
כאבמדבר

 בן נחשון אצל כמו ואצלו, )אוה"ח(. לשמם הנשיאות  זכרון  שהקדיםהנשיאים
 פי )פל קרבנו" "את "הקרבי, "הקריב" "הקרבה", פעמים שלש נזכרהעמינדב'
!ווה"זק.

 לו שארכו *עבור זה על הזר קרבנו, את הקרב הקריב... ט.י"חף-י
 אביו אברהם אל יצחק ויאמר ז'( כיב, )בראשית כמו המקרא, דרך כז כיהדברים,
 ולא המלכה, לאסתר ויאמר אחשורוש המלך ויאמר ה'( ז' )אסתר וכן אבי,ויאמר
 א"ע(. פי ועל קצרה דרך אחז כי "הקריב*, הנשיאים ביתרהזכיר

 ,אח דחו יחיד, קרבנות היו כי אם הנשיאים, קרבית י השביעי ביוםמ"ח.

 ספרי(. פי )על הטומאה ואתחשבת
 *יום* מלת הוכפלה ע"ח ובפסוק הזה בפסוק : יום שמצי עשתי al~sע"ב.
 שניב ביום וכן העשר, עשתי ביום הראוי כי הידיעה, "ה" שתחסר בעבורואפשר
 ועשרות' מיחידות מחובר בהיות ואולם הקודמים, הימים מספר בכל כמוהעשר,
 )יש"ר(. ויום' מלת הוכפלה ולכן הידיעה, ב"הא ביניהם להבדיל יתכןלא

 הנוכח זאת לומר חזר אתו: המשח אחרי המזבח חנכת זאתפ"ח.
 שהחטכה להורות משה", 1.בבא לפסוק לסומכו כדי אותו. המשה אחריהמזבח

 חשכה היתה השניה והחטכח הקרבנות, באלה אותו המשח ביום היתההראשונה
 )צ"ה(. במשכן משה עב לדברהשכינה
 מדבר הקול  את וישמע אתו לשר מוער אהל אל משה ומבאפ"ס.
 השיג שש מה הנשיאים בחנוכת עתה שהשיג משה במעלת להורות וזה :אליו
 אליו, הדבור שבא עד ממתיל היה משה כשנכנס אחרות פעמים כי והתו עתה,עד
 ומדבר ממתיל השם שם היה שכבר הקול, את וישמע - משה בבא  עכשיואבל
 קרבת בשל אלא אליו, ה' של הפרטי יחסו בשל לא משה אל בא ה' דבר כי)צ.ה(.

 ה' משמיע תורתו, את השומר עמו בקרב שרויה ה' ששכינת ומפני ישראל, אלה'

 אלנו( מדבר פרוש ברשיי )עיין 11 י ל א ר ב ד י 1 ה,(. 8י )על למש" קולואת
 ס!*ש* תמיד הדבור משפט היהכך

 ך ת ל ע הב

 ה ק רפ
 מלאכת שכל אעפ"י ; כאן הזכירה זו, היא תדיר שמלאכת לפי י בהעלתךב.
 ולא )רשב"ם(. היא תדירה כי נגמרה ש המטרה הדלקת מלאכת n~asa,המשבו

 הלרשם זאת ונסמכה )רבב"". במקדש כן שיהיה ללמד מצעד אהל זו בפרשההזכיר



 לתורה פירושים'לקוסכב

  ואם )א*ע(.  יכבה ולא דלוק הנר  יהיה שם כי בלילה גם יהיה הדבור כיישורות
 י-ו'( י"ב, )במדבר הכתוב שאמר כמו ביום, אלא משח עם ה' נדבר לא :תאמר
 כי החלום, נבואתו שאין משה, עבדי כן לא בו, אדבר בהלום אתודע אליובמראה
 משה, אל ה' דבר ביום ויהי י אקרא וסמכוהו חז"ל, דעת וכן ממש, בלילההחלום

 כלל, קושיא בזה שאין אני, אומר הרמב"ן(. פי )על בלילה ולא עמו דברשביום

 נבואתו היתה שלא להגיד אלא בלילה, נבירתו בשלילת נ"ל דעתם היתה לאכי
 שגם יתחייב שירצה עת בכל מנבא היה הוא אם כי בהקיץ, אלא הלילהבחלום
 כמו בלילה, היה הים על כשעמדו והנה הנבואה, תבואהו לנבא, ברצותובלילה,

 גם א"ע  דברי  צדקו כן אם שם, שנזכר כמו אז  הנבואה  ובאתהו הכתוב,שהעיד

 )אב.(. חז"ללדעת
 הילכך העולם, בריאת  ליום  דומה  המשבן  הקמת יום ; הנאת אתבהעלתך

 )בה"מ(, באורה כאן פתח כך אור' יהי אלקים ויאמר דכתיב באורה, פתח ששםכמו

 הטמעת רשן מטה הק הנרות: שבעת יאירו המנורה פני מולאל
 ' )רשב"נ0 המנבז( לפי עומד )שהיה השלחן על להאיר הנרות שבעת כלשל

 פתם אין כי מאחור, כהפך "פני" המלה את לפרש אין ברש"י( )עייןלרבותינו
 שראשי באופן היה וזה החצון, הפך פנימי במובן הוא "פני" למנורה.ואחורים
 והנר האמצעי, הנר אל כולם פונות היו הצדדיים הנרות ת ש ש מהפתילות

 18  ובאופן  מהצדדים,  למחך נוטה שאינו נר בל  במו עצמו לנוכח פיו היההאמצעי

 . )כו"ק(. הפנימי האמצעי מול אל  מאירים  הנרות ת ע ב ט בלהיו

 פי על ואף ימיו, כל אותם המדליק היה שהוא לומר אהרן; כן ויקשג.
 אבל ובניו, אהרן אותו יערך כ"א( כ"ז, )שמות שנאמר כמו בבניו, כשרהומהמצוה

 לפרכה מחוץ )שם( בפסוק זה לו נרמז ואולי הזאת, הגדולה במצוה מזדרז היההוא
 ה' בחר 1 ב כי בקר, עד מערב ובניו אהרן אותו יערךהעדות

-  
 ומפני - בימיו

- אמרזה  ובניו אהרן אל דבר אמר ולא בהעלתך, אהרן אל  דבר -  עתה גם 
 )רמב"ח.בהעלותכם
 עשה הכל שבה דק מעשה עד גדול ממעשה : פרחה ער ירכה עדד.
 )יש"ר(.מקשה
 כל תחת הלויים לקיחת להודיע הזאת  הפרקיה באה לא : הלויים את קחו.
 ך 1 ת מ ; )אן:( חנוכם סדר לבאר אלא למעלה, נאמר כבר זה כי ישראל, בניבכור
 מהר הדרך אל שיסעו טרם השבטים, כל וכן היו, מעורבים כי : ל א ר ש י י נב

 וא"ש.סיני
 )ח.(. בניסן( )בשני הפרה שתעשה לאחר י חטאת מי עליהם הזהז.

