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אגדה ובקיאות

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" (כה, יא)

 "לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי 
זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא שבט 

מישראל לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן" (רש"י)

צריך להבין, איך יתכן שהשבטים ביזו את פנחס, הלא היתה מגפה 
את  עצר  שהוא  בחוש  וראו  אלף  וארבע  עשרים  מתו  בה  נוראה 
המגיפה, והקב"ה מעיד בו שהשיב את חמתו ושהוא זה שעצר את 
המגיפה וקיבל בשכרה ברית שלום, האין בזה ראיה מספקת שהיה 
מעשה זה לשמה ונובע ממניעים טהורים מזוככים, מה צורך יש 
עדיין ליחסו אחר אהרן ואיך יתכן שבמקום להעלות אותו על נס, 

ידונו ממה בדיוק נבע מעשהו?

לקבל  מסוגל  שהאדם  הנפש,  כוחות  נוראות  לראות,  ניתן  מכאן 
טובה כה גדולה ממישהו ובמקום להכיר לו טובה, יצליח למצוא 
עדות  יקבל  אם  גם  כך,  על  ולבזותו  במעשהו  צדדיים  דברים 
מספיק,  זה  יהיה  לא  פנחס  של  מעשיו  טוהר  על  עצמו  מהקב"ה 
אהרן  בן  אלעזר  בן   - ברורה  עדות  חייבים  מלבם  להוציא  וכדי 

הכהן.

בנותן ענין להוסיף דבר חידוד שהיה מרגלא בפומיה של אדמו"ר 
"רבי  פ"ו)  ריש  (אבות  המשנה  על  זצ"ל  מסטמאר  יואל"  ה"דברי 
וכו',  הרבה"  לדברים  זוכה  לשמה  בתורה  העוסק  כל  אומר  מאיר 
אותו  של  מעלתו  את  שמונה  עד  לדרגה  מדרגה  עולה  והמשנה 
וכו'  תורה  רזי  לו  ומגלין  וריע,  אהוב  וחסיד  צדיק  שנעשה  אדם 
וכו' ומוחל על עלבונו, הרי שגם אדם שיזכה למדרגות כה רמות 
זו  למדה  להגיע  שצריך  עד  עלבונות,  בו  מטיחים  עדיין  ונשגבות 
של מוחל על עלבונו. וכמו שמצינו שחשדו למשה רבינו באשת 
איש, והכהן הגדול בכניסתו לפני ולפנים ביום הקדוש נצרך להכנס 
בבגד בלי כיסים וקפלים בכדי שלא יתלו בו שלקה בחמדת ממון 

ולקח משם ממון.

(לתתך עליון - קול התורה גליון נ"ג)

"ובני קרח לא מתו" (כו, יא)

"ובני קרח לא מתו הם היו בעצה תחילה ובשעת מחלוקת 
הרהרו תשובה בלבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה 

בגהינם וישבו שם" (רש"י)

"תנא משום רבינו אמרו מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו 
ואמרו שירה" (סנהדרין קי.) ובשפתי חכמים (במדבר שם) הוסיף 

לבאר ע"פ לשון רש"י זה שנתבצר הוא מלשון ערי מבצר, כלומר 
התקין להם הקב"ה מקום גבוה שלא העמיקו כל כך בגיהנם ולא 

מתו".
מהו ענין זה של ביצור מקום בגיהנם? כן יש לבאר מהי "המידה 
הרהרו  קרח  שבני  שבגלל  רש"י,  בדברי  המבוארת  מידה"  כנגד 
גבוה  מקום  להם  נתבצר  לפיכך  מחלוקת,  בשעת  בלבם  תשובה 
קרח  בני  של  התשובה  הרהורי  גרמו  מדוע  שם,  וישבו  בגיהנום 

לביצור מקומם הגבוה בגיהנם?
ביאר הגה"צ רבי ראובן מלמד זצ"ל שבני קרח אף שהיו שותפים 
רק  הם  רע,  פנימי  משורש  הדבר  נבע  לא  זאת  בכל  במחלוקת, 
נגררו לתוך המחלוקת והיו שותפים בה "חיצונית" בלבד, לפיכך 
במקום  אלא  בעומקו  היה  לא  בגהינם  להם  שנקבע  המקום  גם 
חיצוני גבוה ובמוצר בתוכו, והם הם דברי רש"י "ובני קרח לא מתו 
בלבם  תשובה  הרהרו  מחלוקת  ובשעת  תחילה  בעצה  היו  הם   -

לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם".
דישיבת  רוחני  מנהל  שליט"א  ואלקין  חיים  רבי  הגה"צ  הוסיף 
עטרת ישראל, דמצינו בחז"ל לשון (ילקוט שמעוני תהלים פד, ז) 
"עוברי בעמק הבכא - אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקב"ה 
שמעמיקים להם גיהנם", מי הם אותם בני אדם? מדובר באנשים 
שעבירותיהם נבעו מפנימיות רעה ומושחתת ועל כן כפי חומרת 
מידת  גם  כך  ומשוחת,  רע  פנימי  משורש  הנובע  ועוונם  חטאם 
ותפוסים  עצמם "עמוקים"  שהם  שמכיון  בגיהנם,  ודרגתם  ענשם 
בגיהנם  מקומם  גם  והשחתה,  חטא  של  פנימית  מציאות  בתוך 
ועמוקים  שקועים  שאינם  אדם  בני  כן  שאין  מה  ומושרש,  עמוק 
בחטאם ועוונם אינו נובע משורש פנימי רע ומושחת, מקומם אינו 
בעומק הגהינם אלא חיצוני ממנו, משום כך בני קרח שחטאם לא 

נבע מפנימיות הנפש המושחתת.
שיעור  כפי  נקבעת  בגיהנם  ודרגתו  האדם  שמציאות  נתבאר 
משורש  "חיצוני"  חטא  ולכן  דרגתן,  וחומרת  שעשה  העבירות 
הנפש יוצר וקובע דרגה של "חיצוניות" ובחינה של "מקום גבוה 

ומבוצר" בתוך הגיהנם ועונשיו הנוראים.
מעשינו  כל  את  ולכוון  להאיר  שצריך  גדול,  יסוד   מכך  למדנו 
לפי  ונמדדים  נבחנים  האדם  מעשי  ומצוות,  בתורה  והנהגתנו 
ישנם  הנפש.  מפנימיות  הם  נובעים  כמה  ועד  אליהם,  שייכותו 
האדם  נפש  פנימיות  את  ומשקפים  הנובעים  אמיתיים  מעשים 
וישנם מעשים שאינם אמיתיים ואינם אלא מעטה חיצוני שאינו 
משקף את הרובד הפנימי האמיתי ואי אפשר להשוות ולדמות בין 
שמעשיו  מי  ובין  הנפש  מפנימיות  הנובע  אמיתי  מעשה  העושה 
חיצוניים לפנימיותו, ואמנם מגמת האדם ועבודתו צריכים להיות 
בלימוד  מעי",  בתוך  "תורתך  ט)  (מ,  בתהלים  האמור  בבחינת 

אגישמקע ווארט
                             גליון שס"ג פרשת פנחס י"ז תמוז תשע"ו

גולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו



התורה וקיום המצוות אמיתי יצוק ונטוע במעמקי שורש פנימיות 
נפשו.

                          (מליץ יושר - דעת חיים עמ' קלט)

"ויאמר ד' אל משה לאמר, כן בנות צלפחד דוברות 
וגו', וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד אלקי הרוחות 

לכל בשר איש על העדה" (כז, ו)

"מה ראה משה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות? אלא 
'הגיע  משה:  אמר   - אביהם  את  צלפחד  בנות  שירשו  כיון 
הוא  בדין   - יורשות  הבנות  אם  צרכי!  בה  שאתבע  השעה 
שירשו בני את כבודי!'. אמר לו הקב"ה: 'נוצר תאנה יאכל 

פריה', קח לך את יהושע בן נון" (במד"ר כא, יד)

צריך להבין, מה טעם האריך משה בתפילתו ואמר: "יפקוד ד' 
אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר 
יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ה' כצאן 
וגו'  "יפקוד  לומר:  משה  על  היה  לכאורה  רועה"?  להם  אין  אשר 
מהו  להקב"ה  להסביר  צריך  משה  וכי  לא!  ותו  העדה"  על  איש 

איש על העדה?
אלא, ביאר הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל מנהל רוחני דישיבת 
כפר חסידים, היות וגילו לנו חז"ל שמשה היה סבור שבניו ראויים 
מפני  שמא  עצמו,  את  שחשד  היות  אמנם  גדולתו,  את  לרשת 
שרצונו שבניו ינהיגו, אולי ימעט חלילה בתפילתו בערך המעלות 
שמנהיג צריך להם, כדי שיקל על בניו את ההנהגה, ואולי מחמת 

פירט  לכן  האלו,  המעלות  כל  את  להם  שיש  הוא  סבור  נגיעתו 
ואמר להקב"ה שהוא מעוניין בכל המעלות האלו שמנה ואם יש 

אותם בבניו מה טוב, אך אם לא, הוא מבטל את רצונו מכל וכל.
מנהל  זצ"ל  לאפיאן  אליהו  רבי  הגה"צ  עורר  אחרת  בהזדמנות 
מדוע  ועוז.  תוקף  ביתר  זו,  שאלה  חסידים  כפר  דישיבת  רוחני 
זקוק משה לתת להקב"ה ציור "ולא תהיה עדת ד' כצאן אשר אין 

להם רועה" וכי הקב"ה זקוק למשלים ודימויים?
להקב"ה,  ותחנונים  בתפילה  עמד  רבינו  ומשה  היות  אלא, 
תהיה  שתפילתו  כדי  לעצמו,  חי  בציור  רבינו  משה  השתמש 
מעומקא דליבא, בכך ביאר לעצמו, מדוע מבקש הוא מנהיג ראוי, 

כדי שלא תהיה עדת ה' כצאן ללא רועה.
הציור  כח  לעורר  דקלם,  תורה  התלמוד  בית  מיסודות  זה  היה 
מה  וידוע  השי"ת,  עבודת  חלקי  בכל  אמיתי  מבט  לתת  שבכוחו 
לרשע?  צדיק  בין  מקלם: "מה  הסבא  של  בפומיה  מרגלא  שהיה 

ציור!".
בתקופה  שפעם  שליט"א,  סגל  דן  רבי  הגה"צ  המשגיח  סיפר 
שהרב מפוניבז' זצ"ל חלה ואושפז בבית החולים, עורר המשגיח 
שחובה  בישיבה,  וועד  בתוך  זצ"ל  לוינשיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ 
על כל אחד מבני הישבה לזעוק בתפילה לרפואתו, בפרט מתוך 
לכם  אומר  אמר,  הדברים  בתוך  לו.  שחייבים  הטוב  הכרת  חובת 
שאתם  לעצמכם  ציירו  הלב.  קירות  מתוך  עליו  תתפללו  כיצד 
דברי  שומעים  מתייסר,  רבינו  את  רואים  החולים,  בבית  נמצאים 
הרופאים, עד כמה הוא זקוק לרפואה וישועה ואז תפלתכם תראה 

אחרת לגמרי.

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

 "איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו 
לבתו" (כז, פח)

קטז.  ב"ב  הש"ס  בגליוני  כתבו  בהכתובים  נפלא  דקדוק 
נתינת  או  נחלה  העברת  תורת  דכל  דמשמע  חמדה,  ובכלי 
נחלה אינה מתקיימת אלא במי שמת בלא בנים ובתו יורשתו 
או שאר יורשין, אך אם מת ויש לו בן אין כאן העברת ונתינת 

נחלה, וצ"ב.
ירושת  כל  משאר  הבן  ירושת  דין  ביסודו  דחלוק  וביאור 
אביו,  במקום  עומד  שהבן  משום  היא  הבן  דירושת  קרובים, 
ונמצא דאם מת ויש לו בן הרי שהנכסים נשארו ברשות האב, 
תורה  שאמרה  וזהו  האב,  במקום  עומדת  אינה  הבת  משא"כ 
היינו  לבתו,  נחלתו  את  והעברתם  לו  אין  ובן  ימות  כי  איש 
דאם יש בן הרי הוא עומד במקום אב והממון על חזקתו הוא 
עומד, אך אם אין לו בן 'מעבירין' או 'נותנין' נחלה לבתו ושאר 

קרובים, עכ"ד.
דיש  הוא,  הנ"ל  האחרונים  דברי  תוכן  דהנה  בזה,  והנראה 
לחלק בין דין ירושת הבן לכל ירושת קרובים, דבירושת הבן 
ביה  אית  עוד  ומשפחה,  קורבה  מדין  יורש  דהוא  מה  מלבד 
שהבן עומד במקום אביו, וממילא זוכה בכל הממון שהיה לו 
לאביו, ונמצא דכל שהבן חי הרי"ז כאילו האב חי, וכ"ה לשון 
עומד  הוא  הרי  קיים  דכשהבן  [נב:]  קח:  בב"ב  המאור  הבעל 

במקום אביו, וממילא הרי"ז כאילו האב קיים.

וכ"ה בקוב"ש ח"ב סי' י"ב דבירושת הבן ניתוסף מה דליכא 
אית  עוד  קרוב,  כדין  יורש  דהוא  מה  דמלבד  יורשין,  בשאר 
הבן  דבן  קנט.  דב"ב  כההיא  אביו,  במקום  עומד  שהוא  ביה 
ומר במקום אבוה דאבא קאתינא, ועפי"ז העלה בשיטת רש"י 
ליורשיו  קנס  מוריש  אדם  דאין  דאף  יש)  (ד"ה  לח:  כתובת 
[משום דלא נחשב כממון], לבנו מוריש, לפי שעומד במקומו 
בת  דירושת  האחרונים  חידשו  ובזה  וטענותיו,  זכויותיו  לכל 

שאני, שאין בה הך גדר דעומדת במקום אביה.
שכתב,  סק"א]  רפ"ב  [סימן  משפט  בחושן  ברמ"א  יעויין 
גבי הך מעשה שאדם מת והשאיר כתוב בצוואתו שיעשו עם 
היינו  אנו  [והנה  תורה.  פי  על  ביותר  הטוב  הדבר  את  כספו 
הכסף,  עם  לעשות  ביותר  הטוב  שהדבר  הסתם,  מן  חושבים 
הוא לחלקו לעניים, או ליתנו לכל מיני צדקות וחסד אחרים 

וכדומה].
אכן יעויין שם שפסק הרמ"א שיתנו את כל הכסף ליורשים. 
דאם בתורה שהיא "תורת חיים" כתוב את כל דיני ירושה וכו', 
וכתיב "כי לקח טוב נתתי לכם" א"כ פשוט הוא שזוהי הדרך 

הטובה ביותר להשתמש בכסף.
                                                               (חבצלת השרון - שי לתורה)



המשגיח  הרבה  תשכ"ז  בשנת  ישראל  בארץ  המלחמה  בזמן 
לתבוע בשיחות ובוועדים בישיבת פוניבז' שישאו בעול עם רבים 
מבני ישראל המתגוללים בשדות במצב מלחמה ופחד מוות לנגד 
עיניהם עם בני משפחותיהם המודאגים, והדגיש שחובה זו אינה 
החובה  מעצם  אלא  חברו",  עם  בעול  "נושא  מדריגת  מצד  רק 
אחד  כל  חייב  לבד  שמכוחה  כמוך"  לרעך  של "ואהבת  בפשוטה 

להיות מודאג ומצטער ממש.
על המדרגה הגבוהה אליה הגיע המשגיח זצ"ל בכח זה של ציור 
ציון  שערי  (גנזי  זצ"ל  במברגר  ציור  בן  רבי  הגה"צ  מעיד  וחוש, 
עמ' קכח) שהיה המשגיח אומר: "כשאני מחזיק את החומש בידי 
הריני מרגיש כאילו אני עומד ממש לפני הר סיני, מסורת של דור 
אחר דור על אכילת מצה, עד הראשונים, התנאים, דוד המלך, דור 

יוצאי מצרים".
שבלחיצת  מכשיר  אותו  רחוק'  ב'שלט  להשתמש  כשהתחילו 
כשיצא  פעם  אירע  וכדו',  רכב  ולנעול  לפתוח  אפשר  כפתור 
את  שפותח  וראה  האברכים  אחד  של  ברכבו  לנסוע  מהישיבה 
דלת רכבו עם ה'שלט הרחוק'. התפעל רבי זיידל ואמר שכשרואים 
חיובי  השפעה  של  מושג  שיש  להבין  קל  יותר  כזה,  דבר  ששייך 
תושלילית מרחוק, ולא צריך דוקא להתעסק עם הדבר עצמו כדי 
להיות מושפע. אותו תלמיד עזב את הישיבה ויצא לעסוק בקירוב 
בישיבה מסויימת. אחרי התקופה חזר אותו אברך ללמוד בישיבה. 
המשגיח,  דברי  את  הזמן  כל  זכר  השנים  כל  שבמשך  סיפר,  הוא 
ולכן בסופו של דבר חזר לישיבה, כי הבין שההשפעה האמיתית 
ולאו  בישיבה  הלימוד  בעצם  בעיקר  משפיעים  העולם  כל  על 
כשהתחילו  כן,  כמו  בקירוב.  בפועל  להתעסק  כשהולכים  דוקא 
להשתמש ב'דיבוריות' אותם אוזניות מיוחדות בהם ניתן לשוחח 
באמצע  בהם  משוחחים  ואנשים  המכשיר,  את  ביד  לאחוז  בלי 
אמר  לעצמם,  מדברים  שהם  שיחשבו  להתבייש  בלי  הרחוב 
המשגיח: 'עכשיו כבר אין תירוצים. פעם כשחינכו לנצל את הזמן, 
מתביישים,  שהם  שטענו  היו  ברחוב,  בהליכה  גם  משניות  ולשנן 
שרואים  עכשיו  אבל  לעצמם,  כמדברים  יראו  שאולי  משום 
מתביישים  לא  וממהרים  וכשעסוקים  מתביישים  לא  שאנשים 
עצום  כה  רוחני  קנין  שעבור  ודאי  לעצמם,  שמדברים  שיחשבו 

כלימוד התורה כדאי הוא הדבר.
(לב אליהו - לעבדו בלבב שלם)

"וצויתה אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו" (כז, יט)

עוד  דבר שיהושע  יש  וכי  זה,  ציווי  של  ענינו  מהו  להבין,  צריך 
אינו יודע מהנהגתו של משה רבינו, והרי הוא "נער לא ימיש מתוך 

אוהל", יומם ולילה שהה עם משה ולמד ממנו הכל?
ביאר הגאון רבי אליהו שווי זצ"ל ראש ישיבת פילדלפיה שכל 
תקופה יש לה את דרכי ההנהגה שלה ונסיונותיה. אלמלא הציווי 
ההנהגה  את  לשנות  שעליו  חושב  היה  שיהושע  יתכן  המפורש, 
בהנהגה ההולמת לדורו, שהיא הנהגה אחרת מזו של משה רבינו, 
ועל כן ציווה הקב"ה למשה רבינו שיתן מהודו על יהושע לעיני כל 
ישראל, להורות שימשיך להנהיג בדיוק כפי שהנהיג הוא, כלומר, 

באותה הדרך שבה נהג משה, ולזה צריך ציווי מיוחד".
                     (ר' אליהו שוויי זצ"ל)

לד'  חדשה  מנחה  בהקריבכם  הביכורים  "וביום 
בשבועותיכם" (כח, כו)

במהות  השבועות  חג  את  התורה  מכנה  לא  מדוע  ביאור,  צריך 
נאמר  לא  השבועות  שלחג  מצינו  מכלל  תורה?  מתן  חג  ענינו: 

תאריך בתורה כשאר החגים? ומהו "בשבועותיכם"?
דניאל  רבי  הגה"צ  רבו  בשם  זצ"ל  פורטמן  משה  הרב  ביאר 
מובשוביץ זצ"ל הי"ד מקלם שהתורה מדגישה שאת מהות ענינו 
על  בפנימיותו  בעצמו  האדם  מחולל  התורה"  זה: "קבלת  חג  של 
ידי ההכנה, ובזה נרמז שם החג ומודגש "שבועותיכם" היינו שלא 
חייבים  כאן  דלעילא,  איתערותא  ע"י  זכו  שם  מצרים"  כב"יציאת 
בהכנתם  כולה  כל  תלוי  התורה  שקבלת  דלתתא,  איתערותא 

שלכם, ואז ניתנת הארה משמיא לזכות בתורה.
(כתבי הסבר מקלם ותלמידיו עמ' תרצט)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

גזל עכו"ם

יהודי  על  פעמים  כמה  סיפרה  ע"ה  קנייבסקי  הרבנית 
מירושלים שמסר נפשו על מצוה אחת, להזדרז תמיד לברך 
אבל  מרוד,  עני  היה  היהודי  חדש.  פרי  על  שהחיינו  ברכת 
קיבץ פרוטה לפרוטה כדי שמיד כשמגיע פרי חדש, אף שהוא 

בתחילת עונתו יקר מאוד, רץ מיד לקנותו כדי לברך עליו.
את  בה  כזו שיש  חנות  לא היתה  החדש  בירושלים ביישוב 
כל הפירות החדשים, והיה הנ"ל הולך לעיר העתיקה, שם היה 

חנות בבעלות של ערבי, והיה קונה הפרי.
הערבי תמיד התפלא עליו וגער בו, כי ראה שהוא עני ולמה 
לא יכול להתאפק מתאוותו לאכול מיד פרי חדש, ולא ימתין 
משום  היה  שזה  הבין  ולא  ידע  ולא  הפרי,  מחיר  שיוזל  עד 

הברכת שהחיינו.
פ"א מאד כעס עליו ע"ז ואמר לו: אני אראה לך את עשירותי 
ואפ"ה אינני רץ לאוכל מיד וממתין עד שיוזלו הפירות. ולקחו 
שיורד  מדרגות  לפניו  ונגלה  הבלטה,  הרים  החנות,  בסוף 
אחד  שאף  לו  ואמר  שלם,  אוצר  הראהו  ושם  למטה,  למרתף 

בעולם לא יודע מכך.
ויהי היום, היהודי בא לחנות לקנות פרי חדש, וראה מרחוק 
קבוצת אנשים סביב החנות, והתברר שהערבי לפתע מת, ובניו 
כירקנים  לשמש  להם  מתאים  היה  לא  השכלה,  אנשי  שהיו 
היהודי  רץ  מיד  במחיר.  שירבה  למי  החנות  את  למכור  ורצו 
לעיר, לוה כסף וקנה את החנות, ונתעשר בעושר רב, והיה בעל 

צדקה גדול מאוד. 
שאלה: האם ע"פ דין עשה נכון, הרי עכו"ם יורש את אביו 

דבר תורה, וגזל עכו"ם אסור להלכה.
והוי  חייב,  אינו  ולהשיבו  ברשות,  אצלו  נמצא  זה  תשובה: 
כהפקעת הלואתו שמותר ואף שאינו שלו - אבל כיון שאינו 

חייב בהשבה, יכול להשתמש בזה. 
(דרך שיחה ח"ב)



בין שבילי המוסר  

"פנחס בן אלעזר וכו' בקנאו את קנאתי" (כה, יא)

קיד  מציעא  בבא  מז.  אליעזר  דרבי  פרקי  א.  קצ,  ח"ב  (זהר  אמרו  רבותינו 
ע"ב) שפנחס הוא אליהו. ומדוע - 

ההסבר השגור הוא, ששניהם היו קנאים. בפנחס נאמר: "פנחס בן אלעזר 
בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם" 
א  (מלכים  צבקות"  אלקי  לה'  קנאתי  "קנא  נאמר:  ובאליהו  יא)  כה,  (במדבר 

יט, י).
אבל יש הסבר נוסף, צד שוה ביניהם.

הם  הפרושים,  מן  תתיראי  אל  לאשתו:  המלך  ינאי  אמר  פטירתו  לפני 
זמרי  כמעשה  שמעשיהם  הצבועים,  מן  אלא  הצדוקים.  מן  ולא  החכמים, 
ומבקשים שכר כפנחס (סוטה כב ע"ב). ופרש הרב מבריסק זצ"ל שבטוחים 
עם  וזנה  יצא  העם  זמרי.  והדוגמה,  השכר!  ומגיעם  במעשיהם  שמצילים  הם 
לאלהיהן.  וישתחוו  הם  ויאכל  אלהיהן,  לזבחי  לעם  "ותקראנה  מואב,  בנות 
ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחר אף ה' בישראל" (במדבר כה, ב-ג). אמר זמרי: 
אם יוצאים אל בנות מואב, חוטאים גם בזנות וגם בעבודה זרה. נביא את בנות 
מואב אל המחנה, וכך נחטא בזנות לבדה. זה הרע במיעוטו. פשרה הכרחית. 
קם פנחס וקנא: מי שמך לפשר פשרות. התורה שלך היא, אתה הבעלים על 

המצוות?!
כך פנחס, וכך אליהו.

אחאב העביד לעבודה זרה, ואליהו קנא לשם ה'. גזר שלוש שנות בצורת, 
מן  שירדה  האש  מבחן  לפני  הכרמל.  במורדות  העם  כל  את  כנס  ולבסוף 
הוא  ה'  אם  הסעיפים.  שתי  על  פסחים  אתם  מתי  "עד  דבריו:  נשא  השמים 

האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל, לכו אחריו!" (מלכים יח, כא).
רק אל תחיו חיי פשרה!

וזה מתחיל עוד הרבה קודם - 
רבקה אמנו סבלה. הבנים התרוצצו בקרבה. כשהיתה עוברת על פתח בית 
מדרש  היה יעקב פרכס לצאת, על פתח בית עבודה זרה פרכס עשו. אמרה: 
ברכה.  ביקשה,  מה  שם.  של  מדרשו  לבית  הלכה  אנוכי".  זה  למה  כן,  "אם 
מתגוששים  הם  בבטנך"  גוים  "שני  תשובתה:  היתה  ומה  יפסקו.  שהיסורים 

והצער ימשך, ומה הועילה בפנייתה?
זו,  אישיות  איזו  זה,  מה  ונבעתה:  נבהלה  שבתחילה  ונרגעה!  הועילה, 
יצור  איזה  במקביל.  זרה  עבודה  ולבית  מחד,  כנסת  לבית  לצאת  שמפרכסת 
ובלבד  נרגעה.  לשם,  וזה  לכאן  זה  שנים,  שאלו  מששמעה  כאן.  יולד  כלאים 

שלא יהיה פשרן!
זו ההוראה, וזו ההדרכה. שהקו יהיה ברור וחד, אבחנה גדורה והחלטית, ולא 

עמעום וטשטוש, רפיסות וגמגום, ערפול וערבוב!
ונוסיף - 

בתפילה  ההבדלה  שקבעו  אמרו,  ה"ב)  פ"ה  (ברכות  הירושלמי  בתלמוד 
בברכת "אתה חונן לאדם דעת", כי "אם אין דעת, הבדלה מנין". וקשה, מילא 
הבדלה בין קודש לחול, צריכה דעת. בין ישראל לעמים, מחייבת דעת. אבל 

בין אור לחושך, איזו דעת נצרכת. כל חרק מבדיל בין אור לחושך!
נו, אמרו אתם, מה התשובה, מה הפשט?

התשובה, שיש כאן טעות יסודית בהבנת ההבדלות -
הדעת אינה נצרכת כדי להבין מה אור ומה חושך, מה קודש ומה חול, מי 

ישראל ומי העמים. לא לכך הכונה - 
הכונה היא שיש צורך בדעת כדי לבצע את ההפרדה בפועל. שלא לערב בין 
קודש לחול, שלא לערב בין האור לחושך, לשמור על הגבולות שבין ישראל 
לעמים! שלא כאותם שביקשו לערב את התחומים ולטשטש את ההבדלים, 

להרכיב כלאים ולהנהיג בכלאים!
עליהם נשא הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל את משלו - 

מעשה ביהודי חם, יהודי טוב. איש תם וישר, ירא אלקים וסר מרע, שלא 
מה  אחת.   - וסכין  וכפיות,  כפות  הרבה,  מזלגות  אחת.  סכין  אלא  לו  היתה 
יעשה, ונצרך הוא לסכין הן לבשר והן למוצרי חלב. לפרוס אומצה בסעודה 

בשרית ולמרוח חמאה בחלבית. החליט להקצות צד זה של הסכין לבשר, וצד 
זה לחלב. כך בא הכל על מקומו בשלום, עד שלא הבין מדוע לא יאמצו הכל 

את הרעיון ,מדוע יש צורך בסכינים נפרדים!
ולא הבין, שאם חצי בשר וחצי חלב, הרי זו טריפה גמורה...

כך, החושבים לערב בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. 
ולא לערב ממש, אלא לחנך לשני צדדים, כך וכך אחוזים קדש וכך וכך אחוזים 

חול, ויוצרים מאה אחוזי טריפה...
שבגרמניה  מפרנקפורט  משלחת  שהגיע  זצ"ל  איש  החזון  מרן  לי  וסיפר 
אל רבן של ישראל, הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל, שימליץ להם על רב לעדתם, 
אבל הוסיפו שעל הרב להשתלם גם בלימודים כלליים ולשאת תואר דוקטור 

בצמוד לתואר הרבנות.
שהרב  סימן  הרב,  ליד  עומד  "כשהדוקטור  עוזר:  חיים  רבי  להם  אמר 

חולה"...
ואספר - 

הישוב  נוראה.  צרה  עת  בירושלים  היתה  הראשונה  העולם  מלחמת  בעת 
נותקו  המלחמה  ועקב  שבגולה,  אחינו  תרומות  כספי  על  התקיים  הישן 
ברעב!  מתו  העיר  מיהודי  וכשליש  האמיר  היוקר  הכספים,  ופסקו  הקשרים 
הארץ  את  פקדה  בנוסף,  אחד!  עד  ברעב,   התושבים  כל  מתו  חב"ד  בחצר 
השתרגה  צרה  הפלטה,  יתר  את  ואכל  ארבה  בא  לאחריה  ומיד  בצורת  מכת 

על רעותה!
ראש  הגיע  המדמם,  בפצע  רמותיו  להטיל  הבא  כזבוב  ימים,  ובאותם 
תורנית,  בשיחה  בשמו  לנקוב  חפץ  איני  בבריטניה,  הציונית  ההסתדרות 
והציע שכל מוסדות התורה והחינוך בעיר הקודש יכנסו תחת חסות התנועה 
הלאומית, שתדאג לכל מחסורם ותזרים כספים ככל שידרש! כל מה שביקש, 

נוכחות נציג מטעמו בהנהלת המוסדות, זה הכל.
מחדלות  לחיים,  ממוות  הצלה  נוראה,  בחשכה  אור  קרן  היתה  ההצעה 
זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגאון  של  בביתו  מכרעת  אסיפה  נקבעה  לפריחה. 

זצ"ל, רבה של ירושלים.
לבו  צופים.  ונופת  דבש  דברו,  את  אמר  הציונית  ההסתדרות  ראש  יושב 
ואינו  ולהציל.  להושיע  הוא  מבקש  הרעב,  ולזלעפות  הנורא  למחסור  נכמר 

מבקש דבר, רק נכוחות נציג מטעמו בהנהלה.
קם רבי יוסף חיים מלא קומתו הנשאה, נשען על השלחן בשתי ידיו ורכן 
לאלוקינו"  בית  לבנות  ולנו  לכם  "לא  הנביא:  מן  ציטט  האורח.  לעבר  נכחו 
(עזרא ד, ג) - "אלוקי השמים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו, ולכם 

אין חלק וצדקה וזכרון בירושלים" (נחמיה ב, כ) !
אם נכמר לבם והמו רחמיכם אדרבה, תרמו כספים להחיות נפשות - 

אבל בהיכלי התורה אין לכם חלק, ולא ניתן לכם דריסת רגל!"
חשכו עיני מנהלי המוסודת, הבינו שלא יראו פרוטה, והמצב אכן היה ללא 
נשוא. רטנו, מדוע הנחרצות. למה טרק את הדלת, לא הותיר סדק להדברות, 

אולי אפשר להציע לגשר, לפשר -
דוקא יושב ראש ההסתדרות הציונית הפתיע: "שמעו" אמר, "שנים יודעים 

פה  בבהירות מה הם רוצים. אני, והוא. האחרים, שלא יתערבו"...
וכבר הזכרתי דברי הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בבאור דברי 
הגמרא (מגילה יב ע"א) ["והשתיה כדת אין אונס, כי כן יסד המלך על כל רב 
והמן.  מרדכי  כרצון  לעשות  ח),  א,  (אסתר  ואיש"  איש  כרצון  לעשות  ביתו' 
מרדכי, דכתיב: "איש יהודי היה" (אסתר א, ח). המן "איש צר ואויב" (אסתר 
ז, ו). ותמוה, שהרי המשתה נערך "לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול 
אלו  איש"  ש"איש  יאמרו  ואיך  ולרבבות,  לאלפים  ה),  א,  (אסתר  קטן"  ועד 

מרדכי והמן?
אלא שבכל שושן היו שני "אנשים", שדרכם נהירה והם חותרים בנחישות 
ניסו  השאר,  כל  האחרת.  לסטרא  והמן  הטוב,  לצד  מרדכי  מטרתם.  להשגת 

לתווך ולפשר...
יעקב לצד הטוב, ועשו לסטרא האחרת.

פנחס לצד הטוב, וזמרי לסטרא האחרת.
אליהו לצד הטוב, ואחאב לסטרא האחרת! 

(והגדת)
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שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.



 

  

 

 אליהו הנביא
רגום יונתן: אני בתו .לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹוםִהְנִני נֵֹתן 

כורת עמו ברית שלום ואעשה אותו מלאך קיים 
 שיחיה לעולם, לבשר הגאולה בסוף הימים. 

 ?מאיזה שבט הוא
בדברי חז"ל מצאנו כמה דברים בענין אליהו, 

הנה כאן בתרגום ם כסותרים זה את זה. שנראי
יונתן ובעוד מקומות כתוב שאליהו הוא פנחס. 

