
 

 
 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 לשמור על הזהות
ד ַלֹחֶדׁש ַהֵשִני ַוִיְתַיְלדּו ַעל : )במדבר א( של הפרשה הפסוק ה ִהְקִהילּו ְבֶאחָּ ֵעדָּ ל הָּ )יח( ְוֵאת כָּ

ם:ִמְׁשפְ  ה ְלֻגְלְגֹלתָּ נָּה וַָּמְעלָּ ם ְבִמְסַפר ֵׁשמֹות ִמֶבן ֶעְשִרים ׁשָּ ם ְלֵבית ֲאֹבתָּ  ֹחתָּ
על מנת קיום המפקד שציווה ה', מתכנסים כל בני ישראל ומתקבצים על פי שבטים  :פשט הפסוק

 ומשפחות.
  מסכתא דפסחא( -מכילתא דרבי ישמעאל בא )   האגדה על  הפסוק

וכי לא היה בידם של ישראל ארבע מצות שאין כל העולם כדאי  :ר ברבי אומררבי אליעזר הקפ
 ,ולא שנו את שמם ,ולא על לשון הרע ,שלא נחשדו על העריות ]שבזכותם נגאלו ממצרים[? בהם

ה ִיְשְרֵאִלית ְוהּוא ֶבן "שנאמר  ?ומנין שלא נחשדו על העריות .ולא שנו את לשונם ַוֵיֵצא ֶבן ִאשָּ
אלא זה ופרסמו ופרטו הכתוב.  םלהודיע שבחן של ישראל שלא היה ביניה )ויקרא כד( "ְצִריִאיׁש מִ 

ּה תלמוד לומר  ?ומנין שלא נחשדו על לשון הרע והיו אוהבין זה את זה ה ִמְשֶכְנתָּ ה ִאשָּ ֲאלָּ ְוׁשָּ
הְראּוֵבן ִׁש "ומנין שלא שנו שמם כשם שמייחסן בירידתן שנאמר  .)שמות ג( )שמות " ְמעֹון ֵלִוי ִויהּודָּ

ם" מרכך מייחסן בעלייתן ראובן שמעון לוי ואו א( ם ְלֵבית ֲאֹבתָּ פסוק ב] "ַוִיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְפֹחתָּ
ַוֹיאְמרּו " מרואו (מה)בראשית  "ִפי ַהְמַדֵבר ֲאֵליֶכם יכִ " אמר:ומנין שלא שנו את לשונם שנ שלנו[

ִעְבִרים נִ  ֵלינּוֱאֹלֵהי הָּ א עָּ  .(ה)שמות  "ְקרָּ
הפסוק שלנו מתאר פלא גדול. לאחר מאות שנים של גלות במצרים, תחת הלחץ : נקודות למחשבה

עם ישראל לשמור על זהותו ולצאת הצליח  של העבדות ושל תרבות זרה דומיננטית בכל העולם העתיק, 
למאפיין הפוך י ,לביטוי במצרים שבא דוכאומ של מיעוט נרדף הישרדותה". כח גֹוי ִמֶקֶרב גֹוי"-ממצרים כ

ות והמרות. בנוסף, הוא גם מעיד על המהות העמוקה ת הארוכיוגלוכל ההיהודי ב חווית העםשל  קבוע
של שליחות עם ישראל, שנבחר לייצג ולגלות את שם  הקב"ה בעולם, ובזכות זה הובטח לו קיום נצחי 

על פי אגדתנו, עמד . (ברכה לאחר ההפטרה)" כי בשם קדשך נשבעת לו שלא תכבה נרו לעולם"
לשנות את שמם, לא לשנות את שפתם, לא סוד הקיום של עם ישראל במצרים על שמירת ארבע מצוות: 

לא להגיד לשון הרע, ולא לקיים יחסי אישות אסורים. ובזכות זה, יוצאי מצרים היו מסוגלים להשתייך כל 
המפקד של עם ישראל במדבר. ורש"י מפרש את  אחד לפי המוצא השבטי והמשפחתי שלו, במעמד

 ".  הביאו ספרי יחוסיהם"  - ַוִיְתַיְלדּו"המילה הקשה "

  ושמרו אותם נגד התבוללות  -ניתן לבחון את ארבע המצוות שנשמרו על ידי בני ישראל- 
י, בהקשרם לשני הרבדים העיקרים של כלל ישראל: הרובד הלאומי והרובד המשפחתי. ברובד הלאומ

שפה משותפת היא חבל הטבור  של אחדות האומה. לעומתה, לשון הרע הוא כוח הרסני המסוגל למוטט 
את החיבור החברתי החזק ביותר, ולהביא לשנאת חינם ולמלחמת אחים.  ברובד המשפחתי, שמירת 
י השם המקורי מאפשר חיבור עם דורות העבר ועם אנשים בעלי זיקה דומה. לעומת זאת, מסוגל גילו

 עריות לרסק לרסיסים הקשר הזוגי ואת התא המשפחתי.

