
 לתורה פירושים'לסוטנח

 ד'(. ג4, הלכה א' פרק מעשך הלכות הדמב"ם. פי )עללעצמם

 )יש"ר(. נחלתכם תמורת : מנהלתכםכ*ו.

 המעשר י היקב מן וכמלאה הגרן מן כדגן תרומתכם לכם ומהשב3'ז.
 וכמלאה שלכם הגורו מ? הנאסם כדגן לכם נחשב ישראל מבני לוקחיםשאתם

 שאויבים כמו ה', תשמת ממנו לתת אתם גם חייבים כן על שלכם, ביקבהנדרכת

 לתת ישראלבני
 לכהי

 ) )יש-ר(.

 בו'י אלא מחזיק הכ"י שאין מלאה, כקרא. לח דבר כל היקבי מןוכמלאה
 חן.(* ב"ש פי על )מ"ב המדה לגדוש שיכול היבש בדבר כן ולאמלואו,

 ת ק 1ח

 ם " * ק רפ

 י ויקחו ישראל בני אל עבר לאמר ה' צוה אשר התורה הקת זאתב.
 דברו ולא דבר י ך ב ד ; ויקחו ה' צוה אשר התורה חוקת זאת ישראל בני אלדבר

 )רמב"1(. העיקר הוא משהכי
 אחר באן ונכתבה  כהנים, תורת תשלום -  הזאת "פרשה י התורה חקתזאת
  פרה  (~tasn תהית בהן ע"י  ישראל של  טהרתם שגם לותר כהונהמתנות

 ; בשניה הבית שחרב עד זו במצוה משנצטוו נעשו אדומות פרות תשע 1 ה מ דא

 והעשירית הבית, חורבן עד מעזרא ושבע עזרא, עשה שניה  רבנו, משה עשהראשונה
 עלה לא אשר )רעב"0. רצון יפי כן אמן יגלה מהרה המשיח "מלךיעשה
 לא חשר בה, עובד לא אשר ג'( כ"א, לדברים כתיב ערופה ובעגלה 1 ל ע ה י לע

 פוסל עול 1 )מ"ב( ערופה מעגלה חמורה אדומה פרה היתה ובזה בעול,משכה

 )כו"ק פסולה העול כשהעלה רק ועבודה, מלאכה שום בהעלאה יעשה לא אםאפילו

 מ"1(. דסוטה מגמרא הגר"אבשם

 לכבודו, - עמו אהרן את להכניס ונתת. - ולא ונתתם, אמר י ונוכתםג.

 בזר פרה שחיטת כי כהן, אתהי ושחט )רמב"1(; לאלעזר יצוו שניהםכי
 היחידה השחיטה וזוהי מ"ב(, דף ביומא כרב הפוסק הרמב*ס 9י על )ה.פסולה,
 yttw וגם - ורשיי )ה.( בזר כשרה הקרבנות כל שחיטת כי בכהן, רקהכשרה

-  
 לשחוט לאלעזר יצוה י 1 י נ פ ל ; באר כשרה זו שחיטה שגם דשמהשל, אליבאפירשו
 מ"ב(. )יומא ממנו דעתו יסיח שלאלפניו

 )א"מ(. המוציא : אתהוהוציא



נש ר ב ד מב

 kh מהפרה, הדם יקבל דוקא ביד : באצבעו ,מרסה הנהן אלעזר ולקחד.
 ספרי(. פי )הגר"א.עלבכלי
 (ggQ' אלעזר של לעיניונ פי.ת*ק; )על אחר כהו הפרה, את מטרףה.
 ת"י(. פי )עז אחר כהן ; )ב"ש( אלעזר , הכהן ולקהג
 )נצי"ב(. האש מצדדי ולא השרפה לעיקר : הפרה שרפת תוךאל
 יומא פי על )כו"ק האפר לאסיפת הזר את להכשיר ; טחול איש ואסףט.
 שיהיה משמעו הפרות, בכל למשמרתי ישראל בני לעדת והיתהמיס,

 ישראל שכל עוד פירש והרמב"ם טהור, במקום ומשומר מסור עיר שבכלבסנהדרין
 פרה במסכת וכדתנל משה, לפרת מיוחד פירוש בזה יש עוד אבל לשמירה,ראוים
 )נצי"נ(. משה מפרת מעט ,מעורב היה הפרותשבכל

 השטהר. באזוב תחטאני ט'( כ"א, )תהלים כמו החטא, הסרת לשון ; הואחטאת
 פסוק הלאה, והשוה )יש"ר( הטמאים מתחטאים שבאפרה מפני כל הפרהונקראה
 אנכי לפט( ל"א, )בראשית או השביעי. ביום וחטאו י*ט פסוק בו, יתחטא ההןי"ב

 בתשלומין(. החטא אסיר היינואחסנה,
 ואי קדוש, הפרה שאפר לפי , בגדיו את הפרה. אפר את האפף וכבסק
 יעיכם שלא ומשום לבוש שהוא הבגד על ממנו יפרח שלא באפר ליגעאפשר
 יזה ולהטה כ'( ו', )ויקרא חטאת אצל כדכתיב בגדיו לכבס צריך טמאבמקום
 י ר ג ל 1 ל א ר ש י י נ ב ל ה ת י ה 1 )באש(. קדוש במקום וכבס הבגד.., עלמדמה
 )נצי"ב(, שנטמאו והגר ישראל בנילצרכי

 שבעולם טומאות מכל יותר מת )בטומאת הכתוב החמיר ; במת הנגעיא.
 מתוך מתיהם אצל מצויים אדם בני יהיו שלא כדי הטומאה אבות אבילעשותו
 בטהרת הפרה לאפר ענין איז י ת מ ב ע נ.ג ה )ב"ש(. מדי יותר ויצטערוחיבתם
 )ס,(. מת מטומאת בטהרה זולתי הטומאות ממיני מיןשום

 מטמאים גויים מתי גם כי )א"ע(, כוכבים עובד או יהודי י ארם נפשלגל
 שבעת למחנה מחוץ חנו ואתם י"ס( לפא, )במדבר מטות בפרשת שאמר כמובמגע,
 ישראל מתי כמו באוהל מטמאים שאינם אלא בחלל, נגע וכל נפש' הרג כלימים

)יש"ר(.

 טעמו אבל בו, הטמא בביאת נטמא המשבן אין , שנא ה' מעוכן אתיג.
 מ"ג, )יחזקאל כמו הקדש,לשון)חלול

 מי כי' )כו"ק(. קדשי שם את וטכסו ח"
 זן ככד, )במדבר וכן יחיד, ולשון רבים לשון המים עליזי זרק לאנדה
 )מ"ב(. מדליו ~יםיזל

 rna ימות אם הדין והוא בהוה, הכתוב דבר י כאהל ימות כי אדםי*ד.
 בעבור באהל הכתוב הזכיר רק באהל, והבית באהל* )יש"ר(; לאהלוהכניסוהו
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 )א"ע(. באהלים ישראלהיות
 או אבן בחלל הדין והוא החרב, ידי על חלל שנעשה חרב: בהללט"ז.
 ; )יש"ר( אדם מעשה בלי בעצמו שמת י ת מ ב , א : בהוה הכהסב דבי כיאגרוף,

 )א*ע(. אדם של : ר ב ק ב 1א

 ד'( כ"ג, )מ"ב כמו עפי, כן 2ם נקרא אפר : החטאת שלפח מעפריעז.
 )ישיר(. עפרםונשא.את

 מים ויתן תחילה בכלי האפר שיתן ענינו אין : כלי אל חיים מים עליוונתן
- דקדקו ; פסול המים 'אח"כ תחלה אפר שהנותן. רבותינו שנו שכך האפר,על  
 מעפר לטמא ולקחו אמר לא זה מפני רשולי בכלג' חיותם שתהא כלי, אל חייםמים

 מים ,אפר על ונתן ; פירושו אבל חיים, מים עליו ונתן כלי אל החטאתשריפת

 )רמב"1(. עליו צפים המים שיחיו שבכלי במים האפר שיערב לומר בכלי, שהםחיים

 :?הר עצמו שהמנמיך ללמדך נמוך ועץ נמוך דבר : וטבל אזוב ולקחיה.

