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 פניני חינוך מהפרשה

 קדושים-וזכני לגדול ולגדל 

ברור לכל מבין דבר שקשה מאוד לנסות לייצר "שינוי" אצל האחר יהיה אשר יהיה לפני שקדם לו "שינוי" אצל המורה דרך או המחנך, 
 המשפיע בעצמו.

 על היצר הרע נאמר: 
בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך, והמשתתף עמך בהנהגת  "בן אדם, ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך, הנמסך

חושיך הגופניים והרוחניים, האורב לפתות פסיעותיך ואתה ישן לו והוא ער לך, ואתה מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך" )חובות 
 שער ייחוד המעשה ה, ב(. -הלבבות, שער חמישי 

 נשתדל במאמרנו זה מעט ללמוד:
 שלוט עלינו?א. כיצד מנסה היצר ל
 ב. מהי תכלית הנפש?

 ג. כיצד פועל היצר?
 ד. כיצד נזהה את היצר ותחבולותיו?

 ה. כיצד ניתן לצמצם את השפעותיו ההרסניות של היצר?

 ?נומנסה היצר הרע לשלוט עלייצד כ

רבי שמעון בן לקיש: יצרו של בגמרא )סוכה נב, א( אמר רבי צדוק: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר "רק רע כל היום". אמר 
אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו", ואלמלא הקב"ה שעוזר לו, אינו יכול לו, שנאמר 

 "ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו", ע"כ. 
מבקש להמיתו", ובכך לגרום למותו )מהרש"א קידושין ל, מכוון אל היצר הרע המשתדל להכשיל ח"ו את האדם, "ו -לצדיק"  "צופה רשע

 ב(. 
אינו יכול לו. ומפשט הפסוק לכאורה משמע שאם לא היה בא לעזרת האדם,  -ואכן, זקוק וחייב האדם לעזרת הבורא, שהרי אלמלי עוזרו 

"ה לעזרת האדם וימנע ממנו לחטוא, שהרי אזי יצר הרע היה מצליח להתגבר עליו. אולם יש לציין שאין כוונת הגמרא שבכל פעם יבוא הקב
 אם כן היה לכאורה מתבטלת כל תכלית קיומו של היצר הרע, ומה הפשט אפוא במאמר חז"ל זה? 

המהרש"א )שם( והגר"א )קול אליהו, סוכה שם( מבארים שהמכוון בדברי חז"ל כאן הוא שאם ישתדל האדם בכל כוחו להתגבר על היצר 
 ברוח מידיו, אזי יבוא הקב"ה לסייעו ולעוזרו. הרע, יתאמץ ככל יכולתו ל

אך זאת ועוד עלינו לדעת בדרכי פעולותיו של היצר, בבחינת "דע את האויב", שבגמרא בקידושין )שם( מובאת גירסה שונה, אמר רבי 
 " עליו בכל יום )ולא "מתגבר" כגירסת הגמרא בסוכה(. מתחדשיצחק: יצרו של אדם "

ות קידושין שם( שיצר הרע מתחדש, משום שאם אינו מצליח להכשיל את האדם בעבירה מסויימת, הוא יחדש וביאר הגר"א )ענף עץ עב
 עליו מלחמה מחודשת בכל דרך אפשרית.

 מעורבב בנוצר הי

 ישנו נתון בסיסי אותו חייבים לדעת, והוא: שהיצר מצליח לשלוט בנו על ידי שהוא מתערבב בנו.
 נסביר את הדברים:

בתוכנו, אינו דבר בלתי ממשי אלא הוא ישות רוחנית חיה הקיימת בתוכנו ללא הפוגה וללא הרף. אולם הגרא"א דסלר כותב היצר המוטבע 
שהיצר הרע אינו האדם בעצמותו אלא הינו כח חיצוני הנקרא "קליפות". האדם ביסודו הוא "הנשמה" שבו, והוא מציאות של "טוב", אלא 

קליפות, אפשר תמיד להשיר ולהסיר. חלק מהבעיה אצל בני אדם היא שהם מערבבים בין הדברים  שהתלבשו עליו קליפות היצר, ואכן,
 ואכמ"ל.

 עוד נקדים: 
המושג "נבדלות" הוא מציאות של "בריאה" אשר ראשיתה קיימת כבר בעצם מציאות בריאת העולם. בתחילה, היה העולם תוהו ובוהו, 

וצרה הבדלה בין החומרים, שמים וארץ, ים, אור וחושך. חי, צומח, דומם ואדם, במאמר נ -דהיינו ערבוב של כל החומרים, ובבריאתו 
הבורא נוצרה ה"נבדלות" שבין החומרים ובמאמרו קיימים הם כנבדלים רגע רגע, שעה שעה, כך נשארים הם עומדים וקיימים, ניצבים על 

 משמרת תפקידם.
 יו השמים מתייראים ממאמר פי הבורא.כמובא בדברי חז"ל שה -זהו יסוד ענין "יראת שמים" 
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שהחומרים הנבדלים, כיון שביסודם אינם נבדלים, שואפים הם לחזור ולשוב לאותה מציאות של ערבוב בה היו קיימים בתחילה,  -נמצא 
 מאמרו, מחזיק אותם בכל רגע נתון כנבדלים, כך רצה ה'. –אלא שדבר ה' 

להיות נבדלת ע"י שיקיימו עם ישראל תורה ומצוות. ולא נברא היקום כולו אלא בשביל אלא שהתנה הבורא את מאמרו ומציאות הבריאה 
 -ישראל, ומעתה, כאשר נולד האדם, אזי נולד הוא במציאות של ערבוב עם אמו, והיינו ערבוב אמיתי ממש כחפצא אחת, כמאמרם ז"ל 

ר, ירך אמו", ועל כן במשך חייו צריך הוא לעבוד על חלק הנבדלו ת שלו ושבו. כשנולד האדם, הרי הוא בעצם אוסף של חלקים, ורק "עּובָּ
 כאשר הוא גדל, הוא הופך להיות דבר אחד, גוף ומציאות גברא אחד, ומתחיל בעצם להיות משהו עצמי.

