
ערש"ק כ"ד תמוז תשע"וערש"ק כ"ד תמוז תשע"ו
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פרשת מטות - נדר לצדקה

גליון
שכ"ח

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

ואשנה  אקום  והאומר  עשיה  על  אפי'  חל  מצוה  דבנדרי  כן  לא  שם  הראשונים  דעת  אבל 
הגברא  על  שחל  כיון  חע"א  איסור  אין  בזה  שייך  ומשו"ה  כפשוטו,  גדול  נדר  הוי  זה  פרק 
כמו שבועה יעו"ש ברא"ש, ובשיטמ"ק שם מבואר שעובר באיסור בל יחל כדיני נדר דמצוה 

(וע"ש לענין לחול על המצוה).
דקאי  דקרבן  נדר  מדוע  והר"ן  הרמב"ן  קושיית  את  ראשונים  הני  על  להפיל  יש  והנה 
יותר  ודמיא  כלל,  חפצא  בהו  ליתא  והרי  נדר  חשיבי  מצוה  נדרי  ושאר  דגברא  אקרקפתא 

לשבוע שחיילא אגברא, והוא פלאי.
דברים  ע"ע  אדם  שיאסור  הוא  הנדר  כתב  נדרים  הל'  ריש  הרמב"ם  דהנה  יראה  ואשר 
המותרים לו כגון שיאמר פירות מדינ הפלוני אסורין עלי בכל לשון שיאסור אסורין עליו 
"אע"פ שאין שם שבועה כלל ולא הזכרת שם ולא כינוי", וצ"ב והא מאי קמ"ל הרמב"ם ואי 
הא דאיסור נדר הוי בלא שבועה, הוא דאתא לאשמועינן, הא באיסור נדר קיימינן ומדוע 

יעלה על הדעת דהנדר מדין שבועה.
ונראה דכאן הגדיר הרמב"ם את יסוד החילוק בין נדר לשבועה, דאמנם ידוע החילוק דנדר 

אחפצא ושבועה אגברא, וכלשון הגמ' בריש נדרים, אבל אי"ז שורש החילוק, וכדיבואר.
אבל  באלוקים,  לי  השבע  תשבע,  ובשמו  כתיב  שבשבועה  בפרשתינו  הרמב"ן  לשון  הנה 
מה  אמרו  בספרי  הדבר  טעם  חכמים  רמזו  וכבר  לד',  ידור  אלא  בד'  ידור  לאמר  לא  בנדר 
הפרש בין נדרים לשבועות נדרים כנודר בחיי המלך, בשבועות כנשבע במלך עצמו, והסוד 
כי השבוע לשון שבעה בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה וכו' וסיים והנה כל נדר לד' וכל 
הנשבע בו, וצ"ב אם האיסור דנדר הוא חפצא מה שייך לחלק בין נודר בד' לנודר לד' הי 

האיסור בהחפצא ועכ"פ אינו שייך לשבועה.
ונראה כוונת הדברים שחילק בין שבועה לנדר דשבועה היא לשון חומר מצד הלשון, ויש בו 
גם איסור דאו השבע שבועה, מה שאין באסור נדר להרבה ראשונים, ולכן שייך לשון נבע 
בד', משא"כ נדר אין הלשון "נדר" חמור אלא הענין שעליו דיבר היא החומרה והיא הגורמת 

להחשיב את הנודר כאילו נדר לד'.
כינוי,  או  שם  או  שבועה  לשון  שיהא  צריך  אין  דבנדר  וכתב  הרמב"ם  דקדק  לפי"ז  ואשר 
ורצונו לומר שאין בו חומר מצד הלשון והדיבור, כי אם מצד הענין שהתחייב והבטיח עלי 

בלבד.
אשר על כן י"ל שבנדרי מצוה דהענין שנדר עליו הוא מצוה, הוא נדר בלא צורך לחפצא 
כלל, ורק באוסר דבר "המותר" בעינן שיחיל גם איסור חפצא, ומשום דבשלמא בשבועה 
שהלשון שבועה גופא חמור, ממילא אסור לעבור עליו אפי' בדבר המותר, אבל בנדר כיון 
שיסודו הוא רק מאי שמבטיח לד' על קיום הענין החמור, לפיכך א"א שיהא אסור אם לא 
יקדים איזה ענין שהוא סיבה לאיסור, וכגון קדושה והתפסה בדבר שנאסר ממנו, כשאר 

נדרי מצוה.
ויש להעמיס רעיון זה בד' הר"ן בדף י"ח. שהנדרים כי היכי דאית בהו איסור חפצא איסור 
איסור  לאו  והאי  דברו  יחל  בלא  עליה  קאי  עליו  שנאסר  מכיון  שהרי  בהו,  אית  נמי  גברא 
גברא הוא ככל איסורי לאוין שבתורה, ולפי הנ"ל י"ל דרצונו לומר שאחר האיסור חפצא חל 

איסור גברא של לא יחל דברו.
ויתירה מזאת מצאתי דעת הרמב"ם בפ"ה מנדרים ראובן שאמר לשמעון הרי אתה אסור 
בהנייתי נאסר על שמעון שיהנה מראובן, ואם עבר ונהנה אינו לוקה שהרי לא אמר שמעון 
כלום, [וראובן לוקה אם ההנה את שמעון-רידב"ז] הרי מבואר שהנודר החיל איסור חפצא 
לוקה  ואיהו  מפיו,  הדיבור  מוציא  על  חלה  והקבלה  בו  להאסר  ע"ע  הנודר  מקבל  ואח"כ 

משום בל יחל.
והיינו כנ"ל שאחר שיש דבר שיש בו ענין איסור ממילא נוסף על ענין זה לשון הנדר שמקבל 

ע"ע ומבטיח לד' להפריש עצמו מאיסור זה, ודו"ק.
ולפמשנ"ת פשוט ליישב להני ראשונים מ"ט נדרי מצוה שם נדר עלייהו ועובר עליהן בבל 
יחל אע"פ דליכא איסור חפצא, והביאור שמכיון דהקבלה שקיבל ע"ע הויא מצוה ממילא, 
לד' לקיים המצוה ועל זה  תו אי"צ שיאסור חפצא אנפשיה אלא רק צריך שידור ויבטיח 

באה אזהרת לא יחל דברו. 

"התעוררות עצומה לחיזוק בתפילה
על בנין בית מקדשנו"

הרב אבא קליינרמן
בימים האלו ימי "בין המצרים" יש להתבונן ולהעיר את נפשנו, לבקש ולהעתיר על ציפור 

נפשנו, הלא הוא בנין בית מקדשנו. להתעורר ולהבין שכל עיקר מגמתינו ושאיפתנו הוא 
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ולהקים שכינתא מעפרא.

