'לסוט פירושים לתורה

נח

לעצמם (עלפי הדמב"ם .הלכות מעשך פרק א' הלכה ג,4ד').

כ*ו .מנהלתכם :תמורת נחלתכם (יש"ר).

'3ז .ומהשב לכם תרומתכם כדגןמן הגרן וכמלאה מןהיקבי

המעשר

שאתם לוקחים מבני ישראל נחשב לכם כדגן הנאסם מ? הגורו שלכם וכמלאה
הנדרכת ביקב שלכם ,על כןחייבים גם אתם לתת ממנו תשמתה' ,כמושאויבים

(
(יש-ר).
בני ישראל לתת
י
ה
כ
ל
ק
י
ז
ח
מ
א
ל
א
,
ה
א
ל
מ
כל דבר לח כקרא.
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מלואו ,ולאכן בדבר היבש שיכול
חן*).
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ב .זאת הקת התורה אשר צוה ה' לאמר עבר אלבני ישראלויקחוי

י

דבר אלבני ישראל זאת חוקת התורה אשר צוה ה' ויקחו; דבך דבר ולא דברו
י משה הוא העיקר (רמב".)1
כ
,
ם
י
נ
ה
כ
ונכתבה באן אחר
זאת חקת התורהי"פרשה הזאת  -תשלום תורת
מתנות כהונה לותר שגם טהרתם של ישראל ע"י בהן תהית )~ tasnפרה
ו עד שחרב הבית בשניה;
אדמה  1תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצוה ז
ראשונה עשה משה רבנו,שניה עשה עזרא ,ושבע מעזרא עדחורבן הבית,והעשירית
יעשה "מלך המשיח מהרה יגלה אמן כןיפי רצון (רעב" .0אשר לא עלה
עליה על  1ובעגלה ערופה כתיב לדברים כ"א ,ג') אשר לא עובד בה ,חשר לא
משכה בעול ,ובזה היתה פרה אדומה חמורה מעגלה ערופה (מ"ב) 1עול פוסל
אפילו אם לא יעשה בהעלאה שום מלאכה ועבודה ,רק כשהעלה העול פסולה (כו"ק
בשם הגר"א מגמרא דסוטה מ".)1
ג .ונוכתם אמר ונתתם ,ולא ונתת .להכניס את אהרן עמו לכבודו,
י
כהן ,כי שחיטת פרה בזר
י שניהם יצוו לאלעזר (רמב";)1
ושחט
כ
אתהי
פסולה( ,ה .על 9י הרמב*ס הפוסק כרב ביומא דף מ"ב) ,וזוהי השחיטה היחידה
וגם yttw
הכשרה רק בכהן,כי שחיטת כל הקרבנות כשרה בזר (ה ).ורשיי -
ט
י 1יצוה לאלעזר לשחו
פירשואליבא דשמהשל ,שגם שחיטהזו כשרהבאר; לפנ
לפניו שלאיסיח דעתו ממנו (יומא מ"ב).
והוציא אתה :המוציא (א"מ).

י

ב מדבר

נש

ד .ולקח אלעזר הנהן ,מרסה באצבעו :ביד דוקא יקבל הדם מהפרהkh ,
בכלי (הגר"א.עלפיספרי).
,
 .מטרף את הפרה כהו אחר (על פי.ת*ק;
ה
לעיניונ של אלעזר )'ggQ
,
)
ש
"
ב
(
;
כהן אחר (עז פי ת"י).
ג ולקה הכהן אלעזר
אל תוך שרפת הפרה :לעיקר השרפה ולא מצדדי האש (נצי"ב).
ט .ואסף איש טחול; להכשיר את הזר לאסיפת האפר (כו"ק על פי יומא
מיס ,והיתה לעדת בני ישראל למשמרתי בכל הפרות ,משמעו שיהיה
בסנהדרין שבכלעיר מסור ומשומר במקום טהור ,והרמב"ם פירש עוד שכל ישראל
ראוים לשמירה ,אבל עודיש בזה פירוש מיוחד לפרת משה ,וכדתנל במסכת פרה
שבכל הפרות היה,מעורב מעט מפרת משה (נצי"נ).
חטאת הוא; לשון הסרת החטא ,כמו (תהלים כ"א ,ט') תחטאני באזוב השטהר.
ונקראה הפרה כל מפני שבאפרה מתחטאים הטמאים (יש"ר) והשוה הלאה ,פסוק
י"ב ההן יתחטא בו ,פסוק י*ט וחטאוביום השביעי .או (בראשית ל"א ,לפט)אנכי
אחסנה,היינואסיר החטאבתשלומין).
ק וכבס האפף את אפר הפרה .אתבגדיו,לפי שאפר הפרה קדוש,ואי
אפשר ליגע באפר שלא יפרח ממנו על הבגד שהוא לבוש ומשום שלא יעיכם
במקום טמא צריך לכבס בגדיו כדכתיב אצל חטאת (ויקרא ו' ,כ') ולהטה יזה
מדמה עלהבגד ,..וכבס במקום קדוש (באש)1 .הי תה לבנ י שראל 1לגר
לצרכיבני ישראל והגר שנטמאו (נצי"ב),
יא .הנגע במת; החמיר הכתוב (בטומאת מת יותר מכל טומאות שבעולם
לעשותו אבי אבות הטומאה כדי שלאיהיו בני אדם מצויים אצל מתיהם מתוך
י איז ענין לאפר הפרה בטהרת
חיבתם ויצטערו יותר מדי (ב"ש) .הנ.גע ב מ ת
שום מין ממיני הטומאות זולתי בטהרה מטומאת מת (ס.),
לגל נפש ארם יהודי או עובד כוכבים (א"ע) ,כי גם מתי גויים מטמאים
במגע ,כמו שאמר בפרשת מטות (במדבר לפא ,י"ס) ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת
ימים כל הרג נפש'וכל נגע בחלל ,אלא שאינם מטמאים באוהל כמו מתי ישראל

י

י

י

(יש"ר).

 .את מעוכן ה' שנא ,אין המשבן נטמא בביאת הטמא בו ,אבל טעמו
יג
הקדש,
לשון(חלול
כמו (יחזקאל מ"ג,ח וטכסו את שם קדשי (כו"ק) .כי'מי
"רבים ולשון יחיד ,וכן (במדבר ככד ,זן
נדה לא זרק עליזי המים לשון

יזל~ים מדליו (מ"ב).

י*ד .אדםכיימות כאהל
י דבר הכתוב בהוה ,והואהדין אם ימות rna

והכניסוהו לאהל (יש"ר); באהל* והבית באהל ,רק הזכיר הכתוב באהל בעבור

ילקוט:פירושיי

כ

לתורה

היות ישראל באהלים (א"ע).

י החרב ,והוא הדין בחלל אבן או
ט"ז .בהלל חרב :שנעשה חלל עליד
הכהסב בהוה :א  ,במ ת שמת בעצמו בלי מעשה אדם (יש"ר);
אגרוף,כי
י
א 1ב קבר :של אדם (א*ע).
יעז .מעפר שלפח החטאת :אפר נקרא 2ם כן עפי ,כמו (מ"ב כ"ג ,ד')
ונשא.את עפרם (ישיר).

