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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (מט' במדבר לא)" ולא נפקד ממנו איש נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו עבדיך"

 הגדולים שאירעו מהנסים אחד , מדין במלחמת, ואירע להם כאןזה פלא עצום ואומר שהיה  רבינו בחיימתפעל 
 ושבו מהם רבים הרגו מהם בני ישראל ו ,כחול אשר על שפת הים ,היו עם רבכי המדיינים  .ישראלעם ל

 אמר נש, הזאת אפילו אחד מלחמהכל הישראל בעם הכתוב שלא חסר מבכל זאת מעיד אלפים ורבבות ו
 ולא נפקד "ל "זכדרשת ח יהםתיוהיו שלמים בזכומשום שבני ישראל והנס הגדול הזה , "נפקד ממנו איש ולא"

 .לדבר עבירה, "ממנו איש
 

 (א' במדבר לב)" ם מאדומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצו"
 רביעולא , אך משלא נכתב כך, "עצום מאד היה לבני ראובן ולבני גדוומקנה רב "לכאורה צריך היה הכתוב לומר 

לבני ראובן היה מקנה רב שמדובר בשני דברים שונים ש" כלי יקר"לומד ה, הכתוב את מקנה ראובן ומקנה גד
עזים הכוונה היא שהש. (י 'איוב א) "ומקנהו פרץ בארץ: "כדרך שנאמר, לבני גד היה מקנה עצום בכחאילו ו, כמותב

היה ספר ולא ב תבחרו לשבלכן ח ווכבמקנה עצום מאד בחיל ושהיה לו לגבי גד גם כך היה . זאבים םשלו היו הורגי
קצת ללמד ניתן ובזה . בטחו על כחםהם מקניהם כי את פן יקחו הזאבים לא חששו ו ,האויבים לנגד עיניהם פחד

הם התכוונו כי , "וערים לטפינו ,גדרות צאן נבנה למקנינו"כאשר אמרו המקנה לטף את מה שהקדימו בזכות עליהם 
בזה  וויחוריתוך הארץ ום בערים לטפ ובני ר כךסמוך לספר ואחהם בגבול גדרות צאן למקניתחילה אמרו לבנות 

תיים הטף ובינ ,הנמצאים בספר, צאןהיבואו תחילה אל גדרות הם שאם יבואו האויבים , יותרשהטף ישבו בטוחים 
 . יראים מהזאבים םספר אינבוהמקנה ש, מהערים ימלט

 

 (כד' במדבר לב)" מפיכם תעשו והיצא"

 הוא תשובה למה שאמרו " והיוצא מפיכם תעשו"הקדוש שמה שאומר כאן משה " אור החיים"אומר ה
 עד שינחלו בארץ ישראל יתעכבו והם ישבו שם טפם כדי שערי מבצר  תבנובכוונתם לששבט גד ושבט ראובן 

 וכוונת משה היא לומר שלולא היתה זאת הצעתכם להישאר עד שבני ישראל , נחלתם בארץאת ישראל בני 
 ודי היה לדרוש מכם להישאר עם , אני לא הייתי דורש זאת מכם, כלומר ארבע עשרה שנה, ינחלו את הארץ

 לאחר שאתם הצעתם להישאר עד , אך כעת, כלומר שבע שנים בלבד, בשו את הארץאחיכם עד אשר יכ
 ".היוצא מפיכם תעשו"כן ל, הנחלת הארץ

 

  (לג' במדבר לב)" ולחצי שבט מנשה בן יוסף"

הלוא כל המשא ומתן לרשת בעבר הירדן המזרחי היה מול שבט ראובן ושבט גד ולא ? מאין הגיע חצי שבט המנשה
משה את לק יכאשר ח ךא, משה לה לא באו שבט מנשה לפנייתחב, שאכן ן"הרמבמתרץ ? הוזכר חצי שבט המנשה

ם יש לדעת האקש יבלכן שאל וגדולה יותר מהראוי להם והיא ראה שהארץ הוא , ראובן וגד, הארץ לשני השבטים
, ואנשי מקנהמשום שגם הם היו אולי , בהחלק משבט מנשה שרצו משפחות והיו , מי שירצה להתנחל עמםעוד 

 .ונחלה בעבר הירדן המזרחי להם חלקגם נתן משה הסכים וו
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  (ג 'לבמדבר ) "יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
 היוצא בכל קוניםית עושהזוכה , חולין דבורואת  עושה שאינו מיש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

. הלשון ברית שמירתוכל זה בזכות , (ג 'כג במואל ש)' "יםקל-א ביראת מושל צדיק"שנאמר  םייקית גזורמה שיו, מפיו
 . רחמיםמידת הל דיןמידת המה "בהק של דותיוימאת  להטות יםלוכשי, "מטות"לכן הם נקראים ו

 

 (ד' במדבר לא) "מטות ישראל לכלף למטה לף למטה אלא"
י 'כ: "תיבותההרמוז בסופי ". יוה״ך"הקדוש  השםעל פי הידוע ש "עוד יוסף חי"נו יוסף חיים ברביאומר 
חיד 'י: "לומר למי שהולך בדרךאת האדם  םולכן נהגו המלווי .דרךה בהוא שם שמסוגל לשמיר "ך'ל ה'יצו ו'מלאכי

מסוגל הוא גם ש, "ךכל״" ףנוס יש שםיו ".יוה״ך" זו בשם הקדושההלכה את הומכוונים  ".רבים'לכה כ'רבים ה'ו
ושני שמות אלו . ז״ליהאר וכמ״ש רבינו, "מלאכיו"של" לך" ובאותיות" כי"של  'כהוא באות וז ורמ. לשמירת הדרך

