
 א    מטות  קֹול ַיֲעקב

  
ֹ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 מטות

נֹות .1 ת ַהָקְרּבָ ה זֹו ְלָפָרׁשַ ַּמּדוַע ְסמוָכה ָפָרׁשָ ּ ּ ּ? 

ִמְדָרׁש  נֹות: ")לקח טוב(ֶּנֱאַמר ּבַ ת ַהָקְרּבָ ת ְנָדִרים ְלָפָרׁשַ ָרׁשַ ָּלָמה ִנְסְמָכה ּפָ ְדֵרי ? ּ ּנִ ְלִפי ׁשֶ
ָעַבר ֲעֵליֶהן ָהֶרֶגל  יָון ׁשֶ נֹות כֵּ ֱאַמר , ּ ַחָיב–ַּהָקְרּבָ ּנֶ ְלמֹו'ׁשֶ ּוָבאָת  ')כב, דברים כג(' ּלֹא ְתַאֵחר ְלׁשַ

ָמה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ָמה ַוֲהֵבאֶתם ׁשָ ָ ּּשׁ ֵּאֶלה ': ּוְכִתיב ְלַמְעָלה ִמן ָהִעְנָין. )ו-ה, דברים יב(' ְוגֹו' ּ
ְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם' ַּתֲעׂשּו ַלה מֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמּנִ ּטּוי ְלִנְדֵרי . )לט, במדבר כט(' ְוגֹו' ּבְ ְִהְסִמיך ִנְדֵרי ּבִ

נֹות   ".ָקְרּבָ

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ י ַהַמּטֹות'ְָסַמך : "ּ ְכִתיב , ִלְנָדִרים ּוְנָדבֹות' ָּראׁשֵ ְלַבד  ')לט, במדבר כט(ּדִ
ְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם י ַהַמּטֹות ּכֹוִפין ְלָה, ָ לֹוַמר ְלך–' ִמּנִ ָראׁשֵ ָדבֹותּׁשֶ ָדִרים ְוַהּנְ , ִביא ַהּנְ

ְדָאְמִריַנן  ַיֲעׂשּוך': .)מסכת ראש השנה ו(כִּ ין ׁשֶ ַָאְזָהָרה ְלֵבית ּדִ י ַהַמּטֹות , ְוֵכן ְרָגִלים'; ּ י ָראׁשֵ ַּעל ּפִ
ִעים   .ִנְקּבָ
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ָצָרה, ְועֹוד ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ׁשֶ יֶהם נֹוְדִרים, ּכְּ ִיְפָתח, ָראׁשֵ מֹו ּבְ ׂשָ. ּכְּ ְנָדִרים ... ֵרי ָהֲאָלִפים ְוֵכן ּבְ
ִגיַמְטִרָיא רֹוֵצַח ֵלם, ּּבְ רֹוֵצַח ִאם ֵאינֹו ְמׁשַ ַהּנֹוֵדר ָחׁשּוב כְּ ִנים ֵמִתים , ּׁשֶ ַבֲעֹון ְנָדִרים ַהּבָ מסכת (ּדְ

  ".:)שבת לב

ַאל ָה ּבַׁשָ ן ":ם"ַרׁשְ ַמְתֶחֶלת כֵּ ה ׁשֶ ָרׁשָ לֹא ֶנֱאַמר ְלַמ? ֵּהיָכן ָמִצינּו ׁשּום ּפָ ר ה'ְעָלה ּׁשֶ ֶאל ' ַוְיַדּבֵ
ה ֵלאמֹר בּוָרה... ' מֹׁשֶ י ַהּגְ ֵאין ְמפָֹרׁש לֹו ִמּפִ ה ׁשֶ ל מֹׁשֶ ִדּבּורֹו ׁשֶ ה ּבְ ָרׁשָ ְוזֹו ! ?ְְוֵהיַאך ַמְתֶחֶלת ַהּפָ

תּוב : ְּתׁשּוָבִתי ֵּאֶלה ַתֲעׂשּו ַלה ')לט, במדבר כט(ְלַמְעָלה כָּ ְדֵריֶכם ְו' ּ מֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמּנִ ', ִנְדֹבֵתיֶכםּבְ
ּום  לֹׁש ְרָגִלים ִמּשׁ ָ ֶאָחד ִמּשׁ ַאֶתם ְצִריִכין ְלָהִביא ּבְ ל ְתַאֵחר'ּׁשֶ ָנה ' ּּבַ ָ ֶכת ֹראׁש ַהּשׁ ַמּסֶ ְמפָֹרט ּבְ ּכַּ

