כ"א תמוז ה'תשע"ד

מטות
כוחו העצום של הדיבור
הקב"ה ברא לאדם שני מחסומים לפני שיוציא מילה כלשהיא מפיו ,מחסום אבן = שיניים,
ומחסום בשר = שפתיים ,לכן לא יוכל אדם לבוא ולטעון לאחר שהוציא מילה מפיו לומר,
סליחה ,לא התכוונתי ...אז איך פתחת את שני הסוגרים ונתת למילה זו לצאת ממך ?!
יתרה מכך ,רגע לפני שאדם מוציא דבר מפיו זה עדיין בשליטתו ,הוא יכול להחליט ,להגיד
או לא ? לשנות או לא ? אבל ברגע שהמילה יצאה מפיך ,היא כבר לא בשליטתך ,ומה יהיו
תוצאות הדברים שאמרת ? גם זה כבר לא בשליטתך.
או ִה ׁ ָּׁשבע ׁ ְׁשבֻ ָּׁעה לֶ ְׁאסֹּר ִא ָּׁסר על נ ְׁפ ׁש ֹּו
יש ִכי יִ דֹּר נ ֶֶדר לה' ֹּ
נאמר בפרשתנו (במדבר ל,ג) ִא ׁ
רו ְׁכ ָּׁכל הי ֵֹּצא ִמ ִפיו יעֲ ֶשה :כאן מזהירה אותנו התורה מפני כוחו העצום של
ל ֹּא י ֵחל ְׁד ָּׁב ֹּ
הדיבור ,ואומרת ,התחייבת למשהו ,נשבעת למשהו – תקיים !! (לדברים חיוביים בלבד)
אדם שקידש את אשתו ואמר "הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל" (עם עשיית קניין)

עצם האמירה הפכה אותה לאשת איש ואסורה היא על כל אדם אחר .אדם לקח פירות
והכריז על הפירות שהן תרומה ,הרי שהן אסורות מרגע זה באכילה.
אם כן – מהו עניין כוח הדיבור ?
מצוות התורה בהן מחויב האדם ,מתקיימות במחשבה ,בדיבור ובמעשה .ישנן מצוות
שתחילתן בדיבור וסיומנן במעשה ,כגון אדם שנדר לשלם צדקה ,עצם
הנדר זהו תחילת המצווה ,אבל סיומה יהיה בתשלום הצדקה בפועל.
רו
אומר מרן הבן איש חי (רבינו יוסף חיים) זהו שאמרה התורה לֹּא י ֵחל ְׁד ָּׁב ֹּ
אל תיתן לדיבור שלך להיות "תלוי באוויר" ולייחל לביצוע הדבר ,אלא
פעל מיד לקיום נדרך ,שאם לא כן ,יתברר בסופו של דבר ,שהדיבור
שהוצאת מפיך לא היה דיבור של מצווה אלא של עבירה היה...
מו ָּׁצא ְׁשפ ֶת ָּׁ
ית וגו'
יך ִת ׁ ְׁשמֹּר וְׁ ָּׁע ִש ָּׁ
שנאמר (דברים כג,כד) ֹּ
ָּׁ
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

זו כפרתך ..הצדיק והכומר
כששב ר' יום טוב בערב לח וגשום לביתו ,הרגיש כי הצינה אחזה בו .כמה ימים התעטש וחש בראשו ,אבל
בינתיים לא התייחס אל עצמו כאל חולה ,ובוודאי לא חולה מסוכן .כעבור כמה ימים החל גם להשתעל ,והשיעול
הכביד מעט על הנשימה.
השתדל ר' יום טוב לעטוף צווארו בצעיף בצאתו מן הבית ,לסגור היטב את החלונות נגד הרוחות העזות,
ולהימנע מלצאת החוצה שלא לצורך .מובן מאליו ,שלבית הכנסת המשיך ללכת ,והלא אמר הכתוב:
"בבית אלוקים נהלך ברגש" ואמרו חז"ל ,ברגש נוטריקון  :ברד ,רוח ,גשם ,שלג …
ר' יום טוב יהודי ירא שמים היה ,וחסיד מקושר לרבו ,השר שלום מבעלזא .מזג אויר סגרירי לא מנע ממנו
ללכת לבית ה'.
כאשר השיעול החמיר ,החלה זוגתו להאיץ בו לגשת לבית המרקחת ,אם שתיית חמין לא הועילה ,אולי יוכל
הרוקח לתת לו מרקחת מתאימה להקלת שיעולו .התעטף ר' יום טוב במעילו ,קשר את הצעיף סביב צווארו,
שם ידו על המזוזה ויצא אל בית המרקחת .הרוקח שמע את שיעולו ,היטה אוזנו אל ריאותיו ,ואמר" :באמת יש
לי מרקחת מוכנה לשיעול ,אבל עבורך ארקח משהו טרי".
שם הרוקח משקפיים על אפו ,הציג על השולחן צנצנות שונות שבחר מן המדפים ,והחל לערבב עשבי רפואה
שונים .הריח החריף גירה את נחיריו של ר' יום טוב והוא החל להתעטש ולהשתעל חליפות.
הרוקח ברך בפה מלא "אסותא" ,והפטיר כמה מילים בשבח התרופה שבוודאי תהיה לו לתועלת .יצא ר' יום
טוב שפוף מבית הרוקח ,נושם בכבדות את האוויר הצח ,ורגליו מתנודדות מחמת חולשה.
ה ימים הבאים לא הביאו אתם הטבה לר' יום טוב .חומו עלה וחולשתו גברה .זוגתו החלה להפציר בו לנסוע
לרופא בעיר הגדולה" .הרוקח המקומי אינו מומחה דיו לבעיות מסובכות…" – התחננה בפניו.
פני ר' יום טוב הרצינו" :חסיד מקושר אני לרבי ,ה'שר שלום' מבעלזא ,וחסיד אינו עושה מאום בלי לשאול את
רבו .אסע אליו – ובעז"ה תעלה ארוכה למחלתי".
צררה זוגתו עבורו שקית עם צידה לדרך ,ובעיניים דמועות שלחה אותו לשלום.
עייף ומותש הגיע ר' יום טוב לבעלזא .כיון שחילץ מעט את עצמותיו ,הלך אל הרבי.
בצאתו מחדר הרבי ,היה ר' יום טוב מבולבל לחלוטין .הוא שיחזר את דבריו ,אולי ייזכר בפרט נוסף ,במשהו
שישפוך אור ,שיוכל להבין מעט את הבלתי מובן כל כך… אבל ככל שהעמיק לחשוב ,רק הסתבך יותר ויותר.
וכך ,שקוע בשרעפיו ,הגיע לאכסניה .הוא החליט לאכול משהו ,לסעוד קמעה את לבו ,ואחר שינוח מעט יחשוב
שוב מה עליו לעשות.
כשקם ר' יום טוב משנתו ,נטל ידיו ,שפשף עיניו ובשניות הראשונות חשב כי חלם חלום משונה ,אבל אט אט
שב לעצמו וזכר בברור את אשר אמר לו הרבי" :סע לעיירה פלונית .הכומר המקומי יוכל לעזור לך"!
חסיד אמיתי היה ר' יום טוב ,ובדברי רבו לא פקפק לרגע .כאשר הבין כי אלו היו דברי הרבי ,חשב כי גם כאשר
אינו מבין את כוונתו הקדושה ,יקיים את דברו .הוא לבש את בגדיו העליונים ויצא לדרך לעבר עיירה פלונית,
אליה שלחו הרבי.
כשהגיע ר' יום טוב לעיירה ,החל לחקור ולדרוש בזהירות על הכומר המקומי .האכסנאי ,אצלו התארח ,השיב:
"למה אתה שואל עליו? לא שמעת ברחוב כי הוא מת היום"?
ר' יום טוב החווה בידו תנועה סתמית .הוא נטל את צרורו והתכונן לשוב על עקבותיו .אבל לא לביתו – כי אם
בחזרה אל הרבי ,הוא חייב לפתור את התעלומה .לבקש הסבר על הבלתי מובן.
בחדרו של הרבי עמד ר' יום טוב בראש מורכן" .ר ..רבי – "..החל לגמגם – "אולי לא הבנתי… אבל נסעתי
לעיירה ההיא ונודע לי כי הכומר מת באותו יום בו הגעתי ..ו"..
הרבי החווה בידו הקדושה" :נושעת .יום טוב .שלחתיך לעיירה פלונית כדי להעביר את מחלתך לכומר .הלא
אמרתי לך כי הוא יוכל לעזור לך… ובכן ,הכומר היה כפרתך ומת ,ואתה תלך ותכנס לחיים טובים ולשלום"!
יצא ר' יום טוב הנרגש מחדרו של הרבי ,ושם לב כי בשעות האחרונות לא השתעל כלל .גם הכבדות והחולשה
החלו לסור ממנו ,והוא החל להרגיש כחולה שמחלים ,ושב לאיתנו.

