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 (כה, יב) .שלום בריתי את לו נותן הנני אמור לכן

 בן פנחס הקרא מיחס הנה ל"ונ. שכרו שיטול הוא בדין] א, כא רבה[ במדרש
 זה פוטי בן לו קוראים שהיו וכתב י"רש הרגיש וכבר, הכהן אהרן בן אלעזר
 הם גם הלא ל"ונ. אהרן בן שהוא הקרא יחסו לכן, ז"לע עגלים אמו אבי שפטם

 דהנה ל"וי. אביו אחר התיחסו פועל ומה, אמו במשפחת אותו וגינו זה ידעו
 את אוהבים שלום רודפי אהרן בני ש"ומכ, רחמנים שהם אברהם בני מדת

 יחד ואשה איש ודקר מעשה שעשה, גדול אכזריות כאן הראה ופנחס, הבריות
 מדות בו יש פוטי בן שהוא שיען', וכו זה פוטי בן ראיתם אמרו ולכן. והמיתם
 במדת אחז בוודאי פנחס ובאמת. רחמן להיות לו היה אביו מצד כי, אכזריות

 אבל, בטבעו היה וזה הבריות את ואוהב שלום אוהב, אהרן וזקינו אברהם בני
' ה קנאת לקנאות ותורתו' ה לכבוד כזה לעשות והתחזק טבעו נגד עשה

 ואוהבים שלום רודפי שהיו אהרן של מזרעו בא באמת שפנחס וכיון. צבאות
 ששכר ובראוי בדין' ה קנאת לקנא טבעו נגד עצמו התחזק מ"ומ ביותר הבריות
 להיות מורגל שהוא, הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס, שאמר וזהו. יטול הרבה
 אין ורגזן כעסן הוא שבטבעו ומי, חמתי את השיב והוא, אכזרי ולא רחמן

 שאין פנחס אבל, עבירה עוברי על ויכעוס כ"ג ינקום' ה לכבוד פעם אם חידוש
 ובדין, שלום בריתי את לו נותן הנני לו אמור לכן קנאתי את וקנא בטבעו זה

 דבר לעשות כך כל' ה לכבוד ומתחזק מתאמץ היה כי, שכרו שיטול הוא
 (כתב סופר)    נכון. ל"כנ, מתנגדת שטבעו

 ) פנחס ריש שמעוני ילקוט( אליהו הוא פנחס

 אשר עד כך כל ז"עוה לחיי וזכה אליהו נעשה פנחסש בטעמא מלתא לומר יש
 דאזיל איניש איכא ומי) "א, ה( אמרו בחגיגה דהנה עיניו ראו עשר שנים דורות
 ביבי דרב הא כי], כן[ אין" ומשני?] זמנו קודם שמת אדם יש וכי? [זמני בלא
 מגדלא מרים לי אייתי זיל' לשלוחי ל"א המות מלאך' גבי שכיח הוי אביי בר
 המקלעת מרים נשמת את לו שיביא לשלוחו אמר המות מלאך[ נשיארשע

 נשמת את השליח לו הביא[ דרדקי מגדלא מרים' לי אייתי אזל] נשים שיער
 אי ל"א לך אמרי נשיא שער מגדלא מרים אנא ל"א] תינוקות המגדלת מרים
 במנינא תיהוי ואייתיתה הואיל ל"א?] האחזירנה: השליח שאל[ אהדרה הכי
 רב ל"א] כאן שתישאר, כבר אותה שהבאת כיון, המוות מלאך לו אמר[ 'וכו

 בשנים בשמים אתה עושה מה[ להו עבדת מאי' שני סוף סוף' וכו  אביי בר ביבי
 על המעביר מרבנן צורבא איכא אי: אמר] שנותיו משלים שאינו מי של אלו

 יותלה הזאת במדה אוחז שהיה מי מצינו לא והנה ".ליה מוסיפנא מדותיו
 עצומה בסכנה עצמו את שהכניס ידוע כי, מפנחס יותר מדותיו על מעביר
 שהביו במה, וביותר, להרגו שמעון שבט כל שנתאספו זמרי של הריגתובעצם
 אותם של שנים אותם כל שיקבל הדין מן, ולכן. דבר ענה ולא אותו מבזין
 רבעוא מהעשרים אחד כל אם ואף), זמנם קודם מתו שהרי( במגיפה שמתו
 שנות אלף וארבע עשרים לו יש כבר, אחת שנה אם כי לחיות לו היה לא אלף

 (מהר"ם שיק)                חיים.

 (כה, יב)שלום  בריתי את לו נתן הנני אמר לכן

 במדרש רבה: "בדין שיטול שכרו".

יש להבין למה בדין הוא שיטול שכרו, והרי כלל הוא בחז"ל ששכר מצוה בהאי 
תרץ החתם סופר, שהטעם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא עלמא ליכא? מ

הוא מפני ש"שכר מצוה מצוה", דהיינו שהצדיק שעובד ד' אינו מתאווה לשום 
שכר כלל רק מקוה מתי יזכה שתגיע שוב מצוה זו לידו, והנה כאן שהמצוה 
היתה שהרג בועל ארמית ודאי שלא בקש פנחס שיבא עוד מצוה כזו לידו 

ל ארמית, א"כ בדין הוא שיטול שכרו דשכר מצוה מצוה שיבעל נשיא בישרא
   לא שייך כאן.

 (תורת משה לחת"ס) 

 (סוטה כב, א) עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס

מעשה שהיה בימי הרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה בפרנקפורט, הגיע איזה 
חזן חדש לעיר, ביום מן הימים נודע לו ששכר משכורתו של הרב יותר גבוה 

ורתו שלו, בא בדרישה אל ראשי הקהל שיש ליתן לו שכרו כמו הרב, ממשכ
נענה אחד הגבאים למול חוצפתו, שעל כגון דא אפשר להמליץ, "עושה 

 מעשה "זמרי" (החזן שמזמר בקהל) ומבקש שכר כ"פנחס""?...

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

' גד בני, 'הצדקה למצוות רמז בדרך זה פסוק לבאר כתב ושמש אורמ בספר
 על לעורר הפסוק ובא" דלים גמול' ד' ג' "בגמ כדאיתא הצדקה למצוות מרמז

 שלא כדי ובהסתר בצנעה שיתננה, האחד, הצדקה מצוות בזהירות נקודות' ג
 לבבך ירע ולא" ובשמחה מאירות בפנים ליתנה' הב המעלה, העני את לבייש

 .ויתן ויחזור שיתן' לו תתן נתון' ל"בחז יש עוד' והג'", גוו

 משפחת לצפון, "לים'ד מול'ג ת"ר" גד בני, "כך זה בפסוק רמוזים אלו דברים' וג
" החגי משפחת לחגי, "צפון לשון ובצנעה בהסתר ליתנה שיש היינו" הצפוני

 שנהוי שיתן", השוני משפחת לשוני, "שמחות בפנים שיתנה ומועד חג לשון
 .ושוב שוב

 )ושמש מאור(

 (כו, כג)הפוני  משפחת לפוה 

שכתבו (רבינו יונה,  ישראל לחסידי ספר אור החיים הק': "ומצאתיבכתב 
 אין כי, בקודש בם ישרתו אשר שרת ככלי דינו תורה לומדי של פה כי אבות)

 בהם שאין הגם, חול דברי אפילו בו לדבר אסור ולזה, התורה כקדושת קדושה
 :האסורים דברים

 שמו חצי שוכן שבו, בתורה העמל פה שהוא, לפוה במאמר שרמז מה והוא 
 ובזה, תורה מהגות חוץ כל מפיו לפנות צריך פירוש הפוני משפחת, יתברך
, שחוק במיעוט, שיחה במיעוט שהם, מעלות ח"מהמ אחד חלק נכללים
 :המותרות שבענף להם וכדומה, תענוג במיעוט

 צריך גם, עראי דרך ולא, בישיבה להרבות שצריך זירמו - לישוב ואומרו 
 בעומק כמצטרך עיקרו על שיעמוד עד מהתורה ופרט פרט בכל להתיישב

 שהם מעלות ח"מהמ אחד חלק נכללים ובזה" התורה עיקר" זה הוא כי, הלכה
 מה גם', וכו שמועתו את המכוין, ומשיב שואל, בתלמודו לבו ומתיישב, בישוב
 שבענף לזה וכדומה', וכו הלב בינת, שפתים עריכת, וזןהא שמיעת, שם שמנו
 :השכליות הבנת

 המתחייב, השמירה לתוספת ירמוז - השמרוני משפחת לשמרון ואומרו 
 השם חילול דמי היכי) פו יומא( ל"ז כאומרם, ההמון על יתר תורה בן עשות
 :כאן עד, לאלתר דמי יהיבנא ולא' וכו בשרא שקילנא אי אנא כגון רב אמר

(חובת  ל"ז ואמרו, המצות פרטי בכל תורה בן להשתמר צריך כמה יקיש מזה 
 לבל היתר שערי חמשים שומרים היו הראשונים חסידים הלבבות שער ז') כי

    :השמרוני משפחת לשמרון אומרו והוא, האיסור בשער יכשלו

 (אור החיים הק')

 ) א, כז( יוסף בן מנשה למשפחת...  צלפחד בנות ותקרבנה

 חיבב יוסף לך לומר אלא, מנשה בן נאמר כבר והלא, נאמר למה" י,"רש בכת
 שנאמר הארץ את חבבו ובנותיו' וכו עצמותי את והעליתם שנאמר הארץ את
 " אחוזה לנו תנה

 מכח מעלה משיג הוא אם יותר גדול אדם של ששבחו מבינים היינו לכאורה
 צלפחד בנות של ןששבח משמע כאן ואילו, מאבותיו שלמד בגלל ולא, עצמו
 שבח תורה דעת פי שעל מכאן רואים, זקנן כיוסף הארץ את שחיבבו בכך היה
 שעושה מי מאשר מאבותיו שלומד מחמת העושה לאדם הוא יותר גדול

 כאילו וחש, המעשה עשיית בעצם מסתפק מעצמו שהעושה כיון, מעצמו
 שכן, צמוע במעשה מסתפק אינו, מאבותיו שלומד מי אך, חובה ידי יצא כבר
 והנאה יתירה חביבות בו מוסיף הוא כן על, לעשותו כמחוייב הוא חש

 .יותר מושלם מעשה זה והרי מושלמת

 )א"בטל מובא -פינשטיין משה רבי(

(כז,  ה' בעדת קרח וגו' על הנועדים העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת אבינו
 ג)

 ק"לאבד כשנתמנה, ע"זי חינוך מנחת בעל הקדוש הגאון בשם שמעתי
 עירו מתושבי אחד איש אליו בא התמנותו אחרי בסמוך מיד, טארניפאל

 לפועל הדבר שהוציא שזכה עד הבחירה בעת בעדו לחם הוא איך לו וסיפר
 בעל והגאון, וכיוצא הזה לדבר ומתנגדים שונאים הרבה היו יען, לרב שימנוהו

, כראוי הבתוא בעד טיבותיה לאחזוקי, כח יישר השיב לו ל"זצ חינוך מנחת
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 אשב לא ואמר הכירו ומיד, אחד עם לפניו לדון הזה האיש בא קצר זמן ואחרי
 אותי שימנו בעדי לוחם היית כי לי שספרת יען, לזה אני אזדקק ולא בדינך
 ואולי, (מעיקרא דברים כשוחד זה והרי, הזה בדבר לי המתנגדים נגד ד"לאב

 הגדולות לספר מקודם מה זמן לבא בתחלה ד"הבע כונת זה היה וכנראה
 ) ל"כנ הבחירה בעד עשה אשר והנפלאות

 צלפחד בנות שבאו פנחס בפרשת הכתובים לי נתיישב כעת ל"הנ הגאון ואמר
 העדה בתוך היה לא והוא במדבר מת אבינו) "ג כז,( אליו ואמרו רבינו משה אל

 בעדת היו אם מינה נפקא זה מה קשה ולכאורה", קרח בעדת' ה על הנועדים
 מ"נ ומה ירושה לבניו מגיע שמת כיון הא, לא או משה על החולקים חקר

 כיון אלא, בנותיו או בניו ירושת לענין חיותו בחיים הנפטר האיש במעשי
 עליך ומנגדים מהחולקים היה לא שאבינו האלו הדברים רבינו למשה שאמרו
 ולא, דברים לשוחד רבינו משה זה החשיב כ"ע, מפלה להם שהיה קרח בעדת
 הגאון ד"עכ' ה לפני משפטן את משה ויקרב שם נאמר כ"ע, עוד לדינם נזדקק

 )מונקאטש - תורה דברי(   . ח"ודפח. ל"הנ

ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחות מנשה בן 
 (כז, א) יוסף

רש"י הקדוש שואל מדוע הוזכר ביחוסן של בנות צלפחד: "למשפות מנשה בן 
והרי כבר נאמר כי צלפחד היה "בן מנשה", ויודעים אנו כי מנשה היה  יוסף",

בן יוסף. מתרץ רש"י: "אלא לומר לך: יוסף חיבב את הארץ שנאמר "והעליתם 
 את עצמותי", ובנותיו חיבבו את הארץ, שנאמר: "תנה לנו אחוזה".

יורשה נא לי לשאול שאלה: אני מבקש לקבל מגרש גדול בצפון תל אביב. 
ששוה מליוני שקלים. שואלים אותי: מדוע אתה רוצה את המגרש  מגרש

הזה? ואני משיב: אני אוהב את ארץ ישראל, לכן אני רוצה מגרש. בודאי כולם 
 יצחקו עלי, וכי בגלל ארץ ישראל אני רוצה את המגרש? אני רוצה מליונים...

נה כיצד אפשר, אם כן, להוכיח כי בנות צלפחד חבבו את הארץ מבקשתן: "ת
לנו אחוזה". היכן כתוב כאן שהן מחבבות את הארץ, אולי הן רצו נחלה כדי 

 שיהיה להן רכוש ממוני?

אומר לכם תירוץ, פלאי פלאים. הרי למנשה היו שני חלקים בירושת הארץ, 
חלק אחד בארץ ישראל וחלק נוסף בעבר הירדן, אולם בנות צלפחד בקשו 

 ן חבבו את הארץ.דוקא לקבל את חלקן בארץ ישראל, מכאן שה

תירוץ נוסף לשאלה הזו, אומר ה"אמרי אמת". היה זה כאשר אמו, הרעבעצין 
של ה'שפת אמת' נסעה להבראה, ועמה נסע בנה ה"אמרי אמת". בדרך היא 
שמעה אותו לומד פרשה זו עם רש"י, והיא שאלה אותו את מה ששאלנו: 

 היכן יש ראיה מבקשתן לקבל נחלה , שהן מחבבות את הארץ.

השיב לה ה'אמרי אמת' תירוץ מתוק מדבש: מי היה צלפחד? לדעה אחת היה 
זה המקושש. מתי התרחשה פרשת המקושש? בשבת השניה לצאת בני 
ישראל מארץ מצרים, היינו בשנה הראשונה לאחר שיצאו ממצרים. ומתי 
בקשו בנות צלפחד לקבל נחלה? בשנת הארבעים לפני כניסת בני ישראל 

ו בנות צלפחד כל השנים הללו? וכי לאביהן לא היה ירושה לארץ. מדוע שתק
ממונית, אותה הן בקשו לרשת? אם, אכן, בנות צלפחד רוצות כסף, הן היו 

 צריכות לבא למשה רבינו מיד לאחר מות אביהן, ולבקש לרשת את כספו.

העובדה שהן המתינו ארבעים שנה, מעידה שלא תאוות הממון היתה חפצן 
ן אביהן הן בקשו, אלא רצונן היה לקבל נחלה בארץ ולא לרשת את ממו

    ישראל, מכיון שהן חיבבו את הארץ.
 (יחי ראובן) 

 ) יז, כז( רועה להם אין אשר כצאן ישראל עדת תהיה ולא

. ורועה בצאן ומנהיגם ישראל תלה, קטן בדבר גדול דבר תלה. א קשה לכאורה
 יהיה שלא צאן אצל ואה הנהוג דדבר דמשמע רועה להם אין אשר אומרו. ב

 ל משינאווא"ז יחזקאל רבי צ"הה ואמר. כן אינו באמת והלא, רועה להם
 על מנהיג ימנה ה"שהקב היטב ה"משרע ידע זאת דהנה, הוא בזה דהענין
 לטובת כלל יכוין שלא ישראל על מנהיג ה"הקב שימנה ביקש אבל, ישראל
 להם יש אשר הצאן מוכ' פי רועה להם אין אשר כצאן ישראל יהיו ולא, עצמו
 ולהנאתו עצמו את לרעות רק הצאן את לרעות מכוין אין הרועה אבל רועה

 במתק ה"משרע כוון ולזה ומבשרם עורם ומגיזת מחלבם ליהנות ולטובתו
(דברי יחזקאל .   ח"ודפח רועה להם אין אשר כצאן' ה עדת תהיה ולא שפתיו

 החדש). -

 מאוצרות המגידים  
 ) יז, כה( לכם הם צוררים כי אותם והכיתם המדינים את צרור

' ר. להורגו השכם להורגך הבא ל"חז אמרו מכאן: תנחומא במדרש כתוב
, ההורגו מן קשה חבירו את המחטיא שכל אומר אתה מנין אומר שמעון

 שתי. ב"ולעוה ז"בעוה הורגו והמחטיא, ב"לעוה חלק לו יש ז"בעוה שההורגו
' וכו בחרב ואדומים מצרים, בעבירה תיםוש בחרב ישראל את קידמו אומות
 תתעב לא נאמר בחרב שקדמו אלו על, ועמונים מואבים בעבירה ושתים
 בעבירה אותן שקדמו אלו אבל), כג דברים( מצרי תתעב לא' וגו אדומי

', וגו עשירי דור גם' ה בקהל ומואבי עמוני יבוא לא נאמר ישראל את להחטיא
 'וכו המדינים את רורצ שנאמר ידיהם יצאו לא ז"ובעוה

 לידי בא לסוף הרחמים במדת עמהם שבא במי מוצא אתה: המדרש ממשיך
 עם חסד אעשה דוד ויאמר" שנאמר, דוד זה? ומיהו, וצרות, מלחמות, בזיון
 כתבתי שאני דברי על תעבור אתה: ה"הקב ל"א) י, ב שמואל" (נחש בן חנון

 תהי אל" חסד תגמילו עמהם תעשה ואתה" וטובתם שלומם תדרוש לא"
 עמון בני לנחם שולח וזה התורה על מוותר אדם יהא שלא" הרבה צדיק

 ויגלח דוד עבדי את חנון ויקח ביזיון לידי בא לבסוף. וטובה חסד עמו ולעשות
 ועם צובה מלכי ועם נהרים ארם עם מלחמה לידי כ"ואח' וגו זקנם חצי את

 פני אליו היתה כי יואב אויר" וכתוב, אומות ארבע עמון בני ועם מעכה מלכי
 שאמר מי עם טובה לעשות שבקש? לו גרם מי" ואחור מפנים המלחמה

  שלומם תדרוש לא ה"הקב

 . המדינים את צרור כתיב לכן, וטובתם

 ! הפסדים רק נוחל נעלית למטרה אפילו התורה מצוות הסוטה: ללמדנו

 ואדרבה, מפסידים אין התורה מקיום כי בינה המלמדנו נפלא מעשה להלן
 . מפסיד - הסוטה

 בעירו התגורר, ברוסיה רב בהיותו ל"זצ פיינשטיין משה' ר הגאון על מסופר
 צרות ממנו סובלים היהודים והיו. העירה יהודי על ב"לקג מלשין שהיה יהודי

 לחברא מכתב השאיר מותו טרם. ומת מלשין אותו חלה אחד יום, צרורות
 כל על כפרה ומחפש הרעים מעשיו על מתחרט והוא היות, כתב ובו, קדישא
 שיקברוהו ועוד, הקברות לבית מחוץ שיקברוהו הוא חפץ, שגרם הצער
 . עוונותיו לו יכופר כ"ועי - ובזיון בניוול חמור קבורת

 ענה, לנהוג כיצד ושאלוהו, העירה רב שהיה משה לרבי קדישא החברא הלכו
 מה לצוות יכול אינו כן מחמת, גופו על הבית בעל אינו אדם - הדין פ"ע, להם
ככל  ותקברוהו מחייבת שההלכה כפי תנהגו ולכן, מותו לאחר גופו עם יעשו
 .שמת יהודי

 לו שתהא מנת על, כן בו שינהגו במכתבו התחנן היהודי הרי: ואמרו התפלאו
 :משה רבי השיב? כן עמו וננהג עליו נרחם לא ומדוע, עוונותיו על כפרה

, אומר שהוא מה ולא, ההלכה שאומרת מה ולקיים לשמור מתפקידנו
 אנחנו ולכן, כהלכתה תבוצע ההלכה שאכן לדאוג בישראל כרב ומתפקידי
 אותו ידונו כבר בשמים, ועוונותיו חטאיו ולענין, וכדין כדת לקוברו מחוייבים

 . קדישא החברא עשו כדבריו ואכן. הרעים מעשיו על

 השלטונות מטעם גיעושה, הקברות בית שומר רואה והנה ימים מספר חלפו
 לאחר, ובדקוהו הקבר את פתחו הם, מלשין מוסר אותו של קברו את לבדוק
 קבלו שהם השיבו, מעשיהם על השומר לפליאת. וסגרוהו חזרו קצרה שהייה
 עירו שאנשי יודע והוא היות - כתב שבו, מותו טרם מלשין מאותו מכתב

 ולכן, בבזיון יקברוני יודא, עליהם והלשין לשלטון נאמן שהוא אותו שונאים
 וכדבריו. חמור כקבורת או ישראל בן ככל אותי קברו אכן אם לבדוק עליכם
 . בטעותו נוכחנו אך עשינו

 לפני הללו הדברים את וסיפר הכנסת לבית בא בתמימותו הקברות בית שומר
 ללא בהלכה שדיקדק ל"זצ משה רבי של זכותו את כולם וראו, הקדוש הקהל
 מעונש כולם ניצלו ידו שעל, אחרות ודעות ברגשות שבותהתח ולא סטיות

 (אוצרות התורה)     .כבד

 

 רבי שלום שבדרון זצ"ל -מדוע הלכה ואין מורין כן? 

 "הלכות קנאות" הן הלכות גדולות ועמוקות. נלמד.

"ויכפר על בני ישראל" שואל המדרש "וכי קרבן הקריב שנאמר כפרה?!  אלא 
רשעים כאילו הקריב קרבן" ועליו נאמר "ישמע ללמדך שכל השופך דמן של 

 צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע".

נקמה. כידוע הנקמה היא מהמידות המגונות ביותר, אבל כאן  -"כי חזה נקם" 
לא. פנחס קיים בעצמו "תחת אשר קנא לאלוקיו" וזכה ל"ויכפר על בני 

 ישראל".

בידים, ברגלים, קנאות אינה כידוע ליודעין: מהותה של ה"קנאות" אינה 
נערכת בזריקת אבנים, או בצעקות. קנאות הינה בלב: כאשר הלב מטהר 

 -ומתקדש ומקנה קנאת ה' בלבד, באותה שעה הוא יכול לקחת רומח בידו 
 ולהרוג את זימרי בן סלוא.

וכאן טמון הסוד. מדוע הקנאות של פנחס, מוגדרת כ"הלכה ואין מורין כן" 
כן?" והרי זו מצוה גדולה כל כך עד שהיא כפרה על בני ישראל  מדוע "אין מורין

 שאל הרבי, והשיב:

כי במצות קנאות לא שייכת הוראה ופסק הלכה, הרי קנאות היא מצות 
הלבבות וכיון שאין אדם יודע מה בליבו של אדם, כיצד יכול הרב להורות 

י הלב, כך, לאחרים "צא והרגו", רק ה' חוקר לב ובוחן כליות הוא יודע עמק
 שההלכה נמסרה לקנאים עצמם "קנאים פוגעים בו".

היינו מי שמידת האמת מתנוצצת בו, בלבבו וכליותיו, להיות מאוהבי ה' ושונא 
שקר ורע, עד כדי למסור את נפשו על כבוד שמים, הוא יכול ליטול רומח 

 ולהרוג את בועל הארמית.

 אבנים שנזרקו על אחרים

 קים שנבארם פלאי פלאים. ונקדים.שמעו נא. דברי מדרש עמו



 

 ג 

לעלות ולהתעלות,  -בני אדם, בדרך כלל, מחפשים לבנות את עצמם 
להתקדם בעבודת ה' לפי תכונותיהם. יש הזוכה  -משקיעים מאמצים ויגיעה 

כל  -ללמוד, או ללמד, ישנם בעלי חסד וגם אנשי עבודה, יראה, תפילה וכהנה 
 איש לפי חלקו שה' נתן לו.

ם, אפשר למצוא אנשים מסוג אחר. ליבם חם לדברים שבקדושה, אך לפעמי
אלא שקשה להם עם עצמם, אינם מתקדמים בעבודת ה' האישית, הפרטית. 

לעמול  -ומאחר ועם עצמם קשה להם, כתחליף, החליטו להתמודד עם אחרים 
 על תיקונו של הזולת... הבנו? לדאוג לעבודת ה' של אחרים.

מאד נפילות של יהודים, לומדים היטב את אותם יהודים, מגלים מהר 
חטאיהם של אנשים אחרים, ומה עושים? מתחילים בפרסום מודעות מחאה 

לקנא לכבוד  -(יש מעשר געלט, כספי צדקה...) וה'קנאות' מתחילה בכל עוז 
ה'! הם מפנים את יראת השמים שלהם לכתובת אחרת (לא כלפי עצמם אלא 

ת החוטאים, רומסים אותם. ובדרך כלל, גם כלפי אחרים) זועקים, משמיצים א
עושים שטייגן במצוות המחאה, מחדשים הידורים והידורי הידורים במצוות 

 מי לה' אלי! קנא קנאתי לה'... -הקנאות וקוראים 

אתם יודעים, פעם שאלתי פלוני למה אתה מדבר על אלמוני בהשפלה כל כך 
? האם כל כך פשוט בעינך ומדוע ביזית אותו ברבים, האם שאלת מורה הוראה

 כי מותר לרמוס את כבודו עד כדי כך בלי הוראת חכם?

 מה השיב לי?

הם בגראב'ן" = וכי רק מותר, הרי מצוה לרומסו ולקוברו אחת א'"א' מצוה 
ולתמיד!" הבנתם? מצוה לקבור את השני... גמרנו. הבנתי שאין על מה לדבר 

אחרות כדין עוסק במצוה הפטור הוא עוסק במצוה (וגם, פטור ממצוות  -עימו 
 מן המצוה).

שמעו. על הפסוק "הן כולכם קודחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות 
ביערתם" המדרש מבאר במשל למה הדבר דומה, לאותם אנשים שגרמו 
לעצמם את הבעיה ומתלוננים על הקב"ה והנמשל הוא כך כלשון חז"ל: 

והן מתרעמין על הקדוש ברוך הוא הרי  "לעתיד לבא הרשעים נידונין לגיהנם
שהיינו מצפין לישועתו של הקב"ה וכך יהיה עלינו, אומר להם הקב"ה בעולם 
שהייתם בו לא בעלי מחלוקת ולשון הרע וכל רעות הייתם? ולא בעלי מריבות 
וחמסים אתם הייתם? הדא הוא דכתיב (ישעיה נ) הן כולכם קודחי אש מאזרי 

ם באור אשכם ובזיקות בערתם, ושמא תאמרו מידי זיקות לפיכך אתם הולכי
היתה זאת לכם? לאו! אלא אתם עשיתם אתם לעצמכם לפיכך למעצבה 

 תשכבון מידכם היתה זאת לכם"

אפשר להבחין כי מוזכרים כאן רשעים שלהם עבירות של בין אדם לחברו, 
משמע כי המדובר בסוג בני אדם שבשאר חלקי התורה אינם רשעים, 

וינת רק במחלוקת, לשון הרע, מריבות וחמסים. הם אינם רשעותם מצ
מזלזלים חלילה בתורה, אינם קלי דעת לכל דבר שבקדושה, אדרבה בטוחים 
הם בצדקותם, כי הרי מתרעמים על הקב"ה מדוע לא הגיע להם שכר ככולם, 
הרי קיימו מצוות ופעלו נצורות, אך משום מה, עם הצדקות הגיעו רחמנא 

ום, במקום לדפוק על שערי גן עדן דפקו על עברי פי שחת בגלל ליצלן עד לגהינ
עבירות מסוימות בבין אדם לחברו. והדבר הוא פלא. בעלי ריב ומדון גדולים, 

וכי אין להם יצר הרע לעבירות  -ועם כל זאת לא נכשלים בחטאים אחרים 
 אחרות?! במה עסקינן? התשובה, בדרך דרוש:

הכל טועים. ועל ידי טעות זו נאבדים מן  אלו האנשים, טועים בדרכם, בסך
העולם ה' ישמור ויציל. תוהים ותועים! באיזו טעות? שהוזכרה לעיל: הם זרקו 

 אבנים על אחרים. קדחו אש מחלוקת רק כלפי אחרים, במקום על עצמם.

נסביר את דברי חז"ל. המלך אמר שכל אחד יכין לעצמו כסא, וכסא לעולם 
בונים מעצמיותו של האדם.  -לעולם הבא  הבא לא בונים מעצים, כסא

בלתקן את אחרים, הביאו אבנים, אלו אבנים שזרקו על  -המהדרין הללו 
אחרים, הם בטוחים כי אבנים אלו יהיו להם ככסא מהודר לעולם הבא. אך 

לא  -אינם יודעים כי הכסא אמור להיות מאבנים שאדם בנה את עצמו 
גלה להם את פנימיותם כי לא קנאה מאבנים שנזרקו על אחרים. ואז ה' מ

לכבוד ה' בערה בהם, אלא מחלוקת לשון הרע ומריבות בערה בקרבם "הן 
כולכם קודחי אש מזרי זיקות" שבו נא על אותם האבנים "לכו באור אשכם 
ובזיקות בערתם" קדחתם אש, חיפשתם מחלוקת מתחת לאדמה, שם 

 תשכבו... בגיהנום. עמוק.

ם שעשו מעשי קנאות התענו מבוקר עד ערב, היו רבותי. היו קנאים שביו
ששפכו ליבם בתפילה כי יכנסו ויצאו בשלום, רבי חיים לייב מסטוויסק היה 

 קנאי גדול והרב לאפיאן אמר כי הוא צם תמיד ביום בו ערך קנאות.

"אין בין גן עדן של קנאים פוגעים בו, לגיהנום של שפיכות דמים אלא טפח 
י שלי באוזנינו, כי כל מה שחסר במחשבת קדש לה' בלבד!", היה אומר הרב

 אכזריות של השני, חלילה. -מתמלא במקומו בלב 

לזכות לקנאות אמיתית היא מן העבודות הקשות שבמקדש. (לפעמים ישנו 
גדול המדריך את האדם: כאן מותר לך לפעול גם אם אינך נקי בעצמך, פעולה 

 פשר להיכנס ולצאת בשלום).זו מחובתך לעשותה גם אם אינך פנחס, ואז א

 (להגיד)   וה' יושיענו שלא ניפול בגיהנום של "קודחי אש".

 

 וכי אפשר להתפשר?!

 מה לימד אותנו פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.

אתם יודעים כי "פנחס זה אליהו". אליהו הנביא היה בתקופה קשה, בימים 
ני לבדי" (מלכים א' "ואוותר א -העכורים כאשר איזבל הרגה את נביאי ה' 

שאליהו הנביא היה צריך להתחבא כדי  -פי"ט). תקופה קשה ואיומה עד כדי 
 עוכר ישראל]. -שלא יהרגו אותו. [אחאב קרא לו לאליהו הנביא 

 בסופו של דבר, הרעב הציק לאחאב והוא נכנע מעט, והסכים לדבר עם אליהו.

רא אליהו ואמר להם: ואז, לבקשת אליהו נאספו כל עם ישראל להר הכרמל. ק
אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו,  -"עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים 

ואם הבעל לכו לבעל", כלומר? אל תרמו את עצמכם לחיות בחצי חצי... אם 
רצונכם לעבוד את הבעל תלכו, ואם רצונכם להיות עבדים לה' תפרדו לגמרי 

 בלתי אפשרית.מן האלילים. לקפוץ גם כאן וגם כאן, זו דרך 

האדם מטבעו מחפש פשרות. רצונו להיות גם יהודי וגם גוי, ללכת לבית 
 הכנסת וגם לראות טלויזיה.

האסון הכי גדול, כאשר מתחיל לחפש פשרות. ואתם כבני תורה, יודעים היטב 
 מה התוצאות. אם מתחילים בפשרה קטנה מהר מאד מגיעים לפשרה גדולה...

 שיכור שהחל עם פשרות

הרדוק היה שיכור שדברו על ליבו להפסיק משתיה מרובה אך לא יכול בנוב
היה להפסיק. החליטו לבקש ממנו "רק תבטיח לנו כי לא תשתה לבד, אלא 
עם עוד אחד". (הם ביקשו באופן כזה, כיון שחברותא לשתיה לא מזדמן כל 

 פעם, כך, ימעט בשתיית היין). הסכים והבטיח.

חברותא לשתיה. התחיל לעשות פשרות  -פניו נו, הוא ישב וחכה ולא ראה ל
ולהתקרב ליין "להוריד את הבקבוק מותר, רק לשתות אסור" חשב לעצמו. 

 ואכן, הוריד את הבקבוק מהארון הניחו לידו.

"להכין שתי כוסות מותר בכדי שכאשר החברותא יבוא יהיה הכל מוכן", כך 
 עשה. ישב קרוב ליין ולכוסות ותאוותו בערה בו.

 וך לתוך הכוסות גם מותר, על זה הרי לא הבטחתי". התקרב עוד אל היין."לשפ

פתאום נפל זבוב לתוך אחת הכוסות, "לחיים! לחיים! יש עוד אחד..." לא אמרו 
ויש כאן. והחל שותה במהירות "הרי  -עוד "בן אדם", הבטחתי על "עוד אחד" 

 אמרו שמותר בשנים"...

לחפש עצות, להשיג דרכים והוא נופל עד כדי כך האדם יכול עם שכל עקום 
ונחבל. וכשתדבר איתו הוא בטוח כי הוא בסדר. "האם אתה יכול להגיד לי מה 

 לא בסדר?!" לא מבין.

וכי זמרי בא סתם?! לא! היתה לו שיטה שלמה של פשרות, אי אפשר להיות 
קיצוני. ואת ה'אי אפשר' הזה בא פנחס וסתר "בקנאו את קינאתי לכן הנני נותן 
לו את בריתי שלום ברית כהונת עולם" ונאמר "שפתי כהן ישמרו דעת ותורה 
יבקשו מפיהו". ממי אפשר לדרוש חינוך? מזה שהוא כהן משרת לפני ה' מלאך 

 "כי מלאך ה' צבקות הוא" כי מלאך אין לו פשרות.

 שמאל שהוא ימין...

שהוא  אחד בא ושאלני: "כיצד אני יכול לשמוע לרב גם כאשר אומר על שמאל
ימין? למשל, כאשר אני יודע ששם צד מזרח והוא יגיד לי ששם זה מערב, וכי 

 אפשר לקבל מימרא כזו, וכן על ימין שהוא שמאל?!

אמרתי לו: "אני רואה שאינך מבין את הפשט, לא כתוב אפילו שיאמר לך על 
מזרח שהוא מערב, אלא על ימין שהוא שמאל. תחשוב, כאשר אתה עומד 

מאל שלך הוא הימין שלו... כלומר הבעיה שלך כי אינכם מול אדם, הש
עומדים באותו צד בכלל, נכון שבצד שלך זה ימין, אבל מעבר השני של 
המתרס זה שמאל... עליך להבין כי אינך עומד טוב, אם היית עומד עמו, היית 

 גם רואה כי הימין שלך הוא השמאל, נכון.

בצד ההפוך, הרב יודע זאת, אדם הולך בהשקפות שלו וממילא מחשבותיו 
ומורה לו הוראה הפוכה ועליו לקבלה, להפוך את עצמו שהשמאל שלו יהיה 

 במקום הנכון. בקיצור, ראשית כל, תעמוד נכון"...

 פנחס. -וזה נושא שני שלימד אותנו אליהו 

כאשר הם מתחילים לפסוע לפי  -כיצד נופלים. ואיך קורים אסונות לבני אדם? 
לא מקיימים את דברי התורה "ועשית ככל אשר יורוך אפילו השכל הפרטי, ו

 על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין". -יאמר לך 

"אמונת חכמים". דורשים מבן תורה שיהיה מסור לגמרי לתורה, מסור 
למחנכים, מסור למה שאומרים לו. בן תורה צריך להיות מסור למי שמחנכו 

 לבטל, "בטל רצונך מפני רצונו". ומנהיגו, ואת השכל שלו הוא צריך

בדורות הקודמים ראינו מי הצליח, אלו שעזבו את שכלם הפרטי, כפי שחז"ל 
אלו בני אדם שערומים מדעת ומשימים  -אומרים: "אדם ובהמה תושיע ה' 
אני לא מבין כלום, אם התורה אומרת,  -את עצמם כבהמה לפני הקב"ה" 

שרתים בו. "מי גילה לבני רז זה "נעשה ונשמע" זה הסוד שמלאכי השרת מ
שמלאכי השרת משתמשים בו" היינו ללא חכמות וחשבונות. (כי לא הוא 
עושה את החשבונות, אלא הנגיעות שלו, התאוות שלו...) ובעשיית 

 החשבונות יראה בסוף כי הוא אבוד, אך יהיה כבר מאוחר.



 

ד 

יים כל אחד יתחזק ויעשה את כל המאמצים, ונזכור הקב"ה מתחשב בקש
"טוב אחד בצער ממאה שלא בצער". "אנו עמלים ומקבלים שכר", כלומר אנו 

  מקבלים שכר גם בשביל העמל עצמו ולא רק בעקבות התוצאה. אכי"ר.
 (להגיד) 

 

 יז) -(כז טז ולא תהיה עדת ה' כרועה אשר אין להם רעה

שמעתי מרבי שלום זצ"ל שהקשה: מדוע משה אומר "כצאן אשר אין להם 
 " ולא אומר ביתר פשטות "כצאן בלי רועה"?רועה

 רבי שלום אומר על כך הסבר נפלא: יש רועים ויש רועים...

יש רועים שכל מטרתם וכונתם היא כדי שתהיה להם פרנסה. הם רועים את 
הצאן כדי שיהיה להם כסף. לעומתם, יש כאלה שרועים את צאנם, ואמנם הם 

כדי שיהיה להם בשר לאכול.  –ת לא עושים זאת למען כסף, אלא למטרה אחר
 הם מגדלים צאן כדי שבבוא היום ישחטו אותו ויאכלו מבשרו.

המשותף לכל אלו, שהם רועים "בשביל עצמם", בשביל האינטרס שלהם, ואין 
 הם רועים "בשביל הצאן".

לעומת זאת, יש כאלו שאוהבים את הצאן. הם רועים "בשביל הצאן". כל 
 לצאן יהיה נעים וטוב.מעינם נתון אך ורק כדי ש

משה רבינו פונה להקב"ה ומבקש: כשם שיש כמה סוגים של רועים כך יש 
כמה סוגים של מנהיגים! אני מבקש, אומר משה, שהמנהיג שיתמנה על עם 
ישראל יהיה מנהיג שידאג כל העת למען האינטרסים של העם, לרוחתו 

 ולטובתו, כמו רועה צאן הרועה למען הצאן!

ים: "כצאן אשר אין להם רועה", היא שהרועה דואג לצאן! הוא משמעות המיל
לא דואג לעצמו! וכך גם מבקש משה, שהמנהיג יהיה מנהיג שדואג לכלל 

 ישראל ולא לאינטרסים של עצמו.

 בכל הדורות זכה עם ישראל למנהיגים אמיתיים כאלה.

ו ה"נודע ביהודה" היה שומע את צרותיהם של האנשים שהיו פוקדים את חדר
מידי יום ושופכים לפניו את מרירותם. אך לאחר שעזבו את החדר היה פורץ 
בבכי מר. ליבו לא עמד לו להכיל את את סבלם של צאן מרעיתו. כך נראה 

 מנהיג אמיתי.

