו כאשר, שיעשוהו שאפשר עם, נאמר לא מצווה שאינה החסידות

 

 : ָׁשם ְּבָעֵרי ַהִּגְלָעד-ְּבֶהְמֵּתנּו ִיְהיּו-ַטֵּפנּו ָנֵׁשינּו ִמְקֵננּו ְוָכל כו
 בתחילה כי, והעניין .הגלעד בערי שם יהיו בהמתינו וכל מקנינו נשינו טפינו ואמרו ופירשו

. מאויבים שימור משוללי והמקנה הטף והיו, שבטים השני אנשי כל חלוצים לעבור שאמרנו

 מלחמה אותם יקדם שאם כדי, במעבר לירדן סמוך שהוא פה למקנינו נבנה צאן גדרות אמרנו

 ונשארים, חלוץ כל רק למלחמה הולכים שאין עתה אך. להושיעם לבוא השבטים אנשי לכל יקל

 בערי שם יהיו אם כי, לירדן סמוך וגדרות ערים פה לבנות צריך אין. לשמור מהעם הרבה
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 להיות נצטרך לא כי, הירדן מעבר רחוקות הם כי גם. כבשנו מאשר בנויות שהם באותם, הגלעד

  -הלא  כי. אתם שמירה כי. מלחמה יקרם אם להושיעם אליהם קרוב

 

 : ַלִּמְלָחָמה ַּכֲאֶׁשר ֲאֹדִני ֹּדֵבר 'ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ה-ַוֲעָבֶדי� ַּיַעְברּו ָּכל כז
 ועל. ישמרו והשאר, כדברך, בלבד למלחמה חלוץ כל אם כי, חלוצים יעברו כולם לא .ועבדיך

 אשר רבים כי אליהם לב נשים לא הגלעד בערי בהיותם, לירדן מעבר יהיו רחוקים כי גם כן

 הוא וכאן נבנה אמר למעלה וגם. שם אמר זה ובפסוק .פה נבנה, למעלה אומרו וזהו. אתם

 מעניין הוא וזה. מחדש ערים שיבנו אם כי הגלעד בערי נאמר לא למעלה וגם .יהיו אומר

 נבנה שלא צווייך נעשה כי לומר ושבנו, בחרנו אשר בדרך שתעינו ממה, יעשה אשר המעשה

 .כמדובר חלוץ כל ועבר אם כי דבר שום

 

 עושים אנחנו כאילו ,ישראל בני לפני חושים נחלץ שאמרנו ,בלשון שתעינו מה עניין ועל

 בני לפני ולא כלומר ',ה לפני תחלצו אם לנו אמרת כן שעל. ישראל את להושיע המלחמה

 אם כי לבינך בינינו אין, כלומר. דובר אדוני כאשר' ה לפני כן גם אומרים אנו בזה גם. ישראל

 כי הוא בלבנו גם הניצוח האמנת בעניין אך, אנחנו ולא בלשונך נזהר שאתה. הדבור מציאות

 .התשועה' לה

 

ָראֵׁשי ֲאבֹות ַהַּמּטֹות ִלְבֵני -נּון ְוֶאת-ַוְיַצו ָלֶהם מֶׁשה ֵאת ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוֵאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן כח
 : ִיְׂשָרֵאל

 אלעזר את משה להם ויצו מיד, גמור בחסידות מאד טובה זו תשובתם את משה בראות אז
 אל' ה וידבר פסוק על) ב ז רבה שמות( ל"ז מאמרם דרך על, שהוא .נון בן יהושע ואת הכהן

. למלכות כבוד יחלקו ולאהרן למשה שציוה'. וכו פרעה ואל ישראל בני אל ויצום אהרן ואל משה

 על. פרעה ובשביל ישראל בשביל כאומרו הוא אל ומלת. אצלם מצווים שיהיו ולפרעה לישראל

, יקניטום שלא להם ויצו וזהו. ראובן ובני גד בני בשביל וליהושע לאלעזר שציוה יאמר זה דרך

 .עתה הורו כאשר, בלבבם רעה יש ולא, נכון לבם כי

 

ָחלּוץ ַלִּמְלָחָמה -ַהַּיְרֵּדן ָּכל-ְראּוֵבן ִאְּתֶכם ֶאת-ָגד ּוְבֵני-ַיַעְברּו ְבֵני-ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֲאֵלֶהם ִאם כט
 : ֶאֶרץ ַהִּגְלָעד ַלֲאֻחָּזה-ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵניֶכם ּוְנַתֶּתם ָלֶהם ֶאת 'ִלְפֵני ה
 כל יעברו אם כי דבר יבנו שלא אליהם משה כמאמר שהוא ,חלוץ כל יעברו אם אליהם ויאמר
 ישראל בני התנחל עד שוב לבלתי תכריחום לא. והמקנה הטף לשמור ישארו והשאר ,חלוץ
 להם ונתתם מיד, הכבוש אחר שהוא לפניכם הארץ ונכבשה כאשר מיד אם כי ,נחלתו איש
 .לאחוזה הגלעד ארץ את

 

 : לֹא ַיַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְּתֶכם ְונֹאֲחזּו ְבֹתֲכֶכם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-ְוִאם ל
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, כנגדם התרסתי כאשר, כנען בארץ גם להם תת לבלי עליהם תכעסו אל יעברו לא ואם