מלחמת מדין
או ִה ׁ ָּׁשבע ׁ ְׁשבֻ ָּׁעה
יש ִכי יִ דֹּר נ ֶֶדר לה' ֹּ
פרשת השבוע מתחילה בפרשת נדרים (במדבר ל,ג) ִא ׁ
רו ְׁכ ָּׁכל הי ֹּצֵ א ִמ ִפיו יעֲ ֶשה:
לֶ ְׁאסֹּר ִא ָּׁסר על נ ְׁפ ׁש ֹּו ל ֹּא י ֵחל ְׁד ָּׁב ֹּ
והפרשה הסמוכה אליה היא מלחמת מדין( ,במדבר לא) (א) ויְׁ ד ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹּשה ֵלאמֹּר( :ב)
נְׁ קֹּם נִ ְׁקמת ְׁבנֵי יִ ְׁש ָּׁר ֵאל ֵמ ֵאת ה ִמ ְׁדיָּׁנִ ים אחר ֵת ָּׁא ֵסף ֶאל ע ֶמ ָּׁ
יך( :ג) ויְׁ ד ֵבר מ ׁ ֶֹּשה ֶאל ָּׁה ָּׁעם
לֵ אמֹּר ֵה ָּׁח ְׁלצו ֵמ ִא ְׁת ֶכם אֲ נָּׁ ׁ ִשים ל ָּׁצ ָּׁבא וְׁ יִ ְׁהיו על ִמ ְׁדיָּׁן לָּׁ ֵתת נִ ְׁקמת ה' ְׁב ִמ ְׁדיָּׁן:

ונשאלת השאלה  -למה נסמכה מלחמת מדין לפרשת הנדרים ?
מתרץ הרוקח (רבי אלעזר מוורמייזא) ואומר ,מהסמיכות של הפרשיות ניתן ללמוד שכאשר
אדם נמצא בצרה ,כדאי לו לנדור נדר ,וזה מסייע לאדם להתגבר על אותה צרה ,כפי שניתן
ללמוד גם מיעקב אבינו בעת שהיה בצרה וברח מעשיו (בראשית כח -ויצא) (כ) ו ִידר יעֲ קֹּב נ ֶֶדר
הולֵ ְׁך וְׁ נָּׁ תן ִלי לֶ ֶחם לֶ אֱ כֹּל
לֵ אמֹּר ִאם יִ ְׁהיֶה אֱ ל ִֹּהים ִע ָּׁמ ִדי ו ׁ ְׁש ָּׁמרנִ י ב ֶד ֶר ְׁך הזֶה אֲ ׁ ֶשר ָּׁאנ ִֹּכי ֹּ
לום ֶאל ֵבית ָּׁא ִבי וְׁ ָּׁהיָּׁה ה' ִלי לֵ אל ִֹּהים( :כב) וְׁ ָּׁה ֶא ֶבן הזֹּאת
ו ֶבגֶד ִל ְׁלב ֹּׁש( :כא) וְׁ ׁש ְׁב ִתי ְׁב ׁ ָּׁש ֹּ
ְׁ
אֲ ׁ ֶשר ש ְׁמ ִתי מ ֵצ ָּׁבה יִ ְׁהיֶה ֵבית אֱ ל ִֹּהים וְׁ כֹּל אֲ ׁ ֶשר ִת ֶתן ִלי ע ֵשר אֲ ע ְׁש ֶרנו לָּׁ ך:

רבינו בחיי (רבי בחיי בן אשר אבן חלואה) מתרץ ,שקדמה פרשת נדרים לפרשת מלחמת מדיין,
משום שהקב"ה כבר נשבע שמשה לא ייכנס לארץ ישראל ,ולכן אינו יכול להפר את נדרו.
לכן נאמר במלחמת מדין ,שלאחר המלחמה – אחר ֵת ָּׁא ֵסף ֶאל ע ֶמ ָּׁ
יך:
ואם כבר מלחמה ,אז מה עם המואבים ,הלא הם היו בעניין השיטים?
את השאלה הזו מתרץ רש"י – (רבי שלמה יצחקי) בשתי תשובות[ ,א] המואבים נכנסו לתוך
הסיפור משום שפחדו מבני ישראל ,אולם המדיינים הם התערבו בריב לא להם[ .ב] אמר
הקב"ה שממואב יש עדיין שתי נשים חשובות שצריכות לבוא מעמון ומואב בקהל ה' והן
רות המואביה ונעמה העמונית ,אשתו של שלמה המלך – אמו של אחאב.
כאשר הקב"ה מצווה את משה לצאת למלחמה ,נאמר בפסוק נְׁ קֹּם נִ ְׁקמת ְׁבנֵי יִ ְׁש ָּׁר ֵאל ֵמ ֵאת
ה ִמ ְׁדיָּׁנִ ים ,ואילו משה רבנו ,כאשר הוא אומר את הדברים לבני ישראל ,משנה ואומר לָּׁ ֵתת
נִ ְׁקמת ה' ְׁב ִמ ְׁדיָּׁן.

