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 תיתיהאמהמלחמה  -מדין  
 ?את מדיןמי 

 בר איתנו על מור"קים )מורשת קרב(.כשהיינו בצבא ניסו לד

בתורה יש לנו גם כל מיני מור"קים של מלחמות, אבל האם  גם

שמנו לב פעם לכך שמלחמת מדין המופיעה בפרשתנו תופסת 

חמישים וארבעה פסוקים, שזה יותר מכל המלחמות האחרות 

מלחמת ארבעת המלכים את  -שמופיעות בתורה גם יחד 

סיחון ועוג, מלחמת עמלק  החמישה, מלחמת הכנעני, מלחמת

הם הסיפור  מדיןו שבכלל לא שמענ -אתה תמה כל כך וכו'? ו

עם בנות מואב. בשיטים עם ישראל זנה  פה, אלא מואב?! הרי

נכון שרש"י הזכיר שבלק היה נסיך מדייני שהתמנה למלוך על 

? מה מדיןעיקרית פה היא על מואב, אבל למה המלחמה ה

רק לתיאור השלל  -זו הייתה עצומה קרה? ואיזו מלחמה 

מה השתנה מול מלחמות  וחלוקתו יש כל כך הרבה פסוקים.

 מי את מדין? -ובקיצור שלל כלל לא הוזכר? קודמות שם ה

למלחמה הזו נשלח פנחס כרמטכ"ל, כאשר 'כלי הקודש 

המצח. האם ראינו דבר  עם הציץ על -וחצוצרות התרועה בידו' 

כזה בעבר? ממתי יוצאים עם הציץ אל מחוץ לקדש הקדשים? 

היא  תארת בהרחבה כל כך רבה את המלחמה,כשהתורה מ

היא שייכת אלינו ומה אנחנו  איך ,ימינו לעבאה ללמד אותנו 

צריכים לקלוט ממנה למלחמה האישית הפרטית של כל אחד 

 מאיתנו ושל כולנו כחברה.

להזכיר אנקדוטה שלכאורה לפרשה, לפני שניכנס  ,אני מבקש

אם  -ו לא קשורה, אבל בהמשך הדברים יתבררתיראה כ

תעמיקו במגילת העצמאות של מדינת ישראל תמצאו שהיא 

כתובה משש מאות ששים וארבע מילים, אבל שתי מילים 

המילה ו 'אלוקים', מהותיות נעדרות ממנה. האחת היא שם ה',

היא 'דמוקרטיה'. שתי מילים שדוד בן גוריון  , להבדיל,השניה

הפרקטית השמיט באופן מכוון כדי ובמחשבתו בהתנהלותו 

חמה מאז ללעקוף בעיות פוליטיות ומאבקי עולם, אבל כל המ

. ועד היום מתנהלת עליהן דווקא, והן הולכות ומתבררות מאז

מימון ז"ל, מחותמי המגילה, התעקש -הרב פישמןאגב, 

שם ה' כן יופיע במגילה, ש 'בעזרת ה'', כדי -יף בחתימתו להוס

                                                           
אפילו שבט לוי, כך לפי רש"י, שלח אלף חיילים למערכה הזו, בניגוד  1

במפרשים האם זה היה למלחמות אחרות שהוא לא השתתף בהן. ויש דיון 
 . ואכמ"ל., אולי כחלוצים לפני יתר השבטיםבמקום שבט אחר

אם לא בנוסח אז בחתימות. נחזור לסיפור הזה בהמשך וכעת 

 נתחיל את הלימוד בפרשה.

 

 פעם נמשיך לעסוק בפנחס, אך בתפקידו כרמטכ"לגם ה

 המוביל את נקמת ה' מאת המדיינים. 

 -הקב"ה מצווה את משה 

ל מ   ָרא ֵ֔ י ִיש ְ ֵ֣ נ  ם ִנְקַמת֙ ב ְ ֵ֖ת ַהמ ִ ְנק ֹ֗ ף ֶאלא  ֵ֥ ר ת  ֵָּֽאס  ים ַאַחֵ֖ יךָ  ְדָיִנִ֑ ֵּֽ  .ַעמ ֶ

 )במדבר ל"א, ב'(

  -ורש"י במקום אומר 

 מאת המדינים. ולא מאת המואבים...

נו להילחם. יל' אבל לא בהם עאת המסךלנו תפסו 'מואבים ה

 -בתורת החסידות מואב נחשבת 'חיצוניות הקליפה' ומדין 

ין מופיעה פתאום . מד'של ספירת החכמה 'פנימיות הקליפה

לנו עוד מה אנחנו זוכרים מהלימוד שומסתבר שבניגוד ל

ין הצטרפו כדמויות משנה לשליחי כשהיינו ילדים, שזקני מד

של פעם, כאלה בלק והיו עם עששיות בידיהם כמו קוסמים 

היא  מדיןעכשיו פתאום ו -כאשר בשלב מסוים הם בכלל נעלמו 

שלנו. למה המלחמה הבעיה העיקרית והמלחמה העיקרית 

היא מולם? ולמה חשוב למשה להחזיר אותנו שוב למלחמה 

כאשר הוא שומע שהיוצאים למערכה החיו כל נקבה מהם? 

 -אנחנו לומדים כל כך הרבה הלכות אגב, מהמלחמה הזו 

הגעלת כלים, טומאה וטהרה, כלי גויים, 'כבולעו כך פולטו' 

'אלף  -לף איש וכעוד. זו מלחמה שיוצאים אליה שנים עשר א

 'חלוצים'ראשונה שהמושג הפעם זו גם ה 1למטה אלף למטה'.

כולם חוזרים ממנה  -מופיע. איש לא נפקד מהמלחמה הזו 

גם  -בשלום. בפירוט השלל מופיעים כל מיני פריטים 

 ., כמו צמידים, כומז, אצעדהמפוקפקים

 מדיןהאם אכן לא שמענו על  -אבל בואו נעצור לרגע ונחשוב 

או שזו טעות שנשתרשה אצלנו בזיכרון? הפעם הראשונה 

לאברהם  בני קטורה.בראשית, בשמדין מופיעה במקרא היא ב

 פ"אתש מטות ומסעי פר' "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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ונשים לב שהוא שולח אותם  נולדים ששה בנים מקטורה,

רחוק, ביניהם ישבק, שוח, יקשן ויקטן שלא שמענו עליהם 

יותר אבל גם מדין שחוזרים ומופיעים לאורך כל התורה. 

