
ההבדל בין נדר לשבועה לגבי אם מותר להישאל   
 עליהם

איש כי ידור נדר לה' או ישבע שבועה לאסור איסר על 
יש להבין  נפשו לא יחל דבריו ככל היוצא מפיו יעשה )ל ג(

מדוע לגבי נדר נאמר לה' ואילו לגבי שבועה לא נאמר, ולא נאמר 
עה אצל שניהם לשון אחת, או שאף בשבועה יאמר ישבע שבו

 לה' או שאף בנדר יאמר רק ידור נדר.
ונראה לפרש שהנה גבי נדרים קיי"ל בגמ' דמצוה לאיתשולי 
עלייהו, אבל גבי שבועה קיי"ל שאין להישאל על השבועה אלא 
מדוחק, וכגון אדם שנדר דבר בעלמא לאסור על עצמו וכדו' מצוה 
להישאל על נדרו, אך אם נשבע הוא לאסור על עצמו אין 

על שבועתו אלא בדוחק, ברם אף בנדרים מצינו גוונא להישאל 
שאין להישאל על הנדר, וזה בנדרי מצוה שהדין הוא שאין 

 להישאל עליהם אלא בדוחק.
נמצא לפי"ז שבשבועה אין הבדל בין שבועה של מצוה לשבועה 
של ציעור נפשו ותמיד אין להישאל על השבועה, בשונה מנדרים 

ישאל ואם הם של מצוה אין שאם הם של ציעור נפשו יש לה
 להישאל עליהם.

ומעתה אתי שפיר לשון קרא דה"פ, "איש כי ידור נדר לה'" ר"ל 
אדם שנדר נדר של מצוה דהיינו נדר לה', "או ישבע שבועה 
לאסור איסר על נפשו" ר"ל או שנשבע אפילו שלא לדבר מצוה 
אלא רק לצער נפשו, "לא יחל דברו" ר"ל לא ישאל ויבטל את 

ו אלא "ככל היוצא מפיו יעשה", ויקיים דבריו. ומדוקדק דברי
היטב שלגבי נדר נאמר לה' מפני שרק על נדרי מצוה אמרינן 
שלא ישאל, משא"כ בשבועה אפילו כשנשבע לאסור על נפשו 

 לא ישאל.
 אמרי שפר )לגר"ש קלוגר(

מדוע המשיב שלום הופך בלשונו ואומר עליכם 
 השלום

במדרש פליאה איתא, הדא הוא  )ל ג( איש כי ידור נדר לה' וגו'
 דכתיב ימינו כצל עובר. ותמוה.

ונראה לפרש שהנה איתא בגמ' נדרים )ט( שהנודר יאמר עולה 
לה' ולא לה' עולה, שמא אחר שיאמר לה' ימות קודם שישלים 
את דבריו, ונמצא הוציא שם שמים לבטלה, לכן יאמר תחילה 

 עולה.
דן, שלא נאמר איש כי ידור והנה דין זה אפשר שרמוז בקרא די

לה' נדר אלא נאמר "איש כי ידור נדר לה'", הרי נאמר כאן שקודם 
יאמר נדר ואח"כ לה', ולא יאמר לה' נדר שמא ימות קודם 
שישלים את דיבורו, ובזה אתי שפיר דברי המדרש הדא הוא 
דכתיב ימינו כצל עובר, ר"ל מאחר וימינו כצל עובר ויכול האדם 

 כן יאמר נדר לה' ולא לה' נדר.למות פתאום ל
ונראה לפרש עפי"ז דבר נפלא, שהנה כשרואה אדם את חבירו 
אומר לו שלום עליכם, וחבירו משיבו עליכם השלום, ויש להבין 

 מדוע משיבו בלשון הפוכה ולא אומר לו נמי שלום עליכם.