ומדוע שינה משה רבנו את דברי הקב"ה ?
כאן טמון יסוד עמוק המלווה את כל ההיסטוריה של עם ישראל .אומר משה לפני הקב"ה,
כל הגויים שונאים ורודפים אותנו רק מעצם היותנו יהודים שומרי תורה ומצוות ,שהרי אם
היינו ערלים ועובדי עבודה זרה ככל הגויים לא היו שונאים ורודפים אותנו ,לכן מלחמת
ישראל במדין היא בגדר לָּׁ ֵתת נִ ְׁקמת ה' ְׁב ִמ ְׁדיָּׁן ,שהנקמה שלך היא שאנו עבדיך .מובא
במדרש תנחומא – פרק לא ,סימן ג  -אמר משה :ריבון העולם ,אם היינו ערלים או עובדי
עבודה זרה או כופרים במצוות ,לא היו שונאים אותנו ולא רודפין אחרינו ,אלא בשביל
תורה שנתת לנו .לכך הנקמה שלך .הוי ,לתת נקמת ה' במדין.
וזה מצביע על יסוד האנטישמיות ,שהשנאה היא מעצם היותנו יהודים ,ואיננה מחלוקת של
טריטוריה ,שהרי בכל העולם רדפו את היהודים .ואין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמים.
.

הקב"ה מודיע למשה רבנו שלאחר המלחמה ֵ -ת ָּׁא ֵסף ֶאל ע ֶמ ָּׁ
יך .משה רבנו ללא היסוס
מיד הולך לבצע את המצווה ,שאם היה רוצה היה יכול לעכב את היציאה למלחמה
"ולהרוויח זמן" .גם בני ישראל ידעו על כך ,ולכן הם לא רצו לצאת למלחמה שנאמר בפסוק

(במדבר לא,ה) ו ִי ָּׁמ ְׁסרו ֵמאלְׁ ֵפי יִ ְׁש ָּׁר ֵאל ֶאלֶ ף למ ֶטה ׁ ְׁשנֵים ָּׁע ָּׁשר ֶאלֶ ף חֲ לו ֵצי ָּׁצ ָּׁבא:
שלשון ו ִי ָּׁמ ְׁסרו = נמסרו בעל כורחם ,שלא רצו בני ישראל שמנהיגם משה רבנו יסתלק מן

העולם .על כך אומר ,רש"י – (רבי שלמה יצחקי) להודיעך שבחן של רועי ישראל ,כמה הם
חביבים על ישראל ,עד שלא שמעו במיתתו מה הוא אומר ,עוד מעט וסקלוני ,ומששמעו
שמיתת משה תלויה בנקמת מדין ,לא רצו ללכת ,עד שנמסרו על כרחן:
יתי ִעם
יהושע בן נון המנהיג שאחרי משה ,קיבל הבטחה מהקב"ה (יהושע א,ה) כאֲ ׁ ֶשר ָּׁהיִ ִ
משה ֶא ְׁהיֶה ִע ָּׁמ ְׁך ,כלומר גם יהושע היה צריך למות בגיל  .021אולם יהושע שתפקידו לכבוש
ֶׁ

את ארץ ישראל מידי  10מלכים שהיו בה ,משך את פרק הזמן מעבר למצופה ,וזהו שנאמר
הו ׁ ֻשע ֶאת ָּׁכל ה ְׁמלָּׁ ִכים ָּׁה ֵא ֶלה ִמ ְׁל ָּׁח ָּׁמה .אומר מדרש
(יהושע יא,יח) י ִָּׁמים ר ִבים ָּׁע ָּׁשה יְׁ ֹּ
ית ,הֲ ֵרינִׂי ְמ ַקצֵ ר
רבה :סדר מטות – פרשה כב ,סימן הָ .אמַ ר ל ֹו הַ ָּקדוֹׁש בָּ רּוְך הּוא וְ כְָּך עָּ ִׂש ָּ
ְׁשנו ֶֹתיָך עֶ ֶשר ָּׁשנִׂים .ואכן יהושע נפטר בגיל .001

עם ישראל יוצא למלחמה
מלחמת ישראל במדיין היא מלחמה יוצאת דופן ,זו המלחמה היחידה שתופסת עשרות
פסוקים בתורה ,המפרטים את השלל ואת חלוקת השלל.
כאשר משה רבנו מגייס את עם ישראל למלחמה הוא נותן פקודה [ -ג] ויְׁ ד ֵבר מ ׁ ֶֹּשה ֶאל
ָּׁה ָּׁעם לֵ אמֹּר ֵה ָּׁחלְׁ צו ֵמ ִא ְׁת ֶכם אֲ נָּׁ ׁ ִשים ל ָּׁצ ָּׁבא וְׁ יִ ְׁהיו על ִמ ְׁדיָּׁן לָּׁ ֵתת נִ ְׁקמת ה' ְׁב ִמ ְׁדיָּׁן[ :ד] ֶאלֶ ף
למ ֶטה ֶאלֶ ף למ ֶטה ְׁלכֹּל מט ֹּות יִ ְׁש ָּׁר ֵאל ִת ׁ ְׁשלְׁ חו ל ָּׁצ ָּׁבא:

מבנה הפקודה :מי יוצא לקרב ? ֵה ָּׁחלְׁ צו ֵמ ִא ְׁת ֶכם אֲ נָּׁ ׁ ִשים ל ָּׁצ ָּׁבא ,אנשים = צדיקים.
מה המטרה ? לָּׁ ֵתת נִ ְׁקמת ה' ְׁב ִמ ְׁדיָּׁן:
ֶאלֶ ף למ ֶטה ֶאלֶ ף למ ֶטה .אלף למלחמה ,אלף ללמוד תורה.
גודל הכוח ?
כאן טמון יסוד שבו יש שילוב של גשמיות עם רוחניות ,זהו "שוויון בנטל" אמיתי.
מכל שבט נלקחו  2,111איש ,על כל לוחם שהוא צריך להיות גם צדיק כדי שלא ימות בקרב
בגלל חטאו ,יושב אדם בבית המדרש ולומד תורה להצלחת המלחמה ושלום הלוחמים.
לכן הדגישה התורה [ה] ו ִי ָּׁמ ְׁסרו ֵמאלְׁ ֵפי יִ ְׁש ָּׁר ֵאל ֶאלֶ ף למ ֶטה ׁ ְׁשנֵים ָּׁע ָּׁשר ֶאלֶ ף חֲ לוצֵ י ָּׁצ ָּׁבא:
החידוש במלחמה זו הוא שגם שבט לוי יצא להילחם וידוע שכאשר שבט לוי נמנה במניין
שנים עשר השבטים ,אז שבט יוסף אינו מתפצל ,מבאר התפארת יהונתן (רבי יהונתן אייבשיץ),
שבט לוי – יוצא למלחמה למרות שלכאורה עליהם לעכב את היציאה שהרי משה משבט
לוי ,ובתום המלחמה אמור משה להיאסף אל עמיו.
שבט אפרים – לא יוצא למלחמה ,כדי שלא יאמרו שהוא מזרז את מיתת משה ,משום
שיהושע המנהיג הבא ,הוא משבט אפרים.

במלחמות ישראל יש להבדיל בין מלחמת רשות למלחמת מצווה .במלחמת רשות יוצאים
רק אנשים צדיקים ,דהיינו שלא יהיה בהם ספק כלשהוא שנאמר (דברים כ -שופטים)
על ארבעה סוגי אנשים שפטורים לצאת למלחמה (ה) וְׁ ִד ְׁברו ה ׁש ְֹּׁט ִרים ֶאל ָּׁה ָּׁעם לֵ אמֹּר ִמי

יש א ֵחר
כו יֵלֵ ְׁך וְׁ י ָּׁׁשֹּב ְׁל ֵב ֹּ
יש אֲ ׁ ֶשר ָּׁבנָּׁ ה ביִ ת ָּׁח ָּׁד ׁש וְׁ לֹּא חֲ נָּׁ ֹּ
יתו ֶפן יָּׁמות ב ִמ ְׁל ָּׁח ָּׁמה וְׁ ִא ׁ
ָּׁה ִא ׁ
ְׁ
יש
לו יֵלֵ ך וְׁ י ָּׁׁשֹּב לְׁ ֵב ֹּ
יש אֲ ׁ ֶשר נָּׁ טע ֶכ ֶרם וְׁ ל ֹּא ִח ְׁל ֹּ
יתו ֶפן יָּׁמות ב ִמ ְׁל ָּׁח ָּׁמה וְׁ ִא ׁ
י ְׁחנְׁ ֶכנו( :ו) ו ִמי ָּׁה ִא ׁ
יתו ֶפן יָּׁמות
יש אֲ ׁ ֶשר ֵארש ִא ׁ ָּׁשה ְׁול ֹּא לְׁ ָּׁק ָּׁחה יֵלֵ ְׁך וְׁ י ָּׁׁשֹּב ְׁל ֵב ֹּ
א ֵחר יְׁ ח ְׁללֶ נו( :ז) ו ִמי ָּׁה ִא ׁ
יש הי ֵָּׁרא
יש א ֵחר יִ ָּׁק ֶח ָּׁנה( :ח) וְׁ י ְָּׁׁספו ה ׁש ְֹּׁט ִרים לְׁ ד ֵבר ֶאל ָּׁה ָּׁעם וְׁ ָּׁא ְׁמרו ִמי ָּׁה ִא ׁ
ב ִמ ְׁל ָּׁח ָּׁמה וְׁ ִא ׁ
ְׁ
בו:
יתו וְׁ ל ֹּא יִ מס ֶאת ְׁלבב ֶא ָּׁחיו ִכלְׁ ָּׁב ֹּ
וְׁ ר ְׁך ה ֵל ָּׁבב יֵלֵ ך וְׁ י ָּׁׁשֹּב ְׁל ֵב ֹּ

ובמלחמת מצווה – אין לאף אחד פטור ,אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה יוצאים למלחמה.
וכאן ,מלחמת ישראל במדיין היא מלחמת מצווה ,שהרי הקב"ה צווה לצאת למלחמה,
ונאמר ֵה ָּׁח ְׁלצו ֵמ ִא ְׁת ֶכם אֲ נָּׁ ׁ ִשים ל ָּׁצ ָּׁבא,
אם כך ,יש לשאול ,אם מדובר במלחמת מצווה ,אז למה רק צדיקים נבחרו למלחמה ?
אם נתבונן נראה שמכל שבט גויסו  2,111איש ,וסה"כ  20,111איש .בדיוק מספר ההרוגים
במגפה בשיטים  -ו ִי ְׁהיו ה ֵמ ִתים במ ֵג ָּׁפה א ְׁר ָּׁב ָּׁעה וְׁ ֶע ְׁש ִרים ָּׁאלֶ ף:
גם במלחמה נגד עמלק שלח משה את יהושע לבחור אנשים=צדיקים( ,שמות יז,ט -בשלח)

ֹּאש
הו ׁ ֻ
ֹּאמר מ ׁ ֶֹּשה ֶאל יְׁ ֹּ
וי ֶ
שע ְׁבחר לָּׁ נו אֲ נָּׁ ׁ ִשים וְׁ ֵצא ִה ָּׁל ֵחם בעֲ ָּׁמלֵ ק ָּׁמ ָּׁחר ָּׁאנ ִֹּכי נִ ָּׁצב על ר ׁ
ה ִג ְׁב ָּׁעה ומ ֵטה ָּׁהאֱ ל ִֹּהים ְׁבי ִָּׁדי :משה רבינו לא יוצא למלחמת עמלק אלא נשאר "בחמ"ל
התפילות" עם אהרון הכהן וחּור בן אחותו מרים (שמות יז,י -בשלח) ומ ׁ ֶֹּשה אהֲ רֹּן וְׁ חור ָּׁעלו
ֹּאש ה ִג ְׁב ָּׁעה:
ר ׁ
גם כאן במלחמת מדיין ,שולח משה את פנחס לקרב ,ו ִי ׁ ְׁשלח א ָֹּּׁתם מ ׁ ֶֹּשה ֶאלֶ ף למ ֶטה ל ָּׁצ ָּׁבא
ָּׁדו :ובחמ"ל
רות ה ְׁתרו ָּׁעה ְׁבי ֹּ
א ָֹּּׁתם וְׁ ֶאת ִפינְׁ ָּׁחס ֶבן ֶא ְׁל ָּׁעזָּׁ ר הכ ֵֹּהן ל ָּׁצ ָּׁבא ו ְׁכלֵ י הק ֶֹּד ׁש וחֲ צ ְֹּׁצ ֹּ

התפילות היו משה רבינו ,אלעזר הכהן ויהושע בן נון.