לנו  יחסר  לא  לזה  נזכה  וכאשר  החיים,  כל  של  התכלית  עיקר  וזה 
לנו  יהיה  בגשמיות  ובין  ברוחניות  בין  אלא  דבר,  שום 

 זכיית עניים בנדר צדקה
הרב  מאיר ולדר

 אדם הנודר צדקה לעניים, יש לעין אי זכו בו עניים או לא, ולעניין חזרה פשיטא דלא מצי 
הדר ביה משום בפיך זו צדקה, אלא יש להסתפק היכא שמת הנודר אי חייבים היורשים 
חייבים  מת  וכי  גמורה,  זכיה  עניים  בו  זכו  כבר  לצדקה  זו  סלע  דאמר  כיון  נימא  מי  ליתן 
יורשים ליתן, או דלימא כי קאמר סלע זו לעניים עדין לא זכו בו עניים אלא חיובא דנדר 
לחוד הוא דרמי עליה שחייב לקיים נדרו, וכי מת יורשים פטורים כיוון שהם לא נדרו, כן 
מסתפק המחנ''א הלכות צדקה סימן ב והוכיח מדעת הרא''ש בתשובה כלל נ''ח וכן מדברי 
הטור שענים קונים באמירה בלחוד, והקשה היאך כתבו הרא''ש פ''ק ב''ב והטור הלכות 
צדקה רנ''ט שהאומר סלע זו לצדקה יכולים לשנותה למצווה אחרת, מכיוון דכבר זכו בו 

עניים. 
צדקה  זו  דפיך  דינא  הך  בעיקר  דהנה  מכירה,  הלכות  הגר''ח  שביאר  מה  לפי  בזה  ונראה 
בנדבה דבדיבורו לחוד נעשה עצם הדבר של עניים, יש לעין אם נימא דבדיבורו לחוד נעשה 
החפץ של העניים בעיקר הדין ממון לגמרי, והרי הוא ממונם לכל דבר ולא מיחסר להו תו 
שום קניין, או דנימא דעיקר זכית ממון עניים בד''מ לא שייך כלל לדין בפיך זו צדקה, כי 
אם דשווה לכל קנין ממון בעלמא דצריך דווקא קנין, ובדיבורא בעלמא לא קנו, ודיבורו לא 
מהני רק לעניין דחייל על החפץ חלות שם צדקה ונתפס בדין מעות עניים, וזהו דינא דפיך 
זהו צדקה, אבל בעיקר דין הזכיה בד''מ בזה שוו עניים לכו''ע וצריך דווקא קנין, ודיבורא 

בעלמא אינו מועיל. 
ועולה לפי הצד השני בגר''ח. שבפיך זהו צדקה אינו מעשה קנין לעניים שהעניים זוכים 
בזה, אלא הוי נדר, רק שע''י נדרו חל על המעות שם צדקה, וחלות צדקה הוא דבר השייך 
לעניים, וקניינם של העניים הוא בצדקה, צדקה הוי מעות של עניים, והינו שהעניים זוכים 
בממון לא מחמת אמירתו של נודר, אלא שע''י אמירתו חל תורת צדקה על הדמים, ולכן 

יש לעניים זכות בדמים. 
היורשים  ולכן  במעות,  עניים  זכו  כבר  לצדקה  שהנודר  סובר  הרא''ש  לומר,  יש  ולפי''ז 
חייבים ליתן המעות לצדקה, אך כיון שהצורה שבה העניים זוכים במעות, מחמת שחל על 
המעות שם צדקה, יש  לגבאי צדקה יכולת לשנות את מעות הצדקה, ולומר שהצדקה תלך 
לצדקה אחרת, וזה בכוחם של גבאים לשנות לעניין אחר, ואע''ג שהעניים כבר זכו המעות, 
זכייתם של העניים אינה מחמת הנדר, אלא מחמת חלות שם צדקה, וכל שהגבאים משנים 

את דין הצדקה, העניים לא יזכו במעות.  

מהות הנדר
הרב שרגא קוגל

לעי"נ חמותי מרת שרה (ב"ר דוב) גוטפרב ז"ל
שהייתה כל חיה בצניעות אמיתית וקידשה עצמה במותר לה

יום היארצייט בשבת כ"ד תמוז
תנצב"ה

ברמב"ם ריש הל' נדרים כתב הנדר נחלק לשני מחלקות הראשון שיאסור על עצמו דברים 
עלי  הרי  שאמר  כגון  בו,  חייב  שאינו  בקרבן  עצמו  שיחיב  השני  והחלק  וכו'  לו  המותרים 
י"ב)  (דברים  בתורה  נאמר  וע"ז  נדר  הנקרא  הוא  עלי  והאומר  שלמים,  או  עולה  להביא 

ונדריך אשר תידור.
והרי  נדר,  לשון  בכלל  דגברא  אקרקפתא  החלה  התחייבות  התורה  שכללה  בזה  ויל"ע 
יותר ראוי להכלילו בכלל השבועות דהן חיילי אקרקפתא דגברא, וכבר עמד בזה הרמב"ן 
בפרשתינו וז"ל, נדרים שאסר חפצא עליה ולפיכך אין חלים על דבר שאין בו ממש, וכיון 
שכן נראין הדברים שאפי' על דבר הרשות אם אמר נדר עלי שאוכל היום אינו נדר שאין 
אע"פ  ועשה,  בקום  בגמ'  נדרים  הוזכרו  ולא  שיעשנו  עליו  אלא  כלל  החפץ  על  חל  הנדר 
שמצאנו נדרי נדבה הרי עלי עולה שאמירתו לגבוה נתחייבו בו נכסיו כמסירתו להדיוט, או 
שהוא חומר נוהג בנדרי הקדש מפני שיש בהן חפץ נאסר להדיוט ונתפס לגבוה לכשיפריש 
חפץ  שם  שאין  לנו  אין  ביטוי  נדרי  אבל  נכסיו  על  הנדר  חיוב  חל  ראשונה  משעה  ולפיכך 

כלל, עכ"ל.
העולה מדברי הרמב"ן שאין שייך נדר על עשיה אלא על דבר שיש בו חפצא, אבל הנודר 
לעשות אפי' למצוה כגון נודר ללמוד תורה ליכא בל יחל שהרי אין כאן חפצא הניתן לגבוה, 

וסברתו היא מכיון שנדר אחפצא קאי.
וכן היא דעת הר"ן בנדרים ח'. על ד' הגמ' אשכים ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי 

ישראל, וכ' הר"ן דודאי אע"פ שאמר בגמ' נדר גדול וכו', כוונת הגמ' לשבועה 
ולא לנדר, שהרי נדר כיון שהוא אוסר חפצא אנפשיה ליתא לעולם 

באעשה.



זה הוא צדיק גמור אבל בכל אופן מעלתו אינו מושלם.1 עכ"ד. 
וגם  לשמה  לירושלים  שהעולה  המצות,  לכל  שייך  זה  ודבר  עוד]  רבנו  הוסיף  [ובהמשך 
ארציך",  את  איש  יחמוד  של "ולא  שמירה  לו  יש  עדיין  ממרחציה,  או  מפירותיה,  ליהנות 
אלא, שאם נשאר שם רק לשם ליהנות אז לא שייך שמירה וסגולות הנ"ל, ולכן עצה טובה 
קמ"ל, "ופנית בבקר והלכת לאהליך" כדי שלא לישאר רק לשאר דברים, ואז בודאי ימצא 

ביתו בשלום, [וכ"כ בפנ"י, וע"ע בחי' חת"ס].

