
 

 

 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 הענווה מביאה לנבואה
 

ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה)במדבר פרק יב( :הפסוק של הפרשה ה ָעָניו ְמֹאד ִמֹכל ָהָאָדם ֲאׁשֶׁ  )ג( ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶׁ
 

 התכונה העיקרית המאפיינת את משה רבנו, היא ענוותו היתרה. : הפסוקפשט 
 

 )מכילתא דרבי ישמעאל פרשת יתרו(  :הפסוק  האגדה על
ר ָׁשם ָהא   ל ֲאׁשֶׁ ל ָהֲעָרפֶׁ ה ִנַגׁש אֶׁ ]שיוכל לעמוד פנים מול פנים . מי גרם לו )שמות כ(ֹלִהים"-"ּוֹמׁשֶׁ

ה ָעָניו ְמֹאד". מגיד הכתוב שכל מי שלנו[]בפסוק שנאמר   ? ענוותנותו. עם הקב"ה[ : "ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶׁ
ה ָיִדי ָעָשָתה ַוִיְהיּו  ת ָכל ֵאלֶׁ שהוא עניו, סופו להשרות שכינה עם האדם בארץ, שנאמר ... "ְואֶׁ

ל ָעִני ּוְנֵכה רּוַח ְוָחֵרד ַעל ְדָבִרי" ל זֶׁה ַאִביט אֶׁ ה ְנֻאם ה' ְואֶׁ ב "ִזְבֵחי , וכתו)ישעיה סו( ָכל ֵאלֶׁ
ֹלִהים רּוַח ִנְׁשָבָרה ֵלב ִנְׁשָבר ְוִנְדכֶׁה א   . וכל מי שהוא גֹבה לב, )תהלים נא( ֹלִהים ֹלא ִתְבזֶׁה"-א 

גורם לטמא את הארץ ולסלק את השכינה שנאמר "ְגַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו ֹלא אּוָכל 
 . )משלי טז( ֹוֲעַבת ה' ָכל ְגַבּה ֵלב"; וכל גבהי לבב קרויים תועבה, שנאמר "ּת )תהלים קא(

 

 נקודות למחשבה
משה רבנו התברך בשתי תכונות מרשימות. מצד אחד הוא היה ענו ביותר, ומצד שני הוא היה גדול 

ר ְיָדעֹו ה' ָפִנים הנביאים מכל הזמנים, כפי התורה מדגישה: " ה ֲאׁשֶׁ ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְבִיְשָרֵאל ְכֹמׁשֶׁ
ל  על פי האגדה, הענווה היא המפתח לנבואה! ננסה לברר את הקשר בין שני  .)דברים לד(ָפִנים" אֶׁ

   הדברים.

  :ומה היא הענווה? היא הכנעה ושפלות הנפש, וחשוב בעל הספר "אורחות צדיקים" מסביר"
. הענווה מתחילה עם הבנת חוסר החשיבות של האגֹו, וש"אני" בהיפוך אותיות הוא עצמו כאין"

"אם למדת תורה הרבה אל בעל החכמה החשובה ביותר:  -אין". כתוב על התלמיד החכם "
)אבות ב(. במילים אחרות, הענו מבין שכל כוחותיו, חכמתו,  תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת"

קנייניו וכישוריו, הם כלים שניתנו לו על ידי ה' כדי למלא את שליחותו בעולם הזה. ולכן אין לענו 
יה להגיד שיש לו חכמה, אבל אין זה נותן לו תחושה כלשהי של עליונות כלפי הזולת. אמנם אמת בע

אין הקב"ה אין דרגת ענוה, העני והמיוסר, דומה לזו של האדם המבורך בכל ועל משה רבנו כתוב: "
ומסביר ה"תורה  )נדרים לח(משרה שכינתו אלא על גיבור, עשיר, חכם ועניו, וכולן ממשה" 

