'טועמיה – חיים'

בס"ד

לחיות עם הזמן בשבת קודש 'מטות' תשע"ו
הרב מרדכי אלון  -נערך ע"י תלמידים
חומות של נדרים – לסעודה ראשונה
בין נדרי האיסור לשבעה עשר בתמוז
הַ ַביִ ת ב ִראשונה ,ובַ ְׁשנִ יה ,וְׁ נִ לְׁ ְׁכדה ביתר ,וְׁ ֶנ ְׁח ְׁרשה ה ִעירִ .מ ֶש ִנכְׁ נַ ס אב,
ש ְׁמחה4.
ְׁמ ַמ ֲע ִטין ְׁב ִ

פרשת מטות סמוכה ונראית בכל שנה ושנה לי"ז בתמוז,
המיצר הפותח את ימי בין המיצרים .עיונינו בפרשה יהיו
שזורים בעיון בתוכנם של הימים הללו ,אשר אנו מייחלים כי
יתהפכו כבר לששון ולשמחה במהרה בימינו .בשנים כשלנו,
בהן נדחים י"ז בתמוז ותשעה באב מפני השבת ,נהגו גדולי
הרבנים לומר שכיוון שממילא נדחה הצום ביום אחד – ימשיך
וידחה ולא יהיה עוד ,בעז"ה.

המהר"ל עומד באריכות מופלאה על פשר ה'עשיריה' הזו ועל
מהותה ,5אך אנו נבקש לעסוק דווקא בשלושת הדברים
הראשונים שקרו בי"ז בתמוז – ' ִנש ַּתברּו הַּ ּלּוחוֹתּ ,ובָ טַּ ל
הַּ ָת ִמיד והֻ בקעָ ה הָ ִעיר' .מעניין לראות את סדר הדברים
המופיעים כאן  -האירוע הראשון' ,נשתברו הלוחות' עוסק
בשנה הראשונה ליציאת בני ישראל ממצרים .ארבעים יום
לאחר שמשה עולה להר סיני ,בשבעה עשר בתמוז ,הוא בושש
לבוא ועם ישראל חוטאים בעגל .האירוע השני המובא במשנה
הוא מחורבן בית ראשון על ידי הבבלים .בט' בתמוז נכנסים
הבבלים לתוך העיר אך עבודת הקרבנות בבית המקדש
ממשיכה 'לתקתק' ולהתקיים .רק בי"ז בתמוז בטל מלהיקרב
קרבן התמיד ופוסקת העבודה .האירוע השלישי קשור לחורבן
הבית השני ,בימי הרומאים .הרומאים ,בהנהגת טיטוס,
מצליחים לבקוע את חומות ירושלים ,ושלושה שבועות יעברו
עד שהם יצליחו להגיע אל בית המקדש ולהעלותו באש.
כלומר ,גם בבית הראשון וגם בבית השני מהווה י"ז בתמוז
'מיצר' שיא שממנו מתחילים ימים שהם 'בין המיצרים'.

בין נדרים לבין המיצרים
פרשת מטות פותחת עדיין ב'הפסקה' הארוכה שבין הציווי
'צרור את המדינים' שנאמר בפרשת פנחס 1לבין הביצוע שלו
שיחל רק ב'שני' של פרשתנו עם תחילת המלחמה במדינים.
נושאה של 'ראשון' ,החלק האחרון בהפסקה הארוכה ,עוסק
בדיני נדרים –
ַחל
ה ל ְֶׁא ָּׁ֤סר ִאס ֙ר ַעל נַ ְׁפשו לֹ֥א י ֵ֖
יש ִ ִּֽכי יִ ֹּ֨דר ֶ֜ ֶנ ֶדר ל-ה' ִּֽאו ִה ָּׁ֤שבַ ע ְׁשבֻ ע ֙
ִא ׁ֩
2
ְׁדב ֑רו ְׁככל הַ י ֹ֥צא ִמ ִ ֵ֖פיו ַ ִּֽ י ֲע ֶשִּֽה.

רש"י מסביר לנו כי המושג נדר פירושו התחייבות איסורית
שאדם מביא על עצמו:
האומר הרי עלי קונם שלא אוכל או שלא אעשה דבר פלוני .יכול
אפילו נשבע שיאכל נבילות אני קורא עליו 'ככל היוצא מפיו יעשה'??
תלמוד לומר 'לאסור איסר'  -לאסור את המותר ולא להתיר את

מה פשר המושג הזה ' -מיצרים'? מדוע דווקא האירועים הללו,
יותר מאירועים קשים נוספים במאורעות עמנו מגדירים את
הימים הללו כמיצרים ,מה הוצר בהם?

כלומר ,הנודר  -איש או אישה  -מבקש להוסיף לעצמו איסור
מעבר למה שאסרה עליו התורה .מנין נובע הצורך הזה?
התורה ממשיכה ומפרטת בפירוט רב כיצד ניתן להפר נדר או
להתירו ,פירוט רב כל כך עד שנוצר הרושם כאילו הייתה
מעדיפה התורה אילו לא היה הנדר נידר כלל .נניח לרגע
לשאלה הזו ,המהווה הכנה אחרונה לקראת המלחמה במדין,
ונחזור אליה מתוך לימוד ימי המיצרים שלנו.

השבירה שיוצרת מיצר

האסור3.

שבירת הלוחות זהו האירוע הראשון מבחינה כרונולוגית .בכל
תענית ציבור אנחנו קוראים על השבירה הזו ועל התיקון
בכתיבת הלוחות השניים ,אך בי"ז בתמוז הפרשה הזו
רלוונטית עוד יותר ,כי זה בדיוק עניינו של היום .כשירד משה
רבנו מההר עם הלוחות הראשונים ,היה צריך לקרות דבר אחד
 הוא היה לוקח אותנו ומכניס אותנו מיד ,יחד עם הלוחותהללו ,שנפסלו ונכתבו ע"י הקב"ה ,לארץ ישראל והיינו בונים
בו בית תפילה לכל העמים .יום י"ז בתמוז נועד להיות היום
שבו העולם כולו יוצא ממיצריו .הגאולה השלמה.

