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 "פ התש חג השבועות -נשא פרשת 

 

ּבּור" ן ַהצִּ ְפֹרׁש מִּ  "ַאל תִּ

ר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר" .א ל  .ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ִאיש ִאיש   ,ְוָאַמְרָת ֲאלֵֶּהם - ַדבֵּ

ינֵּי ִאיָשּה ְוָשַכב ִאיש ֹאָתּה  .ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל ,ִכי ִתְשֶטה ִאְשתוֹ  עֵּ   , ִשְכַבת ֶזַרע ְוֶנְעַלם מֵּ

ין ָבּה ,ְוִנְסְתָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ד אֵּ ִביא ָהִאיש ֶאת ִאְשתֹו ֶאל    ... ְוִהוא ֹלא ִנְתָפָשה ,ְועֵּ ְוהֵּ

ן ִביא ֶאת ָקְרָבָנּה ָעֶליהָ  ,ַהֹכהֵּ יָפה ֶקַמח ְשֹעִרים - ְוהֵּ ֶמן  ֹלא ִיֹצק ָעָליו שֶ  ,ֲעִשיִרת ָהאֵּ

ן ָעָליו ְלֹבָנה ְוִהְקִריב ֹאָתּה   .ִמְנַחת ִזָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹון ,ִכי ִמְנַחת ְקָנֹאת הּוא ,ְוֹלא ִיתֵּ

ן ן ֶאת ָהִאָשה ִלְפנֵּי ְיֹהָוה ... ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפנֵּי ְיֹהָוה ,ַהֹכהֵּ ּוָפַרע ֶאת ֹראש   ,ְוֶהֱעִמיד ַהֹכהֵּ

ת ִמְנַחת ַהִזָכרֹוןְוָנַתן ַעל ַכפֶ  , ָהִאָשה י   ,ִמְנַחת ְקָנֹאת ִהוא ,יָה אֵּ ן ִיְהיּו מֵּ ּוְבַיד ַהֹכהֵּ

  , ֲאֶשר ִתְשֶטה ִאָשה ַתַחת ִאיָשּה  ,ֹזאת תֹוַרת ַהְקָנֹאת ... ַהָמִרים ַהְמָאְרִרים

ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאָשה   ,אֹו ִאיש ֲאֶשר ַתֲעֹבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקנֵּא ֶאת ִאְשתוֹ  .הְוִנְטָמָא

ת ָכל ַהתֹוָרה ַהֹזאת  ,ִלְפנֵּי ְיֹהָוה ן אֵּ ָעֹון .ְוָעָשה ָלּה ַהֹכהֵּ ְוָהִאָשה ַהִהוא   ,ְוִנָקה ָהִאיש מֵּ

 '(. אל  - , יא''ה, במדבר ִתָשא ֶאת ֲעֹוָנּה", ) 

ש ,ֹאתוֹ  ַוִיְמַשח ,ַהִמְשָכן ֶאת ְלָהִקים ֹמֶשה ַכלֹות ְביֹום ַוְיִהי" ָליו ָכל ְוֶאת  ֹאתוֹ  ַוְיַקדֵּ   , כֵּ

חַ  ְוֶאת ָליו ָכל  ְוֶאת ַהִמְזבֵּ ם ,כֵּ ש  ,ַוִיְמָשחֵּ י ַוַיְקִריבּו .ֹאָתם ַוְיַקדֵּ ל ְנִשיאֵּ י  - ִיְשָראֵּ   ָראשֵּ

ית ם ,ֲאֹבָתם בֵּ י הֵּ ם ,ַהַמֹטת ְנִשיאֵּ   ִלְפנֵּי  ָקְרָבָנם ֶאת ַוָיִביאּו .ַהְפֻקִדים ַעל  ָהֹעְמִדים הֵּ

ש ,ְיֹהָוה   ַוַיְקִריבּו  ,ְלֶאָחד ְושֹור ,ַהְנִשִאים ְשנֵּי ַעל ֲעָגָלה ,ָבָקר ָעָשר ּוְשנֵּי ,ָצב ֶעְגֹלת שֵּ

