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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 לפרשת השבוע אספקלריא

מצוה  –משורת הדין  לפניםההנהגה 
 שורת הדיןכ להתייחס כלפיה

ְלָחָמה ַהטֹ ים ַוֲהֵרמָֹת ֶמֶכס לה' ֵמֵאת ַאְנֵשי ַהםִּ ְצאִּ

ָקחוֵֹמש ַהֵםאַלָצָבא ֶאָחד ֶנֶפש ֵמחֲ  יָתם תִּ ַםֲחצִּ ו ת וגו'. מִּ

ת ְבֵני יִּ  ַםֲחצִּ  ְְׂשָרֵאלְוָנַתָתה ְלֶאְלָעָזר ַהכֵֹהן ְתרוַמת ה'. ומִּ

ים וגו' ְוָנַתָתה אָֹתם לַ  שִּ ן ַהֲחמִּ ַקח ֶאָחד ָאֺחז מִּ טִּם תִּ ְלוִּ

ְשַכן ה'  ְשֶמֶרת מִּ  ל(-)לא, כהשְֹמֵרי מִּ

חמת מדין מצאנו שקבע בחלוקת השלל הבא ממל

הקב"ה שני שלבים, בשלב הראשון ינתן המלקוח 

כולו, חציו לתופשי המלחמה וחציו לכל העדה, ובשלב 

שני יתנו אנשי המלחמה אחד מחמש מאות לאלעזר 

הכהן מתוך החצי שקיבלו, וכן כלל בני ישראל יתנו 

אחד מחמישים ללויים. וראוי להתבונן בדבר זה, 

ה כמה תקבל כל קבוצה בפני מדוע לא אמרה התור

עצמה? מדוע מתנותיהם של אלעזר הכהן והלויים 

היו צריכים לעבור דרך נציגי אנשי המלחמה ודרך 

 כלל ישראל?   

 !דינא הכיכביכול 
לבאר הדבר נפתח בסוף פרק השוכר את האומנין 

, ונראה ששם מספרת הגמרא את הסיפור )ב"מ פג.(

ים חבית של יין הבא: רבה בר בר חנן שברו לו סבל

בעת שנשאו אותה עבורו, והיה זה באופן שמן הדין 

רבה בר היו הסבלים חייבים לשלם ]עי' רש"י[, נטל 

באו  , לגביית דמי חביתו.גלימתםבר חנן את 

רב, אמר לו רב לרבה בר בר חנן: "תן הסבלים לפני 

להם גלימתם!". אמר לו רבה בר בר חנן לרב: "וכי כך 

לפי שנאמר 'למען תלך בדרך  כן!הדין?" אמר לו: "

, לכן עליך לוותר להם לפנים )משלי ב, כ(טובים' 

אך הסבלים לא משורת הדין". נתן להם גלימתם, 

וטרחנו כל היום,  ,אמרו לו: "עניים אנוהסתפקו בכך, 

אמר לו רב לרבה בר  ,"...ורעבים אנחנו ואין לנו כלום

בר  אמר לו רבה בר ,בר חנן: "לך ותן להם שכרם!"

לפי שנאמר  כן!חנן לרב: "וכי כך הדין?" אמר לו: "

עד כאן ". )משלי שם('וארחות צדיקים תשמור' 

 בגמרא.

דברי הגמרא הללו אין להם מובן,  ם,ולפי פשוט

, וכיצד הדין הלוא רבה בר בר חנן שאל אותו אם כך

פסוקים שאינם שכך הדין בהתבססו על ענה לו 

 ים משורת הדין?! מורים על דין אלא על הנהגה לפנ

 מתנה משמים? של הזולת!
ישנה  ,ההנהגה לפנים משורת הדיןאלא הביאור, ש

היא  מצוה מצד 'ועשית הישר והטוב' לראותה כאילו

ומצוה עלי מצד הדין! החפץ הוא שלי מן הדין, 

התורה , כדי לעשות הטוב והישר. אחר פלונילמוסרו ל

ה הקדושה קבעה שלעיתים יש ביד האדם מתנה יקר

אמצעים  כוחות גדולים, מן השמים, כישרון ברוך,

מצות  –מצוה עליו וכדו', אך מתנה זו  ,מיוחדים

עשיית הישר והטוב, מצוות גמילות חסדים, או מצות 

אלא של  ,אינה שלולהתייחס אליה כאילו  –צדקה 

 .פלוני, השכן, החברותא, או מבקש העזרה

מה כל כך, עד שיש מן הצדיקים שהגדירו זאת שדו

הפקיד השי"ת בידו על מנת ש הדבר כפיקדון

וראה בחובות הלבבות מצד מדת  שיעבירה לזולתו זה!

: "ואמר אחד מן )שער הבטחון פרק ד(הבטחון 

החסידים, אני תמיה ממי שנותן לחבירו מה שגזר לו 

אצלו הבורא, ואחר כך יזכיר לו טובתו עליו בו, 

ממי ויבקש להודות אותו עליו, ויותר אני תמיה 

שקיבל טרפו על ידי אחר מוכרח לתתו לו, ויכנע לו 

 ויפייסהו וישבחהו, וכו'". 

ובזה נבין גם את מצות 'תרומת מעשר', שמצוה 

התורה שיפריש הישראל ללוי מעשר, והלוי יפריש 

, )במדבר יח, כו(מתוכם לכהן 'מעשר מן המעשר' 

ולכאורה מדוע לא ציותה התורה שיתן הישראל עצמו 

ת החלק המאה לכהן? אלא שתורתנו ישירות א

הקדושה, תורת חיים, באה להשכילנו ולהודיענו 

שלעיתים יש ביד האדם מתנות שמן השמים זכו לו 

אותם, ואף על פי כן מצוה עליו להתייחס כלפיהן 

כאילו אינו אלא שליח מצוה ו'מתווך' להעבירן 

 לזולתו! 

 שערי גן עדן 
ר התהלים, והנה דוד המלך בפתח ספרו הקדוש, ספ

 ֶזה , להודיענו ֵאי1הציב את שלושת "שערי גן עדן"

ְשָכן ַהֶדֶרךְ  אשרי האיש  .)עפ"י איוב לח, יט(ר וֹא יִּ

  :אשר

 –לא הלך בעצת רשעים וכו'  –א. השער הראשון 

 ענייני 'סור מרע' שבין אדם למקום. זהירות ב

 –כי אם בתורת ה' חפצו וגו'  –השער השני  ב.

עשה טוב שבין אדם למקום, ולימוד  ענייניקיום 

 הקדושה. התורה

  !והיה כעץ וגו'והשער השלישי מהו? ג. 

כעץ שנהנים ממנו בני אדם אשרי האיש שהוא 

 !2יתן בעתו נתינתו לזולת , אשר פרי)רד"ק ומפרשים(

או יש פה ממון לראות את פני הדברים כביכול 

                                                             
. וי זה בדברי החסיד יעב"ץ ב'מאמר אשרי האיש'עי' ביט 1

הכוונה  כאן הנזכר א( ש'אשרי' )זוטא אליהו דבי ]וראה תנא
 הבא'[. עולם 'בן

( ישראל תהלות) ל"זצ קלוגר שלמה' ר מפרש' פריו' 2
 ש."עי', בעתו' אותה שנותן, לצדקה שהכוונה

 םאיך יעכב אותוממילא , 'של הזולתכשרונות '

בעתו ובזמנו! ועלהו  םמהר ימהר לתתלכן ?! אצלו

, אין 3בגימטריא 'צדקה' – )עם התיבות(לא יבול 

הן  –כספו הולך לריק אלא מגיע לידיים הנכונות 

מתייחס הוא לנתינתו לעני שכביכול המעות הן של 

'יצלח' לא נאמר,  – יצליח – וכל אשר יעשה זה העני!

כל מעשיו ב –פעיל' המבניין 'אלא 'יצליח', שהוא 

 .יצליח לאחרים!

 שבת שלום ומבורך!

 ישראל אברהם קלאר :לתגובות

 בין גברא לגברא

 נחלת בני גד ובני ראובן
ְבֵני ָגד ָעצום ְמאֹ ְבֵני ְראוֵבן ְולִּ ְקֶנה ַרב ָהָיה לִּ ד ומִּ

ְראו אֶ  ֵמה ַהָםקַֹוטִּ ְלָעד ְוהִּ ם וֹת ֶאֶרץ ַיְעֵזר ְוֶאת ֶאֶרץ גִּ

ְקֶנה.וְֹמקֹ  ַוָטבֹאו ְבֵני ָגד וְבֵני ְראוֵבן ַוטֹאְמרו ֶאל ם מִּ

יֵאי ָהֵעָדה  מֶֹשה ְוֶאל ֶאְלָעָזר ַהכֵֹהן ְוֶאל ְנְׂשִּ

ְמָרה ְוֶחְשבֹוֲֹעָטרֹ ֵלאמֹר. יבֹן ְוַיְעֵזר ְונִּ ֵלה ן ְוֶאְלעָ וֹת ְודִּ

ְפֵני ֲעַדת וֹוְְׂשָבם וְנבֹ ָכה ה' לִּ  וְבעֹן. ָהָאֶרץ ֲאֶשר הִּ

ְקֶנה. וא ְוַלֲעָבֶדיָך מִּ ְקֶנה הִּ ְְׂשָרֵאל ֶאֶרץ מִּ ם  יִּ ַוטֹאְמרו אִּ

יָך ָמָצאנו ֵחן ְבֵעיֶניָך ֺיַתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ַלֲעָבדֶ 

ֵרנו ֶאת ַהַטְרֵדן )לב, א  ה(-ַלֲאֺחָזה ַאל ַתֲעבִּ

בפרשתנו מספרת התורה על בקשתם של בני גד 

ובני ראובן לקבל את נחלתם מעבר לירדן מזרחה, 

במקום מעבר הירדן המערבי, חלקה המקורי של ארץ 

 ישראל.

משה רבינו הסכים לבקשתם בתנאי שיעברו 

חלוצים לפני ישראל למלחמה על ארץ ישראל, ובאם 

 לא יקבלו את בקשתם. –לא יקיימו את התנאי 

יש לבאר, מה היה מעמדם של ארצות הבשן 

 והגלעד אצל עם ישראל? 

מה היו עושים עם ארצות אלו לולא בקשת בני גד 

ובני ראובן. האם היו משתמשים בהם, או שהיו בכלל 

 מפקירים אותם?

אם היה שייך לכל ישראל, האם היה מתחלק 

 כחלק מארץ ישראל לפי גורל, או באופן אחר?

אופן שוה כחלק מארץ אם אכן היה מתחלק ב

ישראל, תמוהה מאד בקשתם של בני גד וראובן 

 לקבל נחלתם שלא על פי הגורל! 

כפועל יוצא מכל הנ"ל, יש להעיר, האם קיבלו 

שטח דומה לשטחם בארץ ישראל, או שלא היה לזה 

קשר וקיבלו ארצות אלו בלי קשר לגודלם, מחמת 

 שבלאו הכי ארצות הפקר היו?
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 וקה נפרדתבחל –הבשן והגלעד 
בחומשי ה'מקראות גדולות' לא נמצא מענה ברור 

לשאלות אלו, כדי למצוא את ביקשה נפשנו נרחיק 

נדוד עד למשנה בקידושין )סא.(, שם מובאת 

מחלוקת, בין ר' מאיר שלומד דין תנאי כפול מתנאי 

משה רבינו עם בני גד וראובן, ובין ר' חנינא בן 

כפול לשם גמליאל שמבאר שכאן הוצרך התנאי ה

ביאור הדברים, ואין ללמוד מכאן שמדיני תנאי כל 

 תנאי צריך שיהיה כפול.

הגמרא שם דנה בפרטי התנאים בין משה רבינו 

ובני גד ובני ראובן, ומה היה לולא שהיו מקיימים 

בני גד וראובן את התנאי. בתוך הדברים כותב שם 

רש"י: "לכך פירש משה רבינו, שאם לא יעברו ולא 

ויטלו כאן וכאן תנאם, לא יפסידו חלקם בכך,  יקיימו

]ככל שבטי ישראל[". מבואר בדבריו,  על פי הגורל

שאם לא היו מקיימים בני גד וראובן את תנאם, 

היתה חוזרת התוכנית המקורית, שייחלק הבשן 

לשנים עשר חלקים, נפרדים מארץ ישראל, ויתחלק 

 השטח בשוה בין השבטים.

כן, וז"ל: "שנוטלים  גם בדברי הריטב"א מבואר

בארץ גלעד שסייעו בכיבושה אחד מי"ב חלקים 

 . כאחד שאר שבטי ישראל"לשבט, 

הסברא אומרת, שאף אחד מבני ישראל לא רצה 

לכתחילה לגור בבשן ובגלעד, הן אין זו הארץ 

המובטחת! אין זו ארץ ישראל עליה נאמר 'ארץ אשר 

, עיני ה' אלקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה'

 ו'ארץ זבת חלב ודבש', ועל כן הוצרכו לחלקה בנפרד.

מעתה מבואר היטב, כי על כן, כאשר באו בני גד 

וראובן אל משה, ובקשתם בפיהם לקבל נחלתם 

מעבר לירדן מזרחה עקב היותם אנשי מקנה, היתה 

זו שמחה גדולה לשבטים שיקבלו בעקבות זאת שטח 

כולם, והיה גדול יותר בארץ ישראל, וודאי ויתרו להם 

זה בבחינת "זה נהנה וזה נהנה". והמניעה היחידה 

שהשתקפה היתה פן יניאו את לב העם מלהלחם 

 בכנעני.

 גודל השטח והנחלה
כמה שטח אכן קיבלו בבשן, האם כנגד שטחם 

 המגיעם בארץ ישראל, או בלי קשר לכך?

ברמב"ן בפרשתנו מצאנו התייחסות ברורה לכך, 

י מנשה קיבלו גם כן שכותב כי הטעם שחלק מבנ

שטח בארץ הזאת, הוא מפני שאחר שחילקו לבני גד 

וראובן כפי יחס חלקם המגיע להם, נשאר עוד שטח 

מיותר, וחיפש משה רבינו שבט נוסף שיתיישב 

 במקום, ויאיר בן מנשה הסכים לכך.

גם ברש"י בקידושין )ס"א: ד"ה 'למה לי' וד"ה 'ורבי 

י יחס המגיע להם חנינא'( כותב במפורש שקיבלו כפ

 בכנען, "שיטלו בארץ גלעד כנגד חלקם שבארץ כנען".

אמנם הריטב"א בקידושין חולק בתוקף, וכותב 

 וז"ל: 

"ואם תאמר מה הרויחו עתה שקיימו התנאי, אם 

גם כשלא היו מקיימים התנאי היו מקבלים כפי 

הראוי להם, יש לומר שהרויחו בזה הרבה שנטלו כל 

מחלקם הראוי להם בכל ארץ הגלעד הרבה יותר 

הארץ". לפי דבריו קיבלו שטח גדול בהרבה מיחס 

חלקם בארץ כנען, ונראה לומר כנ"ל שעדיין היה זה 

 משתלם לשבטים, שקיבלו חלקם בארץ ישראל עצמה.

 שבת שלום ומבורך!

  לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ

 במשנת האור החיים

 היתר נדרים פורחים באוויר
ְְׂשָרֵאל ֵלאמֹוַֹוְיַדֵבר מֶֹשה ֶאל ָראֵשי ַהַםח ְבֵני יִּ ר ת לִּ

דֹר ֶנֶדר לה' א י יִּ יש כִּ ָוה ה'. אִּ  וֶֹזה ַהָדָבר ֲאֶשר צִּ

ָןר ַעל ַנְפש ָשַבע ְשֺבָעה ֶלְאסֹר אִּ ְכָכל  וֹלֹא ַיֵחל ְדָבר וֹהִּ

יו ַיֲעְֶׂשה )ל, ב פִּ  ג(-ַהטֵֹצא מִּ

כתב רבינו האור החיים הק' לבאר מדוע פרשת 

נדרים נאמרה רק לראשי המטות ולא לכלל ישראל, 

וביאר בהקדם מאמרם ז"ל )חגיגה י.( וזה לשונם 

היתר נדרים פורחים באויר עד כאן, ויש להעיר למה 

 –עשה ה' במצוה זו מה שלא עשה כן בכל התורה 

 שכל דבר ודבר כתוב ישר וזו פורחת באוויר.

אכן הטעם הוא, כי לא רצה ה' שיהיה כתוב לעין 

כל אדם שהנדר והשבועה ישנה בהתר, שבזה יזלזלו 

בנדרים ובשבועות, לכך העלים ה' הדבר ומסר 

ההיתר לגדולי ישראל שהם ידעו ויבחינו חילוקי 

 המשפטים שבהיתר, אבל בפני כל ההמון יהיו נעולי

דלת לקיים כל נדר וכל שבועה כמאמר הכתוב "לא 

יחל וגו' ככל היוצא מפיו יעשה". ולכך נאמרה פרשה 

 זו לראשי המטות בלבד, עכ"ד יעו"ש.

דברים נפלאים אמר הרה"ק החוזה מלובלין זצ"ל, 

בענין שלא יזלזלו בנדרים המתיישבים היטב עם 

ואף מסבירים את דבריו. ונצטט  –דברי האוה"ח הק' 

 וכ"ד בקצירת האומר:ת

יש להקשות למה לא כתב הכתוב בפירוש התרת 

נדרים על ידי חכם כמו שמפורש הפרת האב והבעל, 

ולכאורה התרת חכם עדיף מהפרת האב והבעל, כי 

החכם עוקר הנדר מעיקרו שמתירו על ידי פתח 

חרטה והוא כמו שלא התחיל הנדר מתחילה )ראה 

גייז הנדר ע"י  כתובות עד:(, משא"כ הבעל רק מיגז

הפרתו כדאיתא בגמ' נדרים )סח.(, וא"כ למה לא 

 נכתב בפירוש התרת חכם?

ונראה לומר, שהיא הנותנת שאדרבה מכיון 

שהתרת חכם עדיף כל כך, בעבור זה לא רצה הכתוב 

לכתוב זאת בפירוש כדי שלא יהיה האדם פרוץ 

בנדרים שרוב המוני עם כשהם בכעס על דבר 

דר, אח"כ כשוך חמתו מתחרט על ומחמת כעסו הוא נו

מה שנדר, ומבקש למצוא פתח חרטה והולך לחכם 

בד בבד חושב הוא בדעתו שאין לו  –שיתיר לו נדרו 

על זה שום חטא ועון כלל במה שנדר, ומחמת זה 

 ירגיל עצמו בנדרים ויתפס בעון חמור.

לכך לא רצה הכתוב לכתוב בפירוש התרת חכם, 

"איש כי ידור נדר לה'"  ואדרבה מזהיר להיפך באמרו

רצה לומר שיתן האדם על מחשבתו אשר הנדר הזה 

מגיע לה', ועל כן יתן דעתו לפני מי נדר, "או השבע 

שבועה לאסור איסר על נפשו" ר"ל לא ידמה בעיניו 

כי דבר קל הוא, אלא ידע שבנפשו הוא שעליה יחול 

העון החמור כמו שדרשו ז"ל )שבת לב:( על פסוק "אל 

ך לחטוא ולמה יקח משכתך מתחתך" שבעון תתן פי

נדרים אשתו מתה ר"ל, וכל זה תתן על דעתך 

 ומחשבתך ותהיה זהיר ונשכר.

שזהו מה שממשיך  –ומסיים הרה"ק מלובלין 

הכתוב לומר "לא יחל דברו" שאפילו ע"י התרת חכם 

ישתדל לקיים את נדרו )שפשוט הוא ואין צריך 

על נדרו ואין לאומרו שמבלי התרת חכם לא יעבור 

צריך לכך ציווי(, וכשיקיים האדם את נדרו אפילו 

כשהתיר את נדרו מבטיח לו הכתוב "ככל היוצא 

הקב"ה "יעשה" ויקיימנו. )שיח שרפי קודש(  -מפיו" 

 יעו"ש.

 כח קדושת הנדר בבני ישראל
להבין עצם הנדר האיך יהיה בכוחו של אדם 

לעשות בדיבורו את הדבר קודש שתיעשה הויה 

צורה חדשה בדבר, מסביר הגה"ק האבני נזר זצ"ל, ו

עפ"י דברי רבינו יונה, דמי ששומר פיו נעשה פיו 

ככלי שרת, על כן כמו שכלי שרת מקדש המנחה 

הניתנת לתוכו, כן הדיבור היוצא מפיו הוא קדוש 

ויכול לקדש את הדבר עכ"ד )הו"ד בשם משמואל ריש 

 פרשתינו(.

את פיו נעשה  וצריך להבין מדוע דוקא כשמקדש

ככלי שרת, למה לא שאר האברים למשל כשיקדש 

 את ידיו או רגליו ייעשו ככלי שרת?

ומבאר בנו השם משמואל מסוכטשוב )שם(, עפ"י 

מאמר הכתוב )ישעיהו מג( "עם זו יצרתי לי תהלתי 

יספרו", הרי כי כל בריאת האדם היתה בשביל זה 

 שיספרו תהילות השי"ת.

הא דאיתא  –וכטשוב הרה"ק מס –ובזה מבאר 

בילקוט בשם ספרי זוטא: "ישראל בבל יחל, ואין 

אומות העולם בבל יחל". והטעם לזה, הוא ביסוד זה, 

שדווקא ישראל משבחים לה' כמ"ש "עם זו" וגו', ועל 

כן אומות העולם שאינם נעשים ככלי שרת ודיבורם 

אינו נעשה קדוש, לא שייך בהו לומר שלא יעשו 

 לכך אינם בבל יחל ודו"ק עכ"ד.דבריהם חולין, ו

עוד י"ל, מדוע דווקא הפה נעשה ככלי שרת, עפ"י 

דברי רבינו האוה"ח הק' בפרשת פנחס וזלה"ק: 

"ומצאתי לחסידי ישראל )אלשיך תצוה כח, לא( 

שכתבו כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר 

ישרתו בם בקודש כי אין קדושה כקדושת התורה, 

בו אפילו דברי חול הגם שאין בהם ולזה אסור לדבר 

 דברים אסורים" עכ"ל.

וממילא דווקא הפה שבו לומדים תורה מתקדשת 

ככלי שרת, ובכך גם יובן למה אין אומות העולם 

מתקדשים פיהם, כיון שאסורים בלימוד התורה 

 .וכנ"ל, ודו"ק

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

  'במשנת רש"י'

 ויצבור יוסף

 נקמת משה במדין
ְְׂשָראֵ  .ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶֹשה ֵלאמֹר ְקַמת ְבֵני יִּ ל ְנקֹם נִּ

ים ְדָינִּ  ב(-אַאַחר ֵתָאֵסף ֶאל ַעֶםיָך )לא,  ,ֵמֵאת ַהםִּ

צמו יש להבין, כיצד נצטוה משה לנקום בע

משה ניצל  ריבמדינים, ולא לצוות את אהרן לנקום, ה

מחרב פרעה כשברח למדין )שמות ב, טו(, ולכאורה 

נכלל זה בכלל "בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו 

אבן", וכפי שבהכאת מימי הים נצטוה משה לצוות 

את אהרן שיכה את המים )שם ז, יט( משום שהגין 

כי אפילו לגבי היאור על משה )רש"י שם(. ונמצא 

דומם מצינו ענין של הכרת הטוב, כהכאת היאור 

בהכאת  מדוע אין אומרים כךבמטה ע"י אהרן, ו

  ?מדין

גם כאשר  שסוף סוףואע"פ שהיה מקום לומר,  

היה אצל יתרו במדין מבואר במדרש שזרקו יתרו 

לבור, ולולי שהיתה ציפורה מביאה לו אוכל במשך 

גם מצד  ם כןם, ואשנה תמימה לא היה נשאר בחיי



מלבבת שיהא  ל כךחמיו לא היתה לו קבלת פנים כ

 ר כךאח הרי כל מקוםלו הכרת הטוב כלפיו, מ

השלימו ביניהם ולקח הוא את אשתו ממנו, וזכה 

 למשה.      וונתגייר ונתן עצת ר כךיתרו אח

משה ברח אל  שסוף סוףוהיה מקום לחלק עוד, 

מבואר ברש"י  יתרו, ולא אל העם המדייני, ואדרבה,

שמות שכיון שעזב יתרו את כל העבודות  שתפרב

זרות שעבד בהם, נידו אותו העם המדיני והורידוהו 

מכבודו, הרי ש"הכרת הטוב" מיוחדת לעם המדיני לא 

יש  עדייןהיתה למשה רבינו מאז ומעולם. אמנם 

אחר כל זאת הלא אשת משה שמקום לשאול 

 מדין. שהולידה לו  את ילדיו באה מעם זה, 

לפיכך הוסיף כאן הקב"ה ואמר ונראה לבאר, כי 

מאת המדינים",  נקמת בני ישראללמשה: נקום 

במדין",  נקמת ה': "לתת ר כךוהזכיר הכתוב אח

כוונה בוהטעם הוא, כי אנשי מדין הרשעים באו 

תחילה נגד עם ישראל ונגד בוראם, ורצו לכלותם מן 

אל שיכשילו את בני ישר ל ידיהעולם, וזאת ע

יתרחקו ישראל מהשי"ת, ולא  ל ידי זהבבנותיהם, וע

 יהיו עמו יותר ולא יזככו להגנתו, וכך יוכלו להם. 

ונמצא כי מי שצריך לנקום כעת במדין הוא 

הקב"ה בעצמו, שרצו בעצת החטאים שלהם להרחיק 

את עמו ממנו, והוסיפו מדין טומאה בעולם בעם  

קום מהם, ישראל הקדוש, וכן בני ישראל צריכים לנ

שבעבורם נכשלו רבים מישראל וכן מחמתם באה 

 להם המגיפה שכילתה נפשות רבות מישראל. 

והנה הטעם שהיה מצווה הקב"ה את משה רבינו 

לא להכות את היאור שהגן עליו, לא רק מצד "הכרת 

אין להם שהכרת הטוב לדוממים, כ"כ הטוב", שאין 

על   שכל והבנה, אלא ציווי זה נועד בעיקר לשמור

טהרת נפש האדם, שיעריך אפילו טובה שנעשתה לו 

בעקבות דומם, וכך יורגל להכיר טובה לכל העושה 

 עמו, ותהא נפשו רגישה לכל.

אמנם כאן, כאשר ציווה הקב"ה את משה על 

נקמת מדין, ידע הקב"ה כי למשה רבינו יש את הכח 

להפריד בנפשו פנימה בין הכרת הטוב שיש לו כלפי 

מהם באו אשתו וחמיו, לבין המעשה  נייהעם המדי

ירע עם מדין, שפגעו בעם ישראל האחרון שא

והו ובקב"ה, ולכן כאשר ציוהו על המלחמה בהם, צי

בלשון: "לתת נקמת ה' במדין", "נקם נקמת בני 

ישראל מאת המדינים", כאומר לו: אל תראה מלחמה 

זו כענין אישי שלך, אלא כשליח של הקב"ה ושל 

היגם, ובמחשבה זו תלך ותלחם עם ישראל שאתה מנ

מדין, וכך אף רגש ההכרת הטוב שבך עם מדין בעבר 

ישראל הם ראויים לא יפגם, כי רק מצד הקב"ה ו

מה, על עצת החטאים שהחטיאו לנקמה ומלחמה של

 .את ישראל

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 

 צ"ומו א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

  ועוד מלכים שלחן, יוסף יעןו ס"ומח אלעד בעיר

 לוית ח"ן
צ"ע בדברי הרמב"ם מהגמרא ריש מסכת 

 נדרים?!
ְבֵני תוַֹהַםח ָראֵשי ֶאל מֶֹשה ַוְיַדֵבר ְְׂשָרֵאל לִּ  ֵלאמֹר יִּ

ָוה ֲאֶשר ַהָדָבר ֶזה יש .'ה צִּ דֹר ֶנֶדר ַלה' א אִּ י יִּ  וֹכִּ

ָןר ַעל ַנְפש ָשַבע ְשֺבָעה ֶלְאסֹר אִּ ְכָכל  וֹלֹא ַיֵחל ְדָבר וֹהִּ

יו ַיֲעְֶׂשה )ל,  פִּ  ג(-בַהטֵֹצא מִּ

רבות בשנים לא זכיתי להבין דברי הרמב"ם 

מסוגיית הגמ' ריש מסכת נדרים, ואעלה הקושיא על 

ר ואתר, שלחן מלכים מאן מלכי רבנן די בכל את

 ואולי אזכה לישוב ברור.

הנה כתב הרמב"ם ריש הלכ' נזירות )פרק א' הלכה 

הנזירות הוא נדר מכלל נדרי איסר א' וב'( וז"ל "

וגו'. עבר וגלח או נטמא או שנאמר כי ידור נדר נזיר 

אחת משום לא אכל מגפן היין הרי זה לוקה שתים, 

 וכו', עכ"ל. המתבאר יחל דברו שכולל כל הנדרים

מדבריו להדיא הוא שנזירות הוא נדר, ולכן עובר על 

 בל יחל.

ונתקשיתי טובא מהא דאיתא בנדרים ג. "איש כי 

מקיש נזירות יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' 

 ומה נדרים עובר בבל יחלונדרים לנזירות..  לנדרים

עובר בבל יחל ובבל תאחר",  אף נזירותובבל תאחר, 

ור שנזיר עובר בבל יחל הרי בגמ' מבואר אשר המק

הוא מההיקש בפסוק "איש כי יפליא לנדור נדר 

נזיר..", והרי ברמב"ם אומר מקור ]אולי מדנפשיה[, 

שבפסוק "איש כי ידור נדר נזיר" מצינו אשר הנזירות 

בכלל נדרי נזיר, וצ"ע ]וגם, למה הוצרכה הגמרא 

לבוא להיקש, אם באמת די בדיוקו של הרמב"ם 

 בלשון הפסוק?[.

למה לא נכתב הלשון  -מעניני דיומא 
 "פלא" בפרשת מטות?!

הנה עומדים אנו בימי בין המצרים, ימים 

שמתאבלים על חורבן ביהמ"ק, ומשתתפים בצערו 

של כלל ישראל, וביותר בצערת השכינה הקדושה 

שסובלת כבר כמעט אלפיים שנה, מאז שנחרב בית 

 מושבה. 

"ר ויש לצרף כאן דיוק שאמר פעם כ"ק אדמו

 מבאיאן שליט"א.

ידוע בשער בת רבים דברי האבן עזרא בפרשת 

נזירות בביאור לשון הפסוק )נשא ו, ב'( "איש כי 

לנדור נדר נזיר" וז"ל "יעשה דבר פלא, כי רוב  יפליא

העולם הולכים אחר תאותם", ולהלן בפסוק ז' מוסיף 

מגזרת "נזר".. ודע כי  "נזיר"וז"ל: ויש אומרים כי מלת 

אדם עבדי תאות העולם, והמלך באמת שיש כל בני 

לו נזר ועטרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חפשי מן 

". זאת אומרת ששפיר משתמשת התורה התאות

הקדושה בלשון "יפליא" משורש "פלא" בכדי שנדע 

ונכיר אשר הנזיר מיוחד בזה כי הוא עוסק במעשה 

 פלא לילך כנגד רוב עולם ההולכים אלחרי תאוותם.

