
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ֵֵּּ'הרֵַּוְיַדב ֵּ" אֹמרֶאל ֵּל  ֵּ .ֹמֶשה ֵֶּאל ר ֵַּדב  ל, ִֵּיְשָרא  ֶהם:ְבנ י ֲֵּאל  ְֵֵֵּּּוָאַמְרָת ֵּאֹו ִֵּכיִאיש ֵָּנִזירִֵֵּּאָשה, ֵֶּנֶדר ִֵּלְנֹדר ַיְפִלא

 )במדבר ו'(.  "'הְלַהִזירֵּלֵּ

את עצמו ולהבדיל פרישה, וגם כאן רוצה להפריש  נזירות בכל מקום אלא: אין ה לשונווזנזירות? ו רש"י, מה מפרש

ָכרֵַּיִזיר". לכן, "'הלְֵֵּּלַהִזיר"זה נקרא  .לשם שמיים מן היין יין ויין חדש,  צריך להפריש עצמו מיין ושיכר,, "ִמַיִיןְֵּוש 

ָכרֵֹּלאִֵּיְשֶתה,ְֵּוָכלֵֹּחֶמץֵַּייִֵּ"ישן,  לִמְשַרתֵּןְֵּוֹחֶמץֵּש  ִשיםֵֹּלאֵֹּיאכ  יֵּ ֵּ.ֲעָנִביםֵֹּלאִֵּיְשֶתה,ֵַּוֲעָנִביםֵַּלִחיםִֵּויב  ֹכלְֵּימ 

ַחְרַצִניםְֵּוַעדִֵּמֹכלֵּאִֵֵּּנְזרֹו: לגֵּזֵֶּשרֵּי ָעֶשהִֵּמֶגֶפןֵַּהַיִיןֵּמ  גם  אאל ,צריך להתרחק לא רק מהיין עצמו אדם ".ֹלאֵֹּיאכ 

יין מרמז על התענוג הגדול שהרצון לקבל רוצה לקבל  ,ותמכל מיני תערובות של היין וכל מוצריו. מצד תורת הפנימי

שאם  כי יין יש לו תכונה ,לא לחינם בחרו את הסמל הזה של ייןהנות מהחיים. רוצה לי ,באופן טבעי בהיותו בעולם

 ", אבל אם שותה הרבה מדי, הוא הופךשמח אלוקים ואנשים"מ – שותה ממנו מעט זה גורם למעט שמחה אדם

ה "הקב: התורה אומרת לאדם מהות כל התענוגים שבעולם הזה. היאכך  להתגלגל על הרצפה. ועלוללהיות שיכור 

 , כפינתן לאדם כל מיני תענוגים בעולם הזה אבל הוא צריך להשתמש בהם ולקבל אותם לפי ההוראות של הבורא

בל בצורה שהבורא יתברך איך להשתמש ברצון לק לתורה ומצוות יש ויסות, מכיוון שתורה ומצוותב םשנתן אות

עושה מה  על הוראות הבורא אלא האדם. מה שאין כן אם האדם לא מסתכל , ואז זה לא מקלקל אתמאפשר

אדם אוכל יותר מדי, זה גורם לקלקולים לדוגמא: האדם.  א התענוגים האלה מקלקלים אתשליבו חפץ, ממיל

יש מחלות לב וכך בכל ו ,ת של העורקיםיוהסתיידו , אויותר מדי סוכריםערכות שלו. יכול להיות גדולים בכל המ

 . את המערכות שלועניין. כל דבר שהאדם לוקח יותר מדי הוא מקלקל יין וענ

אנשים רוחניים כלל לא מעוניינים  .היין איננו מסמל תענוגים גשמיים כאשר מדברים על אנשים רוחניים, אזי

הם כי התענוגים הגשמיים על יד התענוגים הרוחניים  ,יםמעוניינים בתענוגים האלוקי , אלאבתענוגים גשמיים

החכמה שהוא אור התגלות  היין מרמז על אור ,. כאשר מדברים על אנשים רוחנייםשום דבר, עפר ואפר ממש

 האלוקות.
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 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

ֵּ
ֵּ"לוהים-זהֵּלעומתֵּזהֵּעשהֵּהא"
ֵּ
ֲאֶשרֵָּחָטאֵַּעלֵַּהָנֶפשְֵּוִקַדֵּ" ןֵֶּאָחדְֵּלַחָטאתְֵּוֶאָחדְֵּלֹעָלהְֵּוִכֶפרֵָּעָליוֵּמ  ֵּ."ֵּשֵֶּאתֵֹּראשֹוֵַּביֹוםֵַּההּואְוָעָשהֵַּהֹכה 

 )במדבר ו, יא(

 פשטֵּהפסוק:

הנזיר מקבל על עצמו שלא להיטמא למת. ובמידה ונטמא באופן בלתי צפוי, תהליך הטהרה מכיל הבאת קרבן 
 חטאת )קרבן שמביאים על חטאים בשוגג(.

