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 העמק דבר לפרשת מטות

 

 המשך() פרק ל

 

 פרק ל, ב 

ל ב ה אֶׁ ר משֶׁ ר ִצָוה ה':-וַיְַדבֵּ אמֹר זֶׁה ַהָדָבר ֲאשֶׁ ל לֵּ י ַהַמּטֹות ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ   ָראשֵּ

ו,א( אזהרה ) באשר נדרים מצוה להעשות בעל כורחו כדאיתא בר"ה אל ראשי המטות.

. כאן מיירי בנדרי רשות. מכל מקום ודאי אם לבי"ד שיעשוך. אלא דשם מיירי בנדרי מצוה

ידוע שנדר אזהרה להעשות אותו. כמו שכופין על כל המצות אלא שיחד הכתוב בנדרים 

יותר מבכל המצות. היינו משום שדרך לידור בעת צרה. ואח"כ תהות מצויה ומיקל לעצמו. 

ם שם. גם כאן ה,ה( אל תתן את פיך וגו' משום הכי הזהיר הכתוב ג) כמבואר בס' קהלת

 על זה. ולכפות בכח להקים נדרם.  כל כךהזהיר לראשי המטות שישגיחו 

 

 פרק ל, ג 

ר לה' אֹו-ִאיש ִכי ג ְאסֹר ִאָסר ַעל-יִדֹר נֶׁדֶׁ ל ְדָברֹו ְכָכל-ִהָשַבע ְשֻבָעה לֶׁ א -ַנְפשֹו ֹלא יַחֵּ ַהיֹצֵּ

ה  : ִמִפיו יֲַעשֶׁ

מוך לאיש ג"כ יכול לנדור. ורק הנ"מ דאיש אף על ידוע דמופלא ס איש כי ידור נדר לה'.

הוי  איש כי ידור.פי שאינו יודע לשם מי הוא נודר מכל מקום הוי נדר. והיינו דדייק הכתוב 

אפילו אינו יודע טיב הענין. מה שאין כן מופלא סמוך לאיש בעינן שידע כי כן.  נדר לה'.

שיפרש הנדר לה'. וא"כ מתפרש האי כי  והיינו דכתיב גבי ערכין איש כי יפליא נדר. היינו

יפליא למעלה ולמטה. כמו איש כי יפליא. כי יפליא נדר. מופלא סמוך לאיש דוקא אם 

 יפליא נדר.

שבועת בטוי אינו כמו קרבן לה'. אלא מיתסר  או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו.

כן שבועה, אינו  נפשיה על חפצא, משום הכי בנדר יכול לאסור ככרו על אחרים. מה שאין

רק לאסור על נפשו. ומשום הכי לא כתיב מופלא סמוך לאיש גבי שבועה. שהרי מסיק 

מו,ב( דמופלא סמוך לאיש שהקדיש ואכל הוא אינו לוקה אלא אכלו אחרים לוקין ) בנידה

 בשבועה. כמו שכתבו התוס' שם בד"ה כגון. אי אפשר וזה 

 

 פרק ל, ו 
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ִניא ָאִביָה אָֹתּה-וְִאם ו ר-ְביֹום ָשְמעֹו ָכל הֵּ יָה ֲאשֶׁ יָה וֱֶׁאָסרֶׁ ַנְפָשּה ֹלא יָקום -ָאְסָרה ַעל-ְנָדרֶׁ

ִניא ָאִביָה אָֹתּה-ָלּה ִכי-וה' יְִסַלח  : הֵּ

באב כתיב זה הלשון גם בהפרה. מה שאין כן בבעל לא כתיב כל נדריה אלא  כל נדריה.

בעל אינו מיפר אלא מה שבינו יג(. היינו משום דפסוק ) יב( ולא בהפרהפסוק ) בהקמה

י"ד. אבל האב מיפר כל נדריה וכמו שכתב  פסוקלבינה או נדרי עינוי נפש דמפורש להלן 

הרמב"ם ז"ל. ובאמת כל נדרי הבת המה בינו לבינה שאין זה כבוד לאב כדתנן ר"פ ר' 

ב אליעזר פותחין נדרים לאדם בכבוד אביו ואמו ומכל שכן בת. והא דתניא בספרי היקש א

לבעל מה הבעל אינו אלא בנדרים שבינו לבינה כך אב כו' אינו אלא בארוסה שצריכים 

דעת שניהם. והארוס ודאי אינו יכול להפר אלא מה שבינו לבינה או עינוי נפש, וסלקא 

דעתך דמה שאינו כן נשאר הרשות לאב, משום הכי תני שאין להאב ג"כ רשות. ובחיבורי 

תי לדעת הכרח מסוגית הגמרא כדעת הרמב"ם. משום העמק שאלה שאילתא קל"ו הראי

 הכי כתיב באב דאם יחוש לכבודו בטלו כל נדריה.

פירוש, אחר שהניא. אבל לא למה שעברה קודם הפרה. דאב  וה' יסלח לה כי הניא וגו'.

 פירש הטור עה"ת(. ) מיגז גייז להבא

 

 פרק ל, ח 

ֱחִריש ח ר וְָשַמע ִאיָשּה ְביֹום ָשְמעֹו וְהֶׁ ָה ֲאשֶׁ יָה וֱֶׁאָסרֶׁ ַנְפָשּה -ָאְסָרה ַעל-ָלּה וְָקמו ְנָדרֶׁ

 : יָֻקמו

אין הלשון מדויק. ובתרגום יונתן איתא וביומא  ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה.

דשמע יתכוין לקיומותהון והוי כמו דכתיב וביום שמעו החריש לה. אבל הרמב"ם פי"ב 

ום שמעו הא למדת שאחר שהפר האב ושמע הארוס בהל' נדרים הי"ז פירש ושמע איש בי

 ה"ז מיפר ביום שמוע האב וכל לשון שאינו מדויק יש בו שתי משמעויות בפשט. 

 

 פרק ל, ט 

ת ט ר אֶׁ פֵּ יָה -וְִאם ְביֹום ְשמַֹע ִאיָשּה יִָניא אֹוָתּה וְהֵּ ת ִמְבָטא ְשָפתֶׁ יָה וְאֵּ ר ָעלֶׁ ִנְדָרּה ֲאשֶׁ

ר ָאְסָרה ַעל  : ָלּה-ּה וה' יְִסַלחַנְפשָ -ֲאשֶׁ

יג( ואם פסוק ) באב כתיב הניא אותה לחוד. בבעל נשואה כתיב יניא אותה והפר וגו'.

הפר יפיר. ובארוס כתיב יניא והפר. והענין דהפרת נדרים בשני אופנים כמו שכתב 

הרמב"ם ז"ל בפרק יג. א' שאומר מובטל ליכי ואינו רוצה בנדרך. ואז תעשה כמו שתרצה 

בלי נדר. וזה מיקרי הניא בלשון תורה. ומכל מקום צריך לומר מופר ליכי, משום  רק שיהא

הכי מיקרי זה הלשון בלשון חכמים הפרה כמבואר בלשון הרמב"ם ז"ל. והב' שכופה 
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אותה לבטל דבריה ולעשות ההיפך. וזהו הפרה בלשון תורה. ודרך האב שאיננו חושש 

הוא לו. אבל הבעל בנדרים שיש בהם עינוי  לקיום רצונה אלא שלא תהא נדרנית כי גנאי

נפש ובינו לבינה מקפיד על שמירת הדברים שנדרה. וכופה אותה שלא לנהוג כלל כפי 

שנדרה לעשות בדברים שבינו לבינה או לענות נפשה. משום הכי כתיב הפרה. ועיין עוד 

תה ט"ז שמבואר דכך הכונה. והנה הבעל דאשתו ברשותו ממש. כופה או פסוקלהלן 

כמשמעו. מה שאין כן ארוס אין אשתו ברשותו. ואינו יכול אלא לומר שאינו רוצה בנדרה, 

בזה העדר שלום בינו לבינה.  יהיהאבל היא אסורה לנהוג בנדרה. משום שאין זה רצונו. ו

משום הכי יניא אותה והפר וגו'. במה שהוא יניא אותה. ממילא והפר וגו'. שתעשה להיפך 

 ממה שנדרה. 

 

 ל, יא  פרק

ית ִאיָשּה ָנָדָרה אֹו-וְִאם יא  : ַנְפָשּה ִבְשֻבָעה-ָאְסָרה ִאָסר ַעל-בֵּ

באב לא כתיב בפירוש בשבועה. רק בבעל. וכן בארוסה כתיב מבטא שפתיה  בשבועה.

כ,א(. והיינו דאף על פי שהאב יכול להפר ) ומבטא היינו שבועה כדאיתא במס' שבועות

וה שלא יפר כדי שלא תהיה הזכרת שם שמים לבטלה והוי כמו שבועה ג"כ. מכל מקום מצ

התרת נדרים שהוא מצוה, ולא כן שבועה כמבואר ביו"ד סי' ר"ג. ואף על פי דלא דמי 

התרת חכם שעוקר מעיקרו להפרה שמיגז גייז. מכל מקום טוב שלא לבטל מה שנקרא 

ינוי נפש נוגע להקמת שם שמים על הדיבור. מה שאין כן בעל שנדריה שבינו לבינה או ע

 שלום בית. ע"כ רשאי להפר לכתחלה אפילו שבועה. 