  על פי תורת הקבלה, יעדו הסופי של  עם ישראל והאנושות כולה קבוע מראש. העולם כולו יגיע
בסופו של דבר למצב של גאולה, של "גמר התיקון", שבו יחיה כל אדם ועם בשלום גשמי ורוחני ובהכרה 

בחור את הדרך להגיע ליעד זה: אם מחליט עם ישראל לנטוש את מלאה של מציאות ה'. נשאר לנו רק ל
 )סנהדרין " וישראל עושין תשובה הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמןזהותו, "

ולראיה, החוקים הראשונים נגד היהודים בגרמניה הנאצית כללו כפיית שם "יהודי" ואיסור יחסי מין (. צז
צון שנדע לבחור עם רצוננו החופשי את הדרך השנייה, דרך תורה ומצוות, דרך יהיה ר עם לא יהודיים!

  החיים והאמת  כמו אבותינו במצרים.



 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 כוח הרחמים )תפארת( שבנפש:
 

ההבדל בין חסד לרחמים. צריך להבין את ראשית,  
 התולדה של שני כוחות אלו יכולה להיות דומה אך הכוח המניע את הפעולה שונה.

נובעת מהתשוקה הפנימית והטבעית של הנותן להיטיב לזולתו כמ"ש 'מדרך הטוב  פעולת החסד
 להיטיב' ולאו דווקא מחיסרון המקבל והזדקקותו.

ר לו / כואב לו / צר לו וכו'.חס -נובעת מחיסרון הזולת  פעולת הרחמים  
 תפיסת החיסרון של הזולת היא הסיבה שמעוררת בנפש המרחם את הרחמים.

הנתינה אליו ולכן גם  הרגשה אמיתית של הזולתכוח הרחמים מתעורר בנפש המרחם מכוח 
לא בהכרח נוצר קשר וזאת מכיוון  בפעולה הנובעת מכוח החסד שבנפש, אולם, .מקשרת ביניהם

ופחות מהמקום של ההזדהות והרגשת  מהרגשת הנותן את עצמואן נובעת יותר שהנתינה כ
 המקום החסר והכואב של הזולת.

אין זה סותר שהנתינה הראשונית נובעת  אעפ"י שלמדנו שפנימיות החסד הינה אהבה ואחדות,
בהם  לעומת הרחמים, אהבה חיצונית ואנוכיתאכן זו  מהרגש ואהבת עצמו ולא מהרגש זולתו.

, כמו שאדם אוהב שלמעלה מטעם ודעת אל הזולת,האהבה הפנימית והעצמותית ה מגול
.את עצמו ללא תלות בסיבה חיצונית  

ברחמים אם אינני מרגיש את השני אז על מי ארחם? לעומת החסד,  
.רחמים נובעים בהכרח מהרגש הזולת וההזדהות עם חסרונותיו וכאביו  

 מראיית מסכנותו של פלוני ולכן אני מרחם עליו,עומק מידת הרחמים אינה נולדת תמיד בהכרח 
וראיית ההפרש  לעומת מצבו האידיאלי השלם והמתוקן,ראיית מצבו הנוכחי אלא 

ולכן באיזה שהוא אופן שייך לרחם על כל  ,היא המולידה את הרחמים האמיתיים ביניהם,
 אדם.

.זולתההכרה במציאות וקיום העוד נקודה עיקרית בהבדל בין החסד לרחמים הוא   
מידת החסד לא מתחילה מכך שיש עוד מישהו, אלא היא מתחילה בצורך הנפשי שלי להיטיב, 

ולכן אני ממציא מישהו בכדי להיטיב לו. לעומת זאת מידת הרחמים מתחילה מתפיסה הפוכה, 
העבודה הראשונה היא לתפוס בנפש שיש עוד משהו, לאחר מכן להרגיש: מי הוא, מה הוא, מה 

צרכיו. הלך מחשבותיו ומה הם  
את מה  להרגיש ולא לפי תפיסתי, להרגיש את השני לפי תפיסתונקודה עמוקה יותר היא 

 שהשני מרגיש ולא את מה שאני הייתי מרגיש אילו הייתי במצבו.
,אדם מוכרח לצאת מהתפיסה שכל מה שאני מרגיש ומכיר בנפשי זה נכון כלפי כולם כל  

אין פרצופיהן של אדם שווין כך דעותיהם של "כשם ש)ברכות נח:( אדם שונה מרעהו כדכתיב 
טבע שונה  נולד עם נטיות שונות, רקע שונה, בכל אדם שולטת ספירה אחרת,. " אדם אינן שוות

להרגיש את השני במקומו שלו ולא לדמיין את הרגשתי  וכו',על כן צריך פתיחות והכלת השוני,
 הפרטית אילו הייתי במקומו.

