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 )כה', יא'(פנחס בן אלעזר... השיב את חמתי מעל בני ישראל 
'שיכך את חמתי' ולא ויש לשאול: הפסוק היה צריך לומר 

'השיב את חמתי' שהרי המילה 'השיב' משמעותה החזיר 
 דבר מחדש לאחר שנשכך?

בלעם שמתרץ נפלא בעל ה'ערבי נחל' זיע"א: מובא בגמרא 
שבו   ביודעו את אותו הרגעאת עם ישראל רצה לקלל 

 .באותם הימים לא כעסהקב"ה ולכן הקב"ה כועס בכל יום 
נאת ה' הוא ביטל את לאחר שפנחס קינא את ק ,והנה

 המגיפה ובלעם הפסיק עוד לפני כן לנסות לקלל את ישראל.
ממילא יוצא שלאחר מעשהו של פנחס הקב"ה יכול לחזור 

 ולכעוס בכל יום כדרכו.
וזה פירוש 'השיב את חמתי' דהיינו החזיר לקב"ה את 

 מתוק מדבש!האפשרות לכעוס בכל יום.    
 

 מילתא דבדיחותא 'השבת החמה'ובעניין 

למה  'שואל אותו אחד  ,אחד עומד ליד הים ומתפלל

בדיוק הרגע  ' ' עונה היהודיאתה מתפלל כאן דווקא?

ונפסק להלכה שמצווה  ,חמותי נכנסה לים וטבעה

 ...'להתפלל מנחה עם שקיעת החמה

***** 
 )כה', יא'( פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן

לפי שהיו השבטים מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם  :רש"י
א שראל לפיכך באמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מי אבי

 .וייחסו אחר אהרון הכתוב
הלא  ?אהרוןל א של פנחס  ייחוסמה הועיל ה :יש לשאולו

לטענתם הפגם הוא השבטים ידעו שהוא נכד אהרון אלא ש
 שהוא נכדו של יתרו? בכך

ע"פ  (זיע"א 'ישמח ישראל'וכן ה)קדוש זיע"א ך היהאלשמתרץ 
פנחס פרחה ממנו   להמובא בזוהר הקדוש שנשמתו ש

 נשמותיהם של נדב ואביהוא. ונתעברו בה
 'בן אלעזר'שעד עכשיו היה  'פנחס'שסוק אומר פלפי זה ה

 נשמות נדב ואביהוא. בו נתעברושכ 'בן אהרון'הפך להיות 
יא בהנ ישעעל אלאר"י הקדוש ה  תי זה מתורצת קושייפל

  ךאי 'וחך אלי?'יהי נא פי שניים ברביקש מאליהו הוא כיצד 
התשובה היא  אבקש מאליהו דבר שאין בו? אללהוא יכול 

ורמז  אשמות נדב ואביהוס מעוברות נשבאליהו שהוא פנח
דהיינו  ביהוא,אדב וננ"א =  'רוחךביהי נ"א פי שניים 'לכך 
 .בךשלהם שהם מבקש לקבל שתי הנשמות אני 

כמו כן לפי זה מובן לשון המדרש 'שוחר טוב' 'יאמרו נא 
זה פנחס' ואיך? הלא פנחס הוא יחיד ויראי ה' זה   -יראי ה' 
 ביהואאדב וניאמרו נ"א ראשי תיבות התשובה היא רבים? 
 נחשב לרבים.אכן ופנחס 

נדב  :ואומר בספרו 'עשרה מאמרות' מוסיף הרמ"ע מפאנו
שבא לתקן   לכן פנחס ,ואביהוא מתו כי לא נטלו עצה ממשה

משה שאלה שלא שואלים שהרי זו הלכה  שואל את  אותם
 נפלא ומתוק מדבש!  (הרב יהונתן דומב שליט"א)מואין מורין כן. 

