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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מטות תשע"ו

רפידב"  תה אל "אתי ה תפ ר

  תה "בינפ  ס" ל"אתי ה תפ  בכל דפ"
כפחפ הנולא לבתל הגלפ  פלק"ב א  הגאפלה

בר חנה: "אוי לי שנשבעתי, ועכשיו שנשבעתי 

ששתק,  כמו  ישתקו  לא  אז  כי  לי",  מפר  מי 

לך",  "מופר  בפיהם:  יאמרו   - "לאמר"  אלא 

שיפרו להקב"ה את שבועת הגלות ויקרבו בכך 

את הגאולה.

יכול  הקב"ה  שאין  הטעם  הכתוב  ומפרש 

כי  ה', איש  צוה  "זה הדבר אשר  להפר לעצמו: 

איסר  לאסור  שבועה  השבע  או  לה'  נדר  ידור 

"מכאן  על נפשו, לא יחל דברו", ודרשו על כך: 

אבל  עצמו",  נדרי  מפר  שאין  חכם  לתלמיד 

מראשי  משה  ביקש  לכן  לו,  מפרים  אחרים 

מפיו  היוצא  "ככל  להקב"ה:  שיאמרו  המטות 

יעשה", שיקיים מה שהוא עצמו אמר בתורה, 

שהחכם יכול להתיר שבועות ונדרים ויקרב את 

הגאולה. אלו תוכן דבריהם הקדושים.

)ברכות  ויש להוסיף לפי מה שדרשו בגמרא 

לב.( מקרא שכתוב )שמות לב-יא(: "ויחל משה את 

שעמד  מלמד  אלעזר,  רבי  אמר  אלקיו.  ה'  פני 

ורבא  שהחלהו,  עד  הקב"ה  לפני  בתפלה  משה 

אמר עד שהפר לו נדרו, כתיב הכא ויחל, וכתיב 

מיחל,  אינו  הוא  מר  ואמר  דברו,  יחל  לא  התם 

אבל אחרים מחלין לו".

נמצינו למדים מזה כי משה רבינו עצמו כבר 

ישראל  את  לכלות  הקב"ה  של  נדרו  את  הפר 

אל  משה  "וידבר  בפרשתנו:  לכן  העגל,  בחטא 

ראשי המטות לבני ישראל לאמר", שהתחנן אל 

בדרכו  שילכו  ודור,  דור  שבכל  המטות  ראשי 

להפר את שבועת הגלות של הקב"ה, כדי לקרב 

בכך את הגאולה.

מעתה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים 

בתורה  המצרים  בין  בימי  לקרוא  יחד,  גם 

בכך  להזכיר  כדי  מטות,  פרשת  את  הקדושה 

בתורה,  גזר  עצמו  שהוא  מה  הקב"ה  לפני 

השבועה,  ואת  הנדר  את  להתיר  יכול  שהחכם 

שבועת  על  הקב"ה  שיתחרט  ראוי  כן  ואם 

הכתוב דוקא כאן בדיני נדרים ושבועות שדיבר 

"ראשי המטות", על פי מה שסיפרו  משה אל 

"ההוא  על  עד.(  בתרא  )בבא  בגמרא  ז"ל  חכמינו 

בר  לרבה  שהראה  מדבריות,  סוחר   - טייעא" 

ב"תולדות  ]וכתבו  פלאות.  מיני  כל  חנה  בר 

נחל"  וב"ערבי  מסעי(  פרשת  )סוף  יוסף"  יעקב 

הנביא,  אליהו  זה  שהיה  ב(  דרוש  ואתחנן  )פרשת 

"חלף אליהו חזייה,  ו:(:  )ברכות  כמבואר בגמרא 

מהפלאות  אחד  והנה  כטייעא"[.  ליה  אידמי 

שסיפרו בגמרא:

בר  בר  לרבה  טייעא  ]ההוא  ליה  "אמר 

חנה[, תא אחוי לך הר סיני ]בא ואראה לך הר 

שמעתי  חנה[,  בר  בר  רבה  כך  על  אמר  סיני, 

בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי ]על גלות 

כי  לי.  מפר  מי  שנשבעתי  ועכשיו  ישראל[, 

אתאי לקמיה דרבנן אמרו ליה... היה לך לומר 

מופר לך". פירוש, היה לך להתיר את שבועתו 

כי  מומחה,  יחיד  כדין  הגלות  על  הקב"ה  של 

אין הקב"ה יכול להתיר לעצמו את השבועה, 

)נדרים פא:( מקרא שכתוב  כמו שדרשו בגמרא 

"לא יחל דברו, מכאן לתלמיד חכם  בפרשתנו: 

שאין מפר נדרי עצמו".

