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 לפרשהפנינים 
  

ולכן , י רוב בין המצרים"פרשת פיחס חלה עפ
, תמידים ומוספים, יש בה פרשיות הקרבות

כדי לעורר לבבות ישראל שישתוקקו לביין 
והקריאה בשבח . המקדש במהרה בימיו

ה "הקרבות חשובה לפי הקב' בתורה בפ
  .כאילו הקרבו אותם

ה עיקר 'ובאמת גם בזמן בין המקדש הי
כהים : כפי שאמר, דה בתפילההעבו

, בעבודתם ולווים בדוכם וישראל במעמדם
ועתה . דיבור ומעשה, שהם בחית מחשבה

בזמי עבודה מתעוררות הארות קדושה 
 )שפת אמת(                                         .בתפילה

 
, י רוב בימי בין המצרים"פרשת פיחס חלה עפ

ר בתמוז לתשעה א ימים שבין שבעה עש"בכ
כי הימים הללו הם ימי אבל בהם . באב

ויש , הארץ והמקדש, מתאבלים על חורבן העם
לכן . חשש שמא מרוב צער ישתקעו בעצבות

פיחס שהיא פרשת החגים ' קוראים בפ
ותשרה , שיש בה רוח של שמחה, והמועדים

 )בי יששכר (                   .שמחה ותקוה בלבבות

 
ורביו ). ב יד"ב( ופרשת בלעם משה כתב ספרו

פי שבלעם -על-אף: גרשום בפירושו מוסיף
בפסוק אמר : ויש להסביר. ה ביא'גופא הי

וישם דבר בפיו ...ויקר אלקים אל בלעם"
הייו שהוא , "ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר

לא שימש אלא ציור לדברים הקדושים אשר 
אבל משום שהציור . ממקור קדוש יהלכון

, ה טמא לכן כתב משה פרשת בלעם'היהזה 
כדי לטהר דברי בואותיו מגועל שדבק בהם 

כי היו . בדרך העברתם מגרוו של בלעם
ה דרך ציורו הקדוש 'צריכים לעבור בשי

ועל ידי זה חזרו דברי בלעם , והטהור של משה
 )שארית מחם (.                 למקורם ולקדושתם

 
ז "שבין י" בועותשלושת הש"מה טעם קראים 

במגילת איכה ? "בין המצרים"באב ' בתמוז וט
ה השיגוה בין 'כל רודפי: "כתוב) ג, א(

, איכה א(ואמרו על זה במדרש רבה , "המצרים
ז בתמוז עד "מי, ביומין דעקא, בין המצרים) ג

ל פירשו מצרים מלשון "וראה שחז. באב' ט
ימים שבהם היו בי ישראל , כלומר, צרה

בין "ומכאן השם , צרה ובמצוקהתוים ב
  ".המצרים
) ו"ב סימן ק"ח" (טעמי המהגים"בספר 

מפי שבשבתות אלה : מביא טעם אחר לזה
, מטות, קורין תמיד בתורה הפרשיות פיחס

שבהם אמרו עייי חלוקת הארץ , מסעי

ולפי .  רמז לחמת ציון וירושלים- ה 'וגבולותי
  -ה הוראת המלה מצרים 'הטעם הזה תהי

מביא את ) ג, איכה א(י במקום "ורש. גבולות
        )'ק' הרב ח. (שי הפירושים

        
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב """"

את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את 
קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל 

 )יא, כה(                                  """"בקנאתיבקנאתיבקנאתיבקנאתי
ה "קב אמר ה- פיחס בן אלעזר בן אהרן הכהן

ל אמרו "חז). ר כא"מ(בדין הוא שיטול שכרו 
, שכר מצוה בהאי עלמא ליכא) קודשין לט(

מפי החשש שמא יקלקל אדם את מעשיו 
, ה בחית וישמן ישורון ויבעט'מתוך כך ויהי

ל "אבל חז. ויצא שהשכר הזה יגרום לו זק
כל המזכה את הרבים אין , )יח, אבות ה(אמרו 

 הרי קידש שם שמים ופיחס, חטא בא על ידו
על כן אפשר לתת לו את , וזיכה את הרבים

כי יש לבטוח בו שלא יקלקל את , שכרו מיד
  ".בדין הוא שיטול שכרו"וזה . מעשיו

 )חתם סופר(                                                        

 
שכר מצוה באי עלמא "ועוד הסבר לדבר 

ל אדם הוא כמו והטעם הוא כי דיו ש, "ליכא
ושכירות , )א, איוב ז" (כימי שכיר ימיו", שכיר

כך מקבל אדם . איה משתלמת אלא לבסוף
ופיחס זה . "עם סוף כל האדם, את שכרו בסוף

, והוא חי לעולם) מ קיד"י ב"רש" (אליהו
ממילא הוא ', ותמיד הוא ממשיך בעבודת ד

 )קיץ המחה( .            צריך לקבל את שכרו מיד

  
ג "בתוספתא פאה פרק י - פיחס בן אלעזר

מעשה בחסיד אחד שאמר לו ששכח : מובא
שמח על זה מאד וציוה להביא , עומר בשדה

מה ראית לשמוח בשמחה זו , אמרו לו. זבח
כל , אמר החסיד? יותר מבכל מצוות התורה

והמצוה הזו היא , המצוות הן ברצוי ובכוותי
. ה באהמעצמ, דווקא בשיכחה ובהיסח הדעת

והה פיחס לא שאל את משה רביו איך 
אם כדאי לו למסור את פשו על , להתהג

, ה שואל לא היו עוים לו'ולו הי. מצוה זו
ה זמרי 'ולו הי. שהרי זוהי הלכה ואין מורין כן

ופחס . ה מי שיתבע את דמו'הורג אותו לא הי
בלי התייעצות ובלי , עשה את כל זה מאליו

אלא , הכות ובל כווהבלי ; ישוב הדעת
ובדין , וזה שבחו של פחס, מדחיפה פימית

יוסף ' ר' להג, "דברי שאול. "הוא שיטול שכרו
  .שאול תזון

 
 לפי שהיו -  פיחס בן אלעזר בן אהרן הכהן

  הראיתם בן פוטי זה , השבטים מבזים אותו
  

ז והרג שיא שבט "שפטם אבי אמו עגלים לע
ויחסו אחר אהרן לפיכך בא הכתוב . מישראל

השבטים חשדו בפיחס שלכך הרג את ). י"רש(
מורשת , כי דם של רוצחים וזל בעורקיו, זמרי

לפיכך הכתוב . אבותיו אשר לא מזרע היהודים
ה פיחס איש טוב 'לומר שהי, אחר אהרן

, רודף שלום ומלא רחמים כזקו אהרן, ומטיב
  .'והריגת זמרי היתה למען קיא קאת ד

  )מעדי מלך(        
  

 - השיב את חמתי.. פיחס בן אלעזר בן אהרן
ויעמד פיחס ויפלל ותעצר ) "תהלים קו(אמר 

מה עיין צדקה ". המגפה ותחשב לו לצדקה
האות ) השקל(כי בתיבת מחצית ? לכאן

ראש תיבת , "צ"האמצעית ממחצית הוא 
סמוכות לה מימיה " חי"ואותיות , צדקה

בתחילה , חוקותר" מת"ואותיות , ומשמאלה
רמז שהצדקה מקרבת החיים . ובסוף התיבה

וצדקה תציל "כאמר . ומרחיקה את המיתה
חשב , ולכן כשפיחס עצר את המגפה". ממות

כלומר , השיב את חמתי: וזה. לו הדבר לצדקה
כי בתיבת חמתי הוא , השיב אותיות חמתי

, קרובות זו לזו" מת"כי אותיות , להיפך
ופיחס השיב את , ותמרוחק" חי"ואותיות 

 )א ותורת שמחה"הגר(.הפך מוות לחיים, חמתי

 
התורה מספרת  - בקאו את קאתי בתוכם

, "בתוכם"שקאתו היתה , בשבחו של פיחס
עבודתו היתה בתוך כלל . בתוך כלל ישראל

שלא פרש מן הציבור כדי לבות במה , ישראל
 )פיחס מקוריץ' ר (                                      .לעצמו

  
בקאו את קאתי בתוכם ולא כליתי את בי 

ששה סים ) סהדרין פב(' איתא בגמ - ישראל
ואחד מהם שבא מלאך , עשו לו לפיחס

 והוטרדו בי שבטו ולא הרגו -והשחית בעם 
וקשה איך הכיס עצמו פיחס . את פיחס

? בסכת פשות אפילו כדי לקדש שם שמים
, לעצמו היתר לסכן את פשואלא פיחס הורה 

כמו . כי על ידי זה תעצר המגפה מישראל
הרוגי לוד אין כל ): ב, ב י"ב(שאמרו בגמרא 

הרוג : י"ופירש. ה יכולה לעמוד במחיצתן'ברי
והה .  שי אחים שמסרו פשם על ישראל- לוד 

קידש שם שמים ) א: פיחס עשה שי דברים
ם ויש מקו. עצר המגפה מישראל) ב. ברבים

לטעות ולומר שסיכן את עצמו כדי לקדש שם 
. וילמדו ממו, שמים ברבים ועל זה בא שכרו

 בפירוש אמור לו - " לכן אמר: "לכן בא הכתוב
 זה שאי, "הי ותן לו את בריתי שלום "-

ותן לו שכר איו משום שקידש שם שמיים 
תחת אשר קא לאלקיו וכיפר "אלא , ברבים

לא בשביל . תפארתועל זה , "על בי ישראל
אלא מפי, מסירת פשו אי ותן לו שכרו



שמסירת פשו גרמה שלא כליתי את בי 
  .ישראל בקאתי

  )חיים בוסקוביץ' תוצאות חיים להרב ר(    
  

. . . . לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלוםלכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלוםלכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלוםלכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום""""
 )יב, כה(           """"והיתה לו ולזרעו אחריווהיתה לו ולזרעו אחריווהיתה לו ולזרעו אחריווהיתה לו ולזרעו אחריו

 ,ם בהקדמה לפירוש המשיות אומר"הרמב
ה מבטיח לאדם יכולה "שכל הבטחה שהקב

כמו שפחד יעקב , להשתות על ידי חטאיו
שמא : "כמו שאמרו, "שמא יגרום החטא"

