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 ד-א,במדבר פרק ח

 
 והתשובותהשאלות , הפרשה יאורב

 

  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  א, ח
  : מּול ְּפֵני ַהְּמנֹורָ ה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות-ַהֵּנרֹת ֶאל-ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת אֵ ָליו ְּבהַ ֲעלְֹתָך ֶאת-ֶאל  ַּדֵּבר  ב
  :מׁשֶ ה-ֶאת’ רֶֹתיָה ַּכֲאֶׁשר ִצּוָ ה  המּול ְּפֵני ַהְּמ נֹוָרה ֶהֱעלָ ה ֵנ-ֵּכן ַאֲהרֹן ֶאל  ַוַּיַעׂש  ג
 ִּפרְ ָחּה ִמ ְקָׁש ה ִהוא  -ְיֵרָכּה ַעד -ַמֲעֵׂשה  ַהְּמנֹ ָרה ִמקְ ָׁשה זָ ָהב  ַעד  ְוֶזה  ד

  : ַהְּמנָֹרה-מֶׁשה ֵּכן עָ ָׂשה  ֶאת-ֶאת’  ַּכַּמרְ ֶאה אֲ ֶׁשר הֶ ְרָאה ה

 
 ]מדרגת משה בנבואה [

 מפני כי הדיבור י הי ה  ,משה באוהל מועד שנסמכה זאת הפרשה לדיבור השם לע"ראבכתב ה

 . גם בלילה כי יהיה שם נר דלוק ולא יכבה

 ואין ספק שכן הוא דעת  . אלא ביוםה שהרי משה לא היה מנבא בלילן"רמבוהקשה עליו ה

 .  שביום דבר עמו לא בלילה.אל משה'  דבר הביוםויהי ) ג"כ' שמות ו( וסמכוהו .ל"חז

 

 אלא להגיד ,ל בשלילת נבואתו בלילה" כי לא היה דעתם ז,ללשאין בזה קושי א כואומר אני 

בחלום  וכמו שנאמר ,השתמשות חושיוב ו,שלא הייתה נבואתו בחלום הלילה אלא בהקיץ

 שתהיה למש ה  ל"חז אבל נבואת בהקיץ מזו לת חלום לא שללו . לא כן עבדי משה,אדבר בו

 , ברצותו לנבא, כי  גם בלילה יתחייב, כי אם הוא היה מנבא ב כל עת שירצה, ביום ובלילה

 . תבואהו הנבו אה

.  ובאתהו ה נבואה אז כמ ו שנזכר שם, כמו  שהעיד הכתו ב,והנה כשעמדו על הים הי ה לילה

 שבהיות משה עליו ,והם גם הם אמרו ושאלו.  ספקל"חז לא עשו בו ,אבל מפני היו תה בהקיץ

 הרי  ,י היה לילה במה היה י ודע משה מתי היה יום ומת,השלום בהר בנבואה מתמדת

 . שלדעתם גם בלילה היה מ נבא שם

 

 ]מדרגת אהרון והדלקת הנרות[
 שבעבור שז כר  , ויהיה ה עניין בסמיכ ו ת הפרשיות.ל"חז גם לדעת ע"ראבכ צדקו דברי ה"וא

 לכ ן . אבל אהרן לא היה שומע אותו,א משה אל אוהל מועד וישמע את הקולולמעלה שבב

 כדי להודיע ,דש וקת הנרות במנורה אשר בהיכל הק את אהרן על הדלהשיצווסמך לזה 

 לא ישמע הזל כם  וע,שאהרן וגם בניו יכנסו ב הי כל בכל יום ב בקר ובערב ל הדליק את הנרות

 .אהרן את הקול שיהיה שומ ע משה
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 והיה ההיכל  מאיר מנרות ,' גם משה היה נכנס שם פעמים בלילה לשמוע את דברי ה

 וזהו סמיכו ת .דשים לשמוע נבואתוודש הקואו אל קו להיישיר דרכו של משה בב.המנורה

 . בומתיישהפרשיות האלה נאה 

 . כי גם בניו היו מדליקים אותה,ואין ספק שהדלקת הנרות לא לבד הייתה מיוחדת לאהרן

 .  וכן היה  בהקטרת הקטורת.וכמו שאמר יערוך אהרן ובניו מערב עד בקר

 , 'דש הו לצוותו בעצמו שהוא ק,ן לבדחס הכתוב הדלקת הנרות במקום הזה לאהריאבל י

 ו כן היה שאהרן הוא בעצמו הדליקם כל .וידליקם בכל ימיו מפני כב ו ד המשכן שנעשה בימיו

 .  אל מול פני המנורה העלה נרותיה,ועל זה נאמר כאן ויעש כן אהרן. ימי חיי ו

 

 ' השאלה הא
כי הנה בסדר ואתה תצו ה   ,במקום הזה על הדלקת הנרות במנורה על ידי אהרן' למה ציוה ית

כ  " וא. יערוך אותו אהרן ובניו...ה ויקחו אליך שמן זית זךוואתה תצו באומרו ,כבר ציוה עליו

גם שבסדר אמור אל הכוהנים נזכרה שנית המצווה  . באה כאן המצווה הזאת שלא לצורך

ת אל משה לאמר צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתי' וידבר ה שנאמר ,הזאת

 . הרי לך המצווה הזאת משולשת בתורה מבלי צורך. למאור להעלות נר תמיד

  : כתבי"ורש

 לפי שכאשר ראה אהרן חנוכת ?למה נסמכה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים

 שאתה  . שלך גדולה משלהם, חייך: ואמר לו הקדוש ברוך הוא,הנשיאים חלשה דעתו

 ' מדליק ומיטי ב את הנרות ערב ובקר וכו 

רת ו כי למה ינחמנו בהדלקת הנרות ולא בקט, הקשה עליו בדברים נכוחיםן"רמבהאבל 

 . ונכנס לפני לפנים, שהייתה מיוחדת אליו לבדו,ובעבודת אהרן

 . לישב ההגדה הזאת על חנוכת הנרות שהיה בבית שני על ידי החשמונאיםן"הרמבוהשתדל 

 .ישב הדבר על פשוטו באתיי ואני ל,וכל זה דרך דרש הוא

 

 ' אשובה לשאלהת

 ]שלושת המופעים של המנורה בתורה[
 לפי .לם לצורךו נראה שהם כ, כשיעוי נו הפרשיות  שבאו בתורה  על הדלקת המנורה,והנה

 אב ל  ,ה על שמן המאורו אינו מצווה שאז יצו, כמו שפירשתי שמה,והו בסדר תצמרשמה שנא

 , הועבור שאתה תצו רצונו לומר שב,ואתה תצוה ויאמר הכתו ב .הוא הודעת מה שיהי ה

 לכן מפני  , והעבודה  ההיא יערוך  אותה אהרן ובניו.שעתיד אתה לצוות את ישראל ויקחו אליך

ואתה הקרב  כי זו היא גזרת המאמר ,'זה אתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו וגו

 . אליך
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.  ולבניואה ההיא לאהרןו לכן לא הייתה הצו,ומפני שלא הייתה הכו ונה שם לצוות על ההדלקה

 לפי  , אם במנורה ואם במ קום אחר: במה י הי ו הנרות,ן"רמב כמו שזכר ה,וגם שם לא פירש

 . דש לא זולת זהול ה בפרשה ה היא הייתה להקריב לאהרן ולבניו לעבודת הקושהכוונה כ

 

 שהם יתנו אותו , בא הצווי לישראל על עניין שמן למאור,בסדר אמור אל הכוהניםאמנם 

 . ציוה לאהרן ולבניו על ההדלקה אבל לא ;מממונם

 

 עוד , שמלבד מה שאמר לישראל על שמן המאור,ובעבור ז ה הו צרך יתברך לומר עתה למשה

  בהעלותך את הנרות,דבר אל אהרן ואמרת אליו והוא אמרו . לאהרן  על אופן ההדלקההיצוו

 . פן שיזכ ור יעשה בזה האו - אלא שכאשר ידליקם , כי לא ציוה אותו שידליק את הנרות.'וגו

 

 'בהעלותך'פירוש הביטוי 
 שעליית ,כאשר תדליק את הנרות - בהעלותךבפירוש ) 'ח' שם בי "רש(ואמרו המפרשים 

 .הלהב מההד לקה תקרא העלאה

 ובהיט י בו את הנרות היה מוריד ם , כי שבעת הנרות היו מודלקים ממנה,ויותר נכון לפ רש

 היה נותן בהם שמן  ,תםו ואחרי נקי,חםומסירם מן המנורה כדי לנקותם משמרי השמן והפ

 .  ואז היה מעלה הנרות הדלוקים ומניח אותם על המנורה,זית זך ופתילות חדשות ומדליקם

 יניחם באופן שיפנו ויאירו הנרות ההם אל מו ל  , שבהעלות הנרות על המנורה,ונצטווה עתה

 .  על פניך יברכך אם לא; כמו ופניך הולכי ם בקרב,ופני המנורה  הוא גופה. פני המנורה

 והיא פונה אל עבר פני ה  ,והעניין שהנרות שלושה מכאן ושלושה מכאן יהיו פונ ות אל האמצעי

 .דשיםודש הקושהוא כנגד ק

 

 ]דרגות ראשי בני ישראל: סיכום[
 שאחרי שזכר הכתוב מניי ן  ,והי ותר נכון בסמיכות הפ רשיות האלה ועניין זאת המצוו ה הוא

 בא הכתוב לסדר  , וחנוכת המזבח שעשו הנשיאים,ום הבכורו ת והבדלת הלוויים במק,העם

 ,היה מנבא בכל עת שירצהשוזכר ראשונה מדרגת משה . מדרגות שלמות ראשי בני ישראל

  .ובבא משה אל אוהל מועד אמר הזל  וע.ונכנס לפני לפנים בכל שעה

 הנרות   שהיה נכנס להיכל להדליק את, זכר מדרגת אהרן,ה"אחרי שזכר מדרגות משה ע

  . והיה  מעלה את הנרות ומסדר אותם,בכל יום

 

 ]משמעות המנורה[

 כפי  דעות הרבה ,וכבר ביארתי בסדר תרומה שהמנור ה ושבעה נ רותיה הי ו  רומזים

וששת הנרות .  והיה הנר האמצעי כנגד השמש].כוכבי לכת- [ על כוכבי הנבו כה,מהחכמים



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת בהעלותך 

 

 

8

8

 . ם למטה ממנויחציים מלמעלה ממנו וי חצ,כנגד ששת הכוכב ים האחרים

 רמז לשבע , ולכך היו בה שבעה נרות,וביארתי שלדעתי המנורה רמז לחכמות העיוניות 

 , כדי ששפתי כהן ישמרו דעת,םבכול ומפני שאהרן נשתלם .חכמות שהם מאירות נפש האדם

 ושאל , זכ ר שהוא יעלה הנרות,לכן כשרצה הכתוב כאן ל באר מדרגת שלמות אהרן בחכמות

 רוצה לומר שתהיינה מסכי מות אל ארון העדות ולתורה  ,נורה יאירו שבעת הנרותמול פני המ

 . האלהית

 

 ולזה אמר כאן  . בשניהםהשוו  בהי ות העניין ,ב ר כאן הכתוב במנורה ולא בקטורתיומפני זה ד

 כי היא ה ייתה  מקשה מבלי  , כלומר  המנורה לא דבר רק הוא,וזה מעשה  ה מנורה מקשה  זהב

עוד .  שאין תכליתה דבר ריק ובטל, ואמר זה במקום התכלית. ידיעהיריבו כי אם ,ריקות כלל

 .  כי החכמ ה היא נצחית וקיימת כזה ב  בין המתכות,זהב באומרו ,ביאר שלמות חומר המנורה

 

 שמהירך שהוא היותר  גס , רוצה לומר.ה מקשה הי אחעד ירכה עד פר ,ולעניין הצור ה אמר

 כלומר לצורך  ,מקשה היא -ה נכלל בצורת המנורה  שכל ז, עד הפרח שהוא היו תר דק,ועב

את ' כמראה אשר הראה ה ובאר שלמות הפועל באומרו .ורמז רב נתכוון ולא דבר ריק הוא

 : בח הכ תוב את המנורה בכל ארבעה סיבות יהיכ ש"הנה א. משה כן עשה את המנורה

  .הפועלתו תוהחומ ריצורית ההתכליתית ו

 
 ' השאלה הב
את משה כן עשה  ' כמראה אשר הראה ה' שה המנורה מקשה זהב וגווזה מעבאומרו כאן 
 וכבר נצטווה עליו  , כי למה הוצרך לצוות כאן על מעשה המנורה ומלאכתה.את המנורה

ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה  שנאמר ,בסדר תרומה עם שאר מעשה המשכן

  .המנורה ירכה  וקנה גביעיה  כפתוריה ופר חיה ממנה יה יו

 ואם זכר זה למה לא זכר כאן כפתוריה ופרחיה ושא ר  ,צרך לצוות עליה מקשהולמה הו

 .הדברים שבמנורה

 

  בתשובה לשאלה
 אלא  . כי כבר זכרו במקום שציווה  עליהם, לא נזכר בכתוב להודיע מעשה המנורההזל וכ

. ד בחכמת הגלגלים ושאר החכמות העיוניות הנרמזות בהולבאר מעלת אהרן שהיה שלם מא

 ולכן  היה נכנס לפני , ששלמות משה העליון  ה יה במעלת נבואתו, לה הכתוב ב זהי גוכאלו

 ולכן היה נכנס  , ושלמות אהרן היה בחכמות העיוניות הנרמזות במנורה וסיבותי הם;לפניםו

 לא היו נכנסים באוהל מועד , ואמנם הלוויים שהי ו  למטה מאהרן במדרגה.באוהל מועד בלבד

  .ולכן סמך אליו פרשת קח את הלוויים. הני השםולכ אבל היו משרתים ,ככוהנים

 .'והב' והותרו במה שפרשתי בזה שתי שאלות הא
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 כו-ה,במדבר פרק ח
 ]מדרגת הלוויים ודרך חינוכם[

 ' השאלה הג
 כי  כב ר ציוה על ז ה  ,'וגוקח את הלוויים מתוך בני ישראל  ,כאן למשה' במה שציו וה  ית

רב את מטה לוי והעמדת אותו לפני אהרן הכהן ושרתו  הק : שנאמר,בעצמו בסדר במדבר סיני

 . נתונים נתונים המה לו מאת בני ישראל,ונתת את הלוויים לאהרן ולבניו' אותו וגו

 .ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור :ואמר

 
 ' גתשובה לשאלה

כי אחרי  . ויים והיא מהלו, במקדשעתה יבאר הכתוב המדרגה השלישית ממשרתי השם

 , וציווה לקחת אותם לו לעבודתו תחת כל בכור,ואני הנה לקחתי את הלווייםשזכר למעלה 

 שצריך שיעשו , כדין כל אדם שעולה לגדולה ומעלה,ך יחנכם וימלא את ידםיהוצרך לצוות א

כ " ולא באה א.כ" גם כאשר עשו לאהרן ולבניו ולנשיאי,כ"דוש מעלתו גילו רשומים יורו על ח

 כי זה כבר  נאמר למעלה  ,הפרשה ה זאת להודיע לקיחת הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל

 . נוכםיאלא לבאר אופן סדר ח

 . 'והותרה בזה השאלה הג
 

 יד-א,במדבר פרק ט
 ]הסדר הכרונולוגי של הפרשות[

 היה ראוי שתהיה כתובה  זאת הפרשה ,אם היו פרשיות של תורה כתובות בסדר זמניהם

 כאשר  ,דש הראשון בערב פסחוד לח" כיון שהיא הייתה בי, העם ועניני הלווי יםקודם מניין

 ומניי ן העם ועניי ן   .במועדו' שאלו הטמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב  את קרבן ה

 .ל אין מוקדם ומאוחר בתורה" ומכאן ארז,הלווי ים היו ב חודש השני

  

 הזה להזכיר המצוות שנצטוו  רביעיספר הה כי כאשר בא , נתן טעם בזה האיחורן"והרמב

 והזכי ר  .קונו כל ימי המדברי רצה להשלים מניין אוהל מועד ות,ישראל במדבר סיני לשעתם

והזכיר קרבנות . קון המשמרו ת למשאילה הדגלים ומקום האוהל ומעמד משרתיו ותיתח

נוכת  והשלים קרבנותם בח,הנשיאים שהביאו העגלות אשר ישאו בהם כל ימי היותם במדבר

 שלא ישכחו מצוות , ואחר כך שב להזכיר האזהרה שהזהיר  אותם.מניסן'  והוא  מא,המזבח

 . וכמו שכתב בפירו שו,הפסח

 . ואין דבריו אלה נכונים בעיני
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 שרצתה התורה לספר מה שנעשה בהי ותם בהר  סיני בספרי ם ,תת העניין ה ואיאבל אמ

 משם ,דש השניונה השנית בח בא לספר מה שנעשה אחר כך בשרביעי וב ספר ה.הקודמים

ואחרי עניין הלווי י ם  . דש השני מהשנה השניתו ולכך זכר ראשונה מניין העם שהיה בח .והלאה

דש שני אחר מניין העם  ועניין הדגלי ם  ו  שהיה גם כן באותו ח,ולקיחתם תחת הבכורות

 ואחר כך חנוכת המזב ח  ,דש השני ההואו שכל זה נתקן בח,ומשמרות הלוויים ומשא ם

והמשיך לזה  מדרגת משה .  נשיאים שהיה גם כן אחרי מניין העם כמו שביארתי במקומומה

 וטהרת , ומדרגת אהרן גם כן בחכמתו ובמקו מו ה מיוחד אליו ולזרעו,רבנו במקום נבואתו

 .  ומקום עבודתםםוחינוכ הלווי ים 

 

 ]פסח שני[
 ַהּפֶ ַסח ַּבּיֹום ַההּו א  -ָיְכלּו ַלֲעׂשת-ֲאָנִׁשים אֲ ֶׁשר ָהיּו ְט ֵמִאים ְלֶנֶפׁש  ָאָדם ְולֹא ַוְיִהי ו

  :ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני מ ֶׁשה ְוִלְפֵני ַא ֲהרֹן ַּבּיֹום ַההּוא
 ָהֲאָנִׁשי ם ָהֵהָּמה  ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְט מֵ ִאים ְלֶנֶפׁש  ָאָדם  ַוּיֹאְמרּו  ז

  : ֵני ִיְׂשָרֵאלְּבמֲֹעד ֹו ְּבתֹוְך ְּב’ ָקְרַּבן ה-ָלָּמה ִנָּגרַ ע ְלִבלְ ִּתי ַהְקִריב ֶאת
   :ָלֶכם’ ְּיַצֶּוה ה-ֲאֵלֶהם  מׁשֶ ה ִעְמדּו וְ ֶאְׁש ְמָעה  ַמה  ַוּיֹאֶמר  ח

 