בני גד למשפחותם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת  
 )כו', טו'( החגי לשוני משפחת השוני

קפיד על שלושה  יחשוב ש כשאדם מקיים מצוות צדקה
בצנעה כדי לא לבייש את העני  לתת .א והם: דברים

. לחזור וליתן  ג םבהארת פני. לתת בשמחה וב המקבל
 '.לו.. ןתיתנתון 'שוב ושוב שנאמר 

כל שלושת היסודות   :זיע"א 'מאור ושמש'האומר בעל 
לים  דומל ג תהללו נרמזים בפסוק הנ"ל: ג"ד ראשי תיבו

דהיינו אותו   'בני ג"ד למשפחותם'הורות ובא הפסוק ל
לצפון '. אושה דברים והם: ליקפיד על שלים דומל ג

  'לחגי משפחת החגי'. בבצנעה.  ןשיית 'הצפוני תמשפח
  ןשיית 'לשוני משפחת השוני'. גבשמחה ובחגיגיות  ןשיית

 מתוק מדבש!   ושוב. וישנה שוב
 

 ובעניין שמחה מילתא דבדיחותא

עני וקטוע יד אחת )ל"ע( התייאש והחליט   היהודי שהי

בניין גבוה, הוא מסתכל מהגג למטה   לקפוץ מגג

ורואה אחד שאין לו שתי ידיים והוא רוקד ומקפץ.  

איך זה ' :פונה אליו ושואל ,למטה הבנייןמהוא יורד 

  :עונה לו השני ?'שאתה שמח כל כך בלי שתי ידיים

 'איזה שמח? אני מנסה לגרד את הגב ולא מצליח...'

 
 : תשמח ותודה לה' על כל הטוב שיש לךמוסר השכל

***** 
 )כז', כ'(ונתת מהודך עליו...

מהודך ולא כל הודך,  ': )בבא בתרא ע"ה, א'(בגמרא  מובא
פני יהושע  כפני חמה  משהזקנים שבאותו הדור אמרו פני 

 .'כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה
מדוע דקדקו לומר שהזקנים אמרו זאת? ואולי   :ויש להבין

 גם הצעירים אמרו?
תירץ נפלא בספר 'נפתלי שבע רצון' בשם אביו של בעל  
ה'שאגת אריה' זצוק"ל: מובא ברבנו חננאל שכל ארבעים 

החודש   תא קידשולא הם ה שעם ישראל הלכו במדבר נש
ם  וזאת כיוון שה .אלא על פי החשבון הלבנהעל פי ראיית 

היו מכוסים בענני כבוד ולא ראו לא את אור החמה ביום  
 ולא את הלבנה בלילה.

לא זכו מעולם   ,לפי זה יוצא שכל הצעירים שנולדו במדבר
גמרא  ב הנאמר מדויקלכן  ,לראות צורת חמה וצורת לבנה

שדווקא הזקנים שבאותו הדור הם אילו שאמרו פני משה 
 מתוק מדבש!  .כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה
***** 

 )כח', ג'( שנים ליום עולה תמידזה האשה אשר תקריבו לה'...

  ,כלבארץ הוא בודק ומסתמוטל שאדם מוצא דף נייר כ
ו ואם לא הוא זורק  אותאם יש בו שמות קודש הוא גונז 

בו קדושה הקב"ה   כל יום שיש ,ימי האדםאותו לפח. כך 
 מתוק מדבש!גונז אותו ואם לא הוא נזרק ח"ו לפח... 

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה: 
 

 תשע"ו פרשת פנחס

 87גיליון  -שנה שניה 

 בס"ד

 62.62 – כניסת השבת
 93.92 –יציאת השבת 

   96.32 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

   השבוע שנאמרו ע"י לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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הוא ציער את אירע מקרה ש ואוליבדבר יחסיו עם האב 
 ?המנוח אביו

  יהיית ,אני הייתי בנו האהוב ,להיפך' ,ענה האיש 'ולא לא'
נחת  והיחיד שלא יצא מכותלי הבית המדרש וזה גרם ל

 .'עצומה רוח
 'האם הם נשואים?' 'ילדים ב"ה 69' 'כמה ילדים יש לך?'
לפני שלוש וחצי שנים חיתנתי את הבן  ,ברוך ה' ,כן'

