נפש הפרשה

בס"ד.

נסכים ומרגלים.
תיקון היין
ספר במדבר פרק טו
(א) וַיְ דַ בֵּ ר יְ דֹ וָד אֶ ל משֶ ה לֵּאמֹר:
מֹושבֹ תֵּ יכֶם אֲשֶ ר אֲנִ י נֹ תֵּ ן ָלכֶם(:ג) ַוע ֲִשיתֶ ם ִאשֶ ה
(ב) דַ בֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל וְ אָ מַ ְרתָ ֲאלֵּהֶ ם כִ י תָ בֹ אּו אֶ ל אֶ ֶרץ ְ
לַידֹ וָד עֹ לָה אֹו זֶבַ ח לְ ַפלֵּא נֶדֶ ר אֹו בִ נְ דָ בָ ה אֹו בְ מֹ עֲדֵּ יכֶם ַלעֲשֹות ֵּריחַ נִ יחֹ חַ לַי ֹדוָד ִמן הַ בָ קָ ר אֹו ִמן הַ צ ֹאן:
(ד) וְ הִ קְ ִריב הַ מַ קְ ִריב קָ ְרבָ נֹו לַידֹ וָד ִמנְ חָ ה סֹ לֶת עִ שָ רֹון בָ לּול בִ ְרבִ עִ ית הַ ִהין שָ מֶ ן( :ה) וְ יַיִ ן ַלנֶסֶ ְך ְר ִביעִ ית הַ ִהין
תַ עֲשֶ ה עַל הָ עֹ לָה אֹו ַלזָבַ ח ַלכֶבֶ ש הָ אֶ חָ ד(:ו) אֹו לָאַ יִ ל תַ עֲשֶ ה ִמנְ חָ ה סֹ לֶת ְשנֵּי ע ְֶשרֹ נִ ים ְבלּולָה בַ שֶ מֶ ן ְשלִ ִשית
הַ הִ ין:
(ז) וְ יַיִ ן ַלנֶסֶ ְך ְשלִ ִשית הַ הִ ין תַ קְ ִריב ֵּריחַ נִ יחֹ חַ לַידֹ וָד:
( )3ספר קול מבשר ח"א  -פרשת שלח
ד(ב) .ויין לנסך רביעית ההין (במדבר ט"ו ה) .כ"ק אא"ז מרן אדמו"ר בעל "אמרי אמת" זצ"ל מגור ,אמר
בשם החי' הרי"מ זצ"ל ,שאמר בשם הרה"ק הרבי רבי בונם זצ"ל ,שניתנו פרשת נסכים אחר חטא
המרגלים( ,אמר זה לפרש מ"ש בתדבא"ר פ' כ"ט ,בסמיכות פ' נסכים לפ' מרגלים ,דאמר הקב"ה למשה
"לך ומרצה אותן העניים ,שכבר יצא לבן מעליהם" וכו') ,כי כאשר שמעו בני ישראל שלא יבואו לארץ
ישראל ,חלשה דעתם .ואמר הקב"ה למשה רבינו ע"ה ,צא וחזקם אחרי מרירות נפשם  -עם פ' נסכים.
כענין שלוקחים יי"ש לחזק עצמם בני אדם ,כי נפלו בעצמם מאד בני ישראל ,והוצרכו לחזק עצמם ,ורמז
להם בזה עם פרשת נסכים .והוסיף כ"ק ה"אמרי אמת" זצ"ל ,כי ענין הצרה הבאה לאחד מישראל ,היא
רק צרה עוברת ,ונצרך התחזקות ,ועל ידי ששתה מה ,ששוכח ברגע הזאת מיסוריו .ואיתא ,ישתה וישכח
וכו' .ואמר עוד ,זה שאמר הפסוק (משלי ל"א ו) ,תנו שכר לאובד ויין למרי נפש .כי הרע הוא רק לשעה,
ואחר כך נעשה טוב .וזה שאמר הכתוב (שם בסמוך) ,ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכר עוד[ .ליקוטי
יהודה פ' שלח ,דף קי"ג ,וליקוטי יהודה בסידור ,תפלת שחרית דף קפ"ח .המאמרים משולבים]:
( )15ספר ליקוטי הלכות או"ח  -ברכת הריח וברכת הודאה הלכה ה
וְ זֶה בְ חִ ינַת מַ ה שֶ נִ ְסמָ ְך פ ָָרשַ ת ִמנְ חֹות נְ סָ כִ ים לְ פ ָָרשַ ת הַ ְמ ַרגְ לִ ים .כִ י קָ ְרבַ ן ִמנְ חָ ה הּוא ְב ִחינַת הֶ אָ ַרת הָ ָרצֹון,