 כש:-ים והקדוש המלוי גם וכן ההזיה, טהוריי אירו במים וטבל)ב"ש(.
 )ה.(.ביר

 ו'( כ-ב, )דברים כמו ה', מקדש את טמא כאשר ! טמא ח, ממרש את כיב.

 )רמב-ח. לפניך צפור קן יקראכי
 י הערב ער יטמא קרה בטי והנגע מגייו יכבס הנרה מי ומזהכ"א

- קאמרהכי  )ח.(. הערב עד ויטמא בגדיו יכבס הנדה במי והנוגע הנדה מי ומיה 

 שמא חשש משום טמאים יהיו הנדה במי יגעו אשר הטהורים שכל צוההכתוב

 לצורך שלא עצמם על ויזו מעפרה ויקחו פרושים עצמם העושים אדם בנייבאו

 ב"ש(, פי)על

 )ת"א(. בו שיגע והאדם - ביה דיקרב ואנש ! הנגעת והנפשב"ב.

 או  מעשה שום :כלל בתורה אין והנה הארבעים, בשנת ; הראשכן בחרשא.

 )א"ט[. הארבעים ובשנת הראשונה בשנה רקנבואה

 הספידו שלא לפי המים, חסרו העונש צד על 1 לערה מים היה ולאב.
 נאמי לא וכאן ישראל, בני אותי ויבכו נאמר ואהרן במשה כי כראוי, מריםאת
 )כ"י(. אותהייבכו
 המים יבר על משה עב רב הראשון הדור גם : משה עם העם ושבג.
)ם*נ(.

 בני רבו אשר מריבה מי המה נאמר י"ג ובפסוק ן משה עם העםוירה



סאבמדבר

 הזה, המדבר אל ה' קהל את הבאתם למה באמרם רבו משה עם ה', אתישראל
 דור הם : 1 נ י ח א ע ו ג ב ע.(. פי )על ממצרים העליתנו ולמה באמרם רבו ה'ועם

 הגדרה שנמרה טרם ה'י לפני אחינו בגוע גוענו ולו מ*ע4המלבר
 )פל בצדיקים נאמרה שיעה כי הבא, נעולם חלק גם להם שאה מדבר מתיעל
 כ"י(.פי

 ועל משה על ויקהלו כתוב כן כי ואהרן' למשה ידברו י הבאתם ולמהד.
 ה מ ל 1 )א"ע(. חזקה היתה משה עם שהמריבה משה, עם העם וירב וטעםאהרז,

 פתחון לכם היה עתה זאמרו:עד ה' קהל. אמרו למה ה'; קהל אתהבאתם
 עתה אבל ביניכם, שרויה השכינה שאין נס, לכם לעשות ראויים איבכם - לומרפה

- ה' קהל וכולנו בינינו, השבינה החוטאים, כלשמתו  )בה"ט(. ? בצמא נמות למה 
 אותנו להביא צריכים הייתם : הזה חמדבף אל ה' קהל את -באתםולמה

 העליתנו למה - אחרת בדרך לבחור יכלתם לא ואם אחרת, בדרך ארץ'כנעןאל
 אב,(. פי )על ?ממצרים

 הבהמה שרוח - בעירנו כמו אנחנו נמות למה : יבעירנו אנחנו שםלמות
 כ"י(. פי )על למעלה עולהאיננה
 היתה וטהבאר מלמד זרעי מקום לא )א"ע(; זרה מלה העליתנו!ה.
 התרעמו לא 'טהרי וטחנה מקום ובכל 'טעה בכל אילמת ומים זרע מיס להםמגדלת
 נתאמה זרע קום מ לא הבארובה"ט(; שפסקה עתה אלא זרע במקום הסשלא
 כק שאץ כך, על כבר מדמים מןאט עידלשתותי ומים ורמוןוגפן
 עז. פי )פל ל,טתות אין מים אפילו אלא -- ורמת מפן ותאנה זרעמקום
 וא"ע4 ם )ב" להתפלל : פניהם על ויפלוג
 ויקח ט'( )פסוק כתוב שהרי אהרן, של המטה היה זה המטה. את קחח.
 השב כ"ה( )י"ז, קרח בפרשת כדכתיב אהרן, מטה וזהו ה' מלפני המטה אתמשה
 לעיניהמי הסלע חל ודברתם )ח.(. למשמרת העדות לפני אהרן מטהאת

 ודברתם אמר וכאן מים ממנו ויצאו בצור והכית ה' אמר ו'( י"ז, )שמותברפידים
 עשה הוא מאשר יותר נפלא באופן הנס את' הבנים לפני לעשות רצה הן כי הסלע,אל
 וצוה למחנה, סמוך סלע שם היה י ע ל ס ה ל א ה,(, פ' )פל האבותלפני

 א"ע(. פי עי )רטב"1 לפניכם אשר הזה הסלע אלודברתם -
 הוא הסלע אל דבור כ* סבור והיה שגג רבנו ומשה ; הסלע אלויברתמ

 הצדיקים עם מדקדק שהקב"ה מפני ונענש המטה, את קח ה' אמר זה לשם וכיבמטה
 שהסלע בשעה או לפניהם, המי יני לע הרשב"ם(. פי )על השערה כחוטאפילו

 )א-פ(. בו שאתן המים : 1 י מ י מ ן ת נ 1 )רמב"1(. שם נקהלים בהיותםלעיניהם
 ש'ר א כ ; נא"ע( העדות ארון מלפני י ה' מלפני המטה את להטה יקחס.
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 צפע כאשר לא ההא והלאה מאז שעשה ומה צוהו, כאשר עשה זה דבר ז ו ה 1צ
 tmy~lN פיפנל

 אשר המטה, את בידו משה לקה כאשר : ה' מלפני הסטה את משהויקה
 האמונה את ישראל בני בלב ולחזק לעורר כדי שנה ארבעים לפני השתמשכו

 1 בו אמון ישראל לבני עתה גם שאין על גדול צער בלבו נתעוררבשליחותו,

 העם אל בתלונות ופנה הסלע, אל בנחת לדבר שעליו שכח, הוא עליו לבןבמר
 ה,(. פי )על הסלע אתוורה
 בדרך אפשר האם חושבים, אתם מה מים לכם נוציא הוה הטלק ממןי.
 וא"ע(. ב"ש פ' %ל 1 הזה הסלע מן מים לכם להוציא מה', מיוחד נס בליהטבע,

 כשק. פי )על אהרן במטה ולא משה של במטהר1*א.

