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  ר הרב יוסף ברג: ורךע

  
    

  

איש כי ידור נדר לה׳ או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא 

  )ג, ל(פיו יעשה יחל דברו ככל היוצא מ
, והשניה, ״לא יחל דברו״, הראשונה :ישנם במסורה שתי פעמים ״יחל״

  ).ז .תהילים קל(החסד והרבה עמו פדות ' כי עם ה' ״יחל ישראל אל ה

במתק לשונו את  ממישקולץ זי״ע "זכרון אליעזר"הרה״ק בעל הוהסביר 

ביאת ליותר מתמיד שבהם אנו מצפים  "בין המצרים"המסורה ברוח ימי 

דף , תקון ה(וזאת על פי דברי תקוני הזוהר , ולגאולת עם ישראל גואלנו

ואם , ״רבון עלמא עביד בגין שכינתא דאיהי בגלותא: 'וזה לשונו הק.) קמג

. איהי באומאה הא אבא ואמא דאינון חכמה ובינה יכלין למעבד התרה״

ואם נשבעת שלא , רבש״ע עשה למען שכינתך שנמצאת בגלות :תרגום(

הרי אבא ואמא שהם חכמה ובינה , לגאול את ישראל עד זמן מסוים

  ).יכולים לעשות התרה

אע״פ שנשבע , שע״י התרת נדרים יכול הקב״ה לגאול את ישראל ,כלומר

  . שלא יגאל את ישראל עד זמן מסוים

איש ' ״ה) ג, שמות טו(שנאמר , זה הקב״ה ״איש״, וזה שאמר הכתוב

שאם נדר או נשבע שעד זמן , בע שבועה״״כי ידור נדר או הש, מלחמה״

חגיגה (כפי שדרשו חז״ל , ״לא יחל דברו״. מסוים שלא תהיה הגאולה ח״ו

ויכולים להתיר . ״הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו״ –על פסוק זה .) י

שאת כל ההבטחות , דהיינו, ״כל היוצא מפיו״וממילא , להקב״ה את נדרו

יוכל לקיים תכף , ״יעשה״, ושים לגאול אותנושהובטחו לנו ע״י נביאיו הקד

  . ומיד

כפי , שמזה נשמע שאחרים מוחלים, וזה פירוש המסורה ״לא יחל דברו״

החסד והרבה ' כי עם ה' ״יחל ישראל אל ה, וממילא. שדרשו חז״ל כנ״ל

לקיים את כל ההבטחות שהבטיח לנו . עמו פדות״ ויגאל אותנו בקרוב

  . דבריו הקדושים ארצהשלא יפלו מ, בתורתו הקדושה

את שיבת ציון בגאולה שלמה ' ויהי רצון שנזכה לראות עין בעין בשוב ה

  !...במהרה בימנו אמן
  ) ב, ל(וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל 

 "בנין שלמה"בשו״ת , אלא? אל ראשי המטותכאן דיבר למה דווקא 

ז נפלא לאחד דמובא כאן רמ, מתרץ להגה״ק רבי שלמה הכהן מוילנא זי״ע

שמנהג , )סימן תקנ״א, אורח חיים( "טור"הדהרי כתב : מדיני בין המצרים

שהיחידים מתענים מבשר ויין כל הימים שבין י״ז בתמוז עד  ,אשכנז הוא

  .כדי להתאבל על ירושלים) כנהוג, ולא רק בתשעת הימים(, תשעה באב

 ה עשרטעם הנמנעים מבשר ויין משבעש: שםזי״ע  "בית יוסף"הוהביא 

הפרשה הקודמת הסתיימה , והנה. בתמוז הוא מפני שבו בטלו הקרבנות

לרמז , ולכן מתחילה כאן הפרשה ב״ראשי המטות״, בפרשת הקרבנות

שהם , מן הראוי שראשי המטות, כאשר בטלו הקרבנות, שלאחר החורבן

ידרו נדרים ויקבלו על עצמם בימים אלו , היחידים –התלמידי חכמים 

, ולא בכדי לעולם תחול פרשה זו. ולא יחל דברו״, וייןלהתענות בבשר 

כדי לרמוז לתלמידי  -אחר י״ז בתמוז , בימי בין המצרים, פרשת מטות

  ...חכמים להתענות מבשר ויין

ואם הניא אביה אותה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה 

  )ו, ל(על נפשה לא יקום וה׳ יסלח לה כי הניא אביה אותה 

והיא לא , ושמע בעלה והפר לה, באשה שנדרה בנזיר: מדברבמה הכתוב 

זו היא שצריכה , ועוברת על נדרה ושותה יין ומטמאה למתים, ידעה

קל וחומר , ואם המופרין צריכין סליחה. ואף על פי שהוא מופר, סליחה

  ). רש״י... (לשאינן מופרין

הכתוב ״באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה  :.)נזיר כג(' כן מובא בגמ

״וכשהיה : ואומרת' ממשיכה הגמ. שהיא צריכה כפרה וסליחה״, מדבר

ומה מי : היה ממשיל את משלו ובוכה -מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה 

טעון כפרה  -שנתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה 

על אחת  -המתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר , וסליחה

  ... ״!כמה וכמה

ומה ? סוק זהלמה דווקא רבי עקיבא בכה כשהגיע לפ, ונשאלת השאלה

בספרו על מסכת  זי״ע "איי הים"הגה״ק בעל תב אלא כ? גרם לו לבכות

  : הקדמון ״נזר הקודש״ בספרשמצא ! ביאור נפלא נזיר

היו , כי עשרה הרוגי מלכות שנהרגו ע״י הרומאים, "זוהר חדש"מובא ב

וכתבו . עוון מכירת יוסף -ם וע״כ נתפסו בעוונם גלגול של עשרת השבטי

הרומאים עינו (שלכן נענש רבי עקיבא בעונש הקשה מכולם , המפרשים

 -) אותו עד צאת נשמתו במסרקות ברזל כעונש על שלימד תורה ברבים

  .אשר היה ראש המדברים במכירת יוסף, משום שהיה גלגול של שמעון

״ועתה ): ח-ה. בראשית מה(אחיו הלא יוסף אמר ל: קשה, אולם לכאורה

כי למחיה שלחני , אל תעצבו ואל יחר בעינכם כי מכרתם אותי הנה

וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ' אלוקים לפניכם וגו

ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי , ולהחיות לכם לפליטה גדולה

ואם כן , עולםהיתה זו יד ההשגחה כדי לכלכל את כל ה: כלומר. האלוקים״

צריך לומר , אלא? והרי כך היה רצון שמים, למה נתפסו השבטים בעוון זה

, ומחשבתם היתה לרעה, שנענשו משום שהם לא ידעו שזה רצון שמים

שצריך , והרי זה דומה למתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה

  . כפרה

שייענש בסופו  רבי עקיבא עדיין לא ידע: 'ועכשיו מובנים היטב דברי הגמ

מזלו כבר ראה שעתיד  -אולם מכל מקום ״מזלא חזי״ , בעונש נורא שכזה

ולכן כאשר היה , יוסף ולהיענש בעונש קשהמכירת הוא להיתפס בעוון 

שכן אילו היה הדין שהמתכוון , היה בוכה –רבי עקיבא מגיע לפסוק זה 

ו היה אם כן גם הוא עצמ, לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה פטור

הלא הקב״ה  -כי אף שהם חשבו לרעה כשמכרו את יוסף , נפטר מן הדין

  !...חשבה לטובה

וידבר משה אל ראשי המטות אל בני ישראל לאמור זה הדבר 

  )ג- ב, ל(איש כי ידור נדר לה׳ וכו׳ , אשר צוה ה׳
למד שהפרת נדרים : ומה ראה לאומרה דווקא כאן. חלק כבוד לנשיאים

, לומר לך, לשון מעוט הוא -״ 'הדבר אשר צוה ה״זה . ביחיד מומחה

לכן שייך אצלו , שהחכם אינו מתיר אלא בחרטה -שהחכם בלשון התרה 

שהבעל והאב מפר בלי חרטה  -ובעל ואב בלשון הפרה . הלשון ״התרה״

  ). רש״י(של האשה ולכן שייך אצלה הלשון ״הפרה״ 

יו מהו הכוונה להמחיש לתלמידהגה״ק מהרי״ל דיסקין זי״ע כשרצה פעם 

היה מספר את  –ולמה דווקא צריך מומחה , שהתרת נדרים ביחיד מומחה
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  : הסיפור הבא

