
 

1  

 

  "דבס

 

 

    

  הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

כלפי מעלה מסתכלין

  סמל המוות או סמל הרפואה?

כיצד הפך הנחש, המזוהה יותר מכל עם גירושנו מגן העדן 

לסמל הרפואה? כיצד נעשה הנחש הממית  - ומעץ החיים

חי? כיצד הפך הנחש מהסיפור של  -לזה שמי שרואה אותו 

  והמודרנית?הפרשה שלנו לסמל הרפואה העתיקה 

-ננסה להיכנס אל סיפורו של נחש הנחושת המופיע ב

'חמישי' של הפרשה, סיפור שאיננו רק סיפור היסטורי של 

  פעם אלא תורה נצחית המלמדת אותנו שיער עצום.

  'עשה לך שרף'

אחרי שמלך אדום דחה אותו ואחרי שהכנעני מלך ערד נלחם 

הסתובב בו מיד לאחר מותו של אהרן, עם ישראל מתחיל ל 

סביב ארץ אדום, מתקדם בדרכו אל הארץ. הדרך וטורח הדרך 

קשים על העם ונפשו קצרה בהם. זה מביא לדיבורים קשים 

כפיות טובה נוראה ניכרת היתר ותלונות של מי מהעם, כשבין 

1'הלחם הק"קל'. -על המן, לחם השמים, הנקרא כאן על ידם 
 

הוא מגרה בם את  -קשה  כך או כך, תגובתו של האלקים

   - הנחשים השרפים 

֖כּו ֶאת ְ ְיַנׁשּ ָמת ַעם ַוֽ ֥ ם ַוּיָ ב ָהָע֑ ל ָר֖ ָרֵאֽ ׂשְ 2.ִמּיִ
  

כשהם מבינים את חומרת טעותם ואת עוצמת המגפה, 

מבקשים העם ממשה להתפלל אל הקב"ה ומשה נעתר 

לבקשתם, אך במקום שהקב"ה יקבל את תפילתו של משה 

   -הבאים הוא אומר לו את הדברים 

֥ים אֹ֖תֹו ַעל... ף ְוׂשִ ָר֔ ֤ה ְלָך֙ ׂשָ ל ֲעׂשֵ ס ְוָהָי֙ה ּכָ ּוְך ְוָרָא֥ה  ֵנ֑ ׁש֔ ַהּנָ
י   3.ֹא֖תֹו ָוָחֽ

רש"י מיד מזדעק ומזהיר אותנו על ידי דברי חז"ל, שלא נחשוב 

דבר שיכול להישמע חלילה  -כי הנחש ממית או מחיה 

  -כעבודה זרה, אלא 

                                                           
1
 במדבר כ"א, ה'. 
2
 שם, ו'. 
3
 שם, ח'. 

ין כלפי מעלה ומשעבדין אלא בזמן שהיו ישראל מסתכל
היו מתרפאים, ואם לאו היו  -את לבם לאביהם שבשמים 

4.מוקיםינ
  

  'המתפלל צריך שיהיו עיניו למטה'

מדוע כלל צריך פה נחש? ממתי  -ואנו נשאל כאן שאלה 

אנחנו, עם ישראל, מתעסקים בתמונות, פסלים או סמלים? 

ספרנו'... מדוע זה נשמע שייך יותר לדתות אחרות ולא 'מבית 

להבין  ותפקידנו יהיהמצווה כאן על נחש  בעצמו הקב"ה

 דווקא שזה לא באמת הנחש שמרפא אלאמתוך כך 

מה החידוש ההסתכלות כלפי מעלה ושיעבוד הלב אליו ית'? 

