
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת נשא

ל ֱהֵיה ָחָכם, ְוִהְתַנּצֵ
הבורא מזהיר את אדם הראשון שלא לאכול 
מעץ הדעת, אחרת הוא ימות באותו יום! אדם 
עובר על הציווי ונפטר בשיבה טובה – 930 שנה 
מאוחר יותר... מדוע הוא לא נפטר באותו יום?! 
מה המסר עבורנו? וכיצד כל זה קשור לקרבנות 
הנשיאים, אירוע שארע כמעט אלפיים חמש שנה 
מאוחר יותר?
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מקור 1  ספר במדבר, פרק ז פסוקים. י״א, י״ח-כ״ג
ָנם  ֶאת־ָקְרבָּ ַיְקִריבּו  ַלּיוֹם  ֶאָחד  ָנִשׂיא  ַלּיוֹם  ֶאָחד  ָנִשׂיא  ה  ֶאל־מֹשֶׁ ה'  אֶמר  ַויֹּ
ן־צּוָער ְנִשׂיא ִישָּׂשָכר׃ ִהְקִרב  ְנַתְנֵאל בֶּ ִני ִהְקִריב  ּיוֹם ַהשֵּׁ ַח׃... בַּ ְזבֵּ ת ַהמִּ ַלֲחֻנכַּ
ֶסף  כֶּ ֶאָחד  ִמְזָרק  ָקָלּה,  ִמשְׁ ּוֵמָאה  ים  לֹשִׁ שְׁ ַאַחת  ֶסף  ַקֲעַרת־כֶּ נוֹ:  ֶאת־ָקְרבָּ
ף  ֶמן ְלִמְנָחה׃ כַּ לּוָלה ַבשֶּׁ ֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת בְּ ֶדׁש, שְׁ ֶקל ַהקֹּ שֶׁ ֶקל בְּ ְבִעים שֶׁ שִׁ
ן־ ֶבשׂ־ֶאָחד בֶּ ָקר, ַאִיל ֶאָחד, כֶּ ן־בָּ ר ֶאָחד בֶּ ַאַחת ֲעשָָׂרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת׃ פַּ
ַנִים, ֵאיִלם  ָקר שְׁ ָלִמים: בָּ את׃ ּוְלֶזַבח ַהשְּׁ ים ֶאָחד ְלַחטָּ ָנתוֹ ְלעָֹלה׃ שְִׂעיר־ִעזִּ שְׁ

ן־צּוָער׃ ן ְנַתְנֵאל בֶּ ה, ֶזה ָקְרבַּ ָנה ֲחִמשָּׁ ֵני־שָׁ ָבִשׂים בְּ ה, כְּ ה, ַעּתּוִדים ֲחִמשָּׁ ֲחִמשָּׁ

רש״י על הפסוקים

ל ָאָדם ָהִראׁשוֹן: )הגימטריה של  נוָֹתיו שֶׁ ֶנֶגד שְׁ א תתק"ל, כְּ ִגיַמְטִריָּ ִמְנַין אוִֹתיוָֹתיו בְּ קערת כסף. 
המילים ״קערת כסף״ היא 930(

ֱאַמר  נֶּ ָהָיה, שֶׁ ָשָנה  ן ק"ל  בֶּ ָהעוָֹלם  ְלִקּיּום  ּתוָֹלדוֹת  ֶהֱעִמיד  שֶׁ כְּ ם שֶׁ ַעל שֵׁ שלשים ומאה משקלה. 
ָנה ַוּיוֶֹלד" ְוגוֹ': )בראשית ה( ים ּוְמַאת שָׁ לֹשִׁ "ַוְיִחי ָאָדם שְׁ

ָניו: )של נח( ְצאּו ִמבָּ יָּ ְבִעים ֻאּמוֹת שֶׁ ֶנֶגד שִׁ שבעים שקל. כְּ

"ה: )מכף ידו של הקב״ה( בָּ ל ַהקָּ דוֹ שֶׁ ָנה ִמיָּ תְּ נִּ ֶנֶגד ַהּתוָֹרה שֶׁ כף אחת. כְּ