, א'זעל כסא הרבנות בלומ הגה״ק רבי בנימין דיסקין זי״עכשישב אבי 

שהפריש עצמו מדרך החיים , בן תורה, בא פעם אחת העירה אדם פרוש

דר גדול לישב בו וקבע מקומו בבית המדרש ואף קיבל עליו בנ, הרגילים

והיו בני העיר מצטערים הרבה ... ימים רבים ולא לצאת מפתחו החוצה

והדבר , כי נאלצו להביא אליו אוכל ומשקה בכל יום להחיות נפשו, בגינו

במיוחד ביום שבת שאין אפשרות לטלטל , היה כרוך בטרחה ובטרדה

  . מכיון שלא הותקנו בעיר חוטי עירובין -המזון דרך הרחוב 

, הגה״ק רבי עקיבא איגר זי״עא גדול הדור 'זם אחד נזדמן ובא ללומיו

ובא לשחר את פני , שנועד להופיע בשמחת נשואין של אחד מצאצאיו

היו יושבים ומשוחחים בדברי תורה ובשיחת חולין של . אבי המרא דאתרא

שהוא באמת אדם , על אותו ״פרוש״, ובתוך הדברים סיפר לו אבי, ת״ח

  ... אבל בני העיר מצטערין בגללו, כם וצדיקתלמיד ח, גדול

, אם כדברי מר שאדם גדול הוא": נענה רבי עקיבא איגר ואמר לאבא

ולכן הנני רוצה לילך , הלא מן הראוי לילך ולהקביל פניו בבית המדרש

ותוך כדי דיבור שמו פעמיהם אבא . "ומבקש אני שתלך עימי, אליו

א להיכן הם הולכים 'ם בלומזוכראות האנשי. והאורח לעבר בית המדרש

, נתקבץ איפוא קהל גדול ...ראה אותם יוצאים ואינו יוצא״ ״מי -

  . שהשתרכו אחריהם עד לבית המדרש

: אמר רבי עקיבא אייגר לאותו פרוש, כשבאו לבית המדרש פנימה

אבל מאחר שאינך יכול לצאת , שמעתי כי מר בן תורה וחפצתי לראותו"

הצטער . "טרחתי ובאתי אליו, רו אשר נדרבגין נד, מפתח בית המדרש

שהטרחתי על לא דבר את גדול הדור ! ווי לי": אותו צדיק צער גדול ואמר

  !... "ואת כל הקהל הקדוש, ואת הרב דמתא, רבי עקיבא אייגר

, ואלמלי היית יודע מראש כי יטריח עלינו כל כך": שאל אותו רבי עקיבא

   "?כלום היית נודר

בודאי הייתי מעדיף לרוץ כצבי לקראת  -השיב הפרוש  -! חלילה, חלילה

  ... מר ולהקביל פניו

, ״מותר לך״, ״מותר לך״, אם כן: מיד הכריז רבי עקיבא אייגר בקול גדול

״מותר , ״מותר לך״, לך״ ״מותר: וכל העם אחריו ענו בקול. ״מותר לך״

     !לך״

דקים דברי נכונים וצוכמה  בואו וראו עד: סיים ואמר המהרי״ל דיסקין

מה היה , כי תארו לעצמכם! שהפרת נדרים ביחיד מומחה חכמים שאמרו

שידבר על ליבו שיגלה  ,אילו רעק״א היה שולח שליח לאותו פרוש ,הקור

הוא היה  -! "מה פתאום"? האם הוא היה חפץ, סימני חרטה על אותו נדר

וש חפץ אני להיות פר". היה הוא ממשיך ואומר - "!נדר זה נדר". עונה

  ... היה הוא ממשיך וטוען - "!מהעוה״ז

שכאן צריכים פתרון  ,רבי עקיבא איגר זי״ע לכן הבין אותו יחיד מומחה

ובכך  ,ובצורה עקיפה עשה את אשר עשה ,מקורי בכדי להתיר את נדרו

   .על הצד הטוב ביותר שיכל להתיר את נדרו ללא שום בעיה, הביא
ו׳ איש כי ידור נדר כווידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל 

לה׳ או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו ככל 

   )ג- ב,ל(היוצא מפיו יעשה 
  ).רש׳׳י(לא יעשה דבריו חולין  -״לא יחל דברו״ 

המבטא  "סיפורי חסידים"המובא בספר  נביא בפניכם סיפור נורא

יחל  ואת העניין של ״לא, במוחשיות את גודל העניין החמור של שבועה

  : דברו ככל היוצא מפיו יעשה״

היה , הרה״ק הסבא משפולי זי״עבין החסידים שהיו מסתופפים בצלו של 

והיה מפציר תמיד . אבל חשוך בנים, עשיר ובעל עסקים איש חסיד אחד

יה דוחה אותו בכל פעם והצדיק ה, שיושיעו בפרי בטן' כי יתפלל לה, ברבו

והחליט בדעתו כי לא ינוח ולא  ,פעם אחת בא החסיד להצדיק .בלך ושוב

  .ישקוט ויציק לצדיק עד אשר יגזור אומר ויקום שיוושע בזרע של קיימא

וכשהתחיל החסיד , והצדיק היה דבוק אז במחשבותיו בעולמות העליונים

כי אני עסוק עתה בענין , הנח לי עכשיו": אמר לו, להפציר בו כדרכו

מכיוון . "לעסוק בענין הפרטהנוגע לכלל ישראל ואין השעה מוכשרת לפני 

ולכן עוסק עכשיו , בודאי עתה היא עת רצון: אמר בלבו, ששמע החסיד כך

וכן  !ובכן אפוא לא אזוז מכאן עד שימלא את בקשתי, הצדיק בכלל ישראל

לא הניח את הצדיק להתעמק במחשבותיו ועמד ובלבל אותו , עשה

לבסוף על יתחרט הצדיק התחנן לפניו שיניח לו והתרה בו כי . בבקשתו

אני נשבע ": עד אשר חרה אפו של הצדיק ואמר, שה את שלווהוא ע, כך

  !... כי לא יהיו לך בנים לעולם״

. אם כן אני רואה כי אין שרשי כאן: ואמר, החסיד נרעש ונפחד מהדברים

  ... והלך משם ברוב יגון ואנחה, אמר שלום להצדיק

  כשגמר לסדר עסקיו הלך . יץלימים נסע אותו חסיד לרגל מסחרו לעיר קור

  

  

  