 ג'(.  -", )במדבר, ז', א'  ַהִמְשָכן  ִלְפנֵּי אֹוָתם

   - ַיְקִריבּו ֶאת ָקְרָבָנם ,ָנִשיא ֶאָחד ַליֹום ,ָנִשיא ֶאָחד ַליֹום , ַוֹיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשה"

חַ   יא'(.  -", )במדבר, ז' ַלֲחנַֻכת ַהִמְזבֵּ

ן, " טו'(  - על הפסוק )במדבר, ה' .ב ִביא ָהִאיש ֶאת ִאְשתֹו ֶאל ַהֹכהֵּ ִביא ֶאת   ,ְוהֵּ ְוהֵּ

יָפה ֶקַמח ְשֹעִרים - ָקְרָבָנּה ָעֶליהָ  ן ָעָליו ְלֹבָנה ,ֹלא ִיֹצק ָעָליו ֶשֶמן ,ֲעִשיִרת ָהאֵּ   , ְוֹלא ִיתֵּ

 ", ִמְנַחת ִזָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹון ,ִכי ִמְנַחת ְקָנֹאת הּוא

 כתב רש"י הקדוש, וז"ל: 

 ,  חטים  ולא -'  ריםושע " '
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  ,בהמה  מאכל ,וקרבנה ,בהמה מעשה עשתה היא

 ,  דרומה   קרבנה יהא שלא -' שמן עליו  יצק לא'

   ,שךובח עשתה  והיא ,אור  קרוי שהשמן

 , לבונה  נקראות שהאמהות -' לבנה עליו יתן  ולא'

 , ונה' הלב גבעת ואל'  ו'(, -)שיר השירים, ד'  שנאמר

 ". מדרכיהן פרשה  והיא

ן ַמִים ְקֹדִשים ִבְכִלי ָחֶרשוהנה, על הפסוק שלאחריו )פסוק יז'(, "  ּוִמן   ,ְוָלַקח ַהֹכהֵּ

ן  ", ְוָנַתן ֶאל ַהָמִים  ,ֶהָעָפר ֲאֶשר ִיְהֶיה ְבַקְרַקע ַהִמְשָכן ִיַקח ַהֹכהֵּ

 כתב רש"י הקדוש, וז"ל: 

 ,  בכיור שקדשו -' שיםוקד מים " '

  נבעלות  שהיו  ,מדרכיהן פרשה וזו, הצובאות מראות שת ומנח שנעשה לפי

   ,בו תבדק, לאחר קלקלה  וזו, התפוח  תחת  במצרים לבעליהן

  , לפיכך, משבחים בכוסות בחומש יין הנואף  את השקתה היא -' חרש בכלי'

 ". חרש  של  בזויה במקדה המרים מים תשתה

, אנו מבינים, שבאו הדברים,  והנה, כאשר אנו מתבוננים בטעם כל דבר ודבר

 לעורר את האשה, להוכיחה, ולטפוח על פניה, את חטאותיה ועוונותיה, 

 -אלא, שבדבר זה יש ליתן את הדעת, שאם מטרת הדבר לכך 

 -, בפירוש, ולא ברמז  עניינים אלואת האשה היה לכאורה מקום, להוכיח 

 שכן, לא כל אשה, חדת שכל ומחשבה, להבין דבר מתוך דבר. 

ןטו'(, " -והנה, על הפסוק )במדבר, ה'  .ג ִביא ָהִאיש ֶאת ִאְשתֹו ֶאל ַהֹכהֵּ   , ְוהֵּ

ִביא ֶאת ָקְרָבָנּה ָעֶליהָ  יָפה ֶקַמח ְשֹעִרים - ְוהֵּ ן   ,ֹלא ִיֹצק ָעָליו ֶשֶמן  ,ֲעִשיִרת ָהאֵּ ְוֹלא ִיתֵּ

 ", ִזָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹוןִמְנַחת  ,ִכי ִמְנַחת ְקָנֹאת הּוא  ,ָעָליו ְלֹבָנה

 למדו רבותינו ז"ל )סוטה, ז' ע"א(: 

