פ' חקת
 )1במדבר פרק כא
(לג) ַויִּפְנּו ַויַעֲלּו דֶּ ֶּרְך ַה ָּבשָּן ַויֵּצֵּא עֹוג ֶּמלְֶּך ַה ָּבשָּן ִּלק ְָּראתָּ ם הּוא ְוכָּל עַּמֹו ַל ִּּמ ְל ָּחמָּה אֶּדְ ֶּר ִּעי:
ַארצֹו ְו ָּעשִּיתָּ ּלֹו ַכ ֲאשֶּר ָּעשִּיתָּ ְלִסִּיח ֹּן ֶּמלְֶּך
ירא א ֹּתֹו כִּי ְבי ָּדְָך נָּתַ תִּ י א ֹּתֹו ְואֶּת כָּל עַּמֹו ְואֶּת ְ
(לד) וַי ֹּאמֶּר ה' אֶּל משֶּה ַאל תִּ ָּ
ָּהאֱמ ִֹּּרי ֲאשֶּר יֹושֵּב ְב ֶּחשְבֹון:
ַארצֹו:
שאִּיר לֹו ש ִָּּריד ַוי ְִּירשּו אֶּת ְ
(לה) ַוי ַכּו א ֹּתֹו ְואֶּת ָּבנָּיו ְואֶּת כָּל עַּמֹו עַד ִּבלְתִּ י ִּה ְ
 )2רש"י על במדבר פרק כא פסוק לד
אל תירא אותו ( -נדה ִסא) שהיה משה ירא להלחם שמא תעמוד לו זכותו של אברהם שנאמר (בראשית יד) ויבא
הפליט הוא עוג שפלט מן הרפאים שהכו כדרלעומר וחביריו בעשתרות קרנים שנא' (דברים ג) כי רק עוג מלך
הבשן נשאר מיתר הרפאים:
 )3בראשית פרק יד
(יב) ַויִּקְחּו אֶּת לֹוט ְואֶּת ְרכֻשֹו בֶּן ֲאחִּי ַאב ְָּרם ַויֵּלֵּכּו וְהּוא ישֵּב ִּבִסְד ֹּם:
(יג) ַו י ָּב ֹּא ַה ָּפלִּיט ַויַגֵּד לְַאב ְָּרם ָּה ִּעב ְִּרי וְהּוא שֹּכֵּן ְבאֵֹּלנֵּי ַממ ְֵּרא ָּהאֱמ ִֹּּרי ֲאחִּי ֶּאשְכ ֹּל ַו ֲאחִּי ָּענֵּר ְוהֵּם ַב ֲעלֵּי ב ְִּרית ַאב ְָּרם:
 )4רש"י על בראשית פרק יד פסוק יג
ויבא הפליט  -לפי פשוטו זה עוג שפלט מן המלחמה והוא שכתוב כי רק עוג נשאר מיתר הרפאים וזהו נשאר שלא
הרגוהו אמרפל וחבריו כשהכו הרפאים בעשתרות קרנים תנחומא
ומדרש ב"ר זה עוג שפלט מדור המבול וזהו מיתר הרפאים שנאמר הנפילים היו בארץ וגו' ומתכוין שיהרג אברם
וישא את שרה:
 )5דברים פרק ג
ָארכָּּה
כִּי ַרק עֹוג ֶּמלְֶּך ַה ָּבשָּן נִּשְַאר ִּמי ֶּתֶּ ר ה ְָּר ָּפאִּים ִּהנֵּה ע ְַרשֹו ע ֶֶּּרש ב ְַרזֶּל הֲֹלה הִּוא ב ְַרבַת ְבנֵּי עַּמֹון תֵּ שַע אַּמֹות ְ
ְַארבַע אַּמֹות ָּר ְחבָּּה ְב ַאּמַת אִּיש:
ו ְ
 )6בראשית פרק ו
ָָּארץ ַביָּמִּים ָּההֵּם ְוגַם ַאח ֲֵּרי כֵּן ֲאשֶּר י ָּב ֹּאּו ְבנֵּי ָּהאֱֹלהִּים אֶּל בְנֹות הָָּאדָּ ם ְויָּלְדּו ָּלהֶּם ֵּה ָּּמה ַהגִּב ִֹּּרים ֲאשֶּר
ַהנְ ִּפלִּים הָּיּו ב ֶּ
מֵּעֹולָּם ַאנְשֵּי ַהשֵּם:
 )7אבן עזרא על בראשית פרק יד פסוק יג
ופי' הפליט  -שברח ונמלט מבני ִסדום וכן בא אלי הפליט מירושלם .ויש דרך דרש:
 )8מזרחי על במדבר פרק כא פסוק לד
אל תירא אותו שהיה משה ירא שמא תעמוד לו זכותו של אברהם וכו' .דאם לא כן מה נשתנה עוג מִסיחון ,דאלו
בִסיחון שי צא לקראת ישראל ,ולא אמר לו השם אל תירא אותו ,ואלו גבי עוג דכתיב ביה" ,ויצא עוג מלך הבשן
לקראתם" ,הוצרך לומר "אל תירא אותו":
 )9רמב"ן על במדבר פרק כא פסוק לד
אל תירא אותו  . . .ל שון רש"י מדברי רבותינו (במדב"ר יט יט) נתעוררו גם בזה ,מדעתם שלא יירא משה רבינו
מזרוע בשר ,כי עמו ה' אלהינו וכל הגוים כאין נגדו מאפִס ותוהו נחשבו לו ,והוא המזהיר את ישראל אל תיראו
ואל תערצו מפניהם (דברים לא ו) ,והוא המאשים אותם ביראתם כענין שנאמר במרגלים (שם א כט ל) ואומר
אליכם לא תערצון ולא תיראון מהם ה' אלהיכם הוא ילחם לכם ,אבל נתירא משה מפני הזכות שידע לו:
 )11רבינו בחיי על במדבר פרק כא פסוק לד
ויש שפירש שעוג זה אינו אותו של אברהם עצמו אבל היה ממשפחתו ומזרעו ,ומשה נתירא ממנו שלא תעמוד לו
זכות אבי אביו שהיה בזמן אברהם .ולפי זה כשאמרו כאן ִסיחון ועוג אחי הוו אם הכוונה אחים ממש מן האב והאם
היה לו למשה להתירא מִסיחון ג"כ כי גם הוא ראוי ליטול חלק בזכותו של עוג אבי אביו ,אבל היו אחים מן האם,
ועיקר זרעו של עוג הפליט לא נשאר אלא בעוג זה שהוא ממשפחתו ועיקר זרעו מן האב ,ועל כן נתירא משה מעוג
ולא נתירא מִסיחון .אבל אנו אין לנו אלא מה שקבלו חז"ל בעוג זה שהוא ממש אותו עוג של אברהם:

 )11ויש לדעת כיון שִסיחון ועוג אחים היו קודם המבול ועוג לבדו הוא שפלט ואנו רואין שלא נצולו כי אם שמונה
שבתיבה ,אם כן ִסיחון זה מהיכן יצא והיאך היו אחים שאמר עליהם אחי הוו :וראיתי במדרש ִסיחון ועוג בני
שמחזאל היו שהיה מבני האלהים ,ושמחזאל בא על אשתו של חם ִסמוך לכניִסתה לתיבה ,וִסיחון נולד בתיבה,
ולכך שמש חם בתיבה כדי לחפות על אשתו.
 )11ולדעת רז"ל נצטרך לומר בִסיחון שגם הוא האריך ימים כעוג אחיו ,ואריכות הימים של כל אחד היתה ִסבה
לִסבה ידועה מבעל הִסבות יתברך ,ומי יודע מחשבות השי"ת .ומה שאמרו בפרק הרואה (דף נד) מחייה בקרִסוליה
וקטליה ,ירמוז כי משה בטל זכותו ושכר פִסיעותיו ,וכמו שפירש הרב הגדול מורי ר"ש נ"ר בפירוש ההגדות
שחיבר .נמצאת למד שלא היתה יראתו של משה רבינו ע"ה על כחו וגבורתו ועל גובה קומתו ,רק מזכותו ,שהרי
רצונו של הקב"ה אינו דבק באדם לפי הגבורה והכח כי אם לפי הזכות ,שכן אמר הכתוב (תהלים קמז) לא בגבורת
הִסוִס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה ,רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחִסדו:
 )13חזקוני על במדבר פרק כא פסוק לד
אל תירא אתו  -פירש"י שהיה משה ירא להלחם שמא תעמוד לו זכותו וכו' וא"ת אמאי היה משה רבינו ירא הרי
בפרשת לך לך פירש"י עצמו ,היה מתכוין עוג שיהרג אברהם וישא את שרה אשתו אלא י"ל ואפי' הכי זכות הוא
לו דהכי אמרינן במִסכת הוריות פרק כהן משיח אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעִסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו
שלא לשמה שהרי בזכות מ"ב קרבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצתה ממנו רות בתו של עגלון דאמר רבי
יוִסי רות בתו של עגלון בן בנו של בלק מלך מואב היתה ולכך נמי היה ירא משה רבינו שמא תעמוד לו הזכות
שהגיד לאברהם העברי כי נשבה אחיו עד שאמר לו הקב"ה אל תירא אתו.
 )14רבינו בחיי על במדבר פרק כא פסוק לד
וכן אמרו במדרש תנחומא ויבא הפליט ויגד כוונתו היתה כדי שיצא אברהם ויהרג ,נתן לו הקב"ה שכר רגליו וחיה
כל אותן שנים ,ומצד אחר גבה ממנו שנפל ביד בניו ,וכשבא משה לעשות מלחמה עמו נתירא ממנו ,אמר אני בן
ק"כ שנה וזה יותר מת"ק אלולא שהיה לו זכות לא חיה כל השנים הללו ,א"ל הקב"ה אל תירא אותו כי בידך נתתי
אותו ,אתה בידך הרגהו ועשית לו כאשר עשית לִסיחון ,עד כאן:
 )15כלי יקר על במדבר פרק כא פסוק לד
ויאמר ה' אל משה אל תירא אותו .פירש"י שהיה ירא שמא תעמוד לו זכותו של אברהם דאל"כ קשה וכי משה היה
ירא מזרוע בשר ודם באשר ה' אתו ,ועו"ק מאחר שנאמר כי בידך נתתי אותו ואת עמו וא"כ הל"ל אל תירא אותו
ואת עמו ,אלא ודאי שמעמו ודאי לא היה ירא כי ה' אתו אך מאותו היה ירא פן תעמוד לו זכות אברהם:
 )11ומה שמקשים כאן איך היה ירא מזכות זה ,אדרבא הרי באותו זמן היה חוטא ורב מרי כי כוונתו היה כדי
שיהרג אברהם וישא הוא שרה כמו שפירש"י שם (בראשית יד יג) ,אין זה קושיא כי רש"י פירש כן לפי האמת
שהרי ִסוף כל דבר הכל נשמע שלא הועיל לו זכות זה וא"כ ִסופו מוכיח שכוונתו היתה לרעה ולא לטובה ,אבל
משה עדיין לא היה יודע ִסוף הדבר והיה ִסבור שלטובתו נתכוין להציל את לוט ע"כ היה ירא פן יעמוד לו זכות זה.
 )11והשיב לו הקב"ה אל תירא אותו כי בידך נתתי והל"ל כי בידך אתן להבא אע"פ שמתת ה' דומה כאילו היא
כבר נתונה מ"מ במקום שיש לפרשו כפשוטו אין צורך בפירוש זה ,וביאור הדבר שמאז ומקדם כבר נתתי אותו
בידך ,כי מעולם לא היה לו שום זכות ,ובמעשה ההוא היה נרדף עד חובה והיתה כוונתו לרעה ונגזר עליו מאז
שיהיה נתון לך ומִסור בידך וזה פירוש יקר:

