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 מכאן... שלא יהא אכזרי )מ(למחול 
 השוו עבד לקונו

מכל כל מה שמתרחש בפרשת חקת המופלאה, פרשה בה אנו 

קופצים ארבעים שנה קדימה בזמן אל ערב הכניסה לארץ, אני 

אחרי שקברנו  -מבקש הפעם להתייחס לנקודה אחת ספציפית 

את מתינו במשך השנים ולאחר שנפטרים מרים ואהרן, אנו 

מגיעים אל פרשת נחש הנחשת. זו פרשה קצרה בת ששה 

  -סך הכל, אך היא 'תופסת' אותנו לדורי דורות פסוקים ב 

ֶרְך ַים ֶּ֣ ר ָהָה֙ר ּדֶ ְס֞עּו ֵמה ֹ֤ ב ֶאת-ַוּיִּ ְסּב ֹּ֖ ר -֔סּוף לִּ ְקַצַ֥ ם ַוּתִּ ֶרץ ֱא֑דו  ֶאֶּ֣
ֶפש   ֶרךְ -ֶנֶֽ ֶֽ ּדָ ם ּבַ  )במדבר כ"א, ד'( .ָהָעֹּ֖

  -רש"י מבאר שם בשפטותו 

. בטורח הדרך, שהוקשה להם, ותקצר נפש העם בדרך
היינו קרובים להכנס לארץ ואנו חוזרים אמרו, עכשיו 

לאחורינו, כך חזרו אבותינו ונשתהו שלשים ושמנה שנה 
 עד היום, לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך...

'כמה אפשר לנסוע? ועוד עכשיו אחרי  -תלונת העם ברורה 

 מות אהרן נוסעים כמה מסעות אחורה'.

֒ה  י֘ם ּוְבמ ש ֶ אל הִּ ֶֽ ם ּבֵ ר ָהָעָ֗ ֶּ֣ ּות ַוְיַדּבֵ ם ָלמֹּ֖ יִּ ְצַר֔ ּמִּ נּו֙ מִּ ית ֻ֨ ֱעלִּ ה ֶהֶֽ ָלָמֹ֤
ל ל ֵקֶֽ ֶחם ַהּקְ ֹּ֖ ּלֶ ָצה ּבַ ֶּ֣נּו ָק֔ ם ְוַנְפש ֵ יִּ ין ַמ֔ ֶח֙ם ְוֵאֶּ֣ י ֵאַ֥ין ֶלֻ֨ ֶּ֣ ֑ר ּכִּ ְדּבָ ּמִּ  .ּבַ

 )שם ה'(

החטא אינו רק בתוכן דבריהם אלא גם בכך שהשוו את משה 

  -לקב"ה  

למה . )במ"ר יט, כא( . השוו עבד לקונובאלהים ובמשה
 )רש"י שם( . שניהם שוים.העליתנו

  -שלשים ותשע שנים לפני כן אמרנו 

ל ין ּכ ֑ ֹּ֖ה ֵאֶּ֣ ַ֥נּו ְיֵבש ָ  )שם י"א, ו'( ..ְוַעּתָָּ֛ה ַנְפש ֵ

אך עכשיו זה דור אחר, אלו הבנים. אכן, יש דעה באחרונים 

שביניהם עוד נמצאים חלק מהדור של יוצאי מצרים שעתידים 

 למות בשנה הקרובה.

ּלַֻ֨  ּו ֶאת ה'ח ַוְיש ַ כֹּ֖ ְ ְיַנש ּ ים ַוֶֽ ָרפִּ֔ ְ ֶּ֣ים ַהש ּ ָחש ִּ ת ַהּנְ ם ֵאֵ֚ ָעָ֗ ָמת -ּבָ ַ֥ ם ַוּיָ ָהָע֑
ל-ַעם ָרֵאֶֽ ש ְ ּיִּ ב מִּ  )שם כ"א, ו'( ָרֹּ֖

נשים לב כי בארבעת הפסוקים הראשונים בפרשה שלנו 

הביטוי 'עם' חוזר על עצמו שבע פעמים)!(. מה הוא בא 

 ללמדנו? מי הם עיקרי החוטאים?

  -והנה הם 'תופסים' את חטאם ואומרים 

ם ֶאל ב ֩א ָהָעֻ֨ ּו ָחָטָ֗ -ַוּיָ אְמרֶּ֣ ה ַוּי ֶֽ ימ ש ֶֶׁ֜ ֶֽ ְרנּו ַבֶֽ -אנּו ּכִּ ֹ֤ ּבַ ְך  'ה֙ -דִּ ָוָב֔
ל֙ ֶאל ּלֵ ְתּפַ ינּו ֶאת ה'-הִּ ָעֵלֹּ֖ ר ֵמֶֽ ד -ְוָיֵסַ֥ ַעַ֥ ֹּ֖ה ּבְ ל מ ש ֶ ַ֥ ּלֵ ְתּפַ ש  ַוּיִּ ָח֑ ַהּנָ

ם  )שם ז'( .ָהָעֶֽ

ך שדיברנו בה' ובך', כפי 'חטאנו בעצם התלונה וחטאנו בכ

שראינו ברש"י. המילה "העם" מייצגת את החלק הנמוך שבנו. 

 זו לא 'העדה', אלו לא 'בני ישראל' אלא העם.

