פ׳ חקת
 (1ספר במדבר פרק כא
)יג( ִמ ָשּׁם נָסָעוּ וַיֲַּחנוּ ֵמ ֵע ֶבר אַ ְרנוֹן ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּ ְדבָּר ַהיֵֹּצא ִמְגּ ֻבל ָה ֱאמִֹרי ִכּי אַ ְרנוֹן ְגּבוּל מוֹאָב ֵבּין מוֹאָב וּ ֵבין
ָה ֱאמִֹרי:
)יד( עַל ֵכּן יֵאָמַר ְבּ ֵס ֶפר ִמ ְל ֲחמֹת יְדֹוָד ֶאת וָ ֵהב ְבּסוּפָה וְֶאת ַהנְּ ָח ִלים אַ ְרנוֹן:
)כו( ִכּי ֶח ְשׁבּוֹן ִעיר ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמִֹרי ִהוא וְהוּא נִ ְל ַחם ְבּ ֶמ ֶל ְך מוֹאָב ָה ִראשׁוֹן וַיִּ ַקּח ֶאת כָּל אַ ְרצוֹ ִמיָּדוֹ עַד
אַ ְרנֹן:
ֹ
ֹ
מּשׁ ִלים בּאוּ ֶח ְשׁבּוֹן ִתּ ָבּנֶה וְ ִתכּוֹנֵן ִעיר ִסיחוֹן:
)כז( עַל ֵכּן יא ְמרוּ ַה ְ
 (2תרגום יונתן על במדבר פרק כא פסוק יד
על כן יתאמר בספר אורייתא דתמן כתיבין קרביא דיי . . .
 (3רש"י על במדבר פרק כא פסוק יד
על כן יאמר  על חניה זו ונסים שנעשו בה יאמר בספר מלחמות ה' כשמספרים נסים שנעשו לאבותינו
יספרו את והב וגו':
 (4מזרחי על במדבר פרק כא פסוק יד
פירש "בספר" "ספור דברים ,כמו ב"ספר כריתות" סיפור דברים.
 (5רשב"ם על במדבר פרק כא פסוק יד
אז יאמר בספירת דברים ששיבחו להקב"ה והזכירו נסי ים סוף ונסים שנעשו בנחל ארנון . . .
 (6אבן עזרא על במדבר פרק כא פסוק יד
בספר מלחמת ה'  ספר היה בפני עצמו ושם כתוב מלחמות ה' בעבור יריאיו ויתכן שהיה מימות אברהם
כי ספרים רבים אבדו ואינם נמצאים אצלנו כדברי נתן ועדו ודברי הימים למלכי ישראל ושירות שלמה
ומשליו:
 (7ספר דברי הימים א פרק כט
)כט( וְִד ְב ֵרי ָדּוִיד ַה ֶמּ ֶל ְך ָה ִראשֹׁנִים וְ ָה ֲאחרֹנִים ִהנָּם ְכּתוּ ִבים עַל ִדּ ְב ֵרי ְשׁמוּ ֵאל ָהרֶֹאה וְעַל ִדּ ְב ֵרי נָ ָתן ַהנָּ ִביא
וְעַל ִדּ ְב ֵרי גָּד ַהחֹזֶה:
 (8ספר דברי הימים ב פרק יב
)טו( וְִד ְב ֵרי ְר ַח ְבעָם ָה ִראשֹׁנִים וְ ָהאַ ֲחרוֹנִים ֲהלֹא ֵהם ְכּתוּ ִבים ְבּ ִד ְב ֵרי ְשׁ ַמ ְעיָה ַהנָּ ִביא וְִעדּוֹ ַהחֹזֶה ְל ִה ְתיַ ֵחשׂ
וּ ִמ ְל ֲחמוֹת ְר ַח ְבעָם וְיָ ָר ְבעָם כָּל ַהיִָּמים:
 (9ספר מלכים א פרק ה
ָשׁל וַיְ ִהי ִשׁירוֹ ֲח ִמ ָשּׁה וָאָ ֶלף:
)יב( וַיְַד ֵבּר ְשׁלֶֹשׁת ֲא ָל ִפים מ ָ
 (10ספר שמות פרק יז
ֹ
ֹ
ְהוֹשׁ ַע ִכּי מָחֹה ֶא ְמ ֶחה ֶאת זֵ ֶכר ֲע ָמ ֵלק ִמ ַתּ ַחת
י
י
נ
ז
אָ
בּ
ים
שׂ
ו
ר
פ
סּ
בּ
ַ
ָרוֹן
כּ
ז
את
ז
ב
ת
כּ
ה
משׁ
ֵ
ִ
ֵ
ֻ
ִ
)יד( וַיֹּא ֶמר יְדֹוָד ֶאל ֶ ְ
ְ ְ
ֶ ְ
ַה ָשּׁ ָמיִם:
 (11אבן עזרא על שמות פרק יז פסוק יד
כתב זאת זכרון בספר  זו הפרשה בשנת הארבעים נאמרה .והעד שאמר בספר בפתחות הבי"ת הנודע.
והוא ספר התורה .או ספר אחר היה להם ויקרא ספר מלחמת ה' .ואיננו אתנו כאשר אין לנו ספר הישר.
ומדרש עדו ודברי הימים למלכי ישראל .וספרי שלמה.