 העבירו ~*ש;.אבל תער העבירו וכגר בשרם: כל על תערוהעבירו



ע ,במדבר

 יהט כן שחר והטהרו$ בגדיהם וכבסו ושרמה צם לשח הואבפתח
 )א"ע(. חטאת במי בהטהרםטהורים
 )א"ע(. קטל : בקר בן פרח.
 כפרה ניתנו שהלויים שבישראל, הבכורות הם : ישראל בני וסמכוי.
 )ח,(. שלו על סמך בכור וכלתחתיהם

 )נצי"ב(* ישראל בשליחות ישראל מגדולי אחד : *שראל בניוטמנו
 כו*ק(. פי על )יש"ר מהפרים אחד כל ראש על : הפרים ראש עלי"ב.

 )א"ע(.  המקריב  היה טהרו בי בצווי י ה ש ע1
 )א"ע(. בצווי : יהנפת ט"0. )וכלי=ג.

 )רשב"מ(, משה ואח"כ תחילה הניפם אהרון י אתםוהנפת

 מעצמם, נתונים ; ישראל בני מתוך לי המה נתנים נתנים כיט"ז.

 ויאספו אלי לה' מי ל"ב( )שמות באמרו שהעיד כמו לעבודתי, עצמם אתשנתנו
 במעשר הלויים מהית שיתנו ישראל בני מתוך כן גם ונתונים לוי, בני כלאליו
 )ם.(. עבודתם חלףלאשון

 מז"ט(. וצדקה צדק כמו לשונות שתי ופטר פטרת :פטרת
 )א"0(. הכתי בזמן : הכתי ביוםי"ז.
 לעבר ישראל בני מתוך ולבניו  לאהדן  רבים  הלוים את  וארהי"ס.

 לאהרן נתונים  הלסים את ואתנה אמר :  מזעי באהל  ישראל בבי עמרתאת
 שהם  יאמרו שלא ישראל של  דעתם  לקרר -  ישראל ~ני מתוךולבניו

 לשביטם, ולבניו לאהרן נתונים הלויים בי אמר לזה במקומם, הלויים ונלקחונפסלו

 וזה. במקומם, זה לשירות לכהן הלויים את הנותנים האדונים חם ישראלובני

 צ"ה(. פי )על ישראל בני עבודת את לעבודשנתוב
 מדבר שבפרשת נאמרה, לא שעדיין חדשה. מצוה : ללוים  אשר  ואתכ"ד.

 לשאת ולמשא לעבוד שנה נ' בן עד ל' מבן למנותם הקב"ה צוה נשא ובפרשתסיני
 חמש אשר המשכן, משמרת עבודת מצות לפרש בא זו בפרשה ועתה המשכן,את
 וכליו המשכן לשמירת ומצווה ראוי יהא למשא, ראוי שאינו שנה, שלשים לפנישנים

 א"ע(, פי על"רשב"ם

 כ"ה מבן רק לעבודה הלויים את להכשיר במקרא המכוון אין ! שנה כ"חמבן
 שנה עשרים מבן הלויים את דוד הכשיר איך כן ראם לכן, קודם ולאולמעלה
 שמבן החיוב, מזמני כאן דברה התודה אבל כ"ד(, כ"ג, א' הימים לדבריולמעלה

 אלא עליו, מוטל החיוב אין וקודם בעבודה, להתלמד להכנס מחויב ולמעלה,כ"ה
 )כחק(. להתלמד להבנם בידוהרשות

 שהיו בזמן אלא אינו זה י עוד יעבד ולא ישוב.,. שנה המשים ומבןכ"ה.



 לחגרה פירושיםילקוטכד

 הלוי אין לדורות חבל לדורות, נוהגת מצוה ואינה ט, למקז ממקום המקדורנושאים
 מעבודתו יפסל ?קנה, מרוב קולו שיתקלקל בקול, אלא במומים ולא בהיניםנפסל

 )רעב"ם. השוערים מ? ויהיה שירה לומר אלא נפסל שאינו לי ויראהבמקדש,
 הספרי(. פי על ח' ג', המקדש כליכלכות

 ומבן השלשים לפני שנים חמש במשמרתם: ייוים תעשה ככהכ*ו.
 )רשב"ם(. המשכן במשמרת מצווים נהיו ולמעלהחמשים

 מאר? לצאתם השנית בשנה פיני במדבר משה אל ה' וידבראך-ב,
 כאן הזהיר מדוע אבא, ר' אמר : במועדו הפסח את ישראל בני ויעשומצריף..,

 ואחרי מצרים מארץ בצאתם רק כי לחשוב, היו יכולים ישראל אלא ? פסחעל
 כך על הזהיר ולכן סיני, במדבר ולא פסח בעשית חייבים הם ישראל לארץבואם
 גם אלא בלבד, השנית בשנה לא הפסה את 1ms ישראל שבני סבור אבא )ור'כאן,
 פי )על משום ד"ה ע"א ע"ב ביבמות בתוספות שכתוב כמו במדבר, שנה מ'כל

 עתה הקרבנות, כשאר היה ולא אחד, יום אלא נהג לא מצרים שפסח לפיהזוהר(.
 מצרים נפסח ולא ~ורות, מצוה כעיקר שיעשוהו לצוות הוצרך המשכןכשנבנה

 כשח כי נחש, במועדוי הפסח את ישראל בני ויעשוושמקו
 וכחטאו פי על אף הפסח, לעשות ישראל לבני רשות נתן שהקב"ה היאהכתוב
 אשר נכר כבן והוא כולה, התורה בכל ככופר הוא זרה בעבודה שמודה ומיבעגל,
 לא עוד בתפלותיו, למוטה הן שנתרצה והגם בו, יאכל לא נכר ובן נאמרעליו

 ישראל, בני אל דבר כנא כתוב לא מדוע מתבאר ובזה העגל, עון שנתכפרנתבשרו
 9י יעל רשיון לתת אלא כאן, לצוות בא שלא מפני - כולה התורה בכל'בכתוב

 )ח.(. גבול בקמץ ה*פ" י ח ס פ ה :אופרח(
 הפסח עשית איסור נזכר לא בא בפרשת י הפסח לעשת יכלו %או.