אֶמר  ו  ַעל-ֶאל ה'ַוּי ֻ֨ ַ֥ים א תֹּ֖ ף ְוש ִּ ָר֔ ֹ֤ה ְלָך֙ ש ָ ה ֲעש ֵ ס ְוָהָי֙ה -מ ש ֶָ֗ ֵנ֑
ל י-ּכָ ו  ָוָחֶֽ ּוְך ְוָרָאַ֥ה א תֹּ֖ ש ֔ ַעש  מ  . ַהּנָ ֹ֤ ֵמֹּ֖הּו ַוּיַ ת ַוְיש ִּ ש ֶ ש  ְנח ֔ ֙ה ְנַחֶּ֣ ש ֶ
ם-ַעל ס ְוָהָיָ֗ה אִּ ֑ ֙ ֶאת-ַהּנֵ ָחש  ְֹ֤ך ַהּנָ יט ֶאל-ָנש ַ ָּ֛ ּבִּ יש  ְוהִּ ֔ ְנַחַ֥ש  -אִּ

י ת ָוָחֶֽ ש ֶ ח ֹּ֖  )ח'ט'( .ַהּנְ

 וכי נחש ממית?

עד כאן פסוקי הפרשה. כולנו מכירים את המשנה המפורסמת 

  -שאף זכתה ללחנים נאים 

ית,  י ָנָחש  ֵממִּ הְוכִּ ָרֵאל ? או  ָנָחש  ְמַחּיֶ ש ְ ּיִּ ְזַמן ש ֶ א, ּבִּ ֶאּלָ
ם,  ַמיִּ ָ ש ּ ּבַ יֶהן ש ֶ ם ַלֲאבִּ ּבָ ין ֶאת לִּ דִּ ְעּבְ י ַמְעָלה ּוְמש ַ ַלּפֵ ין ּכְ לִּ ּכְ ְסּתַ מִּ

ים אִּ ְתַרּפְ ים, ָהיּו מִּ קִּ ּמו  ם ָלאו, ָהיּו נִּ  ג', ח'( ר"ה)משנה  .ְואִּ

אך לא תמיד אנחנו זוכרים כי כשבע מאות שנה אחרי שהקב"ה 

ביקש ממשה להכין את השרף, יבוא חזקיהו המלך ויכתת את 

 )מל"ב י"ח, ד'(נחש הנחושת הזה. אלו פסוקים מפורשים 

אף מחזקת את זה ואומרת ששה דברים  )פסחים ד', ט'(והמשנה 

דו עשה חזקיהו, על שלשה הודו לו חכמים ועל שלשה לא הו

לו, ובין הדברים שהודו לו חכמים היה שהוא כיתת את נחש 

הנחושת. זה דבר פלא. הרד"ק אומר ששבע מאות שנה היה 

קיים נחש הנחושת כפי שהיתה גם צנצנת המן, אך חזקיהו 

מרשה לעצמו לכתת את נחש הנחושת למרות שהיה זה בציווי 

 ! כי עשו ממנו עבודה זרה. שבע מאות שנה -ישיר של הקב"ה 

האם לא היה אף צדיק לפני חזקיהו  -נשאלת בפסיקתא שאלה 

שראה שעשו מהנחש עבודה זרה וביקש לכתת אותו? הרי היו 

שבע מאות  -שם יהושע, דוד, שלמה, אסא או יהושפט ועוד 

שנה! הרד"ק מבאר שאכן לפני ימי חזקיה לא הפכו את הנחש 

ברגע איך יתכן ש  -לעבודה זרה, אך מפרשים אחרים מתקשים 

אחד זה הפך לע"ז? האם לא היו לפני כן רמזים או התחלה של 

זה? הפסיקתא אומר שבכל דור ודור ישנם הצדיקים שזה 

 התפקיד שלהם, שזו נקודה שהם צריכים לתקן.

 -יש בפרשה הזו עוד שאלות יסודיות שזועקות ממנה, למשל 

אם הקב"ה רוצה שיסתכלו למעלה וישעבדו את לבם, מדוע 

 פ"בתש חקת פר' "קש 

  :השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:30|  19:13 -ירושלים 

 20:33|  19:29 -תל אביב 

 20:34|  19:25 -חיפה 

 20:33|  19:28  - מגדלטבריה ו

 20:30| 19:30 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
  לא מוגה - ע"י תלמידיםמשמיעה נכתב ונערך  
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יל זה נחש? להבדיל, הנחש הזה הוא סמל הרפואה צריך בשב

העולמית, מיתוס של עבודה זרה. סיפרו לי מי שביקרו בעבר 

הירדן בהר נבו, שיש שם מוניומנט ענק עם סמל נחש 

 הנחושת. 

 שאין המוחל נעשה להם אכזרי

זו פרשה מדהימה והפעם אני מבקש 'לברוח' מכל השאלות 

מנינו לעיל, וניגע רק הקשות והבסיסיות שעולות ממנה וש

בנקודה אחת קטנה שרש"י מתמודד איתה בפרשה; ראינו 

 -שכתוב 

ם ֶאל ב ֩א ָהָעֻ֨ ּו ָחָטָ֗ -ַוּיָ אְמרֶּ֣ ה ַוּי ֶֽ ימ ש ֶֶׁ֜ ֶֽ ְרנּו ַבֶֽ -אנּו ּכִּ ֹ֤ ּבַ ְך  'ה֙ -דִּ ָוָב֔
ל֙ ֶאל ּלֵ ְתּפַ ינּו ֶאת ה'-הִּ ָעֵלֹּ֖ ר ֵמֶֽ ש  -ְוָיֵסַ֥ ָח֑  ...ַהּנָ

להבדיל, הפסוק הזה עשה לי אסוציאציה אל דברי פרעה. ממש 

  -אותן מילים 

ֹּ֖ירּו לַ   ... ה 'ה-ְוַהְעּתִּ ֶֽ ֶַ֥ות ַהזֶּ ק ֶאת־ַהּמָ י ַרֹּ֖ ָעַל֔  .ֱאל ֵהיֶכ֑ם ְוָיֵס֙ר ֵמֶֽ
 )שמות י', י"ז(

'אני יודע  -וגם שם משה יוצא ומתפלל רק שהוא אומר לפרעה 

שזה לא יעזור ואתה תשוב לקשיות ערפך', ואילו כאן, משה 

  -מתפלל יש בעד העם, ואומר שם רש"י 

. מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא ויתפלל משה
 אכזרי מלמחול.

