ל' סיון ה'תשע"ד

חקת

שבת וראש חודש תמוז

זֹאת ֻח ַּ ּקת ַּה ּת ֹו ָרה אֲ ֶׁשר ִצ ָ ּוה ה' לֵ אמֹר
?" והאבא

ילד קטן ניגש לאביו ושואל אותו בתמימות " ,אבא למה אסור לגעת בחשמל
עונה "כי זה מסוכן מאוד מאוד " ...והילד ממשיך ושואל" ,כן ,אבל למה זה מסוכן
מאוד מאוד ? " מה יענה לו האבא ? האם יעביר לו כרגע קורס מזורז בחשמל ? האם הילד
בכלל בנוי להבין תשובה מורכבת מדי בשבילו ..זו הנק' שבה לפעמים התשובה היא "ככה" .

זהו המסר שמעבירה לנו התורה הקדושה בתחילת הפרשה והוא  -זֹאת ֻח ַּ ּקת ַּה ּת ֹו ָרה !!!
גם אנחנו שחושבים את עצמנו לחכמים גדולים ...צריכים להבין שישנם דברים ,השגות,
והבנות מסויימות של הבריאה ושל הבורא יתברך ,שאנחנו לא מסוגלים להבין ,וכמו אותו
ילד קטן ,גם אנחנו איננו "כלי קיבול" ולכן הטעם לדברים ,הוא הרבה מעבר ליכולתנו..
כל אדם בשלב כזה או אחר פוגש בייסורים כאלו ואחרים ,ומתחילות לעלות בראשו תהיות,
"למה דווקא אני ?" כאלו ואחרות  ..ואז מתחיל בראש – המרדף אחר הסיבה  /למה ?
רק לחשוב מה עובר בראש משפחות החטופים ,שכל עם ישראל מתפלל לשובם בשלום,
מעביר בך צמרמורת ...כאן הנק' לעצור ,כאן מגיע מבחן האמונה ,וכעת עלינו להבין מספר
דברים אשר יחזקו אותנו לעבור את אותה תקופה קשה[ ..א] לא בטוח שאנחנו מסוגלים
להבין את התשובה ,אולי היא תלויה ממעשים שלנו בגלגולים קודמים ? ומי יוכל לדעת ?
[ב] כלל ידוע הוא שאין הקב"ה מביא ניסיון על האדם אלא אם כן האדם
מסוגל לעמוד באותו ניסיון[ .ג] כל מאן דעבדין משמיא לטב עבדין !!!
הכל לטובה ,גם אם כרגע הכל נראה לנו שחור משחור ,בסופו של דבר
שנראה את התמונה המלאה נגלה שהכל היה רק לטובה.
ודווקא ברגעים אלו יצר הרע מנצל את הרגע ..ונופל עלינו בגדול ..כאן
המקום להפעיל את כל כוחות הנפש שלנו ולהתמודד מתוך אמונה חזקה,
שהרי מאותו עניין של הניסיון ,כבר הכין לנו הקב"ה את הישועה.
וכפי שאמר הנביא ירמיה (פרק ל ,ז) וְ ֵעת ָצ ָרה ִהיא ְליַּעֲ קֹב ּו ִמ ּ ֶׁמ ָ ּנה יִ ָ ּו ֵש ַּע:
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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

אמונה מול ידיעה

מאת הרב יפתח סופר שליט"א
מעשה שהיה בארה"ב עם אחד מעורכי הדין המפולפלים והמתוחכמים ביותר שיצג איזה
רוצח .לא היה צל צלו של ספק בעניין הרצח ,וכדי להוציא אותו זכאי מהמשפט היה צריך
לעשות משהו מיוחד במינו.
פנה עורך הדין לשופטים והבטיח להוכיח להם שהאדם הזה לא רצח' .שהרי אם הנרצח לפי
סברתכם יכנס לכאן חי ,זה מצביע על כך שלא היה רצח' ,אמר .השופטים הנהנו לאות
הסכמה ,ואמרו שאכן ,אם הנרצח חי  -זה סימן מובהק שלא היה רצח.
אמר להם עורך הדין תוך  06שניות הנרצח יכנס לתוך בית המשפט .אני מבקש מכולם
להציץ בשעונים ולעקוב אחרי השניות .ואחרי פרק הזמן הנקוב הסתובבו השופטים לעבר

הדלת ,לראות את הנרצח ,אך לא היה שום אדם בפתח.
עורך הדין חייך ואמר להם  -נכון ,הנרצח לא נכנס לכאן ,אבל החוק בארה"ב אומר
שאם אתם השופטים לא בטוחים במאה אחוז שהיה רצח ,הנידון יוצא זכאי .וכיוון
שהסתכלתם לכיוון הדלת  -זה מצביע בעליל על כך שאתם מסופקים ,לכן אתם
חייבים להוציאו זכאי.

נכנסו השופטים לחדר צדדי לדון בעניין ,ועורך הדין והרוצח ישבו לשתות מתוך ביטחון מלא
שהוא ייצא זכאי .אחרי כמה דקות חזרו השופטים ,דפקו בפטיש והכריזו שהנאשם מורשע,
שכן הגיעו למסקנה שהוא הרוצח.
כמובן שעורך הדין הזדעק ,האשים אותם שהם עוברים על החוק ,וביקש לדעת איך הם
מרשיעים אותו כשכולם ראו שגם הם הביטו לעבר הדלת .אמרו לו השופטים הראיה שלנו
היא שהנאשם עצמו לא הסתובב לכיוון הדלת בתום  06השניות ,כי הוא ידע במאת
האחוזים שהנרצח לא יכנס ,שהרי הוא רצח אותו.

מוסר ההשכל
בסיפור הזה ,כמובן שלשקר אין רגליים ולכן הרוצח הכניס את עצמו למאסר עולם ,כי הוא
ידע את האמת שהוא רצח ,ולכן לא הייתה שום סיבה שיסתכל לעבר הדלת ובכך "נפל"..
אבל אם נחליף את "השחקנים" בסיפור ,נקבל ש..
אדם (הנאשם) לפעמים נמצא במצב ייאוש ,הוא מרגיש שהמעשים שלו דחקו אותו לפינה
ואין מזור למצבו ,אין פתרון למצב ,הכל חשוך (מאסר עולם) והנה יצר הרע (העו"ד) מנסה
בדרכים לא כשרות כביכול להציל אותו..
וגם במצב ייאוש שכזה משמיים (השופטים) בודקים אותך ..אולי יש תקווה ,נק' אור ?
וזה קורה לפעמים גם לנו ,שבשמים מחכים לנו בפתח ,והקב"ה אומר לאדם ,גם אם הכל
נראה סתום וסגור ,אבוד וללא פתרון" ..תפתח לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לך פתח
כפתחו של אולם" .אבל אנו לא תמיד מסתכלים לכיוון הפתח ,ובכך מכניסים את עצמנו
למאסר של היצר הרע.