 אך זה, הרה״ק רבי פנחס מקוריץ זי״עשבו התפלל ולמד , לבית המדרש

אבל , ועוד לא נתפרסם כצדיק, פנחס עדיין עוד לא התגלה' היה בזמן שר

פנחס הכיר כי ' וכשראה את התנהגותו של ר, החסיד הזה היה בר דעת

, נהגותיו הבין והרגישוככל שהתחקה יותר על שרשי ה, הוא בעל מדריגה

, פנחס' שאל החסיד מבני העיר על מצבו של ר. כי בעל רוח הקודש הוא

  . ואמרו לו כי עני גדול הוא ובביתו אין כל

פנחס דאג ונאנח ' ר. וימי החג ממשמשים ובאים, והימים ימי חודש ניסן

והדברים הגיעו , שלא יהיה לו ביטול תורה מטרדתו להכנת צרכי החג

. אני מקוה כי הגיעה השעה שאיוושע: אמר החסיד אל לבו. סידלאזני הח

, ושאל את אשתו אם יש לה צרכי הפסח, הלך לבית הצדיק? מה עשה

הוציא החסיד את צרור כספו . כי אין לה אפילו פרוטה אחת, והיא השיבה

ונתן לה על קמח למצה שמורה ועל הוצאות האפייה ועל בשר ועופות ועל 

כי , וציוה להכין הכל בהרחבה, שולחן מטה וספסליםוקנה , שאר הצרכים

כי תעלים הדבר , אחרי כן ביקש ממנה. הוא חפץ להתאכסן אצלם בחג

ובכל יום היה החסיד בא לראות מה . וכן עשתה. מבעלה עד ליל הפסח

  .ונתן עוד ועוד כסף בכדי להשלים את כל צרכי החג בהרחבה, חסר עוד

מנוחה ואינה מטרידה אותו בדבר  פנחס התפלא שאשתו נותנת לו' ור

יומם ' והיה שוקד על תורה ה, אבל החריש ולא דיבר מאומה, הוצאות החג

  . כדרכו, ולילה

והחסיד היה באותה שעה בבית הצדיק , פנחס להתפלל' בליל החג הלך ר

עד , והדליק נרות רבים ויפים. והכין המצעות עם כל סדר השולחן והכוסות

כשבא הצדיק לביתו וראה הכל מוכן . שמחהכי נתמלא הבית אורה ו

. שמח מאוד ושאל את אשתו איפוא לקחה את כל אלה, והבית מלא אורה

נתן הצדיק שלום !... האורח הזה שלפניך הוא שהכין את הכל: השיבה

והצדיק ערך את הסדר , מיד ישבו אל השולחן. ולא שאל אותו דבר, לאורח

והחסיד מתבונן ורואה כי צדיק  ,בהתלהבות גדולה ובדביקות קודש נפלאה

  . יסוד עולם לפניו

פנה הצדיק אל האורח , בתוך הסעודה, אחרי שני הכוסות הראשונים

סיפר לו החסיד את כל המוצאות אותו ? ומה שאלתך, מה לך פה: ואמר

פנחס לחתור חתירה להשיב שבועתו של ' וביקש מר, אצל הסבא משפולי

אם יש לי : "פנחס ואמר' נענה ר.... אהסבא ולברכו שיוושע בזרע של קיימ

וכן "!... אני נשבע לך כי בשנה הזאת תלד אשתך בן, איזו זכות בשמים

  .... באותה שנה נפקדה אשת החסיד וילדה בן זכר. היה

אבל היה , הרה״ק רבי ישראל מרוז׳ין זי״עאת הסיפור הזה היה מספר 

פמליא של נעשה רעש ב, פנחס נשבע' באותה שעה שר: ממשיך ומספר

פנחס נשבע ' ור, הרי הסבא משפולי נשבע כך? מי נדחה מפני מי: מעלה

ופסקו הדין בבית דין של ? ובכן שבועתו של מי צריכה להתקיים, אחרת

! אפילו שבועה של אמת, מעלה שמי משני הצדיקים שלא נשבע מעולם

פנחס לא נשבע מעולם אפילו ' כי ר, בדקו ומצאו. שבועתו תהיה קיימת

  ... וקיימו את שבועתו, תבאמ

עד כמה אין להתעקש נגד , בואו וראו: ע"ין זי'אבל היה מסיים הרה״ק מרוז

' שנולד על פי שבועת ר, כי הרי נכדו של אותו חסיד! צדיקים ונגד גזרתם

האחים הצדיקים  -) פנחס' של ר(הוא זה שהלשין ומסר את נכדיו , פנחס

הוא הלך והתחרה בהם והלשין ו, ס"שהדפיסו לראשונה את הש(מסלוויטא 

  ...ל"ר והיה מוסר ועוכר ישראל) 'אותם וכו

איש כי ידור נדר לה׳ או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא 
  )ג, ל(יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה 

יכול , האומר הרי עלי קונם שלא אוכל או שלא אעשה דבר פלוני -״נדר״ 

תלמוד , ככל היוצא מפיו יעשהאפילו נשבע שיאכל נבלות אני קורא עליו 

  ). רש״י(ולא להתיר את האסור , לאסור את המותר, לומר לאסור אסר

, הקשור לדברי רש״י הללו, מובא סיפור נורא עד מאד "יגדיל תורה"בספר 

בהיותו רב ש, לתלמידיו הגה״ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי״עאותו סיפר 

למען ידעו , צוה לפרסמוראה בפנקס החברא קדישא סיפור שמ, בלובלין

  : כמה גדול כח התורה

) שנה 400שהיה רב וראש ישיבה בלובלין לפני ( ע"זי המהרש״ללרבינו 

חלפו כמה חודשים מפטירתה והאברך . היה תלמיד שהתאלמן מאשתו

, קרא לו המהרש״ל ושאלו לפשר הדבר. עודנו מתהלך אפוף מרה שחורה

שר שכבה אשתו על ערש גילה התלמיד שכא, לאחר שהפציר בו רבות

  . ..הבטיח לה בתקיעת כף שלא ישא אשה אחרת לעולם, דווי

 דהו״ל נשבע לעבור , ע״פ דין תורה השבועה לא חלה, אמר לו המהרש״ל

ולזכות להעמיד , ועליך להקים בית בישראל, ולכן מותר לך, על המצוה

   !...דורות

ועטים וכל לא עברו ימים מאך . התלמיד עשה כפקודת רבו ונשא אשה

  !... האברך נפטר לבית עולמו, לובלין היתה כמרקחה
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 וציוה , ביקש להזמין את אנשי החברא קדישא, משספרו זאת למהרש״ל

וכשיהיו מוכנים , להם לעשות לאברך את טהרתו ולהתנהג בו כרגיל

  . וכך עשו. יודיעו לו, להניחו בקברו

אני , א של מעלה״שלום שלום לכם פמלי: לקח המהרש״ל פתקא ורשם

ואני גוזר , פסקתי ע״פ דין תורה שתלמידי מותר וחייב לשאת אשה

   !...שתחזירו לי תלמידי״' בכח התורה'

ולהשאיר את , להניחו בקבר, וציוה להניח הקלף ביד המת, חתם שמו

  ... ושכולם יעזבו את בית העלמין, הקבר פתוח

, הלך ברחובותוהת, האברך יצא מקברו בתכריכיו, לא עברה שעה קלה

נבהלה אשתו , כשבא המת עם תכריכיו לביתו. כאילו מאומה לא קרה

   ...וברחה לבית אביה מרוב פחד ואימה

כשהתלמיד , שילבש בגדיו ויבוא לישיבה ובבוקר שלח המהרש״ל לתלמיד

גזר המהרש״ל ״בכח התורה״ . בא לישיבה פחדו התלמידים לשבת ע״י מת

, ישכיח את כל הענין מאנשי לובליןו, ששר השכחה ישתלט על לובלין

וזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים , האברך שב להיות כאחד האדם

  ... בתורה ובמצוות

  )ג, ל(לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה 
, איך גדולי ישראל התיחסו במוראפניכם שני סיפורים נשגבים אביא ב

   :״ככל היוצא מפיו יעשה ״לא יחל דברולציווי הכתוב 

פקודה לפיה כל היהודים , בשנת תרי״א הוציא הנסיך הרוסי ששלט בפולין

ולקצץ , בפולין חייבים להחליף בגדיהם לבגדי גויים כשאר תושבי המדינה

, השוטרים החלו לתפוס יהודים. וכל העובר על הצו יאסר, זקנם ופיאותיהם

 ,ומי שסרב קיבל מכות ומהלומות, ולגלח זקנם ופיאותיהם בעל כרחם

  . והובל למאסר

. מטעם פיקוח נפש, שפסקו לקיים גזירת מלכות, היו מגדולי ישראל בליטא

ציוה להכריז בבתי כנסיות ובתי  הגה״ק רבי אברהם לנדא מטשכנוב זי״ע

ובשעת השמד , לפי שכוונתם להעביר על הדת, מדרשות שזו גזירת שמד

א סנהדרין כדאית(יהרג ואל יעבור״ אפילו על שינוי שרוך הנעל "הדין 

  :).עד

, הרב להם טען. שהוא יחידי בפסק דינו, באו אליו לומדי עירו בטענה

. פסק כךזי״ע מגור  "חידושי הרי״ם"הרה״ק בעל ההשמועה אומרת שגם 

  ? האם בדיני נפשות מסתמכים על שמועה, ענו לו

והחליט לנסוע לוארשה , שהצדק אתם ע"ק מטשכנוב זי"הגההסכים 

, הוא הזמין מרכבה והתכונן לצאת לדרך. הרי״ם להתראות עם החידושי

האם בזמן סכנה שכזה יסע הרב וישב  :וטענו, באו בני ביתו ומקורביו

שאני נוסע , ״מה הנכם חושבים: ואמר, נענה הרה״ק מטשכנוב? בוארשה

  ? להתיישב בוארשה״

, הרב סירב לשבת. שמח לקראתו והביא לו כסא, כשהגיע לחידושי הרי״ם

נענה החידושי הרי״ם . לשמוע דעת מעכ״ת בענין הלבושים באתי, ואמר

, הגזירה נגזרה בהשפעת המשכילים. דעתי ברורה שזו גזירת שמד, ואמר

עמדו שני גדולי ! כדי שהיהודים ידמו לגויים, שרצונם להעביר על הדת

  . ונפרדו, ישראל ופלפלו בהלכות קידוש השם כשעתיים

שדעתו דעת  "חידושי הרי״ם"ת האמטשכנוב בדרכו לביתו שיבח הרה״ק 

 "החידושי הרי״ם"אם כן מדוע סירב מעכ״ת לשבת כש, שאלוהו. תורה

כשבקשתם למנוע ממנו  כיון: נענה הרה״ק מטשכנוב ואמר? הביא כסא

שאני , הנכם חושבים״מה  :עניתי לכם ,לנסוע בטענה שזו שעת סכנה

זמן רב והגם שכוונתי היתה שלא אתמהמה ? בוארשה״ להתיישבנוסע 

  !... אעפ״כ לא רציתי לעבור ולשנות מדברי, בוארשה

•   

יהושע הלר הי״ו שלמד בישיבת ' אותו סיפר הרה״ח ר -סיפור שני 

  : הרב מפוניבז׳ זי״עוהיה מקורב לראש הישיבה , בב״ב' פוניבז

יהושע הבחין שבראש השנה נוהג הרב לאכול יחידי בחדרו שע״י ' ר

הרהיב . המשיך לנהוג כך, בזיווג שניוגם כשנשא את הרבנית , הישיבה

מה הטעם שמעכ״ת , ילמדנו רבינו -' ושאל להרב מפוניבז, עוז בנפשו

  ?אוכל בראש השנה לבד ללא בני המשפחה כראוי וכיאה לסעודת יו״ט

בשנת תרפ״ט : וסיפר לו, נדהם הרב לשמוע שאי מי שם לב למנהגו

הגעתי . לפני ר״ההיה זה , נסעתי לארה״ב לערוך מגבית עבור הישיבה

, ניגש אלי יהודי עשיר מנכבדי הקהילה, לשיקאגו לבית הכנסת בליל ר״ה

ומי  -הבנתי שהמקום והחברה  .והזמינני לסעוד אצלו בליל ראש השנה

הייתי נבוך ולא ... אינם מתאימים עבורי לליל ר״ה, אולי גם הכשרות, יודע

 "!ל בליל ר״ה ביחידותהנני נוהג לאכו" :לאותו יהודי אמרתי, יכולתי לסרב

מאז אני נוהג לאכול ביחידות בליל . ולא נעלב, הלה קבל את דברי בהבנה

  !...״וככל היוצא מפיו יעשה״). אפילו שלא בכוונה(ר״ה כיון שכך יצא מפי 

  

