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  פניני� לפרשה
  " 'וידבר משה אל ראשי המטות וגו"

  )ב, ל(                                        
הטע שהקדי פרשת מטות לפרשת מסעי 

שלפני שהאד יוצא : אפשר לפרש בדר� הרמז
 למסע בדר� ואינו יודע איזה מכשולי וקשיי

 צרי� הוא לעשות לעצמו –צפויי לו בדרכו 
י נדרי שמקבל "רי וסייגי עבטר צאתו גד

וכמו שמצינו אצל יעקב אבינו , על עצמו
וכמו " וידר יעקב נדר"כשיצא מבאר שבע 

   ".יעקב פתח בנדרי תחילה"ל "שאחז
  )מי השילוח(

  
  )ג, ל(                 "'איש כי ידר נדר לה"

הדא הוא דכתיב כי לא ידע האד : "ובמדרש
  ".את עתו

פסוק זה שמביא המדרש ופליאה היא מה עני� 
שבשעה שהאד נודר ' מצינו בגמ, בר? לכא�

" 'קרב� לה"כי א " קרב�' לה"קרב� אל יאמר 
ולא יסיי את ' משו שמא יבטא את ה

המילה קרב� ויהא מוציא ש שמי לבטלה 
ומבארי המפרשי כי החשש הוא ). 'נדרי י(

בטר יספיק " לה"פ� ימות פתאו אחר מילת 
זהו איפוא ". קרב�"ר ג את מילת בידו לומ

נדר "שלפיכ� אמר הכתוב , הכוונה שבמדרש
לא ידע האד "משו ש" נדר' לה"ולא " 'לה

 ויש מקו אפוא לחשוש פ� ימות –" את עתו
באמצע ויהא מוציא ש שמי לבטלה ועל כ� 

 ".'ואחר כ� לה" נדר"עליו לומר תחילה 
    )נחל קדומי� וקדושת לוי(  

  
  "ברו ככל היוצא מפיו יעשהלא יחל ד"

  )ג, ל(  
  .הוא מיותר" ככל היוצא מפיו יעשה"לכאורה 

אלא הוא תוכחת מוסר שהאד יהיה נאמ� 
בדיבורו וישמור מוצא שפתיו א$ שלא היה 

כעני� . בדר� גדר ולא היה מחוייב בדברי
לקמ� (ה לבני גד וראוב� "שאמר משה רבינו ע

 –י "רשפי, "והיוצא מפיכ תעשו). "כד, לב
שקבלת עליכ לעבור למלחמה עד כיבוש 

הבטיחו מה שלא היו  ' עוד דבר א', וחילוק וכו
שלא היו מחוייבי , דהיינו. מחוייבי לעשות

ש "רק לצאת ע ישראל ביחד במלחמה כמ
האחיכ יבואו ) "'ש פסוק ו(ה "לה מרע

ש (וה קבלו , "למלחמה ואת תשבו פה
ושי לפני בני ואנחנו נחל% ח) "ז"פסוק י
        .שה רוצי ליל� בראש, "ישראל

 )ה"של(

��������  
, וכמו שאד כשהוא מדבר מוציא הבל מפיו

, וראיה לזה, ואותו הבל הוא חלק חיותו
 שאחר שתצא הנשמה מהגו$ לא 

 
 
 
 

 
 

נמצא שאותו . נשאר בו לא הבל ולא דיבור
ההבל שיוצא מפיו בעת הדיבור הוא מחלק 

. א לדבר דברי בטלילכ� נצטוינו של, נשמתו
וכ� שמעתי  .שמפטיר בה חלק נשמתו

לא יחל דברו "פ "ל עה"ש שורק ז"מהחכ ר
שאי� לאד לעשות , "ככל היוצא מפיו יעשה

א , כי ככל היוצא מפיו יעשה, חולי�, דבריו
טוב וא רע כ� עושה ובורא סניגורי או 

  ).עקב" ליקוטי תורה"ל "האריז. (קטיגורי
, תא חזי): ז"ב מ"ח(ק " בזוהומקור הדברי

סלקא , ההוא מלה דנפיק מפומיה דבר נש
.אי לטב אי לביש, ואתער אתערותא לעילא

 )באר משה(          

��������  
) ח"תהלי נ(פ "ע:) ט"חולי� פ(ל "הנה אחז

מה אומנותו של , "האמנ אל צדק תדברו�"
יכול א$ , ז ישי עצמו כאל"אד בעוה

 הזהירו –" ו�צדק תדבר"ל "ת, לדברי תורה
כאילו . ל לבני אד לעשות עצמ כאל"חז

והרי אנו , רק בזה תלוי כל כשרו� המעשה
 רואי בעינינו כמה אלמי בעול וה

  .רוצחי וגנבי ומנאפי
ושו , ח איברי"א� ידוע כי האד נברא ברמ

כ כמו "אבר לא יעשה רוש למעלה במעשהו כ
� רע ה� טוב וה. וכל היוצא מפה האד, הפה

אבות (ש "כמ, יעשה תיכ$ רוש למעלה, ו"ח
, ירצה, אי� ל� דבר שאי� לו מקו) ג, ד

ובעבור רוש זה אמרו שיעשה עצמו , למעלה
ז יעשה "שעי, "צדק תדברו�"אבל , כאל

לא , "ש לא יחל דברו"וז, רוש טוב למעלה
  ו דברי פיו "יחלל ח

ת הלא אי� בזה "וא. בדברי הבל וליצנות
ככל היוצא "א כי "לז, בור בעלמאמעשה רק די
לכ� אל . הדבור רוש למעלה" מפיו יעשה