 והוא שעשו ישראל ,דש השני מהשנה השניתווזכר אחר כל זה עניין אח ר שנעשה באותו ח

'   וציווה  ית, ושהיו אנשים שהיו טמא ים לנפש אדם.דש ניסןו שהיה  בח,את הפסח במועדו

 . דש השניושני בחשיעשו פסח 

 ציוה יתברך לעשות פסח שני  ,דש שני ההואו להודיע שבח,כ נכתב כאן הספור הזה"הנה א

 כי עם היות טומאתם  . ולא היה אם כן בזה דבר מוקדם ומאוחר אשר לא כסדר.לטעמים ההם

 הנה מצות הפסח השני שנתחדשה עתה היה  ,דש הראשוןואשר סבבה הדבר הזה  בח

 הכתוב הזה להודיענו שציווה השם  שיעשו הפסח  ,ן אם כ, ולא בא,ישיעשוהו בחו דש השנ

 וקרה  , שלפי שציווה יתברך בזמן החג שיעשו את הפסח, אבל היה זה הקדמת ידיעה,במועדו

 וזהו  ,דש השניו בא עליו הדי בור שיעשו את הפסח בח,שהיו שם אנשים טמאים לנפש אדם

 . פור במקום ה זהינכתב אותו ס אשר בעבורו ,דש השני ההואו שנתחדש בחשהחידו

 

 לא עשו ישראל כל ימי היות ם במדבר אלא הפסח הזה  ,  לברכהםזיכרונ חכמינוועל דעת 

 והייתה מילת הזכרים  , לפי שלא מלו בניהם ועבדיהם הנו לדים להם בדרך,בשנה השנית

 . ל שבגנות ישראל הכתוב מדבר"ואמרו ז. מעכבת

 

 והנה לא מלו בניהם הנולדים להם ,ח בשנה השניתולשואל שישאל איך עשו ישראל את הפס

 ומילת בניהם היי תה מעכבת אותם משחיטת הפסח ואי ,במדבר כמו  שנזכר בספר יהושע

  - אפשר שלא נולדו רבים בשנה הראשונה
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 כי עמדו שם ימים רבים , כי בשנה הראשונה לא נסעו ממדבר סיני, משיב על זהג"והרלב

 ולכ ך  ,ים רבים שישבו שם יתכן שמלו בניהם הנולדים במדברובימ . כמו שנזכר בזאת הפרשה

.  כי לא ידעו כמה יתעכבו במקום אחד,אבל מאז והלאה לא היה אפשר למול. עשו את הפסח

 . ולכך לא מלו עד שמל יהושע

 י"רש(ל " שמילת הבנים והעבדים אינה מעכבת כדברי קצת החכמים ז,אוהוהנראה לי בזה 
דש השלישי קבלו את ו ובח,דש הראשון ניסןוישראל יצאו ממצרים בח והנה .)ד"ב מ "במדבר י

 ולכ ך .דש השביעיו ונתכפר ביום  הכיפ ורים שהיה  בח, ומיד  אחר כך עשו את העגל,התורה

 , אבל בשנה השנית. הם עשו את הפסח במועדו ככל חקותיו וככל מ שפטיו,דש ניסןוכשבא ח

 ולכן ,ת הפסחואולי יהיו מתעצלים במצו' ת חשש י,שכבר נתרחקו יותר מזמן  יציאתם ממצרים

 ,  כי בהיותם במדבר סיני קרוב מן הישוב וקרוב למדין,ויעשו בני ישראל את הפסחבור יבא הד

 .  היה אפשר להם לעשות את הפסח במועדו, גם מצות ומרורים,אשר שם ימצאו הכבשים

 

יכלו לעשות את הפסח  לא ,  כל השנים שהיו במדבר ו להיותם רחוקים מן הישוב,כ"אמנם אח

 . אחר עד בואם אל ארץ נושבת

 

 . ' ד יום וגו" והוא אמרו בי, ביאר מיד מהו המועד שלו,ולפי שציווה השם שיעשוהו במועדו

ואמר .  רצונו לומר שה תמים זכר בן שנה, על המצוות שהם בגופו של פסחוחוקותיככל ואמר 

 ומשה  .י אש ראשו על כרעיו ועל קרבו רוצה לומר צל, שהן על גופו, על המצותוככל משפטיו 

  .וכמצוות והם עשו ,אמר הדבר לישראל

 

 ]?מה בקשו הטמאים ממשה[
 ומפני שכבר נתבאר בסדר בא אל פרעה שלא  .אך קרה שהיו שם אנשים טמאים לנפש אדם

 על כן כשראו האנשים האלה שהיו טמאים מזמן קרוב ,ישחט הפסח על מי שלא יאכל אותו

א בי ו ם ו הוצרכו לב,ד בניסן" לטהרתם חל ישביעי  כי טרם הי ום ה,ין במ י נדהיולא נתחטאו עד

 . ואהרן שומע,בורם היה אל משהי אך ד. לפני משה ולפני אהרן. יום שחיטת הפסח.ההוא

במועדו בתוך בני  '  למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה.אנחנו טמאים לנפש אדםואמרו 

  .ישראל

 

 :הטמאים בדברי האנשים ,'השאלה הז
'  למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה שאמרו ,בדברי האנשים הטמאים לנפש אדם

 שהיה זה מפני היו תם טמאים לנפש אדם מזמן  , כי הנה הייתה תשובתם בדבריהם.במועדו

 ואיך יקריב ו  ,ד בניסן" כי טרם היום השביעי לטהרתו חל י,ין במי נדהי ולא נתחטאו עד,קרוב

 .  כיון שמי נדה לא זורק עליו ונכרתה,'טמאו את מקדש ה כי י,בתוך בני ישראל
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 כי  . והוצרך לומר עמדו ואשמעה, למה לא השיבם משה מיד,ואם היה הדין הזה ברור כשמש

 .היה לו לומר פיכם ענה בכם שאתם טמאים ולכן לא תקריבו

 

 ' זתשובה לשאלה
 וממחנה  הלווי ממחנה  שהם לא היו מצורעים שישולחו ממחנה שכינה ו,והי יתה טענתם זאת

אבל  . הלוויכ זבים וזב ות שישולחו ממחנה שכינה וממ חנה " ואינם ג. ולא יתחברו בהם,ישראל

 משולחים אלא ם שאינ, מתי שהם טמא,הייתה טומא תה יותר קלה מכל אלה הטומאות

 וכיו ן   . ו כל שכן במחנה  ישראל כמו שיתבאר,הלווי וי שבו במחנה  .ממחנה שכינה בלבד

 כי אף על פי שימנעו  .בתוך בני ישראל' למה ימנעו ויגרעו לבלתי הקריב קרבן ה ,שהדבר כן

על גבי '  אין ראוי שימנע לבלתי הקריב את קרבן ה,מלאכול בקדשים ולא יאכלו את הפסח

 כ ן  , בתוך מחניהםםעימה כי כמו שהם בהי ותם טמאים יושבי ם .מזבחו  בתוך קרבנות ישראל

 . וכב ודו הוא שיקובל לפניו,' כי הוא קרבן ה,נותיהםקרב קרבנם עם קרבו היה ראוי שי

 

 מהקרבת .במועדו בתוך בני ישראל' למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן הוזה עניין אמרם 

 למען לא , לפי שהיה דעתם שיתקרב פסחם על גבי המזבח. לא מאכילת הפסח,בר ויהקרבן ד

 .  אף על פי שלא יאכלו ממנו, ובוש ה וכלימה כאלו הם ערלים ובני נכרןגירעויהי ה להם 

  , והנה נתקשה משה בדבר הזה . לכם'    ההיצו ווהנה משה ר בנו השיבם ע מדו ואשמעה מה 

 ולכן הוא יתן . ושאין יתברך מקפח שכר כל בריה ובריה ,לפי שראה כוונתם רצויה לשם שמים

  .דרך ישרה לשאלתם

 ' השאלה הז והותרה בזה
 

 ]אפסח שני לטמאים יחידים ולציבור טמ[
 , ובאומרו איש איש.דבר אל בני ישראל איש איש כי יהיה טמא לנפשועל זה באתהו התשובה  

 ,אבל אם היו רוב הקהל טמאים. שלא ינהג זה הדין הפסח שני אלא בהיות הטמאים יחידים

 .  בצבורתנידחי כי  הטומאה ,ישחטוהו בט ו מאה ויאכלוה ו בטומאה

 כי מרבי ת ,פסח שעשה חזקיהו בחודש ה שניוהראיה על ז ה מה שנאמר בדברי הימ ים על ה

כי מרבית העם מאפרים ומנשה ויששכ ר  ) 'י' ח' ב ל"דה( ואומר .הקהל אשר לא נתקדשו

 לפי שחזקיהו וסיעתו דחו את ,אכלו את הפסח ולא ככתוב ונאמר שם כי .וזב ולון לא נטהרו

את הפסח ויועץ ה מלך ושריו ו כל הקהל בי רושלים לעשות  שנאמר .הפסח לחודש השני

  .בחודש השני כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא כי הכוהנ ים לא התקדשו למדי

 ,ולא ככתוב אכלו את הפסח ,ומה שאמר שבעבור דחיי ת הפסח בהי ות רוב הצבו ר טמאים

 אבל לא רוב הקהל ב הי ותם , הוא ידחה את הפסח,למדנו שאיש איש כי יה י ה טמא לנפש

 . טמאים



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת בהעלותך 

 

 

13

13

 אמנם זכר . כי הוא הדין ב שאר הטומאות,וחד לטמא מת בלבדוביאר עוד שאין הדין ה זה  מי

 .  לפי שבזה ה ייתה ה שאלה,כי יהי ה טמא לנפש

 ולא , שהוא שהלך בדרך ונתעכב שמה,  אפשר לפרשו כפי פשוטו,או בדרך רחוקהמרו ווא

 כי כל אדם יודע המועד אשר ב ו  ,ל אינו" אבל כפי דעת חז.ד בחודש הראשון"א בי ויכול לב

 היה , רצונו לומר השה,ל שהקרבן" רק אמרו חז. והי ה לו להקדים כפי המרחק,סחיהי ה הפ

.  כגון שברח חוץ לאסקופת העזרה או נטרף או לא מצא לו שה,רחוק בזמן שחיטת הפסחים

 כי אם רחוק , להגיד שאינו רחוק מהלך בלבד, היא נקודה מלמעלהרחוקהומפני זה מלת 

 .מציאות הקרבן שמה

  

 והטעם כאלו היית ה  .דשוד לח"בחודש השני בי' צה לומר אך יעשה פסח לה רו,ועשה פסח

 ,  ואין צבור נדחים,ל יחיד נדחה עד פסח שני"חזמרו וא. אותה שנה מעוברת ונדחה ניסן

 .  והוא היה מלך צדיק,צבורהבר ה שנים זו אחר זו מפני צורך יכמעשה חזקי הו שע

 

 כמו  ,ל מהקרבת הקרבן לאכילת הפסחולפי שהאנשים השואלים היו עוש ים ב טענתם הבד

 כי מי  .על מצות ומרורים יאכלהו אמרשה  וז. הודיעם יתברך שאין הבדל ביניהם,שזכרתי

לפי שככל  .  ועצם לא ישברו בו,קרו הוא יאכל בו עד שלא ישאיר ממנו עד ב,שישחט פסחו

קת ו בכל ח לפי שכל זה הוא נכלל,ות המצותוולא הוצרך לפרש מצ. קת הפסח יעשה אותווח

  .דשו וגם לא למקרא ק, אך אינו חייב לבער את החמץ.הפסח

 

 לא יחשוב בלבו לעשות -  ו בדרך לא היה,כוב טו מאהי ואין לו ע,אבל האיש אשר הוא טהו ר

 והיה  , ומזדונו ורצונו חדל לעשות הפסח, כי אם כה יעשה מבלי הכרח,כזה לדחות את הפסח

 ולכן חטאו , שהוא החודש הראשון,לא הקריב במועדו' כי קרבן ה' ונכרתה וגו ,נשו בכרתוע

 . ישא מהכרת הנזכר

לפי שהיה עונש מי  . והנה לא נתן כאן עונש לטמא או רחוק שחדל לעשות הפסח בחודש השני

 או בחודש השני לטמאים ,וה בין שיהיה בחוד ש הראשון לטהורים וקרו ביםו ש,שחדל לעשותו

 . ורחוקים כמו  שזכר

 

 ]בפסחדינו של גר [
 ] 573[ עניין הגר בפסח 'השאלה הח

כי הנה  עניין הגר בפסח כבר ציוה עליו בסדר בא ' וגווכי יגור אתכם גר ועשה פסח באומרו 

המול לו כל זכר ואז ' זאת חקת הפסח וכי יגור אתך גר ועשה פסח לה שנאמר ,אל פרעה

נאמר שיעשו את הפסח  וכבר ,כ ציוה עליו עתה פה" ולמה איקרב לעשותו והיה כאזרח הארץ

 . שזה מכללם,ככל חקותיו
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 ' חתשובה לשאלה
 שיעשה , לפי שהגר שנתגייר במצרים כבר נזכר בסדר בא אל פרעה,והנה זכר כאן פסח הגר

ו שינ ה  , יתכן  שרצ ה לכתו ב נכרי? [אבל אם אולי היה פרסי .  הי ציאהבנסי מפני שגם הוא זכה ,את הפסח

 התורה שהגר הצוות ,א עשה פסח ונתגייר קודם החודש השני ול,בחודש הראשון ]מפחד הנוצרים

 ואינו תשלומי פס ח  , כי הנה ה פסח השני הוא רגל בפני עצמו,אשר כזה יעשה פסח שני

.  על המצוות שבגופ וכחוקת הפסח ואמר .ולכן ינהג בו מי שלא נהג בפסח הראשון. ראשון

 . ופו על המצות ומרורים ושאר הדברים שעל גוככל משפטיוואמר 

 . כ המצוו ה הזא ת לגר כפולה ומיותרת במקום הזה"ולא היה א

 .'והותרה בו השאלה הח
 

 י,  פרק י–טו , במדבר פרק ט
 ]עמוד הענן מנהל את מסעות ישראל[

  תשיעיתהשאלה ה
 וגומר כי מ ה צורך להודיע ו ביום הקים את המשכן כסה את הענן את המשכןבאומרו כאן 

 : וכבר נאמר זה במקו מו בסוף סדר פקודי,הוקם המשכןהכתוב כאן מ ה שהיה בי ום  ש

וב העלות הענן מעל המשכן ' מלא את המשכן וגו' וכבוד ה ויכס הענן את אוהל מועד

על ' כי ענן ה .יסעו בני ישראל בכל מסעיהם ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו

  .המשכן יו מם ואש תהיה לילה בו לעיני בני ישראל בכל מסעיהם

 . מה צורך היה לכתבו שנית במקום הזה,ואם כל זה כבר נאמר שם

 
 םוהישנותבכפל הדברים  - עשיריתהשאלה ה

 -מ רו ו וא. שבא כאן בעניין ה זהםוהישנותבכפל הדברי ם 

ויש אשר . יסעו' יחנו ועל פי ה'  על פי ה,ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן

 , או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו,ן בבקר ונסעו ונעלה הענ,יהי ה הענן מערב ועד בקר

 ' או יומים או חדש או ימים וגו

בהאריך הענ ן   :והי ה די לומר במאמר כללי. לוקים שעשה בזהישלא היה צורך בכל אותם הח

 יסע ו ' יחנו ועל פי ה' על המשכן לשכון עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלותו יסעו על פי ה

 .ראה שהם אריכות ומבלי צורךים ילוושאר הדברים כ

 

 'י –' טלשאלות  תשובות
 התחיל להגיד עניין עמ וד הענן ועמו ד  ,כשרצה הקדוש ברוך הוא לספר מסע העם ממדבר סיני

ינו  יאין ענ ,וביום ה קים את המשכן ואמרו .רשיזכ והאש שהיו מורים על נסיעתם וחנייתם כמו 

 והוא מ ה  ,אז באותו יום שהוקם המשכן ממה שהיה ןזיכרו  אבל הוא ,שעתה נתחדש זה
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 כבר נכתב במקומ ו  שכסה הענן את , כאלו אמר ביום שהוקם המ שכן.שנזכר בסוף  סדר פקודי

הל  שהיו שם לו חות  ו כי לכבוד הא.הל ה עדותו רוצה לומר בעבור א.ה ל העדותוהמשכן לא

  .לווסה הענן האלהי את המשכן כיהעדות כ

 , להגיד שלא היה הענן מכסה החצר,הל העדותו לא שאמר, כתבוהרב רבי משה בן נחמן

 . הל העדותואלא לא

 

 ואחר .קרו ובע רב היה על המשכן כמר אה אש שהיה מתמיד עד הב,פר שהרי זה ביוםיוס

 ביאר שבאותו אופן עצמו היה כל ימי  ,אשספר הדבר הנפלא ההוא שנתחדש כבר ביום הה ו

ונו לומר שתמיד היה כן הע נן מכסה את  רצ,כן יהי ה תמיד הענן יכסנו אמרשה   וז.המדבר

ככה יעש ה   כמו . עתיד במקום עבר,כן יהיה  תמידויהיה אמרו . המשכן ומראה אש לילה עליו

 שיום הענן  ,רצונו לומר כן היה תמיד כמו שהיה ב אותו יום שהוקם את המשכן .איוב כל הימי ם

 . יכסנו ומראה אש לילה

 

 אם ישאל אדם ולמה  , אבל הענן ביום, לילה ואפלהוהנה האש הי ה בלילה להאיר להם באישון

ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי  לכן כדי להשיב על זה אמר ,לעשות הנס ההוא' הוצרך ית

 ובמקום אשר ישכון ש ם  , רצונו לומר מיד אחרי עלותו יסעו בני ישראל.כן יסעו בני ישראל

סעם ות על הרצון האלהי בננמצא שהענן היה לאות ולמופ. הענן שם יחנו בני ישראל

 שהוא היה בדב ר  ,רצונו לומר כפי הענן. יחנו' יסעו ועל פי ה' ונמשך מזה שעל פי ה. ובחנייתם

 .כל ימי אשר ישכון הענן על  המשכן יחנו  ו בהעלותו יסע ו וכ מו שביאר .ומרצונו' הזה על פי  ה 

 .  כי עמודי הענן והאש היו נגררים אחרי ארון העדותנלמדומזה 

 

ובהאריך הענן על   באומרו ,'סעם ובתחנותם על פי הור הכתוב מהכנעת בני ישראל בנוספ

 ולא , לא היו ישראל קצים בישיבתם שמה, רביםםותשבו בקדש ימי כמו המשכן ימים רבים

 ולא יקוצו  וייסעולא '  אבל היו שומרים משמרת ה,פוצרים במשה מנהיגם להוליכם משם

 ,  אף על פי שהיה להם מי מנוחות ונחלי עדן,ימים מספר וכשהיה הענן . ואיחורםםבעיכו ב

'  יחנו ועל פי ה' על פי ה אבל . לא היו מבקשים ממשה לשבת שם יותר זמן,חםונה בדרך כיוע

 .  כי כפי  מה שיורה ה ענן היו הם נוסעים וחונים,וייסע

 

וששים   הוא להגיד שכמו שלא היו ח, וגומרויש אשר יהיה  הענן מערב ועד בקרואמרו עוד 

 כי פעמים ק רה שהיה  ה ענן שוכן בע רב .רחם ועמלםו ככה לא היו חו ששים לט,לרצונם

 והוא טורח  . ועל כל זה היו נוסעים, ומיד בהשכמ ה היה נעלה הענן,קרוומתמיד שם עד הב

.   ופרקו העגלות ויניחו משאם כמנהג הבאים מן הדרך, כי היו העם סבורים שיעמדו שם,גדול

  . ולמה נשוב אליו מיד, עתה באנו מן הדרךולא היו אומרים הן

 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת בהעלותך 

 

 

16

16

 תבתחיל או הלכו כל היום וחנו , כלומר.או יום  ולילה ונעלה הענן ונסעו ,ויותר קשה מזה

 ,חנותנו והיה להם להתרעם ולומר הלא אתה ידעת . ובלילה ההוא עצמו נעלה הענן,הלילה

 .מי הקיץ ילכו במ דברות בלילה כי בי. אבל הם לרוב הכנעתם היו מיד נוסעים.ואיך נלך בלילה

  . שאין פוצה פה מה ם ומצפצף בתרעומות על זה,והכלל

 רוש  ופי,דש ימיםו או חםיומיי או : אמר בדרך כללות,ולכך אחרי שזכר כל הפרטים האלו

 יאמר ב י ן   .כמו ימים תהיה ג אולתו.  וימים האחרון הוא שנים,הימים הראשונים הוא ימי ם ממש

 כי בהאריך ,ה בעיני ה םו הכל היה שו,דשים או בשניםו בי מים או בחשיהיה הדבר  הזה תלוי

'  יחנו ועל פי ה '  לפי שבכל מסעיהם על פי ה,וייסע ובהע לותו ,הענן על המשכן לשכון עליו יחנו

 .  להגיד שככה עשו כל ארבעים שנה אשר הלכו במדבר,וחזר לומר זה. יסעו

 . 'והי'  הטות בזה השאלווהותר
 

 החצוצרות התרוע
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  א
  :ַהּמַ ֲחנֹות-ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף ִמ קְ ָׁשה ַּתֲעׂשֶ ה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעדָ ה ּוְלמַ ּסַ ע ֶאת ֲעׂשֵ ה  ב
  : ֶּפַתח אֹ ֶהל מֹוֵעד-ָהֵעָדה ֶאל -ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל  ְוָתְקעּו  ג
  : ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶלי ָך ַהְּנִׂשיִאים ָרא ֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשרָ ֵאל ְּבַאַחת-ְוִאם  ד
  :ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו הַ ַּמֲחנֹו ת ַהחִֹנים ֵקְדָמה  ּוְתַקְעֶּתם ה
  :ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו  ַהּמַ ֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְס ֵעיהֶ ם ּוְתַקְעֶּתם ו
  :ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו-ֶאת ְקִהיל ּוְבהַ  ז

 
בו ר אלהי מצווה ומודיע למשה י הנה היה שם ד,וזכר הכתוב  שמלבד האות הנזכר שהיה בענן

 כי גם על אות  .ביד משה' שמרו על פי ה' את משמרת ה ועל זה אמר .יסעוימתי יחנו ומתי 

ה לא יצטרך ללכת להודיע לכל "י שמרעולפ. וומצוותבור השם י מזולת ד,הענן לא היו נוסעים

 ורצה .עשה לך שתי חצוצרות כסף , לכן ציוהו  יתברך אחר זה,או תו'   ההיצוושבט ושבט מ ה 

 .  כמלך במחנהו, וידעו שמשה רבנו מעצמו מצווה  לעשותם, לעשותם כרצונוהשיצוו לךבעשה 

 

וציווה ו שיהי ו   . מרעידוהם דוגמת קנה ארוך וחלול כאשר יש בכל מחנה ההולך למלחמה וקולו 

וציוו ה ו  .  לפי שבחינת הדברים שיצטרכו אליהם היה די ב שתיהן,חצוצרות שתים ולא עוד

 ושתהיינ ה . שכן דרך המלכים לעשותן, מפני כבודו של משה,תשיהיו  מכסף ו לא ממתכת אחר

צ א  כדי שיהיה הקול היוצא מאחת מהן כמו הקול היו, ועל כן אמר שתי חצוצרות.ןבעניינשוות 

 כדי שתהיינה יותר חזקות ולא יצא הקול ,וציווה שתהיינ ה מקשה מבלי פרקים. מהאחרת

 . במקומ ות חבורי פרקיהן

 

 רוצה לומר ,והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות באומרו , וביאר לאיזה  תכלית יהיו

 ואם לצוות על , או העדה בכללה כשיצטרך לדבר אליה,שיצטרכו למשה אם למקרא עדה
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ולכך אמר והי ו  .  ותהיינה אחר כך החצוצרות הכרחי לצורך משה ולהקל טרחו. המחנותמסע

 . לך

 

 ]סוגי התקיעה בחצוצרות[
 והוא קול , רוצה לומר ואם יתקעו תקיעה פשוטה. באומרו ותקעו בהם,וביאר איך יהיה זה

 אליך  ויהיו נועדים, יהיה סימן שאתה קורא את כל העדה,ארוך נמשך בשתי החצוצרות יחד

 ונועדו , רוצה לומר מהחצוצרות בלבד יתקעו התקיעה ההיא,ואם באחת. פתח אוהל מועד

 . אליך הנשיאים

רוע   הוא מלשון ,ולשון תרועה.  וכן הוא בנפיחה, אחת חזקה מהרוחהדחיי , תקיעהרושופי

. נוע תנוע הארץ כשכור והעד אמרו אחריו . והוא נענוע הקול וזעזו ע וחלחלה,התרועעה הארץ

 והתקיעה מו רה על הגבור ה  ,והתרועה מו רה על צעקה אל מושיע מתוך הלחץ על זריזות

 וכן בקריאת , ולכ ן בקריאת הנשיאים הייתה תקיעה אחת כמצות המלך לשריו.צחוןיוהנ

 , הזדרזו לנסוע, כמזהיר אותם. ונסעו, אבל במסע המחנות אמר ותקעתם תרועה.העדה

  .נאיך מפניךו יפוצ ו אויביך וינוס ו  מש' קומה ה

 

 כי ב שום דבר לא הייתה תרוע ה  ,ולא תחשוב שבמסע המחנות הייתה תרועה מבלי  תקיעה

כ " ואח, שהיו ר אשונה תוקעים בשתי חצוצרות,ותקעתם תרועה ולכך אמר ,אחרי תקיעה

 למדנו שאחר התרועה יתקעו תקיעה  ,תרועה יתקעו למסעיהםומאשר אמר גם כן . מריעים

  . שמחה וגבור ה עם צעקה אל המושיע תערובת,והטעם. אחרת

 שהוא תקיעה לפניה תרועה באמצע ,ת"כ בנסוע המחנות עושים התוקעים סימן תר"והי ו א

 . ותקיעה בסוף 

 

 ]סדר מסע המחנות[
 ששם  ,סעו המ חנות החונים קדמהי י,והגיד הכתוב  שכאשר יתקעו ויריעו ב פעם הראשונה

 המחנות וייסע ,וכאשר יתקעו ויריעו בשנית. שבט יהודה ו יששכר וזבולו ן החונים לצד מזרח

 ,  רוצה לומר לצפון ולמערב, וכן בשאר. שהם ראובן שמעון וגד שהיו לצד דרום,החונים תימנה

  .היו תוקעים ו מריעים לנסוע כל דגל ודגל

 . לא למקרא העדה,ם התקיעות לפניה ולאחריהעהנה אם כן למסע המחנות הייתה התרו עה 

 רוצה לומר שכאשר יקהילו את העדה או . תתקעו ולא תריעו,ל את הקהלועל זה אמר ובהקה י

 .  יתקעו תקיעה פשוטה אבל לא יריעו תרועה, כמו שנזכר למעלה,את הנשיאים

 כיון שכבר ביאר שלא היה  ,ומזה תדע שאין הכוונה ב ז ה שבמסע המחנות יעשו תרועה לבדה

 אבל  ,ה יתקעו ולא יריעו אלא שבקריאת,הבדל אחר בין מסע הד גלים לקריאת העדה

  .במסעות יתקעו ויריעו פשו טה לפניה ופשוטה לאחריה ותרועה באמצע
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 ]תפקיד החצוצרות לדורות[
 והם למקרא העדה והנשיאים ,והנה עד כאן זכר הדברים שישתמשו בהם בחצוצרות במדבר

 . רץ ועתה יבאר עוד הדברים שישתמשו בהם לדורות ואחרי בואם אל הא.ולמסע את המחנות

 

 . ובני אהרן הכוהנים יתקעו בחצוצרות והיו לכם לחקת עולם לדורותיכםואמר על זה 
 יהיו התו קעים בני אהרן , והם אשר יזכור אחר זה, שבדברים שהם לדורותל"חזוביארו 

אבל בדברים שכבר זכר . ים לשמש בכהונה פרט  לבעלי מומי םי רצונו לומר הראו,הכוהנים

 . לא דקדקה התורה מי יהי ה התוקע כי כל אדם יוכל לתקועממקרא העדה וממסע המ חנות

 

כי תבא מלחמה   , שזה יהי ה אם במלחמות,וביאר עניני התקיעה וה תרועה לדורות ואמר

על הצר הצורר  והנה אמר . א  האויבים על ארץ ישראל להלחם בהו רוצה לומר בבבארצכם

 להגיד שעל ,ר הצורר אבל אמר על הצ. וידוע היה שלא תהיה מלחמה  עם האוהב,אתכם

.  יעשו כן להריע בחצוצרות על ידי הכוהנים, ועל איזו צרה שיהיו ב ה,איזה צר שיצר לישראל

 כי כבר הו בטחו וחרב ל א  ,א בארצם בהיותם עושים רצונו של מקוםו שהצר לא יב,והטעם בז ה

 שלוחי ההשגח ה  , אבל בהי ותם רעים וחטאים יבואו עליהם הצרים.תעבור בארצכם

 כדי , ולכך ציוה יתברך שהכוהנים משרתי מקדשו יתקעו ויריעו בחצוצרות,שםלהעני

 ובזה יזכרו ו ישוב ו אל , כי הקול המרעיד יחריד לבב האנשים.'שהשומעים י חרדו וישובו  אל ה

 ,ובהיות תשו בתם על יד התרועעות הזה.  וכמו שאמ ר אם יתקע שופר בעיר ו עם לא יחרדו.'ה

  . ויושעו מהאויבים,םאלהיה' יהי ו נזכרים לפני ה

 

 ]'החצוצרות לזיכרון לפני ה[
 א בעניין החצוצרות "השאלה הי

 שבמלחמות ,כרוןיאלהיכם והיה לכם לז' ונזכרתם לפני הכר ון  שאמר יחס אליהם הזילמה י

 וכן העולות וה זבחים תקיעתם תהיה להם  .'כרו נם לפני הילעניין תשועתם יעשו החצוצרות ז

 .'כרון ל פני הילא יהי ו לזם עדיה כאלו מבל,לרצון

  יאתשובה לשאלה
 והוא עניי ן  , שהם בהיותם פושעים לפני השם יסתיר פניו מהם,כרון  הזה הואי ועניין הז

לה ותשו ב ה  יבתפ'  אמנם בשובם אל ה. והצלתםםבעניינ רצונו לומר שלא ישגיח ,השכחה

 ,כרתםזונ אמרשה  וז . יהיו נזכר ים ומושגחים ו נושעים מאויביהם, ויחרדו לפניו,נוי נפשיוע

 שתקיעת , למדנואלהיכם' לפני הומאשר אמר . רוצה לומר עשה באופן  שתזכרו לפניו

 כי היא עבודה מהעבודות  המיוחסות לבני  , במקדשםאי החצוצרות על הצרה הייתה נעשית כ

 וכמו שאמר שלמה בתפלתו  , אמנם התפילה והתשו בה אין להם מקום מוגבל.אהרן הכוהני ם

 .ליך דרך ארצםוהתפללו א
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 , דשיהםו שביום שמחתם ומועדיהם ובר אשי ח,עוד הודיע ממה שיהי ה לדורות ובמדבר גם כן

 כשיעלו עולותיהם וזבחיהם על מזבח השם ,שאין בזה צרה ולא אויב אלא שמחה ויום טוב

 והי ה . כי הוא סימן שמחה וגבורה, רוצה לומר תקיעה פשוטה ולא תרועה,יתקעו בחצוצרות

 לכן , קרוב הוא שיחטאו בכמה מינים  מהחטאים,  לפי שהעם בהתקבצם י חד,הטעם בזה

כרון  י וזהו  הז .פול הש גחת השם עליהם לטובהי ובז ה ת,הם' יתקעו להעיר לבם שלפני ה

  .שזכר כאן

 אבל לא על קרבנות , שעל קרבנות הצבור ה יו ת וקעים,ומאשר אמר על עולותיכם למדנו

השיר משורר   , וכן אמר בספר עזרא.' משו ררים שיר לה ובעת התקיעה היו  הלוויים.היחיד

  שבעת התקיעה היו משוררים  ,והחצוצרות מחצצרים

  .א"והותרה בזה השאלה הי
 

 ב מ ה  , יתקעו ולא יריעוםחודשיה אם היה שביום שמחתם ומועדיהם וראשי :ואם ישאל שואל

קיע ה על הקרבנות  כי כשה ייתה הת, נשיב?יודע איפה ש אין זה להק ה יל העדה או הנשיאים

בחצוצרות וקול שופר ) 'תהלים צא ו( כמו שאמר ,כ תוקעים בשופר"מלבד החצוצרות היו ג

באחד  ' ומסכים לזה ציוה ית.  ונאמר תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגנו,'הריעו לפני המלך ה

 .  הואץ כי זמן לח, תרו עה יהיה לכם ןזיכרולחדש השביעי 

  .צ מובה ק כמו בני אהרן הכוהנים" שופרות מפי ש מלכיו תתזיכרונווצריך לזכור 

 

 במדבר פרק י 
 ]משה  ויתרו[

 ַהּמָ קֹום -ְרעּוֵאל ַהִּמְדָיִני חֵֹתן מ ֶׁשה נְֹסִעים ֲאנַ ְח נּו ֶאל -מׁשֶ ה לְ חָֹבב ֶּבן  ַוּיֹאֶמר  כט
 אֹתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם ’ ֲאֶׁשר  ָאַמר  ה

  : ִיְׂשָרֵאל-טֹוב עַ ל -ִּדֶּבר ’ ה-ְלָכה ִאָּתנּו ְוהֵ טַ ְבנּו ָלְך ִּכי
  :מֹו ַלְדִּתי ֵאֵלְך-ַאְרִצי ְוֶאל -ֶאל-ֵאָליו לֹא ֵאֵלְך ִּכי ִאם  ַוּיֹאֶמר  ל
  :ֵּכן ָיַדְעָּת ֲחנֵֹתנּו ַּבִּמְדָּבר ְוָהִיי ָת ָּלנּו ְלֵעיָנִים-ָנא  ַּתֲעזֹב אָֹתנּו ִּכי ַעל -ַאל  ַוּיֹאֶמר  לא
 :ִעָּמנּו ְוהֵ טַ ְבנּו ָלְך’ ּטֹוב  ַההּוא  ֲאֶׁשר ֵייִטי ב הֵתֵלְך ִעָּמנּו ְוָהָיה הַ -ִּכי ְוָהָיה  לב
 

 להודיע שגם בלכתם ,והנה חזר הכ תוב להזכיר  כאן שמות נשיאי הדגלים שכבר נזכרו למעלה

 והיו שוכ נים כמלך בגדוד  , כדי שהעם יעשה מצותם,בדרך היו הו לכים הנשיאים בראשי העם

 . ן"רמב וכמו שכתב ה,ועהכצאן אשר אין להם ר' כדי שלא ילכו עדת ה

 

 והוא  ,פר הכ תוב דבר שה יה במסע  הראשון שאמר משה אל חובב בן רעואל  המדינייעוד ס

 . שנאמר מבני חוב ב חותן משה , שבעבור שאהבת עולם אהבו נקרא חובב,יתרו חותן משה

ב   כי הזקן יקרא  א, כמו שאמר ותבאן אל רעואל אביהן, ואביו נקרא רעואל,והי ו לו שני שמות

 .  שהיה כהן מדין,יניי ונקרא מד.כמו אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק
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 אף  , רצונו לומראותו אתן לכם' נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה :ומה שאמר לו הוא

 כי במצוות גבוה עשינו  , לא תחשוב שכן נעשה בכל מסע ומסע,על פי שנתעכבנו שם בסיני

לאבותינו  ' הרי נוסעים אנחנו אל הארץ אשר נשבע ה ו, אבל עתה נמהר נחישה את הדרך,זה

 לפי שכן הי ה  הרצון האלהים להוריש ם הארץ בשנה  , ואמר זה. שיתן אותה לנו,כ"ולנו ג

 כמ ו  , אם לא שגרם החטא מהמרגלים להתאחר במדבר עד תומם,השנית לצאתם ממצרים

 . שנתבאר בסדר שלח לך

 רצונו לומר שיתנו לו ,בר טוב על ישראליד'  כי ה,והי ה תכלית דבריו לכה אתנו והטבנו לך

  .נחלה בארץ הנבחרת כשיירשום

 

 ולא , כי היה לו בארצו נחלה בלא מצרים,ויתרו השיב ו שלא ילך עמהם בעבור ה תועלת ההוא

 רצונו לומר יותר  ראוי ,לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך וזה שאמר .יצטרך לנחלתם

 . ם רב מללכת עמכםלי ללכת לארצי אשר יש לי ש

 

 לפי שהיה קרו ב משם למדין  ,ואין ספק שיתרו נתעכב עמם כל הימים אשר עמדו במדבר סיני

הלא .  כי קרוב הוא,ואולי משם היה שולח אנשיו אל ביתו ומסדר מה שיעשו שמה. ארצו

 ומפני זה לא אבה . היה רו עה הצאן במ דבר סיני,תראה שבהיו ת משה רועה את צאן יתרו

 וגם לזה כיון  באומרו כ י  אם אל ארצי . כדי שלא להתרחק מאד מארצו,לכת ארצה כנעןיתרו ל

 . ואל מולדתי אלך

 

 ]מה טען משה בפני יתרו[
 בדברי משה לחותנו  -ג "השאלה הי
 .  ולא קודם לכן, שתי שנים אחרי בואו, אמר לו זה עתההראשונה למ