דבי

ונתןעליומיםחיים אלכלי:איןענינו שיתן האפר בכלי תחילהויתן מים
על האפר ,שכך שנו רבותינו שהנותן.אפר תחלה 'אח"כ המים פסול; דקדקו
מיםחיים אל כלי ,שתהא חיותם בכלג'רשולי מפני זה לא אמר ולקחו לטמא מעפר
שריפת החטאת אל כלי ונתן עליו מים חיים ,אבל פירושו; ונתן על ,אפר מים
חיים שהם בכלי ,לומר שיערב האפרבמים שבכלישיחיוהמים צפיםעליו (רמב".)1
יה .ולקח אזוב וטבל :דבר נמוך ועץ נמוך ללמדך שהמנמיך עצמו ?:הר
(ב"ש) .וטבל במים אירו טהוריי ההזיה ,וכן גם המלוי והקדוש כש-:ים

ביר

(ה.).

ב .כי

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

כי יקרא קן צפור לפניך (רמב-ח.

כ"א ומזהמי הנרה יכבסמגייו והנגע בטי קרה יטמא ער הערבי
קאמר ומיהמי הנדה והנוגעבמי הנדה יכבס בגדיו ויטמא עד הערב (ח.).
הכי
הכתוב צוה שכל הטהורים אשר יגעו במי הנדהיהיו טמאים משום חשש שמא
יבאו בני אדם העושים עצמם פרושים ויקחו מעפרה ויזו על עצמם שלא לצורך
(על פי ב"ש),
והאדם שיגע בו (ת"א).
ב"ב .והנפש הנגעת ! ואנש דיקרב ביה -

א .בחרש הראשכן; בשנתהארבעים ,והנה אין בתורה :כלל שום מעשה או
נבואה רק בשנה הראשונה ובשנת הארבעים (א"ט].
ב .ולא היהמים לערה 1על צד העונש חסרו המים ,לפי שלא הספידו
את מרים כראוי,כי במשה ואהרן נאמר ויבכו
בני ישראל ,וכאן לא נאמי

ו אותה(כ"י).
ייבכ

אותי

ג .ושב העם עם משה :גם הדור הראשון רב עב משה על יבר המים

(ם*נ).

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

סא

במדבר

ישראל את ה' ,עם משה רבו באמרם למה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה,

ועם ה' רבו באמרם ולמה העליתנו ממצרים (על פיע .).בגוע אחינ :1הם דור
המלבר מ*ע 4ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה'י טרם שנמרה הגדרה
על מתי מדבר שאה להם גם חלק נעולם הבא ,כי שיעה נאמרה בצדיקים (פל

פי כ"י).

ד .ולמה הבאתםי ידברו למשה ואהרן'כי כן כתוב ויקהלו על משה ועל
אהרז ,וטעם וירב העם עם משה ,שהמריבה עם משה היתה חזקה (א"ע)1 .למה
הבאתם את קהל ה'; למה אמרו קהל.ה' זאמרו:עד עתההיה לכם פתחון
פה לומר -איבכםראויים לעשות לכם נס ,שאין השכינה שרויהביניכם ,אבל עתה
שמתו כל החוטאים ,השבינה בינינו ,וכולנו קהל ה'  -למה נמות בצמא? (בה"ט).
ולמה -באתם את קהל ה' אל חמדבף הזה:הייתם צריכים להביא אותנו
אל ארץ'כנען בדרך אחרת ,ואם לא יכלתם לבחור בדרך אחרת למה העליתנו
ממצרים? (על פי אב.),
למות שם אנחנו
נ
ר
י
ע
ב
י
ו :למה נמות אנחנו כמובעירנו שרוח הבהמה
איננה עולה למעלה (עלפיכ"י).
ה .העליתנו! מלה זרה (א"ע); לא מקום זרעי מלמד וטהבאר היתה
מגדלת להם מיס זרע ומים אילמת בכל 'טעה ובכל מקום וטחנה'טהרי לא התרעמו
שלא הס במקום זרע אלא עתה שפסקה הבארובה"ט); לא מ קום זרע נתאמה
וגפן ורמון ומים עידלשתותי מןאט מדמים כבר על כך ,שאץ כק
מקום זרע ותאנה מפן ורמת  --אלאאפילומיםאיןל,טתות (פל פיעז.

ג ויפלו על פניהם :להתפלל (ב"ם וא"ע4
ח .קח את המטה .זה היה המטה של אהרן ,שהרי כתוב (פסוק ט') ויקח
משה את המטה מלפני ה' וזהו מטה אהרן ,כדכתיב בפרשת קרח (י"ז ,כ"ה) השב
את מטה אהרןלפ
נ"יז,העדות למשמרת (ח .).ודברתם חל הסלע לעיניהמי
ברפידים (שמותי ו') אמר ה' והכית בצורויצאו ממנומים וכאן אמר ודברתם
אל הסלע,כי הן רצה לעשותלפניהבנים את'הנס באופן נפלאיותר מאשר הוא עשה
לפני האבות (פל פ' ה ,),אל הסלע היה שם סלע סמוך למחנה ,וצוה
ודברתם אל הסלע הזה אשר לפניכם (רטב" 1פי א"ע).

י

עי

ויברתמ אל הסלע ; ומשה רבנו שגג והיה סבור כ* דבור אל הסלע הוא
במטהוכי לשם זה אמר ה' קח את המטה ,ונענש מפני שהקב"ה מדקדק עםהצדיקים
אפילו כחוט השערה (על פי הרשב"ם) .לעיניהמי לפניהם ,או בשעה שהסלע
לעיניהם בהיותם נקהלים שם (רמב"1 .)1נ תן מי מ  :1המים שאתן בו (א-פ).
ס.
להטה את המטהמלפני ה' מלפני ארון העדות נא"ע); כא ש'ר

יקח

י

י

סב

ילקוט.מירושים להורה

צ1הוז דבר זה עשה כאשר צוהו ,ומה שעשה מאז והלאה ההא לא כאשר צפע
פנל פי tmy~lN
ויקה משה את הסטהמלפני ה' :כאשר לקה משה בידו את המטה ,אשר
כו השתמש לפני ארבעים שנה כדי לעורר ולחזק בלב בני ישראל את האמונה
י ישראל אמון בו1
בשליחותו ,נתעורר בלבו צער גדול על שאין גם עתה לבנ
במר לבןעליו הוא שכח ,שעליו לדבר בנחת אל הסלע ,ופנה בתלונות אל העם
וורה את הסלע (עלפי ה.),
 .ממן הטלק הוהנוציא לכםמים מה אתם חושבים ,האם אפשר בדרך
י
,
'
ה
מ
להוציא לכםמים מן הסלע הזה% 1ל פ' ב"ש וא"ע).
הטבע,בלי נס מיוחד
*1א .במטהר של משה ולא במטה אהרן (על פי כשק.
י"ב .ויאמר ה' אל משה ואל אהרן
י אף עלפי שמשה לבדו חטא ,הרי
מפני 'כאהרן 'פתק-נכלל גם הוא בענש (על פי ישיר); יען לא האמנתם
בי :היזנה לא גיליתם לבת ישראל את אמתתכםבי; שלטה מיס נסים עושה
י את הנסים האלה
הקב"ה; א) נסים נסתרים ,כגון ירידת המטר ורפוי המחלות
משיגים צדיקים בתפלתם ,כענין ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את
י פעולו ת
אבימלך; ב) נסים נגלים ) 1alsnנגד חוקי הטבע) ,הנעשים על יד
שליחי ה' ,כענין שנאמר וישליכהו ארצה ויהי לנחש 1ג) נסים נגלים ,הנעשים
דבור שליחי ה' ,כענין עמידת השמש עלפי דבורו של יהושע עשמש
עלידי
בנ~עוז דם" .הקב"ה התכוון כאן לנסמהמין השלישי; באמרן "ודברתם אל הסלע",
ומשה ואהרן לאהאמינו שיעשה הקב"ה עכשו נס מהמין הזה,כיידעתם לאהיו
ישראל ראויים לכך ,וחשבו ושהקב"ה יעשה כאן רק נם מהמין השני,
עכשיו בני
התגו את הסלע ,זלכן אמר וה עלא האמנתם בי" והינו לא בטחתם בי שאעשה מה
שאמרתי לכם (על פי ס.),
י"ג .ויקרש מם :במים שהוציא מן הסלעי ועל כן ,נקרא שם המקום ההוא
'