  ).       מדרש שמואל(, יקט� בעיני� הדבור

��������  
רכב "בש ) א"פ" (קב הישר"' וכתב בס

מעשה שארע בימיו שהיו יושבות כמה " אליהו
נשי והיו מדברות בעני� שצרי� אד לית� 

 ותאמר אשה, ח אחר מותו על כל מעשיו"דו
כי , אי� אני יראה מזה: ד שחוק"אחת מה ע

ד של מעלה וישאלו "בבואי ליו הדי� לפני בי
אעשה את עצמי . אותי למה עשית זאת וזאת

ולא היו ימי מועטי עד שנעשתה . אלמת
הרי שדיבור האד עולה , אלמת עד יו מותה

  .כ"למעלה ועושה רוש ע
א הוא דיבור טוב , וכ� נברא ממנו מלא�

וא היא דיבור רע ,  ממנו מלא� טובנברא
עליו נברא ממנו מלא� רע ומשחית המקטרג 

 &  של האד &ככל היוצא מפיו " וזה, תמיד
' פ" ליקוטי תורה"ב' י הק"האר(מלא� " יעשה
  ).עקב

 שומר פיו ולשונו שומר ) "ג"א כ"משלי כ(ש "וז
 
 
 

 
השומר פיו מלדבר דברי , "מצרות נפשו

עושה בזה , ר" לשוהליצנות רכילות, אסורי
צדק "א� , שמירה לנפשו ממחבלי ומקטרגי

     . ת ותפלה שירות ותשבחות"היינו ר" תדברו�
  )      שער בת רבי�(

  
"�   )ב, לא(               "אחר תאס� אל עמ

, יתכ� דא היה מלחמת מדי� אחר מות משה
 היו אומרי שכל ימי משה לא היה נלח

לפי שהיה , להלפי שמשה החני$ . במדי�
לכ� . וישב במדי� שני רבות, חות� יתרו

, ועיי� מדרש, מוכרח היה לנקו קוד מיתתו
  )מש� חכמה (                      .   ופשוט

��������  
חיי זוננפלד ' צ ר"שמעתי דבר נחמד מפי הגה

ל שהסביר מפני מה נתלתה מיתת משה "זצ
, כי במלחמת מדי� נהרג בלע, במלחמת מדי�

ואת בלע ב� בעור הרגו ) "'פסוק ח (ש"כמ
כי בלע גיל את כח הטומאה , "בחרב

המתנגד לכח הטהרה והקדושה שנתגלמו 
, וזה לעומת זה עשה האלקי, באדו� הנביאי

ולא היה זה אפשרי שכח הקדושה יסתלק מ� 
וכח הטומאה בדמותו של בלע הרשע , העול

 שלפני, ולפיכ� היה הכרח בדבר. עוד ישלוט בו
ה יסתלק כח "הסתלקותו של משה רבינו ע

                               . וזה הושג במלחמת מדי�. הטומאה מ� העול
    )פרחי שושנה(

  
  )ה, לא(            "וימסרו"

 להודיע� שבח� של רועי ישראל כמה –י "פירש
עד שלא שמעו במיתתו , ה חביבי� על ישראל

 מעט עוד) "ד, שמות יז(מה הוא אומר 
ומששמעו שמיתת משה תלויה , "וסקלוני

עד שנמסרו על , לא רצו ללכת, בנקמת מדי�
  ).ר"ספרי במד(, כרח�

  ".וסקלוני"מה שייכות יש לשבח מה שאמר ' ק
כי דברי ריבות שיש לישראל ע , והעני�

הוא לרעה ' א, רועיה משתמע לתרי� אפי�
, כמו כ� הפשוטו השני היא לחשיבות

, יה כאילו היה אביהשמחשבי את רוע
וכ� אמר , כ צועקי תמיד נתו� תת� לנו"ע

ועתה ". א אנכי ילדתיהו) "יב, לעיל יא(משה 
ה לא רצו "שראינו שבשעת מיתת משה רבינו ע

נתגלה למפרע שהרי כל שרבו עמו , ללכת
, שהחזיקו אותו לאב, ישראל היה מצד מעלה

 .וכ� ראוי להחזיק לכל רועי נאמ� לאב ולפטרו�
 )'ה הק"של(         

��������  
   .ל" עפירשז–בעל כורח

כי היה מלחמת היצר , ואולי כי חששו קצת
והיה נצר� צדיקי שיוכלו לעמוד בזה , כבדה
כי אד ", ולכ� לא רצו לסמו� על עצמ', כדאי

).כ, קהלת ז(' אי� צדיק באר% וגו



 

 

, "מידי הרהור לא יצאנו"וכ� באמת אמרו 
) 'ברכות כ(� והיה נצר� מסירת נפש כעי

וזאת ', קמאי דמסרי נפשייהו על קידוש ה
  )בית ישראל(                    .ה"לימד משרע

