
 

 
 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 כבוד הבורא מול שלום בית
 

 )כג( ְוָכַתב ֶאת ָהָאֹלת ָהֵאֶלה ַהכֵֹּהן ַבֵסֶפר ּוָמָחה ֶאל ֵמי ַהָמִרים:: )במדבר ה(  הפסוק של הפרשה

 על ידי שתיית מים, שבו מחקו כתב המכיל את שם ה' .  בודקים אישה סוטה:  פשט הפסוק

 .מתורגם מארמית( -)במדבר רבה ט כ  הפסוק  האגדה על

היה דורש בבית הכנסת בכל ליל שבת, והייתה שם אישה אחת שהייתה  ]בעל הנס[רבי מאיר 

שהנר כבר כבה. לומדת אצלו. יום אחד התארכה הדרשה, הלכה האישה ובאה לביתה וגילתה 

אמר לה בעלה: איפה היית?! אמרה לו: שמעתי את הדרשה. אמר לה: אני נשבע שלא תיכנסי 

לכאן עד שתלכי ותירקי בפניו של הדרשן. התגלה הדבר לרבי מאיר ברוח הקודש, ועשה את 

 עצמו חולה בעיניו... באה אליו... אמר לה: 'רוקי בתוך עיני שבע פעמים, וזה יעזור לה'. אחרי

שירקה, אמר לה: 'לכי אמרי לבעלך: אתה אמרת לי פעם אחת, ואני ירקתי שבע פעמים!' אמרו 

לו תלמידיו: 'רבי!... אילו אמרת לנו, היינו שולחים ומביאים אותו ומלקים אותו על הספסל עד 

, ומה אם שם ]הקב"ה[שיחזיר את אשתו!' אמר להם: 'לא יהא כבוד מאיר גדול מכבוד קונו 

, בשביל להטיל שלום בין ]בפסוק שלנו[כתב בקדושה, אמר הכתוב שימחה על המים הקודש, שנ

 איש לאשתו, וכבוד מאיר לא כל שכן?!" 

 נקודות למחשבה

אישה שהוזהרה על ידי בעלה שלא תסתתר עם אדם מסוים, והיא בכל זאת הסתתרה עם אותו אדם 

ור לבני הזוג לקיים חיי אישות. אם במשך זמן שיש לחשוד בה, נקראת "סוטה", וחשודה בזנות, ואס

האישה מודה במעשה, היא מתגרשת מבעלה. אם היא מכחישה, עליה לעבור תהליך של בדיקה בבית 

פסוקים של פרשת   המקדש שיכריע אם היא דוברת אמת. טובלים במים קדושים קלף שעליו כתובים

ים המאררים" אלה. אם סוטה ובהם שם ה'. לאחר שהכתב נמחק, משקים את האישה במים "המר

בריפוי   מתה במקום. אם היא נמצאת טהורה, היא מתברכת  האישה שיקרה ונמצאת טמאה, היא

 המחלות שלה. 

   בין השאלות הרבות שמעוררת הפרשה: האם רוח הקינה שתקף את הבעל בא ממקום
ר המעשה רציונאלי? למה האישה בכל זאת התאחדה עם גבר זר למרות הזהרתו של בעלה? למה לאח

הזוג המגיע   על כל פנים,  לתת סיכוי נוסף לחיי הנישואים?  -במקום לגרש את אשתו  -מעדיף הבעל 
למעמד המביך והנורא של בדיקת המים המרים, הוא זוג הנמצא במשבר עמוק של חוסר אמון הדדי. כל 

בור את התהליך מגמת בית הדין המטפל בתביעת הבעל, הוא לשכנע את האישה להודות במעשה ולא לע
 משתי סיבות: למנוע פגיעתה על ידי המים המרים, ולמנוע את הביזיון הגדול של מחיקת שם ה' הקדוש. 

  שתיית המים הוא "צעד בונה אמון" היחיד היכול להציל את הזוג שלפנינו. הקב"ה מוכן למחול
שמסביר רבי משה קורדובירו על כבודו כדי לעשות שלום בין איש ואשתו. זו תכונה יסודית של הבורא כפי 

"והרי אין סבלן ועניו כאלוקינו ..., ולא ( בספרו "תומר דבורה": 16-)מחשובי מקובלי צפת במאה ה
יכנס לפניו שום פגם, ולא עֹון ולא דין, ושום מידה מונעת מלהשגיח ולהשפיע ולהטיב תדיר". 

