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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' במדבר לא("  במדין'לתת נקמת ה"

נקו�"אל משה היה ' בעוד שציווי ה"  במדי�'''' ה ה ה הנקמתנקמתנקמתנקמתלתת "משה שולח את בני ישראל למלחמה כשהמטרה היא 
היא משו� שמשה רוצה ' שהסיבה שמשה משנה מציווי ה, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה, "נקמת בני ישראלנקמת בני ישראלנקמת בני ישראלנקמת בני ישראל

נקמת "כי בזה שציוה אות� לנקו� את , והוא עושה זאת בדר� מתחכמת, להבטיח את הצלחת בני ישראל במשימה
המדיני� גרמו על ביטול המצוות ש ,'הקנאת ת  אלקנאזו תהיה נקמה � בונתכוהוא בעצ� מדרי� אות� שכל " 'ה

ובדר� זו מובטח לה� הסיוע ממרו� , מישראלאלפי�  שמתו כמה , מהחטאתוצאהולא להתנק� על ה, לבני ישראל
  .'על מנת לקיי� את ציווי ה

  

  )ג' במדבר לא("  מאתכםהחלצו"
 תלויה בנקמה במדי� בכל זאת לא עכב את המלחמה ודרש ל שבחו את משה על כ� שלמרות שידע שמיתתו"זח

אומר מדרש כי ה,  מזכיר את המדרש שמביא את יהושע כדוגמה הפוכהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי. " מאתכ�החלצו", מהע� להזדרז
,  מיד אני מתהורג�א� אני : "לעצמומלכי� אמר נגד שלושי� ואחד הכשבא להלח� , אלא, משהיהושע לא עשה כש

ימי� רבי� עשה : " שנאמרתמלחמואת ה התחיל מעכב ?מה עשה, "מלכי מדי�את  מיד כשנצח כש� שאירע למשה
כי , " אני מקצר שנותי� עשר שני�?כ� עשית" :ה"אמר לו הקב, )'יהושע יא("  האלה מלחמההמלכי�יהושע את כל 

זה מה שאומר , שני� רק מאה ועשר חיא� בפועל הוא , משה רבינומו  כ,שנהמאה ועשרי� לחיות יהושע ראוי היה 
  . )כא' משלי יט(" היא תקו�' רבות מחשבות בלב איש ועצת ה: "הכתוב

  

   )כג' במדבר לא(" תעבירו באש וטהר"
ולא אמר לה� , הגעלת כלי מדי� מאיסורי הגוי�מדוע רק עתה במלחמת מדי� מצוה הכתוב על עניי� , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 

רק הבהמה בזזנו : "מעיד הכתובכמו ש, שלל�בני ישראל את ו לקחג� ש� סיחו� ועוג שכתוב לאחר מלחמת האת ז
היו סיחו� ועוג מלכי האמורי  הוא משו� שארצ� של הטע�ומתר# ש? ) לה'דברי� ב(" לנו ושלל הערי� אשר לכדנו

ובתי� " :בוכתכהאסורי� דברי� כל שלל� אפילו בני ישראל הותר ללכ� ו, ישראלבני נחלת מוגדרת מלכתחילה כ
אפילו קדלי (, ).חולי� יז(" קדלי דחזירי אשתרי להו" :ל"על כ� חזואמרו , ) יא'� ודברי("  טוב אשר לא מלאתמלאי� כל

רק לנקו� המטרה היתה , את ארצ�מה� ולא לקחו וגדרה כנחלת בני ישראל מדי� לא האר# אבל ) חזיר הותרו לה�
בדי� הטומאה הבדל נוס$ ראינו .  בכליה�נהג האיסור�  ולכ,הרגו אות� ולקחו שלל�על ידי ש, מה�נקמת� את 

מה שלא הזהיר אחר , )יט' במדבר לא(" ואת� חנו מחו# למחנה שבעת ימי�: " הכתוב את בני ישראל כעתשהזהיר
טומאה הותרה "ג� א� נטמאו הרי ישראל ובני כל נלחמו מלחמת סיחו� ועוג  שב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבומתר# , מלחמת סיחו� ועוג

שאר שלא יטמאו את ותחטאו הוא כדי שהלוחמי� י "ת� חנו מחו# למחנה שבעת ימי�וא"וד שהציווי וע. "בצבור
  .  הטומאהכול� שוי� בדברבמלחמת סיחו� ועוג היו אבל , הע�

  

   )לא' להבמדבר (" לא תקחו כופר לנפש רוצח"
י� כהנהל שבזמ� בית המקדש השני היו "על פי מה שאמרו חזאת הפסוק  רמז �דרמבאר על " � סופר� סופר� סופר� סופר""""חתחתחתחת"ה 

" כה� גדול" א� כיו� שלא היו באמת ראויי� להיות ,לכה� גדולאת המינוי על מנת לקנות  שוחד למלכות י�שלממ
לא , ה ששהו בערי המקלטרוצחי� בשגגהשמכ� גר� הדבר לזה תוצאה  כ.  ומתו�לא השלימו שנתגר� הדבר לכ� ש

לא ": את הפסוק "� סופר� סופר� סופר� סופר""""חתחתחתחת"מבאר הכ�  ו.הגדול  הכה� תחל$היו מאריכי� לשבת בעיר המקלט שהרי כל שנה ה
, שלא כדי�,שובשי" לנפש רוצח"י זה תגרמו ל ידשעהיות גדול � למנות כהכדי תקחו שוחד  לאהיינו ד, "תקחו כופר

  .  מפני שהכה� הגדול מתביתופני הזמ� אל ל
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  )ג' במדבר ל( ״לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה״
בעיר העתיקה אל שמישיבת %פורת יוס$%   תלמידאליו פע� אחת בא  שעטיהעטיהעטיהעטיה    זראזראזראזרארבי ערבי ערבי ערבי עמספר על  רבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקהרבי יהודה צדקה
והבחי� שכתוב , המכתב קרא הרב את .מסוי�  מכתבעל מנת להחתי� את הרב על , בעיר החדשהביתו של הרב 

 יכול לחתו� עלאני אי� ":  ואמרלחתו�הרב סירב , היות שכ�, ירושלי� העתיקה% %אנו החתומי� מטה פה: וסופב
נחו# לו היה היות והמכתב , חתו� על המכתבשי הפציר בו התלמיד? "שאני יושב בעיר החדשהמכתב זה בשעה 

  ." ש� אחתו� ל�,מיד לעיר העתיקה בא עמי ונל�": התעשת רבי עזרא ואמר לו. ואינו סובל דיחוי עני� דחו$, מאד
  

ה את שויכתוב מ, רוןהיד משה ואב םני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותבעי סאלה מ"
  )ב-א' לגבמדבר ( "ם למוצאיהםעיהס על פי ה׳ ואלה מםעיהס למםמוצאיה

%ואלה% מוס$ על  כל מקו� שנאמרו, כל מקו� שנאמר %אלה% פוסל את הראשוני� אומר שמשפטי�שת פרב רש%ירש%ירש%ירש%י
שבה צרי� לנהוג נה הדר� הנכו, %אלה מסעי%: כ�שלפנינו הפסוק   את####ייייררררזזזזעעעעהמגיד ממהמגיד ממהמגיד ממהמגיד מממסביר על סמ� זה . הראשוני�

לא   עדיי�הואשולהבי� תבונ� להותמול ל את מעשיו מאולפס היא בעול� הזה' עובד העל מנת להיות ישראל איש 
י הכוונה ג� הווז. ויותר ו יותרשל'  הלהיטיב את התנהגותו ועבודתותחדש לה, תגברכ� לה ו,מצוותיו כראויאת עשה 
פוסל מעשיו , %אלה% האיש החכ� ישמור תמיד להחזיק בבחינת )מג' תהילי� קז(כ� וישמר אלה% ח%מי : בפסוק

  .עבדתי את הבורא יפה: ולעול� לא תזוח דעתו עליו לאמור, הראשוני�
  

  )יז' במדבר לג( "ויסעו מקברת התאווה ויחנו בחצרת" 
בי� יא להצה ה עה, להתרחק מ� התאווהמבאר את הפסוק הזה על דר� המוסר ואומר שעל מנת  יצחק מווארקהיצחק מווארקהיצחק מווארקהיצחק מווארקהבי בי בי בי רררר

   .ול� הבא עהוא הע שוברי� אל הבית הקבו דרכה ע, ול� הזה אינו אלא חצר עשה
  

  )ו' במדבר לה(" ארבעים ושתים עיר"
כנגד ארבעי� ושתי� חניות שנצטוו בני ישראל לתת ללוי� באר# ה� " ארבעי� ושתי� עיר"מבאר ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
ערי מה שו. שלא היה לה� חלק באר#משו� ללוי� נתנו וערי� אלו , � כגרי�הוהיו בבמדבר ישראל חנו בני ש