 הרי חטא, לבדו שמשה פי על אף י אהרן ואל משה אל ה' ויאמרי"ב.
 האמנתם לא יען ישיר(; פי )על בענש הוא גם 'פתק-נכלל 'כאהרןמפני
 עושה נסים מיס שלטה ; בי אמתתכם את ישראל לבת גיליתם לא היזנה : יב

 האלה הנסים את י המחלות ורפוי המטר ירידת כגון נסתרים, נסים א( ;הקב"ה
 את אלקים וירפא האלקים אל אברהם ויתפלל כענין בתפלתם, צדיקיםמשיגים
 ת לו ו פע ידי על הנעשים ' הטבע(, חוקי נגד (1alsn נגלים נסים ב(אבימלך;

 הנעשים נגלים, נסים ג( 1 לנחש ויהי ארצה וישליכהו שנאמר כענין ה',שליחי
 עשמש יהושע של דבורו פי על השמש עמידת כענין ה', שליחי ר ו ב ד ידיעל

 הסלע", אל "ודברתם באמרן ; השלישי מהמין לנס כאן התכוון הקב"ה דם".בנ~עוז

 היו לא ידעתם כי הזה, מהמין נס עכשו הקב"ה שיעשה האמינו לא ואהרןומשה
 השני, מהמין נם רק כאן יעשה ושהקב"ה וחשבו לכך, ראויים ישראל בניעכשיו

 מה שאעשה בי בטחתם לא והינו בי" האמנתם עלא וה אמר זלכן הסלע, אתהתגו

 ס,(. פי )על לכםשאמרתי

 ההוא המקום שם נקרא כן, ועל הסלעי מן שהוציא במים מם: ויקרשי"ג.

 )ח.(.קדש
 1 )א"ע( ברנע קדש ואיננו אדום, ארץ בגבול צין במדבר עיר שם. : מקרשיעד.

 האמורי מלכי ועוג סיחה הזכיר אבל שמו, הכתוב הזכיר לא , מ 1 ד א ך ל מ לא
 )רמב"0* בגבורה יגועים שהיו מפניבשמותיהם,

 למי חסד לגמול העולם ודרך . מצאתנו אשר התלאה כל את ידעתאתה
 ב"ש(. פי על )ם*ב תלאה רובשסבל

 באותה לאומות יקרים היו המים כי, . שלכם, באר, מי נשתה ולאי*ז.

 )רשב"ם(.הארץ
 נשתה הפקר הטתרות..שהם מי אלא לחפרה, שטרחתם י מאה ;מי נשתהולא
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 )א"ע(. בה שנלך "מלך שיצוה הדרך באותה נלךי המלך ;,דרך)ב"ש(

 )ב"ש(. ערי דרך בתוכי, : בי תעבר לאי"ח.

 הנהרות מן אפילו : ומקני אני נשתה מימיך ואתי*ט.
- 

 מכרם ונתתי
 ב"ש(. פייעל

 )ס,(. הגבול על : לקראתו אדום ויצאכ.
 מפני אדום*, ארץ גבול "על הוסיף : אדום ארץ גבול על ההר מהרכ"ג.
 ל"ר,  )להלן ישראל ארץ של מערב צפון בגבול ההר הר מנקרא הר עודשישנו

 ש"ש. מר-בה מי בעבור או המקום, שם מריבה, במי ן מריבה למיב"ר.

 יותר גדול לכהן הראויים הבגדים אותם י בגריו את אהרן את והפשטב"ו.
 כהן בגדי ד' לבוש שהיה ו: נ ב ר ז ע ל א ת א ם ת ש ב ל ה 1 ; הדיוט כהןעל

 לפני בהכנס ענינו כוהיה כמו הדיוט כהן בגדי בדי אהרן נשאר ובכןהדיוט,
 )ם.(.ולפנים

 ראיה, קרואה ידיעה לשה מצאנו י אחרו גוע כי העדה כל ויראוכ"ט.
 יש כי יעקב וידא א/( מ"ב, )בראשית או האופים, שר וירא ט"ו( מ', )בראשיתכמו
 וכן אבלות' זמן כן י ס 1 י ם י ש ל ש ן ר ה א ת א ו כ ב י 1 1 )ח.( במצריםשבר
 של וארבעים אבלות של שלשים י1ס, שבעים המצרים אותו שבכו ביעקבמצאנו
 ש"ש(.חניטה

 א * כ ק רפ
 המרגלים שאמרו פי על ואף הנגה: ישב ערד מלך הכנעני יישמעא.
 ובין בצדם, שובן היה ערד מלך שגם הוא הנמנע מן לא הנגב, בארץ יושבעמלק

  אב.(. פי )על ערד  מלך  גם יש יהושע  שהכההמלכים
 אלפים והרבה )א"ע(. הארץ את התרים והטעם נוסף האלף י האתריםדרך
 )רשב"ם(. אורוע אתמול, אפרוח, במו  התיבה בראש לשמושבאים
 עשו, וכן לארץ בהכנסם חרם לעשותם אז נדרו : עריהם את והחרמתיב.
 הרמב"1(. פי על )ס. שופטים ספר בתחלתכמבהיר
  שהיו המלחמה למקום הסמוכות הערים את : עריהם ואת אתהם ויחרםג.
 בארץ אתם להלחם. הירדן את עתה ישראל בני עברו לא כי המזרחי, הירדןבעבר
 י"ר, לעיל הנזכרת חרמה זוהי י ה מ ר ח ם 1 ק מ ה ם ש א ר ק י 1 1 )יש"ר(כנען
 )יש"ר(. הארבעים לשנת עד הרמה קראוה לא שעדיין פי על אף כן קראה ומשהס"ה,

 )פ"ב4 חרמה ששמו אחר מקום רק י"ז( וא', בשופטים האמור צפת איננו :הרמה



 "תורף מירושיםילקיטסד

 נסתלקו אהרן כשמת שהרי השמש, משרב י בדרך העם נכש ותקצרד.

 )מ"ב( כבודענני

 נענשו לא זה ובעבור הדעת, בלבול זהו רוח קוצר ! בררך העם נפשותקצר

 זהו נפש קוצר אבל ט'( ו', )שמות רוח מקוצר משה אל שמעו לא כאשר ישראלכני

 יש"ר(. פי )עי כאל נענשו ולכל הדעת, בלבול בלי סבלנות,הוסר

 פי על היא הנהגתם שכל שיודעים הגם : ובמשה באלהים העם וידברה.
 קונו לדעת שהסכים עליו התרעמו כן פי על אף מדעתו, דבר עויה משה ואיוה';

 אוה"ח(. פי )על כך על לפניו תחינתו הפילולא

 מתרעמים אינם והם עפר, ההן שלחמם ! הנחשים את בעם ה' וישלחג
 ת-י(. פי )על מזונותיהםעל

 הרע לשון שדבר למי האמיתית התשובה היא זאת י ובך בה' דברנו כיש
 )מ"ב(. וכך כך עליך דברנו לומר מחברו יבוששלא

 וכן הנחש, את מעליהם שיסיר היתה העם שאלת הנה שרף: לך nevח.