 היו שלא מה כי, הורו עתה אך. הירדן את לעבור מאנים היו לב שמרוע לחוטאים והחשבתים

 כל יעברו ועבדיך כאומרם, ישראל להם צריכים ואין התשועה' לה כי להיות, הוא, לעבור רוצים
 בארץ בתוככם ונאחזוש אם כי עונשם יהיה לא יעברו לא כי גם כן על'. ה לפני צבא חלוץ
 .נכון שלבם אחר ,כנען

 

 : ֲעָבֶדי� ֵּכן ַנֲעֶׂשה-ֶאל 'ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֵלאֹמר ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה-ַוַּיֲענּו ְבֵני לא
, ישראל ועם אל עם לבם טוב כי ידע כי שהורה, עליהם ונכוחים טובים משה דברי אל כשמעם אז

 .כנען בארץ ונאחזו רק, עונשם שיהיה מה אמר לא ילכו לא אם ואפילו. עליהם ציוה כן שעל
 אשר את הוא לאמר שראוי מה, כלומר .נעשה כן' ה דבר אשר את לאמר ויאמרו ויענו מיד

 לא מאז כי ויודע ללבב הרואה יתברך הוא כי. יצאו' מה אלה דבריך כאילו, כלומר '.וכו' ה דבר

 כחושד והיית ללבב רואה הבלתי כאיש מדבר שהיית כה עד כן שאין מה. בלבבנו הייתה רעה

 '.וכו אבותיכם עשו כה' וכו תניאון ולמה לאמר עלינו קצפת כן על כי. אותנו
 

 : ֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִאָּתנּו ֲאֻחַּזת ַנֲחָלֵתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן 'ַנְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפֵני ה לב
 אם כי לגמרי הגברים כל לא, כלומר .חלוצים נעבור נחנו כי, מאמרך לעשות אנחנו ומודים

 יהיה זה דרך ועל. אנחנו אמרו ולא ף"האל חיסרו כן על כי. כולנו ולא חלוץ כל שהוא, קצתנו

 שלא מישראל קצת היו אז גם הלא כי). מב ג איכה( ומרינו פשענו נחנו באומרם הכתוב מאמר

. ודומיהם נריה בן וברוך וירמיה, הבית פתח אשר והזקנים והמסגר מהחרש כנודע. ומרו פשעו

 שבטים וכן. בכלל שאינם קצתם יש כי, ישראל כללות כל לא, כלומר, פשענו נחנו אמרו כן על

 אמר משה וכן ובנימין יוסף אתם היה לא כי על). יא מב בראשית( נחנו אחד איש בני כולנו אמרו

, המה הבל אדם בני שכל לומר, הכל את לכלול רצה לא בענוותנותו כי), ז טז שמות( מה ונחנו

 אם כי האדם כל ולא, מה ונחנו אמר כן על. יתברך לפניו חשוב שהוא מי שיש שאפשר אם כי

, הזה בדרך נריויח וגם. דמה להבל כי על מה להיקרא יוכלל שלא זולתו יש כאילו, ף"אל בחסרון

 אתנוש ימצא כי. הגלעד בערי הטף עם מאתנו רבים אנשים וישארו, החלוץ כל רק יעבור שלא
 מעתה ממנו עם המון בהיות כי. אתנו נחלתנו מעתה כי ,לירדן מעבר נחלתנו אחזת תהיה

 ולא צאן גדרות לא שבנו נמצא לא כי יתכן ובזה. עשו וכן. היא אתנו כבר כי נמצא, בנחלתנו

 מיהושע וכנראה. המסוימים החיל גיבורי רק כולם הלכו לא וכן. חלוצים ויצאו לטפם ערים

 .המקראות מהכרח שכתבנו מה והוא. וזה זה בפירוש

 

 . ותעה הלוך הלכתם דבריכם בכל הנה, אמר כי .העניין שיעור יהיה או

 הדבר את תעשון האם כי הוא כן ולא. העושים שאתם שיורה ,נחלץ ואנחנו אמרתם הלא כי. א

 כלומר '.ה לפני אם כי, מכחכם לא ,תחלצו אם כי, הוא כן לא. העושים אתם האם כלומר, הזה

 .רגלו ואת ידו את איש ירים לא יתברך בלעדו כי. בעזרו
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 כאילו וטף מקנה מכם בהעדר למלחמה קלים תהיו כי שהוראתם ,חושים שאמרתם ומה. ב

 .אתם ולא למלחמה הוא' ה כי .למלחמה' ה לפני אם כי, הוא כן לא. המלחמה לכם

, הוא אדרבא. ישראל בני להנאת הוא שתעברו מה כאילו ,ישראל בני לפני שאמרתם ומה. ג

 לא לישראל אך. תחטאו כי לכם יצר תלכו לא שאם ,חלוץ כל להנאתכם כלומר לכם ועבר כי

 .בלעדכם הארץ לכבוש להם יחסר

 ולא. אותם המביאים אתם כי הוראתם, מקומם אל הביאונום אם אשר עד אמרתם כי. ד

 צריכין אתם הירדן את עצמכם לעבור אפילו כי, זולתכם את להביא לומר צריך אין כי ידעתם

', ה לפני הוא הירדן את חלוץ כל לכם ועבר וזהו. הזולת את להביא עתה גם ומה, משדי עזר
 .יתברך בעזרו הוא כי, יתברך לפניו להיותכם

 כבוש עד לאט ביישוב להיות זמן שצריך שהוראתם ,המבצר בערי טפנו וישב שאמרתם מה. ה

 את הורישו עד הוא בלבד הירדן את חלוץ כל לכם ועברש זמן הלא כי, הוא כן לא. הארץ
 מיד הארץ ונכבשה כן ואחרי. למלחמה תיגשו טרם ההם הגויים שרי את שהוא ,מפניו אויביו