 . ו ואל מולדתוושנית למה לא רצה יתרו ללכת עם ישראל כי אם אל ארצ

 כי הנה יראה שמה שאמר לו , שהוסיף לומר לו בתשובתו על דבריוה מה הטענ,שלישיוה

 ואם בזה ל א נתפייס יתרו . להיטיב עמ וומרלוצה  ר, הו א עצמו מה שחזר לומר לו,להיבתח

 .שנות דבריוי מה הועיל בה,מהםיללכת ע

 

 ג" יתשובה לשאלה
 :טענותשתי  לומר לו בזה  ורצה,ומשה השיב ו אל נא תעזוב אותנו

 

 היה לו , כי אם היה יתרו רוצה לארצו מיד אחרי שבא שמה וראה את משה,היא' האהטענה  

 וראה מתן תורה וישיב ת משה בהר ,אבל אחרי שישב בסיני שנה אחת. בזה טענה ראויה

ן   ותרומת המשכ ,כי נורא הוא'   וקרון פני משה שה וא מעשה ה, מ בלי מאכל ומ שתהםימים רבי
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 איך יהיה א פשר שאחרי ראותו -  עם פלאות המקדש וחנוכת הנשיאים וסדר הדגלים,והקמתו

 כלומר אחרי , מלשון עתהנא ומלת . ועל זה אמר אל נא תעזוב אותנו.את כל זה יעזוב אותם

 . ראותך עתה את כל זה אל נא תעזוב אותנו

 

 הנה אתה  , רוצה לומר.דברמרו כי  על כן ידעת חנותינו במווהוא א ,ועוד עשה טענה שנית

 ונתעכבנו פה  , במדברחנותנו ידעת ,תת כל הדברים האלהיים האלהיכדי לדעת ולהשיג אמ

 כדי להתקרב אל , וכיו ן שכל כך סבלת מהטורח עד כה.ימים רבים ב ארץ השוממה הזאת

 תולאמית כי ב ה יותך עמנו תדבק אל האלהים . אין ראוי שתעזבנו,אמונתנוהאלהים ולה שיג 

  .ונתו ולתורתותמ

 

הנה גם בתו ך  . ד כהן מדיןו בעבור שהיי ת שם נכבד מא,ואם רצית לשוב אל ארצך ומולדתך

 שיהיו  עיני כל ישראל עליך ועצתך ,םלעיניי והיית לנו ,דובני ישראל תקנה כבוד גדול מא

 ואם רצית לשוב . כי היה יתרו יועץ וחכם ויודע בדרכי המדברות ההם ובכבו ש הארצות. תנחנו

והיה הטוב  הה ו א .  הנה כאן תקנה גם כן נכסים ונחלות,אל ארצך בעבור הנחלות שיש לך שם

 חשש משה שמא הבין יתרו מדבריו שיתנו לו מן השלל אשר .לנו והטבנו לך' אשר ייטיב ה

 רוצה  ,לנו וה י טבנו לך' כ כדי לכבדו חזר לומר והי ה הטו ב ה הוא אשר ייטיב ה" ע,ישללו בארץ

 שהוא יותר טוב מכל מה שנשאר לו  ,חד מחשובי הנשיאים בירושת הארץלומר שתהיה כא

 . במדין ארצו

 

 ]?האם נענה יתרו לבקשת משה[
 ולכן נשתנה  , ונתגייר ושב אל האלהים, שהי ה לו בארצוהעבודה הזרהונראה שיתרו עזב 

 שהיו  ולכן מצינו בניו.  וכמו שאמר ולעבדיו יקרא שם אחר.שמו ונקרא חובב כדרך כל מתגייר

ובני קני חותן משה עלו מעיר ) ז"ט' א( כמו שכתוב בספר שופטים ,יושבים בארץ ישראל

 והוא המורה כי ,וחבר הקני נפרד מקין מבני חובב  חותן משה ונאמר .התמרים מדבר יהודה

 , הלוך אל בית הרכבים והשק ית אותם יין גם בספר ירמיה נאמר .  לישראלםנלווי היו בניו 

וממשפחות סופרים יושבי   שנאמר ,ומבואר שהם מבני יתרו. ישראל היושמורה שהרכבים מ

ולכן אחשוב שיתרו נתגייר . יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה  הקנים הבאים מבית רכב

 . וקצרה התורה בספור ענינו

 היה למשוך לב בניו ומשפח תו , שאמרו כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלךג" רלבוכתב ה

 . לעבודת השם

 כי בתשובתו הר אשונה גלה את . וילך לו אל ארצו,שיתרו לא קבל טענות משהנכון הוא ויותר 

 . כל חפצו

ומפני שיתרו  . ישב בתוכ םי באו להת,בני משה  ואהרן קרובי הםו היות ,בניו וזרעו, אמנם אחריו
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 לכן כדי לתור להם מנוחה היה ארון  , שהיה חכם ויודע בדרכי המדבר,םעימהלא רצה ללכת 

 .  לפניהם דרך שלשת ימים כמו שאבארנוסע' ה

 .ג"והותרה במה שפירשתי השאלה הי
 

 טו-כ, במדבר פרק יא
 השאלות והתשובות, פירוש הפרשה

 
 ]תלונות ישראל ועונשם בתבערה [

 שעם היות שבני ישראל עמדו בסיני שנה אחת וקבלו שם תורה ומצוות למו דים ,פר הכתוביס

ם הרעות והכוז בות  שהיו להם במצרים בתוך יהנות הן לא נפרדו מאמו,תוותוכחות אלהי

 המגונות והשטיפה ב מאכל ובמשתה שהיה לה ם  תמהמידוכ " ולא נזהרו ג,המצריים הפו שעים

תיות ובמ דות י כי במקום שהתורה האלהית באה להישירם באמונות האמ.במצרים

ות תיח ובפ בהפסד דעותיהם ובזו ללותםעיו הנה הם לא קבלו מוסר ותמיד היו שק,המשובחות

 . מנהגיהם הרעים אשר קנו שמה

 

 , נהחעליהם ’  עם היות שהיה ארון  הברית נוסע לפניהם וענן ה,סעם מהר השםו ומפני ז ה בנ

 לומר  י רצונ,שור שני הספורים האלהי וזה טעם ק.הם חזרו לחסרונם אם בדעות ואם במדות

ע פחיתות זוללותם  שבא להודי,ויםו והמתא; שבא להודיע רוע אמונותיהם,מהמתאוננים

  .ושטיפתם במאכלם

 כדברי און ומתאוננים אינו מגזרת ,’והוא אמרו בראשון ויהי ה עם כמתאוננים רע באזני ה

 שהם  ,תואנה הוא מבקש אבל הוא אצלי מלשון ,ן"רמ ב כדברי הצער ולא מלשון ,ע"ראבה

ע דברי בנ י  בלתי שומ' כלומר שה,’ להוכיח שרע באזני ה,מבקשים תואנות וטענות דברים

 בלתי יודע ול א  ' שהם מליצות שה,ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי  יעקב רךדל  והוא ע.אדם

 . משיג עניני העולם השפל ופרטיו

 

 ויהי העם כמתאוננים
 ' השאלה הא

 וַ ִּיַחר ַאּפֹו  ’ ַוִּיְׁשַמע ה’  ָהָעם ְּכִמְת אֲֹנִנים ַרע ְּבָאְזנֵ י הַוְיִהי א 
 : ַוּתֹאַכל ּבִ ְקֵצה הַ ּמַ ֲחֶנה’ ׁש הָּבם ֵא-ַוִּתְבַער

  
מתאוננים כ ולמה אמר , מה היה החטא ה זהרש ולא פיויהי העם כמתאוננים רעבאומרו ] 581[

 האם ה י ו   ,בקצה המחנה'  אש הםעונש ולמה היה ,ף הדמיון  ולא אמר מתאוננים רע"בכ

 .החוטאים בקצה ההוא ולא במקום אחר

 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת בהעלותך 

 

 

23

23

 ' אתשובה לשאלה
 ובנחה י אמר  ,ו יפוצו או י ביך’ ה היה  אומר קומה  ה" מפני שראו שמרע,פי הםוהי ה זה  עתה ב

 י םאוזני ואין לו ,’ היו הם  לועגים מדבריו ואומרים  רע באזני ה,רב בות אלפי ישראל’ שובה ה 

ולפי שהיו דבריהם על דרך הצחוק .  שלא היה שומע הדברים האלההוהכוונ. קשובות לזה

 ו ויכולת כי  לא היו מכחישים השגחת השם ,ף הדמיון" בכמתאונניםכ  לכן אמר הכתוב ,והלעג

 ולהיות  . אבל היו מבקשים תואנות וטענות לטעון שאינו שומע העניינים השפלים,בפרסום

 .  ולא הוכיחם משה עליו, לכן לא פירשה התורה יותר,חטאם בלתי מפורסם

 

 הנה הדבר הי ה  ,ע ולא היה שומ,ובאוזני כי עם היות שהם אמרו שרע ,’אבל אמר וישמע ה

 ובראותו כי . כי  הוא הנוטע  אוזן הלא יש מע, ששמע טענותיהם ודבריהם וח רה אפו,בהפך

 רצה שיכירוה ו מתוך  , ושהמה מתוך חסדיו לא הכירוה ו,תחת אהבתו אותם בפיהם יכזבו לו

 ולפ י  . והיה שורף אותם, ואולי שהיה אש ממש שיצא במחנה.’ ולזה בערה בם אש ה.ועונשי

 לכן הכירו שהי ה אש , אלא בדרך נס, האש ההוא על ידי בני אדם ברצון או בש גגהשלא בא

 שלא נתפשט בכל הצדדים כדרך  , להודיע שהיה שלוח ההשגחה, ותאכל בקצה המחנה.’ה

 ולא אמרו למשה חטאנו כי ,’ האנשים הפושעים ההם לא צעקו אל ההזל כם  וע.האש הבוער

 והשם שב מחרון , והוא התפלל עליהם.בות את האש אלא צעקו אל משה לכ,ובך’ דברנו בה

 עם היות , נשקע בארץ למטה,כי למען ידעו כי  היה  האש ההוא בהשגחה. אפו ותשקע האש

  .שטבע האש לעלות למעלה

 

 וביאר שלא .תבערה קרא הציר הנאמן שם המקום ההוא ,שאר להם זה לזכר עולםיוכדי שי

 והנראה הוא שתבערה הוא .’לא להיות אש ה א,בת האש אשר מצאתםינקרא השם ההוא לס

וכמו שאמר .  ובדרך נסיעתם היה המעשה הז ה ,ההתאוובדרך כשנסעו ממדבר סיני  לקברות 

  .’ובתבערה ובמסע ובקברות התאווה מקציפים הייתם את ה

 

בת  י  ולפי שלא היו בס,הנזכר כאן הי ו  קדחות חדות ממיתות פתאום’ שאש ה ,והנכון בעיני

 או שנקרא כן מפני שבו מתו .’ נקרא אש ה,כי אם בהשגחת השם בדרך העונשפוש לחות יע

 . נשפט ואש אוכלה הוא’  כי באש ה, כאלו אמר האש האלהי הממית,נדב ואביהו

 .  רוצה לומר שמתו בהם מקציני העם ומאציליה,ותאכל בקצה המחנהואמר 

 

 , עיונם ונתחייבו כליה שהם אצילי בני ישראל שבמעמד הר סיני הרסו ב,ל הוא"ודעת חז

 .  והאריך הקדוש ברוך הוא אפו עד שנשרפו בתבערה,ה עליהם"והעתיר מרע

 אלא שכאשר .’ כי ה כתוב אומר שהיו מתאוננים רע באזני ה,ואין העניין ש מתו שם באותו עוון

מרם  ו בא,או ועתה הוסיפו ל חט, לפי שהם חטאו בסיני, הקצינים שבעםם נענשו אות,היה ז ה

 .  ולכך נתמלאה סאתם ומתו,’ הרע באזני
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 שהיו מתאוננים מתרעמים על העמל והטורח שהיה מגיע אליהם בהליכ תם ,ואבן כספי פירש

 , םעניינ כדי  שישמע בקולם ויתקן ,’ כלומר צועקי ם מרעתם באזני ה, ושהי ו מתאוננים,במדבר

  . אבל היה לרעה.צעקתם’ וישמע ה

  .ואינו נכון

 מרוע  , אשר בזה הספ ור הראשוןה השאלה הראשונההנה הותרה במה שפירשתי בז

 . אמונותיהם

 

 ]האספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה[
 באומרו והאספסו ף אשר בקרבו  ,ם במאכלישטופהיו תם דות רעות ויואחר ספר הפלגתם במ

 ,התאוו התאוו , רוצה לומר שהערב רב שנאספו לישראל והיה בק רבו במחנה,התאווהתאוו 

 אף על פי שלא מבני ישראל ,ושהערב רב ההוא.  צורך ו לא הכרח כלל מבליה תאווכלומר 

 פן יגער , ולא עצרו כח לדבר ולצעוק עליו,התאוו אבל התאוו ,ברו שלא כהוגןי לא ד,המה

 כי , וזהו ו י שובו וי בכו ג ם בני ישראל. ובני ישראל העירו בו,אבל הם העירו העניין. בהם משה

 לא בכו ולא אמרו התאוו שהאספסוף עם היות שהתאוו ,בא הכתוב ה זה לספר בגנות ישראל

 ה הבכי י  רוצה לומר שמלבד . כי הם  שבו וי בכו, אמנם בני ישראל הרעו מהם, דברי כפירה

 עוד עתה מפני המשכם אחרי  ,על השריפה’ הראשונה אשר בכו כאשר בערה בם אש ה

  . אבל גם שבו לבכות בכיה  שנית,התאוו לא לבד התאוו .תאוות הערב רב

 

 ששב ו ובכ ו שנית בהי ותם בני , מרבה בכ יה על בכיה,בני ישראלגם ויה יה לפי ז ה  מלת 

 . ישראל

 והכ חישו בזה יכ ולת . אחרי שאנחנו במדבר הזה,מי יאכילנו בשר ,ולהגדיל פשעם אמרו

 כי הי ה דעתם שלא יספיק לזה היכ ולת , ולזה ל א אמרו למשה תנה לנו בשר ונאכלה.י"הש

 .  כי האדם לא יבכה אלא מה שאי אפשר תקנתו,ב וכים ולכן היו .האלהי

 

 ] זכרנו את ה דגה[
 הייתה  תשובה למ ה שאפשר שיאמר אליהם השומע את , וגומרזכרנו את הדגהואמרם 

 ? האם הייתם אוכלים בשר במצרים, כי יאמר להם ולמה תתרעמו לבלתי אכול בשר.בכיתם

 והבש ר במצרים בי וקר ,לים ועניים וז ה כי הם ה יו  שמה ד,אין ספק שלא אכלתם שמה בשר

 הנה היינו אוכלים  את  , על כן היו אומר ים הנה במצרים  אם לא היינו אוכלים את הבשר.גדול

 כי היינו לוקחים אותה  , ממון לקנותםם ולא היינו צריכי, כי רבה היא שמה ממי נילוס,הדגה

 וכל אחד מהמצריים , והיה זה לפי שנהר נילוס יוצא ומתפשט.נם בלא כסף ובלא מחיריבח

 וכשהנהר שב למקומו  היו נשארים הדגים בחפי רות ,היה חו פר גו מץ שהיה  מ תמלא מהיאור

 . נםיההם ובז ה ה דרך היו אוכלים אותם ח
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ומלבד הדגים שהי ו   . נםי ברבות הדגים היו לוקחים ח,ויש אומרים שבהיותם בעבודת המלך

שואים ואת האבטיחים י את הק,ים עוד היו אוכלים ירקות שהיו הרבה  במצר,אוכלים שמה

 כי נפשנו יבשה אין כל בלתי אל  , אבל עתה לא נאכל הבשר ולא הדגים וגם לא הירקות.וגומר

 . או מתי יב,רלאמו .המן עינינו

 

 . ובזה נתג לה  פחיתותם מכ מה צדדים
 ולא אמרו , כי הם הת אוו תאווה לב ד.א  יותר מהאספסוף והערב ר בושהם הוסיפו לחט ,'הא

 . ברו דברים אשר לא כןי וד. אבל בני ישראל בכו וכ פרו בהשגחתו ויכולת השם.ם מגוניםדברי

 
 ושהיו זוללים כל כך שבהיו ת להם המשובח ,דותיהםישהראו דבריהם פחיתות טבעם ומ ,'הב

שואים ו אבטיחים ובצ לים ושומים  שהם מאכלי י הי ו  שואלים דגים וק, שהיה  המן,שבמזונות

 שעובדי האדמה יבחרו להם המורה וכבר כתב ה רב .ורים ומזוהמ יםעובדי אדמה ואנשים כע

 . המאכל הפחות ויבחרוהו ע ל המאכל הטוב מאנשי המעלה

 
 היו  מבקשי ם  ,הק דחות השורפות שפרשתי’  שעם היות שבערה בם אש ה,מסכלותם' והג

 כ י  .ת מקדימות לאש הקדחתובי והם ס,פושימרם קרוב לעו שח,יםלאכול פירות וירקות לח

.  פושיד לעווהי ו האבטיח י ם חומר מוכן  מא.  קשים לגוף כחרבות,שואים הם קרים בתכליתיהק

 ובזמ ן  , ובצל ושומים שהם מחודדים וחמים ומזי קים לגופים החמים, שהם הכרתיים,והחציר

 ,ים מה שיזיקם וימי תםו ובזמן ה הוא שהיו מתאו. וכל שכן במדבר החם.הקיץ ישרפו הדם

 . בלי השכלכדרך התאווה הכלבית מ

 

 ]מי יאכילנו בשר[
 ' השאלה הב

  :  אֲ ֶׁשר  ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו  תאווה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי יַ ֲאִכֵלנּו ּבָ ָׂשרְוָהא ַספְ ֻסף ד
 נֹאַכל ְּבִמ ְצַרִים ִחָּנם -ַהָּדגָ ה  ֲאֶׁשר - ֶאת ָזַכְרנּו ה

  :ַהּׁשּו ִמים-ַהּבְ ָצִלים ְוֶאת-ֶהָחִציר ְוֶאת -ֵאת ָהֲאבַ ִּטִחים וְ ֶאתֵאת ַהִּקּׁשֻ ִאים ְו

 
 ומה הייתה זאת  . וישובו ויבכו גם בני ישראלהתאוווהאספסוף אשר בקרבו התאוו באומרו 

 ואם האספסוף  . שמורה שכבר בכו  וחזרו ובכו פ עם אחרת, ולמה אמר וישוב ו ויבכ ו,ההתאוו

 .נשו בני ישראל בלבד למה נע,הסיתו את בני ישראל

 
 ' השאלה הג

 הנה הדגה לא הייתה  , כי אם הם התאוו בשר.מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגהבאומרו 

ב שבתנו על סיר '  מות נו ביד הןיית בשר אמרו בסדר בשלח מי םהמתאווי אמנם .תמורתו
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ם  ונעתקו מיד לדגה ולדברי, הבשרת כי  התחילו בשאל, אבל אלו לא דברו כהוגן,הבשר

