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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

פינחסשקיבלהשכרבתיאורפותחתהפרשה

בפרשהקראנועליוהאמיץהמעשהעל

אחריהתפתהישראלשעםלאחר.הקודמת

לשיאוהגיעאליליםלעבודתנגרר,מואבבנות

אישהלוקחשמעוןשבטנשיאכאשרהשפל

כללעינימדייןמחשוביאחדשלהבת,נוכרית

מהידעלאאחדשאףובעוד.ישראלעדת

למוותשניהםאתודקרפנחסקם,לעשות

השיבזהמעשה.כולםלעינימעשהבשעת

הנוראההמגיפהאתועצרלכנוהסדראת

.העםחטאבגללשבאה

עדייןהיו,והאמיץהנכוןהמעשהלמרותאך

שמניעיובטענהפנחסאחרישִרננוכאלה

פרק)י"רששמביאכפי.טהוריםכךכלאינם

ומבזיםעליומדבריםהשבטיםשהיו('יאכה

,זהפוטיבןהראיתם":אומריםוהיו.אותו

והרג,אליליםלעבודתעגליםאמואבישפיטם

מעשהלאחרכלומר!?"מישראלשבטנשיא

ידעושכולםמעשה.הדעותלכלאמיץשהוא

עדיין,ישראלעםמעלההרגנפסקשבגללו

טענתם.דופיבפנחסשמצאוכאלההיו

כךעםבעיההייתהלאשלפנחס,הייתה

נכדוהואהריכי,זרהעבודהעבדישראלשעם

מפטםבעברווהיהמדייןכהןשהיהיתרושל

שלזהששורשובגלל.זרהלעבודהעגלים

בידימיחהלא,אליוגםעברזרההעבודה

,זהבמעשהשגםוכנראה.זרההעבודהעובדי

פהגםודאי,מישראלנשיאהרגהואשבו

והמעשהפסוליםמניעיםמיניכלמעורבים

...טהוראינו

שמואתלפרסםובמטרה,אלולכלבתשובה

בריתה"הקבכרת,מעשיועלשכרלוולתת

יזכהאחריוזרעוכלכילווהבטיחפנחסעם

:בתורהה"הקבכותבועוד.עולםבכהונת

ןִפיְנָחס" ְלָעָזרבֶּ ןאֶּ תֵהִשיבַהֹכֵהןַאֲהֹרןבֶּ אֶּ

לאהרוןפנחסאתהכתובייחס,כלומר."ֲחָמִתי

מצדסבושהיה]ליתרוולא,[אביומצדסבו]הכהן

שהםכלמניעיםהיושלא,לומרבכדי.[אמו

צרופהקנאהרקאלה,פנחסשלבמעשה

.הכהןלאהרוןשהייתהכמו'להונקייה

אדםמתי?'להקנאהמהי,השאלהונשאלת

שלווהמניעים'להמקנאהואשבאמתיודע

?פסולהאישיתמנקודהנובעיםלא

נכנסתשקינאה,ונאמרנקדיםשנענהלפני

מאודשאדםדברשיש.א:מקריםבשניבאדם

.שלולהיותצריךזהשדברבטוחוהוארוצה

.לוששייךדברלאדםשלקחו.ב

:שמספרתגמראישנה,הענייןשללהבנה

גביעלשניסךאחדבצדוקימעשה,רבנןתנו"

דףסוכה)"באתרוגיהןהעםכלורגמוהו,רגליו

אדםעלמספרתסוכהבמסכתהגמרא.(:מח

אתששפך,חכמיםבדברימאמיןשאינוצדוקי

,המזבחעלבמקוםרגליועלהמיםניסוךמי

נלמדאלא,שבכתבבתורהמפורשלאהמיםניסוך]

