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 במדבר פרק כה 
 ֶאת ָצר�ר) יז( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) טז(

� ָלֶכ� ֵה� צְֹרִרי� ִ י) יח( :א�ָת� ְוִהִ יֶת� ַהִ�ְדָיִני
� ְ'ַבר ְוַעל ְ)ע�ר ְ'ַבר ַעל ָלֶכ� ִנְ ל$ רֲאֶ� ְ�ִנְכֵליֶה

ָ ה ֲאחָֹת� ִמְדָי* ְנִ(יא ַבת ָ ְזִ�י  ַעל ַהַ�ֵ-ָפה ְבי�� ַה�+
 :ְ)ע�ר ְ'ַבר
 

 י"רש
 שנאת� להודיע/ . 'וגו המכה האשה וש�) טו(

 להחטיא כדי, לזנות מל/ בת שהפקירו מדיני� של
 במדבר (תמחמש אחד . אומות ראש :ישראל את
', וגו צור ואת רק� ואת אוי את מדי* מלכי) ח לא

 ולפי, אמות ראש שנאמר, מכול� חשוב היה והוא
  בית :שלישי מנאו בתו להפקיר בעצמו בזיו* שנהג

 )יז( :מה� לאחד מל/ היה וזה, ואלדעה ואבידע וחנו/ ועפר עיפה למדי* היו אבות בתי חמשה . אב
 . פעור דבר על' וגו לכ� ה� צוררי� כי) יח( :אות� לאייב עליכ�. הווה לשו*, שמור, זכור כמו . צרור

 שהיתה רות מפני, להשמיד צוה לא מואב ואת. פעור אחר להטעותכ� כדי, לזנות בנותיה� שהפקירו
 ):ב לח (קמא בבבא כדאמרינ*, מה� לצאת עתידה

 

 ן "רמב
 כה לעיל (פירשתי כאשר . בנכליה� וטע�) יח(
, הזאת הרעה המחשבה חשבו די*מ זקני כי) א

 זקני אל מואב ויאמר) ד כב לעיל (שנאמר כמו
 זו עצה נתנו וה� מתחלה נתיעצו בה� כי, מדי*

 5 אות� ויצמידו עמה� בנות� שתזנינה למואב

 נזכר לא וא�, הש� מעל להדיח� פעור לבעל
�, עמה� לזנות מלכ� בת לה� ששלחו ועוד. ש
 . אחות� י*מד נשיא בת כזבי דבר ועל טע� וזה
 בת כבודה, נעשה המלכות יועצי מדעת לולי כי

 10 מואב בערבות בשטי� תבקש מה במדי* מל/

 בערבות ישראל כי, אחר ע� מחנה אל לבא
 המדינית ש� תבא ומאי*, היו בשטי� מואב
 אותה ושלחו, מאד תאר יפת היתה אבל. הזאת
 רבי� יפה אשה בתואר אמרו כי ש� מדי* זקני

 15 ג� שהיה הוא וקרוב ):ב סג יבמות (הושחתו

� עבר מואב מאר6 בשובו כי, הזו בעצה בלע
, המלכות ביועצי והיה מש� דרכו כי במדי*
 לפיכ/, בה� יהיה מה לדעת ש� נתעכב ואולי

 לא להל* (ש� והרגוהו במדי* ישראל מצאוהו
 20 למקומו וישב ויל/ בלע� ויק� פירוש ויהיה). ח