משה היה ענו מאוד כי למרות שהוא היה עשיר, חכם וגיבור הוא ראה את עצמו שפל מכל ": תמימה
    ָעָניו ְמֹאד ִמֹכל ָהָאָדם". אדם וזה הפרוש של "

  על פי הקבלה, אין בעולם הרוחני מושג של מקום וזמן. לעומת זאת, המרחק בין שני העצמים מוגדר
שים "קרובים" לאנשים הדומים לנו באופי ובערכים, על ידי מידת הדמיון שבניהם. למשל, אנו מרגי

ו"רחוקים" מאנשים שמתנהגים באופן מנוגד למה שנראה לנו הדרך הנכונה. בנוסף, ככל שאנו 
"קרובים" יותר אחד לשני, כך גודלת היכולת שלנו להתחבר לזולת. למשל, נקבל בקלות רעיון או 

ידות ובהתנהגות. על פי עקרונות אלה אנו ערך שנשמע מאדם המהווה דוגמה לחיקוי עבורנו במ
מבינים שככל שהאדם ידמה למידותיו של הקב"ה, כך יוכל יותר להפנים את תורתו ולהבין את 
הנהגתו. הנביא, השומע את הדיבור האלוקי, נמצא ב"קרבה" נפלאה עם הבורא בזכות דמיון 

"והרי אין סבלן   א הענווה:המידות שבניהם. כפי שלמדנו שבוע שעבר, מידת יסוד של הבורא הי
"דעת הענווה היתרה של משה, אפשרה לו להשיג מדרגת   )תומר דבורה(. ולכןועניו כאלוקינו " 

 הגדולה ביותר של כל אדם על האדמה.   והכרה אינטימית[  חיבור  המבטאתה'" ]



 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 כח הרחמים )תפארת( שבנפש- חלק ג'
 

"שלושה סימנים יש באומה זו )עם ישראל( רחמנים ביישנין : )יבמות עט.(חז"ל אומרים 
.וגומלי חסדים"  

אם כן במה זה מייחד את עם ישראל? אלא אין מדובר על רחמים  הרי יש גם גויים רחמנים,
שנגיע לתפיסה של אחדות מכוח הרחמנות. .כתפיסה לאחד את כל הנבראים  

 
אני מרגיש את ההוויה  נפשי ואני תופס שיש מישהו אחר זולתי,כאשר אני נכנס מתוך 

 אזי התאחדתי איתו בעומק החסר שלו, ואני מרחם עליו, אני מרגיש את הצורה שלו, שלו,
.ושם אנחנו הופכים לאחד  

 
העזרה למעשה היא רק חלק מהתכלית של הרחמים  העזרה למעשה שייכת יותר למידת החסד.

הרי  ואים גם שאין ביכולתנו לעזור בפועל לכול מי שאנו מרחמים עליו,אנו ר אך לא כל התכלית.
אלא התכלית היא ההגעה לאחדות כנ"ל. העולם מלא ייסורין.  

 
הוא חי  כל זמן שאדם לא הגיע לרמת רחמים אמיתית בנפש הוא בעצם לא מאוחד עם הברואים,

ובחלקם  ים אמיתיים,ורגשי הרחמים שמתנוצצים אצלו הינם בחלקם ניצוצות של רחמ לבד.
.הוא מדמיין לעצמו שפלוני סובל אך זה לא כך דמיונות,  

 
. הרי שפרט לנקודה של "עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו": )תהילים צא,טו(הפסוק אומר

שכאשר שומעים את  הנקודה הראשונה היא "עמו אנכי בצרה". "אחלצהו" שזה עניינו של החסד,
"דאגה בלב : )משלי יב כה(כמו שאמרו חז"ל על הפסוק  מהעזרה,מצוקתו של אדם זה חלק 

לאותם שבאמת רוצים לשמוע ואז זה יעזור לו. ישחינה לאחרים, ,יֹשחנה מדעתו, איש יֹשחנה"  
 

הוא מרגיש אותו ומתאחד איתו, וכאשר נגלה  כאשר השומע באמת שומע והוא מתחבר למשמיע,
 בנפש אור האחדות מתגלה מנוחה.