קדש (ח.).

יעד .מקרש :שם.עיר במדברצין בגבול ארץ אדום,ואיננו
אל מלך אד1מ ,לא הזכיר הכתוב שמו ,אבל הזכיר סיחה ועוג מלכי האמורי
בשמותיהם ,מפני שהיויגועים בגבורה (רמב"*0
ד
ס
ח
ל
ו
מ
ג
ל
ם
ל
ו
ע
ה
אתהידעת את כל התלאה אשר מצאתנו .ודרך
למי
שסבל רוב תלאה (ם*ב על פי ב"ש).
באר ,שלכם.,כי ,המים היו יקרים לאומות באותה
י*ז .ולא נשתהמי
קדש ברנע (א"ע)1

הארץ (רשב"ם).
ולא נשתה מאה שטרחתם לחפרה ,אלאמי הטתרות..שהם הפקר נשתה
;מי י

5ב

ב מדבר

באותה הדרך שיצוה "מלך שנלך בה (א"ע).
(ב"ש) ;,דרך המלך נלךי
י :בתוכי ,דרך ערי (ב"ש).
י"ח .לא תעברב

י*ט .ואת מימיך נשתה אני ומקני :אפילו מן הנהרות
ל פי ב"ש).
יע
 .ויצא אדום לקראתו :על הגבול (ס.),
כ
כ"ג .מהר ההר על גבול ארץ אדום :הוסיף "על גבול ארץ אדום*,מפני
שישנו עוד הר מנקרא הר ההר בגבול צפון מערב של ארץ ישראל (להלן ל"ר,
-

ונתתי מכרם

ב"ר .למי מריבה ן במי מריבה ,שם המקום ,או בעבור מי מר-בה ש"ש.
ב"ו .והפשט את אהרן אתבגריוי אותם הבגדיםהראוייםלכהן גדוליותר
על כהן הדיוט; 1הלב ש תם א ת אלעזר בנו :שהיה לבוש ד' בגדי כהן
הדיוט ,ובכן נשאר אהרן בדי בגדי כהן הדיוט כמו כוהיה ענינו בהכנס לפני
ולפנים (ם.).
י גוע אחרו מצאנו לשה ידיעה קרואה ראיה,
כ"ט .ויראו כל העדה כ
י
כמו (בראשית מ' ,ט"ו)וירא שר האופים ,או (בראשית מ"ב ,א )/וידאיעקבכייש
שבר במצרים (ח1 1).יבכו את אהרן של שיםי1ס כן זמן אבלות' וכן
מצאנו ביעקב שבכו אותו המצרים שבעים י1ס ,שלשים של אבלות וארבעים של
חניטה ש"ש).

י

פר ק כ * א
ע הכנעני מלך ערד ישב הנגה :ואף עלפי שאמרו המרגלים
א .יישמ

עמלק יושב בארץ הנגב ,לא מן הנמנע הוא שגם מלך ערד היה שובן בצדם ,ובין
המלכים שהכהיהושעיש גם מלך ערד (עלפיאב.).
דרך האתריםי האלף נוסף והטעם התרים את הארץ (א"ע) .והרבה אלפים
באים לשמוש בראש התיבה במו אפרוח ,אתמול ,אורוע (רשב"ם).
ב .והחרמתי את עריהם :נדרו אז לעשותם חרם בהכנסם לארץוכן עשו,
כמבהיר בתחלת ספר שופטים (ס .על פי הרמב".)1
ג .ויחרם אתהם ואת עריהם :את הערים הסמוכות למקום המלחמה שהיו
בעבר הירדן המזרחי,כי לא עברובני ישראל עתה את הירדן להלחם .אתם בארץ
י זוהי חרמה הנזכרת לעיל י"ר,
כנען (יש"ר) 1 1י קרא שם המ ק1ם חר מה
ס"ה ,ומשה קראהכן אףעלפישעדיין לא קראוה הרמה עד לשנתהארבעים (יש"ר).
הרמה:איננו צפתהאמורבשופטיםוא',י"ז) רק מקום אחר ששמוחרמה (פ"ב4
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סד

ד .ותקצר נכש העם בדרך משרב השמש ,שהרי כשמת אהרן נסתלקו
י
ענני כבוד (מ"ב)
הדעת,
ובעבור זה לא נענשו
ותקצר נפש העם בררך ! קוצר רוח זהו בלבול
כני ישראל כאשר לא שמעו אל משה מקוצר רוח (שמות ו' ,ט') אבל קוצר נפש זהו
פי יש"ר).
הוסר סבלנות ,בלי בלבול הדעת ,ולכל נענשו כאל
י
ע
(
ה .וידבר העם באלהים ובמשה :הגם שיודעים שכל הנהגתםהיא עלפי
ה';ואיו משהעויה דבר מדעתו ,אף עלפיכן התרעמו עליו שהסכים לדעת קונו
ולאהפיל תחינתולפניו על כך (על פי אוה"ח).
ג וישלח ה' בעם את הנחשים ! שלחמם ההן עפר ,והם אינם מתרעמים

על מזונותיהם (על פית-י).
י זאת היא התשובה האמיתית למי שדבר לשון הרע
ש כי דברנו בה' ובך
שלא יבוש מחברו לומר דברנועליך כך וכך (מ"ב).
ח nev .לך שרף :הנה שאלת העם היתה שיסיר מעליהם את הנחש ,וכן
התפלל משה ,אבל ה' ענהו - ,לא כמו שאתה סובר שיסור הנחש ,כיעדיין יש
ביניהם שלא שבו אלי בכל לבם ,אלא ישארו הנחשים במחנה ,האתה  a~sשרף
שהוא כדמות נחש ,ומכרז ואילך כל הנשוך יראה בו ,ישעבד לבו לשמים -וחי
(יש"ר).

