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אלעזר בן אהרן הכהן - וירא פיחס בן"
  )י, כה("  ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו

דאף , מבואר:) דף פא(במסכת סהדרין 
כיון ', קאין פגעין בו'שפחס הרגו לזמרי מדין 

זמרי ' לכן אם הי, שהלכה היא ואין מורין כן
האם . פטור' הי, קם ומקדים להרוג את פחס

ורדף את 'לפחס דין ' א משום שהידין זה הו
  .שההורגו פטור' הפש

מותר לכל ' הי, דאם כן. לאו, התשובה היא
. 'רודף'איש ישראל ולהורגו לפחס מדין 

עוד קיים ', רודף' 'לא רק שלא הי, אדרבא
הרי , אלא שלגבי זמרי. במעשהו מצוה גדולה

רק שלפחס היתה היכולת , חייב מיתה' לא הי
, ואם מצד פחס. 'אין פוגעין בוק'הורגו מדין 

אבל איה מצוה חיובית , הגם שמצוה היא
אי לכך מותר , רק הלכה ואין מורין כן, ועלי

אבל אשים . לזמרי להציל עצמו בהריגת פחס
היות שרדיפתו של פחס לא היתה , אחרים

קאין פגעין 'אלא לקיום מצות , להריגה סתם
  .אסור להם להורגו' הי', בו

 חזון איש חושן –ברהם ישעיה קרליץ רבי א(
   )"דברי תורה"הובא ב, משפט

  
פיחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב "

את חמתי מעל בי ישראל בקאו את 
קאתי בתוכם ולא כיליתי את בי ישראל 

  )יא, כה("                                         בקאתי
רבה במדבר (בדין הוא שיטול שכרו : ה"אמר הקב

  )א, כא
דהלא , דברי המדרש אלה צריכים ביאור

וכי מדוע ישתה מכל איש ישראל , פשיטא הוא
  ?שעושה מצוה ומקבל עליה שכר

והראה בזה על פי דברי החובת הלבבות שכל 
איו אלא , ה בעד מצוה"השכר שותן הקב

דמעיקר הדין מחמת גודל החוב . חסד
ן אי, ה"והשיעבוד המוטל על האדם כלפי הקב

אך . עיין שם, הוא ראוי כלל לתשלום שכר
' גיבורי כח'ל גילו לו שישו סוג של "חכמיו ז

מאחר שהם זוכים , הבאים לתבוע שכר בזרוע
אלא מן , בעד מעשיהם לא רק מצד מדת החסד

בדין הוא שיטול 'מצבו של פחס ' וזה הי, הדין
והה בסליחות . דהייו מצדה הדין' שכרו

ה אבדו באים בכח אשי אמו"אומרים 
והכווה שאם האדם חזק באמוה ". מעשיהם

אם כן כמה . אז ראוי הוא לשכר מצד הדין
גדול הוא החוב המוטל על האדם לחזק את 

אשי "עצמו באמוה כדי להיות בין הקראים 
  ) אור יחזקאל–רבי יחזקאל לוישטיין (".    אמוה

  
  
  

  
פיחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב "

מתי מעל בי ישראל בקאו את את ח
קאתי בתוכם ולא כליתי את בי ישראל 

  )יא, כה("                                         בקאתי
במדבר רבה (ה בדין הוא שיטול שכרו "אמר הקב

  )א, כה
דף (פירוש דאמרין סוף פרק קמא דקידושין 

דמצוות שבין אדם למקום אין לו פירות :) לט
 ושבין אדם לחבירו יש לו פירות ,בעולם הזה
ופחס עשה מצוה שבין אדם . בעולם הזה

אבל כיון שעל ידי זה , למקום שהרג את זמרי
" השיב את חמתי ולא כליתי את בי ישראל"

אם כן עשה גם מצוה שבין אדם לחבירו ', וגו
לכן "לכן בדין הוא שיטול שכרו גם בעולם הזה 

  ל"ר זצ"מאאמו', וגו" אמור
  ) טעמא דקרא–יים קייבסקי רבי ח(

  
וצריכים או להבין מה מידה כגד מידה יש 

ה הוא לפחס ברית שלום "בזה שתן הקב
לכאורה , הלוא אדרבה, בשכר שהרג את זמרי

פחס גרם מחלוקת בכלל ישראל על ידי שהרג 
  ?ולמה שכרו ברית של שלום, שיא מישראל

עמיק בעין זה ראה שהשלום הכי כש, אמם
הוא כשכל , גדול שאפשר להיות בכלל ישראל

וכן , ישראל עובדים את השם יתברך בלב שלם
או אומרים בהתפילות של ימים הוראים 

ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצוך בלב '
וכן או אומרים בהתפילות של ימים , שלם

