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 נחש הנחושת וברכת הרפואה  –חוקת  פרשת

 

' ה ,כעונש על כך. הוציאם ממצרים ומאכילם את המן במדבר' תלונתם של בני ישראל על שהתוארת מבפרשתנו 

חָ "משלח בעם את  יםַהנְּ ים שִׁ ָרפִׁ  (: ט-ז, א"כ)מסופר המשך וב, "ַהשְּ
 

בֹּא יָּ ם וַּ עָּ ל הָּ ה אֶּ יֹּאְמרּו מֹּשֶּ אנּו וַּ טָּ י חָּ ְרנּו כִּ בַּ ְך' הבַּ  דִּ בָּ ל ,וָּ לֵּ ְתפַּ ל הִּ ר' ה אֶּ סֵּ לֵּינּו ְויָּ עָּ ת מֵּ ש אֶּ מָּחָּ ל הַּ לֵּ ְתפַּ יִּ  וַּ

ה ד מֹּשֶּ ם ְבעַּ עָּ ר :הָּ ל' ה וַּיֹּאמֶּ ה אֶּ ה מֹּשֶּ ף ְלָך ֲעשֵּ רָּ ים שָּ ל אֹּתוֹּ ְושִּ יָּה נֵּס עַּ ל ְוהָּ מָּשּוְך כָּ ָאה הַּ י אֹּתוֹּ ְורָּ חָּ  :וָּ

ש עַּ יַּ ה וַּ ש מֹּשֶּ ת ְנחַּ הּו ְנחֹּשֶּ מֵּ ל וְַּישִּ מֵּס עַּ יָּה הַּ ם ְוהָּ ְך אִּ ש נָּשַּ מָּחָּ ת הַּ יש אֶּ יט אִּ בִּ ל ְוהִּ ש אֶּ ת ְנחַּ ְמחֹּשֶּ י הַּ חָּ  . וָּ
 

וכי ? רפא אותםי, למותם של בני ישראל מהגרתו זה עתה נשיכש, כיצד הנחש: סיפור זה מעלה שאלות רבות

  ?יש כוח לרפא ראייה בלבדל

 מסתכלין שישראל בזמן אלא ?מחיה נחש או ממית נחש וכי(: "ל"מ ג"פ השנה ראש)ל במשנה "ידועים דברי חז

של נחש  תותרומ". נימוקים היו לאו ואם ,מתרפאים היו - שבשמים לאביהן לבם את ומשעבדין מעלה כלפי

 .של המסרים שלו דהיינו הבנת המצב והפנמה דתית', שיעבוד הלב לה, אם כן, חושת היאהנ

לפי פשוטו של מקרא ננסה ללבן . לסיפורים אחריםמקבילות לשוניות יש של נחש הנחושת קצר הבסיפור 

  .מעמיקההמשנה בדרך יותר המסר של הסיפור על פי את ולהבין אלה  מקבילות

במכת  כך כתובו, ותארבה פרעה ביקש ממשה להתפלל ולהסיר את המכהים ומכת צפרדעהמכת  יאחרבמצרים 

ר(: "יח-טז', שמות י)ארבה  הֵּ ְימַּ ְרעֹּה וַּ ְקרֹּא פַּ ה לִּ ר ּוְלַאֲהרֹּן ְלמֹּשֶּ י וַּיֹּאמֶּ אתִּ טָּ ם-א   'הלַּ  חָּ יכֶּ ם ֹלהֵּ כֶּ ה :ְולָּ תָּ א ְועַּ  נָּא שָּ

י אתִּ טָּ ְך חַּ ם אַּ עַּ פַּ ירּו הַּ ְעתִּ ם-א   'הלַּ  ְוהַּ יכֶּ ר ֹלהֵּ סֵּ י ְויָּ לַּ עָּ ק מֵּ ת רַּ וֶּת אֶּ םָּ זֶּה הַּ א :הַּ צֵּ יֵּ ם וַּ עִּ ְרעֹּה מֵּ ר פַּ ְעתַּ יֶּ ל וַּ אנחנו ". 'ה אֶּ

 .מסרים מעניינים ולחזרות לשוניות אלו ,של מכות מצרים déjà-vu בסיפור נחש הנחושת, אם כן, רואים

 של נחש הנחושת הםלאחר קבלת העונש  .ומשה הוציאו אותם ממצרים' בני ישראל מתלוננים שהבפרשתנו 

הנחש  .בשעתו במצריםהתפלל פרעה ש מוכ –מכירים בחטאם ומבקשים ממשה להתפלל בעדם ולהסיר את המכה 

מצרים סיפור המכות בלמקבילות ה. מחיהכוח ממית למכוח  פרשתנובשהיה האות של משה לפרעה במצרים הפך 

יש כאן כעין : תפקידו של עם ישראל בסיפור יש הבדל בולט ביניהם והואאך , déjà-vu הרגשת ,אם כן, ותיוצר

בני  בסיפור נחש הנחושת הפעם: מצריםהמכות בסיפור בפרשתנו וסיפור של ה( role playing)משחק התפקידים 

 להכיר נראה לי שהדגשת הקבלה זו עזרה לבני ישראל .החוטא היה פרעה בעוד שבמצרים' להחטאו  ישראל

התפילה בעזרת המקבילות למצרים . יעזור להם' ם והעדמשה יתפלל ב ,כתוצאה מכך .ולחזור בתשובה חטאםב

שגרם לבני ישראל , של הסיפור בתורה פסיכולוגיהמסר ולדעתי זה ה, של בני ישראליותר טובה לתובנה גרמה 

 .עבדו את ליבם לשמיםישבני ישראל ש, משנהזה הסבר ה. להבין את המשמעות של מצבם

 

 :של תפילת העמידה" רפואה"בחרתי בברכת . בפרשת השבוע בקטע מהסידור כדרכנו נעיין לאור ההסברים

נּו  אֵּ א 'הְרפָּ פֵּ ה. ְונֵּרָּ תָּ נּו אָּ לָּתֵּ י ְתהִּ ה כִּ עָּ נּו ְונִּּוָּשֵּ יעֵּ ינּו. הוֹּשִּ כוֹּתֵּ ל מַּ ה ְלכָּ ֲעלֵּה ְרפּוָאה ְשלֵּמָּ  . ְוהַּ

י אֵּ  ה-כִּ תָּ ן אָּ ֲחמָּ ן ְורַּ מָּ א נֶּא  ְך רוֹּפֵּ לֶּ ה . ל מֶּ תָּ רּוְך אַּ ל -' הבָּ אֵּ ְשרָּ םוֹּ יִּ א חוֹּלֵּי עַּ  :רוֹּפֵּ

 

 :מספר נושאים בברכה זו דורשים תשומת לב מיוחדת

 י: "יד, ז"נוסח הברכה מבוסס על ספר ירמיהו י ָפֵאנִׁ ֵאָרֵפא' ה רְּ י ,וְּ יֵענִׁ ָוֵשָעה הֹושִׁ אִׁ י וְּ י כִׁ ָלתִׁ הִׁ אצל ". ָאָתה תְּ

מיועדת העמידה  תפילת . רביםללשון נה   ויסוח שהנבתפילת העמידה  כאשר, הניסוח הוא בלשון יחיד, ירמיה

בהקשר של ירמיהו מדובר על התובנות המוטעות של בני  -. ולםאחד מתפלל לטובת כ לכל עם ישראל וכל

כֹל ַהלֵב ָעֹקב: "נאמר שם בירמיהו קודםרק מספר פסוקים . ישראל ָאנֺש מִׁ י הוא וְּ י :יֵָדֶענו מִׁ  בֵֹחן ,לֵב ֹחֵקר' ה ֲאנִׁ
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ָלֵתת ָליֹותכְּ  יש וְּ אִׁ ָרָכיו לְּ דְּ י ,כִׁ רִׁ פְּ הרפואה  :צביע שוב על טענתנוהמקור המקראי של נוסח הברכה מ". ַמֲעָלָליו כִׁ

 .קשורה להסתכלות והבנה נכונה של האדם על מצבו

  הבנת : ים חשוביםמסרוהרצף של הברכות בא ללמדנו , רפואה בתפילת העמידה מעניין מאודהמקום ברכת

' וכדי שה( תשובההברכת )כדי שימצא את מקומו , חשובה כמפתח לכל( דהיינו ברכת הדעת)עצמו האדם את 

 ואשר חשובה לבריאות, (ברכת הגאולה)ירגיש מעין גאולת הנפש  דםבזכות כך הא .(סליחההברכת )יסלח לו 

פואה הן פועל ב הסיקה שגאולה ור"ז ע"הגמרא במסכת מגילה י(.  ברכת רפואה)גופנית של האדם הנפשית וה

צביעים על תפילת העמידה מתוך ב" רפואה"קום ברכת ימ גםספר ירמיהו ושל המקור  גם 1.יוצא של סליחה

 .ברפואה המודרנית" פסיכוסומטיקה"מעין  –כך שהרפואה קשורה למאזן הנפשי והרוחני של האדם 

  ה ה"חתימת הברכה תָּ רּוְך אַּ ל -' בָּ אֵּ ְשרָּ םוֹּ יִּ א חוֹּלֵּי עַּ רּוְך ": "אשר יצר"ומה מאוד לחתימת ברכת ד" רוֹּפֵּ בָּ

ה ה תָּ ֲעשֹּוֹּת -' אַּ יא לַּ ְפלִּ ר ּומַּ שָּ ל בָּ א כָּ כל "מדובר על " אשר יצר"למה ב, ודוקא מהדמיון עולה השאלה, "רוֹּפֵּ

ניתן להסביר את ההבדל בפשטות מתוך ההקשר של שתי ? "חולי עמו ישראל"ובתפילת העמידה רק על " בשר

א כָּל "בלשון ' ולכן מברכים את ה, אנו מבטאים התפעלות על עצם הבריאה" שר יצרא"בברכת : הברכות רוֹּפֵּ

ֲעשֹּוֹּת יא לַּ ְפלִּ ר ּומַּ שָּ בתפילת העמידה , לעומת זאת.  משבחת את חכמת הבורא" אשר יצר"כל ברכת  ;"בָּ

דווקא לכן הנוסח המתאים הוא . ויש בה מצוקה של חולים, מתפלל עם ישראל להצלחתו בתחומים שונים

יא ַלֲעשֹֹות"ללא התפעלות על עצם הבריאה בלשון , לחולי עמו ישראל לִׁ  ".וַמפְּ
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