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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 
 (יז' במדבר כה)" הכיתם אותםאת המדינים ו צרור"

הלוא אין הכוונה ? "הכיתם אותםאת המדינים ו צרור", כעת' מה עניין הציווי שצוה ה, הקדוש" אור החיים"מקשה ה
אם , (ב 'לא במדבר) "המדיניםמאת  ישראלנקום נקמת בני : "הרי מצאנו שאחרי כן בא הציווי, שיצאו מיד לנקום במדיין
טעם אדם שלפי ש .לתקנתם של ישראלבציווי זה הוא לטובתם ו' ומתרץ שכוונת ה? מדוע, כך זהו ציווי שלא בזמנו

דבר ה לתאומהוכל עוד שלא נפרד החוטא , שלא לרצונואפילו שולט באדם טעם הזה טבעי הבאופן  ,חטאהטעם את 
. (ז 'בראשית ד) "ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו: "מובן מהכתובמו שכ, הוא מושלל מהכפרה, אליו התשוקמהו
גם נדבקו בפעור , במחשבה ימ, במעשה ימ, הזנותהטעם של ת ועריבאת טעמו  בני ישראלהרי שלפנינו במציאות ו

 שהלא היתה, המגפהאת מעליהם  לסלקוותם א לרפארצה ' הו, (ג 'במדבר כה) "לבעל פעור ישראלויצמד " :בוכתש
' כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ה כי" :בוכתש, תו כל הנצמדים לבעל פעורממגפה בישראל עד אשר 

ארבעה במגיפה ויהיו המתים " :אמרעליהם נאלף ששאין הכוונה לאותם עשרים וארבעה  (ג 'דברים ד)" יך מקרבךקל-א
ומה שאמר  .ומתו על שרצו לשלוח יד בפנחס שמעוןאלו משבט ל היו "לפי חז, כי (ט 'במדבר כה) "עשרים אלףו

ומה . אלףעשרים וארבעה לבד האחרי הפעור מכל הזונים ל איההכוונה " אשר הלך אחרי בעל פעור: "הכתוב
את הטעם  גם להתעיבוהמחטיאים את לשנוא ולהקדים היתה הכוונה בזה , "המדייניםצרור את "ואמר שהקדים כעת 
 "משנאיך" פירושש (כא 'תהלים קלט)" אשנא' הלא משנאיך ה: "הכתוב אמרמדרך והוא על , בא מהםשהערב והטוב 

היא ו, תאות העבירהמהם  מחשבה זו תתרחק באמצעות. בטובירה בחאת ה אושגורמים לשנ "משניאיך"כאלו אמר 
 . בהם נגף יהיהולא , ארס תאות הניאוףו, ם מחשבת עבודה זרהמיהקודונות עולהם הובזה יתכפר , תהיה להם לזרה

 

 (ח' במדבר כז) "בני ישראל תדבר לאמר ואל"

בנות צלפחד ולדעתו , ישראל על ידי נשיםבני צטוו את תשומת לבנו לכך שאת מצוות הנחלות ה "רבינו בחיי"מעיר 
פרשת  ראויהגרמו מיתה לעולם לכן הן אלו שוהנשים . טעם הדבר הוא משום שכל עניין הנחלות נובע מהמיתה

ומה שזכו לזה בנות צלפחד . הנחלה נוהגת בחיים מסבת המתיםמשום שכאמור יכתב על ידי נשים הנחלות לה
 ". ארץ החיים"כנגד  המכונה "'ארץ ה"היו מחבבות את הארץ הנקראת הוא משום שהן , דווקא

 

 (יט' במדבר כז)" לעיניהם וצויתה אתו"

 (י"רש)" על מנת שתקבל עליך, דע שטרחנין הן סרבנין הן, על ישראל"
אמירת כי  ,אמר בינו לבינויזה להיותר לדבר כי ראוי , "לעיניהם"אמר י ממה שנ"חולק על פירושו של רש ן"הרמב
היותם עוד על  םבפני עצמאותם שיזהיר ראוי יותר , מבחינה מוסרית, בכללו, התפקרותלהם לגרום תבפניהם הדבר 
ת הנגיד ומצוהיא שעל משה לצוות את יהושע את " ניהםוצויתה אותו לעי": שכוונת הכתוב אאל. םוסרבני םטרחני