 . לא דגה ולא בשרםאחרים שאינ

 

 'ג –' בלשאלות  תשובות
 לפי שאין  ,וים במדבר דגיםוואפשר עוד לפרש שהיה התרעומת שלהם שהמה לא היו מתא

 כי כמו שבמקומות הסמ וכים לים ימעט הבשר וירבו  ,אבל התאוו בשר. שם ים שיאספו ממנו

 וזהו אמרם זכרנו .מ עטו הדגים כן במקומות הי ב שה הרחוקים מן הים ירב ה הבשר וי,הדגים

שואים ועם האבטיחים  י והיינו מבשלי ם הדגים עם הק,נםיאת הדגה אשר נאכל במצרים ח

אבל כאן  .  בשרםמתאוו י  ושם לא היינו . כדי להסיר רעת הדגים,ועם החציר והבצלים והשו מים

 בהיותם , במדבר שאינה ארץ משקה, להיותינו רחוקים מן הישו ב,שאין דגה וירקות נמצאים

 ,פרדם  ממדבר סיניי והבהמות חסרו להם בה,דש איירו כבר הכרחיים  כפי חום הז מן שהיה  בח

 . וים מי יאכילנו  בשרולכן היו מתא

 . ומה שפירשתי ראשונה הוא היותר נכון

 . 'והג' והותרו בזה שתי השאלות הב
 

 ' השאלה הד
 בסדר ו וכבר פירש אות, כי מה ראה עתה לזכור שלמות המן,באומרו והמ ן  כזרע גד הוא

 אלא שעם היותו מאכל טוב לא היה להם דבר , גם שאלה לא אמרו שהיה המ ן דבר רע.בשלח

 ...וברדת המן על המחנה לילהפר י ומה הי ה השלמות שס.זולתו
 

 ' דתשובה לשאלה
 ספר הכתוב שבחי המן  באומרו וה מ ן  ,והנה להוכ יח שהייתה תאווה ב המית ו לא כפי השכל

 בהיות להם מזון נכבד  , כלומר ראה גם ראה כמה הייתה תרעומתם מגונה,כזרע גד הוא

 : מעלות שהיו נמצאות בוארבע ורשם בו ,ומועיל שהוא המן

  

 שהוא מקשיי ,והמן כזרע גד ועל זה אמר , שהיה מאכל יפה לא מכוער נבזה ונמאסחדהא

 ח ומראהו נחמד כי היה עינו ו מראהו כעין הבדול. עגול כשלמה שבתמונות

 

 רצונו לומר שלא היו  , ועל זה אמר שטו העם ו לקטו,נםי שהיה מאכל  טוב בח'והמעלה הב

 אבל יצא העם כל אחד  , ולא היו עושים עליו הוצאות רבות,מריבים אלו עם אלו על קנינו

 .מאהלו ולקטו איש כפי אכלו

  

רצונו לומר  , אמר והיה טעמו כ טעם לשד השמןהזל  וע.כל ערב ומעודןאהוא מ' והמעלה הג

 ואין סתירה בזה למה  שנאמר בסדר  . הרי המן  היה  כן, בשר שמן מתוק לחךםמתאוויאם היו 
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 ברדתו ,פר הכתוב הטעם שהיה במן כמ ו  שהואי לפי ששם ס,בשלח וטעמו כצפיחית בדבש

 ,שו ליקון וה ביפר הכתוב  הטעם שהיה בו אחרי ה תיוכאן ס. על הארץ שהוא כצפיחית  בדבש

שולי ם ההם הי ה  יקונים והב י ואחרי הת.ים או דכו במדו כה  ובשלו בפרור י ברחוהוא אמרו וט חנו

 . טעמו כטעם לשד השמן

 
 רצונו .וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליושהייתה במן הוא אמרו ' והמעלה הד

 כי הנה כ שהיה יורד ה טל על השדה  . שהיה המאכל ההוא טהור ונקי מכל לכלוך וזוהמה,לומר

 אבל היה על הטל ,יורד המן עליו באופן שלא היה נוגע המן אל עפר הארץ היה ,בלילה

 באומרו שבה יותם ישנים על , ובזה סתר למה שאמרו בלתי אל המן עינינו.בטהרה רבה 

והם לא יקוו אליו אבל הוא .  היה יורד המן בלילה ובקומם מ מטתם ימצאו הלחם מוכן,מטתם

 וערב , מבלי הוצאה,נםי בתמונתו  ובמראהו ו ב חכ היה המ ן מז ון  יפה" הנה א. אליהם המקוו

 בקשו להם הבשר והדגה , שבהיות להם לחם אלהי כז ה לשוב ע,ומז ה  התבאר גנותם. וטהור

  .והירקות הפח ותות אשר זכרו

 . 'והותרה השאלה הד
 

 ]וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו[
  :ְמ אֹד ּוְבֵעיֵני מֶׁשה רָ ע’ ַאף ה-ׁש ְלֶפַתח ָאהֳ לֹו ַוִּיַחר ָהָעם ּבֶֹכה לְ ִמ ְׁשּפְ חָֹתיו ִאי-  מׁשֶ ה אֶ תַוִּיְׁשַמע י
 ָמָצִתי ֵחן ּבְ ֵעיֶניָך -ָלָמה הֲ ֵרעֹ ָת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה  לֹא’ ה- מ ֶׁשה  אֶ לַוּיֹאֶמר יא

  : ָהָעם  ַהֶּזה ָעָלי-ַמָּׂשא ּכָ ל -ָלׂשּום ֶאת

 
 ' השאלה הה

 שהי ו , אינו מספיקי"רש  בו רשה שפי כי מוישמע משה את העם בוכה למשפחותיובאומרו 

 לא יבכה על , אוכל לנפשו כי ירעבההמתאוו כי , וזה לא יתכן.בוכים על העריות שנאסרו

 . והשם לא השיב על זה. כי הם תאוות מתחלפות,חסרון המשגל

 ' השאלה הו
 שחרה עליו אף  , כי אם היה  העוו ן כל כך חמור.מאד ובעיני משה רע' ויחר אף הבאומרו 

 . ומה בא לאשמעינן, בידוע שיהי ה בעיני משה רע,דושם מאה

 

 'ו –' הלשאלות  תשובות
 רצונו לומר שראה שלא היה  ,הלוווהנה ראה משה את העם בוכים למשפחותם איש פתח א

לם ו כי כ, וגם לא היו הדברים מד ברים האלה  בסתר,במרד הזה א יש אחד או שנים ממשפחה

 ולא הייתה  . כאשה המתאבלת על מת,ז"לזעוק עהיו מתחברי ם למשפחותיהם לבכות ו 

לו כל אנשי  י כא, אלא כאלו כל אחד היה בו כה למשפחותיו,'ה כאלו יבכו על מת איהבכי 

 וזכר שגם אותה בכיה שהיו   .'ד וספדו עליו משפחות וגו" והוא ע.משפחותיו הי ו מתים לפניו
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 שכל ,הלוו איש לפתח א כי אם, לא היו עושים או תה בסתר,עושים למשפחותם לבית אבותם

 כי  ,הלו ובו כי ם בפרהסיאואנשי המשפחה שהיו שו כנים לעבר אחד היו יוצאי ם איש לפתח א

 . לא בושו ולא נכלמו מדברי כפירתם ומפחיתות זוללותם

 

ז "ע’  ראה והשיג שחרה אף ה,ה"ומלבד מה שנראה הדבר הזה בעצמו  מגונה אצל משע

 . ין  היו בכפ ירתם הקודמתועדי. לתוו כי כחשו השגחתו ויכ,דומא

 אבל היה ר ע ,ה לא הכיר  הנסתר מזה" שמרע יש מפרשים,ואמנם אמרו ובעיני מש ה  רע

 . כתינוק הזולל השואל למה שאין לו בו צורך,ומגונה בעיניו  היותם בוכים  על אכילת הבשר

 . ואינו נכון

 

ח  ו זה בכוראה עם . ה כאשר ראה פשע העם ורוע דבריהם" שמרע,אבל הנראה בזה  הוא

היה נגד עיניו של משה גלוי וידוע הרעה אשר תבואם על . ד עליהםומא’ נבואתו שחרה אף ה

 שהיה גלוי  ,ה" ועל זה אמר ובעיני מר ע.י" כי נגלה לפני שכלו העונש הנמרץ שיענישם הש,זה

ובראותו זה חשב אדון הנביאים לעשו ת  . א בעבור זה עליהםווידוע לפניו של משה העונש שיב

 והיא שקודם הגזרה והע ונש . ושהוא ברחמיו יעבור  על חטאתם,לה לשכך חמתו יתברךתחבו

 כדי  , ואומר שאינו רוצה ב הנהגתם,ד מישראלו יצטער משה עצמו מא,על זה' שיעשה ית

 ולז ה  . ויהיה זה סיבה למחילתם. ולא יעזבם,חטאתםה יחלה פני משה שיעבור על "שהקב

  .' לעבדיך וגולמה הרעות' מהר משה לומר לפניו ית

 ' והו' הוהותרה בזה השאלה ה
 

 ?האנוכי הריתי את העם הזה
 ָמָצִתי ֵחן ּבְ ֵעיֶניָך -ָלָמה הֲ ֵרעֹ ָת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָּמה  לֹא’ ה- מ ֶׁשה  אֶ לַוּיֹאֶמר יא

  : ָהָעם  ַהֶּזה ָעָלי-ַמָּׂשא ּכָ ל -ָלׂשּום ֶאת
 תֹאַמר  ֵאַלי ָׂש ֵאהּו בְ ֵחיֶקָך -ִכי ְיִלְדִּתיהּו ִּכיָאנֹ-ָהָעם ַהּזֶ ה ִאם- ָהִריִתי ֵאת ָּכלֶהָאנִֹכי יב

  :ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאדָ ָמה אֲ ֶׁשר נִ ְׁשַּבעְ ָּת ַלֲאבָֹתיו-ַּכֲאׁשֶ ר ִיָּׂשא הָ אֹ ֵמן ֶאת
  : ָּלנּו ָבָׂשר ְונֹאֵכלָ ה-ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאמֹר ְּתָנה -ָהָעם ַהֶּזה ִּכי- ִלי ָּבָׂש ר לָ ֵתת ְלָכלֵמַאִין יג
  : ָהָעם ַהֶּזה ּכִ י ָכֵבד ִמֶּמִּני-ָּכל-אּוַכל  ָאנִֹכי ְלַבִּדי ָלׂשֵ את ֶאת-לֹא  יד
  :ֶאְראֶ ה ְּבָרָעִתי-ָמָצאִת י ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוַאל-עֶֹׂשה ִּלי ָהְרֵגִני ָנא  ָהרֹג ִאם-ָּכָכה ַאְּת -ְוִאם טו

 
 ]תגובת משה[

 ' השאלה הז
 . כי הם שני מאמרים בלתי נקשרים,עיניךלמה הרעות לעבדך ולמה לא מצאתי חן בבאומרו 

 כל שכן שבפירוש אמר לשום את משא כל העם  . בידוע שלא מצא חן בעיניו,שאם הרע עמו

 ל א  למה לא מצאתי חן בעיניךל אבל .למה  הרעות לעבדך וז ה בלי ספק  פירוש ,הזה עלי

 .ינוי ולא ביאר מה ענ,השיב הכתו ב  כלל



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת בהעלותך 

 

 

29

29

 ' השאלה הח
 ולא לאיש המוליד כי האב הוא המתעמל יותר לזון  ,לאשה היולדתינו ילמה המשיל משה ענ

 ונותן הצורה , והכתוב אומר כרחם אב על בנים כי האב נותן הצורה וה אשה החומר,את בניו

 .יאהב הדבר י ותר מהנותן החומר

 
 ' השאלה הט

 למה  , כי בהיות שהמשיל ענינו באשה היולדתכאשר ישא האומן את היונקלמה המשיל עוד 

 ו מי  , בחיקהותישאה גם כי אומן ל א ישא את היונק אלא האומנת ,זר והמשיל  עצמו באישח

 כאלו לא היה חושש אל הרע הבא אלא ,ואל אראה ברעתי ומה עניין ,ייחס היונק אל האומן

 .שלא יראה אותו

 
 ט-תשובות לשאלות ז

 ובעב ור ,ויש מפרשים  שהייתה ה כ וונה ב זה למ ה הרעות לעבדך לשלחני להוציאם ממצרים

 לא היית י  , ואלו מצאתי חן בעיניך.במשה’  מיד ויחר אף ה,שאמרתי שלח נא ביד תשלח

  .נשלח לעם הזה

  . לא אחד,כי הם שני דברים מתחלפים. ואינו נכון
 

 שהוא היה  בין שני דברי ם , בדבריו  אלה לומרוכוונתאבל היותר נכון בזה  הו א שהייתה 

  :מתנגדים

 . יו ושהם יתרעמו עליו בעת צרכם להפיק רצונםהיות כל משא העם על' הא

 כי אלו היה בידו יכ ולת למלאת שאלתם ובקשתם לא היה  ,שלא היה לו יכולת על זה' והב

  .מצטער מההנהגה

 

 ,ולמה לא מצאתי חן בעיניך :ועל השנית אמר. למה הרעות לעבדך :ועל הראשונה אמר

  .שתחנני באופן שאוכל להשלים צרכם ובקשתם

  :שתיהןובאר 

 

האנכי  זק הטענה הזאת באומרו י וח,לשום את משא כל העם הזה עלי אמר כי על הראשונה

.  רוצה לומר למה הרעות לעבדך לשום את משא כל העם הזה עלי,הריתי את כל העם הזה

 והייתי לעם הזה כמו האב  אם אנכי ילדתיהו ,דול בניהיהאם אני כמו האם שתקבל טורח ג

כ שמת את משא כל העם הזה  "ולמה א. ח עליהם כרחם אב על בנים שיטר,המוליד הבני ם

 . עלי

כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא  ,לתו להפיק רצונם אמרו מקוצר יכ,וכנגד השנית

 רוצה לומר  ,קיירוצה לומר ומדוע תאמר אלי שאשא את העם הזה בחהאומן את היונק 
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ת יהייתה שבועת מתנת הארץ נעשכי הנה  אם . שאוליכם אל האדמה אשר נשבעת לאבותיו

 אבל המתנה  . מפני שהיא מתנתי שנתת לי, היה ראוי שאטרח להוציאה לפועל,לי ובעבורי

 . ולמה עמלתי אני עליה,והשבוע ה לאבותיהם הי יתה

  

 כי האומנת כאשר תשא , לא כמו האומנת, שבזה הוא שתעשה ממני כמו האומן,והי ותר קשה

 שהוא בעל ואיש  ,אבל האומן.  לו משוד תנחומיה ומחלבההבתת תפייסהו  ,את היונק ויב כה

 . לכן התינוק בכה יבכה ולא יפייסה ו. כי אין לו שדים וחלב, לא יוכל לפייס את התינוק,האומנת

 ולא מצאתי חן בעיניך לתת לי כח  , שנתת את משא כל העם הזה עלי,וכן דמיתי לאומן

 כי הם בוכים עלי ואומרים לי ,העם הזה כי מאין לי בשר לתת לכל .למלאת שאלתם ובקשתם

.  ואין לו דבר  לתת לו לפייסו, והם בזה כתינוק  השואל חלב משדי האומן. תנו לנו בשר ונאכלה

 רצונו לומר ולא תחשוב שיספיק לז ה ,ומפני ז ה לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הז ה

 ובכל יום ויו ם  ,וגבלת כי הנה תאוותם היא בלתי מ,תן אליהם בפעם הזאת בשר לשובעישת

 כמו שנאמר , וכל שכן עתה שמתו זקניהם ואציליהם.א ויבקשו דברים אחריםויוסיפ ו לחט

לא אוכל אנכי לבדי   ועל זה אמר . שהיו עוזרים בתוכחותם והנה גתם,ותאכל בקצה המחנה

 רצונו לומר להוליכם בדרכים ולנחותם ולשאת אותם אל הארץ אשר ,הזה לשאת את כל העם

  . כי כבד הוא ממני,זכר

 ואיך אשא אני היותר  . לא נשוא, הכב ד ראוי שיהיה נושאר שהיות,וזה הפך המ נהג הטבעי

 טוב מותי  ,ותםותן להם תאי רצונו לומר שאשאם ולא ת,ואם ככה את עושה לי. כבד ממני

  . לפי שבמותי אל אראה ברעתי, כי בזה אחשוב כאלו מצאתי חן בעיניךהרגני נא הרוג ו,מחיי

 . 'והט' והח 'והותרו כפי מה שפרשתי השאלה הז
 

 אם ככה אתה עושה לי כאשר עשית  ,אם ככה את עושה לי הרגני נא הרוגואפשר לפרש 

 אחלה פניך  , כאשר הרגת אותםאתדה  הזי שתהרגני במ, שנשרפו,לשאר אצילי בני ישראל

כל להנהיגם  ולא או, באופן שלא אתבייש לעיניהם, קודם שאראה ברעתי,שתהרגני עתה

 .ולתת צרכם כפי שאלתם

 . שלא תמנה אחרים שיעזרוני בהנהגתםאתה עושה ליויש מפרשים 

 

 לה-טז, במדבר פרק יא
 מינוי הזקנים

 ]מינוי שבעים זקנים: 'תגובת ה[
 לא , אם לעניין תרעומתו ותלונתו: ו השיבו על פ י  דרכו,ה בין  כוונת משה  ורובי דבר יו' הנה ית

לא י אבל מ. כמו שחשב משה שיעשהם ויכפר בעד חטאתתםל  טרחרצה לבקש ממשה שיסבו
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 ולפי שהיה . אבל לא נתן רצונו,כ שאלתו" ונתן א, בהנה גהם ומסייעיםשאלתו ונתן לו חברי

  כ י  , הודיעו יתברך שלא יהיה כן,פטרו ישראל מהעונשי ה ומחשבתו שמפני דבריו י "דעת מרע

  .םמלטו מהעונש הראוי אליהיעם כל התחכמותו לא י

 

 איש מזקני  שבעים יאספה לוהנה באומרו '  וגוואל העם תאמר התקדשו למחרוזה שאמר 

 ושידעו  . כי אין זקן אלא שקנה חכמה,איש יהיו חכמים ונבוניםשבעים הביאר לו ש ,ישראל

 ם רצונו לומר שנוהגי,אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו אמר ל זה וע. העםת בעניין הנהג

