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 תשע"ז פנחסאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 שלושת בני נח  –בעתו וגו''  'אשר פריו יתן

חז"ל דורשים את מזמור א', 'אשרי האיש וגו'', שמשבח הכתוב את נח איש צדיק 

על שלא נסחף אחרי טעויות אנשי דורו, עי"ש. ומהו לפי דרשת חז"ל זו מה שנאמר 

  אשר פריו יתן בעתו וגו'"??והיה כעץ וגו' "בהמשך המזמור )פסוק ג( 

 מבאר במדרש: 

 םשעשה ה' שיוליד רק בגיל חמש מאות שנה כדי לגרו –יתן "בעתו" אשר פריו 

כדי שבבוא המבול יהיו בניו מתחת גיל מאה, והיינו, שלא ימותו לו בנים במבול. 

  א.לפני גיל זה קודם מתן תורה לא היו נעשים 'בני עונשים'כי 

שהרי , מאה גיל מתחת שהיה המבול בדור אחד היה שלא מכאן משמע ולכאורה

 .תלמוד ל היקום נמחה, וצריךכ

יתכן שכוונת המדרש הינה ש (,באשד הנחלים )ר"א שיק, על מדרש רבהומבאר ב

ובא המדרש ללמדנו  ?מפני מה לא הוליד נח עד היותו בן חמש מאות שנה ,לבאר

 כדי שלא יהיו לו בנים שימותו במבול. ,לטובתוזה שהיה 

* 

 ממשיך המדרש ודורש:

כל 'וחם, שהוליד את  –לא יבול  'עלהו'וֵשם, שהוליד את  – יתן בעתו 'פריו'אשר 

 יפת. שהוליד את  –יצליח  'אשר יעשה

יישב אשד הנחלים )ר"א שיק, על מדרש רבה(: יתכן שכוונת המדרש לומבאר ב

כדי להודיענו מי  וזכרהשם שמפני מה מנה הכתוב גם את חם ויפת, את הקושיא 

                                                
 , ודובר אודות כך במאמרים קודמים. "הנער בן מאה שנה ימות" (כ ישעיה סה,הפסוק )כפי שנלמד מ א
 הובא בהוצאת וגשל ולא מצאתי בפנים. ב
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? ועל כך בא המדרש להשיב יפת למה יוזכרו, אבל חם והיו זקניו של אברהם אבינו

 ולנמק שהוזכרו כי מהם נפצה כל הארץ.

* 

'כל אשר  –'עלהו', ויפת  –'פריו', חם  –ועתה עלינו לבאר, מפני מה נקרא שם 

 יעשה'. 

ש"פריו" מתאים בבכור ו"עלהו" בשאר הבנים בהבנת דרשה זו היה נראה לבאר 

ישנה משמעות במדרשים אחרים )בראשית וכפי שו"כל אשר יעשה" בבני הזקונים, 

 .א, עי"ש; ועוד( רבה פרשה סא,

פרשה  לגבי בני נח אין מקום לפרש כך, שכן חז"ל )בראשית רבהנראה שואולם 

ב; ועוד( למדו מן המקראות שבני נח לא נולדו בסדר שהם  ג; סנהדרין סט, כו,

 חלוקים.אם לא שנאמר שהמדרשים  כתובים, שם חם ויפת, אלא בסדר אחר.

 ומעתה עלינו לחזר אחר פירושים אחרים כדי להבין את דרשת חז"ל זו, וכדלהלן:

  מדוע "אשר פריו יתן בעתו" מתפרש על ֵשם?

"פרי" מסמל יופי, ששם היה ה'משובח' ביותר מכל  א. רש"י על מדרש רבה:

  .גהאחים, פרי נאה. ומהמשך דבריו שם משמע שכוונתו שהיה משובח בצדקותו

"פרי" הכוונה "בן, צאצא". והגם שגם חם ויפת היו בניו, מכל  מהרז"ו:נה בהב ב.

 , כי היה צדיק. דמקום שם הוא היה "עיקר פריו"

"פרי" מסמל "עיקר", ביחס לעלה שהוא טפל. שם הוא העיקר כי  ג. עץ יוסף:

 ממנו יצא אברהם וזרעו קודש.

 מדוע "ועלהו לא יבול" מתפרש על חם? 

"עלה" מסמל דבר שדרכו ליבול. למרות שחם לא היה  רבה: א. רש"י על מדרש

צדיק כמו שם, ששם נמשל לפרי נאה מרוב צדקותו, אף על פי כן גם חם לא היה 

 כעלה נובל, אלא ראה זרע מקוים.

                                                
 המקור לכך ששם היה צדיק: מהרז"ו: ראה כך בבראשית רבה בראשית[ פרשה כו,ג. ג

 (.יב על דרך "כי ביצחק יקרא לך זרע" )בראשית כא,נראה לבאר:  ד
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"עלה" מרמז על דבר בעל ערך נמוך, חם היה השפל ביותר  מהרז"ו:הבנה ב ב.

 לא התבטל מהעולם. –ם "לא יבול" מבין האחים. ואולם, למרות שפלותו מכל מקו

"עלה" מסמל "טפל שנועד לשמש את העיקר", כמו שהעלה נועד  עץ יוסף: ג.

 לשמור על הפרי, שחם היה עבד לאחיו להכין את צרכיהם.

  מדוע "וכל אשר יעשה יצליח" מתפרש על יפת?

שהצליח במלכות יותר מכולם דכתיב )בראשית ט,כז(  א. רש"י על מדרש רבה:

 .ליפת אלקים[ ירחיב  ּתַיפ  

מצאנו שיפת הצליח במיוחד, שבדניאל )פרק ח( נאמר פעמיים  ב. מהרז"ו:

"והצליח" לגבי "צפיר השעיר" שבחזון דניאל, ומבואר שם שצפיר השעיר הוא מלך 

 שהיה מבני יפת. ,יון אלכסנדר מוקדון[

 אלקים[ בירחי  ּתיש ליפת הצלחה בעולם הזה, כמו שכתוב "ַיפ   ג. עץ יוסף:

ליפת". למרות שאינו עיקר הפרי כמו שם, מכל מקום גם אינו חסר הצלחה כמו 

 חם[.
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 ביטוי על עבודה זרה  –ל קנא" -"בקנאו את קנאתי" / "א

ן ַאֲהֹרן הַ   ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ ְשָרֵאל ְבַקְנאֹו אֶּ פִּ י ֵמַעל ְבֵני יִּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ת ֹכֵהן ֵהשִּ

י ְנָאתִּ ְשָרֵאל ְבקִּ ת ְבֵני יִּ י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם ְוֹלא כִּ ְנָאתִּ  כה, יא() קִּ

 א[ עלינו לבאר את הלשון "קנאתי" שמופיע כאן שהקב"ה קינא על כלל ישראל.

שלא  –ל קנא" -א אנכי ה' אלהיךכי , ג( עה"פ "שמות פרק כ)רמב"ן וכבר כותב ה

 מצינו לשון "קנאה" אצל הקב"ה על ישראל, כי אם כשהם עובדים עבודה זרה.

", שמביא מה בקנאו את קנאתי( עה"פ "יא ,במדבר כה)רבינו בחיי וראה גם ב

במדרש "בקנאו את קנאתי" שתי קנאות, האחת כאן, ואחת שעתיד לקנא שאמרו 

י( "והנה דבר ה' אליו ויאמר לו מה לך -א יט, טשם )מלכים מש"כ בימי אחאב וכ

 .פה אליהו, ויאמר קנא קנאתי לה' אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל"

 רחל היחידה שמצליחה להליץ זכות בעד ישראל עבור חטא ע"ז

אמרו )פתיחתא איכה אות כד( שב[ ולבאר את הענין נקדים בדברי המדרש 

בעבור שעבדו לעבודה זרה, וליכם לגלות והאת ישראל בשעה שהעניש הקב"ה 

 ולא הצליחו.וזכויותם, וכל האבות ניסו לעורר רחמים מכח עבודתם 

 שיעקב לפניך גלוי רבש"ע ואמרה, הקב"ה לפני אמנו רחל קפצה שעה "באותה

 שבע אותן וכשהשלימו שנים, ז' לאבא בשבילי ועבד יתירה אהבה אהבני עבדך

 והוקשה אחותי, בשביל לבעלי להחליפני אבי יעץ ,לבעלי נשואי זמן והגיע שנים

 ביני שיכיר סימן לו ומסרתי ,לבעלי והודעתי העצה לי נודעה כי מאד עד הדבר עלי

 את וסבלתי בעצמי נחמתי כן ולאחר להחליפני. אבי יוכל שלא כדי אחותי ובין

 בשבילי לבעלי אחותי חלפו ולערב ,לחרפה תצא שלא אחותי על ורחמתי תאותי

 עוד ולא רחל, שהיא סבור שיהא כדי לבעלי, שמסרתי הסימנין כל לאחותי סרתיומ

 שותקת והיא עמה מדבר והיה אחותי עם שוכב שהיה המטה תחת שנכנסתי אלא

 אני ומה לחרפה. הוצאתיה ולא בה קנאתי ולא עמה חסד וגמלתי כו', משיבתו ואני
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 ולחרפה, לבושה יההוצאת ולא שלי לצרה קנאתי לא ,ואפר עפר ודם בשר שאני

 ונהרגו בני והגלית ,ממש בה שאין "זלע קנאת מה מפני רחמן וקיים חי מלך ואתה

  כרצונם. בם אויבים ועשו בחרב

 ,למקומן ישראל את מחזיר אני רחל בשבילך ,ואמר הקב"ה של רחמיו נתגללו מיד"

 מאנה בניה על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע ברמה קול ה' אמר "כה הה"ד

 לפעולתך שכר יש כי מדמעה ועיניך מבכי קולך "מנעי וכתיב ".ו'כ בניה על להנחם

 לגבולם". בנים ושבו ה' נאם לאחריתך תקוה ויש כו'

ומבואר שרק רחל הצליחה לעורר זכות בעד ישראל, ולהציל את הקצף עליהם 

ולא הוצאתיה  הא קנאתי לצרה שלי"לבשר ודם שעבדו ע"ז, בטענתה שמה היא 

 "?! ושאין בה ממש בודה זרהקנא לעאף אתה הקב"ה "לא ת, "ה ולחרפהלבוש

 עבודה זרה זה כמכניס צרה לביתו

( שהענין של 'קנאה' כלפי מעלה מוזכר רק שםהרמב"ן )ג[ והענין הוא כמש"כ 

בנוגע לעבודה זרה של ישראל, כי עם ישראל אשר הבדילם לו לעם להיות לו 

כמו שהאיש  –ם יתברך חרים יקנא בה השאם הם פונים אל אלהים א ,למשרתיו

 מקנא באשתו בלכתה לאחרים ובעבדו בעשות לו אדון אחר.

שגם היא שתקה והסכימה  –ולכן רק רחל הצליחה לעורר זכות מעין הטענה 

להכניס את לאה לצרה. ולכן גם הקב"ה יסלח לישראל ולא יקנא להם על שהכניסו 

ַכֵמסז מוגדר 'צרה' כמש"נ )"גם עצרה לביתם  ִהת  ַהַםֵןָכה ָצָרה כ   ,"ישעיה כח, כ( "ו 

 ,ז"שהפסוק מדבר על עשל "חורבן הבית" סנהדרין )קג, ב( סוגית הגמ' בומבואר ב

 .[ופרש"י כאשה שנעשית צרה לחברתה

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

                                                
שהרי בפשטות מבינים שכשרחל מסרה את הסימנים ללאה  ,התבטאה "צרה שלי"רחל מה שיש כאן מקום עיון ב ה

. וראה באלשיך )שמואל ב א, כו( (ודוחק לומר שנקראת 'צרה' על שם סופה)היה זה מצידה ויתור עולמי על יעקב 

לעומת יהונתן שויתר לדוד  ,ת ליעקבלהדיא שרחל רק הסכימה להכניס את לאה כצרה ויהיו שניהם נשואו 'שכ

 . וראה מש"כ המהר"ל )גו"א בראשית מח, ז; נצח ישראל פל"ד( ואכ"מ. לגמרי על המלוכה ויהיה לו למשנה
המהר"ל )שם בסנהדרין בח"א רמ, ב( כתב שבודאי כלפי השי"ת אין העבודה זרה כלום, כי מה יהיה נחשב הכלב  ו

 כנגד מעשה האדם שנחשב שעושה האדם צרה אל השי"ת.  הזה אל עילת העילות, אבל הדבר הזה
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

  ברק בני –' התורה עמל'

 ווה מצווהשכר מצ

ְשָרֵאל ְבקַ  י ֵמַעל ְבֵני יִּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ ת פִּ ְנאֹו אֶּ

י ְנָאתִּ ְשָרֵאל ְבקִּ ת ְבֵני יִּ י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם ְוֹלא כִּ ְנָאתִּ י .קִּ יתִּ ת ְברִּ י ֹנֵתן לֹו אֶּ ְננִּ  ָלֵכן ֱאֹמר הִּ

ֵמא ֵלאלֹ ְוָהְיָתה לֹו ּו. ָשלם ר קִּ ית ְכֻהַמת עֹוָלם ַתַחת ֲאשֶּ יו ַוְיַכֵפר ַעל קָ ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְברִּ

ְשָרֵאל  . )כה, יא(ְבֵני יִּ

מסופר על יהודי שהגיע לרב השכונה ובקשתו בפיו, יואיל נא כבוד הרב 

או שהוא כהן או  לעשותיני כהן. אמר לו הרב אין אפשרות לעשות ישראל לכהן

אמר האיש אני מוכן לשלם סכום גדול רק יואיל הרב לעשותיני לכהן  שלא כהן

וכמובן הרב סירב, לאחר הפצרות רבות שאל אותו הרב מה בוער לך כל כך להיות 

כהן? ענה האיש ואמר: יבין כבוד הרב, סבי היה כהן אבי היה כהן מדוע לא אהיה 

 גם אני כהן...

אשר קיבל מתנה  הכהןרון בפרשה אנו מוצאים את פנחס בן אלעזר בן אה

מהקב"ה ברית כהונת עולם והרי אביו וסבו היו כוהנים וממילא הוא משבט 

 הכהונה ומדוע צריכים לעשות גם אותו לכהן? וברש"י במקום מביא את דברי

שאף על פי שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה  הגמרא במסכת זבחים :

לדותיהם שיולידו אחר המשחתן, אבל אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמו, ולתו

פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא לכלל כהונה עד כאן, וכן שנינו בזבחים 

מפרשים שכאן זיכתה לו  . עכ"ל רש"י. ויש)קא:(, לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי

 תורה כהונה גם לזרעו אחריו או לפירוש אחר שיהיה כהן גדול.

 מהות האדם –שכר רוחני 

כאשר הקב"ה נותן לאדם שכר חלף מעשיו הטובים אין השכר שכר חיצוני בלבד 

המעשה הטוב שעשה וקשור אליו בקשר בל ינתק ,מהותו של  מתוךאלא הוא נובע 
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ואם כן יש  האדם התעלתה על ידי מעשהו ולכן ממילא ראוי הוא לשכר זה.

 להתבונן במעשהו של פנחס והקשר לשכר שקיבל.

* 

ָחס ב  ' ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהןִסינ  ָעָזר ב  ל   לפי שהיו השבטים מבזים אותו, ' מפרש רש"י :ן א 

עגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא יתרו[ הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו 

 ן )סנהדרין פב: סוטה מג.(:ושבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהר

זר ונכד אהרון הכהן ? ועוד וכי ויש לעיין וכי לא ידעו השבטים שהוא גם בן אלע

 מכיון שהוא נכד אהרון שוב אינו מצאצאי יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה ?

 פעולה פנימית ופעולה חיצונית

בכל מעשה אשר האדם עושה בין אם הוא נראה כמעשה חיובי או חלילה להיפך 

א או צריך לבדוק לא רק איך נראה המעשה מבחוץ אלא לבדקו בפנימיותו הטוב הו

שמא אינו כזה. יתכן מעשה אשר למסתכל מבחוץ נראה הוא כתכלית השלילה אך 

 אחרי התבוננות והסתכלות מגלים כי אין הדבר כך אלא מעשה זה ראוי ונכון הוא. 

כאשר הסתכלו השבטים על מעשהו של פנחס היו שדרשו לגנאי ואמרו מעשה 

מישראל. גם ראיה  זה פעולת רציחה יש כאן ולא סתם אלא הריגת נשיא שבט

היתה להם שהרי הוא מצאצאיו של יתרו ובוודאי זו הסיבה שגרמה לו להרוג את 

זימרי. ולזה באה התורה ואמרה והעידה עליו שאין הדבר כך אלא שורש מעשהו 

הוא קנאת ה' צבקות. מעשה זה מתאים לצאצא של אהרון הכהן אוהב שלום 

שם שמים כאשר אמר להם משה: ורודף שלום , ועם כל זה בשעת הצורך לקדש 

ֹרבֹו:  ת ק  ִאיׁש א  ת ֵרֵעהו ו  ִאיׁש א  ת ָאִחיו ו  גו ִאיׁש א  ִהר  הוַ ו  ַבר ֹמׁש  ֵני ֵלִוי ִכד   ַיֲעׂשו ב 

 )שמות לב, כז(.

 מדוע דווקא ברית כהונת עולם

תכונה זו נצרכת היא במיוחד לכהנים משרתי ה' לכאורה מי שמסתכל על 

כי במה הם עוסקים בשחיטת בהמות ושריפת בשר פעולות עבודתם יוכל לומר ו

גשמיות לחלוטין אך המתבונן בעומק העניין ידע כי מדובר כאן בעבודה קדושה 
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למלך מלכי המלכים בעשיית שלום והבאת טובה לעם ישראל ושפע לכל העולם 

כולו. מובן איפוא כי פנחס שידע לרדת לשורש הענין ראה והכיר כי מעשה זימרי 

בין ישראל לעמים אלא חילול ה' נורא שיתוקן על ידי הריגת  קירוב לבבותו אינ

לבריתי פעולה שהיא במהותה שלום ולכן זכה על ידה  קנאים פוגעים בו,זימרי 

וממילא ראוי הוא לכהונת עולם ,שהרי יכיר וידע בחשיבות וקדושת עבודת שלום. 

ה זו מושרשת בו עד בית המקדש שהיא אחד מהדברים עליהם העולם עומד. הכר

 לו ולזרעו אחריו.כדי שלא רק הוא זכה לכהונה אלא 
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 כל נתיבותיה שלום

י ֱאֹמר ָלֵכן ְננִּ ת לוֹ  ֹנֵתן הִּ י אֶּ יתִּ  ָשלֹום )כה יב(. ְברִּ

שיטול שכרו לכן  פנחס[-במדרש רבה )כא א( "אמר הקדוש ברוך הוא בדין הוא 

, ושם במדרש האריך במעלת השלום. על זמן נותן לו את בריתי שלום"אמור הנני 

בריאת אדם הראשון מבואר בחז"ל בשעה שרצה הקב"ה לברוא את האדם נמלך 

 אל אומר במלאכי השרת וכמה צדדים היו וחד מנייהו )בראשית רבה, ח ה( "שלום

וד מדוע קטטה, ויש לעמ כולוקטטה", מבואר דהאדם מצד עצמו הוא  דכוליה יברא

 כן הוא האדם שכולו מלא מריבה.

הנה הבריאה על כל פרטיה וחלקיה נבראה חסרה, אך היא מצד עצמה אינה 

. והאדם נברא חסר זיכולה להתעלות ותלויה במעשי האדם האם ירומם או יחריבם

על מנת שיחפוץ להתעלות ולהדבק בה' ולולי שהאדם תמיד מרגיש בקרבו חסרות 

 '.לא היה חפץ להדבק בה

 שלמות -שלום 

כל מתבונן יראה ששורש "שלום" ו"שלמות" שווה, ובהכרח ששלמות מביאה 

לידי שלום. וביאור העניין, חסרון השלום בעולם הוא מחמת שכל אדם מרגיש 

בתוך עצמו חסרון ובטעותו חושב שהחסרון יתמלא על ידי שישפיל את חבירו 

ל מנת שיתעלה בעבודת ה' וכמו עבעצמותו ויתגאה עליו ואינו מבין שחסרונו הוא 

 שנתבאר.

אמנם מאידך יש באדם כח נגדי של גאוה משום שנברא יחידי )עי' סנהדרין לז.(, 

נמצא שבכל אדם יש ב' כוחות מנוגדים כל הזמן, כח המושך לשפלות וכח המושך 

 .חלגאוה. והמתבונן יראה שאלו הם ב' צירים שעליהם סובב כל מעשי אנוש

 

                                                
 עי' קהלת רבה, ז א יג[( דמבואר כן ועי' מסילת ישרים פרק א' דמבואר כן מדבריו. ז

במשנה אבות )ג ב( אלמא מוראה של מלכות איש רעהו חיים בלעהו", ועי' בדרך החיים שם, ובנתיב האמת פרק  ח

 לו ויש בזה אריכות ואכמ"ל.ג' שביאר ש"בלעהו" מחמת ב' כוחות א
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 י שלמותתורה מביאה ליד

החכם שבאדם לימדנו )משלי, ג יז( "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". יש 

 נתיבותיה של תורה מובילים לידי שלום.  כללעיין היאך 

אך לפי מה שנתבאר לעיל הדברים מבוארים. דחסרונו של האדם אינו יבנה על 

סרון הוא כיון שכל הח השלמת עצמוידי התנשאות והשפלת חברו אלא רק על ידי 

על מנת שהאדם ידבק בבוראו וכל נסיון להשלים את עצמו בדרך אחרת לא מהני 

לחסרון. מה שאין כן השלמה על ידי קיום התורה והמצוות הרי הם משלימים את 

האדם עצמו וממילא אין לאדם סיבות למחלוקת שהרי הוא מושלם ומה לו לחפש 

 התנשאות והשלמה אצל בני אדם.

שלום", רצה לומר כל מעשיה של תורה  -וק "כל נתיבותיה וזוהי כוונת הפס

 מביאים את השלום. 

 תורת חסד

 וסופה, חסד ואמצעיתה, חסד תורה של ובתנחומא )בובר, חיי שרה, ב( "תחילתה

חסד". והמכוון כמו שנתבאר שתכלית התורה להשלים את האדם וכאשר האדם 

במה שאמר שכל התורה היא שלם אין הוא מבקש להשפיל את חבירו. וזה המכוון 

חסד דכיון שהאדם שלם בפני עצמו כלפי אחרים הוא מיטיב ואין לו כל סיבה 

 להרע להם.

כלי ובזה מבואר טוהר לשונם של חז"ל )במדבר רבה, שם( "לא מצא הקב"ה 

אלא שלום", ביאור, כאשר הקב"ה רוצה לשלוח ברכה לעולם מחפש  מחזיק ברכה

שתשאר היא כברכה ולא תהפך ח"ו לקללה, ולכן הוא מקום להשרות את הברכה 

צריך לזה שלום, דבלא שלום אפשר שהדבר יהפך לקללה נמצא שתכלית הברכה 

 תתהפך.



 

 טועמ'  -אספקלריא 

 

 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 שלימות עשיית רצון ד' -שלום 

י ָשלֹום יתִּ ת ְברִּ י ֹנֵתן לֹו אֶּ ְננִּ י ָשלֹוםָלֵכן ֱאֹמר הִּ יתִּ ת ְברִּ י ֹנֵתן לֹו אֶּ ְננִּ   . )כה, יב(. )כה, יב(ָלֵכן ֱאֹמר הִּ

  --ו קוראים פסוק זה 'הנני נותן לו את בריתי שלום' ו קוראים פסוק זה 'הנני נותן לו את בריתי שלום' כאשר אנכאשר אנ  --במבט ראשון במבט ראשון 

יכולים אנו לתמוה מעט. ברור לנו הדבר כי מסירות נפשו של פנחס עבור קנאותו יכולים אנו לתמוה מעט. ברור לנו הדבר כי מסירות נפשו של פנחס עבור קנאותו 

לכבוד ה' ראויה להערכה ולתגמול הולם, אבל שלום?! מדוע דווקא שלום?! שכר לכבוד ה' ראויה להערכה ולתגמול הולם, אבל שלום?! מדוע דווקא שלום?! שכר 

זה היינו מניחים עבור אהרן אוהב השלום ורודף השלום, המקריב את קרבן זה היינו מניחים עבור אהרן אוהב השלום ורודף השלום, המקריב את קרבן 

מים, עבור משה שוויתר על כבודו והלך לאוהלי דתן ואבירם למנעם מים, עבור משה שוויתר על כבודו והלך לאוהלי דתן ואבירם למנעם השלהשל

אבל פנחס?! הוא הרי הרג את זמרי, ואף עורר בכך את זעמם של אבל פנחס?! הוא הרי הרג את זמרי, ואף עורר בכך את זעמם של   --מהמחלוקת מהמחלוקת 

השבטים שטענו כנגדו 'ראיתם בן פוטי זה וכו' ' , אין ספק שקידש הוא ש"ש וכו', השבטים שטענו כנגדו 'ראיתם בן פוטי זה וכו' ' , אין ספק שקידש הוא ש"ש וכו', 

  אבל שלום לא בא מכך, מדוע קיבל הוא את שכרו בברית שלום?!אבל שלום לא בא מכך, מדוע קיבל הוא את שכרו בברית שלום?!

משהו במשקפי התורה  -ולם כשנתבונן מעט, נראה כי אם נשאר בקושיא זו א

 שלנו עקום מעט.

וזה מחמת ששלום אינו שביתת נשק והפסקת אש, שלום גם אינו חיים גדושי 

אמת כי נמנים הם בין תוצאות ואולי אף  -אחוות רעים עזה בין כל בני האנוש 

 אך הם אינם מהותו של השלום. -מאפייני השלום 

 -לשון שלימות הוא, כלומר חיים מושלמים בכל פרטיהם  -משום ששלום 

 והתנאי הבסיסי לכך היא עשיית רצון ד' בשלימות!

הרי מחריב והורס ומשחית  -כאשר אדם חלילה אינו עושה רצונו של מקום 

וכי זה שלום יקרא?! ראשיתו של השלום הוא עשיית רצון ד'  -עולמות הוא 

עולם המכיר את עולמו הוא שיודע מהו טוב ומהו רע, מהו בשלימות, כי בורא ה

 זהו שלום! -ולכך עשיית רצונו בשלימות  -בניין ומהו חורבן 

 רשעים ממעטים השלום -ת"ח מרבים שלום 

א''ר אלעזר א''ר חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך '

' )כריתות כח:(, ע"י לימוד אל תקרי בניך אלא בוניך למודי ה' ורב שלום בניך



 

 טזעמ'  -אספקלריא 

 

התורה בא השלום לעולם, משום שבניין וקיום העולם הוא ע"י לימוד התורה, וזהו 

משום שזוהי הסיבה שמרבים  -הת"ח 'בונים'  וגם הטעם שדווקא בהקשר זה כונ

כי שלום הוא בניין וקיום החיים השלמים על  -שלום הם בלימוד התורה 

 ד התורה.מתכונתם, דבר הנעשה ע"י לימו

גרש כי נוהרשעים כים ')ישעיה מח, כב(,  'לרשעים ה'אין שלום אמר 'ומנגד לזה: 

-)שם נז, כ 'י לרשעיםקאין שלום אמר אל .וטיט השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש

חביב הוא השלום שלא נתנו הקדוש ברוך הוא לרשעים, שנאמר אין שלום 'כא(, 

שלום שנתנו הקדוש ברוך הוא לפינחס אמר ה' לרשעים. דבר אחר, חביב הוא ה

הרשעים  -)דברים רבה פרשה ה טו(  'הנני נתן לו את בריתי שלום בשכרו, שנאמר

והשלום אינם יכולים לשכון בכפיפה אחת משום שהרשע פועל את הפעולה 

 ממעט את השלום, מחריב את העולם והורסו במעשיו הקלוקלים. - תההפכי

הרבה הוא את השלום, בכך  -נהפוך הוא  -ם פנחס במעשהו לא מיעט את השלו

שהרג את זמרי ומנע את ישראל מלחטוא בבנות מואב ומדין השיב הוא את 

 ולכך זכה בברית השלום. -את שלימותו של העם והעולם  -השלום 

להיות מלאך הברית. כי עניין הברית הוא  -ולדבר נוסף זכה פנחס שהוא אליהו 

ערלה. ואף שנראה כי פעולת הברית היא פעולת להשלים את גוף האדם מחסרון ה

אין  -אלא פעולת שלימות היא, כי עשיית רצון שמיים  -אינו כן  -היזק וחיסרון 

 שלימות מבלעדיה.

