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  ד"בס

  השפעה

   נבוןואיז מהרב

 
   ל פרק במדבר

 ֶנֶדר ִיּדֹר ִּכי ִאיׁש) ג: (ְיקָֹוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ַהַּמּטֹות ָראֵׁשי ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר) ב(
 :ַיֲעֶׂשה ִמִּפיו ַהּיֵֹצא ְּכָכל ְּדָברֹו ַיֵחל לֹא ַנְפׁשֹו ַעל ִאָּסר ֶלְאסֹר ְׁשֻבָעה ִהָּׁשַבע אֹו ַליקָֹוק

   ב פסוק ל פרק במדבר הירש ר"רש
. התורה מצוות את כהלכה שנקיים כדי, מצוות עלינו להעמיד כוחנו את מייפה התורה

 עשיית לצורך קיימא של כללים לקבוע האומה ולכלל לציבור, ליחיד מאפשרת היא
 שהם לדבר חשיבות ויש, בייחוד לנשיאים זו פרשה נאמרה כך משום. בנאמנות המצוות
 ."המטות ראשי" כאן קרויים

 
 ֶוֱאָסָרּה ִנְדָרּה ֶאת ָאִביהָ  ְוָׁשַמע) ה: (ִּבְנֻעֶריהָ  ָאִביהָ  ְּבֵבית ִאָּסר ְוָאְסָרה ַליקָֹוק ֶנֶדר ִתּדֹר ִּכי ְוִאָּׁשה) ד(

 :ָיקּום ַנְפָׁשּה ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ִאָּסר ְוָכל ְנָדֶריהָ  ָּכל ְוָקמּו ָאִביהָ  ָלּה ְוֶהֱחִריׁש ַנְפָׁשּה ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר
   יד פסוק ל פרק במדבר י"רש
 לומר תלמוד, במשמע נדרים כל יכול, מפר שהבעל שאמר לפי -' וגו אסר שבועת וכל נדר כל

 ):.עט דף (נדרים במסכת מפורשים והם. בלבד נפש ענוי נדרי אלא מפר אינו, נפש לענות
 
 ִיְסַלח ַויקָֹוק ָיקּום לֹא ַנְפָׁשּה ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ֶוֱאָסֶריהָ  ְנָדֶריהָ  ָּכל ָׁשְמעֹו ְּביֹום אָֹתּה ָאִביהָ  ֵהִניא ְוִאם) ו(

 ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ְׂשָפֶתיהָ  ִמְבָטא אֹו ָעֶליהָ  ּוְנָדֶריהָ  ְלִאיׁש ִתְהֶיה ָהיֹו ְוִאם) ז: (אָֹתּה ָאִביהָ  ֵהִניא ִּכי ָלּה
) ט: (ָיֻקמּו ַנְפָׁשּה ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ֶוֱאָסֶרָה  ְנָדֶריהָ  ְוָקמּו ָלּה ְוֶהֱחִריׁש ָׁשְמעֹו ְּביֹום ִאיָׁשּה ְוָׁשַמע) ח: (ּהַנְפָׁש 
 לעַ  ָאְסָרה ֲאֶׁשר ְׂשָפֶתיהָ  ִמְבָטא ְוֵאת ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר ִנְדָרּה ֶאת ְוֵהֵפר אֹוָתּה ָיִניא ִאיָׁשּה ְׁשמֹעַ  ְּביֹום ְוִאם
 ֵּבית ְוִאם) יא: (ָעֶליהָ  ָיקּום ַנְפָׁשּה ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ּכֹל ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָנה ְוֵנֶדר) י: (ָלּה ִיְסַלח ַויקָֹוק ַנְפָׁשּה
 ָּכל ְוָקמּו אָֹתּה ֵהִניא לֹא ָלּה ְוֶהֱחִרׁש ִאיָׁשּה ְוָׁשַמע) יב: (ִּבְׁשֻבָעה ַנְפָׁשּה ַעל ִאָּסר ָאְסָרה אֹו ָנָדָרה ִאיָׁשּה
   פ... : ָיקּום ַנְפָׁשּה ַעל ָאְסָרה ֲאֶׁשר ִאָּסר ְוָכל ְנָדֶריהָ 

