
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון פ"ח -שנה ב' 
 פרשת נשא

 תשע"ז

 
  וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו אל פתח אהל מועד וברש"י יביא את עצמו.

 וצל"ה את משמעות הענין של יביא את עצמו.

אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד שבא אלי בריש נזיר )ד':( בגמ' 
מן הדרום יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים. אמרתי לו בני מה ראית לשחת שער 

ז נאה זה, אמר לי רועה הייתי לאבי בעירי והלכתי לשתות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי ופח
יצרי עלי וביקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו ריקה מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך שסופך 
להיות רימה ותולעה, העבודה שאגלחך לשמים. עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו כמותך ירבו 

 עליך הכתוב אומר 'איש כי יפליא לנדור וגו' להזיר לה'', ע"כ.  ,נזירים  בישראל
מן אשם שיש חשש שנעשה שלא לשם שמים ומתוך חשש של חטא, וקרבן שמעון הצדיק לא אכל מ

בוודאי כוונתו היתה לשמים. ולכאורה מהיכן היתה הוודאות אכל, כי אותו נזיר מן הדרום הקרבן של 
המוחלטת של שמעון הצדיק שהוא נקי מחטא, והרי אף אם עתה הצליח להתגבר על יצרו שפחז עליו, 

ומהיכן הוודאות ששוב הוא לא  ,ב, ואולי אז שוב יפחוז עליו יצרואולם הרי השערות הללו יגדלו שו
 יפול.

ויבואר בס"ד. הבריאה כולה מספרת את כבודו יתברך בעולם. ואדוננו דוד המלך ע"ה כבר הביע זאת 
'השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע' )שם י"ט(. ובמדרש  בפסוקי תהילים רבים מאוד,

, משעה שהשמש 'ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם הוי"ה'( כתב על הפסוק תנחומא )פרשת אחרי
שנאמר ממזרח שמש וגו'. וכן אתה  ,זורח עד שעה שהוא שוקע אין קילוסו של הקב"ה פוסק מפיו

מוצא בשעה שעמד יהושע ועשה מלחמה בגבעון מה כתיב שם, שמש בגבעון דום. לא אמר 'עמוד', 
 ס יש בו כח להלך, דמם עמד, ע"כ.אלא 'דום', ... שכל זמן שהוא מקל

בצע מכוח השירה שהוא שר לקוב"ה. של השמש מת כח ההילוךשכל  הם, ומשמעות דברי המדרש
. דבר נשגב ביותר, פעילות בלתי ם הילוכו הגשמי והמציאותי מפסיקהרגע ששירתו פוסקת גב

 ה פוסקת של גרם שמים, פרט אחד מן הבריאה כולה שפועלת, נעה ומתפתחת הכל הוא מכח השיר
אה הזו, יכול אף הוא להידבק באלקים חיים ולהתרגש בשירה . האדם שמתבונן בברילה' שהיא שרה

למי שברא את העולם הנפלא הזה, אולם, אחרי כל הנשגבות של החפץ הנברא בעולם הזה, הוא נע 
במסלולו הקבוע כל הזמן מבלי להפסיק, הוא אמנם שר שירה אך הוא עצמו לא מושפע מכך 

 יהפך לחפץ של קדושה, לעצמיות של טהרה, הוא נשאר חפץ גשמי ולא יותר.להתקדש ולה
ע עליו אור ה' ואף הוא פלעומתו הגוף של האיש הישראלי, הוא גוף ככל הגופים, הוא ככולם מוש

כביכול מעורר התפעלות מהנפלאות שהוא מכיל ומהאור הנפלא שהוא מורכב ממנו. ואז, אם הוא 
לי שינויים ומצבים של עליה וירידה אלא עשייה קבועה בכל יום, תפילה באמת נע על צירו בכל עת ב

הופך את האדם לחפץ  אל ,בפועל אבל ללא רגש ואור, לימוד תורה 'טכני', ללא שום גילוי אור הנשמה
של קדושה ולמציאות שונה של קדושה, אולם כאשר דייקא הוא לא פועל כל הזמן כשמש וגרמי 

הרי הוא נהפך לאור של קדושה וב והתעוררות של רצון של קדושה, השמים, אלא מתוך בחירה בט
  וטהרה ולחפץ של קדושה ממש, גופו נעשה קדוש בקדושת הנשמה ואור ה' ושכינתו בוקעת ממנו.