  
נק� נקמת בני ישראל מאת "

  )ב, לא(                       "המדיני�
 פרשת –יש להבי� פשר סמיכות הפרשיות 

ואפשר לומר . נדרי ופרשת נקמת מדי�
"  עונהונשא את"דבסו$ פרשת נדרי נאמר 

למדנו מכא� שהגור תקלה : "י"ומפרש
". לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשי�

והמדיני הרי גרמו תקלה לע ישראל 
" גדול המחטיאו"ל "וכמו שדרשו עליה חז

  )קרב� עני(          .להנק בה' ולכ� ציוה ה

  
וא� הניא אביה אתה ביו� שמעו כל "

  )ו, ל(                                 "'נדריה וגו
יש לעיי� מדוע שינה הכתוב בלשונו בי� 

לבי� הפרת " כל נדריה"הפרת אב שכתוב 
ולא ) פסוק ט" (והפר את נדרה"בעל שכתוב 

ויש לומר שהפסוק כא� רומז ? "כל"כתב 
שבעל אינו יכול להפר את כל נדרי להלכה 

אלא רק נדרי שבינו לבינה או , אשתו
ב כ בא"נדרי שיש בה עינוי נפש ומשא

  )העמק דבר  ( .היכול להפר את כל נדרי בתו

  
  "יסלח לה כי הניא אביה אותה' וה"

  )ו, ל(                      
כ מדוע היא "א, א אביה הניא אותה, קשה

הכתוב מדבר באשה , אלא? צריכה לסליחה
והיא לא ידעה , שנדרה ושמע אביה והפר לה

פ שלא "אע, והנה, ועברה על נדרה בכוונה
על חומר איסור נדר בגלל שאביה עברה 

בכל אופ� זקוקה האשה , קד והפר
לסליחה וכפרה כיו� שבדעתה התכוונה 

  ".יסלח לה' וה", האשה לעבור איסור
עקיבא מגיע לפסוק זה היה ' כשהיה  ר

ומה מי שהתכוו� לאכול בשר : ואמר, בוכה
חזיר ועלה בידו בשר טלה טעו� סליחה 

זיר ועלה המתכוו� לאכול בשר ח, וכפרה
נזיר . (בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה

בספרו (ל "והקשה רבי לייב חסמ� זצ) ג"כ
וכי צרי� קל וחומר כדי לדעת ") אור יהל"

? הרי זה לאו מפורש, חומרת איסור חזיר
ותיר% רבי לייב שהקל וחומר אינו מחדש 

 –. הכוונהאלא על , איסור במעשה האכילה
 יצאה ומה א כונה לדבר עבירה שלא

על אחת כמה , לפועל צריכה סליחה וכפרה
וכמה כונה פגומה שהולידה מעשה עבירה 

  .צריכה סליחה וכפרה
רבי עקיבא הגיע לפסוק , והוסי$ רבי לייב

ואנו כביכול , וירד לעומק משמעותו ובכה
וכנראה שלא , מגיעי לפסוק זה כל שנה

יתירה מכ� רבי עקיבא כל פע ... מגיעי
וק זה היה מתעורר מחדש שהיה מגיע לפס

ומעול לא למד בדר� של שגרה , ובוכה
  .אפילו כאשר חזר אל$ פעמי

                     
                                       "'ואת מלכי מדי� הרגו על חלליה� וגו"
  )ח, לא(  

שה מפחד התחבאו עצמ� , הרצו� בזה
 בתו� החללי כדי שיחשבו ישראל שה

כ "גרי מתי ולא ירגישו בה ואחכבר פ
אמנ נתגלה דבר זה . ימלטו לנפש לברוח

, לישראל והרגו אות בתו� שאר החללי
  )תפארת יהונת�(  ". הרגו על חלליה"וזהו 

  

  "ואת בלע� ב� בעור הרגו בחרב"
  )ח, לא(                         

 הוא בא על ישראל והחלי$ אומנותו –" בחרב"
י "וע, אי� נוצחי אלא בפיהש, באומנות

ובא הוא ותפס אומנות לקלל , תפלה ובקשה
א$ ה באו עליו והחליפו אומנות , בפיו

שנאמר , באומנות האומות שבאי� בחרב
תנחומא " (ועל חרב� תחיה) "מ, בראשית כז(

  .י" רש–) 'בלק ח
שכלי האומנות של האיש , מזה נראה

 ה וכמו כלי אומנות, הישראלי הוא הדבור
ואפילו , הכרחי לתעשיית כלי חדשי

בעל מלאכה היותר חכ וחרו% לא יוציא 
כ� . לפועל את המלאכה מבלעדי כלי אומנות

, הוא האד ע כח הדבור שנת� לו במתנה
, ישעיה נא(א שמי ואר% ככתוב ויכול לבר

לנטוע שמי ' ואשי דברי בפי� וגו). "טז
ה כי בדברי הקדוש, והוא, "וליסוד אר%

, ת"שהאד מדבר בזה העול לפני השי
, נבראי למעלה עולמות ומלאכי קדושי

כ על האד להשגיח שלא יקלקל את "וע
י דבורי אסורי "כלי האומנות שלו ע

אלא ידבר בה בדברי , ר ורכילות"ולשוה
חולי� (ל "וכמאמר ז, תורה ותפלה וקדושה

 –" האמנ אל) "ח"תהלי נ(כ "עה:) ט"פ
ישי עצמו , ז"ותו של אד בעוהמה אומנ

צדק "ל "ת, יכול א$ לדברי תורה כ� , כאל
  )ת"חפ  חיי� עה(        ".תדברו�

  
 