פרשת השבוע, פרשת מטות, גם כן מצינו והנה ב

אודות מי שאוסר איסר על נפשו, ולא נכתב אצלו 

 שום תואר של "פלא", והלא דבר הוא. 

אשר מכיון שקוראים אנו  –וביאר בזה דבר נורא 

פרשה זו בימי בין המצרים, הזמן שמתבוננים בגודל 

צרת הרבים וביותר מרגישים ומשתתפים בצערתו 

דבר פלא בזה שהאדם כובש עצמו  יתברך, הרי אינה

מתאוותיו שרגיל בהם במשך כל השנה, ולכן לא 

 נכתב כאן התואר של פלא!!

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

  )מנצ'סטר(שערי תשובה' 

 

 לשון לימודים
 להלכה -פשוטי המקראות 

ְבֵני תוַֹהַםח ָראֵשי ֶאל מֶֹשה ַוְיַדֵבר ְְׂשָרֵאל לִּ  ֵלאמֹר יִּ

ָוה ֲאֶשר ַהָדָבר ֶזה יש'. ה צִּ י אִּ דֹר כִּ  וֹא' לה ֶנֶדר יִּ

ָשַבע ָןר ֶלְאסֹר ְשֺבָעה הִּ  ְכָכל וְֹדָבר ַיֵחל לֹא וַֹנְפש ַעל אִּ

יו ַהטֵֹצא פִּ  (ג-ב, ל) ַיֲעְֶׂשה מִּ

ים פ ין בָ וֶֹהֵתר ְנָדרִּ יר, ְוֵאין ָלֶהם ַעל ַמה ְרחִּ ֲאוִּ

ְלכ ְסמֹכו. הִּ יגוֶֹשטִּ ילוֹת ַשָבת ֲחגִּ ת, ֲהֵרי ֵהם וֹת ְוַהְםעִּ

ְקָרא ֺמָעט ין ְבְַׂשֲעָרה, ֶשֵהן מִּ ים ַהְתלויִּ ת וַֹוֲהָלכ ַכֲהָררִּ

 ת. )חגיגה פ"א, ח(וְֹמֺרב

פרשת נדרים נאמרה בתורה בפירוט, הלכותיה 

. רק פרט אחד לא נכתב כלל, דיניה וסדר הפרותיה

. על שאר 4ונלמד רק מן הדרש: התרת הנדרים

 ההלכות ניתן לומר כי הם 'מקרא מרובה'.

ואמרו שם בגמ' )חגיגה יא:( מאי נפקא מינה, בין 

מקרא מועט למרובה? ותירצו ללמדך היכן לעיין כדי 

 -לפשוט ספקות: אי מסתפקא לך מילתא בנגעים 

עיין  -לך מילתא באהלות  עיין בקראי, ואי מסתפקא

 במתניתין.

וכך מצאנו בהלכות נדרים כמה הלכות שנלמדו על 

ידי רבינו הרמב"ם הפוסק הגדול, אשר פשט ספיקות 

 בידו החזקה, על ידי עיון במקראות בפרשת הנדרים.

 הפרת האב שלא בנדרי עינוי נפש
יָה אָֹתה  יא ָאבִּ ם ֵהנִּ בהפרת האב כתיב )ל, ו(: ְואִּ

 ל ַנְפָשהְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה ֲאֶשר ָאְסָרה עַ  ָכל, וָֹשְמע םוְֹבי

 כללֹא ָיקום. משמע לכאורה שיכול האב להפר את 

 מיני הנדרים של הבת.

ים ֶשהוא ֵמֵפר,  אלא שאמרו במשנה: ֵאלו ְנָדרִּ

מוי ֶנֶפש )פי"א, א(, ובגמ' ה ים ֶשֵטש ָבֶהם עִּ וסיפו ְדָברִּ

פרת הדברים שבינו לבינה. וקשה, שהרי על זה גם ה

 במקרא משמע שמפר את הנדרים כולם.

וכתב הרמב"ם )נדרים פי"ב, ה"א( לחלק, שדין זה 

שיש הפרה רק בנדרים מסויימים, אינו רק אצל 

האיש לאשתו, אולם אב לבתו מפר כל נדריה. חילוק 

זה מדוייק באופן נפלא, בהמשך הפרשה גבי הפרת 

 ' נדריה ואסריה.הבעל לא נאמר 'כל

ואף שבספרי נכתב שגם האב מפר רק בעינוי נפש, 

מהיקש. מכל מקום כתב הרמב"ם בתשובה לחכמי 

לוני"ל )הובאה במגדל עוז שם(, שאחר ש'נתיישב 

כמה ימים' בסוגיא זו, הסיק להלכה שהיות 

שהברייתא לא הובאה בתלמוד, ופשט הפרשה לא 

 פסק כפשטיה דקרא. -משמע כספרי 

 יעת האב והבעליום שמ
בנערה המאורסה אין נדריה מופרים עד שיפרו לה 

 האב וגם הבעל.

דין מיוחד כתב הרמב"ם בהפרת שניהם, שצריכה 

הפרתם להיות באותו היום, שהבעל והאב ישמעו 

 ויפרו ביום אחד.

מנין לומד הרמב"ם דין זה? גם כאן יש פסוק 

 יָשהללמדנו, שכן נאמר בהפרת הבעל )ל, ח(: ְוָשַמע אִּ 

. מהו 'ביום שמעו' והלא ברור שישמע וָֹשְמע םוְֹבי

 . וקשה, מהו 'ביום שמעו'?5ביום שמעו

                                                             
ין ההפרה, הוכיחו מפרשי הפשט כיצד נרמז דין זה גם בד 4

 בפרשה.
שיפר ביום  האבושונה הוא מפסוק ו' שם נאמר על  5

שמעו, ללמדך שהפרת נדרים רק בו ביום, אבל גבי בעל 
 קשה, למה נכתב 'ביום שמעו'?



וכך כתב הרמב"ם )שם פי"ב הי"ז(: נערה מאורסה 

שנדרה ושמע אביה והפר, ולאחר ימים שמע הארוס 

אין זה מופר. שנאמר: ואם הניא אביה  -והפר וכו' 

היה לאיש ונדריה אותה ביום שמעו וגו', ואם היו ת

וגו'. הא למדת, שאחר  ביום שמעועליה, ושמע אישה 

 שמוע ביוםשהפר האב ושמע הארוס הרי זה מפר 

 האב.

כלומר, הרמב"ם פירש כי 'יום שמעו' האמור אצל 

, ומתוך כך יצא לו האבהבעל, הוא יום שמיעת 

להלכה, כי על הבעל לשמוע ולהפר באותו יום שבו 

 שמע האב.

גמרא, כי במקום שאין ההלכה כאשר נאמר ב

 6נלמדה מן המקרא -ברורה 

 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 ממעייני הישועה
 כלי פלסטיק אם חייבים בטבילת כלים

ירותַ  ָבֵאש ָיבֹא לֹא ֲאֶשר ְוכֹל ם ֲעבִּ  (כג, לא) ַבָםיִּ

 נלמד כלים טבילת שאף שחיוב, מובא :(עה ז"ע) בגמרא

מתכות,  כלי רק נמנו מדין ובפרשת, מדין מפרשת

 ַהְמחֶֹשת ֶאת ַהָכֶסף ְוֶאת ַהָזָהב ֶאת "ַאךְ  (כב, לא) דכתיב

יל ֶאת ַהַבְרֶזל ֶאת  לֹא ֲאֶשר ְוכֹל ָהעָֹפֶרת וגו' ְוֶאת ַהְבדִּ

ירו ָבֵאש אָיבֹ ם", ַתֲעבִּ  מכל מקום יש לחייב אף ַבָםיִּ

, מתכות לכלי דומים שהם מפני, בטבילה זכוכית כלי

 תקנה להם יש נשברו אם מתכות שכלי שכשם

 .תקנה להם יש זכוכית כלי אף, האור י"ע להתיכם

 בכל דומה זכוכית כלי שדין שאף האחרונים, וכתבו

 על לברך יש ףוא, מתכות כלי טבילת לדין פרטיו

 . 7מדרבנן אלא החיוב אין מ"מ, זכוכית כלי טבילת

 בזמן היו שלא פלסטיק כלי לענין הפוסקים דנו

 דומים כן גם והם, הגמרא ולא נכללו בגזירת חז"ל

 ידי על תקנה להם יש נשברו שאם מתכות לכלי

 זכוכית ככלי בטבילה כ"ג חייבים האם, באש התכה

 :צדדים מכמה בזה ודנו

 מתכות לכלי זכוכית כלי מיוןד טעם
 עצם בכלי נשאל, (כד' סי שאג א"להגר) אברהם אהל ת"בשו

 שיש עצם כלי שהמציאו, באו מקרוב חדשים אשר

 ככלי טבילה צריכים אם, באש להתיכם תקנה להם

, באש שניתך משום מתכות ככלי שדינם זכוכית

 כלי דכל ההלכה הוא שכן השואל לדברי והסכים

 טבילה צריכין באש בהתכה נהתק להם שיש עצם

                                                             
וע"ע ב'כתב והקבלה' שיישב המקראות לדעת החולקים  6

מצאנו אצל רבינו על הרמב"ם. דרך זו של לימוד ממקראות 
הרמב"ם, רבות גם בהלכות מלכים ובית הבחירה, אודה 

 מאוד לאשר יאיר עיני במקומות נוספים.
כן כתב להדיא בספר האשכול )ח"ג עמ' קמ(, וכן כתב  7

הפרי חדש )יו"ד סי' קכ סק"ג(, ועוד הרבה מן האחרונים 
 מדברי להוכיח יש וכן)הו"ד ביביע אומר ח"ד יו"ד ס"ח(. 

 רבנן בהו גזור טעמא מאי זכוכית כלי:( 'טו) בשבת הגמרא
 ככלי רבנן שוינהו החול מן ברייתן ותחילת הואיל, טומאה

 וזה, חרס ככלי זכוכית כלי שדין לכאורה ומשמע', חרס
(, לענין ה"ד שם) המאירי וביאר. ז"בע' הגמ לדברי סותר
 שכלי:(, עה) ז"בע אמרו, ם"עכו כלי טבילת שלענין שאף

 ממנה להקשות אין, טבילה להצריכם מתכות ככלי זכוכית
 וזיל לחומרא הכא זיל היא כך חכמים של שמדתן, לכאן
 זכוכית כלי על החמירו שחכמים והיינו. לחומרא הכא

, החול מן וברייתן הואיל, טומאה לענין חרס ככלי שיהיו
 שאם נשברו יש מפני, טבילה לענין מתכות ככלי ויהיו
 .תקנה להם

 זכוכית כלי דווקא שמא בזה דן אמנם. זכוכית ככלי

 יש מהאדמה ויסודם כמתכת מדומם שנעשים

 החי מן שיסודם עצם כלי אבל, מתכת לכלי לדמותם

 שגם פלסטיק כלי זה ולפי. מתכת לכלי לדמותם אין

 מתכת לכלי לדמותם יש האדמה מן יסודם כן

הוסיף בספר חידושים אלא ש .בטבילה ולחייבם

, שיש מקום לומר שמא הדמיון )כלים ס"ב סק"ג(וביאורים 

בין כלי זכוכית לכלי מתכות אינו רק בכך שאם 

נשברו יש להם תקנה, אלא אף מפני ששני מינים 

, וא"כ שאר כלים 8אלו כלים חשובים ודמיהם יקרים

 שאינם חשובים אין טעונים טבילה ככלי מתכות. 

  חכמים שגזרו מה על ףלהוסי לנו אין
 האהל דברי הביא (מט' סי ד"יו) להועיל מלמד ת"בשו

 גם, עצם כלי אותן ראיתי לא ואני' ז"ע וכתב, אברהם

 לא אולי חכמים גזירת זכוכית דכלי כיון לדון יש

 אף כלים שאר על ולא זכוכית כלי על רק גזרו

 שאף, 9אחרונים בהרבה כתבו וכן'. להתיכן דאפשר

, ישברו אם תקנה להם שיש נוספים כלים ימציאו אם

 ולהצריכם זכוכית לכלי לדמותם אין מקום מכל

 טעם את ל"חז בגזירות לדרוש לנו שאין, טבילה

 אלא לנו ואין, נוספות גזירות עליהם ולהוסיף הגזירה

 תשובות ת"בשו מוסיף ועוד. בעצמם ל"חז שגזרו מה

 פלסטיק כלי לדמות אין שבזמננו (תנא' סי א"ח) והנהגות

 עומדים שאין היא המציאות שבזמנינו מתכות לכלי

 לא היום זכוכית בכלי שגם ואף, משנשתברו לתקנם

 נשארה תיקנו ל"שחז בזכוכית מקום מכל, מתקנים

 חדשים כלים ולדמות אין להוסיף אבל, התקנה

 .כשישברו לתקנם עומדים אין עשייתם שבתחילת

  זכוכית לכלי כלל דומים אין פלסטיק כלי
 לחייב סברא שאין, כתב (לז' סי ז"ח) אליעזר ציץ ת"בשו

 הפלסטיק כלי ויסוד היות, בטבילה פלסטיק כלי כלל

 ואינו זכוכית כלי של החומר כלל בו מעורב אין

 חלקים שאינם לזכוכית דומים אינם ואף, מאדמה

 אבני של מחומר ונעשים, כלל בולעת שאינה כזכוכית

 חרס לכלי להשוותם אין הפלסטיק כלי כ"וא, 10פחם

 והיות, (עץ כלי או) להם אבן כלי דין אלא זכוכית כלי או

 אלא טבילה טעונים ם"העכו מן הנקנים כלים ואין

 דינם כ"א, מדרבנן זכוכית וכלי התורה מן מתכות כלי

 .כלל טבילה טעונים שאינם אבן ככלי

 פלסטיק כלי להכשיר שיטעו לחשוש יש
  הגעלה ידי על

 שיש שם אליעזר ציץ ת"בשו אמבי נוספת סברא

 יבואו הפלסטיק כלי את לטבול נצריך שאם לחשוש

 לענין ממש להם מתכות כלי שדין ולחשוב לטעות

, הגעלה ידי על להכשירם ויבואו, הגעלה י"ע הכשר

 ידי על פלסטיק כלי להכשיר שאין הסוברים ויש

 .טעמים מכמה הגעלה

                                                             
גמ' )חולין כה:( שכלי מתכות עשויים לכבוד כמבואר ב 8

 ודמיהם יקרים.
כ"כ בשו"ת ציץ אליעזר )ח"ז סי' לז(, שו"ת חלקת יעקב  9

)ח"ב סי' קסג(, ושו"ת יביע אומר )ח"ד יו"ד ס"ח(. ועי"ש 
שהביאו כמה ראיות מדברי האחרונים שבמקום שגזרו חז"ל 

גם כן אין לנו להוסיף ולגזור בדברים נוספים, ששייך בהם 
 טעם הגזירה.

 שכלי, הכימיה בחכמת ממומחים ששמע ומביא 10
 ומבוססים כבידה כימית תעשיה של מוצרים הם הפלסטיק

 צמחיים חמרים או, פחם או מנפט שנוצר נוזלי חומר על
 לחץ י"ע שנהפך אטילן ומייצר מתאדה שהנפט, כעצים

 .לפלסטיק

 ויש שהואיל (עו' סי ג"ח) יצחק במנחת כתב למעשה

 דינם, טבילה טעונים אם, פלסטיק בכלי להסתפק

 או, ברכה בלא ויטבילנו, בו להסתפק שיש כלי ככל

 על ויברך, בודאי טבילה שטעון אחר כלי עמו יטביל

 11זמנינו פוסקי ורוב. בודאות טבילה הטעון הכלי

פלסטיק כלל,  כלי להטביל שלא העולם שמנהג כתבו

 מחמת הסברות שנתבארו לעיל.