אגב, הגרסא של רש"י בדפוסים הראשונים אחרת במקצת 

מ'(. זה נשמע -" )ללא הלמחול"...שלא יהא אכזרי  -ושם כתוב 

קצת מוזר, אך הרבי מליובאווטיש זיע"א, שמלמד אותנו תמיד 

איך צריך ללמוד כראוי את פירושו של רש"י, מוכיח שזו הגרסא 

המדויקת דווקא ונכנס גם לדבריו בהמשך. על כל פנים, אנו 

שלא להיות  -לומדים מכאן שעל כולנו, אדם וחברו, אדם ואשתו 

 ת מחילה.אכזריים בעת בקש

  -מקור דברי רש"י הם במדרש תנחומא, שם מובא כך 

ָהה  ּתַ ש ְ ּל א נִּ ה, ש ֶ ל מ ש ֶ יֲעָך ַעְנְוָתנּותו  ש ֶ דִּ ֵמר... ְלהו  י או  ַרּבִּ
ָאְמרּו  יָון ש ֶ ּוָבה, ּכֵ ש  יְעָך ּכ ַח ַהּתְ דִּ ים, ּוְלהו  ש  ֲעֵליֶהם ַרֲחמִּ ְלַבּקֵ

אֵ  ה ָלֶהם, ש ֶ ְתַרּצָ ד נִּ ּיָ י.ָחָטאנּו, מִּ ה ָלֶהם ַאְכָזרִּ ֵחל ַנֲעש ָ  ין ַהּמו 
 )במדבר תנחומא, חקת, י"ט(

העם עומד רגע לפני  -נחשוב על זה גם מבחינתו של משה 

הכניסה לארץ, אז הם מתלוננים על הלחם הקלוקל? נכון 

קשה, אבל זה דור הצעירים, ולכן מיד התרצה להם משה. 

  -המדרש אף ממשיך ונותן דוגמא לדבר 

ים ְוֵכן הוּ  א ָהֱאל הִּ ים ַוְיַרּפֵ ל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאל הִּ ּלֵ ְתּפַ ֵמר, ַוּיִּ א או 
ּתו   ש ְ יֶמֶלְך ְוֶאת אִּ  )שם( .)בראשית כ, יז( ֶאת ֲאבִּ

אברהם הגיע לגרר עם שרה,  -אנחנו זוכרים את הסיפור שם 

אומר עליה "אחותי היא", אבימלך לוקח אותה, הקב"ה מביא 

  -נגעים גדולים על אבימלך ואומר לו בחלום 

ה  ֑ ְחיֵ ַעְדָךֹּ֖ ֶוֶֽ ֶֽ ל ּבַ ַ֥ ּלֵ ְתּפַ יא ֔הּוא ְויִּ ֶּ֣ י־ָנבִּ ֶֽ ֙ ּכִּ יש  ת־ָהאִּ ש ֶ ֹ֤ב ֵאֶֽ ה ָהש ֵ ְוַעּתָָ֗
מ֔  ת ּתָ ו  י־מֶּ֣ ע ּכִּ יב ּדֵַ֚ יְנָךֶּ֣ ֵמש ִּ֔ ם־ֵאֶֽ ֹּ֖ה ְוכְואִּ ךְ ׇּות ַאּתָ ר־ָלֶֽ  .ל־ֲאש ֶ

 )בראשית כ', ז'(

                                                           
 "ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכי ָחָטאנּו". )נוסח תפילת העמידה( 1

ולמרות שזה אחד הדברים הכי קשים שאדם יכול לעבור 

, אברהם מיד )עי' במדרש הגדול שם(שלוקחים ממנו את אשתו 

 מחל לאבימלך כשביקש ממנו להתפלל עליו. 

 "מכאן"?

זה פירוש יפה אבל על כך שואל הרבי מליובאוויטש שאלה 

אם אכן כך, והמקרה של אברהם  -שנראית אולי קצת צדדית 

דומה לנחש הנחושת, והמדרש עצמו מביא אותו כדוגמא לכך 

שאין להתאכזר למי שמבקש מחילה, הרי שמשם היה צריך 

רש"י ללמוד את זה מלכתחילה, מאברהם, ולא מנחש הנחושת 

ה היה המקרה התקדימי, הראשון, שבו מישהו מחל לפוגע בו מיד עם )כי ז

 ? בקשת המחילה(

אדרבה, יש משנה מפורשת במסכת בבא קמא שאומרת שאם 

אדם חובל בחברו צריך לשלם לו תשלומי צער, שבת, בושת 

  -ריפוי וכו' 

