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 ה"תשע מסעי-מטות

  
 

  כוחו של דיבור - לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו 
-----------------------------------------------------  

 "ארץ חמדה" כולל ראש, הרב יוסף כרמל

  

 

  

לדבר על כוחו של  הזמן וזה. על הקשרים בתוך המשפחה, פרשתנו פותחת בפרשיה העוסקת בתוצאותיו של נדר המשפיע
המשמעות היא שהדברים היוצאים מפיו של האדם יכולים .  לדור נדרים גםיכולואדם יכול להישבע , על פי ההלכה. הדיבור

  .לשנות את המציאות מבחינות רבות
  : ל הכתוב "וז). היצירה(יכולת הדיבור של האדם מודגשת כבר בפרשיית הבריאה 

  ). ז', בראשית ב( "ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיהַוִּייֶצר ְיקָֹוק ֱאלִֹהים ֶאת "
  .מה שהופך את האדם לנפש חיה הוא כח הדיבור שלו,  לפי זה".ְלרּוַח ְמַמְּלָלא, ַוֲהָות ְּבָאָדם": מתרגם, י מצטטו"שרש, אונקלוס
יכולת זו מופיעה . לבעלי חיים רבים יש אפשרות להשמיע קולות ולתקשר באמצעותם,  דבר מיוחדאין בכך כל, לכאורה

נעיר במאמר מוסגר כי . נים בים אצל בעלי החיים השוכוכןבעלי הכנף , על פני האדמההחיים בצורות שונות ורבות בין אלה 
  .ויתנים מסוגלים להפיק קולות ולשגר מסרים גם למרחקים עצומיםהליו

 משמעותה היכולת להביע רעיונות מופשטים וליצור קשר אלא ,דיבור איננה היכולת לתקשר חברתיתסביר כי יכולת הנ
  .גם הדימיון שימש כלי לקבלת שפע אלוקי, שבוודאי השתמשה בכח הדיבור, בזמן הנבואה. באמצעות התורה עם השכינה

יכולת . האדם להעמיק בלימוד התורה ולעסוק בה בעיון רבכך יכול , ככל שיכולת החשיבה המופשטת גבוהה ומפותחת יותר
ביצירה , ה"זו נותנת לאדם את האפשרות להיות שותף ביצירה התורנית לדורותיה ובכך להפוך למעין שותף של הקב

  .הרוחנית האדירה של תורה שבעל פה
ורה שבעל פה ניתנה להיכתב רק ת(שבאה לידי ביטוי קודם כל באמצעות הדיבור ואחר כך באמצעות הכתיבה , יכולת זו
, הצורך לשמור על קדושת המחשבות וטהרתן, לכן .מייחדת את האדם והופכת אותו לנזר הבריאההיא היא ה, )בדיעבד

 הם ,)ו גם היא ערך עליון שאין מה שיכול לדחות,שמירת העיניים( אין להם ערך, הצורך לשמור על קדושת הפה והדיבור
  . הם הכלים ליצירת הקשר עם השכינה והתורהי שמפנ, מעבר לערכים האחרים

אין זה פלא שנדרים ושבועות הם פרשיה חשובה בתורה כפי שהדבר בא לידי ביטוי , אם כך .הדיבור הוא זה שמאפשר יצירה
  .גם בפרשתנו

  : התורה מדגישה
ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַליקָֹוק אֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל :  ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוקַָּדָברַָּדָברַָּדָברַָּדָבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה הַדֵּברַדֵּברַדֵּברַדֵּברַוְי"

  ). ג-ב', במדבר  ל( "ֹ ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשהְּדָברוְּדָברוְּדָברוְּדָברוַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל 
ה עוד " החלה לפגוע בקשר עם הקבזו הלשון שהתורה נוקטת כדי לספר לנו שהאנושות". לֹא ַיֵחל"הכתוב גם נוקט בלשון 

  ). כו', בראשית  ד( "ָאז הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ְיקָֹוק": ל הכתוב"וז. בימי בראשית וכביכול לגרש את השכינה
 קָאז הּוַחל ִלְקרֹא ְּבֵׁשם ְיקָֹו, מקומות נאמר בלשון הזה לשון מרד' ר סימון בג"א,  ָאז הּוַחל : "כך מסביר את העניין גם המדרש

