
 

 

 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

ְדָינִּים: המדיינים את ישראל  מִּ
 

 )במדבר לא(  הפסוק של הפרשה

ְדָינִּים ַאַחר ֵתָאֵסף  ֶאל ַעֶמיָך. )ב( ְנֹקם נְִּקַמת ְבֵני יְִּשָרֵאל ֵמֵאת ַהמִּ
 

 פשט הפסוק

 נים לבני ישראל בטרם ימות. ימשה מצווה לנקום את מה שעשו המדי
 

 במדבר פרק ל(   )מדרש אגדה   הפסוק  האגדה על

ְדָינִּים" , רצה לומר המדיינים אותנו, מלשון מריבה. דבר ]בפסוק שלנו[ "ְנֹקם נְִּקַמת ְבֵני יְִּשָרֵאל ֵמֵאת ַהמִּ

אחר: מיד ויבחר משה מן העם, בוא וראה חסידותו של משה רבינו עליו השלום, שהקב"ה תלה אסיפתו 

על מלחמת מדין, והיה למשה לעכב את המלחמה כדי שיאריכו ימיו, ולא עשה כן! אלא מיד  ]פטירתו[

ח בגדולתן של ישראל. דבר אחר נקום נקמת. הקב"ה אמר צווה שילכו למדין לנקום, ראה כמה היה שמ

]אני למשה נקם בעצמך, והוא שלח אחרים, אלא על ידי שנתגדל במדין אמר אינו דין שאני מכיר להם 

, וכן המשל אומר באר ששתית ממנו מים אל תזרוק בה אבן, מכיר להם טובה על מה קיבלתי מהם בעבר[

 וכן עשה משה.
 

 נקודות למחשבה

"ָצרֹור ֶאת בתחילת פרשת בלק מצווה ה' את משה רבנו להכות במדיינים עקב הרע שגרמו לישראל:  כבר

ים ֵהם ָלֶכם ְבנְִּכֵליֶהם ֲאֶשר נְִּכלּו ָלֶכם ַעל ְדַבר ְפעֹור ְוַעל ְדַבר י ֹצְררִּ יֶתם אֹוָתם: כִּ כִּ ְדָינִּים ְוהִּ י"  ַהמִּ ָכְזבִּ

"ַויְִּצְבאּו הצבא למשימה הקשה: ומיד שולח משה את  ביתר שאת על הציוויובפרשתנו חוזר הקב"ה . )במדבר כה(

ָּוה ה' ֶאת ֹמֶשה ַוַיַהְרגּו ָכל ָזָכר" ְדָין ַכֲאֶשר צִּ  . ַעל מִּ

 נשאלת השאלה מדוע זעמו של הקב"ה מופנה במיוחד כלפי מדין ולא כלפי מואב אשר גם התעמת ִעם עם 
אגדתנו לומדת מהשם "מדינים", שהם "התדיינו" עם ישראל, מלשון מדון ומריבה. ומוסיף רבנו בחיי:   ישראל?

אבל מדינים נתעברו על ריב לא ]מפני עצמת עם ישראל[)...(,  "המואבים לא נכנסו לדבר אלא מחמת יראה
ך חשש קיומי, לא נגזר כליה. לעומת ". אכן, התורה מבדילה בין אויבי ישראל השונים. על מואב, שנלחם מתולהם

ְדָין" נקודות התורפה הרוחנית של העם:  זאת, מדין פעל בערמה כנגד יא מִּ י ַבת ְנשִּ . "ַעל ְדַבר ְפעֹור ְוַעל ְדַבר ָכְזבִּ
במילים אחרות, מדין יזם התקפה ערכית שמטרתה להפיל בני ישראל לרמה השפלה של עבודה זרה גילוי עריות. 

היסטוריה חזר על עצמו מאבקם של שונאי ישראל בשני אופנים אלה. לצד רדיפות ופגיעה גופנית, התנהל לאורך ה
ולית. מטרת העימות היה להוכיח את עליונותה של האמונה תיה הקיגם מאבק אידאולוגי עיקש בעיקר מצד הכנס

" disputationהמפורסמים הנקרא "הנוצרית על היהדות על ידי דיונים כפויים בין רבנים וכמרים. אחד מהדיונים 
 בנושא התלמוד. ולמרות ניקולס דוניןבין רבי יחיאל למומר  1240-]מריבה[ בצרפתית עתיקה, התנהל בפריס ב

 שהצד היהודי הצליח להגן על מורשתו ואמונתו, נפסק שכל ספרי התלמוד של הקהילה ישרפו בכיכר העיר. 