נמצינו למדים מזה שיש בכוחם של צדיקי 

וכן  הקב"ה.  של  ונדרו  שבועתו  להתיר  הדור 

קמג.(  )דף  הזוהר  תיקוני  של  במאמר  מבואר 

שמעון  רבי  "קם  נדרי:  כל  לפני  לומר  שנוהגים 

ידוי לגבי עילא, ושבח למארי  על רגלוי, וסליק 

שכינתא  בגין  עביד  עלמא  רבון  ואמר,  עלמא, 

דאיהי בגלותא". ומבואר שם כי רשב"י התפלל 

לפני הקב"ה, שאם נדר או נשבע שלא יגאל את 

להפר  הצדיקים  יכולים  ידוע,  לזמן  עד  ישראל 

לו את נדרו או שבועתו.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "וידבר משה 

שביקש  ישראל",  לבני  המטות  ראשי  אל 

שאם  הדור,  מנהיגי  שהם  המטות  מראשי 

ישמעו מהקב"ה את הבת קול ששמע רבה בר 

שנה  בכל  חלה  מטות  פרשת  פרשתנו 

המצרים,  בין  ימי  בתוך  הכלל  מן  יוצא  ללא 

בתמוז  עשר  משבעה  שבועות  שלשה  שהם 

על  המצרים"  "בין  הנקראים  באב,  תשעה  עד 

בין  השיגוה  רודפיה  "כל  א-ג(:  )איכה  הכתוב  שם 

המצרים". ופירש רש"י בשם מדרש אגדה: "בין 

שבעה עשר בתמוז לתשעה באב".

הנה כי כן מאחר שלמדנו בגמרא )מגילה לא:( 

כי עזרא הסופר סידר את קריאת הפרשיות לפי 

סדר השנה בכוונה תחילה, דבר בעתו מה טוב 

בין  לימי  זו  פרשה  בין  הפנימי  הקשר  למצוא 

מתגלה  שכבר  הנפלא  בקשר  ונפתח  המצרים, 

בפסוקים הראשונים )במדבר ל-ב(:

"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל 

לאמר, זה הדבר אשר צוה ה', איש כי ידור נדר 

לה' או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא 

יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה". ופירש רש"י 

בשם הספרי: "זה הדבר. משה נתנבא )שמות יא-

ד( בכה אמר ה' כחצות הלילה, והנביאים נתנבאו 

שנתנבא  משה  עליהם  מוסף  ה',  אמר  בכה 

בלשון זה הדבר".

וכבר עמדו המפרשים ליישב כל אחד על פי 

דרכו, מה ראה הכתוב להזכיר דוקא כאן בדיני 

נדרים ושבועות כי משה רבינו דיבר אל "ראשי 

]רש"י  המצוות  בשאר  כן  מצינו  ולא  המטות", 

"שהפרת  ללמדנו:  כדי  הפשט  בדרך  מיישב 

נדרים ביחיד מומחה"[. עוד צריך ביאור מאחר 

אמר  "כה  בלשון:  גם  התנבא  רבינו  שמשה 

התנבא  ושבועות  נדרים  בדיני  כאן  מדוע  ה'", 

בלשון: "זה הדבר".

 ראפי לי תנתבש י פשכתיפ
תנתבש י  י  ו" ליר

של  קדשם  בדברות  יאיר  דברינו  פתח 

המטות"  ראשי  אל  משה  "וידבר  )בפסוק:  לב"  ה"ייטב 

אופן יב( וה"חקל יצחק" )כאן( , לבאר מה שהזכיר 
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שבכל  המטות  מראשי  התרה  ויקבל  הגלות, 

משה  של  בקשתו  את  הממלאים  ודור,  דור 

לנו  ויקרב  שבועתו,  את  רבינו להתיר להקב"ה 

את הגאולה במהרה בימינו אמן.

 הצדיק הפא בבחינ 
בשלה ד ת"פני א

שלחן  על  להעלות  טוב  דבר  לבי  רחש 

מלכים רעיון נכבד, על החיזוק הנפלא שביקש 

משה רבינו לתת לראשי המטות ולבני ישראל 

שיצאה  מה  לבאר  בהקדם  המצרים,  בין  לימי 

ועכשיו  שנשבעתי,  לי  "אוי  מהקב"ה:  קול  בת 

להבין  ביאור  וצריך  לי".  מפר  מי  שנשבעתי 

"מי מפר  מה שהביע הקב"ה את צערו הגדול: 

לי", שהרי לפי המבואר יכולים הצדיקים חכמי 

ואם  הקב"ה,  של  שבועתו  את  להפר  התורה 

כן מי מונע בעדם לעשות כן, ואם נאמר שלא 

הגיע הזמן לכך, אם כן לשם מה שואל הקב"ה: 

"מי מפר לי".

