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''וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל 
ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו 

יני ש אתה שכבת זרע ונעלם מעימעל ושכב א
  אישה ונסתרה והיא נטמאה''

ואיתא בסוטה: כשם שאסורה לבעל כך אסורה 
לבועל, משום שנאמר ''נטומאה ונטמאה'' ב' פעמים, 

  א' לבעל וא' לבועל.
ויש לפרש ע''פ מה דאיתא במסכת סנהדרין ''ואת 

  שלא ירד לאומנות חבירו''. –אשת רעהו לא טימא 
ירו בשם הענין מה שמכנה הנביא היורד לאומנות חב

טימא את אשת רעהו, משום שדרך היורד לפרנסת 
חבירו, היא להוזיל המקח בהרבה, ובזה האופן יכול 
להתחרות ולרדות לאומנותו, ולמשוך הקונים לעצמו 
מפני זול הניכר, נמצא שהיורד לאומנות חבירו לא 

ר, רק יעו, מאחר ואינו משתכר אפילו א' מזיועיל לעצמ
ו, וכן הבא אל אשת רעהו, שכובש השוק ומזיק לחביר

לעצמו לא יועיל שהרי אסורה לו, ולבעלה הוא מזיר 
שהוא מוכרח לגרשה עבור זה, נמצא שאכן יש להם 

  השתוות זה לזה. 
  קהלת יצחק

  
  ''מזכרת עון''

מכל מקום יש כאן עון, או שחטאה האשה או שחטא 
  בעלה, בחשד חנם...

  חזקוני
  

  ''איש או אשה כי יפליא''
יה על הכתוב להביא בפשטות את דינו של לכאורה, ה

הנזיר, ומה באה התורה ללמדינו בפותחה את 
הפרשה כסיפור דברים: ''איש או אשה כי יפליא לנדר 

  נדר נזיר להזיר לה''?
  

ברם, לאחר שהבדיל הקב''ה את שבט לוי, ומהם את 
עלולה  –הכהנים זרע אהרן, ומתוכם את הכהן הגדול 

שראל מחשבה כי מילהתננב ללבו של האדם 
ולד ואינה תלויה ביד האדם הקדושה היא דבר נ

ובבחירתו החפשית, לפיכך באה התורה ומלמדתנו כי 
לא כן הדבר, אלא ביד כל אדם מישראל, איש או 
אשה, לפרוש ולהתנזר מענייני העולם הזה ולקדש 

עצמו בקדושה עליונה, עד כי ''קדש יהיה'' ואסור 
  בטומאת מת ככהן גדול!

  ''ךהאלשי
  

''לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם 
  במותם''

ובגמרא אמרו: תנא, הרי שהיה הולך לשחוט את 
פסחו ולמול את בנו ושמע שמת לו מת, יכול יחזור 
ויטמא, אמרת ''לא יטמא'', יכול כשם שאינו מטמא 
להם כך אינו מטמא למת מצוה? ת''ל ''ולאחתו'', 

  ת מצוה.לאחותו אינו מטמא, אבל מטמא למ
ויש לבאר למה בא הדרש הזה דווקא במילת 
''ולאחותו'', ולמה נקט התנא ב' המצוות האלו, 

  שחיטת הפסח ומילת הבן?
  

במדרש שיר השירים רבה דרשו את הפסוק ''פתחי 
ארים שבפסוק, לענין ולי אחתי רעיתי'', וכל הת

התקשרות ישראל להקב''ה ע''י המצוות, ודרשו: 
במצרים בב' מצות, דם פסח ודם ''אחתי'' שנתאחו לי 

  מילה, והוא מלשון התחברות והתקשרות.
כלומר, אפילו ב'  – 'ולאחתו''וזה מרומז כאן במילת '

המצוות האלו המאחות את ישראל להקב''ה נידחים 
  מפני מת מצוה!

  רב ברוך אפשטיין זצ''ל
  

  ''כל ימי נזרו קדש הוא לה''
רות למדריגת מצד א' רואים כי נזיר מגיע בל' ימי נזי

נבואה, כמו שמסביר בעל הטורים את סיבת האיסור 
''על נפש מת לא יבא'', לומר לך שאם תשרה עליו 
שכינה מחמת נזרו, שלא יאמרו שהוא דורש אל 
המתים, הרי שיכול הנזיר לזכות להשראת השכינה. 
ומאידך, אם נטמא הנזיר באמצע ימי נזירותו, עליו 

ציער עצמו מן היין''. להקריב גם קרבן חטאת ''על ש
כיצד מתיישבת סתירה זו בין הנזיר הזוכה למעלת 

  הנבואה, לבין המצער עצמו מן היין הנקרא ''חוטא'?
  

ברם, זוהי כוחה של ''קבלה'', קבלת עצמית הופכת 
פרקי זמן לחטיבה א' שיש בה רציפות, וברציפות זו 
טמון הכח הרוחני העצום הזה, מי שאינו שותה יין 

ה עצמית של הימנעות משתיית יין, יכול מכח קבל



להגיע כתוצאה מכך למעלות גבוהות. לעומת זאת, 
. כך גם לגבי הנמנע סתם משתיית יין נקרא חוטא

תענית, אשר אף לגביה דרשו חז''ל  מנזיר כי מחד 
גיסא היושב בתענית נקרא ''קדוש'', ומאידך גיסא 

יום א', נקרא ''חוטא''. היינו, שסתם כך מי שאינו אוכל 
פירוש הדבר שהוא לא אוכל שעה ועוד שעה ועוד 