  ֹטר"התורה מצווה ֹקם ְוֹלא תִּ )ויקרא יט( ]איסור הקלה שבנקמות[ ולכן קשה להבין למה ה' דורש נקמה   "ֹלא תִּ
תיקון לרע שנעשה, אך באה לספק את תחושת מהמדינים. לכאורה, נקמה הינה פעולה הרסנית שאינה גורמת שום 

תכן לדבר על נקמה אצל שהקב"ה, שהוא כולו טּוב ואהבה? מסביר הרש"ר הירש יהתסכול והעלבון של הנפגע. הי
של פיצוי ושיקום   לוהית היא מעשה-[ שהמילה "נקם" קרובה לשורש "קם", והנקמה הא19-]גרמניה מאה ה

שבו נפל. במקרה שלנו, רק מלחמת חרמה במדינים יכולה להבטיח את המקים את הנפגע )עם ישראל( מהבור 
המדינים,  מאתמדינים אלא נקמה בסיכול המזימה שלהם נגד עם ישראל. ומדייק הרש"ר הירש שלא כתוב נקמה 

הקב"ה ביקש ממשה לנקום נקמת ישראל, אבל משה עצמו   על מנת שלא יוכלו עוד להזיק לעם ישראל.
ְדָין""ָלֵתת נִּקְ   מצווה  . פגיעה בישראל היא פגיעה בה'!ַמת ה' ְבמִּ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A1_%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A1_%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F


 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 חלק ג' - כוח ההודיה )הוד( שבנפש
 

החלטה של האדם להתמיד בדרכו הישרה גם כשאין הוא רואה את היעד.  – "הסכם חזק בנפש" הוד פירושו

המתעקשת לשמור על הדרך  כוח להתמדהההוד נותן  בעוד הנצח נותן כוח להתעצם כדי לנצח מכשולים,

גם במצבי אי  להעניק ודאותההוד מסוגל  –הישרה גם כשאין חשים בכך כל טעם ואין כל גילוי אור בנפש 

 ודאות קיצוניים.

יש לו בושה בזה  זה כאשר לא נעים לאדם להודות, )אבות ה,ז(בחינה נוספת בהבנת 'מודה על האמת' 

 ובכל זאת הוא מודה על האמת. עשיתי מעשה פלוני', שהוא יגיד 'כן אני

מכיוון  הוא בעצם מבטל את עצמו, בדבר, להודות על האמת למרות שהוא מתביישכאשר האדם מוכן 

 שהבושה היא בחינת ביטול של הנפש.

כאשר אדם צריך להחזיר חובות  לדוגמא, קשורה גם היא עם הביטול. מלשון 'מודה על האמת' כנ"ל, הודיה,

 . ישנם אנשים שאינם מסוגלים להחזיר חובות,להכיר שלא הכול שייך אליוהוא צריך  או ציוד שלווה מחברו,

 מבחינתם הם רוצים להשאיר את הדבר אצלם. זאת מכיוון שאינם מוכנים להרגיש שדבר מסוים ייפרד מהם,

וותני, ולהחזיר לזולתו את הוא מוכן לבטל את רצונו התא אדם שיש לו תכונה של הודיה שהיא נקודת ביטול,

 לתת משלו ללא רצון לתמורה. ואדרבא, כל מה שאינו שלו,

אלא היא  מאידך אם אדם הינו עז פנים ולא מתבייש להודות ודאי שאין הודאתו נובעת מחמת ביטול עצמו,

נאמר ועל זה  נובעת מחמת ביטול כל העולם שלא נחשבים לפניו לכלום וממילא אין ממי להתבייש ולהודות,

 : "עז פנים לגיהנם".)אבות ה,כ(

הביטוי  –. הוידוי הוא המצווה המעשית של התשובה וידוי אמתעניינה  בחינה נוספת ב"מודה על האמת",

הוידוי צריך לבטא רגש כנה ואמיתי, תמימות החושפת את רגש החרטה  גם כאן, המעשי של תשובת הלב.