  

  

  

  )ג, ל(איש כי ידור נדר לה׳ 
  ). מדרש(כי לא ידע האדם את עתו , הדא הוא דכתיב

הרה׳׳ק רבי לוי יצחק סביר האלא ? אןלכאורה מה ענין פסוק זה לכ

שבשעה שאדם נודר קרבן אל ) ,נדרים י(מצינו בגמרא מברדיטשוב זי״ע 

משום שמא יבטא את השם ולא , ״'כי אם ״קרבן לה, קרבן״ 'יאמר ״לה

שמא , כלומר. יסיים את המילה ״קרבן״ ויהא מוציא שם שמים לבטלה

  . ״קרבן״ ימות פתאום בטרם יהא סיפוק בידו לומר חלילה

לה׳ "״ ולא 'נדר להאיש כי ידור שלפיכך אמר הכתוב ״, וזו כוונת המדרש

ויש מקום איפוא לחשוש פן ימות  -משום ״לא ידע האדם את עתו״ , "נדר

על כן עליו לומר תחילה ״נדר״ , באמצע ויהא מוציא שם שמים לבטלה

  . ״'ואחר כך ״לה

•   

יצא שמו , וד כשהיה נערשעזי״ע  "ישועות יעקב"הגה״ק בעל המסופר על 

יום אחד בא . כבר שידכו לו שידוכים, וכשהגיע לשתים עשרה שנה, כעילוי

הביאו לפניו את . למדן חריף ששלחו גביר לתהות על תלמודו, אליו ״בוחן״

והבוחן נכנס , וזה הושיט לו ידו ל״שלום עליכם״, העילוי בן השתים עשרה

ר נא דבר פלפול על ״שלום אמו, אדרבה -פתח ואמר  -נו . עמו בשיחה

, אבל הנער העילוי לא תמה, תמהו המסובים על שאלה משונה זו. עליכם״

שראשון המברכים אומר ״שלום , מפני מה נהוג: ואמר, קימט את מצחו

מפני מה לא יהא גם השני משיב ? והשני משיב ״עליכם שלום״, עליכם״

יש לומר ״נדר שעל כן , אלא מצינו במסכת נדרים? כלשונו של הראשון

ויצא שהוציא , שמא ימות ולא יספיק לסיים את דבריו, נדר״ 'ולא לה 'לה

היאך מותר לומר ״שלום , נשאלת השאלה, ואם כן. שם שמים לבטלה

, ״שלום הוא שמו של הקב״ה״: הלא חז״ל במסכת שבת אומרים? עליכם״

  ? יש כאן אותו חשש שחוששים לגבי ״לה׳ נדר״, ואם כן

כת ברכות ש״המקדים שלום לחבירו מאריכין לו ימיו אלא נאמר במס

אבל לא נאמרו . שוב אין עוד מקום לחשוש שמא ימות, ואם כן, ושנותיו״

, ואילו לגבי השני, לגבי ״המקדים שלום״, דברים אלה אלא לגבי הראשון

והוא חייב , עליו לא נאמר ש״מאריכין לו ימיו ושנותיו״, ״המשיב שלום״

  ...כשהמילה ״שלום״ באה בסוף, א ״עליכם שלום״להיזהר ולומר דווק

  )ג, ל(איש כי ידור נדר לה׳ 
לא תהיו סבורים שהותר לכם , ״אמר להם הקב״ה לישראל: מובא במדרש

אפילו באמת אין אתה רשאי להישבע בשמי אלא אם כן , להישבע בשמי

״ובשמו , ״ואותו תעבוד״, ״את ה׳ אלהיך תירא״: יהיו בך כל המידות הללו

   .שבע״ת

שאסור להישבע  – מהו באמת ענינו של דבר זההמגיד מדובנא זי״ע שאל 

גנב : והסביר זאת כדרכו בדרך משל? אלא אם כן מחונן בכל המידות הללו

, דל ואביון אף הוא, פנה אל שכנו בעל מלאכה, שהיה עני ואביון, אחד

עלה בידך , שאף על פי שאין אתה עני פחות ממני, היאך זה: ושאלו

ואילו אני לא הגיעה ידי , לספק להם נדוניות וסבלונות, השיא את בנותיךל

עשה כמעשי : השיב לו בעל המלאכה? להשיא אף אחת מבנותיי הבוגרות

הריני , שבשעה שנולדה אצלי בת, מנהג בידי, אני! ואף אתה תגיע לכך

, ורק חריץ אחד בצידה, מתקין קופסת פח סגורה ומסוגרת מכל עבריה

עם הימים מצטבר סכום הגון מכל . ם ביומו אני שם בו מטבעומידי יו

ובבוא היום נדוניה וכסף מוכנים ומזומנים עמי להוצאות , המטבעות

  ... החתונה

כשאתה שם מטבע לתוך ! עליך הדבר קל: חייך הגנב חיוך עצוב ואמר

שכל הימים לא תוכל עוד לשים את , הרי אתה מובטח, הקופסה הסגורה

שפריצת מנעולים ובריחים אינה אצלי אלא , אבל אני. ידך על הכסף

  ... ?מה עצה היא ומה ביטחון יש כנגדי בקופסת פח, משחק ילדים

״אין אתה רשאי  ,אמר המגיד מדובנא הוא הדין בנדרים ובשבועות

רק מי שהוא  -להישבע בשמי אלא אם כן יהיו בך כל המידות האלה״ 

שאם הוא שומר , שבועותשומר תורה רשאי ליטול על עצמו נדרים ו

דאי יקיים גם את ו, דרים והסייגים שגדרה לו התורהמצוות ואת כל הג

כנגד זה בעלי עבירות ובעלי . הנדר ואת השבועה שגדר את עצמו בהם

מה ביטחון , שכל מנעולי התורה החמורים אינם עומדים כנגדם, תאווה

  ...?ומה טעם יש לנדריהם ולשבועותיהם

נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים . אמורוידבר ה׳ אל משה ל

וידבר משה אל העם לאמור החלצו מאיתכם . אחר תאסף אל עמך

  )ג- א ,לא(אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה׳ במדין 
אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשה  -״וידבר משה אל העם״ 

  ). רש״י(בשמחה ולא איחר 

  ? ״ה את מיתת משה בנקמת מדיןלמה באמת תלה הקב, וצריכים להבין
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ק רבי אליהו "להגה "אדרת אליהו"מובא בספר , הסבר חריף על כך

שמשה רבינו חי מאה , על פי מה שכתב רבינו האריז״ל מלובלין זי״ע

דבר שהעולם : כלומר –משום שהיה ״תרומתו של עולם״  –ועשרים שנה 

כל , וכידוע, התורהמשום שמשה נותן , עצמו היה זקוק לו כתרומה חיונית

ולכן חי רק מאה ועשרים שנה משום . העולם עומד רק בזכות התורה

ומכיון שששת אלפים שנה , ש״תרומה במידה בינונית״ היא אחד מחמישים

הם מאה  –אם כן תרומה של אחד מחמישים לששת אלפים , הוא העולם

  ! ועשרים בדיוק

כדברי המשנה , ומההרי יודעים אנו שיש שלושה סוגי מידות בתר, אולם

ולמדנו זאת מתרומת . הוא אחד מחמישים ״עין בינונית״): ג, תרומות ד(

: לגבי השבי שלקחו במלחמת מדין) ל, להלן לא(מכס שנאמרה בפרשתינו 

ועל כך אמרו , ״וממחצית בני ישראל תיקח אחד אחוז מחמישים״

ד אחוז אח -כל מה שאתה אוחז ) 'הלכה ב' תרומות פרק ד(בירושלמי 

יחזקאל (ולמדנו זאת מהפסוק , הוא אחד משישים ״עין רעה״. מחמישים

. '״זאת התרומה אשר תרימו שישית האיפה מחומש החיטים וכו) יג.מה

  . ואף את זאת למדנו מהפסוק הנ״ל, הוא אחד מארבעים ״ועין יפה״

שלכך אמר הקב״ה למשה ״נקום נקמת בני ישראל , ולפי זה אפשר לומר

משם נלמד שיש גם שיעור תרומה של , כי הרי כאמור, מאת המדינים״

מגיע ל״תרומתו של עולם״ שיחיה רק מאה , ואם כן, אחד מחמישים

כי בלי נקמת מדין , ורק לאחר מכן תוכל להיאסף אל עמך, ועשרים שנה

מדין אין לנו לימוד לשיעור  כיוון שבלי מלחמת, לא אוכל לגזור עליך מיתה

ואם כן (, אלא רק לשיעור של אחד מארבעים, תרומה של אחד מחמישים

ואם (או של אחד משישים ) תצטרך להוסיף ולחיות עוד מאה וחמישים שנה

  )...כן צריך היית להסתלק כבר בגיל מאה שנה

וידבר ה׳ אל משה לאמר נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים 

וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם . מיךאחר תאסף אל ע

  )ג- א, לא(אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה׳ במדין 
 עשה בשמחה ולא איחר, אף על פי ששמע משה שמיתתו תלויה בדבר