 

 פרק ל, יג 

ר אָֹתם ִאיָשּה ְביֹום ָשְמעֹו ָכל-וְִאם יג ר יָפֵּ יָה וְלִאַסר ַנְפָשּה ֹלא -ָהפֵּ יָה ִלְנָדרֶׁ מֹוָצא ְשָפתֶׁ

ָרם וה' יְִסַלח   :ָלּה-יָקום ִאיָשּה ֲהפֵּ

 היותר טוב ומועיל. אפילו בשם. מכל מקום לא יקום.  בכל לשון כל מוצא שפתיה.

 

 פרק ל, טז 

ת-וְִאם טז י ָשְמעֹו וְָנָשא אֶׁ ר אָֹתם ַאֲחרֵּ ר יָפֵּ  :ֲעֹוָנּה-ָהפֵּ

היינו שיכריחנה לנהוג היתר. ע"כ ונשא את עונה. אבל אם הוא מניא  ואם הפר יפר וגו'.

 ון חל על ראשה. אותה לחוד. אינה רשאה לשמוע לו. ואם מבטלת הנדר. הע

 

 פרק ל, יז 
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ת יז ר ִצָוה ה' אֶׁ ה ַהֻחִקים ֲאשֶׁ לֶׁ ין-אֵּ ין ִאיש ְלִאְשּתֹו בֵּ ה בֵּ ית -משֶׁ יָה בֵּ ָאב ְלִבּתֹו ִבְנֻערֶׁ

 : ָאִביהָ 

 בכלל שארי זכותים שיש לאב על נעוריה. יש גם זה הזכות.  בנעוריה בית אביה.

 

 פרק לא

 פרק לא, ב 

לְנקֹם ִנְקַמת בְ  ב ף אֶׁ ָאסֵּ ת ַהִמְדיִָנים ַאַחר ּתֵּ אֵּ ל מֵּ יָך-נֵּי יְִשָראֵּ  : ַעמֶׁ

נתבאר הטעם שתלה הקב"ה בזה משום במדבר רבה ב נקם וגו' אחר תאסף אל עמיך.

ישמח צדיק כי חזה נקם וגו'. ורצה הקב"ה להנות את משה. אכן יש להסביר עוד טעם 

הנצל בשעת הסכנה מן אחר כי במקום שנענשו בשביל החטא צריך השתדלות רב ל

העונש. ומלחמת העי תוכיח, שגם אחר שנתרצה הקב"ה ליהושע וצוה אותו לילך 

למלחמה והבטיחו שיעשה לעי ולמלכה כאשר עשה ליריחו. מכל מקום אמר ה' שישים לו 

אורב לעיר מאחריה. והרי אין לפניו ית' מעצור להושיע גם בלא עצה זו. אלא משום שהיה 

א מסוכן עכמה פעמים לכמה יחידים שיהיו ניזוקים בשעת הסכנה. מקום החטא ע"כ הו

משום הכי היה נצרך לעצה ותחבולה. כך באותו מעשה שמעשה פעור קטרג הרבה. וזה 

יד,א( בכל שנה ) החטא מקטרג תמיד כדאיתא במדרש הובא בתוס' מס' סוטה ספ"א

מעלה כדי להזכיר ושנה בשעה שחטאו ישראל בבנות מואב באותו פרק בית פעור עולה ל

עון, וכשהוא רואה קבר של משה חוזר ושוקע כו' ע"כ היו בסכנה שלא יהיו כמה יחידים 

ניזוקים. משום הכי היה נצרך שיהיה דווקא בחייו של משה רבינו ותפלתו היתה מגנת 

 הרבה. ומשום הכי הזהירו הקב"ה שיהא בחיי משה.

 
 פרק לא, ג 

ל ג ה אֶׁ ר משֶׁ א-וַיְַדבֵּ ם ֲאָנִשים ַלָצָבא וְיְִהיו ַעלָהָעם לֵּ ִאְּתכֶׁ ָחְלצו מֵּ ת ִנְקַמת-מֹר הֵּ -ִמְדיָן ָלתֵּ

 : ה' ְבִמְדיָן

אחר שהבין משה רבינו דבעינן לצרף זכיות. הוסיף מדיליה עצות להגין  ויהיו על מדין וגו'.

בעידן ריתחא. וכמו שעשה יהושע ששם שתי פעמים אורב. ע"כ אמר משה שיחלצו 

מדין. ויהי המצוה לשמה מתחלת המעשה. וכל מה שמקדימין לעשות  מתחלה לשם

לשמה זכותה רב כעין עובדא דרבי חייא שהקדים לצוד טביא לשם מצוה כדי שיצליחו 

ב"מ פה,ב(. כך צוה משה שבהחלצם למלחמה ) התינוקות יותר כדאיתא בפ' הפועלין

 יהיה בשביל מדין כדי לתת נקמת ה' במדין.
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 פרק לא, ד 

ל ִּתְשְלחו ַלָצָבאאֶׁ  ד ה ְלכֹל ַמּטֹות יְִשָראֵּ ף ַלַמּטֶׁ לֶׁ ה אֶׁ ף ַלַמּטֶׁ  : לֶׁ

גם בזה הפליא משה רבינו עצה להרבות זכות שנים עשר שבטי יה.  לכל מטות ישראל.

 וכדי שיזכו כל השבטים בה. 

 

 פרק לא, ו 

ת ו ה ַלָצָבא אָֹתם וְאֶׁ ף ַלַמּטֶׁ לֶׁ ה אֶׁ ןפִ -וִַיְשַלח אָֹתם משֶׁ י -יְנָחס בֶׁ ן ַלָצָבא וְכלֵּ ְלָעָזר ַהכֹהֵּ אֶׁ

ש וֲַחצְֹצרֹות ַהְּתרוָעה ְביָדֹו   :ַהקֹדֶׁ

הלכו בשליחותו. ושלוחו של אדם כמותו. ובזה הלכך זכות משה  וישלח אותם משה.

 עמם.

אלו היה הפירש ששלחו לצבא. הוא מיותר שהרי  ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא.

בא. אלא הכי פירושו פינחס היה כהן לצבא. היינו כהן משוח מלחמה. כתיב אלף למטה לצ

מצוה של פינחס. שעשו אותו למשוח  היהומשום הכי לא הלך משה או אלעזר. משום ש

 מלחמה.

ז,ט(. ולא נתבאר למאי לקח ) זה הארון או הציץ כדתני בתוספתא דסוטה וכלי הקדש.

להשתמש בחצוצרות אי אפשר י' ט' ד פינחס מתחלה כלים הללו. אבל כבר ביארנו לעיל

 התרועה אלא במקום שיש השם הקודש יע"ש.

י"ד ט"ו דאפילו  בספר שמותלקול תרועה ותפלה. וכבר ביארנו  וחצוצרות התרועה.

במקום שהבטיח הקב"ה שיצליחו במלחמה. מכל מקום היו נצרכים לתפלה וכן עשה 

ויתקעו בשופרות ועוד מבואר שם  יהושע במלחמת יריחו דכתיב ביהושע ו' כ' וירע העם

 יפה. ומכל שכן כאן שפירש משה שנצרכים לעצה מפני המקטרג. 

 

 פרק לא, ז 

ת-וִַיְצְבאו ַעל ז ר ִצָוה ה' אֶׁ ה וַַיַהְרגו ָכל-ִמְדיָן ַכֲאשֶׁ   :ָזָכר-משֶׁ

 יההכמבואר בתרגום יונתן שהצרו רק על ג' רוחות ולא מד' רוחות וזה  כאשר צוה וגו'.

בקבלה למשה וכמו שכתבתי כמה פעמים משמעות צוה ה'. וכן כתב הרמב"ם הל' מלכים 

 פ"ו,ז בפירושא דהאי קרא עיי"ש. 

 

 פרק לא, ח 
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ת ח י ִמְדיָן ָהְרגו ַעל-וְאֶׁ ת-ַמְלכֵּ ם אֶׁ יהֶׁ ת-ַחְללֵּ ת-ֱאוִי וְאֶׁ ם וְאֶׁ קֶׁ ת-רֶׁ ת-צור וְאֶׁ ַבע -חור וְאֶׁ רֶׁ

ת בִ  י ִמְדיָן וְאֵּ ת ַמְלכֵּ שֶׁ ןֲחמֵּ ב-ְלָעם בֶׁ ָחרֶׁ  : ְבעֹור ָהְרגו בֶׁ

כב,ד( שחמשה נשיאי מדין היו מלכי מואב  לעיל) . כבר נתבאר בפ' בלקואת מלכי מדין

 חליפות לחודש. וכדומה. והיה לכולם כתר מלכות.

על חללי מדין. שעיקר מה שהגיע למדין צרה זו. בא באשמת המלכים  הרגו על חלליהם.

כי הרגו אותם על חללי מדין כאומר אתם נושאים עון חללים שעשו בשביל מואב. משום ה

 אלו.

נו,א(. וכל מדין ) כדין עונש בן נח בסייף כדאיתא בסנהדרין פ' ד' מיתות הרגו בחרב.

והמלכים שהיו בעלי מלחמה נהרגו כפי המזדמן במלחמה. אבל בלעם לא נלחם ודנו אותו 

 במשפט בן נח שחייב מיתה בסייף.

