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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

 

 
  (ג' במדבר כ" )'לפני ה אחינו בגוע גוענו ולו לאמר ויאמרו וירב העם עם משה"

בעקבות תלונות בני ישראל בכל  שמשה ואהרן נפלו על פניהםף על פי אש "צרור המור"רבי אברהם סבע במסביר 
ולו "שאמרו מה , בנוסף. "צערובשעת אין אדם נתפס "לפי ש לעוןישראל תלונות אלו ם עב ליחשמלא ה "זאת הקב

מו לא היו כהם ו. ובהסכמתו" 'לפני ה"בתנאי שיהיה אך היה זה שאלו מיתה הם אמנם . "'גוענו בגוע אחינו לפני ה
למה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע "ומה שאמרו . דור סורר ומורהשהיו אחיהם 

על פי אמרו  אאל" זכרנו את הדגה"י שמבקש תענוגים כמו האחרים שאמרו כמזאת לא אמרו הם " ותאנה וגפן ורמון
כמו זרע פרי שיש בו אדם שואל מין הרתיחת הזמן את ולכן לקרר . רע ומזיקהוא בזמן הקיץ ריבוי המים שידוע ה

ן אמרו ולכ. שותה מיםפרי כזה אז הוא אינו מוצא הוא אם רק ו .ניםמוירהו יםתאנה, שהם האבטיחים שיש בהם זרע
אבל . ראוי שיהיה מקום מים ומעינות פחות היהל. "אין בו זרע ותאנה וגפן ורמון"הזה אחר שהמקום בני ישראל שמ

 . מאודרע דבר וזה " מים אין לשתות"כאן אפילו 
 

  (ט' במדבר כא" )נחש נחשתמשה ויעש "
הקדוש " אלשיך"מסביר ה. נחשתמ עשויכי אם אמיתי שיביטו כי הנחש אינו התורה מדגישה את עניין הנחשת כדי 

. 'ה בנס היה עומד על ידי שםהנחש ש, באויראת הנחש  עמידמשה מין הנס יענאת יתנו אל לבם שכדי שבני ישראל 
האותיות צא שיו. "וישם על נס"לומר הכתוב יכול שהיה כיון , "וישימהו על הנס" אמרבמה שננרמז הרעיון ו

היא א "ההאות " הנס"מיותרות ובמילה  ו"יה האותיות" וישימהו" הלימב, 'ה אותיות של שםהארבע המיותרות הן 
הוא ' כאשר שם הו. "יום'המן ה'מלך ו'בא ה'י"אמור כ, הרחמיםזוהי מידת ביושר הוא ' דוע שכאשר שם הוי. מיותרת

מה . "נס'על ה 'ו'מה 'וישי"ר ואמכ, ביושר' וכאן מופיע שם ה" 'לי 'שוה 'איננו 'זה"אמור כ, הדיןזוהי מידת  היפוךב
אם כסף "כמו " כאשר נשך"היא במשמעות של היפוך " אם נשך 'ה'י'ה'ו". בהיפוך' המופיע שם שאין כן כשנושכו ש

 . שהוא ודאי "תלוה
  

  (יד' במדבר כ" )אתה ידעת את כל התלאה"

זו מלחמת  כל התלאה" (ח 'שמות יח)י בפרשת יתרו "שש רשפירכמו  "את כל התלאה"פרש מ" פנים יפות"ה
בדרך אחרת קצרה יותר כמו  םיו יכולים את עניין מלחמת עמלק מפני שבני ישראל הקדימסביר שמשה מו, "עמלק

עלה רש ... להינו נותן לנו-א' ואומר אליכם באתם עד הר האמורי אשר ה" (כא-כ 'דברים א)ב ותככהמרגלים שהלכו 
, רץ ישראלשם לאמיכנס הל םבדרומה של ארץ אדום והיו יכוליזו היתה והדרך ה, "להי אבותיך לך-א' כאשר דבר ה