ה'ואתם ההדגשה כעת היא על  'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים'הקב"ה אמר לישראל טרם נהינו לגוי 
 ת כהנים יהיה חלק מכם ממש, ולא רק תפקיד בלבד. , הממלכתהיו'

שמעון הצדיק כשראה שאותו נזיר בחר לגלח שערותיו לשמו יתברך הרי הוא הפך לחפץ של קדושה, 
חפץ שלא ימוט לעולם בשכון עליו אור ה' וממילא היה יכול להיות סמוך ובטוח כי בכל מצב ובכל עת 

ובגבורה, ושפיר ניתן לאכול מקרבן שכזה שהוא על טהרת ניסיון מחודש הרי הוא יעמוד בכך בתוקף 
 ה'לשם שמים'.  

ובכך נבאר גם מחז"ל )פסחים כ"ב:( שמעון העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה, כיון שהגיע ל'את 
ה' אלקיך תירא' פירש. עד שבא רבי עקיבא ודרש 'את' לרבות תלמידי חכמים. והכונה בקצרה י"ל, כי 

ען שכיון שיש מצות יראת ה' הרי זה כבר כולל הכל, ומה שייך יראה נוספת, וחידש שמעון העמסוני ט
מלמדים מתוך עבודתם שהיראה ולימוד  חכמיםרבי עקיבא לרבות תלמידי חכמים, היינו שהתלמידי 

התורה תהא בבחי' כזו שתקדש את עצמות הישראל, ושהוא עצמו יתהפך לחפץ של קדושה וישכון 
ולא שרק יתנהג ביראה כחפץ נוסף שבעולם המספר כבוד ה' והוא עצמו נשאר חפץ  עליו ענן יראת ה',

 גשמי פשוט. 
'יביא וזה כוונת רש"י לבאר בתורת הנזיר שמביא קרבנותיו, שהנזירות צריכה להיות בדרגה כזו של 

תפעל שהכוונה בזה היא שינזור בדרגה כזו של אותו נזיר ששמעון הצדיק ה  אותו', 'יביא את עצמו',
ממנו עד מאוד, כי הוא בחר בטוב, הוא האיר באור אמת את גופו הגשמי באור כזה שלעולם לא ימוט, 

עבודה של וזה גם הלימוד עבורנו. עבודה שנעה על צירה, מול  עד שהכתוב אומר עליו 'יפליא לנדור'.
                              הבדל עצום ביניהם. ובחרת בחיים.  -בחירה ורצון 

 

 מי יתן
נקישה קלה נשמעת על הדלת. היה זה הדוור. הוא לא נזקק 

הנמען פתח מיד  יקה נוספת ואף לא לצלצול בפעמון.לדפ
את הדלת ללא עכבה של רגע. מוכן ומזומן לקבל את 

 ליון עינים.יהמשלוח אליו הוא המתין כבר בכ
, משזה שלו הדוור בירר את שמו ואת המספר המזהה

שהופיעו על גבי החבילה הוא מסר לפרטים התאים לו 
 ה ליד הנמען והסתלק כלעומת שבא.אות

קולות צהלה ושמחה בקעו  השמחה בבית הרקיעה שחקים.
מכל חור, מן הדלתות והחלונות ומכל פתח אפשרי. בצהלה 
ובשמחה נפתחה החבילה, ותכולתה נבדקה. הן זוהי 

חיים חדשים  עניקהתרופה אליה כל כך ציפו, התרופה שת
חודשים  ריאים לחולה הסובל כבר כל כך תקופה ארוכה.וב

ארוכים הם כבר ממתינים לה שתגיע מחוץ לארץ במשלוח 
 -מיוחד עבור החולה הזה במיוחד, ומשסוף סוף הגיעה 