 

 פרק לא, ט 

ת ח י ִמְדיָן ָהְרגו ַעל-וְאֶׁ ת-ַמְלכֵּ ם אֶׁ יהֶׁ ת-ַחְללֵּ ת-ֱאוִי וְאֶׁ ם וְאֶׁ קֶׁ ת-רֶׁ ת-צור וְאֶׁ ַבע -חור וְאֶׁ רֶׁ

ן ת ִבְלָעם בֶׁ י ִמְדיָן וְאֵּ ת ַמְלכֵּ שֶׁ ב-ֲחמֵּ ָחרֶׁ  : ְבעֹור ָהְרגו בֶׁ

 לבד מקניהם. היינו חיות שהיו בני תרבות ויבואר עוד להלן ל'.  ואת כל בהמתם.

 

 א פרק לא, י

ת יא ת ָכל-ָכל-וִַיְקחו אֶׁ ָמה-ַהָשָלל וְאֵּ  : ַהַמְלקֹוַח ָבָאָדם וַבְבהֵּ

הסמוך כתב את השבי ואת  פסוקנקרא אדם ג"כ מלקוח. וב ואת כל המלקוח באדם.

כ"ו כתיב עוד באדם ראש  פסוקהמלקוח. היינו האדם נקרא שבי והבהמה מלקוח. וב

משמעות מלקוח הוא כתרגום אונקלוס דברתא. מלקוח השבי באדם ובבהמה. והענין ד

פירש מה שמנהיגים בעל כורחם. והשורש הוא לקח והמ"ם הוא במשקל משכן וכדומה. 

להם לחוש שמא יברחו השבי של האדם. ע"כ הושיבו  היהוהנה בשעה שישבו עוד במדין 

ים אותם במאסר. ומשום הכי נקראו שבי מה שאין כן הבהמה הלכו לדעת ישראל המנהיג

ובשעה שבאו אצל משה שוב הכניסו אותם לבית הסוהר עד שיראו מה לעשות עמם, 

משום הכי חזרו ונקראו שבי ואת הבהמה מלקוח ואחר שהרגו הגדולים שבהם ולא 

נשתיירו כי אם הטף בנשים. שוב לא חשו שמא יברחו. ע"כ הלכו חפשי ונקראו מלקוח 

 ים. השבי. שהוציאום מהשבי והלכו אחר דעת המנהיג

 

 פרק לא, יב 
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ל יב ל-וַָיִבאו אֶׁ ה וְאֶׁ ל-משֶׁ ן וְאֶׁ ְלָעָזר ַהכֹהֵּ ת-ֲעַדת ְבנֵּי-אֶׁ ל אֶׁ ת-יְִשָראֵּ ת-ַהְשִבי וְאֶׁ -ַהַמְלקֹוַח וְאֶׁ

ל ל-ַהָשָלל אֶׁ ר ַעל-ַהַמֲחנֶׁה אֶׁ חֹו-ַעְרבֹת מֹוָאב ֲאשֶׁ ן יְרֵּ  : יְַרדֵּ

וך היינו לערבות מואב וגו' ועיין פירש לא נכנסו למחנה ממש. אלא סמ אל ערבות מואב.

 מה שכתבתי להלן נ"ג בענין השלל. 

 

 פרק לא, יג 

ן וְָכל יג ְלָעָזר ַהכֹהֵּ ה וְאֶׁ ל-וַיְֵּצאו משֶׁ ָדה ִלְקָראָתם אֶׁ י ָהעֵּ  : ִמחוץ ַלַמֲחנֶׁה-ְנִשיאֵּ

לחלוק להם כבוד כדאיתא במדרשים וכנהוג עוד היום לחלוק כבוד להשבים  ויצאו וגו'.

חמה. אכן אין המלך בעצמו נוהג כבוד לעבדיו. וזהו שאמרו חז"ל להודיעך ענותנותו ממל

 של משה כו'. 

 

 פרק לא, יד 

אֹות ַהָבִאים ִמְצָבא ַהִמְלָחָמה יד י ַהמֵּ י ָהֲאָלִפים וְָשרֵּ ָחיִל ָשרֵּ י הֶׁ ה ַעל ְפקודֵּ  : וִַיְקצֹף משֶׁ

כשם שלא נתקצף משה על אהרן במעשה ולא על פינחס. משום הכבוד. ו על פקודי החיל.

 שעיר החטאת. אלא על בניו. הכי נמי לא קצף כי אם על השרים שתחתיו. 

 

 פרק לא, טו 

ם ָכל טו ה ַהִחִייתֶׁ ם משֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ָבה-וַיֹאמֶׁ  : ְנקֵּ

לפי תרגום אונקלוס הוא ה"א התמיה ומבנין פיעל. ולפי הפשט הה"א  החייתם כל נקבה.

כתוב הה"א בסגול והיו"ד  היהלשון החיו לכם. וכן תיבת החייתם כמו ש מבנין הפעיל וכמו

בציר"ה. ונכון לומר שנכלל בזו התיבה ונקודותיה שני הבנינים כמו שכתבתי כמה פעמים. 

 ה,כט( בפסוק זה ינחמנו. ) בספר בראשיתועיין 

 

 פרק לא, טז 

ל ִבְדַבר ִבְלָעם  טז ָנה ָהיו ִלְבנֵּי יְִשָראֵּ ן הֵּ ָפה -ַמַעל בה' ַעל-ִלְמָסרהֵּ ְדַבר ְפעֹור וְַּתִהי ַהַמגֵּ

 : ַבֲעַדת ה'

שהיו שלוחים להמעל בדבר פעור. אבל המשלחים היו האנשים ע"כ נענשו  הן הנה וגו'.

 יותר.

כה,ב(. ) פירוש לקשור מעל. שנתקשרו לפעור כמו שכתבתי בפ' בלק למסר מעל וגו'.

 פעור של מדין נענשו. ה זרה עבודשרק ע"י  ותהי המגפה.שנית. 
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 פרק לא, יז 

 : ִאָשה יַֹדַעת ִאיש ְלִמְשַכב ָזָכר ֲהרֹגו-ָזָכר ַבָּטף וְָכל-וְַעָּתה ִהְרגו ָכל יז

גם היא נשואה וגם מיודעת לו למשכב שכבר נבעלה  וכל אשה יודעת איש למשכב זכר.

 ממנו. וא"כ יש עליהם עון אשת איש בבן נח.

ובה שתהרוגו. ומשום הכי כתיב עוד הפעם הרוגו. לומר אלו בברור שתהרוגו. הח הרוגו.

מה שאין כן אשה ארוסה שלא נבעלה וידוע שבבני נח אין אישות אלא בבעילה. או בעולה 

 בזנות ולא לאיש ידוע בנשואין. תלוי ברצון ישראל אם להרוג או לקיים לשפחות. 

 

 פרק לא, יח 

ר ֹלאוְכֹל ַהַּטף ַבָנשִ  יח  : יְָדעו ִמְשַכב ָזָכר ַהֲחיו ָלכֶׁם-ים ֲאשֶׁ

אפילו לאישות. מה שאין כן מי שכבר נבעלו אפילו בזנות  וכל הטף בנשים וגו' החיו לכם.

ס,ב( פירשו חז"ל ) אנן ראויות להיות לנשים לישראל. זהו לפי הפשט. ובגמרא יבמות

 באופן אחר. 

 

 פרק לא, יט 

ם ֲחנו ִמחו יט ָחָלל ִּתְתַחְּטאו ַביֹום וְַאּתֶׁ ַע בֶׁ ש וְכֹל נֹגֵּ ג נֶׁפֶׁ ץ ַלַמֲחנֶׁה ִשְבַעת יִָמים כֹל הֹרֵּ

ם וְשִביכֶׁם  : ַהְשִליִשי וַביֹום ַהְשִביִעי ַאּתֶׁ

אף על פי שטמא מת מותר ליכנס למחנה ישראל. מכל מקום הרי ראוי  מחוץ למחנה.

להזהר בם ע"כ צוה משה אי אפשר מתים כזה  להזהר שלא לטמא את חבירו והמון טמאי

שישבו חוץ למחנה ישראל. והראב"ע כתב בעבור הכבוד השוכן בתוכם. נראה דעתו דאז 

במדבר היו מוזהרים טמאי מתים ליכנס למחנה ישראל ג"כ. וכן ביארנו בפ' נשא. ומכל 

הכי איתא מקום לצורך ענין היו נכנסים גם אז. כמו שבאו טמאי מת לצעוק על הפסח. ו

סז,א( דמת מותר ליכנס למחנה לויה מדכתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו. ) בפסחים

ס,ב( איתא דבשעת מסעות זבים ומצורעים ) עמו במחיצתו ומשה לוי היה. ובזבחים

מותרים ליכנס. מבואר דטמאי מתים היו מותרים אפילו בשעת חניה. אלא זה היה רק 

 נסו אז אפילו טמאי מתים.באיזה צורך. אבל בלא זה לא נכ

אף על פי שבשעת הרג רב היו גוים ולא נטמאו. ועתה שנתגיירו שוב אין  אתם ושביכם.

כאן מת וחלל. מכל מקום ודאי נוגעים בחרב שהוא כחלל. משום הכי טעונים הזאה שלישי 

יט,טז( שכתב דנוגע בחרב אינו טעון הזאה ) ושביעי. ומכאן מוכח דלא כהרמב"ן פ' חקת

 ואין הנזיר מגלח עליה. על זה ל. אלא ודאי טעון שלישי ושביעי רק שאין כהן מוזהר כל
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 פרק לא, כא 

ל כא ן אֶׁ ְלָעָזר ַהכֹהֵּ ר אֶׁ ר-וַיֹאמֶׁ י ַהָצָבא ַהָבִאים ַלִמְלָחָמה זֹאת ֻחַקת ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ ִצָוה -ַאְנשֵּ

ת ה-ה' אֶׁ  : משֶׁ

"ד הבאים מצבא המלחמה. אכן ודאי כלי ממלחמה מיבעי, כמו לעיל י הבאים למלחמה.