י ַהַמּטֹות. .)ד( ר ֶאל ָראׁשֵ ה ְוִדּבֵ ָּהַלך ֹמׁשֶ ֵהם ׁשֹוְפִטים, ְ ָרֵאל ִהְלכֹות ְנָדִרים, ׁשֶ . ְלהֹורֹות ְלִיׂשְ
ן ְיַאֲחרּו ִנְדֵריֶהם"ַהָקּבָ: ַמר ָלֶהםְוָא ֶרֶגל ּפֶ ַיְקִריבּו ִנְדֵריֶהם ְוִנְדבֹוָתם ּבָ ה ִלי ׁשֶ ְְלִפיָכך , ּה ִצּוָ

י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה' ן',  'ִאיׁש כִּ   ".ָקְרּבָ

ַתב ַה ה ַהקֹוֶדֶמת: "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ ָרׁשָ ה זֹו ַלּפָ ָרׁשָ ָּלָמה ִנְסְמָכה ּפָ ם ְמֻדּבָ? ּ ָ ּשׁ ִעְנְיֵני ַהמֹוֲעדֹותׁשֶ , ּר ּבְ
ל ַהַחִגים יֹוֵתר ִמכָּ ֵמַח ּבְ הּוא ֶהָחג ַהּשָׂ ּכֹות ׁשֶ מֹוֵעד ַחג ַהּסֻ תּוב ּבְ ם ַהכָּ ְמַסֵים ׁשָ ּׁשֶ הּוא . ּ ְלִפי ׁשֶ

ל ְיבּולֹו ְלֵביתֹו ְוֶאת ִתירֹוׁשֹו ְוִיְצָהרֹו ְוֵיינֹו, ַחג ָהָאִסיף ס ָאָדם ֶאת כָּ ָאז ְמַכּנֵ ָבר ּוְב. ּׁשֶ ָידּוַע ַהּדָ
ִתָיה ְיֵתָרה ֵיׁש ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ם ְמַרֵקד ַהֵיֶצר ָהָרע ּוַמְתִחיל ְלַפתֹות ֶאת ָהָאָדם , ּ ּׁשָ ּ ּ

ָאַמר ִאיֹוב . ַלֲחטֹא ֶתה ְוגֹו'ְּוֶזהּו ׁשֶ י ִהִקיפּו ְיֵמי ִמׁשְ ַּוְיִהי כִּ י ָאַמ' ּ ָלם כִּ ר כֻּ ר ְּוֶהֱעָלה עֹולֹות ִמְסּפַ
ְגַלל ִרּבּוי ָהֲאִכיָלה ', ִּאיֹוב אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ָמא ָחְטאּו ּבִ נֹות ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּּוִמָיד ֵהִביא ָקְרּבָ ּ

ִתָיה  ְ יאֹו ָת... ְּוַהּשׁ ִ לֹא ְלַהְרּפֹות ִמן ָהָאָדם ְוהּוא ַמּשׁ ל ַהֵיֶצר ׁשֶ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֵני ׁשֶ ּּוִמּפְ ּ ְִמיד ֵליֵלך ּ

ַדְרֵכי ִלּבֹו ִיּדֹר ֶנֶדר ְויֹאַמר,ּבְ ּ ָהֵעָצה ְלָכך ׁשֶ ך ְוָכך ִלְצָדָקה: ְ עּור ֶזה ֶאֵתן כָּ ׁשִ ֶתה כְּ ְִאם ֶאׁשְ ְ ּ אֹו . ּ
ל ִמְצָוה ה ׁשֶ ְסֻעּדָ תֹות ַיִין ֶאָלא ּבִ לֹא ִלׁשְ ַבע ׁשֶ ָ ִיּשׁ ּׁשֶ ּּ ַבע ְוִלְנֹדר. ּ ָ ֶזה ֻמָתר ְלִהּשׁ ִעְנָין כָּ ּבְ ֵני , ּׁשֶ ִמּפְ

ֶזה ִעְנָין ׁשֶ ת ַהמֹוֲעדֹות... ל ִמְצָוה ּׁשֶ ה זֹו ְלָפָרׁשַ ָרׁשָ ּּוְלָכך ִנְסְמָכה ּפָ ְ."  

ה  .2 ר מֹׁשֶ ּבֵ ָרֵאל'ַּמּדוַע ּדִ י ַהַמּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ  '?ֶּאל ָראׁשֵ

ַתב  יִאים ְלַלְמָדם ְתִחָלה: "י"ַרׁשִכָּ ׂשִ בֹוד ַלּנְ ָּחַלק כָּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ך ְלָכל ּבְ ַאף ּוִמ. ְְוַאַחר כָּ ִין ׁשֶ ּנַ
ן רֹות כֵּ ּבְ ָאר ַהּדִ ה ': ַּתְלמּוד לֹוַמר? ׁשְ ר מׁשֶ ֵעָדה ַוְיַדּבֵ ִאים ּבָ ׂשִ בּו ֵאָליו ַאֲהרֹן ְוָכל ַהּנְ ַּוָיׁשֻ