 .ויטעובני ישראל ויחנו באמת :חזר הכתוב לענינו לספר על מסעות
י

העם ,וקצר בהם שתי מסעות ,כמו שהתבאר בסדר מסעיכי שם נאמר (ל"ג ,מ"א-
מ"ב-מ"ג) ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה ,ויסעו מצלבנה ויחנו בפונן ויסעו מפונן
ויחנו באבח (אב).
י*ב ויהנו בנחל זרד :הוא דיפון גד (במדבר ל"ג ,ס"ה)והיו לו שני שמות
(על 9י א"ע פסוק י') .ושם אצל נחל זרד תמו כל אנשי דור המדבר,כי שם התחלת
גבול ארץ ישראל (כו"ק),

יעד .בטפר מלחמתה' ספרהיה בפני עצמו ושם כתוב מלחמות ה' בעבור
י
יראיו ,ויתכן קוהיה מימות אברהם ,כי ספרים רבים אבדו ואינם נמצאים
נתן ועדו ודברי הימים למלכי ישראל ושירות שלמהומשליו (א"ע).
כדברי
י*ח .באר הפרוה שרים כרוהנדיבי העם ; מדרך העולם שעבדים יחפרו
בארות מים,כי היא עבודה קשה ,לא כן הבאר הזאת,כי השרים עצמם שהם משה
היהרן חפרוה ,וזהו על דרך משל ,שהמשילו דברי משה (וההכאה שהכה את הסלע)
לחפירה (יש"ר) במח ק ק במ שענ תם :מנהג העתם שהחפירה תהא בכלי
גרזן ובמקבותוביגיעה רבה ,לא בן הבאר הזאת ,שלא חלו בהידים ,אלא הנדיבים
וגדולי העם כרוה בלי עמל במשענת אשר בידם; והתבונןכי בתחלת השירה
אצלנו'

י

כה

ב מדבר

הזאת לאזכרו דבר מחסדי ה' חשר נתן להם מים ,וזוהי ראיה לפרוש רבנו חננאל
שמצא חן בעיני הרמב"ז  -שחטאם של משה ואהרן במי מריבה היה בזה
אמרו "המן הכלע הזה נוציא לכם מים" ולא שהי יוציא את המים ,והעם סבר
ש
להם מים ,ולכן הללו אותם בשירה זו; אמנם משה,
ם
ח
כ
ב
ן
ר
ה
א
ו
שמשה
הוציאי
בראותו שנולד חלול ה' על ידו ,דקדק לותר להם במשנה תורהכימיד ה' היתה
זאת להם שנאמר (דברים ח' ,ט"ו) המוציא לךמים מצור החלמיש (יש"ר).
כ"ה .ובכל וגנוניה העיר הגדולה היא כאם והכפרים כבנות (ם-ב)..
"שבוןונבנהויתכונןע"ר שחון (כיח ).אשיצאה מחשבון,
כי
כ"ז .באי
השבון שהיתה קודםעיר הבירהניר מואב ,נהפכה,לעירו שן סיחון ,ומם נה
יצאה אש הכבוש של חלק גדול מארץ מואב! (ה.),
ל"ג .ויצאעוג מלך הבשן לקראתם :לעוג לא שלתובני ישראל מלאכים,
כי הוא ,כאשר ראה שהכו את סיחון,יצא לקראתם להלחם (רמב" ;)1עוג ,שכל ארצו
מארץ כנען ,לא קראולו לשלום ,משום שנאמר בם לא חתיה כל נשמה ,אבל סיחון,
שקצתארצו משל מואבועמוןהיתה ,קראולו לשלום (ח ;),אדרע  :לאדרעי (ת"א'.
י

.

בל ק

פ ר ק כ" ב
ב .וירא בלק !וישמע בלק ,כמו (שמות כ'.י"ח) וכל העם רואים את הקולות
(ח ;).וירא בל :41לשון התבוננות (ם*ב).
לאמרי :הלמד בקמץ והטעם ; לידוע ,שהוא סיחון ועוג ולא היו מלכי כנען
גדולים כאלה (א"ע).
נ ויגר ; אימת מות נקראת מגור (הר"ת1 .יגר מ אב מפנ
י הע ם:
ובשביל זה לא התאמץ בלק להלחםבבני ישראל ,כמלך גבורחיל ,והלך לבקש קוסם
קסמים לקללם (עלפיאב.).
ויגר מואבמפני העב מאדבי רב הוא ; שהיה מואב קטןבגוייםכי אינם
עם קדמון כמוהכנעני והאמורי וזולתםמבני נח (רמב"ן); 1יגר מ1אב :כאשר
לא שמעו שנטו מעליהם (ע ;).כי רב הוא הם יראו את העם רק מפני שרב
הוא מהם ,ולא מפני שד' אתם ,ולכן האמינו שאפשר למעט את מספרם על ידי
קהה (על פי כרי; ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ
מואב מפני בני ישראלז היאה עתה
שהע עם רב,אבל השטה

י

י

בעבי
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סו

היתה בעבור שהיובני ישראל בעלי ברית ה'~ ,כן הזכיר כאן בני ישראלולעיל

ר העם (ער פי ישיר)
היכי

ג-ד .ויגר מואב ממני העם מאד ..,ויאמר סואב אלזקנימרין עתה

ולהסה :,.היו במואב כאלה שפחדו ממלחמה עם בני ישראל ,והיו כאלה ,שלא
פחדו מהמלחמה ,אבל חששו שמא ישחיתו בני ישראל את הארצות מסביכותם
ויגרם מזה נזק עצום למחיתם (על פי ע.),
ל
א
ב
א
ו
מ
ו
ר
מ
א
י
ו
ד .ויאמר מואבסורזקנימרין
א
ל
ר
מ
א
נ
זקני
זקני
י
מדין ,אלא ויאמר מואב אל ?קני מדין,היינו ,צעירי מואב אמרו לזקני מדין,
שנמשכואחריהצעיריםדמלה(זהר); עתה ילחכו הקהל את בל סביבתינוז
הנהידעו מרחבכי ישראל לא ילכדו את ארצם מהם,כי שמעו על כך שה' אמר
לבני ישראל אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמהכי לא אתן לך מארצו
ירושה ודברים ב' ,ט') ,ולכן אמרולזקנימדין אף עלפי שלאילכדו את ארצנו,
הדי ילחכו וילכדו  -את גל סביבותינו (ע? פי הרמב04ו כלחך ה ש1ר
מתוך שאין לושינים למעלהואינויכול לחתוךהעשבים כמו סוס וחמור ,וכחו גדול
 הוא עוקר העשבים והשרשים (רבותינו בעלי התוספות); 1בל ק בן צפ1רי מדוע לא כתוב בפסוק ב' -ויצא בלק בן צפור
מלך למ1אב בע ת ההוא
,
ב
א
ו
מ
ואחרי שנתעורר בענין זה 141מר
מלך מואב? יתכן שבלק היה אחד משרי
ומואב הבה נתחכמה לעם ישראל ,קמו והמליכוהו עליהם בעצתזקני מדין ועל פי

