
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ב) במדבר ל' (" וידבר משה אל ראשי המטות"

ידועה השאלה המפורסמת, מדוע פונה משה באופן חריג ומיוחד אל ראשי המטות בלבד, ולא פנה משה כפי שפונה 
מתרץ שמשה מבאר את עניין הנדרים  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןבדרך כלל אל כל ישראל ואומר: "וידבר משה אל בני ישראל"? 

תיר יכול להיחיד מומחה הרי שאר העם, שאשר לראשי המטות יד ושם יותר מוהדרך להפר אותם, ובנושא הזה יש 
בחוט  יתלווהוא הלכה למשה מסיני, א נלמד הוא כרש בתורה אלופכתב במהיתר הנדרים לא נעניין של הנדר. והאת 

שרמז והוא נלמד ממה , א) '(חגיגה י" דרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמוכוהיתר נחז"ל: "השערה כמו שאמרו 
שלא יחלל את האדם צוה הכתוב מ א, אל"לא יעבור על דברוהכתוב ", לא אמר ג)במדבר ל' (" לא יחל דברו: "הכתוב

על הנדר, ימחלו לו  הנודר לבית הדין, ואחר שימצאו לו פתח בבואאך הנדר חלול, את שלא יעשה כלומר  ,דברואת 
השתדל היתר הנדר והשבועה בסתרי התורה, הכתוב את הטעם שעשה משום . והנדר איננו מחלל אתהרי שכבר הוא 

  בלבד.  ברמזזאת  וכתבדהיינו ראשי המטות, לא יאמרו אלא לראויים להם, הם שמשה 
  

   (במדבר לא' ב)" נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך נקום"
מאת המדיינים ואילו משה מצוה את בני ישראל לנקום את נקמת  בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלהקב"ה מצוה את משה לנקום את נקמת 

 היינואלו יבונו של עולם, ר: לקב"האומר משה שמר ואמצטט מדרש המסביר זאת: ו רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייבמדיין", הכיצד?  ה'ה'ה'ה'
התורה והמצות שנתת  גללב ?אותנו םשונאידוע הם אותנו, ומ םשונאיהגויים לא היו בודה זרה, ערלים או עובדי ע

העומד כל , ש"לתת נקמת ה' במדיןלבני ישאל שמטרת המלחמה היא "כך אמר משום שלך, והיא נקמה לכן הלנו, 
  . כאלו עומד נגד הקב"ההוא ישראל  כנגד

  

   (במדבר לא' ב)" נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך נקום"
אם מלחמת " שמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהבפסוק, מיתתו של משה תהיה רק אחר מלחמת מדיין ותלויה בה, מסביר ה"לפי הנאמר 

החניף להם, משום שהוא ין, ימדנגד אומרים שמשה לא נלחם הבריות מרננים והיו ימשה, ו של אחר מותתהיה ן ימדי
את נקמת לנקום את משה  ובמאלץ הכתין שנים רבות. לכן יישב במדכהן מדיין והוא יתרו של היה חתן שהרי משה 

  מיתתו. בני ישראל לפני 
  

  (במדבר לג' נד)למשפחתיכם"  והתנחלתם את הארץ בגורל"
איבוד האומות וצלמי על תחילת הפרשה מדברת שלפנינו אינו קשור למקום בו הוא נמצא, פסוק נראה שה

 :פסוקשני נושאים אלו נמצא ה. ובין "אם לא תורישו את ישבי הארץמבא מה יקרה "ם, וסוף הפרשה יהמסכות
 איבוד הצלמים והבמות וגירוש כל האומות" שמצוה זו של כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר", מה הקשר? מבאר ה"והתנחלתם את הארץ"

קדירה דבי יש מצב שמצוה זו תהיה כמו ", : ראשיתשני דבריםמוש שעבודה רבה לישראל ויש לחמהארץ יש בה 
[קדירת (עירובין ג.)  "קרירא ולא חמימא לא שותפי דבי ראיקד", קדירת השותפים, שעליה אמרו חז"ל: "שותפי