ָרֵאל, ֲאֵלֶהם ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשּו כָּ אן. )לב-לא, שמות לד(' ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנּגְ ֲהָפַרת ? ּּוַמה ָרָאה ְלָאְמָרה כָּ ִּלֵמד ׁשֶ
ָיִחיד ֻמְמֶחהְנ ה ֶהְדיֹוטֹות, ְוִאם ֵאין ָיִחיד ֻמְמֶחה, ָדִרים ּבְ לֹׁשָ ׁשְ לֹא ָאַמר , אֹו ָיכֹל. ֵמֵפר ּבִ ּׁשֶ

ְלַבד יִאים ּבִ ׂשִ ה זֹו ֶאָלא ַלּנְ ָרׁשָ ה ּפָ אן ? ּמֹׁשֶ ָבר'ֶנֱאַמר כָּ חּוֵטי חּוץ ', ֶזה ַהּדָ ׁשְ ָבר'ְוֶנֱאַמר ּבִ . 'ֶזה ַהּדָ
ַּמה ְלַהָלן ֶנֶאְמ ָרֵאל ּ ֵני ִיׂשְ   ".ַּאף זֹו ֶנֶאְמָרה ְלֻכָלן... ָרה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלָכל ּבְ
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ַתב ָה י ַהַמּטֹות'ְוַטַעם : "ן"ַרְמּבַכָּ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ָרֵאל ' ַּוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ י ֵאין צֶֹרך ְלַלֵמד ְלָכל ּבְ ּכִּ ְ

ַעל ְיכֹוִלין ְלָהׁשֶ לֹא , ּוי ֶנֶפׁשֵפר ִנְדֵרי ִעּנָהָאב ְוַהּבַ ְּואּוַלי ָצִריך ְלַהֲעִלים ֵאֶלה ַהֻחִקים ֵמֶהם ׁשֶ ּּ ְ

ְנָדִרים י ׁשֲִאָבל , ִּיְנֲהגּו ַקלּות רֹאׁש ּבִ ָרֵאל ָראׁשֵ טְבְלַחְכֵמי ִיׂשְ ּפָ ֵּטיֶהם ִלֵמד ַהִמׁשְ ְוִיְרֹמז עֹוד . ּ
ם ּבִ, ְלִמְדַרׁש ַרּבֹוֵתינּו י ַהַמּטֹות ָיד ְוׁשֵ י ְלָראׁשֵ ָאר ָהָעםּכִּ ְ ָיִחיד ֻמְמֶחה , ְנָדִרים יֹוֵתר ִמּשׁ ּׁשֶ

ה ["ַּמִתיר ֶנֶדר לֹׁשָ ְ ׁשּ ֶדר ַרק ּבִ ָאר ָהָעם ַמִתיִרים ַהּנֶ   .]ֲּאָבל ׁשְ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ תּוב : "ּ ה ַהכָּ ֵרט ּבָ ּפֵ ַתֵנית ִמְצָוה זֹו ׁשֶ ׁשְ ָּצִריך ָלַדַעת ַמה ּנִ ּ י 'ְ ָראׁשֵ
ִסְפִרי ָאְמרּו"ְוַרַז, 'ַּהַמּטֹות יִאים: ל ּבְ ׂשִ ים ְקִריַאת ָהֵעָדה ַלּנְ ַמֲאַמר ַהֲחצֹוְצרֹות ִהְקּדִ ּבְ , ְלִפי ׁשֶ

יִאים ׂשִ ָהֵעָדה קֹוֶדֶמת ַלּנְ י': ַּתְלמּוד לֹוַמר. ָחׁש לֹוַמר ׁשֶ ֵהם ַהקֹוְדִמים' ְוגֹו' ֶאל ָראׁשֵ ּוְבָמקֹום . ּׁשֶ
א לֹוַמר ֶה ּבָ ָיִחיד ֻמְמֶחהַאֵחר ָאְמרּו ׁשֶ ָרׁש ַאְסַמְכתֹות. ֵּתר ְנָדִרים ּבְ ֶרך ּדְ ְּוָכל ֶזה ּדֶ ְעֹוד ָצִריך . ְ

ְָלַדַעת ָלָמה ַהצֶֹרך לֹוַמר  ּ ֵני ', ַּהַמּטֹות ִלְבֵני'ּ י ַמּטֹות ּבְ לֹא ָהָיה לֹו לֹוַמר ֶאָלא ֶאל ָראׁשֵ ּׁשֶ ּ
ָרֵאל ן ְלַד! ?ִיׂשְ ּוֵ ְתכַּ ּנִ ָאה ַהִמְצָוה ֶאָלא ְוָהָיה ִנְרָאה לֹוַמר ׁשֶ לֹא ּבָ לֹא תֹאַמר ׁשֶ ֵסֶדר ֶזה ׁשֶ ר ּבְ ּּבֵ ּ ּּ ּ

