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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 
 (ד' במדבר כ) "הזה אל המדבר 'ה את קהל הבאתם ולמה"

, צמאב המיתה של שהוא מקום סכנ, ם דרך מדבראות הביאודוע מ טענת בני ישראל היא, הקדוש" אור החיים"לפי ה
שאין שרואים כיון בטענה הזו היא ש הנסתרתוהכוונה , המדברשלא דרך בדרך אחרת ם אות הם להעלותילעשהיה ו

וכוונת אומרם ? המדברדרך אותם  הביאכשסמך  העל מאם כך , לשתיהמים במדבר להם דאוג שיהיה לכח ביד משה 
לא א להעביר אתכם החובטאחרת אין דרך שלא היתה ברירה אחרת ו, נולאם תשיבו היא לומר ש, "ולמה העליתונו"

להביא אותנו אל הוא מוכרח דבר כיון ש, נו ממצריםאות כם להעלותילעהיה לא אם כך הדבר הרי ש, מדברהדרך 
 . מדבר אינו מעלה צמחיםש :(חולין פח)ל "זחשאמרו כפי , ..."א מקום זרעל"הרי ש, שיש בו סכנה, הרע הזה המקום

 

 (ח' במדבר כ)" אל הסלע לעיניהם ודברתם"
 ? "חטאו של משהמה היה "מביא מספר דעות לשאלה המפורסמת  רבינו בחיי

מים בשמו של  שיוציאשידבר אל הסלע להכות את הסלע אלא הצטווה רק וה וצטהמשה לא היא ש י"רשדעת 
שהרי  ין זה כדי להכות את הסלעהמטה אאת לקחת ה "אותה הקבוה יומה שצ, "ודברתם אל הסלע"ה שנאמר "הקב

ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו " :שכתובפי כ, בידו להים-האמטה כשמשה  שהעכל האותות שאת מצינו 
, "ודברתם אל הסלע" צטווהשו כמו אלי שהכה את הסלע ולא דבר "ויך"ה במלמתואר החטא ו. (שמות ד) "את האותות

ח וכ ה שלהחלשו זהכאה הבהיה ו, ות את הסלע במקום לדבר אליוהכלכי שניהם הסכימו  על שניהםולכן חל העונש 
מתקדש שהיו  'השם היה  ךנעשה כהיה ואלו , ה בדבור בלבד"הקב שלציא מים במצותו ויהסלע ששהיה ראוי  ,הנס

היה  הכאהל ידי נעשה עהנס אבל כש, וחנאנל וחומר ק' ומה סלע זה שאינו יודע ואינו שומע מקיים דברי ה"אומרים 
ועל זה אמר , נס יידחכמה ותחבולה ולא על של מחוסרי אמנה לומר שהענין נעשה בדרך אלו שהם פתחון פה אצל 

דבור בלבד היו מקדשים היה נעשה הנס על ידי ם אכי , "ישראליען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני : "הכתוב
  .שם שמיםבכך 
ומשבא לכלל " זאת אמרכשכעס עליהם המלמדת שמשה  "המורים" הבמלמתואר משה  לשהחטא ש ם"הרמב דעת

עדת בני ישראל במקום  לפניכעס יאדם גדול כמוהו י אין זה ראוי שעם משה כה דקדק "והקב, "כעס בא לכלל חטא
מריתם את "ועל זה אמר , תכונה רעה בנפשמצביע על הכעס כי , חלול השםיש בזה בחינה של ו, שאין ראוי בו הכעס

ביודעם כעס ומשה וכשראו ש, בן בוזי כיחזקאלאשה קטנה שבהם היתה עד ש ,חכמים גדוליםהיו כי ישראל , "פי
מים ולולא זה ו קשיבעל כך שעס עליהם וכה הוא זה ש"שמשה הוא מושלם מכל הבחינות והמידות לכן הבינו שהקב

  . כעס' ראינו שהלא הרי ו, לא היה משה כועס
תלו כלומר הם  "יוציא"ולא אמרו  "נוציא לכם מים"כשאמרו , "נוציא"ה במלמתואר החטא היא ש רבינו חננאל דעת
נראה לא נגלה הוא וכאן  אליהם נגלה' ה על הצור בחורבששכיון חשבו ישראל אכן חלק מבני ו ,םהגדולה בעצמאת 

: הכתובשאמר מה וזה , "היתה זאת' מאת ה"הוציאו מים מן הסלע ולא  םבחכמתאת הנס ומשה ואהרן עשו ש
 . ל בני ישראלנופלת ע" האמנתם"משמעות הכתוב ו, לעיניהםשאתקדש  "להקדישני"
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 :ובכללםהעלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל " נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

     ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז ו   "סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"דס בן חמו בת שמחה זסמר  חשון        ' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז
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  (ב 'יטבמדבר ) "דבר אל בני ישראל"
 , אליהםיתחברו כלומר שאהרן שידברו עם בני ישראל את משה ואת צוה ' הש "נעם אלימלך"הפרש מ

 למדרגות יעו הם יגשאר הצדיקים הקטנים מהם ועל ידיהם  לאגדולים צריכים התחברות הגם הצדיקים כי 
 ך כ יפעלחיבור זה תחברו עמהם וה ופירושש, "דבר אל בני ישראל: "כתובהו היא כוונת יותר וזגבוהות 

היינו מה שהצדיק מוצא בעצמו חסרונות שהוא סורר ומלוכלך בחטאים ד, "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה"ש
לומר כ, "תמימה"גה הזאת מדרויגיעו ל (יח 'ישעיה א) "אם יהיה חטאיכם כשנים" :הכתוב על שם "אדומה"הנקראים 
 . לבבו באמתבם מישיהיה ת

