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. וקשה, (תהלים קמד, ד)" ימינו כצל עובר, זה שנאמר "ג), במדבר ל(" ה'איש כי ידר נדר לאיתא במדרש פליאה, "
 מה הקשר בין פסוקים אלו? 

 
מנין שלא , ):(נדרים י בגמרא איתא: עמ' סב) ,(שמן הטוברבי שמעלקא מניקלשבורג , וה)פרשת מטות(קדושת לוי פירשו ה

לה' "), (ואדם המתנדב מנחה לא יאמר) "עולה לה'" (אלא יאמר "לה' עולה" (המקדיש בהמה) יאמר אדם
את שם  . דהיינו, מן הראוי היה להקדים(ויקרא א, ב)" קרבן לה'" מוד לומר,? תל")מנחה לה'" (אלא יאמר "מנחה

". בכל זאת, הקדימה התורה את המילה "קרבן" למילה "לה'", ללמדנו שידור לה' קרבןהשם, ושיכתב בתורה "
ויוציא שם שמים  ",קרבןאת המילה "קודם שיאמר ", לה'"אחרי שאמר שמא ימות  –בלשון "קרבן לה'" 

  חס ושלום. , לבטלה
  

", מאותה סיבה, שמא ימות אחר לה' נדרוב שיאמר "". לא כתה'נדר לאיש כי ידר וכן הדבר בנוגע לפסוק "
שאמר את המילה "ה'", קודם שיאמר את המילה "נדר", ויוציא שם שמים לבטלה. וזה שקישר המדרש פליאה 

", להורות שהסיבה שאומרים "נדר לה'", אף שהיה ימינו כצל עובר" לפסוק "ה'נדר לאיש כי ידר " את הפסוק
שמא ימות ויוציא שם שמים לבטלה. ע"כ דברי הקדושת  –משום "ימינו כצל עובר" ראוי לומר "לה' נדר", היא 

  לוי, והרבי ר' שמעלקא.
  

 ,חבירואת פוגש אדם טעם כש, מה ה(עיין בספר "דף על הדף", נדרים שם)האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זצ"ל  והובא בשם
 הקב"ה,הוא שמו של  "שלום" סיבה, כיה ?"עליכם שלוםואילו חבירו עונה לעומתו " ,"שלום עליכםאומר לו "

חז"ל שזוכה מרו א ,אולם המקדים שלום לחבירו ".'הקרבן ל"כמו  "עליכם שלום"ולכן מן הראוי לומר 
  שמא ימות, ע"כ. ואין לו לחוש ,לאריכות ימים, ולכן מי שנותן שלום ראשון, יכול לומר קודם שלום

  
(מי שרוצה להיות  האי מאן דבעי למהוי חסידא, .)בבא קמא ל(א לפרש פירוש נפלא בדברי הגמרבס"ד עתה נראה לי 

  מה הקשר בין חסידות לברכות? ,, ע"כ. לכאורה קשהלקיים מילי דברכות חסיד)
  

: לפי הגמרא הנ"ל שיש לומר "עולה לה'" אות מג) ,(אומר השכחהישעיה פיק זצ"ל יש להקדים את קושיית הגאון רבי 
אחר אמירת ימות שמא  לכאורה יש לחוש ?עובר לעשייתןברכים על כל המצוות שמא ימות, איך אנו פוסקים שמ

  ., ונמצא מוציא שם שמים לבטלההולפני קיום המצוהברכה, 
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 ,נוסח של ברכהכשאדם אומר  ).לג שנההאש (ר פותלפי שיטת התוס, (ח"א ס"י)בענגיס זצ"ל  אובןרעליג ז' הגרתירץ 

. ממילא, אפילו אם ימות קודם עשיית רק מדרבנן מדאורייתא, אלא איסור הוצאת שם שמים לבטלהבזה אין 
היות  ש לומר,י הזי לפו המצווה, אין כאן איסור דאורייתא של שם שמים לבטלה, אלא איסור דרבנן בלבד.

  , ע"כ דבריו.ספק דרבנן להקלכי  ,מספק שהברכה תהיה לבטלה וששיםלא ח ,האיסור הוא רק מדרבנןש
  

ר נפלא. אדם המברך ברכה, מתמיה, איך אני מברך על המצווה עובר לעשייתה, הרי התורה עתה ניתן לומר דב
אומרת "קרבן לה'" שמא ימות, ואם כן, איך ניתן לי לברך קודם עשיית המצווה, שמא אמות, וברכתי תהיה 

ך קודם לבטלה? ומשיב לעצמו: הסיבה כי יש רק ספק שאני ימות, וספק דרבנן לקולא, ולכן אני יכול לבר
  . שעצם הברכה מעוררת החשיבה על יום המיתה ,נמצאהמצווה. 

  
ומעלים  ,דרך האנשים כשרים שיראים וחרדים מחרדת יום פקודתם תמיד: )פרשת מקץ(נועם אלימלך והרי כתב ה

ומתחרטים  ,ועל ידי זה הם תמיד בתשובה .ועונש העוונות והחטאים בעולם הבא ,על זכרונם יום המיתה
 שערי תשובה, עכ"ל. וכן כתב רבינו יונה בומבקשים על נפשם מאת הבורא יתעלה ,על חטאותיהםומתוודים 

  האדם לתשובה היא זכירת יום המיתה, ע"ש. את לעוררדרך , ש)טו, אות שער ב(
  

ומיד שב בתשובה על המשכיל המעמיק, כשמברך ברכה עובר לעשייתה, מתעורר לחשוב על יום המיתה, 
כאשר שב בתשובה  ,ממילא". גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם" :)יומא פו(בגמרא . והרי איתא חטאיו

  . כי כבר אין חשש שימות אחרי הברכה קודם העשיה ,ברכתו ודאי תתקיים, עם אמירת הברכה
  

. חסיד הוא זה שעושה לפנים משורת הדין. האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכותוזו כוונת חז"ל, 
, מי שרוצה להיות חסיד, אפילו שמותר לו לברך ברכה לפני המצווה, מטעם ספק דרבנן לקולא, לא יסמוך ולכן

שיעשה  –מילי דברכות  לקיים, עליו מאן דבעי למהוי חסידאעל זה, אלא יברך לכתחילה ללא ספקות. ולכן, 
 ,כי כבר אין חשש שימותולא תהיה לבטלה  תתקייםודאי וברכתו  ,תשובה (המארכת ימיו) עם אמירת הברכה
  ולא יצטרך לסמוך על ספק דרבנן לקולא. 

  
  
  

  

 
 

 

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 
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