 מזבה בשר תאכל אשר והנפש כ'( ז', )ויקרא הכתוב מן למדוהו אבלבטומאה,

 משה לפני ויקרבו )יש"ר(ו ונכוותה עליו וטומאתו לה' אשרהשלמים
 שומע' ואהרז לבד, מרוה אל היה דיבורם אבל באו, שניהם לפני : ן ר ה א י נ פ לו

 )יש"ר(. אליו ויאמרו... ז'( לפסוק כתוב כןכי
 האנשים הוא מה אליו4* *ויאמרו : לקצר ראוי "יה : ההמה האנשיםז.
 לעמול אדם הוצרך אם המעשה, לבעל אלא נשאלים שאין מגיד ? שהוסיףההמה

 אינו השלית כי לו, כשיבין איז שלוחו שולח ואם לשאול, בעצמו הוא ילךדבר



גה ר ב ד טכ

 עצמם המעשה בעלי - ההמה" "האנשים י הוסיף לכן היטב הענין לסדריודע
 המפרק. לפי )כו*ק, שאלתםסדרו

 אכלב אשתקד והרי בטומאה קדשים לשכול רשאים אנו אין למה : נגרעלמה
 טוטפתו  ~אייה מאחר 1 ע ר ג נ ה מ ל 1 עז,( בטומאה ואפילו במצרים הפסחאת

 מצוה שזו במועדוי אחרת; מצוה יאבד במצוה שהעוסק ראוי אין מצוה,לצבר
 צ"ה(. פי עז )ס.עוברת

 מתוך ולא שכינה, ממחנה אלא משולחים אנו שאין אחרי : ישראל בניבתוך
 יש"ר(. פי )על ישראל קרבנות שאר עם יקרב שקרבננו הוא הראוי מן ישראל,בני

 אשר או לכם קרה אשר המקרה על ה' יצוה מה לכפי ה' יצוה מהח.
 )יש"ר(. הבאים לדורותיקרה
 )יש"ר(. ישראל לכל אלא לבד, האלה לשועלים לא : השראל בני אל רגרי.
 זה רחקהי בדרך או ששאלי דבר זה לנפש! טמא יהיה כי אישאיש
 )מרק. נואל שלאדבר

 אם אבל יחידים, הטמאים בהיות אלח שני פסח דין ינהג שלא : אישאיש
 נדהית הטומאה כי בטומאה, ויאכלוהו בטומאה ישחטוהו טמאים הקהל רובהיו

 *ש בלבה השמם אלה לא רחקת: בדרך או לנפש טמא חב(;מבי
 1 הרמב"ח פי )על בעשי ח"ב במדד אפיח או בארס בראשח הקריב ,טלא מיכל

 )א"ש. רחוקה בדרך או נפש בטמא י ם כ י ת ר ד ל 1 א ; נפש לטמא י ם כל
 מלעשוה אותו למנוע שצריך טמא, הזכיר י רחקה בררך או לנפשטמא

 בראשון לעשות רצה אם אבל הראשון, מן פטור רחוקה בדרך שהיה ומי ראשון,פסח
 פי )על עליו חסה רק ומהתורה ברכה, עליו תבא פסח, קרבן עליו לשחוטהפה

הרמב"1(.

 לעשות וחדל היה לא ובדרך טהור הוא אשר והאישי"ג.
א ש והנה י מעסיה ההיא הנפש ונכרתההפפח  רחוק או לטמא עונש פו 
 שיהיה בין שוה לעשותו שהדל עונש שהיה לפי השני, בחדש הפסח לעשותשחדל
 רך ד ב ו 1 שב,( ורחוקים. לטמאים השני או וקרובים לטהורים הראשון'מהדש

 פסח לעשות וחדל ראשון בפסה טמא והיה היינו, היה, לא בדרך או י ה י ה אל

 א-ש. בעקבות )מ"ב כרת חייב -שני
 )מ*נ(. שבת דוחה שני פסח שגם מכאן י במעדו הקריב לא ה' קרבןכי

 של זה בפסח הגרים לצוות ; לה' פפה ועשה גר אתכם יגור וכיי"ד.
 וכי מ"ח( י*ב, )שמות בא בסדר שאמר מה כי ויתכן ישראל, בו יצוה כאשרמדבר
 מצרים פסח על ההיא הפרסיה כ? מצרים, פסח על ההע פסח ועשה גר אתךיער

 - ממצרים היוצאים הגרים כי במשמע והיה שם, פירשתי כאשרנאמרה,
 ערב
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רב
- 

 פסה, יעשו
-  במדבר כן אחרי המתגיירים אבל הנס, באותו היו הפ שאף 

 משם", הוציא ו"אותנו בכלל אבותיהם או הם היו שלא בפסח יתחייבו לא בארץאו

 ר 1 ג י י כ ו 1 )רמב"1( ובארץ במדבר דורות בפסח לחייבם כאן הוצרךלפיכך
 עושה שני, לפסח ראשנן פסח בין נתגייר לא' פסח ועשה גראתכם
 )ם*נ(. היא עצמו בפני רגל שני פסח כי שני,פסח

 מכסה הענן היה שלא להגיד : הערת לאהל המשכן את הענן כטהט"ו.
 ובו העדות, ארון היה העדות באוהל )רמב"ח. המשכן הצר ולא העדות אוהלאלא
 בתוך השכינה לגלוי גורמת התורה רק כי להדגיש, הכתוב ובא הברית,לוחות
 ה.(. פי )על העבריהעם

 י"ג, )ש"ב ושממה תמר ותשב "ו' כמו יתירה, זו "ו* י יסעו כן ואחריי"ז.

 )יש"רא ותקעתם של ה"ו* י( )י' לקמן וכןכ'(

 פונה הענן שהיה הצד אותו אל נוסעים היו העלותו אחרי סעו. כןואחרי
 ישהה של זפתם תר יחנה שם הענז שם ישכן אשר ובמקוםש(1
 אעפ" העח, שם ישכן אשר במקם חתים ,~הע , ראשות ; במדבר אחרת לכתםעל

 )ס.4 ישימון ילל תהו מקםשהם
 את ישראל בני ושמרו רבים ימים המשכן על הענן ובהאריךי"ס.
 מאד, רע המקום שהיה אעפ"י ארוך זמן ממתינים שהיו שנית, ספר : ה'משמרת

 )ם.(. ממנו טוב לחניתם מקום לתור יסעוולא

 היתה שלפעמים שלישית, ספר ; מספר ימים הענן יהיה אשר וישכ.
 י מקום מכל מספר, ימים הענן שוכן היה ושם ולמקניהם להם נאות במקוםהניתם
 אעפי יסעו1 ה' פי ועל חמקם, אמו מאהבת לא יחנוי ה' פיעל
 הרמב"ח. בעקבות )ס. הטוב המקום מאותו לנסוע צריכיםשהת

 ומספיק מוכן בלתי זמן שהוא , בקר ער מעיב הענן יהיה אשר וישכ"א.