אתשפךהצדוקיולכן.התורהמפסוקיבדרשה

[.בתורהכזומצווהשאיןלהראותרגליועלהמים

בסביבתושהיוהאנשיםכל,אחדברגעואז

ודבריםאומרבלי,המקדשבביתזמןבאותו

כךוכל.והרגוהואתרוגיהםאתעליוזרקו

לדבריבהםשהייתהקינאהבגלל?למה

מהאתומבזהאדםשבהברגע,חכמים

רגעעודאפילוחושביםלאהם,להםשקדוש

שנמצאהראשוןהדבראתעליווזורקיםנוסף

מרגיש,מסויםלדברשמקנאאדםכך.בידיהם

העםשהרגישוכפי.לדברעמוקהשייכותהוא

דברישלעלבונםואתהתורהשלעלבונהאת

.ממששלהםעלבונםשזהווהרגישוחכמים

,מעשהלעשותחייבמרגישהואמקנאשאדם

,מוחהשלאאדם!למחותחייבמרגישהוא

לוודאיקרוב,בנפשולאזהשדברכנראה

לאולכןלומפריעכךכללאזהשדבר

.תגובהכלממנומתפרצת

תגובהעלמדבריםשאנומלחשובלנווחלילה

עלאלולהניףבידינורומחלקחת,פנחסכשל

וכדברי.רוחמצבלשינוילנושגורםמיכלאת

רביאמר":(:סהדף)יבמותבמסכתהגמרא

כשם,שמעוןרביבןאלעזררבימשוםאילעא

מצוהכך,הנשמעדברלומראדםעלשמצווה

למרות."נשמעשלאדברלומרשלאאדםעל

אנואין,תוכחהמצוותבימינוגםשיש

רוחנועלהעולהככלולנהוגלפעוליכולים

עדקנאהבנועולהאםגם,להוכיחמנתעל

הואהעם.להתאפקמסוגליםלאואנוקץאין

...פנחסבדיוקלאאנחנווגםעםאותולא

,החוקעללעבורצריךלא'להלקנאבשביל

זאתנבין.ל"רחלרצחלהסיתאופחיםלשרוף

אלשהגיעאחדאדםעלשמספריםממה

שממנההעירעללווסיפרל"זצחייםהחפץ

קמו,פשוטלאבעירשהמצבומספר.באהוא

וכברהדתחומתאתשפרצוהשכלהאנשי

צניעותובעיות,כשרותשאינןחנויותישנם

מיואיןשישגיחמיואיןהתבוללותוסכנת

:אותוושואלחייםלחפץהואופונה..שיעשה

ישמה?להמשיךניתןאיך,הרבלינאיאמר"

:חייםהחפץהרבלוענה"?לעשותביכולתי

"?התעלפתכברלהתעלף"

נראהבוא'?להמקנאאתהאםלדעתרוצה

זהכמהעדנראה?!לךכואבזהכמהעד

שלהכאבאתשמרגישאדם?!לךאכפת

כואב',החילולבראותוצערמתמלאה"הקב

הכלליהחינוךעל,השבתחילוליעללו

פוניםשלאשלאן,כךעלהואכואב,שמדרדר

.ועוולהצדקחוסריש

אם אתה מזיל בימים אלו דמעה על בית 

המקדש שחרב ובגינו אנו עדיין בגלות  

זה , זה מראה שאכפת לך, הקשה הזאת

. מראה שבית המקדש שייך גם לך

!'לההקנאה האמתית זוהי 

יְנָחס ןפִּ ְלָעָזרבֶּ ןאֶּ יבַהֹכֵהןַאֲהֹרןבֶּ תֵהשִּ יאֶּ ְשָרֵאלֵניבְְֵּמַעלֲחָמתִּ תְבַקְנאֹויִּ יאֶּ ְנָאתִּ קִּ
יְולֹאְבתֹוָכם יתִּ לִּ תכִּ ְשָרֵאלְבֵניאֶּ ייִּ ְנָאתִּ נְְֱּאֹמרָלֵכן,ְבקִּ יהִּ תלֹוֹנֵתןנִּ יאֶּ יתִּ !ָשלֹוםְברִּ

('יאפסוקכהפרק)

('יאפסוקכופרק)!ֵמתּולֹאֹקַרחּוְבֵני

ובשעת.תחלהבעצההיוהם.מתולאקרחובני

נתבצרלפיכך,בלבםתשובההרהרוהמחלוקת

.שםוישבובגיהנםגבוהמקוםלהם

שאומרת(.קי)בסנהדריןהגמראדבריאתמביאי"רש

עליהםונגזר,אביהםבעצתהיובתחילהקורחשבני

האדמהפתחהכאשראך.אותםגםתבלעשהאדמה

הרהרוהם,קורחאנשיכלאתלבלועפיהאת

לאוכךתחתיהםאשרהאדמהונתחזקה.בתשובה

.המיתהמןונצלו,נבלעו

,התשובההרהורישלמעלתםגודלמהואנולמדים

מחובההאדםשלדינוגזראתלהפוךשיכולים

כךכדיעדמשמעותיהתשובההרהור.לזכות

אתהרי":לאשהשאמרשאדם,ל"חזשקובעים

רשעהואאפילו,"צדיקשאנימנתעללימקודשת

בדעתותשובההרהרשמא,מקודשתזוהרי,גמור

חזרהתשובההרהורילאחראםואף.(:מטקדושין)

כי,בעברמאשרגדולהמדרגתועדיין,לסורוהאדם

!נעלמתלא,התשובהמחשבתמציאות

ל'הַוְיַדֵבר האֶּ תָצרֹור,ֵלאֹמרֹמשֶּ יםאֶּ ְדָינִּ ַהמִּ
ם יתֶּ כִּ ('טזפסוקכהפרק)!אֹוָתםְוהִּ

.

