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 שלר איתן

  חנן בן נתן ואטל ז" ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם

  תשע"ח אב                         בס"ד 

  מטות מסעינגיעות מפרשת השבוע 

אנו  ,ישראל כמועד לפורענות במסורתחודש שנחשב "  אב"מנחם ראש חודש  יחולשישי השבוע ביום 
                                       . לשלום ולברכה ישראל לטובה  םעלינו ועל כל עו יהפכהנתפלל שהקב"ה 

 דיני ,בין השארפרשות נושאי ה את ספר במדבר.ונסיים  את פרשות מטות ומסעי נקראבע"ה השבת 
                 .ועוד בעבר הירדן המזרחי תההתיישבוראשית , בלעם ו דייניםמעל ה ניצחוןה, נדרים ושבועות

בלב עמוק שנלכדו של הנערים והמאמן לנד בתאיהחילוץ  תניסיונועקב בדאגה אחר העולם שבוע ה
.       ואפסי היה קלושבמערכת המחילות  למצאם חיים סיכוימלכתחילה ה, כידוע .שבועייםלמשך כ האדמה

תהליכי יים והסיכונים העצומים נערכו למרות הסיכו . על חילוץ שייערך שבועותדובר  ,נמצאושכבר כ
רק בזכות וזאת פיזית  שרדובתנאים לא אנושיים ובכל זאת כולם שהתה הקבוצה .מעוררי הערצה חילוץ 

עם עצירות רבות בוץ בחושך באחר מסע קשה בצלילה ל -סוף כידוע היה מוצלח ה .מנטליתמונה חזקה א
               ) .מחלץ מיומן שטבע ומתלמעט (לו כולם ניצתוך מתן אמון מלא במחלצים אשר הוכיחו את עצמם 

הצלחה מעוררי  סיפוריעניק השראה עצומה לכל מי שמצוי במשבר שנראה ללא מוצא , מהמקרה מדהים ו
 נחישותואמונה ) אנשים שרדו בזכות  ץ חיל,נחשב למת וחו שקפאהרים המטפס כמו ה לא חסרים (השרא

צרות עם ישראל התרגשו על אז מ .שנה 40 קשים לאורךונדודים מסעות  42ת מסעי מתארת פרש
היא בדיוק בעולם עדיין יש מיליוני יהודים היחידה ש. הסיבה אלפי שניםבמשך , רביםשמד מלחמות ו

  .לנו ש תהייחודיודבקות בעולם התורה ובשמירת  נחישות , ,אותה אמונה חסרת פשרות בבורא עולם

ם חייב ד. אה לאמירה של דבריםחשיבות עצומרה מקדישה התו .ני נדר ושבועהת מטות פותחת בדיפרש
ה ְּכׇכל" שום מ יש משקל עצום וחשוב "לשקול מילים " דבריוללהבין ש יו ַיֲעֶׂשֽ א ִמִּפ֖ לא חסרות לנו  ".ַהֹּיֵצ֥
מערכת שבועות ונדרים ולאסור על עצמו איסורים  במו פיומסתבר שאדם יכול ליצור ו איסוריםומצוות 

מו עולם לבנות לעצאך יכול בנוסף מצוות ואיסורי תורה להקפיד על צריך אדם כל לקדושה .לו שהופכים 
רב שטיינזלץ מדבר על ה. אמדאורייתאיסורים שיהיו אסורים עליו בדיוק כמו ה שלם של חיובים ואיסורים

להכניס  לקבל על עצמואו תורה הקדשת זמן ל - על הזמן - ת של קדושהוהיכולות של היהודי להחיל מערכ
קדושת  ואפילו הקדיש מקום ללימוד תורה או תפילהל –מקום יום שישי , קדושת וקדם מהחיוב בשבת מ

צדיק  תלהיעשוגר לאפשרות הגוים המקבלים על עצמם את "קדושת ישראל " עד כדי גיור  –ראל יש
  גמאות רבות לגרים שהפכו לגדולי וקדושי ישראל .דוישנן וגדול ו

              .בדרך שנקבעה בהלכה וזאת אם יתחרט  ולהתיר לבטלבכוחו  , עלנדור ולהישבאדם בכוחו של כפי ש
איסורים לצורך קדושה ר הוא יכול ליצור לעצמו ם מלמדת על כוחו הרוחני של האדם באשפרשת הנדרי

כח מו קים "ֶּצֶלם ֱא"בְ בריאתנו מעצם ובע ו של אדם נכוחיש אומרים ש  .ח לבטל אותםוויש לו את הכ
מפני שלו בעצמו יש שייכות האדם יכול להחיל קדושה  ." (ויקרא כ' כו' ) ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִׁשים" הדרישה 
ה"  ואפשרות לקדשלקדושה  יו ַיֲעֶׂשֽ א ִמִּפ֖  ,אמירה חזקה על מהותו של האדם . חשוב להזכירזו "  ְּכׇכל־ַהֹּיֵצ֥

 ִתֹּדר-טֹוב, ֲאֶׁשר לֹא" ( ה' ד' )  בקהלתם יראנו מוזהושבועות . יםרואף מתנגדים לנדחז"ל אינם מעודדים 
נודר כאילו בנה במה בשעת איסור ה"נדר לבניית במה לעבודה זרה חז"ל השוו  ."  ִמֶּׁשִּתּדֹור, ְולֹא ְתַׁשֵּלם

כעס , מנדר נוצר בכלל מים פעל  "הבמות, והמקיימו ואינו משתדל להתיר נדרו, כאילו הקריב עליה קרבן
עדיף שיפנה לרב שיבטל שה לואו חמי שנדר נדר ממצוקה  .מצוקה , עלבון ולא מתוך רצון אמיתי לקדושה

ללמוד תורה , נודר לתרום אדם המקדיש את זמנו , מנגד .עקור במה של עבודה זרהיאותו ובכך למעשה 
אולם רצוי ע לטובת נושא טוב יש בזה פתח כאילו בנה מזבח קטן לה' תרומה קבועה , לעזור באופן קבו

 ּוִמִּיְׂשָרֵאל; ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאתה'  ִוְהִייֶתם ְנִקִּים מֵ ונשאר " זאת ויקפיד על כך ללא שבועה ונדר שיעשה 
  ה' " ִלְפֵני ֶכם, ַלֲאֻחָּזהלָ 

  