אותו ו משכו את יוסף מהבור ומכרהיו אלו שהמדנים 

. את רוב חייו עשה משה במדין, )בראשית ל"ז, כ"ח(לישמעאלים 

אף הוא עד גיל שמונים, ולפי חז"ל כנער וממצרים תו מבריח

נית, ציפורה אשתו, גם הייתה זו אשה מדיי שימש שם כמלך.

ה אותו כאשר המלאך רצה להרוג אותו במלון בדרך. אנו לשהצי

את יתרו, כהן מדין חותן משה, שזוכה לפרשה  זוכרים גם

  פרשת עשרת הדברות. -שתקרא על שמו 

 דות טובותיפרשתי 

  -נחזור לפרשה שלנו 

ָתֹ֠ ָבִ֑א א ֹ֠ ה ַלצ ָ ֵ֖ ט ֶ ַ ֵֶ֥לף ַלמ  ֶׁ֛ה ֶא ֵ֥ם מ ש ֶ ח א תָ ַלַ֨ ש ְ ן ם ְוֶאתַוי ִ ס ב ֶ יְנָחָ֜ ַ֨ ִ  פ 

ת  ו  ְצרֵ֥ ֶדש  ַוֲחצ ֵּֽ י ַהק  ֶׁ֛ ֵ֥ ְכל  א ו  ָבֵ֔ ֙ן ַלצ ָ ר ַהכ  ה  ָ֤ ו  ֶאְלָעזָ ָידֵּֽ ה ב ְ ָעֵ֖ רו   .ַהת ְ

 )במדבר, שם, ו'(

לשאלה מדוע מונה פנחס שם ורש"י מביא בתשובתו השניה 

  -לתפקיד 

דבר אחר, שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמו, שנאמר ...

ומנין שהיתה אמו של , )בראשית לז, לו( והמדנים מכרו אותו

מזרע , )שמות ו, כה( פינחס משל יוסף, שנאמר מבנות פוטיאל

שפיטם עגלים לעבודת אלילים, ומזרע יוסף שפטפט  יתרו

 .)סוטה מג( ביצרו

פנחס הולך לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדנים על כך 

שהם מכרו את יוסף למצרים. וצריך להבין מדוע רש"י מייחס 

 אותו כעת ליוסף 'שפטפט ביצרו'. מה זה קשור לפה? 

מדוע נצטוו כאן  (בהסברו השני)מסביר רש"י בתחילת הפרשה 

  -ישראל להילחם במדיינים ולא במואבים 

מפני ב' פרידות טובות שיש לי להוציא מהם, רות המואביה 

 שם, ב'(רש"י, במדבר ). ונעמה העמונית

מדין הביאה לנו את  חשוב לרגע על מדין בחיוב.נסה לבואו נ

גם יקרב אותנו לאיזו הבנה את רות. אולי זה  -יתרו, מואב 

  עמוקה פה.

זוהי הפעם הראשונה והיחידה שבה מוגדרת  -נחזור להתחלה 

הגדרה, משה רבנו משנה אותה ונותן לה תוכן פנימי. הקב"ה 

מאת המדיינים, ומשה רבנו  נקמת ישראלמצווה לנקום את 

קורא לעם ואומר שצריך לצאת למלחמה הזו כדי לנקום את 

. הנקודה הזו מתבררת במלחמה הזו, שם )שם ג'( נקמת ה'

  -ומר רש"י א

 כנגד הקב"ה. כאילו עומד שהעומד כנגד ישראל

 אנחנו יודעים את זה באופן עקרוני אבל כאן זה מתברר. 

 

                                                           
 כאשר מעם ישראל לא נופל אפילו אחד. 2

 ציץה תפקידישני 

הציץ? את זה שמלך יוצא עם ספר תורה פה מה עושה ו

מה משמש ציץ הזהב פה? רש"י אחנו מכירים, אבל ל   למלחמה

מביא שתי תשובות, וכל אחת מרתקת מחברתה. את 

  -ביא על הפסוק  הראשונה הוא מ

ו  ַעל ְוֶאת ְרגֵ֣ ן ָהֵּֽ י ִמְדָיָ֜ ם ֶאת ַמְלכ ַ֨ יֶהֹ֗ י ְוֶאת ַחְלל  ֶק֙ם ְוֶאת ֱאִוָ֤  ֶרַ֨

ו ר ְוֶאת ֙ר ְוֶאת צָ֤ ן חו  ם ב ֶ ְלָעֵ֣ ת֙ ב ִ ן ְוא  ִ֑ י ִמְדיָ ֵ֣ ת ַמְלכ  ֵ֖ש ֶ ַבע ֲחמ   ֶרֵ֔

ֶרב ָחֵּֽ ו  ב ֶ ְרגֵ֖ ר ָהֵּֽ ו  עֵ֔  )שם ח'( .ב ְ

לקבל את בא שהוא  -אגב, מה עושה פה בלעם? ואם תגידו 

שכרו, מדוע הוא מחפש אותו פה ולא במואב, שמלכם היה זה 

שכר אותו? כלומר גם בלעם הבין שזקני בלעם אינם סתם ש

אלא הכל נמצא כאן. בין חמשת המלכים  'לאמפות'זקנים עם 

נמנה כאן צור, שרש"י מביא שכזבי היתה בתו, והוא היה נסיך 

והתמנה שם  מדיןמדייני שמלך על מואב וחזר אחרי המכה ל

  -למלך. רש"י במקום אומר 

שהיה בלעם עמהם ומפריח מלכי מדין בכשפים, והוא עצמו 

פורח עמהם, הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו והם 

נופלים, לכך נאמר על חלליהם במלכי מדין, שנופלים על 

החללים מן האויר, וכן בבלעם כתיב אל חלליהם, בספר 

 .)יג, כב( .יהושע

בלעם היה רק לי זה נשמע כמו איזה סיפור של 'שר הטבעות'? 

