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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 
   )יא' במדבר כה(" ן אלעזר בן אהרן הכהןבפנחס "

בל פנחס שכר על מעשהו מדוע שלא יק, ונשאלת השאלה, "שיטול שכרו בדי� הוא: "על פסוק זה נאמר במדרש
על פי מה " ראש דודראש דודראש דודראש דוד" בספרו אאאא""""החידהחידהחידהחידמתר� רבינו ? ה לא מקפח שכר כל בריה ובריה"הרי הקב, הטוב שעשה

אי� " [שכר מצות בהאי עלמא ליכא"ל ש"מה שאמרו חזוידוע , "פנחס זה אליהו"ו" פנחס לא מת"ל ש"שאמרו חז
היו� לעשות� ולמחר   כלומר)יא' דברי� ז(" היו� לעשות�: "ולמדו זאת מהפסוק ]קבלת שכר על המצוות בעול� הזה

�שיטולהוא בדי� "אמר נלכ� , לא שיי# לומר אצלו שמחר יקבל שכרו, לעול� שהוא חי וקי� ,א# פנחס ,לקבל שכר
 ועד הוא הובטח לחיי עול�רק ש, שכרו יטול ולא מישהו אחר הואהואהואהואדהיינו דווקא  "הואהואהואהואבדי� "ל "הדגישו חזו, "שכרו

  . בשכרוהוא מיתה על כ� בא שייכת בו לא ו
  

  ) יא' במדבר כה("  את קנאתי בתוכםבקנאו"
שעשה ומבאר שמה , "בתוכ�",  אומר שהכתוב מדגיש שהמעשה שעשה פנחס היה בפרהסיה ולא בצנעההספורנוהספורנוהספורנוהספורנו

התעורר , כי כאשר לא מחו בני ישראל על מעשה זמרי, "ויכפר על בני ישראל"גר� ללעיני כול� '  הנקמתפנחס את 
 וג� בו לא מחו בני הא# כאשר ביצע פנחס את מעשה הקנאה בפרהסי, קטרוג על ע� ישראל מדוע לא מחו בזמרי

  .  השיב את חמתי מעליה�ובזה ,לא מחו בפושעי�לה� העוו� שכופר , ישראל
  

  )זי' במדבר כה(" צרור את המדינים"
שהרי ה� היו אלו , אי� ה� נדרשי� לנקו� במואבידועה השאלה מדוע נדרשי� בני ישראל לנקו� במדי� בלבד ו

� וצוה לנקה " שהקב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? שיזמו את כל התהלי#�כבר היות שעל המואבי� מואבי� ב אלו רק במדיני
צרור "� מהפסוקי� שציווי זה היה קוד� הציווי " ומוכיח הרמב) ט'דברי� ב(" אל תצר את מואב: "את משה'  ההזהיר

�אל תצר : "'האמר לו ש� ואחרי כ� באו לגבול מואב ו, בתחלה אל גבול אדו�באו ישראל שבני היות " את המדיני
בהמש# ו. "אתה עובר היו� את גבול מואב את ער וקרבת מול בני עמו� אל תצור�: "אמרנואחרי כ� , "את מואב

כל ב� ציפור את רא בלק וי: "נאמרואחר כל זה , "קומו סעו ועברו את נחל ארנו� ראה נתתי ביד# את סיחו�" :אמרנ
מש� נתגלגל כל העניי� ע� בלע�  ו, סיחו� ועוג,שני מלכי האמוריוהכוונה למלחמה ב" אשר עשה ישראל לאמורי

  ". צרור את המדיני�"דמת למצות וק" אל תצר את מואב"ה אזהריוצא מכ# שה .ובנות מדי�
  

  )ג' במדבר כז(" תבעדת קרח כי בחטאו מ'  בתוך העדה הנועדים על הוהוא לא היה"
מדוע צריכות היו בנותיו של צלפחד להזכיר שאביה� לא היה בעדת קרח לפני שבאו בדרישת� לקבל אליה� את 