גר ויש לחוש פ� יאמרו לו יושבי � כהרי הוא ש, מקלטהנס אל עיר הרוצח שלפי שהוא מערי הלוי� חלק המקלט היו 
ויהיה בבחינת כגרי� באר# ה�  כי ג� הלוי� ,מקלט מערי הלוי�השיהיו ערי הכתוב וה יעל כ� צ, האר# גר אתה באר#

וכדר� . ) ט'שמות כג(" ואת� ידעת� את נפש הגר כי גרי� היית�" :על דר� שנאמר. "� אל תאמר לחבר�מו� שב"
באר# לא "שכוונת הכתוב " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ומסביר ה. ) יג'בראשית טו(" כי גר יהיה זרע� באר# לא לה�: " לאברה�שנאמר
לא וכ�  �שיהיו כגרי� שת כדי אחרויוס$ העביר� לערי� וא למצרי� שגרו באר# שאינה שלה� לאחר שה" לה�

  . באר#גרי� שה� ישראל בני יוכלו לומר ל
  

   )כח' במדבר לה(" לוכי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגד"
אלו ערי מקלט רי הדי� הוא שהל שלמרות שמשה רבינו הבדיל עוד בחייו שלוש ערי מקלט בעבר הירד� "אמרו חז

. ג� אלו שבעבר המערבי של הירד�,  שש ערי המקלטיופרשו כלא לעד שו רוצחי� בשגגה קלטלא ישבעבר הירד� 
, שניתו. ל"יברחו מאר# ישראל לחוהרוצחי� שלא רצתה ההשגחה , ראשית. מביא שני טעמי� לדבר" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

מות לה תמיד וגולה מקוהשנמצא , בשגגה גולה לעיר המקלט ויושב ש� עד מות הכה� הגדולרוצח הלוא הדי� הוא ש
יהיה בחלוקת הכה� שאלעזר לוקית &ישנה הבטחה א, מצד שני, �א. כדי שיוכל לצאת מעיר המקלט דולגהכה� ה
לכ� , צאת לפני כ�קוה לואי� לו ת, אר#מהיציאה מעיר המקלט עד סיו� ההתנחלות באש ייתהרוצח משוצא י, האר#
  .בסיו� ההתנחלות, שלא יגלו עד שיוכשרו כל ערי המקלטתורה האמרה 

  

  )כח' במדבר לה(" מקלטו ישב עד מות הכהן הגדולכי בעיר "
            ) ) ) ) ....מכות יאמכות יאמכות יאמכות יא" (" (" (" ( על בניה� שימותו על בניה� שימותו על בניה� שימותו על בניה� שימותויתפללויתפללויתפללויתפללולפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא לפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא לפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא לפיכ� אימותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות כדי שלא """"    
אלא , הרוצחי� שלא יתפללו על בניה� שימותומ שאמותיה� של הכהני� היו מבקשות רקשלא , דעהמובאת גמרא ב

אימהות מה ראו כי , זה נשמע תמוהו. לא ימותויאריכו ימי� ושעל בניה� ה " לקבללושיתפמהרוצחי� � א$ בקשו ה
קי� לצדילרבני� ולפנות יכלו ה� , בברכהה� חפצות א� ? הכה�בניה� רוצח שיתפלל עבור הלבקש דווקא מאלו 
המיוחדת שמכא� לומדי� על הסגולה " ב� יהוידע" ברבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�רבינו יוס$ חיי�מבאר , אלא ?דור שיתפללו על בניה�שב

לא חסו על עצמ� וביקשו את ,  אלו רוצחי� נחותי�א� כי .המלי# טוב על הכה�ל הרוצחי� � שללתפילתשהיתה 
 לשבת יותר זמ� בערי רי� אות�ה יצדבר זשמשו� , �� חירות על חשבודבר שבהכרח בא, אריכות ימיו של הכה�

וודאי  ,� יארי� ימי�הכהמזה ש הפסד שו�אי� לו ג� ו, טוב וסלח, רחו� וחנו�ל &שהוא א, ה"קל וחומר הקב, המקלט
  .   חיי� ארוכי� וטובי�כה�שיעניק ל
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