, רבי יהודה אומר אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חי .)רש״י(

ל משה שאמר ולהודיעך שבחו ש, נקם ואחר תאסף שאמר לו הקב״ה

מיד ״וידבר משה אל העם לאמר ? בשביל שאחיה יעכב נקמת ישראל

  ). ב"במדבר רבה פרק כ" (החלצו מאתכם אנשים לצבא

 צ"הגההמגיד מישרים  במתק לשונו אמר –יוצא לנו כאן ' לימודים'שלושה 

  : בעת דרשתו ל"זצרבי יעקב גלינסקי 

סיפור אמיתי , י״עז "שאגת אריה"מהגה״ק בעל הישנו סיפור , הראשון

אשה זקנה נקשה על דלתו של : סיפרו כמה פעמים ק מבריסק זי״ע"שהגה

לפני חמישים : "ובפיה סיפור ובקשה בצידו ין זי״ע'הגה״ק רבי חיים מוואלז

עבר " שאגת אריה"באותם ימים ה. שנה התגוררתי בכפר ליד וואלזין

נו במשך והוא התאכסן בכפר של) היה זה בימי גלותו(ממקום למקום 

ולי . גם בחוץ לארץ' חדש'הקפיד של לאכול " שאגת אריה"ה. כחודשיים

ולכבוד , היה קמח מהישן ונרתמתי לסייע בידי תלמיד חכם) לאלמנה(

בירך , כאשר עזב את הכפר. הייתי אופה לו שלוש חלות, בקביעות, שבת

כנגד (כי אזכה לעשירות ואזכה מכספי לבנות שלושה בתי כנסיות  –אותי 

  ". שניים בגולה ואחד בארץ הקודש) חלות' ג

בניתי בית כנסת אחד , בעשירותי" -המשיכה האשה לספר  –" 'ברוך ה"

הרב מבריסק העיד כי התפלל באותו בית (, בוילנא ואחד בעיירה אחרת

, ממון רב –יש לי את הסכום המלא , והנה עתה קפצה עלי זקנה, )כנסת

אך כיון . ק"כנסת בירושלים עיה לבנות בית –לקיים את המשך הבטחתו 

שאין לי מכרים בירושלים באתי לשאול אולי לראש הישיבה יש קשרים 

והוא כבר יעביר אותו  –ואפקיד את הכסף ברשותו  –בירושלים 

  ? "לתעודתו

שאגת "אם ה, מה דוחק אותך, לכי הביתה: "ואמר לאשה התפלא רבי חיים

עד שתבני שלושה בתי  הרי לא תעזבי את העולם, בירך אותך" אריה

  "...שאגת אריה"ביטוח מה -!"... ?מה בוער לך, חיש לך ביטו, כנסיות

 -! ה"למשה רבינו היה ביטוח חיים מהקב: המשיך רבי יעקב ואמר

ה היה "אילו משה רבינו ע, ל"כי הכל יודעים את דברי חז. מלחמת מדין

נקום "משכון  כי היה בידו, מעוניין לחיות עוד כמה שנים היתה לו יכולת

. אינך מת עד שתנקום במדין -" אל עמיך' ואחר תאסף'נקמת בני ישראל 

והיה ביכולתו לדחות את , לא היה לו ציווי ללכת מיד ולהלחם במדין

וכי אתחשב בחיים שלי : ה"החליט משה רבינו ע, אך עם כל זאת. הנקמה

בשעה זו שנפלה בחלקי מצוה להלחם בהללו שהחטיאו את ישראל 

גדול "לנקום בחטא הפריצות  -באותו יום הוא כבר ערך גיוס ! ?יצותבפר

ואף שמשה רבינו ידע להעריך כמה שווה !". המחטיאו יותר מן ההורגו

  עם ישראל יכול , והבין כי אם ישאר בחיים, עוד שנת חיים של גדול כמותו

  

  

  

אך ! חיים נוספים של משה איש האלוקים -להרויח הון רוחני וגשמי רב 

  !  ובכך לימד אותנו מהו חטא. פקיר את הכלה

 מה המשמעות וגודל הפגם של , ראשית כל, מלחמת מדין לימדה אותנו

  ...ועד היכן מגיעה חומרתו של עוון, חטא

דברים  -דבר שני לימד אותנו כאן משה רבינו ! אך זה לא הכל

  : ה במתק לשונו הידוע'משיך רבי יענקלה -אקטואליים לימנו 

ה בארץ ישראל הטוענים על החרדים ולומדי התורה שאינם ישנם הרב

אז בואו ונראה מה אפשר  -הולכים לצבא ואינם נושאים בנטל האחריות 

הגיוס הראשון  -בואו ונתבונן על הגיוס הראשון בתורה : לענות להם

אלף חיילים  36"! מלחמת מדין"הלא הוא  -שהיה בתולדות עם ישראל 

שניים . חזית -ם עשר אלף למלחמה עצמה שניי -יצאו למלחמת מדין 

כך מבואר , לתפילה -ושניים עשר אלף , לשמירת הכלים -עשר אלף 

. נמצינו כי שליש מהצבא המגויס היו חיילים שהתפללו. בתורה ובגמרא

הם הצבא  -הם אינם פטורים מהצבא , המתפללים הם חלק מהגיוס

  !... בעצמם

צפים להענקת פטור מהצבא כאן בארץ ישראל ישנם החושבים שאנו מ

כך למדנו . כי הם הצבא עצמו -אנו חושבים ! טעות היא, ללומדי התורה

  !...המתפללים היו צבא ההגנה לישראל, מהגיוס הראשון של עם ישראל

לאחר הגיוס משה לא עמד בראש אלא : דבר שלישי למדנו ממלחמת מדין

הרי עליך , ה את משה"שאל הקב. ללחום עם המדיינים' פנחס'שלח את 

משהו לא מובן , ובאמת? ומדוע הינך שולח שליחים, היתה המצוה ללחום

על מלחמת קדש זו עד שהפקיר את , מסר נפשו כפשוטו, משה רבינו, כאן

הוא נעמד בצד ושלח את , ולפתע בביצוע הלוחמה למעשה, חייו למענה

כי גדלתי כמה , אינני יכול להילחם אישית, ה"השיב משה להקב? פנחס

  ! הכרת הטוב - מצאי שם שידוך , שנים במדין

!... "הפקרת הכרת הטוב"ולא  "הפקרת החיים": למדנו כאן פלאי פלאות

  !... ראו עד היכן מגיעה חובת הכרת טובה

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת 
  ) כג- כא ,לא(התורה כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר 

ומה , מה שתשמישו בחמין יגעילנו בחמין, הכשרו כדרך תשמישו

  ). י"רש(ילבננו באור , י צלי"שתשמישו ע

דרמז נתנה לנו התורה  "שמחת הרגל"בספרו  הגה״ק החיד״א זי״עאר יב

כל דבר אשר : "איך יכול אדם לנצח את יצרו במלחמה אשר מנהל נגדו

ו כמ. באש התורה -" תעבירו באש. "באש היצר הרע - " יבא באש

ר בראתי לו "ל בראתי יצה"ואמרו חז', שנאמר הלא כל דברי כאש נאם ה

, "אין ביעור חמץ אלא שריפה.) "פסחים ה(וזה שאמרו . תורה תבלין

אין תרופה משובחת יותר . ר אין תיקון אלא באש התורה"לחמצו של יצה

ואש  .דושה בהתלהבות ושמחהמאשר אש קודש ללמוד בתורה הק

עבר אדם עבירה ) א, ר כה"ויק(ל "כמאמרם ז, ר"צהשורף את הי, דקדושה

  ... 'ילמד שני דפים וכו' למד דף א, מה יעשה

 .עיספרשת מ

מובא שאלה  ״עלינו לשבח״ להגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״אפר בס