להיות נלחם  ,ינםישתדל מאד בענשיו רזהיעליו לה ,פקידם בידובני ישראל ומשה מהיותו ראש ב, כעתכי , והשופט
כדי , לעיניהםשיאמר ראוי דבר זה אכן ו. זהר בדבר המשפטיויהיה הוא המוציא והמביא אותם ולה' מלחמות האת 

 :עשה משה שנאמר ךוכ. ינם בדרכי האמת כי כן צוה אותו רבויילך בענשהוא כי ידעו , ישמעו אליושיבטחו בו ו
 . (ח-ז 'דברים לא)" לא תירא ולא תחת... ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ"
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" 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 זו    "סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"חשון          מרסדס בן חמו בת שמחה ז' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז
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  (ה' במדבר כו)" הפלאי משפחת לפלוא החנכי משפחת חנוך"
 המצריים שלטו שלא הם סבורין שבטיהם על מתיחסין אלו מה :אותם מבזין האומות שהיו לפי ,החנכי משפחת"

 מצד ד"ויו זה מצד א"ה עליהם שמו ה"הקב הטיל לפיכך ,בנשותיהם וחומר קל מושלים היו בגופם אם ?באמותיהם
, לישראל עדות ה-י שבטי (קכב תהלים) דוד י"ע שמפורש הוא וזהו אבותיהם בני שהם עליהם אני מעיד לומר זה

  (י"רש" )לשבטיהם עליהם מעיד הזה השם
 ולא שלטו תערובת  ה בישראל שוםתשלא הישיש לנו הוכחה ברורה  "שמחת הרגל"בא "רבינו החידומר א

 הרי זה נכון כאשר  ,נוהג עולם כמנהגומשום שהבא על הערוה מוליד ממזר ש אמרשנ, בנשותיהםהמצרים 
 דרך שלא במנהגו של עולם אלא ביולדות נשות ישראל היו שבמצרים  אבל, כמנהגו של עולםזהו באמת 

 היו הנשים ש כיםמופת חותאות ו וזהאם כך , ה נס על שקר"יעשה הקבלא ברור שו ,כרס אחדבששה  ,נס
 ים שהיו הנשששמה  "פני דוד"נלמד מכאן אומר רבינו ב .אומות העולםעם  ה שום תערובתתכשרות ולא הי

 זה ו, שבשמם א"וה ד"וותיות יבא' העדות מלבד וזה , בכרס אחת הוא מופת שהיו כשרות יולדות ששה
 , "הפלואי" "החנוכי", ד בסוף השמות"ואילו את האות יו תחילת השמותב אה״את האות  כתובהרמז מסביר מדוע 

 העולם אלא שישה  שים עצמן שהיו יולדות שלא כמנהגנשהז לרמובא  ,האשהא היא כנגד "כי ידוע שהאות ה
 וכל שכן  ה לא יעשה נס על שקר"הקב לומרכ ,ניסא לשקרי דלא עביד, לבד ראיה ומופת וזה, בכרס אחד

  .ה מעיד עליהם-שם יכאשר ה
 

, כי לא התפקדו בתוך בני ישראל, כל זכר מבן חודש ומעלה, ויהיו פקודיהם שלושה ועשרים אלף"

 (סב' כובמדבר ) "כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל
, "כל זכר מבן חודש ומעלה, ויהיו פקודיהם שלושה ועשרים אלף: "היא כך ת הפסוקשהבנ" משך חכמה"מבאר ה

היה מנינם אם תשאל מדוע ו. שמנינם היה מבן עשרים" כי לא התפקדו בתוך בני ישראל", לכן היה מנינם מבן חודש
לכן היו , "כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל"התשובה היא ? אלף במספרעשרים ושלשה רק  ,כל כךמועט 

, "מבן חודש"נמנים הראשון היו הבמנין גם . תלקי-אה הברכהולא חלה עליהם הריבוי המופלג מ, ים במספרמעט
  .בתוך בני ישראל ונמנלכן לא , "מבן חודש"שגם הם הבכורים את כדי לפדות וזאת 