רוֹת: בְּ ֶנֶגד ֲעשֶֶׂרת ַהדִּ עשרה זהב. כְּ

ָדֶל"ת ַע"ְי א"ת ב"ש ג"ר  ֲחִליף קוֹ"ף בְּ תַּ ל ְקטֶֹרת תרי"ג ִמְצוֹת, ּוִבְלַבד שֶׁ א שֶׁ יַמְטִריָּ מלאה קטרת. גִּ
ד"ק:

ָקר" )שם י"ח(: )באירוח המלאכים( ן בָּ ח בֶּ קַּ ֱאַמר ּבוֹ "ַויִּ נֶּ ֶנֶגד ַאְבָרָהם, שֶׁ פר אחד. כְּ

ח ֶאת ָהַאִיל" ְוגוֹ' )שם כ"ב(: )בעקידת יצחק( קַּ ֶנֶגד ִיְצָחק, "ַויִּ איל אחד. כְּ

שִָׂבים ִהְפִריד ַיֲעקֹב" )שם ל'(: )בהתמקחות עם לבן( ֶנֶגד ַיֲעקֹב, "ְוַהכְּ כבש אחד. כְּ

ים" )שם ל"ז(: ֲחטּו שְִׂעיר ִעזִּ שְׁ ֱאַמר ּבוֹ "ַויִּ נֶּ ר ַעל ְמִכיַרת יוֵֹסף שֶׁ שעיר עיזים. ְלַכפֵּ

ַמִים:  שָּׁ בַּ ין ִישְָׂרֵאל ַלֲאִביֶהם שֶׁ לוֹם בֵּ ְתנּו שָׁ נָּ ה ְוַאֲהרֹן שֶׁ ֶנֶגד מֹשֶׁ ולזבח השלמים בקר שנים. כְּ

א. קערת הכסף
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<< הרבי 
מה הקשר בין מניין שנותיו של אדם הראשון לחנוכת המזבח? 

בנוגע ל׳קערת כסף׳ אחת, מפרש רש״י: ״מנין אותיותיו בגימטריא תתק״ל 
)930( כנגד שנותיו של אדם הראשון״.

ולכאורה אינו מובן:

כאשר מעיינים בפירוש רש״י על הפסוקים הבאים, רואים שעל כל פרט 
הוא מוסיף הסבר על שייכות אותו פרט לחנוכת המשכן והמזבח.

)גילו של אדם כאשר הוליד ילדים – ענין שקשור עם ״קיום העולם״, ״כנגד 
אברהם... יצחק... יעקב״ – ענין שמדגיש את זכותם של בני ישראל, ״כנגד 
לתורה  בנוגע  התעוררות  של  ענין   – הקב״ה״  של  מידו  שניתנה  התורה 

ומצוות, וכיוצא בזה.(

וצריך להבין, מהי השייכות של ״שנותיו של אדם הראשון״ לענין חנוכת 
כנגד  תתק״ל  אותיותיו  ״מנין  שהיה  כסף״  ״קערת  הביאו  שלכן  המשכן, 

שנותיו של אדם הראשון״?!

מותו של אדם הראשון מזכיר את חטאו 

נזכר ה׳בן  יתירה מזו: בשעה שמזכירים את ״שנותיו של אדם הראשון״, 
חמש למקרא׳, שבעצם, אדם הראשון – שהיה יציר כפיו של הקב״ה – היה 
אמור לחיות עד אין סוף באופן של ״וחי לעולם״, אלא מכיון שאירע ענין 
בלתי רצוי )״ביום אכלך ממנו״ גו׳( יצא מזה עונש של הפסק החיים, ולכן 

חי רק 930 שנה...

נזכרים בענין בלתי  כן, כשמדברים על ״שנותיו של אדם הראשון״,  ואם 
רצוי.