י

הרמב",)1

עתה ילחכו :לא יכלו להגיד מה שבלבם באמת שמקנאים את גדולתם
וחשיבותם ,על כן אמרו שחוששים שלא יאכלו שלהם ,אעפ"י שבאמת לא פחדו מזה
כלל,שהרי היו משלמים להם בכסף מלא כמבואר בדברים ב' ,כ"ח ,אבל כך מנהג
אומות העילם בשנאת ישראל לבדות דברים בזוים ,ועיקר השנאה היא קנאת
המעלה (נצי"ב).
ה .על הנהרי על פרת,ת"א); הנה.
 .הנה...ז ימנו הדברים ושלה
-רפואה ממצרים תצצחת עלסיתת ועש  --הם לא בדרך הטבע  %%פי ב4
 .בבה בו :מקור עם "ג* השרש ,והראוי נכות ,ובא כאן ב*הא" כמו (דניאל
ו
ט' ,כ"ד) לכלא הפשע (יש"ר עלפי א"ע); נכה ב 1ולאאותו,היינו נכה בו מכה
י במלחמה ואתה בפיך (על פי ע1 1).אגר שנ1
מועטת (שד"ל); נכה ב1י אנ
מ 1הארץ ן מהארץשלו ,שלקחומידמיתון אשר לקחה ממואב "%ש); 1אגר שנ1
מן הארץ לאחר הקללהישארומתי מספר,ואז אוכל להלחם בם ולנצחם (יש"ר).
י
כיירעמו את אשר תברך מברךו הנה כהו של בלעם לא היה לברך,כי
אם לקלל בהזכירועווןאו בכוונו את השעה כדברי רבותינו ז"ל ,ולכן לא שאל בלק

י

ב מדבר -
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ממנו שיברכהו לנצראושיוכל להתיצב מנגד: ,אמר ,ידעת" את אשר תברך מבורך"
י לא חשב אותו למזיק בלבד (ס,),
לכבודו של בלעם להורותכ
 :ואגריןחתימיןבידיהון  -ומכתביב חתומים בידם (ת"י).
ז .וקסמים
'
ה
פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר *דגר אלי :זה היה
ח.
.
ה
,
ל
א
ר
ש
י
ל
,
ם
ע
ל
ב
שיך עלה על
כיהרי הואידע את אהבת
החטא הראשון שחטא
דעתו שה' ירשה לו לקללם( 1עדפי ע ;).והיה חטאו בחג ,שנחשלהיוטו על דבר

יינו

ביים

האסור -היתכן שיבקש אדם רשות מהאדון להרוג אתבנו? ובלעםהריידע בכמה
אותות ומופתיםהוציא הקב"ה את בנו בכורו ממצרים ,ועתה הוא בא לשאול ממנו
דשותלגלותם (עלפימ"ב).
ת
ע
י
ד
י
ב
ם .מיהאנשים האלהעמך :למד הקב"הלשופטים שיתישבו
אמתח
הדבר קודם שישפטו (מ"ב).
י"ב .לא תלך עמהם :עמהםהיינו לשמשם ,לעשות רצונם .ולהלן (כ) לך
י לכבדם ,בלי למלא רצונם,וכן מצינו שדרשו הו"ל על הפסוקושנינעריו
א תם
;סו (פסוק כ"ב) למדה תורה דרך ארץ שהיוצא לדרך צריך שנים לשמשו ,ועל
י למדה
הפסוק ויקח את שני נעריו אתו דאברהם (בראשית כ"ב ,ג') אמרו חז"ל
תורה דרך ארץלהיוצא לדרך שלאיצא בפחות משנים (לכבודו) (עלפי כו*ק) .לח
תאר א ת העם :קללת בלעם לא היתה יכולה לבטל זכותם של האבות וזכות
מעמד הרסיני ,אולםלו היה בלעם מקלל את בני ישראל,היוגויי הארץ בוטחים
בקללתו ומתאמצים להלחם בישראל יותר סמה שהם עשו זאת ,וברכתו גרמה לכך
שלא קמה בהם עוד רוח להלחם בישראל ,ולבן נחשב הדבר לחסד גדול שעשה ה'
עם ישראל ,כמו שכתוב בדברים (כ"ג ,ו') ובמיכה (ו' ,ה') (על פי אב.).
י מאן ה' לתתי להלך עמבה :הבחיר חצי דבר מש האד את העם)
י"ג .כ
ולא אמר להם אלא מאמר ראזון שאמר לו ה' לא .תלך עמהם (אוה"ח).
י"ד .ויאמרומאןבלעם הלךעמנו:כי לאהאמינולו כשאמר מאזה'לתתי
להלר עמכם (אב.).
ייח .ויאמר אלעברי  :pbובראשונה (פסוקי"ס אמר שרי בלק,כי עכשו
דהר אתם ברוח גבוהה (על פי בה*ט) .ק טנה א 1גד1לה :תואר השם ויחסר
מקום השם (א"פ).

כ .אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתםי קודם (פסוקי"ב) אטרעליו
א תלך עמהם לא תאור את העם),ועכשיו
אתההליכה כשהיא קשורה עם הקללהיל

התיר לו את ההליכה בלבד (על פיאב.).
כ"ב .ויהר אףאלהיםכי הולך הוא :ברצון ,מהאוה לקללם אעפ"י שהיה
יודע שאין הקב"ה רוצה (רשב"ם) ! אעפ"י שנתן לו רשות לילך ,נכרת מחשבתו
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הרעה של בלעם מתוך מעשיו ,שאם היתה דעתו לעשות מצות המקום ,היה
לומר :מאחר שלא אקללם ולא אעשה מה שבלק מבקש למה אלך?וכי אלך להתקוטט
עמו בארצו? אלא מה שהיה הולך ,דעתו היתה לקללם ,דקסבר :כשם שאמרלי
תחלה "לא תלך" ,ועכשו אמרלי *לך" ,בךיחזור בו גם על שאמר לא לקללם ,ובזה
י הבונה היתה מקים .לא תלך לקללם (על 9י ב"ש' 1וטעם "אם לקרא לך
טעה,ב
באו האנשים קום לך אתם" הוא :אב יתרצו בלכתר עמהם על מנת שלא תקלל את
אדבר אליך אותו
בעם ,כאשר הודעתיך מתחילה ,קום לך אתם ,ואך את הדבר
~WR
תעשה,היינו אם אצוה לך אפילו לברך שתכרכם ופא תיבא מבלק ,והנה היה ;ל
ל,

בלעם להגיד כן לשרי בלק :הרשה אותי השם ללכת עמכם על מבת שלא לקלל
את העם ועל מנת שאברכם אםיצוהאותי לברך ,והוא לא הודיעם זה ולא אמר להם
בלום ,על כן חרה אף ה'כיהילך הוא ,שאלו הודיעם לאליה הולך (ען פי הרמב.)1-

