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 במדבר פרק כא
י ֵלאֹמר: יֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמרִּ ים ֶאל סִּ ָאכִּ ָרֵאל ַמלְׁ שְׁ ַלח יִּ שְׁ  )כא( ַויִּ

ֵאר  ֶתה ֵמי בְׁ שְׁ ֶכֶרם לֹא נִּ ָשֶדה ּובְׁ ֶטה בְׁ ֶצָך לֹא נִּ ַארְׁ ָרה בְׁ בְׁ )כב( ֶאעְׁ
ֻבֶלָך: ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך ֵנֵלְך ַעד ֲאֶשר ַנֲעֹבר גְׁ יֹחן ֶאת  בְׁ לֹא ָנַתן סִּ )כג( וְׁ

ַראת  קְׁ יֹחן ֶאת ָכל ַעמֹו ַוֵיֵצא לִּ ֻבלֹו ַוֶיֱאֹסף סִּ גְׁ ָרֵאל ֲעֹבר בִּ שְׁ יִּ
ָרֵא  שְׁ ָרֵאל:יִּ שְׁ יִּ ָלֶחם בְׁ ָצה ַויִּ ָבָרה ַוָיבֹא ָיהְׁ דְׁ )כד( ַוַיֵכהּו  ל ַהמִּ

ֵני ַעמֹון  ֹנן ַעד ַיֹבק ַעד בְׁ צֹו ֵמַארְׁ יַרש ֶאת ַארְׁ י ָחֶרב ַויִּ פִּ ָרֵאל לְׁ שְׁ יִּ
ֵני ַעמֹון: בּול בְׁ י ַעז גְׁ ים ָהֵאֶלה  כִּ ָרֵאל ֵאת ָכל ֶהָערִּ שְׁ ַקח יִּ )כה( ַויִּ

ֹנֶתיָה:ַוֵישֶ  ָכל בְׁ בֹון ּובְׁ ֶחשְׁ י בְׁ ָכל ָעֵרי ָהֱאֹמרִּ ָרֵאל בְׁ שְׁ  ב יִּ

 רש"י 
ובמקום אחר תולה השליחות  - וישלח ישראל מלאכים)כא( 

במשה, שנאמר )דברים ב, כו( ואשלח מלאכים ממדבר 
קדמות, וכן )במדבר כ, יד( וישלח משה מלאכים מקדש אל 

אומר )שופטים יא, יז( וישלח מלך אדום, וביפתח הוא 
ישראל מלאכים אל מלך אדום וגו', הכתובים הללו צריכים 
זה לזה, זה נועל וזה פותח, שמשה הוא ישראל וישראל הם 
משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא 

אף על פי שלא נצטוו לפתוח להם  - אעברה בארצך)כב(  הכל:
 לפי שכל  - ולא נתן סיחון וגו'ג( )כבשלום בקשו מהם שלום:

מלכי כנען היו מעלין לו מס שהיה שומרם שלא יעברו עליהם גייסות, כיון שאמרו לו ישראל אעברה בארצך אמר להם כל 
אילו היתה חשבון מלאה יתושין, אין  - ויצא לקראת ישראל עצמי איני יושב כאן אלא לשמרם מפניכם ואתם אומרים כך:

בשה, ואם היה סיחון בכפר חלש אין כל אדם יכול לכבשו, וכל שכן אלו שהיה בחשבון. אמר הקדוש ברוך כל בריה יכולה לכ
הוא מה אני מטריח על בני כל זאת לצור על כל עיר ועיר, נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ונתקבצו כולם 

ומהו  -כי עז )כד(  כי אין שם איש, אלא נשים וטף: למקום אחד, ושם נפלו. ומשם הלכו ישראל אל הערים ואין עומד לנגדם
 כפרים הסמוכים לה: - בנתיה)כה(  חזקו, התראתו של הקדוש ברוך הוא, שאמר להם )דברים ב, יט( אל תצורם וגו':