 

 (סד' במדבר כו)" לא היה איש ובאלה"

נשים היו בו אבל , "בערבות מואב"הקודם  הכתוב אומר שבמנין הזה לא היו אנשים שהיו במנין" כלי יקר"הי לפ
את ו י שהאנשים שנאנפמ, בלבדעל האנשים לא נגזרה על הנשים אלא מרגלים הגזירת כן ששהיו בזמן המנין הקודם 

בנות מל "חזו זאת דולמהנשים היו מחבבות את הארץ ואילו  (ד 'במדבר יד) "נתנה ראש ונשובה מצרימה"ו הארץ ואמר
בדבר " כלי יקר"תולה ה ההסבר להבדל זה בין הגברים לנשיםאת , (ד' במדבר כז)" לנו אחזהתנה "אמרו שצלפחד 

בארץ מצרים או שאר אשר מהגשמים יותר רץ ישראל מצויים באש ארצותהלשאר רץ ישראל הידוע שיש הבדל בין א
תבואה השדות את עובדי האדמה להשקות  םצריכי ,שם םימצוימאחר שאין הגשמים  ,והנה בארץ מצרים. ארצות

תרומות הפרשת מהתורה ה אותם טורח גדול בשדות פטרלהם את גן הירק ומאחר שיש  םברגליהם כמו שמשקי
 ,שם בעתם םשהגשמים יורדירץ ישראל אבל א ,תן חלק למי שלא עמל בונשינת כי אין שורת הדין נות ,ומעשרות

אר מלאכות שבשדה בשחרישה ובזריעה וביש לו טורח אמנם  ,השדותואין לבעל השדה כל כך טורח גדול בהשקאת 
לכהנים ' של החלק הדין הוא שיתנו מ ןכל ע ,"נותן מטר בעתו"שהוא  חלק בשדה מצדיש ה "קבגם לכל מקום מ

 יו אבירי לבמפני שהם ה ,ם שונאים את הארץגבריהיו ההזה הטעם ומ. כי משלחן גבוה הם זוכים', המשרתי  ,וללוים
 אמרוו ,יםביחייהיו ם הבו למקום מצדקה  יםפטורשבו הם ממקום כת ללא היה להם חפץ ורצון ל ,הרחוקים מצדקה

מן  חנם"הכוונה " חנם"ל ש"חזודרשו  (ה 'במדבר יא)" דגה אשר נאכל במצרים חנםזכרנו את ה", בפה מלאזאת 
הקשואים ואת  את"זה מנו שם הטעם המותרומות ומעשרות הפרשת לא לבמצרים שהיו אוכלים ו רכזהם נ ,"המצות

במעשר חייבים רץ ישראל הם ובא, אפילו מדרבנן, וץ לארץמן המעשר בח םלפי שכל אלו פטורי "האבטיחים
. מקום החיובשהיא את הארץ  שנאום לכן הם ם צרה בכהנישהיתה עיננלמד  "חנם מן המצות"מרו וממה שא .מדרבנן

הן והן מצות חלה המיוחדת לנשים ותלויה בארץ  ,הצדקהות את והיו אוהבצדקניות היו דור ההנשים של אותו  אבל
 תלטושאינה מקום החיוב כי סתם אשה אינה רשאית ומשום שהיא את הארץ  והבאלכן הן שאר תרומות ומעשרות 

נשים  בזכות" :ל"זמה אמרו ח וזה .תתהחוב מוטל על בעליהן לבו למקום שכת ללו חפצות היהן  לכןבנכסי בעלה 
לומר בזכותם יצאו ממקום הפטור למקום החיוב אשר כ (סוטה יא) "צדקניות שהיו באותו דור נגאלו אבותינו ממצרים

קה הצדות את לפי שהיו אוהבעל בנות צלפחד שהיו צדקניות  (ב קיט"ב)ל "זו חרמאאליו נכספה וגם כלתה נפשם וכן 
 ".תנה לנו אחוזה"על כן אמרו 
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