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 פלא תהיון ליואנשי  
 תרבותלחמת מ

אני מבקש להיכנס השבוע דרך לימוד הפרשה אל החיים 

, עם זמרי בן סלוא בפתח פינחסשלנו. המציאות שבה נתקל 

וה, ותאסתם אהל מועד, ששיאה באידיאולוגיה של זנות, לא 

כל כך דומה למציאות שאיתה אנו מתמודדים בימים אלו, 

 למעשה ממש, וד"ל. 

 - מתואר בסוף פרשת בלקעצמו המעשה 

ים ִּ֑ ט ִ ִ ש   ֵ֖ל ב ַ ָרא  ב ִיש ְׂ ש ֶׁ ֵּ֥ ל ַוי   ֹות אֶׁ נֵ֖ ם ִלזְׂ ל ָהָעָ֔ חֶׁ ָּ֣ ב ַוי ָ ֹות מֹוָאָֽ נֵּ֥ . ב ְׂ
ן ָֽ יהֶׁ אֹלה  ָֽ ו  ל  ֲחוֵ֖ ַ ת  ש ְׂ ָֽ ם ַוי ִ אַכל ָהָעָ֔ ָֹּ֣ ִּ֑ן ַוי  יהֶׁ ה  י ֱאֹלָֽ ֵ֖ ח  ִזבְׂ ם לְׂ אן ָלָעָ֔ ָּ֣ רֶׁ קְׂ  .ַות ִ

 ב'(-)במדבר כ"ה, א'

לא ניכנס היום לכל פרטי הפרשה אלא ננסה לראות איך 

אנחנו מדברים ים נוגעים אלינו, איך פינחס קשור אלינו. הדבר

 -עם ישראל שנמצא רגע קט לפני מימוש השאיפות שלו על 

מהכניסה לארץ, מבית תפילה לכל העמים. אכן אין זה דקות 

התברר שמשה כבר כי  רבנו הייעוד הגדול של כניסה עם משה

צחון לא ייכנס איתנו, ובכל זאת. עם ישראל גם נמצא אחרי ני

עצום בעבר הירדן המזרחי, השבטים גד, ראובן יישובים כבר 

'ויישב ישראל בשיטים' משמעו  -בארץ הגלעד, מבוססים 

ישיבה בשלווה, בקביעות, בשישים חוות יאיר, כאשר כל יתר 

כעת הניסיון הוא דן מערבה. השבטים בדרכם לעבור את היר

מלחמת תרבות, המלחמה האמיתית  -גדול מאד קשה ו

'שיטים' לשון -הברורה מכולן. אחד מהמפרשים מסביר שו

'שטו העם ולקטו', כלומר טיול, שייט. סוף סוף הם לא נלחמים, 

אחרי  נות. לראשונה הם שרויים בשלווה. אנחנואין ניסיו

בין אלול לאדר בשנה  מבחינת התאריך אנחנו ,מלחמת סיחון

 הללו עם ישראל הצליח להוריש הארבעים. בששת החודשים

אין להם יותר  .צב שקשה לתפוסקכל עבר הירדן ב וליישב את

גם ו ,מן, מים, נחשים ושרפים כמו , לא פנימיותהתמודדויות

שלא מול מלכים אחרים, מאבקים מול עמים  -לא חיצוניות 

                                                             
 ., בלק תשפ"א'ה' אצפה-בהרחבה בשיחה 'ואני ב 'עי 1
 גלישה באתרי מרשתת. וד"ל. -יתכן שהרב רומז כאן גם למציאות של ימינו  2
א"ר יהודה א"ר אמר ויצמדו )ישראל( לבעל פעור. " –עי' ילקו"ש תתס"ה  3

יכם[ כשתי תמרות המדובקות זו ק]ואתם הדבקים בה' אל .רב כצמיד פתיל
במתניתא תנא ויצמד ישראל כצמידים על ידי אשה, ואתם הדבקים בה'  .בזו

 ."אלקיכם דבוקים ממש

כמו עמון ואדום. נגמר. מה שנשאר נותנים לנו לעבור דרכם 

 הוא פשוט להיכנס לארץ. עכשיו מתחילים לטייל.

 בשוק האיכריםלטייל 

בתוכנו של הפעור אז העם מתחיל לזנות עם בנות מואב. ו

, והפעם נשים לב לדבר אחר. יש כאן 1עסקנו בשבוע שעבר

, עבודה זרה, אבל גם תאווה, חטא שמורכב הן ממרכיב דתי

 זנות;

ַחר ָֽ ֹור ַוי ִ עִּ֑ ְׂ ַעל פ  ַבָּ֣ ֵ֖ל לְׂ ָרא  ד ִיש ְׂ מֶׁ ֵּ֥ צ ָ ֵּ֥ף  ַוי ִ ל ה'ַא ָֽ ָרא  ִיש ְׂ  )שם ג'( .ב ְׂ

אמצע ו אתה צריך להיות רגוע, שליו. בשהכדי להיצמד למ

מטייל  אין לך זמן לזה. עכשיו העם משייט,מלחמות קרבות וכו' 

שההצעה של  )סנהדרין ק"ו.(חז"ל מתארים ו 2מאתר לאתר,

בני ישראל אוהבים כלי פשתן היות שבלעם לבלק הייתה ש

פתחו באסטות' של בגדים במרחב יבנות מואב 'כדאי שולכן 

בשוק  מזרחי ובני ישראל יצאו לטייל שם,ירדן השל עבר ה

המקומי, והתוצאה היא ההיצמדות הזו. חז"ל  האיכרים, הקניון

ה' -'ויצמד' או 'ואתם הדבקים ב -נחלקו מה יותר חזק 

 4ויצמד כמו צמיד פתיל, מעין ריתוך. 3אלוקיכם'.