   ,האיש מביא את אשתו ,מן התורה"
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 ",שמא יבא עליה בדרך  ,מוסרין לו שני תלמידי חכמים ,אבל אמרו חכמים

והדברים נוראים למתבונן, והלא, אותו האיש שלוקח את אשתו לבית המקדש,  

 - אשר התעוררה בו רוח קדושה כדי לשתות את המים המרים, הוא איש 

 -" וגו' ְוִקנֵּא ֶאת ִאְשתוֹ   ,ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה"יד'(,    -וכמאמר הכתוב )במדבר, ה' 

, כשר וחרד, לקדושת  ואם כן, במאמר זה, מעידה התורה הקדושה, שאותו האיש

 -חיי משפחתו, ושמירת משפחתו בטהרה 

המתבונן בו, לשם מה מוסרים לו שני תלמידי  באופן, שהדבר מתמיה את כל 

 שמא יבוא עליה.  - חכמים בדרך

הנה, כאשר נתבונן בקורבנות הנשיאים, אשר מלבד שאנו קוראים אותם  .ד

 בפרשתן, אנו קוראים אותם בימי החנוכה, ובתחילת חודש ניסן, 

 שעמדו בה כל רבותינו הראשונים כמלאכים,  נתקשה, בקושיא

מפני מה הוצרכה התורה הקדושה, לפרט את כל קורבנות הנשיאים, והלא, כולם  

 -הביאו את אותו הקורבן  

, מביאה, את סדר הקורבן בפעם ואם כן, די היה, במה שהיתה התורה הקדושה

 פן אישי,הוקרב על ידי כל נשיא ונשיא באו -אחת, ומציינת, שסדר קורבן זה 

  -מילה ומילה  -רק כאשר אנו יודעים, שכל פסוק ופסוק  ושאלה זו, מתבקשת,

  , תילי תילים של הלכות.אות ואות מפסוקי התורה הקדושה, נדרשים בהם

 ה'(, וז"ל:  -)במדבר, ז', ב' הרמב"ן זיע"א   - ובעניין זה, כתב רבינו הקדוש

   - ('פד פסוק להלן)  אותם כלל כך ואחר  ,בפרטן הנשיאים קרבנות  הכתוב והזכיר"

  שתים  כסף קערות ,ישראל נשיאי מאת אותו המשח ביום ,המזבח חנוכת זאת'

   '.עשרה

 שוקלם  ,במשקלם  מכוונין דשוהק כלי שהיו ,ללמדך' - ( 'פה בפסוק) י" רש וכתב

   ... ' מיעט ולא  בהיר לא  ,כולם כאחד  ושוקלם וחוזר  ,אחד  אחד

   ,זה  בדבר  טעמם מבין  ואיני

   ,הזה  הנס בו  שיעשה בדבר יש  תועלת מה  ,נס  שהוא נחשוב אם
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 . הכתוב  אותו  הזכיר  למה ,המשקלות בכל כן הוא  הארץ   כל כדרך  ואם

 -  בפירוש אמרו  ,('קס ,נשא) ובספרי

  וחוזר  ,אחד אחד שוקלן ,הדיוט כלי  ,עולמים בית כלי  הדיוט ככלי  שלא , ללמדך'

   ,'וכו 'ממעט פעמים  הְמַרבֶ  פעמים  ,כאחד כולם ושוקלן

 - אמרו ושם

  ועשאן  וחזר ,אסימון מהן ועשה חזר ,לםוכ שקלן ,עולמים בית כלי ,אומר נתן ביר'

