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 בקנאו את קנאתי בתוכם – פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן

 א –מעשה זמרי: כביכול לשם שמים  - "קנאות מול קנאות"
 

שהיו השבטים  סנהדרין פב. סוטה מבמביא את הגמרא  רש"י
הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים  ,מבזים אותו

לפיכך בא  ,הרג נשיא שבט מישראל, בא וזרה לעבודה
 .ויחסו אחר אהרן הכתוב

 

הרי ראו כמה ניסים  ??השאלה למה ביזו אותו נשאלתו
, לו נעשו ניסים 12ש התרגום יונתןנעשו לו, וכפי שמפרט 

 למה???ובכל זאת ביזו אותו???? 
 

במפורש שאחרי פעולת ראו עם ישראל קשה שהרי  וגם
 אם כן, ומוכח שפעל לטובה, המגיפה הנפסקפנחס מיד 

 שהקדוש ברוך הוא ייחסמה מועיל  וגם ??מדוע ביזו אותו
אותו אחרי אהרן, הרי כולם ידעו שהוא גם נכד של 

 אהרן???
 

את כל הניסים שנעשו לפנחס, תלו עם ישראל  ואולי
אלא במעשה זמרי  ,והפסקת המגיפה לא במעשה פנחס

 ובזכות זמרי.
 

, שהקשה מה פשר זצ"לרבי יוסף חיים זוננפלד  וכדברי
עושה מעשה זמרי ומבקש " סוטה כב'ל המושג שהביאו חז"

וכי מדוע  יחשוב אדם שעושה מעשה  -" שכר כפנחס
 כפנחס??  מצווה  ויבקש שכרזנות /זמרי

 

של עם  שעיקר החטאטען שזמרי  ,באופן נפלא וביאר
, כמו שכתוב היה העבודה זרהישראל עם בנות מואב 

רצה " ולכן ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף ה' בישראל"
בנות מואב את  על ידי שיתירהעבודה זרה חטא הוריד את ל

 .לבעל פעור יצטרכו עם ישראל להיצמדכך לא לעם ישראל, 
 

 24ולקח עמו  בתוך המחנה,הוא הכניס את המדיינית  לכן
וטען למשה שעליך להתיר את המדיינית, כי גם אתה  אלף

  .ציפורה – התחתנת עם גויהמשה 
 

 ,תיר לעצמו הלכה למעשההזמרי מכוח טענה זו  אכןו
להכניס את בנות מואב למחנה כולם  ימשכו ואחריו

 .בבעל פעוריחטאו עוד יצאו ו ולאישראל, 
 

 ב' –למה משה וכל הזקנים בכו, ולא העמיד את זמרי בטעותו  -המשך 
 

טענת זמרי כנגד משה "מי התיר לך את  ולכאורה
היה ההבדל הרי שציפורה"??? היא טענה מופקעת, 

ואילו  ,לפני מתן תורהעם ציפורה משה התחתן  כי ,ורבר
 .זמרי בא עם המדיינית לאחר מתן תורה

 

לפני מתן תורה  שהריהיתרו של משה ברור,  ואם כן
עריות באיסורי התחתנו אפילו עם קרובי משפחה שהם 

, כעמרם אבי משה שנשא את יוכבד ואילך מתן תורהמ
י זה נהפך נפרדו כהם לאחר מתן תורה אכן דודתו, ו

 .לאיסור
 

, ולא חי איתה אחרי מתן תורה גם משה פרש מאשתו כךו
  .וכפי הלשון הרע שדיברה עליו מרים הנביאה

 

רבינו משה  למה ??בכו וכל הסנהדריןכן למה משה  ואם
 ??? ברור כשמשבין המדיינית לציפורה ענה לו שההבדל  לא

 

 לתקוףרק בא  שזמרימשה הרגיש ש. א, לתרץ ונראה
שהרי ההבדל  ,התיר איסורים ולא בכדי לקבל תשובותול

אין זאת אלא כי כל כך ברור וחד ומה פתאום הוא תוקף, 
מעשהו  כי אתתשובה ממשה, לקבל רצה לא באמת הוא 

לקבוע לשם שמים  בקנאותכביכול  ,יעשה בכל מקרההוא 
 .להציל רבים מעוון היתר בדבר

 

 שמוכיחכפי ושנה  250מעל מופלג  היה זקןזמרי ש ובפרט

שאול בן צורישדי והוא אל יהוא שלמש, בסנהדרין פב' המהרש"א

ניכרים היו הדברים  לכןו ,רש"י - שהיה בנו של דינההכנענית, 
 .לשם שמיםרק שעשה זאת כביכול ומוכחים 

 

למרות  שאכןמשה והזקנים בכו,  מדוענראה לתרץ  ועוד
ת שטענת זמרי נגד משה הייתה מופקעת וכאמור, בכל זא

 בא למנועמצד אחד ש, לשם שמיםמעורבת בה תייהכוונתו 
הוא בא  מצד שניאבל של עבודה זרה, איסור חמור אחד 

 .זה סוגיה קשה מאודוזנות,  -איסור השני תיר את הלה
 

מגיע באמת האם לא ידעו שבגלל זה הם בכו, כי ש וייתכן
כשאר החוטאים בבעל פעור ובזנות שציווה ה'  לו מיתה

על פעולתו  אדרבא מגיע לו שכרלהורגם, או להוקיעם ו
  .להציל רבים מעוון

 

עושה מעשה זמרי ומבקש "אומרים פלא שלא  כן ועל
 ."שכר כפנחס

 

 ג' – ביקשו חכמים לנדות את פנחס -המשך 
 

שפנחס , פ"ט ה"ז הירושלמינפלא דברי הסבר זה מובן  ולפי
י אמר רבשעד כדי כך שקינא לא עשה זאת ברצון חכמים, 

שקפצה  ורק בגלל ,יודה בר פזי, שבקשו חכמים לנדותו
והייתה לו ולזרעו אחריו ברית "עליו רוח הקודש ואמרה 

 ., לכן לא נידהו"כהונת עולם
 

, במיתתושל זמרי חטאו  שנתכפרכתב  באור החיים ואכן
סנהדרין מהגמרא  ודייק, כי אחרי הכל התכוון גם לטובה

היינו ד, לעבירה ושאול שהשאיל עצמשכתוב ששמו  פב'

לחטוא חלילה אלא עשה זאת  לא עשה זאת מרצונוזמרי ש
 לתועלת השבט או עם ישראל לפי הבנתו וכאמור.

 

לשאול "שכתוב ממה  הוכיח האור החיים הקדוש וכן
 שאול מאביהםשמשפחה זו היה לה זכר  "משפחת השאולי

כי אביהם שאול  נמחק שם אביהם שאול,ולא  זמרי, –
 .ן את חטאופטירתו תיקב
 

זה מחמת שהתכוון לשם שמים, ולא מתוך תאווה  וכל
 חלילה.

 

שבורא עולם מתייחס לכל נקודת זכות ומחפש לתקן אותנו כי בורא עולם מלא רחמים ורב חסד, לכן נוסיף ללמדנו, 
 ואמן.נקודות זכות בנו, ונתרחק מעוונות חלילה, וכך נשמח את בוראנו אבינו האב הרחמן ונתקרב אליו אמן 
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 ד' – בפנחסהשבטים לכן זלזלו  -המשך 
 

זלזלו בפנחס, כי יש שטענו השבטים מובן ש כל הנ"ל ולפי
שדווקא הקנאות של זמרי ומסירות נפשו זה מה שגרם 

מסר צדיק וטענו שזמרי יש שלהפסקת המגיפה, ויותר מזה 
להתהפך ולהרוג את פנחס כי כל נפשו למיתה, ולא ניסה 

  .יםכוונתו היה לשם שמ
 

את כל הניסים שנעשו לפנחס,  מסבירשזה לא  למרותו
אבל הם דחקו עצמם לפרש שזכות הצדיק זמרי עמדה 

כי זמרי הצדיק כפי שמסר נפשו  ,לפנחס שיעשו לו ניסים
בכדי שלא כך פעל בצדקותו שיעשה ניסים לפנחס, למות 

 .יהרג עוד יהודי
 

 בקנאו את קנאתי 
 ה' – הלא מושלם הקנאי האמתי המושלם מול הקנאי

 

מבאר את הפסוק , ישועות מלכוה -יהושע מקוטנא  רבי
שקנאות של פנחס הייתה מאה אחוז  ,"ו את קנאתיאבקנ"

הקנאות שלו הייתה כולה חסד  קנאה לשם שמים, וגם
כי את אשר יאהב ה' ורחמים כמו קנאה של בורא עולם, "

 ."יוכיח כאב את בנו ירצה
 

 י הייתה לשם שמיםקנאות של זמרגם ה ולכאורה
וכאמור, ואם כן מה מיוחד בפנחס בעניין הקנאות יותר 
מאשר הקנאות של זמרי?? הרי ייתכן שזמרי התקנא גם 

 ??ובשיקול דעתו מאה אחוז לשם שמים רק שטעה בדרך
 

אצל זמרי מה  היא מה הפעיל כל אחד מהם!!! והתשובה
היה עמידה על כבוד שהפעיל אותו לקום ולעשות מעשה 

  .שיפעל למענם דרשו ממנו אנשי שבטו כי, בטהש
 

רבים מעוון  זמרי שמטרתו למנועהטענה של  וממילא
ונימוק עבודה זרה לא הייתה עיקר הכוונה אלא עטיפה 

 .לרצונו להציל ממות את בני שבטו שחטאו
 

כי בער בו החילול  ,לשם שמים פנחס בא רק לעומתו אבל 
שמים מושלמת, השם, ולכן רק פנחס פעל בקנאות לשם 

 ,דעת תורה ולא עשה בלי לשאולבבא ושאל ש וראיה לכך
, ולא להתריס במטרה להישמע לתשובהושאלתו הייתה 

 .נגד בחוצפה כפי שעשה זמרי בקנאותו
 

כאן המבחן, איך באים לרב לשאול, כי קנאות  ובעצם
שבאה מלב טהור לשם שמים אמתי, באים לשאול רב 

שאתה  מהלא בכדי לקבל ו ,תשובת הרבאת במטרה לקבל 
לגרום לרב להחליט כמוך בכל מיני דרכים לא רוצה, ו

 כשרות ופסולות ובשקרים ובחצאי דברים וחצאי אמת. 
 