ויעשו כולם אגדוה אחת לעשות 'הוראים 
שכלל ישראל עשים אגודה ', וך בלבב שלםרצ

אחת בלי שום פירוד רק כשכולו עושים רצוו 
ומצא שזמרי שפרץ גדר , יתברך בלב שלם

, הוא גרם פירוד בכלל ישראל, ועבר עבירה
שעל ידי זה שעשה עבירה מצא שאין כלל 

ותפרדה , ישראל כולם עושים רצוו יתברך
ופחס , להאגודה אחת המאגדת את כלל ישרא

לבטל עוברי עבירה מתוך ' שהרגו וקא קאת ד
הוא גרם שכלל ישראל יהיו , כלל ישראל

אגדים עוד פעם באגודה אחת בלי שום פירוד 
  .ולכן זכה לברית שלום, ויוצא מן הכלל

 ) דודאי השדה–רבי דוד הקשר (                   
  

  )יא, כה("   פחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"
פוטי -הראיתם בן: ו השבטים מבזים אותולפי שהי

ז יהרוג שיא שבט "זה שפיטם אבי אמו עגלים לע
  :מישראל

  )גמרא. (בא הכתוב וייחסו אחרי אהרן
  :הקשה רבי שמואל מסלוים

כלום אלה המבזים לא ידעו שפחס כדו של 
זאת יסו -אלא בכל, בודאי ידעו, אהרון הוא

  ? ומה הועיל הכתוב בייחוסו–לבזותו 
  
  
  
  

  
  :היך מאלכסדר' כיוצא בזה שאל הרבי ר

הלא גם אלה אשר ביזו לפחס ידעו שזמרי 
יהרוג "תחייב מיתה ומה מקום לטעתם 

מה , ואם טעתם טעה" ?שיא שבט מישראל
מה , תשובה היא שהכתוב מייחסו אחרי אהרן

  ?עין לזה
  :והשיבו שיהם בסגון אחד

ווה באו השבטים המבזים להטיל דופי בכ
היו אומרים שהרגו פחס , ובמיעים של פחס
כי , רצח ולא לשם שמים- לזמרי מתוך תאות

צר למשפחת קצבים , פוטי הוא-הלא בן
,  ואם כשל זמרי בגילוי עריות–ורוצחי פשות 

שהיא חמורה לא , דמים- כשל פחס בשפיכות
, ולכך בא הכתוב לייחסו אחרי אהרן; פחות

,  אהרן זקו עשהללמדך שכל מה שעשה מכח
אשר מדתו חסד וכל עבודתו בקרבות בלתי 

  ....לבדו' לה
   

  )שם(                      "    בקאו את קאתי"
הבועל ארמית קאים : ראה מעשה וזכר הלכה

  )גמרא. ( הלכה ואין מורים כן–פוגעים בו 
  :מאוהל, משה טייטלבוים' סח הרבי ר

יו שמעתי לפרש טעם שלא קיים משה רב
אם רמז לפחס שיקיימה - כי, הלכה זו בעצמו

לפי ? "קרייא דאגרתא איהו ליהוי פרווקא"
ואם , שמשה רביו היה כביכול עצם התורה

משמע שאיה " אין מורים כן"אמר בהלכה זו 
אפשר לעשותה הוא -לכך אי, עצם התורה

  ...בעצמו
  
" לכן אמור הי ותן לו את בריתי שלום"

  )יב, כה(                        
מאחר , אלא. זו" ברית שלום"מה טיבה של 

, להרוג פש בידים, שטבע המעשה של פחס
, עלול להותיר בלבו רגש של עזות לאורך זמן

ה שלא יבוא מתוך כך לפוקה "לפיכך ברכו הקב
ותמיד יהיה שרוי בחת ובמדת , ולמכשול

זאת משום שאצלו היה זה לשם . השלום
כמו שמציו כיוצא . 'ת קאת הבקאו א, שמים

שהובטחו העוסקים , בזה בעיר הדחת
שתהא , "ותן לך רחמים"בהריגתם בהבטחת 

גם אחרי מעשה , מדת הרחמים קויה בלבם
הוי . האכזריות המצווה עליהם מן התורה

" הי ותן לו את בריתי שלום"ש, אומר
    .את פחס במדת השלום' שברך ה, פירושו

   )ב"הצי(                                 
  
  )שם(        "       בקאו את קאתי בתוכם"

שפת "בעל ה, אמר רבי יהודה לייב מגור
  ": אמת

, קיטרוג גדול היה אז בשמים על כלל ישראל
הלמאי אין קאת , מלבד הקצף שיצא על זמרי

  צבאות בוערת בלב כולם לוכח' ה



חס ידי שעשה פ-ועל? התועבה שעשה זמרי
חשבו גם הם , מה שעשה בשם כל ישראל

' כמקאים לכבוד שמים והשתרשה קאת ה
שלא יוכלו לסבול בקרבם , לבבם-במורשי

  .עוברי עבירה
השיב את חמתי ... פחס: "זהו שאמר הכתוב

 – על שלא קאו לשמי –" מעל בי ישראל
בהחדירו את , "בקאו את קאתי בתוכם"