ניגש אליי יהודי וסיפר שהוא מתגורר בישוב שיש בו : ותשובה מעניינת

עד כדי כך , ומסוכנים לבריות ויש מהן גדולים במיוחד, כלבים רבים

ושאל האם יש בחז״ל , שהאיש ההוא הגיע למצב שהוא פוחד לצאת מביתו

יהודי זה סיפר בדרך אגב שגם פרנסתו אינה מן . סגולה להינצל מכלבים

 ...וביקש סגולה גם לדבר זה, המשופרות
מצאתי , וזמן קצר לפני שנכנס היהודי ההוא אליי, זימן הקב״ה לידי, והנה

סגולה זו קרויה ... ״כלבים ופרנסה״, גולה העונה לשני הדברים הנ״לס

 .״זהירות בלשון הרע״
 "חומת הנך"בספרו  הגה״ק בעל החיד״א זי״עוהמקור לכך הוא מה שכתב 

החיד״א מסביר את . על הפסוק ״אלה מסעי בני ישראל״, בתחילת פרשתנו

נקראים שלרוב השנים הם (, מטות ומסעי, הקשר בין שתי הפרשיות

״ויקרא לה  -ומצטט את הפסוק האחרון בפרשת מטות ) בשבוע אחד

, ורומז על כך שראשי התיבות של המילה ״לה״ הן ״לשון הרע״, נבח״

  !... ורמזה התורה במילה ״נבח״ שהמדבר לשון הרע יבוא בכלב נובח

וכבר ידוע ). מדברי לשון הרע(, הרי ישראל במצרים לא היה בהם דלטוריןו

וזו , ואפשר דמשום הכי זכו ל״לא יחרץ כלב לשונו״, בה מרובהדמדה טו

שהמדבר לשון , דהיינו ״ויקרא לה נבח״, היא הסמיכות בין שתי הפרשיות

״אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו  -ולעומת זה , הרע יבוא בכלב נובח

ולא יחרץ כלב , ויצאו מארץ מצרים, שנשמרו מלשון הרע, מארץ מצרים

 .יד״א זי״עעכ״ל הח. לשונו
שכתב וזה ) שמירת הלשון שער הזכירה פ״ח( "חפץ חיים"פר סויעויין ב

  אלא שלוקה , ״ולא די לבעלי לשון הרע שגורמים ללקות בעצמם בזה: לשונו
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כמו שכתוב בגמרא , העולם בחטאם שנגרע מהם מזונותיהם על ידי זה

אלא אין הגשמים נעצרים , ״אמר רבי שמעון בן פזי) ע״ב' תענית ז(

״שהמספר לשון הרע מזונותיו : ועוד כתב שם. בשביל מספרי לשון הרע״

ולכן ... וכמובן מידה טובה מרובה״. מתמעטין כנחש שנתמעטו מזונותיו

מכאן הראיה שמי ששומר על עצמו מחטא זה יזכה : השבתי לאותו יהודי

  ... וגם לא יתקל בכלבים נובחים, שיתרבו מזונותיו
 )א ,לג(עי בני ישראל סאלה מ

מובא רמז נפלא לכך שבני ישראל לא יצאו לאותם  ״דולה ומשקה״בספר 

, דאם נתבונן. ביום השבת, ארבעים ושניים מסעות המנויים בפרשה זו

בכל הארבעים ושניים מסעות ישנם את האותיות ! נראה דבר מפליא

שאיננה מצויה כלל בשום שם של אחד ' מלבד האות ז, אלפ״א בית״א

מר לך שהיום השביעי איננו בכלל הימים שיצאו בהם בני לו, מהמסעות

 ...ישראל למסעיהם
עי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד סאלה מ

 )א ,לג(משה ואהרן 

. תשועת עולמים״ '״ישראל נושע בה) יט. פרק מה(הנביא ישעיה אומר 

אז , בכבודו ובעצמו, כביכול, כאשר הישועה של ישראל היא על ידי הקב״ה

, אבל אם הישועה על ידי שליח אז אין הישועה נצחית, הישועה נצחית

ומכיון שיציאת מצרים היתה על ידי משה . וברבות הימים עלולה להיפסק

לפיכך , בכבודו ובעצמו, כביכול, ולא על ידי הקב״ה, ואהרן שלוחי הקב״ה

אח״כ ו, שהרי גלינו מארצינו ע״י בבל, היתה זו גאולה שיש אחריה גלויות

והאחרון , ועוד גברה עלינו מלכות יון הרשעה, היינו בגלות בידי מדי

 .הכביד עלינו גלות רומי
שזהו מאמר מוישווא זי״ע  "שארית מנחם"הרה״ק בעל ההסביר , ולפי זה

״אלה מסעי בני ישראל״ שהוצרכו להיות במסעי ארבעת : הכתוב כאן

יה זה מחמת אחרי ״אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם״ ה. הגלויות

ולפיכך היתה זו גאולה שיש , שהגאולה ממצרים היתה ״ביד משה ואהרן״

, ״ מבלי אמצעי של בשר ודם'אמנם כאשר ״ישראל נושע בה, אחריה גלות

ולפיכך . אז ישועה זאת היא ״תשועת עולמים״ שאין היא נפסקת לעולם

ל ראשי התיבות ש ד״אלה מסעי בני ישראל״ מכוונות כנג: ראשי התיבות

מכל , שעל אף שיצאנו מארץ מצרים, וןיבל בדי מדום א: ארבעת הגלויות

מקום לא היתה גאולה זו בגדר תשועת עולמים והוצרכנו להתגלגל 

  ... בארבעת הגלויות הנ״ל
ב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה׳ ואלה מסעיהם וויכת

  )ב, לג(למוצאיהם 
ם כי כאשר יש להם איזו העולם נוהגי: אמר זי״ע "ייטב לב"הרה״ק בעל ה

האמת היא שמן השמים מסבבים זאת . נוסעים לצדיק לבקש ישועה, בעיה

ועל , כדי שיסע לצדיק, שהאדם יתקשה בפרנסה או יצטרך לישועה אחרת

  . רק האדם בעצמו אינו מרגיש בזה, ידי כך ימצא תיקון לנפשו

נו משה רבי -" ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם"וזה כוונת הכתוב 

שעל ' למסעיהם'רק בשביל , הסיבות שאירעו להם', מוצאיהם'כתב שכל 

" ואלה מסעיהם למוצאיהם"אבל . ידי כך יסעו לצדיק וישיגו תיקון לנפשם

בני ישראל סברו שעיקר הנסיעה לצדיק היא בעבור מוצאיהם הסיבות  -

  ...הכל מסובב מן השמים כדי שיגיעו לצדיק, אבל האמת אינה כן, שלהם

ויסעו מקברת התאוה . עו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוהויס
ויסעו מרתמה ויחנו . ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה. ויחנו בחצרת

  )כ-טז, לג(ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה . ברמן פרץ
ביאר את הפסוקים הללו באופן שמרמזים  זי״ע "חתם סופר"הגה״ק בעל ה

, ר הרע בראתי תורה תבליןל בראתי יצ"דהרי אמרו חז .על לימוד התורה

אבל , :)סוכה נב(וכן אמרו אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש 

  :וזהו מרומז בפסוק זה. הפורש מן התורה אין לו דבר שיצילהו מיד היצר

ויחנו ", מי שפורש את עצמו ממקום התורה -" ויסעו ממדבר סיני"

אך עדין  ,אז נופל ברשת היצר ומתחיל להתאוות -" בקברת התאוה

בהפקירא בחצר  -" מקברת התאוה חנו בחצרת"אבל , בהיתר הוא

ועל ' לדבר על ה, גחלי רתמים -" ומחצרות לרתמה", שאינה משתמרת

 -" ללבנה"ומשם , מלאים פרצות כרמון -" ומרתמה לרמון פרץ", משיחו

  ...יצילנו' ה, מתלבנים באש של גיהנם
 )כד ,לג(עו מהר שפר ויחנו בחרדה סוי

ישנם סודות , וע הוא הדבר שבכל המסעות שנמנו כאן בפרשת מסעייד

ורמזים נסתרים על כל מסעיהם ודרכם של בני ישראל בכל הדורות עד 

וגדולי הדורות שבכל דור ודור היו מפרשים ומוצאים כל , לעצם היום הזה

 .מיני רמוזים בפסוקים הללו
עם  זי״ע "יןחוזה מלובל"הרה״ק המסופר כי פעם אחת בעת יושבו של 

  ידועים לי הסודות של כל מ״ב המסעות שבפרשה: אמר לפניהם, תלמידיו

  

  

  ... מלבד הסוד של ״ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה״ שאינני יודע מהו, זו

