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(67)נשא 

 פרשת  נשא נקראת אחרי שבועות

ֵני רֹׂאׁש ֶאת ָנשֹׂא ן בְּ ׁשוֹׂ  )ד, כב( ֵגרְּ

לעולם קוראים את פרשת נשא אחרי חג השבועות, 
, מבואר)לב:( מדוע? יש לומר: הנה בגמרא מגילה 

" קודם חג בחוקותישקוראים את התוכחה שבפרשת "
", ועל דרך זה תכלה שנה וקללותיההשבועות, משום "

, שיש בה ברכת כהנים, נשא ניתן לבאר שאת פרשת
תחל שנה " אחר חג השבועות, משוםקוראים 
על לפני ר"ה שקוראים  ". עוד נאמר שם, גםוברכותיה

פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, משום בשאת התוכחה 
" וזאת הברכה, ואת פרשת ""תכלה שנה וקללותיה"

ם שאז נגמר הדין של קוראים למחרת הושענה רבה, משו
שמיני בזוהר הקדוש שגזר דין הוא ב ואבראש השנה, כמ

" משום וזאת הברכהעצרת, ע"כ מיד בסיומו קוראים "
 "תחל שנה וברכותיה"

 ומתוק האור בשם הרב פרומר

ִאיׁש יּו לוֹׂ  ֳקָדָׁשיו ֶאת וְּ ֵהן ִיֵתן ֲאֶׁשר ִאיׁש ִיהְּ  )ה, י(וכו'  ַלכֹׂ

העיקר  : רמז רמזה לנו התורה מהו"חפץ חיים"ביאר ה
הגדול שצריך כל אדם לזכות בכל ימיו, כי רכושו 

יני קדושה נפירות עמלו הרוחני, ע האמיתי הוא  אך ורק
ה, מצוות, תפילה וכדומה, הם בהם הוא מתעסק, תור

 לוֹׂ  ֳקָדָׁשיובחייו ובמותו, רק  " והנצחיים, הם ילווה קנינו
יּו לות והענינים היינו הפעו ,השאר" באמת, כל ִיהְּ

הנעשים מכח היצר הרע ידידי שקר הם, הנראים אמנם 
א זמנית , אך כל התחברותם אליו אינם אלכאוהבים

 אותו לנפשו.ים בלבד ובעת דוחקו הם עוזב

 ספר "אוצרות התורה"

 מעשה האדם , השפעה על בני ביתופי ל

ֶטה ִכי ִאיׁש ִאיׁש תוֹׂ  ִתשְּ  )ה, יב( ָמַעל בוֹׂ  ּוָמֲעָלה ִאׁשְּ

שמואל בר יצחק: כי היה פתח ריש לקיש אמר רב 
גין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו ובסוטה, אמר אין מזו

 .)סוטה ב.(

 תמוה לכאורה, מה ענין זווגו של האדם לפרשת סוטה?
, למה נסמכה פרשת )ברכות סג.(יש לומר: אמרו חז"ל 

תרומות ומעשרות? לומר לך: כל שיש לו  תסוטה לפרש
תרומות ומעשרות ואינו נותן לכהן, סוף נצרך לכהן ע"י 

ִאיׁשאשתו " יּו לוֹׂ  ֳקָדָׁשיו ֶאת וְּ  ִאיׁש ִאיׁש", וסמיך ליה "ִיהְּ
ֶטה ִכי תוֹׂ  ִתשְּ ריכה האשה להענש צ". ולכאורה, מדוע ִאׁשְּ

יש לקיש בדבריו: הלא רעל מעשה בעלה? לכך נתכון 

גים לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, ואם הוא ומזו אין
פגום במעשיו, הרי בדרך כלל גם אשתו כמותו. ועדיין 
יש להבין מה ענין העונש לחטא? וכי מכיון שאדם לו 
נתן מעשרותיו לכהן, צריכה אשתו לחטא? ועוד איזו 
תועלת יש לכהן מכך? יש לומר: שכאן לא מדברים 

ומעז לאכול אוכל , רבאדם שאינו מקיים מצות מעש
שאינו מעושר, מדובר באדם שומר תורה ומצוות 

מעשר, אלא  תמצוגם  ללו, וכ,המקפיד על קלה כחמורה
שאינו נותנן לכהן, ונימוקו עימו: אני עמלתי ויגעתי 
בעבודות השדה, ואילו הכהן מקבל הכל מן המוכן בלא 
כל טורח. אם רוצה הכהן ליטול את המגיע לו, שיואיל 

 לבוא אלי וליטול את שלו.  נא בטובו

מושפעים ממנו כל בני הבית,  ,תיוכאשר אדם לקוי במדו
עד תדרדרת במדותיה ובהליכותיה אשה מהוסופו שאף 

שבאה לידי חטא. ואם מתחילה לא רצה האיש לבוא 
בעצמו אל הכהן כדי להביא לו את מעשרותיו, סופו 

 שיאלץ לסור אל הכהן, אבל בנסיבות אחרות לגמרי!

