
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ב' לאבמדבר ( "אחר תאסף אל עמיך... נקם נקמת בני ישראל"

 אלא ימות במדבר ולא הוא זה שיכניס את בני ישראל לאר� אלא נגזר על משה רבינו שלא יעבור את הירד�, כידוע
, משה ולא יהושעמעבר לירד� עשה כל מה שקשור לבני ישראל וצרי� היה להיעשות , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , אבל, יהושע

על ו', נקמה בשונאי הלעשות ראוי זה שוהוא , לק את ארצ� בנחלהינצח שני מלכי האמורי הגדולי� וחהוא זה ש
נק� נקמת בני : "מצוה את משה' זו הסיבה שה, אר�שצריכות להיעשות במצות ברק נופלת האחריות יהושע 
ה "שהקבסיבה נוספת היא . סיי� את הדברי� המוטלי� עלי� לפני מיתת�, כלומר" אחר תאס  אל עמי�... ישראל

  . )יא' תהלי� נח(" צדיק כי חזה נק�ישמח "בשמחת� של ישראל בבחינת זה שיראה וישמח הכבוד חולק למשה את ה
  

  )ב' במדבר לא("  עמךאחר תאסף אל נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים"
ראל ואחר כ� הוא עתיד להיאס  שמצוה את משה קוד� לנקו� את נקמת בני י' שהההבנה הפשוטה של הפסוק היא 

פירוש זה ו. על הפסוק שלפנינו הרב שלמה מזרחיהרב שלמה מזרחיהרב שלמה מזרחיהרב שלמה מזרחיממממ פירוש מקורי "חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�" מביא באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד. אל עמו
ה קובר את "הקב ש)ו' דברי� לד(" ר� מואב מול בית פעור אתו בגי באויקבר: "ל על הפסוק"מתבסס על מה שאמרו חז

א� על החטא בשיטי� על ע� ישראל רוצה לקטרג יוצאת מידי פע� וקליפת פעור מול בית פעור משו� שמשה רבינו 
,"י�יננקו� נקמת המד: "הכתוב למשה מרושא מה וזה. מיד היא נכנעתו ינקברו של משה רבאת היא  רואהר שאכ

כי , כלומר אפילו אחרי שתמות ותאס  אל עמ�, "אס  אל עמי�אחר ת", אתה עתיד לנקו� את נקמת ישראל במדיי�
  .  עצ� ראית קבר� מכניעה את קליפת פעור

  

   )ג' במדבר לא(" במדין' לתת נקמת ה"
גלל בשנגר� ' החילול דהיינו למחות על " במדי�' לתת נקמת ה"משה מגייס את בני ישראל למלחמה על מנת 

לומר הנקמה היא בעבור כבוד� כ, )ב' במדבר לא( "נקמת בני ישראלנק� "משה את ' זאת בניגוד לציווי הו. המדייני�
ה "שהבדלי גישות אלו בי� בני ישראל והקב" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה.  של ישראל� חש על דמה"קבי השל ישראל כ
רו כי אמ, יהיה של� בעול� הבאשכר� שעל מנת , צדיקי� בעול� הזהרע וקשה לה מבקש להיות "הקב, קיימי� תמיד

על לכ� נות� לה� בעול� הזה את העונש ו, ) יז'אבות ד( "יפה שעה אחת בעול� הבא מכל חיי העול� הזה: "ל"חז
גר� מזה שהעול� רואי� את הצדיקי� סובלי� בעול� שי' אבל הצדיקי� חסי� על חילול ה. י�עוש� השהעבירות 

למרות שבכ� , ההזל� בעו סריתילהולא , ניעול� הרוחה, הזה ולכ� ה� מעדיפי� להיענש על עברותיה� בעול� הבא
  . 'חילול כבוד הובלבד שלא יגר� בגלל� , ה� מפסידי� שכר רוחני רב

  

   )ו' במדבר לא(" אלף למטהוישלח אותם משה "
א� , חיילי� מבני ישראל למלחמה ע� מדיי�אל  שלפי הכתוב שלפנינו מוב� שנשלחו שני� עשר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה

למלחמה � מכל שבט ילקח אלפימשה ש )ד' במדבר לא(" אל  למטה אל  למטה" שנאמר פעמיי� במדרש מובא על מה
אילו ווהשתתפו בקרבות מטה הלכו למלחמה אחד מהרק אל  זה משו� ש "י� למטהיאלפ"בפירוש ומה שלא נאמר 

ארבעה אל  א� ס� כל סדר הכח הצבאי היה עשרי� ו הכלי�על השני נשארו במחנה כתומכי לחימה ושמרו אל  ה
  . והמספר הזה נקבע כי ה� יצאו לנקו� את מות� של עשרי� וארבעה אל  מבני ישראל שמתו בשיטי�, חיילי�
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  )ב' במדבר ל(" ' הדבר אשר צוה הזה"
ולא תשבעו בשמי : "הכתובכשאמר לומר שכבר בסיני " ' הדבר אשר צוה הזה: "שכוונת הכתוב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
 כי ,דברואת לא יחל שהאיש הנודר או נשבע שכאשר היתה הכונה  )יב' ויקרא יט( "לוקי�$ את ש� א וחללתלשקר

בעלה או א� ' את המחללת אי� היא  עצמהאינה ברשות היא שהיות  ,בל האשהא' דברו הוא מחלל את האת בחללו 
  . י� את נדריהפראביה מ

  

   )אכ- יד'לאבמדבר (" המלחמה  אנשי ויאמר אלעזר הכהן אל... ל פקודי החילעויקצף משה "
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""����"""" הלכות גיעולי עכו הלכות גיעולי עכו הלכות גיעולי עכו הלכות גיעולי עכווווולפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות שנתעלמו ממנלפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות שנתעלמו ממנלפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות שנתעלמו ממנלפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות שנתעלמו ממנ""""    

 ,על כ� נית� ללמוד כמה חמור הכעס ו שנית� לנשועהמשה ושל  ו בעני� כעסי�תבוננשא� מ הסבא מנובהרדוקהסבא מנובהרדוקהסבא מנובהרדוקהסבא מנובהרדוקאומר 
שמיתתו תלויה בדבר כלומר משה יודע "  אל עמ�נקו� נקמת בני ישראל ואחר תאס "מר למשה וה א"הקבשהרי 

משה מתנתק לחלוטי� מכל , אחורי שו� בשמחה ובלדהיינו  "והחלצ" וא  על פי כ� הוא מזרז את הע� ואומר ההז
לא לחמה כלומר המ, נקבותההחיו את ה� מהמלחמה ומשה רואה ש ישראל חזרו בניר שאכר כ� אח. נגיעה אישית

אד� אחר כנראה היה קופ� . יש למשה תוספת זמ� חיי� והוא לא ימות, א� כ�,  ולא הושלמה הנקמהעדיי�הסתיימה 
של זה שכעסו מכא�  רואי� ?"החיית� כל נקבה ... על פקודי החילויקצ  משה"? משהשל  ובתותג ומה, משמחה
. נענשמשה זה הכעס הל שג� על "חז אומרי� בכל זאת נגיעה עצמית ושל נקי מכל שמ� ולש� שמי� נטו  ההימשה 
אי� אנו שמ� , הכעסי� שלנו נובעי� מנגיעות אישיותכל ו, ו צקלו סועכמרבי� ל ושאנ, וכעסינעל  ומה נענה אנאז 

    . שלנורוחניתההתרוממות בבור הכעס עבמה גודל ההפסד שאנו מפסידי� של מושג 
  

  ) כג'לאבמדבר  ("כל דבר אשר יעבור באש תעבירו באש״
 שכוונת המוסר ואומרמבאר אותו על דר� & שמחת הרגלשמחת הרגלשמחת הרגלשמחת הרגל" בעלבעניי� הכשרת כלי� שנקנו מגוי א� פסוק הפשט 
 ?רעל איזה אש מדובו ,להעבירו באשהדר� להילח� בו היא יצר הרע שלהיא , "כל דבר אשר יבוא באש" :הכתוב
אמרו מסתמ� על מה שו ,)כט' ירמיהו כג( &'הלא כה דברי כאש נא� ה" אי� אש אלא תורה כדבר שנאמרל ש"חזאמרו 
 שאמרול כ"ג� כוונת חזי הווז. :)קידושי� ל( "לו תורה תבלי� בראתי, אמר הקדוש ברו� הוא בראתי יצר הרע: "חז&ל

  .באש התורה שריפהבאי� תקנה אלא , שהוא היצר הרע ,הזה  חמ�ל ".אי� ביעור חמ� אלא שריפה"
  

  )ג' במדבר לב("  ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובעןעטרות"
 תרגו� ואפילו  תרגו� ואפילו  תרגו� ואפילו  תרגו� ואפילו  מקרא ואחד מקרא ואחד מקרא ואחד מקרא ואחדשני�שני�שני�שני� רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעול� ישלי� אד� פרשיותיו ע� הצבור  רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעול� ישלי� אד� פרשיותיו ע� הצבור  רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעול� ישלי� אד� פרשיותיו ע� הצבור  רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעול� ישלי� אד� פרשיותיו ע� הצבור אמראמראמראמר""""

        ))))ברכות חברכות חברכות חברכות ח" (" (" (" (עטרות ודיבו�עטרות ודיבו�עטרות ודיבו�עטרות ודיבו�
מובאי� בפסוק שלפנינו המקומות השל שמות י� ה שברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר� ? ל דווקא את הפסוק הזה"מדוע מזכירי� חז

מכללתא " :אונקלוסאונקלוסאונקלוסאונקלוס תרג�כפי ש, עבודה זרה כגו� נבו ובעל מעו�ליש מקומות שבה� היו האמוריי� עובדי� 
שבמקומות שהזכיר התרגו� . "� ובי קבורא דמשה ובעו�ומלבשתא וכומרי� ובי נמרי ובי חושבנא ובעיל דיבו� וסיע

 בשמות �אלו קראו אותהמקומות הבנו את ר באו להתנחל בה� ושאובני ראוב� כ. הוא מקו� של עבודה זרה" בי"
בש� אחר למע� לא יזכר ש� ו לה� קראושנו את שמ� ה� , ) לח'בלבמדבר (" מוסבות ש�"כתוב כוונת הי הווז, אחרי�

שלא תאמר כיו� שהתרגו� , בודה זרה שמות של עולפי שיש ב, סוק הזהל דוקא את הפ"חז והזכירלכ� . בודה זרהע
ועל כ� באו החכמי� לומר שא  בפסוק , בודה זרה בו זכרו� עישהוא פירוש הכתוב אי� לנו לתרג� הפסוק הזה כי 

   . הזה ראוי להזכירו שלא להקל בו
  

  )כב' במדבר לב(" ואחר תשובו'  לפני ה הארץונכבשה"
 ?"עד הורישו"הלוא בפסוק הקוד� נאמר " ונכבשה האר�"מדוע חוזר הכתוב ואומר , הקדוש" ����אור החייאור החייאור החייאור החיי"שואל ה
מתר� , אלא? לבית�שישובו את האר� ורישו שאחר שי הוא מוב�הרי , "ואחר תשובו"לומר הכתוב הוצר� ומדוע 

 שעליה� ה� י�מקיו� הדבר שיימש� לבני גד ובני ראוב� הבטחת הטובהקדוש שיש בדברי משה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
זו הבטחה , "ואחר תשובו"ומה שאמר ',  תכבש האר� לפני הודאיודאיודאיודאישששש ופירוש, " האר�ונכבשה"מה שאמר . התחייבו

 ודיעמ עוד. שלימי�לבית� בריאי� וישובו כל� ו,  באר� במלחמות הגדולותשיהיובכל זמ�  מה� א  אחד לא יפקדש
יעברו שכאשר ', מהנקיי� , ומישראל' יו נקיי� מהיהשבמעשה זה , " ומישראל' נקי� מהוהיית�", לה� משה

שבזכותו יזכו לקבל את תנאי את ה� יקילבשביל דהיינו לא  להנאת� ולאלמלחמה שתהיה כוונת� לקדש ש� שמי� 
והיתה האר� "ומה שאמר . המרגלי�על ישראל בגלל טינא בלב� בה� שיש לה� יחשדו א לש, מישראלנקיי�  .האר�

  .ביד� לאחוזה ולא תגזל מה�האר� תתקיי� כות קיו� התנאי  שבזהבטיח�, "לכ� לאחוזה
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