משהבטחתי תלכלכתי בחטא ויגרום לי 
). יא, י וישלח לב"רש" (להמסר בידו עשיו

ה על ידי ביא איו "אבל מה שמבטיח הקב
אם אמר בהבטחה , חוזר גם על ידי חטא

לכן : וזה שאמר כאן.  לא בתאי,מוחלטת
והיתה לו  "-כביא ,  אתה משה- " אמר"

שלא יגרום , "ולזרעו אחריו ברית כהת עולם
וכך . ולא ישתה על ידי שום סיבה, החטא

שכל הכהים הגדולים מבית ראשון , ה'הי
וזה מפי , כמבואר בספרי, ושי היו מזרעו

וזה קיים , מפי ביא, שאמר על ידי משה
 )משך חכמה(                                         .ולםלע

  
. לכן אמר הי תן לו את בריתי שלום

 - והיתה לו לזרעו אחריו ברית כהת עולם
לפי שבאמת היו ? מה כאן המידה כגד מידה

בתוך בי ישראל הרבה שהתביישו במעשה 
והמה בוכים : כאמר, זמרי והצטערו על זה

ופיחס הוציא מחשבתם . בפתח אוהל מועד
וזו היא כעין עבודת , מן הכוח אל הפועל

להוציא עבודת , כהים שלוחי דין, כהים
ולכן , הלב של בי ישראל מן הכח אל הפועל

               .כמידה כגד מידה מגיעה לו הכהוה
 )שפת אמת (                         .)עיין לעיל  פסוק יא(

  
והיתה לו . בריתי שלוםהי תן לו את 

ואפשר עוד  - לזרעו אחריו ברית כהת עולם
כל , )עירובין סג(ל "להסביר על פי מאמרם ז

, עושין' המורה הוראה בפי רבו עש בג
ירידה לשאול בלי בים והורדה , שיכת חש

והה פיחס במעשה הקאות שלו . מגדולתו
בפי משה רבו ראה כעין מורה הלכה בפי 

ולכן הבטיחו . ל" הראוי לעושין ה,רבו
ובא , "הי תן לו את בריתי שלום"הכתוב 

ותתי שלום בארץ והשבתי "זה ולימד על זה 
הבטחה מפי שיכת : הייו, "ה רעה'חי

 הבטחה מפי שיכול -" לו ולזרעו. "החש
 הבטחה שלא -" ברית כהת עולם. "הבים

 )קול אומר קרא(                     .       ירד מגדולה

 
  

.  שלם ולא כשהוא חסר- את בריתי שלום 
דשלום " ואו"חמן ' אמר ר? והא שלום כתיב

ואפשר להבין על ידי זה ). קדושין סו(קטועה 
ובספר מפיג ", )זבחים קא(' מה שהובא בתוס

 -ליה מאת בריתי שלום שעמדו ממו 
 שמוים כהים בבית ראשון ושלוש - מפיחס 

" ואו"הרמז לזה הוא שה". ימאות בבית ש
של שלום כתבו אצל פיחס קטועה וראית 

וגימטריא , ה כתוב שלים'וכאילו הי, "יוד"כ
  .של שלים הוא שלוש מאות ושמוים

                                                     )כתו אור(

 
  

 מה שזכה בשכרו -והיתה לו ולזרעו אחריו 
 לפי מה שמובא גם לביו אחריו ראה

בפסיקתא על הפסוק תחת אשר קא 
כי . תחת אשר הערה למוות פשו, לאלקיו

ה שיהרג על ידי זמרי ובי 'הרי אפשר הי

הרי שרוצח , )סהדרין לז(ל אמרו "וחז, שבטו
פש עש גם על זה ששלל את החיים גם 

אף מי שמוסר את , ואם כן. מזרעו של הרצח
זה גם חיי ביו פשו לשמים הרי הוא מוסר ב

ולכן בדין הוא שמגיע , העתידים לצאת ממו
  .שכר לפיחס גם בשביל ביו אחריו

    )ילקוט יהודה(

 
 דרכו של כל חוטא - תחת אשר קא לאלקיו

הה גם פלוי : ופושע להצביע על השי ולומר
ולכן אמרו עשרת הדברות בלשון . עושה כך

ה כדי שכל אחד יחשוב שלו לבדו ית, יחיד
ואין לו , ואליו בלבד מכווים הדברים, תורה

. להתחשב במעשיו או חוסר מעשיו של אחר
או , אם משה, ה יכול לחשוב'פיחס הרי הי

אהרן ושבעים הזקים שותקים ואים 
. גם אי אעמוד מן הצד', מקאים קאת ד

". קא לאלקיו"אלא , אבל הוא לא עשה כך
כי . אלא לאלקיו שלו, לא אמר לאלקים

שרק עליו , דמה לו שזו היא חובתו האישית
אף על פי שגדולים ', מוטלת החובה לקדש ד

   )חומת אש(.                    ממו עומדים מן הצד
  

כי כי כי כי . . . . צרור את המדינים והכיתם אותםצרור את המדינים והכיתם אותםצרור את המדינים והכיתם אותםצרור את המדינים והכיתם אותם""""
צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו 