 )ם.(. מקניהם ועניני ענינם לסדר פנאי להם היה שלא מסע, ולצרכי חניהלצרכי

 על היה שבערב פי על אף י בקר ער מערב הענן יהיה אשרויש
 היה שבלילה אלא ענן, שם חיה תמיד מקום מכל בקר, עד אש כמראההמשכן
 הטריחם שלא ללמדך בבקרי הענן ונעלה )שד"ק1 עש כמראהבתוכו

 )ח.(. ואילך מחצות לנסועהקב"ה
 והורסים מסתלקים היו רגע ובן הכל. וסדרו הסתדרו שכבר : ימים אוכ"ב.

 הרמב"ח* בעקבות ס. פי )על הכנותיהם כלאת
 יתקשר שלא העם את לחנך בדי זה והיה י שמרו ה' משמרת אתכ"ג.
 העמים' *במדבר בדרכו וגם - שממה במדברבדרכו

- 
 טוב שהוא מקום לשום

 ברורה הכרה מתוך רע, מקום של ולצרות לאי-הנוחיות בסבלנות ויתיחסבעיניו,



בז ר כ ד סב

- 0 תעמים מדבר בתוך לא )גם המדבר בתוך אינצ' ז נדת מטרתכי  
 נמצאת היא

 על ;. ה.( פי )על לו"! חכה - יתמהמה ו"אם.גם - במיץ-ישראל - לומחוצה
 דברים שלשה פי על כתוב,.בי המשכן ומלאכת בברייתא משה:' ביני ה'פי
 יודע משה היה הקדש כרוח - משה ביד ה' פי על .1( : נוסעים ישראל בניהיו

 להתכונן שיתחילו כדי להם מודיע והיה לנסוע, ישראל בני על שלמחרמבערב,
 1 ולדגלו לשבטו אחד כל להתאסף מתחילים היו - החצוצרות פי על 2(לנסיעה;

 גצי"ב(4 פי )על לנסוע מתחילים היו אז - הענז העלות פי ועל3(

 לדורות, וכשרים לו כשרים משה שעשה הכלים כל ; לך והיו לד". עשהב.
 נגנזו משה מות ואחרי ע"א(, כ"ח )מנחות לדורות ופסולים לו כשריםחצוצרות
 אלה היו - בהצצרת והרעתם ט'( ופסוק הלאה שכתוב ומה שעשה,החצוצרות
 )מ"ב(. משה( מות אחרי )שנעשואחרות

 של שהיה עגל, של קול להזכיר שלא זהב, של ולא י נטף חצוצרתשתי
 )בה"ט(. ברעה העם קול בו ושנאמרזהב

 גם שיקהלו ההכרח, מן היה העם בהקהל והנה ; זו אחר וו : בהן ותקעונ
 תקיעד צוה לפיכך העם, גם שיקהל הצורך מן הי' לא הנשיאים ובהקהל"נשיאים,

 הנשיאים היו תקיעה קול נשמע כנוהיה מיד כי לעדה, ושתים לנשיאיםאחת
 בחצוצרת  היה די והנה נקהל;  כולו  העם  היה שנית  תקיעה ובהשמע עצמם,מכינים
 שתים. שיעשו צוה ואיתמר, אלעזר האחים, שני בין קנאה להטיל ושלאאחת,

  היה המהנות נסיעת בכל וכן  זה. אחר  זה  שניהם,  תוקעים  היו הקהל אתובהקהיל
 )שד"ק. שנית תרועה אחיו ואחריו אחת, תרועה מריע האחים משניאחד

- אחד,  אלא  אינו התוקע  יתקעוי  באחת ואםד.  משת שיהיה מי יהיה 
 )שד"ל(.האתים

 ראשון קראני "משה ; לומר ביגיהם קב"ה תהיה ולא הנשיאים.י אליךונוערו
 )מ"ב(. אחת בבת נקראים יהיו כולם כי אחרון",או

 אהב כי למסעיהם, הכהנים יתקעו תרועה , למטעיהם יתקעו תרועהג
 ד ע 1 ר ת ; א"ע( פי )על עוד יתקעו לא השנית התרועה ואחר נוסעים, ראובןדגל
 ימד ' החונים המחנות למסע שלישית תרועה שיתקעו ; ם ה י ע ס מ ל 1 ע ק תי

 )רמב"1(. צפונה החונים למסעורביעית
 1 א ב ת י כ 1 ; ת"א( פי )על למלחמה תבואו וכי י מלחמה תבאו וכיט.

 כי א'( כ', גדברים כמו למלחמה, יציאה לשון אומר הוא מקום בכל מהי ח למ
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 למלחמה תצא כי יץ כ"א, מיברים או זרבב סוס וראית מעיבך על למלהבהתצא
 במלחמת אלא נוהלת זו מצוה ~PR לאמר השפושר בידך, אלקיך ה' ונחגו שיביךעל
 היו לא רשות למלחמת משאים היו אם זפנל בם(, באדצ מלחמה תבאו )וכיחיבה
 במלחמת הם למלחמה יציאה לשון בהם שכתוב אלה וכל בחצוצרות,יוצאים
 )בה"מ(,רשות

 למלחמה שתצאו טרם בארצכם תתאספו בישר , מארצכם מלחמה תבאווכי
 לכם שצוה מה עשיתם כי אלהיכמז  ה' לפני ונזכרתם נצי*ב(ז)עיפי
 וזחיו ה' אל ישובו ובזה )א"ם(, לה' לצעוק לנפשות זכר גם היא והתרועההשם,
 )אב.(. מאויביהם ויושעו לפניונזכרים

 באלו בישועתי בטוח לבכם שיהיה נצחון, קול הרימו ; מחצצרותוהרעתם
 פי )על שלם בלב בי שבטחתם מפני י ם כ י ב י א מ ם ת ע ש 1 נ 1 נצחתם.כבר

הרגל(.
 החצוצרות עגי - הרוח ונסיכת הלב שבירת ענין זעו י מחצצרותוהרעתם

03*ק(.
 עליכם הבא האויב נצחתם % שיב מארץ ששבתם י שמחתכם וביוםק
 ט"ע4 שמחה יוםבעבעתם