   'מיעט  ולא  בהי ר לא ,כלים

  במשקלם  יהיו ,אסימון מהם  ויעשה יתיכם  שאפילו ,מאד מזוקק זהב שהיו ,לומר

 - הראשון

  . מאד טהור זהב שהיו ,אלא ,נס בהן שנעשה  ולא

  ,ויליריא כבוד חולק ה"הקב  כי ,הכתוב בטעם והנכון

  ,'אכבד  מכבדי כי ' ל'(,  -)שמואל א', ב'  שאמר וכמו 

  ואי  , יחד עליו שהסכימו הזה  הקרבן הביאו  אחד ביום כולם  הנשיאים  ,והנה

  ,לחבירו קודם אחד   יהא שלא אפשר

   ,ימים בהקדמת ,בדגלים הנקדמים  את בדיוכ

   ,אחד כל של  יומו ולהזכיר ,קרבניהם ובפרט ,בשמם להזכירם רצה אבל

 הקריבו וכן ,ויאמר ',עמינדב בן נחשון קרבן זה' - הראשון את ויכבד שיזכיר לא

 - האחרים בכבוד צוריק  זה יהיה  כי ,יומו  איש איש הנשיאים

   .יתברך לפניו שקולים שהיו ,להגיד  ,וכללם חזר ,כן ואחרי

 -( 'קס ,נשא)  בספרי שם אמרו   וכן

 כסף קערות בזכות כולם שוו כך , אחת בעצה כולם ששוו שכשם ,הכתוב מגיד'

 ' ". פסול בהן אירע ולא ,שהתנדבו הן הן ,עשרה שתים

 במסכת ברכות )סג' ע"ב( למדנו:  .ה

   ,שאין התורה נקנית אלא בחבורה , לפי  .ועסקו בתורה ,עשו כתות כתות"
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  '(, לו -' נ , ירמיה)מאי דכתיב  ,ר' יוסי ברבי חנינא דאמר . כדר' יוסי ברבי חנינא

 -  'הבדים ונואלו אל 1  חרב'

  ,שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה  ,חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים

 ".אלא שמטפשים ,ולא עוד

 רבינו הרי"ח הטוב זיע"א, וז"ל:  2והנה, כתב  

 ,  פיפיות  חרב  נקראת  התורה ד,"בס  לי "נראה

 , בידם' פיפיות וחרב   בגרונם, אל 'רוממות (,'ו  -קמט'  )תהילים, כמו שנאמר

   עשו. מחרב מצלת  לכך

 ,  סדרים ששה  פ"ושבע   ספרים,  חמשה  שבכתב, א"י-וה

 - ה "חבור  אותיות שהם וה,-חרב  היא נמצא,

 בחבורה".  אלא  נקנית  אינה  אמר, לכך

 וביאור דבריו הקדושים, כך הם: 

 -ב' מילים -דכאשר נחלק את המילה "חבורה", ל

 "חרב", "וה",

 נמצא, שהתורה שבכתב ושבע"פ, הם החרב שיש לע"י. 

 דהנה, בתורה שבכתב, יש לנו, ה' חומשי תורה, 

 ובתורה שבע"פ, יש לנו, ו' סדרי משנה. 

 , יוצרים לנו את המילה "וה",  4 , והאות ו' 3  וממילא, האות ה'

 -דהיינו, שה"חרב" של עם ישראל, הוא אך ורק ע"י "וה" 

 

ים  1  וָָחּתּו". -וְנָֹאלּו, ֶחֶרב ֶאל גִּבֹוֶריָה  -"ֶחֶרב ֶאל ַהַבדִּ

 בספרו הקדוש "בן יהוידע", ברכות, סג' ע"ב. 2

 של ה' חומשי תורה. 3

 של ו' סדרי משנה. 4
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 חבורה", שיוצרים יחד, את המילה "

 כי "אין התורה נקנית, אלא בחבורה". 

 -ומעתה, נוכל להבין היטב את דרשת רבותינו ז"ל )ברכות, ה' ע"א( 

ל ו'(, "רֹוְממֹות  -על הפסוק )תהילים, קמט'   -ְבָיָדם"  ִפיִפיֹות ְוֶחֶרב   ִבְגרֹוָנם, אֵּ

 שדרשו בזה, שמילת "ִפיִפיֹות", היינו ב' פיות, 

 -ולהמתבאר, אפשר  

ה" אחד, היינו ל   ה' חומשי תורה, -ש"פֶּ

ה" אחד, היינו ל  ו' סדרי משנה.-ו"פֶּ

 וזהו אומרם )תענית, כג' ע"ב. במעשה דחוני המעגל(, "או חברותא, או מיתותא", 

 ח"ו.   דכאשר "אין חברותא", ממילא, יש את ה"חרב", המקיים את המיתה,

גבי חטאם  ,ז"לרבותינו מדרש )ויקרא רבה, פרשה כ', ח'(, מצינו דרשת ב .ו

 של בני אהרון נדב ואביהוא, וכדלהלן: 