    """"לכם על דבר פעור ועל דבר כזבילכם על דבר פעור ועל דבר כזבילכם על דבר פעור ועל דבר כזבילכם על דבר פעור ועל דבר כזבי
 )יז, כה(

כי . תם אותםצרור את המדיים והכי
 - על דבר פעור.. צוררים הם לכם בכליהם

הרי בפירוש אמר ? וכי כך היא דרך התורה
ה וקראת 'כי תקרב אל עיר להלחם עלי"

 ומה שתו המדיים שלא - " אליה לשלום
שכאן , ההסבר הוא? יפתחו איתם בשלום

ובזה צררו , ה עצם הסכה דווקא השלום'הי
י "לו להם עכלומר התכ, המדיים לישראל

הלכו עמם בשלום , התקרבות וידידות
צרור את : "וה שאמר הכתוב... ובאהבה

 בלי כל קריאה -" המדיים והכיתם אותם
כי צוררים הם לכם בכליהם אשר  "-לשלום 

 הצרות והאסוות - " כלו לכם על דבר פעור
שהם מביאים עליכם אים באים אלא מתוך 

תחבולות ב" בכליהם על דבר פעור "- שלום 
לקוטי (  .מרמה של חופש וחופה והתיידדות

 )אמרים

אל משה אל משה אל משה אל משה ' ' ' ' ויאמר דויאמר דויאמר דויאמר ד, , , , ויהי אחרי המגפהויהי אחרי המגפהויהי אחרי המגפהויהי אחרי המגפה""""
       """"ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמרואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמרואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמרואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר

 )א, כו(
כל מקום שאמר ויהי  -  ויהי אחרי המגפה

, איזו צרה היתה כאן, איו אלא צרה
שפיחס ,  זו היתה הצרה-? כשעצרה המגפה

. ולא קודם המגפההופיע אחרי המגפה 
שאילו הופיע קודם לא היו מתים עשרים 

      .  וארבעה אלף מבי ישראל
  )ט"בית יוסף בשם המרי( 

        
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן """"

עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל 
          """"יוצא צבא בישראליוצא צבא בישראליוצא צבא בישראליוצא צבא בישראל

 )ב, כו(                
 כאן קדמו - שאו את ראש כל עד בי ישראל

ואילו בדגלים , יששכר וזבולון, יהודהאלו ל
לדגל ראובן , קדם דגל יהודה והחוים עליו

כי משחטאו בי ראובן ? והחוים עליו
, במחלוקת קרח ובי שמעון בפעור עשו

ואלו שותרו היו בעלי תשובה וקדמו 
 )תורת משה(             .     לצדיקים שלא חטאו

 

    ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוךראובן בכור ישראל בני ראובן חנוךראובן בכור ישראל בני ראובן חנוךראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך""""
 )ה, כו(                           """"משפחת הפלאימשפחת הפלאימשפחת הפלאימשפחת הפלאי

 לפי שהיו האומות - חוך משפחת החוכי
מה אלו מתייחסים : מבזים אותם ואומרים

סבורים הם שלא שלטו , על שבטיהם
, אם בגופם היו מושלים? המצריים אמתיהם

ה "לפיכך הטיל הקב. קל וחומר בשותיהם
, המצד ז" ד"יו"מצד זה ו" א"ה"שמו עליהם 

. מעיד אי עליהם שהם בי אבותיהם: לומר
שבטי ) תהלים קכב(וזה שמפורש על ידי דוד 

השם הזה מעיד עליהם , יה עדות לישראל
  ).י"רש(לשבטיהם 

? ולמה לא אמר דבר זה במייים הקודמים
ה יותר מתאים לבטל דיבת מצרי מיד 'הרי הי

כיוון :  ההסבר הוא-? אחרי יציאת מצרים
, ה מקום לריון'ם בזות הישכשלו בשטי

כשם ; לומר סופם מוכיח על תחילתם
כך השים כשלו שם , שהגברים כשלו כאן

לכן בא הכתוב להעיד על כשרותם . במצרים
 )כלי יקר(.                                           וציעותן

  

 )יא, כו(                      """"ובני קרח לא מתוובני קרח לא מתוובני קרח לא מתוובני קרח לא מתו""""
 הפסוק שהוא שלא מעולם תמהתי על זה

ואולי הוא . ושלא בעייו) קרח' בפ(במקומו 
פסוק (כמו הקדמה למספר משפחות בי לוי 

שמשפחת יצהרי שתתה למשפחת , )ח
ן אומר שזה עשה לכבוד "והרמב, הקרחי

  .ולכן קראה גם המשפחה על שמו, ביו
 )הרב מרדכי גימפל יפה(                                    

  
,  הם היו בעצה תחלה- ובי קרח לא מתו

, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם
לפיכך תצבר להם מקום גבוה בגיהם וישבו 