  ).פרשת בראשית פרשה כג) וילנא(בראשית רבה (" הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ) ובראשית (  ֵהֵחל ָהָאָדם-ַוְיִהי ִּכי  )ו/ בראשית/שם (

  . ה"הינה מרד בקב, משמעות הפגיעה ביכולתו של האדם לעסוק ברוחניות לעומקה, לפיכך
  

  .לבין יכולת הדיבור והמחשבה המופשטת, גילוי עריות ושפיכות דמים, ז" את הקשר בין ע, בלי נדר,בהזדמנות קרובה נסביר
  

  ,דווקא בימי בין המצרים ובמיוחד בתשעת הימים, הבה נתפלל
 .כי נזכה לתקן את הקלקולים שפוגעים בתחומים חשובים אלה

 
 

  נ"לע
  ל" זאשר וסרטילהרב 

  ע"נלב
 ט"בכסלו תשס' ט

  נ"לע
 שרה ונגרובסקי מרת

  ה''ע משה זאב' בת ר
 ד"בתמוז תשע' ע י"נלב

  נ"לע
  בן מאיר' ר

  יחזקאל שרגא
 ל"ברכפלד ז

  נ"לע
  ועיישה אברהם בן יעקב רבי

   יעיש ושמחהבתוחנה 
 ל"סבג ז

  נ  "לע
  ל  " זשמואל שמשמר 

' ארץ חמדה'חבר הנהלת 
 ד"ז בסיוון תשע"ע  י"נלב
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 ?  לאיזה חודש שייך היום הראשון של ראש חודש
  הרב עקיבא כהנא

  
אך מותר ביין , אסור ביין כל אותו החודש,  קובעת שאדם שנדר לאסור על עצמו יין במהלך כל החודש)א"נדרים ס ע(המשנה 

, שדין זה נכון גם אם החודש הנוכחי מלא)  לפי פירוש רוב הראשונים (מבארת ) ב"ס ע(הגמרא . בראש החודש של החודש הבא
  .שייך כבר לחודש הבא) שהוא היום השלושים של החודש הנוכחי(ואף היום הראשון של ראש חודש 

  

כן כשיש יומיים ראש ול, צריכה להיות זהה לצורת דיבור בני האדם לעניין נדרים,  שכתיבת התאריכים בשטרותן הסיק"הר
' ב'וכך להמשיך ביום ראש חודש השני לכתוב ', לחודש פלוני' א': צריך לכתוב ביום ראשון של ראש חודש בשטרות, חודש

לחודש ' כיון שבשטר כתוב ב, ואם יכתוב אחרת הרי השטר הוא מוקדם, כיון שבלשון בני אדם כך קוראים ליום', לחודש פלוני
  .ושטר שיש בו תאריך מוקדם נפסל, לחודש' גובעצם למעשה הוא היה ב

  

כי ,  שכתב שלמרות שבכתובה אין צורך להקפיד על התאריך כל כך)ה ומדמייתינן"ב ד, סג( א"ן הביא את דברי הרשב"ר 
יש , א נפסל בין אם הוא מוקדם וכין אם הוא מאוחר"בגט שלדעת הרשב, אלא רק מוקדמת, כתובה מאוחרת לא נפסלת

על מנת להחמיר לברר בשטר את ' לחודש תשרי שהוא ראש חודש מרחשוון' ביום ל':  ביום ראשון של ראש חודשלהקפיד לכתוב
  .כל הדברים

  

כיון ', יום שלשים לחודש פלוני' שאין צורך לכתוב בשטר הנכתב בראש חודש שהוא )ה חדש זה"ד(דומה לכך כתבו תוספות ב
  .יטין יש להחמיר ולכתוב גם יום שלשים לחודש הקודםורק בג, והוא שייך לחודש החדש, שאין זה נכון