 היהמדין לא היו מן הדין בהגעלה שהרי לא היו בני יומן. ואף על פי שכ' בספר התרומה ש

מצוה מפורשת כפי הנראה מפשט  היהאז ג"כ גזירה משום בני יומן. מכל מקום ודאי אם 

כג( וכל אשר פסוק ) הכתוב איך נאמר שאינו אלא מדרבנן וגזירה. ותו קשה, הא שהזהיר

 לא יבא באש תעבירו במים. ופרש"י טבילה. והרי בל"ז נצטוו לטבול מפני הטומאה. 

אלא עיקר הצווי של אלעזר היה לדורות לאנשים הבאים למלחמה. שהמה אינם מזוהרים 

כג,י( מחנה על אויביך ) כלל מטומאה ולאכול בטהרה כדתניא בספרי פ' תצא כי תצא

אני בטהרות ובטומאות כו' ת"ל דבר רע כו'. מכל מקום ונשמרת מכל דבר רע שומע 

מאכילת איסור בשעה שבטוחים מן הסכנה ודאי מוזהרים. ]והא דתני' שם בספרי שומע 

אני בטהרות ובטמאות ובמעשרות הכתוב מדבר משמע שרשאים בטבל. אבל אין הכונה 

קילו חז"ל . והיינו שהכל כךשרשאים לאכול טבל ממש. אלא שאינם מוזהרים להשמר 

בדמאי ליוצאי מלחמה והיינו אכסניא[. ואמר אלעזר הכהן לאנשי הצבא הבאים מכאן 

ולהבא למלחמה כל הפרשה. ומכל מקום מרומז כאן חומרא דאינן בני יומן ג"כ כמו שכתב 

שיעשו גם המה בכלי מדין  היהבספר התרומה. דלמאי הזהירם כאן אם לא שרצון אלעזר 

 יקר הדין.הכי אף על פי שאינו מע

סג,א(. ) יג,א(. וכן הוא בעירובין) פירשו חז"ל בויק"ר פ' שמיני אשר צוה ה' את משה.

דדייק אלעזר את משה צוה ולי לא צוה. שלא יהו סבורים שהקב"ה דבר אליו פרשה זו. 

והיינו מאמר הבן החכם מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו אתכם. דכח 

 י מקבל מכם. התורה ניתן לכם ואנ

 

 פרק לא, כג 

ר-ָכל כג ר ֹלא-ָדָבר ֲאשֶׁ י ִנָדה יְִתַחָּטא וְכֹל ֲאשֶׁ ר ַאְך ְבמֵּ ש וְָטהֵּ ש ַּתֲעִבירו ָבאֵּ יָבֹא -יָבֹא ָבאֵּ

ש ַּתֲעִבירו ַבָמיִם  : ָבאֵּ

עה,ב( טבילה וכדברינו דאף על פי שעדין לא נטהרו עבודה זרה ) בגמרא פירשווטהר. 

 ל מקום טעונין טבילה מחמת טיסור כלי נכרים.מטומאה מכ

אף על פי שליבנן. לא נעשו כלי חדש שלא יהיו טעונין הזאה שלישי  אך במי נדה יתחטא.

 ושביעי לאחר שישובו מן המלחמה.
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אי פרש"י טבילה. והא שלא נזכר שטיפה. היינו דמילא הוא כן, שהרי  תעבירו במים.

ושארי קושיית הרמב"ן בזה מיושב בהעמק  טבילה בלי שטיפה משום חציצה.אפשר 

 שאלה סי' קל"ו ובביאור הספרי בעז"ה. 

 

 פרק לא, כד 

ל כד ם וְַאַחר ָּתבֹאו אֶׁ יכֶׁם ַביֹום ַהְשִביִעי וְטַהְרּתֶׁ ם ִבְגדֵּ  : ַהַמֲחנֶׁה-וְִכַבְסּתֶׁ

. שב אלעזר לדיני טומאה שהזהיר משה להשבים וכבסתם בגדיכם ביום השביעי

שלא ישובו למחנה עד שיטהרו בהזאת שלישי ושביעי. בא אלעזר והזהיר  ממלחמה

שאפילו יטהרו בעצמם בהזאת שלישי ושביעי. עוד לא ישובו אל המחנה עד שיכבסו 

בגדיהם ביום השביעי משעה שנטמאו הבגדים, היינו, אם נגעו הבגדים באדם טמא מת 

בו חוץ למחנה עד שיטהרו אחר יום שנגע במת ונטהר האדם קודם הכלי שנגע בו. יש

הבגדים ביום השביעי לטומאתם. ואף על פי שאין מטמאים אדם טומאת שבעה מכל 

מקום הרי מטמאים טומאת ערב וגם אוכלים ומשקין. ומזה למדו בספרי דאדם טמא מת 

מטמא כלים שיהיו ג"כ טמאים טומאת שבעה. והיינו מדכתיב ביום השביעי דפירושו של 

לומר ביום השביעי של האדם. וא"כ אינו מוכח דאדם מטמא כלים  אי אפשרהבגדים. ד

טומאת שבעה. דאפשר שאינו אלא טומאת ערב. אבל א"כ ביום השביעי למה לי, אלא על 

כורחך ביום השביעי של טומאת הבגדים. וכבר ביארנו בפ' חקת י"ט י"ט הישוב על מה 

יום שנטהר האדם. דשם מיירי דכתיב שם וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו. דמשמעו בו ב

בבגדים שלבש ביום שנטמא ושבע לה טומאה, ושוב אין הבגדים מוסיפים טומאה במה 

שנוגעים באדם גם אח"כ. וכאן מיירי בבגדים שלבשו אחר שבאו ממלחמה. משום הכי היו 

 הבגדים טמאים שבעה מיום שנטמאו באדם. כל זה לפי הספרי. 

ון. היינו כביסה ולא טבילה. והזהיר אלעזר שינקו ותחור -ואונקלוס תרגם וכבסתם 

הבגדים מדם ולא יקצו בהם נפש האנשים אשר במחנה. ויש מפרשים ויחוורון היינו כביסה 

 משום חציצה ואח"כ וטהרתם. היינו טבילה. 

 

 פרק לא, כו 

ְלָעָזר הַ  כו ָמה ַאָּתה וְאֶׁ ת רֹאש ַמְלקֹוַח ַהְשִבי ָבָאָדם וַבְבהֵּ ָדהָשא אֵּ י ֲאבֹות ָהעֵּ ן וְָראשֵּ  : כֹהֵּ

 נתבאר לעיל י"א.  ראש מלקוח השבי.

 

 פרק לא, כז 
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ת כז ין ָכל-וְָחִציָת אֶׁ י ַהִמְלָחָמה ַהיְֹצִאים ַלָצָבא ובֵּ ין ּתְֹפשֵּ ָדה-ַהַמְלקֹוַח בֵּ  : ָהעֵּ

אף על פי שלא נלחמו אלא שמרו את הכלים. הרי הם כתופשי מלחמה.  היוצאים לצבא.

 שמו"א ל,כד( כי כחלק היוצא למלחמה וכחלק היושב על הכלים וגו'. ) וכמאמר דוד

 

 פרק לא, כח 

אֹות ִמן כח ש ַהמֵּ ֲחמֵּ ש מֵּ ָחד נֶׁפֶׁ י ַהִמְלָחָמה ַהיְֹצִאים ַלָצָבא אֶׁ ת ַאְנשֵּ אֵּ כֶׁס לה' מֵּ מָֹת מֶׁ -וֲַהרֵּ

 : ַהצֹאן-ַהֲחמִֹרים וִמן-ַהָבָקר וִמן-ָהָאָדם וִמן

ד"ה ונתתה ) קודם נתינה לכהן. ירים מתחלה לה' מכס. ועיין בסמוך מכם לה'. והרמת

 לאלעזר הכהן(. 

 

 פרק לא, כט 

ן ְּתרוַמת ה' כט ְלָעָזר ַהכֹהֵּ  : ִמַמֲחִציָתם ִּתָקחו וְָנַתָּתה ְלאֶׁ

הוא מיותר שהרי מדבר בזה המחצית של אנשי מלחמה אלא משום  ממחציתם תקחו.

לבד הבז שהובא אל משה הרבה שבזזו איש לו  היהתר הבז. מבואר שדכתיב להלן ל"ב י

מבהמות שבבתים וכמו שכתב הספורנו שם. וסלקא דעתך דגם מזה יתנו מכס. משום הכי 

 פירש דוקא ממחצית של הביזה שנותנים ממנה לישראל תקחו.

אחרי שכבר הורם מכס לה' יתן לאלעזר חלק גבוה.  ונתתה לאלעזר הכהן תרומת ה'.

מ"א.  פסוקומשום הכי כתיב כאן תחלה לאלעזר ואח"כ תרומת ה'. ולא כמו במעשה ב

 משום דכאן העיקר הוא הנתינה. שהרי כבר הורם. ועיין עוד להלן. 

