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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

 

 
(לאחבמדבר)״חרב״הרגוב

ו עם תזכרהמסמיכות את בלעם  מובן שהרגולמרות שדי גו״ רה"הוצרך לומר הקדוש הכתוב " אור החיים"לפי ה
ץ להם שלא לייעכדי שבלעם הלך ממדיין לקראת ישראל במדרש ז״ל ח על פי דבריומסביר זאת , הנהרגיםמלכי מדין 

 ,תחכם ה׳ וייחד לו הריגה בפני עצמולכן ה, בלעם נהרג קודם הריגת מלכי מדייןש ולפי זה יוצא, במדייןם חלהיל
דגיש המה שו, "הרגו"אם לא היה אומר נת שלא היה מובעובדה , מלכי מדיןלא נהרג עם בלעם להעירך ש, "הרגו"

  .גשמידבר באותו  ישראל והרגוכנגד כשפיו את לומר שבטלו בא  "״בחרבהכתוב שאת בלעם הרגו 
 

(יז'במדברלב)"ישראלבנילפניחשיםואנחנונחלץ"

הקדוש שבני גד ובני ראובן מקדימים ואומרים למשה שלמרות שלכאורה נראה שהבקשה שלהם " אלשיך"מבאר ה
נבנה שתאחר עד שיצטרכו לה ,ישראלעם עיכוב לתגרום ( טז' במדבר לב" )לטפנו וערים פה למקננו נבנה צאן גדרת"

מקנה ללטף וחררים מדאגה כי על ידי שנהיה משו. לישראלבכל זאת יצא מזה רק טוב , לטף עריםהוהצאן גדרות את 
. ולא ילחמווהם יישארו לנוח , ולא בני ישראל אנחנו נילחם, "חושים ואנחנו נחלץ", אחת. שתי תועלותלישראל יהיו 
אותם  רינשאאם אך . המרוץ למלחמה ולא נהיה קלי, יהיו עלינו למשאהם  ,אם גם טפינו ומקנינו ילך עמנו, שנית

. "לרגל המלאכה ולרגל הילדים"טם יאחרינו לאילכו והם , וממהרים בקלות נמרץ לפני בני ישראלזריזים נהיה , כאן
 ".עד אשר אם הביאונום אל מקומם"

 

(יט'במדברלב")כילאננחלאתםמעברלירדןוהלאהכיבאהנחלתינואלינו"
בשלב זה הם רק הלא ? או מי נתנה להם ?מהיכן באה נחלתם להםכי ו, "צרור המור"ב אברהם סבעשואל רבי 

אין זה דרך הרי . "באה נחלתנו אלינו"כיצד החליטו כבר שו ,"יותן את הארץ הזאת לעבדיך"ומבקשים שואלים 
אל " הם אומרים למשה, בדבריהם. דבריואת בינו ראו שהם ההשיבו למשה והומתרץ שבדברים אלו הם ? מוסר

והיכן למדו . "שתהיה נחלתנו בחוצה לארץ מימי עולם ה"קבה גזרבר כי כצנו לנחול את הארץ חפעצם תתמה על 
וזה . לרמוז שיבואו בני גד מארץ כנען וישובו לארצם. (יא' בראשית ל" )בא גד"אמנו שאמרה לאה ממאמר ? זאת

גם יעקב . בני גדבגוד ל םהבגידה הגדולה שעתידילרמוז על  ,"בגד" מלה אחתך שהדבר נכתב בתורה ברמוז יותר בכ
פחזו ומיהרו כמים שהם  וןכי (ד' בראשית מט" )פחז כמים אל תותר"על ראובן בברכותיו באומרו על כך רמז 

חשב הוא ( יט' בראשית מט" )גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב"יעקב גד אמר על ו. חוצה לארץבשאר יבמרוצתם לה
זה לבני גד ולבני הסוד השנתגלה כיון ו ."והוא יגוד עקב", נשאר באחרונה כמו העקבבל אשלקח נחלה בראשונה 