 וכ*. ארצו אל לשוב לו שהל/, )כה כד לעיל(
 ברשות רק המתנבא יהרגו לא ישראל כי, נראה

 ה� צוררי� כי לה� נאמר כאשר אבל, התורה
� כל הנה', וגו לכ� נכלו אשר בנכליה

� 25 ג� המיתו ולכ*, מיתה מחוייבי המתנכלי

� :הזאת הרעה העצה בעל שהוא ידעו כי בלע
 על אבל, מה� להנק� ה"הקב צוה והנה

� את תצר אל) ט ב דברי� (הזהיר כבר המואבי
 אדו� גבול אל באו בתחלה ישראל כי. מואב

�, מאד ונשמרת�) ד פסוק ש� (עליה� והזהיר 30 

 תצר אל לו ואמר מואב לגבול באו כ* ואחרי
) יט יח פסוקי� ש� (אמר כ* ואחרי, מואב את

 וקרבת ער את מואב גבול את היו� עובר אתה
) כד פסוק ש� (ואמר. תצור� אל עמו* בני מול
 35 ביד/ נתתי ראה ארנו* נחל את רוועב סעו קומו

 עשה אשר כל בלק ראה זה כל ואחר, סיחו* את
 סיחו* האמורי מלכי שני שה� לאמורי ישראל

 אל אזהרת כ* א�, כולו הזה העני* ונעשה ועוג
 את צרור למצות מוקדמת מואב את תצר

� 40 שאמרו האגדה לשו* על תמה ואני :המדיני

 עלה כיו, מואב את תצר אל, )א לח (קמא בבבא
, ברשות שלא מלחמה לעשות משה של דעתו על

 מדיני� ומה אמר, בעצמו ו"ק משה נשא אלא
 צרור תורה אמרה למואב לסייע אלא באו שלא
 45 לא עצמ* מואבי�, אות� והכית� המדיני� את

, דעת/ על כשעלה לא ה"הקב לו אמר, שכ* כל
 המואביה רות מה� להוציא לי יש פרידות שתי

 הזהירו ו"הק קוד� הנהו. העמונית ונעמה
 למה, ו"הק מפני א� ועוד. המואבי� מ* למשה
 50 הקפידו לא אולי. עמו* מבני להזהיר הוצר/

 שגלוי לומר הכוונה אבל, בכ/ האגדה בלשו*
 את צרור אותו כשיצוה כי יתבר/ לפניו

� מלחמה לעשות ו"ק למשה יהיה המדיני
 להזהירו והקדי� אחרת ברשות שלא במואב
 55 בבני ג� הזהיר במואב הזהירש ומפני, מזה

 מ* אזהרתו שתהיה משה יחשוב שלא, עמו*
 גמלו ה� ג� כי, עמו* בבני רשות לבדו מואב
� :ובמי� בלח� אות� קדמו ולא רעה לה

 מפני עשו שהמואבי� מפני, אחר ומדרש
 60 מדיני� אבל, אות� שוללי� שהיו היראה

 י"רש שכתב כמו, לה� לא ריב על נתעברו
 הפשט דר/ ועל). ב לא להל* (מסעי אלה בסדר
 לוט לבני נתנה הש� ומואב עמו* אר6, עוד

 הצדיק את ששרת אביה� לוט בעבור ירושה
 65 הרשה לא ולכ/, האר6 לאותה עמו וגלה

 חטא� מפני אבל, בארצ� רעה לה� לעשות
, אות� קרבו ולא ישראל את שהרחיקו
� עמוני יבא לא עמו מעל להרחיק� העניש
 כנגד מדה, )ד כג �דברי(' ה בקהל ומואבי
 70 :מדה
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  פרשת פנחס -ספר נועם אלימלך 

בהוה ' ויש לדקדק אמרו כי צוררי� כו' ד כזבי כו"על דבר פעור וע' צרור את המדיני� כו'  כוויאמר
על דבר העבר ונתהוה כבר וג� אמרו בנכליה� שפירוש המחשבה וכי במחשבה לבד הרעו לישראל 

 כוונת הבורא ברו/ הוא יקר* בדבר פעור וכזבי כנאמר ונראה לפרש כי עהלא ג� פעלו המעשה ג� כ
 �בנקמתו במדי* היה מחמת גודל המחשבות והרהורי� רעי� שנתהוו לישראל על יד� בדבר

