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פרשת מטות
כ"ד תמוז התשע"ט

מוצא שפתיך תשמור!
והנדרים הם מההלכות החמורות ביותר,  פרשתנו פותחת בדיני הנדרים. השבועות 
ודווקא בהם יש פירצה נוראה. יש כאלו, שעל כל דבר, קטן כגדול, בכל ויכוח ושיחה, 
ניתן לשמוע מפיהם: ״בחיי שכך היה״. או - חמור ונורא לאין ערוך - ״בחיי השם!״ וכמה 
נורא החטא, כמה איום העונש, הרחמן ישמור ויגן: ״בעוון נדרים, בניו של אדם מתים 
כשהם קטנים״, בר מינן, והאישה נענשת, רחמנא ליצלן. ״בעוון שבועת שוא, ושבועת 
שקר, חיה רעה מתרבה, והבהמות מתות, ובני אדם מתמעטים, והדרכים משתוממים״.
רבותינו מסרו לנו, שהשטן ממקד את כל המאמצים כדי להחטיא את האדם בחטאים 
יודע כמה צרות המיטו  וזוהי דוגמא לכך. מי  ואיום.  נורא  כאלו שהעונש עליהם הוא 

השבועות והנדרים שנפלטים בקלות שכזו!
שמים  שם  להוציא  שלא  פינו,  מוצא  על  לשמור  אותנו  חינכו  אבותינו  כאשר  פעם, 
לבטלה, להזהד בשבועות, לברוח משקרים, להמנע מקללות, קיבלנו מפיהם את האמת 
ותרבות  כפירה  של  ורוחות  התמעטו,  והדורות  התדרדר  שהעולם  כיום,  שהיא.  כמו 
ומסורת  האבות  קבלת  את  לנו  להמחיש  הוא  ברוך  הקדוש  ביקש  חטאים,  אנשים 
וקולו   - לך, שאדם מדבר פה  כוחה של מילה? דע  הדורות. מבקש אתה לדעת מהו 
נשמע בקצה העולם! דע לך, שהאדם יכול להפעיל מחשבים ורובוטים באמצעות קולו, 

ותבין ש״חיים ומוות ביד הלשון!״
ואוזן שומעת״, האמינו הכל  עין רואה  ״דע מה למעלה ממך,  פעם, כשאמרו חכמים: 
שכך הדבר. היום, המחישו לנו זאת. לוויינים משוטטים במרום ומצלמים הכל, מתעדים 
הכל. רואים הכל, וצופים בכל הנעשה על פני כדור הארץ. נדע ונבין, כי גדול עד מאוד 
כוחה של המילה הנאמרת. הן לטובה, כח של תורה ותפילה, והן - חלילה - לרעה. נדע 

זאת, ונמנע מאיסורי שבועות ונדרים! אם נדרנו - נשמור על מוצא פינו!
אבל, שואל רבינו ה״בן איש חי״ זצ״ל בספרו ״אדרת אליהו״, איך קורה שאדם נכשל 
בעוון חמור זה? נתבונן ונחשוב: הוא נודר בעת צרה, מכיון שהוא מאמין שבזכות הנדר 

יוושע. אז איך זה שאינו משלם את נדרו?
ועל כך ענה - במשל. משל לאדם שראה וילה נהדרת, יפהפיה, ואחד מחלונותיה שבור. 
עניות  ״אין  הרי  האיש:  השתומם  מרובבת...  סחבה  קבעו  החסרה,  הזכוכית  ובמקום 
במקום עשירות". זה לא הולך ביחד, הוילה היפה והמהודרת עם הסמרטוט שבמסגרת 

החלון! אמרו לו: אין פשוט מזה. אדם עשיר בנה את הוילה, ונפטר. 
בנו ירש את רכושו וביזבזו. עכשיו הוא נותר עם הוילה - ובלא פרוטה בכיסו...