אותה בחינה הקיימת במציאות האדם כאשר נולד מבחינה פיזית, קיימת באותה אמת מידה ג"כ בכוחות נפשו. בכל אחד יש כוחות נפש 
עצמיים, אותם הוא צריך להביא לידי ביטוי מעשי, לממשם, להוציאם מן הכח אל הפועל, ובכך להיות נבדל מחיבורים אחרים ולממש את 

צל להשתמש במתנות הגדולות שהבורא נתן לו, ובעצם לפגוש את תפקידו שלו. לכל אדם ישנו תפקיד ייחודי אישיותו, נפשו, ולהשכיל לנ
 בבריאה, שהרי אילולי כן, לא היה קיים כאן בעולם הזה. 

ת הכלי היסודי דרכו מצליח האדם להכיר את כוחות נפשו, להוציאם מן הכח אל הפועל, ובעצם לפגוש את ה"אני" שבו, הוא באמצעו
 העמל. העמל הינו כלי מופלא היוצר מימוש, הפעלת ויישום כוחותיו הגלומים בתוכו אל שפת המציאות.

 כאשר מתייחסים אליו!!!ראשית קבלת התפיסה העצמית של האדם כלפי עצמו מתחילה אצלו 
גשמי בכדי לחיות, על כל המשתמע על כן, היחס כלפי הילד, בפרט בראשית צאתו אל העולם, היא קריטית ממש, וכשם שזקוק הוא למזון 

 מכך, כך זקוק הוא ליחס, חום, אהבה, מגע ועוד... אחרת חלילה לא יצליח לשרוד. 
 על ידי קבלת יחס מסביבתו, כך לומד הוא לתפוס את עצמו כלפי עצמו ובעצם להתייחס לעצמו.

 אך ודאי שישנו חלק נוסף ביסודי העניין:
האדם שנולד כיצור פלאי, חלק אלוה ממעל, נולד כחומר בסיסי משלו עם נתונים בסיסיים משלו, כמו ילד רגיש, ילד כעסן או קשה וכיוצ"ב 

 הינה בעצם כלי אשר ביכולתו להשפיע על מציאות טבעיו, וכאשר יגדיל, לו הבחירה החופשית להשתנות, להיטיב דרכיו ולהתעלות.
 ומעתה אל היצר:

בנו שהיצר חי, קיים, פועל, כחלק בלתי נפרד ממציאותנו, אזי עבודתנו כלפי היא בעצם עבודת "הנבדלות". לפעול ולעשות כל אחר שה
שביכולתנו בכדי להיות נבדלים ממנו, תחילה וראש ע"י ההפרדה מן הערבוב שלו בתוכנו. כיון שהיצר שואף להביאנו אל מקום של העדר 

 למונענו מקיום המצוות אשר הם תנאי מוכרח קודם למעשה, למציאות יצירת הבריאה ע"י הבורא כאמור. ותוהו אזי מנסה הוא ללא הרף 
 -ואכן דרכים רבים ליצר הרע לנסות למנוע את האדם מלהיות נבדל ה??? תפקידו, ויעודו, ובעצם כמו שמעמיד, מחייה, ומקיים את העולם 

 כפשוטו!
" שבי שזה מציאות חיי, מהותי, ותפקידי ביקום כך אוכל בסייעתא דשמיא להתחבר אל ככל שאהיה "נבדל" אממש את "התוך -מעתה 

 האחר, כן, תובנה נפלאה.
ועל כן הנחת יסוד ברורה צריכה להיות אצלנו: קודם שננסה לעזור לאחרים או לטפל באחרים, נצטרך לעזור ולטפל בעצמנו. וכבר מובא 

במציאות של ערבוב עם ילדינו ולכן יש לנו קושי מסויים לעזור להם, ורק ע"י שישנה  באור"ח הק' שעד גיל בגרות אנו בעצם נמצאים
נבדלות ברורה, נחייה ונחייה במציאות של מימוש עצמי כגברא עצמאי עם תפיסת ממציאות כוחות נפשנו כדבר נבדל אזי נוכל להיות 

 ונה.במקום נקי יותר המאפשר לנו התחברות פנימית ואמיתית יותר אל האחר הש

 (בקצרה) תהליכי הנפשמהם 

 אז  כיצד זה עובד? כיצד היצר מצליח להביא אותנו למסקנות שגויות. מה הן דרכי פעולותיו, היכן זה נעוץ? ומהיכן זה מתחיל?
 ישנם חמישה שלבים בתהליך