 
   ו פסוק ל פרק מטות פרשת במדבר י"רש
 יודע איני זו הנאה. לה שהפר כלומר, הנדר מן אותה מנע אם -  אותה אביה הניא ואם )ו(

 זו הנאה אומר יהו, "והפר אותה יניא אישה שמוע ביום ואם" אומר כשהוא, היא מה
) ה, קמא תהלים (וכן, תניאון ולמה) ז, לב במדבר( וכן והסרה מניעה לשון ופשוטו. הפרה
  :מעלי סרתם אשר את, תנואתי את וידעתם) לד, יד במדבר( וכן, ראשי יני אל ראש שמן

    
   לג פרק תהלים

  :ַעִּמים ַמְחְׁשבֹות ֵהִניא ּגֹוִים ֲעַצת ֵהִפיר ְיקָֹוק) י(
   י פסוק לג פרק תהלים ציון מצודת

  ):'ל במדבר ("והפר אותה יניא" כמו ומניעה בטול מענין - הניא הפיר) י(
   י פסוק לג פרק תהלים המילות ביאור ם"מלבי

 יחול שלא מונע והמניא, הדבר חל כבר שהמפיר, הפיר על מוסף הניא. הניא, הפיר) י(
  . "אותה אביה הניא ואם" כמו כלל הדבר

 
   לב פרק במדבר

 ְוִהֵּנה ִּגְלָעד ֶאֶרץ ְוֶאת ַיְעֵזר ֶאֶרץ ֶאת ַוִּיְראּו ְמאֹד ָעצּום ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן ִלְבֵני ָהָיה ַרב ּוִמְקֶנה) א(
 ְנִׂשיֵאי ְוֶאל ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ַוּיֹאְמרּו ְראּוֵבן ּוְבֵני ָגד ְבֵני ַוָּיבֹאּו) ב( :ִמְקֶנה ְמקֹום ַהָּמקֹום
 ִהָּכה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ) ד( :ּוְבעֹן ּוְנבֹו ּוְׂשָבם ְוֶאְלָעֵלה ְוֶחְׁשּבֹון ְוִנְמָרה ְוַיְעֵזר ְוִדיבֹן ֲעָטרֹות) ג( :ֵלאמֹר ָהֵעָדה
 ֶאת ֻיַּתן ְּבֵעיֶניךָ  ֵחן ָמָצאנּו ִאם ַוּיֹאְמרּו) ה( ס: ִמְקֶנה ְוַלֲעָבֶדיךָ  ִהוא ִמְקֶנה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ִלְפֵני ְיקָֹוק
 ַהַאֵחיֶכם ְראּוֵבן ְוִלְבֵני ָגד ִלְבֵני מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) ו( :ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַּתֲעִבֵרנּו ַאל ַלֲאֻחָּזה ַלֲעָבֶדיךָ  ַהּזֹאת ָהָאֶרץ
 ָהָאֶרץ ֶאל ֵמֲעבֹר ָרֵאלִיְׂש  ְּבֵני ֵלב ֶאת ְתִניאּון> תנואון <ְוָלָּמה) ז( :פֹה ֵּתְׁשבּו ְוַאֶּתם ַלִּמְלָחָמה ָיבֹאּו
 ַוַּיֲעלּו) ט( :ָהָאֶרץ ֶאת ִלְראֹות ַּבְרֵנעַ  ִמָּקֵדׁש אָֹתם ְּבָׁשְלִחי ֲאבֵֹתיֶכם ָעׂשּו ּכֹה) ח( :ְיקָֹוק ָלֶהם ָנַתן ֲאֶׁשר
  :ְיקָֹוק ָלֶהם ָנַתן ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ לֶא  בֹא ְלִבְלִּתי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵלב ֶאת ַוָּיִניאּו ָהָאֶרץ ֶאת ַוִּיְראּו ֶאְׁשּכֹול ַנַחל ַעד

  
  ]ָיָדיִרָּפה ֶאת [ dishearten: ך קורן"תנ
  

  אלשיך על במדבר פרשת מטות פרק לב פסוק ז 
בחשבם כי יראתם , כי יתרפו ידיהם בראות אתכם נסוגים אחור, כי שמא לא ילכו... 