בסיפור המעשה דפעור או מעשה דכזבי ועל ידי הדיבור שדברו ב� נפלו לישראל הרהורי תאויות 
 מחשבות נופלי�חמנא ליצל* וכל זמ* שהקליפה בעול� אזי והכלל בזה שבכל עבירה נברא קליפה ר

וג� בנידו* דיד* כל . רעות לאד� מאות� העבירה וצרי/ האד� השב לבער הקליפה ההיא מ* האר6
זמ* שהיו אות� הרשעי� המדיני* בעול� אז היו עדיי* הרהורי עבירה דפעור שולטי� בישראל 

 וררי�וזהו כי צ' ו השלו� לנקו� בה� נקמת דלבלבל לה� המחשבה ולכ/ נצטוה משה רבינו עלי
בנכליה� אשר נכלו לכ� על דבר . לכ� בהוה פירוש עדיי* ה� צוררי� לכ� ומפרש הכתוב במה

ולכ/ ' ד כזבי כו"פירוש באות* המחשבות הרעות המתהוי� לכ� בדברכ� במעשה דפעור וע. פעור
 :ל"ב/ אמ* כ* יהי רצו* וקתבערו אות� מ* האר6 ותהיו טהורי� וקדושי� ובערת הרע מקר

 

 
 שער ב  -ספר שערי תשובה לרבינו יונה 

 כל בלבו ויקבל, בתשובה ויחזור ויכנע וישמע יקשיב והמוכיחי� החכמי� מוסר ישמע כאשר ]י[
 כי, גדול לאור מאפלה יצא קט* ברגע הזה האיש והנה. מדבריה� דבר יגרע ושלא, התוכחות דברי
 עושה להיותו עליו ויקיי�, המוכיח דברי שמעו ביו� ויקבל ושב יבי* ולבבו ויסכית יאזי* אשר עת
, לעתי� בינה יודעי יזהירו כאשר להזהר, ומעלה ההוא היו� מ* התורה תופשי יורוהו אשר ככל

, בלבבו ככה עליו וגמר במחשבתו כזאת קבל אשר ומעת. אחר לאיש ונהפ/ התשובה בידו עלתה
 אמרו וכ*! קלה בשעה נפשו צדק כי ואשריו, והמוסרי� המצות כל על ושכר זכות לנפשו קנה

 מיד וכי, "ישראל בני ויעשו וילכו): "כח, יב שמות. כח יב, בא מכילתא (לברכה זכרונ� רבותינו
 הכתוב עליה� מעלה לעשות עליה� שקבלו כיו* אלא? לחדש עשר ארבעה עד עשו לא והלא? עשו

. מתקיימת חכמתו מחכמתו מרובי� שמעשיו כל): כב פרק נת* דרבי אבות (ואמרו. מיד עשו כאילו
 לשמור נאמ* בלב נפשו על קבל אשר האיש כי, הדבר ביאור . ונשמע נעשה): "ז, כד שמות (שנאמר
 מ* בידו יש, המשפט על היושבי� לו יאמרו אשר המשפט פי ועל יורוהו אשר התורה פי על ולעשות
� לא אשר הדברי� ועל, לה� ותב* התורה מדברי אזנו שמעה אשר על, המצות כל על שכר הזה היו
 יו� זאת ואחרי, מעיניו נעל� כל ועל אליו הנגלות על זכות וקנה, לבש וצדק עדנה, עליה� אזנו גלו
� מרובי� מעשיו הזה האיש ונמצא, מלמדיו מכל וישכיל, מוכיחיו דלתות על וישקוד ידרוש יו

, "ונשמע נעשה "בסיני ישראל שאמרו מה כעני*ו, אתו שכרו והנה, הדבר את ידע לא כי, מחכמתו
 מרובי� האד� מעשי שיהיו יתכ* לא אחר ובעני*. השמיעה לפני נפש� על המעשה קבלת שהקדימו

 . יודע שהוא ממה
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