 (12חזקוני על במדבר פרק כא פסוק יד
יאמר בספר מלחמת ה'  כמה ספרים אבודים ממנו ואינם מצויים אצלנו כגון דברי הימים למלכי ישראל
ושירות שלמה ומשליו וכמו כן היה להם ספר מלחמות ה' שהיו כותבים בו שמות הגבולים שהלכו
שנאסרו להתגרות בהם וקרי להו מלחמות ה' דוגמא שאמרה אביגיל לדוד כי מלחמות ה' אד' נלחם וגו'.
 (13רמב"ן על במדבר פרק כא פסוק יג
ודרך הפשט בספר מלחמות ה' ,שהיו בדורות ההם אנשים חכמים כותבים ספר המלחמות הגדולות ,כי
כן בכל הדורות ,ובעלי הספרים היו נקראים מושלים ,שנושאים בהם משלים ומליצות ,והנצחונות
הנפלאים בעיניהם מיחסים המלחמות ההם לה' כי לו המה באמת והנה גבורת סיחון במואב היתה נפלאת
בעיניהם ,וכתבוה בספר
 (14ספר שמואל א פרק כה
)כח( ָשׂא נָא ְל ֶפ ַשׁע ֲא ָמ ֶת ָך ִכּי עָשׂה יֲַע ֶשׂה יְדֹוָד לַאדֹנִי ַבּיִת נֶ ֱאמָן ִכּי ִמ ְל ֲחמוֹת יְדֹוָד ֲאדֹנִי נִ ְל ָחם וְ ָרעָה לֹא
יך:
ִת ָמּ ֵצא ְב ָך ִמיֶָּמ ָ
 (15אברבנאל על במדבר פרק כא
ספר מלחמות ה' .והוא ספר היה בין האומות נכתבו בו המלחמות אשר קרו בכל הארץ ויחסום אל השם
כי הכל מאתו ובידו .והמספרים היו עושים ספוריהם במשלים וחידות יפות ושם נאמר על מלחמת
האמורי ולקיחתו ארץ מואב
 (16רב הירש על במדבר פרק כא פסוק יד
"ספר מלחמת ה'" כעין "ספר הישר" )יהושע י ,ג; שמואל ב' א ,יח(  מוכיח שלא היתה חסרה פעילות
ספרותית בישראל בימי משה ,אלא אנשים בעלי רוח  אלה הם ,כנראה" ,המשלים" של פסוק כז  שרו
על העלילות שהיו עדים להן ורשמו אותן לדורם ולדורות שלאחריהם .יחד עם זה מוכח מכאן שספר ה'
הקדוש של התורה לא נתלקט מתוך רשימות מסוג זה ,שאם כן ,היה המלקט המדומה מציין את
מקורותיו גם במקומות אחרים ,כדרך שלא העלים את מקורו כאן .אלא מובאה זו ,שנתקבלה בספר ה'
מתוך ספר מלחמות ה' ,מעידה על טיבו של הספר ההוא והיא באה ללמדנו שיש ערך גם לרשימות
הכלולות באותו ספר ,וראוי לאומה לשים לב אליהן:
 (17תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל:
אמר רבי חייא בר אבא אפי' האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את
זה ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה שנאמר את והב בסופה אל תקרי בסופה אלא
בסופה:
 (18רש"י קידושין דף ל:
את והב בסופה  הכי דריש לה ספר מלחמות מלחמה שעל ידי ספר אהבה יש בסופה:
 (19ר' צדוק הכהן מלובלין  פרי צדיק במדבר פרשת חקת
וצריך להבין גם כן לפי דרש זה הנרמז על תורה שבעל פה מהו הלשון הפסוק על כן יאמר בספר
מלחמות ה' מה הלשון על כן מה שייכות הוא לענין נחלי ארנון .אך הוא על פי האמור דתורה שבעל פה
נמשל למשקים ולמים ונהר צריך להיות לו שני צדדים שיהיו גבוהין מהמים והמים באמצע וכמו כן
בתורה שבעל פה יש ימינא ושמאלא ארבעים ותשע פנים טהור וארבעים ותשע פנים טמא ומזה נעשה
המחלוקת ומלחמה שעל ידי ספר כנ"ל.
 (20ובמעברות נחלי ארנון איתא בגמרא )ברכות נ"ד ב( כיון דאתא ארון אדבקו טורי בהדי הדדי
וקטלינן וכו' ובמדרש רבה איתא )במדבר רבה י"ט ,כ"ה( שההר מארץ ישראל נזדעזע מפני שהוא
מארץ ישראל משל לשפחה וכו' אך לכולי עלמא נשתוו שני ההרים שביניהם היה הולך הנחל והוא
להורות שבאמת אחר המחלוקת אז הוא אהבה בסופה שאין שום מחלוקת וכמו שאמרו )חגיגה ג' ב(
כולם ניתנו מרועה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן והיינו שהכל הוא כלול בתורה שבכתב .וזה
שאמר אחר הנס ממעברות נחלי ארנון שהושוו ההרים על כן יאמר בספר מלחמות ה' היינו מלחמה שעל
ידי ספר את והב בסופה היינו שאחר כך אהבה בסופה כמו שאמרו בגמרא.