משה עצמו לא נלחם במדין משתי סיבות[ .א] הוא נמצא "בחמ"ל התפילות" [ב] משה גדל
במדיין ,חותנו ואשתו משם ,ולכן משום הכרת הטוב לא יצא אישית למלחמה.
ומהיכן למד משה את עניין הכרת הטוב ? ממכות מצרים ,שהרי הקב"ה אמר לו שלא הוא
יכה ביאור ,כי היאור שמר עליו ולא טבע בו .ולא בעפר ,כי בעפר הוא טמן את המצרי שהרג,
ולכן אהרון הוא זה שהיכה ביאור ובעפר .מכאן למד משה רבנו את עניין הכרת הטוב ואמר
קל וחומר ,אם יש הכרת טובה לדומם ,על אחת כמה וכמה שיש להכיר טובה לבני האדם.
במלחמה מול עמלק נשלח יהושע בן נון להילחם ואילו כאן במלחמת מדין ,שולח משה רבנו
את פנחס להילחם עם כלי הקודש והחצוצרות[ .ו] ו ִי ׁ ְׁשלח א ָֹּּׁתם מ ׁ ֶֹּשה ֶאלֶ ף למ ֶטה ל ָּׁצ ָּׁבא
ָּׁדו:
רות ה ְׁתרו ָּׁעה ְׁבי ֹּ
א ָֹּּׁתם וְׁ ֶאת ִפינְׁ ָּׁחס ֶבן ֶא ְׁל ָּׁעזָּׁ ר הכ ֵֹּהן ל ָּׁצ ָּׁבא ו ְׁכלֵ י הק ֶֹּד ׁש וחֲ צ ְֹּׁצ ֹּ

ניתן אולי לתרץ שיהושע בן נון נשאר עם משה ואהרון "בחמ"ל התפילות" משום שחּור נרצח
על ידי הערב רב בזמן חטא העגל.
מדוע דווקא פנחס נשלח להילחם ?
מה מיוחד במלחמת מדין שהיה צריך את כלי הקודש והחצוצרות ?

הגמרא במסכת סוטה ,מג/א מבארת מדוע נבחר פנחס .תנא (שנינו)  ,לא לחנם הלך
פינחס למלחמה אלא ליפרע דין אבי אמו (סבו מצד האמא) שנאמר (בראשית לז,לו– וישב)
ב ִחים למימרא( ,שואלת
פו ִטיפר ְׁס ִריס פ ְׁרעֹּה שר הט ָּׁ
ֹּתו ֶאל ִמ ְׁצ ָּׁריִ ם ְׁל ֹּ
וְׁ ה ְׁמ ָּׁדנִ ים ָּׁמ ְׁכרו א ֹּ

הגמרא) דפינחס מיוסף קאתי ?
למלחמת מדיין ?) והא כתיב (והלא

(רוצה אתה לומר שפנחס בא מזרעו של יוסף ? ולכן יצא

כתוב במפורש)( ,שמות ו,כה– וארא) ְׁו ֶא ְׁל ָּׁעזָּׁ ר ֶבן אהֲ רֹּן

לו ֶאת ִפינְׁ ָּׁחס,
לו ְׁל ִא ׁ ָּׁשה ו ֵתלֶ ד ֹּ
יאל ֹּ
לו ִמ ְׁב ֹּנות פו ִט ֵ
לָּׁ קח ֹּ

(כלומר אמא של פינחס היא בתו של

פוטיאל הוא יתרו) מאי לאו (שהרי ודאי שיש לומר) מיתרו קאתי (שבא מיתרו ופנחס נכדו,
ונקרא שמו פוטיאל כי )..שפיטם עגלים לעבודת כוכבים ? לא( ,לא כך ,אלא ש )..מיוסף
(שפנחס מצאצאי יוסף הוא שגם הוא נקרא פוטיאל משום ש )..שפיטפט ביצרו .

(ממשיכה הגמרא ומקשה) והלא שבטים מבזין אותו ,ראיתם בן פוטי זה ,שפיטם אבי אמו
עגלים לעבודה זרה יהרוג נשיא מישראל ? (מכאן משמע ,שלפי דברי השבטים נכדו של יתרו
הוא ,שלא ייתכן של יוסף ,כי ביוסף לא קשור עניין של עבודה זרה) אלא (שצריכים אנו
לומר שגם יתרו וגם יוסף נקראו בשם פוטיאל – ואומרת הגמרא שפנחס הוא גם מצד יתרו
וגם מצד יוסף)
אי (או ש )..אבוה דאימיה מיוסף אימיה דאימיה מיתרו (אבי אמו מצד יוסף ואז אמא של
אמו מצד יתרו) ואי (או שהפוך )..אימיה דאימיה מיוסף ,אבוה דאימיה מיתרו( .אמא של
אמו מצד יוסף ואז אבי אמו מצד יתרו) דיקא נמי (אומרת הגמרא ניתן לדייק זאת גם

יאל תרי משמע שמע מינה:
מהפסוק) דכתיב ִמ ְׁב ֹּנות פו ִט ֵ

(שנכתב בפסוק מבנות ולא מבת,

דהיינו שני צדדים לעניין גם יוסף וגם יתרו)

במלחמת עמלק ,ראינו את השילוב של כוח לוחם בראשותו של יהושע במקביל לכוח
התפילה בראשותו של משה רבינו .אבל ,לא ראינו שנשלחו כלי הקודש למלחמה ,שהרי
מאוד נזהרים בכלי הקודש שנאמר עליהם סוטה ,מג/א וכן הוא אומר ו ִי ׁ ְׁשלח א ָֹּּׁתם מ ׁ ֶֹּשה
ֶאלֶ ף למ ֶטה ל ָּׁצ ָּׁבא א ָֹּּׁתם וְׁ ֶאת ִפינְׁ ָּׁחס אותם ,אלו סנהדרין ,פינחס זה משוח מלחמה .ו ְׁכלֵ י
רות ה ְׁתרו ָּׁעה אלו השופרות .למלחמת מדיין לוקחים את
הק ֶֹּד ׁש זה ארון ולוחות שבו ,וחֲ צ ְֹּׁצ ֹּ
כל כוחות הקדושה של עם ישראל ,למה כל הקדושה הזו יוצאת לקרב ?
עולָּׁ ם ח ְׁסד ֹּו( :יח) ויהֲ רֹּג
בהלל הגדול (תהילים קלו) נאמר (יז) לְׁ מ ֵכה ְׁמלָּׁ ִכים ְׁגד ִֹּלים ִכי ְׁל ֹּ
עוג ֶמלֶ ךְׁ
עולָּׁ ם ח ְׁסד ֹּו( :כ) ו ְׁל ֹּ
יחון ֶמלֶ ְׁך ָּׁהאֱ מ ִֹּרי ִכי לְׁ ֹּ
עולָּׁ ם ח ְׁסד ֹּו( :יט) ְׁל ִס ֹּ
ְׁמלָּׁ ִכים א ִד ִירים ִכי לְׁ ֹּ
עולָּׁ ם ח ְׁסד ֹּו :ומלחמת מדיין לא מוזכרת בהלל הגדול – ומדוע ?
ה ָּׁב ׁ ָּׁשן ִכי ְׁל ֹּ