אם חזרו בתשובה מדוע לא תו ). י"רש(שם 
אלא ? הרי גדולה תשובה, להם מקום בגן עדן

מפי בעלי מחלוקת יש לחשוש שמא יחזרו 
למקום ,  לגיהםעדן- לסורם ויהפכו את הגן

 )מפי הרב גרשוי (       .                 של מחלוקת

 
הרהרו תשובה  -  ובי קרח לא מתו. ויהיו לס

מידות טובות אין הבים לומדים . בלבם
אולם את מעשיהם המגוים . בקל מהוריהם

אם האב בא לידי , למשל. הם לומדים מהר
אז על פי רוב הבים הם , ריב עם מישהו

ולכן מדגיש הכתוב . וזרים האמיםהע
 המקרה - " ובי קרח לא מתו, ויהיו לס"

שבעיצומה של , הדיר הזה של בי קרח
, המחלוקת הרהרו תשובה ולא עזרו לקורח

  .ה ס ופלא שכדאי להדגישו'הי
 )ילקוט סופר(                                                    
        
 משפחת  משפחת  משפחת  משפחת לאזני משפחת האזני לערילאזני משפחת האזני לערילאזני משפחת האזני לערילאזני משפחת האזני לערי""""

  )טז, כו(                                   """"העריהעריהעריהערי
ואומר אי שזו  - לאזי משפחת האזי

מה השייכות של אזי ). י"רש(משפחת אצבון 
מפי מה , )כתובות ה: (ל אמרו"חז? לאצבון

שאם ? אצבעותיו של אדם דומות ליתדות
ישמע אדם דבר שאיו הגון ייח אצבעותיו 

ה שכן לשבטי ראובן ' גד היוהה שבט. באזיו
 "ור(דתן ואבירם , ושמעון שהיו בהם רשעים

זמרי וחבריו . איש מעדת קרח משבט ראובן
ובי גד לא למדו , היו משבט שמעון

לכן קראו , ממעשיהם ולא שמעו להם
לרמז ששמו אצבעותיהם , "אצבון"

אבל עכשיו לאחר שסתלקו . באוזיהם
ירו את הס, הרשעים וכולם חזרו בתשובה
אוזן ": אזי"האצבעות מאוזיהם וקראו 

שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין 
 )ה"של(                                ).    לא, משלי טו(



 

  

לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת """"
 )כד, כו(                                                                                                       """"השמרניהשמרניהשמרניהשמרני

ישוב זה יוב האמור  - לישוב משפחת הישבי
בספר דבק טוב מביא ). י"רש( מצרים ביוצאי
. משמו" שין"כי יששכר תן לבו יוב , מדרש

, כי במצרים היתה עבודה זרה בשם יוב
ומטעם זה קוראין , ושיה את שמו לישוב

 )דבש וחלב(           .                  ישכר- ליששכר 

        
בנימן למשפחתם ופקדיהם בנימן למשפחתם ופקדיהם בנימן למשפחתם ופקדיהם בנימן למשפחתם ופקדיהם - - - - אלה בניאלה בניאלה בניאלה בני""""

   """"חמשה וארבעים אלף ושש מאותחמשה וארבעים אלף ושש מאותחמשה וארבעים אלף ושש מאותחמשה וארבעים אלף ושש מאות
 )מא, כו(

) כא, בראשית מו(לבימין היו עשרה בים 
והבן היחיד הזה .  חושים- ה רק אחד 'ולדן הי

ה 'ואף על פי כן הי, )סוטה יג(ה חרש 'הי
מרובה באוכלסין יותר מבימין שהיו לו 

חפץ ' מכאן יש ללמוד שמי שד. עשרה בים
יכול להצליחו על ידי בן אחד יותר ממי , בו

:  וכן לגבי עושר וכסים.שיש לו עשרה בים
ולהפך יש עשיר , יש עי מצליח ושמח בחלקו

 )חפץ חיים(            .    'ועושה כולם ד.  מסכן-
 

ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת """"
 )מט, כו(                                                                                                                 השלמיהשלמיהשלמיהשלמי

 ליצר משפחת היצרי שלשם משפחת השלמי
בדרך שאדם : ל" יש בזה רמז לדברי חז-

" ליצר). "מכות י(רוצה לילך בה מולכין אותו 
ללכת בדרכי ,  רוצה אדם לסור אחר היצר-

 משפחות שלמות - "  משפחת היצרי-לבו 
 ואם -" לשלם. "יתחברו אליו בהתהגותו זו
להיות שלם עם , רוצה אדם לקות שלימות

, "משפחת השלמי "-קוו ושלם במעשיו 
 אליו יתווספו לו הרבה חברים טובים שיתלוו

 )וב'יחיאל מיכל מזלצ' ר(                .בדרך הטוב
        
לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר """"

  )ג, כו(                               """"שמותשמותשמותשמות
ה ציווה לבי "הקב - לאלה תחלק הארץ