יתכן ועלינו לעדכן את מבטנו מהו 'שלום', להבין ולהתבונן שכאשר אנו עושים 

אין  -ים בעיניהם אף אם לא יהיו מרוצים מכך אי אלו חכמ -את רצון ד' בשלימות 

 היפך, זהו השלום האמיתי! -בכך הפרת השלום 

 ועושה שלום במרומיו ישכין שלום במעשינו, אכי"ר!



 

 יזעמ'  -אספקלריא 

 

הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות המועדים ב כ"ג מח"ס מאור יעק

 וחדשי השנה

 בענין תדיר ושאינו תדיר וברכת שהחיינו בבין המצרים

ְלַבד ר ַלתעֹ  מִּ ר ַהֹבקֶּ יד ְלֹעַלת ֲאשֶּ ת ַתֲעשּו ַהָתמִּ ה )כח, כג( אֶּ  ֵאלֶּ

מלבד "כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידין קודמין למוספין וכו' שנאמר "

 א(.")משנה זבחים פט ע "עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה

ברכת שהחיינו  לענין 1ומטעם זה שתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם כתבו הפוסקים

כ שהחיינו, כי תדיר ואינו תדיר תדיר "על הפרי שיברך תחילה את ברכת הפרי ואח

קודם, וכיון שאנו נוקטים לברך בשעת אכילה וקיבלנו עלינו את ברכת שהחיינו על 

 פרי חדש כחובה אין לחשוש להפסק.

ג שלכתחילה נכון לברך "א( כתב בשם הפמ"אמנם במשנה ברורה )סי' רכה סקי

 . 2שהחיינו קודם ואחר כך יברך ברכה הראויה לה וכו'. וכן פסקו עוד כמה פוסקים

והעולם נהגו לברך תחילה הברכה "ל: "ה( כתב וז"והערוך השלחן )סי' רכה ס

שעל הפרי ואחר כך שהחיינו, וכן ראיתי לגדולים שכתבו כן מטעם תדיר ושאינו 

ברכת שהחיינו, ולא שייך  ד נראה להקדים"תדיר תדיר קודם ועוד טעמים, ולענ

כאן טעם תדיר, דטעם תדיר אינו אלא כשחיוב שניהם באים כאחת, אבל כאן 

ברכת שהחיינו חל קודם דעיקר ברכת שהחיינו היא על הראייה לא על האכילה, 

אלא שאנו נוהגים לברכה בשעת האכילה אבל ברכת הפרי היא רק בעת האכילה, 

הא הפסק בין הברכה לאכילה, ולכן יש ועוד, דבכל ברכת הנהנין צרך שלא י

 ל."עכ "להקדים ברכת שהחיינו וכן אני נוהג

                                                
א )בהוספות למעשה רב אות כא( דרך החיים "א( הגר"ה: מאמר מרדכי )סי' רכה סק"וכן פסקו רוב הפוסקים וה 1

א בהוספות עמ' יב( "א )אורחות רבינו ח"מ סי' תנ( החזו"ת אבני נזר )חו"ו( שו")בסידורו( באר היטב )סי' רכה סק

ל )ס' מרא דשמעתתא אות עט( וכן מנהג הספרדים כמו שכתב בשדי חמד )אסיפת "והגאון רבי משה אורי פריינד זצ

א )סי' נו( שכן "ת יוסף אומץ להחיד"א סי' רלו( ובשו"ת הלכות קטנות )ח"דינים מערכת ברכות סי' ב אות ה( ובשו

ג סי' "דעת )ח ת יחוה"ק כד( בשם חבל פוסקים שכן המנהג, וכן פסק בשו"המנהג, וכן כתב הכף החיים )סי' רכה ס

 טו(.

 ב(."א סי"ד( ובעל התניא )סדר ברכת הנהנין להרב פי"ח( הקיצור שולחן ערוך )סי' נט סי"החיי אדם )כלל סב ס 2



 

 יחעמ'  -אספקלריא 

 

ג( כתב שדעתו היה לברך שהחיינו "אך האשל אברהם בוטשאטש )סי' רכה ס

קודם ברכת הפרי, ומכל מקום כיון דאיתמר בשם הרב הלכות קטנות לברך ברכה 

 . 3דהפרי תחילה אין לשנות מזה, עיין שם

ח )דיני ברכת שהחיינו( שכתב דעביד כמר עביד ודעביד כמר "מהרי ועיין בליקוטי

 . 4עביד

ובכל ענין, אף אלו הנוהגים לברך שהחיינו קודם אם פתח בברכת הפרי ושכח 

לברך שהחיינו קודם כתבו הקיצור שולחן ערוך )שם( והקצות השולחן )סי' סג 

הפסק, וכן כתב  ה( שיברך לאחר מכן שהחיינו לפני הטעימה ואין חשש משום"סק

 במשנה ברורה )שם(.

 ברכת שהחיינו בבין המצרים

ז( שטוב ליזהר מלומר שהחיינו בין "והנה כתב השולחן ערוך )סי' תקנא סי

ק צט( בשם "המצרים על פרי או על מלבוש וכו'. וכתב המשנה ברורה )שם ס

האחרונים שאשה מעוברת תאכל פרי בלא שהחיינו דשמא תתאוה ויגרם נזק לה 

לוודה, וכן חולה גם כן מותר שהפרות פותחין לו תאוותו לאכל דברים טובים ו

 כ."ובמקום חולי לא קבלינן עלה ע

ח( בשם האחרונים שאם בטעות נטל פרי "וכתב השערי תשובה )סי' תקנא סקי

חדש בבין המצרים ובירך עליו בורא פרי העץ וחייב עתה לאוכלו שיברך גם 

 שהחיינו. 

רת וחולה הנצרכים לאכל פרי חדש כתב המשנה ברורה שלא וקשה, שלגבי מעוב

ת התעוררות תשובה )סי' שמז( ליישב, שאין זה דומה "יברכו שהחיינו. וכתב בשו

למי שבירך בטעות, כיון שברכת שהחיינו נתקנה על השמחה שיש באכילת פרי 

 חדש, ובנטל בטעות פרי חדש ובירך, למעשה יש לו עכשיו שמחה ולכן צריך לברך

                                                
ז מה שכתב הפסקי תשובות סי' רכה שדעת האשל אברהם בוטשאטש לברך שהחיינו תחילה היינו לפי מה "ולפ 3

( שדעת הבוטשאטש לברך על הפרי 32שו )סי' רכה הע' מס' שסבר מדעת עצמו, ומה שהביא במשנה ברורה של דר

 תחילה היינו לפי מה שמסיק כהלכות קטנות ואין בזה סתירה
ר נתן אדלר "והחתם סופר )בהגהותיו לשלחן ערוך סי' רכה( כתב לברך ברכת הפרי קודם, אלא שהביא מרבו מוה 4

ת כתב סופר )סי' כה( "צאצאיו אחריו, כמובא בשושסבר לברך שהחיינו תחילה, ולכן כך נהג החתם סופר בעצמו ו

 א סי' כו(. "ת דעת סופר )ח"ושו
 



 

 יטעמ'  -אספקלריא 

 

שהחיינו, מה שאין כן חולה ומעוברת שהתירו להם מחמת חוליים לאכול פרי 

חדש בזמן שכל העולם נוהג שלא לאוכלו וברצונם גם הם לא היו אוכלים את 

הפרי עכשיו ויש להם עגמת נפש ולא שמחה, ולכן אינם מברכים שהחיינו. וכעין 

 . 5(30ג הע' "המצרים פ ל כמובא בהל' חג בחג )בין"ש אלישיב זצ"זה ביאר מרן הגרי

                                                
ח קניבסקי אות ה( שכיון שאוכל מפני פיקוח "ב הערות הגר"א ביאר )קרא עלי מועד פ"ח קניבסקי שליט"ומרן הגר 5

 נפש שחושש שהוא ימות אם לא יאכל לא שייך שיברך שהחיינו והגיענו לזמן הזה.

 



 

 כעמ'  -אספקלריא 

 

פוקס, מח"ס  יעקב יצחק הרב/  זמןה הלכות

 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'

 שנה לחורבן בית שני )ג' תתכח( 9141 -בין המצרים תשע"ז 

 מגילת איכה א, ג – מקור השם: "כל רדפיה השיגוה בין המצרים"

ביותר להתקרב לבורא  עפ"י ספרי המחשבה החסידות והקבלה זמן המסוגל

בין המצרים". ובפרט  – וההשיגיה יתברך )מלך בשדה( כנרמז בפסוק: "כל רדפ

שבתות בין המצרים מעלתם גדולה משאר שבתות השנה, שאין בהם מנהגי 

 אבלות כלל )מאור ושמש פרשת דברים(.

* 

 מנהגי אבלות מכניסת בין המצרים עד כניסת חודש אב

 זהירות מסכנה

חן ערוך )תקנא( ובאיכה רבה, במשך שלשה שבועות אלו שולט כמבואר בשול

אותיות  –בשעות הצהריים קטב מרירי )"מקטב ישוד צהרים" )תהילים צא'( צהרים 

 מיצרים. בין השעות הרביעית והתשיעית של היום

 15:00 - 11:00בין השעות 

 על כן יש להיזהר בדברים הבאים:

 דאי שלא להכותם בשעות אלו.אין לכעוס על הבנים והתלמידים ובו א.

 להיזהר שלא ללכת יחידי במקומות שוממים אלא לצורך מצוה. ב.

אין ללכת בין חמה לצל )היינו על קו בו מסתיים צל ומתחיל אור השמש,  ג.

 לאורכו(

להימנע מפעולות כירורגיות, כולל עקירת שן, ניתוחים, בדיקות חודרניות ד. 

 אלו. פרט לצורך דחוף או בדיקת סוכר וכדומה. וחיסונים לתינוקות וכדומה בשעות

אף שטיולים מותרים עד ר"ח מנחם אב יש להימנע ממסלולים למיטיבי לכת ה. 

 וכדומה( או פעולות שיש בהם סיכון. )"סנפלינג", "אומגה"



 

 כאעמ'  -אספקלריא 

 

אין איסור לרחוץ בים או בבריכה עכ"פ עד ר"ח אב )לבני אשכנז( או עד "שבוע  ו.

ונתפשט מנהג, שמי שלא רחץ בים לפחות פעם אחת קודם  שחל בו" )לבני ספרד(.

אין  –י"ז בתמוז לא יתחיל בימי בין המצרים. לדעת מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א 

שכך נהגו בירושלים  לזה כל מקור בהלכה. ושמעתי ממרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל

בזמנים שנסיעה לים הייתה אירוע מסעיר ומרגש וחששו לדברי "יסוד ושורש 

העבודה" שראוי להימנע מלהתענג בימים אלו. ומ"מ אין בכלל זה בריכה, וודאי 

שמותר לשחות בבריכה לצורך בריאות.מכל מקום, אין להיכנס לים סוער. ולהיזהר 

 .11:00-15:00 אף בבריכה מקפיצות ראש וכדומה בפרט בין השעות

* 

 )מי"ז תמוז עד משנכנס מנחם אב( מנהגי אבילות

שנים רק לבני אשכנז  –ין המצרים" נוהגים ארבעה עניני אבלות מכניסת "ימי ב

 ושנים גם לבני ספרד.

איסור  (3 גם לבני ספרד: איסור נישואין (2איסור תספורת וגילוח  (9 לבני אשכנז:

 ריקודים ונגינה 

 הגבלות בברכת שהחיינו.  (4 

 איסור תספורת וגילוח 

רק בשבוע שחל בו תשעה באב,  – מי"ז בתמוז. לבני ספרד –לבני אשכנז  זמנו:

אמנם, בכף החיים, שגם לספרדים ראוי. להחמיר מרח' אב וכן לשון בן איש חי 

)א'( דברים י"ב: " ראוי להחמיר מראש חודש אב והמקל עד שבוע שחל בו אין 

 גוערים בו"

 מותר לבן אשכנז לספר בני ספרד בימים שמותר להם.הערה: 

* 

וף פרט לשיער שפה עליונה המעכב את האכילה עד כל שיער הג - לאיש האיסור:

 שבוע שחל בו. 
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( אין מספרים אותם. ויש מחמירים אף לפני כן 6 – 7משהגיעו לחינוך )גיל  קטנים

מצד עוגמת נפש לגדולים. ובמקום הצורך יש להקל לקטן שלא הגיע לחינוך עד  –

 שבוע שח"ב )פמ"ג וחיי אדם( 

ה" מותר )קובץ מבית לוי ג, עמ'  –מלאת שלש שנים המקפידים לגלח ביום  "ָחַלקֶּ

 כ(

 היתרים מיוחדים:

המוהל, הסנדק ואבי הבן מותרים כבר בליל הברית עד שבוע שחל  – בעלי ברית

 בו)שער הציון,ד ( ובמצב של ניוול גדול יש להקל גם לקווטאר )חת"ס(

מותר להסתפר מערב שבת, ובשבט הלוי שכיום לא נהגו  – הברית בשבת

 תפר.להס

כשייגרם הפסד ממש )פיטורין וכדומה( רק עפ"י חכם ורק עד שבוע  – הפסד ממון

 שחל בו )שו"ת אגרות משה ד, ק"ב וה, כ"ד(

יכול להקל עד ר"ח אב לאחר מכן, אם  –חל יום ל' על שאר קרובים  – אבל ר"ל

 מנוול יקל בתער אך 

 לא במספריים או מכונת גילוח.

* 

מסתפר. אך לא לשבת העלייה לתורה )דגול כל שבעת ימי המשתה  – חתן

  מרבבה ,א(

  (17מותר כל בין המצרים )לקט יושר עמ'  – צורך רפואה

גזיזת ציפורניים מותרת לכל העדות עד שבוע שחל בו, גדלו הציפורניים  הערה:

 עד מאד, אפשר בשינוי אפילו בתשעה באב עצמו )בן איש חי(.
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 נישואין ושידוכין

בארץ ישראל נהגו להינשא  –בני ספרד  אין נושאים כלל. –אשכנז  בני –נישואין 

עד ר"ח אב, ולא עד בכלל )שו"ת יחווה דעת א, לו(. ובפרט אם כשידחו הנישואין, 

 ידחו לזמן רב.

מן הדין מותרים אף לרקוד )אגרות משה  -ריקודים  אשכנזים בחתונת בני ספרד:

הריקודים )שו"ת מנחת יצחק ד, שם( ויש שכתב שעדיף שייצאו האשכנזים בזמן 

 פ"ד(.

נגן אשכנזי רשאי לנגן בחתונת בני ספרד לפרנסתו )ביאור הלכה תקנ"א  –נגינה 

 בשם הפמ"ג(

מותרים לכולם, אפילו בתשעה באב עצמו )שמא יקדימנו אחר( ובכף  –שידוכים 

החיים שיש בני ספרד שנהגו שלא לעשות מסיבת "אירוסין". בני אשכנז, עושים 

שבע  סעודת בת "אירוסין" בכיבוד קל אפילו עד ר"ח אב ובשירה בפה בלבד.מסי

מותר בשירה ללא נגינה ואפילו בליל י"ז תמוז )גדולי ירושלים( וכלשון  –ברכות 

 שבט הלוי ג, קנ"ז: "ללא ריקודים ומחולות וללא שמחה יתירה".

 ריקוד נגינה ושירה

"ב תקנא, ט"ז( האיסור אף לקטנים ניגון וריקוד אסורים כל ימי בין המצרים )משנ

 שו"ת אגרות משה ד, כא. 6 – 7משהגיעו לחינוך גיל 

 היתרים מיוחדים

המתפרנסים מלימוד נגינה לתלמידים, אם יש הפסד ודבר אבד מצד . 9

מותר. )שו"ת זכר שמחה, שו"ת מהר"ם שיק  –התשלומים או איבוד זמן הלימוד 

מידים בינם לבין עצמם בביתם אסור להם יו"ד, שסח ושו"ת ציץ אליעזר( אבל התל

שבועות אין מצוי שייפגם כושר נגינתם  לעשות חזרות, כיון שבזמן קצר של ג'

 )שו"ת בצל החכמה ג, ס"א(.

 עד רח' אב. -מותרים  הלחנה, עיבוד ועבודות אולפן לצורך מקצועי. 2
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קה מותרת נתינת קצב להתעמלות )לא למחול אירובי( ומותרת תרפיה במוזי.3

נהג עייף בדרכו מותר לשמוע נגינה שלא יירדם, אמנם למרן הגראי"ל שטיינמן 

 שליט"א עדיף שיחנה בזהירות[ בשולי הדרך וינוח.

 לדעת רוב הפוסקים מותרת שירה בפה אפילו במקהלה עכ"פ עד ר"ח אב.. 4

 ברכת שהחיינו

המצרים אין לברך ברכת שהחיינו כל ימי בין  –לדעת השולחן ערוך והאריז"ל 

מותר אף בימי החול. למשנ"ב,צח ושעה"צ וכן בכף החיים  –להגר"א  כולל שבתות.

מותר גם בשבת שבאב  –מותר. ולגר"ע יוסף זצ"ל  –שבשתי השבתות הראשונות 

מילה )אשכנז(  –ואפילו על בגד חדש. שהחיינו על מצוות: מברכים גם בימים אלו 

 פדיון הבן, הולדת בת )שבט הלוי(

מותרת בין בחול בין בשבת )שולחן וכסאות, מקרר חדש,  – ב והמטיבברכת הטו

קניית בגדים חדשים מותרת לכתחילה )עד ר"ח אב( אלא שבבגד  רכב משפחתי(

יניחנו  -. פרי שלא יימצא עד אחרי ת"באשמברכים עליו שהחיינו, יש לנהוג כנ"ל. 

י חדש ולא ברך אכל פר ב.יש לברך בחול )רמ"א ומ"ב(.  -לשבת, יתקלקל עד שבת

לא יאכל ממנו יותר, ויאכל אחרי בין המצרים מפרי חדש אחר ויברך  –שהחיינו 

על פרי חדש: לאבני  –ברך בטעות ברכת הפרי ג. בכוונה לפטור הנ"ל )כף החיים( 

מעוברת ד.  יברך שהחיינו. –יאכלנו בלי שהחיינו. לשע"ת וכה"ח  –נזר או"ח תכ"ח 

בלי  –החדש מותרים בשעת הצורך לאוכלו. למשנ"ב או חולה ר"ל, הזקוקים לפרי 

 מברכים שהחיינו. –לגר"ע יוסף זצ"ל  שהחיינו.

 מסיבות סיום

 מותרות אפילו בסעודה או בנאומים, בשירה בפה בלבד.

יש מקפידים באופן מיוחד בימים אלו לומר לפני ברכת המזון מזמור קל"ז: "על 

מקור  –בכל ימות החול כל השנה נהרות בבל" וכן נוהגים לדעת מג"א ומשנ"ב 

 חיים תקנא, י"ז. 
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הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 בשבת ברומחת ממוקצה בלקיחת אם יש איסור טלטול 

ן ָסלּוא ְנשִּ  י בֶּ ְמרִּ ית זִּ ְדָינִּ ת ַהםִּ ר ֻהָכה אֶּ ה ֲאשֶּ ְשָרֵאל ַהֻםכֶּ יש יִּ  יא ֵבית ָאבְוֵשם אִּ

י ְמֹענִּ  )כה, יד( ַלשִּ

 בית יד לעצם הנדון(כעין )ההקשר לפרשה הינו לפלפולא בעלמא, 

 וכו' אמר רבי יוחנן ששה נסים נעשו לו לפנחסבגמ' בסנהדרין דף פב: איתא, 

וכו', מבואר שפנחס דקר אותם ולקח אותם כשהם  ואחד שלא נשמטו מן הרומח

ם היה יכול לקחתו ע"י הרומח, ע"ג הרומח, ויש לדון אם המקרה היה בשבת, א

שמת הוא מוקצה מחמת גופו, וכמבואר במשנה בשבת דף קנא. שאסור להזיז בו 

 אבר, וכך נפסק בשו"ע בריש סי' שי"א, אלא שיש לדון כשטלטלו ע"י הרומח.

 באם זהו טלטול מן הצד

השו"ע )סי' שח סעיף כז( פסק שאסור לטלטל עצמות מהשולחן אלא צריך לנער 

השולחן, וכתב הט"ז )ס"ק יח( שיכול לגרור אותם מהשולחן ע"י סכין וכדו', אותם מ

ומשום שטלטול מוקצה כשדוחפו ע"י דבר אחר נחשב כטלטול מוקצה מן הצד, 

 שאין בזה איסור טלטול.

ובבאר היטב )ס"ק לד ובא"ר )ס"ק סב( מתקשים שהט"ז סותר את עצמו, שבסי' 

לדחפו ע"י קנה וכדו', אך הפמ"ג )סי' שח שי"א סק"ב כתב לגבי טלטול מת שאסור 

מש"ז יח( מתרץ, שבסי' שי"א ס"ח מבואר שכל מה שהותר טלטול מן הצד זה 

דווקא כשזה לצורך דבר המותר וכגון שצריך את מקום המוקצה[ אך לצורך דבר 

האסור לצורך המוקצה עצמו[ אין היתר לטלטל מוקצה בטלטול מן הצד, ולפ"ז 

בסי' ש"ח הט"ז דן כשרוצה את מקום העצמות, וממילא זה מיושבת הסתירה, ש

טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, אך בסי' שי"א אוסר משום שרוצה לטלטל את 

 המת עצמו, וזה טלטול מן הצד לצורך דבר האסור. 
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הגר"ז בסי' ש"ח סעיף ס' נחלק על הט"ז, וכתב שטלטול מוקצה ע"י דבר אחר אינו 

ל, ומשום שהסכין נחשבת כידא אריכתא של האדם וזה נחשב כטלטול מן הצד כל

 טלטול מוקצה גמור.

ולהלכה המשנ"ב בסי' ש"ח ס"ק קט"ו פסק כהט"ז, אך החזו"א בסי' מ"ז סק"כ 

 נחלק על הט"ז וסבר שזה נחשב כטלטול בידיים.

וא"כ לגבי טלטול זמרי ע"י הרומח, לגר"ז ולחזו"א זהו טלטול גמור, ולט"ז 

ול מן הצד, אלא שלכאורה גם לשיטתם יש לאסור, שזהו טלטול ולמשנ"ב זהו טלט

לצורך דבר האסור, שמטרת הטלטול היה לצורך הוצאת המת עצמו, וזה אסור 

לכו"ע, אמנם עיין ברש"י בסנהדרין שם שכתב שהוציאו החוצה להראות שלא 

הרגו בחינם, ולפי זה אפשר לומר שלא הוצרך לעצם הוצאת המת אלא רק 

 ה חייב מיתה, ואם כן יתכן שזה נחשב כלצורך דבר המותר, וצ"ע.להראות שהי

 באם הרומח נעשה לבסיס

עוד יש לעיין באם הרומח נעשה לבסיס למת, שבמשניות בשבת בדף קמב. וקמב: 

מבואר שמוקצה שמונח ע"ג דבר היתר, נעשה ההיתר לבסיס למוקצה ודינו 

שי סעיף ז(, ואם כן לכאורה כמוקצה עצמו ואסור לטלטלו, וכך נפסק להלכה )סי' 

 הרומח נעשה לבסיס למת ויש לאסור לטלטלו.

אלא שהמג"א )סי' רסו ס"ק יד( הביא מבעל המאור שכתב שאין איסור בסיס 

אלא רק במקרה שהמוקצה היה מונח על ההיתר מערב שבת, אך אם המוקצה 

ס"ק הונח עליו בשבת עצמה אין ההיתר נעשה לבסיס, ופסקו המשנה ברורה שם ב

 כ"ו.

אך כבר התקשו בפסק זה, שהבעה"מ הוא יחידאה בזה, וכל הראשונים נחלקו 

עליו רש"י שבת דף מז: בד"ה והא, תוס' בביצה דף ב. בד"ה וב"ה, רמב"ן ורשב"א 

וריטב"א בדף קמג. ובדף קנד[, ולכך כתבו בספר אורחות שבת )פי"ט הערה תז(, 

ריש"א שיש לחוש ולהחמיר בזה ובספר הלכות שבת בשבת )פכ"ח סי"ב( בשם הג

 שההיתר נעשה לבסיס.



 

 כזעמ'  -אספקלריא 

 

אלא שבמקרה שהמוקצה הונח בשבת על ההיתר על דעת לנערו מן ההיתר 

בשבת, בזה נקטו שיש להקל למעשה, שכך מבואר ברמב"ן וברשב"א ובריטב"א 

שם, וא"כ אם בדעת פנחס היה לנער אח"כ את זמרי מן הרומח, הרי שהרומח לא 

יש לדון בזה מצד איסור ביטול כלי מהיכנו, אך קצרה היריעה, נעשה לבסיס [ועוד 

 ואי"ה נדון בזה בשנה הבאה.
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין "עשיית קרח בשבת" 

 מים למקפיא כדי ליצור קרח? שאלה: האם מותר בשבת להכניס

 תשובה: ע"ד מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לכתחילה ראוי להחמיר ולימנע מכך.

גם אם המים נקפאו בשבת, או אם  –אך אם מכניס את המים למקפיא לפני שבת 

מכניס את המים למקפיא גם בשבת עצמו, בזמן שהמקרר לא פועל )כגון שמכוון 

 בודאי יש להקל בזה. –( על 'שעון שבת' וכעת הוא מכובה

אם דעתו להוציא את  -ויש לציין שמותר להכניס מים למקפיא בשבת כדי לקררו 

המים טרם שיקפאו, ולא חוששים שישכח וישאיר את המים שם עד שיוקפא )מרן 

 הגריש"א זצ"ל(.

* 

 ד ב ר: ה ר ח ב

 נולד

יסור נולד א[ הנה לא מצאנו איסור "נולד" מדבר נוזל לדבר קרוש, רק מצאנו א

מדבר קרוש להפכו לנוזל, וגם זה רק חומרא של שיטת בעל התרומות, וכותב 

 .מקו"א(הרמ"א )שיח, טז( שנהגו להחמיר בזה רק לכתחילה )והארכנו בזה ב

דבר חדש שלא היה  –ובפרט, ששם מטרתו של האדם להפוך את הקרוש לנוזל 

דש, אדרבה כל קודם. ומשא"כ בהקפאת מים לקרח אין מטרתו ליצור דבר ח

 מטרתו זה להוציא את הקרח מהמקפיא ושזה יופשר ויחזור להיות מים.

בענין "קרח שהופשר", שדעת רש"י )שבת נא, ב( שטעם האיסור כבר הבאנו והנה 

הוא כי זה "דומה למלאכה שבורא את המים הללו". ודעת הרמב"ם )פכ"א מהל' 
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דין למשקין. אולם בנידו"ד שבת הי"ג( שהטען מצד גזירה שמא יסחוט פירות העומ

 לא שייך גזירה, וכן אין כאן "דבר חדש" שלא היה קודם.

 הג"ר בריסק ראב"ד של דבריו את לצטט זצ"ל הגריש"א דמרן בפומיה ומרגלא

 ביצירת "נולד" איסור שאין שאמר תרצ"ד( שיקגו )"הפרדס"; זצ"ל ריגר זליג שמחה

 בשבת. קרח

 מכה בפטיש

"מכה בפטיש". והדבר תלוי האם יתכן חיוב "מכה ב[ יש לדון לאסור מצד 

בפטיש" רק על גמר עשיה או גם על כל עשיית הדבר )עי' רש"י שבת מז, א ד"ה 

 חייב( ואכמ"ל.

 בונה

ג[ בגמ' בשבת )צה, א( אמרו ש"מגבן" חייב משום בונה. ומבאר הרמב"ם )פ"ז 

ה חייב משום בונה, מהל' שבת ה"ו( וז"ל "וכן הלוקח חלב כו' ואם גבנו ועשהו גבינ

 שכל המקבץ חלק אל חלק ודבק הכל עד שיעשו גוף אחד הרי זה דומה לבנין".

כמו עשיית  –ומעתה יש לדון, שגם הקפאת מים ליצור ממנו קרח, יחשב "בונה" 

 גבינה מחלב.

אך יש לחלק, שעשיית גבינה נחשב תולדה של "בונה", כפי הגדרת הרמב"ם 

" שמקבצם ומדבקם יחד לגוף אחד )עי' אבהא"ז שמבאר שיש כאן "קיבוץ חלקים

פ"י מהל' שבת הי"ז(, משא"כ הקפאת מים שאין כאן קיבוץ חלקים. ועוד יש לחלק, 

ששם דעתו של האדם שישאר כך )גבינה( לקיום, ומשא"כ בקרח אדרבה כל 

 המטרה של האדם שיופשר ויחזור להיות מים.