פרה אדומה  -רבי אליעזר בן הורקנוס
(א) וַּ יְ ַּד ּ ֵבר ה' ֶׁאל מ ֶֹׁשה וְ ֶׁאל ַּאהֲ רֹן לֵ אמֹר( :ב) זֹאת ֻח ַּ ּקת ַּה ּת ֹו ָרה אֲ ֶׁשר ִצ ָ ּוה ה' לֵ אמֹר ַּ ּד ּ ֵבר
ֶׁאל ְּבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ יִ ְקח ּו ֵאלֶׁ ָ
יה
ימה אֲ ֶׁשר ֵאין ּ ָב ּה מ ּום אֲ ֶׁשר ל ֹא ָעלָ ה ָעלֶׁ ָ
יך ָפ ָרה אֲ ֻד ּ ָמה ְּת ִמ ָ
עֹל:

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) זאת חקת התורה .לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל,
לומר ,מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה ? (כלומר בעניין זה יצר הרע מנסה להכשיל את
היהודי שיסביר לו מה הרעיון במצווה זו בכלל ?! ואין לזה תשובה )..לפיכך כתב בה חקה.
גזרה היא מלפני ,אין לך רשות להרהר אחריה :ויקחו אליך .לעולם היא נקראת על שמך,
פרה שעשה משה במדבר אומרים המפרשים שרק משה רבינו זכה לדעת את טעמה של פרה
אדומה ולכן נאמר בפסוק -וְ יִ ְקח ּו ֵאלֶׁ ָ
יך .
חול אֲ ֶׁשר ַּעל
(מלכים א-ה) (ט) וַּ ִּי ּ ֵתן אֱ ל ִֹהים ָח ְכ ָמה לִ ְשלֹמֹה ּו ְתב ּונָ ה ַּה ְר ּ ֵבה ְמאֹד וְ ר ַֹּחב לֵ ב ַּּכ ֹ
ְש ַּפת ַּה ּיָם( :י) וַּ ּ ֵת ֶׁרב ָח ְכ ַּמת ְשלֹמֹה ֵמ ָח ְכ ַּמת ָּכל ְּבנֵי ֶׁק ֶׁדם ּו ִמ ּכֹל ָח ְכ ַּמת ִמ ְצ ָריִ ם( :יא) וַּ ֶׁ ּי ְח ַּּכם
מו ְב ָכל ַּהגּ ֹויִ ם ָס ִביב:
חול וַּ יְ ִהי ְש ֹ
ימן וְ ַּכ ְל ּכֹל וְ ַּד ְר ַּ ּדע ְּבנֵי ָמ ֹ
יתן ָה ֶׁאזְ ָר ִחי וְ ֵה ָ
ִמ ָּכל ָה ָא ָדם ֵמ ֵא ָ

מדרש תנחומא סימן ו:
יתן ָה ֶׁאזְ ָר ִחי:
מאיתן האזרחי ,זה אברהם ,שנאמר( :תהילים פט,א) ַּמ ְש ִ ּכיל ְל ֵא ָ
יתי נֶׁאֱ ָמן ה ּוא:
והימן ,זה משה ,שנאמר( :במדבר יב,ז  -בהעלתך) ל ֹא ֵכן ַּע ְב ִ ּדי מ ֶֹׁשה ְּב ָכל ּ ֵב ִ
וכלכל ,זה יוסף ,שנאמר( :בראשית מז,יב  -ויגש) וַּ יְ ַּכ ְל ּ ֵכל ֹיו ֵסף ֶׁאת ָא ִביו וְ ֶׁאת ֶׁא ָחיו וְ ֵאת ָּכל
ּ ֵבית ָא ִביו לֶׁ ֶׁחם ְל ִפי ַּה ּ ָטף :ודרדע ,זה דור המדבר ,שהיה בהן דעה.
בני מחול ,אלו בני ישראל ,שמחלה להם השכינה במעשה העגל.
אמר שלמה :על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי,

חו ָקה ִמ ּ ֶׁמ ִּני:
יתי ַּב ָח ְכ ָמה ָא ַּמ ְר ִּתי ֶׁא ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְר ֹ
(קהלת ז,כג) ָּכל זֹה נִ ִּס ִ

יה:
רו ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה ֶׁאת ִצ ּפ ָֹרה ֵא ֶׁשת מ ֶֹׁשה ַּא ַּחר ִש ּל ּו ֶׁח ָ
בפרשת יתרו (שמות יח) (ב) וַּ ִּי ַּ ּקח יִ ְת ֹ
יתי ְּב ֶׁא ֶׁרץ נָ ְכ ִר ּיָה( :ד) וְ ֵשם ָה ֶׁא ָחד
ֶׁיה אֲ ֶׁשר ֵשם ָה ֶׁא ָחד ֵּג ְרשֹם ִ ּכי ָא ַּמר ֵּגר ָהיִ ִ
(ג) וְ ֵאת ְשנֵי ָבנ ָ
יעזֶׁר ִ ּכי אֱ ל ֵֹהי ָא ִבי ְּב ֶׁעזְ ִרי וַּ ַּ ּי ִּצלֵ נִ י ֵמ ֶׁח ֶׁרב ּ ַּפ ְרעֹה:
אֱ לִ ֶׁ
יעזֶׁר ?
יעזֶׁר אלא צריך היה לכתוב וְ ֵשם השני אֱ ִל ֶׁ
אם כן ,למה נכתב וְ ֵשם ָה ֶׁא ָחד אֱ לִ ֶׁ