ש  מִּ  ַבּקֵ ּיְ ְמָחל לו  ַעד ש ֶ ֵתן לו  ֵאינו  נִּ הּוא נו  י ש ֶ ּנּו, ַאף ַעל ּפִּ ּמֶ
ֱאַמר ּנֶ ּל א  (בראשית כ, ז) ש ֶ ן ש ֶ יִּ ּנַ ֵמר. ּומִּ ת" ְוגו  ב ֵאש ֶ ה ָהש ֵ "ְוַעּתָ

ֱאַמר ּנֶ י? ש ֶ ֵחל ַאְכָזרִּ ל ַאְבָרָהם ֶאל  (שם, יז) ְיֵהא ַהּמו  ּלֵ ְתּפַ "ַוּיִּ
ֵמר יֶמֶלְך" ְוגו  ים ֶאת ֲאבִּ א ֱאל הִּ ְרּפָ ים ַויִּ )משנה ב"ק, ח',  .ָהֱאל הִּ

 ז'(

כלומר, גם אם שילמתי לך על הצער וכו', זה לא מספיק אלא 

אתה צריך גם לבקש מחילה. אגב זה ההבדל בין "משפטי ה' 

אם שילמתי את הנזק הרי  -צדקו יחדיו" לבין משפט בשר ודם 

שאף אדם לא יחייב אותי לבקש מחילה, אבל במשפטי ה' לא 

ר נמחל לו עד שלא ביקש ממנו מחילה! על כל פנים, ברו

 שהמשנה לומדת את זה מאברהם ולא מהנחש!

לכאורה, החידוש אצל אברהם הוא גדול יותר כי הפגיעה  -ועוד 

היתה גדולה יותר. אצלנו בפרשה העם רק דיברו בה' ובמשה, 

ולא בפעם הראשונה, אבל אצל אברהם לקחו לו את אשתו! 

-אצל אברהם, מיד לאחר תפילתו כתוב "וירפא א -והבדל נוסף 

את אבימלך", כלומר, התגובה היא מיידית בלי שאבימלך להים 

עושה איזו פעולה, ואילו אצלנו בעקבות תפילתו של משה 

לעשות שרף, לשים אותו על  -הקב"ה רק נותן לו 'תנאי מחילה' 

נס וכו', דהיינו העונש לא הוסר מיידית. אז מדוע רש"י מדייק 

יהא  בלשונו וכותב "מכאן למי שמבקשים ממנו מילה שלא

 אכזרי מלמחול"?

נכון, אבימלך לא ביקש מחילה אבל אדרבה, זה מראה על 

גדלותו של אברהם שלא היה אכזרי מלמחול אפילו ללא בקשת 

 מחילה מפורשת!

לרגע את נחש  נניחההסבר בעומק מושג המחילה הוא ענק. 

הנחשת וננסה ללמוד את הענין מתוך עולם הנפש. מי מאיתנו 

מי מאיתנו לא קשה בבקשת מחילה ל גע? מעולם לא פגע או נפ

ובהסכמת מחילה? המילה מחילה בעברית לא מופיעה במקרא 

  -אלא דווקא בהקשר אחר  ,אף פעם בהקשר של סליחה

אּו֙  ֹות ּוָב֙ ים ּבְִּמָערֶּ֣ ֔ רִּ ּלֹֹּ֖ות צ  ְמחִּ ר ּובִּ י ָעָפ֑ ּפְֵנ֞ ר 'ה֙  ּפַַֹ֤חד מִּ ּגְא ּוֵמֲהַדֶּ֣
ֹו ֹו֔נֹו ץ ּבְקּומֹּ֖ ֶרץ ַלֲער ַ֥  ()ישעיהו ב', י"ט. ָהָאֶֽ

רק בלשון חז"ל מופיעה המחילה במובן של סליחה. הזכרנו לא 

ואילו כאשר החטא גדל  1פעם כי על חטא לבד מספיקה סליחה,

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B_%D7%99%D7%96
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לחצוב מחילה  - 2ופושה הוא הופך לפשע ואז כבר צריך מחילה

תחת הסלע, ואף משני הצדדים, כדי שנחצוב מנהרה. כן, 

ל השנה, בר"ח תמוז אנחנו כבר מתחילים להריח את סיומה ש

את חודש אלול, ומתחילים לחזור ולהרהר בתשובה על השנה 

 שחלפה.

 שלשה שלבי מחילה

בעצם יש שלשה שלבים מהותיים במושג המחילה. יש אדם 

שמוחל על חטא שחטאו לפניו על מנת שהזולת לא ייענש. זו 

אדם חבל בי בשוגג או אף במזיד, אמנם  -מדרגה מאד גדולה 

הוא שילם את דמי הפגיעה אבל הוא עדיין מסתובב עם ייסורים 

בקרבו. הוא מבקש ממני סליחה כי הוא ירא מעונש. מעבר למה 

שהוא שילם הוא חושש מדיני שמיים. אני יכול לסלוח לו ולומר 

'אני לא רוצה שתיענש. סגרנו את הנושא'. זה מה שהיה אצל 

אחרי שלקח אבימלך את שרה, בין אם  -רהם ואבימלך אב

מידיעה ובין אם בלעדיה, הוא נענש, ואז תפילת אברהם ביטלה 

  -את העונש 

ֶלְך ְוֶאת־ יֶמֶ֧ ים ֶאת־ֲאבִּ א ֱאל הִֶּׁ֜ ְרּפָֻ֨ ֑ים ַוּיִּ ל ַאְבָרָהֹּ֖ם ֶאל־ָהֱאל הִּ ַ֥ ּלֵ ְתּפַ ַוּיִּ
דוּ  ֵלֶֽ ֹּ֖יו ַוּיֵ ו  ְוַאְמה תָ ּתָּ֛ ש ְ ר ָעצַ . אִּ י־ָעצ ֹ֤ ֶֽ ד כּ  ה'֙ר ּכִּ ַעַ֥ ֶחםׇּבְ ית ל־ֶרֹּ֖  ְלֵבֶּ֣

יֶמֶ֑לךְ  ַבַ֥ר ֲאבִּ ה ַעל־ּדְ ָרֹּ֖ ת ש ָ  י"ח(-)בראשית שם י"ז .םַאְבָרָהֶֽ  ֵאַ֥ש ֶ

זו תפילה כמו של פרעה מאת משה "ויסר מעלי רק את המות 

 הזה". 

