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 נשא
-------------------------------------------------- 

ה ַהּמּוָׁשב ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ְלָהִׁשיב ֵאלג   ָלִאיׁש ֵאין-ְוִאם ח ֵהן ַליהו ָ ִרים ֵאיל ִמְלַבד ַלכ  ר ַהִכפֻּ  ֲאׁשֶׁ
ר  :ָעָליו ּבו  -ְיַכפֶׁ

-------------------------------------------------- 
 

 גזל הגר  ביאור ענין 
 

     י"רש
 

 אליו האשם להשיב
 

 בשר שאר או אח או בת או בן או  ,גואלים לו שאין בישראל אדם לך יש וכי רבותינו רוואמ  .עונו על להתודות זה כשנמלך
             יורשים לו ואין שמת הגר זה אלא  ,יעקב עד למעלה אביו ממשפחת הקרוב

 

 שפת אמת  

שאמר אברהם בשכר ' במדרש מפני מה אמרה תורה הבא עפר לסוטה זכתה יוצא ממנה בן כאברהם שנאמר בו ואנכי עפר כו
מן העפר והכל ' ש הכל הי"כבר כתבנו בזה כי עפר הוא יסוד הכל כמ. 'ה ואנכי עפר ואפר זכו בניו למצות עפר סוטה כו"אע

שנברא ' הפירושים אמת כי אברהם זכה לאות ה' וב. בראם באברהם' ש בהבראם בה"ה עליו העולם עומד כמ"ואאע. 'שב כו
וזה רמז . ]פר שמבלה הכל וכשנרקב דבר הנזרע ונעשה כעפר מקבל חיות ומוציא פירותבו העולם על ידי הביטול שזה כח הע

ה אמר ואנכי עפר ואפר ידע היטב כי "ואברהם אע[ י ההכנעה נעשה כלי להוליד תולדות"לומר שע' ד שנכנס בתוך הד"היו' הה
ברא בעולם לתקן הכל כי האדם הוא כלי וכן צריך כל אדם לידע שהוא נ. הוא יסוד הכל וידע שהוא מצד זה שהוא עפר ואפר

מלבד הכוונה לזכות להכנעה באמת אבל גם זה הבקשה לזכות . 'ז מבקשין ונפשי כעפר לכל תהי"וע. שניתקן הכל על ידו
י "לכל הברואים ע' ויש עלי. ז נברא"לעשות השליחות בעולם להיות כל הדברים מתקבלין אצלו להיות ניתקן על ידו כי ע

י סיבה קרובה ורחוקה אבל סוף כל סוף "י מעשה ודיבור ומחשבה ממש כמו הכל שב אל העפר ויש ע"ן אצלו עהאדם יש באי
שכל הדברים שב אל העפר ונעשה מהם ' פי. הכל שב לעפר וכן הוא בענין האדם וכתיב ויתרון ארץ בכל הוא מלך לשדה נעבד

כה ' ש במד"י כמ"לאברהם ניתן לבנ' וכח זה שהי. נצר מטעי' י כי תהיו אתם ארץ חפץ ונמשלו לכרם ה"וכן כתיב בבנ. פירות
ואיתא . ט"ועיקר תולדותיהם של צדיקים מצות ומעש. ש"זרעך כעפר אם אין עפר אין תבואה ע' והי' ובמד. זרעך דומה לך' יהי
צדיק באומות  י עושין רצונו של מקום נמשלו לפרדס המלך כשרואה נטיעה יפה נוטע בתוכו כמו כן כשרואה"כשבנ' במד

י השולמית שעל ידיהם מתקרבין הדברים לשורשן לעשות "ולכן נקראו בנ. קהלת' ש במד"י כמו יתרו ורחב ע"מכניסו לבנ
י שנאמר עליהם אדם אתם הם "הכלל העולה שבנ. י סיבה קרובה ורחוקה"ש שיש ע"ש שלום לרחוק ולקרוב כמ"פירות כמ

' האדם עפר מן האדמה פי' ש וייצר כו"וזהו הרמז העפר מקרקע המשכן כמ. ונקראו עפר שיש בהם כח היסוד שהכל שב אלי
וזהו סמיכות . ואם לאו ארורה היא מן האדמה. ולכן הסוטה נבדקת בו אם יש בה חלק באותו עפר. ק"ל ממקום ביהמ"ז