מדרש תנחומא סימן ח:
רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא אמר :בשעה שעלה משה למרום ,שמע קולו של הקדוש
ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה ,הלכה בשם אומרה( .רבי) אליעזר בני אומר:
עגלה בת שנתה ,ופרה בת שתים .אמר משה לפניו :ריבונו של עולם ,העליונים ותחתונים
שלך הן ,ואתה אומר הלכה בשמו של בשר ודם ? אמר לו :צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי,
ועתיד לפתוח בפרשת פרה אדומה תחילה ,רבי אליעזר אומר :עגלה בת שנתה ,ופרה בת
שתים .אמר לפניו :ריבון העולמים ,יהי רצון שיהא מחלצי.
אמר לו :חייך ,שהוא מחלציך ,הדא הוא דכתיב :ושם האחד אליעזר (שמו' יח ד) .ושם אותו
המיוחד ,אליעזר"
יעזֶׁר – הוא רבי אליעזר בן הורקנוס שהיה אחד ומיוחד
לכן כתבה התורה וְ ֵשם ָה ֶׁא ָחד אֱ לִ ֶׁ
בעולמו ,והוא מצאצאי זרעו של משה רבנו.

הגמרא במסכת מנחות כט/ב מביאה סיפור נוסף על משה רבנו שעלה למרום,
0
אמר רב יהודה אמר רב ,בשעה שעלה משה למרום ,מצאו להקב''ה שיושב וקושר
כתרים לאותיות( .בכתיבת ספר תורה רושמים תגים על אותיות שעטנ"ז ג"ץ –  3תגים,
בד"ק חי"ה – תג אחד) אמר לפניו ,רבש''ע מי מעכב על ידך ? (למה אתה עוסק בעניין
התגים ?) אמר לו (הקב"ה למשה) אדם אחד יש ,שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא
בן יוסף שמו .שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות .אמר לפניו רבש''ע
הראהו לי ,אמר לו חזור לאחורך .הלך וישב בסוף שמונה שורות ,ולא היה יודע מה הן
אומרים( .משה רבנו שמע את רבי עקיבא ותלמידיו בשיעור ולא הבין מה הם לומדים)
תשש כוחו( ,נחלשה דעתו של משה רבנו שיש דברים שהוא לא מבין) כיון שהגיע לדבר אחד,
(רבי עקיבא הגיע לנושא מסויים בלימוד) אמרו לו תלמידיו ,רבי ,מנין לך ? אמר להן הלכה
למשה מסיני .נתיישבה דעתו( ,משה רבנו נחה דעתו ששמע שרבי עקיבא אומר הלכה למשה
מסיני ,כי הבין שהוא עתיד עוד ללמוד את אותם הדברים מאת הקב"ה) חזר (משה רבנו)
ובא לפני הקב''ה ,אמר לפניו רבונו של עולם ,יש לך אדם כזה (רבי עקיבא) ואתה נותן
תורה על ידי ?! אמר לו (הקב"ה למשה) שתוק ,כך עלה במחשבה לפני ,אמר לפניו ,רבונו
של עולם הראיתני תורתו הראני שכרו .אמר לו (הקב"ה למשה) חזור לאחורך ,חזר
לאחוריו ,ראה ששוקלין בשרו במקולין ,אמר לפניו ,רבש''ע זו תורה וזו שכרה ? אמר לו
(הקב"ה למשה) שתוק כך עלה במחשבה לפני.
החליט הקב"ה  -משה רבנו הוא אבי התורה שבכתב ,רבי עקיבא – אבי התורה שבעל פה.
וכאן יש לשאול ,במדרש הקודם ראה משה רבנו לעתיד לבוא את גדולתו של רבי אליעזר בן
הורקנוס ,וביקש מהקב"ה  -יהי רצון שיהא מחלצי.
והנה במדרש זה רואה משה רבנו את גדולתו של רבי עקיבא ,ומדוע לא ביקש משה רבינו
מהקב"ה שגם רבי עקיבא יהיה מצאצאיו  -כמו אצל אליעזר ?
כדי לענות על שאלה זו ,יש ללמוד את הסיפור של רבי אליעזר בן הורקנוס .מתוך ספרו
פרקי דרבי אליעזר (פרק ראשון) :מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס ,שהיו לאביו חורשים והיו
חורשין על גבי המענה (קו המחרשה שנחרץ בקרקע) והוא היה חורש בטרשין .ישב לו והיה
בוכה ,אמר לו אביו ,מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש בטרשין? עכשיו
אתה חורש על גבי המענה.
ישב לו על גבי המענה והיה בוכה ,אמר לו ,מפני מה אתה בוכה ? שמא מצטער אתה שאתה
חורש על גבי המענה ? אמר לו ,לאו .ולמה אתה בוכה ? אמר לו ,שאני מבקש ללמוד תורה.
אמר לו ,והלא בן עשרים ושמונה שנים אתה ,ואתה מבקש ללמוד תורה ? אלא ,קח לך
אישה ותוליד לך בנים ואתה מוליכן לבית הספר.
עשה שתי שבתות ולא טעם כלום( ,לא אכל שבועיים) עד שנגלה לו אליהו זכור לטוב ,ואמר
לו ,בן הורקנוס ,למה אתה בוכה ? מפני שאני מבקש ללמוד תורה .אמר לו אם אתה מבקש
ללמוד תורה ,עלה לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי.
ישב לו והיה בוכה( ,אצל רבן יוחנן בן זכאי) אמר לו ,מפני מה אתה בוכה ? אמר לו ,מפני
שאני מבקש ללמוד תורה .אמר לו ,בן מי אתה ? ולא הגיד לו .אמר לו ,מימיך לא למדת
קריאת שמע ,ולא תפילה ,ולא ברכת המזון ? אמר לו – לאו .אמר לו ,עמוד ואלמדך שלשתן.
ישב והיה בוכה ,אמר לו ,בני ,מפני מה אתה בוכה ? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה .והיה
אומר לו שתי הלכות כל ימי השבוע ,והיה חוזר לו עליהן ומדבקן .עשה שמונה ימים ולא
טעם כלום עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן בן זכאי ,והעמידו לפניו (הרחיק אותו מפני
הריח) .ישב והיה בוכה ,אמר לו ,מפני מה אתה בוכה ?
אמר לו ,מפני שהעמדתני מלפניך כאדם שמעמיד מלפניו מכה שחין .אמר לו ,בני ,כשם
שעלה ריח פיך מלפני ,כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמים.