ושורש התיקון הוא האחדות והמנוחה. מגיעות מ'עלמא דפרודא',מהנפרדות, כל הצרות  
 

עמוקה מאוד בנפש עד איזה גבול אני מסוגל להבין את הצד שכנגד ולא  זהירות גדולהצריך 
הרי אמרנו שההזדהות מחברת ואדם מושפע  להיות מושפע ממנו לרעה במידה ודעותיו מעוותות.

ר!!! רצוי למטפלים שמרחמים באמת לטבול במקווה לאחר כל מאד מהתחברות ולכן צריך להיזה
 יום טיפולים!

להתאחד ולהתכלל ולא לצמצם את עצמנו למציאות גבולית  צריך להרחיב אופקים,

.וכמובן שע"י ההרחבה הנכונה יוארו גדרי התורה ופרטית,  

 
 

 

 אסף אהרון מכבי
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 

 )הרב מנחם סוכות(
 

 לנצח בנגינה
 

היו בכינור,  הלכה, כמה נימין היו בכינור שהיו הלוים מנגנים בו? א"ר יהודה ז' נימין –קח את הלוים 

שנאמר " שובע שמחות את פניך, נעימות", אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות. וכן דוד אומר "שבע 

]מדרש  ביום הללתיך על משפטי"... והיו הלוים עומדים על הדוכן ומזמרים לפני מי שאמר והיה העולם.

 רבה[

 מדוע יש דגש על מספר המיתרים שבכלי הלווים? מה זה מסמל? 

ֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִיים ְבדּוָכָנם  -ה אנחנו מזכירים את החלוקה של העבודות בבית המקדש בתפיל ֹכֲהִנים בַּ

ֲעָמָדם . אם נתבונן נראה שעבודות אלו מחולקים לשלושת הפעולות הכלליות של כל אדם, ְוִיְשָרֵאל ְבמַּ

רבנות. הלווים מופקדים מחשבה, דיבור ומעשה. הכוהנים מבצעים את החלק המעשי, את עבודת הקו

 על חלק הדיבור, הם שרים ומנגנים. וישראל, הם מלווים במחשבה את שאר העבודות. 

שלושת החלקים האלו משלימים זה את זה, יחד הם הופכים למעשה שלם אשר הביטוי שלו מופיע 

המחשבה בצורות שונות. גם מעשי הכוהנים ושירת הלווים תלויים ברצון ובמחשבת ישראל, ומאידך, 

 צריכה כליי ביטוי שבלעדיהם אינה יכולה לפעול את פעולתה.

 דודישנן דרכים שונות לנצח מלחמה. המדרש מספר על הגישה השונה של ארבעה ממלכי ישראל, 

להרוג  ואמר, אני אין בי כח אסאאמר "ארדוף אויבי ואשיגם וגו'". אמר לו הקב"ה, אני עושה כן... עמד 

ואמר, אני אין בי כח לא  יהושפטלהם, אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אמר לו, אני עושה... עמד 

ואמר,  חזקיהולהרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אמר לו הקב"ה, אני עושה... עמד 

עושה. אמר לו  אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מטתי ואתה

 הקב"ה, אני עושה...

ֵפרּו". אנחנו גם יודעים ש"הקול, קול יעקב",  ְרִתי ִלי, ְתִהָלִתי ְיסַּ ם זּו ָיצַּ עיקר תפקידם של ישראל בפה, "עַּ

שעיקר כוחם של ישראל בפה, שכוח זה ניתן לנו בכדי להכניע את יריבנו. הלווים הם אלו שעל ידי 

ם" גברו על האויבים "ְוֶחֶרב ִפיִפיֹות ְבָיָדם". שבעת המיתרים מרמזים על שבעת "רֹוְממֹות ֵאל ִבְגרֹונָ 

השירים, על השיר המיוחד לכל יום, על שבעת סוגי ה"קול" המוזכרים ב"מזמור לדויד", הלווים שרו את 

 השיר של העולם.

