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  פרשת נשא התשע'ד

  

 יש ,יין שיש מקום כל ,למדנו הא" פרשת נשא רבה דרש במאיתא 
 לפי .סוטה פרשת אחר נזיר פרשת ,הוא ברוך הקדוש כתב ולכך .ערוה
 ולכך .אותו יטעה שלא ,ממנו עצמו אדם יזיר ולפיכך .ערוה גורם שהיין
  . "'וגו יפליא כי אשה או איש נאמר

 ,עניין שתיית היין מתאר את ,פרשה זו ובקודמתלבהקדמה  ,במדרש
ולגורם העיקרי לחורבן  .כאחד הגורמים המביאים לזנות ופריקת עול

  ולגלות עם ישראל מארצו. ,בית המקדש

שהיו קודם לחרבן  ,והנה הנביא עמוס מתאר את ההנהגות של האנשים
ים הֹוי" .הבית ֲאַנּנִ ַ ִציֹּון ַהׁשּ ַהר ְוַהּבְֹטִחים ּבְ ים ּבְ  ָרע ְליֹום ׁשְֹמרֹון...ַהְמַנּדִ

יׁשּון ּגִ ֶבת ַוּתַ ְֹכִבים ׁשֶ ן ִמּטֹות ַעל ָחָמס... ַהׁשּ  ... ַעְרׂשֹוָתם ַעל ּוְסֻרִחים ׁשֵ
ִֹתים ִמְזְרֵקי ַהׁשּ ית ַיִין ּבְ ָמִנים ְוֵראׁשִ חוּ  ׁשְ ֶבר ַעל ֶנְחלוּ  ְולֹא ִיְמׁשָ  יֹוֵסף... ׁשֵ

ה ָלֵכן רֹאשׁ  ִיְגלוּ  ַעּתָ    ."ִחיםְסרוּ  ִמְרַזח ְוָסר ּגִֹלים ּבְ

 ,רואה בעניין שתיית היין על פסוקי זה בעמוס, והגמ' במסכת שבת סב:
וכן  כותבת כן.  ובעוד כמה מקומות .דבר חמור המביא לידי זנות

ָכר הֶֹמה ַהיַּין ֵלץ" כ פרק משליבשלמה המלך עליו השלום מזהיר   ׁשֵ
ם לֹא ּבוֹ  ׁשֶֹגה ְוָכל   ".ֶיְחּכָ

מה היא מעלתו של ? וכך נבין מביא לידי זנותהמהו עניין היין אם כן ו
  הנזיר?

של השכל הישר  השליטהוהנה עניין היין הוא מה שמערער את האדם מ
על הכוח הבהמי שבו. ועל כן השותה יין פעמים מדמה עצמו לגיבור 

ליו המצומצמים ת עם כל להחליט החלטות שאינם באוגדול. או יכו



המצב ולכן שליטת הנפש הבהמית גוברת יותר. ועל כל פנים,  בעולם.
  של שליטת השכל הישר מתערערת.

 .היא כתר ,ופירוש המילה נזר .נזרקשורה למילה  ,כי המילה נזיר ,ויובן
וכתב  הרב אברהם  .פירוש כתר ,נזר= כלילאיהונתן  כמובא בתרגום

-א נזר כי ,דעֵ הָ וְ , נזר מגזרת - נזיר מלת כי" ,נשא פרשתבן עזרא 
, העולם תאות עבדי אדם בני כל כי דע. רחוק ואיננו, ראשו על להיו

 חפשי שהוא מי כל, בראשו מלכות ועטרת נזר לו שיש, האמתי והמלך
את עניין העבודה האמתית  ,בר דבריו בתמציתי." והנה דותUהתא מן

הינם משעבדים את הנשמה  ,כי התאוות ,וכל עניין מתן תורה. והוא
הרי הוא מנתק את  ,כי בעת שהאדם משועבד לתאוות .לגוף 'והמוח

ברומו של  בדברים שהם מאחיזה ,ישר שלו, והשכל ההחשיבה שלו
. ואינה הרי אין בזה שום שכל והבנה ,וכמו שבתאווה הידועה עולם.

