
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  שבועהת הגיגים מפרש
  )ג-ב' במדבר ל(..." זה הדבר,  לבני ישראל לאמר ראשי המטותלוידבר א"

היה , ת נדרי� ושבועותכ�ְלהיא שראשי המטות יאמרו לבני ישראל את ִה" לאמר"א� כוונת הפסוק במילה , לכאורה
, טֵעמשמע בא לַמ" זה הדבר"ובהמש� אומר הכתוב , "לבני ישראל לאמר"ולא " לאמר לבני ישראל"צרי� להכתב 
כל נושא , כלומר, "היתר נדרי� פורחי� באויר"ל בגמרא ש"שידוע מאמר חז, אלא? מה בה למעט, זה ולא אחר

" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"סביר המ? וצרי� להבי" מדוע, התרת נדרי� ושבועות אינו מוזכר בפירוש בתורה אלא ברמז בלבד
לזל בנדרי�  שלא יבואו לזיכדנדר ושבועה נית" להתיר שיהיה כתוב לעי" כל אד� שה לא רצה "שהקב, הקדוש

שה� ידעו ויבחינו ,  בלבדלגדולי ישראלזה ומסר היתר מהמו" הע� הדבר את והעלי� '  ה"נתחכ�"כ" ול, ובשבועות
דברולא יחל "כאומרו , ת לקיי� כל נדר וכל שבועהֶל ֶ%עוליְנאבל בפני ההמו" יהיו , חילוקי המשפטי� שבהיתרב

וביאר לה� , שה� גדולי ישראל, "המטותוידבר משה אל ראשי : "כ� יש להבי" את הפסוקו, " יעשהככל היוצא מפיו
נאמר שהדיבור את  לא יאמר ,כללכלבני ישראל , לומרכ, "זה הדבר, לבני ישראל לאמר"אבל , המצוה בשלימותאת 
  . שנאמר בעל פה לראשי המטות, הפורח באויראת ההיתר ולא " לא יחל דברו... זה הדבר"רק ראשי המטות אלא ל

 

   ) ג'לבמדבר (" 'איש כי ידר נדר לה" 
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש    " (" (" (" (����))))הדא הוא דכתיב כי לא ידע האד� את ִעהדא הוא דכתיב כי לא ידע האד� את ִעהדא הוא דכתיב כי לא ידע האד� את ִעהדא הוא דכתיב כי לא ידע האד� את ִע""""
א לקרב" א להקדיש בהמה לבאד� כאשר ששנאמר בגמרא , אלא. על פניו נראה שאי" קשר בי" הפסוק לבי" המדרש    

 ולא "'הל"א את טשמא יבוהסיבה היא שחששו חכמי�  "'קרב" לה: "אלא יאמר"  קרב"'לה": בלשו" הזהיאמר 
ימות , ו"ח, שמאא יחשש השהסיבה לאר וומב). .ינדרי� (מוציא ש� שמי� לבטלה נמצא  ו"קרב""יסיי� את המילה 

מדוע , וכעת נבי" את המדרש". קרב"" המילהיספיק לומר ג� את לפני ש "'לה "המילשיאמר את הפתאו� אחר האד� 
ויש מקו� אפוא לחשוש פ" ימות באמצע " �)לא ידע האד� את ִע" משו� ש?" נדר'לה"ולא " 'נדר לה"אמר הכתוב 

 )וילהקדושת , נחל קדומי�(            ". 'לה" ואחר כ� "רנד" לומר תחילה �ויהא מוציא ש� שמי� לבטלה ועל כ" עלי
  

  )ב' במדבר לא("  נקמת בני ישראל מאת המדיניםנקום"
ה מגדיר את המלחמה במדי" "אנו רואי� בפסוק שהקב, ראשית: בתיאור מלחמת ישראל במדי" צצות מספר שאלות

א+ על פי ששמע "י ש"מני" הבי" רש, שנית ". במדי"''''ההההנקמת לתת "מר ושנה ואממשה אילו ו" בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלנקמת "כ
שמלמד " וימסרו מבני ישראל: "נאמר בכתוב, שלישית? "רֵחֱאתלויה בדבר עשה בשמחה ולא משה שמיתתו 

החטיאו את ש, חטא אחד כלפי שמיא, היה כפולהמדיני� חטא� של " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה? מדוע .שנמסרו בעל כרח�
. מישראליש אאל+  24 � שללמות, בעצת�, שגרמוישראל החטא השני כלפי ו, מדי"נות בובבודה זרה ישראל בע
מה כוונתו נקו� במדיני� על חטא� כלפי ישראל ואילו , "בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלנקו� נקמת " למשהאומר ה "הקבוכאשר 