 ו'  המשך –למה זמרי לא התהפך להרוג את פנחס 
 

ואמר באהבה ובחסד וברחמים, , שפנחס בא לזמרי וייתכן
דענו את י, כי קבלו עליכם צדיקים וידידים את מיתה זולו 

אבל , שאול השאלת נפשך למען הכללכוונתך, וידענו כי 
בורא עולם אינו צריך עזרה על ידי כי טעית בכוונתך, 
 .עבירה של זנותעל ידי עבירות, ובפרט 

 

למען יושלם כוונתך  ,קבל נא את תיקונך במיתה על כן
הרצויה להציל את עם ישראל מטומאה, וכפי שהתחלת 

זרה כך תמשיך על ידי מיתתך לעוצרם מטומאת עבודה 

כי יראו שהזנות לא הותרה ונענשים עליה  ,לעוצרם מזנות
  .בחומרה

 

קיבל עליו זמרי בנס התקבלו דברי פנחס אצל זמרי, ו ואכן
זכה ו ולכן לא התהפך להרוג את פנחס,, את מיתתו ככפרה

, כי מת לשם שמים למען ידעו עם לתיקון נשמתו במיתה זו
, זנות שבגינה מת נשיא שבט בישראלישראל את חומרת ה

ואולי בגלל מסירות נפש של פנחס עם קבלת המיתה של 
  .זמרי זה גרם שנעצרה המגיפה

 
 

אפשר לבכות מטעויות ומטשטוש הדעת והמוחין שיש לאנשים, ובפרט במה שנוגע בלשם שמים, ראה כמה , ללמדך
שאכן בכו מרה כל גדולי ישראל ומשה כאן כמו כביכול, כמה נפלו עד לשאול תחתיות כי באו עם לשם שמים !!!! אוי

 .ולכן עלינו להתפלל מאוד שהיצר לא יטשטש את מוחנובראשם, 
 

 ,לבדוק או להכיר או רקלא לנסות ומהוראות רבותינו,  נשנה ולאמכל המכשירים שעלולים לטשטש את מוחנו,  ונברח
י מלשם שמים כזה רבים וטובים נפלו בטומאה הגרועה ביותר, בכדי למנוע תקלות מהציבור, ככאילו לשם שמים, שאפילו 
לקחת סמים, אבל הצעירים לא  מסוממים שיפסיקוצעירים  שניסה לשכנע ששמעתי על רב באזור השרון באר"י, כמו 

ב אתנו להפסיק, ואותו ר תשכנעאז רק ו ,תטעם פעם אחת ותבין מה זה ,ואמרו לו אתה בכלל לא יודע מה זה ,וויתרו לרב
 !!!!כמוהםהוא התמכר כמוהם, והיום והתפתה להם, 

 
 

 ז' המשך – שסבו פיטם עגלים לעבודה זרה -פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
 

שאמרו לפי שהיו השבטים מבזים את פנחס,  - רש"יכתב 
הראיתם שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה,  בא והרג 

 .הרןלפיכך בא הכתוב ויחסו אחר א !!נשיא שבט מישראל
 

מה הקשר שסבו פיטם עגלים לעבודה זרה לעניין מובן  ולא
  ????שחטא בזנותשהרג נשיא 

 

שטענו שזמרי פעל קודם, פי שהרחבנו בקטע הכ ונראה
לשם שמים, שבא למנוע מעם ישראל לעבוד עבודה זרה, 
ולכן התמסר לזנות עם המדיינית בתוך המחנה בלי בעל 

רה לבעל פעור, פעור מאשר מחוץ למחנה עם עבודה ז

אשימו את פנחס שהיות וסבו יתרו פיטם עגלים לעבודה וה
  .הצדיק זמריזרה לכן הרג את הנשיא 

 

 קודם שנטען כפי שכתבנו שגם על הצדהם טענו ש ויתכן
ולכן  להציל את שבטובמטרה שזמרי בא בדעה מוקדמת 

לא פנחס כך גם אחוז לשם שמים, הרי  100זמרי לא פעל 
ב שבוער קנאות טהורה לשם שמים, בא בתמימות ומל

בא בקיצוניות ובקנאות פנחס  -אלא טענו שגם הוא 
בתכונות נפשו לא רק לשם שמים אלא גם  שמקורה

 .וכו' וכפי שהאריכו המפרשים בעניין ומשפחתו
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, והצדיקו את הרשע הפכו עולמותהציבור  בקיצור
ששופכים דם כפי שעושים היום , והרשיעו את הצדיק

 ולכן  !!!ואת הרע הופכים לטובל לא עוול בכפם, צדיקים ע

שכרו  את יקבלפנחס בדין הוא ש"במדרש פלא שכתוב  לא
  ."מיד

מבזים למרות זאת ו ,במסירות נפשמי שעושה מצווה  כי
 בהללשאומרים  כמו, מיד שכרואת  שיקבל בדיןאותו, 

שכך יראו  ,"אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה"
ולמסור נפש, ולא  ה לעשות מצווהששוווילמדו אחרים 

 .יחששו וימנעו מפני הבזיונות
 

יצחקו וכמה שיותר יבזו מסירות נפש להתקדש, וגם אם יצחקו עליך ויבזו אותך, כמה שיותר  לעשות שעליךמזה,  נלמד
ישועת ה' בעזרת ה' בקרוב ממש תראה את ש, הייתה לראש פינה" אבן מאסו הבוניםלקיום הפסוק "יותר תזכה כך אותך 

 .ואמן ותהיה לראש פינה, לסמל של הצלחה אמתית והצלחה ברוחניות ובגשמיות, וכל עניינך יסתדרו לטובה אמן
 

 השיב את חמתי - פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
שואל, למה אין התייחסות לגבורת פנחס,  הסטייפלער

אלף רצו  24??? הרי שסיכן את עצמו ולמסירות נפש שלו
בתורה  שהדגשלפי האמור קודם מובן נפלא,  אבל !!להורגו

כפי שטעו  שעצר את המגפהזה שלא זמרי הוא , הואכאן 
דווקא פנחס הוא זה שהשיב את חמתי,  אלאלומר, רבים 

 !!!ועצר את המגפה
 

 בקנאו – פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
הנים קפדנים ואומרת שכ תחילת פ"י בב"בב הגמרא

מפרטת שלכן  בי יעקב קמנצקי זצ"לכתב רווכעסנים הם, 
הייתה מתוך טבעו הטוב  התורה, שהקנאות של פנחסלנו 

שהיה מלא רחמים, כמו אהרן שהיה אוהב שלום ורודף 
 .שלום, אוהב את הבריות

 

אמור לו הנני נותן לו את בריתי לכן " ההמשךגם מובן  ולכן
  ., להוכיח שכל מעשהו היה מתוך אהבת שלום"שלום

 

מתוך של אדם איך יתכן קנאות של הריגה  ולכאורה
הרי מידת הדין יש כאן ולא מידת רחמים ורדיפת שלום??? 

  הרחמים??
 

ושריו שמלך משל נפלא,  יפל עתשובה לדבר,  יש ובמדרש
מהנערים קילל  ליד קבוצה של נערים פוחזים, ואחד ועבר

את המלך, והמלך ששמע את הקללה כעס נורא וביקש 
  .להורגו

 

שר הבכיר שהבין את הצפוי, מיד סטר לנער החצוף ה אבל
, המלך נרגע ת המלך שככהוחמסטירות מצלצלות,  2

ובסופו של דבר הסתפק בסטירות ולא נתן הוראה להרוג 
גם נהג פנחס, הוא הרג את זמרי בכדי  כךאת הנער המקלל, 

 להציל את עם ישראל.
   

 אלף ואלפי הבדלות, בין הטהור לטמא, זה  להבדילו
מזכיר לי תקופות אפלות בעם ישראל, שבזמן השואה 
במחנות, לפעמים הנאצי רצה לרצוח יהודי על חריגה קטנה 
שעשה, או סתם כי בא לו להתעלל באכזריות ביהודי, ואז 

בא ומתנפל ובועט ביהודי ומגלגלו ארצה  הקאפו היהודי
הנה נעשית  וממשיך לבעוט בו, והנאצי מחייך ומרוצה

יהודי, והוא מרוצה מהרעיון שיהודי מכה מלאכתו על ידי 
 .יהודי אחר באכזריות, וככה השטן נרגע וממשיך בדרכו

 

שהקאפו הוא יהודי אכזרי  לרואים מן הצד זה נראה והנה
נאמן הוא כאח מוהו לרוע מבין אחינו היהודים, ושאין כ

  .של הנאצים יהםלפשעמלא של הנאצים וכשותף 
 

כות אלו הוא פשוט שבמ ,האמתלפעמים מתבררת  אבל
הציל את חיי היהודי המוכה, וכל בעיטה שנתן הקאפו זה 

כי לא כל הנראה אכזריות זה היה מתוך רגש של רחמים, 
 חסד בהתגלמותו.בעצם אכן באמת אכזריות לפעמים זה 

 

שהיה שוטר שראה הדבר, עוד יותר את לחדד  ואפשר
 הייתה מוטלת ועל השוטר מוכן לעשות פיגוע, מחבל

בה לירות ולהרוג את המחבל, אבל השוטר לא היה חוה
 .מסוגל כי בחיים הא לא הרג בן אדם

 

וברגע האחרון  ,מתייסר כי הוא גם בסכנת חיים אדם והבן
לפני עוד במקום מיד וירה סוף סוף במחבל שמת  השוטר

 .כך נצלו חיי עשרותבו ,הפעיל את חגורת הנפץהספיק לש
 

ג התעשת והתחיל שוטר שלא היה מסוגל להרו ואותו
הרג בעצמו ובגבורה ובאומץ לב לספר בגאווה איך שהוא 

רגע השכיח לעצמו את הקושי שלו תוך את המחבל, כי ב
  והתחיל להתגאות על פרי הצלחתו!!! להרוג!!!

