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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעתמוז ' יז

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

('יאפסוקכופרק)!ֵמתּולֹאֹקַרחּוְבֵני

.תחלהבעצההיוהם.מתולאקרחובני

לפיכך,בלבםתשובההרהרוהמחלוקתובשעת

.שםוישבובגיהנםגבוהמקוםלהםנתבצר

(.קי)בסנהדריןהגמראדבריאתמביאי"רש

,אביהםבעצתהיובתחילהקורחשבנישאומרת

כאשראך.אותםגםתבלעשהאדמהעליהםונגזר

,קורחאנשיכלאתלבלועפיהאתהאדמהפתחה

אשרהאדמהונתחזקה.בתשובההרהרוהם

.המיתהמןונצלו,נבלעולאוכךתחתיהם

הרהורישלמעלתםגודלמהואנולמדים

האדםשלדינוגזראתלהפוךשיכולים,התשובה

כדיעדמשמעותיהתשובההרהור.לזכותמחובה

אתהרי":לאשהשאמרשאדם,ל"חזשקובעיםכך

רשעהואאפילו,"צדיקשאנימנתעללימקודשת

בדעתותשובההרהרשמא,מקודשתזוהרי,גמור

חזרהתשובההרהורילאחראםואף.(:מטקדושין)

כי,בעברמאשרגדולהמדרגתועדיין,לסורוהאדם

!נעלמתלא,התשובהמחשבתמציאות

האור החיים הקדוש
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19:2720:1821:12ם-י

19:2520:1621:09א"ת

19:2820:1821:13חיפה

זמני השבת

שקיבלהשכרבתיאורפותחתהפרשה

קראנועליוהאמיץהמעשהעלפינחס

ישראלשעםלאחר.הקודמתבפרשה

לעבודתנגרר,מואבבנותאחריהתפתה

שבטנשיאכאשרהשפללשיאוהגיע,אלילים

אחדשלהבת,נוכריתאישהלקחשמעון

ובעוד.ישראלעדתכללעינימדייןמחשובי

פנחסקם,לעשותמהידעלאאחדשאף

זהמעשה.כולםלעינילמוותשניהםאתודקר

המגיפהאתועצרלכנוהסדראתהשיב

.העםחטאבגללשבאההנוראה

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

.עולםבכהונת

ןִפיְנָחס":בתורהה"הקבכותבועוד ְלָעָזרבֶּ אֶּ

ן תֵהִשיבַהֹכֵהןַאֲהֹרןבֶּ ייחס,כלומר."ֲחָמִתיאֶּ

מצדסבו]הכהןלאהרוןפנחסאתהכתוב

בכדי.[אמומצדסבושהיה]ליתרוולא,[אביו

שלבמעשהשהםכלמניעיםהיושלא,לומר

כמו'להונקייהצרופהקנאהרקאלה,פנחס

.הכהןלאהרוןשהייתה

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

אלא,שבכתבבתורהמפורשלאהמיםניסוך]

שפךהצדוקיולכן.התורהמפסוקיבדרשהנלמד

כזומצווהשאיןלהראותרגליועלהמיםאת

שהיוהאנשיםכל,אחדברגעואז[.בתורה

אומרבלי,המקדשבביתזמןבאותובסביבתו

וכל.והרגוהואתרוגיהםאתעליוזרקוודברים

לדבריבהםשהייתהקינאהבגלל?למהכך

מהאתומבזהאדםשבהברגע,חכמים

רגעעודאפילוחושביםלאהם,להםשקדוש

שנמצאהראשוןהדבראתעליווזורקים,נוסף

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

ביתעלדמעהאלובימיםמזילאתהאם

בגלותעדייןאנוובגינושחרבהמקדש

זה,לךשאכפתמראהזה,הזאתהקשה

.לךגםשייךהמקדששביתמראה

!'זוהי קנאה אמתית לה

יםתֶאֶָצרֹור,ֵלאֹמרֹמֶשהֶאל'הַוְיַדֵבר ְדָינִּ ַהמִּ
יֶתם כִּ ('טזפסוקכהפרק)!אֹוָתםְוהִּ

.

צרבגדרלכםיהיופירוש.המדיניםאתצרור

.מהםהערבכלולשנוא,אתםלשנואואויב

זה.מעיינותיהםולקלקל,עצם[את]להשחית

אחדהיאוזו,להםשהתאוומהתמורת

.התשובהמתיקוני

בהםיגבירופירושהווהלשון"ָצרֹור"ואמר

טבעבהםנקבעשיהיהגדרעדהשנאה

.ל"עכ.הצרירות

שאדםשברגע,הקדושהחייםהאורלנומסביר

אתוחומדלאחורמסתכלהואועדיין,בעברוחטא

.שלימהתשובהלאזוהי,בושחטאענייןאותו

אתמרגילאדםשבהתשובה,היאשלימהתשובה

מרחיקואף,העבירהמעשהאתלשנואעצמו

שובלולהזכירשעלוליםחפציםמיניכלמסביבתו

.עבירהאותהאתלעשותוהרצוןהרגשאת

העבירהאתלשנואעצמואתמלמדשאדםברגע

שנאהבונקבעת,ממנהשנגרםמהואתעצמה

מלעשותאותוומצילגודרזהוכך,זהלמעשה

.בעתידזועבירה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

מסעוד פחימה  , ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
עישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבן

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"ז
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

