
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ָכל ַהֹטֵצא ִמִפיו ָברוֹ כְׁ ׁשוֹ ֹלא ַיֵחל דְׁ ֹסר ִאָסר ַעל ַנפְׁ ֺבָעה ֶלאְׁ  ה:ַיֲעֶש  ִאיׁש ִכי ִיֹדר ֶנֶדר ַליהָוה אוֹ ִהָשַבע ׁשְׁ
כאלו  והמקיימושהנודר כאלו בנה במה,  )נדרים כב א(. ואמרו )שבת לב ב(שבהם, שבעוון נדרים אשתו של אדם ובניו מתים  המרוח עידו, נדרים

, ההתיברבות נשים נדרניות, וגם באנשים מצוי שנודר לפני  ,שהנודר נקרא חוטא. ועתה שכיח )תענית יא, א(הקריב עליה קרבן. ועוד אמרו 
תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, פן  לוא בשרך,את  אלהחטיאת פיך  ןתיתאל " (,ה)קהלת הע מאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק וידו
ו ושמאבד מעט מצוות ואינו משלם, שגורם מיתה לבני ההתיב. שפרשוהו על הנודר לפני "בל את מעשה ידיךיעל קולך וח םלוהי-הא ףיקצו

, נשאר עליו חיוב בלי נדר, אלא אף אם אומר לעשות איזה דבר טוב, או שנהג מנהג טוב ולא התנה שיהא רושיכשנודר בפ רקשבידו. ולא 
 ריישאוזמנים שלא  אם ינהג איזה מנהג טוב זמן וושאפילהירא ורך הלבב יהיה שגור בפיו להתנות על כל דבר שיהא בלי נדר  והאיש .נדר

דבה רצה. ואם נדר איזה דבר לצדקה לא יאחר לשלמו, כי נפש המלאך הנברא מאותה נר בו כל שעה שיועליו בחיוב נדר ושיהא רשאי לחז
אם נדר  ,ימו כאלו הקריב עליה קרבן, הנהישלמו את נדרו. ומאחר שאמרו, שהנודר כאלו בנה במה, והמק דהוא חובל, שהוא תלוי ועומד ע

 )פלא יועץ(.שנה ובלי נדר ככל היוצא מפיו יעשה אם יוכל, זהו דרך ישרהואחר כך מוצא שפתיו לא ייחיש מפלט לו, וילך אצל חכם ויתירנו, 
  
 

 

 

 נפש טובה
אדם שנפשו טובה אכפת לו מאחרים וממה שקורה להם, ועל כן 

שר הוא יעשה מעשה שיש בו אותו אדם יהא אחראי למעשיו. וכא
סכנה ואפשרות שיוכל להזיק לאחרים, יבדוק היטב את אותו 

מעשה שהוא אכן אינו פוגע באחרים. ולהיפך, אדם שאינו אחראי 
למעשיו, יכולים מעשיו להזיק לאחרים, ע"י גרמא או חוסר 

תשומת לב. שנובעים מפזיזות או מעייפות או מעצלנות או מתאווה 
ם כזה משהו בנפשו אינו טוב, כי מזלזל בזולת, וכיוצא בזה. אד

 : ))משלי י"ט,בכמאמר שלמה המלך ע"ה 
ַלִים חֹוֵטא" ַרגְּ ָאץ בְּ ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא טֹוב וְּ  ".ַגם בְּ
 ומבאר המצודת דוד: 
אפילו העובר עבירה בלא דעת וכוונה, מכל מקום -גם בלא דעת" 

הממהר  -ואץנפשו, כי לא יאונה לצדיק כל און, בוודאי לא טובה 
ים ללכת אל המקום אשר נשאו לבו, הנה לחוטא יחשב, כי יברגל

מהראוי להתבונן תחילה פן יבוא מזה דבר פשע". עכ"ל. אדם 
שנפשו טובה, הוא יהיה רגיש לזולת, ולכן יהא זהיר ואחראי 

שלא  למעשיו, ולא זו בלבד אלא אף דיבורו יהיה בלשון זהירה,
יפגע אפילו כבדרך אגב במישהו. ויחשבו על כל מילה ומילה אשר 
יוצאת מפיו בטרם שידבר. וכן תהיה דאגתו לזולת, ויתנהג בדרך 
ארץ שלא יפגע בזולת, לדוגמה: לא יעשה דבר מאוס ויגעיל את 

חברו, לא יתפרץ לתוך בית חברו ויפתיעו במצב לא נעים ויביישו, 
 )ויאמר יצחק( .וכדומה

 

  טרדת נדרים ושבועותה
ִה׃ָשַבע ַלֲעׂשֹות אֹו ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות הַ  ,ינִ לו  פְּ  ֹדר ולְּ ִניִמי ִלנְּ ּסֹוֵבל ִמַדַחף פְּ

יֹום. ָעִמים בְּ ֹדר ֲאִפּלו ַכָמה פְּ ִלנְּ ִה׃ָשַבע וְּ ָיכֹול הוא לְּ  וְּ
ׁשוָבתֹו ֶׁשל ֶלר ֵמִביא ָׁשם תְּ פְּ ַטיְּ ֶׁשָּסַבל  ֶׁשָבא ֵאָליו ַפַעם ֶאָחד ,ָמָרן ַהּסְּ