 הוא הפירוש ועיקר ישראל, שמהת יום מהו נתנסר ש , שמחתכםזביום
 )נצי"ב(. המזבח חנוכתיום

 בי"ד שני פסח הטמאים שעשו אחר , בחדתו בעשרים השני בחדושי"א.
 )ס.(.בחדש

 שנסעו הראשונה הפעם זוהי נ מושה ביר ח' פי על בראשונת ויטעוי*נ
 ממצרים גם נסעו הם משה ביד וף ת ד 1 ק פ ב כי - משה ביד ה' שקבע ר ד סב
 )ה.(* סיני הרעד

 כריב ראובן אצל ורק סבני*, כתוב השבטים בכל , ראובן מהנה דגליעה.
 )נצ"ב(. ראובןטוגה

 מחלאו, עם ~כת יכול ולא שיפשל מי : לצמאתם המחנת לכל מאפףכאל

 הולכים היו דו בני ומהגה ין, בני לכשבת נאסף המהנה, מאחורי יחידי נשארוהיה
 )נצי"ב(. לצביעתם שהביצים עד הנחשלים, עםלאט

 וזהב כסף השלל מן לו שיתנו חשב, יהרו י לך והטבנו אתנו לכחכים.
 וענה אתם ללכת ח8ץ לא כן על בתוכם, נחלה לו תהיה dh ובקר, וצאוובגדים,

 משה לו אמר וזה ונכסים, נחלה לי יש שם כי חלך*, מולדתי ואל ארצי אל אם*ני

 נתרצה ~דעתי הארץ, בכבוש יעזרם אשר עזרות על בשכרו טובה חורץ אחוזהלו

 שיהו לו רמז ובזה לך', והטבנו עמע ה' ייטיב אשר ההוא הטוב *והיה ליב()8ס'



כשבמדיר

 וקוריה )בכורים(, מביאים משה חותן קני בני . בירושלמי אמרו וכך כן, ועשהיתרו
 הרמשי", פי )פל לך* *והטבנוכדכתיב

 יספיק אהלי ההא השלם הטוב 3י 1 ישראל על מזב דבר ה' כף לרוהטבת
 )מ"ב(. לזולתו להיטיבבעליו
 אחרת ארץ שיר זקנתי תסבול שלא : אלך מולרתי ואל ארצי אלל.

 ומבפחתי בני את לגיס אלך; מולדתי ואל ארצי אל )ס,(.ומזונותיה
 והרלב"ג(. רש"י בפקבות חכמים)שפתי

 נא אלל"א.
~tpa לפחא בניך יי אתנחי tuna . ידעת כן על כי 

 כנען, יושבי בעיני ה' את תח14 ב13ך נם המבוש השם בר: במד נתנוה
 ובזה ובניה הוא אותם עשב היה לן בצמת, אלקי ענין בהם יתרו ראה אלושיאמרו,
 כ*ז( י"ח, )שמות כאמרו ארצו אל .חור יתרו אמנם כי ובניו, יהרו משההסכימו
 במו ספק בלי ישראל עם ,הלכו ובניו ארצו,. אל לו וילך חותנו את משהוישלה
 החמדים מעיר עלו משה חותן קיני ובני באמרו ט*ז( טר, שופטים בספרוכהעיד
 )ס,(. יהודה בניאת

 עליו שנגלה מההר - דהי יקרא עלוהי דאתגלי מטורא י הז מהרל"ג.
 )ת"א(. הןכבוד

 הימים שלשת באותם , יפים עולסות ירך לפייחם נטע ה' בריתוארץ
 הדעה פי וע1 אב, )לפי המחנות לפני נוסע הארון היה מסעות .ג' באותןשהלכו
 הלוחותי. שברי וגם הלוחות גם מונחים ובו אחד, ארון רק במדבר לישראלשהיה
 ובסוף הגדול, במדבר ומכנסם המסעות בתחלת : העם לפני הארון נסעו"עמייס
 )אב.(. לארץ בהמנסם הירדן בהעברתהמסעות,
 הארון כי המסעות. בשאר כמו לפניהם הלך לא י יומם עליהם ה' וענןליד.
 )פ.(. נסעם בעת ביום עומד היה אבל לפניהם, נוסע בהיותו הדרך, לנחותםמספיק

 )רבותינו שלהם הדרך תפלת יוהי : ש"ח ויאסר הארן 8נפע ויחיל"ה.
 התוספות(.בעלי

 ה' שובה זב"שן "ו* במקום כ.ה" ונכתב האדון, בנוה ובנההיל"ו.
 ישראל אלפי רבבות אל ששכן ממקום ה' שישוב 1 ל א ר ש י י פ ל א ת 1 ב בר

 הר"י(. 5י מי עתה הוגיכ הם בולמקום -
 (Clen* בא"י שישבו הקדושים האבות בעבור ה' שובה אמר י ה'שובה

 א * י ק רפ
 היה העם ה', באזני רע )ה.(1 עקמם על נמתאבלים כמתאנניפיא.
 )ה.(. בצערם ה' את המשימו שהם מפני ה' באזנירע
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 בפיהם, טענותיהם את הביע לא הם ה' באיני רע כמתאננים העםזיהו
 8ן ה'1 מע ש וי אבל ואת,  לשמוע ימו בלבד ה' אזני כנ כך, בלבם התאוננורק

 וישמע 1' באזני רע כמשאננים העם ויהי בן; שיפי שתושמע
  ה%*ב%ת%מש%מם""ימתעףמיר היי אש בם אפוותבער ויחרה'
9  )בראשית וכמוהו אותם, והענח? אפו 'יחד י כמע ביבם: כואעסינמ ומיד תיכף-
 אחי עא יח כשמרב ומי תעף -- :שדר יפ ועה תז כמשע נרטגיהיי"מ

)שד*ל(.
 שונים, במקומות הש המהנה בתוך פ שדפה השש נ וכמהנה ינקתםכמאכל

 )ה.(, תהפשטלהלאה שהיא טכם2 זהותה המאנה אם.בקצהבי

 המהנה בקצת בערה. הקדשים; מקדש. אשש יצאה באשר המהסחיבקצה
 )נצי-ב(. מועד. :לש"ל. .סחר סמנים . היו העם וקציני למשכן,הסמוך
 בקצה האש ירדה אש" למקום הבעבהי ההוא, המקום שם ויקראנ
 אח"כ וקרא תאוה, החיוו זו ובחניה חהטב המחנה מן נסעו ולא כן, קראו,מחנה
 )על מסעי בפרשת תבערה המסע שם נזכר לא ולזה התאוה; קברות המקוםשם