 יש עדיין כי הנחש, שיסור סובר שאתה כמו לא - ענהו, ה' אבל משה,התפלל
 שרף a~s האתה במחנה, הנחשים ישארו אלא לבם, בכל אלי שבו שלאביניהם
 לשמים לבו ישעבד בו, יראה הנשוך כל ואילך ומכרז נחש, כדמותשהוא

 וחי -
)יש"ר(.
 מסעות על לספר לענינו הכתוב חזר : באמת ויחנו ישראל בני ויטעוי.
 מ"א- )ל"ג, נאמר שם כי מסעי בסדר שהתבאר כמו מסעות, שתי בהם וקצרהעם,

 מפונן ויסעו בפונן ויחנו מצלבנה ויסעו בצלמנה, ויחנו ההר מהר ויסעומ"ב-מ"ג(

 (. )אב באבחויחנו
 שמות שני לו והיו ס"ה( ל"ג, )במדבר גד דיפון הוא : זרד בנחל ויהנוי*ב

 התחלת שם כי המדבר, דור אנשי כל תמו זרד נחל אצל ושם י'(. פסוק א"ע 9י)על

 )כו"ק(, ישראל ארץגבול

 בעבור ה' מלחמות כתוב ושם עצמו בפני היה ספר י ה' מלחמת בטפריעד.
 אצלנו' נמצאים ואינם אבדו רבים ספרים כי אברהם, מימות קוהיה ויתכןיראיו,

 )א"ע(. ומשליו שלמה ושירות ישראל למלכי הימים ודברי ועדו נתןכדברי

 יחפרו שעבדים העולם מדרך ; העם נדיבי כרוה שרים הפרוה בארי*ח.
 משה שהם עצמם השרים כי הזאת, הבאר כן לא קשה, עבודה היא כי מים,בארות

 הסלע( את שהכה )וההכאה משה דברי שהמשילו משל, דרך על וזהו חפרוה,היהרן

 בכלי תהא שהחפירה העתם מנהג : ם ת נ ע ש מ ב ק ק ח מ ב י )יש"ר(לחפירה
 הנדיבים אלא ידים, בה חלו שלא הזאת, הבאר בן לא רבה, וביגיעה ובמקבותגרזן

 השירה בתחלת כי והתבונן ; בידם אשר במשענת עמל בלי כרוה העםוגדולי



כה ר ב ד מב

 חננאל רבנו לפרוש ראיה וזוהי מים, להם נתן חשר ה' מחסדי דבר זכרו לאהזאת

-
 בזה היה מריבה במי ואהרן משה של שחטאם - הרמב"ז בעיני חן שמצא
 סבר והעם המים, את יוציא שהי ולא מים" לכם נוציא הזה הכלע "המןשאמרו
 משה, אמנם ; זו בשירה אותם הללו ולכן מים, להם הוציאי בכחם ואהרןשמשה

 היתה ה' מיד כי תורה במשנה להם לותר דקדק ידו, על ה' חלול שנולדבראותו
 )יש"ר(. החלמיש מצור מים לך המוציא ט"ו( ח', )דברים שנאמר להםזאת

 )ם-ב(.. כבנות והכפרים כאם היא הגדולה העיר . וגנוניה ובכלכ"ה.
 , מחשבון יצאה אש כי )כיח.( שחון ע"ר ויתכונן ונבנה "שבון באיכ"ז.
 נה ומם יחון, ס שן נהפכה,לעירו מואב,  ניר הבירה עיר קודם שהיתההשבון
 )ה,(. ! מואב מארץ גדול חלק של הכבוש אשיצאה

 מלאכים, ישראל בני שלתו לא לעוג : לקראתם הבשן מלך עוג ויצאל"ג.

 ארצו שכל עוג, ; )רמב"1( להלחם לקראתם יצא סיחון, את שהכו ראה כאשר הוא,כי
 סיחון, אבל נשמה, כל חתיה לא בם שנאמר משום לשלום, לו קראו לא כנען,מארץ

 )ת"א'. לאדרעי : י ע ר ד א ; )ח,( לשלום לו קראו היתה, ועמון מואב משל ארצושקצת

 ק לב

 ב " כ ק רפ

 הקולות את רואים העם וכל י"ח( כ'. )שמות כמו בלק, וישמע ! בלק ויראב.
 )ם*ב(. התבוננות לשון 41: ל ב א ר י ו ;)ח.(

 כנען מלכי היו ולא ועוג סיחון שהוא לידוע, ; והטעם בקמץ הלמד :לאמרי
 )א"ע(. כאלהגדולים

 : ם ע ה י נ פ מ ב א י מ ר ג י 1 )הר"ת. מגור נקראת מות אימת ; ויגרנ

 קוסם לבקש והלך חיל, גבור כמלך ישראל, בבני להלחם בלק התאמץ לא זהובשביל
 אב.(. פי )על לקללםקסמים

 אינם כי בגויים קטן מואב שהיה ; הוא רב בי מאד העב מפני מואבויגר
 כאשר : ב א 1 מ ר ג י 1 ; )רמב"ן( נח מבני וזולתם והאמורי הכנעני כמו קדמוןעם
 שרב מפני רק העם את יראו הם י א ו ה ב ר י כ ; )ע.( מעליהם שנטו שמעולא
 ידי על מספרם את למעט שאפשר האמינו ולכן אתם, שד' מפני ולא מהם,הוא
 ויקץ הוא רב כי מאד העם מפני מואב ויגר כרי; פי )עלקהה
 השטה רב,אבל עם שהע בעבי עתה היאה ישראלז בני מפנימואב



 יתורה פירוטיםילקוטסו

 ולעיל ישראל בני כאן הזכיר ~כן ה', ברית בעלי ישראל בני שהיו בעבורהיתה
 ישיר( פי )ער העםהיכיר

 עתה מרין זקני אל סואב ויאמר מאד,.. העם ממני מואב ויגרג-ד.
 שלא כאלה, והיו ישראל, בני עם ממלחמה שפחדו כאלה במואב היו :ולהסה.,
 מסביכותם הארצות את ישראל בני ישחיתו שמא חששו אבל מהמלחמה,פחדו
 ע,(. פי )על למחיתם עצום נזק מזהויגרם
 זקני אל מואב זקני ויאמרו - נאמר לא י מרין זקני  סור מואב ויאמרד.
 מדין, לזקני אמרו מואב צעירי היינו, מדין, ?קני אל מואב ויאמר - אלאמדין,

  סביבתינוז בל את  הקהל ילחכו עתהשנמשכואחריהצעיריםדמלה)זהר(;
 אמר שה' כך על שמעו כי מהם, ארצם את ילכדו לא ישראל כי מרחב ידעוהנה

 מארצו לך אתן לא כי מלחמה בם תתגר ואל מואב את תצר אל ישראללבני
 ארצנו, את ילכדו שלא פי על אף - מדין לזקני אמרו ולכן ט'(, ב', ודבריםירושה

 י ר 1 ש ה ך ח ל כ ו הרמב04 פי )ע? סביבותינו גל את - וילכדו - ילחכוהדי
 גדול וכחו וחמור, סוס כמו העשבים לחתוך יכול ואינו למעלה שינים לו שאיןמתוך

 ר 1 פ צ ן ב ק ל ב 1 ; התוספות( בעלי )רבותינו והשרשים העשבים עוקר הוא-
- ב' בפסוק כתוב לא מדוע י א ו ה ה ת ע ב ב א 1 מ ל ך למ  צפור בן בלק ויצא 

 141מר זה בענין שנתעורר ואחרי מואב, משרי אחד היה שבלק יתכן ? מואבמלך

 פי ועל מדין זקני בעצת עליהם והמליכוהו קמו ישראל, לעם נתחכמה הבהומואב
הרמב"1(,

 גדולתם את שמקנאים באמת שבלבם מה להגיד יכלו לא : ילחכועתה
 מזה פחדו לא שבאמת אעפ"י שלהם, יאכלו שלא שחוששים אמרו כן עלוחשיבותם,

  מנהג כך אבל כ"ח, ב', בדברים כמבואר מלא בכסף להם משלמים  היו שהריכלל,
 קנאת היא השנאה ועיקר בזוים, דברים לבדות ישראל בשנאת  העילםאומות
 )נצי"ב(.המעלה
 ושלה הדברים ימנו הנה...ז .. הנה ; פרת,ת"א( על הנהרי עלה.