 שלום ומבורך!שבת 
לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 

  'קול ישועה' ג' חלקים

 מסלתה של תורה

 מות וחיים ביד לשון
ְבֵני תוַֹהַםח ָראֵשי ֶאל מֶֹשה ַוְיַדֵבר ְְׂשָרֵאל לִּ  ֵלאמֹר יִּ

ָוה ֲאֶשר ָברַהדָ  ֶזה יש .'ה צִּ י אִּ דֹר כִּ  וֹא' לה ֶנֶדר יִּ

ָשַבע ָןר ֶלְאסֹר ְשֺבָעה הִּ  ְכָכל וְֹדָבר ַיֵחל לֹא וַֹנְפש ַעל אִּ

יו ַהטֵֹצא פִּ   (ג-ל, ב) ַיֲעְֶׂשה מִּ

התורה הקדושה מלמדת אותנו את פרשת נדרים, 

הנותנת אפשרות לאדם לגדור את עצמו יותר, לפי 

רוחני. אדם הנודר לעשות או שלא לעשות מצבו ה

דבר מה, מוכרח לקיים את נדרו ואינו יכול לחזור בו 

מהתחייבותו אלא באמצעות כללי הפרה ברורים 

 וידועים. 

מערכת המצוות הינה מערכת חוקים וגבולות אשר 

אינה ניתנת לשינוי ע"י האדם, ובפרשת הנדרים 

, איסור התחדשה יכולת נדירה כמו ליצור איסור חדש

שמחייב גם כלפי שמים. כאשר אדם נודר לעשות 

משהו, הוא אינו מתחייב לעשות זאת רק עפ"י צו 

מצפונו, כי אם התורה מחייבת אותו לקיים את אשר 

 קיבל על עצמו מדעתו. 

הנדרים, אינו רק מצד  קיוםהקפדת התורה על 

שלא לשאת שם ה' לשוא, נאמר בפסוק "לא יחל 

קודש, ואין לחללו! מוטלת על דברו", הדיבור הוא 

האדם אחריות על המילים שמוציא מפיו. לכן 

לימדונו חז"ל גם כללים "איך לדבר", "חכמים היזהרו 

ועוד, ואף מזהירים  בדבריכם", "סייג לחכמה שתיקה",

כי גם הקב"ה נפרע ממי שאינו עומד בדיבורו )בבא 

 מציעא מז:(.

 לדיבור משמעות מכרעת
למרות שאין בו מעשה של  הדיבור שיוצא בפה,

ממש, מחייב הוא! אף הצהרה של אדם שחייב סכום 

כסף לפלוני, עשויה למנוע ממנו להכחיש זאת לאחר 

מכן )עי' שו"ע חו"מ סי' פא(, ואף ישנו איסור להונות 

את הזולת בדברים )משנה ב"מ פ"ד מ"י(. ישנו עיסוק 

רב, החל בחז"ל וכלה במפרשי הדורות, בפרטי 

ל כל מילה והכוונה של כל שורש, ובכלל, הפרטים ש

הלכות נדרים לרוב הפרטים הכלולים בהן, זכו 

במסכת משלהן בסדרי המשנה ובתלמוד. מכל זאת 

אנו למדים שלדיבורו של אדם משמעות רבה 

 ומכריעה.

הכוונה זו של התורה, שלא להקל ראש בדיבורנו, 

הינה אף בעלת השפעה רבה על היחס שבין אדם 

שמירת הדיבור והעמידה מאחורי המילים לחבירו, 

מהוות גם מרכיב מרכזי בסביבה איכותית. חברה 
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 .ס"ס ג"ח דעת יחווה ת"ובשו, איש



שעומדת על כך תהיה מושתתת על אמון, איפוק 

 ואחריות.

 אל ראשי המטות 
לא בכדי התורה מדגישה את הפניה בפרשה זו 

קודם כל אל ראשי ההנהגה, אמנם הדברים נכונים 

רה ומשנה כלפי כל אחד, והם מקבלים חשיבות ית

תוקף כאשר מדובר במנהיגים ואישי ציבור, אשר 

השפעתם על החברה ועל השיח הציבורי נרחבת 

יותר, וכפי שלמדנו בפרשת שלח על השפעת דיבורם 

של ראשי בני ישראל... אולי בחר השי"ת שישלחו 

דוקא ראשי בני ישראל לתור את הארץ, כדי שבדברם 

ו יותר על ארץ זבת החלב והדבש שראו הם יוכל

מכולם להרגיע את העם החושש מהלא נודע שמצפה 

 להם, אלא שנכשלו והשפעת דיבורם היתה הפוכה.

, האחרונהבמקום לנסות תמיד לומר את המילה 

 .הנכונהעלינו לנסות לומר את המילה 

 "א גוט'ן שבת!" 

 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
 בדיבורו -מבחן האדם 

ְְׂשָרֵאל ֵלאמֹוַֹוְיַדֵבר מֶֹשה ֶאל ָראֵשי ַהַםח ְבֵני יִּ ר ת לִּ

ָוה ה'. דֹר ֶנֶדר ַלה' א ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר צִּ י יִּ יש כִּ  וֹאִּ

ָןר ַעל ַנְפש ָשַבע ְשֺבָעה ֶלְאסֹר אִּ , וֹ, לֹא ַיֵחל ְדָברוֹהִּ

יו ַיֲעְֶׂשה פִּ  ג(-)ל, ב ְכָכל ַהטֵֹצא מִּ

יש לדקדק בלשון המקרא שלכאורה התיבות 'לא 

יחל דברו' מיותרות, והיה מספיק לכתוב איש כי ידור 

 וכו' לאסור איסר על נפשו, ככל היוצא מפיו יעשה?

הנה, מעלת האדם על יתר הבריאה, הוא במה 

ַפח שמוגדר ה"ְמַדֵבר", כדכתיב )בראשית ב, ז ( ...ַוטִּ

י ָהָאָדם ְלֶנֶפש ַחָטה. ו ים ַוְיהִּ ְשַמת ַחטִּ בתרגום ְבַאָפיו נִּ

פירוש, לרוח ממללא. אונקלוס תרגם: והות באדם 

. זוהי מעלת האדם. זהו מדברת נפשנפש החיה היא 

פלא ונס שאין כמותו, שהרי גם לבעלי חיים יש את 

אותם כלים שיש בפה האדם, וגם כל מוצאות 

רוניות וההיגוי. אך למרות זאת אינם יכולים לדבר הג

אלא להשמיע קול בלבד, ואילו האדם בהוצאת הקול 

יכול להגות אותיות ומשפטים, ולהביע בכך את 

 חוכמתו הדרכתו והנחיותיו ואת הגיגי לבו. 

כתב רבינו יונה בספר שערי תשובה )שער ג אות 

ור קמח( וז"ל: נאמר )משלי כז, כא(: מצרף לכסף וכ

לזהב ואיש לפי מהללו, פירושו: מעלות האדם לפי 

מה שיהלל, אם הוא משבח המעשים הטובים 

והחכמים והצדיקים תדע ובחנת כי איש טוב הוא, 

ושורש הצדק נמצא בו, כי לא ימצא את לבו רק 

לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות 

את העבירות ולהבזות בעליהן, מבלי מאוס ברע 

ר בטוב. ואם יתכן כי יש בידו עונות נסתרים, ובחו

אבל מאוהבי הצדק הוא, ולו שורש בבחירה, והוא 

מעדת מכבדי ה'. והמשבח מעשים מגונים, או מהלל 

רשעים, הוא הרשע הגמור, והמחלל את עבודת ה' 

יתברך, עכ"ל. הראת לדעת, כי מבחנו של אדם הוא 

 בדיבורו, לטוב ולמוטב.

ן היטב לשון הפסוק, אחר הדברים האלה יוב

שמלבד שחובת האדם לעמוד בדיבורו ולקיים את 

מאמרו, עוד רצון התורה ללמדנו שסוד הצלחתו של 

האדם, החיים והמוות, השמחה והעצבות, השלום 

והמחלוקת, החינוך והכישלון, החכמה והסכלות, 

תלוי בדיבורו,  הכלהתקשורת הנכונה והפכה, וכדו', 

רו ואת מאמרו להעבירו וככל שידע לקדש את דיבו

בכור ההיתוך ולצרפו ולזככו שיהיה בתכלית הזכות 

העדינות והאצילות, ככתוב לא יחל דברו, יזכה ל'ככל 

יעשה', צדיק גוזר והקב"ה מקיים, וכך  –היוצא מפיו 

 תרבה הצלחתו.

 במעלת שמירת הפה
מסופר על הגאון המופלא רבי חסדאי אלמושנינו 

תיטואן שבמרוקו זצוק"ל, מרא דאתרא בעיר 

הספרדית ]נפטר בשנת תפ"ח, ומחבר הספר משמר 

הקודש על התורה[, היה ידוע בכל שער עירו על 

הניסים הגלויים הפלא ופלא שהיה פועל, וכששאלו 

את הרב האם הוא פועל ישועות מכח שמות קדושים 

הנקראים קבלה מעשית, השיב שהכל בזכות שמירת 

 לד(.הפה והלשון )פאס וחכמיה, עמ' ר

עוד מסופר על אחד מגדולי הרבנים התאונן בפני 

האדמו"ר הבאבא סאלי זצוק"ל, למה כשהוא מתפלל 

אינו נענה, ואילו האדמו"ר כשמתפלל נענה? ענה לו, 

מפני שאני שומר על עיני ופי. כן כתב מרן ראש 

ישיבת פורת יוסף הגר"י צדקה זצ"ל, והובא בספר ולא 

 תתורו )עמ' קי"ג(.

ה אומר הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל, שדברי כמו כן הי

החפץ חיים הם כמו ה'מן' של דור המדבר, שנער וזקן 

כל אחד היה טועם בו לפי טעמו, כן היו דברי החפץ 

חיים, ערבים ומתקבלים הן לנערים או לזקנים 

ואפילו לתלמידי חכמים מופלגים, כולם טועמים בו 

גדלות מחמת כל אחד לפי דרגתו, ומדוע? כל זה גם 

 .12שמירת הלשון שלו

 כוחה של מלה טובה
מסופר כשרבי איסר זלמן מלצר זצ"ל לימים נהיה 

ראש ישיבת עץ חיים עלה לארץ, בא לבקר את הגאון 

הרב בנגיס רבה של ירושלים. תוך כדי שיחה הודה 

ר' איסר זלמן מלצר לרב בנגיס, ואמר כי כל מעמדו 

כאשר  הרוחני הוא בזכותו, ומעשה שהיה כך היה,

הגרא"ז מלצר היה נער בא ללמוד בישיבתו 

המפורסמת של הנצי"ב מוולאז'ין, ויהי הוא אך נכנס 

לישיבה הבחין בהבדל החד בין מראהו העלוב ובגדיו 

המרופטים לעומת שאר הבחורים, וגמר בלבו לחזור 

למחרת הביתה, הנצי"ב, שאף הוא למד באותה 

גש ישיבה, הבחין במבוכתו של הנער החדש, ני

לשולחנו ושאל אותו שאלה בלימוד ומאד שיבח את 

תשובתו, למחרת ניגש הרב בנגיס, שאף הוא היה 
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 נוסע הייתי פעם מדי: אהרן' ר סיפר וכך, סבו עם שהיה
. בגרמניה רבנותי בענייני עמו להתייעץ כדי חיים לחפץ
 שאלתי, בגרמניה לקהילתי שחזרתי לפני, הפעמים באחת

 את לחזק כדי הקרובה שבתב לדבר מה חיים החפץ את
 שכב, לערך שנים ג"פ בן אז שהיה, חיים החפץ. הציבור
, אליו להתקרב לי הורה לפתע, חולשתו בשל במיטתו
, הבנתי לא, ונפחד נרעש הייתי. פיו את שאפתח וביקש
 חיים החפץ אולם?! חיים החפץ של הקדוש פיו את לפתוח
 את חתיפת ויראה אימה מתוך. כך לעשות בשנית לי הורה

 מסודרות צחורות שיניים שורות שתי וגיליתי, הקדוש פיו
 החפץ ביקש ואז נפעם עמדתי. צעיר בחור כשל ושלמות

 ורחימו בדחילו ואכן, בפי יש שיניים כמה נא תספור, חיים
! שיניים ושתיים שלושים... וספרתי בקשתו אחר מילאתי

, ייד את חיים החפץ נטל ואז! נפגמה לא שן, נעדרה לא שן
 ה"והקב, ה"הקב לי שנתן הפה על שמרתי אני: בחיוך ואמר
 עדתך לבני תספר זה את: ואמר והוסיף! שלי הפה על שמר

 וזה, שלמות שיניו שכל מאד ישיש יהודי שראיתי, בדרשה
 .אסורים ודיבורים הרע מלשון פיו על ששמר משום הכל

תלמיד הישיבה, לר' איסר זלמן, וחזר וסיפר כמה 

הנצי"ב התפעל מתשובותיו, והודות לעידוד הזה 

 .עד לאן שהגיע , ועלה ונתעלהזו שאר בישיבהנ

  ומבורך! שלום שבת

 ט"ס מלכא רדכימ י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, הרב "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 אור" מוסדות וראש הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך

 מרדכי ועוד 

 פרדס הכהונהמ

הנשבע בכתב מדוע חלה השבועה, אף 
 הרי הניקוד חסר? כתיבה כדיבורש

ָןר ַעל ַנְפש וֹא ָשַבע ְשֺבָעה ֶלְאסֹר אִּ  )ל, ג( וֹהִּ

הגאון רבי עקיבא איגר )שו"ת רע"א סימן כ"ט( 

כתב בשם החוות יאיר, שלגבי שבועה "כתיבה 

 השבועה חלה. נחשבת כדיבור", ואדם שנשבע בכתב,

ובספר מרפסין איגרי בפרשתנו, הקשו וז"ל: גם אם 

אכן "כתיבה נחשבת כדיבור", מכל מקום עדיין חסר 

 "הניקוד"?

 א. הניקוד מוכח מהכתב
תירץ שם בשם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, שדי 

 בכך שהניקוד מוכח מתוך הכתב. 

ב. בלי ניקוד החסרון אצל הקורא ולא 
 בכתב

ם בשם הרב אליהו בן עמרם שליט"א, עוד תירצו ש

שהניקוד דומה לטעמי המקרא, ששניהם אינם חלק 

מהכתיבה, אלא מהווים סימנים לקורא כיצד לקרוא 

את הכתוב באותיות המרכיבות כל מילה ומילה. 

וראיה לכך מספרי תורה נביאים וכתובים שנכתבים 

 באותיות בלבד בלא ניקוד ובלא טעמים.

אותיות למילים גם ללא לפיכך הכותב ומצרף 

ניקוד ולא טעמים, לא חסר כלום מכתיבתו, אלא 

שהקורא צריך לדעת לקרוא כהלכה את הכתוב. דומה 

הדבר למדבר לחבירו, שלא מספיק שידבר, אלא צריך 

גם שחבירו יקשיב ויבין את השפה, ואם אינו 

מקשיב, או אינו מבין, הרי ברור שאין החסרון 

ן גם כתיבה ללא ניקוד במדבר, אלא בשומע. על כ

וללא טעמים, הנחשבת לכתיבה מושלמת, נחשבת 

 כדיבור.