אמר לו ,בני ,בן מי אתה ? אמר לו ,בן הורקנוס אני .אמר לו ,והלא בן גדולי עולם אתה ,ולא
היית מגיד לי ?! אמר לו ,חייך ,היום אתה סועד אצלי .אמר לו ,כבר סעדתי אצל אכסניא
שלי .אמר לו ,ומי הוא האכסניא שלך ? אמר לו .רבי יהושע בן חנניה ,ורבי יוסי הכהן -
שלח ,ושאל אכסניא שלו ,אמר להם ,אצלכם סעד אליעזר היום ? אמרו לו ,לאו .והלא יש לו
שמונה ימים שלא טעם כלום .אחרי כן הלכו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ואמרו לו
לרבן יוחנן בן זכאי ,והלא יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום.
מתוך החלק הראשון נשאלת השאלה כיצד שולח אליהו הנביא את רבי אליעזר ללמוד ישר
אצל גדול הדור ? לישיבה הגבוהה ביותר ? למה לא שלח אותו לישיבה למתחילים ?
התשובה היא שאליהו הנביא מלמד אותנו יסוד גדול  -בחור בן  ,82שאבא שלו מיליונר ,וכל
הזמן רק בוכה ובוכה בגלל שהוא רוצה ללמוד תורה ,לא פוגשים בכל יום !!! אחד שכזה
מיועד לגדולות רק בגלל הרצון שלו ,ולכן הוא נשלח ישירות לישיבה הגבוהה ביותר לרבן
יוחנן בן זכאי .בהמשך בפרק שני של פרקי דרבי אליעזר מסופר,
אמרו בניו של הורקנוס לאביהם ,עלה לך לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך .ועלה
לירושלים לנדותו ,ומצא שם יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי .והיו כל גדולי המדינה סועדים
אצלו ,בן ציצית הכסת ,ונקדימון בן גוריון ,ובן כלבא שבוע .ולמה נקרא שמו בן ציצית
הכסת ? שהיה מסב למעלה מגדולי ירושלים .אמרו על נקדימון בן גוריון ,שהיה לו מזון
שלשה סאים קמח לכל אחד ואחד שהיו בירושלים.
אמרו עליו על בן כלבא שבוע ,שהיה לו בית ארבע כורין של גינות טוחנין בזהב .אמרו לו,
הרי אביו של רבי אליעזר בא .אמר להם ,עשו לו מקום ,ועשו לו מקום והושיבו אותו אצלו.
ונתן עיניו (הסתכל רבן יוחנן בן זכאי) ברבי אליעזר ,אמר לו ,אמור לנו דבר אחד מן
התורה .אמר לו( ,רבי אליעזר לרבן יוחנן) רבי ,אמשול לך משל למה הדבר דומה ,לבור הזה
שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהיה מוציא (כלומר איך אני התלמיד שלך יכול לדבר
דברי תורה כשאתה פה ,שממך למדתי .)..אמר לו( ,ענה לו רבן יוחנן) אמשול לך משל למה
הדבר דומה ,למעין זה שהוא נובע ומוציא מים ,ויש בכוחו להוציא מים יותר ממה שהוא
מכניס ,כך אתה יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלו מסיני .אמר לו ,שמא ממני אתה
מתבייש ? הריני עומד מאצלך .עמד רבן יוחנן והלך לו לחוץ .והיה רבי אליעזר יושב ודורש,
ופניו מאירות כאור החמה ,וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה ,ואין אדם יודע אם יום
ואם לילה.
בא רבן יוחנן מאחריו ונשקו על ראשו .אמר לו ,אשריכם אברהם ,יצחק ויעקב שיצא זה
מחלציכם .אמר הורקנוס ,למי אמר כך ? (עדיין לא הכיר שזה בנו אליעזר) אמרו לו,
לאליעזר בנך .אמר להם ,לא כך היה לו לומר ,אלא אשרי אני שיצא זה מחלצי.
היה רבי אליעזר יושב ודורש ,ואביו עומד על רגליו ,כיון שראה אביו עומד על רגליו ,נבהל.
אמר לו ,אבא ,שב ,שאיני יכול לומר דברי תורה ואתה עומד על רגלך .אמר לו ,בני ,לא על
כך באתי ,אלא לנדותך מנכסי .ועתה שבאתי לראותך וראיתי כל השבח הזה ,הרי אחיך
מנודים מהם ,והם נתונים לך במתנה .אמר לו ,והרי אני איני שווה כאחד מהם .אילו
מור לַּ ה'
קרקעות בקשתי מלפני הקב"ה ,היה לפניו ליתן לי ,שנאמר( ,תהילים כד,א) ְל ָד ִוד ִמזְ ֹ
לו ָא ּה ּ ֵת ֵבל וְ י ְֹש ֵבי ָב ּה :ואילו כסף וזהב ביקשתי ,היה נותן לי ,שנאמר( ,חגי ב,ח)
ָה ָא ֶׁרץ ּו ְמ ֹ
אות :אלא לא ביקשתי מלפני הקב"ה אלא תורה בלבד,
לִ י ַּה ּ ֶׁכ ֶׁסף וְ לִ י ַּה ָ ּז ָהב נְ אֻ ם ה' ְצ ָב ֹ
ֵאתי:
שנאמר( ,תהילים קיט,קכח) ַּעל ּ ֵכן ָּכל ּ ִפ ּק ּו ֵדי כֹל יִ ּ ָש ְר ִּתי ָּכל א ַֹּרח ֶׁש ֶׁקר ָשנ ִ

תנורו של עכנאי
אחד הסיפורים המדהימים שיש בגמרא במסכת בבא מציעא נט/ב ,ושהשפיע מאוד על רבי
עקיבא ,הוא הדיון על תנורו של עכנאי .בדיון זה דנו החכמים בנושא ,האם תנור שהיה טמא
ופירקו אותו לחוליות ,ואח"כ הרכיבו אותו מחדש האם הוא נחשב טהור או טמא ?!
בהמשך נברר את עומק הדברים שמאחורי הדיון ההלכתי.
חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ,רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאין ,וזה הוא
תנור של עכנאי( .שואלת הגמרא) מאי עכנאי ? (למה קראו לתנור זה בשם עכנאי = נחש ?)
אמר רב יהודה אמר שמואל :שהקיפו דברים כעכנא (נחש) זו וטמאוהו.