ה� הנה היו לבני ישראל בדבר בלע� "

על דבר פעור ותהי ' למסר מעל בה
  )טז, לא(                    "'המגפה בעדת ה

פ "מצינו בתורה שכל מי שיכול להבי� אע
, ענש עליה על שלא ש על לבונ, שלא נצטוה

ויקצו$ משה על פקודי החיל שרי "שנאמר 
האלפי ושרי המאות הבאי מצבא 

ויאמר אלה משה החיית כל , המלחמה
, ולמה לא צוית לנו, ולמה לא ענו לו, "נקבה

  .והלא לא אמרת לנו להמית הנשי
 אלא שידע משה שהיו חכמי ובקיאי

דברי (ה ומה כנעני שכתוב ב, ו"לדו� ק
למע� אשר , לא תחיה כל נשמה) "יח& טז, כ

, ש ז(וכתיב ', לא ילמדו אתכ לעשות וגו
שמא יחטיא� " כי יסיר את בנ� מאחרי) "ד

, ש"אלו שכבר חטאו והחטיאו לא כ, להבא
  )   ספר חסידי�(          .  ו"והיה לה לדו� ק

  
 
' ויקצ� משה על פקודי החיל וגו"

אל אנשי ויאמר אלעזר הכה� 
  )כא"יד, לא(                 "המלחמה

פי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות ל"
 "שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי עכו

בהתבוננות בעני� כעס משה ועונשו ). י"רש(
דהנה , נראה עד כמה מבהילי הדברי

נקו נקמת בני "ה אמר למשה "הקב
הרי דידע משה " ישראל ואחר תאס$

כ אמר אל הע "דבר ועפשמיתתו תלויה ב
י פסוק "רש(בשמחה ובלא אחור " החלצו"
. והיינו שהשיל מעצמו כל נגיעה אישית, )'ג

י מהמלחמה ומשה רואה "כ כשחזרו בנ"אח
כ המלחמה עדיי� לא "שהחיו את הנקבות א

ומהי ! נסתיימה ויש לו עדיי� שהות לחיות
" החיית כל נקבה.. ויקצ$ משה"? תגובתו

ה ממש לש שמי נקי הרי שכעסו הי –
כ מגלי לנו "מכל שמ% נגיעה עצמית ואעפ

� ומה נענה אנ. ל שג על כעס זה נענש"חז

שכל , פיצכועסי וקושאנו , בכעסינו
 מה גודל ההפסד –" נגיעות"כולו מבוסס על 

           .ז בעליה רוחנית"שאנו מפסידי עי
  )הסבא מנובהרדוק(  
  
 
צבא ויאמר אלעזר הכה� אל אנשי ה"

  )כא, לא"                          (הבאי� למלחמה
הבאי מ� "לכאורה צרי� היה הכתוב לומר 

שכ� מדובר כא� " למלחמה"ולא " המלחמה
ונית� להסביר . לאחר סיו המלחמה במדי�

חובת "י מה שהביא בספר "זאת עפ
מעשה בחסיד אחד שראה פע ": "הלבבות

חבורה של בני אד החוזרי משדה 
. לחמה שמחי ועליזי ועטורי נצחו�המ

  את ניצחת במלחמה קטנה –אמר לה
ואילו כעת צפויה לכ , ומועטת ער�

הלא היא מלחמת , מלחמה גדולה פי כמה
המתגברת ביתר שאת עקב הגאוה , היצר

כיוצא בזה אמר ". הבאה כתוצאה מהנצחו�
פ שה "ג אלעזר לאנשי הצבא שאע

את יהיו בכל ז, חוזרי ממלחמת מדי�
יודעי כי ה באי עתה למלחמה הגדולה 

ז נית� להבי� מדוע "ועפי. זו מלחמת היצר
וזאת , נת� לה את מצות הגעלת כלי

לרמז שכש שיש להוציא טע האיסור 
הבלוע בכלי כ� יש לטהר את הלב מכל 

ויקצ$ "ולפיכ� נאמר . רגש גאוה הטמו� בו
 משה קצ$ על –" משה על פקודי החיל

 החיל הסוברי כי כבר באו מ� פקודי
בו בזמ� , המלחמה ודעת זחוחה עליה

שרק עכשיו צפויה לה מלחמה כבדה 
  )  ייטב לב(                       .   וקשה פי כמה

  
 
  )כב, לא(                 "'א� את הזהב וגו"

א� ) "ה" ילקוט תשפ–ע "יוב(רבותינו אמרו 
ר חלודה שלו לומר שצרי� להעבי" את הזהב

שלא יהא " א�"וזהו לשו� , קוד שיגעילנו
  .א� המתכת יהיה כמות שהיא, ש חלודה

כל דבר אשר יבא באש ) "ג"פסוק כ(כ "ואח
מה ,  כדר� תשמישו הגעלתו–" תעבירו באש
ומה , י חמי� יגעילנו בחמי�"שתשמישו ע
, כגו� השפוד והאסכלא, י צלי"שתשמישו ע
  )'י הק"רש (:).ה"ז ע"ע(ילבנו באור 