 .לפניכם

 אשאל לא כי. הבל זה גם, וחילוק כיבוש עד שהוא 'וכו בתינו אל נשוב לא אמרתם אשר. ו

. סמוך אחר כל כי, כנודע. החילוק קודם ,הארץ ונכבשהש מיד שהוא ,תשובו ואחר רק מכם

 אין כי הוא הלא. אתם עברינו צורך מה, אנחנו ולא הכל עושה יתברך הוא אם תאמרו ושמא

 .ומישראל' מה נקיים והייתםש כדי רק זה
 ידי שעל אם כי כלום לכם אין כה עד כי. הוא כן לא ,אלינו נחלתנו באה כי אמרתם אשר. ז

 תינתן לא יעברו לא אם כי באחרונה שגלה מה והוא ,לאחוזה הארץ לעתידוהייתה  זה דבר

 .לאחוזה הגלעד ארץ להם

 

 הגלעד ארץ את את לכם ינתן לאש רק עונשכם יהיה לא תעשון לא אםש רוחכם על יעלה ואל

 בלבכם זה חטאתכם ודעו לבכם ושימו. 'לה חטאתם הנה כן תעשון לא אם הלא כי, לאחזה

 .הגלעד ארץ מכם העדר זולת, בעונש לייסרכם אתכם תמצא אשר

 

  חטא: ביראת עקרים שני להם גלה ובזה

 הוא כי. חובו לגבות מקום ימצא עד אחריו הרודף הוא עושה אדם אשר עצמו העוון כי ,אחד

 חטאתכם אומרו וזהו). ו סד ישעיה( עונינו ביד ותמוגנו א"כד, העוון אותו לכפר בעצמו המדכאו
 . ליפרע מקום ימצא עד רודף החטא כי אתכם תמצא אשר

 אדם ואין. חלילה הוא וותרן ולאו, דינא בלא דינא עביד לא הוא בריך דקודשא ספק אין כי ,שנית

 מידת כנגד רעה עליו ובבוא, עוונו שוכח אדם שלפעמים אלא. מידו שלו את יקח שלא חוטא

 אותה הגורם מעון שב ובלתי. זו חולה רעה עלי באה כי פשעי מה ואמר, החפץ על יתמה עוונו

 . נשכח כי הצרה
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 עוון אותו מעין רעה עליו בבוא לפחות. ממנו לשוב תמיד נגדו חטאתו יראה לגבר טוב כן על

. דעתכם תסיחו שלא בלבכם דעו כלומר ,חטאתכם ודעו ה"ע משה מאמר וזה. ממנו וישוב יכיר

 מה. אליו מקביל תראו כי ממנו תשובו שאז באופן, מכם ליפרע אתכם תמצא כי יבצר שלא

 .מעשה תראו עד עוון ליחשב בעיניכם קל עתה שאולי

 

 הנה, ואמר. העניין מציאות על כך אחר לדבר בא ,דברו טוב לא אשר על הוכיחם אשר ועל

 אם להושיעם לכם יקל למען, הירדן לפני פה שהוא ,פה למקנינו נבנה צאן גדרות אמרתם

 קודם, וגדרות ערים מחדש פה לבנות גדול עיכוב יהיה זה כי, טעיתם בזה וגם. דבר להם יהיה

 הגלעד שבארץ. משלכם כלומר ערים לכם בנו ,עשו זאת אך. הארץ את לכבוש ישראל עבור

 ימים חדש בטרם זה כי .לצאנכם וגדרות פרצותיהן ותבנו, המלחמה יד על בהן פרצות יש אולי

 לעומת, תעשו נחלתו איש ישראל התנחל עד שוב לבלתי מפיכם היוצא ואז, לעשות תוכלו

 אוהבי שהם לרמוז, י"הצד אחר ולא ן"הנו אחר ף"באל צנאכם ואמר. בזה שתתאחרו הזמן מעט

 .ן"בשי תתחלף י"הצד כי, לארץ בחוץ נשארים שבשבילם אותם שונאים והצאן, הצאן

 

 כי, הוא לאמר שראוי מה לומר .מצוה אדוני אשר את יעשו עבדיך לאמר' וכו גד בני ויאמר

 כחיוב מצוותך נעשה לנו אדון ואתה עבדיך שאנחנו למה, כן לעשות בדין נתחייב לא אם אף

 נבנה לא כי, נוסיף ועוד, לומר .מצוה אדוני כאשר יעשו עבדיך לאמר אומרו וזהו. לאדון העבד

 בערי שם יהיו בהמתנו וכל נשינו טפינו אם כי, הגלעד בערי שלנו בערים אפילו דבר שום
 כל יעברו ועבדיך כי נלך כולנו לא הלא כי. שלהן הפרצות נבנה לא ואפילו. המה כאשר הגלעד

 דובר אדוני כאשר וזה. ומקנה הטף עם מהעם וישאר, החיל גיבורי שהם למלחמה חלוץ

 וזהו, בלשונו אותו דבר הרי מזה עיקר עשה שלא שאפשר גם כי .חלוץ כל לכם ועבר באומרו

 .דובר אדוני כאשר
 

 אדון והוא עבדיו שהם שלמה רק, הדין שורת היה לא כי שהראו, זה מאמרם משה בראות אז

 אלעזר את להם ויצו וזהו'. ה מצות זאת כלומר, צווי דרך אמר להם ויצו אז. צוויו יעשו למו
 את להם יותן ,יעברו אם, כי. מלבו ולא בו דבר' ה מרוח הדין שורת הוא זה כי'. וכו יהושע ואת
 .כנען בארץ ונאחזו, לאו ואם. הגלעד ארץ