את זה : ואמר הרה״ק רבי צבי הירש מזידטשוב זי״ענענה מיד תלמידו 

, :)שבת פטמסכת (לפי דברי חז״ל המופלאים : ואף אסביר לכם! אני יודע

ומה נעשה , בניך חטאו לי: ״לעתיד לבוא יאמר לו הקב״ה לאברהם אבינו

יאמר לו הקב״ה אלך אצל  .יענה לו אברהם ימחו על קדושת שמך? בדינם

יעקב אבינו שהיה מורגל בחיי חיותו לצער גידול בנים ואולי מתוך כך 

: יעקב יענה לו? ואמר לפניו בניך חטאו ומה נעשה בדינם, ירחם על בניו

בניך : מיד ילך הקב״ה אל יצחק וכך גם יאמר לו .ימחו על קדושת שמך

? הם בני ולא בניך ,רבש״ע: מיד ישיב לו יצחק? חטאו ומה נעשה בדינם

ועכשיו , הרי בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע קראת להם ״בני בכורי״

  ... ?הם רק בני ולא בניך

שבעים ? כמה חייו של אדם, ואז ימשיך יצחק ויעשה חשבון עם הקב״ה

, תוריד ממנו את העשרים שנה הראשונים שהוא עוד לא בר עונשין! שנה

נשאר , תוריד גם מהם עשרים וחמש שנה שהם הלילות, נשאר רק חמישים

מתוכם תוריד שנים עשרה וחצי שנה שבהם יוצא , רק עשרים וחמש

ה וחצי שאדם מתפלל ואוכל ועושה את הצטרכויותיו נשאר רק שנים עשר

פלגא , אז בא ונתחלק! ואם לאו! אז אם אתה סובל את כולם בסדר. שנה

וכך יפטור יצחק אבינו את עם ) חצי עלי וחצי עליך(עלי ופלגא עלך 

 ...ישראל מהעונש
 -זהו סוד הכתוב כאן ״ויסעו מהר״ : ואמרהמשיך הרה״ק מזידטשוב זי״ע 

לא (א הר בפמליא של מעלה נסעו והלכו מדבריו של אברהם שנקר

נסעו והלכו גם מדבריו של יעקב שנקרא  -״שפר״ ) כאברהם שקראו הר

.) בבא מציעא פד, שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון(״שפר״ 

על שם ״ויחרד , נתקבלו דבריו של יצחק שנקרא חרדה -״ויחנו בחרדה״ 

  ... יצחק חרדה גדולה״

   )טז ,לג(יני ויחנו בקברות התאוה סעו ממדבר סוי
', ״יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו:) סוכה נב(איתא בגמרא 

.) סוטה ה(גם אמרו חז״ל , והנה. ואלמלא הקב״ה שעוזר לו אינו יכול לו״

וממילא . אין הקב״ה דר עמו ואין עוזר לו״, ״כל אדם שיש בו גסות הרוח

ן השי״ת שוכ, אבל אם הוא נכנע ושפל בעיניו, מתגבר עליו ח״ו היצר הרע

  . עמו ועוזרו מן היצר הרע ואינו יכול לו

דזהו הרמז  - פינקא זי״עסמ "ףסאמרי יו"הרה״ק בעל הועל פי זה הסביר 

על ידי שזוכה להכנעה דוגמת , כלומר -״ויסעו ממדבר סיני״ : כאן בפסוק

וממילא ״ויחנו , הקב״ה שוכן בקרבו ואז מצילו מהיצר הרע, הר סיני

  ...אוה שאותו יצר הרע מנסה להחטיאונשבר כח הת, בקברות התאוה״
ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט אשר תתנו 

  )ו ,לה(שמה הרוצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר  וסלנ
שש ערי המקלט  מאפטא זי״ע "אוהב ישראל"הרה״ק בעל ההיה אומר 

' אלהינו ה 'הם שש תיבות שבפסוק ״שמע ישראל ה, המוזכרים בפסוק

שבהם צריך אדם מישראל למצוא מקלט בטוח לרוחו הנבוכה בכל , אחד״

  ... עת ובכל רגע

אלו ארבעים ושתים תיבות  -״ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר״ 

״ואהבת״ שעל ידם אדם משעבד את  -שבפרשה קטנה בקריאת שמע 

  .... 'עצמו כולו לעבודת ה

  ) יג ,לה(והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהינה לכם 

כלפי מה שכתב . ורשי רשימות עוררו דבר נפלא במקרא קודש שלפנינוד

, לא יפסקו מעל האדם, שש מצוות חיובן תמידי: בהקדמתו החינוךבעל 

, וכל זמן וכל רגע שיחשוב בהן קיים מצות עשה, אפילו רגע אחד כל ימיו

אלוקיך אשר הוצאתיך ' ״אנכי ה )א: ואלו הם, ואין קץ למתן שכר המצוות

 )ב. והיינו מצות אמונה במציאותו יתברך) ב. שמות כ(מצרים״ מארץ 

שלא נאמין באלהים זולתו וכמו שנאמר ״לא יהיה לך אלהים אחרים על 

' ״שמע ישראל ה) ד. דברים ו(וכמו שנאמר , יחוד שמו יתברך )ג. פני״

) ה. דברים ו(וכמו שנאמר , אהבת השם יתברך )ד. אחד״' אלקינו ה

יראת  )ה. יך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך״אלוק ,״ואהבת את ה

שלא נתור  )ו. אלוקיך תירא״' ״את ה) יג. דברים ו(שמים וכמו שנאמר 

״ולא תתורו ) לט. במדבר טו(וכמו שנאמר . אחרי מחשבת הלב והעינים

, זו אפיקורסות -אחרי לבבכם ואחרי עיניכם״ ופירשו חז״ל ״אחרי לבבכם״ 

 .תזו זנו -״ואחרי עיניכם״ 
קבע את דברי החינוך בחיבורו  זי״ע "חפץ חיים"שהגה״ק בעל הצא וראה 

ביאור הלכה ד״ה ', סעיף א ,סימן א(הגדול ״משנה ברורה״ בראש הספר 

יזדרז , ״הרוצה לקיים ׳שויתי׳ כראוי: וזה לשונו שם) הוא כלל גדול בתורה

ה ומפני גודל חביבותם העתיקום כמ, לקיים מה שכתוב בשם ספר החינוך

ואחרי שהעתיק המשנה ברורה באריכות בטוב טעם , גדולים בספריהם״

  ״כל זה ליקטתי מלשונו : סיים שם, ודעת את ששת המצוות הללו וביאורם
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  . ואשר המקיימם כראוי, הנחמד בקצרה וקילורים הם לעינים

״שש ערי מקלט תהיינה לכם״ רמז  :רמז נפלא רסבעלי המווכתבו על זה 

ובכל עת , הללו שאינם תלוויים בשום מקום ובשום זמן על ששת המצוות

, ובכל שעה מוכנים לקלוט את האדם ולהצילו מהבלי העולם ומכשוליו

  ... ולהטותו לתחיה בזה ובבא לטוב לו כל הימים

צח מיד גואל הדם והשיבו אותו העדה אל ווהצילו העדה את הר

 ,לה(ו׳ שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול וכס עיר מקלטו אשר נ

 )כה

מבואר שאימותיהן של כהנים גדולים היו מספקים מים .) מכות יא(בגמרא 

  . ומזון לרוצחים כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו

ומה יועילו המזון והמים שסיפקו  -  רוצקין זי״עסרבי זלמן  הגאוןשאל 

רוצח 'וכי אז כבר יתרצה וישב אותו , להם אימותיהם של כהנים גדולים

  ? כל ימיו בגלות ולא יתפלל לצאת משם 'בשוגג

מכאן לומדים עד כמה גדול כח התפילה שבאה מעומק : אלא ענה ואמר

  ! הלב

זאת ידעו אך , ודאי וודאי שהם כן היו ממשיכים להתפלל, כי אין הכי נמי

שכל זמן שאותם רוצחים בשוגג יתפללו מתוך  ,אימותיהם של הכהנים

שירקיעו שחקים בכדי לצאת מן אותו  יהיו אלו תפילות מעומק הלב, רעב

הם כבר לא יהיו , אבל אחרי שיקבלו מים ומזון, מיצר ומצוק בו הם נתונים

, כ״כ לחוצים ומורעבים וממילא התפילה לא תהיה מעומקא דליבא כל כך

כי כאשר יהודי מתפלל מעומקא דליבא תפילה זו נענית מיד וזה סכנה 

יא לא כל כך מעומק הלב היא לא אך כאשר התפילה ה, נוראה לכהן גדול

   .תתקבל

 ...של אותם אימותיהם של כהנים גדולים' טריק'וזה היה ה

ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני 

  )יא, לו(דודיהן לנשים 
ובכל המקרא . ונשאו כסדר תולדתן, כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו בשנים