עיצומו של יום
חז"ל במסכת תענית אומרים כך:
ח ֲִמשה ְׁדב ִרים א ְׁרעו אֶ ת אֲבותינו ְׁב ִש ְׁבעה עשר ְׁב ַתמוז וַ ח ֲִמשה
ְׁב ִת ְׁשעה ְׁבאבְׁ .ב ִש ְׁבעה עשר ְׁב ַתמוז נִ ְׁש ַת ְׁברו הַ לוחות ,וב ַטל

פירושו העמוק של המושג 'מיצר' הוא מקום צר וחשוך כל כך,
שבגלל הצרות והחושך שבו אתה כלוא בו ,עד שאתה לא
מצליח לראות את האור האלוקי שבאמת מופיע בו .זה לא

הַ ת ִמיד וְׁ הֻ ְׁב ְׁקעה ה ִעיר וְׁ ש ַרף אַ פו ְׁסטמוס אֶ ת הַ תורה ,וְׁ הֶ ֱע ִמיד צֶ לֶם
ַבהיכלְׁ .ב ִת ְׁשעה ְׁבאב נִ גְׁ זַר ַעל אֲ בותינו ֶשלא ,יִ כנְׁ סו לא ֶרץ ,וְׁ ח ַרב
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 1במדבר ,כ"ה ,י"ז.
 2שם ,ל' ,ג'.
 3רש"י ,שם.
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משנה תענית ,ד' ,ו'.
ר' נצח ישראל ,פרק ח' באריכות

היא להבין ולהפנים שכאשר הקב"ה מוריד אותי למטה אל
החושך ואל המקומות הנמוכים ביותר זה לא בא כדי להפיל
אותי למטה ח"ו ולהשאיר אותי שם ,אלא כדי שמהמיצר הזה
אני אגלה שעתיד להופיע אור גדול .משבירת הלוחות
הראשונים ייוולד יום כיפור ותתחדש בעולם סליחה וטהרה.
זהו הפשט של סוף הפסוק שאומר הנביא זכריה:

שאתה לא נמצא בעולם ,אתה נמצא בעולם לגמרי ,אבל
במיצר ,אתה חסום מהאור האלוקי .הכל סגור .העולם ,כשמו,
הוא היעלם ,וברירת המחדל שלו היא חיים בתוך מיצר החסום
מהאור האלוקי .מן המיצר צריך לקרוא י-ה בקול גדול ולראות
איך חרך של אור נכנס פנימה .אילו הייתי מצליח לפרוץ את
המיצרים האישיים – לא רק בימי בין המיצרים אלא תמיד –
היה העולם מגיע לגאולה.

וְׁ הא ֱֶמֹ֥ת וְׁ הַ שלֵ֖ום

האם יש ימים שבו היה העולם בעל פוטנציאל גדול יותר
לצאת ממיצריו כמו שני הימים הללו – י"ז בתמוז ותשעה
באב? הרי זה בדיוק מה שקרה גם בתשעה באב ,שנה וכמה
חודשים לאחר המיצר הראשון .קיבלנו הזדמנות שניה .משה
רבנו שולח מרגלים לארץ ,לא כי הוא לא בטוח אם אנו
מסוגלים להיכנס ,אלא כדי שנגיע בעצמנו לרצון הזה ,שהגוף
ירצה והשכל ירצה ונאחד את רצוננו עם רצון ה' בארץ ה'.
ושוב חולפים ארבעים יום  -ממש כמו ארבעים הימים שלפני
השבירה הראשונה  -והנה חוזרים המרגלים מתור הארץ
כשהעולם כולו מחכה שניכנס כולנו ,אם רק נרצה ,בהנהגת
משה רבנו לארץ והאור האלוקי יופיע במלואו לעיני כל
העולם .אך במקום זאת – 'אפס כי עז העם היושב בארץ'.6
הבכיה בלילה ההוא הופכת לבכיה לדורות ,ושוב הפך
הפוטנציאל למיצר.

ֱהבו9
א ִּֽ

מדוע האמת והשלום קשורים לכאן? זהו הפירוש :התהליך
שהימים הללו יתהפכו ויחזרו להיות ימי ששון ושמחה יהיה
דווקא דרך העולם הנמוך שלנו ,שבו האמת נעדרת והשלום
חסר .זה תפקידנו – לאהוב את השלום ואת האמת ולגלות
בעולם הזה את ההעלם שבו.

'הכל מותרים לך!'
האיש הנודר המתואר בתחילת פרשתנו אכן יודע שהתורה
אסרה עליו דברים רבים ,אבל מנגד היא גם התירה לו עולם
ומלואו .הוא מכיר את העולם הזה כל כך טוב ,ויודע לאיזה
העלם ומיצר הוא יורד פעם אחר פעם .הוא רוצה להתקדש
ולהתעלות  -להיות חקוק בלוחות ,לא כתוב .הוא רוצה לעלות
מן המיצר ,ולכן הוא אוסר על עצמו את המותר .הוא מבקש
להוסיף נדר ועוד נדר ,ניתוק ועוד ניתוק עד שהאלוקות
תיחקק בו.

י"ז בתמוז ותשעה באב – האור הגדול שנעלם

התורה מבקשת מהחכם ללמד את הנודר הצדיק הזה ,שחשב
שכדי שהדברים יהיו חקוקים חייבים לאסור עוד ועוד,
שהתיקון הגדול הוא דווקא בידיעה שהמיצר יכול להתהפך,
שהכתב עתיד לחזור ולהיות שוב חקוק מבלי שיהיה צורך
לאסור ולידור ,כי יהיה אפשר ליהנות בלי ליפול .מבין
המיצרים תופיע גאולה ו'הכל יהיו מותרים לך ,הכל שרויים
לך'.

זה גוואלד .אלו הם שני הימים שבהם העולם נועד היה לצאת
ממיצריו .אתם יודעים יש רק הבדל אחד בין הלוחות
הראשונים ללוחות השניים – בעוד שהראשונים היו 'מכתב
א-להים ,חרות על הלוחות' ,7השניים היו מעשה ידי בשר ודם,
והאותיות היו כתובות עליהם ,לא חקוקות .האותיות
הכתובות – דבוקות ככל שיהיו – הן עדיין נפרדות מהאבן
עליה הן כתובות .יש כאן שתי ישויות נפרדות :כתב ולוחות.
לעומת זאת ,האותיות החקוקות הן ישות אחת עם האבן שהן
חקוקות בתוכה  -ישות אחת .בעברית אחרת :לוחות ראשונים
מגלים שהאלוקות ואני זה דבר אחד ,בלי אפשרות להיפרד.
הם מבקשים ליצור עולם שהאור האלוקי בו אחד ,איננו מוצר
(לשון מיצר) ואיננו מוסתר .שהגוף המשול לאבן והנשמה
האלוקית המשולה לאותיות הן אחד .הלוחות השניים הם
לוחות של עולם שבו יש שניים שאכן מבקשים כל הזמן
להתחבר ,אך עדיין יש בו גם פירוד גדול .אני מבקש לכתוב
את האלוקות בעולם ,אך יש מה שלפעמים מוחק אותה,
חלילה.

ורק עוד מילה אחת לסיום ,על שבירת החומות של י"ז בתמוז.
אמרנו שאנחנו מחכים שכל הגלות והחורבן יתהפכו .בתשעה
באב זה ברור  -אם נחרב בו הבית הרי שאנו מצפים שייבנה
בו ביהמ"ק במהרה בימינו .אולם איך הופכים את י"ז בתמוז?
ביום זה הרי נשברו החומות ,אך ההיפוך ,שהן תיבננה ,מנוגד
לנבואת זכריה עצמו שאומר לנו כי באחרית הימים – "פרזות
תשב ירושלים"10.
חשבתי לומר שההיפוך של י"ז בתמוז הוא בדיוק מה שדיברנו
עליו .הרומאים פרצו את חומות העיר מבחוץ כלפי פנים וגילו
שלעומת החומות שהיו בינינו ,החומה של העיר הייתה רק
'כסף קטן' .איי ,איזה חומות שיש בינינו ..ההיפוך של המיצר
הזה יהיה כאשר נפרוץ את החומות בינינו  -מבפנים החוצה.
רק כשהחומות האלה יובקעו ,נוכל לבנות בית תפילה לכל
העמים וללמד את העולם איך מביאים גאולה מבין המיצרים.

החורבן של שני ימי מיצרים אלו הוא לא רק טכני ופיזי –
אלא מהחלום על היציאה מהמיצרים .הנביא זכריה מתנבא -
יעי וְׁ צ֣ ום
יש ׁ֩י וְׁ צֹּ֨ ום הַ ְׁש ִב ִ ֶ֜
יעִ֡י וְׁ צ֣ ום הַ ח ֲִמ ִ
ִּֽכה א ַַ֞מר ה' ְׁצבאות צ֣ ום ה ְׁר ִב ִ
8
ה לְׁ ש ֣שון ולְׁ ִש ְׁמחה ִּֽולְׁ מ ֲע ִ ֵ֖דים טובִ ֑ים.
היה לְׁ בית יְׁ הוד ֙
ה ֲע ִש ִירי יִ ְׁ ֶ ָּׁ֤

זו איננה קלישאה  -זו חזרה למקור ולכוונה הראשונה של
הימים האלו .כי זוהי משמעותו של 'מיצר' – לא סתם קושי,
אלא התרוקנות אדירה של פוטנציאל .עבודת הימים הללו
6
7
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 9שם ,שם.
 10שם ,ב' ,ח' ועי' ברש"י

במדבר ,י"ג,
שמות ,ל"ב ,ט"ז.
זכריה ,ח' ,י"ט.
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למען יחלצון ידידיך – לסעודה שניה
נשק הניצחון במלחמת מדין – אז והיום

המלחמה האחרונה

אסורים לצאת למלחמה ,כיוון שהם אחראים על עבודת
הקודש והמקדש .ואילו כאן – לא רק שבני לוי יוצאים
למלחמה ככל השבטים ,תראו מי מונה להיות ה'רמטכ"ל' של
המלחמה הזו:

'שני' של פרשת מטות עוסק ,סוף סוף ,במלחמת מדין .זו
איננה סתם עוד מלחמה ,אלא זוהי 'המלחמה האחרונה'.
שירים רבים נכתבו על 'המלחמה האחרונה' שעוד לא הייתה,
אך זוהי באמת המלחמה האחרונה  -מלחמתו האחרונה של
משה רבנו:

וַ ִי ְׁש ַֹּ֨לח את ֹ֥ם מ ֶשֶׁ֛ה אֶ ֹ֥לֶף ל ַַמ ֶ ֵ֖טה לַצב ֑א ֹ֠אתֹ֠ם וְׁ אֶ ת ִּ֨פינְ ָ֜חס ֶּבן ֶּאלְ ע ָ֤זר הַ כֹּהֵ ן
לַצבא וכְׁ לֹ֥י הַ ֶׁ֛ק ֶדש וַ ח ֲִּֽצ ְׁצ ֹ֥רות הַ ְׁתרו ֵ֖עה

ע ֶ ִּֽמיך11.

נְׁ קם נִ ְׁק ַמת֙ ְׁב ֣ני יִ ְׁשראל מא ֵ֖ת הַ ִמ ְׁדי ִנ֑ים אַ ַחֵ֖ר תִּֽאסֹ֥ף אֶ ל ַ

למלחמת מדין יוצאים אלף חיילים מכל שבט ,כשבראש כולם
עומד פנחס הכהן עם כלי הקודש בידו .רש"י מסביר לנו את
מהות המינוי המיוחד הזה:

זוהי גם המלחמה האחרונה של עם ישראל לפני כניסתו לארץ.
מיד לאחר מכן יתחילו חלק מהשבטים להתיישב בעבר הירדן
המזרחי ,יגיעו דברי הסיכום של משה רבנו בספר דברים
ולאחריהם ניכנס לארץ.

ומפני מה הלך פנחס ולא הלך אלעזר? אמר הקדוש ברוך הוא :מי
שהתחיל במצווה ,שהרג כזבי בת צור –

מלחמה זו שונה בהיבטים רבים מכל מלחמה אחרת בתורה,
ועל חלק מהיבטים אלו כבר הרחבנו בעבר .הפעם אני מבקש
לעיין בשתי נקודות מיוחדות במלחמה הזו ,הנוגעות דווקא
ל'כוח האדם' המשתתף בה .ברוב המלחמות בתורה איננו
יודעים מי בדיוק היו הלוחמים ומאיזה שבט הם הגיעו .כך,
למשל ,במלחמתנו הראשונה:
אנ ִשים וְׁ ֵ֖צא ִהל ֣חם
֙ע ְׁבחַ ר ֣לנו ֲ
ש ַ֙
וַ יֹּ֨אמֶ ר מ ֶשָּׁ֤ה אֶ ל יְׁ הו ֻ

בעמל֑ק12...
ַ

ֲ

מהו סודה של המלחמה הזו ,שהלויים עומדים בראשה ,ומהי
הרלוונטיות שלה גם לימינו שלנו?

'החלצו מאתכם' – ותוכלו לנצח!

בא13.
לַצ ִּֽ

למען האמת ,המלחמה הזו כלל לא נקראת בשם 'מלחמה' -
היא נקראת 'נקמה' .כך בפי ה':

מכל שבט מגויסים אלף לוחמים לצבא ובסך הכל שנים עשר
אלף חיילים .אגב ,בכלל לא משנה כאן מהו גדלו של השבט -
רק בפרשה הקודמת נערך מפקד כללי בעם ,אבל מסתבר
שהוא לא רלוונטי לעניין מלחמה זו  -שבט שמעון המונה
כעשרים ושנים אלף איש ושבט יהודה המונה למעלה
משבעים וחמישה אלף איש – שניהם מגייסים את אותה
מכסת 'אלף הלוחמים' .אך זהו רק החידוש הראשון .החידוש
השני הוא אף גדול יותר ,וממנו נגיע לתורף לימודנו -

נְׁ קם נ ְק ַמת ְב ֵ ֵ֣ני י ְשר ֵֵ֔אל מא ֵ֖ת הַ ִמ ְׁדי ִנ֑ים...

וכך בפי משה:
ה אֶ ל ה ֣עם לאמר ה ִּֽחלְׁ ֧צו ִּֽמ ִא ְׁת ֶ ֶׁ֛כם אֲנ ִש ֵ֖ים לַצב ֑א וְׁ ִ ִּֽ י ְׁה ֙יו ַעל
וַ יְׁ ַד ָּׁ֤בר מ ֶש ֙
ִמ ְׁדין לת ֹ֥ת נ ְק ַמת ה'

הציווי שנאמר למשה הוא 'אלף למטה אלף למטה לכל מטות
ישראל' .ורש"י מדייק במקום:
לוי14.

פלא פלאות! זו המלחמה האחת והיחידה שאפילו שבט לוי,
ש'-ה' הוא נחלתו' ,15שותף שווה במלחמה .בדרך כלל הם
11
12
13
14

דין18.
ְׁב ִמ ְׁ ִּֽ

הקב"ה קורא למלחמה הזו 'נקמת בני ישראל' ומשה קורא לה
 נקמת ה' .אין כאן שני דברים שונים ,אלא אחד – נקמת ה'היא גם נקמת ישראל .ייחודה של המלחמה הזו מול מלחמות
קודמות הוא אחד  -בכל המלחמות האחרות יצאנו או על מנת
להגן על עצמנו ממתקפה (עמלק ,הכנעני) או כדי לכבוש את
ארץ שבעת העממים כדי שנוכל להתנחל בה (עוג ,סיחון) ,אך
הפעם ,איש לא הולך לנחול נחלה במדין ואין לנו שום עניין
בכיבושה .המלחמה הזו היא אך ורק על דבר אחד – נקמת ה'.

כהן ורמטכ"ל?

לרבות שבט

יגמור17.

פנחס הוא ה-מומחה לענייני מלחמה במדין .המלחמה תמשיך
להתנהל בצורה המופלאה ביותר ,הניצחון יהיה מוחץ ,את
חמשת מלכי מדין ובמרכזם את צור ,אביה של כזבי ,יהרגו 'על
חלליהם' ואת בלעם בן בעור יהרגו 'בחרב' .המלחמה הזו
איננה מתחילה 'משום מקום'  -היא המשך ישיר של פרשיות
בלק ופנחס והיא משמשת כסגירת המעגל למלחמה שנפתחה
באותה קריאה של בלק לבלעם .הפרשה תמשיך ותתאר כיצד
נלקח השלל ,כיצד הוא מחולק ,כיצד נטהרים וכיצד מטהרים.

לא מפורש בשום מקום מי הם אותם אנשים שבחר יהושע
למלחמה .גם במלחמת המתוארות בסוף פרשת חקת ,התורה
איננה חושפת את זהות הלוחמים .לעומת זאת ,במלחמת מדין
המתוארת בפרשתנו ,הסד"כ כתוב בפירוש:
ֶ֚ ֶאלֶף ל ַַמ ֶטה אֶ ֵ֖לֶף ל ַַמ ֶ ֑טה לְׁ כל֙ ַמ ֣טות יִ ְׁשראל ִת ְׁשלְׁ חֵ֖ ו

ְׁבי ִּֽדו16.