פתע נכנס לחדר יהודי ה"בית הלוי" היה באמצע שיעור בישיבת וולוז'ין, כשל
לא מוכר. חזותו מוכיחה עליו שהוא מפשוטי העם, בור ועם הארץ. בידו 
החזיק את בנו הקטן. אמר היהודי: "כל הילדים שלי בורים ועמי ארצות, אינם 
יודעים קרוא וכתוב, חוץ מהילד הזה. הכנסתי אותו לחיידר. כעת אני רוצה 

 דע".שהרב'ה יבחן אותו ויראה אם הוא באמת יו

התלמידים נעצו את מבטם באורח הבלתי קרוא; זאת לא התנהגות! אי אפשר 
 להיכנס בלי רשות לחדר השיעורים ולהפריע באמצע השיעור!...

אך ה"בית הלוי" ראה את הדברים אחרת. הוא קרא לאותו אדם ואמר לו 
בנחת: "בוא, תשב בבקשה". הוא הושיב את הילד על ידו, וליטף אותו בחום. 

 ת חומש?""למד

 "כן". -
 "איזה חומש למדת?" -
"ויקרא". ה"בית הלוי" מתחיל לשאול אותו: מה הפשט בפסוק הזה, ומה  -

הפשט בפסוק ההוא. והילד עונה, משיב מה שמשיב, עד היכן שידיעתו 
 משגת.

ואז פונה ה"בית הלוי" לאבא: "אשרי בנך! אשרי יולדתו! מחלקך יהיה חלקי 
ואי שאזכה שיאמרו על בני מה שאומרים על הבן ומגורלך יהיה גורלי! הל

 הזה!"

שמע האב את דברי ה"בית הלוי", ופרץ בבכי של שמחה והתרגשות. אם 'הרבי 
הגדול' בחן את הבן שלו ושיבח אותו בשבחים נדירים כל כך, בודאי הבן שלו 

 עילוי גדול. ברוך ה' שזכה לכך!

'בית הלוי'... דבריו היו אבל התלמידים, כמובן, לא כל כך התלהבו מדברי ה
 משונים בעיניהם. הם פנו אל רבם ושאלו אותו לפשר הדברים.

הסביר להם: "הבן הזה, שיודע קצת חומש, הוא תלמיד חכם יותר מאביו... אני 
מאחל לעצמי שגם אני אזכה לבן שיאמרו עליו שהוא תלמיד חכם יותר 

 מאביו"...

 (יחי ראובן)  חו של כל אדם.אלו מנהיגים אמיתיים. יודעים להלך נגד רו

 

ששה ניסים נעשו לפנחס (סנהדרין פב, א) אילו היה זמרי נשמט, או מזעיק 
את בני שבטו, ואלמלא הוסחה דעתם על ידי המגיפה, עלולים היו להרגו. 
והציג את זמרי וכזבי משופדים ברומח להראות שבדין הרגם, והוגבה 

 המשקוף כדי שלא ישפיל הרומח וישמטם.

 ואיך סמך על סדרת ניסים?!

ואין זו שאלה. כי בענין זמרי נאמר: "קנאים פוגעים בו" (שם) וקנאים פועלים 
 בלי חישובים של סיכוי וסיכון. ליבם חם. ופועלים, וה' מצליחם!

וכך מצינו באברהם אבינו, שהוזעק על ידי עוג להציל את לוט שנלקח בשבי, 
 י בראשית יד, יג)."והתכוון שיהרג אברהם וישא שרה (רש"

תמוה: צבא מלכים מנה שני מליון ושש מאות אלף חיילים מלומדי מלחמה 
(שם צה, ב). לרשות אברהם עמדו שלש מאות ושמונה עשרה תלמידים, 
ששקדו על התורה. כשבקשם להצטרף אליו, הוריקו פניהם מפחד (נדרים לב, 

ר עוג שאברהם יצא א). בסופו של דבר ניצח בניסים מופלאים. כיצד איפוא סב
 למלחמה אבודה מראש?

והלא צבא המלכים הלך ודרס ורמס את כל הנקרה בדרכו: "ויכו את רפאים 
[ענקי הקדם, שהרואה אותם ידיו מתרפות (רש"י דברים ב)] בעשתרות קרנים, 
ואת הזוזים בהם, ואת האימים ["עם גדול ורב ורם כענקים" (שם)] בשוה 

עיר, ויכו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי קריתים, ואת החורי בהררם ש
["אשר כגובה ארזים גבהו, חסון הוא כאלונים (עמוס, ב)] היושב בחצצון 
תמר" (בראשית יד, ה). ואחר כך גברו על צבאות חמשת הערים, שבו את 

 –שבים וחזרו עטויי נצחון 

 איזה סיכוי היה לאברהם אבינו לגבור עליהם?!

ח): אמר עוג, אברהם זה קוניון הוא [קנאי ונוקם אומר המדרש (ב"ר מב, 
("מתנות כהונה")], ועכשיו אני אומר לו נשבה בן אחיך והוא יוצא למלחמה 

 ונהרג, ואני נוטל את אשתו.

 בדברים הנוגעים אל הלב והנשמה, אין מחשבים חישובים קרים!

ן אילו היה משה רבינו מחשב חישובים קרים, לא היה הורג את המצרי ומסכ
מעמדו בבית פרעה ונאלץ לגלות מארצו. מנסה היה לעזור לאחיו בסתר, 
בהשפעתו מתוך הארמון, ולא יוצא אל אחיו ונותן כתיפיו ומסייע לכל אחד 

 ואחד (שמות רבה א, כז).

אבל אילו היה נשאר בארמון, לא היה נבחר להיות גואלם של ישראל ומנחיל 
 התורה!

דוע נעשו ניסים לדורות הראשונים. וענו, זהו ששאלו בגמרא (ברכות כ, א) מ
משום שמסרו נפשם על קדושת השם. והביאו כדוגמה את רב אדא בר אהבה 
[שנעשו לו ניסים מופלאים (תענית כ, ב)] שראה אשה עטויה בבגד אדום 
שאינו צנוע וקרעו. הוברר שהיתה נכרית ותבעתו לדין והוצרךלשלם לה ארבע 

ות נפש, שהביאוהו כראיה לראשונים שמסרו את מאות זוז. ומה עניינו למסיר
נפשם על קדושת השם. אלא שלא חקר ודרש בתחילה, קם לקרוע כי יחם 

 לבבו, בבחינת "קנאים פוגעים בו", זו צורת מעשים של מסירות נפש.

הרב ש"ך זצ"ל סיפר לי, שכאשר חפשו השוטרים הרוסיים אחר ילדי ישראל 
ים הידועה לשמצה, כינס המלמד רבי לקחתם לצבא בעת גזירת הקנטוניסט

דוד ברלינר את תלמידיו למרתף נסתר ולמדו שם עד יעבור זעם, והשוטרים 
 ישלימו את מכסת המגויסים.

עבר שוטר, ושמע קול לימוד. נכנס, וחשף את המחבוא. תפס נער, והחל 
  –לגוררו. קם המלמד וסטר לשוטר 

הממלא תפקידו למען  אין לנו מושג מה היתה המשמעות, לסטור לשוטר
הצאר וצבאו! הדבר גבל במרידה במלכות! להפתעת הכל שמט השוטר 
ההמום את טרפו מידו ויצא מן המרתף. רבי דוד המשיך ללמד, כאילו לא ארע 

 דבר.

 שאלו רב העיר, הגאון בעל "בית הלוי" זצ"ל: "איך העזת לסטור לשוטר?!"

כונה תחילה! אבל, הלא תבינו הצטדק רבי דוד: "האמינו לי, שלא עשיתי זאת ב
עומדים אנו בהסברת דברי התוספות, באמצע התוית מהלכם, ולפתע נכנס  –

  –איזה גוי, ותופס ילד, ומוציאו 

              יבין מר, היה זה באמצע ההסבר, והוא הפריע. וכי העולם הפקר?!...
 )(והגדת

 )כה, יא( בקנאו את קנאתי בתוכם

התעורר דין תורה עם יהודי אחד שקנה מקומות ב"בית להרב יעקב הלפרין ז"ל 
 החיים" והתגלע ויכוח ביניהם בנוגע לתשלום.

 השניים פנו ל"חזון איש" והרצו לפניו את טענותיהם.

ה"חזון איש" שמע את שני הצדדים, פנה ליהודי השני ואמר לו : "אתה חייב, 
בין הצדים. אך אין כל צדק בטענותיך! בדרך כלל נוהג הדיין לעשות פשרה 

 כאן אין מקום לפשרה! הדין עם ר' יעקב באופן ברור!"

והלה? תשמעו רבותי! תשמעו איזה בן אדם. למרות דבריו הברורים של ה'חזון 
איש', הלה החל לצעוק: "מה פתאום? הצדק איתי! מדוע כבוד הרב'ה פוסק 

 לרעתי?"

אין כאן מקום  שב ה'חזון איש ואמר לו: "על פי דין תורה חייב אתה לשלם!
 לפקפוק!"

 והלה בשלו: "לא! לא אשלם! מה פתאום אשלם? הצדק איתי!"

באותו רגע נכנס לחדר, יבלחט"א רבי אהרן לייב. באותה התקופה הוא התגורר 
 בכפר סבא והגיע לחזון איש לביקור.

פנה אליו החזון איש ואמר לו: "הו, רבי אהרן לייב טוב מאוד שבאת עכשיו. 
דין תורה בין שני יהודים אלו. זה טוען כך וכך וזה טוען כנגדו... יש כאן לפני 

שמעתי את שני הצדדים ופסקתי באופן ברור ונחרץ שהיהודי השני חייב. דא 



 

ה 

עקא, היהודי לא שמע לדברי בפעם הראשונה וגם לא בפעם השניה... עכשיו, 
לו איני יכול להגיד לו את הפסק בפעם השלישית, כי חושש אני שאם אומר 

אומר זאת מתוך 'נגיעה'... אני מרגיש כי יש בי בתוך  –פעם נוספת שהוא חייב 
תוכי, איזשהו רצון לחייב אותו... הוא פגע בכבודי, התחצף אלי ופעמיים לא 

 ציית לדברי. אני לא יכול להגיד לו"...

אני מבקש ממך שתאמר לו  –המשיך ה'חזון איש' ואמר  –"רבי אהרן ליייב 
 ו את דין התורה שהוא חייב! אתה אינך נוגע בדבר"...אתה! תאמר ל

אי! אי! אי! "בקנאו את קנאתי"! כל נקמה צריכה שתהיה, כל כולה, "לשם 
 (יחי ראובן)   שמים"! אסור שתהיה מעורבת בה 'נגיעה אישית'!

 עולת תמיד
 היכל שטימאו עלי בני מכאן צאו ראשונה עזרה צוחה צווחות ארבע רבנן תנו
 ומחלל עצמו את שמכבד ברקאי כפר איש יששכר מכאן צא צווחה ועוד' ה

היה אסטניס ושם כפפות בעבודה,  עבודה ועביד בשיראי ידיה כריך דהוה שמים קדשי
 ... וזה איסור לעבוד ככה 

מה קרה לבסוף עם  ברקאי כפר איש ביששכר ביה סלקא מאי  - שואלת הגמרא
 ? ברקאי  כפר איש יששכר

המלך  יתבי הוו ממלכי בית חשמונאי} –{רש"י  ומלכתא מלכא ריאמ - אומרת הגמרא
והמלכה ישבו יום אחד, לשתות כוס קפה ... יש להם דיון אסטרטגי בינלאומי: איזה דבר יותר 

 המלך אמר לדעתי גדי יותר טוביאי  גדיא אמר מלכאטוב, לאכל גדי או לאכל כבש ? 
 מוכח מאן אמרו בש יותר טוב".והמלכה אמרה: "לדעתי כיאי  אימרא אמרה ומלכתא

יששכר  -הכהן הגדול   יומא כל קרבנות מסיק דקא גדול כהןמי יכריע בסוגיה הקשה ? 
 כפר ברקאי, והוא יכריע!

 –אם אני רוצה להכריע מה יותר טוב  –רבותי, אני לא מבין את הגמרא הזאת 
 ... את מי אני שואל? 7או מס'  5פילה מס' 

 את הקצב, לא ?!
בשר של גדי או בשר של כבש, מי  –מלך ומלכה, ודנים מה יותר טוב  יושבים

 המרא דאתרא שפוסק מה יותר טוב ?!
 למה ? כהן גדול !

 הוא מקריב קרבנות כל יום ! -יומא  כל קרבנות מסיק דקא - אומרת הגמרא
אני לא מבין... אם הוא מקריב קרבנות כל יום, זה אומר שהוא מבין איזה בשר 

 ! יותר טוב ?
 הוא מבין בבשר ?! איזה מין תשובה זאת ?!

תגיד, מה  –טוב... מגיע הכהן הגדול, יששכר איש כפר ברקאי, ושואלים אותו 
 יותר טוב , גדי או כבש ?

הרים את ידו ואמר: בטח  יאי גדיא אי בידיה איהו אחוי אתא - אומרת הגמרא
אתה חושב שהגדי יותר אם  לתמידא יסק יאי גדיא איפשוט מאוד...  כבש !!! למה ?

 טוב , למה הקב"ה לא לוקח אותו לקרבן תמיד ?

אם הקב"ה לוקח כל בוקר, קרבן התמיד של שחר מכבש... וקרבן של בין 
 הראיה שכבש יותר טוב !  הערבים מכבש, אז מה הראיה ? 

תגיד, הקב"ה אוכל לארוחת בוקר כבש ?!  איזה מין ראיה  - נשאלת השאלה
 זאת ?!

 תו ?מה קרה אי
 ניפסקו דמלכותא אימתא ליה הוי ולא הואיל מלכא אמר - אומרת הגמרא

היות והמלך אמר שגדי יותר טוב, ויששכר כפר ברקאי הרים את ידו, ואמר שכבש יותר  לימיניה
 טוב, יוצא  שהוא פגע בכבוד המלך... לכן ציוה המלך להוריד את ידו הימנית. 

כפר ברקאי למוריד הידיים של המלך :  הלך יששכר – לשמאליה ופסקיה שוחד יהב
"תעשה טובה, לא את יד ימין, יש לי עליה שעון... קח מעטפה... זה בשבילך ... תוריד לי את היד 

 .... הוריד לו את יד שמאל השמאלית ..."
יום אחד הולך המלך ברחוב, ורואה אותו עם פרוטזה ביד  לימיניה ופסקיה מלכא שמע

... אמר לו : ֹבא רגע לכאן... אני אמרתי שיורידו לך את יד ימין , איך היא שמאל, ויד ימין מתפקדת
 נשארה ?!

 אתה יודע... יש לפעמים טעויות ...
 טעויות ?! תורידו לו גם את יד ימין ! הורידו לו גם את ימין וגם את שמאל. 

 למיטרפסיה ברקאי כפר איש ליששכר דאשקליה רחמנא בריך יוסף רב אמר
ברוך הוא הקב"ה, שתבע את העונש מיששכר כפר ברקאי, כאן בעולם  עלמא בהאי מיניה

 . הזה, ולא חיכה עם העונש שלנו לעתיד לבוא
 זה העונש שהוא קיבל, על זה שהוא לבש כפפה בזמן  הקרבת הקרבנות !

כאשר אתה רוצה לפסול בכור, לפני  – שאומרת{מסכת בכורות לה, א} ישנה גמרא 
אתה יכל להטיל בו מום ... אחרי שהוא יצא החוצה, שהוא יצא מרחם אמו, 
 אסור לך להטיל בו מום.

 העולם לאויר שיצא קודם בבכור מום להטיל מותר יהודה ר''א – אומרת הגמרא
[אם יוצא גדי החוצה, אתה יכל  – בשפוותיה ֹשה אימרא באודניה גדיא רבא אמר

 ...] למה ?ות לו מום בפה לעשות לו מום באוזן. אם יוצא ׂשה החוצה, אתה יכל לעש
 כי הגדי מוציא קודם את האוזן, והֹשה מוציא קודם את השפתיים. 

 ישראל שהקדימו בשעה אלעזר רבי אמר – {מסכת שבת פח, א}אומרת הגמרא 
 השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי להן ואמרה קול בת יצתה לנשמע נעשה

  מלאכיו' ה ברכו כ)-קג תהילים( דכתיבאיך מלאכי השרת משתמשים בו  בו משתמשין
אז הם ...לשמועוהדרעושיברישאדברובקוללשמועדברועושיכחגבורי

 '.אומרים 'נעשה ונשמע
 ויתבה בשמעתא מעיין דקא לרבא דחזייה צדוקי ההוא – ממשיכה הגמרא

 עמא ל''א דמא אצבעתיה מבען וקא בהו מייץ וקא כרעא תותי דידיה אצבעתא
רבה ישב ולמד, והיו אצבעותיו מקופלות,   לאודנייכו פומייכו ודקדמית פזיזא

הם כנראה נגעו בחפץ חד, ונחתכו לו האצבעות... עבר שם צדוקי אחד, וראה 
 כיצד דם נוטף מהאצבעות של רבה... 

 אמר לו : אתם עם פזיז, שהקדמתם את הפה שלכם לאוזן !

הייתם צריכים להקדים  וקבלית לא לא ואי קבליתו מציתו אי למשמע לכו' איבעי
 'נשמע' ל'נעשה' ולא להיפך. 

 קודם כל , הייתם צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל ... אם כן תקבלו, ואם לא , אל תקבלו !
 בן כתיבאנחנו הולכים בתמימות אחרי הקב"ה  בשלימותא אמר לו רבה אנן דסגינן

 עד כאן דברי הגמרא.. תנחם ישרים תומת ג)-יא (משלי

 תי, מה  עשו עם ישראל ?רבו
 ... הם הקדימו פה לאוזן !  לאודנייכו פומייכו דקדמיתו

 אם עם ישראל הקדימו פה לאוזן... איזה בעל חיים מקדים פה לאוזן ? כבש.
 איזה בעל חיים מקדים אוזן לפה ? גדי.

אז הוא נקרא לאודנייכו ,  פומייכו דקדמיתועם ישראל אמר 'נעשה ונשמע'... 
 ! כבשבשם 

 אומות העולם, שאמרו 'נשמע ונעשה' ... נקראים בשם גדי !    
 עכשיו תשימו לב, מה הולך כאן : – מברעזן ם"אומר המהרש

אשר מלך מצוה דבר  יושבים המלך והמלכה לארוחת בוקר, יש להם דיון.
קודם נשמע מה  -מסוים, האם הנתינים שנמצאים תחתיו, יכולים להגיד לו 

 אם אנחנו מקבלים את זה או לא ...  אתה אומר, ואז נחליט
או שאנשים שנמצאים תחת מלך, והמלך אומר דבר מסוים, צריכים לשמוע 

 מה שהוא אומר, גם אם לא מבינים ?
 גדי , יותר טוב... –אמר המלך 

הם לא שאלו לגבי סטייק של גדי, או סטייק של כבש מה יותר טוב ... זה לא 
 ... על מה הם דנו?אצלם  דיון
כך -דנים האם נכון מה שאמרו אומות העולם : "קודם כל נשמע, ואחרהם 

 נעשה" או שנכון מה שאמרו ישראל : "נעשה ונשמע". 
 גדי... למה גדי יותר טוב ?  –המלך טען 

 –כך עושה, וזה מה שאמרו אומות העולם -כי הגדי קודם כל שומע, ואחר
 'נשמע ונעשה'. 
 ?כבש יותר טוב... למה  –אמרה המלכה 

 כי קודם כל רוצים לעשות, מה שהמלך אומר... לא שואלים שאלות !
 יוצא שהמחלוקת בין המלך למלכה, על מה היתה ???

'נשמע ונעשה' או נהגו נכון ישראל,  –אם נהגו נכון אומות העולם, שאמרו 
 –שאמרו 

 'נעשה ונשמע' ? 
 את מי שואלים שאלה כזאת ?

 ים ?לא את הקצב של הילטון... את מי שואל
 תביא לנו ראיה, מי יותר טוב. –את יששכר איש כפר ברקאי 

את הכבש אם אתה רואה שהקב"ה מקריב  –אמר יששכר איש כפר ברקאי 
... פירוש הדבר , האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים

שהקב"ה רוצה לזכור בכל בוקר, את מעמד הר סיני ! הקב"ה רוצה לזכור בכל 
 זה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע !בוקר, אז 

 איך הוא יזכור כל בוקר ?!
את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני מצוה הקב"ה כל בוקר מקריב 

 , ואז מה אני אזכור ?!תעשה בין הערביים
 ם"אלה דבריו הנפלאים, של המהרשאני אזכור שעם ישראל הקדימו, נעשה לנשמע! 

 .מברעזן
 : בין דבר נפלאעפ"י זה, נוכל רבותי לה

יוצא, שמה שמזכיר לקב"ה כל יום את מעמד הר סיני, שישראל היו האומה 
את הכבש האחד היחידה שאמרו נעשה ונשמע , הוא זוכר את זה באמצעות 

 תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים.
 עולת תמיד העשויה בהר סיני{כח ,ו} אומרת התורה בפרשת השבוע 

סיני  שמחזירה אותך להר עולת תמיד ?ד העשויה בהר סיניעולת תמימה זה 
    ... ששם עם ישראל קיבל תורה ! 

 (ברוך שאמר)

 

אשר  הרוחת לכל בשר איש על העדה: קיאל ה'יפקד  לאמר: ה'ידבר משה אל ו
 ה'יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת 

 כצאן אשר אין להם רעה:
ב הש"ך על התורה [רבינו מרדכי מתלמידי תלמידי האריז"ל] שראה משה כת

רעיא מהימנא, שפעם אחת עלה לשמים ואיחר לרדת בכמה שעות לפי 
הרי שבני ישראל אין יכולים רגע אחד  נכשלו בחטא העגל, חשבונם, תיכף

לחיות בלי מנהיג. כמו שאמרו שכשאין מנהיג, השטן מנהיג ח"ו .לזאת אי 
אירם כצאן אשר אין להם רועה. עתה שאמר לו הקב"ה' עלה אל אפשר להש

הר העברים הזה ונאספת אל עמך', ועדיין לא צוה הקב"ה מי ינהיגם לאחריו. 
דאג משה רבינו שמא יהיו כמה רגעים בלי מנהג, ותוצאותיו מיישורנו. לכן 
ביקש מהשי"ת שעוד לפני שיסתלק המנהיג הראשון כבר יכהן המנהיג השני 

יו בחייו, 'שבת של דיוזגי' היינו ששני המנהיגים רואים זה את זה, וסמך תחת
נהגו  משה את ידיו על יהושע, כדי שלא יהיה רווח בין מנהיג למנהיג. וכן

קהילות גליציע להכתיר את הרב החדש כשהראשון עדיין בין החיים. וכן 
קבלת  כשהיה החת"ס על ערש דוי באו קהילת פרשבורג לפניו והראו לו כתב

הרבנות של בנו הכתב סופר, ביום כ"ה תשרי בעלות השחר קרא החת"ס את 
כתב מינוי בנו הכת"ס והיה לו לנחת, ונהרו פניו לראות שאין רווח בין גברא 

 לגברא. 
נהגו כך, שאילו היו מכתירים רבי חדש לפני הלויה, חששו  אמנם בפולין לא

   ..שלא היה מנין בלויה של הרבי הקודם.



 

 ו 

נוסע להר הזיתים, לאחר הסתלקות הבית  אמר לרבי גד'ל אייזנר שהואאחד 
נמצא כאן איתנו, מה קרה, הרבי החליף  ישראל, שאל אותו רבי גדל, הרי הרבי

זוג משקפיים?... בשנת תרי"ט הוכתר החידושי הרי"ם לאדמו"ר מגור, והוא 
 בן מאה ועשרים שנה, פעמים יש לו משקפיים כאלה, -תשל"ט –כהיום 

 פעמים משקפיים אחרות, הכל רבי אחד.  
וכן כתב הרמב"ם' ממשה ועד רב אשי'.  כי זהו משה אחד, אלא  

שאתפשטותיה בכל דרא ודרא, וכ"כ החזו"א במכתבו, אנו מתייחסים למשה 
 רבינו ורבינו הקדוש ורב אשי, הכל אחד. הארה אחת עם כמה כלים.

שם לאמר', לא כתוב פעם אחת בתורה יש לשון כזה 'וידבר משה אל ה 
'ויתחנן' או' ויתפלל', אלא 'וידבר', כך פעל אצל השי"ת שלא יהיה הפסק 

 משמת, נולד' כך אצל כל מנהיגי ישראל. 'להנהגת ישראל. וכן אמרו חז"ל 
נוגעת בחברתה  והוא חידוש גדול שחידש משה, שהרי אמרו חז"ל' אין מלכות

מר שתא לבי תרי לא חזיא' שאי נימא', ובגמ' ר"ה אמרו 'שמא תא אפי' כמלוא
אפשר שנה אחת לשני מלכים. אך משה רבינו פעל אצל הקב"ה שכן תיגע 
מלכות בחברתה, כי כמו שמשה רבינו היה מלך, ויהי בישורון מלך, גם יהושע 
היה מלך שנאמר 'כל איש אשר ימרה את פיך יומת' כדין מורד במלכות. כך 

 פעל משה שיגעו שני מלכויות זו בזו.
'כיון ששמע  –פרש"י: 'יפקד ה  הרוחת לכל בשר איש על העדה: קיאל ה'יפקד 

משה שא"ל המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו (במ"ר) אמר הגיע שעה שאתבע 
צרכי שיירשו בני את גדולתי. א"ל הקב"ה לא כך עלתה במחשבה לפני. כדאי 
הוא יהושע ליטול שכר שמושו שלא מש מתוך האהל. וזהו שאמר שלמה 
(משלי כז) נוצר תאנה יאכל פריה'. כך רואה יתפלא היתכן שמשה רבינו יחשוב 
שהגיעה שעה שיתבע צרכיו, שלא כדעתו של הקב"ה שיהושע ינהיג את 

אמר הקב"ה למשה, בניך  –ישראל? ובמדרש הוסיף 'נוצר תאנה יאכל פריה 
, ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שירתך, הואיל ושירתך בכל כוחו

כדאי הוא שישמש את ישראל'. וצ"ע מה חשב משה רבינו על בניו, הרי ידע 
שלא עסקו בתורה. כך הקשה המגלה עמוקות בפרשת ואתחנן באופן 
הראשון.    ותירץ ע"פ הפשט שביקש משה שיהיו שני הנהגות בבני ישראל, 
שהוא כלל שני הנהגות, מצד אחד הביא את התורה, מאידך יצא ללחום בראש 

כות ישראל, ובמהלך הדורות אינו כך, כדאי' במדרש 'אמר הקב"ה כל מה מער
שבראתי בעולם לא בראתי אלא זוגות, שמים וארץ זוגות, חמה ולבנה זוגות, 
 אדם וחוה זוגות, עוה"ז ועוה"ב זוגות, שמעיה ואבטליון, שמאי והלל, רבי ורבי

 נתן. הכל זוגות, אחד אוחז ספר ואחד אוחז סייף.   
ת עמלק כתוב שאמר משה ליהושע 'בחר לנו עמלק וצא הלחם במלחמ 

בעמלק', היינו ששלח את יהושע ללחום אע"פ שידיו של משה הן עשו את 
המלחמה, אבל בפועל יצא יהושע לקרב. כלשון חז"ל' ועכשיו שחטאו היו 
צריכים כלי זיין' הרי שצריך סייפא. לכן ביקש משה שההנהגה אחריו תהיה 

 שים, אחד מחולקת לשני אנ
הרוחת לכל בשר איש  קיאל ה'בבחי' ספר והשני בבחי' סייפא. לכן ביקש יפקד 

במלחמה ואשר יוציאם  –אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם  על העדה:
כי רק משה לבדו זכה למתנה מיוחדת  בדברי תורה. כדפרש"י . –ואשר יביאם 

 שהיה כלול משני המדרגות.  
דו יהושע כמותו, כמו שמשה היה מחובר והשיב הקב"ה למשה שתלמי 

משניהם כך יהושע, אמנם מיהושע והלאה התחלקה הנהגת ישראל לשנים. 
מלך ונביא. מלך יצא למלחמה, ונביא מסר דבר ה' לעם ישראל. וכן הרמב"ם 
כשמונה שלשלת מסירת התורה אינו מזכיר מלכי יהודה שבכל אותם הדורות, 

י קיבל מדוד, ואחריו הנביאים, ירמיה פרט דוד המלך לבדו. אחיה השלונ
ישעיה וכו'. לא המלכים אלא הנביאים. משא"כ משה ויהושע היה בהם 

 נביא.    חידוש, הן מלך והן
אלא שמשה רבינו חשב שאחריו תתחלק ההנהגה לשנים, הוא מסר את  

התורה ליהושע, וביקש שיהושע ימשיך למסור את התורה לבני ישראל. ואילו 
 מה ביקש למנות את בניו אחריו. כך ביאר המגלה עמוקות.  בעסקי המלח

אמנם רבינו בעל ההפלאה כתב בפנים יפות, שמשה רבינו היה עניו מכל האדם 
 אשר על פני האדמה, אם הקב"ה יכל לקחת 'גארנישט' כמוני ולעשות ממני

נביא ומלך, א"כ יכולים גם בני אחרי להיות כך. גם שבני לא עסקו בתורה, הרי 
ם אני לא עסקתי בתורה. כשאדם הוא כלום, יכול הקב"ה לעשות מכלום ג

הכל. משה רבינו היה בטוח בעצמו שהוא כלום, ממילא אם שפל כמוני יכול 
להנהיג את ישראל, מדוע שבני לא יוכלו?.... הוא לא ראה בעצמו מדה אחת 

ע יותר טובה מבניו. אמר לו הקב"ה אני יהיב חכמתא לחכימין, קח את יהוש
 איש אשר רוח בו  .

כתב החקל יצחק בהקדמתו הידועה לספר אמרי יוסף 'תשעה מאמרות',  
ששמע מאביו האמרי יוסף לבאר דברי רש"י שאמר משה 'הגיע שעה שאתבע 

 -צרכי'. שלכאו' הוא סותר לדברי רש"י בפסוק הקודם: 'וידבר משה אל ה 'וגו 

יחין צרכן ועוסקין בצרכי 'להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מנ
'ובאמת הם שני  נפשך, הם 'מניחין צרכן' או' אתבע צרכי? צבור'. ממה

מדרשים חלוקים, זה במדרש רבה וזה בספרי. ורש"י חיבר שני המדרשות 
 לפונדק אחד. והלא דבר הוא.   

 הקב"ה מראה לכל צדיק וצדיק שהדרך שלו היא האמיתית   
את ה', אברהם עבד  ק וצדיק בורר דרך לעבודוביאר האמרי יוסף כי כל צדי 

את ה' במדה שלו, יצחק עבד את ה' במדה שלו ,וכן יעקב עבד את ה' במדה 
שלו. וכמו שכתוב בפנים מאירות לרבי רבי מאיר אייזנשטט [חלק א' סימן לט] 
שלכן מזכירים בכל יום 'אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב' שכל צדיק 

באופן שלו. והשי"ת ברוב חסדיו מראה לכל צדיק  וצדיק עבד את השי"ת
וצדיק שהדרך שלו הוא אמיתי ומאד נעלה כדי לחבבו בעיניו. כך הראה 
הקב"ה לכל מנהיג ישראל, הקב"ה הראה לבעל התניא שהדרך הזאת היא דרך 
האמיתית בעבודת ה', וכן הקב"ה בכבודו ובעצמו הראה לרבי מנדל'ע 

נודע מש"כ  ך האמיתית בעבודת השם. וכברויטבסקער שהדרך שלו היא הדר
האהבת ישראל מויזניץ שהצדיקי אמת יודעים שכשם שהראה לי הקב"ה 
שהדרך שלי הוא אמיתי, כך הראה לצדיק אחר שהדרך שלו הוא האמיתי, 
ולכן אע"פ שיש חילוקי דעות ביניהם מהו הדרך האמיתי, מ"מ אין פירוד 

 , הראה לו כך.  לבבות ח"ו .כי יודע שכשם שהראה לי כך
'ולכן כל צדיק וצדיק רוצה שהדור יתנהג לפי דרכו, כי הוא הדרך המובחר  

בעיניו'. וחשש משה שאם יבא איש אחר וישב על כסאו אחריו, הוא ינהיג את 
ישראל באופן אחר, שלא כדרך שהוא הנהיג אותם. לכן אמר משה 'הגיע זמן 

, ידעו הם היטב איך להמשיך שאתבע צרכי' כי הבין שאם בניו ישבו על כסאו
הנהגת ישראל בדרכו של אביהם משה. וזהו 'צרכי' מה שאני הייתי צריך 

 לעבודת ה'. באופן שיירשו בניו את גדולתו שהם בוודאי ידעו דרכו.   
מדוע חושב החת"ס שהכת"ס צריך לישב על כסאו, כי הקב"ה הראה לחת"ס  

יודע איך להמשיך בדרך אביו. שהדרך שלו היא הדרך האמיתית, ומי כמו בנו 
וידוע שאמר החת"ס לבניו היה לכם סבא רבי עקיבא אייגר, ואני אומר לכם 
שלא ללמוד בדרך הלימוד שלו אלא בדרך הלימוד שלי. כנודע לכל בר בי רב 
שיש חילוק ביניהם בדרך הלימוד. רעק"א אמר לבנו רבי שלמה שילך בדרכו, 

מנהיג הקב"ה את צדיקיו. הגם ששניהם  והחת"ס אמר לכת"ס שילך בדרכו. כך
יודעים שהקב"ה הראה גם לשני שהדרך כמותו, אך כיון שהראה לחת"ס 

 נהרו פניו כשקרא כתב רבנות של הכת"ס בפרשבורג.   שדרכו אמת, לכן
אע"פ שמצאנו בשלשלת הנהגת ישראל שלא תמיד הבנים הלכו כדרך   

ברת מאב לבן. כמו בשושלת הנהגת האב, מ"מ יש כלליות תמונת ההנהגה העו
בריסק שידוע שיש איזה הבחנה כללית שמקיף כל רבני בריסק, אעפ"כ כל 

 אחד מהם הוא ענין אחר לגמרי.   
וכן בתלמידי הבעש"ט והמגיד זי"ע ,לכל אחד יש דרך בעבודת ה', מ"מ יש  

תמונה כללית המחברת. וכן הוא הדין בשו"ע שכשמסתלק מנהיג ישראל, 
נו ממלא מקומו בשלימות ויש גדולים ממנו מחכמה, דין הוא אע"פ שאין ב

שישב הבן על כסא אביו. [נחלקו אחרונים אם הדין הוא לגבי רבנות או גם 
נמצא שמה שאמר משה רבינו 'אתבע  לגבי אדמורות] וכיון שנפסק כך בשו"ע

נא' שוכח לגמרי שיש 'צרכי'.  צרכי' אין זה רצון עצמי, צדיק זה שאומר 'מחני
לא צורך התורה היא, צורך ישראל הוא, להמשיך הנהגת ישראל כדרך א

 שהראה הקב"ה למשה רבינו שזהו הדרך האמת.  
נימא,  נון ילך בדרכו הוא, ולא ישנה כמלא עד שאמר לו הקב"ה שיהושע בן 

וממילא שמח משה ולא תבע יותר שינהגו בניו אחריו. וכמ"ש במדרש שמואל 
רה ליהושע ויהושע לזקנים', מדוע אין כתוב 'משה קיבל תורה מסיני ומס

'מסרה' בין יהושע לזקנים? כי מסרה היינו כדבר הנמסר מיד ליד בלי שום 
שינוי, לאחר מכן יש קבלה מדור לדור, מסירה הוא מצד המוסר, מקבל הוא 
מצד המקבל. רק בין משה ליהושע היה חידוש זה שלא היה שינוי כלל, 'מסרה 

והמקבל בטל בתכלית, וכמ"ש רש"י' כי ידעתי אחרי  ליהושע' המוסר קיים
מותי כי השחת תשחיתון', כל ימיו של יהושע לא השחיתו, כי כל זמן שיהושע 

 קיים, הרי הוא כאילו משה קיים.   
ונמצא עתה שלא היה הוה אמינא ומסקנא, לא היה רצון במשה שלא כרצון  

ם שינוי בהנהגתו כלל. השי"ת ,אדרבה גם זה וגם זה נתן לו, שלא יהיה שו
ובבחינה הכללית נמשך הדבר עד היום הזה, אתפשטותא דמשה בכל דור 
ודור. כי תפילת משה 'יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה' לא 
היתה תפילה רק לדורו, אלא לדורות עולם עד משיח צדקנו שכבר גילה האור 

 אמן.  במהרה בימנו החיים הק' שהוא יהיה משה רבינו בעצמו, שיתגלה 
 (הגרמ"י רייזמן שליט"א)

    

 בדרך הדרוש  

 (כה, יא) הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס
 וכי, ותמוה שכרו שיטול בדין) א, כא ר"במדב( במדרש

 דאיתא ל"ונ, שכרו יטול אלעזר בן שהוא בשביל דוקא
 וטוב וצדיק לו ורע צדיק מה מפני משה אמר') ז דף( בברכות

 בן צדיק לו ורע צדיק צדיק בן צדיק לו וטוב צדיק ומשני לו
 צדיק בן צדיק אהרן בן אלעזר בן פנחס ש"א והשתא' וכו רשע
 (מדרש יונתן) :ודוק שכרו שיטול בדין

 בני מעל חמתי את השיב הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס
 ל"נ. שכרו שיטול הוא בדין] א, כא רבה[ במדרש. ישראל
 יקלקל ו"ח פן כי הזה בעולם רשכ משלם אין ה"הקב דהנה
] יח, ה אבות[ ל"חז אמרו אלא. ויבעט ישורון וישמן דרכו

 ברבים' ה קידש ופנחס, לידו בא חטא אין הרבים את המזכה

 יקלקל שלא בו ובטוח מיד שכר לו להנתן ויוכל, הרבים וזיכה
 קנאתי בקנאו חמתי השיב אלעזר בן פנחס ש"וז. דרכו

 לו נותן הנני לו אמור לכן, מיד שכרו שיטול בדין ולכן, בתוכם
 :שלום בריתי

 (כתב סופר)
 ע"ר אמר' בגמ (כז, א) איתא חפר בן צלפחד בנות ותקרבנה 

 אתה כך ובין כך בין ע"לר א"ר אמר' הי צלפחד זה מקושש
 אותו מגלה ואתה מכסהו התורה הדין את עליו ליתן עתיד
 תמוה והוא צדיק אותו על לעז מוציא אתה כדבריך אינו ואם

 ע"דלר ל"ונ נתכוין ש"לש דצלפחד סבר ע"ר דילמא מאוד
 אמר' בגמ דאיתא נתכוון ש"לש שלא דהמקושש ל"צ כ"ע
' התוס והקשה מעולם אדם נהרג לא בסנהדרין הייתי אלו ע"ר

 את שאל' דהי' התוס' ותי למימר מצי הוי מה שבת בחילול
 וקשה שלם או' הי טריפה אם המחלל את הראיתם העדים

 קשה מחייב לא הוא טריפה אם ע"דלר אמת זו הסברא אם
 והלא לשמים דכונתו למימר מצי האיך עצמו מקושש על

 יפלו ופגריכם למשה ה"הקב כשאמר' בתוס ב"ב' במס איתא
 המקושש והלך בעולם תורה ואין עצה שאין ישראל וסברו
 ומצות תורה שיש ישראל ויראו אותו שיהרגו כדי שבת וחילל
 נוכל האיך אותו הורגין אין ע"דלר אמרינן אי ז"פול בעולם
 ושפיר נתכוון ש"לש דלא ודאי אלא לשמים שכוונתו לומר
 את עליו ליתן עתיד אתה כך ובין כך בין לדבריך הגמרא אמר
 היטב.    (מדרש יונתן) ודוק הדין



 

  

- 

ֶרען,  ל ַהּבְ ִהְתַלֲהבּות ִעם ּכָ ִהיא ּבְ ׁשֶ ה ּכְ ִפּלָ ּתְ
ר  זֶּ ּוִמי עֹוד ְמַדּבֵ ׁשֶ נָ ם ִע ה ּכְ ּוָ דֹוָלה ַוֲחׁשּוָבה  ה,ּכַ ּגְ

ִהיא ְמֹאד, ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות, ֲאָבל ֶזה ַמְתִאים 
ה ַמְדֵרָגה זֹו. ַאְך ַמה ֶאֱעׂשֶ הּוא ּבְ ֲאִני  ְלִמי ׁשֶ

ֲעַמִים ֲאִני ַמְתִחיל  ַעם ְולֹא ּפַ ּלֹא ּפַ ֵפל, ׁשֶ ָ ַהׁשּ
ל,  ּלֵ ֲאִני ִמְתּפַ ְכָלל ׁשֶ ֶאְמַצע ַוֲאִני ׁשֹוֵכַח ּבִ ַלֲחלֹום ּבָ

ל  ּלֵ ן ִמְתּפַ ֲאִני ּכֵ י ַהִהְתַלֲהבּות ּוְכׁשֶ ּנִ ִהיא ִמּמֶ
ְגְמרּו ֶאת ָוָהְלָאה,  ּיִ ה ָלֶרַגע ׁשֶ ַוֲאִני ַרק ְמַחּכֶ

הַהּתְ  ָנה?!ִפּלָ ּוָ ר ַעל ּכַ ְכַלל ְמַדּבֵ  , ּוִמי ּבִ
ֵלמּות  ֶרְך ִלׁשְ ַאְך זֹאת ָעֵלינּו ִלְזּכֹר, ַהּדֶ
ֵלמּות, ַאף ֶאָחד  ְ ֶרְך חֶֹסר ַהׁשּ ָהֲעבֹוָדה עֹוֶבֶרת ּדֶ
ְדֵרגֹות  יַע ַלּמַ ם ּוְכֵדי ְלַהּגִ ּלָ לֹא נֹוַלד ֻמׁשְ

ֶרְך ַהּמַ  ִבים ַלֲעבֹור ּדֶ ְדֵרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ַחּיָ
ל  ּדֵ ּתַ י, ֶאׁשְ ֵמיַטב ְיָכְלּתִ ל ּכְ ּלֵ ְחּתֹונֹות. ֲאִני ֶאְתּפַ ַהּתַ
ִסיָעה  ֲאִני ָיכֹול, ּוְפִסיָעה ַאַחר ּפְ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ׁשֶ

יַע ְלַמְעָלה.  ֶאֱעֶלה ְוַאּגִ
ָבֵאר הַ  ּמְ ְבֵרי ְיֶחְזֵקאל'ּוְכִפי ׁשֶ ֵתנּו 'ּדִ ָפָרׁשָ , ּבְ
ַחת אֶ  ּבַ ל ַהּתֹוָרה ְמׁשַ ְפָלא ׁשֶ ה ַהּנִ ֲעׂשֶ ת ַהּמַ

ָצא ְלַקּנֵא ֶאת ִקְנַאת ה' ְצָבאֹות, ְוָכתּוב  ּיָ יְנָחס, ׁשֶ ּפִ
סּוק  ּפָ ר ִקּנֵא ֵלאלָֹקיוּבַ ַחת ֲאׁשֶ ַמה ֶזה  - ּתַ

א 'ֵלאלָֹקיו' א ּבָ תּוב ֵלאלִֹקים. ֶאּלָ , ַמּדּוַע לֹא ּכָ
ְנָחס לֹא ִהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ  ּפִ ֵדנּו ׁשֶ ּבֹונֹות ְלַלּמְ

ה  ֲעׂשֶ ה ֶאת ַהּמַ ַעְצמֹו ְוַלְחׁשֹב ַהִאם ֲאִני עֹוׂשֶ ּבְ
א  ֵלמּות, ֶאּלָ ְ ָכל ַהׁשּ ְבּתוֹ ּבְ ֶזה ַמה ה: 'ָהְיתָ  ַמְחׁשַ
ו ִריְך ַלֲעׂשֹות ַעְכׁשָ ּצָ ֲאִני ְוֶאֱעשֶׂ  ,ׁשֶ ִפי ׁשֶ ה זֹאת ּכְ

. 'ָיכֹול
ְוָקא ְלִפי  ד ּדַ ל ָאָדם לֹא ִנְמּדָ ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ

 ְ קֹום ַהׁשּ א ְלִפי ַהּמָ י ָהֱאלִֹקים, ֶאּלָ ַלּפֵ ֵלמּות ּכְ
ְוֶזהּו ִנְמָצא. הּוא ּבֹו ב ּצָ ִקּנֵאְוַהּמַ ר ׳ֵלאלָֹקיו׳ֲאׁשֶ

י -ְלִפי ֱאלָֹקיו  - ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּלֹו ּבַ ְדֵרָגה ׁשֶ  ת.״ַהּמַ

 אילולא חטאו -ימי בין המצרים 
ם ימים שנקבעו לתענית עקב הימים י"ז בתמוז וט' באב, ה

המאורעות הקשים שארעו בהם בזמן החורבן. והימים 
שביניהם גם הם ימי אבלות.