שרבותינו התוכחו אם  פרומס )1ואילו במדרש
ובא אליהו ואמר  ,הוא משבט גד או מבנימין

כתוב  )2ובמקום אחר שהוא מבניה של רחל.
 אמר שהוא מבניה של לאה.שהוא 

 הכל אמת!
ומגלה לנו שהכל אמת. בלידתו  )3בא האריז"ל

היתה לו נשמה הכלולה משורש נשמת יוסף 
ומשורש נשמת יתרו. כשהרג את זמרי נתעברה 

אביהוא (ששתיהם היו נשמה בו נשמת נדב ו
אחת בשתי גופים). וכדי לקשר נפשם בנפש 
פנחס, הוצרך להתעבר בו נשמה משבט גד 

נפשות  3ששמו 'אליהו התשבי'. וכדי לקשר בו 
בו עוד נשמה משבט בנימין  האלו נתעבר

 .)4הנקראת גם 'אליהו'
פנחס היה כהן גדול לאחר אלעזר, לאחר 

, )5שלא רצה להתיר נדרו של יפתח הגלעדי
נדחה מכהונתו ופרחה ממנו נשמת נדב 
ואביהוא, ולא נזכר יותר עד שהופיע בימי 

 אב בשם 'אליהו התשבי'.אח
כשעלה בסערה השמימה עלתה נשמת 
'אליהו התשבי' משבט גד ונצררה בצרור החיים, 
ונשארה בו הנשמה משבט בנימין שבה הוא 
עולה ויורד תמיד, ובה יבוא ויבשר את הגאולה 

 במהרה בימינו אמן.
 

 .לזשער הגלגולים  )3  .ילקו"ש סוף נצבים )2. בר"ר עא, ט )1
מובא ה) 5. ביחוס שבט בנימין זבדה"א ח, כ א הנזכרוה )4

  .בחקותי ףוכמסופר במדרש סו חקת בהפטרת פרשת
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אם בא אליך אפיקורס להתדיין . ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים
כדי שלא תגרר  ולהתווכח אתך, אל תכנס לויכוח

שנא את ההתדיינות,  -אחריו, אלא 
 ת פסים)נ(כתו עליך לברוח ממנו כמפני אויב.
 

הם עמלי התורה. וכתוב   ְּבֵני ִיָּׂשׂשָכר.
שעתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, 

  (אור החיים) .ש"י שכר -וזהו יששכר 
 

מחלוקת מזיקה לא רק  ָקֵדׁש ִמְדַּבר ִצין.ֵהם ֵמי ְמִריַבת 
, שאינם יכולים הדור לנוטלים בה חלק אלא אף לצדיקי

אלו  –  ,לדבר בהתלהבות ושמחה
הדיבורים של  – התוצאות של מריבה, 

  מצטננים מהתלהבותם. – הקדושים, גם הם 
 (אהבת שלום) 

 
 את יהושע  -  ְלֵעיֵניֶהם. ְוִצּוִיָתה אֹתֹו

 על כך שעיניהם של ישראל יהיו שמורות שגיחשי
 (אמרי חיים)  מהסתכלות פסולה ואסורה.

 
 -אם ההקרבה שלנו זה  ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה עֹוָלה ַלה'.

, ואז ימלא ה' כל היא אש והתלהבות, אז ב
   )(קדושת לוי .משאלותיך

  

 פי לומדי תורה ככלי שרת וישמור על קדושתו
ַחת ַהּפּוִניְלֻפָוה  ּפַ ה הֹוִסיף אֹות  .ִמׁשְ ק ָלּמָ ֵיׁש ְלַדְקּדֵ

מוֹ נ'  ִוי'ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר , ִלׁשְ ַחת ַהּפֻ ּפַ ְוֵיׁש לֹוַמר '. ִמׁשְ
י לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ז ַעל ַמֲעַלת ּפִ א ְלַרּמֵ ּבָ ין , ׁשֶ ר ּבֵ מ"ח ֲאׁשֶ

ֶהם ְמנּוִיים  ַהּתֹוָרה ִנְקֵנית ּבָ ְנָיִנים ׁשֶ ָבִרים ַהּקִ ּגַם ּדְ
יו ת ְוָטֳהַרת ּפִ ַ ֹמר ַעל ְקֻדׁשּ ִריְך ִלׁשְ ּצָ גֹון , ׁשֶ ִמעּוט 'ּכְ

יָחה חֹוק'וּ  'ׂשִ ּוָמָצאִתי ַלֲחִסיֵדי , ְוַכּדֹוֶמה' ִמעּוט ׂשְ
ְתבּו  ּכָ ָרֵאל ׁשֶ יְך ַהק'(ִיׂשְ ל לֹוְמֵדי ּתֹוָרה  )ַאְלׁשִ ה ׁשֶ י ּפֶ ּכִ

ְר  ר ְיׁשָ ֵרת ֲאׁשֶ ְכִלי ׁשָ ינֹו ּכִ ּקֶֹדׁש ּדִ י ֵאין  ,תּו ָבם ּבַ ּכִ
ת ַהּתֹוָרה ַ ְקֻדׁשּ ה ּכִ ָ סּוק . ְקֻדׁשּ ּפָ ה"ְוזֶה ָהֶרֶמז ּבַ " ְלֻפּוָ
ּתֹוָרה ה ֶהָעֵמל ּבַ הּוא ּפֶ ַרךְ  ,ׁשֶ מֹו ִיְתּבָ ּבֹו ׁשֹוֵכן ׁשְ , ׁשֶ

ַחת ַהּפּוִני" ּפַ ּבּור  "ִמׁשְ ל ּדִ יו ּכָ רּוׁש ָצִריְך ְלַפּנֹות ִמּפִ ּפֵ
)חיים ן' עטר [יו"ד ט"ו תמוז]להרה"ק רבי אור החיים הק'(.ָזר

ָרָצה יֹוֵתר  ָרה ַעל ׁשֶ ּפָ ִעיר ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכַ ׂשְ
 ֵמְרצֹון ַהּבֹוֵרא

נֹות ֶנֱאַמר "ל ָאְמרּו ֲחזַ  ְרּבָ ָכל ַהּקָ ה ּבְ ָלּמָ
את' את ַלה''ּוְבֹראׁש ֹחֶדׁש ֶנֱאַמר ' ְלַחּטָ ָאַמר ', ְלַחּטָ

בָּ  פָּ "ה ַהּקָ ֵרחַ ָהִביאּו ָעַלי ּכַ י ֶאת ַהּיָ ַעְטּתִ ּמִ . ָרה ַעל ׁשֶ
אּור ָבִרים ְצִריִכים ּבֵ דֹוׁש ִאיָתא . ְוַהּדְ זַֹּהר ַהּקָ ְוִאּלּו ּבַ

ָעַלי ֶ ק ַמה ׁשּ ְתַמּתֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ָפָרה ּכְ אי , ָהִביאּו ָעַלי ּכְ ּוְבַוּדַ
אּור ָבִרים ְצִריִכים ּבֵ ַהּדְ ִהּנֵה ְיהּוִדי ָצִריְך ְוֵיׁש  .ׁשֶ לֹוַמר ּדְ

בָּ  ַהּקָ ֵלָמה ׁשֶ ֱאמּוָנה ׁשְ ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל "ה ְלַהֲאִמין ּבֶ
רּוִאים ְפָרטּות, ַהּבְ יַח ֲעֵליֶהם ּבִ ּגִ ה , ּוַמׁשְ ְוהּוא ְלַבּדֹו עֹוׂשֶ

ים ֲעׂשִ ּתֹוֵקק . ְלָכל ַהּמַ ְך ֵאינֹו ִמׁשְ הּוִדי ַמֲאִמין ּכָ ּיְ ּוְכׁשֶ
אֹות ְרצֹון ַהּבֹוֵראְלׁשוּ  ַמּלְ ָבר חּוץ ִמּלְ סֹוֵמְך ּובֹוֵטַח , ם ּדָ

ל ְצָרָכיו ן לֹו ּכָ הּוא ִיּתֵ אי , ָעָליו ׁשֶ ַוּדַ הּוא ָצִריְך ּבְ ּוַמה ׁשֶ
יַע ֵאָליו ֶזה ְרצֹון , ַיּגִ ַע ַעְצמֹו ה' ְוִאם ֵאין ּבָ ַמה לֹו ְלַיּגֵ

יָלא ֹלא , ְלֶהֶבל ָוִריק ּמֵ ּמִ ָבר ׁשֶ יַע ֵאָליוַעל ּדָ ְוִהּנֵה . ַיּגִ
ְטְרָגה ַעל ַהחָֹמה ְוָאְמָרה  ּקִ ׁשֶ ֵרַח ּכְ ֵני  ִאי'ַהּיָ ר ִלׁשְ ֶאְפׁשָ

ֶכֶתר ֶאָחד ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ׁשְ ּיִ ְהֶיה אֹוָרּה ', ְמָלִכים ׁשֶ ּיִ ָרְצָתה ׁשֶ
ה ְוִנְתַמֵעט אֹוָרהּ ה', יֹוֵתר ֵמְרצֹון  ָלֵכן ָאַמר  .ָלֵכן ֶנֶעְנׁשָ

בָּ  ָרה''הָ "ה ַהּקָ ּפָ ָרה , ִביאוּ ָעַלי ּכַ ּפָ לֹוַמר ָהִביאוּ ּכַ  'ָעַלי'ּכְ
ְרִציֶתם ְלַמְעָלה ֵמְרצֹון ַהּבֹוֵרא ֶ ַעל ֶזה , ַעל ַמה ׁשּ ׁשֶ

ֵרחַ  י ֶאת ַהּיָ ק . ִמַעְטּתִ ְתַמּתֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְוַעל ֶזה ָאַמר ַהזַֹּהר ּכְ
ָעַלי ֶ י, ַמה ׁשּ ן ּוַמְמּתִ ִעיר רֹאׁש ֹחֶדׁש ְמַתּקֵ ְ ׂשּ ק ַעל ֵחְטא ׁשֶ

ּתֹוְקקּותוֹ  ִהׁשְ  .ָהְיָתה יֹוֵתר ֵמְרצֹון ַהּבֹוֵרא ֶזה ׁשֶ

במדרש: בדין הוא  .ִּפְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
הרי אין הקב"ה מקפח  ריך להביןשיטול שכרו. וצ

 כאןומה החידוש שאמר דוקא  ה,שכר כל ברי
ה ל פי מלפרש עויש '. בדין הוא שיטול שכרו'

דשכר מצוה בהאי  םטעהשכתב הפרי מגדים 
ה' אינו מאמין באדם ויכול להיות ש ,עלמא ליכא

על הראשונות ואז לא מגיע לו ויתחרט שיתהה 
כתב בשם הזוהר  'אהבת יונתן'בספר והנה שכר. 

הרענס שוב אין יצרבדרך הכל מי שמת וחיש
הביא בשם מדרש  'מתנות כהונה'וב .שולט בו

ונכנסה בו נשמת נדב  חסרחה נשמתו של פנפש
"פנחס בן אלעזר" הפסוק ה מבואר בזואביהו. ו

 חיים מאיר פרנקל;  למידים שהביאו חומר לגליון:ת



 

 

עכשיו שנכנסה בו ו',בן אלעזרעד עכשיו היה 'ש
ואם  ,נשמת נדב ואביהוא הוא "בן אהרן הכהן"

 ,נס אין יצה"ר שולט בובנכנס בו נשמה אחרת 
אם הקב"ה חושש שיתהה על הראשונות אין לכן 

  (ילקוט הגרשוני) .שיטול שכרוכן בדין הוא 

יש לתמוה  א.ִזְמִרי ֶּבן ָסלּוה וגו' ְוֵׁשם ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהֻּמּכֶ 
מדוע בשעת המעשה לא כתב שמו, ורק עכשיו 
כתב שמו. ויבואר על פי מה שאמרו חז"ל 
שלאחר פטירת האדם יש מלאך ששואל את שמו, 
ואם אינו יודע הוא מכהו וחובטהו. וצריך להבין 

לחובטו מדוע צריך ממה נפשך אם רשע וראוי 
לשאול לשמו. וגם מה הטעם שאינו זוכר שמו. 
אלא ידוע ששמו של אדם היא החיות שבו, דהינו 
אם שמו 'משה' הוא מקבל חיותו מאותיות 

, ואם מתנהג בדרך התורה 'ה 'ש 'התורה שהם מ
הרי אותיות שמו מלאים חיות, ואף מילוייהם 

 י"ןש, "םמ"ם מ(ומילויי מילוייהם  "א)הי"ן ש"ם ממ(
כפי ערך מעשיו, ואם ח"ו  ל"ף)א"א הו"ן, נ ו"די

חוטא מתרוקן החיות משמו לפי  ערך החטא. לכן 
שואל המלאך לשמו ואם אינו זוכר זה מראה 
שחטאיו מרובים שעד שלא נשאר מעט חיות 

והנה כשחטא זמרי  בשמו, לכן מכהו וחובטהו.
בחטא נורא זה שנשא בת אל נכר, בשעת מעשה 
כמעט ולא נשאר חיות בשמו, לכן לא נזכר שמו 

'הבועל ארמית שם, אך לאחר שקיים בו פינחס 
קנאין פוגעין בו' כדינה וכהלכתה, בזה תקן אותו 
וחזר אליו חיות שמו, לכן אחר שמספר מה 
שעשה פנחס, חוזר ואומר "ושם איש ישראל 

 (ערבי נחל) מוכה" וגו', כי שוב היה לו שם.ה

ברש"י: עשאו ככלי  .ַוִּיְסמֹ ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצּוֵהּו
ו בזה. עוד קשה כוונתמלא וגדוש. וצריך להבין 

פטירת משה כתיב "ויהושע בן נון 'מלא'  דלאחר
רוח חכמה כי סמך משה את ידו עליו", כתוב רק 
מלא וכאן הוסיף רש"י ואמר 'מלא וגדוש'. ויש 

שבימי לומר דהוקשה לרש"י דהרי אמרו חז"ל 
שלשת אלפים הלכות, משה נשתכחו אבלו של 

ואם כן איך כתוב שיהושע היה מלא רוח חכמה, 
שמשה עשאו 'מלא וגדוש', לכן אומר כאן רש"י 

 (כגודש הזה העולה למעלה על שפת הכלי)ואותו גודש 

                                                      
ֵּביַרב "י ַמֲהִר הֹוִסיף , ִיָּתֵכן ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָחַזר ִמַּדֶּמֶׂשק ִלְצַפת 1

ּוְלִפי (ַעְצמֹו ִלְסמֹ עֹוד ֲחָכִמים נֹוָסף ַעל אֹוָתם ַאְרָּבָעה ֶׁשִּנְסְמכּו 
ּוְרֵאה  -ֶׁשֲעָׂשָרה ְזֵקִנים ִנְסָמכּו ה' ַהַּקָּבלָ ת ַׁשְלֶׁשלֶ 'ֶזה ִיָּתֵכן ְּכִדְבֵרי 

הם שלשת אלפים ההלכות, ובימי אבלו של משה 
כשנשתכחו ההלכות נשאר יהושע רק 

 רבי יוסף שטיינהארט אב״ד פיורדא ( .'מלא'
 )']כמוצא שלל רב'[הובא בספר  

רמז  אמרמענדיל מרימנוב זצוק"ל  הרה"ק רבי
הגם כי קרח בעל  ,ּוְבֵני קַֹרח א ֵמתּו :הפסוק

תלמידיו בעלי  - 'בני קרח'המחלוקת מת, אבל 
יש התנגדות ודור , כי בכל דור 'לא מתו'ת המחלוק

מבעלי המחלוקת על הצדיקים וההולכים בתום.
 (אגרא דכלה)  
 מ

אמר  הגאון רבי אברהם תאומים אב"ד זאלישטשיק
בדרך הלצה, כי במקום שיש רב היודע ומוכיח את 
בני העיר, מטבע הדברים שהמון העם שונא אותו 
ומקללים אותו בכל מיני קללות, ודרכם של בני 
אדם לקלל 'שהרוח יקח אותו', או 'שיכנס רוח 
בעצמותיו', וחשש משה רבינו שלא ירצה איש 
להיות על העדה כדי שלא יקבל עליו את 'ברכת' 

י ָהרּוחֹת ְלָכל  ֵק ִיְפֹקד ה' ֱא לכן בישוחות. הר
אתה תהיה אלקי על , ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה

 הרוחות וכך יוכלו למנות 'איש על העדה'.

 {ה} ּפּוְלמּוס ַהְּסִמיָכה
ֵּביַרב "י ַהּפּוְלמּוס ַהָּגדֹול ְוַהָּקָׁשה ֵּבין ַמֲהִר  :ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם

 .ְּבִעְנַין ַהְּסִמיָכה"ח ְוָהַרְלּבַ 

עֹוד  ַא ַעל ַאף ַהּוִּכּוַח ַהָּגדֹול ִנְמְׁשָכה ַהְּסִמיָכה
 .1ּדֹורֹותַּכָּמה 

 ַהֵּבית יֹוֵסף
ֵמִביא ַמה  )ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא( ׳ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים׳ְּבֵסֶפר 

 ֲחָזַרת ַעל ַנְפְׁש ָמַסְרָּת  ִּכי "ְוַיַען: 2ֶׁשָאַמר לֹו ַהַּמִּגיד
 ִמָּכל ֻמְסָמ ִלְהיֹות ִּתְזֶּכה ְליֹוְׁשָנּה, ַהְּסִמיָכה ֲעֶטֶרת
 ַאְחִזיר ָיְד ְוַעל, ָלָאֶרץ חּוץ ּוֵמַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ַחְכֵמי

.3ִחּבּוְר" ִלְגמֹר ְוֲאַזֶּכ ְליֹוְׁשָנּה ַהְּסִמיָכה

 ).14 ְלַהָּלן ֶהָעָרהד עֹו
 .ַאַחר ַהְּסִמיָכה הָׁשנָ  5 -ג" ' ְלִניָסן ְׁשַנת ַהש"הם ַׁשָּבת ְליֹואֹור " 2
  ֵעֶר(ם' ַהְּגדֹוִלים ֵׁש 'ּבְ "א ַהִחיָד ב ָּכאן ַהָּמקֹום ְלָהִביא ַמה ֶׁשּכֹוֵת  3



 

 

"ת עֹוד זֹאת ָמָצאנּו ַמה ֶׁשָּמָרן ַעְצמֹו ּכֹוֵתב ְּבׁשּו
 ֻמְמֶחה ַהּזֹאת ָהִעיר ִּדין "ֵּבית: יז)ִסיָמן (ַאְבַקת רֹוֵכל 
 ֶׁשָּׁשַמְענּו ַהְּמקֹומֹות ִמָּכל ּוְבִמְנָין ְּבָחְכָמה ְלַרִּבים, ְוָגדֹול

ם, ְׁשֵאלֹוָת  ָלֶהם ָיִריצּו ָהָאֶרץ ַּכְנפֹות ׁשֹוְמָעם, ּוֵמַאְרַּבע
 ִּדין ֵּבית ֶׁשֵּכן, ִּדין ָיׁשּובּו, ְוֵכיָון א ְּתׁשּוָבָתם ִּדְבֵרי ְוַאַחר

 ַהְּקִהּלֹות ָּכל ֶׁשִּמְנהּום ֶׁשֵּכן ָלֶהם, ָּכל ֵיׁש ַהָּגדֹול
 .4ֲעֵליֶהם"

ָאְמָנם ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו א ַהְזִּכיר ָמָרן ֶאת ַהִּדין 
חֶֹׁשן ( 6ֵבית יֹוֵסף''ַא ְּב , 5ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְסמֹ ַּבְּזַמן ַהֶּזה

"ָהִאיְדָנא... : ִּבְתִחָּלה ָּכַתב. ִהְזִּכיר ִּדין ֶזה רצה)ִמְׁשָּפט 
. ְסמּוִכים" ֵליָּכא ְּדַהְׁשָּתא ְקָנסֹות... ֵּכיָון ִּדיֵני ָּדִנין ֶׁשֵאין

 ֶאְפָׁשר ַנִּמי ְּדַהְׁשָּתא "ְוֶאְפָׁשר: ַא ַאַחר ָּכ ּכֹוֵתב
ד'  ָהַרְמַּב"ם ְּבֶפֶרק ֶׁשָּכַתב ַמה ִּפי ַעל ְסמּוִכים ְלִהָּמֵצא

 .ְוכּו' ַסְנֶהְדִרין" ֵמִהְלכֹות
 ִֹלְסמ ִעם ֹזאת ָיַדְענּו ִּכי ָמָרן ְּבַעְצמֹו ִהְמִׁשי

ַמה ֶׁשָּידּוַע ִהיא ְסִמיָכתֹו ֶׁשל ַּתְלִמידֹו . ְזֵקִנים ַאֲחָריו
ְוִלְכאֹוָרה ַּגם ַּתְלִמידֹו ַרֵּבנּו ַיֲעקֹב , ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַאְלִׁשי

ִנְסַמ  7ֵּביַרב ָהִראׁשֹון"י ְכּדֹו ֶׁשל ַמֲהִר נֶ  -ֵּביַרב ַהֵּׁשִני 
 .ִמֶּמּנּו

 ּדֹור ְרִביִעי
"א ַהִחיָד . ְסמּוִכים ֵאּלּו ָׁשבּו ְוִהְסִמיכּו ּדֹור ְרִביִעי

ַמְזִּכיר  א ס"ק ז)חֶֹׁשן ִמְׁשָּפט ִסיָמן (ף' יֹוֵס י ִּבְרּכֵ 'ְּבִסְפרֹו 
ְוכֹוֵתב , רצה)ְּבִסיָמן "ל ַהּנַ ( ׳ֵּבית יֹוֵסף׳ֶאת ִּדְבֵרי ַה 

ּומֹוִסיף . ֵּבי ַרב ַרּבֹו"י ִּדְסִביָרא ֵליּה ְּכִׁשיַטת ַמֲהִר 
                                                      

ְוַדע ֶׁשִּקַּבְלִּתי ִמִּזְקֵני ּתֹוָרה ְוִיְרָאה ֶׁשָּׁשְמעּו ִמֶּפה : "ף')יֹוֵס ת ֵּבי'
ְמַיֵּסד (ַחִּיים ַאָּבאלֹוַעִפָיא מוה"ר ָקדֹוׁש ָהַרב ַהָּגדֹול ִעיר ְוַקִּדיׁש 

ֶׁשַּקָּבָלה ְּבָידֹו ֶׁשַעל ְּכַלל ָמָרן ִּבְפַסק ֲהָלָכה  ,)ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ִּבְטֶבְרָיא
 םְוָהַרְמַּב" ףָהִרי" :ֶכת ַאֲחֵרי ְׁשָׁשה ַעּמּוֵדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאלָללֶ 

ְוָכ ָהָיה  .ִהְסִּכימּו ָקרֹוב ְלָמאַתִים ַרָּבִנים ְּבדֹורֹו ,ְוכּו' שְוָהֹרא"
ִּכי ָכל ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִּכְפַסק ָמָרן ִהֵּנה  ,ְמַרְּגָלא ְּבפּוֵמיּה ְּדָהַרב ַהִּנְזָּכר

ְודֹוְרֵׁשי ְרִׁשימֹות ָאְמרּו ִּכי ָלֵכן ִנְקָרא ". ְּכָמאַתִים ַרָּבִניםהּוא עֹוֶׂשה 
 .ְסַמ'נִ ם ָּבִני'ַר ם ָּמאַתיִ 'ִמ  ָראֵׁשי ֵּתבֹות ן' ָמָר 'ְּבֹתַאר 

ֲאָבל ַוַּדאי ְמַלֶּמֶדת . ֶרֶמז ַעל ַהְּסִמיָכה ֵיׁש ָּכאן ֲאָבל ֵאין זֹו ְרָאָיה 4
ִנַּתן . אֹוָתנּו ַעל ַּגְדלּוָתּה ְוִיְקָרָתּה ֶׁשל ַהִּיּׁשּוב ִּבְצַפת ְּבאֹוָתם ָׁשִנים

ְלַהְסִמי ָּכאן ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ִדי ַלאַטאׂש ֶׁשָּפָנה ִּבְׁשֵאָלה 
ֹוְׁשִבים ַעל ִּכֵּסא ָרם "ַמְלֲאֵכי ֱאִקים ַהּי: ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון ְלַרָּבֵני ְצַפת

 .א, ְּבכַֹח ַסְנֶהְדִרין ַהּיֹוְׁשִבים ְּבִלְׁשַּכת ַהָּגִזית"ָּׂש ְונִ 
ְוַרק , ִיָּתֵכן ִּכי א ְּכָתָבּה ַיַען ִּכי ֶזה ֶאְפָׁשִרי ַרק ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 5

ן ֵאינֹו נֹוֵגַע ָלכֵ , ִּבְתַנאי ֶׁשַּיְסִּכימּו ָלֶזה רֹוב ַהֲחָכִמים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ְואּוַלי ַאף ֵעֶקב ַהְּסִמיכּות ַלּפּוְלמּוס ַהָּגדֹול ֶׁשָהיּו . [ְלַמֲעֶׂשה ָּכל ָּכ

ִנְמַנע ַרֵּבנּו , ְמעָֹרִבים ּבֹו ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוִמְצַרִים ְוַדֶּמֶׂשק
 ].ִמְּלָכְתבֹו

ָּגָהה ִנְׁשְלָמה ִּבְׁשַנת ְוַההַ שב, ֶׁשִהְׁשִלים ָמָרן ְּכִתיָבתֹו ִּבְׁשַנת  6
 ).ִּנְכָּתב ְּבֵבית יֹוֵסף ְּבִסּיּום ֵחֶלק חֶֹׁשן ִמְׁשָּפטשיד (ּכַ 

ַרִּבי , ֵּביַרב ַהָּזֵקן ָהָיה ֵּבן ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶׁשִּנְפַטר ַעל ָּפָניו"י ְלַמֲהִר  7
ָמָרן ַהֵּבית הּוא ָהָיה ַּתְלִמיד . ַיֲעקֹב ֶזה ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם

ַמֲהַר"ם  ַהּקֶֹדׁש ַיד ִמָּטֳהַרת ָרִאיִתי "ַוֲאִני: ְוכֹוֵתב
ְסִמיָכה זלה"ה ְּכַתב ַאְלִׁשי ַהָּקדֹוׁש ְלָהַרב ֶׁשִהְסִמי 

 ִנְסַמ ֶׁשהּוא ְּבַגָווּה זלה"ה, ּוְכִתיב ִויָטאל מֹוַה"ר ַחִּיים
למהרח"ו  ָסַמ ֶזה זלה"ה, ּוְבכַֹח  ֵמַהר"י ָקארֹו ִמָּמָרן

 .זלה"ה"
"י ִּכי ַמֲהִר  8עֹוד זֹאת ָמָצאנּו ִּבְכָתב ַיד ָיָׁשן נֹוָׁשן

 "ֲאַנְחנּו: ְוֶזה ְלׁשֹון ַהְּכָתב, ֵּביַרב ַהֵּׁשִני ִהְסִמי ַּגם הּוא
 ַהֻּמְסָמ ָהַרב ִמִּפי ַהֻּמְסָמִכים ]ַהֲחתּוִמים ַמָּטה-[הח"מ 

מו"ה ַיֲעקֹב ֵּביַרב נ"י ַּכֲאֶׁשר ָּכַתב ְּבָיֵדינּו, ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו 
 א יּוַכל ְלַהְסִמי ,ֶׁשְּבָכל ְיֵמי ָהַרב ר' ַיֲעֹקב ַהֻּמְסָמ
 ְֹוִאם ִנְסמ .ׁשּום ָאָדם ִּכי ִאם ַּבֲחבּוַרת ָהַרב ַהֻּמְסָמ

ָאָדם ֶׁשֹּלא ַּבֲחבּוָרתֹו, ֲהֵרי ַהְּסִמיָכה ַהִהיא ְּבֵטָלה  ׁשּום
ְוֵאין ָּבּה ַמָּמׁש. ְוַקָּבָלה זֹו ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ְּבִבּטּוי ְׂשָפַתִים 

, יֹום ה)ִּכְׁשבּוָע ה ֲחמּוָר א ְוִהים ְּבִפיֶה  אֹוָתּה ֶׁשָאְמרּו-(ַמָּמׁש 
 ּוָבאּו. ְוַקָּים" 9ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ְלחֶֹדׁש ְמַנֵחם ו"ל 'ְּבִׁשִּׁשי '

ֶאְלָעָזר ַאְזְּכִרי, מֶֹׁשה ֵּבי  ,10מֶֹׁשה ַגַלאְנִטים: ֶהָחתּול ַע 
 12, ַאְבָרָהם ַּגְבִריֵאל, יֹום טֹוב ַצֲהלֹון, ִחָּיא ָהרֹוֵפא,11ַרב

 13.14ַיֲעקֹב ַאּבּוְלַעִפָיא
 ַאֲחִרית ָּדָבר

ַּבּדֹור ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָהְלָכה ְוִהַּדְלְּדָלה ַהִּיּׁשּוב 
 .ּוִמֵּמיָלא ָּפְסָקה ָלּה ַהְּסִמיָכה, 15ִּבְצַפת

 "ַוִּיְסמֹ ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצּוֵהּו"ָּתם ְוִנְׁשַלם ְּבֵסֶדר 
מי שיש לו להעיר ולהוסיף, מעם השלמת המאמר נבקש בזאת 

 או למייל הרשום מטה 04-6668170נא לשלוח לפאקס. 

 .ָלֵכן ִמְסַּתֵּבר ְלָהִניַח ִּכי ִקֵּבל ְסִמיָכתֹו ִמָּמָרן, יֹוֵסף
 תרמ"ב.ְדַּפס ַאף הּוא ְּבסֹוף ְלבּוֵׁשי ְׂשָרד ְּדפּוס ְקָראָקא נִ  8
 .א ָיַדְענּו ַמְׁשָמעּות ָראֵׁשי ֵּתבֹות זֹו 9

ְוִׁשֵּמׁש ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְצַפת , ָהָיה ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו 10
). ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּבַרָּבנּות ְלַאַחר ַהֵּבית יֹוֵסף"ט (ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַהַּמִּבי

: ְּבִעְנַין ְיָבָמה(שאלה סז) ְמַעְנֵין ְלָהִביא ָּכאן ַמה ֶׁשָּכַתב ִּבְתׁשּוָבה 
ָרֵאל ְסמּוִכים ָלַעד ּוֻמְכָרח ָלבֹא ַהְּיָבָמה ִּבְמקֹום ֻמְמִחים ְּבֶאֶרץ ִיְׂש "

 ."ְלעֹוָלם
 .ַהֵּׁשִני"י ְּבנֹו ֶׁשל ַמֲהִר  11
ַהְּכָלל הּוא (אי"ה), ָהְרׁשּוִמים ָּכאן ְראּוִים ְלַמֲאָמר ִנְפָרד  12

ֶחְלָקם ַאף נֹוְלדּו , ֶׁשֻּכָּלם ַׁשָּיִכים  ַלּדֹור ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשל ַחְכֵמי ְצַפת
"י ְוַאף ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַמֲהִר , ָכהְׁשַנת ַהְּסִמי -צח"ר ְלַאַחר ְׁשַנת 
 ש"א).ְׁשַנת (ֵּביַרב ַהָּזֵקן 

ֲאִבי ַרִּבי ַחִּיים ַאּבּוֲעְלִפָיא ַּדָּין , ֵּביַרב ַהָּזֵקן"י ֶּבן ִּבּתֹו ֶׁשל ַמֲהִר  13
ֶנֶכד ֶנְכּדֹו ָהָיה ַרִּבי (ִּבְצַפת ְוַאַחר ָּכ ְּבֶחְברֹון ְוִנְטַמן ִּבירּוָׁשַלִים 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל (ים ַאּבּוֲעְלִפָיא ְמַיֵּסד ַהִּיּׁשּוב ַהְּיהּוִדי ִּבְטֶבְרָיא ַחּיִ 
 ).)3ְּבֶהָעָרה 

ַהֵּׁשִני "י ֵּביַרב ַהָּזֵקן ְלֶנְכּדֹו ַמֲהִר "י ַרִּבים ָטעּו ְוֵעְרבּו ֵּבין ַמֲהִר  14
ְוֵהִביאּו ֵמֵאּלּו ַהְּמנּוִיים ָּכאן ִעם ֵאּלּו ֶׁשִּנְסָמכּו , )13ְרֵאה ֶהָעָרה (

ם ֵּביֵניֶה ב ִעֵר ה' ַהַּקָּבלָ ת ַׁשְלֶׁשלֶ 'ְוִיָּתֵכן ִּכי ַּגם [ֵּביַרב ַהָּזֵקן "י ִמַּמֲהִר 
 ].ְוָלֵכן ָּכַתב ֶׁשֲעָׂשָרה ִנְסָמכּו

 .ֶּבָעִתידאי"ה ְּכִפי ֶׁשַּנְרִחיב  15
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 ליקוטים נפלאים 
 פנחספרשת 

 
 ששמו מחסידיו לאחד הלצה בדרך פעם אמר הצדיקים אחד
 אתו לדבר מיעטו אנשים כן ומחמת גדול קנאי והיה פנחס היה

 לפעמים בלק חוקת פרשיות שהנה, בבדידות חי והיה
, הפעמים ברוב מחוברות מסעי מטות פרשיות וכן, מחוברות

 אינה ל"הנ פרשיות באמצע הנמצאת פנחס פרשת ואלו
 . לאחר מתחבר ואינו קנאי היה פנחס כי הוא והטעם, מחוברת

 

 את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס"
 )יא, כה" (ישראל בני מעל חמתי

 פוטי בן הראיתם. אותו מבזים השבטים שהיו לפי י"רש פירש
 וייחסו הכתוב בא לכך? זרה לעבודה עגלים אמו אבי שפיטם זה

 . אהרן אחר
 מפחיתה שהוא נכדו של אהרן העובדה האם נשאלת: והקושיה

 ומתרץ? זרה לעבודה עגלים שפיטם השני הסבא של חלקו את
" אורות טללי"ב דבריו הובאו( ל"זצ מיארטשוב יואל רבי הגאון

 כי. פנחס על גדול שבח לומר באה שהתורה) קלר הרב של
 לעבודה עגלים שפיטם מסבו שירש התכונות את לו יש אמנם

 צדיק שנהיה עד עצמו על עבד, התורה מעידה, הוא אך. זרה
. לו הוא גדול שבח כן ואם, אהרן אחרי רק המיוחס גמור

 . זו לדרגה שהגיע עד עצמו את ולַעּבֵד לעבוד שהצליח
 

 )יא, כה" (ישראל בני מעל חמתי את השיב"
 בין ההבדל את לראות ניתן, ופנחס בלק הפרשיות בסמיכות

 ופחד מורא מלא מואב מלך בלק; בגויים למנהיג בישראל מנהיג
 את לשכור שליחים שולח הוא? תגובתו ומה, ישראל בני מפני