ָרֵאל ְלַבד י ַהַמּטֹות ִיׂשְ ָרֵאל'ְלֶזה ָאַמר , ְּלָראׁשֵ י ַהַמּטֹות ִלְבֵני ִיׂשְ ּּוְכִאלּו ָאַמר ְלֶזה ', ֶּאל ָראׁשֵ
לֹא ָאַמר ְוִלְבֵני . ּוְלֶזה ם ׁשֶ ַנת אֹוְמרֹו ְעֹוד ָצִריך ָלַדַעת כַּ... ְּוַהּגַ ֵני '; ֵלאמֹר'ּוָ י ְלִמי ֹיאְמרּו ּבְ כִּ

ָרֵאל ָרֵאל? ִיׂשְ י ַהַמּטֹות יֹאְמרּו ִלְבֵני ִיׂשְ ָראׁשֵ ָנה ִהיא ׁשֶ ּוָ ֵלאֹמר ִלְבֵני ' – ָהָיה לֹו לֹוַמר, ְּוִאם ַהכַּ
ָרֵאל י לֹא ָרָצה ה ... 'ִיׂשְ ַעם הּוא כִּ תּוב ְלֵעין כָּ' ָאֵכן ַהּטַ ִיְהֶיה כָּ בּוָעה ּׁשֶ ְ ֶדר ְוַהּשׁ ַהּנֶ ל ָאָדם ׁשֶ

ֶהֵתר ָנה ּבְ ֶּיׁשְ בּועֹות, ּ ְנָדִרים ּוִבׁשְ ֶזה ְיַזְלְזלּו ּבִ ּבָ ם ה; ׁשֶ ָבר ּוָמַסר ַהֶהֵתר ' ּוְלֶזה ִנְתַחכֵּ ְּוֶהֱעִלים ַהּדָ
ֵהם ֵיְדעּו ְוַיְבִחינּו  ָרֵאל ׁשֶ ּבִָלְגדֹוֵלי ִיׂשְ ִטים ׁשֶ ּפָ ִּחלּוֵקי ַהִמׁשְ   ."ֶּהֵתרּ

ַתב ַה י ַהַמּטֹות: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ר ֶאל ָראׁשֵ ּבֵ ָרֵאל? ַּמה ּדִ י ַהַמּטֹות . ֵלאמֹר ִלְבֵני ִיׂשְ ר ֶאל ָראׁשֵ ּבֵ ּּדִ
ָרֵאל ָבר ִלְבֵני ִיׂשְ יֹאְמרּו ֵאיזֹו ּדָ ָרֵאל, ּׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ַהַמּטֹות ֶאל ּבְ ֵרׁש ֲעַדִין ַמה יֹאְמרּו ָראׁשֵ ְּולֹא ּפֵ ּ ,

ִהּגִ ת ְנָדִריםַעד ׁשֶ ָרׁשַ ה ֵלאמֹר ֶאל ַהּנֹוֵדר . יד ָלֶהם ּפָ ַחָיב רֹאׁש ַהַמּטֶ ּׁשֶ ָֻמָתר ְלך'ּ ְוזֹו ִהיא ', ּ
ָרֵאל יֹאְמרּו ִלְבֵני ִיׂשְ י ַהַמּטֹות ׁשֶ ה ְלָראׁשֵ ִצּוָ ָּהֲאִמיָרה ׁשֶ ּ ּ."  

ַעל  ֵרׁש ּבַ ֶמׁשּפֵ י : ָמאֹור ְוׁשֶ ַעם ֶנֶאְמָרה ִמְצָוה זֹו ְלָראׁשֵ ן ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ? ַּהַמּטֹותַמה ּטַ כֵּ ׁשֶ
ִמְדָרׁש ל ַהִמּדֹות ַהָללּו, ּּבַ ן ִיְהיּו ּבֹו כָּ ַבע ֶאָלא ִאם כֵּ ָ אי ְלִהּשׁ ַ י ֵאין ָאָדם ַרּשׁ ּכִּ ֶָאלֶֹקיך ' ֶאת ה': ּּ

ֵבַע, 'ַרק ָאז', ִּתיָרא ְואֹתֹו ַתֲעבֹד ָ מֹו ִתּשׁ ָעָליו ִלְה. 'ּּוִבׁשְ יֹוֵסף ְּולֹא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ַמִים כְּ יֹות ְיֵרא ׁשָ
ם, ְּוִאיֹוב ֵ ר ֲעבֹוַדת ַהּשׁ גֹון ֵאלּו . ְּולֹא ְתֵהא לֹו ׁשּום ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת ֵמֲאׁשֶ ים כְּ י ֲאָנׁשִ רּור כִּ ּּבָ

ָרֵאל, ְּיִחיֵדי ְסֻגָלה ֵהם דֹוִלים ַמְנִהיֵגי ִיׂשְ יִקים ַהּגְ ַּהלֹא ֵהָמה ַהַצּדִ ּ ִנים כָּ. ּ אן ְְלִפיָכך ְמֻכּוָ
י ַהַמּטֹות ָבִרים ֶאל ָראׁשֵ בּוָעה , ַּהּדְ מֹוָתם ְיכֹוִלים ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמם ְלהֹוִציא ׁשְ כְּ י ַרק ׁשֶ כִּ