  

האיש המוכה אשר ושם ", כפי שכתוב פנחס אינו כן אבל
, כי הוא בכלל לא "אשר הכה פנחס", ולא כתוב "הוכה

 -" ויפלללאחר המעשה "אלא מיד  ,למעשה זההתחבר 
, כי זה מה שמונח התפלל וביקש רחמים על עם ישראל

 !!!, כי כולו רחמיםלבקש רחמים על עם ישראלרק לפנחס 
 

עשה שנעשה העלול לצער בן אדם למרות שהכל בהיתר ואפילו יש מצווה בדבר, בכל זאת עלינו להתנתק שכל מ, ללמדנו
 .כך כל כולך יהיה טוב ולא ידבק בך מאומה מן הרוע מהחלק המצער שבדבר,

 

עין  –זה מצאנו בשמירת העיניים, שכידוע כתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ולמרות שהסדר הפוך  וכעין
ראיה הכידוע וכל כך למה??? התשובה לכך מפורסמת, שרואה והלב חומד, בכל זאת התורה הקדימה את חימוד הלב, 

הרע ממוחו את מסלק מיד הוא אם  ובכל זאת הוא נתקל לאונסו, אזי נזהר מאודאם אכן אדם זה פריצות השל נה הראשו
כאמור חובה לסלק כי  ,כי עמד בניסיון הקשה וגם סילק את הרוע ממוחו ,שכרעל זה מקבל הוא ואדרבא  ,אינו עובר על זה

 .כל רע מתוכנו וששום רע לא ידבק בנו
 

עוון הוא עובר על  אז ,מרצונו ממשיך שוב לראותשאו  ,וביבלזאת וחומד הפרוץ שראה במראה  ושלוםחס אם מהרהר  ורק
לשם  ,בלי רבב וכתם ,לכן נזהר להיות צדיקים ונקיים רח"ל,"של ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"  חמור זה

 .ואמן ולתפארת אמן
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 תחת אשר קינא ויכפר על בני ישראל

, ושמעתי שמחכים לאליהו הנביא, ואחד אומר לחברו איפה כדאי להסתכל למעלה או למטה או ליד בברית מילה הייתי
הארון קודש או ליד הרך הנימול, אז אמרתי בא נעשה סדר בעניין ונגלה איפה אכן נמצא אליהו הנביא בברית?? ואיך נזכה 

 לראותו או לגלותו?? ואת הסוד הזה מצווה גדולה לפרסם!!!!
 

 

אומר לבורא  שאליהו הנביאכתוב  א' יט'לכים מ בנביא
 פכ"ח בפרקי דרבי אליעזרומבואר  ,"קנא קנאתיעולם, "

על שבתקופה אחאב היהודים לא  קינאפעמים, הוא שקינא 
בשיטים  בערבות מואב בעבר קנאתיגם עשו ברית מילה, ו

 .על גילוי עריות
 

חייך  ??לעולם אתה מקנאוכי  הקדוש ברוך הואלו  אמר
ן עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך, מכאן שאי

אחד מכובד למלאך הברית,  אכיסהתקינו חכמים לעשות 
ומלאך הברית שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית, שנאמר "

 ."אשר אתם חפצים

 

 הדורשים לשבח שישהביא  יו"ד רס"ה סקכ"ה ובפרישה
מה שנדרש מאליהו הנביא להשתתף בכל ברית מילה, 

, וכי אליהו הוציא דיבה??? כגנאיזאת  רשיםעל הדו ותמה
וכי מגיע לו עונש??? וגם וכי לזה יקרא עונש, להשתתף 

 בשמחת מצווה של ברית מילה??
 

שהעונש של אליהו הנביא  החיד"א,מביאים בשם  וראיתי
שבזמן שמשתתף בברית מילה הוא מפסיד את הוא 

 ן.החידושים שהתחדשו בעולם העליו
 

ברית שמחדשים חידושי תורה אזי שבנראה לי  וממילא
למטה חידושי גם כי כך שמע  אליהו הנביא שמח מאוד

 ופחות הפסיד מאשר סתם ברית שהשתתף בה.  ,תורה
 

דרש הקב"ה מאליהו ומה העניין שלכן בכל זאת מדוע  אבל
שאליהו נגזר  ולמה?? הנביא כחובה להשתתף בכל ברית

ת הברית שמתחדשים בעהנביא יפסיד את החידושי תורה 
 בעולם האמת?? מילה

 

ז'  תשרי מאמר ד' אותליישב זאת על פי הבני יששכר  ואפשר

מה"ר שלמה שנאמר לו מהרב הקדוש ובאגרא דפרקא אות קמו' 
, שבשעה המדרש, שאמר בשם מקארלין זצללה"ה הי"ד

שאמר הקב"ה לאליהו שיצטרך להיות בכל ברית מילה 
שאני  דוע לךבורא עולם הרי י :שבישראל, אמר אליהו

לשמך הגדול, ואם יהיה הבעל ברית בעל עבירה גדול קנאי 
 !!!!לא אוכל לסבול להיות שם

 

שיתרוקן  שיכפר לבעל ברית הקב"ההבטיחו לו  לכן 
, אולי ויהיה המוהל בעל עוד טען אליהו, שבידו מהעבירות

 .למוהלשיכפר גם עבירה, הבטיחו בורא עולם 
 

בעת היו בקהל העומדים שם אולי יו ואמר: עוד אליהו טען
לו  הבטיח לכן !!!בעלי עבירות ולא אוכל לסבלםהברית 

 .הנוכח בברית לכל הציבורגם שיכפר  בורא עולם
 

תחת אשר שזה שמרומז בפרשה, " הבני יששכר וכתב
", שהיות ואליהו קנאי קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל

לכן וחייב להיות בכל כל ברית והרי אינו יכול לסבול, 
  .הבטיח לו שיכפר על בני ישראל הקב"ה

 

לשון  "ויכפר"להוסיף על דבריו, שעל כן כתוב  ונראה
לשון עבר, כי עדיין כוחו במותניו  "וכיפר"עתיד ולא כתוב 

 הנמצאים שםמכפר על כל הוא בכל ברית שעד עצם היום 
 בברית.

 

, אבל חיפשו את המדרש הנזכר ולא מצאו ורבים
יש סמך לדבר  –יד' ד"ה ואין מיסב בסעודת מצוה קתוספות בפסחים ב

)בפשטות שכתב על סעודת מילה בשם המדרש שניצול 
  .מדינה של גיהינום( המשתתפיםכל הכוונה ל

 

 שיש שם בני אדם מהוגנים ודווקאמוסיף,  פותתוס אבל
נקיי הדעת שבירושלים לא  .()סנהדרין דף כגכמובא בגמרא 

 מי מיסב עמהם. םודעיאלא כן י ,בסעודה םהיו מסובי
 

"אמר לו הקב"ה  סנהדרין פב' בגמראהדבר הוא  ושורש
לכן אמור הנני נותן "שנאמר  ,שלום לפנחסלמשה הקדם 

וראויה כפרה זו שתהא מכפרת  ",לו את בריתי שלום
 והולכת תמכפרהכוונה ש", ואפשר שוהולכת לעולם

 לברית וכאמור. להולכים ובאיםזה  ,לעולם
 

מדוע דרש וחייב הקב"ה מאליהו להגיע לכל מובן זה  ולפי
שהתחדשו  החידושי תורה ברית מילה, גם במחיר ההפסד

שאליהו הנביא זה הרווח ה כיבעולם העליון, בזמן הברית 
שווה את הפסד חידושי  עומדים שםמכפר על כל הבבואו 
מחדשים בברית אם וקל וחומר שיהיה כולו רווח  ,התורה

 חידושי תורה וכאמור.
 

איזה רווח עצום קיבלנו דווקא ממידת הקנאות המושלמת של פנחס, שהיות ומידה זו הייתה מידה כשרה וטהורה  נא אור
לטובה, לכן היה לו כוח לנצל מידה זו של קנאות לעשות את ההיפך מהקנאות, במקום להעניש בקנאות, לנקות את 

 בזכות מידה מושלמת זו!!!העוונות לפני שיהיה צורך בקנאות, ממש מחילת עוונות מושלמת 
 

כך למה???? התשובה לכך, כי קנאות מושלמת לשם שמים לגמרי אין כמעט בנמצא, והיות והיא נדירה ביותר לכן יש  וכל
 בה עוצמה נדירה, והקב"ה שמח לנצל את שלימות המידה הזו של פנחס לכפר לדורות על עם ישראל!!!

 

החיים, ועד כמה שהשלימות שלנו תהיה קשה יותר להשגה ויותר נדירה,  נתחזק כולנו במידת השלימות בכל תחומי לכן
כך תגדל עוצמתה ויכולתה להשפיע טוב לכלל עם ישראל, וכל שכן לך ולמשפחתך, אז הבה נעמול בתיקון המידות 

 בשאיפה לשלימות ובעזרת השם נראה ישועות גדולות אמן ואמן.
 