כבר בדור המדבר נקבעו ימים אלו לפורענות, בי"ז בתמוז 
נשתברו הלוחות עקב  (ב"א תמ"ח)שנת יציאתם ממצרים 

בתשעה באב שבו המרגלים  (ב"א תמ"ט) החטא. שנה אחריה
ינם אז נגזר על חורבן בית המקדש ביום זה.ובכו בכיה של ח

 מה היה בימים אלו לולא חטאו ישראל.
 י"ז בתמוז

נגמרו ארבעים יום שהיה משה צריך  שבעה עשר בתמוזב
להיות בשמים, ואז היו בני ישראל מקבלים את הלוחות 

.)1הראשונות, ובודאי היה יום זה לחג
לה, עקב החטא התעכבו עד שעלה משה לבקש עבורם מחי

ואז נצטוו בבנין המשכן שבא לכפר על חטא זה. לולא זאת היו 
י"ח תמוז פונים ונוסעים לארץ ישראל. –מיד למחרתו 

 הליכה לארץ ישראל
כ' תמוז הליכה לארץ ישראל. הנה רש"י כתב בפסוק –י"ח

 "אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע"
שה ימים היו שבשלשה ימים הלכו דרך זו, כלומר שתוך של

.)2מגיעים לגבולה של ארץ ישראל
 

ט לישראל י""לא היו על המשנה  ל, ב)תענית (אמרו בגמרא ש וכמ )1
שנתנו בו לוחות אחרונות, על שיום הכיפורים הוא יו"ט , כ""כיוה... 

ואכן אהרן הכהן אמר להם [הרי שיום נתינת הלוחות יום טוב הוא. 
: (תשפב)ה ילקוט פרשת פנחס ורא ]."חג לה' מחר"שלפניו ביום 

קש הקב"ה ליתן י"אמר רבי לוי בכל חדש וחדש [שבקיץ] ב
בסיון עצרת. בתמוז  ,באייר פסח קטן ,לישראל מועד, בניסן פסח

תמוז ואב  והיה בדעתו ליתן להם מועד גדול ועשו העגל ובטל
ואלול, ובא תשרי ופרע להם ראש השנה ויום הכפורים והחג" (אולי 

שנתנו בו לוחות אחרונות, הוא תמורת י"ז בתמוז שבו היו יום כיפור 
: (דף ס, א)ח כי תבוא "ראה זו) 2. )צריכים לקבל לוחות ראשונות
מסעות עד שהגיעו לסיני. ורצה י"ב כשיצאו ישראל ממצרים, נסעו 

ששלשים מסעות אחרים, שיהיו הולכים אותם בשלשה  הקב"ה
מסעות בכל י' . "ת ימיםויסעו מהר ה' דרך שלש"ימים. זהו שכתוב 

יום, כיון שחטאו גרמו שיהיו נוסעים אותם בשלשה עשר 
הראשונים, ומשום זה לא נכנסו לארץ, עד שנסעו שלשים מסעות 

 ."אותיות, כמו במעשה בראשיתמ"ב שלם סוד השם של נאחרים, ו

 המשך בעמוד השלישי



 

 

אליהו אשר  פנחס הוא ָׁשלֹום. ְּבִריִתי ֶאת לֹו נֵֹתן ִהְּנִני
 יעשה שלום בתורה, ויתרץ את הקושיות והאבעיות.

 פנחס) (אמרי 
 

ָצרֹור ֵאת ַהִּמְדָיִנים ִּכי צְֹרִרים ֵהם וגו' ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל 
עשרים השנאה למדינים תהיה לא על  .ְּדַבר ְּפעֹור

 - שמתו, אלא על שהחטיאו אתכם וארבעה אלף
 (אלשיך הק') .

 
הפה של לומדי התורה,   .ְלֻפָּוה ִמְׁשַּפַחת ַהּפּוִני

צריך להיות נקי ומפונה מדברי בטלה  
 (אור החיים) .‘'כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת

 
ות לצדיק על ידי שנותנים מע ְיִביֵאם. ַוֲאֶׁשר יֹוִציֵאם ֲאֶׁשר

הוא ממשיך עליהם השפעות טובות, וזה בקש משה 
שיוציא מהם ממון  שימנה עליהם מנהיג 

יביא להם כל מיני ברכות  ועל ידי זה 
 (אוהב ישראל) וישועות.

 
 ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹר ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהםה' ַוְיַדֵּבר 

סופי תבות תורה, לומר  א צ לאמ מש .ֶאת ָקְרָּבִני
 (בעל הטורים) שהעוסק בתורה כאילו הקריב קרבן.

 
 בני נתקרבו סיני בהר ִסיַני. ְּבַהר ָהֲעֻׂשָיה ָּתִמיד עַֹלת

 שבני העשיות בכל לכן עולם, לדורות ת"להשי ישראל
 סיני. הר מעמד של מעוררים הכח םעושי ישראל

 ת אמת)(שפ 

   

 מחלוקת גורמת צינון בעבודת הצדיקים
ר ִצין יֵּשׁ  .ֵהם ֵמי ְמִריַבת ָקֵדׁש ִמְדּבַ ׁשֶ ת ַמְחלֹקֶ  ּכְ

עֹולָ  רוּ ם ּגֹוֵר ה זֶ  םּבָ עֹולָ ד ּפֵ ְחלֹקֶ , םּבָ יָע ת ְוַהּמַ ּפִ ה ַמׁשְ
יִקים אֹוָת ל עַ  ֲאִפּלוּ ה ְלָרָע  ם וּ שׁ ם ָלהֶ ן ֵאיר ֲאשֶׁ ם ַצּדִ
ָכךְ ת, ַמְחלֹקֶ  ְלאֹוָתהּ ר ֶקשֶׁ  הֵ  ּבְ ִנים ׁשֶ ּבּוֵר ת אֶ ם ְמַצּנְ י ּדִ

ִפלָּ ה ַהּתֹוָר  הֶ ה ְוַהּתְ ּלָ ם ֲעֵליהֶ ה ׁשֹוֶר ן ְוֵאי םׁשֶ
ְמחָ ת ִהְתַלֲהבוּ  ָפסוּ ז ָהֶרמֶ ה ְוזֶ . הְוׂשִ ֵהם ֵמי ק "ּבְ

יֵּשׁ י ְיֵד ל ַע ת" ְמִריבַ  ם גַּ " ָקֵדשׁ ה, "ּוְמִריבָ ת ַמְחלֹקֶ  ׁשֶ
יל ֵאצֶ  דֹוׁשִ יִקים ַהּקְ ּדִ ה ַהּתֹוָר י ִדּבּוֵר ן" ִציר ִמְדבַּ ם "ְוַהּצַ

ִפלָּ  הֶ ה ְוַהּתְ ּלָ ר ִמְדבַּ  ָקֵדשׁ "ר לֹומַ  ֵישׁ ן ְוכֵ  .םִמְצַטְנִני םׁשֶ
ּבּוִרין" ִצי ים ַהּדִ דֹוׁשִ   ם.ִמְצַטְנִנים ַהּקְ

  )מנחם מענדיל מקאסובלהרה"ק רבי  אהבת שלום( 

 

ָח  ינ¿ ƒיס ּפ ƒב ע¡ ּסוּ ר ‰∆ נ≈ ָ‰רּוַח ˙ ּ‚ַ ּב¿ ƒי מ
ָר‡≈  ¿ׂ̆ ƒל י 

יב ֶאת  ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ּפִ
, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מֹוִנים ֶאת ָחְדֵׁשיֶהם ַלְּלָבָנה. ֲחָמִתי

ְוָהִעְנָין ִהיא . ְלֻעַּמת ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשּמֹוִנים ַלַחָּמה
ְוַגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל , יָון ֶׁשַהְּלָבָנה ִמֲעָטה ֶאת ַעְצָמּהּכֵ 

ה ַוֲעָנוָ ְמַמֲעִטים ֶאת ַעְצָמם ְוֵיׁש ָלֶהם ַהְכָנָעה 
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן . ל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹותְלכָ ֶׁשִהיא ֹׁשֶרׁש 

ַהַחָּמה ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ְּבָתְקָּפּה ּוְגבּוָרָתּה ְּכמֹו 
ְוִהֵּנה ַצִּדיק . ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַּגּסּות ָהרּוחַ , ֶׁשִּנְבְרָאה

"ד הּוא ִּבְבִחיַנת יּו, ֶׁשהּוא ָׁשֵפל ְּבֵעיֵני ַעְצמוֹ 
ָלֵכן ִנְכַּתב ִּפיְנָחס ִעם , ֶׁשִהיא ַהְּקַטָּנה ֶׁשְּבאֹוִתּיֹות

ְלהֹורֹות ֶׁשָּכל ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָעָׂשה ָהָיה ִמּתֹו י' 
ּוְבָכ ִהְׁשִּפיַע ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ִמַּדת , ִׁשְפלּות ְוַהְכָנָעה

ְוֶהֱעִביר ֵמֶהם ֶאת ַּגּסּות , ַהַהְכָנָעה ְּבִחיַנת ְלָבָנה
יְנָחסְוֶזהּו . ָהרּוַח ְּבִחיַנת ַחָּמה יב "ד, ִעם יּו ּפִ ֵהׁשִ

ֵמַעל  'ַחָּמה'ֶׁשֵהִׁשיב ְוֶהֱעִביר ְּבִחיַנת ֶאת ֲחָמִתי 
 .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 
"בדין  :במדרש ן.ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהֹּכֵה 

הוא שיטול שכרו". לכאורה הרי אין הקב"ה 
מקפח שכר כל בריה, ומה החידוש פה שבדין 

. הפרי מגדים כתב הטעם דשכר שיטול שכרוהוא 
שיו לא ומצוה בהאי עלמא ליכא, משום ד'הן בקד

הרי יש לחשוש שמא  ואיך יקבל שכר 'יאמין
יתהה ויתחרט על הראשונות וכל המצוות לא 
תזכרנה עוד. בזוהר כתוב שמי שמת וחיה בדרך 

והנה איתא  .נס שוב אין יצר הרע שולט בו
ממנו מעשה פרחה שכאשר עשה פינחס את ה

. נמצא כיון נשמתו ונכנסה בו נשמת נדב ואביהוא
שפרחה נשמתו הרי מובטח הוא שלא יחטא עוד, 

. בהאי עלמאכבר עכשיו  והוא יכול לקבל שכרו
פנחס בן אלעזר בן אהרן "זהו כוונת המדרש ו

בן 'בתחילה היה כמבואר בזוהר , ש"הכהן
אך משנכסה בו נשמת נדב ואביהוא הוא  'אלעזר

כיון שכן שפרחה ממנו נשמתו , והכהן' בן אהרן'
 .בעולם הזה בדין הוא שיטול שכרו -

  )גרשון שטערן אב"ד מאדלהג"ר  (ילקוט הגרשוני 



 

 

ִּכי צְֹרִרים ֵהם ָלֶכם ם ָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים ְוִהִּכיֶתם אֹוָת 
לכאורה   .רְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹו

למה לא אמר על אשר הזנו אותם אחר בנותיהם, 
אלקיהם ' שאמרדהרי זו היתה עיקר עצת בלעם 

ש לומר, דהנה בכל . וי'של אלו שונא זימה
העבירות לא מצינו שהמסית יהא חייב, רק מסית 
לעבודה זרה חייב מיתה. והטעם כי בכל עבירה 
המסית יכול לטעון שלא היה צריך לשמוע לו, כי 
דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, והיה 

בעבודה זרה שהוא כפירה  אבל לו לשמוע לה'. 
טענת דברי הרב בעיקר, אינו יכול לפטור עצמו ב

ודברי התלמיד, כי אדרבה הוא טוען שחלילה 
ולכן היתה עצת האליל הוא הרב, לכן הוא חייב. 

בלעם להחטיאם גם בעבודה זרה אל אף שעיקר 
מטרתו היתה להחטיאם בבנותיהם כי אלקיהם 
שונא זימה, כי מאחר שיכפרו בעיקר כבר לא 
יהיה להם טענת 'דברי הרב ודברי התלמיד דברי 

שומעין', וכך יקל עליהם לחטוא גם  מי
לכן אמר הקב"ה "אשר נכלו לכם על בבנותיהם. 

שזה דבר פעור", שהסיתו אותם לכפור בעיקר, 
 .היה הגורם העיקרי לחטוא בבנותיהם

 )הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ (תפארת יהונתן 

ים ָאִבינּו ֵמת ַּבִּמְדָּבר ְוהּוא א ָהָיה ְּבתֹו ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִד 
יש להבין מה ענין להזכיר כאן  ח.ַעל ה' ַּבֲעַדת קַֹר 

עדת קרח, מה משנה אם מת בגלל זה או דבר 
אחר. ויש לומר דכתוב במדרש על הפסוק 'וירדו 

חיים וקיימים עד עכשיו. והנה  - 'להוחיים שא
איתא בגמרא שבנות צלפחד חכמות היו ובאו 
בטענה 'תנה לנו אחוזה' שאנו חשובים כבנים, 
ואם אין אנו חשובים כבנים תתייבם אמנו. לפי זה 
אם היה אביהם בעדת קרח לא היה מקום לטענת 

אינם חשובים אפשר לומר שהמה נפשך, דלעולם 
ואף אסורה יבום כבנים, אבל אמם אינה צריכה 

להתייבם שהרי עדת קורח חיים וקימים. לכן 
 - "בעדת קרח כי בחטאו מת"אמרו שלא היה 

ן נאילא יש להם טענה שאם , ממיממש 'מת'
 .םכבנים תתיבם אמ ותחשוב
להגה"ק רבי גרשון  פרשת קרחתפארת הגרשוני (

[תלמיד הב"ח ה'מגיני שלמה' וה'צמח  אשכנזי אב"ד וויען
 )שו"ת 'עבודת הגרשוני' נפטר שנת תנ"ג] לצדק' (הראשון); בע

אחד מבעלי נתפס  ה לופאטין שבגאליציאבעיר
 ידעעבירה חמורה, תלמיד חכם אחד שבהבתים 

ניגש לאותו בעל הבית ואיים עליו  המעשהעל 
בחומר שיעזוב את העיר במהרה ולא יהין להראות 

שאותו נודע להם כמה מאנשי העיר בה פניו עוד. 
בגין העבירה שעשה,  "חב גורש על ידי אותו ת"בעה

משפט  הקימו קול מחאה היתכן שאחד יקום ויעשה
היה צריך להעניש אותו בעל  הרי, על דעת עצמו

בפני קהל ועדה למען ישמעו ויראו. כששמע עבירה 
רב העיירה את הטענות אמר כי מצינו אצל פינחס 

ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי שהקב"ה הבטיח לו 
שעל פינחס קמה כעסם גם של בעלי כיון ,  םָׁשלֹו

ם שרצו לעשות העבירה, וגם של הקנאים המדומי
. , לכן היה צריך ברית שלום'סחורה' עם הסיפור

מה ככוונתו של פינחס היתה לגמור את הסיפור ו
[בפרט שיותר מהר, כדי שלא ישיחו בה יותר מדאי 

בהם בכוונות אוהבים לדוש העבירות שאנשים  יבסוג
 , וזוהי קנאות אמיתית.]וד"לטהורות כביכול, 

 מ
בעל הלוי פנחס  בימי כהונתו של הגה"ק רבי

בפראנקפורט, נתמנה שם חזן חדש  'הפלאה'ה
ונקבע לו כמה יהא שכרו. יום אחד נודע כי שכר 
הרב הוא יותר משכרו, בא אל הגבאים ודרש בעזות 
שיש להשוות את שכרו לשכר הרב, נענה אחד 

"עושה מעשה מהגבאים והמליץ עליו מאמר חז"ל: 
מבקש "ושכל תפקידו הוא רק לזמר,  - 'זמרי'"
 ?'פנחס'" רבישכר כ

 המשך מעמוד ראשון      

כיבוש וחילוק. בגלל המרגלים נגזר  ה' אב-כ"א תמוז
עליהם ש"יום לשנה תשאו את עונתיכם", אם כן לולא 
החטא במקום י"ד שנה של כיבוש וחילוק הארץ היו עושים 

זאת בי"ד ימים.

 שלש מצוות
'שלש מצות נצטוו ישראל  )סנהדרין כ, ב( אמרו בגמרא

 של זרעו ולהכרית מלך, להם להעמיד לארץ: בכניסתן

עמלק, ולבנות להם בית הבחירה'. אם יתחלקו הימים 
יום  ז' אב יום העמדת מלך. ו' אב הבאים כל אחד למצוותו:
יום בנין בית המקדש. כי  ח' אב הכרתת זרעו של עמלק.

לעתיד, והיה לולא החטא היה מיד נבנה בית המקדש שיהיה 
חג חנוכת בית המקדש.ט' באבנבנה דרך נס.

 נהפך לאבל מחולינוועתה בעוונותינו ועוונות אבותינו 
יה"ר שנזכה במהרה לתיקון השלם שיחזור הכל  .)איכה ה, טו(

יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה לקדמותו והצומות 
 .כמו שהיו צריכים להיות )זכריה ח, יט( עדים טוביםוולמ



 

 

  םִּנְסָּתִרי"י ַּב ֲאִר 
 ִּכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ת ַוֲהָפַצ ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִּגּלּוי 

 ֵסֶדר ְּכתּוִבים
ָהֲאִריַז"ל א ָהָיה אֹוֵמר ְּדרּוִׁשים ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת 

ָּים, ֶאָּלא ְּבָכל ַּפַעם ָהָיה ּדֹוֵרׁש ְלִפי ִעְנַין ְונֹוֵׂשא ְמֻס 
ְלִפי ִעְנַין ַהיֹום אֹו ַהְּזַמן, אֹו ְלִפי ַהִּגּלּוִיים ֶׁשִּנְתַּגּלּו לֹו 

ָאז ִמן ַהָּׁשַמִים, ּתֹו ְּכֵדי ַהְּדרּוִׁשים 
ִּגיָלה ָלֶהם ַּכּוָנֹות ֶׁשֵּיׁש ְלַכּוֵן ְּבִמְצוֹות 

ע ְּדרּוׁש ַעל ׁשֹונֹות, ְוִלְפָעִמים ְּבֶאְמַצ 
ִעְנַין ֶאָחד, ֵּבֵאר ָלֶהם ֶּדֶר ַאַּגב סֹוד 

 ֶׁשל ִעְנָין ַאֵחר.
ַהְּכָתִבים ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ַחִּיים ְּבֵעת 
ַהִּׁשעּוִרים ָהיּו ַּבֵּסֶדר ֶׁשָּׁשְמָעם, ְוַעל ִּפי 
רֹוב ִנְכְּתבּו ְּבִקּצּור ְוָראֵׁשי ְּפָרִקים. 

ָּמה ְּפָעִמים ְּכָתִבים ֵאּלּו ֻמְזָּכִרים ּכַ 
ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י, ּוְמֻכִּנים ַעל ָידֹו 
'ֻקְנְטֵרס ַהִּקּצּור', ֵּכיָון ֶׁשָהיּו ְּכתּוִבים 

 ְּבִקּצּור ּוְבָראֵׁשי ְּפָרִקים.
ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרּבֹו ִהְתַיֵּׁשב ַרִּבי 
ַחִּיים ִלְכּתֹב ֵמָחָדׁש ֶאת ּתֹוַרת ַרּבֹו, 

ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת ְלִפי ֶׁשִּתְהֶיה ְּבנּוָיה 
ִעְנָיִנים ְונֹוְׂשִאים, ְּכֶׁשַהָּבִסיס ָהִעָּקִרי 
ְלִפיֶהם ָּכַתב ָהָיה 'ֻקְנְטֵרס ַהִּקּצּור'. 

ֵסִרים ֲעֵליֶהם ִהְׁשִלים ֶאת ַהְּדָבִרים ַהֲח 
 ֶׁשֹּלא ָהיּו ְכתּוִבים ֶאָּלא ְזָכָרם ְּבַעל ֶּפה.

ַעְצמֹו ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשֹּלא ָׁשַמע ְּב 
ֵמַרּבֹו ִהְׁשִלים ִמִּכְתֵבי ְׁשָאר 
ַהַּתְלִמיִדים, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַצֵּין ֶׁשֶּזה 

 ִמִּכְתֵבי ַהַּתְלִמיִדים.
 ‘ַמֲעֶׂשה ַה'ַּת"ר ְנָיִרים

ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ִּבְצַפת ְּבאֹוָתּה 
ְּתקּוָפה ָהָיה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן נּון, הּוא ָהָיה 

ת ַהִּדין ְורֹאׁש ְלָכל ַהְּיִׁשיבֹות, ַאב ֵּבי
ְוָהַאֲחַראי ַעל ָּכל ַהֶהְקֵּדׁשֹות 
ֵמַהְּתרּומֹות ֶׁשהּוְבאּו ֵמחּוץ ָלָאֶרץ, 

 ְּבנֹוָסף ַעל ֱהיֹותֹו ָעִׁשיר ָּגדֹול ְּבָממֹון.

                                                      
רי"ט ופסקי מהתשובות (הנדפס ב "טַהַּמֲהִריי ְּבִכְתבֵ  1

ן ְלַצֵּיֵיׁש. ת שמ"הִּבְׁשַנג ֶנֱהַר ן נּון ֶּב ְיהֹוֻׁשַעי ֶׁשַרִּב א מּובָ החדשים)

ִעם ָּכל ַּגְדלּותֹו, ָהָיה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַמְׁשִּפיל ֶאת ַעְצמֹו 
ַּמֲהְרח"ּו, ְונֹוֵׁשק ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוְמָׁשֵרת ִלְפֵני ַרֵּבנּו ַה 

אֹותֹו ְּכֶעֶבד ִלְפֵני ַהֶּמֶל, ְוָתִמיד ִנָּסה ְלַפּתֹותֹו ְוִלְמצֹא 
ֵחן ְּבֵעיָניו ֶׁשּיֹוִאיל ְלַלְּמדֹו ֵמאֹוָתּה ָחְכָמה ַהְּצפּוָנה 

 ִעּמֹו, ִמַּמה ֶׁשִּקֵּבל ֵמַרּבֹו ָהֲאִריַז"ל.
ָתיו ֶׁשל ַמֲהְרח"ּו ִנְתַלּוָה ֵאָליו ַרִּבי ְּבָכל ַמְסעֹו

ְיהֹוֻׁשַע ְלָׁשְרתֹו, ִמְּירּוָׁשַלִים ְלִמְצַרִים, ַוֲחָזָרה 
ִלירּוָׁשַלִים, ּוִמָּׁשם ְלַדֶּמֶׂשק. ְוִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ַמֲהְרח"ּו 
ְלָלְמדֹו, ַא הּוא ָעָנה לֹו ֶׁשֲעַדִין א ִנַּתן ְרׁשּות ִמן 

 ַהָּׁשַמִים.
ַׁשב ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוִהְמִּתין ְלֵעת יָ 

ְמצֹא, ְוִהֵּנה ְּכֶׁשָּׁשָהה ַמֲהְרח"ּו ְּבֵבית 
ָאִחיו ר' מֶֹׁשה ָחָלה ְלֶפַתע ְוָנַפל 
ָּכ ְלא  ְלִמְׁשָּכב, ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ָׁשַכב
ַהָּכָרה. ֶהְחִליט ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְלַנֵּצל ֶאת 

ים ּוְלהֹוִציא ְׁשַעת ָחְליֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחּיִ 
ֵמַהְּכָתִבים ֶׁשְּבָיָדיו, ּוָפָנה ֶאל ר' מֶֹׁשה 
ֲאִחי ַרִּבי ַחִּיים ְוִׁשֲחדֹו ִּבְסכּום ִנְכָּבד 

ְזהּוִבים ְּכֵדי ֶׁשּיֹוִציא לֹו  םיִּׁש ֲחִמ ֶׁשל 
ִמן ַהְּכָתִבים. ָהַל ר' מֶֹׁשה ְוהֹוִציא לֹו 

 ַּדִּפים ִמן (=ת"ר)ְּבֵהָחֵבא ֵׁשׁש ֵמאֹות 
 ַהְּכָתִבים. 

ָׂשַכר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵמָאה סֹוְפִרים, ָּכל 
 ֶאָחד ֵמֶהם ֶהְעִּתיק ִׁשָּׁשה ַּדִּפים, ְּבתֹו
ְׁשָׁשה ָיִמים ִנְגְמָרה ַהַהְעָּתָקה. 
ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ִמַּיד ִעם ִסּיּום 
ַהַהְעָּתָקה ְוַהְחָזַרת ַהְּכָתִבים 

ַחִּיים ִויָטאל  ִלְמקֹוָמם, ִהְתעֹוֵרר ַרִּבי
 .1ְוָחַזר ִלְבִריאּותֹו

ֵמָאז ִנְתַּפְרְסמּו ַהְּכָתִבים ֵּבין ַחְכֵמי 
ַהַּקָּבָלה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוֵהם ְמֻכִּנים 
'ְּדרּוֵׁשי ַהַּת"ר ְנָיִרים'. ַחְכֵמי ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל ִסְדרּו ֶאת ַהְּכָתִבים ֵמַהֲעָתקֹות 

ָׁשה ְסָפִרים: 'ֵסֶפר ֵאּלּו ְוִחְּברּו ֵמֶהם ְׁש 
ַהְּדרּוִׁשים' 'ֵסֶפר ַהַּכּוָנֹות' ְו'ֵסֶפר 
ַהִּלּקּוִטים'. ְסָפִרים ֵאּלּו ֵאיָנם ְמֻסָּדִרים 
ָּכָראּוי ֵּכיָון ֶׁשֲעַדִין ָהיּו ְּבֶאְמַצע ֲעִריָכה 
ִמֻּקְנְטֵרס  ְוֶחְלָקם ָהיּו ַרק ִקּצּוִרים

 יָטאל ְלַעְצמֹו.ַהִּקּצּור ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ַחִּיים וִ 

ת, רּוְּׁש ִהְתַק ר ְׁשַט ל ַע ם ְמֻקָּבִלי םִע ד ַיַח ם ָחתּוה ָהיָ  ְיהֹוֻׁשַע י ַרִּב י ּכִ 
"י.ָהֲאִר י ִמִּדְבֵרם ְלַפְרֵסא ֶׁשֹּלִהְתַחְּיבּוָּבּה

 יהושע בן נוןרבי מצבת 
נמצא לאחרונה בין מצבות קבורה

על המצבה רשום:של אותו דור. 
זאת המצבה לרופא מובהק"

יהושע ן' רבנו) (כבוד ר'החסיד כ
 ."(נשמתו עדן) נון נ'ע

מדובר בר' יהושעאם אכן נ.ב. [
, לפלא הוא שלאבמאמר המוזכר

תארי כבוד כמושום נזכר עליו 
 וכדו'].ישיבות ראש האב"ד 

 il.comalyayin.tsfas@gma  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת
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  נפלאיםים ליקוט
 פנחספרשת 

 
 "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" (כה, יא)

הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי  ,תולפי שהיו השבטים מבזים או
 )רש"י( לכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן ,רהאמו עגלים לעבודה ז

שיש לו סבא אהרן, והקושיה מתבקשת מאליה, מה עוזר לנו 
בא השני שפיטם עגלים האם זה מפחית את חלקו של הס

 לעבודה זרה?
מתרץ הגאון רבי יואל מיארטשוב זצ"ל (הובאו דבריו ב"טללי 
אורות" של הרב קלר) שהתורה באה לומר שבח גדול על פנחס. 
כי אמנם יש לו את התכונות שירש מסבו שפיטם עגלים לעבודה 

תורה, עבד על עצמו ועל מידותיו עד זרה. אך הוא, מעידה ה
שנהיה צדיק גמור המיוחס רק אחרי אהרן, ואם כן שבח גדול הוא 

 שהצליח לשעבד את עצמו עד שהגיע לדרגה זו. ,לו
 

     "לכן אמר הנני נותן לו את בריתי שלום" 
 (כה, יב)

בלשון "אמור", משמע שהדגיש הקב"ה למשה רבנו, שילך הוא 
 ישרו ולבשר לו על שכרו.  עצמו לומר לפנחס על

באר רבי יצחק מוולוז'ין על דרך משל: שר מלחמה אחד, בעמדו 
 בעת הקרב, לא ידע כיצד להיחלץ מן המערכה. 

בא איש חיל מתוך ההמון, והורה לו את הדרך, ובכך נצלו כולם. 
הרי ראוי הלה לקבל שכר מאת המלך, בעוד אותו השר ראוי 

ציווה המלך שאותו השר, הוא  לעונש ולפגיעה בכבודו. על כן
עצמו יתן לגבור החיל את מתנתו של המלך, ובכך יתקיימו שני 

 הדברים: איש החיל יקבל שכרו, והשר יבוא על ענשו. 
כך, מחמת שרפו ידיו של משה בעת שראה את העם בחטאו, 
ולא עשה דבר כדי למנעם מכך, בעוד פנחס התחזק והגביר 

שהוא  –"לכן אמור"  טווה משהחיילים לשמו יתברך, על כן נצ
 נחס על גמולו ושכרו מהשם יתברך.עצמו יאמר לפ

 (העמק דבר) 
 

 "הנני נותן לו את בריתי" (כה, יב)
רבינו החת"ס היה מוהל מומחה, ומל מאות ילדי ישראל. גם לעת 

זו, אלא שבשנותיו האחרונות היה מסתייע  זקנתו המשיך במצוה
 בדרך כלל על ידי חתנו הגה"ק רבי דוד צבי עהרנפעלד.

ביום א, יב כסלו שנת תקצ"ח, כאשר מל רבינו את הילד עקיבא 
שלימים היה לגאון וצדיק מפורסם, בעל "לב  -יוסף שלעזינגער 

חתנו לא נכח במקום. משראה רבינו כי איננו, מיהר  -העברי" 
 ה את המילה בעצמו עד סופו.ועש

בתום הברית, הניף רבינו את ידיו הקדושות למעלה, ואמר 
ואינני  םיירניפצ"ראו נא רבותי, כי אין לי  בהתרגשות נפלאה:

יכול לבצע את כל פעולות 
המילה בעצמי, אלא שאליהו 
זכור לטוב מלאך הברית עמד 

 לימיני וסמכני".
("ספרא דמלכא" אוצר 

 אמרות החת"ס)

       "לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום" 
 יב) (כה,

 בדין הוא שיטול שכרו (רש"י)
מן הדין אין אדם ראוי לשכר בעד מעשיו, שכן איננו אלא ממלא 
חובתו ובעד מילוי חובה אינו מגיע שכר. אלא השם יתברך עושה 
חסד עם ברואיו ומשלם שכר בעד מעשיהם הטובים. וזהו פשוטו 

גם  –ולך ה' החסד כי אתה משלם לאיש כמעשהו" של הפסוק: "
 זה שמשלם אתה לאיש כמעשהו אינו אלא חסד...

אך במה דברים אמורים, כשעושה אדם דברים שהוא מחוייב 
נחס הלא עשה דבר שהוא "הלכה ואין מורין כן" שותם. אבל פלע

שאילו היה בא לשאול פי בית דין לא היו מחייבים אותו לעשות  –
 מילא מגיע לו שכרו בדין ולא בחסד...זאת, הרי מ

  (בשם החידושי הרי"ם ז"ל)
 

 "תחת אשר קנא לאלהיו" (כה, יג)
דרכו של כל חוטא, להיתלות בזולת ולומר: "ההוא גם כן עשה 

 כך".
יתברך את עשרת הדברות בלשון יחיד, כדי -לפיכך הכריז השם

 שיהא דומה על כל אחד ואחד מישראל, כאילו ניתנה התורה לו
 בלבד ואין לו להשגיח באחרים.

ודאי עשוי היה להשגיח במשה ואהרן ושבעים ווהנה, פנחס ב
מה לי קפים אצבע, לוהזקנים ולומר: אם הם מחשים ואינם נ

זאת לא התחשב -ובכל –שמים יותר מהם? -להיות ירא האיפ
-בכך, כי אם עשה את אשר מצא לנחוץ לעשות לכבוד השם

דומה היה עליו  –קנא לאלהיו"  לפיכך נאמר : "אשר –יתברך 
באותה שעה כאילו רק אלהיו שלו הוא וחובה מוטלת עליו לקנא 

  לכבודו, אף כי איש אינו עושה זאת..
 (חומת אש)

 

"לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום" 
 (כה, יד)

אחרי שהראה פנחס מסירות נפש כזו למען ישראל ותורתו, 
חשש ה' שהעם ישלם לו במחלוקת ורדיפות, כפי שלצערנו אנו 
רואים שמשלמים למנהיגי הציבור נאמנים, לכן הבטיחו שיתן לו 

  את בריתו שלום. 
 (ר' יונתן אייבשיץ)

 

 "ובני קרח לא מתו" (כו, יא)
בילקוט תהילים על הפסוק: "רחש לבי דבר טוב" מובא שבני 
קרח היו במקום ששאול 
פתוחה והאש מתלהטת 
סביבותיהם ולא יכלו 
להתוודות בפיהם, אלא 
שרחש לבם תשובה, וקבלם 

 הקב"ה.

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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גה איך ניצלו והשאלה נשאלת בני קרח שהגיעו עד לשאול המדר

 על ידי שרחש לבם לחזור בתשובה? 
אמר מרן הרב ש"ך זצ"ל היסוד הוא שאדם רוצה להיות קרוב לה' 

הוא משיג את זה מיד, בכל מקום ובכל זמן, ולכן כשבני קרח  –
רצו לחזור בתשובה אפילו שהיו במקום הכי גרוע וכבר לא יכלו 

ובתם לומר בפיהם אלא רק התוודו בלבם, מיד התקבלה תש
 וניצלו.

 מיד משיגים את קרבתו. –כשפונים אל הקב"ה 
 

"ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת 
 השלני" (כו, כ)

כתב רבנו האור החיים הקדוש שרמז בזה, שצריכין ישראל 
להצטער בשביל המשיח ולקוות לישועתו, וזה כוונת הפסוק 

ל המשפחות היו', שכ -'ויהיו בני יהודה', ש'ויהיו' לשון צער 'וי
בישראל צריכים להצטער בשביל משיח, 'לשלה משפחת 

 השלני' מרמז לגואל המשיח הנקרא 'שילה', אשר יבוא לגאלנו.
: 'עד כי יבא שילה, שאליו אנו מקוים יום בפרשת ויחיכותב וכך 

 יום ציפינו לישועה'.
 

 "כן בנות צלפחד דוברות" (כז, ז)
ושוחחו על המוני  ישראל מליפנה-ישבו חסידים עם רבי נחום

ישראל שמשחרים לפתחם של צדיקים, וכל מעיינם -בית
בצורכיהם הגשמיים בלבד. נענה הצדיק ואמר: "כאשר יהודי 

ע"מ שיוכל  –מבקש גשמיות, וודאי שכוונתו היא לשם שמים 
 לקיים מצוות ומעשים טובים ולגדל את ילדיו לתורה ולמצוות".

וביקשו לקבל את נחלת והוסיף: "כשבאו בנות צלפחד אל משה 
ידי העושר -שעל –אביהן, פירש משה את כוונתן לשם שמים 

יוכלו לעבוד את ה'. זה מה שנאמר: 'ויקרב משה את משפטן 
הוא 'קירב' את תביעתן אל ה' ופירשה כשאיפה  –לפני ה" 

 להתקרבות לקב"ה.
זו אכן כוונתן  –ועל כך ענה לו הקב"ה: 'כן בנות צלפחד דוברות' 

 ת".האמיתי
 

"ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן 
 אחיך" (כז, יג)

רבנו האור החיים הקדוש כותב בפרשתינו, שאין ה' יתברך נוטל 
 את הצדיק מהעולם בלי הסכמתו של הצדיק, מחמת ב' סיבות. 

 א. מחמת ידידות ה' עם הצדיק, לכן ה' מגלה לו.
, שימסור ב. כדי שהצדיק יקיים מצוות 'ובכל נפשך' בשלימות

 את נפשו לה' בהכנה וכוונה נכונה.
ובזה מפרש רבנו, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לפני 
פטירתו 'ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך', 

 שכמו שאהרן הכהן הסכים לפטירתו, כך תסכים אתה.
 