מביא את זה בתור פשט, ורש"י  -מעיף אותם באויר עם קסמיו 

 וירומהם באהיה פורח ע ,בלעם , והוא עצמו,)!( לא כאגדה

 -בציץ היו נופלים חקוק את שם ה' ש -ע"י פנחס  -וכאשר ראו 

היו פה בעצם כלומר . זה התפקיד הראשון של הציץ .מרתקזה 

 2חלליםבה בה לחמו והפילו  ,שתי מלחמות. האחת על הקרקע

ן חמשת מלכי מדיויר ומהאחללים הללו נופלים על ה -השניה ו

עם והכל ובלעם בן בעור. ע"פ חז"ל, פנחס תופס את בלעם 

. הוא מורכב 'תפקידו הוא שהוא בא 'לרצון' לפני ה' ,הציץ. הציץ

הרצון איננו בלב אלא בראש, טהרת הרצון מקום כי  -על המצח 

)רש"י יא במוחין, והציץ היה עם פתיל תכלת משוך מאזן לאזן ה

כל יתר  תזו מלחמה שמגמדת ושמה מאחוריה א 3.על תצווה(

לנו יותר לספר על קל למרות שבסיפורי הגבורה  המלחמות.

הכל  -כל האגדות על המלחמות, הרי שבעומק  עלו סיחון ועוג

 . עוד נחזור לכאן אבל כעת נשוב אללמלחמה הזו הקדמותזה 

ל המלחמה שבו את כל התפקיד השני של הציץ. היוצאים א

 , אבל כעת,זרובויים וחאת כל השלל והש קחונשות מדין, ל

וראה אחרת למעט הם לא קיבלו שום הש פלא גדול, למרות

הם פעלו כפי שהם פעלו בכל ש לנקום את נקמת ה', למרות

הנשים ואת הטף שובים ולא שאת  -המערכות הקודמות 

כאשר הם חוזרים הם מקבלים 'מקלחת צוננת' ש הריהורגים, 

  -יוצא לקראתם ממשה. ראשית, נשים לב שמשה 

הרבה  לגילוי הרצון הפנימי צריךכי בעין אי"ה, הרב קוק זצ"ל מבאר  3

, עם פתיל תכלת שבו רואים את השמים, וכתוב עליו ה, מאזן לאזןבהקש
  זו עוסקת בקדש, עוסקת ברצון.כי המלחמה ה –'קדש לה' 
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ו  מ ש ֶַ֨  ְצאָ֜ ן ְוָכלַוי  ַ֨ ֶׁ֛ ר ַהכ  ה  ָ֧ ִ֑ם ֶאלְנש ִ  ה ְוֶאְלָעזָ ה ִלְקָראתָ ָדֵ֖ ע  ֵ֥י ָהֵּֽ  יא 

ה ֲחֶנֵּֽ ַ מ  ו ץ ַלֵּֽ  )שם י"ג( .ִמחֵ֖

וכל נשיאי העדה יוצאים לקראת  ממתי משה ואלעזר

ד פיע בשום מלחמה אחרת! ולא זו בלבהלוחמים? זה לא מו

  -כועס עליהם כאמור אלא שמשה 

ת  ו  אֵ֔ י ַהמ   ֵ֣ ר  ֲאָלִפי֙ם ְוש ָ י ָהֵּֽ ָ֤ ר  ִיל ש ָ י ֶהָחִ֑ ֵ֣ קו ד  ְ ל פ  ה ַעֵ֖ ף מ ש ֵֶ֔ ְקצ ֵ֣ ַוי ִ

ה ְלָחָמֵּֽ ִ ָבֵ֥א ַהמ  ִאֵ֖ים ִמצ ְ ִ֑ה ַהֵּֽ . ַהב ָ יֶהֵ֖ם מ ש ֶ אֶמר ֲאל  לַוי  ֵ֥ ָ ֵ֖ם כ  יתֶ  ִחי ִ

ה ָבֵּֽ ם ִלְמָסר. ְנק  ְלָעֵ֔ ר ב ִ ְדַבֵ֣ ל֙ ב ִ ָרא  י ִיש ְ ָ֤ ו  ִלְבנ  ה ָהיַ֨ נ ָ ן ה ָ֜ ֵ֣ -ַמֵַ֥על ב ַ  ה 

ַבר ַעל 'ה ת  ד ְ ֲעַדֵ֥ ֵּֽ ה ב ַ ָפֵ֖ ג   ַ ִהֵ֥י ַהמ  ר ַות ְ ו  עִ֑ ְ  ט"ז(-. )שם י"דה'פ 

כלומר כל הסיפור של בלעם הן בכלל בנות מדין ולא בנות 

 שהעם זנה עם בנות מואב!תוב מפורש מואב? והרי כ

ו  ָכל ה ִהְרגֵ֥ ָָּ֕ ף ְוָכל ְוַעת  ִ֑ ט ָ ֵ֥ב ָזָכֵ֖ר  ָזָכֵ֖ר ב ַ כ ַ יש  ְלִמש ְ ַעת ִאֶׁ֛ ה י ַדֵ֥ ָֹ֗ ִאש  

גו   אְוכ ל֙ הַ  .ֲהר ֵּֽ ֵ֥ר ל ֵּֽ ים ֲאש ֶ ש ִֵ֔ נ ָ ף ב ַ ֵ֣ ם ט ַ ו  ָלֶכֵּֽ ֲחיֵ֖ ב ָזָכִ֑ר ַהֵּֽ ֵ֣ כ ַ ו  ִמש ְ . ָיְדעֵ֖

 (י"ח-)י"ז

, איך נדע בין אלו שלא נבחין אגב, איך 4אין עוד אף מלחמה כזו!

זה תפקידו השני של הציץ.  -כן?  שידעו משכב זכר לבין אלו 

  -אומר שם רש"י 

 אף על פי שלא נבעלה ראויה להבעל. וכל אשה יודעת איש

)שם  ולפני הציץ העבירום, והראויה להבעל פניה מוריקות.