יש  -אבל יש מדרגה נוספת במחילה, והיא כל כך חשובה 

מחילה שאני רוצה למחול לך לא רק כדי להציל אותך מהעונש 

אלא כדי להראות לך, ובעצם זו עבודה לעצמי, שאין לי בלבי 

עליך שום טינה. אוי, זו עבודה קשה. גם שלב א' הוא שלב ענק 

העמים לא יתבע אותו שבלעדיו לא -שאף אחד בעולם במשפטי

ז גמרנו'. לעומת הסתיים הדיון המשפטי. 'שילמת את חובך? א

זאת, יהודי מאמין צריך למחול לחברו כמו שאברהם מחל 

לאבימלך כדי שלא ייענש. אך גם זה לא מספיק ואנחנו מגיעים 

אני מעונין למחול, לחדור ולפרוץ את האיטום  -לשלב השני 

שנוצר בינינו, ולהגיע בעצמי לכך שאני באמת מוחל, שאין לי 

, קשה לחזור לימים היפים שהיו בלבי כלום, שאני מפוייס. נכון

לפני כל המקרה שהרי אכן היתה בינינו מכה רצינית, אבל אני 

מוכן למחול והמחילה הזו באה לא כדי שהצד השני לא ייענש 

 אלא כדי שלי עצמי לא תהיה טינה כלפיך.

מהמדרגה הזו השניה אנו באים אל המדרגה השלישית שהיא 

ה הקודמת. במדרגה מופלאה בכלל, והיא תוצאה של המדרג

הזו אני רוצה להגיע בסוף החפירה, המחילה הזו, לכך שאתה 

תהיה מרוצה וחביב ואהוב לפני כמו ביום החתונה, כמו לפני 

החטא, כמו שלפני כל הסיפור שהיה בינינו. איך כותב הרמב"ם 

  -על בעל התשובה? 

התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה שנוי לפני 
ומרוחק ותועבה; והיום הוא אהוב ונחמד, המקום, משוקץ 

אלא אהוב ונחמד הוא לפני ...  '()הל' תשובה, ז', ז קרוב וידיד
 )שם ג'( .הבורא, וכאילו לא חטא מעולם

זו כבר מדרגה עליונה ממש. כלומר יש כאן שתי מדרגות, 

שהשניה בהן מחולקת לשניים. האחת, שלמדנו מאברהם 

                                                           
נּו 2  ִכי ָפָשְענּו". )שם( "ְמַחל ָלנּו ַמְלכֵּ

צה שהעונש יוסר ממך. זו אבינו אצל אבימלך היא שאני רו

מדרגה עצומה, אבל רש"י אצלנו רוצה ללמד אותנו על מדרגה 

"ויתפלל משה בעד העם", כלומר מה שהטריד  -לגמרי אחרת 

את משה היה מצבם של העם, לא העונש שלהם אלא שהמצב 

"מכאן למי  -שלהם ישתנה. "בעד העם", ולכן מבאר רש"י 

 י למחול".שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזר

 תיקון פנימי

הרבי מסביר שאני יכול למחול למי שפגע בי אבל עדיין להישאר 

עם האכזריות הזו בתוכי ולכן הגרסא בדפוסים הראשונים 

שברש"י "שלא יהא אכזרי למחול", היינו שכאשר אני מוחל 

שלא תישאר בי הבחינה של האכזריות. כל עוד יש לי איזו טינה 

מה שהמשנה בבא קמא דורשת ממני בלב, גם אם קיימתי את 

אבל אני עדיין מסתובב עם  -ואני מתפלל שהזולת לא ייענש 

גם אם אין לי שום טינה בלב, אבל זה  -טינה בלב. ויש עוד שלב 

 לא כמו שזה היה פעם.

ההבדל בין המצבים הללו הוא עמוק. כשאני מוחל על מנת 

יופיע, שאתה לא תיענש, אני עוסק בעונש ורוצה שהעונש לא 

אבל כאשר אני מוחל כדי שלא תהיה לי טינה בלב, אני עוסק 

 כבר בתיקון הפנימי שלי. אני עוד מסתובב עם טינה.

ועדיין זה אני ואתה, כי קרה בינינו משהו. אמנם המדרגה 

הגבוהה ביותר היא כאשר אני מצליח ליצור מחילת עפר, וכדי 

 שזה יווצר זה צריך להיות משני הצדדים.