זו כי המצוה התתבטל כך והשותפים היא לא חמה ולא קרה] כי כל אחד מהשותפים סומך על חבירו שידאג לקדרה. 
מחלוקת בין השבטים כי כל לגרום . שנית, מצוה זו תשתתקיים על ידי אחריםהצלמים מצות ביעור שכל אחד יאמר 

. לכן הכניס כך שעבודתו תהיה קלה במקום שאין שם הרבה צלמים ומסכותויתיישב עוטו יהרע במאת חר לו אחד יב
" לומר שכל שבט יקבל את נחלתו בגורל ועליו והתנחלתם את הארץ בגורל"פסוק עניינים האלו את הההכתוב בין 

  . בטלו כל החששותיתבזה מוטל לטהר את השטח, ו
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   ג) 'לבמדבר (" לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה"
ה' " .(תהלים נא' יז)" ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך" התפילה תבתחיל שאנו אומרים " על מהנועם אלימלךנועם אלימלךנועם אלימלךנועם אלימלךמבאר ה"

הדיבורים כלומר , "תהלתך"לשון המשכה. הוא מ, "ופי יגיד"שיפתח את שפתינו. הכוונה היא  ",שפתי תפתח
דברי קדושה שהצדיק מדבר הם דבוקים בפיו שצא יולה. יהיוצאים מפי יהיו נמשכים עד עולם עליון הנקרא תה

 םדבריבכן . מה שאין ונמשכים ועולים עד עולם עליון ואינם נפסקים לצאת מפיו ממש רק דבוקים גם בפיו הקדוש
כדי שיפעל גם כן בקדושה וטהרה גדולה  ויהי יםהגשמי ושגם דברי דאוגוהצדיק צריך ל. פסקים מהדיבורהגשמים הנ

  . תיקון םיעשה בה יםגשמי ם, אפילו דברי"ככל היוצא מפיוי כוונת הכתוב: "הוקדושה וזשל עשיות בהם גם 
  

  (במדבר לא' נ)" ונקרב את קרבן ה׳"
הרב הרב הרב הרב את פירוש  רבינו החיד"א ב"חומת אנך"רבינו החיד"א ב"חומת אנך"רבינו החיד"א ב"חומת אנך"רבינו החיד"א ב"חומת אנך"מדוע נקרא הקרבן "קרבן ה'" הלוא זהו קרבן של מפקדי הצבא? מבאר 

לא נפקד שאמרנו אך הלוא שחטאנו, , מלמד הדבר עלינו קרבן אם נקריבשאומר שמפקדי הצבא אמרו " וידאל צרפתיוידאל צרפתיוידאל צרפתיוידאל צרפתי
י עבירה והביאו קרבן לכפר הרהורחששו מך בכל זאת הם אין כאן עבירה, אדבר המלמד שלא חטאנו וממנו איש, 

המחשבה  .'לכפר על הרהור שאין מכיר בו אלא ה ,"קרבן ה׳ודבר זה רמוז במה שאמרו "ונקרב את . עליהם"
 :באדם יש םשותפי שלשהכפי שאמרו חז"ל " השכל והידיעה,דהיינו שנתן באדם של ה' חלקו וההרהור נובעים מ

 מזרעת אמו ,שבעין ולובן שבראשו ומוח םירניופיוצ וגידים עצמות שממנו הלובן מזריע אביו .ואמו ואביו ה"הקב
 ושמיעת העין וראיית פנים וקלסתר ונשמה רוח בו נותן ה"והקב ,שבעין ושחור ושערות ובשר עור שממנו אודם
ומבאר רבינו ". קרבן ה׳ומשום שחטאו בחלקו של ה' אמרו " (נדה לא.)" והשכל ובינה רגלים והלוך פה ודבור האוזן

מחשבה רעה אין הקב״ה כי מתכפר, הוא  ,שהיא המחשבה ,מי שחוטא בחלקוש, שזוהי מידת הרחמים של הקב"ה
  .ולא כמחשבתו (תהלים סב' יג)" לאיש כמעשהו חסד כי אתה תשלםה' ולך " :שאמר הכתוב מצרפה למעשה, וזה

  

  (במדבר לב' כח)" משהלהם  ויצו"
את ארץ סיחון ועוג בני גד ובני ראובן שלא יתנו למשה את יהושע ואלעזר הכהן צוה " שבתחילה מספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