ם ַרִבי ִיְרְמָיה ֶבן ֶאְלָעָזר ָאַמר, ל   "ַבר ַקָפָרא ְבשֵּ יו ׁשֶּ נָּ ים ֵמתּו ּבָּ רִּ ה ְדבָּ עָּ יל ַאְרּבָּ ְׁשבִּ ּבִּ

 ַאֲהֹרן, 

ה,   יבָּ  ַעל ַהְקרִּ

ה,   בָּ  ְוַעל ַהְקרָּ

ה,   רָּ  ַעל ֵאׁש זָּ

ה.  זֶּ ה מִּ ה זֶּ ֹּלא נְָּטלּו ֵעצָּ  ְוַעל ׁשֶּ

   ,ֶשִנְכְנסּו ִלְפַני ְוִלְפִנים - ַעל ַהְקִריָבה

   ,ֶשִהְקִריבּו ָקְרָבן ֶשֹּלא ִנְצַטּוּו -  ְוַעל ַהַהְקָרָבה

ש ָזָרה ית ִכיַרִים ִהְכִניסּו  - ַעל אֵּ ש ִמבֵּ    ,אֵּ

ָצה ֶזה ִמֶזה ַעְצמֹו  'ִאיש ַמְחָתתוֹ 'א'(,  -ֶשֶנֱאַמר )ויקרא, י'  - ְוַעל ֶשֹּלא ָנְטלּו עֵּ , ִאיש מֵּ

ָצה ֶזה ִמֶזה".  ,ָעשּו  ֶשֹּלא ָנְטלּו עֵּ
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 ז"ל אלו, תתעורר תמיהה גדולה, ו  רבותינ וכשנעיין בדברי  

 שהרי, אותו ה"חטא" המבואר "שלא נטלו עצה זה מזה", אינו מבואר די צרכו, 

חטא" זה מעצמו, אם כן בוודאי שהיו  שכן, מכיוון שכל אחד מהם נתעורר ל" 

 עושים זאת בכל אופן, 

ובפרט, שיתכן שכאשר היו נועצים בדבר זה עם זה, מסתבר שרק מתחזק היה  

 הדבר אצלם יותר. 

ביאר סבי הגה"צ רבי משה איבגי שליט"א, בספרו "ישרי לב" )חלק א', עמ' תלז'(,  ו

 כך:

 בעצה אחת לעשות את מעשיהם,   ,שלמרות שהיו נדב ואביהוא

 אם היו מדברים יחד "זה עם זה" על אותה עצה,   ,מ"מ

 את חיסרון הדבר בחבירו, וכמו שבואר,   ,מבין ומרגיש ,היה כל אחד

 לא היו חוטאים כלל ועיקר.  ,ואזי

 :ולהמתבאר, אפשר לבאר עוד מה שמצינו במדרש )תנחומא, אחרי מות, ו'( 

  ,א'(  -, )שמות, כד' 'ָנָדב ַוֲאִביהּוא  ,ַאָתה ְוַאֲהֹרן  ,ֲעלֵּה ֶאל ה'  ,ְוֶאל ֹמֶשה ָאַמר' "

ל   יֶהם, ְוָכל ִיְשָראֵּ ד, ֶשָהיּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ְמַהְלִכין ְתִחָלה, ָנָדב ַוֲאִביהּו ְמַהְלִכין ַאֲחרֵּ ְמַלמֵּ

יֶהן,    ַאֲחרֵּ

ִנים, וְ   -ְוָהיּו אֹוְמִרים  יֶהם.  ָמַתי ָימּותּו ְשנֵּי ְזקֵּ  ָאנּו נֹוֲהִגים ִבְשָרָרה ַעל ַהִצבּור ַתְחתֵּ

ם ַרִבי ִאיבֹו ָאַמר, ְשנֵּיֶהם ָאְמרּו ְבִפיֶהם ֶזה ָלֶזה, ִבְפנֵּיֶהן ָאְמרּו ֶזה ָלֶזה.    ַרִבי יּוָדן ְבשֵּ