כ הסוטה "ואח. רש ענין גזל הג"מ הטמאים נשתלחו והגרים מתקרבין כמ"י בדגלים ומחנות מ"הפרשיות אחר שנבחרו בנ
כתיב . י יצאו מן הכלל ללמד על הכלל כולו יצאו שהם הכלים אשר הכל יכולין לעלות על ידיהם"כי בנ. 'שנבדלת מנחלת ה

נזיר שזוכה להיות נזר אלקי על ' סוטה ומעליו איש טוב פ' מדרכיו ישבע רומז לפ. מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב
. כי תכלית הכל הביטול להיות כלי מוכן לקבל הברכה. כ פרשת נשיאות כפים ברכת כהנים"אחוכתיב . ג"והוא כמו כ. ראשו

וזה רמז נשיאות כפים שהידים מתעלין על הראש לרמז כי כל הקומה שלו הוא רק כפי מה שמקבל מלמעלה וכפי מה שמבטל 
והנה . עולם זוכין להתדבק בשורש העליוןוהנזיר והכהן שפורשין מהבלי . זה מעליו איש טוב. כל הקומה זוכה לקבל הברכה

' שמים וארץ כו' ה שהקנה כו"מדת אברהם אע' וזהו הי. הכהן מקריב ומעלה הכל לשמים ולכן זוכה לקבל הברכה מן השמים
סנהדרין איתא במדה שאדם מודד מודדין לו אדם נותן עומסו לעני כביכול הקדוש ' ובגמ. 'כדאיתא במד' וחזר והקנה אותם כו

ח ונתן כל "עמוד גמ' ואברהם הי. באברהם כי כלי היד הוא לקבל וליתן' וזה הי. ש פרק חלק"ך הוא נותן לו מלא עומסו עברו
עפר ' ש לעיל בחי"וזה עצמו מ. שב לימיני' ש אתה כהן לעולם וכ"וזכה להיות מרכבה ליד הגדולה כמ' אשר לו לרצונו ית

' והסוטה שמשביעת מדרכי. ז מתדבק בעיקר השורש"י שפורש עצמו מעוה"ע וכן הנזיר. י הביטול זכה ליסוד הכל"ואפר שע
. מאבדת הכל. שאדרבה כפי התדבקות בגשמיות. היא אובדת כחה ושורשה ונקראת תשטה אשתו. ש מדרכיו ישבע סוג לב"כמ



הפירוש להיות כולו  אך את קדשיו. ש"ע' א הרמז ואיש את קדשיו לו יהי"ש במ"עולמות כמ' והנזיר על ידי הפרישה קונה ב
ל בעגלה ערופה בנחל אשר לא "ז רמזו חז"ע. ש לעיל מענין האדם שדומה לעפר"ומ: בטל אל חלק הקדושה שבו ואז לו יהיו

 :ש"לכן אמרה תורה לערוף בנחל שלא יזרע ע. יזרע בשביל שלא הניחו אותו לעשות פירות מצות

 

-------------------------------------------------- 

ל ַדֵּבר יב ם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְּבֵני-אֶׁ ה-ִכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֵלהֶׁ  :ָמַעל בו   ּוָמֲעָלה ִאְׁשתו   ִתְשטֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 שטות רוח בהן שתכנס עד נואפין המנאפין אין ביאור ענין 
 

     י"רש
 

 אשתו תשטה כי
 

  ,ו משלי)  .לב חסר אשה נואף בו וכתוב  ,תשטה כי דכתיב  ,שטות רוח בהן שתכנס עד נואפין המנאפין אין  ,רבותינו שנו
 אל ישט אל  ).טו  ,ד שם)  ,ועבור מעליו שטה כמו  ,בעיניו ותחשד צניעות מדרכי תט  ,תשטה כי  ,מקרא של ופשוטו  ).לב

              ).כה  ,ז שם) לבך דרכיה
 

 שפת אמת  

משיבת נפש דיש נפש רוח נשמה ' כו' פרשת התשובה והתודו הוא בכח התורה שניתן לבני ישראל שכחן בפה דכתיב תורת הב
ולכן בכח הפה . ל"אבל הרוח אם האדם חוטא נכנס בו רוח שטות כמאמרם ז. ש ואשמה הנפש"וכל פגם החטאים הם בנפש כמ