 
 

 

 אסף אהרון מכבי
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 

 )הרב מנחם סוכות(
 

14,000,000,000 
 

ר אֹמר מֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ  :לֵּ

ה ֶאת ַאְך ִוי ַמטֵּ ם ְוֶאת ִתְפֹקד ֹלא לֵּ א ֹלא ֹראשָׁ ל ְבנֵּי ְבתֹוְך ִתשָׁ אֵּ ה. ִיְשרָׁ ד ְוַאתָׁ  ַוַיֲעשּו ... ַהְלִוִים ֶאת ַהְפקֵּ

ל ְבנֵּי אֵּ שּו ,מֶשה ֶאת ה' ִצּוָׁה ֲאֶשר ְכֹכל ִיְשרָׁ ן עָׁ  .כֵּ

גדיר שבט אחד מתוך שאר השבטים כשבט ה"קרוב" אליו, המיוחד אליו, לא רק שזה מקומם כשה' מ

בגלל הניגוד החד לערך השוויון, לאותה תפישה אנושית כל כך, על פיה כל אדם, מעצם בריאתו, 

. אלא שגם מבחינה דתית רוחנית זה ממש לא "חביב אדם שנברא בצלם" –אמור לקבל מעמד שווה 

עלת נפשית תצמח לאדם שיודע כי הוא נולד ל"מעמד גבוהה"? איזה טוב יגיע למי מובן, איזו תו

  שמלידתו ועד מותו יודע שהוא מה"מעמד הנמוך"?

 לאיזה צורך זה בכלל חשוב? האם לא היה ניתן לחלק את התפקידים בצורה שאינה מפלה ומפלגת?

 האם באמת יש משהו מיוחד בלוויים שאין לאחרים?

ד לאחר הציווי לייחד את הלווים נאמר "ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה ה'...כן כפי שראינו, מי

 מקום ונתנו המשכן מן עצמן שרחקועשו", מה היו בני ישראל צריכים לעשות? המדרש כאן מסביר, 

 מה מדגישה כאן התורה? .למשכן סביב לחנות ויםולל

שנת אור שווה מיליארד שנות אור ] 14להיקום שלנו הוא עצום, גודלו של היקום הנצפה הוא קרוב 

...[, ביקום הנצפה ישנם יום 365כפול מספר השניות ב ,יהיקילומטר בשנ 300,000כ -למהירות האור 

]שמשות[, חורים שחורים  ליארדי כוכביםיע עשרות מוצליארדי גלקסיות שבכל אחת בממימאות מ

החומר הנראה קטן לאין ערוך ]כחמש אחוז בלבד[ בעלי מסות של עשרות מיליוני שמשות ועוד ועוד. 

מהחומר האפל והאנרגיה האפלה וכל זה ביקום שלנו ובחלקו הנצפה... וכמובן שכל זה מדבר על 

 עולם החומר המוגבל.

 אין ספור כוכב הלכת שלנו גדול כמיליונית מגודלו של השמש, על שטח פניו של הכדור מבין כל שלל

החזק, המהיר או בעל יכולת ההישרדות הגבוהה הגדול, שגם אינו נמצא האדם  ,האורגניזמים

מכולם. ועם זאת, הבורא בחר באדם, באותה "נפש חיה", להיות בעלת הבחירה היחידה במציאות. 

 .הוא בחר בנו לתת משמעות לכל השאר

ן גדלותו של האדם אינה ולא יכולה להיות מתוך מעשיו, גם המעשה הגדול ביותר של אדם הוא כאי

ממש ביחס למקום ולזמן ובוודאי ביחס לאין סוף. מה בכול זאת נשאר? בחירת הבורא בנו. בחירה 

זו הינה הערך היחיד לאדם וממילא אין שום מקום לגאווה, גם הצדיק הגדול בעולם, מצד עצמו, אינו 

 גדול בכלום מהאדם הנחות ביותר.

, עבור העם שלומד עד כמה גדולת האדם בחירת הלוויים מהווה עבודה עבורנוגם כמו כל המצוות, 

תלויה רק בבורא ובבחירתו. "ויעשו בני ישראל" הם לוקחים את מקומם ומפנים אותו ברצון ובכך 

בעצם מעבירים את נקודת היחס מהאדם אל הבורא. והלוויים? הם אינם עומדים בזכות עצמם, 

דבר ובפרט בעצם היותם  "מתוך בני ישראל", הם מיצגים את העם בכול –עצם בחירתם היא 

ממי שברא את כל המיוחד את מקומו במקומם, דבר שמלמד על נכונותם של שאר העם לקבל 

 הנבראים.