 ג, הלוי שבט ד; י, בשש"כ )וכ"ה מכך ולימנע להחמיר ראוי לכתחילה כאמור עכ"ז

 נה(.

אולם כל זה כשעושה פעולה בידים בשבת )שמכניס את המים למקפיא בשבת(, 

גם אם המים נקפאים בשבת,  –אבל אם מכניס את המים למקפיא לפני שבת 

 מאחר וכאמור כלל לא ברור שיש איסור בהקפאת מים, לכן בודאי יש להקל בזה.
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בזמן שהמקרר לא  –המים למקפיא גם בשבת עצמו  וכמו"כ יש להקל להכניס את

 פועל )שש"כ פ"י הע' יד ע"פ משנ"ב שיח, קו(.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב ומו"צ 

 בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 לזמרי פינחס טומאת

ן ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ  (יא, )כה ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן. פִּ

פינחס  עצמו טימא איך, העולם מקשין: וזה לשונו, כתב( )על התורה כאן ש"הרא

 ואילך הוקם ומשם, לזמרי שהרג עד פינחס נתכהן שלא ויש לומר,. זמרי בהריגת

 על מוזהר והוא ,הוא הדיוט כהן הפחות ולכל ,כהן אביו והרי, קשה אבל. לכהן

 היה ולא, גוסס ומפרכס היה מעליהן ידיו כשהסיר שעדיין ויש לומר. מת טומאת

  ל."עכ, האשה ולא הוא לא מטמא

 להיכנס שאסור לכהן( מג. )נזיר הוא דינא הא, גוססים רק שהיו מהני מה, ותמוה

 ותוספות[. ש"הרא ובפירוש( )ד: נזיר ראה. גוסס של לאהל אף

 ביאור דעת הרא"ש בטומאת גוסס

ימן ש"ע, הביא כי בדין זה כל טומאת כהן לגוסס נחלקו ת. הנה הבית יוסף בס

 רבי שימות, שעה "להחלו", עד רבנן התם: "תנו דגרסינן מג.(, תנאי בגמרא )נזיר

 דורשין משמעות יוחנן, רבי אמר שימות. עד )במדבר ו, ז(, יטמא" "במותם אומר:

 אפילו החלו",מ"ל דאמר למאן בינייהו, איכא גוסס אומר: לקיש ריש בינייהו, איכא

לא", נמצא כי לפי רבי  גוסס אין, שימות עד יטמא", "במותם דאמר גוסס, ולמאן

יוחנן לעולם הגוסס אינו מטמא את הכהן, וכל מחלוקתם היתה מהיכן לדרוש זאת 

במשמעות הפסוק, ואילו לדעת ריש לקיש באמת מחלוקתם היתה בעצם הדין, 

 ימות לגמרי. האם גוסס מטמא הכהן, או אינו מטמאו עד ש

 ש"הרא והביא הבית יוסף שהראשונים נחלקו כיצד לפסוק, וזה לשונו: "וכתב

 על מוזהר אינו כהן בספרים, הכתובה זו גירסא ולפי )שם(, טומאה הלכות בסוף

 דורשין משמעות דאמר לקיש )יבמות לו.(, ריש לגבי יוחנן כרבי לן דקיימא ,הגוסס

 הלכות בעל אבל שימות. עד עליו מוזהר אינו נןלרב ובין לרבי ובין בינייהו, איכא

 ריש במקום ורבא יוחנן, רבי במקום אביי גורס )הלכות טומאה סימן כב( גדולות
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 ורבנן רבי פליגי ולרבא (,.נב קידושין )עיין אביי לגבי כרבא הלכה זה ולפי לקיש,

 ן שנחלקווכיו .ל"עכ הגוסס" על מוזהר כהן נמצא מחביריו, כרבי הלכה ואין בגוסס,

הראשונים בדבר, נחלקו גם הפוסקים שם, כיצד לפסוק דין זה של אזהרת כהן 

 לגוסס. 

על כל פנים נמצינו למדים כי שיטת הרא"ש היא שאין הכהן מוזהר על הגוסס 

כלל. מעתה נבין, כי תירוץ הרא"ש כאן על טומאת פנחס לזמרי, שלא נטמא לו כי 

הן לגוסס, שסובר שאינו מוזהר עליו מכיון גוסס היה, תואם לשיטתו בדין אזהרת כ

 שאינו מטמאו, ולכן יכול היה פנחס להרוג את זמרי בלא להיטמא. 
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 "פנחס זה אליהו"

יְנָחס ן פִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יב ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן בֶּ ת ֵהשִּ ְשָרֵאל ְבֵני ֵמַעל יֲחָמתִּ  אֶּ  יא(  ,)כה יִּ

באשה שמת בעלה ומותרת להנשא, האם היתרה הוא מחמת מעשה  יש לחקור

המיתה שהיה חי ומת, ולפי זה אליהו הנביא שלא מת אסורה אשתו מלהנשא. או 

  שהיתר הנישואין הוא לפי שאין לה בעל, ואף אשת אליהו היא מותרת להנשא.

הכהן, יש אומרים שפנחס הוא אליהו הנביא. מקור  פנחס בן אלעזר בן אהרן 

(, שפגשו רבה בר אבוה לאליהו בבית הקברות קיד ב)מ "בלדעה זו היא הגמרא ב

ושאלו לו והרי אתה כהן הינך ומה אתה עושה בבית הקברות. וביאר שם רש"י 

 . ט)ד"ה לאו( שיש אומרים שאליהו הוא פנחס

, שהרי אם נחשב כמת הרי נאמר ים חימגמרא זו נראה שאליהו הנביא נחשב כאד

", מן המצוות, ולפי שנחשב אליהו כחי היתה טענה עליו כיצד חפשי במתיםנאמר "

  נכנס הוא לבית הקברות.

לפי זה הקשו הפוסקים שאם אליהו נחשב כחי, א"כ אשתו צריכה להיות אסורה 

פסקים וכתבים מלהנשא שהרי בעלה חי. ויש מהאחרונים שתרץ )תרומת הדשן 

(, שאליהו אף שהיה חי נחשב כמלאך, ולכך אשתו מותרת לפי שכל מן קבסי

 .יאהאיסור הוא דווקא על "אשת רעהו" ולא על אשת מלאך

, וכתב שאשת אליהו יבאכן בחכמת שלמה )אבן העזר סימן יז( חלק על יסוד זה

אכן אסורה שכל שלא מת הרי הוא כחי, ואסורה אשתו מלהנשא. וצריך להבין 

 וקת אחרונים זומהו שורש מחל

 

                                                
  ."בקנאו את קנאתי"וכן בפינחס  "קנא קנאתישכתב שבאליהו נאמר " ראה שם ט

 וראה ילקוט שמעוני יחזקאל שסז נאמר על אליהו שהוא אחד מתשעה שנכנסו בחייהם לגן עדן. י
 לדורות אם יהיה אחד כמו אליהו הנביא תהיה אשתו מותרת. וראה שם שכתב שנ"מ יא
 ד נכנס לבית הקברות, ואם נחשב כמלאך אין מקום לשאלה.והוכחתו מכך הגמרא בב"מ שנשאל אליהו כיצ יב
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 מחמת "פעולת המיתה", או כיון שמת שוב אינו בעלה. מיתת הבעל היתרה,

בגמרא בקידושין )יג ב(, שאלו מנין שאשה מותרת במיתת בעלה, ומסקנת 

( סימן כח ח"בהגמרא שם שהיתר מיתת הבעל נלמד מגירושין. ובקובץ שיעורים )

יתה", היינו עצם מה חקר, מהי סיבת ההיתר במיתת הבעל. האם "מעשה המ

שנהפך מחי למת הוא המתיר, ולפ"ז אשת אליהו שבעלה לא מת תהא אסורה, 

והיא סברתו של החכמת שלמה. או שהיתר אשה במיתת בעלה, הוא זה שאין לה 

בעל, והמיתה אינה אלא אך סימן שאין לה בעל, ולכך אף אשת אליהו כשנעשה 

 להנשא. בעלה "מלאך" שוב אין לה בעל וממילא מותרת 

 כשהוא בלבוש גשמי הרי הוא כחי וכשהוא בלבוש רוחני הרי הוא כמת אליהו 

לפי דברי הגמרא שלעיל שנחשב אליהו כחי, יש להקשות, בידוע הוא שאליהו 

". לסמכני ימיני על עמודהוא "מלאך הברית", ומשום כך אומרים בשעת הברית "

יהו נחשב כחי, שוב אינו (, אם אלבליקוטים ח"צ' סי ו"ח ת"שו) ס"חתה והקשה

 למעלה תחומיןאיסור  ישאם  ספק נויש יכול לבוא לברית בשבת, שהרי שבגמרא

 עשרה טפחים ואם יש, אסור לו לאליהו לצאת חוץ לתחום ולבוא.מ

נפרדה  וחדש החתם סופר דרך ממוצעת בדינו של אליהו הנביא. וכתב שמחד 

 דך גופו עדין נמצא בעולם הזה., ומאיבין מלאכי שרת ונמצא למעלהנשמתו מגופו 

וכתב שאם מתגלה בלבוש גשמי הרי הוא כאחד האדם ואז חלים עליו כל דיני 

אדם. אכן כשמתגלה בלבוש רוחני הרי כמת ואינו כחי, וכשבא לברית אינו בא 

אלא בלבוש רוחני ואינו חייב במצוות. ואם כן אשת אליהו ודאי תהא מותרת 

נו כחי, אך מכל מקום עדין כשמתגלה בגופו אזי דינו שהרי נפרדה נשמתו מגופו ואי

  כבשר ודם.

 אשה שמתה וחייתה שוב על ידי נס, האם צריך בעלה שוב לקדשה.

ויש לדון באשה שמתה וחזרה וחייתה על ידי נס, האם צריך בעלה שוב לקדשה. 

והסיבה לכך שסוף סוף ודאי מתה, ונתבאר לעיל שמיתה ודאי מפקיעה את 

 ואם כן שוב צריך בעלה שוב לקדשה. בספק זה נסתפק בברכי יוסףהנישואין, 

 (סק"א יזאבהע"ז סי' )
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על פי המסופר )מלכים א יז כא( שהחיה אליהו  ויש להביא ראיה לפשוט ספק זה,

הנביא את בן האשה הצרפית. ובתוספות ב"מ שהובא לעיל, הקשה שאם אליהו 

המת והרי כהן הוא. ותרץ כיצד הותר לו להחיות את בנה  הנביא נחשב כחי,

  שהיה ברור לו שיחייהו לכך היה מותר משום פיקוח נפש.

והדברים צריכים ביאור. שהרי מת הוא ואם כן מה שייך בו פקוח נפש. ולכאורה 

מבואר שכל שיודע היה אליהו שיחיהו שוב אין לו דין מת, שבאופן זה אין המיתה 

נישואין, זהו דווקא באופן ויש לחדש שאף אם מיתה מפקיעה את ה מוחלטת.

שמציאות זו הינה בלתי הפיכה, אמנם במקום שעתיד האדם לשוב ולחיות שוב אין 

  לזה דין מת ונשארת מקודשת לבעלה.
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

 מלא יו"ד - פינחס

יְנָחס ן פִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ  כה, יא(ַהֹכֵהן ) ַאֲהֹרן בֶּ

שליט"א )פרשתן אות ג( הביא  הרה"ג דוד אברהם מנדלבויםלידידי  בפרדס יוסף

ז"ל שכתב לבאר טעמא מאי נכתב פינחס עם יו"ד.  יג רבינו חיים פלטיאל דברי

 עיי"ש שהביא עוד רבים המבארים דבר זה, והאריך בדבריהם.

עזריה  הרב מנחםכג( שכתב משם  –)מערכת פ"א  להחיד"א בדבש לפי וראיתי

 לישרא שאי ראח אכתב יד, סוף סימן צא( דהנה כתיב ויבמאה קשיטה ז"ל )מאמר 

חסר יו"ד לחומר העוון. וזאת היו"ד אחר אשר  'ישראל' סופי תיבות -)לעיל ח( 

נתיישבה בשמו  השיב את חמתי מעל בני ישראל.החזירה פינחס למקומו, בטעם 

 של פינחס גם כן. עכ"ד

כז( ממדרש  –י מה שכתב רש"י בפרשת ויקהל )לה ונראה לומר בס"ד על פ

ם הביאוטז(  –)במדבר רבה יב  אִּ ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם  – והנשִּ

ם  אִּ  כתיב.והנשִּ

הרי כשמתעצלים נחסרה אות יו"ד, ולהיפך כאשר מזדרזים למצוה נוסף האות 

 ו"ד.יו"ד. וכאן כאשר פינחס נזדרז להרוג את זמרי, נוספה לו האות י

ביתר  שמע שלמהשכתב כן משם ספר  יד החדש –בפנינים יקרים  שוב מצאתי

ביאור, וזה לשונו, ונראה לי לפי מה שאיתא במדרש הנשיאים שנתעצלו במלאכת 

המשכן חיסר הכתוב אות אחת משמם שכן כתיב והנִׂשִאם חסר יו"ד, ונלמד דעל 

יתא במדרש )במדבר רבה ידי העצלות חסרו אות יו"ד, וכיון דמדה טובה מרובה וא

לא ידע איש את קבורתו כד( לפי שנתעצל משה רבינו ע"ה במעשה זמרי, לכך  –כ 

ו(. ללמדך שצריך להיות עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי  -)דברים לד 

                                                
 תלמיד חבר של מהר"ם מרוטנבורג ז"ל יג

 ז"לשמעון בצלאל ניימן לרבי  יד
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לעשות רצון קונו. עכ"ד המדרש. וכיון דפינחס היה לו כאן מדת הזריזות, בדין 

 .טו"ד. וברוך שכוונתי שיתווסף לו אות יו"ד, עכ

יג( )שהיום יומא  –)פרשתן כה  האור החיים עוד נראה לי על פי מה שכתב

דהלולא דיליה זי"ע ועכי"א(. וזה לשונו, ובדרך רמז יתבאר על פי דבריהם ז"ל 

שאמרו פינחס הוא אליהו )ילקוט רמז תשעא(, אשר הוא עתיד לבשר עם בני 

וב במה זכה למעלה זו, להשיב לב בנים ישראל בגלות האחרון. וכאן הודיע הכת

ז(. והוא  –על אבות. ואמרו ז"ל אין אליהו בא אלא להרבות שלום בעולם )עדיות ח 

כפל לומר שתי קנאות,  – בקנאו את קנאתיוגו'  השיבוגו'  פינחס בן אלעזראומרו 

קנא לרמוז לקנאה שקנא בזמן זה, ולקנאה שקנא פעם שניה בימי אחאב, כאומרו 

לרמוז לשתי קנאות,  -קנא קנאתי י(, גם שם כפל לומר  –)מלכים א, יט לה'  קנאתי

 – לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלוםאחת בימי משה, ואחת בימי אחאב. 

'ברית וזה יקרא  "עשרה עממין",שהוא הברית שכרת עם האבות לתת להם 

וא זה אשר יעשה כי אז יהיה שלום בכל העולם, ברית זה יהיה לו, כי ה –השלום' 

 את הדבר הזה וכו' שם. 

לרמוז על הברית שכרת עם  -וזה אפשר שמרמז היו"ד יתירה על "עשרה עממין" 

  האבות לתת להם "עשרה עממין" שברית זה יהיה לו, ודו"ק.

                                                
אמנם מה שכתב בראש דבריו, דצריך בירור למה בכל התורה כתיב פנחס בלא יו"ד, וכאן כתיב פינחס ביו"ד.  טו

ג( דכתיב פנחס  –פינחס כתיב עם יו"ד, לבר משמואל )א, א תמוה, כי בכל החמשה ועשרים מקומות בתנ"ך שכתיב 

 )ערך פינחס(.בקונקורדנציה בלא יו"ד, כמו שתראה 
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו', 

 הכוונה לפינחס בן אלעזרהצעה ש –אהרן הניח בן כמותו 

ְשָרֵאל ְבקַ  י ֵמַעל ְבֵני יִּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ ת פִּ ְנאֹו אֶּ

י ְבתֹוָכם  ְנָאתִּ  יא( )כה,קִּ

כתב רש"י ייחסו הכתוב אחר אהרן, ובעצם רש"י בא לתרץ מה החידוש שהתורה 

שהרי פשוט הוא שאם הוא בן אלעזר באה לפרט שפנחס הוא נכד של אהרן 

 ממילא הוא נכדו של אהרן?

ואילו  ,א זוטרתא שאהרן הניח בן כמותו שהמשיך את דרכותוהנה כתוב בפסיק

[. ועיין משך חכמה בעניין זה ב"ונאספת אל עמך"משה לא הניח בן כמותו 

 .לא מצאנו כתוב באלעזר שהיו בו את המעלות של רודף שלוםלכאורה ו

שימש ששמספיק שאלעזר בנו בלט בהמשך דרכו של אהרן בכך  רנאמואם 

שו"ת )וכתב החתם סופר  הרי גם למשה רבינו היו בנים,, יובכהונה גדולה תחת

שיראת שמים מופלגת היתה להם, שלכן  (סימן יב ,אורח חיים – חלק א "סחת

 ., עי"שחשב משה שהם מתאימים להנהגה במקומו

הרשמי, שאצל אהרן אלעזר בנו קיבל את  ודוחק לתרץ שהעיקר זה התפקיד

התפקיד הרשמי שנהיה כהן גדול ואילו בני משה לא קיבלו את תפקיד ההנהגה 

עבודתו של הרשמית, כי בכל אופן בעם ישראל לא העיקר התפקיד הרשמי אלא 

 .האדם ומעלתו העצמית

אמנם יתכן שאלעזר הכהן אכן זכה להמשיך את מעלותיו של אביו והיה אוהב ו

שאף בלאו הכי הענין מיושב היטב  נראה לחדששלום ורודף שלום וכו', ואולם 

  .פנחס בן אלעזרמצד 

שפנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הכתוב יחס אותו אחר אהרן והיינו, שיש לומר, 

מילא את תפקיד אהרן והמשיך את דרכו של אוהב שלום אכן לומר לך שהוא 

 כבנים.הרי הם בנים בני וורודף שלום באופן בולט וברור, 
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 ברית כהונת עולם

 (זבחים קא)הגמרא כדברי , וית"שבורא הכי הנה פנחס קיבל את בריתי שלום מ

 לכהונת עולם רק לאחר שעשה שלום בין השבטים בסוף ימי יהושעזכה שפנחס 

שרצו להילחם כנגד בני גד ובני ראובן שבנו מזבח וחשדו בהם שעשו זאת לצורך 

עשה שלום שהוכיח שכוונת בניית המזבח היה רק לשם  עבודה זרה, ופנחס

 .[שמים

ולדעה בגמרא שהוא אליהו הנביא, הרי הוא בא מברית לברית לכפר ולהמליץ 

טוב על עם ישראל, וגם הוא אחראי על כל הבשורות הטובות כפי שאומרים 

בזמירות של מוצאי שבת. והוא בקרוב ישיב לב אבות על בנים ולב בנים על 

 אמן ואמן. ,אבותם

* 

 נתעברה נשמת פנחס בנשמת בני אהרן

הרה"ח ר' ראובן פאלאטשעק  ,יהודי יקרהוסיף לי במונרו, שבקרית יואל ובהיותי 

שבעת שהרג פנחס את זמרי, מרוב פחד הקמים הקדוש שכתוב בזוהר  ,שליט"א

נדב  –עליו מבני שמעון פרחה נשמתו ונתעברה בו נשמתם של שני בני אהרן 

כי במעשהו שעשה בלי ציווי מפורש ממשה אבל על דעת משה ולרצונו,  .ואביהוא

, ולכן כבן אהרן ממשואם כן אכן פנחס נחשב  .בזה תיקן את עוון שני בני אהרן

 נחשב שאהרן הניח בן כמותו בפנחס למרות שהוא נכד בכל זאת הוא כשני בניו.
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 בה' )מנצ'סטר(שערי תשו

 בו בעצמו!! -קנאים פוגעים בו 

ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ י ְבתֹוָכםוגו'  פִּ ְנָאתִּ ת קִּ  וגו'. )כה, יא( ְבַקְנאֹו אֶּ

לפעמים רואים מצב שהחילול ד' בולט והלב כואב לראות ולהסתכל, אבל ידינו 

ל. כמובן מתפללים, והרצון עז קשורות בלי היכולת לתקן או למחות באופן שיועי

לעשות משהו רציני שבאמת יועיל, אבל המציאות מחייב שלא ניתן האפשרות 

 להתערב בפועל.

לא בכל מצב ולא בכל זמן בידינו לילך בדרכו של פנחס שזכה להיות נוקם נקמת 

כמבואר בחז"ל )ע' רש"י ס"פ בלק(  -ד' ונקמת ישראל, ובצירוף כמה וכמה ניסים 

קן החילול ד', ובדין הוא שיטול שכרו. ואע"פ שהלכה בידינו שקנאים שזכה לת

מ"מ  -האמיתי שכוונתו לשם שמים, נורא נוראות  -פוגעים בו, ומעלת הקנאי 

פעמים רבות במציאות שונות במשך החיים, של הכלל או של הפרט, יכולים ח"ו 

 לקלקל במקום לתקן, והדברים פשוטים.

דהיינו הלב שבוער באהבת ד' וכואב ומצטער עד  -מ"מ לפעמים שורש הקנאות 

יכריחו להתיישב באופן מיושב, להכיר  -אין שיעור מכל מצב של חילול ד' רח"ל 

היטב המציאות, ומה שבכוחו לעשות, לראות האם אולי בידו לתקן באופן 

שיתקיים, להשפיע לאט לאט על אלו שנוגע להענין, ובחכמה יכול לפעמים לבוא 

רצה. ובכלל הקנאים לא נפקי, כי מעשיו התחילו משורש הענין של להתכלית הנ

 הקנאי הטוב, דהיינו לבו הטהור הבוער מאהבתו ויראתו.

 'בהם' –וחרה אפי 

אמנם, יש אופן יותר קל שבידינו להיות מתלמידי פנחס, להתשמש במדה זו 

 הטובה של הקנאות באופן המועיל. והוא בעצמינו! זאת אומרת, כי אותו הלב

הבוער וכואב מחילול ד' וצועק שחייבים למחות ולעשות ככל שבידינו להשתפר 

המצב, הרי כאשר מסתכלים בנו, והרי לב יודע מרת נפשו, ואין צדיק בארץ אשר 
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יעשה טוב ולא יחטא, ומתבונן עד כמה הם הטובות הגדולות שמקבלים ממנו 

בוער מאהבת יתברך, ועד כמה באמת משתמשים בהם כראוי, הרי זאת הלב ה

השי"ת, ויודע ומכיר גודל הפגם הנגרם בכל העולמות מכל עבירה, יצעוק ויתבע 

 שמחוייבים לעשות ככל שבידינו להשתפר!!

ואה"נ גם כאן ידינו קשורות כי הרגל נעשה טבע, ואם יחליט ביום מן הימים, 

שישתנה מן הקצה אל הקצה, לא יעלה בידו כלום, ולא יצליח לעמוד בה ימים 

ים. ואז ישתמש עם לבו הטוב, לעוררו להתיישב בישוב הדעת האם בידו רב

 להשפיע על עצמו לאט לאט, עד שיחזור לדרך הטוב הראוי להיות.

ולפעמים יתשמש בדרכים יסודיים שמעצמם יעזרו להשתנות, לדוגמא לחיות עם 

חשבון הנפש, או לקבוע זמן ללמוד בספרי יראה וכודמה, אבל זאת כבר עצות, 

ל קודם עצם הקדשת זמן להתעסק עם עצמו, להתבונן בדרכיו הרגילים במבט אב

בן " שאומר: '(פרק ה -שער יחוד המעשה אמיתי, ולזכור דברי החובת הלבבות )

הוא יצרך הנמסך בכחות השונא הגדול שיש לך בעולם אדם ! ראוי לך לדעת, כי 

קשה, אנחנו עם קשה  וזאת בידה לעורר קנאות גדול עליו, ואף אם -.." ע"ש נפשך

עורף, ובידנו ללחום בס"ד בעקשנות גדול, ולבקש עזרה מחכמינו המוכנים לעזרינו 

 והבא לטהר מסעיין אותו!!! -בכל עת ובכל שעה 
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 בכיה לדורות" -"בכיה של חנם 

ָש  ְבכּו ָהָעם ַבַלְיָלה ַההּואַותִּ ת קֹוָלם ַויִּ ְתנּו אֶּ  (יד, א) א ָכל ָהֵעָדה ַויִּ

: אתם ב"התשעה באב היה. אמר להם הקהיום אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותה "

כלומר,  .)תענית כ"ט ע"א( "ואני קובע לכם בכיה לדורות -בכיתם בכיה של חנם 

לכן נגזר על זרעם לבכות ביום זה  משום שדור המדבר בכו בתשעה באב לחנם,

 .שחרב בו הבית בראשונה ובשניה -לדורות 

 מהי השייכות השורשית בין הבכי של דור המדבר, לחורבן הבית?

בפשטות נראה לבאר, שכאשר הוציאו את דבת הארץ רעה, הראו בזה שאינם 

 מחשיבים מספיק את הארץ. זהו הגרעין של חורבן הארץ. ודו"ק.

 רגלים ושורש החטא שגרם לחרבן הבית: עין רעהשורש חטא המ

מפני  ...מקדש שני"( אומרים: ב"ע 'יומא טאולי אפשר לבאר בדרך נוספת: חז"ל )

"מפני והנה למרות שאמרו בדרך כלל  ."מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם

ספר המנהיג , ידוע שבאופן פרטי החטא היה לשון הרע, וכך מפורש בשנאת חנם"

דאקמצא ובר ... ובית שני נחרב על ידי לשון הרע לבד"( וז"ל: קת לשוןשער הרח)

 .")גיטין נ"ה ע"ב( קמצא חרב ירשלם

מה גורם לאדם לומר לשון הרע? האם זה מחמת איזה "רע" אובייקטיבי שהוא 

 רואה אצל השני? לא כן הדבר!

מו"ר הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל היה מעורר את תלמידיו, שלמרות 

עמים בבירור אודות שידוך ישנה היתר לספר אודות חבר, אך ישנה טענה שלפ

מקדימה כלפי המספר: "כיצד זה ראית רע אצל חברך? מדוע לא ראית בו רק 

טוב?", ועל כן היה הגרמ"מ חדש זצ"ל מזדעזע כל אימת שהיה שומע אודות 

ת רק "השמצות" בעניני שידוכים, והיה מעורר על כך שיש להתרגל לראות בזול

 טוב.
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בעצם זה היה אחד מהדברים היסודיים שאביו מרן המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל 

כל מי "השריש ללא הרף )ראה בארוכה בקונטרס "תלמידיו של אברהם אבינו"(: 

מתלמידיו של  ...עין רעה .מתלמידיו של אברהם אבינו ...עין טובה ...שיש בידו

דיל בין תלמידי אברהם אבינו )אבות פ"ה(. כלומר שעיקר המבהרשע"  בלעם

לראות טוב  -לתלמידי בלעם הרשע הוא, שתלמידי אברהם אבינו משתמשים בעין 

אצל הזולת )כמעשה אברהם בסדום(, ואילו תלמידי בלעם הרשע משתמשים בעין 

לראות רע )כפי שבלעם ובלק חיפשו נקודה רעה אצל עם ישראל כדי שיחול  -

 הקללה(.

 רואה טוב!בלעם רואה רע! אברהם 

)י"ג,  "ארץ אוכלת יושביה"וכאשר המרגלים תרו את ארץ ישראל מה הם ראו? 

)רש"י שם(. אך זה היה מבט  "בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים - ל"ב(

כדי  ,עשה לטובה ב"ההק"מבט של "עין רעה". האמת הייתה:  -סובייקטיבי מוטעה 

ל זה הדרך בשאר הדברים שראו, )שם(. וכך ע "לטרדם באבלם ולא יתנו לב לאלו

 ואכמ"ל.