  ... ישראלבתוך לבותיהם של כל' קאת ה

  
  :רבי יצחק מוורקי היה דורש

מקא , אף על פי שהיה פחס כה עז וחריף
 מעורב –" בתוכם"בכל זאת שאר ', קאת ה

  .לא התבדל מהם. עם כלל ישראל ואוהבם
  
  )יז, כה(                 " צרור את המדיים"

  :תמה רבי חיים מצז
, י לשוא את המדיים דוקאמהו פשר הציוו

רשע שואים - והרי צריך שיהיו כל עושי
? "אשא' הלא משאיך ה"ככתוב , בעייו

, "בכליהם אשר כלו"מה פרוש : ואף זאת
  ?והלא החטיאום בפועל ממש ולא רק כלו

  :הוא מותיב  והוא מפרק
עיקר חיובו של אדם מישראל הוא לא רק 

, ת התיעובכי גם לתעבו תכלי, להיבדל מהרע
יהודי ". שאו רע' אוהבי ה"כפי שאמר 
לא די שיחזור בתשובה מפחד , שכשל בחטא

אלא שתמאס פשו את , ומיראת רוממותו' ה
כי אין שלמות לאדם אלא . הרע בעצמותו

, בהיות שכלו שליט על חומריותו בטבע ממש
  .לא מהכרח בלבד

ומכיון שהמדיים הטילו זוהמה בפשות 
'  לאחר שחזרו בתשובה וההרי אף, ישראל

עדיין פעפעו בהם , השיב מעליהם חמתו
כי היה האויר טמא , מחשבות פסולות

ולא היה , מזיהום שזיהמו אותו הגויים
  .החטא שכשלו בו שוא עליהם

לא די במה : ה אומר להם"לפיכך הקב
ראו לשוא את המדיים ולהשריש , ששבתם

: בפשכם את התיעוב כלפי תועבותיהם
  ".כם לאייב אותםעלי"
  
  "צרור את המדיים והכיתם אותם"

   )יז, כה                        (
 –ו " צרור: "יש להבין את פשר הכפלות

ויש לומר ? מה בין זה לזה, "והכיתם"
האחד , ה צוה את ישראל בשי צוויים"שהקב

 שפירושו לצערם ימים –לצרור את המדיים 
פסוק רבים וזאת משום הסיבה המופיעה ב

כי צוררים הם לכם בכליהם אשר כלו "ח "י
והייו שהיו מפתות בות " לכם על דבר פעור

. מדין את בי ישראל לעבוד את בעל פעור
 וזאת –והצווי השי להכות את המדיים 

ועל "משום הסיבה המופיעה בסוף הפסוק 
" 'דבר כזבי בת שיא מדין אחותם המוכה וכו

אל  את בת והייו שמכיוון שהרגו ישר
מסתבר שירצו בי מדין להקם , השיא

ה את ישראל "מישראל ולכן ציווה הקב
להכות את מדין לפי שיספיקו הם להכות 

. כי הבא להרגך השכם להורגו, את ישראל
ז המדרש תחומא שדורש על "ומובן לפי

שמכאן " 'כי צוררים הם לכם וכו"הפסוק 
  ) יקרכלי(           .שהבא להרגך השכם להרגו

  
  )כט, כו(                           "בי משה"

בין כל בי משה לא הזכיר את יאיר שהיה 
וראה לבאר דהה . בו של משה וטעמא בעי

ויקרא "פ "עה) מא, לב(י פירש לקמן "רש
 לפי שלא היו לו בים –" אתהן חות יאיר

ולכן כאן כשהתורה . קראן בשמו לזכרון
   . את יאירכותבת משפחות לא מו

  )משך חכמה(
  
אלה .... אלה בי בימין למשפחותם"

  )מא, כו("                       בי דן למשפחתם
ואילו לדן , לבימין היו עשרה בים: בא וראה

, "ובי דן חושים: "היה רק בן אחד שאמר
כ במפקד האשים המצויין בפסוק היו "ואעפ

למוד ומכאן יש ל. בי בימין פחות מבי דן
י בן אחד "חפץ בו יכול להצליחו ע' שמי שה

וכן לגבי עושר . יותר ממי שיש לו עשרה בים
ולהיפך . וכסים יש עי ומצליח ושמח בחלקו

  )חפץ חיים(             .יש עשיר מסכן
  
  )יא, כו(              "        ובי קרח לא מתו"