 )תענית יא א(  הפסוקים:ֵֵּּהאגדהֵּעל

אמר שמואל: כל היושב בתענית נקרא חוטא )...(, דתניא ]כפי שלמדנו[: רבי אלעזר הקפר ברבי אומר: מה כוונת 
ש", וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן ה ר ָחָטא ַעל ַהָנפֶּ ר ָעָליו ֵמֲאשֶּ יין, הכתוב ]בפסוק שלנו[ "ְוִכפֶּ

על אחת  -א מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר והלא דברים קל וחומר: ומה זה שלא ציער עצמו אל
ַרע ְשַער ֹראשֹו". ומה זה שלא ציער  כמה וכמה. רבי אלעזר אומר: נקרא קדוש, שנאמר )במדבר ו( "ָקֹדש ִיְהיֶּה ַגֵדל פֶּ

]נקרא[ על אחת כמה וכמה. ולשמואל, הא איקרי  -עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר 
דמצי לצעורי נפשיה,  -הא  ,דעות[ה]אין סתירה בין  לא קשיא -...( ) -)...( ולרבי אלעזר, הא נקרא חוטא!  -קדוש! 

 אבל מי שאינו יכול להתענות נקרא חוטא )רש"י([. -דלא מצי לצעורי נפשיה. ]שיכול לסבול התענית  -הא 

 נקודותֵּלמחשבה:

רכזן עומדת השאלה: האם אדם שמקבל נדר לפרוש מתענוגות העולם פרשת הנזיר מעוררת תהיות רבות שבמ
נמצא בדרך הנכונה בעבודת ה'? במילים אחרות, האם התורה דורשת לפרוש מתענוגות חומריים, או שמא קיים 

ערך רוחני בהנאה מכל הטוב הנמצא בעולם? שאלה זאת נמצאת במרכז המחלוקת בין רבי אליעזר הקפר, המגנה 
, לבין רבי אלעזר, המשבח אותם. הדים למחלוקת זו נמצאים במקומות רבים: "כך היא דרכה של את הסיגופים

תורה: פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן" )אבות ו( מצד אחד, "עתיד אדם ליתן דין וחשבון 
מרכזית זו של השקפת על כל מה שראו עינו ולא אכל" )תלמוד ירושלמי קידושין( מצד שני. הייתכן שעל סוגיה 

 עולם תתאפשרנה שתי גישות מנוגדות?

על פי תורת הקבלה תכלית הבריאה היא "ליהנות לנבראים". רוצה לומר, שהקב"ה שהוא הטוב המוחלט ברא את 
הנבראים כדי שייהנו מטובו ומשפעו. ולכן, החיפוש אחר התענוג היא תכונה יסודית של כל חי, המתגלה אצל 

ֹלִהים" -מתו. דחף זה, עשוי לקחת את האדם לטוב או לרע, על פי הפסוק "זֶּה ְלֻעַמת זֶּה ָעָשה ָהא  האדם בכל עוצ
)קהלת ז(. נקודת פרשת המים בין השניים קשורה למשמעות שנותנים לחיפוש ההנאות. אם חיי התענוג הם 

פך, תכליתו הוא להשפיע תכלית האדם, משתלט עליו צד האגואיזם המרחיק אותו מהטוב והרוחני. אם לה  כל
טוב לעולם, אז משמש התענוג כאמצעי וחומר דלק למטרה זו. כדוגמה, מסביר הרמב"ם על חשיבות האוכל הבריא 
והשינה הטובה כחלק מעבודת ה' הרמונית: "... שישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת 

 כמות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב" )הלכות דעות ג(.את ה', שאי אפשר שיבין וישתכל ]יתעמק[ בח

קת שבאגדתנו: אם האדם כבר הגיע ליכולת לקדש את החומר ואת התענוגים הגופניים ולכך נוכל ליישר את המח
לעבודת הבורא, ולראות בהם אמצעים בלבד, כל סיגוף לא רק מיותר, אלא גם מזיק, והאדם יקרא חוטא. אבל אם 

ואז  ,צום או נזירות  טיב לעשות ולהתרחק לזמן מה ממנו, על ידיידיין רואה את התענוג כמטרה בפני עצמה, יהוא ע
 יקרא קדוש!