 "איש על העדה" (כז, טז)
מרהיב  אתה  איך  "אבי,  סופר":  ה"כתב  בעל  בנו  שאלו  פעם 

בנפשך עוז להשיב לשואלים דבר ה' מיד בבוא השאלה לידך, 
 אפילו בחמורות, ואינך ירא שברוב חיפזון תחטיא את המטרה?"

השיב לו: "ידעתי בני ידעתי כי לא דבר קטן הוא, ושמעתתא 
בעיא צילותא. אבל דע בני, שבכל דור ודור העמיד הקב"ה איש 

האיר להם הדרך, להשיב על על העדה, אשר יצא לפניהם ל
שאלותיהם ולהתיר ספיקותיהם; ויען כי רובם ככולם שואלים 
דבר ה' מפי, נראה בעליל כי מן השמים מסכימים לזה. וברוך ה' 
למדתי ככל הצורך, וכוונתי בלתי לה' לבדו ולא לזולתו, על כן 
אינני חושד לקב"ה שיכשילני ח"ו, ובוודאי יסכים להוראתי. ואם 

הראיה שלי לפסק הדין איננה אמת, מכל מקום הדין לפעמים 
 אמת הוא"! 

 אוצר אמרות החת"ס)–("ספרא דמלכא" 
 

"יפקד ד' אלוקי הרוחות לכל בשר איש על 
 העדה" (כז, טז)

ביאר ה"חידושי הרי"ם" זי"ע בטעות סוברים הבריות, שעם 
התמעטות הדורות יכול העם להסתפק במנהיגים יותר קטנים, 

נכון, ככל שהדור קטן יותר, הוא זקוק למנהיגים ההיפך הוא ה
גדולים יותר. למה הדבר דומה, לאדם החולה שככל שהוא חולה 

 יותר גדול הוא זקוק לרופא גדול יותר.
 

 "אשר יוציאם ואשר יביאם" (כז, יז)
ביקש משה רבינו מאת ה' יתברך כי יפקד על ישראל מנהיג כזה 

הוציאם מבלי שייפקד מהם אשר יביאם מן המלחמה כפי אשר 
 איש, כמו במלחמת מדין שנאמר "ולא נפקד ממנו איש".

 (ליקוטי ריצב"א)
 

 "ונתתה מהודך עליו" (כז, כ)
מביא הספר נפתלי שבע רצון בגמרא איתא (ב"ב עה.) "מהודך" 

ולא כל הודך, זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמה פני  -
 יהושע כפני לבנה. 

קא הזקנים אמרו כך, ונראה על פי מה שכתב וולכאורה למה דו
רבינו חננאל דכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר לא קדשו החודש 
על פי הראיה אלא על פי החשבון משום שלא ראו הלבנה בלילה 

מכח העננים שהיו מכסים את המחנה, ומאחר ולא החמה ביום 
שאותן הנולדים במדבר לא ראו את החמה והלבנה לא היו יכולים 
לומר כן, ורק הזקנים שבדור שהכירו החמה והלבנה קודם שהי' 

 להם ענני כבוד, שפיר היו יכולים לומר כן.
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     "לכן אמר הנני נותן לו את בריתי שלום" 

 (כה, יב)
, על מעשהו פנחסהתורה מתארת את השכר הגדול שקיבל 

 קנאת ה'.  –הנועז 
נשאלת השאלה: לכאורה היו כאלו שהרגו הרבה אנשים שמרדו 

על מנת להבין  עלה בשכרו על כולם?! פנחסבה', מדוע דווקא 
 מה זיכה אותו בשכר כה גדול נביא סיפור שימחיש זאת:

שמעון היה עני מרוד  בעיר רבאט גר יהודי בשם שמעון שטרית,
 שהשתכר בעמל כפיו מהיד לפה. 

יום אחד חשקה נפשו באגרטל יפה שיפאר את ביתו. הוא אסף 
, הוא שם פעמיו פרוטה לפרוטה ומשהצטבר הסכום המבוקש

אל השוק. הוא דמיין לעצמו איך יראה הבית עם האגרטל החדש, 
במהלך כל הדרך אל הדוכן של רחמים בשוק, אך כשהגיע לשוק, 

 הכול נמכר! –לדאבון ליבו, לרחמים לא נשאר מאומה 
"לא נורא שמעון, תבוא בעוד שבועיים אני מקבל סחורה חדשה 

 זעק לעברו רחמים. –ויפה." 
 התחנן שמעון.–בועיים? אין לך משהו למכור לי?!" "מה ש

קח  –רחמים ריחם עליו ואמר לו: "ראה יש לי אגרטל ישן מאוד 
אותו ברבע מחיר מחדש, ובעוד שבועיים אני ימכור לך משהוא 
חדש. האגרטל שרחמים מכר לו היה עתיק מאוד, ושמעון 

 התנחם בו כמוצא שלל רב.
כות לשמעון ראה את שמעון יעקב, העשיר של העיר, שגר בסמי

עם כד הענתיקה והחליט לחמוד לצון, הוא קרא לעברו: "שמעון, 
תן את זה למלך והוא  –אגרטל כזה מתאים לאוצרות המלך 

 ישמח"
 –איזו זכות!!!"  –"לשמח את המלך!  –שמעון לא חשב פעמיים 

ומיד הוא שם פעמיו היישר אל הארמון המלך כשהוא צועק 
 תתנו לי ליכנס למלך, הבאתי מתנה למלך!" לשומרים: "בבקשה

 –"יהודי מביא למלך מתנה  –שנייה היה המום ל ,המלך אידריס
חשב לעצמו. מיד  –אין זה כי אם אגרטל עתיק ויקר עד למאוד!" 

 הוא הורה למשרתיו להביא לשמעון שק מלא מטבעות זהב!
 שמעון חזר לביתו עשיר, ומאז הפך ל"גביר שמעון!"

לשכנו, יעקב העשיר והודה לו על העצה. יעקב שמעון ניגש 
העשיר היה המום, אבל ראש עסקי היה לו, מיד הלך וקנה כד 

 מצופה ביהלומים ואבנים יקרות ושם פעמיו אל ארמון המלך.
המלך התרגש כל כך, וחשב לעצמו: "במה אוכל לגמול טובה 
לאחד שהביא לי מתנה שכזו ובוודאי שלא חסר לו כלום?! "הוא 

 ה למשרתיו להביא לו מחדר האוצרות משהו נדיר ויקר ערך.הור
לא עברו כמה דקות ויעקב העשיר יצא מהארמון עם האגרטל 

 הישן של שמעון.
זכה בשכר כל כך גדול כיוון שמעשהו היה לשם שמים, הוא  פנחס

לא חשב על התועלת שתצא 
לו מזה אלא מה הקב"ה 
ירוויח מזה, ושכרו היה 

  בהתאם.
 

 "כי צוררים הם לכם" (כה, יח) 
צו גרוש כללי, חתום על ידי המנהיג המקומי הוצא ליהודי טהרן, 

 תוך שבוע עליהם לעזוב את המקום וללכת אל הבלתי נודע.
מעשה של  שלה זו נחתה על ראשם של היהודים בגזירה נורא

 אחד מתושבי המקום שהתאסלם.יהודי 
איש לא ידע את נימוקיו ומניעיו, ומומר זה לא הסתפק במעשהו, 

 אלא חיפש דרכים לבסס מעמדו בקרב המוסלמים. 
הוא הרבה ללעוג ליהודים ולמנהיגיהם, ובכל הזדמנות הפגין את 

 נאמנותו לדת האסלם. 
יום אחד השתתף המומר באירוע שבו נכח גם המנהיג האיסלמי. 

ע לבחור בדרך הנכונה, המומר הוצג לפני המנהיג כאיש חכם שיד
כדי להעלות את מעמדו בעיני המנהיג, הפטיר , ודרך האיסלם

 המומר ואמר: "היהדות היא דת בלתי נסבלת". 
 "מה כוונתך"? התעניין המנהיג האסלמי כשהוא קורן מנחת. 
זה? "היהודים אומרים תמיד 'טוב שבגוים הרוג!', הנשמע כדבר ה

על ברכי פתגם זה הם מגדלים את ילדיהם, זוהי הסתה נוראה נגד 
 המוסלמים". 

המומר הבחין כי הצליח במשימתו, פניו של המנהיג אדמו מכעס, 
נחיריו רטטו והוא בקש מן המומר לחזור בשנית על דבריו. לאחר 

 שהתרשם מאמיתת האמרה, הוציא צו גרוש ליהודי טהרן. 
מועד הגרוש נקבע , ה הידיעה הנוראהעות ספורות נפוצבתוך ש

לשבוע הבא. יהודי טהרן לא ידעו כיצד לנסות ולשכנע את 
 "טוב שבגויים הרוג" גרמה לכך. ר השאכ , המנהיג, שיחזור בו

ימי צום ותענית נגזרו על בני הקהילה, תפילות ותהילים נשמעו 
 בכל בתי הכנסיות. יהודי טהרן ציפו לנס. 

כם ממנהיגי בבא, איש צדיק וח’אגלטהרן הגיע חכם מולא 
כדי לנסות להקל את עול המיסים של , הקהילה היהודית בעיר

 תושבי עירו.
תושביה טרם שמעו על הגזרה הנוראה שנגזרה על אחיהם 

 בטהרן. 
, פגש קהילה אבלה ועצובה, עיר הבירהבבא ל’כשהגיע חכם אג

 המכינה עצמה לגלות. 
לאחר ברורים נודע לו פשר הגזרה, והוא החליט ללכת למנהיג 

 ולנסות לבטלה. 
"אלך ואדבר עם המנהיג המוסלמי", הציע החכם לראשי 

 היהודים בטהרן. 
 הסכימו לדברי החכם, וברכוהו שיצליח במשימתו. 

בבא לביתו של המנהיג המוסלמי, והודיע לו ’פנה החכם מולא אג
גם היהודי, הסבר שבוודאי יניח את כי יש בידו הסבר נכון לפת

דעתו של המנהיג, המנהיג המוסלמי נאות לקבלו בלשכתו, 
 והחכם קד קידה לעומתו ופתח בדבריו. 

"כבודו יודע, כי ביהדות ובאסלם יש דברים רבים דומים. 
בתורתנו יש ימי צום, ואף 
לכם יש ימי צום. לנו יש מקום 

בית הכנסת, וגם  –תפילה 
 עוד..." לכם יש מסגד ו

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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המנהיג האזין לדברי החכם בקשב רב, הוא אהב את גישתו 

 את דתו ומנהגיה.  ביכולהחיובית של החכם, המכבדת כ
בבא המשיך. "אך יש דבר אחד מרכזי, שבו אנו ’החכם מולא אג

שונים מכם, כשבית המקדש היה קיים הייתה לנו הרשות לדון 
ות בית דין, אנשים העוברים על דיני תורתנו לאחת מארבע מית

עד כדי כך שאם אנשי עיר שלמה עברו עבירה הייתה אפשרות 
 להרוג את כל אנשי העיר או לשרוף את כולה. 

כשאנשי עיר שלמה עבדו עבודה זרה, האסורה לנו, היהודים היו 
 צריכים לדון את העיר לשרפה, להרוג את כולם. 

אך עתה, משחרב בית המקדש שוב, אין לנו הרשות והסמכות 
עשות כן, ולכן אנו מתקשים לא אחת לטפל בחוטאים, אבל אין ל

בכוחנו בשום אופן לגזור מוות על איש וכמובן לא על עיר שלמה, 
לעומת זאת אצלכם הסמכות להרוג עדיין קיימת. לכן ישנה 
עליה חדה בחוטאים היהודים כי אין להם ממה להירתע בזמן 

 שהם חוטאים". 
בבא סיים את דבריו, "זו ’כם אגהמנהיג הנהן בראשו להסכמה וח

ג" הטוב שבגויים כלומר ואפוא כוונת הפתגם "טוב שבגויים הר
ברשות שיש לכם ’ גוהר’היתרון שלכם על העם היהודי הוא ב

 סיפורים על תרי"ג) 613להרג רשות שניטלה מאתנו". (
 

 "אשר יצא לפניהם..." (כז, יז)
"אשר יצא  ויש לבאר פירושמובא בהקדמת ספר קובץ שיעורים 

כמסופר על הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד, שכשפרצה  לפניהם"
מלחמת העולם השניה, הוא היה בארצות הברית לצורך איסוף 
ממון לישיבתו הקדושה, וכששמע על המלחמה הודיע למלויו 
שברצונו לחזור במהירות האפשרית למקום מגוריו בליטא 

דע מה יהיה עם הרבי ברנוביץ. ומלויו שאלו אותו, רבי, הרי מי יו
שם, ובפרט שהצדדים הלוחמים היו ידועים כרוצחים שפלים, 
ודם יהודי היה הפקר בעיניהם, על כן כדאי שהרבי ישאר עמנו 
 כאן ואנחנו נדאג להביא את משפחתו לכאן ונדאג לו לכל צרכיו. 
רבי אלחנן לא הסכים בשום אופן, ואמר להם בתור תפקידי כרב 

בני עדתי בשעות טרופות וקשות אלו, הרב  אני חייב להיות עם
הוא אחראי לקהילתו, והוסיף, איך אני יכול להשאיר את קהילתי 
בעת צרה, הרי אני רבם, ואם לא ישאבו ממני עידוד והתחזקות 

 בשעות קשות אלו, ממי ישאבו... 
ואכן קם ונסע לעיירתו כדי להיות עם בני קהילתו עד הרגע 

 המוקד על קידוש ד' הי"ד.  האחרון, והוא עלה עמם על
וכה היה המעשה, באמצע לימודם מסכת נדה בישיבה, ביום י"ט 
תמוז תש"א הגיעו הנאצים ימ"ש להוציאם להורג, כשהוליכום 
למקום ההרג, רבי אלחנן חיזק את בני עדתו, ודיבר בשקט, תוך 
מנוחה נפשית כדרכו בקודש, ארשת פניו הביעה רצינות, 

כל נימה פרטית, אף לא נפרד מבנו ר' נפתלי  ובדיבורו לא הרגישו
בינוש (שהיה בין הנספים), שיחתו היתה מכוונת לכולם לכלל 

 ישראל. 
וכה היו דבריו "במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים, כנראה 
שנבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל, אי לזאת אנו צריכים 

לשוב לד' בתשובה שלימה 
ומיד... הזמן קצר, הדרך 

התשיעי (מקום הטבח של קדושי סלבודקה, קובנא)  רלמבצ
קרובה, עלינו לדעת כי קרבנותינו יעלו יותר לרצון על ידי 
התשובה, ועל ידי כן נציל את חייהם של אחינו ואחיותינו 

איזו שהיא מחשבת פסול ח"ו,  ברעיוננובאמריקה... שלא תעלה 
ת המצוה שהיא כפיגול ופוסלת את הקרבן, אנו מקיימים עתה א

הכי גדולה באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה", האש היוקדת 
 את גופתנו היא האש שתחזור ותקים מחדש את בית ישראל".

 

"את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו" 
 (כח, ב)

 דרכו בקודש של הרה"ק ר' אברהם המגיד מטריסק, היתה, ליתן
לכל החסידים הבאים להסתופף בצלו לאכול על שולחנו. היו 
נוסעים אליו חסידים למאות ולאלפים, וביניהם אנשי מעשה 
יראים ושלמים, תלמידי חכמים גדולים ורבנים מפורסמים, וגם 
עשירים ואמידים, וכולם היו צריכים לאכול אצלו כל זמן שבאו, 

ם טוב, הזמן בין בחול ובין בשבת או ביום טוב. אחר היו
שהחסידים נוסעים בהמוניהם, היה הצדיק נעשה בעל חוב גדול. 
נכנסו פעם אליו אנשים מכובדים, מהמקורבים שלו, ושאלו את 
פיו, היות שההוצאה על מזונות החסידים מרובה, והרבי נעשה 
בעל חוב, ומוכרח הוא לשלוח משולח לאסוף כסף מהחסידים 

חסידים וטב שהרבי לא יתן לת, ובכן הלא מבשביל לפרוע החובו
לאכול ולא יצטרך אחר כך ליקח מאתם מעות לשלם החובות. 
שתק מה הרבי. חשבו החסידים שמן הסתם שתיקה כהודאה, 
ונכנסו עוד פעם לדבר על כך בפרטות פתח הצדיק ואמר, בזמן 
שבית המקדש היה קיים אמרו חז"ל המזבח מכפר, ועכשיו 

אומר "את קרבני", הקרבן שלי  שולחנו של אדם מכפר, ובכן אני
הוא, "לחמי לאישי", מה שאני נותן לחם לאנשים שלי, ובזה יש 

 "ריח ניחוח לה'", וסליחה וכפרה לי ולכל החסידים.
 

 "וביום השבת" (כח, ט)
"סליחה, כבוד הרב" שאלה אשה את ר' שלום שבדרון: "הרב 
הסכים לברך אותי, ואני יודעת שהמברך מניח ידו על ראש 

 מתברך. למה לא הניח הצדיק את ידיו על ראשי?"ה
יך רבי שלום היתה זו אשה רחוקה משמירת תורה ומצוות. חי

 גוח נרות בערב שבתת לקהדוהשיב לה על אתר: "האם אי פעם 
בערב כיפור הדלקתי וברכתי",  ,?" שאל. "כןהםליע כתברו

 השיבה האישה. 
הנחת את ידייך על האש?...  אמרת את הברכות"האם בשעה ש

 בודאי שלא! 
, לגעת בו שהתורה אסרהכל נגיעה ר' שלום בחיוך ואמר, משיך ה

 ! אשהרי היא כמו 
תשובה שנונה, אבל יש כאן עומק נוסף, רחב וברור יותר. איסור 

הם אש! אין מניחים ידיים על אש! התשובה אינה פרי  –ועבירה 
מוחו בלבד, אלא פרי ליבו הבוער ביראת שמים של ר' שלום. מיד 

 ברגע שנשאל, למה לא יניח את ידיו, ראה לפניו אש אוכלת.
ה אמונה שלמה)(

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במיילך









.
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  וּוְמִניָעיה ַהַּמֲעׂשֶ  -סְנחָ יּפִ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 697 ִּגָּליֹון                                         ד                                                              "בס 

 ח"תשע| ְנָחס יּפִ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

קודם כל היה  -נחס לא היה כךיאולם אצל פ
המעשה, ואחר כך נזכר בהלכה, ורק לבסוף 

 לקח את החרב בידו...
 

מחזיק בידו "חרב" ומחפש להתנקם  כשאדם
עד מהרה הוא מוצא איזו במי שהציק לו, 

נחס היה נקי יאך פ טעות או פגם בזולתו.
, ורק כלפי זמרי בן סלוא מכל חשבון אישי

 כבוד שמים בער בתוכו והניע אותו לכך.
 

טייטלבוים, האדמו"ר ומייסד רבי יואליש 
סאטמר זצ"ל מבאר את חלוקת חסידות 

נחס והשכר שקיבל לשתי יפ המעשה של
  :פרשות נפרדות באופן נוסף

 

, ילדיםכי טבעו של עולם, ובפרט הרב מסביר 
שאת תחילת הפרשה יודעים היטב, ואת 

 פחות.  -סופה
 

רצה הקב"ה שאפילו ילד קטן ידע, שאדם 
שעושה מעשה קנאות לשם שמים מקבל על 

נחס יכך שכר, ולכן דחה את שכרו של פ
 הבאה. לתחילת פרשה

 

 ם"ְּבַקנְאֹו ֶאת ִקנְָאִתי ְּבתֹוכָ " :וממשיך הפסוק
את  מדוע מדגיש הכתוב .(במדבר כה, יא)

 "? םְּבתֹוכָ " המילה
 

 ישפינחס עשה נקמה לעינימבאר הספורנו, 
ולא האיסור ראו את מעשה הם כולם, היות ו

יכופר להם לכן במעשהו לעיני הכל  מחו,
השיב את  עוון זה שלא מחו בפושעים, ובזה

 .עסו של ה' מעליהםכ

מפני מה מופיע מעשה : צריך להביןו
נחס בפרשת בלק, יהקנאות שעשה פ

בפרשת  -ואילו השכר שקיבל על כך
  נחס?יפ

 

הרי לכאורה יש לכתוב גם את המעשה 
 וגם את השכר באותה פרשה?

 

האדמו"ר מצאנז הסביר שפינחס עשה 
ומעשה כזה יכול לנבוע או מעשה קנאות, 

שהיא חיובית, או  -מקנאות לשם שמים
וייתכן גם  מקנאות לעניינים אחריםילה חל

שאינה אלא  -שנובעת ממניעים אישיים
 שלילית.

 

על מנת מעמיקה ומאחר שיש צורך בבדיקה 
צפונות  תיים ואתילחשוף את המניעים האמ
 הלב, אין השכר מגיע מיד.

 

פעמים רבות קורה שאדם נוהג באופן 
 וכשהוא חוזר ובודק בתוך תוכוים, ימסו

עלול , הוא נפש על מעשיוועושה חשבון 
מעשיו לא נבעו ממניעים כי  לגלות

 .זרים םשיקולימטהורים לגמרי אלא 
 

וַּיְַרא " :מפרש על הפסוקהקדוש רש"י 
ִּפינְָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן וַּיָָקם ִמּתֹו 

: "ראה  (במדבר כה, ז) "ָהֵעָדה וַּיִַּקח רַֹמח ְּביָדֹו
שהבועל ארמית קנאין  ,כהמעשה ונזכר הל

 פוגעים בו".
 

שקודם כל לוקחים את החרב,  ,כאלו נםיש
כלשהו, יעון טואחר כך מחפשים אחר 

ויצדיק  באותה חרבשימוש שיאפשר לעשות 
 . את מעשיהם בכך

 

 (במדבר כה, יא) י"ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמתִ  וכו'ר ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעזָ "

ח"תשע כ"ד תמוז 07/07/2018  

נחסיפרשת פ  
  ירמיה א' -"דברי ירמיהו" :הפטרה

 

ת"ר כניסה יציאה    

ם"י 19:13 20:24 21:20  

א"ת 19:31 20:22 21:17  

 חיפה 19:34 20:25 21:21

ש"ב 19:31 20:22 21:17  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה יאותובר

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לרפואה שלמה 

 לנוריאל בן אסתר 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         שע סומך וב"בליאור יהו
 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה

 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית            רחל ברכה בת פדילה דליה

 דביר בן נלי רחל      נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 

 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 ת אסתרסיון ב     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה

 שמעון בן שולמיתשירי ימנה בת שולמית       
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זריאילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 נעמה בת יפה                     דגנית בת שושנה

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -בן פרחהמרדכי ניזרי 

 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            
 שלו בן מזל פחימהסימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

     לנעמי בת רח       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה
לביה     מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סי

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה     
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 דן בן תקווהיצחק בן חנון                 רפאל אבי

 זהבה בת שושנה רייזל      ר' אליעזר בן עטיה
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 ?האם מותר לאכול עוגיות שלשו אותם בחלב ללא סימן היכר

 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

 

וכן הדין לעניין  ה ארוחה.לאכול את הלחם באותבדיעבד סור זה, מותר יאעל לא ידע ללא היכר ואם לש בשוגג עיסה עם חלב 
שאין האם נאסרו, נראה  ,נאפה ןין התבניות שבהישו"ע (שם), בן איש חי (שלח אות יז), כף החיים (אות ח). ולענ מקורות: לחם עם בשר.

  צורך בהכשרה. ראה עוד להרב הכותב בקובץ מכון הוראה ומשפט ח"ה (עמוד קסז).
 

פרי תואר (סימן צז סק"ג), זבחי צדק  מקורות: [או בשרי], יש מי שמתיר למוכרו לגוי. עברו ואפו לחם חלבי ללא היכראם בדיעבד 
 (שם אות יט), הגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ב (סו"ס יב). ועיין מה שהאריך בזה הראש"ל בהליכות עולם ח"ז (עמוד נ). ע"ש.

 

אין דרך היות וגם ללא עשיית היכר,  או חמאה הנאכלות לקינוח ולמתיקה, מותר ללוש אותן עם חלב ןעוגות ועוגיות למיניה
עיין פתחי תשובה (שם סק"ג) בשם תשובת מהרי"ט ח"ב (סימן יט) לענין גלוסקאות הנילושות  מקורות:. לאכול אותן עם בשר וכן להפך

דבריו החכמת אדם (כלל נס"ג)  בשמן וממולאות במיני מתיקה, אין בהם איסור כיון דאין דרך לאוכלם עם חלב ממש אלא רק לקינוח. וכן הביאו
ובספר ערוך השלחן (יו"ד סימן צז ס"ז). וע"ע להראש"ל בספרו הליכות עולם (שם עמוד מז). ואף על פי שיש מקום לחוש שמא יבואו לאכלן 

בשו"ת וישמע משה ח"א לאחר אכילת בשר, אין לחוש לכך, מאחר ולא שייך להגיע לידי איסור תורה, ולא גזרו חז"ל גזירה לגזירה. וכעת ראיתי 
 (עמוד רמה) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל להחמיר שלא לעשות אוזני המן חלבי.

 

ין עוגת י, אף אם לא תהא ניכרת שהיא חלבית. וכן הדין לענהעוגצורך אפיית לעם חלב על פי זה מבואר, שמותר ללוש עיסה 
כשמוכרים  ,ומכל מקום הערה: .וכלן יחד עם מאכלים בשרייםטורט חלבית או סופגניות חלביות, כיון שכל אלו אין הדרך כלל לא

שהיא חלבית. ועיין בשו"ת דבריך יאיר  ,צריך שתהא ניכרת על עצם הפת -שהן חלביות. אולם בפת  ,אותן בחנויות, ברור שצריך להודיע לקונים
 נעשה בו היכר, והעלה להקל. ע"ש.שלא  ,ין ישיבה או מוסד חינוך המגיש בארוחה בורקס ממולא גבינהיח"א (סימן יז) לענ

 
 

 
  
 
 

שמזמינים אליו משמעות הדבר היא  .חגיגי 'דינר'תה עורכת יסיפר אחד מראשי הישיבות הידועות בארץ: הישיבה שלנו הי
מתאפשר לתפעל באופן שוטף כך וב -מגייסים כספים לצורך אחזקת הישיבה ו במקום יוקרתי  מעלה-כמה שיותר אורחים רמי

לטיולים מעת לעת ותשלום עבור הר"מים  ביציאהיבה, החל מתמיכה בתלמידים, ארוחות חמות, מקום לינה וכלה את היש
 המחנכים.

  

 יתה ממש כבולה למיטהיוסבלה כאבים נוראיים בגבה, והל"ע חלתה  ואשת, מספר ראש הישיבה, והנה באחת השנים""
שפעלו רבות  ולידידי הישיבה-יע ראשהוד ,. בלית ברירה'דינר'ל . היה זה לאחר שהחלו ההכנות הרבותוזקוקה לעזרה מרובה

מרותקת חולה  וילדים קטנים בבית ורעייתלו יש ולהנחות את ה'דינר', מאחר שוכל לבוא השנה ילהצלחת הדינר, כי לא 
שכבר  ,רם. אך הם סירבו בתוקף באומ'דינר'לבטל את ההישיבה ציין, כי בשל המצב המורכב חשב בתחילה -ראש .למיטתה

 .הדינר וכבר זימנו את אותם נדיבים יגעו רבות להצלחת
 

ל, ושאלתי "הסטייפלר זצ -וועץ בדעת חכמי התורה וסרתי למעונו של הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי יבצר לי הלכתי לה"
איני יכול קטנים וכן עליי לטפל בילדיי האשתי מרותקת למיטה ו, תוך שאני מציין, כי מה לעשות במצב ,אותו בכתב כדת

 .(הסיבה שכתבתי את שאלתי, כיוון שרבינו שמיעתו לא הייתה במיטבה) ."להשאיר את ביתי לבד ולנסוע לדינר
 

הישיבה בלי הסיוע מאמריקה  דע לך,"והשיב: . הרב קרא את שאלתי צדיקכתבתי את שאלתי על פתק והגשתי אותה ל
... ?"היאך אוכל להשאיר משפחה עם ילדים במצב שכזה" :י ושאלתישבת ."אינה יכולה להתקיים, אתה מוכרח לנסוע...

... וכשיצאתי בירך "סע לדינרתעשה מה שצריך, לעשות ובורא העולם יעזור מלמעלה. אל תדאג! אתה "לי:  ולם הצדיק כתבוא
 אותי בהצלחה רבה.

 

ת תשובתו של הסטייפלר. אך היא, תקבל אכיצד היא  ,באתי הביתה וסיפרתי לאשתי את השתלשלות הפרשה, ודאגתי מאוד
סטייפלר, אתה חייב לנסוע! אתה גאון האם כך הורה ה"למרות מכאוביה, אמרה לי באמונתה האיתנה בדעת גדולי התורה: 

 ."!קונה כרטיס ונוסע מחר
 

חששתי ולאור הפצרותיה הרבות, כך עשיתי. למרות שבסתר ליבי  צדיקלא היה לי לב לעשות זאת, אך לאור ברכתו של ה"
ביום המחרת נעלמו לפתע כל מכאוביה של והנה למרבית הפלא, אתרחיש ניסא:  איך תעמוד במצב כזה בעול הבית. ,מאד

עד כמה גדולה ורב  ,והיא ירדה מהמיטה בריאה כאחד האדם וחזרה לתיפקוד הרגיל של הבית. נוכחתי לראות ,רעייתי
 ."ה של אמונת חכמיםיחיל

 
 
 
 

ק א'ֵחלֶ  -ת עּוגֹות ּיַ ֲאפִ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי   ֵאִלָּיהּו ַחִּיים

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ְרפּוָאה ְׁשֵלָמהְרפּוָאה ְׁשֵלָמהלִ לִ , , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   םםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחּנָ ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחּנָ 
ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ  ::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

םֲחָכִמית ֱאמּונַ   
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 )1760("כ ה'תקנולד בשנת  -זצ"למאפטא  מאיר הלוי רוטנברגהאדמו"ר הרב  
ורבינו למד עם אחיו  לבדונאלצה לגדלו בנעוריו נתייתם מאביו ואמו באפטא שבפולין. 

לאחר  .מיום ליום עלה ונתעלה שמו ללמדן גדול ובקי וחריף טובא מסטאשוב.ר' מרדכי 
נותיו בש. אברהם אבלי הכהן כ"ץ יצחק 'מכן שלחו אחיו ללמוד תורה אצל הגה"ק ר

הראשונות אחר נישואיו קודם התגלותו ידע רבינו סבל ועוני, ולמד תורה מתוך דחקות 
גדולה, וביתו היה ריק מכל, ובעוד שהוא עצמו שרוי היה בתעניות רובו של שבוע, 

ולאשתו רק זוג אחד  בביתו לא היה אפילו מנעלים לו. רעבה משפחתו ללחם ממש
 ,היה הוא לוקח הזוג מנעלים היחידים ,וב העירלרח לשניהם יחד, וכל פעם שאחד הלך

 שהיה להם בביתם.
 

התקבל רבינו לכהן  מסטאבניץ לפינטשוב ר' אברהם יצחק הכהן כץלאחר שעבר רבו 
לאחר שעזב ה'אוהב ישראל' מאפטא  )1808(בשנת ה'תקס"ט שם בעודו צעיר לימים. 

הצטיין בבקיאות רתו. את העיר, עבר רבינו לכהן שם. תפקיד אותו מילא עד יום פטי
 נודע כבעל רוח הקודש הפועל גאון בנגלה ובנסתר. . רבה בש"ס ובפוסקים

 

 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

                                                                                                                                   

  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .יראים מפניו גדולה ואפילו הגויים היוהייתה השפעתו  תן.ענוו אלפים נהרו לבקש את ברכתו ועצתו.. ישועות
ממנו יצאה שנים. ציונו באפטא.  69-. חי כ)1829( פ"טכ"ה תמוז ה'תק-. נפטר ביתה בנעימות ובעריבותיתפילתו ה

 החיים הפך לגן ציבורי רח"ל וציונו של רבינו לא ידוע.-כיום בית שושלת אפטא.
 

ר' מרדכי  אחיו: .משושלת הש"ך) -מירל(פייגא  מרת אמו: .(משושלת השל"ה הקדוש)רג סגל הלוי רוטנב ר' שמואל אביו:
אוהב ' מח"ס(אברהם יהושע העשיל מאפטא  'אדמו"ר ר (אחיו),ר' מרדכי מסטאשוב  :מרבותיו מסטאשוב, ר' פנחס.

  ),'חוזה מלובלין'ה(יץ בצחק הלוי הורר' יעקב י ואב"ד סטבניץ ופינצ'וב),' כתר כהונה' מח"ס(ר' אברהם יצחק הכהן כץ  ),'ישראל
. )מפשיסחא 'יהודי הקדוש(ה', ר' יעקב יצחק רבינוביץ מברדיטשוב, ר' יצחק לוי מרדכי מנשכיז 'ר, מנחם מנדל מרימינובר' 

 "ר האדמו '),זכיון חיים' מח"סאב"ד קאמינסק וואלברום (חיים  'ר מתלמידיו:. (חתן ר' ברוך קדוש) אהרן הנסתרבת ר'  אשתו:
, שלמה זלמן פרנקל מוויליפולי 'ר ,יהודה ליבוש פסח מליפסק 'ר '),תפארת שלמה' (מח"סשלמה הכהן מרדומסק  'ר

חוה אסתר מרת  בנותיו: ר' פנחס.האדמו"ר ישראל מסטאנביץ ו 'אדמו"ר רה בניו: שמואל מדריליטש. 'אדמו"ר ר
נישאה לר' (פייגל מרת  ר' אריה לייבוש נייהוז מחעלם וטומשאוב),נישאה ל(פייגא מרת  ר' מנחם מנדל רובין מגלאנוב),נישאה ל(

 ושו"ת בדרך הפלפול. תורה-פרד"ס, חידושי -אור לשמים• מספריו: אליאס ריינהולד).

את  ינותנת לאינך מפני מה "אמא,  :את אמו ובא ושאל .הלחמניותאת לא נתנה לו מו יא ,להיהתפכאשר רבינו חזר מן עם אחת פ
הנער התבייש  ".לתךיוונת היום בתפיאני רואה שלא כ ?התפללת היום בכוונה ,ל'מאיר" :השיבה לווהיא  ?"בכל יום ויוםכהלחמניות 

כפי שאני עושה בכל יום. שלתי יין שרף יהיום בלו: "השיבה היא ו ?".בכוונההיום  תייודעת שלא התפלל אתין ימנ" :מאוד, ושאל את אמו
אות  -ש מתבשל יפה"בכל יום ויום יש לי סימן אם היי כי ,לתךיוונת יפה בתפיוהבנתי שאתה לא כ ,לתקלקהמתבשל יפה ו וראיתי שאינו

שמהיום והלאה  ,והודה ולא בוש והבטיח לה ".בכוונה שלא התפללת ,הבנתי ל כןע .תבשל יפההוהיום לא  - התפללת בכוונה כיהוא, 
 )'אהל שלמה'(מעובד מתוך הלחמניות. את כדין ונתנה לו  יתפלל בכוונה

ה מגיע לרבו וכאשר הי ,סטאבניץ מתפרנס בדוחק בעיר הוהי ,תפרסםהקודם שמלובלין, היה זה בלובלין אצל רבו רבינו  ההי עם אחתפ
וראה את רבינו  וסוסים שלו ה עם מרכבה"אדם עשיר ממדינת קירוהנה הגיע  .בבגדים חשובים יושב שם זמן רב ולא הלךבלובלין, היה 

כאשר ראהו הגביר  .כוונותכשהוא מוציא קולות מפיו ומכוון וטבל  הובמקורבינו גם אז  הוה היוקמק ל"ל בעש"הנ לך הגבירכאשר הבכך. 
 ,טבילותמספר גדול של עבור שעושה וביישו, אליו ודיבר  תלוצץ עליו, הרשה לעצמו לההולך בבגדים חשובים השלא היבו,  מכיר הוהי
 רבינו.תבייש על כך הו
 

. בצר לו נכנס העשיר לשעבר אצל שנשרף ביתו וכל רכושו ,והודיע לומעיר הגביר  שליחת והנה במהלך אותו השבוע הגיע עברה השב
להושיעו והנזקים הללו באו כעונש שאינו יכול  ו,השיב ברוח קדשוהצדיק התבונן בפיתקא ו .קשו לעזור לויובה'חוזה מלובלין' כתב פיתקא 

אולם יכול הוא לומר, שיגיע  , כיוון שהוא מסתיר עצמו.צדיקאינו יודע מיהו אותו ו של איזה צדיק גדול ובכבוד עבור שפגםמבורא עולם ב
  אותו וימחול אז שוב יתרומם מזלו. וכאשר יפייסהזמן, ואותו צדיק יתגלה לעין, 

 

 .רבי מפורסםרבינו נודע לאחר שעד  ,ונאלץ לחזר על הפתחים - מרוד שנים מרובותעני והפך להיות לביתו אותו אדם בצר לו חזר 
נכנס גם העני  ,לחנוואנשי העיר לש כאשר נכנסו קודש,-בתובליל ש ,של העני וה ושבת שם בעיר"קיר במדינתעם אחת אירע שנסע פ
 נולרביהקיצו אותו ובא לאחר ש .ונפל ארצה ונתעלף ,הובמקובייש שהוא החסיד מסטאבניץ ש ,הכירו וכאשר הסתכל בפניו ,בתוך הבאים

 )'שיח שרפי קודש'(מעובד מתוך . קודם לכןחזר לעושרו, כפי שהיה ומאז נתעלה ו ,אותו מחל וגם בירךאת כל הסיפור, הצדיק וסיפר לו 

 אשר בתוכו כתבהיה לרבינו, פנקס רבינו. קוויטל ל עם אחת) שלח פסאמאטארפנחס  '(אבי הצדיק רסאמאטאר מיכל  'רב הצדיק רה
 ,האיש ודיבר עמואותו בקשתם, וכאשר קרא שמות האנשים, מי אשר אורו עיניו נגדו שלח אחר וו אצלו שמות האנשים אשר בא את

מיכל, הלא האיש הלז הוא בעל ' הנני רואה פה שם ר" :לגבאירבינו וכך נתקיים. אמר  -ובעצמו אמר לו את מבוקשו, והבטיח לו על זה 
  .ה)ומקו הפר סאמאטאר לא הי(בכ ."ה חסר לווכי רק מקו ,ה לו בשמיומדרגה, ותצו

 

אמור " :אמר לשליחרבינו התבונן ווכבר נלאו למצוא מים.  ,ל"להשיג מים בכפר הנ י אפשרכי א ,אמר השליח (אשר הביא את הקוויטל)
. כאשר בא "וה כשרונגד קורה שביעית יחפור, ושם ימצא מק(אשר היה בנוי במקום גבוה)  כי בתוך בית הדואר שלו ,מיכל 'לר
מיכל  'ה כשר, ובעת כי נסתלק רומצא מקווכדברי רבינו אכן  ,התחיל לחפור שמהוקם מיד מיכל, ו 'צ ר"לביתו אמר זאת להרהשליח ה
 )'פאר וכבוד'מאותו המקום. (וה ותבטל המקהין ויתייבש המעהל "זצ

"לא זצֵמַאְּפטָ ג רֹוֶטְנֵּברְ י ַהֵּלוִ ר ֵמִאיב ָהרַ האדמו"ר  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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ין יתייבש המעהל "מיכל זצ ', ובעת כי נסתלק רה כשרומצא מקווכדברי רבינו אכן  ,התחיל לחפור שמהוקם מיד מיכל, ו 'צ ר"אמר זאת להרה
  )פאר וכבודמאותו המקום. (וה וונתבטל המק

  
 

   
 

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֶנֶפׁשת ְמִסירּו  

ממפקדיהם להזמינו לנאום לפניהם. המפקדים נאותו לבקש 
 . לבקשתם השר הסכים - ולהפתעת החיילים רשות משר הצבא,

 

 הופיע לפני החיילים היהודים, אמר 'צמח צדק'ואכן הרבי ה
דות בנושא התשובה וגם ציטט להם ממאמרי לפניהם מאמר חסי

 חז"ל. 
 

תאר להם את מסירות נפשם של יהודים לקיום  נוסף על כך, הוא
דבריו אמר, שכל אדם  התורה, ועודד אותם לשמור מצוות. בסיום

 צריך להתפלל לשלום ארצו ומנהיגיה. 
 