י בררך :מלאך הרחמים,
ויהר אף אלהיםכי הולך הואויתיצב טלאךה
שרצה למשומחטש חהח; ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לורשזא
י ה' איש חפץ במית:זם 11ל רשעים (צ"הן
יאבד,כ
כ"ג .ותלך ביררה :בתחלה נראה לה המלאך במקום רחב ידים ,ונטתה
בשדה ,אח"כ (פסוק כ"ד) בין גדרי הכרמים ,ולא יכלה לקום ולנוס ודחקה עצמה
אצל הגדר ולחצה רגלו של בלעם ובח"כ (כ"ו) במ קו ם צר  -שהיתה אם הדרך
גבוהה ,ועומק גדול מכאן ומכאן ,שאם תטה לכאן או לכאןהיתה נופלת ותמותהיא
חזטמ לכןרבצה תחתיה (בתם" ויך בלעם את האתון לסטתה הדרךי
ה א הכה אותה לא בכדי שחוג" 1ומש ללא במקל כמו שכתוב הלאק כי אם רק
ההטתה הדרך (נצי"ב).
להסתה הדרך :אל הדרך (א"ע).
במשעול :כמו מש (הלך) עול (הכנם) ,שאין האחר יכול להכנס עד שיצא
חברו,כיאין המעבר מכיל שני בני אדם (מ"ב).
כ"ז .במקל:כי בתחלה ובשנית הכה אותה בעץ קטןאובעור (א"ע פסק כ"ח).
י האתון;כדי שיתעורר בלעם לשוב בתשובה בזכרו
כ"ח .ויפתחה' אתפ
כי מה' מענה לשון גם לבלתי מוכן ,וכל זהכדי.שלא יאבדאיש כמוהו (על פי ס.).
מהעשיתי לך :הרי הנטיה מן הדרך ,הלחיצה אל הקיר והרביצההיו בעל
כרחי ,ולא מתוך רצון למרוד בך (עלפי יש"ר).

ל.

מעודך ! מיום שרכבת א"ש*

לה' אתעיד בלעםוירא את מלאךה' אחרי שבלעם הלך נגד
ל"א .ויג
י
רצון ה' נשללה ממנו היכולת לראות את מלאך ה' גם באיתה המדה שאתונו ראה
שתו ,ורק על גלויעיניו באופלמיוחד הוא ראה את המלאד (על פי ע.).
ידי

ב מדבר

כס

י ירש הדרך לנגדי :ידט בערבית  -ירידו ,,וסכנה
ליב .כ
,
י
נ
ו
צ
ר
,
י
ד
ג
נ
ל
היא מסוכנת ובלחי מצלחת
היינו נגד
הכתוב הוא  -הדרך שהיא
(על 9י שד"ל).
ל"ג .ותם ופני:כמו מלפני; גם אתכה הרגתי :נראה שהמלאך הרג
י לא מזכירם מכאן ואילך ,לכז הוא
את שני 'הנערים שהלכו עמו (פסוק כיב),כ
אומר "גם אתכה הרגתי* כמו הנערים שלא נטו מן הדרך לפני (ב"ש).
י אתה נצב לקראתי בררך :אם הוא לא
ל"ד .חטאתי לאייעוריכ
ידע  -מה כאן החטא? החטא הוא כאן בזה ,שהוא לא ידע הדברים שעליו היה
לדעת,כי שגגת תלמוד עולהזדון (על 9י ע.).

ומיתה' יטעם

פי

ליה .ואפה את הדבר אשר ארבתאליך אתו תדברי ולא תלך עוד על
דעתך הראשונה ,שאםיעלה עוד על דעתך "קלל תהרג בחרב ,וכדי ליראוולהבהילו
כן
בא המשך
את הדבר אשר אדבר אליך אתו תדברי
שדברה האתון נגד טבעה כך גם אתה תדבר מה שאני רוצה  -נגד רצונך,ואין זה
צווי ,אלא הודעה שהודיעכי כןיהיה (על פי אב.).
לך עם האנשים ואפם את הדבר אשר אדבר אלית אתו תדבר :הצווי
הזההיה כבר עובש על שהוא הלך בידעוכי קללת ישראלהיא נגד רצון ה' (על פי
ע ;).אתו תדברי ובפסוק כ' כתוב אתו תעשה; קודם אסר עליו את המעשה
שלא בפקודת ה' ,וכאן אסרעליו אף את הדבור שלא בפקודת ה' ,ובזה כלל גם
אסור עצה רעה נגד ישראל (עלפי אוה"ח).
ל"ז .האמנם לא אוכל כברך :הבקושטאהויתא אמר לית אנאיכיל ליקרותך
האם באמתהיית חושב שלא אוכל כבדך (ת"א).

יש"

-

פ ר ק כ "ב
ב .כמזבח :בכל מזבח ומזבח (א"ע על פי ת"א).

ג .וילךשפי,וילך אלשפי,היינ
ו אל ראש הגבעה ,כמו(ירמיהו ג' ,כ"א) קוד
עלשפיים (על פי א"ע והרמב ,)14והוא מגזרת הר נשפה (ישעיהו י"ג ,ב') (מ"ב);

י מכותת ונשבר מלחיצת הקיר ,ומרוב ששתו אותם לא המתין עד
וילך שפי
,
ג
"
ל
שנתרפא ,ושפי מלשוןלביוב
כ"א) ושפו עצמותיו (ח1 1 ).ילך שפי ,ואזיל
גחיןכהיוא -וילך גחון כנחש  -כשפיפון (ת"ק.
ויל
ךשפי; לאט לאט ,כדרך המתבודד הרוצה שיחולעליו רוח קדושה (נצי"ב)(
'
ה
ונ וירום רברבפי בלעם :וכן הלאה (פסוק ט"ו) וישם דבר בפיו ,ולא

ע

'לקוטמירושים להורה

תמצא בכל הפרשה הזאתויאמר ה' אל בלעם,
ה',
או וידבר אלאוישם ה'בפיו -
כמו ששם תסמא (רסן)בפי חמור שלא יסטה לשום צד (על פי הזהר).
פה
ג וישא משלו :המשל מתחיל"כי מראש צורים ארגזנו" (על א"ע).
י פרעה.אהרן (א"ע);
ח .לא קבהי "ה" במקום "ו" ,כמו לשמות ל"ב ,כ"ה)כ
מה אקב לא'.קבה אלן הקללהיבולה לחול רק עלאנשים אשר הסיר את
הגנתו מעליהם  -כדי להחיש את העונש בעד החטא שחטאו לה' (על פי אוה*ח).
ט- .ה.ןעם לברר :כשאינו מתערב עם העם אשר בתוכו הוא יושב בגלות -
י שכן במנוחה וכבוד; 1בג1ים :כאשר הוא רוצה להיות מעורב עמם
לא י תח שב :אינו נחשב בעינם להתחשב בכלל כבידם (גצי"ב) .לבדד
י שכן 1לבטח ,כמו לדברים ל"ג ',כ"ח) בטח בדדעין יעקב8,ימי שאינו ירא
כלוםיושב בדד ואינו צריך חבורה (ב"ש).
י
 .טי טנה עפריעקב :ראומי ההשיב למנות את עפר יעקבומי שם מספר
!
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ל
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דגלי
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ישריסי
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מכאן יש להוכיח מן התורה שישראל יש להם חלק לעולם הבא ובגן-עדן ,גוהרי
בלעם ברוח הקדש היה מדבר ,ואם חס ושלוםאין תועלת למתים  -מהלי מות
שתהיה אחריתי,
רשעים מהלי מות ישרים (ב"ש) .ותהי אחריתי כמהוי
היינו ,צאצאי ,כמו ישראל,בי אמנםבניו של אדםויוצאיחלציו נקראים אחריתו,
כמו (תהלים ק"ט ,י"ג)יהי אחריתו להכרית ,וכן ודניאל י"א ,ד') ולא לאחריתו
(פל פי ס.).