 אחרת יקרא "טובל ושרץ בידו". הפנימי,

 

 :שתי בחינות וידויישנן 

וממילא  יש בוידוי הודאה ברורה וגלויה כלפי חוץ כי המעשה שנעשה הוא חטא, –("מודה ועוזב ירוחם" 1

 גורם הוידוי לחרטה ולשינוי דרך.

הרצון  בהתוודות וחשיפת החוויות הפנימיות יש משום הערצה עצמית. –("הודי נהפך עלי למשחית" 2

עלולה להתערער *.פוח של האדם את עצמו ואת תכונותיו כמוקד העיסוקלחשיפה אישית עלול להתפתח לטי

 תחושת הבושה שבחטא ולהנציח אותו.

עוד בחינה של "הודי נהפך עלי למשחית" היא כאשר אדם נופל לעצבות בעקבות וידויו, ולכן וידוי דורש יציבות 

 בנפש!

 אנרגיה נפשית מהאדם אל חטאיו.זרימת  התנפחות חיצוניות האדם, –נקרא 'יניקת החיצונים'  *

 כריתת נפש החיצונים תהיה ע"י עקירת הרצון לחטא וכריתת גופם ע"י וידוי.

ממד גלוי נוסף של 'יניקת החיצונים'  הוא התייחסות החברה לאותם תמימים החושפים את 

לה עלו ועוד יותר מכך חשיפת חטאים ומשגים, חשיפת הרגשות, רגשותיהם ומתוודים על חטאיהם.,

 לגרום פעמים רבות לניצול ציני של  המידע נגד האדם.

 

 

 

 אסף אהרון מכבי

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 

 סוכות()הרב מנחם 
 

 איפה הנזם?

ֵריַח ִניֹחַח  ַהר ִסיַני, לְּ יָּה בְּ ֲעשֻׂ ִמיד, הָּ ה ַלה', -ֹעַלת תָּ  ִאשֶּׁ

למה כוונת הכתוב "העשויה בהר סיני"? הרי קורבן התמיד, כשמו כן הוא, תמיד. כלומר הוא קרב כל יום, אז 

 למה הוא מיוחס להר סיני?

ת, אֹוי המשנה באבות מלמדת:  רֶּׁ אֹומֶּׁ זֶּׁת וְּ רֶּׁ יֹום ַבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ּוַמכְּ ל יֹום וָּ כָּ ן ֵלִוי, בְּ ַע בֶּׁ ָאַמר ַרִבי יְּהֹושֻׂ

נֱֶּׁאַמר "נֶּׁזֶּׁם זָּ  א נָּזּוף, שֶּׁ רָּ ה ִנקְּ ֵאינֹו עֹוֵסק ַבתֹורָּ ל ִמי שֶּׁ כָּ ה, שֶּׁ ל תֹורָּ בֹונָּּה שֶּׁ לְּ ִרּיֹות ֵמעֶּׁ ם ַלבְּ הֶּׁ ַאף ֲחִזילָּ ב בְּ ה הָּ ר, ִאשָּ

רּות ַעל ַהלֹֻׂחת ַתב ֱאֹלִקים הּוא, חָּ ב ִמכְּ תָּ ַהִמכְּ ה וְּ ַהלֹֻׂחת ַמֲעֵשה ֱאֹלִקים ֵהמָּ אֹוֵמר "וְּ ַעם", וְּ ַרת טָּ סָּ ה וְּ ", ַאל יָּפָּ

ה... מּוד תֹורָּ ַתלְּ עֹוֵסק בְּ א ִמי שֶּׁ לָּ ן חֹוִרין אֶּׁ ָך בֶּׁ ֵאין לְּ א ֵחרּות, שֶּׁ לָּ רּות אֶּׁ א חָּ רָּ  ִתקְּ

מתנהג כשורה, מדוע זה עלבונה של התורה? זה הרי העלבון והחיסרון שלו עצמו. מה האנלוגיה אם אדם אינו 

ל"נזם זהב באף חזיר"? הרי מדובר במי שעוזב את התורה ולא בנבל שלוקח את התורה עמו. המשנה גם 

רּות אלא ֵחרּות", מה זה קשור לאמ ירה מוסיפה את הפסוק שמדבר על הלוחות ואת הדרשה "אל תקרא חָּ

 הקודמת? ולמה בכלל אותה "בת קול" יוצאת דווקא מהר חורב?

כשאנחנו שואלים מה קרה בהר סיני, התשובה הרגילה היא "מתן תורה", עם ישראל קיבל לידיו את תורת ה'. 

 כאן מלמדת אותנו המשנה שזה לא הכול, מה שקרה שם הוא הרבה מעבר לכך. 

ר נַָּתן תֹוֵכנּו. ה' לא רק נתן לנו את התורה,  בברכת התורה אנחנו מברכים, ֲאשֶּׁ ם נַָּטע בְּ ַחּיי עֹולָּ ת וְּ נּו תֹוַרת ֱאמֶּׁ לָּ

הוא נטע והטביע אותה בנו. מאז מתן תורה התורה אינה דבר חיצוני לי, היא כבר אינה דרך שאני יכול 

בן חורין" להתחבר אליה. התורה היא ממש בתוכי, אני יכול לברוח לאלף מקומות, אבל לעולם לא ארגיש "

 אם לא אהיה מחובר למה שנמצא בתוך תוכי.

התורה כל כך מחוברת אליי, שאני לא יכול לעזוב אותה, כשאדם חלילה עוזב את הדרך הזו, התורה הולכת 

יחד עמו, לכן זהו "עלבונה של תורה", אותו נזם זהב שדבק בנו גם אם נגרור אותו חלילה למבואות 

 המטונפים.

קורבנות, האפשרות לקרב את העולם ולהגביה אותו על ידי מעשינו, היא "עשויה בהר עולת התמיד, מעשי ה

 סיני", היא תולדה של אותו חיבור, של הקשר שקשר הבורא בין החומר לרוח, בינינו לתורה.

ומשמעות נוספת יש לאותה משנה. "נזם זהב באף חזיר" הוא דימוי כל כך עוצמתי לבזבוז הזה, כשאני לוקח 

ומשתמש בו במקום שאינו תורם כלום, זה זלזול כל כך גדול. זה מראה שאני לא באמת מעריך את  נזם זהב

 נזם הזהב.

בורא העולם יצר אותנו עם יכולות גבוהות כל כך, הוא נתן לנו כלים יקרים שאין כדוגמתם, חכמה, שכל, 

ח את הכלים האלו, אלו חושים. המבנה הייחודי שלנו מיועד להרבה מעבר ליכולת הישרדות. כשאני לוק

שיכולים לקחת אותי כל כך גבוה ומשתמש בהם רק לצורך חווית הנוחות בעולם הזה, זהו זלזול גדול באותם 

שאין הכלים והמשנה מוסיפה שלא רק שזהו בזיון של הכלים, גם המטרה הזו, ההנאה מהעולם, מתפספסת. 

והאושר האמתי, יגיעו רק כשאשתמש בכלים  . תחושת הסיפוקלך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה

 המיוחדים שלי למה שהם נועדו.

 

 

 



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 גאולת פנחס""

 

 )פרקי אבות פרק ד משנה א( "איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר: מכל מלמדי השכלתי"

 -זו היא חכמה  אותיות המשנה,ותשובתי הראשונה למשנה היא  בעצם איזהו חכם? הלומד מכל אדם. 

המשנה משיבה, כי להיות חכם נעוץ בציווי ה' ללמוד ולהשכיל מכל אדם. ותשובתי השנייה ולמד מכל אדם! 

עולה השאלה, איך  מכיל כל אדם., הוא הלומד -זו היא חכמה למשנה גם היא בעצם אותיות המשנה, 

 לזמן שיעוריםכוח מה'  אותיותחוכמה, באמצעות לעניות דעתי ניתן להכיל כל אדם  כל אדם? להכילניתן 

כמו כלי  מדמסתתרת המילה  למד, וכמו שבציווי המילה מידהשל הנברא, ומהו שיעור? מלשון הוויה ב

 מידותיו, המרמזים כי מטרת שעורי ה' בהוויית בן האדם הוא להשכיל באמצעות תיקון ה'רוחני של  מדידה

 ככלל ,ה' שית שכלהן אותיות  השכלתי? השכלתיהאל. מה משמעות המילה במשנה  למידות הדמותל

 תשתיתלבנות  ה'של אדם, ללמוד באמצעות התבוננות ושינון השעורים המזומנים מאת  היכולתהיא 

הם בעצם שני סוגים של רצונות, סוג ראשון של רצון, זה לקבל הנאה על מנת  הללו הכלים כלים. רוחנית של 

רצון זה הוא בעל חסרון, שהרי המקבל לא מבקש חבור עם מעניק התענוג. סוג שני של רצון, זה לקבל  לקבל,

הנאה על מנת להשפיע, רצון זה שלם, כי מקבל התענוג מבקש חבור עם מעניק התענוג, כי רצון המקבל 

ר אשר לא ניתן להשיב תענוג למעניק התענוג שלו. הבורא ברא את הרצון לקבל, חומר הבריאה כולה, חומ

לבטול, אך ניתן לנברא היכולת להשוות את צורת החומר לרצון ההשפעה של הבורא, מצורה של על מנת 

לקבל לצורה של על מנת להשפיע. כאשר ידמה האדם למידות ה' יוכל להשכיל, להשתלם ולחיות לפי מידות 

. להיות כמשה רבינו, שהכיל כל כל אדם להכיליג' מידות הרחמים של ה' וכך  -הענווה, היראה והאהבה ו

 אחד משישים רבוא בנ"י, כמו הבורא השלם בכל שלמות המכיל את הכל. 

ודקר למות את בתו של בלק המדינית ואת נשיא שבט  רומחבידיו  חפןעל כל בנ"י,  חס פנחסבפרשה שלנו 

ת, כך השתוקק פנחס שמעון יחדיו כי הוא קנא לה'. וכמו שהשתוקקו בנ"י ללוחות הברית מ"ם ימים ולילו

את  סמךמסר את נפשו על קדוש ה' אך  פנחסבנ"י ולהצילם מכליה על ידי הקדוש ברוך הוא.  רוחלקנא ל

את נשימתו של אדם  נפחנפילתן של בנ"י מן המוות, והיווה בעצם משען לכל העם כבורא בעצמו אשר 

יו, שנבע מתוך קנאה לבורא , הסיר וסילק את הזימה משורשה בזכות מעשהסיחלמעשה  פנחסהראשון. 

התברך, הבורא אשר קנא לבנ"י כי זנו ועבדו עבודה זרה לאלילים אחרים של המואבים והמדינים. השם 

השמן הקדוש שלא טומא ונחתם בחתימה של הכהן הגדול. ואכן פנחס, אשר פרחה  נס פחהן אותיות  פנחס

נשמתו בעת מעשיו אז התגלגלו בו הנשמות של נדב ואביהו. לכן ה' קדש אותו וצאצאיו לעד, להיות לו 

 "בן אלעזר בן אהרון הכהן".משפחת הכהונה כמו שכתוב ונרמז בפרשה 

נביא אשר זכה לבשר על הגאולה של עם ישראל באחרית הימים. בזוהר נכתב כי פנחס הוא למעשה אליהו ה

אין זה פלא כי זה היה בזכות פנחס, אשר למעשה היה גואל של בנ"י מן תאוות הבשרים ומן האבדון לעולמי 

ם, י, כלומר בכדי להשיג גאולה מן השעבוד לרצונות הבהמיהוגאומד להיא אותיות  גאולהעולמים. המילה 

כל אחד ואחד ללמוד ולהכיר את עצמו מעצמו ומהסביבה היכן הוא גאוותן, אנוכי בשלב הראשון, על 

ואגוצנטרי היכן הוא פועל לקבל לעצמו ופחות בכדי להשפיע ולהתחבר בצורה הנקייה ביותר לסובבים אותו. 

היכן הוא פחות מדמה את עצמו למידות ההשפעה של הבורא כמו במתנות חינם שחנן אותו, אלו אותן 

כלומר ללמוד, ללמד וליישם האגו חינם שהוא צריך לתת לסובבים אותו. השלב השני, הוא לתקן את  מתנות

 -" וחכמה בינה דעת " -"גמלכות או כתר " -"א" : "אגואת ספירות ההנהגה של הבורא הנרמזות במילה "

ו הנביא אשר יבשר ה נזכה לבוא אליהוחסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד. אז בע"ה, בזכות זה שנגאל מן הגאו

 לנו על הגאולה בבוא משיח צדקנו, אכי"ר.
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