לעזוב את פטרבורג ולשוב לביתו  'צמח צדק'וכשעמד הרבי ה
החיילים, והם רצו להיפרד  הגיע הדבר לאוזניבליובאוויטש, 

 ממנו. הם מסרו את בקשתם למפקדה הראשית, ואנשי המפקדה
נענו להם והודיעו לרבי, שיום למחרת יבואו שלושה גדודים של 

על שהואיל לבוא לנאום בפניהם  חיילים יהודים להודות לו,
 ולברך אותם. 

 

בטענה ששרי בדבריו,  בהזדמנות זו הם ביקשו ממנו להיזהר
הממשלה פוקחים עליו עין, כי דבריו הנחרצים גרמו לשערוריה 

שש מאות חיילים יהודים בכיכר כגדולה. ואכן למחרת התאספו 
. הרבי 'צמח צדק'דברי הרבי ה גדולה בעיר פטרבורג לשמוע את

 פתח במאמר חסידות על חשיבות קיום המצוות ועל מעלת
 התשובה. 

 

י עומד בניסיון של המרת דת, שאם יהודלבסוף אמר להם, 
את נפשו, ואפילו אם הקיסר בכבודו  ח"ו, הוא חייב למסור

ולא  ובעצמו מבקש להמיר דת, חייבים למסור את הנפש,
  לשמוע לו.

 

הוא ביקש לפרסם את דבריו אלה לכל החיילים היהודים. מובן 
עוררו סערה גדולה בלב  'צמח צדק'אלה של הרבי ה שדברים

 רושם עז. בהם דים והשאירו החיילים היהו
 

הגיע הקיסר לבקר של שירות חמש שנים באחד הימים, לאחר 
כל מיני תעלולים  את החיילים במחנה הצבאי, החיילים ביצעו

 למצוא חן בעיניו. 
 

שאלה  כשגילההקיסר נהנה מתעלוליהם ושאל לשמותיהם. 
שמות יהודים מובהקים בערה חמתו, ודרש מהם להמיר את 

  דתם מיד.
 

היהודים סיפרו לקיסר על המפגש שהיה להם חמש  החיילים
שאמר להם.  ,ועל הדברים' צמח צדק'שנים קודם לכן עם הרבי ה

ומסרו טרם הגיב הקיסר ההמום על דבריהם, הם קפצו לים 
את נשמתם לבורא העולם, ובלבד שלא יאלצו להמיר את 

 דתם!
 
 

, על אף העובדה ַעֵּמנּוסטוריה של יכשאנו מתבוננים בה
שהאויבים שלנו בכל דור ודור ניסו לחסל אותנו, בסיכומו של 

הינו העם הנצחי  ֵּמנּועַ , ואילו ןמפריות היו ואיניא ןעניין אות
 שצלח את כל המאורעות הקשים.

 

מסרו את  ַעֵּמנּובני אי אפשר שלא להתפעל ולהתפעם, כיצד 
נפשם פעם אחר פעם כדי לגלות נאמנות למי שאמר והיה 

 העולם ולא לבגוד בדתינו.
 

הייתה תקופה קשה לעם ישראל.  )1842( תר"גה'בשנת 
ביקשו בנוסף ומודי הדת למנוע את ליהשלטונות הרוסיים רצו 

 לאסור את לימוד החסידות. 
 

פטרבורג.  פת רבנים בעירילשם כך כינסה ממשלת רוסיה אס
(שהיה האדמו"ר האדמו"ר הצדיק הרב מנחם מנדל שניאורסון 

השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד ועמד בראשה בין השנים 
שם  על 'צמח צדק'ההמכונה  1827-1866ה'תקפ"ח ועד ה'תרכ"ו 

השתתף גם הוא בועידה זאת כנציגם של החסידים  ספרו)
  ברוסיה.

 

תלאות רבות,  'צמח צדק'באותה תקופה עברו על הרבי ה
כמה פעמים בזמן הועידה,  והשלטונות הרוסיים אסרו אותו

  כדי להכניעו להישמע לדרישותיהם.
 

המבצר קרונשטט, הסמוכה לעיר  רע מעשה נורא בעיריואז א
בעיר קרונשטט שכנו חיילים רבים של  רג.הבירה פטרבו

מדובר הצבא הרוסי, ביניהם היו גם חיילים יהודים, 
שנים בלבד שנלקחו בכח  12ילדים בגילאי קנטוניסטים, ב

, וחונכו להיות על ידי הרשויות ברוסיהנגזלו מהוריהם הזרוע ו
 . ניקולאי הראשון שר"י חיילים נאמנים לצאר

 

ת לביתם ושוחררו משירותם אותם ילדים לא הורשו לצא
שנים! כלומר, היה עליהם לשרת  43הצבאי בהגיעם לגיל 

 (חלקם אף נאלצו לשרת יותר מזה!).. רצופות שנים 31לפחות 
 

המטרה הלא מוצהרת הייתה לנצרם ולהשכיח אותם מדתם 
ולהעניק להם חינוך צבאי נוצרי, מתוך מגמה שבגמר תקופת 

ת היהודיות, והנחת הייסוד השירות הם יחזרו ויתערו בקהילו
 הייתה, כי יהודים אלו יגרמו להם לשנות את תפיסת עולמם. 

 

שילמה שוחד בסכומי עתק כדי  כמובן, הקהילה היהודית
אולם ללא הועיל. בסיכומו של עניין, אותם  -רהילבטל את הגז

שום דבר מתורה ומצוות. אולי ולא זכרו כמעט שנחטפו ילדים 
ורק עניין היותם יהודים לא נשכח , בקושי קטעים מתפילות

  מהם.
 

ביקשו  נמצא בפטרבורג 'צמח צדק'שהרבי ה ,כששמעו

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        בן שמחה דרזי זצ"להרב שמואל    זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
    יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל      הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל        

 שרה בת נרקיס ע"ה               גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                                אסתר בת בלה ע"ה
 אביגדור בן ג'ולי ז"ל                 עמירם בן דבורה ז"ל    אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   מי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"לנע

 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    יצחק בן חביבה ז"ל        ז"ל   אביחי בן אסתר               מרים בת בלה ע"ה                  
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמעון ע"ה                       רבקה ז"ל אהרון (אורי) בן                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

 ז"ל יוסף בן מרים נוסרת                ז"ל יצחקדב בן       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                        שני בת אסתר ע"ה
 פאת בת השמת ע"הרחל ר    ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרמסודי בת חביבה ע"ה                            

 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 
    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                            ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 

 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה דניאל רפאל בן חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                                             יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                               
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהזהרה ע"ה                  ישא אסתר בתשרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

כל נשמות עם ישראלעפאת בת השמת ע"ה              אברהם בן דינה ז"ל                               אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה

גלאט"?  -ותו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך א  
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

0526329144בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית)    
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  ""פנחספנחס""פרשת פרשת  
  ].ז, כז ["כן בנות צלחפד דברת"

עד כדי כך שהאדם הניצב בזירה , ה מגלה את עצמו באופן ברור"יש מקרים שהקב, למרות ההסתר הגדול שבו אנחנו מצויים
 לחנות כדי הניגש, שידוך-שהיתה מעוכבת, בת חרדית .כמו שהיה בסיפור דלהלן', מודה לדבריו'ה "מרגיש שכביכול הקב

אלא מה את '. משעטנזהתעניינה אצל המוכר האם הסחורה בחנותו נקייה , לאחר שבחרה בסוג המתאים לה. לרכוש צעיף
  !'?וכי אני אחזיק בחנות שלי מוצרים שהינם בחשש שעטנז; ' תמה האיש אשר על החנות–! ?חושבת

? נז בצעיףוהמשיכה לשאול אותו מה יהיה אם בכל זאת יימצא שעט, ודברים עם המוכר-אבל הבת לא סיימה בכך את הדין
למרות ההבטחה המפורשת ביקשה הבת שהמוכר . רים אחריםהמוכר הבטיח לה שבמקרה כזה ייתן לה זיכוי לרכוש מוצ

  .וחתום-יעלה את התחייבותו על הכתב במסמך כתוב
ומסרה את הצעיף , השעטנז ברחוב הרב שך בבני ברק-שמה הנערה את פניה אל מעבדת, מיד לאחר שיצאה מן החנות, והנה

יותר משהכאיבה לנערה  ...כולו עשוי משעטנז- לאלא כ, הצעיף לא רק נגוע בשעטנז: התוצאה לא איחרה לבוא. לבדיקה
- כיוון שהמוכר הבטיח בצורה הכי, הדבר הכאיב לה במאוד. הציקה לה רמאותו של המוכר, גדולה-ההוצאה הכספית הלא

כיוון שהיה בידה אישור  .והנה עכשיו היא מרגישה שהוא רימה והוליך אותה שולל, ברורה שהבגדים נקיים מכל חשש
אבל לפני כן היא ניגשה . החליטה לגשת אל החנות ולתבוע את המגיע לה, ה שיימצא שעטנז היא תקבל זיכוימהמוכר שבמקר

   .אל אביה וסיפרה לו את הדבר
כי בכך היא תכשיל נערות אחרות שירכשו , הביע את דעתו שלכאורה אסור לה להחזיר את הצעיף לחנות, ח חשוב"ת, האב

 –כעבור ימים אחדים הרגישה , אבל. הבת צייתה לדברי אביה ולא פנתה אל המוכר .אותו ועלולות להיכשל באיסור שעטנז
המגלה את דעתו שהדבר , היא ניגשת אל רב נוסף, בהסכמת אביה.  שלא קל לה לסגת מתביעתה–בגלל רמאותו של המוכר 

  .והיא יכולה להשיב את הצעיף לחנות, מותר
היא שיגרה . ל" זצש אלישיב"את ההכרעה הסופית בעניין לידי מרן הגריל הביא אותה להחלטה להעביר "חילוקי הדעות הנ

  .ש היתה שאסור להחזיר את הצעיף לחנות"ותשובת הגרי, את השאלה בידי שליח
בטרם ניגשה  ,אבל. והחליטה לשרוף את הצעיף, השידוך שאסור לה להחזיר את הסחורה- הפעם ידעה הנערה מעוכבת

           , וניגשה אל מנהל הסמינר, היא לקחה את הצעיף בידה .חכם מאין כמוהו, וסףהחליטה לעשות דבר נ, למלאכת השריפה
לאחר מכן ביקשה מהרב . ש"ההלכה של מרן הגרי- ושחזרה בפניו את מהלך האירועים מרגע הקנייה ועד פסק, הרב כהנא

, פיד בהלכות שעטנז מחדויעורר אותן בדבר הצורך להק, ויציג את הצעיף בפני התלמידות, כהנא שייכנס אל כל כיתה בסמינר
כך -יהיה נגוע כל, למראה-התמים, גם אני לא יכולתי להאמין שהצעיף הזה' . לסמוך על הבטחותיהם של המוכרים מאידךאול

  .אמרה הנערה להרב כהנא. 'במיוחד לאחר שבעל החנות דיבר בביטחון כה גמור שהסחורה שלו היא נקייה, בשעטנז
  .ל"ועורר את הבנות כנ, יו עבר בכל הכיתותוכשהצעיף ביד, המנהל עשה כדבריה
ולאחר שבוע שברו , שמים-השידוך הצעה של בחור מצוין וירא- עוד באותו ערב הגיעה לבת מעוכבת–? ומה קרה לאחר מכן

  -  -  - שם צלחת
ם "בכפי שכותב הרמ, "ל דעות-ואין שוקלין אלא בדעתו של א", למרות שאין בידינו אפשרות למדוד את ערך מעשי האדם

רבתי ביקשה לעורר את התלמידות מפני - שנהגה בחוכמה–היה בכך אות ומופת שמעשיה של הנערה , בהלכות תשובה
שאסור להחזיר , ש אלישיב את הפסק שלו"כל הנראה מרן הגריכהמקור ממנו שאב  . היו רצויים בשמים–האיסור החמור 

  .'וכו' לא יחזיר עד שיעשר,  השוק ונמלך להחזירהלוקח ירק מן': הוא מהמשנה במסכת דמאי האומרת, את הצעיף
שאלתיו שלכאורה הדברים אינם , ש"ח מרן הגרי"כשהייתי אצל מו, א"מספר הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט, והנה
ואילו במקרה של הנערה הרי סוכם מראש עם המוכר שאם , שכן המשנה בדמאי עוסקת באדם שעשה קנין בסחורה, דומים

                    .והמוכר אף צייד אותה במסמך מפורש המאשר זאת, ויהמכר לא יחול והיא תקבל זיכ, הבגד יהיה נגוע בשעטנז
  .)ברכי נפשי( 'אבל בכל זאת אין להשיב את הצעיף לחנות, אמנם הצדק איתך'ח היתה ש"תשובת מו

  ].יח, כז[ "איש אשר רוח בו"
              ו ומפיק ממנ, והיה מספרו בהזדמנויות שונות, ל"הסיפור שלפנינו היה חביב מאוד על הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ

וישב ועסק בתורה , אתא-שגר בקרית', בתלמיד חכם חסיד וירא ה, מעשה שהיה לפני כמה עשרות שנים :לקחים חשובים
עד שבאחד הימים פנתה אליו אשתו ואמרה לו כי אין ברירה ועליו לחפש , פרנסת הבית היתה דחוקה מאוד. מתוך עמל רב

ברצוני : "ופנה אל המנהל בנימוס, אתא-רושת לטקסטיל בקריתהחסיד נכנס לבית ח .פרנסה כי כבר אין מה לאכול בבית
  . עם קצת פרנסה, ונתן לו עבודה קלה יחסית, המנהל השיב בחיוב". ?האם תוכל להעסיק אותי, לעבוד מעט שעות בכל יום
         , דתולאחר עבו, בעיקר משום שהיה יכול ראשו ורובו להיות שקוע בתורה, יתברך ושמח בחלקו' התלמיד חכם הודה לה

  .ואף בזמן עבודתו
ומשוחחים ביניהם מתוך דאגה , הבחין מיודענו שכל האחראים והפועלים במפעל מתוחים, בבואו לבית החרושת, יום אחד

   !?מדוע כולם משוחחים ולא עובדים, מה פשר אווירת הבהלה והלחץ, הוא ניגש לברר אצל הפועלים מה אירע כאן היום . רבה
        , )מכונה שבשעתו היתה המשוכללת מסוגה בארץ(על הזמין מכונה חדשה וענקית ממדינת הים סיפרו לו כי בעל המפ

אותו כבר כרו והכינו מבעוד מועד במרכז האולם הגדול של , המכונה אמורה לשכון בבור גדול. והיא אמורה להגיע לכאן היום
כדי להכניסה לתוך . יון מעל לפני הקרקעוחלקה העל, באופן שחלקה התחתון של המכונה יהיה בתוך האדמה, בית החרושת

  . ולהושיבה במקומה, ממנו יוכל המנוף להיכנס עם המכונה, הכינו פתח גדול בצד הבניין, האולם

נא לשמור על קדושת העלון    
   .עת התפילהאין לקרוא בש

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"זלי היחביבה בת מו, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



            , יכול להכניס את המכונה דרך הפתח ולהושיבה על גבי הרצפה, אלא שכעת גילו שמנוף המשאית שעושה את דרכה לכאן
      , הרי שתיפול ותישבר, באוויר שמעל לבור, ואם יניח את המכונה במקומה, הבוראבל אין באפשרותו להכניסה לתוככי 

כי לכאורה העצה , וממילא שוררת כעת מבוכה גדולה במקום). היה זה באותם ימים שלא היו המנופים משוכללים כשל היום(
, המכונה ויושיבה בתוך הבורולהביא מנוף מיוחד שיוריד מלמעלה את , היחידה שקיימת היא לשבור את כל גג בית החרושת

  ).והדבר כרוך כמובן בהפסד ממוני עצום ובעגמת נפש מרובה(
, ביקש, "קחו אותי בבקשה למנהל המפעל! "הגה תיכף ומיד רעיון מבריק, מיד כשנתוודע התלמיד חכם לגודל הבעיה

          , הוא נמצא במרכז האולם" לו אמרו, אך כשחזר וביקש', מה כבר יש לחרדי לומר למנהל, 'והאנשים מסביב חשבו בליבם
   ".ליד הבור הגדול

תראה יש פתרון פשוט לצאת : "פנה אליו ואמר לו ... ומצא אותו על סף איבוד עשתונות, מיהר היהודי לגשת את המנהל
ה וכי מ, 'נראה היה שחשב בליבו(מה -המנהל התבונן בו בעיניים לגלגניות, ..."בסייעתא דשמיא מן המצוקה שאנו שרויים בה

               ...של זלזול אמר בנימה, "?מה יש לך לומר, בוא נשמע, נו", ...)'המומחים כבר אמרו נואשזה יוכל לייעץ לי לאחר שכל 
           , אלא קרח חזק עד למאוד, לא סתם קרח,  שנמלא את כל הבור בחתיכות ענקיות של קרח- פתח העובד -אני מציע "

ותהיה שווה לרצפת , י הקרח וכאשר קרקע הבור תתמלא על יד,שמכינים אותו על ידי הכנסת מלח למים לפני הקפאתם
  ... והמכונה תתיישב על מקומה בשלום מבלי להישבר, ואט אט הקרח יימס, יכניסו את המכונה ויניחוה על גבי הקרח ,האולם

  ! ועלה הדבר בידם על הצד הטוב ביותר, ואכן כך עשו. מנהל המפעל היה מלא התפעלות מהרעיון
                     , )רעיון שכאמור חסך למפעל הפסד גדול ועגמת נפש(לשלם לעובד סכום רב על הרעיון הגאוני שהגה המנהל רצה 

  ... אך העובד הצדיק החליט לקדש שם שמים ולא נטל ולו פרוטה אחת
  :ואמר שיש להפיק מהסיפור כמה לקחים, התפעל הרב מהחכמה הגדולה, ל"א גנחובסקי זצ"כשהמעשה סופר לפני הגר

  ! מכך עד כמה בכוחה של התורה הקדושה להיות מחכימת פתייש לראות) א
ולהתפלל לבורא יתברך שיחונן , רק צריך לאמץ את הראש, יש פתרון, אפילו הקשה ביותר, יש ללמוד מכאן שלכל בעיה) ב

  .אותנו בינה למצוא את הפתרון המתאים שיש בו כדי לצאת מן הסבך שאנו שרויים בו
זה גורם ' קרח; 'על ליבו' קרח'הנה לכל אדם יש הרבה : השכל נוסף-שיש ללמוד מזה מוסר, א גנחובסקי"עוד אמר הגר) ג

שניתן להמיס את , אך עלינו לדעת, )יישוב הדעת וסיפוק, חסר לו שמחת הלב(שליבו עדיין לא מיושב ומקובע במקומו הראוי 
כאשר האדם משריש בליבו כמה שהוא אינו ; אדם על מיעוט עצמו ואפסיותו על ידי שיחשוב ה-? כיצד, הקרח הזה לאט לאט

ואז הלב שלו עצמו הולך ומתיישב על מקומו האמיתי , בזה גורם שהקרח נמס אט אט, הרוח וענווה-ומתנהג בשפלות, כלום
  .)2אחת שאלתי(... בשלום

  ].כ, כז ["ונתתה מהודך עליוו"
הבא נלמד מהסיפור . הוא-המושפע מהם והמוענק לכל אדם באשר' הוד'מקבל את ה, יות קרוב לגדולי הדורמי שזוכה לה

              .'מיוחדים'ועל אחת כמה וכמה לילדים , וגם לילדים, שגדוליו האמיתיים של עם ישראל מקרבים את עצמם לכל יהודי
' החבר הטוב'מוסב על , ב"בארה' תורה ודעת'ראש ישיבת , ל"אחד הסיפורים המופלאים על הגאון רבי אברהם יעקב פאם זצ

                      .א פאם אוזן קשבת לדבריו"ומצא אצל הגר', תסמונת דאון'בדמותו של הילד שסבל מ, שהיה לראש הישיבה
מתאר את מערכת היחסים הלבבית שהיתה בין ', אהוב על כולם, 'אחד הפרקים האחרונים בספר תולדותיו של ראש הישיבה

  .הרב פאם לאותו ילד
ויש המנסים  , על הגבעותמקפץ על ההרים ומטפס, יש מקרים שהוא מתרוצץ בין המתפללים, כשילד כזה מגיע לבית הכנסת

  .אצל הרב פאם התנהלו הדברים אחרת. לגעור בו ולהשתיקו
א פאם שלא רק אין "הסביר להם הגר, והמתפללים ניסו להשתיקו, כשהיה הילד רץ ומסתובב בבית הכנסת ועושה רעש גדול

  .של הילד ההוא שזו היא צורת התפילה –אלא יתכן בהחלט , )וכידוע, מפני שזה לא יעזור(טעם להשתיקו 
וקבע מראש איזו , שברא אותו בצורה זו, רק השם יתברך? מהמתחולל בנפשו של הילד, אנשי בשר ודם, מה אנחנו יודעים

לכבוד ' ריקוד'הוא לבדו יודע שיתכן שההתרוצצות של הילד בבית הכנסת יש בה מעין , לגדלו!) תזכה, כן, כן(משפחה תזכה 
              , והאזין לכל דבריו, ראש הישיבה השתדל להתייחס אליו בסבלנות מרובה ...!?וואיך אנחנו יכולים להשתיק, השם

  .כדי להוכיח לכל הקהל כיצד לנהוג עם הילד, ודי היה בעצם ההתנהגות הזו
אלא שבעוד שכל הילדים . כדרכם של הילדים, הגיע הילד לבית הכנסת עם ספר תורה העשוי מנייר, ביום שמחת תורה, פעם

כשהוציאו את כל ספרי התורה  ...הוא לא הבין זאת, אינו ספר תורה כשר, פר שהם אוחזים בידםהאחרים מבינים שהס
  ...אל הגבאי מדוע לא רוקדים גם בספר שלו' טענה'בא הילד ב, ואחר כך קראו בהם, בםורקדו סבי, מההיכל

           , ד לטיפה מהולה בלגלוגהרי במקרה הטוב הוא ייתן ליל; נחשוב לרגע על תגובתו של גבאי מן היישוב לטענה כזו
  ?האם זו היא ההתייחסות? לא כך הם פני הדברים בדרך כלל... יד-ויפטרנו כלאחר

                     ? ל"א זצ"ומה השיב לו הגר. שלו' טענה'והציג את ה, ניגש אל ראש הישיבה, כשראה הילד שלא מתייחסים לדבריו
  .לא ולא ?האם דחה אותו בשתי ידיו

  ...שלו' ספר' ירקוד ויקרא גם ב– ראש הישיבה –הוא בעצמו , ל ספרי התורה להיכלהוא אמר לילד שלאחר שיחזירו את כ
, הנייר שלו-לאחר שהחזירו את כל הספרים ביקש הרב מהילד שיביא את ספר! ?כך-ומה אתם חושבים שהרב פאם דיבר סתם

             ומקפץ בכל עוז עם כשהילד מכרכר ', ריקודים' מהקהל שנשאר בבית הכנסת הצטרף לוחלק', אתה הראית'ואמר 
א פאם עורך "כשהגר, הונח על הבימה' ספר'ה. 'קריאת התורה'לאחר מכן ניגשו ל ...'בעננים'ומרגיש את עצמו ', ספר התורה'
  .'וכו, ואחר כך לוי וישראל, בלי שם השם כמובן', ברכות'ואומר את ה, ככהן, מו עולה לתורהעצ-והוא, שלימה' הצגה'

  !א פאם לאותו ילד"תו של הגרעד כדי כך הגיעה מסירו
             , הנהגה זו. שידע להתייחס לכל אדם ואדם כפי מה שהוא, א פאם"הגר, זו היתה הנהגתו בחיים של אותו גאון וצדיק

  .מורידה את הטרוניות שיש לבני האדם, כשכל הקהל רואה ולקח דוגמא חיה איך צריכים להתייחס לנבראים שכאלה
מדוע דווקא אצלי נולד ילד 'ומענות בסגנון -עלולים לבוא מדי פעם בטענות, דים כאלהשהרי ברור שאנשים שנולדו להם יל

  !'ואין להם כל בעיה, ואילו ילדיהם של השכנים בריאים ושלמים, כזה
                     הוא נכלל בין הצדיקים עליהם נאמר שהם מקיימים את הפסוק , ל"א פאם התייחס אל הילד באופן הנ"וכשהגר

.)ברכי נפשי( ומורידים ממנו את הטרוניות של בני האדם, אותו' מחזקים'ו שכביכול הם דהיינ', תנו עוז לאלוקים'
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז  בת כשוורקודסיה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"ידיה בת רחל זנ ל"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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דברים רבה ז

718-305-6886 | Umein.Vumein@gmail.com |  www.UmeinVumein.org



לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)

. ה . ב . צ . נ . ת

לעילוי נשמת
הר''ר משה יהודה ב"ר שלמה ז''ל מרמורשטין

נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה.  |   הונצח ע"י המשפחה

פניני פרשת השבוע
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6182918@gmail.com :משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א    לקבלת העלון במייל
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 ” ‡י˘ על ‰ע„‰             ” 
ל בעל ה"כתב סופר": "אבי, איך                              “   זצוק      ‘     חתם סופר          ‘   פעם שאלו בנו של ה                   

אתה מרהיב בנפשך עוז להשיב לשואלים דבר ה' מיד בבוא השאלה לידך,                                                               
 אפילו בחמורות, ואינך ירא שברוב חיפזון תחטיא את המטרה?"                                                        

ידעתי כי לא דבר קטן הוא, ושמעתתא בעיא                                                            השיב לו: "ידעתי בני 
צילותא. אבל דע בני, שבכל דור ודור העמיד הקב"ה איש על העדה, אשר                                                                
יצא לפניהם להאיר להם הדרך, להשיב על שאלותיהם ולהתיר ספיקותיהם;                                                                
ה' מפי, נראה בעליל כי מן השמים                                                               ויען כי רובם ככולם שואלים דבר 
מסכימים לזה. וברוך ה' למדתי ככל הצורך, וכוונתי בלתי לה' לבדו ולא                                                                  
לזולתו, על כן אינני חושד לקב"ה שיכשילני ח"ו, ובוודאי יסכים להוראתי.                                                                     
ואם לפעמים הראיה שלי לפסק הדין איננה אמת, מכל מקום הדין אמת                                                             

 אוצר אמרות החת"ס)                 –הוא"! ("ספרא דמלכא"                     
בבּור ועם הארץ שהיה בפרעשבורג. פעם אחת כעס על הקהל, עמד                                                          מעשה    

ואכל בתשעה באב בפני קהל עם ועדה. שלח רבינו לקרוא לו, ועמדו הכן                                                                
 אצל רבינו שני אנשים כדי להעניש את האיש באם יתחצף כלפי רבינו.                                                              

כשנכנס האיש, שאלו רבינו: "מה שלומך ר' חיים?" ושח עמו שיחת חולין.                                                                  
בתוך הדברים אמר לו רבינו: "שמעתי שאכלת בתשעה באב. בודאי חולה                                                              
 אתה, ואינך חייב להתענות, אבל צריך היית לאכול בצנעא ולא בפרהסיא"...                                                                    

ענה האיש: "רבי, אינני חולה, ולא אכלתי אלא מתוך כעסי על הקהל.                                                              
ואולם, דברי הרבי שבנחת נאמרו השפיעו עלי, וחוזרני בי מאשר עשיתי                                                                

אוצר אמרות החת"ס, מאת                           –ולא אשוב עוד לכסלה". ("ספרא דמלכא"                                      
 מהרש"צ גנץ, בהוצאת 'עוז והדר')                                

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 
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 האם מותר וצריך להעיר 
 לאדם חילוני שנוסע 

   בשבת בפנסים כבויים
: ר' מאיר יש לו שכן שאינו שומר שאלה לדיון 

שבת לדאבון הלב, והוא רואה אותו יוצא במכוניתו 
מידי ליל שבת, ופעם אחת הוא הבחין שהשכן שכח 
להדליק את פנסי המכונית שלו, והוא חושש שהוא 
מסתכן בנסיעה זו בעצמו ומסכן את העוברים ושבים 
שאינם יודעים להישמר מפניו. האם מותר לו להזכיר 
לו להדליק את פנסי המכונית או שהדבר אסור 
משום לפני עור, שהרי הדלקת הפנסים יש בה משום 

 מלאכת מבעיר והיא אסורה בשבת מן התורה?
ראשית דברי מורינו ראש הישיבה הגראי"ל :  תשובה 

ל  שידבר על לבו של השכן שלא יסע “ שטינמן זצוק 
בשבת, וגם כשטענתי שהשכן לא ישמע לי, חזר ואמר 
שצריך לבקש ממנו שלא יחלל שבת. [א.ה. ושמא יכול 
להבליע בתוך דבריו תזכורת אודות הדלקת הפנסים, כגון 
שיאמר לו: ראה איך אתה עובר על חילול שבת בכל 
פעולה ופעולה שאתה עושה, בהדלקת הפנסים, בהצתת 

 המנוע כו'].
וגם הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א לא התיר 
לומר לו לחלל שבת בהדלקת הפנסים. אולם כששאלנוהו 
כעת שנית ענה לאחר מחשבה שיאמר לגוי שיאמר לו 

 להדליק את הפנסים.
א אמר לי “ והגאון רבי מרדכי דוד וועטנשטיין שליט 

ל שיאמר לו: אני איני “ ז אויערבך זצ “ עצה בשם הגרש 
רוצה שתיסע בשבת אבל אני יודע שלא תשמע לי לכן אני 

 אומר לך שהפנסים שלך כבויים.
יצחק  רבי  ן  הגאו את  ו  ז שאלה  ו  כששאלנ וכעת 
זילברשטיין שליט"א אמר שאם יש לו צד לימוד זכות 
עליו, כגון שנוסע לצורך יולדת או חולה שיש בו סכנה, 
וכמו שהיה דרכו של רבי אהרן קדוש ה' מבעלזא זי"ע בכל 
פעם שהיה שומע רכב נוסע בשבת היה אומר שבטח 
נוסעים לצורך פיקוח נפש וכדו', [וכן אם מסופק אם הנהג 
הוא גוי או ישראל], יכול לומר לו להדליק את הפנסים. 
אולם אם ברור אצלו שהנהג מחלל שבת ללא כל צד היתר 
בדבר, אין לו להעיר לו אלא א"כ יש סכנת נפשות ממש 
בדבר, כגון שהוא נוסע במקום שילדים קטנים מצויים שם 

 וכדו', וגם אז יעשה זאת דרך רמיזה באמירה להדיא. 
והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א אמר שאם 
הוא נוסע בדרך בין עירונית ואינו מסכן את הולכי הרגל 
אלא את הנוסעים האחרים בכביש, בודאי אין לומר לו 
כלום, שהרי אין בדבר סכנה אלא לנהג עצמו שהוא מחלל 
שבת בפרהסיא ולשאר הנהגים שמחללים שבת כמותו, 
ועל כגון דא אמרו חז"ל הלעיטהו לרשע וימות, ואין אנו 
מוזהרים על שמירת נפשם של רשעים אלו. אבל אם יש 
חשש פיקוח נפש וסכנה לעוברים ושבים בודאי מותר 
לרמוז לנהג שידליק את האורות כדי למנוע את הסכנה, 
שהרי אפילו איסור דאורייתא ממש התירו לצורך זה, כל 

 שכן שאין איסור דאורייתא ברמיזה לבדה.

ת מסביח מה לב חה בת נע מששסב לבית נעימה משת לבית נעימה בת מחה ת לב מה נע בת ששחה ל
עעעע ןן

ככככככ‘‘‘‘פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפשפשפשפשפששש

 מתיקות התורה              
 ˙ ן לֹו ‡∆ ≈̇ י נֹ ƒנ נ¿ ƒמֹר ה ן ‡¡ "ָלכ≈

עֹו  ַזר¿ ה ּלֹו ּול¿ ָ̇ ָהי¿ לֹום: ו¿ ָ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒר ּב¿
 (פר˘˙נו) ַ‡ֲחָריו..." 

"אמר הקב"ה: בדין הוא במדרש מובא: 
 שיטול שכרו".

, הרי לכל אחד שעושה ולכאורה קשה 
מצוה מגיע שכר גדול, כמו שנאמר: 
"היום לעשותם ומחר לקבל שכרם", 

 ומה מיוחד במעשהו של פנחס?

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

 יכנסו להגרלה על פרס יקר ערך                             [גם על אחד מהמדורים]                        הפותרים נכונה                 
 or7148454@gmail.com  –. או למייל            08-9941870  –פקס         -תשובות ניתן לשלוח ל                     

 צפת         -אליעזר שנעק             ‘   הזוכה לפרשת בלק: ה                    

  ה  אור התורה           

עֹו

ן הוא 

עושה 
אמר: 
רם", 

א
מספר בפרשה, הסובל מחוסר א. 

 ידיעה!

י בפנחס, הוא רק “ איזה רש ב.  
 “?מטות‘ ”י אחר בפר“רבע, מרש

קורא למנחות, “ היכן רש ג.   י 
 נסכים?

להביא ד.   זוכה  היה  הוא  אם 
בין  היינו מתבלבלים  ילדים, 

 השכנים.

 חידות מאתגרות לשולחן השבת                           

אאורה

‘ אור השבת’ניתן להשיב תשובות למדורים גם בקו 
* ולהקליט 2, להקיש 079-590-47-30במספר: 

 בתחילת ההודעה שם, טלפון, כתובת ועיר. 
 לסיום ההקלטה יש להקיש #, ולחכות לאישור.

ה, ב˘בוע הב‡ נבי‡ בפני ה˜ור‡ים הי˜רים ‡˙ ה‡זהרו˙ ˘י˘ לנהו‚ בימי בין ”הו„עה: ‡י
הזמנים כ„י ל˘מור על מטען הרוחניו˙ ˘‡‚רנו בזמן ˜יı. נ˘מח ל˜בל מכ˙בים ועניינים 

 מערכ˙ העלון. -˘!!, ב˙ו„ה מר‡˘”נוספים בנו˘‡ זה למייל/ פ˜ס. ע„ למוˆ



‘ ’

אחד מהכלים שהבורא יתברך הפקיד 
בידינו, הוא אחד מכלי הנשק המתקדמים 

מתגמד לעומתו במיליארדים, ‘  אטום ‘ ביותר. ה 
במובן הרוחני, כמובן. זה כלי שלא צריך ללחוץ 
צריך  ולא   , אותו להפעיל  כדי  כפתור  על 

זה כלי ‘...  רפאל ’ שיעבור תהליך בנייה במכון  
או ליתר דיוק על ידי  ידי הפה,  שנוצר על 
מילים שיוצאות מהפה. לכלי הזה קוראים 

התפילה היא בעצם “,  תפילה ” 
צינור שמחבר ומקשר אותנו אל 

 בורא עולם.
נמצא בצרה, לא  כשיהודי 
עלינו, אתם תראו שהדבר הראשון 
שהוא יעשה זה תפילה. שאדם 
מתפלל מקירות ליבו הוא שובר 
שעומדות  הברזל  מחיצת  את 
בפניו. ובפרט שאדם מתפלל בלב 
נקי ובנפש תמימה לפני בורא 
מתקבלת  לה  שהתפי לם,  עו

 במקום ומיד!
א “ ט זיע “ וכמו שהגדיר הבעש 

את התפילה מעומק הלב לאותו 
אחד שהלך לעשות קניות בשוק 
והנה הגיעה השקיעה ועדיין לא 
הוא לא התפלל מנחה. מיד עמד 
מנחה  והתפלל  השוק  די  בצי
זה  ן  שאי למרות  הלב,  מעומק 
מקום מיועד לתפילה, אבל תפילה 

כזאת מתקבלת בפני הבורא במרומים. למה? 
 כי זאת תפילה מלב שמבקש ומשתוקק.

צ “ את הסיפור המצמרר הבא סיפר הגה 
א במהלך השיעור “ רבי משה אביחצירא שליט 

א “ הקדוש זיע ‘  אור החיים ‘ביום הילולתו  של ה
 לפני כשבוע:

א, “ ידידי הגאון רבי ישראל ביטון שליט ” 
רב קהילה במגדל העמק ושזכה להקים גם 

על שם ‘  מאור החיים ‘ בית כנסת מפואר בשם  
א, דיבר איתי היום “ האור החיים הקדוש זיע 

ואמר לי שיש לו סיפור השגחה פרטית מדהים 
תכננתי לעשות ” וכך הוא מספר:   “,  לספר לי 

הילולה לאור החיים הקדוש בקהילה שלנו. 
ההוצאות היו גדולות מאוד, ובוודאי כל מי 
שיודע מה ואיך זה לארגן הילולה מושקעת 
ומכובדת מבין מאוד מאוד על מה אני מדבר. 
אין, התקציב ממאן  כסף  אין מה לעשות! 
לזרום. נשארתי אובד עצות. מה עושים? כמובן, 

 כמו כל יהודי פותחים בתפילה לבורא עולם.
ואז התחלתי להתחנן ולבקש מבורא עולם 
שיעזור לי לערוך את ההילולא לכבודו של 
האור החיים הקדוש, ובפרט שזה ייערך בבית 
הכנסת הקרוי על שמו שללא ספק זאת זכות 
אדירה למאוד. וכך התפללתי ובקשתי מקירות 
ליבי ומעמקי נשמתי שכיוונה הכל לכבוד שמו 

 א.“יתברך, ולזכרו של רבנו חיים בן עטר זיע
בליל יום רביעי עליתי על יצועי לנום את 
שנתי, כמובן שאותו היום היה זה ערב ראש 
חודש תמוז האחרון. במהלך שנתי אני חולם 

חלום שאומרים לי שיש איזה יהודי, לא ציינו 
ה ברוך “ לי מי הוא ומה שמו, שעשה יחוד הוי 

הוא, והוא שם את זה באחד מקברות הצדיקים 
 ה.“ממילת הוי‘ בארץ, ואתה תקבל את האות ו

לא הבנתי את תוכן החלום המבהיל, אבל 
בין כך ובין כך, קמתי בבוקר ושכחתי מהחלום 

 הזה לגמרי.
יום למחרת, ביום חמישי, לקחתי עימי את 
ם  עי י שמג האבות  ו ם  לדי הי

בקביעות בבית ‘  אבות ובנים ‘ ל 
 -הכנסת שלנו, לסעודת מצווה 

תמוז, על  חודש  ראש  סעודת 
רבי  האלוקי  התנא  של  ציונו 

 יהודה הנשיא בצפון הארץ.
בסיום הסעודה בקשתי מאחד 
שילך  התלמידים שהיה לידי 
להביא סידור כדי לברך ברכת 
המזון. אותו הילד הלך והביא 
קודם   . אותו פתח  וגם  סידור 
שהילד הגיש אלי את הסידור 

  : לי אומר  מצאתי ” הוא  הרב 
איך  “. מאתיים שקל בתוך הסידור

שהתלמיד אמר לי את זה נזכרתי 
מאז  בחלום בפעם הראשונה 
אותו הלילה הקודם שבו חלמתי 

 אותו.
אמרתי לתלמידים ולאבות, אם 
יש כאן מאתיים שקל , אני אומר 
לכם בבירור שצריך להיות כאן סכום של ששת 
אלפים שקל. ההורים והילדים ששמעו כך, 
אחר  לחיפושים  להצטרך  הם  גם  החלו 
. החיפושים לא ארכו הרבה זמן,  . המטמון.
סכום של  ובסופו של דבר הביאו עמיהם 
חמשת אלפים שמונה מאות כולל המאתיים 

 שקל שהתלמיד מצא בסידור.
ואז שוב אמרתי להם לא יתכן שיש כאן 
חמשת אלפים שמונה מאות שקל, אמרו לי 
בחלום שצריך להיות כאן ששת אלפים שקל, 
בדרך כשקמתי לחפש את המאתיים שקל 
הנותרים זרקתי להם את הסיפור של אותו 
החלום המסעיר שחלמתי לילה קודם. לבסוף 
מצאתי עוד שתי שטרות של מאה וכך הגענו 

 לששת אלפים שקל.
וכיצד הגעתי לזה שאני צריך לקבל ששת 
אלפים שקל? מסיים רבי ישראל ביטון לספרי 
לי, בגלל שבתחילת הסיפור כמו שקראתם 

‘, בחלום שאמרו לי שאני אקבל את האות ו 
 שהיא בעצם גימטרייה של ששת אלפים שקל. 