אם כך, הכל מובן!
הוא הדין, אמר רבינו  ה״בן איש חי״, בנו. חז״ל אומרים על הפסוק: ״שחורה אני ונאוה״, 
שחורה אני - במעשי. ונאוה - במעשי אבותי. הם הורישו לנו הון רוחני עתק. השאלה 
היא מה עשינו בו... הם לימדו אותנו, למשל, שמילה של אדם היא קודש. ששבועה היא 
זהב. שנדר שמקיימים אותו - פודה מכל צרה. ואנחנו ירשנו את האוצר הנפלא הזה, 
וקבענו בו סחבות... הקליפה נשמרה. המילה - בלי התוכן. השבועה - בלי האמת. והנדר 
)״בעזרת  לשון  ביטויי  הכוונה,  בלי   - התפילה  הלאה:  להמשיך  ואפשר  הקיום.  בלי   -

השם״, ״אם ירצה השם״( - בלי מחשבה על תוכנם...
מובן, שאין הדברים אמורים לגבי כלל הציבור. ישראל קדושים הם. הדברים נאמרים 
ודאי  ונדר עקר. מעתה,  לחומרה שבשבועת שוא  מודעים  אלו, שאינם  לגבי  ורק  אך 

יקיימו את המאמר: ״חכמים, הזהרו בדבריכם״!

סיפר מרן זיע"א אודות יציאתו ממצרים:
בעת שרציתי לשוב ממצרים לארץ ישראל, הייתי הולך 
למשרד החוץ כדי להסדיר את הדרכון שלי, אבל אנשי 
כדי  כנגדי,  ברשע  עלילות  עושים  היו  המצרי  הממשל 
בכל  ניסו  והם  מלחמה,  זמן  זה  היה  משם,  אצא  שלא 

דרך שלא אשוב לארץ ישראל.
היה שם יהודי אחד ששמו ליאון גבאי ע"ה, והיה יודע 
לקרוא בכף היד של האדם את כל מה שעבר עליו, והנה 
נותנים  על שלא  בצער  אותי שאני  ראה  הימים  באחד 
לי לשוב לארץ ישראל, מיד הציע לבוא איתי למשרד 

הפנים שם ולנסות לסדר את העניינים.
הגענו יחד למשרד, היה שם איזה פקיד ערבי, אמר לו 
ליאון גבאי לאותו פקיד: תן לי את כף ידך! וכשנתן לו 
ידו, התחיל לומר לו כל מה שעבר עליו, והכל  את כף 

היה נכון, השתומם אותו פקיד.
לבסוף שאל: מה אתה רוצה אדוני? אמר לו ליאון גבאי: 
אני רוצה שתביא את הויזה והדרכון של החכם הזה, כדי 
שיוכל לשוב אל ביתו, ואכן תיכף קם הפקיד וסידר את 
ליאון  של  מחכמתו  מתפעל  שהיה  מפני  העניינים  כל 
גבאי, ולא נח עד שנתן בידי אישור יציאה, וב"ה בתוך 

יומיים מאז כבר הייתי בדרכי לארץ ישראל.

זמן תורה לחוד וזמן ציבור לחוד
לפני שנים ספורות, נקלע הציבור הספרדי למצב קשה 
וכל בית ישראל נשאו את עיניהם למוצא פי קודשו של 

מרן פוסק הדור זיע"א.
פנימה,  רבנים אל הקודש  נכנסה משלחת  באותה עת 
ובראשם מורנו הגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א, 
יוסף,  פורת  ישיבת  וראש  התורה  חכמי  מועצת  ראש 
משנכנסו  זיע"א.  מרן  של  קודשו  דברי  לעצת  לשמוע 
רבני המשלחת אל הקודש פנימה, ראו את מרן שקוע 
רבים,  ספרים  פתוחים  וסביבו  העיון,  בעומק  כולו  כל 
פוסקים ראשונים ואחרונים, חדשים גם ישנים, ואין לו 