 י"ז(

הציץ שבא לתקן את הרצון הפנימי. כשיש  -זאת אותה סוגיה 

צריך מומחים לסייבר, כשהמלחמה היא  -מלחמת סייבר 

צריך לוחמים מאומנים פיסית, אבל כל אלו מור"קים  -פיסית 

רגילים, פה המלחמה היא על עצם המהות, על עצם הרצון. זו 

 .ולכן צריך את הציץ מלחמה בשמיים ובארץ גם יחד

 בית פעורמול 

ינו לבין מיון אחד אכן קיים בעמלק, ודמלחמת הזכרנו את 

שם מי שניהל את המלחמה היו  - מדיןהמלחמה בפרשתנו עם 

ומשה על  עמו לפי חרב בעמק(עמלק ואת )שחלש את יהושע למטה 

הגבעה יושב על האבן ומרים את ידיו וכולם מבינים 'מלחמה 

ולא רק  מדיןמול  פה ה' בעמלק'. תופעה דומה מתרחשת גם-ל

 פעמי אלא לאורך כל ההיסטוריה עד-באופן היסטורי חד

פנחס מנהל את הקרב פה בארץ, יש לו גם  לגאולה השלמה;

עם למטה כדי לברר פה את ציץ שעל ידו הוא מוריד את בל

תו עד היום הזה רומשה רבנו שלא ידע איש את קבו העניינים,

, שבכל זמן וזמן אומרים חז"לצריך להיקבר מול בית פעור. 

מלחמת  זוהי - מבקש הפעור להציף את העולם. מי שמבין

ומשה רבנו  ית, מלחמת תרבות, מלחמה על הרצון,ם אמיתעול

'לא -משקיע מקברו את הפעור. הוא פועל את המלחמה מה

וכאן נודע מקום קבורתו'. הפעור מבקש להציף ומשה משקיע. 

בכל אחד פנחס שנמצא וכל  5פנחס, ששקול כנגד כל ישראל,

ולאחר  6,מדיןלזהות את  מדיןמלחמה באמור בואחד מישראל 

                                                           
דין יש בעמלק זה שונה כי בעצם מלחמת עמלק קצת מזכירה את זה אבל  4

 להשמיד את כולם.
 ל"א, ו'. רש"י 5

'החלצו מאיתכם'.  -גיע למקום בו תוכל להיות חלוץ מכן לה

להיות חלוץ משמעו להביא את עצמך להביא את עצמך לגמרי 

סרו אנשי המלחמה'. הסברנו לא פעם 'וימ   -למה שצריך 

זו מזו.  תלכאורה שונו ,שלשורש ח.ל.צ. יש שתי משמעויות

ה היא האחת היא לחלוץ, להוריד את הפקק, את הנעל, והשני

לכאורה אין קשר בין שתי  .ioneerPלשון ראשוניות, 

ץ לחחלוץ הוא מי שמצליח לה ,המשמעויות הללו אבל בעומק

אל תתנו להרבה מאתכם'.  -מהאגו של עצמו. 'החלצו 

  טים חיצוניים להפיל אתכם. יתכש

ולפני שנגיע לנקודה המרכזית אליה אנו חותרים להגיע, נסיים 

מצווה נשים שידעו משכב זכור את האת הסיפור כאן; ראשית, 

שובים  -להרוג אותן ואילו הקטנות שלא ידעו  משה את ישראל

ת הזו יּונ  י  ד  ים את המ  פלא גדול. כלומר אנחנו לוקחזה אותן. 

אלינו, כמו ציפורה. זוכרים שזמרי שאל את ומכניסים אותה 

בין משה  הויכוח? 'בת יתרו מי התירה לך' -תו משה על אש

לזמרי בעומק הוא 'גם אתה מדייני. אתה אומר לי לא לגעת 

 '....בכזבי בת צור? אתה?

 - בסוף הפרשה, חוזרים כל אלופי הצבא והחיילים

י  אְמרו ֙ ֶאל ו  ֶאת ַוֵּֽ אֹ֗ ש ְ יָך ָנֵּֽ ה ֲעָבֶדֵ֣ ֵ֣ר  מ ש ֵֶ֔ ְלָחָמֵ֖ה ֲאש ֶ ִ ֵ֥י ַהמ  אש  ַאְנש   ר ֶׁ֛

א נו  ְול ֵּֽ ִ֑ ָיד  יש   ב ְ ו  ִאֵּֽ נ  ֵ֖ ד ִממ ֶ ב ֶאת. ִנְפַקֵ֥ ֵ֞ ְקר  ן  ַונ ַ ֵ֣ ר  ה'ָקְרב ַ ִאיש ׁ֩ ֲאש ֶַ֨

י א ְכִלֵּֽ ר ַעל ָמָצָ֤ ֵ֥ ז ְלַכפ   ָמִ֑ יל ְוכו  ֵַ֖עת ָעִגֵ֣ יד ַטב ַ ה ְוָצִמֵ֔  ָזָה֙ב ֶאְצָעָדֵ֣

י  ֵ֥ ֵ֖ינו  ִלְפנ   נ'(-)שם מ"ט ה'.ַנְפש  ת 

הוא התכשיט נשים. הכומז ההינו תכשיטי פה קרבן ה' 

 -קום הערווה. אונקלוס מתרגם את המילה הזו מכסה את מש

חֹוְך' ', לשון חוכא והיטלולא, כי הוא נועד לליצנות, לבדיחות מ 

עם התכשיט שלו, ציץ אליה א זו מלחמה שפנחס יוצ 7גסות.

אנשי הזהב ופתיל תכלת על מצחו, על מקור הרצון, ואלפי 

הצבא שלא נפקד מהם איש מביאים את קרבן ה', תכשיטי 

 -החיו כל נקבה והם מסבירים את הסיבה  הנשים, אחרי שהם

'לכפר על נפשותינו'. חז"ל מתארים כאן שיחה מרתקת בין 

משה לבין ראשי הצבא. משה שואל אותם למה הביאו 

הוא נבהל כי הוא חושב שהם  )'לכפר על נפשותינו'(ומתשובתם 

"לא נפקד ממנו איש", כולם  -נפלו בכך שוב, והם מסבירים 

לכפר על הרהור הלב. זה התכשיטים כדי  נשמרו, והבאנו את

 תפקידו של הציץ. 

