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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   ) ג'לבמדבר (" 'איש כי ידר נדר לה"
        . . . . ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (כי לא ידע האד� את עתוכי לא ידע האד� את עתוכי לא ידע האד� את עתוכי לא ידע האד� את עתו) ) ) ) וזה מה שכתובוזה מה שכתובוזה מה שכתובוזה מה שכתוב((((הדא הוא דכתיב הדא הוא דכתיב הדא הוא דכתיב הדא הוא דכתיב """"    

ולא " 'נדר לה: "כ� שכתובואומר שהמדרש בא להסביר את הסיבה לה  הזפלא מסביר את המדרש המואאאא""""החידהחידהחידהחיד
וההסבר הוא , כלומר האד� אינו יודע עד מתי יחיה, "לא ידע האד� את עתו"שוהטע� הוא משו� , "נדר' לה: "כתוב

"'קרב� לה" :מראאלא י"  קרב�'לה ":א יאמרשלקרב� נדר ר ודמתכוו� לנאד� כאשר ש )נדרי�(לפי מה שמובא בגמרא 
סיי� את המילה ספיק ל ולא י"'הל"האד� את המילה א טשמא יבהחשש  משו�ומסבירי� המפרשי� שהטע� הוא 

ל "� חזדריכילכ� מ.  לבטלה,"'לה"בזה שאמר , הוציא ש� שמי�צא שהאד� וי, משו� שהוא נפח את נשמתו "קרב�"
אי� " 'לה"ואז א� חלילה האד� ימות בטר� השלי� את המשפט ולא אמר " קרב�"את המילה את האד� לומר קוד� 

יש מקו� לחשוש כי הרי " לא ידע האד� את עתו"משו� ש"  נדר'לה"ולא " 'נדר לה"אמר הכתוב לכ� . שו� רעבכ� 
  ". 'לה" ואחר כ� "רנד"תחילה ב לומר ישויהא מוציא ש� שמי� לבטלה על כ� המשפט פ� ימות באמצע 

  

   )ג' לבמדבר ( "ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו ... או השבע שבועה' נדר להידור איש כי "
, כל דיבורשמשמעותו היא שלא יחלל , "לא יחל דברו"את האד� שהתורה ה מצָומדוע , "בית יוס"בית יוס"בית יוס"בית יוס""אל מר� הוש

ומתר%  ?"לא יחל נדרו ושבועתו: "היה ראוי לכתובובעצ� כוונת הכתוב היא שהאד� לא יחלל את נדרו או שבועתו ו
התורה מלמדת את האד� . עצה והדרכה טובהיש ללמוד ממנו  אלא, שאי� לראות בכתוב ציווי לאיסור, "בית יוס"בית יוס"בית יוס"בית יוס""ה

עצמו האד� את א� ירגיל , לא ישנה את מוצא שפתיו ודבר שקר לא יצא מפיובשו� אופ� עצמו שאת שא� ירגיל 
שבוודאי לא יחלל את שבועתו ולא לו י מובטח אז, לקיי� כל דיבור שיוצא משפתיו אפילו אינו בלשו� נדר ושבועה

    . לעול�נדריויעבור על 
  

   )ב' במדבר לא("  נקמת בני ישראל מאת המדיניםנקום"
ידוע הלא , "מאת המואבי�מאת המואבי�מאת המואבי�מאת המואבי�"דווקא ולא " מאת המדיני�מאת המדיני�מאת המדיני�מאת המדיני� "נקמת בני ישראלאת  נקו�ה את משה ל"מדוע מצוה הקב

ב וזקני וילכו זקני מוא", )ד' במדבר כב(" ויאמר מואב אל זקני מדי�: "שנאמר� אלו שיזמו את כל הדבר המואבי� הש
רבנו רבנו רבנו רבנו מסביר , אלא? ומה� היה צרי� לבקש נקמה על הנזק שגרמו לבני ישראל ולא מ� המדיני�, )ז' כבבמדבר (" מדי�
 מואב מפני ויגר" :מואבי� לא נכנסו לדבר אלא מחמת יראה שנאמרכי ה, אי� לבוא אל המואבי� בטענה ש,בחייבחייבחייבחיי
� א, היו חייבי� לעשות השתדלות על מנת לבטל את האיו�כלומר ה� פחדו מפני בני ישראל ו, )ג' במדבר כב(" הע�

כלומר לא היו קשורי� לאיו� ולא היה לה� פחד מבני ישראל ובכל זאת פעלו , תעברו על ריב לא לה�ה� ה, מדיני�ה
  . לכ� נדרשת נקמה מה� דווקא ולא מ� המואבי�, נגד�

  

   ) ח'לאבמדבר (" ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם "
� מבני פחדמרב , מלכי מדי�ש, "ת�ת�ת�ת�ננננתפארת יהותפארת יהותפארת יהותפארת יהו"מסביר ה? "הרגו על חלליה�: " שאומר הכתובבזה מה הכוונה

, אות�רגו היחשבו שה� כבר מתי� ולא יבני ישראל חללי� כדי שגופות של התו� הב �עצמאת או יחבה� ה, ישראל
 שאר ו�גו אות� בתישראל והרבני דבר להנתגלה לא שא.  למקומ�לברוחונפש�  על מלטוכלו להי י�כר ואח

   ".חלליה� ללללעעעע ורגה: "שאמר הכתובוזהו , החללי�
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  ע"סיון תש' ע כה"נלב  ל "ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב זצ"הרה

  א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ו' במדבר לא("  אלף למטהוישלח אתם משה אלף למטה"
 אלפי� הלכו עליה� למלחמה כנגד עשרי�  אלפי� הלכו עליה� למלחמה כנגד עשרי�  אלפי� הלכו עליה� למלחמה כנגד עשרי�  אלפי� הלכו עליה� למלחמה כנגד עשרי� וארבעהוארבעהוארבעהוארבעהלכל מטה שני אלפי� הרי עשרי� לכל מטה שני אלפי� הרי עשרי� לכל מטה שני אלפי� הרי עשרי� לכל מטה שני אלפי� הרי עשרי� , , , ,  למטה אל" למטה למטה אל" למטה למטה אל" למטה למטה אל" למטהאל"אל"אל"אל"""""

            ))))בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�" (" (" (" ( אלפי� שהפילו מישראל אלפי� שהפילו מישראל אלפי� שהפילו מישראל אלפי� שהפילו מישראלוארבעהוארבעהוארבעהוארבעה
והסתפק בשליחת כח צבאי , י שהיה לוהצבאהכח כל משה אל המלחמה מול מדי� את לא שלח מדוע : ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 

היו המדיני� ידוע ש שיפל ע" אזאת ו, "אל" למטה אל" למטה", מצומצ� של עשרי� וארבעה אל" לוחמי� בלבד
לח את כל הכח שהיה בע� ומתר% שמשה רבינו לא ש? גדולות מאדוערי� בצורות גרו בע� רב וה� היו , חזקי� מאוד

ה גדול לכ� לא היו מואב היאלא כח צבאי מצומצ� משו� שמספר הגברי� בבני ישראל שנכשלו ע� בנות , ישראל
ואות� שלח לצבא בידיעה שזכות� תסייע לה� , אנשי� צדיקי� וידועי� לשבטיה� משה לכ� בחר', ראויי� לנקמת ה

  . לנצח את המדיני� למרות חוזק� וגדל�
  

   )יד' במדבר לא( "שרי האלפים ושרי המאות, צף משה על פקודי החילויק"
?  שהיה המפקד הבכיר ביותר בצבאפנחסואינו כועס ג� על , "פקודי החיל", מדוע משה כועס על המפקדי� בלבד

. ובעצ� פנחס היה אחראי על ההתנהלות של כל אנשי הצבא, "סרחו� הדור תלוי בגדולי�"הלוא מוכרת האימרה ש
  הגדולי�שיש כוח בידזה נכו� בתנאי " סרחו� הדור תלוי בגדולי�"שמה שאומרי� ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה, אלא

פנחס היה בסיטואציה שבה לא יכול היה למחות בשאר המפקדי� ואנשי , אילו כא�ו.  בע� והע� ישמע אליה�למחות
ת שבעה זו אינה כנגד שכיו� שמלחמנבע מכ� שה� סברו , שה� שבו מבנות מדי�, � של החיילי�כי חטא, הצבא

פנחס היה במצב זה ו. בזזו לה� נשי�כ� הלכו וומשו� , "יפת תואר" ה לה�הותרהרי ש,  שגרו באר% כנע�מי�עה
 שהרי לכה� ,"יפת תואר"אסור בכה�  ו,כה� אהומפני ששהוא מוחה בה� מפני שהיו אומרי� לו ,  בה�למחותמנוע מ