בעולמו אלא ארבע אמות של תורה והלכה.
עצה  דברי  ולהשיתם  עימם  לשוחח  מרן  שנפנה  בעת 
ותושייה, פנה הגאון חכם שלום הכהן ושאל את מרן: 
"כיצד כבוד תורתו מסוגל להתרכז בלימוד עיוני בשעה 

גורלית זו שהעולם סוער כספינה בלב ים גועש?!".
לשמע תמיהתו השיב מרן בפשטות ואמר: "זמן תורה 
לחוד, ואז שוכחים מטרדות ועול הציבור, וזמן הציבור 
פנו  זה,  מחזה  גודל  בראותם  המשלחת  חברי  לחוד!", 

ואמרו: "הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו?!".

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


עזרה בבית )א(
בבתינו  ד'  ברוך 
תמיד  יהיו  הברוכים 
מעבר  מטלות  הרבה 
צריך  קניות,  להשלמת  למכולת  לרוץ  יצטרכו  תמיד  והקבועים,  המוגדרים  לתפקידים 

מתנדב להעביר חבילה לבן בישיבה ואחד שיעזור לסבתא, אלו מעשים שבכל יום. 
מי מדבר על תקופות עמוסות כערבי שבתות וחגים, או ערב חתונה וכדומה, ימים בהם 
הבית חורג מהמסלול הרגיל, ואז אם אין אווירה של עזרה בבית הכול נופל על ההורים, 

או על אחד הילדים שאינו יודע לסרב וכל עזרתו נובעת מחוסר ברירה. 
חייבים ליצור בבית אווירה שכדאי וחשוב להושיט יד מעבר לנדרש, ולהיפך, כל המרבה 
הרי זה משובח. החכם הוא זה שמשכיל לעזור והמסכן הוא זה שמתחמק מכל מטלה. 
הדברים  ברור,  וכיוון  עקביות  עם  אך  ביומיים,  ולא  ביום  קורה  לא  זה  דבר,  בכל  וכמו 

נקלטים ומופנמים. 
העזרה  בחלק  הנפש.  חלקי  בהבנת  חשוב  חלק  נקדים  שונות  הפעלה  מערכות 
תפקידים  מבצעים  כשאנו  הפועלים  מאלו  אחרים  נפש  כוחות  פועלים  ההתנדבותית 

מחייבים. כדי לבצע תפקיד קבוע נדרשת הכנעה, קבלת מרות ועקביות והיא תתבצע 

בכל מצב. מנגד, כדי להתנדב צריך לגלות תכונות וכוחות נפש של נתינה/ חסד/ נדבת 

לב, והיא תתבצע רק מתוך חשק ורצון. אחד העושה חסד רק מחוסר ברירה, אינו בעל 

חסד אלא אדם מנוצל! חינוך לחסד לשם חסד חינוך לחסד אינו חיוני רק לתפקוד תקין 

של הבית, חינוך לחסד הינו חינוך למשהו מהותי בחייו של יהודי. 

עלינו לגדל ילדים בעלי חסד שיהיו אנשי חסד במהותם. גם אם אנחנו בבתינו מסתדרים 

ללא עזרת הילדים, חייבים אנו ליצור הזדמנויות לחינוך לחסד. מחובתנו לחפש איזה 

דוד, או דודה, שכנה או מכרה, הזקוקים לעזרה שהם יהיו אלו שדרכם נלמד את ילדינו 

חסד מהו. 

כל אמא מתחננת ומבקשת לילדים בעלי חסד גומלי חסדים. כל אחת בסגנונה. איננו 

לילדים  מתחננים  אנחנו  הרצפות,  ושטיפת  הכלים  ברחיצת  עזרה  על  אז  מבקשים 

שורשה  הבריאה  כל  ובעצם  חסד'  'תורת  בשם  נקראת  התורה  חסד'...  'אנשי  שיהיו 

מחסד הבורא שחפץ להיטיב עם בריותיו ומהיסודות של הדבק במידותיו הוא 'מה הוא 

מחויבים  אנחנו  גם  כך  מתים  וקובר  חולים  מבקר  הקב"ה  מה  רחום',  אתה  אף   רחום 
המשך בגליון הבא אי"ה להיות כך. 