מתחזקת אם כן השאלה: מהי השייכות של עניין זה לחנוכת המשכן?!
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מקור 2 ספר בראשית, פרק ב׳, פסוקים ט״ז-י״ז, יח, כ״ב, פרק ג׳ פסוקים ד-י״ג
ַעת טוֹב  אֵכל׃ ּוֵמֵעץ ַהדַּ ן ָאכֹל תֹּ ל ֵעץ־ַהגָּ ַוְיַצו ה' ֱאלִֹקים ַעל־ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמכֹּ
אֶמר ה' ֱאלִֹקים לֹא־ מּות׃ ַויֹּ ּנּו מוֹת תָּ יוֹם ֲאָכְלָך ִממֶּ י בְּ ּנּו כִּ ָוָרע לֹא תֹאַכל ִממֶּ
ָלע  ֶאת־ַהצֵּ ֱאלִֹקים  ה'  ֶבן  ַויִּ ֶנְגּדוֹ...  כְּ ֵעֶזר  ֶאֱעשֶּׂה־ּלוֹ  ְלַבּדוֹ  ָהָאָדם  ֱהיוֹת  טוֹב 

ה ַוְיִבֶאָה ֶאל־ָהָאָדם׃  ר־ָלַקח ִמן־ָהָאָדם ְלִאשָּׁ ֲאשֶׁ

יוֹם ֲאָכְלֶכם  י בְּ י יֵֹדַע ֱאלִֹקים כִּ ֻמתּון׃ כִּ ה לֹא־מוֹת תְּ ָחׁש ֶאל־ָהִאשָּׁ אֶמר ַהנָּ ... ַויֹּ
י טוֹב  ה כִּ ֶרא ָהִאשָּׁ אלִֹקים יְֹדֵעי טוֹב ָוָרע׃ ַותֵּ ּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם כֵּ ִממֶּ
ְריוֹ  ִמפִּ ח  קַּ ַותִּ יל  ְלַהשְׂכִּ ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד  ָלֵעיַנִים  ַתֲאָוה־הּוא  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ 
ם  י ֵעיֻרמִּ ְדעּו כִּ ֵניֶהם ַויֵּ ַקְחָנה ֵעיֵני שְׁ פָּ אַכל׃ ַותִּ ּה ַויֹּ ּה ִעמָּ ם־ְלִאישָׁ ן גַּ תֵּ אַכל ַותִּ ַותֹּ
ְך  ְמעּו ֶאת־קוֹל ה' ֱאלִֹקים ִמְתַהלֵּ שְׁ ֲעשּׂו ָלֶהם ֲחגֹרֹת׃ ַויִּ רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַויַּ ְתפְּ ֵהם ַויִּ
ְקָרא  ן׃ ַויִּ תוְֹך ֵעץ ַהגָּ ֵני ה' ֱאלִֹקים בְּ ּתוֹ ִמפְּ א ָהָאָדם ְוִאשְׁ ְתַחבֵּ ן ְלרּוַח ַהּיוֹם ַויִּ גָּ בַּ
י־ ן ָוִאיָרא כִּ גָּ י בַּ ַמְעתִּ אֶמר ֶאת־קְֹלָך שָׁ ה׃ ַויֹּ כָּ אֶמר לוֹ ַאיֶּ ה' ֱאלִֹקים ֶאל־ָהָאָדם ַויֹּ
יִתיָך  ר ִצוִּ ה ֲהִמן־ָהֵעץ ֲאשֶׁ י ֵעירֹם ָאתָּ יד ְלָך כִּ אֶמר ִמי ִהגִּ ֵעירֹם ָאנִֹכי ָוֵאָחֵבא׃ ַויֹּ
ִדי ִהוא ָנְתָנה־ ה ִעמָּ ר ָנַתתָּ ה ֲאשֶׁ אֶמר ָהָאָדם ָהִאשָּׁ ׃ ַויֹּ ּנּו ָאָכְלתָּ י ֲאָכל־ִממֶּ ְלִבְלתִּ

י ִמן־ָהֵעץ ָואֵֹכל׃ לִּ

<< הרבי 
מדוע אדם הראשון לא מת באותו יום שאכל מעץ הדעת?