 אותיות דמיוןמדין 

מהכל את  יש ביטוי מאד חשוב בתורה שאולי מסכם יותר

. בכל פעם שאנחנו פותחים את ארון הקדש, הפעור מול החיים

  -אנחנו אומרים את הפסוק 

ים ב ַ  ִקֵ֔ ב  ֙ם ַהד ְ ֶ ם 'ה-ְוַאת  ו  ֶכֵ֖ם ַהי ֵּֽ ל ְ ֻּ ים כ  ֵ֥ יֶכִ֑ם ַחי ִ  )דברים ד', ד'( . ֱאל ה 

  -הפסוק הזה הוא המשכו של הפסוק שקדם לו 

להגדיר אותם ולאייב אותם. עי'  -זו משמעות הציווי 'צרור את המדיינים'  6

 רש"י לעיל כ"ה, י"ז.
 ע"פ הגמ' במסכת שבת. 7
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 ֵּֽ רע  ת ֲאש ֶ ֶׁ֛ ת א  ו  ר אֵ֔ יֶכ֙ם ָהֵּֽ ֵ֥ה  ינ  י כ ה'ָעש ָ ֵ֣ ר כ ִ ו  עִ֑ ְ ַעל פ  ַבֵ֣ יש  ל ׇב ְ  ָהִאֹ֗

ָ֤ר י ָהַלךְ֙  ֲאש ֶ ֵ֣ ַעל  ַאֲחר  רַבֵּֽ ו  עֵ֔ ְ ו   פ  ִמידֶׁ֛ ךָ  ה' ִהש ְ ֵּֽ ְרב ֶ , שם) .ֱאל ֶהֵ֖יָך ִמק ִ

 ג'(

ה'. אולי התובנה הזו -תזה לבעל פעור היא הדבקות ב-האנטי

תעזור לנו להבין את הכל; ממואב יוצאת רות, ממדין מגיע יתרו. 

כבר שורש המילה יתרו היא לתור, יתר. לתור היא מילה ש

פגשנו בפרשת שלח אצל המרגלים, שכל השפות האחרות 

. (, וכן בשפות נוספותto tour -באנגלית למשל ) מצו אותהיא

לא להיות המשמעות שלה היא להיות תייר, לא להיות אזרח, 

, לא להיות דבוק אלא לבוא ולתייר. התיור הוא נקודה שייך

-כ גםאנושית גבוהה ועמוקה מאד שאפשר לכנות אותה 

'דימיון'. נסביר; הכח לדמיין הוא כח ויכולת מהותית מאד אצל 

בני האדם. זהו הכח לפתח, להכיר הכל, לראות הכל. זה כח 

מאד מיוחד וייחודי שלא קיים באף ייצור אחר. בעלי החיים מחד 

והמלאכים מאידך אינם צריכים לתור. הם זקוקים לבית שלהם, 

. כח הדימיון, לאקלים שלהם, לאוכל שלהם אבל לאל תור

הוא אבל כאשר כאשר הוא פועל באופן מבוקר, הוא כח מבורך. 

כול להביא להרס העולם כולו. פועל באופן בלתי מבוקר הוא י

באמצעות הכח הזה האדם מפתח המצאות ומגיע למקומות 

חדשים בהם הוא לא היה לפני כן. החשק של האדם להגיע 

כח שמניע אותנו  לחלל, לירח הוא בדיוק הכח הזה. זה אותו

טי, להכיר תרבויות, לחבר בין עמים להכין אוכל אסת

 -פוגעת בזהות גם פעמים רבות תיירות מנגד, ומציאויות. 

המושבה שלנו, מגדל, הוגדרה כ'מושבה תיירותית', אבל זה 

ים על הזהות כשהמקום הוא יוצר מאבק קבוע. איך שומר

בנפש  זו סוגיה שיכולה להרוס או לבנות מקומות, גם תיירותי?

פנימה. כיון שהכח הזה הוא כח אנושי בסיסי וייחודי, הרי 

שהוא חייב להופיע בישראל באופן מועצם יותר, כי עם ששואף 

שואף להכיר את הכל, לחבק  'בית תפילה לכל העמים'להקים 

היא האומה היחידה מבני קטורה  מדיןאת הכל ולחבר את הכל. 

אנחנו אותה.  שנשלחה רחוק אבל מעולם לא עזבה אותנו ולא

יתרו כהן מדין לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הלך אחריה 

ה . זהו כח התיור. כשמבקש ממנו מש)עי' רש"י שמות י"ח, י"א(

  -בדיוק את הדבר הזה  תנו הוא מבקש ממנורבנו להישאר א

ִ֑נו   ַאל... ֲעז ֵ֣ב א תָ ַ א ת  ִים ...ָנֵ֖ יָנֵּֽ נו  ְלע  ֵ֖ יָת ל ָ ֵ֥  )במדבר י', ל"א( .ְוָהיִ

וך את העיניים ולהראות פבדיוק 'ולא תתורו'. 'אתה הרי יודע לה

לנו הכל, אנחנו עוד לא יודעים לעשות את זה', הוא אומר לו. 

, מדיןהוא הכח של מסירות הנפש של צור מלך  מדיןמנגד, 

אביה של כזבי, הוא בלק לפי חז"ל, למסור את בתו אבל 

כח התיור עד שהוא יימחק להצליח להוציא מעם ישראל את 

בזהותו, עד שהדבקות לא תופיע. לקחת את התיור למקום הכי 

במקור, קיצוני שאפשר ולחבר את כל ההפכים בלי שום דבקות 
הם  . המדינים מוכרים את יוסף.'ן דמי'ת אותיו 'מדין'באלוקות. 

