
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 שבועהת הגיגים מפרש 

 )ב' לאבמדבר " (אחר תאסף אל עמך נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים"
    ).).).).ספריספריספריספרי(((( """"וא� על פי כ� הל� משה ועשה בשמחהוא� על פי כ� הל� משה ועשה בשמחהוא� על פי כ� הל� משה ועשה בשמחהוא� על פי כ� הל� משה ועשה בשמחה, , , , למלחמת מדי�למלחמת מדי�למלחמת מדי�למלחמת מדי� מגיד שמיתתו של משה מתעכבתמגיד שמיתתו של משה מתעכבתמגיד שמיתתו של משה מתעכבתמגיד שמיתתו של משה מתעכבת""""
�לא למות לא למות לא למות לא למות אילולי ביקש משה שאילולי ביקש משה שאילולי ביקש משה שאילולי ביקש משה ש""""���א� אי� אתה מתנק� בשונאיה� של ישראל אי� אתה א� אי� אתה מתנק� בשונאיה� של ישראל אי� אתה א� אי� אתה מתנק� בשונאיה� של ישראל אי� אתה א� אי� אתה מתנק� בשונאיה� של ישראל אי� אתה  הההה""""שאמר לו הקבשאמר לו הקבשאמר לו הקבשאמר לו הקב. . . .  לא מת לא מת לא מת לא מת

וידבר וידבר וידבר וידבר """"מיד מיד מיד מיד , , , , רשות בידינו לעכב המצוהרשות בידינו לעכב המצוהרשות בידינו לעכב המצוהרשות בידינו לעכב המצוה אלא אמר משה אי�אלא אמר משה אי�אלא אמר משה אי�אלא אמר משה אי�, , , , יושב לו עשרי� שנה או שלושי� שנהיושב לו עשרי� שנה או שלושי� שנהיושב לו עשרי� שנה או שלושי� שנהיושב לו עשרי� שנה או שלושי� שנה והיהוהיהוהיהוהיה. . . . מתמתמתמת
 ).).).).ילקוט שמעוניילקוט שמעוניילקוט שמעוניילקוט שמעוני" (" (" (" (החלצו מאתכ�החלצו מאתכ�החלצו מאתכ�החלצו מאתכ� משה אל הע� לאמרמשה אל הע� לאמרמשה אל הע� לאמרמשה אל הע� לאמר

" אור יהל"ל בספרו "ל חסמ� זצ"מעיר הגרי, ישראל ל כלהרבה אפשר להתפעל מגודל טהרת לבו של משה רב� ש
, ל"אומרי� חז, בגלל זה. אינו מת, ישראל נאמר לו במפורש שכל זמ� שאינו מתנק� בשונאיה� של ).חלק ג(

א� משה עצמו ". מאלפי ישראל וימסרו" שנאמר �מלצאת למלחמה עד שנמסרו בעל כורח�  נמנעו בני ישראל
  . להוציא את הע� למלחמהממהרממהרממהרממהרוווו אינו מתחשב בשו� דבר
לתת ...וידבר משה אל הע� לאמר החלצו:"הבא את התשובה לכ� אנו מוצאי� בפסוק? מדוע אכ� עשה זאת

' שלא כדברי ה, " במדי�''''ההההלתת נקמת :"המדרש מבחי� כבר בהדגשה שיש בדברי משה רבינו". במדי� 'נקמת ה
. 'החובה לנקו� את נקמת ה בות במלחמה במדי� מצדמשה ראה את גודל החשי" ישראלישראלישראלישראל בניבניבניבנינקו� נקמת "שאמר 
. רשות לעכב המצוה אי� לנו, אמר משה, מדובר כא�' א� בנקמת ה. לעשות זאת מדוע נזדרז כל כ�, א� כ�, ברור

    . פשוטו כמשמעו� ונזדרז בשמחה לכבוד קונו במסירות נפש
מדוע שלח ,  חשובה היתה מצוה זו בעיניוא� כה. דברי� אלו מביאי� אותנו לתמיהה נוספת בפרשה מופלאה זו