15

במדבר ,ל"א ,ב'.
שמות י"ז ,ט.
במדבר ,ל"א ,ד'.
שם ,ברש"י.

16
17
18
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דברים ,י"ח ,ב'.
שם ,שם ,ו'.
שם ,ברש"י
שם ,שם ,ג'.

...אבל מדינים נתעברו על ריב לא להם.

זוהי מלחמה על ה' ,על בני ישראל ,על המהות האחת –
הנשמה היהודית .במלחמה הזו אף מתחדש מושג מופלא:

המדינים התערבו 'סתם' ,בלי שום סיבה אסטרטגית מדינית.
בנות מדין ,ובראשן כזבי בת צור ,הן הרעיון בעצמו ,הן
התפיסה ה'בלעמית' בתמצית – לפגוע בנשמה היהודית .לכן
זו המשימה האחרונה שמשה עוד חייב לתת לנו בה את כחו,
ולא יהושע .הרי לכאורה יהושע הוא 'הרמטכ"ל
האולטימטיבי' ,עוד מזמן המלחמה הראשונה שלנו ,בעמלק,
לפני כארבעים שנה .רק בפרשה הקודמת התבשרנו כולנו
שיהושע יחליף את משה לאחר מותו וילחם בשלושים ואחד
מלכי כנען  -אך במלחמה הזו יהושע לא מופיע כלל' .בלי
המלחמה הזו ,משה רבנו' ,אומר לו הקב"ה' ,עדיין לא השלמת
את תפקידך בעולם'.

ה אֶ ל ה ֣עם לאמר הֵ ָֽחלְ ֧צו ִּֽמ ִא ְׁת ֶ ֶׁ֛כם אֲנ ִש ֵ֖ים לַצב ֑א.
וַ יְׁ ַד ָּׁ֤בר מ ֶש ֙

זוהי הפעם הראשונה שמופיע המושג 'חלוצים' השגור כל כך
בפינו .אגב ,גם בהמשך הפרשה ,בדו-שיח שיתקיים בין בני גד
ובני ראובן למשה ,יבקשו השבטים ממשה:
ַ ֣נ ְׁחנו ַ ִּֽנ ֲע ֧בר חֲלו ִ֛צים לִ ְׁפנֹ֥י ֵ֖ה' ֶ ֣א ֶרץ

ְׁכנ֑ען19.

ַ

החלוציות המלחמתית שתופיע בארץ ישראל מתחדשת כבר
בחלוציות של מלחמת מדין .איננו דואגים ממלכי ארץ כנען,
זה 'קטן עלינו' בישראלית מדוברת .אנו חוששים מדבר אחר
לגמרי .ראשוני החסידים 20הסבירו את המושג הזה באופן
נפלא כל כך' :החלצו מאתכם'  -החלצו והשתחררו מכל פניה
אישית ומכל מחסום ,עד שתהיו אחד לגמרי עם ה' .החלצו,
השילו מכם כל טיפת אגו ,עד שתבינו שנקמתכם היא נקמת
ה' .וכשתיחלצו מאתכם – רק אז תוכלו להיות חלוצים ולנצח
כל מלחמה.

רק משה ברוחו ,ופנחס עם כל שבט לוי במנהיגותו ,יובילו את
המלחמה הזו  -כדי להוכיח באופן חד משמעי שהמלחמה הזו
היא מלחמה על הרוח ,והיא איננה דומה לכל המלחמות
האחרות.
במלחמה הזו בפעור ,על מהות הכי פנימית ובסיסית שלנו ,אז
והיום ,נפגוש את המדיינים בעצמם ,את בנות מדין ,והרצון
לנקמה אישית יבער ,אך זאת נדע – כדי לנצח במלחמה הזאת
אנו צריכים להיחלץ מאתנו ,להיטהר מכל טיפת אגו של נקמה
אישית ורק כשנפנים שזו איננה מלחמה אישית אלא נקמת ה'
נוכל לנצח .את זה משה רבנו חייב ללמד אותנו רגע לפני
שניכנס לארץ .רגע לפני שנילחם עשרות מלחמות לנחילת
הארץ ,נלמד מהי המלחמה שהיא המקור ,היא השורש לכל
המלחמות וכיצד רק מתוך ניצחון בה נוכל לבוא ולנצח על
מלאכת בית ה' ,בארץ ה' ,בימים ההם ובזמן הזה.

שורש המלחמות
המלחמה הזו היא מלחמת 'ראש בראש' בין שני גנרלים .פנחס
הכהן מכאן ,ולהבדיל אלף אלפי הבדלות – בלעם בן בעור
מכאן .ב'פורום בלעם' חברים חמשת נסיכי מדין .המרכזי
שבהם הוא צור ,הוא בלק ,21נסיך מד ָיני ש'הושאל' למלוך על
מואב .צור-בלק הוא זה שמסביר לנו שהנושא הוא לא בנות
מואב ,אלא בנות מדין .הרי לכאורה מי שהחטיאו את ישראל
היו דווקא בנות מואב:
וַ ֹ֥י ֶשב יִ ְׁשרא ֵ֖ל ַב ִש ִ ֑טים וַ ֣ יחֶ ל העם לִ זְׁ נֵ֖ ות אֶ ל ְׁבנֹ֥ ות

אב22.
מו ִּֽ

אם כן ,מדוע מלחמתנו היא במדין דווקא?
...שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה ,שהיו יראים מהם שיהיו
שוללים

אותם23...