 

 פרק לא, ל 

ָחד ָאֻחז ִמן-וִמַמֲחִצת ְבנֵּי ל ל ִּתַקח אֶׁ ַהֲחמִֹרים -ַהָבָקר ִמן-ָהָאָדם ִמן-ַהֲחִמִשים ִמן-יְִשָראֵּ

ת ִמְשַכן ה'-ַהצֹאן ִמָכל-ִמןו רֶׁ י ִמְשמֶׁ ָמה וְָנַתָּתה אָֹתם ַלְלוִִים שְֹמרֵּ  : ַהְבהֵּ

היינו שארי חיות כמו שכתבתי לעיל ט'. ומשום שלא הגיע המחצית לחמש  מכל הבהמה.

 ל"ד כ"ג.בספר בראשית מאות. משום הכי לא ניתן מהם לאלעזר. ועיין מה שכתבתי 

כבר נתבאר לעיל א' נ"ג משמעות זה הלשון. שהם שומרים  ה'. שומרים משמרת משכן

בספר משכן ה' משמר בישראל. היינו שהיו עוסקים בתורה. וכמו שכתבתי  היהמה ש

 ח'. שבעבר הירדן ניתן ללוים כח פלפולה של תורה וכדאיתא במס' יבמות פסוקי' דברים 

כים את ישראל ושומרים את פו,ב( דבתחלה ושוטרים הלוים לפניכם. והמה מורים ומדרי)

בו שכינת ה' משמרת לישראל.  היהמשכן ה' ש היהישראל מכל ריב וכל נגע כמו ש

ונכתבה פרשה זו שהיתה לשעה בתורה. ללמדנו לדורות. שמי שהולך למלחמה ונדרש 
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לתפלה שלא יקרנו רעה ועונש בשעת הסכנה. ה"ז צריך למי שעוסק בעבודה ותפלתו זכה 

בני שהוא המכפר על כהן גדול צוה הקב"ה ליתן מחלק אנשי הצבא לביותר. משום הכי 

ועוסק בעבודה. עוד זאת פירש הכתוב שלא משום שכרו ומלוי צרכיו ניתן לו. אלא  ישראל

מחויבים ליתן מחלקם מכס לה'. וחלק גבוה ניתן לקדוש ה' העומד לפניו. מה שאין כן 

שמגיע להם חלק לשומרי תורה  היושבים במנוחה בביתם המה יש להם להפריש מהטוב

ועמליה. שבזכות ת"ח המה נשמרים מכל רע ובהם המה מודרכים בהליכות עולם. ע"כ יש 

להם להפריש כמו מעשר מתבואת הארץ שהוא חול וניתן ללוים. כך ראוי להפריש חלק 

 מכל הטוב לעמלי תורה. 

 

 פרק לא, לא 

ן ַכֲאשֶׁ  לא ְלָעָזר ַהכֹהֵּ ה וְאֶׁ תוַַיַעש משֶׁ ה-ר ִצָוה ה' אֶׁ  : משֶׁ

שעמד על המספר. אף על פי שלא היה כבוד משה ואלעזר לעסוק  ויעש משה וגו'.

 בכאלה. אבל כאשר צוה ה' נעשה מצות עשה לשעה זו. 

 

 פרק לא, מא 

ת מא ה אֶׁ ן משֶׁ ת-וִַיּתֵּ ר ִצָוה ה' אֶׁ ן ַכֲאשֶׁ ְלָעָזר ַהכֹהֵּ כֶׁס ְּתרוַמת ה' ְלאֶׁ ה-מֶׁ  : מֹשֶׁ

פירש הכתוב כאשר צוה  משה את מכס תרומת ה' לאלעזר הכהן כאשר צוה וגו'.ויתן 

בקבלה. משום דלפי המדובר היה מתחלה להרים מכס לה'. ואחר שקנאו ה'. יהי ניתן 

לכהן תרומת ה'. אבל באמת אינו כן אלא הכל כאחד. דהמכס תרומת ה' ניתן לכהן בזה 

בכל מקום שהדין קנאו לה' ונתנו לכהנים. שניתן לכהן הוא המכס שקנאו ה'. ומזה למדנו 

ומשום הכי כתיב תחלה תרומת ה' ואח"כ לאלעזר. שעיקר המצוה היה התרומה. ובנתינה 

 זו קיים גם התרומה. 

 

 פרק לא, מז 

ה ִמַמֲחִצת ְבנֵּי מז ת-וִַיַקח משֶׁ ל אֶׁ ָחד ִמן-יְִשָראֵּ מָ -ָהָאָדם וִמן-ַהֲחִמִשים ִמן-ָהָאֻחז אֶׁ ה ַהְבהֵּ

ת ר ִצָוה ה' אֶׁ ת ִמְשַכן ה' ַכֲאשֶׁ רֶׁ י ִמְשמֶׁ ן אָֹתם ַלְלוִִים שְֹמרֵּ ה-וִַיּתֵּ  : מֹשֶׁ

 היאך לחלקם ללוים. היה אז קבלה למשה ע"ז.  ויתן אותם ללוים וגו' כאשר צוה ה'.

 

 פרק לא, מח 
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ל מח י הָ -וִַיְקְרבו אֶׁ י ַהָצָבא ָשרֵּ ר ְלַאְלפֵּ ה ַהְפֻקִדים ֲאשֶׁ אֹותמשֶׁ י ַהמֵּ  : ֲאָלִפים וְָשרֵּ

בכל אלף יש הרבה פקודים. אבל לא קרבו כי אם שרי האלפים ושרי  אשר לאלפי הצבא.

המאות. שהמה אנשים גדולים והמה נשאו את ראש וגו'. ולא כתיב שרי האלפים והמאות 

בשביל כולם. אלא כל השרים  אחדכמו להלן נ"ד. משום שקרבו כולם ולא ע"י שלוחם 

 למשה.  נגשו

 

 פרק לא, מט 

ל מט ת-וַיֹאְמרו אֶׁ יָך ָנְשאו אֶׁ ה ֲעָבדֶׁ נו וְֹלא-משֶׁ ר ְביָדֵּ י ַהִמְלָחָמה ֲאשֶׁ ִנְפַקד -רֹאש ַאנְשֵּ

נו ִאיש  : ִממֶׁ

 משום הכי עלינו להודות לה' בשביל הרבים.  עבדיך נשאו וגו'.

 

 פרק לא, נ 

ת נ ב אֶׁ ר -ר ָמָצא ְכִליָקְרַבן ה' ִאיש ֲאשֶׁ -וַַנְקרֵּ ְצָעָדה וְָצִמיד ַטַבַעת ָעִגיל וְכוָמז ְלַכפֵּ ָזָהב אֶׁ

ינו ִלְפנֵּי ה'-ַעל   :ַנְפשֹתֵּ

 מכבר הקדשנו לגבוה הכלים הללו. ונקרב את קרבן ה'.

לעשות מהם כלי שרת למזבח וזה היה מבוקשם באשר  לכפר על נפשותינו לפני ה'.

 כאתנן זונה שפסולים למזבח כדאיתא בתמורה כלים הללו גורמים הרהור רע והרי הם

 ל,ב( דאפילו ריקועין אסור מאתנן. משום הכי הוצרכו להסכמת משה רבינו. )

 

 פרק לא, נא 

ת נא ן אֶׁ ְלָעָזר ַהכֹהֵּ ה וְאֶׁ ה-וִַיַקח משֶׁ ִאָּתם כֹל ְכִלי ַמֲעשֶׁ  : ַהָזָהב מֵּ

ז,א( ) . כדאיתא בתמורהשלמים שהיה ראוי להשתמש בם. ולא שבורים כל כלי מעשה.

 דבעל מום זילא מילתא. אפילו להקדיש לדמי עולה ונסכיה. 

 

 פרק לא, נב 

ף ְשַבע-וַיְִהי ָכל נב לֶׁ ִרימו לה' ִשָשה ָעָשר אֶׁ ר הֵּ ל -ְזַהב ַהְּתרוָמה ֲאשֶׁ אֹות וֲַחִמִשים ָשקֶׁ מֵּ

אֹות י ַהמֵּ ת ָשרֵּ אֵּ י ָהֲאָלִפים ומֵּ ת ָשרֵּ אֵּ  : מֵּ

בשעה שקיבל משה לא נשקל. שהרי  גו' מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות.ויהיה ו

לא נודע כמה יחסר לאחר הצירוף. וגם היו בהם אבנים. ע"כ השיב משה להם. והמה 

צירפו ונעשה חתיכה אחת של ששה וגו'. והנה בשעת לקיחה ראה משה שמקבל רק 

שנכנס בהם מאנשי  משרי האלפים ושרי המאות אבל אחר הצירוף היה אפשר לחשוב
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בזה אלא מאת שרי האלפים ושרי המאות.  היההצבא. משום הכי פירש הכתוב שלא 

והמה השתדלו כל אחד בעצמו לצרף את שלו. משום הכי כתיב שרי האלפים ושרי המאות 

 מח(. פסוק ) כמו שכתבתי לעיל

 

 פרק לא, נג 

י ַהָצָבא ָבֲזזו ִאיש לֹו נג  : ַאְנשֵּ

טעם שלא נתקבל מהפחותים היינו משום שהמה בזזו התכשיטין איש לו.  בזזו איש לו.

א"כ בשעת ביזה והסרה מן האשה היה בזה גם הרהור עבירה. א"כ הגיע להם בעבירה 

כמו אתנן זונה. מה שאין כן השרים הגדולים שלא בזזו בעצמם אלא ניתן חלקם מבעלי 

 הצבא. ולא הגיע להם ע"י עבירה. 