בחילוק בין נדרי קרבנות, לנדרי צדקה
עוד מדברי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל: והנה יש גמ' בערכין2 וכן ההלכה,3 שאם אמר שיתן 
הצדקה  כי  אף  לעצמו,  הסלע  ללוות  וכן  מה],  [לזמן  להתחרט  יכול  עדיין  לצדקה,  סלע 

עצמה לא יכול ללוות אבל בזה יכול, כל שמשלם בסוף (וע"ע בריטב"א בחולין).
יכול  לכן  שנדר  במה  עדיין  "צדקה"  שם  הכסף  על  חל  שלא  החו"ד  מבאר  שכן  וכיון 

להשתמש בה.
נאבד  שאם  לתתו,  צריך  ועדיין  הסלע,  על  צדקה  דין  מיחל  אינו  זו"  ש"סלע  לדקדק,  ויש 
צריך לתת סלע אחר, ואילו בהקדש כל עוד שלא קיים "ונתן" לא נתקיים נדרו, הגם שיש 

קדושת בדק הבית.

וה' יסלח לה
הרב יהודה שניידר

בנזיר  שנדרה  באשה  מדבר  הכתוב  במה  לה  יסלח  וה'  הפרם  אישה  תניא  פ"א:  קידושין 
ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה יין ומטמאה למתים 
רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי אמר ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה 
בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו 

בשר חזיר על אחת כמה.
הקשה המהרש"א אמאי לא מיירי ברייתא בקראי קמאי דהפרת אב לבתו וארוס לארוסתו 

ויעו"ש מה שתירץ.
ובתרגום יונתן ב"ע ג"כ תירגם בהפרת בעל ואין בעלה בטילינון ולא ידעת ועברת מן קדם 
ד' ישתבק לה, אבל בהפרת אב ובהפרת ארוס תרגם ומן קדם ד' ישתבק לה, ולא הוסיף 
כנ"ל ולא ידעת ועברת, ומדוייק כד' הגמ' דדרשה לאשה שלא ידעה שהפר לה בעלה וכו' 

דוקא מהפסוק של הפרת בעל.
ועוד יש לעמוד על דיוק לשון הכתובים דרק בהפרת אב כתיב וד' יסלח לה כי הניא אביה 

אותה, אבל בהפרת בעל וארוס כתיב וד' יסלח לה, ולא כתיב כי הניא בעלה אותה.
ועוד יש לדייק דבהפרת אב כתיב לשון הנאה, כדכתי' ואם הניא אביה וגו' כי הניא אביה 

וגו', אבל בהפרת בעל וארוס כתיב לשון הפרה, והפר את נדרה וגו' ואם הפר יפר וגו'
פנחס  כדרב  אשתו,  נדרי  מפר  שבעל  בטעמא  אמרי'  ע"ג:  בנדרים  דהנה  לבאר  ונראה 
כתב  שם  הרשב"א  ואמנם  נודרת,  היא  בעלה  דעת  על  הנודרת  כל  דאמר  דרבא  משמיה 

דהוא הטעם גם בהפרת אב, וכ"כ הש"ך סי' רל"ד סק"ד בשם הדרישה. 
והוכחתו  בתו,  על  בעלים  דהאב  משום  אב  דהפרת  דטעמא  כתב  ה"ט  פי"ג  האו"ש  ברם 
נדריה,  בהפרת  זכאי  דהוא  כמו  בתו  ידי  במעשה  זכאי  דאב  למילף  דסד"א  ג':  מקידושין 
ואי הפרת נדרים הויא משום שנודרת על דעתו א"כ אי"ז ענין לשיזכה במעשה ידיה, א"ו 
דהפרת נדרים הויא משום בעלות האב על בתו, ומשו"ה סד"א דיהא בעלים גם על מעש"י.
ונראה להוכיח כהאו"ש ממ"ד ביבמות צ': דטעמא דהפרת נדרים הוא משום שלא תתגנה 
על בעלה, וברשב"א שם ביאר דהוא הוא טעמא דרב פנחס דנודרת ע"ד בעלה כדי שלא 
תתגנה עליו, והנה טעם זה לא שייך באב ובתו שלא שייך גנאי בין אב לבתו, ומוכח דבאב 

ובתו באמת אי"ז משום שנודרת ע"ד. 
ועוד יש להוכיח משיטת הרמב"ם פי"ב מהל' נדרים ה"א דאב מפר כל נדרי בתו ולא רק 
עינוי נפש ושבינו לבינה, דמוכח דאי"ז משום שנודרת ע"ד, דהא מדוע תהא נודרת ע"ד 
נדרים שלא איכפת לאב מהם כלל, א"ו מפר משום שהאב בעלים על בתו להפרת נדריה.

ולפ"ז נראה דהטעם שעשתה תורה את האב בעלים על נדרי בתו הוא משום שבת קטנה 
אפי' שהיא מופלא הסמוך לאיש שנדריה נבדקין, אבל עדיין היא קלת דעת, ולפיכך מינתה 
נדרי  הם  האב  דעת  שיקול  לפי  אם  אותם  להפר  נדרה  על  בעלים  להיות  האב  את  תורה 

1. שאלו אחרי השיעור האם יש חסרון במה שמבקש שע“י תפילין יהיה תורתו בפיו, וענה רבנו (מפי 
השמועה) שדבר רוחני ל“ח חסרון לבקש משכר המצוה רק דבר גשמי. עכ“ד. 

לצרכיו.  במצוה  להשתמש  רוצה  שהוא  למה  המצוה  סגולת  מפורש  שמבואר  מה  לחלק  אפשר  עוד 
אמנם מבואר בהל‘ נט“י שהנוטל עם הרבה מים זוכה להרבה שפע, ומ“מ במ“ב כתוב שלא יכוון לזה 

אלא שתהיה שלא ע“מ לקבל פרס.
2. תלמוד בבלי מסכת ערכין דף ו ע“א אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו האומר סלע זו לצדקה מותר 
לשנותה סבור מינה לעצמו אין לאחר לא איתמר אמר רב אמי אמר רבי יוחנן בין לעצמו בין לאחר 
אמר רבי זעירא לא שנו אלא דאמר עלי אבל אמר הרי זו בעינא בעי למיתבה מתקיף לה רבא אדרבה 
איפכא מיסתברא אמר זו  משתמש בה כי היכי דליחייב באחריותה אבל אמר עלי לא אלא לא שנא 
תניא כוותיה דרבא נדר צדקה ואין הקדש צדקה מאי קאמר לא נדר ולא הקדש צדקה אלא לאו הכי 
ביה  לאשתמושי  אסור  הקדש  דאילו  כהקדש  ואינה  תאחר  בבל  כג+  היא +דברים  הרי  צדקה  קאמר 
ואילו צדקה שרי לאשתמושי ביה אמר רב כהנא אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא אמר 
אתון הכי מתניתו לה אנן הכי מתנינן לה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב האומר סלע זו 
לצדקה מותר לשנותה בין לעצמו בין לאחר בין אמר עלי בין אמר הרי זו ת“ר סלע זו לצדקה עד שלא 