 

 

  



 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
(שוסטרהרב דניאל )  

 

כדי לגלות קשר  עניין בדיקת הסוטה, לראות שלא סטתה תחת בעלה, הוא ת פרשת סוטה.בפרשת השבוע מובא

הפרשה מתחילה עם המילה כל עניני הפרשה הם עליית דרגא. והוא עניין של עליות דרגא.  עמוק יותר ממקודם,

יסוד נקרא חי, שפירושו שעל ידו מתרוממת הגשמיות סוטה בגמטריא 'יסוד'. "נשא", לשון התנשאות והתרוממות. 

וכח היסוד הוא כך שזה נעול וסתום. ומתגלה החיות שלה, כי הכל מלא חיים, הכל מלא אותיות ושמות הקודש. 

שפירושה  גילוי הנאמנות של הבריאה לבוראה. שיש בכל דבר, שזהומעלה את הגשמיות, מגלה את החיים 

השי"ת משפיע שפע יותר גדול,  ל ידי זהועשמחזירה את החיים שמקבלת מהבורא אליו חזרה, כדי להדמות אליו. 

תנועה של  תאת האור בחזרה, ונוצר נאמנות וחשק להדבק במידותיו ךואז שוב הבריאה מחזירה להשי"ת מתו

ת כל האור שחשב השי"ת עד שיכולה להחזיר לשורש א והנאמנות גוברת, והבריאה עולה מדרגא לדרגא ,חיים

וזה עניין בדיקת הסוטה, גם כן שהיתה שותה מים מאררים, שזהו שזהו גילוי הנאמנות הגדול ביותר.  ,להעניק לה

אבל אם מחזירים לוקחים לעצמו ולא מחזירים לשורש, שזהו חוסר נאמנות, אזי שורים דינים.  אלא שאםהשפע. 

יולדת שחורים יולדת לבנים, שמתגלה  יתהיאם הגדולה ביותר. הנאמנות ה יתמתגל ,את המים לשורש, אדרבה

וכן היתה מקריבה מנחת שעורים, שהם דינים.  וע"י החזרת האור לשורש בגילוי נאמנות לדבוק בהירות ולובן עליון. 

נמצאנו למדים שעניין במידותיו ית', נהפכים ה'שעורים' ל'שערים', להכנס בהם, להצדיקו ית' על כל הטוב. 

ל איך שהכל חוזר לשורש, ועאת החיים שבבריאה בדרך נאמנות,  'הסוטה' והיסוד שהוא הצדיק, אחד הם, לגלות

, וזהו שכתוב בתחילת הפרשה "נשא את בני 'גרשון'"נעשה מעיין שלא נגמר, כי מתרבה השפע עד אין סוף.  ידי זה

, רק צריך לשורש, כי "עמך כולם צדיקים"יש נאמנות להחזיר הכל  םוצריך לגלות שגם להשהם הנשמות 'שנגרשו'. 

 קדושת הספרים וקדושת הצדיקים בכל דור.  ע"י לגלות את זה

 

 

 

 פניני דיומא

 ת נשאפרש

ֵּאלֵּירצהֵּלחברוֵּבשעתֵּכעסו

אל ירצה לחברו בשעת כעסו )אבות ד, יח(, מטעם כיוון שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות, ואינו יכול להבין שום 

 .בלתיֵּנכוןתֵּהריצויֵּשלֵּחברוֵּבאופןֵּסיונוייביןֵּאתֵּנדבר בלי טעות, וממילא 

ישאֵּה'ֵּפניוֵּ".ֵּכתובֵּאחדֵּאומר:ֵּ"ישאֵּה'ֵּפניוֵּאליך"ֵּכעסוֵּממך.ֵּזהוֵּשנאמר:יעבירֵֵּּ–"ישאֵּה'ֵּפניוֵּאליך"ֵּ