ר  אמֶׁ ֹֹּ֨ ל ה'ַוי  ת אֶׁ ח אֶׁ ה ַקַ֚ ל ֹמש ֶֶׁׁ֗ ע אֹותָָ֛ כ ָ הֹוַקֵּ֥ ם וְׂ ָּ֣י ָהָעָ֔ -ם לַ ָראש  

ֹון ַאף 'ה ב ֲחרֵּ֥ ָֹ֛ ָיש  ש  וְׂ מֶׁ ִָּ֑ ד ַהש   גֶׁ ל ה' נֶָּׁ֣ ָֽ ָרא  ש ְׂ  )ד'( ִמי ִ

שההוקעה היא תליה שלאחר סקילה, מבאר במקום רש"י 

אין מקום לדיונים כעת. צריך לטפל בבעיה ביד חזקה.  –דהיינו 

 - כמה אנשים היו שם?

ל ה אֶׁ ר מֹש ֶָׁ֔ אמֶׁ ָֹּ֣ י ַוי  גו ּ֙ ִאָּ֣ ִּ֑ל ִהרְׂ ָרא  י ִיש ְׂ ֵ֖ ט  פְׂ ָֹֽ ים ש  ָמִדֵ֖ צְׂ יו ַהנ ִ ש  ֲאָנש ָָ֔

ֹור עָֽ ְׂ ֵַּ֥על פ  ַב  )ה'( לְׂ

ורש"י במקום עושה חשבון שהיו למעלה משמונים ושמונה 

והציווי הוא שכל אחד יהרוג 'אנשיו' כלומר  5אלף שופטים,

לפחות שני אנשים. יוצא שהרגו שם למעלה ממאה ושבעים 

מהעם,  30%כמעט  –אלף איש! זו טראומה עצומה וששה 

וכבר דיברנו בעבר על כך שלכאורה כל עבודת הפעור איננה מושכת  4
 בלק תשפ"א. ,שבוע שעברמהטיבית אלא יותר דוחה. עי' בשיחה ואטרק

 ואכמ"ל.
שרי  -)ע"פ מנין השופטים  ושמונה אלף ושש מאות ואולי צ"ל שבעים 5

 .אלפים, מאות, חמישים ועשרות(

 פ"אתש פינחס פר' "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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הצעירים שלא היו בגזרת המרגלים )כי מאד שהינם משסביר 

בגלל בעיה  ים עכשיומת, (כבר מתו אלו שהיו בגזרה לכאורה

פנימית שנוצרה מהשיוט. לא במלחמה, לא במאבק מול עם 

 כזה או אחר, רגע לפני שנכנסים לארץ! 

ל ב אֶׁ ֵ֤ ר  קְׂ א ַוי ַ ל ב ֶָׁ֗ ָרא ֵ֜ י ִיש ְׂ נ ֹּ֨ ה ִאיש ׁ֩ ִמב ְׂ ִהנ  ֵּ֡ ת וְׂ ָחיוּ֙ אֶׁ ית  אֶׁ ָיִנָ֔ דְׂ ִ ַהמ 
ל י כ ָ ֵ֖ ינ  ע  ה ו לְׂ י ֹמש ֶָׁ֔ ינ ָּ֣ ע  י לְׂ נ ָֽ ת ב ְׂ ַתח  ֲעַדָּ֣ ֵ֖ ים פ ֶׁ ה ֹבִכָ֔ ָ מ  ָּ֣ ה  ִּ֑ל וְׂ ָרא  ִיש ְׂ

ד ָֽ ל מֹוע  הֶׁ  )ו'( ֹאֵּ֥

 אהל מועדפתח 

גיע ועושה את מה שעושה לעיני משה, לעיני מהאיש הזה 

פתח אהל מועד. האם אנחנו מבינים את  -הסנהדרין 

נו משערים המשמעות שזה קורה בפתח אהל מועד? האם אנח

שם עמדו משה והקב"ה כשאהרן  -את קדושת המקום הזה? 

עצר את המגפה עם מלאך המות, שם נכנס משה לאהל 

כשהקב"ה נשמע בקולו מבין שני הקרובים. זו נקודת המפנה 

זמרי בן סלוא, שהוא לפי חז"ל שלומיאל בן  של כל העולם!

פתח  -צורישדי, לוקח את כזבי בת צור ובעדות גמורה בא עליה

. מצידו, אקסטזה אהל מועד. זו צריכה להיות דבקות מטורפת

מחילה מכבודכם, אבל איך אפשר להצליח בכלל מבחינה ב

? וזה , זמריפיזית לעשות כן כשכל העדה שם? אתה לא במתח

אחרי שמתו אותם מאה שבעים וששה אלף איש ולפני 

תו במגפה. ואיפה משה? למה ומיהעשרים וארבעה אלף ש

 פועל כלום?הוא לא 

ן ָחסּ֙ ב ֶׁ ינְׂ ָֽ א פ ִ רְׂ ן ַוי ֶַׁ֗ ָֽ ר ב ֶׁ ָעָזָ֔ לְׂ ח  אֶׁ ֵּ֥ ק ַ ה ַוי ִ ָדָ֔ ע  ֹוךְׂ ָהָֽ ָקםּ֙ ִמת ָּ֣ ִּ֑ן ַוי ָֹּ֨ ֹה  ן ַהכ  ַאֲהֹרֵ֖

וֹ  ָידָֽ ַמח ב ְׂ  )ז'( ֹרֵ֖

היום אני מבקש שנלמד את הפסוקים הללו באמת, לעומק. 

בלי ססמאות וכותרות של שיעורים בסגנון 'תופעת הקנאות 

בעד ונגד' וכיו"ב. אני מכיר את  -שראל לאורך הדורות בעם י

השיעורים האלה, הייתי בהם לא אחת... בואו נהיה אמיתיים 

דיו הקב"ה היה מכלה את עם עצמנו. פינחס הוא דמות שבלע

לכן צריך להבין איפה אני פוגש  זה פסוק מפורש! -בני ישראל 

המציאות של ימינו  ינחס, איפה הוא נכנס לתוכי פנימה.את פ

ולי הכי דומה לזה וצריך להבין את מה שקורה פה ואיך היא א

בני ישראל בכו כשהם ראו את זמרי עושה מתמודדים עם זה. 