ויובן בהקדים שאלה עצומה בפרשת בראשית:

בפרשת בראשית מסופר שהקב"ה ציווה על האדם הראשון, ״מעץ הדעת 
טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות״. ממשיך ה׳בן 
חמש למקרא׳ ללמוד את הפרשה, ורואה שאדם הראשון חי 930 שנה... 
נשאלת מיד השאלה: איך אדם הראשון חי תתק״ל שנה?! הוא הרי אכל 

מ״עץ הדעת״ והקב״ה אמר לו ש׳ביום אכלך תמות׳!1

... ועל פי ביאור שאלה זו, יובן מדוע מציינים את הענין של ״שנותיו של 
אדם הראשון״ בנוגע לחנוכת המשכן.

ב. חרטת האדם 

1( במדרש כתוב ש״כי ביום אכלך ממנו מות תמות״ הולך על ״יומו של 
הקב"ה״ ש״יומו של הקב"ה אלף שנים״, ולכן ״ראוי הי׳ )אדם הראשון( 

לחיות אלף שנים״, אלא שבפועל הוא חי רק תתק״ל, כי ״שבעים שנה 
חיסר אדם משנותיו ונתן לדוד״.

רש״י לא מביא זאת בפירושו, כי זה לא מתאים לפשוטו של מקרא, כי על 

פי פשוטו של מקרא, ״ביום אכלך״ הולך על יומו של אדם הראשון, ולא על 
יומו של הקב"ה״.

ועל דרך זה, זה שכתוב במדרש שאדם הראשון נתן 70 שנה משנותיו לדוד 
המלך - זה ענין שאין לו מקום בפשוטו של מקרא.
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הוא חזר בתשובה, והיה לו גם תירוץ

כשהקב"ה תבע מאדם הראשון: הייתכן שאכלת מעץ הדעת? הוא ענה: 
״האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל״. אכן היה בזה ענין 
מענה  בזה  יש  הכתובים  בפשטות  אך  בטובה״,  ש״כפר  כיון  רצוי,  בלתי 

לשאלת הקב"ה:

כנגדו״. לאחר מכן  ״עזר  לו  נותן  הרי אמר לאדם הראשון שהוא  הקב"ה 
היא  שהאשה  בפשטות  מובן  מכך  האדם״.  אל  ״ויביאה  האישה  את  ברא 

ה״עזר כנגדו״ שעליו דיבר הקב"ה.

טוען אדם הראשון: כיון שאותה אשה שהקב"ה נתן לו בתור ״עזר כנגדו״ – 
נתנה לו את הפרי, הוא חשב שזוהי שליחות מהקב"ה ולכן הוא אכל. 

ואנו רואים שתשובתו התקבלה, אפילו שנהג היפך רצון ה'.

מדוע? כי התירוץ שלו הגיע בהקדמה של רגשות תשובה. כשהאדם ואשתו 
שמעו ״את קול ה׳ אלקים מתהלך בתוך הגן״, הם התחבאו – ״ויתחבא האדם 
ואשתו מפני ה׳ אלקים״ – התחבאות שמבטאת רגש של תשובה. הם הבינו 
ש״עירומים הם״ – ״מצוה אחת היתה בידם ונתערטלו הימנה״ )רש״י(, וגם 

בפשטות, הוא הבין שבענין זה הוא לא היה צריך לציית לאשתו...

ומכיון שאדם הראשון חזר בתשובה, והיה לו גם תירוץ מתקבל על הדעת – 
בגלל שזה הגיע מהאשה ״אשר נתת עמדי״ הוא חשב שזו שליחות מהקב"ה 

– לכן תירוצו התקבל אצל הקב"ה... 