 
 במדבר פרק לב

אּו ֶאת  רְׁ ֹאד ַויִּ ֵני ָגד ָעצּום מְׁ בְׁ לִּ אּוֵבן וְׁ ֵני רְׁ בְׁ ֶנה ַרב ָהָיה לִּ קְׁ )א( ּומִּ
זֵ  ֶנה:ֶאֶרץ ַיעְׁ קְׁ קֹום מִּ ֵנה ַהָמקֹום מְׁ הִּ ָעד וְׁ לְׁ ֶאת ֶאֶרץ גִּ   ר וְׁ

 רש"י 
 מארץ סיחון ועוג היו: - עטרות ודיבון וגו')ג( 
 

יֵאי ָהֵעָדה ֵלאֹמר: שִּ ֶאל נְׁ ָעָזר ַהֹכֵהן וְׁ ֶאל ֶאלְׁ רּו ֶאל ֹמֶשה וְׁ אּוֵבן ַויֹאמְׁ ֵני רְׁ ֵני ָגד ּובְׁ בֹון  )ב( ַוָיֹבאּו בְׁ ֶחשְׁ ָרה וְׁ מְׁ נִּ ֵזר וְׁ ַיעְׁ יֹבן וְׁ דִּ )ג( ֲעָטרֹות וְׁ
ָבם ָעֵלה ּושְׁ ֶאלְׁ ֹען: וְׁ בֹו ּובְׁ נֶ  ּונְׁ קְׁ ָרֵאל ֶאֶרץ מִּ שְׁ ֵני ֲעַדת יִּ פְׁ קָֹוק לִּ ָכה יְׁ ֶנה:)ד( ָהָאֶרץ ֲאֶשר הִּ קְׁ ַלֲעָבֶדיָך מִּ וא וְׁ  ה הִּ

 

 אברבנאל במדבר פרק לב
ם התנאי הזה שיסכימו הוצרכו הם לטענות פעם אחרת את למה כאשר מרע"ה אמר לאלעזר וליהושע ולנשיאי השאלה הי'

אשר דבר ה' אל עבדיך כן נעשה נחנו נעבור חלוצי' וגומר כי זה כולו כבר נאמר ונשנה ומה צורך לכפלו כאן עוד ואנה דבר ה' 
 להם זה שאמרו את אשר דבר ה'. והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו השאלות כלם:

. אין מוקדם עד סוף הסדר ומקנה רב היה לבני ראובן
ומאוחר בתורה האלהית ולא נכתב שלא במקומו כי הכל 

עשה האלהים יפה בתורתו. והנה בסדר חקת התורה 
נכתבו מלחמות סיחון ועוג ונתישבו ישראל בארצותם. 
ובהיותם שמה קרה מה שקרה לבלק עם בלעם ובזנות 

ישראל עם בנות מואב ועשה פנחס בקנאתו לאלהיו מה 
ויעדו השם שלום עם השמעונים וכהונה עולמית שעשה 

בישראל וצוה שיהיו צוררים למדין ונמנו ישראל ונצטוו 
בירושת הארץ וחלוקת' ביוצאי מצרים ונצטו' משה על 

עניני מיתתו ועל הקרבנות הצריכים לעשות אחרי מותו. 
והוא בהכינו את דרכו צוה את ראשי המטו' בדיני הפרת 

מלחמת מדין והוא שלח שמה הנדרים וצוהו השם על 
מבחורי ישראל והכו את מדין כאיש אחד ויביאו את כל 

שללה. ונר' שבני ראובן ובני גד קנו מקנה הרבה מלבד 
החלק אשר ירשו ממחצית הבזה אשר לעדה ומאנשי 

הצבא מלבד מה שלקחו מארץ סיחון ועוג ומפני שכבדו 
כי במקנה עלה על דעתם לשאול ארץ סיחון ועוג לאחוזה 

היא היתה הנאותה להם לרוב מקניהם. הרי לך מבואר 
שנכתב הספור הזה אחרי מלחמת מדין לסבת המקנה 
הרב אשר הם ירשו וקנו משם. ואולי היו שם שבטים 

אחרים בעלי מקנה רב ועצום כראובן וגד אבל התעוררו 
אלו השנים לדבר הזה אם לפי שחשקה נפשם להיותם 

א בהם יותר מבשאר רועי צאן כי היתה התבונה ההי

השבטים כי כל דרך איש ישר בעיניו ויש אנשים אדוקים 
בעשרם ומקניהם יותר מבכל שאר הדברים וכן היו ראובן 