לעשות טוב, להשכין שלום בין במילים אחרות, הכבוד הוא ערך חשוב, אך הוא מתגמד לנוכח הצורך 
 אדם וחברו בכלל, ואיש ואשתו בפרט.



 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 חלק ב'-כוח הרחמים )תפארת( שבנפש
 

 : "איש אשר רוח בו".)במדבר כז,יח(מלמדת אותנו התורה את סוד זה על יהושע ִבן נון 

 .ואחד""שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ופירש רש"י ז"ל: 

כך לא יהיה מאוים  לפנימיותו ולרוממותו העצמית שהיא נשמתו, ככול שאדם מחובר

למצוא בו  יוכל להיכנס לנעליו של זולתו, אדרבא, ממציאות הזולת השונה או הופכי לו,

להכיל אותם ולהתייחס  ,להרגיש אותו ולנסות להבין את הלך מחשבתו ותפיסת נפשו ערך,

 אליהם בהתאם.

קלאסי כל אחד מכונס בעצמו ולא טורח כלל  לנסות להבין את מחשבתו ורגשותיו של  בוויכוח

 .להבין את הצד השני העבודה הפנימית היאאולם  האדם שמולו.

 )ע"י כך אולי גם אבין את טעותי שלי(.

ואם יסתבר שכל תפיסתו מוטעית ולכן  רק אחרי שאבין את הצד השני גם אוכל להרגיש אותו,

 להזדהות אתו ולרחם עליו! ממילא גם שייך שמתנהג, מתנהג בצורה

צריכה להתבצע בעיקר עם האנשים אתם אנו חיים  להבין את הצד שכנגד, עבודה זו,

ככול שאנו חיים עם  יש לנו אפשרות לנסות להתחקות אחר התפיסה שלהם. בתדירות,

 השני יותר אנו צריכים לאט לאט ללמוד את מבנה נפשו והלך מחשבתו.

סובל וממה אינו סובל ולא להשליך  הואאני מבין את השני באמת אני יכול לדעת גם ממה  כאשר

 ממה אני סובל וממה לא. עליו את מבנה נפשי שלי,

 ."ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו": )אבות ב,ד(חז"ל מלמדים אותנו 

 וזה עבודת חיים שספק אם אי פעם תגיע לשלמותה, להיכנס לנפש של השני זה סוד האחדות

 מכול מקום עבודתנו היא להשקיע ולהעמיק ולהרגיש עוד ועוד וזו היא מידת הרחמים.

 כל זמן שאני לא מבין את השני אז הרבה יותר קשה לרחם עליו.

 :אם כן מנינו ג' שלבים במידת הרחמים

 .כולל דצח"ם הרגשה שישנה כאן עוד ישות מלבדי, א.

 להלך מחשבתו ולעולמו הרגשי. להיכנס לתפיסת הקיום של השני, ב.

 רחמים אמיתיים על הזולת מתוך תפיסה נכונה של הווייתו. ג.

 .הקו האמצעימידת הרחמים היא שורש ההתחברות לאדם ונקראת גם 

 בגימט' עניינו של קו האמצע הוא לחבר את כל השונה וההופכי ולהפכו לאחד וזהו סוד שם מ"ה,

 אדם.

רחמים  תכלית הרחמים אינה לרחם, מידת הרחמים בנפש עניינה לצרף את כל הבריות כולם.

"והיה ה'   - גילוי האחדות–הם כלי בלבד לנקודה הרבה יותר עמוקה והיא תכלית הבריאה 

 למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 

 )הרב מנחם סוכות(
 

 הפלא האמתי
 

אֹמר: ר ה' ֶאל מֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ל ְוָאַמְרָת  ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ֶהם, ִאיש אֹו ִאָשה ִכי ַדבֵּ  ִלְנֹדר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִזיר ַלה'. ַיְפִלאֲאלֵּ

מדוע הנדר והנזירות נחשבים פלא? מה בכלל הרעיון של נזיר, האם שייך בכלל להתנתק מהעולם 

הזה, מהמצע אליו אנו מחוברים בעבותות רבים כל כך? האם להיבדלות מחלק מענייני העולם יש 

 משמעות?