חוֹ  ִמָכְך ָׁשלְּ קלַ  וְּ ִריסְּ ָדִרים ָגאֹון ָמָרן ָהַרב ִמבְּ ֵהִׁשיב לֹו ֶׁשֹּלא ָחִלים נְּ , וְּ
י׃ֶֺשֶבת בועֹות ֶׁשָכֵאּלו ֵכיָון ֶׁשֹּלא ַנֲעִׂשים ִמתֹוְך ַדַעת מְּ  וׁשְּ

ֵאַלת ַרב  ָין ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ׁשְּ גופֹו ֶׁשל ִענְּ ַכמוָבן ֶׁשּלְּ ָלִלי ֵאין וְּ ֹאֶפן כְּ אוָלם בְּ
ִתיחות  ִׁשי ומְּ ָדִרים ָכֵאּלו ֶׁשַנֲעִׂשים ִמתֹוְך ַלַחץ ַנפְּ סוג נְּ ַמָמׁשות בְּ

ָרכֹות'')  ָהֲעַצִבים. ַהדְּ  (ִמֵּסֶפר ''ֵעצֹות וְּ
 

 

 

ֶׁשֶמן ַהֹקֶדׁש" ָיַׁשב ָבה ַעד מוֹת ַהֹכֵהן ַהָגֹדל ֲאֶׁשר ָמַׁשח ֹאתוֹ בְׁ  "וְׁ
 :"וכי הוא מושחו? אלא שנמשח בימיו".)מכות יא,ב(מרו חז"לא

אף על פי כן , שאלת חז"ל במקומה  אומר רבי מאיר שמחה הכהן:
הנהגת ה',  אופניהוא מושחו?" אלא הכתוב מורה את  יעומדת: "וכ

שבשביל גורלו של איש פרטי נתמנה זה לכהן גדול. הרוצח צריך 
ים נגזר כמה שנים יהיה בעיר ת הכהן הגדול, ומן השמילהמתין למוֹ 

חור בכהן גדול ששנות חייו במקלטו. לכן, צריכה ההשגחה העליונה ל
בין עונשו של הרוצח לבין אורך תואמות את עונשו של זה. הקשר ש

ימיו של הכהן הגדול אמנם אינו מהווה אלא פרט קטן במערכת 
וא רוצח זה, ה ם אין "פרטים קטנים".יהשיקולים למינויו, אך בשמי

  ."ֲאֶׁשר ָמַׁשח ֹאתוֹ "הסיבה למשיחת כהן גדול זה, לכן נאמר: 
הרי עיקר תכליתה של גלות לעיר  אומר רבי חזקיהו אליעזר קאהן:

מקלט, שהרוצח בשוגג ישוב בתשובה על שנכשל בהריגת אדם ויתקן 
מידותיו. כיצד מעמידה אותו התורה בפני מכשול כה חמור, שישב 

כך, נענשים על  םכוהנימרו חז"ל ה למותו של הכהן הגדול? אפֶ צָ יְּ וְּ 
  ביקשו.להם לבקש רחמים על דורם ולא  השהי
 :נפשדבר זה עשוי לעורר בלב הרוצח הרהורי תשובה וחשבון  םעצ
שיהיו חייהם תלויים בתפילת  ,םהכוהניקל כזה נענשים  על עוון םא

גדול  הבשגגה, כמרוצחים בשגגה ,כל שכן הרוצח עצמו שהרג נפש 
ה שלא יתפלל עוד למותו של ָק זָ יבוא לידי מחשבה זו, חַ חטאו. כיוון ש
     הכהן הגדול.

                                                                                                                          זצוק"ל מרן הרה"ג יוסף צובירילע"נ מו"ר   בן יחיא ז"ל. אשר גרופילעילוי נשמת 
                                                                                                                      רחל.  שי בן אשר ואסנת, יובל בן זיווג הגון:ל זר בן אהובה.אורה הילה בת אסנת וזאב אליע זרע בר קיימא:ל

בת רמית,                                אודיה אסתר ,אשר ואסנת רויטל בת ,אשר ואסנתיעל בת  רמית : אסנת בת מרים,לרפואה והצלחה
 .,אליאב אשר בן עידו ,נריה אביחי בני אביעד בניהו אשר ,עמי-בן בןעידו  ,אביעד בן צבי

ָנַען  .)במדבר לד, ב( ִכי ַאֶתם ָבִאים ֶאל ָהָאֶרץ כְׁ

ִכין ַעל ַהָמזֹון :ֲהָלָכה  ָברְּ סו ָלָאֶרץ ֵכיַצד ָהיו מְּ נְּ  ?ַעד ֶׁשֹלא ִנכְּ

