
עאבמדבר

 ם ח נ ים

 ט"0 ל', )ישעיהו כמו לחמתי, מנוח נתן , חמתי את 4שי3ישב
-  

 בשובה
 שרצה מהרע לאהור ומשיבו בחברו האוחז כאדם חמתי את השיב או תושעון,ונחת

 נקמתי שעשה בתורסי קנאתי את בקנאו בחיק. פי על )מ"בלעשות
 בפושעים מיחו לא אשר עי יכופר ימחו ולא זה שבראותם כדי כולםלעיני

 )ס,(. מעליהם חמתי את השיבובזה -

 בלבד, בזה לא עצמו את סכן פנחס : שלום בריתי את לו נתן הנניי"ב.

 בשעת הותר שדמו בזה גם אלא מדין, מלך ובת לשמעוני אב בית נשיאשהרג
 דמים לו היו לא פנחס, את זמרי הרג ולו והרגו, השכם להרגך הבא כי -ההריגה
 יפרד פן דאג שהש שלומו בריתי את לו נתן הנני עלו 9ישל

 הקב"ה, שהבטיחו עד כפיו, אח ישא לא קבפש אח שדרג כהן אמרו שהריכהונתו,
 )ח.(. שמים לשם היתה והרציחההואיל

 כל עולמי כהנת ברית שחיק; הסתלקותו אחרי אחריו!י"ג.
 א"ע(. פי על )ח. מפנחס היו שני בית בתחלת אפילו במקדש שהיו הגדוליםהכהנים

 הוא ראוי זו כפרה שעשה מאחר . ישראל 3ני על ויכפר קנא... אשרתחת
 ל ע ר פ כ י 1 1 י ה ל א ל א נ ק ר ש א  )ב"ש(. אחרות בפרות ולעיותלבהונה

 ו )א"ע(. לישראל טובה עשה השם את מאהבתו : ל א ד ש י י נב
 כתב ולא 1 המכה... האשה ושם המכה... ישראל איש דמום,שד_ט"1

 ככהל שנתמנה אחרי אבל נפש, הרג שהוא נזכר כהן שנתמנה לפני ; פנחס הכהאשר
 ה כ ה ר ש א ; הזהר( 9י )על אדם של בהריגה פנחס שם את להזכיר הכתוב רצהלא
 )ת"א(. המדינית עם י ת י נ י ד מ ה תא

 בשעת מטות בפרשת שהרי לאלתר, צווי זה איל : המדינים פת צרורל"ז.
 מדין ידי על שהיתה המגפה מענין דעתם לישב כדי כאן כתוב אלא נצטוו,המעשה

 פן מדאגה עשו המוטבים כי המואבים, את ולא י ם י נ י ד מ ה ת א ר 1 ר צ זסץ.(
 משה אבל י ם ת י כ ה ו ז )ח.( סיהון מיד ארצם לקחו ישראל - ועוד ישראל,יכשו
 )בה"ט(. במדין שנתגדל לפי יכםלא

 1 מז.( והרגו השכם להרגך הבא אמרו מכאן , לכם הם צארים כ*י,ח.
 ש"ם5* להחטיאכם עליכם שהערימו י ם ה י ל כ נב

 1 " כ ק ךפ

 תיכף היתה לא מדוע להסביר בא הזה הפסוק י המגפה אחרי ויחיא.
 )פ"נש. המספר בדבר  עסוקים שהיו לפי במדין,המלחמה



 לתורה פירושיםילקוטעו

 הקב"ה צוה מדקר, מתי כשכלו : ישראל בני ערת כל ראש את שאיב.
 במדבר, ישראל נמנו פעמים ושתי הכנעניים, עם ונלחמו לארץ שנכנסו אותםלמנות

 ולפי ; המשפחות שם הזכיר לא סיני במדבר אבל המשפחות, שם את הזכירוכאן
 ונקראו בנים להם היו שלא מהם יש כי למשפחה, עלו השבטים בני כל לאהפשט

 לעצמם, שם להם היה ולא בהם ונטמעו מרובה, משפחתם  שהיתה אחיהם שםעל

 אשר מבני וגם 4( מ"ו, )בראשית וצחר אהוד משפחה מונה שאינו שמעון בבניכגון
 קצת שמם שנשתנו מהם ויש ישוי, בבני ישוה בני ונטמעו לישוה משפחה מנהלא

 ב"ש(. פי )על שפופם - חופם אחירם, - אחי שוחם, - חושים נמואל, - ימואלכגון

 כאן נמנו כן כמו שנה, עשרים מבן נמנים שיהיו : מצרים מארץ היצאיםד.
 היוצאים כאן הזכיר מצרים, יוצאי לפי היתה הארץ שחלוקת ולפי שנה, עשריםמבן
 )ב"ש(. מצריםמארץ

 ותולע ראובן בן חנוך זולת השם, בראש .ל" כתיב המשפחות בכל י חנוךה.
 נצי"ב(. פי )על לחלק ?ולת מנשה, החבט גלעד בני בכל וכן יששכר,בן

 למשפחותיהם, הארץ את שחלקו לפי משפחות, כאן הזכיר י החנכימשטחת

 פי )על אחרת במשפחה תתערב ולא אחד, במקום חלקם  היה ומשפחה משפחהוכל
הרמב"1(.
 , ט ב ש בשום כאן אי? בשם 1.י* "ה8 הטלת  היאוריי משפחת אלהז.

 שהיו אחרי ולקרבם דעתם לפייס כדי ושמעון בראובן  ו1בולון. שמעון בראובןרק
 שהולך ידי על ובזבולון זמרי, במעשה ושמעון אביו יצועי בבלבול ראובן -נזופים
 למוח נפשו חרף עם ובולון י"ח( ה', )שופטים כדכתיב סכנה, במקום פעמיםכמה
 .שב.(

 זאת הזכיר : ואבירם דתן הוא ואבירם ודתן נמואל אליאב ובניט.

 ואבירם דתן כי לבדו, לנמואל הפלואי במשפחת הירושה כל שנשארה להודיעהכתוב
 פי על אף הארץ מן חלקם שאבדו לרמוז רבותינו כדברי או נבלעו, להם אשרוכל
 )רמב*1(. לנחלה וראוים מצרים מיוצאישהיו

 הצו קרח ועדת אהרן ועל משה על הצו ומבירם דתן : ואבירם... דתןהוא
 )א"ע(. אנשים ינצו וכי כ"ב( כ"א. נשמות כטעם י 1 צ ה ר ש א ; )נצי"ב( הועל

 ח.(. פי על )מ"ב השכינה על כחולק רבו על שהחולק מכאן : ' ה ל ע ם ת צ הב
 האדם כל "ואת ל"ב( ט"ו, )לעיל שאמר ואעפ"י מתוי לא קרח ובניי"א.

- לקרה*אשר  עמו נצטרפו ולא ממנו נחלקו בניו אבל ושפחותיו, עבדיו היינו 
 שהם בניו, ובני ובניו שמו14ל י והעד : 1 ת מ א ל ח ר ק י נ ב 1 ; )ב"ש(במחלקת

 בתורה גם מזמור, קרח לבני ועוד( מ"ז, )תהלים הקרחים הנקראים והםהמשוררים

 דברי , 1 ת מ א ל ח ר ק י נ ב 1 1 )א"ע( הקרחי משפחת ניח( פסוק ~הלןכתוב



עיבמובר
 רגליהם, תחת המקום נתחזק כי אולי כוונתם בגיהנם, מקום להם שנתבצרהזיל
 בהדס. פי על )מנב הארץ פי לפתיחת גיהנם וקראו בצורה, עיר מלשוןחההא

 לגלשים הזה בשבט היה ביותר הגדא החסרון ; השמעם מתופחת אלהינד.
 ראובן, דגל ומכל פעח-ן בעל בדבר המתים רוב נפלו ממנו כי 1(, ומאה( אלףרשבעה

 שהיו ובמחתות במגפה והמתים קרח עדת רוב מתו שמעון, שבט שייך אליואשר
 מאות ושבע אלף )כ*ב ביותר הגדולה התוספת היתה יוסף ובשבט איש, אלףכ-טוו
 רק * י נ ע מ ש ה ת ה פ ש מ ה ל א ; aa) פי )על הרבה ורבו שפרו לפיאיש(,

 אולי ; השבטים יתר כל אצל הנזכרת "ופקודיהם" או "לפקודיהם* המלה חסרהפה
 הנצי"ב(. פי )על השבט פקודי של ביותר הקטן המספרבשל

 סבו הגברים מספר את והשוה )אב.( הדגלים לפי נמנו כאן ! גר מניט"ו.
 סיני במדבר - ובכללותם - דגל ובכל - שבט בכל ששים בן עדעשרים
 - משב(.ובערבות
 לאפרים מנשה הקדים פה נ ואפרים nW)D לפמצפהתם יוצף מניכ"ח.
 המרובים, אפרים בני היו שם מי למנשה, אפרים הקדים ליב( אן, )פרק סיניובמדבר
 א*פ(. פי ופל מנשה בני המרוביםופה

 אפרים הקדים סיני וגמדבר הבכור, ההא כי מנשה הקדים כאן : ואפריםמנשה
 ן )אב הדגל ראש הואכי

 )מ"ב(. *ש* יש זה בפסוק מלה בכל , ואשריאל...ל"א.