 המשך –ויכפר על בני ישראל 
 

כי ביותר,  הוא מחודש המוזכר קודם המדרש לכאורה
איך ייתכן שלכל העומדים בברית יתכפרו ויתנקו 

מדוע שיזכו לכפרת עוונות אך ורק בגלל  וכיהעוונות??? 
 שהשתתפו בברית מילה???
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להכניסו בבריתו " אומרים ברכה שכידוע בברית ונראה
", ובלשון זה יש במשמעות גם של הווה של אברהם אבינו

, דהיינו שהברית זה רק כניסה אבל משם יש וגם של עתיד
המשך של כל החיים להתקדש בבריתו של אברהם אבינו, 

  .וכפי שהרחבתי העניין בפרשת תזריע
 

פתחו ונעשה כאן התחלה של קדושה, לכן זה כמו  והיות
חודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של כלי פתח 

לעומת חודו , וכמובן פתחו של אולם הוא כאין ספור אולם
  !!!!אבל כך הבטיח בורא עולם שיהיהשל מחט 

הברית מצוות מוחשי!!! החודו של מחט זה אכן זה  וכאן
שנעשה לקטן, וזה פותח כפתחו של אולם לכל העומדים 

 כפרה על כל העוונות.שמקבלים 
 

מה שעשה אליהו בשיטים, שהרג כמו פועל זה כאן  ובעצם
 כפיכל עם ישראל, את זמרי ובדמו של זמרי כיפר על 

 ובתרגום יונתן" ויעמוד פנחס ויפלל" קו' ל'כתוב בתהילים ה
שחבט את גופת זמרי והמדיינית בקרקע ועשה דין עם 
בורא עולם שבאלו יכופר לשאר העם, וכך גם עושה אליהו 
 בברית שבדמו של התינוק הוא מכפר על כל הנמצאים שם.

 

 

 המשך -יתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולםלכן הנני נותן לו את בריתי שלום, והי

", והרבה בדין הוא שיקבל שכרוכתוב, " יםבמדרש
 מפרשים שואלים למה בדין שיקבל שכרו??

 

יש לשאול מדוע אכן לא נהיה כהן פנחס רק עד שהרג  וגם
מה הקשר בין הריגת זמרי לכהונת , וכי זבחים קא' את זמרי

 פנחס??? 
 

ים נפלאים, שמה שעשה פנחס האמור קודם הדבר ולפי
שהרג את זמרי ומיד השתמש בדמו לכפר על עם ישראל, 

, שבדם הקרבן הוא מכפר זה בדיוק עבודת הכהן בקרבנות
ועל עם ישראל בקורבנות  בקרבן יחיד, על בעל הקרבן

ששופך דם רשעים  פנחס א'תנחומא  המדרש וכדבריציבור, 
 .כאילו הקריב קרבן

המחיש הוא כהן כי ל את תפקיד השיקבמגיע לפנחס  ולכן
 . באופן חד וברור מה זה כפרת עוונות על ידי דם אחרים

 

מתאים מאוד שוכאמור , "בדין שיקבל שכרו" ועל כן
דם המכפר בכהן על עם ישראל כימשיך לכפר שפנחס 

 שעל כן המתין לו בורא עולם שיהיה כהן וייתכןהקרבנות, 
 הקרבנות לעיני כל., כי כך הומחש רעיון רק בהריגת זמרי

 

התאמה בגדר שכר, אלא בגדר " לא הייתההכהונה  ובעצם
", כפועל היוצא ממעשהו, ולכן אין כאן מקום מושלמת

אכן , כי הזה לשאלה, הרי שכר מצוה לא ניתן לאדם בעולם
 !!!מושלמת לתפקיד זה לא שכר אלא התאמה

 

 המשך -ם סיבת הכפרה בברית מילה לנוכחי  -" ויכפר על בני ישראל"
 

שבדם  האמור קודם, עלעדיין יש מקום לשאול  אבל
 הנמצאיםעל כל כקרבן מכפר הנביא אליהו מילה הברית 

בקרבנות צריך  הריומעשה הקרבנות, כנחשב זה כי שם, 
אינו יכול להתכפר בדם של אחר, ואם  וגם, וידוי וסמיכה

 איך מכפר דם מילה של הרך על כל הנמצאים שם??? כן 
 

, בעיקר בשבט שמעון נעצרה המגפהבמעשה זמרי  ואילו
אם  ,םנשיא שבט ממש ונהרגהיות ש ,שם הדברים מובנים

שבט שייכות אליו, כל היש לזה ממש דומה לקרבן, וגם  כן
לכל יכפר של אדם חי איך במעט דם מילה רך הנולד ב אבל

 מה מחבר בניהם???ומה להם ולו?? גם בברית, ו העומדים
 

פי שאלה נוספת, ששואלים איך ייתכן לתרץ על  ונראה
הם ואליהו הנביא מגיע בבת אחת לכמה בריתות שלפעמים 

 ?? העולם בו זמנית כמה קצוותב מתקיימים
 

שלא בא כולו  :מתרץ סוכה נב' ב'בבניהו בן יהודע  איש חי בןהו
, שמתחלק לכמה חלקים, ולכן יבא אלא רק חלק ממנו

אחד שבכל מילה יבא  באלף מילות ויותר אשר יזדמנו ברגע
  .חלק אחד ממנו

 

שאין כל החלקים שווים, אלא בכל מילה " והוסיף
 ."יתחלק בחלק גדול לפי ערך בעלי המצווה

 

הרי על פי רוב כל בעלי ש סוף דבריו תמוהים, ולכאורה
ימים, וממילא כולם שווים הם, ומה  8המצוות הם בני 

 הבדל בניהם עד כדי שחלקיהם שונים???
 

, הנועם אלימלךאמת הביא בדומה לזה בשם  ובשפת
שבגלל שאליהו הנביא הציל את עם ישראל לכן כביכול 

  .ניצוץ ממנו נמצא אצל כל יהודי

וכשאדם הולך בדרך  מדבר קדמות מערכת א החיד"א ומוסיף
אותו חלק וניצוץ של אליהו הנביא גודל עמו לפי  ,טובה

פי שיתבאר וכ ואולי זה כוונת הבן איש חי הנ"לעבודתו, 
 .בהמשך

 

כתב שמזכירים את אליהו הנביא  אור"ח רצ"ה ובטור
במוצאי שבת, כי בשבת אין אליהו הנביא יכול לרדת 

 .לעולם הזה, כי יש תחומים למעלה מי'
 

איך אליהו הנביא בא בשבת אם כן  ם סופרהחת ומקשה
לברית מילה?? ובפרט כשיש כמה בריתות בשבת בכמה 

 פינות בעולם??? 
 

בחינות של אליהו הנביא, אליהו  2מתרץ שיש  ת"סוהח
, ואכן בגופו אינו בנשמהויש אליהו הנביא  בגוףהנביא 

יכול לבוא בשבת, ולכן שרים אליהו הנביא במוצאי שבת, 
כי  נשמתו של אליהו הנביא יכולה להגיע בשבתאבל 

במתים חופשי, ולנשמה אין כללי ואיסורי תחומים, וגם 
 ת להיות בכמה מקומות.הנשמה יכולה בבת אח

 

שפת אמת בשם הנועם אלימלך, בלפי האמור קודם  אומנם

אליהו הנביא נמצא בתוכנו ניצוץ מנשמת בעצם  והחיד"א
, כן צבוט את עצמך אכן אליהו הנביא בתוכך, אל עצמנו

תחפש אותו בברית על התקרה או ליד הארון קודש או 
ת אצל כל צמוד לתינוק, כי ניצוץ מנשמתו של אליהו נמצא

 .יהודי
 

הוא לא צריך לבוא בשבת מחוץ לתחום, כי כאמור  ולכן
הוא כבר שקוע בנו, רק לפעמים הוא בא מושלם כביכול 

 בגופו וזה שייך רק במוצאי שבת ולא בשבת.
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כל זה ייתכן, שאליהו הנביא מכפר על כל העומדים  ולפי
היינו דווקא על כל אלו שניצוץ אליהו הנביא בברית, 

שמקבלים על עצמם להתחזק  ם חוזר וניעור,שבתוכ
בשמירת הברית והתחזקות בתורה ובמצוות, וכך אצל כל 
אחד מתחזק וגודל ניצוץ אליהו הנביא בכל ברית שנמצא 
שם, לפי עבודתו ושמירתו וקבלתו והתחזקותו לעתיד 

 בעזרת ה'.
 

גם מה שכתוב במדרש שאליהו הנביא מכפר על בעל  ומובן
 ודוחקיש מה לכפר בו????  8ד וכי רך בן הברית, וקשה מאו

לפרש שמדובר במקרה נדיר על אדם שעשה ברית בגיל 
 ??מבוגר

 

שומר ויש לו הכוונה על כל יהודי שהוא ש ויתכן אלא
כי בכל גיל הוא בעל  ו בקדושה,ברית שליטה כבעל הבית על

  .ברית
 

שיתכפר לא רק בעל ברית אלא גם לבקש הוסיף  ואליהו
ר שהכוונה למי שמחזק אחרים לשמור על המוהל ואפש

אולי וכל העומדים, קדושת הברית, ולאחר מכן ביקש על 

על אלו שכבר שמרו את בריתם עד  כיפר שתחילה, הכוונה
, ורק אחר כך מכפר על להתכפריותר להם שקל כך יום זה 

כל העומדים שמקבלים מהיום והלאה לשמור בריתם 
 ולהתחזק.