גם אנחנו . הם היו מתוסכלים וזה מובן מאד -את מה שעשה 

, אז מה אנחנו עושים? וודאי מבפנים יכולים לחוות תחושה כזו

איהו  קריינא דאיגרתא"רק מי שהוא  -שלא הולכים והורגים 

 . )סנהדרין פ"ב(ליהוי פרוונקא" 

פתאום קם שם אדם אחד מתוך העדה, הוא לא ראש 

יו בכלל לא כהן )למרות שאעצם בהסנהדרין, לא כהן גדול וב

  -כהן גדול(, לוקח רומח 

יש   ר ִאָֽ ֹבאׁ֩ ַאַחֹּ֨ ל ַוי ָ ל אֶׁ ָרא ֵ֜ ת ִיש ְׂ ֹקרּ֙ אֶׁ דְׂ ה ַוי ִ ב ֶָׁ֗ ֻּ יש   ַהק  ת ִאָּ֣ ם א ַ֚ נ יהֶָׁ֔ ש ְׂ

ָרא ָ֔  תִיש ְׂ אֶׁ ל ל וְׂ ה אֶׁ ֵָ֖ ִאש   י  ָהָֽ ֵּ֥ נ  ל ב ְׂ ַעֵ֖ ה מ  ָפָ֔ ג   ַ ִּ֑ה  ַות  ָָֽעַצרּ֙ ַהמ  ֳקָבתָ
ל ָֽ ָרא   )ח'(. ִיש ְׂ

                                                             
 פינחס. -גם נשים לב שכותבים את השם עם י'  6

אז מה עושים כשאנחנו בוכים ונבוכים ככה, לא יודעים 

, ?להסביר מה קורה אבל מבינים שדברים עצומים קורים שם

  -והתורה מתארת את התוצאה 

ה ָפִּ֑ ג   ַ מ  ֵ֖ים ב ַ תִ ֕יו  ַהמ   הְׂ ָֽ ף ַוי ִ לֶׁ ים ָאָֽ ִרֵ֖ ש ְׂ עֶׁ ָעֵּ֥ה וְׂ ב ָ  )ט'( .ַארְׂ

אומר שאלו הם אותם עשרים וארבעה אלף א "זיעהאר"י הק' 

הוא גלגול עצמו , ורבי עקיבא שנתגלגלו בתלמידי רבי עקיבא

. זו סוגיה )ואשתו היא תיקון של כזבי(ותיקון של זמרי בן סלוא 

 עצומה שצריך להבין אותה.

 להיות כהןרוצה 

ינחס התורה בפסוק הבא, הפותח את פרשת פש נשים לב

כאילו חוזרת על עצמה, על הייחוס של באופן נדיר ויחידאי, 

 -פינחס, ומוסרת את 'תקציר הפרקים הקודמים' 

ֵּ֥ר  ַדב   ל ה'ַויְׂ ר אֶׁ אֹמָֽ ֵּ֥ה ל   ס. ֹמש ֶׁ ָחֹּ֨ ינְׂ ָֽ ן 6פ ִ ן ב ֶׁ ָעָזֵ֜ר ב ֶׁ לְׂ ן  אֶׁ ֹה ֶׁ֗ ן ַהכ  ֲהרָֹּ֣ ַאָֽ
ת ֵ֤יב אֶׁ ש ִ י ה  נ ָֽ ל ב ְׂ ַעָּ֣ אֵּ֥  ֲחָמִתיּ֙ מ  ַקנְׂ ל ב ְׂ ָרא ָ֔ תִיש ְׂ תֹוָכִּ֑ם  ֹו אֶׁ ֵ֖י ב ְׂ ָאתִ ִקנְׂ

א ֹלָֽ ת וְׂ יִתי אֶׁ ֵּ֥ י ִכל ִ נ ָֽ ָאתִָֽי ב ְׂ ִקנְׂ ֵ֖ל ב ְׂ ָרא   י"א(-)י' .ִיש ְׂ

מה שכתוב פה הוא שהמגפה הזו היתה התחלת הכליה של 

עם ישראל ח"ו. זה הרבה יותר חמור מהעגל, שם הקב"ה 'רק' 

איים אבל בעצם ביקש ממשה 'הרף ממני ואשמידם' עוד לפני 

לעשות כן. ולמה אף אחד לא מתפלל פה? איפה שמשה חשב 

 כלום!ופה  -משה? כשמרים הצטרעה משה ישר צעק 

ת ֹו אֶׁ ֵּ֥ן לָ֛ י ֹנת  ִנֹּ֨ ר ִהנְׂ ֵ֖ן ֱאֹמִּ֑ ם ָלכ  לָֽ ֵ֖י ש ָ ִריתִ ֹו . ב ְׂ עָּ֣ ַזרְׂ ֹוּ֙ ו לְׂ ָתה ל  יְׂ ָהֵ֤ וְׂ

 ֵ֖ ַכפ   יו ַויְׂ אֹלָהָ֔ ָֽ ֵ֤ר ִקנ  אּ֙ ל  ַחת ֲאש ֶׁ ֶַׁ֗ ם ת  ת עֹוָלִּ֑ נ ַָּ֣ הֻּ ית כ ְׂ ִרֵ֖ יו ב ְׂ ֲחָרָ֔  ר ַעלַאָֽ
ל ָֽ ָרא  י ִיש ְׂ ֵּ֥ נ   י"ג(-)י"ב .ב ְׂ

מה משמעות נתינת הכהונה כעת  -שואל רש"י במקום 

 -לפינחס,  והרי הוא נולד כהן? והוא מסביר 

שאף על פי שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה 
אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמו, ולתולדותיהם שיולידו 

ן ולא נמשח, לא אחר המשחתן, אבל פינחס שנולד קודם לכ
לא נתכהן  )קא:( בא לכלל כהונה עד כאן, וכן שנינו בזבחים

 )רש"י שם(. פינחס עד שהרגו לזמרי

פינחס היה ילד קטן כאשר אהרן ובניו נמשחו לכהונה, ולכן הוא 

לא נכללו בהתכהנות הזו, בניגוד למי שייולד לעתיד וגם צאצאיו 

אופן אוטומטי, לאהרן ולבניו לאחר מכן שכבר כן יהיה כהן ב

ולכן הוא צריך את הברית הזו שמכניסה אותו לתוך הכהונה. 