 
 נעשה מאמרך שלעשות שאמרנו כבראשונה לא, לומר '.כו' ה דבר אשר את לאמר אמרו אז

 כי הוא לאמר שראוי מה כי אומרים אנו, הדין שורת שאמרת עתה אך. כך הדין יהיה שלא גם

 ואם הגלעד ארץ את לנו תתן נעבור שאם, כעת שאמרת מה שהוא .נעשה כן' ה דבר אשר את

 .כנען ארץ לאו
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 נחנו ואמרו הוסיפו כן על. כנען בארץ ויאחזו יעברו שלא כן גם הוא זה מאמרם בכלל והנה
 .מזרחה לירדן מעבר נחלתנו אחוזת מעתה ואתנו' כו חלוצים נעבור

 

 . במקרא ארבע נחנו ובמסורה

 ). יא מב בראשית( נחנו אחד איש בני כולנו

 ). ח טז שמות( מה נחנוו

  .חלוצים נעבור נחנו
 ). כד ג איכה( סלחת לא אתה ומרינו פשענו נחנו

 כל כי. צדיק איש בני, כלומר ,נחנו אחד איש בני ואומרים צדיק איש בני יש כי העניין ויהיה

 כי גם. אבינו בזכות לנו ייטיב, ומצוות בתורה נעסוק לא כי גם כן ואם. צדיקים שבמקרא אנשים

 הדרך זו לא אך. זכות משוללי מה נחנו כי גם, לנו תעמוד לנו אב זכות כי, עצמנו מצד מה נחנו

 משוללי נהיה אם כי, לומר אפשר שהיה אמת שהן. עצמנו מזכויות חלוצים נעבור נחנוש אם כי

 ומרינו פשענו נחנו אם אך. לנו יהיו לא עונות גם אם יהיה זה, אבותינו זכות לנו תעמוד זכיות

, כלומר. נמחק אינו עצמנו עוון כי, זכותם על סלחת לא אתה הלא. אבותינו זכות לנו יסכון מה

 .ישראל מלך אל משלנו זכיות צבא חלוצי מהעולם נעבור לנו טוב ולכן

 

 

 מסעי פרשת
 

  לג פרק
 

 : מֶׁשה ְוַאֲהֹרן-ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם ְּבַיד-ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני א
 : ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם 'ִּפי ה-מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל-ֶאתַוִּיְכֹּתב מֶׁשה  ב
ַוִּיְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו  ג

 : ִמְצָרִים-ִיְׂשָרֵאל ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל-ְבֵני
 : ְׁשָפִטים 'ְּבכֹור ּוֵבא�ֵהיֶהם ָעָׂשה ה-ָּבֶהם ָּכל 'ִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת ֲאֶׁשר ִהָּכה הּו ד
 : ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ַוַּיֲחנּו ְּבֻסֹּכת-ַוִּיְסעּו ְבֵני ה
 : ַוִּיְסעּו ִמֻּסֹּכת ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר ו
 :ְּפֵני ַּבַעל ְצפֹון ַוַּיֲחנּו ִלְפֵני ִמְגֹּדל-ִּפי ַהִחיֹרת ֲאֶׁשר ַעל-ַוָּיָׁשב ַעל ַוִּיְסעּו ֵמֵאָתם ז
ַהָּים ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיְלכּו ֶּדֶר� ְׁשלֶׁשת ָיִמים ְּבִמְדַּבר ֵאָתם -ַוִּיְסעּו ִמְּפֵני ַהִחיֹרת ַוַּיַעְברּו ְבתֹו� ח

 : ַוַּיֲחנּו ְּבָמָרה
 : ָׁשם-ָרה ַוָּיֹבאּו ֵאיִלָמה ּוְבֵאיִלם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוַּיֲחנּוַוִּיְסעּו ִמּמָ  ט
 : סּוף-ַים-ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוַּיֲחנּו ל י

http://www.daat.ac.il/


 372       אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     **     פרושי האלשיך לתורה         במדברספר               

 

 : ִסין-סּוף ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר-ַוִּיְסעּו ִמַּים יא
 : ָקהִסין ַוַּיֲחנּו ְּבָדפְ -ַוִּיְסעּו ִמִּמְדַּבר יב
 : ַוִּיְסעּו ִמָּדְפָקה ַוַּיֲחנּו ְּבָאלּוׁש יג
 : ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם ִלְׁשּתֹות-ַוִּיְסעּו ֵמָאלּוׁש ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדם ְולֹא יד
 : ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדם ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ִסיָני טו

 

  לב: לשים ראוי

 ידע לא מי כי', כו מרעמסס ויסעו יאמר ראוי היה ישראל בני מסעי אלה באומרו מיד כי. א

 . מצרים מארץ יצאו אשר שהם

 יוצאים ישראל כאילו לצבאותם יאמר ואיך, הצבאות היו עצמם הם הלא כי ,לצבאותם אומרו. ב

 . ישראל של שהוא, אחר לצבא

 משה ביד מסעי אלה יהיו ואיך, אהרן מות אחרי היו מסעות קצת כי, ואהרן משה ביד אומרו. ג
  .ואהרן

 . ישראל לבני משה כתב אשר התורה ככל כתבם שמשה ידע לא מי', כו משה ויכתוב אומרו. ד

  .מסעיהם את משה ויכתוב רק יאמר לא ומהראוי פה עניינם מה, מוצאיהם אומרו. ה
 מסעיהם ואלה ואומר ומהפך ,למסעיהם מוצאיהם את באומרו ומהפכו העניין שכופל זה מה. ו