 עסוק אך, גדול ומכשף קוסם עצמו הוא. בלעם של שירותיו
 את לפצות אפילו מתעצל, ובתענוגיו בחינגאותיו ושטוף מדי
". בידו רומח וייקח... פנחס וירא, "פנחס כן לא. ולקלל שלו פיו

 במקום. אחרים ידי על תיעשה שמלאכתו ממתין אינו פנחס
 הוא, לישראל אורבת וסכנה' ה חילול ויש, אנשים שאין

 מדבר, ועושה אומר, מלחמה איש להיות והופך משתדל
 . ומקיים

 ) התורה על(
 

 )יא, כה" (קנאתי את בקנאו"
 .)י"רש" (לקצוף לי שהיה הקצף את בקצפו"

 פנחס זכה שעבורו המעשה עיקר: פיינשטיין משה רבי אומר
 אלא התעצל שלא. זריזותו על הוא, שלום וברית רב כה לשכר

 שזריזים ללמדנו. לעשותו אמור היה ה"שהקב דבר ועשה קם
 . ולשכר לכבוד ראויים, למצוות המקדימים

 

 )יא, כה" (בתוכם קנאתי את בקנאו"
 החדיר, זמרי את והרג' ה קנאת את פנחס שקינא זה ידי-על

 שלא, הקנאות מידת את -" בתוכם" את ישראל כל לב בתוך
 . עבירה-עוברי בקרבם לסבול יוכלו

 זאת-בכל', ה קנאת מקנא, וחריף עז כה היה שהוא פי-על-ואף
 . מהם התבדל ולא ישראל כל עם מעורב -" בתוכם" נשאר

 

  " שלום בריתי את לו נותן הנני אמור לכן"
 )יב, כה(

, ותורתו ישראל למען כזו נפש מסירות פנחס שהראה אחרי
 אנו שלצערנו כפי, ורדיפות במחלוקת לו ישלם שהעם' ה חשש
 שייתן הבטיחו לכן, נאמנים הציבור למנהיגי שמשלמים רואים

 .שלום בריתו את לו
 )מפראג אייבשיץ יונתן' ר(
 

  " שלום בריתי את לו נתן הנני אמור לכן"
 )יב, כה(

 .)י"רש( שכרו" שייטול הוא "בדין
 ממלא אלא איננו שכן, מעשיו בעד לשכר ראוי אדם אין הדין מן

 יתברך השם אלא. שכר מגיע אינו חובה מילוי ובעד חובתו
. הטובים מעשיהם בעד שכר ומשלם ברואיו עם חסד עושה

 לאיש תשלם אתה כי החסד' ה ולך: "הפסוק של פשוטו וזהו
 אלא אינו כמעשהו לאיש אתה שמשלם זה גם -" כמעשהו

 ... חסד
 שהוא דברים אדם כשעושה אלא, אמורים דברים במה אך

 ואין הלכה" שהוא דבר עשה הלא פנחס אבל. לעשותם מחויב
 מחייבים היו לא דין בית פי לשאול בא היה שאילו -" כן מורין
 ... בחסד ולא בדין שכרו לו מגיע ממילא הרי, זאת לעשות אותו

 )ל"ז ם"הרי החידושי בשם יהודה דגל( 
 

 )יב, כה..." (שלום בריתי את לו נותן הנני"
 להערכה פנחס זכה ולמה מה על: אומר היה סורוצקין זלמן רבי

 ואהרן, העגל במעשה בפרץ שעמד משה ואילו, זו מופלגת
? כזאת תודה להכרת זכו לא, קרח בדבר המגפה את שעצר

. ציבורי תפקיד כל תפס ולא", עמך"מה אחד היה פנחס אלא
 להתמודד איך יודעים אינם ישראל בני עדת וכל משה כאשר

 על המעיד דבר, בפרץ ועומד פשוט יהודי קם, קשה מצב עם
 כאשר, הדברים מטבע. למופת נפש ומסירות עילאית גבורה

 לא מסיתו יצרו, בישראל הנעשית גדולה נבלה רואה אדם
? חולה למיטה בריא ראש תכניס כי לך מה: לו ואומר להתערב

 מבקש: שיאמרו יהיו, טובה לך יכיר לא איש, בראש תקפוץ אם
 למרות אם. בראש קופץ הדיוט: שילגלגו ויהיו, להתבלט אתה

 בני עדת וכל משה לעיני' ה קנאת לקנא פנחס יצא זאת כל
 את וכבש עצמו על שגבר על, הזה הכבוד לכל הוא ראוי, ישראל

 . יצרו
 

 )יא, כו" (מתו לא קרח ובני"
 לא קרח ובני" כן פי על ואף, המחלוקת אבות אבי היה קרח
 חיים ירדו, לקרח הצטרפו שרק, ואבירם דתן ואילו". מתו
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 מחלוקת לבעלי המסייעים של שעוונם ללמדך. שאולה
 . עצמם המחלוקת בעלי משל גדול, להם לא ריב על המתערבים

 
, מתים לא מחלוקת בעלי: אומר היה מרימנוב מנדל מנחם רבי
 עד וקיימים חיים קרח בני. מוסר לוקחים ולא, לקח לומדים לא

 ריב לחרחר ועולים מבצבצים הם השאול וממעמקי, היום
 . ומחלוקת מדנים ולהרבות בישראל

 

 )טז, כו" (האזני משפחת לאזני"
 לא למה יודע ואיני, אצבון משפחת שזו אני אומר: "י"רש כתב

  ."שמו על משפחתו נקראת
 ? לזה זה השמות לאלו יש שייכות מה תמהו ורבים
 של אצבעותיו מה מפני, ל"רז שאמרו: ה הקדוש"השל וביאר
 יניח הגון שאינו דבר אדם ישמע שאם ליתדות דומות אדם

 של אצבעותיו שנבראו דהיינו.). ה כתובות( באזניו אצבעותיו
 ואצבון, רע דבר ישמע שלא באזניו לתחבן כדי, כיתדות אדם
 דבר מלשמוע אזניו ויאטום לאוזן האצבע שיתחב", אצבע" כמו
 לבין, האצבע שזהו" אצבון"ה בין השייכות זוהי ואם כן, רע

 . האוזן לצורך שזהו" אזני"ה
 

 )ז, כז" (דוברות צלפחד בנות כן"
 המוני על ושוחחו מליפנה ישראל-נחום רבי עם חסידים ישבו
 מעיינם וכל, צדיקים של לפתחם שמשחרים ישראל-בית

 יהודי כאשר: "ואמר הצדיק נענה. בלבד הגשמיים בצרכיהם
 שיוכל על מנת - שמים לשם היא שכוונתו ודאי, גשמיות מבקש
 ". ולמצוות לתורה ילדיו את ולגדל טובים ומעשים מצוות לקיים

 נחלת את לקבל וביקשו משה אל צלפחד בנות כשבאו: והוסיף
 העושר ידי-שעל - שמים לשם כוונתן את משה פירש, אביהן
 משפטן את משה ויקרב' :שנאמר מה זה'. ה את לעבוד יוכלו
 כשאיפה ופירשה' ה אל תביעתן את' קירב' הוא -" ה לפני

 . ה"לקב להתקרבות
 כוונתן אכן זו -' דוברות צלפחד בנות כן: 'ה"הקב לו ענה כך ועל

 . האמיתית
 

 על איש בשר לכל הרוחות אלוקי' ד יפקוד"
 )טז, כז" (העדה

 שעם, הבריות סוברים בטעות ע"זי" ם"הרי חידושי"ה ביאר
, קטנים יותר במנהיגים להסתפק העם יכול הדורות התמעטות

 למנהיגים זקוק הוא, יותר קטן שהדור ככל, הנכון הוא ההיפך
 חולה שהוא שככל חולה לאדם, דומה הדבר למה. יותר גדולים

 . יותר גדול לרופא זקוק הוא גדול יותר
 

 על איש בשר לכל הרוחות אלוקי' ה יפקוד"
 )טז, כז" (העדה

): א. נח ברכות( ל"חז אמרו"? בשר לכל הרוחות אלוקי" מהו

 שאין -' הרזים חכם ברוך: 'אומר, ישראל אוכלוסי הרואה"
 השוני מתוך". לזה זה דומים פרצופיהם ואין, לזו זו דומה דעתם

 אנו לומדים, לזה זה הם דומים שאין, האדם בני פרצופי של
 כל"ש וכמו, חברו של לזו דומה שאינה משלו דעה אדם שלכל
 כך", אדם בני" כולל לשם מצטרפים פרצופיהם" בשר

 החכמה את ויוצרות", הרוחות" כולן הדעות כל מצטרפות
 חכם", בשר לכל הרוחות אלוקי', "לה רק גלוי זה דבר. הכללית

 . כאלה מופלאים צירופים לעשות היודע, הרזים
 ) תורה אהלי(

 

 ואשר לפניהם יבוא ואשר לפניהם יצא אשר"
 כצאן' ה עדת תהיה ולא יביאם ואשר יוציאם
 ) יז ,כז" (רועה להם אין אשר
 כוונתו ואין לצאנו ומיטיב דואג צאן רועה": סופר כתב"ה פירש

 רועה אין כי נמצא, ורכושו הונו להרבות אם כי הצאן לטובת
 מסיר נפש סכנת יגיע ואם, ולהנאתו לעצמו אלא לצאן הוא

 , מהצאן השגחתו
 לטובת נפשו מוסר הוא אלא" ישראל רועה" כן לא אמנם

, הצאן את אלא עצמו את ִיְרֶעה ולא', ה ַעם" קדשים צאן"ה
 הרועה יעמוד הסכנה בעת וגם, לפניהם ויבוא לפניהם ויצא

 השודד יבוא שאם צאן כרועה לא, לפניהם ויצא העדר בראש
 ילך ישראל רועה אלא הצאן, אחרי אל הוא יימלט הצאן מלפני
 . דווקא לפניהם ויבוא

 אין אשר כצאן ישראל עדת תהיה ולא" משה שאמר מה גם וזה
 . רועה להם אין צרה שבעת דהיינו ,"רועה להם

 

 )כ, כז" (עליו מהודך ונתת"
) עה( בתרא בבא במסכת ועוד, אמת אמרי, א"הגר ופירשו

 כפני משה פני, אמרו דור שבאותו זקנים, הודך כל ולא "'מהודך'
 הזקנים דווקא למה לכאורה', וכו לבנה" כפני יהושע פני, חמה

, החדש רבם את משראו, דור שבאותו הצעירים, אלא. כך אמרו
 ורק', לבנה כפני' אלא בצעירותו היה לא הקודם הרבי גם, אמרו
 דור שבאותו זקנים אבל', חמה כפני' ונעשה נתעלה כך אחר

 היה כבר אז אפילו כי וידעו בצעירותו גם הקודם הרבי את הכירו
 '. חמה כפני'

 

 )כ, כז( "עליו מהודך ונתתה"
 אמרודור שבאותו זקנים, הודך כל ולא) .עה ב"ב( איתא בגמרא

 דוקאלמה ולכאורה. לבנה כפני יהושע פני חמה כפני משה פני
 מ' דכל חננאל רבינו שכתב מה פי על ונראה, כך אמרו הזקנים

 אלאהראיה פי על החודש קדשו לא במדבר ישראל שהיו שנה
 ביום החמה ולא בלילה הלבנה ראו שלא משום החשבון פי על

 הנולדים שאותן ומאחר, המחנה את מכסים שהיו העננים מכח
 ורק, כן לומר יכולים היו לא והלבנה החמה את ראו לא במדבר
 ענני להם' שהי קודם והלבנה החמה שהכירו שבדור הזקנים

 )רצון שבע נפתלי( . כן לומר יכולים היו שפיר, כבוד
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 ) יא, כה" (בתוכם קנאתי את בקנאו"
 יכופר, ימחו ולא זה שבראותם כדי, כולם לעיני נקמתי שעשה"

" מעליהם' חמתי את 'השיב ובזה בפושעים מיחו לא אשר על
 נכנס, בירושלים ע"זי מסטמאר ר"האדמו כשביקר). ספורנו(

 בפניו שעומדים הקשיים את בפניו ותינה בלוי עמרם רבי אצלו
 להמשיך ר"האדמו עודדו. ישראל קדשי למען בפעילותו
 רוב פי שעל, עמרם רבי התאונן. הקשיים כל למרות במחאותיו

 יהודים עוד אליו יצטרפו שלא ומדוע, להפגנות יחידי יוצא הוא
 שלא בכך לך די, ר"האדמו לו השיב. בהם בוערת' ד שקנאת
, ואמר ר"האדמו והוסיף. שלך ההפגנות כנגד להפגין יוצאים

 קנאתי את בקנאו" הפסוק על הספורנו שכתב מה ראה הנה
 שבראותם כדי, כולם לעיני נקמתי שעשה, "לשונו וזה" בתוכם

 וסיים". בפושעים מיחו לא אשר על יכופר, ימחו ולא זה
 ". מעליהם חמתי את השיב ובזה, "הספורנו

 

  " שלום בריתי את לו נותן הנני אמור לכן"
 )יב, כה(

 הוא שילך, רבינו למשה ה"הקב שהדגיש משמע", אמור" בלשון
 רבי ביאר. שכרו על לו ולבשר ישרו על לפנחס לומר עצמו
 בעת בעמדו, אחד מלחמה שר: משל דרך על ין'מוולוז יצחק
 מתוך חיל איש בא. המערכה מן להיחלץ כיצד ידע לא, הקרב
 הלה ראוי הרי. כולם ניצלו ובכך, הדרך את לו והורה, ההמון
 ולפגיעה לעונש ראוי השר אותו בעוד, המלך מאת שכר לקבל

 לגבור יתן עצמו הוא, השר שאותו המלך ציווה כן על. בכבודו
 איש הדברים שני יתקיימו ובכך, המלך של מתנתו את החיל
 ידיו שרפו מחמת, כך. ענשו על יבוא והשר, שכרו יקבל החיל
 כדי דבר עשה ולא, בחטאו העם את שראה בעת משה של

, יתברך לשמו חיילים והגביר התחזק פנחס בעוד, מכך למנעם
 על לפנחס יאמר עצמו שהוא -" אמור לכן" משה נצטווה כן על

 . יתברך מהשם ושכרו גמולו
 )דבר העמק(

 

 ) יב, כה" (לאלוקיו קנא אשר תחת"
 פרקי( המדרש פי על ונוהגים) ה"רס' סי סוף ד"יו( הטור כתב
 עד מילה ברית עושין שאין חייך... ה"הקב ל"א כט אליעזר' דר

 אחד כיסא לעשות חכמים התקינו מכאן בעיניך רואה שאתה
 שנאמר הברית מלאך ל"ז אליהו שנקרא הברית למלאך מכובד
 שאמר על לאליהו כיסא לעשות) חפצים אשר הברית ומלאך

 ל"א, ישראל בית בריתך עברו כי' לד קנאתי קנא) יט, א מלכים(
 מכאן, בעיניך שתראה עד מילה ברית עושין שאין חייך ה"הקב

. הברית מלאך הנקרא לאליהו כיסא לעשות חכמים התקינו
 כיון, כן ה"הקב ל"א דלשבח לי נראה) ה"כ ק"ס( בפרישה וכתב

 ויש. לשכרו זה ת"השי לו נתן, מילה מצות על' לד מקנא שאתה
 שאין בני על לעז מוציא אתה ה"הקב ל"שא, לגנאי דורשין
' החי כשהיה. אותו שמקיימין תראה בעיניך, הברית מקיימין

, המשכילים אחד ידי על פעם הוזמן, בוורשה גר ל"ז ם"הרי

 לברית, לבנו בסנדקאות ם"הרי' החי את שכיבד, עול פורק
 היו, המשכיל לבית ם"הרי' החי כשבא. קודש בשבת שחל מילה
 ם"הרי' החי של כבודו ומשום, סיגריות שעישנו עול פורקי שם

 ברוחו נסער היה לביתו חזר ם"הרי' כשהחי, הסיגריות השליכו
 ואמר ם"הרי' החי נענה. שבת חילול שראה הנורא מהמחזה
 הנביא אליהו שנענש ל"חז ש"מ את הבנתי לא מימי, למקורביו

, העונש מהו), הפרישה של השני כפירוש( מילה ברית לכל לבוא
 מילה לברית לבוא הוא קשה אכן כי, לדעת נוכחתי היום אך

 בפהרסיא שבת ומחללים מעשנים יהודים ולראות, בשבת
 . מזה גדול עונש היש, ל"רח

 

 )נג, כו" (הארץ תחלק לאלה"
 לכפר סר ערב צללי נטו וכאשר, בדרך ט"הבעש נסע אחת פעם
 וקרוביהם מחותנים והנה בערב ויהי. במלון שם ללון אחד

, הלילה כל שם ושמחו, חתונה שם לעשות באו ומכיריהם
 הבוקר בהיות. בחדרו אנשיו עם ולן אליהם פנה לא ט"הבעש

, בחוץ אז עמד ט"הבעש. לדרכם לנסוע המחותנים השכימו
 אילן על עמדה אחת וציפור. לדרכו לנסוע הוא אף מוכן

, ואמר אנשיו אל ט"הבעש פנה. והכלה החתן מול וצפצפה
. הארץ תחלק לאלה, אומרת היא, אומרת הציפור מה הידעתם

 אותו לשאול הרהיבו ולא דבריו את התלמידים הבינו לא
 וראו בחייהם הצליחו שנישאו והזוג, רבות שנים לאחר. לפשרם

 זקנתו לעת לנסוע מחשבה האיש בדעת עלתה, בנים ובני בנים
 בשום רצתה לא אשתו אבל, כן לעשות והחליט, ישראל לארץ
 והלכו ביניהם להשתוות יכלו לא. ולנסוע בניה את לעזוב אופן
 פיטורין גט לקבל צריכה שהאשה דין הבית פסק. תורה לדין
 להכריחה יכול אינו הוא ואף, מלנסוע למנעו יכולה ואינה
 כפי הכריעו שביניהם ממונות לסכסוכי ובנוגע, לעלות

 נשארה והאשה, ישראל לארץ נסע האיש היה וכך, שהכריעו
 השמועה שהגיעה עד, המדינה בכל נתפרסם המעשה. ל"בחו

, החתונה בשעת כפר באותו עמו שהיו, ט"הבעש לתלמידי
 כי שאמר ט"הבעש רבינו דברי את מבינים אנו עכשיו, ואמרו
 עשתה ישראל ארץ", הארץ תחלק לאלה, "אומרת הציפור
 . כאן נשארת והיא לשם נסע הוא, הזוג בני בין חלוקה

 

 )יז, כז" (לפניהם יצא אשר"
 אשר" פירוש לבאר ויש שיעורים קובץ ספר בהקדמת מובא
, ד"הי וסרמן אלחנן' ר הגאון על כמסופר', וכו" לפניהם יצא

 הברית בארצות היה הוא, השנייה העולם מלחמת שכשפרצה
 המלחמה על וכששמע, הקדושה לישיבתו ממון איסוף לצורך
 למקום האפשרית במהירות לחזור שברצונו למלוויו הודיע
 מה יודע מי הרי, רבי, אותו שאלו ומלוויו. ברנוביץ בליטא מגוריו
 ידועים היו הלוחמים שהצדדים ובפרט, שם הרבי עם יהיה

 כדאי כן על, בעיניהם הפקר היה יהודי ודם, שפלים כרוצחים
 לכאן משפחתו את להביא נדאג ואנחנו כאן עמנו יישאר שהרבי
 ואמר, אופן בשום הסכים לא אלחנן רבי. צרכיו לכל לו ונדאג
 בשעות עדתי בני עם להיות חייב אני כרב תפקידי בתור להם
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 איך, והוסיף, לקהילתו אחראי הוא הרב, אלו וקשות טרופות
 לא ואם הרב אני הרי, צרה בעת קהילתי את להשאיר יכול אני

... ישאבו ממי, אלו קשות בשעות והתחזקות עידוד ממני ישאבו
 הרגע עד קהילתו בני עם להיות כדי לעיירתו ונסע קם ואכן

 היה וכה. ד"הי' ד קידוש על המוקד על עמם עלה והוא, האחרון
 תמוז ט"י ביום, בישיבה נדה מסכת לימודם באמצע, המעשה

 למקום כשהוליכם, להורג להוציאם ש"ימ הנאצים הגיעו א"תש
 מנוחה תוך, בשקט ודיבר, עדתו בני את חיזק אלחנן רבי, ההרג

 לא ובדיבורו, רצינות הביעה פניו ארשת, בקודש כדרכו נפשית
 בינוש נפתלי' ר מבנו נפרד לא אף, פרטית נימה כל הרגישו

 לכלל לכולם, מכוונת הייתה שיחתו), הנספים בין שהיה(
, כצדיקים אותנו מחשיבים במרומים" דבריו היו וכה. ישראל
 אנו לזאת אי, ישראל כלל על בגופותינו לכפר שנבחרנו כנראה
 הדרך, קצר הזמן... ומיד שלמה בתשובה' לד לשוב צריכים
) קובנא, סלבודקה קדושי של הטבח מקום( התשיעי למבצר
 ידי על לרצון יותר יעלו קרבנותינו כי לדעת עלינו, קרובה

 ואחיותינו אחינו של חייהם את נציל כן ידי ועל, התשובה
 פסול מחשבת שהיא איזו ברעיוננו תעלה שלא... באמריקה

 את עתה מקיימים אנו, הקרבן את ופוסלת כפיגול שהיא, ו"ח
, לבנותה' עתיד אתה ובאש הצתה 'באש -גדולה  הכי המצוה
 בית את מחדש ותקים שתחזור האש היא בגופנו היוקדת האש

  ..".ישראל
 

" תשמרו ניחוחי ריח לאשי לחמי קרבני את"
 )ב, כח(

, הייתה, מטריסק המגיד אברהם' ר ק"הרה של בקודש דרכו
. שולחנו על לאכול בצלו להסתופף הבאים החסידים לכל ליתן
 אנשי וביניהם, ולאלפים למאות חסידים אליו נוסעים היו

 ורבנים גדולים חכמים תלמידי, ושלמים יראים מעשה
 לאכול צריכים היו וכולם, ואמידים עשירים וגם, מפורסמים

 אחר. טוב ביום או בשבת ובין בחול בין, שבאו זמן כל אצלו
 הצדיק היה, בהמוניהם נוסעים שהחסידים הזמן, טוב היום
, מכובדים אנשים אליו פעם נכנסו. גדול חוב בעל נעשה

 מזונות על שההוצאה היות, פיו את ושאלו, שלו מהמקורבים
 לשלוח הוא ומוכרח, חוב בעל נעשה והרבי, מרובה החסידים
 ובכן, החובות לפרוע בשביל מהחסידים כסף לאסוף משולח

 כך אחר יצטרך ולא לאכול לחסידים ייתן לא שהרבי מוטב הלא
 חשבו. הרבי שתק. החובות לשלם מעות מאתם לקחת

 לדבר פעם עוד ונכנסו, כהודאה שתיקה הסתם שמן החסידים
 היה המקדש שבית בזמן ואמר: הצדיק פתח בפרטות, כך על

, מכפר אדם של שולחנו ועכשיו, מכפר המזבח ל"חז אמרו קיים
 מה", לאשי לחמי, "הוא שלי הקרבן", קרבני את" אומר אני ובכן
 וסליחה'", לד ניחוח ריח" יש ובזה, שלי לאנשים לחם נותן שאני
 . החסידים ולכל לי וכפרה

 

 אחד עזים ושעיר' וגו חדשיכם "ובראשי
 )טו-יא, כח( "'לד לחטאת

 סיפר. קטן כיפור יום תפילת אומרים חודש ראש דבערב ידוע
 עושה אני, לוורשה מגורי מעיר דרכי את, ע"זי חיים החפץ

 תמיד מחפש ואני, למדי ממושכת היא הדרך. ברכבת בנסיעה
 לשבת יהודי למצוא אוכל אם, וקרונותיה הרכבת תאי פני על
 בין בדד בישיבה הנסיעה את לעבור אצטרך שלא כדי, לידו
 מוקףיושב יהודי מצאתי, לרכבת שבעלותי היה מעשה. גויים

, לוורשה נוסע אתה האם, יהודי' ר, אותו שאלתי. בצרורותיו
. לידו וישבתי רבה שמחה שמחתי. בחיוב הלה לי נענה

 היהודי התחיל. הקרובה בתחנה לעצור הרכבת כשעמדה
 אותו שאלתי. הרכבת מן לרדת והתכונן צרורותיו את לאסוף

, לוורשה מועדות פעמיך כי לי אמרת והרי, יהודי' ר. בתמיהה
, בוודאי, רבי, לי ואמר היהודי נענה, בך חזרת כן אם מדוע

 ואין, מרוד עני הנני אולם, לוורשה להגיע היא דרכי תכלית
 אני. זו ארוכה לדרך כרטיס לקנות שיספיק כזה רב סכום בכיסי
 הכנסיות בבתי מסבב אני זו ובעיירה, אחת לתחנה כרטיס קונה

 קצת, סידורים, כיפות, ציצית המכילה מרכולתי את ופורש
 אני, דיי למכור מצליח אינני אם. קדושה תשמישי ועוד ספרים
 סכום אצלי מצטבר כאשר. יד על וקובץ הפתחים על מסבב

, נוספת תחנה נוסע אני, נסיעה כרטיס לקניית המספיק
 זו דרכי. השנייה בתחנה מעשי כן הראשונה בתחנה וכמעשי
 זה יהיה לא אבל, לוורשה אבוא כאשר לסיומה להגיע עתידה

 פעם. רב זמן תתמשך הדרך. יומיים בעוד לא וגם היום לא
, חדש ראש ערב היום אותו והיה, ורשה לעיר חיים החפץ נקלע
 שפגש כנסת לבית חיים החפץ נכנס. הצהריים אחר של בשעה
 כאן יאמרו ואם, מנחה תפילת זמן כאן הוא מתי ושאל, בדרכו

 אליו שנזדמן כנסת בית אותו". קטן כיפור יום" תפילת גם
 לומר רגילים היו שלא חסידים של כנסת בית היה חיים החפץ
, המתפללים את ושאל חיים החפץ תמה. קטן כיפור יום תפילת
 פי על רבים בה שנהגו, זו מתפילה עצמם את מדירים הם מדוע
 על נמנים הם כי, המתפללים לו ענו. קורדובירו ם"המהר תיקון
 להתפלל נוהג אינו ורבם והואיל, פלוני רבי של חסידיו קהל

 חיים החפץ להם סיפר. אותה מתפללים אינם הם גם, זו תפילה
 עשיר רבכם: להם אמר כ"ואח ברכבת הנוסע על המשל את
 יום עד לעמוד לו מספיקה, שלו הכיפורים יום עבודת כי, הוא

 מיום לעמוד כח בנו יש וכי, קבצנים אנו אולם. הבא הכיפורים
 ולאסוף קמעא לעצור מבלי, הבא כיפורים יום עד זה כיפורים
 תפילת להתפלל עלינו, חודש ראש ערב בכל, חדשים כוחות

 יתנו בה הכלולים והתפילות הווידויים, והתשובה, קטן כיפור יום
 עד נמשיך וכך, הבא חודש ראש ערב עד, נוסף לחודש כח לנו

 החפץ של דבריו נכנסו. לטובה עלינו הבא הכיפורים ליום שנגיע
 קבוע מנהג להם עשו והם המתפללים של באזניהם חיים

 . קטן כיפור יום תפילת להתפלל
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 459ספר ון מגלי                                         ו"תשע שנת פנחספרשת 
 (כה, יא) "ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ְּבתֹוָכם"

ְּבָקְצפֹו ֶאת  ,ְּבָנְקמֹו ֶאת ִנְקָמִתי -י ְּבַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִת : ַרִּׁש"י 
 .ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה ִלי ִלְקֹצף

ַמה ֵּפרּוׁש "ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה ִלי ִלְקֹצף", ַהִאם ָקַצף ַהָּקָּב"ה ַעל 
 ִיְׂשָרֵאל אֹו לֹא?

ֶאָּלא, ֶׁשְּבַהְפָטַרת ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת אֹוֵמר ַהָּקָּב"ה (ִמיָכה ו, 
י ְזָכר ָנא ַמה ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶל מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ה): "ַעִּמ 

ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור... ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ה'", ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י (ָׁשם): 
ָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ה', ֶׁשּלֹא  -"ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור 

 ָּכַעְסִּתי ָּכל אֹוָתן ַהָּיִמים".
ֲהֵרי ִּבְלָעם ָרָצה ְלַכֵּון ְלאֹוָתם ְרָגִעים ֶׁשָּבֶהם ַהָּקָּב"ה ִיְכַעס ׁשֶ 

ַעל ִיְׂשָרֵאל, ּוָבֶהם לֹוַמר "ַּכֵּלם", אּוָלם ֵמַאַחר ֶׁשַהָּקָּב"ה לֹא 
 ָּכַעס ְּבָכל ַהָּיִמים ַהָּללּו לֹא ִהְצִליַח ַלֲעׂשֹות זֹאת.

ת ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה ִלי ִלְקֹצף", זֹוִהי ַהַּכָּוָנה ָּכאן "ְּבָקְצפֹו ֶא 
ִּפְנָחס ִקֵּנא ֶאת ִקְנַאת ה' ַעל ַהֶּקֶצף ֶׁשָהָיה ָצִרי ִלְקֹצף ְולֹא 

 ָיכֹול ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִמּׁשּום ְרצֹונֹו ֶׁשל ִּבְלָעם ְלַקֵּלל ֶאת ָהָעם!
 

 (כה, יב) ָׁשלֹום" ְּבִריִתי ֶאת לֹו ֹנֵתן ִהְנִני ֱאֹמר "ָלֵכן
 ֶׁשִּיּטֹול הּוא ַהָּקָּב"ה: ְּבִדין כא, א : ָאַמר ַרָּבה ָּברַּבִּמְד 

 ְׂשָכרֹו.
 ַּבִּדין? ֶזה ָׂשָכר לֹו ַמִּגיעַ  ְלָהִבין, ַמּדּועַ  ְוֵיׁש

 ִמַּתְפִקידֹו ָהָיה לֹא ַהַּקָּנאּות : ַמֲעֵׂשהְסֶנה ִצּיֹון ֶּבן ַרִּבי ְמָבֵאר
 ְלִטְבעֹו ַלֲחלּוִטין ְמנָֻּגד ָהָיה ֶׂשהַהַּמעֲ  - ִמָּכ ִּפיְנָחס, ְויֹוֵתר ֶׁשל
ַהֹּכֵהן,  ַאֲהֹרן ֶׁשל ֶנְכּדֹו ִּפיְנָחס ָהָיה ּוְלִמּדֹוָתיו, ִּכי ִּפיְנָחס ֶׁשל

 ָׁשלֹום.  ְורֹוֵדף ָׁשלֹום אֹוֵהב ֶׁשָהָיה
 ּדֹוֶמה? ַהָּדָבר ְלַמה ָמָׁשל
ַלּבֹוֲחִרים.  ַרָּבה ּתֹוָדה לֹוַמר ֶהְחִליט ארה"ב ַהִּנְבָחר ְנִׂשיא
 ַאְרצֹות ְמִדינֹות ְּבָכל ֻּפְמִּבּיֹות ְוהֹוָפעֹות ַמָּסעֹות ָעַר הּוא

 ַאַחת ְלֻכָּלם. ַּפַעם ְלָׁשלֹום ְוִנְפֵנף ִחּיּוִכים ַהְּבִרית, ִּפֵּזר
 ְּבַגְלַּגֵּלי ָירּו ֶׁשּלֹו, ְוַאף ַלַּׁשָיָרה ְלִהְתָקֵרב ֶטרֹוִריְסִטים ִהְצִליחּו
ְּבַכּפֹו,  ַנְפׁשֹו ָׂשם ָהרֹאׁש ִמּׁשֹוְמֵרי ַהָּנִׂשיא. ֶאָחד ֶׁשל ָהֶרֶכב
 אֹוָתם. ְוָהַרג ֲעֵליֶהם ָקַפץ
 ַהְמַאְבֵטחַ  ֶׁשל ִּבְתמּונֹוָתיו ְמֵלִאים בארה"ב ָהיּו ָהִעּתֹוִנים ָּכל

 ִנְרָּגׁש. ְלַאֲחֵרי ּתֹוָדה ִמְכַּתב לֹו ָּכַתב ַהּנֹוָעז, ְוַהָּנִׂשיא
 ֶׁשל ְלָׁשבּועַ  ָזקּוק ַהָּנִׂשיא: "ֲאִני ַהְּמהּוָמה, ָאַמר ְּיָמהֶׁשִּנְסַּת 
 ָּבֲעבֹוָדה"ִ ַאְתִחיל ָּכ ַאַחר ְסִקי, ְוַרק ֻחְפַׁשת

 ֶאת ֶׁשָּלְבׁשּו ְסִקי. ַעד ַלֲעׂשֹות ָיְדעּו לֹא ַהָּנִׂשיא ֶׁשל ַהּׁשֹוְמִרים
 ְלַמָּטה. ַרק ּגֹוֵלׁש ִׂשיאַהּנָ  ָהָיה ַרְגֵליֶהם, ְּכָבר ַעל ִהִּמְגָלַׁשִים

 ָהִעּקּוִלים ַהָּנִׂשיא. ְּבַאַחד ֶאל ָצמּוד ָהָיה ַהְּגִליָׁשה ַמְדִרי
ֶטרֹוִריְסִטים,  ֵעץ, ְׁשֵני ֶׁשל ֲעָנָפיו ְסַב ְלֶפַתע, ִמּתֹו ָיְצאּו

ָׁשהּות,  ַהָּנִׂשיא. ְללֹא ֶׁשל רֹאׁשֹו ֶאל ֶאְקָדֵחיֶהם ֶאת ֶׁשִּכְּונּו
 ִהִּצילֹו ָהֲאָדָמה, ְוָכ ַעל אֹותֹו ַּבָּנִׂשיא, ְוִהִּפיל ַהַּמְדִרי טָחבַ 

 ָיַדע ַהְּגִליָׁשה ֶׁשַּמְדִרי ֶׁשּנֹורּו. ִמֵּכיָון ָהִראׁשֹוִנים ֵמַהַּכּדּוִרים
ט  ֶׁשָּפְגעּו ָּכ ַהִּמְגָלַׁשִים ֶאת סֹוֵבב ַּבִּמְגָלַׁשִים, הּוא ֵהיֵטב ִלְׁש
 ַמֲאָמץ ַּבֵּׁשִני. ְלַאַחר ָּכ ָהִראׁשֹון, ְוַאַחר ַּבֶּטרֹוִריְסט הְּבָעְצמָ 

 ֶאת ַהֶּטרֹוִריְסִטים, ְוִהִּציל ְׁשֵני ֶאת ַהַּמְדִרי ַאִּדיר, ִהְכִניעַ 
 ַהָּנִׂשיא.