  הריהו ''חוטא''. –שעה 
אבל כאשר האדם מקבל על עצמו תענית, הרי שלא 
אכל יום שלם ברציפות, והריהו ''קדוש''. ''קבלה'' זו 
היא הכח המאחד את הזמנים ומעניקה להם את 

  מעלתם הרוחנית.
  רבי חיים שמואלביץ

  
  ''כה תברכו את בני ישראל''

חז''ל דרשו את הטעם שנאמרה פרשת ברכת כהנים 
מן היין לשם  אחר פרשת נזיר, שכל המזיר את עצמו

  שמים, זוכה לכל הברכות האמורות בברכת כהנים.
ביאור הדברים, כותב בעל הכתב סופר, היות שעל פי 
רוב אדם שבע ודשן עלול לבעט מרוב טובה, נמצא 

האמורות בתורה בענייני עולם הזה, שכל הברכות 
אינם אלא לדעתו, כמאמר החכם מכל אדם ''עושר 
שמור לבעליו לרעתו'', לא כן האדם היודע להגביל 
את עצמו ולהתקדש מתענוגי העולם הזה, ומהעושר 
אשר חננו ה', הוא עושה מעשים טובים ומהנה 

  לאחרים, אצלו ודאי אין העושר לרעתו. 
רו, שכל המזיר את עצמו מן לזה כיון המדרש באמ

זוכה לברכות האמורות בברכת  –היין לשם שמים 
היות והוכיח את עצמו כמי שכובש כהנים, היינו, כי 

את יצרו מפני ניסיון העושר, ממילא הופכות הברכות 
  עבורו לברכות אמת לטובתו, ולא לרעתו.

  הכתב סופר
  

  ''ישא ה' פניו אליך''
רת לפני הקב'ה: ובברכות אמרו: שאלו מלאכי הש

מפני מה אתה נושא פנים לישראל והלא כתבת 
בתורתך ''אשר לא ישא פנים'', אמר להם הקב''ה: 
והאיך לא אשא להם פנים, שאני כתבתי בתורתי 
''ואכלת ושבעת וברכת'', והם מדקדקים על עצמם עד 

  כזית עד כביצה.
תיבות ''על עצמם'' לכאורה מיותרות הן, שכן היה לו 

  ''והם מדקדקין עד כזית עד כביצה''?לומר רק 
  

ו שמחמירים על עצמם להחשיב אכילה ברם, חומרא ז
של כזית וכביצה לסעודה, יכולה להימצא קולא, אם 
יסתפקו בכך גם עבור סעודה לעני, ואם כן אינם 
ראויים לנשיאת כפיים בשל כך, לפיכך דקדק לומר 
''והם מדקדקים על עצמם'', רוצה לומר, שרק על 

מם מחמירים עד כזית ועד כביצה, להחשיבם עצ

כסעודה הטעונה ברכה, אבל לעני אינם מסתפקים 
במועט, רק נותנים לו כדי שובעו, לכך ראויים הם 

  לנשיאת פנים.
  רבי חיים מוולוז'ין

  
  ''ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן''

וברש''י: ''כלות כתיב'' [בפת''ח ולא בשו''א], יום 
  יו ישראל ככלה הנכנסת לחופה.הקמת המשכן ה

פירוש, אמנם ביום זה השלים משה רבינו את 
המשכן, אולם אצל יהודים אין סיום והשלמה, כי 

  דווקא עכשיו היא ההתחלה של חיים חדשים.
זהו המשל לכלה הנכנסת לחופה, אשר החופה 
לגביה יותר מאשר היא סיום חיי הנעורים, הרי היא 

  ים חדשים. בעיקר ראשית ופתיחה של חי
וזהו כלל גדול בתורה: לעולם אין גמר, רק הכל הוא 

  פרוזדור לעלייה נוספת ובלתי פוסקת מעלה מעלה.
  רבי אלעזר מנחם מן שך

  
  ''ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב''

להקריב שלישי לנשיאים? לפי  למה זכה זבולון
שחיבב את התורה וכו' לפיכך זכה להיות שותף 

ם היו נוטלין הנישחבירו של יששכר, לתורה והיה 
תורה ביחד, ושניהם היו מתפרנסים ביחד, שכשם 
שהיה לזבולון חלק בשכר תורתו, כך היה ליששכר 

  חלק בממונו של זבולון.
השיטה מקובצת מסיק שלהחזקת התורה מותר וגם 
מחוייבים להפריש יותר מחומש, ולא שייך בזה כלל 

ותר מחומש''. תקנת אושא ש''המבזבז אל יבזבז י
והדין נותן, כי להחזקת התורה לא בתורת ''צדקה'' 
הוא נותן אלא בתורת ''שותפות'', שהרי הוא רוכש 

  ע''י נתינתו זו חלק בתורה הנלמדת.
על כן המשכיל ביראת ה' יתבונן בטיבה של שותפות 
זו וילמד כיצד עליו להתנהג כאשר לומד תורה מופיע 

ולהכיר בו את ''שותפו''  לפניו, שעליו להסביר לו פנים
לעסק רווחי וכדאי ביותר. אמנם מצויים בקרבנו כאלה 
אשר אף כשהם תורמים להחזקת התורה, הרי הם 

ון, אולם עליהם עושים זאת בצייקנות ובדרך בזי
  בהפסדם. לדעת כי יוצא שכרם

  החפץ חיים
  

  שבת שלום!
  

  יוצא לאור לעילוי נשמת
  ז''ל.חל תמר בת רהאשה הכשרה והצנועה מרת 
  ת.נ.צ.ב.ה.

  :לכל ענייני העלון נא לפנות במייל ל
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