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

 

רבינוביץ  הכהן גמליאל ה"ג ר'הרלתגובות: 

 פרדס', כיםכ"ח כר 'אודך אני גם' ס"מח שליט"א,

 ג"כ, ועוד  'החדש יוסף

 מתהלך בג"ן

 החילוק שבין נדרים לשבועות
ם ָהי יש וְנָדֶריָה ָעֶליָה א וְֹואִּ ְהֶיה ְלאִּ ְבָטא  וֹתִּ מִּ

 ְְׂשָפֶתיָה ֲאֶשר ָאְסָרה ַעל ַנְפָשה )ל, ז(

יש לבאר דקדוק הלשון, שלגבי נדרים כתב ונדריה 

אשר אסרה על נפשה. ה כתב ובמבטא שפתיעליה 

והנה בגמרא שבועות )כ.( אמר אביי ש'מבטא שפתיה 

אשר אסרה עליה' היינו שאמרה בלשון מבטא דהיינו 

שבועה, וביארו המפרשים )עיין פרחי כהונה( שלפי 

זה בא הפסוק הזה לומר שהאב והבעל יכולים להפר 



גם נדרים וגם שבועות. וכן מצאנו עוד שעצם הלשון 

תים גם אם לא הוזכר שבועה עמו היינו מבטא שפ

שבועה, בפסוק בתהלים )קו, לג( כי המרו את רוחו 

ויבטא בשפתיו, ופירש רש"י, וכן הוא במדרש שוחר 

 טוב, ש'ויבטא בשפתיו' היינו שבועה.

 גדר איסור שבועה
ידוע החילוק בין נדר לשבועה, ששבועה הוא 

איסור גברא ונדרים הוי איסור חפצא, וביאר 

חרונים שאין הכוונה סתם ששבועה הוא איסור הא

גברא, שמוטל על האדם לקיים את מה שנשבע. אלא 

שכשם שנדר הוא איסור חפצא והנדר חל על החפץ, 

כן בשבועה חלה השבועה על האדם הנשבע, וכאילו 

נשתנה מהותו של האדם בזה בזה. ותמכו יתידותיהם 

צמו על לשון החינוך )מצוה ל(: וכח יש לו לקשור ע

באסור אותו דבר כמו שיש לו כח בנכסיו לאסרם, 

וזהו הדין והטעם בעצמו שהשבועה חלה על דבר 

כי על גוף האדם שיש בו ממש ועל שאין בו ממש, 

שגופו נתקיים לעשות אותו כלומר  תפול השבועה,

והרי הגוף יש לו ממש וכו' ומן הטעם הזה  דבר

 , אמרו המתפיסשעם השבועה גופו נפעלשאמרנו 

 בשבועה פטור וכו' עיי"ש. 

נמצא שאין השבועה איסור מופשט בעלמא, אלא 

שמתפיס את גופו באיסור שבועה. ובפרשת שבועות 

נתחדש שיכול כל אחד לבדות מעצמו חלות חיוב או 

איסור ולהתפיסו בגופו להיות מושבע עליו, ונמצא 

שמה שנתחייב לקיים שבועתו אין זה רק חיוב 

עלמא, כי אם שעל ידי פרשת לשמור מוצא שפתיו ב

שבועה נתחדש שיכול אדם להתפיס בגופו מה 

שירצה אם לעשות אם שלא לעשות, ומה שהוא 

מחוייב לקיים שבועתו הוא משום שגופו מושבע על 

כך. וכבר נתבאר יסוד זה בארוכה בדברי כמה 

אחרונים. ועיין בחבצלת השרון פרשת חיי שרה 

 שהאריך בזה.

ומבטא  עליהפסוק 'ונדריה וידוייק בזה לשון ה

', דלשון עליה היינו אשר אסרה על נפשהשפתיה 

שיש לה חיוב לקיימה, אבל אין זה דבר שחל ונתפס 

על גופה, כלשון הרי עלי גבי נדרים, עיין פירוש 

הרא"ש ריש קינים שדימה שתי לשונות אלו. משא"כ 

היינו שבועה, עיקר עניינה היא אשר  מבטא שפתיה

, שהתפיסה את עצמה ואת נפשה נפשהאסרה על 

 בשבועה זו.

ביאור החילוק שבין הפרת נדרים 
 לשבועות

לפי זה נראה לומר שיש חילוק יסודי בדין הפרת 

האב והבעל בין נדרים לשבועות. ובהקדם מ"ש 

הרמב"ם פי"ב מהלכות שבועות ה"ו, 'עבד שנשבע אין 

רבו צריך לכפותו, והרי הוא אחר שנשבע כקודם 

שאין גופו קנוי לו כדי שתחול עליו  שנשבע, לפי

שבועתו ונאמר בשבועות לאסור אסר על נפשו מי 

שנפשו ברשותו יצא עבד שהוא ברשות אחרים, 

ונמצא זה כמו שנשבע על נכסי אחר'. ושיטת 

הרמב"ם בזה מחודשת היא מאד, וכבר חלק עליו 

הראב"ד שם, ואכמ"ל. והאחרונים כתבו בדעת 

בי שבועה, אבל יכול העבד הרמב"ם דהיינו דווקא לג

לעשות נדרים. ובביאור דברי הרמב"ם כתב התוספות 

יו"ט בסוף נזיר, וביארו האחרונים על פי היסוד הנ"ל 

דגדר ענין שבועה הוא חלות האיסור על גופו, ואם 

באנו לדון על העבד האם השבועה נתפסה בעצמו 

לאשוויי למושבע, הנה בזה חידש לן הרמב"ם, 

הוא ברשות אחרים אינו יכול להתפיס שמאחר שגופו 

השבועה על עצמו, ולכן אין עבד יכול לישבע, משא"כ 

בנדר. עיין בזה באור שמח וצפנת פענח ברמב"ם שם, 

 ובאריכות בחבצלת השרון פר' חיי שרה.

מעתה יש לומר שזהו גם גדר דין הפרת שבועה 

באשה ובת. שחידשה התורה, שגוף הבת קנוי לאביה, 

תה יכול גם למכרה, וגם בנערותה קנוי שהרי בקטנו

גופה לו לענין שיוכל למנוע חלות שבועה על גופה 

וכמו גבי עבד. וראה לשון הבכור שור כאן 'שהנערה 

אצל אביה היא כמו שפחה'. וכן קנוי גופה לבעלה 

לענין עינוי נפש ודברים שבינו לבינה, ועל כן יכול 

לו. עיין הוא למנוע חלות שבועה על גופה לענינים א

רמב"ם פי"ב מהלכות נדרים ה"א: 'כל הנדרים 

והשבועות האב מפר ביום שמעו, שנאמר כל נדריה 

ואסריה, אבל הבעל אינו יכול להפר אלא כל נדרים 

ושבועות שיש בהן עינוי נפש או שהן בדברים שבינו 

לבינה'. והן אמנם אינה ממש כעבד שלא יחול 

ן והיא והאב שבועתה כלל, כיון שסוף סוף בת חורי

והבעל נוחה דעתם שיהיה גופה קנוי לה, אבל אם 

שמעו את הנדר וגילו דעתם שאין רצונם נוחה 

בשבועה זה, גילו דעתם שלענין שבועה זו לא היה 

 גופה ברשותה כדי שתחול עליה השבועה. 

נמצא שבנדרים, אין הנדרים חלים על גופה, 

וצריכים להפר את הנדר עצמו, וזהו מטעם כל 

ודרת על דעת בעלה ואביה נודרת או מטעמים הנ

אחרים כדהאריכו בזה הראשונים והאחרונים. אבל 

יסוד הפרת שבועה הוא מה שמונעים שלא יהיה 

גופה ברשותה לענין זה שתוכל להתפיס עליה 

שבועה זו, שבאים האב והבעל ומסלקים ממנה את 

כח רשותה על גופה, שלא יהיה נפשה ברשותה לענין 

א זה כמו שנשבע על נכסי אחר, וכלשון זה, ונמצ

הרמב"ם גבי עבד. וממילא בטלה השבועה מאליה. 

ויש לפלפל טובא על פי יסוד זה בכמה ענינים בדיני 

 הפרה ואכמ"ל.

 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

מהי הגדרת חיוב תשלום על עליה שקנו 
 בבית הכנסת? 

יו ַהטֵֹצא ְכָכל וְֹדָבר ַיֵחל לֹא פִּ  ַיֲעְֶׂשה )ל, ג( מִּ

כתב המהרש"ל, שאין שייך מקח וממכר בדבר 

מצוה כי אם בחפץ הנקנה, ולא במצוות שמוכרים 

. אנו למדים מדבריו, שתשלום על 13בבית הכנסת

ו חיוב ממוני, שהרי לא היה כאן קניית עליות, אינ

מכירה ולא קניה של חפץ כלשהו. ולא היה קניין על 

עצם ההתחייבות, ולמעשה גם אסור לעשות קניין 

בשבת. אלא שיש לדון אם יש כאן התחייבות מדין 

 נדר, ומהו גדר ההתחייבות על התשלום.

 חיוב מדין נדרי צדקה
ל מכללי נדרי צדקה )וכן שאר נדרי מצווה(, שכ

האומר שיתן צדקה, הרי הוא חייב כדין נדר, גם אם 

לא נדר בפירוש. ועל כן ראוי לכל אדם האומר שיתן 

                                                             
הובאו דבריו במגן אברהם סי' ש"ו ס"ק ט"ו. ובמשנה  13

 שם ס"ק ל"ג. ברורה

. ואם לא 14צדקה, לומר בלי נדר, שמא יעבור על נדרו

אמר בלי נדר, חייב כדין נדר. הלכך כאשר מוכרים 

עליה, והגבאי מכריז סכום ממון, והקונה אומר סכום 

. היינו 15מדין נדר בתנאי גבוה יותר, הרי הוא חייב

שאם אכן יקבל אחר כך את העליה, ולא יהיה מי 

שיציע סכום גבוה יותר, הרי הוא מתחייב לצדקה את 

. ואין צריך לומר בפירוש 16אותו הסכום שהכריז

. וכן אם לא פסק סכום, אלא שהגבאי 17שפוסק צדקה

אמר מי שברך, ואמר בעבור שיתן צדקה. והעולה 

 .18חייב כאילו נדר בעצמו אמר אמן, הרי הוא

 ביטול נדרים
אם אדם ביטל כל נדריו שידור בעתיד, כפי שאנו 

נוהגים לומר בערב ראש השנה אחרי התרת נדרים, 

וכן בכל נדרי שאנו אומרים מיום כיפורים זה עד יום 

כיפורים הבא. יש אומרים שהביטול מועיל, ויש 

 .19חולקים. ואין להקל בספק חיוב נדר

 התרת נדרים
מעיקר הדין, אין להתיר נדרי צדקה. ואם עשו 

התרת נדרים לנדרי צדקה, בדיעבד ההתרה מועילה 

. ואם הגבאי מוכר את העליה רק למי 20והנדר בטל

שנודר צדקה, אין אפשרות כלל להתיר את הנדר ללא 

. 21רשות כל הציבור. שהרי הוא נדר על דעת הציבור

בלי  אמנם, בדרך כלל הגבאי מוכר גם למי שאומר

נדר. ואסור להתנות המכירה בנדר, שהרי לכתחילה 

אסור כלל לידור צדקה. ועל כן אינו נחשב שנדר על 

דעת הגבאי, ובדיעבד, אם התיר את הנדר, הנדר 

 בטל.

 החובה לשלם על העליה
מעבר לדיני נדרים, גם אם אמר בלי נדר. חייב כל 

אדם לעמוד בדיבורו, ואם אינו משלם על העליה, 

א בגדר מחוסר אמנה. והגבאי רשאי לאסור הרי הו

עליו להכנס לבית הכנסת עד שישלם, שהרי הוא 

מזיק את הציבור ומונע מהם את הצדקה שהיו 

 מקבלים מאחרים אם לא היה קונה את העליה.

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת
 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני רות ויעוץבור, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 בכוחו ומכוחו! –מלחמת היצר 

ַקח מֶֹשה ְוֶאְלָעָזר ַהכֵֹהן ֶאת ַהָזָהב ֵמֵאת ְׂשָ  ֵרי ַוטִּ

ים ְוהַ  או אֹת ,תוֵֹםאָהֲאָלפִּ ָכרוֶֹאל אֶֹהל מ וַֹוָטבִּ ן וֵֹעד זִּ

ְפֵני ְְׂשָרֵאל לִּ ְבֵני יִּ  ה' )לא, נד( לִּ

                                                             
 יו"ד סי' ר"ג סעיף ד'. וסי רנ"ז סעיף ד'. 14
בשו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף י' נתבאר שניתן לידור צדקה  15

 בתנאי, ואם התקיים התנאי הנדר חל.
והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א האריך בזה בקובץ  16

הישר והטוב כרך י"ד, וכתב שם שלדעת המהרש"ל אין בו 
ינו סיטומתא, כיון שהוא דבר שאין בו קנין. עוד כתב שא

ממש, ודבר שאין בו ממש לא מהני סיטומתא. וכן גם לא 
היה קנין אחר. וכתב שם שי"א שאינו אלא נדר, וי"א שיש 

 בו קנין.
בשו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף י"ג נתבאר שאם חשב ליתן  17

 צדקה, הרי הוא חייב כנדר.
 שו"ע יו"ד סי' ר"ט סעיף א. 18
 "ד סי' רי"א סעיף ב.שו"ע יו 19
 שו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף ו' ובפתחי תשובה שם. 20
 כ"ג. –שו"ע יו"ד סי' רכ"ח סעיפים כ  21



מפסוק זה  מדולבעל התפארת שלמה מראדומסק, 

דרך למלחמתנו התמידית נגד היצר הרע. פעמים 

רבות שהיצר הרע תוקף את האדם, ולא תמיד יודע 

סבור שאינו יכול  הואהאדם כיצד להתגונן. לפעמים 

להתגונן או שאין לו את הכלים המתאימים ואת 

 הכוחות הנדרשים לכך.

 י ממנו נקח לעבוד את ה'!כ
העצה הנכונה לכך, היא לגייס את כוחו של היצר 

הרע עצמו לתאוות, ולהסתייע בו לקיום מצוות. דבר 

זה נרמז בדברי אדוננו דוד המלך )תהלים קיט, נט( 

י ְדרָ " ַשְבתִּ יָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיךָ חִּ על  –". כלומר ָכי ָוָאשִּ

ידי דרכיי, שהם תאוות הגוף, אני הופך את רצוני 

לעדותיך. אני משתמש בתאוותי הגשמיים, ומגייס 

 אותם עצמם לעבודת ה'.

 –ידועים דברי הגר"א שמי שנולד במזל מאדים 

אשר מורה שיהיה שופך דמים, יעסוק בשחיטה או 

 את תכונתו זו לדם של מצוה.במילה, וינצל 

על הפסוק "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" 

בשני  -)דברים ו, ה( דרשו חכמינו )ברכות נד.( 

יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. כיצד עובדים את ה' 

 עם היצר הרע?

מבאר התפארת שלמה על פי דרכו, שישתמש 

לעשיית טוב. וכבר דרשו  –בכוחו של היצר הרע 

ת שזו כוונת הפסוק )שמות י, כו( "כי דורשי רשומו

נקח לעבוד את ה' אלקינו", אפילו מכוחו של  ממנו

היצר הרע, נקח ונלמד מוסר השכל כיצד לעבוד את 

 ה'!

 ויקח משה את הזהב
ובזה מבאר התפארת שלמה את הפסוק בפרשתנו, 

ַקח מֶֹשה ְוֶאְלָעָזר ַהכֵֹהן ֶאת ַהָזָהב" ", את אותו זהב ַוטִּ

ָכרוֶֹאל אֶֹהל מי מדין, העלה: "של נש ְבֵני וֵֹעד זִּ ן לִּ

ְפֵני ְְׂשָרֵאל לִּ  ".ה' יִּ

ומסיים התפארת שלמה, ש"זהב" רומז למידת הדין. 