ישראל לפי שכסו לארץ ישראל שיחלקו 
בשעת , כי על פי רוב. בייהם את הארץ

ורצה , כים ומריבותבאים לידי סכסו, חלוקה
שכל המחלוקת וחילוקי הדעות יבואו על ' ד

סידורם בחוץ לארץ ויכסו לארץ בשלום 
 )יעקב שמשון משפיטובקה' ר(   .ויחיו באחדות

 
מעולם לא : ה אומר'רבי זושא מאיפולי הי

ראיתי מלאך שלם שברא מעבירה שעבר 
העובר עבירה אחת קוה לו (יהודי מאמין 

מלאכים אלה חסר ). יא, דאבות . קטיגור
אחד , אחד חסר ראש. להם תמיד איזה איבר

כי יהודי אפילו כשכשל ' חסר ידים וכו
מיד הוא מתחרט עליו , חלילה בחטא

אחות כאלו ; ומצטער ואח בשברון לב
הובעות משברון לב זה שוברות ומקצצות 

  .איבריהם של המלאכים הקטיגורים
  )מאוצר החסידות (         

        
ה בתוך ה בתוך ה בתוך ה בתוך ''''אבינו מת במדבר והוא לא היאבינו מת במדבר והוא לא היאבינו מת במדבר והוא לא היאבינו מת במדבר והוא לא הי""""

בעדת קרח כי בעדת קרח כי בעדת קרח כי בעדת קרח כי ' ' ' ' העדה הנועדים על דהעדה הנועדים על דהעדה הנועדים על דהעדה הנועדים על ד
  )ג, כז(   """"בחטאו מת ובנים לא היו לובחטאו מת ובנים לא היו לובחטאו מת ובנים לא היו לובחטאו מת ובנים לא היו לו

ה 'מה הקשר בין זה שלא הי, וצריך להבין
ואפשר ? בעדת קרח לזה שבים לא היו לו

ויקאו למשה : "להסביר הדבר לפי המדרש
מלמד שכל אחד קא לאשתו , "במחה
על ) סוטה יב)' ואיתא בגמ). ק יח"מו(ממשה 

אם ילדה , "וקתה וזרעה זרע"הפסוק 

והוא לא : וזה שאמר. קבות תלד זכרים
,  שקאו לשותיהם ממש- ה בתוך העדה 'הי

ה בעדת 'כי לו הי" ובים לא היו לו"ה 'והראי
ה צריך להיות תשלום הגמול 'הי, קרח

  .לשותיהם שתלדה זכרים
 )ה'ולב ארי, השיל' רבי ר(  

אם כן היו יודעות שהרוגי ) ספרי, ב קיט"ב(
הרוגי מלכות , בית דין כסיהם ליורשים

כמו , ה דין מלך'ולמשה הי. כסיהם למלך
, "ויהי בישרון מלך"ל מהפסוק "שדרשו חז

אם כן חכמה גדולה עשו בזה שאמרו כי 
ה 'או שהי, בחטא של מעפילים, בחטאו מת

 ,ולכן כסיו ליורשים, מקושש עצים בשבת
ה מעדת קרח שחלקו על משה 'אבל אילו הי

ה חשב כהרוג 'הי, להדיחו מממשלתו
  .ה בעדת קרח'ולכן אמרו כי לא הי, מלכות

  )משך חכמה (         

 
כי צלפחד .  מת עם חטאו-  כי בחטאו מת

, ולפי דעתו טוב עשה. לשם שמים תכוון
כמו כל , מצא שלא התוודה על חטאו

אלא , שמתוודיםהמומתים על ידי בית דין 
  )טרוק' י' הרב י(                    .מת וחטאו בידו

  

למה יגע שם אבינו מתוך משפחתו כי למה יגע שם אבינו מתוך משפחתו כי למה יגע שם אבינו מתוך משפחתו כי למה יגע שם אבינו מתוך משפחתו כי """"
תנה לנו אחזה בתוך אחי תנה לנו אחזה בתוך אחי תנה לנו אחזה בתוך אחי תנה לנו אחזה בתוך אחי , , , , אין לו בןאין לו בןאין לו בןאין לו בן

 ))))דדדד, , , , כזכזכזכז((((                                                                                                                                                """"אבינואבינואבינואבינו
ל אמרו " כי חז- למה יגרע שם אביו 

שמסר פשו , שמקושש לשם שמים תכוון
וכל השומר , ישראל שישמרו שבתללמד ל

, )שבת קיח(שבת זוכה לחלה בלי מצרים 
  )חתם סופר(                    .כ למה יגרע חלקו"א

  

  איזו היא דרך ישרה
כתב המחבר , ומדוע תתשאו על קהל השם

וזה פלא כל שמתגד לאדם , "פיי תורה"
גדול וכל המדבר לשון הרע על צדיק תכף 

וזהו מעשה , שאר בי אדםחושדים בו יותר מ
. שטן כדי להכשיל את הבריות רחמא לצלן

אפילו שהדבר רחוק בתכלית שהשכל לא 
 הלשון הרע ועלילות ,אפילו הכי, מקבל

דברים עבור איזה צדיק או איזה ירא שמים 
. וראיה ממשה רבו עליו השלום. חושדים בו

שהכתוב מעיד עליו שהיה עיו וסבלן אוהב 
עצמו למיתה עבור כלל  ר אתאת הבריות ומס

 , מהלשון הרע של קרח,עם כל זה. ישראל
  .חשדו במשה רבו עליו השלום בהתשאות

מלמד שחשדוהו , ל על פיוווישמע משה ויפ
כאשר ישראל דרשו ) סהדרין קי(באשת איש 

אמר להם שמשפט , משמואל שיתן להם מלך
ביהם , המלך יהיה לקחת את שדותיהם

וכן קרח ואשיו חשדו במשה ', ובותיהם וכו
וישעבד לעצמו גם את , ל שליט יחידשיהג ככ

  ).פיי תורה(השים 
לדעת חכמיו , דע השם את אשר לוובקר וי

,  חשדו את משה באשת איש–זכרום לברכה 
שהמן היה מגלה ) ה"יומא ע(והם גם אמרו 

עוותיהם של ישראל ומי שחטא גד אשתו 
ל בבית הוריה היה חלקה של האשה במן ופ

אתם חושדים בי , וזהו מה שאמר משה לקרח
ראה מחר " דע השםובקר וי"? באשת איש

  ).ם שיף"המר(בבקר אצל מי יפול העומר 
  )אהבת חיים( 

  