תנא (שנו חכמים) באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו,
אמר להם :אם הלכה כמותי ,חרוב זה יוכיח .נעקר חרוב ממקומו מאה אמה (כ 06-מטר)
ואמרי לה ארבע מאות אמה (כ 066-מטר)  .אמרו לו ,אין מביאין ראיה מן החרוב.
חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי ,אמת המים יוכיחו .חזרו אמת המים לאחוריהם( .כלומר
זרמו בכיוון ההפוך מנמוך לגבוה) אמרו לו ,אין מביאין ראיה מאמת המים .חזר ואמר להם:
אם הלכה כמותי ,כותלי בית המדרש יוכיחו .הטו כותלי בית המדרש ליפול ,גער בהם רבי
יהושע ,אמר להם( ,לכותלי בית המדרש) אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה,
אתם מה טיבכם ? (מה אתם מתערבים? ) לא נפלו  -מפני כבודו של רבי יהושע ,ולא זקפו
 מפני כבודו של רבי אליעזר ,ועדיין מטין ועומדין .חזר ואמר להם :אם הלכה כמותי מןהשמים יוכיחו ,יצאתה בת קול ואמרה ,מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום.
עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל,יב) לֹא ַּב ּ ָש ַּמיִ ם ִהוא ,מאי (מה הכוונה?) לא
בשמים היא ? אמר רבי ירמיה ,שכבר נתנה תורה מהר סיני (דהיינו ממתי שניתנה תורה
למשה בהר סיני)  ,אין אנו משגיחין בבת קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג,ב)
ַּאחֲ ֵרי ַּר ִּבים לְ ַּה ּטֹת.

אשכחיה (פגש) רבי נתן לאליהו (הנביא) ,אמר ליה ,מאי עביד קוב''ה בההיא שעתא ?
עשה הקב"ה באותו זמן שהיה הדיון בין החכמים ?) אמר ליה :קא חייך ואמר ,נצחוני בני
נצחוני בני .אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש( ,דהיינו
ביטלו את דברי רבי אליעזר) ונמנו עליו וברכוהו ("וברכהו" לשון סגי נהור ,כלומר נידו
אותו מבית המדרש)  ,ואמרו מי ילך ויודיעו ? אמר להם רבי עקיבא אני אלך ,שמא ילך אדם
שאינו הגון ויודיעו ,ונמצא מחריב את כל העולם כולו.
(מה

מה עשה רבי עקיבא ? לבש שחורים ונתעטף שחורים ,וישב לפניו ברחוק ארבע אמות.
(כ 0-מטרים) אמר לו רבי אליעזר ,עקיבא מה יום מיומיים ? אמר לו ,רבי ,כמדומה לי
שחברים בדילים ממך(.רמז לו שנידו אותו) אף הוא קרע בגדיו ,וחלץ מנעליו ,ונשמט וישב
על גבי קרקע .זלגו עיניו דמעות ,לקה העולם שליש בזיתים ,ושליש בחטים ,ושליש
בשעורים ,ויש אומרים אף בצק שבידי אישה טפח.
תנא (שנו חכמים) :אך גדול היה באותו היום ,שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף,
ואף רבן גמליאל (שהיה גיסו של רבי אליעזר) היה בא בספינה ,עמד עליו נחשול לטבעו,
אמר ,כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס ,עמד על רגליו ואמר  -רבונו
של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי ,אלא לכבודך,
שלא ירבו מחלוקות בישראל ,נח הים מזעפו.

אימא שלום (שמה של ,)..דביתהו (אשתו של )..דרבי אליעזר ,אחתיה (אחותו של ) דרבן
גמליאל ,הואי מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לרבי אליעזר למיפל על אפיה.
(מאותו היום של הנידוי לא הייתה מניחה לרבי אליעזר לבצע נפילת אפיים בתפילה ,כדי
שלא ייפגע אחיה מתפילתו )..ההוא יומא ריש ירחא הוה( ,אותו היום חל בראש חודש)
ואיחלף לה בין מלא לחסר( ,התבלבלה האם זה חודש מלא או חסר) איכא דאמרי (ויש
שאומרים)  ,אתא עניא וקאי אבבא (בא עני לפתח הבית) אפיקא ליה ריפתא (והוציאה לעני
אוכל ,וכשחזרה לבעלה ) ..אשכחתיה דנפל על אנפיה (מצאה אותו שהוא מבצע נפילת
אפיים) אמרה ליה ,קום ,קטלית לאחי( .אמרה לו קום ,גרמת למות אחי) אדהכי ,נפק
שיפורא( ,תוך כדי הגיע שליח) מבית רבן גמליאל דשכיב( ,והודיעו לה שנפטר אחיה רבן
גמליאל) אמר לה מנא ידעת ? (שאל רבי אליעזר את אשתו איך ידעת ?) אמרה ליה ,כך