 לֹו ָנַתן ָהִעּתֹוִנים, ַהָּנִׂשיא ֶאת ִמְלאּו ַהַּמְדִרי ֶׁשל ְּתמּונֹוָתיו
 ּדֹוָלר. ִמְליֹון יְׁשנֵ  ְּבַמָּתָנה

ּדֹוָלר,  ִמְליֹון ַלֵּׁשִני ָלֵתת ָרִאיָת  ַהָּנִׂשיא: "ָמה ֶאת ָׁשֲאלּו ֻּכָּלם
 ּתֹוָדה?" ְּבִמְכַּתב ִהְסַּתַּפְקְּת  ָלִראׁשֹון ְוִאּלּו
ַּתְפִקידֹו.  ָהָיה ְמַאְבֵטַח, ְוֶזה ָהָיה ָלֶהם: "ָהִראׁשֹון ָאַמר
 לֹא ּוְלֶטרֹוִריְסִטים?! ֶזה ּלֹו , ַמהְסִקי ַמְדִרי הּוא ַהֵּׁשִני

 יֹוֵתר. לֹו ַמִּגיעַ  ַּתְפִקידֹו, ְוָלֵכן
 ֹּכֵהן -ַהֹּכֵהן"  ַאֲהֹרן ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן אֹוֶמֶרת: "ִּפיְנָחס ַהּתֹוָרה
 ְורֹוֵדף ָׁשלֹום אֹוֵהב ַהֹּכֵהן, ֶׁשָהָיה ַאֲהֹרן ֶׁשל ְּבנֹו הּוא, ֶּבן

 ִמַּתְפִקידֹו ֶזה ָּכֵאֶּלה, ֵאין ַקָּנאּות ְלַמֲעֵׂשי רֶקׁשֶ  לֹו ָׁשלֹום. ֵאין
 ְמיָֻחד. ָׂשָכר ֶׁשָעָׂשה ַהַּמֲעֶׂשה ַעל לֹו ַמִּגיעַ  ְּבָאְפיֹו. ָלֵכן ֶזה ְוֵאין

 
 (כו, לג) "ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָּכה ְוִתְרָצה"

 : ָּכָּפסּוק ֶזה " ֶאֶלף ְלָמֵגןָה"ְּבֶדֶר ַהְּדָרׁש ֵּפֵרׁש 
אֹו ִאם ִנְגַזר ָעָליו ִלְהיֹות ", ַמֲחָלה"ל "ִאם ֵיׁש ְלָאָדם רח

ֵיׁש ְּבָכ , ְוֵאין לֹו ְמנּוָחה ְוַׁשְלָוה ְּבַחָּייו, ָלנּוַע ְוִלְנֹּדד -" נֹוָעה"
ִמְּפֵני ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּיּסּוִרים ַהָּללּו  -? ּוַמּדּועַ . ַחג ַלה' -" ָחְגָלה"

הּוא ִמְתַרֶּצה  -" ִמְלָּכה ְוִתְרָצהְל"הּוא זֹוֶכה , יוֶׁשָּבִאים ָעלָ 
 .ִמְתַּכְּפִרים ַהְרֵּבה ֵמֲעוֹונֹוָתיו, ְּכלֹוַמר, ַלֶּמֶל

ּוְלַעֵּין ְּב'וֹוְרט' , ַקל ְלָאָדם ָלֶׁשֶבת ָׁשֵקט ְוָׁשֵלו ְּבֵביתֹו ַהְּמֻמָּזג
. ה יֹוֵתר ָקֶׁשהֶזה ַהְרּבֵ , ָחִליָלה, ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ַמֲחָלה. ָּכֶזה

ְיכֹוִלים , ֲאָבל ַהַהָּכָרה ְּבָכ ְוַהִהְסַּתְּכלּות ַהְּנכֹוָנה ַעל ַהְּדָבִרים
 .ְלַסֵּיַע ֶׁשּלֹא ִיְצָטֵר ָהָאָדם ַלֲחוֹות זֹאת ַּבְּמִציאּות

ֶׁשִהִּביטּו ַעל ָּכל , ָהָיה ֵמַאְנֵׁשי ַמֲעָלה"ל ַזצַ ַרִּבי ֶעְזָרא ַּבְרֶזל 
ּוִמּׁשּום ָּכ ָהָיה ָׂשֵמַח , ם ְּבַמָּבט ֲאִמִּתי ֶׁשל ַהּתֹוָרהִעְנְיֵניהֶ 

לֹא ַרק , הּוא ָסַבל ִיּסּוִרים נֹוָרִאים ּוְכֵאִבים ָקִׁשים. ְּבִיּסּוִרים
 . ְועֹוד, ְּבֶׁשל ַמֲחָלתֹו ֶאָּלא ַּגם ְּבֶׁשל ַהַהְׁשָלכֹות ֶׁשל ִּפְצֵעי ַלַחץ

י ֶעְזָרא ְמֻאְׁשָּפז ְּבֵבית ַהחֹוִלים 'ַמְעְיֵני ָהָיה ַרּבִ , ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים
ָראּו אֹותֹו מּוָטל ַעל . ּוְכָבר לֹא ָיכֹול ָהָיה ְלַדֵּבר, ַהְיׁשּוָעה'
ַלֲעׂשֹות ְּתנּועֹות ֶׁשל ִׂשְמָחה ... ּוִפְתאֹום הּוא ִהְתִחיל, ִמָּטתֹו

 !... ְּכמֹו ֶׁשעֹוִׂשים ְּכֶׁשָּׁשִרים, ִעם ַהָּיָדִים
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ו ִיּסּוִרים יֵיׁש לֹו ַעְכׁשָ , ַּכִּנְרֶאה: "ְוָאְמרּו ְּבַצַער, אּו ַהָּבִניםָר 
, הּוא ָהָיה רֹוֵקד, ִּכי ְּכֶׁשָּגְברּו ָעָליו ַהְּכֵאִבים!" ָקִׁשים ִּבְמיָֻחד

 .ּוְמַקֵּבל ָעָליו ֶאת ַהִּדין
 

 (כז, א) יֹוֵסף" ֶבן ְמַנֶּׁשה "ְלִמְׁשְּפֹחת
 לֹוַמר ֶאָּלא', ְמַנֶּׁשה ֶבן' ֶנֱאַמר ְּכָבר ַוֲהלֹא, ֶנֱאַמר ַרִּׁש"י: ָלָּמה

: ) כה נ, ְּבֵראִׁשית( ֶׁשֶּנֱאַמר, ָהָאֶרץ ֶאת ִחֵּבב יֹוֵסף ְל
, ָהָאֶרץ ֶאת ִחְּבבּו ּוְבנֹוָתיו', ִמֶּזה ַעְצֹמַתי ֶאת 'ְוַהֲעִלֶתם
  .'ֲאחּוָזה ָלנּו 'ְּתָנה : ֶׁשֶּנֱאַמר

 ִאְמֵריָה" ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל ַּפַעם "י ֵאּלּו, ִנְׁשַאלַרִּׁש  ִּדְבֵרי ַעל
ִיְׂשָרֵאל?  ֶאֶרץ ֶאת ִחְּבבּו ְצָלְפָחד ָלנּו, ֶׁשְּבנֹות ": ִמַּנִיןֱאֶמת

 ַהֶּכֶסף ֶאת אּוַלי ִיְׂשָרֵאל, ַא ְּבֶאֶרץ ַנֲחָלה ִּבְּקׁשּו ָנכֹון, ֵהן
 ְּבבּו?ִח  ֵמַהַּנֲחָלה ְלַהְרִויחַ  ֵהן ֶׁשְּיכֹולֹות

ָלֵכן,  ֹקֶדם ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֵמת ֱאֶמת": ֲאִביֶהן ָה"ִאְמֵרי ְוָאַמר
 זֹאת, ַעד טּוב. ּוְבָכל ָּכל נֹוְׂשִאים ֲחמֹוִרים ִּתְׁשִעים ְוִהְׁשִאיר

 אֹותֹו. ַרק ָלֶרֶׁשת ְצָלְפָחד ְּבנֹות ֶׁשִּבְּקׁשּו ָׁשַמְענּו לֹא ַעָּתה
 ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל, ִּבְּקׁשּו ְלֶאֶרץ ַהְּכִניָסה יִלְפנֵ  ָּכֵעת, ְּכֶׁשָעְמדּו

 ָּבָאֶרץ.  ַנֲחָלה ְלַקֵּבל ְצָלְפָחד
 ַהַּקְרָקעֹות, ֶאָּלא ֶׁשל ַהָּממֹוִני ַהּׁשִֹוי ֶאת ֵאפֹוא ִחְּבבּו לֹא ֵהן
 ָּבּה. ַנֲחָלה ִּבְּקׁשּו ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן ֶאֶרץ ֶאת

 
 , ה)כז( ה'" ִלְפֵני ָטןִמְׁשּפָ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיְקֵרב"

 ֲאָנִׁשים ַוְיִהי(ט, ו;ח): 'ְלַגֵּבי ֶּפַסח ֵׁשִני ֶנֱאַמר , ְּבָפָרַׁשת ָנׂשֹא
 ִעְמדּו ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר...ָאָדם ְלֶנֶפׁש ְטֵמִאים ָהיּו ֲאֶׁשר

ַמּדּוַע ָּכאן לֹא ָעָנה ֹמֶׁשה  -' ָלֶכם ה' ְיַצֶּוה ַמה ְוֶאְׁשְמָעה
 ?ָלְפָחד ְּבאֹוָתּה ַמְטֵּבַע ָלׁשֹוןִלְבנֹות צְ 

ָאבֹות (ָׁשנּו ֲחָכִמים ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה : יֹוֵסף' ַה'ַּפְרֵּדסאֹוֵמר 
ְּבֶפַסח ֵׁשִני ִּדֵּבר , 'ַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאָּׁשה'פ"א מ"ה) 

ָּכאן  ַא, ָלֵכן ָאַמר ָלֶהם 'ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה', ֹמֶׁשה ִעם ַהְּגָבִרים
ָלֵכן ִנְזַהר ֹמֶׁשה ִמְּלַדֵּבר ִעָּמן ּוִמָּיד , ָהָיה ְמֻדָּבר ְּבָנִׁשים

 ה'.ִהְקִריב ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני 
ְמֻסָּפר ַעל ַּתְלִמיָדיו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשל ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנים 

ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְוַרִּבי ִיְצָחק ִמּוֹוְרָקא"ם ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי -ִמְּפִׁשיְסָחא 
ָעְברּו ְּבַדְרָּכם , ָהְלכּו ַּפַעם ְּבַדְרָּכם ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָלַאְכַסְנָיא

ְלַיד רֹוֶכֶלת ֶׁשָּמְכָרה ֵחֶפץ ְמֻסָּים לֹו ִנְזָקק ָהָיה ַרִּבי ִיְצָחק 
ָעַמד ַרִּבי ִיְצָחק ִמַּדְרּכֹו ְוָׁשַאל ֶאת . ִמּוֹוְרָקא ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה

 .ת ִלְמִחירֹו ֶׁשל ַהֵחֶפץָהרֹוֶכלֶ 

 .ֵהִׁשיָבה ָהרֹוֶכֶלת - "ֲעָׂשָרה ֻרָּבל" -

 .ִהְתַמַּקח ַרִּבי ִיְצָחק - "ְׁשמֹוָנה ְוָסַגְרנּו ֵעֶסק" -

 .ִהְתַעְּקָׁשה ַהּמֹוֶכֶרת!" לֹא ָּפחֹות היָק פִ ! קּוֶעֶׂשר" -
ִהְזַּדֵּקף ִאְלָמֵלא , ָיכֹול ָהָיה ַהִּדין ּוְדָבִרים ְלִהָּמֵׁש עֹוד ְזַמן

ְוִכי 'ַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם , ִאיְטֶׁשע: "ְוָזַעק"ם ַהִחּדּוֵׁשי ָהִרי
 ?"ָהִאָּׁשה' לֹא ָׁשֶוה ְׁשֵני ֻרָּבל

 
 , טו)כח( ַלה'" ְלַחָּטאת ֶאָחד ִעִּזים "ּוְׂשִעיר

 ,ָהִביאּו ַּכָּפָרה ָעַלי "ה:ָאַמר ַהָּקּבָ  ,ּוִמְדָרׁשֹו ָּבֲאָגָדה "י:ַרִּׁש 
 . ַעל ֶׁשִּמַעְטִּתי ֶאת ַהָּיֵרחַ 

 ?ַעל ָמה ְּבִדּיּוק ָּבָאה ַּכָּפָרה זֹו
ַּבִּמְדָרׁש  "לִּכי ִהֵּנה ָאְמרּו ֲחזַ , "ֶמֶׁש ָחְכָמה"הַ ֵּבֵאר 

לֹא ִנְבָרא ְלָהִאיר ֶאָּלא ַּגְלַּגל ַחָּמה "): א, וְּבֵראִׁשית ַרָּבה (
ָנה? ֶאָּלא ְמַלֵּמד ֶׁשָּצָפה ִּבְלַבד. ִאם ֵּכן ָלָּמה ִנְבֵראת ְלבָ 

הּות. ָאַמר  "הַהָּקּבָ  ֶׁשֲעִתיִדים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ַלֲעׂשֹוָתם ֱא
: ָמה ִאם ִמֶּׁשֵהם ְׁשַנִים ַמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה, עֹוְבֵדי "הַהָּקּבָ 

הּות, ִאּלּו ָהָיה ֶאָחד, ַעל ַאַחת  ּכֹוָכִבים עֹוִׂשים אֹוָתם ֱא
  "ָּמה!ַּכָּמה ְוכַ 

ל -"ֵא ַּבִּפּיּוט , ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים ָאנּו ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת
ָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש ַוִּיְזַרח אֹור ָרָאה ְוִהְתִקין צּוַרת ": "ֲאדֹון

 ". ַהְּלָבָנה
 ה'?ָמה ָרָאה 

ֵרא ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵהִבין ְּבִׂשְכלֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ּבֹו, ַהּטּורֵּבֵאר 
ָחַׁשב  -ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש . ַא ֲעַדִין לֹא ָיַדע ִמיהּו, ָלעֹוָלם

ַא ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהַּלְיָלה ְוַהֶּׁשֶמׁש ָׁשְקָעה , ֶׁשִהיא ַהּבֹוֵרא
ִהים, ּוִבְמקֹוָמּה ָעְלָתה ַהְּלָבָנה ֶאָּלא . ֵהִבין ֶׁשִהיא ִהיא ָהֱא
ְוָאז ֵהִבין ֶׁשֵּיׁש ִמי , ָחְזָרה ַהֶּׁשֶמׁש ֶׁשְּלָמֳחַרת ַּבֹּבֶקר ׁשּוב

 .ְוֵהֵחל ְלִהְתַּפֵּלל ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ֶּׁשּמֹוֵל ֲעֵליֶהם
ַעד ַהּיֹום , ָחִליָלה, ָהִיינּו עֹוְבִדים, ַא ִאם ָהְיָתה ַרק ֶׁשֶמׁש

 .ַרק ַלֶּׁשֶמׁש
ָּבָרא ֶאת ' ה -" ָקָרא ַלֶּׁשֶמׁש: "ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ַּבַעל ַהִּפּיּוט

ֶׁשִאם ִּתְהֶיה ַהֶּׁשֶמׁש " ָרָאה"ֲאָבל ", ַוִּיְזַרח אֹור, "ַהֶּׁשֶמׁש
ַּגם " ִהְתִקין"ָלֵכן , ְלַבָּדּה ֵיֵצא ִמָּכ ֻחְרָּבן ֶׁשַּיַעְבדּו ַלֶּׁשֶמׁש

 . ֶׁשּלֹא ָיבֹואּו ֲאָנִׁשים ִלְכַלל ָטעּות", צּוַרת ַהְּלָבָנה"
, ים ָאנּו ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם עֹוְבִדים ַלֶּׁשֶמׁשרֹוִא , ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן

ְּבָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות "): ע"ב דָּבֲעבֹוָדה ָזָרה (ְּכִפי ֶׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא 
ִראׁשֹונֹות ְּבָׁשָעה ֶׁשַהְּמָלִכים ַמִּניִחים ִּכְתֵריֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם 

 . "ה"ּוִמְׁשַּתֲחִוים ַלַחָּמה, ִמָּיד ּכֹוֵעס ַהָּקּבָ 
ֲאַזי , ְּכלּום ֵאין ָלֶהם ַּדַעת ְלָהִבין ֶׁשִאם ֵיׁש ָיֵרחַ , ְוִלְכאֹוָרה

 ? ַהָּׁשֶמׁש ֵאיָנּה מֹוֶׁשֶלת ְּבִכָּפה
ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשָּטעּוָתם נֹוַבַעת ִמָּכ ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ְּגדֹוָלה יֹוֵתר 

ְּלָבָנה ָהָיה ֵמַהָּיֵרַח ּופֹוֶעֶלת יֹוֵתר ָּבעֹוָלם. ֲאָבל ִאם אֹור הַ 
לֹא ָהיּו טֹוִעים, ְולֹא ָהיּו עֹוְבִדים ַלַחָּמה.  -ָׁשֶוה ְלאֹור ַהַחָּמה 

ָהִביאּו ָעַלי ַּכָּפָרה ַעל ֶׁשִּמַעְטִּתי ֶאת "ה: ָלֵכן אֹוֵמר ַהָּקּבָ 
 .ָדה ָזָרהֹוְוֵעֶקב ָּכ ִנְכָׁשִלים ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַּבֲעב, ַהָּיֵרחַ 
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  ""פנחספנחס""פרשת פרשת  
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם                                                        "

  .בקנאו את קנאתי]. יא, כה ["ולא כליתי את בני ישראל
צבאות והציל את ישראל מהתדרדרות רוחנית איומה בכל אופן לא פסח ' אף על פי שקינא פנחס את קנאת ה, אכן

  .שהרי חלל עצום בנפשות העם יצר העוון ואלו הפכו מיידית גם לחללים ממש. ד אלפים מישראל"המוות על כ
בכל זאת כבר הספיקו רבים מישראל ליפול ברשת , צר ובלם את חטא הדור בעודו באיבוואף שפנחס עמד וע

ומי יודע איך נראים היו הדברים באין מעשהו של פנחס מעורר את העם ומשיבו . הזוהמה שפרשו להם בני מדין
 עליו על שהרג בכל אופן כעסו, למרות שידעו הכל שפנחס הוא זה שעצר את המפולת, למרות כל זאת !?לעשתונותיו

והכל ! ל פעור מתו במגפהעהרי כל החוטאים בב! ממש מפליא. את זמרי בן סלוא וניסו לטפול בו האשמות שווא
 פנחס אשר –אלא שהוא נהרג בידיו של בשר ודם . אף הוא אינו יוצא דופן גם הוא מצא את מותו, זמרי !!נוכחו בכך

ים אלא בכך גם עורר את תשומת הלב הרבה אצל כל העם פנחס לא רק שקידש שם שמים ברב. 'קנא את קנאת ה
הרי אין כל ספק שאם לא היה ! פנחס,  עוד יש מישראל אשר כועסים עליו–והנה . ועצר את התפשטות חטאם

' זמן אמת'היו הם מתמרמרים על כי נשיאי העדה לא עוררום לתשובה ב, מעורר במעשהו זה את ישראל לתשובה
  ...ם האפשריובכך לא מנעו את שפך הד

מתאמץ האדם . תפקיד זה של עסקנות די מר הוא. תפקידו של פנחס מזכיר בהכרח את העסקנים שבכל דור ודור
בכך שם הוא קץ להרגלים רעים אבל בסופו של דבר , עומד בפרץ נגד תופעה קלוקלת, מוצא עוז ברוחו, בכל נפשו

  ...הריהו מוצא את עצמו מושמץ
שומעים כי רווחת התנהגות , הנה מגלים כי מופע כלשהו אינו ראוי. לאלפים בחיינועובדות החיים המה שזורות 

מתיישבים הכל בביתם הפרטי , זיא... 'מנת כבוד'מוצאים שמפעל כזה או אחר ראוי ל, חדשה לא מקובלת
המעוררים /טוהר המחנה/הצניעות/איך זה שהוועד למען השבת? ואיפה העסקונה: ומשוחחים בינם לבין עצמם

אכן אין חדש תחת השמש ואשר היה אצל פנחס כן ממשיך וקורה  !?איפה ההנהגה! ?למיניהם לא עושה כלום
  !איך אין די בכך .ואין להתייאש כלל מחובת האזהרה המוטלת על כל מי שמרחיק ראות סכנה מתקרבת, בדורנו

ובאומץ זקוקים אנו . 'עקת הבתוככי כל איש מאיתנו צריכה להישמע ז! כל אחד חייב להוות מעין פנחס לעצמו
ואין לנו להישען על אי מי ראוי יותר  . כל התנהגות שלילית בעודה באיבה' להרוג'להישמע אל הצו האמיתי הזה ו

  .שיעשה מלאכתו במקומינו, בזמנו' משה רבינו'ואפילו יהא זה כ
ואם ? וכי אז מה.  בשיןטלפון לא כשר ושאר מרעין/אינטרנט/מחשבים/אם הרבנים לא היו זועקים על הוידאו

הרי לא יתכן ! ?וכי אז איך היתה נראית העיר, חלילה לא היה נכתב איסור מפורש לטייל בליל פורים ברחובות העיר
גם פנחס בשעה שהרג לזמרי היה זה לאחר שכבר נפלו . שנצפה לעסקנים למיניהם שיתנו דעתם אל אינסוף תופעות

  ...דברו בו סרה, כאמור, וגם אז. חלילה. אלפים חללים מישראל
לברוח אל : ללהינצכאשר כל העולם נדמה כאילו מבול של טומאה שוטף אותו הרי שיש לנו דרך אחת , בדורנו אנו

 פנחס הוא –וכל הורה והורה ! וכל בית ובית כך. 'הבית'ק בקריאה הפוכה הוא "כמובא בזוה' תיבה'ו. התיבה
 שהפנים - (וברכה שרויה במי שתוכו כברו .  המסגרת–ות החינוך הם ומוסד.  פנים והתוך–שהרי הבית הוא . לעצמו

 אלו ילדינו ולברוח עמם –קול שאונה של רומי עולה מן הרחוב ואנו צריכים ליטול כל אוצרותינו  ).והחוץ שווים
 מסגרות החינוך באים לאושש ולקיים ולתחזק את כל מה שלומדים וסופגים הילדים בבית אבל. פנימה אל התיבה

  .אינם כלי העיצוב היחיד
ספרי החסידות מרבים לעורר על המושגים של אור פנימי באדם עצמו שזהו בעצם מקור הכח הנעלה שלו במאבקי 

 פנימה עמוק בנפשו הרי אינו חושש לסובב אותו ואינו נדבק יהאלוקאדם שזוכה לחוש את האור , היומיום
כאותו חטא , לעורר ולהתעורר עוד בטרם נפער הפער!! עצמוכל אחד מאיתנו חייב להיות פנחס ל, אכן. מזוהמתו
  - -  - בעל פעור 

מכוניות . צוותי ההצלה אשר חשו למקום נדהמו וזועזעו! גשר סואן התמוטט במרכזו: הודעת טרגדיה נוראה
נים תינוקות וזק, אלפי גופות הצפות על פני המים.  קשר לתאר?בעיםטהנ? התעוותו באופן בלתי מזוהה ובני האדם

  !!!ומרימים ידיהם בחוסר אונים הצילו, הזועקים לעזרה
, אולי כדאי לסגור את הגשר. " בשעה שהתחילו לפנות את הפצועיםהבעיריישאל יושב ראש הצוות " ?מה נעשה"

הלא זו הדרך הקצרה ביותר המקשרת עד , נזדעזע היועץ לענייני תעבורה!" לא". "?להודיע על הנתיב כפסול לתנועה
הופיעו כלי רכב נוספים על קצהו השני של הגשר ומתוך שאננות בולטת , בעודם עומדים ומדברים... בירהלעיר ה

  .הוכנסו אל גיא הגהינום הזה
העיר ומנהליה טובי .  אטומותיםאוזנינפלו על !" והיזהר! הצילו"זעקות שבר של אנשים טובים שנקהלו באיזור 

  !בצו מינהלי דחוף כונסה המועצה. ושפנקא להמשך מעשה הזוועהמבלי לעשות מאום נתנו את הגשעמדו באיזור 

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד פואת לר



: משהחלו לקבל את רשימות הנספים ואת רשימות הניצולים שנותרו אומללים וחפויים נרשמו ההחלטות הנאורות
ייבנה עוד מרכז רפואי , לזכר הנפטרים המסכנים תוקם אנדרטה מפוארת ומרשימה בגינה הפורחת שבפאתי הגשר

יישלחו למוסדות חינוך מיוחדים , היתומים הרכים. למען הפצועים והנכים שקיפחו בריאותם באסון ,ענק בעיר
עבור האלמנות העלובות תיפתח עמותה מיוחדת אשר כל הכנסותיה קודש לשיקום . שייבנו לצורך המטרה הנעלה

  ...היו תחנות ביגוד ותחנות חלוקת אוכל בהן יקבלו כל העניים את מזונם מידי העירייהכמו כן י. חייהן העגומים
אשר בודאי אין ביכולתם למלא את תפוסת המבנים , למרות המספר המועט יחסית של כל הנפגעים עד עתה

 לקבוצת יש להסיק כי במשך הזמן הקרוב יתווספו עוד משפחות נפגעים, בכל אופן. החדשים עליהם הכרזנו עתה
  ... דהיום אשר מרחיקות ראות גם למחרההעירייבכך יש לשבח את החלטות . האסון

זוהי תמונתו של החינוך הנורא המוענק לדור , אלו עובדות מהחיים! אין לו נמשל, עד כמה שנשמע הסיפור מטופש
מבשרים הם על יועצי חינוך ומעצבי התרבות את המצב הנורא השורר בארץ מיד , משרואים המנהיגים. הזה

עבור המכורים לסמים יוקמו מרכזי , עבור הגנבים יוקמו בתי סוהר חדשים: רשימת החלטות נועזות ומקוריות
כמו כן יוקמו מעונות לנשים מוכות ולילדים , ן ביתר ערי הארץ"לפגועים נפשית תסועף רשת ער, גמילה חדשים

  ...לנשים מוכות ולילדים חסרי בית
ואין מומחה . שעה ושעה נוספים נפגעים רבים הטובעים ביון המצולה של חוסר החינוך או החינוך לשחיתותבכל 
   -  - -" הגשר הזה התמוטט"אדם בעל שאר נפש ושואף אמת אשר יקום ויכריז כי , אחד

יבא אחר איש  ויקח הרומח בידו ו–וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן : "פנחס בעת ההיאגדול היה שאר רוחו של 
אבל מהר מאוד תוקן הגשר . ם היו נטבעיםנאמ".  ותעצר המגפה מעל בני ישראל– את שניהם רוידקו –ישראל 

אלו המחוררים את "  ולא כליתי את בני ישראל–פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל "
  .'פתוחה'הגשר ומרמזים ומאותתים לבאים אחריהם כי הדרך 

ויעמוד . " אינו זו משם עד שמחיה את המתים–" ויכפר על בני ישראל! " נעצרה המגפה–רגע שהומתו התגלה ב
קים ו בדרך אלוזלזולאותה הפקרות , מדי פעם מנסה לדבוק בנו, חטא זה של בעל פעור" פנחס ויפלל ותעצר המגפה

. כנאמר בספר יהושע" ו עד היום הזה אשר לא נטהרנו ממנ–אשר על עוון פעור . "חיים עדיין לא נטשה אותנו
  .זה אשר יעצור את המגפה" פנחס"זקוקים אנו ל, מחמת סכנת אותה התהום הפעורה תחת רגלי הרגלינו

אלא מעשה של . אין זה מעשה קנאות בעלמא. יכולים אנו ללמוד על עוצמת מעשהוהשכר שקיבל פנחס מתוך 
שום שסופם מ? "שלום"ומדוע זכה פנחס לברכה זו . כנגד מידהבמידה , הנהגתו של הקדוש ברוך הוא! תיקון הגשר

") בינה לעתים(",  שמר על בני ישראל מכליהותרתי משמע ופנחס במעשה קנאת!  סכנת חיים- של כל מעשי עוותים 
  ).צוצותנ" ( הנני נותן לו את בריתי שלום,לכן אמור"ולפיכך זכה ל

  .מהחייםסיפור ]. יא, כה[ "בקנאו את קנאתי בתוכםם"
. הוא סייר בירושלים ביום שישי בצהריים. ביקר בארץ לפני כמה שנים ,ממיאמי שבארצות הברית, אהרב שפיר
וביקש , נכנס. הלך עד שראה חנות מכולת פתוחה, ברחוב, תה בקיוסקאבל רב מכובד לא יש, ממש לוהט, היה חם

ובתשובה ענה לו בשאלה שלא ממין , המוכר היה יהודי ישיש שזקנו יורד על פי מידותיו. לקנות בקבוק שתייה קלה
  "?מדוע, עשרה לשתיים עשרה: "וענה, הסתכל הרב שפירא בשעונו. "?מה השעה: "העניין

  ".איני מוכר דבר. מיום שישי בחצות אני סוגר את החנות,  לך אמכור– טוב אם כך: "אמר הישיש
לאחר מכן עלה ארצה . התברר שהוא היה קצב בעיירה קטנה ברוסיה. התחיל הרב שפירא לשוחח עימו .מעניין

 סיפר ,"בנים למשפחות עניות. היו שני נערים מוכשרים, ברוסיה, שם" .אדם פשוט וירא שמים. ופתח חנות מכולת
את שמו של . זאת אני זוכר. לה'לאחד מהם קראו אהר. על חשבוני, אני שלחתי אותם ללמוד בישיבות. "אישה

  ".איני יודע, מה איתם היום. ותמכתי בהם, שלחתי אותם ללמוד בישיבת סלבודקה. השני שכחתי
: יצא מן הכליםהוא ממש ', סוויסלוץ, לה לישיבת סלבודקה'כשהרב שפירא שמע את שם העיירה משם הגיע אהר

גדול , ראש ישיבת לייקוד! את הגאון רבי אהרן קוטלר", קרא בהתרגשות" ?אתה יודע את מי שלחת לישיבה"
! הפריחו את עולם התורה, פיתחו את הישיבות! ייסדו את התורה באמריקה, הוא ורבי יעקב קמינצקי! הדור

  !"האירו את הדור, הפרוטות שלך
  ...חצות היום הגיע. ומיהר לסגור את החנות, ךהחנווני שמח מאוד לשמוע על כ

להעניק לדור את רבי ! איך שיהודי יכול לקנות את עולמו במעט רצון טוב. אבל הרב שפירא לא היה יכול להירגע
זרחו עיניו של הרב . פגש בגאון רבי יעקב קמינצקי וסיפר לו את הסיפור, כשהוא חזר לאמריקה! אהרן קוטלר

  !"...זה הייתי אני? והיודע אתה מי הנער השני! ודאי: "ואמר, יקמינצק
את הגאון , לא גידלנו בפרוטותינו את מאורי הדור, לא? הכיצד! בנו עצמנו – ומעשה שבכל יום, מעשה שהיה הוא
! עצמנו... אבל בפרוטותינו ובמעשינו גידלנו את. זכר צדיקים לברכה,  והגאון רבי יעקב קמינצקירבי אהרן קוטלר

. ו"בלא וי,  כתיב"אתם" – "וישבתם על הארץ לבטח, תםחוקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם או את ועשיתם"
כל . רוממה והעצימה, גיבשה וליטשה, יצר את אישיותו, "כאילו עשאו לעצמו"שהמקיים את המצוות , ל"ודרשו חז

העני מקבל ". הביתהעני עושה עם בעל , יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני: "בונה את האדם, מעשה חסד
ותלמוד תורה כנגד , כל מצווה בונה את האדם! והנותן משריש בקירבו את מידת ההטבה ונהיה לאיש חסד, פרוטה
  ?לו ולזרעו אחריו, שבזכותו יקבל ברית כהונת עולם, האם שיער, האם ידע – פינחס קם ועשה מעשה !כולם
,  יוולדורות, כה לווזו" ")העולם הבא(  ונוחל את הארץמטיבין לו ומאריכין ימיו, אחתכל העושה מצווה  "- ואנו

מלבד שכרו בשני , אבן בניין באישיות האדם, ראו מה כוחה של מצווה אחת". עד סוף כל הדורות, ולדורות דורותיו
    .)מעיין השבוע( !העולמות

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "על, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זל נ לידיה לאה בת רח" לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
 

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 "השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ...פינחס "

 

 כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג - שיעור חומש רש"יתוך ניצוצות מ
 

וכל שאין  ,רוח המקום נוחה הימנו ,כל שרוח הבריות נוחה הימנו'
 (אבות ג' י')             .'רוח המקום נוחה הימנואין  ,רוח הבריות נוחה הימנו

 

מבואר כאן שכאשר אנו מבקשים לדעת על אדם אם מעשיו 
, עלינו לבדוק מה הבריות אומרות עליו, אם מקובלים בשמים

  .בשמים מרוציםהרי זו הוכחה שמעשיו  ,הכל מדברים בשבחו
 

וח המקום תהיה נוחה ממנו, עליו רלראות ש מלבד החובה לאדם
לראות גם שתהיה רוח הבריות נוחה הימנו, שיתן עיניו ולבו 

 להיטיב עם הבריות, לדאוג לשלומם ולראות בצרת אחיו.
 

