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 בס"ד

 פרשת חוקת

 כוחם של ישראל בפיהם

 נאמר בפרשת השבוע )במדבר כא, כז( "על כן יאמרו המושלים בואו  חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון".

( "על כן יאמרו המושלים בואו  חשבון )במדבר כא, כז -ובגמרא בבא בתרא )דף עח:( דורשת עה"פ

תבנה ותכונן עיר סיחון"."אמר  רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו 

המושלים" וגו' המושלים  אלו  המושלים  ביצרם. בואו  חשבון  בואו  ונחשב חשבונו של עולם 

 ותכונן  לעולם  הבא...."תבנה ותכונן" אם  אתה  עושה  כן  תבנה  בעולם  הזה 

מי שחשב שבעידן הנשק הלא קונבנציונאלי, והמחשוב של כל הצבאות בעולם, יהיה צורך להכין 

, הכח העיקרי הוא כח הפה. המילה 12-עצמה צבאית כדי להשרד, נוכח לדעת שבמאבקים במאה ה

ה בה מהווה את הנשק העיקרי. הפעם הראשונ -התקשורת על כל חלקיה  -הכתובה והמשודרת 

הראה כח זה את עצמתו ההרסנית, היתה במלחמת העולם השניה. אין אפשרות לדמיין כיצד מלחמה 

 זו על כל נוראותיה יכולה הייתה לפרוץ ולהתרחש, ללא כח הדיבור וכשרון הנאום של צורירינו... 

 

וחפת בימינו אין לאויבינו נואמים בסדר גודל שכזה, אבל לעומת זאת יש להם תקשורת אוהדת וס

המכשירה כל שרץ, וההופכת את כל הקערות על פיהן. וממש כשם שבמלחמת העולם לא נשארה 

המילה לבדה, לא היה מדובר במשחק מילים גרידא, המילה והפה גובו על ידי כלי נשק הרסניים 

ונכונות נפשית לכל אכזריות ותועבה, כך גם בימינו, התקשורת, המילה והפה מתורגמים בשטח 

 יריות פיצוצים ו.. פיגועי התאבדות. לאבנים, 

 

ואנחנו מה? הרי כוחנו בפינו, מדוע אין אנו משיבים מלחמה שערה? אכן, מסבירני מדינת ישראל 

מנסים את כוחם, מוכשרים הם לא פחות מאיביהם,ותקציב גם הוא לא יחסר, ובכל זאת נכשלים הם 

 , וכי לא תמיהה היא? כשלון חרוץ במערכה זו, והאויב מנצח בכל חזיתות ההסברה

 

אמרו חז``ל: ``אל תיראי תולעת יעקב`` )ישעיה סא( למה נמשלו ישראל לתולעת לומר לך מה תולעת 

הזה אינו מכה את הארזים אלא בפיו והוא רך ומכה את הקשה כך אין להם לישראל אלא תפלה 

ישבר ה` את ארזי שהעכו``ם נמשלו כארזים שנאמר )יחזקאל לא( הנה אשור ארז בלבנון ואומר ו

 הלבנון )תהלים כט( וכשהן מתגברים עליהם חוזרים בתשובה וצועקים ומתפללין`` )מדרש תנחומא 

http://www.modiin.muni.il/
http://www.modiin.muni.il/


 

 

www.modiin.muni.il 

ת  ו ע ר ם  י ב כ מ ן  י ע י ד ו מ ת  י י ר י .  –ע ד . ן 1ת י ע י ד מו  .4 1 4 6 7 1 7 -  : ' ל 1ט 0 - 0 4 0 6 1 1 1 

Municipality Of Modi'in Maccabim Re'ut – P.O.B 1, Modi'in 7176404, Israel - Tel. 972-8-9726000 

 

 

 

בשלח פרק ט( כוחנו אכן בפינו אבל אין הכונה לכח הנאום או המילה המשודרת, הכוונה לכח 

רס של הפה התפילה. אולי כדי לעורר אותנו להבין זאת, מראים לנו מן השמים מה גדול כח הה

וחומר שהרי מידה טובה מרובה ממדת פורענות פי חמש -כשהוא מנוצל לרעה, עלינו לעשות קל

 מאות. 

 

אכן תופעה ברוכה וקרמת עור וגידים בעירינו של קריאת תהילים של קבוצות נשים וגברים ילדים 

ם על כל בית ותינוקות של בית רבן כולם כאחד מתארגנים לבקש בכח הפה לתפילה לעורר רחמי שמי

 ישראל והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים,ונזכה לגאולה הקרובה אמן.

 

 ,בברכת שבת שלום

 הרב אליהו אלחרר

 הרב הראשי למודיעין    
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