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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
  (ב 'ל)במדבר  "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל"

  "?לבני ישראל לאמר"אל ראשי המטות משה מה דבר  ",משה אל ראשי המטות וידבר" על הפסוק "כלי יקרשואל ה"
המטות  ראשימה יאמרו להם לא פירש עדיין ו ,דבר לבני ישראל הדבר אל ראשי המטות שיאמרו איזומתרץ שמשה 
וזו היא  ,"מותר לך"מר לנודר וחייב ראש המטה לעיקרה הוא שש ",פרשת נדריםלימד אותם את "עד ש ,אל בני ישראל

הוא עצמו כלומר  "לא יחל דברוזו נאמר "ה אמיר ועל .ישראלראשי המטות שיאמרו לבני משה את וה יהאמירה שצ
אם בין  ",כן יעשה"של החכם המתיר לו  "ככל היוצא מפיו"אמר נועל זה  .את דברו םאבל אחרים מחלידברו לא יחל 
 . להתירבין אם לקיים ו

רשאים אבל אחרים " הכוונה היא שהוא אינו רשאי לחלל את דברו יחל דברו לא" שמה שנאמר "כלי יקרמוסיף ה"
למד מהפרת זה נהיתר  .הדיוטות שנקראו בית דיןשלושה או ב ,ביחיד מומחה "היתר נדריםלחלל לו את דברו. זהו "

 ,ברשות בעלה או ברשות אביההיא טעם שכל אשה הכי כשם שהאב והבעל יש בידם להפר מ ,האב והבעלהנדרים של 
שיסכימו  מנתעל שהוא יחול בשעת הנדר תה לו התניודומה כא ,הסכמתם אללח בידה לעשות גדולה או קטנה וואין כ

כך כל  .על דעתםן הסתם היא נדרה מכי  ,למפרעהנדר בטל אז  ,מסכימים םאינר הבעל או האב שאוכ .הבעל או האב
וכל נודר דומה כאלו התנה בשעת  בית הדין,ומחויב לעשות ככל אשר יורו לו  ,ית הדיןב ברשותאיש מישראל הוא 

 .נעקר מעיקרוהרי שהנדר  ,םמסכימי אר בית הדין לשאוכ ,עמוית דין שיסכימו הב נתמל הנדר ע
 

 כח( במדבר לא' )" והרמת מכס לה'"
בארץ לא להם, היה ממלחמה שהתרחשה השלל הזה הנים זכו בחלק מהשלל היה בגלל שושמה שהכ הרמב"ןמבאר 

בארץ מה שאין כן אם היה השלל ממלחמה שארעה  .הנים יכולים ליהנות מהשללוולכן הכ ,כלומר לא בארץ המובטחת
וחלק לא יהיה "מהם שנאמר הנות הימלהוזהרו ואפילו הנים וללוים מהם כלום, ולכ, הרי שלא היו נותנים סיחון ועוג
 .זהיבבלא כ(, אפילו  'יחבמדבר ) "לך בתוכם

 

 יד( 'לדבמדבר כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם... לקחו נחלתם״ )"

 " הקדוש, הפסוק שלפנינו בא להסביר ולבאר מדוע נקבעו גבולות הארץ בתחום הגבולות המתוארים אור החייםלפי ה"
 בפסוקים הקודמים. 

היה העובדה  ,כפי שמתואר בפסוקים ,גבולות הארץאת להגביל " הקדוש שמה שגרם לקב"ה אור החייםאומר ה"
י הגדי... וחצי מטה מנשה... לקחו נחלתם" כלומר הם הסתפקו בנחלה בעבר נבני הראובני... ומטה בלקחו מטה ש"

פסוקים הגבול יותר מהגבולות האמורים באת יב להם מרחקב"ה ה שהיהאפשר הירדן, אך אם לא היה הדבר כך, 
, הוצרך לפי "נחלתם לקחוהקודמים, לטובת נחלות עבור בני ראובן בני גד וחצי מנשה. ומה שנאמר פעם נוספת "