ר, ְבִלָבם ִהְרֲהרּו",   ַרִבי ִפְנָחס אֹומֵּ

  :, אפשרובביאור מחלוקתם של רבי יודן ורבי פנחס

ה   האם באמת שייך טעם מיתתם של בני אהרון ,שנחלקו ה זֶּ ֹּלא נְָּטלּו ֵעצָּ "ַעל ׁשֶּ

ה" זֶּ  - מִּ

"ְשנֵּיֶהם ָאְמרּו ְבִפיֶהם ֶזה ָלֶזה, ִבְפנֵּיֶהן   ,שלא שייך לומר כן, שהרי ,שרבי יודן סבר

 ָאְמרּו ֶזה ָלֶזה",  
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 -"ְבִלָבם ִהְרֲהרּו"  ,ברם, רבי פנחס סבר

ה" בעבור - שייך לומר שמתו ,וממילא זֶּ ה מִּ ה זֶּ ֹּלא נְָּטלּו ֵעצָּ  . "ׁשֶּ

ל על הפסוק )במדבר, ה' יב'(, " .ז ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ִאיש ִאיש  ,ְוָאַמְרָת ֲאלֵֶּהם ,ַדבֵּ

 , "ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל ,ִכי ִתְשֶטה ִאְשתוֹ 

 כתב רש"י הקדוש, וז"ל: 

 . "עד שתכנס בהן רוח שטות ,נואפיןאין המנאפין  ,שנו רבותינו"

 ילקוא שמעוני, נשא, תשו'(: וכעין זה, מצינו בדברי רבותינו ז"ל ) 

 ". אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן, נכנסה בו רוח שטות"

 : א'( - בראשית, מא', "דעת זקנים") לימדונו רבותינו ז"ל ברם,

 ", ממכות עצמן, מתקן רטיה"

   :והיינו

 -ר האדם עבירה שכאשר עוב

 -כאשר יתבונן בה, התבוננות גדולה   , בתכלית העבירה עצמה

 ישכיל ויבין, ממה עליו לשוב, והיאך. 

 כלומר: 

שבעניין הנואפין ועוברי העבירה, תכלית עבירתם, היתה, במה שבודדו עצמם מן  

 זולתם,

ַמְׁשּבֵ  עברו את העבירה העולה במחשבתם, ללא ששיתפו אדם הפוקד  ר האישי ּבָּ

 אותם באותה העת, 

ׂשוֹ היו שומעים עצות, מדוע לא שווה הדבר  ואם היו משתפים, , והיאך  תְלֵהעָּ

 .יוכלו להינצל ולהישמר מכך

 -כי העובר עבירה, ובפרט עבירה שיש בה "רוח שטות" 

 .ר פרש מן הציבורַּבֲאׁשֶּ אין הדבר, כי אם, 
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  ונעלית.ומשכך, תיקונו, הוא, במה שיתחבר לציבור, התחברות קדושה 

 הנה, קרבן העומר, היה בא מן השעורים,   .ח

 המוקרב בחג השבועות, היה בא מן החטים. -ומאידך, קרבן שתי הלחם 

 ובטעם הדבר, כתב המהרש"א )בחידושי אגדות, ראש השנה, טז' ע"א(, וז"ל:

  אדם  שאכל הדעת דעץ - 6ומורה   סורר בן בפרק ל"דס , 5לטעמיה   "דרבי יהודה

   ...' כו 7יודע    התינוק שאין היה,  חטה הראשון

  היו  לא מצות, בלא כן גם ישראל והיו חמורים, שנקראו ממצרים, בצאתם כי

   לחמורים,   ובשר צא 8ש  "כמ  שעורים, שהן בהמה  למאכל  רק ראוים

  שמביא  לדעה,  אז שהוכנו ה',ַתְחְפֶשנָ  ְוַכַמְטמֹוִנים' 9על שם   שבועות,' ז  ספירת עד