,ֵּוכתובֵּאחדֵּאומרֵּ)דבריםֵּי(ֵּ"אשרֵּלאֵּישאֵּפנים".ֵּכיצדֵּנתקיימוֵּשניֵּכתוביםֵּהללו?ֵּכשישראלֵּ"אליך

)מדרש רבה,  ".אשרֵּלאֵּישאֵּפנים"ֵּ–ישאֵּה'ֵּפניוֵּאליך",ֵּוכשאיןֵּעושיןֵּרצוןֵּהמקוםֵּ"ֵּ–ֵּעושיןֵּרצוןֵּהמקום

 נשא, דף מ"ד, י"א, ז(

ויש לפרש מהו "עושין רצונו": ידוע שרצון ה'  לפנים משורת הדין?נדרשת נשיאת פנים למה  –כשעושין רצונו וקשה: 

. ואז יש עניין השתוות הצורה. אז ה' "עושיןֵּרצונו"תונים עושים מעשים להשפיע זה נקרא הוא להשפיע, וכשהתח

, היינו שנעבר מהם את הצמצום וההסתר גילויֵּפניוֵּית',  הנקרא בחינת נשיאתֵּפניםיכול לתת להם בחינת 

 שהיה שורה עליהם.

רצון להשפיע, שזהו רצונו של מקום, אם כן אין  משתדלים בענייןינו כשאינם ם עושים רצונו, הימה שאין כן כשאינ

"אשרֵּלאֵּישאֵּפנים",ֵּאלאֵּכאן עניין של השתוות הצורה, אז מוכרח להיות בחינת העלם והסתר, זה נקרא 

 ...מאירֵּלהםשאינוֵֵּּ–אחורייםֵּ

 רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל, ברכת ושלום, מאמר רצא

 

 



 

 בסוד הלשון
 יוסף בלו()

 

 פרשת נשא לאור חג מתן תורה 

הוא יום הנשואין בין ה' לעמו  סיוןב ו', שהרי נשואיןמלשון  נשאהיא פרשת צמודה לחג השבועות ופרשת השבוע 

את עשרת הדברות  נותן לנוהוא , שהרי מפי ה' חג מתן תורהאת כל שנה חוגגים אנו ישראל. בתאריך זה חגגנו ו

' בסיון. ו התאריך טפחים כנגד ווי לוחות הברית. וכל לוח הוא רבוע ואורך כל צלע הרבוע הוא אשר חקוקים בשנ

 .ישראלמו לע , כמו יש מאיןמחדש תורתו את נותן הבוראכי , שנה שבכל החדושו נסוי אותיותהן  סיוןֵּהחודש

ֵּתיבות[ֵּא"יֵּר"תֵּגימטריא תורה שכן תכלית התורה שעם ישראל ישמור על מצוותיה  ,]ארץֵּישראל[ֵּ]ראשי

 בחברה שגם מקימה מלכות. 

ת הוא חג הפסח, המהווה א שבועות מיום יציאת מצריםהחמישים לאחר תום ספירת העומר, שבע למעשה ביום 

חג מתן נקרא  לכן .לנאמנות ביניהם ומחדשים השבועה מתקדשים והכלה החתן יום הארוסין בין ה' לעמו ישראל,

 עם שעל, היוהשני. הנבחר העם את יחליף לא כי נשבע' שה, האחת" שבועהֵּמלשון' שבועותה חג'גם  תורה

, שבועות תיבהכי ה ,רמז ומצאתי יגעתי  .(ברקת טור) "אחר באל האחד האל את להחליף ולא נאמן להיות ישראל

ֵּע הן אותיות ' ה להצעת הסכימו לא כי, להתבייש האומות שבעים מבין ואומה אומה כלמאחר שעל . בושות'

 להאמין, נח בני מצוות שבע ובקיום תשובה בדרכי העולם אומות שבעים יחזרו ה"ובע. עליהם התורה את לקבל

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

 נ'-'. שהרי ביום האשֵּנהן אותיות  נשאֵּכי התיבה רמז נוסף מצאתי, המחבר בין פרשת נשא לבין חג מתן התורה,

 ִנְקֵראת ְוַהּתֹוָרהממלך מלכי המלכים. כמו שכותב רבי נחמן מברסלב: " היא התורה האשהוא יום החמישים, נתנה 

ִמָשם, ֵאש ָכתּוב מֹוכ ַהַמְלכּוּת שֶּ (. מאחר שתכונת האש להאיר, התורה )לקוטי מוהר"ן ד,ו "ָכֵאש ְדָבִרי כה ֲהלֹוא :שֶּ