נקו� נקמת בני "כפי שנצטווה , מדוע לא הל� בעצמו לקיי� מצוה חשובה זו? משה את פנחס ואת אלעזר
ה אומר למשה נקו� "וישלח אות� משה הקב:"ל במדרש תנחומא ובמדרש רבא"על מדוכה זו עמדו חז? "ישראל

� המשל .טובה יל עשומי של מיצרבדי� שאני  אינו ,אמר ,ל במדי�אלא על ידי שנתגד? בעצמ� והוא שולח אחרי
  ."אב� בו תזרוק אל מי� ממנו ששתית באר:"אומר

באותה שעה שמסר חייו ממש עבור הזדרזות . עד כמה יקרה היא המידה של הכרת הטובעד כמה יקרה היא המידה של הכרת הטובעד כמה יקרה היא המידה של הכרת הטובעד כמה יקרה היא המידה של הכרת הטוב , א� כ�,למדי� אנו
? בעצמ� וכל כ� למה" נקו�"וש א� שנצטווה בפיר, נמנע מלעשות זאת בעצמו, במצוה באופ� המושל� ביותר

 )לקח טובילקוט (             .בגלל הכרת הטוב
 את השיבש פנחס ,ה אותגומר במצוה שהתחיל מי, אלא ?פנחסאת דווקא  שלח מדוע? מוסי� ושואל רבנו בחיי

   .המצווסיי� את היהוא  המדינית את והכה '  החמת
 

 )כד' במדבר לא" (ו אל המחנהוכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבוא"
שחלה על האד� חובה לכבס את בגדיו הרוחניי� מהפסולת , על דר� הרמז, רבינו יוס� חיי� לומד מפסוק זה

מפני שביו� זה בטלי� ממלאכה , ויו� השבת הוא הזמ� המתאי� ביותר לכיבוס זה, הדבקה בה� מכתמי העוונות
�ביו� זה ג� נקהלי� הציבור .  המקולקלות ועשיית חשבו� נפשוהזמ� פנוי ללימוד התורה ולהתבוננות בדרכי

 .ללימוד תורה והדרכה וזו הזדמנות מצוינת לתיקו� הנפש וחזרה בתשובה
עד שנית� לתאר כל  עשור , ידוע שימי שנותיו של האד� ה� שבעי� שנה שה� שבע פעמי� עשר, רעיו� נוס�

עליו , דהיינו בעשור השביעי לחיי האד�" יו� השביעיב:"וכ� נית� להבי� את הפסוק. בחיי האד� כיו� אחד
 �לנקות את אשר חטא בששת העשורי� הראשוני� לחייו , )?א� לא עכשיו אימתי(לכב� את בגדיו הרוחניי

 )פניני הב� איש חי (           עול� הנשמות " ואחר יבוא אל המחנה", ה"בע, ולחזור בתשובה לפני הבורא ואז יתקיי� בו
 

 ) ג'לבמדבר " ( דברו ככל היוצא מפיו יעשהלא יחל"
ככל היוצא מפיו ככל היוצא מפיו ככל היוצא מפיו ככל היוצא מפיו : "עליו הכתוב אומר, לבל תחולל שו� מילה היוצאת מפיו ולא תהא לבטלה, מי שנזהר בדיבורו

 )האיחוד (  ".ה מקיי�"צדיק גוזר והקב"ה יקיי� את ברכותיו ודבריו בבחינת "הקב,  ברכותיו מתקיימות–" יעשהיעשהיעשהיעשה
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 )ב' לבמדבר (" ראשי המטות לבני ישראל לאמרוידבר משה אל "
, וצרי� להבי�, "לבני ישראל לאמור"ואחר כ� מוזכר " אל ראשי המטות"במצוה זו חורג משה ממנהגו ופונה ראשית 

שיהיה כתוב לעי� כל ' כי לא רצה ה,  הטע� הואאכ� שמשיבו. מהו טע� השינוי בלשו� הפסוק, "אור החיי�"אומר 
הדבר את והעלי� '  הנתחכ�ולזה , זלזל בנדרי� ובשבועותבואו אנשי� לבזה יכי  ,ההתרניתני� לאד� שנדר ושבועה 