ָרָכה ַאַחת  ,ָׁשנו ַרבֹוֵתינו  ִכין בְּ ָברְּ ָרֵאל ָהיו מְּ ֶאֶרץ ִיׂשְּ סו לְּ נְּ , ַהָזן ֶאת ַהֹכלַעד ֶׁשֹלא ִנכְּ
ִכין  ָברְּ ָרֵאל, ָהיו מְּ ֶאֶרץ ִיׂשְּ סו לְּ נְּ ַעל ַהמָ ִמ׃ֶשִנכְּ ָבה, הֹוִסיפו זוֹןַעל ָהָאֶרץ וְׁ בוֵֹנה . ִמ׃ֶשָחרְּ

רוָׁשָלִים רו ֲהרוֵגי ֵביָתר, הֹוִסיפו יְׁ בְּ ַהֵמִטיב, ִמ׃ֶשִנקְּ ַהֵמִטיב ַהחוֹב וְׁ ִריחו וְּ , ַהּטֹוב ֶׁשֹלא ִהסְּ
ַעל הַ  ַכת ַעל ָהָאֶרץ וְּ ָך ֲחִביָבה ִמֺכָּלם יֹוֵתר ִמִברְּ ֵאין לְּ בוָרה. וְּ נו ִלקְּ רו ֶׁשִנתְּ ָמזֹון, ֶׁשָכְך ָאמְּ

ַכת ַהָמזֹון  ִברְּ ִכיר בְּ ָרָכה ָכל ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמזְּ רֹוָנם ִלבְּ ַעל ַהָמזֹון"ֲחָכֵמינו ִזכְּ  ",ַעל ָהָאֶרץ וְּ
ָדה" תֹוָרה" "ֶאֶרץ ֶחמְּ ִרית וְּ ַחִיים" "ובְּ ֵדי חֹוָבתֹו. ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָברוְך "ָמזֹוןוְּ  וְּ , ֹלא ָיָצא יְּ

ָרֵאל יֹוֵתר ִמן ַהֹכל, ָלָמההוא ֲחִביָבה ָעַלי ֶאֶר  ֵכן הוא אֹוֵמר  ?ץ ִיׂשְּ ִתי אֹוָתה, וְּ ֶׁשֲאִני ַתרְּ
ָרִים ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶׁשר : ַביֹום ַההוא ָנָׂשאִתי ָיִד )יחזקאל כ, ו( הֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמצְּ י ָלֶהם לְּ

ֵכן הוא אֹוֵמר  ָכל ָהֲאָרצֹות, וְּ ִבי ִהיא לְּ ַבׁש צְּ ִתי ָלֶהם ָזַבת ָחָלב ודְּ ֶאֶתן )ירמיה ג, יט(ַתרְּ : וְּ
אֹות גֹוִים ִבי ִצבְּ ָדה ַנֲחַלת צְּ  .)מדרש רבה( ָלְך ֶאֶרץ ֶחמְּ

  זצוק"למרן הגאון הרב יוסף צובירי ב' אב יום השנה לעלייתו בסערה השמימה של מו"ר 
''שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו א(: ,ואמר רבא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר )ירמיה ה אנשי אמונה אבדו

 דוחים את הגזרות.  לעמוד בפרץ, םגיבורי. וכמה חבל שאנשי אמונה אבדו שהיו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש ֹעשה משפט מבקש אמונה, ואסלח לה''
 מנו בחטאינו. סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות. היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. מרוב עוונינו אבדנום, נאספו

 שנה חלפו מאז היום המר והנמהר עם הסתלקותו של "מארי".  21
 תן ואיש אמת.  ענוו, הדעת, משיירי כנסת הגדולה ינודע כעילוי בדורות הקודמים המקובלים, מנקי 
 

 

קוֵדי ֶהָחִיל" ֹצף ֹמֶׁשה ַעל פְׁ  )לא, יד("ַוִטקְׁ
 :''לפי שבא משה לכלל כעס בא לכלל טעות, שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי עובדי כוכבים, וכן אתה מוצא )בפסוק כא(:ופירש רש''י 

על ידי הכעס טעה''. ברור  -''שמעו נא המורים'' ''ויך את הסלע''  ''ויקצוף משה על אלעזר ועל איתמר'', בא לכלל כעס בא לכלל טעות, וכן ב 
הוא שכעסו של משה היה לשם שמים גמור, ועם כל זה בא לכלל טעות, למדנו מכאן יסוד גדול, לעולם לא נכון לעשות עתה מעשה שאינו 

וה גדול יותר, אין רצון ה' שתחטא לו עתה בשביל להיות מושלם וסיבה שאחר כך יושלם מעשה מצהמ -יני ה' ואפילו מעשה קטן רצוי בע
ואפילו קטן יחסית  - מסויםלאחר מכן, את האמת בשום פנים אי אפשר להשיג בדרך שקר, ואף שלכאורה נראה שאם אוותר עתה על איסור 

 גיע להישגים גדולים, זו טעות! ישתלם לי הדבר מאד אחר כך וא -
 .והסיבה היא כי רצון ה' שיהא האדם עובדו בכל עת ובכל רגע במה שלפניו, ואין לך אלא הרגע שאתה בו לפי אותם תנאים שאתה נתון בהם

 )בים דרך(
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