ונראה לבאר ענין זה בטוב טעם ודעת, על 

לז. ד"ה מפרין(  )בכורות  פי מה שנתקשו התוספות 

"ועכשיו שנשבעתי מי  על מה שאמר הקב"ה: 

מפר לי", שהרי כלל גדול הוא בגמרא )נדרים עח.(: 

"החכם מתיר ואין הבעל מתיר... בעל מפר ואין 

חכם מפר". פירוש, הבעל יכול רק להפר ולבטל 

את שבועות או נדרי אשתו ברצונו, אפילו לא 

מצא אצל אשתו שום פתח חרטה על השבועה 

"ואם הפר יפר  )במדבר ל-יג(:  והנדר, כמו שכתוב 

רק  שהוא  כלומר  שמעו".  ביום  אישה  אותם 

מביע שאינו רוצה בשבועת ונדרי אשתו והכל 

בטל ומבוטל.

יכול  שאינו  מתיר",  "החכם  זה  לעומת  אך 

להפר את השבועה או את הנדר, אלא להתיר 

או  הנשבע  אצל  מוצא  שהוא  ידי  על  אותם 

הנודר פתח חרטה, שאם היה יודע מראש כמה 

קשה לו לא היה נשבע או נודר. הנה כי כן מאחר 

שהקב"ה חיפש חכם מחכמי התורה שיתיר לו 

את השבועה, איך אומר הקב"ה בלשון הפרה: 

"מי 'מפר' לי", והיה לו לומר בלשון התרה: "מי 

'מתיר' לי".

בלשון  אחז  הקב"ה  כי  התוספות  ותירצו 

"ואם  ל-יג(:  )במדבר  הכתוב  לשון  שהיא  הפרה 

אבל  שמעו",  ביום  אישה  אותם  יפר  הפר 

אמנם  התרה.  בלשון  כוונתו  היתה  באמת 

דבר זה צריך תוספת ביאור, שהרי ברור שלא 

היתה שום מניעה להקב"ה לומר כהלכה: "מי 

תירוץ  על  להקשות  יש  ועוד  זאת  לי".  מתיר 

חנה:  בר  בר  לרבה  חכמים  שאמרו  ממה  זה 

"היה לך לומר מופר לך", ויש לתמוה למה לא 

"מותר  לומר:  לו  שהיה  כהלכה  לומר  דקדקו 

לא היה  "מופר לך"  לך", שהרי אם היה אומר 

מבטל השבועה.

חיים”  ב”תורת  כך  על  נפלא  ישוב  ומצינו 

שמבאר  עד.(,  )ב”ב  שור  אברהם  רבי  להגה”ק 

דקדוק לשון קדשו של הקב”ה נותן התורה כמין 

צדיקים  על  היתה  הקב”ה  של  כוונתו  כי  חומר, 

שהם בבחינת משה רבינו, שמגודל קדושתו היה 

הקדושה,  השכינה  של  בעלה  בבחינת  כביכול 

שכל מה שגזר היה הקב”ה מקיים כאשה כשרה 

משה  נקרא  זה  ומטעם  בעלה,  רצון  שעושה 

"איש"  בבחינת  שהיה  האלקים",  "איש  רבינו 

שעושה  כאשה  רצונו  כל  שעשה  הקב"ה  כלפי 

רצון בעלה, כמבואר דברים נוראים על כך בזוהר 

הקדוש )פרשת ויחי רלו:(:

לג- )דברים  כתיב,  מה  וראה[,  ]בוא  חזי  "תא 

א( וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים, 

מאריה דביתא, מאריה דמטרוניתא ]בעל הבית, 

אישה  ל-יד(  )במדבר  דכתיב  כמה  המלכה[,  בעל 

]הבעל מקיים נדרי אשתו  יקימנו ואישה יפרנו 

כתיב  משה  כלת  ז-א(  )שם  דהא  מפרם[,  והבעל 

דא  ועל  משה[,  כלת  נקראת  השכינה  ]שהרי 

לכן  פירוש,  דחיל".  ולא  בריך מאן דבעא  משה 

היה משה מברך את מי שרצה ולא היה מתיירא, 

כי הקב"ה קיים את רצונו כאשה המקיימת את 

רצון בעלה.