הבן , פירוש, "ברא מזכי אבא"ל "אמרו חז
מדוע אפוא . יו במעשיו הטוביםמזכה את אב

לא הועילו בי קרח להציל את אביהם 
  .בזכותם

איו , ל"כל עיקר כלל זה שאמרו חז, אלא
. אלא אם לא תקלקל האב ביסוד האמוה

ומשום , לא מועיל לו זכויות בו" כופר"אבל 
כשם שהוא התעלם מהיותו ,  מדה מדה כגד

כך לא ייחשב לו בו , בן לאביו שבשמים
וכיון שקרח ועדתו כפרו . הצל בזכויותיול

, "'הועדים על ה"כמאמר הכתוב , בעיקר
מפי רבי אליהו ( .לכך לא יצל קרח בזכות ביו

  ) לופיאן
  
  )ה, כו("'ויקרב משה את משפטן לפי ה"

מדוע כאשר האשים , הקשו המפרשים
אודות קרבן , הטמאים לפש שאלו את משה

מעה מה עמדו ואש"אמר להם משה , פסח
ואילו כאן לא , )ח, לעיל ט" (לכם' יצוה ה

ויקרב משה "רק מיד , כס עמן בדברים כלל
  ".'את משפטן לפי ה

את והב "ל אומרים על הפסוק "חז, אלא
חייא בר ' אמר ר", )יד, לעיל כא" (בסופה

שעוסקין בתורה ... אפילו האב ובו, אבא
אים זזים משם עד , ועשו אויבים זה לזה

). ב, קדושין ל" ( אוהבים זה לזהשעשו
כיון שבמשא מתן עם אשה לא שייך , מעתה

ממילא אין להכס עמה , "את והב בסופה"
  . לדין ודברים בהלכה מלכתחילה

  )מפי רבי אהרן בקשט(
 
כן בות . אל משה לאמר' ויאמר ה"

צלפחד דוברות תון תתן להם אחוזת 
ואל בי ישראל תדבר לאמר ... חלה

מות ובן אין לו והעברתם את איש כי י
  )ח-ו, כז(          "  חלתו לבתו

ועל פרשת , על פרשת אשים הטמאים לפש
ל כי ראויות היו "אמרו חז, בות צלפחד

אלא שזכו אלה , להכתב על ידי משה רבו
ללמדך שמגלגלים זכות על , וכתבה על ידם

וכי מבלי , שאלת השאלה. ידי זכאים
שיות הללו כללות שאלותיהם לא היו פר

הלא תורה שלימה היתה לפי בריאת , בתורה
  .ולא חסרה מאומה, העולם

האמת היא כי מפאת גדלותו  בבואה , ברם
היה ראוי שיכתבו הדברים רק ', ודבקותו בה

אלא מאחר . על ידי משה רבו בלבד
היה רצום עז , שהאשים הטמאים ההם

, וכן בות צלפחד, לקיים מצות קרבן פסח
ורצון לקבל בה , רוב חביבותן את הארץב

היו המה ראויים לכך שתכתב על , חלק וחלה
לפיכך חשבה להם כתיבת פרשות אלו . ידם

שכל , ללמדך. כאילו הם קבלו אותן, בתורה
, אחד מישראל ראוי הוא לקבל את התורה

אם אך ירגיש בעצמו שהוא חסר ופגום 

ואם אך יצפה . בהעדר אחת מהמצוות
הרי זה כאילו ,  לקבלה ולקיימהוישתוקק

  )מפי רבי יהושע מהורודא(          .כתב על ידו
  
והוא לא היה בתוך העדה הועדים על "
  ) ג, כז("                               בעדת קורח' ה

" מחת חיוך"בעל , ד"מעשה ברבי יוסף באב
שבאו אליו שי בעלי , ורבה של טרופול

תוך כדי הצעת , חד מהםא. בתים לדין תורה
  :סיפר ואמר, טעותיו

, אי עוד הייתי מכיר את אביו של רביו
  ...שהיה מסדר קדושין שלי בחתותי

  :פה אל הצד שכגד ושאל, כך, מששמע הרב
  ?גם אצל מר היה אבי מסדר קידושין

  .השיב הלה בשלילה
 הריי פסול לדון – עה שוב הרב –אם כן 

וטה יותר ליריב זה שמא תהא דעתי , דיכם
מציו אצל משה רביו . שהיה ידיד בית אבא

שלא הזדקק לדון את דים של בות צלפחד 
והוא לא היה בתוך ... אביו: "משאמרו

  ".בעדת קרח' העדה הועדים על ה

�� 
  :שמלקי מיקלשבורג' וכך מסופר על הרבי ר
היה מתעטף בטלית , כל אימת שישב בדין

, א יראה את בעלי הדיןשל, ומשלשלו על פיו
אלקים יצב בעדת "אחר כך הכריז קול רם 

  .ופתח בדין" ל-א
  
  ) טז, כז(        "איש על העדה.. 'יפקוד ה"

ראש , אליעזר אלפדרי- הכתיר רבי שלמה
את תלמידו רבי יצחק אקריש , חכמי קושטא

, בשבת הראשוה לאחר ההכתרה. לרב דמתא
דרש ברבים והפליג בשבחו של הרב , ברוב עם

פתח בפסוק דן . החדש שראוי לאיצטלה זו
ודרשו כמין " איש על העדה.. 'יפקוד ה"