ידעו והכירו את כוחות התיור שלו, והם מוכרים אותו בדיוק 

פוטיפר, לאשת פוטיפר. נער בן שבע  -למקום שהם רוצים 

, נמכר לפוטיפר שמושך אותו ויפה מראה עשרה, יפה תואר

אשת אותו לאיסור למשכב זכור ולאשת פוטיפר שמושכת 

בין היכולת תוך שניות ספורות להחליט והוא צריך  איש,

, הכישרונות החד פעמיים בכל ההיסטוריה להיות שלו הגאונית

לאיש השני בחשיבותו לאיש השני בחשיבותו משנה 

לבין להיות  -להיות התייר הגדול של מצרים בממלכה, פוטיפר, 

 . עבד' נער עברי'

ם ישראל 'וישב ממנו שבי' ועם ישראל י בא להילחם עהכנענ

זהו התייר  'אתרים'הולך דרך האתרים. חז"ל אומרים שה

ל בעצם הכח להקיף הכהוא הגדול, הקב"ה, התורה. התייר זה 

דבוק  אניצליח להקיף הכל כאשר והשאלה היא האם אכן אני א

לחלוטין באלוקים חיים. הרמב"ם, אותו הזכרנו כמה פעמים 

  -כבר, אומר על מצוות 'ולא תתורו' 

עד שנאמין דעות הפך  הזהירנו שלא לתור אחר לבבנו

 וונשים ל את שכלנונקצר הדעות שחייבתנו התורה, אבל 

)ספר המצוות  .ת התורה ואזהרותיהגבול נעמוד אצלו והוא מצו

 לרמב"ם מצוות לא תעשה מ"ז(.

 בשורשדבקות ה -רות 

זה געוואלד. גם השם רות, שהגם שאיננו שם ישראלי כידוע 

 -אלא מואבי, הוא היפוך אותיות 'תור', ובאנגלית פירושו 

. רות היא השורש, היא הדבקות. החוט העובר בין Root שורש.

רות וערפה הינו דק ביותר. בקריאת פרק א' של מגילת רות, 

הרבה יותר קל לנו להזדהות עם ערפה דווקא. לענ"ד גם 

  -המקרא עצמו מזדהה איתה יותר 

ָ֤ם ָהַאַחת֙ ע ת ש   ו  ֲאִבי ֵ֔ י֙ם מ ֵּֽ ם ָנש ִ ו  ָלֶהֹ֗ אֵ֣ ש ְ הַׇוי ִ ֵָ֔ ֵ֥ם ְרפ  יתַהש     ְוש    ִנֵ֖

ו    )רות א', ד'( ..תרִ֑

מחלון הוא הבכור והוא  -למה היא האחת ורות השניה? ועוד 

נישא לרות! ערפה הולכת עם חמותה גם היא, עד לרגע שהיא 

'תפסיקי  -מבינה שכל מה שמבקשת ממנה נעמי הוא הגיוני 

אנה כנה ללכת איתי ותבגע אם אתן תמשלנדנד. אני רק אפ  

י אעשה עם שתי הגויות האלה שם? איתי לבית לחם. מה אנ

  -'. ושם רואים את הגבול הדק ...תשחררו אותי

ק ע... ַָ֤ ש   ה֙ ַׇות ִ ָ ה   ְרפ  ָתֵ֔ ו ת ַלֲחמו  ְבָקה ְורֵ֖ ֵ֥ ה   ד ָ ֵּֽ  )שם י"ד( .ב ָ

נשיקה היא הגבול בין התיור לדבקות, אבל לנשק זה גם 

להשיק. ומזאת ייצא גלית, ומזאת ייצא דוד ומשיח בן דוד. 

  -בורים יכאשר רות דבקה נגמרים הד

י ֵּֽ ֶרא כ ִ יהָ  ַות  ָּ֕ ֶלֵּֽ ֵ֥ר א  ל ְלַדב   ֵ֖ ְחד ַ ֶ ִ֑ה  ַות  ָ ֶכת ִאת  ֵֶ֥צת ִהֵ֖יא ָלֶלֵ֣ )שם . ִמְתַאמ ֶ

 י"ח(

אומרת  תואין דעת. בעצם רואין מה לדבר אליה, אין טעם 

למה את קשורה לעם הזה יותר  , אבל'תסלחי לי -לנעמי 

שאנחנו מכירים.  בשיא שלוממני?'. רות היא החלוץ הראשון 

רות רק רוצה להיות הרחם שדרכה יופיע המשיח, אין לה שום 

  -יגידו לה . על הילד שיוולד בעולם ענין משלה

ֵ֖ן ְלנ ד ב   ַ י...ׇ...יֻּל   י"ח()שם ד',  ֳעִמִ֑

היא לא רוצה ולא צריכה לתפוס לה עצמה מספיק רק ההריון. 

 שום מקום אלא רק להעביר את העולם אל הדבקות שלו. 
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 יון מדומייןשל שיואידיאולוגיה 

, שבתורת החסידות מקושרת גם ל'בין אדם מדיןקליפת 

לחברו', לפירוד ושנאת חינם, היא הקליפה של הס"א של 

ה'. חכמה של קדושה -החכמה. זו החכמה שאיננה דבוקה ב

פעור זה הפיכת כל פסולת מה, ביטול מוחלט לקב"ה. -היא כח

אין שום דבר שלא מעניין. זה ללכת לפתח שזה פעור ליישות. 

ו עושה צעד והקול ם המקום המדויק בו משה רבנאהל מועד, ש  

תנו. כמו מכשיר חשמלי שמשה צועק לפתח האלוקי מידבר א

אלוקי מידבר אליו. לשם לוקח זמרי בן הוהקול  -אהל מועד 

התיור של האדם לשיאו. הא  סלוא את כזבי בת צור, ומביא את

מצליח להראות איך אדם יכול להיות דבק בלהיות תייר. הוא 

, מחבר את מדין ואת ישראל בחיבור של 'כמכחול בשפופרת'

אפשר לתפוס בתוך פנחס יכול להעיד עליו באופן שאי ש עד

תנאי המגרש האלו, והוא רוצה להעביר את קדושת פתח אהל 

לעם ישראל דקה לפני הכניסה  מועד לדבר הנמוך הזה ולומר

'חבר'ה, זהו. נגמרו כל  -לארץ ישראל, לפני ההגעה לירושלים 

המלחמות. לא בסיחון, לא בעוג, אין מצרים ולא צריך להילחם 

בעמלק. כולם אוהבים אותנו. בואו נתחבק. זה לא משנה יהודי 

נקבה. כולנו שווים. זה בכלל לא משנה מה ינית, זכר או ידמאו 

ינית היא הפילוסופיה המדי נתרומם מעל הכל'. אתה. בואו

הכח שמביא בלק בן ציפור, ומואב היא רק הכלי שהוא מבקש 

'אל תנקום את המואבים', אומר הקב"ה  דרכו לעשות את זה.