 )א"ע(. רבות למשפחות נחלק חושים כי : למשפחתם דן בני אלהמ"ב.
 כי ליעקב הבשורה את היא הביאה האגדה לפי 1 שאח אשר בת ונטםמ"ו.

 ת"י(. פי יעל הי בנו יוסףעוד
 ושבע חמשים לוי, משבט חוז כולם, סכום נפתלה כמטפחת אלהנ

 בדגל 1 לגד שבע לשמעון, חמש לראובן, ארבע תימנה בדגל ? כיצדמשפהות,
 למנשה, שמנה ימה, בדגל י לזב~ון שלש ליששכר, ארבע ליהודה, חמשמזרחה
 13ז.ג לנפתלי ארבע לאשר, המש לדן, אחת צפונה בדגל ; לבנימין שבע לאפדימ,ארבע

 שמנה אלף רק ההאשון ממנין נחסרו יא : השראל בני פקודי אלחנ"א
 )מ"ב(. ועשריםטעות

  עשרים מבן הגברים מספר זהו : חולשים מאות שבע ואלף אלף מאותעמר
 - הנשים ומלבד מששים ולמעלה מעשרים למטה שהיו אלה מלבד ששים, בןועד

 פי )על בלל ידעטהו ולא מקום גשום מכר לא ישראל בני כל של שגוללהמספר
.e~a

 כ"4 וו, במדבר יין8



 פתורה פירושיםילקוט?ח

 המנחיל הוא כי ילזקבים, ליהושע לאמר : לאמר משה אל ח' פרברב"ב.
 מוה"ח(. הארץ"ת

 משפחות ושבע לחמשים י שמות במספר בנחלה הארץ תחלק לאלהנ"ג.
 שמות במספר בנהלה הארץ תתחלק כאןהמנויות

 כנגד חלקים ושבעה חמשים -
 )ח,(. המשפחות ראשי ושבעהחמשים
 יחלק בגורל אך )נ"ה( כהלתו.., תמעיט ולמעט נחלתו תרבה לרבנ"ד.

 רש"י ישראל. ארץ נתחלקה אופן באיזה בשאלה, המפרשים נחלקו : הארץ...את
 היה והגורל פקודיו, מספר לפי רב חלק נתנו באוכלוסין המרובה שלשבטסובר,
 פירוש לפי שבט. כל נמצאתנחלת גבולות ובאילו מחוז באיזהמודיע,

 הרמב"ן זה. על מהליט היה ומהגורל מכיון - ו"תמעיט" "תרבה" הלשון קשהזה
 רב השבט ונטל שיים, חלקים עשר לשנים הגורל פי על נחלקה שהארץסובר,

 מתחלקת  הארמה  היתה שבט בכל אבל האוכלוסין, מעט לשבט שוה חלקהאוכלוסין
 את מזכיר שהכתוב זה, פירוש לפי וקשה ; הפקודים מספר לפי האבות בתיבין

 לשבטים הארץ חלוקת לפני גחלתו"( תרבה )"לרב שבט בכל הפנימיתההלוקה
 הלקו נמצא שבו , ? 1 ח מ ה על רק מחליט הגורל היה דעתי לפי ; הגורל פיעל
 ולאלעזר ליהושע מסור והיה חלק, כל ול ו י ת 1 ל 1 ב ג על ולא שבט, בלשל
 גבולותיו ואת הלקו כמות את שבט לכל שיקבעו ישראל נשיאי עשר ולשניםהכהן
 )על נחלתו תמעיט ולמעט נחלתו תרבה לרב דכתיב והיינו פקודיו, מספרלפי

 אב.(.פי
 עשר לשנים הארץ נתחלקה אמנם כי הקרקע, בכמות נחלתו: תרבהלרב
 את האוכלוסין רב שבט ולקת בכמות, שוים ובמתי הדמים, בערך שויםחלקים
 בגורלו נפל אשר בכמותה יותר הקטן לחלק בערכו והשוה בבמות הגדולההלק
 חלק נמצא שלא ובהיות נצי"ב(, ה., כותק, ס., פי )על האוכלוסין מעט שבטשל

 בתוך מקומות בכמה ההלק אותו ביררו לשמעון, ומספיק בך כל שוה יחדיוקרקע
 ובזה שמעון, בני נחלת יהודה בני מחבל ט'( י"ס, )יהושע כאמור יהודהארץ

 )ס.(. ביעקב" "אחלקם שמעון של בשבטונתקיים
 תלע את מחלק  השבט כשיהיה וכן : נחלתו תחלק הגרל פי עלנ"ו.

 )ס.(. הגורל פי על חלקו אחד לבל יתןלגולגלותיו

 )ח.(. בחיריק ה"ל" :למעט
 עתה תועלת ומה לוי בני ימנה למה ידעתי לא הלוי: מקורי  ואלהנ"ז.
 אחרי לנולדים ולא לבהמתם, ומגרשיהן לשבת הערים נתנו לאלה אוליבמנינם,

 )רמב*חי ימתן( ה' לגיון )שגם ה' לפני לכבוד להם שנעשה אוכן,
 יצהר, ממשפחת  שנשארו  היחידים  היו קרח בני ן הקרחי משפחתנ"ח.



עט ר ב ד מב

 הדמב"ן(. שי )על שמם על היצהרי משפחת נקראה צדיקים שהיו להודי?וכדי
 משה שבתעסק אחרי י אחתם מרים ואת מיטה ואת אהרן אתנ"ט.
 הלויים, שאר עם נמנו רבים שהיו בניו ובני בת, ולא בן לא הוליד לא ה'בשליחות

 חור בנה נהרג כי בת, ולא בן לא נשאר לא וממרים מיוחד, שם להם היהולא

 אהרן תולדות על רק הבאים הפסוקים מספרים זלכן העגל, עון על שמיחהמפני
 אב.(, פי)על

 )לעומת מאות שבע נוספו זה במספר הלויים, פקודי י פקעיהם ויהיוס"ב.
 )א"ע(. סיני( במדברמספרם

 מהע(. ישראל פקודי על שב הפסוק זה : איש היה לא ובאלהס"ד
 וכלב יהושע הרי ני : הכהן ואהרן משה טפקודי איש היה לאוכאלה

 )רמב14(' ששים בן עד עשרים מבן יי היה לא והמנין הששים, שעברו מהמנין, היולא

 )א"ע(. ל"ו( י"ד, )במדבר ה' אמר כחשר יהושע, קודם : יפנה בן כלבס"ה.

 ז " כ ק ר?

 יירשו לא כי הבנות חשבו י ה' על הנוערים הערה בתוך היה לא והואג.
 בשל  לוי  היו לא ובנים מת בחטאו כי ""ט, ;9 על המעדםבם
 א"ע פי )על וכך כך לפלאי אירע בעתותיו י אומרים כאשר בנים, * הע לאחטאו

 הלוי(. יהודה ר'בשה

 )ספרי(. מרגלים עדת זו : ה' עלהנוערים
 )א"טי בו לו שאיו בעבור  בךי  לו  אין כיד.
 נחלתו את ונתתם לומר הכתוב רצה לא לאחיו: נחלתו את ונתתםט.

 הבן, את האב ינחל ואם ידבר, ברכה דרך כי לבניו, קודם שהאב פי על אףלאביו,

 הרמב"ח. פי על )יש"ר לנוחל ברכה זואין
 )א"ש. הנחלה ;  אתה ויריחי"א.