 . למוצאיהם
 בלעדה אפשר אי כי, להזכירה צורך אין ממצרים הנסיעה הנה כי ',וכו מרעמסס ויסעו אומרו. ז

 . מצרים יציאת מציאות היא כי

 וממחרת הראשון בחודש שהיה פעמים כמה למעלה זה פורש לא האם ,הזמן מזכיר למה. ח

 . המסעות למנות רק יכוון נראה שאין במקום פה להזכירה חזר ולמה. הפסח

 . המסעות עם ייחס לזה שאין, פה רמה ביד צאתם עניין מה. ט

 . מצרים כל לעיני שהיה גם ומה

 בפרשת צודק היה ויותר, פה ליאמר וייחס שייכות לזה אין כי ',וכו מקברים ומצרים אומרו. י

 . בשלח ויהי פרשת או פרעה אל בא

 . זו הודעה עניין מוריד ולא מעלה שאינו יראה שם גם כי גם ומה

  .שפטים' ה עשה ובאלוהיהם אומרו לזה יקושר איך. יא
 ולמה ,מרעמסס ויסעו אחת פעם נאמר כבר הלא כי, מרעמסס ישראל בני ויסעו אומרו. יב

 . לאומרו חזר

 השנית ובזאת, ישראל בני נאמר ולא מרמעסס ויסעו סתם נאמר ראשונה שבפעם היה מה. יג

 '. וכו מרעמסס ישראל בני ויסעו אומר הוא
 כאומרו וישובו נאמר ולא יחיד בלשון זו תיבה נאמרה למה, החירות פי על וישב אומרו. יד

 . ויסעו

 .החירות מפי אומר ואינו ,החירות מפני ואומר משנה כן ואחרי, החירות פי תחילה אומרו. טו
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 ממסע בנו עם שהלך מלך אל משל שהוא) ג כג רבה במדבר( ל"ז רבותינו אמרו הנה, אמנם

 ומקום מקום בכל אביו חוזר כן ואחרי. בהם חנו אשר במקומות צרות מיני לבן ואירעו. למסע

 חשש וכאן בני חלה כאן ואומר, שם בנו נצטער אשר מהמקומות אחד בכל ומצטער, מהם

 הוא ברוך הקדוש ושב. בהם מצאום אשר צרות ברובם אירע, אלו במסעות כך'. וכו בראשו

 להם ואירע נצטערו אשר מהמקומות אחד בכל נצטערו אשר על כמצטער, כביכול, ומזכירם

 .שם צרה

 

 לעשות הטיבו אשר מקומות כן גם להזכיר הוא ברוך הקדוש רצה שגם ,זה דרכם לפי ואחשבה

 ולהיטיב זכותם למען, וזכויותם צערם להזכיר המקומות הזכיר פרי כל זה כי'. ה בעיני הטוב

 .זאת אחרי היה כאשר לאומים ועמל גויים ארצות להם לתת, להם

 

 כי, והוא. מצרים ביציאת עשו אשר היה הלא שבכולם והגדול הראשון הזכות כי ספק אין והנה

 אמרו לא כי, והוא. קץ אין עד, בקונם וביטחונם יתברך בו האמנתם מאד ועצמה רבה הנה

 נחשים אבל בו אין מים אשר המדבר אל', ה כגן הוא אשר מצרים מארץ נצא איכה משה אדונינו

 אנו אשר בדרך וגם. ותאנה זרע מקום ולא. מספר אין עד הבד בית כקורת בו יש ועקרבים

 הבחורים ואם. שכמנו על בצק משארות אם כי, לדרך צידה ואין לחם אין, שמה בואנו עד הולכים

 זכים דברים הצריכים ויונקים ולעוללים ולמניקות ולעוברות לחולים נעשה מה, יסבלו ובריאים

 אחר רב בביטחון יצאו אם כי. לאלו שהכינות מה איה אמרו ולא. נפש להשיב וטובים ודקים

 כאומרו, ומשבחם מפארם יתברך שהוא מה שהיה ל"ז רבותינו אמרו זאת והן. ואהרן משה

 ).רסד רמז ירמיה ילקוט( זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך' וכו נעוריך חסד לך זכרתי

 

 : מֶׁשה ְוַאֲהֹרן-ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם ְּבַיד-ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני א
 זכותם זיכרון שהוא, ישראל בני מסעי אלה באומרו יתברך הוא כיוון אפשר הדבר זה והנה

, כלומר. ישראל בני של מסעות אלה, כלל דרך והנה. המסעות כל כולל הראשון והזכות. וצערם

 אשר, והוא. צדיקים בהיותם בו שיקראו תואר שהוא ,ישראל בני ליקרא ראויים כי הורו שבהם
 אל, מצרים כארץ' ה כגן) י יב בראשית( הכתוב כמאמר, רווה כגן שהוא מצרים מארץ יצאו

 צריך שהיה מה צבאותם בשביל כי, שהוא ,לצבאותם כי היות עם. במדבר שהיו כולם המסעות

 משה בזכות יתברך הוא להם שיתן מה .ואהרן משה ביד רק, דבר בידיהם היה לא. לכולם

 .להם עשו לא צדה גם כי עצמם ישראל ביד ולא, ישראל של וסיפוקם טובם בידם היה כי. ואהרן

 