זה  מטעם  כי  חיים"  ה"תורת  אומר  זה  לפי 

דקדק הקב"ה לומר בלשון הפרה: "מי מפר לי", 

כזה,  צדיק  מחפש  שהוא  הקב"ה  גילה  בכך  כי 

שהוא כמשה רבינו בבחינת בעלה דמטרוניתא, 

יכול להפר את שבועתו של  עד כדי כך שהוא 

הקב"ה כבעל המפר את נדרי ושבועות אשתו, 

והנה הדברים בלשון קדשו:

לשון  נקט  לי.  מפר  מי  שנשבעתי  "עכשיו 

הפרה ולא נקט לשון התרה, אף על גב דקיימא 

התרה,  בלשון  וחכם  הפרה  בלשון  דבעל  לן 

וחכם  צדיק  לגבי  שמו  יתברך  דהוא  לומר  יש 

נקרא  דלהכי  דמיא,  בעלה  לגבי  כאשה  כביכול 

לפי  האלקים,  איש  נביאים  וכמה  רבינו  משה 

מבטלה  והצדיק  גזירה  גוזר  יתברך  שהוא 

בזכותו ותפילתו, וכמו אשה שהבעל מפר נדריה 

באדם  מושל  טז:(  )מו"ק  חז"ל  דרשו  וכן  ודבריה, 

צדיק,  בי  מושל  מי  אלקים,  יראת  מושל  צדיק 

ימשל  והוא  ג-טז(  )בראשית  כתיב  נמי  אשה  וגבי 

בך, ולכך קאמר דהוה ליה למימר מופר לך".

משה"  ה"ישמח  שהביא  מה  לצרף  יומתק 

כי  ברורה,  הוכחה  משה(  ויחל  ד"ה  תשא  כי  )פרשת 

משה רבינו ביטל את גזירתו של הקב"ה בחטא 

העגל על ידי שהיה בבחינת בעלה דמטרוניתא 

בגמרא  שדרשו  ממה  אשתו,  נדרי  את  המפר 

)ברכות הנ"ל(: "ויחל משה את פני ה' אלקיו. אמר 

לפני  בתפלה  משה  שעמד  מלמד  אלעזר,  רבי 

לו  שהפר  עד  אמר  ורבא  שהחלהו,  עד  הקב"ה 

נדרו, כתיב הכא ויחל, וכתיב התם לא יחל דברו, 

מחלין  אחרים  אבל  מיחל,  אינו  הוא  מר  ואמר 

לו", הרי לנו דברים ברורים כי משה רבינו: "הפר 

לו נדרו" להקב"ה, כבעל המפר נדרי אשתו.

 הרח ם ספו"ר  ת שתש
בדב"י הר פ"  חייםר

מרן  של  הטהורה  במשנתו  המתבונן  והנה 

ה"חתם סופר" יראה שהוא מרבה להביא רעיון 

חביבות  ומחמת  חיים",  ה"תורת  של  זה  נשגב 

התורה,  עולם  את  המאירים  הקדושים  דבריו 

ראינו להביא חוט המשולש, שלשה מקומות, 

ונפתח  זו.  יקרה  בהקדמה  משתעשע  שהוא 

שם  שהזכיר  לה:(  )גיטין  בחידושיו  שכתב  במה 

בפירוש מקור הדברים בשם ה"תורת חיים".

 "בה ב" ב" חנה השיד תת ש ב  קפל:
ראפי לי תנתבש י ]של הגלפ [, פשכתיפ תנתבש י  י  ו" ליר

 ייתב לב פחקל יצחק:  תה "בינפ לי ד א  "אתי ה תפ ,
תאם ית שפ ב  קפל זה יא "פ להקברה: ר פו" לךר

 וליא  ה פסופ  של  א " הקברה: ר י  ו" ליר,
תה"י החכם   י" א  הנד" פהבשל  ו" א  הנד"

  פ"  חיים: הקברה א ": ר י  ו" ליר, כי הצדיק כ תה
הפא בבחינ  בשלה ד ת"פני א תיכפל להו" תבפש פ
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עצומה  קושיא  שם  מביא  סופר"  ה"חתם 

מה  על  ה"ז(  פ"ו  )שבועות  למלך"  ה"משנה  של 

שאמרו חכמים לרבה בר בר חנה: "היה לך לומר 

מופר לך", שהרי קיימא לן להלכה )יו"ד סימן רכח 

סי"ד( שצריך לפרט את הנדר לפני החכם, ואם 

הרי  וכאן  התרה,  אינה  בדיעבד  אף  פירט  לא 

אלא  שבועתו,  את  קול  בבת  הקב"ה  פירט  לא 

אמר סתם: "אוי לי שנשבעתי". ותירץ ה"חתם 

סופר" בלשון קדשו:

להקב"ה,  המתיר  דצדיק  מידי,  קשה  "ולא 

דלא  וחרטה,  פתח  ידי  על  המתיר  כחכם  אינו 

שייך כן בהקב"ה, אפילו נזירות שעל ידי מלאך 

לא שייך חרטה... אך החכם מיפר כבעל לאשתו 

כביכול, והמקובלים אומרים איש אלקים בעלה 

דמטרוניתא כביכול, וכן כתב תורת חיים בבבא 

בתרא שם... נמצא כיון דהוה כבעל המיפר, לא 

בעי בפניו, ולא רצונו של המקבל תועלתו, וגם 

רל"ד  סימן  ש"ך  שכתב  כמו  לפרט,  צריך  אינו 

ס"ק מ"ח".

בש"ס  לקוטים  ח"ג  )סוף  סופר"  חתם  ב"דרשות 

דף קיח טור ב ד"ה אוי לי( מוסיף לבאר לפי זה כמין 

"אוי  זו:  חומר, מה שבחר הקב"ה לומר בלשון 

לי שנשבעתי", על פי מה ששנינו במשנה )נדרים 

עט.( שאין הבעל יכול להפר לאשתו רק: "דברים 

שיש בהם עינוי נפש", כמו שכתוב )במדבר ל-יד(: 

אישה  נפש  לענות  איסר  שבועת  וכל  נדר  "כל 

יקימנו ואישה יפרנו".

לומר:  הקב"ה  דקדק  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

שיש  בכך  להראות  כדי  שנשבעתי",  לי  "אוי 

לו עינוי וצער מגלות ישראל, והרי זה על דרך 

בעמל  נפשו  "ותקצר  י-טז(:  )שופטים  הכתוב 

ישראל". ומאחר שהשבועה היא בבחינת עינוי 

הוסיף  לכן  הנדר,  את  להפר  הבעל  יכול  נפש 

שנשבעתי  "ועכשיו  כך:  אחר  מיד  הקב"ה 

שהרי  לי",  יפר  מי  נפש[  עינוי  של  ]שבועה 

דמטרוניתא  בעלה  בבחינת  שהם  הצדיקים 

יכולים להפר לי את השבועה.

הקדושים  דבריו  הם  מתוקים  ומה 

ד"ה  ד  טור  שפה  דף  )ח"ב  סופר"  חתם  ב"דרשות 

וישמע(, ליישב בזה מאמר פלא בגמרא סנהדרין 

)קי.( על הפסוק שנאמר במחלוקת קרח ועדתו 

מה  פניו,  על  ויפול  משה  "וישמע  טז-ד(:  )במדבר 

שמועה שמע, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר 

שנאמר  איש,  מאשת  שחשדוהו  יונתן,  רבי 

ותמהו  במחנה".  למשה  ויקנאו  קו-טז(  )תהלים 

יעלה  איך  הספים,  אמות  וינועו  המפרשים  כל 

האלקים  איש  רבינו  במשה  לחשוד  הדעת  על 

בעבירה כל כך חמורה. אך לפי האמור מיישב 

ה"חתם סופר" הענין בלשון קדשו:

)שמואל ב כג-א( אלה דברי  "אך אקדים, כתיב 

צדיק  על,  הוקם  הגבר  נאום  האחרונים  דוד 

מושל יראת אלקים, ואמרו חז"ל )מו"ק טז:( צדיק 

מושל על כביכול, כי הוא מבטל גזירותיו. ונראה 

אותו  כי  דייקא,  הגב"ר  נאום  אמר  כן  על  לומר 

אלקים,  איש  וזכר,  גבר  בבחינת  שהוא  צדיק 

גזרותיו  לבטל  יכול  הוא  דמטרוניתא,  בעלה 

כבעל המפר לאשתו, כמו שאמר בת קול עכשיו 

שנשבעתי מי מפר לי, אמנם מי שאינו בבחינת 

אינו  מלמעלה,  ומקבל  נקבה  בחינת  אלא  גבר, 

יכול להפר שבועה שלמעלה.

אף  ועדתו[,  ]קרח  חשבו  עכשיו  עד  והנה 

על פי )במדבר טז-ג( שכל העדה קדושים ובתוכם 

הוא,  גבר  ע"ה  רבינו  משה  מקום  מכל  ה', 

]בחטא  נאמר  עכשיו  אבל  דמטרוניתא,  בעלה 

איש  יראה  אם  ה'  חי  א-לה(  )דברים  המרגלים[ 

וגו' ]באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ 

הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם[, ומשה 

חשדוהו  כן  אם  השבועה,  ביטל  לא  ע"ה  רבינו 

באשת  חשדוהו  אלא  אלקים,  איש  שאיננו 

איש, שהוא נקבה ומקבל מאיש למעלה ]היינו 

תתנשאו  מדוע  שם(  )במדבר  כן  ואם  מהקב"ה[, 

על קהל ה'".