 ,  אל אוהלו של משה, ולקחת אותם אל אוהל מועדר ואמ.סק בצרכי צבורפעמים רבות להתע

 . נית השופט ים הזקנים שעלו עמך אל ההרי כמו שעשית לראשונים כשמ, כןםללמד

 .מלשון ולוקח נפשות חכם, ואמר ולקחת אותם

 ִּלי ִׁש ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ קְ ֵני ִיְׂשָרֵאל  -מ ֶׁשה אֶ ְספָ ה -אֶ ל ’  הַוּיֹאֶמר טז
  : אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְתַיְּצבּו  ָׁשם ִעָּמְך-ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ְוָלקַ ְחָּת אָֹתם ֶאל- ָיַדְעָּת ִּכי ֲאֶׁשר
 ָהרּוַח  ֲאׁשֶ ר ָעֶליָך ְוַׂשְמִּתי ֲעֵליֶהם - ְוִדַּבְרִּתי ִעְּמָך ָׁשם ְוָאצַ לְ ִּתי ִמןְוָיַרְדִּתי יז

  :ִתָּׂשא ַאָּתה ְלבַ ֶּדָך-אְוָנְׂשאּו ִאְּתָך ּבְ מַ ָּׂשא הָ ָעם ְולֹ
 

 ' השאלה הי
 שהנה משה  ,על תלונתו באסיפת שבעים איש להנהיג את העם עמו' קון שת קן לו יתימהת

 והי ה די שמ שה יקחם מתוך ,  איש נביאיםשבעים ומה הצורך שי היו  ה.היה מספ יק  להנהיגם

הושמו עליה ם  כבר , כל שכן שאם היה זה לעניין המשפט,העם ויטיל עליהם צרכי צבור

 , מה יועילו השבעים איש, ואם היה לעניין התלונות.בחורב שופטי ם שרי אלפים ושרי עשרות

 .כי העם בעת הצורך אל משה יבאו לצעוק

 

 א "השאלה הי
לם ו כי אם היה זה כדי שי דעו שהם כ,מה ההכרח  שיבואו אל אוהל מועד וי תיצבו שם עמו

לם ולא ו ואם כדי שיסכימו כ.ם תודיעם שכן הוא הנה הנבואה אשר הגיעה אליה,תלמידי משה

 .לם מתו במדברולם חטאו במרגלים וכו כי כ, לא יועיל כלוםהזל כם  הנה ע,יחטאו בדבר

 

 ]מעמדם ותפקידם של הזקנים[
 יא-תשובה לשאלות י

 שבעים  אומות ושבעים ם איש מפני שיש בעולשבעיםשיהיו  '  שציווה יתן"רמבוכבר כתב ה

ונה שישמעו הקו ל  ו אין הכ, שם עמךוויתייצבואמרו .  שבעים שרים בשמיםםלשונות וכנגד

 ואמנם אמרו . למעלות הנבואה באמתו כי הזקנים האלה לא הגיע,האלהי מדבר אל משה

 רצונו לומר שיושפע עליהם מהשם כח מנהיג ,םואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליה

 ם  עד שיספיקו לישראל את העם ולפייס, ולהשיג אופני ההנהגה,ומעיר אותם אל השלמות

 כי בראות כל העם , ולזה יוסרו התרעומות מעל משה.בדברים ולמשוך לבבם אל האמת
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 כי היו אלו , אין ספק שישמעו אליהם,שאלה המתנבאים היו מסכימים במצוו ת ובמעשים ההם

 .  קרוב יה ם איש מגדולי השבטים והמשפח ות ישמעו אליהם כי יה יו ק רוביהם או ק רובישבעיםה

 במדרגה המורהדש שזכר הרב ו והוא הרוח הק,ומפני זה הו שפע על אלו הזקנים זה הרוח

 ולא שמיעת דברים והשגה  ,ינו ראיית צורהי שאין ענ.ב"ה ח" בפמ,הראשונה מהנבואה

 נאמר הזל  וע. יזרזה ו ויניע הו לעשות פועל משובח, באדם רוח אלהיהשילוו אלא ,רוחנית

לת  יה בתח"עשה  וזה ה רוח היה במ .’רוח עצה וגבורה רו ח דעת ויראת ה’ ונחה עליו רוח ה

 ואצלתי מן , אמר כאןהזל  וע. ולכן באומץ לבו הכה את המצרי והושיע את בנות יתרו,ונערות

  .םהרוח אשר עליך ושמתי עליה

 

 ד רצונו לומר שעמו בלב,וירדתי ודברתי אתך שם נאמר כאן ,אבל בעניין ה נבואה האמי תית

 לטוב  ,חו אלא בלבד שישפע עליהם בלבד רוח עצה וגבורה ושלמו ת הכ,מהםיר ולא עידב

ח ההנהגה ראוי שיצא ממעין  ו וכ, כי זה הרוח,שיהי ו שם עם משה'  ולכך ציוה ית.ההנהגה

 .  ולא יהיה ביני הם חלוף דעות, כדי שהכל יסכימו בט בע במה שראוי לעשותו,אחד

 

ה " כדי שמרע,והל מועד אשר במשכן השם היו מתקבצים שבא, והוא היותר נכון,ואפשר לומר

 ולכך .על במצותוווהם יזרזו להוציאו לפ’ כשישמע את קול נבואתו יודיע מיד להם דבר ה

 אלא  ,ח הנתון להם להנהיג הגוי העצום ההואו כי לא יספיק הכ.ונשאו אתך במשא העםנאמר 

 כי לא היה תכלית  .שא אתה לבדךולא ת כמו שנאמר ,שיהיו עם מש ה ויעזר והו  ב תוך ההנהגה

  . שלא תשא לבדך כל טורח העם, אלא להפיק רצונך,כל זה בעבור התועלת אשר יעשו

 . א"והי' והותרו במה שפירשתי השאלות הי
 

 ] בשרםהתקדשו למחר ואכלת[
 ואינני  . בשרםלומר אליהם התקדשו למחר ואכלת' וכדי שישראל יקבלו עונש חטאם ציוה ית

’  אלא מפני שאתם בכיתם באזני ה,ה כי היא רעה ומג ונ,היות שאלתכם נכונהנותנה לכם ל

 ת  כדי להקל בחטא אמר שכנגדו היה  התרעומ,ה" כי עם היות ש מרע. מי יאכילנו בשררלאמו

 ,יוביכול ת שכפרו בהש גחתי , אנכי ידעתי את רוע דבריהם,באומרו תנה לנו בשר ונאכלה

 כי לא תאכלו אותו ימים אחדים שנים או , בשר לשבעהולכן אתן לכם. ואמרו מי יאכ ילנו בשר

ע ד  כי זהו , כלומר שלא תוכלו להריח בו, כדי שיצא מאפכם,דש ימיםועד ח. חמשה או עשרה

 ם כמו שקרבת, להרחקה שתחפצו להרחיקו מכםר כלומ,אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרה

 . אותו בשאלתכם

 .  שהם כלם מעניין רחוק, יקרב וזר לא,םי בגוי אזרהוזרה הוא מלשון ואתכם 

 . עוב במהרהיא לתו שיב, למתמיד בהםתוידוע כי זה דרך התאוות הגשמיו
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 ,  ומהם לחמשה, שמהם מתו ליום אחד, לפי שכן הייתה מיתת ם,והנה זכר גבו לי הימים האלה

 כי כפי חטא כל אחד מהם ,דש ימיםו והיותר חי חיה עד ח, יוםם ומהם לעשרי,ומהם לעשרה

 . עוב הבשר אשר התאווי להביא בהם ת,עשתה זאת’ לם כי יד הו כדי שיכירו כ,נשוובל עכך ק

 ,םאשר בקרבכ’  וזה שאמר כי מאסת את ה. עד שימות,עד שכל חוטא מהם בו יקוץ ויחלה

 . משגיח ומנהי ג אתכם

 

 ב "השאלה הי
 ולא נענשו בפעם הראשונה כשיצאו ממצרים ,למה נענשו ישראל עתה בשאלתם הבשר

 ראוי היה שימנע מהם שאלתם ,יותר'  ואם הייתה שאלתם רעה בעיני ה.ושאלו בשר

 והיה די ביום אחד או עד חמשה  ,דש ימיםו ולמה היו ח. ומרה תהיה באחרונה,משיתננה להם

 .םתאוות אחרי שלא הייתה הכוונה אלא למלאת ,ימים

 ב"תשובה לשאלה י
 לפי  .בו כן בפעם הראשונה ששאלו הבשר ולא נתחיי,והנה נתחייבו  עתה בעונש הגדול הזה

 ולא נשלמו עדיין באמונו ת  , וקודם ירידת המן,שהשאלה ההיא הייתה קודם מתן תורה

כ י ’  ושעמדו בסיני וראו את מעשה ה,דואבל אחרי שירד להם המן מזון נכבד מא. האלהיות

 לא -  על זבחיהם ואש מן השמים ירד, וענן כבודו עליהם, והיה ארון הברית לפניהם,נורא הוא

 ,  כל שכן שכבר נתן להם פעם אחרת את השלו,לתוו ולא ביכ,היה ראוי שיספקו בהשגחתו

 . ואיך אמרו עתה מי יאכילנו בשר

 . הנה מפני זה  נתחייבו כאן עונש ולא בראשונה

 ותבכו לפניו כי באמת , ורצונו לומר המשגיח בכם,אשר בקרבכם’ כ אמר כי מאסתם את ה"וע

והנה יראה שמאסתם  . יה שעש יתם לפי שהוא היה משגי ח בכל מעשיכםי ה  הבכלפניו היית

 .  כאלו מאסתם את דבקות אלהותו, באמרכם למה זה יצאנו ממצרים,אותו

 . ב"והותרה בזה השאלה הי
 

 ]?הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם[
 ג "השאלה הי

מין אדון הנביאים  ואיך לא הא,' וגובשר אתן להם הצאן ובקרבאומרו יתבר ך ואתה אמרת 

 , הן הכה צור ויז ו בו מים וה ורי ד המן והשלו פעם אחרת,בדבר האלהים ויכולת בורא עולם

 . תקצר' ואיך עתה יד ה

 אבל עניין  , ומגדוליהם  אמרו שלהיות זה הדבר בסתר נתכפר לו, על זהל"חזוכבר התעור רו 

 . מי מריבה ש היה בגלוי לא כופר לו

ק היכול ת  ו אלא איך יצא מפי קדוש השם כפירה כזאת בח,לוואין הקושי אצלי איך כופר 

 . האלהי
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 שלא נסתפקו בשום , אלא מצידם,וקצתם השיבו כי לא שם הדבר בהעדר היכולת חלילה

 .  כי הייתה שאלתם בלתי מוגבלת,דבר

 . ת" גם כן לא היה גבול ליכולת האלהים הבב, שאם לא היה גבול לתאוותם,ויקשה אליהם

  . רוצה לומר להמיתם, שחשב משה שהשם לא יעשה נס לתכלית רע, כתבן"רמבוה

 מורה שדברי ,תקצר' היד ה'  מה שהשיבו ית:והנה המוכ יח שכל הדעות האלה בלתי ישרות

 כי  ,א פתח" כי היא נקודה בשו,א התימה"תקצר בה'  ולכך אמר היד ה,משה היו מכו ונים זה

 .]השאלה'ה [א התימה"על ה' הוא סי

 
 ד "השאלה הי

 כי הנה היום הזה  , כי הוא מאמר חוץ מההקשהצאן ובקר ישחט להם ומצא להםבאומרו 

 .  ואוכלים צאן ובקר ומספיק להם,ימצאו בעולם יותר משלש מאות אלפי אלפים רגלי

 ואין ,ובדברי הימ י ם כתוב שהיו בישראל במלחמות ירבעם ואביה אלף אלפים ומאתים איש

 כי בידו ע  , וכל שכן מה שאמר אם את כל דגי הים.צא להם ומ,לם היו אוכלים ב שרוספק שכ

 .שאין זה מאמר צודק לעצמו

 

 ד"י-ג"תשובה לשאלות י
 חשב שיהי ה  , ואחר כך יעדו בבשר,ה נתן  לו עוזרים רבים"ה  מאשר ראה שהקב"והנה מרע

 איש כדי שיעזרוה ו בדבר שבעים ושלכן נתן עמו ה,מוטל עליו לבקש להם הבשר אשר יאכלו

 , אולי שהבינו שיתנה להם על ידו,לכם בשר ואכלתם’  כי עם היות שכבר אמר ונתן ה.הזה

שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן ' ומפני זה אמר לפניו ית

  .לא על הקדוש ברוך הוא.  רצונו לומר שעל עצמו אמר משה כן,להם

צונו לומר מה דעתך האם אתן להם  ר,הצאן ובקר ישחט להם ומצא להםולכך תמה ואמר 

 , ואם על הבשר אמר ומאין לי צאן ובקר לשחטם.  דברום שהם בבשר וגם בדגי,בשר או דגים

 להיותם ,כ יקרא בשר" שג, ואם על הדגה כוונתם.גם שלא נוכל לתת להם כל מה שיספקם

 ואיך  ?ו היספיק להם כל דגי הים אשר יאספ, הים  להביאםף ה נה אף שנשלח לחו,עלי חייםב

  ?דש ימיםו ואכלו ח,כ אמרת שאני משה בשר אתן להם"א

 

 רצונו ?תקצר’  ה יד ה ולכך ה שיבו ,י"ה לא הבין כ וונת הש"ובעבור שכל  זה ה יה מפני  שמשה ע

כי אין הדבר  .  ואינו כן, נראה מדבריך שחשבת שאני לא אעשה הדבר הזה אלא אתה,לומר

 ,ד נס" כלומר מתת הבשר ע,תקצר’ מר היד ה וזה שא. כי אם עלי, מוטל עליך להביא הבשר

 שאני אתן להם  ,סיון היקרך דבריי עתה תראה בנ.ותצטרך אתה לעשותו בדעת ובמלאכה

 .  אם לא,הבשר ושיהי ה לרעתם

  .ג העצום" והתר הספק הי,הנה זהו דרך נכון בפירוש העניין הזה
 . לא נתכנו בהתירו כ מו שתראה מדבריהםהמפרשים כי דברי 
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 ד " לשאלה יתשובה
פק  ו ולא היה מס ,ה הב ין תמיד שה שם יתן להם הבשר" שמרע, הואוהיותר נכון בעיני

 :י" שהוא השיב לשני העניינים שאמר לו הש,אבל שאמיתת העניין הוא. לתו חלילהוביכ

 

 ואצלתי מן הרוח אשר ,אם למה שאמר לו אספה לי שבעים איש וגומר -] העניין הראשון[

 שעליו השיב ו מש ה בקצור ורמ יזה שש מאו ת אלף רגלי העם אשר אנכי  ,עליך ושמתי עליהם

 כלומר ולהיותו עם רב  , אלא העם אשר אנכי בקרבו, והס תכל שלא אמר העם הזה.בקרבו

 .  ואתה אמרת שתאצל מרוחי לשום עליהם, היה ראוי להוסיף בי  רוח על רוחי להנהיג,מופלג

 . יה מקנ א בנבואתם פן יחשב שהוא ה,צר בז ה מפני כבודו יוהנה ק

 

 בשר אתן להם  תואתה אמר ועליו אמר ,הוא בעניין נתינת הבשר' שאמר לו ית -והעניין השני 

 אף על פי שיש לך יכולת רב לתת להם כל , רצונו לומר.הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם

 תמיד יבקשו דב ר ? תאוותם ימצא ויספיק להם  באמתף ה אם אפשר שהם לשט,מיני בשר

  .ותרימ

 ישאלו  ,ד כי בתת להם דג אח. מפני תאוותם הרעה לא יסתפקו בדבר מהדברים,וכן בדגי הים

 . לוסוף שהמותר אין לו גבולי וכבר אמר הפ.דג אחר

 

קצר י וכאלו אמר האם ,היא הנבואה’  ויד ה.תקצר’ היד ה ,י השיב  למשה לעניין  הרוח"והש

 . קך כלוםויגרע מח מבלי ש,השפע הנבואי שלא אוכל להשפיע בהם על ידך

 והוא שימות ו   , לו מה שיהי הרש ולא פי.ולעניין הבשר  השיבו עתה תראה היקרך דברי אם לא

 .  באופן שימצא להם ולא ישאלוהו עוד,באכילת הבשר

 

’   עליהם יד ה א שיבויאמר . ה וי ה’  כמו הנה יד ה,ת קצר על העונש’ ואפשר לפרש היד ה

  . באופן  שימצא להם הבשר ההוא,נשוווע

 ד"ג והי"ובכל אחד מהדרכים האלו יותרו השאלות הי
 

 ]האצלת הרוח לזקנים[
 ו "השאלה הט

 ָהרּוַח אֲ ֶׁשר  ָעָליו -ֶּבָעָנן ַוְיַדֵּבר ֵאָליו ַוָּיאצֶ ל  ִמן’  הַוֵּיֶרד כה
  : א ָיָספּוִׁשְבִעים ִאיׁש הַ ְּזֵקִנים ַוְיִהי ְּכנֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּו ַח ַוִּיְתַנְּבאּו ְולֹ-ַוִּיֵּתן ַעל

 
 כי לא ].לא הפסיקו ['א פסיקול' שהוא ,דו זר מאאונקלוס רוש ופי.ויתנבאו ולא יספובאומרו 

לם מתו ו שכ, איך חטאו במרגלים, גם שאם היו נביאים.מצאנו בהם עוד נבואה אחרת שינבאו

י   השאלה למה אחררתישא ,]לא הוסיפו[ י"רשואם נפרש ולא יספו כדברי . במדבר באותו עוון
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  . והוא יתברך אינו מונע טוב מב עליו, מנעה השם מהם,שהוכנו לנבואה

 וגם אז לא הוצרכו  , אחרי שלא הייתה כי אם ליום אחד, כי מה היה הצורך לנבואתם,ועוד

 . כי הנה לא נזכר בכתוב דבר שעשו או דברו בעניין הה וא,אליה לעניין הבשר

 

 ו"ה טלשאל תשובה
 והיו עמו כ מו  םכ אסף את הזקני" ואח,שרם תחלה בבשרי ב את לב העםחלהרוויוהנה משה 

 וזה שאמר . לאהלם אבל שהיו סמוכי, לא שהכניסם בהיכל השם הנקרא אוהל מועד,שציווה

  .ה לווי רצונו לומר במחנה ,ויעמד אותם סביבות האה ל

 להגיד שעם היות שמשה ב היותו  באהל היה שו מע את  ,בענן וי דבר אליו’ והנה אמר וי רד ה

 וידבר  , הנה אז כדי שיתפעלו לבבות הזקנים ההם ירד הענן האלהי,קול מבלי אמצעות ענןה

 . לא להם,בורי כי אליו היה הד.אליו השם

 

.  נבו אתו לבני אדםת יריד ה הגלוובחוק להיו ת , אליו הירידהה שנתיחסהמורהוכבר זכר  הרב 

וירד והוא שאמרו . ל האהל שהיה יורד מלמעלה ע,ויותר נכון לומר שהירידה היא בערך הענן
ואז  .  ודבר עם משה ועיני הזקנים רואו ת הענן על ראש משה, שבענן הייתה הי רידה,בענן’ ה