יֶהם   .ִמּפִ
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ָוָנה ּבְ .3 ָבר'ָּמה ַהּכַ  '?ֶזה ַהּדָ

ַתב  א ּבְ: "י"ַרׁשִכָּ ה ִנְתַנּבֵ ֲחצֹת ַהַלְיָלה' ּכֹה ָאַמר ה'מֹׁשֶ אּו ּבְ ְוַהּנְ)ד, שמות יא(' ּכַּ ּכֹה 'ִביִאים ִנְתַנּבְ
ה. ' 'ָאַמר ה ְלׁשֹון , מֹוָסף ֲעֵליֶהם מֹׁשֶ א ּבִ ְתַנּבֵ ּנִ ָבר'ׁשֶ   ". 'ֶזה ַהּדָ

י ֱאִליֶמֶלך זיע י ַרּבִ ַעל ַה"ְּוֵפֵרׁש ָהַרּבִ ֵהם ְזקּוִקים ְלָכך: ְנַֹעם ֱאִליֶמֶלךא ּבַ יִקים ׁשֶ י , ְֵיׁש ַצּדִ כִּ
ִריֹות ׁשֶ ַרךַּיֲאִמינּו ַהּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְבֵריֶהם ֶנֶאְמרּו ְלִפי ְרצֹון ַהּשׁ י , ְּדִ ְּוֵמִאיָדך ֵיׁש . ' 'ּכֹה ָאַמר ה'כִּ

ָלל ְלֵאמּון ֵאיָנם ְזקּוִקים כְּ יִקים ׁשֶ ְבֵריֶהם ֲהֵריהּו רֹוֶאה , ַצּדִ ֹוֵמַע ָאָדם ֶאת ּדִ ּשׁ יָון ׁשֶ ֶּאָלא כֵּ
י  חּוׁש כִּ יׁש ּבְ ָבר ֲאׁשֶ'ּוַמְרּגִ ה הֶזה ַהּדָ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִיים. ' 'ר ִצּוָ ְבֵריֶהם ֵהם ּדִ ּדִ ֶזהּו . ּהּוא ָחׁש ׁשֶ

ִביִאים ָאר ַהּנְ ינּו ְלֵבין ׁשְ ה ַרּבֵ ין מֹׁשֶ ּבֵ ל ׁשֶ ִביִאים ֶהֱאִמינּו ָלֶהם : ַהֶהְבּדֵ אּו ַהּנְ ר ִנְתַנּבְ ֲאׁשֶ כַּ
י  ָרֵאל כִּ ינּו',  'ּכֹה ָאַמר ה'ִיׂשְ ה ַרּבֵ ר ֲא, אּוָלם מֹׁשֶ רֹונֹו"ׁשֶ ֶרת ִמתֹוך ּגְ ִכיָנה ְמַדּבֶ ְׁשְ ָהָיה , "ּ ׁשֶ כְּ

י  יִרים ִמָיד כִּ ר ָהיּו ַהּכֹל ַמכִּ ה ה'ְּמַדּבֵ ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ   .' 'ֶזה ַהּדָ

ך ְלֵפרּוׁשֹו ְלֵעיל ֶהְמׁשֵ ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשמֹוִסיף ָה, ְכְּ תּוב : "ּ עּור ַהכָּ ר ֹמׁשֶ'ְוֶזה הּוא ׁשִ ה ַוְיַדּבֵ
י ַהַמּטֹות ָרֵאל ', ֶּאל ָראׁשֵ דֹוֵלי ִיׂשְ ֵהם ּגְ ֵלמּות–ׁשֶ ׁשְ ָרֵאל ֵלאֹמר'ֲאָבל ; ּ ַהִמְצָוה ּבִ ֶזה , ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבר רּוׁש. 'ַהּדָ י ַהַמּטֹות : ּפֵ ֱאָמר ְלָראׁשֵ ּבּור ַהּנֶ ְכָללּות לֹא ֹיאַמר ָלֶהם ֵמַהּדִ ָרֵאל ּבִ י ִלְבֵני ִיׂשְ ּכִּ
י ַהַמּטֹות' ָברֶזה ַהּדָ'ֶּאָלא  ה ְלָראׁשֵ ַעל ּפֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ֲאִויר ׁשֶ ל . ְּולֹא ַהּפֹוֵרַח ּבָ בּו כָּ ּוָבֶזה ִנְתַיׁשְ

ְקּדּוִקים  ָרֵאל ... ַהּדִ ֵאר אֹוְמרֹו ִלְבֵני ִיׂשְ ָבר'ְּוְבֶדֶרך ֶרֶמז ִיְתּבָ ָאְמרּו ' ֵלאמֹר ֶזה ַהּדָ ֶ י ַמה ּשׁ ַעל ּפִ
ְנָדִריםְלעֹו: ל ְוֶזה ְלׁשֹוָנם"ַרַז   ".ָלם ִיְהֶיה ָאָדם ָזִהיר ּבִ

