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  "דבס

 

 

    

  שליט"א הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

ֹחשן, נחש ומשיח
  משיח או נחש?

החל מקריאת 'חמישי' עסוקה הפרשה בביצוע עשיית בגדי 

  האפוד וחשן המשפט. -הכהונה, ובעיקר בבגדי הכהן הגדול 

   -החושן צריך להיות קשור בפתיל תכלת 

֣סּו ֶאת... ְרּכְ ֹעָתי֩ו ֶאל ַוּיִ ּבְ ן ִמּטַ ְפתִ֣יל  ַה֡חׁשֶ ד ּבִ ֵאֹפ֜ ת ָהֽ ֹע֨ ַטּבְ
ְהֹית֙ ַעל ֶלת ִלֽ ֵכ֗ א ּתְ ד ְוֹלֽ ֵאֹפ֔ ב ָהֽ ׁשֶ ד ֵח֣ ֵאֹפ֑ ל ָהֽ ן ֵמַע֖ ח ַה֔חׁשֶ ֣   1.ִיזַּ

מטרת הקשירה, הרכיסה, היא כדי שהחושן לא יתנתק 

הוא בא לכפר על  -חלילה. חושן המשפט, כשמו כן הוא 

תו קלקול המשפט. אך מה פירוש המילה 'חשן'? מה משמעו

  של הביטוי הזה שאנו מרבים להשתמש בו?

2בכתבי האריז"ל מופיע
שחילופי האותיות של 'ֹחשן' הינו  

'נחש', ויתכן והחשן בא לתקן את חטא הנחש הקדמוני. נכנס 

לדברים עוד מעט. ישנו פירוש נוסף המובא על ידי בעלי 

3התוספות על התורה,
שנשמע לגמרי הפוך ולפיו הגימטריא  

   חשן' היא 'משיח'.של המילה '

שני הפירושים הקיצוניים הללו אולי באים לעזור לנו להבין יחד 

  את התוכן הפנימי של חשן הפנימי.

המילה 'נחש' משמעותה גם הזוחל הקדמוני שגרם לחטא 

המנחש  -האדם הראשון ואשתו, אך גם במובן של 'ניחוש' 

הוא זה שעושה כשפים וניחושים. האם כל זה קשור לחושן, 

  כיצד? -אם כן ו

  נחש בפנסיה

  רעי ואהובי, נדמה שיש כאן תורה מופלאה. 

מה היה חטאו הממשי של הנחש? מה ניסה הנחש להחדיר 

  אדם הראשון, לתוכנו?

מה שהנחש ניסה בעצם לעשות הוא להביא אותנו למחשבה 

   -שאנו יכולים להיות כאלוקים 

                                                           
1
 שמות ל"ט, כ"א. 
2
  שער המצוות וטעמי המצוות לרח"ו פ'תצוה 

 בשם רבינו אפרים (מובא ב"מאורי אור" ובספר חומת אנך) 3

י ֥טֹוב ָורָֽ ... ים ֹיְדֵע֖ אֹלִה֔ ֽ    4.עִוְהִייֶת֙ם ּכֵ

'אתם כל כך גדולים, כל כך מופלאים, וההתבטלות שלכם אל 

האלוקים, אי האכילה שלכם מהעץ, נובעת מפחדו של 

  הקב"ה שהוא לא רוצה שתהיו כמוהו'. 

   -הנחש אמנם נענש בסופו של דבר 

֙ה ִמכּ  ה ַעלל ׇָא֤רּור ַאּתָ ֶד֑ ָ ת ַהׂשּ ֣ ל ַחּיַ ה ּוִמּכֹ֖ ֵהָמ֔ ְך  ַהּבְ ֹחְנָך֣ ֵתֵל֔ ּגְ
ר ּתֹאַכ֖ל כּ וְ  יךָ ל ׇָעָפ֥ ֽ 5.ְיֵמ֥י ַחּיֶ

  

אבל בשום מקום לא נאמר שהוא 'יצא לגמלאות'... הוא 

להכניס לנו את רעיון הטירוף  -ממשיך לפעול ועניינו הוא אחד 

החולני שגם האדם הינו כמו אלהים. הוא רוצה לקחת מהאדם 

  את היכולת להתבטל לאלוקות. 

  מלך אביון

6זה''זה לֻעמת -המשיח הוא ה
של הנחש. לא במקרה  

הגימטריא שלהם שווה; המשיח הוא המלך שידון את כל 

   - העולם ויגרום ל

ים ַוֲחִניֽתֹוֵתיֶה֙ם ְלַמְזֵמ֔רֹות ֗ ם ְלִאּתִ ֨תּו ַחְרבֹוָת֜ 7...ְוִכּתְ
  

   -הוא זה אשר ישפוט את העולם בצדק 

ֹור ְלַעְנוֵ  ִמיׁש֖ ים ְוהֹוִכ֥יַח ּבְ ּלִ֔ ֶד֙ק ּדַ ֶצ֙ ט ּבְ ַפ֤    8,ָאֶ֑רץ יְוׁשָ

  -אך כל עולמו הוא להיות 

ב ַעל ... ֖ע ֑הּוא ָעִנ֙י ְורֵֹכ֣ יק ְונֹוׁשָ ֥   9.ֲח֔מֹור ַצּדִ

  מלך המשיח בא לגלות את הביטול המוחלט לאלוקות! 

  זוהמת הנחש שמפעפעת בי

יש רק דבר אחד בעולם שנקרא 'אלהים' וכל בשר ודם יכול 

ולמרות שהוא להגיע אליו, וכל בשר ודם אמור להיתקל בו 

                                                           
4
 בראשית ג', ה'. 
5
 שם י"ד. 
6
 קהלת ז', י"ד. 
7
 ישעיהו ב', ד'. 
8
 שם י"א, ד'. 
9
  זכריה ט', ט'. 

  תשע"ח ויקהל ופקודי –שיעור יומי בפרשת השבוע 

 'מה למעלה'
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המשפט, בית המשפט,  -אנושי התורה קוראת לו 'אלהים' 

   -מערכת המשפט 

ַעל ֽ ב ּבַ ִ֖ית ֶאל ְוִנְקַר֥ ֱאלִֹה֑ים ַהּבַ ַבר ...ָהֽ א ּדְ ים ָיֹב֖ ֱאֹלִה֔ ד ָהֽ  ַע֚
ֵניֶה֑ם 10...ׁשְ

  

-האם אתה מ -שם במקום הזה, מופיעה השאלה היסודית 

שלך, גורם שאתה חושב  'קליפת הנחש' והאגו שלך, הדימיון

11שאתה יכול להיות אלוקים? 'ומלא כל הארץ יהיה משפט',
 

ואתה האלוה שיכול ביד אחת להמית ולהחיות, להאשים 

מה   -ולזכות? וגם אם אתה לא בטוח לגמרי שכך הוא הדין 

יודע טוב ורע, ועל ידי זה  -בכך? הרי אתה בעצמך כאלוקים 

או שמא  -ולם כולו אתה מגרש אותנו מגן העדן ומכל הע

תבחר באפשרות השניה בה אתה מביא לימות המשיח 

ומגלה שכל הכח וכל העוצמה שלך נובעים מהיכולת שלך 

  להיבטל התבטלות מוחלטת אל האלוקות.

שני הפירושים הללו, זה מדהים, באים לברר מה תפקידו של 

הוא בא לכפר על עיוות, על קלקול  -ֹחשן המשפט בעומק 

איזו טעות בדבר משנה או בשיקול הדעת של אלו  הדין. לא על

הבאים אל השופט, אלא כאשר עיוותתי את עצם התפקיד 

אותו בשר ודם שקליפת הנחש, זוהמת  -כשופט בעצמו  -שלי 

  הנחש, מפעפעת בו ונדמה לו שהוא כאלקים!

  להביא לימות המשיח

כמה נפלא שהביטוח 'נחש' במובן של 'מנחש', מתאר את 

משוכנע שהוא יודע את העתידות, את העתיד אותו אדם ש

'כי הם, שלא כמוהו, אינם כאלוקים'.  -שנעלם מעיני בשר 

חשן המשפט אמור להיות על לבו של הכהן הגדול, לשם יביאו 

את האורים והתומים, ובפתיל תכלת הוא יהיה קשור אל 

פתיל שצבעו כצבע השמיים, והוא יזכור איך  -טבעות האפוד 

בענווה, ביכולת להיות זה  -ת המשפט לא מעוותים א

שבמקום להמשיך את הנחש ואת הגירוש מגן העדן בכל מיני 

פשוט להוריד את האגו, להתבטל כלפי  -מילים מפוצצות 

  שמיא, ולהביא כבר לימות המשיח במהרה בימינו.

  

                                                           
10
 ח'.-שמות כ"ב, ז' 
11
  אמירה המיוחסת לאהרן ברק, לשעבר נשיא ביהמ"ש העליון. 
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  "שבוע מדי במייל הרשמה לקבלת "טועמיה - 

  http://eepurl.com/bC0OHn בכתובת:

 :מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר 

https://haravelon.co.il/  

  פרשה בוואטסאפ, הלקבלת שיעור יומי קצר על

  052-6071400-לנייד  שם ושם משפחהשלחו 

 !בפייסבוק גם -' ארגון התחברות'