 . "המצב" )הארוע אשר קרה(.1
 . "הפרשנות" )הלא היא התגובה הנפשית האוטומטית לדבר(.2
 ה תודעתית" )לאחר התגובה הנפשית(.. "תגוב3 

 . "הרגש" )התגובה הנפשית לתודעה(.4
 . "התגובה" )הלא היא ההתנהגות שבאה כתוצאה...(.5

 לדוגמא:
גופנית או רגשית, הרי שע"י כך עולות בראשך מחשבות שליליות על בני אדם פוגעניים, והמחשבות חוזרות ונשנות, דבר  -אם אדם פגע בך 
מאוד את תחושת הכאב שבפגיעה, ומוליד כעסים גדולים, וככל שהחוויה השלילית גדולה יותר, כך עוצמת הכאב  המגביר ומעצים

מהפרשנות גדולה יותר ומחזקת את התגובה התודעתית לדבר וחוזר חלילה לאחר יצירת הרגשות השליליים שלי כלפי אותו אדם, וממילא 
 ובשת צורה ופושטת צורה.התגובה המעשית שלך לדבר לא תאחר לבוא כשהיא ל

 כיצד אם כן פועל היצר בתהליך הנזכר?
ידועים דברי הרמב"ן )סוף פרשת בא( "שהחריצות שקר והגזירה אמת", היצר מנסה להפוך את היוצרות בתודעתנו, ומציג מצב נתון  א.

אותו למחשבות שהוא "לא יוצלח",  אזי היצר מוביל -כסיבה, לא כתוצאה של גורמים רבים, כגון אם אדם לא הצליח בתחום מסוים 
ועבודת האדם היא להתחבר למקור הטוב באמונתו, ולומר, אני מנסה ומשתדל, אך אם יעלה בידי ואצליח או לא, זה אינו בידי אלא ביד 

 הבורא, כי "הגזירה אמת".
בן, או אפילו חבר( שלא עשה מה \תלמידאם יש מישהו ) -היצר מנסה להעמיד את האדם במרכז העניין/התמונה באופן מוחלט! לדוגמא  ב.

שביקשתי ממנו, משמע שהוא נגדי ואולי אפילו נלחם בי. )מחשבה זו לוקחת דברים שקורים לנו כמכוונים נגדנו, דבר שפעמים רבות 
 מתברר כלא נכון בעליל(.
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י האדם. בדרך זו הוא מטפח את נטיית חלק מדרכו של היצר הוא לקחת דברים "קטנים" ולהגדיל אותם בעינ -באמצעות "כח הדמיון"  ג.
 הביקורת אצל האדם ע"י דברים שונים ומשונים )לפעמים עד כדי לא הגיוניים( לעורר ביקורת על אחרים.

 על ידי המצאות שונות שקרה או שיקרה אסון וכדומה. –ואפילו פחדים  -לעיתים, הוא אף מטפח אצל האדם חששות 
היצר טורד את מנוחתו של האדם עם חששות של דחייה ומצבים מודעים, או בלתי מודעים, אשר מזמינים בעיות. כמו כן בכוחו להפוך  ד.

 אצל האדם את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר.
ת את התקלות מוטיב מרכזי בדרכו של היצר הוא למנוע מהאדם מלהשתדל להתמודד ולפעול מול דברים שמפריעים לו, במקום לראו ה.

 שבו. האניכנסיונות שנועדו ליצור תנאים טובים למימוש כוחותיו הפנימיים ולהוציאם מן הכח אל הפועל... ובעצם לתת לו להיפגש עם 
 )כמובן שדרכים רבות לו... ואין בנזכר לעיל אלא תמציתם(.

 ?את היצרנזהה כיצד 

ו תחושות, לעיתים נעימות ולעיתים פחות. ברגע של עצירה משטף רצף החיים, ישנו איזה ברומטר )מד לחץ( פנימי בנפש האדם שמייצר אצל
צריך האדם להתבונן ולשאול האם עשיתי נכון? האם זהו רצון ה'? האם כך הייתי צריך לנהוג? אז למה אני מרגיש עם זה לא טוב, הרי 

 מדבר טוב צריכים להרגיש טוב!!!
 זו התקרבתי לה' או התרחקתי ממנו?האם במעשה או פעולה או מחשבה  -וכן לשאול 

 האם אני לוקח את העול של החיים והנסיונות מתוך מקום של נכונות להתמודד, או רואה אותו כדבר קשה, מאכזב ומציק?
הוא בידי אדם, כי על האדם מוטלת הבחירה האמיתית לדעת ולבחור לאיזה מקום  התסכולהוא מהקב"ה. אך  - שהנסיוןצריך לדעת 

 הנסיון, למקום של התקרבות לה' או חלילה התרחקות.לקחת את 
 כל מצב בו אני מוצא את עצמי אחריו רחוק מה', ואפילו במקצת, נדע בבירור שהוא עצת היצר.

ישנה רעה חולה הנקראת "הלקאה עצמית", בה האדם מייסר את עצמו ואת נפשו על דברים שעשה או לא עשה. כאן עליו לשאול את עצמו 
 ייסורים אלו מקרבים אותי אל ה' או לא?  האם -בכנות 

 שמעתי פעם מהגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א שהתבטא: בדורנו אין מושג כזה כלל של "הלקאה עצמית" ואסור שתהיה!
  –אכן 

 דע את האויב!!!
יא הכרח בסיסי וקיומי של כל העבודה בזה אמנם רבה, אך ברור שעבודת ה' מתוך שמחה ודבקות, למרות שיש נפילות ומעידות בדרך, ה

 יהודי מאמין.