למשה, 'כי משם צריכה לצאת רות, היא תביא את הדבקות. 

 -תנקום מאת המדיינים'. זאת תהיה מלחמת העולם הקבועה 

הלך אחרי בעל פעור הוא זה שאיפשר לתיור האיש אשר 

את כל השורשים ע ולגדוכך לקצוץ בו ,להופיע ללא מגבלות

לוגיה. כי כל השורשים הללו, כל ובאידיא -שמהם באתי 

ותי, מחזירים אותי אל הדברים מהם באתי, הם רק מגבילים א

ר בדין, אל המגבלה של התיור לתוך הגבול. החסד הממוסג

גבול נעמוד אצלו והוא מצות התורה  וונשים לאת שכלנו נקצר "

 ". ואזהרותיה

זמרי בן סלוא לוקח את כזבי בת צור נשיא מדין. התחלנו 

במגילת העצמאות, זוכרים? אמר לי בשבת יהודי יקר מאד, 

במקום המילה 'אלוקים', במקום שם ה', החליטו להכניס ש

. 'צור ישראל''צור'.  -שם מילה 'פרווה', שאיננה מושכת אש 

של עם  ככח עצמאי להבדיל ל להתפרש כקב"ה אבל גםצור יכו

הרב הרצוג זצ"ל, כאשר הרב הראשי הראשון למדינה, . ישראל

ביקש לחבר את התפילה לשלום המדינה, הנחה שיהיה כתוב 

 'צור ישראל וגואלו', כדי שחס וחלילה לא -שם מיד בהתחלה 

 אותו יהודישלא יבין על איזה צור מדברים פה. יהיה מישהו 

הוא מאד מעניין;  שהצור שמופיע במגילת העצמאותאמר לי 

הפעם הראשונה שמילה צור מופיעה בתורה בהקשר עם 

הוא זה שנעשה ששדי', -צורימיאל בן והקב"ה היא אצל 'של

י הוא השם שמתאר את החסד בגבול -ד-זמרי בן סלוא. השם ש

. הכח להכניס את הכח בתוך 'שאמר לעולמו די'שמיים די,  -

בנות, לצמוח, להצמיח, ליצור אינסוף. שלומיאל להגבול כדי 

                                                           
 וכן לשון לזמור ולקצר. 8

מתאר את הרצון לשלמות, שלמות אל, והוא זה שנעשה זמרי 

לשיר הכל כי אתה לא  8,שירהלשון בן סלוא. זמרי לשון זמר, 

. כאשר כל מה שאתה רוצהקשור לכלום ולכן אתה יכול לשיר 

לוקח את הצור אל הכזב בעצם הוא בא על כזבי בת צור הוא 

ר אפשר לפרש איך שרוצים'. 'צור' הוא שבו, הוא אומר 'את צו

מקור המים החיים שהקב"ה אומר לי שממנו ייצאו מים 

אינסופיים, או שהוא מקור כח שבסופו של דבר אני מייחס 

 ואז זה תמיד יהיה נחל אכזב, כזבי.לעצמי. 

 ?או כליערך 

רעי ואהובי, הויכוח איננו אם יש יצריות או שאין. מי שחושב כך 

'ולא תתורו' נובע מזה -של ה חושב שטות. ברור שיש. הכח

זה יופיו. פנחס בא לנקום ושיש באדם את שני הכוחות הללו, 

אמו יוסף שפטפט בייצרו, ואולי קשה לנו -את הנקמה של אבי

אבל זה כוחו, זו גדולתו. שכמעט נפל ואז ראה  -עם הביטוי הזה 

את דמות דיוקנו של אבא, ונדבק בו, והפך להיות צדיק יסוד 

וכל עניינם  ק יסוד עולם והוא צדיק יסוד עולם.דיעולם, והיה צ

של המדיינים הוא לקחת את הכח היוספי הזה ולמכור אותו 

 לפוטיפר. 

ו לא שמים לב למה שכתוב יש פרשיות שאנחנו קוראים ואפיל

מופיע המפקד הארוך של כל משפחות בני פנחס  ר'בהן. בפ

י' בסוף -שה ,את הדרשה שמביא רש"י מכיריםישראל, ואנחנו 

ה' בתחילתה הם שמות ה', 'שבטי י'ה'. -כל שם משפחה וה

תוב אצל שתי המשפחות כשמה להאם שמנו לב אבל 

 -האחרונות? 

י ִמֵּֽ ל   ִ ַחת ַהש   ֵ֖ פ ַ ם ִמש ְ ל  ָּ֕ י ְלש ִ ְצִרִ֑ ַחת ַהי ִ ֵ֖ פ ַ ֶצר ִמש ְ ח ֵ֥  .ְלי ָּ֕ ְ פ  ה ִמש ְ ֶ ל  ֶׁ֛ ת א 

ִ֑ם ח תָ ְ פ  י ְלִמש ְ ִלֵ֖ ָ ל... ַנְפת  ָרא ֵ֔ י ִיש ְ ֵ֣ נ  י֙ ב ְ קו ד  ְ ה פ  ֶ ל  -)במדבר כ"ו, מ"ט ...א ֹ֗