 

 פרק לא, נד 

תוַ  נד ן אֶׁ ְלָעָזר ַהכֹהֵּ ה וְאֶׁ ל-ִיַקח משֶׁ אֹות וַָיִבאו אֹתֹו אֶׁ י ָהֲאָלִפים וְַהמֵּ ת ָשרֵּ אֵּ ל -ַהָזָהב מֵּ אֹהֶׁ

ד ִזָכרֹון ִלְבנֵּי ל ִלְפנֵּי ה'-מֹועֵּ  : יְִשָראֵּ

אחר שנצרף הובא שנית למשה. ולא באו אז כולם. אלא אחד בשביל  ויקח משה וגו'.

 מאת שרי האלפים והמאות.הכי כתיב  כולם ובידו החתיכה. משום

 .בני ישראללעשות כלי שרת וזכרון ל ויביאו אותו וגו'.

 

 פרק לב

 פרק לב, א 

ן וְִלְבנֵּי א ת-וִמְקנֶׁה ַרב ָהיָה ִלְבנֵּי ְראובֵּ ת-ָגד ָעצום ְמאֹד וִַיְראו אֶׁ ץ יְַעזֵּר וְאֶׁ רֶׁ ץ ִגְלָעד -אֶׁ רֶׁ אֶׁ

 : וְִהנֵּה ַהָמקֹום ְמקֹום ִמְקנֶׁה

לבני ראובן היה מקנה רב. אבל לבני גד היה עצום מאד. ע"כ נכנסו  לבני גד עצום מאד.ו

 בעובי הקורה יותר מבני ראובן כמבואר בפרשה שהיו המה ראשי המדברים. 

 

 פרק לב, ב 

ל-וַָיבֹאו ְבנֵּי ב ן וַיֹאְמרו אֶׁ ל-ָגד וְבנֵּי ְראובֵּ ה וְאֶׁ ל-משֶׁ ן וְאֶׁ ְלָעָזר ַהכֹהֵּ אמֹרְנִשיאֵּ -אֶׁ ָדה לֵּ  : י ָהעֵּ

 למקום אהל מועד ישיבת משה וראשי העדה.  ויבאו.

 

 פרק לב, ד 
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יָך ִמְקנֶׁה ד ץ ִמְקנֶׁה ִהוא וְַלֲעָבדֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ר ִהָכה ה' ִלְפנֵּי ֲעַדת יְִשָראֵּ ץ ֲאשֶׁ  : ָהָארֶׁ

בקשה ביחוד על דבר המקנה לבד. מה  שהיהוהפסיקו מלדבר. מוכח  ולעבדיך מקנה.

א שלא נתפרש בתורה. שלא נשארו אלו הדברים. כי הוסיפו לבקש שהסכים משה. אל

 ט"ז.  פסוקהארץ לאחוזה. ובזה יובן להלן 

 

 פרק לב, ה 

ת-וַיֹאְמרו ִאם ה ינֶׁיָך יַֻּתן אֶׁ ן ְבעֵּ יָך ַלֲאֻחָזה ַאל-ָמָצאנו חֵּ ץ ַהזֹאת ַלֲעָבדֶׁ ת-ָהָארֶׁ נו אֶׁ -ַּתֲעִברֵּ

ן  : ַהַיְרדֵּ

הי' ניתן עבר הירדן לבני ראובן ובני גד. היה מתחלק א"י לי"ב  שאם לא ולעבדיך לאחזה.

חלקים וכל שבט הי' לו איזה חלק בעבר הירדן בשביל מרעה. והמה בקשו שתתחלק עבר 

 הירדן אך להם. וא"כ אין להם לילך עתה עוד למלחמה. 

 

 פרק לב, ו 

ה ִלְבנֵּי ו ר משֶׁ יכֶׁם יָ -וַיֹאמֶׁ ן ַהַאחֵּ ְשבו פֹהָגד וְִלְבנֵּי ְראובֵּ ם ּתֵּ  : בֹאו ַלִמְלָחָמה וְַאּתֶׁ

זה עולה נגד ישראל. שיהא לכם ארץ שכבר  האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה.

 נכבשת ע"י כולם. והמה יסכנו עצמם למלחמה. 

 

 פרק לב, ז 

ת) וְָלָמה ז ל-ְתִנואון( ]ְתִניאון[ אֶׁ ֲעבֹר אֶׁ ל מֵּ ב ְבנֵּי יְִשָראֵּ ר-לֵּ ץ ֲאשֶׁ ם ה'נָ -ָהָארֶׁ  : ַתן ָלהֶׁ

הוא מחשבת עון בינם לאביהם שבשמים. כי המה ישראל יאמרו שלא  ולמה תניאון וגו'.

מחמת המקנה את חפצים בכך. אלא משום שאתם יראים ממלחמת כנען. או שאין אתם 

יד,ט( בתשובת יהושע ) חפצים בהשגחת ה' שהיא חזקה בא"י כמו שביארנו בפ' שלח

 תורת אלהי הארץ. ובזה תניאון גם לבבם.  וכלב ושעל כן נקראת התורה

 

 פרק לב, ט 

ת-וַַיֲעלו ַעד ט ְשכֹול וִַיְראו אֶׁ ת-ַנַחל אֶׁ ץ וַָיִניאו אֶׁ ל ְלִבְלִּתי-ָהָארֶׁ ב ְבנֵּי יְִשָראֵּ ל-לֵּ ץ -בֹא אֶׁ ָהָארֶׁ

ר ם ה'-ֲאשֶׁ  : ָנַתן ָלהֶׁ

את הארץ ואח"כ ויעלו  יג,כא( כתיב להיפך ויעלו ויתורו) בפ' שלח ויעלו עד נחל אשכול.

בדרום א"י סמוך  שהיהבנגב וגו' וכבר נתבאר שם. שהביאה הי' התחלה לנחל אשכול 

לעלייתם. אלא שם הקדים הכתוב העלאת כל המרגלים שנפוצו זה בכה וזה בכה. ואח"כ 
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בספר סיפר הליכת כלב וחבירו בפרטות. וכאן סיפר משה כפי שהיה האמת. עיין עוד 

 א' כ"ד. דברים 

 

 פרק לב, יא 

ר -ִאם יא ת ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ְשִרים ָשָנה וַָמְעָלה אֵּ ן עֶׁ יְִראו ָהֲאָנִשים ָהעִֹלים ִמִמְצַריִם ִמבֶׁ

 : ִמְלאו ַאֲחָרי-ִנְשַבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ְליְִצָחק וְליֲַעקֹב ִכי ֹלא

לא אחרי. ובשני הסמוך כתיב בלשון אחר כי מלאו אחרי ה'. ו פסוקוב כי לא מלאו אחרי.

הכתובים הללו כתיב מלאו בלי דגש בלמאן דאמר. ולא כן בפ' שלח כתיב ועבדי כלב וגו' 

וימלא אחרי. בא הלמד בדגש וכמשפט בנין החזק. ואין דבר ריק בתורה. ומתחלה יש 

לבאר משמעות מלוי אחרי ה'. והענין כמו שאמר יעקב אבינו האלהים אשר התהלכו 

בבר"ר ר' יוחנן וריש לקיש חד אמר כנשיא שהוא מהלך והזקנים  אבותי לפניו. ופליגי

לפניו. וחד אמר כרועה שהוא מהלך וצאנו לפניו. מאן דאמר כנשיא הוא צריך לכבודנו. 

ומאן דאמר כרועה אנחנו צריכים לכבודו. פירש למאן דאמר כנשיא פירש אשר התהלכו 

תכלית הרצון. והמשל לנשיא. אבותי לפניו לפרסם אלהותו ולמלא כבודו בארץ. שזהו 

דבמה שהזקנים הולכים לפני נשיא, הכל רואים ומתבוננים שהוא נשיא עליהם. ומאן 

דאמר כרועה פירש אשר התהלכו אבותי לפניו. להתפרנס בהשגחתו ולא בטבע והשגחת 

שר ומזל. וכונה זו עצמה ישנה בלשון להלוך אחרי ה'. אם להגדיל כבודו. ה"ז כנשיא 

ש והזקנים אחריו וכן להפך שיהא מושגח ממנו ית' כמו והענן הולך לפניהם. שהולך ברא

הנשיא הולך בראש. או להיפך. וכבר מצינו כיוצא  יהיה]והוא לפי מנהג המקום והזמן אם 

בזה שנוי' בהלכות דרך ארץ כמו דתניא במס' דרך ארץ דנשיא נכנס לבהמ"ד ראשון ויוצא 

מ"ו,י. והנשיא בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצאו.  אחרון. ויש לזה רמז בפסוק יחזקאל

וכהיום ידוע הדרך ארץ לעולם הנשיא ראשון. וכן בזה בימי יעקב אבינו הי' דרך הכבוד 

שהזקנים הולכים לפני הנשיא. ובימי משה רבינו היה להיפך כמבואר בפ' קרח וילכו אחריו 

להלוך אחרי ה' כמו והענן  זקני ישראל[. וכן להיפך שיהא מושגח ממנו ית' שייך הלשון

הולך לפניהם. מעתה נבין שנוי הפסוקים דחטא אותו הדור הי' גדול באשר לא רצו להלוך 

מתפרש כי לא מלאו אחרי לא על זה יד,ט(. ו) אחרי השגחתו. כמו שפירשנו בפ' שלח

מלאו כוונת ורצון ה' להלוך אחר השגחתו. להיפך כלב ויהושע. לא מבעי שרצו להלוך 

. אלא גם מלאו אחרי ה'. היינו פרסמו לרבים להלוך אחרי ה'. וכי טוב הוא כן. כמו אחריו

להיות בא"י אי אפשר שאמרו שם טובה הארץ מאד מאד. ופירשנו שטובתה היא במה ש

אם לא בהשגחתו ית"ש וזהו לטובה גדולה יעוין שם. וא"כ משמעות כי לא מלאו אחרי ה'. 
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הכי כתיב בלשון אחר. דמשמעו שהם אמרו כך.  לפרסם לרבים להלוך אחרי ה'. משום

 שיש לילך אחרי ה'. 