��������  
 

 וכ� צריכה להיות ג טהרת בני אד
ראשית . מטומאת ומחלאת זוהמת

י " עלהעביר את החלודה של העוונות
, להבאחרטה על העבר וקבלה , תשובה

כ צריכי להשגיח שעיקר התשובה "אח
א החטא , תהיה באותו מצב כמו החטא

צריכה התשובה , בהתלהבות, היה באש
 ובו בדבר שנכשל ,כ בהתלהבות"להיות ג

לרבינו " שערי תשובה"ג והובא ב, ר כג"שמו
הצדיקי באותו ) ה"ל שא אות ל"זיונה 
שחוטאי� בו מתרצי� וא עשית דבר 

חבילות של עבירות עשה כנגד� חבילות של 
י התורה "ועיקר הכשר האד הוא ע. מצוות

)ת"ח עה"ח(     . כי היא מכשרתו ומטהרתו



 

 

בו אל משה הפקודי� אשר לאלפי ויקר"
ויאמרו אל משה עבדי� נשאו ', הצבא וגו

את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא 
  ) מט" מח, לא(                  "נפקד ממנו איש

כפי " אשר בידנו"עוד יש לכוי� הלשו� 
ש "י מ"עפ, דרשת שלא נפקד איש לעבירה

שלשה דברי ) ב"אות י(תולדות ' בתנחומא פ
, העיני כיצד', נ ברשותו של אד וכואי

רואה , היה עובר בשוק ראה עבירה מה יעשה
והריח ', החוט עבר כו, הוא שלא בטובתו

אשר "ש מ"וז, הריח הוא שלא בטובתו' וכו
לא נפקד ממנו איש , היינו ברשותנו, "בידינו

, ג"לא ברגלי ולא בפה וידי ורה, לעבירה
עי� אבל ה. שכל אלה ברשותו של אד
ובזה נהנו , והחוט והאוז� זה אינו בידנו

שבת (ש בפרק  במה אשה "וכמ, מעבירה
ולזה היו , שזנו עיניה מ� הערוה) ד"ס

  )מש� חכמה(                  . צריכי לכפרה

  
  "                    ולא נפקד ממנו איש"

שכל זה הוא , לא היה לנו חסרו� ידיעה זאת
איש ) "ו ג"שמות ט(ה דנקרא "בכחו של הקב

  ) תולדות יצחק(                 ".  מלחמה

��������  
, ומה ראו להמתי� עד אז בהקרבת קרב� זה

ולמה לא הקריבוהו מיד כשבאו מ� 
  .המלחמה

ל כי מתחילה היו סבורי כי הרהורי "וי
 עבירה אינ משו עבירה ואינ טעוני
 כפרה א� כיו� ששמעו מצות הגעלת כלי

 טע האיסור הספוג שבא להפקיע את
 בדפנותיו שהרהורי עבירה א$ שנבלע באד
 ואי� בו ממש חייב בטיהור ובהגעלה וא
טע כעיקר הרי ממילא מחשבה כמעשה 

  .והיא טעונה כפרה
 )�" חידושי הרי–עמוד האמת (    

  
  "ומישראל' והיית� נקיי� מה"

  )כב, לב(
גבאי צדקה : הלכות רבות נלמדו מפסוק זה

פורטי מעות , יי לחלק להשאי� לה ענ
בית גרמו היו בקיאי . לאחרי ולא לעצמ
ומעול לא נמצאת פת , במעשה לח הפני

בית אבטינס היו בקיאי . נקיה ביד בניה
ומעול לא יצאה כלה , במעשה הקטורת
וכשהיו נושאי אשה . מבושמת מבית

  .היו מתני עמה שלא תתבש, ממקו אחר
כש שאד יוצא ! טרישראל סלנ' אומר ר

 –ידי המקו ללא רבב של שקר וחנופה 
כ� בי� אד לחבירו , שהרי הכל גלוי לפניו

  .      צרי� לנהוג באותו אופ�
  
ואחר תשובו ' ונכבשה האר  לפני ה"

  )כב, לב( "ומישראל' והיית� נקיי� מה
בדר� שהוא צרי� , אד צרי� לצאת ידי הבריות"

' ת נקיי מהשנאמר והיי, לצאת ידי המקו
  )ב"ג ה"ירושלמי שקלי פ". (ומישראל

כל ימי "כתב פע " חת סופר"הגאו� בעל 
והיית נקיי ", הייתי מצטער על מקרא זה

להיות נקי , שני חובות הללו". ומישראל' מה
ה שני עולי , ונקי מישראל עמו' מה

יותר קל לצאת , אול. הרוכבי על צוארנו
מאשר ,  ידי שמיהיינו, ידי החוב הראשו�
הנושאי בלב מחשבות , לצאת ידי הבריות