הכרזת תענית

בתמוז' יז
נדחה ליום ראשון

20:07: סיום הצום

יְנָחס יבַהֹכֵהןַאֲהֹרןֶבןֶאְלָעָזרֶבןפִּ יֶאתֵהשִּ ְשָרֵאלֵניבְֵֶמַעלֲחָמתִּ ְנָאתִֶֶּאתְבַקְנאֹויִּ יקִּ
יְולֹאְבתֹוָכם יתִּ לִּ ְשָרֵאלְבֵניֶאתכִּ ייִּ ְנָאתִּ יהֱִֶּאֹמרָלֵכן,ְבקִּ יֶאתלֹוֹנֵתןְננִּ יתִּ !ָשלֹוםְברִּ

('יאפסוקכהפרק)



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

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

ינּו ְדָברֵמתָאבִּ י..ַבמִּ ים,ֵמתְבֶחְטאֹוכִּ ('גפסוקכזפרק)!לויּוהֶָלֹאּוָבנִּ

מספרקיבלותמורתם,ירקותמעטבשוקלמכורבידועלהאחדאיכר

כשהואהמרזחביתאלהאיכרפנהלבוטובשמח.נחושתפרוטות

הב.בקולוהאיכרהרעים!מוזג.בכיסוהמצלצלותבפרוטותמקשקש

.כוסיתאחריכוסיתהאיכרלגם!להביאהזדרזואנאמשובחמשקהלי

סביאהאחרילבסוף...והתרוקןכיסוהלךוכנגדה,וטפחההלכהבטנו

בהילוךהמרזחביתאתהאיכריצא,דברבכיסונותרמשלא,הגונה

.שיכוריםשלזמרניחרבקולמזמרכשהוא,מסוחררובראשמתנודד

ימיובראשית.האדםגםדומה,חייםהחפץאמר,ממשזהכאיכר

כיבליבוחושבכןועל.רבותחייםשנותעודלונותרוכיהואבטוח

יתבגרכאשר,שניםכעבורואילו,החייםמתענוגותייהנהעתהלעת

...לכלזמןיש,התורהבלימודזמנואתישקיע,מעט

,ביעףעובריםחולפיםהחייםשכן,היצרעצתזוכילדעתישאולם

רבותשניםלונותרולאוכבר,ומזקיןהולך,ומתבגרהולךוהאדם

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

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

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

ַעֶֶאתְלךֶ ַקחֹמֶשהֶאל'הַויֹאֶמר ןְיהֹושֻׁ ישנּוןבִּ ,בֹורּוַחֲֶאֶשראִּ
ְפֵניֹאתֹוְוַהֲעַמְדָתֶ,ָעָליוָיְדךֶ ֶאתְוָסַמְכָתֶ ְפֵניַהֹכֵהןְלָעָזרֶאֶלִּ ָכלְולִּ
יָתהָהֵעָדה ּוִּ ('יט-'יחפסוקיםכזפרק)!ְלֵעיֵניֶהםֹאתֹוְוצִּ

העםאתשיכניסהמנהיגיהיההואשלא,רבינומשהשנתבשרלאחר

עלבמקומוראוימנהיגשימנהה"מהקבמשהמבקש,ישראללארץ

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

הואכי,"סמיכה"לוויבצענוןבןיהושועאתשייקח,למשהעונה

יסודלנומסבירבמקוםי"רש.ישראלעםאתלהנהיגהראויהאדם

מצווהמשהבתחילה.ישראלבעםמנהיגכלאצלקייםלהיותשחייב

שלבניולהנהיגשזכיתאשריך":לוולומרבדבריםיהושועאתלקחת

,הםשטרחניןדע":לוואומרמוסיףרבינומשהמידאך."מקום

הואגדולשכבודלךתדעכלומר."עליךשתקבלמנתעל,הםסרבנים

ואחריותטרחהעםמגיע,זהכבודאך,ה"הקבשלבניואתלהנהיג

,רוחניתמבחינהגדולותיכולותישישראלבעםואדםאדםלכל.גדולה

שנימצדאך.הרקיעככוכביולהיותמעשיוי"עלהתרומםהואויכול

עדוירדהואינמיךשליליתבצורהכוחותיואתהואוינצלבמידה

חשיבותישנהולכן.הכלאתויפספסתחתיתלהםשאיןתהומות
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ְפֹקדֶהֶ,ֵלאֹמר'ֶַוְיַדֵברֶֹמֶשהֶֶאלֶה ישֶַעלֶָהֵעָדהָהרּוֹחתֱאלֵֹהי'ֶיִּ ְפֵניֶהםֶַואֲֶ,ְֶלָכלֶָבָשרֶאִּ יֵאםֲֶֶאֶשרֵֶיֵצאֶלִּ יֵאםֶַוֲאֶשרְֶיבִּ ְפֵניֶהםֶַוֲאֶשרֶיֹוצִּ ֶשרֶָיבֹאֶלִּ
ְהֶיהֲֶעַדתֶה ֲאֶשרֵֶאיןֶָלֶהםֶֹרֶעהֶ'ְֶולֹאֶתִּ ('יג–' יבפסוקים כזפרק )ַכצֹאֶן
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.למרות הקשיים והמגבלות, ועוזר להם להצליח להגיע אליהם, מנהיג טוב הוא מנהיג שמזהה את היכולות החיוביות שיש לעם

ל ָהָארֶּ " ה לֹא ָתבֹוא אֶּ ָ מ  ץ ְוש ָ ת ָהָארֶּ ה אֶּ ְראֶּ ד ת ִּ גֶּ ֶּ נ  י מִּ ְבֵני  כ ִּ י ֹנֵתן לִּ ר ֲאנִּ ץ ֲאש ֶּ
ָרֵאל ש ְ (  'דברים לב נב)" יִּ

לוויןכדמותו של משה רבינו מביט אל ארץ ישראל כפי שנראה בתמונת 
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