 

קים ששומרים את בריתם כראוי, , במקום שיש צדיואולי
וגם נמצאים עמם צדיקים שמחזקים אחרים לשמור את 
בריתם, אלו ואלו גורמים שלאליהו הנביא קל יותר לכפר 
על שאר הנמצאים בברית שיתכפר גם להם, בפרט 
שמקבלים על עצמם מאותו יום והלאה התחזקות בשמירת 

 .וכאמורהברית, 
 

 האמור קודם פסחים קיד' התוספות, שזה כוונת וייתכן
אז הם זוכים להינצל  שיש שם בני אדם מהוגנים ודווקא

והכוונה היא כי צריכים זכות מדינה של גיהינום, 
להתנקות מעבירות על ידי אליהו הנביא בברית, והזכות 
הוא כאמור ששמרו עד היום או שמקבלים מהיום 
להתחזק, ועד כמה שיש יותר אנשים כאלו הגונים בברית 

ך אליהו הנביא מנקה ומכפר יותר על הנמצאים בברית כ
ובסעודת הברית שעליה התייחס תוספות.

 

שבת שעת נשיר את "איש חסיד היה בלי מזון ומחיה, שפגש אותו אליהו הנביא ואמר לו באמת היום תתעשר,  ובמוצאי
 .יא לעבד, שיא החוצפה והעזותשתמכור אותי לעבד וכך תתעשר, ואותו חסיד משתומם איך הוא ימכור את אליהו הנב

 

 

מי שניצוץ אליהו גדל והתעצם בקרבו, אז בעצם גם אליהו הנביא סבל אתו יחד בצערו הרב על כל קשייו, כי אליהו  אבל
הנביא כביכול חלק ממנו, ולכן אליהו הנביא הרגיש צורך ממשי לעזור ולתמוך ולהתבזות עבור אותו איש חסיד, וכשאני 

וכה, כי לכולנו יש קשיים וצרות, אבל בא ננצל את הפתרון שבא דרך שירה, נעצים בנו את ניצוץ אליהו כותב את זה אני ב
כל הנביא שבתוכנו שייהפך מניצוץ לאש להבה, ואז אליהו שסובל אתנו ושותף לצערנו, יבוא לעזור לנו, כן המלאך המבשר 

נראה בישועת ה' השם יתברך ראת שמים, ובעזרת , רק חזק ונתחזק בקדושת הברית, ונגדל בתורה וביבשורות טובות
 ממש אמן ואמן.כהרף עין בקרוב 

 

 בריתי שלום
 

בשמחת ברית  חידש חידוש נפלאמאנטוורפן עצום  גאון
בשלום  ו'והאות " בריתי שלוםשכתוב בפרשה " ,לנכדו

  .י'ונראית כוחתוכה קטועה 
 

באותו  י' ע"זשמובא בגמרא שאולי זה רמז למעשה  וטען
 ,שלימד זכות על עם ישראל קטיעה בר שלוםומאי ששמו ר

והיות ובלימוד זכות שלו הוא ניצח את הקיסר נגזר עליו 
שאם כבר למות גבירה רומאית לו  הלמות, ותוך כדי הציע

הוא מת בגלל היהודים לפחות שימות כמו יהודי, ואכן הוא 
 .מל את עצמו תוך כדי הליכה למוותושמע בקולה 

 ,ש ולהוסיף על דברי אותו גאון שליט"אלי לפר ונראה
קיבל את הזכות ואת הכוח למול  קטיעה בר שלוםשאולי 

 את עצמו ולהגיע בשעה קלה לחיי העולם הבא בזכות
כביכול ש ",בריתי שלום" הפסוק הזה שכתוב בפרשתנו

 .עה בשלוםווו קט נכתבבמיוחד עבורו 
 

מו א ככי גם הוהיה ראוי להכנה כזו הכתובה בתורה,  והוא
פעול טוב לגם אנחנו פנחס הציל את עם ישראל, ושנזכה 

ולהציל את עם ישראל כי הכל מרומז בתורה, ובקרוב נזכה 
 מבשר טוב ולגואל צדק במהרה בימינו אמן ואמן. ל

 

 
 

 נותן לו את בריתי שלום -בקנאו את קנאתי

לאחר שפנחס דקר את זמרי עמדו בני ש הרא"ש כתב
המלאך ונגפם לפניו, וכאשר ראה פנחס  שבטו לפגוע בו, ירד

שמבקש המלאך להורגם זרק את הגופות לקרקע, ועמד 
 והתפלל עליהם ועשה דין עם בורא עולם שלא ימותו.

 

דבר פלא עצום, אנשים רשעים באים להרוג את פנחס,  וזה
הבא להורגך השכם להורגו, ובמקום יש כלל ידוע שוהרי 

ג את הקמים עליו, לשמוח שלא הוא צריך לעמוד ולהרו
אלא מלאך הורג את הקמים עליו, פנחס עושה את ההפוך 
מהמצופה ומתפלל ועושה דין עם בורא עולם שלא ימותו 

ומה פשר  !!!אנשים אלו הקמים עליו, והדברים מבהילים
 דבר זה??? 

 

עם הקב"ה קשה שפילל ודיבר דין  שבגלל מצאנו כדי כך עד
עד ופלא מדוע הזיקו, ביקשו מלאכי השרת ל ,להצילם בכדי

 מבקשי נפשו???את כדי כך התאמץ להציל 

נלמד מזה בהלכות קנאות לשם שמים, שאינו דואג  אלא
לרווחת עצמו כלל, ואדרבא פועל נגד צרכיו, ויותר מזה 

 מגן על המתקוממים עליו.הוא 
 

נלמד בהלכות קנאות לשם שמים, שבדרך כלל נעים  ועוד
הרשעים והרעים, ואילו בקנאות ללכת עם הצדיקים נגד 

 כאן אצל פנחס הלך גם נגד הרשעים והרעים, 
 

שהרגיז  ,גם נגד הטוביםהחידוש כאן שפנחס הלך כאן אבל 
לנדותו חכמי דורו וגם ביקשו  ,את מלאכי השרת אפילו

, וזה מוכיח שכל פועלו פ"ט ה"ז עפ"י הירושלמי בסנהדרין
תו לא היה למצוא חן אלא הלך עם האמת לגמרי מתחיל

 ועד סופו.
 

, וגם לפנחס בכודבר ראשון לאחר מעשה זמרי כולם  וגם
ולכן כולם סברו שאסור להרוג את  ,עצמו נשכחה ההלכה
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שבערה אש הקנאות לשם שמים, רק אז  יזמרי, ורק אחר
הזכירו לו מהשמים בדיוק גם את ההלכה שקנאים פוגעים 

", כשירד משה מסיניהלכה זו " קבלתבו, וגם את הזמן 
 קנאות לשם שמים. ורק כך גם הוא וגם משה הבינו שזו

  

 המשך –נותן לו את בריתי שלום 
שכתב  הזוהרדברי הרא"ש הנ"ל, על פי בלבאר נראה  עוד

שכשיצא פנחס מהאהל וראה שקמו רבים להורגו פרחה 
, ומאז יש דעות התעברו בו נשמת נדב ואביהואנשמתו, ואז 

הפך לכעין מלאך שנ, "וםבריתי של"שחי לנצח, ולכן כתוב 
 שחי בשלום בלי מוות ולנצח, 

 

שכשבאו המרגלים  ע"פ מדרש תנחומא מרש"יראיה  גםו
 – ליריחו כתוב שבלילה רחב הטמינה רק אחד מהם

כי פנחס היה ולא היה צורך להטמין את שניהם, , "ותצפנו"
 כמלאך שאינו נראה. 

 

, כל מבקשי רעת פנחס, כל אלו שבאו כנגדו וממילא
כשראו שמת וקם לתחייה הבינו שאי אפשר כבר להורגו, 

לכן כבר לא היה סכנת נפשות ו !!כי מלאך אי אפשר להרוג

בא פנחס בדין ודברים ותפילה לבורא מיד לפנחס, ועל כן 
עולם שלא ימותו מבקשי רעתו, כי כבר אינם יכולים 

 להורגו, וגם כבר לא יחפצו להורגו.
 

שהיו " שכתב רש"יותר, זה יצא לי דבר נפלא בי ולפי
", ולכאורה השבטים מבזים אותו על שהרג נשיא בישראל

אם היה אסור לו להרוג והוא רוצח שייקחוהו לבית דין 
 ??ושיענישו אותו כרוצח, ואם כראוי עשה למה ביזו אותו

 

הפך למלאך וכבר פנחס אבל ידעו ש ,שרצו להורגו ויתכן
ב, לכן פגעו בו לא ימות שוהוא אי אפשר לדונו במיתה כי 

וביזו אותו כי בבזיונות אפשר להרוג בן אדם מאה פעמים 
חיים כאלו שיאמר טוב מותי מחיי, באבל  ושימשיך לחיות

 ולצערי יש אנשים רבים שמבינים בדיוק למה כוונתי!!!
  

ך אמתי הוא , שאנשים מסוגלים לפגוע בדיבור במלאכים ובקדושי עולם בלי להתבלבל, רגע הרי אדם זה מלאללמדנו
קדוש וטהור איך אני מסוגל לפגוע בו ולזלזל בו חלילה, אבל ראו כך נהגו השבטים בפנחס שהפך למלאך אמתי, כי היצר 
הרע מושחת הוא ואין לו מעצורים, הוא מנסה לפגוע בכל דרך וצורה בקדושי עולם, כי הוא יודע שברגע שנזלזל בגדולי 

ה שלהבת מה נאמר אנו עזובי הקיר, וכך תותר אל יקרוס, כי אם בארזים נפלעולם ממילא כל החינוך של ילדי עם ישר
 הרצועה לעשות כל דבר האסור, כי ממילא כולם מושחתים וכולם רעים ואין עושה טוב!!!