שאדם הופך להיות כהן ע"י  -זה דבר ייחודי שאין דוגמתו 

 פעולה שהוא עשה!

ארנו את הפסוקים עד עתה, כדי לראות את המכלול אבל ית

בעיקר כדי שנבין את המבוכה שעם ישראל היה שרוי בה 

איך מתמודדים כשבכל חלון ובכל  מה עושים?אז באותו זמן. 

לבול מטורף ירחוב מתנוססים מולך דגלים של זנות? כשיש ב

לא מאבק גם מלחמה מול סיחון או אדום,  זוואתה חש שאין 

זה משהו  -תוכני כמו המן, אפילו לא קברות התאווה -אמוני

 אחר לגמרי ועמוק לגמרי. מי אתה פינחס ואיך אתה קשור אלי?
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ל הפסוק 'בקנאו את קנאתי בתוכם' הוא שהעמוק הפירוש 

שאת הקנאה הזו הוא הצליח להחדיר לכל בני ישראל. היא 

רדומה אצלם, 'המה בוכים', וצריך לעורר אותה ולשם כך צריך 

 ללמוד אותה.

 פוטיבן 

 פינחסתגובתו של עם ישראל גם כלפי משה וגם כלפי 

מעניינת מאד. אפשר לראות בזה ציניות אבל לענ"ד זה הרבה 

לי ע"אם היא אסורה  -עמוק. זמרי בעצם אומר למשה יותר 

א מדיינית? מי הי , משה,המדיינית הזו, אז איך זה שאשתך

נו עליכם הדתיים. מוסר כפול יש התיר לך אותה? שמע

לכם...". גם לגבי פינחס, שייחוסו מופיע גם שני דורות אחורה 

גם כתוב פעמיים כפי שראינו, היו השבטים מזלזלים בו ו

 -ים אותו ומבז

הראיתם בן פוטי זה שפיטם ' לפי שהיו השבטים מבזים אותו
 אבי אמו עגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא שבט

 )רש"י, שם י"א( ., לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן'מישראל

כתוב אכן מהיכן הביאו השבטים את הביטוי 'בן פוטי'? 

ּוִטיֵאל לֹו ְלִאָשה ַוֵתֶלד לֹו ֶאת ְוֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמְבנֹות ּפ"

עגלים  שאבי אמו היה יתרו והוא פיטם ,)שמות ו', כ"ה(ִּפיְנָחס..." 

לשם  מחז"ל עוד דעה לעבודה זרה. בספר שמות מביא רש"י

'בן פוטי', ולפיה מדובר ביוסף שפטפט בייצרו. הרבי 

ראשית, האם זו  -מליובאוויטש זיע"א שואל כאן שאלה יפה 

דיבור של ילדים אמת הרמה של עם ישראל? זה נראה כמו ב

אם הסבא שלו  -והאבא שלך וכו'. אדרבה  בגן, על הסבא שלך

שהוא חזר בתשובה,  -עבד ע"ז ועשה תשובה אז זה למעליותא 

 -ושנית  מה מבזה בזה?, – התגייר ונכנס תחת כנפי השכינה

שהוא מילא שיגידו מהי הדגשה שאבי אמו פיטם עגלים לע"ז? 

מה העניין של פיטום העגלים?  היה כומר לעבודה זרה, אבל

שבט רק מדוע כל השבטים ביזו אותו? היה הגיוני יותר ש - ועוד

שמעון יבזו אותו כי הוא הרג את הנשיא שלהם, אבל מה הרעיון 

הרי כל השבטים בכו והנה בא אחד  אותו? ביזושל כל השבטים 

 !המגפהופתר את הבעיה ועצר את 

פיטום עגלים, כמו פיטום  -ר הרבי מליובאוויטש ואומר מבא

אווזים היא מלאכה בזויה. עושים את זה לא מאהבת בעלי 

 -החיים אלא דוקא מאהבה עצמית. זה פוגע בהם, זה אכזרי 

שהשבטים  וזה מהרק כדי שלי יהיה יותר מה לאכול אחר כך. 

ק ת היה צריך לעצור את המגפה, אבל צריך לבדומבא" -אמרו 

האם מה שפעל פינחס לא נבע מאיזו אכזריות מושרשת 

בנפשו שאותה הוא ירש מהסבא, ומהסבא השני הוא ירש את 

ובעצם הוא בעל תאווה ובעל אכזריות מוכח.  ,הפיטפוט ביצר

בעות כזה... צריך לבדוק ממה נובעת הפעולה שלו. מן נער ג

אנחנו לא חושדים אבל צריך לברר..". מן צקצקנות לשון 

שאתה מהחיים שכזו. זה השלב שאנחנו מכירים דקנות וצ

והורג שוחט כל פרה קדושה. גם את  -ה ומטייל, משייט בשלו

                                                             
 "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" )במדבר י"ב, ג'( 7

משה רבנו! הרי תכונתו המובהקת של משה רבנו היא 

 –ודווקא עליה באים ומערערים קרח דתן ואבירם  7הענווה,

אתה בעל גאווה, משה. אתה מתנשא, אתה משתרר עלינו'. '

ש והקדושה היא חלק מהותי וחשוב מתפיסת שחיטת הקוד

יאללה, אתם הרבנים, שמענו עליכם.  'יאללה -התרבות הזו 

נבוך, והעולם מתוסכל מול זה,  -מה אתה יותר טוב ממני?..'. 

 'והמה בוכים'.