 הרמשם.פי
 עורוי הם היעו, תאוה, התאוו אלא בשר, התאוו נאמר ש י תאוה התאווד.
 ל"ד( )פסוק נקראים גם הם כך ומשום שחים, גופניים לתענוגים רצון עצמםאבל

 אלא נפז ויבכו מתאוננימי להיות טרו וישבוז ; פ.( פי )על המתאויםהעם

 השובו ויבכוי וישבו ס.(; פי )על בכו גםעתה
- 

 היינו כך", "ואחר ענינו
 צאתך, את וכסית ושבת יעד( כ"ג, ודברים וכמוהו ישראל בני נם בכו כךואתר

 )שד"ל(. תכסה ואחר-כךשענינו
 אפשרי בלתי דבר שואלים היו : הדגה את זכרנו ; בשר *אבלנו מיד--ה,
 - תקצר" ה' "היד י אמר והקב"ה דגה, טעם לו שיהיה בשרבעיניהם,

 באלה גם

 ח.(. בעקבות )פ"ב דג טעם לו היה .שהשליו הים, מן שלוים יוגז ! שאלתםאמלא

 בשר, אוכלים היינו לא במצרים אם ; הרגה את זכרנו משר יאנלנומי

 במדבר באן אבל  הנילוס, ממימי שם היא  רבה כי הדגה את שם אוכלים היינוהרי

 אב.(. פי )על ? בשר יאכילנו מי בן, ואם - דגים איןהרי
 )ר0ב"חש ממצרים .צאתם מיום דגים אכלו לא כי י הרגה את זכרנוה.

 )א*פ(. חנם היא באלו בזא . י ם נח

 ח', לשעטע במו  סמוך בש"א, וב"ז* בהיריק ה"כ" י הוא גד גירע וחטןז.

 כעיז ועינו הוא גד  כורע  והמן  )א"ע(ו  שעשועיו נטע יהודה ואישז'(
 )פסוק אבל יבשה, נפערו אומרים היו ולבן ויבש, קשה נראה הוא כלומר, 1 ה ל ד ב:ה

 בפרור ובשלו במדחיה דכו או בריחים אותו טחנו כאשרא'(
- 

 כטעם טעמו היה



לאבמדבר

 הדשנתם(. 9י )על ה' אף ויחר י'( )פסוק ולכן השמו,לשד
 נגד וזהו חנם, לקטוהו אלא מלא, בכסף לקנותו צריכים היו לא : ולקטוזג

 דכו...ובשלו...י ..או )יש"ר(;וטחנו  תנם במצרים אשרנשכל שאמרומה
 לנטחנים משתנה היה המו של טעמו אבל ת"א(, פי )על כך עישה היה שרצה%י

 ופירוש :בהתאם ומבשלים דכים טוחנים, היו לא אם גם ולמבושליםילנדוכים
 ו מ טע יה וה ומבשלים: דכים טוחנים, היו הרשעים כי מוסיף ות"ירשיי(,

 כצפיחית טעמו היה וקודם בפרור  שבשלוהו אחרי : ן מ ש ה ד ש ל מ ע טכ
 הו-שב"ס(. פי )עלבדבש
 ובעיני מאד ה' אף ויחר )א"ע(; בפרהסיא אהלו: לפתה אישי.

 שאין לאמרם בשר שואלים שהיו תוכם ידע ה' כי בהם חרה ה' אף ! ע ר ה שמ
 אמר לכן גופנית, תאוה אלא שאינה חשב משה אבל בשר, להמציא יתברך בויכלת
 ורצה גדול, מכשול מזה יצא שבסוף הבין י ע ר ה ש מ י נ י ע ב ו )מ"ב(. רעיק

  שימנה מה' בקט ולכן טובים, מטיפי-מוסר ירי על  העם תלונות אתלהשקיט
 נצי"ב(, פי )על עמו הצבור בעול ישאו אשראנשים

 י נ י ע ב ו ; D~W)  היה מלת תחסר או עבר, פעל - "רע" ; רע משהובעיני
 שרק הרגיש, הוא כי שאלתם, את שימלא מה' nXPb בקש לא ולכן עי ר שהך

 אף בהם שהרה מה רע: משה ובעיני עו1 פי )על מבקשים הםצמנה
 אל שמהותו כל כשלח בזה ראה  משהרבת רע:  מטה ובעיני )אוה"ח(;ה'

 שלמות של בסחר הנשגב לאידיאל העם את ולהרים לחנך היה צריך הש --העם
 רען משה ובעיני )ה(; ושומים! בצלים העדר על בוכה והעם --.האדם

 - בבאר אהרד שי בזמתו -- כבוד )בענמ משה וטל בזמתו במן זכוחטראל
- במן מאסו שישראל כשראה ולכן מרים(, של-בכותה  צ"ה(. פי )על מאד לו חיה 
 לא ולמה עליי הזד העם כל משא את לשום לעברך: הרעת למהי"א.

  מב.(.  ובקשתם צרכם להשלים שאוכל כאופן שתחנני : ך י נ י ע ב ן ה י ת צמ
 י כ נ א ם א 1 אמם - האני : הזה העם כל את הריתי האנכיי"ב,

 החב  והנה )א"ע(. שלח( את ילד כ4ד י', בבראשית )כמו אביהם אני או : ו ה י ת ד לי
 אוהב בו רואים שכולם מפני בדעות הלוקים שהם אף-על-פי בניו את להנהיגיוכל

 שר כא ; ס.( פי )על כלל בי בוטחים אינם אלה אבל להם,  להטיב כחו בכלשישתדל
 פי )על האומנת כמו בחלב לפייסו אפשרות  לו  שאין קי הים את האמןישא
 צאנו,  גזזי על ויעל י"ב( ל"ה, )בראשית כמו האדמה, אל : ה מ ד א ה ל ע 1אב.(
 )ח.(. השמים על ידך את נטה כ"ב( ט', )שמותאו

 מאין כי בשר, להם לתת  הזקנים שיעורוהו לא  לברט אבסי  אורל לאי"ד.
 לבם על וידברו תמתם ישככו רבים מנהיגים להם בהיות כי משה חשב אבל 1להם



 לתורה פירושיםילקוטלב

 בהנהגה נושרכם שהיו הקצינים נשרפו שעתה לפי זה ואמר )רמב*1(.בתלונתם
 ואב.(. ח. 9י על )מ"בעמו

 רוצה שאינו אמר רבנו משה י הזה העם כל את לשאת לשיי אנכי אוכללא
 זו ותהא יעזכם, ולא חטאתם על שיעבור פניו את יחלה שהקברה כדיבהנהגתם
 ל אוכ לא י )אב.( רצינו את ולא שאלתו את נתן הקב"ה אבל למחילתם,סיבה
 שקבעת לאידיאל ולחנכו להרימו : ה ז ה ם ע ה ל 3 ת א ת א ש ל * ד ב ל * ב נא