על מנת להתיר חילוקי המשפטי� את ידעו ויבחינו  ,בחכמת� ,שה�,  בלבדההיתר לגדולי ישראלאת ומסר מעי� כל 
 ככל היוצא ,דברולא יחל "כאומרו ,  דלת לקיי� כל נדר וכל שבועהנעוליאבל בפני כל ההמו� יהיו , נדרי� ושבועות

שה� גדולי , "המטותהמטותהמטותהמטותוידבר משה אל ראשי וידבר משה אל ראשי וידבר משה אל ראשי וידבר משה אל ראשי :"להבי� את הפסוק, לדעת רבנו חיי� ב� עטר, כ� ישו, "יעשהמפיו 
את כל לבני ישראל בכללות לא יאמר לה�  "זה הדברזה הדברזה הדברזה הדבר, , , , לבני ישראל לאמרלבני ישראל לאמרלבני ישראל לאמרלבני ישראל לאמר"אבל , המצוה בשלימותאת , ישראל
 ו שנאמריפרט דיני התרת נדרי�ולא , "יעשהככל היוצא מפיו ... זה הדבר"יתחיל אמר לראשי המטות אלא נש הדיבור

  .:)חגיגה י("  באוירי�פורחהיתר נדרי� " היות ו, בלבדבעל פה לראשי המטות
 

 )ב' במדבר ל(" 'זה הדבר אשר צוה ה: וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר"

מה טע� מצאה התורה לכתוב , א� כ�. הובאו לכלל ישראלואחר כ� , אמרו תחילה לראשי הע�שכל המצוות נ, ידוע
�"ראשי המטות"ש, סביר זאת בכ�מ" � סופר"חת"�ה ?"ראשי המטות"שדברי משה נאמרו אל , דווקא כא� 
�ישבע או חלק� אפילו מוכני� לה, הודעה חדשהל מבטיחי� להמוני הע� הבטחות מכא� ועד ותרבפעמי� , המנהיגי

פילו אלא פעמי� הרבה שא, לא רק שאינ� מקיימי� את שהבטיחו, א� בסופו של דבר, לחתו� על כ� שיקיימו זאת
�לא "�"ראשי המטות",  אלומנהיגי�במיוחד אל , ראת כא� התורהלכ� קו. פועלי� בניגוד מוחלט להתחייבויותיה

�וכל שהבטיח, ת דברו לעמואל יחלל המנהיג א, כלומר". ככל היוצא מפיו יעשה, יחל דברו� . שיקיי
 

 )ו' במדבר לא" (וישלח אותם משה"
 .:)פסחי� ח( "שלוחי מצוה אינ� ניזוקי�שלוחי מצוה אינ� ניזוקי�שלוחי מצוה אינ� ניזוקי�שלוחי מצוה אינ� ניזוקי�"ידוע שו',  שלוחי מצוה לנקו� נקמת ה�לעשותמשה נתכוי� , "וישלח"אמר 

 

 )ח' במדבר לא(" ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב"
""""�ובא הוא ותפש ובא הוא ותפש ובא הוא ותפש ובא הוא ותפש , , , , י תפלה ובקשהי תפלה ובקשהי תפלה ובקשהי תפלה ובקשה"""" אלא בפיה� ע אלא בפיה� ע אלא בפיה� ע אלא בפיה� ענושעי�נושעי�נושעי�נושעי�     שאי� שאי� שאי� שאי�,,,,הוא בא על ישראל והחלי� אומנתו באומנות�הוא בא על ישראל והחלי� אומנתו באומנות�הוא בא על ישראל והחלי� אומנתו באומנות�הוא בא על ישראל והחלי� אומנתו באומנות