ומטפר את %1עישראל:מייבוללתת מספראפילו לחלקרביעי שלישראל
היינולדגל אחד (בחיי עז פי ת"א); תמת נפשי מותיישרימי אלה דבר-
עצמו ,ולאדברי רוח הקדש,כי כשהיה רוצה לדבר דבריםשאין בהםהיזק לישראל
היה ה' מניחו לדבר את אשר יחפוץ (אוה"ח).
י"ג .אפס קצהו תראהוכלו לא תראה :שמאאין ה' רוצה שתקללם כלם,
אביאך אל מקום אחר שלא תראה כלם ,אלא מקצתם; שמא יודה לך במקצת לקללם
וימעטו אותו מקצת;וכיון שראה שלא יוכל לקלל אותו מקצת ,הוליכו למקום אחר,
לקצה ול"מקצת" אחר  -אולי יוכל לקללו שם (פלפי ב"ש).
אפם קצהו תראה וכלו לא תראהי חלק" ,קצת" מבני ישראלראויים אולי
לקללה ,והיא תוכל לפגוע בהם ,אבל על עם ישראל בכללותואין קללה יכולה לחול,
ואם הוא יראה את בול ם ,עלולה זכותו של כלל ישראל להפריע לו בקלפת
החלקהזה וגם להגן על החלק הזה מקללתו (על פי ע ,וצ"ה); 1כלו לא תראהי
ההבטה המפוזרת לא תועיל כמו ההבטה המרוכזת ,כמו שהנסיון מוכיח בהוצאת
י כלי זכוכית (על פי צ"ה ומ"ב).
האש עליד

עא

ב מדבר

ט"ו .התיצבכה ...ואנכי אקרה כה :...התיצב כאן...ואנכי
פי ת"א) כמו (שמותב' ,יוב)ויפן כה וכה(ה ;).התיצב כהעלעלתך 1אנכי
א קרה כה כפל את "כה" לומר ,ישראל נשענים על "כה יהיה זרעך" ו"כה
י
תברכו אתבוי ישראל*  -טול אתה האחד בקרבנהואנכי אטול את האחרבקלל,י
(מ"ב עלפי בחיי).
,
ה
טסה ויקר אלבלעם :עתה לכבוד ישראלעלה האיש הזה להתנבא במדת
רחמים בשם הגדול אשר נגלה למשה,כי עד עתה נאמר בר ויקר אלקים ,ויבא
אלקים (רמב".)1
ם
י
ל
ד
ב
ה
ה
ק
ו
ס
פ
ב
ו
את
שאר
ה
ו
ש
ה
(
ו
י
ל
א
ב
ש
י
ו
י"ז .ויבאאליו
בשני
ו' -
הפסוקים האלה) (נצי"ב).
י"ה .וישא בהטלו ,הוא  -כתועפת ראם לו ,בלביא יקום (א"שן בנו
צפר ה"ו" נוסף (א"ע).
י
י"ס .לא איש אל ויכזב; כיב קורא.מי שחוזר מדבורו חנם ,שיכול
לעשות מה שהוא אמר וחתר בון ובן אדם ויתנחםן  1נחמות מצץות
באדם ,א) שאעוימד בדביו; ה ,שאעו עול; ס בפשיעת המקבל ,ועל השמם
אמרבלעם שאעםבהקב*ה--נחמתכזב תהמתשאישיכף ש" ,%ולא יקימנה*
את הדברה ועל פי 401
 .וכע כמז אה
כ"א .לא הביטאוןביעקבי ולמהיתאר מלברכם?(ב"י
העצה להחטיאם (על פי א"ע),
כ"ב .אלמוציאםממצרים :בכל דור ודורחייב אדם לראות כאלו הוא יצוו
אקרה כאן (על

י

י

ממצרים (אוה"ע).

גתועפת ראם לו :ולו" ,שב לישראל או למצרים (מ"ב).
ש
ר
י
י
(ח"א)4
כ=ד .ודם חללים ישתה :ונכסי 'עממ?איירת  -וחיל עמים
י'אולי יהיה אותן
כ"ז .אולי יישרבעיני האלהים וקבתולי משםיכ
החלק מהם יותר ראוי לקללם (ס.),
ל .ריעש בלק כאשר אמר בלעם ,ובפסוק ב' כאשר דבר (פ*ב).
-

פ ר ק כ" ד
ב .ותהיעליו רוח אלהים
י עליו -על ישראל ההר ,ע 1פי תוספות בבא
בחרא ס' ע"א ד"ה ראוין) כי ה' בהמלתו .פרש סוכת שלומו עליהם וכסה אותם
באדרתו שלא תשלוט בהםעינו הרעה (צנה על פי הזהך).
נ וישא משלו :והמשל  -כנחליםנטיו מנ"ע).

ע5

.

ילקוט פירושים פתורה

ד .נטלוגלויעינים :גם בשעה שה.א נופל ושוכב' ,גם,בשעה שהיא גלוי
עיניה - .כלומר ,גם בלילה וגםביום -נאני רואה ,מראות (ב"ש).
" 1ה~ .טה טב;' :פעל עבר כמו (ש"א י"ר ,כ"ט) כ' אורועיני (א"ע) .מה סבו
אהליך י'עקב 1בהיותך במדבר,
בהיותך בארץ
משכנתיך ישראלי
%ב).

מה טשו אהליך יעקב :בתי תורה ,משכנתיך ישראלי בתי כנסיות
ומקדשי אל,המיוהדים לשכן שמו שם ולקבל תפלת המתפללים ,ואמר מה טבו,כי
חםמטיבים לא לעוסקים בם בלבד ,אלא גם לכל האומה (ס.).
. .1כנחליםנטיו:כמו שהנחליםנוטים ומתפשטים לבאןולכאן כשהםגדולים
נן יתפשטו האהלים לכאן ולכאן ,שיפרו וירבו ויהיו צריכים לפשט האהלים
ולהרחיבם לכאן ולכאן ,ובאהליםנמישייך לשוןנטיעה כדבתיבלדניאל י"א ,ס"ה)
~יטע אהלי אפדנו (ב"ש).
.כנחלים נטיו:כי אמנם בתי כנסיות ובתי מדרשות להמון ישראל הם כמו
מנהלים שנטיו אל השדות להשקותם (ס.).
ימי נדה לא זורק
,
ס
"
י
ז .יזל מים! הנהמים לשוןיחיד כמו (לעיל י"0כ
,

ו (א"ע.),
עלי

מדליו :כמימדליותיו (מענפיו -ירמיהויא,ט"ז) (א"ע);המיםיזלו מהענפים
על השרשים %בדיזל מים מדליו ,מהדליי
ם של הקב"ה (ה*6
ח .יאכל גרםצריון ויכלםבני ישראל נכסי עממיא סנאיהת --ואכש בס
ישראל .את חול הגוים שהם צריהם (ת"א); ועצמתיה םיגר ם  1רם :להונם
ולכל אשר להם (רמב"ן עלפי ת"א); וחציו ימחץ 1ובחציו ימחץ אותם (ב"ש).