-- 
 ב4 פי %% הטבע  בדרך לא הם -- ועש סיתת על תצצחת ממצריםרפואה
 )דניאל כמו ב*הא" כאן ובא נכות, והראוי  השרש, "ג*  עם  מקור  בו: בבהו.
 מכה בו נכה היינו אותו, ולא י 1 ב ה כ נ ; א"ע( פי על )יש"ר הפשע לכלא כ"ד(ט',

 1 נ ש ר ג א 1 1 ע.( פי )על בפיך ואתה במלחמה אני י 1 ב ה כ נ ; )שד"ל(מועטת

 1 נ ש ר ג א 1 ; %"ש( ממואב לקחה אשר מיתון מיד שלקחו שלו, מהארץ ן ץ ר א ה 1מ
 )יש"ר(. ולנצחם בם להלחם אוכל ואז מספר, מתי ישארו הקללה לאחר י ץ ר א ה ןמ

 כי לברך, היה לא בלעם של כהו הנה ו מברך תברך אשר את ירעמוכי
 בלק שאל לא ולכן ז"ל, רבותינו כדברי השעה את בכוונו או עוון בהזכירו לקללאם



סו - ר ב ד מב

 מבורך" תברך אשר את ידעת" , :אמר מנגד, להתיצב שיוכל או לנצר שיברכהוממנו
 )ס,(, בלבד למזיק אותו חשב לא כי להורות בלעם שללכבודו

 )ת"י(. בידם חתומים ומכתביב - בידיהון חתימין ואגרין : ביים וקסמיםז.
 היה זה : אלי ה' *דגר כאשר דבר אתכם והשבתי הלילה פה יינוח.
 על עלה שיך  לישראל,  ה. אהבת את ידע הוא הרי כי בלעם, שחטא הראשוןהחטא
 דבר על היוטו שנחשל בחג,  חטאו והיה ; ע.( פי )עד 1  לקללם  לו ירשה שה'דעתו
 בכמה ידע הרי ובלעם ? בנו את להרוג מהאדון רשות אדם שיבקש היתכן -האסור
 ממנו לשאול בא הוא ועתה ממצרים, בכורו בנו את הקב"ה הוציא ומופתיםאותות
 מ"ב(. פי )על לגלותםדשות
 אמתח בידיעת שיתישבו לשופטים הקב"ה למד : עמך האלה האנשים מים.
 )מ"ב(. שישפטו קודםהדבר

 ך ל )כ( ולהלן רצונם. לעשות לשמשם, היינו עמהם : עמהם תלך לאי"ב.
 נעריו ושני הפסוק על הו"ל שדרשו מצינו וכן רצונם, למלא בלי לכבדם, י ם תא

 ועל לשמשו, שנים צריך לדרך שהיוצא ארץ דרך תורה למדה כ"ב( )פסוק;סו
 למדה י חז"ל אמרו ג'( כ"ב, )בראשית דאברהם אתו נעריו שני את ויקחהפסוק
 ח ל כו*ק(. פי )על )לכבודו( משנים בפחות יצא שלא לדרך להיוצא ארץ דרךתורה
 וזכות האבות של זכותם לבטל יכולה היתה לא בלעם קללת : ם ע ה ת א ר את

 בוטחים הארץ גויי היו ישראל, בני את מקלל בלעם  היה לו אולם סיני, הרמעמד
 לכך גרמה וברכתו זאת, עשו שהם סמה יותר בישראל להלחם ומתאמציםבקללתו
 ה' שעשה גדול לחסד הדבר נחשב ולבן בישראל, להלחם רוח עוד בהם קמהשלא

 אב.(. פי )על ה'( )ו', ובמיכה ו'( )כ"ג, בדברים שכתוב כמו ישראל,עם

 העם( את האד מש דבר חצי הבחיר : עמבה  להלך לתתי ה'  מאן כיי"ג.
 ה' לו שאמר ראזון מאמר אלא להם אמרולא

-  )אוה"ח(. עמהם תלך לא. 

 לתתי ה' מאז כשאמר לו האמינו לא כי : עמנו הלך בלעם מאן ויאמרוי"ד.
 )אב.(. עמכםלהלר

 עכשו כי בלק, שרי אמר י"ס )פסוק ובראשונה : pb עברי אל  ויאמרייח.
 ויחסר השם תואר : ה ל 1 ד ג 1 א ה נ ט ק בה*ט(. פי )על גבוהה ברוח אתםדהר
 )א"פ(. השםמקום
 עליו אטר י"ב( )פסוק קודם י אתם לך קום האנשים באו לך לקרא אםכ.
 ועכשיו העם(, את תאור  לא עמהם תלך ילא הקללה עם  קשורה כשהיא ההליכהאת

 אב.(. פי )על בלבד ההליכה את  לוהתיר
 שהיה אעפ"י לקללם מהאוה ברצון, : הוא הולך כי אלהים אף ויהרכ"ב.
 מחשבתו נכרת לילך, רשות לו שנתן אעפ"י ! )רשב"ם( רוצה הקב"ה שאיןיודע



 לתורה מירושיםילקוטסח

 ל, היה המקום, מצות לעשות דעתו היתה שאם מעשיו, מתוך בלעם שלהרעה

 להתקוטט אלך וכי ? אלך למה מבקש שבלק מה אעשה ולא אקללם שלא מאחר :לומר
 לי שאמר כשם : דקסבר לקללם, היתה דעתו הולך, שהיה מה אלא ? בארצועמו
 ובזה לקללם, לא שאמר על גם בו יחזור בך *לך", לי אמר ועכשו תלך", "לאתחלה
 לך לקרא "אם וטעם 1 ב"ש' 9י )על לקללם תלך  לא .  מקים  היתה  הבונה ביטעה,

 את תקלל שלא מנת על עמהם בלכתר יתרצו אב : הוא אתם" לך קום האנשיםבאו
 הדבר את ואך אתם, לך קום מתחילה, הודעתיך כאשרבעם,

~WR 
 אותו אליך אדבר

 ;ל היה והנה מבלק, תיבא ופא שתכרכם לברך אפילו לך אצוה אם היינותעשה,
 לקלל שלא מבת על עמכם ללכת השם אותי הרשה : בלק לשרי כן להגידבלעם

 להם אמר ולא זה הודיעם לא והוא לברך, אותי יצוה אם שאברכם מנת ועל העםאת
 הרמב-1(. פי )ען הולך ליה לא הודיעם שאלו הוא, הילך כי ה' אף חרה כן עלבלום,

 הרחמים, מלאך : בררך הי טלאך ויתיצב הוא הולך כי אלהים אףויהר

 לורשזא לשטן בדרך ה' מלאך ויתיצב חהח; למשומחטששרצה
 )צ"הן רשעים 11ל במית:זם חפץ איש ה' כייאבד,