לו עון כשאין ' ק ריש פרשה זו בפסוק לא יחשוב כו"ועיין בזוה. איםרוח ממללא יכול לתקן כל החט' בתורה ותפלה שהוא בחי
אדם ' י שנק"שזה מיוחד רק לבנ. וכתיב אשרי אדם לא יחשוב. י הרוח יוכל לתקן פגמי הנפש"כ לזה דע"ברוחו רמיה רומז ג

י בכח "יוחד לבנולכן מצות התשובה מ. אבל אחרים הם בהמה ואין בהם רוח האדם העולה היא למעלה. אתם קרוין אדם
היינו לשנות מעשיהם לטוב . הגם שמצינו תשובה גם באומות כמו בננוה ובמבול שהמתין להם שיעשו תשובה. התורה ורוח

ש על כל "תשובה מאהבה כמ' י והוא בחי"אבל לתקן פגם החטא בכח התשובה זה מיוחד רק לבנ. ת ברחמיו"ומוחל להם השי
 :ל"נפשעים תכסה אהבה והיא אהבת התורה כ

 

-------------------------------------------------- 

ל ַדֵּבר ב ם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְּבֵני-אֶׁ ר ַיְפִלא ִכי ִאָשה-או   ִאיׁש ֲאֵלהֶׁ ר ִלְנד  ה ְלַהִזיר ָנִזיר נֶׁדֶׁ  :ַליהו ָ
-------------------------------------------------- 

 

 היין מן עצמו יזיר בקלקולה טהסו הרואה כלביאור ענין 
 

     י"רש
 
 יפלא כי
 

 שהוא  ,).ב סוטה) היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה שכל לך לומר  ,סוטה לפרשת נזיר פרשת נסמכה למה  .יפריש
             ניאוף לידי מביא

 
 שפת אמת  



יש ישראל רק שכפי הפרישות מן הגשמיות מוציא הארת כ לעולם נגנז הקדושה בלב א"בפרשת נזירות כל ימי נזרו קדוש הוא א
רק שצריך האדם לראות למצוא . דכתיב וייצר שתי יצירות ויש ציור הנשמה ומתלבש בציור הגוף. הקדושה מכח אל הפועל

ש שדורש על רוח "ש איש כי יפליא דאיתא במדרש בראשית בפסוק גדול אתה ועושה נפלאות ע"וז. התגלות ציור הפנימי
. ה קשר הנשמה שהיא רוחניי בגוף הגשמיי"ומפליא לעשות שהקב' פי' ו' ח סי"ע או"א בש"ש רמ"והוא כמ. ם שבקרבוהאד

' וקודם החטא הי. וזהו עושה נפלאות אתה אלקים לבדך. התקשרות להבריאה בהראשית' וזה עצמו פירוש בראשית ברא שיהי
ואחר החטא צריכין לפרוש . 'ש אני אמרתי אלקים אתם כו"וז. תנותמתגלה זה הכח באדם להיות כלול מרוחניי וגשמיי בלי הש

. כמו בשבת שהוא יומא דנשמתין. ל"מ יש זמנים ומצות שיכול להתגלות הציור הנ"ומ. מהגוף לזכות להתגלות ציור הנפלא
' ורמז לד. ש"ת עמקומו' הדעת מתחלק בד' י התפילין ובמד"ק שמתגלה ציור האדם ע"וגם מצות תפילין בכל יום איתא בזוה

ותפילין של יד . נקרא עליך זה תפילין שבראש' ל שם ה"ודרשו חז. מקומות' פרשיות שבתפילין שהוא התפשטות הדעת בד
ל הרואה סוטה יזיר "ש ז"וסמכו לפרשת סוטה כמ. ]י הפרישה"ז יכול להתגלות כח הנשמה כמו בנזיר ע"הוא ביטול הגוף שעי

' שיהי' והיינו כי מכוון האמת הי. ל על שציער עצמו מהיין"אשר חטא על הנפש דרשו חז והענין היא דכתיב. עצמו מהיין
אך כשרואין התגברות . האדם ישר כולל הנשמה והגוף כאחד ולא יצטרך לפרוש מכל זה' עשה האלקים כו' האדם כדכ

 [:ל"כ צריכין להשליך הגשמיות והגוף כדי לזכות להארת הנשמה כנ"בע. ר"היצה

 