 בנחלת לא לדורות, הזה המשפט שיהיה : משפט להקת ישראל לבניוהיתה

 כאשר לומר לו היה משמי את ה' צוה באשר )רמב"1(; בלבר עתההארץ
 עלה אמר משה ואל א'( כ"ד, לשמות כמו הוא אלא הוא, ה' דבור הכל כיצויתיך,

 הרמב"1(. פי על זבחיי ומאל
 נזכר כאשר נבו, הר הוא הזה ההר שם 1 הזה העברים הר אל עלהי"ב.
- מ"ח  )ל"ב,  האוינובפרשת  אותו יקראו אבל נבו(, הר הזה העברים הר אל עלה 

 ואיננה ; כנען ארץ אל יעברו ומשם הירדן, מעברות על שהוא מפני העבריםהר



 לסורח נדושיםלקוט5

 5יד, ש8 לתות מתחייב יהיה 3ז שאם עתה, כן לעיצות הקב"ה שיצואהמצוה
 פי )על רשיי שפירש כמו הארץ, את וראית העברים הר אל תעלה טעמואלא

הרמב"1(;

 הכלל ; ו.נתתה* כ'( ופסוק וצויתה י"ס( )פסוק להלן וכן ; אתח וראיתהי"נ
 ובשמחה בחפץ הנעשה פעי בכל כיהיא

~anw 
 י*ט( מאה, )בראויית וכן "ה", בו

 כותק,. 9י %ל צויתהואתה
 )מ.ב(. בתורה כזה פסוק עוד נמצא לא י לאמר ה' אל משה וידברט"ו.
 בו שיש איש י העדה על איש שטר לכל הרוחת אלהי ה' יפקדט"ו.

 מ"ב(. פי )על ה' ויראת דעתרוה
 ר ש א 1 ; גבור שיהיה : לפניהם יבא ואנטר לפניהם יצא אשריתז.

 שיביו על תמיד שיהרהר כדי המזל טוב שיהיה ! ם א י ב י ר ש א 1 ם א י צ 1י
 אב.(. פי ועל במלחמה יפלו שלא ע"ע אתוישמור
 רוה בו  יהיה לא כחושר כי : רעה להם אין אשר גצאן ה' עדת תהיהולא

 להם ואין אחריו, נמשכים והמה לפניהם, יוצא אלוף הכבש אשר כצאן, יהיוה'
 )מ"ב(. והשכל בדעה אותם שירעהרועה

 ב'( ב', )מפא כמו הטעם רק רוח, ם יש חי איש וכל 5ו: רוח אשרי"ח.
 DWW). לאיש והייתוחזקת

 )ת"א(. בו נבחשה רוה אשר - ביה נבהרה רוה די : בו רוחאשר
 וילמדהו צווי שום שיצתע בלל הכוונה אין : לעיניהם אתו וצלתהירט.

 לנגיד ה' ויצתע י"ר( י"מ )ש"א כמו צווי, נקרא שררה על מנף כל אבל דבר,שום
 על נגיד אתי לצוות כ044 ף, )ש"ב ישראל, על לנגיד וצוך ל'( כ"ש 5טם עמו,על
 פי על )שד"ל ישראל עמי על שפטים צויתי אשר היום ולמן יהל ד, )שם ה',עם

הרמב"ח.
 ישראל בני כל בכלל העדה : העדה וכל אתו ישראל בני ופל הואכ"א.

 יהיו כולם מקום, בכל עדה שנקראו החולקים, אפילו - העדה וכל יאמר אבלהיא,
 )בחיק. לוכפופים

 על עליה  לענין ולא יהושע, לענין ; אתו ה' צוה כאשר משה ויעלטכיב.
 משה 1יעש ז הרפב"ן( פי )על עכשו זאת לעשות צוהו לא ה' כי אב,(, פי )עלההר
 ועל בניו על בעיניו הורע ולא בשמתה, וענוה הלך י 1 ת א ' ה ה 1 צ ר ש אכ

 נספרי(. אחיובני
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 ח " כ ק רפ

 תורת להשלים צוה הארץ תחלק לאלה שאמר אחרי : השראל בני את צוב.
 בנסכים נתחייבו לא וכל המוספים הקריבו לא במדבר כי כן שיעשוהקרבנות
)רמב"1(.
 שהלחם כמו - לחם אותם קורא יום, בכל שהתמידים לפי : לחמי קרבניאת
 )ב"ש(. הקרבנות מכל תדירים התמידים בך המאכלים, מכל יום בכלתדיר

 )א"ע(. הערב אחר יאחר ושלא הבקר קודם יקדמו שלא :במועדו
 ש ב כ ה ת א 1 ; לילה חטאי על לכפר : בבקר תקשח אחר הכבש אתד.

 הכבש את 11; יש tawn על *פר הערבימי בין תעשההשני
 הערבים בק תעשה בחשיבות העתי ואת בבקר, תעשה בחשיבת, הממחד ד: חא

 ולעיל יחיד, בלשון תעשה אמר : ר ק ב ב ה ש ע ת ; כ"ח( דף מגילה פי פל)אב.
 שישתדלו ישראל לכל מצוה היא ההקרבה כי רבים, בלשון תקריבו אמר ג'()פסוק
 )יש"ר(. עתה יצוה ואליו הכהן, על מוטלת העשיה אבל לתמידים, שקליהםלתת

 אלא מדי, יותר שבת של במוסף הטריח לא : כבשים שני השבת וביוםט.
 שאיז השבת, כבוד מפני מוספים, בשאר כמו בו, אין וחטאת לתמיד, שוההמוסף
 שמוספי פי על ואף לגבוה, הקרבתם כל אלא אדם, לשום נאכל דבר בשבתלשחוט
 שבהם( החטאת שעיר )וגם בשבת יארע אם בשבת, קריבים טובים וימים חדשראש
 )ב"ש(. הכירא רחמנא עבד עצמה שבת בשל מקוםמכל

 ובשבת עשיה, או הקרבה כתוב הקרבנות בכל ! כבשים שני השבתוביום
 עשיה או הקרבה בקרבנותיה נאמר לא כבודה מפני מלאכה, בה ונאסרההואיל
 הרמב"1(. פי )על בתמיד הנזכר בשעור : 1 כ ס נ 1 ; )ח.( בהם נעשית מלאכה איןכאלו

 כפרה, ולא חטאת לא כתוב לא שבת מוסף בקרבן , בשבתו שבת עלתי.
 ניחוח לריח באים אלא מכפרת, ששבת לפי לכפר, באים קרבנותיו שאיןללמדך,

 שבת שמר ו'( ב', נ"ו, )ישעיהו וכמוהו זכר, בלשון שבת בא : 1 ת ב ש ב ;)ח.(
 ביומו, יום כמו בשבתו שבת : ובאורו השבת, יום על שב הוא כי יהטעםמחללו,
 א"ע(. פי על )יש"ר בחדשוחדש

 של הראשון יום על בשוה נופלת חדש שמלת לפי : חדשיכם ובראשיי"א.
 הראשון יום על שרק להודיע "ובראשי", מלת הוסיף לכן היום, שלשים כל ועלחדש
 בלבד, ניסן חדש ראש על שמדבר שומעים היינו חדשיכם" "בראש אמר ואלויצוה,

 וראש חדור ראים בכל משמע "וברוהטיי שאומר עכשיו ; חדשים ראש בקרא הבאכי
 דין בבית תלויה החדשים ראשי שקביעת לפי בכנוי, חדשיכם ואמר ; )יש"ר(חדש
 אוה"וס. פי על )יש"ר אהביה פיעל



 לתורה מירושיםילקוטפב

 ולכן קדש, יום שיהיה לישראל מנהג היה חדש ראש יום : חדשיכםובראיתי
 בכוריכם, ביום בשבתכם, נאמר ולא חדשיכם, ראשי באמרו ליטשרחל אותוייחס

 פרים וףק; פי טל וצלמם %א בקר: בני פרים סו; 9י שלשחמה
 של וכן י*ל' מאבק פסח של מטף וט אחד: ואיל שנים בקרבגי
עצרת

~lee) 
 ושל חץ )כוט, הכפיים סם של גץ, )כוט, השנה ראש של אבל כף",

 תדירים שהם חדשים בראשי כי אחד, פר אלא בהם אין ל"ס וכ"ט, עצרתשמיני
 מוספים שני ישנם השנה בראש אבל שלהם, במוסף הוסיף באסיפה שהםוברגלים

 ופרו אהרן של אילו - הכפורים ביום השנה, רוהט ושל ו'( )כ"ט, חדש ראש של-
 שהוא אחד פר עצרת ובשמיני אחד, בפר להם די כך משום לה', חטאתושעיר
 )ב"ש(. ישראלנגד

 לפרוש ובהתאם וב"ש ת"א פי )על חדש בראש היינו בהתחדשו, : בחרשוי"ד.
 של ההדשים ראשי לבל - שתא ירחי רישי לכל , ה נ ש ה י ש ד ה ל 1רט41י(
 )ת"א(.השנה

 כלם, החדש ימי הכוונה תהיה סתם, "חדש" כשיאמר בחרשו: חדשעלת
 ופעמים ומעלה, חדש מבן ט"ו( ג', )במדבר או ימים חדש עד כ'( י"א, )במדברכמו
 יעד( א', )ישעיהו ושבת, חדש י"ג( א', )ישעיהו כמו בלבד, החדש רשם עליאמר

 )אב.(. בחדשו הדש עולת זאת ; באן נאמר הדרך זה ועל ומועדיכם,חדשיכם
 ובן שמים, לשם שיהיה לה', בו כתוב ראשון שהוא לפי לה': לחטאתט"ו,

 החושב יחשוב שלא לה' כאן להזכיר הכתוב הוצרך : ' ה ל ת א ט ח ל ; )ח,(כולם
 )בחיץ. ללבנה מקריביםטאנו

 : ם כ י ת ע ב ש ב ; ת"י( פי על ~*ש חדשה מתבואה ; מדשה מגההכ"ו.