ה ִנְפָלאֹות", הפלא נחשב לעשייה. בשולחן ערוך מסביר  הקדוש ברוך הוא מתואר בתהלים כ"ֹעשֵּ

שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם הרמ"א את הפלא עליו אנו מברכים בברכת "אשר יצר", 

 .בקרבו וקושר דבר רוחני בדבר גשמי

נו פלא. אפילו העולם הרוחני, זה שישנו עולם גשמי, פיזי, למרות המורכבות המדהימה, עדיין אי

שאין לנו מושג בגדלותו, גם הוא אינו פלא. הפלא הוא שניתן לחבר בין שניהם. שלגוף יכולה 

להתחבר נשמה, שלמעשה פיזי יכולה להיות משמעות רוחנית. שכל בריאה גשמית מחביאה בתוך 

 תוכה הארה רוחנית, קשר לאין סוף, לבורא.

ש ְמֻיָסִדים ַעל ַאְדנֵּי ָפזשהמדרש כאן דורש את הפסוק  י שֵּ זה העולם, שנשתוקק  -שוקיו . ֹוָקיו ַעּמּודֵּ

הקב"ה לבראתו, כמה דתימא "ועלי תשוקתו". ומנין שכן הוא אומר? שנאמר "ויכלו השמים והארץ 

שהעמיד כל  -וגו'", אין "ויכלו" אלא לשון תאווה, שנאמר "נכספה וגם כלתה נפשי וגו'". עמודי שש 

 בראשית לששה ימים, שנא' "כי ששת ימים עשה ה' וגו'". מעשה

הקב"ה משתוקק לברוא את העולם והעולם משתוקק לבורא. ששת ימי הבריאה, הם ימים בהם 

הבריאה מתמלאת השתוקקות למהותה, השמים והארץ ַכלים ]מלשון כלות הנפש[ להיות מה 

 ה נחת מהבריאה.שהם בעצם מהותם. ושבת הוא היום בו "וינח" בו רווה הקב"

הפסוק ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתשּוָקתֹו, נותן משמעות עמוקה עוד יותר. עצם ה"תשוקה" של הבורא 

לברוא עולם, מקום כל כך שונה ומרוחק, הוא עבור אותה התשוקה שהמרחק יגרום לנבראיו. 

 הבורא, כביכול, משתוקק להשתוקקות שלנו.

: מיוסדים על אדני פז הדברים? ממשיך כאן המדרש ומלמד ואיך מתחבר אדם למהות הפנימית של

מה הם אותם הדברים? המדרש מביא  שיסודן היה שלשה דברים משובחים ואין כמותן בעולם... -

ְתהֹומֹות ִנְבָקעּו. היסודות  ְבַדְעּתֹו. ִבְתבּוָנהָיַסד ָאֶרץ, כֹונֵּן ָשַמִים  ְבָחְכָמהאת הפסוקים הבאים, ה' 

 נברא העולם ומהם ניתן להכירו הם חכמה, בינה ודעת. עליהם 

ישנם שלושה שלבים, השלב הראשון הוא ה"חכמה", ההכרה בגדלות הבורא וההתבטלות בפניו, 

"יראת ה' היא חכמה". השני הוא ה"בינה", חיבור החכמה אל הגוף, "וסור מרע בינה", כשהגוף 

י הוא ה"דעת", החיבור האמתי לעומק של כל כבר מרגיש שאינו רוצה ללכת נגד רצון ה'. והשליש

 דבר, ההשתוקקות למצוא את המקום הרוחני שבכל נברא ולחבור אליו.

הנזיר הוא זה שמחפש לעבור את מסך החומר ולהכיר בפלא הגדול, בכך שבתוך כול הוויה גשמית 

ר והיה ישנו עומק, שוכן רוח. שהמעטה הגשמי מכיל בתוכו את החיבור העמוק ביותר למי שאמ

 העולם.

 

 
 
 



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 "שבעתיכםבה' לדשה חנחה מ"וביום הבכורים, בהקריבכם 

 
נכנס אל ו' בסיון ואל 'חג השבועות'. לפי הרמז  נשאחודש סיון כבר הגיע והנה במוצאי השבת של פרשת 

, ביום של ספירת העומר. ראשית הספירה היא בחסד דחסד שבע השבועותנקרא כך על  השבועותחג 

המהווה את יום הארוסין בין ה' לבני ישראל, אחרית ספירת העומר היא במלכות דמלכות ביום הארבעים 

בין ה' לבנ"י. רמז נוסף נשואין ותשעה. וביום החמישים חוגגים את מתן התורה המהווה גם את יום ה

שבועה מלשון  שבועותביניהם לנאמנות נקרא חג  ונשבעיםהוא, כי מאחר והחתן והכלה מתקדשים 

: האחת, שה' נשבע כי לא יחליף את העם הנבחר. והשניה, שעל עם ישראל להיות נאמן )טור ברקת(

