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מטות
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

פרשתנו פותחת בדיני נדרים: "וַיְדַּבֵר מֹׁשֶה אֶל רָאׁשֵי הַּמַּטֹות לִבְנֵי יִׂשְרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַּדָבָר אֲׁשֶר צִּוָה ה' אִיׁש ּכִי יִּדֹר נֶדֶר לַה' אֹו 
הִּׁשָבַע ׁשְבֻעָה לֶאְסֹר אִּסָר עַל נַפְׁשֹו לֹא יַחֵל ּדְבָרֹו ּכְכָל הַּיֹצֵא מִּפִיו יַעֲׂשֶה" (במדבר ל, ב-ג) שני דברים מוזכרים במקרא-נדר ושבועה. 
מהי הגדרת נדר ומהי הגדרת שבועה? הגמרא אומרת ''נדרים - דמיתסר חפצא עליה...שבועה -דקאסר נפשיה מן חפצא'' 
(נדרים ב:) דהיינו, על ידי הנדר נתפסת קדושה בדבר הנדור, כגון אדם האומר: 'קונם כיכר זה עלי' הכיכר נעשה הקדש 

עבורו כקרבן; לעומת זאת האדם הנשבע אוסר את עצמו על החפץ, כגון אדם האומר 'שבועה שלא אוכל מכיכר זו' 
הקדושה לא נתפסת בכיכר, אלא רק על האדם הנודר חל איסור לאכול מכיכר זה. 

שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: אם אכן על ידי שבועה לא חלה קדושה על החפץ מה פשר הביטוי 'לא יחל דברו'? 
מהו הדבר המתחלל כשאדם עובר על שבועתו?

אומר הרב, ישנה מחלוקת ראשונים האם שבועה בעיא שם או לאו (מובא בר"ן נדרים ב:) דהיינו, כשהתורה מזהירה ''לֹא יַחֵל 
ּדְבָרֹו'' לחייב בקרבן על העובר על שבועתו, האם חיוב זה חל אך ורק על מי שמזכיר את שם ה' בשבועה, כגון האומר: 
''אני נשבע בשם ה' (או באלוקי ישראל וכד') שלא אוכל מבשר זה'' וממילא רק מי שיעבור על שבועה כזאת יעבור על לאו 
''לֹא יַחֵל ּדְבָרֹו'', או שמא האדם מתחייב על השבועה גם ללא הזכרת שם ה', וממילא גם האומר: 'שבועה שלא אוכל 
מבשר זה' מבלי שהזכיר שם שמים הריהו מתחייב בלאו ובקרבן למרות שלא הזכיר את שם ה'. לפי השיטה הראשונה 
ששבועה בעיא שם, ברור ומובן מהו הדבר המתחלל כשאדם עובר על שבועתו, שכן אדם המאמת את דבריו בשם ה' 
ואינו מקיימם הריהו כמצהיר ששם ה' לא מספיק חשוב בעיניו, והראיה שאינו מקיים את הדברים שנשבע בשמו יתברך 
וממילא שם שמים מתחלל. אולם לפי דעת הסוברים ששבועה לא בעיא שם, מהו הדבר המתחלל על ידי אדם העובר על 

שבועתו? 
התשובה היא שגם לפי הסברה ששבועה חלה גם בלא הזכרת שם, ברור הוא שהנשבע מתכוון להישבע בשם דווקא 
שכן אסור להישבע במשהו אחר, ואם כן כשיהודי נשבע ברור מעל לכל ספק שנשבע בשם ה', ועל כן גם כשאדם אומר 
'אני נשבע' פירוש הדבר הוא 'אני נשבע בשם'. ואם ישאל השואל הרי מצינו בגמרא במספר מקומות שחכמים נשבעים 
בעבודה או במקדש, התירוץ הוא שאין הכוונה בעבודה או במקדש עצמם אלא במי שהמקדש נעשה לשמו או במי 
שהעבודה נעשית לשמו. נמצא אם כן שגם שבועה סתם הינה שבועה בשם והעובר עליה מתחייב בלאו 'לא יחל דברו' 