 ט"ו( כ"ג, )ויקרא הכתוב שאמר מה כי הסוברים, )הצדוקים( השוטים דעתלשלול
 שלכם, השבועות היינו בשבועותיכם אמר לזה בראשית, שבת הוא השבתממחרת
 שלכם, האלה שבועות אין בראשית, שבת ממחרת - התבת ממחרת נפרשואם
 אוה"ח(. פי )על עולם שבועותאלא

 והקרבתם י"ס( )פסוק כתוב ובפסח : לה' תיחח לריח עולה והקרבתםכ"ז.
 )זהר(. לה' עלהאשה

 שקבלתם מכיון בקב"ה אמר חטאת, פה נזכר לא : אחר עזים שעירל.
 ר"ה(. ירושלמי, בשם )נצי*ב מימיכם חטאתם לא כאלו עליכם אני מעלההתורה

 פ " כ ק רפ

 )זהר(. והקרבתם נאמר ולא ; לה' ניתח לריח עלה ועשיתםב.
 "לכפר כתיב לא ואילך כפורים יום ט 1 חפלות אחד a~tp שעירי"א.
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 ח.(. פי על )מ"ב הכפורים ביום נתכפרו כבר כי עוד צריך שאיןעליכם",
 לשון הם ומנחתה שהעולה פי על אף ה"מ" בכנוי ונסכיהם אמר :ונססיהם

 יש"ר(. פי )על ה"ן" במקום ה"מ' בא רבות פעמים כינקבה,
 בימות אתכם להשמיח רוצה שאיני לפי ; אתכם שעצרתי ן עצרתל"ה.
 %"ש(. אחד יום אתכם עצרתי הפסח, עד עוד תבואו ולאהגשמים

 ת 1 %מ

 משה אל ה' וידבר נאמר לא מדוע י המטות ראשי אל משה וירבהב.
 במועדיכם לה' תעשו *אלה : כתוב לעט( לכ"ט, למעלה ? נדר ידר כי איש :לאמר
 להורות שופטים שהם המטות ראשי אל ודבר מגיה הלך ונדבתיכם*, מנדריכםלבד

 שהזכיר מפני כאן, הזאת הפרשה ובאה הרשב"ם(. פי נעל נדרים הלכותלישראל
 יש הנזכרים הנדרים אלה מלבד : אמר ונדבותיכם"(, מנדריכם ).לבד גבוהנדרי
 ה ז ; הרמב"1( פי )על לקיים הוא חייב אדם, של מפיו היוצא וככל הדיוט, נדריעוד
 וחללת" לשקר בשמי תשבעו "ולא טיני בהר כשאמר : ' ה ה 1 צ ר ש א ר ב דה
 מחלל הוא דברו בחללו כי דברו, יחל לא נשבע או הנודר שהאיש הכוונה היתהי
 )ס.(. המפיר יפיר אם מחללת תהיה לא עצמה ברשות שאינה האשה אבל ה',את

 הנדרים הותרו שלא להורות לה' נדר ידור כי איש אמר : לה' נדר ידר כיג.
 )צ"ה(. אחר בענין ולא שמים. לשםאלא

 יכולים והארוס האב שאין שמע, שהאב ביום : שמעו ביום אישה ושמעח.
 היום מהם אחד שמע אם אבל אחד, ביום שניהם כששמעו אלא הנדר אתלהפר
 פרק נדרים הלכות הרסב"ם פי )על להפר יכול אינו - אחר ביום השני ושמעההפר
 מפר אחד שכל וסוברים הרמב"ם על בזה חולקים הפוסקים אמנם ; מז( הלכהי"ב
 לפרש כאן אפשר זה ולפי אחד, ביום שניהם שמעו שלא פי על אף שמעו,ביום
 מהנדר, ומרוצה שמקבל דעתו גלה שהבעל היינו, קבלה, מלשון אישה""ושמע
 ש תלוי הנדר קיום כי לה, החריש או כלומר, לה", "והחריש כך אחרונאמר
 והחריש שמעו ביום כאן תרגם ויונתן בעלמא, בשתיקה או בפרושבמקיימו

 כו"ק(. פי )על וישתוק לקיימויתכוין -
 הודאה, כמו היא למחות בידו שיש במי שהשתיקה : יחריש החרש ואםט"ו.
 )ס.(. שנעשה במה כמסכים הואשהשותק

 ביום שהחריש בעבור אותם, הקים איך פירש כך ואחר הקים, כבר :והקים
 )א"ע(.שמעו
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 ל"א ק רפ

 לשלוף א( : זו במלה משתמשים מובנים  בארבעה - חז"ל אמרו : החלצוג.

-
 ק"מ, )תהלים רע מאדם ה' חלצנו - להציל ב( ; טן( כ"ה, )דברים נעלו וחלצה

 להניה, ד( ; ומפינים מזורזים - תעברו חלוצים י"א ג', לדברים ולזיין לזרז ג( ;ב'(

 - בתפלה שמרים שאנו כמו יחליץ, ועצמתיך י4א( נ"ח, )ישעיהו - מנוחהלתת
 הבדלה הסרה, ענין והיא משותפת, הוראה - האלה המובנים ולכל והחליצנו,רצה

 הפרדה העם, משאר הגבורים הבדלת מצרה, הפרדה הרגל, מעל הסרה :יהפרדה

 יש"ר(. פי )עלמעמל

 ה'. נקמת אמר ומשה ב'( )פסוק ישראל בני נקמת י אמר הקב"ה : ה'נקמת
 אותנו שונאות העולם אומות אין כי היא, שלך הנקמה ! עולם של רבונו : לפניואמר

 אשר בזמה ישראל את החטיאו א( . המדינים עשו רעות שתים ; )ב"ש( בשבילךאלא
 יותר חס הקב"ה מישראל. אלף כ"ד אבון גרמו ב( ; אלילים בעבודת וגם ה',שבא
 בנקמת העיקר את רואה ומשה ישראל. בני נקמת על צוה לכן ישראל, בני אבדןעל

 אב.(. פי )על ה' כבוד בשבילה'

 לצבא יוצאים היו לא שהם לפי לוי, משבט איש הלך ולא : למטה אלףד.
 ורש"י(. לספרי בנגוד ויש"ר)אב

 שבטים שני נקראו דלא אלף, אלא 1nph לא ומנשה ומאפרים : למטהאין
 מפני הוא מרגלים, בענין שבטים לשני שנחשבו ומה : לבד הארץ נהלת לעניןאלא

 מ-ב(. פי )על הארץ נחלת בשביל נשלחושהמרגלים

 ? מאלפי מאי - מישראל וימסרו לואר ראוי היה : ישראל מאלפי וימסרוה.

 מבחירי היינו מאלופי, כמו ומעלה, חשיבות על אלא ומנין, סכום על שאינוויתכן
 כפק(. פי )עלישראל
 שיתקבצו מטה מכל אלף שלח : לצבא למטה אלף משה אתם וישלה1.
 דאמרי היזנו בעצמו; הלך לא ומשה פינחס: ואת אתם )נ(; לצבאיחדש
 לא לפיכך במדק נתגדל פצה : קלא ביה תשדי לא מימה דשתית מרא :אעשי
 nimb נתן רבותיה: בפי ונקרא לצבא, המהחד הכהל לצבא: הכהן ; בםנלחם

 היה ח שהשל מקודם הזמר כבר כי ומלח, אל מסבת "לצבא" המלה ואיל :מלחמה
 מצינו לא ברש"י( )עיין : ש ד ק ה י ל כ 1 ו ונצי"ב( כו"ק פי )על רש"י( )עייןלצבא
 יבאו ולא כ'( ד', )במדבר דכתיב בארון, וציץ: בארון רק קדושה לשוןבכלים
 )מ"ב(* לה' קדש ל"ק כ"ח. )שמות דכתיב ובציץ, הקדש, את כבלעלראות

 את לו נתן ה' כי לפנחס כבוד חלק : החיל פקודי על משה ויקצף."ד
 )בה"ס(. שלוםבריתו
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 )ב"ש(, להחטיאם למדו און" הביט *לא דבריו מחוד כי : בלעם בדברט*ז.

 שבמלחמת לפי ועוג, סיחון במלהבת כן נצטוו שלא מה חנו: ואתםי"ס.
 רמב"ח. פי על )40ב בצבור הותרה וטומאה ישראל כל היו ועוגסיחון

 מהבזה, וללויים לכהנים נתנו לא ועוג סיחון בארץ : לה' מכם והרמתכגח.