 ולא המסעות אמנה למה, תאמר ושמא. ישראל בני מסעי אלה שאומר, זה דרך על יתכן עוד

, למנות יתחילו בו שחנו מהמקום אם כי, משם שיצאו מקום מונים שאין העולם כדרך, החניות

 להזכיר בהם שחנה ממקומות עיקר עושה אדם אין כי גם ומה. בו שחנו מקום כל והלאה וממנו

 אלה יאמר ראוי היה כן ואם. בו חנה כאשר לו שהיה מה רק מהם אחת מכל שנסע עת בכל
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 עיקר עושה אני למה תדע, אמר כן על '.וכו ויחנו מסוכות ויסעו. סוכות ישראל בני חניות

 של שבח הוראת יש בזה כי, והוא .מצרים מארץ יצאו אשר בכלל שיכנס למה, מהמסעות

 מקום הוא .מצרים מארץ יצאו אשר הוא, יתברך לו שבח. לישראל ושבח הוא ברוך הקדוש

, לצבאותם הנה כי לישראל ושבח. שידדו יתברך והוא, לחירות משם עבד יצא בל מחייב שמזלה

 איך אמרו ולא .ואהרן משה ביד רק דבר היה לא, צרכיהם להספיק לצבאותם הצריך כל שהוא

 .בקודם כמדובר בשמלותינו צרור במשארותינו בצק במעט המדברה נלך

 

 שהם היות עם הלא כי. עמו עם' ה צדקות גודל נא ראו, לומר '.וכו מסעי אלה ,יאמר יתכן עוד

. במסעותם אותם המוצאות כל על כמצטער שהוא, צר לו צרתם בכל זה כל עם, צרותם סיבת היו

 כאן האומר כמלך, מסעיהם זיכרון שהביא) ג כג רבה במדבר( ל"ז רבותינו מאמר שכתבנו כמו

 ושמונה שלשים נטלטלו ואשר, בהם אותם הקורות כל נזכר המסעות ידי שעל'. וכו בני חלה

 הלא כי, מסעות כמה אותם טלטלתי כי תאמר אל, יתברך מאמרו וזה. למקום ממקום מסעות

. הם ישראל בני של, שאזכיר האלה המסעות כל להם היו אם, לומר .ישראל בני מסעי אלה

 יתברך חפצו הלא כי, יתברך ממנו לא אך .ישראל בני מסעי אלה וזהו. הסבה היו הם כי, כלומר

) ב א דברים ספרי( 'וכו מחרב יום עשר אחד פסוק על ל"ז כמאמרם, לארץ יכנסו שמיד היה

. ימים בשלשה הוליכם יום עשר אחד שמהלך, לארץ להכניסם מתלבטת הייתה שכינה כך כל כי

 את להם הרבו שהם, באופן. במדבר שנה ארבעים בעוונם והתעכבו ועצבו מרו שהמה אלא

 ולא להם לעשות יתברך לו היה מה כי, יקראו ישראל בני של ימסע אלה כן ואם. מסעיהם רוב

 פרסה מאות ארבע מצרים ארץ כללות מכל שהוא. היה מצרים מארץ, יצאו אשר הלא כי. עשה

 ומארצות פסוק על) קז( טוב שוחר במדרש ל"ז מאמרם והוא. רגע כמו פרסה מאות ארבע על

 ארבע על פרסה מאות ארבע מצרים גבול ערי בכל מפוזרים ישראל היו כי), ג שם' (וכו קיבצם

 .לרעמסס קלה בשעה ומקניהם טפם עם יתברך הוא וקיבצם, פרסה מאות

 

 שמלאכי) רח רמז בא ילקוט( ל"ז שאמרו כמו שהוא. נשרים כנפי על משם וישאם כי ,שנית

 ,לצבאותם מצרים מארץ וזהו. קלה לשעה סוכותה מרעמסס כפים על ישראל את נשאו השרת
 אותם ממתינים ברעמסס שהיו השרת מלאכי הם. לצבאותם. מצרים ארץ כללות מכלל יצאו כי

 יוסף ואמר, מלכים של לקברניט משה שהלך) רכז רמז בשלח ילקוט( ל"ז שאמרו כמו. לנושאם

 .ישראל עם ברעמסס ממתינים מעלה של פמליא וכל שכינה יוסף

 

 לא שעבד מחייב מצרים מזל כי. המזל ששידד שלישית עוד רמז מצרים מארץ אומרו ובכלל

 .ראש ירים

 של שרו כי, מת מצרים את ישראל וירא פסוק על) ב"ע נד דף ב"ח זוהר( ל"ז אומרם דרך ועל

 ולא הוא גם ששידדו השר הוא, מצרים של מארץ שהוציאם פה ירמוז גם. שמו מצרים מצרים

 .קטרוגו לו שווה
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 .ואהרן משה ביד וזהו, להם תטיב שזכותם טובים רועים ביד מסרם כי ,רביעית וגם
 

 : ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם 'ִּפי ה-מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל-ַוִּיְכֹּתב מֶׁשה ֶאת ב
 הוא כביכול מיצר זה כל עם, מסעיהם רבוי להם גרמו והם להם להטיב יתברך שהרבה ועם