 צמצום ההשפעות ההרסניות של היצרדרכי 

תחילה וראש צריך להשתדל עד כמה שניתן להתרחק ממצבים נפיצים המייצרים בעיות, מבוכות וקשיים שונים, מה שנקרא בשפה פשוטה 
ר למאבק או שותף למלחמה. כאשר לא ניכנס לסיטואציה "להשתדל לא לשחק עם היצר באותו מגרש", דהיינו, לא לראות בו בכלל פרטנ

 מולו, ממילא לא יהיה לו קל כלל ועיקר להתעמת מולנו.
של כל אחד ויחיד, וכן  D.N.A -לכל אדם יש מנגנון נפשי אוטומטי של תגובות, שנוצר מכמה מוטיבים בעולמנו. חלק המולד בנו, מושרש ב 

, רקע משפחתי וכדומה, וכן ממידות ותכנים פנימיים המרכיבים את עולמו, וגם ממאורעות החיים באופן ואופי הגדילה שלו, הורים, סביבה
 אותם הוא חווה מרגע שנולד עד יומו הנוכחי. 

מה  -בו חווה הוא את החוויה  ברגעישנו סוג של אינסטינקטים המּוְבִנים בנפשו, היוצרים מציאות של תגובה אוטומטית, אותה הוא מגיב 
)שהרי פעמים רבות, בשעת מעשה אדם מגיב באופן מסוים, ובחלוף הזמן הוא נרגע ומתמתן, מפעיל יותר את  רגע הסיטואציה -שנקרא 

 חשיבתו ומחשבתו, ואז מבין שאילו היה ממתין, היה ודאי מגיב אחרת.

 "תגובהזמן "

ורו ורבו, המשגיח הגרא"א דסלר זצוק"ל, יסוד ממו"ר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, שמעתי כמה פעמים מה שקיבל ושמע ממ
, המתייחס למהירות שבה נצפה שינוי התנהגותי בעקבות הופעתו "זמן תגובה" המועיל מאוד לאדם בתקשורת שלו עם בני אדם, הנקרא

  של מאורע כלשהו.
קורים לו ועימו, ולפעול באמצעות אך על האדם לדעת שעל אף כל האמור, הוא בעל בחירה כיום להחליט כיצד ואיך להגיב לדברים ש

 למידה ותרגול )דרך תורה ומוסר(, לייצר אט אט שלב אחרי שלב, בצעדים שקולים, סוג של שינוי של מנגנון הנפש האוטומטי שלנו.
את לדעת שכל התגברות היא כלי אדיר ועוצמתי להחלשת היצר הרע, ויש באדם כח אדיר ע"י כך להחליש את כוחו של היצר ולהעביר 

השליטה אל התודעה שלו לצד הטוב שבו, כמובן שבכדי ליישם זאת עליו לחזק את תודעתו תמיד שיש לו "בחירה" נקיה לפעול ולממש את 
 הטוב הטמון בו, להוציאו מן הכח אל הפועל וממילא להכהות את כוחותיו של היצר הרע.

 "ישיחנה"
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גָּה אחד הכלים המופלאים המובאים בדברי חז"ל, דרכם ניתן ל ייצר שינוי פנימי הוא ה"ישיחנה", כמאמר שלמה המלך )משלי יב, כה(: "ְדאָּ
ה", ובגמרא )יומא עה, א( נחלקו בפירוש פסוק זה: "רבי אמי ורבי אסי, חד אמר ישיחנה מדעתו, וחד אמר ישיחנה  ְבֶלב ִאיׁש ַיְׁשֶחנָּ

 ם.לאחרים". ושניהם אמת, כי כיצד ישיחנה מדעתו? ע"י שישיחנה לאחרי
פעמים רבות האדם מוצא את עצמו שרוי בדאגה עקב טרדותיו וקשייו. מה יעשה? ישנם מקרים שרצוי להתעלם מהדאגה וינסה להסיח 
דעתו ממנה, שהרי התעסקות בה רק תדכדך אותו ולא תשפר את מצבו. אך ישנם מצבים שדווקא רצוי וראוי לשתף ולהתייעץ עם אנשים 

 עם רב המכיר אותו או עם תלמיד חכם. אחרים, לפעמים הורים, חברים,
על האדם לדעת שהלב שלו אינו "מחסן" ומוחו אינו "בוידם" למאגר חויות ותחושות, עצם השיתוף לאחרים יוצר מציאות טובה יותר 

לי מאוד בעולמו הפנימי של האדם, ולבד מזאת, כאשר ישנו אדם מבין ומקשיב שאיתו אני משיח את אשר על ליבי יכול הדבר להועיל 
 מתובנותיו.