ואף שאין כוונתכם .  מלבא אל הארץלבבםשתרפו ', וזהו ולמה תניאון וכו. ממלכי הארץ
 :הלא תקלת המכשלה הזאת תחת ידכם, לרעה
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 ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני נֵֹתן ֲאִני ֲאֶׁשר ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ְוָיֻתרּו ֲאָנִׁשים ְלךָ  ְׁשַלח) ב( יג פרק במדבר
 ָהָאֶרץ ִמּתּור ַוָּיֻׁשבּו) כה( ... ָהָאֶרץ ֶאת ַוָּיֻתרּו ַוַּיֲעלּו) כא( ... :ָבֶהם ָנִׂשיא ּכֹל ִּתְׁשָלחּו ֲאבָֹתיו ְלַמֵּטה ֶאָחד
 ֶאֶפס) כח( :ִּפְרָיּה ְוֶזה ִהוא ּוְדַבׁש ָחָלב ָזַבת ְוַגם ְׁשַלְחָּתנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּבאנּו ַוּיֹאְמרּו לֹו ַוְיַסְּפרּו) כז( ...
...  :ַההּוא ַּבַּלְיָלה ָהָעם ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ֶאת ַוִּיְּתנּו ָהֵעָדה ָּכל ָּׂשאַוִּת ) א(   יד פרק   ...ָּבָאֶרץ ַהּיֵֹׁשב ָהָעם ַעז ִּכי
 ָעָלי ַמִּליִנים ֵהָּמה ֲאֶׁשר ַהּזֹאת ָהָרָעה ָלֵעָדה ָמַתי ַעד) כז( :ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) כו(

 לֹא ִאם ְיקָֹוק ְנֻאם ָאִני ַחי ֲאֵלֶהם ֱאמֹר) כח( :ָׁשָמְעִּתי ָעַלי ַמִּליִנים הֵהָּמ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּתֻלּנֹות ֶאת
 ִמֶּבן ִמְסַּפְרֶכם ְלָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְוָכל ִפְגֵריֶכם ִיְּפלּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר) כט( :ָלֶכם ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ְּבָאְזָני ִּדַּבְרֶּתם ַּכֲאֶׁשר
 ְלַׁשֵּכן ָיִדי ֶאת ָנָׂשאִתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָּתבֹאּו ַאֶּתם ִאם) ל( :ָעָלי ֲהִלינֶֹתם ֶׁשראֲ  ָוָמְעָלה ָׁשָנה ֶעְׂשִרים
 אָֹתם ְוֵהֵביאִתי ִיְהֶיה ָלַבז ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר ְוַטְּפֶכם) לא( :נּון ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ  ְיֻפֶּנה ֶּבן ָּכֵלב ִאם ִּכי ָּבּה ֶאְתֶכם
 רִֹעים ִיְהיּו ּוְבֵניֶכם) לג( :ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ִיְּפלּו ַאֶּתם ּוִפְגֵריֶכם) לב( :ָּבּה ְמַאְסֶּתם רֲאֶׁש  ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיְדעּו

 ַּתְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ְּבִמְסַּפר) לד( :ַּבִּמְדָּבר ִּפְגֵריֶכם ּתֹם ַעד ְזנּוֵתיֶכם ֶאת ְוָנְׂשאּו ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַּבִּמְדָּבר
    :ְּתנּוָאִתי ֶאת ִויַדְעֶּתם ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֲעֹונֵֹתיֶכם ֶאת ִּתְׂשאּו ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה יֹום יֹום ַאְרָּבִעים ָהָאֶרץ ֶאת

 
 לבבכם את שהניאותם - תנואתי את) לד( לד פסוק יד פרק שלח פרשת במדבר י"רש

 :אותה אביה הניא כי) ו, ל במדבר (כמו, הסרה לשון תנואה. מאחרי
 

  ~המלחמה נמאס~ 
  יד פרק במדבר

 : ָחָטאנּו ִּכי ְיקָֹוק ָאַמר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָעִלינּו ִהֶּנּנּו ֵלאמֹר ָהָהר רֹאׁש ֶאל ַוַּיֲעלּו ַבּבֶֹקר ַוַּיְׁשִּכמּו) מ(
   מ פסוק יד פרק במדבר ם"רשב