 "יפת תואר"שה� מותרי� ב, פקודי החילמשו� כ� פנה משה אל .  אות�גואומר להר אהולכ� , אסור לשאת גיורת
ויקרבו אל משה הפקודי� אשר לאלפי ": דבר זה מסביר ג� את הנאמר בהמש�. לכ� קצ" עליה�, והיה ביד� למחות

עבדי� נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו , ויאמרו אל משה. הצבא שרי האלפי� ושרי המאות
 "יפת תואר"בחטאו שלא , לומרכ, לעבירההיא " לא נפקד ממנו איש"ל שכוונת� ב"ודרשו חז )מט& מח'במדבר לא(" איש

, "וכומז" "טבעת"הקריב ג� היו מסוגלי� ל �ולכ. להוציא מלבו של משה שחשד� בזהזאת כדי ו, בזמ� המלחמה
היתה נדבה זו שנואה לפני המקו� , "יפת תואר" באילו חטאוא� . חביב לפני המקו�היה זה , לא חטאוות שהיש
  ".גוראי� קטגור נעשה סנ"הרי ש
  

  )ב' במדבר לב(" ויבואו בני גד ובני ראובן"
הוא האח � ראובלמרות ש, "ויבואו בני גד ובני ראוב�", אנו רואי� בפסוק שהוא מקדי� את בני גד לפני בני ראוב�

אומרי� , אכ�ו, "גדובני ראוב� ויבואו בני ",  והיה ראוי להקדי� אותו על פני גד והיה על הכתוב לומרהבכור
ומקנה רב היה לבני : "בוכתכמובא בראוב� בני של מזה בני גד היה מרובה המפרשי� שהסיבה היא שהמקנה של 

ראוב� ועל כ� בני של המקנה יותר מכלומר  " עצו� מאודולבני גד: "ולעומת זאת על המקנה של בני גד נאמר "ראוב�
  בנישלמהצער גדול היה  �י שצערנפוזאת מהבכור אפילו שהוא ני ראוב� לפני בדבריה� ואמרו את  בני גד באו

כי א� מתו� רו� חולק על כ� ואומר שלא משו� גודל הצער קפצו בני גד לפני בני ראוב� אלא " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה. ראוב�
 ,כי כ� טבע העושר שנות� רו� לב לבעליו": "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"וזהו לשו� ה,  לדבר בראש לפני בני ראוב� הבכורלבב� קפצו

 ולא לשו� בעלי המעלה ,אינו חולק כבוד לבכורו ,לא ישוב מפני כל אישו , ויענה עזות,ועשיר הדיוט קופ% בראש
 אלא ?לקחו לה� רוממות יותר מ� הראויוהיכ� רמוז בפסוק ש... י העושר הוא מתרומ�ל יד בחשב� כי ע,האמיתית

 גבה לב� עד ל כ� ע, מאחר שהיה לה� מקנה עצו� מאוד יותר על בני ראוב�,ודאי לפי שמצא כתוב כי בני גד
  ".וקפצו לדבר בפני בני ראוב� הבכור ,להשחית

  

  )כה' לבבמדבר (" ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה"
בס� הכל מבקש מה� משה להיפ� , ה את בני גד ובני ראוב�חפשי� בפסוקי� לא מוצאי� שו� ציווי שמשה מצֶוא� מ

עבדי� יעשו כאשר "למשה ה� לומר ילע היה �כ�  וא)כד' במדבר לב(" והיצא מפיכ� תעשו", שיקיימו את כל אשר דברו
בני גד ובני ראוב� הבינו את הביקורת אלא יש לומר ש? "העבדי� יעשו כאשר אדני מצֶו" ומדוע אמרו "דברו

� הלהשיב  ה משוליאו )יז' במדבר לב( "ישב טפנו בערי המבצר" רו כאשר דברו אל משה אמכי, שהסתתרה בדברי משה
מראי� ה� " ערי מבצר"שהזכירו כי בזה  ,"מבצר" המילאת ה ולא הזכיר )כד' במדבר לב(" בנו לכ� ערי� לטפכ�"
משו� כ�  ו'חונ� בהיטבאת שישימו אות� צוה וממשה בא לכ�  ,חו בערי� הבצורותטבו' הבחונ� יטבאת הסירו ש

ולא " יהיו ש� בערי הגלעד נשינו מקננו וכל בהמתנו פנוט: "בהמש�שאמרו הראיה ו. "מבצר"את המילה לא הזכיר 
   )"שמ� רוקח" בש� ה"ג� רוה"מובא ב(                      ". מבצר"  בדבריה� את המילההזכירו

  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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