 ומתוק האור

 עשו משמרת למשמרתי 

נֵי ֶאל ַדֵבר ָרֵאל בְּ תָ  ִישְּ ָאַמרְּ ִלא ִכי ִאָשה אוֹׂ  ִאיׁש ֲאֵלֶהם וְּ  ַיפְּ
ר דֹׂ ַהִזיר ָנִזיר ֶנֶדר ִלנְּ  )ו, ב( ַלה' לְּ

למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל 
 )רש"י(הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין 

, האם אין די בראיית עונשה החמור זצ"להרב שך הקשה 
של הסוטה, בכדי למנוע אותו מלחטוא? מדוע עליו 
לקבל על עצמו נזירות? אלא באו חז"ל ללמדנו יסוד 
חשוב, שאם אדם אינו קובע לעצמו גדרים ומשמרת, לא 

, ובשעה שיתקפהו יועילו לו התרשמויות או זעזועים
ך היחיד יצרו הרע, לא יוכל לעמוד בנסיון. החינו

  המועיל לאדם הוא רק הגדרים שהוא גודר את עצמו
ון, לבל יתקרב למצב העלול להביאו יסהנ בטרם בוא

וא שוכח מה לידי נסיון, שכן בשעת הנסיון עצמו, ה
תו של היצר הרע. לכן ברשבקלות שראה וידע, ונופל 

את  נתנו חז"ל עצה למי שעבר עליו זעזוע בראותו
ות בטוח יההסוטה, שאם ברצונו למנוע את עצמו ול

שלא יבוא לידי מכשול, שיזיר עצמו מן היין, ע"י 
המשמרת שמוסיף האדם לעצמו, יוכל לקדם את פני 

 הנסיון בטרם יבוא, ויהיה חזק דיו כדי להשמר ממנו.

 ספר "להתענג  בתענוגים"

 



 למה אין אומרים בברכת כהנים "שומע כעונה"?

ה ָבֲרכּו כֹׂ נֵי ֶאת תְּ ָרֵאל בְּ ר ִישְּ  )ו, כג( ָלֶהם ָאמוֹׂ

מדוע בברכת כהנים כל כהן חייב לברך בפני עצמו ואין 
שומע  כהן אחר מוציא את חברו, הלא דין הוא ש"

א כאשר י" השומע כעונהיש לומר הגדרת " ?"כעונה
ראובן שומע את ברכתו של שמעון, וראובן עצמו חייב 

עתו נחשבת לו כאמירת רי שמיבאותה ברכה, שה
שומע כלל זה של " הברכה בעצמו. ברם אימתי חל

" כאשר אין דינים ותנאים מיוחדים באופן אמירת כעונה
הברכה, אבל כאשר לא די בעצם אמירתה אלא יש לה 
דין ותנאי נוסף באופן אמירתה, הרי את הדין המיוחד 
הזה, שבאופן אמירת הברכה אין המברך יכול להעביר 

ע, אלא  על השומע לקיימו בעצמו ,ולכן בזה אל השומ
י ברכת כהנים ". והנה לגבשומע כעונהאין אומרים "

בקול רם או אינו אלא בלחש?  "תברכוה כ" אמרו חז"ל:
)סוטה  רוי", כאדם שאומר לחבאמור להםתלמוד לומר "

ברכת כהנים לא די בעצם אמירת ב, ולפיכך, הואיל ולח(
בקול "הברכה אלא שיש לה דין ותנאי מיוחד של אמירה 

, נמצא שגם אם הכהן האחד שומע את ברכתו של "רם
 המברךהעניין הזה של בקול רם, אין  תחברו, מ"מ הרי א

יכול להעביר אל השומע והוא חייב לקיימו בעצמו. 
 ."שומע כעונהלפיכך אין אומרים בברכת כהנים  "

 להתעדן באהבתך בשם "בית הלוי"