כלומר ,בעוד שלמואב הייתה עוד איזושהי סיבה הגיונית
לצאת למערכה נגד ישראל ,ואפשר היה בדוחק להבין גם
'מלחמה' מזוהמת כזאת של בנות מואב מתוך פחד ,הרי שאצל
מדין –

19
20
21

 22במדבר ,כ"ה ,א'.

שם ,ל"ב ,ל"ב.
קדושת הלוי לר' לוי יצחק מברדיטשב ,על אתר.
עי' מדרש רבה ,תנחומא ,תרגום ירושלמי ואף ברש"י.

23
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רש"י על במדבר ,ל"א ,ב'.

כי אם ברוחי ,אמר ה' – לסעודה שלישית
למסור ולהתמסר

אמר להם ,אפילו אתם מכניסים כל המונות

אתם יכולין להם ,שמא מרובים אתם מן המצרים שהיו שש מאות

המלחמה במדין נגמרה בניצחון אדיר .שנים עשר אלף חלוצי
הצבא ,אלף למטה בראשות פנחס הכהן בן אלעזר ,הרגו כל
ָזכר בחרב ,הרגו את חמשת מלכי מדין ואחרון אחרון 'חביב'
– 'את בלעם בן בעור הרגו בחרב' .24הם חוזרים מהמלחמה
עטורי ניצחון ,אך קבלת הפנים שהם זוכים לה ,המתוארת
בפתיחת 'שלישי' של פרשתנו ,איך לומר  -צוננת ואולי נכון
יותר לומר 'קוצפת' –

רכב בחור?! ,בואו ואשיאכם עצה ,אלהיהם של אלו שונא זמה הוא
וכו' ,כדאיתא בחלק

כיצד מבטא שש מאות רכב בחור – מספר שאינו כה גדול לכאורה
את ריבויים המופלג של המצרים

25

בה26
נְׁ ק ִּֽ

'לא הבנתם בכלל את המלחמה!' ,אומר להם משה' ,שבי זה
לא מספיק ,צריך להרוג את כל הנשים שהחטיאו אותנו ,הרי
הן השורש לכל הקרב!' .בנקודה הזו מגלה לנו משה את ה'סוד'
שכבר דיברנו בו רבות ,אך כאן הוא נאמר באופן מפורש
לראשונה –
֣הן ֶ֜הנה היֹּ֨ו לִ ְׁב ָּׁ֤ני יִ ְׁשראל֙ ִב ְׁד ַ ֣בר ִבלְׁ עם לִ ְׁמסר ַמ ַֹ֥על ַ ִּֽבֵ֖ -ה' ַעל ְׁדבַ ר ְׁפ ֑עור
וַ ְׁתהִ ֹ֥י הַ ַמג ֵ֖פה ַ ִּֽב ֲע ַ ֹ֥דת

ה'27.

זו השאלה ,ומתוך התשובה המופלאה של הרבי נבוא 'לסגור
חשבון' עם בלעם בפעם האחרונה.

בלעם הוא המוח שמאחורי כל מלחמת הרוחות הזו .ומה היה
דברו? ' -למסור מעל בה' על דבר פעור' .ביטוי מעניין מאד.
מעניין עוד יותר הופעת ביטוי זה ביחס להתגייסות החלוצים
למלחמה ,אשר נקראה אף היא בשם 'מסירה':
וַ י ָֽמ ְסרו ִּֽמאַ לְׁ ֣פי יִ ְׁשראל אֶ ֵ֖לֶף ל ַַמ ֶ ֑טה ְׁשנים עש ֹ֥ר אֶ ֵ֖לֶף חֲלו ֹ֥צי

שש מאות 'יראי שמים'
אתם יודעים ,בשביל שש מאות רכב בחור צריכים סוסים
שיירתמו לאותן מרכבות ויישאו אותן .ומנין היו למצרים
סוסים לרדוף? הרי כל החיות מתו במכת הדבר ,והמעטים
ששרדו אותה – חוסלו בברד! השאלה הזו מביאה את רש"י
לומר את דבריו הידועים –

בא28.
צ ִּֽ

בלעם ביקש למסור מעל ,ואנחנו התמסרנו לנקמת ה' ,היא
נקמת בני ישראל .משה מסיים ומנחה את אנשי המלחמה
להרוג כל אישה שהחטיאה את עם ישראל ולהחיות רק את
ה'טף בנשים' .רק אותן ניתן להחיות ,וכדברי ה'אור החיים'
הקדוש – לגייר ,ללמד אותן תורה ,כדי שיגדלו ויהיו הצדיקות
הגדולות ביותר .זה מדהים – רק לאחר כל הסיפורים של כזבי
בת צור ,של פנחס ,של ההכנות למלחמה ,המלחמה עצמה ,רק
אחרי כל אלה מספרת לנו התורה בפירוש שבלעם הוא זה
שהוביל הכל .נדמה לי שהתורה מבקשת לומר לנו שבבלעם
חייבים לפתוח ובבלעם חייבם לסגור .ועד שלא 'נסגור את
החשבון' עם בלעם ,של אז ושל היום ,לא נגיע לנקודה.

וכל רכב מצרים... .ומהיכן היו הבהמות הללו? אם תאמר משל
מצרים ,הרי נאמר וימת כל מקנה מצרים (שמות ט ,ו ).ואם תאמר משל
ישראל ,והלא נאמר וגם מקננו ילך עמנו
מהירא את דבר

דווקא כאן ,כאשר מגלה לנו משה לחיילים צבא ישראל שהכל
היה 'דבר בלעם' ,מספר לנו רש"י כיצד שכנע בלעם את בלק
להירתם לתכנית:
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(שם י ,כו)..

משל מי היו? -

ה'31.