לכל  למשה להמשיךרמז ". אלף למטה אלף למטה: "שאמר הכתובמה וזה  .כמנין אותיות אל״ף, קי״א םמספר העול
ראויים ובין אם בין " לכל מטות ישראל"י כך ל ידוע .פרם אל״ףאלו שמסהשמות השני השפעה של שמירה מ, מטה
 .באין שטן ואין פגע רע" תשלחו לצבא" ,אינם ראוייםאם 

 

 (כח' לבבמדבר ) "את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון משהלהם  ויצו"

 יאחררק את ארץ סיחון ועוג אלא בני גד ובני ראובן שלא יתנו לאת אלעזר ויהושע ה וצושמשה מ" ספורנו"מסביר ה
והם , ולא קודם לכן "והיתה הארץ הזאת לכם" תשובוואחר  "ונכבשה הארץ"הכתוב  אמרמשישובו מכיבוש הארץ כ

 .בעת שנעבור את הירדן ברשותנושתהיה  "נחנו נעבור חלוצים ואתנו אחזת נחלתנו"ואמרו  זהאת לא קבלו 
 

  (ב 'לגבמדבר ) "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם"
 אל, "ב משה את מסעיהםוויכת"כתוב להיה די ו תא מיותריה "מוצאיהם"ה מלה "נעם אלימלך"אומר ה, לכאורה

 "ויסעו בני ישראל מרעמסס לסוכות" בוכתהיה לדי , "ויחנו" למה נכתב בכל מסענכתבו המסעות הללו וברור מדוע 
והנה יש עולם שהוא . עולמותהב "למ יםרמזמנכתבו כאן שמסעות היים נם ושומתרץ שארבעי. בשאר המסעותוכן 

למצותו , מיוחד לעצמוהוא וכן כל עולם ועולם , דין ויש עולם הוא רחמים ויש עולם שהוא משותף ברחמים
זה נקרא בשם חד העולמות ודבר באופוגמים  הרעיםמקלקלים במעשיהם ששיש בני אדם הבעיה היא אך  ,תיקונולו
על  "חנייה"וזה נקרא בשם שקלקלו את לתקן צריך הצדיק ו, (ד 'במדבר כא) "ויסעו מהר ההר: "הכתוב על דרך "מסעי"

מקדמונו  "נסעו" הםשרצה לומר ש" ויחנו" "ויסעו"לכן נאמר , (ב 'שמות יט) "ישראל נגד ההרשם ויחן : "הכתובדרך 
פסוק את הלכן  .ל"נהקלקול כו את תקנביניהם היו הצדיקים שפירוש ש, "ויחנו", של עולם קצת וקלקלו באיזה עולם

מה  וזה .גחלי רתמים על שם ,על שם הלשון הרע של מרגלים רתמהנקרא שהמקום י "פירש רש, "ויחנו ברתמה"
הקדוש הם מתקנים חם ויינו מה שהצדיקים מוציאים בפיהם בכדה, "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם: "ובשכת
, "יושבי קצוות"לומר כ (ט 'תהלים סה) "ויראו יושבי קצוות מאותותיך: "מה שכתוב וזה: ל"את המסעות כנבזה 

על דרך  ,הרחמיםאת הדינים ולעורר את לתקן ולהמתיק , הקצוותשתי היושבים תמיד על  ,צדיקיםשהכוונה היא ל
 בוכתשמה ו. "רחמים"ו "דין"היינו ד, אהליםשני  ופירושש, (כז 'בראשית כה)" יעקב איש תם יושב אהלים"הכתוב 

עוררו על ידי המעשה ולפעמים היו ממתקים הדינים שנת, מה שקלקלוכל את בזה שהצדיקים תקנו בא לרמוז " ויחנו"
 .כל עולםעל ולפעמים היו מעוררים רחמים , לא טובה

 

 (ב' לגבמדבר )" על פי ה׳ הםעיסלמ םמשה את מוצאיה בויכת"
גם כשהם שנשארים בתמימותם  אשרי אלה, (א' תהלים קיט) ״אשרי תמימי דרך״: על הפסוק אשר מרימנוברבי אומר 
ההתנהגות בדרך היא לא  .רבה סגולות ומידות טובותמאבדים ההם דרך כאשר אנשים יוצאים לי על פי רוב כ, בדרך

של בני יעותיהם ומוצאיהם סשנ ,״ויסעו ויחנו״, של עם ישראלהרבותא וזוהי . בסביבת מכרים ומקורבים, כמו בבית
 . ם במדבריהנדודכל שנות  י ה׳״ ולא השתנו לרעה במשךפהיו ״על ישראל 

 

 (כח' להבמדבר )" אחזתו ארץ אל הרצח ישוב הגדל הכהן מות ואחרי לשם עד מות הכהן הגדו בויש"

כהן הגדול הנשמת ש "דבש לפי"בא "רבינו החידמתרץ ? הכהן הגדולשל  ולא ברור הקשר בין רוצח בשגגה למות
 ו שלנשמתם נשמת הכהן הגדול גם ואז עולה ע, שהולכות ערטילאיות תאותם הנשמוכל את ותה מת עמה בלקטמ

היו נוהגים הכנענים שבארץ ישראל  וכן, הרוצח ישוב אל נחלתוהמנוחה אז גם  הנרצח הולך אלאחר ש ,ולכן, הנרצח
באותו  הרולקבאת מתיהם לם ומוליכים כהיו ואז , גדול הדור מתיהם בארונות במערות עד מותאת מכניסים  היוש

יום שעברו המרגלים מת איוב  והנה באותו. ם על מנוחתם כל השארמשכבעל  אותו הגדול ינוחונשמת כי על ידי , יום
 . שהארץ היא אוכלת יושביה לכן חשבו המרגלים, ארונותיהםאת הדור והוציאו  שהיה גדול
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