ָבר ּדָ לּו ּבַ ל ָמׁשְ ִית: ּוָמׁשָ ׂש ִלְרּכֹׁש ְלַעְצמֹו ּבַ ִחּפֵ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ֵתי , ַמֲעׂשֶ ין ּבָ ֶלְכתֹו ּבֵ ה ּבְ ְּוִהּנֵ ּ
כּוָנה ְ בֹוָהה, ַהּשׁ ֵאיכּות ּגְ ְבנּו ּבְ ּנִ ִתים ָיִפים ׁשֶ ך. ָּרָאה ְלמּולֹו ּבָ ֶהְמׁשֵ ִתים ּדֹוִמים ַאך ָרָא, ְּבַ ְה ּבָ ּ

ִתים ֵאיכּוִתִיים ִנָיה ְירּוָדה ּוְלַאֲחֵריֶהם ׁשּוב ּבָ ֵאיכּות ּבְ ּּבְ ל . ּ ִהְתַעְנֵין ַעל ׁשּום ָמה ַהֶהְבּדֵ ׁשֶ כְּ
ִתים ין ַהּבָ ִנָיה ּבֵ ֵאיכּות ַהּבְ ּּבְ ִבים, ּ נּוִיים ַעל ְי: "ָּענּו לֹו ַהתֹוׁשָ כּוָנה ּבְ ְ ּשׁ ִתים ּבַ ל ַהּבָ ֵדי ּכָּ

ָחה ַאַחת  ּפָ א–ִמׁשְ ר,  ַאּבָ ָלן ֻמְכׁשָ הּוא ַקּבְ ֵאיכּות . ּוָבָניו, ׁשֶ ָנה ָהָאב ּבְ ִתים ָהִראׁשֹוִנים ּבָ ֶּאת ַהּבָ
בֹוָהה ָניו. ּגְ ָנה ֲאִביֶהם, ּבָ ּבָ ִתים ׁשֶ ֶּהְעִתיקּו ֶאת ָתְכִנית ַהּבָ ּ ַתְמׁשּו , ּ ֶהם ִהׁשְ ּאּוָלם ַהחֹוָמִרים ּבָ ּ

ׁשּוִט ר ָרָאה ֲאִביֶהם ֶאת ֲעבֹוָדָתם. ים ְולֹא ַמְתִאיִמיםָהיּו ּפְ ֲאׁשֶ יַצד , כַּ ָקָרא ָלֶהם ְוִהְדִריָכם כֵּ
כֹוִנים חֹוָמִרים ַהּנְ ַתֵמׁש ּבַ ְּלִהׁשְ ָרִאיָת. "ּ ִתים ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ִבים, "ַּהּבָ ִנְבנּו ַאֲחֵרי ", ּהֹוִסיפּו ַהתֹוׁשָ

לּו ַהְדָרָכה ֵמֲאִב ָניו ִקּבְ ּבָ ֵתנּו". יֶהםׁשֶ ָרׁשָ ר ְלָהִבין ֶאת ְתִחַלת ּפָ ל ֶזה ֶאְפׁשָ ִּמָמׁשָ ּ י ַהַמּטֹות . ּ ָּראׁשֵ
ם ה ׁשֵ ַבע ּבְ ָ דֹוֵלי ַהּדֹור ְוָהיּו ְרִגיִלים ְלִהּשׁ ָרָכה ֵמה' ָהיּו ּגְ ֵדי ְלַבֵקׁש ּבְ ֵעת ָצָרה ְוִלְנדֹר כְּ , ֵהם. 'ּּבְ

בּוָעה אֹו ַה ְ ָמעּות ַהּשׁ ֶדרֵהִבינּו ֶאת ַמׁשְ ם ה. ּנֶ ׁשֵ ַבע ּבְ ָ ם ֵהם ְלִהּשׁ ָרֵאל ָרצּו ּגַ ֵני ִיׂשְ ְַאך לֹא ', ּבְ
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ֶפל ַהָלׁשֹון  .4 ַּמהו ּכֵ י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה'ּ ֻבָעה' ִאיׁש ּכִ ַבע ׁשְ ָ  '?אֹו ִהּשׁ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ַפל לֹוַמר : "ּ ָּצִריך ָלַדַעת ָלָמה כָּ ֻבָעה'ְ ַבע ׁשְ ָ ְולֹא ' ִיּדֹר ֶנֶדר אֹו ִהּשׁ
י ִיּדֹר ַלה יק לֹוַמר כִּ ַבע ' ִהְסּפִ ָ ֵיׁש ב... אֹו ִהּשׁ בּועֹות' ָּאֵכן ְלִפי ׁשֶ ִעְנָיִנים : ִמיֵני ְנָדִרים ּוׁשְ ֶאָחד ּבָ