 הליכות והלכות 
  

  מדיי טילת ידים לסעודה
מצוה מדברי חכמים ליטול ידיו לפי אכילת 

ים למי שאוכל יקו טילת ידיוכן ת. לחם
 בשיעור קביעות סעודה דהייו למהג עוגות

 גרם מזוות ולמהג אשכזים 216הספרדים 
לגבי (שיעור שאדם אוכל בסעודה רגילה 

  ).ברכה על טילה זאת עיין בהמשך
ים לסעודת לחם מתחלק יחיוב טילת יד

  :לשלשה שיעורים ואלו הן
) OZ 1או '  גר29(אם אוכל פחות מכזית לחם 

והמחמיר תבוא עליו איו חייב טילת ידים 
  .הברכה

אם אוכל יותר מכזית לחם ולא אוכל כביצה 
 , לפי דעת מרן וכן דעת המשה ברורה,לחם

חייב ליטול ידיו אך לא יברך על טילה זו 
א במקרה זה כן מברך ויש שהגו "ולדעת הגר

  ).אגרת משה(כמוהו 
 לכל השיטות חייב ,אכל יותר מכביצה פת

  !ים עם ברכהיטילת יד
אור "ין דין זה דעת היעור כביצה לעשי

 56 גרם ודעת שאר פוסקים 45שזה " לציון
  .גרם

ולכן יש להזהר בשבתות שלפעמים לא 
אוכלים כביצה לחם ומי שרגיל בכך שיטול 

מ כתבו "ומ. ידיו בלי לברך על הטילה
הפוסקים אם תכן לאכל כביצה וטל עם 
ברכה ובסוף לא אכל כביצה זה לא חשב 

ל את השיעור ובטלה אבל ישתדל לאכברכה ל
  .של הביצה

מי שאוכל מזוות בשיעור קביעות סעודה 
 גרם ולמהג אשכז שיעור 230לספרדים (

חייב טילה וברכת ) כמות הסעודה שרגיל בה
אבל לגבי ברכת , המוציא וברכת המזון

ב "ים חלקו הפוסקים ודעת המיטילת יד
צאו לברך וכתבו בכף החיים מידי ספק לא י

ומי שהג לברך יברך ומי שלא הג עדיף שלא 
יברך רק יטול ידיו לחשוש לספק ברכות 

  .להקל
ם ייש לציין שאמם לגבי ברכת טילה ידי

מ לגבי ברכת המזון "בכזית לא מברכין ומ
שברכת המוציא , והמוציא הדיים אחרים
וברכת , לו משהויחייבים על כל אכילה אפ

  .ומעלההמזון מברכין מכמות כזית 
צריך ליטול ידיו מכלי וכן צריך : דרך הטילה

פרושו מכח אדם " מכח גברא"שיבואו המים 
  ששופך ולא יזרמו המים מאליהם אל ידיו 

ולכן יקח כלי . ואפילו הם זורמים מכלי
וכלי חד . לטילה ואין ליטול ידיו מהברז

פעמי שעומד לזריקה חלקו הפוסקים אם יש 
אי שעדיף לא להשתמש לו דין כלי לטילה ווד

אבל אם אין לו כלי אחר דעת . בזה לטילה
שיטול בכלי זה אבל לא יברך " אור לציון"ה

על הטילה ודעת עוד פוסקים שאפשר לברך 
  .במצב זה

תן עצה ליחד את הכוס " אור לציון"וב
לשימוש מספר פעמים ואז יהיה לו דין כלי 

  .רגיל ויוכל ליטול עם ברכה
 בבקבוק אם שופך שפיכה לגבי טילת ידים

אחת רצופה ומכסה את כל היד באותה 
  .שפיכה אם אין כלי אחר מותר ועם ברכה

אבל כולם מודים ששקית ילון וכדומה אין 
כאמור . לזה שם כלי כלל ואין ליטול ידיו בזה

צריך שיבואו מכלי ומכח גברא ולכן אין לטול 
ידיו מן הברז ואפילו יפתח ויסגור בכל 

  .ן שאין פה כלישפיכה כיו
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בזמן שוטל ידיו צריך שיבואו המים על כל 
היד ולכן צריך לסובב ידו בזמן ששופך את 
המים בכדי שיכסו את כל ידיו עד פרק הזרוע 
ויש להזהר בזה שיש שלא שמים לב ושופכים 

