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 ד"בס

 הטבעחוקי מונהג כלל ע"י  וכלל ישראל אינ

 !מעשיולפי  ויהגשמי תל כל מצבו
 

 כמה דקדוקים בפרשה של הנחשים« 

הסיפור של הנחשים השרפים שבאו במדבר אל כלל מובא בפרשתנו  
 - ו העם נגד ה' ונגד משיחונשלאחר מיתת אהרן הכהן התלונישראל אחרי 

ומאסו את המן שנתן להם הקב"ה למזון בניסי ניסים,  ,הוא משה רבינו ע"ה
וידבר העם באלוקים ובמשה למה העליתנו ממצרים " ה( ,)כא רכמו שנאמ

י שכלל רואח, "וגו' כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל
עשה " ח(-)פסוקים זישראל התוודו וחזרו בתשובה ציוה השי"ת למשה רבינו 

וכי 'ופירש רש"י  ,"לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי
ממית או מחיה, אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה נחש 

בדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים, ואם לאו היו עומש
  .'נימוקים

יש לדקדק בכוונת הענין, שאם כוונת עשיית שסופר הקשה, החתם 
הנחש היתה לעורר את לבם לתשובה, הרי לא היה צריך לזה כלל, כי כבר 

ם ושבו בתשובה שלימה כשבאו אל משה ואמרו הביעו חרטה על מעשיה
ת הנחש על הנס, דמומה צורך היה עוד בהע "נו בה' ובךחטאנו כי דבר"לו 

 לאחר שבקשו ממנו להתפלל עליהם.  ,הלוא בתפלת משה די היה

 -מדה כנגד מדה על שדברו על המן  -נענשו  צריכין להבין מדועועוד 
ו' והיה כל די עשה לך שרף וכדוקא עם נחשים, ומהו התיקון דוקא על י

 .הנשוך וראה אותו וחי

מהו פשר שינוי הלשון בין מה שכ' אצל  ,הק' ר החייםהקשה האוועוד 
הקב"ה למה שכתוב אצל משה רבינו, שאצל הקב"ה כתוב בתורה בלשון 

 .'נחש' התורה משה קורא אותושל ובמעשה ' שרף'

יש לדעת טעם ענין זה שצוה ה' לעשות נחש ולהסתכל בנחש עוד 
כל זמן שישראל מסתכלין  )ר"ה כ"ט.(לרפאות הנשיכה, ורבותינו ז"ל אמרו 

כלפי מעלה וכו', ואם היתה הכוונה בזה להסתכל כלפי מעלה לבד, יותר 
היה ראוי להסתכל בשמים, ואז תהיה הכוונה ניכרת לעושיה ביותר 

  מהסתכלות בנחש.

כלל ישראל התלוננו על שאין להם פת בסלו בשפע ותלויים « 
 בחסדו ית' בתמידית

כתב להק' על פרשה דנן בזה"ל: "יש לתמוה, והלא מן היה בחיי רבינו ה
היה להם מנס הסלע שנתחדש להם יורד להם בכל יום ויום, גם ריבוי המים 

עתה." ור"ל, מה היתה בסיס טענתם של כלל ישראל בזמן שבאמת היה 
 להם מכל טוב וטוב, ואיך טענו 'כי אין לחם ואין מים'.

, אמרו הנה עניננו משונה, אין אבל זו היתה תלונתםבזה"ל: "ומיישב 
בין יש ילנו לחם ומים כשאר האומות, כי שאר האומות אם היו זכאין או חי

להם לחם לשובע ואצ"ל המים, אבל אנו עיקר כל הנהגותינו ומאכלנו 
ם ביום אחד לימים הרבה, כשאר ח, כי אין לנו לבענין מחודש ומשתנו

האומות שנפשם שבעה בסיפוק המזון שרואין בין ידיהם ועמהם, ואינו 
עמנו כי אם דבר יום ביומו, ואפילו המים שהן הפקר לכל העולם ואין 