 השמחה בהתאם.
מוש חשובות יהוראות שדף עם החבילה נפתחה ובתוכה 

  שבלעדיהן אין התרופה מועילה כלל כמובן.
כתב כך. התרופה הזו נרקחה באופן אישי בסעיף הראשון נ

עבור חולה פלוני. הוא צריך לקחת ממנה מנה יומית. מכיון 
שהיא תרופה יקרה ונדירה מאוד, היא נשלחת פעם בשנה 

בצורה מאוד מרוכזת ומדוייקת, והיא אמורה להספיק  בלבד
שנה הבאה. לא תינתן אפשרות לקבלת חומר חדש העד 

בדף ההוראות כשהם מתבלים  הוסיפו -נוסף בהמשך השנה 
 בסימני קריאה אדומים.

החולה קיבל את התרופה בשמחה עצומה כשמעליה 
חופפת כל הזמן החשש והיראה שהיא למעשה תקווה 
שאכן יצליח לממש ולהירפא בדרך שהתוותה לו בדף 

בכל  ,במרוכזהיום ההוראות, לנצל את חומר הגלם שקיבל 
 השנה הבאה לקראתו לחיים ולשלום 

* 
א לנו מדברנו שהשבועות מתפשט בכל השנה, וגם 'היוצ

האיש בעצמו אינו יודע מכל אשר קיבל ביום הזה, כי נבואה 
סגורה קיבל, ותתגלה לו בכל עת ובכל שעה שיבוא ללמוד 

 .תורה ולקיים מצוות'
'לכן העיקר הוא שלא לעשות הפסק בין השבועות לכל 

בלבבם  דיקא השנה, 'מי יתן והיה לבבם זה להם כל הימים'
זה ובנבואה שקיבלו בלבבם עתה ישמרו את מצוותי כל 

 הימים'.
'ובבא חג השבועות מרגיש איש הישראל בקרבו מין יראה 
שלא היה רגיל בה בכל השנה ... ובאימה יראה רתת וזיע 
סתמית שהאיש ישראל משיג בשבועות צריך להרחיב 
אותה בקרבו ולהתרגש יותר ויותר ממנה, וכל כך יתמלא 

אה זו עד שממנה יוכל לקחת יראה טהורה על כל ביר
 השנה'.

 מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי 
 )דרך המלך שבועות ליל ב' תרפ"ט( - - -ולשמור מצותי כל הימים. 

רק אמונה שה' הוא אלוקיו והוא עבדו המשועבד ומקורב אליו. וזאת היא אמונה בה', לא סתם אמונה שה' נמצא, 
 וכפי שמעמיק כך ומעלה את עצמו התקרבות שלמעלה מן המחשבה, 

 (נשא תר"ץ -)דרך המלך  .כן יוכל אחר כך להתקרב יותר בפועל במחשבה דיבור ומעשה



 

 

 

 פ"דפרק 

 סתירה שכזאת
אתה שומע? פונה יעקב למשה ידידו. יש לי סתירה נוראה שלא נראה לי שתוכל ליישבה. 

אלי קרב ולהוכיח כמובן שהקביעה של יעקב כי הוא לא משה נדרך ומצפה כבר לצאת 

 יצליח ליישב את הסתירה שלו אין לה על מה לחול.

ויעקב מרצה את דבריו. לפני תקופה לא ארוכה היה קיץ. בקיץ חם מאוד בחוץ. אז בכדי 

לצנן את האויר בחדר הדלקתי מזגן. עד כאן ברור. ומשה לא מתחיל להבין מה יעקב רוצה 

 ממנו.