 עם אוכףפיל 

לפינחס. חז"ל  עכשיו נכנסועד כאן ההקדמה שהארכנו בה, 

  -במסכת ברכות אומרים 

הרואה פיל בחלום  .עשה לוהרואה פינחס בחלום פלא נ

פילים פלאי פלאות נעשו לו. והתניא כל  .פלאות נעשו לו
הא , מיני חיות יפין לחלום חוץ מן הפיל ומן הקוף לא קשיא

)ברכות  .הא דלא מסרג [שיש לו אוכף על גביו יפה -]רש"י דמסרג 

 נ"ו:(

זה טוב. פיל בלי אוכף  -מתורבת, מאולף פיל הוא פיל עם אוכף, 

לברוח מהחלום. מה כתוב פה? איזה מן דבר זה? אגב,  מלץמו -

שפינחס הוא מה זה בכלל פלא? חז"ל במקום אחר אומרים 

מה הפשט  -אגדה במדבר כ"ה, וכן בזוה"ק ב' כי תשא(  )מדרש אליהו

עוד ו 8בזה? זו הדמות היחידה שממשיכים אותה קדימה.

מה שורש השם פינחס? בניגוד לשמות אחרים  -שאלה 

רית שבדרך כלל יש להם משמעות, אין לנו הבנה בשם בעב

  הזה.

זו פרשה פלאית. יש ברמב"ם ספר שנקרא 'ספר ההפלאה' 

ערכין וכו'. המילה הפלאה באה  ,שעוסק בנזיר, חרמות

מהפסוק 'איש כי יפליא לנדור נדר'. מהו 'פלא' ומה הבדל בינו 

 לבין 'נס'?

שבירה הטבע, אולי ההגדרה הכי טובה היא שנס הוא חריגה מ

כללי הטבע )למשל קריעת ים סוף, חוני המעגל  חד פעמית של

שבתפילתו משנה את הטבע והחמסין הופך ליום גשם סוער(, 

בתוך הטבע )למשל הוא קבוע ואילו פלא הוא דבר מפעים אבל 

 מפלי הניאגרה וכיו"ב(. 

)חיי "אני איש פלא ונשמתי פלא גדול.."  -לרבי נחמן יש ביטוי 

שבחי מוהר"ן, גדולת )"חידוש כמוני לא היה מעולם"  רל"ו( מוהר"ן

הוא ו , אלא 'איש פלא'. הוא לא אמר 'אני איש נס'(השגתו ז

 כל אחד מאיתנו הוא איש פלא. -התכוון לכל אחד מאיתנו 

הרבה נביאים עשו ניסים לאורך ההיסטוריה, אבל רק אליהו 

עולה  הואהוא פלא, כי הוא היחיד מאז הבריאה שעם גופו 

לא משתנה כשהוא מתעלה לשמיים והוא טבעו לשמיים. 

"הנה אנכי  –פוגש בסוף הנבואה גם הדמות היחידה שאתה 

. את אליהו אנחנו מזכירים בכל שולח לכם את אליה הנביא"

, אבל כאן משווים את בלעם למי 'בלעם הוא לבן'שבחז"ל יש דוגמא אחרת  8
 ואילו אצל פנחס מדברים על מישהו עתידי. ,לושכבר קדם 
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 9בכל מוצאי שבת אנחנו כביכול חוזרים לטבע, -מוצאי שבת 

יא ורואים את הנס שבתוך הטבע, את הפלא. שבת ה ,למציאות

מול נביאי נס, מוצ"ש זה פלא. אליהו עושה ניסים מופלאים 

הוא חוזר להר חורב, לנקרת  -אבל הוא לא מתפעל מהם הבעל 

 הצור. 

הוא השם יחיד בעברית  מסביר שהשם 'אלי'ה'זצ"ל רבנו בחיי 

שמורכב משני שמות של שם ה' בלבד, הוא שיתוף של דין ושל 

ל' הוא חסד -לם. השם 'אברית שלום, ברית כהונת עו חסד יחד.

אשרי ' -)זה יסוד הייסורין י'ה הוא דין -ו )תחילת י"ג מידות של רחמים(

. רבנו בחיי אומר שמהות (. תהילים צ"ד, י"ב'...ההגבר אשר תייסרנו י

'אולי השם פינחס הוא שבפנים, בפנימיות הכל חס, הכל חסד. 

 אולי ירחם'. ...יחוס

 של מסירות נפשאיש 

ך לטבע בכלל. על פי טבע חס איננו שיינדין וחסד זה פלא. פי

ועל פי ההלכה לא צריך לעשות את מה שעשה פינחס. 

אין דעת חכמים שבירושלמי כתוב 'הלכה ואין מורין כן' דהיינו 

ל פי חכמת התורה זה בכלל לא . עמפינחס ,הייתה נוחה ממנו

נכון, אבל יש מציאות של מסירות נפש, שאני לא יכול לשאת 

לי אם אני אמות  כפתמשהו והמציאות שלי איננה בטבע. לא א

י. זה לא יזו לא נפקא מינא לגב -דבר הזה המאו אחיה כתוצאה 

זיע"א קשור לכלום, זה למעלה מהמציאות. הרבי מליובאוויטש 

ה' שלנו יש אנשי נס ויש כותב בשיחה מרתקת שגם בעבודת 

ואני מבקש לטעון הוא שאם אנחנו לא נהפוך  אנשי פלא,

ם במערכה כולה. מיד להיות 'אנשי פלא' הרי שאנחנו מפסידי

נסביר. אנשי נס הם אנשים נפלאים. יכול והם תלמידי חכמים 

נפלאים, בעלי בתים ישרים. הם חיים בתורה, בעבודה, ביראה, 

בהרבה דברים טובים וכאשר האדמה רועדת ומתרחש משהו 

הם מוסרים את נפשם עליו. הם באמת יוצאים מהטבע,  -נוראי 

ר המציאות משתנה, הם משדדים את מערכות הטבע. כאש

הם יוצאים להציל  -חווים שינוי בחיים שלהם, משהו מתפרק 

משך ארבעים לישראל את החיים. מעיין ההתמודדות שהיתה 

כמו מה שהיה במצרים. כמו המלחמות הקלות ושנה במדבר, 

 והדברים הקלים.