ככל היוצא מפיו יעשה
והיה  ברק,   – בבני  פונביז'  בישיבת  למד  הי"ו  הלר  יהושע  ר'  הרה"ח 
מקורב לראש הישיבה הגאון רבי יוסף כהנמן זצ"ל. הלה הבחין שבראש 
השנה נוהג הרב לאכול ביחידות, וגם כשנשא את הרבנית בזיווג שני, 
המשיך לנהוג כך. היות שתהה על מעשה הצדיק, הרהיב עוז בנפשו, 
ושאל את הרב: "תורה היא וללמוד אני צריך. ילמדנו רבינו, מה הטעם 

שמעלת כבודו אוכל לבד בראש השנה?".
לו, מהי הסיבה:  וסיפר  נדהם הרב לשמוע, שמישהו שם לב למנהגו, 
היה  הישיבה,  עבור  מגבית  לערוך  לארה"ב  נסעתי  ה'תרפ"ט  "בשנת 
ליל ראש השנה אבל הבנתי,  הוזמנתי לסעודת  זה לפני ראש השנה, 
יכולתי  ולא  נבוך  הייתי   – עבורי  מתאימים  אינם  והחברה  שהמקום 
הנני  למזמין,  אמרתי  הולמת  תשובה  במחשבתי  עלתה  והנה  לסרב. 
נוהג לאכול בליל ראש השנה ביחידות, הלה קיבל את דבריי בהבנה, 
ולא נעלב. מאז אני נוהג לאכול ביחידות בליל ראש השנה, כיוון שכך 

יצא מפי, וככל היוצא מפיו יעשה".
דיבור  כל  שכן  אמת'   'אמרי  ה  בשם  מגור  האדמו"ר  כונה  בכדי  לא 
היוצא מפיו, התקיים ומעולם לא יצא מפיו דבר, שאינו אמת. יום אחד 
נכנס אחד מחסידיו בבהלה אל רבינו וביקש רחמים על בנו, שחש מזה 
מספר ימים שלא בטוב, וכרגע הוא בדרך לבית הרפואה לאבחון מצבו. 
הוא  בסדר,  יהיה  "הכל  ואמר:  בראשו  הנהן  בפניו,  התבונן  האדמו"ר 
יחזור הביתה בריא ושלם!". שמח ומעודד מדברי הרבי חזר האיש אל 
רעייתו, ששהתה כבר בחדר המיון, כאשר הוא מבחין, שמבט פניה לא 
מבשר טובות. בירור קצר העלה, שהבן סובל מחיידק מסוכן, ואם לא 
ינותח בשעות הקרובות, הוא עלול להידרדר לסכנת חיים. האב סב על 

עקבותיו, התפרץ אל הרבי ולאחר שהסביר את המצב, ביקש ברכה.
יהיה  הכל   – לך  אמרתי  "כבר  ואמר:  ברוגע  בראשו  הנהן  האדמו"ר 
בסדר, הוא יחזור הביתה בריא ושלם!" כשהוא מחוזק מדברי הרבי חזר 
האיש לבית הרפואה, והתברר, שהמצב הידרדר, ונותרו לילד רק שעות 
ורץ  התייאש  לא  האבא  אותו.  לנתח  סיבה  שאין  כך  לחיות,  ספורות 
והתחנן  רגליו  על  נפל  כרוח סערה,  נכנס  הרבי,  אל  כוחותיו  בשארית 
דפק  האדמו"ר  הרפואה.  בבית  קשה  במצב  הנמצא  בנו,  של  חייו  על 
על השולחן קם ואמר: "הלא אמרתי לך! הכל יהיה בסדר! הוא יחזור 
הביתה בריא ושלם"! האיש קם והעז לשאול: "אבל כבוד הרב, מהיכן 

הביטחון שכך יהיה!?"
תפס אותו הרבי ואמר: "הבט! רואה אתה את הזקן שמסתיר את הפה 

שלי… מעולם לא יצא ממנו משהו, שאיננו אמת! "
נפעם האיש מעוצמתו של הרב. הוא רץ לספר לרעייתו. אך כשהגיע 
לבית הרפואה, הוא לא מצא את בנו בטיפול נמרץ – הילד כבר היה 

בדלפק השחרור… אלו הם אנשי אמת ושכל דבריהם אמת לאמיתה.