באתה ליד גבאי מותר לשנותה משבאתה ליד גבאי אסור לשנותה. עכ“ל
3.  שו“ע יו“ד סי‘ רנ“ט ס“א האומר: סלע זו לצדקה, או שאומר: הרי עלי סלע לצדקה, והפרישו, עד 
שלא בא ליד הגבאי יכול לשנותו, בין ללוותו לעצמו בין ללוותו לחבירו, ויפרע אחר תחתיו. הגה: וכן 
הגהות  בשם  (ב“י  לצדקה.  דמיהם  ונותן  בשומא,  בקיאים  ג‘  לפני  למוכרם  יכול  כלים,   הקדיש  אם 
מרדכי דכתובות). משבא ליד גבאי,  אסור ללוותו, בין לו בין לאחר בין לגבאי. ואם היה הנאה לעניים 
בעיכוב המעות ביד הגבאי, כדי לעשות לאחרים ליתן, הרי הגבאי מותר ללוותם ולפרעם. הגה: דאין 
הצדקה כהקדש, ומותר ליהנות ממנה. (טור). ואין נושאין ונותנין בצדקה העומדת לחלק לעניים, כי 
אם כסף בכסף וכיוצא בו, שמא יבאו עניים ולא יהיה להם מעות לחלק. אבל צדקה שאינה עומדת 

לחלק, רק הקרן יהא קיים ויאכלו הפירות, שרי. (ב“י בשם סה“ת והגהות מיימוני). וכן נוהגין.

את הכל, כל הענינים בכל התחומים יהיו בשיא השלמות. ועל הימים הללו נאמר בפסוק 
ובהשגת  מכסים".  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  מלאה  "כי  י"א)  (פרק  ישעיה  בנביא 
בתורתך",  חלקנו  ותן  בימינו  במהרה  המקדש  בית  "שיבנה  יום  כל  מתפללים  התורה 
וכולם  מאוד,  במאוד  התורה  והבנת  השגת  ויתרבה  יתגדל  המקדש  בית  יבנה  שכאשר 
על  עתה  ומתחננים  מבקשים  כאשר  וממילא  האפשרית.  השלמות  לשיא  בתורה  יגיעו 
בנין בית המקדש, הבקשה היא על "בית חיינו", על הדבר שהוא עיקר החיים לכל יהודי 

ויהודי, שכאשר נזכה לבנין בית המקדש כל הענינים יסתדרו ויתעלו במאוד מאוד.

בית חיינו
והנני להביא בזה מדברי רב סבא הגדול מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א כפי שהובא 

בספר "חכמת חיים".
המשכן  פקודי  "אלה  כתוב,  כ"א)  פסוק  ל"ח  פרק  (שמות  פקודי  פרשת  בתחילת  הנה 
בשני  שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים  שני  משכן,  המשכן  ופרש"י,  וגו'".  העדות  משכן 

חורבנין על עונותיהן של ישראל".
שאלו לזקני מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א אם כל החורבן של בית המקדש הוא בתור 
משכון שהקב"ה לקח מישראל, א"כ למה עדיין הקב"ה אינו מחזיר לישראל את המשכון, 
הרי עברו כל כך הרבה שנים מזמן החורבן וכלל ישראל מתפלל כל כך הרבה תפילות 

שנזכה שיבנה בית המקדש, ולמה עדיין אינינו נענים.
ותירץ דבאמת לפי הדין כאשר לוקחים משכון מהעני, אם אין לעני אפשרות להסתדר 
בלי המשכון חייבים להחזיר לו את המשכון, ולכן כתוב בפסוק בפרשת כי תצא (דברים, 
פרק כ"ד פסוק ו') "לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל", ופרש"י, אם בא למשכנו על 

חובו בבית דין לא ימשכננו בדברים שעושים בהן אוכל נפש.
מבואר שדבר עושים בו ואכל נפש אסור לקחת מהעני בשביל משכון כיון שאינו יכול 

להסתדר בלעדיו.
ובהמשך בפרשת כי תצא (פסוק י"ב - י"ג) כתוב, "ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו. 
השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך". ופרש"י, כבוא השמש, 

אם כסות לילה הוא ואם כסות יום החזירהו בבוקר וכו'.
הצורך,  בשעת  זה  את  לו  להחזיר  חייבים  בו  צורך  לעני  שיש  דבר  שכל  בזה  גם  מבואר 
ואם לקח במשכון כסות לילה צריך להחזירו בלילה, ואם כסות יום צריך להחזירו ביום.

אבל אם יש ללווה עוד כסות בלילה ואין לו צורך דווקא בכסות הזו אינו צריך להשיב לו 
את הכסות בלילה.

ומעתה זוהי התשובה למה הקב"ה אינו מחזיר את בית המקדש הממושכן, משום שרוב 
העם שקועים בחיי הגלות ובהרווחה שהגלות משפיעה עליהם וטוב להם, ואינם חושבים 
ומתגעגעים מתי יבנה בית המקדש, ובסתר ליבם הציפיה הגאולה אינה קיימת כלל וכלל.
וכאשר כך הם הדברים שלא מחשיבים את בית המקדש ל"בית חיינו", ממילא המשכון 
אינו נחשב לכדי חייו, ואז אין חובה להחזיר את המשכון בזמנו, ועל כן הגלות מתארכת 

ומתארכת.
ואפילו שיש בעם ישראל יחידים שאצלם בית המקדש הוא "בית חייהם", ובכל ימיהם 

הם מתעגעים ומצפים לראותו בבנינו, מ"מ המצב של רוב העם גורם שיתארך הגלות.

ומצאתי בשל"ה שכתב את יסודי הדברים הללו, בסוף מסכת סוכה, וז"ל: "והואיל ואתא 
היה בוער תמיד כשראה ראיתי בני ישראל בונים בתים כמו  זה אודיע שלבי  דבר  לידי 
מבצרי השרים, עושים דירת קבע בעולם הזה ובארץ הטומאה וכו', וזה נראה חס ושלום 

כהיסח הדעת מהגאולה".
הדעת  את  מסיח  זה  ברווחה,  בעשירות  הזה,  העולם  בהבלי  שקועים  שכאשר  מבואר 

מהגאולה.

שיבנה בית המקדש
והנה דבריו הללו הם נוקבים כלהבות אש, ויש להתעורר מזה עד מאוד ולבקש מעומק 
הלב שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ולצפות ולהשתוקק לזה עד שכל עיקר מגמתינו 

וציפיתנו יהא על בנין בית המקדש מתי ישוב ויבנה.
ובפרט בימים הללו ימי בין המצרים, שהם ימי אבלות על החורבן, ראוי מאוד להתעורר 
זצ"ל  מהאר"י  וידוע  הלב.  עומק  מתוך  ייצאו  המקדש,  בית  בנין  על  הבקשות  שכל  בזה 
ולבכות  היום,  בחצות  גם  הבית  חורבן  על  ולהתאבל  להוסיף  ראוי  המצרים  בין  שבימי 
כחצי שעה כל יום על חורבן הבית. ובוודאי שהבכי והבקשות על זה ראוי מאוד שיבואו 
מתוך עומק הלב, בהשתוקקות גדולה, ואז נזכה והקב"ה ישמע שעוותנו ויחיש וימהר 

את גאולתנו.