זכיתי בס  ד בזכות האור החיים, “ וכך 
ובעיקר!! בזכות התפילה לכסות את ההילולא 

 שערכנו בבית הכנסת שלנו. הפלא ופלא!
צ “ מסיים הגה “,  ועכשיו אני שואל אתכם ” 

מאתיים וחמישים שנה ” א,  “ רבי משה שליט 
מפטירתו של האור החיים הקדוש, האם הוא 

 -עדיין איתנו או לא? התשובה היא פשוטה 
 ו למי שעוסק בתורתו.“וודאי שכן! וק

 ר שנזכה לגאולה השלימה אמן ואמן!“ויה

מספר הרב 
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ןביטון: בליל יום 
ח ““““““““ערררררער“עערביעי, ער ,

ן,תמוז האחרון, 
עליתי על 

יצועי לנום את 
ךשנתי במהלך 

שנתי אני חולם 
חלום מסעיר...
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 רר...

 א“צ רבי משה אביחצירא שליט“הגה

 להלהכח הנתינה והקבלה
לעומ˙ ה‡י˘ ˘מטר˙ו הי‡ להיו˙ מ˘פיע ונו˙ן, 

נ˜בה,   –ה‡י˘ה נ„ר˘˙ להיו˙ מ˜בל˙ ה˘פע ממנו  
ובכך להבי‡ו ‡ל ˘לימו˙ו. נמˆ‡נו למ„ים ˘˘לימו˙ 

ב˜בל˙ ה˘פע   –בנ˙ינה, ו˘לימו˙ ה‡י˘ה    –ה‡י˘  
מבעלה. ו‡ם נ˘‡ל: ‡יזו ˘לימו˙ י˘ ב˜בלה, והרי ל‡ 
על ˘לימו˙ מעי„ה ה˜בלה ‡ל‡ „וו˜‡ על חיסרון? 
לפי ˘המ˜בל ‡פ˘ר ˘הו‡ מ˜בל מחמ˙ חסרונו 
ו‡פ˘ר ˘ל‡. ‡ם הו‡ מ˜בל לˆורך עˆמו מעי„ 
ה„בר על חסרונו ופחי˙ו˙ו, ‡ך ‡ם הו‡ מ˜בל ר˜ כ„י 
̇ינה ‚„ולה מזו, ˘על י„י  לה˘לים ‡˙ הנו˙ן, ‡ין לך נ
˘הי‡ מ˜בל˙ ממנו ‡˙ ה˘פע הי‡ מכ˘ירה ‡ו˙ו ‡ל 

 ˘לימו˙ו ו‡ין לך מ˙נה ‚„ולה מזו.
חז"ל רמזו ז‡˙ ב˜ביעה: "‡י˘ה טובה מ˙נה טובה 
לבעלה". ה‡ם ˜יבל˙ם מימיכם מ˙נה מ‡ורחים 
˘ב‡ו לבי˜ור? כיˆ„ ה˙ייחס˙ם למ˙נ˙ם? ה‡ם 
ה‚ב˙ם ב"ל‡ היי˙ם ˆריכים", ‡ו "זה מיו˙ר, ב˘ביל 
מה הב‡˙ם מ˙נה?" והנח˙ם ‡ו˙ה בח„ר הסמוך 
מבלי לפ˙וח ‡ו˙ה? ‡ו ‡ולי ˘מח˙ם בה מ‡ו„ ו‚ם 

 פ˙ח˙ם ‡ו˙ה בפניהם?
ובכן, ˙‚ובה מהסו‚ הר‡˘ון מעי„ה על חסרוננו. 
‡„ם חסר מ˙ביי˘ ב‚ילוי חסרונו, ומ˙נה י˘ בה כ„י 
להעי„ על ˜יום חיסרון. ומ˙וך ˘הו‡ מ˙ביי˘ הו‡ 
מסרב ל˜בלה. לעומ˙ ז‡˙, ‡„ם ˘‡ין בו חיסרון, 
כ˘הו‡ מ˜בל מ˙נה הו‡ פו˙ח ‡ו˙ה ו˘מח בה. ‡ין 
הו‡ מ˙ביי˘ ל˜בלה ˘כן הו‡ יו„ע היטב ˘‡ינו ז˜ו˜ 
לה. ומ„וע הו‡ ˘מח? מ˘ום ˘הו‡ רוˆה ל˘מח ‡˙ 
נו˙ן המ˙נה. זהו ההב„ל בין המ˜בל ה˘לם למ˜בל 
החסר, בין ה˜בלה ה˘לילי˙ ל˜בלה החיובי˙. ‡י˘ה 
˘מ˜בל˙ ‡˙ ה˘פע מבעלה מ˙וך כוונה להעˆים בו 
̇ינה נח˘ב˙ למ˜בל˙ חיובי˙, ועליה נ‡מר:  ‡˙ כֹח הנ
ר". לעומ˙ ז‡˙, ‡י˘ה המ˜בל˙  ב∆ ב ּ‚ָ סֹוב≈ ¿ּ̇ ָבה  ≈̃ "נ¿
מבעלה ˘פע מ˙וך ˘הי‡ ˆריכה לו מעי„ה על 
חסרונה, וזו ˜בלה חיובי˙ פחו˙. כיוון ˘מטר˙ ה‡„ם 
בעולמו הי‡ לה˙˜רב ‡ל ה', וכיוון ˘ה˙˜רבו˙ זו 
פירו˘ה הי„מו˙ ‡ליו, נמˆ‡ ˘ככל ˘י˘כילו בני הזו‚ 

 לה˙˜רב ‡ל ה' כך י˙˜רבו זה לזו.
הני˘ו‡ים בנויים בˆור˙ מ˘ול˘, כ‡˘ר ביום 
הני˘ו‡ים מˆויים בני הזו‚ במˆב ה˜רוב ביו˙ר, 
ומ‡ו˙ו ר‚ע י˙חילו לה˙רח˜. כ„י למנוע ז‡˙ הם 
נ„ר˘ים להˆיב לנ‚„ עיניהם ‡˙ המטרה הרוחני˙ 
˘בזו‚יו˙: הה˙˜רבו˙ ‡ל ה˜ב"ה. ה˙˜רבו˙ זו 
˙ובע˙ מהם להי„מו˙ לבור‡ בכֹח הנ˙ינה ˘י˘ בהם. 
ה‡י˘ בכֹח הה˘פעה, וה‡י˘ה בכֹח ה˜בלה ˘בה. 
˘ימו לב ˘ההליכה ‡ל מטרה ‡מי˙י˙ מ˜רב˙ 

 ביניהם.
זו הסיבה ˘בל˘ון ה˜ו„˘ מכונה ה˜˘ר בין ‡י˘ 
ל‡י˘ה ב˘ם "מ˘פחה". מ˘פחה מל˘ון נספח 
ומס˙פח, ˘על י„י ה˜מ˙ המ˘פחה זוכה ה‡„ם 
לˆעו„ ב„רך המובילה ‡ל ההס˙פחו˙ בנחל˙ ה'. 
ָח„", ˘הה˙‡ח„ו˙ סביב  ר ‡∆ ָׂ̆ ָב ָהיּו ל¿ כיˆ„? על י„י "ו¿
ה˘‡יפה ל˜רב˙ ה' מחבר˙ ביניהם. ‡ומנם "ב˘ר 
‡ח„" זה ˘‡נו ‡ומרים, ‡ין הכוונה בו "זה לˆ„ זה", 
"מעורבים זה בזה" ‡ו "„בו˜ים זה לזה". כל זה ‡יננו 
‡ח„. "ב˘ר ‡ח„" הכוונה חיבור מו˘לם. במח˘בה, 

 ב„יבור ובמע˘ה. ‡ומנם ‚ם בנ˘מו˙ ‡ך ‚ם ב‚ופים.
‡ין הכוונה ˘ה‡י˘ה נ„ר˘˙ להיטמע ב‡י˘ ולהפוך 
ל‚בר, ‡ו ˘על ה‡י˘ להיטמע ב‡י˘ה ולהפוך לנ˜בה. 
זו‚ ˘מב˜˘ ז‡˙ ייכ˘ל כי˘לון חרוı ויחיה בב„י„ו˙ 
נור‡ה. ה„בר י‚רום ל‡וב„ן הזהו˙ ה‡י˘י˙ ולחיים 
˘ל בלבול נור‡, ו‡ין לך „בר ‚רוע מט˘טו˘ הזהו˙. 
על ה‡י˘ להי˘‡ר זכר ועל ה‡י˘ה להי˘‡ר נ˜בה. 
ב‡ומרה "והיו לב˘ר ‡ח„", ה˙ורה מ˙כוונ˙ ל‡יחו„ 
הזול˙,  להר‚˘˙  הנפר„ים.  ול„יבו˜  ה˘ונים 
ולה˙ר‚˘ו˙ ˘בני הזו‚ מר‚י˘ים ב„ב˜ו˙ זו. לפי 

̇יו הי‡ הי‡ ה‡הבה וה‡יחו„.  ˘הר‚˘˙ הזול˙ ור‚˘ו

 מאת בכיר מרצי ערכים
 ומשמח הלבבות 
הרב מיכאל לסרי 

 א”שליט

םייחליפ ט
מאת
ומ
ה

רכים
ת 
רי 



מסופר בתלמוד: אמר רבי חייא בר אבא: 
פעם אחת התארחתי אצל בעל הבית עשיר 
אחד בלודקיא, והביאו לפניו שלחן של זהב 

ובו היו קבועות “,  משוי ששה עשר בני אדם ” 
שש עשרה שרשראות של כסף. אל השלחן היו 
מחוברות קערות, כוסות, צלחות, ועליו כל מיני 

 מאכל וכל מיני מגדים ובשמים. 
כשהכניסו המשרתים את השלחן אמרו 

“, לה' הארץ ומלואה ” לבעל הבית:  
את  וכשלקחו  יתגאה,  כדי שלא 
 : אמרו הסעודה  בתום  השלחן 

השמים שמים לה', והארץ נתן לבני ” 
בני! מפני מה ” אמרתי לו:  “.   אדם 

אמר לי קצב “? זכית לעושר כה גדול
הייתי, וכל בהמה נאה שהגיעה אלי, 

זו ” לא מכרתי אותה אלא אמרתי:  
אשריך ” אמרתי לו:  “  תהא לשבת 

שזכית, וברוך המקום שזיכה אותך 
 (מסכת שבת קי''ט.) “. לכך

נפתח בסיפור שבקשו לפרסם 
 קודם לסיפור המרתק.

בדיוק לפני כשבועיים באחד 
הימים בהם משגרים בני הבליעל 
את העפיפונים, שזה בעצם דבר 
חדש אירע נס אדיר ליושבי מושב 

 בסמיכות לעיר נתיבות.‘ בית הגדי‘
עפיפון ממולכד עם חומר נפץ 
נחת באחת מחצרות הבתים שם 

הוא  הפלאי  הנס  אך   , הגדי בית  במושב 
 שהעפיפון לא התפוצץ. 

נפשם  את  ידעו  לא  במושב,  הדיירים 
משמחה, אך לא ידעו מדוע בה להם כזה נס 

 גדול, והלכו להתייעץ עם רבם.
וכי יש לכם ספק למה ” רבם השיב להם:  

בגלל שאתם  זה  פשוט,  הוא לא התפוצץ? 
בפרהסיה ‘  שבת  ,  שומרים  גורמים ‘ אתם 

לאנשים אחרים שישמרו אחריכם את השבת 
בזכות  אין ראוי שתזכו לנס  וכי  הקדושה 

 שמירת השבת הקדושה??! 
רבותי! תדעו לכם כל התקופה הקשה 
לאחרונה, לא עלינו, רחמנא ליצלן, היא מגיעה 

 רק בגלל זלזול ומרמס בשבת קודש. 
האם גם אתם מסוגלים ויכולים לשנות את 

אתם “!!,  כן “ המצב הקשה? התשובה היא ש 
ידי זה שתדאגו לחזק  יכולים בעצמכם על 
אנשים בעניין שבת קודש, ובזכותכם יבואו 

לידי שמירת שבת, או הקפדה   -אנשים יהודים 
על ענייני מוקצה בשבת, ותדעו לכם שבמעשה 

 זה אתם עושים המון לטובת עם ישראל. 
מספר מגיד המשרים רבי גואל אלקריף 

 א:“שליט
ממש   , מזמן לא  רע  אי הבא  הסיפור 

עונג ’ בתקופה האחרונה, ונתפרסם בגיליון  
אבל שמעתי זאת לפני כן, מיהודי אחד ‘,  שבת 

בערב שבת קודש פרשת במדבר השנה, שהיא 
 הייתה צמודה לשבועות.

היה אברך שהיה צריך לחתן את הבת שלו, 

והיה מאוד דחוק. והוא הלך לקבל את ההלוואה 
ח לא היה בבית ומצא “ ח, אבל בעל הגמ “ מהגמ 

 אותו רק ביום שישי בצהריים בביתו.
ח נתן לו הלוואה של אלפיים “ בעל הגמ 

והחליט אותו אברך, שבת ‘,  ערבים ’ דולר דרך  
יום הדין, שילך לכותל   -לפני חג השבועות 

 יפתח לו שערי ברכה.‘ להתפלל כדי שה
הוא הולך לכותל, סמוך לקבלת שבת, 
פתאום מכניס יד לכיס, באמצע 
העיר העתיקה אוי ואבוי! יש לו 
אלפיים דולר, ואוטוטו נכנסת 
השבת, יש לו עוד דקה ואלפיים 

 דולר יש לו בכיס. 
הוא חשב אולי טלטול מן הצד, 
בשינוי, וחשב כל מיני היתרים, 
אבל מיד אמר לעצמו, אני הולך 
עכשיו לבקש מבורא עולם שיתן 
לי ישועות ומה אני עושה? אני 
הולך כעת ומנסה למצוא כל מיני 

 היתרים לעצמי.
הוא הולך לבית הראשון שם 
ברובע. דופק בדלת והנה פותח 
לו יהודי אמריקאי זקן, ואומר לו 
דולר  ים  אלפי י  ל יש  תשמע 
במזומן אני רוצה להפקיד אצלך 
את זה עד למוצאי חג שבועות, 
ולא חשוב פתק הפקדה, פשוט 

 אין לי זמן.
מי מסתובב עם ” האמריקאי שואל אותו:  

השיב “?  כזה הרבה כסף ברחוב, אתה כזה עשיר 
איזה עשיר. עכשיו הבאתי את זה ” לו האברך:  

 “...ח“מהגמ
הוא התפלל מנחה וערבית של מוצאי 
שבועות עם אותו אמריקאי ולאחר מכן הלכו 
ביחד אל ביתו. הם מגיעים לבית וכשהוא פותח 

 הוא מגלה שהחבילה קצת יותר עבה.
הוא פותח את המעטפה ומתחיל לספור 
את הכסף. ארבעת אלפים דולר. הוא אומר לו 
הרי אני הפקדתי אצלך אלפיים דולר ומהיכן 

 הארבע אלף דולר הללו?
אמר לו אותו אמריקאי, אני רוצה לספר לך 

 סיפור. 
יש לי אח שגר באמריקה, והיה לו אלפיים 
דולר מהמעשרות שלו. והוא אמר לי לתת אותו 
לאברך תלמיד חכם שדחוק במצבו. לא ידעתי 
אותך מספר לי  אבל שראיתי  למי להביא, 
שאתה מחתן את בתך, וכדי לא לחלל שבת 
אתה הפקדת את זה אצלי ואפילו שלא הכרת 
את  החלטתי לתת לך  ולכן  המשפחה,  את 

 האלפיים דולר!
אותו אברך אמר לאחר המעשה, אם הייתי 
חושב על ויתורים והיתרים הייתי נשאר עם 
אלפיים דולר ואולי גם את זה לא... אבל מה 

ה ועשיתי את מה “ עשיתי? פשוט בטחתי בקב 
שרוצה בלי ניסיונות להתחמק או להתיר את 

 ...האסור ואת החמור
 ה!“הזכייה הגדולה  בפייס היא לבטוח בקב
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בני יששכר למשפחתם תולע משפחת ”
התולעי לפוה משפחת הפוני: לישוב 

משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני 
אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה 

 א“הרב גואל אלקריף שליט כו)-(במ„בר כו, כ‚ “ושישים אלף ושלוש מאות

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 
 ‘השבת

 או בפקס: 
08-9941870 



כיון ˘בני ˜רח הרהרו ˙˘ובה בליבם  
למה נ˙בˆר להם מ˜ום ב‚יהנום ול‡  

 נ˘‡רו בחיים ‡ו יכנסו ל‚ן ע„ן?
י˘ לה˜˘ו˙ כיון ˘פיר˘ ר˘"י ˘בני ˜רח היו בעˆה ˙חילה  
וב˘ע˙ המחלו˜˙ הרהרו ˙˘ובה בליבם לפיכך נ˙בˆר להם  
מ˜ום ‚בוה ב‚יהנום וי˘בו ˘ם, ו‡ם כן כיון ˘ע˘ו ˙˘ובה  
למה בכלל נבלעו ב‡„מה ונ˙בˆר להם מ˜ום ב‚יהנום, ול‡  
ניˆלו ‡ו יכנסו ל‚ן ע„ן ˘הרי ע˘ו ˙˘ובה, וכמו ˘מˆינו  
במסכ˙ ˜י„ו˘ין (מט:) ˘‡„ם ה‡ומר ל‡˘ה הרי ‡˙  
מ˜ו„˘˙ לי ב˙נ‡י ˘‡ני ˆ„י˜, ‡ף על פי ˘הו‡ ר˘ע ‚מור  
מ˜ו„˘˙ ˘מ‡ הרהר ˙˘ובה בליבו, וכן פס˜ו הר‡˘ונים  
וה˘ו"ע (‡בה"ע סי' ל"ח ס˜"י) ˘הרי הי‡ ספ˜ מ˜ו„˘˙. ‡ך  
מ„ברי המ‡ירי ˘ם מ˘מע „מ˜ו„˘˙ ו„‡י. ומבו‡ר ˘מכח 
הרהור ˙˘ובה ‡פילו ר˘ע ‚מור נהפך לˆ„י˜, וכיון ˘בני ˜רח 
הרהרו ב˙˘ובה למה בכלל נ˜בע ‚ורלם ומ˜ומם ב‚יהנום,  
הל‡ היו ˆריכים להינˆל ל‚מרי ‡ו על כל פנים ˘י˜בע מ˜ומם  

 ב‚ן ע„ן? 

עוון חילול ה˘ם ‡ינו מ˙כפר ‡ל‡ על י„י ייסורין  
 ומי˙ה 

לכאו' יש לומר בפשיטות שהטעם שלא ניצלו לגמרי, וגם 
נתבצר להם מקום בגיהנום דוקא, מפני שהיה בידם עוון 
חילול השם, שהיו שותפים בעוון המחלוקת כנגד משה 
רבינו, וכבר כתב רבינו הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"א הלכה 
ד') שהמחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום 
הכיפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו ייסורין אינו 
מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה, יום 
הכיפורים, וייסורין שלושתם תולין, ומיתה מכפרת, שנאמר 
(ישעיה כ"ב י"ד) "ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העוון 
הזה לכם עד תמותון". וכן כתב בספר חסידים (סימן כ'). 
[ברם לגבי תשובה של רבים שחיללו את השם, עיין בכרם 
יוסף עמ"ס מגילה (יג:) שנתבאר שמסתבר שבזה תועיל 
התשובה להאריך ימים]. ולכן בשביל כפרתן הוכרחו בני 
קרח למות, וגם נתבצר להם מקום בגיהנום, כי עדיין לא 
נתייסרו, כי בשביל לכפר עוון חילול השם שהיה בידם 

 הוכרחו לייסורין.

הרהרו ˙˘ובה ר˜ בליבם ‡ך לעיני העם נר‡ו 
כ˘ו˙פים מל‡ים במחלו˜˙ 

בספר בית אב (הביאו בטללי אורות בפרשתינו) פירש שכיון 
שבני קרח רק הרהרו תשובה בליבם, אך לעיני כל העם נראו 
כשותפים מלאים בעדת קרח, לכן בשעת מעשה לא היה 
אפשר להפך בזכותם ולחוס עליהם, כי היו מחוברים מקשה 
אחת עם עדת קרח, על אף שבמחשבתם ובליבם נפרדו 
מהם, ולכך נבלעו יחד עם כל עדת קרח באדמה. ומכל מקום 
אחרי כן בפרשתינו שעוסקת בייחוסם של ישראל, מזכיר 
הכתוב אותם לשבח כי באמת חזרו בתשובה והיו צדיקים. 
ועל פי זה מיושב הטעם שמתחילה נבלעו באדמה ונתבצר 

להם מקום בגיהנום.

כיון ˘היו בעˆה ˙חילה ל‡ זכו לע˘ו˙ 
˙˘ובה ‚מורה ˘ל‡ יהיו ב‚ן ע„ן ו˙למי„יהם 

ב‚יהנום 
הכתב סופר מתרץ שכיון שאמרו חז"ל (יומא פז.) שהמחטיא  
את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיה  
הוא בגן עדן ותלמידו בגיהנום. על כן כיון שבני קרח היו  
בעצה תחילה, לא הועילו הרהורי התשובה לחלצם 
מגיהינום, שהרי הם היו מחטיאי הרבים, ולא הספיקו בידם  
לעשות תשובה גמורה, כדי שלא יהיו הם בגן עדן 

 ותלמידיהם בגיהנום. 

מעשה מהרמב"ן שאמר באחד משיעוריו שבפרשת האזינו רמוזים כל השמות של בני ישראל 
בכל הדורות, ואחד התלמידים בשם אבנר כששמע דברים אלו אמר בליבו שחלילה הרב טועה 
שהרי איך יתכן בפרשה כזו קצרה יכנסו כל כך הרבה שמות ולכן קם ועזב את הישיבה ויצא 
לתרבות רעה וחטא הרבה ואחר שנים בעצם יום הכיפורים הקדוש ראה אותו תלמיד את 
הרמב"ן ולקח חזיר ושחט אותו וצלה אותו על האש, ואחר כך אמר לרמב"ן האם כבודו יודע 
מדוע סרתי מהדרך? בגלל שהרב אמר שבפרשת האזינו רמוזים כל השמות של בני ישראל וזה 
נראה בעיני תמוה מאוד כי זה לא יתכן שהרי לי קוראים אבנר הבה ונראה אם שמי נמצא 
בפרשת האזינו? הרב פרש רגע לצד והתפלל לה' שיעזרהו והנה עלה בליבו הפסוק שלנו, 
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם, אמר הרמב"ן לתלמידו לשעבר אם ניקח את האות 
השלישית מהמילים אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם יוצא לנו אבנר, והתלמיד עומד נדהם 
ובינתיים הרב ממשיך ואומר לו אתה יודע מדוע דוקא שם התורה רמזה את שמך, לרמוז על 
מעשיך המופקרים שאתה בעצמך מתנהג בהפקרות ולכן ה' אמר עליך אשליכהו מעלי כהפקר 
מידה כנגד מידה שהוא הפקיר את מצוותי גם אני חלילה אפקיר אותו, והתלמיד לקח סירה 

 ויצא להפליג בים ונעלמו עקבותיו.
 

מעשה שהיה במרן הגאון הרב עזרא עטיה זצוק"ל כשהיה צעיר לימים והיו הפגזות על ירושלים 
וסביבותיה, נאלץ הרב לרדת למצרים והתארח שם אצל איזה משפחה, וכשעלה הרב על יצועו 
לשכב לישון והחל לקרוא קריאת שמע על המיטה הוא ראה שאחד מבני הבית שגם ישן באותו 
חדר החל לשיר כל מיני שירים לא של קדושה, אמר לו הרב מחילה אולי תשיר שירים אחרים 
זה קשה עלי לשמוע שירים כאלו. אבל הבחור לא התייחס והמשיך לשיר ואמר לרב אני שר 
שירים עד שאני נרדם זה יכול להיות חמש דקות ואולי גם עשרים דקות, הרב קם ממיטתו 
ולבש את בגדיו ויצא מהחדר וגם מן הבית, וכמובן שהדלת נסגרה אחריו כי זה איזור מסוכן, 
והרב נשאר בחוץ כל הלילה, למרות שזה לא ארץ ישראל, אלא איזור מסוכן, כי הוא העדיף 
לעשות כך מאשר שהאזניים שלו יאזינו לדברים אסורים, וזה מה שאומר הפסוק וישכון ישראל 

 בטח בדד, כיוון שהשכינה נמצאת על היהודי אזי גם אם הוא בדד, הוא יושב לבטח.
 

מעשה בזמן רבינו האר"י ז"ל שיום אחד לקראת סיום תפילת שחרית כשהגיעו לעלינו לשבח, 
ראה רבינו האר"י יהודי שבא להוריד את טליתו, מיד החזיק בו לבל יוריד את טליתו אלא עד 
לאחר עלינו לשבח, ולאחר מכן אותו יהודי הלך לבית עולמו ושאלו את רבינו האר"י מה זאת, 
ואמר להם שהיהודי הזה בא לתקן את זה שבגלגול הקודם הוא היה מוריד את הטלית לפני סוף 

 התפילה וכיוון שתיקן זאת גמר את תיקונו והלך למנוחתו. 
 

מעשה ברבי יונתן שהלך לירושלים בדרך פגש בו שומרוני אחד, שהוא מעם שבהר גריזים 
שבעיניהם הוא מקודש, ושם יש להם דמות של יונה שעובדים אותה כעבודה זרה. אמר לו: למה 
אתה הולך לירושלים להתפלל בבית שנהרס, ולמה לא תלך להר גריזים שלא נפגע בימי המבול, 
לא מצא ר' יונתן תשובה לענות לו, אבל משרתו ביקש ממנו רשות להשיבו, נתן לו רשות, אמר 
לו לשומרוני: ראה שאתה מדבר שקר מכל הצדדים , שאם הם מן ההרים הגבוהים הלא כתוב 

השמים" ואם מן ההרים הנמוכים, על -תחת כל -ההרים הגבהים אשר -מפורש בתורה "ויכסו כל
אחת כמה וכמה שכוסו במי המבול, ולא היתה תורה צריכה לפרש הדבר, אז ירד רבי יונתן 
מחמורו ואמר לו לעלות על החמור והוא נהג אותו יותר משלש מילין ואמר: ברוכים אתם בני 

 עם ישראל שאפילו בריקנים שבכם מצויה חכמה רבה להשיב מענה טוב. (בראשית רבה). 
 

איש בכבוד הבריות, יש להווכח מפרט קטן זה. פעם התבטא בעדינות -עד  היכן הגיע החזון 
אין לי הכח הנפשי להשמיד מכתבים שנשלחים אלי לאחר גמר קריאתם, הגם שאין בהם ”רוחו: 

תועלת, הרי בני אדם השקיעו בהם תמצית מח ולב, רגש ומחשבה. בהשמדתם הריני עושם 
ה) פעם התמהמה החזון איש להשיב על איגרת חידושי תורה “ד, כ“(שם ח“... כחפצים נטולי ערך

ששיגר אליו ידידו. הלה נעלב משתיקתו הממשכת, וראה בזה אות שהחזון איש אינו חפץ בו. 
מיד כשנודע לו, מהר לפייסו וכתב אליו, שאמנם צדק בטרוניתו, אבל הפריז על המידה... וסיים: 

 ל)                           “(קבץ אגרות א', ק“ אבל האמת שהנך חקוק בלבי תמיד!”

‘ ’
ל

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 054-8460007 -בפלאפון

”, מ˙י˜ו˙ ‰˙ור‰”, ”‡ור ‰˙ור‰”ב˜ו ˙וכלו לענו˙ ˙˘ובו˙ למ„ורים  
וכן ‰˜לט˙ סיפורים ‰ערו˙ ו‰‡רו˙ למערכ˙ ‰עלון. ולˆ„ ז‰ ב˜ו 
י˘נם ע˘רו˙ ‡לפי ˘יחו˙ וסיפורים מפי‰ם ˘ל ‚„ולי ‰„ר˘נים 

ו‰מ‚י„ים,  וכן ˜ו בלע„י מר˙˜ ומחז˜!! עם סיפורי ‰˘‚ח‰ פרטיים 
 ˘˜ורים מי„י יום ומסופרים על י„י מ‡זינים.

 הקו שכל דרשן, מגיד וכל עם ישראל חייבים להאזין!
 079-590-47-30 –”אור השבת”קו 

ך קקקקקק



1 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 א"שליט אפרים שרבניהרב   -רבונו של עולם שמור לנו על חכמי ישראל
 

 "יהא ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי כותב התנא במסכת אבות:
אומר התנא, איפה שלא תהיה, תמיד תהיה קרוב לתלמידי  -שותה בצמא את דבריהם"

חכמים, תעשה הכל שתהיה לך גישה אליהם, שתהיה קרוב אליהם, קרוב להתנהגות 
תלך אחריהם גם בעפר, איפה שהם דורכים  -שלהם. "והוי מתאבק בעפר רגליהם"

, שאולי החזון אישאלה כותב תדרוך, תמיד תהיה כמה שיותר קרוב, כי על האנשים ה
מלאכים הגרים עם בני תמותה'. אלו לא אנשים 'הם נראים כמו כולם, אבל באמת הם 

עֹוֵרבל: "נראים רגילים. אמרו חז"רגילים, הם רק אולי  ֹחרֹות ּכָ , אלו בני התורה "ׁשְ
כאן הם נראים פשוטים,  -שחורים בעולם הזה ולעולם הבא מאירים כלפידים" שנראין

אוכלים כמונו, שותים כמונו, לבושים בחליפה פשוטה, אנחנו מנשקים להם את היד, 
בעולם הבא אף אחד לא יוכל להתקרב, הם יהיו רחוקים, קוראים לאנשים האלה 

 .תלמידי חכמים
 

באחד מן הימים, . זוכה בכל יום לגילוי אליהו וכך מספרים חז"ל על אמורא אחד שהיה
כשהלך לבקרו רב חביבא בר סורמקי, הוא הבחין בכוויות שיש לו בעיניים, מיד שאלֹו 

בבהלה: "חכם, מה קרה לעיניים שלך?!". הוא סיפר לו, שהוא הפציר באליהו הנביא 
ולאחר  ת'של מעלה, הוא רוצה לראות 'תמונו שיתן לו לראות כמה מראות מישיבה

הפצרות רבות נענה לו אליהו הנביא, אך אמר לו: "כל זאת בתנאי שלא תסתכל בכסאו 
של ר' חייא, שאין רשות לשום בריה להציץ באותו מקום". האמורא עלה עם אליהו 

הנביא, טייל שם, הוא ראה צורות, הוא ראה תמונות שלא לכל אחד מותר לראות, 
שאל: "מה זה שם?". אמר לו אליהו: "שם אי התפעל, התרגש, וכשהגיע למקום מסוים, 

שם זה הכסא של ר' חייא, לשם אין כניסה". הוא סיפר: "לא יכולתי לעצור את  ,אפשר
עצמי, הייתי סקרן כל כך והצצתי, בשנייה הראשונה שהסתכלתי מיד הרגשתי צריבה 

ד בעיניים ואבדתי את הראייה". אומרים חז"ל, לא נתרפאו עיניו של אותו צדיק ע
שהלך למערת ר' חייא בטבריה והיה לומד את המשניות שר' חייא כתב, והיה מתפלל: 
 -"רבינו, תזכור לי שאני לומד את תורתך והיה מתחנן על עיניו עד שחזרה לו הראייה"

הם נראים פה פשוטים, נראים רגילים, תלמיד חכם ישיש, זקן, שפוף, רועד, נושם 
 .ר ודם, שם הם לפידים של אשבכבדות, זה רק כאן בתוך גוף של בש
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שפעם אחת נכנסה אישה למחלקת היולדות שבבית החולים  סיפר ר' אליהו מן שליט"א,

בהיותה בבית החולים החל הדם לזרום . 'מעייני הישועה' בבני ברק עם צירי לידה
בשטף רב ונלאו הרופאים לעצור את שטף הדם והסיכון היה גדול וכבר הכינו את הבעל 
לגרוע מכל, אך בחסדי ה' יתברך לא נתאמתו דבריהם ולפתע נפסק הדם והאישה ילדה 
 בשלום. כשעבר מנהל בית החולים ד"ר רוטשילד ונכנס לחדר היולדת, אמרה לו היולדת:

"אני אסירת תודה לך ולצוות הרפואי שלך על המסירות הגדולה שלכם". אמר לה: "לא 
 :תמהה האישה לסטייפלר זצ"ל".לי את צריכה להגיד תודה, את החיים שלך את חייבת 

 "?.הרי מעולם לא הכרתי אותו ואיך ייתכן שבאה לי ישועה על ידו"
 

הלכתי אל אותו צדיק  ,ים הזה"תדעי לך שכאשר יסדתי את בית החול השיב לה הד"ר:
בעזרת ה' יתברך כל אישה הבאה ללדת בבית : 'שיתמוך בבית החולים והוא בירך ואמר

החולים הזה לא תמות בלידה' ". והנה, ישנה סטטיסטיקה בבתי חולים ליולדות, כי 
אישה אחת מתוך כמה אלפים מתה בכל בית חולים ובחסדי ה' יתברך בבית החולים 

אפילו אחת. גברת, יש פה בית  למעלה מתשעים אלף לידות ולא נעדרההזה כבר היו 
קברות בבני ברק שם הצדיק הזה טמון, למלאך הזה את צריכה להגיד תודה, תשעים 
 :אלף יולדות על הגב שלו, במשפט אחד שלו. שכשאלו את הגר"ח קנייבסקי שליט"א

ענה הרב: "אבא שלי  הברכה של אבא שלך הייתה תקיפה בחייו או גם לאחר מותו?"."
 ".שאמר משהו הוא לקח על עצמו גם אחרי מותו

 
מתאר מה זה  )פ''ז ה'שער אהבת (בעל חובות הלבבות  -מלאכים הגרים עם בני תמותה''

, הוא כותב: "הם אנשים שנעקר מהם הכיסוף לתענוגים והוא בעבור תלמיד חכם אמיתי
שום דבר לא טעים להם רק אהבת ה' יתברך.  -כיסופם לעבודת הבורא ומאהבה אותו"

"וכבתה אש היצר מלבותם ומלאה אהבת האלוקים לבותם, ובזכותם מסתלקים היסורין 
בעולם זה רק בגלל אם יש טוב  -ויורדין הגשמים, ומכוחם ישוקה האדם והבהמה"

 .הנשימות שלהם, רק בגלל שהם נושמים כאן בעולם
 
לנשום את האוויר , רק שנדע לרוץ אליהם, לדבק בהם -מלאכים הגרים עם בני תמותה''

שבאחת הפעמים שהיה מוזמן לשמש  ,מספרים על ר' חיים קנייבסקי שליט"אשלהם. 
הרכב לא התניע והיה פלא כסנדק, המתין לו רכב מחוץ לבית. נכנס הרב לרכב, אך 

הגאון יצא מהרכב . בעיני הנהג, כיוון שהמכונית לפני כמה ימים הגיעה חדשה מהחברה
והנה הרכב התניע נרגע האיש ופנה אל הרב: "כבוד הרב יעלה לרכב הכל הסתדר". 

"אולי הרכב הזה נקנה מכסף של ריבית?". הנהג  הסתכל עליו הגר"ח קנייבסקי ואמר לו:
הראש מבושה, ולאחר כמה שניות אמר בבושת פנים: "קיבלתי את המכונית הוריד את 

ביקש הרב. " מהבן שלי, הוא מרוויח את הכסף שלו בריבית". "תזמינו לי מונית בבקשה
תלך אצלם,  -"אלו המשתדלין בתורה עדיפים מנביאים" כך אומר רשב"י בזוהר הקדוש:

 .תלמידי חכמים, ספר תורה חי הקב"ה מניח להם בפה מה שנביא אין לו בפה, אלו
 

ובאו  החזון איש זצ"לבאחת הפעמים ניגשו אנשי החברא קדישא לפני חג הפסח אל 
בהצעה, שבכדי למעט בטרחא בחול המועד, הם מעדיפים לחפור קברים לפני החג כדי 
שיהיו מוכנים לעת הצורך. טען החזון איש: "מי אמר בכלל שימותו?". "אין מציאות כזו 

ענו אנשי ", זה זמן ארוך מאוד, בכל שנות עבודתנו אין אנו זוכרים דבר כזה, ותושלא ימ
כך היה. הם עיניים של  אמר להם החזון איש: "אני מבין, אבל השנה לא ימותו".החברא. 

 ".העולם, כמו שכותב רש"י: "תלמידי חכמים הקב"ה נותנם עיניים להאיר לעולם
 
 



  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
שבאחד הימים ניגש אצלה בעלה ואמר לה  אשתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל סיפרה,

 שאחותה אורה חולה, וזה עוד קודם שהרופאים ידעו. היא הלכה לעשות בדיקות ונתברר
שדברי הרב צדקו. שלחו אותה לאנגליה לניתוח מאוד מסובך. יומיים לפני הניתוח ניגש 

ורמז לה שהיא כעת " הרב אל הרבנית כשהייתה עובדת במטבח ואמר לה: "תפסיקי לעבוד
אבלה, היא הבינה את הרמז ומיד אמרה: "אבל הניתוח עוד יומיים" הרב הסב את הפנים 

הודעה מאנגליה שחלה החמרה פתאומית במצבה של והיא הבינה. אחרי שעה קיבלו 
תלמידי חכמים, תלמדי חכמים, לא סתם אמרו חז"ל:  -האחות והיא השיבה נשמתה לבוראה

תלמיד חכם קודם", כי מלך יש לו תמורה, הלך מלך יבוא עוד מלך,  -"תלמיד חכם ומלך
 .א יחזורתלמיד חכם אין לו תמורה, אין תחליפים לדברים כאלו, דבר כזה כבר ל

 
כמה אנחנו צריכים לטעת בלב אמונת חכמים, אהבת החכמים, וכמו שכותב רבינו בעל 
החינוך: "ויקבע בלבו אהבתם". להפנים מה שכותב בספר ארחות יושר, שהתלמיד חכם 

 האמיתי, תמיד הקב"ה יניח לו בגרונו את המילים הנכונות. 
 

הרבנית בת שבע זצ"ל, בקשתה לפני  שאישה אחת מעוברת שטחה סיפר ר' יצחק אוהב ציון,
שהעובר שלה הפוך בבטן ואם הרב יוכל להעתיר אשתו של הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א, 

בעדה, אמר הרב: "תגידו לה ישנה סגולה לבדוק אם יש ספרים הפוכים בבית ולהפוך אותם". 
סירים ההפוכים סירים' והלכה לביתה והפכה את כל ה' - 'אותה אישה שמעה במקום 'ספרים

בארונות, כולל מערכת הסירים של פסח. למחרת הלכה לביקורת, אמרו לה: "הכל בסדר, 
אמונת חכמים, לא משנה אם הוא הניח לך באוזן סיר, או מחבת,  -העובר התהפך בחזרה"

: "שלא יהיה דור מן הדורות מבטיח לנו ר' בחיי בעל חובת הלבבות. אם זה יצא ממנו זה יפעל
הקב"ה תמיד ידאג שהם ילוו את הבנים שלו, "כמו שאמרו רבותינו, יום שמת  -ריק מהם"

רבי עקיבא נולד רבינו הקדוש ועל הדרך הזה ימצא בכל הדורות ובכל הארצות, שלעולם לא 
זו המתנה שנשארה לנו בגלות  - יחסר קורא אל האלקים ואל עבודתו ומורה את תורתו".

ך לעולם לא ילכו לאיבוד. יה"ר שיקיים לנו הקב"ה הזאת, תלמדי חכמים, שהם בע"ה יתבר
 את כל חכמי ישראל הם ונשיהם ובניהם ותלמדיהם וכל אשר להם, אמן כן יהי רצון! 

 (מתוך 'מחנה אפרים') .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני
 
 

 נטפלים לזוטות -בהעדר מדות טובות 
יְנָחס ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן (כה, יא)  ּפִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ  ּבֶ

 ? מדוע הכתוב מפרט את ייחוסו
"לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים אומר רש"י: 

 ".לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן
 

יש מגיפה נוראה בישראל, אנשים מתים בזה אחר  מה זה צריך להיות?! יש כאן הערה חזקה.
"ותיעצר  -זה, עשרים וארבע אלף מתו. והנה בא פנחס ובמעשהו גרם לעצירת המגפה 

כשראו כולם כיצד נעצרה המגפה בזכותו, היו צריכים כולם לבוא אליו, לחבק ". המגיפה
הנה האיש . עולםולנשק אותו, להוקיר אותו ולהודות לו על מעשהו ולכבדו בכל הכבוד שב

במקום זאת מה הם עושים? הם מוצאים כל מיני חסרונות בסבא ! שהציל את עם ישראל
   ...שלו

 
אדם יכול לעשות את הדבר הכי חשוב בעולם, וכולם רואים זאת ויודעים על כך,  מסקנה:

אם יש מדות רעות ומושחתות, הם מסוגלים להתעלם לגמרי מן המעשה שלו,  –ובכל זאת 
ובמקום זאת לחפש בו חסרונות. במקום להתייחס לדבר האמיתי, נטפלים לזוטות שלא ממין 

 (יחי ראובן) ...כזוהעניין: הסבא שלו כזה והסבתא שלו 
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בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה בשפע:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה,  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
וור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מור

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 
מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 

זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 
 ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל.

