
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  (במדבר כה' יא)" את קנאתי בתוכם בקנאו"

כל את שם פנחס זה הכי במעשה  ,בידו "רמח"לקח ואומר שפנחס הרמז  דרך על" את הפרשה כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרמבאר ה"
: נאמרן על הזנות לכקנאה  ,השנייהו ,קנאה על שעבדו עבודה זרה ,אחת ,קנאותשתי קנא  וארמ"ח אבריו בכפו וה

, אינו חולק כבוד לרבו 'האת כי כל המחלל  ,לכבוד משהקנאה נוספת ו 'ה לכבודאחת קנאה או  "בקנאו את קנאתי"
מי  יתרובת "ואמר לו משה  העז פניו כנגדעוד שזמרי ו ?אם אין השכינה חשובה כנגדו רבו לא כל שכןקל וחומר, מ

בת יתרו "ר שרבו נוגע בדבר פן יאמרו לו סמך פנחס שהורה הלכה למעשה בפני משה רבו כי אמל זה וע "?התיר לך
 "לכן אמור לוה הכתוב צריך לומר "והי "לו את בריתי שלום נותןלכן אמור הנני "כך נאמר משום ו "?מי התיר לך

כדי שלא כלומר משה הוא הנותן,  "הנני נותן לו את בריתי שלום"אמר לכל ישראל שימשה וה את צאלא שהקב"ה 
הנני ו "מצדשרבים בודיע נצטווה משה להלכן  והורה הלכה בפנימשום שפנחס משה מקפיד על ש ישראליאמרו 
  ".יוקל-והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לא"יו אמר קל-לאפנחס וכנגד מה שקנא " נותן לו

  

  סא)במדבר כו' (" וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני ה'"
במדבר סיני  סיני במדבר 'ה לפני זרה אש בהקרבם 'ה לפני ואביהוא נדב וימת"שואל רבי מאיר במדרש על הפסוק: 

וכי במדבר סיני מתו? אלא מלמד שמהר  ד) '(במדבר גובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם" 
דבר של שמצה. אמר  ןמשיא בתו ונמצא בשושבי שלהם למיתה. משל למלך שהיה(גזר דין) סיני נטלו איפופסין 

וטב בשמחתי ולא בשמחת בתי. כך מהמלך: אם הורגו אני עכשיו אני מערבב שמחת בתי, אלא למחר שמחתי באה, 
שנאמר: זו התורה,  -למחר שמחתי באה. "בתי"  ,אמר הקב"ה: אם אני הורגם עכשיו, הריני מערבב שמחת בתי

זה אהל מועד.  -זה הר סיני, "וביום שמחת לבו"  -, "ביום חתונתו" )יא 'שיר השירים ג( ו""ביום חתונתו וביום שמחת לב
מדרש: ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר: לעולם ידך בעליונה. מובא ב ט) '(תהלים צב "ואתה מרום לעולם ה'"סוק פהעל 

מקלסים אותו, ובזמן שהוא  , כל העםס (רחמים)בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם יושב בדין, בזמן שהוא נותן דימו
. אבל (מידת הדין מחמירה) , אין כל בריה מקלסת אותו, מפני שהם יודעים שיש שטף בדינו(גזר דין) נותן ספקולא

. מבאר הקב"ה אינו כן, אלא בין במידת הטוב בין במידת פורענות "ואתה מרום לעולם ה'", לעולם ידך בעליונה
ר ודם ומתחייב מיתה, אזי אולי העונש באמת מגיע לחוטא, אך אביו " שאם אדם חוטא למלך בשמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהה"

וכי במה חטא האב שיש לו צער על מיתת הבן? וזה מה שהוא מגדיר "צער שלא במשפט", אלא  ,נענש בלא שחטא
מי שמצטער בעונש הזה סימן שגם הוא חייב,  כלהרי ש, מישהומעניש הקב"ה , אם מה שאינו כן אצל הקב"ה .בחינם
בכל זאת שאינו חייב ו י, שבמידת בשר ודם יש מ"שיש שטף בדינוו כוונת המדרש "הבן חייב והאב גם כן. וזר כלומ

(שמות  "לקים-ויחזו א"שאכלו ושתו משום תחייבו מיתה מהר סיני ההם ש ,נדב ואביהואאצל העונש. ולכן את סובל 