אבל לא  -לעומת זאת אנשי פלא הם אנשים שחיים בטבע 

ראה כאילו הם פה. הנה למרות שנ בטבע. הם לא פה בכלל

  -המילים של הרבי 

בלימוד  יש אדם שעיקר עבודתו היא על פי טעם ודעת
התורה, קיום המצות וכיו"ב. אלא שאם נצרך באיזה פרט 

יוצא מן הרגיל מסירת נפש הרי הוא מתייגע ומעורר בעצמו 
ך כלל רשלו. הוא בדהרגילה ]זו לא ההנהגה  הנהגה חדשה

וות הוא עושה דברים טובים, לומד תורה, חי במציאות של מצ

אבל כשקורה משהו והאדמה רועדת צריך לעורר בעצמו 
, הנהגה חדשה שמעבירה אותו בתוקף גדול עד מסירות נפש[

תוקף גדול עד כדי מסירת נפש. ומובן, שאז המסירת נפש 

. בכל פעם היא עבודה חדשה, וצ"ל התעוררות חדשה ע"ז

                                                             
 'לכל שבת יש מוצאי שבת'. -עממי -כמו המשפט הצבאי 9

מסור ונתון  אבל יש אדם שהוא איש מסירת נפש, שהוא
לגמרי לרצונו ית' ואין לו רצון בפ"ע כלל, ענינו הוא 

מסירת נפש להקב"ה, ואזי בדרך ממילא יש לו מסירת נפש 
]הוא כל הזמן בהיכון,  כל ענין ופרט הקשור לעבודתו ית'ב

ע"ד הנ"ל בענין של "פלא", שזהו מצב  - הוא איש פלא[
רגילה של הנהגה נסית באופן שהנהגה זו היא ההנהגה ה

 א'( ,פינחס ,ג)ליקו"ש ל" .)הטבעית( שלו

 ההפלאהספר 

שאלנו מהי ההפלאה שעליה קרא הרמב"ם את שמו. נכון שזה 

. ניקח לדוגמא המושגמהפסוק שציטטנו אבל צריך להבין את 

ות בספר הזה. הוא לא נולד כהן כאת הנזיר, שהוא כרבע מההל

או לוי. הוא נדר על עצמו נזירות שבכלל יתכן והיא חטא. יתכן 

הוא שאין מורין כן, לפי חלק מהדעות הוא מביא קרבן חטאת כי 

חטא בעצם הנזירות. יכול להיות שלא. אומר הרמב"ם שאם זה 

דה המשובחת שיש. זו העבוהרי שאמיתי -ממקום פנימינובע 

באותו רגע שהוא קיבל על עצמו את הנזירות  -עכשיו נתבונן 

הוא נאסר בטומאת מת, באופן שהוא אסור גם בטומאת 

ו, אביו ואמו, אחיו ואחותו, כלומר הוא הופך להיות לא רק קרובי

 כמו כהן רגיל אלא כמו כהן גדול. כמו פינחס. 

רוב הדינים  -ית שאין כמותה מעכשיו נראה גאונות רמב"

נוהג היובל או בזמן שבית שבספר ההפלאה חלים בזמן 

שם אמנם ערכין, חרמים לביהמ"ק. יש  -המקדש קיים, למשל 

גם כשהבית איננו קיים אבל  מים שחליםדברים מסויגם 

הבסיס מתייחס לזמן שהבית קיים. לגבי נזיר, היינו מצפים 

שאדם לכאורה יכול להיות נזיר כיום אבל מכיון שאין לו 

אז זה נמנע  נטמא( )או אםלהביא קרבן בסיום נזירותו  אפשרות

מי שרוצה להיות נזיר בזמן הזה זה  -ממנו. אומר הרמב"ם 

לדעת שמכיון שאי אפשר להביא קרבן  נפלא מאד, אבל עליו

ימשיך בנזירותו והוא  –הרי שהנזירות איננה נפסקת עד עולם 

אי  10ימות או עד שיבנה בית המקדש במהרה.הוא או עד ש

אפשר, אומר הרמב"ם, להוציא מהעולם את האפשרות להיות 

להיות איש אפשרות ה. אין טעם לעולם אם אין בו 'איש פלא'

ל חייבת פלא! אני לא יודע אם אצליח להיות איש פלא, אב

להיות בו האפשרות הזו, הפוטנציאל הזה. מה שחשוב הוא 

 שיש קריאת כיוון שמאפשרת לי להיות איש פלא. 

 הבאשינוי המציאות הזה, הטלטלה הזו הרבה פעמים 

בתוך אבל  יותר, לקראת יצירת דבר גדול 'שבירת כלים'כ

הכלים של כששוברים את  השבירה עצמה זה חורבן נוראי,

בע ווכל זה נ -גמורה, כששוברים את הכלים  משפחה שבירה

  ., בלי גבולותדיןמחסד בלא 

רואה פיל 'השהזכרנו? זה שעם האוכף זוכרים את הפיל 

פיל הוא פלא גדול. מפלאי תבל. זו  ?'בחלומו נעשים לו פלאות

א מלהוא ציבה מדהימה. הוא לא מאיים אבל חיה עצומה, י

אם אין לו אוכף הוא יכול לרמוס את כל העולם. אכן  .עוצמה

וא פלא כי הוא תמיד נמצא, הוא קבוע. מכל החיות בספארי ה

 .'הרב הנזיר'וכך אכן נהג בנזירותו הרב דוד הכהן זצ"ל,  10
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בשבת 'והליכתו רגועה ובוטחת כמו  את הפיל בטוח נפגוש, -

כמו שטיילו ישראל בשיטים,  -. הוא מטייל 'אחרי הטשולנט

 הסכנה הגדולה ביותר.ול להיות יכאבל ללא אוכף הוא  בשלווה,

 ללכתחילהדיעבד להפוך את הלא 

שגם , ומה שהוא רוצה לעשות לנו זה 'בלי עם'בלעם הוא 

כידוע . 'מדינת כל אזרחיהאנחנו נשכח את היותנו עם, שנהיה '

'זכור את אשר עשה לך עמלק', 'זכור  -הרבה מצוות זכירה יש 

. יש גם את מה שקראנו 'את אשר עשה ה"א למרים' וכו

)מיכה ו',  'זכור נא מה יעץ בלק' -בהפטרה של השבת שעברה 

, זכור נא מה עמי" -, אבל לפני כן מופיעה בפסוק ההדגשה ה'(

כי אם לא נזכור את מה שיעץ בלק אנו נשכח  ,"...יעץ בלק

הוא ועצתו לפגוע בישראל קב"ה. כל עניינו שאנו עמו של ה

אל לנו לזלזל בפעור, גם וחסד בלי אוכף, בלי גבולות וגדרות. 