דרגת נדרי צדקה בשביל שיחיה בנו
הרב נחום באדנער

בזה  יש  (אם  בנו  שיחיה  בשביל  צדקה  הנודר  בענין  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  דברי 
חיסרון או לא)

ז"ל הגמ' פסחים דף ח' (ע"א, וע"ב) והא אמר רבי אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין אמר 
והתניא  הוא  מצוה  לאו  גוונא  וכהאי  בתרה.  לעיוני  ואתי  מחט  לו  תאבד  שמא  אשי  רב 
האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק גמור. 
וביאר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל: היינו שיש לו זכות מושלם במצוה שגם עניני השמירה 
שמירה  זכות  לו  יהיה  לא  לשמה  לגמרי  שאינו  כיון  אמרינן  ולא  לו,  שייך  המצוה  של 

מהמצוה.
ויש להוסיף [כך הוסיף רבינו] שגם ב"צדיק גמור" יש דרגות, והדרגה הכי גבוהה הוא בלי 
"ע"מ שיחיה בני", וכן י"ל שכוון רש"י בפירושו כאן וז"ל הרי זה צדיק גמור 'בדבר זה' 
ולא אמרינן שלא לשמה עושה אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה ומתכוין 

אף להנאת עצמו שיזכה בה לעולם הבא או שיחיו בניו, עכ"ל, והיינו שבדבר 

 



שטות וחסרון דעת.
ואם כן מיושב שפיר דמאי דכתי' בהפרת אב וד' יסלח לה, אי"ז דומה למתכוין לאכול 
ומשו"ה  דעת  קלת  היא  הנודרת  דבאמת  הכא  דשאני  טלה,  בשר  בידו  ועלה  חזיר  בשר 
הסירה ממנה התורה את האחריות על הנדר ומינתה את אביה על כך להפר נדריה או 
להקימם, ולפיכך באמת באופן שהפר לה אביה נחשבים הנדרים כמי שאינן באחריותה 

וא"כ אפי' דנתכוונה לעבור עליהן אי"ז חטא כמתכוין לאכול בשר חזיר.
אבל בהפרת בעל וארוס שזה מטעם שנודרת ע"ד בעלה, א"כ שפיר יש לה דעת שלימה 
להיות אחריות הנדרים עליה, אלא שתלתה הנדרים בדעת בעלה, ולפיכך אם נתכוונה 

לעבור על נדרה הרי היא דומה לנתכוין לאכול בשר חזיר.
(ומאי דלא דרשי' מהפרת ארוס כמו בהפרת בעל, י"ל דשאני ארוס דמפר בשותפות עם 
האב, ויותר מכן מבואר בראשונים דהאב הוא עיקר המפר והארוס הוי רק סניף, ולפיכך 

הפרת אב וארוס נידונית לענין זה כהפרת אב.)
 ומאי דכתי' גם בהפרת אב וד' יסלח לה, י"ל דבנדרים כ"ב. דתניא ר' נתן אומר הנודר 
כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקריב עליו קרבן, ושם ט'. תנן כנדרי רשעים נדר בנזיר 
ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלום, ובגמ' דתניא טוב אשר לא תדור וגו' טוב 
מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר"מ וכו', ולפ"ז י"ל דוד' יסלח לה היינו דאין לה 

אפי' את חטא הנודרים ומשלמים.
ולפ"ז י"ל עוד המשך הפסוק כי הניא אביה אותה, דהיינו לומר דהפרת הבעל מהניא עד 
כדי כך שכל אחריות הנדר מוסרת מן הבת גם לגבי שאין לה שום רשע אפי' בעצם מעשה 
הנדר, ומכיון שהרי אין לה דעת לשלוט בעצמה בענין הנדר, ולפיכך הרי מינתה התורה 
את אביה על הפרת נדריה, והיינו דכתי' וד' יסלח לה כי הניא אביה אותה, דלפיכך הויא 

סליחה גמורה כמו שאין עליה שום אחריות למעשיה.
וכן י"ל מאי דבאב כתיב לשון הניא, ובבעל וארוס כתי' לשון הפרה, וי"ל דבעל וארוס 
משום שנודרת על דעתם לפיכך כח הפרתם הוא לגדוע את הנדר אע"פ שמצד מעשה 
הנדר הוי מעשה בדעת גמורה, אבל משא"כ הפרת אב שהיא משום לא סמכה תורה על 
נדריה,  הפרת  על  אביה  את  התורה  הסמיכה  ולפיכך  בנדרים  עצמה  לאסור  הבת  דעת 

הלכך כתיב והניא, שהוא מלשון הסרת אחריות הבת מנדריה.

הערות לפרשת השבוע

"ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם"
הנה לא הזכיר פורענות להם, אלא אמר ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם וצ"ב, ויתכן 
דהנה אמרו במכות יא. קללת חכם אפי' על תנאי היא באה, וי"ל דלכך לא א"ל משה דאם 
לא תעשון כן יבוא עליכם פורענות, דאזי אף אם היו מקיימים תנאם מ"מ קללת משה 
היתה באה עליהם, לכך א"ל ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם, ר"ל אני איני אומר בזה 
פורענות, אלא חטאתכם היא אשר תמצא אתכם והכל תלי בה, דהיינו באם איכא חטאת 

היא תמצא אתכם, ואם תקיימו התנאי תו ליכא חטאת אשר תמצא אתכם. 
הרב יצחק זאב דיסקין

(ל"ב א‘) ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד. מצאנו כאן שנתברכו בני ראובן 
ובני גד בעשירות [עי' רש"י דברים ז' י"ג בשם חז"ל, למה נקרא שמם עשתרות שמעשירות 
וכן  כן.  הכתוב  להם  הזכיר  שלא  השבטים,  משאר  יותר  היינו  ולכאורה  בעליהן],  את 
ידוע לנו מדברי חז"ל (ב"ר פכ"ב סי' ז' וש"מ) שלקרח היתה עשירות מופלגת [ומרומז 
במקרא (לעיל ט"ז ל"ב) 'ואת כל הרכוש']. ויש לעיין, הנה בני ראובן ובני גד היו בדגל 
מחנה ראובן ששכנו בצד דרום של המשכן, וכן קרח היה מבני קהת ששכנו מבין הלויים 
בדרומה של המשכן, ולכאורה איפכא מצאנו (ב"ב כ"ה ב'), א"ר יצחק הרוצה שיחכים 
ריב"ל  לדברי  [אמנם  ע"כ.  בדרום,  ומנורה  בצפון  שלחן  וסימניך  יצפין,  ושיעשיר  ידרים 
שם שאמר לעולם ידרים שמתוך שמתחכם מתעשר - אין קושיא, אך גם לפי דבריו יל"ע 
דלכאורה יותר היה לנו למצוא בבני דגל מחנה ראובן חכמה מופלגת מאשר עשירות.]
   אך נראה דלק"מ, ואדרבה מובן הדבר היטב דווקא על פי דברי ר' יצחק, דהאי סוגיא 
שהשוכנים  היטב  מובן  הדבר  וא"כ  המגורים.  לענין  ולא  איירי  בתפילה  ההכוונה  לענין 
בדרומה של המשכן העשירו, שמתוך ששכנו בצד דרום של המשכן הצפינו בתפילותיהם, 
שבוודאי בזמן המשכן התפללו לכיוון המשכן כפי שאנו מתפללים לכיוון ביהמ"ק. [ומ"מ 
הו"ל  ריב"ל  לדברי  וכן  יחכימו,  משכן  של  בצפונה  שהשוכנים  אשכחן  לא  מדוע  יל"ע 