 ע' בושות.את הצרוף  שבועות,ולא להחליף את האל האחד באל אחר. יגעתי ומצאתי רמז נוסף בתיבה 

, אשר לא הסכימו להצעת ה' לקבל את התורה להתביישהאומות  שבעיםשכן על כל אומה ואומה מבין 

מצוות בני נוח ומבין המצוות  שבעתובקיום  תשובהאומות העולם בדרכי  שבעיםעליהם, ובע"ה יחזרו 

להאמין באמונה שלמה בבורא עולם, אשר מעולם לא חזר בו משבועתו להיות מלך של עם ישראל. רמז 

וצמצם את תורתו בעשרת הדברות בשתי  תשתית השיתוהיא שה'  ותעובשנוסף מצאתי בתיבה 

טפחים.  ו'. שהרי כל לוח היה בעצם רבוע ומידת אורך הצלע היתה ווהברית, הנרמזות באות  לוחות

הן להראות שהתורה מתאימה לא רק  הלוחות, כלומר מהות בעבעהפנימיות הן מלשון  בעוהאותיות 

, ולתורה יש חיות פנימית החוללששת ימי ליום השביעי הוא יום שבת קודש בו ניתנה התורה אלא גם 

 של מעין מיים חיים ואיתן, הנובע לאורך כל ימי השבוע ולאורך כל שנה ושנה. כמחולל מבוע

וארד להצילו מיד מצרים " נוהגים בחג השבועות לאכול מאכלי חלב ודבש כי בזאת מבורכת ארץ ישראל

לעניות דעתי,  )שמות ג', ח("חלב ודבש ארץ זבת ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל

ין ברצון להיטיב ברוחב לב ולהשפיע כמו יידוע כי ארץ היא מלשון רצון, כלומר רצון של עם ישראל מאופ

מלשון ח' הן אותיות  חלבהבורא הטוב והמיטיב בעצמו, חי החיים. רצון זה נרמז במילים חלב ודבש. 

, הפועם תדיר, הוא סכום של עשרת הספירות, הן הנהגות ה', עם כ"ב אותיות שפת הקודש. לב –ו  חיות

שה. כלומר, כאשר אוכלים מהימים בהם השתוקקו בנ"י לשובו של  מ'הוא ארבעים או  חלבגימטריא של 

מאכל קטנות של חלב, המרמז לקטנות מוחין יש לחפש ולבקש הצדיק יסוד עולם כמו משה רבינו שיפרש 

שם זה  ד' ןב םש ראשי תיבות היאדב"ש ת הדרכים לשוב אל ה'. יגעתי ומצאתי רמז נוסף כי התיבה א

הן  דב"שק הנקרא גם בשם הויה. וגם כי -ו-ק-הוא השם הקדוש והשם המפורש בן ארבע האותיות: י

ר, י. וכמו שמדבורה שהיא שרץ טמא יוצא דבש טהור כך יצא משיח ה' הטהושן )י(בוד דאותיות בשם 

יה, שהתגיירה, צאצאית לגילוי יאשר נולד בהסתרה שבתוך הסתרה צאצא לבועז הצדיק ולרות המואב

הוא גם יום הולדתו והסתלקותו  ןיוסעריות של בנות לוט עם לוט אביהן, אחיינו של אברהם אבינו. ו' ב

 פילותיו לאורך כל ימי חייו.נמך את סשל דוד המלך, וה' 

"אשריך ארץ שמלכך בן  )מוהר"ן:נו',ב(ב על בחינת המלכות שבכל ישראלי ומפרש לנו רבי נחמן מברסל

אז בע"ה, כשנשתמש עם המלכות חורין; שהמלכות יהיה אצלך בן חורין לבלי להשתמש בו להנאתך" 

יֶהן, -ֻסַכת ָדִויד ַהֹנֶפֶלת; ְוָגַדְרִתי ֶאת-"ַבּיֹום ַההּוא, ָאִקים ֶאתלעבודת ה' יתברך  ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים, ִפְרצֵּ

י עֹוָלם ְלַמַען ִייְרשּו ֶאת ִרית ֱאדֹום, ְוָכל-ּוְבִניִתיָה, ִכימֵּ יֶהם: ְנֻאם-ַהּגֹוִים, ֲאֶשר-ְשאֵּ ְיהָוה, ֹעֶשה -ִנְקָרא ְשִמי, ֲעלֵּ

 אכי"ר. )עמוס ט'(ֹזאת"
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