היהדות סומכת רבות על שיקול דעתה של האשה

וכפי שאנו רואים, שביהדות סומכים על כשרותן של נשים בישראל בנוגע 
לעניינים רבים, עד כדי כך שאת הדין ש״עד אחד נאמן באיסורין״ לומדים 
מהעובדה שכל עניני כשרות האכילה ושתיה, טהרת המשפחה ונרות שבת 
קודש, שהם שלשת הדברים שבית ישראל נשען וקיים עליהם, ניתנו ל״עד 

אחד״ – אישה ובת בישראל.
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12( הובא גם בספר הנר )ירושלים תשי"ח( לברכות שם. וש"נ. 
13( ומזה מובן שהכוונה ב"מינין" כאן )וכן סתם "מינין" שבש"ס( היא 

לנוצרים )ראה פרש"י יומא מ, ב. מגילה יז, ב. ועוד בדפוסים שלא שלטה 

יד הצנזור(. 
14( ראה אוה"ת נח )כרך ג( תרנח, ב. ועוד.

... ובמכל שכן וקל וחומר, כשמדברים על חוה... שהיא מאלה שמנוחתם 
כבוד ב״מערת המכפלה״, עם כל הפלאות שאומרים על ״פני חוה״ שאפילו 
כפשוטו  יופי  על  רק  מדובר  שלא  ּוודאי  ליופיה,  הגיעו  לא  האימהות 

בגשמיות, אלא העיקר הוא יופי רוחני,

)ודאי שהיה בהן גם יופי גשמי, כפי שרואים אצל שרה, ש״ויראו המצרים 
את האשה כי יפה היא מאד״, שמכיון שיופיה הפליא את המצרים שהיו 
ב״ערוות הארץ״, מוכרחים לומר שהיה זה יופי גשמי, אך העיקר היה יופי 

רוחני(,

זאת אומרת, שאצל האמהות – הנשמה היתה עיקר, ויופי הנשמה האיר גם 
בגוף, ועל אחת כמה וכמה אצל חוה,

וזו היתה טענת אדם הראשון, שכיון שה"עזר כנגדו" שנתן לו הקב״ה היא 
זו שנתנה לו ״מן העץ״, לכן הוא אכל...

על פי זה מובן, מדוע לא אירע ״ביום אכלך ממנו מות תמות״, וזאת מכיון 
שעשה תשובה והיתה לו טענה מתקבלת על הדעת.
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<< הרבי 
התשובה של אדם הראשון דחתה את גזר דינו ב-930 שנה

מכאן רואים את הפלאת התשובה ועד כמה גדול כוחה, שאע״פ שהקב״ה 
אמר לו ״ביום אכלך ממנו מות תמות״, פעלה התשובה שיהיו לו חיים, ולא 

רק ״והיו ימיו מאה ועשרים שנה״ אלא חיים ארוכים ביותר – 930 שנה!

לחנוכת  הראשון  אדם  של  שנותיו  מנין  בין  השייכות  מובנת  על-פי-זה 
המשכן והמזבח.

כללות ענין המשכן כיפר על חטא העגל, ז.א. שהמשכן ענינו היה כפרה. 
על-דרך-זה בכללות ענין המזבחות שהיו קשורים עם כפרה, כי על המזבח 
הקריבו את הקרבנות שכיפרו על ענינים בלתי רצויים, וכמו כן מוצאים 
את ענין הכפרה בקרבנות של נח, שהיה אצלו "וירח ה' את ריח ניחוח גו'", 
ועל-דרך-זה אצל אברהם, ועל-דרך-זה בדורות שלאחר מכן, עד למזבח 

שהיה במשכן.

ולכן, כאשר מדברים על חנוכת המשכן והמזבח הקשורים עם כללות ענין 
הכפרה, מביאים את ״מנין שנותיו של אדם הראשון״ שבזה מודגש כחה 

העצום של התשובה, שפעלה אריכות ימים של 930 שנה.

 משיחת מוצאי שבת קודש פרשת נשא, ה׳תשל״ט, רשימת השומעים בלתי מוגה

שיחות קודש תשל״ט, ח״ג, עמוד ל״ו ואילך  

ג. המסר 

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 7