 ר י יו" ליר  י הפא ב ד"ג 
 תה בשלה ד ת"פני א

מזעיר,  מעט  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

קול  בבת  הגדול  כאבו  את  הקב"ה  שהביע  מה 

שהשמיע לרבה בר בר חנה: "אוי לי שנשבעתי, 

מה  לפי  כי  לי".  מפר  מי  שנשבעתי  ועכשיו 

לה:(:  )גיטין  הנ"ל  סופר"  חתם  ב"חידושי  שכתב 

"דצדיק המתיר להקב"ה, אינו כחכם המתיר על 

הרי  בהקב"ה",  כן  שייך  דלא  וחרטה,  פתח  ידי 

מבואר כי לא שייך להתיר שבועתו של הקב"ה 

מדין חכם שמתיר את הנדר, כי בהתרת נדרים 

ידע  שלא  בחרטה  לפתוח  צריך  חכם  ידי  על 

מראש שיצטער כל כך.

אחרית  מראשית  המגיד  הקב"ה  אצל  אבל 

שכבר  ברור  הרי  לפניו,  וידוע  גלוי  הכל  אשר 

ישראל  על  שיעברו  הצרות  כל  על  מראש  ידע 

בגלויות, וגם על צער עצמו שיצטער בצערם של 

ישראל, כמו שכתוב )ישעיה סג-ט(: "בכל צרתם לו 

הקב"ה  של  שבועתו  להתיר  שייך  לא  לכן  צר". 

כי אם על ידי צדיק שהוא במדרגת משה "איש 

- בעלה דמטרוניתא, שמפר להקב"ה  האלקים" 

את הנדר אפילו בלי שום פתח חרטה.

לפי זה נשכיל להבין מה שהצטער הקב"ה 

כמבואר  רבינו,  משה  של  בפטירתו  כך  כל 

במדרש )דב"ר יא-י(: "באותה שעה נשקו הקב"ה, 

ונטל נשמתו בנשיקת פה, והיה הקב"ה כביכול 

מי  מרעים,  עם  לי  יקום  מי  צד-טז(  )תהלים  בוכה 

לבטל  אפשר  אי  כי  און".  פועלי  עם  לי  יתייצב 

מי  ידי  על  רק  הקב"ה  של  שבועותיו  גזירות 

בעלה  בבחינת  שהיה  משה  במדרגת  שהוא 

סופר"  ה"חתם  שפירש  כמו  דמטרוניתא, 

צדיק  על,  הוקם  הגבר  "נאום  שכתוב:  מקרא 

הצדיק  שימשול  כדי  כי  אלקים",  יראת  מושל 

על הקב"ה לבטל גזירותיו, צריך להיות בבחינת 

"גבר" המפר את נדרי אשתו.

שהצטער  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

שנשבעתי,  לי  "אוי  באומרו:  כך  כל  הקב"ה 

זה  הוא  מי   - לי"  מפר  מי  שנשבעתי  ועכשיו 

בעלה  בבחינת  רבינו  משה  של  במדרגתו 

דמטרוניתא שיכול להפר את שבועתי, ודקדק 

הקב"ה לומר: "מי מפר לי", לרמז על מה שאמר 

בפטירתו של משה: "מי יקום לי עם מרעים, מי 

יתייצב לי עם פועלי און". 

 ח ם ספו": הקברה א ": ראפי לי תנתבש יר,
כי הצדיק בבחינ  בשל יכפל להו" "ק נד"ים תהם שינפי נות

 ח ם ספו": שד  ק"ח חתדפ א   תה בראת  איתר,
תאינפ בבחינ  בשלה ד ת"פני א כי אם בבחינ  אתה

 ה גיד   שז"יתת:  תה "בינפ ה נבא: רזה הדב" את" צפה ה'ר,
תגז" של הקברה בבחינ  בשלה ד ת"פני א

 רפידב"  תה אל "אתי ה תפ ר,  תה "בינפ  ס" ל"אתי ה תפ 
בכל דפ" א  כפחפ הנולא לבתל גזי"פ יפ תל הקברה 
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יומתק ליישב בזה פליאת החכמים על רבה 

ונתקשו  "היה לך לומר מופר לך".  בר בר חנה: 