ֶפׁש ְוִיְתַחֵלק ְלב ה ַהּטֹוב: ִעְנָיִנים' ַּהּנֹוְגִעים ַלּנֶ גֹון ִלְלֹמד ּוְלַלֵמד, ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ַמֲעׂשֶ , ּכְּ
יׁש יר ַעְצמֹו . ִלְגמֹל ֶחֶסד, ְלַהְקּדִ ֶחְבַרת ּפֹוֲעֵלי ָאֶון ... ְּוֶאָחד ְלַהְרִחיק ַהִתעּוב ְלַהְגּדִ ְְלַבל ֵיֵלך ּבְ

ִעְנָיִנים ַהּנֹוְגִעים ַלּגּוף', ב. ְוַכּדֹוֶמה ֵאין ּבֹו לֹא ִאּסּור ְולֹא ִמְצָוה. ּבְ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ַּגם ֶזה ִיְתַחֵלק ְו, ּבְ
ָבִרים ֵני ּדְ תֹות: ִלׁשְ ִדיָרה זֹו ְוַכּדֹוֶמה, ֶּלֱאכֹל ְוִלׁשְ לֹא . ָלדּור ּבְ לֹוִני ְוׁשֶ ָבר ּפְ לֹא ֶלֱאֹכל ּדָ ּאֹו ׁשֶ ּ

ָדת ַמה ַלֲעׂשֹות' ַוְיַצו ה. ִלְלּבֹׁש ַמְלּבּוׁש ֶזה ְוַכּדֹוֶמה ָטיו כְּ ּפָ י ִיּדֹר ֶנֶדר'ְוָאַמר , ִּמׁשְ  ְסָתם ֶנֶדר .'כִּ
ָבר לֹוִני אֹו ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ַדר ָלֶלֶכת ְלָמקֹום ּפְ ּנָ ה ׁשֶ יד ַעל ַהַמֲעׂשֶ הּוא , ַּיּגִ ֵיׁש ֶנֶדר ׁשֶ ּּוְלִפי ׁשֶ

תּוב' ַלה ר ְיָבֵאר ַהכָּ ֲאׁשֶ ְדֵרי חֹל כַּ ה ִמּנִ ּנֶ ְרטֹו ְוָאַמר ; ְוִדינֹו ְמׁשֻ  ִנְמֵצאָת אֹוֵמר. ' 'ֶנֶדר ַלה'ָלֶזה ּפֵ
תּוב ב יר ַהכָּ ִהְזכִּ ֵני ִמיֵני ְנָדִרים : " הֹוִסיףְּכִלי ָיָקרַה". ִנְדֵרי חֹל ְוִנְדֵרי קֶֹדׁש: ִמיֵני ְנָדִרים' ׁשֶ ׁשְ

ַבר ֶנֶדר. ֵהם ַכֲעסֹו ֶלֱאסֹר ַעל ַעְצמֹו ֵאיזֹו ּדְ י ַהּנֹוֵדר ּבְ י ִיּדֹר'ְוַדְוָקא '; ֶזה ֵאינֹו ַלה, כִּ ', ִאיׁש כִּ
הּוא ְמ ׁשֶ ַדְעתֹוכְּ ב ּבְ ָ יה , ֻּיּשׁ בּוָעה'ְּקִריָנן ּבֵ ְ ּשׁ ֲאָבל . 'ְוהּוא ַהּנֹוֵדר ַלה, .)מסכת שבועות כו(' ָהָאָדם ּבַ

ַכֲעסֹו  ְבֵהָמה, ֵאינֹו ִאיׁש... ַהּנֹוֵדר ּבְ ל כִּ   ".ְוִנְמׁשָ

ִפילות  .5 ָברֹו'ַּמִהי ַהּכְ ה'ְוַגם ' לֹא ַיֵחל ּדְ ָכל ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲעׂשֶ ּּכְ ּ?' 

ִמְדָרׁש  תּוב ּבַ ה: ")לקח טוב(ּכָּ ה ְולֹא ַתֲעׂשֶ ֲעׂשֵ עֹוֵבר ּבַ ֶדר ". ְּמַלֵמד ׁשֶ ִקיּום ַהּנֶ ה ּבְ ִּמְצַות ֲעׂשֵ
ֶדר ִאי ִקיּום ַהּנֶ ה ּבְ   .ּּוִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ רּוׁש: "ּ ְבֵרי חֹל: ּפֵ ֵהם ּדִ ֶנֶגד ְנָדִרים ׁשֶ בּו, כְּ ֵהם ְמִניַעת ּוׁשְ עֹות ׁשֶ
ֶהם ָצְרֵכי ִמְצָוה ֵאין ּבָ ָבִרים ׁשֶ ל ּבַֹעז ְוַכּדֹוֶמה ָלה, ּדְ בּוָעתֹו ׁשֶ ׁשְ רּוׁש. 'לֹא ַיֵחל'ָאַמר , ּכִּ הּוא : ּפֵ

