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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 פרשת השבועלהגיגים 
  (ב' במדבר לא)" נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך נקום"

לנקום את משה אמר אילו ו "נקמת בני ישראל"למשה לנקום את ה אמר "הקבשמדרש מביא את דברי ה רבינו בחיי
 םועל מה שונאי, אותנו םז לא היו שונאי"ערלים או עובדי ע היינוע אלו "רבש, ה"אמר משה להקב, "'נקמת ה"

 כנגדשהעומד , "במדין' לתת נקמת ה"אמר  ןלכ, שלךהיא הנקמה אם כך , בשביל התורה והמצות שנתת לנו ?אותנו
 . ה"ישראל כאלו עומד נגד הקב

 

  (ו' במדבר לא)" אלף למטה"

השלל אחד מלכך הביאו  ,רבוא ששיםחמשים מהחלק ה ששנים עשר אלף הםהמפרשים מובאים דברי  "כלי יקר"הב
ים ילקח אלפמשה שובא במדרש מ "אלף למטה" םיפעמיאמר ה שומ .ז מן החמשים כשיעור סתם תרומה בינוניתואח

היו הכל סך ו .הכליםלפי שרק אלף למטה הלכו למלחמה ואלף ישבו על  "אלפים למטה"ומה שלא נאמר  ,מכל שבט
 . אלף מישראלעשרים וארבעה ה שהפילו על זום מהם אלף לנקעשרים וארבעה 

 

 (טז' במדבר לא)" פעור על דבר 'ה למסר מעל בלעם בדבר ישראל לבני היו הנה הן"
שגגו והשאירו את הנשים  עמושאר המפקדים שהיו פינחס והקדוש שהסברה שהביאה לכך ש" אור החיים"מבאר ה

הן הנשים לאחר שהרגו את הגברים למרות שאותן הנשים הן שזנו עם בני ישראל היא משום שהן עשו זאת באונס כי 
כל החטא של הנשים בשלמא אם על כך בא משה ואומר ש. חייבות לעשות כמצוותםולאבותיהם ו לבעליהםכפופות 

ם עשו מעשה אותן הנשיאלא ש, כי אנוסות היו על פי אבותם ובעליהן, זכותלכף  ןיש לדון אות, מעשה הזנותהוא 
להם צורת פעור ות היו מוציאהנשים ל ש"זח בארושכפי , הוא מעשה פעורשלהם וגדולים ה ןאותאחר שלא ציוו 

. יוזמת הנשים ולא מאונסזרה היה העבודה הצא שמכשול יו, ות להם כתנאי למעשה הזנותהשתחוללהם ות ואומר
באמצעות עצת בלעם כלומר , "בלעם בדבר", היו סיבה לבני ישראלכלומר מיוזמתן , "הן הנה"שאומר משה  וזה מה

היו סיבה ן ביוזמתן וה, ין הזנותיענאת ם אלא הל לא אמרבלעם ש צאיו. בנותיהם לזנותאת ם להפקיר ץ להשיע
, "'ותהי המגפה בעדת ה", עורשמע להם אלא אם ישתחוו לפיעל דבר פעור שלא היו רוצים לה' בהלמסור מעל 

 ".הן הנה"הזרה לעבודה ומי גרם , הזנות סיבתמעבודה זרה ולא הסיבת מ
 

  (ב-א' במדבר לב)" ויבאו בני גד ובני ראובן"

הוא הבכור ובן ראובן כי , ראויכ "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד"בני ראובן את בפסוק הראשון הקדים הכתוב 
שאר הפעמים אבל בכל . (טז 'דברים ג)" ולראובני ולגדי נתתי"מר ואהוא המעשה את ספר הכתוב ר משאוכן כ, הגבירה

העצה הזאת והם היו המדברים את נתנו אלה שהם שבני גד  ן"הרמבמבאר , בני גדהכתוב את קדים מפרשה הזו ב
ולפיכך לא היו , (כ 'ם לגדברי)" וטרף זרוע אף קדקד"בורים יותר מבני ראובן כמו שנאמר יוהם היו ג, משה לאלה יתח

