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ביה"כ אהל נחמה

במדבר פרק לא

אונקלוס

)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֵאמֹר) :ב( נְ קֹ
חר
נִ ְק ַמת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֵמ ֵאת ַה ִ ְדיָנִ י ַ
י!) :ג( וַיְ ַד ֵר מ ֶֹה ֶאל ָה ָע
ס ֶאל ַע ֶ ָ
ֵ ֵ
ָי ַל ָ( ָבא וְ יִ ְהי#
ֵלאמֹר ֵה ָח ְלצֵ #מ ִא ְ ֶכ ֲאנ ִ
ַעל ִמ ְדיָ) ָל ֵתת נִ ְק ַמת יְ קֹוָק ְ ִמ ְדיָ)) :ד( ֶא ֶל
ַל ַ ֶ*ה ֶא ֶל ַל ַ ֶ*ה ְלכֹל ַמ*+ת יִ ְ ָר ֵאל
ל ֵפי יִ ְ ָר ֵאל
ִ ְ ְלחַ #ל ָ( ָבא) :ה( וְַ ָ ִ,סרֵ #מ ְ
ל#צי ָצ ָבא:
ֶא ֶל ַל ַ ֶ*ה ְנֵי ָע ָר ֶא ֶל ֲח ֵ

)א( ומליל יי ע משה למימר) :ב( אתפרע
פורענות בני ישראל מ) מדינאי בתר כ)
תתכניש לעמ!) :ג( ומליל משה ע עמא
למימר זריזו מנכו) גוברי) לחילא ויהו) על
מדי) למת) פורענות די) עמיה דיי במדי):
)ד( אלפא לשבטא אלפא לשבטא לכל שבטיא
דישראל תשלחו) לחילא) :ה( ואתבחרו
מאלפיא דישראל אלפא לשבטא תרי עשר
אלפי) מזרזי חילא:

רש"י

רמב"ן

)ב( מאת המדיני  2ולא מאת המואבי ,שהמואבי נכנסו
לדבר מחמת יראה שהיו יראי מה ,שיהיו שוללי אות,
שלא נאמר אלא )דברי ב ,ט( אל תתגר ב מלחמה .אבל
מדיני נתעברו על ריב לא לה .דבר אחר מפני שתי פרידות
טובות שיש לי להוציא מה ,רות המואביה ונעמה העמונית:
)ג( וידבר משה וגו'  2א על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר
עשה בשמחה ולא איחר :החלצו  2כתרגומו לשו) חלוצי צבא
מזוייני :אנשי  2צדיקי ,וכ) )שמות יז ,ט( בחר לנו
אנשי ,וכ) )דברי א ,טו( אנשי חכמי וידועי :נקמת
ה'  2שהעומד כנגד ישראל ,כאלו עומד כנגד הקב"ה:
)ד( לכל מטות ישראל  2לרבות שבט לוי:
)ה( וימסרו  2להודיע! שבח) של רועי ישראל כמה ה חביבי
על ישראל ,עד שלא שמעו במיתתו מה הוא אומר )שמות יז,
ד( עוד מעט וסקלוני ,ומששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת
מדי) ,לא רצו ללכת עד שנמסרו על כרח):

)ב( נק נקמת בני ישראל וגו'
אחר תאס אל עמי  2נגזר על
משה רבינו שלא יעבור את הירד),
אבל מעבר לירד) עשה כל מצות
ישראל ,נצח שני מלכי האמורי
הגדולי וחלק את ארצ בנחלה,
והוא ראוי שיעשה נקמה בשונאי
ה' ,ואי) על יהושע רק מצות האר.9
ועוד שחלק לו הקב"ה כבוד זה
שיראה וישמח צדיק כי חזה נק,
וזה טע אחר תאס אל עמ!.
ומשה חלק כבוד לפנחס שהתחיל
במצוה ועליו לגומרה ועשאו משוח
מלחמה זו ,ואי) ראוי שיל! אלעזר,
כי הוא הכה) הגדול:
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