 כפי שאמרנו, פעמים צריך לדעת להתעלם מגלי מחשבות שליליים שמציפים אותנו. אלא שהשאלה הגדולה היא איך עושים זאת?? 
הדברים ארוכים ורחבים ואף כל מקרה לגופו, אולם באופן כולל צריך לדעת שמחשבות יוצרות רגשות, ורגשות מחזקות מחשבות וחוזר 
חלילה. כאשר אדם חושב מחשבות שליליות, רצוי ועדיף שלא ינסה להתעמת איתם באופן ישיר עם נסיון לייצר מחשבה של מלחמה 

 התעסקות במאבק נגד המחשבה השלילית יוצרת לגיטימציה וקיבעון של המחשבה השלילית. במחשבה השלילית, כיון שאז, עצם ה
כדוגמת אותו חסיד שבא אצל רבו והתלונן על מחשבות שליליות הפוקדות אותו, וביקש לדעת מה לעשות? אמר לו הרב: "מהיום עד עוד 

 לבקשתו אך שתק, סבר וקיבל.  שבוע אל תחשוב על חתול שחור"! הלה התפלא על העצה ולא הבין מה הקשר
לאחר שבוע שוב הגיע אל רבו כשכולו כאוב על כך שלא עמד במשימה וחשב רבות על חתול שחור... ענה לו הרב: זו בדיוק היתה כוונתי! 

אפילו  פירושו לחשוב כל הזמן, על כן אל תתעסק במאבק, תתעסק בחשיבה על הטוב, ובמקום לחשוב שלילי, תחשוב -להילחם לא לחשוב 
 על חתול שחור... 

הבחירה היא בידינו, אין אפשרות לחשוב בו זמנית שתי מחשבות, אין חשיבה במקביל אלא מחשבה רודפת מחשבה. לכן יש לנו אפשרות 
 ובחירה, לנהל את מערך המחשבות שלנו ובכך להשפיע על הרגשות שלנו.

הבורא נתן לו, תכונות, מידות וכיוצא, כאשר יגבר ויתחזק אצלו הדימוי בנוסף, ראוי לאדם לחזק בתודעתו את הכלים והכוחות הטובים ש
 העצמי שלו כלפי עצמו, כך יקל לו להתגבר והדברים ארוכים ואכמ"ל.

ככל שיחדיר האדם לתודעתו השקפה טובה, טהורה ותורנית, כך חוסן נפשו יתעצם ביתר שאת, וידע מה להשיב ליצרו המבקש לטורדו, 
וכמובן שבאמצעות כך יראה את עצמו מתחבר הרבה יותר לחיות הפנימית שבתוכו, וככל שיבין שיש בתוכו הרבה, והרבה מאוד, אזי יוכל 

 גדולה אשר גמלו הבורא יתברך במתנות הנפלאות שנתן לו. להכיר יותר ויותר בטובה ה
 יעזרנו ה' שנזכה תמיד לקדש שמו בעולם, להגות בתורתו, ובכך להרגיש תמיד את קירבת האלוקים ולהיות מוסיף והולך בה, אמן.

*** 
לעניין זה, כפי הנלמד מפרשתנו  ומעתה, אחר שלמדנו במקצת על מהותו של היצר הרע ודרכי פעולותיו, נבחן נא נקודה נוספת השייכת

 פרשת 'בחוקותי'.

 של מידות באיצטלא של קדושה שחתהה

 ב(-"וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש כי יפליא נדר בערכך נפשות לה'". )ויקרא כז, א
 ואת ערכם ומחירם. –ם, שדות אדם ובהמה בתי –חומש ויקרא מסתיים בפרשת "ערכין". התורה מונה את הדברים הניתנים לפדיון 

על מיקומה של פרשה זו עמד הרה"ק רבי מרדכי יוסף ליינר, בספרו "מי השילוח" )כאן(, ובדבריו הוא קושר ומחבר את פרשת דיני ערכין 
 לפרשת הקללות:

לישראל ונתן להם פרשת ערכין, היינו "איש כי יפליא לנדור נדר בערכך נפשות לה'. היינו אחר פרשת התוכחה נתן ה' יתברך מבטח עוז 
שיוכל האדם לפדות עצמו מכל דבר, ונכתב ארבע מיני פדיונות. בתים ושדות ואדם ובהמה, והם כנגד ארבע פעמים "שבע" הנכתב בתוכחה, 

 כי שבע הוא שה' יתברך מדקדק כחוט השערה ולזה נתן ארבע מיני פדיונות". 

 "יפליא"-המושגביאור 

 הפסוק "יפליא" עמדו המפרשים מפני מה נקט הכתוב לשון זו בענייני נדרים. על ביאור לשון
יפרש בפיו. ובדומה לזה כתב האבן עזרא: "יפרש ויבאר". וכן ביאר הרשב"ם: "לשון מפרש, שהנודר צריך לפרש  -רש"י פירש: "יפליא" 

 באיזה ענין הוא נודר וכמה הוא נודר".
 לשון יפליא לבאר דרכו את הענין שהנודר צריך לפרש את נדרו?!אמנם עדיין קשה, מדוע בחרה התורה ב

 איבד את בתו בן תורה שלא היה מפני  –הגלעדי יפתח 

 במדרש מובא מעשה מזעזע ומחריד כל לב:
א יה -"איש כי יפליא נדר בערכך נפשות. זה שאמר הכתוב, פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם )משלי יא, ל(. אף אם יהא אדם צדיק 

עוסק בתורה, שאף על פי שהוא צדיק, אם אינו עוסק בתורה אין בידו כלום. שמתוך שהוא בן תורה, הוא למד היאך לוקח נפשות, שנאמר, 
"ולוקח נפשות חכם". שאם ידור לערוך נפשות, הוא למד מן התורה היאך עושה. ואם אין בידו תורה, אין בידו כלום. כן אתה מוצא ביפתח 