 עד שיושפעו  , כי להיו ת משה דבק עם השם נתחזק כחו כל כך,האציל מרוח ההנהגה אשר בו

  גם בכח המתעורר להנהיג.רוח עצה הנקרא ,ח משער המעשיוהזקנים ההם  באמצעותו בכ

 . גבורה והוא הנקרא ,ולמחות ביד עוברי עבירה  ולעשות משפט וצדקה

 

ש את  י מאשר היה מלב,דשוולפי שעניין ה זקנים האלה לא הייתה נבואה גמורה אלא רוח הק

 .ויהי כנח עליה ם הרוח ויתנבאו ולא יספו  ולכך אמר ,המורה כמו שאמר הרב ,שופטי ישראל

 , ד ההעברה והכללות" כי הוא נקרא נבואה ע,אותםדש שלבש ורצונו לומר ויתנבאו ברוח הק

 כי אחר שניתן להם , ולא יספו מדרגה יותר מזה בנבואה.כמו שאמר הרב במקום  הנזכר

 .  לא היה צורך שיתנבאו עוד, הז החהכו

 אמור מעתה שלא פסקו ולא סרו מהיותם , כתרגומו,ואם תרצה לפרש ולא יספו ולא פסיקו

  .דש אשר זכרתימלובשים בכ ח ההוא מרוח הק

 . ו"והותרה בזה השאלה הט
 

 ]נבואתם של אלדד ומידד[
 ֲאָנִׁשים ַּבַּמֲחנֶ ה ׁשֵ ם ָהֶאָחד  ֶאְלָּדד  ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ֵמיָדד  -ְׁשֵני  ַוִּיָּׁשֲארּו  כו

  :ַוָּתַנח ֲעֵלֶהם ָהר ּוַח ְוֵהּמָ ה ַּבְּכֻתִבי ם ְולֹא ָיְצאּו ָהאֱֹהָלה ַוִּיְתַנְּבאּו ּבַ ַּמֲחנֶ ה
  :ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמׁשֶ ה ַוּיֹאַמר  ֶאְלָּדד ּוֵמידָ ד ִמ ְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחנֶ ה  ַוָּיָרץ  כז
  :נּון ְמָׁשֵרת מ ֶׁשה  ִמְּבֻחָריו ַוּיֹאמַ ר  ֲאדִֹני מֶׁשה ּכְ לָ ֵאם-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן  ַוַּיַען כח
  :רּוח ֹו ֲעֵליֶהם-ֶאת’ ִיֵּתן ה-ְנִביִאים ִּכי’ ם הַע-לֹו מֶׁשה  ַהְמַקּנֵ א ַאָּתה לִ י ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַוּיֹאֶמר  כט
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 רשולכן פי. םענוותנות רצונו לומר אנשי המעלה לרוב םוספר הכתוב  שנשארו שני אנשי

 כי האנשים המיוחדים אם בשלמות ואם ברשע תמיד יספרו שמותם כדי שיהיו תמ יד ,שמותם

 . נזכרים

 

 כדי שלא להטיל קנאה  בי ן  ,והוא שמשה. ל בספרי מה עניין האנשים האלה"וכבר ארז

 שבעים ושני ם לם לו והיו  עולים כ, רצה שיהיו ש שה זקנים מכל שבט ושבט,השבטים

 כדי שלא ,ו וי הא להי אספה לי שבעים אישי בדעתם שהיה הצ, וא לדד ומידד.הכתובים

 נשארו במחנה ולא באו םלענוותנות המה , שלא יקבל משה, מהכתובים  אותםם יתביישו שני

 .ל אוהל מועד כשאר הזקניםא

  

 עם היות ששני השלמים האלה לא ,אבל הקדוש ברוך הוא שאינו מקפח שכר כל בריה ובריה

 ותנוח עליהם הרוח שנחה על שאר , זכו שניהם להגיע אל השפע ההוא,באו אל אוהל מועד

 אותם  שרוח אלהים לבש גם, רצונו לומר.ויתנבאו במחנה נאמר הזל  וע. כמו  שנזכר,הזקנים

 לפי שהספיק גודל שלמותם להגיע לזה מבלי  . בהיותם במ חנה,בהתנבאות הנזכר ההוא

  . לכך זכו במה שזכו האחרים שהלכו שמה.אמצעות משה והחניות אל אוהל מועד

 

 ז "השאלה הט
 ואם . ואיך נבאו אחרי שהיה מאמר השם שיבואו אל המחנה,למה אלדד ומידד נשארו במחנה

 ואי ך  . מה פשעם ומה חטאתם שאמר יהושע אדני משה כלאם,ליהםהשם נתן את רוחו ע

 א שוו היה תפלת - להיותם בלתי מוכנים - כי זה ,נביאים' אמר משה ומי יתן את כל עם ה

 .שיהיו כל הע ם נביאים

 

 ז"ה טלשאל תשובה
 שהיה קורא את הזקנים ,ד"ני הצבור ושליח בי ונראה שהיה הוא המש רת בעני,והנה רץ הנער

 וכשראה שנשארו אלדד ומידד במחנה .נערהא הידיעה " ולזה הזכירו בה, לפני משהאולב

 אמ ר  , ושהם היו  שם מתבודדים ומכינים עצמם לנבואה,ולא באו אל משה אל אוהל מועד

  .ין התפעלי כי מתנבא הוא מבנ. אלדד ומידד מתנבאים במחנה:למשה

 שאמר שהם היו ,ום בנו של משה זה גרש,וירץ הנער) ז"א כ" במדבר יי"רש(ל אמרו "וחז

 . מנבאים רעה על משה

 

 משרת משה מזמן  ו להיות, רוצה לומר שיהושע,ויען יה ושע בן נון משרת משה מבחוריו

 איך אפשר שאלו מתנבאים מבלי  , השתומם בעצמו ואמר בלבו,בחרותו ונעוריו של יהושע

א התנבאתי ולא זכיתי   ל, שהולך את חכמים יחכם,משתי את משה מבחרו תיי ואני שש,משה

 ויאמר . הגשםויכלא כמו ,ואפשר לפרשו מלשון מניעה. אדוני משה כלאם : ואמר למשה.לכך
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 ולכך יהי ה ,פ באמצעות משה היה מג י ע השפע אליהם" כי  חשב שעכ,שימנעם מן הנבואה

  .בידו למנוע הנבואה כמו להשפיעה

 

 כיון שאלו עשו עצמם נביאים והם  ,ה אדוני מש: יהיה ענינו,ואם נפרש כלאם מלשון בית הכלא

 כאשר יעשו למשוגעים או לנביאי , ראוי לשים אותם בבית ה כלא,נביאי השקר ומשתגעים

 לא עלי תלונתך כי  , כלומר אם אתה מקנא לעצמך, המקנא אתה לי:ומשה השיבו. השקר

 נבאו   בעבור שאלדד ומידד לא, אבל אם מקנא אתה לי לכבודי.השם יביא לנבואה מי שירצה

 ולא יהיה ב אמצעותי אלא ,נביאים’  ומי יתן כל עם ה, אין אני חושש לזה,על ידי ובאמצעותי

 .  כי הכל מאתו,את רוחו עליהם’ שיתן ה

 

 ,  האלהית שציווהההכוונשיהושע חשב שאלה בהתנבאם בעצמם היו חולקים על ן כתב "והר

קש שיכלאם י ולכך ב.ההנהגהדור ובלבול י והיה אפשר שימשך ממנו רוע הס.שיהיו עם משה

 פשראי  א,את רוחו עליהם’  כי בהי ות שיתן ה, המקנא אתה לי,ומשה השיב ו. בבית כלא

 . לוף דעותישימשך ח

 . ז"טובכל אחד מהדרכים האלה הותרה השאלה ה
 

 ששבו אל בתיה ם  מר כלו, נאספו אל המחנה,וספר הכתוב  שאחרי שעבר ההתבודדות הזה

 או  . ושאין להם לטרוח בזה,י יתן הבשר לעם" בדעתם שהש,הליהם משה והזקניםווא

 .  כאשר ציוה יתברך, לומר לעם התקדשו למחר, אל מחנה ישראלהלווישנאספו ממחנה 

 

 ]קברות התאווההשלו ו[
 עד , רוצה לומר שהיה ה רוח ההוא ב לתי טבעי בזמן ההוא,’וכן הי ה כי ר וח נסע מאת ה

 מלשון כ י  יסע קדים בשמים ויגז שנאמר ,מז רחית הייתהורוח . הוא’  שהכירו ו ידעו  כי מאת ה

 .  שהוא מי ן עופות הגדלים על פני היםושלוים מן הים . לשון כריתה,גז חיש ונעופה

 

 ]?מהו השלו ומדוע מתו ממנו[
 , עד שהעם ההוא בזוללותם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ,בוי גדול מהםיוהי ה ר

 , ושטחום כדי שלא יתעפשו,םתאוות כי לא תשבע עין ,מריםקבצו הממעי ט מהם עשרה ח

 .ויארך להם זמן אכילתם

  

 ז"שאלה י

  :ָּבָעם ַמָּכה ַרּבָ ה ְמ אֹד’ ָחרָ ה ָבָעם ַוַּיְך ה’  עֹוֶדּנּו ֵּבי ן ִׁשֵּניֶהם ֶטֶרם ִיָּכֵרת ְוַאף הַהּבָ ָׂשר לג

 
ה לתת להם "דעת המקום ב כי אחרי שהסכים ,באומרו הבש ר עודנו בין שיניהם טרם יכרת
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בשר חדש ימים איך לא קיים מאמרו שבעודנו בשיני הם שלא היה עדיין באצטו מכא מתו וכמ ו  

 .חרה בהם' שנאמר לא זרו מתאוותם עוד אכלם בפיהם ואף ה

 

 ז"ה ילשאל תשובה
 בעת  םהמתאווי הנה לא מתו כל ,דש ימיםויעד הבשר להם עד חיי "והנה עם היו ת שהש

 ואחרים בשאר  . והם היות רשעים שבהם, מתו בי ום הראשון מהאכילה אבל מהם,אחת

’   הף וא,כרתי טרם י, וזה שאמר הבשר עודנו בין שניהם.דש הימים שיעד להםו עד ח,הימים

 . דש ימיםו והתמידו למות עד ח, כי התחילו למות ביום הראשון שאכלו.'וגו

 רצונו  ,הבשר עודנו בין שיניהם כי על הגבול ההוא אמר ,דש ימיםוואפשר שלא מתו עד ח

  .דש רצונו לומר בזוללותםולומר בעוד שהיו אוכלים ה בשר כל אותו הח

 . ז"והותרה בזה השאלה הי
 

 וכבר זכרו ה רופאים שהשלו  , לפי שהוא ארסי,ובחר הקדוש ברוך הוא לתת להם את השלו

 . פילו הממי ת" והוא הנא,ש"הזה אוכל הרו

 

וה נה השלו הראשון שירד עם המן לא הי ה  . בשר בי ן שי ניהם מתוולזה העיד ה כתוב כי עוד  ה

קר  ו והיו אוכלים ממנו ערב וב,דו אך זה היה ה רבה מא. והיה עולה להם בערב,אלא מועט

  . ומפני זה המיתם בפעם הזאת ולא בפעם הראשונה. יוםשלושים והתמיד ,וצהרים

 

 . הביאתם שם אל הקברםאוותת כי ,קברות התאווהה שם המקום ההו א "ולמזכרת קרא מרע

 והיה ראו י  .ו יםורצונו לומר להיותם מתא. ויםוכי שם  קברו את העם המתאונתן הטעם באומרו 

 . כון שהיה המק ום ההוא קברות התאווה שגברה בהםהת אלא ש,ויםולקראו קברות המתא

 

קברות  ויסעו מ,ועם היות שנאמר בסדר אלה מסעי ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה

אבל . ההתאוו אין ראוי לחשוב שהיה תבערה הוא עצמו קברות ,התאווה ויחנו בחצרות

 וכמו שנאמר , כמו  שביארתי,תבערה היא בדרך בבואם ממדבר סיני לקברות התאווה

 ולא  , מכלל שאין מקום תבערה עצמו קברות התאווה.ובתבערה וב מסה ובקברו ת התאווה

 . לוף זהישכתבו בחהמפרשים כדברי 

 

 במדבר פרק יב
 והתשובותהשאלות , הפרשה ביאור

 שבא הכתוב לספר כמה מהרעו ת ימשכו בין ההמון וגם בי ן   ,שור הפרשיות האלו מבוארקי

 הלא תראה מה שקרה למתאוננים .בורים ה בלתי צריכים או רעים בעצמםיהיחידים מפני הד
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 מפני דבריהם אשר  ,םלמתאוויומה שקרה . על רוע דבריהם’  שבערה בם אש ה,’רע באזני ה

 לא שתו  ,והגיד הכתוב שגם אהרן ומרים בהי ותם נביאי השם וק דושיו. ויכולתועל ’ דברו על ה

 ולכן הוכיחם ה שם והענישם , ובאותו זמן עצמו גם המה דברו במשה אדון הנביאים,לב לזה

ב  בור לגנות על משה על אשר נפרד מאשתו ברו י ואין ספק שהיה עצם הד.עליו כמו שיזכור

 . התבודדתו

 

 ]ותדבר מרים ואהרן במשה[

 

 ]בין נבואת משה לנבואתם[
 ' השאלה הא

 .ים היה לו לומר ו ידברו מרים ו אהרן במשהיבאומרו ותדבר מרים ואהרן במשה כי ב היותם שנ

 ותדבר בלשון נקבה  ,חס כל זה אל מרים בלבדי כי הוא מי,ואין לך לומר שכן דרך הכתוב

 . ולמה היה ז ה כן. ולא לאהרן,אל מרים בלבד והעונש ,המיוחס אל מרים

 
 ' השאלה הב

 ואם היא צפורה  ?נ וי כושיתי כי למה זכרה בכ.באומרו על אודות האשה הכושית אשר לקח

 , ואם היי תה הכושית בת מלך כוש. ולא נקראת כושית,אשת משה כבר נזכרה פעמים בתורה

 ודברי ה ימים זה כבר  ?קוחיהי מה ראו עתה לדבר בל,כמו שנזכר בדברי הימים של משה

 .ספקו בו המפ רשים ואין ראוי לסמוך עליו

 

 'ב-'אלשאלות  תשובה
 שכאשר בא הנער ויגד . טעמול"חז כבר זכרו , ולא קודם לכן,ואמנם מה ראו על ככה עתה

 וצפורה  . הייתה מרים יושבת עם צפורה אשת משה,למשה אלדד ומידד מתנבאים במחנה

 כאשר נפרד ,פרדו בעליהן מהנ הי שי, אוי לנשותיהם של אלו,ריםכששמעה זה  אמרה בפני מ

 ואז ידעה מרים שמשה רבנו עליו השלום מנע מאשתו את .משה בעלי ממני מפני נבואתו

 . עונתה

 

 והוא שאהרן ומרים חשבו שקודם לזה היה משה טרוד מאד , בזה טעם אחרן כתב"אבל הר

 בחשבו שלהיותו  ,היה נפרד מתשמיש המטה והעמל ההוא היה מיגעו כל כך ש,בהנהגת העם

והיו מפ ני זה דנין אותו .  היה פטור ממצו ת עונה של אשתו,עוסק בהנהגת העם שהוא מצווה

 חשבו שכבר לא הייתה טרדת ו  ,ואמנם אחר שנצטרפו אליו שבעים איש בהנהגת העם. לזכות

כי  היא התחילה   . ועל זה ותדבר מרים ואהרן במשה,כל כך שימנע ממה שבינו  לבין אשתו

 כי להיותה אשה  . ולכך נלקתה עליו מרים ולא אהרן, בהיותו יותר מגונה בנשים,בוריבאותו ד
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 כי אשה  , ואמנם אמרו על אודות האשה הכושית אשר לקח. היה גדול עונה מנשוא,נביאה

פרדו מ אשתו לא היה  י שהם אמרו שמשה בה,לם דברי מרים ואהרןו הם לדעתי כ,כושית לקח

 . בות או לשלשתן יחדי סשלושיהיה אלא לאחת מאפשר ש

 כי מדיינים הם , והייתה  שחורה, כי צפורה הייתה ממדין. כושית כעורבהלהיות' הא

 .  ואולי משה נמנע ממנה לפי שאינה ישרה בעיניו. ח השמש וחומווישמעאלים שחורים מכ

 .  והי ותו מוכן אליה בכ ל עת,מפני ה תבודדותו לנבואה' והב

 .  כי חרפה הוא לו,ת מ שה בטבעו ענו ומסתפק ומואס בפחיתות המשגללהיו' והג

 

 וזהו ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה  ,והם היו משי בים על כל אחת מאלה

ואמרו כי . פרדו ממנהי רוצה לומר העלבון  שהיה עושה  משה לאשתו בה. הכושית אשר לקח

שנשא אותה כבר הייתה כ ושי ת   הנה כ,אם היה עושה כן להי ות צפורה שחורה ככושית

 .  ועל כל זה לקחה והו ליד ממנה בנים,היהפ וך כושי עורו

 , כי הנה לא נתחדש בה עתה הכושיות,ואם כן מה ראה עתה ומה הגיע אליו שנפרד ממנה

 . פרד ממנה אחר שלקחה שנים רבותי לא לה,ומוטב שלא לקחה להיותה כושית

 . הלא גם בנו דבר,’ הרק אך במשה דבר ה,ואהוכן אמרו שאם נפרד ממנה מפני צורך הנב

 . ולמה אם כן נפרד משה מפני נבואתו, ולא נפרדנו אנו מזה מהיו תינו נביאים,רוצה לומר

 , את דברינו’  כלומר הלא גם בנו דבר השם וישמע ה,כ מכלל טענתם"הוא ג’ ואמרו וישמע ה

 . ה זה נפרד משה מאשתו למ,ואם אנו מדברים אליו ושומע את קולנו מבלי ההפרד ה הזאת

 האם משה האיש עניו מאד , ומואסו בפועל המגונה ההואענוותנותוואם נפרד ממנה מפני 

 כי זה הו א ? שעושה בדבר הזה  מה שלא עשה אדם בעולם,מכל האדם אשר על פני האדמה

 . מרוחק מהדרך הטבעי ומה צורך המדיני לישוב בני אדם

 

 שהיה לפי  ,קר הדיבור הזה למ ריםי עסנתייחה ולמ. הנה התבאר שכל זה היה מדבריהם

 ולכן נלכדה היא ולא ,קהובור ההוא יותר מגונה בחי ושהיה הד,שהיא התחילה בדברים ההם

 . אהרן

 כי . ש הוא על מה  שנפרד משה מאשתו בעניין  המשגל,בור ה זהיוהתבאר מה היה עצם הד

ב ת  י  ספק שהייתה ס ואין. הייתה שחורה , אשר הוא בארץ כוש,צפורה להיו תה ממדין

 נפרד שכלו מגופו  ,לילה' יום ומ'  שמן היום שישב משה בהר מ,ההפרדה הז את באמת

 ולא היה עוד רעב ללחם ולא צמא , עד שלא נשאר לו כח לתאוות המשגל,הפרדה מופל גת

 , חשבו שברצונו נפרד ממנה לסיבות אחרות,תת הדבר הזהי ומאשר לא ירדו אחיו לאמ.למים

 . ים ענינוולכך היו מגנ

 . 'והב' והותרו בזה שתי השאלות הראשונות הא
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 ]כי אשה כושית לקח[
 ' השאלה הג