ואף , "עמלק יושב בארץ הנגב"כי המרגלים אמרו להם , נלחם עמם ברפידיםכבר היו יראים מחמת עמלק שהם אבל 
( יח 'דברים כה)י על הפסוק "שכתוב ברשכמו , אותם לטופענן היה שה םשלא היה כח בעמלק להלחם אלא באות

 ני שענכיון , ששמעו שמשה ואהרן ימותו בדרךלאחר היו יראים בפרט בכל זאת הם , "ל הנחשלים אחריךויזנב בך כ"
 .(תענית ט)ל "חזמרו וא, שהוא עמלק "וישמע הכנעני מלך ערד"אכן כתוב כמו ש, בזכות משה ואהרן והכבוד הי

 .ומלך אדום לעבור דרך ארצל מבני ישראבקשו  ןלכ, "מה שמועה שמע שנסתלקו ענני הכבוד וניתן רשות להלחם"
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 (ב' במדבר יט" )יקחו אליך פרה אדומהו"
את  לטהרהאדומה כדי  פרהמה לעשותה "הקב והישצאת העניין  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ ארבמ

 יםרוצוהם  הכבוד כסא מתחת יםנחצב באדםש תוהחיּו הנשמה ,לפי הזוהר הקדושומסביר ש. מת מטומאתהאדם 
 יתתמיד מלחמה ויש, ם לעשות רצונםמניח אינו באדם אשר הגוף רק, אחד רגע הפסק בלי תמיד הבורא את לעבוד

 הגוףמדוע , ואם תשאל. הנשמה כרצוןשיעשה  הגוף את מנצחוא ה הזוכה אדםאם הו, הגוף עם תוהחיּו הנשמה בין
 היה אם כי, והמצות התורה טעמיאת  משיגהגוף אינו ש מפניהתשובה היא  ?והמצות התורהת א לקיים רוצה אינו

הכבוד  כסא מתחת נחצבתש ,והנשמה, המצותאת  לקייםגם כן  רוצהוא ה היה, והמצות התורה טעמיאת  יודעהגוף 
 ,הזוכה ואדם, רגעאפילו ל ,הפסק שום בלי ולקיים לעשות תמיד רוצהן היא לכ, והמצות תורה טעמיאת  משיגה והיא

 ,למעלה עולה הנשמהו מת אדםן כאשר הלכ. והמצות התורהאת  ולקיים לעשותכדי  הגוף על הנשמהאת  מגביר
 עדך מזוכוא ה הצדיקיםף של הגו כי, מטמאים אינם הצדיקים קברי ןלכ. אדםהאת  מטמאלמטה ו לבדו נשארהגוף 

 חוקת זאת"הכתוב  רמזמה שמ וזה. מטמא ואינף של הצדיקים הגו ןולכ, והמצות התורה בקיום רוצה כן גם שהגוף
 מטמא הגוף ואז, התורהאת  לקיים רוצה הגוף איןלכן , גלוי אינו התורה טעם חוקה הוא שהתורה מחמת, "התורה

 .במותו מטמא שהוא הגוף מטומאת טהרהיל, פרה לעשות ה"קבה צוה ולכך, מותו אחר םאת האד
 

  (א' במדבר כ" )העם בקדש וישב"
ותשבו בקדש "( 'דברים א)שכתוב כמו , ימים רבים בני ישראל ישבו בעיר הזאת ששמה קדשמציין ש רבינו בחיי
לזה וסמך , "ותמת שם מרים"ב וולפיכך כת, צעראינו אלא לשון  "וישב"כל מקום שנאמר של "ודרשו רז. "ימים רבים

 . יכנס לארץהמשה ואהרן במדבר ולא זכו לשל  םסבה למיתתהין הסלע שהיה יענאת מיד 
 

 (יז' במדבר כ" )נלך לא נטה ימין ושמאל דרך המלך ראבולא נשתה מי  שדה ובכרםבלא נעבור "