 ונטתה ידים, רחב במקום המלאך לה נראה בתחלה : ביררה ותלךכ"ג.
 עצמה ודחקה ולנוס לקום יכלה ולא הכרמים, גדרי בין כ"ד( )פסוק אח"כבשדה,
 הדרך אם שהיתה - ר צ ם ו ק מ ב )כ"ו( ובח"כ בלעם של רגלו ולחצה הגדראצל

 היא ותמות נופלת היתה לכאן או לכאן תטה שאם ומכאן, מכאן גדול ועומקגבוהה,
 תחתיה לכןרבצהחזטמ

 )בתם"
 הדרךי לסטתה האתון את בלעם ויך

 רק אם כי הלאק שכתוב כמו במקל ללא ומש שחוג"1 בכדי לא אותה הכה אה

 )נצי"ב(. הדרךההטתה
 )א"ע(. הדרך אל : הדרךלהסתה
 )הלך( מש כמו :במשעול

-  
 שיצא עד להכנס יכול האחר שאין )הכנם(, עול

 )מ"ב(. אדם בני שני מכיל המעבר אין כיחברו,
 כ"ח(. פסק )א"ע בעור או קטן בעץ אותה הכה ובשנית בתחלה כי : במקלכ"ז.
 בזכרו בתשובה לשוב בלעם שיתעורר כדי ; האתון פי את ה' ויפתחכ"ח.

 ס.(. פי )על כמוהו איש יאבד שלא כדי. זה וכל מוכן, לבלתי גם לשון מענה מה'כי
 בעל היו והרביצה הקיר אל הלחיצה הדרך, מן הנטיה הרי : לך עשיתימה
 יש"ר(. פי )על בך למרוד רצון מתוך ולאכרחי,
 א"ש* שרכבת מיום ! מעודךל.

 נגד הלך שבלעם אחרי י ה' מלאך את וירא בלעם עיד את ה' ויגלל"א.

 ראה שאתונו המדה באיתה גם ה' מלאך את לראות היכולת ממנו נשללה ה'רצון
 ע.(. פי )על המלאד את ראה הוא מיוחד באופל עיניו גלוי ידי על ורקשתו,
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 יטעם ומיתה' וסכנה ירידו,, - בערבית ידט : לנגדי הדרך ירש כיליב.
 מצלחת ובלחי מסוכנת היא רצוני, נגד היינו לנגדי, שהיא הדרך - הואהכתוב
 שד"ל(. 9י)על

 הרג שהמלאך נראה הרגתי: אתכה גם מלפני; ופני:כמו ותםל"ג.
 הוא לכז ואילך, מכאן מזכירם לא כי כיב(, )פסוק עמו שהלכו 'הנערים שניאת

 )ב"ש(. לפני הדרך מן נטו שלא הנערים כמו הרגתי* אתכה "גםאומר

 לא הוא אם : בררך לקראתי נצב אתה כי ייעורי לא פי חטאתיל"ד.

 היה שעליו הדברים ידע לא שהוא בזה, כאן הוא החטא ? החטא כאן מה -ידע
 ע.(. 9י )על זדון עולה תלמוד שגגת כילדעת,

 על עוד תלך ולא י תדבר אתו אליך ארבת אשר הדבר את ואפהליה.
 ולהבהילו ליראו וכדי בחרב,  תהרג "קלל דעתך על עוד יעלה שאם  הראשונה,דעתך
 כן תדברי אתו אליך אדבר אשר הדבר את יש" המשךבא

 זה ואין רצונך, נגד - רוצה שאני מה תדבר אתה גם כך טבעה נגד האתוןשדברה
 אב.(. פי )על יהיה כן כי שהודיע הודעה אלאצווי,

 הצווי : תדבר אתו אלית אדבר אשר הדבר את ואפם האנשים עםלך
 פי )על ה' רצון נגד היא ישראל קללת כי בידעו הלך שהוא על עובש כבר היההזה
 המעשה את עליו אסר קודם ; תעשה אתו כתוב כ' ובפסוק תדברי אתו ;ע.(
 גם כלל ובזה ה', בפקודת שלא הדבור את אף עליו אסר וכאן ה', בפקודתשלא
 אוה"ח(. פי )על ישראל נגד רעה עצהאסור

 ליקרותך יכיל אנא לית אמר הויתא הבקושטא : כברך אוכל לא האמנםל"ז.

 )ת"א(. כבדך אוכל שלא חושב היית באמת האם-

 ב " כ ק רפ

 ת"א(. פי על )א"ע ומזבח מזבח בכל כמזבח:ב.

 קוד כ"א( ג', )ירמיהו כמו הגבעה, ראש אל היינו שפי, אל וילך , שפי וילךג.
 ; )מ"ב( ב'( י"ג, )ישעיהו נשפה הר מגזרת והוא והרמב14(, א"ע פי )על שפייםעל
 עד המתין לא אותם ששתו ומרוב הקיר, מלחיצת ונשבר מכותת י י פ ש ך ל יו

 ואזיל , י פ ש ך ל י 1 1 )ח.( עצמותיו ושפו כ"א( ל"ג, לביוב מלשון ושפישנתרפא,
 )ת"ק. כשפיפון - כנחש גחון וילך - כהיואגחין

 )נצי"ב() קדושה רוח עליו שיחול הרוצה המתבודד כדרך לאט, לאט ; שפיוילך
 ולא בפיו, דבר וישם ט"ו( )פסוק הלאה וכן : בלעם בפי רבר ה' וירוםונ



 להורה מירושים'לקוטע

 - בפיו ה' וישם אלא ה', וידבר או בלעם, אל ה' ויאמר הזאת הפרשה בכלתמצא
 הזהר(. פי )על צד לשום יסטה שלא חמור בפי )רסן( תסמא ששםכמו

 א"ע(. פה )על ארגזנו" צורים מראש "כי מתחיל המשל : משלו וישאג
 ; )א"ע( אהרן פרעה. כי כ"ה( ל"ב, לשמות כמו "ו", במקום "ה" י קבה לאח.

 את הסיר ה. אשר אנשים על רק לחול יבולה הקללה אלן לא.'קבה אקבמה
 אוה*ח(. פי )על לה' שחטאו החטא בעד העונש את להחיש כדי - מעליהםהגנתו
 - בגלות יושב הוא בתוכו אשר העם עם מתערב כשאינו : לברר עם הןט.

4  עמם  מעורב להיות רוצה  הוא כאשר : ם י 1 ג ב 1 ; וכבוד במנוחה -. ן כ שי  

 ד ד ב ל )גצי"ב(. כבידם בכלל להתחשב בעינם נחשב אינו : ב ש ח ת י אל

 ירא שאינו מי 8י יעקב, עין בדד בטח כ"ח( ל"ג,' לדברים כמו לבטח, שכן1י
 )ב"ש(. חבורה צריך ואינו בדד יושבכלום
 מספר שם ומי יעקב עפר את למנות ההשיב מי ראו : יעקב עפר טנה טיי.
 ישריסי פות נפשי תמת כו"ק( פי )על ישראל! דגלי מארבעה אחדלכל
 גוהרי ובגן-עדן, הבא לעולם חלק להם יש שישראל התורה מן להוכיח ישמכאן
 מות לי מה - למתים תועלת אין ושלום חס ואם מדבר, היה הקדש ברוחבלעם
 אחריתי, שתהיה כמהוי אחריתי ותהי )ב"ש(. ישרים מות לי מהרשעים
 אחריתו, נקראים חלציו ויוצאי אדם של בניו אמנם בי ישראל, כמו צאצאי,היינו,
 לאחריתו ולא ד'( י"א, ודניאל וכן להכרית, אחריתו יהי י"ג( ק"ט, )תהליםכמו
 ס.(. פי)פל