נה תראה איזה פלא. עברו חודשיים, נהיה מאוד קר בחוץ, אני חייב שיהיה לי חם אז וה

נעשה משה  –הדלקתי תנור חימום. גם זה פשוט וקל ואין ברור מזה. אז היכן הסתירה 

קצר רוח. הסתירה היא בורה ואני לא מאמין שאתה לא שם לב לכך, הרי גם את המזגן וגם 

י את התקע בשקע החשמל שבקיר. והנה, בקיץ הבנתי את התנור הדלקתי על ידי שתקעת

שהזרם שהחשמל מזרים אל המזגן הוא זרם קר ולכן המזגן מקרר את החדר, וראה זה 

פלא, כשהכנסתי את תנור החימום לשקע החשמל הוציא זרם חם, אם כן הבנתי שהזרם 

 ך בבקשה.שבחשמל הוא חם, ואם כן הסתירה עולה ובולטת לעין כל. הבה לי תשובה על כ

משה האזין קשב רב לסתירה גדולה זו, ומצחו נעשה חרוש קמטים, אכן, יעקב הפתיע, 

הוא הקשה קושיא עצומה שבאמת הוא לא מצליח לפתור אותה, ממש תעלומה, הזרם 

 שבחשמל הוא חם או קר, מי יוכל לענות להם תשובה על כך.

כך ברמתם של הקוראים  ואתה הקורא הנעים טוען בודאי לעומתי כי היתכן לזלזל כל

הנכבדים של המדור, וכי אם ברצוננו לרדת לרמת חידונים שכאלו כלך לך לעסוק בכתיבת 

ספרי קומיקס הצצים ועולים על פני השדה בלי גבול, ומה לך להלאות אותנו בחיוכי סרק 

 שכאלו.

ון אולם ברור כי לא לכך כוונתנו אלא שתהא כפתח ומבוא לנושא הנשגב שאנו רוצים לד

 בו בכובד ראש, והוא ענין תיקון המידות.

* 

כי האמת שבבואנו לדבר בענין המידות מתעוררת הסתירה האמורה בעיננו והיא מונעת 

 מתרחש בתוכנו.  מאתנו להגיע לבהירות והבנה מה באמת

והסתירה העולה להרבה מאתנו כך היא. לאחר כל כך הרבה פרקים ודיבורים שכתבנו עד 

שיש בנו כח נסתר שדוחה אותנו להתעלות למעלה מגופנו וממצבנו  כה עולה מצד אחד

הנמוך, יש בנו אור גדול שטמון בקרבנו והוא מרומם אותנו ונותן לנו את האפשרות 

להרגיש את נועם אור השכינה הקדושה להיות בהרגשה ש'ואני קרבת אלקים לי טוב'. אם 

איר ומחמם אותנו בדרכנו להתעלות כן הכח הפנימי שיש בנו הוא חיובי, הוא קדוש, הוא מ

ולהתרומם אליו ית"ש. והנה, בתוך הדברים ובין הפרקים הללו אנו מוצאים ומרגישים כי 

הכח שבנו דוחה אותנו למידות רעות ובלתי מתוקנות, לפעולות שאינן ראויות להיעשות 

ן שלנו להתקיים, הכוח הפנימי הזה דוחה אותנו בכוח גדול וביד חזקה לפעמים נגד הרצו

לעשות מעשנו, אם כן הרי לנו שהכוח הפנימי, החשמל שזורם בעורקנו הוא שלילי 

לכאורה, הוא לוקח אותנו למחוזות בלתי רצויים, נגד רצוננו האמתי, אם כן מהו הכוח הזה 

 שזורם בעורקנו, חם או קר, חיובי או שלילי, ומדויק יותר כח קדוש או ח"ו להפך מזה. 

איננה מעלה חיוך כל כך בזוויות שפתותינו, זוהי כבר סתירה זוהי סתירה שכבר 

שמתעתעת בנו ובלבלת את זהותנו הנכונה והמדויקת עד שחיי הסתירה הזו נותנים בנו 

את תוצאותיהם הרות האסון שאנחנו חיים בבלבול ובחוסר יציבות, שאנו לא יודעים 

 ופורציה ואיזון נכון.ומכירים מהו כוחנו האמתי ומהו כוח שהתעצם בנו ללא כל פר

ולכן, כאשר הצליח ליישב את הסתירה הכל כך פשוטה שהצבנו בראש דברנו, ולהבין כי 

אין החשמל לא חם ולא קר אלא כוח המניע וזרם שבכוחו להצית את המכשיר שתקוע 

בסופו, כך גם הוא כוחנו הפנימי והכוח הדוחה אותנו לפעולה בתורת המידות, מידה טובה 

ההפוכה ממנה, אין כאן שני כוחות, אלא כח אחד, מידה, שהיא כוח עליון כזו או 

שהשתלשל ממקומו בעולם העליון, ואנחנו מחליטים מהו המכשיר שנתקע בקצהו, 

שימוש לטובה או ח"ו לרעה. זהו הנושא אותו אנחנו מבקשים לברר הדק היטב בפרקים 

 נו.ישלפנ

 