ואויבצרבגדרלכםיהיופירוש.המדיניםאתצרור

להשחית.מהםהערבכלולשנוא,אתםלשנוא

מהתמורתזה.מעיינותיהםולקלקל,עצם[את]

.התשובהמתיקוניאחדהיאוזו,להםשהתאוו

השנאהבהםיגבירופירושהווהלשון"ָצרֹור"ואמר

.ל"עכ.הצרירותטבעבהםנקבעשיהיהגדרעד

חטאשאדםשברגע,הקדושהחייםהאורלנומסביר

אותואתוחומדלאחורמסתכלהואועדיין,בעברו

.שלימהתשובהלאזוהי,בושחטאעניין

אתמרגילאדםשבהתשובה,היאשלימהתשובה

מרחיקואף,העבירהמעשהאתלשנואעצמו

שובלולהזכירשעלוליםחפציםמיניכלמסביבתו

.עבירהאותהאתלעשותוהרצוןהרגשאת

העבירהאתלשנואעצמואתמלמדשאדםברגע

שנאהבונקבעת,ממנהשנגרםמהואתעצמה

עבירהמלעשותאותוומצילגודרזהוכך,זהלמעשה

.בעתידזו



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ

–ימי בין המצרים -

ימינקראים,באבתשעהלביןבתמוזעשרשבעהשביןהימים

יהָָָכל"('גאאיכה)הפסוקשםעל"המצריםבין" ִהִשיגּוהָָרֹוְדפֶּ

הם,הימיםְשֵאלּו,לברכהזכרונםרבותינוואמרו,"ַהְמָצִריםֵבין

נכנסושבהם,באבלתשעהבתמוזעשרשבעהשביןהימים

פרעותופרעו,ותפארתנוקדשנועירלירושליםהאויבים

המקדשביתאתהחריבושבו,באבתשעהיוםעד,בישראל

,בטחיושבאינוישראלעםהיוםועדומאז,הרביםבעוונות

.ומחוץמביתאויביםעליוקמיםותמיד

שנוהגיםוכתב.אומץיוסףת"שובספרועודכתבוכן,ל"זי"האר

עלומספדבכיהעלמיוסדרחלשתיקוןמשום,"רחלתיקון"לומר

.הביתחורבן

לכלוכשרטובשמנהגשכתבי"האררבינומדבריעודוהביא

,המצריםביןימיבכלהיוםחצותאחרבאבילותלישבנפשבעל

.כאןעד.הביתחורבןעלממשבכיהולבכות

עללהצטעראחדכליתעוררחצותתיקוןאמירתידישעלובודאי

מתוךאבותינוועלעלינושבאוהצרותוכלהמקדשביתחורבן

,ל"זציוסףעובדיהרבינומרןתמידנהגוכן.הזוהמרההגלות

ינּו ְדָברֵמתָאבִּ י..ַבמִּ ְטאֹוכִּ ים,ֵמתְבחֶּ ('גפסוקכזפרק)!לויּוהְָּלֹאּוָבנִּ