מקובלני מבית אבי אבא ,כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.
המעשה המדהים הזה מראה שהקב"ה מסכים עם פסיקתו של רבי אליעזר ,והראיות הן,
החרוב ,אמת המים ,קורות בית המדרש ,ובת קול שאומרת מה לכם אצל רבי אליעזר
שהלכה כמותו בכל מקום .והנה חכמים בכל זאת חולקים וקובעים שהלכה כמותם ואף
מנדים את רבי אליעזר ?!
דוגמא נוספת לחיזוק ניתן למצוא במשנה סדר טהרות ,מסכת פרה ,פרק א ,משנה אַ :רבִּ י אֱ לִּ יעֶ זֶר
אוֹמֵ ר ,עֶ גְ לָה ,בַ ת ְשנ ָָתּהּ .ופָ ָרה ,בַ ת ְש ַתיִּם ,וַ חֲ כ ִָּמים או ְֹמ ִּרים ,עֶ גְ לָה ,בַ ת ְש ַתיִּםּ .ופָ ָרה ,בַ ת
ַארבַ ע.
ָשלש א ֹו בַ ת ְ
כלומר ,על פי מדרש תנחומא סימן ח :רבי אחא בשם רבי יוסי בר חנינא אמר :בשעה שעלה
משה למרום ,שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בפרשת פרה אדומה ,הלכה בשם
אומרה( .רבי) אליעזר בני אומר :עגלה בת שנתה ,ופרה בת שתים .גם כאן הקב"ה פסק
כרבי אליעזר ,ואילו הלכה כחכמים.
שואל המלבי"ם (רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר) שאלה עצומה ,כיצד ייתכן מצב שבו
הקב"ה מסכים לדברי רבי אליעזר ,וחכמים קובעים הלכה כמותם כנגד הסכמת הקב"ה ?
ועוד מנדים את רבי אליעזר ?!
כדי להבין את הדברים ,אומר המלבי"ם (רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר) שיש לעיין בדברי
והדלי הגישה בין בית הלל לבית שמאי.
מסכת עירובין יג/ב :אמר רבי אבא אמר שמואל ,שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו
אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו ,יצאה בת קול ואמרה ,אלו ואלו דברי
אלהים חיים הן ,והלכה כבית הלל.
מסכת ביצה טז/א :תניא ,אמרו עליו על שמאי הזקן ,כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת ,מצא
בהמה נאה אומר זו לשבת ,מצא אחרת נאה הימנה ,מניח את השניה ואוכל את הראשונה.
אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו ,שכל מעשיו לשם שמים ,שנאמר (תהילים סח/כ)
ּ ָבר ּו ְך אֲ דֹנָ י ֹיום ֹיום

מסכת חגיגה יב/א:תנו רבנן ,בית שמאי אומרים ,שמים נבראו תחלה ואח''כ נבראת הארץ,
אשית ָּב ָרא אֱ ל ִֹהים ֵאת ַּה ּ ָש ַּמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶׁרץ :ובית הלל אומרים,
שנאמר (בראשית א/א) ְּב ֵר ִ
ארץ נבראת תחלה ואח''כ שמים שנאמר (בראשית ב/ד) ְּב ֹיום עֲ ש ֹות ה' אֱ ל ִֹהים ֶׁא ֶׁרץ וְ ָש ָמיִ ם:
מסכת סוכה כח,א :מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ,ושולחנו בתוך הבית .בית שמאי פוסלין ובית
הלל מכשירין .אמרו להם בית הלל לבית שמאי לא כך היה מעשה ,שהלכו זקני בית שמאי
וזקני בית הלל ,לבקר את רבי יוחנן בן החורנית ,ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה
ושולחנו בתוך הבית ,ולא אמרו לו דבר .אמרו להם בית שמאי ,משם ראיה ,אף הם אמרו לו
אם כן היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך.

כותב המלבי"ם (רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר) יסוד נפלא – בית שמאי
ובית הלל חלקו ,האם האדם צריך להפריש את עצמו מחיי העולם הזה לגמרי
בעבודת ה' ? או להשתמש בחיי העולם הזה לצורך עבודת ה' ?
שיטת בית שמאי :האדם צריך לבטל את עצמו באופן מוחלט מהעולם הזה ,ולעסוק רק
מענייני העולם הבא = רוחניות .למדים זאת מ...
 .3כל ימיו היה אוכל לכבוד השבת – דהיינו כל חייו עבד לצורך לחיי העולם הבא.
 .8שמים נבראו תחילה ואח"כ נבראת הארץ – דהיינו עניינים רוחניים נמצאים מעל
לעניינים גשמיים.
 .3ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ,בית שמאי פוסלין – למה ? כי הסוכה
מסמלת את הבית הארעי ,ולכן לשיטת בית שמאי כל האדם וגם שולחנו צריכים להיות
בסוכה ,בשטח הזמני ,ולא שיהיה חלק קטן בתוך הבית הגשמי.
 .4פרה אדומה  -מצווה הקב"ה לקחת פרה אדומה תמימה ,לשרוף אותה ,את עורה
את בשרה ואת פרשה הכל ,עד שנהפך לאפר .דהיינו כדי להגיע לרמת רוחניות  /טיהור
כמו שיש לפרה יש לשרוף את כל החומר לעפר.
שיטת בית הלל :תפקיד האדם בעולם הזה הוא לקיים את גופו כדי שיוכל לקדש את
החומר ,לעשות מהארץ שמיים ,לרומם את הגשמיות לרוחניות ,זו חובת אדם.
 .1ברוך ה' יום יום – אדם חי את חיי היום יום שלו כדי לקיים את גופו.
 .8ארץ נבראת תחילה ואח"כ שמים – אם אדם לא יקיים את החומריות ,לא יוכל לקיים
את הרוחניות.

סיכום הדברים ומענה לשאלות
רבי אליעזר בן הורקנוס :הולך לפי שיטת בית שמאי ,אוכל עפר ,בוכה רק כדי ללמוד
תורה ,אינו רוצה קרקעות ,כסף וזהב כל מעיינו ללמוד תורה.
רבי עקיבא :הולך לשיטת בית הלל.
משה רבנו – :בית שמאי הולכים לשיטתו ,והראיות:
ביציאת מצרים – כאשר כל עם ישראל היו עסוקים באסיפת רכוש ,משה חיפש את
ארונו של יוסף.
פרש מן האוכל  -שנאמר (דברים ט,ט  -עקב) ּ ַּבעֲ ל ִֹתי ָה ָה ָרה לָ ַּק ַּחת ל ּוחֹת ָהאֲ ָבנִ ים ל ּוחֹת
ַּה ְּב ִרית אֲ ֶׁשר ָּכ ַּרת ה' ִע ּ ָמ ֶׁכם וָ ֵא ֵשב ּ ָב ָהר ַּא ְר ָּב ִעים ֹיום וְ ַּא ְר ָּב ִעים
יתי:
לַּ יְ לָ ה לֶׁ ֶׁחם ל ֹא ָא ַּכ ְל ִּתי ּו ַּמיִ ם לֹא ָש ִת ִ
פרש מן האשה ( -דברים ה,כח  -ואתחנן) וְ ַּא ּ ָתה ּפ ֹה עֲ מֹד ִע ּ ָמ ִדי ...נשאלת שאלה ? כיצד אמר

הקב"ה למשה לפרוש מן האישה והרי יש לו שני בנים ?
התשובה( ,מסכת יבמות סא/ב) מתני' לא יבטל אדם מפריה ורביה ,אלא
אם כן יש לו בנים ,בית שמאי אומרים שני זכרים ,ובית הלל אומרים
זכר ונקבה שנאמר (בראשית ה,ב) זָ ָכר ּונְ ֵק ָבה ְּב ָר ָאם .מכאן אנו רואים
שבית שמאי הם הולכים לפי משה רבנו.