 הקודמות בפרשיות משה ויכתובש פי על אף הלא כי. במסעיהם אותם המוצאות כל על יתברך

. בו שאירע במקום נזכר לישראל דבר שאירע מקום כל כי שהוא .למסעיהם מוצאיהם את

 מיד צרה להם נארע שהיה מקום מכל כי, והעניין. למסעות המוצאות שהייתה כתיבת, באופן

 מוצאיהם את משה שכתב נמצא. הקודמות בפרשיות כמפורש אחר למקום משם נוסעים היו

 כי. חנם טלטולים יתברך הוא להם מרבה שהיה יראה לבל, משם נוסעים שהיו מסעיהם לכתוב

 אל יתברך הוא מסיעם היה, עליהם באה והייתה צרה בעוון המקום מטמאים שהיו שאחר אם

 חזר למה עליך יקשה אל עתה .למסעיהם מוצאיהם כה עד שכתב נמצא. נטמא לא אשר מקום

. למוצאיהם מסעיהם ואלה שעתה, הפכית היא הכוונה כאן הלא כי. שנית פעם פה לכתבם

 שהיצר מה צרה להם היה אשר מקום בכל לזכור .למוצאיהם זיכרון להיות כדי המסעות שמזכיר

 .כמדובר עליה ולהצטער שם להם

 

ַוִּיְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו  ג
 : ִמְצָרִים-ִיְׂשָרֵאל ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל-ְבֵני

 אך. ישראל בני ויסעו אומר שאינו שהערנו במה, והוא .מרעמסס ויסעו ואמר, האמור כל ופירש

 מצרים גבול מכל כולם הולכים ישראל שהיו, לצבאותם מצרים מארץ שאמרתי מה, לומר הוא

 מרעמסס לנושאם ישראל של צבאותם שנעשו. לרעמסס, מעלה של פמליא הם לצבאותם
 שעל ,צבאותם על ישראל בני יצאו הזה היום בעצם פסוק על אצלנו כמפורש .סכותה

 ויסעו הנזכר אם כי ישראל בני ויסעו אומר איני כן ועל. נשאום כפים שעל הולכים היו המלאכים
 .כפיהם על היהודים את המנשאים המלאכים אם כי הנוסעים היו לא ישראל כי .מרעמסס

 נעשה מזו גדולה הנה כי, דע, אמר לזה. ממצרים ולא מרעמסס אלא מלאכים נשאום לא ולמה

 על שקטרג מצרים של שרו עוזא כי היה זה מה, יקשה הלא כי, והוא. לרעמסס ממצרים להם

 עמו, מצרים את לנגוף שעבר הוא ברוך הקדוש כי, הוא אך. ממצרים צאתם ביום קטרג לא הים

 עם. נשדד לחירות משם יצא לא שעבד המתחייב מצרים מזל כן שעל. ישראל בני יצאו יתברך

 . מזלם שליטת חדש הוא הראשון בחדש שהיה היות

 לא, מצרים הנקרא הוא, השר יד וגם. תקפו ביום שהוא לחדש יום עשר בחמשה אלא עוד ולא

 שר של ידו היא ,מצרים מיד ישראל את ההוא ביום' ה ויושע שנאמר. בים כאשר בם החזיקה

 מיד הוא ,מצרים מיד להצילו וארד יתברך הוא אמר שעליה. בם שהחזיקה מצרים הנקרא

 ,רמה ביד יוצאים ישראל ובני כי, הוא הלא. הנזכר ביום בהם השר יד החזיקה לא ולמה. השר
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 שבידו, היה שכך והראיה. השר יד היא, יתברך לפניו רמה בלתי יד על רמה שהיא'. ה ביד הוא

 .מצרים כל לעיני יצאו שהרי, יוצאים היו עצמו יתברך
 

 : ְׁשָפִטים 'ְּבכֹור ּוֵבא�ֵהיֶהם ָעָׂשה ה-ָּבֶהם ָּכל 'ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת ֲאֶׁשר ִהָּכה ה ד
 כי, הוא כן לא כי. ישראל כל מוכנים היו שם אשר כרך אנשי כל לעיני שהוא רוחך על יעלה ואל

 הוא ודאי אלא. לא. הדרך אם על כולם יצאו האם, היה איך אותם ראו מצרים כל שעיני מה הלא

 ראו, מת שם אין אשר בית אין כי, כולם שהיו לעיר חוץ ושם. מהבתים חוץ מקברים ומצרים כי

 ראו איך, אחד במקום היו ישראל כל שאם מעתה אמור כן ואם. היוצאים ישראל את בעיניהם

 שהוא, פרסה מאות ארבע על פרסה מאות ארבע מצרים גבול בכל שהיה מתיהם המקברים כל

 מקברים מצרים בהיות הוא, מצרים כל לעיני יוצאים שהיו מה כי איפה דע כי. הגבול ארצות בכל
 מאות ארבע על פרסה מאות ארבע הוא בארצם בכור כל שכולל ,בכור כל' ה הכה אשר את

 הלכו יום ארבעים מהלך ואיך. הגבול בכל מפוזרים ישראל שהיו אם כי זה אין כן ואם. פרסה

 שמארצות לא אם. מעלה של פמליא עם לרעמסס קלה בשעה להם אשר וכל הם, לרעמסס

 שוחר ממדרש שכתבנו כמו. השכינה עם משם ללכת, קלה בשעה לרעמסס קיבצם יתברך הוא
 מאות ארבע מצרים גבול ארצות בכל מפוזרים ישראל היו כי, קיבצם ומארצות פסוק על טוב

 הקדוש הביאם רעמסס עד כי ראיה מזה הרי. קלה בשעה הוא ברוך הקדוש וקיבצם', וכו פרסה

 הלא כי. העם המון לא וגם. פקפקו שר ולא מזל לא כן ועל. המלאכים ומשם, בידו הוא ברוך

 חרפת בראות לדבר עוד להם ומה בפרסום ,שפטים' ה עשה ובאלוהיהם כי ראו המה

 .שפטים נעשו בהם גם אם יושיעום שאיך, אלוהיהם

 

 : ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ַוַּיֲחנּו ְּבֻסֹּכת-ַוִּיְסעּו ְבֵני ה
 כל, כלומר .מרעמסס ישראל בני נסעו, עשר חמשה יום באור מעיירותיהם שיצאו, זה כל ועם

 .הנזכר המדרש כמאמר, קלה לשעה' ה שהסיעם רק זה ואין. ביחד ישראל בני

, הכירוהו לא והמה ישראל בשביל שעשה מה ראשון בפסוק יתברך הוא שאמר כתבנו והנה

 אשר וצרותיהם מוצאיהם לזכור מסעיהם מונה כן על כי. צרותם על מצטער כן פי על ואף

 ראשון פסוק עניין שלישי בפסוק פירש והנה '.וכו ויכתוב שני פסוק עניין שהוא, בהם נצטערו

 ,למוצאיהם מסעיהם מונה איך השני פסוק עניין לפרש הרביעי בפסוק עתה בא. כמדובר
 הנוגע שעל למה ישראל בני בזה אמר כן ועל ',וכו מרעמסס ישראל בני ויסעו ואומר ומתחיל

' ה צבאות על העניין שעיקר מרעמסס ויסעו באומרו למעלה כן שאין מה. ידבר ישראל בני אל

 .בסמוך כמפורש ישראל עם שיצאו

 '], וכו, [בשמלותם צרורות משארותם, וחפזון בצער מרעמסס נסעו כי ואמר

 

 : ַוִּיְסעּו ִמֻּסֹּכת ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר ו
 :ְּפֵני ַּבַעל ְצפֹון ַוַּיֲחנּו ִלְפֵני ִמְגֹּדל-ִּפי ַהִחיֹרת ֲאֶׁשר ַעל-ַוִּיְסעּו ֵמֵאָתם ַוָּיָׁשב ַעל ז
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 כמאמר. החירות פי על והשיבם יתברך והחזירם, הבד בית כקורת נחשים בראותם ונצטערו

 פרעה יאמר למען. צפון בעל לפני הים ובין מגדול בין החירות פי לפני ויחנו וישובו הכתוב

 .עיכבם צפון בעל כי, בארץ הם נבוכים כי

 

 שבו אחד בלב וישב אם כי צפון בבעל ממש היה אולי חלילה הרהרו שלא ישראל בשבח וסיפר

 שכשנסעו באופן. צפון בעל לפני ולא מגדול לפני ויחנו וגם, יחיד לשון וישב אומרו וזהו. לשמים

 עצמן צידדו איך צפון בעל מלפני נוסעים היו שאם. צפון בעל לפני שהוא החירות מפי היה לא

 היו לא כי צפון בעל מפני ולא החירות מפני נוסעים נמצאו, זרה עבודה להיותה צפון מבעל

 .החירות מפי נאמר ולא מפני אומרו וזה. לפניו

 המבלי אמרו שם כי .מגדול לפני רבים בלשון ויחנו אם כי, התמיד לא הלב אחדות אותו אך

 ).ז קה תהלים( סוף בים ים על וימרו, קברים אין

 

ֶּדֶר� ְׁשלֶׁשת ָיִמים ְּבִמְדַּבר ֵאָתם ַהָּים ַהִּמְדָּבָרה ַוֵּיְלכּו -ַוִּיְסעּו ִמְּפֵני ַהִחיֹרת ַוַּיַעְברּו ְבתֹו� ח
 : ַוַּיֲחנּו ְּבָמָרה

, המים יבקעו טרם במים ממש הים בתוך ויעברו שמי קדשו כן אחרי כי עליהם אני חס אך

 חנו וכאשר. מצטערים במדבר ימים שלשת דרך וילכו'. וכו זרע מקום לא המדברה ויצאו. כנודע

 .הם מרים כי ממרה מים שם לשתות יכלו לא כי, נצטערו שם כי, במרה היה

 

 : ָׁשם-ַוִּיְסעּו ִמָּמָרה ַוָּיֹבאּו ֵאיִלָמה ּוְבֵאיִלם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעיֹנת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים ַוַּיֲחנּו ט
. רוח נחת מצאו כי שם ויחנו 'וכו מים עינות עשרה שתים ושם לאלים נסעו הזה הצער ותחת

  כי, להם התמיד לא אך

 

 : סּוף-ַים-ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוַּיֲחנּו ַעל י
 . מנוח שם מצאו ולא סוף ים על ויחנו ויסעו

 

 : ִסין-סּוף ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר-ַוִּיְסעּו ִמַּים יא
 .הלחם על ויבכו מצרים פרוסת שכלתה בראשם חשו ושם ,סין במדבר ויחנו ויסעו

 

 : ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם ִלְׁשּתֹות-ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדם ְולֹאַוִּיְסעּו ֵמָאלּוׁש  יד
 שם היו מים כי, דרכו פי על ורמז. לעדה מים שם היה ולא ברפידים חנו מסעות שלש ואחר

 .במרה שקבלו התורה מן ידיהם שרפו על, ונסתם, שם היה מרים של בארה כי. לעדה לא אך

 

 : ַוַּיֲחנּו ְּבִמְדַּבר ִסיָניַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדם  טו
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 הוא וזה. יתברך מפיו התורה את וקבלו עיוותו אשר תקנו ושם סיני למדבר' ה הוליכם ומשם

 .סיני במדבר ויחנו מרפידים ויסעו
 

 במדבר ספר חסלת
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