מה שאמרו  וזהו. תאשימנו לאכן זאת הארץ ולאת הארץ ה תלקח םו צריכיחנברכת אבותינו אנהם טענו שלפי  ראובן
  .נחלתנו מששת ימי בראשיתאלינו כבר באה . "כי באה נחלתנו אלינו"

 

(לב'לבבמדבר")ציםנחנונעבורחלו"
בני גד למרות ששמצביע על כך " נעבור נחנו"אמרו אלא " נעבור אנחנו"בני גד שלא אמרו שמה  רבינו בחיי מעיר 

ולמדו זאת  ,והוענשל שהוא לשון  ,"נחנו"לשון בו טעצמם ונקאת המעיטו בכל זאת הם בעלי כוח וגבורה היו 
 (.  ז' זט שמות ")ונחנו מה"שאמרו ואהרן  המשמ
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(ו'לאבמדבר)"וישלחאתםמשהאלףלמטה"
לפי , לכן. (ב 'במדבר לא) "נקום נקמת בני ישראל"ו( יז 'כה במדבר) "צרור את המדינים"ה הימשה אל ' של הוי ויהצ

כל חלקה להכאיב וכל מעין מים לסתום  ,כל עץ טובלהפיל  ,להכות בערי הפרזי מועטצבא רק לח ושמשה  ,ן"הרמב
אשר , ה"קבוה כאשר תמצא ידםמהמדינים להנקם  מלבדדבר אותם ה וצומלא משה , באבנים כמנהג השולליםטובה 

על לא והנשים היודעות משכב זכר השארת על משה ל כן קצף וע. מלכיהם ועריהם בידם, מדיןאת נתן  ,לו המלחמות
 . נקמהשם הל, כולל הטף ,הזכריםרוג את כל להוה יוצ, דבר אחר

 

(לט'במדברלג)."ואהרןבןשלשועשריםומאתשנהבמותובהרההר"
מבאר  .הלוא עובדה זו הוזכרה כבר בפסוק הקודם מיותרהוא  "הר ההר"מה שמציין הכתוב שוב את , לכאורה

מלמד "( כו 'כג שמות) "את מספר ימיך אמלא"הכתוב  ל על"ו חזמרמה שאללרמז  הבאשהזכרה זאת " פנים יפות"ה
 .משעה לשעהאת שנותיהם דהיינו שהוא משלים  .(קידושין לח) "של צדיקים מיום ליום םה משלים שנותיה"שהקב

גם את ה מחשב "הקב ,באדר' וו בשל כ שנים"הקמו שכבר נשלף על פי א, אדרב' אדר ומת בזב' נולד בזש ,משהכמו 
אמר כאן חזר ולכן מה ש .שעהה האותלשנותיו עד את לים שה ה"הקבאדר ב' שעה שנולד בזה השבאותכך  ,שעותה

נשלמו השלש ועשרים ומאת בדיוק , ה מיתתו בהר ההרתשעה שהיה האותבהוא ללמדנו ש "במותו בהר ההר"הכתוב 
 . של חייו שנה

 

(ב'במדברלד)"כיאתםבאיםאלארץכנען"

 על דרך המוסר ואומר שכוונת הכתוב את הפסוקים הבאים  "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק במבאר 
 סטרא אחרא הנקרא הכח החיצונים ואת תבואו להכניע ולשבר ר שאכהיא " כי אתם באים אל ארץ כנען"
 הפיל ה "הקבהכוונה היא שי "רוש רשפי פילאמנם ש, "זאת הארץ אשר תפול לכם", אזי ,"ארץ כנען"

 לומר כ, "בנחלה" ,הסטרא אחראאת אתם תפילו הוא שפירוש הלפי דרכנו אך  ,שרי האומות לפניהםאת 
 מה ו ,הגבולים של הסטרא אחראאת תראו לשבר , "ארץ כנען לגבולותיה". "נחלה" תהנקראעל ידי התורה 