 

 

  

 אזמרה לאלוקי בעודי
המעמד הנשגב של קבלת התורה היה המעמד 
אשר התורה הקדושה עצמה מעידה כי היה זה 
מעמד שלא היה ולא יהיה כמוהו, ולא רק 

כותו אלא גם בעצם המעמד. ואחד מן יאב
הדברים שהתורה מתארת בפסוקי הקודש 
מאותו זמן, 'והר סיני עשן כולו' ... 'ויעל עשנו 

 כעשן הכבשן'.
ל למציאות הזו של ההר רבנו בסערת נפשו נטפ

שעשן כולו באש מתלקחת עד לב השמים, 
וש עפר גשמי וחוליני נהפך לאש מתלקחת שג

וממנה געשה רוחו להוציא וחפץ של קדושה, 
מקרבה הרגשות חדשות של השתוקקות 
לקודשא בריך הוא, אותן העלה על גבי הכתב 

 לדורות עולם. 
אנו נעמוד מן הצד ונביט באש המתלקחת 
בנפשו, וננסה לפחות להביט לעבר המראה 

נצליח להשיג משהו מן הגדול הזה, ואם עוד 
המשהו להלהיב אף את נפשנו בדקה מן הדקה 

 והיה זה שכרנו.
אין לנו פשרות אחרת מלהעתיק את לשונו 
הטהור, אין זה דברים שבהבנת השכל שמנסים 
אנו בחששתא להביא את הדברים לפי הבנתנו 
הדלה, כאן ההרגשים בוקעים כקרני החמה 

ות מתוכה ממש, ומתוך המילים והתיבות כמ
, ואם נזכה בהמשך הדברים ננסה לעמוד שהן

 :על נקודות שונות בדבריו הק'
ל כבהללה ד' בחיי אזמרה לאלקי בעודי א
 .ציאותימ

למה זה  .קרובת אלקי ,ה תדמה נשמתיזלמה 
והאם גם  .את גופי אינו מוקד להבה להב קודש

גוש  כי מדוע ,נפגמוח"ו בגופי  ,ייתי ויחידתיח
 זר סיני באש השמים בער ובעשן ד' אעפ

ורוממות מן  ,ישראל קדושות ,והן ,נתאבק
רוממות המלאכים למה זה את גופי מרכבתן 

 .אימה תפחדני .הפכנהילא ת לנשמה
 צריך אני עוד להפעילשים נמזולמה זה יש 
 רבש"ע מתירא .פלצות יבעתני .ולהלהיב אותי

כי איך זה  י,ושורש מי יודע איך היא נשמתי י,אנ
יתרסקו ובלהבה  אפשר שבשירתן אברי לא

 .ילהבו תמיד לא
עורי  ,תידיח"ע מקיץ נרדמים עורר נא את ירבש

 .התעוררי נשמתי ,נשאולאל רם  יחידתי במרום
והנסתר כ"כ ן קדשו אותו ית' הנגלה כ"כ לפניכ

ו, אף רוחי ונפשי געשו ורעש .מנגד עיניכן
לקדש אותו בקדושתו תמיד  םלכורו כסהתמ

גופי ם ג .עד לנצח את הנצח תקדישו .בלי הפסק
 ,אר לא יחשהול ממנו ישחכל עוד גרגיר 

לא יחדל כלם יחד  ת'ומלהכריז את גדלותו י
 .מו קדוש קדוש קדוש ד' צבאותמישוררו וירו

 ( א)צו וזירוז ל
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