להעשיר ג"כ, ועיין.]
הרב חנן נובל

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "איש כי ידר נדר לה' או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו" (ל', ג') כתב 
הראב"ע וז"ל, והנה אנחנו צריכין לקבלה, כי הכתוב אמר איש ואשה ולא פי' מתי יהיה 
איש, או מתי תהיה אשה. עכ"ל. ודבריו צריכים ביאור, דהא כל מצוות התורה וחיוביה 
[אף היכא דלא כתיב איש אלא נפש וכד'] לא נאמרו אלא לגדול, וצריכים אנו לקבלה, 
לדעת מיהו גדול ומיהו קטן. עוד צ"ב דהא כתיב כבר איש בתורה פעמים רבות עד כאן, 
כגון בקרבן פסח "איש שה לבית אבות" ובפרשת משפטים לגבי דיני שומרים ולגבי דיני 

נזיקין, ומדוע לא כתב את דבריו עד כאן.
ב. יש לעיין בפשטיה דקרא, אי מאי דכתיב "לאסר אסר על נפשו" קאי אשבועה דסמיך 
אני  נבלות  שיאכל  נשבע  אפילו  יכול  כתב:  דידן  לגירסא  וברש"י  נדר,  על  גם  או  ליה 
להתיר  ולא  המותר  את  אסר,  לאסור  לומר  תלמוד  יעשה,  מפיו  היוצא  ככל  עליו  קורא 
ברש"י  הרמב"ן  גירסת  אמנם  אשבועה.  קאי  איסר  דלאסור  ומשמע  עכ"ל.  האסור.  את 

דבר  אעשה  שלא  או  אוכל  שלא  קונם  עלי  הרי  האומר   - נדר  ידור  כי  איש  היא: 
פלוני. יכול אפילו שיאכל נבלה קורא אני עליו ככל היוצא מפיו יעשה וכו'. 

דנדר  ועשה,  בקום  נדר  דליכא  משום  הדברים  את  שדחה  יעויי"ש 

 

איסור חפצא הוא, אך בעצם מאי דעולה מרש"י לגירסא זו דלאסור איסר קאי גם אנדר 
נדר  תדר  דכתיב, "כי  שבועה  היינו  דאיסר  משמע  הפרשה  המשך  מכל  אמנם  דחאם.  לא 
לה' ואסרה אסר" "ושמע אביה את נדרה ואסרה" "כל נדריה ואסריה" דלא הזכיר הכתוב 
שבועה כלל ולכאורה היינו משום דאסריה היינו שבועותיה. ויותר מזה מפורש (לקמן פס' 
י"א) "או אסרה אסר על נפשה בשבעה" משמע דאסר הוא דוקא בשבועה ולא בנדר, ויש 
לעיין דנדר הוא גם כן איסר, אלא דזה על הגברא וזה על החפצא, ואמאי קרינן לשבועות 

איסר טפי מלנדר.
ג. בגמ' שבועות כ. נחלקו אביי ורבא בענין איסר, ואביי אמר, דאיסר היינו מתפיס בשבועה, 
לכולי  התפסה  מהניא  בנדר  [ואדרבה  התפסה  איכא  בנדר  גם  דהא  לדידיה,  ביאור  וצריך 
איסר  הכתוב  נקט  ואמאי  ראשונים],  כמה  לדעת  ורבא  אביי  שם  נחלקו  ובשבועה  עלמא 
בתורה  האמור  איסר  איזה  התם:  בברייתא  איתא  הכי  בתר  ובאמת  מבנדר,  טפי  בשבועה 
האומר הרי עלי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו כיום שמת בו פלוני 
כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראה ירושלים בחורבנה אסור ואמר שמואל והוא 
בדברי  מבואר  וכן  אשבועה  קאי  דאיסר  טפי  משמע  בקראי  אך  היום.  מאותו  ובא  שנדור 

אביי.
קאמר  למתפיס]  הכוונה  אין  ואיסר  בשבועה  התפסה  מהניא  דלא  ליה  [דסבירא  רבא  ד. 
לשבועה  נדר  בין  הכתוב  הטילו  דאיסר  אסריה  שבועה,  נמי  איסר  שבועה,  מבטא  התם: 
הוציאו בלשון נדר נדר בלשון שבועה שבועה היכן הטילו ואם בית אישה נדרה או אסרה 
אסר על נפשה בשבועה וגו', ולדבריו לשון איסר יכול להתפרש נדר ויכול להתפרש שבועה, 
קראי  בכוליה  משמע  אמאי  ביאור  וצריך  שבועה,  בלשון  או  נדר  בלשון  אמרו  אם  ותלוי 
דאיסר היינו שבועה כמו שהבאנו, וגם צריך ביאור בריש דבריו [והם באים לפרש הברייתא 

המובאת שם] דקאמר דאיסר נמי שבועה, דהא איסר הוא או נדר או שבועה לדעתו.

תגובות
נראה ליישב קושיותיו של הרב שמואל מנחם כהן שליט"א, א) כיון שכאן רצה 
פעור  מעשה  אחרי  דכאן  ב)  למשפחותם,  נמנו  לכן  כשרותם  על  להעיד  הכתוב 
שחרה אף ה' ומתו כ"ד אלף התחילו הגוים למנות את ישראל האם הנשאר הם 
כן כשרים לכן העידו כאן עליהם, ג) כיון שפנחס בא גם מיתרו לכן כאן רמזו על 

בן גרושה דעבודתו כשירה.
בדברי חיזוק הובא דעת המ"ב ריש סימן ר"ב בחתיכות פירות מעורבים שיש לברך 
על הרוב, ומ"מ יש להוסיף עוד תנאי שמבואר שם ומיהו כ"ז דוקא בששניהם הוא 
לגבי  הוא  בטל  הרוב  שהוא  אף  חשוב  דבר  אינו  מהן  אחד  אם  הא  חשוב  דבר 
רק  מברך  (צ'ולנט)  דבחמין  עוד  שכתבו  ומה  ע"כ.  העיקר  דהוא  החשוב  מיעוט 
על הגריסין, אינו פשוט דהרי אם עדיין כל המינים שלמים ויש בו תפוחי אדמה 
גדולים אינו יכול לברך רק על הגריסין ולפטרם, דמינים מעורבים היינו שנכנס 