התשובה היא ,שמלחמת עוג וסיחון הייתה מלחמה יותר קונבנציונלית ,לעומת מלחמת
מדיין .מלחמת מדיין הייתה מלחמה של כוחות הטומאה בעולם מול כוחות הקדושה.
מכאן נבין את המשמעות של מטרת המלחמה  -לָּׁ ֵתת נִ ְׁקמת ה' ְׁב ִמ ְׁדיָּׁן:
ומהי אותה נקמה ? התשובה פשוטה .כדי להצליח בקדושה ,יש לבטל ולחסל את כוחות
הטומאה .גם האדם הפרטי ביום יום הוא נמצא "במלחמת מדיין" מלחמת הרע בטוב,
מלחמת הטהרה מול הטומאה.

כדי להיות טהור צריך לסלק את הטומאה ,אין מצב ביניים "פרווה" ,ברגע שאין קדושה
מיד חודרת הטומאה ,כמו אור וחושך – שהרי החושך הוא העדר האור.
וזוהי נקמת ה' במדיין ביטול כוחות הרשע והטומאה ובראשם בלעם בן בעור.

מלחמת מדיין = כוחות הקדושה כנגד כוחות הטומאה
כדי לנסות ולהבין קצה קצהו של משמעות מלחמת הקדושה בטומאה ,נתחיל בדברי שלמה
טוב ו ְׁב ֹּיום ָּׁר ָּׁעה ְׁר ֵאה ,גם ֶאת זֶה לְׁ עֻ מת זֶה ָּׁע ָּׁשה
טו ָּׁבה הֱ יֵה ְׁב ֹּ
המלך( ,קהלת ז,יד) ְׁב ֹּיום ֹּ
ָּׁהאֱ ל ִֹּהים ,על ִד ְׁברת ׁ ֶשל ֹּא יִ ְׁמ ָּׁצא ָּׁה ָּׁא ָּׁדם אחֲ ָּׁריו ְׁמאו ָּׁמה:
הרמח"ל (רבי משה חיים לוצאטו) אומר שהקב"ה ברא את שתי הכוחות טומאה וטהרה זֶה
ְׁלעֻ מת זֶה בכוחות שווים ,שאלמלא כך ניטלה זכות הבחירה מהאדם.

משה רבינו היה בעל נשמה גבוהה מאוד שעל ידה ניתנה תורה לעם ישראל ,ולכן לא ייחסו
יש ִמ ֵבית לֵ וִ י ו ִיקח ֶאת בת
הכתוב לאביו או לאמו אלא לשבטו ,שנאמר (שמות ב,א) ויֵלֶ ְׁך ִא ׁ
לֵ וִ י :וכמו שיש את משה רבינו שהוא יסוד הקדושה והטהרה ,מן העבר השני יש את בלעם
שהוא יסוד הטומאה ,בעל עוצמה מקבילה למשה רבינו שנאמר על בלעם (במדברכד,טז) נְׁ ֻאם
ׁש ֵֹּמע ִא ְׁמ ֵרי ֵאל וְׁ י ֵֹּדע דעת ֶעלְׁ ֹּיון מחֲ זֵה ׁשדי יֶחֱ זֶה נ ֵֹּפל וגְׁ לוי ֵעינָּׁ יִ ם:

גם בלק שהיה קוסם גדול מבלעם ,הלך לבקש מבלעם לקלל את ישראל ,משום שראה בלק
שעם ישראל מונהג בדרך על טבעית ,ובירר אצל אנשי מדיין מה כוחו של משה מנהיגם של
ישראל ,ואמרו לו כוחו בפיו – לפיכך הלך אל בלעם שגם הוא כוחו בפיו ...מצד הטומאה.
אם נתבונן נראה שתמיד מול כוח טהרה של הצדיק ,יש רשע שכוחו מצד הטומאה.
אברהם אבינו – מול נמרוד:
(בראשית כה,כט-תולדות) ו ָּׁיזֶד יעֲ קֹּב נָּׁ זִ יד ו ָּׁיבֹּא ֵע ָּׁשו ִמן ה ָּׁש ֶדה וְׁ הוא ָּׁעיֵף:
באותו היום נפטר אברהם אבינו ,שלא יראה שנכדו עשיו יצא לתרבות רעה ,ובאותו היום
הרג עשיו את נמרוד ,בא על הארוסה ,כפר בעיקר ויצא לתרבות רעה.
יעקב אבינו – מול עשיו:
באותו היום שנפטר אברהם אבינו צמחו שתי כוחות חדשים ,יעקב מצד הקדושה ועשיו מצד
הטומאה .ובאותו היום נקברו עשיו ויעקב  -גמרא (סוטה יג/א) עם חושים בן דן..
משה רבינו – מול בלעם:
אומר הקב"ה למשה רבנו ,כל עוד אתה נמצא בעולם ,מולך נמצא בלעם.
ועכשיו במלחמת מדיין הולכים להרוג את בלעם ,לכן אם הורגים את בלעם בחרב גם אתה
נאסף אל עמך.
אומר הזוהר הקדוש ,דף קצג ,עמוד ב-פרשת בלק כמה היה הסיכון של עם ישראל בסיפור
ֹמין ִׂמן יוֹמָּ א ְד ִׂא ְתבְ ֵריה עַ לְ מָּ א (לא היו ימים מאז בריאת העולם),
של בלעם ובלקָּ .לא הֲ וּו יו ִׂ
ִׂש ָּראֵ ל (שבהם הוצרכו בני ישראל לעזרתו
קּוד ָּׁשא בְ ִׂריְך הּוא בַ הֲ ַדיְיהּו ְדי ְ
יצ ְט ִׂריְך הָּ כִׂ י לְ מֶ הֱ וִׂ י ְ
ְד ִׂא ְ
ִׂש ָּראֵ ל מֵ עָּ לְ מָּ א (כמו אותם
של הקב"ה) ,כְ הַ הּוא זִׂ ְמנָּא ְדבָּ עָּ א בִׂ לְ עָּ ם לְ ֵׁשיצָּ ָאה לְ ַשנְ אֵ יהוֹן ְדי ְ
ׁשא בְ ִׂריְך הּוא (ועל זה אמר
קּוד ָּ
ימים שביקש בלעם להשמיד את עם ישראל)  .וְ עַ ל ָּדא ָאמַ ר ְ
הקב"ה) ,בִׂ לְ עָּ ם בָּ עָּ א לְ ֵׁשיצָּ ָאה לְ כּו מֵ עָּ לְ מָּ א (בלעם מבקש להשמיד אתכם) ,אֲ בָּ ל אֲ נָּא לָּא