 א היה בן תורה איבד את בתו.הגלעדי מפני של
 אימתי? 
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בשעה שנלחם עם בני עמון ונדר באותה שעה, שנאמר "וידר יפתח נדר וכו' והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני 
או חזיר או גמל, היה עמון והיה לה' והעליתיהו עולה" וכו'. באותה שעה היה עליו כעס מן הקדוש ברוך הוא. אמר, אילו יצא מביתו כלב 

 מקריב אותו לפני? לכך זימן לו בתו. כל כך למה? כדי שילמדו כל הנודרים, הלכות נדרים וקונמות, שלא לנהוג טעות בנדרים.
"והנה בתו יוצאת לקראתו, ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו ויאמר אהה בתי וכו' ואנכי פציתי פי אל ה' ולא אוכל לשוב". )שופטים יא, 

 לה(. -ל
 והלא פנחס היה שם, והוא אומר "לא אוכל לשוב"? 

 אלא פנחס אמר: אני כהן גדול ואיך אלך אצל עם הארץ? 
 יפתח אמר: אני ראש שופטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוט? 

 מבין שניהם אבדה העלובה ההיא מן העולם. 
 . ֶמיהָּ  ושניהם נתחייבו ְבדָּ

 נסתלקה ממנו רוח הקודש.  -פנחס 
 נתפזרו עצמותיו, שכן כתיב, "ויקבר בערי גלעד" )שם יב, ז(. -יפתח 

כיון שביקש להקריבה, היתה בוכה לפניו, אמרה לו בתו: אבי, יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי? שמא כתב הקב"ה בתורה שיהיו 
 "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה", ולא מן האדם? ישראל מקריבין לפניו נפשות אדם? אין כתיב בתורה 

 אמר לה: בתי, נדרתי "והיה היוצא אשר יצא והעליתיהו עולה", וכי הנודר יכול הוא שלא לשלם נדרו? 
חד אמרה לו: והרי יעקב אבינו שנדר ואמר "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך", ונתן לו הקב"ה שנים עשר בנים, שמא הקריב לקב"ה א

א א, יא(, שמא הקריבה את בנה לפני -מהם? ולא עוד אלא חנה, שנאמר בה, וִתדור נדר ותאמר, ה' צבאות אם ראה תראה וגו' )שמואל
 הקדוש ברוך הוא?

 כל הדברים האלה אמרה לו ולא שמע לה.
הרפה ממני שנים חדשים ואלכה כיון שראתה שלא שמע לה, אמרה לו: הניחני וארד אצל בית דין, שמא ימצאו פתח לנדרך. שנאמר, "

וירדתי על ההרים" וגו' )שופטים יא, לז(. אמר רבי זכריה: וכי יש אדם יורד על ההרים, והלא בני אדם עולים להרים, מהו וירדתי על 
 ההרים? אלו סנהדרין, כמו שנאמר, שמעו הרים את ריב ה' )מיכה ו, ב(. 

ו, בעוון אותם ששחט משבט אפרים. ועליו הוא אומר, גבר רש ועושק דלים מטר הלכה אצלם ולא מצאו פתח ליפתח להתיר לו את נדר
סוחף ואין להם )משלי כח, ג(. גבר רש ועושק דלים, זה יפתח, שהיה רש בתורה כגרופו של שקמה, שהיה עושק את הדלים, שנאמר, ויאמרו 

ה שוחטן. לפיכך, מטר סוחף ואין לחם, שהיה לו מי שיתיר את לו אמור נא שיבולת ויאמר סיבולת ולא יכין לדבר כן )שופטים יב, ו(, והי
 שהעלים הקדוש ברוך הוא מהם את ההלכה שלא ימצאו פתחו להתיר לו את נדרו.  -נדרו, אלא "ואין לחם" 

 עלה ושחטה.
יט, ה(. "אשר לא ציויתי" ורוח הקודש צווחת: נפשות הייתי מבקש שתקריב לפני? "אשר לא ציויתי ולא דיברתי ולא עלתה על לבי" )ירמיה 

ליפתח להקריב לי את בתו. רבי יוחנן אמר: דמים  –לאברהם שישחט את בנו, אלא אמרתי לו "אל תשלח ידך אל הנער". "ולא דיברתי"  –
ּה עלי"(. ורבי שמעון בן לקיש אמר: ולא  כלום, שהתנה היה חייב )דהיינו, היה יפתח צריך לתת את דמיה של בתו כדין הנודר ואומר "ֶעְרכָּ

 על דבר שאי אפשר להקריב.
מי גרם ליפתח לאבד את בתו? על שלא קרא בתורה. שאילו קרא בתורה לא איבד את בתו, שכתוב: "איש כי יפליא נדר וגו', ואם נקבה 

 היא" )ויקרא כז ד(. הרי, "פרי צדיק עץ חיים". )תנחומא בחוקותי סימן ה. ויקרא רבה סוף פרשה לז(.