וגד ומפני חמדתו של גד נזכר ראשונה בספור הזה ואמר 
עליו מרע"ה בברכתו וטרף זרוע אף קדקד. ואין ספק 
שנשען בגבורתו ולא ירא משכניו הרעים. אמנם שאר 

שבטים לא רצו להפרד מעדת ישר' שהיו מקובצים ה
בארץ הקדושה. וחז"ל אמרו שמפני שראובן וגד חבבו 

כ"כ את ממונם שישבו בחוצה לארץ לכך גלו ממנה תחלה 
לכל השבטים ושעל זה נאמר נחלה מבוהלת בראשונה 

ואחריתה לא תבורך. ואפשר בזה לתת לראובן וגד טעם 
יעקב וראה שניטלה אחר והוא לפי שהיה ראובן בכור 

ממנו הבכורה וניתנה ליוסף והמלוכה ניתנה ליהודה ולכך 
קץ לשבת עם אחיו כי חרפה היא לו שימשלו בו צעירים 
ממנו. ובחר לנחלה לו מעבר לירדן לשבת בטח בדד ואל 

יראה ברעתו ושפלותו ונתחבר עמו גד לפי שהיה בן זלפה 
י היו שפחת אמו בדגלו וזה טעם בני גד ובני ראובן כ

שניהם אחים ולא התפרדו אבל חצי שבט מנשה לא היה 
עמהם בתחלה כי משה חברו עמהם אח"כ וכמו שיתבאר 
והותרה השאלה הא'. ולפי שהיו בני גד ובני ראובן שוים 
ומתאחדים בדבר הזה לכן פעם יזכור הכתוב בני ראובן 

בראשונה ופעם יזכור בני גד והנה דברו יחד אל משה ואל 
נשיאי העדה ולא זכר שם יהושע לפי שהם רצו  אלעזר ואל

 ליחד זה למשה כי בזה תתקיים יותר אחוזת'.
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 לפרשת מטותאגרא דכלה 

סמיכות סיפור המעשה לכאן ולקשר כל הפרשה בסדר מתאים, נ"ל, דהתחלת הפרשה בהפרת  ומקנה רב וכו'.
שהוא צלם נדרים שהוא מרזא דעולם המחשבה סוד נדר נ' ד"ר, והאב או הבעל מיפר כנודע, ומזה ידע האדם 

אלקים האיך יטהר מחשבתו שלא להרהר בעבירה רק בדביקות הבורא, כי הנה המחשבה עלתה על כולנה, וסיפר 
אחר כך מפלת מדין כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו כמבואר בפרשת פנחס, ואחר כך סיפר האיך קצף 

בוננו הפקודים אשר לאלפי הצבא ]משה[ הוא הדעת על פקודי החיל, ובאמת מחשבתם היה לטובה, ועי"ז הת
מהיכן בא הטעות על כרחך מהרהורי עבירה ועבירה גוררת עבירה, על כן הקריבו את קרבן י"י לכפר על הרהור 

הלב כמבואר לעיל, ולזה הסמיך מעשה דבני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה שבאה להם נחלתם מחוץ לגבול ארץ 
אמרות, להיות שהיה בהם פגם במחשבה בראשית הווייתם, דהנה בראובן הק' עיין בליקוטי תורה ועיין בעשרה מ

חשב יעקב שהיא רחל והיתה לאה כנודע, וגם בלידת גד לא נתייעצה לאה עם יעקב כמו שנתייעצה רחל ונתנה לו 
את זלפה בלא הודע והיה ג"כ חסרון במחשבה )ובחצי שבט מנשה להיות שלקח את אסנת שהיתה בת דינה משכם, 

שכם מחשבתו לזנות ודינה היתה צדיקת נתפגמה אסנת במקצת ולקחה יוסף שהיה כולו תמים נשאר הפגם  והנה
ברביע, ושני שבטים היו ליוסף, וחצי השבט הוא רביעי, על כן חצי שבט מנשה לקח נחלתו מחוץ לארץ הק'(, 

 ממילא כל הפרשה מזהרת לאדם איך ישמור מחשבתו שתהיה בטהרה, והבן:
 
 
 

 