 .'האחרון
 '?החתונותבמימון  ת כאברך בכוללרואיך הסתד'
תונה של כל אחד לכל ח ,האמת היא שאבא עזר לי מאוד'

 .'לי סכום של חמישים אלף דולר ןם הוא נתידמהיל
 '...אם כך הבנתי הכל' אומרהרב שומע, שותק לרגע ו

חשבון פשוט נראה שחמישים אלף   האם נעש ,תראה'
ואם נחשב  .ילדים זה שש מאות אלף דולר 69דולר כפול 

לדולר לערך אז נקבל סכום של   ₪ 2של לפי שער ממוצע 
 .'שאתה קיבלת ₪שלושה מיליון  -כ
 רשים לב שזה בדיוק סכום כפול ממה שקיבלו כל ית'

כאשר אתה קיבלת כבר  ₪מיליון  6.2הם קיבלו  ,האחים
 .'₪בחיי האב סכום כפול של שלושה מיליון 

כבוד הרב הורדת לי  'ואומר  תק לרגעשומע, שו היהודי
הוא לא   ,כח אותיכעת אני מבין שאבא לא ש, סלע מהלב

כעס עלי ואדרבה הוא העניק לי כבכור פי שניים עוד בחיי  
 .'חיותו

יקירי   תראה' ואומר: ואז פונה הרב מרגלית לאותו יהודי
הפנות אליך שאלה בשם אביך המנוח כעת אני רוצה ל

  אותך שואל יך? לדעתי אבאתה טענת כי הוא שכח אותך
את מה שהוא נתן לך  אותו? איך שכחת איך אתה שכחת

נפל עליך כרעם  בחייו? אמנם אני לא מאשים אותך, זה
יב תשובה לאביך איך אתה  יאתה חכעת אבל  ,ביום בהיר

 '...לא איך הוא שכח אותךושכחת אותו 
 

מים אנחנו ממהרים כמה פעאחים יקרים! ומה איתנו? 
לא ולמה  ?למה אין לי את זה ,לבוא בטענות אל הקב"ה

ענית לתפילתי בעניין הזה? ומה עם כל השפע שהקב"ה  
ו? האם על זה אנו זוכרים להעריך העניק ומעניק לנ

 להודות?  ו
כמה פעמים אנו באים בטענות למנהל  ,ולא רק לקב"ה

בקשה כזו או  ו עבודה שלא מקדם אותנו ולא אישר לנב
מה עם הערכה  ו ,השאלה למעשה חוזרת אלינו? ואחרת

ועל כל עצם   ?בזמןכל חודש שכר שמגיע לנו על כל הש
 וכיו"ב בבית, הבעל לאשה ולהיפך...ההעסקה שלנו? 

ככל שאנו   ,המסקנה העולה מכל האמור היא פשוטה
 ךאיבפרט קב"ה את הואילו שמעלינו בכלל את  שואלים

בונן בכל מה שקיבלנו   נתאזי אם  ?אתה שכחת אותנו
כנגדי כי  נות אל תבוא בטע' כנגדנו הטענהזועקת 

תראה שאני לא הפסקתי להרעיף   תבהתבוננות אמיתי
  '...פרנסה ועוד, עליך חיים, בריאות

/ה  איך את לא איך הקב"ה שכח אותך אלא השאלה היא
 ...?שכחת אותו

 אל ליבו... ןוהחי יית

 מבורך!!!שבת שלום ו   ה' יזכנו אמן! 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

   זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/ הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל 

 שולה )סועאד( בת נעמי ז"ל    / בן ציון ז"ל )אליתים( יוסף אברהם

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 

 

 –רפואה שלימה / דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

ולזרע קודש של  -הצלחה בעסקיו / התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  

בריאות  –למכירת הדירה / ציון מדמוני ומשפ'  –קיימא / יעקב ואורי ישראל 

 זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –/ משה פדלון ומשפ'  והצלחה

 

 

 )נתיב( B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   6163313-650להקדשה:  
 

   )כז', א'( ושם בנות צלפחד מחלה נועה חגלה מלכה ותרצה
ידוע הדבר שכאשר אדם מודה לקב"ה למרות הקשיים 
 ובתוך הייסורים הוא מושך על עצמו שפע ישועה ורחמים.

