
"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ל-ה'".

ולנדרים  נזירות(  וכן ברמב"ם, הלכות הפלאה המדברות על  לעיל  )בפסוק  לנזירות  כידוע,  "פלא" קשור,  השורש 
)"איש כי יפלא נדר" ועוד(. מה פירוש "להפליא"?

אחר  הולך  העולם  שכל  לנזירות,  עזרא  האבן  פירוש  כך  מציאותי.  לא  לניסי,  קרוב  ל"פלא"  היום  המוכר  הפירוש 
תאוותיו והנזיר לעומתם עושה דבר פלא ומגביל את עצמו. הרמב"ן מפרש בדומה כי פלא הוא נס ובעניין נדרים 
כותב כי אדם מפליא נדר בשביל ש-ה' יעשה עימו פלאות )כך למשל מתחייב יעקב: "וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה 

אלקים עמדי ושמרני.."(. 

הפירוש המקובל ל"יפליא" הוא "יפריש", וביחס לנזיר המשמעות היא פרישה מהציבור בהנהגותיו. פירוש נוסף וקרוב 
"כל  כי  כותב  רש"י  מעיניך.  יעלם  דבר,  ממך  יסתר  כי   – למשפט"  דבר  ממך  יפלא  "כי  "נסתר":  הוא  במשמעותו 
הפלאה לשון הבדלה ופרישה"; מצד שני ניתן לראות בסיפור המפגש של מלאך ה' עם מנוח ואשתו בספר שופטים   
משמעות נוספת, כאמור לעיל: "ויעל על הצור ל-ה' ומפלא לעשות ומנוח ואשתו רואים". לא נראה שיש מנוס מלומר 

שהפלאה היא גם דבר נס.

באותו סיפור מופיע השורש "פלא" פעם נוספת, בפסוק שלפני, בו אומר המלאך למנוח: "למה זה תשאל לשמי והוא 
פלאי", וכל הפירושים לעיל מסתדרים יפה: ]1[ שמי ניסי, שאני מלאך ה'; ]2[ שמי נסתר, למה תשאלני? ]3[ שמי 

"מופרש", שאני קרוי על שם שליחותי, שהיא הבשורה על נזירותו, הפרשתו, של שמשון.

           

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:25 הדלקת נרות 
19:35 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  

זמני השבת

פרשת נשא
בס"ד | שקיעה: 19:45 | סוף זמן קריאת שמע: 9:06 | ה סיוון התשפ"ב | שבת שלום!

זמני החג
20:25 ערבית 
04:50 שחרית  
05:34 הנץ החמה 
18:00 מנחה 
20:25 ערבית  
20:24 צאת החג 

שיעורי תורה

23:00 יהונתן וינטר 
קבלת התורה מזוית שונה

00:00 הרב בוחניק 
ואני תפילתי לך ה'

00:00 אליקים פרץ 
שיעור   - הזמן  אתגרי  עם  התמודדות 

לנוער

01:00 חיים לוינשטיין 
מתן תורה או קבלת התורה

קל  כיבוד  יהיה  הערב  במהלך   -
בבית הכנסת.

דולק  נר  להשאיר  לשכוח  לא   -
חג.  נרות  להדלקת  שבת  מערב 
החל  במוצ"ש  חג  נרות  הדלקת 

משעה 20:24