ים שנסתלק הבאר, מרזולתם, כבר נסתלקו ממנו כשמתה  לאדם מחיה
והשכר, הנה אנו מחודשים עניננו נמשכין אחר העונש  ומאחר שכל

 .", וכו'בהנהגה יותר משאר האומות

ומבאר הרבינו בחיי במתק לשונו, מה היתה באמת כוונת וממשיך 
הקב"ה בזה, וכותב בזה"ל: "וזו היא הדבה שהוציאו במן, שהיה להם לכבוד 

, כי למעלת דור המדבר שהיו כמלאכי היו נותנין בו דופי אולם הם(-)ומעלה, 
השרת היה המן בא להם דבר יום ביומו, כדי שיהיו עיניהם תלויות תמיד 

"הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם" וגו',  )תהלים קכג, ב(אל ה', כענין שכתוב 
והענין היה להם להרגיל נפשם במדת הבטחון והאמונה בשם יתברך, ולפי 

, זהו שכתוב בעונש נחש המוציא דבה שחטאו בהוצאות דבה, נענשו
 יבא נחש )תנחומא יט("וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים" ודרשו רז"ל 

שאוכל מינין הרבה וכולם בפיו טעם אחד, ויפרע מאוכלי המן שאוכלין מין 
 ."אחד וטועמין מינין הרבה

שם ומבאר: "ועוד שנענשו בעונש זה, כי הנחשים האלו ומוסיף 
הנחשים עמן שהיו במדבר למינין הרבה, הוא שכתוב שנענשו בהם היו 

"המוליכך במדבר הגדול והנורא" וגו', וכל ארבעים שנה לא נזוק  )דברים ה, טו(
בהם אחד מישראל, שהיה ענן אחד משבעה עננים לפניהם והורג נחשים 
ועקרבים שלא יזיקום, והיה הענן ההוא מיוחד לפלא הזה, ועכשיו בשנת 

דבה בדבר שהוא להם מדה טובה ומעולה, שלח  הארבעים כשהוציאו
ם נחשים ם השרפים, וזוה שלא אמר וישלח ה' בההקב"ה בהם את הנחשי

וכו' כי לא היה בריאה חדשה  שרפים, אלא הנחשים השרפים שבמדבר
 " עכ"ל.לשעה וכו'

מאחר שהתלוננו על כך שהם תלויים בה', ורצו לחיות כשאר  כלומר,
הסיר מהם הקב"ה את השגחתו,  בע, על כןהאומות בהנהגה שבדרך הט

ל עשה רצונם שהיו מופקרים לפגעי הטבע, וממילא נשכום וכוכבי
  הנחשים השרפים כדרכו של עולם.

בהתייחסו לשאלה למה  האלה איתא נמי באור החיים הק',כדברים 
הנהיג הקב"ה סוג תשובה ורפואה לא מצויה כזה, של הסתכלות בנחש 

להעירם בתשובה מה שהתרעמו למה לבאר בזה"ל: " ועי"ז להתרפאות, וכ'
הביאם ה' דרך המדבר שאין שם סיפוק ולא הביאם דרך מקום אשר רגיל 

בשמים  היות שם בר ולחם, כי ה' חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלהים יושב
מהטעם עצמו שלא הסיר  ,באין מבטח זולתו על מחיתם ועל כל צורכיהם

הנחשים והניחם לנושכם ויהיו מתרפאים כשיסתכלו כלפי מעלה לאביהם 
אלא שלא פירשו ההערה שבדבר  )ר"ה כ"ט.(שבשמים, והוא מאמרם ז"ל 

שהיא תשובה לדברי לשון הרע שדברו למה הביאם אל המדבר, שה' חפץ 
לחן אביו בזה כדי שיהיה לבם תמיד באין הפסק קרוב לה' כבן המצפה לש