 היה פה אולם בביזה, אפי? בתוכם לך יהיה לא והלק כ'( י"ח, )במדבר :שנאמר
 )א"פ(. אחד נפש כמו : ש פ נ ד ח א , הרמב"ח פי )טל להם לא בארץ ה' מנקמתהשלל

 בעלי מספר על נזכרת היא וכאשי נקבה. לשון היא נפש מלת : נפשאחד
 )יש"ר(, שנים נפש כ"ז( מ"ו, )בראשית כמו זכר, בלשון לפעמים תבא הנמניםחיים

 כפי מרובה חלק שלקחו הצבא אנשי הנה : החמשים מן אחז אחדל.
 שלקחו העדה ואנשי מאות, מחמש אחד שהוא מועט, מספר רק נתנו לאמספרם
 שהיה לפי - והטעם החמשים, מן אחד מרובה מתנה נתנו מספרם( ~פי מועטחלק
 אחד שהם איש אלף עשר שנים תחתם ששלח אלא למלחמה, העם כל שילכוראוי
 לכ; בקירוב, אלף מאות שש היה ישראל בני מספר כי העדה, כל של ההמשיםמן
 שומרי שהיו בעבור לכבדם ללויים נתנו הזאת והמתנה מחמשים, אחד מכסםהיה

 עשירית שהוא מאות, מחמש אחד אלא נטלו לא הכהנים אמנם ; ה'  משכןמשמרת
 מן מעשר להם נותנים הלויים שהיו מעשר בתרומת הדין היה כן כי הלצים,חלק

 חצי הכהנים ואצל משפחות, חמש היו הלויים אצל ; אב,( פי על )ישירהמעשר
 מהלאים עשירי חלק בערך הכהנים היו המשפהות במספר הישו, העמרמי,משפחת

 אולי חלק, מהם אלעזר לקח לא והנה גמלים, כמו י ה מ ה ב ה ל כ מ ; ח.( פי)על
 )א"ע(. הלויים שלקחו המספר ולא שהביאו המספר נזכר לא כן ועל מעטים,היו

 ע, פרשה בתורה ונכתבה י בתורה עוסקים שהיו : ה' משכן משמרתשמרי

 יקרנו שלא לתפלה וזקוק למלחמה שהולך שמי לדודות, ללמדנו כדי לשעה,שהיתה
 משום ; ביותר זכה שתפלתו בעבודה שעוסק למי זקוק זה הרי הסכנה,  בשעתאסון

 ישראל בני על  המבפר שהוא  הגוול לכהן הצבא אנשי מחלק לתת הקב"ה צחתהכי
 להם שמגיע מטוב להפריש להם יש בביתם במנוחה ומיושבים ; בעבודהועוסק
 רע מכל נשמרים המה החכמים תלמידי  שבזכות בה, ועמלים תורה לשומריחלק

 נצי"ב(. פי )על עולם בהליכות ידם עלומודרכים
 )ב"ש(. השבון עשו ראש: את  נשאומ"ט.
 ועברנו שקלים, בלי : בידנו אשר המלחמה אנשי ראש את נשאועבדיך

 כפר איש ונתנו לפקדיהם ישראל בני ראש את תשא בי י"ב( ל', )שמות הכתובעל
 המנין מפני הרע עין בהם שתשלוט ראוי שהיה פי על ואף אתם, בפקד לה'נפשו
 וציה מב. איש ממנו נפקד ולא עליהם ה' בחמלת נס קרה הנה האויב, בידוינתנו
 הרשב"ם(. פיעל
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 )נ(זיק. קרבן קרוי דמים שהקדש ומכאן )א"ע(, בפה או במחשבה : ונקרבנ
 שחטאנו החטא על י ה' לפני נפשתינו על לכפר ה'... קרבן אתונקרב

 בדבר בחוטאים מחינו שלא על : וצ"ה( אב. פי )על שקלים בלי אותם שמנינובזה
 )ם.(.פעור

 : הדפב*ח פי )עי שרת כלי מהם שעשו ה' לפני ישראל לבני זכרוןניד.

 ש4 פעו טן למרת היי לפני ישראל לבניזכרון

 ל"ב ק רפ

 כסם, עצום גד ולבני רב מקנה היה ראובן לבא ; מאד עצום גי ולבניא.

 ונצי*ב(. ה. פי )פל המדברים יאשי גד בני היוע"כ
 כתוב בסמוך כי גלעד, ארץ נלכדה לא עדיין מיתון במלחמת : גלעד ארץואת

 אולי כי באן הזכירוה אולם ל"ט(, )פסוק וילכדה גלעדה מנשה בן מכיר בניוילכו
 )ישיר(. ההיא בארץ בשבתם כך אחר בידם גלעד ארץ תפול ספק שבליחשבו,
 )א"ע(. הכתוב הקדימם כן על בתחלה, העצה בעלי היו הם י גד בני ויבאוב.

 אפרים, בחלק היתה היא כי ב', twD, ביהושע הנזכרת העיר זו אין : עברותג.

 )יש"ר(. אחרת היתה זואבל
 )א"ע(. הדברים שארכו בעבור אחרת פעם ויאמרו אמר : ויאמרוה.

 כאיטר אבל ברמז, והסתפקו בקשתם את לבאר התביישו הם קודם :ויאמרו
 ו נ ר ב ע ת ל א 1 א"נ( פי )על ובקשתם שאלתם את בגלוי בארו שותק, שמשהראו

 עם שילכו הדין כפי ההת פנים כל על כי כהוגן, דברו לא בזה י ן ד ר י ה תא
 סיחון, במלחמת התר דהבבטים כל שהיו כמו לעזרם, כנען בארץ למלחמהזאביהם

 )ישיר(. בם חזרו והם ו'(, )בפסוק משה ומכיחם "תרשל

 להם נתן אעור חארץ אל בעבר ישראל בני לב את תנואון ולמהז.

 נכבשה, שכבר הארץ כמו טובה כה איפה הזאת שהארץ סוברים שאתם או יה'

 כנען מאנשי מפחדים 12אתםאו
- 

 אותם מזכיר הוא לכן המרגלים, גם עשו וכן

 אב,(. פי )עלכאן

 י: אחר מלאו לא כי 1 )ישור( כרצוני עשו לא אחרי: מלאו לא ביי"א.

 הקביה שאין מכאן ה" אחרי מלא אשר יען ל"ז( א', )דברים אומר הוא כלבואצל

 )מ"ב(. הרעה על שמומיהד

 אנשים תלמידי - חיביא גבריא תלמידי : חטאים אנופים תרבותי"ר.

 )ת"א(.חטאים
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 עם חזדו הכת"כ עליהם ונתיעצו דבריו שמעו : ויאמרו אליו דיגדגוט.ז.
 ע,(. פי על )מ"בגתשובה

 )יש"ר(. לאחור נזדעזעו חטאים אנשים תרבות להם כשאמר כי 1 אליוויגשו

 )ת-א(. נזדרז ואנחנו : נחלץ ואנחנוי"ז.

  היו השבטים ששאר לפי במלחמה, ראשונים נהיה : חשים מהלץואנחנו
 המלהמה אל ולבא לרוץ יכולים היו ולא וקנינם ומקניהם וטפם נשיהםעמהם

 טפם' נשיהם, את שהניחו מנשה שבט וחצי ראובן ובני גד בני אבלראשונים,

 )ביפי. מעברות וחפשו ראשונים הלכו הירדן, בעברומקניהם
 ממך  החצי ל"ז( כ', לש"א או באן, למשל, מקום, על נמצא :  והלאהי"ס.
 א"ע(. פי )על והלאה השמיני ומיום כ"ז( כ"ב, )ויקרא כמו זמן, ועלוהלאה,

 יעז( )פסוק קודם שאמרתם כמו ולא : למלחמה ה' לפני תחלצו אםכ.

 לעב כ*!, בפסוקים שמבואר כמו לזה הסכימו גד ובני ראובן ובני ישראל, בנילפני

 ואבו. ע. פי)על
 כלנו, אנחנו שבמשמעותו נחלץ ואנחנו אמרו הם : חלוץ כל לכם ועברכ"א.

  והמקנה,  הטף לשמירת פה ישארו והנשארים המסוימים, כלומר חלוץ כל אמרומשה

 שאינם אלה כלומר, החיל, גבורי כל תעברו.,. ואתם יעד( טן" יהושע שאמר:זהו

 כו"ק(. פי )על ישארו וגבורה, כח בעלי הם גם אם החיל,גבורי

 )א"ע(. "שם י הורישועד
 ואחר ה' לפני הארץ ונכמשה מפניו אויביו את הוריקנו ערב*א4-כשב.