�    חרב�חרב�חרב�חרב�ועל ועל ועל ועל :":":":"מרמרמרמר האומות שבאי� בחרב שנא האומות שבאי� בחרב שנא האומות שבאי� בחרב שנא האומות שבאי� בחרב שנאבאומנותבאומנותבאומנותבאומנות א� ה� באו עליו והחליפו אומנות�  א� ה� באו עליו והחליפו אומנות�  א� ה� באו עליו והחליפו אומנות�  א� ה� באו עליו והחליפו אומנות� ,,,, לקלל� בפיו לקלל� בפיו לקלל� בפיו לקלל� בפיואומנות�אומנות�אומנות�אומנות
        ))))יייי""""רשרשרשרש"("("("())))בראשית כזבראשית כזבראשית כזבראשית כז((((    """"תחיהתחיהתחיהתחיה

על כל , כ�ל. � גבוהיישראל ליצור עולמות גשמיי� ורוחניי�ע� הפה יכולי� כי בעזרת , "החפ& חיי�"על פי זה לומד 
שו� הרע דיבור לכמו , בדברי� אסורי�,  פיו ולשונודהיינו, שלא לקלקל את כלי אומנותו, אד� מישראל להיזהר

 . תפילה ומעשי� טובי�, אלה לדברי תורה" כלי�"אלא ינצל , ורכילות
 

 ) ל'לאבמדבר " (וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים"
ואחד , כי ה� היו שש מאות אל� רגלי, חמשי� אישמ אחד � אל� איש למלחמה שהשני� עשרלפי שישראל שלחו 
כי כמו ששלחו , אחד אחוז מהחמשי�חלק� בשלל שישראל יתנו מ' הלכ� צוה ,  אל�שני� עשרמחמשי� מה� יעלו ל

 .   יתנו לגבוה מחלק� מהמלקוח והשבי אחד מחמשי�,�כ,  למלחמהמהעדה אחד מחמשי� איש
 

  ).יז , טז' לבבמדבר  (" ואנחנו נחלץ חשים...ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פהיגשו אליו ו"
ורק לפנות , כי בהיותו ילד למד פע� ע� חברו כל הלילה בהתמדה, ל"זצ" שפת אמת"חסידי� מספרי� על בעל ה 

�י� לו שעה ארוכה והט, ל"צז" �"חדושי הרי"בעל ה, נכנס אצלו סבו. בוקר שכב לישו� והיה יש� עד עיצומו של יו
ל הקשיב לדברי "צז" שפת אמת"ה. הרעל אשר הוא מרבה בשינה ואינו משכי� לקו� וללמוד תו, דברי תוכחה ומוסר

 . ולא הפסיקו אפילו במלה אחת כדי להתנצל ולהצטדק, המוסר הקשי� בתשומת לב מרובה
חרשת ולא אמרת לסב� כי היית ער מדוע ה? הייתכ�:"ולאחר מכ� שאלו,  השתומ� מאד, שהיה באותו מעמד,חברו 

 " ?כל הלילה ולמדת תורה
 ". למע� אשמע מפיו עוד דברי מוסר, לא רציתי להפסיק את סבא באמצע דבריו: ל"צז" שפת אמת"השיב לו בעל ה 
היה בדעת� של בני גד ", אמר, "מלכתחילה א�. "דיפד� בו והראה לחברו את הפסוק הנזכר, מדי דברו נטל חומש 

 :הרי היה לה� לומר זאת מיד כשהתחיל משה להטי� לה� מוסר, וב� לעבור את הירד� ולהחל& למלחמהובני רא
, )ז"עד פסוק ט' מפסוק ו(ולא להמתי� עד אשר יסיי� את תוכחתו הגדולה  "כה עשו אבותיכ�... האחיכ� יבואו למלחמה"

�?"ו� מאחריו ושחת� לכל הע� הזהכי תשוב"או , "תרבות אנשי� חטאי�:" מלאה ביטויי� חריפי� ביותרתהשהי 
�  ."כי רצו להוסי� ולשמוע ממנו דברי מוסר, אלא אי� זאת כי א� חבל היה לה� להפסיק את משה רב

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה לרפואת  

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותנו מבחר תפילין רש

  ני ברקב" ויזרע יצחק"ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ב"ת הרצוג ביקר" תורת ישראל"בית כנסת  14:00 - ובקשות נוסח מרוקו יום ששי לימוד פיוטים

  yosbh1@gmail.com    052-3268315בן חמו יוסף ניתן להפנות לוהערות ות האר