  .יזרות ורעיונות מוזר
עונשו של האחרו� קשה לאי� , ולא זו א$ זו

כמו . ו"ממי שאינו יוצא ידי שמי ח, ערו�
', בעני� חילול ה) כ"פ יוה"סו(שמצינו בגמרא 

' ודוגמא לחילול ה, ל"שאי� לו כפרה כלל ר
נה בשר ולא נת� את א ק, "רב"כגו� , הביאו

א א� לא עומדי , כלומר. דמיו לאלתר
אשר הבריות דורשות , ברמה הגבוהה

, ותובעות מאתנו בישרות ובהגינות למופת
וא$ שלאמיתו של דבר ', הרי זה חילול ה

  .טועי ה בזה
: ולא נחה דעתו של החת סופר עד שכתב

"א אפשר שקיי , והרהרתי כמה פעמי
ואולי ". ה על מתכונתואד בעול מקרא ז

אי� "באמרו , ג לזה נתכוי� שלמה המל�
, "צדיק באר% אשר יעשה טוב ולא יחטא

אי , שאפילו בעשותו רק טוב, רצונו לומר
, פ ביציאת ידי הבריות"אפשר שלא יחטא עכ

  .שא$ ה יכירו שלא חטא
אשר בזה גופא , וא$ בני גד ובני ראוב�

 והיית"הזהיר כא� משה רבינו לאמר 
ומצינו שאכ� עשו הכל , "ומישראל' נקיי מה

בהליכה בראש המחנה , לצאת ידי חובת
זה דומה שבסו$ לא &כל& ע, לכיבוש האר%

ושמא לכ� היו ראשוני . עלה הדבר ביד
משו שלא , מכל השבטי לצאת לגלות

  )החת� סופר(.הצליחו לצאת ידי הבריות

��������  
ביקש פע , אחד מתלמידי ישיבת ראדי�

, שיורה לו הדר� אשר יל� בה, פ% חיימהח
  .לרגל עלותו על כס הרבנות
והיית "כתוב : נענה החפ% חיי ואמר

תחילה על הרב לדאוג ". ומישראל' נקיי מה
ורק אחר כ� לשאת ח� בעיני ', שיהיה נקי מה

, ואילו רב שמהפ� הסדר. בתי&הבעלי
, ומשתדל קוד לכל למצוא ח� בעיני הבריות

רב כזה לא יצליח ', בעיני הורק אחר כ� 
  .בשניה

  

  הליכות והלכות
  הלכות תשעת הימי�

פסק נהשנה שחל תשעה באב ביו ראשו� 
ולכ� נשארו ' שבוע שחל בו'שאי� חומרות של 

  .ח" הדיני הנוהגי מרקר
ומי שיש לו , משנכנס  אב ממעטי בשמחה

 ע הגוי ינסה ) כגו� משפט(די� ודברי
 אב ולכל הפחות עד לדחות עד לאחר חודש

  .באב' לאחר ט
 נהגו שלא לאכול בשר ולא & דיני בשר ויי�

ולפי , ח ועד תשעה באב"לשתות יי� החל מר
מנהג (ח עצמו "מנהגי הספרדי מותר בר

וכ� מי% ענבי ) ח"אשכנז לאסור ג בר
ואפילו , ובשבתות מותר בבשר ויי�. אסור

  .באב' בשבת שתאריכה הוא ט
בשיל בשרי אפילו א אי� פירושו כל ת, בשר

וכ� עו$ או מרק עו$ ג ה , בו כרגע בשר
וכ� אוכל , דגי מותרי, בכלל האיסור

לאשה מותר (פרווה שבושל בכלי בשרי מותר 
, לטעו מהאוכל הבשרי שמכינה לשבת חזו�
  ).א� צריכה לפלוט אותו מיד לאחר הטעימה

ש מנהג " בהבדלה במוצ& די� מוצאי שבת
שמותר לשתות את היי� ואי� הספרדי הוא 

, צרי� לית� לקט� לשתות את יי� ההבדלה
וא אי� קט� , והאשכנזי נוהגי לתת לקט�

 יש ששותי היי� ויש שמבדילי על חמר &
  .מדינה

בשר שנותר משבת מותר באכילה בסעודה 
בתנאי שאי� יכול לשומרו , רביעית בלבד

  ).כגו� להקפיאו במקרר וכדומה(לאחר זמ� 
 למנהג הספרדי די� זה שיי� &  כביסהדיני

וכאמור השנה רק בשבוע שחל בו תשעה באב 

 ולמנהג אשכנז החל אי� נוהגי דיני אלו
והשנה כאמור אי� די� שבוע שחל בו  (.ח"מר

  ).תשעה באב
 אי� לכבס ולא ללבוש בגדי מכובסי בימי

ורק א לבשו זמ� ) כל אחד לפי מנהגו(אלו 
ולכ� כדאי להכי� בגדי . קצר לפני כ� מותר

לפני (דהיינו שילבש זמ� קצר לפני האיסור 
ואז ) ח לאשכנזי"או לפני ר, שבת לספרדי

וא . יהי מותר לו ללבוש אות בימי אלו
וביו ,  יש עצה שבליל שבת ילבש בגדשכח

 שבת יחלי$ לבגד אחר ובשבת אחר הצהרי
, בתנאי שיפשוט בגדיו בכדי לנוח(יחלי$ שוב 

א� ). ו ניכר שמכי� בגדיו לצור� יו חולשאינ
שילבש זמ� קצר , בחול מותר להכי� ישירות

  .ואחר כ� יפשוט את הבגדי
 אור ("בגדי כולל אפילו מגבות וגרבי

ולעני� מגבת מספיק פע אחת , ")לציו�
לגבי גרביי א לא הכי� ויש ריח , לשימוש

ח זוננפלד "ומובא בש הר. רע מותר להחלי$
שגרביי מותר ג א לא הכי� מראש ל "זצ
ע אסור גרביי "ובתשעה באב עצמו לכו(