ואת הזהב עצמו הפך משה רבינו לרחמים, על ידי 

 שהפך את רצונם של ישראל לתת זהב זה לפני ה'..

 למה התעלף ר' דוד?
פארי גידוליה הצדיק רבי דוד בודניק זצ"ל היה מ

של נובהרדוק, ותלמיד נאמן לסבא מנובהרדוק זצ"ל. 

נוהג היה מידי יום לצאת ולהתבודד ולחשב חשבון 

 נפשו ביער הסמוך לנובהרדוק.

פעם יצא להתבודד כדרכו, ופגע בו כלב רע. הכלב 

התנפל עליו ונשכו עד זוב דם. רבי דוד התעלף. 

הכלב. משמצאוהו ועוררוהו, סח להם: לא חששתי מן 

ראיתי כי דבר ה' בפיו "לך ונשוך את דוד בן חיה". 

הרגשתי את החמימות העזה  –אך משנשכני 

וההתלהבות החזקה שלו, ועשיתי לעצמי חשבון נפש 

למה אני לא מתחמם כל כך ומתלהט  –תובעני 

כשאני בא לעשות רצון קוני בלימוד תורה וקיום 

 מצוות?... לכן התעלפתי... ! 

לעשיית  –לנצל את כוחות הרע  יתן ה' שנשכיל

 הטוב והישר בעיני ה'!

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 צירופי אותיות
ַקח מֵ  ְשַכב ַבָםקוָֹםקַאְבֵני הַ 1ַוטִּ יב : ם ַההואוֹם ַוָטשֶֹם ְמַרֲאשָֹתיו ַוטִּ

ֵמה ֺסָלם ֺמָצב ַאְרָצה ְורֹאש ֵמה ַמְלאֲ  וַֹוַטֲחלֹם ְוהִּ יַע ַהָשָמְיָמה ְוהִּ ֵכי ַמגִּ

ים ב-ֱאלֹ ים ְויְֹרדִּ ים עֹלִּ ֵמה יג : וֹהִּ י  'הְוהִּ ָצב ָעָליו ַוטֹאַמר ֲאנִּ -ֱאלֹ 'הנִּ

יָך ֵהי ַאְברָ  ְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שֵֹכב ָעֶליהָ  ֵהי-ֵואלָֹהם ָאבִּ  ְלָך יִּ

ְדָמה ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ וָפַרְצָת ָיָםה ָוקֵ יד : ֶאְתֶנָמה וְלַזְרֶעךָ 

ְשְפחֹת ָהֲאָדָמה וְבַזְרֶעךָ  ְבְרכו ְבָך ָכל מִּ ֵמה טו : ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָבה ְונִּ ְוהִּ

יָך ְבכֹל ֲאֶשר ֵתֵלְך וַ  ָםְך וְשַמְרתִּ י עִּ יָאנֹכִּ בֹתִּ ָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהזֹאת ֲהשִּ

י ָלךְ  ַבְרתִּ י ֵאת ֲאֶשר דִּ ם ָעשִֹּיתִּ י לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶשר אִּ יַקץ טז : כִּ ַוטִּ

ְשָנת י לֹוַֹבָםק 'הַוטֹאֶמר ָאֵכן ֵיש  וַֹיֲעקֹב מִּ ים ַהֶזה ְוָאנֹכִּ  א ָיָדְעתִּ

יָרא ַוטֹאַמר ַמה מ ם ֵבית וָֹרא ַהָםקוַֹוטִּ י אִּ י-ֱאלֹם ַהֶזה ֵאין ֶזה כִּ  ם הִּ

 

 (131)בדילוג מספר  התשבי - אליה - הנביא - אליהו

 ודו"ק והוא פלאי פלאות עדותיך 

  

הבט נא  על פי פרשתנובאופן נפלא  ביאור הדברים

 "ותכל הגיליונהנקרא " באספקלריא הרחב וראה

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

 

לבוים שליט"א, לתגובות: הגה"ח ר' יואל טייט

  מח"ס 'כבודו מלא עולם' ושא"ס

 קרסים
 "אין לך שום סיכוי יותר!"...

לבעל הנתיבות שלום מסלונים זי"ע נכנס חסיד 

 אחד ותינה את צערו על מצבו הרוחני הירוד. 

אבי השושלת בעל סיפר לו הנתיבות שלום, כי אל 

'יסוד העבודה', מגדולי ממשיכי המורשת החסידית 

בדורות קודמים, נכנס חסיד אחד ותינה את צערו על 

מצבו, בהוסיפו שכבר אינו רואה סיכוי לשינוי במצבו 

הרוחני. סיפר לו הצדיק, כי היה אדם שבגיל צעיר 

החל לרדת לו לחץ הדם והרופאים אמרו נואש 

פא דגול אשר לחש על אוזנו ממצבו, עד שהגיע לרו

כי יש לו דרך לריפוי אך קשה ומסובכת, "ומה לי 

קשה כאשר עומד אני למות" השיב האיש, וכרה אזנו 

 כאפרכסת.

"ראה נא שבכל יום ויום יפחידוך בני משפחתך 

וידידיך, אם על ידם ואם על ידי כלב וכדומה" פקד 

הרופא, ונימק: "כך, מתוך הפחד, יעלה לחץ דמך 

 תו יום".באו

וכך היה, בני משפחתו המסורים היו מגיחים כל 

יום מכיוון אחר עם כלב נובח, או בצעקות, עם 

בתחפושות מפחידות, ובעוד כל מיני רעיונות 

 מקוריים אשר עלה בדמיונם.

מספר שנים פעלה עצה זו, אלא שסוף סוף נפשו 

התרגלה לפחד, ועל כן בכל פעם שהתרגל למשהו 

 דש שיפתיע אותו מחדש. אחד, מצאו משהו ח

ביום מן הימים התרגלה נפשו לכל דבר, וכבר לא 

השפיעו עליו כל ההפחדות למיניהם ולחץ הדם הלך 

 וירד.

בצר לו הלך שוב לפרופסור ההוא ותינה את צערו 

 "העצה כבר אינה עובדת, צריך פתרון חדש"...

הרופא שהיה המום מן המידע קרא לעברו בבהלה: 

 , אין למצבך שום פתרון יותר!"."אם כך הוא המצב

האיש כה הזדעזע מהקביעה הנחרצת, עד שנלחץ 

עד עמקי נשמתו ורעד אחזו, באותם רגעים טיפס 

 לחץ דמו לגבהים שמהם לא ירד זמן רב...

סיים הצדיק את דבריו ואמר לאותו חסיד "אם לא 

תתפוס את עצמך אין לך יותר פתרון למצבך! הלוא 

ע עד שתעלה ארוכה מזה עצמו עליך להזדעז

 למכתך!!".

כל זאת סיפר מרן ה'נתיבות שלום' לאותו חסיד 

שנכנס לפניו, והוסיף משפט סיום חשוב מאוד: "אני 

מספר לך סיפור זה, אך עליך גם זה לא ישפיע, מכיון 

שגם את מעשה זה כבר שמעת פעמים רבות. גם 

 תרופה זו כבר לא תשפיע עליך!..."

 השחיקה בהתפעלות
אים לפעמים בעלי תשובה או אנשים שלא אנו רו

הורגלו בלימוד המוסר או החסידות ובגיל מבוגר 

מתוודעים לרעיון מוסרי או ל'ווארט' על מהות השבת 

וכדו', והם כה מתפעלים ומתלהבים מעוצמת הרעיון, 

מאמצים אותו במלוא הרצינות, עוד יותר מאלו 

המורגלים בכגון דא. לעיתים מנקרת השאלה, מדוע 

 זה כך? וכי הם טובים מאיתנו?

התשובה: לא! אך כשם שברפואת הגוף ידוע הדבר 

שתרופה הנלקחת במשך תקופה ארוכה השפעתה 

פוחתת והולכת, מפני שהגוף התרגל אליה, וכשם 

שכוס הקפה החביבה שלנו, יעידו כל שותיה כי ככל 

שמתרגלים דרוש להוסיף עוד כהנה וכהנה במינון 

העירנות המבוקשת ]לעומת הקפה כדי להשיג את 

מי שלא הורגל לקפאין, שכתוצאה מכוס קפה בודד 

כך, וממש כך, הם פני  –לא יירדם לילה שלם...[ 

 הדברים בנפש פנימה.

דבר חדש משפיע לעומק, מלהיב את הנפש, מעורר 

 התפעלות.

קומתי מתלהב מאד -כמו שילד בראותו אוטובוס דו

דוקא בגלל  ואנו המבוגרים נתלהב פחות, זאת לאו

 לא הורגלשהוא ילד ואנו לא, פשוט מאוד, הוא 

 במראה זה, ואנו כן!

ההוכחה הטובה ביותר לכך, היא... ההתפעלות 

שלנו מנופים מרהיבים ומפלאי בריאה מיוחדים 

במינם שלא ראתה עיננו מימיה, שם ההתפעלות 

שלנו זהה לגמרי לזה של ילדינו ואולי אף עולה על 

לא 'יכולת ההתפעלות' היא שלהם! הוי אומר, ש

 המפרידה בינינו לבינם, אלא 'מושא ההתפעלות'. 

זה אולי ההסבר לאדישות היוקדת שתופסת 

חלקים רבים מן הציבור למשמע סיפורי מופת 

 מפעימים ומאמרי מוסר יוקדים.

הנפש שלהם השתפשפה לגמרי בעשרות מאמרי 

מוסר וחסידות, וסיפורים מהדר צביונם של גדולי 

ל, והללו הורגלו למציאות שדיבורים לחוד ישרא

 ומעשים לחוד...

נראה 'להתחבר' בנפשנו פנימה למעשים 

 המפעימים על גדולי ישראל, וייטב לנו כל הימים.

מתוך ספר שי"ל בע"ה,  לתגובות: הרב א.ל.

  רבה! הערות והארות תתקבלנה באהדה

 רז בפרשה

 פטור כלי סחורה מטבילה
ם )לא ירו ַבָםיִּ  , כג(ְוכֹל ֲאֶשר לֹא ָיבֹא ָבֵאש ַתֲעבִּ

במסכת עבודה זרה )עה:( מבואר ש'כלי סעודה 

אמורין בפרשה'. והבית יוסף )יו"ד סימן קכ( פשוט לו 

שכלי סחורה אינם צריכים טבילה. ולכך ישראל שיש 

קנאם מגוי, והשאילם לחבירו לו כלים אשר 

להשתמש לסעודה, מותר בלא טבילה. וכדין המפורש 

באור זרוע )סימן רפט( שישראל שיש לו כלים 

שקנאם מגוי לצורך 'חיתוך קלפים', והשאילם 

לחבירו, אין צריך לטובלם. אם כן כלי סחורה שוים 

 לכלי שאינו לסעודה.

 ברם, לכאורה היה מקום לחלק. דהנה כלי סעודה

אמורים בפרשה. ולכך שפיר הוא שכלי שעומד 



לחיתוך, אין הוא כגדר הזה. אבל כלי סעודה 

המיועדים והמתוקנים לסעודה וכך יהא תכליתם 

לבסוף, הרי הם בגדר הזה, אף על פי שאיזה זמן 

המה עומדים ל'סחורה', כלומר שוהים אצל המוכר עד 

שימצא קונים מכל מקום מדוע יחול עליהם פטור, 

הם המה 'כלי סעודה' ושמם עליהם. אך אולי  הלא

נאמר כיון שעדיין לא השתמש בהן לסעודה מעולם, 

אלא שלפי זה לכך הוו להו בגדר פטורים לעת עתה. 

כלים שהשתמשו בהן לסעודה מעולם בקביעות ולא 

אלו  וכיהחליט למוכרם בחנותו, אחר כך הטבילום ו

בר לא יהיו בכלל היתר סחורה, כי הלא השתמשו כ

בהם לסעודה. וזה לא מסתבר, ואם כן הדרא שאילתין 

מה בכך שהמה לסחורה הלא המה כלי  ,לדוכתא

 סעודה.

 ?מה גדר כלי סעודה
ויש ליישב בהקדים דברי האיסור והיתר )כלל נח 

אות פג( שכתב: קנה סכין שנתקנו לסעודה ואפילו 

שקנאו לצורך הסעודה, ונמלך עליו לחתוך בו קלפים 

א, אין צריך טבילה. עכ"ל. וכן כתב הש"ך וכהאי גוונ

והשתא הלא כיון שתקונם וייצורם )סימן קכ ס"ק יז(. 

לתכלית סעודה וגם הקונה לקחו להשתמש בו, מדוע 

פטור כשנמלך לקלפים. הלא 'כלי סעודה' המה. אלא 

חזינן דכלי סעודה פירושו 'שמשתמשין' בו בפועל 

)שם( לסעודה. ואם תאמר הרי כשהקשה לו בגמרא 

'אי הכי אפילו זוזא דסרבלא'. ותירץ 'כלי סעודה 

אמורים בפרשה'. רואים שלא הוציא אלא זוזא 

דסרבלא שאינו כלי סעודה כלל. מעתה כלי סעודה 

שנמלך עליהן או כלי סעודה שעומדין לסחורה, 

יתחייבו. אינו, כי כל כהאי גונא הוו מעתה בכלל 

 כזוזא דסרבלא.

ב מהר"ש קלוגר ומעתה צריך להבין מה שכת

בשו"ת טוב טעם ודעת )תליתאה סימן כב( שכלים 

שמייצר גוי וקנאם ישראל להניח בהן מאכל למוכרן 

שפטור כי הוי למסחר. 'אבל אם עשאם הגוי במקום 

שרובן ישראל יש להחמיר לטובלם'. עכ"ד. ומה לי 

שעשאן במקום שרובן ישראל, הא אילו קנאום 

חייבים לטובלם,  והשתמשו שלא לצרכי סעודה, אין

 אם כן אין מחשבתו קובעת כלל, לפי האמור.

וראה בפסקי הרא"ש )פ"ק דסוכה( שבמחצלאות 

הולכין אחר 'מחשבת הקונה' ולא אחר עשיית האומן, 

כן הוא דעת הרב מטראני. אבל הרא"ש חלק עליו. 

ע"ש. ונראה שבענין טבילת כלים יודה הרא"ש ד'בתר 

מזו אפילו כלי סעודה, מחשבת הקונה אזלינן', ויתרה 

 יכול לימלך וכמו שכתב באיסור והיתר הנזכר.

צ'ובי בצפנת פענח )הלכות ואבל דע, שהגאון הרג

מאכלות אסורות פי"ז( סבר לומר שתלוי בעשייה. 

כלומר אף על פי שאחר כך לקחום לצורך סעודה. 

שכתב: נ"ל דרק אם העכו"ם עשה זו עבורו לסעודה 

עשאן לסחורה, י"ל דאין  אזי חייב טבילה, אבל אם

עליהם שם כלי סעודה. עכ"ד. אך אחר כך דחה זאת. 

 וכן פשוט מן האמור. 

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

 

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל ציון 

ת מציון אורה "ס שו"מחוראש כולל פלא יועץ, 

  ועוד

 שתו ושיכרו

 אספקלריא מאירה
ְְׂשָרֵאל ֵלאמֹוַֹוְיַדֵבר מֶֹשה ֶאל ָראֵשי ַהַםח ְבֵני יִּ ר ת לִּ

ָוה ה'  )ל, ב( ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר צִּ

אמר ה' כחצות  כהמשה נתנבא ב ,זה הדבר :ברש"י

ה', הלילה )שמות יא, ד(, והנביאים נתנבאו בכה אמר 

הדבר )ספרי  זהמוסף עליהם משה שנתנבא בלשון 

קנג(. דבר אחר, זה הדבר, מיעוט הוא, לומר, שהחכם 

בלשון הפרה, כלשון הכתוב  [ואב]בלשון התרה, ובעל 

 כאן, ואם חלפו, אין מותר ואין מופר.