 להלחם ישובו והם הארץ יושבי את שיגרשו אפשר כי בדבר' תשים שני :תשבו
 הגבורים ערי ולכבוסי ללכוד כך אחר שהוצרכו יהושע במלחמת שמצאנו במוזמהם,
  )מ"ב(. ונכבשה תנאי הוסיף ולכן המיתו,אשר

 ר ב ד ר ש א ת א 1 "-ע( לחזוק - שנית : ראובן ובבי  נר בני  ויענול"א.

 )בחיי(. ה' דברי הם משה דברי כי י ה ש ע נ ן כ ך י ד ב ע ל א 'ה
 )יש"ר(. כנען לארץ כמו : כנען ארץל"ב.
 כאשר אבל מנשה, שבט לפניו באו לא מתהלה : מנשה שכס ולחציל"נ

 שירצה מי ובקש להם הראוי מן גדולה ארץ שהיא ראה השבטים לשני הארץחלק
 lra היו, מקנה אנשי אולי בה, שרצו מנשה בשבט אנשים והיו עמהם,להתנחל
 - ל"חצי" וטעם א'(, פרק סוף בכורים, ירושלמי )עיק חלקםמהם

 כי מהם, לחלק
 הרמב"1(י פי )על הבשן בארץ נחלו בלבד השבטעשירית
 שם ככתוב ראובן, לבני ערוער שנפל מצאנו יהושע ובספר : ערער ואתל"ד.

 שתי אלא ארנון, נחל שפת על אשר מערוער הגבול להם ויהי ט"ו( י"ג,)שעשע
 שתי נזכרו ב' י*ז, בישעיהו כי והראיה לגד, והאחת לראובן האחת היו,ערוער
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 ערוער כי היא, לכך נוספת לראיה )יש"ר(. ערער* "ערי בשם יחד האלוהערים
 צויעה לגד אשר וערוער ארנון, נחל שפת על אשר כערוער סומנה לראובןאשר

 רבה(. פני על אשר ערוער כ"ה( י"ג,)יהושע
 גד, בני בנחלת חשבון עיר נזכרה ס"ו ו', א' בדה"י אבל : חשבון אתל"ז.

 )יש"ר(. לשניהם תחשב לבן גד מנחלת ראובן נחלת המבדיל בגבול שלהיותהואפשר
 וב"ק. ת"א פי על )א"ע, משה נקבר ששם נבו הר שהוא יתכן : נבו ואתל"ת.
 יתכן רבים, בלשון מכיר בני שאמר אף : בה אשר האמרי את ויורותל"ט.

 ההש כי אותם, הוריש שמכיר לא מכיר, אביהם שם על יחיד בלשון ויורשלומר
 בשם המשפחה על או השבט על לדבר המקרא ודרך הורישו, בניו אלא מת,כבר

 )יש"ר(. המשפחה או השבם מתייחס שאליוהפרטי
 מנשה לבני שנתן נראה כאן : מנשה בן למכיר הגלעם את משה דיונןמ.

 הגלעד, את נתתי ולמכיר ט"ו( ג', )דברים אחר במקום שאומר וכמו הגלעד, כלאת

 ויהי למשפחתם גד לבני גד למטה משה "ויתן כתוב כ"ה כ"ד, י"ג, ביהושעאולם
 מזה ויותר 1 גד לבני היה הגלעד שכל הרי הגלעד", ערי וכל יעזר הגבוללהם
 ל"ו בן, ומדברים סיחון, בממלכת נכללת היתה גלעד שארץ נראה כאן כייקשה,
 על יאמר גלעד השם כי לומר, יתכן לזה הגלעד, עד היתה סיחון שממלכתמשמע,

 גלעד, כללי בשם לפעמים נקראת הירדן בעבר אהגר סיחון ארץ כל : פניםשני

 אחד פסוק לי ואעידה לערוער, בשן שבין המחוז אלא גלעד נקרא לא בפרטאבל
 הירדן מן ל"ג( ", ב' )מלכים והוא גלעד, לשם האלו ההוראות שתי נמצאותשבו
 נחל על אהגר מערער ובמנשי והראובני הגדי הגלעד ארץ כל את השמשמזרח
 )יש"ר(. ברור וזה וחבשן, והגלעדארנון

 לשמעון יהודה ויאמר ג'( א', )שופטים כמו מכיר, לבני : מנשה בןלמכיר
 )א"ע(.אחיו

 א' הימים בדברי כתוב כן כי יהודה, ממשפחת הוא : כנשה בן ויאירמ"א.
 מנשה בן מכיר בת את לאשה לקח יהודה( בן פרץ )בן שחצרון י"ח--כ"ב(גב',

 ושלש שלשים לו היו אשר יאיר את הוליד ושגב שגב, את לו ותלד גלעדי().אבי
 והרמב*ח. א"ע פי )על אמו משפחת שם על ונקרא הגלעד, בארץערים

 מאיזו בכתוב הוזכר לא 1 בנהיה ואת קנת את וילכד הלך ונבחמ"ב.
 את וארם גשור "ויקח כ"ג( )ב', א' הימים בדברי שכתוב סמה אבל היה,משפחה
 nap את  לקח אשר שנבח  נראה, עיר*  ששים  בנותיה ואת קנת את מאתם יאירחות
 )יש"ר(. יאיר חות אצל כאן הוזכר ולכן יאיר, בן היה בנותיהסגת

 לוג נתקיים לא שהשם מדרש ומביא הא* מפיק אינו "לה י מעיר רשיי :לה
 לר ויאמר ב'( )רות : לה הדומות תיבות בשתי לדרוש יש מה שואל, הואאולם
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 לא "ואנכי רות דברי על ! כתוב רות במדרש ; בית לה לבנות ה'( )זכריהבועז,
- שפחתך" כאחתאהיה  )שפחות(, האמהות מן את אין ושלום, חס : בועז לה עונה 

 השם, אותו לה עמד שלא מלמד וכו', וילכוד הלך ונבה ודכותיה האימהות מןאלא

 )על תשועה לשקר שאיז מלמד שנער בארץ בית לה לבנות אלי ויאמרודבותיה

 הרמב*1(.פי

 י ע םמ
 ג " ל ק רפ

 נדודי על כתב משה : ה' פי על למטעיהם מוצאיהם את משה ויכתבב.
- ה' פקודת פי על - במדבר ישראלבני  

 ומסע מסע כל אחר היינו, למסעיהם,
 אצלו כתובים שהיו כמו בתורה זה כל סדר כך ואחר באו, ולא? יצאו מאין רשםהוא
 אוה"ח(. פי)על

 כאשר : למוצאיהם מסעיהם ואלה ה' פי על למסעיהם מוצאיהםאת
 ובעיני ההתקדמות, ע ס מ ה מטרתו היתה בו, שחנו ממקום ת א צ ל ה' להםצוה
 שבעי היו שלא מפני בו, שחנו מהמקום לצאת מחפצם תוצאה המסע היההעם
 עם דבק לא ש"ס(; למסעיהם עם דבק ה': פי על )ה(: חמתם ממקוםרצח

 אם כי יסער ן יעפ"י יחנו ה' פי על זה הודיעם שכבר א"ע, כדברילמטעיהם,
 את הבאים הדורות שידעו כדי זאת לכתוב ה' וצוה ; )רמב"ן( מהטה ויכתב עםדבק
 במדבר היו ישראל בני כי יחשבו שלא במדבר, ישראל עם הקב"ה שעשההנסים
 ישבם אשר במקומות או היום ערב בני שם ישכנו אשר במקומות או לישובקרוב
 שיכתבו יתברך האל רצה ; הרמב"ם( פי )על מים בארות או צמחים עשבים,שם
 שהיו באופן זרועה לא בארץ במדבר אחריו בלכתם זכותם להודיע ישראלמסעי
 במקומות ישראל איש יעבור שכאשר הללו המסעות נכתבו , )ם,( לארץ להכנסראוים
 )מ"ב(. הזה במקום נס לאבותינו שעשה ברוך : יברךההם

 : הראשך לחרש יום עשר בחמשה הראשון בחרש מרעמטס ודמעונ

 )ח,(. הראשון בלילה חמץ על רק טוב, יום על במצרים הוזהרויא

 ללמדנו לשון, כפל הראשון: לחרש יום עשר בחמשה הראשוןבחדש
 שמזלם זמן הוא ניסן חודש כי חז"ל שאמרו כמו )נצי"ב(, לדבר גרם החדששגם
 )אוה"ח(. עומד ישראלשל

 שעומקים שם על פסח נקרא הראשון ולילה ט"ו, יום ערב : הפסחממהרת
 בארבעה שהיא הפסח שחיטת ממחרת ; ח ס פ ה ת ר ח מ מ ; )ח.( כן הנקראבקרבן
 שחיק. הערבים ביןעשר
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 כמו אלהיהם, קורא ודייניהם גדוליהם : שפטים ה' עשה ובאלהיהםד.