שליט"א ( רחובות)האדמו"ר מקרעטשניף  רמז לדבר מצא
מחלה, נועה חגלה מלכה   :ן של בנות צלפחדיהבשמות
שגורמת  )ל"ע(' מחלה'דהיינו אם פוקדת את האדם  .ותרצה

' חגלה'הוא זאת  ולמרות ,פאולנוע מרופא לר 'נועה'לו ל
 'מלכה'אזי הוא יזכה ל הוא עורך חג לה' בדברי שבח ותודה,

דהיינו הוא יתרצה לפני מלכו של עולם בפקודת  ',תרצה'ו
 מתוק מדבש!     ישועה ורחמים.

 
 סיפור נפלא:ובעניין חובת התודה והכרת הטוב 

 ,סיים את הרצאתו בפני הקהלשליט"א הרב אהרון מרגלית 
מרחוק הוא מבחין   יצא מהאולם והתקדם לכיוון רכבו,הוא 

 בזוג שניכר עליהם כי הם ממתינים לו.
כי היא השתתפה בהרצאה ב ומספרת לו לר הגברת פונה

ומאוד נהנתה, ובעלה מבקש לשאול את הרב שאלה. 
 אמר הרב והבעל החל לספר את סיפורו: 'בבקשה'
אני בן בכור למשפחה המונה שמונה אחים, אבי ע"ה נפטר '

  הוא הורישיד מאוד מאדם א ולפני כחודשיים ובהיות
 .₪מיליון  66של כולל בסך  ןעיזבו

המדהים בצוואה היה שאבא הורה לחלק את כל הדבר 
כאשר  לכל אח, ₪, כמילון וחצי הסכום בין שבעת האחים

 לי בנו הבכור הוא לא מוריש מאומה.
 ,י בפרטהדבר היה לפלא עצום בעיני האחים בכלל ובעיני

 אני הייתי הבן הכי אהוב והכי מקורב אליו. שכן
כדאי  האחים הציע שבכל זאת  הייתי בהלם מוחלט! אחד

אבל אני לא הסכמתי   ,את כל העיזבון שווה בשווהלחלק 
 רצונו של האבא זהו כבודו.י הרי כ

אנשים החלו לשער  ,סביבואז החלו להגיע השמועות מ
אין   ,לאביו הישיש רמי יודע מה עולל הבן הבכו ,השערות

 רים.ועשן בלי אש ועוד כהנה דיב
אני רק שואל את , י מהכסףל אכפתהאמן לי כבוד הרב לא 

 ח אותי?א שכעצמי למה? מה עשיתי לאבא שכך הו
רוב שים לא רציתי להגיע לבית העלמין מבאזכרת השלו

לבסוף התעליתי והגעתי, לאחר  , אבלהבושה מול האחים
לא יכולתי   לבד, האזכרה נשארתי על קברו של אבא

שאגתי מנהמת ליבי אבא  ,בכיתי כמו ילד קטןולהתאפק 
תמצא את הדרך   ,ן אליךאני מתחנלמה עשית לי את זה? 

אם אתה   ,להסביר לי למה? אתה לא יכול להשאיר אותי כך
  מילא אין, מלא תבוא אלי אני אבוא אליך לקבל תשובה

לא רוצה כסף  ,אני לא יכול לחיות כך ,טעם לחיי במצב הזה
 ..'אני רוצה הסבר. לאב

הרב מרגלית הקשיב בקשב רב לדברים היוצאים מתוך ליבו  
ל לדבר פנה ליהודי והח שתק לרגע ואז ,האישהפצוע של 

מובנות מאוד  'אני מאוד מבין לליבך, תחושותיך: על ליבו
ואני מתפלל לה' שיעזור לנו להבין את מעשיו של אביך 

 שאלות שונות את היהודי וכאן החל הרב לשאול  .'המנוח
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