 (במדבר לב' כב)" והיתה הארץ הזאת לכם תשובו ואחרואחרואחרואחרונכבשה הארץ : "אמר, שנשישובו מכיבוש הארץ ייייאחראחראחראחררק אלא 
 (במדבר לב' לב) "תנונחנו נעבור חלוצים ואתנו אחזת נחל"ואמרו את זלא קבלו בני ראובן ואך בני גד ולא קודם לכן, 

 לדבריהםהסכים  ,במחלוקתאיתם כנס יכדי שלא לה ,משה, ובעת שנעבור את הירדן ברשותנוכבר שתהיה כלומר 
  (במדבר לב' לג)" להם משה ויתןשנאמר: "

  

  (במדבר לג' נה) בצדיכם" ולצנינים בעיניכם לשכים מהם תותירו אשר "והיה
אם כך, מה , (מגילה י:)" לשון שמחה הוא והיהוהיהוהיהוהיהכל מקום שנאמר " :ז"להלוא אמרו ח ," הקדושאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםשואל ה"

ומתרץ שכוונת הכתוב היא לשמחה והרצון שהביאו את בני  ?הסיבה לשמחה בפסוק שלפנינו שנאמר בו "והיה"
הנות מהם. אלא שהכתוב מבשרם יישראל להותיר את יושבי הארץ, הגויים, על מנת לנצל אותם לצורכיהם ול

 על אתכם וצררו" ". ומה שנאמר בהמשך הפסוק:דיכםבצ םיולצנינ בעיניכם לשכיםלעצב ויהיו " ששמחה זו תהפוך
שהם יחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, אלא רק שיושבי הארץ לא ו הוא שפירוש" בה ישבים אתם אשר הארץ

   . , לומר קומו צאו ממנובום ישבואתם יוחלק שזכיתם בו יערערו גם על ה
  

   לא) 'להבמדבר (למות" רשע הוא  שרא וצחלנפש ר רו כפקח״ולא ת
היו נותנים ממון רב שולכך אינם ראויים אנשים שהנים גדולים וכל מניםמ שני היו תבימי ביש״ חתם סופרחתם סופרחתם סופרחתם סופרמר ה״וא

היו נכנסים ביום שלאחר את שנתם  הנים גדולים אלה לא היו מוציאיםוכש אלזכות ולהתמנות לתפקיד הרם. אל כדי
הן הגדול מיתת הכו שלא היו ראויים לכך היו נפטרים קודם שתכלה השנה. ןוהכיפורים אל בית קדש הקדשים, ומכי

דבר זה מרומז בפסוק: גורמת לכך שכל רוצח בשגגה יוצא מעיר המקלט ושב אל ביתו בתוך תקופה הקצרה משנה. 
כי על ידי כך , גדול שאינו ראוי, ״לנפש רצח אשר הוא רשע למות״ כדי למנות כהןאל תקחו כופר , "ולא תקחו כפר"

  .טרם זמנואל ביתו שוב צא מעיר המקלט וישיבשגגה לרוצח  תגרמו
        

   ז) 'לו(במדבר נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה" וב ולא תיס"
תלד אשתו המעוברת זכר, יתנו  מה הדין באחד שנטה למות והניח צוואה שאם": נשאלה שאלה "תורת חייםתורת חייםתורת חייםתורת חיים"בספר  

שני שלישים מנכסיו לבן ושליש לאשתו. ואם תלד נקבה יתנו שני שלישים לאשתו ושליש לבת. לבסוף נולדו 
מלשון הצוואה משמע ש רבינו יוסף חיים זוננפלדרבינו יוסף חיים זוננפלדרבינו יוסף חיים זוננפלדרבינו יוסף חיים זוננפלדהשיב  יחלקו את הירושה?" ךתאומים, אחד זכר ואחד נקבה אי

בתו. לכן, יחלקו את נכסיו אשר ללאשתו כפליים מלתת תו, ואשאשר לזה רוצה לתת לבנו כפליים מהאדם הש
  .שני חלקים לאשה וחלק אחד לבת לשבעה חלקים, ויתנו ארבעה חלקים לבן,
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