ביום שני לחודש פלוני שהוא ' שגם ביום ראש החודש השני יש לכתוב בגט או בשטר אחר הוסיף) ה כבר ביארנו"ד(המאירי 
ם בחודש שהוא ראש חודש כיון שבלשון בני אד' אבל אין לכתוב א, בחודש' וממילא מובן שהכוונה לתאריך א' ראש חודש

  .יכולים להתכוון גם ליום ראש החודש הראשון
  

אבל וודאי שימי החודש האחרים נספרים לפי התאריך , י ראש החודש עצמו שלשון בני אדם היא רק לגבכמו כן כתב המאירי
כך גם לגבי הכתיבה בשטרות , כמו שלגבי המועדות לא מתחילים לספור את ימי החודש מיום הראשון של ראש החודש, בחודש

 נראה שבשטרות בכל )קנא, ת ו"שו(א "ומהרשב ן שהובא לעיל"מהרלעומתו . אין שום משמעות לספור אחרת מימי החודש
ולשם הדוגמא בפורים דפרזים יכתבו (כך שגם חודש חסר ייגמר ביום שלושים , החודש יש להתחיל מיום ראש החודש הראשון

ולכן אין הפסד , א שבשטרות שאינם גט אין כל בעיה לכתוב יום מאוחר יותר"כמו כן כתב הרשב, )ו באדר"ט: בשטרות
  .השטר יהיה מוקדם וייפסל' והיינו צריכים לכתוב ג' ואילו אם נכתוב ב, דשבחו' בחודש במקום ב' כשכותבים ג

  

ולדעתו ביום , לחודש קודם שהוא ראש חודש הנוכחי'  כתב שביום ראש חודש הראשון יש לכתוב יום ל)אבן העזר קכו(הטור 
שהמשמעות ) א, ח(ש בפסקיו "הראוכדברי (, ן"א והר"ולא כדברי המאירי הרשב' בחודש' יום א'שני של ראש חודש יש לכתוב 

  ).כיון שאנשים לא קוראים לזה כך בלשונם, לחודש הקודם' היחידה לדברי הגמרא היא שבראש חודש אין צורך לכתוב יום ל
  

, כתבו כמה ראשונים שיש להשתדל לא לתת גט בראש חודש,  שבגלל המחלוקות שבכתיבת התאריך בראש חודשבית יוסף כתב
  .אך אין לנהוג כך

  

על כך . וכותב שיש להחמיר אם אין חשש עיגון, כמה דעות שאין לתת גט בראש חודשהביא ) ד, ע קכו"בהגהות על שו(א "רמ
א שהרי לשיטתם לא ניתן לכתוב גט כל "ן והרשב" שאין לומר שחששו לדעת הר)ו"מהדורא קמא סק(העיר הבית שמואל 

כשאנשים לא קוראים ,  אלא שחששו לכך שיכתבו את החודש הקודם,החודש שהרי בכל יום צריך לכתוב תאריך מאוחר יותר
  .לראש חודש על שם החודש הקודם

  

ובשנת בר המצווה שלו יש , ח כסלו" ר-חשוון '  שילד שנולד בל)י, נה(מגן אברהם נפקא מינה למעשה מעניינת מכל זה כתב ה
אבל , וכפי שכתב המאירי, דנו אלא בלשון בני אדםשאף שדנו כאן כל הפוסקים לא , רק עשרים ותשעה ימים בחודש חשוון

שהרי הוא שייך , ט חשוון"ולכן היה מקום מהדין לומר שיהיה בר מצווה כבר בכ, חשוון שייך לחודש חשוון' מהדין וודאי של
שנים כיון שלדעתו צריך שיעברו שלוש עשרה , בכסלו' אלא שלמעשה הוא אומר שהילד מתחייב במצוות רק בא, לחודש חשוון

 .מלאות מהלידה
  

, נקרא על שם החודש הבא, לחודש הקודם' שהוא ל, הגמרא אומרת שבלשון בני אדם גם יום ראש החודש הראשון: סיכום
או שמונים את ימי החודש על , ונחלקו הראשונים האם הכוונה שיש למנות את כל ימי החודש מהיום הראשון של ראש החודש