 וזלזוליהודי יקר, הישמר לך ונפשך ולנפשות כל הדורות הבאים אחריך, שלעולם אל תתן בליבך ובפיך שום גנאי  לכן
גדולי ישראל, ואל תתן למשחית לבוא לתוך ביתך חלילה, כי תלחם ותקפיד שבבית שלך ובני ביתך לא יזלזלו ברבנים וב

בשום פנים ואופן בגדולי ישראל, וכך אפשר שתינצלו מגלי הים הסוערים המבקשים להטביע את כל בתי ישראל למצולות 
לי ישראל או שמתירים זאת בטענה "שההוא לא נחשב תהום ים, וגם אם כולם מזלזלים וכולם מדברים בגנאי רבנים וגדו

 ומשפחתך בזה ובבא אמן ואמן. עצמךלרב", בכל זאת אתה תהיה אי של שפיות ותציל את 

 פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
 

אותו,  מבזיםמבאר שהיו השבטים  מסטמאר האדמו"ר
והשיב את חמת וכעס בורא עולם מבני  למרות שהצליח
הכניס  כי בכל זאת ראוי הוא לביזיונות,שישראל, כי אמרו 

שולחים לסכנות את עצמו לסכנה גדולה כל כך, ובדרך כלל 
והיות ומשפחתו  ,גן בעדםתרק מיוחסים שזכות אבותם 

  לכן ביזו אותו שסיכן את עצמו. מיתרוהייתה 
 

מייחסת התורה את פנחס לאהרן, להודיענו שהוא  ולכן
 ס לסכנה זו.עשה שנכנ אכן בצדקו ,מיוחס ביותר

 

, שחלק מהניסיון של פנחס, זה להתעלות על עצמו, ונראה
 ,מיוחסכן מתאים לתפקיד, ושהוא כן ולטעון שהוא 

כי אז היא תהיה ענווה בלא לבש עצמו דווקא אז הוא ו
עזות דקדושה וגאווה של  זו נצרכה דווקאבשעה כי  ,פסולה
 .קדושה

בו נקט נזכר בדבר הלכה שקנאים פוגעים פנחס כש ולכן
לא כך לימדתני ברדתך  אמר לו אחי אבי אבאבלשון הזה, "

מהר סיני הבועל את כותית קנאים פוגעים בו", שאכן 

לבש גאווה של הוא מדעתו כשבא לבצע את הקנאות 
"אחי  – עצמו למשה רבינו ולאהרן הכהןאת קדושה וייחס 

 .אבי אבא"
 

ר ולא יהללך זהרי כתוב "שדווקא על זה ביזו אותו,  ואולי
אותך זה מובן  ים, שאם משה ובורא עולם מייחס"פיך

ומצוין וראוי, אבל מדוע אתה כשהצעת למשה שאתה 
תהיה הקנאי היללת את עצמך ויחסת את עצמך בפניו, וכי 

   בעל גאווה אתה??? 
 

בן  - שבן פוטימוצאך את זכור עליך להצטנע כי היה ל הרי
 ותלהתגא ולאאתה,  למפטם עגלים לעבודה זרה

  ביחוסך!!!!
 

, שבורא "לתת לו את בריתי שלום", נצטווה משה ולכן
כי  כי עבודתו מושלמת, עולם מרוצה מגאווה קדושה זו,

שאין איש השתדל להיות איש, ואדרבא כאן מצווה  במקום
 גדולה להיות בעל גאווה, ואיסור חמור להיות עניו וצנוע.

 

אווה בכדי להצליח בעבודת ה', כי הנה היצר נותן לנו ענווה מיותרת, שכל יהודי חייב להשתמש גם במידת הג ללמדנו
באומרו לך חבל לך להשקיע, אתה סך הכל אדם פשוט, מה פתאום תתפלל בדביקות וכי רבן של כל ישראל אתה!!! או 

 ??? אין זאת אלא כי גאוותן אתה!!!מדוע תשפיל עיניך כאחד הקדושים אשר בארץ
 

קודש כרגע "אני  :וענה לו בעזות דקדושה, ואמור לוולקבל את דעתו הפסולה והרעה,  חלילה לך להקשיב לו אתה
עלי רק לכן ואין עוד יהודי בעולם חוץ ממני, ובשבילי נברא העולם, כי   "!!!רבן של כל ישראלברגע זה ", אני "הקודשים

כך נחשוב  אם אכןדי הכי חשוב בעולם, וכי אני היהודי היחידי או היהו ,עלי לשמור את עיניורק עבודת התפילה,  תמוטל
עלינו, כי בשם ה' נלך וזה הכבוד האמתי והגדול בוש מהמלעיגים ננעשה ונצליח, ולא ובעזרת ה' יתברך ונאמין בעת ניסיון 

 .ביותר
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 לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום
 

הבן שואל מה נשתנה, מה נשתנה מאמר משה לפנחס  וכאן
קריינא דאיגרתא איהו אמר לו "קודם שהרג את זמרי 

, דהיינו שרמז לו שמי שהקריא את ליהוי פרוונקא"
המכתב הוא יבצע את הפעולה, ובעצם בזה משה מוכיח 

 .מתאים ופועל לשם שמיםהוא עצמו הורה שפנחס שפנחס 
 

שנאמרו לעיני כל העדה, בכל זאת אלו דברי משה  ולמרות
ולכן ביזו השבטים לעגו לו וטענו שעשה לא לשם שמים 

הנני אותו, ואם כן מה יועיל ששוב משה אומר בשם ה' "
" שמעיד שפנחס פעל ביושר ולשם נתן לו את בריתי שלום

 שמים???
 

 – את דברי ה'אכן לאחר שמשה אמר "פלא עצום,  והנה
עם ישראל ו " אכן זה פעלהנני נותן לו את בריתי שלום

מים, פעל לשם שאכן פנחס שהאמינו לדברי משה, וקבלו 
של ישראל שלא  םתלזכווהפסיקו לבזותו, וזה יאמר 

 המשיכו, אלא הפסיקו בלי וויכוחים ובלי מענה דברים,
  ובגלל זה עם ישראל זכה לדבר נפלא!!!

לכן כתב שבשכר " תנחומא המדרששדבר נפלא,  והוא
זכו ", דהיינו בשכר זה אמור להם" זכו ישראל ל"אמור

  .לברכת כוהנים
 

האם לצאתם ממצרים  40בשנת  -, וכי כאן הבן שואל וכאן
ברכת את והלוא  ,קיבלו את ברכת כוהניםרק אז הם 

בשנה השנייה בעת הקמת המשכן,  הם קיבלוכוהנים 
 ובהמשך נצטווו עליה מפורש בפרשת נשא??? 

 

את הלכה שלכל כהן יש ב הנה כתובנראה לחדש, ש אלא
בין  ,בין קטן בין גדוללברך ברכת כוהנים, כוח הברכה 

כולם קבלו כי צדיק וקדוש וגדול הדור לכהן פשוט ביותר, 
 את כוח הברכה בלי חוכמות ובלי הבדלים, 

 

קיבלו עם ישראל זה התחדש כאן, שבזכות ש ענייןו
את בתמימות את דברי ה' על פי משה והפסיקו לבזות 

יקבלו את ברכת הכוהנים הם בתמימות גם כך פנחס, 
 בשלימות מכל כהן.

 

מזה, כמה כוחה של תמימות באמונה ובאמונת חכמים תמימה, שבכוחה להשפיע שפע של ברכה מושלמת, ונזכה  נלמד
 לקיים את הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" ושתהיה יראתו על פנינו תמיד לבל נחטא לו חלילה.

 

 צרור את המדיינים כי צוררים הם לכם בנכליהם –ושם איש ישראל זמרי 

מפרטת את יחוסו, ומכנה אותו כאיש שהתורה  מתוך
ישראל, יש הדורשים שאכן זמרי התכוון לשם שמים, 
למנוע עבודה זרה מעם ישראל, רק טעה שחשב שזה הדרך 
להתיר עבירת זנות בתוך המחנה בכדי להציל איסור עבודה 

 .זרה שהיה כשזנו מחוץ למחנה
 

להקשות, וכי איך ידע אדם שליבו בוער באהבת  ויש
שנה  250באהבת ישראל כזמרי שהיה מעל גיל הבורא ו

, והשאיל עצמו לשם שמים, מאיפה לו המהרש"אלדברי 
 לידע שטעה??? וכי יש סימנים לדבר שטעה קודם מעשה???

 

הוא ראה את משה וכל הגדולים בוכים ולא קיבל דעה  הרי
לא רצה לקבל הוא אולי נכון שכנגדו, מה הטענה נגדו??? ו

אף זאת הוא היה בטוח שפועל אמת ו דעה כנגדו, אבל בכל
במקום שאין איש השתדל להיות איש, אחד לא עצר בעדו ו

 אז מה הטענה כנגדו??? 
 