,  ליורשי�שייכי�" הרוגי בית די�"נכסי ש את הדי� וידעו, היו דרשניותשבנות צלפחד " מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"מתר� ה? נחלתו
ויהי בישורו�  ":אמרנכמו ש, מל#די� של משה היה ידוע שלו. ):� מחסנהדרי( למל# שייכי� "הרוגי מלכות"אילו נכסי ו

,מקושש עצי� ביו� השבתעוו� שהיה מ� המעפילי� או בכגו� שהיה , מת בחטאואביה� ולכ� א� . ) ה'דברי� לג( "מל#
 �במטרהעל משה שהתקהלו , בעדת קרח# א� אביה� מת משו� שהיה א.  דהיינו לה�ליורשי�הרי שנכסיו שייכי

שאביה�: הקדימו בנות צלפחד ואמרולכ� . שנכסיה� שייכי� למשה" הרוגי מלכות"דינ� כי רה, להסירו מממשלתו
  .  ולכ� לדעת� נכסיו מגיעי� לה�"לא היה בעדת קרח"
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  )יב' במדבר כה( " נותן לו את בריתי שלוםהנני"
ל שפנחס לא "את המקובל בידינו מחזה מחזק זדבר ו, "שלא למות"היא נוטריקו� " שלו�"שהמלה  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימציי� 
, ) יט'מלכי� א("  טוב אנכי מאבותילאקח נא את נפשי ממני כי " :אמרועצמו שהעיד על . "פינחס זה אליהו"מת ו

ועלה בסערה ל� הבא עוב �חייה "הקב נת� לו ל� הזהחיי העובומפני שמאס , מאבותי שמתולא טוב כלומר 
, שביעי לאד�דור  כש� שהיה חנו# ,דור שביעי ליעקב אבינוהיה פינחס אומר ש ורבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי& . השמימה

   . ועלו בסערה השמימה, ולכ� שניה� לא מתו, והוא יו� המנוחה והחיי�, יו� השביעי שהוא שבתהכנגד זה ה� שניו
  

  )יג' במדבר כה("  על בני ישראלויכפרלוקיו -קנא לא אשר תחת"
, מכח אביוה את פנחס בכהונה כמתנה מאיתו ולא "וק בא לבאר מדוע זיכה הקבהקדוש מבאר שהפס" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

השכר שיקבל הוא ג� ,  יוצרו על כבודסוח, להיו'הוא עשה לא, כלומר "להיו' קנא לאאשרתחת : "הכתובאמר לכ� 
: אחריו זה משו�תהיה ג� לזרעו ברכה זו  ששאמרוכנגד מה , ביובזכות אהנות ילהוא # יאי� צרוירוממהו שלהיו 'אמ
הטיב זו שוכש� שהטבה , ישראל ובי� אביה� שבשמי�בני שלו� בי� כלומר כיו� שגר� ל, "ויכפר על בני ישראל"

ולזה כמו כ� תהיה , אשר כיפר עליה�, שכל דור ודור הבא בא מכח הראשוני�,  נמשכתהטבהבכפרת בני ישראל היא 
  .  כהונת עול� אחריו בריתולזרעווהיתה לו , נמשכת הטבתו ג� כ�

  

  )יא' כובמדבר (" ו לא מתח קרובני"
 לא חקר רמז הפסוק )ובנישאומר ש בבבב מנדל מרימנו מנדל מרימנו מנדל מרימנו מנדל מרימנוח�ח�ח�ח�י מני מני מני מנבבבבררררבש�  "אגרא דכלהאגרא דכלהאגרא דכלהאגרא דכלה"מביא בספרו  "ני יששכרני יששכרני יששכרני יששכרבבבב"על הב

, כמוהובעלי המחלוקת  ,תלמידיוכלומר " חבני קר"א# ,  מת,בעל המחלוקתשהיה  ,חקרמרמז כל כ# שאמנ�  "ומת
  .החולקי� על החכמי� והצדיקי�מתנגדי� ובעלי מחלוקת  ישבכל תקופה ותקופה ור ודור בכל ד, "לא מתו"
  