 למה , כי אחרי שאמר על אודות האשה הכושית א שר לקח,באומרו שנית כי אשה כושי ת לקח

 . כי אשה כושית לקח, שנית בהכפלרחזר לומ

 
 ' השאלה הד

 המפרשים שהיו מגנים אותו מפני   האם כמו שהסכימו עליו?מה היה עצם דיבורם במשה

 יקשה מאד מה ראו שלא דברו בזה עד בואם אל ,ל" וכן הוא בדברי חז,שנפרד מן האשה

 ואיך שני  , ומי עשה למשה את אהרן ואת מרים אפוטרופסים בעריות של צפורה,חצרות

 ?הנביאים הקדושים ההמה  היו מגנים שאדון הנביאים בהתבודדתו יפרד מפרישות המשגל

 
 ’ שאלה ההה

 ומה ראה  , הלא ידענו שיש למעלה עין רואה ואוזן שומעת,מה עניין הכתוב על זה וישמע

 ומה היי ת ה  . כמו שנאמר והאיש משה ענו מאד,דת הענוהיהכתוב עתה לשבח את משה במ

ל שאמרו שמשה שמע דבריהם ולא השיב מפ נ י  " עד שמפני זה הי ה מרז,ה בז הוהענו

 .דו והוא רחוק מא,וענוותנות

 

 'ה-'גלשאלות  תשובה
 אבל הוא מכלל טענות , אינו הודעה חדשה,כ שאמרו שנית כי אשה כושית לקח"והתבאר ג

אינו ’  ושאמרו וישמע ה, ולמה דברו זה עתה ולא קודם לכן. כמו שפרשתי,אהרן ומרים

  .הודעות התורה אבל הוא גם כן מכלל טענתם בעניין הנבואה

 . ’והה' והד' והותרו גם כן השאלות הג
 

 ' השאלה הו
 ולמשה לא דבר , כי הנה הדיבור שם היה בלבד לאהרן ולמרים,םשלושתכבמאמר השם צאו 

 .  ולמה נקרא בתוכם,כלל

 ובהם יוכ ל , כי היא נסגרה שבעת ימים, שנקרא כדי שימצא שם להתפלל על מריםואין לומר

 . ובנבואתו ידע הכל כי נביא הוא ,גם לא נקרא לראות בקנאת השם על כבודו. להתפלל

וגם זה אינו .  עם היותם בלתי מוכנים, שנקרא משה כדי שבאמצעותו ינבאו אחיון כתב"והר

 . כמו שהיה בהר ס יני,דרכי איש ינבא מי שאינו מוכן’ נכון כי ברצות ה

 
 ' השאלה הז

ברך   כי אם ית. ויצאו שניהם,בעמוד ענן ויעמוד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים’ באומרו וירד ה
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 ולא באה להם  ,כ הוצי אם חוץ לאהל לדבר אתם" למה אח, אל אוהל מועדםשלו שתכציוה צאו 

 .כ משה שיצא עמהם" ולא קרא ג,הנבואה הזא ת בהיותם באהל

 

 ]התוכחה לאהרן ומרים[
 ז-ולשאלות  תשובה

 . כדי להוכי ח לאהרן ומרים על דבריהם,והנה ציוה ה שם לאהרן ולמרים ומשה צאו שלשתכם

  שזכרה התור ה שאחרי היו תם שמה קרא , לאותה סיבה עצמהםעימהה למשה  שיצא שם וציוו 

והיה הדיבור לשניהם היוצאים  .  ויצאו ונשאר שם משה לבדו,לאהרן ומרים שיצאו מן האהל

 כדי שיראו אהרן ומרים בעיניה ם ההבדל אשר היה בין  מעלת משה  , ולא למשה,בלבד

 והם הלכו  . רוצה לומר מאהליהם אל אוהל מועד, ולכך ציוה לשלשתם יחד שיצאו.למעלתם

 והעמוד ענן לא היה יורד מפני , ובהיות שלשתם שמה ירד עמוד הענן ויעמוד פתח האהל,שם

 שהיה ענן וער פל  , אלא מפני אהרן ומרים,ה לא היה צריך אליו בנבואתו" כי הו א ע,משה

 ויקרא .א על פתח האהל אל, ולא ירד על האהל אשר שם משה, ולכן עמד פתח האהל.סביבם

שיהיו   '  כי לא רצה ית. וזהו ויקר א אהרן ומרים ויצאו שניהם. שיצאו שמה,אהרן ומרים

 ולכך ציוה לאהרן  . כיון שלא היו שווים  במעלתם,שלשתם במדרגה אחת בתוך האהל הקדוש

וציווה  יתברך שיצאו .  כי לא היה ראוי שיעמדו במקום שהיה עומד משה,ומרים שיצאו משם

 .  כדי שלא יבא על מרים הצרעת המטמא בתוך האהל,ן אוהל מועדמ

 

 אליכם  דש יתייח רצונו לומר בהיותכם  עם משה לא היה ראוי ,ואמר להם שמעו נא דברי

 .  עתה תשמעו דברי, אבל עתה שכבר יצאתם משם,בוריהד

  ויכיר ו ,פרד מהם במצות השםיכ י"הנה התבאר שיצא משה עמהם אל אוהל מועד כדי שאח

  .נבא באוהל מועדי שלא יוכלו לה,וידעו שפלות ערכם בנבואה אצל משה

 . 'והז' והותרו במה שפירשתי השאלות הו
 

 ]בין נבואת משה לנבואת אחרים[
 ' השאלה הח

 כי אם בא אלהים להודיעם ההבדל הגדול שהיה בין נבואת  ,’באומרו אם יהיה נביאכם ה

 במראה  ,’אם יהיה נביאכם ה כי הוא אמר ,א איך לא ביאר להם ההבדל ההו,משה לנבואתם

 והנה במשה  , הרי שיה יה להם ההוד עות במראה ודיבור בחלום.אליו אתודע בחלום אדבר בו

לם בעניין הדי בו ר  וכ כ" והו שוו א. שנאמר פה אל פה אדבר בו,ה זכר שהי ה כיוצא ב זה  עצמו"ע

ר בהם במראה אלי ו   למה שזכ,והו הרי שהיה משה מתנבא במראה ש,ומראה ולא בחידות

 .ודעואת
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 ' השאלה הט
 כאלו שאר הנביאים ו אהרן ומרים  הי ו   ,לא כן עבדי משה בכל  ביתי נאמן ה ואמה עניין אמ רו 

 ועולה ,לם בדת משה ובנבואתו נאמניםולם נתנה מרועה אחד וכו והרי נבואת כ,נביאי שקר

 שיקשור אמרו  ,נאמנים אף כי אהרן ומרים לא זכר הכתוב שהי ו בלתי .לא נמצא בשפתותיהם

 .לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא

 
 ' השאלה הי

 ורצה הקדוש ברוך הוא  להראות להם ,פרדו מאשתוי נו את משה על היאם אהרן ומרים ג

 למה לא ביאר  ,שמשה עשה כהוגן שנפרד ממנה מפני נבואתו שהיה מוכן בכל עת לנבואה

 רצונו לומר שהיה משה מ ו כ ן  ,ה ביני הםהקדוש ברוך הוא אליהם ההבדל העצמי הה וא שהי

קר העניין  י כי זה היה  ע. ושמפני זה נפרד מאשה,בכל עת לנבואה ושאר הנביאים לא היו כן

 . ושאר הסגולות והמעלות שזכר מנבואתו לא היו נוגעות בעצם הדרוש,לווכ

 

 'י-'חלשאלות  תשובה
 .  אין נא אלא לשון בקשה, שמעו נא דבריל"ובספרי ארז

 לפי שהם  , שהנבואה ההיא תקשה הגעתה אליהם אז,שהיה עניין  ה בקשה הזאתן " הרוכתב

 ולא היה בז ה  , ושהדיבור  הזה בא אלי הם פתאום.לא היו מוכני ם בכל עת להנבא כמשה

 ולכן הוקשה אליהם הגעת  . ולא כן עניין אהרן ומרים, כי הוא היה מוכ ן תמיד,למשה קושי כלל

 כמו  , יסתמר ויצטער,הטבע מן ההפך אל ההפך פתאוםעתק י כי כאשר י,הנבואה הה י א

 יברח ממנו חוש  , שאם יעתיקוהו אל האור החזק פתאום,שיקרה לעומד באפלה זמן רב

  . ויצטער,ראותו

 

 ]לאהרן ומרים' דבר ה[
 , כדי שידעו מעלת הכנת משה,א אליהם פתאוםווהוצרך הקדוש ברוך הוא מפני זה לב

 ולא  . מפני שהנבואה הי יתה שורה עליו בכל עת,האשהושמפניה יפ ה עשה כשנפרד מן 

  .הצטער הוא כאשר הם מצטערים

 

 , רוצה לומר שלא יקשה בעיניהם היותו נגלה עליהם פתאום,שמעו נא דבריושזה הוא אמרו 

 . כי היה ז ה הכ רחי לפי העניין

 , פתאום יהיה פירושו אף על פי שאינו מחקכם לקבל הדיבור ,עתה מלשון נאואם נפרש מלת 

 למען תדעו ותכירו שיפה עשה  , הנה לעת כזאת שמעו נא דברי פתאום,כי אם אחרי ההכנה

 .  וגם הוא נכון,משה במה שעשה
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 אם יהיה אחד מנביאכם ,ע"הראבש " כפי מ,ופירושו. ’אם יהיה נביאכם הוהי ו דבריו יתברך 

 יהי ה  , הקולואם ישמע.  שאינה מאירהבאספקלריא הנה יהיה במדרגה שפלה ,’נביא ה

 .  שהוא לתגבורת הכח המדמה על הכח המדבר, וזהו בחלום אדבר בו.בחלום

 פה אל פה אדבר בו , כבן ב ית ועבד נאמן, כי הוא נכנס בכל עת לפני לפנים,לא כן עבדי משה

 רוצה לומר במראה אדבר בו  . ולא בחלום ובמראה ולא בחידות,כאשר ידבר איש אל רעהו

 . יביט באס פקלריאה המאירה’ ותמונת ה. ת של הכח הדמיוני ולא בחידו,בכח המדמה

 . תת השם ישיגייבי ט ואמ’  ותמונת ה, פירשהמורהאמנם הרב 

 

 אם אונקלוס כפי מה שתרגמו ,’ שאמר ראשונה אם יהיה נביאכם ה, הואוהיותר נכון בעיני

 . בחזיון מתגלי להון’  אנא ה,יהו ן לכון נביאים

  

 רוצה לומר , ואם יהיה נב יאכ ם.ת בני אדם איש אחד שיהיה נב יא על המעט ימצא בכתו,יאמר

 רוצה לומר שאשפיע עליו רוח ,עאתוודבמראה אליו ’  אני ה,אם איש אחד מכם יהיה נביא

 חהכו שאז , לא יהיה זה אלא בחלום,בור האלהייואם יגיע ערכו לשמוע הד. ’דעת ויראת ה

בור במראה  יאבל לא יגיע לנביא ד. ר אליו שיגיע לדמות כאלו קול מדב,המדמה כל כ ך גובר

 . כלל

 רצונו לומר ששאר הנביאים להיות נבואתם במשלים , בכל ביתי נאמן הוא,לא כן עבדי משה

.  שלא היו כן במציאו ת, והוא המ שלים שהיו רואים,וחידות היה  בדבריהם בה כרח כזב הרבה

ת שהיו רו אים הנביאים  ושאר הדברים והצו רו, ומנורת זהב  כלה,כאלו תאמר סיר נפוח

 כי היה המכ וו ן  . ולא היה במציאות לא מנורה ולא סיר נפוח וזולתם,בנבואתם על צד המשל

 לא המשל הכוזב שעו שה בהם הכ ח  , והוא האמת הברור,במראה ההי א הפתרון והנמשל

 . הדמיוני

 

 מכ ל   כי לא היה נופל, היה  נאמן בכל דבריו, לפי שלא היו דבריו במשל וחידה,אבל משה

וביאר מעלת .  ועל זה אמר בכל ביתי נאמן הוא.דבריו ארצה כשאר הנביאים במשליהם

'   רצונו לומר שהייתה נבואתו מהסיבה הראשונה ית, באומרו פה אל פה אדבר בו,נבואתו

 . כ נבואתו שלימה מצד הפועל"והי יתה א. מבלי אמצעי

 

והוא אמרו  . בכח המדמה לפי שלא היה משתמש ,כ שלימה"ואמנם מצד המקבל היית ה ג

 ,  הדמיוני חהכו שגובר בו , רצונו לומר הוא בשום צד אינו מנבא בחלום,במראה ולא בחידות

 אבל לא הייתה המראה  ההיא שלו כמראה שאר .אלא במראה שהיא מדרגה זכה מהנבואה

 .  ולכך היו רואים בה  משלים וחידות, ה מדמהםבכוח שהיו משתמשים בה ,הנביאים

 ,  המדמהחהכו מפני שלא הייתה על יד ,של משה הייתה מראה מבלי חידותאמנם המראה 

’   כי הוא תמונת ה ,כ לא היה מנבא בביטול החושים ולא נרדם ופניו ארצה כשאר הנביאים"וע
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 ולפי שבהנבאו היו עי ניו . שעשה יתברך בעולמותהאלוהיו ירמוז ל שמים שהם התמונות ,יביט

 לא שיהיה תמונה  .יביט’ ותמונת ה לכן אמר על זה ,ו נופל והוא על עמדו ואינ,פקוחות לשמים

 שהיא התמונה שעשה  , אבל אמר זה על התמונה אשר בשמים ממעל. חלילה,לשמו יתברך

 . השם יתברך בעליונים

 

 מצד היותו  : רצה לומר משתי בחינות, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה,ובה יות הדבר כן

 . לםושה בעל השלמיות כ ומצד עצמו שהוא מ,עבדי ושלוחי

 .התשיעית והעשירית, והותרו השאלות השמינית
 

בם וילך  להגיד שכאשר כלה השם לדבר אתם לא נתן להם מקום להתנצל ’  ואמר ויחר אף ה

 וגם עמוד הענן שירד על ,ולהשיב על תוכחתם כי מיד חרה אפו בהם ונסתלק מהם השפע

 . כמו שביארתי,רם ירד ולא בעבור משה והוא המוכיח שבעבו,האהל בבחינתם נסתלק משם

 עד שנעשתה מצורעת ,כר בה פתאום ליחה לבנה מופלגתי שנ,והנה מרים מצורעת כשלג

  .ל שהחושד בכשרים לוקה בגופו" ומזה ארז.לה כשלגוולבנה כ

 

 ]צרעת מרים[
לוף מזגה אלא שכאשר פנה י עד שהיא לא הרגישה בח,והי יתה צרעת מרים כל כך פתאומית

 ושלא הייתה ראויה שתלך לדבר אל  , ראה אותה מצורעת, אהרן לדבר עמה על הענייןאליה

ב י   , ולכך הוצרך אהרן לדבר הוא בלבד אל משה.משה ולהתנצל לפניו ולבקש ממנו מחילה

 , בי אדוני העוון ו האשם,רוצה לומר. אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו

ולכן אל נא תשת .  אבל בי תלוי העוון.רנית ודעתן של נשים קלה כי היא אשה דב,לא במרים

ונואלנו הוא מלשון נואל ו  .  עם היות ששנינו נואלנו בסכלות וחסרון ידיעה,עלינו חטאת ואשם

 . שרי צוען והו א הפוך מן אולת

 

 רוצה לומר אל נא תהי אחותינו כמת ונפל  , אפשר לפרשו על מרים,ואמרו אל נא תהי כמת

 .  כן המצורע כמת כאלו לא נולדו לו חיים,אתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרואשר בצ

 

 ולכך לא השיב  ,ה להיותו במקום ה מקודש ההוא היה עומד בהתבודדותו"והי ותר נכון שמרע

 ולכך  ,לאהרן על מה שאמר לו בי אדוני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו

 רוצה לומר , באומרו אל נא תהי כמת, מפני התבודדותוהוכיח ו אהרן על שלא היה משיבו דבר

 אל נא תהיה בחוז ק התבודדותך , אין השעה הזאת ראויה להתבודדות כל כך,אדוני משה

  . שלא היה בין החי ים,כמת שנולד מת

 כן . שמת בבטן ושם נאכל בשרו,אשר בצאתו מרחם אמו וכבר נאכל חצי בשרווזה שאמר 
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 כי  , התפלל בעדה, אל נא תהי כן בשעה הזאת. באותו האופןעתה אתה כמת הבלתי מרגיש

 . ךתפילתצריכים אנחנו אל 

 

 התפלל אל השם ואמר ונא הראשו ן  , וראה צרתה של מרים,וכאשר שמע משה דברי אהרן

 אלהי בבקשה ממך  שתרפא אותה , כלומר. ונא השני הוא מלשון עתה,נהיהוא מלשון תח

 .  ולא תאחר,עתה

 

 וגם זה להורות להם שהיה משה  , שהם אחד עשר אותיות,ה יותר קצרה מזוואי אפשר תפיל

 .  שבראשי דברים היה שואל ממנו שאלה כזאת,בן בית ועבד נאמן לפני אדוניו

 כי אם אביה ירוק . אך לא עתה כמו ששאלת, ואני ארפא אותה,ךתפילתוהשם השיב ו  שמעתי 

 כי י מ י   ,ם עד שוב אף אביה ממנה הלא תכלם שבעת ימי,ירק בפניה דרך כעס או תוכחה

 קל וחומר לשכינה שראוי שתשב ,האבל והסגר המצורע וימ י  החג כלם יתמידו שבעת ימים

 .הבעונשד יום "י

 ואחר , כדין כל מצורע מוסגר לכל הפחות, שבעת ימים כנזופהרתיסג ךתפילתאבל מפני 

 .  מצרעתה אל המחנהףתיאס

 

 להגיד שבכל מסע ומסע באה אליהם צרה  ,דבר פארןואמר ואחר נסע העם מחצרות ויחנו במ

  :וצוקה על חטא לשון הרע

 . ’כי בתבערה היו המתאונני ם ותבער בם אש ה

 . ובקברות הת אווה התאוו תאווה וידברו  באלהים ושם קברו המתאוים

 . ובחצרות היה  העניין אהרן ומרים וצרעתה

 . רהובפארן שלחו המרגלים ומרדו באלהים ונגזרה עליהם גז

 .וגם שם היה עניין קרח וכל עדתו

 .הרי לך כי בכל מסע ומסע השחיתו התעיבו עלילה אין  עושה טוב

 