כְ מֹו שֶ כָתּוב ,וְ ֶנפֶש כִ י תַ קְ ִריב קָ ְרבַ ן ִמנְ חָ ה ּוכְ מֹו שֶ פ ֵֵּּרש ַר ִש"י ,ל ֹא ֶנ ֱאמַ ר ֶנפֶש אֶ לָא ְב ִמנְ חָ הִ .מי דַ ְרכֹו לְ הַ קְ ִריב
ִמנְ חָ ה עָנִ י .מַ ֲעלֶה אֲנִ י עָ לָיו כְ ִאלּו הִ קְ ִריב נַפְ שֹוֶ .נפֶש זֶה בְ חִ ינַת ָרצֹון וְ ִה ְשתֹוקְ קּות חָ זָק ִב ְמ ִס ַירת נֶפֶש ,כִ י כָל
ּסֹומכִ ין ֲעלֵּיהֶ ם וְ שֹוחֲטִ ין אֹותָ ם וְ כּו' זֶה ְב ִחינַת ז ְִביחַ ת הַ יֵּצֶ ר כַמּובָ א .אֲ בָ ל
הַ קָ ְרבָ נֹות שֶ ל בְ הֵּ מֹות וְ עֹופֹות שֶ ְ
הַ ִמנְ חָ ה אֵּ ין בָ ּה ְשחִ יטָ ה .וְ הִ יא בְ חִ ינַת קָ ְרבַ ן עָנִ י .אֵּ ין עָ נִ י אֶ לָא ִמן הַ דַ עַת ,הַ יְ נּו ִמי שֶ הּוא עָנִ י ְבמַ ע ֲִשים טֹובִ ים
תֹורה עֵּצָ ה
וְ אֵּ ין בֹו דַ עַת לִ ְז ֹבחַ אֶ ת יִ צְ רֹו לְ ג ְַמ ֵּרי וְ אַ ף  -עַל  -פִ י  -כֵּן הּוא רֹוצֶ ה לְ הַ קְ ִריב קָ ְרבָ ן לַה' נ ְָתנָה לֹו הַ ָ
שֶ יַקְ ִריב אֶ ת נַפְ שֹו הַ יְ נּו ְרצֹונֹו .שֶ זֶהּו בְ חִ ינַת קָ ְרבַ ן ִמנְ חָ ה שֶ ֶנ ֱאמַ ר בָ ּה ֶנפֶש שֶ הּוא קָ ְרבַ ן עָנִ י שֶ אֵּ ין בָ ּה שּום
ְשחִ יטָ ה וְ אַ ף  -עַל  -פִ י  -כֵּן הִ יא יְ קָ ָרה ְמאֹ ד בְ ֵּעינֵּי ה' יִ ְתבָ ַרְך מֵּ אַ חַ ר שֶ ְרצֹונֹו חָ זָק כָל כְָך לַה' יִ ְתבָ ַרְך עַ ד שֶ גַם
הּוא בַ עֲנִ יּותֹו הַ גְ דֹולָה אֵּ ינֹו מֹונֵּעַ אֶ ת עַצְ מֹו ִמלְ הַ קְ ִריב קָ ְרבָ ן לַה'ְ ,דהַ יְ נּו ְב ִחינַת קָ ְרבַ ן ִמנְ חָ ה שֶ הּוא ְב ִחינַת נֶפֶש
בְ חִ ינַת ָרצֹון וְ ַכ ַנ"ל .וְ זֶה בְ חִ ינַת גֹ דֶ ל יִ קְ ַרת קְ דֻשַ ת ְתפִ לַת הַ ִמנְ חָ ה ,כְ מֹו שֶ אָ ְמרּו ַרבֹותֵּ ינּו זִכְ רֹונָם לִ ְב ָרכָה ,לְ עֹולָם
פֹוסקִ ים לָמָ ה נִ קְ ֵּראת ִמנְ חָ ה ֲהל ֹא גַם בַ בֹ קֶ ר ִהקְ ִריבּו ִמנְ חָ ה וְ תֵּ רּוצָ ם
יְ הֵּ א אָ דָ ם זָהִ יר בִ ְתפִ לַת הַ ִמנְ חָ ה .וְ הִ קְ שּו הַ ְ

דָ חּוק .אַ ְך עִ קַ ר הַ ְמשָ כַת הָ ָרצֹון צְ ִריכִ ין לְ הִ ְתגַבֵּ ר בְ יֹותֵּ ר וְ יֹותֵּ ר לְ הַ ְמ ִשיְך ִב ְשעַת ְתפִ לַת הַ ִמנְ חָ ה שֶ אָ ז תֻ קְ פָ א
ְד ִדינָא שָ לְ טָ א .כְ מֹו שֶ ִאיתָ א בַ זֹ הַ ר .שֶ ִמשָ ם כָל הַ ְמנִ יעֹות מֵּ עֲבֹודַ ת ה' יִ ְתבָ ַרְך .וְ ַעל  -כֵּן ִהז ְִהירּו ַרבֹותֵּ ינּו זִכְ רֹונָם
לִ בְ ָרכָה ְמאֹ ד בְ יֹותֵּ ר שֶ ל ֹא לְ אַ חֵּ ר ְתפִ לַת הַ ִמנְ חָ ה .וְ הֶ ח ֱִמירּו בָ זֶה ְמאֹ ד כְ מֹו שֶ כָתּוב בַ ִמ ְשנָה ,ל ֹא יֵּשֵּ ב אָ דָ ם לִ פְ נֵּי