מספרקיבלותמורתם,ירקותמעטבשוקלמכורבידועלהאחדאיכר

כשהואהמרזחביתאלהאיכרפנהלבוטובשמח.נחושתפרוטות

הב.בקולוהאיכרהרעים!מוזג.בכיסוהמצלצלותבפרוטותמקשקש

.כוסיתאחריכוסיתהאיכרלגם!להביאהזדרזואנאמשובחמשקהלי

סביאהאחרילבסוף...והתרוקןכיסוהלךוכנגדה,וטפחההלכהבטנו

בהילוךהמרזחביתאתהאיכריצא,דברבכיסונותרמשלא,הגונה

.שיכוריםשלזמרניחרבקולמזמרכשהוא,מסוחררובראשמתנודד

ימיובראשית.האדםגםדומה,חייםהחפץאמר,ממשזהכאיכר

לעתכיבליבוחושבכןועל.רבותחייםשנותעודלונותרוכיהואבטוח

,מעטיתבגרכאשר,שניםכעבורואילו,החייםמתענוגותייהנהעתה

...לכלזמןיש,התורהבלימודזמנואתישקיע

,ביעףעובריםחולפיםהחייםשכן,היצרעצתזוכילדעתישאולם

רבותשניםלונותרולאוכבר,ומזקיןהולך,ומתבגרהולךוהאדם

'בפרק)אבותבמסכתל"חזוכמאמר?אמתי,עכשיולאואם,כבעבר

ָפנֶּהתֹאַמרְוַאל"('דמשנה אֶּ ְשנֶּהִלְכשֶּ ָמא,אֶּ ..."ִתָפנֶּהלֹאשֶּ

ר ל'הַויֹאמֶּ האֶּ תְלך ְַּקחֹמשֶּ ַעְּאֶּ ןְיהֹושֻׁ ישנּוןבִּ ראִּ ,בֹורּוַחְֲּאשֶּ
תְוָסַמְכָתְּ ְפֵניֹאתֹוְוַהֲעַמְדָתְּ,ָעָליוָיְדך ְּאֶּ ְפֵניַהֹכֵהןְלָעָזראְֶּּלִּ ָכלְולִּ
יָתהָהֵעָדה ּוִּ םֹאתֹוְוצִּ ('יט-'יחפסוקיםכזפרק)!ְלֵעיֵניהֶּ

העםאתשיכניסהמנהיגיהיההואשלא,רבינומשהשנתבשרלאחר

עלבמקומוראוימנהיגשימנהה"מהקבמשהמבקש,ישראללארץ

רַכצֹאן"יהיהלאשהעםמנת םֵאיןֲאשֶּ הָלהֶּ ה"הקב.('יזכזפרק)"ֹרעֶּ

האדםהואכי,"סמיכה"לוויבצענוןבןיהושועאתשייקח,למשהעונה

שחייביסודלנומסבירבמקוםי"רש.ישראלעםאתלהנהיגהראוי

לקחתמצווהמשהבתחילה.ישראלבעםמנהיגכלאצלקייםלהיות

."מקוםשלבניולהנהיגשזכיתאשריך":לוולומרבדבריםיהושועאת

על,הםסרבנים,הםשטרחניןדע":לוואומרמוסיףרבינומשהמידאך

בניואתלהנהיגהואגדולשכבודלךתדעכלומר."עליךשתקבלמנת

אדםלכל.גדולהואחריותטרחהעםמגיע,זהכבודאך,ה"הקבשל

הואויכול,רוחניתמבחינהגדולותיכולותישישראלבעםואדם

וינצלבמידהשנימצדאך.הרקיעככוכביולהיותמעשיוי"עלהתרומם

להםשאיןתהומותעדוירדהואינמיךשליליתבצורהכוחותיואתהוא

שמוביללמנהיגגדולהחשיבותישנהולכן.הכלאתויפספסתחתית

,הואבאשרואדםאדםלכלקשובשיהיהחשוב.ישראלבעםהעדראת

ֵצא אךשיחפוץמנהיג.בוהגלוםהעצוםהפוטנציאלאתאחדמכלוְיַמָ

ואלהעםאלקשובלהיותמוכןיהיהולאובשררהבתפקידורק

אלה,העםלמנהיגירקאינוזהכלל.בתפקידולבטחיכשל,צרכיו

שקיבלילדיועלואחראיבביתוכמנהיגהואשהרי.בביתויהודילכל

לנושמסביםלהנאהשמעברלדעתעלינוחובה.כפיקדוןה"מהקב

שמבחינהוכמובן,גשמיתמבחינההן,כלפיהםאחריותלנויש,הילדים

,העולםלבוראלהתקרבעצוםפוטנציאלעםנולדיהודיילדכל.רוחנית

תשובה'הלם"הרמב),רבינוכמשהולהיות,מצוותולקיים,תורהללמוד

.לזאתלהגיעלוולגרוםשניתןככללהשתדלועלינו('בהלכה

, מנהיג טוב הוא מנהיג שמזהה את היכולות החיוביות שיש לעם

.למרות הקשיים והמגבלות, ועוזר להם להצליח להגיע אליהם

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

המקצועיבמינוחנקראתשהיאכפיאו,מלאכותיתהפלהלביצוע

,רפואייםוהיבטיםלכתמרחיקותהשלכותישנן',הריוןהפסקת'