  .חומר
ומה ? המהו לשון על העד, אמר, יש לדקדק

פשר ההדגשה הכפולה באותו פסוק 
כן למה האריך הכתוב - וכמו? "לפיהם"

במקום " כצאן אשר אין להם רועה"לאמור 
  ?"כצאן בלי רועה"לומר בקיצור 

מציו בפסוק דן רמז , המשיך ותירץ, אלא
: כיצד עליו להיות, לדיקוו של רב בישראל

שיש קהלות אשר הרהיבו להגביל את סמכות 
, והיתר-לפסוק בשאלות של איסורהרב רק 

עד כי , אך לא להתערב בההגת העדה
בתים ואפילו מתירין -ישתררו כמה בעלי

לפיכך עומד . לעצמם לאכוף את דעתם עליו
משה רביו ומוה גיוים אשר יאתו לרועה 

שיהא מהיג ולא מוהג ) א: (אמן בישורון
) ב(; "תחת העדה"ולא " איש על העדה"

דייקא ולא ייגרר " לפיהם"שיצא ויבוא 
אלא הוא ההולך בראש בדרך , אחריהם

; ואחריו ייגררו וילכון כולם, הכוה בעייו
שתהא ממשלתו ידועה לכל ולא תהא עדת ) ג(

דהייו שאף " כצאן אשר אין להם רועה"' ה
אין הוא ידוע , כי ישו רועה במציאות עמהם

: עד שקשה להכיר מיהו רועה העדה, להם
  ?מתא או תקיפי הקהלד-הרב"

על מהיג מעולה כזה התפלל משה רביו 
אלקי הרוחות לכל בשר ' יפקוד ה"באמרו 

  ".איש על העדה
  
 הרוחות לכל בשר איש אלקי' יפקד ד"

אשר יצא לפיהם ואשר יבא  :על העדה
לפיהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא 

  " כצאן אשר אין להם רעה' עדת ד' תהי
  )זי-טז, כז(       

  " איש אשר רוח בו... קח לך את יהושע"
  )יח, כז(             



 

  

 היה –" חתם סופר" מבאר ה–משה רביו 
רוח מאד וכל ישראל היו בעייו טובים - שפל

את עצמו ראה לא יותר משליח פשוט , ממו
כשמש בית הכסת הקורא , המבצע מלאכתו

לפיכך סבר . את הציבור לתפילה וללימוד
קיד כל כך פשוט ראויים לתפ: והרהר לפשו

ובלי ספק ימלאו המה את מקומי , גם בי
  ...אחרי

לא כך אתה חשב : ה אמר לו"אבל הקב
וגם , צריך במקומך איש אשר רוח בו? בעיי

" מהודך "–הוא זקוק לך שתיתן מהודך עליו 
כי אין עוד איש ראוי לכדי מדה , ולא כל הודך

  .זו
  
תשמרו להקריב לי ... את קרבי"

  ) ב, כח(                                       " עדובמו
 מלשון –" שפת אמת"אומר ה" תשמרו"

תשמרו "וגם בגלות ביכולתו לקיים . ציפיה
אם צפה בעל עת לבין המקדש , "להקריב

ובזאת התשוקה יש לו חלק ; ולקרבות
בהיות בית המקדש , בקרבות שהקריבו  אז

  .על מכוו
  
כבשים ', ריבו להזה האשה אשר תק"

  ) ג, כח(             "בי שה תמימים
  :את זו דרש כמין חומר רבי שלמה מרדומסק

בי ";  שיהא אדם כובש את יצרו–" כבשים"
;  שיהיה קי כבן שה בלא חטא–" שה

' תמים תהיה עם ה" שיקיים –" תמימים"
  ".אלקיך

  ...זהו עיקר קרבו של יהודי
  
... תקריבו... תשמרו... את קרבי לחמי"

  )ד-ב, כח("   את הכבש אחד תעשה בבוקר
תשמרו "הה פתח הכתוב בלשון רבים 

ויש " תעשה"וסיים בלשון יחיד " תקריבו
אלא שבא הכתוב . להבין פשר הדברים

, ללמדיו שאף אם רבים עושים ביחד מצוה
 חשב לפי –אף שאין לכל רק חלק מהמצוה 

כאילו עשה כל אחד את המצוה ' ה
את "וזוהי כוות הכתוב אם . למותהבש

, מממון הציבור,  ביחד–" תקריבו', קרבי וכו
את הכבש אחד "אז יהיה חשב לכל אחד 

     . כאילו הוא עשה את כל הכבש–" תעשה
    )כתב סופר(                                   

 
את הכבש אחד תעשה בבקר ואת "