ברורה, כי באמת היא דוחה ואף לא מובנת בשכל, כיצד ניתן לקיים 
 מאי ,כהנא רב אמר'. "קנב דף שבתשהגמ' ב וכמו .מעשה אישות

, תנא. בנים אלו ,דוויעמ צוה הוא. אשה זו ,ויהי אמר הוא כי דכתיב
דהיינו שאם  ."אחריה רצין והכל ,דם מלא ופיה, צואה מלא חמת אשה

 ,הרי זה לא נתפש בשכלו ,האדם חושב על מעשה זה בשכל ובהגיון
ברך ברצונו של ה' ית ,אלא .מה יש לו לרדוף אחרי תאווה ועניין זה

לא היה אפשרי בשכל  ,כי בלעדי זה .ועניין זה ,נטע בו תאווה זאת
  .ולהמשיך עניין "פרו ורבו" בעולם לעשות זאת

יראה את הרדיפה אחר תאוות  ,וכן בתאוות האכילה, הנה המתבונן
כמה רודף אחרי האוכל  ,תראה הלוא .מוזרה היא ביותרכי  ,האכילה

אחרי שהוא לועס  ,וכאשר מכניס אותו לפיו .כשהוא מבושל ומוכן
עם אותם ערכים  ,ממנו אחרי שנייה? והלוא אותו אוכלהנה נגעל , אותו

  תזונתיים? מה הוא הדוחה אותו?

מעל  ,הנה הוא מלביש את שכלו ,כאשר אדם מושל בתאוותיו ,וכך
הנה הוא עבד  ,וכאשר הוא משחרר את תאוותיו .התאוות הבהמיות

וכמו השכל כלוא ונמצא במקום אחר בעת משילת התאוות. וזה  להם.
נקרא גלות ה"מוחין" ועל כן אמרו חכמנו כי הנשמה אינה נמצאת 



באדם שהוא חוטא. דהיינו אינה מאירה בו בתוקף, כי היא בגלות 
  בבחינה זו ר"ל.

הנה יודע הוא כי זה שראה  ,כאשר רואה סוטה בקלקולה ,הנזיר לכן,ו
וראה את הרע  .בקלקול שלה. דהיינו דווקא בקלקולהו ,את הסוטה

, סימן הוא וזה שראה את הרע .כי רע זה הנו חלק ממנו ,יודע הוא .שבה
משל הבין בול , כי אם מי שאחוז ומחובר לרע.לא יכיר ברע כי ,לו

הנה אם  .כגון ילד קטן ,מי שאינו שייך בתאווה הידועהודוגמא, הנה 
גם מי שאחוז ברע אלא  הרי זה לא שייך אליו. וכן ,יראה אשה חשופה

 כגון רופא ,אם עסוק עכשיו בהצלת נפשות עתה אינו אחוז בו,  כגון,
הרי  ,אם יראה אשה חשופה ,או מי שרוצה להציל אשה טובעת בנהר

  כי אינו קשור לזה עכשיו.  ,זה אינו משפיע עליו

 .בקלקולה וברעתהדווקא ראה אותה  ,כאשר ראה את הסוטה ,והוא
. כי צריך להזיר עצמו מן היין ,לפיכך .הרע הזה קשור אליו ,ואם כן

הנה שכלו  ,הוא מערער את הסדר הנכון. כי האדם ששותה יין ,היין
הוא שראה את הסוטה  ,ועל כן .ו גוברות בוותאוותי ,מתערער בקלות

יזהר כפל צריך להרי הוא  ,עם וחי בופַ ויודע כי רע זה ְמ  ,בקלקולה
ותמיד יהיה  ,שלא יתערער עניין השכל שבו ,כפליים על עצמו

אם יודע למנוע כי  ,נזהר הוא מהיין. ועוד ,ועל כן .בשליטה של השכל
כנגד  ,חזק הרי הוא כבר יכול להיות הרבה יותר ,את עצמו מההיתר

כדרך שאדם  ,והרי זה .כי כבר יודע להגיד לתאוותיו לא ,תאוותיו
דהיינו כתר  .הוא הראוי שיהיה לו נזר ,מאמן ומאלף את הבהמה. ולכן

והנזר הוא  ,כי הוא הוא האדם האמתי המושל בתאוותיו .על ראשו
  ששם השכל והמוחין. ,דווקא על ראשו

ף שלנו על מנת שנוכל ייתן ה' ונזכה למשול בתאוותינו וברצונות הגו
  לעבדו בלבב שלם א.כ.י.ר

  שבת שלום

       יוסף בן דוד 

 



 