להיותשואפיםכולנואמנם.מהםלהתעלםשאסורודתייםמוסריים

הערכיותהמידהאמותלפיונכוןשצריךמהאתלעשות,טוביםאנשים

אנוואליהחייםאנובההחברהלנומכתיבהאשרוהמוסריות

?ההפלותבנושאכנכוןמוגדרמה-היאהשאלהאולם,משתייכים

כמונסיבתייםגורמיםאלומאיכתוצאההריוןלהפסיקנכוןהאם

או,וכדומהביתשלום,זוגיותבעיות,קריירה,נמוךכלכלימצב

שלאשנדמהואףהפחדיםחרף,לעולםהילדאתלהביאנכוןשמא

?זקוקהואלהםהמסורוהטיפולההגנהאתלולספקנוכל

מלשון)'משכלה'מכונה,הפלהשעשתהאישההלכתית-יהודיתמבחינה

ל"רהורה/כבןקרובאדםאיבודשלמצבהואהשכול.בכדילא,(שכול

.בחייולחוותעשוישאדםוהכואבותהקשותהחוויותאחתוהוא

כאשרהפלותביצועשלילתעלאחדפהמסכימיםההלכתייםהפוסקים

כיסבוריםאחדים:בתורהמקורותממספרמובאיםלכךהטעמים

משוםהיאהפלהכיגורסיםאחרים',אישהשלגופהמשחתת'ההפלה

ברשמעוןלרביהמיוחסהקדושבזוהר.אסורההיאולכן,השםחילול

."ואומנותוה"הקבשלבניינוסותרתההפלה"כיכתוביוחאי

הפוסקיםגדולידיעלנקבעהוהיאההיריון

נשקפתכאשרוזאת,ם"הרמב,הזמניםבכל

.שברחמההעוברמןכתוצאההאישהשללחייהסכנה

כיהוכח,בתחוםשנעשורביםמחקריםסמךועל,מדעיתמבחינה

,הרחםצווארקרעכגון,הקצרבטווחלסיבוכיםלהביאעשויהההפלה

קרישת,פנימייםאיבריםהשחתת,הלם,זיהומים,מיםהרעלת,דימומים

.ההרדמהמןכתוצאהלהיווצרשעשוייםאחריםוסיבוכיםדם

נפשיותמבעיותשסובלותרבותנשיםנמצאותהפלהשעברוהנשיםבין

כאילומתנהגותהןחוץשכלפיפיעלואף,התאבדותונטיותחרדותכגון

,לילהסיוטי,כעס,עצמיתמהאשמהסובלותמהןרבות-בסדרהכל

לדעתם,עקרותובעיותפוריותסיבוכיגם.ועודונשניםחוזריםדיכאונות

.מלאכותיתהפלהשלתוצאההם,רביםחוקריםשל

אנושיליצורנחשבהעובר,היהדותלפי

לבניואין,מכךהמשתמעכלעל,לחלוטין

שלילתעללהחליטהסמכותאתאדם

התערבותכל,לכן.לחיותשלוהזכות

עם.כפשוטו,לרצחנחשבתשכזוחיצונית

זאתבכלפיושעלאחדמקרהישנו,זאת

אתולהפסיקחיצוניתהתערבותלבצעניתן

יחסיתבצורהקדשינולארץלחזור,לאלתהילותשזכינופיעלואף

העולםואומות,חרבחיינוביתכי,שלימהלגאולהזכינולאעדיין,חופשית

,הכלועל.ויותריותרתוכפותוהצרות,יוםיוםישראללעםמציקות

'השישובעד,האמיתיתמהגאולהמאדרחוקיםשאנו,רוחניתמבחינה

.עולמיםגאולת,שלימהגאולהאותנולגאולוישוב,נחלתועלוירחם

כמהבהםנוהגים,ישראללעםאבלימיהם"המצריםבין"שימימכיון

חצותאחר"חצותתיקון"לומרנוהגיםמעשהואנשיוחסידים,אבלמנהגי

וצערבכישלפסוקיםשבו"רחלתיקון"ואומריםהמצריםביןבימיהיום

א"החידמרןוהביאו,ותיקיןמנהגהואזהומנהג,המקדשביתחורבןעל

רבינודבריפיעלישראלבארץנהגושכןוכתב,באצבעמורהבספרו

.המצריםביןבימיהיוםחצותבזמןחצותתקוןלומרהצבוראתלעורר

.ם-בי"יוסףפורת"בישיבתלאמרונוהגיםהיווכן.(בסידוריםמודפסרחלתיקון)

.האליאמרכןאמן.ירושליםובנייןציוןבנחמתבעיןעיןלראותיזכנו'ה

בכל"חצותתיקון"לומרנוהגיםויש

ותבוא,הלילהבחצותהשנהימות

בשארשגםלצייןויש.ברכהעליהם

חצותתיקוןלומרטוב,השנהימות

היהל"זצמרןוכאשר.לילהבכל

זולגותעיניוהיו,חצותתיקוןאומר

כללצרותעלגדולותבבכיותדמעות

.הגאולהאיחורועלישראל