נו אליהו מזרחי מסביר שמשה רבנו ראה ירב

'. ולזה מתאים לשון 'זה הדבר ,ב'אספקלריא מאירה'

שאר נביאים ראו באספקלריא שאינה מאירה כתוב 

בהם 'כה אמר'. ומה שאמר משה 'כה אמר ה'' 

תשא, זה לפני שהגיע -בא, וכיות וארא, יבפרש

 תשא.-כי רשתגה זו כשָקַרן עור פניו בסוף פלמדר

 נצחיות -זה הדבר 
ש'דבר' הוא דבור  ,אבל המהר"ל בגור אריה מסביר

 ות התורה וזה קייםוהוא דבר ה' הנצחי בכל מצו

יקים והנצחיים של לעד. 'זה הדבר' הוא המילים המדו

השי"ת. הנביאים נבאו 'כה' על מאורעות שיהיו, והן 

מתחלפות וניתנות לשינוי בפרטים. ולכן כשמשה 

ניבא על מאורע שיהיה, גם הוא אמר 'כה אמר ה''. 

וכן 'כה אמר ה' אלקי ישראל שימו איש חרבו כו' 

א היה זה מצוה קיימת לעולם.  במעשה העגל, ל

המלבי"ם מוסיף שמשה זכה לדרגה זו בשביל ישראל, 

וכל שלשים ושמונה שנה שישראל היו נזופים גם 

משה לא זכה ל'נתיחד עמו הדבור' באספקלריא 

 המאירה.

ברשב"ם 'נשאלתי ביוניוב בכרך לושרון' וכן שואל 

הרמב"ן למה לא נאמר כאן 'וידבר ה' אל משה 

למה רק לראשי המטות? ואמנם רש"י בשם לאמר'? ו

חז"ל שכל המצוות נאמרו קודם לראשי המטות ונאמר 

כאן ללמד שהתרת נדרים ביחיד מומחה. וגם פרשה 

זו נאמרה לכל ישראל. אבל הרמב"ן ואור החיים 

הקדוש פירשו שהשי"ת העלים ענין התרת והפרת 

נדרים מכל בני ישראל שלא ינהגו קלות ראש 

 דה לחכמי ישראל ראשי שבטיהם.בנדרים ולימ

 רוח ממללא –שכינה מדברת 
ואולי לא נכתב בראש הפרשה וידבר ה' כי 

כשמשה אמר 'זה הדבר אשר צוה ה'' ראו והכירו ]כ"כ 

בנועם אלימלך[ שהשכינה מדברת מתוך גרונו וכולם 

וקא 'זה הדבר' בדיוק אשר צוה ה'. וד יכלו להעיד

ת כח הדיבור בפרשה זו, פרשת נדרים, לומדים א

רוח  –שהדיבור הוא כח אלקי, ויפח באפו רוח חיים 

ממללא. מקור כח הדיבור אינה מהלשון ומיתרי הקול 

והשפתים והשיניים.  כח הדיבור הוא כח רוחני 

אלקי מופשט. השי"ת העניק את כח הדיבור האלקי 

לבני אדם, ורק בעולם הזה הדיבור מתבצע על ידי 

ין זה התגלה ביותר כשראו הלשון והשפתיים כו'.  ענ

כח  –נו ישכינה מדברת מתוך גרונו של משה רב

האלקי מתחבר לכח הדיבור האנושי. וזהו הכח 

]בזעיר אנפין[ שיש לכל אחד לפעול חלות דינים על 

ידי דיבורו, וגם הכח של ראשי המטות, ושל שלשה 

הדיוטות, שהשכינה מתגלה בדיבורם יותר מלכל 

 ר הדיבור של כל אדם.ולכן דיבורם עוק ,אדם

 דיבור מדויק
דבר' שהקפידה תורה על ואולי לכן לומדים מ'זה ה

ק להפרת והתרת נדרים, שכח ההפרה לשון המדוי

הוא מעין דמעין של אספקלריא המאירה, הדיבור 

המדויק של השכינה מדברת מתוך גרונו, המצוות 

הנצחיות שלא ניתנות לשינוי.  וכן מצינו הרבה 

איזה לשון כח הדיבור פועל איסור.  כי דינים איך וב

כל ענין חלות נדרים ושבועות, וביותר התרתן, תלוי 

 בניצול מדויק של קדושת הדיבור ו'שכינה מדברת'. 

 קשר -גשר
תר וֹגודל ערך הדיבור הוא מיסודות הבריאה ומ

האדם מן הבהמה. אפשר לבנות עולמות וגם חלילה 

ת תלמוד תורה להחריבן על ידי הדיבור. עיקר מצוו

היא בפינו, וכן עיקר מצוות תפילה.  הדיבור הוא 

הגשר בין עולם המעשה לעולם המחשבה, הוא 

המקשר בין אדם לחבירו, בין אדם לקונו, וגם בין 

 ובלבבך לעשותו. פיךאדם לעצמו, ב

 גוטן שבת!א 

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל הרב לתגובות:

 תובנות

 ומעלתה אהבת חינם
ים ַאַחר ְדָינִּ ְְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהםִּ ְקַמת ְבֵני יִּ ֵתָאֵסף  ְנקֹם נִּ

ב( וברש"י: ולא מאת המואבים, , )לא ֶאל ַעֶםיךָ 

שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה שהיו יראים 

אל ' , שלא נאמר אלאשיהיו שוללים אותםמהם, 

. אבל מדינים נתעברו על ריב לא 22'תתגר בם מלחמה

 .להם

נים היא ישנאתם של המדי ,מה שכתב רש"יעל פי 

 ה אומהעמלק, אותבין שכתוב אותו ענ כעין

ולא  למחות זכרם,שנאת עולם, ו השנצטווינו לשנאת

קא על טעם הדבר שדו בשום אופן. הםלחמול עלי

הוא כפירוש המלבי"ם עמלק צוותה התורה כך, 

שעמלק הוא הרשע מרושע שנלחם בנו ללא כל 

סיבה, וללא כל אינטרס אישי, אלא שנאה לשם 

. לכן נצטווינו לשנוא ולהשמיד שנאה, שנאה סתם כך

קא אותו, כי שאר רשעים הגם שהיו באמת דו

רשעים, אך יש בכוונותיהם גם אהבת עצמם 

 –יומה שנאה א .עמלק ה שאין כןואינטרס מסוים, מ

 ללא סיבה.

 שנאה לשם שנאה -מדין
מצאנו כעין זה, אם כי במידה מדינים אף ב  

 ",ריב לא להםעל ו ברהתעמועטת מעמלק. הם "

כלשונו הזהב של רש"י הק', לכן דווקא בהם יש 

להלחם, ואף שמואב היו גם כן רשעים לא קטנים, 

 אך שנאה לשם שנאה זה מציאות אחרת לגמרי.

"אבל מקדש שני שהיו עוסקין  נאמר: ראהנה בגמ

בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב מפני 

ללמדך ששקולה שנאת חנם  ,שהיתה בו שנאת חנם

לוי עריות ושפיכות יג בודה זרהע ,כנגד שלש עבירות

(. לכאורה קשה הדבר איך אפשר :דמים" )יומא ט

להשוות את הג' חמורות שבגינם נחרב הבית 

ם שבגינה נחרב הבית השני, הראשון, לשנאת חינ

הרי ג' עבירות הם החמורות שבכל התורה כולה, 

 ?!משא"כ שנאת חינם ,וחייבים לההרג עליהם
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 גורם החורבן –שנאת חינם 
שנאה ללא סיבה היא הרוע לפי דברים אלו ש

בהתגלמותה, נקל להבין מדוע נחרב הבית בגינה. 

הרי שנאת חינם כשמה כן היא, ללא כל סיבה, רק 

איך  ?!לך דבר נורא מזההיש  לשם שנאה,אה שנ

 בתוכם במצב כזה?! להשראת השכינהלהיות  תוכל

  ?!בית המקדשאו יוכל להיות ביניהם 

, לאהוב כל אהבת חינם –ומידה טובה מרובה 

קב"ה שהוא בן למפני יהודי ללא סיבה, אלא אך ורק 

כסא הכבוד, אין לך דבר טוב תחת ונשמתו חוצבה מ

ראוי להבנות הבית השלישי מחדש,  ושבעבור ,מזה

נזכה בקרוב לעלות בזכות זאת במהרה בימינו. 

ולהראות במשכן עולמים, וימים אלו יהפכו לנו 

 לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אמן. 

 שבתא טבא!

  

  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חידה

 קלריאחידת אספ
 אך לא רק –חידה לפרשת מטות 

 

החידה: שורש משמש 

 בארבע לשונות
 

 בנקמה ובתנאי כפול

 השבוע נפעל וָפעֻול

 בהוראת נושק יימצא בתורה

 רק באירועי זאת הסדרה

 

 שליפה קודמת לאבא שאול

 ביצוע בָפַעל הכרזה בָפעֻול

 בִפֵעל יעסקו בעה"ב וָשֵכן

 מקץ שבוע שבועיים אם ָאֵכן

 

 הוראת הצלה בתהלים ְנפֹוָצה

יֶֶתר ספרי אמת גם נמצא  ֻבְ

ים ֻמִ  בֹתם תפילה נפעל מפסוקים ֻתַ

ֵעל בנפילה אשכנזית    –ֻפִ

ים  בחמישי ובשתי זמירות שַמְרֻבִ

 

 בהופעה יחידה בהפעלה

הבעשתי עשרה למפיי  ס ַהְמֺעֻלָ

 ְיַחזֵֻק הוראתו בדברי רבא

ן מנוחה בויקרא רבה  ְוִיֻתֵ

 בזכירת ראש חודש בכסה ִאם ִאם

 של נכנע ומכניע לראש סנהדרין

ְבֵענֻו מסעודות שבת אותו דיון ָ  ֻוְבש 

 זירוז או שמא מנוחה או דישון

 
 פתרון חידה קודמת

פתרון חידת פרשת פינחס 'וכאן הרב 

שואל': ארבעת הדינים שנתקשה בהם 

 23משה והשי"ת השיבו הלכה.

 

 ל טמוֻןוֹ השאלה הראשונה על בן בח

בתורה, במברך את ה'  הראשונהפעם 

ןכג(, שהיה -בפרשת אמור )ויקרא כד, י  ב ֶּ

 של המצרי אשר עליו נאמר בנוִאיׁש ִמְצִרי, 

ְצִרי  חַוֻיְַך ֶאת ַהֻמִ ְטְמֵנהו  ב ַ )שמות ב,  לוֹ ַוי ִּ

 24יב(

ן לדוֻן  בידי דיין אליו בא עם ֻדָ

אביו הוטמן בחול ע"י משה רבינו, הדיין 

אליו בא בנו להתדיין עם בני דן, כדברי 

יצא מחוייב.  מבית דינו של משהברש"י, 

, אמרו לו, מה דןבא ליטע אהלו בתוך מחנה 

להם, מבני דן אני, אמרו  טיבך לכאן, אמר

ְגל כתיב  ֲאֹבָתםְבֹאֹתת ְלֵבית  וֹ לו, ִאיׁש ַעל ֻדִ

 לבית דינו של משה)במדבר ב, ב(, נכנס 

 ויצא מחוייב, עמד וגדף.

 ֲהָיָצא מהתיבה שליציאתו סמוכה

ה  ַוי ֵֵצאבנוסף על הפירוש דלעיל על  ָ ן ִאׁשֻ ֻבֶ

ְרֵאִלית, שיציאתו היתה מבית דינו של  ִיש ְ

רש"י מביא בשם ת"כ עוד שני  משה,

מעולמו פירושים: מהיכן יצא, רבי לוי אומר, 

[. רבינו בחיי 25]שאבד חלקו בעולם הבא יצא

מפרש שפירוש זה מתבסס על סמיכות 

בסוף פרשת  למילה הסמוכהפרשת המגדף 

ים הֻוא  י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ לחם הפנים הקודמת לה, ֻכִ
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וביתר ביאור בתרגום ירושלמי אצל טמאי הנפש )במדבר 
משה, בתרין  ט, ח(, וז"ל: דין חד מארבע דינין דעלו לקדם

מנהון הוה משה מזריז, ובתרין מנהון הוה משה מתון. 
במסאבין דלא יכילו למעבד פסחא בזמניהון ובגין בנתא 

דצלפחד הוה משה מזרז, מן בגלל דהוה דיני ממון דיניהון, 
ובמחרפא דחרף שמא קדישא ובמקוששא דחלל שבתא 

בזדנו הוה משה מתון, מן בגלל די הוו דיניהון דיני 
א. באילן ובאילן אמר, לא שמעית, למלפא דיניא נפשת

דעתידין למיקם בתר משה למהוי זריזין בדיני ממונא 
ומתינין בדיני נפשתא, דלא יבהתון למימר לא שמעית, 

ברם משה רבן אמר לא שמעית, ואמר להון קומו ושמועו 
 מה די פקיד מימרא דה' לכון. 

תו וכתב הרא"ש בפירושו עה"ת: ושמעתי, ששאל או 24
מגדף, מה היה מאביו שאתם אומרים שהיה מצרי, אמרו 

לו, נהרג, ומי הרגו, אמרו לו, משה, א"ל, ובמה הרגת אותו, 
בשם המפורש, כדכתיב הלהרגני אתה אומר, כששמע אותו 

 נבל כן התחיל לחרף ולגדף.
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י ה' ָחק  וֹ ל ֵ ה  אָלם. ַוי ֵצֵ וֹ עֵמִאׁשֻ ָ ן ִאׁשֻ ֻבֶ

ְרֵאִלית.   ִיש ְ

 או משבת לשבת מונחת מערכה

 יצארבי ברכיה אומר, מפרשה שלמעלה 

י תם וֹ ]פרשת לחם הפנים[, לגלג ואמר, ֻבְ ב ָ ַ  ַהש  

ַיַעְרֶכֻנֻו, דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, 

 , בתמיה.תשעה ימיםשמא פת צוננת של 

 

 בשנית בבית מדרש היו האחים

פרשת בהעלותך )במדבר ט, הפעם השנית, ב

יד(, בטמאי המת שלא יכלו להקריב קרבן -ו

ר ָהיֻו ְטֵמִאים  ים ֲאׁשֶ פסח, ככתוב ַוְיִהי ֲאָנׁשִ

יֻ  ַסח ֻבַ ת ַהֻפֶ ם ַההֻוא וֹ ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלוֻ ַלֲעש 

ְקְרבוֻ  ְפֵני ַאֲהרֹןַוֻיִ ה ְולִּ ְפֵני מש ֶּ יֻ  לִּ ם ַההֻוא. וֹ ֻבַ

כששניהם  -ני אהרן וברש"י: לפני משה ולפ

באו ושאלום, ולא  יושבין בבית המדרש

יתכן לומר זה אחר זה שאם משה לא היה 

 26יודע אהרן מנין לו.

 כשבאו לפניהם בני הדודים

בזהות האנשים אשר היו טמאים לנפש אדם 

, ויהי 27שלוש דעות בחז"ל )סוכה כה.:( דתניא

אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, אותם 

רבי עקיבא אומר, מישאל  אנשים מי היו,

ואלצפן היו שהיו עוסקין בנדב ואביהוא. 

בני עוזיאל אחי עמרם  -]מישאל ואלצפן 

של משה  בני דודיםהיו  –אבי משה ואהרן 

 ואהרן[ 

 או שמא הם הקנקן משיבים

נושאי ארונו של יוסף היו, דברי רבי יוסי 

 הגלילי.

