
 

 
 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 האמנם? -רוצח בשוגג 

 )במדבר לה(  הפסוק של הפרשה

ִמַיד ֹגֵאל ַהָדם ְוֵהִשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶשר ָנס ָשָמה ְוָיַשב ָבּה כה( ְוִהִצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהֹרֵצַח )
 ַעד מֹות ַהֹכֵהן ַהָגֹדל ֲאֶשר ָמַשח ֹאתֹו ְבֶשֶמן ַהֹקֶדש:

 פשט הפסוק

 רוצה בשוגג, אשר נמלט לעיר עיר המקלט, ימתין שם עד למות הכהן הגדול. 

  שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ד()   הפסוק  האגדה על

אמר רבי סימון בשם רבי יונתן דבית גוברין: שני דברים לא היה להם כפרה וקבעה להם התורה כפרה, 
ואלו הן, לשון הרע וההורג נפש בשגגה. לשון הרע לא היה לה כפרה וקבעה התורה כפרה, זוג המעיל 

, יבא קול ויכפר על קול לשון הרע. )שמות כח(ִנְשַמע קֹולֹו ְבֹבאֹו ֶאל ַהֹקֶדש" שנאמר "ְוָהָיה ַעל ַאֲהֹרן ְלָשֵרת וְ 
: "ְוָיַשב ]בפסוק שלנו[וההורג בשגגה לא היה לו כפרה וקבעה לו התורה כפרה, זו מיתת כהן גדול, שנאמר 

 ָבּה ַעד מֹות ַהֹכֵהן ַהָגֹדל".

 נקודות למחשבה

ית הדין שיכול בתנאים מיוחדים לגזור עליו גזר דין מוות. על מנת להאשימו יש דינו של רוצח במזיד להישפט בב
להוכיח שבזמן המעשה ידע הנאשם שהדבר אסור ובכל זאת המשיך במעשהו בדעה צלולה. לעומת זאת, ההגדרה 

ֵנא לֹו ִמְתֹמל ִשְלֹשם" "ַיֶכה ֶאת ֵרֵעהּו ִבְבִלי ַדַעת ְוהּוא ֹלא שֹ  של אדם ההורג בשוגג ]בטעות, במקרה[ היא זאת:
)דברים יט(, הווה אומר, לא הייתה כוונה להרוג ולא ניתן גם למצוא שום מניע למעשה. ובכל זאת, למרות שהאדם 
פעל לגמרי "בלי כוונה", מגדירה אותו התורה כרוצח וכחוטא חמור, על כך שקטל בהסך הדעת. ואם גואל הדם 

הוא פטור מכל עונש! על מנת להישאר בחיים, על הרוצח לגלות ל"עיר מקלט",  ]קרוב של הנרצח[ מוצאו והורג אותו,
אחת משישה ערים של לוויים שהוגדרו למטרה זו בתורה. עליו להימנע מלצאת מהעיר עד מות הכהן הגדול שהיה 

 בבית המקדש בזמן הרצח, אך לאחר מכן מותר לו לחזור למקומו ואסור לפגוע בו. 

  רבנו בחיי מציע שני הסברים לקשר התמוה בין מות הכהן הגדול לשחרורו של הרוצח בשוגג מגלותו. ראשית
, במילים אחרות, "שמיתתו של כהן גדול נחמה לקרובו של נרצח שלא יחם לבבו"קיימת סברה פסיכולוגית 

ות את האבל הפרטי של גואל לאחר הסתלקותו של הכהן הגדול, האבל הלאומי על אבדן המנהיג הרוחני עשוי להכה
"לפי שהכהן הגדול הוא סיבה הדם ואת כעסו. הסבר שני נוגע למהות הרוחנית המנוגדת של שני האישים: 

, והרוצח סיבה לסלק השכינה מישראל ולקצר את ]של ישראל[להשרות שכינה בישראל להאריך ימיהם 
 ימיהם, ואינו כדאי שיעמוד לפני הכהן הגדול".

  מכל אדם קודם כל הימנעות מלהזיק לזולת, על פי הרעיון של "סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב". ודווקא התורה דורשת
תאונה, הקוראת לרוב בגלל רשלנות וחוסר אכפתיות, מעידה על קלקול ערכי, ועל פגם חברתי שמקורו במנהיגות 

למקרה של הריגה בלתי מכוונת:  על כן בעל "הכלי יקר" מביא הסבר נוסף לקשר של כהן הגדול  הרוחנית של העם!
מדתו השלום, על כן היה לו להתפלל על בני דורו שאך שלום ואמת יהיה בימיו ולא  ]הכהן[לפי שאהרן "

אם הכהן הגדול היה ממלא את תפקידו כראוי, היו תפילותיו והשפעתו תקראנה כאלה מקרה בלתי טהור זה". 
ת. ולכן, הכהן הגדול שותף עם הרוצח הרשלן באחריות גורמות לעם להיזהר ולהקפיד על כל כללי הבטיחו

התאונה הקטלנית! ומיתתו באה לכפר במידת מה על אשמת חוסר הזהירות של הרוצח! בהשלכה של דברים   על
ובלתי               אלו אל המצב בכבישי הארץ, אפשר להבין את השפעתה הקשה של תרבות של נהיגה כוחנית 

זהירה על תאונות הדרכים. הלוואי ונדע לתקן את הרגילנו, ולעבור לנהיגה אכפתית, מתחשבת, ואדיבה. על ידי ישוב 
   הדעת נבטיח את כבוד האדם השני, ואת שלומו.

  

  
 
 
 



 

 

 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 כוח ההתקשרות )יסוד( שבנפש:

 
היסודות עליהם הנפש מושתתת הם רבים,כפי שלמדנו.העבודה העמוקה בנפש שנקראת מדת ההתקשרות 
הנכונה מצריכה לדעת כיצד לחבר ולאזן נכון את מכלול כוחות הנפש ועוצמתם במציאויות השונות ובזמנים 

ת,ואיזה מאזן וחוזק גילוי לתת לדעת באילו חוטי קשרים לקשר בכל פעם את הכוחוהמשתנים.
 .לאותם קשרים

  
.על מנת לזכות "או חברותא או מיתותא" )תענית כג(החיבורים השונים של האדם יוצרים לו חיות כמ"ש 

 לחיּות אמיתית מוכרח האדם ללמוד להתחבר בצורה נכונה.
 

 -עצם כוח ההתקשרות,הוא הכוח שמתקבצים לתוכו כל חמשת כוחות הנפש  -היסוד 
 אהבה,יראה,רחמים,ניצוח והודיה,באופני התקשרות שונים ומשתנים אל הזולת.

ראשית עלינו לזהות ולהכיר כל אחד מכוחות אלו בקרבנו ואח"כ לדעת כיצד להשתמש עם כל אחד ואחד 
לדעת לתרגם ולהגשים את העולם הפנימי המופשט לכדי מהם ובשילוב ביניהם בצורה נכונה ומאוזנת.

 ,זה עניין ספירת היסוד.ות מובע החוצה במציאותמשהו שיוכל להי
 

בשל הדחף ֵלַאמת ולהגשים במציאות את כל השפע שנמשך מהספירות העליונות, פנימיות ספירת היסוד 
 אמת". היסוד,החותם את הרגש במציאות( -)"חותמו של הקב"ה  – מדת האמתהיא 

 
הוא חלק מעולמה של הנפש "יתאמת" כל דבר שהאמת כרגש וכחוויה פנימית היא השאיפה הפנימית ש

 –.שתהיה האמת מבוססת ומושרשת במציאות,הן המציאות העליונה יתגלה כמציאות יציבה בעולם –
 האמת האלקית הגדולה,והן המציאות התחתונה.

 
מדת האמת הפנימית של הנפש יוצרת חשק והשתוקקות פנימית להפוך את כל העולם אם כן,

לבעל קיום מעשי ומציאות  -כוחות ורצונות שעדיין לא התממשו  עולם מלא -הפנימי של הנפש 
 .החשק הזה הוא שמוליד את התענוג מההתקשרות אל המציאות וההשפעה אליהאמיתית.

 
ואינה  'סטרא אחרא'התקשרות סתמית לשם תענוג חולף ולא לשם האמת לשמה היא מתחבולות ה

( אלא "שכפולים" של המציאות שהייתה כבר,וז"ש מולידה חידושים אמיתיים בעולם )שזו סימנה של ברכה
 ."אל אחר אסתריס ולא עביד פירין"

 הפריה והרבייה האמיתית )פנימיות היסוד( מקושרת תמיד עם ספירת הדעת,המחוברת עם ספירת הכתר! 
של הספירות המודֹעות בנפש,הוא המביא את הכוחות העליונים והעצמיים ביותר  קו האמצעיהחיבור הזה ב

להתגלות ולהופיע בתוך הכוחות המודעים, וממילא להתקשר בצורה נכונה  –כוחות הכתר  –
 .)עיין היטב בזוהר הסולם,מצורע,אות סב,ד"ה וצריך שתדע(ואמיתית,מזדהה,אכפתית ומולידה ברכה 

 
 
 

 אסף אהרון מכבי
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 

 )הרב מנחם סוכות(
 

 אין ארץ ללא עם

: ַצו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם, ִכי ַאֶתם ָבִאים ֶאל ָהָאֶרץ ְכָנַען, ֹזאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתֹפל ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶשה ֵלאֹמר

 ֶאֶרץ ְכַנַען ִלְגֻבֹלֶתיָה: -ָלֶכם ְבַנֲחָלה 

ולזרעך".  בתורה מוזכרת שוב ושוב הבטחת הארץ לבני ישראל, עוד מאברהם אבינו התבשרנו על כך "לך אתננה

ובמהלך כל הגלות במצרים, היציאה והדרך במדבר מדובר על אותה מתנה. האם חשבנו פעם לשם מה? מדוע 

צריך שבורא העולם יספק לנו מקום לגור בו? האם עמים אחרים לא הסתדרו ללא הבטחות מאתו? אם הוא 

א נתן לנו את הארץ מכיוון שהיא אמור לדאוג למחסורנו, למה הוא לא מבטיח לנו אוצרות ענק וכדומה? האם הו

 הכי יפה? כשאומרים שהארץ "קדושה", למה הכוונה? האם זו סיבה לתת אותה דווקא לנו?

]המדרש תנחומא מוסיף  אמר להם הקב"ה לישראל, יכול הייתי לבראות לכם ארץ חדשההמדרש כאן מביא: 

מר, ֹכַח ַמֲעָשיו ִהִגיד ְלַעּמֹו, ָלֵתת ָלֶהם . אלא, ...לקיים מה שנא"[ארץ חמדה אחרת"יכול הייתי לבראות לכם 

  ַנֲחַלת גֹוִים.

מה זה אומר? מדוע באמת ל"סבך" אותנו בארץ עם שבע אומות בזמן שהוא יכול לברוא ארץ חדשה? מה 

 התשובה של "כוח מעשיו", איך זה עונה על השאלה? למה זה קשור דווקא לארץ?

 וכי הארץ נופלת?בנחלה" שואל כאן המדרש,  על הפסוק "זאת הארץ אשר תיפול לכם

יש אדם שהוא נאה ולבושו כעור, הוא כעור ולבושו נאה,  -..."ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַבְנִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ָשְפָרה ָעָלי" 

 הם נאים לארץ והארץ נאה להם. לכך כתיב "אף נחלת שפרה עלי". -וישראל 

אנחנו צריכים מקום לגור בו אז קיבלנו שטח. הוא גם  -נו קשר רכושני הקשר של ארץ ישראל לעם ישראל אינ

לא קשר חד צדדי, הארץ היא כאן בשבילנו, זהו קשר הדדי עמוק. קשר שרק החיבור בין העם לארץ יכול להוליד. 

 כשה' ברא את העולם הוא גם התאים את צורות החיבור הנכונות, לכל בעל חי יש את המזון שלו ולכל דבר יש

 את מקומו וזמנו. החיבור הנכון הוא הנותן את היכולת לממש את הפוטנציאל הטמון בכל נברא.

ארץ ישראל היא מקום גשמי על פני כדור הארץ, אבל כשם שיש בית מקדש של מעלה וירושלים של מעלה, כך 

ו מי יש ארץ ישראל של מעלה. המשמעות היא שכשם שהגוף של כל אחד מקושר לנשמה שלו ובכך אנחנ

שאנחנו, גם לארץ יש צורך להתחבר ל"נשמתה", לחלק העליון שבה, בכדי להיות מי שהיא באמת. התפקיד של 

עם ישראל הוא לחבר בין הארץ הגשמית לזאת העליונה. זאת המשמעות העמוקה בתפילה "שתעלנו לארצנו 

 ותיטענו בגבולנו".

לים ליצור, בכך שאנחנו יכולים "להפיל" לכאן את הקדושה של הארץ תלויה בהיותנו כאן, בחיבור שאנחנו יכו

הארץ הגבוהה, השמימית. כשיעקב מגיע לשכם כתוב "ַוִיַחן ֶאת ְפֵני ָהִעיר", הוא גילה ועורר את החן שבעיר 

ֶרץ ואילו כשגלינו מארצנו נאמר "ַוֵיֵצא ִמַבת ִציֹון ָכל ֲהָדָרּה", ההדר בורח ונעלם. כשה' אומר לאברהם "ֶאל ָהָא

 ֲאֶשר ַאְרֶאָך", המשמעות היא שבזכות היותך שם תגלה כמה היא עמוקה.

והארץ משפיעה עלינו, המיוחד בה הוא שהיא מגלה לכל אחד את מקומו האמתי ואת דרכו הייחודית. "ְיֵפה נֹוף 

א הריחוק ממה ְמשֹוש ָכל ָהָאֶרץ", היא השמחה הנקייה של השמח בחלקו. ה' נתן לנו את הארץ כשהייתה בשי

שהיא, כשהייתה "נחלת גויים", רק כדי שנדע כמה הקשר הוא עמוק והדדי, כמה אנחנו והארץ צריכים זה את 

 זה בכדי להיות מי ומה שאנחנו באמת.

 

 

 



 

 

 
 בסוד הלשון

 (סף בלו)יו
 

 פרשת מסעי -ויכתוב משה על פי ה' 
 

פרשת מסעי נקראת כך כי היא פותחת בציווי של ה' מפיו ממש, שעל משה לכתוב את מסעיהם של בנ"י במדבר.        

. ומתרגם אונקלוס,  לג,ב()במדבר ואלה מסעיהם למוצאיהם"  על פי ה'"ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם כמו שכתוב 

 .   "ַעל ֵמיְמָרא ַדייָ "

מד מלשון למוד. יוצא כי מוצא פי ה' הוא דבור לין מלשון נוע ותנועה ו ע, הוא במלוי האותיות והן: עלמה שנרמז במילה 

ניו  "החכם עילנוע ממקום למקום, כמו שכתוב  כוח מה'שהוא אותיות  חוכמהומעל כל נברא, מבחינת עליונות ה עליון

ואיך מתבצעת התנועה בעולם הרוחני? באמצעות לימוד, כמו לימוד התורה שבכתב והתורה שבעל   .)קוהלת ב,יד(בראשו"

בהוויה:  ממ"דמד והלימוד צריכה להתבצע בכל לוד. בחינת האות סרש ודמז, רשט, פהתורה:  פרד"ספה בכל שטחי 

בור. כי ללמוד זה בבחינת מחשבה הפרטית, ותלמוד זה בבחינת הלכה למעשה, וללמד חברותא זה דעשה ומחשבה, מ

     בבחינת הדבור. 

 פי. וניתן לקבל מיםהתורה, אשר נמשלה ל אור, המרמזת בצירופיה ל"מימרא"במילה  "פי"מתרגם אונקלוס את המילה 

בתוך המים את חוכמת ה' המסתיר והמצפין את סודותיו היקרים באהלה של תורה.  רואיםשל כבוד, כאשר  יראהכמה 

, יש רמז מימראאשר במילה  מ"ם, הימים והאוקינוסים בעולם. ובאות מיםאשר נסתרים בתוך ה יאורכמו עושר הדגה ב

ם ימים ולילות.  ימים ולילות שהם סך של ארבעי מ"םשה רבנו, אשר עלה להר סיני להביא את התורה לאחר מלצדיק 

ה' צווה לכתוב את המסעות בכדי להוכיח ולהוציא לאור, כי הם לא נכתבו מתוך פרי  פילכן רק משה רבנו, אשר על 

דמיונו. כי רק הוא יכול היה לפרש ולברר את התורה שבכתב להלכות המוליכות את כל העם מן המדבר אל ארץ ישראל,  

נקודות הזכות הטובות בכל אחד ואחד מבנ"י, לכן ידע להטות כרועה במטהו  בכדי להתחבר אל ה'. כי משה רבנו מצא את 

את הליכתם בדרך המיוחדת לכל אחד ואחד ולבקש עליהם רחמים מבורא עולם. ומצאתי חזוק לסיבה למסעות בנ"י 

הנסיעות של "כל הטלטולים ו: )ליקוטי הלכות ראשית הגז ה,אות טו(במדבר אצל רבי נתן, תלמידו של הרב נחמן מברסלב 

  )מגלה כח(:בנ"י הם בשביל ברור ההלכות, כי ההלכות הם בחינת רגלי הקדושה, בחינת הליכות עולם, כמו שאמרו רז"ל 

אל תקרי 'הליכות' אלא 'הלכות', כי עקר ההלוך דקדושה לילך ולהתקרב לה' יתברך, הוא על ידי ההלכות הקדושות של 

  . "התורה

, מסה הוא מלשון נסיון ומסע מלשון נסיעה. כלומר הלימוד בכל זמן מסעוהן היה  מסה יגעתי ומצאתי כי במדבר הן היה

ובכל מקום יש בו נסיון וגם נס, המקדם את האיש הישראלי במסע, המאופיין בהשגחה פרטית של ה' לתקן את נפש 

של המסע במדבר על חטא המרגלים אשר חלקו על משה רבנו הצדיק, הוא לכאורה מצד מידת הדין  עונשהנוסע. ואותו 

 -נה שמימד המקום,  -ולם ע: עש"ןהיא בשכול אותיות  ענ"שאך למעשה הוא דווקא מצד מידת הרחמים. כי המילה 

דרכו מן השעבוד לגאוה ולעבודה   פש האדם אשר עליו לתקן, במקום ובזמן היעודים, אתנמימד הזמן והמימד הרוחני הוא 

הזרה במצרים אל הגאולה בארץ ישראל בזכות אמונה בה' ובצדיק משה עבדו, הענו מכל אדם. אז בע"ה, היכן שנהיה,  

 שנזכה לצאת מימי בין המיצרים, מתוקנים בנפש ומוכנים, לגאולה השלמה, אכי"ר.
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