כעת מובן ,מדוע לא ביקש משה רבנו מהקב"ה שרבי עקיבא יהיה מצאצאיו ?
משום שרבי עקיבא מבית הלל הוא ,ואילו רבי אליעזר הולך בדרכו של משה רבנו (בית
שמאי) דרך הפרישות מחיי החומר " ,והיה רבי אליעזר יושב ודורש ,ופניו מאירות כאור
החמה ,וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה " לכן ביקש משה רבנו על רבי אליעזר ולא
ביקש על רבי עקיבא.

המחלוקת מתנורו של עכנאי – ברובד עמוק יותר
אומר המלבי"ם (רבי מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל וייזר) חכמים ורבי אליעזר לא חלקו רק בתנורו
של עכנאי ,אלא באדם שהתחמם בעבירה כמו בתנור ונכנס בו ארס של עכנאי .האם אדם
שכזה יכול לתקן את עצמו ולהגיע לתיקון מושלם בעולם הזה?
אומר רבי אליעזר  -כן ,ואני הראיה שאפשר לתקן בעוה"ז ,חתכתי עצמי לחוליות
והכנסתי ביניהן חול (אכל עפר) .שברתי את גופי בעבודת ה' והכנסתי בגופי חול.
ולכן מי שמכניס חול בין חוליה לחוליה תנורו טהור ,כי הוא הופך להיות אדמה.
החרובים והמים יוכיחו שמיעטתי באכילה ובשתיה (כמו משה רבינו) ,כותלי בית המדרש
יוכיחו שבית המדרש היה ביתי .ואכן הקב"ה מסכים לדעת רבי אליעזר ,ומודיע על כך
באמצעות בת קול.

(שבכה)

כעת נבין את התשובה לשאלה אז איך ייתכן שהקב"ה יוצא להגנת רבי אליעזר ,והחכמים
נגד רבי אליעזר והלכה כמותם?
גם החכמים מודים בדבר ואומרים לרבי אליעזר – נכון אתה צודק ,אבל !!! לא כל אחד יכול
לעשות כן ,לא כל אחד הוא כרבי אליעזר ,כי רק יחידי סגולה כרבי אליעזר מסוגלים לכך,
ואילו אדם מן היישוב איננו מסוגל לכך.
וזהו מה שאמר רבי יהושע ,שאחרי שניתנה התורה לישראל ,אין פוסקים כבית שמאי ,כי לא
כל אדם יכול להיות כבית שמאי בלי קשר לעולם הזה .רק מעטים יכולים לעמוד בזה ,לכן
הלכה נפסקה כשיטת בית הלל משום שרוב האנשים לא יכולים לעמוד במשא של פירוק
החומר כשיטת בית שמאי.
המגלה עמוקות (רבי נתן נטע הכהן שפירא) אומר ,בשעה שמשה רבנו מקבל על עצמו את
השליחות לגאול את ישראל ,הוא אומר לקב"ה שאינו יכול לדבר בפני פרעה ,כי הוא פרוש
ואינו קשור לעניינים של פרעה ,של מלכויות .לכן הקב"ה שולח לו את אהרון אחיו

(שמות ד,טז) וְ ִד ּ ֶׁבר ה ּוא לְ ָך ֶׁאל ָה ָעם וְ ָהיָה ה ּוא יִ ְהיֶׁה ְּל ָך ְל ֶׁפה וְ ַּא ּ ָתה ִּת ְהיֶׁה ּל ֹו לֵ אל ִֹהים:

ל ֶׁפה  -דהיינו אהרון הכהן הינו בית הלל !!
ראשי תיבות ה ּוא יִ ְהיֶׁה ְּל ָך ְ
אומרת המשנה (אבות פרק ה משנה יז) כָל מַ חֲ לו ֶֹקת ֶש ִּהיא לְ ֵשם ָשמַ יִּם ,סוֹפָ ּה לְ ִּה ְת ַקיֵם .וְ ֶשאֵ ינָּה
לְ ֵשם ָשמַ יִּם ,אֵ ין סוֹפָ ּה לְ ִּה ְת ַקיֵם .אֵ יז ֹו ִּהיא מַ חֲ לו ֶֹקת ֶש ִּהיא לְ ֵשם ָשמַ יִּם ,ז ֹו מַ חֲ לו ֶֹקת ִּהלֵל
וְ ַשמַ אי .וְ ֶשאֵ ינָּה לְ ֵשם ָשמַ יִּם ,ז ֹו מַ חֲ לו ֶֹקת ק ַֹרח וְ כָל עֲ ָדת ֹו:
מבאר מרן החיד"א (רבי חיים יוסף דוד אזולאי) את דברי המשנה ואומר ,כאן בעולם הזה הלכה
כבית הלל ,אבל ,לעתיד לבוא  ,כשיגיע משיח צדקנו ,הלכה כבית שמאי ,כי הקב"ה פוסק
כבית שמאי.
מכאן נבין את משמעות האמרה – אלו ואלו דברי אלוקים חיים ,אלו -בית הלל בעולם הזה
הלכה כמותם ,ואלו  -בית שמאי לעתיד לבוא הלכה כמותם .כלומר ,שניהם צודקים רק כל
אחד בזמנו המתאים .מכאן נבין ,כי רק מי שמגיע לדרגה רוחנית גבוהה ,דהיינו שורף לאפר
את הדרגה הגשמית שלו יוכל להבין בחוקת הפרה  .ולכן היחיד שיודע את עניין חוקת הפרה
הוא משה רבנו.
ומדוע דברי בית שמאי יהיו תקפים רק לעתיד לבוא ?!
ללמד אותנו שלעתיד לבוא ,לאחר ביאת המשיח ושיטוהר העולם מיצר הרע בע"ה ,יתקיים
מו ֶׁא ָחד:
הפסוק (זכריה יד,ט) וְ ָהיָה ה' ְל ֶׁמלֶׁ ְך ַּעל ָּכל ָה ָא ֶׁרץ ּ ַּבי ֹּום ַּהה ּוא יִ ְהיֶׁה ה' ֶׁא ָחד ּו ְש ֹ
אז ,כל מי שיזכה להגיע לרגע זה יתקדש ויתעלה ,ויוכל להיות בדרגה גבוהה ,ויידרש להלכה
כבית שמאי וגם יוכל להבין את הסוד של חוקת התורה – סוד עניין פרה אדומה.