ערב ובקר ובכל עת וזמן, ואם היה מביאם דרך ישוב לא היתה להם 
הדביקות בתמידות כשיהיה מזומן לפניהם סיפוקם, ומה מאוד יסובב דבר 

  ", עכ"ל.מהכרת השגחת הבורא ויראת רוממותוזה הרחקת הלב 

 מה מכנה המשותף בין פרשת מלחמת עמלק לפרשת הנחשים? « 

 כרכו רבותינו ז"ל שני מאורעות יחד,ש ה כ"ט.()ר"במשנה מוצאים אנו 
והיה כאשר ירים משה ידו ושהיו וגבר ישראל, וכאשר " וזה לשונם שם:

יניח ידו וגבר עמלק, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, 
לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם 

ואם לאו היו נופלים, כיוצא בדבר עשה  לאביהם שבשמים היו מתגברים,
לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, וכי נחש ממית 

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז תמוז ו'
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ת או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין א
 ",לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין

, הרי אין שום מקרה, מה הקשר בין מאורעות אלולהתבונן, וצריכים 
  .סמכו שני הפרשיות ביחד, ודאי יש קשר פנימי ומהותי ביניהםחז"ל  ואם

אותו  מבאר ) בספרו לקט שיחות מוסר(רבי יצחק אייזיק שר זצ"ל הגאון 
רואים אנו היאך שהקב"ה חינך את אבותינו במדבר להיות " היטב בזה"ל:

שלמים כראוי, בענין מלחמת עמלק מפורש בפרקי דר' אליעזר, שהם היו 
ים בתענית ובתפילה, ומשה רבינו ע"ה היה שליח ציבור, ואהרן וחור עוסק

עמדו משני צידיו כדין התפילה בתענית ציבור, וישראל עשו כשם שמשה 
רבינו עשה, הוא כרע וכל ישראל כרעו, הוא השתחוה וכל ישראל השתחוו, 
משה פרש כפיו לשמים וכל ישראל פרשו כפיהם, ומדוע הוצרכו להתפלל 

שעמלק בחר באנשים שראה  )ילקוט ראובני בשלח(שחז"ל אמרו  כ"כ, אלא
באיצטגנינות שאינם יכולים למות באותה שנה, ולא זו בלבד שלא ימותו 

  "אלא שלא יהיו ניזוקין בשום היזק כבד או קל.

כן מצד הטבע אי אפשר לנצחם, והיו צריכים ועל "
להתעלות בדבקותם עד אביהם שבשמים למעלה מן 
הטבע, כמ"ש השי"ת לאברהם צא מאיצטגנינות שלך 

כמ"ש הרמב"ם  ,רע מכל, והדבק בהשי"ת בטוח (.ו)שבת קנ
, וזו היתה העצה היחידה כנגד עמלק וכוחו, וכך )מו"נ ג' נ"א(

ילה ונשיאת עינים נצחו את מערכת השמים ע"י תפ
לשמים, בהתדבקות באמונה וטוהר לב ובבטחון בהשי"ת, 
ואין הטבע חשוב חשוב לפניו לכולם, ואין עוד מלבדו 

  ".)חולין ז:(אפילו כשפים 

ארבעים שנה, לאחר קבלת התורה, ולאחר ובתום "
שהגיעו לדרגת אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלהים, 

כולם, אין עוד מלבדו, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות 
היו צריכים שוב חיזוק באמונה והכרה זו, ולאחר 
ששולחו בהם הנחשים השרפים כעונש על דברם לשון 
הרע במן, ולאחר ששבו בתשובה וביקשו ממשה רבינו 
ע"ה להתפלל בעדם אל ה', ציוה ה' למשה לעשות נחש 
נחושת, והרמב"ן ביאר, שעל פי הטבע אסור לנשוכי 

בצורתו, כי ידוע בדברי הרפואה הנחש להביט 
שמחשבתו ודמיונו של הנשוך תקועים בנחש, ואסור לו 

  "לראות דמות נחש.