מבט סובייקטיבי מסולף אודות דברים  - "עין רעה"יסוד חטא המרגלים היה 

 ."בכיה של חנם" -שראו, וזה גרם להם להוציא את דבת הארץ 

מבט סובייקטיבי מסולף, גרם לעם ישראל שנאת  - "עין רעה"דורות לאחר מכן 

 .ה לדורות""בכי -חנם, לשון הרע, וחרבן הבית 

"בכיה הוא שורש החטא שגרם  "בכיה של חנם"שורש החטא שגרם את ה

 ."ואני קובע לכם בכיה לדורות -אתם בכיתם בכיה של חנם ". זהו אפוא: לדורות"

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com
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מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות הרב הראשי 

"אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי 

 מרדכי ועוד

 מבחן הקנאות בשם התורה

ְלָעָזר  ן אֶּ יְנָחס בֶּ י בְ  ו'גפִּ ְנָאתִּ ת קִּ ְשָרֵאל ְבַקְנאֹו אֶּ י ֵמַעל ְבֵני יִּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ תֹוָכם ֵהשִּ

נְ  ְשָרֵאל ְבקִּ ת ְבֵני יִּ י אֶּ יתִּ לִּ יְוֹלא כִּ י ָשלֹום. ָאתִּ יתִּ ת ְברִּ י ֹנֵתן לֹו אֶּ ְננִּ -)כה, יא ָלֵכן ֱאֹמר הִּ

 יב(

"הנני נותן לו את  היתכן שבשביל מעשה רצח יקבל שכר גדול כזה [לשאול א יש

בריתי שלום". ואמרו חז"ל שפנחס הוא אליהו שהאריך ימים, ולבסוף עלה ברוח 

 ?הגאולה במהרה בימינוסערה השמימה ומלוה כל ברית, ואף הוא אשר יבשר את 

הבועל ש"פסקו )סנהדרין פב, א( מדוע חז"ל  ,ועוד אם המעשה נשגב כל כך [ב

 "?הלכה ואין מורין כן"היא " נכרית קנאין פוגעין בו

, לכן היות ועצם המעשה הוא רצח ,מתורצת בחברתה א אחתקושישונראה 

כל שיג של טהורה מ ש"שחייבת להיות קנאות ל ,הופכו למשמעות אחרתשביל לב

מבלי לבדוק כן מתיר לכל אדם לבצע זה היה הרי  ,לו היתה הלכהאיו .שיקול אנכי

  .או לסיבה אנוכית 'אם מעשיו קנאה לה ,את הפנימיות שבתוכו

יודע האדם שאין היתר אלא הדבר  ,אך כאשר הדבר נקבע שרק קנאים פוגעים בו

רת רוצח הוא ויענש אח שם,מתוך קנאת ה נתון לשיקול דעתו האישית שעושה כן

 על כך, נמצא שדרך זו עוברים מעשיו בכור המבחן מה היא כוונתו האמיתית. 

היא הסיבה מה צריך לבחון את האמת שבמעשיו ו ,כך האדם בכל מעשיו

בהיות שפעמים רבות האדם תולה את מעשיו  שמניעה אותו למעשה, האמיתית

 תיו.ליבו ומידו תתאוואך האמת הנסתרת היא  ,בדבר מצוה
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 משל המבדיל בין ניתוח ע"י רופא לסתם אדם

ית כאשר אדם יכנס לחדר נתוחים בב ,נביא משלאת הענין, בכדי להמחיש ו

וכי יאמר שהרופא  ,אדם ומוציאים את ליבו לטפל בולורואה כיצד חותכים חולים, 

רוצח? ודאי שלא, אך מדוע לא? והרי בדומה לכך, אם יראה אחד שתפס אדם 

כיבו ולקח סכין וחתך אותו והוציא ממנו איברים אין ספק כי רוצח ברחוב והש

 הוא, וכי יאמר שהוא מנתח, ומה ההבדל?

מלבד תנאי השטח המבדילים בין המעשים, הרי גם סוג האישים ך באמת א

מובדלים במהותם בכדי שיתפרשו מעשיו כניתוח לרפא, צריך להיות בעל ידע 

לו מושג ברפואה כיצד יתכן שנפרש מעשיו נתח, אבל כאשר אין להיות מרפואי ו

כמנתח? ברור שהוא רוצח, הוי אומר שדרגת האדם וידיעותיו קובעות פרשנות 

 . מרפואה למשחית מעשיו מניתוח לרצח

שרק אדם שהוא קנאי ובדרגת יר"ש גבוהה שייך שהדבר  ,בבועל ארמיתך גם כ

עשיו אשר מעידים יכול לעשות כזה מעשה ומתוך הנהגתו ומ יתפרש כקנאת הי"ת

, אבל אדם פשוט אשר בועט ומזלזל בקיום התורה עליו כי הכל לכבוד השם יתברך

, אם כל כך חס על כבוד קונו, כיצד והמצוות, וכי יתכן אצלו קנאה לשם שמים

 !?רומס בידים את התורה ומצוותיה

* 

 מבחן הקנאה האם שמח בזה

 .מעשיו של האדםאת חין כיצד להבזצ"ל וראיתי משל יפה בשם הגר"ח מבריסק 

יש אך  .ושניהם רוצים להורגו ,החתול ועקרת הבית ,לעכבר יש שני אויביםהנה 

לעומת החתול שמח שיהיו עכברים בכדי לאכול אותם, גדול בניהם, שהבדל 

 .היה נמצאיותר שמחה אילו לא היתה מצטערת שהעכבר נמצא, ושעקרת הבית 

 ,ם שמיםשמקנה ל האםהאדם  שים שלוהמע תופעולאת כל הלבחון גם ניתן כך 

או מצטער עליו והיה יותר שמח שלא יהיה ולא  ,אם שמח בנזק שנגרם לשני

הו זו ,ודאי נצטער על כך רבות ,פנחס שרצח את נשיא שמעוןכי יצטרך לקנא בו. 

שכבר  תהוכחה שהיה יותר שמח שלא יהיה החטא ולא יצטרך לרוצחו, אבל כע
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חשבון עם האדם, כעין עקרת הבית, וכל זמן שאין ולא חיסול  שםישנו מקנא ל

אלא כדי לעשות רצון  שם שמיםהאדם מגיע לשלמות זו לא יתכן שקנאתו תהיה ל

 עצמו ולקרר את כעסו.
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 Rav Mordechai/  אנגלית מהדורה - מלך מעדני

Malka 

Genuine Torah Zealotry- The Test 
Our parasha states (Bamidbar 25:10-12), “And Hashem spoke to Moshe, saying: Pinchas, the son of 

Elazar, the son of Aharon HaKohen, turned back My wrath from upon the Children of Israel, when he 

zealously avenged My vengeance among them, so I did not consume the Children of Israel in My 

vengeance. Therefore, say: I give him My covenant of peace.”  

Questions 

1) For this act Pinchas was given “My covenant of peace.” According to our Sages, Pinchas was also 

Eliyahu. He was blessed with a long life, until he rose up in a cloud to the heavens, and will eventually 

herald the arrival of Mashiach, may he come speedily in our day. The question is, however, how could an 

act of manslaughter earn such a tremendous reward? 

2)  If this is such an exalted act, why does it say in Masechet Sanhedrin (82a) that although to kill 

somebody under such circumstances is permitted, if somebody comes and asks us if he is allowed to do such 

a thing, we forbid him? If such an act of zealotry is praiseworthy, why do we not tell people to do it? 

The Situation in Our Community 

We are witness to many people who proclaim to be zealots for the Torah and wage war against anything 

that seems to be against Torah ideology. They allow themselves to do whatever they feel is necessary to 

fight their battles and justify their actions by claiming that they are acting in the name of the holy Torah. 

However, if these people would examine their actions and motivations, they would often find that they have 

deluded themselves and are being manipulated by their yetzer hara. Their actions are not rooted in holiness 

but faulty character and personal interests, and to reassure themselves and save face, they claim that all their 

deeds are for the honor of the Torah.  

The Test: Accepting Responsibility 

It is possible to use the first question we asked to answer the second. To turn a brutal act of manslaughter 

into something else entirely, a person’s motivation must be completely pure, without a trace of self-interest. 

Therefore, the Torah does not allow anyone and everyone to act as a zealot. Rather, only a person who is a 

true zealot, solely motivated by the honor of Hashem, is permitted to kill under these circumstances. A 

person must know that if he has any other motivation in this matter then he will not be considered a 

righteous zealot but a murderer, and he will be punished accordingly. In this manner, the Torah gives us a 

litmus test to determine our true intentions. A person should examine all of his actions in this manner and 

determine the true nature and driving force of his deeds. He will often find that he has fooled himself and 

was following his heart’s desire, not Hashem’s. 

A Parable: The Difference Between Surgery Performed by a Doctor and an Ordinary Person 

We can use a parable to bring out this point: When a person walks into a hospital and sees one man 

cutting another and taking out his internal organs, will he say that he is witnessing a murder? Certainly not! 

But what is the difference between this and witnessing a man on the street take out a knife and stab the 

fellow standing next to him? Other than the difference in location, there is an essential difference between 

the people doing the cutting. The man in the hospital is a doctor who has studied and trained for many years 

to be able to be a competent surgeon. He is performing surgery, not murder. However, the man with the 

knife on the street has no concept of medicine, so how can his actions be understood as anything other than 

murder? Just like a person’s status and knowledge make the difference between surgery and murder, so too, 

a person’s status determines whether he can be deemed a religious zealot. Only a person who has attained an 

extraordinary level of yirat Shamayim, whose actions are done for the glory of Hashem, can be allowed to 

kill a man in the name of Hashem. However, an ordinary person who does not take all of Hashem’s mitzvot 

seriously, is given no such privilege - if Hashem’s honor was so important to him, he would not be lax with 

the other mitzvot. 
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R’ Chaim of Brisk’s Zealotry Test: Is He Happy to Have to do This? 

I saw a beautiful parable from R’ Chaim of Brisk on how to test the purity of our actions: Everyone knows 

that the mouse has two arch-enemies, the cat and the human housewife. But there is a fundamental 

difference between them. The cat eats mice and is thrilled when there are mice around. On the other hand, 

the housewife would prefer that she never saw the mice in the first place. In a similar fashion, can we 

determine if our zealotry is pure or not. Are we happy that we get to hurt the other person, or would we 

rather the whole sad story never happened? If it were up to Pinchas, Zimri would never have sinned, and it 

would have been unnecessary for Pinchas to kill him. Only after the Zimri sinned, Pinchas was left with no 

choice but to take care of the matter, much like the housewife in R’ Chaim’s parable. Until a person reaches 

this stage, it is unlikely that his zealotry is for the sake of Hashem and not for personal interests. 

 R’ Abramsky on the Extent that one Must Examine the Purity of His Deeds 

The Gemara in Berachot 28b states that R’ Gamliel asked if there was anyone who could compose a new 

blessing against heretics? Shmuel Hakatan accepted the task and composed the blessing. R’ Yechezkel 

Abramsky asked: Is it so difficult to compose a new blessing? Why was only Shmuel Hakatan able to do 

this? R’ Abramsky answered that this blessing was composed against the hated Tzedukim and against those 

who cast off the yoke of observance. Whoever composed the blessing, instead of only considering the 

desecration of Hashem’s Name that was caused by the heretics’ evil ways, would likely mix in his own 

personal feelings into the text of the blessing as well. Therefore Shmuel Hakatan had to be the one to 

compose this blessing, as it was his habit to say (Avot 4:19) “Do not rejoice in the downfall of your enemies, 

and when they stumble, your heart should not be glad” (Mishlei 24:17). This trait was enrooted in Shmuel 

Hakatan, and he would feel no joy in his enemies’ downfall. If so, he certainly would not rejoice in the 

downfall of the Tzedukim and would be much happier if the Tzedukim had never existed. Such a person can 

be trusted to compose a blessing against his enemies without a trace of self-interest. I also saw this in the 

Responsa of Kol Mevaser (2:7): “The gemara in Berachot (28b) says that R’ Gamliel asked if there is 

anyone who knows how to compose a blessing against the heretics. Shmuel Hakatan accepted the task and 

composed the blessing. This requires clarification - why is it more difficult to compose a blessing against the 

heretics than any of the other eighteen blessings? The answer is that since this blessing is full of curses 

against our enemies and the enemies of Hashem, it requires a higher level of concentration and a purer state 

of thought to ensure that no unrelated personal interests creep into the prayer. This task requires a composer 

who will put his heart and soul into the task, to carefully choose the proper words and phrases. Therefore, 

they chose Shmuel HaKatan, who was known for his statement in Avot… The commentators explain that 

although Shlomo Hamelech was the author of this phrase, Shmuel Hakatan would encourage this trait and 

warn people to stay away from this sin.” 

 It is Forbidden to Change the Nusach Ha’tefila (Prayer Text) 

As a side point, we see from this Gemara that it is forbidden to change the nusach ha’tefila. To our great 

sorrow, our generation has seen an abundance of siddurim where the publisher changes the text of the 

prayers as if it’s an insignificant matter. To show the significance of our nusach ha’tefila, I will mention the 

words of the Chochmei Yisrael who wrote on this topic: Our master, the Chida (Responsa Chaim Shaul 

2:11) writes, “It is astounding - what great wisdom was required to compose a new prayer? Even children 

who know the holy tongue can do this? However, since in every letter of the berachot there are secrets 

involving the unification and combinations of the Midot, a great chacham who has ruach ha’kodesh is 

needed to ensure that the words of the tefila incorporate these secrets.” R” Chaim Voloziner also writes at 

great length in Nefesh HaChaim (2:13) that we do not know the deep intentions that are in the tefilot written 

by the Men of the Great Assembly. He writes that the wondrous things that the Arizal has revealed in this 

are only a drop in the ocean of their true intentions. There are no men who walk the earth who can compose 

such wondrous and awesome prayers. Yabia Omer (Volume 5 Orach Chaim Siman 12) adds from the Pnei 

Yehoshua (Berachot 28b) that from this gemara we see that the number of letters and words in the berachot 

of tefila are based on great secrets, to make in impression Above. He adds from the Shelah that we shouldn’t 

change even a minute amount of the tefilot, because such a change could destroy the world.  

Gehenom for the Righteous - Mitzvot with Evil Aims 

I saw a beautiful parable in the name of the Sefer Ateret Chachamim: There were two friends who studies 

Torah together. One decided to pursue the revealed Torah and one decided to engage in Kabbalah. After 

many years, the two met and the first one asked his friend the Kabbalist what he achieved through his 
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studies and to show him something of the wonders of Hashem. The Kabbalist asked him what he wanted to 

see, and his friend replied that he wished to see Gan Eden and Gehenom. The Kabbalist agreed but only on 

the condition that his friend would ask no questions on what he saw - if he would ask a question, the image 

in front of him would vanish before his eyes. His friend agreed to the condition, the Kabbalist passed a 

certain cloth over his friend’s eyes, and he saw the World to Come. First, he saw a gate on which was 

written, “Gehenom for Evildoers.” He was amazed- is there a gehenom for the righteous, that the gate had to 

specify that this Gehenom is for the evildoers? However, he asked no questions. He saw the unimaginable 

punishments that evildoers suffered in Gehenom. He continued on his way and saw a gate that said, 

“Gehenom for the Righteous.” He didn’t understand how this was possible. The first thing he saw was a 

person being punished horribly for having mercy on a widow. Then he saw how a person was receiving a 

serious punishment for learning Torah out loud in the beit medrash between mincha and arvit. The third 

thing he saw was someone suffering for keeping Shabbat. At this point, he couldn’t hold himself back and 

asked the Kabbalist to explain what he had just seen and the image vanished before him. The Kabbalist 

explained that in the first case, the person heard that beit din had ruled against a widow and began to curse 

and degrade the beit din. In the second case, the person was sitting in a beit medrash and the Rav began 

speaking between mincha and arvit. This person intentionally learned out loud to disturb and embarrass the 

Rav. In the last case, an individual had a critically ill person in his house on Shabbat. However, in his great 

piety, he decided not to violate the Shabbat to help the ill person. He was therefore punished in Gehenom for 

his Shabbat observance. We see that even if we do mitzvot, if there are impure motives lurking behind them, 

we will be punished. 

Words of Mussar 

We have learned from our parasha to what extent a person must examine and determine the root of his 

actions. Many times, he will find that the yetzer hara has fooled him into thinking that he is acting in the 

Name of Hashem, while his actions are really rooted in personal bias and self-interest. This is especially true 

in our times when, to our great sorrow, we see many acting in the name of the Torah, but in reality, they are 

disgracing Hashem’s Name in public by making the Torah community repulsive in the eyes of the general 

population. This is alluded to in the language of the Mishna in Avot, “Any dispute that is for the sake of 

Heaven, in the end will endure.” The Mishna is alluding to the fact that someone who claims that his actions 

are for the sake of Heaven will maintain his position, as he does not believe that he is doing anything wrong. 

Therefore, the dispute will continue. We can attest to a similar phenomenon in our times. Our Arab enemies 

are prepared to destroy themselves to kill us. They are convinced that whoever succeeds in killing Jews 

becomes exalted. This deluded holy mission is what gives them the strength to continue their battle and 

destroy themselves. It is reasonable to suppose that we are being punished measure for measure since there 

are many in our own community who use the same trick and cloak their disgraceful actions in the Torah’s 

name. However, the holy Torah obligates a person to put his zealotry to the test to save himself from error 

and ensure that his actions are pleasing to Hashem. May it be His Will that we do not err and that our actions 

should be pure and holy to bring nachat ruach to our Creator, amen ve’amen. 

Shabbat Shalom 

Rav Mordechai Malka 
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 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 פרדס, 'כרכים ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 יגרע שם אבינו למה

י ֵאין לֹו ֵבן  ְשַפְחתֹו כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ ָגַרע ֵשם ָאבִּ  כז, ד()ָלָםה יִּ

, ואם אין הנקבות אנו במקום בן עומדות -ופירש רש"י: "למה יגרע שם אבינו 

 תתייבם אמנו ליבם". -חשובות זרע 

ובספר מרפסין איגרי בפרשתנו, הקשו, וז"ל: הלא צלפחד חילל שבת בפרהסיא, 

כפי שאמרו חז"ל )שבת דף צ"ו ע"ב( "המקושש הוא צלפחד", והמחלל שבת 

בפרהסיא, הרי הוא מומר לכל התורה כולה, )עירובין דף ס"ט ע"ב(, וידועים דברי 

אין אשתו מתייבמת,  -רדכי" )יבמות סימן כ"ח( כי מומר שמת ללא בנים ה"מ

משום שאינו בהקמת שם בישראל. ונמצא כי אשת צלפחד אינה ראויה ליבום. 

 -ומה מקום יש לטענת בנות צלפחד החכמניות: "ואם אין הנקבות חשובות זרע 

 תתייבם אמנו", ?

וריאל פחה שליט"א, תירצו שם בשם הרב ש. חיים שליט"א, והרב אסף א (א

וז"ל: קיימת דעה, כי בפעם אחת אין אדם נעשה מומר. דעה זו מובאת בתוספות 

 במסכת חולין )י"ד ע"א ד"ה השוחט(, שאף הביאו ראיה לזה.

שאינו נעשה מומר בפעם  -האחרונים כתבו, כי רק במומר לתאבון נאמר כלל זה 

ם אחת. )חזון איש יורה אחת, אך במומר להכעיס הרי זה נעשה מומר אפילו בפע

 דעה ב'(.

לפי דעה זו ניתן לומר, כי למרות שצלפחד חילל שבת בפרהסיה, אך מכיון שלא 

עשה זאת להכעיס אלא לתיאבון, שהיה זקוק לעצים שקשש, לכן אינו נעשה 

 למומר בפעם אחת ע"כ.
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עוד תירצו שם בשם הרב יחזקאל שיינפלד שליט"א, וז"ל: גם אם נאמר כפי  (ב

רדכי, כי מומר אין אשתו מתייבמת, ואשת צלפחד אינה ראויה ליבום, דברי המ

 עדיין יש מקום לטענת בנות צלפחד.

כי ודאי לא טענו בנות צלפחד שתקיים אמם מצות יבום, שהרי כל מטרתן היתה 

לזכות לחבל ונחלה בארץ הקודש. על כרחך שטענה זו: "תתייבם אמנו", כוונתה 

 ות אינן חשובות זרע.רק לשלול את הסברא כי הנקיב

בטענתם זו התכוונו לומר, כי הלא כן היא ההלכה, שאדם שמת בלא בנים 

אין אשתו מתייבמת, הרי שהנקיבות חשובות זרע. אמירתן  -והשאיר בנות 

אינה מכוונת למקרה הנוכחי בדווקא, אלא לכל הנשים שמת  -"תתייבם אמנו" 

 בעליהן והשאירן עם בנות לבד. ע"כ.

שם בשם הרב ח. שמואלי שליט"א, וז"ל: ה"חת"ם סופר" מיישב, כי עוד כתבו  (ג

לא מצינו בשום מקום שצלפחד חילל שבת בפני עשרה מישראל, ועל כן אינו 

 מומר. ע"כ.

עוד כתבו שם בשם הרב ח. שמואלי שליט"א, שהביא ה"חת"ם סופר" )חלק  (ד

ו מתייבמת, אין אשת -ו' סימן נ"ו( שביאר שכוונת ה"מרדכי" בדבריו, כי מומר 

 -אינה במומר לעבודה זרה או לשבת בלבד, אדם זה המקיים את כל התורה כולה 

אין אשתו  -מלבד עבודה זרה או שבת, למרות שנחשב כמומר לכל התורה כולה 

 נפטרת מייבום.

כוונת ה"מרדכי" היא, במי שנטש את דרך התורה ונדבק לאומה אחרת, ויצא 

ר ש"אינו בהקמת שם בישראל", ועל כן אין מכלל ישראל. באחד שכזה ניתן לומ

 אשתו מתייבמת. ע"כ. 

שליט"א,  עוד תירצו שם בשם הרב דוד הורוויץ שליט"א, והרב ח"ש כהן (ה

שבגמרא בשבת )צ"ו ע"ב( נחלקו על איזה מלאכה ממלאכת שבת עבר המקושש. 

יש שסוברים שהעביר את חבילת העצים ד' אמות ברשות הרבים, ואכן, לדעה זו, 

לול השבת נעשה בפרהסיא. אולם לדעות הסוברות שהמקושש עבר על מלאכות חי

מעמר, או תולש, אין כל הכרח לומר שחילול השבת נעשה בפרהסיא. על אף 
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שבפסוק נאמר )במדבר ט"ו, ל"ג( "ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל 

ה כבר משה ואל אהרן ואל כל העדה", מכל מקום יתכן שאת חילול השבת עש

 קודם לכן כשתלש או עימר. ע"כ.

עוד כתבו שם בשם הרב ח"ש כהן שליט"א, והרב שמואל קרביץ שליט"א,  (ו

במדרש )הובא בשו"ת "חתם סופר" ח"ו סי' נ"ו( מופיע צלפחד כצדיק,  וז"ל:

וכממשיך מעשה אבותיו עד למנשה. מכך מוכח שצלפחד שב בתשובה גמורה על 

בה לפטור אותו ממיתת בית דין, אבל ודאי מעשהו. ועל אף שאין בכוח התשו

שמומר אין הוא נקרא עוד )ועיין ש"ך יו"ד סי' שמ"ה סק"ה(, ומשכך, ודאי שהוא כן 

 בר הקמת שם בישראל. עכ"ל.

לענ"ד י"ל בס"ד שלמרות שהמחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא מומר לכל  (ז

א בתוס' התורה כולה, אולם צלפחד אינו נחשב למומר, שהרי חז"ל אמרו )הוב

כי צלפחד עשה את מעשהו  בבא בתרא דף קי"ט ע"ב ד"ה אפילו, בשם המדרש(

שהיו אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה  -לשם שמים 

מרגלים, שוב אין מחויבין במצוות, עמד וחילל שבת כדי שייהרג ויראו אחרים. 

בת למטרה זו, אך מכל ואף שוודאי לא צדק במעשהו, שלא הותר לחלל ש ע"כ.

 מקום אין לשופטו כמומר, שהרי אינו מורד בהקב"ה ובתורתו.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

 על שם מי נקראו המשפחות

האם נקראו ע"ש יורדי מצרים או על ע"ש חשיבותם או גודל המשפחה או ע"ש 

 יוצאי מצרים

ְשַפַחת  י ְלָישּוב מִּ  )כו, כד( ַהָיֻשבִּ

כי כל המשפחות נקראו על הוא יוב האמור ביורדי מצרים,  -לישוב כתב רש"י 

. והנולדין משם והלאה לא נקראו המשפחות על שמם, חוץ שם יורדי מצרים

ממשפחות אפרים ומנשה שנולדו כולם במצרים, וארד ונעמן בני בלע בן בנימין. 

ירדה אמן למצרים כשהיתה מעוברת מהם, ומצאתי ביסודו של רבי משה הדרשן ש

לכך נחלקו למשפחות, כחצרון וחמול, שהיו בני בנים ליהודה, וחבר ומלכיאל שהיו 

ונראה שבעצם כל זה הוא הסברו של בני בנים של אשר. ואם אגדה היא הרי טוב, 

 ר' משה הדרשן.

ללו ארד ומשנים הואם לאו, אומר אני, שהיו לבלע בני בנים הרבה, ומסיים רש"י 

, ונעמן יצאה מכל אחד משפחה רבה ונקראו תולדות שאר הבנים על שם בלע

ותולדות השנים הללו נקראו על שמם. וכן אני אומר בבני מכיר, שנחלקו לשתי 

 משפחות, אחת נקראת על שמו ואחת נקראת על שם גלעד בנו. 

כי היה המנהג בישראל לעשות להם ראשי בתי אבות , כתברמב"ן ואילו ה

, כאשר יעשו יחסו כל יוצאי ירכו לעולם אל האיש ההוא ויקראו על שמו לכבודויית

גם היום כל הישמעאלים וכל ישראל הדרים בארצותם להקרא כולם למשפחות 

אבן עזרא אבן שושאן, וזה שנאמר )שמות ו יד( אלה ראשי בית אבותם, כי מעת 

 .עליהן חסיאשר פרו ורבו במצרים העמידו להם ראשי משפחות להתי

ואולי התחילו הענין הזה במצרים, שלא יתערבו בגוים ויהיו נכרים וידועים 

לשבטיהם ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל, ותהי לחק בישראל. והנה היו 

חס המשפחה אליו, יאלה הנזכרים כאן במצרים איש איש לראש לבית אבותיו תתי
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בהיותם במצרים היו היה זה לכבוד ששמו עליהם ראש. ורוב המשפחות ו

חסות אל היורדים למצרים שהם להם האבות הנכבדים, והשאר עשו להם מן ימתי

הנולדים שם בקרוב ראשי האבות, ולכן יהיו להם רוב הנזכרים כאן יורדי מצרים, 

 .והנה יהיה יחוס המשפחות האלה ליורדי מצרים כי שם תקנו אותם

ע"ש יוצאי מצרים  ה הדרשןר' משלמדנו איפוא שכל שלושת הצדדים נכונים 

 ע"ש חשיבותם. ורמב"ןע"ש משפחה רבת צאצאים  רש"י

 סיבות נוספות בהגדרת המשפחות

הירושלמי שכתב דברי שאל על ש ( במענה לשואלו ב אלפים רד"ח) רדב"זוהנה ה

רש"י בפ' פנחס על ד' משפחות שחסרו מן הלוים משפחת שמעי ועוזיאלי ומבני 

שפחת הקרחי והרביעית לא ידעתי מאי הוא. וקשיא לך יצהר לא נמנו כאן אלא מ

והלא כתיב לעיל לגרשון משפחת לבני ושמעי ולבני קהת משפחת העמרמי 

ומשפחת היצהרי והחברוני והעזיאלי הרי ד' משפחות לבני קהת וכי שכח רבינו 

  .משפחת העמרמי

 םשהוא סובר שלא נקראו משפחות אלא יורדי מצרילא שכח אותה אלא  ומשיב

ועמרם לא היו לו בנים כשירד למצרים. ומה שכתב כאן משפחת העמרמי לא 

נכתב אלא לייחס את נשיא נשיאי הלוים אלעזר בן אהרן הכהן ובני משה לא 

  .נקראו משפחות שהרי משה עצמו לא היה מיורדי מצרים

ולהם נתחלקה הארץ ולכן  כי היוצאים ממצרים נקראו משפחותוהירושלמי סובר 

 וב משפחת העמרמי דהיינו משה ואהרן ובוודאי שלא הלכו למלחמהמנה הכת

בני אהרן הכהנים ומבני בניו של משה הלכו למלחמה  )עם החוזרים לאחוריהם(

ונפלו. א"נ היו לעמרם בנים אחרים ונפלו במלחמה ולפיכך לא מנה משפחות 

העמרמי במנין השני לפי שחסרו ד' משפחות משפחת שמעי ומשפחת העזיאלי 

רוב משפחת היצהרי ורוב משפחת העמרמי כי הכהנים לא הלכו ולא חסרו כנ"ל ו

לתרץ שיטת הירושלמי ולבסוף משפחת העמרמי היתה גדולה מכולם דכתיב ובני 

משה רבו למעלה למעלה מס' ריבוא ונתקיים בו ואעשה אותך לגוי גדול ועצום 

 .ממנו
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 ע"ש היוצאים ממצרים.למדנו מדבריו כי שיטת הירושלמי שמנין המשפחות הוא 

ולפי הפשט  -מצינו מהלך שאין בו הגדרה ברורהדעת זקנים מבעלי התוספות וב

כי יש מהם שלא היה להם בנים ונקראו על שם  לא כל בני השבטים עלו למשפחות

אחיהם שהיתה משפחתם מרובה ונטמעו בהם ולא היה להם שם לעצמן כגון בני 

ן וצחר וגם בני אשר לא מנה משפחת ישוה שמעון שאינו מונה משפחות אוהד ויכי

כגון  ופעמים שאין משפחה נקראת אלא על שם בני בניהםונטמעה במשפחת ישוי 

לזרח משפחת הזרחי ולא מצינו זרח מבני שמעון אלא מבני בניו היה ונתלית בו 

המשפחה וכן אצבון וכן ארד ונעמן שהם בני בלע מדקאמר משפחת הבלעי מכלל 

ם לבלע ונקראו על שמו וכן גלעד עשה לו משפחה לעצמו ומכיר שהיו בנים אחרי

היה לו בנים אחרים ונקראו על שמו כדכתיב למכיר משפחת המכירי ויש מהם 

 .שנשתנו קצה שמותם כגון נמואל ימואל חושים שוחם אחי אחירם מופים שפופם
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 בהאי עלמא'בענין 'שכר מצוה 

יְנָחס ן פִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יב ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן בֶּ ת ֵהשִּ י אֶּ ְשָרֵאל ְבֵני ֵמַעל ֲחָמתִּ ת ְבַקְנאוֹ  יִּ  אֶּ

י ְנָאתִּ י ְוֹלא ְבתֹוָכם קִּ יתִּ לִּ ת כִּ ְשָרֵאל ְבֵני אֶּ י יִּ ְנָאתִּ  )כה, יא( ְבקִּ

 הוא בדין ה"הקב אמר ,הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחסבמדרש רבה כאן אמרו: "

". ובשכר מעשהו נעשה פנחס לכהן, וקיבל בכך הן שכר רוחני בהיותו שכרו שיטול

 לכהן, והן שכר גשמי שהוא המתנות כהונה וכו'.