למה חשב שהגוייות יסכימו לוותר על תאוותם  וגם
להחטיא את עם ישראל בעבודה זרה??? הרי זה היה חלק 

 "???על דבר פעורהחשוב ביותר מהעבירה כמו שכתוב "
 

המשיך לבעור בקרב  עדייןמצד אחד  שהיצר שנכון וייתכן
 להרוג את התחילו מצד שני בית דין בציווי ה' אבל העם, 

הגויות ולכן חשב זמרי במצב כזה החוטאים בבעל פעור, 
הורגים את החוטאים בבעל כי  היודעות שהשתנה המצב

יסכימו להתפשר ולוותר על דרישתם  אם כן הם פעור,
 ור הזנות.שיחטאו בבעל פעור מלבד איס

 

ברגע שראה את המדיינית שמסכימה לחטוא בתוך  ואכן
ככה אולי נפעל גם הגויות מתפשרות וחשב הנה  ,המחנה

עריות ולבטל את את איסור ה יחד עם המדיניות להתיר
 מחוץ למחנה. שחטא העם העבודה זרה חטא 

 

צרור את , שכתוב "קשהשאלה כאן  מתעוררת אבל בעצם
הרי לצרור מה דווקא אותם ולכאורה ל", המדיינים

החטיאו לאלפים מחוץ למחנה בבעל אלו שהמואביות 
פעור, ואילו המדיניות רק אחת או בודדות שחפצו להחטיא 
דווקא בתוך המחנה ובלי עבודה זרה, אז למה כל הכעס 

 ??עליהם, ולמה הם נענשו ומואב לא
 

שממואב צריך לצאת רות ודוד, אבל אם הם לא  ואפילו
זה יראה וישמע לכאורה  ,ילו מדיין כן ייענשוייענשו וא

טוביה כחוסר הגינות, כעין האמרה המפורסמת בגמרא "
 ???פסחים קיג' – "חטא וזיגוד מנגיד

 

מדוע אכן המדייניות הסכימו לוותר ולהכשיל יהודים  וגם
להחטיא את  שהיא תצליחבעבודה זרה??? וגם איך חשבו 

 ??? את בתו אביה של כזבימשה רבינו, שכך השביע 
 

אלף על דבר פעור, מיד המדיינים  24, שברגע שמתו ונראה
כנתבאר קודם שהרבה יהודים כבר יפחדו לחטוא חשבו 

חמור בהרבה שלב ב' בבעל פעור, ולכן הם עברו ל
כניס את הטומאה לתוך הבית מהראשון, והוא שתכננו לה

מדרש, אל תוך קדושת המחנה, כביכול במגמת של מצווה 
  .עבודה זרה לחסוך –
 

 להחטיא את משהוהאמינו שיצליחו חשבו  והמדיינים
כי כאשר יש ירידה בעם ישראל גם יכול להיות א. , רבינו

וגם חשבו שמשה גם יטעה כמו זמרי ב. נפילה אצל המנהיג, 
ויחטא ח"ו בזנות במחנה בכדי ויעשה מעשה לשם שמים 

 .בבעל פעור מחוץ למחנה למנוע עבודה זרה
 

מרי אמר לכזבי שאין סיכוי שמשה רבינו שזלהיות  ויכול
שנה פרש מאשתו מחמת  40בפרט ש  ,יסכים לעשות כזאת

קדושתו הרבה, ולכן הוא מתאים לתוכנית של הזנות 
  במחנה במקום מחוץ למחנה.

 

טעה ואשם!! כי כאשר רואה להט אצל יצר הרע  וזמרי
לעשות מצוה תהיה בטוח שזה מזימה רעה ונוכלות ולא 
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ות הצעה כביכול כשרה, עות מצייניכשהמדי מצוה, ולכן
 עליך מיד לצעוק לא, כי היוצא מהטמא טמא. 

 

המדיינים גרועים ממואב, כי הם הכניסו את  ולכן
הטומאה לתוך המחנה בלבוש של קודש, ולכן אומר בעל 

שהטומאה שלהם שנכנסה למחנה ישראל,  הנועם אלימלך
"כי כתוב עדיין מפעפע במחנה עד עצם היום הזה, ולכן 

מחשבות הכל את לשון הווה ועתיד, ש" צוררים הם לכם
הם הכניסו אל תוך עד עצם היום הזה האסורות הטמאות ו

המחנה, בשאיפה לטמאות את הקדוש ביותר כפשוטו.
 

ואת גורמיו נשנא את החטא כי טוען האור החיים הקדוש שעל ידי שנגדם הוא!!! צרור!!! לשנוא!!!  והמלחמה
 .זה ירחיק מאתנו את החטא ואת ההרהור בחטא רח"ל שנאה ותיעוב, מתבאומרכיביו 

 

שבעת ניסיון קשה שהיצר בוער אש שכתבתי בעבר וברוך שזיכיתי לכוון לדעתו הקדושה של האור החיים הקדוש,  וכמו
זו לשנוא  יקרה ונפלאה עצהלהבה וכל הדם רותח לדבר עבירה בלהט כמעט בלתי נשלט על פי שקרי היצר הרע, זכור נא 

  !!!ולתעב את היצר הרע, כי נראה לך שהוא מחייך אליך, אבל זה שקר מוחלט
 

מובל למאסר בבית הכלא לשנים ארוכות בביזיון מחריד כאשר אזיקים על ידיך ועל רגליך, וכל לדמיין את עצמך  עליך
 לא רק כלפי בורא עולםעולם על מעשה נבילה ופשע שחטאת  לדיראוןהעיתונים ובכל החדשות מזכירים את שמך 

אותך לפשע גם כנגד חוקי המדינה, כפי שאנחנו לצערנו שומעים על רבים וטובים  דרדרומשפחתך הקרובה, אלא היצר 
  .ומכובדים שנפלו שלל ומובלים לכלא בביזיון

 

א תוכל לשקם את ליצר אין גבולות, הוא מחייך אליך אבל כבר סופר את צעדיך לכיוון הפשע והמדרון התלול לכלא, של כי
 מעמדך בקהילה אלא תהיה צרוע וזב ומיואש מעצמך לנצח, כך תמות בביזיון מתוך שפלות הדעת וטומאה נוראה

 

ואולי זה כוונת הפסוקים  ,התאזר נא ובאש של שנאה יוקדת התאזר והילחם כנגד היצר הרע הרוצח אותך בחיוך לכן
ידי השנאה ליצר הרע תזכו ל"מיד רשעים יצילם", וזה יביא לנו "אור , "שנאו רע" ועל בעת מלחמה וניסיון –"אוהבי ה' 

עוזרנו ונצליח לנצח עזרך וובורא עולם יהיה ב"ולישרי לב שמחה", זרוע לצדיק" וגם יתן לנו שמחה אמתית פנימית יוקדת 
  את היצר הרע לנצח אמן ואמן!!

 

שעלינו לחשוב בתפילה שהיצר הרע גזלן  ץ החיים, וכפי שכתב החפגם בתפילההשנאה לנצח כוח נא לנצל את  וזכור
מהגזלן את הברכות ומצילים שאנחנו חוטפים בשנאה עליו ואנחנו נחשוב  ,הוא שהוא גוזל לנו את הכוונה בתפילהורשע 

 בכוונה הנדרשת.ועוזרת לכוון בתפילה ובברכות כראוי וברכה תפילה כל תחושת המלחמה על שהנותרות, ובדוק ומנוסה 
 

 בן אלעזר בן אהרן הכהןפנחס 

ייחסו הכתוב אחר אהרן, ובעצם רש"י בא רש"י  כתב
שפנחס הוא נכד  לתרץ מה החידוש שהתורה באה לפרט

שהרי פשוט הוא שאם הוא בן אלעזר ממילא הוא של אהרן 
 נכדו של אהרן???

אהרן שהוא מדרש לקח טוב ש בפסיקא זוטראכתוב  והנה
ילו משה לא הניח בן ואהניח בן כמותו שהמשיך את דרכו 

  .ועיין משך חוכמה בעניין זה ב"ונאספת אל עמך", כמותו

עיקר שבחו של אהרן הוא להקשות ולתמוה, שהרי  ויש
הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ככתוב במשנה "

ותמוה , ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"
שלא מצאנו באלעזר שהיה בו את המעלות של רודף 

 ב שהניח בן כמותו???כן למה נחשם??? ואם שלו

תתרץ שמספיק שהיה קצת המשך בדרכו של אהרן  ואם
בכך שאלעזר שימש בכהונה גדולה תחת אהרן, אם כן קשה 

נחשבו כממשיכי דרכו של משה רבינו, למה בני משה לא 
( חיים אורח) א חלק סופר חתם ת"שו החתם סופרוכפי שכתב 

, שלכן חשב גת הייתה להםיראת שמים מופלש יב' סימן
משה שהם מתאימים להנהגה במקומו, ואת הגדלות 

 ,ןבתורה סבר משה שבורא עולם ישלים להם את החיסרו
והיות וביראת שמים הם המשיכו את דרכו מדוע זה לא 

 הספיק שיחשב שהניח בן כמותו???

לתרץ שהעיקר זה התפקיד הרשמי, שאצל אהרן  ודוחק
יד הרשמי שנהיה כהן גדול אלעזר בנו קיבל את התפק

ואילו בני משה לא קיבלו את תפקיד ההנהגה הרשמית, כי 
בכל אופן בעם ישראל לכאורה לא העיקר התפקיד הרשמי 

 אלא תכונות ומידות וכיוצא בזה .

לחדש, שפנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הכתוב  ונראה
יחס אותו אחר אהרן לומר לך שהוא מילא את תפקיד 

 שהרי בני בנים כבנים.את דרכו, אהרן והמשיך 

וכפי פנחס קיבל את בריתי שלום מבורא עולם,  והרי
אומרת שרק לאחר שפנחס עשה שלום  זבחים קא'שהגמרא 

בין השבטים בסוף ימי יהושע, שרצו להילחם כנגד בני גד 
ובני ראובן שבנו מזבח וחשדו בהם שעשו זאת לצורך 

בניית  כוונתעבודה זרה, וכשפנחס עשה שלום שהוכיח ש
, רק אז זכה פנחס לכהונת רק לשם שמים המזבח היה

 .עולם

הרי הוא בא מברית שהוא אליהו הנביא, בגמרא  ולדעה
וגם הוא אחראי לברית לכפר ולהמליץ טוב על עם ישראל, 

על כל הבשורות הטובות כפי שאומרים בזמירות של מוצאי 
על שבת, והוא בקרוב ישיב לב אבות על בנים ולב בנים 

לגאולינו צדקנו  משיחאבותם וכולנו נחזור בתשובה ויבוא 
  בקרוב בימינו אמן ואמן.