ה קשה לנו מאד עד בלתי אפשרי לומר את זה לאדם משום מ

חי ורק ליד הקבר אנחנו מפטירים "מחול, מחול, מחול. שרוי, 

תרצים לומר את זה רק כאשר זה שרוי, שרוי". למה אנחנו ִמ 

'מכאן', מהפרשה  -חלק מטקס הפרידה מאדם? מבאר רש"י 

הזו, לומדים ש'לא יהא אכזרי מלמחול' או כפי שמופיע בדפוס 

 -הישן והמדויק 'למחול'. זה כמו מה שכתוב במדרש תנחומא 

"שלא יהא המוחל אכזרי", מעין מה שמופיע בהלכה שאין לתת 

  -צדקה בסבר פנים רעות 

כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות 
". בקרקע אפילו נתן לו אלף זהובים אבד זכותו והפסידה

 )רמב"ם הל' מתנות עניים י', ד'(

זו כן נתינת צדקה אבל זו אכזריות. חשבתי שאולי במילים 

 "מאבד זכותו" הכוונה היא שהוא איבד את הזיכוך של עצמו. 

אז מה ההבדל בין הפרשה שלנו, של עם ישראל, לזו של 

אבימלך? ואיך מגיעים למדרגה הזו, ודווקא מהפרשה שלנו 

 "מכאן"? 

 להכיר במציאות ולשעבד את הלב

  -ת המשנה בראש השנה הזכרנו קודם א

ית, או  ָנָחש  ְמַחּיֶה י ָנָחש  ֵממִּ ָרֵאל ? ְוכִּ ש ְ ּיִּ ְזַמן ש ֶ א, ּבִּ ֶאּלָ
ם,  ַמיִּ ָ ש ּ ּבַ יֶהן ש ֶ ם ַלֲאבִּ ּבָ ין ֶאת לִּ דִּ ְעּבְ י ַמְעָלה ּוְמש ַ ַלּפֵ ין ּכְ לִּ ּכְ ְסּתַ מִּ

ים אִּ ְתַרּפְ ים, ָהיּו מִּ קִּ ּמו  ם ָלאו, ָהיּו נִּ  .ְואִּ

אם רוצים שישראל יסתכלו כלפי  -וצריך להבין מה הכוונה 

מעלה, למה לשים להם נחש? לבלבל אותם? הרי אתה רוצה 

שישעבדו את לבם לאביהם שבשמיים ואז יתרפאו, אז תגיד 
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'לא הנחש ממית אלא החטא ממית', תגיד להם -להם ש

להתפלל וכד', ועובדה ששבע מאות שנה לאחר מכן באמת 

בגלל שהפכו אותו לעבודה  -כתת את הנחש הזה יאלץ חזקיה ל 

 זרה!

הרמב"ן, שהיה גם רופא גדול, אומר פה מבחינה רפואית שני 

דברים. ראשית, אנו יודעים כי ברפואה לוקחים את הגורם של 

החולי, הארס, וממנו מפיקים את התרופה, ואז הוא מוסיף עוד 

 מבחינת הנפש, מי שעבר טראומה של נשיכת כלב -תוספת 

שוטה )או נחש(, הדבר האחרון שכדאי להראות לו זה כלב 

'עכשיו תסתכלו על  -שוטה )או נחש(, אבל הקב"ה אומר להם 

הנחש ותראו שלא הנחש מחיה ולא הנחש ממית אלא הקב"ה 

ממית. תבינו שההסתכלות על הנחש, באם אתם משעבדים 

 את לבכם לאביכם שבשמים, לא תעשה לכם שום רע!'.

השפת אמת מגור זיע"א מוסיף על הרמב"ן ואף מרן אדמו"ר 

  -אומר 

בפסוק עשה לך שרף כו'. במשנה וכי נחש ממית כו' מחי' 
אלא בזמן שמסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין לבם לאביהם 
שבשמים מתרפאין. וקשה הי' צריך להיות הסתכלות לשמים 
בלבד למה נחש נחושת. אכן באמת הי' הנחש מסוגל 

ב"ה בו רפואה זו וכמ"ש רמב"ן ז"ל לרפואה זו ששם הק
לכן אף שדרך הטבע  ,שדרכו של הקב"ה למתוק מר במר

שם הקב"ה  ,מי שנשוך מכלב ורואה אותו מזיק לו יותר
 -כאן להיפוך שע"י הראי' יתרפאו ע"ש. אעפ"כ זה הרצון 

שבהיותו עוסק ברפואה הגשמיי יסתכל ויהי' לבו לשמים 
זה שאמר מסתכלין ע"י שמיישב עצמו וכי נחש מחי' ו

ומשעבדין לבם. פי' אף שהם רחוקים מעולם העליון 
ועוסקים בטבע אעפ"כ ישעבדו לבם פי' להסתכל לשמים 
ולהראות שחפצים לצאת ממאסר עוה"ז והטבע ולהתדבק 
בו ית'. וזהו עשה לך שרף הוא התלהבות האדם לדבוק בו 

 )חקת תרל"ו(. ית' כנ"ל

ציאות, ללכת לפי הטבע, דהיינו, אנחנו צריכים להתחשב במ

אבל כל תפקידנו בחיים הוא לשעבד את לבנו לאבינו שבשמיים 

יחד עם ההתחשבות הזו במציאות. לא להתעלם ממנה אבל 

להבין שלא היא הקובעת את הדברים בחיים אלא השעבוד 

 העצמי שלנו כלפי שמיא.