ויש לבאר מה החידוש בדבר זה שדינו ליטול שכרו, הרי כל מי שעושה מעשה 

ן ל"ט טוב סופו לקבל עליו שכר. ולאידך גיסא יש לבאר, הרי אמרו חז"ל )קידושי

ע"ב( "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא", וא"כ כיצד נטל פנחס את שכרו בעולם הזה 

 )וראה מש"ח כאן(.

 על מצוות שבין אדם לחבירו נוטלים שכר בעולם הזה

וביאר המשך חכמה שבמצוות שבין אדם לחבירו נוטלים שכר גם בעולם הזה 

את כל ישראל )וכ"כ הרמב"ם בפיהמ"ש פאה א, א(, וכאן פנחס בקנאתו הציל 

 מהמגיפה, ועל מצוה כזו של הצלת ישראל מקבלים שכר גם בעוה"ז.

ויתכן להגדיר הדבר, שבמצוות שבין אדם לחבירו יש ענין של מידה כנגד מידה, 

וכמו שאמרו )שבת קנ"א ע"ב( "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים". 

שמקבלים הנהגת של רחמים ובאמת אין נוטלים 'שכר' על מצוות אלו בעוה"ז, רק 

 טזושפע טובה במידה כנגד מידה.

 

 

                                                
 של ביתו בתוך מצויה ברכה וביסוד זה ביארתי )בקונטרס 'עיר של זהב'( מה שאמרו )בבא מציעא נ"ט ע"א( "אין

ו בעולם הזה, אלא עבור מה שעושה חסד עם אשתו", שאדם אינו נוטל שכר של ברכה בתוך בית בשביל אלא אדם

אשתו, שזה מצוה שבין אדם לחבירו ונוטלים עליה שכר בעוה"ז. ויתכן שזה כוונת המשנה "אלו דברים וכו' והכנסת 

כלה", היינו מה שאדם נושא אשה ומכניס את אשתו הכלה לחופה, שנוטל על זה שכר בעולם הזה, כיון שעושה 

 איתה חסד בזה.
 



 

 נזעמ'  -אספקלריא 

 

 נוטל עליה שכר בעוה"ז -אם אין חשש שמא יתחרט על המצוה שעשה 

עוד יש לבאר )וכעי"ז מביאים בשם החת"ס(, על פי מה שמבארים שהטעם 

ש'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא', הוא משום שאם האדם יקבל את שכרו בעולם 

זמן הוא יתחרט על מעשיו, והרי 'עבירה מכבה מצוה' )סוטה הזה, יש חשש שאחרי 

כ"ב ע"א(, ומי שתוהה על הראשונות מאבד את שכרו, ונמצא שקיבל שכר שלא 

 היה צריך לקבל.

אבל פנחס שהציל את הרבים מהמגיפה, וזיכה את הרבים שהפסיקו לחטוא על 

ח( "כל המזכה ידי קנאותו, בודאי לא יתהה על מעשיו, שהרי אמרו באבות )ה, י

את הרבים אין חטא בא על ידו", ולכן 'בדין הוא שיטול שכרו' ואמנם יש לדון 

בראיה הנ"ל מאבות, כי שם כתוב רק שלא יחטיא את הרבים ולא שלא יחטא 

בעצמו, ומצינו בהרבה צדיקים שעשו חטאים, ואפילו משה ואהרן נכשלו במי 

ן לבאר עפ"י דברי המשך חכמה מריבה )וראה מש"כ בחידושי לאבות שם(. אך נית

)בפסוק י"ב( שכתב שכיון שנמסר לו הבטחה מפי נביא שיזכה ל'ברית כהונת 

עולם', שוב אין הבטחה זו חוזרת ולא תיפסק ממנו הכהונה לעולם. דלפי"ז אולי 

 ניתנה לו כאן הבטחה שלא יהיה תוהה על הראשונות[.

 לא היה זה 'שכר' אלא 'פועל יוצא'

, שמה שקיבל פנחס את הכהונה, לא היה זה בתורת "שכר", עוד נראה לבאר

אלא היה זה 'פועל יוצא' ממעשהו, שהתגלה בו שהוא מעיקרו ראוי לכהונה. 

והיינו, כי באמת פנחס היה בן אלעזר בן אהרן הכהן, וא"כ הוא היה צריך להיות 

כהן כמו אביו, והטעם שהוא לא נעשה כהן, מבואר באבן עזרא )הובא במש"ח 

אן( משום שאמו היתה מבנות פוטיאל ויש חשש שיש בו את התכונות והטבע כ

שלה. וכעת שעשה מעשה של קנאת ה' ומסר את נפשו על הדבר, הוכיח שאין בו 

כלל מהטבע של בנות פוטיאל, וכולו רק מאלעזר אביו הכהן, ולכן 'ממילא' הוא 

 צריך להיות כהן, ולא בתורת 'שכר'.

זכיר את יחוסו ואח"כ כותב 'בדין הוא שיטול שכרו'. וכן הוא לשון המדרש, שמ

והנצי"ב בהעמק דבר ביאר שאם היה משבט אחר לא היה ניתן לתת לו שכר זה 
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והיה צריך לתת לו שכר אחר. אבל לדברינו הביאור הוא שכיון שזהו יחוסו, וכעת 

 התברר שהוא ממשיך בדרך זו וכל שורשיו ממנה, א"כ בדין הוא שיעשה ג"כ לכהן.

ודומה לזה מצינו בפרשת בחוקותי, שנמנו שם הרבה דברים שהם שכר גשמי על 

מעשה המצוות, כמו "אם בחוקותי תלכו וכו' ונתת גשמיכם בעיתם". והקשו 

המפרשים הרי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. ועוד הקשו המפרשים כיצד יתכן 

מת שהתורה מאריכה בפירוט השכר הגשמי כשהוא אינו נחשב למאומה לעו

 השכר הרוחני שיהיה בעולם הבא.

אך הביאור הוא כנ"ל, שלא מדובר שם כלל על 'שכר מצוה', אלא על 'פועל 

יוצא' מקיום המצוות, דאם יקפידו על עשיית המצוות, 'ממילא' יהיה המצב שתתן 

הארץ את יבולה וכו', וממילא חרב לא תעבור בארצכם, וממילא נתתי משכני 

ם וכו'. כי כך נקבעו כללי הטבע, שכאשר עושים בתוככם, והתהלכתי בתוככ

 מצוות הוא בשלימותו, וכאשר חוטאים הוא בחסרון, ואי"ז בגדר 'שכר'.

 אבל כאן לא רצה שיהיה לו עוד מצוה כזו -שכר מצוה מצוה 

עוד יתכן לבאר בדברי המדרש ואי"ז מיישב איך נטל שכר בעוה"ז, אלא רק מה 

הנה אחד הטעמים ש'שכר מצוה בהאי עלמא החידוש במה שהוא נוטל שכר[, ד

ליכא', הוא משום שבעולם הזה אין אפשרות לתת דבר שהוא שוה ערך למצוה, 

 לכ הריו"כל חפציך לא ישוו בה", ובתומר דבורה )פ"א הח'( כתב טעם זה "ש

 ".לפניו אשר חרו ולקורת חתא למצוה כדאי אינו העולם

הזה, על ידי שתינתן אפשרות ואמנם יש אפשרות לתת שכר על מצוה בעולם 

לעשות עוד מצוה, שהרי המצוה השניה ג"כ שוה הרבה בערך עצום, וזהו "שכר 

מצוה מצוה" )אבות ד, ב(, דניתן לשלם על מצוה רק על ידי נתינת אפשרות לקיום 

 עוד מצוה כזו.

והנה, זה שייך בכל המצוות, אבל כאן שהמצוה שעשה פנחס היתה 'הבועל 

געין בו', בודאי לא ראוי ולא שייך שיטול שכר על ידי אפשרות ארמית קנאים פו

לעשיית עוד מצוה כזו, דודאי הוא מעדיף שלא תבוא לידו עוד 'מצוה' כזו לעולם. 

 ולכן אין אפשרות לתת לו שכר אחר ו"בדין הוא שיטול שכרו" באופן אחר מתמיד.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 ובות(לב לאחים )רח

 מינויו של יהושע

ר ל ה' ַוֹיאמֶּ ה אֶּ ת ְלךָ  ַקח ֹמשֶּ ן ְיהֹוֻשעַ  אֶּ יש נּון בִּ ר אִּ ת ְוָסַמְכתָ  בוֹ  רּוחַ  ֲאשֶּ  ָיְדךָ  אֶּ

ְפֵני ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדתָ  .ָעָליו ְלָעָזר לִּ ְפֵני ַהֹכֵהן אֶּ יָתה ָהֵעָדה ָכל ְולִּ ּוִּ ם ֹאתוֹ  ְוצִּ  ַוַיַעש .ְלֵעיֵניהֶּ

ה רכַ  ֹמשֶּ ָּוה ֲאשֶּ ַקח ֹאתוֹ  ה' צִּ ת ַויִּ ֵדהּו ְיהֹוֻשעַ  אֶּ ְפֵני ַוַיֲעמִּ ְלָעָזר לִּ ְפֵני ַהֹכֵהן אֶּ  ָכל ְולִּ

ְסֹמךְ  .ָהֵעָדה ת ַויִּ ר ַוְיַצֵּוהּו ָעָליו ָיָדיו אֶּ ר ַכֲאשֶּ בֶּ ה )כז, ְבַיד ה' דִּ  כג(-יח ֹמשֶּ

טווה, שהקב"ה אמר לו בעין יפה יותר ויותר ממה שנצ -רש"י "ויסמוך את ידיו בו

)פס' יח( וסמכת את ידך, והוא עשה בשתי ידיו. ועשאו ככלי מלא וגדוש, ומילאו 

 חכמתו בעין יפה".

 שינוי משה רבינו מציווי ה'

וכשנתבונן נמצא שעוד שינה משה רבינו מציווי ה' מלבד שסמכו בשתי ידיו 

יהושע קודם במקום בידו האחת[ שבציווי הקדים הקב"ה את סמיכת ידיו על 

שיעמידנו לפני אלעזר הכהן ולפני העדה, ואילו משה רבינו קודם העמידו לפני 

אלעזר הכהן וכל העדה ורק אח"כ סמך עליו ידיו. וקשה היאך שינה משה רבינו 

מדבר ה' והוסיף מה שלא הצטווה והלא "כל המוסיף גורע" )סנהדרין כט א(. אך 

יו וגו' כאשר דיבר ה'", בשעה ששינה ביותר תמוה שהכתוב מעיד "ויסמוך את יד

משה רבינו בכמה פרטים מציוויו של מקום. עוד יש לדקדק בכפילות הלשון "ויעש 

 משה כאשר ציוה ה' וגו' כאשר דיבר ה' ביד משה".

 מניעת ערעורים על יהושע -עניין הסמיכה 

 והנראה בזה, בהקדם דקדוק לשון הכתוב "כאשר דיבר ה' ביד משה", ולא כלשון

המצויה "אל משה" וכדו', ומצינו כלשון הזו בפרשת קורח )יז ה( "ולא יהיה כקרח 

וכעדתו כאשר דיבר ה' ביד משה", וביאר שם רש"י לשון זו "מהו ביד משה, רמז 

לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת, כמו שלקה משה בידו, שנאמר )שמות ד ו( 
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זיהו בצרעת". נמצאנו למדים 'ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג' ועל כן לקה עו

 שלשון "ביד" משמעו חיזוק הסמכות לבל יערערו אחריה.

ומעתה יש לומר, שבסמיכה זו, מלבד עצם האצלת תפקיד המנהיגות על יהושע 

נצטווה משה לעשות זאת באופן שלא יבואו להרהר אחר המינוי, וציוה ה' למשה 

הכריז על כך בעיני העדה רבינו לסמוך את יהושע ביחידות בידו האחת ואח"כ ל

ודי בהכרזתו של משה רבינו על כך כדי שלא יבואו להרהר, אך משה רבינו סמכו 

לעיני כל העדה, ועוד הוסיף בזה לסומכו בשתי ידיו ולא בידו האחת והוסיף ב' 

פרטים אלו לחזק את כח מינויו של יהושע. ומדויק ברש"י שהוסיף משה שני 

ממה  יותר ויותרבעין יפה  -כתב "ויסמוך את ידיו דברים יותר מציווי הקב"ה ש

 שנצטווה"[.

 משה רבינו לא שינה מדבר ה'

ובכך מתיישב היאך שינה משה רבינו מציוויו של מקום, שאף ששינה משה רבינו 

מן הפרטים שציווהו ה', מכל מקום לא שינה מטעם הציווי, לפי שעניין הציווי היה 

לא הטריחו הקב"ה למשה רבינו לסמוך בב' שהעם לא יערער אחר יהושע, אלא ש

ידיו לעיני כל העם, אך משה רבינו לא חס על כוחו וזאת על מנת לחזק את כוח 

מינויו של יהושע שלא יבואו להרהר אחרי מינויו, וא"כ לא שינה מאומה מרצון ה', 

 אלא אדרבה הוסיף ושכללו.

ויסמוך את ידיו עליו וזהו שכפל הכתוב "ויעש משה כאשר ציוה ה' אותו, וגו'. 

ויצווהו, כאשר דיבר ה' ביד משה", שכך כוונת הכתוב "ויעש משה כאשר ציוה ה'" 

ואם תתמה ותקשה שהרי שינה משה רבינו הן בהוספת יד בסמיכה והן שסמכו 

לעיני כל העם, על כך עונה הכתוב שעשה "כאשר דיבר ה' ביד משה", שעניינה 

ושע, וכיון שכך נמצא שלא שינה משה רבינו של הסמיכה ליתן כח למינויו של יה

 מדבר ה' אלא הוסיף לחזקו.
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א, "שליט נוביק הלוי יחיאל רבי נחשבה / הגאון

מרן  ספרי עורך אשדוד, – יוסף דעת כולל ראש

 ל"זצ רוזובסקי הגר"ש

 חיים ברצונו

י ֵמַעל בְ  ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ ת פִּ ְשָרֵאל ְבַקְנאֹו אֶּ ֵני יִּ

י ֹנֵתן לֹו אֶּ  ְננִּ י. ָלֵכן ֱאֹמר הִּ ְנָאתִּ ְשָרֵאל ְבקִּ ת ְבֵני יִּ י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם ְוֹלא כִּ ְנָאתִּ י קִּ יתִּ ת ְברִּ

 (יב-כא, יאָשלֹום )

הנה פינחס ביקש לדעת את רצון ד', ושאל את משה רבינו ע"ה, ואמר לו, קריינא 

פרונקא. ולכאורה יש להבין מדוע פינחס הוא הקריינא  דאיגרתא איהו ליהוי

דאיגרתא. ונראה דהוא משום שהוא היה השואל והמבקש לדעת. והיינו שפינחס 

ביקש לעשות את רצון ד', וגם כאשר לא ידע, הלך לשאול מהו רצון ד', כדי לשמור 

הגיד ולעשות ולקיים. ועל ידי זה השיב את חמת ד', כביכול. וזהו שאמר הכתוב, 

כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת  ומה ד' דורש ממךלך אדם מה טוב 

מהו רצון ד', ואם מחפש לעשות רצון ד',  ולדרושעם א'. והיינו שאדם צריך לחפש 

זוכה עד אין קץ, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ד' צבקות 

 שכל מהותם לעשות רצון ד'. הוא. והצדיקים נקראו מלאכים, והיינו משום

ובאמת יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגיבור כארי לעשות 

אביך שבשמים. וכן פתח הטור את טור אורח חיים, כי היסוד הוא שהאדם  רצון

השם, ובשביל לעשות רצון ד', שיהי' עז כנמר קל כנשר  רצוןצריך לחפש לעשות 

 וזו מדריגתו וזכותו של פינחס.רץ כצבי וגיבור כארי. 

והנה כל אדם יכול לחפש רצון ד' ואזי זוכה הוא, אבל בשביל זה צריך הוא את 

 הלב, מכל משמר נצור ליבך כי ממנו תוצאות חיים.

והנה אמרו, לחכימא ברמיזא ולשטיא בכורמיזא, והיינו שהחכם מתעורר בהערה 

רמיזא והוא מכת האגרוף לא הכי קלושה וקטנה, ואילו השוטה עד שלא יקבל הכו

יסור מאיולתו, והטעם הוא כי המוכן אל הדבר תספיקנו הקלה שבסיבות, כי כאשר 
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אדם דרוך הוא נענה לקריאה קלה, ואילו כאשר הוא ישן צריך לטלטלו טלטלות 

 עזות, וכולי האי ואולי.

וזהו יסוד ההבדל בין בלעם הרשע לפינחס, כי בלעם הרשע אף שאמר תמות 

מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, והוא ידע היטב את מי להעריך ואת מה נפשי 

להעריך, זה לא עורר אותו לשנות מעשיו, ונשאר מחפש אך ורק לעשות הרע, עד 

שהגמ' במס' גיטין אומרת תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם. 

 שאפילו אחרי מותו אמר לאונקלוס לא תדרוש שלומם וטובתם.

דברים מבהילים כיצד יתכן זאת, להכיר כל כך, ולא לעשות כלום, הלא עליו וה

 אמרו חז"ל באומות העולם קם ומנו בלעם.

והנה אמרו בבבא בתרא משה כתב ספרו ופרשת בלעם, וכבר עמדו בזה, דהרי 

 פרשת בלעם היא חלק מתורת משה.

א שאינה ופירש המהרי"ל דסקין, דאמרו בגמ' כל הנביאים נתנבאו באספקלרי

מאירה, ומרע"ה באספקלריא מאירה. וביאר בזה דהיינו דכל הנביאים ראו את 

 הנבואה לפי הבנתם, אבל מרע"ה קבל את הנבואה באופן זך ביותר.

וי"ל בזה דכל הנביאים יכלו להבין לפי מה שהדברים השתקפו אצלם לפי כוחות 

 גופם, אולם מרע"ה קבל נבואה נקי' ללא שום תערובת.

ש להבין בזה שאם אברהם אבינו קבל נבואה, ואח"כ נכתבה ע"י מרע"ה, והנה י

הרי היא נכתבה בתוספת בהירות של אספקלריא מאירה, אולם אצל בלעם הי' 

הכל באספקלריא מאירה, ולא הי' שום תוספת של מרע"ה, וזהו שאמרו ספרו 

, כי ופרשת בלעם, היינו ספרו של מרע"ה, וג"כ פרשת בלעם, כי לא הי' תוספת

 אצל בלעם הי' אספקלריא מאירה.

והנה יש להוסיף בזה מה שאומר השל"ה הקדוש, הובא בספר נפש החיים, כי 

אצל יהושע נאמר של נעלך ואצל מרע"ה של נעליך, כי יהושע לא יכול להתפשט 

לגמרי מהגשמיות, ואילו משה כן יכול, ועל כן נאמר לו של נעליך בלשון רבים, כי 

לים שאדם לובש, והנעל השניה הוא הגוף האנושי שנקרא נעל נעל אחת היא הנע

ויש להבין לפי  כלפי הנשמה, ומשה רבינו ע"ה יכול היה להתפשט לגמרי מהגוף.
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זה דלכן זכה משה רבינו לאספקלריא המאירה, כי היה בדרגה כזו שיכול להשיל 

 מעליו כל כוחות הגוף, והבן. 

אספקלריא המאירה, שאפילו נביאים ולכא' צ"ב מדוע וכיצד זכה בלעם הרשע ל

לא זכו. ונראה לבאר הדברים באימה ויראה, שהי' מוכרח שיהיה כך, כי שאר 

נביאים, גם באספקלריא שאינה מאירה הגיעו לדרגה גבוהה כל כך, ולא סילפו 

רצון ד', ואמרו נבואות נשגבות כיד ד' הטובה עליהם, אולם בלעם אילו ח"ו היה 

 הו, הי' הופך הקערה על פי'. והבן היטב.תערובת של הגוף במש

אולם פינחס אף בלא שום נבואה, בגדר חכם עדיף מנביא, הצליח להגיע לרצון 

ד', וזו התהום הפעורה בין בלעם לפינחס, שפינחס זכה להעלות עצמו בלא נבואה 

מה שלא זכה שמץ מזה בלעם הרשע עם אספקלריא המאירה. ולא זו בלבד, אלא 

נתנו לו שכרו משלם ולא  חפץ במות ישרים, מת מות נבל, כי שאם בלעם שהי'

מטות, הרי פינחס זכה לבריתי היתה אתו  בפרשת כאשר כתב רש"יקפחוהו, 

 חיים ברצונו.החיים והשלום. כי 

למצוה,  לצפותוהיינו את הא' ירא ואת מצוותיו שמור, והיוצא שכל האדם הוא, 

 כי זה כל האדם...
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נהוראי יוסף אוחנה, מרד"א ניצוצות חיזוק / הרב 

כפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל ציון, 

 סמח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח ושא"

 ממה צריכה לנבוע "הקנאות"?

י ְנָאתִּ ת קִּ    ... )במדבר כח, יא(ְבַקְנאֹו אֶּ

בפרשתינו, משבחת התורה את "קנאותו" של פינחס, כשראה את עוברי העבירה, 

שלופה בידו, ונעשו לו באותה העת שנים עשרה נסים, כמבואר בחז"ל  קם, וחרבו

 )תרגום יונתן כה, ח(.

צריכים אנו להבין מהי "קנאות", מתוך מה צריכה לנבוע הקנאות שהיא מידה 

משובחת מאוד באדם. ובאמת המושג "קנאה להשם", הוא מגיע מתוך אהבת ה' 

וך עבודה ודרגה גדולה, ולא כל ואהבת ישראל באמת, מתוך עומק גדול בנפש, ומת

אדם יכול להתנהג בה. רבינו משה חיים לוצאטו בספרו "מסילת ישרים" )פרק יט(, 

מסביר מהי "הקנאות", ממה היא נובעת, ומה השבח שיש בה, עד כדי שה' נתן 

לפינחס עשרים וארבעה מתנות כהונה בעבור שקיים מצוה זו של ה"קנאות" לה' 

 יתברך.

ריבוי אהבת האדם לבוראו, והתגברות האהבה הזאת לאין שיעור, ואכן, על ידי 

שמגדיל בליבו את ה', וכמה הוא אוהב את קרבתו, וכמה אוהב ורודף אחרי עשיית 

הדברים המשמחים והרצויים לפניו יתברך, על ידי כן, לא יהיה מסוגל לראות 

הרי הוא אנשים העושים דברים המצערים את מלכו של עולם. הוא לא מסוגל, כי 

תמיד רוצה "לשמח" את ה', ועכשיו הוא רואה במו עיניו מי שכביכול מעציב את 

 ה' יתברך.

לדוגמה, אדם שכה טורח שעות על גבי שעות לנקות ולקרצף את רצפת ביתו, 

הוא מנקה ומנקה, הכל בשביל שיראו כולם כמה הבית שלו נוצץ... ופתאום נכנס 

רוכז על הרצפה הנקיה. "אני מנקה ואתה מישהו ושופך איזה כוס המהול בקפה מ

מלכלך?!". כך להבדיל, מי שהוא כל כך טורח לשמח את ה', להגדיל את שמו, 
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ולקדש את שמו בעולם, שהיא תכלית כל יהודי באשר הוא. ופתאום, נכנס אדם 

 ושופך קלון, ומלכלך את שמו של ה' יתברך.

. כי כפי הצער שמראה התחושה הזאת, היא הנקראת "קנאות", בקנאו את קנאתי

 האדם בעת שרואה מי שמצער להקדוש ברוך הוא, כך היא דרגת קנאותו.

 להרגיש את ה' כמו אבא ממש

 ומה צריכים ללמוד מכל זה למשך החיים שלנו?

אכן, יסוד גדול כתוב כאן, כי צריכים אנו להרגיש את ה' ממש כמו "אבא", מי 

לו כל זמן שיוכל להגיש לו. כמה  שאבא שלו אוהב לשתות "כוס קפה", הוא מגיש

כיף לאותו הבן לראות את הבעת הפנים של אביו, המקרינה אור של סיפוק מאותו 

"כוס קפה"... כך באותה מידה אנחנו צריכים לרדוף אחרי "לשמח את ה' יתברך", 

במקום להכין לה' כוס קפה, אנו עושים "כוס של קידוש", או שמברכים "שהכל" 

ים. זה משמח את ה' יתברך, מביא תענוג עילאי לפניו, כמה בכוונה על כוס מ

 שמחה היא לנו לעשות דברים המשמחים מישהו.

אם לקחת "טרמפיסט" ברכב שלך, הוא נהנה כל כך, ואמר לך תודה רבה עם 

לצד, זה שימח אותך, עשה לך הרגשה טובה שזכית לעשות איזה טוב -חיוך מצד

 ים, צריכים להרגיש כשאנו עושים מצוהלמישהו. כך להבדיל, כפול אלפי פעמ

, הרי שימחנו את מלכו של עולם, את ה' יתברך, זכינו לשמח לא אדם כלשהי

פשוט שמחפש טרמפ בצומת, אלא את מלך מלכי המלכים, ה' יתברך. גם לנו 

 ניתנת רשות לשמח אותו, לא רק למלאכים.

יי היהדות. גישה כזו אל המצוות משנה את כל השקפת והסתכלות האדם אל ח

כי כולם בעצם חיים של אהבת ה', כולם רדופים בעינוגים לה' יתברך. לפני 

שעושים מצוה, מתפללים, או לומדים תורה, עוצרים וחושבים, כמה בעצם אנחנו 

עושים להקב"ה שמחה. מה קורה עכשיו בעולמות העליונים. כמה שמחה שמחים 

 עליונים, תדע שהיא קיימת...שם על כל מילה שלי, אף שאינך רואה את השמחה ב

ניקח לדוגמה את פרשת הקטורת, אשר אין חיוב גדול לאומרה כמו קריאת שמע 

ותפילה, ובכל זאת איזה עונג היא עושה בשמים! כלשון הזוהר הקדוש )פרשת 
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ויקהל(: "אילו היו יודעים ומרגישים בני האדם כמה גדולה וחשובה זאת פרשת 

, היו לוקחים כל מילה ומילה ממנה, ומכתירים הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא

אותה על ראשיהם ככתר של זהב". ועוד מובא בהקדמת הזוהר כי הקב"ה שמח 

בחידושי התורה של עם ישראל, ומנשק כל מילה ומילה ומניחה בכבודו ובעצמו 

 על ראשו.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 סוד ירושת הבנים

ָגַרע ֵש  י ֵאין לֹו ֵבן ְתָנה ָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאחֵ ָלָםה יִּ ְשַפְחתֹו כִּ תֹוְך מִּ ינּו מִּ יינּום ָאבִּ . י ָאבִּ

 )כז, ד(

מי שלומד את הפסוקים בשטחיות, חושב שבנות צלפחד רוצות ירושה כדי 

 להרבות נכסים, ולכן הן באו למשה רבנו והתלוננו שאין להן נחלה.