אין לרש"י ולנו ברירה אלא להסביר שאת סוסי ה'מלחמה
האחרונה' של מצרים ,אלה שבאו עם הכי הרבה 'מסירות נפש'
להילחם בישראל הביאו דווקא 'היראים' את דבר ה' של
מצרים .כאן נמצאת הנקודה האדירה  -בלק וחבר מרעיו כבר
הבינו היטב כי 'לא בחיל ולא בכח' הם ינצחו אותנו .הם
מבקשים לפעול בכוחות רוחניים נגדנו .לכן הם מזמינים את
בלעם ,אבל גם זה לא הולך והקללות מתהפכות לברכות .או
אז הם מתחילים להפעיל כוחות רוחניים אחרים ,במסירות
נפש' ,למסור מעל בה'' – ע"י בנותיהם .בנות מדין הללו היו

'כל המונות שבעולם'

24

30

אם בלעם רוצה לשכנע את בלק בהיגיון כמותי – מדוע הוא
מביא כדוגמא 'שש מאות רכב בחור' דווקא? זה מה שישכנע
את בלק שאין לו שום סיכוי נגד ישראל בלחימה
קונבנציונאלית? שש מאות מרכבות זה לא מספר כזה גדול.
ובכלל ,הרי שש מאות רכב הבחור הללו הם רק השרידים של
השרידים ,אלו שנותרו מכל מכות מצרים ,אלו שלקח פרעה
אל ההתאבדות האחרונה בים סוף .אם רוצה בלעם להמחיש
לבלק עוצמות של 'המונות' כדברי רש"י ,האם לא היה יותר
מתאים למצוא איזשהו מספר מרשים יותר ,משהו בסגנון -
'האימפריה המצרית כולה בתקופת השיא'?

על מה יצא הקצף?
וַ יֹ֥אמֶ ר אֲליהֶ ֵ֖ם מ ֶש ֑ה ִַּֽה ִח ִייתֶ ֵ֖ם כל

(סנהדרין קו ).ובספרי29.

העיקרון ברור ,אך הרבי מליובאוויטש זיע"א שואל כאן שאלה
דייקנית ,לכאורה צדדית ,אך התשובה אליה מאירה את
הפרשה כולה באור מופלא .הרבי שואל כך:

וַ ִי ְׁק ֣צף מ ֶשה ַעֵ֖ל ְׁפקו ֣די הֶ ח֑יִ ל ש ָּׁ֤רי ִּֽהאֲל ִפי ֙ם וְׁ ש ֣רי הַ מאות הַ באִ ֵ֖ים ִמ ְׁצב ֹ֥א

הַ ִמלְׁ ח ִּֽמה.

(ס"א האומות)

שבעולם אין
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במדבר ,ל"א ,ח'.
במדבר ,ל"א ,י"ד.
שם ,שם ,ט"ו
שם ,ט"ז.
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30
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5

שם ,שם ,ה'
רש"י על במדבר ,ל"א ,ט"ז.
לקו"ד י"ח עמ'  357מובא ב"מאור שבתורה" עמ' תק"א
רש"י ,שמות י"ד ,ז'.

חרב להרגו) .פ ַתח פומיה ְׁב ִמילי ַתחֲנונִ ין (פתח בלעם את פיו בדברי

'השגרירות' של אותם כוחות רוחניים ,כוחות טומאה ,שדרכן
התגלגלנו כמעט עד לפעור.

תחנונים) וַ א ֲַמר לְׁ ִפינְׁ חס ִאין ְׁת ַקיים יַת נַ ְׁפ ִשי ִמ ְׁש ַת ַב ְׁענא ל ְׁך ְׁדכל יו ִמין
ְׁ
ַדאֲנא ְׁקיַים לית אֲנא ְׁמלַטיט יַת ַעמך (בבקשה ,קיים את נפשי ,נשבע אני

זו הסיבה שבלעם נותן לבלק דווקא את הדוגמא של 'שש
מאות רכב' הבחורים' .נכון' ,הוא אומר לבלעם' ,זה לא מספר
כל כך גדול של לוחמים ,אבל זה מספר עצום של יראי שמים!
זה מספר עצום של אנשים שמלאים כוחות רוחניים ומוסרים
את הנפש כדי להרוג את עם ישראל .כלום אתה מרובה
מהם?? הרי מצרים הייתה מלאה כולה בכוחות רוחניי של
טומאה! חרטומים וכשפים ִמלאו את כולה ,ועם כל מעלתם
הרוחנית ,לא נשאר מהם שריד ופליט ,כיון שהם ניסו להילחם
בכוח חרבם .אנחנו לא נחזור על הטעות הזו ,בלק ,אנחנו
נמסור מעל בה' ,אנחנו נפתח חזית רוחנית 'טהורה' ,בלי
קשקוש חרבות אחד'.

שלא אקלל עוד את ישראל כל ימי חיי)!

ועכשיו מגיעה תשובתו המדהימה של פנחס ,שמסכמת את כל
מה שדיברנו על בלעם ומלחמתו:
ֲמר ליה הֲלא אַ נְׁ ְׁת הוא לבן א ֲַרמאה (הלא אתה הוא לבן הארמי)
עני וַ א ַ

ְׁדב ִעית לְׁ מישיצַ יא יַת י ֲַעקב אבונן (שרצית לאבד את יעקב אבינו) ונְׁ ח ַתת
(ובאת) לְׁ ִמ ְׁצ ַריִ ם ְׁבגִ ין לְׁ מו ְׁבדא ז ְַׁרעא (כדי לאבד את זרעו) ו ִמן ב ַתר ִדנְׁ פקו
ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם גריתא ְׁבהון ֲעמלק ַר ִשיעא (ומאז יצאו ממצרים גרית בהם את

יתגְׁ רא לְׁ מילוט י ְַׁתהון וְׁ כיוַ ן ְׁדח ִמיתא ְׁדלא
יתגְׁ רתא ִא ְׁ
עמלק) וכְׁ דון ִא ְׁ
ְׁ
ְׁ