הקב"ה מרפא מר במר, ונצטוו דוקא לראות אבל "
ולהביט כדי להשריש בהכרתם שהטבע אינו כלום, ואין 

, וזהו רפואתו )ברכות ל"ג.(הנחש ממית אלא החטא ממית, 
מית, ודומה הדבר להמסופר עצם הידיעה שאין הנחש מ

שם על ר' חנניא בן דוסא, שהניח את עקבו על חורו של 
הערוד ומת הערוד, והביאו לבית המדרש ואמר להם ראו 
בני, אין הערוד ממית אלא החטא ממית, באותה שעה 
אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לאדם לערוד 

בן דוסא  נינאח' בו ר' חנינא בן דוסא, ללמדנו שר שפגע
השתדל להפיץ ולפרסם דבר הנס כדי לדעת שאין הערוד 

  "ממית.

אנו שני דברים, איך שהקב"ה מחנך את בני ישראל שידעו איך רואים "
מתפללים, ושיראו איך הם חיים למעלה מן הטבע, ורואים אנו איך שיש 

אינו בטוח בה והיא עלולה  שהשיגהלחזור ולחזק אמונה חושית זו, ואף מי 
מעם אם לא ישובו וישרישו אותה, ולכן אף אחר מלחמת עמלק להתע

ב ולהזכיר זאת בענין נחש ולאחר אתה הראית לדעת, היה צורך לשו
 עכ"ל המתוק לחיך. ."הנחושת

 שאין הקב"ה רוצה שיתפלל אליו! –עונשו של הנחש « 

ועפר " בקללתנענש על שפיתה את חוה לאכול מעץ הדעת הנחש  
קלל את הנחש,  ה.()יומא עבואר בגמ' מ, ו)בראשית ג' י"ד(" תאכל כל ימי חייך

 )ברכות נז.(עולה לגג מזונותיו עמו יורד למטה מזונותיו עמו, וכן הוא בגמ' 
חש שעפר לחמו אה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו, ופירש"י ז"ל, כנוהר

 .ומצוי לו בכל מקום

אדרבה  אין זה עונש כלל אלא לכאו' החידושי הרי"ם, דא"כוהקשה 
שכר הוא לו, ותירוץ, שהעונש שלו הוא שהורחק כל כך מהקדושה, שלא 
יצטרך לשאת עיניו לשמים כדרך ברואים אחרים המחפשים להם 

מאת ה',  מזונותיהם ונושאים לפעמים עיניהם לשמים לבקש מזונם
ל אכלם, אולם את -הכפרים שאגים לטרף ולבקש מא כא( ,ד)תהלים קבבחינת 

מוע בכלל, קח לך את שלך והסתלק קולו של הנחש אין הקב"ה רוצה לש
 .מנגד עיני לבל אראך ולבל אשמעך עוד

שאלו תלמידיו את רשב"י, מפני מה לא ", רז"ל אמרו )דף עו.(יומא ’ ובגמ
אחת בשנה, אמר להם אמשול לכם משל, למה  ירד להם לישראל מן פעם

שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת  םדשר והדבר דומה למלך ב
בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה, עמד ופסק 
מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל יום, אף ישראל מי שיש לו 

לא ירד מן למחר ונמצאו כולן  ארבעה וחמשה בנים, היה דואג ואומר שמא
מתים ברעב, נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים, ונמצא 
שלפעמים עיקר המטרה הוא כדי לחזק האמונה וההרגשה שהכל ממנו 
ית"ש, הרי מבואר, דענין המן שירד לישראל הוא ממש 

 להיפך מן הנחש כדי שיהיה להם קשר עם הקב"ה.