פי זה לעצמו, ו בפנילקיחה הכתוב יחד לו לכן  ,אחר כךבאו אלא עם בני גד ובני ראובן, יחד שחצי שבט מנשה לא בא 
 .חצי שבט מנשההיא עבור  "לקחו נחלתםכוונת הכתוב "
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 (ב 'ל" )במדבר טותוידבר משה אל ראשי המ"

לסוף הפרשה הקודמת  ", המדברת על "ראשי המטותאת סמיכות הפרשה שלפנינו רבינו החיד"א ב"חומת אנך"מסביר 
על ידי הקב"ה מששת  שנקבעה "שבת"הסמיכות זו מלמדת אותנו שבשונה משלנו  לומר "רגלים"בעניין ה תהמדבר

עניין ל "נדריםה"פרשת הסבר נוסף לסמיכות . "המטות ראשיהסנהדרין, דהיינו "נקבעים על פי  "רגלים"ה ,ימי בראשית
 נדרו יותר משלש רגלים. מלקיים את שלא יאחר לאדם  רמזבא ל, "רגליםה"

 

 ג( 'לבמדבר ) "לה'איש כי ידור נדר "
להכין צריך האדם ו ,לוה ממעל-חלק אשהיא  ,דוע שלאדם יש נשמהשי רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"אומר 

. "דירה"לשון היא מ "ידורזה משמעות המילה " לפי .עליוניםהבעולמות דירה דהיינו  ,דירה נאהחלק הזה לולעשות 
רמז מ (:)ב"מ קא "שלושים יוםסתם השוכר דירה היא ל" שאמרו חז"לומה  .י שבוהלו-אהה לומר לחלק צו, ר"'הל"
להרהר בתשובה עליו , דהיינו שלושים יוםמעשיו בכל את צריך לתקן שהוא  ,הרוצה לקנות דירה לחלקו ממעל ,אדםל

 , "יום כיפור קטן",תקנו חז"ל להתענות בכל ערב ראש חדשמשום כך  ,ולהדר על כל מעשיו שעשה כל שלשים יום
 . יום שלושיםעל רבי יהושע בן לוי שהיה מהדר תלמודו כל בגמרא כשאמרו זה רמזו  לעו .שפש במעשיוכדי לפ

 

  (גבמדבר ל' " )יעשה מפיו היוצא ככל דברו יחל לא"
רבי לוי יצחק מסביר ו(. ד' קמד תהלים) "עובר כצל וימיאת הפסוק ", "'לה נדר ידור כי איש" פסוקלהסמיכו  מדרשב

 קרבןעליו לומר " אדם שרוצה להקדיש קרבןש( :י נדרים)המובא בגמרא  פיעל הקשר את  מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"
 וציאיצא שהוא הו "קרבן" שיאמר קודם ימותלה'" הוא לאחר שיאמר " שמאכי חוששים , "קרבן' לה" ולא יאמר "'לה
 שמאגם כאן הדבר הוא משום החשש , "נדר' לה"אמר י ולא, "'לה נדר"שיאמר  הכתוב אמר וכאן. לבטלה שמים שם

 םנדרי)ישנה מחלוקת בגמרא . "עובר כצל וימילכן הסמיך אליו המדרש את הפסוק ", דבריו תשישלים א קודם ימות
. שידור נכון אינו כן פי על אף ,שישלםשלמרות  מאיר רבי וסובר, או עדיף שלא לידור כלל ,שלםול דוריל טוב אםה( .ט

, "נדר" שיאמר קודם ימות שמא משום, "נדר' לה" ולא "'לה נדר" לומר צריך ",ידור כי איש" הפסוק פירוש ,לפי זה
 .כלל לידור שאיןמכן למדנו , "יעשה מפיו היוצא כל"שמובטח לו  ןאיו, אחד רדב אפילו ליחל לאדם שאין כיון ,כן אם

 