עכ"פ כמה מהם לתוך הכף.
הרב דוד אריה שלזינגר

אינם  ומוסף  תמיד  שקרבנות  הגרי"ז  בשם  המובא  יסוד  הביא  שלום  בן  אריאל  ר'  הרה"ג 
נפרדים בשמותם, אלא שם הקרבן הוא קרבן עולה ורק שבכל יום חייבים הציבור להביא 
דינו.  כפי  מועד  בכל  עולות  עוד  להוסיף  הציבור  חייבים  ומועדים  ובשבתות  עולות  שתי 
והוציא מזה נפק"מ שאם הקריב קודם התמיד כבש לשם מוסף - אין זה מוסף אלא תמיד. 
המוספין,  את  מעכבין  אינם  התמידין  א)  מט,  במשנה (מנחות  דהמבואר  צ"ל  דבריו  ולפי 
היינו דוקא באופן שלא הקריב תמיד של שחר ועבר זמנו שמקריב מוסף, אבל אם הקריב 
קיים  למוסף  שמקריב  הראשון  שבכבש  הרי  שחר  של  תמיד  הקרבת  בזמן  המוספין  את 

מצות עולת תמיד.
ומה שכתב (בהערה) שיש חילוק בין מוסף שבת למוסף ר"ח, שבשבת המוסף בא לחובת 
היום משא"כ בר"ח בא לחובת החודש, לא ירדתי לסוף דעתו בזה. אולם גם בלי סברא זו 
מיושב ע"פ היסוד הנ"ל, מה שהביא להקשות, למה הרמב"ם (פ"ז מהלכות תו"מ ה"א) 
כתב שמוסף אחר התמי רק בר"ח, דבשבת שיש רק כבשים לא שייך להקדים את המוסף 
שהרי הכבש הראשון שיקריב יעלה לתמיד, משא"כ בר"ח יש גם פר ואיל ושעיר ולכן צריך 

ללמדנו שאין להקדימם לכבש.
והנה יסוד זה נסתר מכמה מקומות: א) בגמרא בזבחים (צ, ב) מבואר להדיא שדין תמיד 
קודם למוסף אמור גם לגבי שבת (כמו שהביא הרב בן שלום עצמו בהערה). ב) הגמרא 
בשבועות (יב, ב) אומרת "אמר רב יהודה אמר שמואל: קרבנות צבור - סכין מושכתן למה 
(כר"ש  המזבח  לקיץ  קרבים  שעברה  משנה  שנשתיירו  שתמידין  הכוונה  ולפרש"י  שהן", 
תמידין,  להיות  ייחודם  נגמר  בשחיטתם  רק  תמיד,  לשם  שהוקדשו  שאף  משום  דהתם), 
ולכן ניתן להקריבם לעולה אם אינם ראויים לתמיד. ולפירוש הערוך המובא בתוס' הכוונה, 
תמידין  שהם  שאמרו  אע"פ  ולכן  שחיטתם,  עד  יתקדשו  שלא  עליהם  מתנה  ב"ד  שלב 
לחולין  ולהוציאם  לפדותם  יכול  נשתיירו  אם  (וכן  להיפך  וכן  למוספין  להקריבן  אפשר 
א"א  עליהם,  מתנה  ב"ד  לב  שאין  שלר"ש  שם  הפירושים  משני  ומבואר  דהתם).  כרבנן 
לשנות קרבן מתמיד למוסף או ממוסף לתמיד (ולרש"י יתכן שגם לרבנן א"א כי אינו בכלל 
לתמיד  להקרב  ראוי  אינו  כשכבר  דוקא  היינו  המזבח  לקיץ  שמקריבין  ומה  ב"ד),  התנאי 
אז קרב לעולה כיון ששם קרבן עולה עליו. ג) תוס' בר"ה (ל, ב) ובביצה (ה, א) הקשו על 
המבואר במשנה (בר"ה שם) "פעם אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו הלוים בשיר", 
למה לא אמרו שנתקלקו במה שהקריבו התמיד ולא יכלו להקריב את המוסף משום עשה 
וצ"ע).  הקלקול  היה  שזה  שכתב  ה"ה  פ"ג  החודש  קידוש  הלכו'  רמב"ם  (ועי'  דהשלמה 
והעלו התוס' צד שהיו מקריבים כבש ועושים תנאי שאם לא יתקדש החודש יהיה לתמיד 
ואם יתקדש החודש יהיה מכבשי המוסף, וכתבו דלא משמע כן בגמרא "שאמרו שירה של 
חול עם תמיד של בין הערבים". ומבואר בתוס' שבלא לעשות תנאי מפורש, אין יכולים 

להקריב כבש סתם, ואם יתברר אח"כ שהוא ר"ח הרי יצאו בכבש זה חובת מוסף 
לקרבן  וע"כ שצריך שיהיה  לחובת תמיד.  בו  יצאו  חול  שהוא  ואם יתברר 

הקרב שם תמיד או שם מוסף כדי שיצאו בו ידי מצוותו.
זו  ששמועה  שליט"א  ליברמן  מהגר"י  שמעתי  [ובאמת 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:

מסעי - בין המצרים
דברים - ענייני תשעה באב

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. התחזקות באמן יהא שמה רבא- "ואמרתי לו שמעתי בת קול 
את  החרבתי  שבעונותיהם  לבנים  אוי  ואומרת  כיונה  שמנהמת 
ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות... אלא בכל יום 
ויום שלש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל 
נכנסין לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונין אמן יהא שמיה הגדול 
מבורך, הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו 
בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל 

שולחן אביהם" (ברכות ג' ע"א).

ירושלים  חומותייך  "על  ירושלים-  בונה  בברכת  התחזקות  ב. 
[ישעיה  יחשו"  לא  תמיד  הלילה  וכל  היום  כל  שומרים  הפקדתי 
פרק ס"ב פס' ו'] "כי השומרים הם אבלי ציון שמתפללים ביום 
ובלילה על ירושלים, וגם יש לפרש על כל ישראל בגלותם, שהם 
ירושלים  בונה  ומזכירים  ירושלים,  בנין  תמיד  ומצפים  שומרים 

ביום ובלילה בתפילותיהם ובברכותיהם [רד"ק שם].

שלם  בלבב  אבותינו  אלוקי  לקראת  מזדמנים  היינו  ואילו 
במצרים,  אבותינו  שפגעו  מה  ממנו  פוגעים  היינו  חפצה,  ובנפש 
רגליו"  להדום  ו"השתחוו  קדשו"  להר  "השתחוו  דיבורינו  ואין 
"והמחזיר שכינתו לציון" וזולת זה.  אלא כצפצוף הזרזיר והדומה 
לו  שאין אנו חושבים  על מה שנאמר בזה [ספר הכוזרי מאמר 

ב' אות כ"ג, כ"ד].

חז"ל "כשם  אמרו  ישראל-   לגאולת  סיבה  החורבן  על  הבכיה  ג. 
את  גואל  אינו  הקב"ה  כך  בבכי  אלא  אחיו  את  יוסף  פייס  שלא 

ישראל אלא מתוך בכיה (ב"ר פרשה צ"ג).

שהשאיפה  זוכים  אימתי  שמים?-  כבוד  לגילוי  נשאף  איך  ד. 
והבקשה תהיה לראות בגילוי כבוד שמים, ע"י שמבינים ומכירים 
כאשר  ושעל,  צעד  בכל  בבריאה,  הפנים  הסתר  הוא  גדול  מה 
לכאורה  מהווה  הרע  ושליטת  בעולם,  ושולט  קיים  הרע  שלטון 
בפועל,  שמים  כבוד  חסרון  שחשים  וככל  שמים,  לכבוד  סתירה 
את  מהרה  לראות  וההשתוקקות  הבקשה  תגדל  מידה  באותה 

גילוי כבוד שמים בשלימות [שפתי חיים ח"ג עמ' ש"ב].