  )ד, כח(" הכבש השי תעשה בין הערבים
עין סעודת הבוקר והערב שהן עיקר מזון כ

בשעתם הקבועה להם , כך התמידין, האדם
כמו . היוו את עיקר המזון לעולמות העליוים

במדבר " (את קרבי לחמי"שמציו בכתובים 
" את לחם אלוהיך הוא מקריב", )ב, כח

  ).ח, ויקרא כא(
, אשר גד תמידין תיקוה, עבודת התפילה

היא עיקר , ת להאף היא בשעתה המיוחד
אבל אם עברה . המזון לעולמות ולפש אדם

השעה שוב לא תועיל לתית תוספת קדושה 
חיי 'ל "וברכה  לכן היא קראת בפי חכמיו ז

', חיי עולם'לעומת התורה הקראת ', שעה
רבא חזייה לרב '.) שבת י(וכמאמר הגמרא 

מיחין : אמר, המוא דקא מאריך בצלותיה
זאת באשר ', ים בחיי שעהחיי עולם ועוסק

עסק התורה מחזיק את עצם חיות וקיום 
דבר המחייב , לבל יהרסו לגמרי, העולמות

מה שאין כן , להגות בה בכל עת ותמיד
שעייה הוא הוספת תיקון העולמות , תפילה

  .בעת הקבועה להם
  ) פש החיים–ין 'רבי חיים מוואליז(  

  
  )ל, כח(    "שעיר עזים אחד לכפר עליכם"

בכל הקרבות כתיב : רב משרשיא בשם רב אידי
שעיר עיזים ", הייו בכל קרבות המוספין, חטא

ובעצרת אין כתיב , )במדבר ז" (אחד לחטאת
אמר להן , "שעיר עיזים אחד"אלא , חטא
מעלה , מכיון שקבלתם עליכם עול תורה: ה"הקב

ירושלמי (אי עליכם כאילו לא חטאתם מעולם 
  )ח, ראש השה ד

) כה, ישעיה מג(ל זה אמר רמז בהכתוב וע
אכי אכי הוא מוחה פשעיך למעי "

הייו משקיבלו ". וחטאותיך לא אזכור
" אכי"ישראל את התורה על ידי אמירת 

וחטאתיך לא "והראייה . מחו פשעיהם
שבקרבן מוסף שבעצרת לא זכרת , "אזכור

  ) פרי יוסף–רבי יוסף קאהן ( .        תיבת חטאת
  )יד, כה(            " בית אב לשמעוישיא"

אפשר לפרש בטעם הדבר שיחסו כאן הכתוב 
שבא בכווה להגדיל חטאו , לשבט שמעון

שהרי שמעון לחם , שלא הלך בדרכי אבותיו
  )תוספת ברכה(              .  וקיא במעשה דיה

 
  
  

  מדיני לשון הרעמדיני לשון הרעמדיני לשון הרעמדיני לשון הרע
  כשהכל יודעים זאת

ו דברי גאי חשבים כלשון הרע אפיל
 וזאת מהטעם הזכר ,כשהגאי ידוע לכל

לעיל שעצם הדיבור בגות הזולת הוא איסור 
  .בפי עצמו

 ולספר דברי גאי על יהודים אסור לחזור
לעיתים קרובות . שהופיעו בעתוות

מפרסמים העתוים דברים מפי השמועה ועל 
כן אסור אפילו להאמין לדברים אם העיתון 

ר אימות אפילו לאח. הוא מקורם היחיד
  .אסור לחזור ולספרם, הדברים

  

   חמור שבכל העונות-לשון הרע 
וראה לבאר בעזר השם יתברך בכמה גוי 

הלכה (פרק א דפאה , דהה איתא בירושלמי
דכשם ששכר תלמוד תורה , )א"דף ד ע; א

כן עשו של לשון הרע , שקול כגד כל המצות
תלמוד תורה ,  מצאת שקול כגד כל העוו

חמור -וכגדו לשון הרע, שבכל המצותגדולה 
, וטעם לזה ראה בפשיטות. שבכל העוות

דכמו שבעיי היסודות שהטביע השם יתברך 
 היסוד -עפר , מים, רוח, אש: דהייו, בעולם

, הרוחי הוא הרבה יותר חזק מהיסוד הגשמי
; עד שכמעט אין חשב אצלו הגשמי למאומה

 על שבהתגבר האש, כמו שאו רואין בחוש
, וכן בהתגבר יסוד הרוח; מכלהו, דבר הגשמי

כמו , הוא יכול לפרק הרים ולשבר סלעים
רוח ): "טא, מלכים א יט(שאמר הכתוב 

כן ". גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים
כמו ציצית ולולב , הדבר בעייים העליוים

אף שעל ידם פועל גם כן , ושופר וכל המצות
ועל ידם , ליויםתיקוים גדולים בעולמות הע

כמו שכתוב , גם כן תקדש האדם להשם
ועשיתם את כל מצותי ): "מ, במדבר טו(

אף על פי כן אין , "והייתם קדושים לאלהיכם
כמו , שום השתוות בים לבין למוד התורה

שכל , )שם(פרק א דפאה , דאיתא בירושלמי
. המצות אין שוות לדבר אחד מן התורה

צטרפות אל  כי כל המצות הם מ-וטעם 
אי אפשר לקיים , כמו מצות ציצית, הגשם

וכן , אלא על ידי לבישת בגד שהוא גשמי

לא כן . סוכה ולולב וכהאי גוא כל המצות
, שעיו תלוי בכח הדיבור, למוד התורה

וכך פעולתו , שהוא כח פשוט רוחי בלבד
ועל כן קדושת , שפועל למעלה ורא עד מאוד

 וכן הדבר .תלמוד תורה הוא כגד כולם
יברים שהוא  כי בכל הא, להפכו בעין קלקול

 מחמת שהן גשמיים אין -עושה בהן עוות 
לא כן בעון לשון ; קלקולו למעלה גדול כל כך

שפועל פעולתו על ידי כח רוחי , הרע ורכילות
 קלקולו למעלה בעולמות העליוים - בלבד 

ולכך עשו גם כן , הוא חזק וורא עד מאוד
  )ל"חפץ חיים זצוק(                  .ולםהוא כגד כ

  
 
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  דיני צידה
אסור לצוד כל בעלי חיים בשבת וצידה 
חשבת כל פעולה שעל ידה אין הבעל חי יכול 

ולכן אסור לצוד ציפורים לכלוב וכן . לברוח
בעל חי שכס לבית או לחדר מדרגות כגון 

ואם . חתול או סאי אסור לסגור את הדלת
ולא סגור (הסאי או החתול מטיל בבית 

כיון שאיסור סגירת הדלת ) במקום אחד
זה רק מדרבן והוא סוגרו רק , במצב זה

מחמת הקור אם לא מצליח לסלקו מביתו יש 
מתירין לסגור את הדלת כיון שלא מתכוון 

וכן אסור להרוג בעל חיים ואפילו . לצוד
  .יתושים וזבובים המטרידים אותו אסור

 יתושים המצויים כיון שכואב לו ובפרט
מחמת עקיצתן אז יחרה אפו ויכו בכפו 
שאלו בהחת יד עליו אומללו ודמם שותת 

  ).לשון בן איש חי(
אבל מותר להשתמש בריסוס ביתי שמבריח 

 שלא ירסס עליהם ויהיה חלון בתאייתושים 
כ כותו "פתוח בכדי שיוכלו לצאת דרכו וא

  . להבריחם ולכן מותר
חיים מסוכים שממיתים כגון כלב בעלי 

שוטה או חש ארסי אפילו אים רודפים 
אחריו מותר להרגם בשבת וכן יתושים 

  .המעבירים מחלות שמזיקים מותר להרגם
בעלי חיים שעקיצתם איה מסוכת אבל 
גורמת לכאב חזק אם רודפים אחריו מותר 
להרגם אבל אם לא רודפים אחריו אסור 

סם בדרך הילוכו להרגם וכן מותר לדור
אפילו במתכון אבל במלים וחרקים אחרים 

  .בדרך הילוכו ברגליו אפילו אסור להרגם
 לפי שבת להעמיד מלכודת ביום שישימותר 

רק לא (עכברים ואפילו יתפס בשבת מותר 
  ).יגע בה עד מוצאי שבת

מותר למרוח על גופו וזל למיעת עקיצות 
  ).משום חילול שבת(אבל לא משחה 

 