טוב לשמים  .טוב לשמים ולבריות זה צדיק טוב"גמרא מובא ב
אם אכן  ,והוא פלא .(קידושין מ.) "זהו צדיק שאינו טוב ,ורע לבריות

עובר הוא הרי מדובר באדם רע לבריות, מדוע הוא נקרא 'צדיק'?! 
 רוב מצוות התורה הינם בין אדם לחברו,שהרי על רוב גופי תורה, 

 ...אתמהה ?!כיצד יתכן שאדם יהיה גם 'צדיק' וגם 'רע לבריות'
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"טוב לשמים  :הגאון בעל ה"שבות יעקב" ביאר את הדברים
שמקפיד על קלה כבחמורה הכוונה, ולבריות זהו צדיק טוב", 

ועובד קונו בכל לבו ונפשו, למרות זאת, כשרואה אדם בישראל 
שנפל ברשת היצר ועשה את הרע, הוא אינו ממהר לחרוץ גורלו 

אלא הוא 'טוב  ,ואינו שש ושמח לראות במפלתו ומיתתו
. דן לכף זכותלבריות', הוא חס ומרחם על כל הבריות שבעולם, 

 להמציא להם סליחה ומחילה.  ,עומד ודופק על שערי רחמים
 

בריות שברא הקב"ה בעולמו,  כאלה הםאנשים צדיק יודע כי גם 
 רבי משה קורדובירוכדברי  ,בחמלה יתירה ויש לחמול עליהם

 ,להדבק במידותיו של הקב"הצריך אדם ' :ג' עיי"ש) "תומר דבורה"(
, כן צריך אדם לחוס ומחיה את הברואים שרחמיו על כל מעשיו

 ולרחם כל בריה בעולם, והוא דבר נורא!'
 

צדיק הוא מי שחס ומרחם הוא לשון גנאי,  'בריהלכאורה '[
  .]פחותי ערך שהם רק בגדר 'בריות' ,אפילו על אנשים שפלים

 

ורע לבריות', אין הכוונה שהוא עובר על ויש צדיק 'טוב לשמים 
ות שבין אדם לחברו, אלא אינו מבקש רחמים על רשעים ומצ

 וחוטאים, אלא דן אותם בכל חומר הדין, זהו 'צדיק שאינו טוב'.
 

כזה נאמר  'טובצדיק על ' :דבר נפלאה"שבות יעקב" וסיף ה
שהיו בו את שני  ,היה אצל פנחס כךשזוכה לשכר בעולם הזה. 

וגם  .דהיינו שהיה טוב לשמים ,קנא לאלוקיו""אשר  :החלקים
על כן בדין שיטול את . שהיה טוב לבריות ,"ויכפר על בני ישראל"

 )אודות נח 'צדיק כי טוב'! ("עיון יעקב" שם ועיי"ש   שכרו לברית כהונת עולם.
 

 
 
 
 
 
 
 

כאשר פנחס קינא ולקח רומח, לא יעלה על דעתך שפנחס היה 
קש לדונם לכף חובה ולרודפם עד במ ,בטבעו אדם רע לבריות

 ל על ישראללתפהחורמה, אלא פנחס היה טוב לבריות, כל ימיו 
להצילם מהמגיפה,  ,רק מכורח המציאות .גרועיםהליץ גם על הו

כמו רופא החורץ גורלו  נאלץ לצאת מגדרו ולהרוג אדם מישראל.
, אין זה מתוך אכזריות, אלא מתוך את רגלולקטוע  ,של חולה
כן פנחס, גם כאשר 'קנא לאלוקיו' והיה טוב  .להצילו ,רחמנות

 שיהיה טוב לבריות. ,ויכפר על בני ישראל'לשמים, היתה כוונתו '
 

 

 !עבודת האדם הישר היא להיות טוב לשמים וטוב לבריות
 

בזה הוא  ,כאשר הבריות רואות שהוא אוהבם ומבקש את טובתם
 רעק"א כדברי .מקדש שם שמים ועולה בידו בנקל לקרבן לתורה

לא די בכך שיקיים "ומצא חן ושכל טוב בעיני ש (אבות שם)
גמרא מד כל יום ח"י דפי יל ,שהוא יתחסד עם קונו ,אלוקים"

 "יע ,אלא לצד זה גם "ימצא חן בעיני אדם" ,יסיים את התהליםו
 . לאהוב ולקרבן לתורה ,שישים לבו עליהם לבקש עליהם רחמים

  עיי"ש דברים נפלאים עד מאד!) :מקצת שבמקצת הבאתי - (שיעור חומש רש"י בה"ב תשל"ט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
הלא אם תדבק בי וביראתי תזכה 'המגיד מבטיח לרבינו יוסף קארו: 

 .'לדבר עם אליהו בהקיץ, והוא יעמוד כנגדך או ישב וילמד אותך תורה
 

מובא באיגרתו ככמו שאר הבטחותיו קויימה,  הבטחתו זו של המגיד
אודיע לכם קדושת הארץ כאן צפת. הנה ' :משפחתולשל השל"ה 

שלושה אלה קדושי עליון חיו בזמן אחד: 'מהר"ר יוסף קארו, מהר"ם 
נתגלו קורדובירו, מוהר"ר יצחק לוריא, והיו ממש מלאכי ה' צבאות, 
 )שה"ג( .'להם מגידים מישיבת הנביאים וישיבת התנאים וגם אליהו ז"ל

 

עמו -כשם שזכית לדבר עמך' וכן המגיד עצמו אומר לרבי יוסף קארו:
פה אל פה כאשר אני מדבר עמך, והוא דבר שלא עלה על לבך ודעתך, 

 פר' שמות)על פרשיות התורה מתורגם ומבואר ("מגיד מישרים"   .'כן אזכך לעשות ניסים

 
בענין שהייתם עוסקים "בפנחס הוא אליהו", שהיה צריך לומר '

אמר "מי עלה שמים הפוך "אליהו הוא פנחס" ... ועוד שרשב"י 
 וירד", זה אליהו שהוא מלאך, משמע שאליהו היה קודם פנחס?

 

אליהו רומז לשם הוי"ה ... ופינחס מלא יש בו  :אלא סוד הדבר
חמש אותיות, ובחילוף אלפא ביתא מתחלפים באותיות אליהו. 

שם פינחס מתחלף  ,כלומר ,לפיכך אמרו "פינחס הוא אליהו"
 )ועיי"ש שם פרשת פנחסדברי המגיד לרבינו ה"בית יוסף" (     . 'באותיות אליהו

 

הנה שלחוני לגלות לך סוד יקר בפרשה הקדושה... מדוע הוצרך '
 ?ומדוע ... ?ומדוע הוצרך לכנותו 'הכהן' ?נחסילייחס שוב את פ

 

סוד הדבר כיון שכהן הינו איש חסד ותפס אומנות של שפיכות 
 ) !מורכבת(עיי"ש שש שאלות ותשובה         'יש להחזיק לו טובה רבה ... ,דמים

 
 (ברכות ד:)'אליהו פורח בארבע' 

 ארבע פעמים אליהו עולה 
 בגימטריא פינחס!
 "מגלה עמוקות" חיי שרה

 פינחספרשת  
  535 גליון

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
gmail.com@ner4499 

© 



השבוע יחול יום הזכרון לפאר ישראל, הגאון רבי בן ציון אבא 
 ח"ט תמוז תשנ", י"פורת יוסף", ראש ישיבת "אור לציון"שאול, ה

 

 "איש אשר רוח בו ..."
 

 שעמד על דעתו חשב מיום - הגאון רבי בן ציון אבא שאולאמר 
כי האדם בבואו לעולם הזה, אינו כאדם שהגיע לעיר שיש בה 

מבואות וסימטאות, אלא  ,כביש ראשי וממנו הרבה רחובות
העולם הוא רחוב אחד עם חומה מימינו ומשמאלו, וכל הרחוב 

שם מגיע האדם לבית עולמו, ומשם יש  - סגור ומוביל לסופו
  !!!םושתי פניות, ימין לגן עדן ושמאל לגיהנ

 

 כיוזה שמר עליו שלא לבזבז את הזמן,  ,זה שם לנגד עיניואת 
אין דבר יקר בעולם יותר מן הזמן. הרבה מוסר היה נותן 

 )"תפארת ציון"(                                                            על הענין הזה.לתלמידים 

 
 'בורו!פעם אחת קיבלתי בחור צעיר לישיבה על פי דיסיפר רבינו: '

 

וביקש להתקבל לישיבה, אך ראיתי שהוא צעיר  בא אלי בחור'
 בגילו מכפי הנהוג בישיבה, על כן הצעתי לו לשוב לשנה הבאה.

 

"האם אפשר  לאחר שיצא מבנין הישיבה חזר אלי ובקשה בפיו:
 ללמוד לכל הפחות רק היום בישיבה".

 

מאד מבקשתו, פלא פלאים, מעולם לא ראיתי דבר  "התפעלתי
אם מינא כזה, הרי לא קיבלו אותו לישיבה, אם כן מאי נפקא 

 ילמד רק היום?! 
 

. שכל יום חשוב מאד ואסור לוותר עליו הרגישהוא אלא 
מהיכן יש דעת לבחור צעיר כזה לחשוב ולומר דברים  ,התפעלתי

כאלה, אלא זה מראה את אהבתו ללימוד התורה וגודל נשמתו, 
 "זכרון הדסה") - ("אור לציון"                                                   .'ובוודאי עדיו לגדולות

 
אחד . בחור תוסס ישב בחדר האוכל ,אחד מתלמידי הישיבה
הלה עלה  הבחור הטיח בו עלבון קשה.ו ,מעובדי המטבח העיר לו

 פגוע אל רבי בן ציון, וסיפר לו את דברי הבחור.
 

"צריך אתה לעשות  קרא רבינו לתלמיד ואמר לו: בסוף היום
 "התרה!

 אם כן התרה למה?!" ,לא נדרתי ולא נשבעתי - שאל - "וכי למה
 

 נידוי על מה?! הבחור:נדהם  "על זה שאתה חייב נידוי". השיבו:
"פגעת בעובד המטבח שאנו מינינו אותו, ודינו כשליח בית דין 

 הפוגע בשליח בית דין חייב נידוי".כי  ונפסקשאסור לזלזל בו, 
 

 ורבינו התיר לו בצירוף שניים. ,התלמיד סליחה ומחילה ביקש
 :מהרי"ל ליקוטים מ"ד וכן - חו"מ ח' ה' ועיין "תפארת ציון", חכמה ומוסר" אור לציון"(

   )...זרק בחרונו קערה על המשרת של הבחוריםשאחד מבני הישיבה בהיה מעשה 

 
לקריאת מודעות, עומדים וקוראים את כל  "וכן סקרנות

לפעמים כשאני רואה  .מתחילתם ועד סופם ,המודעות בעיון
אני מתפעל מהסבלנות שלהם... ויותר  ,בחורים קוראים מודעות

 "זכרון הדסה") - ("אור לציון"           "?!מזה אני מתפלא איך יש להם זמן לזה

 
בוקר אחד הלך רבי בן ציון כמנהגו בזריזות לישיבה, בדרך הבחין 

מודעות טריות בומעיין בסקרנות  ,בבחור עומד ליד לוח מודעות
אחד המאבקים בעניני דת. רבינו ניגש אליו ואמר  עניןשהודבקו ב

 דחוף!" ,א מהר, פיקוח נפשוב ,הצלה ,"הצלה לו:
 

ועוד יותר מתוכן דבריו.  ,מעצם הפגישה עם רבינו הלה נבהל
 "איפה הם? את מי להציל?" הצטרף לרבינו והחל רץ ושואל:

 

"אם לא  - "את העולם כולו, עולם ומלואו בסכנת קיום שיב לו:ה
אם לא תלמד  ,חקות שמים וארץ לא שמתי" ,יתי יומם ולילהבר

 תורה העולם חלילה יחרב. 
 

אתה נושא בתפקיד חירום ממדרגה ראשונה, לו היית נהג 
היית עוצר לקרוא אם ה ,אמבולנס או רופא והיו מזעיקים אותך

 )"תפארת ציון"(               "!תפקידך כבן תורה חיוני פי כמה !מודעות?

 
הלך שם  .ראינו את הרב ב"גאולה" חוצה את הכביש אחתפעם 

מדבר  ,יהודי נמוך קומה במיוחד. שמענו את הרב דורש בשלומו
 "למה כבודו פנה אליו?": עמו ומעודד אותו. שאלנוהו

 

"היהודי הזה מסכן, אנשים צוחקים עליו, הוא  :הרבאמר לנו 
 (שם)       שבור, אמרתי לעצמי, אעודד את רוחו ואשמח את לבו".

 א)"ה י"(כ בקנאו את קנאתי"."
 

חוץ לבית הכנסת "אהל מתפילת מנחה של שבת עמד  עתפעם ב
הרב פתח את החלון וכמו  .אדם שהתקין רשת והרעיש רחל"

"תתבייש לך, ככה עושים?! אתה מחלל שבת : אריה שאג עליו
)                          אהרן שאול חמווי מהגאון ר'מתוך הספד בבולטימור (שם               ליד בית הכנסת!"

 
יצא עליו אלא ש .למנות בקהילה ספרדית באמריקה רב פעם רצו

 .וסיפרו לו נו. נכנסו לרבייותשם רע שיש בו דעות אפיקורס
\ 

עדים, ים נכנסו יבמשך יומ הוא לא רצה לקבל ללא עדות ברורה.
בדק וחקר שנכון הדבר, והגיע למסקנה שצריכים להציל את 

מי  - כתוב "כל באיה לא ישובון" משליב' הקהילה, ואמר:
  !'שנכנסת בו אפיקורסות אין לו תקנה לחזור בתשובה

 

, ומכתב חריף מאד, לא היה ניתן להאמין שהוא כתב תיכף כתב
     נוסח...עד שגדולי ישראל לא רצו לחתום אם לא ימתנו את ה

 רמב"ם ע"ז פ"ב ה') עיין שליט"א, אליהורבי  הגאון ,מתוך הספד בנו(שם                                     

 
 ו)"ו מ"(כ"ושם בת אשר שרח". 

 

למור אבי לקבל ברכה. עשה לה "מי שבירך"  פעם נכנסה אישה
 . ""הוא יברך את הדסה בת פלונית ואמר:

 

ואמרה: "כבוד הרב לא קוראים לי הדסה..." אך  חשבה שטעה
 ךו לנקרא תכשנולד' :לה האם סיפרה אמה,כשביררה אצל 

אחר כך השם לא מצא  ...בבית החולים "הדסה" תכי נולד ,הדסה
 ש הפלא ופלא)"(שם ועיי                   ...'החלפנו לך את השםאזי  ,חן בעינינו

 
. נעולים של הישיבה מצאו את המטבח וחדר האוכל ערב אחד

והדבר  ,כמאה ושמונים בחורים היו עלולים להשאר ללא ארוחה
  היה גורם לביטול תורה חמור.

 

עליתי לאולם הישיבה ' :שליט"א בן ציון מוצפי הגאון רביסיפר 
: תשלח שני לי ואמר כסף מכיסו, רבינו הוציא לשאול בעצתו.

ואחד לקנות כדורי  ,למאפיה שיביא פיתותעכשיו, אחד  בחורים
 ויהיה בסדר. ,ואתה תקנה קצת עגבניות ,פלאפל

 

סכין בידו ובצורה  ,עמד רבינו באחד החדרים תוך זמן קצר
מיומנת ומהירה חותך בפיתה ומניח בתוכה כדורי פלאפל 

כמה נדהמו הבחורים שראו את רבינו בעצמו  ופרוסות עגבניה...
.. .'קח ותאכל לתאבון' :תה ואומרמגיש לכל אחד מהם פי

באותו ערב  במהירות שיא תמה המלאכה ורבינו חזר ללימודו.
 (שם)                   '!הדהד קול התורה בישיבה כפי שלא היה זמן רב

 
 ז ז')"(כ כן בנות צלפחד דוברות"."

 

ההקשבה  ,השמיע באזני תלמידיו על הסבלנות הרבה מוסר
שם בניו  ,שצריך לו לאדם בביתו, כי זה מרכז חייו ואורך הרוח

 מתחנכים ומקבלים דוגמא. ,גדלים
 

ואם היא שורה  יש לכם עסק עם השכינה הקדושה, - תתבוננו
והיה מזהיר  בבית אין שטן ואין פגע רע, אין חולי ואין מחסור.

 לכבד את האישה במעשה ובדיבור ובמחשבה. 
 

תכשיטים וחפצים שהיא אוהבת כפי לקנות לה : במעשה ,דהיינו
לומר לה דברים נעימים ולהזהר שלא להקניטה. : היכולת. בדיבור

 טובות ולדון אותה לכף זכות.רק לחשוב עליה : ובמחשבה
 

מה אעשה כשאני רואה שאשתי עושה דבר ו' :אברך ופעם שאל
  'שהוא אסור על פי השולחן ערוך, הרי צריך אני להוכיחה?

 

"יש לך טעות, אם תעיר לה היא תקפיד ותבין  לו רבינו: אמר
תמצא עליך הערות בכמה כבר שהיא מותקפת, ולמחרת היא 

 וחוזר חלילה. ,דברים שאתה טועה בהם ותעיר לך על כך
 

בו ביום תשתוק, למחרת תיקח  - וכך תנהג אלא שמע בקולי
בואי נקרא מה  - "שולחן ערוך" ובנחת ובמאור פנים אמור לה

תבין מעצמה ותתקן מעשיה. ואם היא לא כבר  שכתוב, והיא
 ) "תפארת ציון", "אור לציון חכמה ומוסר"(              תיקנה אינך חייב להעיר לה".

 
חופה. כשהגיע  לעריכת וברכב סיעולה שהתנדבמעשה באחד 

 לחתונה "אשתי תגיע לבד הרב: "היכן אשתך?" השיב: ושאל
 בנחרצות: נואמר לו רבי אחר כך, כעת אנחנו ניקח את הרב".

"אתה חייב לחזור הביתה ולהביא את אשתך, לא יתכן לעזוב את 
   (שם)           ."מתי תגיע לחתונהושה בבית ולא להתחשב איך יהא











 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "צא ותן מעצמך" - פנחספרשת 

"פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן על הפסוק בפרשתנו 
(כה, יא) כתב בספר  השיב את חמתי מעל בני ישראל"

עשהו של פינחס מעורר בנו התפעלות "אור דניאל" כי מ
יתירה. הנה קם יהודי הנחשב לבזוי, לוקח רומח בידו, 
מסכן את חייו וכל זה למען הצלת עם ישראל, אף על פי 

יכלו  –אלפים רבים  –שבנקל שומריו של זמרי בן סלוא 
מיד להורגו. אך הוא לא נרתע. הוא מוכן להקריב עצמו 

 למען הקדוש ברוך הוא. 
של פינחס מלמדנו עד כמה ראייתנו לעיתים מעשהו 

רבות מצומצמת לחיים הפרטיים שלנו. בני אדם מטבעם 
מנסים לפתור את בעיותיהם ומצוקותיהם ומעטים הם 
האנשים המבקשים לראות בראייה כללית את צרות 
הזולת ולנסות לפותרן. פינחס מלמדנו פרק מאלף כיצד 

מען עם מוכן אדם להקריב עצמו וחייו הפרטיים ל
ישראל, וכיצד במעשהו זה לעיני כל העדה הוא עושה 
מעשה שלא ראינו כדוגמתו בתעוזה שבו. אכן, בזכות 
מעשה זה זכה פינחס לברית כהונת עולם. כאשר אדם 
מעיז להקדיש עצמו למען זולתו, ודאי שהקדוש ברוך 

 הוא אינו מקפח שכרו, ובדין הוא שייטול שכרו. 
בשם הגאון רבי חיים מוולוז'ין בספר "בנועם שיח" הביא 

זצ"ל אשר כתב בהקדמה לספרו "נפש החיים" שהייעוד 
והמטרה של האדם בעולם הזה לדאוג ולהועיל לזולתו. 
כלשונו "שזה כל האדם, לא לעצמו נברא, רק להועיל 
לאחרים ככל אשר ימצא בכוחו לעשות"! וכן היה אומר 

 "איש" רבי חיים זוננפלד זצ"ל: הגימטריה של המילים
שוות, ללמדנו שהאיש נוצר אך למען רעהו, וכל  "לרעהו"ו

אדם נברא במטרה שיעניק משלו לזולת. ה'סבא 
מסלבודקה'  רבי נתן צבי פינקל זצ"ל בספרו "אור הצפון" 
(חלק א, עמוד מה) מלמדנו פרק מאלף במהותה של מידת 
החסד וההטבה לזולת, מדבריו הידועים של דוד המלך, 

חסד יבנה" וכן מהכתוב "וחסד ה' מעולם שאמר "עולם 
ועד עולם" (תהלים קג), ואלו דבריו: "כל העולם כולו, 
השמים והארץ וכל צבאם, נבראו במידת החסד וכל 
פעולותיהם הן חסד. מידה זו  היא הגלגל המניע את כל 
מערכות העולם, על ידה נבראו ועליה הם מתקיימים, 

ידה הזאת. עליו ושומה על האדם להטביע בנפשו את המ
להתבונן בבריאה שנבראה בשבילו, כדי ללמוד ממנה דרך 
חייו על הארץ. וכשם ש"עולם חסד יבנה", כן עליו לעמול 
כל ימיו בחסד, להשכיל ולהגיע למדרגה רמה כזו, 
שישתוקק ויתאמץ תמיד להטיב ולמלא עונג ועידון לכל 
הברואים בכל אשר יוכל. רבים הם הזקוקים לעזרתנו... 
הבה נשתדל לפעול לעשות כל שבכוחנו כדי לעזור, לתמוך 
ולסייע, כי כל מה שניתן לך הוא כדי להעבירו ולהתחלק 

מסופר כי בתקופת בו, לדאוג שגם אחרים ייהנו מכך". 
השלטון הקומוניסטי ברוסיה, לימד אחד המורים 

הסוציאליזם, הנהוגה  –בכיתתו את תורת השוויון 
ך המורה בחינה לתלמידיו, ברוסיה. לאחר השיעור ער

לראות אם היטיבו להבין את הנושא גם למעשה. הוא 
פנה אל אחד התלמידים ושאל 'נצא מתוך נקודת הנחה 
שיש לך בית חרושת, מה היית עושה בו?'. ענה התלמיד 
מיד וללא היסוס, כיאה לתלמיד צייתן 'אדוני המורה, 
ול חצי שלי חצי שלך'. המורה היה מרוצה, והמשיך לשא

'ואם הייתה ברשותך פרה חולבת, מה היית עשה בה'?, 
התשובה הגיעה במהירות 'חצי שלי חצי שלך'. ממשיך 
המורה 'ונניח שיש ברשותך תרנגולת, מה הייתה עושה 
עימה?' כעת השיב התלמיד תשובה שונה, בנחרצות 
 בלתי צפויה 'התרנגולת כולה שלי, איני מתחלק בה עם

 
 

מפעל ענק,  –מה 'בית חרושת איש!. התפלא המורה ות
ובכל זאת אתה מוכן לתת לאחרים מרווחיו. פרה אתה 
מוכן לתת, מדוע הינך מסרב לתת את התרנגולת? השיב 
התלמיד 'בית חרושת אין לי, פרה אין לי. אך תרנגולת יש 

לתת לזולת את  ... כן,לי ועימה איני מתחלק עם אף אחד!'
ין זו נתינה מה שאתה לא צריך או מה שמיותר לך א

אמיתית. אכן, כשהאדם אוהב את עצמו ב'אהבת הגוף' 
ומתייחס לרצונותיו הגשמיים ולתאוותיו אין נתינתו נתינה 
אמיתית שכן לעצמו הוא דואג וחושש שכל מה שייתן 

 לזולתו יהיה על חשבון מה שמגיע לו. 
על הדרך להגשמתה של מעלת ההתחשבות בזולת 

לעזר שמחה וסרמן זצ"ל את ובמפסידיה, נשא הגאון רבי א
משלו: כאשר מחזיק אדם אצבעו קרוב מאוד לעינו, כל 
הנוף שמסביבו מוסתר, ואפילו את האצבע שלו לא יהיה 
מסוגל לראות בבירור. רק אם ישכיל להרחיק את האצבע 
מן העין, יוכל לראות היטב גם את הנוף וגם את האצבע. 

"ל, אם כך האדם, הפטיר רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ
הוא מתמקד תמיד בצרכיו וברצונותיו האישיים, בהכרח 
מתעלם הוא לחלוטין מצרכיו של הזולת, וכמו כן לא יגיע 
להכרה עצמית בצורה חדה. רק כאשר ירחיק מעט מעצמו 
את הדאגה לצרכיו האישיים אזי יתעורר לדאוג לבעיותיו 

 וצרכיו של הזולת, ובנוסף ילמד גם להכיר את עצמו. 
אחת מן ר הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. הסיפו

החברות הגדולות והנחשבות במשק, בקשה למצוא עובד 
מיוחד, בעל חשיבה המצאתית וייחודית, בכדי למנותו 
לתפקיד בכיר בחברה. תפקיד בו נדרשת חשיבה מעין זו. 
בכדי לבדוק את רמתם של מאות המועמדים שהביעו 

רה, ולזכות בתפקיד הנחשק רצונם להימנות על סגל החב
הוצגה בפניהם שאלה קצרה ופשוטה: נוסע הינך  –

בכביש ראשי במרכז העיר, כשבחוץ משתוללת סופה עזה. 
הקור המקפיא, משבי רוח עזים וגשם ניתך ארצה.  
בדרכך אתה חולף על פני תחנת אוטובוס ובה עומדים 
שלושה אנשים רועדים מקור. אדם קשיש, מבוגר וחולני 

שם עולמי, אשר -אה על סף עלפון; רופא מכובד ובעלהנר
הציל בעבר את חייך; וידידך מנוער, הקשור עמך בקשרי 
ידידות עבותים. במכוניתך ישנו מקום לאדם אחד בלבד! 
מי מבין השלושה תעדיף לקחת ואלו שניים תשאיר בקור, 
חשופים לסערה? שאלה  תיאורטית זו, מהווה מעיין 

ם. עצרו נא לרגע וענו בכנות, מה מבחן אישיות לנשאלי
אתם הייתם עושים? האם ראוי לקחת את האדם הזקן 
והחולני, שכן הוא עלול לחלות בקור העז ואולי אף גרוע 
מכך. מאידך, ייתכן והוא יתגבר על המצב, אך לעומתו יש 
כאן הזדמנות שלא תחזור, באמצעותה תוכל לגמול טובה 

וקא אותו במכוניתך. עם הרופא שהציל את חייך ולקחת דו
במבט שלישי, אין כמו ידיד אמת, ידידך משכבר הימים, 
העומד לצדך בעתות משבר כבזמני שמחה, מהווה נכס 
חשוב מאין כמוהו. אולי כדאי לנטוש את השאר ולהעלות 
דווקא אותו אל המכונית. רבים מן הנשאלים השיבו כפי 

נה ראות עיניהם, זה בכה וזה בכה. אך האדם היחיד שע
את התשובה היצירתית והטובה מכולן, זכה בתפקיד 
היוקרתי, זו הייתה תשובתו "בעמדי בדילמה כזו, אפתור 
אותה כך. אצא מן המכונית, אתן את המפתחות לרופא 
בכדי שיסיע את הקשיש לבית החולים, ואני אעמוד עם 

כאן אנו רואים את מידתו חברי ואחכה לאוטובוס!". 
ורוח הנתינה הפכו אצלו לאבן  המופלאה, של מי שהחסד

יסוד בתכונותיו, כאשר הוא מתבונן על העולם כולו מזווית 
 ראייה של אדם המתחשב בצרכי הזולת ואפילו על חשבון 
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הדברים עולים בקנה אחד עם מה שמספרים עצמו...
רבותינו בתלמוד ירושלמי (שבת פרק יד הלכה ד) על רבי 

ים והיה מתרפא אצל יוחנן, שהיה סובל נורא מכאב שיני
בת של שר אחד בטבריה. פעם אחת הגיע בערב שבת 
אחר חצות היום ושאל אם צריך גם מחר, בשבת קודש, 
ליטול את התרופות? והשיבה לו כי אין צורך, ואם 
במקרה יהיה לו כאב חזק, היא תגלה לו מהם המרכיבים 
של התרופה וכיצד להכין אותה בעצמו, אך בתנאי שלא 

וד הרפואה לשום אדם! למחרת, בשבת, גילה יגלה את ס
רבי יוחנן את סוד הרפואה לכל הנמצאים בבית המדרש! 
כשדבר השמועה הגיע לאוזנה, שרבי יוחנן גילה את סוד 
הרפואה לכל עמדה והתגיירה! וסיבת הדבר, כי מקודם 
חששה שרבי יוחנן ינצל את סוד הרפואה להנאת עצמו, 

שיזדקק במטרה לרקוח ממנה ולמכור אותה למי 
להרוויח כסף... אולם כאשר ראתה שלא שמר את סוד 
התרופה לעצמו ודאג לגלות ולפרסם ברבים בחינם 
לתועלת הכלל עמדה והתגיירה, אזי הוברר לה שאומה זו 

  חשובה וכדאי להתחבר וללמוד ממידותיה!
הקדמת טובת השני על פני העדפה עצמית, הייתה 

מסופר על הרבי לי העם. מושרשת אצל גדולי ישראל ואצי
מקלויזנבורג, הרב הקדוש רבי יקותיאל יהודה 
הלברשטאם זצ"ל (שיום פקודתו חל השבוע ח' בתמוז) 
כאשר ישבו בני משפחתו עליו שבעה בשנת תשנ"ד, 
בביתו בקרית צ'אנז בנתניה, הגיעה לנחם אישה לא 
מוכרת, אוחזת בידה שקית, היא התיישבה ליד הרבנית. 

לשמה. ובתשובה, הסבירה האישה מדוע  הרבנית שאלה
באה אליהם. לאחר שהמלחמה הסתיימה, עבר הרבי בין 
מחנות העקורים, כדי לעודד את הניצולים השבורים 
בגוף ובנפש. באחד המחנות, הגיעה לאוזניו שיחה 
שנערכה בין שתי בחורות, ששוחחו ביניהן באידיש. 

רבת הרבי ניגש אליהן ושאל אחת מהן, מדוע אינה גו
גרביים לרגליה. האומנם הן אינן יודעות כי זהו חלק 
מצניעותה של אישה יהודייה? "עלי לגרוב גרביים?" 
השיבה לו אחת מהן. "אין לי אפילו לחם לאכול! אין לי 
מאום!". הרבי לא היסס לרגע. הוא התיישב על מקומו, 
באמצע הרחוב, פשט מעל רגליו את זוג הגרביים שלו 

ה. האישה הוציאה זוג גרביים מן השקית ונתן אותן לנער
שבידה. היא מסרה את הגרביים לרבנית ואמרה לה, 
"אלו הן הגרביים של הרבי. אני הייתי אותה נערה". 
במשך כל השנים, שמרה על זוג הגרביים. פעם אחת 
בלבד זכתה לפגוש את הרבי בחייה, ועם כל זאת, הרושם 

 של מעשהו נשאר בלבה. 
היא שהאדם רואה את עצמו במרכז הבעיה של דורנו 

העולם, הוא אינו מוכן לקלוט את הרעיון שהוא מהווה 
בסך הכול אחד מתוך כארבעה מיליארד אנשים המצויים 
בעולם, הוא חש שיש בו משהו מיוחד המבדיל ומייחד 
אותו מאחרים. התעניינות האדם בעצמו מתבטאת לא רק 

א אף בעניינים שוליים שאין להם משמעות רבה, אל
בדברים כבדי משקל. אימרה עתיקה אומרת, שכאב שיניו 
של אדם מעסיק אותו יותר מסבלם של חמישה מיליון 

הוא נתון בו  –סינים המתים ברעב! משבר כי יבוא עליו 
כולו. באותה עת לא יעניינו אותו אפילו אירועים יוצאי 

 דופן, לא אירוע מלחמתי ואף לא אירוע משמח. 
לזולתו, הריהו זוכה ממעל לסייעתא כאשר אדם מסייע 

דשמיא במידה גדושה, במידה כנגד מידה. לא רק שעזרתו 
לאחרים אינה פוגעת בנכסיו וקנייניו הרוחניים, אלא 

הסיפור הבא  שאלו משתבחים ומשתפרים, עוד ועוד.
כל מסעות האדם שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 

חוליה  בחייו, גלגל אחד הם, וכל אחד מהם הוא
בשרשרת הארוכה של המסעות שצריך כל אדם לעבור 
בחייו. מעשה אחד כרוך בשני ומי שיתבונן במעשיו 

כסף, יראה שהקדוש ברוך הוא משלם -ויבחנם כצרוף
לאדם כמעשהו ומשיב לו במידה כנגד מידה על כל מה 
שהוא עושה, לטוב וחלילה גם ההיפך, וכל מה שהאדם 

 ה משפחה מפורסמת בעםעושה, לעצמו הוא עושה. ישנ
 
 

היהודי, שזכתה למה שלא זכו הרבה משפחות אחרות, 
מחצית מבניה של אותה משפחה נימנים על מרביצי 
התורה הגדולים בדורנו והמחצית האחרת הם עשירים 
מופלגים ואוהבי תורה, תמכין דאורייתא מן הנודעים 
ביותר, ביטוי נאדר ל'תורה וגדולה במקום אחד'. אחד 

המשפחה מספר מדוע סבו זכה לכל הגדולה הזו: מנכדי 
ה'נפילות' הכלכליות, פשיטות הרגל וה'ביקורים' של 
אנשי ה'הוצאה לפועל' המגיעים למעונם של בעלי 
החובות ונוטלים את כל מה שנמצא בבית, לא החלו היום. 
אירועים אלו התרחשו גם לפני עשרות שנים, וסבא שלנו, 

ד לכמה ר הנכד, היה עֵ שהיה קבלן ירושלמי, כך מספ
התרחשויות כאלו אצל עמיתיו למקצוע שפשטו את הרגל. 
כל אחד מבין שמדובר באחת הטראומות העמוקות ביותר 
בחייו של סוחר, שעד היום היה חי את חייו כאחד 
 העשירים, והנה עכשיו באים עליו אנשי ההוצאה לפועל
, ומשאירים אותו ריק מכל. ללא ריהוט, ללא מוצרי חשמל

כלום. אדם כזה אינו מסוגל לצאת מביתו, לא מתראה כבר 
עם חבריו, חייו הופכים לסבל אחד גדול. יש אנשים 
המגיעים כתוצאה מכך אל המעשים הנוראים ביותר. 
המשאיות של ה'הוצאה לפועל בירושלים היו מביאות את 
ה'סחורה' מבתיהם של בעלי החובות אל הרחבה של 

ה', ושם היו הפריטים תחנת המשטרה ב'מחנה יהוד
נמכרים במחירים זולים במיוחד, שכן אינשי דלא מעלי 
(אנשים לא הגונים) היו עומדים שם על המשמר, כדי 
שהקונים הפוטנציאלים לא יעלו את המחיר. די היה 
במבט אחד מעיניהם של האנשים הללו, כדי 'לשכנע' את 
הקונים שהתקבצו לשם, שלא יעלו את המחיר... יום אחד 
עבר סבא שלי ליד תחנת המשטרה ב'מחנה יהודה', והנה 
הוא נתקל במשאית גדולה העמוסה בפריטי ריהוט 
וחשמל. היה ברור לו שמדובר שוב בתכולתה של דירה 
שנלקחה מאדם שפשט את הרגל והובאה למשטרה על 
מנת למוכרה בזיל הזול. הוא מביט בסחורה ונראה לו 

ו מאיזה שהוא שהוא מכיר את הספות והכיסאות הלל
מקום... סבא אימץ את מוחו עד שנזכר שמדובר בפריטי 
דירתו של אחד מחבריו הקבלנים והבין מתוך כך שהלה 
פשט את הרגל ומצוי במצב ביש. מיודענו, החליט לעשות 
מעשה. הוא נכנס אל תחנת המשטרה והגיע אל הרחבה 
שבה אמורים פריטי הדירה להימכר. המשאית עדיין לא 

ילו את התכולה ובמקום שהו כבר האינשי דלא פרקה אפ
מעלי שראו מבעד לחלונות את המשאית עם הסחורה 
המאוד יקרה שהגיעה זה עתה ותיכננו לרוכשה במחירים 
המקובלים עליהם... סבא הכליל את עצמו ברשימת 
הקונים וכבר עם תחילת המכירה הציע סכום גבוה מאוד, 

רהיטים. 'הקונים כשהוא הולך 'על כל הקופה', על כל ה
הוותיקים' הרימו את גבות עיניהם למראה הקונה החדש 
והלא קרוא, שכפי הנראה מנסה לנשל אותם הפעם מן 

נועצים בו עיניים מאיימות, אבל  העיסקה המוצלחת. הם
הוא אינו נבהל, וכשהם העלו את המחיר, העלה אף הוא 
אחריהם, וכך עוד פעם ועוד פעם, עד שראו עם מי יש 
להם עסק ונטשו את העיסקה, וסבא שלנו זכה בפריטים. 
עכשיו הוא ניגש אל נהג המשאית, שפריטי הדירה היו 

מך עתה הוא עדיין עליה ואמר לו: 'מה שאני מבקש מ
שתעשה לי שרות אישי, וכמובן אשלם לך על כך בנפרד. 
הסתובב לאחור, עשה פרסה וסע עם כל הריהוט בחזרה 
אל הדירה שממנה הוצאת את הדברים והחזירם 
למקומם, דבר דבור על אופנו...'. הנהג עשה את 
שהתבקש ובעל הדירה שפתח את הדלת לא האמין 

יהוט חוזר אליו?! וכי למראה עיניו, כיצד יתכן שכל הר
אנשי ההוצאה לפועל חזרו בהם? הרי עוד לא קרה דבר 
כזה מימות עולם! הנהג סיפר לו על האיש שהעלה את 
המחיר ונישל את הקונים הותיקים וציווה עליו להחזיר 
את הריהוט אל הדירה ומתוך התאור הבין שמדובר בסבא 
שלנו, שכלל לא חשב להציג את עצמו כמי שהציל את 

לב על המצווה -הריהוט אלא חזר לביתו שמח וטוב
 הגדולה שהזדמנה לידיו. בעל הדירה מיהר לביתו של 

 
 



הסבא ונפל על צוואריו בחום והודה לו בבכי נרגש על מה 
שעשה למענו, והוסיף כמה משפטים: 'אתה חושב, מן 
הסתם, שזכית להציל רק את ממוני, אבל דע לך שמעשה 

רק בספות ובכיסאות, במוצרי  ההצלה שלך אינו מסתיים
החשמל ובשולחנות היפים שלי, אני רוצה לגלות לך 
שאחרי שיצאו אנשי ההוצאה לפועל מביתי, אמרה לי 
אשתי שגם היא עוזבת את הבית... וגם הילדים הודיעו 
לי שלא יוכלו להישאר בבית ריק שכזה, וממילא כל 
החיים שלי היו מונחים על כפות המאזניים. כאשר 

יתי שהריהוט חזר, שבה נפשי אלי, פשוטו כמשמעו. רא
החייתני'. זה אחד הסיפורים שסיפר הנכד על סבו. הגם 
שדרכי שמים נסתרות הן ואיש לא יכול לקבוע בזכות מה 
זכה לכל מה שזכה, אבל די גם במעשה שכזה כדי להבין 
את ההצלחה הגדולה אשר הוענקה לו מן השמים. זכאי 

ברכות האמורות בתורה. ובדרך אגב הוא יהודי כזה לכל ה
למדנו, שכל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה. אומנם 
הוא התמסר כדי להציל את חברו, אבל ראו נא גם ראו 

 לאיזה שיאים של סייעתא דשמיא הוא הגיע לאחר מכן!
העולה מהדברים לעיל מלמד כי סוד קיומה של האנושות 

בזכות החסד,  תלוי במידת הנתינה. העולם עצמו מתקיים
בזכות הנתינה האלוקית והוא גם ימשיך ויבנה בזכות 

הנתינה האנושית. כי "עולם חסד יבנה" (תהלים  החסד
צא  –פט, ג). אף אתה בן אדם, אל תחזיק טובה לעצמך 

  ותן מעצמך!!!
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 

חוזר הוא חשיבות ההתמסרות למען הזולת, כאשר גלגל 
 בעולם ולעיתים נתינה זו מתגלגלת אליך בחזרה...

 שבע בערב. טבת. תשס"ד..
חורף ירושלמי סגרירי, טילטל את עצמו יחד עם עוד רבבות 
אזרחים תושבי הבירה, על פני משבי הרוח הצוננת. צעיפים 
השתוללו, כיפות וכובעים התעופפו, מטריות חישבו 

קקים עצבנים וארוכים להישבר, רמזורים דינדנו בצהוב ופ
נמתחו לאורך הסימטאות והרחובות. צפצופי הצופרים 
נמסכו עם אי השקט הישראלי המצוי, וצללו לעומק רעש 
הרעמים מן שמיא, שלא נועדו אלא לסדוק לבבות של אבן, 

, 17שאולי בן ה  וניר וכאלה נעבעך, לא חסרים במקומותינו.
י באוטובוס, תלמיד בית ספר תיכון, הצטנף בספסל האחור

מישש מעת לעת את הכיפה הקטנה שקנתה שביתה בפדחתו, 
לראשונה בחייו הוא טועם את  ,ועיין ב"מסילת ישרים". כן

נועם המילים הנפלאות, שאת טעמם הבראשיתי הוא חש על 
לשונו הרוחנית. "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה 

למה הוא, שיתברר שיתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ו
צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי 

בסך הכל שלושה חודשים שהוא מכיר את בורא  חייו".
העולם. היה מי שאמר לו שהוא תינוק בן שלושה חודשים, 
פיצפון רוחני. אבל הצימאון לדעת, להכיר, לעטוף את ים 

היה נתון  וניהתלמוד שאין לו סוף, איימו לבלוע אותו. ר
ת ההשפעה העצומה והסוחפת המוכרת לכל בעל כולו תח

תשובה בתחילת דרכו. לבלוע, ללמוד, לעשות, להספיק, כי 
אור גדול ואינסופי בוקע מתוכו, מעליו מצדדיו. מה חובתו 

 בעולמו...
נהג האוטובוס שהשמיע שריקות עצבניות מתחת לשפמו, 

שמע מרבותיו שרדיו הוא מכשיר  רונילחץ על כפתור הרדיו, 
קל וניסה להתרכז באותיות ובמילים הסוללות לו מסילה מקל

לא וני מן הרמקול בקע קולו של ילד כבן עשר. ר של ישרות..
יכול היה להתעלם מן הבכי שלו "אבא שלנו נפטר לפני חצי 
שנה, אנחנו חמישה אחים, ועכשיו אמא בוכה כי חושך" 

 מלמל הילדון. 
יש לנו חוב "אמא אמרה לנו ש "למה חושך?" שאל השדרן. 

בחברת חשמל, ולפני שעה ניתקו לנו את הזרם. הדלקנו 
"תשאל את אמא כמה כסף היא חייבת לחברת  נרות".

 חשמל" ביקש השדרן.
 
 

האמונה יסוד , ושאנחנו גרים ברחוב "₪ 1600אמא אמרה 
"מאזינים יקרים, שמעתם כרגע מצוקה בשידור חי. בואו  ".20

 מקריא מספר הטלפון של נתגייס יחדיו לעזור לאלמנה, אני
... ויחדיו נרים תרומה ונאיר את 02-561מפיק התוכנית 

, ולחץ על וני"מדברים אלי מן השמים..." מלמל ר ביתם".
"שלום, כרגע שמעתי  מתגי הפלאפון את המספר המשודר. 

, אגיע אליכם רונישישנה משפחה שניתקו להם חשמל, שמי 
בקשה...". הוא תוך חצי שעה עם הכסף. תרגיעו אותה ב

"אתה שומע ילד, תרגיע  הראשון שתפש את מפיק התוכנית.
את אמא, כבר בשעה הקרובה יחברו לכם את זרם החשמל, 
תורם נדיב הודיע לנו ממש כרגע זה, כי ידאג לתשלום 

 החוב". עדכן השדרן. 
וני ר "אמא אומרת להגיד לכם תודה, אז תודה". ניתק הילד.

בפאתי שכונת גאולה, שלף  ירד מרוגש 17שאולי בן ה 
, והחל לפקוד את החנויות ולעניין ₪ 100מארנקו שטר של 

 את העוברים ושבים. 
"אנא ממך, ישנה אלמנה המתגוררת לא רחוק מכאן, שניתקו 

חסרים לי עוד  ₪ 900לה את זרם החשמל, התרמתי עד עתה 
תרום מנדבת לבך. בעל חנות הרהיטים הביט בפניו  ₪ 700

שובה הצעיר. וקלט בהם את מבועי החסד של החוזר בת
 וני, ר₪ 700הלוהטים שבקרבו, הוא רשם המחאה ע"פ 

חיבקו בחום רב, "תודה, תודה", ורץ כברדלס רעב אחרי 
"מה שמך", שאל  טרפו במעבה היער, לעבר משרדי הרדיו. 

 שאולי". וניהמפיק? "ר
 

 פרק ב'
 

  ץ,כהן, ואני משגיח בכולל אברכים במרכז האר שהשמי מ
 9.00רובם בעלי תשובה מוסרי נפש על התורה. היום בשעה 

בבוקר נפגשו שני אברכים ליד המיחם במטבחון. בין כפיות 
קפה, סיפר האחד לרעהו: "אל תשאל אמש ניתקו -הסוכר לנס

 3600לי את זרם החשמל, יש לי שם חוב לא פחות ולא יותר 
ו "אז מה הבעיה" משיב רעהו "גש לדויטש, קח ממנ ".₪

 הלוואה חביבה וצא מהְּברֹוך".
"אז גש לאיצ'ק וייס  "יש לי הלוואה אצלו, תלויה ועומדת".

"גם לו אני חייב.  הוא ישמח לעזור לך בהלוואה סולידית".
אשתי בוכה בבית עם ארבעה תינוקות ולא רואה אור בקצה 

 המנהרה... ואין לי ממי לבקש... רק מהריבונו של עולם".
למטבח וקולט בחצי אוזן את הדיאלוג.  "אברך שלישי נכנס

הוא יוצא החוצה ומחייג בפלאפון שלו. אחרי דקה הוא חוזר 
ומתעניין. "תגיד לי, היכן אתה גר בדיוק? והאם יש לך מספר 

 מונה". 
האברך בעל החוב שולף מכיס חולצתו את חשבון החשמל 
ומגיש לו, האברך השלישי שוב יוצא החוצה. אחרי שלוש 

חוזר, על פניו חיוך ענק, "תגיד מזל וברכה, החוב דקות הוא 
 שולם בעוד פחות משעה יחברו אותך...".

"האברך המנותק מנסה לדלות מידע, מי, מה, למה, כמה, 
מתי, אבל האברך השלישי כבר נעלם לו בפאתי הכולל ושקע 

 בסוגיה. 
"הוא מתלוצץ איתי", חשב האברך המנותק. "מאיפה יש 

 אברך דלפון כמותו סכום עתק". לאברך דלפון לשלם ל
תו מצלצלת. יבהפסקת הצהריים מבחין האברך המנותק שרעי

דקות החשמל חזר, כל הכבוד בעלי,  10היא מרוגשת. "לפני 
 איך הצלחת להשיג סכום את הכסף!".

המנותק לשעבר ניסה לאתר את רעהו, אך הלה נמוג לו 
 ברחובות העיר, עד תחילת סדר שני. 

יוצאים האברכים ואז מצליח המנותק  בשעה שש בערב,
שחובר סוף סוף לתפוש בידו של האברך המפתיע. "אני מאד 

 מעריך מה שעשית בשבילי".
 "לא עשיתי דבר, רק דיברתי בפלאפון". 

 
 



 לחברת חשמל?". ₪ 3600"רגע, אז מי שילם  
"יש לי דודה אחת, שושנה שמה, לא בדיוק דתיה, אבל מאז 

ננת לפני שאמצא איש דתי שחזרתי בתשובה היא מתח
 שניתקו לו חשמל, כי היא רוצה לתרום לו...".

 "אתה רציני?".
 "בהחלט".

"נו טוב, תן לי את מספר הטלפון שלה, להכיר לה טובה, 
 לברך אותה".

 "בבקשה".
"או. קי, חוזר האברך שלנו לביתו ומבשר לאשתו על אותה 

 ייגיםדודה שושנה עלומה, שחובה עלינו להודות לה. הם מח
ושהקדוש ברוך ערב טוב דודה שושנה, רצינו להודות לך... 

 ךיברך אותך בבריאות איתנה, ונחת מכל צאצאיי הוא
 ופרנסה בשפע".

"תודה, שתהיו בריאים גם אתם, שתמיד יהיה לכם אור" כך 
 שושנה.

"אימרי לנו דודה שושנה, ושואל אברכנו היקר,  עונה", אמן"
תי ולשלם לו את חובו מאין צלחה עליך הרוח לחפש ד

 לחברת החשמל". 
 10ושושנה משיבה: "מה אספר לכם, קרה לי אסון לפני 

שנים, התאלמנתי ונותרתי חסרת כל. יום חורפי אחד ניתקו 

לי את החשמל. הבן שלי התקשר לרדיו וביקש עזרה. זמן קצר 
כך הגיע תורם דתי ומימן את החוב. ואז החלטתי, -אחר

 אותה מצווה...". שכשירווח לי, אעשה את
 כמה שניות של שתיקה.

"האם את זוכרת את שמו של הדתי שתרם לך לפני עשר 
 שנים?".

"בוודאי, זה שם שאי אפשר לשכוח. מהרדיו אמרו לי ששמו 
 ".17שאולי, נער כבן  וניר

 עוד כמה שניות של שתיקה.
 שאולי... עכשיו אני נזכר...". וני"דודה שושנה, אני ר

 !!! אתה זה שדאגת לי!!!"."אני לא מאמינה
"בכי של התרגשות משני צידי הקו, ידי ההשגחה העליונה 
מאירות את הדרמה המופלאה הזו, שמלמדת אותנו שמי 
שתורם ודואג לזולתו, עושה זאת בעיקר בשביל עצמו, ממש 

 כך".
זוכר היטב, היטב, את אותן דקות כשעל ברכיו  כן, רוני שאולי

ין מהדהדות יים" וברקותיו עדהיה מונח ספר "מסילת ישר
המילים האדירות שחצבו נהרות של מוסר בדורות האחרונים. 
"שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו... לחבר את 

 ..!החשמל לזולתו".

 

 אחים יקרים!
 פעמים רבות, אדם רוצה לתת מעצמו לזולתו בלב שמח ובנפש חפצה, ביודעו שהוא מקיים את ציווי ה' "ואהבת

לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), "עולם חסד יבנה" (תהילים פט, ג), ועוד ועוד, אולם עמוק עמוק, בקרבו פנימה, 
מתקבעת לה מחשבה שעם כל המצווה והמעלה, בסופו של דבר החסד נעשה על חשבונו הפרטי. "בשעה זו של 

ות או בגשמיות". "לא נורא" מנחם עשיית חסד" מהרהר האדם, "הייתי יכול לפעול דבר מה לטובת עצמי, ברוחני
האדם את עצמו, "בוודאי אקבל שכר בשמיים על כך שהקרבתי מעצמי לטובת הזולת". אך האדם אינו יודע 
שמחשבותיו מחשבות שווא, והרהוריו הרהורי הבל. בעשייה לטובת הזולת אין טובתו של האדם נפגעת ולו כחוט 

על כך שוויתר על טובת עצמו, אלא על כך שהיטיב עם זולתו.  השערה! את השכר שיקבל גומל החסד, לא יקבל
כאשר האדם מיטיב עם זולתו, הוא למעשה מיטיב עם עצמו. כאשר יהודי  ולא זו בלבד, אלא שההיפך הוא הנכון!

מעניק לחברו שעה של עשייה ושל חסד, הריהו מעניק לעצמו בדרך סגולית ומופלאה שעה של הטבה נעלית. 
ע לזולתו, הריהו זוכה ממעל לסיעתא דשמיא במידה גדושה, במידה כנגד מידה. לא רק שעזרתו כאשר אדם מסיי

לאחרים אינה פוגעת בנכסיו וקנייניו הרוחניים, אלא שאלו משתבחים ומשתפרים, עוד ועוד. ואכן, נאה דרשו 
שר הדבר מרמז על דורשי רשומות, כי המילה "נתן" נקראת מתחילתה לסופה ומסופה לתחילתה באופן שווה, כא

כך שהנותן לאחרים זוכה לנתינה רבתי מן השמיים. כי יותר ממה שאתה נותן מעצמך לזולתך אתה מקבל יותר , 
 ובגדול.

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוראים יקרים!
באלפי העתקים בארץ ובעולם לכבוד אבא  בחסדי ה' יתברך, בכל שבוע העלון מופץ

 שבשמיים ללא מטרת רווח.
 אל תעמדו מנגד! –אנו צריכים את עזרתכם בהוצאות ההדפסה 

 אברהם מלכה 052-3939551צורו קשר ותהיו שותפים לזיכוי רבים אדיר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב 
 
 

יטו בן חנה,, וטוהר חיה בת איילהיצחק לבל בן ציפורה,    לרפואת:
 שלמה (שלומי) בן יעל, איתן חיים בן אורטל, מיטל בת פרחיה

 אסתרינה בת זולה, הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, גלית בת רחל,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 אברהם בן אסתר. דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה.

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה, טוני בת חירייה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
אריה בן טוניעדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 ליאן בת חנה. קלמנט עמוס בן אסתרינה, , לי, אליס בת חנה

ל ל

 

  !רמים היקריםלהצלחת התו העלון מוקדש
 ישראל כהן, שאול עטיה, ראובן אדאדי, יוסף סויסה הי"ו

יבורכו בכל טובה וברכה הם ובני משפחתם זכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים ביהי רצון ש 
 וישפיע עליהם בורא עולם שפע של סייעתא דשמייא בכל מעשה ידיהם.
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פנחס  •  92ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

(כה, יא)  
בספורנו יש ווארט חזק ביותר. כך הוא אומר: "בקנאו את קנאתי 

שעשה נקמתי לעיני כולם, כדי שבראותם זה ולא ימחו,  –בתוכם 
, ובזה השיב את חמתי מעליהם". יכופר על אשר לא מחו בפושעים

היינו, בכך שהוא עשה את מעשה הקנאות ברבים ולא מחו בו, תהיה 
  להם כפרה על שלא מחו בזמרי.

מספרים כי כאשר הרבי מסטמאר זצ"ל הגיע לארץ, שאל אותו רבי 
עמרם בלוי זצ"ל שאלה: מידי שבת כאשר יש חילולי שבת רח"ל, 

ות, ערלעכע יידן שכואב להם במקום שיצאו המוני בית ישראל למח
על כך, הרי הוא יוצא להפגין כאשר יחד אתו יוצאים עוד כמה 
צעירים. הם סופגים בזיונות גדולים וקוראים להם 'משוגעים'. "אולי 
ם יכדאי להפסיק עם המחאות הללו אם איש אינו מצטרף אליהן?" סי

  רבי עמרם את שאלתו.
ם, כאשר אתה יוצא השיב לו הרבי מסטמאר: "אמור לי ר' עמר

להפגנה, יש אנשים שמוחים נגדך על כך? יש מישהו שצועק עליך 
  מדוע אתה יוצא להפגין?" 

השיב ר' עמרם בשלילה: "איש אינו צועק עלי, אבל כואב לי שלא 
  מצטרפים אלי עוד יהודים למחות".

"תמשיך ללכת ולהפגין. די בכך שלא  –אמר לו הרבי  –"אם כך" 
שאתה יוצא להפגין, שהרי לימד אותנו הספורנו, כי מוחים בך על כך 

אם אין מוחים ב'קנאי' על מעשה הקנאות שלו, יש בכך כפרה על 
  (יחי ראובן)   שאין מוחים על החטא עצמו!

  
 ?"לכאורה היה לו לומר 'בקנאו לי', ומה הכונה "בקנאו את קנאתי  

נחס הקנאה של פי –מפרש ה"ישועות מלכו": "בקנאו את קנאתי" 
עם כל ה'ריינקיט', ללא שום  –היתה כמו קנאתו של בורא עולם 

  נגיעות ופניות, אלא כל כולו אך ורק לשם שמים, בלתי לה' לבדו.
לרב יעקב הלפרין ז"ל התעורר דין תורה עם יהודי אחד שקנה 
מקומות ב"בית החיים" והתגלע ויכוח ביניהם בנוגע לתשלום. 

  פניו את טענותיהם.השנים פנו ל"חזון איש" והרצו ל
ה"חזון איש" שמע את שני הצדדים, פנה ליהודי השני ואמר לו: 
"אתה חייב, אין כל צדק בטענותיך! בדרך כלל נוהג הדין לעשות 
פשרה בין הצדדים, אך כאן אין מקום לפשרה! הדין עם ר' יעקב 

  באופן ברור!".
ים והלה? תשמעו רבותי! תשמעו איזה בן אדם. למרות דבריו הברור

של ה"חזון איש", הלא החל לצעוק: "מה פתאום? הצדק איתי! 
  מדוע כבוד הרב'ה פוסק לרעתי?"

שב ה"חזון איש" ואמר לו: "על פי דין תורה חייב אתה לשלם! אין 
  כאן מקום לפקפוק"!

  והלא בשלו: "לא! לא אשלם! מה פתאום אשלם? הצדק איתי"!
ב. באותה התקופה באותו הרגע נכנס לחדר, יבלחטו"א רבי אהרן לי

  הוא התגורר בכפר סבא והגיע ל"חזון איש" לביקור.
פנה אליו ה"חזון איש" ואמר לו: הו, ר' אהרן ליב! טוב מאוד שבאת 

  וזה   כך טוען   זה עכשיו. יש כאן לפני דין תורה בין שני יהודים אלו. 

  
טוען כנגדו... שמעתי את שני הצדדים ופסקתי באופן ברור ונחרץ 

י השני חייב. דא עקא, היהודי לא שמע לדברי בפעם שהיהוד
הראשונה, וגם לא בפעם השניה... עכשיו, איני יכול להגיד לו את 
הפסק בפעם השלישית, כי חושש אני שאם אומר לו פעם נוספת 

אומר זאת מתוך 'נגיעה'... אני מרגיש כי יש בי, בתוך  –יב ישהוא ח
פגע בכבודי, התחצף אלי תוכי, איזשהו רצון לחייב אותו... הוא 

  ופעמים לא ציית לדברי. אני לא יכול להגיד לו"...
"אני מבקש ממך  –המשיך ה"חזון איש" ואמר  –"ר' אהרן ליב" 

שתאמר לו אתה! תאמר לו את דין התורה שהוא חייב! אתה אינך 
  נוגע בדבר"...

אי! אי! אי! "בקנאו את קנאתי"! כל נקמה צריכה שתהיה, כל כולה, 
  (שם)  ם שמים"! אסור שתהא מעורבת בה "נגיעה אישית"!"לש


   

(כו, ט) 
שואלים המפרשים: מה הצורך לחזור כאן ולפרט שדתן ואבירם היו 

  בעדת קרח?
ל (באלף המגן) מבאר זאת הג"ר אלכסנדר זושא אלישביץ זצ"

באמצעות מעשה. שדכן נודע הגיע לעיר פוניבז' שם הציע לאחד 
מטובי העיר את בתו של נכבד העיר לידא, פלך ווילנא. מסמך 
שהחזיק השדכן העיד ש"המועמד להיות מחותן" נבחר פה אחד 
כראש הקהל של לידא. אבי הבן התלהב מההצעה, אך אשתו התנגדה 

ה אצל כמה אנשים אשר עיקמו את חוטמם בתוקף לאחר שבירר
  למשמע השם.

יכוח ביניהם הלך והתעצם עד שהחליטו לנסוע ללידא ולעמוד הו
מקרוב על מהותו של המחותן. לא כדאי לחזור על מה שהם שמעו 
בלידא, אבל מיודענו התעקש להבין: כיצד תיתכן סתירה כה זועקת 

מך הכתוב כעדות המס –בין בחירת האיש לעמוד בראש העדה 
  ובין מה שהאנשים באמת חושבים עליו! –והחתום 

"הבט על התאריך בראש המסמך!" ציווה עליו ידיד בתוקף. הלה לא 
הבין מה הנפק"מ הגדולה אם הוא נבחר שנה לפני או שנה אחרי. 
"העיקר זה התאריך!" המשיך הידיד. האם אינך מבין שאם התאריך 

(למנינם) פירושו של  1920באוגוסט  12המודפס בראש המסמך הוא 
דבר שהוא נבחר למשרה הרמה ע"י... הבולשביקים. הלוא ידעת 

משמע  שבתאריך זה שלטו הבולשביקים בלידא, ואם הם בחרו בו
שהוא בולשביק שבבולשביקים, שודד שבשודדים... הוא הושיב את 

  הרב במאסר, ובחר את עצמו במקומו.
" עלולים לטעות כאשר אנו שומעים שדתן ואבירם היו "

ולחשוב שהם היו חשובים, שאם לא כן כיצד נבחרו לתפקיד הרם?! 
לפיכך ממשיכה התורה ואומרת: תשים לב לתאריך! זה העיקר! 
והתאריך הוא תקופת קרח "בהצותם על השם". רק אז נחשבו דתן 

  (מוסף ש"ק יתד נאמן)   ואבירם לקריאי העדה!... 

  

  יצר, חמול, אליאב, שוחם? -  י יוצא דופן ברשימהמ
  .בלעם תשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  ספורים ממרן החזון איש זצוק"ל 2 – מיהו 'קנאי'??

על רבי פרץ אריאל זצ"ל שהגיע לגור ב"מגדיאל" בחודש אלול תשי"ג.  לקראת השבת בספר "פאר הדור" על החזו"א מובא סיפור  א)
נוסע על אופניים בשבת.  ו בעיה קשה. באותה שבת היה אמור להיות "בר מצוה" לנער שהיה לכהונתו כרב המקום, התעוררה ל הראשונה 

את ה"קנאים" שהיו בעיר, ואם לא יתן, אזי יפסיד את  השאלה היתה, אם יוכל לקבל עלייה לתורה? אם יתן לו עלייה, אזי יפסיד הרב 
החזו"א מה לעשות. והשיב: מפטיר אינו מז' קרואים, ותוכל לתת לו עליית מפטיר.  בי העיר, והלך לשאול את מרן ה"מודרניים" מתוש

רבי פרץ:  אם אתה תלך ברחוב בשבת, והנער יסע על האופניים, האם הוא יתבייש לנסוע כשיראה אותך? והשיב  הוסיף החזו"א ושאלו: 
אריאל: אבל מה אעשה עם ה"קנאים" שיילכו  "אין זה מחלל שבת בפרהסיא". ושוב שאל הרב בפני הוא לא יסע. "אם כן", אמר החזו"א, 

"קנאים". אם הרב פוסק כדת וכהלכה שמגיע לנער עלייה לתורה, ממילא מי שאינו   נגדי? ואמר החזו"א: אתה אשם שאתה קורא להם 
הקרוב, ה"בית הכנסת"  חושב, שהקב"ה רוצה יותר שב"ראש השנה" שוב אינו "קנאי", והולך הוא נגד התורה. ומה אתה   -שומע בקול הרב 

אמר החזו"א: אני אומר לך שהקב"ה רוצה שיהיה בית  יהיה מלא בכל תושבי מגדיאל, או רק עם ה"קנאים"? הרב אריאל ישב ושתק. 
ו, יש לשאול דעת תורה. והנה ששקולה ומדודה, ולפני שחושבים אולי לעשות משה הכנסת מלא. רואים אנו שקנאות אמיתית היא זו 

לשם שמים. אזי  ששכרה גדול עד מאוד, נמדדת כשכואב לו הפגיעה בה' ובתורתו ומצד שני, אם לא מתכוונים באמת  קנאות לשם שמים 
  . תי לא לפעולואיך, ומתי לפעול. ויותר חשוב מהכל, מ יכולים מעשיו לגרום לחורבנות גדולים. ולכן עניין הקנאות צריך שימוש חכמים, אם, 

בעת חנוכת הבית של ישיבת פוניבז' הגיע לארוע (שעורר הדים נרחבים) הנשיא בן צבי. מחמת זה העדיף מרן החזו"א זצוק"ל שלא ב) 
  לשהות אז בשכונת זכרון מאיר בכלל, ושהה בביתו של הגר"ש ברמן שליט"א, שהיה מחוץ לזכרון מאיר ולא השתתף בארוע.

לים אחד מראשי הקנאים כדי למחות נגד השתתפותו של בן צבי. הוא הגיע לביתו של מרן החזו"א ולא מצאו בשעת הארוע הגיע מירוש
שם עד שנתברר לו היכן הוא שוהה ובא לשם. כיון שלא הצליח להכנס לבית ניגש אל החלון ומשם אמר למרן החזו"א בהאי לישנא: 

ן החזון איש, שמדובר בישיבה קדושה וזה "כבוד התורה" וממילא אי אפשר יש ללכת ולמחות! ענה לו מר –"מדארף גיין מוחה זיין!" 
  והרי בוערת אש! –אותו אחד מראשי הקנאים "עס ברענט דאך א פייער!"  למחות. טען בפניו

וכאן אנו מגיעים לתוקף המעשה: הגר"ש ברמן שליט"א התבטא שמעולם לא ראה את מרן החזו"א בכזו ריתחא, כשבשעה זו שמרן 
  ואני לא רואה?!" ונמלט אותו אחד מראשי הקנאים מהמקום.  –ו"א אמר לו "אתה רואה שבוערת אש החז

  (כ. ברנשטין, מוסף ש"ק יתד נאמן)וכמדומה שלאחר זמן בא לבקש מחילה ממרן החזו"א.        

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
 :' :הרחמן הוא ישלח בהרחמן שבברכת המזון בברית מילה אומרים  הולך תמים... לבשר בשורות טובות וניחומים...' ואחר כך

  אליהו. –אשר לקח לעילום בריתי היתה אתו החיים והשלום'. כהן צדק זה פנחס  'הרחמן הוא ישלח 
ההפטרה: 'שמחנו ד' אלוקינו שואל בעל 'כורת הברית': הרי אליהו בא לפני המשיח ולמה הקדים הרחמן למשיח? (וכפי הסדר בברכות 

  באליהו הנביא עבדך' ואח"כ 'במלכות בית דוד משיחך'). עוד שואלים, הרי אליהו עצמו הוא המבשר וכאן הרחמן על המשיח שהוא יבשר?!
 מובא ב'כרתי ופלתי' שלפי הרמב"ם אליהו יבוא לבשר את ביאת המשיח רק כאשר זה : אבל אם נזכה ל אז 

  תחוש הגאולה למהר ביאת משיח בלי בשורת אליהו. 
  כי המשיח בעצמו כבר יבשר! –וזה גופא הבקשה: 'הרחמן הוא ישלח משיחו', היינו שיהיה "אחישנה" ולא נצטרך את בשורות אליהו 

אלא שאנו זקוקים לתשבי ואם כן מדוע חוזרים ומבקשים 'הרחמן הוא ישלח כהן צדק (=אליהו)' אחר שמשיח עצמו כבר בישר על הגאולה? 
  (הרב אברהם ארנטרוי שליט"א בשם השואל הגאון רבי משה מנחם הכהן שפירא שליט"א, מנחל רוחני דישיבת תפארת ציון)         שיתרץ את הוקשיות והאיבעיות!... 

 יה ואבדו מתוך הקהל הרי "ובני קרח לא מתו" פרש"י הרהרו תשובה בלבם. וצ"ב מתי שבו בתשובה אם אחר שסגרה הארץ את פ
  כבר היו בבחינת מתים ובמתים חפשי ואינם בכדי עשיית תשובה, א"כ מתי עשו תשובה?

 .(אשיחה)  כשמשה הגיע אל קרח קמו מלפניו כדאי' במדרש והרהרו בתשובה  

 אן מה שלא נאמר בשאר כל "אלה בני דן למשפחותם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחות דן למשפחותם". צ"ב מדוע אמרו כ
  השבטים וחזרו לומר ארבע פעמים משפחות בני דן?

.(שם)  : משום שהי' לו בן אחד חרש ואלם והצליח להקים משפחות יותר מכולם כך הובא במדרש  

 ."אמרינן ששכר ת"ח ישראל לעוה"ב. ויל"ע דהנה בברכות ל"ד:  פרש"י לקחו בדברים והודיעו מתן שכר פרנסי  "ויקח את יהושע
   זולתך, וכאן משמע שמשה ידע לומר את שכר פרנסי ישראל בעהו"ב? עצמן עין לא ראתה א' 

   תשובה: לא שכר פרנסים.

  

מכפלת המורה:" האורח:"בני כמה הם?". "3המורה:" האורח:"כמה ילדים יש לך?" אורח מתארח אצל חברו המורה למתמטיקה.
ר פנימה האורח יצא הסתכל על מספר הבית וחז ."שלהם הוא מספר הבית בו אנו גרים לאים, וסכום הגי36הגלאים שלהם היא 

ל ברור אני יודע האורח:"עכשיו הכ ."ין הבכור שלי יודע לנגן על כינורתי לציחכובתגובה המורה ענה:"ש ."ואמר:"עדיין חסר לי נתון
  מהם גלאי הילדים? ."את הגילאים שלהם

   נ"י שמואל מרדכי גרינוולד ש הזוכה:. שעו: תשובה לחידה משבוע שעבר
  

הבן    הולדתל גרוסמןאבי  משפחת   לאירוסי הבןשלזינגר משפ' ללהרה"ג צבי אלימלך הורביץ שליט"א ומשפ' לאירוסי הבן        :מרכז העיר
     הבן משפחת ברהום לנשואי   מוביץ לנשואי הבןרמשפחת אב   להולדת הבן הנכד(גני הדר) וייס  –משפחות לוין    משפחת נשר לנשואי הבת

  משפחת רוזנברג להולדת הבת         משפחת מליק לאירוסי הבן        טננבוים להולדת הבת הנכדה –משפחות שימבורסקי  -גני הדר

  
 

ו לחידות  נות  לשלופתרו ניתן  לשמחות  דעות  שלישי הו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 בחור  שם השתתף. לצעירים יועד הנוכחי הסמינר'. ערכים' של סמינר. ערד

 לא הסמינר כל במשך. בדרכו תועה נשאר הוא ואילו בתשובה חזרו שהוריו
 ומצוות לתורה ביחסיו מפנה חל האחרון בלילה ורק, מצוות עול עליו לקבל נטה

 שלי ההורים אם" אמר הדברים כדי בתוך. לשמוע מוכן היה לא עדיין אבל -
 רגע באותו נשמעה כוונתו" .בתשובה חוזר אני - לכאן מירושלים כעת יגיעו

 והוריו האולם דלת נפתחה ולפתע מועטות דקות עברו לא. באספמיא כחלום
 לחזור כשניסה. גדולה ובסכנה במצוקה נתון שהבן חלם שאביו התברר...נכנסו

 לראות ברכבם ולבוא לקום ההורים החליטו ולכן, דומה חלום שוב חלם ולהירדם
 הגיעו שהוריו י"ע שלימה בתשובה לחזור לבן סייעו משמים. בנם שלום את
 רבי הגאון י"ע סופר זה סיפור.הפתאומית משאלתו כפי מופלא באופן אליו
 להמחיש בבואו' חסידים כפר - חזקיהו כנסת' ישיבת ראש, ל"זצ קלרמן אורי
 ה"שהקב הוא המעשים בכל השוה הצד: הוסיף מיד אך'. פרטית השגחה' מהי

 רחוקים אם שהרי. אליו לבנו את לקרב היא והמטרה! השגחתו את לנו מראה
 בזה ויש - ויותר יותר להתקרב עלינו שמוטל שכן כל, כך י"ע להתקרב זכו

 )לישרים אור(. גבול בלי דרגות
 

 ורצון אהבה של פנים מסבירות פנים להראות טוב): ח"פי( הישר קב בספר
 בביתו המאכסן ובפרט. יתברך הבורא רצון הוא וזה, ואביונים ודלים עניים בפני
 שמפרנסים בזכות נפקדות עקרות נשים שהרבה זוכה הגונים ודלים עניים

 שהיה אחד זקן באיש נמי ומצינו .שמים לשם הגונים ואביונים עניים ומכלכלים
 חוף על אשר אחד בעיר דר והיה יחיאל' ר ושמו ושפנייא ספרד גזירות בזמן
 יהודים הרבה המדינה מאותה ברחו ל"הנ במדינות גזרות ובהיות. הגדול הים
 העניים כל מקבל והיה וישר תם איש זקן היה יחיאל' ור תוגרמה ארץ אלך

 ונותן אותם ומלוה ומזון מים לחם להם מספיק והיה יפות פנים בסבר והעשירים
 עת הגיע היום ויהי, האורחים להוצאות רב ממון ובזבז ופזר לדרך צידה להם
 כבוד את ובראותם, גדולים חכמים מהגולה הבאים זקנים' ד בביתו שהיו וזמן

 לכל עניים ועם עשירים עם חסד שגמל לב נדיב שהיה ותפארתו וגדולתו עשרו
 הוא בקשתי והשיב, יתברך מהבורא בקשתך מה זקנים' הד שאלוהו הגולה בני

 אתה תהיה ל"הנ זקנים' הד אליו ויאמרו. זרע לו היה לא כי לבנים שאזכה
 לסימן אברהם שמו ותקרא בתורה גדול בן מחלציך יצא זו שנה שבתוך בטוח

 הגדול בנו ממנו שיצא היה כן לו הבטיחו וכאשר אברהם זרע עם חסד שעשית
 .הרבה חיבורים וחיבר מאוד בתורה והגדיל מפיסא אברהם רבינו

 
 כותב בדורו הונגריה רבני גדול קאשוי של רבה ל"זצ בראך שאול רבי הגאון 

 ולקיים. מהכיל היריעה תקצר הטובים מעשיה אספרה אמרתי ואם: "אמו על
 מלהתפלל השנה בכל לבטל שלא, מזריזותה מעט אזכיר, ויאשרוה בניה קמו

 אמירת ובעת. כנחל שוטפות עיניה דמעות התפילה ובעת, בציבור תפילה
 ידה חייה ימי כל. רב שלל מהמוצא יותר, וגיל שמחה מליאה, והלל זמירות
 לאורחים וועד בית היה ביתה. תורה לעמלי ובפרטות. לצדקה לפזר פתוחה
, גדול בכבוד בביתה שלמים שבועת חכמים תלמידי התגוררו ולפעמים. הגונים
 לתלמידי חכמים  נרות ערב שבתב לשלוח רגילה היתה. רגלם לכף מנוח ומצאו
 שלוותה בימי אני וזכור. הנרות אצל ללמוד השבוע ימות כל על די להם שיהיו
. ולתורהלתפילה המדרש ובית הכנסת לבית מיוחד בית בביתה הזמינה ועשרה
 רק הבית הכנסת והבית המדרש  ולרבץ לכבד למשרתיה הניחה לא ומעולם

 בעצמה לעשות זריזותה ערב שבת בכל וכן. שמחה ברוב כן עשתה בעצמה היא
 אינו ה"והקב. שבת לכבוד עושה אני זה, ודבר דבר בכל ולהזכיר ,האפשרי כל

 בכוחי אין, התורה ברכי על לגדלני עמדי חסדה וגודל... בריה כל שכר מקפח
 ובהיותי. מוסר וספרי הקודש כתבי 24 כל עימי קראה קטן ילד עודני. לספר

... חכמים תלמידי ברכי בין להושיבני המדינה לקצה אימי נסעה מצווה בר
  )'ד בחיר שאול(
 

 נשאל נשואיו לאחר כי, מספר היה אלקסוט גאב״ד אמסטרדם דוב נפתלי רבי
 עוסק אתה האם, לי נא אמור, נפתלי ״ר׳: מסלנט ישראל רבי רבו ידי על

 ״לא. גמ״ח״ לעשות במה כסף לי אין, ורבי ״מורי: לו השיב ״?גמ״ח במצות
 עוסק אתה אם, מתכוון ״אני ישראל ר׳ לו החזיר - בממון״ לגמ״ח התכוונתי

 כדי שפחה לקחת לא כי לדעת אתה צריך. אשתך עם, ביתך בתוך בחסד
 (עולם חסד יבנה)״...לה לעזור ועליך כגופך היא אשתך ,אותך שתשרת

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
יְנָחס ן ּפִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יב ַהּכֵֹהן ֹרןַאהֲ  ּבֶ  השבטים שהיו לפי" ֲחָמִתי ֶאת ֵהׁשִ
 נשיא והרג לע״ז עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם אותו מבזים
, להבין צריך) רש״י(אהרן״ אחר ויחסו הכתוב בא לפיכך מישראל שבט
 מתו בה נוראה מגפה היתה הלא, פנחס את ביזו שהשבטים יתכן איך

 מעיד והקב״ה, המגיפה את עצר שהוא בחוש וראו אלף וארבע עשרים
 ברית בשכרה וקיבל המגיפה את שעצר זה ושהוא חמתו את שהשיב בו

 ממניעים ונובע לשמה זה מעשה שהיה מספקת ראיה בזה האין, שלום
 שבמקום יתכן ואיך אהרן אחר ליחסו עדיין יש צורך מה, מזוככים טהורים
, לראות ניתן מכאן?מעשהו נבע בדיוק ממה ידונו, נס על אותו להעלות
 ממישהו גדולה כה טובה לקבל מסוגל שהאדם, הנפש כוחות נוראות
 ולבזותו במעשהו צדדיים דברים למצוא יצליח, טובה לו להכיר ובמקום

 לא פנחס של מעשיו טוהר על עצמו מהקב״ה עדות יקבל אם גם, כך על
 בן אלעזר בן ־ ברורה עדות חייבים מלבם להוציא וכדי, מספיק זה יהיה
 )התורה קול - עליון לתתך. (הכהן אהרן

 
ִריִתי ֶאת לוֹ  ֹנֵתן ִהְנִני ֱאֹמר ָלֵכן לֹום ּבְ  שכרו שיטול הוא בדין הקב״ה אמר:ׁשָ

? בדין שלא חשב מישהו וכי, שכרו שיטול ״בדין״ מהו). רבה מדרש(
 העובד הצדיק היינו. מצוה״ מצוה ״שכר: חז״ל אמרו: סופר החתם מיישב

 ותקוותו רצונו כל אלא, וגמול שכר לשום מתאווה אינו, לבבו בכלה׳
 עלמא בהאי מצוה שכר לכן. כזו מצוה עוד לפניו ויזמן השי״ת שייזכהו

 פנחס אבל. נוספת מצוה בקיום - שכרו את הוא מקבל שהרי, ליכא
 בישראל שבט נשיא שוב שיחטא, כזו מצוה לידו שתבוא ביקש לא בוודאי
 הוא בדין - לכן מצוה״ מצוה ״שכר כאן שייך לא כן אם. כזה חמור חטא

 ...שכרו שיטול
 

ִריִתי ֶאת לוֹ  ֹנֵתן ִהְנִני ֱאֹמר ָלֵכן לֹום ּבְ  את סיכן שפינחס כתוב במדרש:ׁשָ
 שכרו שיטול הוא בדין ה"הקב אמר. ברבים' ה שם את לקדש כדי חייו
י ְנּנִ ת לוֹ  ֹנֵתן וּהִ י ּאֶ יּתִ  על שכר מקבלים לא הזה שבעולם ידוע. ָשלֹום בּרִ
 המגיד מבאר? מיוחדת לברכה שזכה פינחס שונה מדוע כ"א'. ה מצוות

 ובתמורה, אחד עשיר של בביתו משרת היה אחד נער: משל פי על מדובנא
 סעודת באמצע היום ויהי. העשיר של שולחנו על אוכלהיה לעבודתו

 הערוך השולחן על מסובים וכולם. ובמשתה בשמחה כולם לב כטוב פורים
 כמובן.העשיר של מחנותו סחורה לקנות וביקש סוחר הגיע. טוב בכל

 השמחה את רואות עיניך הרי כי למחרת שיבוא הסוחר את דחה העשיר
 שמע. תחפוץ אשר כל לך ואתן מחר שוב. להפסיק יכול ואיני, והסעודה

 לו ואתן החנות את לו ואפתח ארוץ אני לעשיר ואמר שיחם את הנער
 חבל: הנער ענה? דחוף מה!? הסעודה באמצע: העשיר שאל. מבוקשו את
 העשיר שאל היום למחרת. ועשה אמר. ואשוב אלך עין כהרף, הסוחר על
 הנער התפלא? השנים כל אצלי עבודתך בעבור לך מגיע כמה: הנער את

 אכן: העשיר אמר. שולחנך על אוכל עבודתי שבעד סיכמנו הלא: והשיב
 תמורת אכילתך עליך שחביבה חשבתי כי, בתחילה סיכמנו כך, כן

 רצונך אלא, לך חשוב כה אינו שהאוכל ראיתי כעת אולם. משכורתך
 שתקבל הראוי מן כן אם. הסעודה את שעזבת עד, עמי ולהיטיב לי לעזור

 להשיב יכול האדם מה: מדובנא המגיד אומר והנמשל. ממש של משכורת
 אין כמובן. חייו מימי רגע כל עמו שעושה תגמוליו כל על העולם לבורא
 שומר שאדם ואפילו. המרובים חסדיו על ה"להקב טובהלגמול בכוחו
 גדולה שאין במתנה חייו את מקבל הרי, כראוי מצוותיה כל ומקיים תורה
 את סיכן פינחס אולם. מתכונתו על והעושר הבריאות אם בפרט. הימנה
 נחשבים לא שחייו גילה כן אם'. ה קדושת על למות נפשו וחרףחייו

 שכר, שכרו שיטול הוא בדין ה"הקב אמר לכך'. ה את לקדש כדי למאומה
 . "מצוותיו על שיקבל ממה אחר

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

אשתך,אותךשתשרת

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

פינחסדבס"
 421גליון מספר           

  

 
ם
א

 ,
ו
ד
ת
ם
ם

 ,
ו
ו
א
ן

ו
?
ד
ו
א
ס
ל
א

ת
ו
ל
ד
ה
ת
ך
ן
ה
ע
ו
ל
ר
ר
ן
ת
ך
ל
ב
ן
ר
ה
ת
ם
ר

 

לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                   ) חוכמה כתר(  קנאה בה שיש משנאה, לבד; תקנה יש שנאה לכל                                              

   )אבן עזרא(  .עליו לכתוב מוכן כלוח היא, השם נתנה כאשר האדם נשמת                         

 )חזון נחום( .טובה-רעה בעד לו מלשלם ,לשונא גדולה ־ריות תוכחה אין                

 

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

    )0( 

    
מייל בתגובות הערות והארות 

  

)00((

 
 
 

סיפר הגה" ר' יעקב גלינסקי:מעשה בשני רבנים שנסעו להרצות ב"יום 
הנהג סירב  ,על אם הדרך התחיל הרכב מקרטע בחיפה "שכולו תורה

להמשיך לנסוע,נכנס למוסך שליד קיבוץ  מעברות התענינו ,והודיעום 
 "בוא ונסייר בקיבוץ שהתיקון יארך כשעה וחצי .אמר האחד לחברו

ראו ילדים משחקים ורצו לבחון אותם ו"ואכן הם הלכו בקיבוץ בינתיים
ענו הילדים  ?ביהדות שאלו הרבנים את הילדים מי שבר את הלוחות

: "לא אנחנו! המשיכו וראו כמה אנשים  מבוגרים ושאלו אותם במקהלה
ענו אותם אנשים "לא ראינו"  ?את אותה שאלה מי שבר את הלוחות

וכך נכנסו למזכירות שכזו ,הדבר קומם אותם מאוד עד כדי כך בורות 
 הקיבוץ וסיפרו להם על השאלה שהם שאלו ואת התשובות שהם קיבלו

ות מזה ששמע המזכיר ואמר"למה לע. שאלו"האם כך אתם מחנכים"? 
 תביאו קבלה כמה עלו הלוחות ונשלם הכל(והגדת) ,עסק

 

 
 התורה שהחמירהשהסיבה  אפשר לומר, מיתה חייב ששבת גויש הטעם
, הקב״ה עלם מעידי שישראל עדות הוא קודש ששבת היות, בזה

 נתקלקל, פסול או קרוב מהעדים אחד נמצא שאם, הוא הדין ובעדות
. ישראל עדות מקלקל שבת שומר שהעכו״ם במה א״כ, העדות כל
 )נבחרים פתגמין(
 
 
 

 נתגלה לא עוונם נתגלה שלא שני בית: ל"ז חכמינו שאמרו מה ידוע
, אמנם?חינם שנאת, ל"חז כמאמר העוון ידענו שני בבית והלא. קיצם
 זו בטומאה מחזיקים היום ועד הרע ולשון חינם שנאת שהיה שני בית

 ושמח, ארבו ישים ובליבו ידבר רעהו את שלום בפיו חינם לשנוא
 ובעל, יחשב לחכם אדרבא פשע אין ואומרים. ובקלקלתו במפלתו
 ואם ,חלקות ושפת הסעיפים שני על ורוכב ופוסח בפיו הציד תחבולה

 בעוונותינו ולכן, יחשב להיתר הלא כי, שני בית עוון נתגלה לא עדין כן
 שסיבות זמן כל כי בגלות רב זמן יושבים ואנו.קיצם נתגלה לא הרבים

 מרקחת בכל החולה לרפאות אפשר אי, תוסר לא החולים המביאות
 ')ז דרוש א"ח, דבש יערות". (שבעולם וסם
 
 

 לסמוך יהיה ואפשר עדיף יהא כך כל חכם שאינו מי יתכן איך שאלה:
 ? חכם מעל יותר עליו

 אם ילד קטן בקריאת תלוי, זיין או וו כגון בתורה נפסק אם תשובה:
 לקרות יודע הילד הקטן אם, עליו לסמוך יכולים, טיפש ולא חכם אינו

, עליולסמוך יכול אינו הענין שמבין חכם קטן ילד אבל, כשרות כהלכתן
  .הענין לפי שמתפרש הבנה מתוך הנפסקת האות אומר הוא כי
 )החידות ספר(

                                                                         

עקב גלינסקי:מעשה בשני רבני
התחיל הרבחיפה על אם הדרך

 ? ם ר וא.שאלוחנכ שמע המזכ
ה כמה עלו הלוחות ונשלם הכל

שהסאפשר לומר, מיתהחייבת
שישראלעדותהואקודשת

מקשבתשומרשהעכו״םבמה

נתגשלאשניבית:ל"זחכמינו
ל"חזכמאמרהעווןידענושני

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

אִתיַקּנֹאַוּיֹאֶמר לארץל"זצמטשעביןהגאוןשהגיעבעת': לדִקּנֵ
 ביקור לבקר בא, סיביר במעמקי וגלות סבל שנות לאחר ישראל
 צבי יוסף רבי צ"הגה ורבי מורי, דישראל דארעא מרא אצל נימוסין

. העולם גדולי שני שנפגשו בעת נוכח להיות זכיתי. ל"זצדושינסקיא
 בדברי שיחתם את לשמוע היה נעים ומה, המראה היה נהדר מה

 דושינסקיא צ"הרי סיפר הדברים בין. מצדיקים ועובדות תורה
 והמעטירה הגדולה העיר קראקא בעיר: סיפר וכה, פלא מעשה
 הקהילות לכל הראשי כרב לשמש קומה שיעור בעל אדם חיפשו

 אירופה קצוות מכל הגיעו ושתדלנים שליחים, העיר אתולהנהיג
 את למלא הראויים ומפורסמים גדולים רבנים של שמות להציע כדי

 לראשי נראית שהיתה הצעה שבכל היה הנוהג הנכבדההמשרה
 המדובר הרב את מזמינים היו, ומכובדת רצינית כהצעה הקהילה
 בהלכה מרכזית דרשה מוסר היה השבת במשך. בעיר לשבות
 אמנם. בענין ודנים הקהילה פרנסי יושבים היו השבת ולאחר, ואגדה

 בגלל, פנים בבושת ויצאו לקראקא רבנים באו הזמן במשך, עקא דא
 שבשעה מנהג להם שעשו, תריסין ובעלי צורבים אברכים חבורת
" מתקיפים" היו - הקהל בפני מחידושיו דורש היה האורח שהרב
 את לסתור הצליחו חריפותם ובגודל, וקושיות בשאלותאותו

 הנכבד האורח היה הדרשה שבאמצע קרה פעם ולא, חידושיו
 המנהג. מהבמה נפש במפח יורד והיה, הקושיות מרוב מתבלבל

 הימים באחד והנה.רבנים להרבה נפש ועגמת לצער גרם הזה הרע
 שמעון רבי הגאון של העיר בשערי הופעתו על הבשורה הגיעה
. המרכזי הכנסת בבית הקרובה בשבת לדרוש שעומד ל"זצ סופר

 את לראות קראקא מתושבי אלפים ובאו התקבצו שבת יום בהגיע
 מקורבי. ע"זי סופר החתם רבינו התורה שר של בנו, הנודעהגאון
 שמעון רבי כשעלה, הלומדים חבורת על מראש אותו עדכנו הרב
 שכבר האברכים בחבורת הכנסת בית בפינת הבחין לדרוש סופר

 בעניני לדרוש שאתחיל לפני: ואמר פתח והוא", שרוולים הפשילו"
 מורי אבי אצל שהתרחש סיפור לכם לספר ברצוני, ואגדה הלכה
, פרשבורג בעיר.למעשה עד הייתי ואני, ע"זי סופר החתם ק"הגה
 המוכר הקצבים אחד על רעה שמועה הגיעה, אבי של כהונתו מקום
 לקצב שילך הדין בית שליח את שלח אבי. באטליזו טריפה בשר

, הקצב. דברו את ואמר לקצב בא השליח, לרב לבוא ויזמינו
. רבנים עם עסק לו שאין לאבי להשיב לשליח אמר, רבה כי בחוצפתו

 אליו וכשבא, לבוא ולהזמינו לקצב שוב לחזור מהשליח ביקש אבי
 מהשליח ביקש אבי. עוד אליו יבוא לבל השליח את הקצב הזהיר -

 הקצב כשראה, תורה לדין ולהזמינו שלישית פעם הקצב אל ללכת
 השליח. מכותיו את בו והפליא לקראתו יצא - השליח את מרחוק

 ממני וביקש לי קרא - אבי זאת כשראה, ומוכה חבול אבי לבית חזר
ם" לי מסר הוא. לקצב ללכת  – להכותך ירצה הקצב אם: ואמר", ׁשֵ
 את ומסרתי לחנות וכשהגעתי. אבי כמצוות הלכתי.השם את תאמר
 את מיד אמרתי. להכותני וביקש בזעם הקצב נמלא- אבא דברי
 לכיוון שמעון רבי פנה כאן...כלום מהקצב נותרולא, השם

, לטובה כוונתכם אם. אצלי נשאר שהשם לכם דעו: ואמר, האברכים
 וזה בונה זה, תורה של דרכה היא כך! תבורכו, שמים לשם
 נשמעה מיד... והשמרו הזהרו – לטובה כוונתכם אין אם אבל.סותר

 על ונסו מהחלונות קפצו האברכים אותם, הכנסת בבית המולה
ן                                                                        )ל"זצ גרוסמן ישראל' ר צ"להגה ישראל לב..(נפשם

לרפאותאפשראי, תוסרלאם
')זדרושא"ח, דבשיערות

עדייהאכךכלחכםשאינומיכן
?חכם
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עותקים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ש ''נ או רפו''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 

 גליון
331 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 !ממחלוקת הזהרו קודש לשבת סיפור
 לוותר, חייבים לוותר 

 
  חסיד חבר לי יש :א"שליט קרלנשטיין ראובן רבי סיפר
  המלחמה מאורעות את עבר אביו ,שמים ירא גור

 ,בהרצליה התגורר ישראל לארץ עלה וכאשר העולמית
  לבואו השני ביום .ברק לבני מגוריו את עקר בזקנותו
  יהודי אצלו דפק ,ברק בבני מרכזי ברחוב החדשה לדירה
  .מלמטה השכן אני .'שלום עליכם' '!עליכם שלום' :בדלת
 .בשמחה והתיישבו פנימה אותו הכניס הזקן
  קיים בבנין כאן כי לדעת צריך אתה' :בדברים פתח השכן
  כמובן ואנו לבנות מעונין השכנים שאחד בעיה יש ,סכסוך

  ללא בניה אין כי ,ולרעש ללכלוך גורם זה כי ,מסכימים לא
  הכח את כך כל אין שלנו רק ',וכו לשכנים וצער לכלוך
  דייר להתגורר הגעת שאתה וכיון ,הדבר את ממנו למנוע
 אמיתית אפשרות תהיה לך ,מבוגר יהודי והנך ,חדש
 באת לא וכי ,מאד עליך תקשה הבניה כי ולתבוע לטעון
  למנוע נוכל כך ,ורפש טיט ,רעש לסבול בשביל ברק לבני
 .הבניה את ממנו

  השם את לו נתן הוא .הזקן שאל ?'שמו מה השכן מי'
  .נפרדו והשניים .שמע הזקן .'מלמעלה השכן' והקומה

  הפטיר 'רבה תודה ,לעשות מה אדע כבר אני ,טוב'
  מכסאו התרומם והישיש .המקום את עזב השכן .הישיש

 המדרגות בגרם עלה ,חייו שנות וחמש שבעים את נטל
  השכן אני' .'שלום' .לבנות המעוניין - מלמעלה השכן אל

  ,בבקשה'- ...?להיכנס אפשר האם .'מלמטה החדש
  שכנים ואנו היות' .התיישב הזקן .'לשבת אפשר הכנסו
  והזקן 'היכרות פגישת עתה לקיים מאד שמח אני ,חדשים
 כמה ?בבנין כאן מתגורר אתה שנים כמה' :להתעניין החל
  תשובות שקיבל לאחר .'וכו ',בדירה מגדלים אתם ילדים
  עדיין ,ילדים עשרה לך יש כי ,מבין שאני מה' הזקן אמר
  כמה' .'נפשות עשרה שתים - אומרת זאת ,ילד חיתנת לא

 ,קטנים לא ,גדולים וחצי שניים'- ?'שלך לדירה חדרים
 אני במטבח גם סוד לכם אגלה ,שהוא איך ומסתדרים

- ."ה ברוך שם גם ישנים ,הנקיון אחרי בערב מזרון מניח
 אבל ,שרציתי האמת'- ?'קצת תרחיבו שלא ומדוע'

  ומיד ,השכנים מאחד חריפה התנגדות יש כי הבחנתי
 .'מהרעיון לסגת נאלצתי

 תקח כיצד ,לבנות תרצה זאת בכל ואם :לשאול רצוני'-
  כבר אני ם"גמחי של בעיה אין ברק בבני'- ?'לבניה כסף

 לי יש .לך אספר אז'- .'לי יתנו לא ,כאמור אבל ,אסתדר
 

  עכשיו לך כדאי ,גדול ח"גמ לי היה בהרצליה עוד ,ח"גמ
  אלפי שלושתלך ואלווה ,אותו תמלא טופס ולקחת לרדת
  '!?שלי מהחיים רוצה אתה מה'-- .'בניה לצורך דולרים

  כבר אני לי תשאיר זה'-- .בעיה שיש לך אמרתי והרי
 .'בנושא אטפל

  השכן אצל ודפק ירד הישיש .בינתיים .הסתיים הביקור
 גם נכנס .כשעתיים לפני אצלו שביקר ,מלמטה המתנגד

  'כאן לבקר גם אשמח אני .אצלי ביקרת' :לביקור אצלו
  ברוך ,ילדים חמשה'- ?'לך יש ילדים כמה' להתעניין והחל

- ?'כאן בדירה לך יש חדרים כמה'- .התחתנו כולם 'ה
 שרר שקט ."ה חסדי ,שלוש מזה ועשיתי וחצי שנים'

 .ביניהם
  לשאול רוצה אני' נרגשת בנימה פיו את פתח הזקן ואז

 ,שלוש - וחצי משניים ועשית ,בבית ילדים לך אין .משהו
 ישנים ,בדירה נפשות עשרה שתיים עם שכן יש ,ולמעלה

 ,רחמנות לך אין וכי .הקרקע על מזרון על במטבח שם
 ,אותי גם להחטיא אלי בא עוד שאתה אלא ,בלבד זו ולא

  בעיניו נצנצו ודמעות המשיך '!?ומחטיא חוטא להיות
 :הישישות

 אבל ,צעיר אינני .היקר שכני ,משהו לך לומר רוצה אני'--
 מר - זה ללא ,שמים רחמי צריך ,בחייו אחד כל ,לך דע

 חכמה זו אין ,רגע'- .'שמים לרחמי זקוקים אנו .מאד
  לשכן הרי ,ישראל על ושלום 'מילה אומר לא אני' להחליט

  לו תשיג בבקשה ,ם"לגמחי זקוק הוא ,לבנות כסף אין
  לו לעזור מוכרח אתה ,דולר אלפי כמה של ח"גמ איזה

  אם'- .'מסכים אני כן'- ?מסכים אתה .אמיתית ברחמנות
 עם יצא,החדשה לדירתו נכנס הישיש - - - 'נעלה בא ,כך

  על לחיים לשתות באנו' :לשכן עלו הם יחד ,יין בקבוק
 מילה אין אמיתי הינו הסיפור .'השכנים של בניה חתימת
 צרות הרבה כך כל כי קאמינא וביודעי !נכונה לא אחת

 עין מצרות נובעות שרובם שכנים עם ומריבות
 כחמישים ,סמוך מבניין במרחק שבנה יהודי על לי ידוע
 לוקחת הבניה כי להתלונן הגיע ההוא מהבניין ושכן .מטר

  מהמידות האוויר את לו לוקחת ,וי וי ,האויר את לו
 .ואיום נורא - שלו 'טובות'ה

  מיכל רבי צ"הגה אצל קטנה בישיבה שלמדתי זוכרני
 כנראה( בילדותו כי וסיפר ,ל"זצ ליפקוביץ יהודה

 ממדרגה מחלוקת בעל יהודי במקום התגורר )בולואזין
 ,מחלוקת מכל היתה שלו החיות ,ממש ראשונה

  עשה ,היה יכול שרק וככל ,לבו שמחת היו המחלוקות
  להיפטר המחלוקת בעל של זמנו כשקרב .מחלוקת
ניתן למצוא מידי שבוע את העלון    ,משפחתו מבני ואנשים שכנים מיטתו ליד עמדו ,מהעולם

  ,אירן   בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו :נ"לע העלון גליונות לפי השבוע" לדעת"באתר 
 מרסדס מת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה

 התורה חכמי נשיאאשת נ"לע
 נינה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית

 ד"בס



 '  חלק ב, כלל ז,נר ג, מנורת המאור
ואם אין לו פרוטה ליתן לו  . מתברך –פרוטה זו שנותן לעני  בשכר

אמר  ): ב, שם ט(התם  כדגרסינן, מתברך יותר –ומפייסו בדברים 
 והמפייסוכל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות : רבי יצחק

הנותן פרוטה לעני מתברך  . בדברים מתברך באחת עשרה ברכות
'  הלא פרוס לרעב לחמך אז יבקע כשחר וגו: "שנאמר, בשש ברכות

).  ט-ז, ישעיה נח(' וגו" אז תקרא והשם יענה תשווע ויאמר הנני
  ותפק: "שנאמר, בדברים מתברך באחת עשרה ברכות והמפייסו

השם   ונחך' לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחושך אורך וגו
'  ובנו ממך חרבות עולם וגו' נפשך וגו בצחצחותתמיד והשביע 

 ).  יב-י, שם שם" (משובב נתיבות לשבת
לתת צדקה כפי ממונו ואם אינו רוצה לתן   חיבשהוא עשיר מי 

אמר רב נחמן  ): ב, ח( דבתראקמא  בפרקא כדגרסינן, אותו כופין
,  איני. על הצדקה אפילו בערב שבת ממשכנין: אבוהאמר רבה בר 

ואמר רבי יצחק  ) כ, ירמיהו ל" (לוחציו-ופקדתי על כל: "והא כתיב
  דאמידהא , לא קשיא? אפילו גבאי צדקה: דרבבר שמואל משמיה 

לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה   אכפיה דרבאכי הא . הא דלא אמיד
 .ארבע מאות זוזי לצדקה

כמו ששנינו במסכת  , וגם כן מה שעשה רבי עקיבא לרבי טרפון
שעשיר  , אמרו עליו על רבי טרפון): קמא(פרק רבי יהודה , כלה

 .גדול היה ומימיו לא נתן מתנות רבות לעניים
רצונך שאקח לך עיר אחת  : פעם אחרת מצאו רבי עקיבא ואמר לו

 דינרי אלפיןמיד עמד רבי טרפון והביא ארבעת . או שתים
,  לימים מצאו רבי טרפון. ונטלם רבי עקיבא וחלקם לעניים. זהב

 תפשו  ? היכן העיירות שלקחת, עקיבא: אמר לו
בידו והוליכו לבית המדרש והביא תינוק וספר תהילים בידו והניחו 

פזר נתן  : "לפניהם והיה קורא והולך עד שהגיע אצל פסוק
,  ורבי טרפון: עלה בגמרא ואמרינן). ט, קיבתהילים " (לאביונים

ורבי  . יהיב הוהאין , אלא? לית ליה) יא, טודברים " (פתוח תפתח"
אזל רבי  , שיחנאגמלא  לפום: אמר לך? אכפיה אמאיעקיבא 

עקיבא יהב שליש לעניים ושני שלישים חלקם למתני ולעוסקי 
 .ולספריא באוריתא

.  קניתי לך בהו: אמר ליה? היכן אמונתך: אמר ליה, כדאשכחיה
הוא שפיר   טבא: אמר ליה? הוא טבאכלום ? עיסקאומה : אמר ליה

אמר  ? היכן הוא: אמר ליה. מדרשאעיילה לבית . עד דלית סוף
".  פזר נתן לאביונים: "דכתיב, הוא דישראל מלכאגבי דוד : ליה

ולא ידעת שנקדימון בן  : אמר ליה? עבדת הכי אמאי: אמר ליה
בשעה שהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו  גוריון

ואפילו הכי   –אותן  ונוטליןמציעים לו תחתיו ובאים עניי ישראל 
אמינא   קאהכי : אמר ליה. איענש –ליה  כדאבעימשום דלא עבד 

אלא   עבידנאכלום : אמר ליה. נפשאילא עבדת מרעות  אמאי, לך
,  גדול הְמעשה יותר מן העושה: שאני אומר, אמר ליה. מדילך
 ).יז, ישעיה לב" (והיה ַמעשה הצדקה שלום: "שנאמר
,  בכתובות כדגרסינן, שכל מי שאינו עושה כלפי ממונו נענש, נמצא

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה  ): ב, סו(ראש פרק מציאת האשה 
 .אחריו מהלכיןרוכב על החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו 

מלקטת שעורים בין רגלי בהמתן של   שהיתהראה אשה אחת 
כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה  . ערביים

בתו של  : אמרה לו: בת מי את, בתי: אמר לה. פרנסני, רבי: לו
וממון של בית אביך היכן , בתי: אמר לה. אני גוריוןנקדימון בן 

מלח ממון : בירושלים מתליא מתליןלא כדין , רבי: אמרה לו? הוא
אמרה  ? ושל בית חמיך היכן הוא: אמר לה. חסד: ואמרי לה, חסר
זכור אתה כשחתמת על  , רבי: אמרה לו. בא זה ואבד את זה: ליה

כשחתמתי על כתובתה  , זכור אני: אמר להם לתלמידיו? כתובתי
חוץ  , אלף אלפים דינרי  זהב של בית אביה: של זו והייתי קורא בה

 .משל בית חמיה
שבזמן שעושים , אשריכם ישראל: בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר

  עושיןובזמן שאין , רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם
הקדוש ברוך הוא מוסרן ביד אומה   –רצונו של מקום ברוך הוא 

אלא אפילו ביד בהמתן של  , ולא ביד אומה שפלה בלבד; שפלה
 .'אומה שפלה וכו

  