ולכ� יכי� מראש כיו� שא לא יכי� , נקיות
  !!!).יצטר� ללכת יח$ וגדול כבוד הבריות

 מותר לכבס לקטני מגיל &  בגדי קטני
ויש מחמירי רק לילדי עד גיל , חמש ומטה

 שלוש ולגדולי יותר יש להכי� מראש וג
אלו שמותר לה יכבס רק הצרי� לו ולא ל

  .הרבה יותר
 אי� מוסרי בגד לכובס &  מסירה למכבסה

  .גוי בימי שאסורי בכיבוס
 למנהג האשכנזי החל & דיני גילוח ותספורת

, ז בתמוז לא מתגלחי ולא מסתפרי"מי
, ולדעת מר� רק בשבוע שחל בו תשעה באב
ז "ואול הב� איש חי כתב שראוי להחמיר מי

ציפורניי מותר לקצ% בערב שבת . בתמוז
  .חזו� ויש מתירי בכל השבוע

ח " החל מר& תפירה ולבישת בגדי חדשי
ואפילו לא , אב אי� ללבוש בגדי חדשי כלל

וכמוב� שאי� לתפור . נעליי וגרבי חדשות
אול א החל החייט לתפור , בגדי חדשי

כמו כ� מותר לתק� , קוד לכ� יכול להמשי�
 לסרוג או לארוגנהגו שלא . בגד יש� שנקרע

ח ואיל� ורק חייט או תופרת " מרלרקואו 
  .מקצועיי מותרי באלה

 לפי מנהגי הספרדי נהגו & דיני רחיצה
להתרח% ואוסרי רק בשבוע שחל בו תשעה 

' ב� איש חי'אול רבי נהגו כדעת ה. באב
במש� . ח אב"ל שלא להתרח% החל מר"זצ

תרח% רק במי קרי השבוע נהגו לה
)להסרת הלכלו� בלבד וכ� מנהג ) פושרי

ומותר ג בערב שבת חזו� להתרח% , אשכנז
, בי� לאשכנזי ובי� לספרדי, לכבוד השבת

ח אב ממעטי במשא ומת� "החל מר
ורק דברי שלא , ובקניית חפצי ובגדי

או שמתחת� , יוכל למצוא לאחר תשעה באב
קנות לאחר לאחר תשעה באב ולא יספיק ל

  .מותר לקנות, הצו
ה ימי אלו לששו� "ויהי רצו� שיהפו� הקב

, בבני� בית מקדשנו ותפארתנו, ולשמחה
  .אמ�

  שבת שלו� 
  !ולמוד מהנה
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  מעשה חכמי�
 הנער את תפס הגרמני הקצין

 ידו על התפילין את כורך כשהוא
"�                      "וקשרת� לאות על יד
  )ה, ו(

 של אביו , ל"חיי צבי פולק ז' ח ר"הרה
&ג רבי אברה פולק ראש ישיבת קרלי�"הרה

סיפר לילדיו מעשה נורא שעבר עליו , סטולי�
ה "הניסי שהקב&ואת ניסי, בתקופת השואה

  .עשה עימו כאשר הצילו ממוות בטוח
שהיה , שיער בלונדיני& בהיותו נער בצבע

מש� ', גזע הארי'אצל הגרמני כ' מיוחס'
 חיי צבי את ליבו של אחד המפקדי

בדרגת , מחנה המוות שבו שהה המפקדב
, לקח אותו למשרת בביתו, קצונה גבוהה

ותנאיו של הנער היהודי היו אפוא הרבה 
  .יותר טובי משל אחיו

ניצל הנער את המצב , וכמו כל יהודי טוב
החדש כדי לקיי מצוות שלא היה 
. באפשרותו לקיי בהיותו ע יתר אחיו
ה כאשר היה המפקד יוצא מ� הבית לכמ

צבי להניח את התפילי� & דקות הזדרז חיי
  .שהיו מוסתרות עימו

ותפס את , מיהר הקצי� לחזור לביתו, פע
הנער היהודי כשהוא כור� את התפילי� על 

הייתי בטוח שנותרו לי מספר שניות '. ידו
  .סיפר האב לילדיו', לחיות

'? מה זה הרצועות הללו שאתה כור� על היד'
לא ידע על מה &שמשו,  שאל המפקד–

  .קיומ של התפילי� אצל הע היהודי
יקיר &שראה את מסירותו של הב�, ה"והקב

נת� בליבו של , שלו לקיו מצוות תפילי�
, כמה להשיב כראוי לגרמניוצבי את הח&חיי

  .כדי שיוכל להמשי� ולהניח תפילי�
& מסורת משפחתית המקובלת אצלנו מדורי'