 נפשותמורת אדם,כסף פדיון בהמה 

 חומש ויקרא פותח בדיני הקרבת קרבן על ידי אדם, ומסתיים בהפלאת נדר ערך נפשות על ידי איש.
העלאת קרבן לה' יש בה בחינה של תמורה. במקום שהאדם יהיה קרב, קרבה בהמתו. את רעיון התמורה להקרבת האדם אנו מוצאים אצל 

ו יחידו לעולה, וברגע האחרון נצטווה "אל תשלח ידך אל הנער" ולא זו בלבד אלא "אל תעש אברהם ויצחק. אברהם נתבקש להעלות את בנ
לו מאומה"! ותחת בנו הוקרב האיל לעולה. ללמדנו כי אין חפץ לה' בקרבן אדם, ובמסר החד משמעי הזה ביקשה בתו של יפתח להעביר 

 מעליה את רוע הגזירה.
ת החומש רומז על כך שהקרבת הקרבן צריכה להיעשות יחד עם תשובה פנימית עמוקה הביטוי 'אדם כי יקריב מכם' המופיע בתחיל

מכם ממש. אולם בכדי לפסול את האפשרות שאולי יעלה מאן דהוא על דעתו להקריב אדם ממש, בא  –הכרוכה בחרטה אמיתית. "מכם" 
 המשך הפסוק ושולל דעה מעוותת זו מכל וכל!!! 

 ריבו את קרבנכם', בהקרבת בהמה יוצא האדם ידי חובת 'מכם'.'מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תק

 ?הייתכן - 'אדם להלהקדיש 

 אך פרשתנו, פרשת ערכין, איננה עוסקת בהקרבת האדם כי אם בהקדשתו. 
 ננסה להבין את משמעות הפלאת הנדר, ובעיקר זה הקשור בערכו של אדם. 

 ראשית, צריך להבחין בין פדיון השדה, הבית והבהמה, המתוארים בפרשה זו, לבין פדיונו של האדם. 
בעוד שבמקרים האחרים ישנה אפשרות של הקדשת החפץ, הרי שבאדם לא מדובר בהקדשתו אלא בנדר לתת סכום כסף לקודש כערכו של 

 ל פי אמות מידה של זכר ונקבה, וגילו של המוקדש.הנודר, ומכאן באה התורה ומעריכה מהו ערכו של כל איש ואיש ע
הסיבה להבדל היא שבניגוד לשאר המקרים, האדם איננו יכול להיות מוקדש לה' על פי התורה, ועל כן ההקדשה היא של סכום כסף השווה 

 לערכו.
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 "כל ימי חייו 'ונתתיו לה"–הנביא מואל ש

של שמואל שנדרה "ונתתיו לה' כל ימי חייו", ואכן, כשנולד שמואל, חנה מקיימת  מעשה של הקדשת אדם לה' אנו מוצאים אצל חנה, אמו
 את נדרה ומוסרת אותו לעלי הכהן.

כמו שבהקרבת קרבן עולה,  -פרשת ערכין קובעת שהאדם איננו מקדיש את עצמו או את זולתו למקדש, אלא את שוויו. 'איש כי יפליא' 
שנתבאר לעיל, הרי שגם בהקדשת סכום כסף כערכו של האדם דומה הדבר שהאדם משאיל את במידה רבה, מוקרב 'הוא ותמורתו', כמו 

 עצמו לה', כמו שעשתה חנה לבנה בפועל.
כמו חנה שהקדישה את שמואל למשכן, ובכך ביקשה לומר שזהו מקומו ולשם הוא שייך, כן צריך להרגיש האדם שנותן למקדש סכום כסף 

מורה. בהמרה. זה חילופו של זה. אדם מבקש לעבוד במקדש, להיות מסור לו, לשמש בו, אך כיון שאינו כערכו. לא מדובר בתרומה אלא בת
 יכול הוא נותן סכום כסף כערכו שייכנס אל הקודש תמורתו.

 אולם יש גם מקרים יוצאי דופן.
 כמו בתו של יפתח.

 ?טעה יפתחבמה 

 :הרמב"ן )שם פרק כז פסוק כט( מבאר את שורש טעותו של יפתח
"וזה היה טעותו של יפתח בבתו, כי חשב כאשר חרם נגיד ישראל חל וקיים להמית אנשים או העובר על חרמו חייב מיתה, כן אם נדר בעת 
מלחמה לעשות מאיש או אנשים זבח יחול הנדר. ולא ידע כי חרם המלך והסנהדרין חל על המורדים לכלותם או על העובר גזירתם 

ר שאין ראוי לה', חס וחלילה. ולכך אמר בבראשית רבה )ס, ג( שאפילו הקדש דמים לא היה ותקנתם, אבל לחול הנדר לע בָּ שות עולה מדָּ
 חייב ונענש בדמה".

 ומדוע טעה?
 מפני שלא היה בן תורה!!!

-חמל על בתו אולם עדיין, הרי גם אם חל הנדר, עדיין יש פיתרון, יש מוצא, ילך ויתיר הנדר. ומדוע לא החל יפתח להתיר נדרו? האם לא
 יחידתו? מה אירע כאן?

 "אמר יפתח: אני מלך ואלך אצל פנחס"???
 לא נתפס!!!

מוכן היה יפתח להקריב ולשחוט את בתו, במעשה זה הוא גם חורץ את דינו, שהרי במעשה זה לא ישאר לו שם ואחרית, יחד עם בתו יכלה 
 אותו מלהקריבה.  גם זרעו, ומי יקים לו שם? אבל עדיין הטיעונים האלה לא הניאו

 ומדוע?
 טיעון אחד עמד בראש מעייניו, וכנגדו לא ניתן לשום סברא או טענה לנצח...
 "אני ראש שופטי ישראל, ראש הקצינים, אשפיל עצמי ואלך אצל הדיוט"???