 ישראל של רביעי לחלק אפילו מספר לתת יבול מי :  ישראל %1ע  אתומטפר
 דבר- אלה מותיישרימי נפשי תמת ת"א(; פי עז )בחיי אחדהיינולדגל

 לישראל היזק בהם שאין דברים לדבר רוצה כשהיה כי הקדש, רוח דברי ולאעצמו,
 )אוה"ח(. יחפוץ אשר את לדבר מניחו ה'היה

 כלם, שתקללם רוצה ה' אין שמא : תראה לא וכלו תראה קצהו אפסי"ג.
 לקללם במקצת לך יודה שמא ; מקצתם אלא כלם, תראה שלא אחר מקום אלאביאך
 אחר, למקום הוליכו מקצת, אותו לקלל יוכל שלא שראה וכיון ; מקצת אותווימעטו

 ב"ש(. פי )פל שם לקללו יוכל אולי - אחר ול"מקצת"לקצה
 אולי ראויים ישראל מבני "קצת" חלק, י תראה לא וכלו תראה קצהואפם
 לחול, יכולה קללה אין בכללותו ישראל עם על אבל בהם, לפגוע תוכל והיאלקללה,
 בקלפת לו להפריע ישראל כלל של זכותו עלולה ם, ול ב את יראה הואואם
 י ה א ר ת א ל ו ל כ 1 ; וצ"ה( ע, פי )על מקללתו הזה החלק על להגן וגם הזההחלק
 בהוצאת מוכיח שהנסיון כמו המרוכזת, ההבטה כמו תועיל לא המפוזרתההבטה
 ומ"ב(. צ"ה פי )על זכוכית כלי ידי עלהאש
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 )על כאן אקרה כאן...ואנכי התיצב : כה... אקרה ואנכי כה... התיצבט"ו.

 י כ נ א 1 ך ת ל ע ל ע ה כ ב צ י ת ה ; )ה.( וכה כה ויפן יוב( ב', )שמות כמו ת"א(פי
 ו"כה זרעך" יהיה "כה על נשענים ישראל לומר, "כה" את כפל י ה כ ה ר קא

 בקלל,י האחר את אטול ואנכי בקרבנה האחד אתה טול - ישראל* בוי אתתברכו
 בחיי(. פי על)מ"ב

 במדת להתנבא הזה האיש עלה ישראל לכבוד עתה : בלעם אל ה, ויקרטסה
 ויבא אלקים, ויקר בר נאמר עתה עד כי למשה, נגלה אשר הגדול בשםרחמים
 )רמב"1(.אלקים
- ו' ובפסוק י אליו ויבאי"ז.  בשני ההבדלים שאר את )השוה אליו וישב 
 )נצי"ב(. האלה(הפסוקים
-  הוא בהטלו, וישאי"ה.  

 בנו )א"שן יקום בלביא  לו, ראם כתועפת
 )א"ע(. נוסף ה"ו" י ר פצ

 שיכול חנם, מדבורו שחוזר מי קורא. כיב ; ויכזב אל איש לאי"ס.
 מצץות נחמות 1 ויתנחםן אדם ובן בון וחתר אמר שהוא מהלעשות
 השמם ועל המקבל, בפשיעת ס ; עול ,שאעו ה ; בדביו ימד שאעו א( ,באדם
 יקימנה* ולא ש"%, יכף שאיש תהמת כזב שאעםבהקב*ה--נחמת בלעםאמר
 401 פי ועל הדברהאת

 אה י כמז וכע )ב"י. ? מלברכם יתאר ולמה י ביעקב און הביט לאכ"א.

 א"ע(, פי )על להחטיאםהעצה

 יצוו הוא כאלו לראות אדם חייב ודור דור בכל : ממצרים מוציאם אלכ"ב.
 )אוה"ע(.ממצרים

 )מ"ב(. למצרים או לישראל שב ולו", : לו ראםגתועפת
 )ח"א(4 יירש עמים וחיל - יירת 'עממ?א ונכסי : ישתה חללים ודםכ=ד.

 אותן יהיה אולי ' כי י משם לי וקבתו האלהים בעיני יישר אוליכ"ז.

 )ס,(. לקללם ראוי יותר מהםהחלק

 ב' ובפסוק , בלעם אמר כאשר בלק ריעשל.
-  

 )פ*ב(. דבר כאשר

 ד " כ ק רפ
 בבא תוספות פי ע1 ההר, ישראל על - עליו י אלהים רוח עליו ותהיב.
 אותם וכסה עליהם שלומו סוכת .פרש בהמלתו ה' כי ראוין( ד"ה ע"א ס'בחרא

 הזהך(. פי על )צנה הרעה עינו בהם תשלוט שלאבאדרתו
 מנ"ע(. נטיו כנחלים - והמשל : משלו וישאנ
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עיניה. גלוי שהיא ,בשעה 'גם ושוכב, נופל שה.א בשעה גם עינים: וגלוי נטלד.
 )ב"ש(. ,מראות רואה אני -נ ביום וגם בלילה גם כלומר, -

 סבו מה )א"ע(. עיני אורו כ' כ"ט( י"ר, )ש"א כמו עבר פעל טב;': ~טה ה. "1
 בארץ בהיותך ישראלי משכנתיך במדבר, בהיותך י'עקב1אהליך

%ב.(
 כנסיות בתי ישראלי משכנתיך תורה, בתי יעקב: אהליך טשו מה,

 כי טבו, מה ואמר המתפללים, תפלת ולקבל שם שמו לשכן המיוהדים אל,ומקדשי
 )ס.(. האומה לכל גם אלא בלבד, בם לעוסקים לא מטיביםחם

 גדולים כשהם ולכאן לבאן ומתפשטים נוטים שהנחלים כמו נטיו: כנחלים .1.
 האהלים לפשט צריכים ויהיו וירבו שיפרו ולכאן, לכאן האהלים יתפשטונן

 ס"ה( י"א, לדניאל כדבתיב נטיעה לשון שייך נמי ובאהלים ולכאן, לכאןולהרחיבם

 )ב"ש(. אפדנו אהלי~יטע
 כמו הם ישראל להמון מדרשות ובתי כנסיות בתי אמנם כי נטיו: כנחלים.

 )ס.(. להשקותם השדות אל שנטיומנהלים
 זורק לא נדה מי כי י"0 י"ס, )לעיל כמו יחיד לשון מים הנה מים! יזלז.

 )א"ע,(.עליו

 מהענפים יזלו המים ; )א"ע( ט"ז( יא, ירמיהו - )מענפיו מדליותיו כמי :מדליו
 )ה6* הקב"ה של מהדליים מדליו, מים %בדיזל השרשיםעל

 בס ואכש -- סנאיהת עממיא נכסי ישראל בני ויכלם ן צריו גרם יאכלח.

 להונם רם: 1 ם ר ג י ם ה י ת מ צ ע ו ; )ת"א( צריהם שהם הגוים חול אתישראל.
 )ב"ש(. אותם ימחץ ובחציו ימחץ1 וחציו ; ת"א( פי על )רמב"ן להם אשרולכל

 וכן צעדה בנות כ"ב( מ"ט, )בראשית וכן ימחץ, מחציו חץ כל ן ימחץוחציו
 )א"ע(. ברוי יהיה ממברכיך אחד כל - ברוך מברכיך ט'()פסוק

 )ב"ש(. בהם יפגע פן להקימו יראים שהכל : כארי שכב כרעט.