ולפי הנאמר י"ל שהנה איתא בגמ' שבת )י:( ששלום הוא אחד 
"ה ואין להזכירו בבית המרחץ, ומעתה לכאו' משמותיו של הקב

אין לומר כלל שלום עליכם שמא ימות אחר מילת שלום, אלא 
צריך לומר עליכם השלום. ברם איתא בגמ' ברכות שהמקדים 
שלום לחבירו מאריכים לו ימיו ושנותיו, נמצא א"כ שאין לו 
לחשוש כשאומר לחבירו שלום עליכם שימות לפתע, ולכן יכול 

במילת שלום, אך חבירו שמשיב לו שלום אין לו את לפתוח 
הברכה שמאריכים לו ימיו ושנותיו שהרי לא הקדים שלום 
לחבירו, וא"כ אצלו יש חשש שמא אחר שיאמר את תיבת שלום 
ימות, לכן הוא משיבו עליכם השלום )החלק השני בשם בעל 

 הישועות יעקב(.
לקוצרים ה' )א.ה. וכעי"ז כתבו המפרשים אף אצל בועז שאמר 

עמכם, הרי שהקדים מילת ה' ולא חשש שימות, מפני שהמקדים 
שלום מאריכין לו ימיו, ואילו הקוצרים השיבוהו עמך ה' ולא 
הקדימו מילת ה' מפני שלהם אין הבטחה שיאריכו ימים, ויש 

 להם לחשוש למיתה.(
 אסיפת חכמים

רמז בקרא לחילוק שנדר חל על החפץ ושבועה על 
 גופו

ידור נדר לה' או ישבע שבועה לאסור איסר על איש כי 
נראה לפרש בלשון המקרא דבר נפלא, ובהקדם  נפשו וגו' )ל ג(

דאיתא בגמ' ריש נדרים )ב:( שיש חילוק בין נדר לשבועה, שבנדר 
אוסר הוא את החפץ עליו ובשבועה אוסר הוא את עצמו על 
 החפץ, ומה"ט הנדר חל על דבר המצוה כעל דבר הרשות, שהרי

המצוה היא על גופו ולא על החפץ וביחס לחפץ אין הפרש בין 
דבר מצוה לדבר הרשות, משא"כ שבועה לא חלה על דבר מצוה 
כעל דבר הרשות מפני שבשבועה הוא שאוסר את עצמו, ועל 

 גופו הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני.
ונראה שדבר זה מרומז בקרא, שהנה בפסוק הקודם נאמר "זה 

כי ידור נדר", ר"ל מכיון שבנדר אוסר הוא את  הדבר כו' איש
החפץ ולא את גופו וזה רמוז במילות זה הדבר דקאי לגבי החפץ, 
ממילא ממשיך קרא "לה'" ר"ל אפשר לנדור אף לה' כלומר אף 
על דבר המצוה כעל דבר הרשות, אך ממשיך קרא שבשבועה 
שונה הדבר, "או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו" כלומר 

שבועה הינה לא על החפץ אלא על נפשו, כלומר על גופו, שה
ומכיון שכך יכול הוא להישבע אך ורק "לאסור איסר" דהיינו על 

 דבר הרשות אך לא על דבר מצוה, ולכן בזה לא נאמר "לה".
 אסיפת חכמים

מדוע האוסר על עצמו דבר בנדר לא עובר על בל 
 תוסיף

ל למדו ממה שנאמר חז" וידבר ה' אל ראשי המטות וגו' )ל א(
ראשי המטות, שהפרת נדרים כשרה ביחיד מומחה, עי' ב"מ )קכ.( 

 וברש"י כאן.
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ויש להקשות מדוע התחיל קרא את דיני הפרת נדרים בדין זה 
שהפרת נדרים כשרה ביחיד מומחה, ולא פתח בדיני הנדר עצמו, 

 שהרי כך הוא הסדר במציאות שקודם נודר ואח"כ שייך הפרה.
הנה שיטת הרמב"ן והרמב"ם בגדר איסור בל תוסיף, ויש לתרץ ש

שלא רק כשמוסיף פרט במצוה עובר על בל תוסיף, אלא אף 
כשמוסיף מצוה על התרי"ג עובר בבל תוסיף. ולפי"ז יש להקשות 
כיצד יכול אדם ע"י נדר לאסור על עצמו דבר מסויים, ומדוע לא 

 ף.יחשב זה לו כמוסיף מצוה על התרי"ג ויעבור בבל תוסי
וע"פ קושיא זו יתבאר היטב מדוע תחילה פתחה התורה בדיני 
הפרת הנדר, שבאה להורות ששונה איסור זה שמוסיף על עצמו 
ע"י נדר או שבועה שיכול לבטלו, משא"כ שאר מצוות לא יכול 
לבטלן, ולפיכך אין בזה בל תוסיף ויכול לאסור על עצמו, ורק 

ר או להישבע ולא עובר אחר הקדמה זו שעולה ממנה שיכול לנדו
 בזה בבל תוסיף, מפרטת התורה את דיני הנדר.