 ומיהו ה"הדיוט"???
 פינחס, הכהן הגדול!!

. מידת הגאווה היא שפעפעה בקרבו והיתה בעוכריו, בגינה לא יפתח נשאר בעיקשותו ודבק בסירובו הבלתי מתפשר בנחרצות לא מובנת
 רצה ללכת אצל פנחס כדי להתיר את הנדר.

אבל יותר מזאת. יפתח עטף את סיבת התנגדותו לילך לפינחס באיצטלא של קדושה וחסידות, כביכול אין זה תלוי בו, הוא הצדיק והסביר 
שהרי בכך כבוד בית המלוכה ייפגע, ותוצאותיה של פעולה זו מי ישורם, וכי דבר קל  את מהלכיו בכך שמעמדו אינו מאפשר לו לעשות זאת,

   -הוא בעיניך? אבל המדרש מעיד 
 "לפי שלא היה בן תורה"!!!

 שהיה רש בתורה כגרופו של שקמה...
 והדברים מבהילים!!!

 לא להפר נדר!!! -דין התורה כיצד אפשר להיות מושחת במידות מחד ולהתהדר באיצטלה של קדושה ודביקות בשמירת 
 הרי לנו דוגמה טראגית איומה, אשר כלפי חוץ נראית כיראת שמים טהורה, ולאחר חיפוש נמצא את ההפך הגמור.

 הכבוד... הוא שגרם להקריב את בתו על מזבח כבודו האישי, שלא ישפיל עצמו, כביכול, וילך אצל פינחס.

 בעלת שתי משמעויות שכביכול סותרות זו לזו -יפליא

 ומעתה נראה שמשום כך נכתב הנדר בלשון "יפליא", המבטא שתי משמעויות: 
 האחת, לשון יפרש. 

 והשניה, לשון העלמה והסתר.
 וכמו שביאר החזקוני )שם ב(:

יז, ח( שהוא לשון "יפליא. יפריש, מתיבות שיש להם שני פנים בפירושם, וזה למפרע מזה, שהרי מצינו "כי יפלא ממך דבר למשפט" )דברים 
 העלמה".

 הרי לך מדבריו ששורש המילה "יפליא" טומן בחּובֹו משמעות כפולה. גילוי ופירוש הדבר מחד, והעלמת והסתר הדבר מאידך.



 

 

 7 

 לשמו יתברך עצמו מהגשמיות ולהתקדשלפרוש  –הפלאה 

בו וַזכּות מחשבתו נדר לה', ויש שרצונו להיות מחובר ללמדנו שבנדר יש עניין גלוי מחד אך עלול להיות גם דבר נסתר. יש הנודר מטוב לי
 לקב"ה, ובאמצעות הבאת הקרבן הוא חש שאת נפשו שלו הוא מקריב. 

 וכמו שכתב רבנו האלשיך )שם כז, ב(:
ף דברים "דע לך כי ענין הנדר אי אפשר שיהיה לשום בחינה כיוהרא שהוא ותרן וכיוצא בזה, רק על בחינת הפלאה, שהוא לפרוש עצמו משט

גופניים ולהתקדש לשמו יתברך. כי על כן אומר "ערכי עלי", למען תחול קדושה על עצמו, מעין כל דבר שהוקדש ונפדה, שלא יבצר מלחול 
בו קדושה מהכין זה לו הכנה להנהיג עצמו בקדושה, כאומר בליבו "איני אשר הייתי עד כה, כי עתה הוקדשתי לשמים ונתתי ערכי לה'", 

ה באומרו "ערך בני או אחי" וכיוצא בו שהוא להכינו לקדשו לכהנו לו יתברך, וזהו "כי יפליא נדר" שהוא בחינת הפלאה וההיקש בז
 ופרישות".

אולם יש הנודר קרבן אך לא מטוהר ליבו ורצונו להתחבר עם דעת קונו ולהרגיש קרבת אלוקים עושה זאת, אלא בשביל כבודו שלו! בעבור 
 אמרו כולם שהוא איש הגון, חשוב וצדיק.מילוי תאוותו! למען י

אדם כזה לא רק שהחמיץ את המטרה, לא די שאיבד את כל תכלית העניין שבקרבן, וחי בהסתר והעלמה, אלא עלול להגיע לשפל המדרגה 
 בשביל כבודו וגאוותו!!! -ממש כיפתח אשר שחט את בתו 

 ויגלה את טוהר ליבו מחדש. -יפרש  -זהו יפליא 
 סתיר ויעלים את אשר מונח בליבו הקלוקל מאידך.י -ויפליא 

אם זכה ועמד על מידותיו, אזי הבאת קרבן דרך הנדר מבטאת את פנימיותו, ואם לא יעבוד על מידותיו אזי אותו נדר והקרבת הקרבן באה 
 ממקור נרפש ח"ו.

 הכל תלוי במידות!!!
 

 
 ציח שמותםמופץ לעילוי נשמות ישראל אשר אין מי שיזכיר וינ

 הארות והערות יתקבלו בברכה במייל זה

 שבת שלום

 מיכאל זכריהו

 

 