 התורה,  קבלו שאז חטים,  מאכל

 ...  הדעת  שמביא מחטים, הלחם' ב  מביא ועל כן,

ֵחל' , 10אמר  ועל כן ְרֵמׁש ֵמהָּ מָּ  חֶּ   בהמה, מאכל  -שעורים  קציר שהוא ה',ַּבקָּ

  וחכמת  דעה לקבל החטין, מן שבאה  -הלחם ' ב הבאת עד יום,' נ תספור

 ". התורה

 )פ"א מ"ב(: ולפי זה, נוכן להבין, מה ששנינו במסכת ראש השנה 

 
 היינו, דברי רבי יהודה שהובאו לעיל משמו של רבי עקיבא: 5

אמר הקדוש ברוך  "מפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא.

 ".כדי שיתברכו לכם פירות האילןהוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, 

 סנהדרין, ע' ע"ב. 6

 שם: 7

 "רבי יהודה אומר, חטה היה, שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואימא, עד שיטעום טעם דגן".

 פסחים, ג' ע"ב: 8

 "שעורים נעשו יפות ... צא ובשר לסוסים ולחמורים".

 ד'. -משלי, ב'  9

 ט'. -דברים, טז'  10
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 ,  ִנדֹון ָהעֹוָלם   ְפָרִקים ְבַאְרָבָעה"

ַסח  ,  ַהְתבּוָאה ַעל - ְּבפֶּ

ת רֶּ ן  ֵפרוֹת ַעל  - ַּבֲעצֶּ ילָּ אִּ  , הָּ

נָּה  ְּבֹראׁש ל - ַהשָּ ֵאי כָּ עוֹלָּם ּבָּ ין הָּ יו עוְֹברִּ נָּ ְבֵני ְלפָּ רוֹן כִּ (  טו'  -' לג , ליםיתה )  ֶשֶנֱאַמר .מָּ

ר' ִבין, ִלָבם ַיַחד ַהיֹוצֵּ יֶהם  ָכל ֶאל  ַהמֵּ  ' ַמֲעשֵּ

ג חָּ ין - ּובֶּ ּדוֹנִּ ם ַעל נִּ יִּ  ", ַהמָּ

והיינו, שבזמן עצרת, יש בכוחו של האדם, לחזור לדרגת מאכל אדם, ולתקן את  

 פגם אדם הראשון.

ב'(,  -)שמות, יט'  הפסוק האמור בפרשת "יתרו", קודם מתן תורה את .ט

ְרִפיִדי ַוִיְסעּו " ל   ָשם ַוִיַחן  ,ַבִמְדָבר ַוַיֲחנּו  ... ם מֵּ  ",  ָהָהר   ֶנֶגד ִיְשָראֵּ

 - ביאר רבינו ה"אור החיים" הקדוש זיע"א 

 ם: ְתָנִאידבקבלת התורה ישנם ג'  

ְרִפיִדי ַוִיְסעּוא'. "  שנסעו והתרחקו מהרפיון שהיה להם,    -ם"  מֵּ

 רפיון ידים, וכך צריך האדם, להרחיק מעל עצמו, את כל הדברים הגורמים לו ל

 שהוא עניין תיקון המידות, וביחוד, מידת הגאווה, -" ַבִמְדָבר   ַוַיֲחנּוב'. "

וכך צריך האדם, להרחיק מעל עצמו, את כל המידות הרעות, ובייחוד את מידת  

 הגאווה,

ל   ָשם ַוִיַחןג'. "  ותמים, שהוא יעוד חכמים, בהתחברות בלב שלם   -" ָהָהר  ֶנֶגד  ִיְשָראֵּ

וכך צריך האדם, להיות בכל זמן ועת, בצוותא של תלמידי חכמים, בכדי לקנות  

 את התורה הקדושה. 