. רש"י מביא את דברי הגמרא )בבא בתרא קיט:( אך לא כך הם פני הדברים

המספרת שהן הציעו למשה גם אפשרות אחרת: תתייבם אמנו ותלד בן, והוא יירש 

 את רכושו של אבינו.

 במקרה כזה הן לא תקבלנה כלום! אם כן לא תאות ממון מנווטת אותן. מה כן?

 מעלת מי שיש לו חלק בארץ ישראל

הן, כדלהלן. א. הן הבינו 'כי מעלה גדולה יש כוונתן היתה לתקן את נשמת אבי

לארץ ישראל, ומי שיש לו חלק בה, חשוב הוא כחלק בעולם הבא' כדברי האבן 

 עזרא )בראשית לג, יט(.

מוסיף הרה"ג אביגדר נבנצל שליט"א, רבו של הרובע היהודי בירושלים העתיקה, 

צמו ממשיך לחיות שהן גם מבינות שזרעו של אדם כמותו, והרי זה כאילו הנפטר ע

 ולפעול בעולם.

ממילא אם הן תירשנה את אביהן, הרי זה כאילו שיש לו חלק בארץ ישראל, ואם 

 לא תירשנה אותו, חסרה לו מעלה זו!

 ממונך שייך לשורש נשמתך

וחלק  217ב. המשגיח הרב דסלר מבאר )בספרו הנודע מכתב מאליהו חלק ב' עמ' 

וברים בירושה לבניו או לקרוביו, כפי הסדר ( שכל מה שנכסי הנפטר ע250ג' עמ' 

שקובעת התורה, ולא מועברים באופן סתמי לאחרים, זה מפני שהממון ניתן לאדם 

 מן השמים לצורך עבודת ה', לעשות בו מצוות ומעשים טובים. 
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ממילא כשבעל הממון נפטר, מן הדין להעביר את ממונו למי ששותף לאותו סוג 

, וממשיך בה. בדרך כלל זה בניו או קרוביו[, שהם של עבודת ה' שהיתה לנפטר

 ממשיכי דרכו.

בנותן טעם להביא כאן מה שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין )בספרו דברי סופרים, 

אות ג'( שנכסיו של אדם אינם נמצאים אצלו במקרה, אלא קשורים אליו בשורשו, 

לונית לפלוני, כי שדה פ –וכדברי הגמרא )סוטה ב.( שמכריזין קודם יצירת הוולד 

 שדה שנגזרה שתהיה שלו, יש לה שייכות עם שורש נשמתו.

לכן טענו בנות צלפחד שהתיקון הטוב ומעולה ביותר לנשמת אביהן, יהיה כשהן 

תירשנה אותו, ואכן הקדוש ברוך הוא קיבל את טענתן וציוה את משה רבנו לפעול 

 בהתאם לרצונן.

שהמייבם את אשת אחיו המת, מקים  הריטב"א )בבא בתרא קיט:( כותב שמכיון

שם וזרע למת, הוא קם תחתיו לנחלה. אך אינו מייבם כאשר יש לנפטר בן, לפי 

 הוא יורשו. –שהבן מקים זרע ושם לנפטר 

וכתב רבינו חיים הלוי מבריסק )הלכות תרומות פרק ח' הלכה ד'( ששם 'יורש' 

ו זוכה כרגע בממונו, הוא מה שהוא עומד במקום הנפטר וקם תחתיו, למרות שאינ

 כגון שהיורש הוא עובר במעי אמו.

נמצינו למדים שפרשת נחלות בתורה אינה סתם הסדר ממוני טכני, אלא ענין 

 פנימי ושורשי.

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, ויםאלב חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 השיב את חמתי

יְנָחס ן פִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יב ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן בֶּ ת ֵהשִּ י אֶּ ְשָרֵאל ְבֵני ֵמַעל ֲחָמתִּ ת ְבַקְנאוֹ  יִּ  אֶּ

י ְנָאתִּ י ְוֹלא ְבתֹוָכם קִּ יתִּ לִּ ת כִּ ְשָרֵאל ְבֵני אֶּ י  יִּ ְנָאתִּ  (כה, יא)ְבקִּ

ל רבי אלעזר שהיה בבית הכסא, ונכנס פרסי ודחקו בברכות )סב. ובב"ר י,ז( ע

והוציאו, והיה שם נחש והכיש את הפרסי ומת, וקרא על עצמו 'ואתן אדום 

 תחתיך'. וע"ע זה"ק ח"ג דש.[.

נראה ביאורו, שכיון שניתנה רשות למשחית, שוב אינו פוסק עד שמסיים 

מזון ומחיה, אי  שליחותו, יען שזה מאכלו וחיותו של המשחית, ואחר שנקצב לו

אפשר להשאירו בלא מזונו, אלא שניתן לתת כופר נפשו בדבר אחר. וכעי"ז ביארו 

בספרי האזינו, שהאומות הם כופר לישראל בגהינם, ומייתי קרא דואתן אדם 

 תחתיך. 

עפי"ז יש מקום לפרש, שהנה יצא הקצף, שהרי מעשה זמרי גרם למגיפה גדולה, 

יצד נעצרה, הלא כבר יצא הקצף, על זה מבאר אלא שפינחס עצרה. ואם תשאל כ

הכתוב בפסוקים הסמוכים, ושם איש ישראל המוכה, ושם האשה המוכה וכו', 

שפעמים די באדם אחד שהוא נכבד מאד, ומצד איכותו חשיב כרבבות אנשים, 

ולכן בהריגתם שבה החימה מעם ישראל. נמצא שהפסוק מסביר כיצד השיב את 

את 'נשיא לשמעוני', את 'בת צור נשיא בית אב  החמה מישראל, בזה שהרג

למדין', ומאחר שמצד האיכות חשיבי כאנשים רבים, כי נשיא ובת הנשיא חשובים 

 הם, ולכן בזה שבה החמה משאר העם.

אולם יותר נראה, שהנה נגזר על ישראל ב' גזירות. א' לכלות את ישראל מצד 

'ולא כיליתי', בלשון כליה עצמם, דהיינו שלא להחיות נשמה. זהו פשוטו של 

והשמדה גמורה. ב' לכלות את דרגת ישראל, דהיינו מיתת משה וזקני ישראל, 

 ובכך לאבד את צורת העם. 



 

 עעמ'  -אספקלריא 

 

הנה, שני אלה נשתנו במעשה פינחס. בכך שנמצא מקנא קנאת ה', ניתנה 

האפשרות לגזור על המשחית, ליטול אומה אחרת תחתם. היא אומת מדין. יען 

ל ישראל היתה במה ששתקו על חילול השם, ולא עשו מאומה שהתביעה על כ

כנגד העבירה. לכן נגזר על כולם, בבחינת מדשתקי שמע מינה ניחא להו. אולם 

במה שפינחס קם ועשה המעשה 'בתוך בני ישראל', ושתקו לפינחס, מוכח שכולם 

מסכימים עמו. לכן ניתנה האפשרות להעביר את החימה מעל ישראל, ולתתה 

 המחטיאים באמת, שהם בנות מדין ואומת מדין. מעל 

מעתה יובן, שלכן פינחס גופא יצא להלחם במדין, לקיים בהם ואתן אדם תחתיך. 

לכן גם היה כעס על שהחיו מבנות מדין, יען שהן צריכות להיות כפרה על ישראל, 

והן היו המחטיאות, ואיך יחיו אותן, וחילקו בין יודעות טעם ביאה וכו'. מאחר 

 והיה הדין 'כליתי' במדין, לכן נצטוו שלא להחיות נשמה במדין. 

והנה משה נקבר מול בית פעור, ומבואר בחז"ל שהיה תביעה ששכח משה 

ההלכה, ושבימיו נעשה כן, ולכן נקבר שם לשכך כעס וחמה. מה עוד, שבכח 

 התורה לבטל ענין קליפת מואב, שזה ענין הערוה, והתורה אילת אהבים ויעלת חן,

 ולא יפנו לטעוות מואב ומדין. 

והנה, היה מקום לחדש, שהיה בכלל החמה, להמית את משה, ולכן נקשרה 

מלחמת מדין במיתת משה. אלא שגם בזה פעל פינחס, שתהיה מיתת בלעם ומלכי 

מדין, כפרה על ראשי ומנהיגי ישראל. בזה יובן טעם נוסף במה שהיה בלעם שקול 

 היות האדם תחתיך. וצ"ע. כמשה בנביאות, וזאת שיוכל ל

ועפי"ז יובן עוד, מה שזכה פינחס, 'לכפר על בני ישראל', ומבואר בספרי, שזכה 

לכהונה גדולה לו ולזרעו אחריו. דהיינו, משום שפעל שני דברים, א' לכפר ולנקות 

את ישראל, ב' להעמיד את דרגת העם שלא יאבדו חכמי הדור. לכן זכה שיהיה 

ישראל ומעבירים מהם חטא ועון, וגם זכה שיהיו מעמידי  הוא וזרעו מכפרים על

 דרגת העם, שהכהנים הגדולים היו מעמידי דרגת העם, בקדושה וטהרה. 



 

 עאעמ'  -אספקלריא 

 

מקדש / הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל קודש ו

 המערבי והמקומות הקדושים

 מה ראה?

יְנָחס ַוַיְרא ן פִּ ְלָעָזר וגו' )כה, ז( בֶּ  אֶּ

( מספרים על המשא ומתן ההלכתי שלכאורה ניהל .בחז"ל )במסכת סנהדרין פ

משה  –זמרי עם משה רבנו לפני שפנחס הופיע, ובו שאל זמרי את משה איך לך 

הייתה  מותרת המדיינית? אל מול שאלתו זו נאלם משה רבנו "ונתעלמה ממנו 

 ההלכה" ועם ישראל כולו געה בבכי על כך.

עזר", וחז"ל מבקשים להבין "מה בנקודה זו מספרת התורה: "וירא פנחס בן אל

ראה?" והם עונים: "ראה מעשה ונזכר הלכה שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו". 

שאלת חכמינו מה ראה פנחס? טעונה ביאור! הרי כל עם ישראל ראה את המעשה 

הנורא וכפי שאמרה התורה שהמעשה היה "לעיני משה ולעיני כל עדת בני 

היה בין אלו שראו. א"כ מה היה תמוה לחכמינו ישראל" ובוודאי שפנחס גם הוא 

 ששאלו מה ראה פנחס?

י"ל ששאלת חז"ל אודות הנאמר "וירא פנחס" הייתה, מדוע מדגישה התורה את 

ראייתו של פנחס דווקא יותר מראייתם של שאר כל עם ישראל שנכחו במעמד? 

ם מכך ועל כך משיבים לנו חז"ל: שפנחס "ראה מעשה ונזכר הלכה". אנו מביני

ששונה הייתה ראייתו של פנחס מראיותיהם של שאר העם. אכן, כולם ראו! אך זו 

הייתה ראיה שטחית של המעשה, לעומת פנחס שהייתה לו ראייה מחייבת 

שהביאה אותו להיזכר בהלכה שלמד, ואף להזכיר אותה למשה רבנו עצמו ששכח 

 אותה לפתע.

מותירה חותם בלב הרואה, עד רק ראייה כזו שלא עוברים עליה לסדר היום, ה

שמחייבת אותו לפעול ולהשפיע, היא הראייה הנכונה. כי היא מביאה בעקבותיה 

 פעולות מעשיות של עשייה ובניין. 



 

 עבעמ'  -אספקלריא 

 

המגיד הירושלמי הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל תיאר פעם על שבת שהיה בניכר 

ים סביב בבית מארחיו. וכך סיפר: בליל שבת כל בני המשפחה המארחת היו ישוב

שולחן השבת, לפתע מבחין ר' שלום בילד בן החמש שניגש אל מגירת הכסף 

ומשתעשע להנאתו בשטרות והמטבעות. מיד הוא הפנה מבטו אל האב היושב 

בראש השולחן ותמה על כך שהאב מתעלם: "וכי לא מן הראוי לגעור בו להעמידו 

הוא עדיין ילד, בסך על חומרת מעשיו?" בת שחוק סלחנית מופיעה על פני האב: "

הכל בן חמש, מה הוא כבר מבין?". למחרת, במהלך שעות הצהריים שיחקו 

הילדים בסלון הגדול, לפתע נתקלה רגלו של הילד באגרטל המפואר שצנח על 

הארץ והתנפץ לאלפי רסיסים. האב הכעוס קם והנחית סטירה מצלצלת על הילד 

 ההמום. 

פניו ואמר: "הוא עדיין ילד, בסך הכל בן  נעמד ר' שלום, כשבת שחוק סלחנית על

 חמש ולא מבין... מדוע אתה כועס?. 

ספרתי לו: פעם בשעת צהריים של יום חם הזדמנתי לרחוב ירושלמי. קול יבבה 

ילדותית הפרה את השקט. מקצה הרחוב הופיעה ילדון כשאצבעו נפוחה ונוטפת 

ופא הגר בסמוך. והנה דם. נטלתי את ידו השנייה וצעדתי איתו במהירות אל הר

נראית מרחוק 'דבורקה' הסבתא של השכונה כשסליה בידיה. משהבחינה בילד 

המיילל הפטירה לעברו 'אל תבכה, זה שום דבר, עד החתונה זה יעבור... האם לא 

חבל לבכות על כמה טיפות דם?'... לאחר מספר דקות הצטמצמו הפערים בינינו, 

בוהלת תפסה את הילד בידה: 'מאירקה! ואז, באחת שמטה את סליה ובארשת מ

רה כאן? מה זה כל הדם הזורם כאן? הצילו! אנשים טובים! עזרו קנכדי החביב, מה 

 לנו!' ושטף דמעות זורם בחופשיות על פניה".

"אתה מבין? כשהדברים רחוקים ממך, ואינם נוגעים ישירות אליך, הכל בסדר. 

רא. הנתונים הם אותו דבר, אלא אם הילד בלתי מוכר, אז קצת דם לא כל כך נו

שפתאום הם נוגעים ב'אני' שלך, במשפחה שלך, בכסף שלך ופתאום הכל כל כך 

 נורא ומכאיב...".



 

 עגעמ'  -אספקלריא 

 

אם הילד עובר על איסור תורה בשבת ואתה נשאר שווה נפש, אינך מבין על מה 

הרעש הגדול מסיבה פשוטה: עדיין לא נגעו הדברים בך ממש ואז אתה מוצא 

ריה ומלמד זכות. אולם כשהתנפץ האגרטל לרסיסים או אז נרעשו מילות סנגו

שמים וארץ. כאן נעוץ ההבדל, כשתורת ה' ומצוותיה הם החשובים והיקרים לך 

 מכל, אז אינך שותק.

. התורה הקדושה היתה במקום העמוק ביותר שלו. לא אמיתיפנחס היה קנאי 

ח שלו. ומשום כך לא יכל היה דבר יותר יקר לליבו מריבונו של עולם ותורת הנצ

פנחס להישאר שווה נפש. הוא שם נפשו בכפו, אף שידע היטב כי יתכן שצעד זה 

יעלה לו בחייו. חייו האישיים לא היו שיקול. רק ריבונו של עולם ושם שמים 

המחולל עמד מול עיניו. זהו ההבדל בין ראייתו של פנחס לבין הראיה של כולם. 

הקנאה באה כי אלוקים היה קרוב  -ר קינא לאלוקיו" ובזה כיון הפסוק: "תחת אש

 הוא אלוקיו. ומשום כך זכה למה שזכה. –אליו 

חז"ל ממשיכים לספר לנו כי לאחר שהזכיר פנחס את ההלכה לפני משה רבנו 

ענה לו משה: "קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא", דהיינו שקורא האיגרת של 

השליחות. ומשמעות הדבר שמשה רבנו  המלך הוא זה שיהיה השליח לבצע את

קורא לפנחס לבצע את הדבר המתבקש מכח ההלכה שהזכיר. זאת עלינו לדעת, 

שכל פעולה גדולה ומשמעותית המשפיעה על הרבים, הצלחתה תלויה בטהרתו 

ובמעלתו של עושה הפעולה. לא כל אדם זוכה להיות משפיע ומתקן עולם, רק 

ותיו, יכול לראות בעומק ובהבנה הנכונה את אדם ש'עבד על עצמו' ותיקן מיד

 המתרחש מסביבו ולפעול לתיקונם של דברים.

את זה גילה לנו משה, כשהוא משאיר את ביצוע ההלכה דווקא בידיו של פנחס. 

ראיית עומק שמכוחה הוא נזכר  –משה רבינו מבין שמכיוון שדווקא פנחס ראה 

הפעולה המתקנת שהצילה בהלכה שנשכחה, הוא זה שנשלח משמים לבצע את 

 את עם ישראל.

מצבים רבים עוברים על פנינו בימי חיינו, ואנו רואים ונתקלים מדי פעם 

באירועים ומעשים מסביבנו שדורשים תיקון, אך אנו נותנים למצבים אלו לחלוף 



 

 עדעמ'  -אספקלריא 

 

על פנינו, בלי שנראה אותם לעומק ומקרוב. הם נראים לנו לא נוגעים כלל אלינו, 

 תנו.הם רחוקים מאי

אם נזכה 'לראות דברים מקרוב' וראיות אלו לא ישאירו אותנו רגועים ואדישים, 

נדע שקול ה' צועק בתוך ליבנו וקורא דווקא אותנו לפעול מכח ראייה זו, כדי 

שאנחנו נוכל לפעול ולהשפיע ולקדש את ה'. בדיוק כמו פנחס שקיבל את התפקיד 

לסדר היום והמאורעות חייבו  ממשה רבינו, רק בגלל העובדה  שפנחס לא עבר

 אותו לפעול.



 

 עהעמ'  -אספקלריא 

 

 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 בקנאו את קנאתי

ְשָרֵאל בְ   י ֵמַעל ְבֵני יִּ ת ֲחָמתִּ יב אֶּ ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ יְנָחס בֶּ ת פִּ ַקְנאֹו אֶּ

ְנָאתִּ  ְשָרֵאל ְבקִּ ת ְבֵני יִּ י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם ְוֹלא כִּ ְנָאתִּ י י:קִּ יתִּ ת ְברִּ י ֹנֵתן לֹו אֶּ ְננִּ  ָלֵכן ֱאֹמר הִּ

ֵמא ֵלא ָשלֹום: ר קִּ ית ְכֻהַמת עֹוָלם ַתַחת ֲאשֶּ יו ַוְיַכֵפר ַעל קָ לֹ -ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְברִּ

ְשָרֵאל  (יג-כה, יא) ְבֵני יִּ

ת הנה פנחס פעל בקנאותו את הבחי' של 'וחמת המלך שככה', הוא השיב א 

ותעצר המגיפה. זכות גדולה נפלה בחלקו שזכה לגרום לנחת  –חמתו של הקב"ה 

 כלפי מעלה. –כביכול  –רוח 

יש להתבונן בטיב הקשר בין מעשה הקנאות והשבת החמה, לבין השכר שקיבל  

בתמורה לכך "לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם". הלא דבר הוא, וחייב להיות 

 שיש קשר בין הדברים.

 ות לשם שמיםקנא

בקנאות, במעשה שאדם עושה כנגד השני כדי להשיב חרון אף, ישנו הבדל דקיק  

מאוד מאוד, בין עשיית המעשה לשם שמים 'נטו', לבין עירוב של תאוות נקם, 

רשעות ושחיתות ויצר ההרס והרוע. אותו ההבדל הדק ביותר, יבוא לידי ביטוי גם 

גדולה עד כדי להשיב חרון אף, או האם הייתה זו מצווה  –בתוצאות המעשה 

 –חלילה חטא נורא שגורם מורת רוח לפני ה'. וכבר אמר הרה"ק מקלויזנבורג זי"ע 

', אנו מתוודים על חטאים אלו שעשינו אותם וחשבנו לפניך'על חטא שחטאנו 

 שהם 'לפניך' כאילו והם מצוות, ובאמת הם עבירות ממש.

 לזרעו אחריו

בעקבות מידותיו הרעות ותאוות הנקם שבוערת  פעמים שאדם עושה פעולות 

בקרבו. אבל הוא עומד וקורא בקול גדול 'קידוש ה'' כבוד שמים' וכו'. כיצד נדע 

לפי הילדים. הילדים קולטים בחושיהם העדינים  –שזה באמת כך, התשובה היא 

איזה פעולה מגיעה ממקור טהור ואלו חלילה לא. אם הילדים יראי ה' סימן הוא 



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

נו שמעשיו של אביו היו לשם שמים. וזה מרומז גם בשכר שקיבל פנחס בידי

-'לשם א –לוקיו -אחריו ברית כהונת עולם" תחת אשר קנא לא ולזרעו"והיתה לו 

לוקיו' כמאמר רש"י, פנחס קיבל שכר כזה שעובר מדור דור ללא הפסק, כפי 

 שכשאדם פועל לשם שמים , מעשיו עוברים מדור לדור. 



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

 

 ה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסףפינת ההלכ

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 יציאה לחוץ לארץ

האם מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך תפילה על קברי צדיקים, ולקברי  שאלה:

או לראות פלאי  או לצורך מנוחה,אבותיו, וכן האם מותר לצאת לחו"ל לשם טיול, 

 הבריאה?

 חשיבות ישיבת ארץ ישראל

ידועים דברי חז"ל )ספרי פר' ראה(: "מעשה ברבי יהודה בן בתירא ורבי  תשובה:

מתיא בן חרש, ורבי חנינא בן אחי ורבי יהושע שהיו יוצאים לחוץ לארץ והגיעו 

וקרעו בגדיהם וקראו  לפלטיא, ונזכרו בארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם

לב(: 'וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את -המקרא הזה )דברים יא לא

 כל החוקים והמשפטים', לומר לך ששקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות". 

 יציאה לחוץ לארץ

ובגמ' )כתובות ק"י ע"ב(: "לעולם ידור אדם בארץ ישראל וכו' ואל ידור בחוץ 

מר לך: כל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד עבודת כוכבים. וכן בדוד לארץ וכו' לו

ארץ ישראל, -א, כו יט(: 'כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' -הוא אומר )שמואל

שהיא נחלת ה'[, לאמר: לך עבוד אלהים אחרים', וכי מי אמר לו לדוד 'לך עבוד 

ד עבודת אלהים אחרים'? אלא לומר לך: כל הדר בחוצה לארץ כאילו עוב

ושבתי 'יעקב: מה שאמר למדו כן מ, ו(ה"ב ז"דע "הבתוספתא )פכוכבים". וכן הוא 

וכל הדר בחוץ לארץ דומה כאילו אין  ',בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאלוקים

 לו אלוה.
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וכך פסק הרמב"ם )פ"ה מהל' מלכים ה"ט(: "אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה 

לישא אשה, או להציל מן הגויים ויחזור  לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה, או

לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחו"ל אסור אלא אם כן חזק הרעב 

 בארץ, ואע"פ שמותר לצאת, אין זה ממידת חסידות וכו'".

ובכסף משנה ציין מקור דבריו עפ"י הגמ' )ע"ז יג ע"א( שאף על פי שגזרו חכמים 

חוץ לארץ, ואסור לכהן לצאת לשם ולהיטמא טומאה על 'ארץ העמים', דהיינו 

טו ע"ב( לפי שהנכרים באותם זמנים לא היו  -כמבואר במסכת שבת )יד ע"ב 

נזהרים לציין את מקום הקברות וכל מקום היה ספק, ועי' בשו"ע )יו"ד סי' שס"ט 

ושע"ב([, מכל מקום התירו לו לעשות כך כדי לדון ולערער עם הנכרים ולהציל 

 וכן התירו לו לצאת לחו"ל כדי ללמוד תורה ולישא אשה. רכושו מהם,

וכתבו שם התוספות שאף היוצא ללמוד תורה ולישא אשה, לא התירו לו אלא 

כשיוצא על מנת לחזור לארץ ישראל, אבל כשאין דעתו לחזור אסור, והוכיחו כן 

 מדברי הגמ' )כתובות קיא ע"א(.

רבי אסי שהיתה לו אמא זקינה וכן מצינו בגמ' )קידושין לא ע"ב( במעשה של 

בחוץ לארץ, ושאל את רבי יוחנן 'מהו לצאת לחוץ לארץ?', והשיבו לו שאסור. 

 'לצאת לקראת אמא, מהו?', אמר לו איני יודע. ומשהפציר בו לענות לו, השיבו

רבי יוחנן 'נתרצית לצאת? המקום יחזירך בשלום'. ופירש המהרש"א שכוונת רבי 

 ת לחזור, ועל זה השיבו רבי יוחנן. אסי לשאול לצאת על מנ

 יציאה לקברי צדיקים

ולצאת לחו"ל להשתטח על קברות הצדיקים, אף על פי שהגאון מהר"ש גרמיזאן 

בשו"ת משפטי צדק )סי' עד( כתב שלא ידענו מה מצוה יש להשתטח על קברי 

הצדיקים, ולפי זה היה נראה שאין לצאת מארץ ישראל לחו"ל להשתטח על קברי 

 יקים אפילו על מנת לחזור, מכל מקום הרי סיים שם שהבית יוסף )סי' תקסח(הצד

הביא בשם שו"ת מהרי"ל )סי' קיח( על מי שנדר לילך לקברי צדיקים, ומשמע 

שהוא נדר מצוה. וכן כתב עוד מהרי"ל )סוף הלכות תענית( שנוהגים להשתטח 
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וטהור והתפלה בבית הקברות מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך הוא מקום קדוש 

 ש."עי לזה עיקר שיש כתב מהר"ח ויטאל זי"ע נתקבלה ביותר, וכן

ובשו"ת שדה הארץ )ח"ג, חאה"ע סי' י"א( כתב שאע"פ שלא נמצא כתוב בשום 

א' מהמחברים אם יש מצוה להשתטח על קברי הצדיקים, מ"מ אפשר שיש בזה 

כמו שמצינו בכלב  מצוה, וזכות הצדיקים יגינו עלינו שימלאו משאלותינו לטובה,

 שאנצל רחמים עלי בקשו 'אבותי, ואמר: האבות קברי על ונשתטח שהלך יפונה בן

 ישראל מארץ לצאת מותר שם(, ולכן לד ע"ב ובתוספות )סוטה מרגלים' מעצת

 ישראל לארץ לחזור שדעתו כיון הצדיקים קברי על להשתטח כדי לארץ לחוץ

ם על קבר הצדיק, ובפרט אם יודע וכבר העיד האר"י ז"ל כי בהשתטח האד ש."ע

לעשות ייחוד השייך לאותו צדיק, תהיה נשמת אותו צדיק לעזר ולסיוע גדול 

לאותו אדם. ובשו"ת מנחת אלעזר )ח"א סי' חיי"ם( האריך לברר הענין מהש"ס 

 על השתטחות לצורך שראל מארץ שיוצאים דבר עמא והפוסקים והזוה"ק. וכן

 צדיקים. קברי

 שעושה אחר אבותיו, שהוא הדין שמותר לצאת לחו"ל לקברי מרלו יש ולכאורה

וכמפורש בספר חסידים  נשמתם, לעילוי קברם על שמתפלל במה רוח נחת להם

)סי' ת"נ( שברזילי הגלעדי התפלל שימות בעירו, כיון שיש הנאה למת לאוהביהם 

הולכים על קבריהם ומבקשים על נשמתם טובה, ומטיבים לה בעבור זה באותו 

עולם, וכן כשמבקשים מהם, הם מתפללים על החיים. וגם בס' קב הישר )פרק 

ע"א( כתב שמכלב בן יפונה נתפשט המנהג בישראל שהולכים להתפלל על קברי 

 איסור מצד כן אבותיו עי"ש, ועיין בשו"ת הראשון לציון )ח"ב יו"ד סי' כב([, ואם

 יו צדיקים.למיחש. ובפרט אם אבותיו גם ה ליכא לארץ לחוץ יציאה

 אלה דאף לומר ויש בזה. הפוסקים התחבטו צדיקים בקברי שאף ראינו מאידך,

 קברי לענין בזה להקל שאין יודו הצדיקים, לקברי לארץ לחוץ לצאת שהתירו

 לפי שלימוד בלבד, זה לצורך לארץ לחוץ מלצאת להמנע שיש נראה וגם אבותיו,

לחוץ  שיסע מזה מונים אלף השוו הוריו, נשמת לעילוי זמן איזה שילמד תורה

 אבותיו. קברי על לעלות כדי לארץ
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 שאינו באופן אלא אינה צדיקים לקברי העלייה ויש להבהיר ולהדגיש כי כל

 הצדיקים קברות על להשתטח שהולך וכגון תורה, ומלימוד' ה מעבודת מתבטל

 ויתבטלו לשם ילכו אם אך ב,"כיו וכל ומחלה מחולי להציל ומצוקה צרה בעת

 יצא בצבור, תפלה או בזמנה, שמע קריאת כגון ,'ה ממצוות אחת ממצוה אפילו

 הנסיעה בעת תורה ביטול לו יגרם הנסיעה ידי על אם ובפרט בהפסדם, שכרם

 כולם. כנגד תורה תלמוד והרי ואחריה, ולפניה

 לנסוע אם עובדיה חזון הכולל מאברכי זצ"ל מרן לפני שאלה שבאה וזכורני

 לך שאין תוקף, בכל עליהם ואסר בכולל, הלימוד יום חשבון על הצדיקים לקברות

 אופן ובכל תורה, ואין לעשות כן על חשבון לימוד תורה. מלימוד יותר גדול דבר

שפעמים בהוראת שעה מותר לו להתבטל מלימודו  חכם, עם בזה להתייעץ יש

 ולילך לקברי צדיקים.