 (נ"א

צר שראל, אבל זה לא סותר משפחה! 'ליבטח שיש יצר בעם י

חת השילמי'. 'משפ -שלומיאל  -יצרי', 'לשילם' משפחת ה -

  לישראל שבטי י'ה!עדות  - אלו פקודי בני ישראל

הויכוח שתיארנו בהתחלה האם להכניס את שתי המילים ההן 

קרטיה, ושעדיין הוא למגילת העצמאות, שם ה' ולהבדיל דמו

. המהותית יסודי ביותר בעם ישראל, הוא הסוגיההויכוח ה

 , משמעה תיירות גמורה,מדיןדמוקרטיה משמעה העמוק זה 

אנחנו יודעים זה חופש כדת. חופש כערך מקודש. אך 

. כלי שמאפיין את שהתיירות איננה ערך מקודש אלא כלי

הוא צריך לדעת איך להשתמש בו, לשלוט  -שר הוא האדם בא

)תניא  'מח שליט על הלב' - זיע"א בו, כלשונו של בעל התניא

  –זצ"ל  , או בלשונו של ר' ישראל סלנטרי"ב(

 . )אגרת המוסר( .במושכלו וחופשי בדימיונודם אסור הא

 לשלוט, לנתב. ליצר משפחת היצרי. האסור במושכלו חייב

המושגים הללו היא כמו כל  ישנהחכמה הפרקטית של לברח מ

אותן חכמות פרקטיות שטובות לשעתיים כדי שאף אחד לא 

לזמן הארוך והוא  כלל מועיללא יריב כשיש אורחים, אבל זה 
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מבעבע ותוסס מתחת לשטיח. האם הוקמה פה הדמוקרטיה 

 י'ה?-יכון או האם הוקמה פה דמוקרטהכי יפה במזרח הת

האבן  שםשם ה' אינו מופיע, אבל  , להבדיל,גם במגילת אסתר

שהסיבה היא שמרדכי היהודי לא רצה שחכמי עזרא מבאר 

 ,פרס ומדי יקחו את שם אלוקים וישתמשו בו למה שהם רוצים

מיונות. ידווקא משם גילינו שהכל אלוקות וכל השאר הם דו

הכל. הדימיון הוא כלי מדהים, כלי שברגע שאני מפסיק לשלוט 

אולי זה לא יישמע טוב אבל יכול להרוג אותי. אני יודע שהוא בו 

היא כלי, בסך הכל כלי. כלי שאגב, אני מאד גם הדמוקרטיה 

אנחנו רוצה להשתמש בו, אבל הוא איננו ערך, אלא רק כלי. 

זה גם היה הכלי שמישהו בגרמניה לפני כשמונים זוכרים ש

 שנה השתמש בו כדי לפתור סופית את בעיית היהודים. 

דמיון הוא וצח, ניצחיים, דבקות היא נהדבקות היא כח של חיים 

היכולת לא להשתעמם בעולם החולף. כלי עצום שאנחנו לא 

ושו הוא ניסיון אנחנו חייבים אותו אבל קידשיכולים בלעדיו, 

המלחמה היחידה שממנה אנחנו חייבים החיסול שלנו. זו 

לחזור עם אפס נפגעים. זו המלחמה היחידה שלצאת אליה 

מה שאין לאף שבט צריכים את ארון הקודש, ואת הציץ. זו מלח

יותר או פחות לוחמים בה מהשבט השני. זו מלחמה שלנצח 

תנות לתיקון ולתעל ישעדיין נ מדיןאת בנות  בה זה לקחת

ולרומם אותן אלינו. להפוך את הכלי לדבר הכי נפלא שיכול 

 להיות, שאני מוביל אותו.

 היחידההמלחמה 

זו המלחמה היחידה שרק כהן גדול ואחריו אלף לווים חייבים 

לוץ ולנהל. באף מלחמה אחרת לא יוצא כהן גדול לצאת ככח ח

בהתחלה ובוודאי לא שבט לוי. זו המלחמה היחידה שאם תצא 

ממנה בלי לדעת איך מרימים את כל הכלים בעולם, מטבילים 

לא הבנת בכלל את  -אותם, מטהרים אותם מרוממים אותם 

המלחמה ובוודאי שלא ניצחת בה. זו המלחמה היחידה שבה 

 -ת קרבן ה', גם את הכומז והאצעדה, והפעם אתה מביא א

משה לא שואל שאלות אלא מקבל  -שלא כמו בכיור הנחושת 

 את זה. 

כל יתר המלחמות אינן תופסות את הגודל והעוצמה של 

את המלחמה הזו  םהמלחמה הזו. מספר הפסוקים שמתארי

כמספר פרשיותיה של התורה כולה.  -הוא חמישים וארבע 

מלחמה שאין בה ועדה שקובעת את מלחמת מדין היא 

ם, אלא יש ציץ שיודע וקובע מי האשה יכישוריך הפיזי

המדיינית הזו ומי היא זאת, שיודע לתפוס את הרצון, את מלכי 

מדין ומואב באויר ויודע לזהות איפה אתה בעבודה על הרצון 

 שלך.

לכן לדת החופש הזו ו "האדם אסור במושכלו וחופשי בדימיונו"

ה' אלוהיכם' יודעים -הדבקים באתם אבל ' ,בה כחיש כל כך הר

מדומין לגמרי, והחלוקה היא בין מי שהולך  שהכל זה דמיונות.

אחרי בעל פעור שהשמידו ה' אלוקיך, זו הטוטאליות של 

וחי היום כי הוא מחובר לשקע.  -המלחמה הזו, לבין מי שדבק 

'אין חצי קפה, חצי תה  -הטוטאליות. איך אומרים החבר'ה? 

גם עם סיחון,  -קריאה לשלום  קדמהכל מלחמה בתפריט'. ל

בל פה יש אכך לימדנו משה רבנו איך להתנהג, גם עם עוג. 

להפיכת העולם מנתינת ערך לדימיון  -קריאה רק לדבר אחד 

לעולם שיודע שהדימיון הוא רק כלי שרת בידי המוחין, בידי 

 הדבקות.

ן מוגדרת שבתורת החסידות מדישיעור ה חתיפתבאמרנו 

והניצחון  -של פנימיות החכמה של הסטרא אחרא  כקליפה

 א.שנזכה לכך בב"הוא בזה לעומת זה. 
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