והנה שם בפסוק ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי, אין הכונה לענין 

מהלך עד  שהיהפרסום השגחתו ית"ש דבזה לא הי' כלב מיוחד יותר מיהושע. אלא מה 

ו תחת השגחתו ית"ש כמו חברון בלי פחד לראות את בני הענק. ומשום שהכניס עצמ

שפירשנו שם והיינו וימלא אחרי היינו הוא בפ"ע. ומשום הכי בא הלמד בדגש וכמשפט 

 בנין החזק. באשר הכניס עצמו בכוון במקום שאינו בטוח כדי להיות נסמך על השגחתו. 

 

 פרק לב, יג 

ם ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים שָ -וִַיַחר יג ל וַיְִנעֵּ ינֵּי -ּתֹם ָכל-ָנה ַעדַאף ה' ְביְִשָראֵּ ה ָהָרע ְבעֵּ ַהדֹור ָהעֹשֶׁ

 : ה'

עוד הפעם ויחר וגו'. דבאמת היו שתי גזרות במעשה מרגלים. הא'  ויחר אף ה' וגו'.

שימותו אותו הדור. וזה היה בשבועה חי אני נאם ה' אם לא כאשר דברתם וגו' ובאותה 

לשנות אי אפשר אותם וגו'. ו שבועה היה המאמר וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והבאתי

יד,לג( ובניכם יהיו רועים במדבר ארבעים שנה וגו'. וזה אפשר ) עוד. אבל היתה עוד גזרה

שישתנה להאריך עוד זמן. ולא חש משה שישתנה ח"ו אלא מפני חרון אף השני וינעם 

במדבר ארבעים שנה. ואולי ח"ו יסף עוד להניחו במדבר עד אשר יאשמו ויקבלו ברצון 

 השגחתו ית"ש עליהם. 

 

 פרק לב, טז 

נו טז ָליו וַיֹאְמרו ִגְדרֹת צֹאן ִנְבנֶׁה ְלִמְקנֵּנו פֹה וְָעִרים ְלַטפֵּ  : וִַיְגשו אֵּ

 כמבוקשנו הראשון. גדרת צאן נבנה למקננו.

 המבוקש השני. והיינו שהקדימו צורך הצאן צורך הטף.  וערים לטפנו.

 

 פרק לב, יז 

ר ִאם וֲַאַנְחנו יז ל ַעד ֲאשֶׁ ץ ֻחִשים ִלְפנֵּי ְבנֵּי יְִשָראֵּ ל-נֵָּחלֵּ נו -ֲהִביאֹֻנם אֶׁ ְמקֹוָמם וְיַָשב ַטפֵּ

ץ י ָהָארֶׁ י ַהִמְבָצר ִמְפנֵּי יְשבֵּ  : ְבָערֵּ

הוסר הטענה הראשונה של משה איך ימצאו לב שהם יבאו למלחמה  לפני בני ישראל.

מה. וגם הטענה השניה שיאמרו שאנו יראים. ואנחנו נשב. הרי אנו הולכים חושים למלח

ואין אנחנו סומכים על השגחתו ית"ש. אדרבה בשעה שנלך חושים. וישב טפינו בערי 

המבצר. הרי אין אנו יראים לעזוב את הבנים סומכים אנחנו על השגחתו ית' עליהם. ואם 
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זו המדרגה. שלא רצו לסמוך על נס ולהניחם בערי הפרזי. זה כבר נתרצה הקב"ה שיהיו ב

אבל מכל מקום הרי סמוכים עליו. דבלא השגחה פרטית ממנו ית' לא יועיל ערי מבצר 

 כאשר אין איש להלחם ג"כ. 

 

 פרק לב, יח 

ל יח ל ִאיש ַנֲחָלתֹו-ֹלא ָנשוב אֶׁ ל ְבנֵּי יְִשָראֵּ ינו ַעד ִהְתַנחֵּ  : ָבּתֵּ

קודם להם בנחלה. שהרי עוד יש לכל השבטים לטעון. מה שאנו זוכים  לא נשוב וגו'.

בשני החילוק אינם יכולים לעשות מאומה לצורך חלקם ונחלתם כל עוד לא נתברר 

החילוק. ואנו כבר מבוררת בידנו. ע"כ נבטיח כי לא נשוב אל בתינו וגו'. אלא לאחר 

 הכיבוש לחוד. אלא אחר החילוק. 

 

 פרק לב, יט 

ן יט ר ַלַיְרדֵּ בֶׁ עֵּ ן ִמְזָרָחה ִכי ֹלא ִננְַחל ִאָּתם מֵּ ר ַהַיְרדֵּ בֶׁ עֵּ ינו מֵּ לֵּ נו אֵּ  : וָָהְלָאה ִכי ָבָאה ַנֲחָלתֵּ

כי הראשון משמעו דהא. וכי השני משמעו אם. אם תחליט שבאה  כי לא ננחל וגו'.

 נחלתנו וגו'. 

 

 פרק לב, כ 

ה ִאם כ ם משֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ת-וַיֹאמֶׁ ָחְלצו ִלְפנֵּ -ַהָדָבר ַהזֶׁה ִאם-ַּתֲעשון אֶׁ  : י ה' ַלִמְלָחָמהּתֵּ

 הוסיף להם משה שני דברים. חדא אמר כאשר תחלצו וגו'. אזי.  אם תעשון וגו'.

 

 פרק לב, כא 

ת-וְָעַבר ָלכֶׁם ָכל כא ת-ָחלוץ אֶׁ ן ִלְפנֵּי ה' ַעד הֹוִרישֹו אֶׁ  : אֹיְָביו ִמָפָניו-ַהַיְרדֵּ

מה ישארו בבית. לא כן אלא לא שילכו כמה חלוצי מלחמה וגו'. וכ ועבר לכם כל חלוץ וגו'.

 כל חלוץ כו'. שנית אמר להם. 

 

 פרק לב, כב 

ץ  כב ל וְָהיְָתה ָהָארֶׁ יהֹוָה וִמִיְשָראֵּ ם ְנִקִים מֵּ ץ ִלְפנֵּי ה' וְַאַחר ָּתֻשבו וְִהיִיתֶׁ וְִנְכְבָשה ָהָארֶׁ

 : ַהזֹאת ָלכֶׁם ַלֲאֻחָזה ִלְפנֵּי ה'

איש  בני ישראלשוב אל בתינו עד התנחל זה שאמרתם לא נ ונכבשה הארץ לפני ה'.

נחלתו. היינו חילוק הארץ לא יהא משום להתנקות מתרעומות ישראל לחוד כמשמעות 

 הלשון. אלא כל עוד שלא נחלקה הארץ לא נכבשה.
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כי קדושת הארץ תלויה הרבה בחילוק ובברור כל אחד על נחלתו. כידוע שבזה  לפני ה'.

שאין נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג. והרי זה עיקר רצוי ה'  תליא דיני יובל ועוד כמה דינים

הנהגתו והשגחתו ביחוד עליה. בזה  תהיהשתהא הארץ מיושבת בקדושתה לפניו. ואז 

תהיו נקיים גם מה' גם מישראל. והוסיף עוד משה לכונה זו נ"מ מעשה. והיתה הארץ 

מת קיל קדושת מגליל הזאת לאחזה לפני ה'. גם הארץ הזאת עבר הירדן. אף על פי שבא

הארץ לאחזה לפני ה'. בקבלת השגחתו ית' וכל מנהגי א"י כמו  תהיהויהודה מכל מקום 

 בעשרת השבטים. 

 

 פרק לב, כג 

ְתכֶׁם-וְִאם כג ר ִּתְמָצא אֶׁ ם לה' וְדעו ַחַּטאְתכֶׁם ֲאשֶׁ ן ִהנֵּה ֲחָטאתֶׁ  : ֹלא ַתֲעשון כֵּ

 שתהיה אחוזתכם לפני ה'. ואם לא תעשון כן.

כבר יצאתם ידי חובתכם לישראל. אבל חטאתם לה'. שהרי הוא חפץ  הנה חטאתם לה'.

 שגם אתם תהיו תחת השגחתו כמו עשרה שבטים שבא"י.

תזכרו מה שאתם עלולים לחטוא אפילו יעשו כמו שהם מצווים. כאשר  ודעו חטאתכם וגו'.

משום שקדושת  כן באמת סרו תחלה מה' בע"ז. וגם גלו תחלה לעשרת השבטים. והיינו

 ג,כא(. ) בספר דבריםהארץ הועילה הרבה מעבר הירדן. עיין עוד מה שכתבתי 

 

 פרק לב, כד 

א ִמִפיכֶׁם ַּתֲעשו-ְבנו כד רֹת ְלצַֹנֲאכֶׁם וְַהיֹצֵּ   :ָלכֶׁם ָעִרים ְלַטְפכֶׁם וְגדֵּ

נו מכל מקום מה ששייך לזה הדור אני סומך שלא תשנו מהבטחתכם ע"כ ב בנו לכם וגו'.

