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 מדוע פנחס זכה לחיות לעולם? 

ואחד  כאןשני הסברים נפלאים, אחד  בגיליוןראה 

 ב' 'כח מסירות נפש' בעמוד
 

 יב'()כה',  לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום
קטועה ונראה כאילו כתוב  האות ו' של המילה 'שלום'

רמז לכך שפנחס לא מת  ,ותימא של תראשי תיבו 'שלים'
אלא האריך ימים והוא אליהו הנביא זכור לטוב שעלה חי 

 בסערה השמימה. 
 ?לחיות לעולם סוע זכה פנחובאמת מד

)הובא בגיליון שיק זצוק"ל  הסבר נפלא ראיתי בשם המהר"ם

רב ביבי בר )חגיגה ה',א'( : מובא בגמרא הקדמה: אגעדאנק(
לשלוחו לך והבא  אביי שמע פעם את מלאך המוות אומר
והוא )ספרית נשים( לי את נשמתה של מרים גודלת שיער 

הלך ובטעות הביא את נשמתה של מרים מגדלת 
שאל רב ביבי נה( כיוון שהיא נכנסה למקום סכ)גננת( )התינוקות 

את המלאך ומה עושים בשמים עם השנים שנותר לה 
לחיות? ענה לו המלאך נותנים את אותם שנים לאדם 

 שמעביר על מידותיו.
פנחס העביר על מידותיו שהרי שמע  :אומר המהר"ם שיק

שהיו השבטים מבזים אותו וכינו אותו רוצח שירש מיתרו 
זרה ופנחס  אבי אמו את תכונת שחיטת העגלים לעבודה

 שמע את חרפתו ושתק.
עשרים וארבעה שנים של האת  הוא זכה לקבלכיוון שכך 

 אלף איש שמתו במגיפה בעצת בלעם.
וגם אם לכל אחד מהם הייתה צריכה להיות עוד שנה 
אחת של חיים הרי שהחשבון כבר מגיע לעשרים וארבע 

 מתוק מדבש!     ... ולכן פנחס לא מת!!!אלף שנות חיים
***** 

 )כז', א'( תקרבנה בנות צלפחד...ו
 שאומר הכתוב משפטי ה' אמת צדקו יחדיוזה  –מדרש פליאה 

 כך: חיים זיע"א שהסביר ו יוסף ראיתי בשם רבנ
 :אומר רש"י 'ע שם אבינורלמה יג' )ד'( על הפסוק הקדמה:

אנו במקום בן עומדות ואם אין הנקבות ' :(בנות צלפחד טענו)
 .'חשובות זרע תתייבם אמנו

, והשאלה היא לאחיוצלפחד היה בכור  :אלא שיש לברר
 האם אח צעיר יכול בכלל לייבם אשת אח בכור או לא?

כי ישבו ' דברים כה', ה'() מפרשת ייבוםחז"ל פשטו דין זה 
 -יודיח'רש"י  אומר 'דיו ומת אחד מהם ובן אין לואחים יח

אשת אחיו שלא שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, פרט ל
 .'היה בעולמו

 ,לפי זה למדנו שאח צעיר יכול לייבם אשת אח גדול ממנו
ר חמדוע התורה מדגישה שאח שנולד לא שאם לא כן
פטור מייבום מצד לא יכול לייבם? הלא הוא פטירת אחיו 

היותו אח צעיר, אלא בהכרח שאח צעיר באמת יכול 
   .'יחדיו'לה מיהמוזה נלמד  לייבם אשת אח גדול
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 תשע"ז פרשת פנחס

 131גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.19 – כניסת השבת
 20.30 –יציאת השבת 

  21.01 (דקות מהשקיעה  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

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

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

משפטי 'בנות צלפחד את הפסוק  לולכן אומר המדרש ע
התבססה על כך  םכיוון שטענת 'דיוה' אמת צדקו יח

מרות נחשבות כבנים אמם צריכה ייבום ל שאם הן לא
 מתוק מדבש! .'יחדיו'מהמילה  וזה נלמדשצלפחד בכור 

***** 
איש על העדה: אשר  לוקי הרוחות לכל בשר-א פקוד ה'י

 יז'(-)כז', טז' יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם
 ואשר יביאם בזכויותיו יואשר יוציאם בזכויות :רש"י

זיע"א:  'ערוגת הבושם'א בעל את דברי רש"י הסביר נפל
השונמית אומרת לבעלה על אלישע  ההאיש: הקדמה
לוקים -הנה נא ידעתי כי איש א' ד', ט'( - כים ב'ל)מ הנביא

י', ב'( ברכות )הגמרא  תואלש 'עלינו תמיד קדוש עובר

 ...ומובאים שם תירוצים 'מנא ידעה?'
כל דבר שבקדושה עושה רושם ' ':ערוגת הבושם'סביר מ

ת רוכן אם רואה אדם צו .ומזיכרונבלב האדם ולא ימוש 
ללכת  נשאר זכרונו במחשבתו וע"י זה מתעוררצדיק 

 .'באורחותיו
ומנין  'לוקים הוא-כי איש א'השונמית אומרת  ההאיש
משום ש'עובר עלינו תמיד' דמותו  התשובה: ידעה?