ה אומרת שא רוצי להעניק סגול, דורות
, הבית בכל הענייני&להצלחתו של בעל

קושרי את הרצועות השחורות הללו על היד 
  .השיב הנער היהודי', השמאלית

והקצי� הגרמני שמע זאת התיר לו להמשי� 
  )ריח' עלינו לשבח עמ(  ...ולכרו� את הרצועות

  

  המש� פניני� לפרשה
עבדי� נשאו את ראש אנשי המלחמה "

   "אישאשר בידנו ולא נפקד ממנו 
  )מט, לא(                     

' ר) "ש רבה"שה(ל "רמז יש כא� לדברי חז
 אחא אמר שלא הקדי אחד ' הונא בש ר

 
 
 

כא� , "מה תפילי� של ראש לתפילי� של יד
אנשי המלחמה אשר  " ראש: "נזכר ראש ויד

שלא נכשלו ,  ולא נפקד מה איש–" בידינו"
  )רופולישמשו� מאוסט' ר(      . בה ובסידור

  
  )לב, לב(    "               נחנו נעבור חלוצי�"

 זאת –" נחנו"אלא " אנחנו"והא שלא אמרו 
משו שהיו בני גד בעלי כוח וגבורה ולכ� 

שהוא " נחנו"המעיטו עצמ ונקטו לשו� 
שמות (לשו� ענוה כמו שאמרו משה ואהר� 

  )רבינו בחיי(                      ".ונחנו מה) "טז
 
יאמר בני גד ובני ראוב� אל משה ו"

  "לאמר עבדי� יעשו כאשר אדני מצוה
  ) כה, לב(                        

ויש לדקדק הרי משה לא הוסי$ כלל על 
דבריה רק אמר לה שיקיימו את כל אשר 

) פסוק כד" (והיצא מפיכ תעשו "–דברו 
עבדי� יעשו כאשר "כ היה לה לומר "וא

הנה כאשר ה דברו אל : ונראה לומר? "דברו
פסוק (וישב טפנו בערי המבצר "משה אמרו 

בנו לכ ערי "אבל משה אמר לה ) ז"י
ולא הזכיר מילת ) ד"פסוק כ" (לטפכ

" ערי מבצר"והיינו שה הזכירו " מבצר"
ובטחו בערי הבצורות ' הסירו בטחונ מה

ולכ� ' ומשה ציווה לה שישימו בטחונ בה
עבדי� יעשו "שאמרו וזהו . לא הזכיר מבצר

יהיו ש בערי ' כאשר אדני מצוה טפנו וגו
     ".מבצר"ולא הזכירו " הגלעד

  )ג� רוה בש� השמ� רוקח(
  
   )לג, לה(          "ולא תחניפו את האר "

              "      הרי זו אזהרה לחנפי�
שהזהיר הכתוב שלא נחני$ : �"מבאר הרמב

ד או כבו, תוקפ, לרשעי בגלל מעלת
 א$ –" חפ% חיי"אומר על כ� ה. משפחת

דעת ל(בלשו� הרע עלולי לעבור על לאו זה 
 בעל תוספות ורבי שלמה ב� גבירול "הרא– 

כגו� המספר לשו� הרע !) לאו דאורייתא
וכ� כששומע . לשונא כדי למצוא ח� בעיניו

לשו� הרע מאד חשוב ומהנה� בראשו לאות 
, רכדי למצוא ח� בעיני המספ, הסכמה

, והעובר על לאו זה גור לטומאת האר%
ולא תטמא את האר% אשר את "ככתוב 

ולאיד� ". יושבי בה אשר אני שוכ� בתוכה

מוסי$ על קדושת האר% , הנזהר בכ�, גיסא
  .     וגור לשכינה שתשרה בישראל ובאר%

  

 
 
 
 "  א� יעברו בני גד ובני ראוב� אתכ�"

  )כט, לב(
 לתת לה שלא, מה פשר ההקפדה הזו אית

  .את עבר הירד� אלא בתנאי מיוחד
גדולה קדושת אר% ישראל מקדושת , אלא

בזה שעבר הירד� מקבל די� אר% , עבר הירד�
כל מקו אשר תדרו� כ$ "ישראל רק מצד 

שא$ כי המקו אינו קדוש , במשמע". רגלכ
יכולי האנשי הדרי בו , מצד עצמו

אכ� כל זה רק א יהיו . להקדישו במעשיה
, אשר על כ� חשש משה. כמוב�, לש שמי

רק מתו� , אולי כל בקשת אינה לש שמי
וא יקבלו את חלקת , רצו� לפרנסה קלה

היא לא תתקדש בקדושת אר% , האר%
והיה , לכ� עשה עמה תנאי מיוחד. ישראל

ונמצא , הרי עמדו במבח�, א יקיימו אותו
ואו אז יוכלו . שאכ� כל כוונת לש שמי

ה שיגורו רק "כרצו� הקב, המקולקדש 
  . במקו הקדוש בקדושת אר% ישראל

  )ינשטיי�ירבי משה פ(
  

 

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

  ה"ערחל בת שרה יג� 

  ה.ב.צ.נ.ת
 
 
 