היות ושם שמים מתחלל. 
והנה המשנה אומרת: ''ארבעה נדרים התירו חכמים: נדרי זרוזין ונדרי הבאי ונדרי שגגות ונדרי אונסין'' (נדרים כ:) ומבואר 
שם שנדרים אלו מותרים מאליהן מבלי התערבות של תלמיד חכם. דוגמה לנדרי הבאי (דהיינו לשון גוזמא) כגון האומר: 
'קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים' למרות שברור מעל לכל ספק שהוא לא ראה אנשים רבים כיוצאי מצרים, 
דהיינו שישים ריבוא, אלא רק קהל גדול, היות ודרך בני אדם לדבר בלשון גוזמא הרי שאינו עובר על נדרו אם אכן 
התברר שלא היתה אנשים כל כך גדולה. נדרים כגון אלו אינם חלים כלל וממילא אדם שנדר אותם לכאורה אינו עובר 
עליהם על 'לא יחל דברו', ואעפ"כ הרמב"ם פוסק ''ומניין שאפילו ארבעה מיני נדרים אלו שהן מותרין, שאסור לו לאדם 
להיות נודר בהן על מנת לבטלן? תלמוד לומר 'לא יחל דברו', לא יעשה דבריו חולין'' (הלכות נדרים פ"ד ה"ד). רואים אם כן 
שאף נדרים כגון אלו הינם דבר חמור, וכל כך למה? כיון שאי שמירה על דיוק הדברים היוצאים מפי האדם בלשון נדר, 
הרי שזהו חילול כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא כלי יקר ערך שניתן לאדם; באמצעותו אפשר לברוא עולמות כפי 
שנאמר: "וָָאׂשִם ּדְבָרַי ּבְפִיךָ ּובְצֵל יָדִי ּכִּסִיתִיךָ לִנְטֹעַ ׁשָמַיִם וְלִיסֹד ָארֶץ" (ישעיהו נא, טז) ואפשר אף לקרב את הגאולה שנאמר: 
"וְלֵאמֹר לְצִּיֹון עַּמִי ָאּתָה" (שם). מנין? מהעובדה שהאדם נברא בצלם אלוקים וממילא כשם שהקב"ה ברא את העולם 
" (שם ו) כך האדם שהוא צלם  בדיבור, שנאמר "וַּיֹאמֶר אֱלֹקִים יְהִי אֹור וַיְהִי אֹור" (בראשית א, ג) או "וַּיֹאמֶר אֱלֹקים יְהִי רָקִיעַ
אלוקים מסוגל לברוא עולמות בדיבורו; אם הוא מדבר דברי תורה הריהו בורא עולמות של קדושה, ואם הוא מדבר 
דברי שטות ח"ו, הריהו בורא עולמות של תוהו. אין מושג של 'דיבור סתם'; היום אפשר להבין זאת היטב שכן ניתן 
להקליט ולהנציח כל דיבור. מה שמדברים בארץ אפשר לשמוע בקצה השני של העולם באמצעי המדיה, הדיבור קיים 
ואינו הולך לבטלה. חז"ל אמרו: ''אי בעו צדיקי ברו עלמא'' (סנהדרין סה:) דהיינו: הצדיקים מסוגלים לברוא עולם בדיבורם 
אילו רק חפצים בכך שנאמר: "ּכִי אִם עֲוֹנֹתֵיכֶם הָיּו מַבְּדִלִים ּבֵינֵכֶם לְבֵין אֱלֹקיכֶם" (ישעיהו נט, ב) היות והצדיקים נקיים מכל 
חטא הריהם יכולים לברוא עולם כפי שהקב"ה ברא. רואים מכאן שכוח הדיבור הינו כוח עצום עד מאוד, גם אם 
לפעמים איננו מודעים לכך; כמובן שכוח זה נחלש בגין העבירות אולם כשהאדם לומד תורה יש בכוחו לנטוע שמים 

וליסוד ארץ.
מאידך אמרו חז"ל שהדיבור יכול לפעמים להיות הרסני; אדם המדבר לשון הרע הריהו הורג שלשה: המדבר המקבל 
וזה שדיברו עליו (עיין ערכין טז:) דואג האדומי הלשין לשאול על אחימלך וכתוצאה מכך גרם להריגת נוב עיר הכוהנים; 
למעשה חורבן בית המקדש נגרם על ידי הלבנת פנים ברבים נוראה שהלבין בעל הבית את בר קמצא אשר הוזמן בטעות 

למסיבה, וכתוצאה מכך הלשין בר קמצא בפני הקיסר, ומשם והלאה התגלגל החורבן וההרס הנורא. 

גיליון מס'  559 כד' תמוז תשע"ו



המסקנה העולה מכאן היא עד כמה חייבים להיזהר לבל נחלל את כוח הדיבור, ומאידך להשתמש בו אך ורק לדברים 
מועילים כגון דברי תורה, דברי עידוד לזולת, דברי אהבת הבריות, וכד'. הקפדה על שמירת הדיבור בהתמדה מסוגלת 

לזכות אותנו במידה כנגד מידה שגם הקב"ה יענה לבקשתנו בדברים טובים וחיוביים. 
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב - סנגורן של ישראל - היה רגיל לומר: ריבונו של עולם,  אנחנו אומרים לפניך כל כך הרבה 

סליחות, אבל ממך אנחנו מצפים שתאמר רק מילה אחת: סלחתי! 
יהי רצון שבזכות שמירה על כוח הדיבור נזכה לראות בניין בית המקדש בתפארתו בב"א.

                             
עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל

שבת שלום  יצחק חלבה
                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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