 

 
תֹוָכם ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ְולֹא  ּפִ

ִקְנָאִתי ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יִתי ֶאת ּבְ  כה,כא)( ִכּלִ
 

הפרשה הקודמת (כה, ט) מסתיימת  "חתם סופר"ה שלו, ה’המהר"ם שיק מביא ווארט בשם הרב
ִרים ָאֶלף ָעה ְוֶעׂשְ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ  ".במילים: ַויִּ

נֵ " הפרשה שלנו פותחת: יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ יְנָחס ּבֶ ָרֵאל ּפִ י ִיׂשְ
ִקְנָאִתי ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ יִתי ֶאת ּבְ תֹוָכם ְולֹא ִכּלִ ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָאִתי ּבְ  ".ּבְ

 
 יש בו דברים גבוהים מעבר הגמרא (חגיגה ד ע"ב) מספרת סיפור שקשה להבין אותו.

פעם ביקש מלאך המוות משלוחו שיביא לו את נשמתה של : לתפיסתנו, אך כך כתוב בגמרא
שם "מרים מגדלא שיער נשייא" [מרים המקלעת שיער הנשים], והשליח הביא לו אשה ב

"מרים מגדלא דרדקי" [מגדלת תינוקות], והמית אותה  -בטעות נשמה של אשה אחרת 
ּה. כאמור, קשה להבין איך זה שקורה למלאך המוות "טעויותבטרם הגיע ְזמַ  ועל כל פנים ", ּנָ

  ...נשארו לה שנות חיים שנלקחו ממנה
 

 ? : מה עושים עם השנים הללו? למי נותנים אותןשאלו את מלאך המוות
אם  -נענה ואמר: "אי איכא צורבא מרבנן דמעביר במיליה מוסיפנא להו ליה, והויא חלופיה" 

 .יש תלמיד חכם ששומע את חרפתו ושותק, אוסיף לו את שנות החיים הללו
 

פינחס בן : "וכמו שמביא רש"י בתחילת הפרשה והנה השבטים הרי היו מבזים את פנחס,
לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה, שפיטם אבי  - "אלעזר בן אהרן הכהן

". לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן, אמו עגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא שבט מישראל
 ! ושתק –שמע חרפתו  ?ומה עשה פנחס בתגובה

 
ִרים ָאֶלף" ?בגין שתיקתושקיבל  השכרומהו  ָעה ְוֶעׂשְ ָפה ַאְרּבָ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְהיּו ַהּמֵ  ".ַויִּ

הרי פנחס  -נתאר לעצמנו, אם לכל אחד שמת במגיפה נשארה רק עוד שנה אחת לחיות  -
  !ושותק –"זוכה" בעשרים וארבע אלף שנות חיים! בהיותו שומע חרפתו 

 
לכל אחד מהם, או אפילו רק לחלק מהם, ארבעים, ואם המתים במגיפה היו צעירים, ונותרו 

 ...רבותי! תעשו לבד את החשבון! כל השנים הללו "עוברות" לפנחס -חמישים, שנות חיים
 (יחי ראובן)



 

 

  
  

  דבר העורך
לפני הכניסה לארץ ישראל התייצבו בנותיו של ְצָלְפָחד לפני 

נו, וטענו כלפיו על כך שאביהן מת בחטאו ואין לו ימשה רב
בנים, לכן מגיעה להן הירושה. וכך הן אומרות בהקדמה 

... ָאִבינּו ֵמת ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד ֶּבן ֵחֶפרלדבריהן: "
ָהָיה ְּבתֹו ָהֵעָדה ַהּנֹוָעִדים ַעל ה' ַּבֲעַדת ֹקַרח  אר ְוהּוא ַּבִּמְדּבָ 

א ָהיּו לֹו" . במילים חרות הן אמרות ִּכי ְבֶחְטאֹו ֵמת ּוָבִנים 
אבינו לא מת בגלל שהשתתף בחטא של כלל העם  למשה;

. כמו חטא קורח וכל עדתו, אלא הוא מת בגלל חטא אישי
רבי : "(שבת צו:)את דברי חז"ל רש"י מביא ומה היה חטאו? 

עקיבא אומר, מקושש עצים היה, ורבי שמעון אומר, מן 
המעפילים:  עניין את מבאר 'חכמים שפתיוב' .היה המעפילים
 בגימטריא 'ויעפילו'ד ",ויעפילו לעלות"שלח לך  ר'דכתיב בפ

גלתה אותו לכן אמר מן  ולא כסתו שהתורה ומפני 'צלפחד'
 , ע"כ.יע כל כך בחילול שבתהמעפילים היה שלא הרש

: "ַוַּיְקֵרב )א ,ז(ככפי שכתוב  יתידימשה לא עונה להן תשובה מ
  ." ֹמֶׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'

נשאלת השאלה: מה היה כל כך מסובך בשאלתן של בנות ו
ְצָלְפָחד, שמשה היה זקוק להכרעה מיוחדת של הקב"ה, בכדי 

שנתעלמה ממשה  ר:אומרש"י ?! שיוכל לתת להן תשובה
ההלכה בנושא בנות ְצָלְפָחד, כדי ללמדו לקח על שאמר 

 שבכל דבר שיקשה עליהם להחליט בדין, יביאו ,לזקני העם
 ומכך משתמע שהוא יודע הכל. , למשה שיפסוק אליו

(כלומר הדין  הסבר נוסף של רש"י: שראויה הייתה פרשה זו
, אלא והבתור מצ להיכתב על ידי משה שנתחדש בפרשה זו)

ונכתבה הפרשה על  - שזכו בנות ְצָלְפָחד מפני שהיו כשרות
      .(כלומר שהציווי נכתב לאחר שהן שאלו שאלה בעניין זה) ידם

שמשה לא רצה לפסוק כי  הסבר נפלא,הקדוש מביא השל"ה
אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך " :בנות ְצָלְפָחד אמרו

כיוון שפתחו בכך ומ ..".העדה הנועדים על ה' בעדת קורח
לא היה חלק מהמחלוקת של קורח  - ְצָלְפָחד -שאבא שלהן 

לא רצה משה  - ועדתו, שהייתה מכוונת כנגד משה ואהרן
: "ַוַּיְקֵרב כתוב שלא ֵיָרֶאה כנוגע בדבר ומיד , כדילפסוק בדינן

 ." ֹמֶׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה'
ואפילו בשוחד של כמה זהירות נהגו גדולי ישראל בשוחד 

מסופר על רבי יוסף באב"ד ו .לאורך כל הדורות - מילים
חינוך", כשבאו אליו שני אנשים לדין -מחבר ספר "מנחת

תורה, משפתחו בטענותיהם, הזכירו לרב כי בשעתו נמנו בין 
 עמדה לפרוץ כנגד הרב... שידידיו הקרובים ומנעו מחלוקת 

אין הוא יכול עוד ש ,מיד הפסיק רבי יוסף את הדיון ואמר
לדון כאן, שהרי גם משה רבינו, לא רצה לשבת בדינן של 

קב"ה, כי גם הוא פני הזאת ל את הדיון , והביאְצָלְפָחדבנות 
משוחד  -שמא יושפע מדברי תחנוניהן של הנשים ,חשש

פיהן, ואז הוא עלול לפסוק את דינן שלא בצדק. כך הם פני 
 ר את הדיון. אמר להם הרב, ופיזכך הדברים כאן, 

פעמים נפגשים אנו הנהגות לעצמנו; מכך,  לינו ללמודע
במצבים בהם נגשים אלינו שני אנשים אשר אנו מכירים 

מחלוקת, או שהיה ויכוח סוער  -שקרתה ביניהם אי הסכמה 
ביניהם וזאת על מנת לשכנענו על צדקתו של השני. הרי 

כרות יק את זה שיש לנו היברור שלא מן הנמנע שנצד
 או שנתן לנו הטבה כלשהיא, או שיש לנו ,מוקדמת איתו

 אינטרס 'חבוי'... לטובתו
מלמד אותנו משה רבינו וכך לאורך כל הדורות פעלו כל זאת 

 - חכמינו בחכמתם ובתבונתם בשיקול דעת, שאין לקחת צד
 ה אפשרות שיצוצו להםכרות מוקדמת או שישניכשיש ה

יהי רצון שיתקיים , ובשלב כלשהו שיקולים אישיים כלשהם
 "...צדק תרדוףבנו "צדק 

 
 
 
 

 

 

 
 

   
"בקנאו את  :פינחס (על הריגת זמרי וכזבי) של שכרו .א

 "הנני נותן לו את בריתי שלום". ...קנאתי"

 .)כו( מואב אחרי המגיפה בערבות מניין בני ישראל .ב
 .ת הארץ לשבטיםהציווי על חלוק .ג
 .לויבני פקודי משפחות  .ד

ודיני הירושה למי  צלפחד לאחוזה בארץ, בקשת בנות .ה
 .)יא-כז, א( שאין לו בנים

 .)כג-(כז, יב יהושע למנהיג סמיכת: העדה" על איש" .ו

 והמועדים חדש, ראש שבת, - ומוספי ידין,תמ :ציבור קרבנות .ז
 .כח, כט)( [פסח, שבועות, ר"ה, יום כפור, סוכות ושמיני עצרת]

 
 

 
 
 

 
, תשע"ח -כמו בשנה זו  בשנים בהם חל ליל הסדר בשבת

ט' באב בשבת, והצום ידחה ליום א'. -יחולו גם י"ז בתמוז ו
יחול גם בשנת תשע"ו, וכך וכך היה בשנת תשע"ב, תשע"ה 

 תשע"ט.  -ת בשנ
 

 

 

שנה, חרב בית המקדש הראשון, ועם  2400-לפני למעלה מ
 ,ישראל הוגלה על ידי המלך נבוכדנצר לבבל. בהיותנו בדרך

: (תהלים קלז)נשבעה כנסת ישראל ואמרה  ,על יד נהרות בבל
א "ִאם ֶאְׁשּכָ  ֵח ְירּוָׁשָלם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני, ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם 
א ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלם ַעל ראׁש ִׂשְמָחִתי". ומני  ,ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 

אז ועד היום, כנסת ישראל נאמנה לשבועתה זו, ולא עבר 
יום שלא העלתה את זכרה של ירושלים. מנהגים שונים 

כדי שלא נשכח את ירושלים: אדם בונה  ,נו ז"להנהיגו חכמי
שמחתו איננה שלימה, שהרי ביתו של הקב"ה  -בית חדש 

ותיר על קיר ביתו שטח לה עליו ,חרב ושמם. כדי לזכור זאת
הוא  -של אמה על אמה בלתי מטויח. אדם נושא אשה 

, ושובר (ברגע הכי שמח) מעלה את ירושלים על ראש שמחתו
סט של וכן אמרו רבותינו: אשה העונדת  כוס "זכר לחורבן".

 זכר לחורבן.  - תשייר תכשיט אחד שלא תלבשנו -כשיטים ת
", ֵּבין ַהְּמָצִרים: "ָּכל ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ג) ,(אעל הפסוק באיכה 

באב, שבהם  ט'-ל י"ז בתמוזדרשו חז"ל: אלו הימים שבין 
 נכנסו האויבים לירושלים עיר הקודש ופרעו פרעות

באב נכנסו לבית המקדש להרוס  ז'בישראל, עד שביום 
באש. ת המקדשולהשחית בו, ובתשעה באב העלו את בי

 . ולכן נהגו ישראל כמה מנהגי צער ואבלות בימים אלו
ואנו מתפללים שימים אלו יהפכו לנו לששון ולשמחה בבניין 

במהרה בימינו. ממש בית המקדש בקרוב

 בס"ד

 חשע"תתמוז   זי"  ]ט"ו תמוז[ – רבנו ועט"ר ר' חיים בן עטר זצוקללה"ההעלון מוקדש לע"נ    'חשנה   369עלון מס'  

ב' וםערך בינש 482 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

יְנָחס ּפִ

  שבת שלום



 

 

הם  ,י"ז בתמוז עד אחר ט' באבתאריך ב הימים המתחילים
עם ישראל יושב ומקונן על חורבן ימי בין המצרים, בהם 

ימים אלו יוחדו ע"י חז"ל,  .הבית שאירע לפני כאלפיים שנה
גלות ישראל, והריחוק ביניהם על על גלות השכינה ולצער 

לבין אביהם שבשמים. עם ישראל אינו שמח במשך כל 
הוא שובר  ,ל מצווההשנה בשמחה שלמה, ואף בשמחה ש

כוס או צלחת זכר לחורבן, ובבית חדש הוא משאיר סימן 
 וזכר לחורבן, ואינו שוכח כי "שכינתא בגלותא". ובימים אלו

הוא אינו שומע שירים ולא רוקד  של 'בין המצרים'
  במחולות, וכולו ציפיה לימים טובים יותר בגאולה השלמה.

ימי הכנה לימים  הם ,ימי בין המצרים עוד מדברי רבותינו:
בימים אלו כל אחד מתעצב על מצבו הרוחני, ועל  .הנוראים
הוא עובר  ,מקדשו הפרטי. וכשמגיע חודש אלול תחורבן בי

 יפורים,הכם ויואש השנה ר יםכ מגיע"אחולתשובה מאהבה. 
 :ירמיהו אומרביא והנ כפרת עוונות.ו הוא מגיע לתשובה בה

א ִייָעפּו ּבְ "  :. פרש"יכד) ,(ב "ָחְדָׁשּה ִיְמָצאּוְנהָ ָּכל ְמַבְקֶׁשיָה 
שכל מבקשי  נביא אמרה: כלומר הנביא מדבר על חודש אב.

 .בחודש זה כנסת ישראל יוכלו ללכדה בקלות בלי מאמץ
 

 )ח.(המהרש"א במסכת בכורות  - מעלת ימי בין המצרים

רבא כ"א יום,  אכתב: כמו שיש בין ראש השנה להושענ
חות, כן יש כ"א יום בין י"ז בתמוז שהם ימי הרחמים וסלי

ימים של צער ואבל שיהפכו לרחמים וחסדים.  ,לתשעה באב
ימי בין המצרים הם : " (פ' פנחס)מאור ושמש"הוהוסיף 

הם בהתגלות.  -בהעלם, ואלו הימים מר"ה עד הושענא רבה 
שכל המועדים  ,פנחס רשתפ בימים אלו את לכן אנו קוראים

כ"א ימים בין י"ז בתמוז אותם ש . וזאת משוםכתובים בה
לט' באב, הם מקור ושורש לכל מועדות השנה, שבכללן גם 

ימי הפסח, חג  ז'שבת וראש חודש,  -כן כ"א יום. דהיינו 
, ח' ימי חג הסוכות. סימנך ה"כ, יו"ההשבועות, ב' ימים של ר

 .א) ,(תהלים עגטוב לישראל"  א"ך"
דלעתיד  :םהמועדים בבין המצרי שתרלקריאת פ עוד טעם

דברי ירמיהו  מוכשתהיה הגאולה השלימה, יתקיי ,לבוא
"והפכתי אבלם לששון", ודברי זכריה הנביא  :יג) ,(לאהנביא 

"צום הרביעי וצום החמישי יהיו לששון ולשמחה  :יט) ,(ח
 ולמועדים טובים". 

וא"כ גם צום י"ז בתמוז יהיה יו"ט ראשון של חג, וט' באב 
י"ט ימים שבאמצע יהיו ימי חול -. ויהיה יו"ט אחרון של חג

פנחס הנקראת בין רשת המועד. ולכן נכתבו החגים בפ
יהפכו ימים אלו לימים טובים  ,בואלהמצרים, דלעתיד 

 . (הצדיק מרוזין זצ"ל)
" כתב: חודש תמוז עתיד להתהפך מרע שם משמואלוה"

לטוב, ויהיו הצומות לששון ולשמחה, ובוודאי יתחיל המועד 
 ניהם יהיו כחול המועד. יז עד ט' באב. וימים שבמי"ז בתמו

 

 זצ"ל) רבי משה טייטלבוים( ה"ישמח משה" בעל מספרים על
איך כי , הםומנהגי ותה קשה לו דרך החסידתשבתחילה הי

 כתובהרי ? להיות תמיד שמחים םדרכ יםשהחסיד תכןי
'ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג (או"ח ס"א ס"ג) בשו"ע 

וחתנו שכנעו לשאול את החוזה  .ת המקדשן ביעל חורב
 . דברמלובלין ב

אמת  ת,כחושו ומדוע פני שאלוהו ,כשהגיע לחוזה מלובלין
שכתוב בשו"ע 'ראוי לירא שמים להיות מיצר ודואג על 

'צהלתו  פרישות פ"ד) שער("חובת הלבבות" תב , אבל כ'ביהמ"ק
ן חצות על פניו ואבלו בלבו', האמינו לי שאנו אומרים תיקו

  .(לקוטי מהרי"ח) הכל בשמחה -זה  אך עםהספד, בה ויבבכי

 אילו: )פב. סנהדרין( לפנחס נעשו ניסים ששהיש להקשות הרי 
 הוסחה ואלמלא, שבטו בני את מזעיק או, נשמט זמרי היה

 את הציגכמו כן . להרגו היו עלולים, המגיפה ידי על דעתם
 והוגבה, הרגם שבדין להראות ברומח, משופדים וכזבי זמרי

. וישמטם הרומח ישפיל שלא כדי המשקוף של פתח האהל,
?! הזו ניסיםה סדרת על סמך איךהרי אין סומכים על הנס וו
 קנאים: "נאמר זמרי בענין כי. שאלה זו איןיש לומר שו

 סיכוי של חישובים בלי פועלים וקנאים) שם" (בו פוגעים
 ופועלים - חם לעשות רצון קונם ליבם. או צפיה לנס וסיכון

 !מצליחם' וה
 

נוף' בשלביה הראשונים, שכן בית -כשהיתה שכונת 'הר
רעי במבנה א שליט"א שטרנבוך ה"ג משההכנסת של הר

אי אך לבד מ .שבנייתו טרם הושלמה, חשוף לפגעי הטבע
הנוחות הגשמית, היה זה מקום תפילה נהדר. בשנת תשנ"א, 
בעיצומה של מלחמת המפרץ, פחדו אף תושבי ירושלים, על 

חזה שטילי הסקאד  אויערבאך זצ"ל אף שהרב שלמה זלמן
אינם מסכנים את תושבי ירושלים, ועל אף שהמלחמה 

קר באזור השרון בארץ... אחרי הכול, עיראק הורגשה בעי
התרברבה שתשתמש בנשק כימי, והמחשבה על מוות המוני 
באמצעות לוחמה כימית, חלילה, העבירה גלי חרדה בכל 

  .הלבבות. תחושת סכנה חמורה מילאה את חלל האוויר
 17-מבצע 'סופה במדבר' בראשות ארצות הברית, נמשך מה

(שחל בפורים). ליל שבת אחד, בפברואר  28-בינואר ועד ה
כשהתפללנו בבית הכנסת של הרב שטרנבוך, לפתע קרעה 

 עמידהלת יאת הדממה יללת האזעקה. היינו לקראת סוף תפ
של ערבית. המתפללים נבהלו, ולא ידעו האם להפסיק 

. עיני באמצע התפילה ולרוץ לחפש מחסה בחדר אטום
המצוי  ברבנתלו  ,באופן טבעי בבית הכנסת המתפללים

סיימו האנשים את תפילת הלחש. הרב  ,בתוכם. בזה אחר זה
שטרנבוך לא היסס לרגע. הוא דפק על הבימה והורה לחזן 
להמשיך בתפילה. בזה המחיש לכל הנוכחים דרגות נעלות 

, בקיץ שנת תשע"ד בזמן שנים 23כעבור . של אמונה וביטחון
 לראשונה בתולדות ארץ ישראל נחתו ,מבצע 'צוק איתן'

שוב נשמעה אזעקה , טילים בפאתי ירושלים. למרבה הפלא
הופנו עיני כל  ,בדיוק באמצע תפילת ליל השבת. גם הפעם

הנוכחים אל הרב שטרנבוך, לראות כיצד ינהג במצב החירום 
ברוגע  ,הרב התעלם מהאזעקה והמשיך בתפילתו .הפתאומי

שהרב שטרנבוך מרגיש מוגן  ,ובביטחון. כל הנוכחים הבינו
והתפילה המשיכה  ,לוטין בבית הכנסת. מיד נרגעו כולםלח

אחרי התפילה ניגשתי לרב ושאלתי: "האם  בלי מתח וחרדה.
אין לנו סיבה  ,הרב סובר שמכיוון שאנו בבית הכנסת

לחשוש? ואם כן, מה קורה כשנשמעת אזעקה בשעה שאדם 
בביתו? האם אז יש מקום לדאגה"? הרב שטרנבוך הסביר, 

מאמין שהסכנה אינה מגיעה לרמה של  ,שישהוא באופן אי
אבל אם  ".וכדומהלמקלט פיקוח נפש, ולא צריך להיכנס 

. ", קבע הרבלמקום מחסהאדם מפחד, עליו להיכנס 
לא  ?המשכתי לשאול: "אבל האם יש מקום לחשש או לא

צריך לחשוש", הוא השיב. "אדם צריך להרגיש אמונה 
הכול, ואין סיבה לדאוג.  וביטחון בריבונו של עולם. ה' מנהיג

עליו לנקוט  -אבל מי שמפחד וחושש מהאזעקות ומהטילים 
באמצעי ההגנה הנדרשים". האמונה של הרב שטרנבוך עצמו 
הייתה מוחשית כל כך, עד שכל אחד ממתפללי בית הכנסת 

חש מוגן ובטוח לחלוטין. כולם נשארו  ,באותה שבת
 .עלמהותחושת הסכנה התנדפה ונ, והמשיכו בתפילה

 יפורס -אמונה ובטחון  ימי בין המצרים מענייני



 

 

  
י ְמגּורֵ סיג שליט"א: בראשית יסיפר המגיד הרה"ג ר' אהרן טו
רגיל היה להרצות מדי יום  ,הגאון מטשעבין זצ"ל בירושלים

ביום שיעור הלכה להרבה בעלי בתים, שנהנו לשאוב 
ין זצ"ל, ממעייני החכמה ודרכי ההוראה של הגאון מטשעב

כשמשתתפי השיעור  ,וכה נמשך הדבר תקופה ארוכה
 מתרבים בכל עת. 

הגאון  פנההשיעור,  מסירתאחר גמר  ,באחד הימים
פניהם כי אין לו כח ואון במטשעבין לשומעי לקחו, והתנצל 

שיעור -להמשיך בשיעור הקבוע, ויואילו לחפש אחר מגיד
האלה. חדש, שימלא את מקומו להמשיך בהגדת השיעורים 

ההודעה באזני כל השומעים, אך מי  הכרעם ביום בהיר נפל
 ?!... יבוא אחרי המלך לשנות את דעתו

הגאון של היה אחד מהמקורבים  ,בין משתתפי השיעור
כי אין זה מדרכיו להפסיק  ,שהשכיל בדעתו ,מטשעבין

רק בשביל  אחד למשנהו שיעור קבוע מיוםמסירת מ
טמירים בגו, טעם נסתר  ח, ובוודאי יש דבריםותשישות כ

שבשבילו החליט הגאון מטשעבין להפסיק את הרבצת 
התורה הלזו, ולכן התחיל להפציר אצל הגאון שיגלה לו 

 מה זה ועל מה זה. - טעמו
כי "גילה לו הגאון בלחישה,  ,לאחר הפצרות מרובות

עוסק במשך , אשר לאחרונה החל להשתתף בשיעור איש
שדבק למרחוק, וריח קשה זה נודף  הסחורה אשר ריחבהיום 
מפריע לי במאוד מאוד מכל " ,אמר הגאון מטשעביןבו", 

הרחבת הדעת לומר השיעור בבהירות הנכונה, ועל כן ָרֹאה 
ראיתי כי אין לי דרך אחרת, רק להיפטר מאמירת השיעור, 

 מקורבו עד מאד: התמ. "קחו תלמיד חכם אחר במקומייושי
רבים, אשר מי יודע אם וכי בשביל זה יבטלו שיעור של "

ואף א"כ, אבל בוודאי יתמעטו  ?חדש יעורשד ימצאו מגי
המשתתפים, ומה יהיה עם קביעות עתים לתורה של כמה 

בתים. ואי משום הא, הלא אפשר לעורר את הלה -בעלי
שיתרחץ לפני בואו לשיעור, או שישב למרחוק  ,בדרכי נועם

לא כן בני, ידעתי כי הדרך " :. א"ל הגאון מטשעבין"בשיעור
הנכון אינו כן, הלא הם מפורשים בדברי רבינו המהרש"א: 

ת כי פעם בעת השיעור בבי ,מובא (י"א.)הנה בגמ' סנהדרין 
מי " :ואמר רבי יהודה הנשיא - נענה רבינו הקדוש רשהמד

את לימוד  יפריעשאכל שום וריחו נודף יעמוד ויצא, לבלתי 
ידו ויצא, מיד קמו כל התלמידים . קם רבי חייא תלמ"התורה

 תויצאו אחריו, וכל השיעור של אותו היום נתבטל, למחר
מצא בנו רבי שמעון את רבי חייא ושאל לו, אתה ציערת את 

נענה רבי חייא  ?שיצאת, ונתבטל הלימוד - אבי ביום אתמול
 ואמר, "לא תהא כזאת בישראל". 

י רבי חייא כ ,ומפרש המהרש"א שם, כי ידוע ידע רבי שמעון
לא היה מן אוכלי השום, והוא יצא אך ורק למען לא יתבייש 
התלמיד שכן אכל השום, ועל דבר זה היה מתמה רבי שמעון 
בן רבי, וכי בשביל דבר כזה יתבטל כל הציבור מלימודיהם, 

"לא  :השיב רבי חייא הזל ויצטער אבא במאוד מאוד?! וע
ורה דרבים מוטב שיגרמו ביטול ת -תהא כזאת בישראל" 

יכלם איש יהודי מזרע יעקב יויתבטל השיעור, משיתבייש ו
אשר בם בחר ה', כי חטא של מלבין פני ישראל ברבים, לא 

 תהא כזאת בישראל בשום אופן. 
כי סיים הגאון מטשעבין: מדברי המהרש"א אלו למדתי, 

גרום שיתבייש אשר שאעדיף שאפסיק את השיעור כולו, מ
 לא תהא כזאת בישראל'!!!מישראל ח"ו, כי ' אדם

 ]הפרשה והסיפור[                            

 ?שלם או שלום 
בתיבת ' את האות ו בפסוק זה כותבים ,בספר התורה

״ כותב, בעל הטוריםרבי יעקב ״ ?ם״ קטועה, מדועו״של
 בא לרמוז שהאות ו׳ כמי שאיננה ונקראה ״ָׁשֵלם״. הדבר ש

כי פנחס הוא אליהו. ובנביא כתוב אליה חסר ו׳  ,״לאמרו חז
כתוב , ויעקב (מלאכי ג)״הנני שולח לכם את אליה הנביא״ 

, (ויקרא מ)ב״ ו״וזכרתי את בריתי יעק האות ו'מלא עם בכתיב 
משום שנטל יעקב ו׳ מאליהו למשכון עד שיבוא עם המשיח, 
 ויגאל את בניו. וזהו מה שכתוב ״יגל יעקב ישמח ישראל״

, שישמח לימות המשיח משיחאותיות  "ישמח, "(תהלים ד)
ויתווסף לאליה האות ו' ויכתב שלם  'ואות ויחזיר את ה
םז כאן ״ֶאת ְּבִריִתי ו. וזה רמאליהו -(בכתיב מלא)   .״ָׁש

רבינו יוסף חיים בספרו ״בן איש חיל״ ביאר באופן אחר: 
על שאליהו הנביא קטרג  ,אמרו חז״ל בפרקי דרבי אליעזר

בני ישראל באומרו ״כי עזבו את בריתך בני ישראל״, ונענש 
שיבוא לכל ברית מילה שעושים ישראל, ויעיד עליהם  כךל ע

מה עונש  ,לכאורה קשהו. ברית המילה מצות את שמקיימים
, זצ"ל) יחיא צאלח הרב(יש בזה? וביאר החיד״א בשם המהרי״ץ 

, בבריתות בארץ אליהו הנביא שבאותם זמנים שנמצא
מפסיד לשמוע את החידושים שנאמרים באותו זמן 
במתיבתא דרקיעא. וכיון שפנחס זה אליהו, רמז לו באות ו׳ 

(שידוע שאות ו' רומז ליסוד), שיהיה קטוע  המרמזת לברית
 .ממתיבתא דרקיעא ,בשעת הבריתות

בספרו ״עוד יוסף חי״ ביאר בעוד אופן: רבנו יוסף חיים ו
ו הנביא אמר לרבי שמעון בן כתוב בסוף אדרא רבה, שאליה

יוחאי שלא היה באפשרותו להיות נוכח אצלם בשעה 
שלמדו את האדרא, בגלל שאותו היום שלחני הקב״ה 

 לעשות ניסים לרב המנונא סבא. 
הרי אליהו נמצא בכל ברית מילה שעושים  והקשה המהרי״ץ

ישראל ואפילו יהיו באותו עת כמה בריתות, א״כ מה בכך 
סים לרב המנונא סבא, עדיין יכל להיות שהלך לעשות ני

שבברית  ,אלא תירץ ?נוכח באותו שעה שלמדו את האדרא
מילה שולח ניצוץ אחד ממנו וע״י כך יכול להיות בכמה 

היה צריך  ,בריתות באותה שעה, אבל לרב המנונא ובאדרא
לבוא בכל בחינותיו, וכיון שהלך לרב המנונא לא יכל להיות 

של ישראל שמתקיימים ית המילה בראיתם, נמצא שבגלל 
באותה שעה צריך להתחלק לכמה ניצוצות, וכידוע 

הוא דבר קשה לנשמה,  ,התחלקות הנשמה לכמה ניצוצות
 'רמז לו בקטיעת אות ו הלכן נחשב לו דבר זה לעונש. וז

 .הרומזת לברית שיהיה אז נשמתו קטועה
״פתח עינים״) כתב, ראיתי מכתב  בספרו( רבינו החיד״א 

ר״ר אברהם מדינה מרבני מצרים הקדמונים, שכתב מה
כמה ניסים נעשו  ,הנה יש מחלוקת בחז״ל :חידוש נפלא

לפנחס באותה שעה שהלך להרוג את זמרי, יש אומרים 
שנים עשר ניסים, ובגמרא  ומריםאש עשרה ניסים, וי

 אומרים ששה ניסים. 
ו׳ הקטועה, דהנה יש מחלוקת איך -ב ותכל השיטות רמוז

שהיא ו׳  ומריםאש ו׳ הקטועה, יאות ות הראלהי צריכה
ש ו׳ חתוכה כעין שתי ווים, וי ומריםאש קטנה כמו אות י׳, וי

ו׳ זו אלא היא כמו כל הווים אות שאין הבדל ב ומריםא
 - אות י׳השבתורה. השיטה הראשונה האומרת שצורתה כמו 

 סוברת שהיה לו י׳ ניסים. 
 - ה כמו שתי וויםהשיטה שסוברת שצורתה ו׳ קטועה הנרא

 סוברת שהיו לו י״ב ניסים, כמספר שתי ווים. 
לו ו׳  נעשוסוברת ש - והשיטה הסוברת שהיא ו׳ רגילה

.ניסים. ומזה נבעה המחלוקת כמה ניסים היו לפנחס



 

 

עסקי הנדל"ן  .נחשב מוטי לאדם אמיד ,בשנות השלושים לחייו
לשם  שלו פרחו והצלחתו נסקה אל על, יושרו ואמינותו היו

דבר, הוא היה איש אמת. כאשר הציע לו אחד מידידיו לבוא 
סע עם אשתו ונהוא לא סירב  ,ערכים'' של סוף שבוע''ל

מפגש הלבית המלון שם נערך  ,ושלושת ילדיו ביום שישי לצפון
 .של ארגון 'ערכים'

האווירה הנעימה ושולחן השבת המרשים, השרו על כולם 
ימה סעודת השבת עם לאחר שהסתי .הרגשה רוחנית נעלית

כולם הופנו לאחד האולמות  ,זמירות ודברי תורה על הפרשה
הפכה  ,ההרצאה שהחלה נינוחה ".להרצאה על "מעמד הר סיני

עד מהרה לפולמוס חריף בין האורחים לבין המרצה, גם מוטי 
היה נסער מהמסקנות של ההרצאה, והוא הצטרף למתקיפים, 

אחת יהם נפלו שאלות אט-אט .עד לשעות הקטנות של הלילה
ולו  - לאחת, כשבסיום לא נותרה שאלה שהיה בה לסתור

חש כי משהו זז  ,משהו מההרצאה הנפלאה. בצאת השבת
תי, ואם האמונה מבוססת על בסיס יהוא היה כנה ואמ .בראשו

כה איתן, שלא ניתן לסתור בשום צורה, הרי שזה מחייב כל 
לקיים אורח חיים  יהודי והוא בתוכם, הוא ובני משפחתו החלו

של שומרי תורה ומצוות. המטבח הוכשר, בשר וחלב הופרדו, 
כעבור . נבדק שיש לו כשרות מהודרת - כל אוכל שנכנס לבית

 .יקר נפש ואציל במידותיו יהודימרדכי,  ביהפך לר ,שנה בערך
יצא לשמוע שיעור בדף היומי  ,לאחר סיום עבודתו ,מידי ערב

ברך בעל כושר הסברה. כחמישים שנאמר ע"י מגיד השיעור, א
אברכים מאזינים לשיעורו שנערך כשעתיים. ההשתתפות 

התעלות וכוחות רוחניים  ,הייתה מלאה ומיודענו חש בכל פעם
עסק השיעור בנושא רמאות. מגיד השיעור  ,חדשים. יום אחד

ולמכרו  - תו שיהיה נוצץושאסור לקחת רכב ישן ולצפ ,הסביר
בין לנוכרי ובין לישראל. לפתע  - חלאיסור זה  .כרכב מעולה

שמשהו מטרידו. הוא הרים את ידו  נדרך מיודענו, החוויר וניכר
לסכם שנית את מהלך הסוגיה. הלה  מגיד השיעורוביקש מ

סיכם שנית את כל המהלך ולבסוף הגיע למסקנה "וכך נפסק 
ר' מרדכי שאל:  ".שאסור לרמות שום אדם כולל נוכרי ,להלכה

המגיד אולם  "? הו, שסובר שמותר לרמות נוכרי"האם יש מיש
" "ובכל זאת "!ענה: "זו ההלכה ואין עליה חולק השיעור

התעקש. "לא", השיב והוסיף, "האם המסחר שלך הוא עם 
 שאינו רוצה לעכב את השיעור ,ר' מרדכי רמז בידו "?גויים

 והשאיר זאת לסוף השיעור, אך לא היה מסוגל להתרכז יותר
 למגיד השיעורניגש  ,לאחר השיעורכה לסיומו... בשיעור, וחי

אם זו הלכה מחר : "עם דמעות בעיניו, וידיים רועדות ואמר
אני מכריז על פשיטת רגל ובין רגע הופך לעני המידפק על 
הדלתות. העסק שלי הוא בנדל"ן, וב"ה אני רואה הצלחה 

לפני מספר שבועות ראיתי מודעה המציעה למכירה  בעסקי.
דים ענק במחיר מציאה. חושיי המסחריים נדרכו, מגדל משר

ובחשבון גס יצא, שאם ארכוש ואהפוך אותו לבניין משרדים 
גדולות מאוד. מדובר בעסקה של  תהיינה להשכרה, ההכנסות

לעשות  המסקנה היתה ,לאחר בדיקה מעמיקהופעם בחיים! 
הבניין אמנם זקוק לשיפוץ רציני, אך הכדאיות את העסקה. 

את מעל ומעבר. רואה חשבון ומספר עו"ד כתבו  התלעסקה הי
הבאתי  ,כעבור מספר ימים חוזה הרכישה, ונחתמה העסקה.