 )יש"ר(. בבלעם כלו : בלעם אל בלק אף ויהרי.

 )מ"ב(. לקחתיך כתוב י"א( וכ"ג, ולעיל י קראתיך אויבילקב

 בעבור הם הארץ עם וכל מואב שרי הנה : מקומך אל לך ברח ועתהי"א.
 )אב.(. ?הרגוך ואולי נפש מרי הזההדבר

 מז סור היא אבל הרודף מן הניסה אינה מקוב בכל הבריחה ענין י לךכרח
 )ס,(. עתיד נזק מיראתהמקום

 %ב.(. בורת ואינני לעמי: הולד הנני ועתהי.ד.
 נודעה ולא לבלק, בלעם אמרה שבלחש לפי העצה, את משה סתם כאן :איעצך

 )רשב"ם4 הצורך בשעת משה שפירשה עדהעצה



עגבמדגי

 עהים על נבא הוא לדעתו י קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראוזי*ז.
 ממשמש שהוא אראנו כלומר, עתה, ולא ארגונו אמר הקרובות על ורחוקות,קרובות

 קרוב,. ולא והצורנו אמר הרחוקות ועל המלך, דוד על וזהו. - מיד לא אבלובא

 ע,(* פי )על המשיח מלך עלוזהו

 ;מחץ משיחו מישרא*יוהו שבט וקם דודו מיעקב:זהו כזנבדרך

 ן ען )בה" משיח 'ה שתי בני כל וקרקר דוד; ח מואבפאתי

התה"ש.
 מפד"ל אדח -- קיריה בימית -- שת בני בכל וימשול : עמן בני כלוקרקר

 כונו49 ישע-ו יר מקרקר מלשץ  שתן בני כל וקרקר תעד; פיעל
 )~4 שת בני כל של המע קיר אתחרוט

 ח"ע4 ישראל ותערוך כ"י י"א א' כמואל ) ותקחםשבא ושי ט'0 1, )אעב בן קבה לשת אשו ; תשתך אצמר מה עדכ"כ.
 הבית בימי שהיתה אשור האומה על הכונה אין תשעך אשור מהעד
 היה מושבותם עיקר וגם קין, בזרע לרעה אשור שנגע מצינו לא שהריהראשון,
 המלכיות כל , במדרש כדאיתא אלא איזור, גבורת נכשלה ושם וירושלים,ביהודה
 עליהם אשור מלך לב והסב כיב( ו', )עזרא מלא מקרא והוא אשור, בשםנקראו
 )נצי"נ(. פרס למלכי והכונה ה', בית במלאכת ידיהםלחזק

 צעור את ה' שישים אחרי שיחיה למי אוי ; אל טשמו יחיה מי אויכ"ג.
 א"ע(. פי על )שד"לבעולם

 כדי תחתן מלכיות כבשו העולם אומות כמה הל : אל משמו יחיה סיאוי
 כד ולא 1 ההמון ולא ושרים, מלכים אלא להשחית בקשו ולא ממלכתןלהרחיב
 וזהו כמותם, מאמין שאינו מי כל ומאבדים לוחמים המה אמונה, בשבילהלוחמים
 דבר שמשים ממי היינו אל, משמו יחיה מי אוי : וצעק הקדש ברוח בלעםשראה
 )נצי"ב(. בעולםאלקות

 וגתי נופל אמר  וכן  עליה נפלת ותרדמה  היה שוכב כי ; בלעך ויקםכ"ח.
 נתעכב אבל למקומו, לשוב כדי הלך הוא 1 מ ק מ ל ב ש י 1 ך ל י 1 , )א"ע(עינים
 אב.(. פ' )על מדין מללי עם שם ונהרגבמדין,

 ך " כ ק רפ

 על שיאמר כמו כלם, ry יאמר האומה קצת בחטא : לזנות העם ויחלא.
 העניז מתוך 1 ב א 1 מ ת 1 נ ב אל ואב,(. )ע. חולה שהוא רגלו או ידו שחלתההאיש
 )אב.(. מדין בנות היו הן כי נראה,להלן
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 היה אלא כלל, ורה' עבודה ' לעבוד היה לא ענינם תחלת לזנות, העםויהל
 האוסווה בז' להתחתן משאסרה התורה שהעידה כמו להם קרה אבל בלבד,לזמה
 אחרי בניך את והזנו מזבחה.. ואכלת לך וקרא ט"ו--יאז( ל"ד, )שמותבאמרו
 )ס.(.אלהיהן
 זדון עמא רישי כל ית דבר להל אותם והוקע העם ראשי כל את קחד.
 חייב אשר כל והרוג ושפוט העם יאשי כל את קח - ה' קדם קטול דחיביקטול
 עד 1תם חי השמש; נגד לה' אותם והוקע ת"ת: י לצימחה

 החך פי )1 תלת.( * )משם תשקעשהשמש

 להם ישפר ומה ימחו, %א מכבים עובדי הריגת העם שיראו : היטטיט!גד
 אב" פי )על בפושעים מין שלאעל

 טף אנשיוי איש הרגו )בשק; העם ראשי והם זטפטייטראל:3
 ומשה למשה צוה שהקביה כתן כה השופטים שעשו הכתוב באר שלא פיעל

 הספיקו 'טלא לזמר יש 1 1 א"ע( ן על )מדי כן שעשו במשמע ישלסקפטים,
 ותעצר ובחריצות בזריזות פתאום הזה המעשה ועשה פנחס שקם עד ,כןלעשות
 אטר ה' כי השופטים, ביד העם מכל אחד נדון ולא . הרמב"1( פי על )בחיי-מגפה

 ומז פנחס(, מעשה ואחרי מהם אפו שב ובבר מישראל, ה' אף חרון וישוביותקע...
 שופט כל י 1 י ש נ א ש י א ; )רמב"1( יטראל שופטי כן ויעשו הכתוב הזכירוא

 א"ע(. פי )על שגטוות.אנשי

 משפס הראשים כל עשו שכל להגיד הכתוב בא : מא ישראל מבני אישוהנה
 באנשיו, משפט עשה שלא - לשמעוני אב בית נשיא שהיה - מאחד חוץבאנשיהם,

 .העדה כל ולעיני משה לעיני אחיו לפני אחת מדינית ויקרב בא בעצמו הואאלא

 איש הרגו משה שאמר על מז בכי  והמה ; )אב,( מועד אהל פתה בוכיםשהי?
 ישראל בני היו י ם י כ ב ה מ ה 1 1 ( )ה קרוביהם את להרוג להם והוקשהאנשיו
 )בחיק. בהם שהתחילה המגפה מפניבוכים

 מתוך ויקם ט~ז משה מצות על חש איש שאין פתחט:.ראה וירחנ

 ת"ק* פי ועל ע"א כ"ב בסנהדרין הש"י פי על )ה, השופטים מתוךהעיהי

 נפי לא העגל ובעח ; אלף ועקמים ארבעה במגמה המתים מהעם.
 ועבודה וטת כאן אבל זרה, עבויה אם כי היה לא ששם איש, אלפי כשלשתאלא

 נסחיט.  ישראל של  ערערתם ובזויזרה