מסוגלת להורות ולהאיר הדרכים לדבוק ולכוון אותנו מעלה לבורא, מלך מלכי המלכים. לכן, משה רבינו וצדיקי 

 נשוא, אלו הכהנים, אשר זכו להצדיק אהרון צאצאיהדור אשר דבוקים באש התורה מסוגלים גם לכך. קל וחומר, 

ְכָךיְ כפים ולברך באהבה את בנ"י: " ָך' ה ָברֶּ יָך ָפָניו' ה ָיֵאר ,ְוִיְשְמרֶּ יָך ָפָניו' ה ִיָשא ִויֻחנֶָּך ֵאלֶּ  ְוָשמּו ָשלֹום ְלָך ְוָיֵשם ֵאלֶּ

ת  (. כז-כב,ו במדבר) "ֲאָבֲרֵכם ַוֲאִני, ִיְשָרֵאל ְבֵני ַעל ְשִמי אֶּ

הּוא ֵשם ַעל ֵאם ִנְקָרא ַהדֹור ַצִדיק ִכירבי נחמן מברסלב כותב: "  ָחָלב ִנְקֵראת ְוַהּתֹוָרה ּתֹוָרתֹו ְבאֹור ְלִיְשָרֵאל ֵמיִניק שֶּ

ָכתּוב ְכמֹו  אם-חלבומאחר ש .גואלוגם  ארבעים, מ' גימטריאבחלבֵּ(. ו,ד ן"מוהר לקוטי) "ְלשֹוֵנְך ַּתַחת ְוָחָלב ְדַבש: שֶּ

 כמו עולם יסוד הצדיקאת  לבקשו של ישראל עליהם לתקן מוחין קטנותכי בעת  מרמזיםמה ה, נוקילת הוא

לזכות  לשוב הדרכים אתלהם  פרשעם תורת ה', בכדי לגואלם  נורב משהשהשתוקקו ארבעים ימים לשובו של 

לגדלות מוחין, דעת וחבור לבוראם. לכן נוהגים בחג מתן תורה לאכול מאכלי חלב ודבש, גם כי בזאת מבורכת ארץ 

מות )ש בש"ארץ זבת חלב וד אל ארץ טובה ורחבהולהעלתו מן הארץ ההוא אל וארד להצילו מיד מצרים "ישראל 

כמו  להיטיב ברוחב לב ולהשפיע, כלומר סגולת רצון ישראל הוא לרצותֵּורצוןהיא מלשון  ארץ(. ידוע כי ג', ח

שם זה הוא השם , שםֵּבןֵּד'ֵּהן ראשי תיבות ש"דבמחזקת זאת, כי  דבשֵּהבורא הטוב והמיטיב בעצמו. התיבה

 שבתוך בהסתרהק. וכמו שמדבורה, שהיא שרץ טמא יוצא דבש טהור, כך -ו-ק-הויה הקדוש בן ארבע האותיות: י

. בת לעם מואב, שנולד מגילוי המשיח ה', דוד המלך, צאצא של בועז הצדיק ורות המואביה שהתגייר יצא הסתרה

החסד של לוט למחנה אוחד מחדש מחנה  למעשהנו של אברהם אבינו. כך יעריות בין בנות לוט לאביהם, אחי

 מלכות דוד המלך.בניינה של עת למעשה באברהם אבינו שהתגשם 

לי יכול למצוא לים בו כל ישראו' בסיון הוא גם יום הולדתו והסתלקותו של דוד המלך, מי שכתב את ספר התה

ולתקן דרך תשובה חדשה אל ה'. כותב רבי נחמן מברסלב על בחינת המלכות שבכל ישראלי "אשריך ארץ שמלכך 

 .(ב,נו ן"מוהרלקוטי ) בן חורין, שהמלכות יהיה אצלך בן חורין לבלי להשתמש בו להנאתך"

אז כוונה לקבל לעצמנו, קון שלם לעבוד את ה' בצורה של להשפיע מבלי יאז בע"ה, כשנתקן את המלכות ת

ת תתגשם ת"-הנבואה כי "ַבּיֹום ַההּוא, ָאִקים אֶּ לֶּ  אמן כן יהי רצון.,ֵּ)עמוס ט( ֻסַכת ָדִויד ַהֹנפֶּ
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