זו בעיה  -'מחלת נפש' כ והחשבנו אותואם תמיד נגעלנו ממנו 

חושבים שהפעור בעולם אצלנו. מסתבר שהרבה מאד אנשים 

גם לשרוף שם הוי"ה יכולה להיחשב ח"ו כן, הוא אמנות. 

 ..., נכון?'דמוקרטיה'יש הרי  11'אמנות'.

תחשבו עלי מה שאתם רוצים, אבל ' -אמיתי אומר איש פלא 

ל דמוקרטיה וכו' אינן קדושות. הן האלה שכל המילים היפות 

אלו כלים  זה טוב לי.כלים שאני יכול להשתמש בהם כאשר 

אנחנו זוכרים שללא האוכף יכולות להיות סכנת נפשות'. 

כלי טיה כבר שימשה לפני כשמונים שנה הדמוקרש

מילה  זו איןאירופה. יה ועל נלהשתלטות הנאצים על גרמ

היא כלי שאני יכול לנצל אותו  - , אין בה שום קדושהקדושה

רעה אני אזנח אותה ואזרוק אותה לפח.  תעשהוכשהיא 

מחכים לא להליך דמוקרטי כזה או למי ששכח, אנחנו, אגב, 

  למלך המשיח.רק אחר אלא 

יש עוד כלים שאנחנו הופכים אותם לקדושות. יש דברים 

יעבד. אני אתן עכשיו דוגמא שאינם כלים אלא מצוות בד

יכולה לזעזע מישהו אבל זו האמת אולי למצווה כזו, בדיעבד, ש

צבא בישראל זו מצווה בדיעבד, לא לכתחילה. לכתחילה אני  -

ה' -רוצה עולם ללא מלחמות. אני רוצה שגם הגויים יכירו ב

אנחנו נקדש את ו ח"אחד ושמו אחד. ואם נשכח את זה 

תחילה, ואז זה יהיה ונהפוך אותה ללכהזו המצווה בדיעבד 

המבחן שלנו כלפי אחרים האם הם 'שווים', האם הם 'משלנו' 

 אבל אז נאבד את הכל.  -

איש פלא הוא איש שזוכר שיש רק דבר אחד קדוש בעולם. כל 

יהודי הוא איש פלא רק שהקליפות מסתירות את זה ממנו. כל 

והוא מוסר את  -יהודי יודע שיש רק הקב"ה, ואין עוד מלבדו 

פשו על האלוקות. כך מביא התניא, שכל יהודי בסיטואציה נ

מסוימת כשיבואו אליו ויגידו לו להשתחוות לעבודה זרה, יסרב. 

למרות שיהיו לו הוא יהיה מוכן למסור את נפשו על קידוש ה', 

כל הסיבות ההגיוניות לומר 'אני לא מתכוון לזה, ומה פתאום' 

                                                             
הרב מכוון לפרשה המזעזעת שהיתה בקיבוץ עין חרוד לאחרונה, שם  11

את שם הוי"ה, ה' בשם האמנות הוצג לעיני ילדי גן ממ"ד מיצג בו שורפים 
 ירחם.

ל מלא קליפות זה ישן, רדום אז זה מתגלה. אבל כשהכ -

 ו.נבתוכ

הוא אחד שלא אכפת לו 'פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן' 

בנקודה שניתנת אצלך הוא תמיד הביזוי כן,  שמבזים אותו.

למשה קראו 'בעל גאווה', לפינחס  -לתיקון. זו השיטה שלהם 

'בעל תאווה', לאיש החסד יקראו נכדו של המפטם וכו', כי  -

, זה סתם. אנשים רציניים בלבד יכולים אחרת זה לא ביזוי

ויודעים לבזות, זה לא הפיטפוטים של היום שהם בלי רמה. 

אתה לוקח דבר ומבזה את הנקודה  -' המושג 'ביזוי אוכלין מעיין

  הכי מהותית ואמיתית שבו.

והפלא זה הורס להם את כל התפיסה התרבותית שלהם, כי 

ר, ומהשחרור הזה צריך לשחראוכף אלא לדידם אין פלא, ואין 

ואל לנו  ., אידיאולוגיהסכול הזה הם יוצרים דת חדשהוהת

  זה קיים גם אצלנו בתוכנו. -להרחיק עדותנו 

 של הרס עצמיאידיאולוגיה 

וכדי נחס, ילהיות איש הפלא הזה צריך לרצות להיות פכדי 

א, דבוקים נחס בחלום צריכים לרצות להיות אנשי פלילראות פ

התייאש עם הזמן קולטים שצריך לבמשה, מוכנים כל הזמן כש

 -יבהל מהביטוי הזה 'להתייאש מהעולם' לה ואל לנומהעולם. 