על בא אהרן לכפר כאשר , עתהעד הקב"ה ין . לכן המתכי הוא לא היה חייב הצער לאהרן לא היה בדיןלא שאיא)  'כד
מה שאין כן אז,  ,ן העגל שעשהולכפר על עובכדי גם הוא חייב צער כעת , ולחטאת עגלעל ידי הקרבת החטא העגל 

הרי , שיםמתהיו אם היו להם בנים לא  כלומר"ובנים לא היו להם" מה שאמר הכתוב . וזה אהרן חייבעדיין לא היה ש
הרי ש, שמתו אחיהםשהצטערו מכך אלעזר ואיתמר ם תשאל מה חטאם של להם אב. ואה יהיחטאו שלא הבנים לא 

מכך  ם זכו לקידוםשהללמדנו ", איתמר"ויכהן אלעזר ו? לכן נאמר: תחייבו לא בעגל ולא במדבר סיניההם לא 
   הנים במקומם. ולכן מתו בני אהרן.וכונהיו , שמתו אחיהם
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   (במדבר כה' יא)" לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"בדין הוא שיטול שכרובדין הוא שיטול שכרובדין הוא שיטול שכרובדין הוא שיטול שכרו""""

שדוקא אצל פנחס עד שאמר המדרש  ושכראת הקב"ה מקפח וכי אצל כל אדם  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"שואל 
(אין מקבלים  לט:) (קידושין" שכר מצוה בהאי עלמא ליכאשאומרת "גמרא על פי התרץ מו? שיטול שכרובדין הוא 

 ךלכן צריונצחי דבר א ימפני שהמצוה הלכך הוא הטעם ש עשרה מאמרותעשרה מאמרותעשרה מאמרותעשרה מאמרות. וכתב בספר שכר על המצוות בעולם הזה)
 "ימיו כצל עוברזה הוא זמני, "" משום שהאדם בעולם השכר מצוה בהאי עלמא ליכא"לפיכך  ,להיות נצחיגם השכר 

נתן יאם כן לא יהיה השכר נצחי. מה שאין כן בה ,ימותהוא ואחר כך בעולם הזה שכרו  אדםנתן ליואם י (תהלים קמד' ד)
בני תקבצו כל הפנחס הרג את זמרי שכאשר בזוהר הקדוש מובא כן יהיה השכר נצחי. שאז  המיתהלאחר שכרו לו 

כוונת  יהווז. נדב ואביהושל ת ונשמהבו  ופרחה נשמתו של פנחס ונכנסאת פנחס, ואז  גושבטו של שמעון ורצו להר
אלא אף שהוא בן אלעזר מכל  "בן בנו של אהרן"מר הכתוב לוה יהצריך  "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" :הפסוק

שוב לא מיתה ול השטעם את השפנחס כבר טעם ם מכך מדיו. ל"בן אלעזר בן אהרן"בן אהרן ממש וזה גם מקום הוא 
השכר שיקבל יהיה  ולגביש "בדין הוא שיטול שכרו"זהו שאמר המדרש ו. "נחס הוא אליהוימות, כי מקובלנו ש"פ

  . נצחישכר בחיים 
  

  (במדבר כה' יב) "נותן לו את בריתי שלום הנני"
, והם כנגד יום הראשון אדםמיעקב אבינו כשם שהיה חנוך שביעי מדור שביעי היה נחס פש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימציין 

   . הוא יום המנוחה והחייםשהשביעי שהוא שבת, 
  

  ט)במדבר כו' ( "ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם"

מזכיר הכתוב מבאר ש הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמדוע מזכיר הכתוב את דתן ואבירם בני אליאב, הלוא הם מתו במחלוקת של קורח? 
הירושה והנחלה שהיתה ראויה שלנו להודיע ביחד עם אחיהם נמואל על מנת , כאן את דתן ואבירם כבני אליאב

  . במחלוקת קורח ועדתו לבד, כי דתן ואבירם וכל אשר להם נבלעובנשארה לנמואל להגיע מכוחו של הסבא פלוא 
  

  )כג(במדבר כו' למשפחותם" יששכר  בני"
בן תורה, רמזה התורה  יהיששכר ההידוע לנו שעל פי  "יששכר" הקדוש מביא מספר רמזים לשם "אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםה"