  :הארץ תא] להלחם: א"ז[ לירש שם ללכת וציונו - י"י אמר אשר המקום אל )מ(
   מ פסוק יד פרק במדבר י"רש
  :מצרימה שוב לנו טוב הלא אמרנו אשר על - חטאנו כי )מ(

  )11' הע, 204רף , 2סט (סמט ' ר
ביחס כי חטאנו ' הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה'ומשמעות הפסוק היא 

) לא, ד"י(כפי שמעידים הכתובים , זה הוא אפוא מאיסת הארץחטא . 'אליו
 ".וימאסו בארץ חמדה) "כד, ו"תהילים ק(; "בהר מאסתם הארץ אש"

  
 ~~ השפעה~~ 

  א הלכה ו פרק דעות הלכות ם"רמב
 אנשי כמנהג]  נוהגו[ וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו דרך

, םממעשיה שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך, מדינתו
 את הולך" אומר ששלמה הוא, ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים מן ויתרחק
  ... ,"ירוע כסילים ורועה יחכם חכמים

 
 ְולֹא ְלֵביתֹו ְוָיׁשֹב ֵיֵלְך  ַהֵּלָבב ְוַרְך  ַהָּיֵרא ָהִאיׁש ִמי) ח... ( אְֹיֶבךָ  ַעל ַלִּמְלָחָמה ֵתֵצא ִּכי) א( כ פרק דברים
  : ִּכְלָבבֹו ֶאָחיו ְלַבב תֶא  ִיַּמס
  

   לד פסוק יד פרק שלח פרשת במדבר הירש ר"רש
" הניא "פירוש". ימצא עלי תנואות הן: "י, לג ובאיוב כאן רק מצוי" תנואה "העצם שם. תנואתי
 בלתי להיות, ומסירוב ממניעה לסבול: קל בבנין" נוא "שפירוש ומכאן; לסרב, למנוע: הפעיל בבנין
 נמצא). קמט' עמ בראשית' פי ראה( אחרים של הסירוב או המניעה מחמת שימהמ לבצע מסוגל
 דברים למצוא רצונו, אומר הוה; סירובים אצלי למצוא רצונו הנה: שבאיוב הפסוק פירוש שזה

 רציתי. מכם שסבלתי הסירוב": תנואתי "פירוש שזה נמצא. לו לעשות סירבתי או ממנו שמנעתי
 על הבאות הרעות את תכירו עתה; רצוני את לעשות סירבתם אתם אך, לישע בדרך אתכם להוליך
  .'ה בדרכי ללכת המסרב האדם

 
   ל פסוק ה פרק בראשית הירש ר"רש
, שהופסקה תנועה": נוא". "נוע", "נַֹּה ", "נוא"ל קרוב" נוח. "המנוחה אל שהגיעה תנועה": נוח"

 דעת את לשנות והרוצה. מחשבתו תא מלהגשים אדם לעכב": הניא". למחצה מבושל": נא "ומכאן
  ...". נא: "בבקשת אליו פונה, חברו

  
   די פרק במדבר

 ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ֶאל ַוּיֹאְמרּו) ז: (ִּבְגֵדיֶהם ָקְרעּו ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּתִרים ִמן ְיֻפֶּנה ֶּבן ְוָכֵלב נּון ִּבן ִויהֹוֻׁשעַ ) ו(
 ְיקָֹוק ָּבנּו ָחֵפץ ִאם) ח: (ְמאֹד ְמאֹד ָהָאֶרץ טֹוָבה אָֹתּה ָלתּור ָבּה ָעַבְרנּו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל
 ִּתְמרֹדּו ַאל ַּביקָֹוק ַאְך ) ט: (ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ִהוא ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ָלנּו ּוְנָתָנּה ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאל אָֹתנּו ְוֵהִביא
.ִּתיָרֻאם ַאל ִאָּתנּו ַויקָֹוק ֵמֲעֵליֶהם ִצָּלם ָסר ֵהם ַלְחֵמנּו ִּכי ָהָאֶרץ ַעם ֶאת ִּתיְראּו ַאל ְוַאֶּתם