קו
ֵאיזֶׁה ּו ָע ִשיר ַּה ּ ָש ֵמ ַּח ְּב ֶׁחלְ ֹ
(אבות פרק ד משנה א)
יהודי ירא שמיים צריך שתמיד יהיה שמח בחלקו ,שזוהי התכלית בשמחה בעבודת השם,
כל בוקר אנו מברכים "שעשה לי כל צרכי"" ,המכין מצעדי גבר" כלומר אנחנו תמיד
צריכים להיות מרוצים ושמחים בהנהגת הקב"ה אתנו ,ועלינו ללמוד מדוד המלך ע"ה
שלמרות כל התלאות והקשיים שעבר בימי חייו תמיד משבח מפאר ומרומם את הקב"ה
שנאמר (תהילים כג,ד) ַּּגם ִ ּכי ֵאלֵ ְך ְּבגֵ יא ַּצלְ ָמוֶׁ ת לֹא ִא ָירא ָרע ִ ּכי ַּא ּ ָתה ִע ּ ָמ ִדי ִש ְב ְט ָך
ּו ִמ ְש ַּענְ ּ ֶׁת ָך ֵה ּ ָמה יְ נַּחֲ ֻמנִ י:

מלמד אותנו דוד המלך ע"ה ,גם כאשר נמצאים בנק' הקשה ביותר ,הנמוכה ביותר ַּּגם ִ ּכי
ֵאלֵ ְך ְּבגֵיא ַּצלְ ָמוֶׁ ת ,אין ממה לפחד הכל מונהג מאתו יתברך ולכן ..לֹא ִא ָירא ָרע ִ ּכי ַּא ּ ָתה
ִע ּ ָמ ִדי ,ואפילו שמגיעים לנו ייסורים ,מכות כאלו ואחרות ִ -ש ְב ְט ָך (מלשון שבט=שוט)  ,וגם
כאשר זוכים לשפע ונחת ּ -ו ִמ ְש ַּענְ ּ ֶׁת ָך ,גם זה וגם זה הם לטובה ֵ -ה ּ ָמה יְ נַּחֲ ֻמנִ י :ומאידך,

אדם שאינו שמח בחלקו ורק מתלונן ...הרי שהוא חולק על הנהגת הקב"ה ,ואין לך חטא
גדול מזה .ונכון שמותר וצריך להתפלל ולבקש מאת הקב"ה ,אבל לא להתלונן על מה שיש.
יתנ ּו ִמ ִּמ ְצ ַּריִ ם
בפרשה שלנו נאמר (במדבר כא,ה) וַּ יְ ַּד ּ ֵבר ָה ָעם ּ ֵבאל ִֹהים ּו ְבמ ֶֹׁשה לָ ָמה ֶׁהעֱ ִל ֻ
לָ מ ּות ּ ַּב ִּמ ְד ָּבר ִ ּכי ֵאין לֶׁ ֶׁחם וְ ֵאין ַּמיִ ם וְ נַּ ְפ ֵשנ ּו ָק ָצה ּ ַּב ּ ֶׁל ֶׁחם ַּה ְּקל ֵֹקל :מובא בספר נתיבות

שלום שלא התלוננו על רעב ,שהרי היה להם את המן לאכול ומי הבאר לשתות ,אלא שלא
היו מרוצים מהנהגתו של הקב"ה  -ובזה חטאו .ואז{ ..ו} וַּ יְ ַּש ּ ַּלח ה' ּ ָב ָעם ֵאת ַּה ְּנ ָח ִשים
ַּה ּ ְש ָר ִפים וַּ יְ נ ּ ְַּשכ ּו ֶׁאת ָה ָעם וַּ ּי ָָמת ַּעם ָרב ִמ ִּי ְש ָר ֵאל :ומיד העם מבקשים סליחה מהקב"ה
ומשה ומבקשים להסיר את הנחש מעליהם ,ומה הפתרון ? {ט} וַּ ּי ַַּּעש מ ֶֹׁשה נְ ַּחש נְ ח ֶֹׁשת

וַּ יְ ִש ֵמה ּו ַּעל ַּה ּנֵס וְ ָהיָה ִאם נָ ַּש ְך ַּה ָ ּנ ָחש ֶׁאת ִאיש וְ ִה ִּביט ֶׁאל נְ ַּחש ַּה ְ ּנח ֶֹׁשת וָ ָחי:

ויש לשאול ,מדוע נענשו דווקא בנחש ? ומדוע עשה משה דווקא צורת נחש נחושת ?
והתשובה היא ,משום שהנחש הוא מקור הרע של העולם .ויהודי שאינו מקבל את רצון ה'
איך שמתנהג עמו ,ומתלונן על הנהגת הקב"ה ,הרי שהוא בדומה לנחש .שהנחש עפר לחמו
ותמיד זמין לפניו ,ובכל זאת הורג בני אדם אף שיש לו כל צרכו .וזהו שאמר הקב"ה למשה
שיעשה נחש הנחושת והיה כל הנשוך והביט אל נחש הנחשת וחי .כי בחטא זה אין אדם
מכיר בחטאו ,שלכאורה לא עשה מאומה ,ומה בכך שאיננו מרוצה ? על כן צריך שאותו אדם
יביט ויתבונן בנחש הנחושת ,כדי שיכיר את גודל חומרת החטא בזה שאינו מרוצה בהנהגת
הבורא ,שהרי הוא בעצמו מתנהג כדוגמת הנחש.
ורק אדם ירא שמים שמבין שאין ייסורים בלא חטא ,מכיר בחטאו ,ושובר לבבו ,ומביט
לאביו שבשמים ,מבקש רחמים ,ותתקבל תשובתו ברצון שהרי  -וְ ִה ִּביט ֶׁאל נְ ַּחש ַּה ְּנח ֶֹׁשת וָ ָחי
ונזכה כולנו לחיי רווחה ,שפע ונחת שכולם מכוונים לעבודתו יתברך – אכי"ר