יב. ישנה אבל דרך כשמדברים על ניצחון אנחנו רגילים לחשוב על מלחמה, על כוח, על דיכוי של היר

אחרת, מהותית הרבה יותר. "למנצח בנגינות", כמו מנצח של תזמורת. כשאפשר לשנות את היריב 

 מבפנים, להביא אותו להזדהות מוחלטת עם דרכך, לצרף אותו לשירתך.

כששלמה בנה את בית המקדש המטרה הייתה לקרב גם את כל אומות העולם למטרתם, "ְוגַּם ֶאל 

ָנְכִרי ֲאשֶ  ן ְשֶמָך". שירת הלווים נועדה לעורר את הַּ עַּ ְמָך ִיְשָרֵאל הּוא, ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה, ְלמַּ ר ֹלא ֵמעַּ

ְמנֵַּצחַּ ִבְנִגיֹנת ִמְזמֹור ִשיר, ֶאֹלִקים ְיָחֵננּו  העולם, להביא את העולם לאותו המקום של אמונה בבורא. "לַּ

ִמים ֱאֹלִקים, ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ָפָניו ִאָתנּו ֶסלָ  ְרֶכָך, ְבָכל ּגֹוִים ְישּוָעֶתָך. יֹודּוָך עַּ ת ָבָאֶרץ דַּ עַּ יֹודּוָך ַעִמים ה. ָלדַּ

ֶבר ִפי, ִויָבֵרְך ֻכָלם ת ה' ְידַּ  ֵשם ָקְדשֹו ְלעֹוָלם ָועד". ָכל ָבָשר". " ְתִהלַּ

ל חורבן הבית והפסקת אותה השירה פגע בעולם כולו, "ְשֹפְך ֲחמָ  ּגֹוִים ֲאֶשר ֹלא ְיָדעּוָך ְועַּ ְתָך ֶאל הַּ

ְמָלכֹות ֲאֶשר ְבִשְמָך ֹלא ָקָראּו", מה גרם להם לא לדעת? מה הביא למרחק הגדול שלהם מהבורא?  מַּ

מּו". אנו מצפים ומתפללים לבניינו, למצב בו נוכל לחזור ולהעיר את  ל ֶאת יֲַּעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהשַּ "ִכי ָאכַּ

ה' ָכל ָהָארץ".הבריאה  ה' ִשיר ָחָדש, ִשירּו לַּ  כולה, "ִשירּו לַּ

 

 



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 השגת אהבת חינם, הכיצד?

 

"כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ושאינה על פי מסכת אבות פרק ה משנה טז: 
תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזו היא אהבה התלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה 

"האהבה המשנה מציינת מהי האהבה על פי התורה ומבדילה בין בדבר, זו אהבת דויד ויהונתן". 
 . ינה תלויה בדבר""האהבה שאלבין שהיא תלויה בדבר" 

לכן היא אהבת ה' אותנו היא אהבת חינם היא מתוכיותו ומפנימיותו והיא אינה תלויה במעשינו, 
"... וכמו , כותב על כך בעל התניא בליקוטי מאמרים, ספר של בינונים בפרק ב': אינה בטלה לעולם

ופנימיות החיות שבאדם  שכתוב בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח פירוש מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות
מוציא בנפיחתו בכח, כך על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה כדכתיב בני בכורי ישראל בנים 
אתם לה' אלוהיכם פירוש כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה 

 ". ממחשבתו וחכמתו יתברך...
כי כשיש דבר חיצוני כמו צרה, אז  ,ויה בדבר""האהבה שהיא תלאבל נראה כי בינינו דווקא שורה 

אנו מרגישים ביתר שאת את האחדות, את ההשתתפות בצער והנתינה לזולת, אך מתי שבטלה הצרה, 
 בטלה במידה מסוימת הרגשת הערבות ההדדית והאהבה. 