 ה' עשה ובשופטיהם כתב וכאלו שניהם דבר יבא האלהים עד ח'( כ"ב,)שמות

 )בסמא. לשון על נופל לשוןשפטים
 כתוב שכבר פי על אף י בסכת ייחזומרעמטס ישראל בני ויטעוה.
 הדברים וארנו בינתים שהפסיק מפני ויסעו לומר חזר מרעמסס, ויסעו ג'()פסוק
)יש"ר(.
 )בחיק* ויערבו כמו : ב ש י 1 ו )א"פ( לישראל או לענן ימז : וישבז.

 נלך ימים שלשת דרך : שאמרו על בדאים יהיו שלא : החילת פי עלוהטב
 שלוטת בחרבות אליהם יצא שפרעה אלא ; שבו ועתה נשוב, ואחר דמשמעבמדבר,
 אותם שמתו מאחרי מתנאם, ונפטרו וטבעו, אחריהם ונכנסו בים, מפניוונכנסו
 %"ש(. מלשוב מנעום עצמם שהם הוד להם,שהתנו
 )א"ע(. הה1 אחד מקום החירות ופי : החילת פניח.
 ויסעו ט"ו( )פסוק ואמר חזר שהרי סיני, אינו טין: במדבר ויחנוי"א.
 סיני, ובין אילים ביז מקום הוא סין מדבר אלא סיני, במדבר ויחנומרפידים

 ואב,(. )בחיי א'( ט*ז, )שמות בשלח בפרשת שכתובכמו

 ת"י(. פי )על ואהרן משה על ועדתו קרח שנקהלו מקום : מקהלתך ויחנוכיב.

 לפניו נדרש ה" פי *על י ה' פי על ההר הר אל הכהן אהרן ויעלל"ח.
 )מ"ב(. ה' פי על היו המיתה וגם ההר אל  העליה גםולאחריו,

 במיתת ולא משה במיתת לא הכתוב הודיע לא : לחרש באחד החבישיבחרש
 לשטן להיות גרם ההודש שאותו ללמדנו אהרן, במיתת אם כי והיום החודשמרים
 שבחודש לדורות סימן ומזה הגדול, הכהן אהרן על שהיתה המשכן עבודתלגדולת

 )נצי"ב(. המקדש בית יחרבאב
 העממים, משבעה שאינם אלה אפילו : הארץ הכבי כל את והורשתםנ"ב.

 אוה"ח(. פי )ען נשמה כל תחיה לא נאמר כבר אלה עלכי

 לרשת הארץ את נתתי לכם כי בה וישבתם הארץ את והורשתםנ*ג.
 הוא כי אותה, וירשו בארץ שישבו אותם  יתוה היא, עשה מצרת  וו דעתי על :אתה

 או שנער ארץ ולכבשן ללכת דעתם על יעלה מתו ה', בנחלת ימאסו ולא להם,נתנה

 - שם ולהתישב וזולתן אשורארץ
 במצות רבותינו שהפליגו ומה ; ה' מצות על ועברו

 רוצה שאינה האשה כמורדת וידונו ממנה לצאת ושאסור ישראל בארץהישיבה

 הכתוב כי הזה במצוה נצטווינו בכאן - האיש וכן ישראל לארץ בעלה עםלעלות

 )ר8ב"1(. הארז את ורשו באי י רבים במקומות הזו המצוה ויחזור עשה מצות היאהזה

 צלמיהם ואבוד הארץ יושבי כל הורשה הארץ: את והתנהלתםנרד.
 כל יכף זאת שתעשו אחרי רק ולכן השבטים, כל של משותפת עבורהדורשים



צאבמדבר

 לשבטים, למשפחתיכםי בגורל כ"י(; פי )על בחלקו במנוחם לשבתשבט
 )מ"ב(. למשפחות בגורל כן גם כילקיםוהשבטים
 שיחזיקו בלבד זו לא : בה ישכים אתם אשר הארץ על אתכם וצררונפה.
 בו, יושבים שאתם החלק על גם אתכם יצררו אלא בו, זכיתם שלא הארץ מןבחלק
 )אוה*ח(. ממנו צאו קומו :לומר

 הארץ, מן שיגלו ידיכם, על להם: לעשות דמיתי כאשר והיהנ"ו.
 אותם לכלות רצונו ואין )רמב"ן(. אחד אף בארץ מכם אשאיר ולא לכם:אעשה
 לכלותם געלתים ולא מאמתים לא הבטיחם כבר שהרי לעכו"ם, לעשות דימהכאשר
 בורחים היו אם הכנענים שהרי ארצם, מעל שיגלם רצונו אך מ"ד(, כ"ו,)ויקרא

 )מ"ב(. שפנה הגרגשי - והעד אותם, ממיתים היולא

 ד " ל ק רפ

 ח'( ט"ו, ב' )ד"ה כמו כנעל, ארץ הארץ, אל : הטעם : כנען הארץ אלב.
 בראשית רש"י )עיין )א"ע( הנביא עודד נבואת והנבואה - הנביא עהרדוהנבואה

 הארץ שם כי - דוד המלך ירושלים, העיר י כמו : ן ע נ כ ץ ר א ה ל א ; י"ג(ל"א,
 1 הרמב"1( פי )על כנען יושבי ט"ו( ט"ו, )שמות וכן מצרים כמו העם כשם כנעןהזאת

 המקרא שבא ונראה ראב"ע נדחק יכבר מדויק, אינו הלשון י ן ע נ כ ץ ר א ה לא
 אבל כנען, ארץ אל בביאתם היינו זו, בביאה דוקא הם האלה שהגבולותללמדנו
 יהיו כנען, ארץ נקראת ישראל ארץ תהיה שלא ובשלישית בשניה יבואוכאשר

 בנחלה1 לכם תפל אשר הארץ זאת תצ-ח1 אחר ביפןהמושת

 רבם מעה חלק ועוג סוחף ארץ ואת )ס(. טלה שתכבשו קודם בברל לכםתפי
 ונ4 אב. פי )על ברל בלי מנשה 'מבט וחצי גד בני ראובהלכף
 מרגלים שלה הירדן, את עבר שלא רבנו, משה י ברגע לקרש מנגבד.
 ואחד ישראל לארץ מחוץ אחד - ברנע קדש שני שהיו לומר ויש ברנע,מקדש
 ב"ש(. פי )על ישראלבארץ
 )א"ע(. היאור ואיננו מצרים נחל אל י מצרים נחלהה.

 תהר להר לכם תכוונו - טורא להור לכוו תכונון : ההר הר לכם תתאוז.

 יש"ר(. פי )על הירדן ממקורות אחד י לעין מקדםי"א.

 שבט שחצי לפי פעמים שתי זה מאמר לכפול הוצרך : נחלתם לקחוי*ד.
 טשוה"ח(* עצמו בפני לקיחה לו יחד לוה ראובן, ובני גד בני עם יחד בא לאמנשה
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 קדמה יכהו לירדן מעבר נהלתם לקחו המטה וחצי המטות שניט"ו.
 הקודם( בפסוק הוזכר )שלא נהלתם מקום לבאר כדי שנית פעם הזר :מזרחה
 משה הלק "ש לירדן, מעבר יהד hh~n שנהלתם לומר זה בפסוק נתכוין :ש"ע(
 )אוה"ה(. עצמו בפני אהד לכלהלק

 ; טףע( הלקם לקהו כבר ?י וגד, ראובן לבני נשיא הזכיר לא . אהד ונשיאיעה.

 חנה שאת המוב פיוש הארץ, את לנהל תקהו .. אהדונשיא
 טפיא לעשות הוכה הארץ :שז לנהול רק אלא דבר, לכל ממש מניאלעשות

 לפי לא בערכם, האנשים גדולת לפי המקרא השב , האנשים שמות ואלהי"ס. מצי"ב"
 נשיא, כתיב ולא י ה נ פ י ן ב ב ל כ ה ד ו ה י ה ט מ ל ; )נצי"ב( השבטיםחשיבות
 נשיא, דכתיב מקום ובכל בלבד, הארץ לחלוקת נבהר אלא שבטו נשיא היה שלאטשום
 כאשר ביהודה ההל יהודה1 למטה 1 )נצי"ב( דבר לכל לגמרי שבטו נשיאהיה
 ך ר ד ב מתאים פה השבטים וסדר ; )א"ע( א'( ס"ו, )יהושע בתהילה הגורליצא
 הא יהודה1 למטה הו, 9י )עי לצפח מדרום בארץ נהלתם למקוםבלל
 ,כהוא כל קשר יש או* בנ". "למטה השבטים וביתר בממך למטה כ"א()פסוק
 )על ובנימין יהודה של בחלקם היה המקדש שבית העובדה, לביז הזה ההבדלבין

 ה.(.פי
 שמעון יהודה, נשיאי אצל "נשיא" הזכיר לא : נשיא דן בני ולמטהכ"כ.
 אב.(. פי )על לשבטיהם ידועים אנשים שהיו מפני אולי?בנימיז,

 ה " ל ק רפ
 אבל מהיתם, היתה המעשר על כי וכרמים, שדות ולא ; לשבת עריםב.