 יחסר או יצחק, זקן כי ויהי א'( כ"ז, )בראשית כמו עבר, פעל י ד ב כ 1 ה.(~עקבות
 )א"ע(.*הוא*

 העם הנהגת תהא ידם שעל אחרים למנות שתוכל כדי 1 הרג נא הרגניט"ו,
 דוד בית מלכות שתעמוד כדי זמנו קודם שמת שמוויל על חו"ל שאמרו כמושלמה,
 )א"ע(. בה שאני ברעה אראה אל 1 י ת ע ר ב ה א ר א ל א ו)כו"ק(.
 יהיה זה כי בגללי, המסובבת ההנהגה חסרון ברעת 1 ברעתי אראההאל

 )ס.(. המות מן עליקשה
 להיות ראוים ואינם בימים שבאו זקנים יש כי 1 הספריו העם זקניט*ז.
 )א"ע(. זקנים ואינם שוטרים יש גםשוטרים,

 ואתגל, , דהררתי."ז
 )ת"א. ואתגלה -

 עשריפ המא יומים... לא וכן בלבד, אחד יום לא י תאכלון אחד יום לא,"ט
 הרמב"1(. פי )על בלבדיום

 תיבה כל כי המאוס, להפלגת בפא" ונכתבה ; )א"ע( "ה" במקום "א* : לזראכ*
 קראן כ'( א', זרות וכמוהו הדבר, להפליג הכוונה ב"א* ונכתבה ב"ה" להכתבשצריכה

 מ"ד( י"א, לדניאל וכמוהו מאד, לי שדי המר כי וזהו המרירות להפליג מראלי

 )בחיק. גדולה בחמאויצא
 מאות וחמש אלפים שלשת הפרט את למנות חש ולא : אלח מאות ששכ"א.
 א"ש. פי )על הטתריםוחמשים

 נכי א שר א ם הע )נצי"ב(. הרבה אוכלים והמה ברגל, ההולכיםרגלי:
 )מ"ב(. עירו בני כל המכיר כאדם הרעה מחשבתו ויודע וי ב ר קב

 תלונותיהם להסיר זה יספיק איך י להם ומצא להם "פחט ובקר הצאןכ"ב.
 אל וינסו י"ח( ע"ח, )תהלים כאמרו לנסות, כדי אלא בשר שואלים שאינסמאחר

 )ס.(. תכלית לאיז זה זולת במאכלים ינסו בזה, שנסו שכמו ספק, אין הלאבלבבם,

 *עד י כאמרו תאוה מאכל כל שימאסו דרך מלמצא 1 תקצר ה' הידכ"ג.

 )ס.(. מאפכם' יצאאשר
 מ"ש* מועד מאהל - משה ויצאבד.

 מזקני אהב שבעים ויאפף ה' דבר* את הקם אל וידבר מהפהוטמא..



לגבמדבר

 כך ואחר העם, מזקני איש שבעים לי אספה ט*ז( )פסוק קודם לו אמר ה' יהעם
 קודם שידבר היתה ה' כוונת כי הבין רבנו משה שלם תאמר, העם ואל י"ה()פסוק

 ידברי תשובה קודם לתת כדי רק הזקנים אסיפת ענין את הקדיב וה' העם,אל
 tm~aN פי )על הזה העם כל את לשירז לבדי אנני אוכל לאמשה

 גת"ש. בענן ה' ויתגלה - בעננא ה' ותתגלי בענן: ה' וירדכיה.
 הקב"ה לו אמר דברים הרבה כי למשה, ה' אמר מה כתוב הלא 1 אליוהדבר

 ה.(. פי )על זאת לכתוב צריך משה היה ולא פה שבעלמתורה
 ולא בהם דכתיב הזקנים, ביתר היה שלא מה מותם, יום עד ויתנבאו:כ*ו.
 )מ"ב(. עצמם את להטמין שהלכו עצמם שהמעיטו לפי לזה וזכויספו,

 השב* תחת שוא ותקבל תשתנה פעם רבים  בלשון בחור מלת י טבחריוכ"ח.

 הגב* תחת בפתח ותבא תשתנה לא ופעם ישראל, בחורי מכל ויבחר ט'( י'.)ש"ב

 סריפי ז'( מ', שראשית י סריס מלת וכן בתלות, וגם פחורימ י"ב( קמ"ח,)תהלים
 א"ע(. פי )פל המלך סריסי כ"א ב', ולסתרפרעה,

 מנהין וכלי ה' קדם מן רחמין בעי י לאם כ 1 )רשב"ם( מנעוריומבחריו: -
 נבואתאנוח

- 
 רוח ממני( רחמיך תכלא לא ; )כמו מהם ומנע מהי רחמים בקש

 )ת"י(;נבחשה

 ה ץ מ ף ס א י ו 1 )א"ע( כבוד להם לחלוק כדי הזקנים עם הלך : משה ויאסףל*
' )פ"ב(1 ישראל מפלת שתהיה ידע כי השליו לראות רצה שלא : ה נ ה מ ה לא

 )א"ש. המחבה אצל . המחנה עלל"א.

 מעופפים היו כי לצודם, חרמים להם ששטחו ; שטוח להם וישטחול"ב.
 חרמים משטח ה'( כ*ו, )יחזקאל כדכתיב בחרמים שייך שטיחה ולשוןבגובה,
 ש"ש(.  הים בתוךתהיה

 )א"ע(. היה דבר י רבה טבחל"ג.

 )א"ע(. משה או הקורא ויקרא!ל"ד.

 מ"ש. הצרות אל י חצרות העם נטעול"ה.
  )ס.(,  זמן חיזה שם שנע ן בחצרותויהיו

 ב " י ק רפ

 תהיינה רעות כמה לספר הכתוב שבא הוא האלו הפרשיות קשר : יתדהר(נ
 על הם גם שדברו והמתאוים, מהמתאוננים החל הרע, לשון בשל וליחידיםלקהל
 זה בעון ונכשלו 1 קורח ובעדת רעה, הארץ דבת_ את שהוציאו במרגלים, וכלהה',
 ., , הקא לקחי אשר הכשית האשה אב.(. פי )על ומרים אהרן ה' נביאיגם



 למורה גירושיםילקוט%

 לבנים, אינם השמש חום ורשל באהליך, דרים ומדינים מדינית, היא כיצפודנה
 הן לקחי כשית אשה כי א"ע(, פי )על לכושית ודומה שחורה היתהוצפורה
 וחשדו ח.(. פי על ואב ? ממנה נפרד ומדוע שלקחה, בשעה גם כשית היתההיא
 א"ש. פי )על יפה די היתה שלא מפני ממנה שנפרדבו

 צירף ושתק, שמע שדהרו מפני אלא דברה, מרים רק : ואהרן מריםותדבר
 )שמואל כמו כושית, אמר לא : ת י ש 1 כ ה ש א ; D~R) פי )על בדבור הכתובאותו
 פי )על שחרחורת אשה היינו כושית, אהוה אלא לכושי יואב ויאמר כ"א( י"ה,ב'

הר"ר(.