כמו כן רבו הדעות איך בדיוק לכתוב את . חודש הראשון יש לקרוא על שם החודש החדשפי התאריך בחודש ורק את יום ה
  . אלא אם כן יש צורך מיוחד, א שעדיף לא לתת גט בראש החודש"כתב הרמ, מחמת הספק. התאריך בראש חודש
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  )א"מתוך ח(

  כפייה למתן גט
  

  San Jose, Costa Rica       קוסטה ריקה, סן חוסה
  ן"תש, אדר

  

  
  שאלה

, מה אפשר לעשות במקרה שהבעל לא רוצה לתת גט לאשתו
היא אומרת . מדובר בזוג צעיר? והם לא גרים ביחד כמה שנים

  .שלא נבעלה כלל
  

  תשובה
אם , חייבים בגט, אפילו אם הבעל לא בעל את אשתו מעולם

ה בבית דין וצריכים לטפל בז, היתה להם חתונה שנערכה כדין
  .מוסמך

בדין בעל שמסרב לתת , קיימות שלוש אפשרויות כלליות.  א
  ). וזה נדיר(מותר על פי דין לכוף אותו ) 1: גט

  .אבל אי אפשר לכוף אותו. חייב על פי דין לגרש) 2         
  . 1הבעל צודק בסירובו) 3         

צריכים , לפני שאפשר לנקוט בצעדים כלשהם נגדו, לכן. ב
לקבל טענותיהם ולדון , להביאו לפני בית דין מוסמך

הדינים האלה הם מאוד . בחיובו או אי חיובו לגרש
אלא אם כן יש לו ניסיון , ואין לבית דין לפסוק, מסובכים

  .בנושא הזה
  

אפשר לעשות הרחקה , אם בית הדין יחליט לחייב לגרש
שלא לעשות לו שום , לגזור על כל ישראל", והוא. בינו תםדר

  .3 2"טובה או לישא וליתן עימו
  

____________________  
  
שבו מרוכזים יסודות הלכות , ד"קנ' סי, ע אבן העזר"עיין בשו   1

שהרי בעיה זו . כמובן שיש על הנושא תשובות רבות. אלה
  .קיימת בכל דור ובכל מקום

, ומקורו במרדכי. א"סכ, ד"קנ' סי, העזרא אבן "לשון הרמ   2
זה שונה מנידוי . ד בשם רבינו תם"ר' סי, המדיר' פ, כתובות

, שגוזרים על הציבור, מה שאין כן כאן, שבו גוזרים על האיש
  .לגבי התייחסותם עליו

  .עיין לעיל גם בשאלה צד   3

 

          Quito, Ecuador                   אקוואדור, קיטו
  ן"תש, אב

  

  
  שאלה

לחיות עם , ב"יהודי מקהילתנו נפרד מאשתו ויצא לארה
 מוותיקי הקהילה -הוריו . הוא מסרב לתת גט. אישה נוכריה

  .לרעת אשתו,  תומכים בו-
בניסיון להכריח אותו לתת , האם מותר להפעיל לחץ על הוריו

  ?לאשתו גט פיטורין
  

  תשובה
אי :  כגון-הילה המסורים בידי פרנסי הק" כפייה"אמצעי ה

 -נ או אפילו הוצאה מחברות בקהילה "מתן כיבודים בביהכ
. 1"גט מעושה"שיפסול הגט כדין , אין בהם משום אונס

, לא על הבעל עצמו. אין מניעה מהפעלת לחץ מעין זה, לפיכך
  .2י הפעלת הלחץ על הוריו"ע, ולא בעקיפין

  
____________________  

  
בעניין עישוי ', סעיף ה, ד"קל'  סי,ע"ע אה"א שו"ועיין ברמ   1

  .במגמה שהבן ייאות לתת גט, ההורים
עיין . שאף על ההורים רובצת האחריות להתנהגות בנם, כיוון   2

שותא דינוקא בשוקא דאבוה או "ב "ו ע"סוכה דף נ' סוף מס
 ".דאימיה

  
  
  
  

  ,בשם צוות המשיבים ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנרייך          הרב יוסף כרמל
  ראשי הכולל

  
  :גם אני מאשר

  הרב שאול ישראלי
 

  
  

 