בגמרא ליישב למה באמת לא עלתה על דעתו 

להפר שבועתו של הקב"ה, אך לפי האמור יש 

לומר, כי מאחר ששמע הקב"ה אומר: "מי מפיר 

משה  במדרגת  להיות  שצריך  מזה  הבין  לי", 

ברוב  לכן  דמטרוניתא,  בעלה  בבחינת  שהיה 

אמנם  לכך.  ראוי  עצמו  החשיב  לא  ענוותנותו 

"היה לך לומר מופר לך",  לו:  החכמים שאמרו 

משום שידעו שבגודל קדושתו היה בבחינה זו, 

שהיה יכול להפר שבועתו של הקב"ה בבחינת 

בעלה דמטרוניתא.

  תה "בינפ  ס" כפחפ
לחכ י ה פ"ה בכל דפ" פדפ" 

שאת,  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

"היה  חנה:  בר  בר  לרבה  חכמים  שאמרו  מה 

הפסוק:  לפרש  בהקדם  לך",  מופר  לומר  לך 

ישראל  לבני  המטות  ראשי  אל  משה  "וידבר 

רש"י:  ופירש  ה'".  צוה  אשר  הדבר  זה  לאמר, 

כחצות  ה'  אמר  בכה  נתנבא  משה  הדבר.  "זה 

מוסף  ה',  אמר  בכה  נתנבאו  והנביאים  הלילה, 

וכבר  הדבר".  זה  בלשון  שנתנבא  משה  עליהם 

הבאנו מה שתמהו המפרשים, מה ראה משה 

במדרגתו  כאן,  דוקא  להתנבא  ככה  על  רבינו 

הגדולה של נבואה שרק הוא זכה בה בבחינת: 

"זה הדבר".

ונראה לבאר הענין על פי מה שכתב ב"אורח 

מזלוטשוב  חיים  אברהם  רבי  להרה"ק  לחיים" 

רבו המגיד  נעליך( בשם  ד"ה של  )פרשת שמות  זי"ע 

זי"ע, לבאר ענין הנבואה בבחינת:  ממעזריטש 

"זה הדבר", והנה הדברים בלשון קדשו:

החסיד  קדישא  בוצינא  הרב  דהנה  "ונראה 

מה  אמר,  זללה"ה  בער  דוב  מו"ה  המפורסם 

שאמרו רז"ל כל הנביאים התנבאו בכה, מוסיף 

הדבר  זה  שנאמר  בזה,  שהתנבא  משה  עליהם 

הנביאים  שכל  לומר  רצונו  עכ"ל,  ה'  צוה  אשר 

כן  ועל  הדיבור,  כפי  לשנות  בידם  כח  היה  לא 

התנבאו כולם כה אמר ה', אכן משה רבינו ע"ה 

להנהיג  כח  בו  והיה  דמטרוניתא,  בעלה  שהיה 

הדבר  בזה  התנבא  כן  ועל  כרצונו,  מלכות  מדת 

אשר צוה ה', שהיה כך, כי מדת זה הוא למעלה 

ממדת מלכות, והנהיג מדת מלכות כרצונו".

כי  ורחימו,  בדחילו  לומר  נראה  מעתה 

הנביאים  כל  אדון  רבינו  משה  ראה  כאשר 

ישראל,  לארץ  להיכנס  שלא  עליו  שנגזרה 

השלם,  התיקון  של  הזמן  הגיע  לא  עדיין  כי 

שיעברו  הצרות  כל  את  קדשו  ברוח  והשיג 

ההלכה  לפי  כי  ידע  והרי  בגלויות,  ישראל  על 

רק  הקב"ה,  של  שבועתו  להתיר  אפשר  אי 

בבחינת  האלקים"  "איש  במדרגתו  שהוא  מי 

בעלה דמטרוניתא, לכן נפלו עליו אימה ופחד 

בדרכו  ענוותנותם  בגודל  הצדיקים  ילכו  שלא 

של רבה בר בר חנה, שלא האמין שהוא ראוי 

להפר את שבועתו של הקב"ה.

משה  "וידבר  למכה:  רפואה  הקדים  לכן 

אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר, זה הדבר 

שבכל  המטות  לראשי  שמסר  ה'".  צוה  אשר 

של  גזירותיו  לבטל  לו  שהיה  זה  כח  ודור,  דור 

בתיקוני  המבואר  פי  על  בזה  והביאור  הקב"ה. 