 .וצורתו הקדושה הותירה רושם בל ימחה בליבה
ראוי לעם ישראל והוא מפרט  מבקש מנהיג שהלפי זה מ

' אומר אםיאשר יוצ' :מה בדיוק נדרש ממנהיג קדוש
עוסק במצוות ובמעשים  שיראו אותו 'בזכויותיו'"י רש

ואם תשאל ואיך נדע שהוא אכן קדוש? התשובה  .טובים
קה חקו רתישאשצורתו  ,בזכויותיו – 'ואשר יביאם'היא 

 מתוק מדבש!    וש.בליבם וזה מעיד כי הוא אכן קד
***** 

 )כח', ח'( אשה ריח ניחוח לה'
 : נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני"ירש
 כה את היהודי לפני השם יתברך?ו הדבר שמזמה

  :באר הפרשה(ע"פ )מעשה  בהקדיםהתשובה תובן 

פשיץ זיע"א ובכה בפניו על ונפתלי מר יהגיע לרביהודי 
)רש"י ור"ת(  תפיליןשני זוגות ה ובוו את התיק לכך שגנבו 

תירגע לא נורא לא גנבו '. אמר לו הרב סידורוההטלית 
תפילין זוג ' רבה' אמר  ראה' 'מה הרב אומר?' 'לך כלום

הסידור  ,של רבנו תם של רש"י והזוג השני הוא אחד
משכן 'והטלית של  )או הוצאה אחרת('איש מצליח' של  אהו

 .על אחר(פ)או מ 'התכלת
הדבר היחידי שהיה שלך זה הנרתיק וגם הוא מן הסתם 

את שם האדם ולכן ) היה מאוד ישן אז למה להיות עצוב?
 .רוקמים על הנרתיק בלבד(

תפילות ולא לפי הלימוד יהודי נמדד לא לפי ה הנמשל:
 האמתיתהשם  תלעבודכלי להגיע  שלו שהרי כל זה

 ,קיום המצוות ,םוהיא ביטול רצונו בפני רצון הש
 .עבודה על המידותמתאוות ו ותהימנע

 מתוק מדבש! שאמרתי ונעשה רצוני... -ריח ניחוח לה' 
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 בעניין מסירות נפש סיפור נפלא:ו
במהלך השבעה הגיעו )ל"ע(, ילדה קטנה התייתמה מאמה 

ררות המונים לנחם ורבנים חשובים נשאו דברי התעו
וחיזוק, אחד הרבנים דיבר על חשיבות ההקפדה על 
ברכות הנהנין בקול רם ובמתינות והוסיף שיש מעלה 
גדולה לברך כאשר יש אדם אחר שעונה אמן על הברכה 
כי אז נברא מלאך ובדרך רמז הוסיף ש'מלאך' עולה 

 (.91'אמן' ) הבגימטריי
הילדה החליטה לקבל על עצמה בלי נדר להשתדל לא 

 שום ברכה אלא אם כן יענו אחריה אמן. לברך
היא באמת עמדה בכך עד שפעם אחת קרה שהיא 

מאוד צמאה, היא  השהתה במקום חם מאוד והיא היית
מילאה כוס מים קרים וחיכתה שאולי תגיע חברה 

 שתענה לה אמן על ברכתה...
היא חיכתה וחיכתה אבל אף חברה לא הגיעה, היא 

חליטה שהיא לא אמנם הייתה מאוד צמאה אבל ה
 תשתה עד שתגיע הגאולה...

ואכן לאחר זמן רב מאוד  הגיעה חברה שלה, היא בירכה 
 וחברתה ענתה אמן והיא שתתה לרוויה.