. העולם הזה הוא הרי בלוף להגיע לשמחהזו הדרך היחידה 

, יש פלא, יש פינחס -אחד גדול וצריך להפנים שבאמת באמת 

יש קודש. ומה שאנחנו קדושים זה בגלל שישראל וקודשא 

 חד.  - בריך הוא

או את ר פינחס הוא זה שכאשר הוא עמד להרוג את זמרי

הוא  זמרי, כי כולו אלוקות. ה'אהבת ישראל' שבתוכו, גם כלפי

ת את נפשה פתח אהל מועד רואה את המציאות הזו שמוסר

, אחרי שמאה עבירה לעיני כל עדת ישראל ומשה כדי לעבור

 -שבעים וששה אלף איש מישראל מתו במצוות הסנהדרין 

האם את זה לתאווה.  אי אפשר להקטין .הוא לא מזלזל זהו

זה אחד שהצליח להביא לידי מימוש  חנו יודעים מי זה זמרי?אנ

את התאווה שלו במקום שאף בעל תאווה אחר לא הצליח 

לעשות כן. אלו תנאי מגרש שאי אפשר בכלל להבין איך הוא 

ולכן מול זה רק  -עשה את זה. אין אופציה לעשות את זה 

הוא  -פינחס יכול לעמוד. 'זמרי' הוא גם לשון זמירה וגם זמר 

'כל הארץ דגלים -חותך הכל וממשיך לשיר ולזמר בלי סוף 

דגלים...'. 'למה לא לשיר? מה רע? צריך להיות בשמחה', הוא 

 -ממשיך וטוען. 'אבל אתה זומר את העץ שאתה יושב עליו?' 

 'לא משנה'. -'אין לי בעיה'. 'אבל אתה תמות?' 

המצב הזה איננו רק רע. הקב"ה פועל גם בתוכו מתוך נכון, 

'אני אפרק בכך את המצב הקודם כדי  - החשבונות שלו

להעלות אתכם למקום חדש וגבוה יותר'. כל אדם עובר דברים 

יש כן, 'אין דבר, שיתפרק'.  -כאלו בחייו, אבל רק טיפש אומר 

'עזוב, תן להם, בסוף זה יתחסל', 'הרע  -שיטה כזו שאומרת 
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ום אבל כשזה מגיע לילד שלך אתה פתא -כבר יחסל את עצמו' 

הרבה פחות בעד... עדיף לשתוק. בושה על משפט כזה. אלו 

מילים יפות אבל אף אחד עם מחלה אנושה לא יילך לרופא 

בר יחסל את עצמו'. זו שטות. זו 'עזוב, הרע כ -שיגיד לו 

 פקרות.ה

 כשבירת הלוחות -פינחס מעשה 

אנחנו נמצאים אחרי י"ז בתמוז, בבין המצרים. בי"ז בתמוז 

 12בטל התמיד, שרף אפוסטמוס את התורהנשתברו הלוחות, 

וכו'. חשבתי השבוע לראשונה שהמשותף לכל הדברים הללו 

מי התיר למשה רבנו לשבור את הלוחות? הרי הוא אחד; 

. 'חטאו בעגל'-ולא ש 'נשתברו הלוחות' סח במשנה הואהנו

אם היו שם הרבנים הם היו מרשים לו לשבור? מה פתאום. 

רה אמר לו הקב"ה יישר כח, אבל חז"ל אומרים שאחרי השבי

לפני כן חז"ל מתארים מאבק בינו לבין  -לא לפני כן. להיפך 

הקב"ה כשכל אחד מושך את הלוחות לכיוונו, משה לשבירה 

תה כאן של משה. יוהקב"ה מתנגד לכך. איזו מסירות נפש הי

לראות יכול היה שהוא לא  היהקרה שם למשה בעצם מה ש

ל לראות את זה, אני נשרף'. לא יכואני ' -את העגל וכאילו אמר 

מכל חלון ואתה הולך ברחוב, ולא משנה באיזה רחוב,  -זה נורא 

ניבט אליך דגל. אתה לא מבין איפה אתה. אני לא מדבר על 

למישהו. אנחנו מכירים ויודעים  עצם התאווה שיכולה להיות

אנחנו לא נבהלים מזה.  -את העוצמה והמשמעות של היצרים 

מזה. אין לנו שום לגיטימציה שלא לא מתעלמים גם ח"ו אנחנו 

לעסוק בכך, אבל המסירות נפש הזו של 'פתח אהל מועד', 

. ואני משוכנע שחלק לא מבוטל ממניפי ..לפעור, לפרק

הדגלים בכלל אין להם קשר ושייכות לאותו היצר, אלא זה עניין 

אתה ממש  -וכשאתה רואה את זה של החופש, השחרור. 

. מכל עבר , מוקף דגלים'בבהדגול מר'נשרף בתוכך שם. ממש 

זו אידיאולוגיה, זו מסירות נפש. וח"ו אם  -ואסור לזלזל בזה 

מישהו יבין מתוך הדברים שהוא צריך להיות כפינחס ולקחת 

אם ח"ו תעשה כך אתה סתם  -רומח בידו. שוטה שכמותך 

 רוצח!

האם  -העניין המשותף הוא כמו אצל משה רבנו בי"ז בתמוז 

אה את העגל? האם אתה נשרף אתה נשרף בתוכך כשאתה רו

כשאתה בבית המקדש ובטל קרבן התמיד? אתה יודע שאין  

אבל האם אתה איש פלא שמוכן למסור על כך את  -לזה סיכוי 

משה רבנו את נפשו, 'שבית דין  ירת הלוחות מסרהנפש? בשב

 פינחסאני לא מסוגל לראות את זה'. כך  -ג אותי על זה וריה

 ה את זמרי פתח אהל מועד. מוסר את נפשו כשהוא רוא

הכי המעבר הזה מלהיות אנשי נס לאנשי פלא לענ"ד הוא 

חיוני, זה לא לוקסוס, אם אנחנו חפצי חיים. ברור שהקב"ה 

הוא לא יישב ל"ע אבל כשמישהו חולה  -יציל את עם ישראל 

אוי למי שיגיד 'נצח  . אוי ואבוי,'נו, ה' יעזור'בחיבוק ידיים ויגיד 

הללו יגיעו לילדים לו. אין זו  ישקר' כשהדבריםישראל לא 

ו והיא לא הייתה כן מעולם, ח"ו, לא כלפינו ולא כלפי נטתשי

תנו ומשיטתנו זה רחוק מאאבל  -קירוב יהודים. היו שאמרו כך 

 כרחוק מזרח ממערב. 

לא עדיין וגם אם אתה איך להגיע לזה? להיות אנשי פלא. אז 

ננסה לראות פילים. עם לפחות  -מצליח לראות פינחס בחלום 

  אוכף.
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