ובזה נראה ליישב נמי את שיטת הירושלמי שנזירות שמשון 
אינה מדברי תורה אלא מדברי קבלה, שהנה על נזירות שמשון 
לא מהני שאלה, וא"כ הוקשה לירושלמי כיצד אפשר לנזור 

דומה היא לשאר  כנזירות שמשון, והא מאחר ואין לה התרה הרי
איסורי תורה ומדוע אינו עובר בבל תוסיף, ולזה פירש שאכן אי"ז 
איסור תורה אלא מדברי קבלה, וכדברי הרמב"ם שהאומר על 
בשר עוף בחלב שאסור מדאורייתא עובר בבל תוסיף, 
שמדאורייתא מותר ורק רבנן אסרו, ה"ה נזירות שמשון שמד"ת 

 שרי ורק בדברי קבלה אסור.
 ורשמקרא מפ

 מסעי

מה מלמדת התורה באומרה שמצרים היו טרודים 
 באבלם

ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם כל בכור 
ופרש"י, ומצרים מקברים,  ובאלוהיהם עשה ה' שפטים )לג ד(

טרודים באבלם. ויש להבין כלפי איזה ענין סיפרה התורה 
 שמצרים טרודים היו באבלם, ומה באה לומר בזה. 

נה הרי בני ישראל יצאו ממצרים ביד רמה, ועשו ונראה לפרש שה
זאת לעיני המצרים, והטעם שאעפ"כ לא רדפו אחריהם המצרים 
להשיבם מיד, נראה שזה משום שהם חשבו שישראל הולכים רק 

 לשלשת ימים כפי שביקשו.
אך האמת שאם היו המצרים מתבוננים הרי היו רואים שישראל 

ולך ע"ד לחזור אינו לוקח יוצאים שלא על דעת לחזור, שהרי הה
עימו את כל רכושו, ואילו ישראל יצאו ולקחו עמם את כל 

 רכושם ואף שאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב. 
וא"כ קשה מדוע אכן לא רדפו אחריהם מיד, והא ע"כ יצאו שלא 
ע"מ לחזור, ומדוע חשבו המצרים שיצאו רק לשלושת ימים 

 וע"מ לחזור.
המצרים טרודים באבלם ולא שמו לב  וזה יש ליישב מחמת שהיו

שבנ"י יוצאים עם כל רכושם, ולכן חשבו שישראל יוצאים ע"מ 
לחזור, ורק אח"כ כאשר ראו שאינם חוזרים יצאו לרדוף אחריהם. 

 ולכן לימדה אותנו התורה שהיו טרודים באבלם.
 אמרי שפר )להגר"ש קלוגר(

              "ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות" ו"במקהלות 
 ברכו ה'"

במסורה איתא ב'  ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות )לג כה(
             במקהלות: א. ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. ב. במקהלות 

 ברכו ה'.
                   עבד  אשי  ר'  )לא.(  ברכות  בגמ'   דאיתא מאי  ע"פ  ונראה לומר 

הילולא לבריה, חזנהו לרבנן דהוו קאי בדחי טובא, אייתי כסא 
רתא )כוס של זכוכית לבנה( ותבר קמייהו ואעציבו דזוגיתא חיו

כו', עכ"ד הגמ'. וקודם לכן כתבה הגמ' )שם ל:( לגבי זה לדרוש 
את הפסוק "וגילו ברעדה", שבמקום גילה שם תהא רעדה, ולכן 
שבר ר' אשי כוס יקרה בחתונת בנו מפני שראה שבדחו רבנן ורצה 

 שיהא זה ברעדה, כך עולה מסוגיית הגמ' שם.
וד איתא בפ"ק דכתובות מנין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ע