מפחד אנשי ארץ כנען שהם מבקשים זאת משה חשד אלא ש .יראים לשבת לבדם בארץ הזאת מפני יושבי הארץ
ולכן אמר להם שאינם בוטחים , (לא 'יג במדבר) "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו"אמרו המרגלים עליהם ש

העם נעבור חלוצים למלחמה ונהיה מהירים וראשונים לפני נחנו א, הםחלילה שנירא מ, ענוהם ו, אבותםמו כ' בה
 .כי לחמנו הם' להלחם באויבי ה
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  (ב 'לבמדבר ) "'הזה הדבר אשר צוה לאמר ' לפני הוידבר משה אל ראשי המטות "
 ''ה אמר כה'ב נתנבאו והנביאים, ('יא שמות) 'הלילה כחצות' ה אמרכה ' :שנאמר 'כה'ב נתנבא משה, הדבר זה"

   (י"רש) "'הדבר זה' בלשון שנתנבא משה עליהם מוסף
דרך הצדיק ש" נועם אלימלך"מתרץ ה? ניבאולשון באיזה  "נפקא מינה"הביניהם ומה לכאורה לא מובן מה ההבדל 

 יםכתובדבריו הקדושים דבריו נדמה לו שאת השומע  יגודל קדושתו אזעקב בו  תדברמלקים -הגדול אשר רוח א
כלומר , "'הזה הדבר אשר צוה "פסוקים המסייעים לדברי הצדיק והוא אומר על דברי הצדיק את ומוציא בתורה 
כל שכל כך שיהיו ה גבוהה צדיקים אשר אינם במדרגהשאר ו. 'המפי  ונאמרשהצדיק הם הדברים ל שאלו דברים 

דברי יושר ואמת אמנם אלא שמעידים על דבריהם שהם  ,כתובים בתורהדברים אלו ם כאלו רוח בעיניידמו השומעים 
שהיו : כלומר" כל הנביאים מתנבאים בכה"י "ו כוונת רשכתובים בתורה וזן הם דברים שלקים חיים אבל אי-ודברי א

ומרים על כלומר א, "זה הדבר"נוסף עליהם משה שהתנבא בלשון  "ונכון" "ראוי" "כה"לומר על דבריהם  םמעידי
נמצאים דברי תורה והם שדבריו מעידים הכל עד שהיו כל כך בו  הדברלקים -שרוח א, "'הזה הדבר אשר צוה "דבריו 

 ". דברוידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה ה"וזהו  .בכתובים
 

 (ג 'לבמדבר )" לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"
לדבר שום שלא לשונו את ישמור  אם האדםש "חומת אנך"בא "דיחרבינו הירוש הפשוט של המקרא לומד עבר לפמ

את ישמע ' ה ,יבקש מה׳ כל אשרי מובטח לו שאז, פיואת דברים בטלים ויקדש לדבר נשמר מות הילו, אסורהדבור 
בטלים  שלא ידבר דבריםכלומר , ברו חוליןדאת לא יעשה דהיינו ש" דברו לא יחל: "הכתוב שאמרמה וזה . תפלתו

ללא אלא אפילו  דולא עו, ותפלתאת ישמע ו 'ה, "יעשה והיוצא מפי ככל" יאז, דברים האסוריםדבר לא ישכל שכן ו
 'ככל 'דברו 'יחל 'לא: רמז נוסף יש בפסוק .סאורבי חנינא בן ד וכמ ,יאמר יתקייםהוא כל אשר הוא יזכה שתפלה ה

 "'יעשה 'מפיו 'היוצא"ות של ופי תיבוס, ידועאלול כחודש שצריך לשוב במכן לומדים , ״אלול״ופי תיבות סשהם 
, ה"שלם שהוא אותיות אוה "של הקב אוסמשיח ויהיה שמו וכהשמירת הלשון יבא זכות בש ,״אוה״ תם אותיוה
 "״כסא הוי״ההשם שלם והכסא שלם דהיינו משיח יהיה הוכשיבא , "ה״-על ״כס״ ״י כי יד"פסוק בות זורמה