"איש כי ידר נדר לה'" )ל, ג(.
יעקב",  "ישועות  בעל  בורנשטיין,  יעקב  רבי  בגאון  נכרו  בילדותו  כבר 

כשרונות נדירים, וכאשר הגיע לגיל שתים עשרה, נתנו בו עיניהם כמה 

מעשירי העיר לקחתו כחתן.

פעם אחת שלח אחד מעשירי העיר את אחד הלמדנים הגדולים, כדי 

שיעמוד על טיבו של הילד, האם באמת עילוי נפלא הוא.

כאשר נפגשו הושיט הילד את ידו באמירת שלום עליכם כנהוג.

האם תוכל לומר לי – שאל הבוחן – פלפול על אמירת "שלום עליכם"?

אנשים  שני  כאשר  מדוע  שאלה:  אותך  אשאל   – הילד  ענה   – ודאי 

"עליכם  משיב:  השני  ואילו  עליכם",  "שלום  הראשון:  אומר  נפגשים, 

השלום"?

אלא – תירץ הילד – בגמרא מסכת נדרים )דף י( אמרו חז"ל: כי אדם 

הנודר נדר, אל יאמר: "לה' נדר", אלא יאמר: "נדר לה'", מפני שחוששים 

שמא ימות באמצע דיבורו ונמצא מוציא שם שמים לבטלה.

"שלום" – המשיך הילד – הוא אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. 

אם כן, לכאורה, מאותו טעם היה צריך לומר תמיד: "עליכם השלום", כדי 

שאם חלילה ימות באמצע דיבורו, לא יוציא שם שמים לבטלה. אולם 

כבר נאמר: "המקדים שלום לחבירו מאריכין לו ימיו ושנותיו"! מפני כך 

הראשון יכול לומר: "שלום עליכם", כי אין חשש שימות באמצע דיבורו, 

שהרי הקדים שלום לחבירו...

אולם השני שלא הקדים עונה: "עליכם השלום"...

"אך את הזהב ואת הכסף... כל דבר אשר יבא באש תעבירו 
באש וטהר" )לא, כב–כג(.

מפסוקים אלו דרשו חז"ל הלכות הגעלת כלים. 

מהמילה: ״אך" למדנו, שהכלי חייב להיות נקי לגמרי מכל חלודה או דבר 

אחר הדבוק בו, כדי שיישאר הזהב או הכסף בלבד!

בפסוק אחריו אנו לומדים, כי כל כלי, טהרתו תהיה כדרך שימושו, שכך 

נאמר: ״כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש" – אם עיקר שימושו של 

הכלי הוא באש, טהרתו אף היא באש!

מכאן אנו לומדים – אמר רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה״חפץ חיים״ 

– איך למרק את נפשו של האדם מעבירות שבידו. תחילה עליו לנקות 

את כל הדבוק בו, היינו שיתחרט על כל מעשיו הרעים ויתנתק מעבירות 

שבידו כליל.

לאחר מכן – המשיך ה׳׳חפץ חיים״ - על האדם לחזור בתשובה בדיוק 

כשם שחטא. כגון: אם חטא בהתלהבות, עליו לשוב אל ה׳ בהתלהבות. 

אם חטא ברבים, עליו לשוב אל ה׳ ברבים. אם חטא בפיו, יקבל מעתה 

על עצמו לדבר בדברי תורה.

רק אז – סיים ה׳׳חפץ חיים״ – יגיע האדם למדרגת ״וטהר"!