משה והיות שהכיר  "אחר תאס+ אל עמ�" ה"קב משה שאמר לו השמעכאשר א� , הריני מוחל וסולחי פלחטאו כש
, הגבורהמפינאמרו לי ש פי כ,� כהוויית�א� אומר לישראל דברי" : אמר בלבו,נהיגיה�מישראל לשל  �חיבתאת 
ה על חלקו כ� אנחנו נמחל "כש� שמחל הקבשישראל ו  יאמר"כ�  א,אחר שידעו ישראל שמיתתי תלויה בנקמה זוול
וזאת כדי לדחות את , "נעכב את הנקמה למועד מאוחר יותר, אלא, יד מנקמהעל מה שעשו לנו ולא נבקש מדיני� ל

''''ההההלתת נקמת "שינה ואמר לכ" בלא איחור בשמחה ו' דבר האת לעשות רצה מאוד משה אול� . מיתתו של משה
 יהיו מוכרחי� כ� וב,האחראי" ל ,כ"ל ,הנקמה עבור כבודואת ה מבקש "מאחר שהקבש ישראליחשבו כדי ש "במדי"

משה  שברורההראיה ה ומכא" , כי היו מוכרחי� לעשות בלא איחור"וימסרו" ועל הכרח זה נאמר ,לעשותה לאלתר
  . � כהווייתת" היה אומר לה� דברי השיאילוזמ" הנקמה את � ו שהרי היה בידו למש,עשה בשמחה ולא אחר
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  "יד יצחק"תפילין ח "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )ג' במדבר לא("  מאתכםהחלצו"
כשבא להלח� , אלא,  לא עשה כ",תלמידו, יהושעשואמרו במדרש .  ששמע שמיתתו תלויה בדבר לא עכביפל ע+ א

, מלכי מדי"את מיד כשנצח שמת כש� שאירע למשה , " אני מת,מיד הורג�אני א� "מלכי� אמר נגד שלושי� ואחד ה
"  האלה מלחמההמלכי�ימי� רבי� עשה יהושע את כל " :מלחמתו שנאמראת  ומעכב ראחמ התחיל ?מה עשה

מאה ראוי לחיות היה יהושע ש, "שנותי� עשר שני�מני מקצר הרי ?אתה עושהכ� " :ה"אמר לו הקב, )'יהושע יא(
' רבות מחשבות בלב איש ועצת ה: " דכתיבהואהדא , מאה ועשר שני�כי א�   ולא חי,ה"כמשה רבנו עי� שנה ועשר

  )רבינו בחיי(                                   )'משלי יט( "היא תקו�
  

   )ט מ'לאבמדבר ( "ו אישנפקד ממנו ולא נשי המלחמה אשר בידנאש ארעבדיך נשאו את "
 זאת אומרת שלא נכשל איש בעבירה בזמ" ,שלא נפקד איש לעבירה הכוונה "ו אישנפקד ממנלא לא "ל ש"דרשו חז
אומר  )'תולדות יברשת פ(ומא  נחש בתדרמה? "אשר בידנו"א� עדיי" צרי� להבי" את כוונת� כשאמרו , המלחמה

ראה , שוק היה עובר ב?העיני� כיצד,  והחוט�והאזני�העיני� ",  אינ� ברשותו של אד�,)איברי�(, שלשה דברי�ש
 ?יעשהעבירה או דבר שהוא מאוס בעיניו או אד� שאי" לו בו חפ/ לראות או שלטו" שלא היה רצונו לראותו מה 

,  שומע שלא בטובתו? שומעות חרופי" וגדופי" או דבר שאי" לו בו חפ/ מה יעשה,האזני�, רואה הוא שלא בטובתו
 ?  לא היה רצונו להריח מה יעשהכבי� ומזלות עבודת כו ריח של קטורתאו עבר בדר� והריח תבשילי" טמאי" ,החוט�

לא ברגלי� , לא נפקד ממנו איש לעבירה, היינו ברשותנו, "אשר בידינו" מאמרושהו וז". הריח בה� שלא בטובתו
כ" ול, נהנו מעבירהיתכ" וובזה ,  האוז" והחוט� אינו בידנו,אבל העי". שכל אלה ברשותו של אד�, ולא בפה וידי�

    )מש� חכמה(                                . יכי� לכפרההיו צר
  

   ) נב'לבבמדבר (" ומישראל' והייתם נקיים מה"  
נענה החפ/ חיי�  .  על כס הרבנותולרגל עלות, שיורה לו הדר� אשר יל� בה,  בקש ממנואחד מתלמידי החפ/ חיי�

 ורק אחר כ� לשאת ח" בעיני הבעלי', מהג שיהיה נקי ותחילה על הרב לדא. "מישראלו 'והיית� נקיי� מה": אמרו
רב כזה לא יצליח , 'ורק אחר כ� בעיני ה, " בעיני הבריותחומשתדל קוד� לכל למצוא , ואילו רב שמהפ� הסדר. בתי�

  . בשניה�
  

  )ב' במדבר לג(" ואלה מסעיהם למוצאיהם 'ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה"
בפע�  ו"ואלה מסעיה� למוצאיה�"הסדר ואמר את  ואחר כ� הפ� "סעיה�את מוצאיה� למ: "תחילה אמר הכתוב

, מסעות הלכו לפני�הבמקצת , שמסעות בני היו בשני אופני�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה. "'על פי ה" הלא נאמר בהשנית 
 "רותוישובו ויחנו לפני פי החי: "נאמרתחילה ב, חזרו חזרה לכיוו" מצרי�, ובמקצת� נזורו אחור, כלומר התקדמו

 'דברי� ב( "ונפ" ונסע המדברה" :בווכ" בפרשת דברי� כת, "שהלכו לאחוריה� לצד מצרי�"י "רשרש פיו ) ב'שמות יד(
 'ידברי� ( "מבארות בני יעק" מוסרהויסעו : " כתובוכ" בפרשת עקב, "לפי שקלקלו הפכו לצד המדבר"י " רשפירשו. )א

נקראו ' עות אשר הלכו בה� לפני� ולא לאחור והיו על פי הנמצא שרוב המס, נה מסעות לאחוריה�ו שחזרו שמ)י
 אשר "מסעיה�" ופניה� אל "מוצאיה�" כי הפכו פניה� מ" המקו� אשר יצאו מש� שנקרא "מוצאיה� למסעיה�"

 שחזרו "מסעיה� למוצאיה�"ונקרא ' אבל מה שנזורו אחור בעבור שקלקלו בחטא לא היה על פי ה, היו לפניה�
  .או מש� שנקרא מוצאיה� כי הפכו פניה� לצד מצרי�ונסעו למקו� שיצ

  

  ) כח'במדבר לה(" עד מות הכהן הגדול, כי בעיר מקלטו ישב"
        )))) משנה ה משנה ה משנה ה משנה ה''''מכות במכות במכות במכות ב((((    ".".".".שימותושימותושימותושימותו    כדי שלא יתפללו על בניה�כדי שלא יתפללו על בניה�כדי שלא יתפללו על בניה�כדי שלא יתפללו על בניה�, , , , לפיכ� אמותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסותלפיכ� אמותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסותלפיכ� אמותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסותלפיכ� אמותיה� של כהני� מספקות לה� מחיה וכסות""""

 בשגגה הנמצאי� בערי המקלט עד שהיו מדוע מוטרדות אימותיה� של הכהני� הגדולי� מתפילת� של הרוצחי�
יכול ג� הוא להתפלל , הקדוש יותר, הכה" הגדולהלוא ? ומה א� יתפללו, צריכות לכלכל אות� על מנת שלא יתפללו
י� על כוחה של מדו לנומכא" א, אלא. בגלל תפילת הרוצחי�לא ימות ולכוו" בתפילתו על עצמו שיארי� ימי� ו

שתפילתו של רוצח המרצה עוונו ובהחלט יתכ"  ,רוצחי�ואפילו ,  כל אד� מישראל שלתוגדולה תפיל כמה, תפילה
  .יותר מתפילתו של הכה" הגדול הנכנס לפני ולפני� שקולהתהיה , בעיר מקלטו

  

  ) לא'במדבר לה( "ולא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות"
" גואל הד�" בהסכמתו של" כופר"לא בלקיחת א, כדי להטות דינו של הרוצח "שוחד"אי" הדברי� אמורי� בקבלת 

 הואיל ואי אפשר להחיות את ההרוג ולהחזיר: שלא תאמר. ההרוג לפרנס את היתומי� הקטני� של: למטרה נעלה
" כופר נפש" מוטב שנקבל מהרוצח ?ירעבו ללח� והיתומי�, מה בצע כי ימיתו את הרוצח, ליתומי� את מפרנס�

הרוצח הוא רשע כנגד  כי, "ולא תקחו כופר לנפש רוצח"לפיכ� הזהיר כא" הכתוב . גילדיו של ההרו ונפרנס מזה את
  )הרב זלמ" סורוצקי"(                             .בלבד כל המי" האנושי ולא רק נגד הנרצח

  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"יה יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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