הרי זו אומנותנו ואומנות אבותינו מאז ומעולם, והזכרנו בכך, 

   -אותה רק לפני פסוקים בודדים 

ק אֶ  ְצַע֤ נוּ  'ה לַוּנִ ע ֹקֵל֔ ַמ֣ ׁשְ   5...ַוּיִ

נוספת בתוכה. קטנה האמת היא שהשאלה הזו כוללת שאלה 

 -אני מבין ששעבוד הלב כלפי שמיא הוא עבודת התשובה 

לאבא  -את היצר הטוב ואת היצר הרע  -לשעבד את הלב 

שבשמיים, ואילו להסתכל כלפי מעלה הכוונה היא להתפלל 

6יאשואל בעל התנ -אבל אל הקב"ה. 
ממתי כשמתפללים  - 

   -מסתכלים למעלה? הרי בהלכה מופיע מפורש 

שיהיו עיניו למטה לארץ ויחשוב   צריך שיכוף ראשו מעט
  7.כאילו עומד בבית המקדש ובלבו יכוין למעלה לשמים

דווקא!  לארץ' למטה' -רק לבו יהיה מכוון למעלה אבל עיניו 

התשובה לשאלות הללו תפתור לנו גם את השאלות בהן 

פתחנו על הנחש כבסיס לכל הרפואה ותפיסת הרפואה 

  האמיתית.

  טיפול שורש

'ישראל מסתכלין כלפי מעלה' אין הכוונה שהם מסתכלים אל 

השמים אלא דווקא מסתכלים אל מה שמעל לנחש, אל 

                                                           
4
 שם.רש"י,  
5
 שם, כ', ט"ז. 
6
  .קוטי תורה, חקת, סב, ביל 
7
 שו"ע, או"ח, צ"ה, ב'. 

  תשע"ז' קתח' - שיעור יומי בפרשת השבוע 
 

 'מה למעלה'
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מופיע פה השורש של הנחש. לא אל הנחש הפיסי כפי שהוא 

הנחשים בדרך כלל מופיעים בזחילה וגורמים לך  שהרי -

-כש אלאכדי שלא יכישו אותך.  -להסתכל למטה, אל הארץ 

'ישראל מסתכלין כלפי מעלה' הכוונה היא להסתכלות אל 

אל  ,שורש הרע, אל שורש המוות, אל הגירוש מגן העדן

שורש הייסורים והחטא, והם מפנימים לעצמם ורואים 

הם מגלים איך אפשר על ידי שעבוד  הכל טוב. - ששבשור

  לטוב. -הלב לאבא שבשמיים להפוך גם את הרע ביותר 

זהו טיפול השורש שמבקש הקב"ה ממשה ללמד את ישראל. 

כלפי הלמעלה  -משה עושה 'נחש נחושת' ומי שמביט אליו 

הם רעים אולי  -מבין איך כל הדברים שנראים הכי רעים  -שלו 

  -באמת, בשרשם הם טובים  פה אבל באמת

ע ֖לֹום ּו֣בֹוֵרא ָר֑ ֥ה ׁשָ ְך ֹעׂשֶ ׁשֶ א ֹח֔ ר אֹו֙ר ּובֹוֵר֣ 8...יֹוֵצ֥
  

לא רע מוחלט אלא רק שנראה רע בעינינו,  -הקב"ה בורא רע 

  אולם בשורש אם נחתור אליו הוא יתגלה כטוב. 

  שני סוגי רופאים

'תסתכל  -כשאנו הולכים אל הרופא אנחנו מבקשים ממנו 

בשורש. יש לי נחשים, מיחושים, ובגללם אני מסתכל כל הזמן 

שזה לא יכיש אותי וההוא לא יכאב לי וכו'.' ובאמת  -למטה 

האחד נותן תרופות מקומיות  -יש שני סוגי רופאים 

משככי כאבים, פלסטרים למיניהם  -מפטומים ישמטפלות בס

ו"ב, אבל השני, הרופא האמיתי, זה שמבקשים ממנו וכי

מסתכל אל שורש הבעיה ומלמד גם אותי  -רפואה שלמה 

להסתכל ולאבחן אותה. ואז כשאני מסתכל אל הדברים 

ומשעבד את לבי אל אבינו  בשורשם, מתמלא באמונה

  ממילא כל המבט שלי הוא למעלה.  -ים שבשמ

נחש  -ואה האם עכשיו אנו כבר מבינים את סמל הרפ

  הנחושת? 

רפואת הנפש ורפואת הגוף,  ,שנזכה כולנו לרפואה שלמה

  וממנה אל הגאולה השלמה בב"א.
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