עצמות יוסף נקראים 'קנקן' בדברי חז"ל 

רים רבה ח, ד(, ולמה קברו אותן שאמרו )דב

בשכם, משל למה"ד לגנבים שגנבו חבית של 

יין, הרגיש בהם בעל חבית, אמר להם, יערב 

ם שותים את  ַאֻתֶ עליכם, אלא בחייכם ִמֻשֶ

למקומו, כך בשעה  החזירו את הקנקןהיין 

ֶכם מכרו  שמכרו השבטים את יוסף, ִמֻשְ

אותו, שנאמר ויאמר ישראל אל יוסף הנה 

יך רועים בשכם, אמר להם הקב"ה, אח

 החזירו עצמותיומשכם מכרתם אותו 

 לשכם. 

 או עושי מצוה משבעת הקרובים

רבי יצחק אומר, אם נושאי ארונו של יוסף 

היו, כבר היו יכולין ליטהר, אם מישאל 
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ותך, י(, ובפרה"ש, פינחס )כז, ב(, מביא את שבספרי )בהעל
שתי הדעות שבספרי )פינחס, ב( ושבגמרא )ב"ב קיט:( לפני 

ואח"כ לפני אלעזר, אפשר אם משה לא ידע אלעזר  -משה 
יודע, אלא סרס המקרא ודרשהו, דברי רבי יאשיה, אבא חנן 

משום רבי אלעזר אומר, בבית המדרש היו יושבים ועמדו 
 לפני כולם.

 דעות התנאים מובאות כאן לא לפי סדר הברייתא. 27



ואלצפן היו, יכולין היו ליטהר, אלא עוסקין 

היו. וברש"י שם: טמאי מת  במת מצוה

מצוה דווקא קאמר, דאפילו  לאו מת -מצוה 

מתיהן נמי מת מצוה קרי להו, דמצוה 

להתעסק בהן, כגון האמורים בפרשת כהנים 

שבעת ]ריש אמור[ שהכהן מטמא בו. ]היינו, 

 [הקרובים

 

 השלישית כשנמצא על ידי שומר

, המקושש בפרשת שלח השלישיתבפעם 

ָרֵאל -)במדבר טו, לב ְהיוֻ ְבֵני ִיש ְ לו( ככתוב ַוֻיִ

ר בַֻ  ְדֻבָ ְמְצאו  ֻמִ י ַוי ִּ ׁש ֵעִצים ֻבְ ם וֹ ִאיׁש ְמקׁשֵ

ת, ובחז"ל )ספרי שלח, ז; ילקו"ש  ֻבָ ַ ַהׁשֻ

במדבר, תשן( וימצאו איש מקושש עצים, 

אותו  שומרים ומצאומגיד שמינה משה 

 מקושש...

 מעביר תולש או מעמר

ונחלקו רבותינו על איזה אב מלאכה עבר 

, המקושש: אמר רב יהודה אמר שמואל

ארבע אמות ברשות הרבים  מעבירמקושש 

הוה, רב אחא  תולשהוה, במתניתא תנא 

 הוה. )שבת צו:( מעמרברבי יעקב אמר 

 הוא והמברך באותו פרק הסיפורים

 אך לא באותה מטרה אסורים

יֺחהוֻ  ֻנִ עה"פ שאצל המברך את השם ַוֻיַ

ָמר כותב רש"י: ויניחהו  ׁשְ ֻמִ לבדו, ולא  –ֻבַ

ששניהם היו בפרק  הניחו מקושש עמו,

ָמר הוא בית אסורים, הנקרא גם 28אחד . ִמׁשְ

ָרה ָ ִביא ָהָיה ָכלֻוא ַמט  , ככתוב ְוִיְרְמָיהֻו ַהֻנָ

ָרה )ירמיה לב, ב( ֻטָ ֲחַצר ַהֻמַ  29ֻבַ

 

 והשבוע חכמניות

-, בפרשת השבוע )כז, אהרביעיתוהפעם 

יא(, בטענת בנות צלפחד, אשר עליהן נאמר 

 היו.  מניותשחכברש"י )שם, ד( מגיד 

 פעמיים מנויות

ה  בנות צלפחד, ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלֻכָ

בפרה"ש )כו, לג;  מנויות פעמייםְוִתְרָצה, 

 30כז, א(

ים טענתן  כטענת שִניִֻ
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מעשה המקושש היה בשנה הראשונה, כדברי רש"י )במדבר 
בגנותן של   -טו, לב( ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו 

ישראל דיבר הכתוב, שלא שמרו אלא שבת ראשונה, 
עשה המברך היה בשנה השניה, ובשניה בא זה וחללה, ומ

בין אם גידף לאחר שנצטוו על הדגלים ובין אם לאחר 
שהצטוו על מצות לחם הפנים. ועיין מה שתרצו בחזקוני 

 )ויקרא כד, יב( ובגור אריה )שם, י(.
 .ראשונהועיין בפתרון חידת שלח, הערה  29
ושוב, בסדר אחר, בסוף פרשת בחקתי )לו, יא( ועיי"ש  30

 ברש"י.

ַרע טענתן,  ג ָ ה יִּ ָ ם ָאִבינֻו ִמתֻ ָלמ  ךְ וֹ ׁשֵ

ְחתֻ  ֻפַ , דומה מאוד לטענת הטמאים וֹ ִמׁשְ

ים בחידה,  ִנֻיִ ַרעָלמ ָ לנפש, ַהֻשְ ג ָ י  ה נִּ ְלִבְלֻתִ

מֲֹעד ן ה' ֻבְ ת וֹ ַהְקִריב ֶאת ָקְרֻבַ ָרֵאל וֹ ֻבְ ֵני ִיש ְ ךְ ֻבְ

 )במדבר ט, ז(

 זכות מגולגלת על ידן

כדתניא, ראויה פרשת נחלות שתיכתב על 

 שזכו בנות צלפחדידי משה רבינו, אלא 

ונכתב על ידן. ראויה היתה פרשת מקושש 

תחייב שתיכתב על ידי משה רבינו, אלא שנ

 שמגלגליןמקושש ונכתבה על ידו. ללמדך, 

 וזכות על ידי זכאיחובה על ידי חייב 

 )סנהדרין ח.(

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 סיפורים

 מאורי אור
 רבנן סבוראי

 
סדר השתלשלות הדורות 

 של תקופת רבנן סבוראי
 )מאמר חמישי בסדרת "מעולמם של קדמונים"(

יו רבנן סבוראי? באיזה שנים מי ה

חיו ופעלו? מדוע דבר קיומם לוט 

בערפל? והיכן נמצאים בארון 

הספרים היהודי יצירותיהם בשדה 

 ספר? על כך ועוד, בפרקים הבאים

 

 הגדרת התקופה –פרק מבוא 

אחת החוליות הזוהרות בשרשרת 

דורות העם היהודי, היא התקופה 

בת מאה שנה ושמונים שנה ותשע 

משנת ד' אלפים ר"ס ועד  שנים,

, בה חיו 31לשנת ד' אלפים תמ"ט

 . רבנן סבוראיופעלו 

חרף העובדה שפרק זמן נכבד זה 

עטוף בהינומא של מסתורין, וערפל 

של חוסר בהירות אופף אותו מכל 

עבריו, אין ספק בדבר שאותם ענקי 

הרוח שעיטרוהו והטביעו עליו את 

חותמם, חקוקים באותיות של זהב 

מי ישראל כמעתיקי בדברי י

השמועה ומנחילי תורת רבותינו 

 האמוראים לדור אחרון.

                                                             
 פי ספר הקבלה להראב"ד. על 31

כפי שצוין בראשי פרקים במאמר 

על רבינו עובדיה מברטנורא, 

חתימת התקופות והצבת גדר 

הפרדה בין הדורות, לקרות 

לחכמיה התקופה בכינוי כולל 

חדש, 'התנאים', האמוראים', וכן 

גורל -הלאה, נעוצה במאורעות הרי

ינו לחלוטין את פני הדור, שש

שבעקבותיהם כמו לחש קול פנימי 

לחכמי הדורות 'לעשות חושבים' 

ולשנות את מעמדם של חכמי 

התקופה הנוכחית ממעמדם של 

החכמים שקדמו להם ]בחתימת 

תקופת התנאים היתה כתיבת 

המשנה על ידי רבי, ובחתימת 

תקופת הראשונים היו שלוש 

ת תופעות, ששלשתן מהוות אפשרו

לשינוי המעמד: "התפתחות 

הדפוס" "גירוש ספרד" ו"כתיבת 

 ספר הטור"[.

מזדקרת כמו מאליה השאלה: מהו 

המשקל שגרם -המאורע כבד

לנעילת תקופת האמוראים, 

ופתיחת תקופה חדשה של 

 "סבוראים"? 

ישנה השערה, המבוססת על 

הצלבה בין מקורות שונים, כי בימי 

רבינא ורב אשי פסקה הגדלות מעל 

שולחנם של היהודים בגולת בבל, 

מפאת כמה מאורעות מדיניים אשר 

החלישו את כח השפעתם של 

גדולי האומה, מה שהשליך על 

שינוי השם לדורות הבאים 

 מאמוראים לרבנן סבוראי. 

כמו כן מצאנו בגמרא "רבינא ורב 

סוף הוראה", ההסבר  –אשי 

המקובל למונח 'סוף הוראה', 

שערכו  שרבינא ורב אשי היו אלו

וסגננו את דף הגמרא כפי שהוא 

. עלעול 32במתכונתו הנוכחית
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ספרים וסופרים, כי בשעה שסדרו רבינא ורב אשי את 
מסכתות הש"ס השביעו שרי מעלה שיביאו למקומם 

שבחוץ לארץ מאוויר ארץ ישראל, ורק לאחר מכן החלו 
 לכתוב את התלמוד. 



באגרת רב שרירא גאון יגלה שרב 

שרירא גאון מספר בהחלטיות, כי 

מלאכת הכתיבה של אלפי דפיהם 

של מסכתות הש"ס התפרסה על 

פני כמה מאות שנים, כשבכל דור 

ודור נבנה נדבך נוסף במפעל הענק 

של החקיקה בכתובים של זאת 

פה המצויה עתה -תורה שבעלה

בידינו, רבינא ורב אשי לא היו 

העורכים היחידים של הש"ס, ומה 

היה פועלם למען חקיקת התלמוד 

 גיליון לדורות עולם? -עלי

העורכים התשובה: הם היו 

  הסופיים.

כל סוגיות הש"ס עברו מדור לדור 

מלה במלה, ורבינא ורב אשי עשו 

את מלאכת ה'מכה בפטיש', וברכו 

על המוגמר באופן סופי בסגנונם 

 הם.

דברים דומים מוצאים אנו באשר 

לספר התהילים. שמזמוריו נאמרו 

על ידי עשרה מזקני אומתנו 

לדורותיה, ואף על פי כן נקרא ספר 

התהילים על שמו של דוד המלך, 

עד שהפסוק 'כלו תפילות דוד בן 

תפילות  כל אלוישי' דורשים חז"ל '

כי כולם 'נתקנו דוד בן ישי', ומדוע? 

על ידו'. לפי דעת ה'יפה קול' בשיר 

לא ממש באותו לשון  33השירים

עצמו שאמרום הראשונים אמרם 

דוד, רק שברוח קדשו סידר דבריהם 

במלים ומליצות יותר ערבים, וזו 

 הכוונה שהוא "מנעים זמירותיהם". 

 

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 סיפור
 "אחלה פניך המאירים"

שכל האדם לראות "כאשר זכה 

אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס 

גיל אין קץ, ונשמתו -בו שמחת

נעימה עליו, והדמיון משלים עם 

השכל לחזות בנועם ה', וכל תענוגי 
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בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה 

מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה 

מגוף העכור ומשוטטת בשמי שמים. 

ובהעלות האדם בערכי קודש אלו, 

ניו עולם חדש, כי אפשר נגלה לפ

לאדם בעולם הזה להיות כמלאך 

לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל 

תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג 

של דבקות האדם ליוצרו יתברך. 

הכח הטמיר הלזה הוא אחד 

מכוחות הטמירים שנתן היוצר 

בנשמת האדם, וכח זה מעיד על 

קשר הגבר ליוצר כל היצורים ואשר 

את בוראו ולדבקה נברא לעבוד 

 בו".

)לשונו הזהב של מרן החזון איש 

 זצ"ל(

 

הבחור המשמש של מרן הרמ"ע 

מפאנו היה טרוד עד למעלה ראש 

בענייניו האישים. לאחר שעה 

ארוכה ננער לפתע פתאום וקפץ 

ממקומו כנשוך נחש, אוי! איך 

שגיתי בהיסח הדעת מתפקידי 

 החיוני! 

הוא נכנס בנשימה טרופה ובצעדים 

רצים אל החדר, מה שראה נמ

הפעים את רוחו ושלהב את נפשו 

 למשך ימים רבים...

עבודתו בקודש של המקובל 

האלוקי הרמ"ע מפאנו מלווה היתה 

ל -בכיסופים יוקדים ואינסופיים לק

חי, הן תורת הקבלה היא אצלו 

תורת חיים, ולדידו אין הספירות 

העליונות והמידות הקדושות 

כבשונו נושאים עמוקים גרידא מ

של עולם, אלא בלבבו משכן בנה 

להדר כבודו של קונו, ובכל עת וכל 

שעה היה נכנס לפרדס, משייט 

בעולמות עליונים, ומייחד ייחודים 

 טמירים.

מלבד הדבקות התמידית בריבון 

עלם ועלמיא עד כלות הנפש אשר 

יומם ולילה לא שבתה, אף היה 

נוהג דבר יום ביומו להסתגר בחדרו 

לערוך עליית נשמה,  למשך כשעה

בה ראה מה שראה והשיג מה 

 שהשיג.

אם אנשים כערכינו מחויבים על פי 

ההלכה להעמיד שומר לקריאת 

שמע ולכל דבר שבקדושה במקום 

שהשכחה מצויה, הרי שאצל אותו 

שרף מחיות הקודש איפכא 

מסתברא, בהיותו מודע לרום ערכו 

ושגב קדושתו, השגיח על עצמו 

יבוא ליטול את  בשבע עיניים, לבל

 חלקו בגן עדן קודם זמנו.

לשם כך, שכר בכסף מלא בחור 

אשר רגליו נטועות כמסמרות 

בעולם המעשה, לעוררו בתום 

השעה הקבועה, ולהזכירו מצוות 

 "וחי בהם".

אותו משמש היה נאמן ומסור בכל 

רמ"ח ושס"ה לתפקידו, ובכל יום 

ויום כשהרמ"ע מפאנו היה מתהלך 

המלך בינות בחצר גינת ביתן 

לאראלים ולכרובים, ושומע באוזני 

בשר את משק כנפי השרפים 

והאופנים, היה הבחור שומר את 

מפתן הדלת, ועם סיומה של 

השעה, או כשדומה היה לו כי 

נשקפה סכנה מוחשית לחיי רבו, 

פורץ היה ברוח סערה אל החדר 

 ומחזיר את הרמ"ע לעולמנו.

ויהי היום, הרמ"ע מפאנו עלה 

והתענג מזיו השכינה למרום 

מהרגלו, והמשמש... נרדם על 

משמרתו... אולי ההרגל הוא 

 שהקהה את חושיו.

כשנזכר, נכנס בסופה וסער החדרה, 

וראה את פניו של הרמ"ע כשהם 

מאירים בנהירו עילאה. לקח אותו 

 האלוקים. 

)מפי הרה"ג ר' מרדכי נויגרשל 

 שליט"א(
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