 ולתת' ה ויראת תורה ץלהפי כדי לארץ לחוץ נסיעתו מטרת עיקר אם אולם

 עולה וגם הספר בתי תלמידי ובפני העם המון בפני ובאגדה בהלכה שיעורים

 לארץ.  לחוץ לצאת מותר הוריו, לקברי

 ובמכסיקו, ב"בארה בביקורו זצ"ל למרן התלוינו כאשר א,"תשמ בשנת וזכורני

 תהיה שלא כדי הרחב לצבור בהלכה שיעורים מספר לומר שעלינו לנו אמר

 לעם להורות בהלכה אלה שיעורים ידי ועל מותרת, מטרה בלא ל"לחו אתינויצי

 ההלכתית, בפסיקה הדרך ואת יעשון אשר המעשה ואת בה ילכו אשר הדרך את

 איסור אין שבזה והלכה תורה להפיץ בגדר תהיה לארץ לחוץ יציאתינו ממילא

 לחו"ל. יציאה

 מנוחהויציאה לחו"ל לשם טיול 

( ה סימן קעג"ח)שו"ת שבט הלוי לטיול או למנוחה, כתב ב ולענין יציאה לחו"ל

דעיקר האיסור הוא דוקא בדירת נראה  (פ"ה ממלכים ה"ט)מדברי הרמב"ם שאכן 

, וזה לא התירו אלא אם חזק 'כל הדר בחו"ל' ע"ב( כתובות ק"י)וכלשון הגמ'  ,חו"ל

ום צורך התירו במק ,"ירבל לצאת ולחזור והוא שוכן בקביעות באא ,הרעב בא"י

דשורש האיסור הוא רק בדירת קבע, ומה שלמדו דין זה  סחורה,לצורך אפילו 
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מדוד המלך שאמר 'כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'', שלכן נקרא כעובד ע"ז, 

והרי דוד יצא רק לזמן ולבסוף חזר, אלא שדוד חשב שישאר שם לזמן רב. ורק שלא 

 ור, אבל בצורך כל דהו לא גזרו. לצורך כלל לא התירו אפילו עראי ודעתו לחז

וכמבואר בגמ' )מועד קטן יד ע"א( לענין היתר נקרא צורך,  בעלמא, אינובטיול ו

תגלחת השיעור בימי חול המועד למי שהיה אנוס ולא היה לו פנאי להתגלח קודם 

המועד, כגון שחזר מדרך רחוקה, אבל אם יצא מארץ ישראל לחו"ל לטיול בעלמא, 

ח במועד, כי היה אסור לו לצאת מא"י לחו"ל לשם כך, וכמ"ש אסור לו להתגל

הראשונים, וכך פסק השו"ע )או"ח סי' תקלא ס"ז(, וכתב המג"א )סק"ז( דאינו חשיב 

דבר הרשות אלא רק כשהולך לטייל, אבל אם יצא להרוויח או לראות פני חבירו 

 מותר, דחשיב דבר מצוה, וכמ"ש הרמ"א )או"ח סוף סי' רמח(. 

אם הולכים לזמן מועט מאד לראות פלאי הטבע ש מקום כתב בשבט הלוי כלומ

, וכמובן צריך להפך הכל לדרך יש מקום לצדד להקל רוך הוא,של יוצר בראשית ב

 מצוה, עכ"ד. 

רבינו ישראל איסרלן, בעל תרומת הדשן, שהלך  -העיד על רבו  בספר לקט יושרו

מרן וסיפר ושער מקומו.  בשבת כברת ארץ לראות זוג אריות שהובאו לעירו

החיד"א בספר מדבר קדמות )מערכת ב' אות כ"ב( שבהיותו בלונדון ביקר בגן 

בספרו ווראה שם חיות שונות ומשונות ונשר יפה מאוד בן מאה שנה.  ,החיות

 מעגל טוב השלם הרחיב יותר הדיבור בענין זה.

ילה ללכת ז בהסתכלות בלבד במעשה ידיו של הבורא יתברך, אבל חל"כ ואמנם

 ,מלחמת שוורים, כמו למקומות שמשתעשעים במעשה אכזריות על בעלי חיים

משחית נפשו הוא 'ת של אכזריות, ותוהגורמים להטביע באדם מדה רעה ומושח

 . ' )ירמיה י טז(לא כאלה חלק יעקב'ו ' )משלי ו לב(,יעשנה

לצורך  ועכ"פ המיקל לצאת לחו"ל גם בנסיעה לראות פלאי הטבע, או בכדי לפוש

מנוחה, בכדי שאח"כ יוכל לחזור וללמוד יותר טוב, יש לו על מה לסמוך. וכן אם 

נוסע לצורך כיבוד אב ואם כדי לראותם ולשמחם כשיראו אותו ואת המשפחה 
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אפילו אבל לא להשתכן שם בקביעות,  בודאי שיש להתיר, ולחזור לארץ ישראל,

 בקברי הצדיקים הקבורים שם.וכן לבקר  כדי להצטרף להוריו הדרים בחוץ לארץ.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 אשר יצא לפניהם

ֹקד, ה' ֱאֹלֵקי ָהרו ָכל ָבָׂשר, ִאיׁש ַעל משה רבינו פונה להקב"ה בבקשה, ִיפ  ֹחת ל 

ר ר יֹוִציֵאם ַוֲאׁש  ם, ַוֲאׁש  ֵניה  ר ָיֹבא ִלפ  ם ַוֲאׁש  ֵניה  ר ֵיֵצא ִלפ  ֹלא  ָהֵעָדה. ֲאׁש  ִביֵאם, ו  י 

ה. וכי חושב משה רבינו כי יטוש ה' את ם ֹרע  ר ֵאין ָלה  ה ֲעַדת ה' ַכֹעאן ֲאׁש  י   ִתה 

דרישות וקים הללו ניתן ללמוד "עמו? מה לו לבקש על כך, ומה כוונתו? מפס

 " של מנהיג בישראל.התפקיד

בספרים הק' מבואר, והיסוד בזוה"ק )שלהי בהעלותך, בפרשת ע' זקנים(, כי משה 

רבינו הנהיג את העם בדרגה רוחנית גבוהה )"אוכלי המן"(. כעת מעביר את הנהגת 

רצון העם כשהם נמוכים יותר )"מבקשי בשר"(. משה, באהבתו לעם, מעורר 

כנגד רוחו של כל הקב"ה, שיהיה המנהיג מותאם לדרגתם. כדברי רש"י "להלך 

", על המנהיג לרדת ולהנמיך עד למצב הדור, ומשם להעלותם. )אמליץ אחד ואחד

 וָמָׁשלֹו הנפלא שם בפרשה, שכיוון לנאמר בזוהר(. המלבי"םלהתענג על דברי 

אין כוונתנו למנהיגי 'שרי  בבואנו להעלות ולשרטט 'קוים לדמותו של מנהיג',

אלפים', אשר מעניקים חמה בקומתם, כי מי אנו לתאר שיגם ושיחם. אנו נשוחח 

על 'שרי חמישים ועשרות', מלמדים ומחנכים, גבוהים ורמי"ם. כיצד נטיב להטיב 

נשמות בנ"י, ומה הדרך להנהיג, באופן שיהיו הקהל 'מונהגים', וילכו  -את נרות 

 ַאֲחֵרינו בס"ד.

בשעה  הגה"ק מצאנז קלויזנבורג זצ"לשמעתי מאדם שנכח ושמע את דרשת 

שיסד את הקריה הנאמנה בנתניה. בדרשתו חשף מהגיונו: הקהל, עם שרידי חרב, 

ווֵיי ה'מלחמה'. הפצעים טרם הגלידו. שבורים בגוף, ובעיקר בנפש. רבים גוערים  ד 

אנ"ש מגולחי זקן, ו'תורת בפליטים על ירידתם הרוחנית. מדוע גברים רבים מבני 
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לאחר  - האם הגערות נשמעות?אמך' ננטשת כי בנים רבים אינם בחינוך תורני. 

בניתי שיכון. אני מסייע למשפחות, יש  דרך אחרת עמי!אני,  -נשימה המשיך 

ישובו כולם לדרך בית  -הפטיר בלהט  -דירות וחנויות, פרנסה וקהילתיות. בכך 

 אבא!

הרב דוד עוברת, דרך רווחה גשמית. שמעתי בדרשה מפי הדרך לעליה רוחנית, 

זצ"ל,  הג"ר מאיר שפירא מלובליןז"ל, מתלמידיו הקרובים של פאר הדור  הלחמי

כי בתום תפילת נעילה, בה ירד הרב לפני התיבה והרעיד את הנשמות בעת נעילת 

נו שער, התחילו תיכף בתפילת ערבית. כשסיימו תפילת שמו"ע הבחינו כי הרב אינ

בביהמ"ד. דימו כי נחלש ממאמציו בתפילה ופנה לחדרו לפוש. לאחר התפילה 

והבדלה עברו הבחורים לחדר האוכל 'לשבור את הצום'. גילו את הרב עומד, 

כשהוא עדיין עטוף ב'קיטל' וטליתו, ומכין ַכֵדי קפה לבחורים! עמד הרב ומזג להם 

ר ֵיֵצא  םבאבהיות טבעית. ֲאׁש  ְפֵניהֶּ הגבר הוקם ָעל, קנה את נפש תלמידיו ! הוא לִּ

 ב'קנין הגבהה' וינטלם וינשאם כל ימי עולם.

דֹו בפת 20-כ לפני ַצי  שחרית. "מה -שנה סיפר בני הפעוט כי שכחנו בבוקר ל 

!" הילד ראה שלועשית?" שאלנו בדאגה. השיב "הרבי חלק עמי את הסנדוויץ' 

ת עגבניה. אפילו שאני לא שאנו מתפלאים, והמשיך "זה היה עם אבוקדו ופרוס

אוהב עגבניות, כשהרב'ה נותן זה טעים!" אשרי הרב שככה לו! אין ספק שהוא קנה 

. לא פלא שדמותו זכורה גם אחרי שנות כאדם טוב ומטיבשביתה בלב תלמידיו 

ִביֵאם לחיי תורה וקדושה!  ר י  ר יֹוִציֵאם מדאגותיהם ַוֲאׁש   דור. ֲאׁש 

י, בכל רגע ורגע הוא מעניק ומפזר חסדים טובים. מלמד הוא 'מפעל חסד' תמיד

חסדים בגוף, ובעיקר חסדים בנפש. חסד לאישיות כהצבת גבולות והנחיית סמכות. 

הוא מעמיד דרישות, ומעניק לתלמידיו תחושת מסוגלות להתקדם. מלמד טוב נוסך 

בנו -יהעזר ֵמֹאַפמֵ -בילדים בטחון וגדלות, מלווה ומעודד כמו אב שמסיר את גלגלי

ָך!" -ואומר "אתה מצליח! אל דאגה, בן ַיד  זה דימוי המנהיג לרועה יקר, אני כאן, ל 

 . בחמלה ורחימאיות, בנחישות וברגישות. צאן
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רק כשעובדים מתוך אהבה ניתן להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. לא 

התנשאות, לא התחשבנות, ולא גישה של 'קבלו דעתי'. כולם אהובים כולם 

מדרשא, במרכזי למידה בהם מעצבים את דמות -! נשאלה שאלה בביברורים

? לאחר שלל הצעות שכללו ממעלותיו וסגולותיו, "מיהו מלמד טוב"המחנך, 

 "מלמד שהוא אדם טוב!"השיבו 

 חבר -מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com  
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 חידות

ת לחידודא בפרשת השבוע / הרב שאלו –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת פנחס

 איזו דרשה מהלכות הקרבנות נדרשת פעמיים ברש"י מב' פסוקים שונים? .א

 (?3(? ולמה נמשל משה רבינו )2היכן נמשלו בנ"י לצאן ) .ב

 ( )רש"י(?2מי ייחסו לגנאי ) (? ואת3את מי מצאנו שייחס הכתוב לשבח ) .ג

 (?2אלו ציווים בפרשתינו הם תיקון למעשה בראשית ) .ד

 איזו הנהגה נאמרה במשה רבינו, ביהושע ובדוד המלך? .ה

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' בלק

 ? לישראל כפרה ק"ביהמ שחורבן מנין .א

יךָ  ֹטבו שנא' )כד, ה( ַמה יךָ  ַיֲעֹקב ֹאָהל  ֹנת  כ  ָרֵאל ִמׁש   טובו מה, אחר דבר י"רש: ִיׂש 

 לכפר קרבנות בהן שמקריבין, בישובן עולמים ובית שילה אהל טובו מה, אהליך

 על כפרה וחרבנן עליהן משכון שהן לפי, חרבין כשהן אף. משכנתיך: עליכם

 (: יא, ד איכה) בציון אש ויצת, כלה ובמה, חמתו את' ה כלה שנאמר, יזהנפשות

                                                
 ליה מיבעי לאסף קינה' וגו בנחלתך גוים באו אלקים לאסף מזמור בא ברש"י )קידושין לא: ד"ה איסתייעא(וכן מו יז

 בישראל פליטה הותיר כך ומתוך שבביתו ואבנים בעצים חמתו ה''הקב שכילה על שירה אסף שאמר כך ודרש

 . ע"כ.(ד איכה) בציון אש ויצת חמתו את' ה כלה אומר הוא וכן שריד ישראל משונאי נשתייר לא כך שאלמלא

השראת וצ"ב, שלכאורה א"א לומר ששפך חמתו על העצים והאבנים גרידא, שהרי הפסידו כלל ישראל את 

 שהייתה במקדש.השכינה 

עכ"פ מבואר שם שכלל ישראל צריכין לזמר על כך ששפך חמתו על העצים והאבנים, אך אין מבואר שהמקדש 

, ומשכנותיך מה טובו וכו' (יד פרשה במדבר )תנחומא ד"ז מבואר בדברי חז"למשום כך. וטובה הוא להם מלכתחילה 
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 ?מגלותם לשוב עתידין השבטים שעשרת ומניין

ה ִאם ִכי שנא' )כד, כב( י  ָבֵער ִיה  ךָ  ַאחור ָמה ַעד ָקִין ל  ב   אשריך י"ופירש: ִתׁש 

 עם לגלות עתיד אתה אם אף כי, העולם מן עוד נטרד שאינך, זה לתוקף שנתקעת

 תשבך, אשור מה עד בכך, מה, שם שנתישבת ממקום לבער ותהיה השבטים עשרת

 טלטול אלא, העולם מן טרוד זה אין, וחבור לחלח שמא ,אותך מגלה הוא היכן עד

  הגליות. שאר עם ותשוב, למקום ממקום

 (?2) שמע קריאת הוזכרה היכן .ב

ן )כג, כד( ָלִביא ָעם ה  ַכֲאִרי ָיקום כ  ַנָנא ו  ַכב ֹלא ִית  ף ֹיאַכל ַעד ִיׁש  ר  ַדם ט   ֲחָלִלים ו 

ה ת   לחטוף, וכארי כלביא מתגברים הן, שחרית משינתם עומדין י כשהן"ופירש: ִיׁש 

 על בלילה. ישכב לא: תפילין ולהניח שמע את לקרוא טלית ללבוש, המצות את

, מטתו על שמע את קורא כיצד, לטרפו הבא מזיק כל ומחבל אוכל שהוא עד מטתו

 ונלחם שומרם ה"הקב, להזיקם וגייס מחנה בא, המקום ביד רוחו ומפקיד

 . יחחללים ומפילם מלחמותם

 ? העגל חטא הוזכר יכןה .ג

א )כד, א( ָעם ַוַיר  ֵעיֵני טֹוב ִכי ִבל  ָבֵרך   ד' ב  ת ל  ָרֵאל א  ֹלא ִיׂש  ַפַעם ָהַלך   ו  ַפַעם כ   ב 

ַראת ָחִׁשים ִלק  ת נ  ל ַוָיׁש  ָבר א  כתרגומו, . פניו המדבר אל וישת י"ופירש: ָסָניו ַהִםד 

ַׁשִוי ע"כ. ובתרגום נאמר גְ  ָלָקֵביל ו  ְשָרֵאל ַדֲעָבדּו ָלאעֶּ  : כ יטַאסֹוִהי ְבַמְדְבָרא יִּ

                                                                                                                                                                         
 משכן, שיעשו לישראל להם אמור למשה הוא ברוך הקדוש ליה אמר משכונותיך, אלא משכנותיך קורא תהא אל

 ע"כ. . ידיהם על מתמשכן יהא יחטאו שאם

 לומר ביקש בלבו, היה מה למד אתה רשע תואו של מברכתו יוחנן ר''קה:( א ונראה לבאר עפי"ד חז"ל )סנהדרין

ע"כ. ועוד אמרו )שמות  עליהם. שכינה תשרה לא יעקב, אהליך טובו מה מדרשות, ובתי כנסיות בתי להם יהו שלא

 זה הנה( ט, ב השירים שיר) שנאמר, מערבי מכתל זזה השכינה אין לעולם, אחא רב אמר רבה פרשה ב' אות ב(

 ע"כ. .כתלנו אחר עומד

אפשר גם לדעת המדרש ש"מה טובו" היינו בית המקדש, שבלעם ביקש שלא תשרה שכינה בישראל, שאפילו  וא"כ

בשעת החורבן השראת השכינה קימת, ונראה שהלשון משכון כאן הוא כעין משכון בהלואה שמעכב אצלו עד 

 ַאָתה ור בתפילת נחם ִכיעד שיפרעו ישראל החוב, ואז ירד מן השמים כאמ כך אין המשכן חרב אלא מעוכבהפרעון, 

נֹוָתה ָעִתיד ַאָתה וָבֵאׁש ַהָעָתה ד' ָבֵאׁש נמצא שמה שהוא ממושכן מוכיח שגם עתה השכינה שורה בישראל. וזו  .ִלב 

 הטובה שיש בחורבן המקדש.

 ודברי רש"י שהחרבן הוא כפרה על הנפשות יתבארו, שההסתרה של השראת השכינה היא הכפרה על הנפשות.
 קבעוה לא מה ומפני שמע בקריאת בלק פרשת לקבוע בקשו זבידא בר יהודה רב ואמרו חז"ל )ברכות יב:( אמר יח

יקימנו וכו'  מי וכלביא כארי שכב כרעקרא  האי בה דכתיב משום אבין בר יוסי' ר אמר אלא צבור וכו' טורח משום

 כארי ושקטים שלוים לשכב ובקומנו נובשכב שומרנו ה"שהקב ובקומך לבשכבך דדמי. שכב ופירש"י )שם( כרע

 וכלביא.
 וקצת צ"ב מדוע המדבר רמז דווקא לחטא העגל, הלא חטאו שם בעוד חטאים. יט
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 ?אדומה פרה הוזכרה והיכן

ָסר ַיֲעֹקב ֲעַפר ָמָנה ִמי )כג, י( ת וִמס  ָרֵאל ֹרַבע א  ִׁשי ָתֹמת ִיׂש  ָׁשִרים מֹות ַנפ  ִהי י   ות 

 מקיימין שהם במצות חשבון אין, יעקב עפר, אחר דבר י"ופירש :ָכֹמהו ַאֲחִריִתי

 (,יט, יט ויקרא) כלאים תזרע לא(, י, כב דברים) ובחמור בשור תחרוש לא, בעפר

 : בהם וכיוצא, כאסוטה ועפר, פרה אפר

 (? 3) ראה ולא בלק ראה היכן .ד

ר כב, לז( .9 ל ָבָלק ַוֹיאמ  ָעם א  ִתי ָׁשֹלחַ  ֲהֹלא ִבל  יךָ  ָׁשַלח  ֹרא ֵאל   ֹלא ָלָםה ָלך   ִלק 

תָ  ָנם ֵאָלי ָהַלכ  ךָ  אוַכל ֹלא ַהֻאמ  ד   : בקלון מעמו לצאת שסופו נתנבא י"ופירש: ַכב 

ֵדה ַוִיָףֵחהו )כג, יד( .2 ל ֹצִפים ׂש  ָגה, ופירש"י ֹראׁש א  בלעם לא היה קוסם  ַהִסס 

שעתידה פרצה להפרץ בישראל משם, ששם מת משה, כסבור ראה בלק  כבלק,

 ששם תחול עליהם הקללה, וזו היא הפרצה שאני רואה.

ת ָבָלק ַוִיַףח )כג, כח( .3 ָעם א  עֹור ֹראׁש ִבל  ָקף ַהס  ֵני ַעל ַהִמׁש  ִׁשיֹמן ס   י"ופירש: ַהי 

 יודע היה ולא, פעור ידי על ללקות עתידין שהן וראה, בלק היה קוסם. הפעור ראש

                                                                                                                                                                         
 שהמתין אלא, במחשבה זו גזרה עלתה העגל את שמשעשו" יד, לג()י בגזירת המרגלים וז"ל ''ונראה לבאר עפי"ד רש

וכו'. ע"כ. (, לד, לב שמות) חטאתם עליהם ופקדתי ליםבמרג, פקדי וביום שנאמר וזהו, סאתם שתתמלא עד להם

 נמצא שגזירת הכליון במדבר היא תוצאה של חטא העגל.

או י, י( ועה"פ )שמות ד ָרָעה ִכי ר  ג  ם נ  ֵניכ   אני רואה, פרעה להם אמר, רעה ששמו יש אחד י וז"ל, "כוכב''כתב רש: ס 

 ה"הקב ובקש בעגל ישראל וכשחטאו, והריגה דם סימן והוא ,במדבר לקראתכם עולה כוכב אותו שלי באיצטגנינות

 כי ראו להם שאמר היא זו(, יב, לב שמות) הוציאם ברעה לאמר מצרים יאמרו למה, בתפלתו משה אמר, להרגם

וכו'". ע"כ. וא"כ יתכן לומר  ,אותם יהושע שמל מילה לדם הדם את והפך, הרעה על' ה וינחם מיד, פניכם נגד רעה

ג"כ הכליון בכוכב העולה לקראתם במדבר. והוא תוצאה מחטא העגל כמבואר שביקש ד' להרגם  שבלעם ראה

 אלולא שהפך הסימן לדם מילה.
 כשאמר, לקללם בלבו היה מה למדים אנו רשע אותו של מברכותיו, רבותינו והנה בהמשך פירש"י )כד, ו( אמרו כ

 בחלק כדאיתא', כו לומר שבקש קללות אותם ןמעי ברכם, פיו את המקום וכשהפך, פניו המדבר אל להשית

 . ע"כ..(קה סנהדרין)

וצ"ב דשם בגמ' אין מבואר השייכות למה ששת אל המדבר פניו. ונראה לומר בזה שהמשכן הוא כפרה לחטא העגל 

 לישראל ה"הקב נתרצה בתשרי' ובא ללמד שנתרצה הקב"ה להם, וכמבואר ברש"י בכי תשא )שמות לג, יא( "י

 מלאכת על לצוותן והתחיל וירד, אחרונות לוחות לו ומסר, כדברך סלחתי למשה לו ואמר, שלם לבוב בשמחה

", ע"כ. ורצה לקללם שלא ימחל להם החטא ולא יהיה להם משכן, וכשנתהפכו קללותיו לברכה ברכן המשכן

 שיהיהלהם משכן.
 וצ"ב מדוע נקט דווקא מצוות אלו. כא

 פרה אפר מצות' לב בניו זכו ואפר עפר ואנכי אבינו אברהם שאמר בשכר ארב דריש יז.( והנה אמרו חז"ל )סוטה

 של מתלמידיו הללו דברים שלשה בידו שיש מי כל יט( משנה פ"ה )אבות המשנה דברי ע"כ. ועל סוטה. ועפר

 אברהם מצינו וכן .יתרה ענוה. נמוכה ורוח( שם) ב"הרע כתב, שפלה ונפש, נמוכה ורוח, טובה עין וכו' אבינו אברהם

 ואפר. עפר ואנכי( יח שם) אומר

וא"כ יתכן שבא לשבחם במידת הענווה שבהם שלכן זכו למצוות אלו, שהיא המידה ההפכית למידתו של בלעם 

 עצמו שהיא רוח גבוהה.
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 ואין רואים בכוכבים החוזים כל וכן, משם עליהם תחול הקללה שמא, אמר, במה

 .רואים מה יודעים

 (?5) שקר דבר בלעם אמר והיכן

ר )כב, ח( .9 ם ַוֹיאמ  ָלה ֹפה ִלינו ֲאֵליה  ם ַוֲהִׁשֹבִתי ַהַלי  כ  ת  ר ָדָבר א  ַדֵבר ַכֲאׁש   ד' י 

 אין שמא, עמכם אלך כמותכם אדם בני עם ללכת ימליכני ופירש"י אם וכו' ֵאָלי

שלא מחמת בדבר זה, ושיקר  מכם. גדולים שרים עם אלא להלוך לתתי כבודו

 חשיבות השרים יאמר לו ד' אם ללכת.

ַרִים ַהֹיֵצא ָהָעם ִהֵמה )כב, יא( .2 ַכס ִמִםצ  ת ַוי  ץ ֵעין א  ָכה ַעָתה ָהָאר   ֹאתוֹ  ִלי ָקָבה ל 

ם אוַכל אוַלי ִהָלח  ִתיו בוֹ  ל  ֵגַרׁש   ואגרשנו אלא אמר לא ובלק, העולם מן. וגרשתיו: ו 

. (שם) מבלק יותר שונאם היה ובלעם, מעלי יעםלהס אלא מבקש איני, הארץ מן

 לד' ולא אמר לו כדברי בלק.ששיקר  ונמצא

ָעם ַוָיָקם )כב, יג( .3 ר ִבל  ר ַבֹבק  ל ַוֹיאמ  כו ָבָלק ָׂשֵרי א  ל ל  ם א  כ  צ   ד' ֵמֵאן ִכי ַאר 

ִתִתי ם ַלֲהֹלך   ל   ונמצא, מכם גדולים שרים עם אלא. עמכם להלך י"ופירש: ִעָםכ 

 שהרי ד' לא מנעו ללכת מחמת כן אלא אמר לו לא תאר את העם.שיקר ש

ר )כב, ל( .4 ל ָהָאתֹון ַוֹתאמ  ָעם א  ךָ  ָאֹנִכי ֲהלֹוא ִבל  ר ֲאֹתנ  ָת  ֲאׁש  ךָ  ָעַלי ָרַכב   ַעד ֵמעֹוד 

ה ַהיֹום ֵכן ַהז  ִתי ַהַהס  ַכנ  ךָ  ַלֲעׂשֹות ִהס  ר ֹכה ל   מקרא ודרש ורבותינו י"ופירש: ֹלא ַוֹיאמ 

 ליה שדאי ברטיבא להון אמר, אסוסיא רכבת לא טעמא מאי ליה אמרו, בגמרא זה

שאינו רוכב תמיד על  כשאמר ששיקר. והיינו (כב:ד)זרה עבודה במסכת כדאיתא', כו

 האתון.