 המשך –פנחס הוא בן אהרן ממש 

בקרית יואל במונרו, ויהודי  מסרתיהמאמר הקודם  את
הוסיף לי ר' ראובן פאלאטשעק שליט"א הרה"ח  יקר

שבעת שהרג פנחס את זמרי מרוב פחד בזוהר  כתובש

בני שמעון פרחה נשמתו ונתעברה בו הקמים עליו מ
כי במעשהו "נדב ואביהוא"  נשמתם של שני בני אהרן

שעשה מעשה בלי ציווי מפורש ממשה אבל על דעת משה 
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ולרצונו, בזה תיקן את עוון שני בני אהרן שפעלו בלי רשות 
, ואם כן אכן פנחס נחשב כבן אהרן ממש, ולכן ונגד דעת ה'

בפנחס למרות שהוא נכד בכל נחשב שאהרן הניח בן כמותו 
 זאת הוא כשני בניו.

 אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום

שהוא אליהו , לדעות בגמרא עצום יש בעניין פנחס פלא
הקדוש בזמן שהרג את זמרי  הזוהרהנביא, שהרי על פי 

פרחה נשמתו וחזרה נשמתו כשהתעברו בו נשמות נדב 
זמרי הוא פנחס ואביהוא, ואם כן כבר מעת הריגתו את 

  .הפך להיות כמלאךכבר 
 

י בתחילת יהושע על כתב שאת פנחס לא הייתה רש" וגם
, ואם צריכה רחב להחביאו כי היה כמלאך שנעלם מן העין

לא נשלח כבר  מעת הריגת זמרי ליהו אלמה  כך קשה
 כפי שהוא עושה מאז תקופת אחאב?? להיות בכל הבריתות

 

" שקינא בקנאו את קנאתי" הבמדרש אגדשכתוב  ובפרט
כאן במעשה זמרי וקינא גם בתקופת אחאב, ואם כן כבר 
היה ברור מראש שאליהו יקנא כאן וגם בתקופת אחריו 
 ואולי גם אין כאן עניין של בחירה כי כבר הפך למלאך,

בריתות השתתף בכל ולמה המתין הקב"ה לשולחו ל
ה' תקופת אחאב שאז אליהו טען ואמר למאז ישראל רק 

 ???"קנא קנאתי"
 

" שיש לכן אמורהתשובה טמונה בפרשתנו שכתוב " ואולי
ידיעה שאליהו הוא קנאי וקינא  דין אמירה, שלא מספיק

כאן במעשה זמרי ויקנא בעתיד במעשה אחאב אלא צריך 

אמירה מפורשת של אליהו שיאמר "קנא קנאתי" ואז הוא 
ות יקבל את בריתי שלום שישתתף בכל ברית ויכפר עוונ

 למשתתפים וימליץ טוב על עם ישראל.

הרב המושג הזה שיש דין אמירה חידש לי בנש"ק  ואת
אבל המחשה  ויישר כוח עצום לו, לייפער מבורו פארק

לעניין אמירה קיבלתי מיהודי יקר בקרית יואל במונרו 
שעצר ואסף אותי ברכבו למקום יעדי למרות שהיה עם בנו 

 .פיצה הקטן בדרך לארוחת צהרים לקנות
  

את האבא אומר לבנו הרעב לפיצה, בני היקר  ושמעתי
נסע עוד קצת בכדי לקיים  בינתייםאנחנו כבר נסע לפיצה 

מצווה לעזור ליהודי להגיע למקום חפצו, ושמחתי על דברי 
האבא מאוד, ואמרתי לו דע לך שקיימת גם מצוות חסד 

 אבל גם קיימת מצות חינוך לבנך שיתחנך לחסד.
 

שטוען שחלק  חתם סופרותו אב יקר, שיש לי א אמר
מהנפילות בדור הזה זה בגלל שהאבא מקיים מצוות בלי 
לדבר ובלי הסברים, ולכן הילד רואה פעולות של מצוה ולא 
תמיד הוא מתחבר אליהם כי מעולם הוא לא ירד להבנת 
המצוות, ולכן הבן לפעמים לא רואה בהם חשיבות ועניין 

 וחלילה בועט השם ירחם.

אותם למצוות לא רק במעשים אלא גם  ולחברחשוב מאוד לדבר ולהסביר לילדים את פעולות המצווה שאנחנו עושים  ולכן
, וכך הם לא יעשו את המצוות כרובוטים אלא מתוך חיבור אמתי ונכון, וכמובן חובה עלינו להכניס בדיבור ובהבנת הדברים

הדברים הרוחניים כך אנחנו ויוצאי חלצנו יבינו ויאמינו שחיי תורה חיות ורגש ושמחה והתלהבות במצוות ובתפילה ובכל 
 .ומצוות הם חיים טובים שווים וטובים שממלאים אותנו בתוכן עשיר ומשמח ומהנה

 ובחמשה עשר יום לחודש השביעי וחגתם חג לה'
 

מדוע בכל החגים כתוב בפרשת , תמהחוכמה  המשך
" וגם רועהיום ת" ו"מצות יאכלפנחס את מצוות החג "

", ואילו את מצות סוכות לא נכתב ועניתם את נפשותיכם"
 רק את עניין הקרבנות??אלא בפרשתנו 

שהולכי  אור"ח תר"מ ח'בשולחן ערוך שהיות ונפסק  ותירץ
דרכים פטורים מן הסוכה, והיות וכאן בפרשה מדובר על 

 נצטווו לעלותעם ישראל וקרבנות שהקריבו בבית המקדש 
אם כן לא שייך כל כך מצוות ישיבה  דש,לבית המקלרגל 

בסוכה, אבל בפרשת אמור שם לא מדובר על הקורבנות, 
 לכן שם מפורט מצוות חג הסוכה.

השאלה שתשובה זו רק עונה על מה שלא מוזכר  ונשאלת
כאן מצוות ישיבה בסוכה, אבל עדיין למה לא נכתב כאן 

 כמופיעמצוות ארבעת המינים שזה נטלו גם בבית המקדש 
היו מתנים שכל בסוכה שביום טוב ראשון של חג בבית המקדש במשנה 

אדם לאת שלו  ויקנהאחד יסכים שמי שיתפוס את של חברו יזכה בזה 
 את שלו??? אחר שיתפוס

לומר שהיות ולא נכתב מצוות סוכה לכן כבר לא  ודוחק
מינים, שאם כן נטען הפוך שהיות וצריך  ד'נכתב על מצוות 

 ד' מינים לכן נכתב שוב על מצוות סוכה. לכתוב מצוות

נחשוב לשים דגש בכוונה שלא שבכוונה התורה  ונראה
שהיות ועיקר שמו של חג הסוכות זה הישיבה בסוכה לכן 
נחפש להקפיד על מצוות סוכה גם במחיר הפסד עליה לרגל 

על  כאן לא כתבההתורה בתירוצים שונים וכדומה, לכן 
הצורך יכול לא נחשבת לעומת היא כבכי ישיבה בסוכה 

 .לבית המקדש עלייה לרגללוהחובה 
 

בסוכות יש שם ניסוך המים ומצוות שמחה עד כדי  בפרטו
ותופסים כך שדווקא גדולי ישראל היו רוקדים ומעיפים 

 ."תאשרי עין ראה זא" לפידים לשמוח ולשמח את העם

ראינו שבסוכות העניין של ניסוך המים וגם יום  ואכן
יסוך חיבוט ערבות זה הלכה למשה מסיני, ולמרות שנ

המים זה בכדי שיהיה שפע של גשם בכל זאת זה לא נכתב 
  וכל כך למה??בתורה מפורש, רק כהלכה למשה מסיני, 

עיקר השפע שבסוכות התורה רוצה להמחיש לנו ש ונראה
גם במה  הכתובה אלא קיום התורהבא בדקדוק לא רק ב

, ולכן עיקר שפע המים הנצרך לגשמיות שלא מפורש בתורה
, ל ידי ניסוך המים בא כהלכה למשה מסיניבעולם שבא ע

וכפי שהארכתי בפרשת קדושים במאמר הגמרא יבמות כ' במחלוקת 
 אביי ורבא מי הוא "קדוש".

שבא לכפר בסוכות יש מצוות שמחה  האבני נזרכותב  וגם
ולתן כל מה שלא עבדנו את ה' בשמחה שעל זה באים צ"ח 

ביחד ו חגב ם שמקריביםפריהקללות וכנגדם באים צ"ח 
" מתקנים את עבודת ושמחת בחג"של ועם השמחה 

 הקללותצ"ח ומבטלים את שביטלנו במשך השנה, השמחה 
 ".תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחהשבאו "

גם סיום הדין של הימים נוראים מסתיימים  וכאמור
בהושענא רבא ביום חיבוט ערבות שגם הוא מהלכה למשה 

התורה שבכתב כה זה בקיום ור כי עיקר הברממסיני, וכא
דקדוק והקפדה גם על המסורת שהיא הלכה למשה מסיני ו

  .לא כתובים בתורה שבכתבשהם  אפילוכל דברי חכמים ב

פלא שלאחר עבודה זו של הקפדה גם בתורה שבעל פה ודברי חכמים, זה הזמן לחגוג את שמחת תורה, כי כך התורה  ולא
  .מבראשית יימים ומתחדשים ומתחילים את התורה מחדש", ובכוח זה מסתורה שבכתב עם התורה שבעל פהמושלמת "
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