 המשך סיפור לשבת קודש

ורגיה  'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה
  הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי

 בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם
 בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג

 פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה
  בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת

  בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים
 ריחנה בן ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות  
שלא זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל : כעשרים שנה
בן מהין ורעייתו  

מנשה  , ט בת שרהַכְרְּכמי
הרצל , בן טובה ורעייתו
יצחק  , בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן  
שושנה כמסנה ודליה  

 .שרה בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר
,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

ש  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .בן חיה

 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 

052-7179846 
ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

 הכלבים את מכאן תוציאו' נפשו במר החולה צעק ולפתע
 שום כאן אין ,שקט :לו אמרו .'לטורפני שרוצים השחורים

  וכי ,עלי תרחמו' :שוב ואמר בכה ?צועק אתה מה ,כלב
 אותם תוציאו ,כאן הנמצאים הכלבים את רואים אינכם
 רוחניים דברים הם 'האלה הכלבים' כי הבינו אז !מכאן
 .ל"רח לראותם 'זוכה' הוא שרק
  רבו אודות ,גיסא מאידך לנו לספר המשיך יהודה מיכל רבי

 רמעלעס ישיבת ראש - ל"זצ היימן שלמה רבי הגאון
  הסתלקותו לפני יומא בההוא כי .פטירתו בשעת בווילנא

  כמה חלפו '!אלי בא איגר עקיבא ר"הג !כסא תכניסו' :קרא
  בא ל"זצ עוזר חיים ר"הג !כסא תכניסו' אמר ושוב דקות
 דווקא ומדוע :בהתרגשות יהודה מיכל רבי והמשיך '!אלי
 א"רעק ,יודע אני זה ?נשמתו לקבל באו הללו הגדולים שני

  א"רעק בה שהיה ,הישיבה בלימוד אחת סוגיא היתה לא -
 חיים 'ור .בתורה ודבקות עצומה בשמחה בדבריו עסק ולא
 פגשתי לימים .ויהונתן דוד אהבת ביניהם היתה כי ?עוזר
  היימן ש"הגר מפי תורה שלמד שיף יהשוע רבי את

  בשעת היה אולי התעניינתי 'ודעת תורה' בישיבת
  לו סיפרתי בחיוב ומשהשיב ,היימן ש"הגר של הסתלקותו

 :ואמר באזניו החזיק מיד ,ל"מהגרמי ששמעתי מה את
  בשעת שלמה מרבי הללו הדברים את שמעו אלו אוזניים'

 ?כסאות הכניסו אכן האם ,לשאול הוספתי .'!פטירתו
  שאכן המציאות שזו הבינו כי ,כך עשו בודאי ,והשיב
 .פניו לקבל כעת באו ע"ורח א"הגרעק

 לבלוע תולעת ולא איש
  של רבה ,ל"זצוק זוננפלד חיים יוסף רבי הגאון מרן

 ברית לסעודת פעם הוזמן ,דישראל דארעא ומרא ירושלים
 הספרדים אחינו מעדת ,ונאמן כשר יהודי איש אצל מילה

 איכות כמובן היטב בירר הרב .המזרח עדות יוצאי היקרים
 ,למהדרין כשורה שהכל ומשראה ,המאכלים וכשרות טיב

  ידיו נטל לא מעולם כאשר .כבודו משום בשמחתו השתתף
 .מצווה לסעודת אם כי ,לסעודה
 בכלל כיצד' :להקניטו והחל פנים עז אדם אליו ניגש בצאתו

 דבר בכל מתנהגים הם הרי ?שכזו בברית לאכול ניתן
  א"הרמ כדעת פוסקים אנו ואילו ,ל"זצוק המחבר כדעת
 משום ואף ...יודעין בלא שם נכשל לא אם יודע ומי .ל"זצוק
 היה כך - ...'!היתר בכך אין עדיין השמחה בעל של כבודו
 .ומחלוקת קנטור בדברי עליו מרבה
 דוד :המפורסמת חכמתו בחריפות חיים יוסף רבי לו ענה

  תהילותיו בספר אומר ,ישראל זמירות נעים ה"ע המלך
 :צחות בדרך ופירש ,"איש ולא תולעת ואנכי" )'ז ,ב"כ(

 .ח"רפח ...!איש ]לאכול[ ולא ',תולעת' לאכול לי עדיף

 )קורח ב"ח ואדברההאמנתי (
 
 

  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה

 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין

  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא
 ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בןשלמה ,שושנה
 מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה

 שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה.לוי משפחת להצלחת

 שאנן בן פנינה ואסי נחמן עידו בן ניצה שגי נ"לע
 '  חלק ב, כלל ז,נר ג, מנורת המאור

  לו ליתן פרוטה לו אין ואם .מתברך – לעני שנותן זו פרוטה בשכר
  :)ב ,ט שם( התם כדגרסינן ,יותר מתברך– בדברים ומפייסו

  ברכות בשש מתברך לעני פרוטה הנותן כל :יצחק רבי אמר
  פרוטה הנותן .ברכות עשרה באחת מתברך בדברים והמפייסו

  אז לחמך לרעב פרוס הלא" :שנאמר ,ברכות בשש מתברך לעני
  'וגו "הנני ויאמר תשווע יענה והשם תקרא אז 'וגו כשחר יבקע

  עשרה באחת מתברך בדברים והמפייסו .)ט-ז ,נח ישעיה(
 וזרח תשביע נענה ונפש נפשך לרעב ותפק" :שנאמר ,ברכות
  'וגו נפשך בצחצחות והשביע תמיד השם ונחך 'וגו אורך בחושך

-י ,שם שם( "לשבת נתיבות משובב 'וגו עולם חרבות ממך ובנו
   .)יב
  לתן רוצה אינו ואם ממונו כפי צדקה לתת חיב עשיר שהוא מי

  נחמן רב אמר :)ב ,ח( דבתרא קמא בפרקא כדגרסינן ,אותו כופין
  .שבת בערב אפילו הצדקה על ממשכנין :אבוה בר רבה אמר
  רבי ואמר )כ ,ל ירמיהו( "לוחציו-כל על ופקדתי" :כתיב והא ,איני
  הא ,קשיא לא ?צדקה גבאי אפילו :דרבמשמיה שמואל בר יצחק

  אמי בר נתן לרב אכפיה דרבא הא כי .אמיד דלא הא דאמיד
 .לצדקה זוזי מאות ארבע מיניה ואפיק
  במסכת ששנינו כמו ,טרפון לרבי עקיבא רבי שעשה מה כן וגם
  שעשיר ,טרפון רבי על עליו אמרו :)קמא( יהודה רבי פרק ,כלה
 .לעניים רבות מתנות נתן לא ומימיו היה גדול
 עיר לך שאקח רצונך :לו ואמר עקיבא רבי מצאו אחרת פעם
 דינרי אלפין ארבעת והביא טרפון רבי עמד מיד .שתים או אחת
  ,טרפון רבי מצאו לימים .לעניים וחלקם עקיבא רבי ונטלם .זהב
 לבית והוליכו בידו תפשו ?שלקחת העיירות היכן ,עקיבא :לו אמר

  והיה לפניהם והניחו בידו תהילים וספר תינוק והביא המדרש
 תהילים( "לאביונים נתן פזר" :פסוק אצלשהגיע עד והולך קורא
  "תפתח פתוח" ,טרפון ורבי :בגמרא עלה ואמרינן .)ט ,קיב

  אמאי עקיבא ורבי .יהיב הוה אין ,אלא ?ליה לית )יא ,טו דברים(
 שליש יהב עקיבא רבי אזל ,שיחנא גמלא לפום :לךאמר ?אכפיה
 .ולספריא באוריתא ולעוסקי למתני חלקם שלישים ושני לעניים
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השיב את חמתי מעל בני ישראל
מדה   =  100  = בגימטריא  ”לכן“  הטורים:  בעל  כתב 

במדה.
ונשאלת השאלה: היכן היא המידה כנגד מידה?!

מבאר המגלה צפונות:
חמתי  את  השיב  שנאמר:  בפסוק  לב  לשים  ראוי  אך 
מבני  לכתוב:  התורה  יכלה  הרי  ישראל,  בני  מעל 

ישראל, ומהי התוספת של המילה ”מעל“?
שאם  ברור  הרי  כליתי“,  לומר: ”ולא  הצורך  מה  ועוד, 

ה‘ השיב את חמתו אז ממילא לא כילה אותם?!.
יעקב  של  זרעו  מכלה  הקב“ה  שאין  ידוע  אמנם 
על  כעסו  מטיל  ח“ו,  כליה  חייבים  כאשר  אך  לעולם, 
ראשי העם חכמים צדיקים על דרך ’טול הרב שבהם‘ 

- מיתת צדיקים מכפרת... 
וכדי  כליה,  ישראל  חייבים  היו  זמרי  במעשה  והנה 
שלא לכלותם היה צריך שה‘ ייטול גדולי הדור אשר 
חמתו  והשיב  פינחס  שעמד  וכיון  ישראל,  על  הם 
צדיקים  להמית  צורך  היה  לא  כבר  זמרי,  את  כשהרג 

כדי לכפר על ישראל.
הצדיקים  ניצולו  פינחס  של  שבמעשהו  איפה,  יוצא 

מן המיתה וגם ישראל מכליה. 
לרמוז על זה אמר הקב“ה: ”פינחס בן אלעזר השיב את 
חמתי מעל בני ישראל“ מאותם שהם על בני ישראל 
שעשה  מעשה  ידי  שעל  העם  ראשי   - הצדיקים   -
ליטול  הוצרכתי  שלא  באופן  ישראל  על  כיפרתי 
הגדולים אשר עליהם. ואף על פי שלא כליתי את בני 

ישראל בקינאתי - לא הוצרכתי ליטול אותם... 
וזוהי המידה כנגד מידה:

כיון שנתן חיים לצדיקים (שאפילו במיתתם נקראים 
וי“ו  (האות  שלום,  בריתי  את  לו  נותן  הנני  חיים), 
קטיעא לומר:) שיהיה שלם = שלא תשלוט בו מיתה, 
ויהיה לו חיים עד העולם, כמאמר חז“ל - פינחס הוא 

אליהו.
על פי זה ברורה גם כוונת חז“ל: 

”בדין הוא שיטול שכרו“ - ”לכן אמור הנני נותן לו את 
בריתי שלום“.

שייטול  מידה  כנגד  מידה  משום  הוא  בדין  כלומר 
חי  שיהיה  ביסודותיו  שלם  שיהיה   - חיים   - שכרו 
חיים  שנקראים  לצדיקים  חיים  שגרם  כיון  לעולם, 

אפילו במיתתם...

נלמד מהפרשההאדם נתבע לפי כוחו ויכולתו

”צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאישי“
להם  ואמרת  בנ“י  את  ”צו  הקב“ה  לו  שאמר  בשעה  המדרש:  אומר 
אנו  אם  קרבנות?  לספק  יוכל  מי  משה:  אמר  לאישי“,  לחמי  קרבני  את 
מקריבים לפניו כל חיות יער ועורכים מוקד מכל עצי הלבנון אינו מספיק 
לו אמר לו הקב“ה איני מבקש לפי כוחי אלא לפי יכולתכם! רבינו החפץ 
חיים זצ“ל למד מכאן, שאין הקב“ה תובע מהאדם אלא לפי יכולתו, אין 
דורשים מן האדם מה שלמעלה מכוחותיו, לא תובעים אותך מעבר לזה. 
אמנם רוצים שתשקיע את מירב המאמצים כדי להגיע למירב ההישגים, 
שאמר  הוא  וכשרונותיך.  כוחותיך  בגבול  שהם  כאלה  הישגים  רק  אבל 
הכתוב (קהלת ט-י) ”כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה“. הקב“ה 

אינו דורש ממך לעשות יותר מכוחך, אבל מה שבכוחך – עשה.
זושא  האמת,  בעולם  לי  יאמרו  אם  מאניפולי:  זושא  ר‘  הצדיק  שח 
איך אפשר להשוות  וכי  כלל!  לא אתיירא  כמו הבעש“ט,  לא היית  למה 
את  שלו  הכשרונות  את  שלו  הכוחות  את  לי  היו  האם  לבעש“ט?  אותי 
זושא,  היית  לא  למה  זושא  לי,  כשיאמרו  אבל  שלו?  דשמיא  הסייעתא 

מכך אני פוחד וירא עד מאוד... 
שכוח  יהודי  יש  אחד  שבכפר  תלמידיו  באוזני  פעם  גילה  הבעש“ט 
ומשגילו  ההוא,  לכפר  התלמידים  הלכו  רקיעים  שובר  שלו  התפילה 
פשוט,  כ“כ  היה  מראהו  עיניהם.  למראה  האמינו  לא  ההוא  היהודי  את 
חשבו  רבם.  התכוון  שעליו  האדם  הוא   – שהוא  להאמין  יכלו  שלא  עד 
הרוח  את  מסגירה  אינה  הפשוטה  דמותו  שאולי  לעצמם,  התלמידים 
של  הקטן  בביהכנ“ס  התפילה  לזמן  והמתינו  בקרבו,  השוכנת  הגדולה 
והנה  התפילה,  בזמן  אחריו  כשעקבו  תדהמתם  גדלה  מה  אולם  הכפר. 
ומוציא  בידיו,  הסידור  את  האיש  לוקח  להתפלל,  החל  שהציבור  בעת 
מפיו קולות של חיות בתחילה קול של תרנגול ואח“כ קול של פרה וכן 
הלאה. לא ידעו התלמידים את נפשם מרוב פליאה, ומיד לאחר התפילה 
ניגשו אליו ושאלוהו מה מעשיו ומה פשר התפילה המוזרה שלו. השיב 
להם הכפרי: מעט ורעים היו שנות חיי עד כה. אמי נפטרה בלידתי ואח“כ 
נפטר אבי, אני גדלתי כל שנותי בכפר בין הפרות והתרנגולים ואיש לא 
לימד אותי קרוא – וכתוב. כיון שבכפר שלי יש כמה יהודים שמתפללים, 
ותמיד קנאתי בהם על שהם מסוגלים להתפלל מתוך הסידור, החלטתי 
יודע  שאינני  מכיון  אולם  ה‘  לפני  בתפילה  אעמוד  אני  שגם  אחד  יום 
את  צועק  אני  הכנסת,  לבית  מגיע  כשאני  הרי  הסידור,  מתוך  לקרוא 
הגועה,  הפרה  של  קולותיה  את  מפי  מוציא  ואח“כ  התרנגול,  קריאת 
היסורים.  מן  אותו  ויגאל  עמו  את  שיושיע  לה‘  מתפלל  אני  זו  ובשעה 
הדברים יצאו מפיו של הכפרי בתמימות כה מופלאה, עד שהתלמידים 
כזו  תמימות  של  בכוחה  שיש  והבינו  רבם,  של  דעתו  לסוף  כבר  ירדו 
לשבור רקיעים. הרי לנו כלל ברור ויסודי, שהקב“ה אינו דורש מהאדם 

אלא רק מה שביכולתו לעשות.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 19:07, ת"א 19:22



סיפור השבוע

היה פעם יהודי, שהיה עני ואביון ונוסף לכך גם שלומיאל גדול. 
כל אשר עשה – לא עלה בידו ובכל אשר יזם – העלה חרס. הגיעו 
הדברים לידי כך, שהאיש חדל לשחר טרף לביתו, אלא ישב בבית 
המדרש והשתקע בלימודים. אשתו נהגה לצאת מדי פעם לשוק 
כדי למכור לחמניות שאפתה במו ידיה, אך זה כמובן לא הספיק 

והדלות זעקה מארבעה קירות הבית.
בכוכבים“  ”חוזה  לשם  הגיע  בשוק,  האשה  בהיות  אחת,  פעם 
צועני, אשר תמורת אגורות אחדות, היה מוכן ”לגלות“ לכל אחד 
לבעלה.  זאת  לבשר  כדי  המדרש,  לבית  האשה  רצה  מזלו.  את 
”הנה אתה, בטלן שלומיאל שכמותך“ – צעקה האשה על בעלה 
הצועני  אל  רצים  שכולם  בעוד  מעשה,  באפס  כאן  יושב  ”אתה 
שיגיד להם את עתידם. בוא גם אתה וגלה את מזלך, אולי ניוושע 

על ידי כך...“
לא עזרו טענותיו של הבעל והסבריו לפיהם אסור ליהודי להאמין 
רק  אלא  לישראל“,  מזל  ”אין  נאמר  כבר  כי  בכוכבים“,  ל“חוזה 
הקצובים  מזונותיו,  את  ליהודי  לו,  מזמן  ובעצמו  בכבודו  הקב“ה 
לו מראש השנה, וכו‘ וכו‘ – כל זה היה ללא הועיל. האשה עמדה 
יסור  הביתה  בלכתו  כי  שהבטיח  עד  ממנו  הרפתה  ולא  שלה  על 

לשוק ויראה את הצועני.
בבואו בערב הביתה, שאלה האשה את בעלה מה אמר לו הצועני. 
לא כלום, לא כלום, ניסה הבעל להשתמט, עני נשאר עני – זה מה 

שאמר.
בשבתם לאכול את אורחתם הדלה, הבחינה האשה בכך שבעלה 
בתכנית  הוא  הוגה  כאילו  בראשו,  ומנענע  לפעם  מפעם  מחייך 
כלשהי. הפצירה בו האשה שיספר את האמת ויהי-מה, הפצירה 
ולחצה עליו. עד שלא נותרה לו ברירה אלא לגלות לה את הסוד:

”הצועני אמר לי כי מזלי ישחק לי רק אם... אשלח ידי בגניבה!“
”על כל שונאי ושונאי ישראל!“ קראה האשה – ”מוטב שנישאר 

עניים מורדים כל חיינו מאשר ח“ו יהיה בעלי ואבי ילדי – גנב!“
אולם בבוא השבת, כאשר המשפחה ישבה סביב השולחן הריק 
נמלכה  בשפע,  מצויה  היתה  שלא  לחם  פרוסת  על  רבו  והילדים 
האשה בדעתה, והחלה להפציר בבעלה שיסכים לבצע, ולו גניבה 
יצליחו  והם  הצועני,  כדברי  פנים,  המזל  לו  יאיר  אולי  קטנטנה, 
את  יחזירו  להם,  כשירווח  כי  אומר  גמרו  הם  ממצוקתם.  לצאת 

הגניבה לבעליה.
הלילות  באחד  היהודי  יצא  ברירה  בלית  אך  בולט  באי-רצון 
ובכך,  הראשונה.  הגניבה  את  לבצע  כדי  השבוע,  של  האפלים 
בודאי  העיירה.  של  הגביר  אצל  אומר  הווה  היהודי?  גונב  איפוא 
העני  חשב  שכמותו,  קמצן  לצדקה,  יותר  להפריש  היה  יכול 

בשעת מעשה.
ניגש איפוא אל חנותו של הגביר והנה השומר אשר בפתח שקוע 
בשינה עמוקה. הוא ניסה לפתוח את הדלת והיא לא היתה נעולה, 
חמישה  ממנה  והוציא  הקופה  את  פתח  פנימה,  איפוא  נכנס 

זהובים ויצא כלעומת שבא.
כי  הערה,  בתוספת  לאשתו  המטבעות  את  מסר  הביתה  בשובו 

הנה עכשיו יש לה לכלכלת הבית וכי הוא יותר לא ילך לגנוב.
”האם אני רוצה שתהיה גנב?“ התרעמה עליו אשתו ”ברור שאיני 
רוצה, אך בטלן נשאר בטלן ושלומיאל נשאר שלומיאל. אם כבר 
מטבעות,  כמה  עוד  נטלת  לא  מדוע  הקופה,  את  ופתחת  נכנסת 
כדי שאוכל לקנות לי שמלה חדשה? הרי מאז שנישאתי לך, לא 

קנית לי כל מלבוש חדש!“???
הרעבים,  הפיות  את  להאכיל  במה  היה  לא  ושוב  הכסף  משתם 
יצא מיודענו שוב ל“מלאכתו“ ה“מלאכה“ היחידה בה נראה היה 
כי הוא מצליח... ושוב האיר לו המזל פנים. הפעם כבר לקח יותר 

כסף, כדי שאשתו תוכל לרכוש לעצמה שמלה חדשה.
מוכר.  בלתי  אדם  הגביר  של  חנותו  ליד  פגש  השלישית  בפעם 
שלא  שלנו  היהודי  השיב  גנב,  ”אני  אתה“?  ”מי  העני  שאלו 

בטובתו. ”אם כן, הבא נעשה שותפות“.
”מסכים“.

עד  הגביר,  של  מקופתו  לגנוב  ”השותפים“  יצאו  אחדות  פעמים 
ממנו  קשיש  שהיה  הגנב,  לשותפו  פעם  אמר  שלנו  שהיהודי 
בהרבה: ”תראה, ידידי, אין זה הגיוני כלל שאנו תמיד גונבים אך 
ורק מקופה זו. עוד נהפוך את הגביר לקבצן, ומה נעשה אז, מוטב 

הגנב בר המזל
גדול,  בקנה-מידה  משהו  הגונה,  גניבה  איזו  פעם  שנבצע  איפוא 

שיספק אותנו לכל ימי חיינו.
הם החליטו לעשות כן והבחירה נפלה על אוצר המלך. זהו המקום 

היחידי, בו יוכלו למצוא שלל שיספיק להם די והותר.
המלך  גנזי  לבית  לחמוק  הצליחו  הם  המזל.  להם  שיחק  שוב 
זהב  בכפתורי  מעוטרות  שהיו  בגדים,  חליפות  שתי  משם  וגנבו 

ומשובצות אבני חן ויהלומים.
בעת חלוקת השלל נתגלה כי חליפה אחת גדולה יותר מחברתה, 
למי  מתווכחים  החלו  השותפים  שני  כסף,  יותר  שווה  וממילא 
מגיע החלק הגדול יותר. הגנב הזקן טען כי בהיותו וותיק ומנוסה 
מגיע לו החלק הגדול יותר, בעוד שהיהודי שלנו עמד על כך שרק 
וממילא  בידם  הגניבה  הצליחה  בגניבה  מזל“  ”בר  היותו  בזכות 
מגיעה לו הבכורה. לבסוף הציע היהודי שלנו כי ילכו לשאול את... 

המלך בכבודו ובעצמו, למי מגיע החלק הגדול יותר...
עולה  מה   – הרעיון  מעצם  הזקן  הגנב  נבהל   – מדעתך?  היצאת 
בדעתך בכלל?... אך כאשר הלה אמר כי הוא מתכוון בכל הרצינות, 
ואף הסביר לו את פרטי תכניתו, הסכים הזקן בכל לב והם ניגשו 
לביצוע התכנית. למחרת בלילה הם חמקו לחדר השינה של המלך 
אחד  נמוך  כסא  על  ישב  המלך  של  מיטתו  ליד  שם.  והסתתרו 
המשרתים של המלך, שתפקידו היה לספר סיפורים, כדי שהמלך 

יוכל להירדם.
בשעה שנכנסו שני הגנבים, ישן המלך שנת ישרים וגם ”מספר-
הסיפורים“ נמנם על כסאו, כשלידו חצי כוס יין. מיהר אחד הגנבים 

ושלשל סם-שינה לתוך הכוס. אחר כך הסתתרו השניים וחיכו.
עד מהרה החל המלך להסתובב על מיטתו ובקול רווי שינה פקד על 
המשרת לספר משהו. הלה התעורר, מיהר לגמוע את היין מהכוס, 
ולמלכה  מלכה  היתה  ולמלך  מלך  היה  אחת  פעם  מספר:   והחל 
עפעפיו,  על  נפלו  שינו  וחבלי  מדבר  הוא  עוד  יפה...“  גינה  היתה 
כתוצאה מסם השינה שהוטל בכוסו והוא נרדם, גם המלך נרדם, 
לפעולה.  שלנו  היהודי  נכנס  אז  ”סיפור“.  ודרש  התעורר  מיד  אך 
הוא תפס את מקומו של המשרת והחל לספר את סיפורם של שני 
גנבים שגנבו שתי חליפות בגדים מגנזי הלך, אחת גדולה והשניה 
קטנה, ורבו ביניהם למי מגיעה הגדולה יותר והחליטו לשאול את 
החליפה  כי  שינה,  כדי  תוך  השיב,  המלך  ובעצמו.  בכבודו  המלך 

הגדולה יותר מגיעה לגנב ”בר המזל“.
שני הגנבים, שעתה היה כבר בידיהם ”פסק“ של המלך שהכריע 

בוויכוח שלהם, חמקו חרד ויצאו את הארמון.
למחרת נתגלתה הגניבה. עתה נזכר המלך כי ”מספר המעשיות“ 
שלו סיפר לו על גניבת שתי החליפות ושאל למי מגיעה הגדולה 
יותר. מיד לקחו ”בידיים“ את המשרת ושאלוהו לפשר הדבר, אך 
הוא, כמובן, הכחיש הכל ואמר כי לא זו בלבד שלא סיפר מאומה 
שום  לו  ידוע  שלא  אלא  הגנבים,  בין  וויכוח  והחליפות  גניבה  על 
לא  זה  כל  אך  מהחוקרים,  רצח  מכות  קיבל  הוא  זה.  כל  על  דבר 
שינה את דעתו והדבר נשאר בגדר תעלומה, עד כי המלך חשב כי 

כל זה לא היה אלא חלום.
את  הגנב להחזיר  בו נקרא  המלך,  כעבור יום פורסם כרוז מטעם 

הגניבה ויימחל לו. ואם לא יעשה כן וייתפס, אחת דתו להמית.
הגנב שלנו, בר- המזל, החליט להטיב את דרכו והוא התיצב בפני 
המלך וסיפר לו את כל סיפור המעשה. הוא גם החזיר את הגניבה, 
המלך מחל לו, אך הזהירו באומרו כי אם ייתפס עוד פעם בגניבה, 

שום דבר לא יציל אותו מעמוד התליה.
מסוגל  היה  לא  שלנו  היהודי  אך  ויפה,  טוב  לכאורה,  היה,  הכל 
מזל“  ”בר  גנב  של  קלים  לחיים  התרגל  כבר  הוא  בדיבורו,  לעמוד 
ומדי פעם יצא בלילה, כדי לגנוב את צרכי הבית. בימים היה ישן 
וכך בילה את זמנו בנעימים. אך לא היו ימים מרובים, עד שנתפס 

ונידון למות.
הגנב.  של  להורג  בהוצאתו  לחזות  כדי  התאספו,  רבים  אנשים 
כי  בשעתו  לו  שאמר  בכוכבים,,  ”חוזה  הצועני,  גם  היה  ביניהם 
בגניבה הוא יהיה בר-מזל ומצליח. עתה הוטל על צועני זה ביצוע 

גזר-הדין נגדו...
מברסלב.  נחמן  לרבי  מיוחס  משל,  אלא  אינו  שהוא  זה,  סיפור 
הצועני הוא יצר הרע המנסה לשכנע את האדם, כי מזלו והצלחתו 

תלויים ב“גניבה“. מוסר ההשכל מובן איפוא בקלות.



”ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר“
לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של צלופחד לפני משה רבנו, וטענו כלפיו על כך שאביהן מת בחטאו ואין לו בנים, לכן 
מגיעה להן הירושה. וכך הן אומרות בהקדמה לדבריהן:  ”ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר... אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך 

העדה הנועדים על ה‘ בעדת קורח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו“ 
הן אומרות למשה, אבינו לא מת בגלל שהשתתף בחטא של כלל העם כמו חטא קורח וכל עדתו, אלא הוא מת בגלל חטא אישי.  

ומה היה חטאו? 
 רש“י מביא שתי דעות: שהוא היה מקושש העצים בשבת ולכן נענש בסקילה. 

במדבר  שנה  של 40  העונש  שנגמר  וחשבו  ישראל,  לארץ  לעלות  כבר  שרצו  מאלו  שהעפילו,  אלו  בין  היה  שהוא  שנייה:  דעה 
וכשעלו לארץ לבדם בלי משה, עמי הארץ הרגו אותם.

משה לא עונה להן תשובה מידית ומיד: ”ויקרב משה את משפטן לפני ה‘“
נשאלת השאלה: מה היה כל כך מסובך בשאלתן של בנות צלופחד, שמשה היה זקוק להכרעה מיוחדת של הקב“ה, בכדי שיוכל 

לתת להן תשובה?!
רש“י על המקום אומר שנתעלמה ממשה ההלכה בנושא בנות צלופחד, כדי ללמדו לקח על שאמר לזקני העם שבכל דבר שיקשה 

עליהם להחליט בדין, יביאו למשה שיפסוק, ומכך משתמע שהוא יודע הכול.
ונכתבה  כשרות,  שהיו  מפני  צלופחד  בנות  שזכו  אלא  משה,  ידי  על  להיכתב  זו  פרשה  הייתה  שראויה  רש“י:   של  נוסף  הסבר 

הפרשה על ידם.
השל“ה הקדוש מביא נימוק מפליא: משה לא רצה לפסוק כיוון שבנות צלופחד אמרו: ”אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך 
ועדתו,  קורח  של  מהמחלוקת  חלק  היה  לא  צלפחד   - שלהן  שאבא  בכך  שפתחו  כיוון  קורח…“  בעדת  ה‘  על  הנועדים  העדה 

שהייתה מכוונת כנגד משה ואהרון. ובמילים שלנו: ”הוא היה מהמקורבים אליך“...
לפיכך לא רצה משה לפסוק בדינן שלא ייראה כנוגע בדבר ומיד: ”ויקרב משה את משפטן לפני ה‘“...

כמה זהירות נהגו גדולי ישראל בשוחד ואפילו בשוחד של מילים...
מסופר על רבי יוסף באב“ד בעל ספר ”מנחת-חינוך“ כשבאה אליו שני אנשים לדין תורה, משפתחו בטענותיהם, הזכירו לרב כי 

בשעתו נמנו בין ידידיו הקרובים ומנעו מחלוקת שעמדה לפרוץ כנגד הרב.
מיד הפסיק רבי יוסף את הדיון, ואמר שאין הוא יכול עוד לדון כאן, שהרי  גם משה רבנו, לא רצה לשבת בדינן של בנות צלופחד, 
והביא זאת לקב“ה, כי גם הוא חשש שמא יושפע מדברי תחנוניהן של הנשים – משוחד פיהן, ואז הוא עלול לפסוק דינן שלא 

בצדק. 
כמה עלינו ללמוד מחכמתם של רבותינו זצ“ל...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

המלוה מכר את הצ‘יק – האם מותר ללווה לשלם את העמלה
שאלה: לוה מחבירו 10,000 ₪ לחודש, ונתן למלוה צי‘ק על סכום הזה לעוד חודש, עבר החודש והלווה לא שילם, והלך המלווה ופרט את הצי‘ק 
אצל סוחר צקי‘ם. ועשה זאת בצורה של מכירת שט“ח בפחות, דהיינו שהמלווה לא קיבל אחריות על הציק אם יחזור, ובאופן זה נחשב שהוא מוכר 

השט“ח של הלווה לסוחר, וכמובן לקח הסוחר אחוז או קצת יותר על פריטת הצי‘ק. 
ויש לדון האם מותר ללוה לשלם למלוה את העמלה ששילם לסוחר הצ‘קים. 

ומה הדין באופן שאינו משלם את העמלה למלווה, אלא המלווה מסכם מתחילה עם הסוחר שהלווה ישלם לו את העמלה, האם באופן זה מותר 
יותר מותר או יותר אסור. 

תשובה: אסור ללווה לשלם את העמלה, לא למלווה, ולא לסוחר הצקי‘ם.
סברת הדברים: נפסק בשו“ע (סי‘ קעג סעי‘ ד) דאפשר למכור שטר חוב בפחות, והיינו שהמלוה לוקח את השטר ומוכרו לאחר במחיר פחות ממה 
שכתוב בשטר, ולא נחשב שהאחר מלוה הכסף למלווה, אלא הוי מכירה גמורה והחוב עובר מהמלווה לקונה השטר. והיינו רק באופן שהמלוה אינו 
לוקח אחריות על החוב, אבל אם הוא לוקח אחריות על השטר אין זה מקח אלא הוי הלואה עד שחבירו משלם ונמצא שמחזיר יותר ממה שקיבל. 
ובמעשה דידן שפרט את הציק אצל הסוחר בלא אחריות הרי זה ממש כמכירת שטר חוב בפחות שהוא מוכר את החוב שיש לו לחלפן, וא“כ פשוט 
שאין שום סיבה שהלווה יחזיר לו את העמלה ששילם לחלפן שהרי המלווה עשה סחורה עם החוב שהיה לו, שמוכרו לאחר, ולמה יהיה ללוה סיבה 

לשלם את ההוצאות שהיה לו בגין המסחר. 
ואין זה דומה למבואר ברמ“א (סי‘ קע סעי‘ א) שמותר לשלם למלווה את ההוצאות שיש לו בגין ההלוואה, דהיינו רק הוצאות ישירות הנגרמות מן 
ההלוואה, וכגון לשלם מה שעולה להביא כסף הההלואה לידי הלוה, או הוצאות של גביית הכסף מהלוה, אבל מה שהמוכר סוחר עם הצי‘ק ובמקום 

להפקיד את הציק הוא מוכרו לאחר בפחות, אינו נקרא הוצאה, ואסור ללווה לשלם זאת.
ואף אם הם מסכמים שהלוה ישלם ישיר את העמלה לסוחר והמלווה לא ישלם ג“כ יש בזה איסור, חדא, שהסוחר נעשה עכשיו המלווה של הלווה, 
שהרי כיון שהסוחר קנה את הצי‘ק נעשה הוא המלווה של הלוה, ואסור ללווה לתת רבית גם לו, ואם נותן לו כסף שאינו מחויב לתת לו הרי זה רבית. 

ועוד, כיון שמוטל על המלווה לשלם את העמלה, א“כ כשהלווה משלם במקומו את העמלה, הרי זה נותן בזה רבית למלוה שלו, ויש בזה איסור. 
ונראה פשוט שהוא הדין אם המלוה מכר את הציק לפני שהגיע זמן הפרעון כי היה צריך לכסף ולכן פורטו אצל סוחר צקים דגם בזה אסור לקחת 
את הוצאות העמלה מהלוה, דהרי עדיין לא הגיע זמן הפרעון ואם הוא רוצה כסף לזמן זה ולכן מוכר את השטר עדיין אין הלוה מחויב לשלם זאת, 

והרי זה ריבית. 
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 

לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882
















