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 "ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז

 טתשע"תמוז                                        בס"ד 

 

 מטותפרשת השבוע בנגיעות 

 

ּטֹות  פרשת השבוענושאי  נגד ת מצווה מלחמחות בחירות ( ים דיני נדרים ושבועות ) אגב הבטכוללמַּ

ניצחון  -מובטחת  צאהוהתואמיצים לוחמים של אחדות ואמונה בה' השגחת ה' , המשלבת מלחמה  –  מדיין

צטרף להמתחייבים ו עבר הירדן המזרחיבמבקשים להתנחל בני גד וראובן  .וחלוקת שלל  מהולל

 ועוד.ישראל שתתף בכל מלחמות ולה

 

כבר על למדנו  ., יש משמעות עצומה למלל ולדיבור שאדם מוציא מפיומתחילה בחשיבות הדיבור פרשהה

 לאדם אנו לומדים שהדיבור יכול לכבול וליצורהפעם לשון הרע וכילות לגרום ר יםהנזק העצום שיכול

או שבועה נדר  -במלל בלבד איסורים ונדרים יכול לגרום לעצמו להתחייב לת עצומות . אדם התחייבויו

ָפת, "  ם "יי"מבטא שפת קובעת מה לעשות במקרה יבור ולדרואה חשיבות עצומה התורה  .ם " יימֹוָצא שְׂ

ו שיש לבצע בכדי להפר את הנדר אאלא יש פעולות הקלה בכך שמדובר רק בדיבור שום אין של חרטה , 

  .השבועהאת 

 

 , מוד מהצורהמעבר לדברים הברורים שהוא אומר ניתן לל .מדיבורו בלבד רבותעל אדם ניתן ללמוד 

גם רבות על דברים שהוא הבין דיבור ניתן למהחשוב לו.  אופיו ומה מהלמוד ניתן ל .הדיבוראופן ו מהטון

של סאונד  –צליל  ,אמירותמנתחים  משא ומתןמומחים ל. תירתכוון להגיד או אפילו ניסה להסלא הבכלל 

  .במו"מ  הצלחההזה להשיג בידע כך להשתמש על ידי הכוונות של הצד השני וקע ואת את הרהדיבור 

י שבט ראובן וגד לבין משה כשהם מבקשים את הסכמת בנמסחרי בין משא ומתן סיפור מובא בפרשה 

של  הדיבורהמלל והצדדים ועל  . הפרשנים עומדים על גישתלהתנחלותם בעבר הירדן המזרחימשה 

 .שינויים קטנים במלל מלמדים המון .הצדדים

ים, "  מבקשיםבאים למשה ובני ראובן  ָערִּ ה, וְׂ ֵננּו פֹּ קְׂ מִּ ֶנה לְׂ בְׂ ֹּאן נִּ ת צ רֹּ דְׂ רּו, גִּ ֹּאמְׂ ׁשּו ֵאָליו ַוי גְׂ נּוַויִּ פֵּ   " .ְלטַּ

נּוהם " משה מוכיח אותם ובין השאר משיב ל ים -בְׂ ְפֶכםָלֶכם ָערִּ יֶכם, ְלטַּ פִּ ֵצא מִּ ַהיֹּ ַנֲאֶכם; וְׂ צֹּ ת לְׂ ֵדרֹּ , ּוגְׂ

    .  לנפש. בני ראובן וגד מקדימים בדיבורם את הרכוש " משה מלמד אותם סדר עדיפויות נכון.ַתֲעשּו

מהמלל הזה עושה רת הגננות בסוף ...( בחיחינוך ו )ילדים ל –קודם הצאן והמקנה ואח"כ נתפנה לטף 

לדרך חינוך  ,ילדיםתדאגו לכל עונה להם קודם משה  .יםרושם שהרכוש יקר להם יותר מהמשפחה והילד

  .לרכוש שלכם חשוב לדאוגואח"כ ה ארץ ודרך התור

יֶכם, ַתֲעשּו" בכך  לוקחיםש ולהתחייבויות משה מדגיש שוב את חשיבות הדיבור פִּ ֵצא מִּ ַהיֹּ  ."  וְׂ

 .עם ישראלערבות בסיס ל .אחדות המשפחה ועם ישראלבסיס לשמירה על  הואק חינוך נכון ומוצ

של עם ישראל יתנדבו כולם מכל  כל משבר או מלחמהשבבאמצעות הערכים הללו יש סיכוי גדול יותר 

 .לירדןמזרח מו אפילונחלה חק הללא קשר למרהשבטים להגנה על העם והמדינה 

ם"  דה על הערכים היהודיים ערבות הדדית והקפלשמור על משה מזהיר  אִּ ֹּא ַתֲעשּון ֵכן,-וְׂ ֵנה ֲחָטאֶתם ל  הִּ

ֶכםלה'  ָצא, ֶאתְׂ מְׂ ֶכם, ֲאֶׁשר תִּ עּו, ַחַטאתְׂ   " ּודְׂ

 

כוש רב וחיבבו את ממונם מאד עד כדי שישבו מחוץ ובעלי ר עשיריםן היו שבני גד וראוב אומררבנו בחיי 

מתוך  אידאולוגיים. ההתנחלות לא היתה ממניעים ל לשימור ממונםארלארץ והפרישו עצמם מעם יש

בספר   ה מכל השבטים "גלו תחיל" לפיכך  הפרטי  ל אלא מדאגתם לרכושםלות ישראוונת הרחבת גבוכ

שפרשו השבטים שתחילת הגלויות החלה בהגליית שבטי ראובן גד וחצי המנשה . לומדים מלכים 

 .נפרדו מרכושם ומאדמותיהם הוגלו והיו הראשונים שבשל ממונם ומרצונם ראשונים 

 

הרי  , תוך חירוף נפש כשנדרשוערבות הדדית ת אחים כאשר יש אהבק באחדות בכאשר עם ישראל ד

םהיא " תרופה שה יִּ קִּ יֶתם נְׂ יִּ הְׂ ֹּאת ָלכֶ ' מה וִּ ָתה ָהָאֶרץ ַהז ָהיְׂ ָרֵאל; וְׂ שְׂ יִּ ֵני ם, ַלֲאֻחָזהּומִּ פְׂ   .ה' " לִּ

 י המקום צריך אדם לצאת ידי הבריות " כשם שיש לצאת יד " פרופ' ליבוביץ מביא את דברי המדרש 

ול למען העם החברה יש חשיבות לפעול לא רק מתוך יראת שמיים ולשם שמיים אלא חשוב לא פחות לפע

ָצאוכפי שנאמר במשלי "  ולהתרחק מהשלילי ולהראות את הטובת הטוב לעשות א . והאדם הפרטי ֵחן -ּומְׂ

ֵשֶכל ֵעיֵני ֱאֹל טֹוב-וְׂ ָאָדםקִּ בְׂ        ".ים וְׂ

                     