  (ו 'לא " )במדברוישלח אותם משה"
 אתה בעצמך, כלומר "נקום נקמת'"מר למשה והקב"ה א. על משהקשה " מובעת תמיהה מבעלי התוספות דעת זקניםב"

לעצמו אמר הוא גדל במדין עניין, כיון שמשה , מתורץ האלאלבצע את הנקמה? משלח אחרים אילו משה ותנקום, 
ה ונהניתי מהם, כמו שאומר הפתגם "באר ששתית ממנה שהם עשו לי טובאחרי שאבגוד בהם שמן הדין אין זה ראוי 

 ,מכפיות טובה אומר שמשה לא חשש. תירוץ נוסף ם את נקמת ה'וקנל את פנחסמשה אל תשלך בה עפר", ולכן שלח 
משום שפנחס מוגדר הוא ה ששלח דווקא את פנחס כיון שמדין שבה גדל משה כבר חרבה וזו היא מדיין אחרת, ומ

 ה.מצואת הגמור עליו ללפיכך  ,המדיניתאת הכה כיון שהוא התחיל ו ,"גמור"אומרים לו ש "מי שהתחיל במצוהכ"
 

 לב' ו(במדבר )ואתם תשבו פה"  יבאו למלחמה האחיכם"
 לבואשאחיכם ירצו אתם חושבים אמנם הכוונתו ש "יבאו למלחמה האחיכם"שאמר " מבאר את שאלת משה ספורנוה"

אין ספק  ?שכבר נכבשבזמן שאתם תשבו כאן בשטח ", תשבו פה ואתם, "את ארצם לכבושובעמים לחם ילהלמלחמה 
 צאת למלחמה. מל להניא את לב אחיכםהצעד הזה שאתם נוקטים עלול ו ,בידכם יעלההדבר שמאמינים אינכם ם תאש

 

  (טזלב' במדבר ) "ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו"
עשו  כןחסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם שהקדימו מקניהם לטפם, אמר להם משה לא  למקננו פה, נבנה"

  (רש"י" )בנו לכם תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם ,העיקר עיקר והטפל טפל
מפרש בדרך שונה את דברי בני גד ובני ראובן, ומלמד עליהם זכות ואומר שמה שהקדימו בדבריהם הקדוש  "אלשיך"ה

הם שמא בני גד ובני ראובן חוששים מהמלחמה ולכן  , היה כדי להוציא מבני ישראל את המחשבהאת הצאן לפני הטף
, פחדםרוב מ נםיבו אל מושב טפם וקניושבזמן המלחמה, בני גד ובני ראובן יואז , המלחמהסכנת מרחיקים את הטף מ

הם , שאין בו ממשולהראות זה, ה חשדשל ישראל את ההסיר מלבם על מנת לכן לעם. בר הזה הם יגרמו לרפיון בבדו
הם ה, ואגב זה רעלהושיבם במקום מוינם יעל מקנה קנלשמור א יעיקר כוונתם השלהורות  ,"גדרת צאן"הקדימו לומר 

וכדרך  ענין הטף כלאחר ידאת שאמרו למרות ם שום פתחון פה, עלא יהיה לשבכדי . ו"וערים לטפינו"אמרו הוסיפו ו
. כי לולא הם פוחדים מהמלחמה", דבר המראה שאין ואנחנו נחלץ חושים לפני אחינו"אמרו הם הוסיפו ו, באג
" אלשיךמוסיף ה" .ראשונה במערכת המלחמה צאיםיווהיו לפני בני ישראל הם לא היו שמים את עצמם  ,םנוטחיב

להם שלא לומר לטפיכם" ו לכם ערים בנ"התחיל בטף ואמר ובכל זאת  ,זאתהכוונתם את הבין הקדוש ואומר שמשה 
 . עשותיההראוי לעיקר קודם כל את העשו יו ,חושו להסתיר דברי
 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00ה' יום לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 רפואת כל חולי עמו ישראלל
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