ְרׁשּו ַרַז. ּלֹא ַיֵחל ֲאָבל ֲאֵחִרים ַמִתיִרים לֹו ּפֵ ׁשֹו"ּוְכמֹו ׁשֶ ֵהם ִנְדֵרי ֶהְקּדֵ ת ל ּוְכֶנֶגד ְנָדִרים ׁשֶ
ַמִים ֶהם ָצְרֵכי ִמְצָוה ָא, ְוִנְדֵרי ׁשָ ֵיׁש ּבָ בּועֹות ׁשֶ הָככְּ'ַמר ּּוׁשְ יו ַיֲעׂשֶ ֶהם ', ּל ַהֹיֵצא ִמּפִ ֶזה ֵאין ּבָ ּבָ

ֵאין ָלֶהם ַהָתָרה ָבִרים ׁשֶ ֲאֵחִרים ְיכֹוִלין ְלַהִתירֹו ֶאָלא ֵהם ּדְ ְּתַנאי ׁשֶ ּ ּּ ."  



 קֹול ַיֲעקב  מטות  ו

  
ֹ

ְגַדד ִעיר ּבַ ה ָהָיה ּבָ יה, ַמֲעׂשֶ ט ֶנֶגד ְיהּוִדיּבִ ּפָ ִמׁשְ ִהְפִסיד ּבְ ט ֶנְגּדֹו. ּוִדי מּוָמר ׁשֶ ּפָ , ַּאֲחֵרי ַהִמׁשְ
ְגַדד ָכל ְיהּוֵדי ּבַ ַעס ַהמּוָמר ְוֶהְחִליט ִלְפגַֹע ּבְ ְגַדד ְוָאַמר לֹו. ּכָּ ל ּבַ ע ְלמֹוׁשֵ ע ְלך : "ְָהַלך ָהָרׁשָ ָּדַ

בּוַעת ַהְיהּוִדים ֵאין ָלה ֵעֶרך י ׁשְ ְכִּ ּ ֶקרְוָכ, ּ ֶ ָלה ִהיא ַלּשׁ ּל כֻּ ְרָאָיה ִלְדָבָריו ֵהִביא ִלְפֵני ". ּ כִּ
ל ֶאת ְתִפַלת  ַּהמֹוׁשֵ ּ ל ִנְדֵרי"ּ ֶרך ְתִפָלה זֹו". "כָּ ּּדֶ ּ בּועֹות ", ָּאַמר ַהמּוָמר" ְ ְ ל ַהּשׁ ִלים כָּ ֵהם ְמַבּטְ

ָנה ָ ַמֲהַלך ַהּשׁ עּו ּבְ ּבְ ׁשְ ּנִ ל ַחָיִלים ְלָה". ְׁשֶ ַלח ַהמֹוׁשֵ ּׁשָ יַע , ִביא ֵאָליו ֶאת ַרב ָהִעירּ ר ִהּגִ ְוַכֲאׁשֶ
ָפָניו ֶאת ַטֲענֹות ַהמּוָמר, ָהַרב ל ּבְ ַטח ַהמֹוׁשֵ ּׁשָ ל . "ּ ל ִנְדֵרי כָּ ַּהְיהּוִדים אֹוְמִרים ֶאת ְתִפַלת כָּ ּ ּ
ָנה ְרִגיָעה, "ׁשָ ל ּבִ ְַאך ַהְתִפָלה ַהזֹאת ַמִתיָרה ַאך ְוַרק ְנ. "ָּעָנה ָהַרב ַלמֹוׁשֵ ְּ ּּ ְלָכל ָהָעם "ָדִרים ּ

ָגָגה ׁשְ ָנה, "ּבִ ּוָ לֹא כַּ ֲעׂשּו ּבְ ּנַ בּועֹות ׁשֶ ַּאך לֹא ְלִהְתַחְיבּויֹות ָממֹוִניֹות, ְנָדִרים ּוׁשְ ּ , "ְְלֵהֶפך". ְ
יך ָהַרב תֹוָרֵתנּו ֶנֱאַמר . "ְִהְמׁשִ ה'ּבְ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהֹיֵצא ִמּפִ ָברֹו כְּ י. 'ּלֹא ַיֵחל ּדְ ָלה ֶאת ַּהתֹוָרה ִהְכּפִ

בּוָעתֹו ל ֶזה ָהעֹוֵבר ַעל ׁשְ בּוָעה אֹו ֶנֶדר, עֹוְנׁשֹו ׁשֶ ִאי ִקיּום ׁשְ ן ּבְ כֵּ ֵתי , ּׁשֶ ּעֹוֵבר ַהְיהּוִדי ׁשְ ּ
ה: ֲעֵברֹות ה ְוַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ ל ְוִנְתַרָצה". ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ ַמע ַהמֹוׁשֵ ּׁשָ ּ.  