 

 (ב' במדבר יט) "לאמר 'ה התורה אשר צוה חוקת זאת"
  השכלש מצות ישהיא ש" התורה חוקת זאת"שכוונת הכתוב  "לוי קדושת"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
 , אלו מצות לש' ה ציוויקב ע אותם עושההוא ש כך כל ניכרן אי אותםמקיים  אדםשכאשר ה צאיוו, אותם מחייב

  אדםכאשר הו, םמטעמבין את מ השכל ןשאי מצותה "לנו הקב נתןן לכ, אלא עושה הוא מצד ההיגיון והשכל
 : בפסוק מזורמה שמ וזה. עליו ה"קבהמשום ציווי  רקזאת  עושההוא שלכל  ניכר אזי אותםמקיים 

  שיהיה כדיהוא , אותם מחייב השכל איןכלומר ש חוקה הם אשר תומצו הבורא נתןמה ש, "התורה חוקת זאת"
 .ולא מצד השכל עליהם הבורא ציווימשום  רק תהמצומקיים את כל  שהאדם, "אמרל' ה צוה אשר" נראה

 

 (יז' במדבר כ)" נלך המלך דרך"

כל  ו שלמנהגוזהו  ,צוה המלך שנלך בהאותה יאותה הדרך היא ל" דרך המלך: "שהכוונת הכתוב" ספורנו"מבאר ה
כדי  ךבדרמורה אתם מלוה ולח ושוהוא גם  ,אנשי שלומושהוא של לצבא דרך ארצו מעבר אפשרות נותן ש מלך

 . עברםדרך ב הארץאנשי הצבא לא יזיקו ליושבי ש
 

 (יח' במדבר כ)" לא תעבר בי: ויאמר אליו אדום"

 , בלבד ולא מצויין כלל שם המלך" אדום"אלא " מלך אדום"ב וכתנאמר בלא ש "משך חכמה"מעיר ה
להם בית ה שהיה ומסביר זאת בכך ששיטת השלטון באדום הית, שהיה מלך האמורי סיחוןשנאמר אצל כמו שלא 

 'ירמיה מט)" בזוי מאוד, קטן נתתיך בגויים": על הפסוק .(עבודה זרה י): ל"כמו שאמרו חז. פרלמנטדהיינו מועצת העם 

לכן כתוב . דעת העםוהשלטון מתנהג לפי , ירושהאינה עוברת בהמלכות כלומר " מלך בן מלך"שאין להם , (טו
דברים ) "ונך אותו ואת בנו": בוכתשכמו , ה ירושה לבנותהיהמלכות ן שסיחואצל אבל ". וימאן אדום" "ויאמר אדום"

 . (ל 'דברים ב) "ולא אבה סיחון", (כג 'במדבר כא) "ולא נתן סיחון"ב ולכן כת, (לג 'ב
 

 (א' במדבר כא)" וישב ממנו שבי"

  (י"רש" )אינה אלא שפחה אחת"
הוא בסך הכל " שבי"ולדרוש שכוונת הכתוב  ל להוציא את הכתוב מידי פשוטו"מה דחק את חז ן"הרמבשואל 

על ידי היו מנוצחים כלל כאשר ישראל היו יוצאים למלחמת מצוה הם לא , ומתרץ על פי הידוע? "שפחה אחת"ל
ה לבני קלקללמעט המלחמות שהיתה בהם ימי משה לא נפקד מהם איש שערכו במצוה הת ובכל מלחמו אויבה

שניה מפני חטא מלחמת עמלק הו, (ז 'שמות יז) "בקרבנו' היש ה"מרו כגון במלחמת עמלק הראשונה שא ישראל
כוונה שה "וישב ממנו השבי: "הכתובל את "חזלפיכך פירשו . (מה 'מא במדבר) שלא יעלום משה אות מרגלים שהזהירה

כי , "בכור השפחה"ל נה היאוכושה (כט 'שמות יב) "בכור השבי"הכתוב כלשון , שבו אותה מהםישראל שפחה שלהיא 
 ". נשים וטף"או  "וישב ממנו אנשים: "אחרת היה על הכתוב לומר

 

 (ו-ה' במדבר כא) "לחם הקלוקל וישלח ה׳ בעם את הנחשיםבונפשנו קצה "

ה שהעונש הוא "לכאורה לא ברור מה הקשר בין טענת בני ישראל לבין שליחת הנחשים שהרי ידועה מידתו של הקב
באברים להם שהמן היה נבלע מהעובדה צטערו שבני ישראל ה "דפני דו"א ב"רבינו החידמבאר , במידה של החטא

היא זו " נפשנו"דווקא , "ונפשנו קצה בלחם הקלקל" אמרוהם שמה וזה , ז״לפי שהסבירו חכ ,מעיהםדרך יוצא  ואינו
שיש  מה שהם לא ידעו שכל הסיבה .ולא יוצאת בקרבם תבירור והפסולת נשארמשום שהאוכל אינו עובר  "קצה"ש

רע דבר ואין , מעלמבא שאבל המן , ירורלכן יש צורך בבו" נחשזוהמת ה"זוהמה שמעורבת באוכל היא מה שנקרא 
זוהמת  כלומר, לקו בנחשזו הסיבה שבני ישראל . ולכן לא היה צורך בבירור פסולתלא היתה בו  ,יורד מן השמיםש

 פסולת כמו שארבו שיש ואומר בר על המן מדמי שויפרע מ ויבא, האכילה להוצאה נתנהשסיבה היא ההנחש 
 . קדושהוא דבר המן כי כן נו שאי מה, אכילהה
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