 שה חכמים שה חכמים שה חכמים שה חכמים מעמעמעמע
האשים שמסרו עצמם על קדושת 

היו גלגול , השם במסירות מופלאה
  מתקופת השופטים

  )י, כה(תחילת הפרשה 
חכמיו אומרים שהסיבה לסמיכותה של 

היא ללמדו מה , פרשת בלק לפרשת פחס
למהיגיו של העם , בין מהיגי אומות העולם

  .היהודי
כאשר בלק בן צפור מתמלא פחד מעם 

 שולח שליחים –? מה הוא עושה, ישראל



To receive Lekach Tov by email write to: yair333@yahoo.com

URUGUAY

(598)99-887-320
(598)2-708-4125

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  

ולבסוף תקלל , לבלעם שיבוא לקלל את העם
, אבל פחס. ובלעם את עורו הציל, הוא עצמו

, כאשר היה צריך להיאבק גד עוברי עבירה
אלא היה , לא הזעיק אף אחד שיבוא לעזרתו

ויקח , "וירא פחס", מהכהים הזריזים
  .ומיד, הוא עצמו אומר ועושה, "רומח

פר על אשים שמסרו את פשם למען הבה ס
אשים שאים קשורים . השם יתברך

באים לפעמים , בטבורם לבית המדרש
זה קורה במיוחד . אודות המצב' שאלות'ב

או כל צרה אחרת , ל"לאחר פיגוע קשה רח
. המתרגשת ובאה על הציבור בארץ ישראל

כבר כתבו כמה פעמים שאם לא מדובר 
יש להשיב להם , בשאלות לשם קטור בעלמא

ולהשיב בכך את השלום בים , בחת רוח
  .לאביהם שבשמים

לאלו ולשכמותם יש להשיב שהדברים הם 
ואם היו לו עייים , באמת שגבים מביתו

דוגמא ... לא הייו שואלים שאלות, לראות
', מחה חיים'ת "לכך מצאתי בהקדמת שו

המצטט ' דבר שבקדושה'המביא את הספר 
) ך"ואולי זה הש(' י כהןשפת'את הספר 

שהשיב גם הוא לאשים ששאלו אודות 
הצרות שהתרחשו בפוגרומים שהיו בארץ 

  .פורטוגל
חלק קידוש השם ', דבר שבקדושה'בספר 
מספר שהמלך הפורטוגלי הכריז שכל ', אות ז

. יישרף באש, יהודי שאיו ממיר את דתו
, ביגוד למה שקרה בארצות אחרות, והה

מתיו היהודים עד שיקחו בפורטוגל לא ה
אלא ביררו היכן מצא בית , אותם לאש

, והלכו לשם עם שותיהם וטפם, השריפה
והשליכו עצמם לכבשן , בתופים ובמחולות

  .על קידוש השם, האש
ושאלוהו למה ', שפתי כהן'ובאו אשים אל ה

והשיב להם שזה תיקון על מה , אירע כך
שהאשים הללו , שאירע בתקופת השופטים

שמסרו עצמם עכשיו על קידוש השם עבדו אז 
ויעבדו את האלילים 'שאמר , עבודה זרה

ובאו עתה ', ואת הבעלים ואת העשתרות
בגלגול ועל ידי זה שקידשו שם שמים 

תוקן להם החטא ההוא מתקופת , בפרהסיא
  .השופטים

? אוש מסוגל לדעת דברים אלו-בן- והאם, ו
ע או וכי מי יודע בעבור מה התרחש הפיגו

שלכל , מה שכן אחו יודעים? ל"הצרה רח
ורק מסובב כל הסיבות וקורא , דבר יש סיבה

ועל ,  הוא לבדו יודע אותה–הדורות מראש 
פי הסיבות הללו הוא מגלגל את הדברים 

  .בעולמו
ל "מסיים את הקטע ה' מחה חיים'ב

ראו כי הדורות של לפים היו 'באומרו 
, ריפההלכו מעצמן לבית הש, כמלאכים

ביהם ובותיהם עם שותיהם ובתופים 
וקידשו שם שמים , ובמחולות עלו על האש

אלוקיו ' להראות לכל האומות כי ה, ברבים
 )עליו לשבח(          .'וכו', הוא יהגו על מות

  
באמצע קריאת המגילה הגיע 
הפרופסור ואמר שיש לבוא עתה מיד 

  ליתוח
כך של גדולי ישראל התבטאה ב' רוח'ה

ששמרו על קור רוחם ושלוותם גם ברגעים 
גם האויבים האכזריים . הקשים ביותר

מעולם . ביותר לא יכלו ליטול מהם תכוה זו
, כל דרכיהם. הפש-לא ראו אותם בפיזור

היו בחת ובצלילות , מעשיהם ודבוריהם
  .הדעת

ז ישב הגאון מטשיבין "בימי מלחמת תשכ
זמו ל בחדרו בישיבה שהיתה ממוקמת ב"זצ

ושוחח בטלפון עם , ליד הגבול הירדי
, לפתע שמעו יריות מכוון הגבול. הרבית

  .ומקורביו סימו לו שיירד מיד אל המקלט
, הרבית שהתה בביתם בשכות רחביה

ל שחשש "והגאון זצ, הסמוכה לשערי חסד
תיגרם בהלה , שמא בכך שיתק את השיחה

שלט בעצמו , ותתעורר חרדה לשלומו, בביתו

כאילו לא , המשיך לשוחח בלא שום בלבולו
  ...אירע דבר

מחזה ורא היה גם בליל פורים האחרון 
כשהוצרך לעבור תוח שהיה מסוכן , לחייו

כיון שלא ידעו את . מאוד בגילו של הגאון
תאסף מין , הזמן המדויק של ביצוע התוח

  .בחדרו בבית החולים לקריאת המגילה
 ואמר שיש באמצע הקריאה הגיע הפרופסור

, הגאון פה ללכת. לבוא מיד לחדר היתוח
אבל בדרך במעלית המשיך אחד התלמידים 

  .לקרוא לפיו את המגילה ביחידות
קורא היה תון קצת -בעוד שהבעל, והה

הרב מטשיבין היה , בבלבול מחמת הבהילות
, הוא שמע כל תיבה ותיבה! בישוב הדעת

, תקורא בכמה טעויו-ואפילו תיקן את הבעל
   ....אפילו טעויות קטות

  )תעה' עליו לשבח עמ(
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת


