בס"ד
השפעה
הרב מואיז נבון
במדבר פרק ל
ֶדר
אשׁי ַה ַמּטּוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק) :ג( ִאישׁ ִכּי יִ דֹּר נ ֶ
)ב( וַיְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ָר ֵ
ֲשׂה:
ַחל ְדּ ָברוֹ ְכּ ָכל ַהיּ ֵֹצא ִמ ִפּיו ַיע ֶ
ַפשׁוֹ לֹא י ֵ
ֻעה ֶל ְאסֹר ִא ָסּר ַעל נ ְ
ַליקֹוָק אוֹ ִה ָשּׁ ַבע ְשׁב ָ
רש"ר הירש במדבר פרק ל פסוק ב
התורה מייפה את כוחנו להעמיד עלינו מצוות ,כדי שנקיים כהלכה את מצוות התורה.
היא מאפשרת ליחיד ,לציבור ולכלל האומה לקבוע כללים של קיימא לצורך עשיית
המצוות בנאמנות .משום כך נאמרה פרשה זו לנשיאים בייחוד ,ויש חשיבות לדבר שהם
קרויים כאן "ראשי המטות".
ֶא ָס ָרהּ
יה ֶאת נִ ְד ָרהּ ו ֱ
אָב ָ
יה) :ה( וְ ָשׁ ַמע ִ
ֻר ָ
יה ִבּנְ ע ֶ
אָב ָ
אָס ָרה ִא ָסּר ְבּ ֵבית ִ
ֶדר ַליקֹוָק וְ ְ
)ד( וְ ִא ָשּׁה ִכּי ִתדֹּר נ ֶ
ַפ ָשׁהּ יָקוּם:
אָס ָרה ַעל נ ְ
יה וְ ָכל ִא ָסּר ֲא ֶשׁר ְ
יה וְ ָקמוּ ָכּל נְ ָד ֶר ָ
אָב ָ
ַפ ָשׁהּ וְ ֶה ֱח ִרישׁ ָלהּ ִ
אָס ָרה ַעל נ ְ
ֲא ֶשׁר ְ
רש"י במדבר פרק ל פסוק יד
כל נדר וכל שבועת אסר וגו'  -לפי שאמר שהבעל מפר ,יכול כל נדרים במשמע ,תלמוד לומר
לענות נפש ,אינו מפר אלא נדרי ענוי נפש בלבד .והם מפורשים במסכת נדרים )דף עט:(.
ַפ ָשׁהּ לֹא יָקוּם וַיקֹוָק יִ ְס ַלח
אָס ָרה ַעל נ ְ
יה ֲא ֶשׁר ְ
ֶא ָס ֶר ָ
יה ו ֱ
יה א ָֹתהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ ָכּל נְ ָד ֶר ָ
אָב ָ
)ו( וְ ִאם ֵה ִניא ִ
אָס ָרה ַעל
יה ֲא ֶשׁר ְ
יה אוֹ ִמ ְב ָטא ְשׂ ָפ ֶת ָ
יה ָע ֶל ָ
יה א ָֹתהּ) :ז( וְ ִאם ָהיוֹ ִת ְהיֶה ְל ִאישׁ וּנְ ָד ֶר ָ
אָב ָ
ָלהּ ִכּי ֵה ִניא ִ
ָקמוּ) :ט(
ַפ ָשׁהּ י ֻ
אָס ָרה ַעל נ ְ
ֶא ָס ֶר ָה ֲא ֶשׁר ְ
יה ו ֱ
ישׁהּ ְבּיוֹם ָשׁ ְמעוֹ וְ ֶה ֱח ִרישׁ ָלהּ וְ ָקמוּ נְ ָד ֶר ָ
ַפ ָשׁהּ) :ח( וְ ָשׁ ַמע ִא ָ
נְ
אָס ָרה ַעל
יה ֲא ֶשׁר ְ
יה וְ ֵאת ִמ ְב ָטא ְשׂ ָפ ֶת ָ
אוֹתהּ וְ ֵה ֵפר ֶאת נִ ְד ָרהּ ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
ישׁהּ י ִָניא ָ
וְ ִאם ְבּיוֹם ְשׁמ ַֹע ִא ָ
יה) :יא( וְ ִאם ֵבּית
ַפ ָשׁהּ יָקוּם ָע ֶל ָ
אָס ָרה ַעל נ ְ
רוּשׁה כֹּל ֲא ֶשׁר ְ
וּג ָ
אַל ָמנָה ְ
ֵדר ְ
ַפ ָשׁהּ וַיקֹוָק יִ ְס ַלח ָלהּ) :י( וְ נ ֶ
נְ
ישׁהּ וְ ֶה ֱח ִרשׁ ָלהּ לֹא ֵה ִניא א ָֹתהּ וְ ָקמוּ ָכּל
ֻעה) :יב( וְ ָשׁ ַמע ִא ָ
ַפ ָשׁהּ ִבּ ְשׁב ָ
אָס ָרה ִא ָסּר ַעל נ ְ
ָד ָרה אוֹ ְ
ישׁהּ נ ָ
ִא ָ
ַפ ָשׁהּ יָקוּם ... :פ
אָס ָרה ַעל נ ְ
יה וְ ָכל ִא ָסּר ֲא ֶשׁר ְ
נְ ָד ֶר ָ
רש"י במדבר פרשת מטות פרק ל פסוק ו
)ו( ואם הניא אביה אותה  -אם מנע אותה מן הנדר ,כלומר שהפר לה .הנאה זו איני יודע
מה היא ,כשהוא אומר "ואם ביום שמוע אישה יניא אותה והפר" ,הוי אומר הנאה זו
הפרה .ופשוטו לשון מניעה והסרה וכן )במדבר לב ,ז( ולמה תניאון ,וכן )תהלים קמא ,ה(
שמן ראש אל יני ראשי ,וכן )במדבר יד ,לד( וידעתם את תנואתי ,את אשר סרתם מעלי:
תהלים פרק לג
ֲצת גּוֹיִ ם ֵה ִניא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּים:
)י( יְ קֹוָק ֵה ִפיר ע ַ
מצודת ציון תהלים פרק לג פסוק י
)י( הפיר הניא  -מענין בטול ומניעה כמו "יניא אותה והפר" )במדבר ל'(:
מלבי"ם ביאור המילות תהלים פרק לג פסוק י
)י( הפיר ,הניא .הניא מוסף על הפיר ,שהמפיר כבר חל הדבר ,והמניא מונע שלא יחול
הדבר כלל כמו "ואם הניא אביה אותה".
במדבר פרק לב
ַעזֵר וְ ֶאת ֶא ֶרץ ִגּ ְל ָעד וְ ִהנֵּה
אוּבן וְ ִל ְבנֵי גָד ָעצוּם ְמאֹד וַיִּ ְראוּ ֶאת ֶא ֶרץ י ְ
וּמ ְקנֶה ַרב ָהיָה ִל ְבנֵי ְר ֵ
)א( ִ
יאי
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ֶאל נְ ִשׂ ֵ
אוּבן ַויּ ְ
וּבנֵי ְר ֵ
ַה ָמּקוֹם ְמקוֹם ִמ ְקנֶה) :ב( ַו ָיּבֹאוּ ְבנֵי גָד ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִה ָכּה
וּבעֹן) :ד( ָה ֶ
וּשׂ ָבם וּנְ בוֹ ְ
ַעזֵר וְ נִ ְמ ָרה וְ ֶח ְשׁבּוֹן וְ ֶא ְל ָע ֵלה ְ
ֲטרוֹת וְ ִדיבֹן וְ י ְ
ָה ֵע ָדה ֵלאמֹר) :ג( ע ָ
ֻתּן ֶאת
ֶיך י ַ
ֹאמרוּ ִאם ָמ ָצאנוּ ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
יך ִמ ְקנֶה :ס )ה( ַויּ ְ
ֲב ֶד ָ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ֶרץ ִמ ְקנֶה ִהוא וְ ַלע ָ
יְ קֹוָק ִל ְפנֵי ע ַ
יכם
אַח ֶ
אוּבן ַה ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִל ְבנֵי גָד וְ ִל ְבנֵי ְר ֵ
ַר ֵדּן) :ו( ַויּ ֶ
ֲב ֵרנוּ ֶאת ַהיּ ְ
יך ַל ֲא ֻחזָּה אַל ַתּע ִ
ֲב ֶד ָ
אָרץ ַהזֹּאת ַלע ָ
ָה ֶ
אָרץ
אַתּם ֵתּ ְשׁבוּ פֹה) :ז( וְ ָל ָמּה >תנואון< ְת ִניאוּן ֶאת ֵלב ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֲעבֹר ֶאל ָה ֶ
ָיבֹאוּ ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֶ
אָרץ) :ט( ַו ַיּעֲלוּ
ֵע ִל ְראוֹת ֶאת ָה ֶ
יכם ְבּ ָשׁ ְל ִחי א ָֹתם ִמ ָקּ ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ָתן ָל ֶהם יְ קֹוָק) :ח( כֹּה ָעשׂוּ ֲאב ֵֹת ֶ
ֲא ֶשׁר נ ַ
ָתן ָל ֶהם יְ קֹוָק:
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
אָרץ ַויּ ִָניאוּ ֶאת ֵלב ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִב ְל ִתּי בֹא ֶאל ָה ֶ
ַחל ֶא ְשׁכּוֹל וַיִּ ְראוּ ֶאת ָה ֶ
ַעד נ ַ
תנ"ך קורן] dishearten :רִּפָה ֶאת יָדָי[
אלשיך על במדבר פרשת מטות פרק לב פסוק ז
 ...כי שמא לא ילכו ,כי יתרפו ידיהם בראות אתכם נסוגים אחור ,בחשבם כי יראתם
ממלכי הארץ .וזהו ולמה תניאון וכו' ,שתרפו לבבם מלבא אל הארץ .ואף שאין כוונתכם
לרעה ,הלא תקלת המכשלה הזאת תחת ידכם:
www.DivreiNavon.com
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ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ֶא ָחד ִאישׁ
ָתרוּ ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָשׁים וְ י ֻ
במדבר פרק יג )ב( ְשׁ ַלח ְל ָך ֲאנ ִ
אָרץ
ָשׁבוּ ִמתּוּר ָה ֶ
אָרץ ) ...כה( ַויּ ֻ
ָתרוּ ֶאת ָה ֶ
ָשׂיא ָב ֶהם) ... :כא( ַו ַיּעֲלוּ ַויּ ֻ
ֶא ָחד ְל ַמ ֵטּה ֲאב ָֹתיו ִתּ ְשׁ ָלחוּ כֹּל נ ִ
וּד ַבשׁ ִהוא וְ זֶה ִפּ ְריָהּ) :כח( ֶא ֶפס
ָבת ָח ָלב ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ְשׁ ַל ְח ָתּנוּ וְ גַם ז ַ
ֹאמרוּ ָבּאנוּ ֶאל ָה ֶ
) ...כז( וַיְ ַס ְפּרוּ לוֹ ַויּ ְ
קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ ָה ָעם ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא... :
ַתּ ָשּׂא ָכּל ָה ֵע ָדה וַיִּ ְתּנוּ ֶאת ָ
אָרץ  ...פרק יד )א( ו ִ
ִכּי ַעז ָה ָעם ַהיּ ֵֹשׁב ָבּ ֶ
אַהרֹן ֵלאמֹר) :כז( ַעד ָמ ַתי ָל ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַמ ִלּינִ ים ָע ָלי
)כו( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ֶאת ְתּלֻנּוֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַמ ִלּינִ ים ָע ַלי ָשׁ ָמ ְע ִתּי) :כח( ֱאמֹר ֲא ֵל ֶהם ַחי אָנִ י נְ ֻאם יְ קֹוָק ִאם לֹא
יכם ְל ָכל ִמ ְס ַפּ ְר ֶכם ִמ ֶבּן
יכם וְ ָכל ְפּ ֻק ֵד ֶ
ֱשׂה ָל ֶכם) :כט( ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה יִ ְפּלוּ ִפ ְג ֵר ֶ
אָזנָי ֵכּן ֶאע ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ֶתּם ְבּ ְ
ָדי ְל ַשׁ ֵכּן
אתי ֶאת י ִ
ָשׂ ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ָ
אַתּם ָתּבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
ָמ ְע ָלה ֲא ֶשׁר ֲה ִלינ ֶֹתם ָע ָלי) :ל( ִאם ֶ
ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
יאתי א ָֹתם
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן) :לא( וְ ַט ְפּ ֶכם ֲא ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ָל ַבז יִ ְהיֶה וְ ֵה ֵב ִ
ֶא ְת ֶכם ָבּהּ ִכּי ִאם ָכּ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה וִ ֻ
ֵיכם יִ ְהיוּ ר ִֹעים
וּבנ ֶ
אַתּם יִ ְפּלוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה) :לג( ְ
יכם ֶ
וּפ ְג ֵר ֶ
אַס ֶתּם ָבּהּ) :לב( ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ְמ ְ
ָדעוּ ֶאת ָה ֶ
וְ י ְ
ָמים ֲא ֶשׁר ַתּ ְר ֶתּם
יכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר) :לד( ְבּ ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
יכם ַעד תֹּם ִפּ ְג ֵר ֶ
נוּת ֶ
ָשׂאוּ ֶאת ְז ֵ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה וְ נ ְ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
נוּאָתי:
יד ְע ֶתּם ֶאת ְתּ ִ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה וִ ַ
יכם ְ
אַר ָבּ ִעים יוֹם יוֹם ַל ָשּׁנָה יוֹם ַל ָשּׁנָה ִתּ ְשׂאוּ ֶאת עֲוֹנ ֵֹת ֶ
אָרץ ְ
ֶאת ָה ֶ
רש"י במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק לד )לד( את תנואתי  -שהניאותם את לבבכם
מאחרי .תנואה לשון הסרה ,כמו )במדבר ל ,ו( כי הניא אביה אותה:
~ נמאס המלחמה ~
במדבר פרק יד
אָמר יְ קֹוָק ִכּי ָח ָטאנוּ:
ַשׁ ִכּמוּ ַבבּ ֶֹקר ַו ַיּעֲלוּ ֶאל רֹאשׁ ָה ָהר ֵלאמֹר ִהנֶּנּוּ וְ ָע ִלינוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
)מ( ַויּ ְ
רשב"ם במדבר פרק יד פסוק מ
)מ( אל המקום אשר אמר י"י  -וציונו ללכת שם לירש ]ז"א :להלחם[ את הארץ:
רש"י במדבר פרק יד פסוק מ
)מ( כי חטאנו  -על אשר אמרנו הלא טוב לנו שוב מצרימה:
ר' סמט )סט  ,2רף  ,204הע' (11
ומשמעות הפסוק היא 'הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו ביחס
אליו' .חטא זה הוא אפוא מאיסת הארץ ,כפי שמעידים הכתובים )י"ד ,לא(
"הארץ אשר מאסתם בה"; )תהילים ק"ו ,כד( "וימאסו בארץ חמדה".
~~ השפעה ~~
רמב"ם הלכות דעות פרק ו הלכה א
דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ]ונוהג [ כמנהג אנשי
מדינתו ,לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם,
ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם ,הוא ששלמה אומר "הולך את
חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע"... ,
ֵל ְך וְ ָישֹׁב ְל ֵביתוֹ וְ לֹא
ָרא וְ ַר ְך ַה ֵלּ ָבב י ֵ
דברים פרק כ )א( ִכּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ ֶב ָך ) ...ח( ִמי ָה ִאישׁ ַהיּ ֵ
יִ ַמּס ֶאת ְל ַבב ֶא ָחיו ִכּ ְל ָבבוֹ:
רש"ר הירש במדבר פרשת שלח פרק יד פסוק לד
תנואתי .שם העצם "תנואה" מצוי רק כאן ובאיוב לג ,י" :הן תנואות עלי ימצא" .פירוש "הניא"
בבנין הפעיל :למנוע ,לסרב; ומכאן שפירוש "נוא" בבנין קל :לסבול ממניעה ומסירוב ,להיות בלתי
מסוגל לבצע משימה מחמת המניעה או הסירוב של אחרים )ראה פי' בראשית עמ' קמט( .נמצא
שזה פירוש הפסוק שבאיוב :הנה רצונו למצוא אצלי סירובים; הוה אומר ,רצונו למצוא דברים
שמנעתי ממנו או סירבתי לעשות לו .נמצא שזה פירוש "תנואתי" :הסירוב שסבלתי מכם .רציתי
להוליך אתכם בדרך לישע ,אך אתם סירבתם לעשות את רצוני; עתה תכירו את הרעות הבאות על
האדם המסרב ללכת בדרכי ה'.
רש"ר הירש בראשית פרק ה פסוק ל
"נוח" :תנועה שהגיעה אל המנוחה" .נוח" קרוב ל"נוא"" ,נ ַֹהּ"" ,נוע"" .נוא" :תנועה שהופסקה,
ומכאן "נא" :מבושל למחצה" .הניא" :לעכב אדם מלהגשים את מחשבתו .והרוצה לשנות את דעת
חברו ,פונה אליו בבקשת" :נא"... .
במדבר פרק יד
ֲדת ְבּנֵי
ֹאמרוּ ֶאל ָכּל ע ַ
יהם) :ז( ַויּ ְ
אָרץ ָק ְרעוּ ִבּ ְג ֵד ֶ
יהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן וְ ָכ ֵלב ֶבּן יְ ֻפנֶּה ִמן ַה ָתּ ִרים ֶאת ָה ֶ
)ו( וִ ֻ
אָרץ ְמאֹד ְמאֹד) :ח( ִאם ָח ֵפץ ָבּנוּ יְ קֹוָק
טוֹבה ָה ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ָבהּ ָלתוּר א ָֹתהּ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ָה ֶ
אַך ַבּיקֹוָק אַל ִתּ ְמרֹדוּ
וּד ָבשׁ) :ט( ְ
ָבת ָח ָלב ְ
אָרץ ַהזֹּאת וּנְ ָתנָהּ ָלנוּ ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר ִהוא ז ַ
וְ ֵה ִביא א ָֹתנוּ ֶאל ָה ֶ
יר ֻאם.
יהם וַיקֹוָק ִא ָתּנוּ אַל ִתּ ָ
ֲל ֶ
אָרץ ִכּי ַל ְח ֵמנוּ ֵהם ָסר ִצ ָלּם ֵמע ֵ
יראוּ ֶאת ַעם ָה ֶ
אַתּם אַל ִתּ ְ
וְ ֶ
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