, מים וזה לא מכסה את כל היד עד הזרוע
עמהם ' ועליהם כתב הבן איש חי ריב לה

מה אין וטלים כראוי ומה  ל,מאחר דוטלים
  ? הפסד יש בזה

  
  

  מעשה חכמים
        ????איך יכול יהודי מת לתקן ספר תורהאיך יכול יהודי מת לתקן ספר תורהאיך יכול יהודי מת לתקן ספר תורהאיך יכול יהודי מת לתקן ספר תורה

אלקיכם חיים כלכם ' ואת הדבקים בד"
  )ד, ד(                                            " היום

רבא בשת 'שדפס בג" אור הלבה"בבטאון 
הובא סיפור שמסר מאב לבו מימי , ץ"תרח

  .שחי בבבל לפי כאלף שה, א גאוןרב שריר
וביו , יהודי כבד ואמיד פטר לבית עולמו

הוריש , בין השאר. התכסו לחלוקת הירושה
מכתב יד קודשו , האב ספר תורה יקר ודיר

ה מוכן 'אחד האחים הי. של עזרא הסופר
תמורת ספר , לוותר על כל חלקו בירושה

, בסופו של דבר הטילו האחים גורל. התורה
זכה -ה מוכן לוותר על הכל'ואמם האח שהי

  .בספר היקר
. באותו מקום התגורר אדם רשע וצר עין

ה מוכן לוותר על הון עתק 'כששמע שיהודי הי
והגה רעיון , השתומם, בעבור ספר תורה

, הוא התגב לבית הכסת באישון לילה. ורא
ופתחו , הוציא את ספר התורה הקדוש

ועבדתם ) " כהפסוק, פרק כג, שמות(בפסוק 
" אלקיכם ובירך את לחמך ואת מימך' את ד

' מחק את האות ע' ועבדתם'ובמילה ', וכו
  .רחמא ליצלן', וכתב במקומה א

 איבד האח השוטה את - חשב בלבו - כעת 
  ...וגם את הספר, גם את הכסף. הכל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כאשר באו לקרוא בספר וגילו את , בשבת
 איש אל תמהו המתפללים, הטעות הוראה

  כיצד יתכן הדבר שתיפול שגיאה כל : רעהו
? כך חמורה בספרו המקודש של עזרא הסופר

והחליטו לתקו , החזירו את הספר לארון
  .לאחר השבת

דע : ואמר לו, בלילה בא האב אל בו בחלום
שבספרו של עזרא הסופר לא , בי יקירי, לך

מעללים שלח - אדם רשע ורע. היתה כל טעות
הוא . עין תחת עין:  עש כדיווכבר, בו יד

  . וכבר תעוור בעייו-מחק את האות עין 
ובעין הספר עצמו ציווה האב שלא תיגע בו 

כיון שהחליטו מן השמים לשלוח את , יד
  .לתקן את ספרו, עזרא הסופר בעצמו

וסיפר את דבר , קם הבן ממיטתו רעש
, הלכו כולם לבית הכסת, החלום לחבריו

והה הטעות -תורה פתחו את ספר ה
והה הוא , יצאו ופגשו באותו רשע. מתוקת

  )קסח' טובך יביעו עמ(. עיוור בשתי עייו
  

מי שאמר שהכדור שעלה למרפסת היה 
  טועה', כדור תועה"

שימחיש לו , י סילמן סיפר דבר ורא"הגר
ההמחשה שבסיפור זה חשובה . את הדברים

מאחר וביומי המשטרה וכוחות , במיוחד
אמר שהיה זה , שטיפלו באירוע' טחוןב'ה
י סילמן "ובדיוק את זה בא הגר', כדור תועה'

  .להפקיע
אל הרבים בבי ברק הגיעה ידיעה על עבירה 

הרבים . המתבצעת בבית פלוי ברמת גן
יסו לדבר על ליבם של בעלי , התערבו בושא

הדבר אירע ליד . ולא בדיוק הצליחו, העבירה
ממו יצא האיש ש, סופרמרקט מסויים

  .שעשה את העבירה
כעבור מספר שבועות היה פיגוע באותו 

התושבים המתגוררים בדירות . איזור
הסמוכות יצאו אל המרפסות כדי לצפות 

  החיילים שבאו למקום ירו מספר רב . באירוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כדור . של יריות כדי לטרל את המחבלים
  התרחק , כהגדרת השוטרים' תועה, 'אחד

למרפסת ' עלה, 'מטרים מזירת הפיגועמאות 
, אחד הבתים ופגע באשה שעמדה שם

  .והתבוה אף היא באירוע
מכל החקירות שעשו . האשה פצעה קשה

  .'כדור תועה'לאחר מכן דווח שהיה זה 
שהיה , י סילמן"זעק הגר, וכיצד אפשר לומר

אם הפיגוע התרחש בדיוק , זה כדור תועה
-יש בעלמול אותו מקום ממו יצא הא

הכדור בדיוק אל ' טיפס'ולאחר מכן , העבירה
ופגעה , מרפסת הבית שבו בוצעה העבירה

  )עליו לשבח(    ? באשה שעשתה את העבירה
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  יר בןישראל מא

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ה"ע משה בן אסתר

  ה.ב .צ..ת
  
  

 