 לכם לבא לפאת  אינו מניחשל הסטרא אחרא  הגבולש ופירוש "והיה לכם פאת נגב ממדבר צין"אמר הכתוב ש
 מדבר צין "( .שבת פט)ל "מרו חזוא ,"הרוצה להחכים ידרים"ל "בבחינת מה שאמרו חז, היא החכמהשנגב 

 ועיקר העיכוב  ,ת אתכם מעסוק בהוהסטרא אחרא מעכב ,סיניר מדבתנה בינשתורה ה לערמז מ "הוא מדבר סיני
שתשברו את הסטרא אחרא  יאבל אחר, "שעבוד מלכיות ?מי מעכב"( .ברכות יז)הוא על ידי אדום כמו שאמרו 

ים "הוא העולם העליון הנקרא , "קצה ים"ש ,"והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה"וגבולותיה תזכו 
על ידי שתגיעו בתורה , "קדמה. "הבשראת ממתיק מלח שהתמתיקו אותם כמו שצה לומר ור, "המלח". "התלמוד

שתזכו בזה , "ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים" .שהוא קדמונו של עולם, ה"קבלים העליון תעשו נחת רוח ל
אפילו נחש כרוך "( :ברכות ל)ל "דברי חזעל פי , לסבב אתכם עם הגבול הזה אחר שתתקנו אותו עד למעלה עקרבים

ר יעשה אין צדיק בארץ אש"ולם שבגללה בעזוהמא  נחש הקדמוני שהטילה לערמז מ "נחש"ש, "על עקבו לא יפסיק
. מחמת חטא הנחשהוא דבר ו' ה שהצדיק מוצא תמיד בעצמו חסרונות וקיצור בעבודת, (כ 'ז קהלת" )טוב ולא יחטא

לא שלמרות זאת " לא יפסיק", עליו כיםכרוש אדם דש בעקביוהחטאים שא להי, "נחש כרוך על עקבו"כוונה בהו
שהוא באיזה חטא נכשל רמז שאם ל, "הני מילי נחש אבל עקרב יפסיק"( .לג ברכות)ל "ואמרו חז. תוויפסיק מדבק
 וכשתשברו ותכניע ,שאמר הכתובמה  וזה. עצמו מהדביקותאת ק יעל ידי זה יפסשדהיינו חטא ממש , חלילה סכנה

ותהיו למעלה  ,הוא חטא ממשש ,שלא ישלוט בכם שום עקרב, "למעלה עקרבים"אזי תגיעו  ,הסטרא אחראאת 
 . לללמעלה שלא יוכל ליגע בכם כ

 

(כב'במדברלד)"בנידןנשיאולמטה"
 שמעון ובנימין שלגבם לא , ים יהודהטלמעט השב" נשיא"הכתוב מציין בכל השבטים את העובדה שמדובר ב

  שמעון, בני יהודה לאצ "נשיא"ב וכתאמר המה שלא ש" חזקוני"המסביר ". נשיא"ב הכתוב שמדוברמציין 
 ,עמד בצדקו כל ימי חייוהוא ו ,מרגליםהן יבעני ,ה"הקבעבדו של נקרא כבר  ,נשיא יהודה, שכלבמשום בנימין הוא ו

  "אלדד"וא ה" אלידד"כיון ש, "יאשנ"לא נאמר  ,דדיאל ,בנימיןנשיא אצל גם  .לקרותו נשיא הוצרךלפיכך לא 
 " נשיא"הסבר נוסף למה שלא הוזכר , חשוב כמו נשיאא והיה נביא וכיון שה, תנבא במחנהשה "מידד"של  חברו

 הם משום שוזאת " נשיא"אצל שבט שמעון גם לא נאמר . לגש בגבעהימעשה פאצל שבט בנימין הוא משום 
את כבר נטלו משום שהם בני גד בני ראובן ואת הכתוב לא מזכיר כלל . וגרמו תקלה לישראלתקבצו במעשה זמרי ה

 .חלקם בארץ סיחון ועוג
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
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