 אהבת חינם?יגעתי ומצאתי משטח הרמז שבפרד"ס, איך ניתן להשיג בינינו 
  אני מאמין, כי כמו בכל ספר כך בכל תהליך יש סדר: ראשית, עלילה, אחרית. 

 . אחינם, היא המילה חהבת אאז ראשית, ראשי התיבות של 
 . בינהם, היא המילה ינת חהבהעלילה, אלו הן תוכי התיבות של א

 . תםהיא המילה  םחינ תהאחרית, אלו הן סופי תיבות של אהב
ווה במשפחה, בקהילה, בשבט, בעם, בקיום מה אחראשיתו של תהליך הוא ההכרה החיצונית בקיום 

 שמאחד ומייחד את העם מבין העמים. 
ווה, ניתן להשיג אח, ההתבוננות וההכרה הפנימית כי אם נפעל להרגיש בינהעלילת התהליך הוא ב

 פלאו ףואללף, אותיות אהן, האות  אחחיות מאלוף העולם, הבורא החי והמחיה, כי מילוי אותיות 
 ממש. פלאית מלשון חיות וחיים, זה חוהאות 

רה, שעקב, יו  צחקיאנחנו אומנם שונים הן במראה והן בהתנהגות, אך מאוחדים באבות ובאימהות: 
. באמצעות הבנת פרטי הפרטים המאחדים גם ישראלאה ראשי תיבות לברהם, אחל, רבקה ו ר

המייחדים אותנו מהעמים כמו גם בזכות התורה ומצוותיה, ניתן להרגיש את האחווה ולחיות לפיה. ואז 
להבין, כי אין צורך בדבר חיצוני, כמו הצוררים, השואפים לכלותינו, בכדי לחיות באהבת חינם איש עם 

ואת פה שמחה , ניתן להשיג את בחינת משפחהת שאנחנו רעהו, כי כל עוד שאנו מרגישים בפנימיו
 . פה המשיחבחינת 

, ראשי תיבות רעונשלם בשלמות ולא בחיסרון, כי אם נשלים עם החיסרון של ה תםאחרית התהליך 
צמי שהוא הרצון לקבל ולהנות והוא חומר הבריאה כולה, חומר אשר לא ניתן לבטול, ואם עצון הרה

רון של הרע, כלומר, להפוך את הרצון לקבל בעל מנת לקבל לרצון לקבל נשלים גם את צורת החיס
בעל מנת להשפיע, נשיג את השלום בין איש לרעהו, כי כך נשלים עם השעורים השונים של הרצון 
העצמי להנות של הסביבה החיצונית לנו, רצון השונה משלנו שלעתים נובע ממניע גס של גאווה 

 ן וטוב להיטיב. ואנוכיות ולפעמים ממניע עדי
היא מבין שמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכמו שבמוות הנשמה מתפשטת מלבוש הגוף  שלוםהמילה 

הגשמי, המתכלה עד תום, לתכלית הנשמה: להתענג על השלם בכל שלמות, החי והמחיה, על אור ה' 
ם לרצון וזיו שכינתו. כך כאשר משפיעים בנתינה כאחים במשפחה, הדבקים אחד בשני, אז מדמי

ההשפעה של הבורא להעניק הנאה, תענוג וחיות. וכאשר משווים צורה אל הבורא מדבקים בו ואז הן 
השלום, הן השמחה והן המשיח מתגלים פה בהויה של המשפחה, הקהילה והשבט, בהויה של עם 

 ישראל בין משפחות העמים.
ום השמחה והמשיח אז ב"ה, נשתדל לעבוד ולהגדיל את אהבת חינם בינינו להתגלות השל

 .כן יהי רצון אמן בין כולנו, להיות אור לגויים.
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