זו ו ."מה יתרון לאדם בכל עמלוהשאר שאינם בני תורה "כל לישנו לשכר, ו ואקא הודוש, "יששכר"זה של הבשם 
אני עמל והם עמלים אני עמל ... אני לפניך מודה"שצריך לברך ביציאתו מבית המדרש שאמרו כוונת חז"ל א יה

כל מה שיש שירמוז,  עודכי שכרם בעולם הזה הוא הבל.  ברכות כח:)( "והם עמלים ואינם מקבלים שכרומקבל שכר 
על הפסוק: ז"ל חכי כל מה שברא ה' לא בראו אלא בשבילו, כמו שדרשו עבור בן התורה, בעולם הוא שכר 

ז"ל חירמוז, למה שאמרו  עוד. ברא שמים וארץ... בשביל תורה -בראשית  (בראשית א' א)לוקים" -א ארבבראשית "
  . "יש" שכר הוזועשר עולמות, ו מאותלהנחיל לכל צדיק שלש ב"ה עתיד הק"

  

  (במדבר כז' טז)" ואשר יוציאם ואשר יביאם ,אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם"
שני, ומצד  "יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם אשרמדוע כפל הלשון מצד אחד, " ד"ד"ד"ד"וווורבינו החיד"א ב"פני דרבינו החיד"א ב"פני דרבינו החיד"א ב"פני דרבינו החיד"א ב"פני דשואל 

שהולך אחרי הוא של הרועה  דרךהדרך של הנשיא הוא שהולך לפני העם, ומתרץ שהו"? יביאם ואשר יוציאם ואשר"
 - "ונשאם"כרועה, או  - "ורעם"ט)  כח' (תהלים" ורעם ונשאם עד העולםחז"ל את הפסוק: " זה פירשו. לפי הצאן

זכות, להם  היהתל נשיא. וכשלא ך היא דרכו שכ כי כדרך הנשיא, "אשר יצא לפניהםמשה: " שאמרמה כנשיא. וזה 
לא תהיה "יבצר ממנהיג ש כמו רועה שהולך אחר צאנו, ולא "ואשר יביאם אשר יוציאם"לפחות יהיה להם מנהיג אז 

  . "וכרועה עדרו ירעה"שאינו נשיא,  לפחות יהיה להם מנהיג אףש, "אין להם רועה כצאן אשר 'עדת ה
  

  (במדבר כח' יא) "חדשיכם ובראשי"
 שםאשר נסתרת "באמרו הכתוב כמו שהעיד , יום ראש חדש היה יום קודשש מנהגמנהגמנהגמנהגשבזמנם היה  "ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

הכתוב ייחס אותו מולכן  .מעשהשל  יוםלא נחשב אצלם שיום ראש חדש  דבר המראה יט) כ' א (שמואל "ביום המעשה
ולא  "בכוריכםביום "ולא  "שבתכם"לא כתב בשבת וכתב במועדים  לאמה ש "ראשי חדשיכם"לישראל באמרו 

אין לה בעצמה  אשרן הירח ידומה לעניישראל בעולם  הצלחתלהראות שזה היה  מנהגלטעם הו ".ביום סוכותיכם"
מניעת האור או את גורמים שעל ישראל הוא כפרה ר"ח של  חטאת. קרבן המזולתה תקבלהיא ממה ש אור כלל זולת

(מוסף " תשועת נפשם מיד שונא ,לכולם יהיו כרוןיז ,שעירי חטאת לכפר בעדםתפילה: "ז"ל בחכמו שהתקינו  עוטוימ

מפני שכפרתו  "לה' חטאת"שלכך נאמר בשעיר ר"ח חז"ל לפיכך אמרו ' חלול העל  תשועהזו תהיה הובכפרה  ,לר"ח)
כלומר  )ס:(חולין  "את הירחעטתי יעל שמ עליאמר הקב"ה הביאו כפרה " :באמרםו כוונת חז"ל וזה' דוש ימועילה לק

  . את ישראל הכשהגל הירחאת הקב"ה  עטישמגלל המחולל בגוים בה' דוש יקאת  להשיגובכך הביאו כפרה בשבילי 
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