 

 

 



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 הוי דן כל אדם לכף זכות
 

ל פרשת במדבר פותחת בציווי של ה' את משה למנות את עם ישראל  אֵּ ל ֲעַדת ְבנֵּי ִיְשרָׁ "ְשאּו ֶאת ֹראש כָׁ
ם"  ר ְלֻגְלְגֹלתָׁ ל זָׁכָׁ מֹות כָׁ ם ְבִמְסַפר שֵּ ית ֲאֹבתָׁ ם ְלבֵּ "כי מפרש רש"י וזה לשונו:   .)במדבר א, ב(ְלִמְשְפֹחתָׁ

מנין הנותרים,  מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע
הסיבה למנות  באייר מנאם"  כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם, באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד

ים דבר מה מונים אותו, כי הפעולה הזו יוצרת קשר את ישראל היא מתוך החיבה אליהם, כי שמחבב
, ולעניות דעתי, הפרוש ראשון הוא, שאיש חב+בריש צירוף והוא  חברלמילה וחיבור בין המונה לנמנה. 

 בר, שתכליתו לקרב אותו לבורא. הפירוש שני הוא, שתרגום המילה רבלעשות לו  מחויבישראלי 
קשר של חוזה, המחייב בין הפרטים ובאמצעות  , כלומר יש חוב שטרמציינת  חבוהמילה  בןמארמית זה 

. הפרוש ה'אל  חבורהוא באמצעות  חברהיחס הקנין קונים חיבור. והחיבור האמיתי בין הפרטים בכל 
, כלומר אם חבבול חבכך מצאתי שיש  לבבו לבזה חוץ, וכמו שיש  ברהשלישי הוא, שמשמעות המילה 

ה טובה אצל השני אז נתחבר עימו. שלושת הפרושים מחוברים למשנה נצא מחוץ לעצמנו ונחבב נקוד
ובכדי לממש את המשנה,  )משנה אבות א, ו(."עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן כל אדם לכף זכות"

את עצמנו וכל בסיעתא דשמיא, כתבתי שיר ובאור לשיר בכדי לציין הנקודות הטובות בישראל, וכך נדון 
 אדם ונעבירו מכף חובה לכף זכות.

 
 עברי גם ישראלי 

 השבוע עבר
 היה בו מן מעבר

 מעולם לעולם
 משנה לשנה
 מנפש לנפש

 לפעמים אני מרגיש כמו אברהם העברי
 ולפעמים פשוט כמו איש ישראלי

 הקורא מעבר האחד אל העבר שני
 אל כל העולם:

 יש לי אור
 ויש לי אושר

 יש לי אש
 ויש לי יושר
 יש לי שיר

 וקשר ישיר
 אני שר אל אלי

 שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד
 כי יגעת מצאת תאמין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 באור

כל שבוע בספירת העומר מתקדמים ועוברים 
מספירה לספירה: חסד < גבורה < תפארת < נצח 

מלכות. את המעבר הנפשי מרגישים < הוד < יסוד < 
במציאות בזמן ובמקום. אלו הן בעצם שלושת 

: עש"ןאיתנו בהויה הנקראים  המדברים הרבדים
פש. לפעמים ניתן לנוע ברבדים אלו ננה, שולם, ע

כאברהם, איש של חסד והשפעה, איש אחד ובודד 
באמונתו, הנמצא מן העבר האחד ובא לבשר על 

ם כולו, אשר נמצא מן קיומו של האל לכל העול
העבר השני. ולפעמים ניתן לנוע כאיש פשוט ישראלי, 
כחלק מהעם המתפאר בנקודות הזכות הטובות 
אשר בשמו והשמייח בהן לפני האל, כשורה בו 
ונלחם כנגדו עד שהאל נכנע אליו בשל חיבתו 
לדבוריו ואז מחויב לתת לו שפע וברכות. ואלו הן 

: ישראלמו של עם מבין הנקודות הטובות שיש בש
הבורא. אז  אל ישירוקשר  יושר, אש, אושר, אור

בע"ה שנתייגע למצוא את הנקודות הטובות הנ"ל 
בנו כפרטים וגם כעם, כי נקודות הטובות הנ"ל הן 
יחודיות, מיוחדות ומאחדות ולא קיימות אצל עמים 
אחרים. ובזכותן נאמין בכח הסגולה של עם ישראל 

ה. כי אם נאהב את הטוב לשמוע לצו קול של האהב
בשני אז נתחבר להיות כאיש אחד עם לב טוב אחד, 
אז גם נהיה כלולים בבורא האחד, היחיד והמיוחד, 

 כי ה' הוא הטוב והמיטיב, אכי"ר. 
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