וחציו ימחץ ן כל חץ מחציו ימחץ ,וכן (בראשית מ"ט ,כ"ב) בנות צעדה וכן
(פסוק ט') מברכיך ברוך כל אחד ממברכיךיהיה ברוי (א"ע).
 :שהכליראים להקימו פן יפגע בהם (ב"ש).
ט .כרע שכבכארי
 .ויהר אף בלק אל בלעם :כלו בבלעם (יש"ר).
י
לקבאויבי קראתיך ולעיל וכ"ג ,י"א) כתוב לקחתיך (מ"ב).
י
י"א .ועתה ברח לך אל מקומך :הנה שרי מואב וכל עם הארץ הם בעבור
הדבר הזה מרי נפש ואולי ?הרגוך (אב.).
ל
ב
א
א
י
ה
ר
ו
ס
ף
ד
ו
ר
ה
ן
מ
ה
ס
י
נ
ה
מז
כרח לךיענין הבריחה בכל מקוב אינה
המקום מיראת נזק עתיד (ס.),
י.ד .ועתה הנני הולד לעמי:ואינני בורת %ב.).
,
ק
ל
ב
ל
ולאנודעה
איעצך:כאן סתם משה את העצה,לפי שבלחש אמרה בלעם
העצה עד שפירשה משה בשעת הצורך (רשב"ם4

עג

במדגי

י*ז .אראוז ולא עתה אשורנו ולא קרובי לדעתו הוא נבא על עהים
קרובות ורחוקות ,על הקרובות אמר ארגונו ולא עתה ,כלומר ,אראנו שהוא ממשמש
קרוב.,
ובא אבל לא מיד  -וזהו.על דוד המלך ,ועל הרחוקות אמר והצורנו ולא
וזהו על מלך המשיח (על פי ע*),
דרך כזנב מיעקב:זהו דודו וקם שבט מישרא*יוהו משיחו ;מחץ
ה משיח (בה" ען ן
פאתי מואב ח דוד; וקרקר כל בני שתי '
התה"ש.
וקרקר כלבני עמן :וימשול בכלבני שת --בימית קיריה  --אדח מפד"ל
על פי תעד; וקרקר כל בני שתן מלשץ מקרקר
כונו49

יר ישע-ו

חרוט את קיר המע של כלבני
כ"כ .עד מה אצמר תשתך אשו לשת קבה בן (אעב
שת (~4
;

,1

ט'0ושי

שבא ותקחם (כמואל א' י"א
ותערוך ישראל ח"ע4
עד מה אשור תשעך אין הכונה על האומה אשור שהיתה בימי הבית
הראשון ,שהרי לא מצינו שנגע אשור לרעה בזרע קין ,וגם עיקר מושבותם היה

כ"י

ביהודה וירושלים ,ושם נכשלה גבורתאיזור ,אלא כדאיתא במדרש ,כל המלכיות
נקראו בשם אשור ,והוא מקרא מלא (עזרא ו' ,כיב) והסב לב מלך אשור עליהם
לחזקידיהם במלאכת בית ה' ,והכונה למלכי פרס (נצי"נ).
כ"ג .אוימייחיה טשמו אל;אוי למי שיחיהאחרי שישים ה' את צעור
בעולם

(שד"ל על פי א"ע).

אוי סייחיה משמו אל :הל כמה אומות העולם כבשו מלכיות תחתן כדי

להרחיב ממלכתן ולא בקשו להשחית אלא מלכים ושרים ,ולא ההמון 1ולא כד
הלוחמים בשביל אמונה ,המה לוחמים ומאבדים כלמי שאינו מאמין כמותם ,וזהו
שראה בלעם ברוח הקדש וצעק:אוימי יחיה משמו אל ,היינו ממי שמשים דבר
אלקות בעולם (נצי"ב).
כ"ח .ויקם בלעך ;כי שוכב היה ותרדמה נפלת עליה וכן אמר נופל וגתי
עינים (א"ע) 1 ,ילך 1י שב למ קמ 1הוא הלךכדי לשוב למקומו ,אבל נתעכב
במדין ,ונהרג שם עם מללימדין (על פ' אב.).
פר ק

כ" ך

א .ויחל העם לזנות :בחטא קצת האומה יאמר  ryכלם ,כמו שיאמר על
האיש שחלתהידואו רגלו שהוא חולה (ע .ואב .),אל בנ 1ת מ1אב 1מתוךהעניז
להלן נראה,כי הןהיו בנות מדין (אב.).

ילקוטפירושים לתופח
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ויהל העם לזנות ,תחלת ענינם לא היה לעבוד עבודה ורה'כלל ,אלא היה
לזמה בלבד ,אבל קרה להם כמו שהעידה התורה משאסרה להתחתן בז' האוסווה
באמרו (שמות ל"ד ,ט"ו--יאז) וקרא לך ואכלת מזבחה ..והזנו את בניך אחרי
'

אלהיהן (ס.).
ד .קח אתכל ראשי העם והוקע אותם להל דברית כלרישי עמאזדון
יקטול דחיב קטול קדם ה'  -קח את כליאשי העם ושפוט והרוג כל אשר חייב
ת"ת :והוקע אותם לה' נגד השמש;
1תם עד
מחה לצי
תלת1( ).פי החך
שהשמש תשקע (משם
!גדהיטטיט :שיראו העם הריגת עובדי מכבים %א ימחו ,ומה ישפר להם
על שלא מין בפושעים (על פי
"
ב
א
 3זטפטייטראל :והם ראשי העם (בשק; הרגו איש אנשיוי טף
על פי שלא באר הכתוב שעשו השופטים כה כתן שהקביה צוה למשה ומשה
לסקפטים ,יש במשמע שעשו כן (מדי על ן א"ע) 1 1יש לזמר 'טלא הספיקו
לעשות,כן עד שקם פנחס ועשה המעשה הזה פתאום בזריזות ובחריצות ותעצר
מגפה (בחיי על פי הרמב" .)1ולא נדון אחד מכל העם ביד השופטים,כי ה' אטריותקע...וישוב חרון אף ה' מישראל ,ובבר שב אפו מהםואחרי מעשה פנחס) ,ומז
וא הזכיר הכתוב ויעשו כן שופטי יטראל (רמב" ;)1אי ש אנ שי 1כל שופט
ות.אנשי שגטו (על פי א"ע).
ישראל מא :בא הכתובלהגיד שכל עשו כל הראשים משפס
והנהאישמבני
באנשיהם ,חוץ מאחד שהיהנשיאבית אב לשמעוני שלא עשה משפט באנשיו,
אלא הוא בעצמו בא ויקרב מדינית אחת לפני אחיו לעיני משה ולעיני כל .העדה
שהי? בוכים פתה אהל מועד (אב ;),והמה בכי מז על שאמר משה הרגו איש
אנשיו והוקשה להם להרוג את קרוביהם (ה)1 1המה בכים היו בני ישראל
בוכים מפני המגפה שהתחילה בהם (בחיק.
נ וירח פתחט.:ראה שאין איש חש על מצות משה ט~ז ויקם מתוך
מתוך השופטים (ה ,על פי הש"י בסנהדרין כ"ב ע"א ועלפי ת"ק*
העיה
.י מהע המתים במגמה ארבעה ועקמים אלף; ובעח העגל לא
ם
איש ,ששם לא היהכי אםעבויה זרה ,אבל כאן וטת ועבודה
כשלשת
אלא
אלפי
זרהובזוי ערערתם שלישראלנסחיט.
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