  )יב' כזבמדבר (" רים הזהעבלה אל הר הע״
מלכות פע� שלחה הש, מאמר חז)לעל פי " תורת מהרי)�תורת מהרי)�תורת מהרי)�תורת מהרי)�"מבאר ב ?")הר העברי�של ההר נקרא שמו מדוע 

ירדו , הוא למטהראו את קברו שש ההר נדמה לה�עמדו בראש כאשר ה� , רבינו לחפש את קברו של משהי� חישל
שנראה שיש לו הוא הר מד הר הזה הש, יוצא מכ#. למעלהנמצא  לה� שהואתחתית ההר ולא מצאו אלא נראה היה ל

אלו שעומדי� ואילו ל, למעלה שהקבר הוא למטה עד שנדמה לאלו שעומדי� ,וכמה עברי� וצדדי� שוני� כמה
: הכתובולכ� הוא נקרא )הר העברי�) כדי לקיי� את מה שאמר , ראש ההר למעלהלמטה נדמה שמקו� הקבר הוא ב

  .)ו' דברי� לד( את קבורתו) )ולא ידע איש
  

 )טז' במדבר כז(" לוהי הרוחות לכל בשר- א' היפקוד "

" לוהי הרוחות לכל בשר'א' היפקוד ": שכוונת משה בתפילתו, גור� של ישראלסנ, לוי יצחק מברדיטשבלוי יצחק מברדיטשבלוי יצחק מברדיטשבלוי יצחק מברדיטשב רבי מבאר
כ# ,  באותה המידהעי�רשלצדיקי� וג� לדהיינו ג� " לוהי הרוחות לכל'א"וא הה "שהקבומר ולבקש שכמו היא ל

ג� ליראי� , "ל בשרכל"עליו להיות מנהיג , "העדהל עש אי"'ה, המנהיג שינהיג את ישראל במקומו� גת ו להי#ירצ
  . ה�שפי י� כהודל היכב את השיא, � יראי�נלשאיג� ו
  

  )ו' במדבר כח("  תעשה בין הערביםואת הכבש השני ה בבקר הכבש אחד תעשאת"
מדוע  "הכבש הראשו�את : "מתבקש היה לומר ג� בתחילת הכתוב "ואת הכבש השני"בסו& הכתוב אמר ממה שנ

 תעשה ואת הכבש השני"מדוע הזכיר הכתוב פע� נוספת , "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה, שאלה נוספת? "את הכבש אחד"נאמר 
�אי� : " ואמרו)כא' ישעיהו א("  ילי� בהצדק: "על הפסוקל "זומתר� על פי מה שדרשו ח? )ו' בר כחבמד(" בי� הערביי

 ותמיד של בי� הערבי� מכפר על , מכפר על עבירות של כל הלילהשחרית תמיד של ,ואד� ל� בירושלי� ועבירה ביד
� והלילה אינכלומר  ) א'מיכה ב(" והיעשהחושבי� רע על משכבות� באור הבקר " : והכתוב אומר".עבירות של כל היו

את " : נאמר�כל עהרהור בלא מעשה זהו  ,פועלי עו� וחטאה של זמ� להרהור ומחשבלא זהו הפעולה אשל זמ� 
ינח� על רעתו בבוקר  ויכול להיות ש,החושבי� רע על משכבות�אלו  כי הוא מכפר על "הכבש אחד תעשה בבקר

את הזכיר משו� כ#  ו, כי יש אחד ואי� שני לו"אחד" בו לשו� נאמר �לכ ,מחשבתו הרעה אל הפועלאת ולא יוציא 
הוא לעשות את החטא מכל חשב למרות שכבר בלילה , כפולהוא חטא של היו� ה אבל ,תפע� אחרק עולת הבקר 

�הוא א� כ� ש ,לא מחשבה וכוונהלהמעשה את כי בלי ספק לא עשה , ו חזר וחשב עלי,מעשהה בשעת ,ג� ביו�, מקו
 על ההרהור ועל המעשה ,עבירותה בי� הערבי� לכפר על שני שללכ� צרי# התמיד ו , אנוסלא מזיד ולא שוגג אלא

  .שני פעמי� בפרשהומשו� כ# הוא נזכר 
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