 להסתכל כלפי מעלה אל השורש

ועדיין צריך להבין, מדוע היה צריך את הנחש בכל התהליך 

הזה? הנקודה פה אדירה. אם נתבונן בפסוק נבחין שהקב"ה 

בכלל לא ציווה את משה לעשות נחש אלא "שרף", ואילו משה 

עשה 'נחש נחושת' מדעתו. בסופו של דבר וברבות השנים זה 

ה הפך לסמל הרפואה, למיתולוגיה וכו'. למה באמת עשה מש

את השרף הזה בדמות נחש? הרמב"ן טוען שהשרף הוא 

  -ממשפחת הנחשים, ואילו רש"י אומר 

. לא נאמר לו לעשותו של נחשת, אלא אמר נחש נחשת
משה הקב"ה קוראו נחש ואני אעשנו של נחושת, לשון 

 )שם ט'( נופל על לשון.

משה מזכיר להם את הנחש של החטא הראשון של אדם. 

בליקוטי תורה מביא שבשעת תפילה דווקא  אדמו"ר הזקן זיע"א

אסור להסתכל כלפי מעלה, זו שחצנות וגבהות לב. בגמרא 

מובא, וכך נפסק להלכה, שהעיניים צריכות בשעת  )יבמות ק"ה:(

התפילה להיות עצומות ומופנות דווקא כלפי מטה ורק הלב 

צריך שיהיה כלפי מעלה. ואם כן מדוע אומרת המשנה שהבאנו 

זמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה..."?, הרי להיפך "ב-לעיל ש

שיעצמו עיניהם או לכל הפחות  -היה צריך להיות כתוב 

 שיסתכלו כלפי מטה!

מבאר אדמו"ר הזקן שאין הכוונה שישראל היו מסתכלים באופן 

פיסי למעלה, שהרי הקב"ה נמצא גם פה למטה בדיוק באותו 

מסתכלין כלפי  אופן ובאותה נוכחות, אלא בשעה שישראל היו

מעלה של הנחש, בשורש שלו, בשורש של כל דבר, בשורש 

מדוע הביאו הנחשים את המיתה, הרי שאז אנחנו  -המגפה 

מבינים שבשורש, במקור, שם כולם שווים, הכל טוב, בשורש 

החיים והמוות שווים, הטוב והרע שווים. אכן, יש תהליך אבל 

ת לבך כאשר מסתכלים בשורש רק אז אפשר לשעבד א

לשמיים. כלומר, התשובה שעשו ישראל איננה רק לגבי הדיבור 

במשה ובקב"ה, אלא זו תהיה תשובה שלמה של שעבוד הלב 

לשמיים. לכן כתוב "עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל 

הנשוך וראה אותו וחי... והיה אם נשך הנחש את איש והביט 

מקור החיים  כי אותו אחד התחבר עם -אל נחש הנחושת וחי" 

וידע שגם מה שנראה לי הכי גרוע, אם אני רק יודע להתחבר 

אל השורש, אל אבי שבשמיים, אז אני יודע שבמקור הכל הכל 

 הוא דבר ה'. שם מקור התשובה.

זה הנחש שהוא מקור הרע,  -לכן עשה משה נחש נחושת 

הנחש של גן עדן, אבל הוא הנחש שכאשר הופכים אותו הוא 

 ה'חשן'. הוא ה'נחש' שבגימטריה שלו הוא 'משיח'. 

 נס התשובה

מהסיפור של אברהם לומדים שיש עונש ויש רפואה, תרופה, 

ניתוח, אבל אצל עם ישראל אחרי שמשה מתפלל בעד העם 

אמת באמת מוחל להם ואתה אומר לו הקב"ה 'כיון שאתה ב

רוצה שבמחילה שלך לא רק שהם לא יקבלו עונש ואף לא רק 

שלא תהיה בלבך טינה כלפיהם ולא תהיה בליבי )של הקב"ה 

עצמו( שום דבר עליהם, אלא שיהיו אהובים ורצויים לפני כמו 

לפני החטא, כאילו לא חטאו מעולם, לכן אגלה לך איך מגיעים 

ם אותו על נס', ואז לא רק שאני מונע 'עשה לך שרף ושי  -לזה 

מהם את העונש אלא אני מביא את ישראל לידי תשובה והם 

משעבדים את לבם לאביהם שבשמיים. וזה עומק הנקודה של 

אני רוצה שהם יעשו תשובה במה  -מה שאמר הרמב"ן הרופא 

שהם חטאו, שיקחו את מה שהם חטאו בו, את הנקודה 

ות את זה ואגיע לשורש החלשה שבהם. שאני אזכה לעש

 שלה.

אדם נמצא בנקודה חלשה, באהבה פסולה, בתאווה, הדרך 

לתקן היא להגיע לשורש שלמעלה, לאהבה טהורה וכשרה, 

שרק באמצע זה התגלגל והתלכלך. "עשה לך שרף ושים אותו 

תשובה  .miracleנס זה לשון גובה, אבל זה גם פלא,  -על נס" 

להחזיר את הכל אל השורש.  היא נס, אבל הנס הזה הוא הכח

איך מגיעים לזה? כשהצדיק, חברך, בן זוגך או אפילו אתה 

עצמך, מצליח לעורר בך את השורש. כשלך אין טינה כלפי, 

כשאתה באמת באמת רוצה לקבל אותי ולהגיע למדרגה 

המופלאה הזו, כשאתה רוצה לשדר אנרגיות שהכל נמצא 
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מחילה. זה פלא  -עולם במקור שלו, חוזר אל המקור, אז נוצרת ב

 פלאות.

