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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 
  

    )ה' במדבר כו("  משפחת הפלאילפלואחנוך משפחת החנכי "
????ה� שלא שלטו המצריי� באמותיה�ה� שלא שלטו המצריי� באמותיה�ה� שלא שלטו המצריי� באמותיה�ה� שלא שלטו המצריי� באמותיה�    ���� סבורי סבורי סבורי סבורי????שבטיה�שבטיה�שבטיה�שבטיה� על  על  על  על ����מה אלו מתיחסימה אלו מתיחסימה אלו מתיחסימה אלו מתיחסי'''': : : :  אות� אות� אות� אות����� שהיו האומות מבזי שהיו האומות מבזי שהיו האומות מבזי שהיו האומות מבזילפילפילפילפי""""

ד מצד זה לומר ד מצד זה לומר ד מצד זה לומר ד מצד זה לומר """" זה ויו זה ויו זה ויו זה ויומצדמצדמצדמצדא א א א """"ה שמו עליה� הה שמו עליה� הה שמו עליה� הה שמו עליה� ה"""" לפיכ� הטיל הקב לפיכ� הטיל הקב לפיכ� הטיל הקב לפיכ� הטיל הקב....'''' קל וחומר בנשותיה� קל וחומר בנשותיה� קל וחומר בנשותיה� קל וחומר בנשותיה�מושלי�מושלי�מושלי�מושלי�א� בגופ� היו א� בגופ� היו א� בגופ� היו א� בגופ� היו 
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מעיד אני עליה� שה� בני אבותיה�מעיד אני עליה� שה� בני אבותיה�מעיד אני עליה� שה� בני אבותיה�מעיד אני עליה� שה� בני אבותיה�

להעיד על כדי  בשמ� של בני ישראל היתה, ה"י',  הש�תוספת של , י"המובאי� בפירושו של רש, ל"על פי דברי חז
" החנוכי", ד"א לפני האות יו"דוע שינה הכתוב והקדי� את האות המ, "דודדודדודדוד פניפניפניפני" באאאא""""החידהחידהחידהחיד רבינורבינורבינורבינושואל . ייחוס�
בזכות נשי� "ל במדרש ש"ומתר" על פי מה שאמרו חז? א"ד ואחר כ� ה"ולא כתב� על פי הסדר קוד� יו" הפלואי

הכתוב את  הקדי� #לכ, ד רומזת לאיש" והאות יושהרומזת לאא "הידוע שהאות ו ,"צדקניות נגאלו ישראל ממצרי�
תירו" נוס% מביא רבינו על פי המדרש שאומר שבזמ# . כדי לכבד# על כ�" החנוכי" ד וכתב"ויאות  לאה$האות 

האנשי� היו יגעי� ועייפי�  ש:)סוטה יא(שעבוד מצרי� הנשי� ה# שהשתדלו להרבות את הזרע כפי שמבואר בגמרא 
אות� ומפתות אות� ומתעברות ומאכילות אות�  מרחיצותהיו אלא שהנשי� , היה לה� לבולא  מהעבודה הקשה

לומר , רומזת לאשהה אה$ אותהכתוב את ה י�קדה #לכ, )ה' שיר השירי� ח(" תחת התפוח עוררתי�: "מה� שנאמר
 לכ# ,המצרי�תעברו מתירו" שלישי מביא רבינו שעיקר הלעז היה על הנשי� שכביכול ה# ה. שבזכות# היו הבני�

  . יסודוהוא שקרה הלעזשלומר התחלה  באב ה$וכת
  

  )י' במדבר כו("  הארץ את פיהותפתח"
# ותכוהקדוש שהכתוב מ" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? בפרשת קרחהלוא הדברי� כבר נאמרו ? מה בא לחדש לנו הכתוב

כלומר יש מצב , אישי� מאתיי� וחמשאת האכילת האש על בליעת קרח ועל ג� דת# ואביר� היו אחראי� לומר ש
והראיה . דת# ואביר�,  הללו שני הרשעי�היוא� לא , שנקהלו על משה ועל אהר# היו חוזרי� בה�שאות� האנשי� 

: בוכתו ) יב'טזבמדבר (" לאביר� לקרא לדת# ומשהוישלח : "היא ממה שמשה משתדל לרצות דוקא אות� שנאמר
  . הרגיש שבה� הדבר תלוימר משה הבי# כלו )כה 'טזבמדבר (" אביר�ויל� משה אל דת# ו"
  

  )סד' במדבר כו("  לא היה אישובאלה"
שהיו אבל נשי� , "בערבות מואב"מבאר שהכתוב אומר שבמני# הזה לא היו אנשי� שהיו במני# הקוד� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

י שהאנשי� נפמ, בלבדעל האנשי� לא נגזרה על הנשי� אלא מרגלי� הגזירת היות ש, כעתהיו בזמ# המני# הקוד� כ# 
ולמדנו זאת  אבל הנשי� היו מחבבות את האר" ) ד'במדבר יד( "נתנה ראש ונשובה מצרימה"ו את האר" ואמרו שנא

אר"מגדלת צנועי� ויש ששיש אר" " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ומסביר ה, )ד' במדבר כז(" תנה לנו אחזה"שדרשו בנות צלפחד מ
�בשטי� כי ישיבתבני ישראל דל נואפי� ולפיכ� זנו מגהיא מקו� שששטי� במדרש ל "זו חרמ וא,מגדלת נואפי�ש
כי את כל : "כתובשו  זמה כמסובלתהיא אינה בזה שר" ישראל ידועה אאילו  ו,לה� לזנותמה מקו� ההוא גרב

#כל  ועבעריות �שהאנשי� היו פרוציידוע  ו)כז& כה'ויקרא יח(" התועבות עשו אנשי האר" ותקיא האר" את יושביה
היא ההוכחה שרק אחת היתה שזנתה ולכ#  ושלומית בת דברי ,היו כשרות וצנועותשבל הנשי� שנאו את האר" א

  . כמות#מגדלת צנועי�שהאר" את יו מחבבות אבל שאר הנשי� ה, פרסמה הכתוב

  346 מס עלון  ד"בס
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  )  יב'כהבמדבר ( "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום " 
        . . . . ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (בדי# הוא שיטול שכרובדי# הוא שיטול שכרובדי# הוא שיטול שכרובדי# הוא שיטול שכרו""""    

חסד כי אתה תשל� לאיש ' ול� ה: "מסביר את המדרש הנזכר על פי הפירוש לפסוק" ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"הבעל 
? מדוע הוא מוגדר כחסד ולא כזכות, התשלו� לאד� הוא לפי המעשהא� , שנשאלת השאלה, ) יג'תהלי� סב( "כמעשהו

 שואל את ה"שהקב ,)ג' איוב מא(" מי הקדימני ואשל�"פסוק  לשופירהעל פי והתירו" לשאלה הוא . הרי זה מגיע לו
וכי . "קיבל ביתהוא , ות שכר אכבר קיבלהאד� ,  א� כ�?"בקשתי ממ� לשי� מזוזה לפני שנתתי ל� ביתוכי : "האד�

 �אלא מעשיו , לא מגיע לאד� תשלו� על מעשיו הטובי� �כ� א? "ב#צויתי אות� למול את בנ� לפני שנתתי ל
. מעשה טוב הוא בתור חסדביצוע על האד� כל תשלו� שיקבל ש, יוצא איפה. 'הטובי� ה� תשלו� עבור חסדיו של ה

מחויב לעשות ויתרה הוא אי# עשה דבר שש, אבל פנחס. מחויב לעשותדבר שהוא עושה ר הוא שאכ נכו# א� כל זה 
�היו מחייבי� אותו לעשות את די# לא הפי בית את  אולשאילו היה בא לש, "הלכה ואי# מורי# כ#"מעשהו היה , מכ
  . "י# הוא שיטול שכרודב"הרי , זאת

  

  )נד' במדבר כו("  תרבה נחלתולרב"
ומתר" שכוונת ? הלוא כל השבטי� קבלו חלקי� שוי�"  תרבה נחלתולרב: "מה כוונת הכתוב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"שאול ה
לא היה בגודל  א� השויו#,  עשר חלקי� שוי�לשני�תחלקה האר" ה כי אמנ� ,בכמות הקרקעהיא " תרבה"הכתוב 

 משובחת שווה ליחידה עשיחידה קטנה של קרק, גדל�בוברור שהחלקי� היו שוני� , רקע אלא בערכה הכלכליהק
כוונת הציווי בפסוק היא לומר  ו"כור רע כנגד בית סאה טוב": "ספורנוספורנוספורנוספורנו"וכלשו# ה, גדולה של קרקע פחות משובחת

 קט#שהיה החלק את נטל וסי# באוכלהחלק רב הכמות והשבט שהיה מועט נטל את  באכלוסי#השבט המרובה ש
   ". תרבה נחלתולרב", רב הכמותשל השבט שוה בער� הדמי� לחלק א� בכמות 

  

  )יב' במדבר כז(" עלה אל הר העברים הזה"
שא� כ# , ציווי שהוא צרי� לקיי� כעת" עלה אל הר העברי�: "ה למשה" שאי# באמירה זו של הקב####""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

הר העברי� אלא כוונת הכתוב היא לומר למשה שהוא עתיד לעלות אל , מיד� אל הר העבריחייב לעלות משה היה 
 למשה שלא הודיעכדי ל ) נג'כובמדבר ( "לאלה תחלק האר""והזכיר זאת הכתוב כעת לאחר הציווי , ת את האר"וראלו

מאר"  לראש הר העברי� טר� שיסעו ישראל ותעלוהוא עתיד ל,  האר" אלא על ידי יהושע תלמידו תחלקועל יד
' במדבר כז( "קח ל� את יהושע: "ג� מה שנאמרו.  בלבדהראיהאלא את מהאר" זכה לקבל לא יכ� ש ש�מות למואב ו

" אתו' ויעש משה כאשר צוה ה: " שאומר הכתובהמו.  את יהושעתקח� הוא עתיד ליוהבבוא  הכוונה היא ש)חי
  .בלב של�זאת עשה לנו שמשה ספר הוא ל ) כב'במדבר כז(
  

  )יג' במדבר כז(" כאשר נאסף אהרן אחיך... אותה ונאספת אל עמךוראיתה "
        ) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (""""מכא# שנתאוה משה למיתתו של אהר#מכא# שנתאוה משה למיתתו של אהר#מכא# שנתאוה משה למיתתו של אהר#מכא# שנתאוה משה למיתתו של אהר#""""

משו� , "כאשר נאס%", "אסיפה"אלא לשו# " מיתה"שעל אהרו# הכה# לא נאמרה לשו# " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מפרש ה
אבל משה  ..)בבא בתרא קטז(על דוד גמרא באמר שהמשי� את דרכו וכמו שנ, דהיינו אלעזר, שאהרו# הניח ב# כמותו

נאמרה בו לשו# א� ו, "אסיפה"ולא לשו# " מיתה"לפי הדי# היה צרי� שתיאמר בו לשו# , לא הניח ב# כמותורבינו ש
עדיי# הרי זה אומר שמשה רבינו באמת לא מת והוא עומד , "ונאספת אל עמי�", "מיתה"מקו� לשו# ב" אסיפה"

  .ממיתת אהר#יותר עני# נעלה  וזהו .ומשמש במרו�
  

  )לט' במדבר כט( "לעולותיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם... במועדיכם'  תעשו להאלה"

: יאמר שה# קרבנות הבשר ואחר כ� "לעולותיכ� ולשלמיכ�"קוד� הכתוב שיאמר היה שראוי  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
, "העולה"ל "כמו שדרשו רז, � לעול�העולה שהוא הקרב# הקודהכתוב את  הקדי�א שאל, "ולמנחותיכ� ולנסכיכ�"

היות , "ולשלמיכ�", בשלמי�מסיי� הכתוב ו. תמיד של שחרעולת השאי# ל� דבר קרב קוד� ל, עולה ראשונה
זאת התורה לעולה למנחה : "שכתובכמו , לחתו� בשלמי�הוא ודר� הכתוב , המדותאת  להשלי�השלמי� באי� ש

  .  וראוי לחתו� בההשלו�מדת היא וגדולה , )'יקרא זו( "ולחטאת ולאש� ולמלואי� ולזבח השלמי�
  

   )ב' טכבמדבר (" ודועמ בירו להקריב לשמוחי תח נחריי לחמי לאשני את קרב"
היותנו ג� בש,  ותשוקה להקריב ציפיההיא מלשו#"  להקריבתשמרו" כתוב באומרו הת כוונש" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"אומר ה

נוכל להקריב את המקדש ומאוד שיבנה בית נצפה ונשתוקק ל ידי שע, "תשמרו להקריב"את לקיי� אנו יכולי� גלות ב
    )יא' בראשית לז(" ואביו שמר את הדבר"בבחינת . קרבנותה
  

        3268315326831532683153268315&&&&052052052052: : : : להשאלה בטלפו#להשאלה בטלפו#להשאלה בטלפו#להשאלה בטלפו#) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי# רשמבחר תפילי# רשמבחר תפילי# רשמבחר תפילי# רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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