 ולפי זה, נבין ונשכיל, כדלהלן:

 ם לקבלת התורה, ְתָנִאיג'  -כאשר מקיים האדם, את כל ה .א

 -ג' -י הַהְתַנאפרט,  בו
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 שעליו כתב שם רש"י, וז"ל:

 -  "כאיש אחד, בלב אחד"

 קבלת התורה, עשו עם ישראל את עצמם, לאגודת תלמידי חכמים, והיינו, שבזמן 

 ממילא, זוכה האדם לתקן את פגם אדם הראשון,

 . חיטים -שעורים. אלא, מאכל אדם  -אין מאכלו מאכל בהמה  ואזי,  

 והנה, תכליתה של האשה, היא, צניעות וענווה, 

 יד'(:  -וכמאמר הכתוב )תהילים, מה' 

 , "ִמִמְשְבצֹות ָזָהב ְלבּוָשּה ,ַבת ֶמֶלְך ְפִניָמה ה ָכל ְכבּודָ "

ני אדם, היא עושה  בובשעה שמנסה האשה, להפך את תפקידה, ולהתחבר ל

 מעשה בהמה,

מֶּ  -היא מרחיקה את אור התורה   , ן, מביתהׁשֶּ

 היא פורשת מדרך האמהות הקדושות,

 וממילא, נבזית היא, ושותה בכלי חרס. 

, המדגישים לאותה אשה בפרט, ולנשות  עניינים בולטים ביותראלו הדברים, 

 לנהוג ולהתנהג.ישראל בכלל, כיצד צריכה האשה 

 מעניין פרשת סוטה, נמצינו למדים:  .ב

 אשה, מהותה פנימיות, ולכן, עליה להיות בפנים,

 -צריך להיות בחוץ  האיש לעומת זאת,

 המרחיקים אותו מן העבירה. בהתקבצות של תלמידי חכמים, והיינו, 

 ולפיכך: 

 כאשר הוא לוקח את אשתו לבית המקדש, להשקותה, 

 -, שהגם שהתעוררה בו רוח קדושה  אנו חוששים

 -מכל מקום, בשעה זמנית זו, שאינו נמצא בהתקבצות אנשים 
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 הוא עלול ליפול ולחטוא, בעצתו של היצר הרע. 

 הוא הנלמד מפרשת הנשיאים:  .ג

 , ואביהואהיפך ממעשה נדב 

 הנשיאים, היתה להם עצה שווה, כשנתייעצו לדבר מצווה,

 ומאידך, נדב ואביהוא, כאשר לא נועצו זה בזה, נלקחו מארץ החיים. 

 הוא היסוד שלמדנו, "ממכות עצמן, מתקן רטיה": .ד

 ,כשנכנסת באדם רוח שטות

 אם איש הוא, הרי הוא פורש מן הציבור, וחוטא,

 היא, הרי היא מהפכת תכליתה, ומתחברת לציבור, וחוטאת. אם אשה

 והוא מאמר הלל הנשיא )אבות, פ"ב מ"ד(:  .י

 , "ַאל ִתְפֹרש ִמן ַהִצבּור, ְוַאל ַתֲאִמין ְבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך"

 על האדם, מוטל בכל זמן ועת, בחברת הציבור, 

 ולומר, איני זקוק להם, ואסור לו, לפרוש מהם,

 כי אזי, עתיד הוא לחטוא.

 ולפיכך: 

 -נשא", נקראת בציבור בכל שנה ושנה, פרשת "

 -או קודם חג השבועות )כאשר חל חג השבועות במוצאי שבת( 

 או מיד לאחר חג השבועות.

 ללמדך: 

 האשה שרוצה שתשרה ברכה בביתה,  .א

 האשה שרוצה שתשרה שכינה בביתה, 

 שרוצה שתשרה תורה בביתה,  האשה
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, ולבלתי  צריכה לעמוד על המשמר, לבלתי תשנה מדרכי האמהות הקדושות

 תתדבק בדברים שאינם שייכים בה. 

 האיש שרוצה שתשתמר תורתו,  .ב

 אל יפרוש מן הציבור, 

 . ויתמיד בכל עת, בצוותא של תלמידי חכמים

 והמקפידים על זה: 

 להם, חזקה עליהם, שיתקדשו ויטהרו, הם וכל אשר

 הם וכל אשר להם,  ויזכו לקיים רצון ה' יתברך,

 וממילא, יזכו לכל הטובות שבעולם. 

 יתן ה' יתברך, שנזכה לזה. אמן.

 

 