שהגר"א  תרא)  המועדים (עמ'  אורח  בספר  גם  וראיתי  מבוססת,  אינה  דהגרי"ז  משמיה  דמטו 
מועדים  ושאר  ר"ח  במוסף  ולא  שבת  במוסף  הנ"ל  היסוד  את  ליסד  (שרצה  שליט"א  גרבוז 
ודבריו מחודשים ואכ"מ) - שאל למרן הגרי"ז למה הרמב"ם הנ"ל כתב (פ"ז ה"א) רק במוספי 
ר"ח "אחר התמיד", ואמר לו הגרי"ז שזה שמוסף שבת אחר התמיד כתוב ברמב"ם קודם לכן 
(פ"ד ה"ט) "בשבת שיש שם תמידין ומוספין... ומקריבין תמיד של שחר ושני כבשי עולה של 

מוספין"].
והנה "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה". וע"פ האמור 
היה מקום לדון שאם שחט תמיד לשם מוסף או מוסף לשם תמיד לא עלה לחובת הציבור. אולם 
בכל הסוגיות העוסקות בשינוי שם הקרבן לא מצינו שהביאו דוגמא זו. ומצאתי כמין ראיה שאין 
בזה פסול דשינוי השם, מהסוגיא במנחות (מט, א) "כבשי עצרת ששחטן לשם אילים כשירים 
ולא עלו לבעלים לשם חובה" עי' שם כל הסוגיא (בענין עקירה בטעות). והנה מה שדנו דוקא 
בדוגמא זו של כבשי עצרת שהם שלמים ששחטן לשם אילים שהם עולה, ולא דנו בשחיטת 
כבש דתמיד לשם איל דמוסף שמצוי בכל המועדים, מוכח שכיון ששניהם שם עולה עלייהו אין 
בזה שינוי השם. וצ"ל שאע"פ שתמידים ומוספים שמותיהם חלוקים וצריך שיהיה שם תמיד 
ושם מוסף על הקרבן, אולם מ"מ הם בכלל קרבן עולה, ולגבי מחשבת שינוי השם המקלקלת 
במעשה הקרבן דהיינו הד' עבודות שצריך שלא יהיו לשם קרבן אחר, אין מקלקל אלא כוונה 
לשם קרבן מסוג אחר לגמרי [ומעין מה שמצינו שהשוחט תודה לשם שלמים עולה לבעלים 
כיון דאיקרי שלמים, אע"ג דודאי חלוקים בשמותם שהרי השוחט שלמים לשם תודה לא עלה 

לבעלים, מ"מ תודה בכלל שלמים ואין כאן שינוי במה ששוחטה לשם שלמים]. 
ויהי רצון שיבנה ביה"מ במהרה בימינו ושם נעשה קרבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים 

כהלכתם.
הרב יעקב אביעזר כ"ץ

שקדם,  בשבוע  שכתבתי  מה  על  להשיג  שעבר  בשבוע  כתב  שליט"א,  קליין  זאב  הרה"ג  כב' 
בעניין ספר מלחמות ה'. אני בארתי כי לשיטת התרגום ורש"י ביאור הפסוק על כן יאמר בספר 
מלחמות ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, כי בספר זה מסופרים כאחד ניסי ים סוף וניסי 
נחלי ארנון. והנה ספר זה הוא מן הספרים שקדמו לתורה, ומתוך מה שהתורה עצמה נזקקת 
זה  בהקשר  כתב  קליין  הרב  לה.  תוקף  הקדומה  הכתיבה  אותה  אף  כי  צידדתי  בו,  להאמור 
להשיג, כי בדיתי גזרת הכתוב לאמור, כי האמור בספר זה ושכמותו מוצאים מכלל הדין דאלו 

המצוות שאין נביא רשאי לחדש. 
מסוימים  ספרים  לעניין  שהזכרתי  מה  עירב  במחכ"ת  הם,  טעם  דברי  ברובם  שדבריו  אף  על 
שנכתבו אחר ספר התורה, והאמור בהם תורה הוא. לעניינם הזכרתי כי הוצאו בגזרת הכתוב, 
אלה  בכלל  אינם  לתורה  שקדמו  הספרים  כי  נקל,  לנבון  דעת  אולם  המצוות.  אלו  דין  מכלל 
המצוות שאין נביא רשאי לחדש. [ניתן לצרף לדברים חידושא רבה שנמצא בדברי המהרש"א 
בח"א לתמורה טז א, דכל דין אלה המצוות אינו אלא משמת משה. וכנראה לישנא דברייתא 

(סוף תו"כ) דייק, דאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, ולשון מעתה משמע ליה משמת משה].
גם מה שתלה בי, כאילו כתבתי כי ספר איוב הוא מכלל כתבי הקדש הואיל ומרע"ה כתבו, לא 
ידעתי על מה נסמך. ואני רק כתבתי כי גם אם ספר מלחמות ה' נכתב אף ע"י משה, אינו בהכרח 

תורה. ודוגמא לכתיבת משה שאינה תורה אלא כשאר כתבי הקדש, הבאתי ספר איוב.
אולם עיקר תרעומתו היתה, על מה שכתבתי כי שירת הלויים על תמיד של בין הערביים בשבת, 
אשר מפורש כתב רש"י כי היא שירה בת ג' פרקים, אז ישיר משה, מי כמוך, ואז ישיר ישראל. 
התורה.  בספר  ולא  כאחד,  השירות  שתי  מצורפות  בה  שרק  ה',  מלחמות  מספר  היא  זו  שירה 
[מש"כ כי אין דעת הרמב"ם כרש"י ונתלה במהר"י קורקוס, לא דק. בדברי הרמב"ם לא נתבאר 
ולא מידי, ומהר"י קורקוס מסתפק בכוונתו ובנוסחת הספרים]. הרב קליין שליט"א התרעם כי 

אלו דברי נביאות, ומי הגיד לי מה נכתב באותו ספר עלום. 
אכן יש אמת בדבריו כי אין הספר לפנינו להיווכח בעינינו. אולם אחר שלדעת אי אלו מפרשים, 
מקרא מלא דיבר הכתוב כי יש ספר בו נכתבו ניסי ים סוף עם ניסי נחלי ארנון. ואחר שמצינו 
במקו"א שירה אחת הכוללת ב' שירות אלו. לענ"ד אין זה מופקע לשער, כי בא זה ולימד על 
זה, ובכך להאיר תעלומות חכמה. ונימא כי אותה שירה עלומה, מקורה הוא באותו ספר אשר 
נתבאר לנו כי שם נכתבו ניסי ים סוף עם ניסי נחלי ארנון. אכן הדברים לא יצאו מכלל השערה. 

לדעת הרב קליין אלו דברי נביאות, לענ"ד זו השערה מסתברת, והבוחר יבחר.
הרב חיים מרדכי שפירא

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
(יש למסור 3 ימים קודם)

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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