 י"א( י"ד, )שמות כמו צחות דרך הוא רק יספיק והאחד אךי הרקב.
 : ה' מע ש י 1 )רשב"ם(. לישראל דבר ידינו על בנר )א"ע(. קברים איןהמבלי

 )א"ע(. בסתר דברוואם

 מכל עניו היה הושו כי לזה, לב שם לא היינו שמע, לא משה אבל ! ה'והטמע
- ה' וישמע או שמע, לא כאילו ושתק חרפתו ושמעהאדם,  מפיהם, זאת ששמע 
 צ"ה(. פי )על כהנה מפיולא

 במעלתו יתגאה ולא אדם שום על גדולה מבקש היה לא : ענו משה והאהדג.
 לאהרן מעלתו גודל הודיע לא ומעולם א"ע(. פי על )רמב"1 אחיו על כי אףכלל,

 ש י א ה ו )מ"ב(. ה' דבר בנו גם הלא אומרים היו לא יודעים היו שואילוולמרים,
 הו לא בעשו מס האדמהי פני על אשר האדם מכל מאד ענומשה
 ולכן כך, להתנהג אותו שהכריחה בנבואה מעלתו את מדגתם היה ולאמצטדק
 ~בודו חושש אינו , ו נ ע ה ש מ ש י א וה ה.(. פי )על זאת להגיד ה' היהצריך

 )נצי"ב(. ואהרן למרים ה' ענה וצערו משה משום שלא הכתוב ובארולצערו,
 מזומן שיהא כדי למשה, גם קרא י מרים ואל אהרן ואל משה אלד.
 על עמהם המשתתף משה ידי על הנבואה שתשרה כדי או מרים, עללהתפלל
 י ע.( פי )על הנבואה עליהם שורה היתה לא חטאם בגלל אשר מרים, ועלאהרן
 )ס,(. כבודו על המקפיד יתברך האל טוב משה שידע רצה י ה ש מ לא

 התוספות(. בעלי רבותינו פי )על הקב"ה לפני עלינו קבל יאמרו שלא :פראם
 הצרעת מרים על תבא שלא כדי 1 שניהם ויצאו ומרים אהרן ויקראה.
 )אב.(. מועד אוהלבתוך
 י ם כ א י ב נ ה י ה י ם א )א"ע(. ה' נביא מכם שיהיה מי : ה' נביאכם1.

- )בקמץ( : אה ר מ ב )ה.(. כמוכם נביא היה מוזהלו  
 ישיר, בלתי באופן בראי,

 אב.(, פי על )ה. שני מכלי האור החזרתע"י

 כ"ס מ"ב, )ישעיהו וכמוהו ביום, שעה כל ומיוסד קבוע י הוא נאמןז.
 )ר)0ב"ם(, ליפול ממהר אינו הזק במקום התקוע יתד 1DD' במקום יתדותקעתיו



ל8במדבר

 )נץץיק. מפאך אמצעות בלי 1 0ש*ע( אמצעי בלי י פה אל פהח.

 ם ת א ר י א ל ע 1 ד מ ' אב,(. פי על )ה. ישירה בראיה היינו )בסגל(, :ומראה
 מהוגנים שאינם באנשים בוחר שאני חשבתם האם במשה: י בעבד בדלד
 ס,(. פי )על ? ממני יותר אותו מכירים שאתם חשבתםאו

 י נתן אל באמרו דוד שעשה כמו תיכף, נכנעו שלא ; בם ה' אף זיהרם.
 )ס.(.חטאתי
 נתפרסם הרע בלשון שהתהילה במרים אבל נענש, אהרן גם י בם ה' אףייהר
 )בחיק. לכבודו נתפרסם לא ובאהרןהעונש,

 פן י 1 שו"ע(. האהל( פתה ויעמד : )כתוב האהל פתח מעל ; האהל מעלי.
 )נצי"ב(. משה את לפייס כדי לעשות מה אתה להדבר חפץ ם: י מר אלאהרז

 )נצי"ב(. צער מרזב דומיה 21אלמת : ת ע ר ו צ מ ה נ ה1
 תשתדל אל : חטאנו ואשר נואלנו אשר חטאת עלינו ,ץ.שת נא אלי"א.
 וחטאנו - שנואלנו מודים כבר שאנו אחרי זה, על ולהוכיחנו אשמה עלינולשים
 ע,(. פי)על

 )מ"ב(. שטות רוח בו נכנסה כן אם אלא עבירה עובר אדם רואין י נואלנואשר
 פא ר נא אל )א"פ(. אחותו על בצער שהיה יורה זה משה: ויצעקי"ג.

 רבותינו פי )על עתה מלשון השני וה"נאע בקשה לשון הראשון ה"נא" ! ה לנא
 הת)ספות(.בעגי

 מעל הענן בהעלות וכתיב האהל מעל סר שהענן אעפ"י ; נסע לא והעםט"ו.
 אז נעלה שלא שהכירו נסעו לא מקום מכל מסעיהם, בבל ישראל בני יסעוהאהל
 )ס.(. לביישה למחנה מחוץ שישלחוה כדי המצורעת, להרחיקאלא

 1 נ ח י 1 )רמב"1(. פארן במדבר הוא אשר י טחצרות apn נסעוטקז.
 ס.(. פי )על ברנע קדש מול רתמה והוא פארן, במדבר אחר במעום ! ן ר א פ ר ב ד מב

 לךשלח

 נ " י ק רפ
 אלא מרגלים, ששלחו בזה לא היה ישראל בני של חטאם עיקר : לך שלחב,
 י ם י ש נ א ך ל ח ל ש : עז 1 תל ממש" א ה חק ומ להערכתם שהאמעובה
 לפנית, אנשים נשלחה ב"ב( צ', לדברים לעשות שאמרו כמו הם שישלחו תניחאל

 נס.(. בגנותה ויספרו הארץ שבח מכירים בלתי הדיוטות ישלחושמא