ימרא ַדיְׁ י ִמינך ִא ְׁמלִ יכַ ת ַמלְׁ כא (השכרת את
אַ הַ נְׁ יַן עובדך וְׁ לא ַקביל מ ְׁ

עצמך לקלל אותן ,וכשראית שזה לא עובד וה' לא מקשיב) ִבישא יַת בלק
(יעצת לבלק) לְׁ מו ְׁקמא יַת ְׁבנתיה ְׁבפַ ְׁר ַשת או ְׁרחתא לְׁ ִמ ְׁט ַעיא י ְַׁתהון

האם אנחנו מבינים את עומק העניין? המלחמה הזו באה
להעמיד את עם ישראל בניסיון הכי קשה .מודל 'שש מאות
רכב בחור' עומד אל מול שש מאות ריבוא של עם ישראל.
אלה אסכולות רוחניות כאלה ואחרות .אלו כוחות שמושכים
אותך ,מזרח-רחוק ומערב קרוב ,והם מבקשים להמשיך בדרכו
של בלעם – לכלות אותנו ,כל אחד בדרכו ,לא רק במישור
הצבאי-מדיני-דיפלומטי ,אלא בעיקר במישור הרוחני .אני
חייב להפנים שמי שיילחם בי לא יהיה דווקא עם חרב
מאיימת ,ואולי הוא יהיה דווקא 'ירא שמים' כזה ,אולי אפילו
'מדריך רוחני' שמוכן למסור הכל כדי שאני לא אתמסר לה'
יתברך .הם ישובו ויטענו טענה אחת – 'מה ,אנחנו רוחניים
פחות מכם?!'.

(להושיב את בתו בפרשת דרכים כדי להחטיאם) ונְׁ פלו ְׁבגִ ין כן ִמנְׁ הון
ֶע ְׁש ִרין וְׁ אַ ְׁר ְׁבעא אַ לְׁ ִפין (ומתו בגלל זה עשרים וארבעה אלף מהם) ְׁבגִ ין כן
ְׁ
שר תוב לִ ְׁמ ַקיְׁ ימא יַת נַ ְׁפשך (בגלל זה לא ניתן לקיים את נפשך)
לית אֶ ְׁפ ַ
ו ִמן יַד שלַף סַ יְׁ יפיה ִמן ְׁתיקא וְׁ ַק ְׁטליה (מיד שלף את חרבו מנרתיקה

והרגו).

הרעיון הוא אדיר .גם אם בלעם איננו לבן במובן הפיסי ,גם
אם זהו איננו אותו אדם ממש ,הרי ששניהם מבטאים את
אותו רעיון בעולם  -זה שמבקש להרוג את יעקב ולאבד את
הכל .שניכם באים בלי חרבות ובלי לכלוך ,ו'רק' מבקשים
לעקור את הכל .אתה לא פרעה הגוזר לגזרים את הזכרים,
אתה כמו לבן שמבקש במילים לעקור את הכל מהשורש .אתה
לבן כזה ,שגורם לנו למסור מעל בה' ,לפגוע בנקודה האלוקית
הפנימית שבכל אחד ואחד מאיתנו  -והכל על 'טהרת
הרוחניות' ,כמובן ,בפיתוי בדיבור רוחני כביכול .מול כל
הבלעמיות הזו שולף פנחס את חרבו ,דווקא את חרבו ,והורג
את בלעם.

אז איך מחסלים את בלעם הזה ,שבכל דור ודור?

'לית אפשר תוב למיקיימא ית נפשך'
כשעם ישראל הורג את חמשת מלכי מדין מופיע הביטוי 'הרגו
על חלליהם' .32לעומת זאת ,בהמשך הפסוק ,בחיסולו של
בלעם כתוב – 'ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב'' .ספיישל'! -
דווקא את בלעם מפורש שהרגו בחרב .בתרגום יהונתן בן
עוזיאל מופיע סיפור מופלא ,שאם לא מבינים אותו לעומק
הוא נראה כמו איזו אגדה משונה ,אך בעיניים עמוקות הוא
מסכם את כל מה שדיברנו .וכך מספר יהונתן בן עוזיאל:33

בלעם ולבן מתו ,אבל מורשתם עוד ממשיכה עד ימינו ,וכנגדם
בדיוק משה רבנו קבור 'מול בית פעור' ,34כך שגם במותו הוא
ממשיך ונותן לנו כוח לנצח במלחמה הזו.

וְׁ יַת ִבלְׁ עם ַבר ְׁבעור ְׁקטלו ְׁבסַ יְׁ יפא ,וַ הֲוה כיוַ ן ְׁדחמא (שראה) ִבלְׁ עם

הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע – בכתובת:
http://eepurl.com/bC0OHn

ִא ְׁיד ַכר ִפינְׁ חס ְׁשמא ַרבא וְׁ ַק ִדישא ופ ַרח ַב ְׁתרוי וְׁ אַ ְׁחדיה ְׁברישיה

ניתן למצוא מידע ושיעורים נוספים של הרב בכתובת:
www.hithabrut.org

חַ ייבא יַת ִפינְׁ חס ַכהֲנא ר ִדיף ִמן ַב ְׁתרוי (רודף אחריו) ,עבַ ד ִמלְׁ תא
ְׁדקו ְׁס ִמין ופ ַרח ְׁבאַ וִ יר ְׁש ַמיא (אמר מילות כישוף ופרח באוויר)ִ .מן יַד
וְׁ אַ ְׁחתיה (מיד הזכיר פנחס את השם הגדול והקודש ,פרח באוויר אחריו,
החזיקו בראשו והורידו לארץ)ְׁ .שלַף סַ יְׁ יפא ו ְׁבעא לְׁ ִמ ְׁק ְׁטליה (שלף פנחס
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במדבר ,ל"א ,ח'.
תרגום יהונתן שם.
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דברים ,ל"ד ,ו'.