הַ ּסַ פָר וְ ל ֹא ֶלאֱכֹ ל וְ כּו' גְ ז ֵָּרה שֶ מָ א יִ מָ שֵּ ְך וְ כּו' מֵּ חֲמַ ת שֶ אָ ז ְשכִ יחִ ים הַ ְמנִ יעֹות ְביֹותֵּ ר .מֵּ חֲמַ ת שֶ ְזמַ נָּה ְבאֶ ְמצַ ע
רּודים בְ מַ שָ א ּומַ תָ ן ּופ ְַרנָסָ תָ ם .שֶ מֵּ הֶ ם כָל הַ ְמנִ יעֹות מֵּ ה'
הַ יֹוםְ ,דהַ יְ נּו אַ חַ ר חֲצֹות הַ יֹום .בְ עֵּת שֶ הָ עֹולָם ְט ִ
יִ ְתבָ ַרְך .וְ אָ ז צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לְ הִ ְתגַבֵּ ר בְ יֹותֵּ ר בִ ְרצֹונֹות ֲחזָקִ ים וְ כִ ּסּופִ ים גְ דֹולִ ים וְ ִה ְשתֹוקְ קּות נִ ְמ ָרץ לַה' יִ ְתבָ ַרְך
כְ דֵּ י שֶ יִ זְכֹ ר בַ ה' יִ ְתבָ ַרְך בְ תֹוְך הַ מַ שָ א ּומַ תָ ן בְ תֹוְך תֹ קֶ ף הַ ְמנִ יעֹות שֶ זֶהּו הָ עִ קָ ר ַכ ַנ"לּ .וכְ מֹו שֶ ִהז ְִהירּו ַרבֹותֵּ ינּו
זִכְ רֹונָם לִ בְ ָרכָה עַל זֶה ְמאֹ ד בְ כַמָ ה ְמקֹומֹות .וְ זֶהּו בְ חִ ינַת ְתפִ לַת הַ ִמנְ חָ ה כִ י הַ ְתפִ לָה ְבחִ ינַת ָרצֹון כִ י ִהיא עֲבֹודָ ה
שֶ בַ לֵּב .אַ ְך עִ קַ ר הִ ְתגַבְ רּות הָ ָרצֹון צְ ִריכִ ין בִ ְשעַת ִמנְ חָ ה ַכ ַנ"ל,

ספר מי השילוח  -פרשת אמור
ם מאמר הגמ' מפרשה של מעלה יצא ,בא ליטע אהלו במחנה דן ,ע"ז נכתב פרשת המקלל להראות עד
היכן צריך האדם להרחיק עצמו מכל מיני תרעומות ,שהמקלל לפי שנתרחק ממחנה ישראל ויצא מב"ד של
משה מחויב ועמד וגידף אף שתחילת כוונתו הי' לש"ש שרצה שיהי' נטוע במחנה ישראל לפי שהי' איש
ישראלי מצד אמו עי"ז היה לו כוונה טובה רק התרעומות שהי' לו אחר נתרחק הי' מצד שהי' איש מצרי כי
איש ישראל אחר שלבו דבוק בהש"י וכוונתו לש"ש אף אם הש"י ידחה אותו מאיזה טובה בזה עצמו יקרא
עובד ה' במה שמרחיק עצמו על פי רצון הש"י ויזכה לטובה גדולה כגון בעל מום מזרע אהרן בזה עצמו
הי' זוכה לטובה גדולה במה שהרחיק עצמו מהעבודה ,אך מי שאין שורשו וגזעו מישראל באם ירוחק
מטובה אז לא יוכל עצור רוחו ויבעט כמו דאיתא בגמ' כי לעתיד יתן להם מצות סוכה והקב"ה יוציא חמה
מנרתיקה וכל אחד בועט בסוכתו ויוצא ופריך ישראל כמי פטורין ומשני בעוטא לא מבעטי ,אף כי כוונתם
יהיה לקיים מצות הש"י אך באם ימניעם יבעטו ,ולכן יהי' הבחינה במצות סוכה ,כי מצות סוכה הוא לא
מדירת קבע ושב בדירת עראי היינו שימשך האדם אחר רצון הש"י כפי רצונו יתברך ולא יתרעם באם
הקב"ה ימנעו אף מלעשות מצותיו שמאחר שזה רצון הש"י יקיים גם עתה מצותיו במה שפירש עצמו ,ומי
שמבעט כאשר ימנע מן המצוה ,מוכח שגם קודם כשרצה לקיים מצות ה' גם אז לא היה כוונתו לש"ש ,וזה
צוה הש"י כאן הוצא את המקלל היינו הגם שרצונו לקבוע אהלו במחנה ישראל גם אז לא הי' כוונתו
לש"ש