  ). י"רש(זו כזו ומגיד ששקולות , מנאן לפי חכמתן

פעם אחת בא אליו : רבי שלמה זלמן מוילנא זי״ע הגאוןמספרים על 

כי השיא את בנו לבתו של אחד , נכבד מנכבדי וילנא והתאונן לפניו

אבל לאחר החתונה נודע ', ויראת ה, מחשובי הקהילה והיא אשה חכמה

  ... כי גדולה היא מבעלה בעשר שנים, לו

, בפרשת מסעי אתה קורא: ריו ואמר לוהפסיקו רבי שלמה זלמן בדב

ובכל , כאן מנאן לפי גדולתן: "י מפרש"ורש" 'ותהיינה מחלה תרצה וכו"

למה בכל המקרא מנאן , ולכאורה תמוה הדבר ."המקרא מנאן לפי חכמתן

אלא הדבר מסתבר ? היינו כפי גילן, ורק כאן מנאן לפי גדולתן, לפי חכמתן

שאפילו ) בבא בתרא קיט(מר בגמרא על בנות צלפחד נא: בדרך צחות כך

וכמובן לפני נישואיהן . הקטנה שבהן לא נישאה פחותה מארבעים שנה

. ולפיכך בכל המקרא מנאן לפי חכמתן, לא היה נעים למנותן לפי שנותיהן

... ותהיינה" -הרי הן נזכרות לאחר נישואיהן , אבל כאן בפרשת מסעי

. וב לפי גדולתן זו מזו בשניםעל כן מנה אותן הכת, "לבני דודיהן לנשים

  ...מכיוון שאחרי הנישואין אין לחשוש לכך שיוודע גילן

וילכו , כי רחקו מעלי, כה אמר ה׳ מה מצאו אבותיכם בי עול

השניה , מתוך ההפטרה שנקראת השבוע(אחרי ההבל ויהבלו 

 )ה ,ירמיה ב -מתלת דפרענותא 

 - י רחקו מעלי״ עד כמה היא משמעותית אותה ריחוק שאומר הקב״ה ״כ

 אשר דביקות, בהקדמת ספרו ״משנת חכמים״נבין ממה שכתב בספר 
ישראל בהקדוש ברוך הוא נראית מעצם התיבות אשר משלימים זה את 

 :על דרך זו, זה
  אל- ישר

 הים-אל

ה יותכוין תחת. ישראל: דהיינו כאשר תכתוב בשורה העליונה את השם

ר״ מתיבת ״ישראל״ תמצא שתחילת האותיות ״יש, אלקים: את השם

והאותיות . מצטרפים לתיבת ״ישראל״, ל״ משם ״אלקים״-והאותיות״ א

והאותיות ״הים״ משם ״אלקים״ , ל״ מתיבת ״ישראל״-הנשארות ״א

להורות לך על החיבור שמחוברים עם ישראל , מצטרפות לתיבת ״אלהים״

 '״ואתם הדבקים בה) ד. דברים ד(ועל זה נאמר , עם אביהם שבשמים

כשעם ישראל מתרחקים מהקב״ה ע״י , וחלילה. קיכם חיים כולכם היום״אלו

הם מפרידים את הקשר והדביקות האיתנה , עבירות ומעשים לא טובים

מה מצאו  '״כה אמר ה: ועל כך זעק ואמר הנביא ירמיה, שלהם עם הקב״ה

  ...וילכו אחרי ההבל ויהבלו״, כי רחקו מעלי, אבותיכם בי עול
  

  

  

  

  שלושת השבועותקדושת ומעלת 
״בכל חודש ): במדבר רמז תשפב(ה״ילקוט״ פתח דברינו יאיר בדברי 

, בניסן נתן להם פסח: וחודש שבקיץ ביקש הקב״ה ליתן להם לישראל מועד

בתמוז היה בדעתו ליתן , בסיון נתן עצרת, )שני(באייר נתן להם פסח קטן 

י ופרע להם ובא תשר, ועשו העגל ובטל תמוז ואב ואלול, להם מועד גדול

  ". ראש השנה ויום הכיפורים והחג

, כי חודשי תמוז ואב בשרשם היו חודשים גבוהים, ל"מבואר מדבריהם ז

אלא שגרם החטא , עד שהיה ״בדעתו ליתן להם מועד גדול״ בחודשים אלו

, ימים של מידת הדין, וחודשים אלו הפכו מחודשים גבוהים לימים נמוכים

נשתברו "הן בחודשי תמוז בו , בהםובעקבות כך אירע מה שאירע 

והעמיד , שרף אפסטמוס את התורה, הבקעה העיר, בוטל התמיד, הלוחות

חרב , נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ"והן בחודש אב , "צלם בהיכל

  ".ונחרשה העיר, נלכדה ביתר, הבית בראשונה ובשניה

מדבר "ו בספר( ע"זי החיד״אמובא דברי  "ילות באור החסידותסמ"ובספר 

שלפי האמת ראש , אמור מעתה): "ש ראש השנה"מערכת רי" קדמות

והיה דן , השנה היה צריך להיות בתמוז ויום הכיפורים באב וסוכות באלול

" זרע ברך"עיין (וכן היו שומרים שם ועבר ואבותינו הק׳ , הקב׳ה בהם

  ".אלא בשביל העגל נדחו המועדים עד תשרי) פרשת וירא דף יז

: ע"זי הרמ״קוד זה מיישב החיד״א באורח נפלא את קושיית ועל פי יס

היה ראוי להיות יום , למה יהיה יום הדין בראש השנה שהוא שנה אחרת"

ועשרת , ובסוף אלול יהיה יום הכיפורים, הדין בסוף שני שלישי חודש אלול

והיה צודק שעוונות שנעשו בשנה זו יתכפרו , ימי תשובה יהיה בינתיים

  !"?שנה אחרתבשנתו ולא ב

דבאמת היה ראוי להיות כן שיקבעו ימי הדין בסוף , ולפי האמור ניחא

לכך לא היה , ונתבטלו תמוז אב אלול, אולם משום שחטאו בעגל, השנה

  ".אפשר לעשות ראש השנה ויום היפורים באלול

 ובספר ״קנח חכמה״ מהרה״ק המקובל רבי יהודה לייב פוחאוויצער זי״ע

, שמות כג(דבפרשת משפטים נאמר , פליאה עצומהמיישב ביסוד האמור 

באלול  דחג הסוכות הוא, ומשמע מזה, "וחג האסיף בצאת השנה): "טז

וחג האסיף ): "כב, שם לד(ואילו בפרשת תשא נאמר , שהוא סוף השנה

י "רש" (בתחילת השנה הבאה"ומשמע דחג הסוכות הוא , "תקופת השנה

עוד היה ) בפרשת משפטים(כאן ד, ל יבואר כמין חומר"להנ, אמנם ).שם

והיה ראוי באמת לולא חטא עגל להיות ראש השנה , קודם חטא העגל

אכן , בסוף" בצאת השנה: "וזה, וסוכות באלול, יום הכיפורים באב, בתמוז

ואז נכללו כל המועדות , בפרשת תשא אחר העגל שנתקלקל הסדר

  . ת השנהבתחיל "תקופת השנה" שהוא, שפיר חג האסיף בתשרי, בתשרי

  !ימים שהרחמים והחסדים גנוזים בהם
, ימים אלו בשרשם המה ימים גבוהים ונעלים ומאירים ביותר, כאמור לעיל

: ממשיל זאת "זרע קודש"ובספר , אלא שכיום אור זה מוסתר בתוך החושך

שחותמים ונועלים אותו במנעולים , כדרך אוצר שיש בו גנזים טובים"

ולכן האור והטוב שבהן חבוי וגנוז , "ושלא יהנו אחרים ממנ, טובים

או אז יתגלה , וכאשר יבוא לציון גואל ויבנה בית מקדשנו בקרוב. ומוסתר

ויהפכו לימים שמחים ומזהירים , אורם של ימים אלו במלא יפעתם והדרתם

  .ולימי חג ומועד

דשלושת שבועות אלו הם : "אומרהרה״ק רבי ישראל מרוז׳ין זי״ע והיה 

דבחיצוניות , בים שמקור מחצבתם הוא תחת הרי החושךכמו אבנים טו

ובבוא משיח צדקנו , אך בפנימיותם טמון אור יקרות, חשוכים םהם ימי

וממילא ייהפכו , יתגלה האור הטמון בהם, ויהיה אור הלבנה כאור החמה

  ...הימים למועדים ולרגלים

מי ת יודע האמת כי בי"השי: "ועוד הוסיף לגלות הרה״ק מרוז׳ין זי״ע

והאמת , הרגשתי בג׳ שבועות אלו בכל יום אור חדש, בחרותי שהיה לי כח

קאי על " כל מה דעביר רחמנא לטב עביד) "ב, ברכות ס(ל "מה שאמרו חז

  "...לטב עביד"עם זאת , דעל אף שהם בבחינת ירידה, ימים אלו
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