 במקהלות ברכו ה'.
וע"פ כל הנאמר נראה שפירוש המקרא בדרך הרמז הוא כך, 
"ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות", כלומר שמתוך חרדה יחנו 

 במקהלות, וכדברי חז"ל במקום גילה שם תהא רעדה.
תוך חרדה יחנו ועפי"ז זהו הביאור במסורה, שאימתי אמרינן שמ

במקהלות כאשר איכא "במקהלות ברכו ה'", ר"ל בברכת חתנים 
שאז הכל שמחים ובדחו דעתייהו, אז צריך להיות הבמקהלות 
בחרדה מפני שבמקום גילה שם תהא רעדה )עיי"ש מה שממשיך 

 ליישב אגב אורחיה ואכ"מ(.
 מסורת הברית

כיצד מהפסוק של מיתת אהרן למדים שכבר מר"ח 
 ין בשמחהאב ממעט

ויעל אהרן הכהן כו' וימת שם כו' בחודש החמישי באחד 
איתא בגמ' תענית )כט.( א"ר יוחנן משמיה דרב  לחודש )לג לח(

כשם שמשנכנס אדר מרבין בשמחה כך משנכנס אב ממעטין 
בשמחה, ע"כ. והנה מכך שמדמה הגמ' את משנכנס אדר כו' לכך 

תמוה דאדרבא שמשנכנס אב כו' משמע שתלויים הם זה בזה, ו
 שונים הדברים זה מזה.

ויש לישב זאת בהקדם שיש להקשות מנא ליה לרב שמשנכנס 
אב ממעטין בשמחה, והא אקדומי פורענותא לא מקדמינן וא"כ 
רק מתשעה באב או לכל היותר מז' אב שאז פרצו להיכל נימא 
ממעטין בשמחה, ואמאי כבר מר"ח אב אמרינן למעט בשמחה. 

שההוכחה שלו לכך היא מזה שמשנכנס אדר ונראה שבע"כ י"ל 
 מרבין בשמחה, וכדלהלן.

שהנה בכל מיתות הצדיקים הכתובות בתורה לא נכתב באיזה יום 
או חודש מת הצדיק, למעט מיתתו של אהרן שכתבה התורה 
שמת בר"ח אב כדכתיב כאן "בחודש החמישי באחד לחודש". 

יקים כחורבן ואיתא בגמ' ר"ה )יח:( שגדולה או שקולה מיתת צד
בית המקדש, ולכך כתבה התורה את התאריך שמת אהרן לומר 

 לך שמיום זה הורע מזלם של ישראל ויש למעט בשמחה.
והנה מאחר ומשה ואהרן שקולים הם, יש להקשות מדוע אצל 
משה לא כתבה התורה בפירוש שמת בז' באדר )ורק בנביא 

ריך יהושע נאמר כך(, וצ"ל שבדוקא העלימה התורה את תא
פטירתו בכדי שלא ימעטו ישראל בשמחה ביום זה, דמשנכנס 
אדר מרבין בשמחה, ואם היתה כותבת התורה שמת משה בז' 
אדר היו ממעטין בשמחה דגדולה מיתת צדיקים משריפת בית 
המקדש, ולא רצתה התורה שימעטו בשמחה בחודש אדר ולכן 

 העלימה את יום פטירתו.
נס אב ממעטין בשמחה ולא רק ועפי"ז מתבאר הענין דע"כ משנכ

מתשעה או ז' באב, שלומדים זאת בהכרח מכך שהסתירה התורה 
את תאריך פטירת משה, מחמת שרצתה התורה שבאדר ירבו 
בשמחה ולא יצטערו ביום מותו של משה, ומעתה בחודש אב 
שלא הסתירה התורה את יום מיתתו של אהרן אלא כתבה 

התורה שימעטו  בפירוש שמת בא' אב, ע"כ שבאב רצתה
בשמחה כבר מתחילת החודש שבו מת אהרן, ושפיר מנין לומר 

 שמיד משנכנס אב ממעטין בשמחה.
 מעשה רוקח )בפר'

 לחודש אב עמ' –דברים 
 קי"ח( מבנו ר' משה