נעל גדר " היינוהיא מיידית דבנכסי הפקר וחזקת השדה , זוכה ים הם כהפקר וכל המחזיק בהםיגוהכסי נלפי הדין 
רבינו אומר , (רע״המשפט  בחשן), קנה ,החזקת הארץ דעתעל  ,אילנותהענפי  ואשריגי את ואם קוצץ , "ופרץ
, "בארצך נעברה נא"מבקשים להרגיע את מלך אדום ואומרים לו בני ישראל בפסוק שלפנינו ש "פני דוד"א ב"החיד
 תחששוואל  "נעל גדר ופרץ"חינת בבה על הקרקע חזקקבל ל שהותשלא תהיה להם באופן , העברה בעלמאדרך 

על ענפי האילנות נקצוץ את חלוצים בשדות וכרמים  רועבאמרו שמא כאשר נוכי ת. רוצים להחזיק בארצכם אנושמא 
, בחנם אלא בכסף "נשתה מי בארולא ". "לא נעבור בשדה ובכרם"אנחנו כלל מנת לקבל חזקה על הקרקע אל תדאגו 

לא נטה " ואמר (קבתרא בא ב) רבי אליעזרדעת כתוך כדי הליכה ו הארץ ניקשיאמר  וכדי שלא. חנווכאת וזה מריע 
 . לאורכה ולרחבההליכה שאומר שניתן לעשות קניין ברבי אליעזר אפילו לדעת שלא יהיה קניין  ,"ימין ושמאל

 

 (י' במדבר כ" )המן הסלע הזה נוציא לכם מים"
אמר להם ה שמ, כלומר. "המן הסלע יש לנו כח להוציא לכם ממנו מים"כתב ש" אבן עזרא"מביא את דברי ה ן"הרמב

להוציא ' ומפקפקים ביכולת ה, "אל המקום הרע הזה' ולמה הבאתם את קהל ה"אומרים ו' בה "שמעו נא המורים"
כי הוא אשר הוציא אתכם , 'מאת השהיכולת הזו להוציא מים מהסלע היא  כירעליכם לה, מהחלמיש הזהמים 

הוציא אתכם ' הוידעתם כי "שאמר להן במן פי כ, שיפרנס אתכם בוזה ממצרים והביא אתכם אל המקום הזה והוא 
המן "כאומר , שאלהיא במשמעות של ה" המן"במילה א "הן שהאות "מסביר הרמב (ו 'שמות טז)" מארץ מצרים

היש בה עץ אם "בשאלה מו כ ,הן ולאושל פרש בשאלה מהכתוב לפעמים כי  "?הסלע הזה נוציא לכם מים אם לא
הן הכתוב את השאלה בזכיר מם מיפעלו, (ב'חדברים ) "התשמור מצותיו אם לא"ובשאלה , (כ 'יג במדבר) "אין

 . (ה 'כט בראשית) "הידעתם את לבן בן נחור"או , (כט 'בראשית מג) "הזה אחיכם הקטן"כמו , לבדב
 

 (ו' במדבר כא" )הנחשים השרפים את"

שנשלחו לישראל הם אותם המזיקים שנוצרו מחטאם של " נחשים השרפים"הקדוש שה" אור החיים"מסביר ה
שהאדם מהעבירה ל ש"כי ידוע מה שאמרו חז, להים-לדבר באווהוסיפו לחטוא  ישראל דיברו במשהישראל מאחר 

 ומריםוא הנחש אצל החיות כל ובאות מתקבצות לבא לעתיד"ל "זובזה ניתן להבין מה שאמרו ח. מזיקעושה נולד 
 (.תענית ח)" הלשון לבעל יתרון ואין :להם אמר ?לך יש הנאה מה אתה ,ואוכל טורף זאב ,ואוכל דורס ארי :לו

, ושרף, נחש, שני דבריםשל ישראל וכאן נולדו מחטאם , יש עבירה שממנה יצאמסביר רבינו שתשובת הנחש היא ש
, הם כנגד מה שדברו במשה, הנחשים .הנפשאת שורף גם אדם ואת הממית גם  פעולות יתנחש שיש בו ש, כלומר

 . להים-הם כנגד מה שדברו בא, והשרפים, שכן ברבו נחש מכישו וכלשכל המדבר לשון הרע בחבירו 
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