ר )כב,לד( .5 ָעם ַוֹיאמ  ל ִבל  ַאך   א  ִתי ֹלא ִכי ָחָטאִתי ד' ַמל  ָראִתי ִנָעב ַאָתה ִכי ָיַדע   ִלק 

ך   ַעָתה ַבָדר  יךָ  ַרע ִאם ו  ֵעינ   ועל, גנותו זה גם. ידעתי לא כי י"ופירש: ִלי ָאׁשוָבה ב 

שיודע  כשאמר ששיקר נמצא עליון. דעת שיודע משתבח היה שהוא, הודה כרחו

 דעת עליון.

                                                
 אסוסיא רכבתא לא טעמא מאי ליה אמרו אחמריה רכיב דהוה ליה דחזו בעידנא ידע, הוה לא בהמתו דעת מאי כב

 רכבת אשר ליה אמרה בעלמא לטעינא לה אמר אתונך, אנכי הלא האתון ותאמר מיד ליה שדאי אברטיב להו אמר

 השלכתיו. ליה שדאי: באחו. וכו'. ופירש"י ברטיבא הזה היום ועד מעודך ליה אמרה בעלמא אקראי לה אמר עלי

 :לרעות
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 ? רואין אנשים שאין מה רואות שהבהמות מניין .ה

א )כב, כג( ת ָהָאתֹון ַוֵתר  ַאך   א  ך   ִנָעב ד' ַמל  ר  בוֹ  ַבד  ַחר  לוָפה ו  ָידוֹ  ׁש   ִמן ָהָאתֹון ַוֵתט ב 

ך   ר   לבהמה רשות ה"הקב שנתן ,ראה לא והוא. האתון ותרא י"ופירש וכו'. ַהד 

מזיקין, ע"כ.  כשיראה דעתו תטרף דעת בו שיש שמתוך, האדם מן יותר לראות

 ן.ומשמע שלאו דווקא האתון אלא כל בהמה רואה את המזיקי

 ?לבהמות עונש כעין מצינו והיכן

ַאִני )כב, לג( ָפַני ַוֵתט ָהָאתֹון ַוִתר  ה ל  ָגִלים ָׁשֹלׁש ז  ָתה אוַלי ר   ַגם ַעָתה ִכי ִמָסַני ָנט 

ָכה ִתי ֹאת  אֹוָתה ָהַרג  ֱחֵייִתי ו   שדיברה מפני ועתה. החייתי ואותה י"ופירש :ה 

 שלא, הרגתיה, לא ויאמר שכתוב מוכ, בתוכחתה לעמוד יכולת ולא והוכיחתך

 על המקום שחס, להשיב יכול ולא בתוכחתה בלעם את שסלקה היא זו יאמרו

 את והרגת וכן(, טו, כ ויקרא) תהרוגו הבהמה ואת וכן(, יד, כ ר"במ) הבריות כבוד

 (:טז שם) הבהמה ואת האשה

 ושהקד אות יד( שחס כ ואמרו חז"ל במדרש באופ"א )במדבר רבה בלק, פרשה

 מדברת היתה שאלו, הבהמה פי וסתם צרכן ויודע בריות של כבודן על הוא ברוך

, שבחכמים חכם וזה, שבבהמה הטפשת שזו, בה ולעמד לשעבדה יכולין היו לא

 .בה לעמוד יכול היה לא שדברה כיון
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 .לפי א' ולא א' סהייחו

 שבטלה )לשמעון(. משפחה

 סתירה ברש"י אם הוכחד או הוחלף שמו.

 בחלוקת הארץ, חוץ הגורל היה עומד א' לבוש בא'.

 בגורל.מיעוט ליהושע וכלב שלא ירשו 

 שמר כבוד לבית עמרם אחרי מות משה.

 לאשי'. 'לחמימהו כוונת הפסוק 

 סך כל הכבשים שהקריבו מידי שבת.

 קרבן כנגד יצחק אבינו.

 מספר כבשי מוסף בראש השנה.

 הרמז בקרבנות שמיני עצרת לעם ישראל פר א' א' א'.

 

* 

 א' ב' יותאות

  א"א. ,א"א ,א' ,א' ,ב' ,סדר ירושה: ב'

 

* 

 ב'אות 

 .היו בעצת קרח תחילה והרהרו תשובה בלבם וניצלו

 .שבט שנאבדו  חצי ממשפחותיו.

 מקום מלכי אומות העולם בזמן מלחמה.

  כינוי לשתי הלחם.
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* 

 אות ג'

 סיבת ייחוסו של זמרי.

  על פיו נחלקה הארץ.

 

* 

 אות ד'

 מי נצטווה 'שלא תסוב נחלה'.

 מהו כוונת הפסוק 'את קרבני'.

  מלאכת עבודה' לא תעשו. כלמתרבה מ'איזה מלאכה 

 

* 

 אות ה'

 את המדינים. רורׇ:צ באיזה לשון מתפרשת הציווי

 אף הוא מעיד על כשרות עם ישראל.

 לשון הנאמר בירושת הבת למי שאין לו בן.

 הו"א למשה מזה שה' אמר לו נתן תתן א"נ שנכנס לנחלת בני ראובן וגד.

  היחיד של משה ואהרן.מאיפה למדנו שמי מריבה היה החטא 

 

* 

 אות ו'

 הפסוק שמלמדת שקבלת הדם צריכה להיות בכלי.

 

 אות ז'

 הוא הנקרא צוחר בפרשת ויגש.

 .אשר יוציאם ואשר יביאם

 גם פסוק זה מלמד אם עבר יומו בטל קרבנו. 
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* 

 אות ח'

 מספר משפחות חסרים בישראל כנגד מספר העמים.

 שמו של שוחם במקומות אחרים.

 מעלתם של בנות צלפחד שלא היו מבקשות אם היה לו בן.

 חלק נוסף שקיבלו בנות צלפחד חוץ מחלקו של צלפחד עצמו.

  קרבן שאין לו נסכים.

 

* 

 אות ט'

 אחד מהצויים של משה ליהושע אודות עם ישראל.

  החטא שכל כל שעיר המוספין מכפרין עליו.

 

* 

 אות י'

 אף הוא מעיד על כשרות עם ישראל.

 משפחה שלא קיבלה תוספת לשמו.

 איך נקרא כאן יוב שהיה מיורדי מצרים.

 היה מיוחד בחביבתו לארץ.

  י'.טענת בנות צלפחד בממ"נ או ירושה או 

 

* 

 אותיות כ' י'

 מועד קרבנות תמידין.

 

* 

 אות כ'

 על מה נאמר אשרי אדם שהקב"ה מודה לדבריו.
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 מקום שחיטת התמיד.

 קרבנות כנגד יעקב אבינו.

 מלמד שלא לפחות במוספי פסח כמו בסוכות.

  סימן בפרי החג לגוים.

 

* 

 אות ל'

 מלמד שבנות צלפחד קרבו בשנת הארבעים אחרי חודש אב.

 משל לגדלותו של יהושע לעומת גדלותו של משה.

 מילה מיוחדת בשעיר ראש חודש, נדרש להלכה ובאגדה.

  דין שנלמד מ'עצרת'.

 

* 

 אות מ'

 בפרשת ויגש. שמו של שפופם

 '.מ' ירשו בירושת הארץ בשונה ממה שתמיד הם מה

 הגורל'. 'על פיפירוש 

 (.2חטאו של צלפחד ) שיטות 

 תואר/ שם זה קוראים רק לצד האב.

 וסמכת את ידך עליו: מה קיבל יהושע בחיי משה.

 האירוע הראשונה שנצטוו להקריב כבש בבקר ובערב.

 

 

* 

 אותיות מ' נ'

  סלת למנחה' )בפרשת נכסים(.ועשירית האיפה '

 

* 
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 אות נ'

 אות וזכרון.

 הכניסו יד לקלפי לחלוקת הארץ.

 על מי לא נגזרה גזרת המרגלים.

  מצוה נוסף להקריב ברגל נ' ונ'.

 

* 

 אות ס'

 אחד מהצויים של משה ליהושע אודות עם ישראל.

  עדה שעל פיהם יצאו ישראל למלחמה.

 

* 

 אות ע'

 משפחה חסרה מהלווים.

 שבחן של צדיקים שמניחים צורכן ו...

 נתינת משה יותר ממה שה' אמר לו.

 עלת שבת בשבתו ללמד שאם ...

  מנחת נסכי כבש.

 

* 

 אות פ'

 כינוי של גנאי ליתרו.

 כשנכנסו לארץ. 31מזרעו של אהרן שהיה לפחות בן 

 בית אב של דמן ואבירם.

 מתי נתקיימה נבואת רחל כולה )בן אוני(.

  אברהם אבינו.קרבנות כנגד 

 

* 
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 אות צ'

  אחד ממלכי מדין.

  אבא לבנות ולא בנים.

 

* 

 אות ק'

 .פירוש קנאה )בקנאו את קנאתי(

  פני יהושע היו דומה בזה לשל משה.

 

* 

 אות ר'

 בגללה שעתידה לצאת ממואב לא נענשו המואבים כמו מדין.

 הגורל של חלוקת הארץ היה על פיו.

 אלישמע.מה ידוע לנו על נתניה ואביו 

 ___רמקום מלכי ישראל בזמן מלחמה. ב

 משל לפרנסי ישראל.

  נסכי כבש.

 

* 

 אות ש'

 ברית שנתן הקב"ה לפינחס.

 ממעט מיץ ענבים )ייו מגתו( לניסוך במזבח.

 קרבן מוסף הקטן ביותר.

 מנחת נסכי פר.

 מנחת נסכי איל.

 נסכי איל.

 סך אילי מוסף ראש השנה.

 מספר פרי החג.
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  .רמז לניסוך המים הימים שיש בהם

 

* 

 'אות ש

 מיורדי מצרים שהיתה בחיים כשנכנסו לארץ.

 משה הודיע ליהושע כשלקחו בדברים.

  חטאת הכיפורים.

 

* 

 אות ת'

 ללמד שעומדים כהנים לוים וישראלים על קרבן התמיד.

 פסול ליין שהעלה קמחים לנסכים.

 מספר כבשי מוספי סוכות.

 

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 
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 :ו"ף ועד תי"מאל תשובות

 .ןימורא לעזר.א ך.אורים ותומים. אלעזר בא זני.אצבון/ אהד. אמא. אבא ולא א

  חד.איל אחד, אפר  רבעה עשר.א יל של מוסף פסח.א רבעה.א

 ביו. אחי אביו, אבי אחיו, אביו, את, בן, ב

  יכורים.ב ביתו.ב נימין.ב ני קרח.ב

  ורל.ג נאי.ג

  בר האבד.ד ם.ד ור אחד בלבד.ד

ישם ו ם מי מריבת קדש.ה נדר.הותרה ה עברה.ה בשמות המשפחות. ה'אות 

  באגנות.

  את עלת חדש בחדשו.ז כויות.ז רח.ז

  טאת.ח פר.חכמניות. ח. ושיםחמש. ח

  ומאת מקדש וקדשיו.ט רחנים.ט

  יבום.י וסף.י שוב.ימנה. י' בשמות המשפחות. יאות  – י

  ום.יל כ

  .הָיָָלָ כְ  אלה.כבשים של מוסף פסח. כ נגד היום.כ ן בנות צלפחד דברת.כ

  ינה.ל ה'.ל בנה.ל פני משה ולפני אלעזר הכהן.ל

  תורגמן.מ עפילים.מקושש, מ דבר.מורישים. מתים ירשו, תמיד מ .ופיםמ

  דבותיכם.נדריכם ונ שים.נ שיאים.נ .סנ

  נהדרין.סרבנים. ס

  שרון.ע בר יומו בטל קרבנו.ע ין יפה.ע וסקים בצורכי ציבור.ע זיאלי.ע
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 סיפור

 וינשטוק יאיר בהרסיפור / הסופר 

 אריה השאגת של "וידויו"

ות היה הגאון רבי אריה לייב גינצבורג בעל ה"שאגת מגאוני הגאונים בכל הדור

אריה". גדלותו התורנית העצומה שהקיפה את כל מקצועות התורה בלי יוצא 

 מהכלל, זכתה לשבחים נדירים מפי גאוני דורו. 

דמותו של ה"שאגת אריה" הייתה כעין דמות קמאית מדורות עברו, למרות 

ם היו הגדולים בדורו ששכינה שהייתה שתולה בדור שנחשב לדור דעה, ורבי

הייתה מדברת מתוך גרונם, הייתה אישיותו כאמור אישיות רבת אנפין שהעפילה 

 הרבה מעבר סביבותיה ובלטה כדמות אחת ויחידה בדורו.

"גאון הגאונים", "רבן של כל בני הגולה", אלו היו מקצת התארים הכבירים 

 והנדירים שקשרו לראשו גדולי התורה בדורו.

האדיר בלימוד היה מן המפורסמות. הוא שלט שליטה ללא מיצרים בכל  כוחו

התורה, הש"ס והפוסקים היו מונחים במוחו כבקופסה, בבקיאות  מקצועות

ובחריפות מבהילה. הוא מהיחידים שסיים את הש"ס אלף פעמים! ואין פלא כי 

הגר"א העיד עליו שיכול הוא להעביר במוחו את כל תמצית הש"ס בשעה אחת 

 בלבד! 

וכגודל גאונותו כך גודל התמדתו. הוא זנח כל חמודות עולם והפקיר את כל 

עצמותו לטובת הלימוד. שקידתו הייתה מופלאה, הוא קידש את כל עיתותיו 

 ללימוד ללא כל גבול וסייג מתוך טרחה ויגיעה עצומה ללא שיור. 

א יכול היה וכך העיד עליו אחד מתלמידיו: "בערוב ימיו כהה מאור עיניו, ול

ללמוד מתוך הספר. אז החל חוזר כל חודש בעל פה את כל הש"ס, אני הייתי 

מתחיל קטע בגמרא ורבינו היה ממשיך על פה את הדברים כשמיד היה עובר 

לדברי התוס' והראשונים, ומבארם דיבור אחר דיבור כגודל עמקותו וחריפותו 

 הנוראה". 
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אגת אריה איש אשכולות שהכול בד בבד עם קומתו התורנית הרוממה היה הש

מרובה, בקדושה  הבו. הוא ניחן בשלל סגולות נדירות כשבין השאר הצטיין בענו

 תו מכל הבלי עולם הזה.ונוראה, וידוע היה בגודל פריש

"זכיתי ללמוד עם  :מפראג" חדש אור"ה בעל ,ל"זצ פלעקלס אליעזר רביסיפר 

כל ימות השבוע לא הסכים במשך , ובעמידההיתה  לימודו דרךהשאגת אריה. 

  לתת תנומה לעפעפיו על גבי מיטה, ואף לא היה אוכל מזון מן החי".

* 

ה"שאגת  רבינורוחות זרות איימו לסדוק את חומת ההגנה בעיר ק. בה כיהן 

אריה". רוח של מודרניות שניסתה לפרוץ גדרי הלכה. מאחורי המגמה המסוכנת 

בסיועם של עוד כמה מאנשי  בכוחעמדו כמה מעשירי העיר שניסו להכניסה 

 .מהם"עמך" שרוח חכמים אינה נוחה 

הללו לא ראו בעין יפה את השגחתו הקפדנית של הרב בעל שאגת אריה בעיר 

 .הנהגתושיטת  ונגד נגדוובעזות מצח קמו והתריסו 

בהיותם קומץ מצומצם של אנשים, לא ייחס אליהם הרב חשיבות יתרה. הוא 

 ובהשפעתאבק בהם בתקיפות. אולם עם חלוף הזמן עמד בעוז על המשמר ונ

הצליחו ריקים אלו לסחוף עמם קבוצות גדולות של  אחרים ממקומות משכילים

אנשים, עד אשר גיבשו את רוב ראשי הקהילה נגדו, ודרשו בעוז רוח ובחוצפה 

 להעביר את הרב הקדוש ממשרתו. יתירה

ר הוא יושב עליה בוערת כי כלתה אליו הרעה, והקרקע אש בראות השאגת אריה

 תחתיו, נטל לידו את מקל הנדודים, והחל לנדוד מעיר לעיר כאחד העניים. 

חי  כל ימיוברגע אחד נפל בעל השאגת אריה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא. 

לסגל לעצמו אורח חיים קשה של עוני וביזיון, מבלי  נאלץוכעת , ובהרווחה בכבוד

אחד של קורת רוח. את פת לחמו מצא בבתי  למצוא מנוח לכף רגלו, ומבלי רגע

 . , ומזונו חסר ודלאכסניה ובתי תבשיל שחסו על בני העניים
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לימוד התורה, בכל שעה משעות  -אולם מקור מימיו החיים לא נלקח ממנו 

 היממה היה הוגה בה, מבלי לבטל את מחשבתו ממנה אף לרגע קט.

* 

עם קבוצה של אנשים מדלת העם.  זדמן רבי אריה לייב בדרכים יחדה ,באותו יום

 . ים ומהוהיםקרועי בגדים עטופי סמרטוטים ועל ראשיהם כובעים משונ

 "רעבים אנו" חלפה המיה בין הנוודים.

"הנה, מרחוק כבר אפשר לראות את ביתו של איצ'ה וולף הגביר", קרא אחד 

ובע מהחבורה בגיל. "אומרים שבביתו של איצ'ה וולף מקבל כל אורח פת לחם לש

 כמובן". תמורה ללאיחד עם נזיד חם של גריסים ותפוחי אדמה, וכל זה 

את צעדיהם ותוך רגעים הגיעו  החישו" צהלו. הם !קדימה ?!"אז למה אנו מחכים

, והוכנסו פנימה במאור פנים על ידי אחד המשרתים. בעלת העשיר שללביתו 

 הזמןכל שעבר כל אחד את מזונו, אך כ בפני להגישהבית עצמה טרחה סביבם 

סבלנותה  פקעה ומשונות שונות וטענות בבקשות באו המרובים והעניים

 וההתפרצות לא אחרה לבוא... 

רבי אריה לייב כהרגלו שקוע היה במחשבותיו בלימוד, תוך כדי עיון במשנת 

תלמודו לא הבחין כיצד הוא אוכל ושפך חלק מצלחת המרק על השולחן עליו 

 הסבו שאר האורחים. 

" התפרצה עליו בעלת הבית בכעסה כי רב. כמובן שלא ידעה !ייש לך, רשלן"תתב

מקבל,  הנךאין בליבך הכרת הטוב על לחם החסד אותו ה" ...מיהו אורחה הדגול

  .!"?מזון יקרכך להשחית  הנך עד כי מסוגל

מן הצעקות הרבות  קולה הצטרדעד שוצווחה, חמתה לא שככה והיא עמדה 

 שהמטירה על ראשו. 

י אריה לייב ישב כשהוא מבויש ונבוך אך לא השיב דבר לבעלת הבית. יתירה רב

 מזו, הוא השתיק את כל אלו שהכירוהו וניסו להשיב את כבודו האבוד.

 פיו וגילה לאחד העניים: תח את סגור, פהעשיר מביתאולם כשיצאו 
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י, די, אמר די לצרותי. עד כאן סבל עניות ו"הודו לה' כי טוב. מי שאמר לעולמ

 מעתה ואילך לא אסבול עוד צער ונדודים".

 חברו העני זקף גבות תמהות למשמע הדברים: "וכיצד הרב יודע, וכי הוא נביא?"

המתיק השאגת אריה חיוך והסביר: "עד עתה גרמו לי נדודי לצער ומכאוב וזוהי 

גזירה שנגזרה עלי. אך לא ביטלו ממני רגע אחד של לימוד תורה. אולם בפעם 

תי בלימוד למספר רגעים, וביטול ופריעו צעקותיה של האישה את מחשבהזאת ה

 זהו סימן מובהק שבקרוב יגיע הקץ לצרותי!" לא נגזר עלי בגלותי!! הריתורה 

 ואכן כאשר ניבא כן היה. 

מספר ימים לאחר מכן סעד את ליבו בין העניים באחת מן האכסניות. במרחק 

שם. הם שוחחו עם בעל  והתארחור מץ מהעי שהגיעוכמה עסקנים  עמדומה ממנו 

יח לפי תומו: "תקופה ארוכה אנו תרים סהאכסניה, והנמרץ מביניהם אמר כמ

, אישיות מיוחדת ומלאה בתורה, אבל לעירנו בעל שיעור קומה רבומחפשים אחר 

 ."עירנו של וחשיבותה כבודה כפי קומה שיעור בעל רבאין אנו משיגים 

סקנים שם עינו על העניים היושבים וסועדים ואחד מחבריו הע מדברעודנו 

. פניו של אחד מהם נראו לו מוכרות. הוא נעץ בו מבט הדלהבדממה את פיתם 

 עקת תדהמה.זנפלטה מפיו  לפתעממושך ו

רבי אריה לייב, שהיה רב העיר  זהו הלא"הביטו באיש זה" הזעיק את חבריו, "

 ק.!"

  ו העלוב של השאגת אריה".הלם וזעזוע אחז בנוכחים במקום לנוכח מראה 

מהשאגת אריה. מחילה , רעדה ודמעות שליש, ניגש לבקש בחילבעל האכסניה, 

אולם  נהגתי בו כבוד כהוגן לגודל מדרגתו של הרב". שלא על"ימחל לי מר 

 השאגת אריה עצמו הרגיע את הנוכחים והמשיך כדרכו בעיונו בלימוד.

 , בבקשהופר, ופנו אליו בדחילהעסקנים חיכו עד שסיים ללמוד וסגר את הס

 נרגשת שיאות לכהן כרבם בעיר מץ.
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רבי אריה לייב ניאות לקבל את התפקיד ברצון. הלא נהירה וברורה הייתה לו 

 הידיעה, שאם הגלות גרמה לו לביטול תורה הגיע קיצה.

* 

 העיר מץ לבשה חג. 

  היום המיוחל הגיע, יום בואו של השאגת אריה לעיר.

יצאו לקבל את פניו של הרב, ועמדו כשהם משוחחים בהתרגשות שורות שורות 

ובדריכות. כולם היו לבושים בהידור לכבודו של הרב ששמעו יצא לתהילה בכל 

 קצווי הארץ.

 מה נשמעה צהלת הפעוטות שרצו נרגשים לעבר הקהל -לאחר המתנת

 "הרב! הוא מגיע", 

 ואמנם, שקשוקי עגלה נשמעו מתקרבים ובאים. 

יר הצמידו מבטם אל העגלה המתקרבת. היא החלה מאיטה את קצב אנשי הע

 לידם. שעצרהנסיעתה, עד 

מן העגלה ירד באיטיות ובקומה כפופה יהודי זקן, פניו הקמוטות מחייכות 

 לנאספים וראשו מהנהן לשלום.

 פליאה אפפה את הציבור.

ם "זהו הרב?" נשמעו לחשושים. "הרי הוא נראה ישיש מאד. כלום אין רבני

השמיעו הוסיפו וכמה מליצני העיר שעזות פנים לא נעדרה מהם  .צעירים ממנו?"

  .הערה ארסית: "כנראה חיפש מקום מכובד להיקבר בו"

ואמנם, רבי אריה לייב כבר היה בעת ההיא כבן שבעים אך עקב צרותיו 

נראה מבוגר  -ותלאותיו, שחרטו בפניו את רישומן וחרצו בהם קמטים לרוב 

ומוחו החריף צלול  ,חושיו החדיםבניגוד למראהו המזדקן לא קהו ילו. בהרבה מג

המבטים התמהים, ואוזניו  פשר את הביןהיה כיין ישן המשתבח והולך. על אתר 

 שמעו את הלחשושים הלעגניים, אך טרם בחר להגיב.



 

 קדעמ'  -אספקלריא 

 

למחרת נשא הרב החדש את דרשת ההכתרה בבית הכנסת הגדול במץ. בגאונות 

 ,וזת סוגיות רבות מכל הש"ס, כשהוא עורם קושיות עצומותאדירה חרז כבמחר

 ולאחר מכן השמיע מהלך חד וברור שהבהיר את כולן.

הכל היו מוכי תדהמה מן הפלפול שהיה מלאכת מחשבת של ממש. ואילו הרב 

 שסיים את הדרשה, פתח במילי דאגדתא: 

, ויעקב עונה כשירד יעקב אבינו למצרים, שאל אותו פרעה, "כמה ימי שני חייך?"

 "מעט ורעים היו ימי שני חיי". 

הדהד קולו של הרב בין כתליו העבים של  –"ברצוני לשאול אתכם יהודים יקרים 

מדוע עניין את פרעה גילו של יעקב? וכי מן הנימוס הוא לשאול  -בית הכנסת 

 אורח "בן כמה אתה?" 

רותיו, היו לי חיים ויעקב אבינו עצמו, איזו מין תשובה הוא עונה... מספר על צ

 !דיו גילו את לו יאמר? הואבן כמה  אותוקשים... פרעה שאל 

אלא, שהרי כאשר הגיע יעקב למצרים, פסק הרעב בזכותו. פרעה שהיה מאוים 

מן הרעב הממושך צהל ושמח בראותו כי המכה תמה. אך כשראה את יעקב, היה 

זמן קצר, והרעב  נראה לו זקן מאד, והוא חשש שמא יסתלק מן העולם כעבור

 יתחדש. לכן שאל אותו לגילו. 

זקן כמו שאתה חושב, אני רק  אינני" :יעקב הבין את חששו של פרעה, ולכן ענה

נראה זקן מאד מחמת צרותי והשנים הרעות שעברתי. לא הגעתי לימי אבותיי, 

 ואין לך ממה לחשוש..." 

שאגת אריה, "אתם חוששים שאני זקן מאד ולא אאריך כאן ימים", סיים ה

 לפחות עשרים שנה!". "שמעו את דברי, אני מבטיח לכם שאהיה כאן רב

הוא ירד מבימת בית הכנסת כשהקהל נותר פעור פה. ובכן, לא רק גאון אדיר 

, ובעיקר: צדיק וקדוש היכול לנבא כמה ופיקחקיבלו כרב לעירם, אלא אף חכם 

 יחיה!!
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כאשר מלאו  -בשנת תקמ"ח  ואכן, דבריו של השאגת אריה התקיימו במלואם.

עשרים שנה מעת בואו למץ בשנת תקכ"ח, חלה את חוליו ממנו לא קם, ונפל 

 למשכב. 

בני העיר התאספו בבתי הכנסת הרבים בעיר ונשאו תפילות לרפואתו השלמה 

 של רבם הנערץ. 

גם בימי מחלתו, המשיך הרב בלימודו בהתמדה ללא הפסקה, למרות ייסוריו 

  ומכאוביו.

קס ק"ק מץ מסופר, כי לפני פטירתו הקיף את מיטתו בכתבי האריז"ל. הוא בפנ

 נופף בידיו כמגרש זבובים ושמעו אותו גוער במזיקים וצועק "תלכו מכאן!"...

קדישא וכמה מראשי -כאשר הכביד חוליו, הורשו להיכנס אליו רק חברי החברא

חלוש מאד, אך לא הקהילה וגבאי העיר. הם נדהמו למראה עיניהם, הרב היה כבר 

מסכת פלונית,  לפניושמשו שיביא מפסק מהתמדתו בלימוד התורה. הוא ביקש מ

סיים במהירות ללמוד את כל המסכת, וביקש מיד שיביאו לו מסכת נוספת, וכן 

 הלאה... 

ערש דווי, רצה  עלהשמש שהבחין כי מצב בריאותו של הרב מידרדר, והוא כבר 

ק" על כל עניני הפטירה, ובו יש גם את התפילות שהרב גם יעיין בספר "מעבר יבו

 והוידויים. 

כשסיים הרב מסכת נוספת, וביקש מסכת חדשה, הגיש לו השמש את הספר 

 "מעבר יבוק", במקום גמרא.

הביט השאגת אריה בספר, ומיד החזירו לשמש, כשהוא מבקש להביא לו גמרא 

 ולא משהו אחר. 

א רק שלא היה לי זמן לחטוא, אלא אפילו "הבן אותי," אמר כמתנצל, "כל חיי, ל

  - - -היה לי! איני צריך לומר עכשיו וידוי!"  לא חטאזמן לחשוב על 

* 



 

 קועמ'  -אספקלריא 

 

 וידויים" :כשהיה הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל מספר את הסיפור, היה אומר

 ".כמו של השאגת אריה אני מקנא! "כבר שמעתי, אבל ב"וידוי רבים

 )כל הזכויות שמורות(

 