ַאעֲ בִׂ יד הָּ כִׂ י( .אבל אני לא אעשה כן) (ירמיה ל) ִכי אֱ ֶע ֶשה כ ָּׁלה ְׁב ָּׁכל הג ֹּויִ ם אֲ ׁ ֶשר ִהד ְׁח ִת ָּׁ
יך
או ְׁת ָּׁך לֹּא אֱ ֶע ֶשה כ ָּׁלה.
ׁ ָּׁש ָּׁמה וְׁ ֹּ

ַאתוָּ ון ַדעֲ מָּ לֵק ִׂאית בִׂ י ,
וְ ָאמַ ר לֵיּה ,אֲ נָּא ְת ֵרי ְ

ׁש ַדר לְ בִׂ לְ עָּ ם (שלח בלק לבלעם,)..
ָּ
ׁ ְׁש ֵתי אוֹ ִתיוֹ ת ׁשל ע ֲָמלֵ ק)ְ ,ד ִׂאיּנּון ל''ק( ,ב-ל-ק) ְד ִׂאיּנּון ִׂסּיּומָּ א ַדעֲ מָּ לֵק .אֲ נָּא לִׂ י ל''ק ,וַ עֲ מָּ לֵק
ירּותא ב''ל
ל''ק ,לִׂ י ִׂסּיּומָּ א( ,כלומר  -סוף המילה בלק היא כמו סוף המילה עמלק) ּובָּ ְך ֵׁש ָּ
(ואצלך בלעם ההתחלה היא אותיות ב-ל-ע-ם כמו אצל ב-ל-ק ,ואילו סוף האותיות של ב-
ל-ע-ם ) דהיינו אם נחבר סוף אותיות של בלעם עם סוף אותיות של בלק = נקבל עמלק).
(א ֲִני י ֵׁש ִבי

ירּותא (רֵ ׁ ִ
ירּותא (רֵ ׁ ִ
אשית)
אשית) ְדבָּ לָּק ב''ל ,וְ ִׁׂש ָּ
ָאמַ ר לֵיּה ַרבִׂ י ִׁׂש ְמעוֹן ,הָּ כִׂ י אֵ ימָּ אָ ( ,כך ְׁ א ֱֹמר) ֵׁש ָּ
ירּותא ְדבָּ לָּק הֲ וָּ ה בֵ יּה בְ בִׂ לְ עָּ ם .וְ ִׂסּיּומָּ א ַדעֲ מָּ לֵק ,הֲ וָּ ה בֵ יּה בְ בָּ לָּק( ,בבלק יש
ְדבִׂ לְ עָּ ם ב''לֵׁ ,ש ָּ
ירּותא ַדעֲ מָּ לֵק (וסיום המילה
התחלתו של בלעם ובסיומו עמלק) וְ ִׂסּיּומָּ א ְדבִׂ לְ עָּ ם ,הֲ וָּ ה ֵׁש ָּ
בלעם היא התחלת המילה עמלק)

קּוד ָּׁשא בְ ִׂריְך הּוא חָּ ִׁׂשיב בְ גַוְ ונָּא ַאחֲ ָּרא ְׁשמֵ יהוֹן
הזוהר הקדוש ,דף קצט ,עמוד ב-פרשת בלק וְ ְ
(אבל הקב"ה כיוון אחרת בעניין שמותם)  ,בְ בָּ לָּק בַ ''ל ,בְ בִׂ לְ עָּ ם בַ ''ל ,הָּ א בִׂ לְ בֵ ''ל( .לקח
ַאתוָּ ון ִׂא ְׁש ָּתאֲ רּו
הקב"ה מבלק את ההתחלה בל ,ומבלעם את ההתחלה בל = בלבל) מַ ה ְ
(אֵ יזה אוֹ ִתיוֹ ת ִנ ׁ ְׁשאֲרו?) עֵ מֶ ''ק ,בִׂ לְ בֵ ל ִׂע ְמ ָּקא ְדמַ חֲ ָּׁשבָּ ה ִׂדלְ הוֹן(,בלבל הקב"ה מחשבתם) ְדלָּא
ִׁׂש ַתאֲ רּון בְ עָּ לְ מָּ א( .שלא ישארו וישלטו בעולם)
י ְִׁׂשלְ טּון בְ עָּ לְ מָּ א ,וְ לָּא י ְ
מדברי הזוהר הקדוש ניתן להבין כמה מסוכן היה לעם ישראל באותה תקופה ,שהרי חברו
להם שני ענקי הרשע בלק ובלעם כנגד ישראל ,אז מי הם האנשים המתאימים לצאת
למלחמה כנגד כוחות רשע כאלו גדולים ?

תפילין של יד לפני תפילין של ראש.
מדרש רבה -שיר השירים (פרשה ד,ג)ֶׁ :שּנֶאֱ מַ ר (במדבר לא ,ה) ו ִי ָּׁמ ְׁסרו ֵמא ְׁל ֵפי יִ ְׁש ָּׁר ֵאל ֶאלֶ ף
למ ֶטהָ ,אמַ ר ַרבִׂ י חֲ נַנְ יָּה בַ ר י ְִׂצחָּ ק בִׂ ְׁשנֵים עָּ ָּשר אֶ לֶף הָּ לְ כּו לְ ִׂמלְ חֶ מֶ ת ִׂמ ְדיָּןֶׁ .שעָּ לּו ִׂמן הָּ ַר ְחצָּ ה,

ַרבִׂ י ה ּונָּא ָאמַ ר ֶׁשֹלא ִׂה ְק ִׂדים אֶ חָּ ד מֵ הֶ ן ְתפִׂ לִׂ ין ֶׁשל רֹאׁש לִׂ ְתפִׂ לִׂ ין ֶׁשל יַדֶׁ ,ש ִׂאלּו ִׂה ְק ִׂדים אֶ חָּ ד מֵ הֶ ן
מׁשה ְמ ַׁשבְ חָּ ן וְ ֹלא הָּ יּו עוֹלִׂ ין ִׂמ ָּשם בְ ָּׁשלוֹם ,הֱ וֵי אוֹמֵ ר
ְתפִׂ לִׂ ין ֶׁשל רֹאׁש לִׂ ְתפִׂ לִׂ ין ֶׁשל יַד ֹלא הָּ יָּה ֶ
ֶׁשהָּ יּו צַ ִׂדי ִׂקים בְ יו ֵֹתר.
ידוע לנו שכל יהודי שמניח תפילין כל יום ,מניח את התפילין בנרתיקן לפי סדר קבוע ,והרי
שבאופן אוטומטי הוא מוציא ומניח תפילין של יד ואח"כ תפילין של ראש .אם כך מדוע
מגדיר רב הונא שמי שלא הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד ,הוא צדיק ביותר ומתאים
לצאת למלחמה ?
התשובה היא ,לאחר שראו בלעם ובלק שהקב"ה לא מאפשר להם לקלל את עם ישראל ,יעץ
בלעם עצה לבלק ואמר לו ,אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא ,וכך יצא הרעיון של החטאת
עם ישראל בשיטים על ידי בנות מואב .שיטת ההחטאה של המדיינים הייתה מובנית בעצת
בלעם ,הם הקימו שווקים ושמו נשים זקנות בפתח החנות כך שלא יחשדו בני ישראל
בהתחלה ,כאשר הגיע יהודי לפתח החנות משכה אותו הזקנה לתוך החנות כדי לראות את
הסחורה ,שם פגש את הצעירה שהשקתה אותו יין ,שפיתתה אותו למעשה זנות ,וכאשר
נמשך בתאוותו להזדקק לה התנתה זאת בעבודה זרה של בעל פעור.
את היסוד הזה ידע בלעם ,תאוות החומריות ,תאוות הזנות יסודה בלב האדם = רגש,
ותאוות העבודה זרה יסודה במוח האדם = שכל ,ולכן הציע בלעם לבנות מואב להתחיל
בעניין הזנות=הלב ,ואח"כ יהיה להם קל יותר למשוך אותם לעניין עבודה זרה=המוח,
שאם היו מנסים הפוך לא היה עולה בידם ,שהרי מקום המוח גבוה יותר מן הלב.
וכנגד זה אומר מדרש רבה ,כי רק מי שמניח קודם כל תפילין של יד – שהם כנגד הלב,
ואח"כ מניח תפילין של ראש – שהם כנגד המוח ,יוכל לצאת למלחמת מדיין.

היופי מושג רוחני
היופי הוא דבר גשמי ,רואים אותו ,אבל ההנאה ממנו היא רוחנית .התנ"ך משבח את היופי,
הוא מתייחס לנשים היפות ,חוה ,שרה אמנו ,רחל ,אסתר ועוד ..לגברים היפים ,אדם
הראשון ,יוסף הצדיק ועוד ..ליופיו של החומר ,ירושלים ,בית המקדש ועוד..
גם במצוות קבעו חז"ל לברך על ראיית בריות נאות ,קבעו על "סוכה נאה"" ,אתרוג נאה",
"תפילין נאות" ועוד ..הגמרא (ברכות נז/ב) אומרת שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן
דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים :ועם כל זאת חז"ל הבדילו את היופי ולא הפכו אותו
לפולחן כמו להבדיל היוונים והרומאים.
אם כן ,היכן עובר קו הגבול ,שבין ראיית היופי הרוחני ,לבין היופי הגשמי ?
יופי מייצג דבר מושלם ,ודבר רוחני הוא מושלם .אם אדם מסתכל על אשתו מבחינה
רוחנית ,כנשמה תאומה שלו ,החלק המשלים אותו ,אז הוא רואה את היופי שבה ,היופי
הפנימי המאיר ששייך רק לו ולה !!! (גם אם היא לא בדיוק "מלכת היופי הגשמי").
אבל ..כאשר אדם מחפש באשתו את היופי הגשמי בלבד ,אז ..לצערנו אחרי זמן מה..
מתחילות הצרות ..מתרגלים ..תמיד הוא ימצא מישהי יפה יותר ...ואז מה ?!
ודי לחכימא ברמיזא.
בפרשתנו מבקש הקב"ה לנקום את נקמת מדין ,משום שהחטיאו את עם ישראל בפריצות
בזנות ,שהרי הקב"ה שונא זימה.
בנות מואב שארבו לבני ישראל בתוך האוהל ,התלבשו בחוסר צניעות ,התאפרו בכל מיני
תכשירים שמועילים רק ליופי החיצוני שלהם ,ובכוח זה משכו והחטיאו את בני ישראל.
כולם יודעים שיופי גשמי ,אינו אמיתי ,בסופו של דבר הוא יהפוך ל"-משעמם" כי מתרגלים
אליו ,תאווה זו מטריפה את דעתו של האדם ,והוא מוכן להפוך עולמות כדי להשיג אותה,
ולאחר מכן ?! כשהוא כבר התרגל  -הוא זורק אותה...
לא זו דרכו של עם ישראל ,לא זו דרכה של תורת ישראל ,אישה הלבושה בצניעות ,בעיני
רבים תהיה מכובדת יותר מזו שהולכת בחוסר צניעות ,ולא רק בעיני שומרי התורה ,בעיני
כולם ...כל אבא לא מרגיש נעים לראות את בתו לא צנועה בפרהסיא...
לצערנו חלק מבנות ישראל עדיין דבוקות בבנות מואב ,הן הולכות על פי "צו האופנה"
שנקבע על פי איזו דמות ידועה "סלברטי" כזה או אחר ..ואנחנו מחקים אותם ? הם
הדוגמא בשבילנו ? יחד עם זאת ,נלמד זכות על אותן בנות הלבושות בחוסר צניעות שברובן
לבושות כך ,כי "ככה זה" ,הן לרגע לא חשבו להציג את עצמן כקלות דעת" ..זו האופנה" –
הן יטענו .הן אפילו לא חושבות שזה לא צנוע...
לכן על כל אחד ואחת מאתנו מוטלת החובה לקום ולצעוק "המלך ערום" ,ונזכה לטהרה
וצניעות בעם ישראל ,ולביאת משיח צדקנו במהרה בימנו – אכי"ר !!!