 זהירות יתירה בכבוד הזולת

ִריב ַהֵשִני ַבּיוֹׂם ֵאל ִהקְּ ַתנְּ ִשיא צּוָער ֶבן נְּ ִרב ,ִיָששָכר נְּ  ִהקְּ
ָבנוֹׂ  ֶאת  יט( -)ז, יחוכו'  ָקרְּ

לכך  התורה מאוד בפרשת הנשיאים, והסיבה האריכה
 לקוכותב הרמב"ן: והנכון בטעם הכתוב, כי הקב"ה ח

". והנה כי מכבדי אכבדכבוד ליראיו כמו שנאמר "
רבן הזה שהסכימו קהנשיאים כולם ביום אחד הביאו ה

עליו יחד, ואי אפשר שלא יהיה אחד קודם לחברו. אבל 
רצה להזכירם בשמם ובפרט קרבנותיהם ולהזכיר יומו 

זה קרבן נחשון של כל אחד, לא שיזכיר ויכבד הראשון "
קריבו הנשיאים איש איש יומו " ויאמר וכן הבן עמינדב

כי יהיה זה קיצור בכבוד האחרים. כלומר ,הטעם הוא 
כדי לכבד את כולם באופן שוה. יש להבין, הרי מכל אות 

לי תלים של הלכות, ואם כן יותג שבתורה ניתן ללמוד ת
בזה שחזרה ונשנתה אותה פרשה שתים עשרה פעמים 

בזה.  דולצורך כבודם של הנשיאים בלבד, מה ניתן ללמ
יש לומר שמלמדת אותנו התורה כאן על הזהירות ועל 

הוא הלימוד החשוב ביותר ולמענו  היחס לכבוד האדם
פעם, לחזור ולשנן לנו כמה  עשרה חוזרת התורה שתים

חמורה לפני הקב"ה הפגיעה בכבודו של הזולת, וכה 
חשובה הזהירות בכבוד הזולת, עד שאותן הפרשיות 

התורה, הופכות להיות חלק מן ת זאת ומיותרות המלמד
 מאת רב שך זצ"ל" של תורהשמושה "שהלומדן מקבל שכר.  

 נחשבת לכיסוי? ((doublureאם הביטנה ה :הלכה

אם מותר להכנס לבית הכסא  כשבתוך הכיס : שאלה
הביטנה נחשבת לכסוי נוסף והרי ספרי קודש, האם 

כנס לבית הכסא? יר בכלי בתוך כלי שמותר לההספ
 במ"ב סי' מג סקכ"ה(. )כמבואר

כיס שרק שפתו תלוי בבגד, והוא בגד לעצמו : תשובה
כגון כיסי המכנסיים, כשיש בו ספר קודש מותר להכנס 
לבית הכסא מאחר והכיס )בגד(, כסוי אחד והבגד 
שבחוץ כסוי נוסף. אבל כיס שכולו תפור לבגד ואינו 

נפרד, לדוגמא: כיס שבחולצות, הרי הוא טפל לבגד בגד 
 )עיין במ"ב סי' ש"י סק"ל(סתבר שנחשב לכסוי אחד ומ

   ספר "עלינו לשבח במדבר"  תשובה ק'

 : הצלחה מביאה חברים, הכישלון בוחן אותם.פתגם

 ספר "שמחלה"

 : דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבןחקירה

, מדין יש כח ביד חכמים לעקור " עת לעשות לה'"
דין תורה, או שמצוות ידיעת התורה דוחה את איסור 

: א: דחייה. מהרץ חיות ג, ו-)מנחת אשר שמות סבהכתיבה 
 עקירת דבר מן התורה(.

 ספר "קובץ יסודות וחקירות"        

 שיכור כלוט :סיפור

בפי העולם:  יאשאלו לחריף אחד: מימרה שגורה ה
וט לידי שיכור כלוט. נשאלת השאלה, מה הביא את ל

השיב הלה: לפי  מה?יגלהוט אחרי הל יהיהכך, ש
שהיתה אשתו נציב מלח, ובידוע שהמלח מביא לידי 
צמאון. והוסיף, מתברר מדוע בחר לוט לישב בסדום 

 המרושעת, לפי שהכתוב אומר עליה: כולה משקה.

 " חלק ב'חד וחלקספר "

 

 שלום!שבת 

יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, רפאל יהודה בן 
 , גליברט זמילה בת מרים.מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן מרים

 לזיווג טוב של שלמה בן אסתר.

 לעילוי נשמת של ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל.

 