 ,ה נענשו דוקא בנחשיםהדק היטב למ מבוארולפי"ז 
מיאנו כלל  ,הנ"ל בחיי וניאר ברבועפ"י מה שמבכי 

ישראל בצורך להתפלל אל הקב"ה בכל יום ויום על 
הפרנסה, ורצו שיהיו להם מזונותם מוכנים כמו שאר 

ענש אותם הקב"ה במכת הנחשים האומות, לכן שפיר 
השרפים, לרמז להם מדה כנגד מדה על הפגם שלהם, 

להיות כמו הנחשים שמזונתם מוכנים להם, שהם רצו 
 ואין צריך לבקש מהקב"ה.

כמו  לא להבין עפ"ז את התיקון על חטאםנפומה 
ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף ושים " שכתוב בתורה

, והוא על פי "אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי
כי הנחש ממית או נחש מחיה, ו"המשנה  מה ששנו חכמי

שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין מן זאלא ב
אם לאו היו ולבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים  את

, פי' שהתיקון הוא שיהיה להם קשר צמוד עם "נזוקים
אביהם שבשמים, היפך הנחש שאין לו שום קשר עם 
הקב"ה, ועי"ז יתקנו מה שפגמו במן שתכליתו ג"כ לקשר 

 את ישראל עם אביהם שבשמים.

 ה( )שמו"ר פכ"א,מדרש כבר במפורש  זה הוד היסבאמת 
ישראל כשהיו במצרים והיו משעבדים בהם, שכ' בזה"ל: "

התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב"ה, מיד התחיל 
הקב"ה מוציאן משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, והיה 
הקב"ה מבקש לשמוע את קולם פעם אחרת ולא היו 

יהם, שנאמר רוצין, מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחר
ופרעה הקריב, מיד ויצעקו בני ישראל אל ה', באותה 

 ."שעה אמר הקב"ה לכך הייתי מבקש לשמוע קולכם וכו'

ויעתר יצחק " על הפסוקרבינו בחיי השפירש וכמו 
ותהי ' ולספרהיה לו להקדים ק' ד לכאורהד, "לנוכח אשתו כי עקרה היא

תפילה לפני הקדים את ה, ואח"כ ויעתר יצחק לה', ולמה 'רבקה עקרה
שכל עיקר הענין  ,ללמדנובא  הכתוב"אלא ש .שהזכיר ואמר את הצרה

שהיו עקרות לא היה אלא כדי שיתפללו, וא"כ עיקר הענין הוא התפילה, 
ה ולכן הקדים הכתוב את התפילה, כי התפלה סבת העקרות, שלא נתעקר

 ."אלא כדי שיתפללו שניהם על הדבר

וכמו שהיה הצרה היה כדי לשמוע תפילתן,  של כי כל המטרהוהיינו 
חושבים שיש צרה העולם ש מרלו רגילהמשגיח הגה"צ רבי יחזקאל זצ"ל 

ולכן הקב"ה שולח  ,ולכן צריך להתפלל, והאמת הוא בהיפך, צריך להתפלל
צרה, ואם היה מתפלל גם בלי הצרה לא היה צריך להביא צרות, אלא היה 

כל עיקרה של הצרה אינו אלא כדי שוהיינו, , מים וחסדהנהגה של רח
כי הקב"ה רוצה שכלל  שיתפללו, כי הקב"ה מתאוה לתפילתן של ישראל,
וכיון שמתפלל ממילא  ישראל יהיו קרובים ומחוברים אליו באופן תמידי,

 נסתלק כל יסוד ענין הצרה, וממילא יבוא לו הישועה מהרה.

והאמת הוא בהיפך, "...

צריך להתפלל, ולכן 

הקב"ה שולח צרה, 

ואם היה מתפלל גם 

בלי הצרה לא היה 

צריך להביא צרות, 

הנהגה של אלא היה 

רחמים וחסד, והיינו, 

שכל עיקרה של הצרה 

אינו אלא כדי 

שיתפללו, כי הקב"ה 

מתאוה לתפילתן של 

ישראל, כי הקב"ה 

רוצה שכלל ישראל 

יהיו קרובים ומחוברים 

 ..."אליו באופן תמידי