שלה בחלום ואמרה  אבאותו לילה התגלתה אליה אימ
מסירות הנפש שהייתה לך היום ילדתי היקרה, ' לה:

ה רעש עשתלהמתין באמירת הברכה עד שחברתך הגיעה 
דול בשמים ודעי שבזכותך על אף שנגזר על חברתך ג

הטובה לחלות במחלה קשה ובכך ייגרם לך צער גדול 
 יא לא תחלה כלל.את הגזירה והולכן הוחלט לבטל 

  .הלכה לבית הספרוהילדה קמה מבוהלת מן החלום 
ל לוהנה היא שמה לב שאותה ילדה לא הגיעה כ

 .ללימודים באותו היום
שם נודע התקשרה לבית החברה ו ימודים היאלבסיום ה

 .חוליםלה כי חברתה נמצאת בבית 
ממנה? מזה זמן רב  תהיא נסעה לבקרה ומה היא שומע

, היום היא קיים אצלה חשש למחלה הידועה ל"עהיה 
ע"מ לשקול את דרכי  לבדיקותית החולים הגיעה לב

והנה התברר כי המחלה חלפה כליל כאילו לא  .הטיפול
 הייתה כלל עיקר.
ולהוריה את החלום  לחברתהסיפרה הילדה היתומה 

קידוש השם גדול כשכולם שמעו נעשה כך אותו חלמה ו
 סירות נפש של ילדה קטנה על מצווה אחת.מהי מעלת מ

 
! על מסירות נפש למען קיום רצון השם ריםקאחים י

יתברך יהודי יזכה לשכר עצום כאן בעולם הזה בבחינת 
 ...'שכרו לבדין הוא שייטו'

 
 שבת שלום ומבורך!' יזכנו אמן!    ה

  

 )כט', ז'( עשור לחודש השביעי... ועניתם את נפשותיכםוב

כאשר אדם לא אוכל הוא  :מובאת שאלהזוהר הקדוש ב
נאמר  אם כן ומדוע לא את נפשומענה את גופו ו

 ?יתם את נפשותיכםנוע
הגוף ניזון  :)וכל מאמינים(ע"א ימתרץ הגאון מטשיבין ז

הברכות מאה אבל הנפש ניזונה מ השתייו כילהאאכן מ
 בכל יום. ךשהאדם מבר

להגיע בו למאה ברכות הוא  שקשההיחידי בשנה  היום
ה מערב עד ערב לשהוא אסור באכי םיום הכיפורי

 מתוק מדבש!   .נהעתהנפש מ אכן וממילא ביום הזה
 

 ובעניין עינוי מילתא דבדיחותא

יהודי הגר בקומה שנייה היה מגיע בכל לילה בשעה 

  .הקשה ומאוחרת לביתו עייף ומותש מעבודת

את מגפיו וחובטם ברצפה בזה אחר זה חולץ  ההוא הי

בלי להתחשב בשכן שגר בקומה הראשונה שהיה 

 מתעורר בבהלה.

 ףגחלץ את המ ,לילה אחד הגיע אותו דייר לביתו

ואז הוא נעצר ונזכר שמא  ברצפההראשון וחבט אותו 

הוא חלץ את המגף השני ולכן  ?פריע לשכןמהוא 

 ברצפה.בעדינות אותו הניח ו

על הקו היה השכן  ,חצי שעה מצלצל הטלפוןלאחר 

תעשה טובה זרוק כבר את המגף ' :שזעק מלמטה

 ...'ותן לי ללכת כבר לישון השני

 

 

  הגיליון להצלחת:

הצלחה  –דקל מלכה והצלחה / לברכה  –יונתן בן אסתר רפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי 

למכירת  –יעקב ואורי ישראל לברכה והצלחה /   -עילום שמו וב"ב בגשמיות וברוחניות/ התורם ב

  ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה לכל הישועות /  –הדירה / זיוה בת סלימה 

  לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה והצלחה / לברכה –יוסף בן פנחס 

 ...כח מסירות נפש –רעיון וסיפור לפרשה  
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  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

 מוניר בת מורווארי ז"ל

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

לו  ה: והייתלכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום
 יג'(-ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם )כה', יב'

 ... שכרו לשייטובדין הוא מובא במדרש 
תירוץ נפלא מובא בשם רבי  זכה?ומדוע דווקא פנחס 

כל  :)עירובין סג' א'( משה זכות זצ"ל: הקדמה: מובא בגמרא
. חייב מיתה א' :נשיםוהמורה הלכה בפני רבו נענש בג' ע

 מורידין אותו מגדולתו. ג'. (ל"ע)מת בלא ולד  ב'.
לפי זה היה נראה לכאורה שפנחס הורה הלכה בפני משה 

 קנאין פוגעין בו. רבו כשפסק בפניו הבועל ארמית
 לכן בא הקב"ה וניקה אותו מחשד מג' העונשים הנ"ל: 

הנני נותן לו את 'כנגד העונש של חיוב מיתה נאמר  א.
 ופירושו שלא ימות לעולם.  'בריתי שלום

והייתה לו 'ש של מיתה בלא ולד נאמר נכנגד העו ב.
  'ולזרעו  אחריו

ברית 'ג. כנגד העונש שמורידין אותו מגדולתו זכה ל
 שיעלה לגדולה.  ' דהיינוכהונת עולם

 מתוק מדבש!    ים.נפשו על כבוד שמ שמסר ע"יוכל זה 
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