  והיוצא מפיכם תעשו.לכם וגו' ומסתמא 

 

 פרק לב, כה 

ר ְבנֵּי כה ל-וַיֹאמֶׁ ן אֶׁ ר ֲאדִֹני ְמַצוֶׁה-ָגד וְבנֵּי ְראובֵּ יָך ַיֲעשו ַכֲאשֶׁ אמֹר ֲעָבדֶׁ ה לֵּ  : משֶׁ

כתיב בלשון יחיד משום כאשר הוסיף דבר גדול שלא יניחו שום חלוץ בעבר  ויאמר וגו'.

ע עד שנתיישבו באסיפה שלהם. והוחלט אצלם להסכים, וגם מנו הירדן. לא הבטיחו כרג

להם אז ראש. אחר שנתחלקו מעשרת השבטים. ועליהם להחל הישוב עתה. ואחר שמנו 

עבדיך יעשו כאשר אדני להם הראש. הלך הראש למשה וסנהדרין ודבר בשביל כולם. כי 

 מצוה. 

 

 פרק לב, כו 
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ינו ִמְקנֵּנו וְכָ  כו נו ָנשֵּ נו יְִהיו-לַטפֵּ ְמּתֵּ י ַהִגְלָעד-ְבהֶׁ  : ָשם ְבָערֵּ

באשר הוצרך לפרש אחר כל חלוץ צבא ילך. היה אפשר לחשוב שייראו  טפנו נשינו וגו'.

לעזוב הטף ונשים כאן בעבר הירדן בלי שום מגין. אלא יקחו הטף ונשים עמם עד אשר 

ה'. כי מכל מקום אנו בטחונם חזק ב כל כךישובו גם המה. משום הכי חזרו ופירשו. 

 עוזבים טפנו ונשינו וגו'. 

 

 פרק לב, כז 

יָך ַיַעְברו ָכל כז ר-וֲַעָבדֶׁ ר ֲאדִֹני דֹבֵּ  : ֲחלוץ ָצָבא ִלְפנֵּי ה' ַלִמְלָחָמה ַכֲאשֶׁ

 זהו עיקר ההבטחה השני' לפי דבר משה. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא וגו'.

 הכל לפני ה'.  יהיהזהו ההבטחה על דבר משה ש לפני ה'.

 

 פרק לב, ל 

ץ ְכָנַען-וְִאם ל רֶׁ  : ֹלא יַַעְברו ֲחלוִצים ִאְּתכֶׁם וְנֹאֲחזו ְבתֲֹככֶׁם ְבאֶׁ

הן לא ירא משה שמא לא יעברו כלל. כי לא יניחו אותם  ואם לא יעברו חלוצים אתכם.

יו עשרת השבטים המרובים לעבור על הבטחתם. ויקחו אותם בעל כורחם. אך אולי לא יה

אלא ברצון ובחשק הלב. ]וכך כתבו התוס' קדושין דס"א ב'[ אזי אי אפשר חלוצים. וזה 

לפי הפשט האי בארץ כנען הוא בא למעט דוקא בארץ כנען.  ונאחזו בתוככם בארץ כנען.

לא תניחו אותם לשוב לעבר הירדן כלל. כי כבר פירשנו שאם לא היה נעשה כן. הי' עבר 

והיה שבט ראובן וגד נוטלים ג"כ איזה חלק בעבר הירדן. אבל  הירדן מתחלק לי"ב חלקים.

מפני הקנס התנה משה שאם לא יעברו חלוצים. אזי ונאחזו בתוככם רק בארץ כנען. 

ובעבר הירדן לא יטלו חלק כלל. משום שהיה להם יפוי כח אם יעברו. משום הכי אם לא 

 יקיימו. יפסידו חלקם שמה. 

ב( מפרשי בתוככם הוא בעבר -קידושין סא, א) גמרא שםכל זה הוא פשטא דקרא. אבל ב

הירדן וכן בארץ כנען. ולמדו מדלא כתיב ונאחזו בארץ כנען לחוד. אלא בתוככם הוא בעבר 

 הירדן. ובארץ כנען פליגי שם למאי כתיב יע"ש. 

 

 פרק לב, לא 

ר ה' אֶׁ -וַַיֲענו ְבנֵּי לא ר ִדבֶׁ ת ֲאשֶׁ אמֹר אֵּ ן לֵּ ה-לָגד וְבנֵּי ְראובֵּ ן ַנֲעשֶׁ יָך כֵּ  : ֲעָבדֶׁ

כאשר במעמד כולם דיבר משה לאלעזר ויהושע ע"כ ענו כולם בהסכמה אחת  ויענו.

 להוציא עצמם מחשד דברים שבלב. 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 פרק לב, לב 

ן לב ר ַלַיְרדֵּ בֶׁ עֵּ נו מֵּ ץ ְכָנַען וְִאָּתנו ֲאֻחַזת ַנֲחָלתֵּ רֶׁ  : ַנְחנו ַנֲעבֹר ֲחלוִצים ִלְפנֵּי ה' אֶׁ

 בלי שום ערמה ומרמה אלא בחשק וברצון.  נעבור חלוצים.נחנו 

 

 פרק לב, לג 

ה ִלְבנֵּי לג ם משֶׁ ן ָלהֶׁ ן-וִַיּתֵּ ה בֶׁ ט ְמַנשֶׁ בֶׁ ן וְַלֲחִצי שֵּ ת-ָגד וְִלְבנֵּי ְראובֵּ ף אֶׁ כֶׁת ִסיחֹן -יֹוסֵּ ַמְמלֶׁ

ת ְך ָהֱאמִֹרי וְאֶׁ לֶׁ יָה ִבגְ -מֶׁ ץ ְלָערֶׁ ְך ַהָבָשן ָהָארֶׁ לֶׁ כֶׁת עֹוג מֶׁ ץ ָסִביבַמְמלֶׁ י ָהָארֶׁ  : ֻבֹלת ָערֵּ

המה לא ביקשו כמבואר בירושלמי ביכורים פ"א ה"ח. אלא משה  ולחצי שבט מנשה וגו'.

 ג' ט"ז.בספר דברים ביקש מהם כמבואר הטעם 

דכל עיר יש לה חלק ארץ ידוע דשייך לה. וחלק  הארץ לעריה בגבולות ערי הארץ סביב.

שיהיה  כל כךהשדות לפי הערים. ולא דקדק  משה הגבולין לפי הערים. וממילא נגררו

חלק האדמה שוה בשוה. כמו שהיה בא"י. אלא דקדק שיהיו שוין חילוק הערים. והוא 

בנחלות  כל כךמחמת שהיה ארץ רבה לפי ערך שני שבטים ומחצה ע"כ לא דקדק 

 השדות. 

 

 פרק לב, לח 

ת לח ת-וְאֶׁ ת-ְנבֹו וְאֶׁ ם וְאֶׁ ת-ַבַעל ְמעֹון מוַסבֹת שֵּ מֹת אֶׁ ָעִרים -ִשְבָמה וִַיְקְראו ְבשֵּ ְשמֹות הֶׁ

ר ָבנו  : ֲאשֶׁ

בשם ע"ז. ומכל  שהיהכפרש"י שהסבו לנבו ובעל מעון שם אחר מחמת  מוסבת שם.

אינו אלא עבודה זרה מקום לא נתפרש השם. באשר באמת הא שאסור להזכיר בשם 

הכתובה עבודה זרה ' דכל שאינה כתובה בתורה כדאיתא בסנהדרין דס"ג בעבודה זרה ב

בתור מותר להזכיר שמה. לכן עד שלא נחתמה התורה ולא ידעו אם יהיו נזכרים בתורה 

 הסבו שמן, ואח"כ כאשר נחתמה ראו שנזכרו חזרו לשמן הראשון.

צירפו שמות הבונים לשמות הערים שמכבר.  ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו.

יהושע ט"ו( וכיוצא בזה היו כמה ערים בעבר הירדן. ) כמו שנקרא אבן בוהן בן ראובן

 ואח"כ נשתקעו כמה שמות. 

 

 פרק לב, מא 

ן מא ת-וְיִָאיר בֶׁ ה ָהַלְך וִַיְלכֹד אֶׁ ן ַחֹות יִָאיר-ְמַנשֶׁ ְתהֶׁ ם וִַיְקָרא אֶׁ יהֶׁ  : ַחֹותֵּ

בכלל נקראו חות יאיר. אבל בפרט היה לכל אחד שם בפני עצמו כמבואר  ויקרא אתהן.

 ס' שופטים דבכלל חות יאיר היתה עיר אחת ושמה קמון. ב
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 פרק לב, מב 

 

ראוי לכתוב ויקרא להן. דגם עיר קנת וגם בנותיה  שהיהבלי מפיק. משום  ויקרא לה נבח.

נקראו על שם נבח. ומכל מקום נשאר שם קנת בפרט כמו שהיה וכן שמות הבנות. ובאשר 

ללו הבנות כתיב בלי מפיק ה"א כאלו כתיב העיר קנת היתה העיקר כתיב לה, ומשום שנכ

 להן. ונוכל עוד לומר דהנו"ן של נבח קאי על סוף התיבה של לה, והוי כאלו כתיב להן נבח.

  וזה מצוי במקרא גם באותיות גם בתיבות כמו שכתבתי כמה פעמים.

 