 יקרצו שקטנים בינונים, : ם י ר ע 1 אב.( פי על )מ"ב אי-אפשר לשבת עריםבלי
 )מ"ב(. כרכים - והגדוליםכפרים

 את לעיר מחוץ ומרתם טביב אמה אלף וחוצה העיר מקירד--ה.
 אלף מודדים תחלה אלא האלפים, בכלל האלף אין : באמה,., אלפית קדמהפאת
 מן מודדים כך ואחר מגרש, הכמים בלשון נקרא וזה צד, מכל העיר סביבאמה

 אלפים שלשת הכל בין נמצא ולכרמים. לשדות אמה אלפים עוד ולחוץ הזההמגרש
 כשטת וזה ב'(, הלכה י"1 פרק ויובל שמיטה )הלכות הרמב*ם פסק כן רוה, לכלאמה
 )יש"ר(* ג' משנה ה' פרק סוטה במסכת הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזרר'

 תיכף לא מתהילים האמה אלף י טביב אמה אלף גהוצה העיר מקירד.
 לעיר, כשייך הנחשב העיר, לקיר שמחוץ השטה מקצה מ"ההוצה", אלא העיר,מקיר
- והוצה" העיר ומקיר עלא נ"ז, מרובין בגמרא שנחמרבמו  

 חש תורה אמרה



ח . -תיבר

~aw"כוי כך תמר ; norn ושיטש אמה שבמם .-. הם קתף, ניא ה ה 
 )ה.(. אמה(%-5

 האמה אלף מקצה היינו - חוץ הנקרא מהמקום : לעיר מחוץ ומדתםה.
 מושם וצא הוים גם הערימו מגרשי להם יהיה זהרמ"ח;
 ובאלה ~חרפ, לזרוע אסור למעלה הנזנרים אמה שבאלף אלא מגרש,נכתוב

-  
 הרמב*1(. פי פל )יש"רמותר
 שיהיה אפשר או נקבה, - עיר שם כי ועליהן, לכתוב היה ראוי ; ועליהם1.
 ם י ע ב ר א 1 )ישיר( מקלטים בשם נקראות הערים כאלו מקלט, המלה על מוסבהכנוי

 בכאן והיו בהן, חנו שישראל חניות ושתים ארבעים כנגד : ד י ע ם י ת ש1
 וערי ; עיר  וסותים ארבעים בארץ, חלק להם היה שלא ללויים. נתנו כךכגרים,
 לחוזר ויש גר, שמה הוא המקלט עיר אל שהנס לפי המקלט, ערי תהיינההלמים

 מערי תהיינה המקלט שערי צוה כן על בעיר", אתה "גר : העיר יושבי לו יאמרופן
 %*י(.  לחברך תאמר אל  שבך  מום ; להם ויענו בארץ. כגרים  הלמים גם ביהלמים,
 שממש ליהודה, פרט שבט, מכל ערים ד' היו באמת : תרבו הרב מאתח.
 הרב מאת : שנאמר וזהו אחת, עיר רק היתה  שממנו ולשמעון, ערים, שמנההיו
 נצי"ב(. פי )עלתרבו

 )ת"א(. הדם מגו14ל - דמא מגאל י מגאלי"ב.

 השוגו גרר וזהו פעולה, בחותה  שותפים  היו לא והלב שהידים , כשגגהט"ו.

  )מ"ב(.האמיתי
 ת"א(. פי על )יש"ר ביד  הנלקחת  באבן : יר  באבןי"ז.
 ת"א(. פי על )יש"ר ביד התקח עץ בכלי י יד עץ בכליי"ח.
 וחיב יהיה כאשר - דינא מן ליה אתחיב כד : בו בפגעו כ"א(. )וגםי"ס.

 )ת"א(. הדיןלפי
 חבורה לו לתת צריכים מקלטוי עיר אל העדה אתו והשיבוכ"ה.
 )מ"ב(. הדם מגואל בדרךשישמרוהו
 השגגות מיני ובהיות השוגג על היא  שהגלות באר כבר י הגרל הכהן מותער
 בלתי זמן לגלות נתן המזיד, אל קרובות ומהן לאונס קרובות מהן כי שוות,בלתי
 שיטת ומהם הכהן מיתת קודם מעט שגגתו שתהיה מהם כי השוגגים, בכלשוה

 את שיעניש ועד, היודע יתברך האל במשפט וזה הכהן, שימות קודם בגלותהרוצח
 הגדול שהכהן לפי י ל ד ג ה ן ה כ ה ת 1 מ ד ע ; )ס,( שגגתו מדרגת כפיהשוגג
 כי לבו אל יתן והחי יחרד העם כל ובמותו לאלהיו וקדוש בישראל וגדול שרהיה
 )אב.(. ויתנחם הדם גואל של לבבו ישקוט ולכן כלם, כצל האדםימי

 1 )הר*כ( ירצח לינון יתכן ש דין בית שביד הדם, גהאל : הרצח את ירצחל.
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 חובה ילמד שלא אהד לעד  אזהרר למותי בנפש יענה לא אחדועד

 שאמרו כמו משנאתו רק מעיד שהוא ויורה למות תהיה לא עדותו כי הדיינים,לפני
 )מ"ב(. זיגוד על קי*0 לפסחיםושכל

 והזהיר וחזר מרוצחים שוחד יקח שלא מתחלה הזהיר : תחניפו ולאל"ג.
 אנחנו אם כי שוחד, מקת בלי משפחתם וכבוד לתקפם או למעלתם להם נאניףשלא
 ספרי(. פי על )רמב"1 הארץ את נחניף הנה להםנחניף

 הארץ את תטנפו ולא 1 )ת"א( הארץ את תחייבו ולא : הארץ את תחניפוולא
 )ח.(* יכופר לא הארץ וליושבי י ר פ כ י א ל ץ אר ל 1 ;)ת*י(

 שוכן שאני מה כי לבאר חוזר : ישראל כני כתוך שכו ה' אני כיל"ד.
 א"ע(. פי )על ישראל בני לכבוד אלא הארץ לכבוד לא הואבתוכה

 ל"ו רקפ

 המטה, על מוסב זה כי לו, תהיינה אשר לומר ראוי : להם תהיינה אשרג.

 להם והפירוש ישראל, בני שבטי מבני אמר הפסוק שבתחלת לפי להם, אמראך
- 

 )יערר(. ההוא השבטלבני
 אלא זה נהג ולא ; )ב"ש( זה בדור אלא נוהג יהא לא זה דבר י הדבר זה1.

 לבא השבטים שהותרו יום באב, ט"ו : )רמב"1( חלוקה בעת הארץ את הנוחלבדור

 ך א ; ה.( פי )על עליז עממי כחג לדורות נשאר הנ"ל. הדור כל שמתו אחרי בזהזה
 פשיה %א שת ~תה מה לנשים: תהיינה אביהם מטהלמשפחת

 ק"כ ב"ב *מסבתמחלטת
 ישראל לבס שהש נחלה תסב ולא : ישראל למני נחלה :וסב ולאג ע"א"

 )יש"ר"
 השייכים ומאם מאב היינו, קי"א(, )ב"ב מטות משני ; ישראל בני ממטותח.

 ,-- אמה או אביה ממשפחת לאחד תנשא אם ספק ויש מטותלשני
 הכתוב, אומר

 נצי"ב4 פי )על לאשה  תהיה אביה מטה ממשפחתלאחד
 היתה שזו פי על אף הלסחר:  בבות  עשו בן משה את ה' צוה  כאשרי.
 )אוה"ח(. ה' יעץ כאשר צלפחד בנות עשו הנה מחלטת, פקודה ולא עצה,רק

 )א"ע(. אחים כולם היו לא דודיהן בני כי לאות : ממשפחתי"ב.

 ישראל בני אל משה ביר ה' צוה אשר  והמשפטים  המצות  אלהי"ג.
 אל משה את ה' צוה אשר  המצות אלה בפסוק מסתיים ויקרא ספר 1  מואבבערבת

 הרוצחים ומשפטי הנחלה משפטי שהזכיר לפי משפטים, כאן והוסיף ישראל,בני

elna); ם"ב(. מדן שיורד ? ירדן שמו נקרא למה : ו ח ר י ן ד ר י ל ע( 