חברת שיפוץ שהחלה בעבודה. הם פירקו קירות והעמיקו עד 
ליסודות, כדי לחזק את הבניין באותה הזדמנות. ואז נתגלה 
דבר, שלא היה ידוע: ביסודות התגלו סדקים. חברת מהנדסים 

דיקה מעמיקה, והגיעה למסקנה חד משמעית: הבניין עשתה ב
להרוס את הבניין ולבנותו  ,מסוכן לשימוש! הפתרון היחיד הוא

מחדש. כששמעתי זאת, חשכו עיניי. להרוס ולבנות מחדש זו 
הוצאה שלא נכללה בשיקולי הקניה. וא"כ לא רק שלא אצליח 
להחזיר את סכום ההשקעה, אלא אפסיד סכומי עתק שאצטרך 

השקיע ואין לי מהיכן. חיפשתי את המוכרים, ואז התברר ל
המפילה אנשים בפח. הוריתי  ,שמדובר בחבורת נוכלים

לפועלים שיכסו את היסודות והחלטתי שעליי להיפטר מהבניין 
פרסמתי מודעות על מכירת בניין משרדים ! בכל מחיר ויהי מה

במחיר מציאה, המחיר שנקבתי היה גבוה ממה ששילמתי, אך 
הבנתי  שקבלתי ראשונההבשיחה  מציאה. עדיין הייתה זו
התחמקתי ואמרתי שעדיין זה לא מוצע  ,שמדובר ביהודי

התקשר אדם בשם מחמוד, מוסלמי אירני,  ,למכירה. יום אחד
הוא התעניין, בדק ולבסוף . שיש לו חברת השקעות בישראל

החליט לרכוש את הבניין. כמובן שהסדקים ביסודות הבניין לא 
שמותר לרמות גוי... מחר אני אמור  חשבתילו בדיונים, כי ע

להיפגש לחתימת חוזה. אם אספר את האמת, אני בפשיטת 
 מגיד השיעור! סיים, כשכולו רועד, ועיניו דומעות. ה"רגל

אף  ,שמללכת בדרך שבורא עולם התווה לנו ,עודדו ואמר: "דע
מו. שב לביתו, כמי שחרב עליו עול הוא "!פעם לא מפסידים
קם  ...הוא לא הצליח להירדםובלילה , מנשואהניסיון היה כבד 

ספר  את גמרלהתפלל בהנץ החמה ולאחר מכן ישב ובדמעות 
התהלים וביקש מבורא עולם, שייתן לו כח לעמוד בניסיון 

"ד, שאמור היה ההוא התייצב במשרד עו ,בעשר בבוקר .הקשה
א הבחין לבצע את העסקה ושהיה מקובל על שני הצדדים. הו
לקיים  ,במזוודת המזומנים שהביא הקונה. אך היה איתן בדעתו

לקראת החתימה התפלל לקב"ה, שלא  .את ההלכה בכל מחיר
יינזק מגילוי האמת. הוא הישיר עיניו אל הקונה ואמר: "לפני 

יסודות הבניין . החתימה ברצוני לומר משהו שלא אמרתי
לא להרוס ולבנות סדוקים והבניין בסכנת שימוש, אין ברירה א

"מדוע אתה אומר  ...יסודות חדשים". במקום נוצרה מהומה
זאת רק עכשיו? אנחנו מתרוצצים שבועיים להשיג את כל 

האמת, שרציתי לרמות ולהעלים נושא זה, אך "! "הכסף במזומן
אתמול בשיעור תורה למדתי, שאסור לרמות אף אדם, לכן אני 

ש להתייעץ ונכנס עם הקונה ביק ."מספר לכם קודם החתימה
יועציו לחדר צדדי. כעבור מחצית השעה חזרו ואמרו "אנחנו 

? שאל העו"ד. "אנחנו לא "חותמים". "מדוע רוצים אתם לסגור
מאמינים לו, הוא יהודי מתוחכם, כנראה, אתמול קיבל הצעה 
טובה יותר מקונה אחר, ולכן הוא ממציא כעת סיפור על 

סקה". ישבו כולם לחתום, סדקים... אנחנו רוצים לסגור ע
ולאחר מכן הועברה מזוודת הכסף למיודענו. הוא לא פסק 

הגיעו הקונים  ,להודות לה' על חסדו המופלא. כעבור שבועיים
היהודי רימה אותנו... היסודות " לעו"ד והרימו קול זעקה

סדוקים והבניין מיועד להריסה". ענה להם העו"ד: "אילו לא 
שהבניין מיועד  ,מודיע לכם ברורות הייתי שומע בעצמי, שהוא

להריסה, הייתי מבטל את העסקה ברגע זה. אבל אני שמעתי 
במו אוזניי, איך שהוא מודיע בצורה ברורה, שהבניין עומד 
להריסה, ויש סדקים ביסודות, וקיבלתם עליכם את הכול, 

בדרך שבורא   מללכתללמדנו ש !"שריר וקיים אם כן החוזה
 ]675פניני עין חמד, עלון [ע"פ   !לא מפסידיםעולם התווה אף פעם 

 

 

 ברינה                 רון  
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"               

 קב בן רחל וצדוק לע"נ מו"ר אבי : יע                              
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 דינה בת שרהלע"נ :  לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף       
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : לע"נ גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יים בן לאה : יהודה בן טובהיוסף ח: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 : לע"נ אברהם בן חנה לע"נ יעקב בן סאלם : סלמן בן חבו ודוד :לע"נ               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      "נ : משה אהרן בן מאיר יצחק : לעלע"נ
: ג'וליה חיה בת גריסה מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה :לע"נ
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 ת חנהרחל ב -: לע"נ חיה בת יוסף -לע"נ : שמחה בת סרח: לע"נ

   זהבה ועקנין בת אטו - זיווג הגון: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 

 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה ת רחלשמחה צביה ב

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 סיפור - הליכה בדרך התורה הקדושה

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

עליזה : זוליט בת חנהדוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה  
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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פנחס   • 193  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

חמתי מעל בני  פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב אתת
  )יב–כה, יא( לו את בריתי שלום ישראל... לכן אמור הנני נותן

 בתורה ישנה אמרה ידועה, שלפלא הוא הדבר, שלאחר שקוראים
מסיימים בזה את  לק על מעשה קנאותו של פנחס,בשבת פרשת ב

הבטחת שכרו קוראים רק  קריאת פרשת אותו שבוע. ואילו את סיפור
היה מן הראוי להוסיף את פרשת  לשבת הבאה, בפרשת פנחס. וכי לא

  הקודם, ורק אחר כך להפסיק? השכר לקריאת השבוע
ת קנאו אלא לימוד גדול רצתה התורה ללמדנו! כשאדם עושה מעשה

את שכרו. יש  ומקנא את קנאת ה' בתוך בני ישראל, אין למהר ולתת
המניעים שעומדים  לבדוק תחילה מה הן סיבות קנאותו... מה הם

שבוע שלם יש לשבת על  מאחורי המעשה, לאיזה מטרות הם נועדו...
כי הייתה זו קנאה לשם שמים  מדוכה זו, ורק אחר כך אפשר להכריז,

ובשם המגיד מישרים רבי מרדכי  לום...ומגיע עליה שכר ברית ש
להסביר מהו קנאות אמיתית היה אומר  דרוק זי"ע מובא, כשרצה

כתוב: "ראה  )ברש"י סוף פרשת בלק(פנחס"  בצחות: "כי הנה אצל
ויקח רומח בידו", והנה היום לדאבוננו רואים הרבה  מעשה וכו' ומיד

  מעשה"...שקודם "לוקחים רומח ורק אחר כך מחפשים את ה פעמים
סיפר הגה"צ רבי משה אהרן שטרן: "בקנאו את קנאתי בתוכם" 

ורבי, הגאון הצדיק רבי אליהו לאפיאן  בשבת ליוויתי את מורי
חברון. בדרך ראינו מכוניות נוסעות. אמר רבי  לתפילת מנחה בישיבת

עליהם, אין מי שילמד אותם, אולי נחזור לישיבה,  אליהו: "רחמנות
אמרתי לו:  את אחי בני ישראל נוסעים בשבת". לראות אני לא יכול

למהר ללכת,  "הרי עברנו כבר את רוב הדרך לישיבת חברון, עדיף
לדברי, אך הוסיף  וכך נראה פחות חילולי שבת". הסכים רבי אליהו

באותו רגע עצרה מכונית בסמוך לנו, והנהג פנה  אנחה שוברת לב.
ץ רבי אליהו בבכי: פר "איך אני מגיע לרחוב יפו?" אלינו ושאל:

לעשות, אסור לנסוע בשבת!  "איך אוכל לומר לך דבר שאסור לך
בקשתו של יהודי"... ושוב פרץ  מצד שני, איך אני יכול שלא למלא

הנהג יצא מן המכונית ואמר: "רבי, מעולם לא הרגשתי  בבכי.
 של אדם המוכיח באמת כמו ברגע זה... גם אמי שומרת שבת הרגשה

אני  ה אני מחלל שבת, אך מעולם לא ראיתיה בוכה.וצועקת עלי למ
והלאה  רואה שאתה מתכוון לטובתי, לכן אני מבטיח לרב שמהיום

ואבוא אליך  לא אסע בשבת. הנה, קח את המפתחות של האוטו
אמר רבי אליהו: "אני רואה שיש לך נשמה  במוצאי שבת לקחתם".
תחביא המפתחות הם מוקצה בשבת,  שגם גדולה, ולכן אומר לך

רבי  ובמוצאי שבת תיקח אותם". הנהג עשה כדברו. אותם כאן בצד,
כבר לא  אליהו התרגש איך שהנהג קיבל את דבריו, ואמר לי: "אני

אתה רוצה,  הולך להתפלל ב'חברון', אני רוצה לשוחח עמו. אם
התחיל לשואלו על אמו ומשפחתו, ולהתעניין על  הישאר עמנו".

עה ארוכה, כשהם עומדים ברחוב חגי השיחה התארכה כש עיסוקיו.
 ממש קרוב לבנין ישיבת חברון, הבחורים ראו ותמהו, מה לגאון –

בגמר השיחה ניגש ואמר  הצדיק רבי אליהו לאפיאן ולחילוני זה...
תמנעו חילול שבת, בקירוב  לבחורים: "לא בזריקת אבנים חלילה

הובא  חה"("בית ומנולקרב רחוקים".  אמיתי שבא מתוך אהבה תצליחו

  )בנר לשולחן שבת

  )(כה, יא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
מקפח  הוא שיטול שכרו". לכאורה הרי אין הקב"ה במדרש "בדין

הוא וכו'. הפרי מגדים כתב  שכר כל בריה, ומה החידוש פה שבדין
יאמין'  בהאי עלמא ליכא, משום ד'הן בקדשיו לא הטעם דשכר מצוה

יתהה ויתחרט על הראשונות  וש שמאואיך יקבל שכר הרי יש לחש
 תזכרנה עוד. והנה בזוהר כתוב שמי שמת וחיה וכל המצוות לא

 דבמעשה פנחס בדרך נס שוב אין יצר הרע שולט בו, והנה איתא
נדב ואביהוא, ובזאת יובן 'בדין הוא  פרחה נשמתו ונכנסה בו נשמת

יצר אין בו  כבר עכשיו כי בודאי לא יתחרט, שהרי - שכרו'  שיטול
אהרן הכהן" וגו', שבתחילה  הרע. ולכן כתוב "פנחס בן אלעזר בן

 משנכסה בו נשמת נדב ואביהוא הוא בן אהרן, היה בן אלעזר אך
  )ילקוט הגרשוני(ולכן בדין הוא שיטול שכרו. 

  (כה, יב) לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום
כר שאל רבי אברהם קוריאט זצ"ל בספרו "ברית אבות": הלא "ש

מצוה בהאי עלמא ליכא", ושכר המצוות שמור לעתיד לבוא, ובמה 
זכה איפוא פינחס שקיבל את שכרו בעולם הזה? ותירץ על פי דברי 
האומרים שפינחס הוא אליהו, שלא מת, וחי לעולם. ואם כן, לגביו 
אין חילוק בין העולם הזה והעולם הבא, ובדין הוא שיטול את שכרו 

  ין השבוע)(מע  בשני העולמות...

לכם  צרור את המדינים והכיתם אותם כי צוררים הם
  יז,יח)-(כה בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור

בנותיהם, דהרי זו  לכאורה למה לא אמר על אשר הזנו אותם אחר
שאלקיהם של אלו שונא זימה, וזה גרם  היתה עיקר עצת בלעם משום

שהמסית לדבר  ויש לומר, דהנה בכל העבירות לא מצינו למגיפה.
לעבודה זרה חייב מיתה. והטעם כי בכל  עבירה יהא חייב, רק המסית

כי דברי הרב  המסית יכול לטעון שלא היה צריך לשמוע לו, עבירה
והיה לו לשמוע לה'. מה שאין כן  ודברי התלמיד דברי מי שומעין,

בטענת  שהוא כפירה בעיקר, אינו יכול לפטור עצמו בעבודה זרה
הוא טוען שחלילה האליל הוא  דברי התלמיד, כי אדרבהדברי הרב ו

את  חייב. ובזה יש לומר שאכן עיקר הציווי להכות הרב, לכן הוא
ם מצעיכולים לפטור את  מדין היתה על שהפקירו בנותיהם, אך היו

 לכן אמר הקב"ה "אשר נכלו לכם על דבר בטענת דברי הרב וכו',
יכולים לפטור עצמם  נםם איהעור", שהסיתו אותם לכפור בעיקר, פ

  )תפארת יהונתן(בטענה זו. 

ה'  אבינו מת במדבר ולא היה בתוך העדה הנועדים על
  (כז, ג) בעדת קרח

עדת קרח, מה משנה אם מת בגלל זה  יש להבין מה ענין להזכיר כאן
חיים  אחר. ויש לומר דכתוב במדרש על הפסוק 'וירדו או דבר

 איתא בגמרא שבנות הנהחיים וקיימים עד עכשיו. ו -שאולה' 
בטענה 'תנה לנו אחוזה' שאנו חשובים  צלפחד חכמות היו ובאו

זה אם היה  ואם אין אנו חשובים כבנים תתייבם אמנו. לפי כבנים,
לטענת המה נפשך, דלעולם אינם  אביהם בעדת קרח לא היה מקום

להתייבם שהרי  כבנים, אבל אמם אינה צריכה ואף אסורה חשובים
אמרו שלא היה "בעדת קרח כי בחטאו  יים וקימים. לכןעדת קורח ח

)גן רוה(אמנו.  מת ממש ואילו אין אנו חשובים כבנים תתיבם -מת" 
  

  ?רה אחר הייתה פוסלת את ספר התורהאיזו אות מפרשה זו נכתבת בתורה בצורה שבמק                                  
 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה          



 סיפור השבוע    
  הסטירה שעוררה את הניצוץ....

של השלטון התורכי בארץ ישראל, ויושבי הארץ, לא היו כפופים בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה, חלה ירידה במעמדו ובחוזקו 

לשלטון התורכי אלא לקונסולים ולנציגים של ארצות מוצאם. לקונסול אוסטריה היה מעמד רם מאד בארץ, וכך גם לקונסול רוסיה 

קר בשם סונייק. מעמדו אצל שהיתה לו עוצמה אדירה ורשות הדואר הרוסית היתה שייכת לו. לקונסול הרוסי היה מזכיר, יהודי פו

הקונסול הרוסי היה רם ביותר, והוא הרשה לעצמו לנהוג באטימות ושרירות לב, עד כדי חילול שבת בפרהסיה. ומדובר בימים בהם השבת 

 היתה נשמרת ברשות הציבורית. בשבת אחת יצא לו אותו סונייק, מדושן עונג, מירושלים העתיקה דרך שער יפו ופנה לשורת מצחצחי

נעלים, ניגש אל אחד מהם וביקשו שיצחצח את נעליו. באותה שעה עבר ברחוב יהודי ירא שמים רבי יצחק נחום לעווי זצ"ל. הוא היה בעל 

הדפוס הראשון בירושלים. הלה היה בעל רגש סוער וחם ביותר בענייני כבוד שמים והיה מקנא קנאת ה' מבוזי התורה בשאט נפש. 

לעיני המוני אנשים שעמדו חום על לחיו שתי סטירות מצלצלות וצף של אותו סונייק, סטר רבי יצחק נאת חילול השבת המח כשראה

נדהמים ונרעשים, הן מחילול השבת ברבים של סונייק והן מהסטירות הנועזות. לכולם היה ברור שחייו של רבי יצחק נחום אינם שוים 

מה. לא היה ספק לאיש שאם הוא יהרוג כעת את ר' יצחק נחום, לא יתן דין עתה פרוטה. סונייק היה ידוע כאדם חזק ובעל יכולת נק

. אף כח בעולם לא היה יכול לעצור בעד סונייק לעשות שפטים באותו קנאי. אך מה שאירע בפועל היה מדהים ביותר: וחשבון לאיש

החל להתבונן ולהרהר על מעשהו של האיש סונייק התפעל מאוד מהעוז של אותו קנאי שמסר את נפשו עבור מניעת פירצת השבת. הוא 

שמסר את נפשו, לא על גזל כספו או פגיעה אישית בו, אלא על כבוד השבת המחוללת כדבר הזה לא ראה מעולם. אותן שתי סטירות לחי 

הי חובתו של עוררו אצלו את הנקודה היהודית החבויה אצל כל יהודי אף הרחוק והנידח ביותר. הוא התחיל להתענין ביהדות ולברר מ

ון עתק, שבר לרסיסים. קנה ה יהודי בעולמו. לא עבר זמן רב עד שאותו סונייק הכשיר את ביתו. את כל כלי הטריפה שלו שהיו שוים

 ו לא יכלו לעצור בעד סקרנותם: מה קרהילים חדשה, והכשיר את המטבח לפי כל כללי ההלכה, האיש שב בתשובה שלימה. ידידמערכת כ

כך רחוק מכל מושג של "אידישקייט" ואיך הפך לפתע את עורו ושב לבוראו? בתשובתו, גולל בפניהם את כל המאורע  ם שהיה כללחבר

"אני הכרתי  –הסביר להם סונייק  –והסביר כי דוקא הסטירה הזו היא שעוררה בו את הניצוץ היהודי הקלוש שעוד נותר בו. "תבינו ידידי" 

. הוא לא היה שוטה. הוא ידע היטב מי אני. וברי היה לו שיש ביכולתי להורגו ביריה בלי לתת על כך את יצחק נחום לעווי כאדם מן הישוב

דין וחשבון לאיש. הוא גם ידע שביכולתי לקפח פרנסתו ולמוטט עסקיו. "העובדה כי כל אלה לא הרתיעו אותו, הביאו אותי למסקנא כי 

     יחד. הרכנתי את ראשי בהכנעה בפני אותו כח אדיר וחזרתי לבוראי בלב שלם".הכח שמפניו הוא מתיירא, חזק וכביר הוא משנינו גם 

  (מפנקסו של רבי עמרם)                                                                                                                                                                                                                   

  
  גרם לנפילת הפלאפון של חבירו לארץ ונשבר האם חייב בנזקו

לארץ, וחמד לו לצון  שהוא עלול בקלות ליפולמעשה באדם שראה שחבירו הניח את מכשיר על הפלאפון בקצה השלחן בצורה  שאלה:

לארץ והמסך שלו נשבר. כעת נוקף לבו של  והתקשר מהמכשיר שלו אל חבירו, ומכיון שהפלאפון רטט בעת שקיבל את השיחה הוא נפל

ילתו בעת התיקון של המכשיר מכיון שהוא התכוין לגרום לנפ המתקשר אותו והוא מבקש לדעת האם עליו לשלם לחבירו את הוצאות

  ?אליו, או שאין בזה חיוב תשלומין שהתקשר

אחד  ח"את מלוא הנזק לבעליו. וביאר לי תהוא בגדר גרמי וחייב לשלם  א השיב שהמתקשר"און הגדול רבי חיים קניבסקי שליט: הגתשובה

ואינו נשבר,  נופל פלאפון לארץ חשיב לאלתר וברי הזיקא. ואף דהרבה פעמים את דבריו, דגרמי הוא שהנזק בא לאלתר וברי הזיקא, וכאן

הגאונים רבי משה שאול  ברי הזיקא, דגדר ברי הזיקא הוא שההיזק מצוי לבוא. וכן הסכימו מכל מקום מכיון שהרבה פעמים הוא נשבר חשיב

ו וכונתו ה כוחלי א דחייב משום דהוי"והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט א."פריד שליט מ"רבי נפתלי נוסבוים, רבי עמרם בראקליין, 

בית דין, שמכחו היא  ב): הזורק צרור בכותל וחזרה האבן לאחוריה והרגה חייב מיתת"הי ג"ם בהלכות רוצח (פ"להזיק, וכעין שכתב הרמב

ק ואילו הגאונים רבי יצח כ אינו חייב רק משום גרמי אלא משום דהוי כוחו ממש."ע"ש. וא באה, ע"כ. וכן כתב היד רמ"ה בסנהדרין (עז, א)

צ ראטטענבערג "הגרנ א אמרו שבודאי אין כאן חיוב תשלומין. וביאר"ראטטענבערג שליט זילברשטיין, רבי שמאי גרוס, רבי נפתלי צבי

אליו אין זה ודאי  לארץ ספק גדול אם היה נשבר, וכל שכן בנידון דידן שבזה שהתקשר דאפילו אם היה נוטל את המכשיר בידיו ומשליכו

דאינו ברי  ד הישר והטוב נטו תחילה להקל בדבר משום"ואין לחייבו בתשלום. ומב , ובודאי לא חשיב יותר מגרמאשיפול לארץ אלא ספק

לא הוי ברי  דחייב לשלם, וביאר דבריו דהיכא דכוונתו להזיק חייב לשלם אפילו א הורה להחמיר"קא, אמנם הגאון רבי יצחק כץ שליטהזי

הנפילה  ובפרט שכאן לפעמים הוא דבר ודאי שהפלאפון יישבר, וזה תלוי בזוית כדי להתחייב. הזיקא ואין צריך את כל התנאים של גרמי

  (וישמע משה)  ומכל מקום למעשה צריך עוד להתיישב בדבר. ובמקום הפגיעה של המכשיר, ולכן חשיב ברי הזיקא וחייב.

                            
שני ילדים נשלחו על ידי האמהות שלהם כדי למכור עוגיות שהכינו עבור שקל אחד לכל עוגייה. כל אמא                         

בסוף ת בנה שלא לאכול מהעוגיות שהוא אמור למכור, ואמרה לו שעליו למכור את כל העוגיות לפני שהוא חוזר הביתה. הזהירה א
  היום הילדים חזרו לביתם ללא עוגיות ומכרו את כולן, אך בו זמנית לא הרוויחו אפילו שקל אחד. איך זה יתכן?

והיה נופל על פניו לפי שהיה ערל עכ"ל. וכן מצינו באברהם אבינו קודם שמל נאמר בו 'ויפול אברהם על שו, כשהיה נגלה עליו לא היה בו כח לעמד על רגליו : ומברל וגלוי עיניםכתב רש"י עה"פ נפ :תשובה לחידה בפר"ש          
  צריך פשוט לספור את כמות האותיות שקיימת במספר שמציין השומר. –התשובה הנכונה למספר "עשר" היא "שלוש" תשובה לחידה השבועית:   .בראשית יז,ג)פניו' שלא היה בו כח לעמוד ורוח הקודש נצבת עליו (רש"י 

                    

            משפחת ריין להולדת הבת      גולדמן לאירוסי הבן והבת - משפחות בודנשטיין      ת גלזר להולדת הבתמשפח  :כז העירמר                                              

        משפחות טננבוים להולדת הבן הנכד        הנכדה לאירוסי הבת מלק תומשפח   הנכד הנין קוגל להולדת הבן –ר משפחות ברויע -הדר גני 
       לוינגר להולדת הבת הנכדה –פחות רובין מש
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בלשונו  נקבים  האדם עושה נקבים
יותר ממה שעושה בחרבו, כי האדם 

הרחוק ממנו  ן עומד כאן 
למיתה, אבל בחרב אינו ממית אלא 

הסמוך לו. לכך נברא לאדם שתי אוזניים 
ושתי עיניים ושתי נחירים ופה אחד 
לומר שימעט דיבורו. וכתב בספר 

ששבעה נקבים יש   
בראש כנגד שבעה קני המנורה, והפה 

וא כנגד הקנה האמצעי שהוא קודש, ה
ולשונו ביום  ך ולכך צריך 

שבת שהוא השביעי וקדוש, שכל 
 השביעיות קודש הם.

ארצה, רבה של טבריה  כשהגיע
זצ"ל, שהיה  חיים אבולעפיהרבי 

, הזמינו לייסד ישיבה 93אז בן 
בטבריה ולכהן תחתיו ברבנות העיר, 

י אולם הוא סרב מפני 
 . 

 

 בירושלים יסד ישיבה, 
בה למד בין השאר החיד"א. לאחר 
פחות מעשר שנים, בשנת תק"ג, 

 ן בהר הזיתים.נפטר, ונטמ

 זכותם תגן עלינו      זצ״ל      ב הרב   זצ״ל    ב הרב       העלון לעילוי נשמת:      

ישראל , בעודו ילד, נקלע הצדיק המלוב"ן הגה"ק רבי פעם
מריבה בין כמה ילדים. כבר בקטנותו נכרה זיע"א ל אבוחצירא

על מי שגרם למריבה, אף שלא  אבו צדקותו, והוא 
 היה מעורב בה. הוא גער בילד ובקש להענישו בפיו. 

 

ףמאוחר יותר, ספר לאביו הצדיק על המריבה, והוסיף 
את הילד שהיה אשם בקטטה. שמע אביו והורה לו, שלעולם  

פה אף פעם מילה לא טובה על אף יהודי, וכיון לא יוציא מה
שכאשר יגדל ינהיג עדה, 

. מאז שמר הנער על ועליו להרגיל את פיו 
פיו מכל משמר, שהיה קדוש וטהור רק לתורה ולתפילה 

ולאמירת טוב על יהודים. ברבות הימים השתמש בפה זה לגזר 
 מקיים. גזרות של צדיק, בבחינה של צדיק גוזר וד'

 ה בת קלרה   לע"נ 

הדלקת  
 נרות

צאת 
 ר"ת השבת

 21:20 20:24 19:33 ם-י
19:3120:2221:17 ת"א
 21:21 20:25 19:34חיפה
 ב"ש
 

19:31 20:22 21:17 

"" " 

מספר על מופתים  יוסף רפאלי הרב
שהתגלגלו מתחת לשולחן ועל רוח הקודש 

שנסוכה הייתה על כתליו. כך למשל, כאשר הגיע 
 אלעזר אבוחציראאל הצדיק, הרה"צ רבי 

לבניה, זצוק"ל ידיד של רפאלי שרכש מגרש גדול 
והתלבט את מי מבין שלושת הקבלנים המוצעים 

 לו, לבחור לביצוע הבניה. 
המתייעץ. -של הרוכש האחד מהם היה 

הוא סיפר לרבי אלעזר כי מדובר בחבר קרוב 
שכבר ביצע בעבר עבודות בניה, אולם רבי אלעזר 

,לא התרשם והורה לו לבכר דווקא אחר. זה, 
שקיבל והחליט  להכוונה ולהוראה 

להעדיף את ידידו הקבלן. בתוך זמן קצר, התקיימו 
דברי הצדיק שצפה את העתיד. הקבלן גרם לו נזק 

 .שקלים 180,000משמעותי והלה הפסיד 

פעם שנתקלו רבני הישיבה בקושיא קשה היו פונים  בכל
זצ"ל לא פעם היו עוזבים את  עזרא עטיהאל רבי 

השיעור בעיצומו וניגשים אל ראש הישיבה כדי להבין 
 התוספותהבהרה על דברי קשה או כדי לבקש  רש"י

ועד מהרה היו שבים לכיתה ושמחה של התרת ספקות 
נסוכה על פניהם גם הם היו מלאי התפעלות מראש 
הישיבה השולט בכל רזי הסוגיות השונות הנלמדות 
בכיתות ומסוגל להשיב בד בבד על קושיא במסכת 

 כתובות ועל קושיא במסכת עבודה זרה.
 

היה נוהג לעזוב את זצ"ל, שאף הוא  משה עדסחכם 
השיעור ולפנות אל ראש הישיבה לליבון העניינים תמיד 
היה שב ומכריז "ראש הישיבה האיר את עינינו" ומיד 

 מסביר לתלמידים את התירוץ ששמע.

 המצאה ממוחו שלףיום בכל .העיירה של" קונדס ילד"כ ידוע היה", במודיסל המגיד" של בנו, הקטן בונים שמחה                    
, תינוק אינו כבר, הוא עשר בן, " ביגון שאלו"? לימודיו על ברצינות שוקד ואינו לתחבולות מרצו את מפנה הוא מדוע. "מתוחכם תעלו או  חדשה                            

! זהו: "בייאוש קרא אף הנוקבים דבריו ובסוף קשות ם היום באותו. דבר נפל אחד יום". ליוצרו רוחנחת ולעשות יצרו על להתגבר מנסה אינו ועדיין
בו רוחו עוד כל רץ',  חיידר'מה יצא הילד. הילד של ליבו את פצעה זו קשה אמירה"!!! לעולם תהיה לא כבר אדם בן, בך משקיע שאני המאמץ על חבל, בונים שמחה

ו היושבגדיו, בונים שמחה. ירד הלילה"! אדם בן להיקרא אוכל לא באמת, כך אמשיך אם"! "צודק המלמד. "תמרורים בבכי ופרץ סמוךה היער אל
הלומדיםזבושעעדנסתרתבפינההמתין, המדרשבבית, שם. לעצמוהרהר"! חדשדףלהתחילאפשרעדיין. "המדרשביתאלפעמיוושםממקומוהתנער, 

 נמוך ובקול אליו ניגש עתה. אבא רבי זה היה. אותו הכירה העיר כל. אותו הכיר בונים. בלימודו שקוע היה שעוד היחיד האדם אל הוא ניגש אז. המקום את
 האם:"וחשב מעמיק במבט בילד תבונןה אבא רבי. שאל"? כראוי הבנתי אם לבחון כך ואחר, בעצמי ללמוד שאצליח גמרא דף עבורי לבחור כבודו יוכל האם:"הפציר

 ! אמת רצון על מעיד בעיניו המתחנן הזיק! לא? השובב הילד של במוחו עלה חדש תעלול שמא או, ומבורך חדש לתהליך עד אני
 לו ואיחל מסוימת סוגיה על הצביע", "" במסכת דפדף הוא"! בני בשמחה:"רך בקול השיב אבא רבי"... השבורים הוריו של תפילותיהם נענו סוף סוף אולי

 חלפו. מאומה כמעט הבין לא המרובים מאמציו למרות. לשווא אך, לעצמו להציב רגיל שהיה מטרה כל כמו ובמרץ בלהט הגמרא על הסתער בונים שמחה. בהצלחה
, בונים בשמחה נזכר לפתע.  בתלמודו שקועהיה אבא רבי. הצהריים אחר מדמעות התייבשה מזמן לא שאך, חולצתו על טפטפו זיעה של פלגים, מאמץ של אחדות שעות
. מזועזע שאל"? קרה מה. "שתחתיו הגמרא דף את בדמעותיו מרטיב, בבכי התייפח הקטן הילד:ללב הנוגע המחזה את לגלות נדהם,  אליו כשהתקרב. המגיד של בנו

 .  הסוגיה מן דבר לקלוט מסוגל אינני עכשיו... "" , בונים שמחה של קולו רטט", לריק עלי עברו שנים"
 את איחרת לא! לא:"בחום קרא והוא עליו נכמרו אבא רבי של רחמיו. הילד של כתפיו את טלטל בכי של חדש גל"! מצליח ואיני,  כוחיבכל מתאמץ אני שעות כבר
 שמחה כשקלט ואז. הסוגיה את לו לפשט והחל הילדמול התיישב אבא רבי"! בישראל גדול להיות תזכה' ה ובעזרת ותשקיע תתמיד אתה! אותך ללמד מוכן אני. המועד
 חידושים והשמיע הגמרא דברי את בצמא בלע הילד.  יחדיו שניהם למדו לילה מאותו.  מדהימות קושיות להקשות החריף שכלו החל, הגמרא דברי את סוף סוף בונים

 .המחונן מתלמידו דשמח פעם בכל נפעם אבא ורבי, ומיוחדים מבריקים
 

  !!, ,מפשיסחא בונים שמחה לרבי והיה שגדל בונים שמחה
 ).העורך( !!!ויטול יבוא, ליטול הרוצה וכל, לים מעבר ולא היא בשמיים לא – התורה

הלוואה מהי היא? 
דאגה בלילות, 
ובזיון בימים...

 אוי להם לבריות שחוטאים 
 וחושבים שהמיתה היא מנוס

 טוב מסכן ובריא 
 מאיש עשיר וחולה



 

בא לעיר ונכנס  כפריי
המדרש -לבית
מצא  .שחרית להתפלל

תפילין על השולחן 
אמר   והיניחן.

רבי יהודי,  :הׁשמׁש לו
לו של הלהתפילין 

  .רבנו תם הן
 

  :החזיר לו הכפרי
   אין בכל כלום.

 כבר עד שיבוא       
 להתפלל. אסיים      

הארץ שיבח את בנו, -עם אחדד
שהוא בקי בחמשת אלפים דף 
גמרא. ליגלגו עליו ואמרו לו: 

בכל הש"ס ּכּולֹו   גוזמא קתני!
 אין חמשת אלפים דף.

 נעלב האב והחזיר:
 כלום רק ש"ס אחד     

 יש לנו בעירנו?...       

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות

 הילולת אור החיים הקדוש    
זכינו לחגוג את יום הילולתו ושמחת ליבו של אדוננו הצדיק רבינו חיים בן  

 עטר, בעל אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדנו, אמן.
חה' לגאון רבי ניסים טרבלסי מובא מעשה קטן הממחיש את עוצם בספר 'אם הבנים שמ

גדולתו ודרגתו של אדוננו הצדיק: "יש לספר חלום אשר חלמתי ביום שבת קדש לאחר 
סעודת שחרית ולאחר שלמדתי מעט מפרשת השבוע כמנהגי, בתוך הביאור הזכרתי מה 

 שאמר מורנו רבי חיים בן עטר זצוק"ל בדבר מהפרשה.
 

ת המזון ישנתי, וחלמתי שבא אלי רב אחד מלובש יפה ומעוטף במעיל כמו ברכ 
שלובשים רבני מרוקו, והוא כולו לבן והיה יושב בישיבה ותופס בידו ספר, לא ידעתי 
מה שמו ועל מה מדבר. כשראה אותי הרים את ראשו ואמר לי בזה הלשון ממש "אם 

בוע אחרי שלשה ימים", אתם לא תעשו תיקון בצרכניה תיראו מה יקרה לכם הש
 והמשיך לקרות בספר שבידו.

 

 לאחר מכן התעוררתי וראיתי שעדיין לא הגיע זמן ללכת לבית כנסת 
וחזרתי לישון. כשישנתי שנית ראיתי בחלום כאלו אני נמצא באותו מקום שראיתי 

בחלומי הראשון ואותו רב ואותו מעמד ואני עוד עומד לידו, ועוד חוזר לומר לי את 
ם הדברים כדמותם בצלמם. ובחלום אמרו לי שהרב הזה הוא רבי חיים בן עטר אות

זלה"ה. ובאמת בצרכניה הייתה בעיית תערובת אנשים ונשים היות ומקום הצרכניה הוא 
 צר מאד וכשנכנסים יחדיו מתערבים יחד.

 הדרשה ספרתי לקהל החלום והם התרגשו הרבה מזה  
קבענו זמני שעות בשביל הגברים ושעות בשביל  והסכימו לעשות תיקון בצרכנייה,

 הנשים, וכבר למחרת עשו כנזכר.
 השלישי שאחר השבת ראינו אוירון טס מעל המושב ונפל במגרש  

הרחוק בערך עשרים מטר מהשיכונים של המושב, ועשה בור עמוק ורחב כמה מטרים, 
ן אכזרי בבני אדם אך ברוך ה' בתוך המושב לא נפל, דבר שהיה חלילה גורם לאסו

 וברכוש. וזאת הודות להצלתו ודאגתו של הצדיק מעולם האמת, 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו (תהילים קו, א). י טֹוב ּכִ  הֹודּו לה' ּכִ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך               
 עמוד שכ"ב). –("משכני אחריך" בדבר ח"א                          

 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

של דבר כשאדם מתפכח  בסופוו
הוא מבין שהתהליך הוא "ממך אליך 

מנסה לברוח אברח": הוא 
שגזר עליו  

הבורא אלא שהוא רואה 
שהתחליפים אינם כה ערבים והוא 

אל מה שנתן לו  
 הבורא מלכתחילה...

זצ"ל כל כך להסתיר  יוסף וולאךהרבה הצליח הרב הצדיק הנסתר  בפקחותוו   
את עצמו ולהראות כאיש פשוט, עד שכל שראהו לא העלה כלל בדעתו עליו שהינו 
מלא וגדוש בתורת הנגלה והנסתר,  בחסידות ובפרישות מי ידמה לו ומי ישווה לו. 

. ם ם שבדור ולהשתעשע עמם היה נוהג לבקר אצל צדיקי
וכשאחד מידידיו היה בצרה, היה נוסע עמו לקברות הצדיקים בכדי להודיעו.  היה 

ז"ל, פעם ישב אצל אחד  האריבקי גדול בכל חכמת הקבלה ובפרט בכוונות 
מהמקובלים הגדולים שבליט"א והיו צריכים לסדר איזה עניין מורכב, וראו איך 

על הצד הטוב ביותר,  ילאותו גדול איך ומה לכוון כדי שהוא אמר 
 אותו גדול הסכים לדבריו ובסייעתא דשמיא העניין סודר.

, רבה של ירושלים, התקיים דין תורה. מלוה תבע מהלווה זצ"ל שמואל מסלנטהגאון רבי  אצלל
עשרים לירות זהב. אבל הלווה הכחיש מכל וכל. הרב התבונן בפניי הלווה במבטים חודרים ולא אמר 

ארוכות בדממה. לפתע פתח רבי שמואל ואמר: "מהי הסיבה שאינך רוצה מאומה. כך חלפו דקות 
הרי רק  –פרצה התמיהה מפי הלווה  –?  "להשיב לו את השלושים לירות שלוית ממנו?" "

 . עשרים לויתי ממנו..."ככה?  פסק הרב,  מהר והשב לו את העשרים!" הלווה הסמיק. 
 יחרם, הוסיף אף הוא, והוא השיב את המלוה למלוה..."הכשילה" אותו. וגם האיום שעסקו 

 
 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

החוזה מלובליןהקהל התאסף כבר בבית הכנסת של  כלל
דוד זצ"ל מוכן ומזומן לתפלת ראש השנה ורק רבי 

זצ"ל בושש לבוא. עיכב רבי יעקב יצחק את  מלעלוב
 התפלה ואמר יש לחכות לרבי דוד.

 

יצאו חסידים לחפשו ומצאוהו עומד ליד סוס, מאכילו 
בעל הסוס לבית הכנסת, כי מיהר  םשעורים 

 חשש פן יאחר את התפלה והשאיר את הסוס רעב...

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  ינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חני

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 רה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  , אלברט בן זוהיעקב יוסף בן מרגליתהרב יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 
אלבר (אברהם) בן קלרה  שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי, הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 

אריה ליבבא אל רבי  שדכןן
, רבה של קובנא, זצ"ל שפירא

והציע לו שידוך לבתו: את בנו 
של אחד מגבירי הקהילה. הרב 

כיר בטיבו של אותו בחור וידע ה
. נענה ואמר:   

"אי אפשי בשידוך זה".  
"מדוע?" חקר השדכן. "משום 
ששמו של החתן יהא כשמו של 

החותן, וכידוע רצוי להמנע מכך, 
 יהודה החסידכפי שכתב רבי 

אמר  -בצוואתו".   "רבי"
השדכן. "טעות בידו. שמו של 
 הבחור אינו אריה". "לא טעות

השיב הרב "שכן  -היא בידי"
 מצינו בגמרא:  'המשיא בתו 

לעם הארץ כאילו כופתה ונותנה 
 לפני הארי'..."

כל העבירות אדם לא נענש 
 עליהם במחשבה, 
 חוץ משנאת חינם

זצ"ל לפני בני ישיבה  שלום שבדרון רביהצדיק  עמדד
ונשא שיחת מוסר. בתום השיחה ניגש אליו בחור וקושיא בפיו. 

שלום הרהר מעט ואמר: "עכשיו מתפללים מעריב אחרי  רבי
התפילה אשיב לשאלתך". בסיום התפילה עלה שוב על הבימה 

 וביקש לומר משהו לפני הבחורים. 
 

יגש אלי אחד מן הבחורים והקשה על וכך אמר: לפני התפילה נ
חשבתי לעצמי מה גרם לי  ה דברי קושיא חזקה 

לטעות, ואז הבנתי שלמעשה השיחה היתה מבוססת על דבריו 
זצ"ל ואני הוספתי על דבריו  ליב חסמןשל הגאון רבי 

"ליפותם" ונכשלתי, כעת אעביר לכם רק את מה שאמרו רבותי. 
 

היה טעות...בדחילו ורחימו התיחס כל מה שהוספתי מדעתי 
הצדיק הירושלמי לדבריהם של מעתיקי השמועה חרד ופחד 
ליפות את דבריהם קל וחומר אנו ניגש בחיל ורעדה לדברי 

 שלא לשנות אפילו קוצו של יוד... ו חכמנו 

המלמד להדגיש לתלמידים  עלל
את הנושא  

של התחשבות בזולת. זכורני 
שראיתי באיזה ספר שמעיר על 

אחשורוש מתואר  כך שבסעודת
הכלא בבל דבר אחד אינו מתואר 

 נגינה.  –שם 
 

וכתוב באותו ספר שזה משום 
 השההנהגה 

כאשר הייתה הנהגה של אין אונס 
יש משהו על השולחן ואין 

מכריחים לקחתו, אז באמת לא 
חייבים לקחת, אבל אם מנגנים זה 
אונס אפילו מי שלא רוצה שומע 

 בעל כורחו.

שבאו  זצ"ל "חזון איש"-שאירע בזמן ה  מעשהה
אליו זוג שאינם שומרים תורה ומצוות וביקשו 

כי עד כה היו  שיברך אותם שיוולדו להם ילדים,
םחשוכי בנים. החזו"א ייעץ להם 

שבביתם ואמנם התברר שבאחת המזוזות  
היה פסול במילה "בניכם" האנשים החליפו את 

המזוזה ובפקודת השנה הם באו לבשר חזו"א שנולד 
להם בן.אחד האנשים המקורבים לחזו"א שאלו מדוע 

שאין  הוא לא ניצל את פניית האנשים לומר להם
להם בנים כי אינם שומרים תורה ומצוות ואם הם 
, הקב"ה ישלח להם את 

עזרתו וייולד להם בן.על כן ענה החזו"א: "המציאות 
מורה לנו שלהרבה זוגות, שאינם שומרים תורה 

ומצוות יש ילדים. כאן הסיבה או הסימן לכך שהיו 
את  חשוכי בנים הייתה המזוזה. לכן אמרתי להם

העניין העיקרי. ובעניין שמירת המצוות, הותרתי את 
, הם אלו שעליהם לבחור 

 בטוב ולהימנע מעשיית הרע".

 הגאווה מביאה את האדם 
 לידי תאווה

 הסח דעתך ממעלותיך, ובמומים שבחבריך...

ל נוצר כדי לפעו האדםם
ולעשות, ליצור ולהועיל. מי 
שנוהג בהזנחה והוא מתרשל 

הרי זה -לעשות את המוטל עליו
את  ה כאילו היה 

 אשר כבר נבנה. 
אח הוא -(גם מתרפה במלאכתו

 לבעל משחית).
הינה הרת מות  

ואבדון. אם היד טמונה בחיק 
ואינה עושה דבר, אזי הרי זו 
"צרעת" המשולה למות, אבל 

מוצאים את היד מתוך החיק מש
כדי לפעול ולעשות, מיד "והנה 

 שבה כבשרו".    

 האהבה נולדה, 
 השנאה נוצרה
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