זוהר )תיקון סט קיב.(: "ואתפשטותיה דמשה בכל 

נשמתו  פירוש  וצדיק",  צדיק  ובכל  ודרא  דרא 

ובכל צדיק  ודור  של משה מתפשטת בכל דור 

מתפשט  עצמו  שהוא  ידי  על  כי  נמצא  וצדיק, 

בהם, יש להם את הכח הנפלא שהיה לו בחיים 

בכך  ולקרב  הקב"ה  של  שבועתו  להפר  חיותו, 

את הגאולה.

חנה:  בר  בר  לרבה  החכמים  שאמרו  וזהו 

שמצדך  אמת  הן  כי  לך",  מופר  לומר  לך  "היה 

דמטרוניתא,  בעלה  בבחינת  שאינך  הרגשת 

אולם מאחר שאתפשטותיה של משה נמצאת 

בכל צדיק וצדיק, נמצא כי מצד הניצוץ של משה 

רבינו הנמצא בך, אתה ראוי להפר שבועתו של 

הקב"ה כבעל המפר נדרי אשתו. 

 "תברי  בקת להו"
תבפש  הגלפ  בזכפ   תה "בינפ

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו 

פתח להבין, מה שמבואר במאמר תיקוני הזוהר 

התנא  כי  נדרי",  "כל  בליל  שאומרים  קמג.(  )דף 

האלקי רשב"י פתח בתפלה לפני הקב"ה:

אלא  לה,  יפרוק  דלא  נשבע...  או  נדר  "ואם 

בעינא  אנא  ידיעא...  זמנא  עד  בגלותא  דתהי 

ותתא,  דלעילא  דמתיבתא  אינון  ומכל  מנך 

משכינתא  זז  דלא  מהימנא  רעיא  בגין  דתעביד 

זמנין  ובינה  בינך  שלם  עאל  ואיהו  אתר,  בכל 

סגיאין, ומסר גרמיה למיתה בגינה ובגין בנהא, 

)שמות לב-לב( ואם אין מחני נא  הדא הוא דכתיב 

מספרך אשר כתבת".

פירוש, רשב"י אמר להקב"ה:

"ואם נדר או נשבע שלא יגאל את השכינה, 

מבקש  אני  ידוע,  זמן  עד  בגלות  שתהא  אלא 

מטה,  ושל  מעלה  של  הישיבה  בני  ומכל  ממך 

שתעשה בזכות הרועה הנאמן משה רבינו שלא 

זז מהשכינה בכל מקום, והוא הכניס שלום בין 

ומסר  פעמים,  הרבה  ישראל  לכנסת  הקב"ה 

נפשו למיתה עבור השכינה ועבור בניה ]בחטא 

העגל, באומרו[, ועתה אם תשא חטאתם, ואם 

אין מחני נא מספרך אשר כתבת". 

לפי האמור יש לומר כי רשב"י ביקש לרמז 

כוחו  את  מסר  רבינו  משה  כי  להקב"ה,  בכך 

הנפלא לראשי המטות בכל דור ודור באומרו: 

"זה הדבר אשר צוה ה'", נמצא כי גם רשב"י קיבל 

את  להפר  רבינו,  למשה  שהיה  הזה  הכח  את 

זמן הגלות,  נדרו של הקב"ה על  ואת  שבועתו 

והיה אם יגלה הקב"ה שהוא רוצה להחיש את 

ומזומנים  מוכנים  וחבריו  רשב"י  יהיו  הגאולה, 

להפר את שבועתו ולקרב בכך את הגאולה.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין ביתר 

שאת, החיזוק הנפלא שהשאיר לנו משה רבינו 

המצרים,  בין  לימי  מטות  פרשת  בפרשתנו 

של  הגלות  בחשכת  היאוש  ברשת  ניפול  שלא 

עקבתא דמשיחא, אלא נדע נאמנה שבכל דור 

להפר  התורה,  וחכמי  הצדיקים  בכח  יש  ודור 

את שבועתו ונדרו של הקב"ה באריכות הגלות, 

אם רק ירצה בכך.

משה  שמסר  הנפלא  הכח  בזכות  זה  וכל 

שעל  הדורות,  בכל  המטות  ראשי  לכל  רבינו 

המטות  ראשי  אל  משה  "וידבר  כתוב:  כך 

ה'",  צוה  אשר  הדבר  זה  לאמר,  ישראל  לבני 

בקול  הקב"ה  יכריז  מעשינו  את  נשפר  ואם 

ועכשיו  שנשבעתי,  לי  "אוי  אש:  להבות  חוצב 

לו את  יפרו  והצדיקים  לי",  שנשבעתי מי מפר 

עד  אשתו,  שבועת  את  המפר  כבעל  השבועה 

שנזכה לגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו 

במהרה בימינו אמן.