  .תלוי בלשוןזה כל ו, ותאותיות או״ה החסרהויתמלאו 
 

 (טז' לבמדבר ) "עונהאת  ונשא הפר יפר אותם אחרי שמעו ואם"

 להתחרט ולהפראינו יכול הוא כבר דהיינו בזמן ש, אחרי יום שמעושאם הבעל מפר את נדרי אשתו " ספורנו"מבאר ה
 .רו לעבור עבירהמכריח את חבאחד אחר שכל נושא הוא בעונש כדין , "עונהאת  ונשא", את נדרי אשתו

 

  (ב 'לאבמדבר )" ךים אחר תאסף אל עמיינמדהנקום נקמת בני ישראל מאת "
אחר תאסף אל ... בני ישראל נקום נקמת" :אמרשנ, ה את מיתת משה במלחמת מדין"תלה הקבמדוע , הקושיהידועה 

בור ששתית "שמשום , ולא הלך בעצמומלחמה נחס ליאת פשלח שה סבירה שמהגמרא מהרי , נוספת הישוק ?"ךעמי
אם ? ה אינו יודע זאת"וכי הקב, ה"על הקב ה היאהימתך הא. גדל במדיןהרי משה ו, "ממנו מים אל תשליך בו אבן

ה "ר)על פי הגמרא   פולימאוסטרורבי שמשון מתרץ  ?שילך לנקום בהם ה את משה"הקב ציוהמלכתחילה מדוע , כן

ואומר . םדאת שמואל כנג בששקל הכתו, (ו 'תהלים צט)" בכהניו ושמואל בקוראי שמורן ואהשה מ: "בכתוה לע :(כה
משה ואהרן : "ךכל עואומרת הגמרא   (יא' בי שמואל א ) "וישלח את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל": וקסהפ

 כמשהירובעל בדורו  ,לומר לך ,כשלשה חמורי עולם, שקל הכתוב שלשה קלי עולם, "ושמואל בקוראי שמו בכהניו
 ,נתמנה פרנס על הצבורש םללמדך שאפילו קל שבקלי ,יפתח בדורו כשמואל בדורו ,בדן בדורו כאהרן בדורו ,בדורו

, רוזה בדוו כמו בדורשזה  לומר לך רקשאין הכונה   פולימאוסטרורבי שמשון אומר  . "שבאבירים כאבירהרי הוא 
נשמתו של מצוץ ינ הרש נשמתו של יפתח היושו, וניל משה רבשנשמתו מץ ונצה עון הידרש נשמתו של גואלא שש

אומר למשה שינקום את נקמת ' הכלומר . המדינים דעון נלחם נגדוג ,נובן הוא משה רועדיוצא שג . 'ושמואל וכ
ר חא" ?נקוםי ואהאבל מתי  . ש לו הכרת הטוביי כ. מתכוון אליו' המאת בני ישראל וברור למשה שאין  יניםדהמ

 . יניםדמאת המ' נקמת האת  םנקומשורש נשמתך שיעון דוא גבי ךכר ואח, ם תמותדקו כלומר, "אל עמיךתאסף 
 

  (ג 'לאבמדבר ) "במדין' ה נקמת לתת מדין על ויהיו אנשים מאתכם החלצו לאמר העם אל משה וידבר"

 בוודאי יאז ,ה"קבה עלאם הוא סומך , המלחמל תצאל שרוצה מישכל  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
 החלצו", כך הוא והפירוש. ה"בהק רצוןאת  לעשות רקאלא  עצמו לטובות ןויתכו שלאבתנאי , במלחמה יצליח

 נקמת לתת"תם היא כוונשיוון כ ויצליחו "מדין על יהיו" בוודאי אזו, עצמם הנאתצורך ל ילחמו שלאדהיינו  "מאתכם
 . עצמם להנאת ולא "במדין' ה
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