בעולם שלנו, כמו שאמרנו, זה עצוב, רק על הקבר של מישהו 

אומרים "מחול, מחול, מחול. שרוי, שרוי, שרוי", זה ודאי אמיתי 

ונכון. זכורני שהייתי בהלוויה אחת ואמרו את הנוסח הזה, ואז 

 "מעט מדי מאוחר מדי"... -אמר לי מישהו בשקט 

 ול לעצמךאכזרי הוא לא למח

מסתמא גם שם יש תיקונים אבל איזו עבודה זו בחיים. 'מכאן', 

זה מה שלימד אותנו רש"י. הוא ציפה שנזכור את סיפור 

אברהם ואבימלך וציפה שנשאל את השאלה הזו. זה כל כך 

נפלא; הרמב"ם מביא בכמה מקומות את עניין המחילה. 

  -בהלכות חובל ומזיק למשל, שם הוא אומר 

נחבל להיות אכזרי ולא ימחול, אין זו דרך זרע ואסור ל
ישראל, אלא כיון שבקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם 
ראשונה ושניה וידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו 
ימחול לו. וכל הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח חכמים 

 )הל' חובל ומזיק, ה', י'( .נוחה הימנו

שמענו? 'אסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול'. ואכן אין זו 

דרישה לכל בני האדם בעולם, אלא רק דרכם של זרע ישראל. 

  -זה יפה, אבל בהלכות דעות הוא מביא 

כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר 
ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד 'ברשעים 

אלא מצוה עליו להודיעו  'נוןטוב כי שנא אבשלום את אמ
ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני 

ואם חזר ובקש ממנו  ',הוכח תוכיח את עמיתך'שנאמר 
למחול לו צריך למחול ולא יהא המוחל אכזרי שנאמר 

 )הל' דעות ו', ו'(. 'ויתפלל אברהם אל האלהים'

הרמב"ם לא אומר האם אסור או מותר, הוא גם לא מדבר כאן 

על הנחבל מצד שהוא נחבל וצריך לתקן את המצב שלו, אלא 

מדובר פה על הנפש שלי. שלא אהיה אכזרי. וכן בהל' תשובה 

 -מביא הרמב"ם 

אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהא נוח לרצות 
למחול, מוחל  וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא

בלב שלם ובנפש חפיצה, ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה, 
... וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון. לא יקום ולא יטור

 )הל' תשובה, ב', י'(

כלומר שלא יהיה אכזרי מלהתפייס עם עצמו.  -'ולא יתפייס' 

הפיוס הזה הוא היכולת להגיע למקום שבו אני מצליח ליצור 

 החזיר את הכל אל שורש שלו. את המחילה ול 

 יתפייס בלבו ויחזור אל השורש

נחש הנחושת הוא סיפור שבהמשך יהפוך להיות הסיפור על 

השורש של הרפואה. הוא יהפוך להיות קו שחותך ומביא את 

'אנחנו לא נמצאים במדרגה  -חזקיהו למצב בו הוא אומר 

 שאנחנו יכולים לראות את הנחש ולא להתקע שם', ואז הוא

מכתת את נחש הנחושת. זו עוצמה אדירה, וזה נובע מכך 

שהוא מבין שהמגמה להראות כל דבר בשורש שלו לא תוכל 

לבוא אם ימשיך פה נחש הנחושת. אנשים הולכים ל'ספר 

, אנשים הולכים )משנה פסחים ד', ט'(הרפואות' והוא גונז אותו 

לנחש הנחושת והוא מכתת אותו כי זה מביא לעבודה זרה 

ולמקומות אחרים. והנה ראינו לאורך ההיסטוריה, בממלכת יוון 

ובתרבויות מאוחרות יותר, למה הביא הסמל הזה. שבע מאות 

שנה אחרי מה שעושה חזקיהו באה המשנה ואומרת שהודו לו 

 חכמים!

"מכאן", מ'ויתפלל משה' לא כדי שהעונש יוסר אלא 'בעד 

ה צריך משה העם', כדי שהמצב שלי יירפא. וכדי להגיע לז

להגיע למקום שבו הוא עצמו רואה אותנו אהובים וראויים 

לפניו. את זה הוא מבקש בתפילה מהקב"ה, שככה הוא ית' 

יראה אותנו, ואז אומר לו הקב"ה מהי הפעולה שאנחנו צריכים 

 לעשות כדי להגיע למדרגה הזו.

נחש הנחושת נכתת, אבל המטלה של להיות מסתכלין כלפי 

ין אדם לחברו', היא העבודה שלנו. איזה כוח, מעלה, גם ב'ב

איזה 'קונגו', איזו מחילה צריך כדי לשאול מה הוא רוצה 

בשורש. בשורש של השורש. "מכאן". וגם אם אין נחש 

הנחושת יותר, הרי שישנו הכלל של "שיהיו מסתכלין כלפי 

לא להסתכל כלפי מטה, אפילו לא  -מעלה". זו העבודה שלנו 

מצע ולבקש 'שלא ייענש', כי גם זה עדיין להסתכל עד הא

)'אני לא יכול לראות במידה מסויימת נובע משאיפה די אגואיסטית 

בו ויחזור אלא שיתפייס בל  ,אותו כך נענש. הרי הוא שילם לי...'(

לשורש. וראיה כזו יכולה להיות רק כאשר אני משעבד את לבי 

 לשמיים, כי שם בשורש הכל אחד. 

ים ממנו מחילה שימחול מיד ולא יהא "מכאן שמי שמבקש

שלא יהא  -אכזרי למחול". איזה דיוק מופלא בלשונו של רש"י 

 מוחל כאשר עדיין האכזריות הזו עוד קיימת בו.
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